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กรรม เปนของขา ชะตา เปนของพระเจา (Act of God) 
องก 1  

เหตุการณ การไลลาชีวิต ในสุสานรถรกราง ระหวาง ชายคนหน่ึง กับ ชายนิรนามอีกคนหน่ึง 
ระหวางหลบหนี ชายนิรนามกําลังมองหาใครสักคน ท่ีพอจะเปนท่ีพึ่งได โดยท่ีเขาก็ไมรูวา ขางนอกน่ัน ก็มี
หญิงคนหน่ึง กําลังวิ่งตามหาพวกเขาอยู เขาไมละความพยายาม เขาวิ่งหลบกระสุนไปดวย และ สอดสาย
สายตาหาผูชวยเหลือไปดวย ปนท่ีเขาถืออยูก็ไรประโยชน เพราะไมมีกระสุนเหลืออยูเลย และเม่ือวิ่งมาถึง
มุมอับเปนทางตัน เขาก็ทรุดตัวลงน่ัง พรอมกับกลาวออนวอน ขอรองใหพระเจาชวย ดวยภาษาท่ีฟงไมรู
เรื่อง พอดีบนห้ิงตรงน้ัน มีรูปปนของพระเจาวางอยู 

... 

พระเจาถึงกับผงะ เม่ือสายตาคูน้ัน บรรจบกับสายตาในรูปปนพอดี  
ขางๆ พระเจา มีมนุษยผูหน่ึง ยืนอยูใกลๆ  
พระเจา: “น่ีถาเจา ประพฤติตัวแบบคนพวกน้ี เจาคงไมมีโอกาส จะไดมายืนอยูเคียงขางขาหรอก

นะ” 
มนุษย: “ขอบคุณ ท่ีทานเมตตามนุษยอยางขา” 
พระเจา: “ดูคนพวกน้ันซิ ทําอะไรกัน ชางไมเกรงใจพระเจาบางเลย ท้ังๆ ท่ีเคยกลาวคําภักดีตอหนา

ขา”  
มนุษย: “พวกเขาทําอะไรผิดอยางน้ัน ร”ึ 
… 

ภาพหน่ึงก็อุบัติขึ้นตอหนาพระเจาและมนุษยผูน้ัน มองเห็นประวัติความเปนมาของชายสองคนน้ัน 

องก 2  
ชายคนแรกช่ือ แมน คนท่ีสองช่ือ หลุยส พวกเขาท้ังสองคน เคยติดคุกในเรือนจําแหงหน่ึง อยูแดน

เดียวกันมาหลายป หลุยส ติดคุกคดีพนัน แหกคุกและถูกจับกลับเขามาใหม สวน แมน ติดคุกคดียักยอก
ทรัพยของธนาคาร พวกเขาสาบานจะเปนเพ่ือนรักกัน พวกเขาเคยผานพิธีรับศีลในคุกมาดวยกันท้ังคู เวลา
ผานมา พวกเขารวมกิน รวมด่ืม และรักกันเหมือนพ่ีนอง แมน มักเลาเรื่องภรรยาของเขาใหเพ่ือนฟงอยู
บอยๆ เขารักภรรยาของเขามาก ตั้งแตพลัดพลากจากกัน ก็ไมสามารถติดตอกันไดอีกเลย เขาบอกกับ
เพ่ือนวา เม่ือพนโทษออกไป เขาจะตองรีบไปหาภรรยากอนเปนลําดับแรก สวน หลุยส ชอบเสี่ยงโชคไป
เรื่อยๆ ไมมีหลักแหลงแนนอน 

หลุยส พนโทษกอน แตเขาก็ยังเลือกทางเดินชีวิตท่ีวนเวียนอยูกับปากประตูคุก เขาไดรับการติดตอ
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ใหคุมบอนการพนันช่ือดังแหงหน่ึง และ คอยติดตามทวงหน้ีใหแกเจาพออิทธิพล ทําใหเขามีเงิน และซื้อปน
ไวติดตัว 1 กระบอก ตอมาเขาไปติดพันกับหญิงหมายผูหน่ึงในบอน ชื่อ หลิว เธอเปนคนจายหนัก และด่ืม
จัด ไมมีใครรูวาเธอไปเอาเงินมาจากท่ีไหน ในท่ีสุดเขาและเธอ ก็ตกลงไดเสียเปนผัวเมียกัน 

