
ถือเป็นสิ่งพิเศษอย่างยิ่งที่ได้เห็นตัวหนังสือและความคิดของเรากลายมามีชีวิต และยิ่งพิเศษ 
กว่าเมื่อตัวเราได้เข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วย การถ่ายทำ  ฟิฟตี้เชดส์ดาร์กเกอร์ และ  
ฟิฟตี้เชดส์ฟรีด นั้นเป็นความทรงจำที่ยากจะลืมเลือน การได้ร่วมงานกับเจมส์ โฟลีย์ ผู้สร้าง 
ภาพยนตร์ประสบการณ์สูง ถือว่าเป็นความน่ายินดีอย่างยิ่ง เขาอ้าแขนรับเรื่องราวต่าง  ๆ  
และถือว่าภารกิจสำคัญคือการทำให้มันเป็นหนังที่ซื่อตรงต่อต้นฉบับที่สุดเท่าที่จะทำได้ ความ 
กระตือรือร้นของเขาในโปรเจ็กต์นี้เป็นสิ่งที่ส่งต่อกันเป็นทอด  ๆ และช่วยให้เราทุกคนผ่าน 
หกเดือนอันโหดร้าย (!) ของการถ่ายทำ ที่พาเราไปเผชิญกับความหนาวเหน็บและเปียกชื้น 
ของแวนคูเวอร์ ไล่ยาวไปจนถึงแสงแดดร้อนระอุของฝรั่งเศสใต้
	 หนึ่งในความสามารถที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเจมส์ โฟลีย์ คือ เขาสามารถรวบรวม 
กลุ่มคนชายหญิงที่เจ๋งที่สุดไว้ด้วยกัน ซึ่งความมีชีวิตชีวาของพวกเขาเข้ากันได้ดีกับความ 
กระตือรือร้นของเจมส์ จอห์น ชวอต์ซแมน ผู้กำกับภาพและทีมของเขา เนลสัน โคตส์  
ผู้ออกแบบงานสร้างและผู้ร่วมทีม เชย์ คันลิฟฟ์ ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายและทีมของเธอ  
ทุกคนที่มีส่วนร่วมต่างทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยม หนังออกมาดีมาก เข้มข้น หรูหรา และ 
วาบหวาม
	 ระหว่างกระบวนการต่าง  ๆ ฉันพูดเสมอว่า “ต้องใช้คนทั้งหมู่บ้านในการสร้างหนัง 
สักเรื่อง” และถ้าหากจะร่ายรายชื่อทุกคนที่มีส่วนร่วมจริง  ๆ  นั้น ฉันคิดว่าคงจะต้องเพิ่ม 
เข้าไปอีกบทหนึ่ง  จากทีมงานที่ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอจนถึงผู้จัดหาโลเกชั่นและบรรดา 
ผู้ช่วยประสานงานการผลิต  ทีมงานและนักแสดงในเรื่องนี้ต่างก็ยอดเยี่ยม  ฉันต้อง 
ขอขอบคุณทุกคนจากใจไว้ ณ ที่นี้
	 แต่คำชื่นชมและความรู้สึกขอบคุณอันเป็นที่สุดนั้น ฉันต้องขอยกให้แก่นักแสดงนำ  
ดาโกต้า จอห์นสัน และเจมี่ ดอร์แนน สองคนที่กล้าพอจะรับบทบาทอันท้าทายในเรื่องราว 
ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้หญิง ซึ่งทุกวันนี้ถือเป็นกลุ่มที่อยู่นอกสายตาและถูกละเลย
	 และสำหรับแฟน  ๆ  ทุกคน...ภาพถ่ายเหล่านี้ (ที่ต้องขออภัยหากมีบางภาพที่เบลอ  ๆ  
หน่อย) เป็นของพวกคุณ

