บทโครงราง (Story Outline)
ภาพยนตร เรื่อง “เมืองคนเขี้ยว” (Holder)
ผูเขียน: สูดิน ชาวหินฟา, film school. โทร. 08–9644–1048
ความยาวเรื่อง: 115 นาที
วัน เดือน ป: 12 พฤศจิกายน 2553
แนวคิดของเรื่อง (theme): คนมีสัญชาติญาณดิบ อยางสัตวเดรัจฉาน ถาไมสามารถควบคุมอารมณ
ดิบของตัวเองได ยอมสรางความเดือดรอนใหแกสังคม จึงจําเปนตองมีบทบังคับ คอยควบคุมพฤติกรรมชั่ว
รายเหลานั้น
เปนเรื่องของกิเลสมนุษย ที่ติดตัวเปนกรรมพันธุมาตั้งแตเกิด เมื่อถูกกระตุน หรือ ถูกกดดัน จากวัตถุ
เหตุการณบางอยาง หรือถูกปลุกเราดวยสื่อ สิ่งแวดลอม และ วัฒนธรรมที่ผิดเพี้ยน คนผูนั้น ก็จะตกอยู
ภายใตการครอบงําของกิเลส และเสพติดมัน ทําใหขาดจิตสํานึก รับผิดชอบ ชั่วดี จนไมสามารถควบคุม จิตที่
ดีนั้นได เพื่อใหสังคมสวนรวม เกิดความสงบสุข จึงตองใชอํานาจรัฐ มาบังคับควบคุม และมีบทลงโทษ
"กิเลส" เมื่อครอบงําผูใดแลว มันจะสรางมนตเสนห ใหบุคคลผูนั้น รัก ลุมหลง ไมอยากจาก หรือละ
ทิ้งมันไป ดังนั้น การกําจัดกิเลสออกจากจิต มิใชเรื่องงาย ทุกครั้งที่คิดจะกําจัดมัน จะสรางความเจ็บปวดรวด
ราว ทรมาน โหยหา ใหแกคนผูนั้นไมนอย และถาไมคิดทําลายมัน พลัง อํานาจ ความรายกาจของมัน ก็จะ
เพิ่มทวีขึ้นเรื่อยๆ ในภาพยนตรเรื่องนี้ "เขี้ยว" เปนสัญญะของ "กิเลส" การตัดเขี้ยวแตละครั้ง ไดสรางความ
เจ็บปวด เหมือนกับการ ฆากิเลส นั่นเอง.
แนวภาพยนตร (genre): แนวผสมระหวาง วิทยาศาสตร (science fiction) จินตนาการ (fantasy)
และ สังคมวัฒนธรรม (social drama)
ประโยคหลัก (premise): อะไรเกิดขึ้น เมื่อหมอเลียว คิดคนนวัตกรรมทางพันธุกรรม ใหคนในเมือง
เขี้ยว สามารถควบคุมอารมณของตนเองไดสําเร็จ โดยไมตองพึ่งพาบริการรับตัดเขี้ยว ของบริษัทใหญที่มี
อิทธิพล และ แสวงหาผลประโยชนจากการรับบริการตัดเขี้ยว
เรื่องยอ (synopsis):
มีตํานานเลาขานติดตอกันมาหลายชั่วอายุคนแลววา เมืองแหงหนึ่ง ตั้งแตมี วัตถุลึกลับ ตกลงมาจาก
ฟากฟา หลังจากนั้นก็ทําใหชาวเมืองแหงนี้เปลี่ยนไป เมื่อมีชายผูหนึ่ง เก็บวัตถุลึกลับนั้นไป ทําใหเขา
กลายเปนคนเสียสติ มีอารมณดุราย และมีเขี้ยวงอกออกมา ทําใหควบคุมอารมณไมได เที่ยวไลกัด ทํารายคน
อื่นๆ จนทําใหคนทั้งเมืองติดเชื้อบานั้น กลายเปนเมืองคนเขี้ยวตั้งแตนั้นมา
ความหวาดผวา ระแวง และทํารายกัน ของคนในเมืองนี้ ไมอาจยุติลงได เพียงแตทําใหระงับไดเพียงชั่ว