ไมนาน แมน ก็พนโทษจากคุก เขากลับบาน และตรงไปหาภรรยาทันที  
เม่ือเขาเขาไปในบาน เขาเห็น ภรรยาของเขา ซึ่งก็คือ หลิว กําลังสมสูกับชายผูหน่ึง เขาแทบจะเปน

บา เม่ือชายชูผูน้ัน คือ หลุยส ท่ีสาบานเปนเพื่อนกันตั้งแตอยูในคุก เขาโกรธมาก หลิวเองก็ตกใจไมนอย 
ถึงกับอุทานวา แมนตายไปแลว แตแมนไมฟงคําอธิบายใดๆ ท้ังสิ้น เขาหายไปในบานสักครู ควาปนลูกซอง 
ตรงเขาหาเพ่ือนทันที แตหลุยสไวกอน รีบหลบไปกอน กอนท่ีจะยิงตอสูกันในสุสานรถเการกราง แตหลุยส
เปนฝายถอยเสียมากกวา เพราะปนกระบอกเล็กกวา 

น่ันแหละ คือสาเหตุท่ีทําใหเขาตองถูกไลลา 
... 

มนุษย: “แตวา ทานจะไมใหโอกาสพวกเขากลับตัวเลยรึทาน” 
พระเจา: “มันจะมีประโยชนอะไร กับคนตลบตะแลงพวกน้ัน เจาไมเห็นพฤติกรรมในคุกของพวกมัน

รึ” 
ภาพ แมน กับ หลุยส ปรากฏขึ้นมาอีกคร้ังหน่ึง กอนนอนทุกคืน พวกเขาจะสวดมนต และขอพร 

จากพระเจาทุกคร้ัง 
พระเจา: “น่ันมันหลอกลวงขาชัดๆ เจาไมเห็นรึไง” 
มนุษย: “หนอย มันบังอาจนัก ท่ีกลาหลอกพระเจาอยางทาน” 
พระเจา: “ใชแลว ดูซิ มันบอกวาจะบูชาขา จะศรัทธา เช่ือม่ันในตัวขา แตแลว พวกมันก็โกหก 

กลับไปทําในสิ่งท่ีขาไมชอบใจ ทําในสิ่งท่ีขาหามไมใหทํา แลวจะไมใหขาเจ็บใจไดอยางไร มันโกหกสิ้นดี” 
… 

หลิว วิ่งกระหืดกระหอบ มาถึงตรงทางเขาสุสานรถน่ัน เสียงปนดัง ทําใหเธอวิ่งตามเขาไปขางใน 
หลุยสกับแมน ยิงปนตอสูกัน กระสุนปนของหลุยส วิ่งเฉียดรูปปนพระเจาไป จนทําใหพระเจาถึงกับ

ผงะ เล็กนอย แตไมมีอะไรเกิดขึ้น บรรยากาศการสนทนายังคงดําเนินตอไป 
… 

มนุษย: “แลวทานจะทําอยางไร กับคนพวกน้ีละทาน” 
พระเจา: “ขารึ จะทําอะไรพวกมันได จะสาปแชง ก็ไมใชหนาท่ีของขา ” 
มนุษย: “อาว ทานเปนถึงพระเจา ก็ใชอิทธิฤทธ์ิท่ีทานมี ลงโทษพวกเขาซิ” 
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พระเจา: “เจาไมรูอะไรอีกแลว ขาไมมีอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย อยางท่ีพวกเจาเขาใจหรอก ขาเองถูก
กําหนดใหเปนผูทรงไวซึ่งเมตตาตอมวลมนุษย แลวขาจะสาปแชงพวกเขาไดอยางไร” 

มนุษย: “ก็ทานเปนผูสรางทุกอยางบนโลกน้ี ทําไม ทานจะสรางกฏหรือบทลงโทษผูกระทําผิด ไมได
เชียวหรือ” 

พระเจา: “ไมได” 
มนุษย: “ทําไมละ” 
พระเจา: “เจาอยาลืมซิ ขาสรางทุกอยางไดก็จริง แตมีอยูสิ่งหน่ึง ท่ีขาไมไดสราง แตมันมีของมัน 

กอนท่ีจะมีขาเสียอีก” 
… 

บรรยากาศการตอสูของ หลุยส กับ แมน ยังคงดําเนินตอไป หลุยส ควาปนยิงไปท่ี แมน แตแมนไว
กวา ปดปลายกระบอกปนใหพนไป กระสุนวิ่งผาเขาไปวงสนทนา ระหวางพระเจา กับ มนุษย จนทําใหทาน
ท้ังสอง ตองรีบหลบวิถีกระสุน แตก็ยังไมเลิกลาในการโตเถียงกัน 

