บทโครงราง (Story Outline)
ภาพยนตรสั้น เรื่อง “มิตรภาพไมมีพรมแดน” (Change)
ผูเขียน : สูดิน ชาวหินฟา, film school. โทร.08–9644–1048
ความยาวเรื่อง : 5 นาที
วัน เดือน ป : 2555
แนวคิดของเรื่อง (theme): มิตรภาพเกิดขึ้น มาพรอมกับ น้ําใจ และ มิตรภาพ ไมมีชนชั้น
แนวภาพยนตร (genre): ชีวิต คติสอนใจ
ประโยคหลัก (premise): อะไรเกิดขึ้น ถาคนขอทาน ไมแสดงน้ําใจ เพื่อพิสูจนวา อยารังเกียจ
ความมีน้ําใจ แมวาเขาจะมีสถานภาพตางกัน
เรื่องยอ (synopsis): ชายขอทานผูหนึ่ง นั่งขอทานอยูหนารานขายของชํา มีหนุมพนักงานผูหนึ่ง
เข็นของผานไป โดยไมสนใจขอทานคนนั้นเลย แตแลว ก็มีสถานการณหนึ่งบังเกิดขึ้น ที่ตองทําใหเขาทั้ง
สอง แสดงไมตรีตอกัน โดยคนขอทาน เปนฝายเริ่มกอน
โครงสรางการดําเนินเรื่อง (plot structure):
ถังขยะใบหนึ่ง ขางในเต็มไปดวยกระปองน้ําอัดลม และขวดน้ําพลาสติก แตเมื่อมองออกมาทางปลอง
ฝาถัง เห็นกอนหินถูกโยนลอยผานไป สองสามกอน เขาใจวา มีคนตั้งใจโยนกอนหินใหลงฝาถัง แตมันไมตรง
เปา เมื่อมองจากดานบน มองเห็นถังขยะใบนั้นเต็มๆ มันถูกจัดวางอยูขางๆ ตนไม บนริมฟุตบาท (ซึ่งอยู
ดานหนาบริเวณรายขายของชําพอดี) มองเห็นรถยนตวิ่งผานคันหนึ่ง
กอนหิน สองสามกอน ยังคงถูกกวางใสฝาถัง แตมันก็ไมลงเปาหมายสักกอน เมื่อมองจากฝงตรงขาม
กับหนารานขายของชํา มองเห็นถังขยะใบนั้นอีกครั้ง ขณะที่รถยนตวิ่งบนถนนผานสวนกันไปมา ถาสังเกตให
ดี จะมีชายผูหนึ่ง นั่งอยูที่ขางประตูรานขายของชํา ตรงกับ ถังขยะพอดี เขานั่งหางถังขยะ ประมาณสัก 3
เมตร
มีกอนหินจํานวนหนึ่ง กองอยูขางๆ ตัวชายผูนั้น เขาหยิบกอนหินมากอนหนึ่ง มาถือไวในเมือ ที่แท
เขาเปนขอทาน กําลังนั่งบนลังเกาๆ ใบหนึ่ง สวมหมวกบนศีรษะ ขางหนา มีกระปองพลาสติก สําหรับใสเงิน
แตสิ่งที่เขาสนใจในเวลานี้ คือ การขวางกอนหิน ใหลงถังขยะ
เขาเล็งกอนหินอยางดี แลวขวางออกมา แตมันก็พลาดเปาเชนเคย ทําใหเขารูสึกผิดหวัง และพยายาม
แกตัวอีกครั้ง โดยควากอนหินขึ้นมาอีกกอนหนึ่ง เล็งใหม กอนจะขวางมันออกไป … (จุดหักเห) เขามองเห็น
มีคนกําลังจะเดินผานมา เขาโยนกอนหินทิ้งไป แลวทรุดลงมานั่งกับพื้น หลังพิงลังไม และรีบควากระปอง
พลาสติกชูขึ้น แตคนที่เดินผาน กลับไมสนใจ นั่นแหละ จึงทําใหเขาตองทําหนาที่ของขอทานอยางจริงจัง โดย
เสแสรางทําเปนปวย (ไอ จาม) เพื่อใหดูนาสงสาร ไอก็แลว หนาวสั่นก็แลว ก็ไมมีใครใสสตางคใหเลย
