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ความยาวเรื่อง: 100 นาที
วัน เดือน ป: 22 ตุลาคม 2555
แนวคิดของเรื่อง (theme) :
อารมณรักของหญิงชาย ที่มีความผูกพันซึง่ กันและกันอยางลึกซึ้ง ยังคงดําเนินตอไปจาก “พลังรัก”
ที่ยังฝงแนนอยูในสวนลึกของจิตวิญญาณ แมวารางที่แทจริงของพวกเขาจะไรตัวตน
แนวภาพยนตร (genre) :
ชีวิต–จิตสยองขวัญ (drama–psychological horror)
ประโยคหลัก (premise):
เกิดอะไรขึ้น เมื่อ นาค และ มาฆ สองสามีภรรยา รูต ัววาพวกเขาตายแลว ขณะที่ความรักของ
พวกเขายังสะสางไมจบ
เรื่องยอ (synopsis):
นาคอนงค หรือ นาค เจาหนาที่พิเศษของสถาบันดานพันธุกรรม และเปนคนรักของ รอยเอก มาฆวัตร
หรือ มาฆ เธอมีเพื่อนสาว ชือ่ ศศิประพิน หรือ ศิ แต ศิ แอบหลงรัก มาฆ นาค กับ มาฆ
จึงตัดสินใจแตงานกัน เพื่อแกปญหารักสามเสา ตอมา มาฆ ไปรวมรบกับประเทศพันธมิตรที่ตางแดน
ขณะที่ นาค ทองไดหาเดือน
นาค คลอดลูก ดวยการผา ขณะที่ มาฆ ตองตอสูเอาชีวติ รอดจากการถูกโจมตีของฝายศัตรู
หลังสงครามยุติ ทหารไทยทีถ่ ูกสงไปรบทั้งที่มีชีวิตรอด และเสียชีวิต ถูกสงกลับประเทศไทย มาฆ
ดีใจรีบกลับไปหา นาคและลูก ทั้งสองดื่มด่ําความรัก ไดเพียงหาวัน ปญหาความรักและความหึงหวง
เขามาสรางรอยราวใหแกพวกเขา จน มาฆ ตองหนีออกจากบาน
มาฆ เสียใจอยางสุดซึ้ง เมื่อรูวา นาค เมียรักตายแลว ตั้งแตเขายังอยูในสมรภูมิรบ เมื่อหาวันกอน
ขณะเดียวกัน นาค ก็รสู ึกสับสน เมื่อรูวา มาฆ ผัวรัก เสียชีวิตในสนามรบเมื่อหาวันกอนเชนกัน
กอนที่เธอจะพบเขา

โครงสรางการดําเนินเรื่อง (Plot Structure)
องก 1 เริ่มเรื่อง (เวลา 10 นาที)
น.ส.นาคอนงค บุศยประเวศ หรือ “นาค” ตําแหนงเจาหนาที่พิเศษ ประจําสถาบันขอมูล
พันธุกรรมมนุษยแหงชาติ ซึ่งตั้งอยูในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เธอจึงไดรับสิทธิพิเศษจากหมอใหญ
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ซึ่งเปนผูอํานวยการสถาบัน เขารับการตรวจสอบและทําบันทึกทะเบียนประวัติพันธุกรรม (Genome
mapping) เพื่อคนหาสาเหตุความเจ็บปวยในอนาคต ผลปรากฏวา เธอเปนโรคมานตาแพแสง
อาการของโรคจะรุนแรงขึ้น เมื่อมีอายุประมาณปที่ 25 และเธอก็เก็บเรื่องนี้ไวเปนความลับ
นาค เปนคนรักของ รอยเอก มาฆวัตร อุดมสุข หรือ “มาฆ” เธอมีเพื่อนสนิทที่ทํางานดวยกัน
แตทํางานในสวนที่เปนโรงพยาบาล ชื่อ ศศิประพิน หรือ “ศิ” แต ศิ แอบหลงรัก มาฆ และแอบเปนชูกัน
โดยที่ นาคไมรู