อี แอล
ธันวาคม 2016

	 เกริ่นนํา



เราถ่ายทำฉากนี้กันในวันที่อากาศเย็นจัดและสดชื่นในฤดูใบไม้ผลิ ก่อนหน้านี้มีฝน 

ตกลงมา  (ซึ่งผิดปกติสำหรับแวนคูเวอร์เหรอ...ไม่เลย!)  แต่ในที่สุดฟ้าก็สว่าง และ 

ด้วยต้นเชอร์รี่ที่กำลังผลิดอก แวนคูเวอร์ที่ฉันเรียกได้ว่าเป็นบ้านในระยะเวลาหกเดือน 

ก็สวยจัดเลยละ นี่คือแอนัสเตเชีย สตีล รับบทโดยดาโกต้า จอห์นสัน เธอนั่งอยู่บน 

ม้านั่งในสวนสาธารณะระหว่างพักกลางวัน กำลังอ่านต้นฉบับของเอสไอพี สำนักพิมพ์ 

ที่เธอเริ่มทำงานเป็นที่แรก เธอทั้งเหงาและคิดถึงคริสเตียน เลยจมจ่อมอยู่กับงาน  

อีกสองคนที่อยู่ในภาพกับดาโกต้าคือโทนี่ ไวแมน ผู้ควบคุมไมค์บูม และพอล บาร์รี่  

ผู้ช่วยผู้กำกับคนที่หนึ่ง



ฝ่ายศิลปกรรมของหนังเรื่องนี้เก่งมาก  แคล ลุคส์ ฝ่ายตกแต่งฉากกับทีมของเธอ  

แล้วยังมีเดวิด ดาวลิ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ประกอบฉากกับทีมของเขา ต่างก็ทุ่มทุน 

สร้างกับห้องและโต๊ะทำงานของแจ็ค  ไฮด์ ฉันเองประทับใจเสมอกับความใส่ใจใน 

รายละเอียดที่ทีมงานมืออาชีพมีให้กับหนังเรื่องนี้ โต๊ะของแจ็คจะต้องรกมาก มีโครงการ 

ต่าง  ๆ  ที่ยังไม่เสร็จสิ้นกองสูง และมีของเล่นจุกจิกที่ตัวละครชอบเอามาเล่นเวลาที่ควร 

ทำงานวางอยู่ประปราย รายละเอียดที่คิดมาอย่างดีเหล่านี้ ทำให้บุคลิกของแจ็คชัดเจน  

และช่วยเสริมเนื้อเรื่องและวิธีการเล่าเรื่องของหนังด้วย



ฉากแกลเลอรี่ภาพที่พอร์ตแลนด์ในหนังสือนั้นเป็นฉากที่สำคัญมาก แต่ฉันตื่นเต้นสุด ๆ  

ที่เราสามารถทำให้มันมีชีวิตขึ้นมาจนได้ ในหนัง โฮเซ โรดริเกซ์ เพื่อนของแอนา เชิญ 

แอนามาร่วมชมงานแสดงภาพถ่ายครั้งแรกของเขา และแอนาก็อึ้งมากที่ได้พบว่าในงานนี้ 

มีภาพเธออยู่เป็นจำนวนมาก ภาพแสนสวยของดาโกต้า จอห์นสัน เหล่านี้ถ่ายโดยโดน  

เกรเกอรี ช่างถ่ายภาพประจำกอง ซึ่งเป็นศิลปินที่เก่งมาก ความจริงแล้วทุกภาพที่จัด 

แสดงอยู่ที่นี่เป็นของเขาทั้งหมด และผลงานของเขาก็จะปรากฏให้เห็นอีกในหนัง ทั้งบน 

กำแพงอพาร์ตเมนต์ของแอนัสเตเชียกับเคทและที่ห้องของเกรย์ด้วย



ในฐานะโปรดิวเซอร์คนหนึ่ง ฉันมีโอกาสได้ยินสิ่งที่คนคุยกันในฉากหลายฉากผ่านหูฟัง  

แต่น่าเสียดายที่ฉันจำไม่ได้ว่าดาโกต้าพูดถึงเจมี่ ดอร์แนน ที่เล่นเป็นคริสเตียน เกรย์  

