บทโครงราง (Story Outline)
บทภาพยนตร เรื่อง “สูง ไมสูง ขาก็เสียว” (ACROPHOBIA)
ผูเขียน: สูดิน ชาวหินฟา, dfilm school. โทร. +668 8291 9232
ความยาวเรื่อง: 30 นาที
แนวคิดของเรื่อง (theme) : คนฉลาด อัจฉริยะ อาจเปนโรคกลัวความสูงได ไมใชเรื่องผิดปกติ
แนวภาพยนตร (genre) : ชีวิต–แอคชั่น (drama–action) เลาเรื่องโดย ตัวละคร ดาวิน
ประโยคหลัก (premise): ถา ดาวิน ไมลืมเวลานัดกับ นชา เรื่องเสียวๆ และนาอาย ก็คงไมเกิดขึ้น.
เรื่องยอ (synopsis): เหตุเกิดเมื่อ ป พ.ศ.2579, ดาวิน พนักงานบริษัท ผูมีหนาที่ควบคุม และเฝาดู
มอนิเตอร เครื่องบินโดรนแท็กซี่ ของบริษัทที่ใหบริการขนสงผูโดยสารทางอากาศ โดยเอกชน. เขาเปนโรค
กลัวความสูง แตถูกพอบังคับ ใหทําหนาที่นี้ บนหอบังคับการ ซึ่งอยูบนตึกสูงระฟา. ดาวิน มีนัดกับ นชา
แฟนสาว. แตเขาเปนฝายผิดนัด เพราะเผลอหลับไป. เปนเหตุใหเกิดเรื่องยุงๆ นาหวาดเสียว และนาอับอาย
สําหรับหนุมที่มีนัดแรก.

โครงสรางการดําเนินเรื่อง (Plot Structure)
องก 1
ผมชื่อ ดาวิน, รับหนาที่ ควบคุมการจราจรทางอากาศ เครื่องบิน โดรนแท็กซี่ ใหแกบริษัท Dhavin
Quick Travel ในโซนสุขุมวิท. หองทํางานของผม อยูบนตึกสูงระฟา 101 ชั้น ชื่อ Deva Tower ยานบาง
นา. ปกติ ผมเปนโรคกลัวความสูง, ถาอาการกําเริบ ฉี่ราดกางเกงเลยละ.
ลิฟตที่ผมใชได คือ ลิฟตภายในอาคารเทานั้น, ใชลิฟตนอกอาคารไมไดเลย. แตเวรกรรมอะไรก็ไมทราบ
หองทํางานของผม ดันไปอยูชั้นบนสุดของตึก และติดชิดกับผนังกระจก ผมไมกลาเขาไปใกลผนังกระจกนั่น.
หนาที่สวนใหญของผม คือ เฝาจอมอนิเตอร เขาไว จะไดไมมองลงไปขางลาง. ผมไมชอบบนนี้เลย. ผมจึง
เลือกหองพักสวนตัวที่ชั้นลางสุดของตึก นั่นแหละ คือสวรรคของผมละ.

องก 2
จากหองพักของผม ขึ้นไปทํางานขางบนสุด, ดูไมสนุกเลย. ถาวันไหนหองโดยสารลิฟต มันเกิดเต็ม
ขึ้นมา. ผมมีทางเลือกอยูสองทาง คือ หยุดรอ ยอมเสียเวลา และยอมถูกดา ที่ไปทํางานสาย. กับอีกวิธีคือ
หนีไปขึ้นลิฟตแกว. คนอื่นเขาชอบ เพราะไดชมวิว. แตสําหรับผม, มันคือนรกชัดๆ.
วันนี้ ผมดื่มจัดไปหนอย รูสึกเพลีย พอลมตัวลงนอนบนโซฟา. ยังไมทันหลับดี ก็มีเสียงอุบาทว มา
รบกวน. สองครั้งแลว ที่เปนอยางนี,้ นีก่ เ็ ปนครั้งที่สาม. เขาคนเดิม ชายรางทวม ผิวขาว วัย 55 แตมีหนวด
อยางงาม ตามสไตล ประธานบริษัท ที่ผมจําเปนตองยอมทํางานเปนลูกนองดวย.
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“ถาแกไมทําหนาที่นี้

แลวจะใหใครทําวะ, อุตสาหถางตา ฝาหิมะ จบวิศวะการบิน น้ําหนาอยาง
แกนะเรอะ จะไปทําอะไรได” เสียงทุมๆ หาวๆ ดังกระแทกใสรูหูผม ไมยั้ง. ผมก็เลยตอบโตไปบาง “ใหผมขับ
แท็กซี่ขางลางนี่ก็ได ไมตองไปทรมาน หวาดเสียวอยูบนโนน” แตคําตอบโตของผม กลับเปนการราดน้ํามันใส
กองเพลิง.
“ดาวิน!

