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FADE IN:

มองเห็นมุมสูง วิวของกรุงเทพมหานคร
ยามค่ํา ในป ค.ศ.2031 ผานแมน้ําเจาพระยา เรื่อยไปจนถึงเขตพระโขนง มองเห็นตึกสูงสมัยใหม
และวนไปรอบๆ
SEQUENCE: 01

SUPERIMPOST:

ไทย

ESTABLISHING SHOT -

ธันวาคม 2031 สถาบันพันธุกรรมมนุษยแหงชาติ กรุงเทพมหานคร, ประเทศ

บรรยาย (V.O.)
เดือนธันวาคม ป 2031 รัฐบาลไทย ไดจัดตั้ง
สถาบันขอมูลพันธุกรรมมนุษยแหงชาติ ซึ่งเปน
องคกรทางการแพทยและการวิจัย ดานพันธุกรรม
ของคนไทย จากขอมูลที่ถูกบันไว ในจีโนม
นอก. ตึกสถาบัน TGR

–

กลางคืน

ดานหนาตึกสมัยใหมยุคเทคโนโลยีนาโน ไฟสองตัวตึกดูสวยงาม มองเห็นปายชื่อ สถาบัน TGR หรือ
สถาบันพันธุกรรมมนุษยแหงชาติ (Thai Genome Record Institute) ตัวใหญเห็น
ชัดเจน อยูในวงเวียนหนาตึก
ดร.กังวาน (O.C.)
ภารกิจขององคกรอยูในมือของพวกคุณ ทุกคน
พวกคุณคืออนาคต และความหวังของประเทศเรา
ใน. สถาบัน TGR

-

หองแล็บวิจัย – กลางคืน

จอภาพ แสดงผลผังโครโมโซม ดีเอ็นเอ เจาหนาที่ชาย 2 คน (เนมา ภาณุ) อายุ 25 ป
และ เจาหนาที่หญิง 1 คน (วีรินทร) สาววัย 35 ป ที่โซนงานกลางหอง กําลังวิเคราะหขอมูลบน
จอภาพ และคียขอมูลบันทึก

C.G.-

มองเห็นภายในหองแล็บ ถูกจัดแบงโซนทํางานเปนวงแหวน ดานติดผนังซึ่งเปน
ทรงกระบอกรูปโคง แนบติดไปกับผนังทรงกลม เห็นผูอํานวยการสถาบัน คือ ศาสตราจารย ดร.
กังวาน กลไกวิทย วัย 50 ป ยืนที่ประตูทางออกของหองแล็บ

TRACK -

2.

ดร.กังวาน
(ตอเนื่อง)
ตั้งใจทํางานกันหนอยนะ แข็งแรงเขาไว พวก
สาวๆ
(หันหลัง โบกมือ)
ขอใหโชคดีนะพวกหนุมๆ
มองเห็นปายขอความสีแดง เขตความลับ ที่ประตูทางเขา–ออก ของหองแล็บ / ผูอํานวยการ เดิน
ออกมาจากประตูไป / C.U. – หนาปทมนาฬิกา บอกเวลา 22.00 น.
เนมา เก็บของเตรียมจะกลับบาน มองเห็น ภาณุ ยังไมเลิกงาน อยูดานหลัง /
วีรินทร เดินถือแฟมดิจิตัล ผานเขามาทักทาย

INTO VIEW -

วีรินทร
ไงจะหนุมนอย จะรีบกลับแลวเหรอ
(วางแฟมในซอกเก็ต)
นี่นะ รายสุดทายของวันนี้แลวนะจะ
เนมา
ก็วาจะกลับกอนนะ รูสึกเพลียๆ
วีรินทร
งานใหมเพิ่งเริ่ม มันก็ยุงอยางนี้แหละ ประเดี๋ยวก็
ชินไปเอง
วีรินทร เดินยิ้มจากไป
CUT TO:

นอก. แคมปสํารวจบอน้ํามันปโตรเลียมของจีน – กลางวัน
มองเห็นแคมปสํารวจบอน้ํามันปโตรเลียม ไกลมาก
SUPERIMPOST:

Screenplay : alive

กุมภาพันธ 2034 ชายแดนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

by SUDIN CHAOHINFA,

film school.

3.

ใน. แคมปสํารวจบอน้ํามันปโตรเลียมของจีน – ตอเนื่อง
เจาหนาที่จีน วิเคราะหขอมูล จากประเทศจีน มองดูที่มอนิเตอร แสดงความตื่นเตนดีใจ รีบรายงาน
ทางวิทยุไปยังฐานปฏิบัติการ
บรรยาย (V.O.)
เดือนกุมภาพันธ ป 2034 มีการคนพบแหลงน้ํามัน
ปโตรเลียม ในเขตรอยตอระหวาง รัฐฉาน ประเทศ
เมียนมา กับ จังหวัดเถิงชง มณฑลยูนนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
CUT TO:

นอก. สํานักงานองคการสหประชาชาติ – กลางวัน
FULL SHOT –

ตึกสํานักงาน UN ธงปลิวไสว

SUPERIMPOST:

พฤศจิกายน 2034 ที่องคการสหประชาชาติ, สหรัฐอเมริกา
บรรยาย (V.O.)

(ตอ)
มันเปนแหลงปโตรเลียมแหลงสุดทาย ที่มีอยูใน
ภูมิภาคเอเซีย ซึ่งสหภาพเมียนมา ก็ไดสิทธิ์ใน
ดินแดนที่เปนของตนเชนกัน
ใน. สํานักงาน UN

-

หองประชุมลับ – ตอเนื่อง

ที่ประชุม ตัวแทนประเทศเปนกลาง เขามาไกลเกลี่ยกรณีพิพาท ระหวาง จีน กับ เมียนมา ซีกขวา
ผูแทนจีน ซีกซาย ผูแทนจากสหภาพเมียนมา ประธาน รองประธานยูเอ็น
บรรยาย (V.O.)

(ตอ)
ปญหานี้ กลายเปนกรณีพิพาทเรื่องดินแดน
ระหวางเมียนมากับจีน ซึ่งอยูระหวางการเจรจา
DISSOLVE TO:

Screenplay : alive
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SEQUENCE: 02

SUPERIMPOST:

นอก./ใน. ตึกสํานักงาน สถาบัน TGR

–

พฤษภาคม 2035 ประเทศไทย
กลางวัน – FAST

DOLLY IN

จากดานหนา มองเห็นปายชื่อสถาบัน เขาไปในหองประชุมเล็ก
ดร.กังวาน (O.C.)
นับตั้งแตสถาบันนี้มากอตั้งขึ้นมา ภารกิจของเราก็
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทําใหตอง ...
ANGLE ON –

ดร.กังวาน

มองเห็นปายตําแหนง ผูอํานวยการ นั่งหัวโตะ รายลอมดวย สมาชิกระดับหัวหนาฝาย และเจาหนาที่
จํานวน 10 คน
ดร.กังวาน

(ตอ)
เพิ่มจํานวนเจาหนาที่ขึ้นมาอีก ใหเพียงพอ และ
วันนี้ พวกเราจะไดผูรวมงานคนใหม ความจริง
ผมไปพบเธอโดยบังเอิญ แตไมซินะ เปนความโชค
ดีของผมตางหาก
MEDIUM –

นาคอนงค สาววัย 24 ป นั่งในลําดับกลาง ดานขวาของโตะประชุม
ดร.กังวาน
(ยื่นฝามือออกไป) (ตอ)
สาวนอยผูนี้ แมวาเธอเพิ่มจะผานหองเรียนมาเมื่อ
ไมนานมานี้ แตอยาเพิ่งมองขามเธอไปเชียวนะ
นาค (นาคอนงค)
คือ เออ ทานผูอํานวยการ กลาวชมกอนที่ดิฉันจะ
พูดซะอีก ทําให เออ พูดไมออกเลย กอนอื่น ดิฉัน
นางสาวนาคอนงค บุศยประเวศ ขอฝากเนื้อฝาก
ตัวกับพี่ๆ ทุกคนดวยนะคะ

Screenplay : alive
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ดร.กังวาน
ยินดีตอนรับนะสาวนอย จะไมบอกอะไรใหพวกพี่ๆ
เคารูจักเธอใหมากขึ้นซักหนอยเรอะ
แผน Electronic sheet เอกสารแนะนําตัว ที่อยูในมือของสมาชิกผูหนึ่ง ชื่อ
แพทยหญิง นาคอนงค บุศยประเวศ วุฒิ พ.ม. (รังสีรักษา), วท.ม. (สรีรวิทยา)

C.U.-

นาค (O.C.)
ดิฉันไมใชคนสําคัญ แตจะใหความสําคัญกับทุกคน
เพราะทุกคนคือองคประกอบยอย ที่ตางก็มี
ความสําคัญ
MEDIUM –

นาค ผานดานหลัง ดร.กังวาน
นาค

(ตอ)
โดยเฉพาะกับองคกรของตน ขอฝากเนื้อฝากตัว
ดวยคะ พวกพี่ๆ จะมอบงานอะไรให ก็ยินดีคะ
CUT TO:

นอก. บานไทยโบราณ ชนบท

–

กลางวัน

จากบันได มองเห็น แวว เด็กสาววัย 12 ป กึ่งเดินกึ่งวิ่ง ถือซองจดหมาย เดินขึ้นบันไดไปบนบาน
ผกาวรรณ วัย 45 ป กําลังเช็ดถูทําความสะอาดรางกายใหแก โชติ วัย 48 ป ซึ่งนั่งอยูบนเกาอี้
รถเข็น ที่บริเวณระเบียงหนาหองรับแขก POV – ผกาวรรณ มองเห็น แวว เดินเขามาที่ประตู
หอง ถือเอาซองจดหมาย ยื่นสงให กอนจะนั่งลง / ผกาวรรณ รับมันมาแลวเปดออก อานขอความ
ในนั้น แลวยิ้มดีใจ
ผกาวรรณ
พอจะ นาค ลูกของเรา ไดทํางานแลวนะ
DISSOLVE TO:

Screenplay : alive
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ESTABLISHING SHOT HIGHT –

ทิวทัศน ชนบท และ เมือง ประเทศจีน

นอก. อาคารตึกสํานักงาน – กลางวัน
มองเห็นอาคารตึก กลางทุงโลง ระยะไกล เห็นธงชาติประเทศจีนอยูดานหนา
SUPERIMPOST:

พฤษภาคม 2035 มณฑลยูนนาน, สาธารณรัฐประชาชนจีน

บรรยาย (V.O.)
เทคโนโลยีชีวภาพ กําลังไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง หลายมณฑล ในประเทศจีน สงผลใหการ
แกปญหาดานอนามัยและสิ่งแวดลอม ทั้งในชุมชน
เมือง และชนบท ไดรับผลสําเร็จอยางนาพอใจ
DISSOLVE TO:

ใน. สถาบัน TGR – หองแล็บสแกน

–

กลางวัน

แคปซูลหุนยนต กําลังทําหนาที่ เจาะเลือด และ สแกน รางกายของคนที่อยูขางใน พรอมกับบันทึก
ผลลงคอมพิวเตอร. ภาณุ ควบคุมที่แปนคอนโซลคอมพิวเตอร วีรินทร ควบคุมแคปซูลหุนยนต นาค
ลุกออกมาจาก แคปซูลหุนยนต มองเห็น ภาณุ ดู ขอมูลพื้นฐานของนาค กอนกดคียเอนเทอรบันทึก
SUPERIMPOST:

มกราคม 2036 สถาบันขอมูลพันธุกรรมมนุษยแหงชาติ, ประเทศไทย

ON SCREEN – 3D MONITOR
SPFX :

แสดงขอมูล ดีเอ็นเอ และโครโมโซม พรอมที่จะบันทึก

BACK TO –

ภาณุ / เคาะปุม Enter
ภาณุ
ขอมูลจีโนมของคุณ จะถูกบันทึกลงใน ดีเอ็นเอ
ฮารดไดรฟ ในอีกสิบสองชั่วโมง
นาค
(ถอดเสื้อคลุม)
ดีเอ็นเอ ฮารดไดรฟ คืออะไรคะ

Screenplay : alive
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ภาณุ
ก็เปนเทคโนโลยีตัวใหม เพิ่งสั่งซื้อมา ความจุมันไม
มากหรอก แค 170 กิกาไบต แตคุณรูไหม มันสุด
ยอดตรงที่ เก็บขอมูลจีโนมไดเปนลานคนเลย
วีรินทร
(เปลี่ยนแผนบันทึกในแคปซูล)
มีวิเศษสุดยิ่งกวานั้น ขอมูลของคุณ จะถูกเก็บไว
ไดนานเปนลานป โดยไมถูกลบ
นาค
(สงเสื้อคลุมให วีรินทร)
ฉันตายแลวไปเกิดใหมอีกตั้งเปนสิบรอบ มันก็ยัง
อยูเหรอเนี่ยะ
ภาณุ
แตมันจะเปนประโยชนตอโครงการของเรา และ
ของคนไทยในอนาคต ที่จะวิเคราะหหาสาเหตุของ
สวนดอยทางพันธุกรรมของคนไทย
นาค
(เดินไปหยิบแฟมสวนตัว)
คิดวา จะพัฒนาใหคนไทย สูกับฝรั่งชาติยุโรปใหได
ละซิ แตถาเปนจริง ไมแนนะ คนไทยอาจจะเปน
มหาอํานาจ กับเขาสักชาติก็ได
ภาณุ
ฮะ ฮะ ฮา ไมถึงกับอยางนั้นหรอก แคคนไทยไม
ทะเลาะกัน แลวก็มีวินัย นั่นก็ยากแลว
f.g.-

วีรินทร ดูรายชื่อผูที่จะถูกสแกนคนตอไป นาค เดินถือแฟม ตรงไปหา ภาณุ
นาค
ภาณุ แลวฉันจะรูผลเมื่อไหร

Screenplay : alive
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ภาณุ หันไปมองนาฬิกาที่ผนัง /

C.U.-

นาฬิกา บอกเวลา 10.00 น.

ภาณุ
ยังมีเวลาฟงบรรยาย จากผอ-ออ ไดสักยี่สิบนาที
นาค
งั้น ฉันไปละ ขอบคุณมาก
(สงยิ้มใหวีรินทร)
ขอบคุณมากนะคะ
นาค เดินออกจากหองแล็บสแกน ไปตามระเบียง ผานเจาหนาที่คนอื่นๆ ที่กําลัง
เดินสวนไปมา อยางเรงรีบ จนถึงหองบรรยาย ไดยินเสียงบรรยาย คอยๆ ดังขึ้น

TRACK TO –

ดร.กังวาน (O.C.)
สิ่งที่เรียกวาทะเบียนประวัติพันธุกรรม หรือ ที่
เรียกกันคุนหูวา จีโนม แมปปง สําหรับคนที่มา
ใหม คงตองอธิบายเพิ่มเติม
ใน. หองบรรยาย สถาบัน TGR – กลางวัน
นาค มองเห็น ผูฟงเต็มหอง จากดานหลังของ ดร.กังวาน ผูอํานวยการสถาบัน TGR ยืน
บรรยาย อยูบนเวที คนฟง มีทั้งนักศึกษา นักวิชาการ นักขาว และเจาหนาที่ที่สนใจ ทุกคนตั้งใจฟง

POV -

ดร.กังวาน

(ตอ)
ทานทั้งหลาย วิทยาศาสตรดานจีโนม กาวหนาไป
อยางรวดเร็ว นั่นเปนเพราะที่ผานมา ไดมี
นักวิทยาศาสตรจํานวนมาก จากหลายประเทศ
หันมาศึกษาและทํางานวิจัยเรื่องจีโนมของมนุษย
เปนรายบุคคล
นาค เดินเขาไปนั่ง ตรงที่วาง ตอนกลางดานขวาของหองประชุม ขณะที่ ดร.กังวาน ยืนบรรยาย อยู
ที่แทนยืน ดานหลังเปนมอนิเตอรขนาดใหญ แสดงภาพอนิเมชั่น ผังโครงสรางดีเอ็นเอ และโครโมโซม
ของมนุษย

Screenplay : alive
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ดร.กังวาน

(ตอ)
ประโยชนสําคัญของการศึกษา คือ การคนหา
ลักษณของยีนสในมนุษย ซึ่งมีจํานวนประมาณ
หนึ่งแสนยีนสตอคน และ การคนหาตําแหนงคูเบส
ในดีเอ็นเอ ซึ่งมีจํานวนมากมายมหาศาล ก็
ประมาณสามพันลานคูตอคน ถาผมจําขอมูลไมผิด
และสถาบันของเรา ไดจัดเก็บขอมูลเหลานั้น ไวใน
ฐานขอมูล ซึ่งลวนเปนจีโนมของคนไทยทั้งสิ้น
POV –

นักศึกษาหนุมคนหนึ่ง ยกมือ ถาม

/

ดร.กังวาน ชี้ใหพูด เขาลุกขึ้น

นักศึกษา
แลวเราจะไดประโยชนอะไรจากขอมูลเหลานี้ครับ
ดร.กังวาน
จีโนม มันเปนขอมูลที่เกี่ยวของกับการถายทอด
(มีตอ)
ดร.กังวาน (ตอ)
พันธุกรรม ที่มีอยูในโครโมโซม เหมือนเปนชุด
คําสั่งคลายกับโปรแกรมคอมพิวเตอรยังไงยังงั้น
(เดินไปชี้ที่ผังโครโมโซม ดวยแสง
เลเซอร)
มันจะสรางเซลทุกเซลขึ้นมา ตามแบบแผนของ
ชุดคําสั่ง ที่อยูในจีโนม ชีวิตของมนุษยเรา จะ
ดําเนินไป ความสุข ความเจ็บปวย ลวนขึ้นอยูกับ
สิ่งที่บันทึกไวในจีโนมทั้งสิ้น
(กลับมาที่แทนยืน)
เมื่อสักครู คุณถามวาเราจะไดอะไรจากขอมูล
เหลานั้น เปนคําถามที่ดี ประโยชนของมันก็คือ
(สบตากับ นาคอนงค) (มีตอ)

Screenplay : alive
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ดร.กังวาน (ตอ)
จีโนม สามารถทํานายภาวะความเจ็บปวยใน
อนาคตของแตละบุคคลได ทําใหการบําบัดรักษา
โรคในอนาคต เปนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
ดานการปองกัน และการรักษา
ตรงกลางของหองประชุม ดานซาย ศศิประพิน หรือ ศิ ยกมือขึ้น / มองเห็นผูฟงทั้งหอง จาก
ดานหลังของ ดร.กังวาน เขายื่นมืออนุญาตใหพูด
ศิ
หมายความวา ขอมูลพันธุกรรมจะใหคําตอบที่
ชัดเจน เกี่ยวกับโรคที่อาจพบไดยากในมนุษย ซึ่ง
เกิดจากยีนสเดี่ยว ดิฉันเขาใจถูกตองไหมคะ
ดร.กังวาน พยักหนารับ
ศิ
เออ ถาเชนนั้น ถาเรารูถึงความเสี่ยงหรือขอดอย
ของยีนสบางตัว ซึ่งแมวาจะมี ไมเกิน 300 ยีนส
ก็ตาม ทานศาสตราจารย เออ ขออภัย ทาน
ผูอํานวยการคะ แลวมันจะมีผลอยางไรกับ คนไทย
เราในอนาคตคะ
ดร.กังวาน เดินออกจากแทนยืน มาที่ดานหนาเวทีพูด
ดร.กังวาน
เปนคําถามที่ดีคุณผูหญิง ตอนนี้ผมบรรยายใน
ฐานะศาสตราจารย ถาลงจากตรงนี้ คอยเปน
ผูอํานวยการทีหลังก็แลวกันนะ ฮะ ฮะ ฮะ ...
ผูฟงในหองประชุม หัวเราะ / นาค ยิ้ม

(ตอ)

Screenplay : alive
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เปนคําถามที่ดีคุณผูหญิง แมเราไมสามารถปรับแก
ขอดอยของยีนสได แตเราสามารถหามาตรการ
ปองกัน ความเจ็บปวยในอนาคตไดทัน เชน การ
ผลิตยาใหตรงกับโรค หรือจัดสภาพแวดลอม เพื่อ
หลีกเลี่ยงการเกิดโรค
ดานขาง นักขาว
นักขาว
ทานศาสตราจารยครับ ผมทราบมาวา ทุกคน
สามารถเขารับการบันทึกจีโนมไดทุกคน และทุก
เวลา แลวผลการทํานายเราจะรูไดตอนไหนครับ
มองเห็นในระยะ ระหวาง ดร.กังวาน กับ นักขาว ผูถาม
ดร.กังวาน
ตั้งแตแรกเกิด ถาคุณทําจีโนมตั้งแตตอนนั้นนะนะ
ดานขางของ ศิ มองเห็น ผูเขาประชุม อยูดานหลัง
ศิ
ถาเชนนั้น เราก็สามารถทํานายเรื่องอื่นๆ ที่
เกี่ยวกับบุคคลคนนั้นได ดิฉันเขาใจถูกตองไหมคะ
มองเห็นคนทั้งหองประชุม
ดร.กังวาน
โอ ถาจะบอกวา ถาเขาซื้อล็อตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
จะถูกไหม อันนี้ตอบไมได
ผูฟงในหองประชุม หัวเราะ / นาค ชําเรืองมอง สบตากับ ศิ SHIFT
ดร.กังวาน
(เดินกลับไปที่ แทนยืน) (ตอ)
แตถาลักษณะอื่นๆ ทางกายภาพ เชน ลูกที่เกิดมา
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ศิ ยิ้มรับ

12.

ตอไปในอนาคต จะสูงหรือไม จะเปนเบาหวาน
ความดัน หรือโรคหัวใจหรือไม
FOCUS –

นาค นั่งฟงอยางตั้งใจ
ดร.กังวาน (O.C.)

(ตอ)
ผิวจะสูแสงอาทิตยไดแคไหน ความแข็งแรงของ
กลามเนื้อ อันนี้สามารถทํานายไดครับ
FOCUS –

นาค (ตอเนื่อง) ฟงอยางตั้งใจ กมมองนาฬิกา / C.U.- นาฬิกา

SHIFT FOCUS -

10.20

มองเห็นผูฟง และ ศิ / นาค ลุกเดินออกจากเกาอี้ไป / ศิ มองมาที่ นาค
ดร.กังวาน (O.C.)

(ตอ) (fade out)
ผมคาดวา จากการศึกษาดานจีโนม จะทําใหเกิด
ธุรกิจขนาดยักษ ที่มีมูลคากวาหาหมื่นลานเหรีญ
สหรัฐเลยทีเดียว …
นอก. หองบรรยาย สถาบัน TGR – ตอเนื่อง
ที่ประตูทางออกของหองบรรยาย นาค เดินออกมาพนประตู
INTO FRAME –

ศิ เดินเขามารวม พากันเดินไปตามทางเดิน ผานคนเดินขวักไขวไปมา

ศิ
ไง เธอก็ทําจีโนม ดวยเหมือนกันเหรอ
นาค
ทําไม สมัยนี้ ใครๆ เขาก็ทํากัน ไมเห็นจะแปลก
อีกหนอยเธอก็ตองทําเหมือนกัน
ศิ
แนใจนะวาจะทําใจได ถาไปเจอรางวัลใหญเขานะ
ประเภทวา ไมมีทางเยียวยารักษา หรือไมก็ถึงกับ
ตัดอวัยวะทิ้ง ถาโชครายนะ หรือ ไมก็ตองสอดใส
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สายไฟฟา ทอน้ํา อากาศ อะไรตอมิอะไร ดูยุงไป
หมด มีชีวิตเหมือนหุนยนต
(หยุดเดิน)
ผลการวิเคราะหจีโนมของเธอ เปนไงบาง
ยังไมรู

นาค
(วิตกกังวล)

ศิ เรากลัว

ศิ
นาค เธอยังจะกลัวอีกเหรอ เธอนะทํางานอยูที่นี่
มันคือศูนยวิจัยระดับนานาชาติ มีงานพิสูจนวิธี
รักษาอาการโรคตางๆ ตั้งมากมาย เธอจะกลัวไป
ทําไม
SFX:

เสียงโทรเขา ศิ กมมองดูโทรศัพทในกระเปา
ศิ

(ตอ)
เราตองไปแลว แลวเจอกันนะ
นาค พยักหนา ศิ เดินจากไป นาค มองตามเพื่อนไป
นอก. หองบริการขอมูล สถาบัน TGR

–

เคานเตอร – กลางวัน

นาค เดินตรงไปที่ชองเคานเตอร มองเห็นปายขอความ ที่หนาหอง บริการขอมูล
จีโนม ที่ชองรับ เจาหนาที่หญิงทานหนึ่ง ยิ้มและกลาวตอนรับ ขอรหัสกุญแจ จากเจาหนาที่หญิงทาน
หนึ่ง

TRACK TO -

เจาหนาที่หญิง
สวัสดีคะ คุณหมอ ใหดิฉันชวยอะไรไหมคะ?
นาค
เมื่อยี่สิบนาทีกอน มีผลขอมูลจีโนมของดิฉันมาถึง
รึยังคะ?

Screenplay : alive
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เจาหนาที่หญิง
(มองดูมอนิเตอร)
มาแลวคะ
(ยื่นกุญแจใหนาค)
ขอบคุณคะ

นาค

นาค เดินตรงไปที่ชองสําหรับดูขอมูล หยิบการดโปรงแสง สอดใสเขาไป กดรหัสประจําตัว
ที่แปนคอนโซล รอสักครู ประตูอัตโนมัติเปดออก นาค เดินเขาไป ประตูปด
POV -

ในตูคอนโซล – นาค หยิบการด ที่โผลเขามาจากดานนอก นําไปเสียบอีกชองหนึ่ง กดรหัส ปรากฏ
ภาพขึ้นบนจอ
ON SCREEN

แสดงผลการวิเคราะหดีเอ็นเอและโครโมโซม วันที่วิเคราะห 30
แสดงผลของอาการโรค ป 2039

SPFX:

January 2036

วัน

ใบหนา นาค วิตกกังวลเล็กนอย หยิบแผนกระดาษการดอิเล็กทรอนิกส ที่พิมพ
แสดงผลออกมา เปนรายงานยืนยันผลการวิเคราะห นาคถือไวในมือ

BACK TO –

นาค
(ถอนหายใจ)
โธเอย! อยางนอยก็อีกสามปขางหนา อาจยังพอ
มีเวลา
DISSOLVE TO:

ใน. หองรับรองรัฐบาลปกกิ่ง – กลางวัน
หองรับรองรัฐบาลปกกิ่ง ที่โตะดานหนา มีธงชาติไทย และธงชาติจีนอยูทั้งสองฟากของโตะ ผูแทน
ฝายไทย และผูแทนฝายจีน ลงนามรวมกัน สื่อมวลชนถายภาพ
SUPERIMPOST:

Screenplay : alive

พฤศจิกายน 2036 ปกกิ่ง, สาธารณรัฐประชาชนจีน

by SUDIN CHAOHINFA,

film school.

15.

บรรยาย (V.O.)
เดือนพฤศจิกายน ป 2036 รัฐบาลไทยรวมลงนาม
อนุสัญญา รวมพัฒนาและแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยีชีวภาพ ไทย–จีน ค.ศ. 2036
พาดหัวหนังสือพิมพไทย/จีน – ไทย-จีน รวมมือเทคโนโลยีชีวภาพ
บรรยาย (V.O.)