ครู เมื่อเขี้ยวที่งอกออกมา ถูกตัดทิ้งไป ก็ทําใหควบคุมสติไดเหมือนเดิม จนกวาเขี้ยวนั้นจะงอกออกมาอีกใน
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ทุกๆ 30 วัน หลังการตัดเขี้ยว
คณะมนตรีของเมืองนี้ จึงออกกฎหมาย มาควบคุมพลเมือง ดวยการบังคับใหทุกคนตองตัดเขี้ยว
กอนที่มันจะงออกยาวออกมา จนไมสามารถควบคุมอารมณได
บริษัทของ เคน เจาพออิทธิพล ไดรับสัมปทาน บริการตัดเขี้ยว จากคณะมนตรี และเรียกคาบริการสูง
จนชาวเมืองเดือดรอน เพื่อแลกกับผลประโยชนตางตอบแทน จากมนตรีเมืองนี้บางคน ขณะที่หมอเลียว ผูมี
คุณธรรม ไดพยายามทดลองสราง สารพันธุกรรมใหม เพื่อยับยั้งการงอกของเขี้ยว
หมอเลียว เปนผูคนพบวิธีตัดเขี้ยวตัวเอง ดวยเครื่องมือสมัยใหม จนชาวเมืองหันมาใชบริการฟรีจาก
หมอเลียว สงผลให ธุรกิจของ เคน กระทบกระเทือน เคน จึงใสความหมอ และฟองรองวา หมอเลียว
ละเมิดสัมปทาน พรอมกับสงสมุน 2 คน ที่เขาแอบเลี้ยงไว โดยไมตัดเขี้ยวให ไปฆาหมอเลียว
ผลการทดลอง สารพันธุกรรมใหมของหมอเลียว ไดผลเพียงครึ่งเดียว เมื่อ สมาชิกสภามนตรีผูหนึ่ง
ไดอาสาทดสอบ การฉีดสารนั้นเขาไปในรางกาย
ในระหวางการโตเถียงในสภา วาจะจัดการกับหมอเลียวอยางไรดี สมาชิกสภามนตรี ผูที่ไดรับการ
ทดสอบ คุณสมบัติของสารพันธุกรรมนั้น ไดประกาศวา สารนั้นแมไมสามารถยับยั้งการงอกของเขี้ยวได แต
มันยุดหยั้งอามณดุรายได
สภามนตรี จึงออกกฏหมาย ใหชาวเมืองทุกคน จะตองไดรับการฉีดสารพันธุกรรมใหมนั้น ทุกคน ไม
เวนแมแต เคน และ พรรรคพวก ทําใหเมืองคนเขี้ยวมีความสุขสงบ กลับคืนมา ประธานมุขมนตรี จึงประกาศ
เฉลิมฉลองใหแกชาวเมือง ดวยการจัดการประกวดเขี้ยวสวย ทําให เมืองคนเขี้ยว กลายเปนเมืองสวรรค
ขึ้นมาทันที
แตความสําเร็จของหมอเลียว ไดทิ้งรองรอยของความผิดพลาด สรางปญหาความยุงยากแกเมืองคน
เขี้ยว อยางไมรูตัว

โครงสรางการดําเนินเรื่อง (plot structure)
องก 1 เริ่มเรื่อง (เวลา 20 นาที)
เหตุการณเฉลิมฉลอง การประกวดเขี้ยว สรางความสนุกสนานใหกับชาวเมือง ทุกผูทุกคน ชาวเมือง
นี้ นอยคนนัก ที่จะจดจําประวัติความเปนมา ของเผาพันธุ ของตนเองในอดีตได …
มีตํานานเลาขานติดตอกันมาหลายชั่วอายุคนแลววา เมืองแหงหนึ่ง ตั้งแตมี วัตถุลึกลับ ตกลงมาจาก
ฟากฟา หลังจากนั้นก็ทําใหชาวเมืองแหงนี้เปลี่ยนไป เมื่อมีชายผูหนึ่ง เก็บวัตถุลึกลับนั้นไป และ ในคืนเดือน