แกนะเรอะ จะขับรถพวกนั้น ... โธ! ชั่งไมมีสมองเอาซะเลย พอสงแกไปเรียน เพื่อจะใหมาทํา
สิ่งนี้ ทั้งหมดนี่ อีกหนอย มันก็เปนของแก”
“ผมไมอยากได”
“แตแกตองทํา”

มันก็ตลกนะ จบวิศวะการบิน แตกลัวความสูง, ก็ผมไมไดขับเครื่องบินจริงๆ ซักหนอย. ผมแคเขียน
ซอฟตแวรเปน และดูแลแกไขระบบของเครื่องบินนั่น ... ผมไมอยากโตเถียงกับพอ. ผมรีบลุกจากเกาอี.้ เดิน
ตรงไปที่ลิฟต. หนีไปใหพนๆ ไปหาที่นอนที่อื่น. พอไดแตมองตามหลังผม. ที่จริง ผมไมอยากอยูตอหนาพอ
ตางหาก ไปที่ไหนก็ได.
พอของผม ริเริ่มทําธุรกิจ ขนสงโดยสารสวนบุคคล ทางอากาศ เปนเจาแรกในประเทศไทย. และมันก็
กําลังไปไดสวย. พอจดทะเบียนกอตั้งบริษัทนี้ขึ้นมา วันเดียวกับที่ผมเกิด. นั่นแหละคือที่มาของชื่อบริษัท
Dhavin Quick Travel หรือ DQT. ตอนนั้น พอมีเครื่องบินโดรนแคสิบลํา. พอควบคุมดูแลดวยตัวเองทั้ง
ฝูง. พอผมโตขึ้น พอก็สงผมไปเรียนดานวิศวกรรมเครื่องกลไฟฟา. ผมตองไปทนหนาว อยูที่มหาวิทยาลัย
MIT ที่แคนาดา สี่ปเต็ม มันทรมานสิ้นดี.
ที่นั่น ผมมีเพื่อนเปนคนผิวดํา ถึงสองคน. ชื่อ โอเวน, ผมมักเรียกชื่อลอเลนๆ วา ไอเวร แตมันไมรู
ความหมายภาษาไทยหรอก. อีกคนตัวใหญมาก ผมเรียกมันวา ไมเคิล หรือ ไมค. เปนอเมริกันผิวดําทั้งคู.
ผมคบมันไว คิดวาสีผิวของมัน คงสรางความอบอุนได, ผมคิดเอาเองนะ. หลังเลิกงานในแล็บ มันชอบพาผม
ไปซดเบียร. ก็ดีนะจะไดอุนขึ้นหนอย. ที่นั่นหนาวมาก.
สี่ปก็แคแวบเดียว, ผมเรียนจบก็กลับเมืองไทย ... ผมจําเปนตองกลับมาชวยงานของพอ. ซึ่งตอนนี้
DQT มีฝูงบินโดรนโดยสาร เกือบรอยลํา. อันที่จริง จํานวนแคนี้ มันไมพอหรอก สําหรับพื้นที่ครึ่งหนึ่งของ
กรุงเทพ.
ผมเดินคิดไปเพลินๆ, ไปชนประตูกระจกหนาหองลิฟต โดยไมรูตัว. เสียงหัวเราะของพวกสาวๆ, สราง
ความอับอายใหกับผมมาก. จะไมใหผมอายไดยังไง. ก็ในเมื่อกลุมสาวๆ พวกนั้น. มีสาวงามชื่อ นชา อยูใน
กลุมดวย. ผมกําลังจีบเธออยู. เรากําลังจะมีเดทกัน. โธ!!! อยากจะแทรกแผนดินหนี.
ผมเลยจําเปนตองเฉไฉ, จะไปไหนดีละ ... ออ! งานปารตี้ ยังไมเลิก. ผมตัดสินใจเขาไปในนั้น.
อะไรกันนี่! วันนี้มันมีกิจกรรมพิเศษหาเหวอะไร, เสียงดังสนั่น แกวหูแทบจะระเบิด. มีทั้งคนไทย ฝรั่ง
แขก ปนกันมั่วไปหมด, ดีดดิ้นเหมือนหมาถูกชน. ผมทนเสียงนั่นไมไหว จึงเดินไปเขามุม ในหองเล็กๆ นั่น ...
ความจริง ที่นี่ผมเคยแวะมาสองสามครั้งแลว, แตมันไมวินาศสันตะโร เหมือนวันนี.้
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ผมสั่งเครื่องดื่มแกงวง, เผื่อวาออกไปจากที่นี่ จะไดรูสึกสดชื่น ไมงวงโงกเงก ใหพอของผมเห็นอีก ...
ยังไมทัน จะยกแกวขึ้นจิบ, ก็มีมือที่สอง จากใครก็ไมรู, ยื่นมาจับแกวคางไว. ลักษณะแบบนี้ มันรูสึกคุนๆ นะ
ตอนที่อยู แคนาดา ... พอผมเงยหนาขึ้นมอง.
“เฮ

