
LOCATION – SCENE – CUT : SHOOTING ภาพยนตร เรื่อง ชั่งมันเถอะ พระเจา (Act of God) 

NO. LOCATION SCENE 
SHOT CUT / SEQUENCE / CHARACTER 

 

(1)  

01 SHOOTING: INT.-EXT. / DAY 
:เรือนจําทหาร คายนเรศวร
มหาราช พิษณุโลก 

SCENE:  INT.-EXT. / DAY 
:เรือนจํา  
/เรือนพัก (SC.04, 07, 20) 
/ปาขางเรือนจํา (SC.05.1) 
/คุกขังเด่ียว (SC.05.2) 
/สนามกลางแจง (SC.08) 
/หนาประตูปลอยนักโทษ  
(SC.09, SC.12) 

04–D/IN 

05.1–D/IN 

05.2–D/EX 
 

07–D/IN 

08–D/EX 
 

09–D/IN 

12–D/EX 

20–D/IN 

8/ แมน หลุยส ท่ีเรือนจํา. ชีวิตคนคุก งัดขอ 

1/ แมน หลุยส ท่ีเรือนจํา. หลุยส แหกคุก  

3/ แมน หลุยส ท่ีเรือนจํา. หลุยส ถูกจับ 
หลังแหกคุก 

2/ แมน หลุยส ท่ีเรือนจํา. พระใหศีลนักโทษ  

7/ แมน หลุยส ท่ีเรือนจํา. พานักโทษ ออก
ทํางานขางนอก 

2/ แมน หลุยส ท่ีเรือนจํา. หลุยส พนโทษ  

1/ หลุยส เพ่ือนทรยศ. แมน พนโทษ 

1/ แมน หลุยส ท่ีเรือนจํา. แมน หลุยส สวด
มนตรขอพรพระเจา 

แมน, หลุยส, นักโทษ 10 คน, ผูคุม 

02 SHOOTING: INT. / NIGHT 
:อูเปยก จูงนาง 

SCENE:  INT. / NIGHT 
:สุสานรถ (SC.01–03, 18, 19) 
SCNE 19 SHOT# 
01, 04,  
05a–05c,  
07a–07b,  
10a–10e, 
11a–11l 

01–N/EX 

02–N/EX 

03–N/EX 

18–N/EX 
 

19–N/EX 
 

 

13/ ไลลาในสุสานรถ. แมน หลุยส ไลยิงกัน  

2/ ไลลาในสุสานรถ. หลิว ตามหาแมนหลุยส 

10/ ไลลาในสุสานรถ. ปลุกพระเจาใหตื่น 

4/ ไลลาในสุสานรถ. หลุยส แมน หลิว วิ่ง
เขาไปในสุสาน 

24/ ไลลาในสุสานรถ /เผชิญหนา.  
หลุยส แมน หลิว 

แมน, หลุยส, หลิว, พระเจา, มนุษย,  
extra /แมว, หนู 

03 SHOOTING: INT. / DAY 
:หางเซนทรัล พลาซา พิษณุโลก 

SCENE:  INT. / DAY 
:สํานักงาน ธนาคาร (SC.06) 
:หางสรรพสินคา (SC.21) 

06–D/IN 

21–D/IN 

4/ แมน ถูกจับ. แมนถูกจับ ขณะโทรศัพท 

2/ แมนหลิวยังหวานชื่น. แมน พาหลิวเท่ียว 

แมน, หลิว, ตํารวจ 2 นาย, extra 
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04 SHOOTING: INT./EXT. / DAY 
:บานของคุณสุภาพ (ตุน) 

SCENE:  INT./EXT. / DAY 
:บอนพนัน (SC.10) 
:หองนอนของลูกหนี้ (SC.10.1) 
:หองพักของหลิวกับหลุยส  
 (SC.11, 14, 16, 17) 

10–D/IN 
 

10.1–N/IN 
 

10.2–D/IN 
 

11–D/IN/EX 

14–D/EX 
 

16–N/IN 
 

17–N/EX 

6/ หลุยสกับหลิว. หลุยส หลิว รูจักกันท่ี 
บอนพนัน 

2/ งานของหลุยส. หลุยส รับจางทวงหน้ี ให
เจาพอขาใหญ 

1/ งานของหลุยส. เจาพอ ใหรางวัลหลุยส 

4/ หลุยสกับหลิว. หลุยส หลิว ใชชีวิตแบบ
ผัวเมีย 

2/ หลุยส เพ่ือนทรยศ. รถแท็กซี่ สงแมนหนา
บานพัก 

15/ หลุยส เพ่ือนทรยศ. แมน เห็นหลุยส นอน
กับหลิว โกรธ เอาปนไลยิง 

1/ หลุยส เพ่ือนทรยศ. แมน หลุยส หลิว  
วิ่งออกจากบานไป 

หลุยส, หลิว, เจาพอ, extra /หญิงคูขา, หญิงคู
นอน, นักพนัน 10 คน, คนขับรถแท็กซี่ 

05 SHOOTING: INT./ DAY 
:สตูดิโอ igood media พิษณุโลก 

SCENE:  INT./ NIGHT 
:ห้ิงพระเจา (SC.19 # 
02, 03, 06a–06b, 08a–08b, 
12a–12b, 13a–13c 

19–N/IN 35/ พระเจา–มนุษย ในสุสานรถ. ในสตูดิโอ / 
การสนทนาของ พระเจา มนุษย  

พระเจา, มนุษย 

06 SHOOTING: INT. / DAY 
:หองอาหาร  

SCENE:  INT./ NIGHT 
:บารเหลา (SC.11.1) 
:สวนอาหาร (SC.22) 

11.1–N/IN 

22–N/IN 

1/ หลุยสกับหลิว. ชีวิตกลางคืนของหลิว 

5/ ตอนจบ. หลุยส แมน น่ังกินเหลาดวยกัน 

หลิว, extra /ผูชายรวมวงเหลา 3 คน 

07 SHOOTING: EXT./INT./ DAY 
:รถแท็กซี่ 

SCENE:  EXT./INT./ DAY 
:รถแท็กซี่ 

13– D/IN 
 D/EX 

3/ หลุยส เพ่ือนทรยศ. แมน น่ังรถกลับบาน 

แมน,  หลิว,  extra /คนขับรถแท็กซี่ 
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