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บทโครงราง (Story Outline)
ภาพยนตร เรื่อง “ชางมันเถอะ พระเจา” (Act of God)
ผูเขียน:
สูดิน ชาวหินฟา โทร. 08 9644 1048
วัน เดือน ป: 12 กันยายน 2554
ความยาวเรื่อง: 45 นาที
แนวคิดของเรื่อง (theme) : พระเจา กับ มนุษย ตางก็มีจิตใจ มีอารมณ มีความรูสึก แตตางกันตรงที่
พระเจาไมตองรับผิดชอบใน วิบากกรรมที่มนุษยกอขึ้น
แนวภาพยนตร (genre) : แอคชั่น–แฟนตาซี (action–fantasy)
ประโยคหลัก (premise): อะไรจะเกิดขึ้น เมื่อพระเจา กับ มนุษยผูเปนขารับใช มีความเห็นไม
ตรงกัน ในการตัดสินพฤติกรรม ของคนสามคน ที่ขัดแยงกัน
เรื่องยอ (synopsis): นักโทษชายสองคน หลังพนโทษ กับ ตองมาผิดใจกันในทางชูสาว จนเปนเหตุ
เกิดการไลลากันในสุสานรถเกาๆ ทั้งสองตอสูกัน ฝายเสียเปรียบหนีมาถึงหนทางตัน ไมรูจะใหใครชวย
นอกจากออนวอนพระเจาใหชวยคุมครอง เมื่อพระเจา กับ มนุษยผูหนึ่งซึ่งจะไดเลื่อนชั้นเปนเทพ เห็น
เหตุการณนั้น ตางก็มีความเห็นขัดแยงกัน วาจะชวยดีหรือไม เพราะอะไร แตไมวาพระเจา หรือ มนุษย ก็
ไมอาจลิขิตชีวิต และกรรม ของคนอื่นได.

โครงสรางเรื่อง (Plot Structure)
องค 1 เริ่มเรื่อง (5 นาที)
เหตุการณ การไลลาชีวิต ในสุสานรถรกราง ระหวาง ชายคนหนึ่ง กับ ชายนิรนามอีกคนหนึ่ง ระหวาง
หลบหนี ชายนิรนามกําลังมองหาใครสักคน ที่พอจะเปนที่พึ่งได โดยที่เขาก็ไมรูวา ขางนอกนั่น ก็มีหญิงคน
หนึ่ง กําลังวิ่งตามหาพวกเขาอยู เขาไมละความพยายาม เขาวิ่งหลบกระสุนไปดวย และ สอดสายสายตาหาผู
ชวยเหลือไปดวย ปนที่เขาถืออยูก็ไรประโยชน เพราะไมมีกระสุนเหลืออยูเลย และเมื่อวิ่งมาถึงมุมอับเปนทาง
ตัน เขาก็ทรุดตัวลงนั่ง พรอมกับกลาวออนวอน ขอรองใหพระเจาชวย ดวยภาษาที่ฟงไมรูเรื่อง พอดีบนหิ้ง
ตรงนั้น มีรูปปนของพระเจาวางอยู
...
