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Theme

Genre :

ตลก – comedy
:
เกิดอะไรขึ้นกับ หนุมใหญอาชีพใหบริการ
โทรคมนาคม หลังเผชิญหนากับกลุมวัยรุน
แบบไมตั้งใจ

Premise

Synopsis :

หลังจากดื่มฉลองความสําเร็จบางอยาง ที่
รานอาหารแหงหนึ่ง ในยานชนบท ราวหาทุม
หนุมใหญ อารมณหาว ทํางาน ทีโอที มี
อาการเมาเล็กนอย เผชิญหนากับเด็กวัยรุน
นิดหนอย มันเปนความเขาใจผิดของเขาเอง
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... เขาประสบอุบัติเหตุ ขับรถชนควาย เพราะ
ถูกวัยรุนดา แตโชคดี มีคนชวยหามสง
โรงพยาบาลทันเวลา. หลังกลับบาน เขาเพิ่ง
รูตัววา เขาเขาใจผิดอยางมหันต จนตองนอน
เจ็บ รักษาตัวไปอีกนาน.
โครงสร้ างการดําเนินเรือง (Plot Structure)

องก 1
รถของผม มันจอดรอผมอยูที่นั่น. ผมจําได
เครื่องหมาย TOT แผนเบอเริ่ม ยังแปะติดที่ขาง
ประตูคนขับอยูเลย ... ผมรีบเดินตรงไปหามัน มัน
อยูใกลๆ แคนี้. แตทุกคนที่ผมเดินผาน ชอบมอง
ผมดวยทาทีเยยหยัน. มันจะมองหาหอกอะไรวะ ก็
ที่นี่เปนรานอาหารที่ดีที่สุดที่เดียว. มันเปนรานของ
เพื่อนผม ผมจะมาใชบริการ เมื่อไหร ตอนไหนก็
ได. เห็นไหม ปายชื่อ “รานหมูจุม ดาบณรงค” มัน
ก็บอกยี่หออยูแลววา เพื่อนผมนะ มันเปนคนมีสี.
องก 2
ผมตองรีบแลว ตองกลับใหถึงบานใหเร็วที่สุด
ไมงั้นอีนังแนน เมียผม มันเอาผมตายแน. ผมรูพิษ
สงมันดี ... ผมพยายาม บังคับขา ใหมันเดินตาม
รองรอย ที่มันควรจะเปน. แตมันไมคอยเชื่อ มัน
อางวา ผมดื่มจัดไปหนอย. ไอบา แคนิดหนอยเอง.
TITLE by SUDIN CHAOHINFA – igoodmedia.net (2018)

ชือเรื อง – ควาย ควาย

Get the Fuck out

Story outline & Plot structure

บทภาพยนตร์ โดย สู่ ดิน ชาวหิน ฟ้า

ชั่งมันเถอะ ตอนนี้ ผมก็เขามาในรถเรียบรอย
แลว. ผมสตารทรถ และขับออกไป. ผานพวก
วัยรุน สี่หาคน กับรถแมงกะไซคสั่วๆ ของพวก
มัน. ผมเปดกระจกรถ ตักเตือนไปสองสามคํา ...
ไอเด็กพวกนี้ มันไมมีอะไรจะทํารึไงวะ เที่ยว
ออกมาเพนพานกลางดึก. ที่นี่ไมใชกลางกรุงสัก
หนอย ไมมีอะไรนาเที่ยวซักอยาง ก็แคบานนอก มี
ถนนไฮเวยผาน กะหางเซเวนเล็กๆ ก็เทานั้น.
เสียงโทรศัพทดังขึ้น ... ผมรีบรับทันที. เสียง
นังแนน มันพนใสหูผมจนชา แตผมไมถือสาหรอก
นิสัยมันก็ทําเปนดุไปงั้นแหละ พอผมไปถึง เอา
จมูกตบแกมซักฉาด ประเดี๊ยวมันก็หาย. แตที่ผม
รําคาญก็คือ ไอแมงกะไซค ของพวกแกงควัยรุน
เมื่อตะกี้. มันตั้งใจมากวนผมแนๆ ขับแซงหนารถ
ผมไป พักนึง แลวก็ชลอหยุดสุมหัวกัน เหมือน
อยากจะลองดีกะผม.
ผมเหยียบคันเรง. นั่นไง พวกมันหาเรื่องแลว.
ขับมาประกบขางรถผม. ผมเปดกระจกรถอีกครั้ง
กะจะดาสั่งสอน ใหรูจักสํานึกซะบาง วาใครเปน
ใคร แตมันไมเกรงกลัวผมเลย.
“ควาย ควาย”
ผมรูสึกเลือดฉีดขึ้นหนา ที่มันดาผม ... ไอเด็ก
เวร ผมไมไดไปกวนตีนมันสักหนอย พวกมันแน
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มาก ที่กลาเหยียบจมูกเสืออยางผม. พวกมึง รูจัก
กู นอยไปซะแลว ... ผมคิดในใจ และจองหนาพวก
มัน แบบไมละสายตา.
“มึงดิ ควาย สัส !!!”
...
จากนั้น ผมรูสึกวา มีของแข็ง ฟาดที่หัวของ
ผม โครมใหญ ... แลวผมก็ไมรูสึกอะไรเลย.
องก 3
จนกระทั่ง รุงเชา ของอีกวัน ... รูสึกตัว ปวด
หัวหนึบๆ ไอเด็กบาเอย นี่มันจะเอากันถึงตายรึไง
วะ เด็กสมัยนี้ นากลัวจริงๆ.
แต ... เอะ! ที่นี่ไมใชบานผมนี่. รูสึกมีสายอะไร
ระโยงระยางเต็มตัวผมไปหมด ... อาว นี่มัน
โรงพยาบาลนี่หวา ... นั่น ไอดาบรงค เพื่อนผม
ยืนจองมองผมที่ปลายเตียง มันขยับเขามาใกลๆ
ผม.
“จับไอพวกเด็กเวร ที่ตีหัวกู ไดยัง?” ผมรีบ
ถาม สวนออกไป “ไอหา ดากูไมพอ ดันมาตีหัวกู
ซ้ําอีก”
ดาบรงค หัวเราะ ใสผม ... มันนาขํา ตรงไหน
วะ
“ไอบา มึงขับรถชนฝูงควาย ตรงทางโคงโนน
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เคากําลังขนควายไปใหทันงาน แหควายที่จังหวัด
พรุงนี้เชา”
อาว ...
หลังจากนั้นสามวัน หมอก็ใหผมกลับบาน. ดี
นะนังแนนมันไมบนซักคํา ปรนนิบัติผมอยางดี สม
กับเปนเมียที่นารักจริงๆ ... ผมมารูตอนหลัง จาก
คําบอกเลาของเมียสุดที่รักวา คนที่ลากสังขารผม
ไปสงที่โรงพยาบาล ก็ไอเด็กเวรพวกนั้นแหละ.
“เวรเอย!!” ผมสบถออกไป แบบไมตั้งใจ.
“พี่นะแหละ เวร เด็กพวกนั้น ตะโกนบอกวา
ควาย ควาย พี่ก็ไมเชื่อ”
จบ.
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