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Script Writing – Shooting : เรื่อง ชางมันเถอะ พระเจา (Act of God)

(4.1) SHOOTING SCRIPT
SCENE กอน: –

SCENE NO. 00 TITLE

SCENE ตอไป: 01

A ภายใน / สุสานรถ / กลางวัน / ฉากหลัก (Master shot) แมน ไลยิง หลุยส. หลุยส ยิงตอบโต.
จาก SCENE 01 เริ่มภาพมุมกวางมาก ภายนอก สุสานรถ ไดยินเสียงปนยิงกันขางใน แลวตัดไปภายใน
B ภายใน / บอนพนัน / กลางคืน / (Insert shot) หลิวกําลังเลนพนันสนุกสนาน.
จาก SCENE 10 / CUT
C ภายใน / หองนอน / กลางวัน / (Insert shot) หลิว หยอกลอกับ หลุยส บนเตียงนอน
จาก SCENE 11 / CUT
D ภายใน / เรือนจํา / กลางวัน / (Insert shot) หลุยสกําลังงัดขอกับแมน ในวงลอมของเพื่อนนักโทษ
จาก SCENE 04 / CUT
E ภายนอก / บานพัก / ค่ํา / (Insert shot) หลุยส วิ่งหนีลงจากบาน แมน ถือปนไลยิง
จาก SCENE 17 / CUT
Montage A–B, A–C, A–D, A–E เหตุการณที่มาของการไลยิงกันในสุสานรถ
SUPER ชื่อเรื่อง นักแสดง ผูสราง ผูกํากับ
[FADE]
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SCENE กอน: 00

SCENE NO. 01

SCENE ตอไป: 02

ภายนอก. สุสานรถ. กลางคืน. / ตอน: ไลลาในสุสานรถ / ตัวละคร : แมน หลุยส / เหตุการณ: แมน ไล
ยิง หลุยส. หลุยส ยิงตอบโต. หางออกไป มีหิ้งพระเจา. เสียงปน ทําใหหิ้งสั่นสะเทือน.
SHOT: 01 [Master] *ดู blocking
ภาพ:

กวางมาก มุมสูง /แมน หลุยส หิ้งบูชาพระเจา ในเฟรม

เคลื่อนไหว: แมน ไลยิง หลุยส ในระยะหางกัน 5–10 เมตร. หลุยสถอยและยิงตอบโต กอนถึงหนา
หิ้งบูชาพระเจา
เสียง–พูด: เสียงปน
SHOT: 02a 02b 02c 02d
ภาพ:

ไกล /แมน (02a)
ปานกลาง /แมน (02b)
ใกลมาก /เทาแมน (02c)
ใกล /แมน (02d)

เคลื่อนไหว: pan ตามแมน ถือปนเล็ง ยิง แลวกาวไปขางหนา (02a) /
Track ตามแมน ถือปนเล็ง เดินไปขางหนาชาๆ (02b) /
เทาของแมน เหยียบแผนไมผุ (02c) /
Track ตามแมน เอี้ยวตัวหลบเขาที่กําบัง กระสุนเจาะทะลุที่กําบัง (หลุยสยิงสวนมา)
(02d) ออกจากที่กําบัง ถือปนเล็งหาเปา เดินตอจนหลุดเฟรม
เสียง–พูด: –
SHOT: 03
ภาพ:

ไกล มุมสูง /แมน หลุยส อยูในเฟรม

เคลื่อนไหว: แมน ยิงใส หลุยส. หลุยสหลบ และถอยไปเรื่อยๆ
เสียง–พูด: เสียงปน
SHOT: 04a, 04b
ภาพ:

ปานกลาง /รับหนา หลุยส (04a)
ใกลมาก /มือหลุยส (04b)
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เคลื่อนไหว: หลุยส หลบซุมอยูมุมหนึ่ง เหงื่อหยด กังวลใจ (04a) /
มือที่ถือปนสั่นเพราะกลัว (04b) / ถอยหลังสองสามกาว ยิงโต ถอยหลังหลบเขามุมที่
กําบังหายไป (04a)
เสียง–พูด: เสียงปน
SHOT: 05
ภาพ:

ใกล /หิ้งพระเจา

เคลื่อนไหว: หิ้งพระเจาสั่น ตามเสียงปน
เสียง–พูด: เสียงปน
SHOT: 06a 06b 06c 06d
ภาพ:

ใกล /แมว ดานขาง (06a)
เต็ม /แมว เห็น หนู (thow-shot แมว หนู) (06b)
ไกล สูง /เทาเปลือยเปลาของ หลุยส เห็นแมววิ่งไลหนู (06c)
ใกล /หลุยส ดานขาง กมมองหนูวิ่งผานเทาทั้งสองขาง (06d)

เคลื่อนไหว: แมวเห็นหนู (06a), แมววิ่งไลหนู (02b), หนูวิ่งผานเทาหลุดเฟรม (06c), หลุยสกมมอที่
เทา (06d)
เสียง–พูด: เสียงแมว หนู
[CUT]
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SCENE กอน: 01

SCENE NO. 02

SCENE ตอไป: 03

ภายนอก. สุสานรถ. กลางคืน. / ตอน: ไลลาในสุสานรถ / ตัวละคร : หลิว / เหตุการณ: หลิว วิ่งตามหา
แมน กับ หลุยส ผานประตูเขาไปในสุสานรถ.
SHOT: 01 [Master]
ภาพ:

ไกลมาก /สุสานรถ /หลิว ที่ประตูทางเขา

เคลื่อนไหว: มุมสูงที่ทางเขาสุสานรถ หลิว วิ่งเขามาในเฟรม หยุดมองซายขวา ที่ประตูทางเขาสุสาน
แลววิ่งผานประตูทางเขา เขาไปในสุสานรถ
เสียง–พูด: เสียงปน ยิงตอสูกันในสุสานรถ
SHOT: 02
ภาพ:

ปานกลาง /หลิว หลังประตูทางเขาสุสานรถ (เขาไปขางใน เลยประตูไปแลว)

เคลื่อนไหว: หลิวยืนลังเล กระสับกระสาย กอนจะเดินหลุดเฟรมไป
เสียง–พูด: เสียงคนสะดุดสิ่งของดังโครมคราม อยูขางใน
[CUT]
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SCENE กอน: 02

SCENE NO. 03

SCENE ตอไป: 04

ภายใน. สุสานรถ–หิ้งพระเจา. กลางคืน. / ตอน: ไลลาในสุสานรถ. / ตัวละคร: แมน หลุยส หลิว พระเจา
มนุษย / เหตุการณ: แมน ไลยิง หลุยส. หลุยส วิ่งหลบกระสุนไปอีกซอกหนึ่ง. จนถึงทางตัน เขาสอดสาย
สายตามองหาคนชวย. ปนในมือก็ไมมีกระสุน. เขาทรุดตัวลงนั่งดวยความกลัว กลาวออนวอน ขอรองใหพระ
เจาชวย. คําออนวอน เปลี่ยนเปนคลื่น กระจายไปถึงรูปพระเจา สายตาของหลุยส ประสานกับสายตาของรูป
พระเจา.–
SHOT: 01a 01b (ตอจาก SCENE 01 SHOT 04a)
ภาพ:

กวาง มุมสูง /หลุยส แมน ผานหิ้งพระเจา (01a)
ใกล /แมน (01b)

เคลื่อนไหว: กวาง มุมสูงกอน แลวตัดไปที่ ปานกลาง pan ไปที่หลุยส หลบพิงซากรถ เปนที่กําบัง.
กระสุนปนของแมน วิ่งเฉียดหัว (01a) /
แมน ออกจากที่กําบัง ถือปนเดินตรงไปหา หลุยส (01b) /
เสียง–พูด: หลุยส (พูดในใจ) “ปดโธเวย! ทางออกอยูไหนเนี่ย พระเจาชวยลูกดวย”
บรรยาย “ชีวิตของคนเรานั้น ไมไดขึ้นอยูกับอํานาจดลบันดาลของพระเจาเทานั้น
หากแตเปนสิ่งที่พวกเขาสราง และทํามันขึ้นมาเอง พระเจามักถูกอางขึ้นมาเพื่อ
ผลประโยชนบางอยาง ซึ่งพวกเขาก็ไมรูเหมือนกันวา พระเจาจะมีตัวตนจริงหรือไม แต
พวกเขา ก็ยังตองการพระเจาอยูนั่นเอง ใครจะไปรูวา บางที พระเจาก็สุดแสนจะเบื่อ
หนาย กับมนุษยบางพวกที่ดื้อรั้น แตจะทําอยางไรได เพราะพระเจาสรางพวกเขาขึ้น
มาแลว มันผิดตรงที่ ทําไมตองเปนคนพวกนี้ดวย.” ไปจนถึง SHOT 04
SHOT: 02
ภาพ:

ใกล /หลุยส หลังพิงซากรถ

เคลื่อนไหว: รับหนาหลุยส หลบพิงซากรถ เปนที่กําบัง. สายตาเปนกังวล มือถือปนแนน มองไปที่หิ้ง
พระเจา พูดออนวอนพระเจา
เสียง–พูด: หลุยส “พระเจาชวยลูกดวย ๆ ชวยลูกดวย ลูกยังไมอยากตายตอนนี้”
SHOT: 03
ภาพ:

กวาง มุมเงย แทนสายตาหลุยส /หิ้งพระเจา

เคลื่อนไหว: พระเจาบนหิ้ง ยังมีฝุนเกาะ
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เสียง–พูด: –
SHOT: 04a 04b
ภาพ:

กวาง มุมสูง /หลุยส ผานดานหลังของหิ้งพระเจา (04a)
กวาง /หลุยส หิ้งพระเจา ดานขาง (04b)

เคลื่อนไหว: หลุยส มองกลอง (04a) /
CG คลื่น กระจายไปถึงรูปพระเจาบนหิ้ง (04b)
SHOT: 05
ภาพ:

ปานกลาง /รับหนารูปพระเจา ที่ติดอยูในซุมหิ้ง

เคลื่อนไหว: คลื่น ลอยมาปะทะรูปพระเจา รูปแตกกระจาย กลายเปนรางของพระเจาที่เปนคนจริงๆ
หลุดออกมาจากภาพ ตามดวยมนุษย พระเจาตกใจ เซไปชนกับราวหิ้ง มนุษย รีบ
ประคองพระเจาไมใหลม / พระเจา กับ มนุษย สนทนากัน ยื่นหนา จากระเบียงมองไป
ขางลาง
เสียง–พูด: พระเจา “นี่ขาเปนอะไรไป ทําไม ทําไม คําออนวอนของเจามนุษยผูนี้ จึงมีพลังมาถึงขา
ไดละ ... แตชางมันเถอะ ไหนๆ มันก็ปลุกใหขากับเจาตื่นจากภวังคแลว เห็นทีจะตองดู
คนพวกนี้สักหนอย” มนุษย “ขาก็วาอยางนั้นแหละทาน”
SHOT: 06
ภาพ:

ไกล /แมน ผานไหล หลุยส

เคลื่อนไหว: แมน ถือปน สองหา หลุยส ผานสิ่งกําบัง (แมน ไมเห็น หลุยส), หลุยส ขยับหลบซอน
ตัว track กลองตาม แตใหเห็นแมนไกลๆ
เสียง–พูด: (React) พระเจา “นี่ถาเจา ประพฤติตัวแบบคนพวกนี้ เจาคงไมมีโอกาส จะไดมายืนอยู
เคียงขางขาหรอกนะ” มนุษย “ขอบคุณ ที่ทานเมตตามนุษยอยางขา”
SHOT: 07
ภาพ:

ไกล /หลิว

เคลื่อนไหว: Track ตามหลิว เดินมองซาย–ขวา คนหาแมนกับหลุยส
เสียง–พูด: หลิว “พี่แมน นี่ฉันเอง หลุยส อยูไหนนะ” **(เพิ่มบทพูด)
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SHOT: 08 [Master ระหวางการสนทนาและโตเถียง ของพระเจากับมนุษย]
ภาพ:

ปานกลาง /พระเจา มนุษย (eye–level)

เคลื่อนไหว: พระเจาชี้ไปขางลาง มนุษย ขเยิบเขาไปใกลพระเจา
เสียง–พูด: พระเจา “ดูคนพวกนั้นซิ ทําอะไรกัน ชางไมเกรงใจพระเจาอยางขาบางเลย ทั้งๆ ที่เคย
กลาวคําภักดีตอหนาขา”
มนุษย “พวกเขาทําอะไรผิดอยางนั้น รึ?”
[FADE]

8

Script Writing – Shooting : เรื่อง ชางมันเถอะ พระเจา (Act of God)

SCENE กอน: 03

SCENE NO. 04

SCENE ตอไป: 05

ภายใน. เรือนจํา. กลางวัน. / ตอน: แมน หลุยส ที่เรือนจํา. / ตัวละคร: หลุยส แมน / เหตุการณ: หอง
คุมนักโทษในเรือนจํา มองเห็นวิถีชีวิตของคนติดคุก หลุยส กับ แมน กําลังทดสอบกําลังกันดวยการงัดขอ ใน
วงลอมของเพื่อนๆ นักโทษ
SHOT: 01
ภาพ:

กวาง สูงมาก /เรือนจํา

เคลื่อนไหว: Depress down หรือ Tilt down
เสียง–พูด: –
SHOT: 02
ภาพ:

ปานกลาง /แมน หลุยส ในอาคารเรือนนอน ของเรือนจํา

เคลื่อนไหว: Track ตามแมน หลุยส เดินสวนกัน เอามือแตะกัน ผาน
เสียง–พูด: เสียงเชียร (เชื่อมตอช็อต 03a)
SHOT: 03a [Master1] 03b [Master2] 03c 03d 03e 03f
ภาพ:

ปานกลาง /แมน หลุยส นั่งบนมานั่ง ขอศอกวางบนโตะ (งัดขอ) (03c)
ไกลมาก มุมสูง /กลุมนักโทษทั้งหมด (03a)
ปลานกลาง Dolly–Track จาก หลุยส ไป แมน หรือ แมน ไป หลุยส (03b)
ใกลมาก /ใบหนาแมน (03d)
ใกลมาก /ใบหนาหลุยส (03e)
ใกลมาก /มือแมน–หลุยส (03f)

เคลื่อนไหว: Depress down – Dolly in ไปที่ แมน หลุยส กําลังงัดขอกัน (03a และ 03c)
แมน และ หลุยส งัดขอ (03d)
แมน หลุยส นั่งบนมานั่ง ขอศอกวางบนโตะ (งัดขอ) (03c) แมนแพ ดื่มน้ําเปลา
Dolly–Track จาก หลุยส ไป แมน (03b)
มือแมน–หลุยส (03f)
แมน และ หลุยส งัดขอ (03e)
แมน หลุยส นั่งบนมานั่ง ขอศอกวางบนโตะ (งัดขอ) (03c) หลุยสแพ ดื่มน้ําเปลา
เสียง–พูด: เสียงเชียร
บรรยาย “นายคนนี้มีชื่อวา แมน สวนอีกคนหนึ่งชื่อ หลุยส พวกเขารวมกิน รวมดื่ม
และรักกันเหมือนพี่นอง และสาบานจะเปนเพื่อนกันไปตลอด” [FADE]
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SCENE กอน: 04

SCENE NO. 05.1

SCENE ตอไป: 05.2

ภายนอก. กลางปา. กลางวัน. / ตอน: แมน หลุยส ที่เรือนจํา. / ตัวละคร: หลุยส ผูคุม / เหตุการณ: หลุยส
แหกคุก แตถูกจับได.
SHOT: 01
ภาพ:

ปานกลาง /หลุยส

เคลื่อนไหว: Track ตามหลุยส วิ่งหนีในปา ลงไปในทองรอง ลมลุกคลุกคลาน ปนขึ้นลําธาร
หยุดชะงัก เมื่อเจอปนของผูคุม จี้ที่หนาผาก
เสียง–พูด: [CUT]
SCENE กอน: 05.1

SCENE NO. 05.2

SCENE ตอไป: 06

ภายนอก. หองขังเดี่ยว. กลางวัน. / ตอน: แมน หลุยส ที่เรือนจํา. / ตัวละคร: หลุยส แมน / เหตุการณ:
หลุยส แหกคุก ถูกจับขังเดี่ยว. หลุยส ถูกผูคุม ผลักเขาประตูหองขัง แลวล็อคประตู.
SHOT: 01a [Master] 01b 01c
ภาพ:

ปานกลาง /หลุยส ผูคุม ที่หนาหองขังเดี่ยว (01a)
ใกลมาก /หลุยส ในหองขังเดี่ยว (01b)
ใกลมาก /กุญแจล็อคหองขัง (01c)

เคลื่อนไหว: ผูคุม คุมตัวหลุยส ไปที่หองขังเดี่ยว เปดประตู ผลักเขาเขาไป (01a)
หลุยส สีหนากังวล รองไห (01b)
ผูคุมล็อคหอง (01c)
เสียง–พูด: บรรยาย “หลุยส ติดคุกคดีพนันและเสพยา ไดเพียงปเดียว เขาแหกคุก และถูกจับกลับ
เขามาใหม ยืดชีวิตในคุกใหยืนยาวออกไป”
[CUT]
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SCENE กอน: 05.2

SCENE NO. 06

SCENE ตอไป: 07

ภายใน. สํานักงาน. กลางวัน / ตอน: แมนถูกจับ. / ตัวละคร: แมน ตํารวจ 2 นาย / เหตุการณ: ที่โตะ
ทํางานในธนาคาร แมน กําลังพูดโทรศัพทกับลูกคา. ตํารวจ 2 นาย ถือกระดาษเอกสารเขามา ชูขอความใน
เอกสาร แลวจับกุม
SHOT: 01a [Master] 01b 01c 01d
ภาพ:

ใกล /โทรศัพท บนโตะ (01b)
ใกล /วิทยุตาํ รวจ (01c)
ไกล /ตํารวจ แมน (01a) – Zoom in รับหนาแมน และตอนทุบโตะ

