บทโครงราง (Story Outline)
ภาพยนตร เรื่อง “หวง” (Who Care You)
ผูเขียน: สูดิน ชาวหินฟา, film school. โทร. 08–9644–1048
ความยาวเรื่อง: 1 ตอน 10 นาที
วัน เดือน ป: 12 พฤศจิกายน 2555
แนวคิดของเรื่อง (theme) : ความหวงหาอาทร ระหวาง แมกับลูก ผัวกับเมีย คือ เสนใยหลัก ที่จะ
ผูกใหสถาบันที่เล็กที่สุดของสังคม (ครอบครัว) ยืนยงอยูตอไปได
แนวภาพยนตร (genre) : ชีวิต (drama)
ประโยคหลัก (premise): เกิดอะไรขึ้น เมื่อแมออกตามหาลูกชาย ขณะที่ ผัวเมียคูหนึ่ง กําลังผิดใจ
กัน และ ความสูญเสียที่เกิดขึ้น มีผลอยางไรตอผัวเมียคูนั้น
เรื่องยอ (synopsis): เหตุเกิดที่ปายรถเมลแหงหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร ตอนหัวค่ํา แม ออกตาม
หาลูกชาย โดยรอใหลูกมารับที่ปายรถเมล แตกลับตองผิดหวัง เพราะนางติดตอกับลูกชายไมได ชวงแหง
เวลาที่ตีบตัน นางรูจักกับหญิงสาวผูหนึ่ง ซึ่งตอมาไดกลายเปนจุดเชื่อมตอ ใหนางไดพบกับลูกชาย โดย
บังเอิญ ผูเปนแมไดพบลูกสมความตั้งใจ แตลูกชาย กลับตองสูญเสียแมไปโดยไมคาดคิด กลายเปนจุดพลิก
ผัน ทําใหเขา ตองกลับไปทําดีกับคนรัก ซึ่งก็คือหญิงสาว ผูพบแมของตนนั่นเอง.

โครงสรางการดําเนินเรื่อง (Plot Structure)
องก 1 เริ่มเรื่อง (เวลา 2 นาที)
ปายรถเมล แหงนี้ เปนปายเล็กๆ ที่มีรถวิ่งผานไมกี่สาย แตก็เปนชุมทางสําคัญ สําหรับผูคนที่กําลัง
เรงรีบไปทําธุรกรรมของตน มันก็เหมือนปายรถเมลทั่วไป ที่มีเพิงยื่นออกมา มีมาหินใหผูโดยสารนั่งพัก วาง
เรียงกันราว 7 ตัว ดานหลังเปนแผนพลาสติกสําหรับปดปายโฆษณา ขางๆ มีถังขยะเทศบาลวางตั้งอยู
ไมนาน ก็ไดยินเสียง เพลงชาติไทย ดังขึ้นที่ลําโพงเสาไฟฟาที่อยูใกลๆ บงบอกวา เปนเวลา 18.00 น.
หญิงชรา ผูหนึ่ง อายุราวๆ 60 ป แตงกายเรียบงาย พรอมกระเปาผาใบไมใหญนัก เปนสมบัติติดตัว
มา กําลังนั่งที่มานั่งตัวริมสุด เพื่อรอใครคนหนึ่งที่จะมารับ. สวนอีกฝงหนึ่งของมานั่ง ก็มีหญิงสาวผูหนึ่ง
กําลังยืนคุยโทรศัพท
แววตาของ หญิงชรา เริ่มเปนกังวล นางเริ่มกระสับกระสาย. เสียงสนทนาจากหญิงสาว ที่ยืนอยูไม
ไกล บงบอกวา เธอกําลังทะเลาะกับใครบางคน. ในมือของหญิงชรา ถือโทรศัพทอยู ดูเหมือนวา นางโทร
ออกไปแลว แตไมมีผูรับ.
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เสียงจากโทรศัพทนั่น ทําใหรูวา หญิงสาวผูนี้ ชื่อ แหวน และกําลังพูดกับ แฟนหนุมชื่อ ตน ดู
เหมือนวาทั้งคูกําลังทะเลาะกันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ. หักเหความวิตกกังวลของหญิงชราไดชั่วครู เมื่อนางเกิด
ความรูสึกเห็นใจ หญิงสาวที่ชื่อ แหวน.
