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โครงราง (Story Outline) 
ภาพยนตร เรื่อง “9–อาถรรพ 9–มหัศจรรย เปลี่ยนฝน เปลี่ยนชีวิต”  

(9–Change a Life) 
ผูเขียน: สูดิน ชาวหินฟา, film school.  โทร. 08–9644–1048 
ความยาวเรื่อง: 1 ตอน 9 นาที 

แนวคิดของเรื่อง (theme): ความเชื่อ ความหวัง เหตุบังเอิญ และ วิบากกรรม ลวนแตเปนเรื่อง ท่ี
มนุษยคาดไมถึง วามันจะใหผล ไปในทางดี หรือทางราย ชนิดท่ีคาดเดาไดยาก 

แนวภาพยนตร (genre) : ชีวิต (drama) 
ประโยคหลัก (premise): อะไรเกิดขึ้น ถาคนสามคน ตางก็มาประสบเหตุคับขันพรอมๆ กัน และ

ตองมาอยูในสถานที่เดียวกัน และทุกคนก็เกี่ยวพันกับเลข 9 และตางก็ตีความหมายของเลข 9 แตกตางกัน  
เร่ืองยอ (synopsis):  
วีระพล เชื่อใน อาถรรพ เลข 9 นําเคราะหรายมาให  แต ชะเอม เชื่อใน มงคล เลข 9 ท่ีนําโชค และ

ความสบายใจ มาให  สวนลุงชิต เชื่อในกฏแหงกรรม และความมีเหตุผล รูตน รูประมาณ รูการพึ่งพาตนเอง 
ทําใหคนท้ังสาม คิดตางกัน มีพฤติกรรมแตกตางกัน จึงไดรับผลกรรม แตกตางกันไปดวย ซึ่งผลกรรมเหลาน้ัน 
เลข 9 ไมไดมีสวนเกี่ยวของใดๆ เลย เปนเรื่องของคนงมงาย คิดกันไปเอง 

ลุงชิต เชื่อในความหมายของเลข 9 น้ัน ถูกจัดวางไวในตําแหนง ของความศรัทธา ความรัก และ 
ความจงรักภักดี เลข 9 เลขน้ัน ไดกลายเปนเลขมงคล ท่ีนําพาความสงบ สันติสุข มาให  

เลข 9 น้ัน คือ พระมหากษัตริย รัชกาลท่ี 9 แหงราชวงศจักรี ผูเปยมดวยบารมีธรรม และเปนม่ิงขวัญ 
ของประชาชนคนไทย ท้ังแผนดิน ซึ่งพรอมเสียสละ ท่ีจะ “กาว” เดินตามรอยเทา ของพระองค. 

ท้ังสามคน ถูกโจรจับไปเรียกคาไถ และตางก็พยายามหลบหนี แตในท่ีสุด พวกเขากลับพบวา สิ่งท่ี
พวกเขากําลังหนีน้ัน มันคือ วิบากกรรม ของแตละคนท่ีจะตองไดรับ เชนเดียวกับ ชิวีตหลังการตายของทุก
ชีวิตท่ีเกิดมา. 

โครงสรางเรื่อง (Plot structure) 
องก 1 เร่ิมเร่ือง  2 นาที 

วีระพล เปนหนุม ขี้หงุดหงิด เม่ือตองพบปะกับผูคน หรือมีคนมายุงกับตัวเขา เวนแตวา มันเปนความ
ตองการของเขา เขาคิดวา ในสังคม เขาไมจําเปนตองพึ่งพาใคร ตางคนตางอยู เขาจึงชอบออกทองเที่ยวไป
ตามลําพัง ไมสนใจวา โลก สังคม จะเกิดอะไรขึ้น เขาไมชอบ เม่ือมีคนพูดถึงเรื่องการเมือง เขาเชื่อเรื่องคุณ
ไสย และ อิทธิฤทธิ์ ของเลข 9 ราวกับวา อะไรก็ตาม ท่ีเกี่ยวของกับเลข 9 มันเปนอาถรรพ เพราะทุกครั้ง ท่ี
เขาพบกับอุปสรรค และเหตุรายๆ มักจะตองเผชิญกับ เลข 9 เสมอ 

Sudin
Typewriter
tel. & id.Line 0882919232sudin.expert@yahoo.com



Script Writing – Story Outline : เร่ือง 9–อาถรรพ 9–มหัศจรรย เปลี่ยนฝน เปลี่ยนชีวิต (9–Change A Life) 

  
 

