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บทโครงราง (Story Outline)  
บทภาพยนตร เรื่อง “แกะ แพะ เจาพอ” (LAMB  GOAT  DONKEY) 

ผูเขียน: สูดิน ชาวหินฟา - dfilm school. (20 ก.ย. 2560)  โทร. +668 8291 9232 

ความยาวเรื่อง:  30 นาท ี

แนวคิดของเรื่อง (theme) :  คนหน่ึงเจาเลห อีกคนหนึ่งโง มาพบกัน อาจตองมีใครคนหนึ่ง เปน
แพะ และใครอีกคนหนึ่ง เปนลูกแกะ. 

แนวภาพยนตร (genre) :  แอ็คชั่น (action) 

ประโยคหลัก (premise):  การตายของนายเรือง ใครไดประโยชน ใครเสียประโยชน. | เกิดอะไรขึ้น 
เมื่อเจาพอ ถูกทนายความคูใจ หลอกใหกําจัดพยานหลักฐานสําคัญ 

เรื่องยอ (synopsis):  เสี่ยอิทธิ์ เจาพอคนดัง จางนายเรือง ซึ่งเปนคนใบหูหนวก มาดูแลรักษาเงิน
และทรัพยสิน. และจาง นางสาวเพชร คอยเก็บเกี่ยวผลประโยชน ซึ่งไดมาจากธุรกิจผิดกฎหมาย ไปสงตอให 
นายเรืองอีกทอดหน่ึง. และจางทนายความ ชื่อเชิดเปนที่ปรึกษา คอยหลบเลี่ยงขอกฎหมาย. เวลาผานไป
เกือบสิบป, วันหนึ่ง เสี่ยอิทธิ์สืบไดวา เงินของเขาหายไปยี่สิบลาน. ทนายเชิด เปนผูพิสูจนไดวา นายเรือง
เปนคนยักยอกไป. เสี่ยอิทธิ์ จึงบังคับใหทนายเชิด เปนคนสื่อภาษาใบ ใหนายเรือง บอกที่ซอนเงิน ถาไมบอก
เขาจะยิงนายเรืองใหตาย. เสี่ยอิทธิ์ ไมอาจรูไดวา นายเรืองพูดความจริง หรือวาทนายคูใจของเขา 
แปลภาษาใบผิด แตผลที่ออกมาคือ เสี่ยอิทธิบ์ันดาลโทสะ ยิงนายเรืองทิ้ง สิ้นพยานคนสําคัญ ที่จะชี้แหลงที่
ซอนเงิน. 

โครงสรางการดําเนินเรื่อง (Plot Structure) 

องก 1 

เสี่ยอิทธิ ์แหงบุรีรัมย เบื้องหนาเปนนักสังคมสงเคราะห รักครอบครัว แตเบื้องหลังคือเจาพอมาเฟย. 
เขาวาจาง นางสาว เพชร สาวทอมชาวกัมพูชา ผูมีทักษะลีลาและความเห้ียมเกนิกวาผูชาย ไวเปนเบื้องหลัง 
คอยเก็บเก่ียวผลประโยชนทุกประเภท ที่มาจากบอนพนัน ตลาดคาของเถ่ือน ของปลอดภาษี บริเวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา. และวาจาง นายเรือง ซึ่งเปนคนใบและหูหนวก มาเปนสมุหบัญชี คอยรับชวงรายได
และผลประโยชน ตอจาก เพชร มาเขาบัญชี. 

แมนายเรือง จะเปนคนพิการ แตเขามีความฉลาด และสามารถทํางานดานการเงินไดเปนอยางดี 
สามารถตกแตงบัญชี ใหเปนที่พอใจของเสี่ยอิทธิ.์ ที่สําคัญคือ นายเรือง ไมสามารถฟงเรื่องราวตางๆ ที่เจา
พอพูดคุยนัดหมายทางธุรกรรมได ซึ่งลวนแตเปนเรื่องผิดกฎหมายทั้งสิ้น. ถาวันหน่ึง เสี่ยอิทธิ์ ถูกตํารวจจับ
และถูกฟองเปนคดีในศาล เขาก็จะไมมีพยานรูเห็นพฤติกรรมผิดกฎหมายของเขา นาจะปลอดภัย สําหรับเจา
พออยางเขา. 
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อีกสิ่งหนึ่งที่เสี่ยอทิธิไ์มประมาท คือ หาทนายความดีๆ สักคน ไวเปนที่ปรึกษาทางดานกฎหมาย เพื่อ
หาทางหลบหลีกขอกฏหมาย ที่เปนอุปสรรคตอธุรกิจของเขา. เชิด เปนทนายความมือหน่ึงแหงบุรีรัมย ทั้ง
ฉลาดทั้งเจาเลห เพราะคุณสมบัติอยางเขานี่แหละ ทําใหเขาวาความคดีสําคัญๆ ไดชนะเกือบทุกคดี จนเปนที่
เลื่องลือ. เสี่ยอิทธิ์ไดรับเลือกใหเปนที่ปรึกษา และจายคาจางใหอยางดงาม. 