เคลื่อนไหว: โทรศัพทดัง แมนยื่นมือมารับ แนบหู Zoom out ปานกลาง (01b)
ปานกลาง /ตํารวจพูดวิทยุ Zoom in ใกล (01c)
ตํารวจ 2 นาย เดินไปที่โตะของ แมน โยนเอกสารลงบนโตะ ขณะแมนพูดโทรศัพท แมน
มองดูเอกสาร เตรียมขยับจะลุกขึ้น ตํารวจขยับเขาใกล แมนรูสึกกระวนกระวายใจ
ครุนคิด ทุดโตะดวยความโกรธ (01a)
เสียง–พูด: บรรยาย “สวน แมน ติดคุกคดียักยอกทรัพยของธนาคาร หลักฐานมัดตัวเขาแนน นี่
แหละคือเหตุที่ทําใหพวกเขามาพบกันในคุกแหงนี้”
[CUT]
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SCENE กอน: 06

SCENE NO. 07

SCENE ตอไป: 08

ภายใน. เรือนจํา. กลางวัน. ตอน: แมน หลุยส ที่เรือนจํา. / ตัวละคร: หลุยส แมน นักโทษ. / เหตุการณ: พิธี
รับศีลในคุก พระมาทําพิธี ใหศีลแก หลุยส และ แมน รวมกับนักโทษคนอื่นๆ.
SHOT: 01a [Master] 01b
ภาพ:

ไกล /กลุมนักโทษ พระสงฆ (01a)
ใกล /แมน /หลุยส (01b)

เคลื่อนไหว: มุมสูง Tilt Down จากดานหลังของพระ มองเห็นกลุมนักโทษกําลังกลาวรับศีล (01a)
รับหนา แมน หลุยส กลาวรับศีลพระ (01b)
เสียง–พูด: บรรยาย “พวกเขาเคยผานพิธีรับศีลในคุกมาดวยกันทั้งคู ไมมีใครรูวา บทบัญญัติขอ
หามของศีล ไดซึมซับเขาไปในสมองของพวกเขาไปเทาไหร และรั่วออกไปแลวอีก
เทาไหร”
[CUT]
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SCENE กอน: 07

SCENE NO. 08

SCENE ตอไป: 09

ภายนอก. สนาม. กลางวัน. ตอน: แมน หลุยส ที่เรือนจํา. / ตัวละคร: หลุยส แมน นักโทษ ผูคุม. /
เหตุการณ: ผูคุม คุมนักโทษออกไปขุดหลุม ขางนอก
SHOT: 01 [Master]
ภาพ:

ไกลมาก /นักโทษ ผูคุม

เคลื่อนไหว: มุมสูง ลดกลองผาน นักโทษ มาถึง แมน กลับ หลุยส
เสียง–พูด: –
SHOT: 02a 02b 02c 02d 02e
ภาพ:

ปานกลาง /แมน /หลุยส (02a)
ใกล /แมน ผานหลุยส (02b)
ใกล /หลุยส ผานแมน (02c)
ไกล / แมน หลุยส (02d)
ไกลมาก /นักโทษทั้งหมด (02e)

เคลื่อนไหว: Zoom ที่จอบขุดของแมน Out รับหนาแมน และหลุยส ภาพปานกลาง (02a)
มุมเงย ผานนักโทษคนอื่น เห็น แมนหลุยส ระยะไกล (02d)
มุมสูง นักโทษ เขาแถวเตรียมกลับ (02e)
เสียง–พูด: แมน: “เฮอ! ผูหญิงมันก็เปนซะยังงี้แหละ ถูกขัดใจหนอย แมก็อาละวาดบานแตก แตถา
เปนเรื่องบนเตียง ถาทําไมถูกใจ มันก็งอนเอาซะดื้อๆ ไมมีเหตุผลเลยวะ มึงรูไหม มีอยู
อยางเดียวที่ทําใหมันหายบา ... ก็เงินนะซิ กูตั้งตัวไมติดก็เพราะอีนังนี่ มันใชเงินเหมือน
มันพิมพแบงคเองเลยละ รูยังงี้ ไมนาเอามันมาทําเมียเลย” (02a)
หลุยส: “มันไมดี ก็หาใหมซิพี่แมน” (02c)
แมน: “มันไมงายเหมือนที่คิดนะซิ” (02b)
หลุยส: “ทําไม กะแคผูหญิงคนเดียว ออกจากคุกบาๆ นี่ไปเมื่อไหร ก็หาใหมไดนี่ ดูซิ
มันเคยมาเยี่ยมพี่สักครั้งไหม มีแตพี่นั่นแหละ พลามเพออยูคนเดียว ปานนี้เมียของพี่
มันคงไปเปนเมียคนอื่นแลวละ” (02c)
แมน: “เฮย! มึงอยาพูดบาๆ” (02b)
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หลุยส: “พี่แมน! โลกจริงๆ ใบนี้ มันไมไดสวยหรูอยางที่คิดหรอก ผูหญิงพรรคนั้น พี่ยัง
จะ–” (02d)
แมน: “หยุดเลยนะมึง” (02d)
หลุยส: “เออ! ๆ เมียเอ็ง ขาไมแตะก็ไดวะ วาแตวา ออกจากนรกนี่พี่จะไปทําอะไร ...
อยาบอกนะวา จะกลับไปหานางนั่น” (02d)
SHOT: 03
ภาพ:

ปานกลาง /ผูคุม

เคลื่อนไหว: ผูคุมเปานกหวีดหมดเวลาทํางาน
เสียง–พูด: เสียงนกหวีด
[FADE]
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SCENE กอน: 08

SCENE NO. 09

SCENE ตอไป: 10

ภายนอก. หนาเรือนจํา. กลางวัน. / ตอน: แมน หลุยส ที่เรือนจํา. / ตัวละคร: หลุยส ผูคุม / เหตุการณ:
ปลอยตัวนักโทษ หลุยส
SHOT: 01 [Master]
ภาพ:

ไกลมาก /หนาประตูเรือนจํา หลุยส

เคลื่อนไหว: ผูคุมเปดประตู หลุยส เดินออกมา
เสียง–พูด: บรรยาย “หลุยส ไดรับอภัยโทษ ทําใหชีวิตในคุกของเขาสิ้นสุดลงเร็วกวาที่คิด ปลอยให
อิสรภาพของเขา หลุดลอยเหมือนนกที่กําลังบินออกจากกรง”
SHOT: 02
ภาพ:

ปานกลาง /หลุยส ผูคุม

เคลื่อนไหว: หลุยส ยืนหันหลังใหผูคุม ยกแวนขึ้นสวม ขณะที่ผูคุมพูดสงเสียหลุยส
เสียง–พูด: ผูคุม “ไมมีญาติมารับเลยรึสหาย ... แลวจะไปไหนตอ? ... จะไปไหนก็ไป แตอยากลับมา
ที่นี่อีก”
[FADE]
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SCENE กอน: 09

SCENE NO. 10

SCENE ตอไป: 10.1

ภายใน. บอนพนัน. กลางคืน. / ตอน: หลุยส กับ หลิว. / ตัวละคร: หลุยส หลิว / เหตุการณ: หลุยส คุม
บอน นักพนัน กําลังเลนพนัน. หลุยส กําลังยืนคุมสถานการณ. ที่เอวของเขามีปน. หลิว เปนผูหญิงคนเดียว
ที่อยูในวง ลงแตมตอแตละครั้งดวยเงินกอนหนา และทั้งสูบ ทั้งดื่ม.
SHOT: 01 [Master]
ภาพ:

ไกล /เซียนพนันไพ ในหองหรู

เคลื่อนไหว: มุมกม ผานกระเชาไฟเพดาน หรือ พัดลมกําลังหมุนชาๆ เห็นเซียนพนันทั้งกลุม
เสียง–พูด: –
SHOT: 02a 02b 02c
ภาพ:

ใกลมาก /หลิว ผานผูเลนที่อยูตรงขาม (02a)
ใกลมาก /ไพในมือของหลิว (02b)
ปานกลาง เงยมาก /หลิว (02c)
ใกล /หลุยส /ปนของหลุยส (02d)

เคลื่อนไหว: หลิว กําลังลุนไพในมือ ผานไหลผูเลนที่อยูตรงขาม (02a)
หลิว แสดงสีหนาไมพอใจ ไพในมือ (02c)
หลุยส มองไปที่กลุมนักเลน Shift Focus มาที่หลุยส หันหนากลับ ขณะที่ หลิว เดิน
เฉียดไหลของหลุยส ออกจากหองไป
เสียง–พูด: บรรยาย “แตวิถีชีวิตเขา ก็ยังวนเวียนอยูกับปากประตูคุกอยูเหมือนเดิม นั่นเปนเพราะ
เขาเลือกทางเดินของเขาเอง หลุยส ไดรับการติดตอใหคุมบอนการพนันที่นี่”
SHOT: 03a 03b
ภาพ:

ปานกลาง /หลิว /หลุยส ที่ระเบียง (03a)
ไกล /หลุยส /หลิว (03b)

เคลื่อนไหว: หลิวเดินออกมาจุดบุหรี่สูบที่ริมระเบียง แตไฟแช็คไมติด Focus รับหลุยส ที่ยืนมองดู
หลิว และยิ้มรับ หลิวชําเรืองมอง หลุยสแลวยิ้มยั่ว หลุยสเดินเขามาหาหลิว (03a)
บุหรี่ที่ปากของหลิว ถูกจุดดวยไฟแช็คของหลุยส Zoom out รับหนาสองคน ยิ้มยั่วให
กัน (03b)
เสียง–พูด: –[CUT]
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SCENE กอน: 10

