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เขาหาวาผมบา (Illusions) 
องก 1 

ผมชื่อ นนทวัฒน หรือ นน ผมมีอาชีพขับรถรับจางอิสระ ไมใชแท็กซี่ ไมมีสังกัด รับสงของ สงขาว 
และสงคน เครดิตของผมคือ สงของครบถวน ถึงท่ี ตรงเวลา และปลอดภัย โดยท่ีไมตองมีประกันภัย แต
คาบริการแพงหนอย ซึ่งลูกคาก็ยอมรับได เพราะผมเปนบุคคลเพียงคนเดียวท่ีรูเสนทางลัดทางเลี่ยงทุกซอก
ทุกมุมในเมืองน้ี และตางพื้นท่ี แนละทําใหผมมีเงิน และมีผูหญิง 

คร้ังหลังสุด ผมเกือบจะมีปากเสียงกับนายจางคนหน่ึง ท่ีไมจายคาแรงผม หาวาผมสงของใหผิดคน 
แตชั่งมันเถอะตั้งแตทํางานน้ีมา ถูกโกงสักคร้ังก็ไมเห็นจะเปนไร 

ผมไดรับคําสั่งจากชายนิรนามผูหน่ึง ใหขับรถไปรอรับผูโดยสารคนหน่ึงท่ีทารถ (อยูติดกับคลินิค) 
โดยเขาจายเปนคาจางลวงหนา ผมจะรูวาเปนใครก็ตอเม่ือเขาจะเปนฝายมาหาผมเอง ผมจึงไปพบนายทา 
นายทาขอดูหลักฐาน ผมเอาหลักฐานใหดู แลวใหเขาคิวรอ 

องก 2 
ระหวางรอ ผมมีโอกาสรูจักกับคนคนหน่ึง ซึ่งแสดงตนเปนมิตรกับผม เขาช่ือโกวิท และใหท่ีอยูผมไว 

ผมรออยูนานก็ไมเห็นมีใครมา แตมีเสียงโทรศัพทจากนายจางนิรนามวา วันน้ีเขาขอเลื่อนนัด พรุงใหมาใหม 
ตอมา ผมไดรับขอความลึกลับ มีคนขูจะฆาผม ท่ีผมไปยุงกับเมียของเขา ซึ่งผมก็ไมรูวาผูหญิงท่ีผม

คบดวยเปนเมียของใคร เพราะผมก็มีผูหญิงหลายคน 
ผมกลุมใจท่ีมีเหตุการณขูฆา จึงนัดพบกับโกวิท ผูซึ่งเคยใหท่ีอยูผมไว และขอคําแนะนําจากเขา ผม

วิเคราะหจากคําบอกเลาของเขาวา คนท่ีผมไดรับคําสั่งใหมารับน้ัน อาจเปนมือปนท่ีผมไมรูจัก และมันก็ไม
รูจักผม แตมันไดรับคําสั่งจากผูอยูเบื้องหลัง ใหมาฆาผม เอ หรือวามันจะฆาผมเรื่องผูหญิง เมียของมัน 

ผมไมแนใจ จึงไปหานายทา ขอรองใหเขาคอยแจงเบาะแสใหผมรูวา คนท่ีผมมารับน้ันเปนใคร และ
อยูท่ีไหน 

วันตอมา ผมก็ไดรับคําสั่งจากชายนิรนามคนเดิม ใหไปรับผูโดยสารคนเดิม โดยเขาจายเงินลวงหนา
เหมือนเชนเคย แตผมก็ผิดหวัง ไมพบใครเลย ผมจึงขับรถกลับไปท่ีพัก 

ผมเพิ่มมารูภายหลังจากนายทา เขาเลาใหฟงวา วันนน้ัน ไมนานหลังจากท่ีผมขับรถออกไปแลว  
ผูโดยสารนิรนามผูหน่ึงก็ปรากฏตัว เขาทําตัวคุนเคยกับนายทาเชนเดียวกับผม และเขาขูบังคับนายทาดวย
วา ใหคอยบอกเขาวา ผมเปนใคร กําลังทําอะไรอยู ทาทางมีพิรุธของเขา ทําใหนายทาสงสัยวาอาจเปน
คนรายก็ได เขาจึงไมอยากยุงดวย และทําเปนไมสนใจ 