ยู !! ไมเคิล ฮาว ดิด ยู เวิค วัต จ็อบ เฮีย?” ผมรีบกลาวคําทักทายเพื่อนเกากอน. เมื่อความจํา
เกา ผุดขึ้นมาในสมอง.
โอเวน กับ ไมค มันมาทําอะไรที่น.ี่ ผมแคคิด แตชั่งหัวมันเถอะ. เพื่อนเกาของผม มันรอนรับงานไปทั่ว
จนผมไมอยากถามแลวละ.
โอเวน ชวนผมขึ้นลิฟต ไปที่หองของมัน. อยูชั้นที่ 50 พอดี. หองพักชั้นนี้เกือบทั้งหมด เปนยานของ
คนผิวดํา. โอเวน กับไมเคิล พาผมเขาไปในหองของมัน. เพื่อนผมคูนี้ มักไปดวยกันเสมอ, อาจเปนเพราะ ผิว
ดําเหมือนกันก็ได.
ผมรูสึก ตกใจ ที่เพื่อนผมเปลี่ยนไป. โอเวน ควักสิ่งหนึ่งออกจากกลองสี่เหลี่ยมเล็กๆ เปดฝาออก,
หยิบแผนสี่เหลี่ยมสีขาว, ออกมาอมในปาก. ครูเดียว คําพูด ลีลาของมัน ก็เปลี่ยนไป. ไมค ยื่นสิ่งนั้นใหผม
และชวนผมทําอยางที่มันทํา. แตผมลังเลครูใหญ. มันวาไมอันตราย, เปนสารเสพติดชนิดใหม.
ระหวางที่เพื่อนผมกําลังสุขกับการเสพ ผมไดยิน เสียงขลุกขลัก ก็อกแกก เอะอะขางนอก, ลาง
สังหรณของผมมันบอกทันที ผมรูดีวา ถาเหตุแบบนี้ เกิดที่เมืองไทย, มันหมายความวาอะไร. แตเพื่อนของผม
มันไมรูสึก. อาจเปนเพราะ มันไมรูธรรมเนียมของที่น,ี่ หรือวา มันเมายากันแน, ผมคาดเดาไมถูก.
โอเวน ชวนผมซ้ําๆ ใหเสพยากับมัน. บอกวา สิ่งนี้ กะลังฮ็อต. แตสําหรับผม, ที่นี่ เวลานี้
สถานการณมันเริ่มฮ็อตสุดๆ แลวละ.
ผมเห็นตํารวจสองสามนาย กําลังพุงตรงมาที่นี่ ... ผมคิดวา ผมมีสติดีกวาเพื่อนฝรั่งผิวหมึกนี่ซะอีก.
แตผมคิดผิด, มันสองคนตางหาก, เมื่อครูยังดูสลึมสลือ เหมือนคนใกลจะหลับ. แตพอเหตุการณคับขัน มัน
เร็วกวาผม.
โอเวน ตรงไปที่หนาตาง, มันลังเลชั่วครู แลวตัดสินใจ กระโดดออกไป.
พระเจา!!! ... ไอเวร มันคงเปนบาไปแลวแนๆ. แคนี้ก็แยสําหรับผมแลว แตมันยังมีแยกวานี.้ ไมค ไม
รีรอ, ควาแขนผม ลากตัวผมไปที่หนาตาง. “เฮย! นี่ไมใชบังกะโลริมทะเลนะโวย ที่จะกระโดดออกไป แลวเจอ
ทะเล. นี่มันตึกสูงตั้ง 50 ชั้น” ผมอุทาน คานการกระทําของมันในใจ. ... พวกมันเมายาจนเปนบาไปแลว.
แลวก็กําลังพาผม ใหเปนบาไปกะมันดวย.
เหตุการณจุดสูงสุดของเรื่อง (climax): ผมรั้งมือของผมไว และสบัดสุดกําลัง. แตไรผล ขนหัวของ
ผมลุกชูตั้งขึ้น. ไมค มันไมสนใจอะไรตอนนี,้ ไมสนใจแมกระทั่งวา เปากางเกงของผม เปยกชุมไปดวยน้ํา. ผม
หลับตา คิดวา ผมตองตายแนๆ. ผมกําลังถูกเพื่อนรักตางแดน ฆาตกรรม เขาใหแลว.
ไมค ลากแขนของผม พาผมขึ้นไปบนขอบหนาตาง ของตึกสูง 50 ชั้น. แลวกระทําในสิ่งที่ไมสมควร
อยางยิ่ง กอนที่ตํารวจจะมาถึง. ผมภาวนาวา ใหตํารวจจับดีกวา แตไมทันแลว.
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ผมรูสึกวา วิญญาณของผม กําลังหลุดลอยออกจากราง ... ผมกําลังลวงลง สูลานซีเมนตขางลาง.
หัวของผมก็คง โหมงกับพื้นแข็งๆ ขางลางนั่น, ในอีก ไมกี่วินาที. “พอครับ ผมขอโทษ ที่ทําใหพอผิดหวัง,
ตองมาตายแบบนี้ ... นชา เดทแรกของเรา คงไมมีแลวละ. ผมรักคุณนะ ... ลากอน สาวนอยที่ผมรูจัก”
ตั่บ!