มืดสนิท เขาไดกลายเปนคนเสียสติ มีอารมณดุราย และมีเขี้ยวงอกออกมา ทําใหควบคุมอารมณไมได เที่ยวไล
กัด ทํารายคนอื่นๆ จนทําให คนทั้งเมืองติดเชื้อบานั้น อารมณดุราย จะคอยๆ ทุเลาเบาบางลง เมื่อใกลวันที่มี
แสงเดือนเต็มดวง เมื่อพนจากนั้น คนทั้งเมืองก็เริ่มจะคุมคลั่งขึ้นมาอีก และเพิ่มความรุนแรงขึ้น ไปจนกระทั่ง
ถึงคืนเดือนมืด วนเวียนเชนนี้มาชานาน
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เมืองคนเขี้ยว
ในเมืองคนเขี้ยว ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ทุกคน มีลักษณะทางพันธุกรรม ที่เหมือนกัน คือ มีเขี้ยว
งอกออกมาได เหมือนฟนของหนู ซึ่งเปนสัญลักษณ ทางโครโมโซมประจําเผาพันธุ ของคนในเมืองนี้
การงอกของเขี้ยว จะทําใหคนผูนั้น สูญเสียการควบคุมทางอารมณ เขี้ยวยิ่งยาว ยิ่งมีอารมณ
ฉุนเฉียว บาระห่ํา ดุเหมือนสัตวบา กัด ทํารายกันดวยเขี้ยว บางก็มีอารมณหื่นกระหายทางกาม ผูใดที่มี
พื้นฐานจิตใจดี ก็จะพยายามอดกลั้นหาวิธียับยั้ง สวนผูใดที่มีพื้นฐานจิตใจต่ํา ก็จะลุมหลง มัวเมา ตกเปน
ทาสของอารมณรายของตน ซึ่งนับวัน คนกลุมหลังจะเพิ่มมากขึ้นทุกวัน
จึงทําใหคนในเมืองนี้ อยูอยางหวาดผวา ไมมีความสุข ทั้งภายในบาน และนอกบาน เต็มไปดวยการ
ทะเลาะวิวาท แหลงเสื่อมโทรม ขยะ เชื้อโรค และสิ่งอันตรายรอบดาน เกิดการทําราย ฆาฟนกันดวยอารมณ
โทสะ ขมขืน ทําแทง ปลนสะดมภ โรคติดตอ ผูคนสวนหนึ่งจึงหันไปพึ่งยาเสพติด หรือไมก็ไปเขารีดในสํานัก
สมาธิกดขมอารมณ แตก็ไรผล เมืองนี้มีตํารวจ ก็เหมือนไมมี เพราะทุกคน พรอมที่จะระเบิดอารมณไดทุกเมื่อ
แมเจาหนาที่เองก็ตาม
สิ่งที่ยับยั้ง ไมใหเมืองคนเขี้ยว กลายเปนนรกไปมากกวานี้ ก็คือ มีการคนพบวา หากชิงตัดเขี้ยวออก
เสียกอนถึงวันเดือนมืด ก็จะทําใหทุกอยางสงบลงชั่วขณะ แตก็ไมมีอะไรจะหยุดยั้งการงอกของเขี้ยวได
แตสิ่งที่นาสยดสยองที่สุดคือ ผูหญิงทองแกบางคนในเมืองนี้ ที่ไมไดรับการตัดเขี้ยว ไมสามารถควบคุม
อารมณตนเองได เมื่อคลอดลูกออกมา ในคืนเดือนมืด มักจะกินลูกของตัวเอง โดยมีคนเขี้ยวคนอื่นๆ มารวม
ยื้อแยงกัดกินทารกนั้นดวย
จุดหักเหหลัก 1…
หากปลอยใหทุกอยางเปนไปตามธรรมชาติ อยางสัตวปานรก คนในเมืองเขี้ยวก็จะพบกับหายนะเร็วขึ้น
ทําใหรัฐบาลกลาง จําเปนตองประกาศกฏหมายพื้นฐานของเมือง บังคับ ใหประชาชนในเมืองนี้ทุกคน "ตัด
เขี้ยว" เมื่อเขี้ยวยาวไดขนาด (เทาที่ไมสามารถควบคุมอารมณได) กอนที่จะถึงคืนเดือนมืด ผูใดไมตัดเขี้ยว ถือ