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เขารูสึกเบื่อขึ้นมาทันที จึงลุกขึ้นมานั่งบนลังไมเกาๆ ทบทวนชีวิตของตัวเอง มันนาเศราเสียเหลือเกิน
ที่วันนี้ไมมีใครใหเงินเขาเลย … (จุดหักเห)
ขณะที่เขานั่งเศรารันทดอยูนั้น ก็มี พนักงานหนุมในรานผูหนึ่ง กําลังเข็นรถออกมาจากซอยขางราน
บนรถเข็นเต็มไปดวยลังสินคา เขาเข็นรถมาถึงตรงหนาของชายขอทาน เขาไดยินเสียงไอกระแอม ของชาย
ขอทาน เขามองเห็นชายขอทาน หยิบหมวกบนศีรษะของเขา ยื่นเขาหาพนักงานหนุม เพื่อขอเศษเงิน เขา
หยุดรถเข็นนิดหนึ่ง พรอมกับถอนหายใจ เบื่อหนายกับพฤติกรรมของคนขอทาน แลวเข็นรถผานไป ปลอยให
ชายขอทาน นั่งเหมอมอง ตามพนักงานไป พนักงานผูนั้น เข็นรถไปจอดอยูชิดขอบฟุตบาทพอดี มันใกลถนน
เกินไป ขณะที่เขากําลังจะล็อกลอรถเข็น … (จุดหักเห) ทันใดนั้น ก็มีรถยนตบรรทุกคนหนึ่ง วิ่งมาอยาง
รวดเร็ว เขาไมทันระวังตัว ลอรถเข็นเลื่อนเลยขอบถนนออกไปนิดหนึ่ง ทําให รถบรรทุกคั้นนั้นเฉี่ยวชน จนทํา
ใหรถเข็นกระเด็นเขามาในฟุตบาท ลังสินคา หลนกระจายออกมากองเกะกะฟุตบาท สวนพนักงานหนุม ก็ลม
กนกระแทกพื้น นอนตะแคงเจ็บอยูขางๆ รถเข็น
ชายขอทานเห็นดังนั้น เขารูสึกตกใจ โดยไมลังเล เขาควาหมวกที่ถืออยูในมือ สวมศีรษะ แลวลุกจาก
ลังไม รีบเดินออกไป โดยเตะกระปองพลาสติกใสเงิน ที่วางอยูตรงหนากระเด็นไป
เขากึ่งเดินกึ่งวิ่งไปที่ พนักงานหนุมคนนั้น เห็นเขานอนตะแคงเจ็บอยู เขาคงเจ็บไมมาก แคลมกระแทก
นิดหนอย เขาพอมีแรงจะยุงตัวเองลุกขึ้น รูสึกมึนที่หัวเล็กนอย แตเมื่อเขาเงยหนามองผูมายืนอยูตรงหนาเขา
เขากลับตกใจ ถึงกับถอยกรูดหางออกไปเล็กนอย เขาตกใจ ไมคิดวา…
ภาพเบื้องหนาของพนักงานหนุม คือ ชายขอทาน กับหมวกใบเกาๆ ใบนั้นบนศีรษะ เขายิ้มกวาง จน
มองเห็นฟนหรอ และเปนรอยยิ้มดวยไมตรี เพราะเขาไดยื่นมือเขามา เพื่อจะชวยดึงพยุงใหลุกขึ้น แตชายขอ
ทานตองผิดหวัง เพราะไมไดรับการตอบรับจาก พนักงานหนุม ทําใหชายขอทาน รูสึกแปลกใจ และไมพอใจ
เล็กนอย เขาหันเดินไปที่รถเข็นที่นอนตะแคงอยู เขาจับมันตั้งขึ้น
พนักงานหนุม ซึ่งกําลังพยายามจะลุกขึ้น มองเห็นเหตุการณดวยความประหลาดใจ แทบไมเชื่อสายตา
ของตัวเองเลยวา มันเกิดขึ้นไดอยางไร
เพราะภาพที่เขาเห็นอีกที คือ ลังสินคาที่หลนกระจาย ถูกจัดวางไวอยางเรียบรอยบนรถเข็นเหมือนเดิม
ขณะที่ ชายขอทานเอามือปดฝุนแสดงวาเสร็จแลว แลวเขาก็ยื่นมือ มาที่เขาเหมือนครั้งแรก แตคราวนี้ เขา
ยิ้มใหจริงๆ