(ตอ)
ในการแลกเปลี่ยนความรู เทคโนโลยี และการ
ชวยเหลือดานอาหารและสิ่งแวดลอม เปนความ
รวมมือ ทั้งทางดานทหารและพลเรือน
CUT TO:
ESTABLISHING SHOT

นอก. อาคารตึกในซอกภูเขา – กลางวัน

ไกลมาก ทิวทัศนปาเขา มองเห็นอาคารตึกคอนขางเกา ปรากฏซอนอยูในซอกเขา
SUPERIMPOST:

ธันวาคม 2036 ศูนยทดสอบชีวภาพ, สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา

ใน. หองผลิตเชื้อโรคชีวภาพ – กลางวัน
ถังบรรจุเคมีภัณฑ หลายชนิด วางเรียงรายไวที่มุมหอง กลางหอง เปนโตะและตูกระจก ภายในมี
หลอดแกวบรรจุสารบางอยางไวภายใน เจาหนาที่แตงกายคลายทหาร 5 คน กําลังจดบันทึกขอมูล
บนสมุด ผานไปที่มุมหองอีกดานหนึ่ง เปนตูเก็บผลิตภัณฑ ภายในบรรจุถุงสารเคมี และขวดแกว
ปรากฏขอความ Anthrax / Sarin และ Hydrocyanic acid อยูหลายขวด /
C.U.– แผนปายขอความบนตูเก็บผลิตภัณฑ ภาษาพมาวา อันตราย – ผานการทดสอบแลว
MATCH CUT:
SEQUENCE: 03
C.U.–

ทดสอบ

ใน. หองแล็บชีวภาพ – กลางวัน

สติกเกอรขอความบนตูกระจกมุมหนึ่งของหอง ภาษาไทยวา อันตราย – ตัวอยางเพื่อการ
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รอยเอกมาฆวัตร อุดมสุข หรือ มาฆ ยื่นมือ ที่ถือกลอง
หลอดไซลิงค วางมันลงในหิ้งในตูกระจกนั้น แลวเดินกลับไปที่โซนงานของตน ผานเจาหนาที่ชาย
หญิง 4–5 คน ที่ทํางานรวมกันในหองแล็บ
ZOOM OUT / INTO FRAME –

ที่หนาจอมอนิเตอร โซนงานของมาฆ ปรากฏรูปถายของมาฆ ใตรูปถายระบุชื่อและตําแหนง
Capt.Makawatr U-domsukh, Virologist and Biotechnologist.
SUPERIMPOST:

โครงการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ กองทัพบก, ประเทศไทย

นอก/ใน. หองแล็บชีวภาพ – TRACKING

–

ตอเนื่อง

เห็นปายชื่อโครงการ ที่หนาตึกหองแล็บ / INTO FRAME – ทหารสงสาร เดินถือหอกลอง
เอกสารไปที่ประตูเขาหองแล็บ เปดประตูหายเขาไปขางใน / เดินไปที่โซนงานของ มาฆ กอนถึง
ทหารสงสาร
(เคารพ วันทยาหัตถ)
ขออนุญาตครับ
มาฆ พยักหนารับ ทหารสงสารเดินเขาไป สงกลองนั้นใหมาฆ เขารับมันไว แลวดูที่กลอง
ที่หนากลอง ระบุขอความผูรับ รอยเอกมาฆวัตร อุดมสุข และแหลงที่มา สถาบัน
ขอมูลพันธุกรรมนุษยแหงชาติ(TGR)

CLOSE ON -

มาฆ – นิ้วชี้แตะ ที่ปุมรับ คียรหัสประจําตัว สักครู e-card LED เดงออกมาจากซ็อกเกตต แลว
สงตอให ทหารสงสาร รับเอาไป ทหารสงสาร ทําความเคารพ แลวออกไป
C.U.-

สัญญาณไฟ LED กระพริบ ที่ แวนโทรศัพท ในกระเปาเสื้อ

มาฆ วางกลองบนโตะ หยิบแวนโทรศัพท ขึ้นสวม นิ้วชี้แตะที่ปุมรับ ปรากฏภาพ 3D ของ ศิ ขึ้นที่มุม
ลางตาขวา
มาฆ
ฮัลโหล ศิ เหรอ เปนไงมั่ง
ใน. โรงพยาบาล – หองตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ – กลางวัน
ศิ สวม แวนโทรศัพท พูด ขณะถอดเก็บเครื่องมือ เก็บของเขากระเปาถือ
พยาบาล กําลังเก็บเครื่องมือตางๆ ใหเขาที่

ANGLE ON –
b.g.-
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ศิ
(เห็นภาพมาฆ มุมลางตาขวา)
เลิกงานแลวนะจะ พรุงนี้วันหยุดเทศกาล แตศิ
อยากใหค่ําวันนี้ เปนวันสวนตัวระหวางเราสามคน
INTERCUT

มาฆ / ศิ
วันนี้เลยเหรอ?

มาฆ

ศิ
ก็ใชนะสิ นี่พี่ชายที่รักขา นานแลวนะที่เราฝง
ตัวเองอยูแตในแล็บ คืนนี้ไดเวลาทิ้งมันไปซะบาง
มาฆ
แลวบอก นาค หรือยัง?
ศิ
กําลังอยูในสายจะ
(นิ้วชี้แตะที่ปุมรับ ภาพนาค
มุมลางตาซาย)
เจาหญิง ทําอะไรอยูจะ เลิกงานหรือยัง?
นอก. ตึกสถาบัน TGR – เย็น
นาค กําลังเดินออกจาก หนาประตูอาคารตึกสํานักงาน สถานบัน
ขอมูลพันธุกรรมมนุษยแหงชาติ ผานพนักงาน เจาหนาที่ ที่ตางพากันเดินออกจากตึก หลังเลิกงาน
นาคเดินไปตามทางเดิน
EXTREME LONG SHOT –

นาค
(ภาพมาฆ ขวา / ภาพศิ ซาย)
อีกยี่สิบนาทีก็ถึงหองพักแลว ขอเวลาอาบน้ํา
แตงตัวหนอยนะคะ
INTERCUT

มาฆ / ศิ / นาค มาฆ เดินลงบันได ไปที่อาคารจอดรถ
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มาฆ
(ภาพนาค มุมลางตาซาย)
นาค ไมตองรีบก็ไดนะ ยังไง ศิก็รอไดอยูแลว
ศิ
(เดินออกจากประตู)
ใชสิ เคารอมาตั้งเจ็ดปแลว รออีกหนอยจะเปนไร
ไป แอะ แอะ เปลานะ เคาลอเลน
นาค
(กาวเขาไปในรถรางไฟฟา)
รออะไร รอใคร พูดใหดีดีนะ คนที่รอเธอนะ อาจ
เปนอีกคนก็ได แตเธอทําเปนไมสนเองตางหาก
มาฆ
(เดินตรงไปที่รถ)
เอาเถอะนา สองคนไมตองเถียงกันเลย และก็ไม
ตองไปไหนทั้งนั้น ทุมตรงรอที่หองพักนั่นแหละ
ผมจะไปรับเอง ตกลงกันใหดีละ วาจะไปไหนกัน
ศิ
รับรองไมใชที่เดิมที่เคยไปก็แลวกัน ใชไหม นาค
นาค
ใครเปนคิด ก็ใหเปนคนเลือกกอน เธอคงไมวาเรา
นะ แลวคอยเจอกัน บาย
ในรถเกงของมาฆ มองเห็นรูปถาย ติดยศรอยเอก มาฆ มาถึง เปดประตูรถเขามา แลวขับรถออกไป
ศิ (O.S.)
จะ นี่ คุณชายมาฆเจาขา ผูหญิงนะ เคาแตงตัวชา
เลทหนอยก็ได บายจะ
CUT TO:

Screenplay : alive

by SUDIN CHAOHINFA,

film school.

19.

ใน. หองพัก มาฆ / นาค / ศิ – กลางคืน
INTERCUT – ACTION –

มาฆ / นาค / ศิ

มาฆ – รูปถายหมู นักศึกษาแพทย มาฆ นาค ศิ วางที่เคานเตอร เสียง มาฆ ฮัมเพลงขณะอาบน้ํา
ในหองน้ํา
ศิ – อาบน้ําในอาง
นาค – ออกจากหองน้ํา แพน เห็นรูปถาย มาฆกับนาค
มาฆ – เลือกเสื้อผาในตู
นาค – แตงหนา ทําผม ที่หนากระจก
ศิ – แตงเล็บ บนโซฟา
มาฆ – ควา เสื้อนอก กุญแจรถ
ศิ – เขียนคิ้ว แตงหนา ที่หนากระจก
นาค – ควารองเทา
ศิ – ควากระเปาถือ
มาฆ – สตารทรถ
CUT TO:

ทองฟายามค่ําของกรุงเทพมหานคร มองเห็นถนนใหญ รถวิ่ง
ขวักไขว มองเห็น รถเกงเปดประทุนของมาฆ วิ่งผานไป มาฆ นาค ศิ หัวเราะ กรีดรองเหมือนวัย
แรกรุน
ESTABLISHING SHOT –

วาว! วู! ฮะ ฮะ ฮะ!
สะพานสูง ยื่นออกไปที่ริมฝงแมน้ําเจาพระยา มีราวสะพานกันตก และเกาอี้ตัวยาว วางเปลาวางอยู
มองออกจากปลายสะพาน มีรถวิ่งสวนกัน 4–5 คัน รถของมาฆวิ่งเลี้ยวหันหนา มาจอดที่ปลาย
สะพาน เสียงเครื่องยนตดับ ไฟหนาเปลี่ยนเปนแสง LED สองมาที่เกาอี้ยาวและรั้วสะพาน มาฆ
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นาค ศิ กึ่งเดิน กึ่งวิ่ง สงเสียงหัวเราะ เกาะแขนกันมา ยืนพิงและเกาะราวสะพาน ใกลเกาอี้นั่งตัวยาว
แสงสวางจากไฟหนารถ ทําใหมองเห็นคนทั้งสามชัดเจน แตไมรบกวนความสวยงามของทองฟา ยาม
พระจันทรเต็มดวง บนสะพาน มีหนุมสาว เกาะคูกันมาเที่ยว สองสามคู
ศิ
นาค นี่มันสวยสุดเลย เธอหามันเจอไดยังไง ที่สงบ
และสวยงามอยางงี้
นาค
(หัวเราะ)
ถาบอกกอน เธอก็ไมตื่นเตนนะซิ
ศิ
ไมนาเชื่อเลยเนาะ วาเราจะไดเห็นพระจันทรทรง
กรดเต็มดวง ดูเงาในน้ํานั่นซิ มันสวยมากเลย
(เกาะแขนขางหนึ่งของมาฆ)
วาไง ตัวเอง ไมพูดอะไรบางเลย
มาฆ
(หัวเราะในลําคอ)
ฮึ ฮึ ฮึ ชอบฟงเธอคุยมากกวา ที่ทํางาน ไมมี
ชองวางสวนตัว เหมือนที่นี่ ผมอยากฟงนาคกับศิ
สองคน คุยมากกวา
นาค
(ยื่นมือมาจับมืออีกขางของมาฆ)
ก็แปลกนะ ตั้งแตเขาเรียนแพทย เราสามคน ไม
เคยแยกจากกันเลย จนกระทั่งจบ เราก็ไปไหนกัน
ไมพน ไมหางสายตากันเลย นาคอยูตึกทะเบียน
สวนศิก็อยูตึกคนไข หางกันแคชวงนกบินเอง
มาฆ
นั่นมันนกกระดาษ ไมใชนกจริงๆ ซักหนอย เปด
หนาตางก็เห็นกันแลว
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ศิ
ก็มาฆนั่นแหละ เปนนกจริงๆ อยูตั้งไกล นี่ถาไมมี
คําสั่งก็คงไมบินแวะมาหากันบางเลยใชไหม?
มาฆ
งานของทหาร ทําตามใจตัวเองไมได ทุกอยางตอง
เปนคําสั่งทั้งหมด
ศิ
ไมจริง แลวที่มานี่ เพราะคําสั่งหรือเปลา
มาฆ
ไมรู พระเจาสงมามั๊ง ถึงไดเจอเธอสองคน
พรอมๆ กัน มันก็เลย ...
ศิ
(ยื่นหนาใกลมาฆ นาคมองศิ)
สองคน แลวทําไม?

อะไร?

มาฆ
(ยิ้มกระเซา)

ทั้งสามคน เงียบนิ่งไปครูหนึ่ง ศิ ตองการถายภาพ แตลืมกลองไวที่รถ
ศิ
ศิ อยากไดภาพคืนนี้ไวดู แตเดี๋ยวนะ รอแปบนึง
POV -

นาค มอง ศิ เดินไปเอากลองที่รถ นาค ขยับแนบเขาใกล มาฆ
นาค
(มองหนามาฆ สายตาออนวอน)
อยากใหคืนนี้ มีแคเราสองคน นาคกลัว
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มาฆ
(สบตานาคไมละ)
กลัวอะไร ผมอยู ศิก็อยู
(สับสน)
ไมใช ... ไมรูซิ

นาค

ศิ วิตกกังวล ยืนมองดู มาฆกับนาค / ZOOM OUT – มองเห็น มาฆ / นาค
อยูขางหนา ศิ กลบเกลื่อน ดวยเสียงกระแอม เพื่อขัดจังหวะ / นาค กระเถิบหางออกจากมาฆ / ศิ
ชูกลองถายรูปขึ้นใหเห็น
TIGHT ON –

นาค
อยามัวแตคุยกัน คืนนี้ เราตองมีหลักฐานเก็บไวดู
วาเราสามคน รักกันมากแคไหน ชิดๆ กันหนอย
แสงไฟแฟรช สวางวาบขึ้น
MATCH CUT TO:
SEQUENCE: 04

นอก. สนามหนาตึกอาคารเรียน – กลางวัน

แสงไฟแฟรช สวางวาบขึ้น 4–5 ครั้ง จากกลองของเพื่อนๆ ที่รุมถายภาพหมูรวมกัน ของเหลา
นักเรียนมัธยมปลาย ที่มาเขาคายเตรียมความพรอม เพื่อการสอบคัดเลือก เขาศึกษาใน หลักสูตร
แพทยศาสตร มาฆ นาค ศิ วัย 17 ป ทั้งสามคน อยูตรงกลาง ผลัดกันยืน ผลัดกันถาย
DOLLY OUT –

เห็นปาย ชื่อโครงการคายเตรียมความพรอม

SUPERIMPOST:

8 ป กอนหนานั้น

ที่ลานจอดรถ – มองเห็น นักเรียนพากัน ถือ ลาก กระเปา ขึ้นรถบัสบาง รถเกงของผูปกครองบาง
อยูดานหลัง INTO VIEWS – มาฆ เดินลากกระเปามายืนรอคนมารับ
ANGLE –
POV -

นาค / ศิ กอดอําลากัน ศิ แยกไปอีกทาง / นาค มองเห็น มาฆ

ศิ กาวขึ้นรถบัส เห็น นาค ลากกระเปา ไปหา มาฆ
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มาฆ ยืนรออยู

INTO FRAME –

นาค เดินลากกระเปาเขามาหา

นาค
ไง เธอจะกลับยังไง
มาฆ
รอพอมารับ แลวเธอละ
นาค
คงตองนั่งรถกลับเอง
มาฆ
แลวเราจะไดเจอกันอีกไหม?
เจอซี๊

นาค
มาฆ

สัญญานะ
(เห็นนาคพยักหนารับ)
สัญญานะวาเราจะคุยกัน หลังจากนี้
จําได ตอนสี่ทุม

นาค

มาฆ
(ชี้ไปที่ รถเกงคันหนึ่ง วิ่งตรงมาที่เขา)
นั่นรถพอ ผมตองไปแลว
นาค เห็น มาฆ มองมาขณะเข็นกระเปาใสทายรถ เขาเขาไปในรถ โบกมือลา รถวิ่งออกไป
นาค มองตามดวยสายตาอาลัย

POV -

DISSOLVE TO:
ESTABLISHING SHOT –
SUPERIMPOST:
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จากมุมสูงลดต่ําลงมา มองเห็น ปายชื่อ โรงเรียนแพทยทหาร
ใน. หองประชุม – กลางวัน
นักเรียนที่สอบไดปหนึ่ง ราว 100 คน กําลังนั่งฟงผูอํานวยโรงเรียน แนะนํา
ปฐมนิเทศ บนเวทีหอประชุม ไดยิน เสียง กลาวตอนรับของผูอํานวยการกองไปทั้งหอง

FULL SHOT -

มาฆ (V.O.)
พอกับแมดีใจมาก ที่ผมสอบเขาเรียนที่นี่ได
มาฆ กับกลุมเพื่อนๆ ในหองประชุม (ตอเนื่อง)
นาค (V.O.)
วันแรก เปนไงมั่ง ตื่นเตนไหม?
มาฆ (V.O.)
ตื่นเตนซิ แลวเธอละ มหาลัยเปดหรือยัง
CUT TO:

นอก. สนามหนาอาคารเรียน – กลางวัน
กิจกรรมรับนองใหม รุนพี่ของนักศึกษาแพทย ตอนรับนองปหนึ่ง (นาคอนงค /
ศศิประพิน / สิรินทร / วีนา / เต็มตา / นะเธอ) เสียง ทักทาย สนุกสนาน หวีด หัวเราะ

FULL SHOT –

นาค (V.O.)
กําลังอยูในงานรับนอง สนุกมากเลย พี่ๆ เคาดีทุก
คนเลย อยากใหเธอมาที่นี่จังเลย
นอก. สนามฝก – เชาตรู
ครูฝก พานักเรียนปหนึ่ง (มาฆวัตร / แดนนี่) เขาแถวออกวิ่ง
มาฆ (V.O.)
แตเราตองฝกหนักตั้งแตปหนึ่ง ไมเหมือนเรียน
แพทยพลเรือนอยางเธอเลย
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นาค (V.O.)
สู สู นะ เราเอาใจชวย แตนาคก็เรียนหนัก
เหมือนกัน
นอก. ระเบียงหอพัก – กลางวัน
นาค นั่งอานหนังสือที่ราวระเบียง มองเห็นดานหลัง กองหนังสือบนโตะสูงทวมหัว
นาค (V.O.)

(ตอ)
หนังสือเปนตั้งเลย แตก็คงเบากวาคุณ เพราะไม
ตองลุกขึ้นแตเชา ออกไปวิ่ง
ใน. หองผาตัด – กลางวัน
อาจารย พานักศึกษา ไปดูผาศพ นาค กับ ศิ อยูดวยกัน
นาค (V.O.)

(ตอ)
เนี่ยะ รุนพี่บอกวา ปหนึ่งอานหนังสือเยอะ ปสอง
เปนตนไป ตองเรียนกับอาจารยใหญ
มาฆ (V.O.)
ผมก็เหมือนกัน แตครูฝกที่นี่มีวินัยมาก ทั้งฝก ทั้ง
อาน นาค ผมคิดถึงคุณนะ
นาค (V.O.)
นาคก็เหมือนกัน รักนะคะ
CUT TO:

ใน. หองผาตัด – เตียงผาตัด – กลางคืน
อาจารยหมอ สอนผาตัดคนไข นาค ศิ วีนา เปนผูชวย นักศึกษาชาย รุนนอง 3 คน ยืนดูขางๆ นาค
มองดู นาฬิกา บอกเวลา 24.00 น. นาค สะกิด ศิ พากันเดินไปที่อางลางเครื่องมือ ถอดถุงมือ
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นาค
ศิ เราตองไปพักแลว
ศิ
แตเรากับวีนาตองอยูเวรตอ ถึงตีสี่
นาค
งั้นเรากลับกอนนะ
ใน. หองนอน – กลางคืน
เตียงนอน – เห็นกองหนังสือวางตั้ง บนเตียง บนหัวเตียง มีกรอบรูปถาย มาฆ นาค
FRAME - นาค ในชุดนอน ลมตัวลงนอนบนเตียง แลวหลับทันที
INSERT

INTO

ใน. หองผาตัดคลอด – กลางคืน

นาค กําลังทําคลอดใหแกคนไขหญิงคนหนึ่ง พยายามจะคลอดเอง แตคนไขรองเจ็บโวยวาย เด็กยัง
ไมคลอด นาค ประหลาดใจ เพราะเห็น ทอง ของคนไขโตผิดปกติ และ โตขึ้น เรื่อยๆ นาค ตกใจมาก
ใบหนาของคนไข คือใบหนาของนาค ครูตอมา ทองที่โตขึ้นก็ แตกโพละ เลือดสาดกระเซ็น–
เตียงนอน – (ตอเนื่อง) นาค ตกใจ ตื่น หายใจหอบ ทําหนาฉงน
DISSOLVE TO:

นอก. ตึก OPD – ระเบียง

–

กลางวัน

มองเห็นตึก OPD ระยะไกล นาค เดินออกมาที่ระเบียง / C.U.– มือของนาค กําลังคียสง
ขอความในโทรศัพท
ON SCREEN – iphone

ขอความสงถึงผูรับ มาฆวัตร

นาค (text)
กําลังทําอะไรอยู อยากคุยดวยจัง
BACK TO –

ใบหนานาค รูสึกผิดหวัง

/

สถานะการตอบรับ ไมมีสัญญาณ
CUT TO:

บน. เครื่องบินชินุค – เย็น
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มาฆ กับ แดนนี่ (นักเรียนแพทย ป 4) กําลังเตรียมพรอม นําพานักเรียนรุนนอง กระโดดรมชูชีพ ลง
ไปขางลาง มาฆ กระโดดนําไปกอน รุนนอง 3 คน กระโดดตาม
ใน. หองพัก – กลางคืน
มีกรอบรูปถาย มาฆ นาค ศิ ตอนอยูคายเตรียมความพรอมเปนนักเรียนแพทย อยูบนหัวเตียงนอน
มาฆ เดินมาที่เตียง นอนลง หยิบโทรศัพท ขึ้นมา เปดดู พบขอความ
ON SCREEN – iphone

ขอความสงถึง มาฆ จากนาค แตสถานะการสง ไมมีสัญญาณ

ศิ (text)
ไฮ ฝกหนักเหรอจะ ไมคอยเปดเครื่องเลย
ก็เปดแลวนี่ไง

มาฆ (text)

ศิ (text)
รูไหม เดือนหนา เคาจะสอบไฟนอลแลว
อาว ทําไมเร็วจัง

มาฆ (text)

ศิ (text)
จะบาเหรอ นี่เราอยูปหาแลวนะ หลังสอบ ก็จะ
ออกไปเอ็กเทิรน จะเปนที่ไหนก็ไมรู
BACK TO –

รูปถายบนหัวเตียง
CUT TO:

นอก. ในปา – ค่ํา
มาฆ มองเห็น เครื่องบินชินุค ลอยบนทองฟา ตัดกับตะวันสีแดงเกือบลับสันเขา มาฆ ถึง
พื้นแลว กับรุนนองสามคน และกําลังรอรับ นักเรียนรุนนองอีกคน ที่กําลังโรยตัวดวยเชือกจาก
ขางบน / เสียงปน รัวดังขึ้น จากดานซาย ระเบิดตูม ที่ดานขวา

POV -

มาฆ พยายาม พยุงตัวรุนนอง หลบกระสุน และระเบิด แตระเบิดลงอีกลูกใกลๆ เศษ
ดินแตกกระจาย แตมองเห็นลางๆ แวบๆ ภาพผูหญิงทอง ยื่นมือมาใหชวย

M.O.S. –

Screenplay : alive

by SUDIN CHAOHINFA,

film school.

28.

มาฆ สะดุงตกใจตื่น จาก เสียงสั่น ของโทรศัพท ควาโทรศัพทดู สัญญาณถูกตัดไปหมดแลว มาฆปด
เครื่อง กดปุมสวิทช ปดไฟ นอนตอ
DISSOLVE TO:

ใน. หองประชุมเล็ก – กลางวัน
อาจารยหมอ นั่งหัวโตะ ประชุมนักเรียนแพทยที่ขึ้นป 6 จํานวน 20 คน มาฆ (อายุ 23 ป) นั่งอยู
ตอนกลางกลุม อาจารยหมอแนะนําการออกไปปฏิบัติหนาที่ภาคสนาม พรอมยื่นซองคําสั่งใหทุกคน
อาจารยหมอ
นี่คือวิชาเวชปฏิบัติการยุทธ ที่คุณจะไดปฏิบัติจริง
ในภาคสนาม เมื่อไปถึงที่นั่น พวกคุณจะไดฝก
ปฏิบัติเปนแพทยเต็มตัว ตรวจรางกาย วินิจฉัยโรค
และสั่งจายยา ทั้งกับพี่นองทหารและพลเรือน นี่
ไมใชใหไปรบนะ อยากังวล
เสียงอาจารยหมอ คอยๆ เฟดลง
มาฆ (V.O.)
นาค กับ ศิ ฟงอยูรึเปลา ผมไดรับคําสั่ง ใหเปน
แพทยฝกหัด ประจําหนวยทหาร ไมไกลจากจาก
เธอสองคนเลยนะ
ใน. รถตู – กลางวัน – TRAVELLING
มองเห็น รถวิ่งบนถนนใหญ ผานปาเขียว / นาค นั่งอยูตอนหนา มองออกไปดูวิวขางทาง
นาค (V.O.)
โชคดีจัง โรงบาลชุมชน กับคายทหาร เนี่ยนะ อยู
ใกลกัน จริงหรือเปลา กลัววาใกลก็จริง แตตอง
ขามภูเขาเปนวัน ไมไหวแนเลยเรา
นอก. โรงพยาบาลชุมชุน – กลางวัน
มองเห็น รถตูวิ่ง ผานเขาไปในชุมชน เห็นปายชื่อชุมชน / ที่หนาโรงพยาบาลชุมชนแหงหนึ่ง
INTO FRAME – รถตูวิ่งมาจอด ศิ ลงจากรถ มองไปรอบๆ
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ศิ (V.O.)
เธอสองคนนี่ ไมหางกันเลยนะ เวลาฝกงานจริงๆ
คิดเรอะ จะมีเวลาไปหากัน อยางดีก็แคสงไลน สูสู
ปสุดทายแลว อีกไมนาน จะไดเปนหมอจริงๆ ซะที
DISSOLVE TO:

นอก. โรงพยาบาลชุมชน – หองตรวจ – กลางคืน
ที่ประตูทางเขา โรงพยาบาล นายนอย กับ นางพา หิ้ว ปาลําใย หญิงอวน วัยกลางคน ออกจาก
รถปกอัพที่พามา เขาไปในหองตรวจ / นาค กับ พี่ปอง บรุษพยาบาลที่อยูเวร วิ่งหายเขาไปขางใน
เสียง รองเอะอะโวยวายของคนปวยดังขึ้น / นาค กับ พี่ปอง รีบตามเขาไป
ใน. หองตรวจ – ตอเนื่อง
นาค ถอนเข็มฉีดยาออกจากกนของคนปวย เก็บทําความสะอาดอุปกรณ ฟง นางพา เลาวา
นางพา
ตั้งแตปาลําใย แกไปเยี่ยมหลานที่กรุงเทพ กลับมา
แกก็ลมในหองน้ํา หาวาผีผลัก แตฉันวาไมนาจะใช
ตั้งแตนั้นมา แกมีอาการหลงๆ ลืมๆ
นาค
ปาแกชื่ออะไรนะ ลําใยเหรอ แกไปทําอะไรมาจะ ที่
กรุงเทพนะ
นางพา
ฉันพาแกไปเองแหละ วันนึงไปทําบุญที่วัดมหา
บุศย เผลอหนอยเดียว เห็นแกไปนั่งบนพึมพําอะไร
ก็ไมรู ที่หนาศาลแมนาคพระโขนง ฉันเลยรีบพาแก
กลับบาน
(มองนาค ทาทางกลัวปนขํา)
แหม ทําไมไปพองกับชื่อคุณหมอซะได ฉันเห็นแลว
ก็เสียว มาจนถึงที่นี่เลยละจะ
นาค ลุกไปจัดยา

Screenplay : alive

by SUDIN CHAOHINFA,

film school.

