
 

 

FADE IN: 

ถนน-1  -  ค่ํา. 

ESTABLISHIG SHOT - มองเห็น ถนน ในเมืองสงบ ไรผูคน โคมไฟที่เสาไฟฟา สองพอ
มองเห็น ตู ATM ไกลออกไป อีกฝงของถนน ซึ่งติดกับ มุมตึก มีคนสามสี่คน เดินเขาออก ระหวาง
ซอกตึก กับถนน ตอมา มีชายคนหนึ่ง เดินจาก มุมถนน ตรงไปที่ ตูเอทีเอ็ม อยางชาๆ 

CUT TO: 

ถนน-2  - (ตอเนื่อง). 

อีกมุมหนึ่ง ของเมือง ถนน คอนขางสงบ นานๆ จะมีคนสองสามคน ผานไปมา  จาหมู เปนตํารวจ
สายตรวจ ขับรถจักรยานยนต ผานเขามา 

ANGLE ON - จาหมู.  

จาหมู ขับชาๆ มองไป ที่สองฝงของถนน มีเสียงจาก วิทยุสื่อสาร รายงาน 

วิทยุสื่อสาร (V.O.) 
ถนนสายสี่ มีเหตุทะเลาะวิวาท ผูตองหาถูกจับกุม 
เปนชายวัยรุนสามคน วัยรุนหญิงสองคน 

โทรศัพท - เสียงโทรศัพท ดังขึ้น จาหมู หยิบขึ้นมาดู แลว กด รับสาย ฟง 

ลูกสาว (O.S.) 
เมื่อไหร พอจะถึงบาน วันนี้เปนวันเกิดของหนูนะ 

จาหมู 
อีกสามสิบนาทีลูก พออยากเห็นเค็กวันเกิดของหนู
จัง 

CUT TO: 

นอก. มุมตึก  -  ค่ํา. 

มุมลับของตึก – แสงสลัว มองเห็น เงาตะคุม ของ วุน กับ วาย หลบซอนอยู ในซอกตึก กําลัง
เตรียมอําพรางใบหนา 
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วุน กับ วาย. มีผาดํา ปดคลุมหนา ปนในมือ ถูกเก็บเขาที่เอว ที่หลังของ วุน มีกระเปาเป ใบหนึ่ง 
ทั้งสอง มองออกไป ที่เปาหมาย คือ ตูเอทีเอ็ม 

ตูเอทีเอ็ม  -  จากดานหลัง มองเห็น อั๋น กําลังเดินอยางชาๆ จากฝงตรงขาม ของถนน ตรงมาที่
ตู ถึงแลว หยิบ กระดาษแผนหนึ่ง ขึ้นมาดูรหัสที่จดไว 

แปนคีย  -  เห็นมือของอ๋ัน กด หมายเลขรหัส  

จอภาพ  -  ทํารายการถูกตอง เงินถูกถอนออก 10,000 บาท 

ชองรับเงิน  -  มีเงินอยูหนึ่งปก คาอยูในชอง มือของอ๋ัน หยิบเงินออกมา ยัดใสกระเปาถือ 

ใกล  -  อั๋น.  ยังคงกดเงินออกจากตู ตอ 

CUT TO: 

นอก.  มุมตึก  -  ตอเนื่อง 

วุน เดินนําหนา วาย เดินตาม ออกจากซอกตึก ไปที่ ตูเอทีเอ็ม  

ถนน-1  -  ตอเนื่อง 

ANGLE ON -  วุน วาย อั๋น. 

วุน วาย เดินเขาประชิดตัว อ๋ัน วาย ย่ืนมือ ขอกระเปา อ๋ันเตรียมขยับหนี วุน ดักหลังกันไว วาย 
ควาหูกระเปา อ๋ัน ย้ือกระเปาไวดวยมือซาย มือขวา ชักปนออกจากเอว วุน ควาขอมือของอ๋ันไว ย้ือ
แยงกัน อ๋ัน ปลอยกระเปาเงิน ใชศอกซาย กระแทกเขาที่ หนาของวุน จนกระเด็นไป เอ้ียวตวั จะยิง
วุน วายกระโดด เตะที่ขอมือของอ่ัน จนปนหลุดกระเด็นไป  

เสียงปน  ปง!  ดัง กอง ไปทั่วเมือง 

CUT TO: 

ถนน-2  -  ตอเนื่อง 

จาหมู  -  ขณะขับรถ ไดยินเสียงปน หยุด แลวเลี้ยวกลับ ขับเรงความเร็วไป 

CUT TO: 

ถนน-1  –  ตอเนื่อง 
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ANGLE ON  -  วุน วาย อั๋น. 