ว่ายังไง แต่เท่าที่รู้จักเธอ ฉันเดาว่าน่าจะคำพูดแสบ ๆ และตลก คนที่อยู่ในภาพด้วยคือ 

สเปนเซอร์ เลาต์ทิต ผู้ช่วยฝ่ายอุปกรณ์ประกอบฉากของเรา แล้วก็มีผู้ชายที่ไหน 

อีกคน...เดี๋ยวนะ นั่นมันเพื่อนโปรดิวเซอร์ของฉันนี่ ดาน่า บรูเนตติ



นี่คือหนึ่งในภาพที่ฉันชอบที่สุด ฉันจำได้ว่ามองลงมาจากชั้นลอยเหนือฉาก และรอให้ 

ดาโกต้าเงยขึ้นมามองระหว่างเทค เมื่อเธอเงยมาจริง  ๆ ฉันก็ถ่ายภาพตอนนั้นไว้ เธอ 

น่ารักมาก สถานที่ในเรื่องคือเอสคลาว่า ร้านเสริมความงามของเอเลน่า ลิงคอล์น ที่อยู่ 

กับดาโกต้า จอห์นสัน  และเจมี่ ดอร์แนน ในภาพนี้คือ เอียน ฟอกซ์ ตากล้อง  

(แน่นอนว่าอยู่หลังกล้อง), เชลลี่ ชอว์ ผู้ดูแลเครื่องแต่งกาย, โดน เกรเกอรี ช่างภาพ 

ประจำกอง, เลอา โควัค สแตนด์อินของดาโกต้า, พอลล่า แอล ฝ่ายตกแต่งฉาก,  

โรดริโก คาร์คาโม พาร์กา ผู้ช่วยตากล้องคนที่สอง, ดั๊ก ลาเวนเดอร์ ผู้ช่วยตากล้อง 

คนที่หนึ่ง, แจ็ค ครุกแชงก์ ผู้ควบคุมดอลลี่ , โทนี่ ไวแมน ผู้ควบคุมไมค์บูม,  

เจฟเฟอรี บยอร์กัม ช่างผู้ควบคุมระบบจอภาพ และไมเคิล คอลลินส์ หนึ่งในผู้ช่วย 

ผู้กำกับของเรา



ฉันกำลังยืนอยู่หน้าเก้าอี้แห่งอำนาจ คริสเตียน เกรย์ อาจจะเรียกมันด้วยคำนี้ ฉากนี้ 

เป็นส่วนหนึ่งของห้องทำงานที่เพ้นต์เฮ้าส์บนตึกเอสคาลาของคริสเตียน สังเกตดูว่า 

ที่ทำงานของเขาแตกต่างกับแจ็ค ไฮด์ อย่างสิ้นเชิง อีกครั้งแล้วที่ทีมฉากเสริมบุคลิก 

ของคริสเตียนผ่านรายละเอียดของสิ่งที่อยู่รอบตัวเขา ภาพวาดอันหมองหม่นบนกำแพง  

สีโทนเย็น และโต๊ะที่เรียบกริบของคนที่ชอบเป็นฝ่ายควบคุม



แมกซ์ มาร์ตินี เป็นนักแสดงและเป็นผู้ชายที่ยอดเยี่ยม ตลอดทั้งเรื่อง บุคลิกเงียบขรึม 

ในฐานะเทย์เลอร ์ บอดี้การ์ดผู้นิ่งสงบ บอกให้เรารู้ถึงความอันตรายและสุ่มเสี่ยงของชีวิต 