SCENE NO. 10.1

SCENE ตอไป: 10.2

ภายใน. บานพัก. กลางคืน. / ตอน: งานของหลุยส. / ตัวละคร: หลุยส เจาของบาน / เหตุการณ: หลุยส
รับจางทวงหนี้
SHOT: 01 [Master]
ภาพ:

ใกล–Track /ชายเจาของบาน นอนหลับบนเตียงกับผูหญิง มองเห็นประตูทางเขา

เคลื่อนไหว: ชายเจาของบาน นอนหลับ งัวเงียตื่น เมื่อไดยินเสียงเคาะที่ประตู เดินไปสองดูที่รูประตู
รีบกลับมาควาเกงเกงใส แตประตูถูกถีบเปดผางออก
เสียง–พูด: –
SHOT: 02
ภาพ:

ปานกลาง–Track /หลุยส

เคลื่อนไหว: หลุยส เคาะประตูบาน 2 ครั้ง ประตูขยับเหมือนจะเปด เขาถีบประตูเปดออก เดินเขาไป
ขางใน เห็นชายเจาของบาน กําลังยุงกับการใสกางเกง หลุยสชกหนาชายเจาของบาน
ลมหงายไป แลวชักปนออกมา เล็งไปที่ชายเจาของบาน ผูหญิงรีบควาผาหอตัวหนีไป
เสียง–พูด: บรรยาย “หลุยส มีงานอดิเรกแกเซ็งอีกอยาง คือติดตามทวงหนี้ใหแกเจาพอขาใหญใน
เมืองนี้ และเปนงานที่เขาถนัดมากกวาใหทําอยางอื่น งานสําเร็จ รางวัลก็ตามมา แนละ
ทําใหเขามีเงิน มีปน และมีผูหญิง”
[CUT]
SCENE กอน: 10.1

SCENE NO. 10.2

SCENE ตอไป: 11

ภายใน. บานพัก. กลางคืน. / ตอน: งานของหลุยส. / ตัวละคร: หลุยส เจาพอ สาวงาม / เหตุการณ:
หลุยสรับคาจางทวงหนี้ ไดรางวัล
SHOT: 01
ภาพ:

ใกล /หลุยส /เจาพอ

เคลื่อนไหว: เจาพอยื่นเงินในซองใหหลุยส หลุยสรับมา ยิ้มพอใจ สาวงามเขามาโอบกอดหลุยส
ยั่วยวน มือลูบไลที่ปนของหลุยส
เสียง–พูด: บรรยาย “งานสําเร็จ รางวัลก็ตามมา แนละ ทําใหเขามีเงิน มีปน และมีผูหญิง”
[CUT]
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SCENE กอน: 10.2

SCENE NO. 11

SCENE ตอไป: 11.1

ภายนอก–ตอภายใน. บานพัก. เย็น. / ตอน: หลุยส กับ หลิว. / ตัวละคร: หลุยส หลิว / เหตุการณ: หลิว
กําลังนอนหลับบนเตียงนอน หลุยสออกจากหองน้ําหลังเสร็จกิจ. เห็นปน กระเปาเงิน และขวดเหลาวาง
ระเกะระกะ บนโตะ เขาหยิบปนปลอมขึ้น ลองเล็งไปที่ หลิว ขณะที่เธองัวเงียลืมตาตื่น. ทั้งสองหัวเราะหยอก
ลอเลนกัน.
SHOT: 01
ภาพ:

ไกลมาก /บานพัก

เคลื่อนไหว: Depress Down หยุดที่ประตูใหญทางเขาบาน
เสียง–พูด: –
SHOT: 02
ภาพ:

ใกล /หลิว นอนบนเตียง

เคลื่อนไหว: pan บริเวณรอบๆ หอง ปน กระเปาเงิน ขวดเหลา วางเกะกะบนโตะใกลๆ หยุดที่หลิว
นอนหลับบนเตียง
เสียง–พูด: –
SHOT: 03a 03b
ภาพ:

ไกล /หลุยส ที่ประตูหนาหองน้ํา (03a)
ใกล /หลุยส ผานหลิวกําลังงัวเงียตื่น (03b)

เคลื่อนไหว: Track ประตูหองน้ํา มีคนกําลังอาบน้ําขางใน หลุยส เพิ่งอาบน้ําเสร็จ เปดประตูออก
จากหองน้ํา เดินมาที่โตะ หยิบปน / (03a) เล็งไปที่หลิว หลิวงัวเงียตื่นขึ้น มองไปที่
หลุยส (03b) / หลิว ยิ้มยั่วตาปรือ หลุยสยิ้มลดปนลง หยอกลอกับหลิว (03a)
เสียง–พูด: บรรยาย “เรื่องมันคงไมยุงยาก ถาเขาไปควาผูหญิงคนอื่นมาทําเมีย ซึ่งไมใชหญิงหมาย
ชื่อ หลิว คนนี้ เธอเขาบอนทีไร เธอก็จายหนัก และดื่มจัดเสียดวย ไมมีใครรูวาเธอไปเอา
เงินนั่นมาจากที่ไหน”
[CUT]
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SCENE กอน: 11

SCENE NO. 11.1

SCENE ตอไป: 12

ภายนอก. บารเหลา. กลางคืน. / ตอน: หลุยสกับหลิว. / ตัวละคร: หลิว เพื่อนผูชาย / เหตุการณ: หลิวใช
ชีวิตเหลวแหลก.
SHOT: 01
ภาพ:

ปานกลาง /หลิว เพื่อนผูชาย

เคลื่อนไหว: หลิว กินเหลาเมากับเพื่อนผูชาย หัวเราะเฮฮา
เสียง–พูด: บรรยาย “เธอเขาบอนทีไร เธอก็จายหนัก และดื่มจัดเสียดวย ไมมีใครรูวาเธอไปเอาเงิน
นั่นมาจากที่ไหน”
[FADE]
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SCENE กอน: 11.1

SCENE NO. 12

SCENE ตอไป: 13

ภายนอก. หนาประตูเรือนจํา. เย็น. / ตอน: หลุยส เพื่อนทรยศ. / ตัวละคร: แมน / เหตุการณ: แมนออก
จากคุก แมน เดินออกจากประตูเรือนจํา มานั่งพักที่มาหินสวนสาธารณะ เอารูปที่ถายกับภรรยาขึ้นมาดู.
SHOT: 01
ภาพ:

ปานกลาง /แมน ที่หนาประตูทางออกของเรือนจํา

เคลื่อนไหว: Track แมนออกจากประตูเรือนจํา เดินหยุดที่มานั่งหินตัวหนึ่ง เอารูปถายขึ้นมาดู (ยัง
ไมเห็นวาเปนรูปถายของใคร)
เสียง–พูด: –
[CUT]
SCENE กอน: 12

SCENE NO. 13

SCENE ตอไป: 14

ภายนอก. บนถนน / รถแท็กซี่. เย็น. / ตอน: หลุยส เพื่อนทรยศ. / ตัวละคร: แมน คนขับรถแท็กซี่ /
เหตุการณ: แมน จางรถแท็กซี่ ขับผานตัวเมือง ไปสงที่บานของตัวเอง.
SHOT: 01
ภาพ:

ไกลมาก /รถแท็กซี่

เคลื่อนไหว: รถแท็กซี่ขับผานตัวเมือง ออกนอกชานเมือง
เสียง–พูด: –
SHOT: 02a 02b
ภาพ:

ใกล /แมน (02a / 02b) / ใกลมาก /ใบหนาแมน (02d)
ใกล /ภาพถายแมนกับหลิว (02c)

เคลื่อนไหว: แมน ผานคนขับรถ (02a) / แมนเอารูปถายขึ้นมาดู (02b) / (02c) / (02d)
เสียง–พูด: บรรยาย “สามเดือนตอมา แมน ก็พนโทษออกจากคุก แนนอน เขายังคงอยูในโลกของ
ตัวเอง และหวังวาความฝนของเขา จะรอเขาอยูที่บาน”
[CUT]
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SCENE กอน: 13

SCENE NO. 14

SCENE ตอไป: 16

ภายนอก. หนาบานพักของหลิว. ค่ํา. / ตอน: หลุยส เพื่อนทรยศ. / ตัวละคร: หลุยส หลิว แมน /
เหตุการณ: รถแท็กซี่จอดที่หนาบาน เขารีบเขาบานทันที.
SHOT: 01
ภาพ:

ไกล /หนาบานของหลิว /รถแท็กซี่ (01a)
ใกล /แมน ที่ประตูรถแท็กซี่(01b)
ใกล /เทาของแมน กอนขึ้นบาน (01c)

เคลื่อนไหว: ที่หนาบานของหลิว (01a) / Insert SCENE 16 SHOT #01a / รถแท็กซี่วิ่งมาจอดที่
หนาบาน แมนลงจากรถ (01a) / จายคาแท็กซี่ (01b) รถวิ่งออกไป แมน มองไปที่หมา
กําลังกินขาว / Insert Shot#02 / Zoom ที่เทาของแมน กําลังเดินไปที่บันไดบาน out
และ Track ตามแมนขึ้นไปบนบาน (01c)
เสียง–พูด: บรรยาย “นั่นคือ เมียสุดที่รัก หัวใจมันเตนและพองโตยังไงบอกไมถูก ยายบานั่นคงดีใจ
ไมนอยที่เห็นเขา”
SHOT: 02
ภาพ:

ปานกลาง /หมา /ไก

เคลื่อนไหว: หมาเหาไลงับไก ที่มาแยงอาหาร /
เสียง–พูด: –
[CUT]

