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:
เพื่อนแท วัดกันที่ ความภักดีและการปกปอง

Theme

Genre :

ชีวิต – Dramatic Mystery
:
การปกปองเพื่อน เพื่อยืนยันความรักและ
ภักดี แตกตางกับการแกแคน แทนเพื่อน

Log line

:
เกิดอะไรขึ้นกับ เมษา และ ธันวา, เมื่อ ธันวา
เพื่อนผูภักดี ไมสามารถปกปองเพื่อนสาว
จากคนราย.

Premise

Synopsis :

เมื่อ เมษา สาวผูมีความเชื่อมั่นตัวเองสูง
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ตองเผชิญกับการถูกคนรายรุมขืนใจ ขณะที่
ธันวา เพื่อนผูภักดี มาชวยไมทัน ได
กลายเปนภาพหลอน ที่มากอกวนใหเธอ
กระทําอัตวินิบาตกรรมหลายครั้ง. และ ธันวา
จะเขาขัดขวางไดทุกครั้งไป. แตครั้งนี้ ไดสราง
ความประหลาดใจ และเสียใจอยางสุดซึ้งแก
เธอ เมื่อเธอรูความจริงวาตัวตนของ ธันวา
เพื่อนผูภักดีที่คอยชวยเหลือเธอมาตลอด ได
จากเธอไปกอนหนานั้นแลว. แตดวยความรัก
และผูกพันที่เขามีตอเธอ จึงทําให เมษา มี
โอกาสไดกลาวอําลาเพื่อนรัก ดวยความขม
ขื่นใจเปนที่สุด แตนั่น ก็เปนพลังปลุกใหเธอ
ตอสูเอาชนะอดีตอันโหดรายได ในที่สุด.
โครงสร้ างการดําเนินเรือง (Plot Structure)

องก 1
กลางดึกของคืนวันหนึ่ง ปรากฏเงาของกลุมคน
ราวสี่หาคน ในซอกมุมของตึกที่หางไกล สายตา
คน เสียงปรากฏชัดขึ้น บงบอกเหตุการณคนราย
รุมขืนใจหญิงสาว. สลับกับภาพเหตการณชุลมุน
ที่เกิดการตอสูระหวางชายหนุมผูหนึ่ง ซึ่งเปนฝาย
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ถูกรุมทํารายมากกวา. เหตุรายๆ เหลานี้ มัก
เกิดขึ้นบอยและถี่ขึ้นในสังคมเมือง.
ค่ําวันหนึ่ง ในหองพัก ของบานเชาหลังหนึ่ง ใน
ยานชุมชนหลังมหาวิทยาลัย. ผูมาเชาสวนใหญ
เปนนิสิตและนักศึกษา ที่มาจากชนบท เพื่อหวัง
ความกาวหนาของชีวิต แตพวกเขาตองมาเผชิญ
กับ ความเลวรายของคนในสังคมเมือง. พวกเขา
ตองสุมเสี่ยง และรูจักเอาตัวรอดได แตไมใชทุก
คน.
ภายในหองอันเงียบเหงา ทุกสิ่งดูเศราๆ มาน
หนาตางถูกแงมเปดเพียงแครับแสง ขาวของ
ภายในหอง วางระเกะระกะ ตรงมุมหองดานหนึ่ง
ปรากฏหญิงสาวหนาตาดี แตแววตาเศรามาก เธอ
นั่งเหมอลอย สายตาไรจุดหมาย. ที่โตะหัวเตียง มี
เพียงรูปถายใบเดียว ที่บงบอกอัตลักษณตัวตน
เธออยูในชุดนิสิตกับเพื่อนชาย ดานลางของรูป
ถาย มีขอความเขียนวา เมษา - ธันวา.
เมษา และ ธันวา มีฐานะทางสังคม ไมตางไปจาก
เพื่อนคนอื่นๆ นอกจากอุปนิสัย. เมษา เปนผูหญิง
หาว พูดตรง ยิ้มยาก มีความเชื่อมั่นตัวเองสูง ผม
ดํายาวประไหล ตัวเล็ก ตาโต ผิวขาว อายุราว 22
ป. ธันวา เปนหนุมตัวสูง ผิวเขม หนาคม
Last by ANUTHIDA RAKNAI – igoodmedia.net (2018)