30.

นาค
กลัวเหรอ หรือวากลัวหมอ
(ยิ้ม จองหนา)
อะไรกันปา ฉันชื่อ นาคอนงค ไมใชแมนาค ผีแม
นาคนะ มันเปนเรื่องเลาตั้งนมนานมาแลว จริง
หรือเปลาก็ไมรู แตคนก็กลัวกันนะ
(สงซองยาให)
พอปาถึงบานแลว ใหกินยานี่ แลวก็นี่ตามที่บอก
ขางซองนี่นะจะ
CUT TO:

ใน. หองพัก – กลางคืน
กอนเขานอน นาค เปดไอแพด เขียนขอความสงถึง มาฆ แลวเขานอน
นาค (text)
นอนหลับฝนดีนะคะ ที่รัก
ใน. หองพัก – เวลาเดียวกัน
มาฆ นั่งโตะขางเตียงนอน เปดดู ตารางงาน ตั้งแต 04.30 น. ไปจนถึง 22.30 น. ไมมีวันหยุด
จะไดพัก ชวงบายวันอาทิตย เขาจดบันทึกตอกิจกรรมวันพรุงนี้ ไดยิน เสียง จากโทรศัพท จึงเปดดู
แลวคียขอความตอบรับ ปดเครื่อง เขานอน
DISSOLVE TO:
SEQUENCE: 05

EXTRABISHING SHOT –

อาคารหอประชุม – กลางวัน

นาค (O.C.)
จํานวนผูติดเชื้อเอชไอวี ลดลงถึงรอยละ 60
นับตั้งแตป 2023 โดยมีจํานวนผูติดเชื้อ เหลือ
เพียง รอยละ 10-15 ตอป และ
ใน. หองประชุมใหญ – ตอเนื่อง
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SUPERIMPOST:

ธันวาคม 2034

นักศึกษาเต็มหองประชุม บนเวทีบรรยาย มีนักศึกษาผูหนึ่งกําลังนําเสนอ
ผลงานวิจัยของตน ศาสตราจารยผูอํานวยการ และคณาจารยราว 20 ทาน นั่งแถวรูปตัววีอยูฝงซาย
และขวา ผูบรรยายบนเวที คือ นาค ตอนนี้ อายุ 23 ป
FULL SHOT –

นาค

(ตอ)
นับวันจะลดลงอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนขอพิสูจนวา
การปองกันการแพรเชื่อเอชไอวีที่ดีที่สุด ก็คือวิธี
บีบใหไวรัสเอชไอวี ที่ซอนตัวอยูในเซลลของระบบ
(มีตอ)
นาค (ตอ)
ภูมิคุมกัน เปดเผยตัวออกมา นักวิทยาศาสตร
ทราบแลววา เชื้อรายไดซอนตัวอยูในโครโมโซม
(ชี้ไปที่ผังบนจอดวยเลเซอร)
โดยมันจะฝงยีนไวรอบโปรตีนฮีสโตน เทากับวามัน
อาศัยฮีสโตนเปนเกราะกําบัง
มองเห็นนักศึกษาในแถว

PAN TO –

ศิ นั่งในลําดับติดทางเดิน

นาค

(ตอ)
และเมื่อสี่ปที่แลว ผลการทดสอบ โดยฉีดสารเคมี
วาริโนสแตทเขาไปในฮีสโตน มันสามารถทําลาย
เกราะปองกันของเอชไอวี จากนั้น ก็ถูกกําจัดดวย
วัคซีนตัวใหม ที่มีชื่อวา FNKB-13
ดร.กังวาน ผูอํานวยการสถาบัน TGR กระซิบกับ ทานอธิการบดี ถึงสิ่งที่นาคกําลังพูดถึง
นาค (O.C.)

(ตอ)
แตสภาการแพทยยังมีขอกังขาวา วัคซีนใหมตัวนี้
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จะกอผลกระทบตอกระบวนการถายทอดยีนของ
ดีเอ็นเอ
FULL SHOT –

นักศึกษาเต็มหองประชุม บนเวทีบรรยาย ปรากฏภาพของ นาค บนจอขณะพูด
นาค

(ตอ)
ซึ่งจะกอใหเกิดการเผาเหลา หากถูกใชกับผูปวยใน
ระยะยาว แตขอโตแยงเหลานี้ ยังไมมีขอพิสูจนที่
แนชัด หากเอชไอวี ถูกกําจัดหมดไปกอนในระยะ
สั้น วัคซีนใหมก็จะไมมีผลกระทบแตอยางใด
(มีตอ)
นาค (ตอ)

ถึงเวลาแลวที่ FNKB-13 จะถูกบรรจุลงใน
สารบัญเวชภัณฑยารักษาโรค สําหรับแพทยอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย
บรรยายเสร็จ เดินลงจากเวที พีธีกรเดินไปที่แสตนดดานขาง / คณาจารยทุกคนปรบมือให / ศิ
ปรบมือยิ้มรา เพื่อนนักศึกษา ปรบมือยาว
พิธีกร
นับเปนขาวดีสําหรับผูปวยเอชไอวี ที่จะไดใชวัคซีน
ใหม โดยไรขอกังขา นับเปนเรื่องที่นาสนใจที่สุดใน
รอบบรรยายเชานี้นะครับ
นาค เดินลงมาถึงขางลาง ไดยินเสียงโทรเขา จึงเดินออกไปรับที่ขางนอก
พิธีกร

(ตอ) (fade out)
แตยังพอมีเวลาเหลือ ที่จะเชิญวาที่นายแพทยทาน
ตอไปขึ้นมาบรรยาย
นอก. หองประชุมใหญ – ตอเนื่อง

Screenplay : alive

by SUDIN CHAOHINFA,

film school.

33.

นาค
(หยุดที่มุมหนึ่ง ยกโทรศัพทพูด)
ฮัลโหล แมเหรอ นาคขอโทษนะแม ที่ไมไดรับสาย
นะ เพราะกําลังพูดบรรยายอยู
INTERCUT TO:

ใน. บาน – กลางวัน
ผกาวรรณ พูดโทรศัพท มองเห็น โชติ นอนปวย แวว คอยบีบนวดอยูใกลๆ
ผกาวรรณ
ตอนนี้ ลูกพูดจบแลวเหรอ?
INTERCUT –

นาค / ผกาวรรณ
นาค
จะ เพิ่งเสร็จเมื่อตะกี้ ก็ออกมาคุยกับแมนี่แหละ
แมโทรมา มีอะไรเหรอ?
ผกาวรรณ
ถาลูกพอมีเวลา มาเยี่ยมพอเคาหนอยซิลูก
พอเปนอะไรจะ?

นาค

ผกาวรรณ
ไมรู อยูๆ ก็หมดเรี่ยวแรง เข็นรถเองก็ไมไหว
นาค
เปนตั้งแตเมื่อไหร?
ผกาวรรณ
ไดสองสามวันแลว หลับละเมอก็บนถึงลูก เทอมนี้
นาคยังไมไดกลับบานเลยนะ
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นาค
คงตองรอฟงผลอีกแปบนึงนะแม
นาค เห็น ศิ เดินออกมาตามหา หยุดครูหนึ่ง
นาค

(ตอ)
เอาอยางงี้ นาคจะกลับมาเยี่ยมพอกอนฟงผลก็
แลวกัน งั้นนาคขอไปเตรียมตัวกอน แคนี้นะแม
(พูดกับ ศิ)
ศิ ไปเปนเพื่อนเราหนอยไดไหม?
ศิ
เรื่องนั้นไมเปนปญหาหรอก นาคจะไปยังไง ดวนๆ
แบบนี้ รถสวนตัวก็ไมมี เออ บอกมาฆรึยัง?
ยังเลย

นาค

ศิ
มาฆ อาจชวยเราไดนะ เดี๋ยวศิจัดการเอง
เจาหนาที่ฝายจัดงาน มาถามหา นาค
เจาหนาที่
คุณนาคอนงคคะ ทานศาสตราจารย ผอ-ออ จี
โนม อยากคุยกับคุณคะ
(ผายมือบอกทาง)
เชิญทางนี้คะ
นาค

ศิ เดี๋ยวเรามานะ
(ตามเจาหนาที่ไป)
CUT TO:
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นอก. อาคารจอดรถ – กลางวัน
มีรถจอดอยูคันหนึ่ง INTO VIEW

–

รถยนตอีกคัน วิ่งเขามาจอดคูกัน

พลโทปฐพ กับ คุณเบญจวรรณ วัย 50 ป พอกับแมของมาฆ เปดประตูลงจากรถ ขณะที่ มาฆ ใน
ชุดไปเที่ยว สวมแวนกันแดด เดินมาที่รถที่จอดอยู พอมองมาฆ
พลโทปฐพ
นี่ มาฆจะไปไหนอีกละ เพิ่งกลับมาเหนื่อยๆ
มาฆ
ไมเหนื่อยหรอก ผมแข็งแรงจะตาย ดูนี่
(ทําทาเบงกลาม)
พอดี ผมมีธุระกับเพื่อนนะครับ
พลโทปฐพ
สําคัญขนาดนั้นเชียวเรอะ อืม! งั้นก็กลับมาให
ทันกินขาวเย็นนะลูก
มาฆ
ผมกลัวจะกลับมาไมทันนะซิพอ งั้นขอเปนเย็น
พรุงนี้ก็แลวกันนะครับ
พลโทปฐพ ทําหนางง / มาฆ ปดประตูรถ สตารทรถ ขับออกไป / เบญจวรรณ ยิ้มให ปฐพ
CUT TO:

นอก. อาคารหอพัก – กลางวัน
นาค / ศิ ยืนรอที่หนาอาคาร มีรถของมาฆ วิ่งเขาไปจอด / MEDIUM
มาฆ เปดประตูรถออกมา
FULL SHOT -

มาฆ
วาว! สาวๆ รอนานไหม? มาผมชวย
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มาฆ (ตอเนื่อง) เดินไปควากระเปาสองใบจาก นาค และศิ เอากระเปาไปใสในชอง
เก็บของทายรถ

MEDIUM -

มาฆ
นี่ถาศิไมโทรไปบอก นาค จะไปยังไง
นาค
ไมรู แลวนี่คุณมีเวลาวางรึไง ที่จะไปสงพวกเรานะ
ในรถ – นาคเปดประตูรถ เขามานั่งที่เบาะหนา เปดประตูรถ เขาไปนั่งเบาะหลัง
ศิ
ไมใชแคไปสง แตรอรับกลับดวยเลย
จริงสิ!

นาค

(แตะปุมรัดเข็มขัดนิรภัย)
แตไมแนใจวา จะไดกลับเลยหรือเปลา ไมรูวาพอ
เปนอะไรมากไหม
มาฆ
(เปดประตูรถเขามา)
ก็ไมเห็นเปนไรนี่ ผมทํางานลวงเวลาสะสมไว ก็พอ
มีเวลาหยุดไดซักสองหรือสามวัน
(แตะปุมรัดเข็มขัดนิรภัย)
ตกลง นาค จะไปอยูกี่วัน
(นิ้วแตะปุมสตารท แตะปุมเกียร)
FULL SHOT –

รถ วิ่งออกถนนใหญไป

MONTAGE A)

ในรถ – มาฆ นาค ศิ คุยสนุก หัวเราะ

B)

จุดพักรถ รถวิ่งเขาไปจอด

C)

ใน. รานขายของฝาก – มาฆ นาค ซื้อของฝาก / ศิ เห็น มาฆ กับ นาค ใกลชิด หยอกลอ
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D)

ในรถ – นาคโทรศัพท

E)

ในบาน – ผกาวรรณ รับโทรศัพท ตะโกนเรียกแวว

F)

นอก. หนาบานของผกาวรรณ – รถวิ่งเขาไปจอดที่ประตูใหญ แวว ลงมาเปดประตู

END OF MONTAGE

นอก. บานของผกาวรรณ – เย็น
มุมลอรถ ประตูรถเปด มาฆ นาค ศิ ลงจากรถพรอมกัน มองเห็น ผกาวรรณ เดินลงมาจากบนบาน
ออกมารับ นาค เขาไปกอดแม
ผกาวรรณ
(สวมกอด)
ลูกเพิ่งมาถึง พาเพื่อนๆ ขึ้นบนบานกอนซิ
นาค
แมจะ นี่เพื่อนของหนู มาฆ ศิ นี่แมเราเอง
สวัสดีครับ / คะ

มาฆ / ศิ

ผกาวรรณ
(รับไหว มอง มาฆ ศิ เหมือนเปนแฟนกัน)
พอคุณ แมคุณ ขึ้นบานกอนเถอะจะ
ใน. บานของผกาวรรณ – หองรับแขก – ตอเนื่อง
ANGLE –

โชติ นั่งบนรถเข็น เสียง รองบอกของแวว ดังมาจากขางนอก
ตา ดูซิ ใครมา

แวว (O.S.)

โชติ เห็น นาค และเพื่อน เขามาไหว ตามดวย ผกาวรรณ และ แววถือของฝากมาเต็มมือ
นาค เขาไปกอดพอที่นั่งบนรถเข็น มาฆ กับ ศิ นั่งลง ที่เกาอี้

POV -
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นาค
พอ เข็นรถเองไดแลวเหรอ แมบอกวา พอหมดแรง
เอาแตนอน แลวนี่ลุกขึ้นตั้งแตเมื่อไหรเนี่ยะ
โชติ
ไมเปนไร พอดีขึ้นแลว ที่จริงนาคไมตองมาก็ได ป
สุดทาย ลูกตองฝกตองเรียนหนักขึ้น
ผกาวรรณ
แหม! นาหมั่นไส ทีตอนนั้น ทําเปนลุกไมไหว
เหมือนคนจะหมดลม อยูๆ ก็ดีขึ้นมาเลยเชียว
มาฆ
ลูกสาว วาที่คุณหมอมาเยี่ยมแลว ก็ดูมีกําลังใจ
มากขึ้นนะครับ
นาค
(แนะนําพอ)
เออ พอคะ นี่ รอยตรีมาฆวัตร อุดมสุข เรียนชั้นป
เดียวกัน แตชอบจะเปนหมอทหารคะ
มาฆ
แหม! เรียกซะเต็มยศเลย ผม มาฆ แลวนี่ก็ วาที่
แพทยหญิงศศิประพิน แพรพิสุทธิ์ครับ
ศิ
เรียก ศิ เฉยๆ เถอะคะ
(หยิกที่ตนแขนของมาฆ)
นี่ นี่ ทีเคาบอกชื่อซะยาวเลย
โชติ
(หัวเราะ)
ฮึ ฮึ ฮึ ไมเปนไรหรอก ผมเคยเปนทหารเสนารักษ
อยูสิบป เพิ่งจะไดเลื่อนยศเปนรอยตรี ก็ตอนเดิน
ไมไดนี่แหละ
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นาค
(แกะหอ ยื่นนาฬิกาขอมือให)
พอจา นี่ของพอจะ แลวก็นี่ของแม
(สงกลองใหแวว)
แลวนี่ของแวว
โชติ
ขอบใจลูก ชั่งรูใจพอซะจริงๆ เออ มากันแลว ถา
ไมมีธุระอะไร พักหลายๆ วันก็ได
ศิ
ก็วาจะขออยูทานขาวดวย ซักคืนนะจะ
ผกาวรรณ
มากันตั้งไกล นอนหลายๆ คืนก็ได ถางั้น มากัน
เหนื่อยๆ ไปพักกันกอนเถอะ
(ลุกขึ้น)
นาค พาเพื่อนๆ มาทางนี้
ผกาวรรณ พา มาฆ ศิ ไปหองพัก
แวว
ตา ดูพี่ผูชายคนนั้น และแฟนเคาซิ สนิทกันจังเนาะ
หลอสวยทั้งคู แต นานาค ไมเห็นจะมีแฟนกะเคา
เลย มาบานแตละที ก็มาคนเดียว
โชติ
นังแวว เอ็งรูไดไง
แวว
แหม ตาก็ สายตาอยางแวว ก็มีแววสมชื่อนะจะ
เห็นทาทางกระหนุงกระหนิงซะยังยั้น จะเปนอื่นไป
ไมได นอกจากจะเปนแฟนกัน
โชติ ยิ้ม ที่เห็นแววพูดจีบปากจีบคอแบบเด็กสอดรู
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DISSLOVE TO:

นอก. ทาน้ําหลังบาน – สะพานไม – ค่ํา
LONG SHOT –

ตะวันตกที่ขอบฟา มาฆ นาค ยืนคุยกันที่ขอบสะพาน ตรงที่ยื่นออกไปกลางน้ํา

มาฆ
หกป ก็เหนื่อยนาดูเหมือนกันนะ รูหรือยังวา จบ
แลว จะไปอินเทอรนที่ไหน?
ไม แลวคุณละ?

นาค

มาฆ
ผมเลือกไมไดหรอก
นาค
แลวเคาสั่งใหคุณไปประจําที่ไหนละ?
มาฆ
ที่แล็บวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ ของกองทัพบก
นาค
อะไรกัน เปนหมออินเทอรน มีแตเขาใหไปอยูที่
ชายแดน หรือไมก็หนวยรบ อะไรประมาณนั้น ตอง
รบตองลุยกับพวกขาศึก คุณนี่ โชคดีเปนบา จบ
แลวไดทํางานใกลๆ แคเนี่ยะ
มาฆ
เขาคงเห็นผลการเรียนของผมมั๊ง หรือไมก็ ขาด
กําลังคน มันเปนหนวยงานเพิ่งตั้งใหม
(ขยับเขาไปใกล)
แลวนาคละ มีที่ไปหรือยัง?
นาค
บา นาคไมมีความสามารถอยางคุณนี่ โนน เขาคง
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โยนใหไปอยูโรงบาลชายขอบชายเขา หรือไมก็ที่
ไหนสักแหง ที่ทําใหเราไมไดเจอกันแบบนี้
(รูสึกเศรา)
ดูซิ พระอาทิตยสวยจังเลย ตอนเด็กๆ นะ นาคมา
นั่งดูที่นี่บอยๆ
(เขยิบเขาไปชิดมาฆ)
ไมอยากใหวันนี้ผานไปเลย นาคมีความสุขมาก
มาฆ
ผมก็เหมือนกัน ... ผมรักคุณนะ
นาค ก็รักคุณคะ

นาค

มุมเดิม ศิ เดินออกมาที่สะพาน เห็น มาฆ นาค ดานหลัง ยืนใกลชิดพรอดรักกัน
ศิ คอยๆ เดินเขาไปใกลอีก นาค และ มาฆ โอบกอด หัวแนบเขาหากัน

LONG SHOT –

ใบหนาศิ เศราผิดหวัง ครูหนึ่ง สูดลมเขาปอด พยายามทําใจใหปกติ เดินเขาไปใกลอีก เทา เหยียบ
กางหัวปลาที่พื้น ศิ สะดุดอยูกับที่ ใบหนาเศรา หันหลังคอยๆ เดินหางออกมา กลับเขาบานไป
ที่บานหนาตาง เห็น มาฆ กับ นาค ยืนเกาะราวสะพานคุยกัน INTO
ผกาวรรณ โผลเขามา เห็น ศิ เดินเขาบาน ผกาวรรณ เดินหลบไป

FRAME -

ใบหนา

DISSOLVE TO:
WIDE SHOT –

พระอาทิตย ยามเชาตรู

ใน. หองรับแขก – เชา
ที่เตียงคนไข นาค เช็ดทําความสะอาดรางกายใหพอ ผกาวรรณ กับ แวว อยูขางๆ มาฆ กับ ศิ นั่ง
อยูหางๆ กระเปาเดินทางวางอยูขางๆ
นาค
พอจะ ถึงยังไง พอก็ตองกินยาบํารุงไปสักระยะ
กอน ยาสมุนไพรก็สวนสมุนไพร แตยาของหมอ ก็
กินควบไปดวย หนูตองไปแลวนะจะพอ
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(หันไปพูดกับแวว)
แวว นาฝากดูแลตาดวยนะ แลวจะซื้อของมาฝาก
(กอดแม)
แม ดูแลตัวเองดวย นาคไปนะจะ
ผกาวรรณ
พากันขับรถดีๆ นะลูก
มาฆ ศิ ไหวลา ผกาวรรณ แลวออกไปจากหอง แวว ตามไปสง
ผกาวรรณ ถอนหายใจ

TIGHT ON -

เปนอะไรไป

โชติ

ผกาวรรณ
ไมรูวา พอหนุมคนนั้น จะชอบลูกเราหรือวาแม
เพื่อนอีกคน ฉันก็ดูไมออก
โชติ
เรื่องรักๆ ใครๆ ของพวกหนุมสาว เราไปกะ
เกณฑอะไรพวกเคาไมไดหรอก ชางเขาเถอะนา
อีกไมนาน นาค ก็ไดเปนหมอจริงๆ ผมรอวันนั้น
อยูนะผกา แคนั้นนะ ผมก็พอใจแลว
CUT TO:
SEQUENCE: 06 EXTRABLISHING SHOT –

ทําเนียบรัฐบาล เมืองเนปยีดอ

ใน. หองประชุม ครม.เมียนมา – กลางวัน
SUPERIMPOST:
FULL SHOT –

พฤศจิกายน 2037. เนปยีดอ, สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
ทานผูนํานั่งหัวโตะ รายลอมดวย ผูบัญชาการ รองผูบัญชาการ รมต.เศรษฐกิจ
รมต.เศรษฐกิจ
(ภาษาเมียนมา)

Screenplay : alive

by SUDIN CHAOHINFA,

film school.

43.

แหลงปโตรเลียม อยูในพื้นที่ของเรา รอยละ 70
แตใหผลประโยชนเราแคนี้นะเรอะ
ผูบัญชาการ
(ภาษาเมียนมา)
ขอตกลงที่เอาเปรียบกันอยางนี้ เรารับไมได
CUT TO:
EXTRABLISHING SHOT –

ที่ทําการกระทรวงกลาโหม

นอก. หนากระทรวงกลาโหม – กลางวัน
SUPERIMPOST:

ปกกิ่ง, สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผูบัญชาการ เดินมาที่รถประจําตําแหนง ที่จอดรออยูที่หนามุข ตามดวยที่ปรึกษา
ผูบัญชาการ
(ภาษาจีน)
ถาเลี่ยงไมได เราอาจประกาศสงคราม
ที่ปรึกษา
(ภาษาจีน)
แลวยูเอ็นจะมองเรายังไง ทํายังงั้นไมได
ทั้งสองเขาไปในรถ รถวิ่งออกไป
CUT TO:

ใน. รานกาแฟ – เที่ยงวัน
ที่มุมหนึ่งของราน ผานไหลของ มาฆ มองเห็นเคานเตอรบริการ มีพนักงานหญิงสามคน พนักงาน
หญิงคนหนึ่ง เงยหนาสบตากับมาฆ แลวเดินตรงมาที่โตะของมาฆ พรอมดวยบิลคาบริการ เธอวาง
มันลงบนโตะ บนแผนโฆษณาโครงการบานจัดสรร ธนา ซิตี้ เซนเตอร มาฆ ใชนิ้วแตะที่ตัวเลขบน
แผนกระดาษบิล ปรากฏตัวเลขขึ้น ที่มุมของแผนกระดาษ เปนรหัสไอดีกับราคากาแฟ พนักงานหญิง
รับบิลกลับคืนแลวเดินไปที่เดิม ขณะที่ มาฆ ลุกจากเกาอี้ เดินออกไปที่ประตูราน
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นอก. รานกาแฟ – ตอเนื่อง
มาฆ สวนกับ ธนา และเพื่อน ที่ประตู พวกเขาชลอเทา มาฆ หยุดคิดทบทวน ธนา หันกลับมาทัก
ธนา
เฮย! มาฆ มาที่นี่ไดไงวะเนี่ย?
(สวมกอด)
ดีใจวะเพื่อน ไมเจอกันนานตั้งหกปเลยนะ ตั้งแต
นายเลือกเรียนหมอ
มาฆ
สามปเวย ตอนเราออกฝกภาคสนาม ก็เจอนาย
หนนึง
ธนา
นายมาทําอะไรที่นี่วะ?
มาฆ
เปลี่ยนบรรยากาศ งานชวงนี้เครียดๆ ไปหนอย
(พยักหนาไปที่อาคารที่ทํางาน) (มีตอ)
มาฆ (ตอ)
ที่ทํางานอยูใกลๆ นี่ แลวนายละ ตอนนี้ทําอะไรอยู
เพื่อนที่มากับธนา กระซิบบอกจะไปรอขางใน ธนา ยกมือใหสัญญาณ ตามนั้น
ธนา
(ควักนามบัตร และโบรชัวรสงใหมาฆ)
เราเปดโครงการใหมวะเพื่อน นี่เอาไป แลวก็นี่สิทธิ
พิเศษ สําหรับนาย
(รับมา)
เราเห็นแลว
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ธนา
แตมันไมมีเหมือนกัน อันนี้สําหรับเพื่อนฝูงกัน
สิทธิพิเศษนะเวย ดูใหดี อยาลืมไปเปดงานละ
(เดินเขาประตูไป แลวกลับออกมาอีก)
เพื่อน อยาไปคนเดียว มันเสียของวะ
มาฆ มองตามเพื่อนเขาไปในราน แลวจากไป
CUT TO:

ใน. หอนนอน

-

เย็น

มาฆ แตงตัวเสร็จ กดเบอรโทร ถึง นาค ไมมีการตอบรับ กดอีกครั้ง ก็ไรผล ศิ โทรสวนเขามา
ON SCREEN –

ศิ

ศิ
ระยะนี้ มาฆ ไมคอยโทรถึงศิเลย นี่ โทรครั้งที่สาม
ถึงติด
มาฆ ยืนรีรอที่ประตูหอง
มาฆ
เออ ชวงนี้งานที่โครงการยุงมากเลย นี่ก็เพิ่งวาง
ศิ (O.S.)
ศิก็วางเหมือนกัน วาจะไปดูงานที่เมืองทองซัก
หนอย มาฆ จะไปดวยรึเปลาละ
มาฆ

(ลังเล)
อืมม ผมก็จะไปที่นั่นเหมือนกัน
ศิ (O.S.)
ถางั้นก็ดีเลย จะใหศิมาที่คอนโดคุณ หรือวา คุณ–
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มาฆ
เอางี้ อีกยี่สิบนาที ผมจะไปรับคุณ
มาฆ วางสาย เปดประตูหอง ออกไป
EXTREME LONG SHOT –

เสียขางหนึ่ง

การจราจรสับสนวุนวายในเมืองหลวง ที่สี่แยกไฟแดง ไฟสัญญาณ

รถคันหนึ่ง ฉวยโอกาส เบียดแซงรถอีกคันไป เจาของรถคันที่ถูกเบียด เปดกระจกทํา
สัญลักษณชี้หนาดา

MEDIUM –

ใน. บานพักของศิ – ค่ํา

[?2]

นวล กําลังจัดเก็บเสื้อผา ขาวของในบาน ใหเขาที่ ไดยิน เสียงรถยนตร วิ่งมาจอด
ที่หนาบาน นวล แงมหนาตางเปดดู เห็น ศิ ลงไปที่รถ เขาไปนั่ง แลวรถก็วิ่งออกไป

ANGLE ON –

CUT TO:

ใน. ทาวนโฮมของนาค – กลางคืน
นาค เดินที่ชองทางเดิน ถึงหนาหอง นิ้วมือแตะที่ปุมเปด ใสรหัส ประตูเปดออก
เดินเขาไปขางใน วางกระเปาที่ชั้นวางของ ถอดเสื้อคลุมแขวนที่ขอแขวน สายตา มองไปรอบๆ หอง
หยุดลงที่โซฟา ลมตัวลงนอนที่โซฟา ทีวีเปดอัตโนมัติ นาคหลับตาเพราะออนเพลีย

ANGLE ON –

ON SCREEN - TV

รายการถายทอดสดผานเคเบิลทีวี การเปดโครงการหองพักใหม ที่ศูนยนิทรรศการแหงมหานคร
หนาบูธของ บมจ. ธนา ซิตี้ เซ็นเตอร คนเดินขวักไขว ตัดไปที่พิธีกร
พิธีกร
ทานผูชมครับ วันนี้เปนวันเปดโครงการ นํา
ความสุขมายังทาน จากธนาซิตี้เซนเตอร มีบานหรู
หลากแบบ หลายสไตล ไวบริการใหทานไดรับชม
และสั่งจอง
กลองแพนไปที่ประชาชนที่มารวมเปดงาน มองเห็น มาฆ กับ ศิ อยูในงาน แลวแพนกลับไปที่ พิธีกร
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พิธีกร

(ตอ)
อันดับตอไป จะเปนการจับสลากสําหรับผูโชคดี
เฉพาะในวันเปดโครงการ จะไดรับยกเวนการผอน
ดาวน สําหรับบานหลังใหม พรอมของแถมอีกเต็ม
บานเลยนะครับ
BACK TO -

นาค ยังหลับ อยูบนโซฟา
พิธีกร (O.S.)