21

Script Writing – Shooting : เรื่อง ชางมันเถอะ พระเจา (Act of God)

SCENE กอน: 14

SCENE NO. 16

SCENE ตอไป: 17

ภายใน. บานของหลิว. ค่ํา. / ตอน: หลุยส เพื่อนทรยศ. / ตัวละคร: หลุยส หลิว แมน / เหตุการณ: บน
เตียง หลิว กับ หลุยส นอนกอดกันหลับสนิท. ประตูปดไมสนิท แมนถือวิสาสะเปดเขาไป เดินเขาไปถึง
หองนอน เห็นหลิวนอน กับ หลุยส.
SHOT: 01a 01b
ภาพ:

มุมระดับสายตา /หลุยส หลิว บนเตียงนอน (01a)
มุมกม /หลุยส หลิว บนเตียงนอน (01b)

เคลื่อนไหว: หลุยสนอนกอดหลิว บนเตียงนอน (01b) มีเสียงเคาะประตู ครั้งที่ 1 / หลุยส หลิว บน
เตียงนอน (01a) เสียงเคาะประตู ครั้งที่ 2 หลิวงัวเงียตื่น แตหลุยสยังหลับสนิท
เสียง–พูด: เสียงเคาะประตู
SHOT: 02
ภาพ:

ปานกลาง /แมน ที่ประตูหองนอน

เคลื่อนไหว: แมน ยืนเคาะประตูหองนอน
เสียง–พูด: เสียงเคาะประตู
เสียงหลิว “ใครกันวะ มาปลุกเอาตอนนี้ คนยังนอนไมอิ่มเลย”
SHOT: 03a 03b 03c
ภาพ:

ไกล /หลุยส หลิว ที่เตียงนอน (03a)
ปานกลาง /ดานหลังของหลิว (03b) *ช็อตยาว
ใกล /มือหลิว ที่ลูกบิดประตู (03c)
ใกล /ใบหนาหลิว ที่หนาประตู (03d)

เคลื่อนไหว: หลิว เขยาหลุยสใหตื่น เขางัวเงียหลับตาตอ หลิว ลุกไปที่ประตู (03a) /
Dolly ตามหลิว เดินไปที่ประตู (03b) / บิดลูกบิดประตู (03c) พรอมกับเสียงพูดของ
แมน / หลิวตกใจเมื่อไดยินเสียงนั้น งับประตู หันกลับไปที่เตียง Track ตามหลิวไป
ปลุกหลุยส (03b) แลวหันกับมาพูดกับแมน
เสียง–พูด: แมน “ที่รัก ปากลับมาแลว”
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SHOT: 04a 04b
ภาพ:

ไกล /แมน ที่ประตู (04a)
ใกลมาก /แมน (04b)

เคลื่อนไหว: แมน เปดประตูเขามา เปลี่ยนสีหนาเปนโกรธ (04a) / (04b)
เสียง–พูด: หลิว “วาย! พี่แมน พี่กลับมาเมื่อไหร ทําไมไมบอกกอน ฉันจะไดไป–” (03b)
SHOT: 05a 05b 05c 05d
ภาพ:

ไกล /แมน ที่ประตู (05a)
ใกลมาก /แมน (05b)
ใกล /ภาพถาย ที่พื้น (05c)
ไกล /แมน ที่ประตู (05d)

เคลื่อนไหว: แมน เปดประตูเขามา เปลี่ยนสีหนาเปนโกรธ (05a) / (05b)
ขวางรูปถายไปที่พื้น (05c) พูดเสร็จ ก็เดินออกไป /
กลับเขามาพรอมดวยปนในมือ (05d) พูดเสร็จเล็งยิง –นัดที่ 1 ถูกหมอน –นัดที่ 2 ถูก
ขาเตียง –นัดที่สาม ถูกบานหนาตาง
เสียง–พูด: แมน “อีหลิว นั่นใคร มึงเอาผูชายมานอนในบานของกู มึงทํารายหัวใจของกูเกินไป
แลว” (05b)
แมน “ไอหลุยส ไอเพื่อนระยํา” (05d)
SHOT: 06a 06b
ภาพ:

ปานกลาง /หลุยส /หลิว ที่เตียงนอน (06a)
ใกล /หมอน ถูกยิง (06b)

เคลื่อนไหว: หลุยส รีบควากางเกงขายาวมานุง (06a)/ กระสุนพลาดไปถูกหมอน (06b) / Track
ตามหลุยส กระโดดไปควาปน ที่วางอยูบนโตะใกลๆ กระสุนพลาดไปถูกขาเตียง ปน
หนาตาง กระโดดหายไป กระสุนพลาดไปถูกบานหนาตาง
เสียง–พูด: หลุยส “พี่แมน ใจเย็นๆ อธิบายใหชัดๆ หนอย นี่เมียพี่เหรอ?”
หลิว “พี่แมน อยา”
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SHOT: 07
ภาพ:

ปานกลาง /แมน ที่หนาตาง /หลิว ที่เตียง

เคลื่อนไหว: Track แมน เล็งปน ยิงไลหลัง หลุยส แลวออกไปที่ประตู ผานหลิว กําลังกมลงหยิบรูป
ถาย แลวตามออกไปที่ประตู
เสียง–พูด: เสียงปน เสียงเทาวิ่ง
[CUT]
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SCENE กอน: 16

SCENE NO. 17

SCENE ตอไป: 18

ภายนอก. บานของหลิว. ค่ํา. / ตอน: หลุยส เพื่อนทรยศ. / ตัวละคร: หลุยส หลิว แมน / เหตุการณ: ที่
บันไดบาน เห็น หลุยส วิ่งหนีไป. แมน ถือปนเล็ง ยิง แลววิ่งไลไป. หลิว ก็วิ่งตามไป.
SHOT: 01
ภาพ:

ใกล /บันไดบาน /แมน /หลิว

เคลื่อนไหว: มุมเงย ผานบันไดบาน แมน ถือปนวิ่งออกไป หลิววิ่งตามไป มองเห็น หลุยสไปไกลๆ
เสียง–พูด: บรรยาย “แมน มันเหมือนวัวบา แนละใครๆ ก็บาถาเห็นเมียของตัวเองไปนอนกับชายชู
แลวก็ยิ่งบากันไปใหญ”
[FADE]
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SCENE กอน: 17

SCENE NO. 18

SCENE ตอไป: 19

ภายนอก. สุสานรถ. กลางคืน. / ตอน: ไลลาในสุสานรถ. / ตัวละคร: หลุยส หลิว แมน / เหตุการณ: ที่
สุสานรถ หลุยส วิ่งเขาไปในนั้น. แมน ตามเขาไป. หลิว กําลังวิ่งหาพวกเขาอยูขางนอกสุสานรถ.
SHOT: 01 (มุมเดียวกับ SCENE 02 SHOT #01)
ภาพ:

ไกลมาก /สุสานรถ /แมน

เคลื่อนไหว: มุมสูงที่ทางเขาสุสานรถ แมน วิ่งเขามาในเฟรม ผานประตูทางเขา เขาไปในสุสานรถ
เสียง–พูด: บรรยาย “เมื่อชายชูคนนั้น คือเพื่อนรักเพื่อนสาบาน ความแคนเทานั้น ที่จะชวยสะสาง
ปญหา”
SHOT: 02
ภาพ:

ใกล /หลุยส

เคลื่อนไหว: ถือปน เดินหาที่หลบซอน
เสียง–พูด: –
SHOT: 03
ภาพ:

ปานกลาง–ใกล /แมน

เคลื่อนไหว: Track ตามแมนถือปนเล็ง เดินตามหาหลุยส หลุดเฟรมไป
เสียง–พูด: –
SHOT: 04 (มุมเดียวกับ SCENE 02 SHOT #01)
ภาพ:

ปานกลาง /สุสานรถ /หลิว ที่ประตูทางเขา

เคลื่อนไหว: หลิว วิ่งเขามาในเฟรม หยุดมองซายขวา ที่ประตูทางเขาสุสาน แลววิ่งผานประตู
ทางเขา เขาไปในสุสานรถ
เสียง–พูด: –
[CUT]
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SCENE กอน: 18

SCENE NO. 19

SCENE ตอไป: 20

ภายนอก. สุสานรถ–ระเบียงหิ้งพระเจา. กลางคืน. / ตอน: พระเจา–มนุษย ในสุสานรถ. / ตัวละคร: พระ
เจา มนุษย / เหตุการณ: การสนทนาของพระเจากับมนุษย. [หิ้งพระเจาถายในหองสตูดิโอ]
SHOT: 01 (มุมเดียวกับ SCENE 01 SHOT #01)
ภาพ:

ปานกลาง /แมน หลุยส ดานขางหิ้งพระเจา ในเฟรม

เคลื่อนไหว: Zoom in ที่ดานขางของหิ้งพระเจา ดวย CG ผานเขาไปในหิ้งของพระเจาในหองสตูดิโอ
เสียง–พูด: –
SHOT: 02
ภาพ:

ปานกลาง มุมเงย /พระเจา มนุษย บนหิ้งพระเจา

เคลื่อนไหว: Dolly ผานราวระเบียง ใหเห็นการสนทนาของพระเจากับมนุษย
เสียง–พูด: พระเจา: “นี่แหละ คือสาเหตุที่ทําใหพวกเขาตองมาขัดใจกันเอง และไลฆากันในนี้”
มนุษย: “แตวา ทานจะไมใหโอกาสพวกเขากลับตัวเลยรึทาน”
พระเจา: “มันจะมีประโยชนอะไร กับคนตลบตะแลงพวกนั้น เจาไมเห็นพฤติกรรมในคุก
ของพวกมันรึ”
[INSERT CUT : SCENE 20]
SHOT: 03
ภาพ:

ใกล /พระเจา มนุษย (03 two–shot)

เคลื่อนไหว: Dolly ผานราวระเบียง ใหเห็นการสนทนาของพระเจากับมนุษย
เสียง–พูด: (03 two–shot) มนุษย:
“หนอย มันบังอาจนัก ที่กลาหลอกพระเจาอยางทาน”
(03 two–shot) พระเจา:
“ใชแลว ดูซิ มันบอกวาจะบูชาขา จะศรัทธา เชื่อมั่นในตัวขา แตแลว พวกมันก็โกหก
กลับไปทําในสิ่งที่ขาไมชอบใจ ทําในสิ่งที่ขาหามไมใหทํา แลวจะไมใหขาเจ็บใจไดยังไง
มันโกหกสิ้นดี”
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SHOT: 04 (มุมเดียวกับ SCENE 02 SHOT #02)
ภาพ:

ปานกลาง มุมเงย /หลิว

เคลื่อนไหว: เดินตามหา แมนกับหลุยส สีหนาวิตกกังวล / สะดุงเมื่อไดยินเสียงปน
เสียง–พูด: เสียงปน
SHOT: 05a 05b 05c (เหมือน SCENE 03 SHOT #01)
ภาพ:

ปานกลาง ระดับสายตา /หลุยส แมน (05a)
ใกล /หลุยส (05b)
ใกล /แมน (05c)

เคลื่อนไหว: หลุยส แมน ยิงตอบโตกัน คนละ 2 นัด (05a) /
รับหนาหลุยส หลบพิงซากรถ เปนที่กําบัง. กระสุนปนของแมน วิ่งเฉียดหัว (05b)
ดานหลังของแมน แมนซุมยิงหลุยส (05c) มองเห็นหิ้งพระเจาอยูในเฟรม
เสียง–พูด: เสียงปน
SHOT: 06a 06b
ภาพ:

ปานกลาง /พระเจา มนุษย (06a eye–level)
ใกล /พระเจา มนุษย (06b two-shot)

เคลื่อนไหว: ใหเห็นการสนทนาของพระเจากับมนุษย
pan ไปที่พระเจา ยอหลบกระสุนปน ที่เฉี่ยวหัวไปโดนผนัง ของศาลพระเจา
เสียง–พูด: (06a eye–level) มนุษย:
“แลวทานจะทํายังไง กับคนพวกนี้ละ”
(06a eye–level) พระเจา:
“ขารึ จะทําอะไรพวกมันได จะสาปแชง ก็ไมใชหนาที่ของขา”
(06a eye–level) มนุษย:
“อาว ทานเปนถึงพระเจา ก็ใชอิทธิฤทธิ์ที่ทานมีลงโทษพวกเขาซิ”
(06b two-shot) พระเจา:
“เจาไมรูอะไรอีกแลว ขาไมมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย อยางที่พวกเจาเขาใจหรอก ขาเองถูก
กําหนดใหเปนผูทรงไวซึ่งเมตตาตอมวลมนุษย แลวขาจะสาปแชงพวกเขาไดยังไง”
(06b two-shot) มนุษย:
“ก็ทานเปนผูสรางทุกอยางบนโลกใบนี้ ทําไม ทานจะสรางกฏหรือบทลงโทษผูกระทําผิด
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ไมไดเชียวหรือ”
(06a eye–level) พระเจา: “ไมได”
(06a eye–level) มนุษย: “ทําไมละ?”
(06a eye–level) พระเจา:
“เจาอยาลืมซิ ขาสรางทุกอยางไดก็จริง แตมีอยูสิ่งหนึ่ง ที่ขาไมไดสราง แตมันมีของมัน
กอนที่จะมีขาซะอีก”
SHOT: 07 (ตอจาก SHOT 05c)
ภาพ:

ไกล /แมน (07a)
ปานกลาง /แมน หลุยส (07b) *เหตุการณเดียวกับ SCENE 03 SHOT #01b

เคลื่อนไหว: Track ตามหลังของแมน ออกจากที่กําบัง ถือปนเดินตรงไปหา หลุยส (07a) /
ผานไหลหลุยส เห็นแมนโผลพนจากซากรถที่หลุยสซอนอยู หลุยสยิงใสแมน แมนหลบ
กระสุนของหลุยสหมด หลุยสจึงปดปลายกระบอกปนของ แมนชี้ไปทางศาลพระเจา
(07b)
เสียง–พูด: เสียงปน
SHOT: 08a 08b (ตอจาก SHOT 06b)
ภาพ:

ใกล /พระเจา มนุษย (08a two–shot)
ปานกลาง /พระเจา มนุษย (08b eye–level)

เคลื่อนไหว: พระเจา กับ มนุษย ยอหลบกระสุนปน ที่วิ่งมาโดนราวหิ้งระเบียง (08b eye–level)
เสียง–พูด: (08b eye–level) มนุษย: “อะไรละทาน ยังมีอะไรที่ทานควบคุมไมไดยังงั้นรึ?”
(08b eye–level) พระเจา:
“ก็เจาซาตาน นะซิ มันเที่ยวใชเวทมนต ขูบังคับใหคนพวกนั้น สยบใตคําบัญชาของมัน
จนขาเองก็ทําอะไรไมได เจาไมเห็นรึไง”
(08a two–shot) มนุษย: “อาว นี่ทานไมไดสราง ซานตานหรอกหรือ”
(08a two–shot) พระเจา:
“เจาจะบารึไง พระเจาอยางขา ไมโงอยางที่เจาคิดหรอก มีรึ ขาจะสรางผูที่เปนศรัตรูมา
เพื่อทําลายขา เจานี่ ชางไรเหตุผลสิ้นดี”
(08a two–shot) มนุษย: “ขาขออภัย ในฐานะผูดอยปญญา”
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SHOT: 09
ภาพ:

[Insert SCENE 03 SHOT #01]
ปานกลาง /พระเจา มนุษย (09 eye–level)

เคลื่อนไหว: ใหเห็นการสนทนาของพระเจากับมนุษย รวมเฟรม
เสียง–พูด: มนุษย: “วาแตทานจะทํายังไงตอไป กับพวกคนชั่วชานั่นละ”
พระเจา: “เจาไมตองกังวลไป ขามีวิธี”
มนุษย: “วิธีอะไรหรือ ทานพอจะบอกไดไหม”
พระเจา: “เจาเอียงหูมาใกลๆ ขาซิ ขาจะบอกให”
SHOT: 10a 10b 10c 10d 10e
ภาพ:

กวาง /แมน หลุยส หลิว (10a)
ปานกลาง /หลิว (10b)
ใกล /รูปถายในมือ (10c)
ใกล /หลุยส (10d)
ใกล /แมน (10e)

เคลื่อนไหว: แมน เล็งปนไปที่หลุยส ซึ่งนั่งหลังพิงผนัง หลิว วิ่งเขาเกือบแทรกตรงกลาง (10a) /
รับหนาหลิว หลิวมองไปที่มือขวา ที่กําสรอยคอพระเจาไว (10b) หลับตาอธิษฐาน /
หลุยส มีสีหนากังวล เหมือนจะรองไห (10d) /
หลิว ยกรูปถายในมือขวา ขึ้นมาดู (10c) / [Insert SCENE 22]
แมน ถือปนเล็ง ลังเล (10e)
เสียง–พูด: –
SHOT: 11a 11b 11c 11d 11e (ตอจาก SHOT #10)
ภาพ:

กวาง /แมน หลุยส หลิว (11a)
ใกล /แมน (11b)
ใกล /หลุยส (11c)
ปานกลาง /หลิว (11d)
ปานกลาง /แมน (11e)

เคลื่อนไหว: หลิว เดินเขาไปยืนเกือบถึงตรงกลางทางปน (11a)
แมน ยืนลังเล (11e)
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เสียง–พูด: หลิว “พี่แมน อยาถึงกับฆาแกงกันเลยนะ ฉันขอ หลุยสเขาไมรูเรื่องจริงๆ ฉันคิดวา พี่
ตายไปแลว ฉันจึง–” (11d)
แมน “คิดมีผัวใหม เอาไอเลวนี่มาแทนกูใชไหม?” (11a)
หลุยส “มะ มะ ไมนะ พี่แมน เราเพื่อนกันนะ จะทําอะไร คิดดูใหดีๆ นะพี่” (11c)
แมน “มึงไมใชเพื่อนกู” (11b)
หลิว “พี่แมน พี่ทําผิดก็เพื่อฉัน แลวพี่ก็ชดใชกรรมในคุกแลว พี่อยาทําบาปอีกเลยนะ
อโหสิกรรมให หลุยสเขาเถอะ ฆาคนตายมันบาปยิ่งกวาฆาหมาฆาแมวนะพี่ ฉันออน
วอนขอใหพระเจาคุมครองพี่แลว พี่อยาทําอะไรผิดอีกเลย” (11d)
SHOT: 12a 12b (ตอจาก SHOT #09)
ภาพ:

ใกล /พระเจา มนุษย (12a two–shot)
ปานกลาง /พระเจา มนุษย (12b eye–level)

เคลื่อนไหว: การสนทนา มนุษย พระเจา
เสียง–พูด: (12b eye–level) มนุษย:
“ออ ขาเขาใจแลว แหมทานนี่ ชางมีปญญายอดเยี่ยมจริงๆ ไอมนุษยผูชายมันก็ใจออน
เพราะมนุษยผูหญิง นั่นพวกเขา กําลังจะดีกันแลว”
(12b eye–level) พระเจา:
“ก็แนละซิ ขาเปนถึง พระเจา มีรึจะคิดแผนดีๆ ไมเปน”
(12a two–shot) มนุษย:
“แตขาชักไมแนใจเหมือนกันวา แผนของทาน จะไดผลรึไม”
(12a two–shot) พระเจา:
“เจาไมเชื่อขาใชไหม นี่เจา ไมศรัทธาในพระเจาอยางขาหรอกรึ”
(12a two–shot) มนุษย:
“โอ! ไมใชอยางงั้นหรอก ขาไมไดคิดอยางที่ทานเขาใจ”
(12a two–shot) พระเจา:
“แลวมันยังไง ที่วาเจาคิดไมเหมือนอยางที่ขาเขาใจ”
(12b eye–level) มนุษย:
“ก็... เออ... ก็... ก็ทานไมมีอิทธิฤทธิ์ ไมมีปาฏิหาริยอะไร ที่จะไปบังคับ หรือลงโทษ ถา
พวกคนชั่ว ไมทําตามที่ทานสั่ง”
(12b eye–level) พระเจา:
“ไมจําเปน ขาไมจําเปนตองใชปาฏิหาริย หรืออํานาจใดๆ ไปบังคับขูเข็ญพวกเขาหรอก”
(12b eye–level) มนุษย:
“นี่ถาทาน ไมคิดจะลงโทษคนพวกนั้น ก็จะทําใหเขาไดใจ ลงมือทําในสิ่งที่ชั่วชาเลวทราม
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มากยิ่งขึ้น พอชาวบานเดือดรอน ทานจะวายังไง ทานรับผิดชอบไหวรึ”
(12a two–shot) พระเจา:
“เจาคิดใหดีซิ ทุกคน ตางก็มีกิเลสตัณหา ดวยกันทั้งนั้น คนพวกนี้แหละจะแยงชิง เขน
ฆากันเอง โดยที่ขาไมตองทําอะไร ใหเสียความเปนพระเจา ฮา ฮา ฮา”
(12a two–shot) มนุษย:
“หมายความวา ทานจะอยูเฉยๆ ปลอยใหทุกอยางแกปญหาของมันเอง อยางงั้นรึ”
(12a two–shot) พระเจา: “ก็ใชนะสิ”
SHOT: 11 (ตอ)
ภาพ:

กวาง /แมน หลุยส หลิว (11a)
ใกล /แมน (11b)
ใกล /หลุยส (11c)
ปานกลาง /หลิว (11d)
ปานกลาง /แมน (11e)
ชัดตื้น ใกล /เทาของ หลิว (11f)
ใกล /หลิว ผานไหลแมน (11g)
ใกล /แมน (11h)

เคลื่อนไหว: หลิว เดินเขาไปยืนตรงกลางทางปน (11f) / (11a)
Dolly รอบตัวแมน (11h) ชวงที่คิดตัดสินใจ นี่ก็เมีย. นั่นก็เพื่อน. คุกก็กลัว. แคนก็แคน.
แตคําสาบานก็ยังค้ําคออยู.
เสียง–พูด: หลิว “พี่แมน ฟงใหดีนะ หลุยสนะ เขาเปนผูชายที่ผานเขามาในชีวิตก็จริง แตนั่นมันก็ชั่ว
ครั้งชั่วคราว ฉันไมไดคิดจริงจังอะไร–” (11g)
หลุยส “นี่ อีหลิว มึง–” (11c)
หลิว “ถาพี่วางปนลง ฉันจะคืนดีกับพี่ ถาพี่ฆาคนตายคราวนี้อีก พี่จะตองถูกตํารวจจับ
และกลับเขาไปอยูในคุก คราวนี้พี่ก็จะไมไดออกมาดูโลกอันสวยงามนี้อีกเลย เชื่อฉัน
เถอะพี่ วางปนนั่นลง” (11g) / (11e)
SHOT: 13a 13b (ตอจาก SHOT #12)
ภาพ:

ใกล /พระเจา มนุษย (13a two–shot)
ปานกลาง /พระเจา มนุษย (13b eye–level)

เคลื่อนไหว: การสนทนา มนุษย พระเจา
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เสียง–พูด: (13b eye–level) มนุษย:
“นี่ทาน… ถาทานปลอยใหปญหาทุกอยางมันคลี่คลายเอง คนเลวก็ปลอยใหมันทําเลว
ตอไปเรื่อยๆ แลวคนดีๆ อยางพวกขาละ ไมเดือดรอนกันไปใหญรึ พวกขาและญาติๆ
จะอยูกันยังไง ทานไมคิดหรอกรึวา ชีวิตของพวกขาจะปลอดภัยหรือไม แลวทรัพยสินอีก
ละ ถาทานไมยอมทําอะไรเลย นี่นะหรือ พระเจา ทานเปนพระเจาประสาอะไรกัน ที่
ปลอยใหทุกอยางมันติดสินกันเอง”
(13a two–shot) พระเจา:
“เจาอยาเพิ่งหัวเสีย ตอวาขาใหเสียหายอยางงั้นสิ เจามนุษยผูโงเงา”
(13b two–shot) มนุษย:
“ขานะรึ โงเงา ทานตางหาก ที่ไรปญญา ไรอํานาจ ดีแตพูด ปลอยใหพวกคนดีๆ อยาง
ขา ตองสะสางปญหาดวยตนเอง ทั้งๆ ที่ปญหาเหลานั้น ขาไมไดเปนคนสราง แตพวก
คนเลวๆ พวกนั้นตางหาก ที่เปนคนกอ ทานก็เห็นนี่ แตทานไมคิดที่จะทําอะไรเลย มัน
หมายความวายังไง”
(13b two–shot) พระเจา:
“เจาอยามาตอเถียงกะขานะ พระเจาจะชวยเฉพาะผูที่ชวยตัวเองไดเทานั้น”
(13b eye–level) มนุษย:
“ก็เพราะยังงี้นะซิ พระเจาอยางทาน จึงไมนาจะมีประโยชน”
SHOT: 11 (ตอ)
ภาพ:

กวาง /แมน หลุยส หลิว (11a)
ใกล /แมน (11b)
ใกล /หลุยส (11c)
ปานกลาง /หลิว (11d)
ปานกลาง /แมน (11e)
ชัดตื้น ใกล /เทาของ หลิว (11f)
ใกล /หลิว ผานไหลแมน (11g)
ใกล /แมน (11h)
ใกลมาก /ไกปน แมน (11i)

เคลื่อนไหว: แมน (11b) / แมน (11i)
เสียง–พูด: แมน “อีหลิว มึงไมตองมาพูดดีเลย มึงไมเคยรักกู ไมซื่อสัตยกับผัว กูยักยอกเงินมาให
มึงถลุงเลน จนกูตองติดคุก มึงยังไมพอใจอีกเหรอ ไอหลุยส มึงก็เหมือนกัน ไอเพื่อน
ทรยศ หักหลังกู ทั้งๆ ที่รูวากูนะรักเมียแคไหน มึงก็ยังทํากับกูได” (11b)
หลุยส “ฉันขอโทษ ฉันไมรูจริงๆ วาหลิวเปนเมียพี่” (11a) มองไปที่หลิว “หลิว ทําไมไม
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บอกกูสักคํา วาเปนเมียของพี่แมนเคา กูจะไดไมตองมาผิดใจกัน ... โธเวย!” หลุยส สั่น
ดวยความกลัว “พระเจาชวยลูกดวย ลูกยังไมอยากตายตอนนี้ ฮือ ฮือ” (11c)
SHOT: 13 (ตอจาก SHOT #12)
ภาพ:

ใกล /พระเจา มนุษย (13a two–shot)
ปานกลาง /พระเจา มนุษย (13b eye–level)
ใกล /พระเจา มนุษย (13c)