คริสเตียน และในภาพนี้ เขานั่งอยู่ในห้องสมุดของคริสเตียน



เจมี่ ดอร์แนน ผู้ควบคุมเครนฝึกหัดของเรา พูดตรง ๆ นะ เขาควรจะยึดอาชีพนักแสดง 

ไว้ให้มั่นและอย่ายอมแพ้ในงานหลัก สิ่งที่เราไม่เห็นในภาพนี้ก็คือเครนและทีมงาน 

ที่คอยควบคุมมัน ซึ่งฉันคิดว่าต้องใช้คน 5 - 6 คน ยกเว้นเวลาเคลื่อนย้าย ซึ่งในกรณี 

นั้นก็จะมีอีกหลายคนที่คอยช่วยอยู่หน้างาน ในการถ่ายทำครั้งนี้เรามีเทคโนเครนสองตัว  

ตัวที่เล็กกว่ายื่นออกไปสูง 35 ฟุต ส่วนตัวใหญ่ก็ยิ่งยื่นไปสูงกว่านั้นมาก ทีมควบคุม 

เครนทำงานยอดเยี่ยมมาก มันสนุกมากเวลาได้เห็นกล้องโฉบไปมาเวลาเราถ่ายทำกัน  

ส่วนคนที่กำลังจับตามองเจมี่อยู่ในภาพนี้คือคนควบคุมดอลลี่ แจ็ค ครุกแชงก์



เนลสัน โคตส์ ผู้ออกแบบงานสร้าง และเชย์ คันลิฟฟ์ ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย  

ระดมทุกสรรพกำลังมาใช้ในฉากงานเลี้ยงของเกรย์ เพื่อโครงการโคปปิงทูเกเตอร์ มัน 

ไม่ใช่ภาพเดียวกับที่ฉันคิดไว้ตอนเขียนหนังสือ แต่ฉันก็ชอบทุก ๆ รายละเอียด ฉากนี้มัน 

ช่างรุ่มรวย วาบหวาม และเต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจ และนี่คือส่วนเล็ก ๆ น้อย ๆ ของ 

ความตื่นตาตื่นใจนั้น มันคือเครื่องประดับผมที่มาร์เซีย เกย์ ฮาร์เดน ผู้เต็มไปด้วย 

พรสวรรค์ ซึ่งรับบทแพทย์หญิงเกรซ เทรเวเลียน-เกรย์ ในฐานะคุณแม่เกรย์ เธอดู 

เจิดจรัส หรูหรา และสวยมากในชุดออกงาน ตัวเลือกเรื่องเครื่องแต่งกายนักแสดง 

ถือว่าช่วยในการเล่าเรื่องได้สมบูรณ์มาก



ฉันเห็นเจมี่ ดอร์แนน อยู่ตรงบันไดของบ้านเกรย์ เขามองไปที่ภาพครอบครัวในหนัง 

ของตัวเอง และฉันก็ถ่ายภาพนี้ไว้ ภาพของครอบครัวเกรย์ที่มีชีวิตขึ้นมาจริง  ๆ นั้นไม่ใช่ 

เรื่องยากเลย เพราะคนห้าคนที่ทั้งอบอุ่น ตลก และมีความสามารถ ต่างก็เข้ากันได้ 

เป็นอย่างดี



ระหว่างการเตรียมถ่าย ขณะที่ทีมกล้องกำลังจัดแสงและอุปกรณ์ต่าง  ๆ ส่วนฝ่ายฉาก 

ก็กำลังเตรียมอุปกรณ์ประกอบและตกแต่งฉากสำหรับมุมกล้องต่อไป นักแสดงก็มีโอกาส 

หนีออกจากฉากมาผ่อนคลาย นี่คืออพาร์ตเมนต์ของแอนัสเตเชียกับเคท ดาโกต้า  

จอห์นสัน, เจมี่ ดอร์แนน และเบลล่า ฮีธโค้ต กำลังคุยกันเรื่อยเปื่อย ส่วนแมกซ์  

มาร์ตินี กำลังเล่นโทรศัพท์  (เจมี่ก็กำลังกินอยู่ตามเคย...กินแล้วเอาไปไว้ไหนหมด 

ไม่รู้เนี่ย)