ความสัมพันธของคนทั้งสาม เริ่มกอตัวตั้งแตพวกเขาเปนนักเรียนแพทย ซึ่งเรียนดวยกันตั้งแตปหนึ่ง
จนกระทั่งจบ และทํางานในสถานที่ที่อยูไมหางกัน ดังนั้น ระหวางเพื่อนกับคนรัก ทําใหพวกเขาแยก
ความรูสกึ ออกจากกันไดยาก
ป 2016 พมา กับ จีน เผชิญหนากัน กรณีพิพาทอํานาจเหนือดินแดนแนวตะเข็บชายแดน
ที่เปนแหลงน้ํามันปโตรเลียมแหลงสุดทายในภูมิภาคนี้ จีน กับ ไทย มีสนธิสัญญาแลกเปลี่ยนเทคโนลียี
ชีวภาพกันอยู และรอยเอก มาฆวัตร ก็เปนผูเชี่ยวชาญดานนี้ เขาสังกัดสํานักพัฒนาเคมีชีวภาพเพื่อสันติ
จุดหักเหหลัก 1: (main plot point I)
เพื่อยุติปญหารักสามเสาระหวาง มาฆ นาค และ ศิ มาฆ จึงตัดสินใจแตงงานกับ นาค
เขาคิดจะซื้อเรือนหอในหมูบานชลประภา ซึ่งเปนหมูบานจัดสรรของ คุณธนา เพื่อนสนิท
เพื่อเปนของขวัญแตงงาน แตเธอหามไว ขออยูบานทาวนเฮาสไปกอน เพราะสะดวกในการไปทํางานมากกวา
สงครามระหวาง พมา กับ จีน ก็เกิดขึ้น พมา เปนฝายเปดศึกกอน ดวยการใชอาวุธเคมีชวี ภาพ

องก 2 ดําเนินเรื่อง (เวลา 85 นาที)
นาค แตงงานกัน มาฆ แลว แต ศิ ยังทําใจไมได และไมอาจเลิกรากับ มาฆ ได
เธอจึงเปนฝายรุกมากกวา จนผูชายอยาง มาฆ ไมอาจหักหามใจได วันหนึ่ง เรื่องชูสาวรูไปถึง นาค
ในขณะที่เธอทองไดสี่เดือน ความขัดแยงระหวาง มาฆ กับ นาค ปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึง่
และไมรูวาจะตัดสินปญหาอยางไรดี
สงครามระหวาง พมา กับ จีน ยังคงดําเนินตอไป ดูเหมือนวาประเทศใหญอยางจีน ประสบปญหา
อยางหนักเรื่องอาวุธเคมีชีวภาพ จึงรองขอความชวยเหลือจากไทย ทานนายพลยุทธ พรอมดวย รอยเอก
มาฆวัตร ไดรับคําสั่งใหไปรวมรบกับทหารฝายจีน มีภาระกิจสําคัญคือ วิเคราะหหาสารเคมีชีวภาพเพื่อตาน
การทําลายลางของอาวุธชีวภาพจากฝายศัตรู
เรื่องราวบาดหมางใจกัน ระหวาง มาฆ กับ นาค ยุตลิ งชัว่ คราว ความรูส กึ หวงหาอาลัยรัก ของสอง
สามีภรรยา ก็เขามาแทนที่ มาฆ มารูว าเมียทอง ก็ตอนออกเดินทาง ยิ่งสรางความหวงอาลัยขึ้นอีกหลายเทา
นาค เองก็เศราไมแพกัน เพราะไปสงครามคราวนี้ ไมแนใจวาจะรอดกลับมาหรือไม ในขณะที่ ศิ ก็รสู ึกใจเสีย
เชนกันที่ มาฆ ไดรับคําสั่งแบบกะทันหันเชนนี้
ปญหาทุกอยางที่คางคาใจ ตองยุติไวกอน โกรธกันเกลียดกันไปก็ไมมีประโยชน ศิ มาขอ คืนดีกับ นาค
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เธอเห็นวาเปนเพื่อนรักกัน จึงใหอภัย
เธอ กับ มาฆ ติดตอคุยกันตลอดทางโทรศัพทบาง จดหมายบาง จนกระทั่ง นาคทองไดเดือนที่ 8
สายตาเริ่มสูแสงไมไหว ทําใหเธอออกไปขางนอกลําบาก มาฆ รูสึกหวงภรรยามากที่สุด