ชือเรื อง – TITLE

Story outline & Plot structure

บทภาพยนตร์ โดย สู่ ดิน ชาวหิน ฟ้า

อุปนิสัย ราเริง พูดติดตลก. ไมมีใครรูวา ธันวา
คิดอยางไรกับเมษา ในฐานะเพื่อนบานคนจังหวัด
เดียวกัน หรือเปนมากกวานั้น. มีเพียง เมษา คน
เดียวเทานั้นที่รเู รื่องนี้ดี. และนี่คือสาเหตุหนึ่ง ที่พา
ใหเธอจมอยูกับเหตุการณอันโหดราย ที่เพิ่งผาน
มาเมื่อ 3 เดือนกอนนี่เอง.
องก 2
มองเห็นตึกแหงหนึ่งในระยะไกล ติดกับถนน
มุงสูทองนา. ธันวา กําลังวิ่งหนีอะไรบางอยาง. ใน
มือของเขาถือกลองกระดาษใบหนึ่งติดไปดวย. เขา
วิ่งลับหายเขาไปยังซอกหนึ่งของตึกหลังนั้น.
เมษา ยังคงนั่งนิ่ง อยูที่เดิม. สายตาที่เหมอ
ลอย มองไปที่รูปถาย และมองไปที่ลิ้นชักโตะ
แตงตัว. เธอลุกขึ้นยืน เดินตรงไปที่ลิ้นชัก. ชักลิ้น
ออก มองเห็นมีดโกนวางอยู เธอความันขึ้นมา
ดวยสายตาที่หมดอาลัยในชีวิต. กอนที่เธอจะกรีด
คมมีดลงที่แขน. ธันวา ก็วิ่งเขามา ปดมือของ
เมษา. จนมีดโกนหลนลงไปที่พื้น. เมษา จะกมลง
เก็บ ธันวา เอาเทาเขี่ยไปใหไกล และพูดเตือนสติ
เมษา วาอยาทําเชนนั้น. อาการเหมอลอยของ
เมษา หายไปชั่วขณะ เธออาศัยจังหวะ กมลงไป
ความีดขึ้นมาจนได. ทําใหเกิดการยื้อแยงมีดกัน.
คมมีดในมือของ เมษา พลาดไปถูกที่ขอมือของ
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ธันวา จนเลือดไหลหยดที่พื้นหอง. เมษา ไดสติคืน
มา เธอตกใจมาก. จังหวะนี้ ธันวา พูดเตือนสติอีก
ครั้งใหญ แต เมษา ยังนิ่งเงียบ อาการเหมอลอย
กลับคืนมาอีกครั้ง. เธอกลับไปนั่งที่เตียง ที่เดิมอีก
ครั้ง โดยไมใสใจคําพูดของ ธันวา เลย.
ธันวา เห็นวาเธอเริ่มมีอาการสงบ จึงพูด
ปลอบโยนใหหายเศรา เลาบรรยากาศเกาๆ เดิมๆ
ความนารักของเธอใหฟง. แตไมไดผล ธันวา จึง
เอยวา "เธอ มีอะไร ก็คุยกับเราซะนะ อีกไมนาน
เธอจะไมมีโอกาสไดพูดกะเราแลว" คําพูดประโยค
นี้ ไดผล เมษา ไดสติกลับคืนมาอีกครั้ง. เธอ มอง
หนา ธันวา ประหนึ่งจะถามวาทําไมถึงพูดแบบนั้น.
ไฟฟาในหองตกลงชั่วครู พาความมืดสลัวเขามา
นิดหนึ่ง.
โทรศัพทของ เมษา ที่วางอยูบนโตะแตงตัว
ดังขึ้น. เมษา เดินไปหยิบโทรศัพทแนบกับหู. เปน
เสียงของ เจาหนาที่หนวยกูภัย แจงวา เธอเปน
ญาติของผูเคราะหรายนี่หรือไม เพราะในกระเปา
ของเขา มีชื่อและเบอรโทร ของ เมษา จึงไดโทร
ติดตอมา แจงขาวรายวา ผูเคราะหราย ชื่อ ธันวา
เสียชีวิตแลว.
เมษา ไดสติ ตาคาง มองไปที่ ธันวา บัดนี้เขา
ดูโทรมกวาเดิม. โทรศัพทหลุดมือ รวงลงไปที่พื้น