หรือไม่นักแสดงบางคนก็อาจจะนอนเพื่อ 

ความสวย แต่ก็ไม่ใช่ว่าริต้า โอร่า ที่เล่น 

เป็นมีอา  น้องสาวของคริสเตียน  จะ 

ไม่สวยหรอกนะ



ในวันที่อากาศร้อนจัดวันหนึ่งในแวนคูเวอร์ เราถ่ายทำฉากใหญ่ที่มี  ชาร์ลีแทงโก้ เฮลิ- 

คอปเตอร์ของคริสเตียนเข้าฉากด้วย ตอนที่ซูมเข้าไปที่ห้องนักบินนั้นถ่ายกันข้างนอก 

บนกรีนสกรีน เกือบทั้งวันทีเดียวที่เจมี่ ดอร์แนน กับโรบินน์ ลี (ที่เล่นเป็นรอส เบลีย์  

ผู้บริหารระดับสูงในบริษัทของคริสเตียน) ต้องติดอยู่ในเคบินเล็ก  ๆ  ของเฮลิคอปเตอร์  

ในฉากวันนั้นร้อนมากจนมีรถไอติมมาเยี่ยมเราเลยละ แต่เจมี่กับโรบินน์ที่น่าสงสาร 

ก็ต้องนั่งอยู่ในเคบินจนแทบจะสุก ส่วนทีมงานคนอื่น  ๆ  ที่รายรอบอยู่ก็กินไอติมกัน 

สนุกสนาน...ฉันไม่แน่ใจหรอกว่าในรูปข้างบน เจมี่กำลังโบกมือมาทางนี้หรือกำลังร้องขอ 

จะออกมาข้างนอกกันแน่



เอริค จอห์นสัน เล่นเป็นแจ็ค ไฮด์ เจ้านายของแอนา ในรูปนี้เสื้อผ้าเขาดูไม่ได้เลย...มัน 

เป็นเพราะฝนแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือที่ดื้อด้าน หรือเพราะเขากำลังต่อสู้กับใครอยู่ 

กันแน่ โรซาลินา ดา ซิลวา หัวหน้าทีมแต่งหน้าชาวแคนาดา ใช้ความสามารถทาง 

ศิลปะและทำงานออกมาได้ดีมากจนเขาดูยับเยินไปหมด!



เรื่องเล่าของเจมี่ทั้งสอง นักแสดงนำและผู้กำกับใหญ่ของเราที่มีชื่อจริงชื่อเดียวกัน 

สร้างความสับสนให้กองถ่ายได้ตลอด ดังนั้นจึงใช้ชื่อเจมี่ได้แค่คนเดียว ส่วนอีกคน 

ก็ถูกเรียกว่าโฟลีย์ สำหรับคุณอาจเรียกเขาว่ามิสเตอร์โฟลีย์ ตอนนี้เจมี่ทั้งสองนั่งอยู่บน 

โซฟาตัวเดียวกันในห้องที่ไม่จำเป็นต้องมีคำอธิบายหรือเกริ่นนำใด ๆ 



ในโรงเก็บเรือของบ้านเกรย์ คริสเตียนมอบ  “คำหวานกับดอกไม้”  ให้แอนา เนลสัน  

โคตส์ ผู้ออกแบบงานสร้างทุ่มเททุกอย่างให้ฉากนี้ (ตามเคย) ปกติแล้วฉันออกจะกลัว ๆ  

สระว่ายน้ำ (อย่าถามเลยว่าทำไม มันเกี่ยวกับตะแกรง ประตูระบายน้ำ และน้ำที่หมุนวน 

น่ะ) ซึ่งสถานที่ที่ใช้เป็นโรงเก็บเรือนี่ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น จนกระทั่งเนลสันจับมันแปลงร่าง 

นั่นละ...มันดูมีมนตร์ขลังขึ้นมาทันที ที่เห็นอยู่ไกล ๆ นั่นคือเอียน ฟอกซ์ ตากล้อง และ 

พอล บาร์รี ่ ผู้ช่วยผู้กำกับ