วาผิดกฏหมาย

องก 2 ดําเนินเรื่อง (เวลา 80 นาที)
การตัดเขี้ยว จะทําให ความโหดราย ลดลง อารมณกําหนัดทางกาม ลดลง จิตใจออนโยนขึ้น ยอมรับ
เหตุผลไดดีขึ้น สวนสํานึกรับผิดชอบจะกลับมา และทําใหจิตใจสงบขึ้น แตก็เปนเพียงชั่วขณะ เพราะ แตละ
เดือน เขี้ยวจะงอกออกมาเรื่อยๆ ทําใหตองมีการตัดเขี้ยว ทุกระยะ และการตัดเขี้ยวแตละครั้ง สรางความ
เจ็บปวดใหไมนอย จึงทําให มีคนบางกลุม หลีกเลี่ยงไมยอมตัดเขี้ยว ดวยการซองสุม หลบซอน และหลบ
เลี่ยงการจับกุมของเจาหนาที่ ทําให เกิดกลุมอิทธิพล หาผลประโยชน จากพฤติกรรมของคนที่หลบเลี่ยงการ
ตัดเขี้ยวของตน โดยเฉพาะคนที่ลุมหลง มีอารมณใฝต่ําอยูแลว
จากบทบัญญัติของกฏหมายพื้นฐาน ที่บังคับใหทุกคนตองตัดเขี้ยว ทําใหรัฐบาลกลาง ไดเปดประมูล
ใหบริษัทตางๆ ดําเนินธุรกรรม รับตัดเขี้ยว ธุรกรรมนี้ดําเนินไปไดไมนาน ก็เกิดการผูกขาด โดยอาศัยชองทาง
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จากการแสวงผลประโยชนสวนตน ของเจาหนาที่บางคนในรัฐบาล ซึ่งมีผลประโยชนแลกเปลี่ยนกัน
บริษัทของ เคน เจาพออิทธิพล ในเมืองนี้ ไดอภิสิทธิ์แตเพียงบริษัทเดียว ในการรับจางตัดเขี้ยว ซึ่งคิด
คาบริการตัดเขี้ยวแตละครั้ง แพงมาก และเจ็บทรมาน สวนบริษัทอื่นที่เปดกิจการแขงขัน ก็ถูกกลุมอิทธิพล
มืด ที่ เคน เลี้ยงไว ลอบกลั่นแกลงตางๆ นานา จนบริษัทเหลานั้นตองปดตัวลง ทีละบริษัท จนไมเหลือ
ขณะเดียวกัน บริษัทของเคน ตางก็สรรหากลยุทธตางๆ เพื่อเพิ่มกําไร อยูตลอดเวลา ดวยวิธีเอาเปรียบ
ผูบริโภค สงเสริมกิจกรรม กระตุนความดุดันของผูคน เพื่อใชเปนขออางในการเพิ่มคาบริการ
หมอเลียว เปนแพทยที่มีชื่อเสียง รักความเปนธรรม ไดคนพบ วิธีตัดเขี้ยวของตัวเอง โดยไมเจ็บ
ทรมาน และขณะเดียวกัน ก็ทําการวิจัย ทดลอง สรางโครโมโซม (สารกระตุนใหรางกายผลิตเนื้อเยื่อ เพื่อ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรม) ดวยหวังวา สักวันหนึ่ง เขี้ยวจะหยุดงอก
หมอเลียว เคยเสนอความเห็นไปยังสภามนตรี ของรัฐบาลกลาง ใหบริษัทของ เคน คิดคนเทคโนโลยี
ในการตัดเขี้ยว เสียใหม เพื่อลดความเจ็บปวด ในการตัดเขี้ยว แตก็ไมเปนผล
ที่สถานีทดลอง (หองแล็บ) ของหมอเลียว เต็มไปดวย เครื่องมืออุปกรณทางการแพทย มีเตียงพิเศษ
สําหรับยึดลําตัวคนไข ไมใหดิ้นเพราะความเจ็บ มีอุปกรณตัดเขี้ยวแบบไฟฟา ทันสมัย ตอมา หมอไดประดิษฐ