(ตอ)
ผูที่โชคดีไดแก รอยเอกมาฆวัตร อุดมสุข และ
แพทยหญิงศศิประพิน ครับ
(เสียงปรบมือโหรอง คนที่อยูในงาน)
ทั้งสองทานอยูตรงไหนเอย ทานคือผูโชคดี รางวัล
กําลังจะไปหาทานแลวครับ
นาค ลืมตา รูสึกตัว ลุกขึ้นจองมองที่ทีวี
ON SCREEN – TV –

ตอเนื่อง

กลองจับไปที่ มาฆ ซึ่งพยายามหลบ ไมใหกลองถาย แต ศิ พยายามยื่นหนา โบกมือโชว เสียง มาฆ
พูดแทรกเขาไมคพิธีกร
มาฆ
ถายทอดสดหรือเปลา กลองอยาถายผมไดไหม
มาฆ หันหนากลับมาอีกครั้ง รับหนากลองเต็มจอภาพพอดี พรอมกับ ศิ ยิ้มรา ภาพถูกหยุดไว
BACK TO –

หนาจอโทรศัพทของนาค เปนภาพที่ถูกหยุดไว

นอก. ลานอาหาร – ค่ํา
จากหนาจอโทรศัพทของนาค ใหเห็น มาฆ กับ นาค นั่งอยูที่โตะอาหารมุมหนึ่ง
ของลานอาหาร ริมฝงแมน้ําเจาพระยา นาคโกรธ

TRACK OUT –
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นาค
ถากลองไมถายไว นาคจะรูไหมเนี่ยะ วาคุณไปทํา
อะไรไว เพื่อนๆ ที่ทํางานก็รู พอกับแม ทั้งของ
นาคและของคุณก็รู วาเราเปนอะไรกัน แลวสิ่งที่
คุณทํา มันออกสื่อไปทั่ว
มาฆ
(มือกุมมือของนาค)
นาค ผมขอโทษ ผมไมไดตั้งใจ
นาค
ไมไดตั้งใจอะไร ถาตั้งใจ มันจะตองมากไปกวานี้
แนะๆ
มาฆ
ผมบอกแลวไง ผมขอโทษ ผมไมอยากใหมัน
ออกมาเปนแบบนี้ บังเอิญผมโทรถึงคุณ แตคุณไม
รับสาย พอดี ศิโทรมา ผมก็เลย–
นาค
(ขึ้นเสียง)
พากันไปในงานใชไหม?
(หยุด ลดเสียงดุลง)
มาฆ คุณจะเอายังไง กับเรื่องของเรา นี่มันผานมา
ตั้งแปดปแลวนะ จะใหนาค รอดูใจคุณไปอีกนาน
แคไหน นาคกลัวนะคะ
มาฆ
(ถอนใจ จองหนานาค)
ผมสัญญา ผมจะไมใหเกิดเรื่องแบบนี้อีก เพื่อให
นาคสบายใจ นาคจะใหผมทําไงก็ได
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นาค
ไมใชแคใหนาคสบายใจ แตนาคตองการใหความรัก
ของเรา มันเปนจริงซะที
CUT TO:

ใน. หอประชุมใหญ กองทัพบก – กลางวัน
SUPERIMPOST:

มิถุนายน 2038

ฉากหลัง มองเห็นงานพิธีแตงงาน ขอความบนเวที มงคลสมรส พญ.นาคอนงค – รอ.มาฆวัตร
แขกทยอย เดิน เขาไปขางใน
มาฆ นาค นั่งบนโตะหลั่งน้ําสังข ผกาวรรณ เข็นรถนั่งของโชติ ในชุดทหารยศ
รอยตรี มาพรอมกัน ผกาวรรณ และ โชติ ถือสังขพรอมกัน หลั่งน้ํา อวยพรใหคูบาวสาว
FULL SHOT –

ผกาวรรณ
แมดีใจนะ ที่ลูกสองคน ประคองตัวมาจนถึงวันนี้
(สบตามาฆ)
มาฆ แมฝากดวยนะ แมมีลูกสาวคนเดียว
โชติ
เวลาเปลี่ยนไป จิตใจก็อาจเปลี่ยนไป แตความรูสึก
ดีๆ ในอดีต ไมไดเปลี่ยนตาม ขอใหลูกทั้งสอง
จดจําอดีตรักไว เพื่อกันและกัน ตลอดไป
พอและแมของมาฆ รับสังขตอจาก ผกาวรรณ
ที่มุมหนึ่งของงาน ศิ ยืนคนเดียว หยดน้ําตาไหลออกมา
ANGLE -

สิรินทร วีนา เต็มตา นะเธอ
เต็มตา
ดูซิ เจาหญิง เอย เจาสาวของเรา สวยจัง

สิรินทร เห็น ศิ ยืนคนเดียว จึงพาเพื่อนเดินมาทัก ศิ รีบซับน้ําตา เปลี่ยนอารมณเศราทันที
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สิรินทร
ศิ ไปอวยพรบาวสาวพรอมกันซิ
ศิ ฝนยิ้ม และตามเพื่อนไป
DISSOLVE TO:

ใน. สํานักงาน บมจ. ธนา ซิตี้ เซนเตอร – โชวรูม – กลางวัน
โมเดล – บานเดี่ยวหลากหลาย คอนโนมีเนียม โครงการบานจัดสรร โซฟา ชุดรับแขก กระจายไปทั่ว
บริเวณ มีลูกคา มาดูคอนขางหนาตา มองเห็น ธนา สนทนากับลูกคา สามีภรรยาคูหนึ่ง ที่มุมหนึ่ง
ของโชวรูม
มาฆ/นาค เดินดูรอบๆ โมเดลบานเดี่ยวหลังหนึ่ง ขณะที่ ธนา รับฟงขอเสนอของ
ลูกคา เขามองเห็น มาฆกับนาค ธนา ยื่นเอกสารเพิ่มเติมให สองสามีภรรยา และขอปลีกตัว เดินมา
ที่ มาฆกับนาค ยืนอยู

ANGLE –

ธนา
เฮ หมอ สวัสดีครับ คุณผูหญิง สนใจโมเดลนี้ใช
ไหมละ ... แหมเสียดายนะ คราวที่แลวที่ไมได
มารวมเปดงาน โครงการสอง
มาฆ
เฮย! นี่โครงการสองแลวเหรอ นายนี่เฮงเปนบา
ธนา
ก็เรื่อยๆ นะ ตลาดใหโอกาสเรา เราก็มีโอกาสโต
(หันไปเรียกพนักงาน)
หนอย!
(กลับมาถามตอ)
จะดื่มอะไรกันดีครับ ชามะนาวไหม นายละ
เหมือนกันนะ
(บอก หนอย ที่เพิ่งมาถึง)
ขอชามะนาวเย็นๆ สองที่
ANGLE -

ธนา พามาฆกับนาค ไปที่ชุดรับรองแขกพิเศษ อีกดานหนึ่งของโชวรูม
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ธนา

(ตอ)
เมื่อไหรจะมีเด็กๆ ละเนี่ยะ
นาค
(สายหัว)
คุณละ มีกี่คนแลวคะ?
ธนา
ผมเหรอ คนเดียว คนเดียวมาตั้งนานแลว ลองมี
หลายคนซิ ผมคงแยแนๆ เอะถามถึงเมียหรือลูก
เนี่ยะ ฮะ ฮะ ฮะ คุณเอ ภรรยาผม เคาเกง ตาม
สูตรเปะ ลูกชายคนโต สิบขวบ สวนคนนอง เพิ่ง
สองขวบ
นาค
อุย! ดีจัง กําลังนารัก
ธนา
(ชี้ไปที่โมเดล)
หลังนั้นนะ ผมทําเปนสองเวอรชั่น เวอรชั่นแรกหา
ยูนิต เวอรชั่นหลังนี่สามยูนิต นั่นนะเทคโนโลยี
เพียบเลยนะเพื่อน
นาค
แลวมันตางกันยังไงคะ?
ธนา
เวอรชั่นหลังเพิ่มระบบปองกันภัยแนนหนา ใช
ระบบจีพีเอสเฝาดูทุกตรางนิ้วของบานไดเลย ผม
วาจะเก็บเอาไวอยูเอง ซักยูนิต
(หันไปพูดกับมาฆ)
นายสนใจไหม?
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ก็แลวแตนาคเคา

มาฆ

นาค
ก็อยากไดนะคะ แตราคามันสูงนาดู
ธนา
เรื่องราคงราคา ไมตองกังวลเลย เราคนกันเอง
คุณไมรูอะไรอีกแลว เพื่อนผมเนี่ยนะ พอเคาเปน
ถึงนายพล และเปนเพื่อนซี้กับพอผม และไดมรดก
ดานความสัมพันธ ตกทอดมาถึงรุนลูก
(กระซิบที่หูของมาฆ)
หลังนั้นนะ มันคือกําไร เรายกใหนายเลย เอา!
นาค
ที่นี่ก็ไกลอยูนะ เกรงจะไมสะดวกเรื่องเดินทาง
มาฆ คะ เราวาอยูทาวนโฮมไปสักระยะนึงกอนก็
แลวกันนะ
ธนา
ทําเลที่นั่นนะ คอนขางสงบและเงียบ ไมเหมือน
ทาวนโฮม เอางี้ หลังนี้นะ สิบหาลาน
เราจะเก็บเอาไวให ตองการเมื่อไหรมาเอา ถาไม
เอา เราจะเอาไวเอง งายๆ แบบนี้แหละ วาไง?
CUT TO:
SEQUENCE: 07

ใน. หองประชุม ครม.เมียนมา – กลางวัน

นายทหารเมียนมา อยูทั้งสองฝงโตะประชุม ผูบัญชาการ ที่หัวโตะ มีทหารนําสารมาสงถึงมือ เขาใช
เวลาอานครูหนึ่ง
SUPERIMPOST:
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TIGHT ON –

ผูบัญชาการ ไมพอใจ ลุกขึ้นยืน ขบฟนกราม มือ ทุบพื้นโตะ โครม!
QUICK CUT:

นอก. คายทหารจีน – เชาตรู
WIDE –

คายทหารจีน มีระเบิดจากปนใหญ ลงที่อาคารหลังหนึ่งของคาย ตูม!

และระเบิดที่อื่นๆ ใกลๆ กัน รถยนต เต็นท หองเก็บพัสดุ พังพินาศ ควันสีเขียวจางๆ ลอยคละคลุง
ไปทั่วบริเวณคาย
CUT TO:

ใน. หอประชุม – งานเลี้ยงรุน – กลางคืน
เวที–บริเวณ อดีตนักเรียนแพทย เพื่อนของ นาค และ ศิ ทั้งที่มีครอบครัวแลว
และยังเปนโสด มารวมงาน เสียง สนทนา สัมภาษณบนเวที ประสานแทรกกัน จับกลุม รับบริการ
อาหารบุฟเฟห ทั้งสองฝง ในและนอก หอประชุม คนสวนใหญแตงกายแฟนซี บางคูมีเด็กเล็กๆ
มาดวย บนเวที นักดนตรีเตรียมพรอมเลน พิธีกร กึ่งแซวกึ่งสัมภาษณ เพื่อนชายหญิงคูหนึ่ง ที่
ออกไปเลาประสบการณตอนเปนหมอฝกหัด ดวยบรรยากาศเฮฮา สนุกสนาน
FULL SHOT –

PAN TO –

นาค กับ มาฆ วีนา เดินกรีดกราย เขามาคลองแขน นาค ไปรวมกับเพื่อนๆ
วีนา
เจาหญิง มากับเรา ปลอยใหผูชาย เคาไปปลอย
หลอบางเถอะ

วีนา หลิ่วตาให มาฆ มาฆ ยิ้มใหกับ วีนา แลว มอง ไปรอบๆ งาน
ศิ ถือแกวบรั่นดี อยูกับเพื่อนคนอื่น / ศิ มองเห็น นาค วีนา เดินไปรวมกับ สิรินทร
เต็มตา นะเธอ ที่มุมหนึ่งของงาน
ANGLE -

มาฆ เอี้ยวตัวกาวเดินไปไดสองกาว ชนกับสิ่งหนึ่ง กมลงไป เปนเด็กผูหญิงหนาตานารัก ยืนถือถวย
ไอศกรีม ไอศกรีมสวนหนึ่ง เปอนขากางเกง เด็กยังยืนยิ้มให แมของเด็กเขามา
แมของเด็ก

ขอโทษนะคะคุณ
(พูดกับลูก)
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ลูก แมบอกแลว อยาหางแม
(ควาขอมือลูก)
มานี่
มาฆ ยิ้มใหเด็ก เด็กตามแมไป มาฆ เดินออกจากหอง ไปอีกมุมหนึ่ง คอนขางสงบและมืด
ศิ (ตอเนื่อง) มองผาน กลุมคนในงานออกไป เห็น มาฆ ยืนอยูคนเดียว ศิ ผละจาก
เพื่อน เอาแกวบรั่นดีวางที่โตะ แลวเดินไปที่ มาฆ

ANGLE -

ดานหลังของ มาฆ กําลังเช็ดรอยเปอนที่ขากางเกง
หันหนารับ
ANGLE ON –

INTO FRAME –

มาฆ / ศิ
มาฆ
ศิ มาคนเดียวเหรอ
ศิ

(ยิ้มยั่ว)
ศิ ก็ คนเดียว มาตั้งแตไหนแตไรแลว
(แสรงถาม)
นาค ไมไดมาดวยเหรอ?
มาฆ
อยูกับเพื่อนๆ ทางโนน ศิ ไมไปรวมกับเพื่อนละ?
ศิ
(เปลี่ยนเรื่อง)
นานแลวนะ ที่เราไมไดเจอกัน
มาฆ
อะไรกัน ที่ทํางานก็อยูใกลๆ นี่เอง เราก็เห็นกันอยู
แลวเกือบทุกวัน
ศิ
(ออดออน)

Screenplay : alive
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ศิ เขามาใกลมาฆ มาฆ

55.

ไมใช ตองเจอกัน แบบโลกสวนตัวของเราซิ
(จับมือมาฆ)
เถอะนา มาฆใหโอกาสศิมั่งซี ไมนานหรอก
(มีตอ)
ศิ (ตอ)
แคใหศิรูสึกวา วันเกาๆ มันยังอยูในความทรงจํา
ไมตองเปนหวง นาค เคาหรอก โนน สนุกอยูกับ
เพื่อนๆ ทางโนน อีกนานเลยละ
มาฆ ลังเล ศิ ลากพามาฆ หายไป ที่ดานหลังของหอประชุม
ใน. หองเตนรําสไตลอิสระ

–

ตอเนื่อง

เพื่อนๆ ที่ชอบสไตลอิสระ มารวมกันอยูที่นี่ มีจํานวนครึ่งหอง เสียงดนตรี เรา
รอน และเสียงดัง แสงไฟ กระพริบวาบไหว ตามจังหวะเสียงดนตรี คนควบคุมดนตรีบนเวที เปลี่ยน
สไตลเพลง ใหเลารอนยิ่งขึ้น ที่บารสําหรับดื่ม มีคนเขาไปใชบริการไมขาด

FULL SHOT -

ประตู – ศิ จูงมือ มาฆ เขามาขางใน เบียดคนอื่นๆ เขาไปจนถึง บารเครื่องดื่ม ศิ กับ มาฆ นั่งตรงที่
วาง รับเครื่องดื่มจากบริกร ยกขึ้นจิบ มีเพื่อนของมาฆ เดินผานมาทักทาย
BACK TO:

ใน. หอประชุม – งานเลี้ยงรุน – ตอเนื่อง
เสียงเพลงลีลาศ ดังกลบเสียงคุย นาค ยืนคุยกับ สิรินทร และ วีนา อยูอีกมุมหนึ่งของหอประชุม
ดานหลังมองเห็นคูลีลาศ ราวสี่หาคู อยูที่ลานหนาเวที มีคนเบาบางลงนิดหนอย ไมมีเด็กใหเห็น เต็ม
ตา กับ สามี จูงลูกชายวัยหาขวบ ผานมา
นาค
เต็มตา จะกลับแลวเหรอ?
เต็มตา
ก็อยากอยูตอนะ แตเจาตัวเล็กงวงแลว เคากลับ
กอนนะ บาย
(กมลงบอกลูกชาย)
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ราตรีสวัสดิ์ ปาๆ กอนลูก
(ลูกชายไหว)
วีนา
เฮย! นังเต็มตา มันใหลูกเรียกเราวาปาแลววะ
(หัวเราะ)
นะเธอ เดินเขามาหา นาค สิรินทร และ วีนา
วีนา

(ตอ)
เต็มตา มันไมอยูแลว แลวอีนังศิ หายไปไหนวะ อด
สนุกแนเลยมึง ปะพวกเรา ไปที่โลกสวนตัวของเรา
ดีกวา ... เฮ
INTERCUT TO:

ใน. หองเตนรําสไตลอิสระ
FULL SHOT –

–

ตอเนื่อง

มีคนเต็มหอง เสียงดนตรี ชานุม แสงไฟ วาบไหวชาๆ ตามดนตรี

ประตู – (มุมเดิม) วีนา นําหนา สิรินทร นาค และคนอื่นๆ เบียดแทรกเขามา ที่กลางฟอรมีคนอยู
เต็ม CLOSE ON – วีนา ชะเงอมองหา
บารเครื่องดื่ม – หนุมสาวคูหนึ่ง มองดานหลัง แตงตัวคลาย มาฆกับศิ เขาสองคนหันหนามา
กลายเปนคนอื่น CLOSE ON – วีนา (มุมเดิม) กับเพื่อนๆ พากันแทรกมาจนถึง บารเครื่องดื่ม
BACK TO:

นอก. หอประชุม – งานเลี้ยง – ตอเนื่อง
แมบานหญิงคนหนึ่งกําลังขนถวยชามไปลาง มองเห็นไกลๆ ศิ กับ มาฆ เดินหยอกลอ ขางนอก
หอประชุม ตรงไปที่ รถเกงคันหนึ่ง แตเธอไมไดสนใจ
INTERCUT:

ใน. หองเตนรําสไตลอิสระ

Screenplay : alive
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57.

ฝูงคนเตนกันเต็มหอง ตามจังหวะเพลงเรารอน รวมทั้ง สิรินทร วีนา นะเธอ และ นาค
INTERCUT:

ใน. รถยนต – ตอเนื่อง

[?4]

ที่นั่งตอนหนาของรถ ศิ กับ มาฆ มีอาการเมาเล็กนอย ศิ กอดมาฆ มือลูลคลําไปทั่วรางของมาฆ
มาฆ
(พยายามเรียกสติคืน)
ศิ ผมวา เรา ... เราทําอยางนี้ไมถูกนะ ถานาครู
เขา มันจะไมดี
ศิ
ก็บอกแลวไง นี่มันแคเรา โลกของเรา
(โอบกอดมาฆแนน)
ตลอดเวลาที่ผานมา ศิ คิดวา เรื่องความรักนะ ไม
มีใครแพ ไมมีใครชนะ มีแตการเสียสละ จึงจะทําให
ทั้งคูมีความสุข แตมาฆรูไหม ศิ ไมมีความสุขเลย
ศิ ก็เหงาเปนเหมือนกันนะ
มาฆ
แตศิ คุณเมามากแลวนะ
ศิ ประกบปากจูบที่ริมฝปากของมาฆ อาการเมา ทําใหมาฆไมขัดขืน ทั้งคู แสดงบทรักในรถ ศิ ถอด
เสื้อนอกของมาฆ ออก ขณะจูบ / C.U. – สรอยขอมือ ของศิ
CUT TO:
SEQUENCE: 08

ใน. หองนอน – เชา

เตียงนอน มาฆเปลือยกาย คว่ําหนาหลับสนิท นาค นอนตะแคง เริ่มรูสึกตัว ลืมตา กระอักกระอวน
ในทอง อยากอาเจียน ควาผาคลุมตัว หอตัว รีบลุก ไปที่ประตูหองน้ํา
ใน. หองน้ํา – ตอเนื่อง
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เสื้อนอกของมาฆ วางหอยอยูบนอางลางหนา / INTO FRAME – นาค วิ่งเขามาอาเจียนที่โถ
สวม เสร็จแลว ลุกขึ้น มือลูบที่หนาทอง มอง ที่อางลางหนา เห็นเสื้อของมาฆ สงสัย / C.U. สรอยขอมือ แลบออกมาจาก กระเปาเสื้อ / นาค เดินไป หยิบ ขึ้นชูดู คิดทบทวน เสียง โทรศัพทดัง
ขึ้น นาค เดินออกจากหองน้ํา
นาค ยืนพิงที่ประตูหองน้ํา มองเห็น โตะหัวเตียง โทรศัพทของมาฆยังสงเสียง มาฆ
งัวเงีย ตื่นขึ้น รับโทรศัพท พูดรับปากสองสามคํา แลววางสาย มาฆ สบตา นาค

POV –

มาฆ
อรุณสวัสดิ์ จะ ที่รัก
นาค
อะไรกัน นี่มันสายมากแลวนะ
มาฆ
ก็เมื่อคืนมันดึกไปหนอย
(หัวเราะ)
ผมหมายถึง เราทั้งคู
(ลุกจากเตียง)
ไมรูวามาของแดนนี่เปนอะไร มันลุกไมได เลยโทร
มาใหผมชวยไปดูหนอย
นาค
จะบาเหรอ คุณไมใชสัตวแพทยนะ ก็ใหแดนนี่ เคา
จัดการเองซิ ทําไมตองเปนคุณดวย
มาฆ
ไมใชแคเรื่องมาหรอก มันมีเรื่องอื่นดวย
นาค
เรื่องอะไร ที่วา เรื่องอื่นดวยนะ
หรือวาคุณ มีเรื่องอื่น ที่ปกปดไมใหนาครู
มาฆ
(หลบสายตา เดินไปที่ประตูหองน้ํา)
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ไมมี

(เดินเขาประตูหองน้ํา แลวยื่นหนามา)
คือ แดนนี่ เขามีผลวิจัยนอกหองแล็บ ที่จะใหผมดู
ผมก็เลยตองไปชวยเคา
นาค ควาโทรศัพทของมาฆ ขึ้นมาดู เปดดูขอความ message หรือ เบอรโทรคน
อื่นยอนหลัง ก็ไมพบสิ่งผิดสังเกต นาค มองไปที่ ประตูหองน้ํา เสียง น้ําไหลซู ไอขาวพวยพุงออกมา
นาค เดินยองไปที่ตูเก็บเอกสาร เปดลิ้นชัก / C.U. – แวนโทรศัพท นาค หยิบมันขึ้นมา นิ้วแตะ
ที่สวิทช คนหา ภาพเกาๆ ที่พวกเขาสนทนากัน มีแตรอยยิ้ม ภาพสวนใหญ ระบุวันเดือนป เวลา
ผานมา 6 เดือน
ANGLE -

มาฆ ออกจากหองน้ํา ตรงไปที่ตูเสื้อผา
นาค (ตอเนื่อง) นาค หยุดที่ภาพใบหนาของศิ วันที่กํากับ เมื่อวานนี้ หาโมงเย็น ทุม
หนึ่ง และ เชาวันนี้ แปดนาฬิกา เสียง ของมาฆ ทําให นาค รีบเก็บแวนไวที่เดิม
ANGLE –

มาฆ (O.C.)
ที่รัก ผมตองรีบแลวละ
มาฆ แตงตัวลวกๆ เดินตรงมาหา นาค
มาฆ

(ตอ)
ไมตองรอผมนะ หิวก็กินไดเลย
(หอมแกมนาค แลวผละไป)
นาค ควาโทรศัพท กดเบอรโทรถึง แดนนี่ โทรศัพทแนบหู เสียง รถยนตสตารท นาคเดินไปที่หนาตาง
มองเห็น รถยนต วิ่งออกไป เสียง รับสาย
แดนนี่ (O.S.)
ฮัลโหล ผมแดนนี่ครับ
นาคอนงคคะ
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แดนนี่ (O.S.)
คุณนาค มีอะไรเหรอครับ?
นาค
มาของคุณ ปวยเปนอะไรคะ?
แดนนี่ (O.S.)
มา เหรอ มาอะไร ผมไมมีมา
นาค
อืม! ดิฉันคิดวาคุณเลี้ยงมาซะอีก ขอโทษนะคะ
นาค วางสาย ใบหนา เต็มไปดวยขอสงสัย และ ความโกรธ
CUT TO:

นอก. ทุงนาขาว – ค่ํา
SUPERIMPOST:

มณฑลยูนนาน, สาธารณรัฐประชาชาชนจีน

นกเปดน้ําฝูงหนึ่ง นอนตาย ริมหนองน้ํา / C.U.- ที่หนาอก เห็นแผลเหวอะ
หนองสีเขียวเขมๆ ไหลเยิ้ม เด็กหญิงคนหนึ่ง เดินมาตักน้ําในหนอง มองมาที่แผลของนกเปดน้ํา
FULL SHOT -

QUICK CUT:

ใน. โรงพยาบาลทหาร – หองผูปวย – กลางวัน
ทหารจีน คนหนึ่ง นอนพักอยูบนเตียง เจาหนาที่พยาบาล พลิกตัวดูบาดแผล ที่ตนขา เห็นแผลเหวอะ
หนองสีเขียวจางๆ ไหลเยิ้ม
QUICK CUT:

ใน. หองบัญชาการ กลาโหมจีน – กลางวัน
ผูบัญชาการ เดินครุนคิดไปมาในหอง ทามกลางนายทหารรวมสิบนาย นั่งจับจองไปที่ผูบัญชาการ
แฟมเอกสาร วางอยูในตูกระจกใบหนึ่ง มีธงชาติไทยและธงชาติจีน ประทับที่หนาปก อยูเหนือ
ขอความ อนุสัญญา รวมพัฒนาและแลกเปลี่ยน เทคโนโลยีชีวภาพ ไทย-จีน ค.ศ. 2036
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ผูบัญชาการ หยุดเดิน หันไปมองที่ตูกระจกใบนั้น
CUT TO:

นอก. สนามยิงปน – กลางวัน
มองเห็นกลุมกอนเมฆ ตัดกับฟาสีคราม อยูเหนือสนามยิงปน เสียงปน ดังขึ้น นกกระพือปกบินตัด
หนาไป
SUPERIMPOST:

ธันวาคม

2038,

ประเทศไทย

เปาซอมยิง – กระสุนถูกยิงมาทะลุกลางเปา 2–3 นัด PULL BACK TO – พลโทยุทธ คาน
ไพรี ลดปนลง ขณะมองไปที่เปาซอมยิง เตรียมบรรจุกระสุนเขาไปใหม เตรียมประทับปน ไดยินเสียง
ขออนุญาตครับ

พลนําสาร (O.C.)

