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2.
FADE IN:

POV: Handy Cam. ... เริ่ม.
จอภาพดํา. เห็นเงาสะทอน ของการทํางาน ในหองตัดตอภาพ [subjective scene / still
shot]
ผูตัดตอ (V.O.)
งานนี้ เปนงานยากสําหรับผม ที่วายากนะ ไมใชเพราะผมไม
มีฝมือหรอก แตยากตรงที่ ทุกอยางมันไมไดเปนไปตาม
แผนนะซิ! ทั้งหมด จึงตกเปนหนาที่ของผม ในฐานะเปนคน
ตัดตอหนังเรื่องนี้ ... โชคดีนะ ที่ผมชอบเสือกทุกหนาที่ ผมขี้
เกียจนั่งเลนไลน เหมือนคนบา จึงออกไปชวยงานไอตูมัน
มันเปนตากลองคนเดียว ที่ผมไมคอยไวใจเทาไหร ... ซึ่งผู
กํากับ ก็ไมเห็นดวยกับผมเทาไหรหรอก ที่จริง หนังเรื่องนี้
ทําใหพี่แกเจงไมเปนทา แตผมวาไมนะ ก็เพราะนิสัยบาๆ
ของผมอีกนั่นแหละ ที่ทําใหคุณไดดูหนังเรื่องนี้ เชื่อดี๊.
ชวงไตเติล วางภาพถาย หรือภาพรางของบุคคล พรอมชื่อ นามสกุล และหนาที่ [still image
/ group ทีมงานทั้งหมด]
ผูตัดตอ (V.O.)
นี่ คนพวกนี้นี่แหละ ที่ทําใหผมปวดหัวกับมัน.
(ขึ้นภาพ ชื่อ ผูกํากับภาพยนตร)
โดยเฉพาะ คนคนนี้ เจาเรื่องที่สุด งี้ โงน โนน นี่ นั่น นา
รําคาญ ผมนะเดาอารมณแกไมถูกจริงๆ
(ขึ้นภาพ ชื่อ นักแสดง เลียม)
พี่คนนี้ แกก็นิสัยดีนะ มองภายนอกดูไมออกหรอก
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(MORE)
แตแกอินกับบทมากไปหนอย
(ขึ้นภาพ ชื่อ นักแสดง เอมี่) (cont’d)
เลยไปลากเอาลูกสาวเขามาเกี่ยวดวย ก็เลยวุนกันไปใหญ
นาสงสารนองเคาจริงๆ
(ขึ้นภาพ ชื่อ นักแสดง คิม กับ ไมค)
สวนไอสองตัวนี่ เอย! สองคนนี่ เปนตนเหตุกอเรื่องวุนวาย
ขึ้น พูดก็พูดเถอะ ผมนะปวดหัวกับมันซะจริงๆ มีนักแสดง
ดีๆ ตั้งเยอะแยะ ทําไม ผูกํากับไมเลือกเอามาเลน
มองเห็น กลอง DSLR, กลอง Handy Cam., Hard disc Box, flash drive ชนิดตางๆ วาง
เกะกะบนโตะทํางาน.
ผูตัดตอ (V.O.)
นี่ยังดีนะ ที่ผมยังไมลบขยะพวกนี้ทิ้งไป ไปดูกันดีกวา วา
พวกเขาทําอะไรกันบาง
ภาพจากช็อตกอนหนานี้ ลม เพราะอุบัติเหตุ มีคนเตะสายสัญญาณ ของกลอง Handy Cam.
ลื่นไถล จนกลองหลนจากโตะ.
ผูตัดตอ (V.O.)
ชิ๊ป! เวรเอย เดินไมดูตามาตาเรือเลยนะมึง หมดกัน กลองกู
พังไปแลวมั๊ง
ปดสวิทช กลอง Handy Cam. ... จบซีน.
SUPERIMPOSE: ชื่อภาพยนตร หลุด / Let Slip
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DISSOLVE TO:
FADE IN:

ภายใน. หอง – กลางคืน
เสียง เลียม กําลังพูดโทรศัพท. สอดแทรกไปพรอมกับ ภาพบรรยากาศแวดลอม ภายในหอง
เลียม (O.S.)
นี่ไมใชเรื่องเล็กนอยนะ คุณตองใหเวลาผมมากกวานี้ ไมใช
แคเรื่องเอกสารอยางเดียว การสืบหาคนหาย มีคาใชจาย
เยอะ ... หาแสน เปนคาใชจายลวงหนา ... ก็บอกแลวไง ผม
ทําคนเดียวไมได รายของคุณนี่ มันยาก เพราะไมมีขอบเขต
แนนอน ... เอาเปนวา งานนี้ผมจะรับทําใหคุณ แตผมตองมี
ผูชวย อยางนอยก็สองคน ไมงั้นอาจตองใชเวลาเปนเดือน
นานขนาดนั้น ตายกันพอดี
มองเห็นหองทํางานโทรมๆ ผานใบพัดลมเพดาน ที่กําลังหมุนอยางชาๆ กวาดภาพชาๆ ลง
มายังพื้นหอง เห็นประตูทางเขา เปดอาคางไว ขางประตูเปนบานเกร็ด 2 บาน มีฝุนเกาะ ตรง
ขามเปนบานหนาตางบานเปด 2 บาน เปดทิ้งไว แสงสวางจากโคมไฟขางนอก สองผานเขามา
ลมพัดผามานหนาตางปลิวเล็กนอย.
โตะทํางานเกาๆ วางชิดอยูที่มุมหองดานซาย ขนาบขางดวยตูเหล็กเอกสาร และตูหนังสือ บน
โตะทํางาน มีเอกสารวางซอนทับกัน ดูรกรุงรัง หางออกไปทางดานขวา ราว 3 เมตร เปนโตะ
ไมขนาดใหญ แข็งแรง บนโตะ มีสิ่งประดิษฐ แบบจําลอง วางระเกะระกะ เกาอี้โซฟาเกาและ
สกปรก วางอยูขางๆ บนโตะเล็ก ขางโซฟา มีแกวเหลา ซองบุหรี่ ที่เขี่ยบุหรี่ ไฟแช็ค ซอง
หมากฝรั่ง แกวเหลา วางอยู. พื้นหองเปนไม มีรูโหวอยูหลายที่ มีเสียงดังออดแอด จาก
รอยเทาของ เลียม เดินไปที่โตะทํางาน.
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ดานหนาของโตะทํางาน มองเห็นดานหลัง ของ เลียม กําลังยืนดู แผนปายงานที่ติดอยูกับผนัง
หอง มีแผนกระดาษหลายขนาด. ทุกแผน เขียนรายชื่อคน และสถานที่ มันถูกหมุดปกติดอยู
เต็มไปหมด. บางแผน มีรอยขีดฆา วงกลม ตีความไมออกวา มันคืออะไร หมายความวา
อยางไร.
เลียม
(ตอเนื่อง)
คุณพอจะบอกไดไหมวา ผมตองตัดตัวเลือกอะไรทิ้งไปไดบาง
(หยุด)
อื้อหึ ... อื้อหึ
ใกล – มือเลียม. ใชมือขวาถือปากกา ขีดฆา วงกลม บนรายชื่อบนแผนกระดาษ. มือซายถือ
หูโทรศัพท.
เลียม
อะไรนะ ... โอว ที่นั่นนะมันนรกชัดๆ ... คุณตองใหเวลาผม
(หยุดฟง)
ตกลง ผมจะเริ่มใหเร็วที่สุด
ลําโพงอินเตอรคอม. เสียงโฟนเรียกจาก ไมยา ดังมาจากลําโพง ที่อยูมุมหอง.
ไมยา (V.O.)
ไดเวลาแลวนะ ลูกกําลังรออยู
เลียม มองดูลําโพงอินเตอรคอมที่มุมหอง แวบหนึ่ง สายหัว. วางหู สาย 1 เสียงกริ่งโทรเขา
สาย 2 ดังขึ้น
กริ๊งๆๆๆๆๆๆ!

Movie Script – Screenplay : Let Slip (2014) by SUDIN CHAOHINFA, dfilm school.

6.

เลียม
(เลียม ยกหูรับ)
ฮัลโหล ผม เลียม พูดครับ
เดวิด (V.O.)
ผม เดวิด นะ ทางเราคุยกันแลว คาใชจายที่คุณตองการ
ลวงหนา ผมไมขัดของ แตคุณจะตองรวมงานกับ คนที่คุณ
อาจไมรูจัก หรือไมรูจักเลย
เลียม
(เดินไปเลิกมานหนาตาง มองออกไปขางนอก)
ผมไมเคยเห็นหนาพวกเคา แลวผมจะรูไดยังไง วาเปนคนอยู
ในทีมเดียวกันนะ
เดวิด (V.O.)
ประเดี๋ยวคุณก็รูเองแหละนา
เสียงโฟนเรียกจาก เอมี่ ดังแทรกมาจากลําโพง ที่อยูมุมหอง.
เอมี่ (V.O.)
พอคะ นี่วันเกิดของหนู พอสนใจหนอยซิคะ
เลียม
จะใหผมเลนซอนหากันรึไง?
เดวิด
ฮะ ฮะ ฮะ ถาจินตนาการวาเปนเด็ก ก็ไมนาจะยากอะไรนี่
งานนี้ ผมวา คุณตองสนุกแนๆ
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เลียม
แตเราก็ควรจะมีแผน
เดวิด
แผนเหรอ ไมตองหรอก คิดซะวามันเปนเกมการแสดง ทาง
เราตองการใหดูสมจริง จึงไมมีแผนไง ฝายโนนเขาก็ไมรูจัก
คุณเหมือนกัน อยาเปนกังวลไปเลยนา แลวคุณจะชอบ
มัน ... ตกลง คุณจะรวมงานกับเราไหม?
เสียงโฟนเรียกจาก ไมยา ดังแทรกมาจากลําโพง ที่มุมหอง.
ไมยา (V.O.)
นี่คุณ ลูกกําลังจะเปาเทียนแลวนะ
เลียม
(ยิ้มรับ)
จะเริ่มกันเมื่อไหรละ?
ภายนอก. บานเดี่ยว – กลางคืน (ตอเนื่อง)
ที่หนาตาง หองทํางานของเลียม ถอยหางออกจากหนาตาง จนมองเห็นบานเดี่ยวหลังหนึ่ง
ถอยหางออกมา ผานสนามหญา ทางเดิน เขาไปทางหนาตางชั้นบน ของบานอีกหลังหนึ่ง
หองรับแขก – กลางคืน (ตอเนื่อง)
หองรับแขก ชั้นบน บานของ เลียม กับ ไมยา. ถูกตกแตงใหเปนงานฉลองวันคลายวันเกิดให
เอมี่ ไวแลว. มีขนมเคกกอนใหญ วางอยูบนโตะใหญตรงกลางหอง ที่หนาขนมเคก มีเทียนไข
ปกอยู และขอความ 'Happy Birthday Amy'.
เอมี่. นั่งเทาคางรอพอ ที่เกาอี้มุมหอง.
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ไมยา. เดินไปมารอบหอง. หญิงแมบาน กําลังปอกผลไม บนโตะ. แซม เด็กชาย วัย 10 ป ลูก
ของแมบาน พยายามหยอกลอเลนกับ เอมี่. แต เอมี่ ปฏิเสธ
เอมี่
(หนาง้ํา บนกับตัวเอง)
เมื่อไหร พอจะเสร็จงานซักที
แม
พอ เคาคงติดงานสําคัญอยูนะ ลูกอยารอเลย ขาดพอไป
คนนึง ก็ไมเห็นเปนไร มันก็เปนอยางงี้ทุกปนะลูก วันเกิดลูก
มีแมอยูดวย ก็ดีแลวนี่
เอมี่
งั้น ก็ได
เอมี่ ลุกเดินมาที่โตะกลาง แอนดี้ กระโดดโลดเตน เดินตามมา
ไมยา
แซม มาเร็ว มารองเพลงใหพี่เอมี่หนอย ปาแนนดวย
ทุกคน ยืมลอมรอบโตะ ชวยกันจุดเทียนไขบนกอนเคก. รองเพลงอวยพรวันเกิดพรอมกัน
Happy birthday to you. เอมี่ ยืนกุมมือ ยิ้ม มองที่กอนเคก.
ภายนอก. บานของเลียม – กลางคืน (ตอเนื่อง)
จากหนาตางชั้นบน เสียงเพลงทอนสุดทาย ดังออกมาขางนอกบาน ตามดวย เสียงเฮปรบมือ
เสียงหัวเราะ คําอวยพร ใหเปนเด็กดี ใหมีความสุข ใหเรียนเกงๆ. เสียงคอยๆ แผวลง เมื่อ
ถอยหางออกมา ที่สนามหญาหนาบาน เสียงเบาลงมาก ไลไปตามทางเดิน จนถึงบานเดี่ยว
และหองทํางานของ เลียม.
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จากหนาตางของหองทํางานของเลียม เห็นรางของ เลียม ไกลมาก กําลังเดินไปที่ประตูเขา
บาน เคาะประตู ประตูเปด แลวเดินหายเขาไป ในบาน.
DISSOLVE TO:

มุมสูง. โตะไมเกาโบราณ
[จําลองสถานการณ ใหคนดูเขาใจผิดไปวา นี่คือซองโจร กําลังวางแผนโจรกรรม]
บนโตะไมเกาโบราณ ในหองทํางานของนักออกแบบ มีแบบรางของกุญแจ รูปประตูลับ หนา
หองเก็บสมบัติโบราณ และ แบบรางบานรางกลางปา วางอยูบนโตะ. มีเสียงการโตเถียง ของ
กลุมนักออกแบบ ในการออกแบบรางของทั้ง 3 ภาพ
เสียง 1
นี่มันไมเหมือนกุญแจเลย ดูมันซับซอนวะ
เสียง 2
นั่นซิ ทําไมมีสองอัน?
เสียง 1
(ชี้ไปที่ แบบรางกุญแจ)
ไอบา ขุมทรัพยมันเปนของหายาก กุญแจมันก็ซับซอนซีวะ
นี่ นี่สองอันนี่ ประกบกัน เปนกลไกไขตัวมันเองกอน กอนที่
จะเอาไปไขที่ประตูหองลับนี่
เสียง 3
โห! ถาใครไดไอนี่ไป รวยไปทั้งชาติเลยนะนี่
เสียง 2
แลวขุมทรัพยอยูที่ไหน?
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เสียง 1
(ชี้ที่รูปถายบานลึกลับกลางปา)
อยูที่ไหนสักแหง ในนี้
CUT:

ภายนอก. อาคารตึกเกา – กลางวัน
อาคารตึกเกาๆ โทรมๆ ตั้งเดนกวาตึกอื่นๆ ในบริเวณนั้น
เสียง 3
ตกลง งานนี้ ใชเวลานานไหม?
เสียง 1
ขึ้นอยูกับพวกเรา ถาขยันหนอย ก็คงไมเกินเจ็ดวัน
เสียง 2
ถางั้น เราจะมัวรออะไรอยูละ ... ลุยกันเลย!
DISSOLVE TO:

ภายใน. คลินิก–หองตรวจคนไข – กลางวัน
ในหองตรวจคนไขจิตเภท หมอ นั่งเกาอี้มองหนา พูดกับ เลียม [ใหคนดูเห็นวาเปน คนไขราย
อื่น]
หมอ
คุณตองลดงานลง และมาหาผมใหตรงเวลานัด ใหมากกวา
นี้ และยานี่คุณตองกินสม่ําเสมอ หามลืม มันจะชวยใหคุณดี
ขึ้น แตถาคุณไมปฏิบัติตามที่หมอสั่ง คุณอาจจะตองเปลี่ยน
งานที่คุณทํา หรือไมก็หยุดมันไปเลยตลอดชีวิต
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SUPERIMPOSE: “สัปดาหตอมา”
สวนสาธารณะราง – กลางวัน
มองเห็นแผนปาย ขอความ “สวนสวรรค สุขใจ” บางสวนถูกปกคลุมดวยเถาวัลยปา. มี
รถบรรทุก บรรทุกชิ้นสวนของงานกอสราง คอยๆ วิ่งผานปาย เขาไปในสวน
กลองถายวิดีโออัตโนมัติ ถูกติดตั้งไวแลว ตามตนไม. ทางเดิน.
DISSOLVE TO:

ภายใน. หองเกาโทรม – กลางวัน
พื้นหองสกปรก ถูกทิ้งราง มองเห็นสวนขาของโตะและเกาอี้ชุดหนึ่ง วางอยูมุมหอง. มองเห็น
สวนขาของผูชาย 2 คน ยืนปรึกษากัน ครูหนึ่ง แลวออกไปคนหนึ่ง
DISSOLVE TO:

หองแสดงวัตถุโบราณ
ตูเก็บวัตถุโบราณ มากมาย อาวุธ เครื่องใช ภาชนะ หนังสือ จารึก . คนรายรางอวน สวมไอ
โมงดํา ถุงมือดํา เขามา. ที่หิ้งหนังสือ หยิบหนังสือคัมภีร ขึ้นมาเปดดู. พบภาพรางกุญแจรูป
สามเหลี่ยม ปดหนังสือ แลวเก็บไวที่เดิม. เปดลิ้นชัก ชั้นที่ 1 ดู ปด. เปดชั้นที่ 2 ดู ปด. เปดชั้น
ที่ 3 พบสิ่งที่ตองการ. ชายชราเจาของ เปดประตูหองเขามา. ปะทะสายตากับคนรายพอดี.
DISSOLVE TO:

ถนน – ค่ํา
ใกล เทาคนราย วิ่ง เสียงปนไลหลัง
ใกล ลอรถตํารวจ วิ่ง เปดไซเรน
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ใกล เทา คนเดินรีบเรง สวนทางกับ รถตํารวจวิ่ง
DISSOLVE TO:

กลางลานกวางในปา – กลางคืน
มุมเงย เห็นลอรถวิ่งเขามา จอด ประตูเปด เห็นเทาคน ทยอยลงจากรถ แสงไฟสองกวาดไปมา
ทั่วบริเวณ
DISSOLVE TO.

สุสานรถ – กลางคืน
เลียม กับ เอมี่ กึ่งเดินกึ่งวิ่ง ผานซากรถ. คิม กับ ไมค ถือไฟฉาย เดินสองหา. เสียงเหล็ก
กระทบกัน คิมหันไฟฉายไปที่เสียงนั้น ไมพบอะไร.
DISSOLVE TO:

นอก. สวนสาธารณะราง – กลางคืน
แสงไฟสองไปที่ปาย “สวนสวรรค สุขใจ” บางสวนถูกปกคลุมดวยเถาวัลยปา. เอมี่ เลียม เดิน
ผานเขาไป.
คิม ไมค เดินผานตนไมใหญ ไมค กวาดไฟฉายไปทั่ว มีแตปา. คิม สองพบรอยเทาคน.
ซุมประตูโคง หนาบานราง มองเห็นเงาคนสองคน ผานเขาไป เปดประตูบานเขาไป
คิม ปนสะพายหลัง ไมคพกปน สะพายถุงผาเปลา มือถือกลอง เดินมาหยุดที่หนาซุมประตูโคง
คิม สองไฟฉายไปที่ซุมประตู ผานเลยไปที่ประตูเขาบาน. ที่เทาของคิมและไมค พวกเขาเดินเขา
ไปในบาน.
SUPERIMPOSE: “เหตุการณ กอนหนานั้น”
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ใน. หองรับแขก – ใกลค่ํา
ที่หองรับแขก ชั้นลาง มองเห็นกรอบรูปถาย วางบนทีวี ผานไปที่ประตูบาน ประตูเปดออก
เลียม เดินเขาบาน แสดงอาการออนเพลีย เดินผานหองครัว ไปที่โซฟา. เห็นดานหลังของ ไม
ยา อยูในหองครัว. เลียม มองไปที่ รูปถายของเขา ไมยา เอมี่ ลูกสาวคนโต และ แอนดี้ ลูก
ชายคนรอง ขณะเปดตูเย็น เอาเครื่องดื่มออกมา
เลียม
เอมี่ ยังไมกลับเหรอคุณ?
ไมยา (O.S.)
กลับมาแลว ไดสักพัก แลวก็ออกไปอีก
เลียม
ไปกับใคร?
ที่เคาเตอร – ไมยา. ไมยา กําลังทําเครื่องดื่ม
ไมยา
ไปกับเพื่อนๆ ที่เรียนดวยกัน ... โธคุณ! ลูกเราโตแลวนะ
อยาเปนหวงไปหนอยเลยนา
เลียม. นั่งลงที่โซฟา กดรีโมทเปดดูขาวจากทีวี.
INSERT ON SCREEN – จอภาพทีวี. ผูสื่อขาว รายงานขาวโจรกรรม
ผูรายงานขาว
การโจรกรรมเกิดขึ้นอีกแลว รายนี้ การโจรกรรมวัตถุ
โบราณ จากมิวเซียม นี่เปนครั้งที่สามแลว ในรอบเดือน
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ขณะนี้ ตํารวจกําลังสืบจับคนรายรายนี้อยู คาดวาเปน
คนรายรายเดียวกัน
BACK TO – ไมยา. เดินถือแกวเครื่องดื่มเย็นๆ มาให เลียม แลวเดินกลับไปที่ครัว. เลียม
กดปุมรีโมท เปลี่ยนชองขาว
จอภาพทีวี.
ผูรายงานขาว
เจาหนาที่ตํารวจ กําลังติดตามจับ นายตอ กับเพื่อน
ผูตองหาขืนใจ เพื่อนนักเรียนวัยเดียวกัน ตามที่ไดเสนอขาว
ไปแลว เมื่อสัปดาหกอน เจาของรานเคมารท ที่อยู
ตรงขาม ใหการกับตํารวจวา เห็นคนราย เขาไปในตึกหลัง
นั้น คาดวาพวกเขา กําลังหลบซอนอยูในนั้น ดิฉัน มีนา
ผูสื่อขาวทองถิ่น รายงานคะ
เลียม ปดทีวี ใบหนาวิตกกังวล. ไมยา ออกมาจากหองครัว หิ้วกลองขยะ กําลังจะเดินผาน
หนาไป
เลียม
ไมยา ตอนนี้ เอมี่ อยูกับใคร?
ไมยา
จะไปรูเหรอ อยูที่บาน ดุก ก็คงอยูกับเพื่อนๆ นั่นแหละนา
ทําไมคุณไมปลอยลูกใหเปนอิสระบาง เมื่อกอน ไมเห็นคุณ
สนใจลูกเลย– ทําไม วันนี้ จึง–
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เลียม
(ตะโกน ดวยความโกรธ)
เอมี่ไปทําอะไร ที่บานของไอหมอนั่น?
ไมยา
โธ นั่นมันงานประชุม เลี้ยงสังสันท ตามประสาเด็กๆ
เลียม โกรธ ลุกไปที่ตูเก็บหนังสือ ดึงลิ้นชัก หยิบรีโมทเล็กๆ ติดมือเดินไปที่ประตู เปดประตู
ออกจากบานไป. ไมยา รีบเอากลองขยะไปทิ้งที่หนาบาน แลวกลับมา ควาโทรศัพท กดเบอร
โทร.ถึง เอมี่
CUT TO:

ภายใน. หองประชุม – ใกลค่ํา
โตะขนาดใหญ วางกลางหอง เอมี่ นั่งเกาอี้ แถวที่สาม กระเปาถือ วางอยูบนตัก สายตามอง
คนพูด ที่อยูขางหนา. โทรศัพท อยูในชองกระเปา สั่น แตเอมี่ ไมเห็น.
CUT TO:

ไมยา. (ตอเนื่อง) วางโทรศัพท กระวนกระวายใจ
CUT TO:

หนารานขายวัตถุโบราณ – ค่ํา
รานขายวัตถุโบราณ ตั้งอยูโดดเดี่ยว เห็นปาย ปดราย แขวนอยู. ไดยินเสียงเอะอะ ตอสู เศษ
แกวแตก อยูภายในราน. เสียงปนดังขึ้น
ปง! … ปง! ปง!
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POV: CCTV โจรรางอวน ใสโมงคลุมหนา ถือกลองในมือ ทะลุกระจกออกมาจากหนาราน
แลววิ่งหนีไป.
CUT TO:

ถนน – ค่ํา. POV: เลียม
เลียม ออกไปตามลูกสาว. [ที่บานของ ดุก ซึ่งอยูอีกดานหนึ่งของหมูบาน] เขาเดินไปบนทาง
เทาริมถนน. ลวงเอารีโมท ขึ้นมากด [สั่งใหกลอง ที่ซอนไวที่กระดุมกระเปาถือ ของ เอมี่
ทํางาน]
เห็นรถตํารวจ กําลังเปดสัญญาณไซเรน วิ่งสวนผานไป
รถตํารวจอีกคัน จอดอยู ที่บานหลังหนึ่ง คอนขางมืด มีเสียงเอะอะขางในบาน. เขาหยุดเดิน
พยายามเพงสายตา มองเขาไปขางในบาน. เห็นตํารวจ พาเด็กวัยรุนชายหญิง 2 คน ออกมา
จากบาน พาขึ้นรถวิ่งออกไป. เลียม เดินตอไป. ขางหนา เปนบานหลังใหญ มองเห็นวา ขางใน
มีไฟสวางจา
ภายใน. หองเกาโทรม – ค่ํา
พื้นหองสกปรก ถูกทิ้งราง มองเห็นสวนขาของโตะและเกาอี้ชุดหนึ่ง วางอยูมุมหอง. ที่เขี่ยบุหรี่
มีเศษบุหรี่วางอยู 2 มวน. มองเห็นสวนขาของผูชาย และปลายกระบอกปน เดินไปที่นั่งที่เกาอี้
ถนน – ค่ํา
ไมค โจรรางอวน ในมือถือกลองหนัง เดินอยางเรงรีบ หลบผูคนที่เดินสวนไป
ภายใน. หองโถง – กลางคืน POV: Spy Cam.
[กลอง ที่ซอนไวที่กระเปาถือของ เอมี่]
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ภาพที่เห็นตอนนี้ มีเด็กวัยรุน 5 คน คนหนึ่งกําลังเดินไปมา ทาทางกระวนกระวายใจ อีก 2
คนกําลังเลนเกมส และเด็กชายหญิง คูหนึ่ง กําลังเสพยา
ประตูหองถูกเปดกะทันหัน ตํารวจ 3 นาย เขามาในหอง. เด็กคนอื่นๆ วิ่งหนีกันไปหมด. เด็ก
สองคนที่เสพยา ถูกตํารวจหิ้ว ออกจากประตูไป.
เด็กคลาย เอมี่ เดินตัดหนากลอง มาควาเอากระเปา เดินออกจากหองนั้นไป.
ภายใน. หองโถงใหญ – กลางคืน (ตอเนื่องที่เดิม)
ประตูใหญ เปดออก เลียม ตกตะลึง. โตะใหญตรงกลางหองโถง มีอาหารวางอยูเต็ม พวก
เด็กๆ ในงานเลี้ยง ราว 20 คน มาหยิบเอาอาหารไปกิน. ดุกเดินตักอาหาร ตามดวย เอมี่.
ทามกลางเสียงเพลงดังอึกทึก. พวกเด็กวัยรุน เตน ดื่ม กิน สนุกสนาน. มุมหนึ่งของหอง เอมี่
กําลังคุยพลอดรักกับ ดุก. เลียม เดินเขามา สายตาสอดสายหา เอมี่. พวกเด็กๆ หันไปมอง
เลียม เหมือนเปนคนแปลกปลอม. เพื่อนหญิง เดินเขาไปบอกให เอมี่ รูตัว.
เพื่อน
นองหนู พอเธอมาแนะ
เอมี่ เห็น เลียม จึงผละจากดุก เดินออกมา แสดงอาการโกรธ. เลียม จับแขนเอมี่ ลากออกไป
นอกหองโถง. เพื่อนๆ มองตาม ยิ้มเยาะ. ดุก ทาทาง ประหลาดใจ.
CUT TO:

ภายนอก. สนามหนาบาน – กลางคืน
เอมี่ เดินนําหนา เลียม ออกมาที่สนามหนาบาน ทะเลาะกับพอ
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เอมี่
พอทําอะไรลงไป หนูอายเพื่อนๆ นะ ไมเห็นเหรอ พวกเคา
มองหนู มองพอ เปนตัวตลกไปแลว
เลียม
แตลูกไปคบกับคนพวกนั้นไดไง ลูกชักเหลวไหลใหญ แลวนะ
เอมี่
พวกเคาเปนเพื่อนหนู ดีกับหนูทุกเรื่อง แลวก็สนใจหนูดวย
แตพอ วันๆ มีแตงานกับงาน พอเคยสนใจหนู เปนหวงหนู
บางไหม
เลียม
ทําไมพอจะไมเปนหวง ก็เพราะเปนหวงซิ จึงไดมาตาม กลับ
บานเดี๋ยวนี้
เอมี่
พอไมตองมายุงเลย พอก็สวนพอ หนูก็สวนหนู พอหนูจะมี
ความสุขบาง เล็กๆ นอยๆ ก็หาวาหนูเหลวไหล
เอมี่ เดินหนีไป ที่ถนนหนาบาน. ดุก เดินเขามาจะขอทําความเขาใจกับ เลียม
ดุก
มีเรื่องอะไรกันหรือครับ
เลียม
นายใชไหม ที่ทําใหลูกของฉัน เสียคน นายอยูใหหางๆ ลูก
ฉัน
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ดุก
(ไมเขาใจในสิ่งที่เลียมพูด)
ทําไมหรือครับ เอมี่ ไมไดทําผิดอะไร และผมก็ไมไดผิดตอเอมี่
ดวย เราก็แค–
เลียม
พวกเธอยังเปนเด็ก จะไปรูอะไร ชอบมั่วสุมกัน จนกอเรื่อง
ใหเห็นบอยๆ
ดุก
แตมันไมใชอยางที่คุณเห็นนะ ผูใหญก็เปนซะอยางงี้ ชอบคิด
อะไรเอง เออเอง
เลียม
ไมตองเลย ฉันบอกใหอยูหางๆ ลูกของฉันไว ไมงั้นเจอดี
แนๆ
เลียม พูดเสร็จ ก็เดินผละไป. เพื่อน ของดุก เดินเขามาสมทบ.
เพื่อน
นายเจอของแข็งแลวละวะ เพื่อน
DISSOLVE TO:

ถนน – กลางคืน
ที่ซอยแคบๆ ไมค รีบเดินออกมาที่ทางเดินถนนใหญ ในมือถือกลองหนัง. ถนนใหญมีคน
คอนขางพลุกพลาน. ไมค เดินชนคนแก จนเกือบหกลม. ชนกับรถเข็นของ จนตัวเองเกือบหก
ลม
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คนเข็นรถ
(ชี้มือตะโกนดา)
ไอหมูตอนเอย จะรีบไปตายโหงที่ไหนวะ
เอมี่ เดินไปจนเกือบถึงหัวมุมถนน เสียงโทรศัพทดังขึ้น กมหนาหยิบโทรศัพทในกระเปาถือ.
ไมค กมหนาเดินอยางเร็ว ถึงหัวมุมถนนพอดี ไมคชนกับเอมี่อยางแรง. เอมี่ลมไปอีกทาง ไมค
ลมไปอีกทาง ขาวของกระจัดกระจาย.
ไมค
(ไมค รีบลุกขึ้นกอน)
ปดโธ เวย!
เอมี่
(มือลูบที่หัวเขา)
อูย! ไอบา เดินไมดูคนเลย
ไมค
ก็เหมือนกันแหละนา
ไมค ควานหากลองหนัง ที่เปดอาอยู รีบควากุญแจที่หลนอยู ใสในกลองหนัง แลวเดินตอไป.
เอมี่ มีรอยถลอกที่หัวเขา คอยๆ ลุกขึ้น. มองหาโทรศัพท มันหลนที่พื้น เอมี่ เก็บโทรศัพท
และขาวของที่กระจัดกระจาย ใสกระเปาถือ. แลวเดินกะเผกตอไป
ตึกราง – กลางคืน
ตึกราง เกา โทรม ไกล. ไมค รีบเดินเขาไปขางใน
ภายใน. หองเกาโทรม – กลางคืน (ตอเนื่อง)
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ใกล–ที่เขี่ยบุหรี่. มีเศษบุหรี่และกนบุหรี่ 5–6 มวน. ปนยาว วางบนโตะ อยูขางๆ กระเปาผาใบ
ใหญ. คิม ไดยินเสียงคนเดินเขามา ลุกขึ้นจากเกาอี้ มือควาปน. ไมค เดินเหนื่อยหอบ เขามา
ในมือถือกลองหนัง
คิม
(ถุยกนบุหรี่ทิ้ง)
ทําไม มาชาจังวะ
ไมค
เร็วที่สุดแลว ... ไมใชมานี่หวา
คิม
(ควาปนมาสะพายไหล)
หนามึง ไปโดนอะไร ถูกมาถีบมารึไง ไหน … ไดมันมารึ
เปลา?
ไมค
(พยักหนา เปดกลองหนังดู ตกใจ)
อุบ!
คิม
อะไร?
ไมค เปดกลองหนังใหเพื่อนดู แวบหนึ่ง แลวปด ทําหนาเจื่อน
CUT TO:
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INSERT

กลองหนัง–กระเปาถือ. บนพื้นดิน
กลองหนัง ของไมค เปดอา อยูใกลๆ กับ กระเปาถือของ เอมี่. กุญแจรูปสามเหลี่ยมในกลอง
หนัง หลุดออกเปน 2 ซีก. ซีกหนึ่ง วางอยูที่พื้น อีกซีกหนึ่งกระเด็นเขาไปในกระเปาของ เอมี่.
END INSERT

คิม
(ตอเนื่อง)
งั้นเรารีบไปกัน
ไมค
(โยกตัวรีรอ)
เพื่อน รอเดี๋ยวไดไหม ฉันยังทําธุระไมเสร็จ ขอเวลาแปบ
เดียว
ไมค สงกลองหนังให คิม ถือไว แลววิ่งออกไป
คิม
ไอไมค มึงจะไปไหน? ... อาว เฮย! มันจะทําอะไรของมันวะ
เนี่ยะ กู ไมนาเอามันมาเปนเพื่อนเลย
ทางเดินแคบในอาคาร – กลางคืน (ตอเนื่อง)
ไมค เดินผานทางเดินแคบๆ เห็นเงาผานวูบตัดหนาเขาไปตรงทางแยก เขาชะลอและหยุดดู ได
ยินเสียงขาวของหลน แกวแตก เสียงกองรองหาม
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เงา (O.S.)
ของของขา เอามันมาใหขา
เงานั้น ผานวูบขางหลังของเขาไป. ไมค ตกใจวิ่งออกไปจากตึก.
ถนน – กลางคืน. POV: Spy Cam./Handy Cam.
เอมี่ ถือกระเปา เดินกะเผก มุงหนากลับบาน. เสียงเลียม พูดไลหลังมาแตไกล
เลียม
ฟงพอกอนซิ เอมี่ ลูกจะไปไหนคนเดียวตอนนี้ไมไดนะ ปดโธ
เวย รอพอกอนซิ เอมี่
เอมี่
พอไมตองยุงกะหนู หนูกลับบานเองได หนูโตแลว
ไมค ซุมรอที่โคนตนไมใหญลับตาคน. เอมี่ เดินมาถึง ไมค โผลพรวดออกมาจากที่ซอน เอมี่
ตกใจ.
ไมค
(ยื่นมือ)
สงกระเปานั่นมา
ไกลมาก–เลียม. เลียม เห็น เอมี่ ถูกคนรายจี้ เขาจึงซุมหลบไปอีกทาง
เอมี่
(หยุด มือกุมกระเปาถือแนน)
แก จะปลนฉันเหรอ ไออวน แกชนฉันหกลม ไมขอโทษซัก
คํา ยังจะมาขูกรรโชกฉันอีก แกรูไหม พอฉันเปนมือปน ถา
เขารู แกไปไหนไมรอดหรอก
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ไมค
(ยางเขาหา ชักปนขู)
แคกระเปาใบเดียว สงมา อยากตายรึไง? สงมันมา เดี๋ยวนี้
เอมี่ กอดกระเปา ถอยหาง เห็นไกลๆ เลียม กําลังใกลเขามา. เลียม แอบเขาทางดานขางของ
ไมค. เตะปนที่อยูในมือของไมค กระเด็นไป. ทั้งสองตอสูกัน. เอมี่ แอบหลบดูพอ ขางตนไม.
เลียม ชก ไมค ลมลงไป แลวยื่นมือไป จะหยิบปนของไมค แตชาไป คิม มาทันเวลา ยิ่งใส
เลียม.
ปง! ปง! … ปง!
เลียม วิ่งไปควาขอมือ เอมี่ วิ่งหลบกระสุนปน หายไปในความมืด.
ไมค
(พยุงตัวลุกขึ้น เดินไปหยิบปนที่พื้น)
ขอบใจ เพื่อน ที่มาทันเวลา อูย! หมัดหนักชิป
คิม
กูนึกวา มึงฉะกะตํารวจซะอีก มึงจะทําอะไร ปรึกษากูมั่งซี
วะ อยูๆ ก็วิ่งหอบมาถึงที่นี่ ... ไหนละ ธุระของมึง ไออวน
ปลนกระเปาเด็ก ไอนี่ งานใหญกวานี้มีไมทํา
(โยน กลองหนังให ไมค) (ตอ)
ไปทํางาน
ไมค
(มองกลองหนัง ทําหนาละหอย)
แต
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DISSOLVE TO:

สุสานรถ – กลางคืน
เลียม กับ เอมี่ กึ่งเดินกึ่งวิ่ง ผานซากรถ หนีคิมกับไมค. คิม กับ ไมค ถือไฟฉาย เดินสองหา
เลียมกับเอมี ตามซากรถ. เอมี่ เดินนําหนา เลียม ตามหลัง พากันลอดผานประตูลวดหนาม
ไปอีกฟากหนึ่งของสุสานรถ.
หลังลอดประตูไปแลว เลียมหันกลับไปมอง เห็นเงาของ คิม กับ ไมค ไกล กําลังถือไฟฉาย
เดินสองหาพวกเขา. เลียม ถอยหลัง ชนหลังของ เอมี่ เอมี่เสียหลัก ชนทอนเหล็กที่วางอยู
ขางๆ หลนลงมา
เครง!
เอมี่
(กระซิบ)
ระวังหนอยซิพอ
คิม สองไฟไปที่ ที่มาของเสียง เห็น เงาคน 2 คน หลบหายไป.
ทางเดินในสุสานรถ – กลางคืน
แสงไฟจากเสาไฟฟา สองพอเห็นทางเดิน. เลียม พา เอมี่ เดินไปตามทางเดิน ในสุสานรถ. คิม
กับ ไมค อยูอีกฝงหนึ่งของสุสานรถ.
เลียมกับเอมี่ และ คิมกับไมค มุงหนาไปยังทายสุสานรถ ดวยกันทั้งสองฝาย.
ไมค
มันหายไปไหนวะ เร็วยังกะลิง
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คิม
ถามจริงๆ ไอไมค มึงจะตามหาสองพอลูกนั่น ไปหาอะไรวะ
กูเมื่อยกะมึงแลวนะโวย
ไมค
(เอามือคลําที่กลองหนัง)
ก็ไมเชิงหรอก ... เผื่อจะโชคดีมั่ง
คิม
โชคหาเหวอะไรของมึง โชคมันมันอยูที่โนนโวย รีบๆ เดิน
จะไดถึงไวๆ ไป
CUT TO:

อีกฟากหนึ่งของสุสานรถ เลียม กับ เอมี่ เดินไปจนเกือบจะสุดสุสาน แสงไฟเริ่มนอยลง เอมี่
จึงหยิบไฟฉายในกระเปาออกมา สองที่ทางเดิน สุสานรถติดกับปา จึงมองเห็นตนไมใหญเต็ม
ไปหมด ขางหนาเปนทางออกสุสานรถ.
เลียม
เอมี่ รูเหรอวาเราจะไปไหน นั่นไมใชทางกลับบานเรานะลูก
เอมี่
ไปเถอะนา เดี๋ยวมันก็ถึงบานเองแหละ ปานนี้แมคงเปนหวง
เราแย
มีเสียงโทรศัพทดังขึ้น เลียม รับสาย
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โทรศัพท
เลียม คุณอยูไหน พวกนั้นตามหาคุณใหวุน นายใหญนะ
ตายแลว
เลียม
เมื่อไหร
โทรศัพท
เมื่อบายนี้เอง
เลียม
เปนไปไดยังไง
โทรศัพท
พวกเคาสงสัยคุณ ที่ทําใหนายใหญตาย เรื่องมันยังไงกันแน
คุณจะตองกลับมาพบผม มายืนยันตอหนาผม นี่ผมกําลัง
ชวยคุณอยูนะ
เลียม
แตคุณก็รูนี่ วามันเปนไปไมได ผมจะทํายังงั้นไปทําไม
โทรศัพท
ผมเชื่อคุณ แตคุณตองกลับมา เลียม ฟงนะ–
(เลียม รีบวางหู)
โธโวย!
เอมี่
มีอะไรหรือพอ?
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เลียม
ไม ไมมีอะไร ... เราไปกันเถอะ
เอมี่
พอคะ หนูมีเรื่อง อยากจะบอกพอ เมื่อตอนค่ํานี้
เลียม
ไอหนุมนั่นนะเรอะ มันไมใชคนดี ลูกไปคบกับมันไดยังไง พอ
เปนนักสืบ พอรูดี
เอมี่
แตมันไมใช อยางที่พอคิดนะคะ
เลียม
ทําไม พอคิดผิดยังงั้นเหรอ ที่ออกไปตามลูก พออยากใหลูก
อยูในสายตาพอใหมากที่สุด เดี๋ยวนี้ขางนอกบาน มีแต
อันตราย พอเหลือลูกเพียงคนเดียว พอเสียลูกชายไปแลว
แตพอจะไมยอมเสียลูกสาวไปอีกคนหรอก
เอมี่
(เกาะแขนพอ)
พอขา หนูเสียใจ หนูขอโทษ
เลียม
ชางมันเถอะ
มุมสูงมาก. มองเห็นทางเดิน เริ่มบรรจบกัน คิม กับ ไมค เขาใกล เลียม กับ เอมี่ มากขึ้น
ทางเดินขางสุสานรถ – กลางคืน
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คิม กับ ไมค เพิ่งจะหลุดออกจาก สุสานรถ เดินไปตามทางเดิน ในปาขางสุสาน. แสงจาก
ไฟฟานอยลงไปมาก. ไมค รูสึกกลัว เมื่ออยูใกลปา
ไมค
แนใจนะ วามันอยูแถวนี้นะ
คิม
(หยุดเดิน โชวปนในมือ)
เออ! มึงกลัวอะไร เรามีปน
ไมค
แตผีไมกลัวปน
คิม
แตกูไมกลัวผี กูกลัวตํารวจมากกวาเวย ไอไมค มึงตั้งใจ
ทํางานหนอย อยาตาขาวไปหนอยเลย
ไมค
กูไมไดตาขาว แตกูเห็น
คิม
เห็นอะไร?
ไมค
มึงไมใชกู มึงไมรูหรอก เจาของเคามาตามเอาคืน
คิม
มึงอยาเหลวไหลนาไออวน มาจนถึงขั้นนี้แลว มึงกะกูจะรวย
กันแลว มึงนะกลาๆ หนอยๆ
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ไมค
แตกูวามันไมงายอยางที่คิดนะซิ
คิม
อะไร มึงเปนคนไปขโมยกุญแจนั่นมาแลว นั่น มันอยูที่มึง ผี
ที่ไหนจะมาทวงคืนไดวะ วาแตวา มึงไปทําอะไร ทิ้งรอยตีน
ใหตํารวจตามมารึเปลา
ไมค
(สายหัว)
ฮึ
คิม
ไปตอเหอะ
CUT TO:

เลียม กับ เอมี่. เสียงโทรศัพทดังขึ้น เลียมรับสาย. มีอาการวิตกกังวล
เอมี่
มีอะไรเหรอพอ?
CUT TO:

ไมค. ไดยินเสียงเสียงสัญญาณโทรศัพทดังขึ้น หยุดเดิน
ไมค
คิม นั่นเสียงอะไรงะ
คิม ขยับเขาใหใกลเสียงนั้น ไมคกลัว ขยับตามไปติดๆ จนชนหลังของ คิม. คิม หันไปกระซิบ
ดา ไมค กอนแหวกพุมไม. เห็นแสงไฟแวบๆ. คิม เอากลองสองทางไกลขึ้นสอง

Movie Script – Screenplay : Let Slip (2014) by SUDIN CHAOHINFA, dfilm school.

31.

ไมค
(ตอเนื่อง)
ตํารวจเหรอ?
คิม
(สัญญาณนิ้ว เงียบ กระซิบ)
ชูส ไมใช ... พวกมันมาทําอะไรกันที่นี่วะ
คิม กับ ไมค แอบเขาไปใหใกลกวาเดิม. มองเห็นไกลๆ เลียม กําลังคุยโทรศัพทอยู. ไมค แอบ
เปดกลองหนัง หยิบกุญแจทอนแรก ขึ้นมาดู แลวเก็บใสกลองเหมือนเดิม.
คิม
ไมมีอะไรหรอก ไปกันเถอะ
ไมค
(รั้งแขนของ คิม)
เดี๋ยวกอน! พวกมันอาจรูที่ซอนสมบัติก็ได
คิม
มันจะรูไดไง มีแตเราสองคนที่รู
ไมค
ถาไมรู มันจะมาที่นี่ทําไม จริงไหมเพื่อน และถามันเจอที่
ซอน มันก็เอาไปไมไดอยูดี เพราะไมมีกุญแจ เราตามมันไป
ถามันเจอกอน เราก็ไมตองเสียเวลาหา
คิม
(คิดครูหนึ่ง แลว ยิ้ม)
เออ! กูเพิ่งเห็นมึงฉลาดก็ตอนนี้ละวะ
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CUT TO:

ประตูทางออก สุสานรถ – กลางคืน
เอมี่ จูงมือพอ เดินไปตามทางเดินในสุสานรถ. เอมี่ ฉายไฟไปขางหนา มองเห็นประตูทางออก
ของสุสานรถ ทําจากลวดหนาม. เอมี่ พาพอเดินไปที่ ประตูทางออกสุสานรถ
เลียม
ลูกเดินชาหนอยก็ได นั่นทางออกใชไหม?
เอมี่
(เอมี่ ลอดลวดหนามไปกอน)
มาเถอะพอ ... ระวังลวดหนอยนะพอ
หนูรูนะวาพอ ไปมีเรื่องกับพวกนั้น
เลียม
(ลอดตาม เอมี่)
ไมมีอะไรหรอกนา พอจัดการเองได ... ลูกเคยมาแถวนี้เหรอ
เอมี่
(ยืนรอที่ถนน)
สองสามครั้ง มากับเพื่อน ... พวกนั้นเขาจะฆาพอเหรอ?
เลียม
(ผละจากลวดหนาม เดินไปที่เอมี่)
ไมหรอก ไมมีใครทําอะไรพอไดหรอก มันเปนเรื่องเขาใจผิด
กัน
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เอมี่
(เดินตอ)
ทําไม พอไมกลับไปอธิบายใหพวกเขาเขาใจ
เลียม
ไม เรื่องมันซับซอน ยังไมใชตอนนี้
เอมี่
หนูเปนหวงพอคะ
เลียม
พอบอกแลวไง งานนักสืบแบบพอ มันก็เสี่ยงหนอย แตพอก็
ชอบมัน แลวเรื่องของเอมี่ละ ยังไมเลาใหพอฟงเลย ไปมี
เรื่องกับคนพวกนั้นรึเปลา
เอมี่
ไมรู มันก็แคนักลวงกระเปามั๊ง
ปาในสวนสาธารณะเกา – กลางคืน
เอมี่ ฉายไฟไปพบแผนปาย ขอความ “สวนสวรรค สุขใจ” บางสวนถูกปกคลุมดวยเถาวัลยปา.
เอมี่ เดินนําหนาเลียม ไปตามทางเดิน. โทรศัพทของเอมี่สั่น แตรับไมได.
คิม กับ ไมค ตามไปใกล เอมี่กับเลียมมากขึ้น. ไมค มองเห็นเงา ผานวูบดานหลัง ตกใจ ชน
หลัง คิม จนเขาเซไปเหยียบกิ่งไมแหง
แกก!
เลียม หยุดเดิน หันไปขางหลัง มองหาสิ่งผิดปกติ เอาไฟฉายสองไป ไมพบอะไร. มีเสียงโทรเขา
ดังขึ้นมาขัดจังหวะ ที่โทรศัพทของเลียม
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โทรศัพท
คุณไวใจผมซิ กลับมาพบผม ยังไงตํารวจตองตามคุณจนพบ
ตอนนี้คุณไมปลอดภัย
เลียม
ตอนนี้ ผมไมไวใจใครทั้งนั้น พวกนั้นเขาใจผมผิด
เลียม ปดโทรศัพท ตามเอมี่ไป. เอมี่ เดินนําหนา เลียม ผานตนไมใหญ ถึงทางแยกเขาบาน
ลึกลับ.
บานราง – กลางคืน
มองเห็นซุมประตูโคงหนาบาน และตัวบานทั้งหลัง
เลียม
นี่เรามาผิดทางรึเปลาลูก?
เอมี่
ไมหรอก ... แตทําไม บานหลังนี้มาอยูตรงนี้ไดละ
เลียม
เอมี่ เคยมาที่นี่หรือลูก?