พระเจาถึงกับผงะ เมื่อสายตาคูนั้น บรรจบกับสายตาในรูปปนพอดี
ขางๆ พระเจา มีมนุษยผูหนึ่ง ยืนอยูใกลๆ
พระเจา: “นี่ถาเจา ประพฤติตัวแบบคนพวกนี้ เจาคงไมมีโอกาส จะไดมายืนอยูเคียงขางขาหรอกนะ”
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มนุษย: “ขอบคุณ ที่ทานเมตตามนุษยอยางขา”
พระเจา: “ดูคนพวกนั้นซิ ทําอะไรกัน ชางไมเกรงใจพระเจาบางเลย ทั้งๆ ที่เคยกลาวคําภักดีตอหนาขา”
มนุษย: “พวกเขาทําอะไรผิดอยางนั้น รึ”
…
ภาพหนึ่งก็อุบัติขึ้นตอหนาพระเจาและมนุษยผูนั้น มองเห็นประวัติความเปนมาของชายสองคนนั้น

องค 2 ดําเนินเรื่อง (เวลา 35 นาที)
ชายคนแรกชื่อ แมน คนที่สองชื่อ หลุยส พวกเขาทั้งสองคน เคยติดคุกในเรือนจําแหงหนึ่ง อยูแดน
เดียวกันมาหลายป หลุยส ติดคุกคดีพนัน แหกคุกและถูกจับกลับเขามาใหม สวน แมน ติดคุกคดียักยอก
ทรัพยของธนาคาร พวกเขาสาบานจะเปนเพื่อนรักกัน พวกเขาเคยผานพิธีรับศีลในคุกมาดวยกันทั้งคู เวลา
ผานมา พวกเขารวมกิน รวมดื่ม และรักกันเหมือนพี่นอง แมน มักเลาเรื่องภรรยาของเขาใหเพื่อนฟงอยู
บอยๆ เขารักภรรยาของเขามาก ตั้งแตพลัดพลากจากกัน ก็ไมสามารถติดตอกันไดอีกเลย เขาบอกกับเพื่อน
วา เมื่อพนโทษออกไป เขาจะตองรีบไปหาภรรยากอนเปนลําดับแรก สวน หลุยส ชอบเสี่ยงโชคไปเรื่อยๆ ไมมี
หลักแหลงแนนอน
หลุยส พนโทษกอน แตเขาก็ยังเลือกทางเดินชีวิตที่วนเวียนอยูกับปากประตูคุก เขาไดรับการติดตอให
คุมบอนการพนันชื่อดังแหงหนึ่ง และ คอยติดตามทวงหนี้ใหแกเจาพออิทธิพล ทําใหเขามีเงิน และซื้อปนไวติด
ตัว 1 กระบอก ตอมาเขาไปติดพันกับหญิงหมายผูหนึ่งในบอน ชื่อ หลิว เธอเปนคนจายหนัก และดื่มจัด ไมมี
ใครรูวาเธอไปเอาเงินมาจากที่ไหน ในที่สุดเขาและเธอ ก็ตกลงไดเสียเปนผัวเมียกัน
ไมนาน แมน ก็พนโทษจากคุก เขากลับบาน และตรงไปหาภรรยาทันที
เมื่อเขาเขาไปในบาน เขาเห็น ภรรยาของเขา ซึ่งก็คือ หลิว กําลังสมสูกับชายผูหนึ่ง เขาแทบจะเปนบา
เมื่อชายชูผูนั้น คือ หลุยส ที่สาบานเปนเพื่อนกันตั้งแตอยูในคุก เขาโกรธมาก หลิวเองก็ตกใจไมนอย ถึงกับ
อุทานวา แมนตายไปแลว แตแมนไมฟงคําอธิบายใดๆ ทั้งสิ้น เขาหายไปในบานสักครู ควาปนลูกซอง ตรง
เขาหาเพื่อนทันที แตหลุยสไวกอน รีบหลบไปกอน กอนที่จะยิงตอสูกันในสุสานรถเการกราง แตหลุยสเปน
ฝายถอยเสียมากกวา เพราะปนกระบอกเล็กกวา
นั่นแหละ คือสาเหตุที่ทําใหเขาตองถูกไลลา
...
มนุษย: “แตวา ทานจะไมใหโอกาสพวกเขากลับตัวเลยรึทาน”
พระเจา: “มันจะมีประโยชนอะไร กับคนตลบตะแลงพวกนั้น เจาไมเห็นพฤติกรรมในคุกของพวกมันรึ”
ภาพ แมน กับ หลุยส ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง กอนนอนทุกคืน พวกเขาจะสวดมนต และขอพร จาก
พระเจาทุกครั้ง
พระเจา: “นั่นมันหลอกลวงขาชัดๆ เจาไมเห็นรึไง”