กรรไกตัดเขี้ยวแบบงายๆ ขึ้น โดยมี ลีนา คอยใหความชวยเหลืออยางใกลชิด
ค่ําวันหนึ่ง หมอเลียวออกไปทําธุระนอกบาน ถูก โนอา ลอบทําราย แตหมอไวกวาหลบไดทัน เขาจับโน
อา ตัดเขี้ยวดวยกรรไกรที่พกติดตัวมา ทําใหโนอารูสึกตัว แววตาดุดัน ลดลง เปลี่ยนเปนแววตาใสซื่อ นา
สงสาร ทําใหหมอเลียว มั่นใจวา สิ่งประดิษฐใหมนี้ ทุกคนสามารถใชตัดเขี้ยวของตนเองได แมจะเจ็บ แตก็
เจ็บนอยกวา การไปรับบริการตัดเขี้ยว จากบริษัทของ เคน
โนอา เลาวา เขาและภรรยา ทํางานใหกับ เคน ภรรยาของเขา กําลังตั้งทอง เกรงวาถาคลอดในคืน
เดือนมืด เขาเปนหวงวา จะไมสามารถควบคุมสถานการณเลวรายได หมอเลียว จึงพูดใหกําลังใจ และจะ
คอยชวยเหลือ เมื่อถึงวันนั้น จากนั้น หมอเลียว บอกใหเขากลับบานไปดูแลครอบครัว กอนที่จะไปทําธุระตอ
การตัดเขี้ยวของหมอเลียว เปนที่สนใจ ของคนหนุมสาวกลุมหนึ่ง จึงอาสามาชวยหมอเลียว
พัฒนาอุปกรณชิ้นนี้ จนสามารถใชการไดดี ทําใหผูคนตางทยอยกันเขาทดสอบ และทุกครั้งก็ไดผล
ขาวการตัดเขี้ยวตวยตนเอง จากสิ่งประดิษฐของหมอเลียว แพรกระจายไปอยางรวดเร็ว ในหมูคนจน
จึงหันมาพึ่งหมอเลียวไมขาดระยะ อีกทั้ง มีอาสาสมัครมาชวยงานหมอเลียวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
การกระทําของหมอเลียว สรางความไมพอใจใหแก เคน และ เจาหนาที่รัฐบางคน ที่สูญเสีย
ผลประโยชน เคน จึงสงคนไปทุบ ทําลาย ขาวของ ในหองแล็บของหมอเลียว ขณะที่ ลีนา และ อาสาสมัคร
สองคน กําลังบันทึกผลการทดสอบ พวกเขาพยายามตอสูและปกปอง แตก็ไรผล ทําใหขาวของสําคัญหลาย
สวน ถูกทําลาย พรอมๆ กับ พวกเขาไดถูกทําราย จนไดรับบาดเจ็บ พรอมทั้งไดรับคําขมขูตางๆ นานา แต
โชคยังดี ที่ ลีนา ไดพยายามปกปอง สวนสําคัญของหองแล็บ ไมใหถูกทําลาย นั่นหมายถึงวา ความหวังของ
หมอเลียวยังมีอยู
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ประชาชนในเมืองนี้ รูขาวเขา ตางก็เห็นใจหมอ จึงมาชวยกัน เก็บขาวของที่แตกกระจาย และ ซอม
หองแล็บ ใหดีดังเดิม และมีคนมาสนับสนุน ใหกําลังใจหมอมากขึ้นๆ
บริษัทของเคน หาวิธีเพิ่มรายได ดวยการ ลอบฉีดสารกระตุนการงอกของฟนใหแกลูกคา ในขณะมาใช
บริการตัดฟน และแอบสรางหองแล็บ ทดลองผลทางชีวภาพบางอยาง เพื่อควบคุมอารมณของคนในเมืองนี้
รวมทั้งผูปกครองในเมืองนี้ดวย หวังจะตั้งตนเปนเจาอิทธิพล ครอบครองเมืองนี้ใหได โนอา ลวงรูความลับนี้
เขา เขาตัดสินใจไมถูกวาจะทําอยางไรตอไป