… 

มนุษย: “อะไรละทาน” 
พระเจา: “ก็เจาซาตาน นะซิ มันเท่ียวใชเวทมนต ขูบังคับใหคนพวกน้ัน สยบใตคําบัญชาของมัน จน

ขาเองก็ทําอะไรไมได เจาไมเห็นรึ” 
มนุษย: “อาว ทานไมไดสราง ซานตานหรอกหรือ” 
พระเจา: “เจาจะบารึไง พระเจาอยางขา ไมโงอยางท่ีเจาคิดหรอก มีรึ ขาจะสรางผูท่ีเปนศรัตรูมา

เพ่ือทําลายขา เจาน่ี ชางไรเหตุผลสิ้นดี” 
มนุษย: “ขาขออภัย ในฐานะผูดอยปญญา” 
... 

การตอสู ยังคงดําเนินตอไป คราวน้ี ดูเหมือน หลุยส จะถึงตาจน เขาวิ่งหลบกระสุนไปดวย และ 
สอดสายสายตาหาผูชวยเหลือไปดวย ปนท่ีเขาถืออยูก็ไรประโยชน เพราะไมมีกระสุนเหลืออยูเลย และเม่ือ
วิ่งมาถึงมุมอับเปนทางตัน เขาก็ทรุดตัวลงน่ัง พรอมกับกลาวออนวอน ขอรองใหพระเจาชวย ดวยภาษาท่ี
ฟงไมรูเรื่อง 

แมน ไดทีเล็งปนไปท่ี หลุยส หวังจะสังหาร 
… 

มนุษย: “วาแต ทานจะทําอยางไรตอไป กับพวกคนชั่วชาน่ันละ” 

 P l o t  Ou t l i n e  :  Ac t  o f  God   by  SUDIN CHAOHINFA ,  f i lm  s choo l .   
 



 5.

พระเจา: “เจาไมตองกังวลไป ขามีวิธี” 
มนุษย: “วิธีอะไรหรือ ทานพอจะบอกไดไหม” 
พระเจา: “เจาเอาหูมาใกลๆ ขาซิ ขาจะบอกให” 
... 

หลิว วิ่งตามมาถึงจุดตึงเครียดพอดี เห็นวาหลุยส เปนฝายเสียเปรียบ ระหวางน้ัน มือของเธอกํารูป
พระเจาท่ีหอยอยูในสรอยคอไวแนน และอธิษฐานบางอยาง สวนอีกมือถือรูปของเธอท่ีถายกับแมน ตอน
ชีวิตยังหวานชื่น ภาพความสุขของหนุมสาว ปรากฏขึ้นเพียงช่ัวครู ทําใหหลิวคิดแกไขสถานการณ ขณะท่ี
แมน เดินถือปนเล็งไปท่ีหลุยส เธอลุกข้ึนพูดหวานลอมใหแมนไวชีวิตหลุยส โดยอางเหตุผลเรื่องบาป วิบาก
กรรม และ นรก 

… 

มนุษย: “ออ ขาเขาใจแลว แหมทานน่ี ชางมีปญญายอดเยี่ยมจริงๆ” 
พระเจา: “ก็แนละซิ ขาเปนถึง พระเจา มีรึจะคิดแผนดีๆ ไมเปน” 
มนุษย: “แตขาชักไมแนใจเหมือนกันวา แผนของทาน จะไดผลร”ึ 
พระเจา: “เจาไมเช่ือขาใชไหม น่ีเจา ไมศรัทธาในพระเจาอยางขาหรอกรึ” 
มนุษย: “ไมใชอยางงั้นหรอก ขาไมไดคิดอยางท่ีทานเขาใจ” 
พระเจา: “แลวมันยังไง ท่ีวาเจาคิดไมเหมือนอยางท่ีขาเขาใจ” 
มนุษย: “ก็... เออ... ก็... ก็ทานไมมีอิทธิฤทธ์ิ ไมมีปาฏิหาริยใดๆ ท่ีจะไปบังคับ หรือลงโทษ ถาพวก