องก 3
ผมรูสึกตัวอีกครั้ง เมื่อตัวเอง ลงมานอนฟุบหนา, อยูบนพื้นพรมหนา, พรอมกระปองเบียร, ขางโซฟา.
จมูกผมเกือบหักแนะ ... เสียงรองอุทาน เสียงหนึ่ง, ทําใหผมไดสติ.
“อุย

วาย! พี่ เปนไรรึเปลา?”

ผมเพิ่งนึกไดวา, ผมนัดกับเธอไว. เธอเห็นวา เลยเวลานัดไปหลายนาทีแลว. ผมยังไมออกไปพบ. เธอก็
เลยเปนฝายแวะมาหาผม. ผมสังเกต, นชา จองมองผม. เอามือนอยๆ ปดริมฝปากเรียวงามของเธอไว ครู
หนึ่ง. แลวแอบเผยอริมฝปาก ยิ้มนอยๆ เธอดูนารักมาก. แต ... ผมกลับรูสึกอับอาย. โธ! เธอคงเห็นเปา
กางเกงเปยกแฉะ ของผมแลวละ.
จบ.

คําอธิบายประกอบ ฉาก และ เรื่อง (mise–en–scene)
ตัวละคร (specification ID. character)
ดาวิน หนุมหนาตาดี, ดีกรีวิศวกรรมการบินอิเล็กทรอนิกส และวิศวกรรมเครื่องกลไฟฟา จาก MIT
แคนาดา. แตเปนโรคกลัวความสูง ที่จริงเปนปมหลอนทางจิตตั้งแตวัยเด็ก (เชนเดียวกับโรคกลัวเข็มฉีดยา)
นชา แฟนสาวของ ดาวิน สวยนารัก สไตลตุกตาฝรั่ง
โอเวน กับ ไมเคิล อเมริกันผิวดําทั้งคู เปนเพื่อนนักศึกษา ที่สนิทกับดาวิน ตั้งแตเรียน MIT
ฉาก และ องคประกอบฉาก (mise–en–scene)
สถานการณเกิดขึ้น ในป พ.ศ.2579 ตึกระฟา ผุดขึ้นในกรุงเทพมหานครรอบนอก หลายจุด
การจราจรดวยรถไฟฟาขนสงมวลชน และรถยนตไฟฟาสวนบุคคล ยังไมสามารถแกปญหาความแออัด ของ
การจราจรในกรุงเทพได ในขณะที่เปนยุคเฟองฟูของเทคโนโลยีการขนสงทางอากาศ ดวยเครื่องบินโดรน
ดังนั้น โดรนจึงถูกนําไปใชเปนเครื่องบินโดยสาร โดยรัฐบาลใหสัมปทานแกภาคเอกชน ใหสามารถดําเนิน
ธุรกรรมไดอยางอิสระ. บริษัทของพอของดาวิน เปนผูไดสัมปทานรายแรก และเกือบจะผูกขาดธุรกรรม
ประเภทนี้
สังคมที่แออัด จะถูกแบงเปนโซน เพราะกรุงเทพในยุคนี้ มีชาวตางชาติ เขามาอยูอาศัยเปนจํานวน
มาก
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