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โครงสร้ างการดําเนินเรือง (Plot Structure)

FADE IN

วันนี้ บนทองถนน ดูวุนวายกวาทุกวัน รถบรรทุก
หมูคันหนึ่ง วิ่งชาๆ ผานปอมตํารวจและเลี้ยวโคง
เลยไปสัก 20 เมตร เกิดพลิกตะแคงขาง. ที่ปอม
ตํารวจ มีตํารวจ 2 นาย รีบวิ่งออกไปตรวจดู
เหตุการณ.
ผานไป 15 นาที รถยังนอนตะแคงที่เดิม คนขับรถ
เปนชายวัยกลางคน เดินกะเผลกเล็กนอย ทาทาง
เขาปลอดภัยดี แตมีหมูหลุดออกมาจารถ ราวสี่หา
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ตัว เดินเพนพานไปทั่ว คนขับรถเจาของหมู จึงรีบ
ตอนไมใหมันวิ่งหนีไป จายิ้ม เห็นหมูตัวหนึ่ง หาง
ออกไปจากที่เกิดเหตุราว 100 เมตร มันคงหลุด
ออกมาตัวแรกๆ และไมมีใครเห็น เขายืนอยูในจุด
ที่ใกลมันที่สุด จะเรียกใหเจาของไปรับมันมา ก็คง
ไมทัน มันอาจถูกรถชนเสียกอนแน เขาสังเกตที่
คอของมัน มีเชือกผูกไว จายิ้มจึงเดินไปจูงมัน
กลับมา. แตหมูมันไมใชวัว มันจึงกึ่งวิ่งกึ่งเดิน
นําหนาคนจูง.
ขณะจายิ้มกับหมูเดินเลาะริมถนนไปหาเจาของ
ชายขี้เมาคนหนึ่งเดินเซสวนมา “อาว! นั่น จะจูง
หมาไปไหนละ?”
จายิ้มเห็นวาเปนคนเมา จึงไมคิดถือสา “มันคือหมู
ไมใชหมา”
“อยายุง” เสียงคนเมา ตวาดขึ้น พรอมจองหนา
จายิ้มถมึงทึง
“ผมถามหมู ไมไดถามคุณตําหนวด”
จายิ้ม.
CUT
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ชีวิตของตํารวจหนุมโสดใหญ แตยศเล็กแค จาสิบ
ตํารวจ วัย 50 ป แตหัวใจ 30 ป ซึ่งไมเคยคิดวา
ตัวเองแก จึงตองทํางานหนัก ไมมีวันหยุด รายได
มันรั่วไปกับการดื่มและการเที่ยวเตรมากกวา การ
เปนตํารวจชั้นผูนอยไมมีอะไรดีไปกวา หางานอื่น
ทํา เปนการเพิ่มรายได แตสําหรับจายิ้ม ไมเคยพอ
ไมเคยคิดแมจะสะสมเงินทองไวใชกินในตอนแก
คิดแควาแคขอใหสนุกไปวันๆ. แตจายิ้ม รับใช
ประชาชนไมเคยเกี่ยงวาเขาจะเปนใคร ถาไมใช
ผูราย มักจะเรียกรอยยิม้ จากเขาเสมอ สมกับที่ทุก
คนเรียกวา จายิ้ม.
บายสี่โมง จายิ้มเลิกงานที่ปอม เขาคิดถึงเวลาที่มี
ความสุขหลังเลิกงาน และรูสึกหิวขาวขึ้นมาทันที.
จายิ้มกลับไปเปลี่ยนเครื่องแตงตัวที่บานพัก เสร็จ