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มนุษย: “หนอย มันบังอาจนัก ที่กลาหลอกพระเจาอยางทาน”
พระเจา: “ใชแลว ดูซิ มันบอกวาจะบูชาขา จะศรัทธา เชื่อมั่นในตัวขา แตแลว พวกมันก็โกหก กลับไป
ทําในสิ่งที่ขาไมชอบใจ ทําในสิ่งที่ขาหามไมใหทํา แลวจะไมใหขาเจ็บใจไดอยางไร มันโกหกสิ้นดี”
…
หลิว วิ่งกระหืดกระหอบ มาถึงตรงทางเขาสุสานรถนั่น เสียงปนดัง ทําใหเธอวิ่งตามเขาไปขางใน
หลุยสกับแมน ยิงปนตอสูกัน กระสุนปนของหลุยส วิ่งเฉียดรูปปนพระเจาไป จนทําใหพระเจาถึงกับ
ผงะ เล็กนอย แตไมมีอะไรเกิดขึ้น บรรยากาศการสนทนายังคงดําเนินตอไป
…
มนุษย: “แลวทานจะทําอยางไร กับคนพวกนี้ละทาน”
พระเจา: “ขารึ จะทําอะไรพวกมันได จะสาปแชง ก็ไมใชหนาที่ของขา ”
มนุษย: “อาว ทานเปนถึงพระเจา ก็ใชอิทธิฤทธิ์ที่ทานมี ลงโทษพวกเขาซิ”
พระเจา: “เจาไมรูอะไรอีกแลว ขาไมมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย อยางที่พวกเจาเขาใจหรอก ขาเองถูก
กําหนดใหเปนผูทรงไวซึ่งเมตตาตอมวลมนุษย แลวขาจะสาปแชงพวกเขาไดอยางไร”
มนุษย: “ก็ทานเปนผูสรางทุกอยางบนโลกนี้ ทําไม ทานจะสรางกฏหรือบทลงโทษผูกระทําผิด ไมได
เชียวหรือ”
พระเจา: “ไมได”
มนุษย: “ทําไมละ”
พระเจา: “เจาอยาลืมซิ ขาสรางทุกอยางไดก็จริง แตมีอยูสิ่งหนึ่ง ที่ขาไมไดสราง แตมันมีของมัน
กอนที่จะมีขาเสียอีก”
…
บรรยากาศการตอสูของ หลุยส กับ แมน ยังคงดําเนินตอไป หลุยส ควาปนยิงไปที่ แมน แตแมนไว
กวา ปดปลายกระบอกปนใหพนไป กระสุนวิ่งผาเขาไปวงสนทนา ระหวางพระเจา กับ มนุษย จนทําใหทาน
ทั้งสอง ตองรีบหลบวิถีกระสุน แตก็ยังไมเลิกลาในการโตเถียงกัน
…
มนุษย: “อะไรละทาน”
พระเจา: “ก็เจาซาตาน นะซิ มันเที่ยวใชเวทมนต ขูบังคับใหคนพวกนั้น สยบใตคําบัญชาของมัน จน
ขาเองก็ทําอะไรไมได เจาไมเห็นรึ”
มนุษย: “อาว ทานไมไดสราง ซานตานหรอกหรือ”
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พระเจา: “เจาจะบารึไง พระเจาอยางขา ไมโงอยางที่เจาคิดหรอก มีรึ ขาจะสรางผูที่เปนศรัตรูมาเพื่อ
ทําลายขา เจานี่ ชางไรเหตุผลสิ้นดี”
มนุษย: “ขาขออภัย ในฐานะผูดอยปญญา”
...
การตอสู ยังคงดําเนินตอไป คราวนี้ ดูเหมือน หลุยส จะถึงตาจน เขาวิ่งหลบกระสุนไปดวย และ สอด
สายสายตาหาผูชวยเหลือไปดวย ปนที่เขาถืออยูก็ไรประโยชน เพราะไมมีกระสุนเหลืออยูเลย และเมื่อวิ่งมาถึง
มุมอับเปนทางตัน เขาก็ทรุดตัวลงนั่ง พรอมกับกลาวออนวอน ขอรองใหพระเจาชวย ดวยภาษาที่ฟงไมรูเรื่อง
แมน ไดทีเล็งปนไปที่ หลุยส หวังจะสังหาร
…
มนุษย: “วาแต ทานจะทําอยางไรตอไป กับพวกคนชั่วชานั่นละ”
พระเจา: “เจาไมตองกังวลไป ขามีวิธี”
มนุษย: “วิธีอะไรหรือ ทานพอจะบอกไดไหม”
พระเจา: “เจาเอาหูมาใกลๆ ขาซิ ขาจะบอกให”
...
