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บทโครงร่าง (Story Outline)  

ภาพยนตร์ เรื�อง สื�อรักไร้อักษร (Has No Label) 

บทภาพยนตร โดย สูดิน ชาวหินฟา. 

Log line:  
นอรลา เปนเปาหมายสําคัญในการคนหา 
ของมนุษยดางดาว และเปนเหตุใหเกิด 
ปรากฏการณ ไรอักษร ซึ่งสรางความวุนวาย 
ใหแกผูคนในเมืองนี้. ขณะเดียวกัน ได
กอกําเนิด ตํานานรักระหวางมนุษยสองพิภพ.  

Premise:  
เกิดอะไรขึ้น บนโลกมนุษย หลังปรากฏการณ 
“ไรอักษร” ซึ่งเกิดจาก รังสีการสแกนคนหา 
นอรลา.  

Synopsis :  

 นอรลา มนุษยตางดาว ตองปรับสมดุล
รางกายของตัวเอง เพื่อความอยูรอดบนโลก
มนุษย. โดยท่ีตวัเธอเอง ก็ไมรูวา เพราะเหตุ
ใด จึงถูกพามาท้ิงไวอยางโดดเดี่ยว บนโลกใบ
นี.้ เปนเหตุให วายุ เด็กหนุม อาชีพรับสงของ 
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ตองเขาไปพัวพันกับชีวิตเธอ. เพื่อพา นอรลา 
หลบหนีจากการตามลา ของบุรุษท่ีมองไม
เห็น ในขณะท่ีตนเอง ก็ถูกตามลาจากคนดวย
กันเอง. การผจญภัยของ นอรลา กับ วายุ 
กอเกิดความรักระหวางกัน โดยท่ีพวกเขาไม
รูตัว. พวกเขาจะทําอยางไร เมื่อความจริง
ปรากฏ และภารกิจของ นอรลา สิ้นสุดลง. 
เธอตองกลับดาวของเธอ. 

 

โครงสร้างการดาํเนินเรื�อง (Plot Structure) 

องก 1 

ภาพฝน ของนอรลา - ภาพเหลานี้ ยังถูกฝง
อยูในหัวของ หญิงสาวสีผิว วัย 20 เศษ. มันคือ 
เรื่องราวยอๆ บงบอกวา เธอเปนใคร มาจากไหน. 
เธอไมรูดวยซ้ําไปวา มาทําอะไรที่บนโลก. มีเหตุผล
เดียว ท่ีเธอจําฝงใจ คือ เธอถูกนํามาท้ิงไวบนโลก 
อยางโดดเดี่ยว. 

ณ ดินแดนอันไกลโพน หางจากโลกของเรา 
ราว 700 ลานปแสง ในกาแลกซี่อันวางเปลา, 
ปรากฏโลกอีกใบหนึ่ง ของระบบสุริยะ โบโอธีส 
วอยด (Bootes Void) ท่ีเอื้อตอการมีชีวิต. โลกใบ
นี้ ประกอบดวยมนุษย เพียงเผาพันธุเดียว ซึ่งถูก
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ปกครองโดยราชินี ผูมีนามวา เกรท โบโอธีส 
(Great Bootes). เธอเปนราชินี เพียงองคเดียว ที่
ปกครองอาณาจักรนี้ ตลอดกาล. ความยาวนาน
ในการยังชีวิตของพระนาง คือ การไดถายเลือด
สวนหนึ่งจาก “ผูที่ถูกเลือก.”  

แตชีวิตของราชินีโบโอธีส ไดเวียนมาบรรจบ 
กาลแหงมรณะ. ผูที่ถูกเลือก ไมสามารถสราง
สมดุลอมตะภายในเลือดไดอยางท่ีตองการ. 
บรรดาบุรุษ แหงอาณาจักรโบโอธีส ตางเห็นพอง
กันวา พวกเขาจําเปน ตองเสี่ยงกระทําบางอยาง 
กับผูท่ีถูกเลือก. 

 

โลก – ปจจุบัน. 

 

จากรูปลักษณภายนอก ของสาวสีผิว ผูนิร
นาม ดูแตกตางจากคนจรจัดทั่วไปในเมืองนี.้ 
เพราะเสื้อผาที่สวมใสดูดีกวา และหนาตาสวยคม 
ตามแบบฉบับของสาวสีผิว. นัยนตากลมโต สีน้ํา
เงินอมเขียวเล็กนอย. 

ท่ีอยูของเธอ คับแคบมาก คลายทออุโมงคใต
ดิน. ขาวของเครื่องใช เกือบทุกชิ้น ถูกจัดวางผิด
ทิศทาง. ในมุมท่ีมองเห็นของเธอ ทุกๆ สิ่ง จะถูก
ทําสัญญลักษณ และจดจํารูปทรง ในรูปของรังสี
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ความรอน. ดวงตาของเธอ มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่ม
เขามา คือ การสแกนมองหา ความแตกตางของ
อุณหภูมิ ไดละเอียดยิ่งกวาเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตรของมนุษยหลายเทา. มันเปนปริศนา 
ท่ีไมมีมนุษยคนใดเขาใจสิ่งนี้ได. 

วายุ เด็กหนุมผูกตัญูกตเวทีตอ มาธา ผู
เปนแม. ดวยวัยเพียง 20 ปเศษ เขารบัผิดชอบ
ตัวเอง ประกอบอาชีพรับสงของ ดวย
รถจักรยานยนตคูชีพของเขา. เขาขับรถออกสู
ถนน เพื่อปฏิบัติภารกิจ เชนนี้ทุกวัน. แตเขาก็ไม
ปลอยเวลา ใหเกิดชองวางระหวางเขากับแม. เขา
ขับรถไป คุยกับแมไปดวย. แตแมก็ไมอยูบาน
เปลาๆ รับงานเล็กๆ นอยๆ มาทําท่ีบานดวย 
ควบคูไปกับการดูแล จัดบาน เตรียมอาหารรอลูก
ชายกลับมา. 

หลังสงของชิ้นสุดทาย, วายุ กลับไปที่รถ. 
ปรากฏชายลึกลับสองคน ยืนคุมเชิงอยูขางรถของ
เขา. วายุรูตัววา เกิดเหตุแบบนี้ ซ้ําอกีแลว. เขา
ตัดสินใจ เตรียมโทรแจงตํารวจ. แตสองคนนัน่ สง
สัญลักษณไมใหเขาทําอยางนั้น. ซึ่งมันคือเงื่อนไข 
ท่ีเขาตองใชเงินแลกกับมัน. 

พวกมัน รับเงินจากวายุ กอนผละจากไป. 
วายุ รูสึกโกรธตัวเอง ที่ไมสามารถทําอะไรคนพวก
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นี้ไดเลย. พฤติกรรมรีดไถครั้งนี้ มีสายตาลึกลับคู
หน่ึง จับจองอยูหางๆ. 