แลวขับรถเขามาในเมือง แวะที่รานอาหารบุฟเฟห
แหงหนึ่ง เปนรานเปดใหม. เขาจอดรถ และเดิน
อยางคนอารมณดี ไปที่ประตูกระจก เปดมันเขาไป
ภายในรานโออา นานั่ง ปลอดโปลง เพราะมีลูกคา
อยูเพียงไมกี่คน ชางเปนเปนบรรยากาศที่สุดแสน
อรอย. จายิ้มกวาดสายตาไปรอบๆ เขาพบสิ่ง
ถูกใจเขาแลว คราวนี้เปนสาวงามคนหนึ่ง นั่งที่
โตะฝงตรงขาม เธอสบตาเขา และเขายิ้มให
เล็กนอย. จายิ้มมีวิธีจีบสาวตามแบบฉบับของ
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ตัวเอง เขาเรียกพนักงาน แลวสั่งอาหารที่คิดวา
สุดพิเศษสําหรับสาวงามผูนี้ และของตัวเองดวย.
สักครู พนักงานก็นําบะหมี่สูตรหอมอรอยมาเสริฟ
ใหหญิงสาว พรอมผายมือมาที่จายิ้ม เขาสบตากับ
เธออีกครั้งพรอมกับพยักหนาเชื้อเชิญ หญิงสาว
ยิ้มรับ กลาวขอบคุณเบาๆ และลงมือกินบะหมี่บน
โตะ. จายิ้มไมหยุดแคบะหมี่ชามเดียว เขาสั่งของ
กินอีกหลายอยาง เพื่อแสดงความใจกวาง จน
อาหารเต็มโตะของหญิงสาว. เวลาผานไป เธอคง
อิ่มแลวละ แตก็ยังมีของกินอยางอื่นทยอยมา
เรื่อยๆ คราวนี้ดูหนาเธอรูสึกอึดอัด แตเปนความ
อึดอัดที่ไมใชเพราะกินอิ่มจัด แตเปนเพราะสาเหตุ
อื่นมากกวา. แตจายิ้มก็ยังแสดงความมีน้ําใจ ดวย
การสั่งไอศครีมปดทายใหอีก. ตอนนี้อาหารก็เลย
เต็มโตะจนไมเหลือที่วาง.
ทั้งจายิ้มและหญิงสาว ไมทันสังเกตวา พนักงาน
ชายหญิงคูหนึ่งกําลังกระซิบกระซาบ และจับจอง
พวกเขาอยู ดวยหนาทาทางแปลกๆ.
มีเสียงโทรศัพทดังขึ้นมาขัดจังหวะ จายิ้มรับสาย
ทําเกๆ กังอยูครูหนึ่ง แตแลวเขาตองรีบไป. เขา
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จึงสงยิ้มใหหญิงสาว แลวลุกขึ้นเปดประตูออกไป
ทิ้งใหหญิงสาวอยูตามลําพัง.
“โธ จะไปก็ไมบอก เบอรโทร ก็ไมทิ้งไวใหเลย คน
อะไรวะ?” เธอบนกับตัวเอง และเตรียมจะลุก
ออกไปบาง แตแลวพนักงานผูหญิงก็รีบเดินเขามา
“พี่คะ ถาพี่ทานไมหมด พี่ตองจาย”
“อะไรนะ”
“แตถาพี่ทานหมด ก็ไมตองจาย” พนักงาน บอก
“เพราะเปนกฏของทางรานเราคะ”
“โธ! ไอคนอวดร่ําอวดรวย มึงแนจริง ก็ตามมา
จายใหกูซีวะ” หญิงสาว ดาสบถไลหลัง.
CUT TO