2

ชะเอม เปนผูหญิง เจาสําราญ หนาใหญ ใจกวาง ระดับเจาแม หลอนคิดเสมอวา มีแตคนชอบเอา
เปรียบ แตพฤติกรรมของหลอนนั้น กลับเปนการเอาเปรียบสังคม สิ่งใดก็ตาม ท่ีเปนตนทุนทางสังคม คือ 
ของฟรี ท่ีหลอนสามารถหยิบฉวยเอาได โดยไมผิด ชะเอม จึงใชจาย สุรุยสุราย ดังน้ัน หลอนจึงทดแทน รูรั่ว
ของชีวิต ที่เกิดจากการแสดงฐานะ ความร่ํารวย ใหผูคนในสังคมเห็น ดวยการวิ่งแสวงหา เงิน และรายได 
ชะเอม เหน็ดเหนื่อยกับ ธุรกิจ ท่ีเกี่ยวของกับ ธนาคาร เงิน และ ดอกเบี้ย แตก็มีสิ่งชดเชย ใหกับความเหน็ด
เหน่ือยของหลอน คือ การสะสม สิ่งท่ีชอบ ใหไดครบ 9 หนวย ชะเอม มีความสุขมาก เม่ือมีใคร มอบสิ่งของ 
และ คําอวยพร ท่ีเกี่ยวของกับ เลข 9  ดังน้ัน เลข 9 คือ มงคล สําหรับหลอน 

ลุงชิต เปนชาวบานธรรมดาคนหนึ่ง เรียนจนแค ป.7 (เทียบเทา ม.3 ในปจจุบัน) แมวัยเลย 50 ป ไป
แลว แตเขายังดูแข็งแรง ดวยวิถีชีวิตแบบพื้นบาน กินอาหาร ผสมสมุนไพร ไรสารพิษเจือปน ดังน้ัน เขาจึงไม
เดือดรอน เรื่องปจจัยสี่ และสิ่งท่ีเปนพื้นฐานของชีวิต เขาพ่ึงตนเองได อยางไมยากไมลําบาก  แตกอนหนา
น้ัน ลุงชิต มีอาชีพ เก็บขยะ และ แยกขยะขาย รายไดไมพอกับคาเหลา คาหวย และเขาเกือบจะตาย เพราะ
เหลาและหวย จึงทําใหเขาระลึก ทบทวนชีวิตของตัวเองเสียใหม กอนท่ีจะสูญเสียไปมากกวาน้ี ลุงชิต นึกถึง
คนคนหน่ึงในภาพถาย ท่ีเขาเคารพกราบไหวเกือบทุกวัน เขาจึงตัดสินใจ เลิกเหลาเลิกหวย  

องก 2 ดําเนินเร่ือง ขัดแยง เผชิญหนา  5 นาที 
ตั้งแตน้ันมา ลุงชิต ก็มีรายได เพิ่มทวีขึ้นทุกวัน เพราะไมมีคาใชจาย ท่ีเปนรูรั่วของชีวิต อีกแลว ยิ่ง

ตอนนี้ ลูกชายเรียนจนปริญญาตรี มีงานทําแลว เขายิ่งสบายใหญ สิ่งท่ีสรางแรงบันดาลใจ ใหใชชีวิตอยาง
พอเพียง และพึ่งพาตนเอง คือ ความรัก ความศรัทธา ท่ีมีตอพระเจาอยูหัว ภูมิปญญา ท่ีสะสมมาตั้งแตวัย
เด็ก วัยหนุม จนถึงวัยสูงอายุ เปนสิ่งท่ียืนยันวา เขาเชื่อในกฏแหงกรรม ซึ่งเปนหลักของเหตุและผล ทุก
สรรพสิ่ง ท่ีเกิดขึ้น ลวนเปนสิ่งท่ีไมยั่งยืน มันเปลี่ยนไปตามเสนเวลา (ท่ีไมเคยหยุดนิ่ง) สิ่งท่ีเห็น สิ่งท่ีเปน สิ่ง
ท่ีได สัมผัส รับรู เปนเพียงรองรอยของ อดีต ตัวตนท่ีแท จึงไมมี แตคนกลับหลงไปยึดม่ัน เปนตัวเปนตน และ
ยึดเปนเจาของ ชีวิต จึงเหน็ดเหนื่อยเปลา กับการไขวควา มายา เหลาน้ัน ลุงชิต จึงไมเดือดรอน ในเรื่อง
สวนตัว แตกลับเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนเสมอ เขาจึงเปนคนมีนํ้าใจ ชอบชวยเหลือคน 