นายทาไมอยากยุงกับเรื่องวุนๆ ของผม จนผมรูสึกวา ระยะหลังนายทาไมคอยจะเปนมิตรกับผมสัก
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เทาไร และ จากท่ีนายทาเลาใหผมฝง ผมวิเคราะหเอาวา นายทาก็ไมชอบข้ีหนา ผูโดยสารนิรนามคนน้ัน 
ดวยเหมือนกัน 

ทุกครั้งท่ีผมไมสบายใจ เพ่ือนลึกลับท่ีเคยใหท่ีอยูผมไว ก็จะมาใหผมเห็น และคอยเปนเพื่อนพาผมไป
ด่ืมใหหายกลัว หายกลุมใจ เขาคือเพื่อนแทยามท่ีผมเดือดรอน ผมรูสึกเชนน้ันจริงๆ 

หลายครั้งแลวท่ีผมขับรถมาท่ีทารถ เพ่ือมาสืบเบาะแสของคนรายท่ีจะฆาผม และคนรายก็มาท่ีน่ี
เชนเดียวกับผม แตก็คลาดกับผมทุกคร้ัง แนละก็ผมรูความตองการของเขาแลว เรื่องอะไรมันจะโผลหนามา
ใหผมเห็น เม่ือไมสมหวัง ก็รูสึกหัวเสียและจะทํารายนายทา คราวน้ีเขาขูจริงจัง คราวหนานายทาจะตอง
หลอกลอใหผมเจอกับคนรายคนน้ีใหได 

ขณะท่ีผมกําลังอยูกับผูหญิงของผมคนหน่ึง เพ่ือนผูลึกลับก็แอบมาพบผม และบอกวาเขาไปคุยกับ
นายทามา รูแลววา คนท่ีปองรายผมเปนใคร และเขามักจะไปท่ีน่ันในเวลาใด 

คืนถัดมา ผมทนรอมันไมได จึงแอบมาดักซุมท่ีหลังทารถ และผมก็เปนฝายเห็นเขากอน ในขณะท่ีเขา
กําลังพูดโทรศัพทกับคนคนหน่ึง ซึ่งผมเดาเอาวาคนท่ีเขาคุยดวย คือคนเดียวกับนายจางนิรนามน่ันเอง ผม
ปะติดปะตอเร่ืองราวท้ังหมด ตั้งแตผมไดรับขอความขูจะฆาเรื่องผูหญิง และถูกวาจางใหมารับศัตรูเพ่ือกําจัด
ผม โดยผูวาจางคือคนคนเดียวกัน มินาละเขาจึงยอมจายเงินลวงหนาใหกอน เพ่ือใหผมตายใจ  

เม่ือผมเผชิญหนากับเขาตัวตอตัว ผมเพิ่งรูวันน้ีเองวา เขาก็มีรูปรางไมตางจากผมสักเทาไร เขามุง
รายกับผมกอน เขาชักปนพกออกมา เดินตรงรี่เขาหาผม ผมตัวชาไปครูหน่ึง ไมคิดวาเขาจะเลนรุนแรง แต
แคแวบเดียว ผมถีบเขาอ้ีตัวหน่ึงไปชนเขา จนเซไป เขาตอบโตผมดวยการลั่นกระสุนใสผมหน่ึงนัด โชคดี ท่ี
มันยิงไมถูก เพราะมันก็เจอลูกสวนของผมเหมือนกัน ผมเขาประชิดตัวทันที ตอสูกันชุลมุน โตะเกาอ้ี และ
ขาวของอ่ืนๆ ลมระเนระนาด ปนของมันตกไปอยูซะท่ีไหนไมรู ผลการตอสู เขาเปนฝายพายแพหนีรอดไปได 
และท้ิงรอยเลือดไวบนพ้ืนเปนทาง แตรางกายของผมก็ยับเยินพอๆ กัน จึงไมอาจตามมันไปได ขณะนั้น
เพ่ือนลึกลับของผมก็โผลมาพอดี ผมรูสึกไมพอใจนิดๆ ท่ีทําไมเขามาเสนอหนาเอาตอนน้ี เขานาจะมากอน
หนาน้ีจะไดชวยจับมันสงตํารวจ 

จากน้ัน ผมก็พารางท่ียับเยิน ไปแจงความที่สถานีตํารวจวาถูกทําราย ตํารวจบันทึกแจงความไว
กอน และบอกวา พรุงน้ีเชาใหมาใหการท่ีสถานีอีกครั้ง 