เย็นๆ แบบนี้ คนคงเลิกงาน ตางแยงกันใชถนน
เพื่อกลับบาน แตมีขบวนแหงานบวชยาวเหยียด
ทําใหถนนแคบไปถนัดตา. แตจายิ้มจําเปนตองไป
ทางนี้ ตามที่นัดหมายกับเพื่อนตํารวจไว. เขา
เคลื่อนรถไปชาๆ ตามรถยนตเกงหรูสีมวงดํา ซึ่ง
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อยูขางหนา สาเหตุที่ทําใหชา คือรถตูโดยสารคัน
ถัดไปขางหนา หยุดจอดรับสงผูโดยสารไปดวย.
รถเกงคันหรู ราคานาจะเกินสิบลาน ซึ่งพลัดหลง
เขามาถนนเสนนี้ ก็เลยกลายเปนเปาสายตา
กลายเปนของแปลกบนถนนเสนนี้ คนขับเปนหนุม
รูปหลอ หนาตาดี. แตคนขับรถตูที่อยูขางหนา
เปนผูหญิง ดูเธอกําลังอารมณเสียบางอยาง. ทํา
ใหหนุมเจาของรถ พลอยอึดอัดไปดวย เพราะถูก
บีบดวยฝูงคน และความลาชาของรถ. หญิง
เจาของรถ ยกโทรศัพทขึ้นมา แลวกดเบอร
ในขณะรถยังเคลื่อนอยู ทั้งที่มีปายสติกเกอร
รณรงค “ถาขับ ไมโทร ถาโทร small talk” ติด
อยูที่กระจกหนา
“ยูไส เดี๋ยวนี่”
“ยูวัด”
เสียงตอบจากโทรศัพท ทําใหเธอไมพอใจขึ้นมา
ทันที
“กูถามมึ่งดีๆ มึ่งยูไส”
“เอ! ... ยูวัด กะญังวา”
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“มึ่งไปยูหาสาแตกหญัง ยูวัด”
“กูเปนพะ มึงบใหกูยูวัด สิใหกูไปยูไส”
“มึ่งบวช คือบอบอกกู”
“มึ่งเปนแมกูติ กูบวช กูจังสิบอกมึ่ง”
“อั่น ... บักหมาสี่แมมึ่งเอย มึ่งบวชแตญามใด”
“กูบวชมาซาวปแลว”
เธอฉุกคิดอะไรบางอยาง “โอย! โทรผิดตินี่”
“เจริญพร อีฮามึง”
คลิก!
พูดจบ เธอก็เบรครถหยุดกะทันหัน ไมเชนนั้น จะ
ชนคนขางหนา และผูโดยสารคนหนึ่งขอลง. รถตู
โดยสารคันนั้น ก็หยุดใหคนลงแบบไมเกรงใจรถคัน
ขางหลัง. จายิ้มฉวยโอกาสเห็นชองวาง ขับแซง
รถเกงขึ้นมา. มีชองวางอีก จายิ้มก็ขับแซงขึ้นไป
ประกบขางรถตูโดยสารคันนั่นไดอีก แตก็ตองหยุด
รอรถขางหนา. เขามองออกจากกระจกรถ สบตา
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กับคนขับรถตู. หญิงเจาของรถตู สังเกตเห็นปาย
โลตํารวจ ที่ดานขาง.
“ตํารวจกะดาย สิจับกูบอนอ” เธอบนกับตัวเอง
“ผมมาธุระที่ตางจังหวัด คงไมเจอกันสักสองสาม
วันนะ” หนุมเจาของรถเกง พูดโทรศัพท.
ถาปลอยใหติดขบวนรถแบบนี้ คงไปไมทันนัดแน
จายิ้มจึงเปดไฟหนา บีบแตรขอทาง อาศัยเปนรถ
ตํารวจ จึงผานไปไดไมยาก.
คนขับรถตู ยังคงขับรถชาๆ เรื่อยๆ จนกระทั่งถึง
แยกไฟแดง ถนนก็ยังไมวาง เพราะขบวนแห ยาว
มากกินพื้นที่ถนนไปไกล. รถเกงของหนุมหลอ
หยุดกะทันหันเกือบชนกนทายรถตู. ทําใหเขารูสึก
ไมพอใจมาก.
CUT TO