เสียงโทรศัพทดังขึ้น, เสียงของแม บอกใหรีบ
กลับบาน เพราะมีคนมาขมขูท่ีบาน แมรูสึกกลัว. 

วายุ เรงความเร็วรถ เพื่อใหถึงบานไวๆ. รถ
วิ่งผาน บอนกาสิโน มองเห็น ตัวอักษรขนาดใหญ 
บนแผนปาย “ดีเอโก” 

ท่ีสี่แยกสัญญาณไฟ, ปรากฏ เด็กสาวสีผิวผู
หน่ึง กําลังเดินฝาสัญญาณไฟแดง. เธอเดินขาม
ถนน ขณะรถกําลังวิ่ง. รถยนตคันหน่ึง วิ่งมา
เกือบเฉี่ยวชนเธอ ทําใหรถที่วิ่งตามหลังมา เกิด
เสียหลัก ขามเลนไปอีกฝงหนึ่ง. วายุขับรถชนเธอ 
โดยไมไดตั้งใจ. 

เธอไดรับบาดเจ็บ, วายุ หยุดรถ รีบเขาไป
ประคองและอุมเธอ. เขารูสึกแปลกใจที่ ตัวเธอมี
น้ําหนักเบามาก. 

เพื่อไมใหกลายเปนจุดสนใจมากเกินไป, วายุ 
รีบพาเธอขึ้นรถ แลวขับออกไปจากเหตุการณ. 
วายุจะพาไปสงท่ีโรงพยาบาล แตเธอพยายามสง
ภาษาปฏิเสธ, ขอใหเขาพาไปสงท่ีบานของเธอ 
ไมใชโรงพยาบาล. 
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องก 2 

 

เมื่อวายุไปถึงจุดหมาย, เขามองสภาพบาน 
ดวยความหดหู. สิ่งท่ีเธอเรียกวาบาน ท่ีจริงนาจะ
เรียกวารูมากกวา. เธอแนะนําตัวเอง ดวยคําพูด
หวนๆ ชาๆ ชื่อ นอรลา, อยูตัวคนเดยีว. วายุ 
สังเกตท่ีดวงตาของเธอ ชางมีมนตเสนหและ
พิศวง. นอรลา แสดงอาการหวาดกลัวใหเขาเห็น 
เมื่อสบตากับเธอ. วายุขอดูบาดแผลของเธอ แต
เธอปฏิเสธ และสงแขกดวยการรีบปดประตูบาน. 

นอรลา คอยๆ เปดดูบาดแผลท่ีถูกชน, เผยให
เห็นแผลเกา ท่ีเธอไดรับมากอนหนานี้ หลายครั้ง. 
ถาเธอมีนํ้าหนักมากกวานี้ คงไดรับบาดเจ็บ
มากกวานี้แนนอน. แผลใหมไมรุนแรงนัก. เธอ
มองเห็นเลือดไหลออกมา และมองเห็น อะตอม
ของ ออกซิเจน ไหลผานเขาสูราง ผานบาดแผล 
เพียงแคชั่วอดึใจ แผลของเธอ ก็คอยๆ 
ปะติดปะตอ จนจางหายไป คงเหลือรองรอยไว
เล็กนอย. 

วายุ กลับถึงบาน, บนโตะอาหารเย็น เขาเลา
เรื่องแปลกๆ ท่ีพบ ใหแมฟง.  

ท่ีกาสิโน, นอรลา มาเลือกอาหารกิน. เธอ
ตองหลบหลีกสายตาผูคน. ภาพเหตุการณเมื่อ
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สัปดาหกอน ปรากฏขึ้นในมโนภาพ. นอรลา เคย
มารับจางลางจานที่น่ี แตถูกไลออก เพราะจัดวาง
สิ่งของไมถูกตอง และทําจานแตกบอยมาก. 

ปรากฏแสงไฟวาบบนทองฟา เหมือนฟาผา 
แตไมมีเสียง ... เปนปรากฏการณแปลกประหลาด. 
เพราะหลังจากแสงวาบของไฟหายไป อักขระ ท่ี
ปรากฏบนแผนปายตางๆ ที่ถูกตีพิมพบน
แผนกระดาษ และแผนวัสดุทุกชนิด เจือจางลงไป
ครึ่งหนึ่ง. สรางความประหลาดใจแกคนเดินทาง
สัญจร, พนักงานโรงพิมพ ขณะพิมพงาน, 
นักเรียนกําลังอานหนังสือ, เภสัชกร กําลังจัดยา, 
นักพนันในบอน กําลังดูจํานวนแตมบนการด, 
โปรแกรมเมอร ท่ีกําลังคียขอมูล. 

ขณะที่ วายุ กําลังขับรถกลับบาน มาถึงแยก
ของถนนสายหนึ่ง รูสึกแปลกใจ อานปายบอกทาง
ไมชัด. เขาหยิบโทรศัทพขึ้นมาดู Map Go App. 
สัญลักษณและขอความเจือจาง. เขาบนกับตัวเอง 
คิดวาสายตาตัวเองเพี้ยน ตองไปตัดแวนใส. 

วายุ ขับรถพลัดหลงเขาไปในซอย จนถึงหนา
บานของ นอรลา. รถของเขาเสียกะทันหัน โดยไม
ทราบสาเหต.ุ  

วายุ กับ นอรลา คุนเคยกันมากขึ้น. วายุ ถือ
โอกาส ถามขอสงสัยเกี่ยวกับนอรลา, น้ําหนักตัว, 
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รอยแผลเปน. คําอธิบายของนอรลา ไมสามารถ
ทําใหวายุเขาใจได. ถาเธอเปนมนุษยตางดาว วายุ
คิดอยางไร. วายุ ไมเชื่อ หาวา นอรลา ลอเลน. 
วายุ สอนวิธีจัดวางสิ่งของใหถูกตอง และสอน
ภาษาพูดให. วายุทดสอบภาษาพูด โดยขอใหเธอ 
เลาเรื่องราวของตัวเองใหเขาฟง. ชางเปน
เรื่องราวท่ีนาอัศจรรย! 

ชายลึกลับสองคน ที่วายุเคยเผชิญมาแลว 
ผานมา พบรถของเขา จอดอยูหนาบานของนอร
ลา. จึงแอบซุมสังเกตการณดูใกลๆ. พวกเขาได
ยินการสนทนาของวายุกับนอรลา. 

วายุ เปนหวงแม จึงขอตัวกลับบาน. ขณะขึ้น
นั่งครอมรถ, เขาถูกชายลึกลับสองคนน่ันขู
กรรโชก. เพื่อไมใหเกิดความยุงยาก, วายุ ยอม
จายคาคุมครองให. 