รุงเชาสิ่งแรกท่ีผมจําเปนตองทํากอนคือ ไปหาหมอที่คลินิคท่ีอยูใกลๆ ดูเหมือนวา หมอกับผูชวย
หมอ กําลังรอผมอยูพอดี ราวกับวาเขารูลวงหนาวาผมจะพารางอันยับเยินมาพบเขา 

ในขณะท่ีเขาทําแผล ตรวจสภาพรางกายของผม หมอก็สอบถามผม เหมือนผมเปนคนไขประจํา 
ท้ังๆ ท่ีผมเพิ่งมาหาหมอครั้งแรก ทําไมเขาจึงรูเรื่องของผมดี และพยายามบอกผมวา สิ่งท่ีผมเห็นกับสิ่งท่ี
ผมทําน้ันเปนเพราะผมทําตัวเอง ผมรูสึกโกรธหมอ ท่ีมาดูถูกความทรงจําของผม หาวาผมเพอเจอ ผมจึง
เลาความจริงใหหมอฟงอีกรอบ แตดูเหมือนวาหมอรูสึกเฉื่อยชากับสิ่งท่ีผมเลา 
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ผมไปใหการกับสารวัตรสืบสวนสอบสวน ท่ีสถานีตํารวจตามนัด ผมใหการหมดเปลือกวา กอนหนา
น้ัน ผมถูกขูฆาถาผมยังไมเลิกยุงกับผูหญิงของเขา ผมจะรูไดอยางไรเลาวาผูหญิงคนไหนเปนเมียของใคร ก็
พวกเธอเหลาน้ัน มาบริการผมเอง และในท่ีสุดผมถูกลอบทําราย ทุกอยางเหมือนถูกวางแผนไวหมดแลว 
แตตํารวจไมเช่ือ และบอกผมวา จากการไปตรวจสอบท่ีเกิดเหตุ ไมมีรองรอยคนราย ไมมีรอยเลือดของ
คนราย จะมีก็แตกองเศษไมของโตะเกาอ้ีเกาท่ีชํารุดแลว เอาอีกแลว ตํารวจพูดเหมือนหมออีกแลว ผมรูสึก
สับสนผสมกับความโกรธ เกือบจะชกหนาตํารวจ แต เสียงโทรศัพทแทรกเขามาเสียกอน สารวัตรขอตัวไป
รับสาย น่ันแหละ จิตใจผมก็ดีขึ้นนิดหน่ึง สักครู ก็กลับเขามาใหม พรอมกับสุมเอาภาพถายคนราย มาใหผม
ดู ... น่ันเลย เขาคนน้ันน่ันแหละคือคนรายท่ีทํารายผมเม่ือคืนน้ี 

ตํารวจมองหนากัน และบอกกับผมวา ชายในรูปน่ันก็คือตัวผม น่ีตํารวจเลนเกมบาๆ อะไรกับผมอีก
ละน่ี จากน้ันก็เอาอีกรูปหน่ึงมาใหผมดู และขอใหผมช้ีรูปถายของนายทา วาเปนคนไหน ผมก็ใหความ
รวมมือกับตํารวจโดยดี ตํารวจก็มองหนากันอีก และตํารวจนายหนึ่งพูดวาผมคงเปนบาไปแลว ก็คนในรูปท่ี
ผมชี้น่ัน คือหมอท่ีคลิกนิคใกลๆ ทารถตางหาก ไมใชนายทาสักหนอย ยิ่งสรางความงุนงงใหแกผมหนักข้ึน 
ผมทําทาหงุดหงิด เอะอะโวยวาย แตผมก็สงบลงได เพราะถาผมยังด้ือดึงแบบน้ี จะสงผมเขาหองขัง ผม
กลัวหองขัง ผมจึงจําเปนตองสงบลง ตํารวจท่ีสอบสวนผม พากันไปใหหางจากตัวผม ปรึกษากันงุบงิบอยู
พักใหญ แลวสารวัตร ก็มาบอกกับผมวา ตํารวจจะปลอยผมไป สวนเรื่องคนราย ตํารวจจะติดตามจับกุม
ภายหลัง 

องก 3 
ผมเดินออกจากสถานีตํารวจ สอดสายสายตามองหาเพื่อนนิรนามของผม เขาหายไปไหนแลว เขา

