
 

 

FADE IN: 

SEQUENCE:  ESTABLISHING SHOT - มุมสูง ถนนใหญ จราจรพลุกพลาน มองเห็น
ซอยหนึ่ง ลึกเขาไปราว 300 เมตร รถจักรยานยนต bigbike ว่ิงผานหลายคัน พบบานเดี่ยว
หลังหนึ่ง  

F.G. - ประตูใหญหนาบาน ผานโรงเก็บรถ ม ีBigbike (BB.) จอดอยู 

ชานนท (O.S.) 
เออ ๆ วางพอดี จะใหกูไปที่ไหนละ 

แม (O.S.) 
ชานนท ทําการบานใหเสร็จกอน จะไปไหนนะ 

ชานนท (O.S.) 
เสร็จตั้งนานแลวแม ไปแปบเดียวเอง 

นอก.  หนาบาน – กลางวัน 

ประตูบานเปดออก ชานนท เด็กหนุมวัย 15 ป ผมสั้น ในชุดลําลอง เสื้อยืด กางเกงยีนส ออกมา
จากบาน ใสรองเทา เดินตรงไปที่รถ BB. 

แม (O.S.) 
อยาลืมใสหมวกนะลูก อยาใหเตือนทุกครั้งซ ิ

ชานนท 
 (ขณะผูกเชือกรองเทา) 
รูแลวนะแม โธ! ไปแคนี้เอง 

F.G. - หมวกกันน็อค ชานนท เดินผาน ขณะเสียงนองชายสองคนทะเลาะกันในบาน. 

โอต (O.S.) 
เต ตัวเองอยาโกงซิ เลนโกงงะ 

เต (O.S.) 
โกงที่ไหนกันละ ก็ตัวเองเลนไมเปน 
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TRACK – ชานนท เดินไปเปดประตูใหญ กลับไปที่รถ ถอยรถออกไปจนพนประตูใหญ ผลักประตู
ปด คลอมรถ สตารท.  

โอต กับ เต ว่ิงออกมาจากบาน มองดูพ่ีชาย. มองเห็น ชานนท ขบัรถออกไป แตไมมีหวั. โอต กบั 
เต มองหนากัน ตกใจ ว่ิงกลบัเขาไปในบาน. 

                       เต                               โอต 
        แม ๆ พ่ีชานนท!  พ่ีชานนท          แม! หนูเห็น พี่ชานนท 

ใน.  หองโถงใหญ – กลางวัน (ตอเนื่อง) 

ในหองโถง เห็นโซฟา แท็บเล็ต 2 เครื่อง บนโตะ ของกินเลน อีกดานหน่ึง เห็นประตูหองน้ํา แมทํา
ความสะอาดอยูขางใน. 

ANGLE ON – โอต / เต.   

ว่ิงไปที่ประตูหองน้ํา ชวยกนัทุบประตหูองน้ํา เรียกแม พรอมๆ กัน เสียงเอ็ดอึง เสียงแมดุขางใน 

แม (O.C.) 
อยามากวนแม จะเรียกอะไรกันนักหนา หา! 

โอต กับ เต ยังชวยกนัทุบประตหูองน้ํา เรียกแม พรอมๆ กัน เสียงเอ็ดอึง 

DISSOLVE OUT / 
FORWARD 

นอก. ถนนซอย – กลางวัน 

P.O.V. – ชานนท ถนนซอย. ขณะขี ่BB. บนถนนซอย INTO VIEW  ถอยออกรับชานนท 
ขณะขี่ BB.  

ปากถนนซอย – จราจรคับค่ัง รถว่ิงเร็ว 

MEDIUM – ชานนท. กําลังบิด BB. เมามัน 

P.O.V. – ชานนท ปากถนนซอย. (ตอเนื่อง) ขณะขี ่BB. CLOSE IN ปะทะกับรถบรรทุก 
ว่ิงสวนมา.  
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DISSOLVE OUT 

P.O.V. – ชานนท (ตอเนื่อง). คนมารุมมุงดู เห็นมือของตัวเอง มีเลือด 

DISSOLVE OUT 

ใน.  หองโถงใหญ – กลางวัน (ตอเนื่อง) 

ประตูหองน้ํา – แม. เปดประตูออกมา ในมือมีไมถูกพ้ืน โอต กับ เต ผละถอย แยงกันบอกแม 

                       เต                               โอต 
        หนูเห็น พี พ่ี พ่ีชานนท          หนูกเ็ห็น 

TWO SHOT – แม / โอต กับ เต  

แม 
อยาแยงกันพูด โอต บอกแมมา พ่ีชานนท เปน
อะไร 

โอต 
 (ทําหนาตื่นตระหนก) 
พ่ีชานนท ไมมีหัว ขับรถออกไป 

เต 
 (พยักหนา) 
ใช หนูก็เห็น 

แม 
 (สายหนา ลูกหนาลูก) 
ลูกนะ เลมเกมมากไปแลวนะ เห็นมะ มันเกิดภาพ
หลอนได 

SFX. – เสยีงแตรรถ BB. 

ANGLE ON – แม โอต เต.  แมเดินไปที่ประตูหนาบาน โอต กับ เต ตามไป 

P.O.V. – แม. เปดประตูหนาบานออกไป เห็นชานนท นั่งครอมรถ BB.  
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CLOSE ON – โอต / เต. แปลกใจ  

ANGLE ON – แม / ชานนท. ชานนท ลงจากรถ มายืนเกาะที่ประตูรั้ว 

ชานนท 
ขอโทษครับแม หยิบหมวกใหหนอย 

แม เดินไปหยิบหมวก สงใหชานนท แลวยิ้มใหลูกชาย 

ชานนท 
ขอบคุณครับแม 

VERY LONG SHOT – บาน ถนนซอย. ชานนท ขับรถ BB. ออกไปสุดปากซอย. 

SUPERIMPOST: ความไมประมาท อาจชวยปกปองอุบัติภัยได. 

FADE OUT. 

 

THE END 
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