แทบจะปฏิบัติภารกิจไมได
คืนวันหนึ่งฝนตกหนัก นาค เจ็บทองคลอด บังเอิญพี่เลี้ยงก็ไมอยู เธอตองชวยเหลือตัวเอง
อยูหลายนาที พยายามโทรศัพทถึง ศิ หลายครั้ง แตสายไมวาง พอ ศิ รูเ รื่องเขา จึงรีบพา นาค
ไปโรงพยาบาลโดยดวน นาค เจ็บปวดทรมานมากเพราะเด็กไมกลับหัว และรางกายเริ่มออนแอจากโรค แพ
แสง รวมทัง้ เธอขาดความชวยเหลือนานเกินไป พอไปถึงหองฉุกเฉิน นาค ทนความเจ็บปวดไมไหว
กอนสิ้นใจ นาค นึกถึงสามีอยากใหเขากลับมาดูใจกอนตาย
มาฆ กําลังปฏิบัติภารกิจในหองแล็บกลางสนามรบ ทามกลางสายฝน แสงจากฟาแลบ สรางภาพลวง
ตา ทําใหเขามองเห็น เมียรักอุมทองมาหาเขา
ทั้ง นาค และ มาฆ ตกใจตื่นกลางดึก ในเวลาใกลเคียงกัน
วันรุงขึ้น นาค จึงเลาความฝนใหหมอใหญฟง หมอใหญจึงตรวจสอบประวัติการเจ็บปวยของเธอ
ในฐานขอมูลจีโนม ใหละเอียดอีกครั้ง พบวา นาค มีอายุใกลเลข 25 แลว และพบอีกวา โรคมานตาแพแสง
ถายทอดถึงลูกในทองดวย การคลอดลูกเองสุมเสี่ยงกวาทีจ่ ะไมรอดทั้งแมและลูก เนื่องจากผูปว ยจะสูญเสีย
พลังงานไปมากจากโรคแพแสง หมอจึงแนะนําวาใหผาเด็กออก จะเสี่ยงนอยกวา
นาค ยอมตกลงใหหมอผาเอาลูกออก ปรากฏวา เธอไดลกู ชายสมความตัง้ ใจ
ที่สนามรบชายแดน จีน พมา เกิดการสูรบอีกระรอกหนึ่งตอนค่ํา ระเบิดตกลงขางหองแล็บที่ มาฆ
ประจําการอยู ขาวของเสียหาย ระหวางเก็บกูหองแล็บใหกลับคืนดังเดิม มาฆ เห็น นาค อุมลูก ฝาหมอก
ควันระเบิดเขามาหาเขา เขาตกใจมากจนแยกไมออกวานี่มนั ฝนหรือจริง
หลังผาตัด ศิ สง นวล ใหมาเปนเด็กรับใชทหี่ องพัก ซึง่ เปน town house ที่เธอเชาอยูใกลๆ
กับที่ทํางาน ตอนนี้สายตาของ นาค เริ่มสูแสงไมไดแลว โดยเฉพาะกลางวันที่มีแสงแดดจัด เธอจึงตอง
อยูในบานที่มีสภาพแสงนอยๆ โดยอาศัยมานหนาตางกรองแสงแดดจากขางนอก ถาจะออกไปขางนอก
ตองสวมแวนตาดํา
นาค แอบรูความสัมพันธ ระหวาง ศิ กับ มาฆ จากคําบอกเลาของ นวล ทําใหเธอรูสึกไมสบายใจ
ที่แผลรักเกากําเริบขึ้นมาอีกแลว
กลางคืน มีขโมยขึ้นบาน ทําลายหนาตางและผามาน ขาวของถูกขโมยไปหลายชิ้น มาฆ รูขาว
เกรงภรรยาจะไมปลอดภัยอีก เขาจึงโทรศัพทบอกทําสัญญาซื้อบานหลังเดิมกับ คุณธนา แลวให นาคกับลูก
และ นวล ไปอยูที่บานหลังใหม พรอมทํามานใหมใหหนาและมิดชิดกวาเดิม
เมื่อยายบานเสร็จ นวล ก็หายไปโดยไมบอกกลาว โทรไปถาม ศิ ก็ไมไดความ ขาวของในบาน
ก็มีไมครบ ยังขาดของใชที่จําเปนหลายอยาง ทั้งผาออม ของกิน นาค จึงอยูอยางลําบาก เธอโทรศัพท
ขออนุญาตคุยกับ มาฆ แตเสียงขาดๆ หายๆ เพราะ มีการสูรบกันอยางหนัก