การทดลอง สรางประดิษฐกรรมทางกรรมพันธุของหมอเลียว เริ่มเห็นผล เขาไดฉีดสารกระตุน
โครโมโซม ใหแกกลุมผูอาสาแมวา จะไมสามารถหยุดการงอกของเขี้ยวได แตก็ทําใหอารมณดุรายลดลง
นับเปนความสําเร็จกาวแรก เขาตัดสินใจที่ทดลองในขั้นตอไป ดวยการทดสอบสารโครโมโซม กับเด็กทารก
แรกเกิด
สัปดาหตอมา เคน ไปที่หองแล็บของตน เพื่อรับทราบรายงานผลการทดลอง จนเขาพอใจมาก ขณะที่
ผลการทดลองฉีดโครโมโซม ลงไปในเด็กทารก ของหมอเลียว ก็คืบหนาไมแพกัน สรางรอยยิ้มใหแก หมอ
เลียว ลีนา และ อาสาสมัครคนอื่นๆ
เคน ใชใหสมุน 3 คน ไปชิงเอาลูกของ โนอา ซึ่งจะคลอดในคืนเดือนมืด มาใหตนซึ่งรออยูที่หองแล็บ
ขณะที่คนเขี้ยวอีกกลุมหนึ่ง ตางก็วิ่งกรูกันเขาขัดขวาง เพื่อแยงกินทารกนอย แตหมอเลียว ซึ่งแอบซุมดักรอ
ดูกอนหนา จึงรีบเขาถึงตัวทารกกอน โดยมี โนอา คอยชวยเหลือ และเปดทางให เมื่อไดโอกาส หมอเลียว
จึงรีบควาตัวทารกนอย หนีไปไดอยางหวุดหวิด สรางความผิดหวัง ใหแกสมุนของเคน และ สรางรอยแคน
ใหแกเคน เปนอันมาก
เคน กับ เจาหนาที่รัฐบาลบางคน จึงปรึกษากัน หาทางยับยั้ง และกําจัด หมอเลียว กอนที่สถานการณ
ของฝายตน จะเลวรายไปกวานี้ ดวยการใสรายหมอเลียว เพื่อใหสมาชิกสภามนตรีที่สนับสนุนตน เห็นวา
หมอเลียวคือตัวอันตรายของคนในเมืองนี้
ขณะที่ ผูคนเริ่มเกลียดชัง บริษัทของเคน มากขึ้น จึงรวมกลุมกันไปรองเรียนตอ สภามนตรี ของเมือง
นี้ ถึงพฤติกรรมการเอาเปรียบ ของบริษัทของเคน แตก็ไรผล เพราะ ทั้งในสภา และ ในคณะมุขมนตรี ลวน
แตเปนพวกของ เคน สวนคนดี ก็ถูกกีดกันออกไป และไมใหมีสิทธิ์มีเสียงออกความเห็นใดๆ
คืนนี้ ที่หองแล็บของหมอเลียว เปนคืนสําคัญ เพราะนี่คือการตัดสินใจ 2 ทางเลือก วาจะใชสวนผสม
ของสารโครโมโซมสูตรใด ซึ่งหมอเลียวเองก็ไมแนใจ เพราะถาผิดพลาด ก็จะกลายเปนผลรายอยางใหญหลวง
แต ลีนา แยงวา แตถามันไดผล ก็จะสงผลตออนาคตที่ดีของทุกคนในเมืองนี้เชนกัน
การถกเถียงกัน ยุติลงชั่วครู เมื่อสมาชิกสภามนตรีหญิงผูหนึ่ง นามวา เจสสิกา ขับรถมาตรวจดู
สถานการณ ซึ่งเธอเคยกลาวหาหมอเลียว ในที่ประชุมสภา วาสิ่งที่หมอเลียวคิดคน เปนเรื่องเหลวไหล ไร
สาระ เธอขับรถมาจอดที่หนาหองแล็บของหมอเลียว ขณะที่อาสาสมัคร กําลังปฏิบัติงานอยางเอาจริงเอาจัง
เจสสิกา จึงเดินเขาไปสํารวจดู และถามหา หมอเลียว
การเผชิญหนากัน ระหวางหมอเลียว กับ สมาชิกสภามนตรีเจสสิกา สรางความวิตกใหแกทุกคนใน