นายพลยุทธ หยุด หันไป มองที่แหลงเสียง INTO FRAME – พลนําสาร ยื่นแผนเอกสาร
อิเล็คทรอนิกส สงให เขารับมันมาอานดู เขาใจ เอานิ้วแตะๆ จิ้มๆ บนแผนกระดาษ แลวสงกลับคืน
ประทับปนเล็งไปที่เปา
CUT TO:

นอก. สนามกีฬาสาธารณะ – เชา
มาฆ วิ่งออกกําลัว เรียบขอบสระน้ําสาธารณะ สวนกับนักวิ่งหญิงคนหนึ่ง แซงหนานักวิ่งคนอื่นๆ
สองคน แลวมาหยุดที่มาหิน ริมคลองน้ํา เหนื่อยหอบ เอานาฬิกาจับเวลามาดู รูสึกพอใจ เสียง
โทรศัพทดังขึ้น เอามือแตะที่ปุมรับ ดูขอความในจอสักครู ปดการอาน เก็บเขากระเปา แลววิ่งตอ
CUT TO:

ใน. หองทํางานของผูบัญชาการ – กลางวัน
FULL SHOT –

โตะทํางาน

–

ผูบัญชาการ / พลโทยุทธ

พลโทยุทธ ในชุดทหารเต็มยศ นั่งที่เกาอี้หนาโตะตรงขามกลับ ผูบัญชาการ ที่ยืนหันหลังให ขณะมอง
ออกไปที่หนาตาง เขาไดยิน เสียง
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มาฆ (O.C.)
ขออนุญาต ครับผม
ดานหลัง – ผูบัญชาการ หันกลับมา
ผูบัญชาการ
เขามาซิ ตามสบาย
มาฆ เดินเขามาใกล ทําความเคารพ นายพลยุทธลุกยืน ทําความเคารพตอบ แลวนั่งลงทั้งคู ผู
บัญชาการ กลับมาที่เกาอี้
ผูบัญชาการ
ที่ผมเรียกคุณมา เพราะทางฝายจีนเขาขอรองให
เราสงคนไปชวย ตามขอตกลงในอนุสัญญา
ภารกิจสําคัญ คือ รวมกับฝายจีน เพื่อแกไขและ
ตอบโต อาวุธชีวภาพ ซึ่งทางฝายเมียนมา เปนผู
เริ่มขึ้นกอน และผมเห็นวา คุณเปนผูเชี่ยวชาญ
ดานนี้ ผมจะสงคุณสองคน พรอมผูชวยอีกสิบหา
คนไป แตไมใชไปรบ เพราะนั่นไมใชภารกิจของเรา
(หยุดชั่วขณะ)
อันที่จริงมันก็อันตรายอยูไมนอย เพราะคุณตองไป
เผชิญกับเชื้อโรคที่อาจไมรูจัก แตนี่เปนภารกิจ
พิเศษที่เราเลี่ยงไมได
มาฆ
ภารกิจนี้ ใชเวลานานเทาไหรครับ
ผูบัญชาการ
ไมมีกําหนดแนนอน เพราะขึ้นอยูกับปจจัย
แวดลอมของเชื้อที่แพรระบาด แตผมเชื่อวา คุณจะ
แกปญหานั้นได ... รีบไปแลวรีบกลับก็แลวกัน
นายพลยุทธ สบตา มาฆ มาฆตอบรับสายตา แบบเลี่ยงไมได
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CUT TO:

SEQUENCE: 09

ใน. บานของศิ – หองรับแขก – เชา [?3]

ผุสดี แมของศิ วัย 65 ป สวมแวนสายตา นั่งอานหนังสือนิตยสาร ที่โซฟา มี
ถวยชารอนๆ วางอยูบนโตะขางโซฟา มองเห็น นวล กําลังปดกวาดทําความสะอาด หนังสือในตู /
กมๆ เงยๆ ดูขอความในหนังสือ เหมือนมองไมชัด

FULL SHOT –

ศิ เดินลงบันไดมา เห็นแม กม ดูขอความในหนังสือ แลวขยับแวนสายตา ผุสดี เห็น ศิ
ผุสดี
นี่เคาเขียนวายังไง ศิ มาดูใหแมหนอยซิ
ศิ
ศิ มีนัดจะรีบไป แมก็
ผุสดี
เถอะนา จะรีบไปไหนกันซะจริง มาดูใหแมกอน ตัว
มันเล็กจริงจริ๊ง หนังสือสมัยนี้ ไมเห็นใจคนแกกัน
บางเลย
ศิ เดินผานโซฟา ออมไปดานหลัง
ศิ
ทําไมแมมองไมเห็น เปนที่แวนหรือเปลา
เสียง โทรศัพท เขาที่เครื่องของศิ
(ตอ)
เดี๋ยวกอนนะแม
ศิ เอาโทรศัพท ขึ้นมาดู
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ศิ

(ตอ)
จะไปเดี๋ยวนี้แหละ รอศิแปบนึง
ศิ เดินไปที่ตูเก็บรองเทา เลือกรองเทาใส
ผุสดี
นี่จะไมอานใหแมฟงรึไง
(ตั้งใจดูหนาหนังสือตอ)
ลูกเอย ขาวมันหนาหูขึ้นมาทุกวันเลยนะ เรื่อง
ของศิ กับเพื่อนผูชายนะ
ศิ
(ใสแลวไมถูกใจ ถอด เลือกใหม)
แมรูดวยเหรอ ขาวอะไร เห็นแมอยูแตในบาน
ผุสดี
(วางหนังสือลง)
นี่อยามาทําเปนไมรู ปดบังแม ถึงแมจะมองไมเห็น
ตัวหนังสือนี่ แตแมก็มองเห็นการกระทําของศิ คน
เคามีลูกมีเมียแลว ไปยุงกะเขาทําไม
ศิ
(ใสรองเทาเสร็จ)
หนูกับมาฆนะเหรอ แมไปเชื่ออะไรกับขาวชาวบาน
มาฆ กับ ศิ เปนเพื่อนกันมาแตไหนแตไรแลว
ผุสดี
(หยิบหนังสือขึ้นมาดู)
แตแมกลัววาจะไมใชแคเพื่อนนะซี ลูกจะทําอะไร ก็
ไวหนาตัวเองมั่ง
ผุสดี ยกแกวน้ําชาขึ้นจิบ ขณะมองที่หนาหนังสือ
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ศิ (O.C.)
(fade out)

รูนา แมไมตองเปนหวงหรอก หนูไปนะแม
นวล หันมามอง ผุสดี แลวเดินมาที่ขางหลัง นั่งลง จองมองที่หนังสือ
นวล
อิ อิ อิ คุณยาย จะอานออกไดยังไง ก็หนังสือมัน–
ดานหลังของ ผุสดี หนังสือในมือของผุสดี หัวกลับ
ดานหนา ผุสดี ตกใจเขิน/อาย นวล ยิ้ม
ผุสดี

(คอน)
นี่นังนวล จะไปทําอะไรก็ไป
ใน. โถงชั้นลาง – โตะอาหาร

–

เชา

อาหารเชาวางบนโตะ นาค กับ มาฆ นั่งกันคนละฝง ตางคนตางกิน ไมพูดกัน
นาค วาดหางตาไปที่ มาฆ นิดหนึ่ง แลวยกแกวน้ําดื่ม ลุกไป มาฆ มอง นาค เดินไปควากระเปาถือ
ใสรองเทา มาฆ ยกแกวน้ําดื่ม ควากระเปาแฟม ใสรองเทา มองเห็น นาค ออกพนประตูไป

FULL SHOT –

นอก. บาน – ตอเนื่อง
ออน หญิงแมบาน (แมบานแบบไปเชาเย็นกลับ) วัย 40 ป เดินหิ้วตระกราผา เดินสวนกับนาค เธอ
พยายามจะทัก แตนาค รีบไป แมบานไปถึงประตูบาน มาฆ ออกมา
มาฆ
พี่ออน ผมใหพี่พักหนึ่งวัน ไปแลว ฝากล็อคประตู
ใหเรียบรอยดวยนะ
มาฆ จากไป ออน พยักหนา ทําทางง
ทางเดิน ยานชุมชน – เชา
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มาฆ เดิน ตาม นาคไป ผานผูคนหลากหลาย นาค เดินขึ้นรถรางไฟฟา มาฆ รีบทันเปนคนสุดทาย
เบียนคนไปจนถึงนาค พยายามจะพูด แตเห็นคนเยอะ ถึงที่จอด นาค เบียดคนเดินลง มาฆ ตามไป
ติดๆ ถึงทางแยกไปทางขวา มาฆ จับขอมือของนาคไว
มาฆ
นาค พูดกันกอน นี่มันเรื่องอะไร
นาค มองหนา เต็มไปดวยขอสงสัย แลวสบัดขอมือ หลุดจากมือของมาฆ แลวหันหลังเดินตอไป มาฆ
มองที่ นาฬิกา บอกเวลา 07.45 น. ตัดสินใจ เดินตาม นาค ตอไป
หนาประตู – สถาบัน

TGR –

ตอเนื่อง

ศิ เดินเขาประตูไปขางใน PAN TO – นาค เดินใกลจะถึงประตู ศิ เห็น นาค เดินมาจากดานหลัง /
มาฆ ตามมาทัน ควาขอมือของ นาค พาออกไปใหหางคน ที่ซอกมุมตึกมุมหนึ่งใกลๆ
มาฆ
มาพูดกันใหรูเรื่องกอน นี่มันเรื่องอะไรกัน นาคจะ
โกรธผมไปทําไม
นาค
คุณทําอะไร ก็นาจะรูอยูกับตัว
มาฆ
ผมทําอะไรผิดอยางนั้นหรือ
นาค
(จองหนามาฆ ดวยความแคน)
คุณทํากับนาคอยางนี้ไดยังไง คุณไมเคยเห็น นาค
อยูในสายตา ตลอดมา คุณโกหกนาคมาตลอด
มาฆ
เบาๆ หนอยคุณ นี่มันไมใชบานเรานะ
(ถอนหายใจ)
ผมขอโทษ ผมจะไมใหมันเกิดขึ้นอีก
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นาค
แตมันก็เกิดขึ้นมาหลายครั้งแลว มาฆ นี่มันไมใช
เมื่อกอนที่เราจะแตงงานกันนะ ตอนนั้น นาค ยัง
พอทําใจได เพราะเห็นเปนเพื่อนรักกัน แตวันนี้
เดี๋ยวนี้ มันไมใชแลว
(เช็ดน้ําตาตัวเอง) (มีตอ)
นาค (ตอ)
คุณเคยคิดถึงหัวอกของนาคบางไหม
ผมขอโทษ

มาฆ

นาค
คุณคิดวา แคคําขอโทษ มันพอแลวเหรอ
ใน. หองโถง – สถาบัน TGR

-

ตอเนื่อง

ศิ เห็น นาค เดินผานประตูเขามาจากดานหลัง ศิ เดินหลีกไปที่อีกมุมหนึ่ง ไมให มาฆ และ นาค เห็น
/ นาค เดินผานมาทางดานหลังของ ศิ แต ศิ แสรงทําเปนมองไมเห็น แต นาค เห็น ศิ แลว
TIGHT ON –

นาค หยุดมองหนาศิ เต็มไปดวยขอสงสัย / ศิ ฝนยิ้ม เอยปากทัก
ไฮ นาค ...

TIGHT ON –

ศิ

นาค (ตอเนื่อง) มอง ศิ ดวยทาที โกรธ / สงสัย / สมเพช แลวเดินจากไป

ศิ พยายามจะเดินไปพูดดวย INTO

FRAME -

มาฆ มาถึง มองไปที่ ศิ

ศิ
มาฆ นี่มันเกิดอะไรขึ้น?
มาฆ มอง นาค ดวยทาทีสงสาร ตําหนิตัวเอง มอง ศิ ดวยทาที เห็นใจ / มาฆ ดูเวลาที่นาฬิกา
ขอมือ เดินจากไป / ศิ มอง นาค มาฆ แยกกันไปคนละทาง มาฆเดินออกประตูไป ศิ ตีหนาเศรา
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ค่ํา เมฆฝนบนทองฟา ตั้งเคามา มองเห็นฟาแลบ ฟาผา เหนือกรุงเทพมหานคร
/ ฝนเทลงมาอยางหนัก ที่หนาบานทาวนโฮม ของนาค

WIDE SHOT –

MATCH CUT:

พายุฝนคะนอง

(INSERT SCENE) –

บนทองฟา

ทามกลางพายุฝน เครื่องบินใบพัดหมุนลําหนึ่ง วิ่งฝาพายุมา เครื่องยนตดานขวาระเบิด เสียหลัก ตก
ลงมากลางเต็นทพัก ขาวของพังยับ / หลังการตกของเครื่องบิน มีทหารและพยาบาล ที่ยังพอ
ชวยเหลือตนเองได พากันเขาไปรื้อคนดูผูบาดเจ็บคนอื่นๆ หมอผูหญิงผูหนึ่ง เดินไปเห็นนายทหารผู
หนึ่งนอนคว่ําหนา ถูกทอนเหล็กทับกลางหลัง เธอจึงยกทอนเหล็กออก และพลิกตัวขึ้น ใบหนาคือ
มาฆวัตร สวนหมอผูหญิงที่ทําหนาตกใจ ก็คือ ใบหนาของนาคอนงค
QUICK CUT:

เตียงนอน – ตอเนื่อง มาฆ ตกใจตื่น มองดานขาง นาค ยังคงนอนหลับหันหลังให มาฆ ยื่นมือ ไป
สัมผัสที่แขนของนาค มอง นาค ดวยความรัก โอบกอดแลวลมตัวลงนอน
ใบหนา – นาค ลืมตาตื่น หันหนาไปมอง มาฆ เห็นเขาหลับไปแลว นาค ถอนหายไป แลวหลับไป
ใน. สํานักงานทหาร – เชา
ดานหลังมองเห็น พลทหาร กําลังชวยกันจัดสัมภาระ และขนสัมภาระ มาวางไวที่เดียวกัน INTO
FRAM – พลโทยุทธ เดินเขามาดูความเรียบรอย สวมหมวก มองไปขางหนา ดวยความมุงมั่น
ใน. หองโถง – เชา
มาฆ ในชุดเตรียมเดินทาง ยืนขางกระเปา
มีน้ําตาซึม ที่ดวงตา หันหนาไปทาง มาฆ

PAN TO -

นาค ยืนที่หนาตาง หันหลังให มาฆ นาค

นาค
มาฆ คะ ที่ผานมา คุณมัวไปสนใจกับคนอื่น แต
คุณ ไมเห็นความเปลี่ยนแปลงของนาคเลยหรือคะ
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มาฆ
(หนากลับมาที่นาค)
มีอะไรเหรอนาค?
นาคทองคะ

นาค

มาฆ ดีใจ เดินเขาไปสวมกอดนาค
มาฆ
นี่ผมจะมีลูกแลวเหรอนี่
(เปลี่ยนเปนกังวล)
นาค ผม ผม ขอโทษ
(นาค น้ําตาไหล กอดมาฆ)
นาค
สามเดือนแลว นะคะ
มาฆ
(ผละจากออมแขนนาค)
นาค จะ ผมจะไปแลว ขอใหพายุราย ที่พัดมา
ปลอยใหมันผานไปเถอะนะ ถาคุณยังเปนอยางนี้
ผมจะไมสบายใจเลย ถาผมไปอยูที่โนน ผมก็จะ
ทุกขไปตลอด เพราะผมไมไดอยูกับเมีย และเฝาดู
ลูกในทองคุณเกิดมา
(เห็นนาคยิ้มไดแลว สบายใจ)
ผมจะเขียนถึงคุณทุกวันเลย ผมสัญญา ผมจะ
กลับมาใหเร็วที่สุด
นาค
(สวมกอดมาฆ แนน)
สัญญานะ นาคฝนไมดีเลย เกี่ยวกับคุณ
(น้ําตาไหลอีกครั้ง)
นอก. บานทาวนโฮม – ตอเนื่อง
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รถยนตและพลทหารขับรถ ยืนรอดานขาง มาฆ เดินหิ้วกระเปาออกมา ตามดวย นาค พล
ทหาร เดินเขาไปชวยหิ้วกระเปาใบใหญ เอาไปขึ้นรถ

f.g.-

มาฆ วางกระเปาที่เบาะหนา แลวหันไปสวมกอดนาค แลวขึ้นรถ พลทหารขับรถวิ่ง
ออกไป มองเห็นระยะไกล ระหวาง รถวิ่งไปที่ถนนใหญ กับนาค ที่ยืนโบกมืออําลาอยูหนาบาน
ZOOM OUT -

EXTRABLISHING SHOT –

สนามบิน / เครื่องบิน ขึ้นสูทองฟา
DISSOLVE TO:

ใน. หองโถงชั้นลาง – สถาบัน TGR

-

เย็น

โถงชั้นลาง นาฬิกา บอกเวลา 16.00 น. เริ่มมีคนทะยอยเดินออกจาก หองทํางาน เพื่อกลับบาน
ใน. โตะทํางาน – หองทํางานของนาค – ตอเนื่อง
ใกล มองเห็น รูปถายประจําตัวของนาค ติดอยูที่มอนิเตอรบนโตะ ใกลๆ มีกระเปาถือวางอยู นาค มา
ความันเอาไป มองเห็นหนาทองของนาคโตขึ้นเล็กนอย
โถงชั้นลาง – ตอเนื่อง
มีคนทะยอยเดินออกจากอาคารมากขึ้น นาคเดินมาถึงเกือบกลางหองโถง หยุด เอามือลูบหนาทอง
แลวเดินยอนกลับไป PAN TO – ศิ มองไปที่นาค
ที่ หองน้ําหญิง นาคเดินหายเขาไปขางใน

CUT IN –

ศิ เดินเขาไปที่ประตูหองนําหญิง

ใน. หองน้ําหญิง – ตอเนื่อง
นาค กําลังกมหนา ที่อางลางหนา ดูเหมือนเพิ่งจะผานการอาเจียน นาค–ศิ
รีบเอากระดาษเช็ดหนาสงใหนาค นาค มองหนา ศิ ยังคงยื่นให นาค รับมา

FOCUS -

ศิ เขามา

ศิ
เปนอะไรมากไหม? ยังไปไหวนะ
นาค สายหนา มองกระจก ยืดตัว จัดแตงผมใบหนา จนรูสึกดีขึ้น เดินเบียด ศิ ออกไป ศิ ถอน
หายใจ เดินตามออกไป
โถงชั้นลาง – ตอเนื่อง
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ศิ เดินตาม นาคไป
ศิ
นาค แนใจนะวาไมเปนอะไร ใหเราไปสงไหม?
นาค ไมสนใจ เดินไปที่ประตู
นอก. หนาตึกสถาบัน TGR

–

บาย

วันนี้แดดจัดมาก นาค เดินออกพนประตู แสงแดดสองตรงใบหนา นาครีบหลบแสงแดด เอามือปอง
แดด เดินตอไป
DISSOLVE TO:
SEQUENCE: 10 WIDE SHOT –

ดาวเต็มทองฟา แผคลุมแคมปที่พักของทหารจีน

ใน. แคมปทหารจีน – แคปซูลหองพัก – กลางคืน
มาฆ ในชุดนอน เดินมาที่เตียง หยิบรูปถายที่ลิ้นชักออกมาดู นั่งลงที่ขอบเตียง หยิบโทรศัพท
iphone ขึ้นมา คียขอมูลลงไป
SPFX: SCREEN iphone

มาฆ (text)
ที่รัก ผมคิดถึงคุณ ขอคุยกับลูกในทองหนอย
นาค (text)
อะไรกัน นี่เพิ่งแคเดือนที่หาเองนะ
มาฆ (text)
คุณก็เอาขอความใหลูกดูซิ
ใน. หองนอน – ค่ํา
SPFX: SCREEN iphone –

ตอเนื่อง

นาค นั่งเขียนตอบดวย ipad ที่โตะในหองนอน
นาค (text)
คุณนี่ ตลกจัง คุณปลอดภัยไหม เปนหวงจะแย
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ใน. แคมปทหารจีน – แคปซูลแล็บ – กลางวัน
มาฆ ในชุดคลุมพลาสติก เดินเขาประตูแล็บมา ในมือหิ้วถุงพลาสติกผนึกปากถุงแนน ขางในบรรจุ
วัตถุบางอยาง สงให ฉีฟง ที่นั่งคูกัน ฉีฟง รับมา ตรวจดูขอมูลที่กํากับบนถุง แลวคียขอมูล ลง
คอมพิวเตอร
SPFX: SCREEN iphone –

ตอเนื่อง

มาฆ (text)
ไมตองหวงนะ มันเพิ่งเริ่มตน ก็หนักหนอย แตผม
เปนหวงคุณมากกวา
นาค (text)
ไมเปนไร นาคดูแลตัวเองได คุณนั่นแหละ
ถาเขาใหพัก ก็พักนะ อยาโหมงาน
นอก/ใน. แคมปทหารจีน – บาย -

TRACKING

ทหารจีนคนหนึ่ง ไดรับบาดเจ็บ ถูกเพื่อนทหารพยุงเขามาในแคมป นอนบนเตียง ที่อยูขางๆ แคปซูล
แล็บ เคาะประตูเรียก พลโทยุทธ ออกมาดู ตามดวย มาฆ
พลโทยุทธ
(พลิกดูแผล มองหนา มาฆ)
แนวรบของเมียนมา เริ่มใกลเขามาแลว
CUT TO:

นอก. ทาวนโฮม – สาย
ที่ประตู มีพนักงานสงสาร มาเคาะประตู
SUPERIMPOST: 1

พฤษภาคม 2039

ใน. ทาวนโฮม – ตอเนื่อง
นาค ในชุดคลุมทอง คอยๆ เดินลงบันไดมาที่ประตูหนาบาน พอประตูเปดออก นาคตองเอามือปอง
หนา และหันกลับเขา
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นาค
คุณ ชวยปดประตูใหที
แมบาน ออน รีบเขามาพยุง พานาคไปนั่งที่โซฟา เดินกลับไปรับหนังสือ แลวเอามาสงใหนาค
ใน. ที่ทํางาน สถาบัน TGR

–

กลางวัน

นาค ในชุดคลุมทอง สวมแวนตาพลางแสง นั่งเขียนขอความดวยมือ รวบรวมรูปภาพราวสิบภาพ
คอยๆ ใสลงไปในซอง
CROSS FADE:

ใน. แคมปทหารจีน – แคปซูลแล็บ – กลางวัน
ที่โตะทํางาน มาฆ รับซองเอกสารจาก ทหารผูสงสาร เปดดูภาพขางใน /นาคอุมทองขึ้นบันได /ใส
แวนอําพรางแสง /หมอตรวจครรภ /ใสแวนเขมเลือกซื้อของ มาฆ คลี่จดหมายออกอาน
มาฆ นั่งกุมขมับ ตาแดงๆ เศราๆ พลโทยุทธ เดินมาที่โตะของมาฆ ชําเรืองดูกองภาพ ที่วางอยู
ขางๆ แลวเอามือตบไหลเบาๆ เชิงเห็นใจ แลวเดินผละไป
CUT TOl

ใน. ทาวนโฮม – เชา
หองนอน มีมานปดหนา หองโถงทางเดิน ก็มีมานปด หองครัวยังไมมี ที่หองรับแขก มานอยางดีถูก
ติดตั้งไว หนาตางทุกบานถูกปด มีเพียงบานเดียวที่แงมเปดใหแสงเขามาเล็กนอย ภายในใหแสงอุน
คลายกลางคืน
ที่ประตูเขาบาน ศิ เปดประตูเขามา เห็นสภาพของนาคแลว รูสึกสงสารเพื่อนมาก
นาค นั่งสวมแวนคอนขางเขม อยูที่โซฟา คนเดียว เอามือปองหนา มองที่ศิ
ศิ

โธ! นาค
(เดินเขาไปนั่งใกลๆ นาค)
อยูคนเดียวเหรอ พี่ออน ไปไหนเสียละ
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นาค
เคากลับไปบานที่ตางจังหวัดแลว เราเลยตองอยู
คนเดียว
ศิ เขยิบเขาใกล นาค รูสึกสงสารเพื่อนจับใจ
ศิ

(จริงจัง)
นาค ยังนับเราเปนเพื่อนอยูไหม
(แววตาของนาค เปนมิตร)
เราขอโทษ ขอใหเรื่องนั้น มันเปนอดีตที่ไมมีวันจะ
หวนกลับมาอีก เราจะยังเปนเพื่อนกัน เหมือนวัน
กอนๆ นะจะ นาค
นาค พยักหนา ศิ สวมกอดเพื่อน ยิ้มดีใจ
CUT TO:

ใน. รถยนต – ค่ํา – TRAVELING
ธนา ขับรถ ชมบรรยากาศเมืองพัทยา เสียงโทรศัพทเขา กดรับสัญญาณที่ earphone
ธนา
ฮัลโหล ธนาพูดครับ
(หยุดรอ)
เฮ! หมอ นายหายไปนานเลยนะ เหตุการณที่นั่น
เปนไงมั่ง
ใน. อาคารทดลอง – เย็น
ดานหลัง มองเห็นกรงลิง สุนัข ที่กรงของกระตาย เจาหนาที่ชาย 2 คน กําลังชวยกันฉีดวัคซีนให
กระตายตัวหนึ่ง เสร็จแลว ยายมันมาที่กรงอันใหม ที่มาฆรออยู มาฆ เสียบปรอทวัดอุณหภูมิที่กน
ของมัน ขณะพูดโทรศัพท
มาฆ
ตอนนี้สงบชั่วคราว มาไดสองสามวันแลว เราไมได
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อยูตรงที่เขายิงกัน วันๆ ก็ยุงแตเรื่องทดลอง มันมี
ของใหเลนเยอะ
INTERCUT

มาฆ / ธนา
ธนา
อยามัวแตบางานนะหมอ กินกินซะบาง กินเจไมใช
เหรอ ก็คงชอบละซิ ที่เมืองจีน มีผักเยอะ
มาฆ
นี่มันสนามรบ เลือกไมไดเทาไหรหรอก แตก็พออยู
ไดนะ เออ ธนา จําเรื่องที่เราเคยคุยกันไดไหม?
กอนที่เราจะมาเมืองจีน
ธนา
เฮ นายตองเปลี่ยนใจแลวแนๆ ถึงไดโทรมา
มาฆ

ใช เออ ไมใช
(หยิบปรอทออกจากกนของกระตาย
ขึ้นมาดู)
ตกลงเราจะซื้อบานหลังนั้น ตอนนี้ นาค เคา
ลําบากแย คือ นายเขาใจนะ คนทองแก ขึ้นลงชั้น
บนคงลําบาก
ธนา
ได ไดเลย เอาเปนวา นายกลับเมืองไทย เมื่อไหร
คอยมาทําสัญญาก็แลวกัน แลวจะใหเราทําอะไร
เพิ่มอีกไหม?
มาฆ
ก็เรื่องมานหนาตาง ไมรูวาศิตองการแบบไหน
ชวยหนอยนะเพื่อน บาย
ธนา วางสาย ขับรถตอไปสุดสายตา

Screenplay : alive

by SUDIN CHAOHINFA,

film school.