คนช่ัวเหลาน้ัน ไมทําตามท่ีทานสั่ง” 
พระเจา: “ไมจําเปน ขาไมจําเปนตองใชปาฏิหาริย หรืออํานาจใดๆ ไปบังคับขูเข็ญพวกเขาหรอก” 
มนุษย: “น่ีถาทาน ไมคิดจะลงโทษคนพวกน้ัน ก็จะทําใหเขาไดใจ ลงมือทําในสิ่งท่ีชั่วชาเลวทราม

มากย่ิงข้ึน พอชาวบานเดือดรอน ทานจะวายังไง ทานรับผิดชอบไหวรึ” 
พระเจา: “เจาคิดใหดีซิ ทุกคน ตางก็มีกิเลสตัณหา ดวยกันท้ังน้ัน คนพวกน้ีแหละจะแยงชิง เขนฆา

กันเอง โดยท่ีขาไมตองทําอะไร ใหเสียความเปนพระเจา” 
มนุษย: “หมายความวา ทานจะอยูเฉยๆ ปลอยใหทุกอยางแกปญหาของมันเอง อยางงั้นร”ึ 
พระเจา: “ก็ใชนะสิ” 
… 

หลิว เห็นวาแมนยังลังเลอยู เธอจึงตัดสินใจ เดินเขาไปยืนขวางทางปน ระหวาง แมน กับ หลุยส 
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คราวน้ีเธอพูดจริงจัง โดยไมสนใจในความรูสึกของหลุยส เธอออนวอนและใหเหตุผลแกแมนวา หลุยสเปน
ผูชายท่ีผานเขามาในชีวิตเธอเพียงช่ัวคราว เธอไมคิดจริงจังอะไร และพรอมจะคืนดีกับแมน เธอไมอยากให 
เขากลับเขาไปในคุกอีกดวยเหตุฆาคนตาย ใหปลอยหลุยสไปเถอะ  

แมนคิดหนัก ตัดสินใจไมถูก น่ีก็เมีย น่ันก็เพ่ือน คุกก็กลัว แคนก็แคน แตคําสาบานก็ยังคํ้าคออยู 
… 

มนุษย: “น่ีทาน… ถาทานปลอยใหปญหาทุกอยางมันคลี่คลายเอง คนเลวก็ปลอยใหมันทําเลวตอไป
เรื่อยๆ แลวคนดีๆ อยางพวกขาละ ไมเดือดรอนกันไปใหญรึ พวกขาและญาติๆ จะอยูกันยังไง ทานไมคิด
หรอกรึวา ชีวิตของพวกขาจะปลอดภัยหรือไม แลวทรัพยสินอีกละ ถาทานไมยอมทําอะไรเลย น่ีนะหรือ 
พระเจา ทานเปนพระเจาประสาอะไรกัน ท่ีปลอยใหทุกอยางมันติดสินกันเอง” 

พระเจา: “เจาอยาเพิ่งหัวเสีย ตอวาขาใหเสียหายอยางงั้นสิ เจามนุษยผูโงเงา” 
มนุษย: “ขานะรึ โงเงา ทานตางหาก ท่ีไรปญญา ไรซึ่งอํานาจ ดีแตพูด ปลอยใหพวกคนดีๆ อยาง

ขา ตองสะสางปญหาดวยตนเอง ท้ังๆ ท่ีปญหาเหลาน้ัน ขาไมไดเปนคนสราง แตพวกคนเลวๆ พวกน้ัน
ตางหาก ท่ีเปนคนกอ ทานก็เห็นน่ี แตทานไมคิดท่ีจะทําอะไรเลย มันหมายความวายังไง” 

พระเจา: “เจาอยามาตอเถียงกะขานะ พระเจาจะชวยเฉพาะผูท่ีชวยตัวเองไดเทาน้ัน” 
มนุษย: “ก็เพราะยังงี้นะซิ พระเจาอยางทาน จึงไมนาจะมีประโยชน” 
… 

แมนรูสึกโกรธแคนและอึดอัด เขาระบายความรูสึกตางๆ นานา ตัดพอตอวาหลิว ท่ีไมรักตน ไม
ซื่อสัตยตอผัว สวนหลุยสก็กลายเปนเพื่อนทรยศ แมวาหลุยสจะอางเหตุผลวา เขาไมรู และไมตั้งใจจะหัก
หลังเพ่ือน แตอารมณของแมน ไดพุงมาถึงจุดแตกหัก หลุยสกลัวมาก ออนวอนอธิษฐาน ขอใหพระเจา
คุมครอง 

… 

พระเจา: “เจาคิดดูใหดีนะ ถาขาชวยมนุษยทุกคน แตมนุษยไมรูจักชวยตัวเอง มันจะมีประโยชน
อะไร” 