ที่ดานตรวจรถ แหงหนึ่ง ยิ่งใกลค่ํา รถก็ยิ่ง
หนาแนน. ที่มุมหนึ่งของดานตรวจ มีตํารวจอยู
ปฏิบัติหนาที่แคนายเดียว อยูระหวางชําระขอ
พิพาท ระหวางหญิงสาวคนหนึ่งกับเพื่อน ซึ่งสวม
เสื้อผาเปยกทั้งคู เหมือนกับไปเลนน้ําที่ไหนมาสัก
TITLE by SUDIN CHAOHINFA – igoodmedia.net (2018)

ชือเรื อง – bullshit

Story outline & Plot structure

บทภาพยนตร์ โดย สู่ ดิน ชาวหิน ฟ้า

แหง กับผูชายคนหนึ่ง ทาทางไมนาไววางใจ กรณี
พิพาทกัน ไมใชเรื่องรถ แตเปนเรื่องอื่น.
หญิงสาว หนาตามอมแมมดวยแปง เจาของเรื่อง
ใหการกับนายตํารวจผูนั้น.
“พี่ตํารวจคะ เขาจับนมหนู ตอนเลนน้ําสงกรานต”
“จริงๆ คะ หนูเปนพยานได” เพื่อนสาว พูดและ
พยักหนาใหตํารวจ ในขณะที่ตํารวจนายนั้น กําลัง
งวนอยูกับการเขียนขอความบางอยาง ลงบน
เอกสารการเสียคาปรับ. เขาเอยขึ้นกับ หนุม
คูกรณี.
“แบบนี้ คุณเปนฝายผิด ไปลวงละเมิดคนอื่น คุณ
จะวายังไง?”
“ขอโทษครับคุณตํารวจ ผมจะไมทําอีกแลว” หนุม
ผูนั้น มีทีทาออนลง
พอดีจายิ้มมาถึงพอดี
“ไง จา มาชาหนอยนะ”
“รถติดเปนบาเลย” จายิ้ม ตอบ
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“ถายรูปใหหนอย”
“เรียกผมมาเนี่ย แคถายรูปเองเหรอ?”
จายิ้มรับกลองวิดีโอจากเพื่อนตํารวจมา.
นายตํารวจผูนั้น หันไปพูดกับหนุมที่เปนจําเลย
“เอางี้ คุณเสียคาปรับแทนก็ละกัน สองพันบาท”
หนุมคนนั้น ลวงกระเปาเงิน ออกจากกระเปา
กางเกง แลวหยิบแบงคพันออกมาสองใบ ยื่นให
ตํารวจ
“นี่ครับคาปรับ”
ตํารวจรับเงินมา แลวฉีกใบเสร็จที่เสียคาปรับ สง
ใหหนุมคนนั้น.
“เสร็จละ แยกยายกันกลับได”
หญิงสาวผูเสียหาย แสดงความไมพอใจทันที
“อาว! พี่ตํารวจ หนูก็โดนจับนมฟรีสิคะเนี่ย”
หนุมคนนั้นพูด กอนผละจากไป “ฟรีที่ไหนกันละ
พี่เพิ่งจายไปสองพัน”
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จายิ้มพูดสอดขึ้น “คาปรับเขาหลวงครับ”
หญิงสาวจึงคอนขวับ ใสหนาจายิ้ม “แตมัน นม
หนูนะคะ ไมใช นมหลวง”
จายิ้ม.
CUT TO

ถนนวางแลว ใกลสี่แยก สัญญาณไฟเหลืองสวาง
ขึ้น หนุมหลอ เจาของรถหรู ฉวยโอกาสถนนวาง
พยายามจะแซงรถตูขึ้นไปขางหนา กอนสัญญาณ
ไฟแดงขึ้น แตมีรถมอโซคแซงตดหนา จึงหัก
พวงมาลัยรถกลับ จังหวะเดียวกับรถตูเบรค รถ
เกงจึงชนทายรถตูเต็มแรง.
มีเสียงดังโครม!! ทั้งดานหนาและดานหลัง.
หญิงคนขับรถตู รีบลงมาจากรถ เดินตรงไปปะทะ
คารมกับหนุมรถเกง.
“มึงขับรถหาสิแตกหญัง มึงสิฟาวไปไส”
“กูก็อดทนมานานแลวนะโวย ขับรถแบบนี้”
“มึงบอเบิ่งเลยติ วาไฟแดง”
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“แดงที่ไหนเลา มันเพิ่งจะเหลือง”
ขณะเดียวกัน คนโดยสารบนรถตู ก็ทยอยลงจาก
รถไป.
“พวกสู สิไปไส ญังบอจายคารถ”
แตคนเหลานั้น ไมฟงคําของ เจาของรถ พวกเขา
พากันเดินตรงไปที่บริเวณทายรถ ... ทั้งหญิง
คนขับรถตู และหนุมเจาของรถเกง หยุดทะเลาะ
กัน พากันหันมองตามไป ดูเหตุการณ ที่อยูหาง
ออกไปจากทายรถ ราว 20 เมตร ผูคนขางๆ ก็
เริ่มทยอยไปมุงดู ณ จุดนั้น.
มอไซคคันหนึ่ง ลมลงที่ฟุตบาท ขางเสาไฟฟา
คนขับเปนพอ คนซอนเปนแม กําลังอุมประคอง
ลูก ทุกคนไดรับบาดเจ็บ เลือดไหลที่พื้นถนน.
เสียงรองไหคร่ําครวญของแม เปนที่นาเวทนา
เด็กไมหายใจแลว ที่หัวมีเลือดไหลทะลักออกมา
ตลอด จนชุมโชก.
หนุมหลอ พยายามพูดโทรศัพทถึงใครคนหนึ่ง แต
สัญญาณตอบรับขัดของ ทําใหเขารูสึกเปนกังวล
มากขึ้น.
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DISSOLVE

