บทโครงราง (Story Outline)
ภาพยนตร เรื่อง “ปฐมบทแหงสงครามเทพอสูร” (Myth of The First Be Against)
ผูเขียน: สูดิน ชาวหินฟา, film school. โทร. 08 9644 1048
ความยาวเรื่อง: 120 นาที
วัน เดือน ป: 30 กรกฎาคม 2556
แนวคิดของเรื่อง (theme) : สงครามระหวางเทพ กับ อสูร ยากที่จะหาจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด และนี่
คืออีกตํานานหนึ่ง ที่เชื่อกันวาเปนจุดเริ่มตนของมหาสงครามระหวางเทพกับอสูรที่มนุษยชาติรูจักกันในนาม
สงครามธรรมะกับอธรรม หรือ เทวากับซาตาน หรือ มหาภารตะยุทธ
แนวภาพยนตร (genre) : แฟนตาซี สงคราม (fantasy | war) ..
ประโยคหลัก (premise): จะเกิดอะไรขึ้นกับ โลกสวรรค โลกมนุษย และโลกบาดาล ถาปลอยใหอสูร
ในรางของ ฮารเดสิยา มอบหัวใจของจอมอสูรใหแก ซาลี ผูเปนรางทรงของจอมอสูร ไดสําเร็จ โดยที่เทพผู
พิทักษ ในรางของ หมอนูรซาน ไมอาจตานทานไวได
เรื่องยอ (synopsis):
หลังจากพระพุทธเจาปรินิพพาน เหลาอสูรก็เริงราหาทางชุบชีวิต จอมอสูร ซึ่งหัวใจของเขาถูกฝงไวใน
หลุมดํานรกอเวจี. เปนภาระหนาที่ของอสูรหนุมผูพิทักษ ที่จะนําหัวใจของจอมอสูร ไปมอบใหแกรางของเด็ก
นอยผูที่ถูกเลือกไว และรอวันใหมีอายุครบ 6 ป 6 เดือน 6 วัน. และหลังตะวันตกดิน จอมอสูรในรางเด็กก็จะ
ฟนคืนชีพขึ้นมา. ทุกอยางก็จะตกอยูภายใตอํานาจอันนาสะพรึงกลัวของจอมอสูร. สวรรค โลกมนุษย และ
บาดาล จะเดือดรอนลุกเปนไฟ. สถานการณนี้เหลาเทพยอมรูดี จึงสงเทพผูพิทักษสวรรคลงไปจัดการกับ
ปญหานี้
หลังจากที่ อสูรผูพิทักษปลอมเปน ฮารเดสิยา ซึ่งเปนคนขับรถของ อามิช พอของ ซาลี เขาเลือกชีวิต
ของเด็กนอย ซาลี วัย 6 หกขวบเศษ เปนรางทรงของจอมอสูร หลังจากนั้น ครอบครัวพอแมของเด็กก็ถึง
คราววินาศ ดวยอํานาจของจิตวิญญาณปศาจ ที่แฝงอยูในรางของซาลี แตเทพในรางของหมอนูรซาน ก็
แกไขปริศนาลึกลับนี้ได และจะตองรีบชิงตัว ซาลี และทําลายใหได กอนที่ทุกอยางจะสายเกินแก.