76.
CUT TO:

SEQUENCE: 11

นอก. ทาวนโฮม – ค่ํา

มีพวกหัวขโมยสองคน ขี่จักรยานยนต มาแอบดอมๆ มองๆ อยูขางนอก แลวก็ไป
ใน. ทาวนโฮม – เชา (วันถัดมา)
ศิ เปดประตูเขามา พรอมดวย นวล หิ้วกระเปาผามาดวย / นวล ตกใจ ที่เห็น นาค ออกมาจากมุม
มืด แลวสวมแวนตาอีกตางหาก
ศิ
นวล คอยอยูเปนเพื่อน พี่หมอเคาใหดีๆ ละ ชวย
ทํางาน โนนนี่ เหมือนที่เคยชวยคุณยายนั่นแหละ
นาค
ชื่อนวลเหรอ สวยนะเรานะ
(นวล ยิ้มอาย)
โดยเฉพาะตอนยิ้ม ดูเหมือนเด็กวัยละออน
แลวนี่จะใหอยูชวยนานถึงไหนละ?
ศิ
ก็จนกวานาคจะคลอดนั่นแหละ ... งั้น เรากลับ
กอนนะ มีอะไรโทรบอกเราไดตลอดเวลาเลยนะ
นาคพยักหนารบ / ศิ คอยๆ แงมประตู ออกไป นวลตามไปปดประตูให
DISSOLVE TO:
SEQUENCE: 12

ใน. ทาวนโฮม – หองรับแขกชั้นลาง – ค่ํา
เสียง ในหองน้ํา
นาค (O.C.)
อูย! นวล พี่เจ็บจังเลย
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นวล พยุง นาคทองโตเห็นชัด ออกมาจากหองน้ํา เดินมาที่โซฟา
SUPERIMPOST: 8
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นวล
พี่หมอ อดทนหนอยนะ คอยๆ เดิน
(พยุงตัว นาค ลงที่โซฟา)
ดูหนาพี่หมอซีดจัง นวลวา โทรเรียกพี่ศิดีกวานะ
นวล ผละจาก นาค เดินไปที่โทรศัพท ยกหู กดเบอรโทร
DISSOLVE TO:

นอก. ทาวนโฮม – กลางคืน
มีรถปกอัพ วิ่งมาจอดหางจากตัวบานของนาค แลวปดไฟหนา ตัดไปที่ POV - สายตาคนราย
มองดูรอบๆ หนาบานซาย ขวา จากประตูใหญหนาบาน ไตไลขึ้นไปชั้นบน ถึงหลังคา แลวกลับลงมา
ที่ประตู เมื่อไดยิน เสียง ขลุกๆ ขลักๆ เหมือนขนยายสิ่งของ จากขางในบาน
ศิ (O.C.)
นาค เธอไมเปนอะไรแลว เรากลับกอนนะ นวล
อยาหางพี่เคานะ อยาลืมเอาโทรศัพทไวกับตัว
ดวย ... ไปละ
สายตาคนราย (ตอเนื่อง) มองเห็นประตูเปดออกมา ศิ เดินไปขึ้นรถ สตารทรถ แลวขับ
ผานประตูใหญหนาบานออกไป
POV -

ใน. ทาวนโฮม – หองนอนชั้นบน – ตอเนื่อง
นวล ชะโงกหนาออกหนาตาง มองซายขวา แลวปดหนาตาง รูดมานปดสนิท / นาค นอน คลุมผา
หม ที่เตียงนอน หันหนาบอก นวล
นาค
นวล นอนกับพี่ก็ไดนะ
นวล
งั้นนวลไปเอาผารองพื้นกอน
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นาค
ไมนอนบนเตียงกับพี่เหรอ?
นวล
ไมหรอกจะ นวลจะนอนที่พื้น
นาค
งั้นก็ตามใจ เออ กอนนอน อยาลืมหรี่ไฟใหพี่ดวย
นะ แลวก็ล็อคประตูชั้นลางดีแลวหรือยัง
นวล
ล็อกแลว แต นวลจะไปดูอีกทีนะ นวลจะลงไปเอา
ผาปูนอนดวย
นวล ทําหนาตื่นเตน คอยๆ เดินลงบันได บรรยากาศมืดสลัวนากลัว นวล ถึงชั้นลาง นิ้วกดปุมสวิชท
ไฟ แตไมติด กดอีกสองสามครั้ง ไฟก็ไมติด นวล ยิ่งตื่นเตนใหญ คอยๆ ยองไปควาผาปูรองพื้น ผา
หม ไดแลว รีบเดินไปที่บันได / ตัวล็อคหนาตางบานหนึ่ง เปดคางไว / นวลวิ่งขึ้นไปขางบนดวยความ
กลัว เปดประตูหองนอน นาค หลับไปแลว นวลปดประตู ถอนหายใจ
ทองฟามืด ไฟจากเสาไฟฟา สองเห็นถนนหนาทาวนโฮม ดูคอนขางเงียบ มอง
ไกลๆ เห็นรถปอัพ ยังจอดอยูที่เดิม
WIDE SHOT –

ใน. ทาวนโฮม – หนึ่งชั่วโมงถัดมา
ในหองรับแขกชั้นลาง เทง คนรายวัยรุน งัดหนาตางบานที่ไมไดล็อค เขามาไดกอน เดินไปที่กลาง
หอง / นุย คนรายวัยเดียวกัน เพิ่งลอดพนหนาตางเขามา ที่หลังของ นุย สะพายกระเปาเปใบใหญ
ในมือถือไฟฉาย เทง เอาไฟฉายออกมาสองไปรอบๆ หอง หองวางเปลา ไมมีของมีคา ที่วางทีวีวาง
เปลา ตูเย็นมีแคของกินเล็กๆ นอยๆ เขาไปในหองครัว ก็มีแตเครื่องครัวที่ไมนาขโมย เทง เดินขึ้น
บันไดหายไปขางบน
นุย เอื้อมมือไปที่ลิ้นชัก ปรากฏเงาวูบผานดานหลัง นุย ตกใจ หันหลังกลับ สองไฟไป
กระทบใบหนา ตุกตา Chucky นุย ตกใจกนกระแทกพื้น ไฟหลุดจากมือ กระทบพื้น
ANGLE -

หองนอนชั้นบน – ตอเนื่อง นวล ไดยินเสียง แกก ลืมตาโพลง ทําหนากลัว เอาผาหมคลุมโปง
นอนตอ
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ANGLE -

นุย (ตอเนื่อง) มองเห็น เทง เดินลงบันไดมา เทงทํามือ ชูส ปากขมุบขมิบดา นุย

เทง เดินไปตบหัว นุย แลวใหสัญญาณ ออกจากบาน / นุย ยังยืนรีรอสอดสายสายตาไปรอบๆ หอง
นุย
(กระซิบ)
แมง! ไมมีหาอะไรเลย กูไมมาเสียเที่ยวหรอกวะ
เทง ลอดออกทางชองหนาตางเดิม หายออกไป
นอก. ทาวนโฮม – ตอเนื่อง
เทง คอยๆ ยองออกจากหนาตาง เกือบถึงหนาประตูใหญ หันหลังกลับไป ไมเห็นเพื่อน รูสึกไมพอใจ
เดินยอนกลับไป เห็น นุย กําลังลอดออกจากหนาตาง แตติดกระเปาที่หลัง เทง เดินเขาไปหา มือหนึ่ง
จับแขนนุยกระชาก อีกมือกดกระเปาที่ตุงหลังใหยุบลง จึงหลุดออกมาได แลวพากันไป
ที่รถยนตปกอัพ เทง นุย เดินมาที่รถ
เทง
มึงทําหาอะไรของมึงเนี่ยะ ไอนุย
นุย
(เอียงหลัง ยิ้มยักคิ้วให)
ดีกวาไมไดอะไรเลย
เทงรื้อกระเปาออกดู เปนผามาน เทงมองหนานุย แลวสายหัว พากันขึ้นรถแลวขับออกไป
CUT TO:
WIDE SHOT –

หมูบานชลประภา – เย็น

มองเห็นบานหรูหลายหลัง หลังหนึ่งคอนขางสวยกวาทุกหลัง อยูตรงใจกลาง สุดถนนปลายทางเขา
หมูบานพอดี รถของศิ วิ่งเขาไปจอดที่หนาบานหลังที่อยูใจกลาง ศิ นาค ลงจากรถพยาบาล นวล หิ้ว
กระเปาใบใหญ ลงเปนคนสุดทาย ธนา ออกมาจากบาน
ธนา
เชิญดานในเลยนะครับ มาดูซิวาจะถูกใจไหม
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ใน. บานนาคอนงค – ตอเนื่อง
ชางติดมานหนาตางเพิ่งเสร็จ PAN TO – ประตูบาน เปดออก ศิ พา นาคเขามา พรอมกับ คุณ
ธนา DOLLY TRACK - นาค ถอดแวนตาสีเขมออก มองไปรอบๆ ยิ้มพอใจมาก
นาค
สวยจัง ขอบคุณมากนะคะ คุณธนา ที่เปนธุระ
เรื่องมานหนาตางให
ธนา
โอ! ไมใชครับ เปนฝมือ คุณเอ ภรรยาผมเอง เธอ
ถนัดเรื่องนี้ครับ ผมจัดหองนอนคุณไวชั้นลางให
เผื่อวาคุณจะขึ้นไปชั้นบนไมสะดวก สวนหอง
อื่นๆ หองครัว หองน้ํา คุณนาคอนงค ลองเดินดู
อีกทีก็ไดครับ
นาค เดินดูไปไดครึ่งรอบของหอง
นวล
นวลวา พี่หมอ นั่งที่โซฟากอนเหอะ เพิ่งไปหาหมอ
มา เดี๋ยวจะเปนอะไรขึ้นมาอีก
นาค พยุงทองแก ไปนั่งที่โซฟา ชางทําผามาน ขนอุปกรณออกจากบานไป ธนา เดินเขามานั่งที่โซฟา
นาค
คุณธนา เรื่องมานตกแตงเนี่ยะ คุณคิดยังไง?
ธนา
ผมก็วาดูดีนะ แตก็ขึ้นอยูกับคุณนาคอนงค ถาไม
พอใจตรงไหน จะใหเปลี่ยนก็ไดนะครับ
นาค
แหม คุณ ไมใชเรื่องนั้น ดิฉัน หมายถึงคาใชจาย
ทั้งหมดเนี่ยะ
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ธนา
เอาไวให มาฆ เคากลับมากอนก็แลวกัน แลวคอย
คุยกันตอนนั้นทีเดียวก็ไดครับ
นวล
สวยอยางงี้ คงแพงนาดู นวลวาตองหลายหมื่น
แนๆ
ธนา
ฮะ ฮะ ฮะ ไมเทาไหรหรอกครับ แคสามแสนเอง
นวล ตาคาง นาค หลบสายตา ธนา สบตากับ ศิ
ธนา

(ตอ)
ประตูบานทุกบาน คุณสามาารถเปดฟงกชั่น ใหปด
หรือเปดอัตโนมัติไดนะครับ ตอไปคุณไมตองกลัว
ขโมย ระบบรักษาความปลอดภัย ของบานหลังนี้
ไววางใจไดครับ
(ยื่นแฟมคูมือ)
นี่ครับ คูมือควบคุมระบบทั้งหมด รวมทั้งระบบ
วงจรปด ตอนนี้ มันทํางานอัตโนมัติอยูนะครับ
(ดูนาฬิกาที่ขอมือ)
ถามีอะไรขัดของ โทรถึงผมไดทันทีเลยนะ พอดีผม
มีนัดนะครับ คืนนี้ ก็ขอใหนอนหลับฝนดีนะครับ
สวัสดีคะ
หวัดดีครับ

นาค
ธนา

ธนา ออกจากบานไป ศิ เดินดูรอบๆ บาน
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ศิ
นาค คืนนี้ เธอจะใหเรานอนเปนเพื่อนไหม?
นาค
ไมรบกวนศิแลวละ แคใหนวลอยูเปนเพื่อน ก็ดีแลว
อีกอยาง ที่นี่มิดชิดปลอดภัยกวา ที่บานโนนเสียอีก
ศิ
ถางั้นเรากลับกอนนะ ทิ้งแมไวคนเดียว นวล พี่
กลับกอนนะ อยามัวนอนหลับเพลินละ ดูพี่เคาให
ดีๆ
ศิ เปดประตูออกไป ค่ําพอดี ขางนอกแสงแดดไมมีแลว นาคมีความสุขที่สุดในรอบหลายเดือน
นาค มองเห็น นวลยืนอยูที่ประตูใหญ กําลังคุยกับ เด็กผูชายกับเด็กผูหญิง เห็นนวลยืน
บอก เด็กสองคนนั้นใหเขามาในบานกอน นวลแลวชี้มาที่ นาค พวกเขาสายหนา แลวโบกมือลากัน
นวลกึ่งเดินกึ่งกระโดดเขาบาน อยางมีความสุข

POV –

DISSOLVE TO:
SEQUENCE: 13 WIDE SHOT –
SUPERIMPOST:
MONTAGE –

หมูบานชลประภา ยามรุงอรุณ

9 พฤษภาคม 2039

นวล / นาค ในบานใหม
นาค (V.O.)
(เสียงโทรศัพท)
แมจา นาคใกลจะคลอดแลว อยากเจอแมจัง
อยากใหแมอยูใกลๆ นาคไดบานใหมแลว กําลังจัด
ของอยู แมมาหาหนูไดไหม มาพรุงนี้เลยนะ

A)

หองรับแขก - นวล จัดวางหนังสือ / โคมไฟ / รูปภาพ / นาฬิกา ตามที่นาคสั่ง

B)

หองครัว – นวล จัดถวยชาม / เอาของเขาตูเย็น / นั่งกินสมตํา

C)

หองน้ํา – จัดวาง สบู น้ํายาสระผม / ทดสอบน้ําไหล / เผลอฉีดน้ําเปยกใสตัวเอง
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D)

หองนอน – จัดแจกันดอกไม เปลี่ยนผาปู สองสามครั้ง ไมถูกใจ เปลี่ยนอีก

E)

ระเบียงบาน – วางกระถางดอกไม เอาผาออกตาก

END OF MONTAGE

หนาปทมนาฬิกา 16.00 น. ตัดไปที่ นวล นอนหอบ หลับตา แผกลางหองรับแขก มือ
ขวาถือ แปลงขนไก มือซายถือขันน้ํา / C.U.- มือขวาของนวล นาค หยิบแปลงขนไกออก เอา
แบงคพัน 3 ใบ ใสไวแทน / นวล กรี๊ด ดีใจปนเหนื่อย ลุกขึ้นนั่ง ยิ้มหายเหนื่อย
C.U.-

โตะอาหาร – ค่ํา
นาค กับ นวล นั่งกินอาหารค่ํา
นวล
พี่หมอ นวลขออนุญาตไปหายายซักหนอยได
เปลา?
นาค
อะไรกัน มาไมกี่วัน ก็คิดถึงคุณยายแลวเหรอ ก็
พี่ศิเคาบอกวา คุญยายดูแลตัวเองไดนี่
นวล
ไมใชคุณยายผุสดี แตเปนยายของนวลเอง
นาค
อาว ไมยักรู ยายของนวลนะ อยูที่ไหนละ แลวจะ
ไปยังไง เด็กสาวๆ ไปไหนคนเดียวอันตรายนะ พี่
ไมใหไปหรอก
นวล
เถอะนา พี่หมอ นวลไมไดไปคนเดียว เออ พี่หมอ
เห็นเด็กสองคน ที่มาหานวล เมื่อวานตอนค่ําหรือ
เปลา นั่นนะ นองของนวลเอง
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นาค
แลวทําไมไมพาเขาบานละ นวลนี่ นองมาหาทั้งทีก็
ไมบอก
นวล
คือวา คือ นวลเกรงใจ ก็เลยบอกกับนองวา ตอน
ค่ําใหมารับ นะ พี่หมอนะ นวลไป แปบบบ เดียว
เอง ไมไกลหรอก อยูถัดไปสามซอย
นาค มองนวล ครูหนึ่ง คิดหลายๆ เรื่อง
นาค
งั้น ก็เอาซิ แตอยาไปนานนะ พี่อยูคนเดียว ถาเกิด
พี่เปนอะไรไป เธอตองรับผิดชอบนะ
(นวลทําหนาไมดี นาคยิ้มตัดบท)
ไมหรอกนา พี่ลอเลน ไปซิ แลวก็รีบมา
นวล ควากระเปาถือ เดินไปที่ประตูรั้วหนาบาน มีเด็กผูชายกับเด็กหญิงมารับ และพากันไป
FADE TO:
FORWARD SCENE

ทองฟาเหนือหมูบานชลประภา มืดคลึ้มดวยเมฆหนา ฟาแลบ สภาพอีกไมนานฝนจะตกหนัก
นอก. บาน – กลางคืน
LONG SHOT –

บาน มองเห็นแสงสวางรําไร ลอดออกมาจากหนาตาง ฝนเริ่มลงเม็ด

ใน. บาน – ตอเนื่อง
นาค ชะเงอมองไปที่หนาตาง กระวนกระวายใจ เดินไปมา เสียง ฟาผา ใกลๆ นาค ตกใจ หลังชน
แผงตูหนังสือ หนังสือหลน ไฟฟาดับ แลวก็ติด
INSERT -

นอกบาน ลมพัดแรง ฝนตกหนักมาก ตนไมใหญ ลมลงขวางทางเขาออกหมูบาน

รถยนตชนกัน -

END
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ไฟฟาในบาน ดับวูบลง นาค พยุงตัวลุกขึ้น เดินไปควาไฟฉาย ที่เคานเตอร เจ็บทองคลอด ไฟฉาย
หลนจากมือ กระเด็นไป แตไฟยังติดอยู คอยๆ คลานไปควาไฟฉายอีก เจ็บมากขึ้น แตพยายามคลาน
ไปควาโทรศัพท กดเบอรโทร
นาค
อูย! รับซิ นวล โอย!
ฟาคํารามลั่น อีกครั้ง นาค ยิ่งกลัวหนักขึ้น คลานไปที่โซฟา กดเบอรโทร 1111 ตรงกับเบอรในการด
ของโรงพยาบาล เงียบสายถูกตัด สายตาของนาคตื่นกลัวหนักขึ้น มองซาย ขวา
น้ําคร่ําเริ่มไหลออกมา นาค ควาไฟฉาย พยุงตัวไปที่ประตูหองนอน
ใน. หองนอนของศิ – ตอเนื่อง
โทรศัพท เสียงอยูใน docking บนโตะ สั่น มองเห็นดานหลัง ศิ นอนหลับ สั่น อีก ศิ พลิกตัว
งัวเงีย เอามือแตะปุมรับที่ docking ขณะที่ตายังหลับ เสียงดังจาก docking
นาค (O.S.)
ศิ ชวยดวย เราไมไหวแลว
ศิ ลืมตาโพลง มือดึงผาออกจากตัว รีบลุกจากเตียงออกไป
ใน. บาน – ตอเนื่อง
แสงจากไฟฉาย ที่หลนบนพื้น มองเห็น น้ําคร่ําไหลออกมา นาค หนาเสีย ทรุดลงนั่งที่พื้น
ถนน – (ตอเนื่อง) ฝนยังตกอยู มองเห็นรถยนตของศิ วิ่งผานไปอยางเร็ว / ใบหนา ศิ วิตกกังวล
ขณะขับรถ
ถนนหนาบาน – (ตอเนื่อง) ตนไมลมขวางทาง ศิ ขับรถยนตเบี่ยงหลบไป
ใน. บาน – ตอเนื่อง
ศิ เปดประตูบานเขามา ไฟหนารถสองเขามาถึงในหอง
ภาพที่ ศิ เห็น หนังสือ ขาวของบางหลายอยาง ตกที่พื้น กวาดสายตาเห็น นาค นั่งกับพื้น หมดแรง
ศิ รีบเขาไปพยุงตัว
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ศิ
อุย! นาค อยาเพิ่งเปนอะไรนะ
(ประคองนาคไปที่ประตูบาน)
นังนวล มันหายหัวไปไหนเนี่ย
นอก. บาน – ตอเนื่อง
ฝนเริ่มหยุดแลว ศิ ประคอง นาคไปขึ้นรถ แลวรีบขับรถออกไป
ไฟฟามาแลว ไฟฟาในบานติด ประตูหนาบานที่ยังแงมอยู ปดเองและล็อคอัตโนมัติ
ถนน – (ตอเนื่อง) ฝนหยุดตกแลว มองเห็นรถยนตของศิ วิ่งผานไปอยางเร็ว / ใบหนา ศิ วิตกกังวล
มอง นาค ขณะขับรถ ใบหนานาค ซีดขาว บูดเบี้ยวดวยความเจ็บปวด กระโปรงคลุมทอง เปยกแฉะ
โรงพยาบาล – ลานจอดรถ

OPD

รถวิ่งไปจอดตรงประตู เจาหนาที่พยาบาล เอารถเข็นมารับนาคเขาไปขางใน
ใน. โรงพยาบาล – หองฉุกเฉิน – ตอเนื่อง
นาค ถูกเข็นเขาไปที่หองฉุกเฉิน ศิ ตามไปติดๆ นาค หมดสติ บรุษพยาบาล
ยกนาคขึ้นเตียง รีบใชเครื่องมือชวยหายใจ นาคหนาซีด
REALITY SHOT –

ภาพในความคิด / นาคกับมาฆนั่งคุยหัวเราะกัน บนสะพานที่บานของแม / ภาพแตงงาน /
ภาพหัวเราะของมาฆ เมื่อเห็นลูกคลอดออกมาแลว / ภาพมาฆ เขยาตัวนาคใหรูสึกตัว ปดความรูสึก

SPFX:

นอก. หองฉุกเฉิน – ตอเนื่อง
ศิ มองเขาไป มองเห็นหมอพยายามจะชวยชีวิตนาค / ใบหนา – ศิ ตกใจ มือปดปาก รองไห
END REALITY SHOT
CUT TO:

ใน. แคมปทหารจีน – แคปซูลแล็บ – กลางคืน
ดานนอก ฝนตกเม็ดใหญ มันตกมานานเปนชั่วโมงแลว ฟาแลบเปนระยะ
มาฆ กับ รต.ฉีฟง ในชุดกันฝน เดินถือซองตัวอยางวัตถุเขามาในแคมป ฉีฟง ถอดเสื้อกันฝนแลวเขา
ไปในแคปซูลแล็บ มาฆ ถอดเสื้อกันฝนออก ยืนนิ่ง หันไปมองที่ทางเขาแคมป วางถุงวัตถุในมือลง
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ลวงไฟฉายออกมา เดินไปที่ทางเขาแคมป ฝนยังตก แสงจากฟาแลบ / C.U.- มาฆ มองเห็น
นาค อุมทองยืนอยูกลางสายฝน มาฆ เดินเขาไปหา
มาฆ
นาคจริงๆ ดวย คุณมาไดยังไงนี?่
ที่พื้นดิน ดินคอยๆ ยุบลง มาฆกับนาค กมลง มอง ดินยุบลงอีก / ภาพมุมสูง มาฆ กับ นาค หลน
ลงไปในรูดินยุบ
END OF FORWARD SCENE / BACK TO:

มาฆ / นาค ตกใจตื่นกลางดึก

INTERCUT/MATCH CUT –

CUT TO:

นอก. สถานีรถไฟฟา – กลางวัน
รถไฟฟาจอด ประตูเปด เห็นคนมากมายลงจาก ผกาวรรณ กับ แวว เดินปะปนกับฝูงคน หิ้วกระเปา
ใบเล็กๆ คนละใบ
ANGLE ON –

ผกาวรรณ / แวว
แวว
ปา จะมีหลานแลว แวว อยากเลี้ยงเด็ก นารักดี
ผกาวรรณ
อาว แลวใครจะดูลุงละ
ก็ปาไง

แวว

ผกาวรรณ
นาเคายังไมคลอดเลย ก็จะแยงกันเลี้ยงซะแลว
ผกาวรรณ กับ แวว เรียกรถแท็กซี่ แลวขึ้นรถแท็กซี่ไป
SEQUENCE: 14 WIDE SHOT –
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นาค (O.C.)
ไม ไม มันเปนภาพหลอนนะ หรือไมก็แคความฝน
SUPERIMPOST:

10 พฤษภาคม 2039

ใน. สถาบัน TGR – หองสอบประวัติจีโนม – สาย
นาค ชุดคลุมทอง นั่งที่เกาอี้สอบประวัติ ในมือยังถือแวน หันหนาไปทาง นายแพทยใหญ นายแพทย
ผูทําหนาที่วิเคราะหผลจีโนม เขาสวมแวนตา ยืนใกลกับมอนิเตอร
นายแพทยใหญ
(ผละจากหนาจอ)
มันก็อาจใช แตถานั่นมันเกิดจากความวิตกกังวล
ก็ถือวาไมผิดปกติ แตผลจากการวัดระดับคลื่น
สมอง ขณะที่คุณรูสึกวาเห็นภาพหลอน เออ หรือ
ตอนที่คุณฝน มันชี้ใหเห็นวามันไมใชแคความวิตก
กังวล
นาค
มีอะไรผิดปกติหรือคะ
นายแพทยใหญ
เดี๋ยวนะ ปนี้คุณอายุเทาไหร?
29

คะ

นาค

นายแพทยใหญ เคาะแปนคีย ดูขอมูล จากฐานขอมูลจีโนมของนาค แสดงสีหนาบงบอกวา มีสิ่งไมดี
เกิดขึ้นกับ นาค มองไปที่นาค / ใบหนา – นาค แสดงวิตกกังวล
(ตอ)
มีอะไรหรือคะ?
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นายแพทยใหญ
(เดินไปอยูตรงหนา นาค ถอดแวนตา)
สายตาคุณ ชวงนี้เปนไงมั่ง?
นาค
สัมผัสแสงจามากๆ มันรูสึกเจ็บ ปวดหัว
โดยเฉพาะชวงสองสามวันนี้ แทบจะสัมผัสแสง
ไมไดเลย ดิฉันเลยตองสวมแวนนี่ตลอดเวลา เวลา
ออกไปขางนอก
นายแพทยใหญ
คุณนาคอนงค โรคมานตาแพแสง จะแสดงอาการ
เมื่อคุณมีอายุ 29 ป อันนี้คุณก็รูดีใชไหม และมัน
ถายทอดถึงลูกในทองดวย การคลอดเองตาม
ธรรมชาติ จะไมปลอดภัยทั้งแมและลูก ผมขอ
แนะนําวา ใหคุณคลอดโดยวิธีผา จะเสี่ยงนอยกวา
นาค
แลวดิฉันกับลูกจะปลอดไหมคะ
นายแพทยใหญ
คุณเองก็เคยผาตัดมากอน เรื่องผานะไมนาเปน
หวง แตผลขางเคียงนี่ซิ ผมเองก็ยังไมแนใจ
นาค มองหนาหมอ อยูครูใหญ คิดกังวลหลายเรื่อง
CUT TO:

ใน. บาน – เย็น
หองครัว – นวล จัดเรียงผลไมใสถาด แวว จัดเรียง ผัก ขวดนม ขนมปง ใสตูเย็น
TRACK TO –

ผกาวรรณ ออกมาจากหองน้ํา เห็น นาค กับ ศิ เปดประตูเขามาในบาน
นาค (O.C.)
สวัสดีจะ แม … แมมาถึงตั้งแตเมื่อไหรเนี่ยะ?
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ผกาวรรณ
(ยกมือรับไหว ศิ และ นาค)
สักพักแลวลูก
ผกาวรรณ เดินไปประคองนาค พาไปนั่งที่โซฟา เห็น แวว ออกมาจากหองครัว นั่งที่โซฟาแลว
ผกาวรรณ เอามือแตะที่ทองของนาค
ผกาวรรณ

(ตอ)
ลูกในทองเปนไงมั่ง?