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หองแล็บ แตทั้งสองก็พูดคุยกันดวยเหตุผล ทําใหสถานการณตึงเครียด ผอนคลายลง หมอเลียวอางเหตุผล
และหลักฐาน ผลการทดลอง จนเธอยอมจํานน และยินดี ที่จะเปนตัวทดลอง ทําให ลีนา กับ หมอเลียว ลังเล
ชั่วครู แตในที่สุด หมอเลียวตองตัดสินใจ ให เจสสิกา เปนตัวทดสอบสูตรสวนผสมทางเลือกที่หนึ่ง สวน ลีนา
ทดสอบสูตรสวนผสมทางเลือกที่สอง
การทดสอบครั้งลาสุดนี้ สงผลตอการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่สุด ของคนในเมืองนี้
จุดหักเหหลัก 2…
กาลเวลาผานไป ทําให บริษัทของเคน สูญเสียรายได ไดรับความเกลียดชังจากชาวบาน และพลาดที่
จะได ทารกนอย มาทดลอง ซึ่งเคนแนใจวา เปนเด็กทารก ที่เกิดจากตนกับภรรยาของโนอา เพราะกอนหนา
นั้น ตนไดขืนใจภรรยาของโนอามากอน ความลับนี้ ถูกเปดเผยใหโนอาไดรับรูโดยบังเอิญ ขณะที่เขาแอบซุม
ฟงอยู ความคับแคนเกิดขึ้นพรอมกัน ทั้ง เคน และ โนอา
เคน จึงสง โกลัม กับ ไมนัส สมุนผูโหดราย ที่ตนเลี้ยงดู และแอบซอนไว โดยไมตัดเขี้ยวให ใหไปฆา
หมอเลียวเสียใหตาย ขณะที่ โนอา รีบไปใหทัน เพื่อบอกเหตุรายใหหมอเลียวรูตัวกอนที่จะสายเกินไป
ระหวางนั้น เคน ไดสื่อสารไปยัง สมาชิกสภามนตรีหญิงเจสสิกา ซึ่งกําลังรับฟงดวยอาการเฉี่อยชา
เหตุการณจุดสูงสุดของเรื่อง (Climax):
ที่หองเล็บของหมอเลียว วันนี้ เปนคืนเดือนมืด ขณะที่ หมอเลียว กําลังสังเกต แววตาที่แข็งกระดาง
ของ ลีนา แมเธอจะถูกตัดเขี้ยวแลวก็ตาม โกลัม กับ ไมนัส ก็มาถึงโดยไมรูตัว ทั้งสองลอบทํารายหมอเลียว
เกิดการตอสูกัน จนหมอเลียวเกือบเสียที แตอาศัยความไวกวา เอาตัวรอดได ลีนา ความีดแทงที่ขาของโกลัม
แตเธอก็ถูกโกลัมเหวี่ยงดวยกําปนไปที่ใบหนาของเธอ จนสลบแนนิ่งไป หมอเลียวไดที ใชไฟฟาช็อต โกลัม จน
เขาสลบหมดสติไป จึงมีเวลาไปจัดการกับ ไมนัส เขาไดจับไมนัส ไวกับเตียงซึ่งมีกลไกพิเศษ และตัดเขี้ยวของ
ไมนัส ทําใหแววตาที่ดุดันของไมนัสเปลี่ยนไป เปนแววตาที่ออนโยนขึ้นเล็กนอย ระหวางนั้น โกลัม ก็ฟนสติ
ขึ้นมา จึงกระโดดล็อกตัวหมอเลียวไวได และ กัดหมอเลียวทางดานหลัง โกลัมทําอะไรหมอไมไดถนัดนัก แต
เมื่อเห็น ไมนัส กําลังแกะเครื่องพันธนาการ ใกลจะหลุดแลว จึงสั่งให ไมนัส ใชมีดฆาหมอเสีย เปนเวลา
เดียวกับที่ ลีนา ไดสติ เธอจึงควาทอนเหล็กฟาดไปถูกบาดแผลที่ขาของโกลัม ผลจากการถูกตัดเขี้ยว ทําให
ไมนัส ลังเลชั่วครู