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โครงสรางเรื่อง (Plot Structure)
องก 1 (25 นาที)
หลังจากพระพุทธเจาปรินิพาน เหลาสมุนของอสูรราย ตางก็มาชุมนุมกัน ณ ดวงดาวของตน ซึ่งอยู
ไกลโพน เพื่อหาวิธีชุบชีวิตจอมอสูร ซึ่งหลับใหลมาอยางยาวนาน เพราะถูกมนตรังสีของพระพุทธเจาทําลาย
เมื่อคราวเกิดมหาสงคราม วิสาขปูรณมี ซึ่งสงครามครั้งนั้น จอมอสูรพายแพ และเปนฝายลาถอย แตก็ถูก
รังสีของพระพุทธเจาเผารางจนยอยยับ เหลือเพียงหัวใจของมันซึ่งกลายเปนกอนหินสีดํา และดวยฤทธิ์ของ
รังสีพระพุทธเจา กอนหินสีดํานั่นก็หลุดลอยหายเขาไปในขอบฟาเหตุการณของหลุมดํานรกอเวจี “เจาฆาขา
ไมไดหรอก ขาตองการรางใหม ขาตองกลับไปแกแคน” นั่นเปนคําพูดสุดทาย ที่อสูรเด็กนอยตนหนึ่งไดยิน
กอนที่เขาจะถูกฝงในดวงดาวนรกอเวจีไปชั่วกาลนาน
จบคําบอกเลาของอสูรชรา ที่กําลังจะตายทามกลางเหลาอสูรเรือนแสน กอนตาย เขาไดเรียกอสูรหนุม
ตนหนึ่งเขาไปใกลๆ แลวกระซิบสั่งเสียวา “ขารูวาเจาจะตองทําได ในสิ่งที่ขาจะบอกแกเจา ... เจาจงไปทํา
ภารกิจของเจา ไปเอาหัวใจจอมอสูรนั่นมาใหได” อสูรหนุมผูหาวหาญ รับคํา
ในเวลาเดียวกัน เหลาเทพทั้งหลาย ก็มิไดนิ่งนอนใจ ตั้งแตพระพุทธเจาปรินิพพานแลว ตางก็ถกเถียง
กันวา จะเลือกเทพองคใดเปนผูลงไปปราบเหลาอสูร เพราะหากปลอยไวเนิ่นนาน พวกมันก็จะมีกําลังแกกลา
ขึ้น ลําพังพวกอสูรเหลานั้น พวกเทพก็ยังพอสูไหว แตถาเปนจอมอสูร พวกเทพทั้งหลายตางก็เอือมระอา
เพราะตองใหจอมเทพแหงสวรรค คือ พระพุทธเจาเทานั้น เปนคูตอสู และพวกเทพเองก็ไมอาจรับประกันไดวา
จอมอสูรอาจคืนชีพขึ้นมาเมื่อใดก็ได หากปลอยใหพวกเหลาอสูรไปพบแหลงที่ซอนหัวใจของจอมอสูร และ
หัวใจนั้นถูกโขมยไป จอมอสูรก็จะคืนชีพและมีพลังมากขึ้นกวาเดิม นั่นแหละจะเดือดรอนกันทั้งสรรคและโลก
มนุษย
อสูรหนุม ไดตั้งตนเองเปน ผูพิทักษอาณาจักรแหงอสูร เขารวบรวมสมุนอสูรไดเปนเรือนหลายหมื่น
ลาน เพื่อศึกสงครามครั้งใหญสุดครั้งนี้ คือการออกคนหาหัวใจของจอมอสูรในนรกอเวจี ศัตรูของสงคราม
ครั้งนี้หาใชพวกทวยเทพแตอยางใด แตมันคือไฟนรกโลกันตแหงหลุมดํานรกอเวจี ซึ่งไมมีผูใดคาดเดาความ
รายกาจของมันได แตในที่สุด อสูรผูพิทักษก็พาเหลาพลพรรค บุกไปเยือนหลุมดํานรกอเวจีจนได
พวกเหลาทวยเทพตางรูดีวา เทพแตละองคมีภารกิจมากมาย ในการพิทักษสวรรคและโลกมนุษย ให