จุดหักเห 1: (main plot point 1st)
ในที่สุด แหวน ก็ไมรอใหคนรักมารับ เธอจึงรีบขึ้นรถเมลกลับบานเอง. แตทําของสิ่งหนึ่ง หลนไวบนมา
นั่ง. เมื่อหญิงสาวไปแลว หญิงชรามองเห็นของสิ่งนั้น มันคือ flash drive. แตหญิงชราไมทราบวา มันคือ
อะไร แตคิดวา มันคงเปนของมีคาและสําคัญ นางจึงเก็บไวให.

องก 2 ดําเนินเรื่อง (เวลา 5 นาที)
ในสังคมเมืองที่กําลังเจริญเติบโต ก็มีมิจฉาชีพเพิ่มขึ้น มักเปนของคูกันเสมอ หางออกไปไมไกลจาก
ปายรถเมลเล็กๆ นี่. มีชาย 2 คน กําลังแอบมองพฤติกรรมผูคนที่ผานไปมา ในปายรถแหงนี้. มันคงคอยซุมดู
วาจะมีใครพอจะเปนเหยื่อใหพวกมันไดบาง.
บริเวณอาคารปายรถ เริ่มเงียบเหงาไรผูคนผานไปมา. สรางความวิตกกังวลใหกับหญิงชราอีกครั้ง
นางจึงโทรถึงลูกชายเปนครั้งที่สอง แตก็ไรผล.
มีรถยนตเกงคันหนึ่ง วิ่งมาจอดที่ชานชาลาหนาปายรถเมล. คนขับเปนชายหนุมหนาตาดี รถที่เขาขับ
มา บงบอกวาเขาทํางานเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม. เขามองผานไปที่ บริเวณมานั่งของอาคารปายรถ
ไมพบคนที่ตองการ เห็นแตหญิงชรานั่งอยูคนเดียว. เขาจึงยกโทรศัพท กดหมายเลขโทรออก เสียงเขารูสึกไม
พอใจ จากเสียงที่สนทนากัน ชายหนุมผูนี้ก็คือ ตน นั่นเอง เขาตอวาแฟนสาวที่ชื่อ แหวน วาเปนคนปลิ้น
ปลอนหลอกลวง คิดตีตัวออกหาง. เขาขับรถออกไปดวยอารมณโมโห.
เวลาผานไป บรรยากาศบริเวณปายรถเมล เงียบสนิท ไรรถ ไรผูคน. ชายคนราย ๒ คน ไดโอกาส ขับ
รถจักรยานยนตมาจอดใกลๆ. เห็นหญิงชรานั่งอยูคนเดียว นางอาจมีทรัพยสินบางอยาง มันสองคนจึงพูดขู
กรรโชกทรัพย แตไมมีอะไรนาสนใจ. นอกจาก flash drive ที่อยูในมือของนาง แคนี้มันก็จะเอา แตหญิงชรา
ไมให.
ระหวางขูกรรโชกทรัพย มีรถตูคันหนึ่งวิ่งตรงมา และจอดที่ปายรถ. พวกมันจึงชะรอดูเหตุการณ ไม
กลาจะทําอะไรตอ. แหวน ลงจากรถตู กลับมาที่ปายรถอีกครั้ง เพื่อตามหา flash drive ที่เธอทําหลนไว.
ทันทีที่เห็นเจาของ หญิงชรา จึงยื่นมันใหเธอ ขณะที่คนรายกําลังจะยื้อแยงสิ่งนั้นอยู. คนรายคนหนึ่ง กับ
แหวน รูจักกันมากอน เขาสองคน โตเถียงกันเหมือนเปนศัตรูกัน ทั้งๆ ที่เขาสองคน เคยเปนคนรักกันมา
กอน. ทําให วัตถุที่อยูในมือของหญิงชรา กลายเปนของมีคาสําหรับคนรายสองคนนั่นทันที. เกิดการตอสูกัน
ชุลมุน ระหวาง แหวน กับ คนรายสองคน ในที่สุด คนรายเปนฝายมีชัย ควาเอา flash drive
แลวพากันหลบหนีไป แหวนโกรธมาก.
แหวน โทรหา ตน ใหมารับที่ปายรถ ทั้งๆ ที่เขาขับรถถึงบานแลว. ระหวางรอ แหวน มีโอกาสสนทนา
กับ หญิงชรา นางรูสึกเห็นใจและเขาใจปญหาของผัวหนุมเมียสาว นางจึงสอนเรื่องการวางตัว การใชชีวิตคู
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ใหแก แหวน ซึ่งแหวนเอง ก็รูสึกประทับใจไมนอย ที่ไมเคยมีผูใหญคอยใหคําอบรมสั่งสอนอยางนี้มากอน.