เสี่ยอิทธิ์มักนัดพบพูดคุย กับทนายเชิดอยูบอยๆ. เพียงไมนาน ทนายเชิด ก็กลายเปนบุคคลสําคัญ
ของเสี่ยอิทธิ์ และไดรับความไววางใจมาก พอๆ กับนายเรือง และ นางสาวเพชร. นี่คือสาเหตุที่ทําใหทนาย
เชิด คุนเคยกับนายเรือง และเพชร เปนอยางด.ี 

ธุรกิจที่ไมบริสุทธิ์ของเสี่ยอิทธิ์ เจริญกาวหนามาตลอด แตการเงินของเขากลับขัดของ รายไดไมเขา
เปา วันหนึ่งเขารูสึกวา ระยะหลังเงินในบัญชีของเขา หายไปอยางผิดสังเกต รวมแลว 20 ลานบาท แตยัง
หาสาเหตุไมได.  

องก 2  

เสี่ยอิทธิ์ ยังไมปกใจเชื่อวา เปนฝมือของ นายเรือง หรือ นางสาวเพชร. เขาใชใหทนายเชิดไปสืบหา
ความจริง และหาหลักฐานมาใหได. มันเปนความไมฉลาดของเสี่ยอิทธิ์ หรือเพราะความเจาเลหของทนาย
เชิด ไมอาจทราบได, ที่ใชใหทนายเชิดไปทําสิ่งนี้. ทนายเชิด อาจเปนตัวการ รวมกับนายเรือง และหรือ 
นางสาวเพชร ก็ได.  

เวลาผานไปแคเดือนเดียว ทนายเชิด ก็สืบหาความจริงไดไมยาก. เขานําหลักฐานภาพถาย คลิปวิดีโอ 
เขาพบเสี่ยอิทธิ์ พรอมกับตอบขอซักถามของเขา จนทําใหเสี่ยอิทธิห์มดขอสงสัย เพราะพยานหลักฐาน
ชัดเจนมาก. เขานิ่งไปชั่วครู ไมคิดวาจะเปนฝมือของคนที่เขาไวใจมากที่สุด. เขาตบไหลทนายคูใจเบาๆ ดวย
ความพึงพอใจ ทนายเชิดยิ้มที่มุมปาก. 

เสี่ยอิทธิ์ เก็บความโกรธไว ตามแบบฉบับของเจาพอ. “บัญชา เบี้ยว ... ไปเอาตัวมันมา” เสี่ยอิทธิ์ สั่ง
ลูกนองคนสนิทสองคน.  

เพียงไมกี่นาที บัญชา กับ เบ้ียว พาตัวนายเรือง เขามาในหอง เผชิญหนากับเสี่ยอิทธิ.์ เขาระเบิด
ความโกรธ ชกหนานายเรือง แลวชกเขาที่หนาทอง จนนายเรืองตัวงอ ลมลงกับพื้น. เสี่ยอิทธิ์ ใชเทากระทืบ
ซ้ําไปที่รางของนายเรือง. นายเรืองรองออกมา เพื่อระบายความเจ็บ และสงเสียงภาษาใบ ที่ฟงไมรูเรื่อง. 

“มึงยักยอกเงินของก ูไปซอนไวที่ไหน? ไอเรือง ... กอูุตสาหไวใจ เห็นเปนคนซื่อสัตย แตมึงกลับหัก
หลังทรยศก”ู เสี่ยอิทธิ์ พนความโกรธใสนายเรือง ขณะที่นายเรือง ยังคงสงเสียงภาษาใบที่ฟงไมรูเรื่อง 

“กเูห็นวามึงเคยทําประโยชนให เล็กๆ นอยๆ ที่มึงเอาไป กูจะไมเอาความ แตไอที่ยี่สิบลาน ที่หายไป 
มึงเอาไปซอนไวที่ไหน? ... บึก! บึก!” นายเรือง ถูกเสี่ยอิทธิ์กระทืบไปสองครั้ง หนาบวมปูด ถาเปนคน
ธรรมดา ก็คงเจ็บไมนอย แตดูสีหนาของนายเรืองแลว ดูเหมือนเขาอดทนอดกลั้น ความเจ็บไว. ไมมีใคร
เขาใจความรูสึกเขาในตอนน้ี มีเพียงสายตาของเขาเทาน้ัน พอที่จะถายทอดความรูสึกเบื้องลึกของเขาได. 

