บทโครงราง (Story Outline)
ภาพยนตร เรื่อง “ดิบ โหด เถื่อน” (Hijack)
ผูเขียน: สูดิน ชาวหินฟา, film school. โทร. 08–9644–1048
ความยาวเรื่อง: 40 นาที
วัน เดือน ป: 29 สิงหาคม 2554
แนวคิดของเรื่อง (theme) : เงินที่ไดจากการพนัน มักมีซาตานซอนอยู ผูใดครอบครองมัน ผูนั้นยอม
เดือดรอน และถูกพิษแหงความหื่นกระหาย โลภ หลง มัวเมา เขาครอบครอง คนดี กลายเปน คนเลว คนถูก
กลายเปน คนผิด สัตวปา กลายเปน สัตวนรก
แนวภาพยนตร (genre) : ฆาตกรรม แอ็คชั่น (crime–action)
ประโยคหลัก (the premise): อะไรเกิดขึ้น เมื่อ น้ําหวาน สาวหนาใสซื่อบริสุทธิ์ เปนผูอยูเบื้องหลัง
แผนการปลนเงิน และบงการสังหารทุกคนที่เกี่ยวของ
เรื่องยอ (synopsis):
เอก ตอม กานต เปนนักแสวงโชคจากการพนัน ทั้งสามตางเขาไปเสี่ยงโชค ที่บอนใหญแหงหนึ่ง ตอม
กับ กานต เลนพนันจนหมดตัว สวนเอก โชคดี เลนไดเงินหลายสิบลานบาท พวกเขาเบื่อที่นี่ จึงชวนกันกลับ
บาน ระหวางทาง เอก รูจักกับ น้ําหวาน และเขาตีสนิทดวย
เมื่อถึงจุดหมาย ตางก็แยกยายกันไป เอก ตัดสินใจซื้อรถยนตคันหนึ่งไวเปนพาหนะ ขับเขาไปพักที่
โรงแรมแหงหนึ่ง ตกดึก คนทั้งสาม รูจักกับ น้ําหวาน โดยบังเอิญ ตางฝายตางก็หวังในตัวน้ําหวาน น้ําหวาน
สืบรูวา พวกนี้เปนนักพนัน จึงคิดจะชิงเงิน จึงวางแผนใหพวกเขาฆากันเอง เอก ถูกกําจัดเปนรายแรก ตอมา
น้ําหวาน อาศัยความขัดแยงระหวาง ตอม กับ กานต ยุใหพวกเขาฆากันเอง จากนั้นเธอจึงกําจัด ตอม เปน
คนสุดทาย และชิงทั้งรถและเงินหนีไป กอนที่รถตํารวจคันหนึ่งวิ่งไลตามไปติดๆ
เธอหนีไปไดไมไกล รถชนกับ รถบรรทุกขยะ เธอตายอยางนาอนาถในที่เกิดเหตุ ทามกลางธนบัตรปลิว
วอน สุดทาย ในที่เกิดเหตุ มีถุงเงินถุงหนึ่ง เหลืออยู มันถูกซุกซอนอยูในกระบะทายรถ โดยที่ตํารวจทั้งโรงพัก
ไมรู แตมันหายไปกอนที่พวกเขาจะมาถึง.

โครงสรางการดําเนินเรื่อง (plot structure)
องก 1 เริ่มเรื่อง (เวลา 5 นาที)
ภาพเหตุการณ ภายในบริเวณ บอนพนัน สิงหพนันตางพากันสนุกและเพลิดเพลิน กับการเลนพนัน
ทามกลางเหลาหญิงสาวที่มาใหบริการ ในบรรดาเหลานักพนัน มี เอก ตอม กานต รวมอยูดวย
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ดิบ โหด เถื่อน
จากการสนทนากัน ภายในหองพัก ทราบวา เอก ตอม กานต เปนนักแสวงโชคจากการพนัน ทั้งสาม
ตางเขาไปเสี่ยงโชค ที่บอนใหญแหงนี้ โชคเขาขาง เอก เขาเลนไดเงินเกือบสิบลานบาท สวน ตอม กับ กานต
เลนพนันจนหมดตัว จึงทําใหเห็นธาตุของคนทั้งสาม เอก เปนคนคอนขางสุภาพ สุขุม ตอม มีนิสัยเจาชู สวน
กานต เปนคนคอนขางราเริง พูดมาก แบบเอะอะโวยวาย
ระหวางที่เลนอยูในบอน เอก เพียงผูเดียวที่มีโอกาสพบ พูดคุยกับ หวาน สาวเสี่ยงโชคอีกผูหนึ่ง เอก
