FADE IN:
SUPERIMPOST: เหตุเกิดที่ หมูบ้่ านผิวพระจันทร์ ตอน มนตร์ รัก ผิวพระจันทร์
ตลาดนัด - เช้ า.
ESTABLISHING SHOT - จากมุมสู ง ไกล มองเห็ น วิวถนนขรุ ขระ หมูบ้่ านสองข้างทาง PAN TO ตลาดนัดชุมชน DOWN TO - หลุมใหญ่ กลางถนน ผูค้ น เดินซื้อของ ขวักไขว ่
ตาต้า ซื้อของเสร็ จ เดินออกไป ที่ถนน
ถนน - ต่ อเนื่ อง.
เชอรี่ หนุ ม่ กะเทยตุ๊ด รู ปหล่อ ย่างเข้าวัยรุ น่ แต่งหน้าสดใส ในชุดสว ่าง หลากสี เดินนวยนาด ตรงไปที่
ตลาดนัด มีตระกร้าใส่ของ คล้องแขน รองเท้าแฟขัน่ เพิ่งซื้อมาใหม ่ เดินหลบหลุม บนถนน อย่าง
ระมัดระวัง
ตาต้า หนุ ม่ วัยรุ น่ หุ น่ มาร์ ท สาวเห็ นต้องหลงตะลึง ในความหล่อ เพิ่งเดินกลับจากตลาด
เชอรี่ - หยุดมอง ตาต้า ด้วยความรู ้สึกพอใจ ในความหล่อ มอง ตาต้า จาก หัว จรด เท้า เห็ น รองเท้าผ้ าใบ
เหยียบบนพื้นสกปรก ทาหน้ าสงสาร
เชอรี่ (คิด) ต้ าย ตาย น่ าเอ็นดูจัง ดูสิ รองเท้ าสกปรกหมดแล้ ว
ANGLE ON - เชอรี่ / ตาต้ า.
ตาต้า หยุดเดิน ยืนอยูค่ นละฝั่ งถนน ตรงเข้ามกับ เชอรี่ ชะเง้อมองหาใครบางคน แต่สายตา ก็ปะทะกับ
สายตาของ เชอรี่ เข้าอย่างจัง และยิ้มให้
เชอรี่ กุมมือตัวเองไว้ที่อก ยิ้มหวาน ซึ้ง เขินอาย
เชอรี่ (คิด) หล่ อจัง เขามองเราด้ วย
รถ สองสามคัน คลานผ่านไป อย่างช้าๆ INSERT CU - ล้อรถ / หลุม มีน้ ากระเด็น ออกมา BACK TO
ANGLE ON - เชอรี่ / ตาต้า
ตาต้ า - ส่ง ยิ้ม ให้ แนน แฟนสาว ที่ยืนไกลอยูห่ ลัง เเชอรี่ แต่หา่ งออกไปมาก และชูมือ ทักทาย แต่ เชอรี่
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เข้าใจผิด คิดว ่า ตาต้า ส่งสัญญาณมือให้ตวั เอง
เชอรี่ – ยิ้มเขินอายอีกครั้ง
รถมอเตอร์ ไซค์สีแดง ขับโดยวัยรุ น่ จอมซิ่งคนหนึ่ ง วิง่ ผ่านไปบนพื้นผิวถนน หลุมบ่อ น้ ากระเด็น
กระจายไปทัว่
ตาต้ า - ทาหน้าตกใจ รู ้สึกสงสาร กับสิ่ งที่เกิดขึ้นกับ เชอรี่
เชอรี่ - ใบหน้า มีน้ าสกปรกสี ขนุ ่ เหมือนโคลน สาดที่แก้มข้างหนึ่ ง
เชอรี่ (ร้องโวยวาย) ว๊าย ไอ้บา้ ไอ้ลูกพอ่ แม ่ ไม้รูจกั สั่งสอน ขี่รถไม ่ดูคนบ้างเลย จะรี บไปตายรึ ไง ห๊ า !!
ตาต้า เขยิบเข้าไปไกล้ เชอรี่ อีกสองก้าว ทาหน้า รู ้สึกสงสาร เชอรี่ เชอรี่ เบะปาก กึ่งเขิน กึ่งอาย
เชอรี่ (ต่อ) พอ่ รู ปหล่อ ... เค้าไม ่ได้ว ่าตัวเองนะ
ถนน - ผิวถนน - หลุมมีน้ าขัง.