ที่สมรภูมิรบ ทานนายพล เห็นวาเสี่ยงเกินไปที่จะอยูที่นั้น
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จึงสั่งอพยพทหารไทยและหองแล็บเปนการดวน ขณะที่ถูกซุมโจมตีดวยระเบิดจากฝายศัตรูเปนระยะๆ
นาค ยายมาอยูบานหลังใหมไดเพียงสองวัน ไมคอยรูเรื่องราวภายนอกบาน เพราะเธอจะเก็บตัว
อยูแตในบาน โดยเฉพาะกลางวันทุกอยางดูเงียบสงบไปหมด เธอรูสึกวาผูคนในหมูบาน คงออกไปทํางาน
กันหมด พอตกกลางคืน จึงมีเสียงครึกครื้นขึน้ มาบาง ตอนหัวค่ํา นาค ติดประกาศรับสมัครแมบานที่รั้วบาน
ไมนาน มีหญิงวัยกลางคน มาสมัคร เธอแนะนําตัวชื่อ ปรางคทิพย หรือ แมปรางค บานอยูติดกันนี่เอง นาค
จึงรับเธอใหเปนแมบาน
นาค บอกสาเหตุที่ตองปดมานหนาตางประตูใหมิดชิด เพราะทั้งเธอและลูก เปนโรคแพแสง อนุญาต
ใหใชหลอดไฟหรี่หรือแสงจากเทียนไขเทานั้น และหามเปดมานหนาตางไวเด็ดขาด โดยเฉพาะกลางวัน
งานบานทุกอยาง เชน ซื้อของ ทําอาหาร ซักผา นาค ตองพึ่งพา แมปรางค ทุกเรื่อง ทําใหเธอรูสึก
สะดวกสะบายขึ้น
กลางวัน มีเด็กสองคน แอบมาเลนที่ขางบาน เอากอนหินปาใสหนาตาง แมปรางค จึงรูดมานหนาตาง
ออกดู เด็กเห็นเขา ก็ตกใจวิ่งหนีไป ที่เห็นมานหนาตางเปด แมปรางคจึงถูกดุอยางรุนแรง วาอยาเปดมาน
หนาตางขณะที่เธอและลูก ยังอยูในบาน เสียงดุ ทําใหแมปรางครูสกึ กลัว เพราะเธอยังไมเคยเห็น คุณผูหญิง
ดุอยางนี้มากอน
วันที่หา เธอทราบขาววา หนวยทหารไทยที่ไปรบถูกเรียกตัวกลับ นาค ดีใจที่จะไดพบหนาสามี
ที่สนามบินดอนเมือง เวลาทุม ตรง มีขบวนแหรับศพเหลาทหารไทย ทันทีที่ลงจากเครือ่ งบิน มาฆ
เดินลงจากเครือ่ งบิน มองไปที่ขบวนแห คิดวาเขาโชคดีที่รอดชีวิตกลับไปหาลูกและเมีย
มาฆ ตรงไปขึ้นรถแท็กซี่ คนขับแท็กซี่กําลังโทรศัพท และถูกเรียกใหไปรับผูโดยสารที่หมูบ านชลประภา
มาฆ จะไปทางนั้นพอดี เขาจึงควากระเปาแลวขึ้นรถ รถเคลือ่ นออกจากอาคารผูโดยสารขาออก มุงไปทาง
เขตพระโขนง
รถแลนสูถ นนหลักของหมูบานชลประภา ถึงหนาบานหลังหนึ่ง มีแมวดําวิง่ ตัดผาน รถเบรคกระทันหัน
ไปชนกับฟุตบาท รถเสียหายเล็กนอย คนขับแท็กซี่โกรธมาก จึงพูดโทรศัพทเลาเหตุการณใหผูโดยสาร
ที่จะไปรับวา อาจไปถึงชาหนอย มาฆ มองเห็นปายชื่อบาน เปนชื่อของตนกับ นาค จึงขอลงจากรถ
และทิ้งเงินคาโดยสาร ไวที่เบาะหลัง จากนัน้ รถแท็กซี่กว็ งิ่ ออกไป
คืนนี้ ชางเปนคืนที่มีความสุขที่สุดของครอบครัว มาฆ และ นาค ตางชื่นชมลูกชายของตน
เกือบคอนคืน
รุงเชา ผาออมหมดพอดี มาฆ จึงขับรถออกไปซื้อที่ปากซอย เขารูสึกแปลกใจที่หมูบานนี้