นอรลา เห็นเหตุการณขางนอกน่ัน มาครั้ง
หน่ึงแลว, เขาใจในสถานการณแยๆ ของวายุ. 
เธอคิดทําอะไรบางอยาง เพื่อชวยเขา. 

เมื่อกลับมาถึงบาน, วายุ เลาเรื่อง นอรลา ให
แมฟงอีกรอบ. ทําใหแมอยากเห็นตัวเปนๆ ของ
เธอ. 

ท่ีหองแกลอรี่ของ ดีเอโก, เขากําลังชื่นชม 
กับเพชรเม็ดงาม หลายเม็ด ท่ีเขาเปนเจาของดวย
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ความภาคภูมิใจ. พอบานผูหน่ึง มาแจงวา บุคคล
ท่ีดีเอโก ตองการพบ มาถึงแลว. เขาหันกลับไป. 
แขกผูมาใหม แนะนําตัวเอง ชื่อ คิง. ดีเอโก 
พิจารณาสักครู รูสึกพอใจ. 

วันตอมา, วายุ ซื้อของกิน ไปฝากนอรลา. 
และสอนภาษาใหเพิ่มเติม. นอรลา รูวา วายุ 
จะตองเสียเงินให คิง คราวละมากๆ เธอสังเกตมา
นานแลววา คิงกับพวก ไดเงินแลวไปเขากาสิโน. 
นอรลา มีวิธีชวยใหวายุไดเงิน. เธอมองเห็น ในส่ิง
ท่ีมนุษยโลก มองไมเห็น. นี่ไมใชมายากล และ
ไมใชเวทยมนต, มันเปนคุณสมบัติพิเศษของมนุษย
ตางดาว. วายุ เริ่มเชื่อ นิดหนอย. นอรลา ขอ
พิสูจนความจริง ดวยการเขาไปในบอนดีเอโก. 

วายุ บอก นอรลา วา การพนันเปนส่ิงไมดี 
ทําใหชีวิตลมสลายได. นอรลา ใหเหตุผลวา 
สําหรับเขาแลว ถือเปนขอยกเวน ถาในขณะอยูใน
บอน ตองมีเธออยูดวย. นอรลา ชวยวายุเลน โดย
อาศัยดวงตาของเธอ มองเห็น สิ่งท่ีซอนอยู จน
ชนะเกือบทุกรอบ. คราวนี้เขาเชื่อแลววา นอรลา 
เปนสาวตางพิภพจริงๆ.  

เขาไดเงินไปไมนอย จนทําให ดีเอโก เจาของ
บอน จับตามอง และ ส่ังใหคิงไปจับตาดู
พฤติกรรม. 
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วายุ พา นอรลา มาพบแมท่ีบาน. แมของวายุ 
รูสึกถูกชะตากับ นอรลา. เธอมองเห็น ส่ิงผิดปกติ 
ในรางกายของ มาธา. และบอกความจริงใหวายุรู 
หลังจากวายุพาเธอมาสงท่ีบาน. 

วันรุงขึ้น วายุ พาแมไปหาหมอ. 

วันถัดมา วายุ กับ นอรลา ไปท่ีบอนอีกครั้ง. 
เลนไดเงินไปมากมาย. ขณะเดียวกัน เขาก็
สังเกตเห็น นักพนันหนาใหม เลนไดเยอะ
เชนเดียวกัน.  

เพื่อไมใหเงินไหลออกไปมากกวานี้, ดีเอโก จึง
สั่งให คิง ไปจัดการยุติปญหาน้ีเสีย. 

นักพนันหนาใหม ถูกจับไดวาโกง. เขาจึงคิด
หลบหน.ี หลังจากเอาการดไปแลกเงินแลว, เขาก็
ควากระเปาใสเงิน หลบหนีไปไดโดยไมยาก 
ทามกลางความสับสนของ รปภ. และการรุกไล
ของ คิง กับพวก. นี่คือการฉีกหนา เจาพอกาสิโน 
อยาง ดีเอโก. เขาโกรธมาก สั่งให คิง และพวก 
ไปลาเอาตัวมาพรอมกับเงิน.  

นักพนันหนาใหม พบกับวายุและนอรลา โดย
บังเอิญ ขางนอกกาสิโน. เขาแนะนําตัว ชื่อ ลัคก้ี 
ชาน. ลัคก้ี วาจางเชิงบังคบัให วายุ นํากระเปา
เงิน ไปสงตามท่ีอยูท่ีใหไว. ถาวายุขัดขืน หรือคิด
จะโกงและพาเงินหน,ี เขาจะตายทันที. เพราะ เขา
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แอบฝงชปิเคมีสังหาร ใสไวท่ีตนคอของวายุแลว. 

งานนี้ เขาจะไดอะไร เพือ่แลกกับอิสระ. ลัคก้ี 
ยื่นเงื่อนไข ถาเขาทํางานสําเร็จ เขาและแม จะได
บานใหม ชีวิตใหม ท่ีสขุสบายกวาน้ี ในอีกเมือง
หน่ึง. วายุ ประหลาดใจวา เขาไมเคยรูจักลัคก้ีมา
กอน. เขารูไดอยางไรวาเงื่อนไขนี้ ตรงกับท่ีเขา
ตองการ. ลัคก้ี บอกวา ถาสิ่งท่ีเขารูเกี่ยวกับความ
ตองการของวายุ เปนเรื่องจริง ก็หมายความวา 
ชิปเคมีสังหาร ก็ไมใชเรื่องโกหก.   

วาย ุประเมินวา ในกระเปาใบนี้ คงไมใชเงิน
อยางเดียวแนๆ มันตองมีสิ่งของมีคามากกวานั้น
แนนอน. ไมเชนนั้นแลว ผูวาจางคงไมลงทุนแลก
ดวยเงื่อนไขท่ีสุดโหดแบบนี.้ 

การเจรจาธุรกิจ เพิ่งจะสิน้สุด คิงและพวก 
ตามมาทันพอดี. 

นอรลา จึงตกอยูในภาวะติดรางแหไปดวย. 
เธอกับวายุ พากันขึ้นรถจักรยานยนต พรอม
กระเปาใสเงิน ไปอีกทาง. นักพนันหนาใหม ก็หนี
ไปอีกทาง. คิง บอกสมุนสามคน ออกตามลานัก
พนันหนาใหม ตัวเขา กับสมุนอีกคน ขึ้นรถยนต 
ออกตามลากระเปาเงิน. 