นาค
หมอนัดผาพรุงนี้จะแม
ผกาวรรณ
ศิ แมขอบใจมากนะ ที่ชวยดูแลลูกสาว แลวก็เปน
ธุระใหตั้งหลายอยาง
ศิ
ไมเปนไรหรอกจะ นาค ก็เพื่อนสนิทของศิเอง แลว
อีกอยาง ศิ ก็รวมเปนผูชวยแพทยในวันนั้นดวย ศิ
จะดูแลใหดีที่สุด ไมตองเปนหวงนะคะ
นาค
แลวใครอยูกับพอละจะ มากันจนหมดบานแบบนี้
ผกาวรรณ
ประยงคกับเมียเคา ชวยดูให แมวาจะอยูดูหนา
หลานซักสามสี่วัน ก็คงตองกลับไปดูพอ แตแมจะ
ให แวว อยูเปนเพื่อน เห็นบอกวาอยากเลี้ยงเด็ก
ลองใหมันเลี้ยงจนเบื่อนั่นแหละ คอยเอามันกลับ
นาค ยิ้ม หัวเราะเบาๆ แวว ทําหนาทะเลน ที่จะไดเลี้ยงเด็ก
CUT TO:

นอก. หองผาตัด – กลางคืน
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ที่เกาอี้ ผกาวรรณ กับ แวว นั่งรอผลผาตัด
SUPERIMPOST: 11

พฤษภาคม 2039

ผกาวรรณ มองดูนาฬิกา ลุกขึ้น เอาใบหนาแนบกับชองกระจก ที่ประตู POV – ผกาวรรณ เห็น
แพทยผาตัดสองคน ถกเถียงกัน ระหวาง นายแพทยสมชาย กับ นายแพทยวีระ มีสีหนาเครงเครียด
ครูเดียว พวกเขาก็พากันเขาไปในหองผาตัด มีศิรออยูที่นั่นแลว จากดานนอก มองเห็น เตียงคนไข มี
ปายชื่อ นาคอนงค บุศยประเวศ*
แพทยผาตัด / ศิ ดวงตาของ ศิ วิตกกังวล / แพทยสองคน สบตากัน / ศิ มองหนา
หมอทั้งสองคน แลวมองลงไปที่ นาค ดานหลัง มองเห็นเจาหนาที่ผูชวย สองคนหางออกไป จองมอง
มาที่เตียงผาตัด บงบอกความไมแนใจบางอยาง

ANGLE –

หนาปทมนาฬิกา บอกเวลา 20.00 น.
แวว ยังคงนั่งรอที่เกาอี้ ดวยสายตาเปนหวง ผกาวรรณ ลุกจากเกาอี้ เอาใบหนาแนบกับชองกระจก
ที่ประตู C.U.- ใบหนาผกาวรรณ บงบอกความสงสัย และเปนหวง
CUT TO:
SEQUENCE: 15

สนามรบ – กลางคืน 22.00 น.

แนวสูรบระหวางทหารจีน กับทหารเมียนมา อยูใกลแคมปทหารจีน ทั้งสองฝาย
สาดกระสุนใสกัน ระเบิดตกลงขางแคมป ซายขวาสองลูก อีกลูกหนึ่ง ลงขางแคปซูลแล็บ

WAR SHOT -

ใน./นอก. แคปซูลที่พัก – ตอเนื่อง – TRACKING
มาฆ กับ พลโทยุทธ ออกจากที่พัก มาขางนอก ไดยินเสียงปนปะทะกัน เสียงระเบิด คอยๆ หาง
ออกไป มองเห็นซากหักพังของแคมป มีคนเจ็บ พลโทยุทธ รุดไปชวยคนเจ็บ มาฆ ไปอีกทาง ผาน
ซากของรถยนตที่เพิ่งถูกระเบิด มาฆ หยุด มองไปขางหนา
นาค ในชุดคลุมทอง ผาขาดวิ่นเปนจุดๆ เพราะแรงระเบิด เนื้อตัวมอมแอม ในมือ
อุมลูก พยุงตัวฝาหมอกควัน เดินเขามาหา มาฆ

ANGLE ON -

นาค!
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เทาของมาฆ สะดุดกับซากทอนเหล็กที่ขวางทางอยู ลมลงกับพื้น เงยหนา นาค หายไปแลว มาฆ
สับสนไมแนใจวา นี่ฝนหรือจริง
DISSOLVE TO:
WIDE SHOT –

บานของศิ – เที่ยงคืน

บารเครื่องดื่ม – ศิ นั่งมือกุมขมับ ดวงตาคล้ําและอิดโรย นวล ในมือถือกระเปาใสเสื้อผา ก็ดูเศราๆ
เดินมาหาศิทางดานหลัง
ศิ
นวล ไปนอนไดแลว
นวล
พรุงนี้ นวล ก็ไมตองไปที่นั่นแลวใชไหม พี่หมอ
ศิ พยักหนา ยังนั่งเหมอลอยตออีกสักครู
ใน. บานของศิ – เชา
ศิ เดินลงมาจากบันไดชั้นบน เห็น ผุสดี กดปุมรีโมทไปที่ ชองขาว แลวกดตอไปหยุดที่ ชองการออก
กําลังกายของคนแก
ศิ
แม อยาเพิ่งเปลี่ยนชองไดไหม ลองยอนกลับไป
ชองกอนหนาหนอยซิ ชองขาวนะ
ผุสดี หันมามอง ศิ ทําหนาสงสัย แลวกดไปที่ชองขาว

C.U.-

ทีวี พิธีกรอานขาว

VOICE

เกิดเหตุปะทันอยางรุนแรง ระหวางทหารฝายจีน
กับฝายเมียนมา บริเวณชายแดน เมื่อคืนที่ผานมา
ON SCREEN - TV

ผูสื่อขาว
ใกลกับแคมปที่พักของคณะแพทยทหารไทย ที่
อาสาไปชวยงานวิจัยดานชีวภาพ ใหแกจีน หอง
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แล็บถูกแรงระเบิดเสียหาย หลังจากทหารเมียนมา
ถอนกําลังออกไปแลว คณะแพทยทหารไทยทุกคน
ปลอดภัยดี ทางการจีนไดรีบอพยพพวกเขา ออก
จากเขตแนวรบเปนที่เรียบรอยแลว
ศิ นัยนตาตื่นตระหนก ผละปลายนิ้วมือจากริมฝปาก เลื่อนมาคลําที่หนาอก ถอน
หายใจ ยิ้มออกมา แลวเดินไปเขาหองน้ํา
BACK TO –

ผูสื่อขาว (V.O.)
(fade out)
ตอไปทานจะไดรับฟง รายงานขาวเหตุการณ
ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต ภาคภาษาจีน
SEQUENCE: 16

ใน. บานของนาค – หองรับแขก – เชา

หองนอนของนาค หลังคลอด ผนังติดมานทึบแสง มีเปลเด็กวางเปลา แกวงอยู ดูนากลัว / ที่
หองรับแขก มานปดทับผนังหองทุกดาน ขางในมืด นากลัว
SUPERIMPOST: 12

พฤษภาคม 2039

ประตู – เปดออก แสงสดใสสองเขามาที่หองรับแขก นาค ยังคงสวมแวนดํา ผกาวรรณ ในมืออุม
หลาน แวว กับ นวล หิ้วตระกราใสสัมภาระสําหรับเด็กออน เขามาในบาน นวลปดประตู ไฟฟาเปด
อัตโนมัติ แตเปนแสงหรี่ทําใหหองมีบรรยากาศอบอุน
ทุกคนพากันไปนั่งออกันกลางหองรับแขก ลอมรอบเด็กทารก นาค กมมองดูลูก น้ําตามเริ่มซึมที่
ดวงตา / แวว ยิ้มระรื่น / ผกาวรรณ ยิ้มหัวเราะ จับแกมทารก
แวว
นองนารักจังเลย นวล เห็นมะ
นาค
นวล ถามีธุระจะกลับไปดูแลยายผุสดี ก็ไดนะ
นวล
แต พี่ศิ กําชับ ใหนวลอยูชวยพี่หมอ อีกสักระยะ
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ผกาวรรณ
นั่นซิ ทีแรกแมวาจะอยูตออีกซักวันสองวัน ก็ไมได
แลว ประยงคกับเมียเคามีธุระดวนจะตองไป
ตางจังหวัด แมจะตองกลับไปดูพอ
(หันไปพูดกับ นวล)
ดีแลวละนวล ไมเหงาหรอก เพราะแววก็จะอยู
เลี้ยงนองดวย
แมจะไปเมื่อไหร

นาค

ผกาวรรณ
พรุงนี้ซักตอนสายๆ
ใน. บานของนาค – หองนอนชั้นลาง – ค่ํา
ANGLE –

[?1]

นาค / นวล นาค เอานมใหลูกกิน นวล พับผา
นาค
นวลไมอยู ยายผุสดี ไมเหงาแยเหรอจะ?
นวล
ไมเหงาหรอก ทะเลาะกับพี่ศิ ก็หายเหงาแลว
นาค
เรื่องอะไรกันเหรอจะ?
นวล
ก็เรื่องเดิมๆ พี่ศิกับ ... อุย!
(มองหนานาค)
จะเลาดีไหมเนี่ยะ
นาค
เลามาเถอะนา ศิ กับใครเหรอ?
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นวล
อยาหาวานวลยุงเรื่องเจานายเลยนะคะ
คุณยายเคยวาพี่ศิ ไมใหไปยุงกับ กับ พี่หมอผูชาย
นวลวาก็เลิกไปแลวนะ แตระยะหลัง ก็เห็นยังคุย
กันอยูเลย
นาค
ก็คงจะคุยธุระกันนะ ผูใหญก็ตองคุยธุระกันซิจะ
นวล
อืม! ก็ใชนะ แตเสียงพูด นวลวามันดูอี๋ออกัน
เหมือนหนุมสาวคุยกัน
บรรยากาศ รอบๆ หองเริ่มหมองลง นาค นิ่งเงียบ
SEQUENCE: 17 WIDE SHOT –

บานราง
SUPERIMPOST: 13

บานของนาค – กลางวัน ดูภายนอกเงียบเหงา เหมือน

พฤษภาคม 2039

ใน. บาน – กลางวัน
หองรับแขก – นาคกอดอําลาแม
นาค
แม ... ถานาคแข็งแรงดีแลว จะพาหลานไปเยี่ยม
พอนะจะ
(ผละออกจากอกแม)
แมเดินทางดีๆ ละ
ผกาวรรณ เดินไปที่ประตู เปดประตูออกไป ประตูปดอัตโนมัติ
นาค เดินไปเปดประตูตูเย็น ไฟจาจากตูเย็น นาคตกใจ ผละออก รีบปดประตูตูเย็นทันที
เสียงลูกรอง นาคกลับไปที่หองนอน เห็นลูกในเปลตื่น รองไห กมมอง ชั้นวางผาออม เหลือชิ้นเดียว

ANGLE -
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นาค
(ตะโกนเรียก)
นวล ... แวว
แวว โผลเขาประตูมา นาค เปลี่ยนผาออมใหลูก ลูกหยุดรอง
นาค
นวล หายไปไหนละ?
แวว
เคาบอกวา กลับไปดูยายที่บาน
นาค
นวลนี่ก็แปลก จะไปก็ไมบอกซักคํา
(บอกแวว)
เออนี่ แวว ไปซื้อผาออมใหนองหนอย แลวก็เทียน
ไข ไฟแช็ค ซื้อมาเยอะๆ เลยนะ
แวว
เทียนไข นาจะเอามาทําไมตั้งเยอะแยะ
นาค
(เสียงดุ นากลัว)
บอกใหไปซื้อ ก็ไปซิ
แวว ทําหนาตื่น รีบออกจากหองไป
นาค ออกจากหองนอน มาที่หองรับแขก กดเบอรโทรถึง ศิ สายไมวาง กดอีกที เหมือนเดิม ใบหนา
แสดงความวิตก นั่งคิดสักครู มองไปที่ตูหนังสือ เห็นรูปถายมาฆกับนาค เหนือตูหนังสือ แววตาของ
นาค เริ่มเศราหมอง มองตัวเอง มองไปที่ลูก นาค กดเบอรโทรสายตรงไปที่ ทานผูบัญชาการ
สวัสดี

ผูบัญชาการ

(O.S.)

นาค
สวัสดีคะ ดิฉัน แพทยหญิงนาคอนงค
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ผูบัญชาการ
สวัสดี ... นั่นใครพูดนะ

(O.S.)

นาค
สวัสดีคะ ทานไดยินไหมคะ ดิฉัน–
สายถูกตัด นาค ไมพอใจ วางสาย เริ่มกังวล
นอก. บาน – ค่ํามืด
บรรยากาศรอบๆ บาน เงียบสงบ มองจากภายนอก เหมือนไมมีคนอยูในบาน มีสายตาคูหนึ่ง แอบ
ดอมๆ มองๆ ในบานมีแสงสวางเล็ดรอดออกมา
ใน. บาน – ตอเนื่อง
เทียนไข ถูกจุดและวางตามจุดตางๆ ดูสวยงาม PAN TO - นาค จุดเทียนไขอันสุดทาย วางไวที่
ราวบันใด แลวเดินไปที่หองของแวว นาคแงมประตูเปดดู แววนอนหลับ ปดประตู
นอก. บาน – ตอเนื่อง
สายตาคูนั้น ใกลเขาไปที่ตัวบาน ใกลเขาไป ใกลเขาไปอีก จนถึงหนาตาง
บานหนึ่ง สายสายตา มองไปที่กระจกหนาตาง สองสามบาน

REALITY SHOT -

มอนิเตอรวงจรปด เทง คนราย ทุบกระจก แตก นุย งัดบานหนาตาง เขาไปในตัว
บาน สักครู สองคน ก็วิ่งกระโดด ออกจากหนาตาง / CLOSE ON SCREEN - C.U.ใบหนาเทง ตกใจบางอยาง BACK TO มอนิเตอรวงจรปด เทง กับ นุย วิ่งออกจากตัวบานไป
MEDIUM –

END REALITY SHOT
CUT TO:

SEQUENCE: 18
WAR SHOT –

ไฟไหม

สนามรบ – ค่ํา

ที่ตั้งแคมปทหารจีนแหงใหมถูกโจมตี ระเบิดลงขางๆ ลูกหนึ่ง อีกลูกลงตรงกลาง

SUPERIMPOST: 14
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ซากหักพัง ไฟไหม อยูดานหลังของ พลโทยุทธ รายรอบดวยทหารไทย และทหารจีน กมหลบกระสุน
ที่ยิงโตเขามา พลโทยุทธ มองเห็น มาฆ บาดเจ็บที่ขา จึงเขาไปดึงออกมา ทหารไทยและทหารจีน ยิง
โตและถอย
SUPERIMPOST: 15

พฤษภาคม 2039

ใน. บาน – กลางวัน
นาค ออกมาจากหองน้ํา มองไปรอบๆ
นาค
แวว ... แวว หายไปไหนอีกละ
นาค เดินไปดูที่หองของแวว แวว หายไป เหลือแตที่นอน นาคเดินไปที่ ตูหนังสือในหองรับแขก
สภาพในบาน ยังเห็นเทียนไขจุดอยูเปนบางจุด นาค ควาแวนจากลิ้นชักออกมา สวม แลวเดินไปที่
มานหนาตาง คอยๆ เปดออก มองออกไป
นาค มองผานกระจกออกไปขางนอก บรรยากาศหมนๆ ไรผูคน นาคผละจากหนาตาง ปดมาน
เหมือนเดิม เดินไปที่คอมพิวเตอร ถอดแวน กดสวิทชเปดเครื่อง คียขอความถึงมาฆ ผานโปรแกรม
ออนไลน
ON SCREEN

นาค (text)
มาฆคะ นาค คิดถึงคุณ คุณรูไหม เคาหนาของลูก
เรา เหมือนคุณไมมีผิดเลย อยากใหคุณกลับมา
เห็นลูกตอนนี้จัง ตอนนี้ นาคอยูคนเดียวกับลูก
แมกลับไปแลว นวลกับแววก็ไมอยู ที่หมูบานใหม
(มีตอ)
นาค (TEXT) (ตอ)
ตอนกลางวัน ไมรูวาผูคนหายไปไหนหมด พวกเขา
คงออกไปทํางานกัน ขอใหพระคุมครองคุณ ให
กลับบานปลอดภัยนะคะ รักคุณคะ นาค
BACK TO –
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WIDE SHOT –

หมูบานชลประภา – ค่ําคืน

นอกตัวบานของนาค มีรถยนตวิ่งผานสองสามคัน บานทุกหลังเปดไฟสวาง เห็นคนเดินไปมาในตัว
บานและนอกบาน
ใน. บาน – ตอเนื่อง
นาค ผละออกจากหนาตาง ปดมานหนาตางใหเหมือนเดิม สภาพในตัวบาน เทียนไขมอดลงทุกจุด
นาคเดินไปที่โตะทํางาน หยิบกระดาษสีที่เปนมวนออกมาจากตู ควาปากกาเคมี เขียนขอความ รับ
สมัคร เขียนเสร็จ ถือกระดาษ และควาเทปกาว ไปที่ประตูบาน
นอก. บาน – ตอเนื่อง
ประตูบานเปดออก นาค เดินออกมาที่ประตูรั้วหนาบาน ติดปายดวยเทปกาว ขอความเขียนวา รับ
สมัครแมบาน ดวนมาก!
ใน. บาน – ตอเนื่อง
นาค วางลูกนอนในเปล ไดยิน เสียงกริ่ง / ภาพจากจอวงจรปด วางเปลา / นาค เดินไปดูที่ชอง
หนาตาง เห็นหญิงวัยกลางคน อายุราว 40 ป แตงกายเรียบรอย ยืนอยูที่ประตูหนาบาน นาคเดินไป
เปดประตู
ANGLE ON -

ปรางคทิพย ยืนอยูหนาประตู

ปรางค
สวัสดีคะ คุณประกาศรับสมัครแมบานใชไหมคะ?
ดิฉันชื่อ ปรางคทิพย คะ
นาค
คะ ถางั้น ก็เขามาในบานกอนจะ
ปรางคทิพย เขามาในบานแลว ประตูปดอัตโนมัติ ปรางคทิพยตกใจ ที่ประตูปดเองได ทําหนาเลิ่กลัก
สบตานาคแลวก็ยิ้ม นาค พา ปรางคทิพยไปที่โตะนั่ง ขางโซฟา
ปรางค
คุณไมตองแปลกใจนะคะ ทําไมคุณติดประกาศปบ
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ดิฉันก็มาปุบ เพราะบานดิฉันอยูติดกับบานคุณ อยู
ทางดานโนนแนะ
นาค
เหรอคะ งั้นก็ดีเลย เริ่มงานกันคืนนี้เลยนะคะ
เรียกฉันวา นาค ลูกฉันเพิ่งคลอด เออ ฉันเรียก
คุณวา แมปรางค ไมขัดของนะจะ ฉันเปนโรค
ภูมิแพแสงแดด ดังนั้น
ภาพ ปรางคทิพย / ปดมานหนาตาง / ซื้อของ / ทําอาหาร / ซักผา / ลางถวยชาม
นาค

(V.O.)

(ตอ)
ตอนกลางวันมานหนาตางตองปดใหสนิท
โดยเฉพาะตอนที่ฉันอยู หรี่แสงไฟในบานลง ถาจะ
ใชเทียนไขก็ได กลางคืน ถาจะนอนเปนเพื่อนฉันก็
ดี ฉันจะจายใหเปนรายสัปดาห ตกลงไหมจะ
ที่โตะทํางาน นาค คียขอความถึงมาฆ ผานโปรแกรมออนไลน
นาค (text)
มาฆคะ คุณเงียบไป ไมตอบขอความนาคเลย
ตอนนี้ นาค ไดแมบานคนใหม ชื่อปรางคทิพย มา
แทนนวลกับแวว ชวยงานในบานไดมากเลย ขอให
คุณรีบกลับบานเร็วๆ นะคะที่รัก รักคุณคะ นาค
กดปุม SENT
SEQUENCE: 19

นอก. บาน – กลางวัน

[?6]

โอต กับ เกง เด็กชาย วัย 9 ป ลอดรั้วบานเขามา ดอมๆ มองๆ
โอต
กูวา บานนี้ไมมีคนอยู
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มึงรูไดไง?

เกง

โอต
เดี๋ยวกูพิสูจนใหมึงดู
กอนหิน วางอยูที่พื้น มือของโอต ยื่นมาควาไป / โอต ขวางออกไป ชนกับหนาตาง
ใน. บาน – ตอเนื่อง
ปรางคทิพย กําลังปอกผัก เสียง ดังเพลง! ปรางควางมีด เดินไปที่หนาตาง มือควาผามาน
นอก. บาน – ตอเนื่อง
โอต เกง มองดูที่หนาตาง เห็นมานหนาตางเปดออก แตไมมีคน / โอต เกง ตกใจ วิ่งลอดรั้วออกไป
ใน. บาน – ตอเนื่อง
แสงจากหนาตาง สองเขามาในบาน สัมผัสนาคครึ่งตัวซีกหนึ่ง นาคเอามือปองหลบแสง
อยา!!!

นาค
นี่ ฉันบอกแลวใชไหม วาอยาเปดมาน

ใบหนา – นาค ดุนากลัว ตะคอกใส ปรางคทิพย / ปรางคทิพย หลบสายตา ดวยความกลัว แลว
ผละเขาครัวไป นาคมองตามไป
CUT TO:
WIDE SHOT –

ตะวันลับขอบฟา รถบรรทุกสัมภาระและทหาร ขับผานถนนไป
DISSOLVE TO:

ใน. บาน – เชา
บนโตะขางโซฟา INTO FRAME – หนังสือพิมพ ปรางคทิพย วางหนังสือพิมพลง ขอความพาด
หัว สงครามจบ คณะแพทยทหารไทย กลับไทยวันพรุงนี้
SUPERIMPOST: 17

พฤษภาคม 2039 เวลา 20.00 น.

ปรางคทิพย เดินหิ้วตระกราเขาครัวไป สวนทางกับ นาค เดินมาหยิบหนังสือพิมพอาน
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นาค
แมปรางค พรุงนี้สามีฉันจะกลับแลวนะ ฉันดีใจจัง
ปรางคทิพย
ดีใจดวยนะคะคุณ

(O.C)

CUT TO:
SEQUENCE: 20
WIDE SHOT -

นอก. สนามบิน – กลางคืน [?5]
เครื่องบินรอนสูรันเวย

SUPERIMPOST: 18

พฤษภาคม 2039 เวลา 19.00 น.

แถวทหารยืนรอที่ลานสนามบิน แสงไฟสองเห็นชัดเจน ศพทหารที่เสียชีวิต ถูกแบกลงมาจาก
เครื่องบิน 4 ศพ แถวทหารทําความเคารพ เหลาทหารไทยที่รอดชีวิต ลงจากเครื่อง ตามดวย พลโท
ยุทธ และ รท.มาฆวัตร
มาฆ กับ พลโทยุทธ เดินผานการตอนรับแถวทหาร มาถึงที่ปลายแถว แลวจับมืออําลา
พลโทยุทธ
โชคดีนะ ที่เรามีโอกาสกลับมาถึงบาน คงคิดถึง
เมียแยละซิ ไปเถอะ ขอใหโชคดี
โชคดีเชนกันครับ

มาฆ

มาฆ หิ้วกระเปา ผานผูคนในอาคารผูโดยสาร ไปที่รถแท็กซี่คันหนึ่ง เห็นคนขับแท็กซี่กําลังพูด
โทรศัพท
ในรถ – ตอเนื่อง
คนขับแท็กซี่
อะไรนะ อีหานี่ มึงก็อยาเซาซี้กวนใจ เดี๋ยวกูไป กู
ทํางานอยูนะเวย เออ เดี๋ยวกูโทรกลับ
(วางสาย รับอีกสาย)
ฮัลโหล แท็กซี่สาธิตครับ มีอะไรใหรับใชคราบบ...

Screenplay : alive
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ผานกระจกรถ มือของมาฆ เคาะที่กระจกขางรถ คนขับแท็กซี่ มองแวบหนึ่ง แลวคุยตอ
ที่ไหนครับ?

คนขับแท็กซี่

มาฆ เปดประตูรถเขามานั่งเบาะหลัง วางกระเปาไวขางๆ
มาฆ
หมูบานชลประภา พระโขนง
(ปดประตูรถ)
คนขับแท็กซี่
หา! ที่หมูบานชลประภา พระโขนง นี่ผมตองวิ่ง
รถเปลาไปรับคุณเนี่ยะนะ ... ฮะ ฮะ ฮะ เขาใจ
เขาใจ ที่คุณไมไวใจคนอื่น นอกจากผม เอา
ตามนั้นนะ เดี๋ยวผมออกไป
ผานกระจกมองหลัง สายตาของคนขับรถ พยักหนาใหกับ มาฆ
จากอาคารผูโดยสารขาออกไป ผานปายบอกทาง เขตพระโขนง

/ C.U.-

ลอรถ – รถวิ่งออก

ถนน – ยามค่ําคืน รถวิ่งขวักไขว / ถนนหลักของหมูบานชลประภา แท็กซี่วิ่งมาถึงหนาบานหลัง
หนึ่ง แมวดําวิ่งตัดผาน รถเบรคกระทันหัน / C.U.- ลอรถ ครูดผิวถนน รถชนโครมกับตูโทรศัพท
ที่ฟุตบาท หนารถยุบ ตูโทรศัพทพัง เครื่องยนตดับ
คนขับแท็กซี่
ไอแมวผี! หมด รถกู เพิ่งหมดประกันเมื่อวาน
แมง วันนี้โดนเลย ซวยชิปหาย
ANGLE –

รถแท็กซี่ เสียง เครื่องยนตสตารท เครื่องยนตทํางาน รถถอยลงมาอยูริมถนน

ในรถ – มาฆ มองไปอีกฝงหนึ่งของถนน เห็นปายชื่อที่รั้วบาน /
มาฆ
คาแท็กซี่ เทาไหรครับ
คนขับแท็กซี่
(กดเบอรโทร)
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C.U.-

พญ.นาคอนงค

104.

