บทโครงราง (Story Outline)
ภาพยนตรสั้น เรื่อง “ปลุก” (Clock)
ผูเขียน: สูดิน ชาวหินฟา, film school. โทร. 08–9644–1048
ความยาวเรื่อง: 1 ตอน 4 นาที
แนวคิดของเรื่อง (theme): นาฬิกาปลุก ก็ชวยอะไรไมไดมากนัก สําหรับคนขี้เซา
แนวภาพยนตร (genre): อิสระ (Indie)
ประโยคหลัก (premise): .อะไรเกิดขึ้น เมื่อนาฬิกาปลุก ไมสามารถชวยใหเขาตื่นตามเวลาที่นัด
หมาย
เรื่องยอ (synopsis): หนุมขี้เซาผูหนึ่ง ตั้งนาฬิกาปลุก ไวหลายชวง ดวยอุปกรณหลายชนิด แต
เสียงปลุก จากนาฬิกาเหลานั้น กลับทําใหเขาหงุดหงิดรําคาญ ในที่สุด นาฬิกาปลุก ก็ไมไดชวยใหเขาตื่น
ตามเวลานัดหมาย
โครงสรางเรื่อง (plot structure):
คืนฤดูหนาว ภายในหองนอนที่ถูกตกแตงไปดวยสีสันโทนอุนๆ หนุมขี้เซาคนหนึ่ง กําลังนอนหลับ
สบาย บนเตียงนอน
เพื่อมิใหพลาดเวลานัดหมายสําคัญ วันนี้ เขาไดตั้งนาฬิกาปลุก ไว 3 ระยะ ใหเวลาเหลื่อมกัน 3 นาที
ทั้ง 3 เครื่อง เผื่อพลาด ดวยอุปกรณที่เขามีในหอง คือ นาฬิกาดิจิตัล ทีวี และ โทรศัพท
นาฬิกาดิจิตัล ที่วางอยูบนหัวเตียง ปลุกดวยเสียงดังลั่น แตเขายังนอนหลับอยู หายใจรวยรินสบายๆ
ดวยความรําคาญเสียง เขาจึงเอื้อมมือ ไปกดปุมหยุดปลุก ทั้งๆ ที่ตายังหลับอยู แลวเขาก็หลับตอ
ผานไป 3 นาที
รายการทีวีดังขึ้น พรอมภาพปรากฏที่จอ ตามเวลาที่ตั้งไว นานเกือบ 5 วินาที แตเขารูสึกวามันนาน
กวานั้นมาก เขารูสึกไมพอใจ กับเสียงอันนารําคาญของทีวี เขาจึงเปลี่ยนทานอน เปนนอนโกงโคง ใบหนา
ดานขวาแนบกับหมอน กนโดง แตก็ยิ่งทําใหเขารูสึกรําคาญหนักขึ้น เพราะเสียงทีวีก็ดัง แสงก็แทงตา เขาจึง
เอามือคลําไปบนหัวเตียง เพื่อหารีโมท แตไมเจอ คลําตอไป ก็ยังไมเจอ คลําตอไปอีก เจอแลว หัวนิ้วโปมือ
กดไปบนปุม ทั้งๆ ที่ตายังไมลืม กดไปมั่วๆ จนเสียงทีวีหายไป พรอมกับภาพในจอก็ปดไปดวย เขาก็ยังไมตื่น
และมือก็ยัง กํารีโมททีวีอยู นานจนกระทั่ง มือคอยๆ คลาย จนรีโมทหลุดจากมือ และรวงลงพื้น เขาก็ยัง
หลับสบายอยู
ผานไป 3 นาที
เสียงปลุกจากโทรศัพท ที่วางอยูบนโตะทํางาน ขางๆ เตียงนอน ดังขึ้น ราว 7 วินาที เขารําคาญมาก
กับเสียงปลุก เขาเปลี่ยนทานอนตะแคง เอาหมอนอุดหู แตเสียงนั่น ก็ดังไมลดละ เขาโมโห จึงลุกนั่ง แตตา
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ยังหลับอยู พอดีเสียงปลุกจากโทรศัพทหยุดไป เขาก็นั่งหลับตอนานเทาไรไมรู
เฟดเอาท... ขึ้นชื่อภาพยนตร ...