แนน – บนถนนอีกฝั่งหนึ่ง – ต่ อเนื่ อง.
แนน สาวงาม หน้าใส ดัดฟั น ยืนอยูท่ ี่ฝั่งถนนด้านหนึ่ ง โบกมื อให้ ตาต้า แล้วมองซ้าย มองขวา ขณะที่ มี
รถกึ่งวิง่ กึ่งคลาน ผ่านหน้าไป แนน กาลังจะข้ามถนน
ตาต้ า - ทาหน้าตกใจอีกครั้ง เชอรี่ ก็ทาหน้าประหลาดใจไปด้วย ว ่าเกิดอะไรขึ้น ระหว ่าง สายสัมพันธ์
แรกพบ ระหว ่างตัวเอง กับหนุ ม่ ผูน้ ้ ี
รถปิ๊ กอัพค้นหนึ่ ง ผ่านหน้า แนน ไป ที่ลาตัวของแนน มีรอย น้าโคลน สาดเปื้ อนเสื้ อ แนน ทาหน้าอ่อน
อก อ่อนใจ ส่ายหน้า มองไปที่ผิวถนน
แนน (ตะโกนด่าตัวเอง) โธ่โว้ย!! ทาไมเราต้องมายืน อยูบ่ นถนนบ้าๆ เส้นนี้ ดว้ ย
ตาต้า ทาหน้าเป็ นกังวล ที่เห็ น แนน แฟนสาวเจอสภาพแย่ๆ แต่ เชอรี่ เข้าใจผิด
เชอรี่ (คิด) อุ๊ย! เค้ าก็ยังน่ ารั ก เป็ นห่ วงเราด้ วย
ตาต้า เดินไปที่ เชอรี่ เชอรี่ ยิ่งรู ้สึกเป็ นสุ ข แต่สวนผ่าน เชอรี่ ไป
เชอรี่ - ทาหน้าประหลาดใจ รู ้สึกผิดหวัง หันไปมองด้านหลัง
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ANGLE ON - ตาต้ า / แนน.
ตาต้า เดินเข้าไปหาแนน จับเสื้ อผ้า สกปรก ส่ายหน้า พากันเดิน เข้าบ้านไป
เชอรี่ - งอนตุบป่ อง ปากเบะ เหมือนจะร้องไห้ ผิดหวัง อย่างแรง
เชอรี่ (คิด) - ยี้!!!.
FADE OUT.
THE END.
INTRO.
พิธีกกร - น้องแนน. (ไหว้) สวัสดีคา่ ะ พบกับน้องแนนอีก เป็ นครั้งที่สอง คราวที่แล้ว ได้แนะนา
หมูบ้่ านผิวพระจันทร์ ให้เป็ นที่รู้จกั กันดีแล้ว คราวนี้ น้องแนน กับเพื่อนๆ ขอเสนอหนังสารคดีส้ นั
เรื่ องราวที่เกิดเหตุ ก็ที่ หมูบ้่ านผิวพระจันทร์ นี่แหละค่ะ วันนี้ เสนอในตอนที่มชี ื่อว ่า มนต์รักผิว
พระจันทร์ เรื่ องราวจะเป็ นยังไง ติดตามกันได้เลยค่าาาาาาาา.
OUT-TRO.
เป็ นอย่างไรคะ ท่านผูช้ ม เรื่ องกุก๊ กิก๊ น่ารักๆ แบบนี้ หาชมที่ไหนไม ่ได้นะเจ้าคะ นอกจากที่ หมูบ้่ าน
หนองหญ้าปล้อง หมูสอง
่ หมูสิ่ บ ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร หรื อที่ มีฉายาว ่า หมูบ้่ านผิว
พระจันทร์ แห่งนี้ คะ่ แล้วอย่าลืม ติดตามชมตอนต่อไปนะคะ อ้อ!! ถ้าชอบกดไลค์ และส่งต่อด้วย
ขอบคุณค่ะสาหรับกาลังใจ สวัสดีคา่ าาา. (ไหว้)
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