เขาตีสนิทดวย โดยที่ ทั้งสองก็ไมรูประวัติ และที่มาของกันและกัน เอก หลงเสนหเธอเขาแลว และเธอก็แสดง
ความพอใจ ในความหลอของเขา
ไมนาน สิ่งที่คนทั้งสามคิดเหมือนกันตอนนี้ คือ รูสึกอิ่มตัวกับการอยูที่นี่ จึงตัดสินใจเดินทางกลับบาน
ในวันรุงขึ้น โดย ตอม กับ กานต อาศัยนั่งรถของ เอก กลับดวยกัน
หักเหหลัก 1…
ระหวางหยุดพักที่ปมพน้ํามันแหงหนึ่ง ตอม กับ กานต คิดเหมือนกัน คือ ตองการชิงเงินของ เอก ที่
เลนพนันมาได โดยที่ เอก ไมรูแผนทรยศของเพื่อน แมแตนอย แต เขาก็ไมประมาท โดยการปรับแตงภายใน
รถ ใหสามารถซุกซอนเงินที่เลนมาได โดยที่ เพื่อนอีกสองคน ก็ไมรูเชนกัน

องก 2 ดําเนินเรื่อง (เวลา 30 นาที)
รถยนต พาพวกเขา เขาไปพักที่โรงแรมแหงหนึ่ง ยานชานเมือง หางไกลผูคน
ตกดึก เอก สงเงินให ตอม กับ กานต ออกไปซื้อเหลา และกับแกม มาดื่มกินกัน บังเอิญไปพบ กลุม
วัยรุน กําลังลวนลาม สาวงามผูหนึ่ง จึงเขาชวยเหลือไวไดทัน ทําให ทั้งตอม และ กานต เกิดอารมณพิศวาท
สาวสวยผูนี้ เธอบอกวา เธอชื่อ น้ําหวาน ทั้งสอง ตางแยงพากัน ชักชวนเธอเขาไปพักในโรงแรม หวังรวม
หลับนอนกับสาวหนาใสผูนี้ ดูเหมือนวา เธอก็ไมแสดงอาการขัดขืนแตอยางใด
เมื่อ คนทั้งสาม เปดประตู เขาไปในหองพัก กอนที่ ตอม จะแนะนํา ใหเพื่อนรูจักกับสาวสวยผูนี้ เอก
กลับเปนฝายทักทายเธอกอน ทามกลางความพิศวงของเพื่อน จากนั้น เอก ก็เลาความเปนมาใหเพื่อนฟง
เพื่อคลายความสงสัย คนทั้งสี่ จึงหัวเราะเหมือนคนคุนเคยกัน
คืนนี้ ตางฝายก็เลาเรื่องราว ความหวัง ของตัวเองใหอีกฝายฟง ตกลงคืนนี้ ไมมีใครไดรวมรสพิศวาท
จากสาวหนาใสผูนี้เลยสักคน น้ําหวาน ขอตัวนอนกอน ทําใหทุกคนรูสึกงวงตามไปดวย หนุมทั้งสามคน จึง
มอยหลับไปดวยความงวงและออนเพลีย จากการเดินทางและฤทธิ์เหลา เมื่อทุกคนหลับแลว น้ําหวาน แอบ
คนดูกระเปา ของพวกเขา พบถุงเงิน เปนธนบัตรไทย มีมูลคาหลายสิบลานบาท ทําใหเธอคิดอะไรบางอยาง
กอนที่จะหลับเอาแรงในวันรุงขึ้น
รุงเชา ทั้งสี่ ออกไปทานอาหารเชาที่ทางโรงแรมจัดไวให จากนั้น ตางก็แยกยายกันไปพักผอนตาม
อัธยาศัย
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น้ําหวาน แอบไดยิน ตอม กับ กานต วางแผนรวมกันจะชิงเงินของ เอก และจะเริ่มในคืนนี้ กอนที่
แผนการชิงเงินจะเริ่มเพียงสามนาที น้ําหวาน จึงแอบกระซิบบอกให เอก รูตัว แตก็สายเกินไป คนทั้งสาม ตาง
ยิงตอสูกันชุลมุน ชวงหนึ่งของการตอสู กานต พลาดทา และกําลังจะถูกเอกยิง เขาจึงเสี่ยงชีวิต ดวยการ
กระโดดควาปน เพื่อยิงสวนกลับ แตเขาคิดผิด เพราะเอก ก็รอทีอยูแลว แตยังไมทันไดยิง เอก ถูก “มือ
ลึกลับ” ยิงเขาที่จุดสําคัญ จนแนนิ่งไป
ตอม กับ กานต จึงควาถุงเงิน และกุญแจรถของ เอก ตรงไปที่รถเพื่อจะขับหลบหนีไป พอดี น้ําหวาน