ขณะท่ี วีระพล สนใจแตตัวเอง ไมรับรู ไมสนใจ ในปญหาสังคม สิ่งแวดลอม เชนเดียวกับ ชะเอม เธอ
มี “รายจาย” ไปมากมาย กับ พฤติกรรมบริโภคนิยม จับจาย ใชสอยสิ่งของ จากธรรมชาติ อยางฟุมเฟอย 
จนกอใหเกิด ขยะ ลนบาน เกิดมลพิษ จากกองขยะ จากนํ้าเนาเสีย แตกองขยะเหลาน้ัน มันถูกแปรสภาพ
เปน “รายได” ของ ลุงชิต ไปทุกวันๆ 

การขาดแคลนวัตถุดิบธรรมชาติ ซึ่งเริ่มปรากฏใหทุกคนไดเห็น แต วีระพล และ ชะเอม ไมสนใจ 
ขณะท่ี ลุงชิต ไดแต แสดงอาการเปนหวงเปนใยสังคม และสังเวชใจ ในความเห็นแกตัวของมนุษย 

แตท้ังสามชีวิต ก็ถูกลิขิต ใหเขามาเกี่ยวของพัวกัน ท้ังๆ ท่ี พวกเขา ก็ไมตองการเลย  และเม่ือตอง
มาเผชิญปญหารวมกัน ท้ัง วีระพล ชะเอม และ ลุงชิต ตางเรียนรูซึ่งกันและกัน เพ่ือชวยกันแกปญหาน้ันใหได 

ชะเอม ถูกหมายปองจาก คนราย 2 คน ท่ีตองการ จับตัวไปเรียกคาไถจากญาติ รถคนราย ท่ีมี 
ชะเอม เปนตัวประกัน พุงไปชน กับ รถของ วีระพล ซึ่งกําลังขับออกมาจากซอย จุดหมายคือ ไปบวชชี
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พราหมณ ท่ีวัดเขาถ้ําแหงหน่ึง เพื่อสะเดาะเคราะห ไลความซวย ใหแกตัวเอง 
รถคนรายเสียหาย ขับตอไปไมได พวกมัน จึงเขาไปชิงรถของ วีระพล ซึ่งเสียหายไมมาก ยังพอขับ

ตอไปได พรอมกับลากตัว วีระพล รวมเปนตัวประกันไปดวย แตยังไมทันท่ีคนรายจะขับรถหนีออกไป ลุงชิต 
ขับรถสามลอแดง มาถึงท่ีเกิดเหตุพอดี จึงอาสาเขาชวย ยื้อแยงชุลมุน แตคนรายอีกคนมีปน ลงจากรถ แลว
จับตัว ลุงชิตไปอีกคน ขับรถหนีหายไปอยางไรรองรอย 

วันท่ีเกิดเหตุ เปนเวลาประมาณ 09.00 น. ของวันท่ี 9 เดือน กันยายน (เดือน 9) ซึ่งเปนวันท่ี วีระพล 
จดจําคําของหมอดูผูหน่ึง ซึ่งทํานายไววา ใหระวังตัวจะมีเคราะห เม่ือ เขามีอายุได 29 ป และ เหตุการณ
ดังกลาว ก็ประจวบเหมาะ เกิดตรงกับวันเวลาดังกลาวพอดี สวน ชะเอม ใหกําลังใจตัวเอง ดวยการกําพระ
เครื่ององคเล็กๆ เกาองค ท่ีสรอยคอ ไวในมือแนน 

ท่ีถนนสายเปลี่ยว ภายในรถ ดานหลังคนขับ ชะเอม วีระพล  ลุงชิต ถูกจับมัดปากมัดมือไพลหลัง น่ัง
เบียดอัดกันท่ีเบาะหลังของรถ วิ่งพาเขาถนนแคบๆ กลางปา ทามกลางเสียงกนบนดาพึมพํา ของวีระพล 
เม่ือมาเจอเหตุการณราย ขณะที่ ชะเอม ท้ังดา ท้ังแชง คนราย นาหนวกหูรําคาญ แตก็ฟงไมรูเรื่อง สวนลุง
ชิต ไดแตน่ังสงบน่ิง และมองเพื่อนรวมชะตากรรม เปนระยะๆ  

ท้ังสาม ถูกคนราย นําไปจับขังรวมกัน ในบานพัก กลางปาแหงน่ึง เม่ือเห็นวา ไมมีสิ่งใดเปนกังวล
แลว คนรายจึงแกมัดปาก คงเหลือไวแตมือเทา ท่ียังตองมัดลามไวกับเสาคนละมุมหอง 