วาย กับ อ๋ัน กําลังปลุกปล้ํา ย้ือแยงปน ที่หลนลงพ้ืน วุน ปลอยให วาย จัดการกับ อ๋ัน ตามลําพัง 
เดินไปอยางใจเย็น ควากระเปาใสเงิน ที่ตกอยูบนพ้ืน ไวในมือ ดานหลัง จาหมู ขับรถมาถึงพอดี หาง
ออกไปราว 20 เมตร  

จาหมู  -  ยังยืนคลอมรถอยู ลังเล สังเกต คนทั้งสาม  

เสียงปนดังขึ้น หนึ่ง นัด 

จาหมู ทิ้งรถทันที ควาปนที่ เอว  ยืน เล็งปน ไปที่คนราย 

จาหมู 
 (ตะโกน) 
ทิ้งปน! 

วุน  -  ชักปนจากเอว ย่ิงใสตํารวจ สอง นัด วาย ยิงใสตํารวจอีก 3 นัด 

จาหมู  -  หมอบ หลบกระสุนปน ที่หลังรถ วิถีกระสุน ปะทะกับโครงรถ ขณะที่เสียงโทรศัพทดังขึ้น 

อั๋น  -  รองโอดโอย นอนกองกับพ้ืน  ทองของอั๋น  มีเลือดไหลซึม 

ไกล  -  วุน วาย อั๋น. 

วุน หิ้วกระเปาเงิน วาย ดึงแขนอ๋ัน ยืนขึ้น แลวลาก ไปที่มุมตึก วุน ยิงใสตํารวจอีก 2 นัด 

จาหมู – ยังหมอบอยูที่รถ คอยๆ โผลหนาขึ้น มองไปที่เกิดเหตุ ไมมีใครอยูที่นั่นแลว 

DISSOLVE TO: 

นอก.  โกดังสินคา  -  กลางคืน. 

ไกลมาก  –  โกดังสินคา.  วุน เดินนําหนา วาย มือซาย ของวาย หิ้วตนแขนของอ๋ัน มือขวา ถือปน
จ้ีหลัง ตรงไปที่ แครไม 

ที่แครไม – วุน. มายืนขางๆ สังเกต ความเรียบรอย วาย ลากแขนอ๋ัน เขามา บังคับใหนั่ง ที่พ้ืน 
อ๋ัน มีอาการออนเพลียมาก มือทั้งสองกุมแผลที่ทอง มองเห็นเลือดไหลซึม นั่งลงเอาหลังพิงขาขาง
หนึ่ง ของแครไม วาย เหน็บปนไวที่เอว มองตัวประกัน อยางนาสมเพช 
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ทองของอั๋น  -  เลือดทวมตัว 

บนพื้นแครไม  -  กระเปาเงินของอ๋ัน วางกระแทกลง ฝุนฟุงกระจาย มือของ วุน รูดซิป เปดออก  

วาย (O.C.) 
เอาไงดี พ่ี 

ใกลมาก  –  วุน. ย้ิมนอยๆ ดีใจ มองไปที่ตัวประกัน แลวมองดูเงิน ในกระเปา 

วุน 
กูมีกฎอยู สี่ขอ ขอหนึ่ง อยาแหกกฎ เมื่อมีเหตุ
ฉุกเฉิน เราตองเอาประกันไปดวย เขาใจไหม? 

ANGLE ON - วุน  วาย  อั๋น. 

วาย -  มองอ๋ัน ดวยสายตาสมเพช 

วาย 
มันกําลังจะตาย ดูซิ โดนเต็มๆ ซะ ขนาดนั้น มัน
จะเปนตัวประกันไดไง เอาไปดวย ก็ชาเปลาๆ ... 
เออ แลวกฎขอสอง ของพ่ีละ? 