ทีส่ วนอาหารแหงหนึ่ง ตอนค่ํา มีงานชุมนุมของ
คนคอนขางสูงวัย เสียงเพลงคาราโอเกะ กลอมให
บรรยากาศของงานดูสนุกครึกครื้น สอดรับกับ
ปายขอความบนเวที บงบอกเปนงานเลี้ยงฉลอง
เกษียณอายุ 60 ป ของคนวัยทํางานรุนเดียวกัน.
ณ มุมหนึ่งของงาน สตรี 4 คน มาพบกันครั้งแรก
ในงาน คือ ญาณี ศรีสมร อรอุมา และ อุษา.
ญานี ดูนาสงสารกวาเพื่อน เพราะฐานะยากจน
ศรีสมร ดูททาง ขรึม สุขุมมากกวาใครๆ สวน
อรอุมา กับ อุษา เปนคนชอบสนุกเฮฮา.
เมื่ออดีตสาวงามทั้งสี่คน ซึ่งเปนเพื่อนรัก มาพบ
กัน เรื่องราวเกาๆ เมื่อ 30 ป ก็ถูกขุดขึ้นมาเลาตี
แผ เปนที่สนุกสนาน ในฐานะเพื่อนรักเกา ที่จาก
กันไปแสนนาน.
ญานี เลาถึงลูกชาย
“ตอนนั้น เคาอายุสิบขวบแลวละ ไปสมัครงาน
เรานะสงสารลูก ที่ไปทําแบบนั้น แตเขาสมัครใจ
เอง”
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“ลูกเธอเคาเปนเด็กดีนะ ที่อยากชวยแมทํางาน”
อุษา ใหกําลังใจ
อรอุมา ย้ําอีกวา “ชีวิตเธอนาสงสารนะ จนมา
ตลอดเลย ตองทํางานหนัก หามรุงหามค่ํา ... เออ
ลูกชายเธอไดงานมะละ?”
ญานี สายหนา
“ทําไมละ รึวาเคาเห็นวาลูกของเธอ เปนเด็ก”
ศรีสมร ถาม
ญานี สายหนาอีก และตีหนาเศราเล็กนอย
อุษา แสดงความเห็นใจเพื่อน
“ทําไม เคาไมรับลูกเธอเขาทํางาน เธอบอกเราได
นะ เราเพื่อนกัน ชวยเหลือกันได”
“นั่นซิ เราเพื่อนกัน” อรอุมา เอยย้ํา
“เพื่อนเดือดรอน เรายินดีชวย”
ศรีสมร เห็นวาเรื่องราวเริ่มจะบานปลาย
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“นี่ๆ ๆ ๆ นอยๆ หนอย นั่นมันผานมาจะยี่สิบป
แลว ... ตกลง เขาปฏิเสธลูกชายของเธอ เพราะ
อะไร?”
ญานีตอบ
“นายจาง เขาขอที่อยู แตลูกชายเราไมให”
“อาว เขาจะรับเขาทํางานนะนั่น แลวทําไมลูกเธอ
ไปบอกกะเขาแบบนั้นละ”
“เขาบอกวา ถาใหที่อยูไปแลว เขากับแม จะไปอยู
ที่ไหนละ”
เรียกเสียงฮาขึ้นมาในกลุม แบบไมไดนัดกัน.
ญานี ยังเลาความเปน และความซื่อของลูกชาย
ตออีก ซึ่งเพื่อนๆ ก็สนใจฟงตอ.
“ปที่เขาจะเรียนจบ ครูก็พาเด็กๆ ไปออกคายกัน