เอมี่
เมื่อสิบหาวันกอน อาจารยพาหนูกับเพื่อนๆ มาสํารวจปา
ที่นี่ หนูจําได ตอนนั้น ตรงนี้ยังเปนที่โลงอยูเลย แตทําไม–
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เลียม
อยาไปสนใจเลย ลูกอาจจําผิดก็ได แลวนี่ก็กลางคืนดวย
เสียงคนเหยียบกิ่งไมแหง
แครก!
เลียม หันไปทางเสียง เขยิบขึ้นนําหนา เอมี่
เลียม
(จูงมือเอมี่ ผานซุมประตูโคง เขาไปในบาน)
มาทางนี้
คิม กับ ไมค เดินมาที่ซุมประตูโคงหนาบาน. คิม เขาไปกอน ยืนตรงบันได. ไมค ยืนลังเล วิตก
กังวลอยางหนัก
คิม
ไออวน เร็วซิ! ... ไอบา มึงกลัวอะไรวะ
ไมค
กูวา กูไมอยากไดสมบัตินั่นแลวละ
คิม
นี่มึงตกลงกับกูแลว วาจะมาหาสมบัติกัน กุญแจก็อยูที่มึง
เราจะรวยกันแลว ถาชา ประเดี๋ยวสองคนนั่น เจอกอนเรา
อดกันพอดี
ไมค
เราอยาไปยุงกับสมบัตินั่นเลย กูวากูเปลี่ยนใจแลววะเพื่อน
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คิม
(เดินกลับมา เอาถือปนจี้ที่หนาอก ไมค)
มึงจะเอางั้นเหรอ กูมีสองทางเลือก มึงจะไปกะกูดีๆ หรือวา
มึงจะเปนผีเฝาปา
(หยุด สายหัว)
ออ! กูมีทางเลือกที่สาม เอากุญแจนั่นมา แลวมึงไปได
ไมค โยนกลองหนัง ใหคิม. ชักปนออกมาถือไว แลวเลิกลั่ก วิ่งยอนออกไปในความมืด.
คิม
ดี กูจะไดรวยคนเดียว
คิม เดินขึ้นบันไดตอไปไดสองสามกาว ไดยินเสียงปนดังขึ้นสามนัด. หยุดหันไปทางเสียงปน.
สักครู ไมค ก็วิ่งกระหืดกระหอบกลับมา ตกใจกลัวสุดขีด
คิม
กูบอกแลว ใหไปกะกู มึงนี่ทํายุงชิบหาย เร็ว กอนที่ตํารวจ
จะแหกันมา ตามเสียงปนของมึงนั่นแหละ ไอโง!
CUT TO:
INSERT

ภายนอก. บานราง – POV: Handy Cam.
มีบุคคลลึกลับ กําลังซุมดูเหตุการณ รอบๆ บานราง.
END INSERT

ภายใน. บานราง – กลางคืน
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[มุมมองจากกลอง 3 ตัว (1) กลองอัตโนมัติ ของทีมงาน กลองหลัก (2) กลอง Handy Cam.
(3) กลอง Spy Cam. ที่กระเปาถือของเอมี่]
เลียม กับ เอมี่ ตกตะลึง กับสิ่งที่อยูเบื้องหนา. พวกเขาเดินสํารวจดู ผานผงฝุน และใยแมงมุม
เห็นเสื้อผาคน สิ่งของเครื่องใชโบราณ ราวกับวาที่นี่ มีอายุผานไปเปนรอยป.
ไมยา โทรถึงเอมี่ เอมี่รับสาย.
ไมยา (O.S.)
เอมี่ ลูกอยูไหน แมโทรตั้งหลายครั้ง ไมมีสัญญาณเลย
เอมี่
หนูอยูกับพอ ที่สวนสาธารณะเกา เออ สัญญาณไมคอยดี
เลยแม
ไมยา (O.S.)
แมขอคุยกับพอหนอยซิ
เอมี่
(สงโทรศัพทใหเลียม)
แมจะพูดกับพอ
เลียม
คุณ ไมตองเปนหวงผมกับลูก ประเดี๋ยวก็กลับบานแลว
ไมยา (O.S.)
จะไมใหเปนหวงยังไง คุณกับลูกปลอดภัยดีหรือเปลา มี
ตํารวจ มาถามหาลูกที่บานแนะ แตตอนนี้กลับไปแลว บอก
วาจะกลับมาใหมวันพรุงนี้ หยาเปนหวงลูก

Movie Script – Screenplay : Let Slip (2014) by SUDIN CHAOHINFA, dfilm school.

38.

เอมี่
(พยายาม หลบสายตาพอ)
ตํารวจเหรอ?
เลียม
เรื่องตํารวจ เดี๋ยวผมจัดการเอง ตอนนี้ลูกปลอดภัยดี ถามี
อะไรเดี๋ยวผมโทรกลับนะ
(กดวางสาย สงเครื่องรับโทรศัพท คืนเอมี่)
ตอนนี้ เรากําลังตกเปนเปา พอไมอยากใหใครรูวาเราอยูที่
ไหน ปดเครื่องโทรศัพทซะลูก
(ถอนหายใจ)
เอมี่ อยาโกหกพอนะ ลูกไปทําอะไรมา ตํารวจถึงไดตาม
มาถึงที่บาน
เอมี่
หนูขอโทษ หนูมีเรื่องอยากจะบอกพอ พออยาโกรธนะ
เลียม
(ถอนหายใจ)
อืมม. เรื่องเปนยังไง
เอมี่
เพื่อนหนูถูกตํารวจจับไป แตหนูหนีตํารวจมา
เลียม
เอมี่ ลูกเสพยารึเปลา?
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เอมี่
(สายหัว รองไห)
แตพวกเพื่อน บังคับหนู ตอนที่ตํารวจมา
เลียม
(โอบกอดลูก)
ไมเปนไร ไมเปนไร เปนความผิดของพอเอง ที่ไมไดดูแลลูก
เอมี่
(รองไห)
หนูจะถูกจับไหม พอ
เลียม
ไมเปนไร กลับไปพอจะเคลียรกับตํารวจใหเอง ลูกยังไมถูก
จับ ไมเปนไรหรอก ยังแกปญหาได ... พวกนั้นเงียบไปแลว
เราหาทางกลับบานกันเถอะ
เลียม เดินนําหนา เทาไปสะดุด ปุมกลไกที่พื้น. พื้นทางเดินที่อยูขางหลัง ยุบเทลงไปขางหนึ่ง
คลายบันไดถูกปลดลง เอมี่ ที่ตามมาขางหลัง กลิ้งหลนลงไป
โครม! ขลุกๆๆ ขลั่ก!
เอมี่
กรี๊ด!!! ชวยดวย
เลียม
(หันกลับมา เอาไฟฉายสองลงไป)
เอมี่ ลูกเปนอะไรไหม?
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เอมี่
(นั่งกนติดพื้น มือกุมที่เขา เนื้อตัวเขรอะดวยฝุน)
อูย! ... หนูไมเปนอะไร เจ็บที่เขา นิดหนอย
พื้นที่ยุบลงไป เปนบันได เลียม สองไฟฉายไปที่พื้นรูปบันได หางจากพื้นชั้นบน ราว 2.5 เมตร
เลียม
รออยูขางลางนะ พอจะลงไป พื้นไมสูงนักหรอก
เอมี่
(สังเกตเห็น ลูกบันได)
ระวังบันไดผุนะพอ–
เลียม
(เหยียบลูกบันไดที่ผุ หลนลงมา 2 ขั้น)
โอว!
เอมี่
ฮะ ฮะ ฮะ ... หนูเตือนพอแลว พอก็ยังหลนมาอีก เหมือน
ลิงหลับตกตนมะพราวเลย
เลียม
โธเอย ยังมีอารมณขันอีก
ที่พื้นชั้นลางหองโถง เต็มไปดวยฝุน และใยแมงมุม. อาวุธ ดาบ ปนไฟ ชุดทหารโบราณ
เครื่องหมาย เครื่องประดับยศ และสิ่งของเครื่องใชตางๆ ที่นี่ถูกทิ้งไวนานเปนรอยป.
ที่เทาของ เอมี่ มีงูสามตัวเลื้อยผาน. เอมี สองไฟฉายดู ตกใจ
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เอมี่
(กระโดดหนี ถอยหาง)
วี๊ด!!!!
เลียม ชักดาบ ที่อยูใกลมือ ไปไลเขี่ยงู ออกไปใหหาง
เลียม
อยูใกลๆ พอ
เอมี่ ไมกลาเดินหาง เลียม. พวกเขา พบเอกสารในหีบเกาๆ พิจารณาดู เปนเอกสารลับ
บางอยาง ระหวางที่ เลียม พยายามตีความหมาย เอมี่ ผละเดินออกไปสํารวจ อีกฝงหนึ่ง ของ
หอง
เอมี่ พบประตูลับ สังเกตดูรูสอดกุญแจ เปนหลุมรูปสามเหลี่ยมดานเทา ยุบลึกลงไป ราวครึ่ง
นิ้ว
FORWARD

เอมี่ เอามือลูบคลํา ที่รูสอดกุญแจ พยายามหาวิธีเปดประตู เธอจึงเปดกระเปา ควานหา
อุปกรณ หยิบมีดคัตเตอรออกมา ลองแหยดู บิด งัด ... ไมไดผล. เปดกระเปา เอามีดเก็บ เอา
ไฟสอง คนดูในกระเปาอีกครั้ง พบแผนโลหะรูปสามเหลี่ยม.
เอมี่
(ทําหนาแปลกใจ)
อะไรเนี่ยะ มันมาอยูในกระเปาตั้งแตเมื่อไร
เอมี่ หยิบมันขึ้นมา วางลงไปในหลุมรูปสามเหลี่ยม มันวางไดพอดี. กลไกทํางาน ประตูเปด
ออกไดเอง แตเปดออกไดกวางเพียงนิดหนอยพอเอามือสอดเขาไปได แลวหยุด. เอมี่ เขยา
ประตู ออกแรงดึงประตู ใหเปดออกอีก แตไมไดผล. เอมี่ จึงเอาไฟฉายสองเขาไปดูขางในหอง.
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เห็นเพชร พลอย ของมีคามากมาย และเหรียญทองคํา กองสุมกันวางเกลื่อนเต็มหอง. เอมี่
เขยาประตูอีก รูสึกเสียดาย ที่เขาไปในนั้นไมได.
END FORWARD

เลียม สะกิดที่ไหล เอมี่ ไดสติ ตกใจ หันหนาไปมองพอ.
เลียม
เอมี่ เปนอะไร ... ไปกันเถอะลูก
เอมี่ หันกลับไปที่ประตูหอง มันยังคงปดสนิทเหมือนเดิม. เอมี่ เดินตาม เลียมไป สายตามองที่
ประตู ดวยความรูสึกสงสัยและเสียดายสิ่งที่อยูในนั้น.
เลียมดันกน เอมี่ ขึ้นบันไดไปกอน. กอนที่ เลียม จะกาวเหยียบบันได ขึ้นไปขางบน เทาเหยียบ
สิ่งหนึ่ง
กรอบ!
เลียมเอาไฟฉายสองดู เปนถุงผาเกาๆ ใบหนึ่ง มีฝุนเขลอะ. เขานั่งลง พิจารณา และเปดดูขาง
ใน มีเหรียญทองคําอยูเต็ม.
เลียม
(ยิ้ม อยางประหลาดใจ)
วาว! มันถูกทิ้งไวที่นี่ตั้งแตเมื่อไหรเนี่ยะ ทําไมไมมีใครเห็น
มันเลย
เลียม โยนถุงนั้น ขึ้นไปชั้นบน
ตุบ!
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เอมี่
(หันไปมอง กมลงหยิบ)
อะไรพอ?
เลียม
(ตะโกน ขณะปนขึ้นมาขางบน)
ก็เปดดูเองซิ
เอมี่
(เปดถุง เอาไฟสองดู)
พอไปเจอมันไดยังไง ทอง ทองทั้งถุงเลย เราโชคดีจังเลยพอ
เลียม
(กมลงหยิบ หิ้วถุงทองคํา)
ไปกันเถอะ เร็วๆ เขา ประเดี๋ยว พวกนั้นตามมา
เอมี่ เดิน ตามหลัง เลียม ไปติดๆ
CUT TO:
INSERT

ภายนอก. บานราง – POV: Handy Cam. (ซีนเดิม ตอเนื่อง)
บุคคลลึกลับคนเดิม ยังคงซุมดูเหตุการณ นอกบานราง. เขากําลังแอบดู เลียม เอมี่ คิม ไมค
ที่ชองหนาตาง และพยายามจะโทรศัพทติดตอ กับใครคนหนึ่ง แตไมสําเร็จ
END INSERT