รอดพนจากความชั่วรายของอสูร และที่สําคัญคือ จอมเทพมีอายุขัย ซึ่งตางจากจอมอสูรไมมีอายุขัย เทพ
องคหนึ่งถึงกับกลาววา มันไมเปนธรรม ที่ใหฝายเทพมีภารกิจมากมาย และตายได (ปรินิพพาน) แตอสูรกลับ
มีภารกิจเดียวคือการทําลายลาง และไมมีวันตาย และการคนหาเทพผูมีคุณสมบัติเหมาะสม ในยุคแสนกัปปนี้
ชางหาไดยากยิ่งนัก ในระหวางมีการโตเถียงกันนั้น ก็มีเทพองคหนึ่งพูดแทรกขึ้นมาวา เขารูแลววาเทพองคใด
เปนผูที่เหมาะสมสําหรับงานนี้
ที่หลุมดํานรกอเวจี ไฟบรรลัยกัลปไดเผารางของอสูรตายไปเปนจํานวนมาก แตพวกมันก็ยังหาที่ซอน
ของหัวใจจอมอสูรยังไมพบ แตอสูรผูพิทักษก็ยังยืนยันใหคนหาตอไปจะเสียพลพรรคไปเทาไรก็ยอม ... ในที่สุด
มันก็พบกอนหินสีดําขนาดเทาปลายนิ้วมือ วางอยูบนแทนหินใจกลางหลุมรอนแดงของเพลิงรอนเหลว อสูร
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หนุมสั่งใหพลพรรคของมัน เอารางทอดเปนสะพานทับถมกันลงไปในเพลิงรอนเหลวนั่น เพื่อใหอสูรหนุมวิ่ง
เขาไปหยิบเอาหัวใจของจอมอสูร และมันก็ทําไดสําเร็จ แตมันก็เสียพลพรรคไปเกือบหมด กวามันจะหลุดรอด
ขึ้นมาจากหลุมดํานรกนั่นได ตัวอสูรผูพิทักษก็ถูกไฟนรกเผาไหมไปครึ่งตัว และเหลือรอดเพียงผูเดียว แตเทานี้
มันนับวาคุมคาแลวกับความสูญเสีย เพราะถามันหารางใหมใหแกจอมอสูรแลว จอมอสูรก็จะเนรมิตเหลาสมุน
ใหมีจํานวนมากมายเทาใดก็ได
...
อาณาจักร นาราวินทรา เปนอาณาจักรที่มีความเจริญรุงเรืองดานการคาขายทางทะเล ในศตวรรษที่
18 มีเมืองหลวงชื่อ นาราวิท ณ มุมหนึ่งของเมืองหลวง มีบานหลังหนึ่งตั้งอยูบนริมทะเลสาบที่สวยงาม เปน
คฤหาสนของพอคาผูมั่งคั่งผูหนึ่ง นามวา อามิช และภรรยาชื่อ นีนา กับ ซาลี ลูกชายวัย 6 ขวบ สวน โรนา
เปนแมบาน ตอมา อามิช รับเอา ฮารเดสิยา มาเปนคนขับรถให แมวาเขาจะเปนคนลึกลับ แตเขาทํางานดี
และดูเหมือนวา เขาจะเขากันไดดีกับลูกชาย อามิชจึงไวใจเขาใหเปนเพื่อนกับลูกชายดวย อามิช มีเพื่อนเปน
หมอ ชื่อ นูรซาน เขาจะมาที่บานของ อามิช เปนประจํา และรูจักทุกคนที่บานนี้ดี

องก 2 ดําเนินเรื่อง (75 นาที)
ฮารเดสิยา สังเกตวา ซาลี เปนเด็กแข็งแรงและฉลาดก็จริง แตในจิตใจนั้นซอนไวซึ่งความโหดราย
พยาบาท แตเนื่องจากไดรับการเลี้ยงดูมาดี จึงสามารถกดขมนิสัยอันแทจริงไว ซึ่งทําให ฮารเดสิยา รูสึกพึง