หลายปที่เขาอยูกับเสี่ยอิทธิ์ เขารูเห็นสิ่งที่เสี่ยอิทธิ์ทํา แตเขาจะบอกอะไรกับใครได ในเมื่อเขาเปนใบ. 



Script Writing – Story Outline :  เรื่อง แกะ แพะ เจาพอ (LAMB  GOAT  DONKEY) 

Wr i te r  by   S U D I N CH AO H I NF A,   i g o o d me d i a . n e t    3 

เขารูดีวาบอนพนันของเสี่ย ไดทําลายชีวิตพวกญาติๆ ของเขาไปมากมาย เพราะเสียการพนันและถูกยึดบาน
และที่ดินไป และที่สรางความเจ็บช้ําใหแกเขามากที่สุดคือ ที่ดินเหลานั้น อดีตเคยเปนของญาติๆ แตตอนนี้มัน
ไดกลายเปนสวนหน่ึงของบนพนันไปเสียแลว. เงินแคไมกี่ลาน ที่เขายักยอกไป มันไมคุมกับสิ่งที่เขาสูญเสียไป
หรอก. แตนายเรืองก็เขาใจดีวา สักวันหนึ่งเขาจะตองถูกจับได แตมันก็คุมกับสิ่งที่เขาลงทุนแลกดวยชีวิต. 

ทนายเชิดมองดูสภาพของนายเรืองแลว ไมรูจะสมเพช หรือนาเห็นใจดี. ขณะที่เสี่ยอิทธิ ์ชักปนพก
ลูกโม ขนาด .357 ออกมาจากเอว ใสกระสุนไปนัดหน่ึง แลวหมุนลูกโม สับเขารังเพลิง เปนการเสี่ยงทาย 
ระหวางความจริง กับความตาย แลวจอปลายปน ไปที่หัวของนายเรือง. 

ไกปนนัดแรกถูกสับลงไป ... แชะ! ... ไมมีอะไรเกิดขึ้น สีหนาของนายเรือง ยังบงบอกถึงความเจ็บปวด 
ทําใหเสี่ยไมแนใจวา นายเรืองเขาใจเกมความเปนความตายนี้หรือไม จึงสั่งทนายเชิด เคนเอาความจริงใหได 
“ชวยถามแทนผมหนอย ถามันไมบอกนะ หัวมันระเบิดแน บอกมันดวย” 

ทนายสงคําถามผานสีหนาแววตา และภาษามือ. นายเรืองเขาใจคําถามนี้ดี เขาคิดทบทวนครูหน่ึง ชั่ง
น้ําหนักความเปนความตาย ถาบอกความจริงไปซะตอนนี้ เสี่ยก็ไดเงินคืน และอาจไวชีวิตเขาก็ได. 

เสี่ยอิทธิ์ มองดูการสนทนาของทนายเชิดกับนายเรือง ดวยใจจดจอ คราวนี้คงไดผล. หลังจากนาย
เรืองบอกความจริงอะไรบางอยาง #ทนายเชิด มีสีหนาครุนคิด หลังจากตีความหมายจากภาษาใบของนาย
เรือง# แลวหันหนาไปทางเสี่ยอิทธิ์. 

“มันวาไง?” เสี่ยอิทธิ์ ถาม ทนายเชิด สายหนา แสดงความหนักใจ แลวหัวเราะหึหึในใจ “มันวา ใน
ปนไมมีลูกกระสุนหรอก อยามาขูซะใหยาก อยากยิงกย็ิงเลย” 

เสี่ยอิทธิ์ นึกถึงลูกหนี้รายหนึ่ง ที่เบี้ยวเงินพนันในบอนของเขา และเขาก็ใชวิธีนี้ บังคับใหลูกหน้ีหาเงิน
มาคืนจนได เพื่อแลกกับชีวิต คําวา อยากยิง ก็ยิงเลย กระตุนตอมอารมณโกรธใหพุงพลาน “ไอเรือง มึงคิด
วากูจะไวชีวิต แบบที่กูเคยทํากับพี่มึงรึไง? ไอระยํา!!” 

แชะ! แชะ! ปง! 

เลือดกระเซ็น ไปทั่วพื้นหอง หางจากรางไรวิญญาณของนายเรือง.  

นี่คือ จุดจบของนายเรือง และก็เปนจุดจบของการสืบหาเอาเงินคืน เสี่ยอิทธิ์ รูตัววาตนเองแสดง
ความวูวามไปชั่วขณะ ... แตเพื่อรักษาฟอรมเจาพอ เขาจึงแสดงทาทีสบายใจที่ไดระบายความแคน แมวาจะ
ไมไดเงินยี่สิบลานคืนก็ตาม. 