มนุษย: “ออ ทานหาวา มนุษยผูฉลาดอยางพวกขา เอาเปรียบพระเจาอยางทาน อยางงั้นรึ วันๆ 
เอาแตรอความชวยเหลือจากพระเจา” 

พระเจา: “ไมใชอยางงั้น เจาเขาใจผิด ขาหมายถึงวา หากพวกเจาไมรูจักชวยตัวเอง ไมสามัคคีกัน 
จองแตจะเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ไมรูจักใหอภัย ริษยา อาฆาตกันไมหยุดหยอน น่ันแหละ ปญหาท่ีพวกเจา
กอกันข้ึนมาเอง พระเจาไมเกี่ยวของดวย แตพอมีปญหา พวกเจาก็แหกปากขอความชวยเหลือจากพระเจา 
ใครกันแน ท่ีเปนฝายเอาเปรียบ” 
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มนุษย: “ตกลง พระเจามีสองมาตรฐานใชไหม” 
พระเจา: “อะไรของเจา” 
มนุษย: “ก็ทานจะเลือกชวยเฉพาะคนท่ีชวยตนเองไดแลวไง สวนคนอีกพวกหนึ่ง ทานกลับปฏิเสธ 

น่ีมันสองมาตรฐานชัดๆ” 
พระเจา: “อะไรของเจาอีกละ ขาไมเขาใจ” 
... 

เสียงปนดังข้ึนอีกคร้ัง หลังเงียบหายไปนาน พระเจาผงะ เม่ือหันไปมองเหตุการณขางลางน่ัน 

องก 3  
หลิว ถูกยิง นอนแนน่ิงจมกองเลือด หางออกไป หลุยสน่ังกุมหัว เชิงรองขอชีวิต ขณะท่ี แมนยืน

มองดูเหตุการณ ดวยความพอใจในสิ่งท่ีตนตัดสินใจทําลงไป จากน้ัน เขาก็เดินจากไปพรอมกับปนในมือ 
พระเจาและมนุษย รูสึกงุนงงกับเหตุการณท่ีเกิดขึ้น ไมคิดวาเรื่องมันจะจบลงแบบน้ี 
… 

แมน กับ หลุยส น่ังด่ืมเหลาดวยกัน ในรานเหลาแหงหน่ึงอยางมีความสุข จากบทสนทนาของพวก
เขา ทําใหรูวา เขาสองคนรวมกันกําจัดหลิว หญิงแพศยาลงเสียได เพราะไมอยางน้ัน ทรัพยสินท่ีแมน
ยักยอกจากธนาคารมาได คงถูกเธอถลุงหมดแนๆ หลุยสก็เห็นดวย ขืนอยูกับนางน่ีตอไป คงตองหมดตัว
เชนกัน 

 

จบ 
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ขอมูลเกี่ยวกับเร่ือง (Title information) 
ผูเขียน: ดิน หิน ฟา (สูดิน ชาวหินฟา) 
ความยาวเรื่อง: 100 นาที 

แนวคิดของเรื่อง (theme) 

พระเจา กับ มนุษย ตางก็มีจิตใจ มีอารมณ มีความรูสึก แตตางกันตรงท่ี พระเจาไมตองรับผิดชอบ
ใน วิบากกรรมท่ีมนุษยกอขึ้น 

แนวภาพยนตร (genre) 

แอคช่ัน–แฟนตาซี (action–fantasy) 

เรื่องยอ (synopsis)  

แมน กับ หลุยส นักโทษชายสองคน หลังพนโทษ กับ ตองมาผิดใจกันในทางชูสาว กับผูหญิงชื่อ 
หลิว จนเปนเหตุเกิดการไลลากันในสุสานรถเกาๆ ท้ังสองตอสูกัน ฝายเสียเปรียบหนีมาถึง
หนทางตัน ไมรูจะใหใครชวย นอกจากออนวอนพระเจาใหชวยคุมครอง เม่ือพระเจา กับ มนุษยผู
หน่ึง ซึ่งจะไดเลื่อนชั้นเปนเทพ เห็นเหตุการณน้ัน ตางก็มีความเห็นขัดแยงกัน วาจะชวยดีหรือไม 
เพราะอะไร แตไมวาพระเจา หรือ มนุษย ก็ไมอาจลิขิตชีวิต และกรรม ของคนอ่ืนได. 
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