เคลื่อนไหว: การสนทนา มนุษย พระเจา /
เสียงปนดังขึ้น 2 นัดติดๆ / พระเจาผงะตกใจ มองลงไปขางลาง / พระเจากับมนุษย
สบตากัน งุนงงกับเหตุการณที่เกิดขึ้นขางลาง Zoom (13c) out ออกจากศาลพระเจา
กลับเขาสูภาวะ หิ้งพระเจาเหมือนเดิม
เสียง–พูด: (13a two–shot) พระเจา:
“เจาคิดดูใหดีนะ ถาขาชวยมนุษยทุกคน แตมนุษยไมรูจักชวยตัวเอง มันจะมีประโยชน
อะไร”
(13a two–shot) มนุษย:
“ออ ทานหาวา มนุษยผูฉลาดอยางพวกขา เอาเปรียบพระเจาอยางทานอยางงั้นรึ ที่
วันๆ เอาแตรอความชวยเหลือจากพระเจา”
(13a two–shot) พระเจา:
“ไมใชอยางงั้น เจาเขาใจผิด ขาหมายถึงวา หากพวกเจาไมรูจักชวยตัวเอง ไมสามัคคี
กัน จองแตจะเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ไมรูจักใหอภัย ริษยา อาฆาตกันไมหยุดหยอน นั่น
แหละ ปญหาที่พวกเจากอกันขึ้นมาเอง พระเจาไมเกี่ยวของดวย แตพอมีปญหา พวก
เจาก็แหกปากขอความชวยเหลือจากพระเจา ใครกันแน ที่เปนฝายเอาเปรียบ”
(13a two–shot) มนุษย: “ตกลง พระเจามีสองมาตรฐานใชไหม? ”
(13b eye–level) พระเจา: “อะไรของเจา?”
(13b eye–level) มนุษย:
“ก็ทานเลือกปฏิบัติ ชวยเฉพาะคนที่ชวยตนเองไดแลวไง สวนคนอีกพวกหนึ่ง ทานกลับ
ปฏิเสธ นี่มันสองมาตรฐานชัดๆ”
(13b eye–level) พระเจา: “อะไรของเจาอีกละ ขาไมเขาใจ”
SHOT: 11 (ตอ)
ภาพ:

กวาง /แมน หลุยส หลิว (11a)
ใกล /แมน (11b)
ใกล /หลุยส (11c)
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ปานกลาง /หลิว (11d)
ปานกลาง /แมน (11e)
ชัดตื้น ใกล /เทาของ หลิว (11f)
ใกล /หลิว ผานไหลแมน (11g)
ใกล /แมน (11h)
ใกลมาก /ไกปน แมน (11i)
ปานกลาง /หลิว (11j)
ใกลมาก /ปน ในมือของหลิว (11k)
ใกล /รูปถายที่พื้น (11l)
เคลื่อนไหว: หลิว นอนตายตะแคง ถูกยิงที่หัว เลือดไหลนองพื้น (11j) /
หลุยส กุมหัว รองขอชีวิต (11c)
แมน ลดปนลง (11b) / แลวเดินขามศพหลิว ผาน หลุยส หลุดเฟรมไป (11a)
Track ตาม หลุยส (11c) คลานไปจนถึงตัวหลิว มองที่มือขวาของหลิว
ในมือของหลิว ถือปนไว (11k) pan ใกลๆ ศพหลิว พบรูปถายวางที่พื้น (11l)
หลุยส ทําหนาคลายใจ และเขาใจวาทําไม แมนจึงยิงเมียตัวเอง
เสียง–พูด: บรรยาย “นี่แหละนะ ชีวิตของมนุษยปุถุชน ผูเวียนวายตายเกิดในวัฏฏะสงสาร พวกเขา
ทําตัวของเขาเองแทๆ แตดูเหมือนวา เรื่องมันคงไมจบแคนี้หรอกนะ”
[CUT TO SCENE 22]
SHOT: 14 (จบ)
ภาพ:

ใกล /พระเจา มนุษย

เคลื่อนไหว: pan/ พระเจา มนุษย ขณะที่มนุษยกําลังแปลกใจ ที่เห็นพฤติกรรมของ แมนกับหลุยส
นั่งกินเหลาดวยกัน พระเจาแสดงความพอใจ เพราะกําหนดชะตาของพวกเขาไวแลววา
หนังจะตองจบแบบนี้ แตมนุษยไมรู (ในที่สุด พระเจาก็ถูกเสมอ)
เสียง–พูด: –
[CUT]
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SCENE กอน: 19

SCENE NO. 20

SCENE ตอไป: 19

ภายใน. เรือนจํา. กลางคืน. / ตอน: แมน หลุยส ที่เรือนจํา. / ตัวละคร: หลุยส แมน / เหตุการณ: หลุยส
และ แมน สวดมนต ขอพร โดยมีรูปพระเจาอยูบนหัวนอน แลวเขานอน.
SHOT: 01
ภาพ:

ปานกลาง /หลุยส /แมน

เคลื่อนไหว: Dolly จากรูปพระเจา ไปที่แมน หลุยส กําลังนั่งสวดมนตขอพร จากรูปถายพระเจา บน
หัวเตียง
เสียง–พูด: พระเจา “นั่นมันหลอกลวงขาชัดๆ เจาไมเห็นรึไง”
[CUT]

36

Script Writing – Shooting : เรื่อง ชางมันเถอะ พระเจา (Act of God)

SCENE กอน: 19

SCENE NO. 21

SCENE ตอไป: 19

ภายนอก. หางสรรพสินคา. กลางวัน. / ตอน: แมน หลิว ยังหวานชื่น. / ตัวละคร: หลิว แมน /
เหตุการณ: แมน พาแฟนไปเที่ยวหาง.
SHOT: 01a 01b
ภาพ:

กวางมาก /หางสรรพสินคา (01a)
ปานกลาง /หลิว แมน บนหาง (01b)

เคลื่อนไหว: หาง แมน หลิว เดินผานกลอง (01a)
Track ตาม แมน หลิว เดินซื้อสินคา (01b)
เสียง–พูด: [CUT]
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SCENE กอน: 19

SCENE NO. 22

SCENE ตอไป: จบ

ภายใน. สวนอาหาร. กลางคืน. / ตอน: จบ / ตัวละคร: หลุยส แมน / เหตุการณ: หลุยส แมน นั่งดื่ม
เหลากัน
SHOT: 01a 01b 01c
ภาพ:

ไกล /หนาหองอาหาร (01a)
ปานกลาง /บริเวณ หองอาหาร (01b)
ปานกลาง /แมน หลุยส (01c)

เคลื่อนไหว: Tilt down หนาหองอาหาร (01a) /
Pan บริเวณ หองอาหาร (01b) /
ระดับสายตาย แมน หลุยส (01c)
เสียง–พูด: หลุยส “ฉันพูดตามตรงนะพี่ คนอยางฉันจะไมยุงเมียเพื่อนเด็ดขาด”
แมน “แตมึงก็ยุงไปแลว”
หลุยส “พี่รูไหม ฉันพบสัจธรรม หลังจากแหกคุกแลวถูกจับยัดไปอยูในรูนั่นเจ็ดวัน”
แมน “สัจธรรมอะไรของมึงวะ ไอหลุยส”
SHOT: 02a (two–shot) 02b (eye–level)
ภาพ:

ใกล /แมน /หลุยส (02a two–shot)
ปานกลาง /แมน /หลุยส (02b eye–level)

เคลื่อนไหว: แมน หลุยส
เสียง–พูด: (02a two–shot) หลุยส “ก็สัจธรรมของกฏเหล็ก ที่ฉันตั้งมันขึ้นมาไงพี่ มันมีอยูสี่ขอ
ขอหนึ่ง อยาแหกกฎ”
(02a two–shot) แมน “แลวขอสองละ?”
(02a two–shot) หลุยส “กฎมีไวใหแหก”
(02a two–shot) แมน “มึงนี่ทาจะบา ตกลงมึงจะเอาไงแน หามแหกกฏ แลวมาบอกวา
กฎมีไวใหแหก”
(02a two–shot) หลุยส “นั่นไง นั่งไง สงสัยใชไหมลา ถาพี่ไมแนใจนะ ใหเลือกทําตาม
ขอหนึ่ง นี่เปนกฎขอที่สามของฉัน”
(02a two–shot) แมน “จะบาไปกันใหญแลว ไอหลุยส ก็ไหนมึงบอกวาไมใหแหกกฏ
ไมยุงกับเมียของเพื่อน แลวนี่มึง–”
(02a two–shot) หลุยส “ฉันก็เลยใชกฎขอที่สี่ของฉันไง”
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(02a two–shot) แมน “กฎบาบออะไรของมึงอีกละ”
(02a two–shot) หลุยส “ถาคิดหาทางออกไมได ใหทําตามกฎขอสอง พี่คิดดูซิ อีหลิว
มันเปนเมียพี่ก็จริง แตปายแขวนคอก็ไมมี ใครจะไปตรัสรู แลวมันก็ใหทาฉันดวย ฉันก็
เลย–”
(02a two–shot) แมน “เออ เออ กูยอมมึงเลยวะ ก็เพราะไอกฎเหล็กสี่ขอของมึงนี่”
(02a two–shot) หลุยส “ฉันพูดตามตรงนะพี่แมน พี่ตัดสินใจถูกแลว ที่กําจัดอีนัง
แพศยานั่นซะกอน กอนที่มันจะกําจัดพี่ ถามันยังอยู และพี่ตายไปตอนนั้น เงินที่พี่เก็บ
เอาไวใชหลังออกจากคุก พี่ก็ไมไดใช ปลอยใหมันเสพสุขไปคนเดียว ดูฉันซิ อยูกะมันแค
ไมกี่เดือน ก็แหงกรอบพอๆ กับพี่นั่นแหละ”
(02b eye–level) แมน “เออ มึงก็เลนตามบทไดไมเลวนี่หวา นี่ดีนะ ที่หัวของมึง ไมมี
เขาโผลขึ้นมาใหเห็นซะกอนนะ ฮา ฮา ฮา”
(02b eye–level) หลุยส (ชูแกวเหลาชนกัน) “ฮะ ฮะ ฮะ”
[FADE TO SCENE 19 #14] –
[END]
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