ปรากฏแสงไฟวาบบนทองฟา เหมือนครั้งท่ี
แลว เหมือนมีสิ่งหนึ่ง จงใจใหเกิดขึ้น ... เกิด
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ความสับสนวุนวายขึ้นบนทองถนน เม่ือปายบอก
ทางเริ่มมองไมเห็น อานไดยากขึ้น และ
ไฟสัญญาณจรจร ติดๆ ดับๆ. เกินความสามารถ
ของเจาหนาท่ี ท่ีจะแกไขปญหานี.้ 

ปายบอกทางเจือจาง โทรศัพท เริ่มใชการ
ไมได, ทําใหวายุ กับ นอรลา หลงทาง ไปจนมุมท่ี
ทางตันแหงหน่ึง. คิงกับสมุน ขับรถตามไปทัน. 
เกิดการตอสูกัน. นอรลา ถูกคิงจับตัวไวได ใชเปน
ตัวประกัน แลกกับกระเปาเงิน. นอรลา บอกให 
วายุรีบหนีไป เขายังมีแมท่ีตองดูแล ตองเอาชวีิต
รอดไวกอน. วายุ ตัดสินใจ กลาวขอโทษ นอรลา 
ท่ีชวยเธอไมไดในตอนนี.้ 

วาย ุควารถจักรยานยนต แลวรีบขับหนีไป 
อยางรวดเร็ว. แตคิง ไมคิดติดตาม เพราะเขาแอบ
เห็นส่ิงหนึ่ง ท่ีบริเวณตนคอของ นอรลา. เขาคิด
วา นี่คือ ของมีคาสําหรับ ดีเอโก. คิง อาจใชสิ่งนี้ 
ทดแทนเงินท่ีถูกพวกขี้โกงขโมยไป. เขาแกะเอา
ผลกึแกวคลายเพชร ออกจากตนคอของ นอรลา, 
แลวผละจากไปพรอมกับสมุน. ท้ิงใหนอรลา รูสึก
มึนงง ประสาทการมองเห็นเริม่สับสน. สักครู เธอ
ก็แนนิ่งไป. 

 วายุ มาถึงเปาหมาย. เขากดกริ่งเรียกคนมา
รับ แตไมมีใครเลย เขาสังเกตเห็น ชองรับของ. 
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ตอนน้ี วายุ ไมสนใจวา จะมีคนมารับหรือไม. เขา
สอดใสมันไปที่ชองรับ ขางประตูหนาบาน. เขาเอา
มือลูบที่บริเวณดานหลังของคอ. สิ่งนั้น มันยังอยู. 
เขารูสึกโกรธมาก ที่ลัคกี้ ไมรักษาสัญญา. แต
ตอนน้ี เขาไมมีเวลาเหลือมากพอ ภารกิจยังไม
เสร็จ. เขาตองรีบกลับไปชวย นอรลา. 

 วายุ จากไปแลว, กระเปาเงิน ถูกเชื่อมตอกับ
กลไกบางอยาง แบบอัตโนมัติ แสงไฟ LED บน
กระเปาเงิน แสดงสถานะกระพริบหางๆ.  

ปรากฏแสงไฟวาบบนทองฟาอีกแลว ครั้งนี้ 
เปนครั้งท่ี 3 ... ความสับสนวุนวาย ยังดําเนิน
ตอไป, ทุกขอความ ปรากฏจางๆ แค 10% 
กระแสไฟฟาตกไปท่ัวเมือง. เครื่องใชไฟฟาบาง
ประเภท ไมทํางาน เนื่องจากแรงดันไฟฟา เหลือ
นอย. เจาหนาท่ีแกปญหาดวยการ เดินเครื่องปน
ไฟฟาสํารอง.  

บุรุษ จากตางดาว บนยานขนสง ไดรับ
สัญญาณ 2 สัญญาณ. สัญญาณท่ี 1 ระบุพิกัด
ตําแหนงเปาหมาย, สัญญาณท่ี 2 ยืนยันภาพถาย 
ถูกตอง. ภาพนั้นคือ นอรลา นั่นเอง. 

วายุ กลับไปชวย นอรลา. พบนอรลา นอน
สลบอยู.  

ฝนราย ของนอรลา - ในหองแล็บ, ตัวเธอ 
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ถูกตรึงใหนอนหงาย บนเตียงแกว คลายกลอง
สี่เหลี่ยมปดทึบ. มีพวกบุรุษ แตงชุดคลุมสีขาว 
ราวหาคน รุมมองดูเธอ และพูดคุยบางอยาง สี
หนาแสดงความผิดหวัง. เธอตกใจ ดิ้น พยายาม
ตะโกนถาม แตไรผล ฝากลองแกวดานบน ถูกปด
ลง. ทุกอยางมืดสนิท ... นานเทาไรไมรู มีเสียง
เคาะท่ีฝากลอง สักครูมันก็ถูกเปดออกอีกครั้ง.  

วายุ ปลุกใหเธอตื่น. ภาพฝนเมื่อสักครู เปน
ความทรงจําอดีตครั้งสุดทาย. ตอจากนี้ไป เธอจะ
สูญเสียความทรงจําอดีตไปจนหมด. คงเหลือแต
ความจําในปจจุบันเทาน้ัน. นอรลา พยายาม
ทบทวนเหตุการณท่ีผานมา. ตอนนี้ สมองของเธอ 
ไมตางอะไรกับสมองของมนุษยโลก. แตโชคด,ี 
การมองเห็นของเธอ ยังอยูเหมือนเดิม. 

โชคดีที่นอรลา ยังจําวายุได. เธอขอรองให
วายุ เลาเรื่องราว และที่มาของตัวเธอเองอีกครั้ง. 
วายุ บอกแกเธอเทาท่ีเธอเคยเลาใหเขาฟง. 

 ท่ีบอนกาสิโน, เกิดความวุนวายอยางหนัก 
จากการตอสูกัน ระหวาง ศัตรูท่ีมองไมเห็น กับ
หนวย รปภ. ทุกๆ สถานท่ี ถูกรื้อคน พังพินาศ. ดี
เอโก ไมสามารถแกไขสถานการณได. ขาวของถูก
ทําลาย เปนระยะๆ ใกลตัวเขาไปทุกขณะ.  

เขาหลบไปซอนตัว ในหองแกลอรีข่องเขา. 
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ศัตรูท่ีมองไมเห็น ตามเขาไปจนประชิดตัว ความ
วุนวายยุติลง. บุรุษจากตางพิภพ ปรากฏตัว ถาม
หาส่ิงที่พวกเขาตองการ. บุรุษผูเปนหัวหนา เดิน
คนหาไปรอบๆ หอง. พบผลิกแกวหนวยความจํา
ของนอรลา. เขาจึงหยิบเอามาเก็บไวในมือ. บุรุษผู
เปนหัวหนา รูสึกประหลาดใจ ที่ไมพบ นอรลา. 
เขาจึงสงสัญญาณ รายงานผลการคนหา ไปยัง
ยานแม. 

วายุ พา นอรลา ไปเยี่ยมแม. แมมีอาการแย
ลงกวาเดิม. 