การสนทนาดําเนินไปไดไมนาน มีเสียงโทรศัพทเขามาที่เครื่องรับของ แหวน เจาของเสียง ก็คือคนราย
เมื่อครูนี่เอง มันขูเรียกเงินจาก แหวน เพื่อแลกกับการลบคลิปภาพใน flash drive ถาไมตกลง มันจะเอา
ออกเผยแพรใน You Tube. แหวน จึงตองยอมจํานน.
แหวน เดินไปสงเงินใหคนราย ที่ตู ATM ซึ่งอยูบนริมถนนอีกฝงหนึ่ง.
หญิงชรา รูสึกสบายใจขึ้นมาบาง นางหยิบเอารูปถายของลูกชาย ออกมาจากถุงผา ขึ้นมาดู ชายใน
รูปถาย ก็คือ ตน นั่นเอง. จากนั้น ก็โทรถึงลูกชายอีกครั้ง ครั้งนี้เปนครั้งที่ 3 แลว แตสายไมวาง และ
แบตเตอรี่ ก็เหลือพลังงานอยูเพียงขีดเดียว.
แหวน หายจากปายรถไปสักพัก ตน ขับรถมารับ แหวน ที่ปายรถอีก แตไมเจอ เขารูสึกโมโหจัด รีบ
ขับรถออกไปอยางเร็ว.
แมวสามตัว เผชิญหนากัน ฝายหนึ่งตองการผสมพันธุ แตอีกฝายไมยอม จึงเกิดการตอสูกัน. สราง
ความรําคาญใหแก ผูอยูอาศัยอยูในหองนอน ที่อยูใกลๆ. แตก็ยังไมหนวกหูเทากับ เสียงทะเลาะ ตบตีกัน
ของสองผัวเมีย ที่อาศัยอยูในหองติดกัน เสียงขาวของเครื่องใชแตกกระจาย ระคนกับสัญญาณเสียง
โทรศัพท. (แหวน กับ ตน)
กอนสวาง หญิงชรา ยังคงนั่งรอลูกชายมารับ. ขณะที่มีพนักงานเก็บขยะ ออกมาทํางาน. โทรศัพทใน
มือของนาง ใชไมไดแลว.
แหวน นอนไมหลับทั้งคืน ใบหนาบวมปูด นึกถึงคําสอนของหญิงชรา. ขณะที่ ตน กําลังเขาหองน้ํา.
เธอจึงถือโอกาส ลุกจากเตียงนอน เดินเตะโนนกระแทกนี่ เพราะขาวของเครื่องเรือน ยังเหลือรองรอยของ
ความบาคลั่งเมื่อคืนนี้. แหวน เตรียมจะออกไปตามหาหญิงชรา แต ตน หามปรามไมใหออกไปไหน เพราะ
เขาใจวา แหวน จะไปหาชายชู. แหวน รูสึกนอยใจ วิ่งออกจากหองไป.
แหวน มาพบ หญิงชรา ที่ปายรถ นางยังคงนั่งอยูที่เดิม แหวน รูสึกสงสารนางมาก ในขณะที่นางเอง
ก็สงสาร แหวน เชนกัน ที่เธอถูกทําราย. ความสัมพันธใกลชิด ของหญิงชรา กับ หญิงสาว กลับมาอีกครั้ง
แหวน ขอดูรูปถายของลูกชาย แหวน เห็นแลว รูสึกประหลาดใจมาก เธอแทบจะกลั้นน้ําตาไมอยู เมื่อรูวา
หญิงชราผูนี้ คือแมของ ตน คนรักของเธอ. แหวน จึงรีบโทรหา ตน ใหมารับแม พรอมใหเอาดอกไมติดมือมา
ดวย.