โนอา วิ่งกระหืดกระหอบมาถึงพอดี จึงใชทอนเหล็ก ฟาดไปที่หลังของไมนัส และ ที่หัวของโกลัม
อยางแรง ทําใหหมอเลียว และ ลีนา หลุดรอดจากมัจจุราช โนอา จึงรีบพาหมอเลียว และ ลีนา หลบหนีไป
จนพนจากนาทีวิกฤต

องก 3 สรุปทายเรื่อง (เวลา 15 นาที)
ที่ประชุมสภา ตางถกเถียง วิธีแกปญหาสังคมของคนในเมืองนี้ กลุมพวกของ เคน ก็กลาวเยยหยัน
วาวิธีการของหมอเคน เปนเรื่องไรสาระ สรางภาพ หาความชอบใหกับตัวเอง ที่จะละเมิดสัมปทาน และเลี่ยง
ภาษี จนสมาชิกสภามนตรีหญิง เจสสิกา ทนไมไหว จึงทุบโตะ ทําใหการถกเถียง ยุติลงชั่วขณะ เธอยืนขึ้น
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ประกาศ กลางสภาวา สิ่งที่หมอเลียวทํานั้น ถูกตอง นวัตกรรมของหมอเลียวไดผล และ เปนประโยชนตอ
ทุกคนในเมืองนี้ ตนยืนยันพิสูจนได ทามกลาง ความพิศวงของที่ประชุม วาจะตัดสินลงมติกันอยางไร
เชาวันนี้ ถนนพลุกพลานไปดวยผูคน ดูสงบขึ้น สังคมครอบครัวในเมืองคนเขี้ยว มีรอยยิ้มใหแกกัน
เหมือนพบโลกใหม ขณะที่บริเวณหนาบริษัทของเคน เงียบเหงา สรางความโกรธแคนใหแก เคน เปนอันมาก
ที่ตนเองประสบความลมเหลว บริษัทลมสลาย จึงเกิดการทะเลาะกันเองขึ้น
หัวหนารัฐบาล ไดประกาศผลการลงมติวา อนุมัติใหใชสารกระตุนโครโมโซมของหมอเลียว ฉีดใหกับ
ประชาชนทุกคน ใครที่หลบซอน จะถูกเจาหนาที่คนหาและจับตัวมาฉีด แมแต เคน และพวก ซึ่งบัดนี้ไมมี
อิทธิพลใดๆ แลว มีสิทธิ์เทากับคนอื่นๆ ก็ถูกจับฉีดดวย
หมูวัยรุนทั้งหลาย ตางประกวดประชันกัน บางก็ตัดเขี้ยว บางก็ตกแตง ทําสีเขี้ยว เปนที่สนุกสนาน
และสวยงาม เพื่อชดเชยกับชวงเวลาที่โหดราย รัฐบาล จึงประกาศยกเลิกบังคับการตัดเขี้ยว และกําหนดการจัด
เทศกาลประกวดเขี้ยวสวยขึ้นในเมืองนี้ ยิ่งทําใหทุกคนมีความสุข ตางเตนรํากันอยางสนุกสนาน ทั้งผูใหญ
เด็ก และคนชรา ระหวางนั้น หมอเลียว ไดรับการปรบมือ และตอนรับจากฝูงชน ดวยรอยยิ้ม สนุกสนาน
ขณะที่ ลีนา ไดแอบซอนอยูในมุมมืดแหงหนึ่ง
ขณะที่ทุกคน กําลังสนุกสนาน โนอา วิ่งกระหืดกระหอบ โบกมือใหหมอเลียวเห็น หมอจึงฝาฝูงคน
ออกมา โนอา บอกหมอเลียว ดวยสีหนาตกใจ เกี่ยวกับลูกของตนหายไป
ลึกลงไปในอุโมงคใตเมืองนี้ ไมมีใครรูวา ยังมีคนเขี้ยวผูกลายพันธุอีกตนหนึ่ง ที่หลบซอนไมไดรับการ
ฉีดสารกระตุนโครโมโซม ดูเหมือนวากําลังอุมเด็กนอย หายไปในความมืด (เอาไวตอภาคสอง)
จบ.
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