การปรากฏแสงไฟวาบบนทองฟา คราวนี้ 
เปนครั้งท่ี 4 ... โลกเขาสูภาวะ ปรากฏการณไร
อักษร โดยสมบูรณ. ไมปรากฏ อักขระ ขอความ
ใดๆ ในเมืองนี้ ไฟฟาดับสนิท แผนปายโฆษณา 
ปายบอกเสนทางจราจร สลากยา เมนูอาหาร 
แผนท่ี แมกระท่ัง ระบบคอมพิวเตอรใชไมได 
เพราะระบบปฏิบัติการคํานวณผิดพลาด และ
ลมเหลว. 

ค่ําวันนี,้ เสียงอีกทึก วุนวาย นอก
โรงพยาบาล ดังขึ้นตอเนื่อง. วายุ กับ นอรลา เริ่ม
รูสึกไมปลอดภัย. พวกเขาจึงพากันออกไปดู
เหตุการณ.  

ผูคนบนถนน วิ่งแตกตื่น ชนกับสิง่ท่ีมองไม
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เห็นบาง ชนกับรถ เสาไฟฟา และสิ่งอื่นๆ ดู
วุนวายไปหมด. นอรลา รูสึกสังหรณใจวา นี่คือ 
การตามไลลาอีกครั้ง เปาหมาย ไมใช วายุ แตคือ 
ตัวเธอเอง. เธอพยายาม ทบทวนเหตุการณ เทาท่ี
จําได จากคําบอกเลาของวาย.ุ 

 บุรุษ จากตางดาว มองดูมอนิเตอร, จุดพิกัด
ตําแหนงของเปาหมาย มันซอนทับกัน. พวกเขา
จึงเปลี่ยนวิถีการคนหา ใชรังสีความรอนแทน. ก็
ยิ่งไมเปนผล เพราะมันดูสับสนไปหมด ทุกๆ ท่ี ใน
บริเวณนั้น เต็มไปดัวยจุดรังสีความรอน เคลื่อนท่ี
สายไปมา. พวกเขา จึงตองใชวิธีเดิม คือการสง
สัญญาณ ใหพวกบุรุษ ออกตามหา พิกัด
เปาหมาย ท่ีซอนกันอยูใหพบ. 

นอรลา ควาขอมือ วายุ วิ่งหนีออกไปที่ถนน
หนาโรงพยาบาล. แตวายุเปนหวงแม. นอรลา ให
เหตุผลวา เปาหมายไมใชแม แตคือตัวเธอ รับรอง
วา แมปลอดภัยแนนอน. อีกอยาง ชีปเคมีสังหาร 
ก็ยังไมถูกยกเลิก วายุ ก็อาจเปนเปาหมายรวม
ดวยอีกคน. คราวนี้ วายุ ตกอยูในภาวะติดรางแห
ไปดวย.  

อาการของแมทรุดลงอีก เมื่อแพทยไม
สามารถใหยาแมไดถูกตอง เนื่องจาก สลากยา
เลือนหายไปหมด. คนไขรายอื่น ก็ตกอยูในภาวะ
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แบบเดียวกัน. ท้ังหมอ พยาบาล วิ่งกันใหวุน. 

 วายุ กับ นอรลา ควาจักรยานยนตคูใจ ฝา
ความโกลาหลบนทองถนน ไปตามซอกซอยตางๆ 
แตสิ่งไลลาท่ีมองไมเห็น ก็ไลตามมาติดๆ. วายุ 
อาศัยความชํานาญ ในการจดจําถนน ซอยตางๆ 
จึงหลบหนีผานไปได. แตก็แพการไลตามของพวก
บุรุษ ที่อาศัย gps บนมอนิเตอร ในการรุกไล.  

ในท่ีสุด วายุ และ นอรลา ก็ไปจนมุม ที่ทาเรือ
แหงหน่ึง.  

พวกบุรุษ ปรากฏตัว นับไดจํานวนเกือบ 20 
บุรุษ. ยืนโอบลอมทางหนีของวายุ ไวหมดทุก
ชองทาง. หัวหนาบุรุษ สงสัญญาณ ไปยังยานแม
วา พบตัวเปาหมายแลว. เขาเดินเขาไปหา นอรลา 
ซึ่งยังมีอาการตื่นเตน หวาดกลัว.  

ดวยความกลัวขนาดหนัก นอรลา บังเกิดภาพ
หลอน - เธอถูกบุรุษ พาออกมาจากยานขนสง 
ยืนอยู ณ บริเวณโลงกวาง ท่ีไหนสักแหง. เธอ
รูสึกหวาดกลัวมาก. เธอรูสึกวา บุรุษท่ีพาเธอมา 
ยัดบางสิ่งลงไปที่ดานหลังของหัวของเธอ. แลวรีบ
จากไป ทามกลางความตกใจ หวาดกลัวอยาง
หนัก. ยานขนสงลองลอยลับหายไปในความมืดบน
ทองฟา โดยไมสนใจวาเธอตะโกนเรียกจนสุดเสียง. 

นอรลา รูสึกตัวอีกคร้ัง, รูสึกวา หัวหนาบุรุษ 
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เพิ่งเอามือผละออกจากหัวของเธอ. จากน้ัน เขาก็
หยิบผลึกแกวซึ่งเปนชิปหนวยความจําของเธอ 
สอดใสเขาไป. สรางความพิศวงใหแก วายุ เปน
อยางมาก. เขาไมแนใจวา นอรลา เปนหุนยนต 
หรือมนุษยตางดาวกันแน. 

หัวหนาบุรุษ พูดสื่อสารกับเธอวา ฝนรายของ
เธอจบลงแลว. นอรลา ลดความตื่นเตน และ
หวาดกลัวลง.  

เมื่อชิปหนวยความจําทํางาน, มโนภาพใน
อดีตของ นอรลา ก็กลับคืนมา พรอมกับ มโนภาพ
ใหมผสมเขามา ซึ่งเธอไมเคยเห็นมากอน. เธอ
มองเห็น ราชินี โบโอธีส กําลังจะตาย. 

หัวหนาบรุษ บอกกับเธอวา, อาณาจักรของ
พวกเขา ยังตองพึ่งนอรลา. ราชินีของพวกเรา ยัง
รอความหวังจากเธอ. ตอนน้ี นอรลา รูความจริง
แลววา เธอไมใชตัวอันตรายแตอยางใด. หัวหนา
บุรุษ กลาวขอโทษเธอ ท่ีไมบอกความจริงตั้งแต
แรก ท่ีพาเธอมาเผชิญกับความยากลําบาก บน
โลกอันแสนไกล. พวกเขาไมไดทอดทิ้งเธอ. 
เพียงแต ตองการใหเธอเขมแข็ง รูจักปรับตัวให
เขากันไดกับวิถีชีวิตมนุษยโลก เพื่อใหมีเวลามาก
พอ ในการปฏิบัติภารกิจสําคัญ. 