นาจะปรากฏตัวใหผมเห็นตอนน้ี ผมเดินผานคลินิก โชคเขาขางผมแลว ผมเห็นเพื่อนนิรนามของผมกําลัง
คุยกับหมออยู ผมจึงเขาไปเพื่อพบเขา 

เม่ือผมเขาไปในคลิกนิก ก็ไมพบเขาแลว พบแตผูชวยและหมอเพียงสองคน หมอแสดงตัวเปนมิตรกับ
ผม พูดเรื่องอดีตท่ีดีๆ จนผมรูสึกผอนคลาย และพาผมเขาไปในหองหองหน่ึง แลวฉายภาพ VTR ใหผมดู 
... พระเจาชวย มันเกิดอะไรขึ้นกับผมน่ี! ผมเปนคนไขของหมอมาหลายเดือนแลว ในภาพผมกําลังคุยกับสิ่ง
ท่ีไมมีตัวตน 

ทุกอยางท่ีตํารวจพูด และท่ีหมอบอก มันคือเรื่องเดียวกัน และบอกวาผมจะตองไดรับการบําบัดรักษา 
อยางจริงจังในฐานะผูปวย แตผมไมเช่ือในสิ่งท่ีหมอเพอเจอ ผมรีบออกจากคลินิกโดยไมฟงคําคัดคานของ
หมอ แลวพารางท่ียังไมหายรองแรง เดินตรงไปท่ีทารถดวยจิตใจทีลองลอย ในขณะท่ีในหัวยังไดยินเสียง
อธิบายของหมอเกี่ยวกับโรคของผม 

เม่ือไปถึงท่ีโตะทํางานของนายทา ผมตรงเขาไปถามชายคนหน่ึง ท่ีน่ังอยูท่ีโตะนายทาวา นายทาอยูท่ี
ไหน ชายคนน้ันบอกผมวา เขาน่ีแหละคือนายทา ผมยิ่งสับสนหนักขึ้น ตรงจะเขาไปทํารายเขา ท่ีโกหกผม
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ซึ่งหนา แตเขาก็หยุดผมดวยกําปนเขาเต็มใบหนา จนผมลมฟุบหงายแผท่ีพื้น ทามกลางผูคนมายืนมุงดูผม 
 

จบ 
 

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

แนวคิดของเรื่อง (theme) 

ผูปวยท่ีจัดอยูในประเภท โรคหลงผิด (Delusional Disorder)จะมีอาการหูแวว 
(Auditory Hallucination) และเห็นภาพหลอน (Visual 
Hallucination) เขาจะไมยอมรับวาตนเองปวย เขาจะเช่ืออยูตลอดเวลาวา สิ่งรอบขาง
ประจําวันของเขาคือเร่ืองจริง เขาคิดวาถูกปองรายโดยใครบางคน แมวาภายนอกจะดูไมออกวา
เขาผิดปกติ ถาเขาโชคดีไดพบแพทยและเขารับการรักษาอยางถูกวิธี ก็อาจทําใหหายจากโรคได ซึ่ง
ตอนทายของเร่ือง เขาเริ่มรูตัวแลววาเขาปวยจริง 

แนวภาพยนตร (genre) 

จิตเภท (psychology) 

เรื่องยอ (synopsis)  

ผมมีอาชีพรับจางอิสระ ปกติผมทํางานทุกวันตามคําสั่ง แตมีงานอันหน่ึงท่ีเปลี่ยนชีวิตของผม 
คือ ผมไดรบคําสั่งใหไปรับบุคคลคนหน่ึงท่ีทารถ ซึ่งผมมารูภายหลังวาคือคนราย ท่ีถูกวาจางให
มาฆาผม ขณะที่ผมก็ไดรับขอความขมขูจะฆา หาวาผมเปนชูกับเมียของเขา ผมจึงสืบหาความ
จริงวาศัตรูของผมเปนใคร โดยความชวยเหลือของนายทา และ เพื่อนนิรนามผูหน่ึง ในท่ีสุดผมก็
เผชิญหนากับเขา เราตอสูกัน แตเรื่องจบลงตรงท่ีตํารวจและหมอกลาวหาวาผมเปนบา และทํา
รายตัวเอง บุคคลท่ีผมกลาวถึง ไมวาจะเปนนายทา เพื่อนนิรนาม หรือศัตรู ไมมีอยูจริง เปน
เรื่องท่ีผมสรางขึ้นเองในสมอง 
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