พอใจและตัดสินใจทําอะไรบางอยางกับเด็กคนนี้
ที่บานของหมอนูรซาน เต็มไปดวยตําราเกาแกและโบราณ ถาวางจากภารกิจ เขามักจะหมกมุนอยูแต
ในหองหนังสือ ราวกับวากําลังคนหาอะไรบางอยาง
ตอมาก็เกิดเหตุการณที่ไมดีกับบานของเศรษฐี ซาลี เปลี่ยนไป กลายเปนเด็กกาวราว สัตวเลี้ยงในบาน
ตื่นตระหนก หมากัดกันตาย อามิช กับ นีนา มีปากเสียงกันเรื่องเลี้ยงลูก ขณะที่ โรนา แอบดูพวกเขาอยู
รูสึกตกใจและแปลกใจกับเหตุการณที่ไมเคยเกิดขึ้น แตก็เกิดขึ้น
วันหนึ่ง หมอนูรซาน มาที่บานของ อามิช แตเขาไมอยู อยูแตภรรยา หมอจึงขอลากลับ แตเขาเห็นสิ่ง
ผิดปกติที่เกิดขึ้นในบาน โดยเฉพาะกับ ซาลี หลังจาก หมอนูรซาน กลับไปแลว ซาลี ถูกมีดบาด นีนา จึง
เรียก โรนา ใหพาไปลางและทําความสะอาดแผล หลังจากที่คนทั้งสองไดสัมผัสเลือดของซาลี ทําใหมี
ความรูสึกแปลกไป
ตกค่ํา อามิช กลับเขาบาน ทั้งคูมีปากเสียงกันเรื่องลูก ขณะที่ โรนา ก็รูสึกสับสนใจหนึ่งเปนหวงเห็น
ใจกับครอบครัวนี้ แตอีกใจกลับพึงพอใจที่เห็นผัวเมียทะเลาะกัน ซาลี มีอาการเก็บกดทางอารมณเพิ่มขึ้น
สวน ฮารเดสิยา เห็นวาเปนเรื่องของครอบครัว เขาจึงไมยุงดวย ตกดึก โรนา แอบไปหา อามิช และทั้งคูเกิด
ความรูสึกปราถนาซึ่งกันและกัน อามิช ไมอาจหักหามใจไวได ทั้งคูจึงดื่มดําสมสูกัน นีนา มาเห็นเขา จึงเกิด
เรื่องรายขึ้น นีนา โกรธมากที่เห็นสามีนอกใจตอหนา จึงวิ่งไปเอาปนมายิง อามิช และโรนา ตาย สวนตัวเอง
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ก็เสียใจไมนอย จึงเอาปนยิงตัวเองตายตามไปดวย เหตุการณทั้งหมด เกิดขึ้นรวดเร็วมาก และ ซาลี ก็เห็น
เหตุการณทั้งหมด แตเขาไมปริปากตะโกนเรียกใคร หรือบอกใครเลย เหมือนคนไมมีชีวิตจิตใจ จนกระทั่ง
เหตุการณสงบลง ฮารเดสิยา จึงวิ่งเขามาดู เขาแสดงความรูสึกพึงพอใจกับเหตุการณที่เกิดขึ้น
รุงเชาตํารวจทํางานหนักและวุนวาย เพราะพบสิ่งประหลาดเกิดขึ้นในบานหลายอยาง สัตวตายหลาย
ตัว เหมือนถูกสัตวอื่นกัด ฮารเดสิยา ถูกตํารวจสอบสวนเพื่อหาความจริง สวน ซาลี ถูกตํารวจรับไปไวที่
สถานีตํารวจ รอญาติมารับไป ระหวางรอ ฮารเดสิยา ขอพบ ซาลี เปนการสวนตัว เขาพูดกระตุนใหซาลี
แสดงธาตุแทของปศาจออกมา เพื่อพิสูจนวาในรางกายของเขามีพลังและอํานาจพิเศษซอนอยู เขาไดบอกให