ในกลุมพวกบุรุษ ก็ปรากฏ บุรุษอีกผูหน่ึง 
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กําลังกาวออกมาขางหนา ซึ่งวายุ รูจักเขาดี และ
ยังอาฆาตแคนเขาอยู. เขาคือ ลัคกี้ ชาน.  

ลัคก้ี คอยๆ เดินเขาไปหา วายุ พรอมกับ 
อธิบายใหวายุ หายกังวล ในมือของเขา ถือสิ่ง
หน่ึงคลายปน เดินไปจิ้มท่ีคอของเขา. วายุ เอามือ
ลูบ ท่ีตนคอ. มันหายไปแลว.  

เสร็จแลว ลัคก้ี ก็ปรากฏกาย เปนแบบ
เดียวกันกับพวกบุรุษ. ท่ีแทเขาก็คือ พวกเดียว
กันเอง. ลัคก้ี เปลงคําพูดดวยภาษามนุษยโลก 
อยางเหน็ดเหน่ือยวา เขาใชเวลาหลายป ในการ
ตามหา นอรลา.  

นอรลา ขยับเขาไปไกล วาย,ุ ไมรูวาจะกลาว
อยางไรดี. เธอไมไดโกหกเขา. ทุกอยางมันเกิน
ความคาดหมายของเธอ ... และก็ถึงเวลา ท่ีเธอ
ตองไปแลว.  

วายุ รูสึกกังวล 2 เรื่อง ในเวลาเดียวกัน คือ 
นอรลา กําลังจะจากเขาไปไกล ไมมีโอกาสไดพบ
กันอีก และแมของเขา กําลังจะตาย.  

นอรลา ขอโอกาส พวกบุรุษ เพื่อทําบางสิ่ง 
เปนครั้งสุดทาย.  
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องก 3 

วายุ นอรลา พากันควบรถจักรยานยนต 
กลับไปท่ีโรงพยาบาล. ในระหวางนั้น สถานการณ
ตางๆ ก็เริ่มกลับมาปกติอีกครั้ง. ไฟฟากลับมา
สวางเหมือนเดิม แผนปายโฆษณา ปายบอก
เสนทางจราจร สลากยา เมนูอาหาร แผนท่ี 
ปรากฏอักขระและขอความอีกครั้ง ระบบ
คอมพิวเตอรกลับมาทํางานไดเปนปกต.ิ 

เมื่อถึงโรงพยาบาล, พวกเขารีบเขาไปเยี่ยม
แมทันที. พยาบาล มองหนาพวกเขา พรอมกับ
สายหนา แลวผละจากไป ปลอยใหลูกชาย ไดอยู
กับแมเปนวาระสุดทาย. 

นอรลา มองใบหนาอันซีดเซียวของแม. เธอ
พูดกับวายุวา แมชางดูสวยงามเหลือเกิน. วายุ
เขาใจวา เธอคงพูดปลอบใจเขามากกวา เขามอง
ไปที่รางของแม ดวยสายตาเศรามาก, แมกําลังจะ
ตาย. ตอนน้ี การมองเห็นของ นอรลา เริ่ม
ใกลเคียงกับสายตามนุษย. 

 นอรลา มองไปที่ลิ้นชัก ดึงลิ้นชักออกมา 
หยิบไซลิงคเปลา ออกมา แลวแทงเข็มเขาไปที่
แขนของเธอ, ดูดเอาเลือดออกมา. วายุ เพิ่งรู
ความจริงตอนน้ีวา เลือดของเธอ เปนสีเงินใส. 
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เธอบอกวา ท่ีจริง, มันใสขึ้นมากกวาตอนท่ีเธอมา
อยูบนโลกใหมๆ. เพราะเธอไดรับออกซิเจน
มากมาย บนโลก ทําใหเลือดของเธอสะอาดขึ้น. 
บนโลกของเธอ มีออกซิเจนนอยกวา. นี่คือ 
เหตุผลวา ทําไมพวกบุรุษ จึงสงเธอมาท่ีนี.่ 

ขณะที่ นอรลา เปดเผยเรื่องราวใหมๆ ของ
ตนเอง เธอก็ฉีดเลือดของเธอ ผสมใสลงไปกับทอ
สายยางของ มาธา. วายุ มองดูดวยความไมแนใจ
วาจะเกิดผลอยางไรกับแม. 

เพื่อใหวายุหายกังวล นอรลา พาวายุ ไปที่
หนาตาง เลาเรื่องราวในอดีตที่พวกเขาพบกัน เพื่อ
เปนการฆาเวลา รอผลบางอยาง. วายุ ลืมแมไป
ชั่วขณะ เมื่อรูวาอีกไมนาน นอรลา ก็จะจากเขาไป
แลว. เขารูสึกเศรามากๆ พอๆ กับท่ีเขายังไมรู
ชะตากรรมของแม. 

สักครู พยาบาล ก็เขามา ... แลวเธอก็ เรียก 
วายุ ใหไปดู.  

วายุ รีบไปดูอาการของแม. สิ่งท่ีพบ เขาดีใจ
มาก เมื่อแมฟนขึ้นมา จนเกือบดูเปนปกติ ใบหนา
ของแม ชางสวยงาม เหมือนท่ีนอรลา บอกไมผิด
เลย. พยาบาล ก็แปลกใจเชนกัน. 

ตอนค่ํา, ท่ีทุงสนามกวางแหงหนึ่ง, ยาน
อวกาศ และพวกบุรุษ กําลังยืนรอรับ นอรลาอยู. 
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วายุ มีโอกาสกลาวอําลา นอรลา เปนครั้งสุดทาย 
ตอจากน้ีไป มันจะกลายเปนตํานานรัก ระหวาง
มนุษยสองพิภพ.  

... 

บนถนนสายหนึ่ง ในชนบทอันสวยงาม, 
ปรากฏรถเกงสีแดง วิ่งนําหนา รถบรรทุกคันหนึ่ง 
ผานทุงหญา ลําธาร เนินเขา และปาสน อัน
สวยงาม.  

วายุ กับแม เพิ่งขับรถเกงมาถึง บานหลังใหม 
ท่ีตัง้อยูริมทะเลสาป. มันดูสวยและใหญกวาบาง
หลังเดิมของเขามาก. คนงาน 3 คน ท่ีมากับ
รถบรรทุก ชวยกันขนของลงจากรถ และนําไปจัด
วาง ตามท่ีแมตองการ. 