พนักงานหนุมยังคงนั่งอยูกับพื้นฟุตบาท ยังลุกขึ้นไมถนัด เขามองชายขอทานดวยความสงสัย จะไวใจ
ดีหรือไม ขณะที่ มือของชายขอทาน ก็ยังยื่นรอการตอบรับอยู เขายังมีขอกังขาอยูวา ชายขอทานตองการ
อะไรกันแน คิดวา เขานาจะตองการเงินแลกเปลี่ยน กับการชวยเก็บของใหแนๆ เลย คิดไดดังนั้น พนักงาน
หนุม จึงควักเงินในกระเปากางเกงออกมายื่นให
แตงสิ่งที่พนักงานหนุมเห็นก็คือ ชายขอทานทําหนาแปลกใจ พรอมกับยกมือทั้งสองปฏิเสธ ไมรับเงิน
แตกลับ ยื่นมือไปที่พนักงานหนุมเหมือนเดิม ยิ่งทําใหเขาประหลาดใจหนักขึ้น ชายขอทานไมตองการ
เงิน เขาตองการอะไรกันแน เขาอาจคิดผิดก็ได ลองเลนบทตามที่ชายขอทานดูสักหนอย วาแลว เขาก็เอาเงิน
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ใสกระเปากางเกงเหมือนเดิม แลวคอยๆ ยื่นมือไปสัมผัสกับมือของชายขอทาน
ดูเหมือนวา นี่ไมใชละคร หรือการแสดงบทบาทแนๆ แตมันคือ มิตรภาพ ที่เกิดจากความปรารถนาดี
มีน้ําใจ โดยที่ชายขอทานเปนผูเริ่มกอน
ชายขอทานจึงออกแรงดึง ใหพนักงานหนุมลุกขึ้นยืนไดอยางไมยากนัก
ทั้งสองมองหนากันครูหนึ่ง ตางฝายคงคิดตัดสินใจอะไรบางอยางแนๆ
แตคราวนี้ ความประหลาดใจ กลับตกแกชายขอทาน เมื่อเขามองเห็น พนักงานหนุมยื่นมือ มาขอ
สัมผัสกับเขา พรอมดวยรอยยิ้มแทนคําขอโทษ คําขอบคุณ และเปยมดวยมิตรภาพ เขายิ้ม และพยักหนาให
ชายขอทาน เพื่อสื่อใหรูวา เขาขอบคุณ ชายขอทานผูนี้ ซึ่งหลายคนมักมองวาเขาเปนคนต่ําตอย แตแทจริง
ตัวเขากลับรูสึกตรงขาม มันทําใหเขาสามารถมองเห็นน้ําใจของคนในสังคมไดไมยาก หากขจัดความรูสึกทาง
ชนชั้นออกไป
นั่นแหละ ทําใหชายขอทานมีรอยยิ้มอีกครั้งหนึ่ง รับการสัมผัสมือดวยความยินดียิ่ง
เขาทั้งสองจับมือกันแนน อยูนาน
…
ชายขอทานกลับมานั่งที่ลังไมเหมือนเดิม แตคราวนี้ มันเต็มเปยมไปดวยความหมาย ที่สื่อใหเห็น
คุณคาในชีวิต เขายิ้มใหกับตัวเอง ราวกับวาสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครู มันชางนาอัศจรรย
เขาหยิบกระปองพลาสติกใสเงิน ขึ้นมามองดูขางใน แมวามันจะไมมีสตางคอยูขางใน แตขอก็รูสึกไดวา
ในหัวใจของเขาไมขาดแคลนอีกแลว เพราะ “น้ําใจ” มันมีความหมาย มากกวา “น้ําเงิน”
ที่ปากถังขยะ มองเห็นกระปองพลาสติก ถูกเหวี่ยงลอย เขาปากถังพอดีพอดี คราวนี้มันตรงเปาหมาย
อยางตั้งใจ ราวกับจะบอกวา สิ่งที่ชายขอทานทํานั้น ถูกตองแลว.
จบ.
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