ซาลี เอาเลือดหรือน้ําลาย ใสน้ําใหตํารวจกิน ซาลีก็ทําตามที่บอก หลังจาก ฮารเดสิยา กลับไปแลว ผล
ปรากฏวา เกิดความวุนวายขึ้นที่สถานีตํารวจ ตํารวจหลายนายมีพฤติกรรมแปลกๆ รายๆ และยั่วยุ
หมอนูรซาน รูสึกวาการตายของคนในบานเศรษฐี มีสิ่งลี้ลับซอนอยู เขาจึงกลับไปคนหาความจริงใน
บานของ อามิช เขาคนพบเงื่อนงําหลายอยาง จากภาพวาดของ ซาลี ลวนแตเปนภาพของพวกปศาจ เขา
พบวาแตละภาพ จะมีสัญลักษณรูปหินเสี้ยวอยูในนั้น ทําใหเขายอนทบทวนภาพสัญลักษณในตํานานมหา
สงครามเทพอสูร ที่เขากําลังศึกษาอยู มีหลายภาพที่ ซาลี วาดขึ้น คลายกับภาพในหนังสือตํานาน และเมื่อ
สํารวจวันเวลาจากภาพวาด พบวาทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากที่ ฮารเดสิยา เขามาอยูในบาน ทําใหเขาแนใจอะไร
บางอยางเกี่ยวกับตัว ฮารเดสิยา เขาจึงรีบออกมาจากบานของ อามิช พรอมภาพวาดหนึ่งภาพ เพื่อกลับไปที่
บานของตน
เกิดความวุนวายครั้งใหญที่สถานีตํารวจ มีตํารวจทะเลาะและฆากันตายอยางไมมีสาเหตุโกรธเคืองกัน
มากอน นูรซาน ขับรถผานมาเห็นเขา จึงแวะเขาไปที่สถานี ทําใหเขาทราบเหตุการณที่เกิดขึ้น ซึ่งมีสาเหตุ
คลายๆ กับที่เกิดกับครอบครัวของ อามิช กอนกลับเขาขอพบ ซาลี เพื่อจะถามอะไรบางอยาง แตไมไดผล
เพราะซาลีไมยอมพูดจา ไดแตนั่งนิ่งๆ เหมือนถูกปศาจเขาสิง นูรซาน เห็นดังนั้น จึงรีบกลับไปบานทันที โดย
ที่เขาไมทันสังเกตวา ซาลี เริ่มมีเขี้ยวคูหนางอกออกมาเล็กนอย
ขณะที่ ฮารเดสิยา กําลังเก็บขาวของบางอยางใสกระเปาเดินทาง เหมือนกับวากําลังจะเดินทางไกลไป
ที่ไหนสักแหง เสร็จแลวเขาก็เก็บรูปถายของ ซาลี ไปดวย และเมื่อเขาไปในรถ เขาพลิกดูดานหลังรูปถาย
ปรากฏวันเดือนปเกิดของ ซาลี เมื่อเทียบกับปฏิทินที่เขานําติดตัวไปดวย พบวา ตรงกับวันเดือนปเกิดของ
ซาลี พอดี แลวเขาก็ขับรถออกไป
เหตุการณจุดสูงสุดของเรื่อง (climax): เมื่อหมอนูรซาน ขับรถมาถึงบาน เขารีบเขาไปที่หองสมุด เปด
คัมภีรตํานานมหาสงครามเทพอสูร เลมที่ 6 ในตํานานกลาวไววา เมื่อจอมอสูรพบวา รางที่ตนสิงสูมีอายุครบ
6 ป และในเดือนที่ 6 วันที่ 6 หลังตะวันตกดิน เขาจะมีพลังอํานาจสูงสุด นูรซาน รูสึกตกใจมาก เมื่อนับวัน
เวลาปจจุบันและเทียบกับวันเดือนปเกิดของ ซาลี แลว เหลือเวลาเฉียดตายอีกไมกี่ชั่วโมงขางหนา ทองฟา