ฟาแสงแลว รุงอรุณวันใหม สุนัขหิวโซตัวหนึ่ง ออกมาคุยเขี่ยหาของกินที่ถังขยะ ที่วางอยูใกลๆ ชาน
ชาลาปายรถเมล ทําให หนังสือพิมพเกาๆ เลมหนึ่ง หลุดตกลงที่พื้นขอบถนน (cut away)
จุดหักเห 2: (main plot point 2nd)
แหวน รูสึกสงสาร ที่หญิงชราไมไดกินอาหารมาทั้งคืน เธอจึงออกไปซื้ออาหารให. หลังจาก แหวน ลับ
หายไปไดไมนาน ตน ขับรถมาที่ปายรถนั้นอีก. ลอหนาของรถ กลิ้งไปทับ หัวขอขาวจาก นสพ. ซึ่งประกาศ
ตามหาคนหาย.
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และอีกเชนเคย ตน ไมพบ แหวน เขาถึงกับดาสบถอยางหัวเสีย พูดตัดขาดกับแหวน และดวยความใจ
รอน เขาจึงขับรถออกไปในทันที ขณะที่ แหวน เพิ่งเดินกลับจากซื้ออาหารมาให หญิงชรา
(climax)
หญิงชรา รับหออาหารมาดวยความขอบคุณและซาบซึ้งในน้ําใจ และกินอาหารดวยความหิว นางนึก
ขึ้นมาไดวา มีรถเกงคันหนึ่ง วิ่งมาจอดและก็ดาๆ ไมรูวาดาใคร แลวก็ไป เคยเห็นมาสองสามครั้งแลว. แหวน
เดาไดทันทีวา เปนใคร จึงรีบโทรหา ตน และพูดขอโทษ แตคราวนี้มันไมงายเหมือนทุกครั้ง เธอออนวอน รอง
ขออีกเปนครั้งสุดทาย.
ขาวเกือบหมดกลองแลว หญิงชราเริ่มรูสึกดีขึ้น ขณะที่ แหวน ยังแกปญหาคาใจไมจบ. ก็มีลมพัดมา
วูบหนึ่ง พาเอารูปถายของหญิงชรา ปลิวไปตกที่ริมถนน. หญิงชรา จึงลุกเดินไปเก็บ.
รถยนตคันหนึ่ง วิ่งมาดวยความเร็วสูง และเฉี่ยวชนหญิงชรา กระเด็นไป. สรางความงุนงง และตกใจ
ใหแก แหวน เปนอันมาก. เมื่อไดสติ เธอจึงรีบเขาไปอุมประคองรางของหญิงชรา และรองไหดวยความ
สงสาร เลือดโชกชุมใบหนา และลําตัว.

องก 3 สรุปทายเรื่อง (เวลา 2 นาที)
ตน ขับรถมาถึงพอดี เขาเห็นเหตุการณเชนนั้น รูสึกแปลกใจ. หญิงชรา ยังพอมีแรงมีสติ จึงเรียกชื่อ
ลูกชาย ตน ไดยินเสียงแมเรียก ทําใหเขาถึงกับนิ่งอึ้งและรองไห.
ภาพในอดีตผุดขึ้นมาในสมอง ๔ ปกอนหนา ที่แมเตือนแลว อยามากรุงเทพ แต ตนไมฟง.
ทั้ง ตน และ แหวน รองไหเสียใจอยางสุดซึ้ง. รางของแม สงบแนนิ่ง อยูในออมกอดของพวกเขา แม
จากไปอยางไมมีวันกลับ.
จบ.

4

Script Writing – Story Outline : เรื่อง หวง (Who Care You)

แรงบันดาลใจที่คิดเรื่องนี้:
มีนักศึกษา หลายคนมาถามวา จะพล็อตเรื่องของภาพยนตรสักเรื่อง ที่ตองการประหยัด
คาใชจาย ในดานสถานที่ เขาหมายถึง ถายใหจบเรื่องในสถานที่เดียว ทําใหผมนึกถึง
ละครเวที ทันที แตโจทกที่ใหนี่ มันเปนบรรยากาศของภาพยนตร การดําเนินเรื่อง มัน
ตองสมจริง และ ใสช็อทแอ็คชั่นเขาไป จึงจะทําใหเรื่องสนุก นาติดตาม ก็เลยนึกถึง ปาย
รถเมล ซึ่งหาไดไมยาก และ เลือกเหตุการณกลางคืน จะทําใหนาสนใจกวา กลางวัน
และถายทํางายกวาดวย แกนของเรื่อง ก็เปนเรื่องใกลตัวนักศึกษา
แตอยางไรก็ตาม เรื่องนี้ นําไปใชเลนละครเวทีไดอยูแลว.
12 พฤศจิกายน 2555
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