หลายคืน คืนสุดทายครูก็จัดกิจกรรมใหเด็ก
สารภาพผิด ‘เอาละเด็กๆ คืนนี้เราจะมาทําสิ่งดีๆ
กัน ใครทําผิดอะไร ตองพูดออกมาใหหมดนะคะ’
เด็กทุกคน ก็พูด พอสารภาพเสร็จ ก็ใหดื่มน้ําจาก
ถังใบใหญ ซึ่งเปนน้ําศักดิ์สิทธิ์ กอนดื่มก็ให
อธิษฐานวา จะไมทําผิดซ้ําอีก และดื่มแลวบาปจะ
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สลายไป ... อะ! สมชาย พูดคําหยาบกับแม พูด
เสร็จก็ดื่ม กรวิภา ชอบตีนองคะ พูดเสร็จก็ดื่ม
เบิ้มทําอะไรผิด ผมขโมยเงินพอครับ เสร็จ ดื่ม ...
เด็กๆ ก็สารภาพกัน จนถึงลูกชายเรา เปนคน
สุดทาย อาว! ธีรนัย วาไง ทําอะไรผิดมา สารภาพ
ดวน”
“ลูกชายเธอวาไง?” อุษา ถามสอด
“เขาบอก ผม..ผม..เพิ่งฉี่ใสถังน้ําศักดิ์สิทธิ์ เมื่อ
ตอนเย็นนี้เองครับ”
ทั้งสี่สาวไรผัว ตางระเบิดเสียงหัวเราะคิกคัก
ทามกลางบรรยากาศเพลงคาราโอเกะ.
พอหายเหนื่อย ก็เปลี่ยนเรื่องคุย.
“แลวผัวเธอละ? ไปอยูซะที่ไหน”
อรอุมา ถาม ญานี
“ไดผัวแก ไมดีเลย ตอนหลัง เรากะเคา เริ่มมี
ปญหา” ญานี เลาดวยความขมขื่น “หลังจากลูก
ชายไปอยูที่อื่นแลว เราเริ่มคุยกันไมคอยรูเรื่อง วัน
นั้น เราเองก็เหนื่อยงานขางนอกแลว ยังตองมา
หุงหาขาวใหผัวกิน พอเคาเปดประตูใหญหนาบาน
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ก็ตะโกนถาม ‘วันนี้ กับขาวอะไรจะ?’' พอเขามา
ใกลถึงหัวบรรไดบาน ก็ถามเราอีก ‘วันนี้ กับขาว
อะไรจะ?’... มาถึงประตูครัว ก็ถามอีก ‘วันนี้
กับขาวอะไรจะ?’ คราวนี้ มายืนอยูขางหลังเรา ก็
ถามแบบเดิมอีก เสียงดังกวาเกา”
“เคาคงทดสอบเธอละมั้งวา หูของเธอยังดีหรือ
เปลา” อุษา พูดสอดขึ้น “ดีนะ ที่เขาไมตะโกนใสหู
ของเธอนะ”
“ใชเลย เธอเดาถูก ... สุดทาย เขาตะโกนที่หูของ
เรา จนอื้อไปหมด เขาหาวาเราหูตึง”
“แลวทําไมเธอ ไมตอบเขาไปละ ปลอยใหถามเซาซี้
อยูไ ด?”
“โธ! เราบอกซ้ําสี่หาหนแลว ไอแกนั่น มันไมได
ยิน”
เพื่อนทั้งสามยิ้มไมออก “คงมีเรื่องทะเลาะกันอีก
นาน” ญานี สรุป.
เมื่อไดจังหวะ ศรีสมร ก็พูดขึ้นวา