มืดครื้ม เมฆเริ่มหนา ฟาแลบถี่ขึ้น ลมพัดกรรโชก ราวกับปศาจกําลังกระโดดโลดเตนดีใจ เมฆกอตัวเปนรูป
หัวกะโหลกคน คัมภีรกลาวตอไปวา เมื่อใกลเวลาที่จอมอสูรจะฟนคืนอํานาจ อสูรผูพิทักษจะมอบหัวใจใหแก
รางทรง เพื่อคืนพลังอํานาจทั้งหมดใหแกจอมอสูร และเมื่อตะวันตกดินเมื่อใด โลกสรรค โลกมนุษย และโลก
บาดาล จะพบจุดจบเพราะอํานาจความแคนของจอมอสูร ในสวนทายของคําภีรกลาวไวสั้นๆ วา จะตอง
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กําจัดรางทรงของจอมอสูร กอนอสูรผูพิทักษจะมอบหัวใจใหแกเขา และใหทันกอนตะวันตกดิน สรางความ
หวาดวิตกใหแก นูรซาน ไมนอย เขารีบควากุญแจรถ ขับรถฝาพายุออกไปที่สถานีตํารวจ ขณะที่ ฮารเดสิยา
ก็ขับรถพา ซาลี ไปยังฝงทะเลและรูสึกพอใจในสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในไมชานี้แลว

องก 3 (20 นาที)
เมื่อไปถึงสถานีตํารวจ ฝนตกหนักมาก เกิดพายุฟาคะนองไปทั่ว และเปนเวลาใกลค่ําแลว เขาถามหา
ตํารวจนายสถานี และขอพบซาลีอีกครั้ง นายสถานีบอกวา เมื่อสักครู ฮารเดสิยา มาเอาเด็กไปแลว สราง
ความวิตกกังวลใหแก นูรซาน เปนอันมาก เขาจึงรีบไปที่รถและขับตามออกไปอยางรวดเร็ว ในชวงเวลา
วิกฤติเชนนี้ เขาจึงแสดงตัวตนที่แทจริงออกมา กลายรางเปนเทพผูพิทักษสวรรคโลกมนุษย เหาะไปดักหนา
รถของ ฮารเดสิยา เพื่อชิงเอาตัวเด็กไป แต ฮารเดสิยา ก็ไมรอชาเชนกัน เขาก็แสดงตัวตนที่แทจริงออกมา
กลายรางเปน อสูรหนุมผูพิทักษจอมอสูร และบอกวามันสายไปแลว เขาไดมอบหัวใจของจอมอสูรใหแกราง
ทรงไปแลว รางของซาลีเริ่มเปลี่ยนไป เขี้ยวงอกยาวขึ้น เล็บมือเล็บเทาเริ่มงอกออกมา การตอสูของอสูรใน
รางของฮารเดสิยา กับ เทพในรางของนูรซานก็เริ่มขึ้น
เสียงตะโกนและการตอสูของ อสูรหนุมกับเทพผูพิทักษสวรรค ดังไปถึงที่ประชุมของเหลาทวยเทพ ทํา
ใหเหลาเทพทั้งหลายตกใจเปนอันมาก และประชุมกันวา หากปลอยใหเทพในรางของนูรซาน ตอสูเพียงลําพัง
คงไมไดแลว เพราะขณะที่ทั้งสองตอสูกัน จอมอสูรก็เริ่มฟนคืนกําลัง กอนที่จะสายเกินไป พวกเทพจึงรวม
พลังกันและเหาะลงมายังโลกมนุษย แลวใชพลังสายฟาทั้งหมดเทาที่มีประจุรวมกัน เผารางของจอมอสูรซึ่ง
กําลังคืนชีพเต็มตัว จนกลายเปนกอนหิน และถูกดีดดวยสายฟากระเด็นหายไปในกลุมเมฆหนาทึบบนทองฟา