วายุ ผละออกมา เพราะมีสัญญาณดังขึ้นที่
กระเปาเสื้อของเขา. มันคือ ผลึกแกว
หนวยความจําของนอรลา นัน่เอง. วายุ 
ประหลาดใจมาก วามันมาอยูในกระเปาเสื้อของ
เขาไดอยางไร. และเขายิ่งประหลาดใจมากยิ่งขึ้น 
เมื่อเขานํามาสองขึ้นไปบนทองฟา แทนแวน
กระจก. 

ปรากฏภาพของ นอรลา ขึ้นมาในหวงมโน
ภาพ. เธอพูดกับเขาวา สิ่งนี้ คือตัวแทนของเธอ. 
ตอนน้ี เธออาจถึงบานแลวก็ได. เมื่อไปถึง เธอก็
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จะไดชิปหนวยความจําอันใหมแทน ชิปประจําตัว
ของเธอ ขอมอบให วายุ เก็บรักษาไว เพื่อสื่อสาร
ถึงกันและกัน. 

 
End of Cast 

 

50 ป ผานไป ...  

บานหลังใหม ท่ีตั้งอยูบนทะเลสาป แมจะดู
เกาแก แตก็ยังรักษาความสวยงามและใหญโตไว
เหมือนเดิม. ในชวงใกลค่ําของวันหิมะตก ปรากฏ
ชายชราผูหน่ึง เพิ่งพาเรือกลับจากทะเลสาป พอ
ขึ้นฝงเสร็จ ปรากฏแสงวาบ เปนทางยาว จากฟา
แลนลงมาท่ีบริเวณหลังบานของเขา พรอมดวย
แรงลม จนทําใหตนไมบริเวณนั้นลูไปตามแรง. 
จากน้ัน แสงวาบนั่น ก็แลนหายไปในความมืดของ
ทองฟา เหมือนตอนขามา, คืนความสงบใหแก
บริเวณนั้น. แตยังทิ้งรองรอย ของหมอกสีขาว
โพลน ไวเบื้องหลัง. 

มานหมอกขาวคอยๆ จางไป ปรากฏรางของ
สาวนอยสีผิวผูหน่ึง เดินตรงไปท่ีชายชรา ซึ่งกําลัง
ยืนดูเหตุการณ ดวยความรูสึกงุนงง. 

“ขอโทษคะ คุณ” เสียงของ สาวนอยผูมา
เยือน “ไมทราบวา พอจะตอบคําถามฉันไดไหม
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คะ?” 

ชายชรา พยักหนา พรอมกับความประหลาด
ใจ กับเสียงของคําถาม. 

“ไดซีจะ หน”ู 

“ฉันมาตามหาคนคนหนึ่ง เขาชื่อ วายุ เรา
เพิ่งจากกัน เม่ือไมนานมาน่ีเอง คุณพอจะทราบ
ไหมคะวา เขาอยูท่ีไหน ฉันรูแควา เขาคงอยูไม
ไกลจากท่ีนี่ คุณอาจจะรูจักเขาก็ได” 

“นอรลา” ชายชรา อุทานจากลําคอ ออกมา
เบาๆ “นั่นเธอใชไหม?” 

“คุณ ... คุณ รูจักชื่อฉันเหรอ?” 

“นอรลา ใชแลว เธอคือ นอรลา” 

สาวนอย นอรลา เดินเขาไป พินิจใบหนาอัน
แกชราของเขา แสดงความประหลาดใจเชนกัน. 

“วายุ ?” 

ชายชรา ท่ีเธอเรียกชื่อวายุ พยักหนาชาๆ 
ดวยความต่ืนเตนดีใจ. 

“เกิดอะไรขึ้นกับคุณ วายุ ทําไมเปนแบบนี้? 
ฉันกลับไปดาวของฉัน เพียงแคไมก่ีวันเองนะ 
หลังเสร็จภารกิจกับราชินีโบโอธีสแลว ฉันก็รีบ
กลับมาหาคุณ” 

วายุ สวมกอด นอรลา ไวแนน ทดแทนเวลา
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อันยาวนาน ท่ีเธอจากเขาไป. ในขณะท่ีนอรลา 
กลับรูสึกวา มันเพิ่งผานไปไมก่ีวัน. กาลเวลาใน
จักรวาลนี้ ชางยาวนานเสียเหลือเกิน เม่ือเทียบ
กับโลกของเธอ กับโลกมนุษยใบนี.้ 

“ผมคิดวา ผมคงใกลหมดเวลาแลว ท่ีจะไดพบ
เธอ นอรลา” 

“ยังคะ ถาฉันเปนเจาของเวลา” นอรลา พูด
ใหกําลังใจเขา “ฉันจะไมทําใหมันหมดไป ... แลวนี่ 
แม มาธา เปนไงมั่ง?” 

“ถาแมยังอยูถึงวันน้ี” เขาตอบแบบปน
อารมณขัน “ผมก็คงไมเปนคนแกวัยเจ็บสิบ
แนนอน” 

“แตก็ยังไมสายเกินไป ใชไหมคะ วายุ ท่ีรัก
ของฉัน” 

 

ไมมีใครรูวา ตํานานรักตางพิภพ จะจบลง
เมือ่ใด. ไมมีมนุษยคนใดจะยืดอายุของตนเอง เพื่อ
ไปใหถึง วันอวสานของตํานานรักตางพิภพ ของ
หนุมสาวตางวัย ไดเลย.  

 

จบ. 
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A-background scene  

 

รังสีการสแกน ของยานอวกาศมนุษยตางดาว 
แหงอาณาจักร โบโอธีส สงผลกระทบหลายเมือง
ในโลกมนุษย. ขอความในแผนกระดาษ แผนโลหะ
ทุกชนิด บางก็เลอะเลือน บางก็สลายไป ไม
สามารถอานตัวอักษรไดเลย. แผนปายโฆษณา 
ปายบอกเสนทางจราจร สลากยา เมนูอาหาร 
แผนท่ี แมกระท่ัง ระบบคอมพิวเตอรใชไมได 
เพราะระบบปฏิบัติการคํานวณผิดพลาด และ
ลมเหลว. 

การสแกนเพื่อคนหาเด็กสาวชื่อ นอรลา 
ทําลายระเบียบกฏเกณฑท้ังเมืองไปทันที. ทําให
เมืองนี้ เหมือนถูกสาป.  

50 ป ผานไป หลังจากนอรลา กลับมาหา
วาย.ุ เลือดสีเงินใส ของนอรลา เปนอมตะ ไดรับ
การถายทอดไปยัง วายุ ทําใหเขาหยุดอายุไวใน
รางของชายชรา ตลอดกาล. 