ผูคนตอนกลางวันหายไปไหนกันหมด เขาขับรถออกไปเกือบถึงปากซอย พบรานขายของ จึงจอดรถ
เปดประตูเขารานไป เขารูส ึกแปลกใจที่ไมเห็นมีเจาของราน มีแตเคานเตอรวางเปลา มาฆ จึงถือโอกาส
เขาไปเลือกสินคาที่ชั้นวางของ
คนขาย ซึ่งกําลังมุดเก็บของที่ใตเคานเตอร โผลหนาขึ้นมา เห็นประตูรานขยับ ก็รสู ึกแปลกใจเชนกัน
ขณะที่ มาฆ เลือกหยิบผาออมใหลูก อยูอีกมุมหนึ่งของราน คนขาย ก็มุดเก็บของที่ใตเคาเตอรตอ
มาฆ ถือสินคามาที่เคานเตอร เห็นไมมีใคร จึงเอาเงินวางไวบนโต แลวกลับไปเลือกของสําหรับตนเอง
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เปนเวลาเดียวกับที่เจาของรานผุดลุกขึ้นมาเพราะเมื่อยทั้งๆ ที่ยังเก็บของไมเสร็จ เห็นเงินวางอยู
รูสึกแปลกใจ วาใครเอาเงินมาวางไว ... มาฆ ไดของแลวมาที่เคานเตอร เห็นเงินที่ตนวางอยู เลือน
หายไปกับตา เขาถึงกับสะดุงตกใจวา ที่รานนี่มีผีหลอกกลางวัน จึงรีบเดินออกจากรานไป
[จุดหักเหหลัก 2: (main plot point II)]
อีกสองวันถัดมา นาค สังเกตเห็นอาการเฉื่อยชาของสามี แตกลับโทรศัพทบอยขึ้น ภาพเกาๆ ที่ นวล
สาวรับใชคนกอนเคยเลาใหฟง ก็ผุดขึ้นมาเต็มหัว ทั้งสองมีปากเสียงกัน มาฆ โกรธเมีย ที่ไมเขาใจและ
ไมไววางใจ จึงขับรถออกจากบานไปในตอนใกลค่ําโดย นาค ก็ไมรูสาเหตุ ปลอยใหเธอจินตนาการไปเอง
แนละ เธอคิดวา มาฆ ตองไปหา ศิ แนนอน พวกเขาคงนัดไปนอนดวยกันที่ไหนสักแหง
เปนจริงดังที่ นาค คิด มาฆ ขับรถตรงไปยังโรงพยาบาล
ที่หนาบานตอนทุมตรง มีเสียงกริ่งประตู ผูมาเยือนคือ ทานนายพล ถือหนังสือสําคัญมาดวยตนเอง
ขอพบ นาค แลวแจงขาวการตายของ มาฆ ใหเธอทราบ นาค รับอารมณไมถูก ทัง้ แคนใจ ทั้งประหลาดใจ
ทั้งโกรธ หาวาทานนายพลโกหก มาฆ เพิง่ ขับรถออกจากบานไปเมื่อตอนหัวค่ํา เขาจะตายไดอยางไร
ทานนายพลจึงยื่นหนังสือให นาค เธอรับมันไวโดยไมดูดวยซ้ํา เพราะอยูในภาวะที่รับเหตุการณรายๆ
นี้ยังไมได ทานนายพลเห็นวาเสร็จกิจแลว จึงลากลับ
มาฆ เดินตรงเขาไปในอาคารโรงพยาบาล เห็น ศิ กําลังพูดคุยกับหมอสองสามคน ใกลกับเตียงคนไข
รายหนึ่ง ในหองผาตัดทําคลอด เสียงหมอถกเถียงกัน ถึงความผิดพลาดการผาตัดครัง้ นั้น
เพื่อใหหายของใจ นาค จึงควาโทรศัพท โทรหา มาฆ ทันที
[เหตุการณจุดสูงสุดของเรื่อง (climax)]
มาฆ มองเห็นศพที่นอนอยูบนเตียง และหอผาที่วางอยูใ กลๆ เห็นปายชือ่ และใบหนาผูต าย ซึง่ ก็คือ
นาค เมียรักนัน่ เอง เขารูสึกตกใจมาก เปนเวลาเดียวกับทีม่ ีเสียงโทรศัพทเขา เขาจึงรับสาย เสียงรองไห