วุน  -  ถอดเอาเปกระเปา ออกจากหลัง แลวนับเงิน ใสกระเปาเปแทน 

วุน 
กฎมีไวใหแหก 

วาย 
 (มือกุมหัว) 
แต พ่ีหามไมใหแหกกฎนี่หวา ... ตกลง พ่ีจะใหฉัน
เลือกขอไหนเนี่ยะ? 

วุน 
ถาไมแนใจ ใหเลือกขอหนึ่ง 
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วาย 
ไอนี่ มันคงไมรอดหรอก จะใหฉันทํายังไง มันคงไป
ตอไมได 

วุน 
 (ลุกขึ้น ย่ืนเทาถีบออกไป) 
มึ่งนี่ โงชิปหาย ... ก็ทําตามกฏขอที่สาม ซีวะ 

วาย 
ทําไง? 

วุน  -  ชักปนออกจากเอว แลวยิง อ๋ัน ปง! แลวกลับไปนั่งนับเงินตอ 

วุน 
นี่แหละ กฎขอที่สาม ของกู ละ 

วาย 
อาว! ก็พ่ีวา ไมใหแหกกฎไง ... มันจะรอดเรอะ 
แลวเราจะเอาใคร มาเปนตัวประกันละ ที่นี ้

วุน 
แลวมึง มีทางเลือกอ่ืนเรอะ? 

วาย 
 (ยักไหล สายหนา) 
ฮึ 

วุน 
เออ ถามึงยังคิดไมออก ก็ทําตามกฏ ขอที่สี่ ซิวะ 

วาย  -  ครุนคิด ครูหนึ่ง พยักหนาพอใจ ย้ิมนอยๆ แลวชักปนออกจากเอว มอง ตัวประกัน ที่มี 
อาการรอแร แลวยิง ซ้ํา  ปง!  ปง! 

อั๋น  -  แนนิ่งไป หมดลมหายใจ นอนตายหลังพิงขาแครไม 

มีเสียง ไซเรนรถตํารวจ แววมาไกลๆ วุน รีบเอาเงินที่เหลือยัดใสกระเปาเป รูดซิป 
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วาย 
ฉันแหกกฎของพ่ีละ มันตายสนิท แลวทําไงตอ? 

วุน 
 (ควากระเปาเป ใสหลัง) 
มึงจะรอใหพอมึง ตามมาลากเขาตะรางรึไง ไอโง! 

วุน – เดินหายไปในความมืด วาย ถือปนลังเลครูหนึ่ง เอาปนเหน็บที่เอว เดินตาม วุน หายไปใน
ความมืด ทิ้งรางของตัวประกัน เลือดทวมตัว นั่งหลังพิงเสาแครไม  

ศพอั๋น – คอยๆ ลมตะแคง นอนลงที่พ้ืน ที่กระเปาเสื้อ บัตรรูดเงิน มากกวาสิบใบ ไหลทะลัก ออก
จากกระเปา ไปกองที่พ้ืน. 

MATCH CUT: 

ใน.  หองขัง  - กลางวัน. 

ใกลมาก – บัตรรูดเงิน. ในซองพลาสติกใส ถูกชูขึ้น ตอหนา ผูตองหาสองคน ซึ่งนั่ง อยูตรงขาม ใน
หองขัง คอยๆ เผยใหเห็น ใบหนาของ วุน กับ วาย ชัดเจนขึ้น  

ANGLE ON – วุน วาย จาหมู.  

ซองพลาสติกใส ใสบัตรรูดเงิน ในมือของจาหมู ถูกเก็บเขาซองสีน้ําตาล 

จาหมู 
 (พูดพลาง จิบกาแฟไปพลาง) 
เรื่องที่มึงเลามาทั้งหมดนะ กูไมสนใจหรอก กู
อยากรูแควา มึงเอาเงินไปซอนไวซะที่ไหน 

วุน กับ วาย มองหนากัน อยางทอแท. 

FADE OUT. 

THE END 
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