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ขณะที่สายยังไมถูกวาง.
ธันวา ขยับตัวออกมาจากมุมมืด แตรางของ
เขาดูเบาบาง ใบหนาผอมซีดเล็กนอย. เมษา ยืน
ลังเล ไมเชื่อในสายตาของตัวเอง รูสึกสับสน.
ธันวา ขยับเขามาใกล เมษา สบตาของเธอ
เหมือนจะบอกเลาอะไรบางอยาง. แตเสียงนั้นแผว
เบา.
มโนภาพในอดีต ปรากฏแก เมษา <Flash
back>.
ภาพในวัยเด็กซน ด.ช.ธันวา กับโรคผิวหนัง ที่
ติดตัวเขามานาน กลายเปนสิ่งนารังเกียจของ
เพื่อนๆ. ทําใหเพื่อนๆ ไมอยากเลนกับเขา ยกเวน
ด.ญ.เมษา. ธันวา ดีใจมาก และเลนดวยกันอยาง
สนุกสนาน. ตอนหนึ่ง ด.ช.ธันวา ถามเธอวา ไม
รังเกียจโรคผิวหนังของเขาหรือ. <End fo Flash
back> เมษา ยืนน้ําตาซึม พูดกับธันวาวา เธอไม
คิดรังเกียจเขามาตั้งแตตน และตลอดไป นี่แหละ
คือสาเหตุ ที่ทําใหเธอคิดมาก ไมอยากมีชีวิตที่
ลมเหลวเพื่อใครคนหนึ่ง ซึ่งก็คือตัวเขานั่นเอง.
<Climax> หยาดน้ําตาของ ธันวา หลั่ง
ออกมา เขารูสึกเสียใจ ที่เขาไมสามารถปกปอง
เธอไวได เขาขอโทษ. เมษา ตอบกลับวา นั่นไมใช
ความผิดของเขา แตเปนเพราะตัวเธอเอง ถาวัน
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นั้น เธอไมวิ่งตามเขาไปก็คงไมเกิดเหตุการณเลว
ระยําแบบนั้น. เมษา เดินเขาไปโอบกอด ธันวา
เปนกอดครั้งสุดทาย กอนที่เขาจะกลาวอําลาเธอ
ดวยน้ําตานองหนา เขาบอกมีสิ่งของสิ่งหนึ่งที่จะ
มอบใหเธอ. ขณะที่รางของเขา คอยๆ สลายไปใน
อากาศ. เมษา รองไห ทรุดตัวลงนั่งบนเตียง ดวย
ความเสียใจอยางสุดซึ้ง.
องก 3
ในหองพักของ ธันวา มีกลองกระดาษ (กลอง
เดียวกับที่เขาถือวิ่งหนีอะไรบางอยาง) วางอยูบน
โตะทํางาน พรอมขอความ เรารักเธอนะ แมจะ
ปกปองเธอไมได เราพยายามกูศักดิ์ศรีใหกะเธอ
แตเราทําไมสําเร็จ เราขอโทษ. เมษา ยื่นมือไป
หยิบแท็บเลตของธันวา ขึ้นมาเปดดู ดวยความ
โศกเศราเสียใจ.
ปรากฏภาพขาว และขอความ หนุมใจเด็ด บุก
เดี่ยวแกแคนคูอริ ที่รุมโทรมเพื่อนสาว แตไปไม
รอด ถูกรุมกระทึบดับอนาถ.
มโนภาพในอดีต เมื่อสามเดือนกอน ผุดขึ้นมา.
บรรยากาศ ความทรงจํา กิจกรรม เมื่อครั้งยังมี
ชีวิตอยู ระหวาง ธันวากับเมษาและเพื่อนๆ. เธอ
ใหสัญญาวา จะอยูสูกับภาพหลอนและจะกลับไป
เปนเหมือนคนเดิม กอนที่เธอจะออกจากหองไป.
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จบ.

แรงบันดาลใจทีคิดเรื องนี:
-.
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