สะอึกสะอื้นเชิงขอโทษ ทําใหนา้ํ ตาของ มาฆ ไหลพรั่งพรูออกมา นั่นคงเปนเสียงของวิญญาณรักของ นาค
เขาเศราเสียใจอยางสุดซึ้ง ที่ตองมาเสียเมียและลูกไปอยางไมคาดฝน เขาไมรูตัวดวยซ้ําไปวา ตลอดสามวัน
ที่เขาอยูในบานกับนาคและลูก นั่นเปนเพียงภาพของวิญญาณคนรักเทานั้น
หมอ พูดกับ ศิ วา ทางโรงพยาบาล คงเก็บศพไวไดนานเพียงเทานี้ คงตองปลอยใหญาติมารับไป
พรอมกับ ศพของสามี รอยเอก มาฆวัตร ศิ ไดยินดังนั้น ถึงกับเบนหนา แอบรองไห
เมื่อสายตาของ ศิ สบกับสายตาของเขา ก็ยงิ่ สรางความปวดราวและสับสนใหกับเขามากยิ่งขึ้น
นาค ยังคงรองไหรําพันรําถึงถึงความรักในอดีตกับ มาฆ ไมหยุดหยอน เสียงจากทีวีออกขาวการเสีย
ชีวิตของนายทหารไทยที่สงไปรบ มีรายชื่อของ ทานนายพล และ รอยเอก มาฆวัตร อุดมสุข อยูดวย
ขณะที่เธอเองเหลือบมองไปทีต่ ราประทับบนหนังสือ มันคือวันเวลากอนหนานี้ 9 วัน น้าํ ตาก็ไหลพรัง่ พรู
ไมขาดสาย รูสกึ สับสนกับสภาพของตนเองและลูก ทําใหเธอจินตนาการภาพของเหตุการณ
ที่สนามบินดอนเมือง ขบวนแหรับศพ มีศพของทานนายพล และศพของ มาฆ อยูในขบวนแหนั้นดวย
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องก 3 สรุปทายเรื่อง (เวลา 5 นาที)
งานศพที่วัดแหงหนึ่ง โรงศพถูกตั้งคู มีภาพถายของ นาค และ มาฆ วางคูกัน
เด็กสองคน แอบมาเลนที่หนาตางบานของ มาฆ เห็นมานหนาตาง เปดไดเอง ก็รูสึกตกใจถูกผีหลอก
กลางวัน จึงพากันวิง่ ขามรัว้ ไปอีกบานหลังหนึ่งที่อยูถัดไป และแอบเขาไปในบาน ดวยความกลัว แตสถานที่
ที่เด็กสองคนนั่นยืนอยู ขางหลังเปนกรอบรูปถายของหญิงเจาของบาน หนาตาเหมือน แมปรางค
เด็กสองคนตกใจตะโกนรองลัน่ เมื่อคนในรูปถาย ยื่นหนาออกมาทักทาย.
จบ.
แรงบันดาลใจที่คิดเรื่องนี้:
ตํานานนิยายของยุโรป เรื่อง เจาหญิงสโนวไวท กับคนแคระทั้งเจ็ด
ถูกสรางขึ้นมาหลากหลายรูปแบบ การเลาเรือ่ งก็ไมซ้ํากัน นักสรางรุนหลังๆ
มักจะหยิบยกเกร็ด หรือตอนใดตอนหนึ่ง มารอยเรียงเลาเรือ่ งเสียใหม หรือ
หนูนอยหมวกแดง ก็เชนเดียวกัน แตทําไม ภาพยนตรไทย จึงไมคิดจะทํากัน
แมนาค พระโขนง จะสรางกี่รนุ ๆ ก็เคาโครงเหมือนเดิมทุกประการ นาเบือ่
ยุคนี้เปนยุคสื่อสารไรพรมแดน + ยุคดิจิตัล + ยุคปญญาประดิษฐ
ผมจึงคิดเรื่องราวขึ้นมาใหม อาศัยเคาโครงชือ่ ตัวละคร แมนาค พระโขนง
มาเลาเรื่องเสียใหม ในป ค.ศ.2016 แมมันจะไมคอยนากลัว แบบผีไทยๆ
แตมันสรางความประหลาดใจใหกับคนดูอยางนาอัศจรรย จนคนดูแยกไมออกวา
ที่แทผหี รือคน
22 ตุลาคม 2555
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