ผมมาถึงแลว แตรถผมเจออุบัติเหตุ เสียนิดหนอย
รอผมนิดนึงนะ อาจจะไปถึงชาหนอย
มาฆ มองที่มิเตอรรถ บอกราคา 200 บาท มาฆ วางเงินที่ เบาะ แลวควากระเปา เปดประตูรถ
ออกไป
ถนนหนาบาน – มองเห็นรถแท็กซี่ คอยๆ คลานออกไป มาฆ เดินหิ้วกระเปาเดินไปกดกริ่งหนาบาน
สักครู ปรางคทิพย เปดประตูบาน เดินออกมาเปดประตูใหญ มาฆเดินเขาไป ขณะที่ นาค เดินออก
จากประตูบาน มาฆ นาค พบกันที่มุขหนาบาน ทั้งคูกอดกันแนน แลวพากันเขาบาน
DISSOLVE TO:

ใน. หองนอน – กลางคืน

SEQUENCE: 21

ที่เปลนอนนอน เด็กทารกอยูขางใน หลับตาพริ้ม นาค มาฆ ขางเปลลูก ชื่นชมลูกชาย สายตาของ
นาค มีความสุข ดานหลังเห็นแสงเทียนไข จุดวางไวในตําแหนงที่สวยงาม
SUPERIMPOST: 19

พฤษภาคม 2039 เวลา 09.00 น.

นาค
เห็นไหม เคาเหมือนคุณที่สุดเลย
(โอบกอดมาฆ)
นาคมีความสุขที่สุดเลย นาครอวันนี้ รอวันที่คุณ
กลับมา นาครักคุณคะ
มาฆ
ผมก็รักคุณเชนกัน
มาฆ/นาค ประคองนาคไปนอนที่เตียง จูบดื่มด่ําเต็มไปดวยความสุข คืนนี้ ชางเปนคืนที่
มีความสุขที่สุดของครอบครัว มาฆ และ นาค ตางชื่นชมลูกชายของตน เกือบคอนคืน
ANGLE –

WIDE SHOT –

หลังคาบาน ยามรุงอรุณ ไปจนกระทั่งสาย

นอก. บาน – สาย

Screenplay : alive
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เด็กหญิงกับเด็กชายสองคน ขี่จักรยาน มาจอดที่หนาบานของนาค เด็กชายมองดูที่ตัวบาน มันเงียบ
เหงาเหมือนไมมีคนอยู แลวก็ขี่รถจักรยานผานไป ตัดไปที่ มอนิเตอรวงจรปด มันไมไดเปดสวิทช ไม
ทํางาน
ใน. บาน – ตอเนื่อง
ในหองรับแขก หองครัว หองน้ํา หองนอนชั้นบน สงบเงียบ เหมือนไมมีคนอยู ระบบวงจรปด ไมได
ถูกใชใหทํางาน บนหิ้งหนังสือ ยังมีรูปของมาฆกับนาค ติดอยูที่เดิม
หองนอน – เตียงนอน มาฆนอนกอดนาค นาคหลับสนิท เสียง ลูกรองและโทรศัพท ดังพรอมกัน
มาฆลืมตาตื่น ดวยอาการออนเพลีย หนาซีดเล็กนอย บรรยากาศขมุกขมัว มาฆลุกขึ้น เขยาตัวนาค
นาคลุกขึ้น มาฆ ควาโทรศัพทมาดู แลวออกไปรับโทรศัพทนอกหอง
นาค
ลูกตื่นแลว ... สายแลวเหรอเนี่ย
นาค ลุกออกจากเตียง ไปที่เปลของลูก มอง ไปที่ขวดนม ผาออม กระดาษชําระ กําลังจะหมด
นาค
(ตอ) (ตะโกน)
แมปรางค ตื่นรึยัง จะใหไปซื้อของหนอยนะ
นาค อุมลูกขึ้นมาแนบอก ตบกนลูกเบาๆ เสียงรองไหสงบลง อุมออกไปขางนอกหอง มองเห็น มาฆ
เพิ่งวางสาย แลวหันหนามาทางนาค
นาค

(ตอ)
แมปรางค คงไปนอนบาน ตอนเห็นคุณมานะ
มาฆ
(เดินเขามาหานาค)
เดี๋ยวผมออกไปซื้อเอง
ใน. หองน้ํา – ตอเนื่อง
มาฆ มองตัวเองที่กระจกเงา ใบหนาที่คอนขางซีด นาคเขามาดานหลัง ดวยใบหนาที่คอนขางซีด
เชนกัน นาคเขามากอดมาฆ มาฆรูสึกเฉยๆ สายตา ของนาครับรูไดวา มาฆ เฉื่อยชากับนาค
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นอก. หองน้ํา – ตอเนื่อง
มาฆ ออกมาจากหองน้ํา ตามดวยนาค / มาฆมายืนอยูที่มานหนาตาง แงมมานออกเล็กนอย มอง
ออกไปขางนอก
มาฆ
ขางนอกนั่น ดูเงียบนะ เหมือนหมูบานรางเลย
คุณวาไหม
นาค
มันก็คงเงียบสงบ อยางที่คุณธนาบอกเราตั้งแต
แรกนั่นแหละ
มาฆ
แตมันไมนาจะวังเวงเหมือนปาชาอยางนี้นี่นา แลว
นี่ผูคนหายไปไหนกันหมด
นาค
กลางวันใครเคาจะอยูบานละคุณ พวกเคาคงไป
ทํางานกันหมดละมั๊ง
(นาคยื่นกุญแจรถสงให
คุณรีบไปแลวก็รีบกลับนะคะ
นาค เดินขาไปในหองนอน มาฆ เดินไปที่ประตู เปดประตู แสงจาเขามา มาฆเดินฝาแสงจานั้นหาย
ออกไป
ในรถ – มาฆ (ตอเนื่อง) มาฆขับรถไปเรื่อยๆ บนถนนสายหลักของหมูบาน ผานบานหลายหลัง ทุก
หลังดูเงียบไรผูคน มาฆ ขับรถไปจนถึงรานสะดวกซื้อรานหนึ่ง แวะเขาไปจอดตรงที่วางๆ
นอกรถ – มาฆ (ตอเนื่อง) มาฆลงจากรถ กมมอง ที่พื้นซีเมนต มีแตคราบรอยลอรถ ไมมีรถจอด
สักคัน มาฆ เดินตรงไปที่ประตูราน
ใน. รานสะดวกซื้อ – ตอเนื่อง
เคานเตอรคิดเงิน – พนักงานขาย ยุงอยูกับการแยกเก็บเงิน สักครู เขามุดหายไปที่ใตเคานเตอร
แลวโผลหนาขึ้นมา (กมเก็บของที่หลน) แลวกมลงไปใหม
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มาฆ เปดประตูรานเขามา แลวเดินลับหายไปที่มุมหนึ่งของชั้นวางของ
พนักงานขาย โผลหนาจากเคานเตอร เห็นประตูรานขยับเปดเองไดแลวปดเองได ทําหนาแปลกใจ
มองซายขวา แลวทํางานตอ
มาฆ ยืนอยูตรงตระกราใสของ เอี้ยวตัวมองไปที่ เคานเตอรพนักงานขาย
มาฆ
อะไรกัน วันนี้คนเงียบจริงๆ พนักงานขายไมอยู
หรือเนี่ยะ
มาฆ มองเห็นหญิงผูหนึ่งคงเปนแมของเด็ก เพราะมีเด็กผูชายตามมาดวย เธอควาตะกราไปกอนหนา
เขา มาฆ สงคําทักทาย
มาฆ
วันนี้ รูสึกเงียบๆ นะครับ ผูคนหายไปไหนกัน
หมด?
เธอไมตอบ มองหนามาฆ ผานไป เหมือนเธอไมไดยิน หรือไมไดใสใจ เธอจูงลูกชายไปทางอื่น มาฆ
จึงควาตะกราติดมือไป แลวเขาไปเลือกหยิบของที่ตองการ บนชั้นวางสินคา ใสลงในตะกรา เสร็จแลว
มาฆ เดินหิ้วตะกราไปที่ เคานเตอร กอนจะเดินไปถึง ไดยิน เสียง ของหลนดังเครง
เคานเตอรคิดเงิน – พนักงานขาย (ตอเนื่อง) มุดหายไปที่ใตเคานเตอรอีกครั้ง (กมเก็บของที่หลน)
มาฆ มาถึงเคานเตอร ไมพบพนักงาน จึงเอาเงินวางไวบนโต เขาลืมบางสิ่ง กลับไปที่ชั้นวางสินคาอีก
ครั้ง
เคานเตอรคิดเงิน – พนักงานขาย (ตอเนื่อง) โผลขึ้นมา เห็นเงินวางอยู มองซายขวาวาเงินของใคร
จึงคอยๆ ยื่นมือควาเอาเงินไป
มาฆ เดินถือของมาที่เคานเตอร มองเห็นเงินของตน คอยๆ เลือนหายไป มาฆตกใจ ที่เกิด
ปรากฏการณประหลาดเกิดขึ้น เขารีบควาของทั้งตะกรา เดินออกจากรานไป
SEQUENCE: 22

Screenplay : alive
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เตียงนอน – มาฆ กับ นาค นอนหันหลังใหกัน / มาฆ หนาตาซีดกวาทุกวัน นอนลืมตาโพลง ลุกขึ้น
ออกจากหองไป / นาค พลิกตัวหันไป กวาดผาหมออกจากตัว คอยๆ เดินไปที่ประตู / มองเห็นมาฆ
กําลังคุยโทรศัพทกับใครคนหนึ่ง แตไมไดยินเสียง นาคเริ่มสงสัยในพฤติกรรมของสามี
CUT AWAY TO:
FLASHBACK TO –

นวล / นาค

ใน. บานของนาค – หองนอนชั้นลาง – ค่ํา
ANGLE –

–

ซ้ําอีกครั้ง

[#1]

นาค / นวล นาค เอานมใหลูกกิน นวล พับผา
นวล
กับ พี่หมอผูชาย นวลวาก็เลิกไปแลวนะ แตระยะ
หลัง ก็เห็นยังคุยกันอยูเลย
นาค
พวกเคามีอะไรกันเหรอ เลาใหพี่ฟงเถอะนวล
QUCK CUT:

ใน. บานพักของศิ – ค่ํา

–

ซ้ําอีกครั้ง

[#2]

นวล แงมหนาตางเปดดู เห็น ศิ ลงไปที่รถ เขาไปนั่ง แลวรถก็วิ่งออกไป

ANGLE ON –

QUICK CUT:

ใน. บานของศิ – หองรับแขก – เชา – ซ้ําอีกครั้ง
FULL SHOT –

[#3]

ผุสดี แมของศิ วัย 65 ป สวมแวนสายตา นั่งที่โซฟา

ผุสดี
คนเคามีลูกมีเมียแลว ไปยุงกะเขาทําไม
QUICK CUT:

ใน. รถยนต – ตอเนื่อง

-

ซ้ําอีกครั้ง

[#4]

ที่นั่งตอนหนาของรถ ศิ กับ มาฆ ศิ ประกบปากจูบที่ริมฝปากของมาฆ ทั้งคู แสดงบทรักในรถ
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END OF FLASHBACK
CUT TO:

ใน. บาน – ค่ํา
บนโตะอาหาร มีเทียนไขปกอยู ใหความสวางอุนๆ สลัวๆ มาฆ นั่งหัวโตะฝงหนึ่ง นาคหัวโตะฝงหนึ่ง
กินอาหารอยางชาๆ ไมพูดจากัน ทั้งคูดูซีดกวาทุกวัน มาฆ กินอาหารอยางเฉื่อยชา มาฆ ลุกขึ้นยืน
ควาโทรศัพท
SUPERIMPOST: 21

พฤษภาคม

2039

เวลา

18.00

น.

นาค
นี่ คุณจะไปไหน? หยุดโทรศัพทบางไดไหม
หรือวายังติดตอกันอีก นาครูนะ วาคุณ–
มาฆ

(โกรธ)
นี่ เปนบาอะไรขึ้นมา ผมกลับมาเหนื่อยๆ นะ
นาค
(เกรี้ยวกราด)
ตั้งแตกลับมา คุณรูตัวบางไหมวาเปลี่ยนไป
มาฆ
เปลี่ยนไปยังไง ผมก็คือผม ไปเสี่ยงเปนเสี่ยงตาย
และก็รอดกลับมา กลับมาหาคุณยังไงละ แลวคุณ
ยังจะมาหาเรื่องกับผมอีกเรอะ
นาค
(จับจานขาว ทุมลงพื้นโตะ)
คุณนั่นแหละ ที่ทําตัวไมซื่อสัตย ทั้งๆ ที่มีเมียอยู
แลว กลับไปยุงกับคนอื่น
(รองไห)
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วันตอมา

110.

มาฆ
(ปดเกาอี้นั่ง หกลม)
คนอื่นที่ไหนกันเลา คุณนะมันบา คิดไปเองทั้งนั้น
นาค
(รองไห สะอื้น)
คุณไมเคยสนใจนาคเลย คุณเปลี่ยนไปแลวจริงๆ
(รองไห ทรุดตัวลงนั่งที่เกาอี้)
ปดโธเวย!

มาฆ

มาฆ เดินออกจากโตะอาหาร ควากุญแจรถไป / นาค ยังนั่งรองไหไมหยุด
ถนน – ตอเนื่อง
มองเห็นบานทุกหลัง เปดไฟฟาสวางไสว มีคนอยูในบาน รถวิ่งผานไปมาไมมาก / รถยนต ของมาฆ
วิ่งไปตามถนน / TIGHT ON – มาฆ ยังสับสนตัวเองอยู
รถยนตของมาฆ วิ่งออกปากซอยหมูบานไป / ขับไปตามถนนใหญ / เลี้ยวเขาโรงพยาบาล
BACK TO:

ใน. บาน – ตอเนื่อง
SUPERIMPOST:

เวลา

19.00

น.

ที่โตะทํางาน นาค นั่งจับเจารองไห ขณะเปดดูภาพวิดีโอที่จอทีวี ระหวางมาฆกับนาค / วันเขาคาย
เตรียมความพรอมสอบแพทย / ชีวิตชวงวัยเรียนแพทย / นั่งพรอดรักที่สะพาน ตอนพระอาทิตยตก
น้ํา / วันแตงงาน / คืนเดือนเพ็ญที่สะพานทาน้ําเจาพระยา มาฆ นาค ศิ
เสียง กริ่งหนาบานดังขึ้น นาค เช็ดคราบน้ําตา ถือรีโมท หยุดภาพวิดีโอไว เดินไปดูที่ชองหนาตาง
เสียง เคาะประตูหนาบาน ประตู เปดออก ปรากฏพลโทยุทธ ชุดเต็มยศ ยืนที่หนาประตู ในมือถือซอง
หนังสือ
พลโทยุทธ
คุณนาคอนงค ใชไหมครับ?
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คะ ดิฉันเอง

นาค

พลโทยุทธ
ผมพลโทยุทธ คงจําผมไดนะครับ
นาค
จําไดคะ เชิญขางในกอนคะ
นาค พานายพลยุทธ นั่งที่เกาอี้รับแขก
พลโทยุทธ
ดูคุณไมคอยสบาย ตองการใหผมชวยไหมครับ?
นาค
ไม ไมคะ คุณมีธุระอะไรกับดิฉันละคะ
พลโทยุทธ
คือ ผมมีขาวมาแจงใหคุณทราบ เรื่องสามีของคุณ
รอยเอกมาฆวัตร
(ยื่นซองให นาครับไว)
ผมขอแสดงความเสียใจดวยนะครับ
นาค
นี่มันเรื่องอะไรกันคะ
พลโทยุทธ
สามีของคุณเสียชีวิตแลว ในสนามรบ
นาค นิ่ง ตกใจ พูดอะไรไมออก มือปดหนา น้ําตาเริ่มไหล สูดลมเขาปอดอึกใหญ จองหนาพลโทยุทธ
นาค
ไมจริง คุณอยามาโกหกดิฉัน ฉันไมเชื่อ สามีฉัน
จะตายไดยังไง เคา เคา
(แคนใจ เสียใจ เชื่อครึ่ง ไมเชื่อครึ่ง)
เคา เพิ่งออกไปเมื่อไมกี่นาทีนี้ เคาจะตายไดยังไง
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(รองไห)
คุณโกหก
พลโทยุทธ
ผมเสียใจดวยจริงๆ คุณคงทําใจยาก แตนี่มันเปน
ความจริง สามีคุณเปนคนดี ที่ผมนับถือน้ําใจเคา
ผมจึงตองมาบอกคุณดวยตัวผมเอง
(ลุกขึ้นจากเกาอี้)
หมดธุระผมแลว ผมลาละครับ
พลโทยุทธ เดินไปที่ประตู ประตูเปดออก เขาเดินหายออกจากบานไป นาค รองไห
นาค
ไมจริง มันไมใชเรื่องจริง มาฆ คุณกลับมาเถอะคะ
นาคขอโทษ ฮือ ฮือ
CUT TO:
SEQUENCE: 23 SUPERIMPOST:

เวลา

19.20

น.

ใน. โรงพยาบาล – ตอเนื่อง
โถงทางเดิน – มีพนักงาน พยาบาล คนไขที่ถูกเข็นผานไป รวมทั้งญาติ เดินไปตามชองทางเดิน
มาฆ เดินเขามาทางดานประตูใหญของตึก
มาฆ เดินผานเคานเตอรแผนกสอบถาม เขาไปขางใน จนถึงหองพิสูจนศพ
มาฆ มองเห็น ศิ อยูในหองนั้น กับหมอผาตัดสองคน

CONTRA ZOOM –

POV –

มาฆ คอยๆ แอบเดินเขาไป ใหใกลเขาไปอีก จนกระทั่งไดยินเสียงการคุยกัน

ใน. หองพิสูจนศพ – ตอเนื่อง
ศพคนตาย นอนอยูบนเตียง ผาคลุมรางไว ใกลๆ กัน มีหอศพทารกวางอยู นพ.
สมชาย กับ นพ.วีระ ยืนอยูคนละฝงของศพ ศิ ยืนหันหลัง อยูปลายเทาของศพ เห็นเจาหนาที่ ยืน
ดานหลัง
FULL SHOT -

นพ.สมชาย เดินเขาไปยืนขางหลัง ศิ
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นพ.สมชาย
ผมเสียใจดวยนะครับ กับเพื่อนของคุณ พวกเรา
พยายามที่สุดแลว ไมอยากใหเกิดขอผิดพลาดขึ้น
ศิ
แลวจะรูสาเหตุการการตายของเพื่อนดิฉันได
เมื่อไหรคะ
นพ.สมชาย
ผมเองก็ไมอยากรอ แตคณะกรรมการ เคาขอ
พิสูจนผลอีกครั้ง
ศิ
เราพิสูจนมาครั้งที่สามแลวนะคะ นี่มันผานมาตั้ง
สิบวันแลว จะปลอยเรื่องใหมันคางคานานแคไหน
นพ.วีระ
ถางั้น เราคงตองบอกใหญาติเคามารับศพไป
BACK TO:

ใน. บาน – ตอเนื่อง
ที่เกาอี้รับแขก – นาค (มุมเดิม) นั่งเสียใจ สับสน ภาพบนจอทีวียังคงคางภาพเดิมไว ควาโทรศัพท
กดเบอรโทรถึง มาฆ
BACK TO:

นอก. หองพิสูจนศพ – ตอเนื่อง
มาฆ เริ่มหนาเสีย ใบหนายิ่งดูซีดมากขึ้น ขยับเขาไปใหใกล POV-มาฆ มองเห็น
ศพที่นอนอยูบนเตียง และหอผาที่วางอยูใกลๆ เห็นปายชื่อที่ขางเตียง นาคอนงค และ บุตร มาฆ
ตกใจ สับสน รองไห ทรุดตัวลงนั่ง

ANGLE ON -

มาฆ
นาค ... นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับคุณ?
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ใน. หองพิสูจนศพ – ตอเนื่อง มุมเดิม
ศิ หันหลังกลับมา เดินไปเปดผาดูหนาศพนาค ศิ ทําหนาเหมือนจะรองไห
ศิ
นาค เธอโชคดีนะ ที่ไมตองทนทุกขเหมือนเราอีก
ตอไป ถาเธอรูวา มาฆไมกลับมาหาเธออีกแลว
รวมทั้งเราดวย เธอก็คงไมเสียใจเทาเรา ขอใหดวง
วิญญาณของเธอและมาฆ ไปสูคติเถอะนะจะ
มาฆ (มุมเดิม) น้ําตาไหลพราก วาวุน สับสนหนักขึ้น มองดูตัวเอง หมดอาลัยใน
ชีวิต เสียง ริงโทน จากโทรศัพทดังขึ้น มาฆ ยกโทรศัพทขึ้นดู ขณะพยุงตัวดูหนาศพของนาค พรอม
กับเห็นภาพของนาคในโทรศัพท น้ําตาของมาฆหยดลงบนหนาจอ หมดเรี่ยวแรงที่จะยืน มาฆ
ประสานสายตากับ ศิ ทําให มาฆ รองไหโฮ ใบหนาซีดกวาเกาจนแทบไมมีเลือดไปหลอเลี้ยง

ANGLE ON -

CUT AWAY TO:
INSERT – FLASHBACK

(ซ้ําอีกครั้ง)

ภาพมาฆ นาค สัญญารักกันบนสะพานทาน้ํา / ภาพวันแตงงาน / ภาพวันอําลาไปเมืองจีน
END OF FLASHBACK
BACK TO:

ใน. บาน – ตอเนื่อง

-

มุมเดิม

ภาพสุดทายในจอทีวียังหยุดนิ่ง นาค ใบหนาซีดเหมือนไมมีเลือดไปเลี้ยง ยังคงรองไหสะอื้น วาง
สายโทรศัพท เมื่อมาฆไมรับสาย กดปุมรีโมทเปลี่ยนเปนชองทีวี
ON SCREEN

ปรากฏวันที่ปจจุบัน ที่หนาจอดานลาง

21

พฤษภาคม

2039

ผูอานขาว
แพทยทหารไทย ที่เสียชีวิต ทั้งสี่รายนั้น รวมถึง
พลโทยุทธ คานไพรี และ รอยเอกนายแพทยมาฆ
วัตร อุดมสุข ไดถูกนํากลับประเทศไทย เมื่อค่ํา
วานนี้ ตอไปเปนรายละเอียดของขาว
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เวลา

19.20

น.

115.

BACK TO –

นาค

นาค กดรีโมทปดทีวี รองไห ออนแรง มองไปที่เอกสารที่รับมา เปดออกดู เปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส
ชนิดทึบแสง นิ้วแตะที่ปุมเปด หนังสือลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2039 เสียง ลูกรอง แตนาคไม
สนใจ
นาค
โธ! มาฆ ทําไมคุณไมบอกนาคตั้งแตแรก นาคขอ
โทษ นาคขอโทษ
CUT TO:

นอก. สนามบิน – กลางคืน

–

ซ้ําอีกครั้ง มุมเดิม [#5]

ศพทหารที่เสียชีวิต ถูกแบกลงมาจากเครื่องบิน 4 ศพ แถวทหารทําความเคารพ สองศพสุดทาย
C.U.- ปายชื่อและรูปถาย พลโทยุทธ และ รอยเอกมาฆวัตร
DISSOLVE TO:
SEQUENCE: 24

ใน. อาคารศาลา – กลางคืน

งานศพ มีแขกมารวมฟงสวดอภิธรรมมากมาย ดร.กังวาน ผูบัญชาการ
ผกาวรรณ รต.โชติ พลโทปฐพ เบญจวรรณ สิรินทร วีนา เต็มตา นะเธอ แดนนี่ ภาณุ วีรินทร
FULL SHOT –

รูปถาย หนาโรงศพ มาฆ / นาค ตั้งไวคูกัน
เศรา เหมอลอย เช็ดน้ําตา ที่หนาโรงศพ

ANGLE –

DOLLY OUT –

ศิ ชุดดํา นั่งหนา

CUT AWAY TO:
INSERT – FLASHBACK

(ซ้ําอีกครั้ง)

ภาพมาฆ นาค ศิ / ขับรถเกงเปดประทุน แลนบนถนน หัวเราะกรีดรองเหมือนวัยรุน / บนสะพานริม
แมน้ําเจาพระยา เมื่อคืนวันเพ็ญ ศิ ชูกลองถายรูปขึ้นกดชัตเตอร *หยุดภาพไวที่ ภาพถายทั้งสามคน
END OF FLASHBACK
DISSOLVE TO:

นอก. บานทาวนโฮม – กลางวัน
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โอต กับ เกง (มุมเดิม) ปนรั้วบานเขามา ดอมๆ มองๆ โอต เดินนําหนา ไปที่หนาตาง บานที่เคย
ขวางกอนหินใส (แตหนาตางไมแตก) ยื่นหนา เขาไปใกลหนาตาง ดูขางใน มานถูกกระชากเปดออก
เด็กสองคน ตกใจ กนกระแทกพื้น
โอต ลุกขึ้น วิ่งไปที่รั้ว ปนออกนําหนาไปกอน
นอก. บานของปรางคทิพย – ตอเนื่อง
ที่กําแพงบาน โอต วิ่งออกมาเกาะที่เชิงบันได เกงเพิ่งปนรั้วเขามาได วิ่งมาชิดหลังโอต ทําหนาตื่น
ตกใจเลิกลั่ก โอต มองไปที่ประตูหนาบาน เปนบานราง เห็นหยากใยและแมงมุม โอต เดินนําเพื่อนไป
ที่ประตู เกงยังตามหลังติดๆ มองซายขวา
ใน. บานของปรางคทิพย – ตอเนื่อง
ภายใน รก ราง มีฝุนเกาะ มองเห็นประตูเปดออก โอตกับเกง เขามา เดินดูไปรอบๆ
ANGLE –

โอต หยุดที่ผนัง ดานหลังเปนกรอบรูปถายเจาของบาน รูปปรางคทิพย
เกง
(มือเกาะหลังเพื่อน)
ที่นี่ มีคนอยูรึเปลาวะ

CGI:

ใบหนาแมปรางค คอยๆ ผุดออกมาจากกรอบรูป ลอยไปที่ดานหลังของ โอต กับ เกง
วิญญาณแมปรางค
(ยื่นหนาไปพูดกับ เกง)
แลวที่เห็นนี่ ใชคนหรือเปลาละ?
เกง
แง แ แ แ แ ชวยดวย! ผี

โอต
ชวยดวย! ผีหลอก
FADE OUT.

THE END
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