TITLE by SUDIN CHAOHINFA – igoodmedia.net (2018)

ชือเรื อง – bullshit

Story outline & Plot structure

บทภาพยนตร์ โดย สู่ ดิน ชาวหิน ฟ้า

“เฮอ พวกเธอยังไมรูอะไร เรานะติดคุกมาแลวหา
ป”
“หา! เธอไปทําผิดอะไรรายแรง?” ณานี ถาม
“ฆาผัว ยิงทิ้งมันคาที่นอนเลย” ศรีสมร พูดแบบ
ไมสะทกสะทาน.
“โหดงะ เธอ” เพื่อนๆ ตาง อุทาน พรอมกัน
“นี่! อยาเพิ่งโวยวายไป” อรอุมา หามเพื่อนๆ
“ไหนเธอลองเลามาซิ”
“ฆาผัวติดคุกไมนานก็ไดออก” ศรีสมร เลาตอ
“แตถาฆาอีนังเมียนอย เธอเอย...! ปานนี้ ยังอยู
ในคุกละมั๊ง”
“โธ! ฆาคน มันก็โทษเทากันนั่นแหละ” อุษา วา
“จะเทากันไดไง ก็มันมีเมียนอยตั้งหาคน”
“หาคน!”
อดีตสามสาว อุทานพรอมกัน โดยไมไดนัดหมาย
“ไง ชีวิตเธอเปนไงมั่ง” ศรีสมร ถาม อรอุมา
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“กะผัวคนที่สองนะเหรอ ... อยาไปพูดถึงมันเลย ที
แรก คิดวามันคงรับฐานะเราได แตพอรูวาเราทอง
เทานั้นแหละ มันก็เผนหนีไปซะงั้น”
“ผัวเธอนี่ มันเลวใชไมไดเลย” อุษา รูสึกเจ็บแคน
แทนเพื่อน “พอมันรูวาเธอทอง มันก็ทิ้งเธอไป มัน
เปนบาอะไร ถึงทําแบบนี้ไดลงคอ”
เพื่อนๆ พยักหนาพรอมกัน เห็นดวยกะ อุษา
“มันไมไดเปนบา มันเปนหมัน” อรอุมา บอก
“อาว! ... เปนซะงั้น” สามสาวไรผัวอีกสามคน
อุทานพรอมกัน โดยไมไดนัดหมาย
“นี่! อุษา เปนสะใภคนจีน เปนไงมั่ง ไดขาววา ผัว
เธอเปนลูกยอดกตัญูไมใชเหรอ?” ศรีสมร ถาม
“เช็งเมงปนั้น เขาไปไหวบรรพบุรุษที่สุสาน” อุษา
เลา “เราก็เตรียมเงินกระดาษไวใหบนโตะหัวเตียง
แตเขาดันลืม เราก็โทรไป เสียงเขาบนวารูสึกไม
สบายใจ ที่เผาเงินกระดาษไป เราก็แปลกใจวา
เฮียนี่ถาจะบา ทุกป เฮียก็เผากระดาษเงินกระดาษ
ทองอยูแลว ของที่เตรียมไวใหก็ไมเอา ชอบไป
หยิบยืมจากญาติๆ ... แตที่โทรไปถามเนี่ยะ เงินที่
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ถอนออกมาจากแบงค หกหมื่นเมื่อวาน เปน
คาเบี้ยงเลี้ยงคนงาน มันหายไปไหน เฮียเอาไปรึ
เปลา? ... เทานั้นแหละ เขาก็รองไห สะอึกสะอื้น
เราก็แปลกใจ วาปนี้ผัวเรา ชางกตัญูบรรพบุรุษ
จริงจิ๊ง.”
อรอุมา ทําหนาพะอืดพะอม “ถาเขายังไมตาย ก็
คงจะไดรางวัลลูกกตัญูแนๆ เลย”
คุยกันเพลิน รูสึกหิว ญานี เปนฝายลุกไปตัก
อาหารกอน ปลอยใหเพื่อนสาวไรผัวทั้งสาม คุย
กันตอ. ถัดจากเรื่องผัว แลวก็มาเรื่องลูก ที่จะตอง
คุยอวดกัน. อุษา เลาถึงความสําเร็จของลูกชาย.
“ลูกเรา จบเศรษฐศาสตร ตอนนี้ มีธนาคารเปน
ของตัวเอง เปดสาขาไปทั่วละ และนี่ก็กะลังจะ
ขยายสาขาไปลาว กะเวีนตนาม ... เนี่ยะ เขาเพิ่ง