ที่หองโถง. คิม กับ ไมค เดินมาถึง. พวกเขา พากันเดินสํารวจดูรอบๆ สังเกตเห็นรอยเทาคน
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คิม
(สองไฟดูรอยเทา)
โธเวย! สองพอลูกนั่น มันผานมาทางนี้ และมันก็ไปแลว
เพราะมึงแทๆ ไออวน ที่ชาอืดอาด
แสงไฟ จากขางนอก สองผานรอยแตกของผนัง แวบเขามา ไมคมองเห็นเปน ละอองฝุน
ใบหนาของเงามืด พุงผานหนาเขาไป. ไมค ผงะถอยหลัง.
ใบหนาของเงามืด วิ่งวนรอบตัวไมค อีกรอบหนึ่ง ปรากฏเสียงปศาจ
กรี๊ด! …
ปศาจ
ฮา ฮา ฮา ... เอาของของขา คืนมา
ไมค ถอยหลังใกลบันได ทุกขณะ. ไมคมีแววตาตื่นกลัวอยางหนัก เหงื่อผุดเต็มใบหนา ยื่น
กลองหนังออกไป. เทาสะดุดกับแผนไมที่เผยอขึ้นมา. ไมค รวงผานลูกบันได ลงไปขางลาง ฝุน
ตลบ. เหลือบันไดแค 3 ขั้น
คิม หันไปมอง เหตุการณ
คิม
อาว! เฮย ไออวน
(ลุกเดินไปดู)
ไมค
(นอนหงาย มือกุมบั้นเอว)
อูย! กูไมไหวแลว เจ็บชิปหาย
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คิม
(หันไปมองบันได)
มีบันได มึงทําไมไมลง ไอโง ชอบลงทางลัด
ไมค
กูไมไดลงทางลัดโวย กูรวงลงมา ยังจะถามอยูได เจ็บนะโวย
ลงมาชวยกูหนอยซิวะ ไอคิม
คิม
เออ กูใหมึงออกคําสั่งไดหนนี้หนเดียวนะโวย
คิม ปนบันไดลงมาขางลาง
คิม
(ดึงมือ ไมค ใหลุกขึ้น)
มึงนี่ หนักชิปหาย กลับไปนี่ ไปลดน้ําหนักซะบาง
(มีตอ)
(ไฟฉายสองดูไปรอบๆ) (ตอ)
ที่นี่ มันที่ไหนกันวะเนี่ย
คิม สองไฟดู เต็มไปดวยฝุน และใยแมงมุม. อาวุธ ดาบ ปนไฟ ชุดทหารโบราณ เครื่องหมาย
เครื่องประดับยศ และสิ่งของเครื่องใชตางๆ
ไมค เก็บกลองหนังที่ตกอยูขางๆ แลวสองไฟพบหีบเอกสาร มีเอกสารถูกรื้อคน และสองไปที่
ฝงตรงกันขาม. พบประตูลับ เดินเขาไปใกล พิจารณาดูที่รูสอดกุญแจ.
ไมค
(ยิ้ม ดีใจ)
กูเจอแลว
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คิม รีบเดินมาดู เอามือลูบคลํา ที่รูสอดกุญแจ พยายามหาวิธีเปด
คิม
อาหา! เราจะรวยแลวโวย ไมค ตอไป เปนหนาที่มึง เปดมัน
ออกมา
ไมค
(เปดกลอง เอากุญแจออกมา สอดเขาไป)
เออ! ... มันเปดไมได กุญแจไมทํางาน
คิม
เกิดหาอะไรขึ้นอีกละ ไออวน
ไมค
คือ เออ คือ–
คิม
มึงถอยไป กูเอง
(มีตอ)
(บิด เขยา ทุบ ที่ลูกกุญแจ) (ตอ)
เหย! ทําไมมันเปดไมไดวะ กุญแจปลอมหรือเปลา
ไมค
(ทําหนาเจื่อน)
เออ! ... เพื่อน อยาวากันนะ กุญแจมันมีไมครบ เออ คือ กู
ทํามันหายไปอีกชิ้นนึง
คิม
(โกรธ ตบหัวไมค)
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หา มึงทํามันหายเหรอ ไออวน ไอไมค ไอเวร
(เตะ ถีบ ไมค กระเด็นไป)
ทําไมมึงไมบอกตั้งแตแรก หา! กูใชมึงทํางาน ไมไดดั่งใจกู
เลย ... เพราะมึงคนเดียว แลวจะเปดประตูไดยังไงเนี่ยะ โธ
เวย
เลือดไหลที่ริมฝปากของ ไมค มือกุมทอง งอตัว. คิม โมโหสุดขีด ควาปนที่เอวของไมค ออกมา
จอที่หนาผากของไมค ไมคกลัวลนลาน ยกมือไหวสารภาพผิด
ไมค
พี่คิม อยา อยาทําฉันเลย ฉันขอรองเถอะ กุญแจอีกชิ้น มัน
อยูที่เด็กผูหญิงคนนั้น
คิม
(อารมณโกรธ ลดลง)
มันไปอยูที่นั่นยังไงวะ?
ไมค
ตอนที่ไปเอากลองนั่นมา ชนกับเด็กเวรนั่น กุญแจมันคง
กระเด็นไป อยูในกระเปา
คิม
มึงแนใจนะ
ไมค
แนใจ
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คิม
เออ! จะมัวรออะไรอีกเลา ก็ไปตามเอามาซี ... เดี๋ยว ถาไม
เจอ มึงตายเฝาบานกลางปานี่แหละมึง
คิม เก็บปนของไมคไวกับตัว ปนบันไดขึ้นไปชั้นบนกอน แลวดึงมือ ไมค ปนขึ้นตามมา. คิม เอา
มือผลักหลังไมค ใหเดินนําหนาไป.
เสียงโทรศัพทของใครคนหนึ่ง ดังอยูขางนอกบาน ตามดวยเสียงกิ่งไมแหงถูกเหยียบ เสียงมัน
อยูไมไกลจากหนาตางบาน. คิม ยื่นหนาสองที่รูผนังหองโถง เห็นแสงไฟวูบวาบขางนอก. มี
แสงจากไฟฉายสองผานรูเล็กๆ ทะลุเขามา.
ไมค เกิดประสาทหลอน เห็นกงเล็บปศาจ ยื่นมาขอสิ่งของบางอยางจากเขา. ไมค ควบคุมสติ
ไมอยู เขาไปแยงปนจากคิม ตอนที่คิมเผลอ แลวกดไกปนยิงสะเปะสะปะไปทั่ว. คิม ชกที่ใบหนา
ของ ไมค หยุดอาการคลุมคลั่งของเพื่อน
คิม
(ลาก ไมค ใหลุกยืนขึ้น)
มึงเปนอะไรของมึงเนี่ยะ ไออวน ไอประสาท ปดโธเวย
ตํารวจคงแหกันมาแลวละ ไป เราตองทํางานนี้ใหเสร็จ
คิม เอาปนดุนหลังของไมค ใหเดินตอไป.
เสียงปน ทําให เลียม กับ เอมี่ หยุดไปชั่วขณะ. เอมี่ เดินไปเหยียบศพคนตาย หวีดรองตกใจ.
กรี๊ด!!!
เลียม สองไฟฉาย ไปที่ศพ มีเลือดกําลังไหลริน. เลียม รีบควาขอมือ เอมี่ ไปตอ.
CUT TO:
INSERT
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ภายนอก. บานราง – POV: Handy Cam. (ซีนเดิม ตอเนื่อง)
บริเวณนอกบานราง นอกจากบุคคลลึกลับคนเดิม เริ่มมีคนอื่น มากกวาหนึ่งคน พากันมาแอบ
ซุมดูเหตุการณในบาน. คราวนี้ มีเสียงสนทนาทางวิทยุกับตํารวจ อยูเปนระยะ แตยังจับ
ใจความไมได วาคุยเรื่องอะไรกัน.
END INSERT

เลียม กับ เอมี่ เดินผานลูกกรงเหล็ก เขาไปราวสิบเมตร ก็ถึงทางตัน ปลายโถงทางเดิน แยก
ออกเปนสองทาง ทุกทางก็ตันหมด เปนลูกกรงเหล็ก ถูกปดตาย.
เอมี่
(แสดงความวิตกกังวล)
ทําไงดีละพอ
ขณะที่ เลียม กับ เอมี่ กําลังเขยาลูกกรง หาทางออก. คิม กับ ไมค ก็โผลออกมา คิม ถือปน
ยาว เดินตรงเขาหาสองพอลูก เลียมไมขัดขืน.
คิม
(เดินไปเขยากรง)
หมดทางไปแลวซินะ ไอไมค นี่ไง ธุระของมึง
ไมค เดินเขาไปกระชากกระเปาของเอมี่ แตเอมี่ยื้อไว. คิม หันมามองที่ไมค เลียม โถมตัวเขา
หาคิม แยงยื้อปนกันอยูบนพื้น. คิม ลั่นไกปน
ปง!
ปนสั้น ที่เอวของคิม หลุดลงพื้น. ไมค ถือโอกาส กาวเทาไปหยิบ. เอมี่ สไลดเทาขวาง. ไมค
ลมคะมําหนาคว่ํา จมูกหัก. คิมกับเลียม ยังปลุกปล้ํายื้อแยงปนกันอยู ที่ผนังกรงเหล็ก. เอมี่ลุก
ขึ้น เหวี่ยงกระเปา ฟาดที่หัวของไมคซ้ํา เลือดไหล.
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เลียม ถีบคิมกระเด็นออกไป คิมสองปน ไปที่เลียม เลียมโถมตัวเขาชารจ มือควาปน ปลายปน
ชี้ขึ้นบน
ปง!
ไมค ไดกําลังคืนมา กระโดด ควาปน ที่หลนอยูที่พื้น. เอมี่ เตะปน กระเด็นไปติดลูกกรงเหล็ก
แลวกระโดดขึ้นครอมที่หัวของไมค ไมค พลิกตัว จับเอมี่โยน กระเด็นไปติดกับขางฝา เอมี่เจ็บ
เอามือกุมทอง หมดแรงสู. เลียม ถีบคิมกระเด็นไปติดขางฝา. ไมค ลุกไปหยิบปน ยิงใส เลียม
ปง! ปง!
เลียมเบี่ยงตัวหลบ. ไมค รูสึกแปลกใจ ยิงตั้งสองนัด ไมถูกเปาเลย. คิม สลึมสลือ ลุกขึ้น.
ไมค
หนังเหนียวดีนักเรอะมึง
(ไมค ยิงเลียมซ้ําอีก)
แชะ แชะ
เลียม ก็แปลกใจ ที่ตนเองถูกยิง แตไมบาดเจ็บ. คิม ไดสติ ลุกขึ้น ใชพานทายปน กระแทกเขา
ที่หัวของ เลียม จนหมดสติ เลือดไหล. เอมี่ ลืมตาดูพอ รีบคลานเขาไปโอบเลียมไว รองไห.
เอมี่
(รองไห)
พอ พอ ... พวกแกทําอะไรพอฉัน ฮือ ฮือ พอ อยาเปนอะไร
นะ
ไมค เหวี่ยงปนทิ้งไป เดินไปหยิบกระเปาของเอมี่ที่พื้น ขึ้นมาเปดดู. ควานหาของที่ตองการ
ลวงเอากุญแจโลหะรูปสามเหลี่ยมออกมา. ไมคยิ้มดีใจ ทิ้งกระเปาลงพื้น เอมี่ ประหลาดใจ
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เอมี่:
อะไรนะ
คิม โยนกลองหนังให ไมค. ไมค เปดเอากุญแจทั้งสองอันมาประกบกัน. กลไกของกุญแจ
ทํางาน มันผนึกเปนชิ้นสวนเดียวกันโดยอัตโนมัติ.
คิม
(ตาลุกวาว)
ไปขนสมบัติกัน มึงกะกู รวยเละละคราวนี้
ไมค
แลวสองคนนี่ ทําไงดี
คิม
มึงจะลากเอาไปดวยรึไง
คิม เดินนําหนายอนกลับไปทางเดิม. ไมค ไปหยิบเอาถุงเหรียญทองคํา ที่ตกอยูใกลๆ เลียม
ติดไปดวย แลวล็อคประตูลูกกรงเหล็ก ขัง เลียมและเอมี่ ไวขางใน.
คิม กับ ไมค ไปแลว เลียมไดสติ. มือกุมหัว ยังมีเลือดไหลออกมา. เอมี่ เอามีดคัดเตอร
ออกมาจากกระเปา ตัดเสื้อสีขาวของตัวเอง ออกเปนแถบ เอามันไปพันหัวของ เลียม กันเลือด
ไหล
เอมี่
(พยุงเลียมใหลุกขึ้น)
พวกมันเอาถุงใสทองไปดวย
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เลียม
(สั่นหัว ยกมือหามลูก)
ชางมันเถอะลูก เราไมตายก็ดีแลว
เอมี่
เราจะออกไปยังไง
เลียม
(มอง ซาย ขวา บน ลาง กระแทกพื้นเบาๆ)
ไมตองเปนหวงหรอกนา อยาลืมซิ พอเปนนักสืบนะ ไปกัน
เถอะ ชวยพอหนอย
DISSOLVE TO:

ภายนอก. บานราง – ดานหลัง – กลางคืน
เลียม พา เอมี่ โผลออกมาจากหลุมใตดิน ที่ดานหลังของตัวบาน. เนื้อตัวมอมแมม
หางออกไปไมไกล โคมไฟสองไปที่ คิม กับ ไมค เลียม มองเห็น พวกเขาก็จนมุมตํารวจ
เหมือนกัน. พวกเขาหลบซอนอยูในหลุม ขางกอนหินใหญ
มีคนมากันเยอะแยะ กลองถาย โคมไฟ หลายขนาด ฉากสีขาว รถยนตหลายคัน.
เอมี่
คนมาทําอะไรกัน ตั้งเยอะแยะ
เลียม
ไมรูซิ
เอมี่ กวาดสายตามองไปรอบๆ เห็น หมอ เจาหนาที่พยาบาล และรถพยาบาล. ตํารวจ 5 นาย
ยืนอยูขาง รถตํารวจ.
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เอมี่
มีตํารวจดวย
เลียม
ตํารวจเหรอ แตลูกไมตองกลัวนะ เดี๋ยวพอพูดกับตํารวจเอง
ปรากฏแสงไฟดวงใหญ สองมาที่ เลียมกับเอมี่. เสียงสารวัตรตํารวจ พูดจากโทรโขง.
สารวัตร (O.S.)
พวกคุณทุกคน เลิกงานแลว ขอใหใจเย็นๆ อยูนิ่งๆ เราจะ
ไมทํารายคุณ จะใหเราจะเขาไป หรือจะเดินออกมาเอง
ตัดสินใจใหดี
เลียม
(ชูมือ ลุกยืน พรอมกับ เอมี่)
ผมกับลูกสาว จะเดินไปมอบตัว ผมไมมีอาวุธ
เลียม พา เอมี่ เดินฝาแสงไฟไปหาตํารวจ 2 นาย ซึ่งกําลังเดินไปรับ
ตํารวจ
มีสองคน ใชไหม. มา มากับผม
ตํารวจ พา เลียม กับ เอมี่ ไปพบกับ สารวัตร ที่กําลังยืนถือโทรโขงอยู
เลียม
สารวัตร ผมขอพูดอะไรหนอยไดไหม เปนการสวนตัว
สารวัตร
ไดซิ วามา
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เลียม
ผมเปนพอของเอมี่ ผมออกไปตามลูกสาว เธอยังเปนเด็ก
เธอไมรูเรื่องอะไรดวย เธอทําไปเพราะเพื่อน คุณก็นาจะ
เขาใจวา วัยรุนมักเชื่อเพื่อนๆ มากกวาพอแมเสียอีก อยา
ตั้งขอหาอะไร ที่จะทําลายอนาคตของพวกเขาเลย พวกเขา
ยังเปนเด็ก หลงผิดไดงาย
ตํารวจ
(รูสึกงง และยิ้มในสิ่งที่เลียมพูด)
นองเคาไมไดทําอะไรผิด ไมใชรึ ใจเย็นๆ ประเดี๋ยวคอยคุย
กัน ... โอ คุณบาดเจ็บนี่ ไปทําแผลกอน ไป
เจาหนาที่พยาบาล
มาทางนี้กับผม
เอมี่ เดินตามพอไป กับเจาหนาที่พยาบาล ที่รถพยาบาล.
สารวัตรหยิบโทรโขง พูดตอ.
สารวัตร
ยังเหลืออีกสองคน วางปนซะ ตํารวจลอมไวหมดแลว
ตัดสินใหดี จะเดินออกมา หรือจะใหเราเขาไป เอารีบ
ตัดสินใจ
ไมค. ขางกอนหินใหญ กระเปาผาใบใหญ วางอยูขางๆ. คิม ถอดแม็กบรรจุกระสุนออกมาดู
แลวใสกลับเขาไปใหม ขึ้นลํากลอง
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ไมค
เอาไงดี เพื่อน กูไมอยากติดคุก กูอยากออกไปจากที่นี่ แบบ
เปนเปน
คิม
(เอากลองสองทางไกล ออกมาสอง)
หุบปากเถอะนา กูก็อยากออกไปใชเงินนอกคุก เหมือนกับ
มึงนั่นแหละ ... เอางี้ กูจะคอยยิงสกัดตํารวจให มึงหิ้วถุงนี่
ไป ... พรอมรึยัง
ไมค
(พยักหนา)
เออ
คิม เล็งปน ยิงใสตํารวจ เปนชุด.
ปง ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ
คนที่มายืนมุงดู ตกใจยอหลบ เมื่อไดยินเสียงปน. สารวัตร และ ตํารวจ 4 นาย ขยับเขาที่
กําบังขางกระบะรถ และยืนปรึกษากัน เห็นปนยังอยูในซองหนัง.
ตํารวจ
เอาไงดี เฮีย งานนี้สงสัยจะยาก ยิงขูซักหนอยดีไหม?
สารวัตร
เฮย ทํางั้นไดที่ไหนเลา
เดวิด ผูกํากับภาพยนตร เดินมาหา สารวัตร
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เดวิด (O.S.)
(ดังมาจากดานหลังตํารวจ)
อยายิงนะ พวกเขาไมมีอันตราย
ไมค หิ้วถุงวิ่งไปตามรองน้ําเกา ไปหยุดที่โคนตนไมใหญ. คิม หยุดนิ่ง สายตาจองมองที่ตํารวจ
ครูหนึ่ง มองซายขวา วิ่งตามไมคไป หยุดที่โคนตนไมใหญ สมทบกับไมค. มีเสียงจากลําโพง
โทรโขง ดังมาอีกทาง ดานขาง
เดวิด (O.S.)
คัต คัต ... พวกคุณสองคน หยุดไดแลว เขาเลิกงานกัน
หมดแลว เก็บของ จะไดกลับบานกัน ออกมาเถอะ
ไมค
(ตื่นกลัว หันไปปรึกษา คิม)
เอาไงตอดีละ
คิม ใชกลองสองดูตํารวจ มีเพียงนายเดียว แพนไปทาง เดวิด เขากําลังถือโทรโขงอยู.
คิม
ตํารวจ หายไปไหนหมดวะ
ไมค
กลับไปแลวมั๊ง
คิม คิดครูหนึ่ง ออกจากที่กําบัง ยิงปนรัวใส เดวิด ที่ยืนบนลอเลื่อน
ปง ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ
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ประกายไฟแลบจากปลายกระบอกปนของคิม ดูนากลัว และจริงจัง. คนที่มาคอยมุงดู ตกตะลึง
รองหวีด และยอตัวหลบ. เดวิด ยังคงยืนบนลอเลื่อน ในมือถือโทรโขง. สารวัตร และตํารวจอีก
3 นาย ยืนอยูดานลางขางเดวิด สายหัวเบื่อหนาย. เดวิด พูดตอ
เดวิด
นี่มันก็ดึกแลว ผมบอกแลวนะ ถาคุณสองคนไมเลิก ผมจะ
ใหตํารวจจัดการขั้นเด็ดขาดนะ
(หันไปพูดกับ สารวัตร)
เอางี้ดีไหม คุณออมไปขางหลัง แลวชารจตัวไดเลย มันจะได
จบไวๆ
FADE TO:

คิม กับ ไมค ถูกตํารวจ 3 นาย รวบตัว มัดมือดวยผา พรอมปนและถุงใสสมบัติ เดินผาน รถ
ตํารวจ ตรงมาที่รถพยาบาล. เลียมและเอมี่ เห็นหมอและเจาหนาที่พยาบาล 4 คน ลงจาก
รถพยาบาล มารับตัวคิมกับไมค ตอจากตํารวจ
เอมี่ มอง คิมกับไมค ดวยความสงสัย
ผูชายอีกคนหนึ่ง เดินมาเก็บปนกับถุงใสสมบัติ ของคิมกับไมค. พวกเขายังแสดงอาการฮึดฮัด
ขัดขืน เจาหนาที่พยาบาล จึงจับเขาผลักขึ้นรถพยาบาล แลวรีบปดประตู.
เดวิด เดินไปหา สารวัตร กับตํารวจอีก 4 นาย ที่มายืนออกันที่ขางรถพยาบาล มีหมอยืนอยู
ดวย. พวกเขาคุยกัน
เดวิด
นี่ถาผมไมไดทานสารวัตร กับคุณหมอมาชวย พวกผมคง
เหนื่อยไปจนถึงสวาง ขอโทษสารวัตรดวยนะครับ ที่รบกวน
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เวลานอน ... เปนความผิดของผมเอง แตผมไมรูจริงๆ วา
เอาคนบามาเลนหนัง มันจะยุงอยางนี้ ผมคงตองยกเลิก
กองถายไปเปนเดือน หานักแสดงใหมทั้งหมด กํากับหนัง
เรื่องนี้ ไมงาย
สารวัตร
คราวหนา ผมคงไมตองมาที่นี่อีกนะ คุณเดวิด
หมอ
ผมรับสองคนนั่นไป สวนอีกคนนึง
(มองมาที่ เอมี่)
เขามีญาติมารับอยูแลว ผมคงไมตองไปยุงกับเขาหรอกนะ
รายนั้นนะ พอพูดกันรูเรื่อง
เดวิด
ขอบคุณทานสารวัตรมากนะครับ คุณหมอดวย
(หันไปสั่ง พนักงานใน staff)
เอาชวยกันหนอย พวกเรา เก็บของ เสร็จเร็ว ก็ไดกลับบาน
เร็ว
เอมี่ รูสึกประหลาดใจ กับเหตุการณที่เกิดขึ้นตั้งแตหัวค่ํา มาจนเกือบคอนคืน ทั้งเสียใจ ทั้งเสีย
หนา เหมือนถูกหลอก.
ใกล–ลอรถ. รถยนตคันหนึ่ง วิ่งมาจอดขางๆ กองถาย. ไมยา เปดประตูลงจากรถ เดินฝากลุม
คนที่มามุงดู ตรงไปที่ เลียมและเอมี่. เลียม ยังมีอาการเศราและซึม ไมมองหนาคน เอมี่โอบ
กอดพอไวตลอดเวลา.
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เดวิด
(เดินมาหา ไมยา)
ผมเสียใจจริงๆ ครับ ที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น สามีคุณ ไมเปนไร
หรอกครับ ไมรุนแรงเหมือนสองคนนั่น ผมไมรูจริงๆ
เกี่ยวกับคุณเลียม
ไมยา
ฉันตองทํายังไง ... เกี่ยวกับคุณ
เดวิด
ก็ เอาไวคุยกันวันหลัง ตอนนี้พวกคุณกลับไปพักผอนกอน
(หันไปเตือน ทีมงาน)
ระวังๆ กันหนอย ที ของที่อยูในบาน เก็บออกมากอน
เอมี่
แตวา ผูกํากับคะ ในบานนั่น–
เอมี่ สดุดคําพูด กําลังจะบอกวา ในบานมีคนถูกยิงตาย แตเห็นทีมงานคนหนึ่ง อุมศพคนตาย
ออกมาจากบาน เอาไปวางบนรถเก็บของ โดยที่ผูกํากับไมไดสนใจอะไรเลย ก็เลยไมถามตอ
นที ผูชวยผูกํากับ เดินเก็บของอยูแถวนั้น บอกกับเอมี่
นที
นอง ที่เห็นนั่นนะ เปนหุน นั่นก็เลือดปลอม ทุกอยางที่เห็นนี่
จัดฉากไวทั้งหมดแหละ ของปลอมทั้งนั้น
CUT TO:
FLASHBACK

ที่วาง กลางปาสวนสาธารณะ – กลางวัน
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เอมี่ มองเห็นตัวเอง ยืนดูบานรางหลังนี้ เลือนหายไป กลายเปน ที่วางเปลา กลางปา
สวนสาธารณะราง ความจริง บานหลังนี้ ถูกสรางขึ้นเมื่อ 7 วันกอน เพื่อการถายทํา
ภาพยนตร
END FLASHBACK