หลิว วิ่งตามมาถึงจุดตึงเครียดพอดี เห็นวาหลุยส เปนฝายเสียเปรียบ ระหวางนั้น มือของเธอกํารูป
พระเจาที่หอยอยูในสรอยคอไวแนน และอธิษฐานบางอยาง สวนอีกมือถือรูปของเธอที่ถายกับแมน ตอนชีวิต
ยังหวานชื่น ภาพความสุขของหนุมสาว ปรากฏขึ้นเพียงชั่วครู ทําใหหลิวคิดแกไขสถานการณ ขณะที่แมน
เดินถือปนเล็งไปที่หลุยส เธอลุกขึ้นพูดหวานลอมใหแมนไวชีวิตหลุยส โดยอางเหตุผลเรื่องบาป วิบากกรรม
และ นรก
…
มนุษย: “ออ ขาเขาใจแลว แหมทานนี่ ชางมีปญญายอดเยี่ยมจริงๆ”
พระเจา: “ก็แนละซิ ขาเปนถึง พระเจา มีรึจะคิดแผนดีๆ ไมเปน”
มนุษย: “แตขาชักไมแนใจเหมือนกันวา แผนของทาน จะไดผลรึ”
พระเจา: “เจาไมเชื่อขาใชไหม นี่เจา ไมศรัทธาในพระเจาอยางขาหรอกรึ”
มนุษย: “ไมใชอยางงั้นหรอก ขาไมไดคิดอยางที่ทานเขาใจ”
พระเจา: “แลวมันยังไง ที่วาเจาคิดไมเหมือนอยางที่ขาเขาใจ”
มนุษย: “ก็... เออ... ก็... ก็ทานไมมีอิทธิฤทธิ์ ไมมีปาฏิหาริยใดๆ ที่จะไปบังคับ หรือลงโทษ ถาพวกคน
ชั่วเหลานั้น ไมทําตามที่ทานสั่ง”
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พระเจา: “ไมจําเปน ขาไมจําเปนตองใชปาฏิหาริย หรืออํานาจใดๆ ไปบังคับขูเข็ญพวกเขาหรอก”
มนุษย: “นี่ถาทาน ไมคิดจะลงโทษคนพวกนั้น ก็จะทําใหเขาไดใจ ลงมือทําในสิ่งที่ชั่วชาเลวทรามมาก
ยิ่งขึ้น พอชาวบานเดือดรอน ทานจะวายังไง ทานรับผิดชอบไหวรึ”
พระเจา: “เจาคิดใหดีซิ ทุกคน ตางก็มีกิเลสตัณหา ดวยกันทั้งนั้น คนพวกนี้แหละจะแยงชิง เขนฆา
กันเอง โดยที่ขาไมตองทําอะไร ใหเสียความเปนพระเจา”
มนุษย: “หมายความวา ทานจะอยูเฉยๆ ปลอยใหทุกอยางแกปญหาของมันเอง อยางงั้นรึ”
พระเจา: “ก็ใชนะสิ”
…
หลิว เห็นวาแมนยังลังเลอยู เธอจึงตัดสินใจ เดินเขาไปยืนขวางทางปน ระหวาง แมน กับ หลุยส
คราวนี้เธอพูดจริงจัง โดยไมสนใจในความรูสึกของหลุยส เธอออนวอนและใหเหตุผลแกแมนวา หลุยสเปน
ผูชายที่ผานเขามาในชีวิตเธอเพียงชั่วคราว เธอไมคิดจริงจังอะไร และพรอมจะคืนดีกับแมน เธอไมอยากให
เขากลับเขาไปในคุกอีกดวยเหตุฆาคนตาย ใหปลอยหลุยสไปเถอะ
แมนคิดหนัก ตัดสินใจไมถูก นี่ก็เมีย นั่นก็เพื่อน คุกก็กลัว แคนก็แคน แตคําสาบานก็ยังค้ําคออยู
…
มนุษย: “นี่ทาน… ถาทานปลอยใหปญหาทุกอยางมันคลี่คลายเอง คนเลวก็ปลอยใหมันทําเลวตอไป
เรื่อยๆ แลวคนดีๆ อยางพวกขาละ ไมเดือดรอนกันไปใหญรึ พวกขาและญาติๆ จะอยูกันยังไง ทานไมคิด
หรอกรึวา ชีวิตของพวกขาจะปลอดภัยหรือไม แลวทรัพยสินอีกละ ถาทานไมยอมทําอะไรเลย นี่นะหรือ พระ
เจา ทานเปนพระเจาประสาอะไรกัน ที่ปลอยใหทุกอยางมันติดสินกันเอง”
พระเจา: “เจาอยาเพิ่งหัวเสีย ตอวาขาใหเสียหายอยางงั้นสิ เจามนุษยผูโงเงา”