จะซื้อรถเฟอรรารีใหแฟน เปนของขวัญวันเกิด”
อรอุมา เกรงจะนอยหนาเพื่อน เธอก็เลาถึง
วีรกรรม ของลูกชายเหมือนกัน
“แตลูกชายเรา เปนนักบินไดซักหาปมั๊ง ตอนนี้มี
สายการบินเปนของตัวเอง ร่ํารวยมาก ก ก ก ...
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เมื่อเดือนกอนนะ ซื้อเครื่องบินเจ็ตโดรน รุนแรก
ใหเปนของขวัญวันเกิดของแฟน เหมือนกัน เรางี้
สุดปลื้มจริงๆ”
อุษา เห็นศรีสมร เงียบไป เพราะตั้งใจฟงเรื่องราว
ของเพื่อนมากกวา
“สมร ลูกชายเธอละ”
“ลูกชายเรา เรียนมานอย จบแควิศวะ” ศรีสมร
เลาเรียบๆ “แตก็มีบริษัทเปนของตัวเอง. มาสอง
สามปนี้ เขาประสบผลสําเร็จ ประมูลไดสัมปทาน
สรางทางรถไฟความเร็วสูง ... เห็นเขาบอกวา เขา
เพิ่งจะซื้อคฤหาสนใหเปนของขวัญแฟน”
“โห! คฤหาสนคงหรูนาดู” อรอุมา เปรยขึ้น
“หาสิบหรือหกสิบลาน เราก็ไมแนใจ” ศรีสมร
บอก
จังหวะเดียวกันนั้น ญานี เดินถือถาดอาหาร
กลับมาที่โตะ
“เมาทอะไรกันอยูจะ พวกสาวๆ”
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“กําลังพูดถึง ความสําเร็จของลูกๆ” อรอุมา บอก
“เออนี่ แลวลูกชายเธอละ เปนไงมั่ง”
“ลูกชายพอโตขึ้น เปนเกย ทํางานบารเกย” ญานี
หยุดนิดหนึ่ง มองหนาเพื่อนๆ “เราก็ไมอยากให
ลูกเปนแบบนี้หรอก”
เพื่อนสาวทั้งสามคน อึ้งไปชั่วอึดใจ อุษา จึงพูด
ปลอบใจเพื่อนไปวา
“ลูกชายเธอ คงทําใหเธอผิดหวังใชมะ?”
“นั่นซิ” อรอุมา เสริม “ตั้งแตเขาไมยอมใหที่อยูกะ
นายจาง แลวก็-”
“ไมหรอก จะวาไปมันก็โอเคนะ” ญานี ปฏิเสธ
แลวบอก “รอบวันเกิดปนี้ เคาไดของขวัญวันเกิด
จากแฟนตั้งหลายอยางดวยละ”
ศรีสมร ถาม “ลูกชายเธอโชคดีจังเนอะ ...
ของขวัญอะไรรึ เธอ?”
“ก็รถเฟอรรารี่ เครื่องบินเจ็ทโดรน และคฤหาสน
จากผัวมันทั้งสามคน นั่นแหละ”
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ญานี ตอบแบบไมอาย ... แต ศรีสมร อรอุมา
อุษา กลับสําลักอะไรบางอยาง ในลําคอ.
ญานี ยังพูดตอ ดวยน้ําเสียงราบเรียบวา “เนี่ย
หลังเลิกงาน เคาจะขับรถเฟอรรารี มารับเราดวย
ละ”
งานเลี้ยงรุน ปนี้ จัดเปนปแรก เพื่อนทุกคน สนุก
สุดหวี่ยงกับบรรยากาศของงาน ยกเวน ศรีสมร
อรอุมา อุษา รูสึกไมสบายขึ้นมาทันที จึงขอตัว
กลับกอนงานเลิก. สวน ญานี ตองอยูตอ รอลูก
ชายมารับ.
แตจนกระทั่งงานเลิก ก็ไมมีวี่แววลูกมารับ เธอจึง
ออกไปโบกรถแท็กซี่.
จายิ้ม อีกนั่นแหละ ออกมาหาเงินยามวาง โดยมา
รับจางขับแท็กซี่.
“ไปไหนดีครับ” จายิ้ม ถาม หลังญาณีนั่งในรถ.
FADE OUT
END
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