ทีมงานกองถาย กําลังเก็บของใสรถ. ไมยา เดินนําหนา เอมี่ โอบกอดพอ พาพอไปขึ้นรถ ที่
เบาะหลัง. เลียม เริ่มรูสึกดีขึ้น ไมยา เปดประตูนั่งที่เบาะคนขับ.
ไมยา
คุณ เปนไงมั่ง ยังปวดหัวอยูมั๊ย? เรากลับบานกันนะ ทุก
อยางจบแลว
(มายา สตารทรถ และขับออกไป)
เลียม
ยังปวดหัวหนึบๆ อยู แตนิดหนอย ... ผมขอโทษ ที่ไมคอยมี
เวลาใหคุณ ผมบางานไปหนอย นี่ถาเอมี่ไมถูกคนราย
ตามมา เรื่องมันก็ไมยุงยากอยางนี้หรอก
ไมยา จองมอง เลียม ดวยความสงสาร เห็นใจ และเขาใจในสิ่งที่เลียมกําลังพูด
เลียม
(พูดกับเอมี่ตอดวยความออนเพลีย)
ลูกคงไมวาพอนะ กระเปาถือที่พอซื้อใหนะ หนูชอบไหม ...
นั่นนะ พอจําเปนตองซอนกลองไวที่กระเปาของลูก มัน
ควบคุมดวยรีโมท ที่อยูกับพอ เพื่อวาพอจะไดเห็นลูกทุกๆ
ที่ ที่ลูกไป ขางนอกนั่นอันตราย สําหรับเด็กผูหญิง.
เอมี่ แปลกใจ ในสิ่งที่พอพูด มองที่กระเปาถือ.
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FLASHBACK TO – หองของขวัญ บนหัวเตียงนอน หองนอนของเอมี่
บนหอของขวัญ มีขอความวา “สุขสันทวันเกิด พอเปนหวงลูกนะ”. เอมี่ แกะหอของขวัญออก
ดู เปนกระเปาถือ เอมี่พอใจ ควากระเปา คลองไหล แขน คอ ดูที่หนากระจก ดวยลีลา ทาทาง
ตางๆ. ขณะที่ปุมไฟ LED เล็กๆ ที่ซอนอยูบนเม็ดกระดุม ดานนอกของกระเปา กระพริบขึ้น
เอมี่ไมทันสังเกต.
ประตูแงมเปดอยู มองเห็น เลียม กําลังแอบดูลูก แกะหอของขวัญ เขายิ้มพอใจ ประตูคอยปด.
END OF FLASHBACK
CROSS FADE TO:

เอมี่ เอากระเปาขึ้นมาพิจารณาดู แลวถามพอ
เอมี่:
มันซอนอยูตรงไหนคะ?
เลียม:
(ชี้ไปที่กระดุมเปด)
ก็ตรงนั้นไง
กระดุมเปลา. เอมี่ รูสึกสงสารพอ โอบกอดพอไวแนน ดวยความรักและเขาใจ ในสิ่งที่พอ
กระทํา. ไมยา เสียใจ รองไห เห็นใจสามี.
เลียม
(ตาเริ่มปด)
คุณ เปนอะไรรึเปลา ผมเริ่มงวงแลว
ไมยา มองที่กระเปายา ที่นําติดตัวมาดวย เปนยาระงับประสาท ระบุคนไข เลียม พีซ.
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เอมี่
แมคะ ทั้งหมดนี่ แมปดไมใหหนูรู ยังงั้นเหรอ พอปวยทั้งคน
ทําไมแมไมบอกใหหนูรู
ไมยา
แมขอโทษ แมคิดวา หนูไมรูนะดีแลว
เอมี่
แตถา มีคนรู เพื่อนที่โรงเรียนรู หนูจะทํายังไง
ไมยา
นั่นแหละ คือสิ่งที่แมเปนหวง แตตอนนี้ ลูกรูแลว
FLASH BACK

ภายใน. หองโถงใหญ – กลางคืน (ซ้ํา)
โตะใหญกลางหองโถง มีซองเอกสารวางอยูเต็ม พวกเด็กๆ มาเลือกหยิบเอา เอกสารที่ตรงกับ
รายชื่อของตน. ดุก เดินมาหยิบซองเอกสาร ชื่อ ดุก ซาเวียร. เอมี่ เดินมาหยิบซองเอกสาร ชื่อ
เอมี่ พีซ ทามกลางเสียงอธิบายของครูที่ปรึกษา
ครูที่ปรึกษา (V.O.)
ขอใหทุกคน หยิบซองเอกสารของตัวเอง แลวนําไปศึกษาให
ดีวา ใครมีหนาที่ทําอะไร อยาลืมวา นี่คืองานอาสาสมัคร ที่
จะสรางชื่อเสียงใหแกชมรมของเรา
พวกเด็กๆ ราว 20 คน ยึดมุมของตนเอง เปดซองเอกสารของตนออกมาดู. บางคนไดรับ
สัญลักษณ กระตาย บางคนไดสัญลักษณ ชาง
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มุมหนึ่งของหอง ดุก กําลังถือปายสัญลักษณ ปลาโลมา เอมี่ เดินมาหา ชูปายสัญลักษณ นก
นางนวล
เลียม เปดประตูพรวดพลาดเขามา. ดุก และ เอมี่ หันไปมอง.
END FLASHBACK
CROSS FADE TO:

ภายใน. รถยนต – ไมยา
ไมยา มองกระจกหลัง เห็นเอมี่ ซบที่อกพอซึ่งกําหลังหลับอยู และมองหนาพอดวยสายตา
หวงใย. น้ําตาของไมยา ไหลซึมออกมา เอามือปาดเช็ดน้ําตา.
CROSS FADE TO:

ภายใน. หอง – กลางวัน (ซ้ํา)
มองเห็นหองพัก ผานใบพัดลมเพดาน ที่กําลังหมุนอยางชา กวาดภาพลงมายังพื้นหอง เห็น
ประตูทางเขา ปดอยู ขางประตูเปนบานเกร็ด 2 บาน ไรฝุนเกาะ ตรงขามเปนบานหนาตางบาน
เปด 2 บาน เปดทิ้งไว มานสีฟาขาวสะอาดตา ลมพัดผามานหนาตางปลิวเล็กนอย
โตะอาหาร วางชิดอยูที่มุมหองดานซาย ขนาบขางดวยตูยา และตูเก็บหนังสือ บนโตมีถาด
อาหาร และถวยแกว มียาเม็ดอยูในนั้น วางซอนทับใบกํากับ หางออกไปทางดานขวา ราว 3
เมตร เปนเตียงนอนขนาดใหญ แข็งแรง มีเกาอี้นั่งเลน หนึ่งตัว ขางเตียงนอน. พื้นหองเปนพื้น
ไม ที่ถูกขัดมันเงาสะอาดตา
ดานหนาของโตะอาหาร มีแผนปาย ตารางแสดงกําหนดการบําบัด ทั้งที่ทําแลว และยังไมไดทํา
มีเอกสารแนะนํา การบําบัดรักษา อาการจิตเภท แบบตางๆ ถูกปกหมุดติดอยูมากมาย
ประตูเปดออก เลียม เดินเขามา ยืนกลางหอง มองที่ลําโพงเทโลโฟน
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ไมยา (V.O.)
ไดเวลาทานยาแลวนะ เสร็จแลวเขานอนดวยนะจะ ที่รัก
ใบหนาเลียม. ยิ้มรับ
DISSOLVE TO:

SUPERIMPOSE : วันตอมา
ภายใน. สํานักงาน – กลางวัน
ในหองกระจก ที่โตะทํางานของ เดวิด ทีมงาน 6 คน ยืน นั่ง ลอมโตะทํางานของ เดวิด เดวิด
ยืนอยูหนาโตะนั่งของตัวเอง
เดวิด
เอาเปนวา ใครมีธุระอะไรจะไปไหน ก็ไปซะเดือนนี้ พี่ยกให
เดือนนึงเลยเอา แลวใครมีไอเดียดีๆ ที่ถูกใจ มีรางวัลให
แนนอน ไปได เลิกประชุม
ทุกคนกลับออกมาจากหองกระจก เดวิด เดินออกมาเปนคนสุดทาย ควักบุหรี่ออกมาจะสูบ.
มองเห็นปาย รณรงคหามสูบบุหรี่ของ สสส. ก็เลยเก็บบุหรี่เขากระเปา คนตัดตอหนัง เดินมา
ทัก
ผูตัดตอ
หวัดดีพี่ นองๆ กลับกันหมดแลวเหรอ
เดวิด
ฮื่อ
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ผูตัดตอ
แลวพี่จะเอาไง
เดวิด
(ถอนหายใจ มองไปรอบๆ)
เฮอ! ตองถายใหมทั้งหมดนะซิ กูไมเจงคราวนี้ จะเจงคราว
ไหนละวะ
ผูตัดตอ
(หันหนามอง เดวิด ยิ้ม)
จริงงะ
FADE OUT.

THE END

คําอธิบายประกอบ ฉาก และ เรื่อง (mise–en–scene)
ตัวละคร
Liam Peace เลียม (พอ)
Amy เอมี่ (ลูกสาว วัย 12 ป)
Maiya ไมยา (แม)
Kim คิม (ตัวผอม)
Mike ไมค (ตัวอวน)
Devid เดวิด (ผูกํากับภาพยนตร)
Duke ดุก (เพื่อหนุมของ เอมี่)
เลียม ปวยเปนโรคจิตเภท (schizophrenia) แตเขาปดบังตัวเอง และไมใหครอบครัวรู เปนความ
ผิดปกติ ที่ยังไมทราบสาเหตุแนชัด มีอาการกําเริบเปนชวงๆ อาการในชวงกําเริบ จะเปนกลุมอาการดาน
บวก อาการดานบวก (positive symptoms) แสดงออกในดานความผิดปกติของความคิด การรับรู การ
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ติดตอสื่อสาร และพฤติกรรม เลียม จัดอยูในกลุมผูปวย ดานอาการหลงผิด (delusion) ซึ่งเปนอาการหลง
ผิด ที่มีลักษณะแปลกแยก ฟงไมเขาใจ รวมทั้ง มีอาการประสาทหลอน (hallucination) แทรกซอนเปน
ระยะ อาจเปนเสียงคนพูดกัน วิจารณเกี่ยวกับความเจ็บปวยของตน หรือไดยินคําสั่งใหทําสิ่งนั้น ใหงดทํา
สิ่งนี้
สวน คิม กับ ไมค รับบทเปนโจร คิม รูปรางผอม ชอบทําตัวเปนหัวหนา แสดงความีอํานาจกับ
ไมค ซึ่งเปนเพื่อนอยูตลอดเวลา ไมค รูปรางอวน อุยอาย มักเปนลูกไลของ คิม. พวกเขาสองคน จัดเปน
โรคจิตเภทเหมือนกัน แตจัดอยูในประเภทที่อาการไมแนนอน (pathognomonic) พวกเขา เปนผูปวยมีหู
แววเปนเสียงพูด เกิดขึ้นพรอมๆ กัน กับสิ่งที่คิด เนื้อหา ใจความเหมือนกับที่คิดทุกอยาง (audible
thoughts) ทําใหยากแกการควบคุมพฤติกรรม มากยิ่งกวาอาการของ เลียม
เอมี่ ลูกสาว วัย 12 ป ไมรูวาพอเปนโรคจิตเภท แต ไมยา รู และปกปดเรื่องทั้งหมดไว เพราะโรคนี้
ใครเปนแลว มันเปนเรื่องนาอาย
ฉาก และ องคประกอบฉาก
ปาในสวนสาธารณะราง สวนสาธารณะราง กอนเคยเปนสวนสาธารณะ จะมีซากเศษ ความงาม
โตะหิน ตอไม สระน้ําเกา กอนหิน หลงเหลืออยู แตถูกทิ้งรางไปเปนสิบป จนความเปนสวนไมเหลืออยู แต
ก็พอมองเห็นวากอนเคยเปน ดังนั้น สภาพปา ที่เห็นจึงคอนขางทึบ ถนนหินมีความชื้น ตระไคร เฟรน มี
เศษกิ่งไม
มีอยูสถานที่หนึ่ง ในอดีตเปนลานกวาง แตเมื่อไดใชก็ดูรก กองถายหนังจึงขออนุญาต สราง
แบบจําลองบานราง ขึ้นตรงนี้ เหตุการณในหนัง เอมี่กับเพื่อนๆ เคยมาที่นี่กอนนั้น 7 วัน
บานราง เปนแบบที่จําลองขึ้น ทั้งภายนอกและภายใน ใชเวลาติดตั้งอยางเร็ว 7 วัน
ชุมชนที่ เลียม และครอบครัวอาศัยอยู เปนชุมชนชานเมือง ที่ถูกจัดสรรตัวบานเปนสัดสวน ตัว
ชุมชน กับสุสานรถเกา และสวนสาธารณะราง จึงอยูไมหางกันมากนัก
ภาพที่ใชนําเสนอในภาพยนตร สวนใหญเปนภาพฉากในสถานการณจริง (reality scene) ที่ใชมุม
ภาพแบบ subjective เพื่อแทนสายตาคนดูเสมือนอยูในเหตุการณ ดังนั้น การเลาเรื่อง จะเลาจากมุม
กลอง Point of View 4 มุม คือ (1) กลอง CCTV ที่ติดตั้งอยูที่ มุมถนน เสาไฟฟา หนาบาน (2) กลอง
ถายอัตโนมัติ ที่ทีมงานตั้งซอนไวตามจุดตางๆ ที่กําหนดไว (2) กลอง Handy Cam. ของผูตัดตอ ที่แอบ
ถายไวตางหาก และ (4) กลองสายลับ (Spy Cam.) ที่เลียม แอบติดตั้งไวที่กระเปาถือของ เอมี่ และสั่ง
ทํางานดวย remote
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แบบราง กุญแจ ไขประตูหองเก็บสมบัติโบราณ
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