องก 3  

หน่ึงเดือนถัดมา ... ทนายเชิด ขับรถยนตสปอรตหรูราคากวาสิบลาน คันใหมเอี่ยม ไปตามถนนเลียบ
ชายฝง รับลมเย็นๆ หลังลาออกจากการเปนทนายความสวนตัวของเสี่ยอิทธิ์แลว ... เขากลายเปนผู
ครอบครองเงินยี่สิบลาน ไดไมยาก ถาวันนั้น เขาบอกความจริงใหเสี่ยรู นายเรืองก็อาจไมตาย แตเขาไมใช
คนไมฉลาด. “ชวยไมได เสี่ยอิทธิ์มันโงเองนี่หวา” เขาคิด อยางคนอารมณด ี
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เมื่อสามเดือนกอน ... การสืบหาตัวคนยักยอกเงินของเสี่ยอิทธิ์ เริ่มขึ้น ... ทนายเชิดเริ่มตนจากคนที่
ใกลชิดกับการเงินของเสี่ยมากที่สุดกอน ซึ่งก็คือ นายเรือง แตพฤติกรรมของเขาก็ไมสอแววพิรุธแตอยางใด. 
แตทนายเชิดก็ไมละความพยายาม เขาสังเกตวาญาติใกลชิดของนายเรืองคนหนึ่ง มักมาพบเขาบอยๆ และ
การมาพบกับนายเรืองแตละครั้ง ดูเปนคนมีฐานะดีขึ้น จากครั้งแรกมาโดยรถมอเตอรไซครับจาง ตอมาญาติ
คนน้ันขับรถจักรยานยนตคันใหญมาเอง ครั้งสุดทาย ขับรถยนตพรอมสรอยคอทองคําเสนใหญ. 

ทนายเชิด จองหนานายเรือง คนหาความจริงจากภาษามือของเขา. #ทนายเชิด มีสีหนาครุนคิด 
หลังจากตีความหมายจากภาษาใบของนายเรือง แตที่มุมปาก ซอนรอยยิ้มเล็กๆ# 

กระเปาหนังใสเงินใบขนาดยอม ถูกหอหุมดวยพลาสติกอยางด.ี มันถูกฝงดินไว ที่ใตตนมะขามใหญ 
ในสวนหลังบานของนายเรืองที่ตายไป. และสิ่งที่อัดแนนอยูขางใน คือธนบัตรใบละพันเปนปกๆ. 

ทนายเชิด สบัดอารมณ ขับไลภาพยุงๆ ในสมองออกไป กอนระเบิดเสียงหัวเราะดังลั่นและยาวนาน
ผสานไปกับเสียงเครื่องยนตของรถ คอยๆ หาง หายไปจนสุดสายตา. 

จบ. 

 

 

แรงบันดาลใจที่คิดเรื่องนี:้ ปรบัปรงุจากเรื่องที่ไดรับ โพสตของเพื่อนในกลุม Line 

เจาพอมาเฟยคนดัง จางเรืองไกรปนสมุบัญชี เขาเปนใบและหูหนวก ดวยหวังวา 
สมุหบัญชีจะไมสามารถฟงเรื่องราวตางๆ ที่เจาพอพูดคุยซึ่งลวนแตเปนเรื่องผิด
กฎหมายทั้งสิ้น เพราะหูหนวกถึงจะตองถูกเรียกไปเปนพยานศาลก็ไมได จึงนาจะ
ปลอดภัยดีสําหรับเจาพอ  

แตเจากรรม เรืองไกรไดยักยอกเงินไปสิบลานบาท เจาพอจึงถามเรืองไกรผานทนายผูรู
ภาษาใบ เจาพอ "แกยักยอกเงินสิบลานของฉันไปไหน" เรืองไกร ตอบผานทนายดวย
ภาษามือวา "ทานพูดอะไรผมไมรูเรื่อง" 

เจาพอชักปนมาจอหัวของเรืองไกร พรอมกับใหทนาย สงภาษามือวา "เขาจะยิงหัวแก 
ถาแกไมบอกวา.. เงินที่แกยักยอกไปนั้น แกเอาไปไวที่ไหน" 

เรืองไกร ตกใจกลัวเลยบอกทนายวา "เงินสิบลานที่ยักยอกไปน้ัน เก็บไวในกระเปา
เดินทางสีน้ําตาล แลวฝงไวใตตนมะมวงหลังบานของปวีณาแฟนสาว" 

เจาพอ "มันบอกวายังไง?" ทนาย "เขาบอกวา เขารูวาปนของทานไมมีกระสุนหรอก 
อยามาขูเขาใหเสียเวลาเลย อยากยิงก็ยิง...ยิงเลย" 
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