เมื่ออสูรหนุมเห็นวาตนเปนฝายพายแพ จึงรีบหนีเอาตัวรอดไปกอน
รางของอสูรถูกฝงในกอนหิน กําลังปลิววอนออกไปนอกจักรวาล ไกลออกไปเรื่อยๆ พรอมกับเสียง
ตะโกน “เจาฆาขาไมไดหรอก ขาตองการรางใหม ขาตองกลับไปแกแคน” นั่นเปนคลื่นสัญญาณเสียงที่ผาน
เขามาในโสตประสาทของ อสูรหนุมผูรอวันชําระแคนในโอกาสตอไป
หลายลานปผานไป อุกกาบาตลูกหนึ่ง กําลังวิ่งตรงไปยังโลก. ที่มุมหนึ่งยามสงบของเมืองแหงหนึ่ง มี
วัตถุลึกลับ ตกลงมาจากฟากฟา ชาวเมืองผูหนึ่งวิ่งมาเก็บเอากอนหินสีดําขนาดนิ้วมือไป หลังจากนั้นไมนาน
เขาก็กลายเปนคนเสียสติ มีอารมณดุราย และมีเขี้ยวงอกออกมา เขาควบคุมอารมณไมได เที่ยวไลกัด ทําราย
คนอื่นๆ จนทําใหคนทั้งเมืองติดเชื้อบานั้นไปดวย ตั้งแตนั้นเปนตนมา. (เปนตอนเริ่มตนของ เมืองคนเขี้ยว)
จบ.
(ภาคตอไป คือเรื่อง เมืองคนเขี้ยว)
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คําอธิบายประกอบ ฉาก และ เรื่อง (mise–en–scene)
ตัวละคร (specification ID. character)
ตัวละครหลัก
ฮารเดสิยา
นูรซาน
ซาลี
อามิช
นีนา
โรนา
ตัวละครประกอบ
เหลาทวยเทพ
เหลาอสูรใหญนอย
นายสถานีตํารวจ และตํารวจ
ฉาก และ องคประกอบฉาก (mise–en–scene)
เมืองนาราวิท อาณาจักรนาราวินทรา ยุคศตวรรษที่ 18 อารยธรรมรอยตอระหวางตะวันออกและ
ตะวันตก

แรงบันดาลใจที่คิดเรื่องนี้:
คิดวาจะวางโครงเรื่องตอภาคสองของ “เมืองคนเขี้ยว” แตก็ยังคิดไมออก หลังจากดู
ภาพยนตรเรื่อง The Hobbit : The Unexpected Journey จบแลว รูสึกประหลาดใจ
ที่ทําไมผูสราง จึงนํามาสรางตอเปนภาคกอนของเรื่องที่ฉายไปแลว ไมแนใจวาเปน
เจตนาของผูสราง หรือวาเปนเจตนาการวางโครงเรื่องของผูเขียนบท และหลังจากดู
เรื่อง The Omen (2006) จบลง ทําใหผมเกิดความคิดใหมขึ้นมาวา ทําไมหนังฝรั่ง
หลายๆ เรื่อง จึงมีตํานานเกี่ยวกับเทพอสูรหลายเรื่องจัง และทุกเรื่องก็ขายไดมีคนสนใจ
ทั่วโลก แตทําไมเรื่องเทพอสูรของฝงตะวันออก จึงไมคอยไดรับความสนใจ หรือวาหาคน
เขียนไมคอยได หรือวาคิดกันไมออก อันนี้ไมทราบได ผมคิดวาผมนาจะสรางตํานานใหม
ขึ้นมา ใหมันเริ่มกอนมหาภารตะยุทธ จึงรางเปนบทภาพยนตรเรื่องนี้ขึ้นมาครับ ใหเปน
ภาคกอนเรื่อง เมืองคนเขี้ยว ซึ่งผมเขียนไวกอนเมื่อสองปที่แลว.
30 กรกฎาคม 2556
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