 

B-character 

 

NORLA 
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นอรลา - เปนมนุษยตางดาว “ผูที่ถูกเลือก” 
ถูกสงมาอาศัยบนโลกใบนี้. ผลจากบรรยากาศท่ี
แตกตางกัน ทําใหรางของเธอตองปรับสภาพ ให
เหมือนมนษุยโลก ใหมากท่ีสุด. เธอสูญเสียการ
มองเห็นไปบางสวน อันเนื่องจากรังสีท่ีเบาบาง
เกินไปบนโลกมนุษย. นอรลา อาศัยรังสีความรอน
เทานั้น แทนการมองเห็น. เธอตองปรับประสาท
การไดยิน เรียนรูภาษาคน กินอาหารแบบคน ปรับ
สีผิวใหเหมือนมนุษย. เธอเลือกผิวดํา เพราะเปน
วิธีเดียวที่หักเหความสนใจจากคนท่ัวไป ไดเปน
อยางดี. 

ดาวท่ีเธออาศัยอยู มีสภาพแวดลอมแตกตาง
จากโลก. ทุกคนจะถูกฝงชิปหนวยความจําหลัก 
ไวที่หัว. หนวยความจําหลัก ทําจากผลึกซิลิกอนท่ี
หาไมไดบนโลกมนุษย. ทําให นอรลา จดจําอดีต
ของตัวเองได (ยกเวน ภาระกิจ ที่เธอตองมาบน
โลก - ถูกปดบังไวไมใหเธอรู)  

นอรลา ถูกเลือกใหเปนสิ่งทดลองบนโลกของ
เธอ. เลือดสวนหนึ่งของเธอ จะถูกนําไปถายโอน
ใหแก ราชินี ในการตออายุของพระนาง. แตผล
การทดสอบในหองแล็บ ผลเลือดยังไมดีพอ. พวก
บุรุษ จึงพาเธอมาท้ิงไวท่ีโลกมนุษย.  

เลือดสีเงินของเธอ จะคอยๆ oxydation 
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ออกซิเจน บนโลกมนุษย. เมื่อถึงเวลาหนึ่ง ผล
เลือดของนอรลา จะเปนสิ่งมีคามาก สําหรับ 
ราชินี บนโลกของเธอ. นอรลา ถูกเลือก โดยท่ีเธอ
ไมรูความจริงเรื่องนี้เลย. 

เมื่อครบกําหนด พวกบุรุษ ก็จะมารับตัวเธอ
ไป. ดวยการใชรังสีสแกนไปยังจุดที่สงสัยวา จะมี
นอรลา อาศัยอยู. นั่นคือ ปรากฏการณ “ไร
อักษร” ในเมืองนี,้ สรางความวุนวาย โกลาหล
ขึ้น. แตก็เปนวิธีเดียว ท่ีพวกมนุษยตางดาว จะรู
ตําแหนงของ นอรลา ได. 

 
VAYU 

วายุ - เปนเด็กหนุม อาชีพรับจางสงของ เขา
มินิสัยชอบชวยเหลือคน. เขาตองทํางาน เพื่อ
เลี้ยงดูแม. อาชีพของเขา ทําใหเขารูเสนทางทุก
ซอกมุม ของเมืองนี้. แตเขาก็มีศัตรู (คิงและพวก) 
คอยตามมารังควานอยูเปนประจํา โดยอางความ
ปลอดภัยของแมของเขา เปนเงื่อนไขตอรอง ใน
การรีดไถประโยชนจากเขา. เพื่อเห็นแกชีวิตของ
แม วายุ จึงยอมคนเลวพวกน้ัน. วายุ ตองการหา
เงินใหไดมากพอ ที่จะพาแมยายไปอยูเมืองอื่น ให
หางไกลพวกคนเลว. 

วายุ พบกับ นอรลา ในกาสิโนแหงหนึ่ง ซึ่ง
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เปนแหลงซุกหัวนอน และเปนแหลงอาหาร ท่ีมีไว
บริการฟรีสําหรับเหลานักพนัน. วายุ ตองการ
เสี่ยงโชค เอาเงินไปสมทบกับที่เขาสะสมไวสวน
หน่ึง. 

 
MATHA 

มาธา - แมของวายุ. นอรลา มองเห็น เชื้อ
มะเร็งราย ในรางกายของแม. และวาระสุดทาย 
กอนนอรลาจะจากไป เธอไดใชเลือดของเธอ 
ชวยชีวิตแมของวายุไว. 

 
KING 

คิง - หัวหนาแกงอันธพาล ชีวิตของเขา 
วนเวียนอยูกับบอน. เขาสงสมุนไปรีดไถชาวบาน 
ไดเงินมาเลนพนัน. ดวยความสามารถของเขา จึง
เปนท่ีถูกใจของ ดีเอโก เจาพอและเจาของกาสิโน. 
คิงและพวก ถูกวาจางใหเปนผูดูแล ผลประโยชน
นอกระบบของบอน. 

 
DEACO 

ดีเอโก - เจาของบอนกาสิโน ผูหลงใหลเพชร
และเครื่องประดับ เปนชีวิตจิตใจ เขาจึงชอบสะสม
ของมีคาสําหรับเขาไวมากมาย. 
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LUCKY CHAN 

ลัคกี้ ชาน - นักพนันหนาใหม ไมปรากฏ
แหลงท่ีมา. ภายหลัง เขากลายเปน ผูชี้เบาะแส 
ยืนยันตัวตนท่ีแทจริงของ นอรลา ใหแก หัวหนา
บุรุษที่มาจากตางพิภพ ผานชิป gps ท่ีซอนอยูใน
กระเปาเงิน ท่ีเขาเลนไดจากบอนของดีเอโก. 

 

Copy writer :  

 SUDIN  CHAOHINFA  สูดิน ชาวหินฟา 

dfilm school / www.igoodmedia.net 
e-mail –  sudin.expert@yahoo.com   
phone – (+66) 8 8291 9232  
date – 12 March 2020 

Length :  100  sec. 

Theme :  
สมดุลในการอยูรอดของชีวิต จะถูกสรางขึ้น 
และถูกปรับเปลี่ยนไปตาม สภาพแวดลอม ท่ี
แตกตางกัน. รังสี เปนคลื่นความถี่ ท่ีมนุษย
มองไมเห็น อาจทําลายคุณสมบัติบางอยาง
ทางฟสิกส ของวัตถุบางชนิดได. 

Genre :  

แอคชั่น – action 

วิทยาศาสตร – science fiction 
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แรงบันดาลใจที�คิดเรื�องนี �:  

มีวันหนึ่ง คุณตื่นข้ึนมา พบวาเกิด
ปรากฏการณประหลาด คือ ไมวาจะในท่ีใด 
อกัษรทุกตัวที่เคยมีอยู บนแผนปาย บน
หนังสือ สลากสินคา สลากยา แมแตในแผน
ที่ และ แผนปายจราจร ไดหายไป เหลือ
เพียงแผนปายเปลา กระดาษเปลา. แลวจะ
เกิดอะไรข้ึน หลังจากนั้น. 

 