ชะเอม ยังไมเลิกลา ท่ีจะอวดตัวตน และ แสดงความร่ํารวย ใหเพ่ือนรวมชะตาชีวิตไดรับรู พรอมกับ ดู
หม่ินคนจน วีระพล ก็แสดงความหงุดหงิด เปนคนขี้รําคาญ ใหเห็นไมขาดระยะ จนลุงชิต ทนรําคาญไมไหว 
จึงพูดใหสติ และชวยกันแกไขปญหา จึงทําใหการโตเถียง สงบลง จนทําใหคนรายท่ีเฝาอยูหนาหอง สงสัย 
แอบเขามาสังเกตดู แตก็ไมมีอะไรที่ทําใหคนรายหนักใจ 

ผานไป หน่ึงคืน คนท้ังสาม เริ่มเห็นอกเห็นใจกัน ในชะตาท่ีจะตองเผชิญรวมกัน และตางก็พูดแสดง
ความคาดหวัง และความปรารถนาของตน เม่ือหลุดออกไปจากที่คุมขังแหงน้ีได  

ตกค่ํา ขณะท่ีคนรายเปลี่ยนเวรยาม ชะเอม อาศัยเลหเหลี่ยมของผูหญิง หลอกลอใหคนรายตายใจ 
จากน้ัน ท้ังสามคน ตางก็สามัคคีกัน รุมถีบ กระทืบ ดุนดัน ยื้อแยงอาวุธไปดวย แกมัดไปดวย ตางชวยกัน 
อยางชุลมุน และทุลักทุเล หวุดหวิดจวนเจียนจะเสียทา แตก็พากันกระโดดหนีเขาปา ออกจากบานหลังน้ันไป
เสียกอน ท่ีคนรายอีกคนจะตามไปทัน 

จุดสูงสุดของเรื่อง … 
ในระหวางหยุดพักเหนื่อย ท้ังสามคนตกลงกันวา ตางแยกยายวิ่งหนีเอาตัวรอดไปคนละทางจะดีกวา 

แตทันใดนั้น คนรายอีกคน ไมรูวาโผลมาจากไหน ชูปนขึ้นเล็งไปท่ี ตัวประกันท้ังสามคน วีระพล ชะเอม และ 
ลุงชิต เห็นดังน้ัน จึงวิ่งพุงไปขางหนา อยางไมรั้งรอ… 

เสียงปน ปง! ปง! ปง! 3 นัด ดังไปกองปา 
…… 
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องก 3 คลี่คลาย 2 นาที 
ชะเอม วิ่งหลุดออกไปได ไปโผลท่ี สุสานรถแหงหน่ึง ในชานเมือง เต็มไปดวย ซากรถ และ กองขยะ  

มันนากลัว แตก็จําฝนทน คอยๆ ยองเดิน หลบๆ หนีตอไป 
วีระพล วิ่งหลุดเขาไปทุงนาแลงแหงหน่ึง ท้ังเหน่ือย ท้ังหิว ท้ังรอน แตก็จําฝนทนเดินฝาแดดรอนตอไป 
ลุงชิต เดินลัดเลาะปาไปถึง ลําธารน้ําไหลแหงหน่ึง มองไปขางหนา เปนหมูบานคน จึงลอยคอขามไปอีก

ฝง 
ภาพในฝน เห็นผูชายสองคน ผูหญิงหน่ึงคน เดินอยางโดดเดี่ยวไปตามลําพัง แตตางกัน ตรงท่ี ผูชาย

คนหน่ึง กําลังจะหมดแรง เพราะอากาศรอน กระหายน้ํา ในทุงกวาง ผูหญิงอีกคน กําลังหวาดผวาดวยความ
กลัว และหาทางออกจาก เขาวงกต ของสุสานรถยนต สวนผูชายอีกผูหน่ึง กลับพบผูคนในหมูบาน ใหการ
ตอนรับ และเอื้อเฟอ ใหนํ้าและอาหาร 

ภาพในฝนท้ัง 3 ภาพ จางหายไปพรอมๆ กัน … กลายเปน รางของ วีระพล ชะเอม และ ลุงชิต นอน
คว่ําหนา จมกองเลือด แลเห็น คนรายลดปลายกระบอกปนลงไปเก็บท่ีเอว จากน้ัน ก็หันหลังเดินจากไป 
จบ. 