เขาตกใจ ไดสติ เมื่อเสียงกระดิ่งของนาฬิกาอีกเรือนหนึ่ง ที่เขาแอบตั้งไวในตูเสื้อผา ดังขึ้น เสียงดัง
ของมัน บาดหูเขาอยางแรง เพราะมันเปนนาฬิกากระดิ่ง เขาโมโหจัด จึงเดินไปเปดตูเสื้อผา แลวจับนาฬิกา
ขวางลงกับพื้น จนพัง เสียงเงียบไป เขารูสึกสะใจ พอใจ ที่มันพังเสียได
แตก็ยังไมหายงวง เขาคอยๆ เดินเขาไปในหองน้ํา แปลงฟนอยางเชื่องชา
มีเสียงเคาะประตูหอง เขาจึงคอยๆ เดินออกมาจากหองน้ํา แลวเปดประตู มองออกไปขางนอก ไมมี
ใคร แตเห็นหนังสือพิมพ พรอมนมกลอง วางอยูที่พื้นขางประตู เขาจึงกมลงหยิบ ความันไป แลวปดประตู
เครื่องปงขนมปง ตั้งอยูบนโตะใกลๆ เขาเดินไปที่เครื่องปงขนมปง เอาขนมปงใสไปในชองเครื่องปง แลวกด
ปุมปง นัยนตายังปรืออยู
ระหวางรอขนมปงสุก เขาเปดจุกกลองนม มือซายควาแกวเปลาที่วางอยูบนหิ้ง มาถือไวในมือ สวนมือ
ขวา จับกลองนม เทนมจากกลอง ลงไปในแกวอยางชาๆ ขณะที่ตายังปรืออยู … จนกระทั่งนมลนแกว
พรอมกับขนมปงสุกและเดงออกมา เขาจึงสะดุงลืมตา และวางกลองนมลง แลวควาขนมปงเขาปาก จนหมด
แผน เคี้ยวๆ ๆ ๆ รูสึกฝดคอ มองดูที่แกวนมซึ่งมีนมลนปากแกว เขาคอยๆ ยกแกวนมขึ้นดื่มจนหมดรวดเดียว
จากนั้น จึงเดินถือแกวนมไปที่โถลางหนา วางแกวนมในอางโถ โดยไมไดลาง ลางแตมือ เสร็จแลว ก็หลีกไป
ที่หนาตูเสื้อผา เขาเดินเขามาเปดฝาตูออก มองสภาพตัวเองในกระจก ที่ติดอยูบนฝาตูดานใน นาน
เทาไร ไมรู เขารูสึกอีกที ก็ตอเมื่อตัวเองแตงตัวเสร็จแลว เขามองตัวเองที่กระจกอีกทีหนึ่ง เพื่อดูความ
เรียบรอย หลอไมเบานะ เขาชื่นชมตัวเอง จากนั้น ก็ปดตูเสื้อผา ขยับขา เดินเตะชิ้นสวนของนาฬิกาที่พังอยู
บนพื้น กระเด็นไป โดยไมไดตั้งใจ
เขามองมันดวยความแคน สมน้ําหนา ที่พังเสียได ตอไป มันคงจะไมสรางความรําคาญใหเขาอีกตอไป
เขาเดินออกจากหองไป ปดประตูหอง เดินไปที่ประตูลิฟต กดเรียกลิฟต สักครู ลิฟตเปดรับ เขาจึงเดิน
เขาไป แลวกดปุมเลือกชั้นที่ 1 ประตูลิฟตปด
ขณะที่เขารอ รูสึกวาลิฟตหยุด เขาสงสัย พอดีไดยินเสียงไซเรนรถดับเพลิง เขารูสึกทันทีวา เกิดเพลิง
ไหมขึ้น เขาตกใจมาก ยื่นมือไปกดปุมฉุกเฉิน 2-3 ครั้ง แตก็ไมเปนผล เขาเอามือแกะประตู มันก็ไมเปด แกะ
ดึง แกะดัน ก็ยังไมเปด เขาตกใจมาก เหงื่อตก เสียงไซเรนดังขึ้น เขาก็ยิ่งตกใจมากขึ้น เขาไมรูจะทํายังไง จึง
ตะโกนเสียงดังใหชวย (แตก็ไมมีเสียง) พรอมกับเอากําปนมือ ทุบไปที่ประตูลิฟต เสียงไซเรนดังมากขึ้นเรื่อยๆ
จนเขาทนไมไหว
...
เขาตกใจตื่น ลุกนั่งบนเตียงนอน เหงื่อซึมบนใบหนา อาการตกใจยังคงเห็นอยูบนใบหนา เสียงไซเรน
ยังคงดังลั่น แตไมรูวามันดังมาจากที่ไหน เขาจึงลุกจากที่นอน เดินไปที่หิ้งหนังสือ จับหนังสือเลมหนึ่งที่ตั้งอยู
ออกมา พบนาฬิกาปลุกเสียงไซเรน เรือนหนึ่ง เขาจึงกดปุม เสียงจึงเงียบไป.
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จบ.
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