วิ่งกระหืดกระหอบตามออกมา ดวยความตกใจ และขออาศัยไปดวย โดยที่ ทั้งตอม กับ กานต ไมรูเลยวา
ทั้งหมดเปนแผนของ น้ําหวาน จะใหพวกเขาฆากันเอง
ขาวการยิงตอสูกัน ที่โรงแรม แพรสะพัดไปทั่วทั้งโรงพัก
ระหวางอยูในรถ ตอม กับ กานต โตเถียงกัน ในสวนแบงของเงิน น้ําหวาน แสรงทําทีพูดหวานลอม
ไมใหพวกเขาทะเลาะกัน แตไมสําเร็จ กลับเปนการเพิ่มแรงยั่วยุความแตกราวหนักขึ้น
หักเหหลัก 2…
ตอม หยุดรถ ณ ที่เปลี่ยวมืดแหงหนึ่ง พวกเขาลงจากรถ ทะเลาะกันตอ ตอมรอทีอยูแลว จึงใชปนเล็ง
ไปที่หนาผากของ กานต กานต ก็ทําเชนเดียวกัน น้ําหวาน เห็นแสงไฟรถยนตวิ่งมาแตไกล พรอมเสียง
สัญญาณไซเรนของรถตํารวจ จึงลงจากรถ ขอรองใหทั้งสองหยุดยิง ขณะที่ กานตลังเลอยู ตอมเหนี่ยวไกปน
กอน กานตถูกยิงลมนอนจมกองเลือด รถตํารวจยิ่งใกลเขามา เมื่อเห็นวา สถานการณเปนอยางนี้ จิ้งจอก
สาวเจาเลห ก็ออกฤทธิ์ ควาปนที่เตรียมไวตั้งแตแรก จอไปที่หัวของ ตอม ทําใหตอมแปลกใจมาก
ภาพเหตุการณ คืนแรกพบ น้ําหวาน คือหญิงสาวผูนารักนาสงสาร แตบัดนี้ มันกลับกันอยางสิ้นเชิง
(climax):
แผนการทุกอยาง ถูกเปดเผย ตอม ยอนภาพเหตุการณชวงที่ยิงตอสูกับเอก เขานึกขึ้นไดวา “มือ
ลึกลับ” ที่ยิงเอก ที่แทเปนมือของ น้ําหวาน นั่นเอง แตทุกอยางก็สายเกินไป น้ําหวาน ยิงตอม นอนจมกอง
เลือด กอนที่จะควากระเปาเงินไวแนบกับอก แลวขับรถหนีไปกับความมืด

องก 3 สรุปทายเรื่อง (เวลา 5 นาที)
รถตํารวจสายตรวจที่วิ่งตามมา เห็นรถยนตคันหนึ่ง ขับออกไปอยางเรงรีบ ดูมีพิรุธ จึงขับตามไปอยาง
รวดเร็ว
น้ําหวาน เหยียบคันเรง รถเขาสูชุมชน เมื่อตอนใกลสวางแลว ถึงทางแยกพอดี เธอจึงชนกับรถบรรทุก
ขยะเต็มแรง รถที่น้ําหวานขับมา พลิกหงายสามตลบ เงินในกระเปาปลิววอนทั่วทองถนนรับกับแสงอาทิตยยาม
รุงอรุณ
เมื่อเหตุการณสงบลง ภาพศพของหญิงสาว นอนลืมตาตายคาพวงมาลัยรถ รางชุมโชคไปดวยเลือด
รถตํารวจที่วิ่งตามมา จึงหยุด และลงไปสํารวจดู พบถุงอีกใบหนึ่งซุกซอนอยูในกระบะทาย เปดดู เปนธนบัตร
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ไทยลวนนับมูลคาหลายลานบาท มันเปนเงินจํานวนไมนอย ถึงกับทําให ตํารวจผูนี้มีดวงตาลุกวาว เขาจึง
เก็บเงินไปทั้งหมด กอนที่รถตํารวจหนวยเสริม จะตามมาถึงที่เกิดเหตุ เพื่อทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชา
ตอไป
ภาพนักขาวหญิง รายงานสด เหตุการณอุบัติเหตุในครั้งนี้.
ในผับแหงหนึ่ง ภาพนายตํารวจนอกเครื่องแบบ (คนที่พบกระเปาเงิน) กําลังสนุกสนาน กับการดื่ม
แจกเงิน ใหบรรดาเหลาสาวงามที่มานั่งบริการ พรอมกับ ยกหูพูดเรื่องจางมือปน ไปทํางานอยางหนึ่งให ดวย
คาจางจํานวนมหาศาล.
จบบริบูรณ (ความยาว 40 นาที)
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