มนุษย: “ขานะรึ โงเงา ทานตางหาก ที่ไรปญญา ไรซึ่งอํานาจ ดีแตพูด ปลอยใหพวกคนดีๆ อยางขา
ตองสะสางปญหาดวยตนเอง ทั้งๆ ที่ปญหาเหลานั้น ขาไมไดเปนคนสราง แตพวกคนเลวๆ พวกนั้นตางหาก
ที่เปนคนกอ ทานก็เห็นนี่ แตทานไมคิดที่จะทําอะไรเลย มันหมายความวายังไง”
พระเจา: “เจาอยามาตอเถียงกะขานะ พระเจาจะชวยเฉพาะผูที่ชวยตัวเองไดเทานั้น”
มนุษย: “ก็เพราะยังงี้นะซิ พระเจาอยางทาน จึงไมนาจะมีประโยชน”
…
แมนรูสึกโกรธแคนและอึดอัด เขาระบายความรูสึกตางๆ นานา ตัดพอตอวาหลิว ที่ไมรักตน ไมซื่อสัตย
ตอผัว สวนหลุยสก็กลายเปนเพื่อนทรยศ แมวาหลุยสจะอางเหตุผลวา เขาไมรู และไมตั้งใจจะหักหลังเพื่อน
แตอารมณของแมน ไดพุงมาถึงจุดแตกหัก หลุยสกลัวมาก ออนวอนอธิษฐาน ขอใหพระเจาคุมครอง
…
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พระเจา: “เจาคิดดูใหดีนะ ถาขาชวยมนุษยทุกคน แตมนุษยไมรูจักชวยตัวเอง มันจะมีประโยชนอะไร”
มนุษย: “ออ ทานหาวา มนุษยผูฉลาดอยางพวกขา เอาเปรียบพระเจาอยางทาน อยางงั้นรึ วันๆ เอา
แตรอความชวยเหลือจากพระเจา”
พระเจา: “ไมใชอยางงั้น เจาเขาใจผิด ขาหมายถึงวา หากพวกเจาไมรูจักชวยตัวเอง ไมสามัคคีกัน
จองแตจะเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ไมรูจักใหอภัย ริษยา อาฆาตกันไมหยุดหยอน นั่นแหละ ปญหาที่พวกเจา
กอกันขึ้นมาเอง พระเจาไมเกี่ยวของดวย แตพอมีปญหา พวกเจาก็แหกปากขอความชวยเหลือจากพระเจา
ใครกันแน ที่เปนฝายเอาเปรียบ”
มนุษย: “ตกลง พระเจามีสองมาตรฐานใชไหม”
พระเจา: “อะไรของเจา”
มนุษย: “ก็ทานจะเลือกชวยเฉพาะคนที่ชวยตนเองไดแลวไง สวนคนอีกพวกหนึ่ง ทานกลับปฏิเสธ นี่
มันสองมาตรฐานชัดๆ”
พระเจา: “อะไรของเจาอีกละ ขาไมเขาใจ”
...
เสียงปนดังขึ้นอีกครั้ง หลังเงียบหายไปนาน พระเจาถึงกับผงะ เมื่อหันไปมองเหตุการณขางลางนั่น

องค 3 ทายเรื่อง (เวลา 3 นาที)
หลิว ถูกยิง นอนแนนิ่งจมกองเลือด หางออกไป หลุยสนั่งกุมหัว เชิงรองขอชีวิต ขณะที่ แมนยืน
มองดูเหตุการณ ดวยความพอใจในสิ่งที่ตนตัดสินใจทําลงไป จากนั้น เขาก็เดินจากไปพรอมกับปนในมือ
พระเจาและมนุษย รูสึกงุนงงกับเหตุการณที่เกิดขึ้น ไมคิดวาเรื่องมันจะจบลงแบบนี้
…
แมน กับ หลุยส นั่งดื่มเหลาดวยกัน ในรานเหลาแหงหนึ่งอยางมีความสุข จากบทสนทนาของพวกเขา
ทําใหรูวา เขาสองคนรวมกันกําจัดหลิว หญิงแพศยาลงเสียได เพราะไมอยางนั้น ทรัพยสินที่แมนยักยอกจาก
ธนาคารมาได คงถูกเธอถลุงหมดแนๆ หลุยสก็เห็นดวย ขืนอยูกับนางนี่ตอไป คงตองหมดตัวเชนกัน
จบ.
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