บทโครงราง (Story Outline)
ภาพยนตร เรื่อง “ลินดา” (Linda)
ผูเขียน: สูดิน ชาวหินฟา, film school. โทร. 08–9644–1048
ความยาวเรื่อง: 15 นาที
วัน เดือน ป: 16 มิถุนายน 2555
แนวคิดของเรื่อง (theme) : ประเด็นชายขมขืนหญิง ฝายหญิง สมัครใจ หรือ ถูกขมขืน ดูที่เจตนา
และ สภาพแวดลอม แมฝายหญิง จะเคยมีเพศสัมพันธมากอนแลวก็ตาม
แนวภาพยนตร (genre) : สืบสวน สอบสวน
ประโยคหลัก (premise): เมื่อลินดา ไมยอมที่จะตกเปนทาสอารมณใครของ โปง แฟนจอมเจาชู อีก
ตอไป ขณะที่ โปง ก็มีความลับที่จะแบล็คเมยให ลินดา ยอมปรนเปรอตน ความขัดแยงเหลานี้ ไดเกิดประเด็น
โตแยงทางกฏหมายอยางไร วา ลินดา ถูก โปง ขมขืน หรือวา เธอสมยอมกันแน
เรื่องยอ (synopsis):
ลินดา กับ โปง เปนนักศึกษา และเปนแฟนกัน อยูกินดวยกัน แตเกิดผิดใจกัน ดวยเรื่องชูสาว โปง
เลยคิดแบล็คเมล ลินดา แตลินดา ก็แกเกมดวยการ แจงความวา โปง ขมขืนตนเอง ตอจากนั้น ก็เปนคดี
ความกันในศาล

โครงสรางการดําเนินเรื่อง (Plot Structure)
(องก 1)
ลินดา เคยมีแฟนแลว และอยูกินกันมาเกือบหนึ่งป ตอมาเลิกลากันไป แลวไปชอบกับ โปง หนุมเจาชู
โดยไมฟงคําเตือนของ วีรยา ซึ่งเปนเพื่อนสนิท วาไมอยากใหคบกับ โปง เพราะ วีรยา รูนิสัยสันดานของโปง
วาเปนคนอยางไร แต ลินดา ก็ถลําลึก จนมีเพศสัมพันธกับ โปง แมวา ลินดา จะไมพรอมและไมยินยอม แต
ก็ถูกบีบคั้นดวยสถานการณแวดลอม และ โปง ไดแอบถายภาพวิดีโอไว โดยที่ ลินดาไมรู หวังจะเก็บไวเผื่อ
แบลกเมล ลินดา ภายหลัง

(องก 2)
เวลาผานไป 6 เดือน ลินดา ตัดสินใจ ไปอยูรวมชีวิตกับ โปง แต โปง ก็ยังไมละทิ้งนิสัยเจาชู เทาที่
ลินดา รู โปง แอบไปมีหญิงอื่น คนหนึ่ง แตดวยนิสัยใจออน ของ ลินดา จึงถูก โปง เลาโลม และรับปากวา
จะเลิกกับผูหญิงคนนั้น ลินดา ก็พอใจ แตอีกไมนาน นิสัยเจาชูของ โปง ก็เริ่มออกลายใหเห็น คราวนี้ ลินดา
รับไมได เพราะ หญิงที่ โปง ไปพัวพันอยูนั้น เปนเพื่อน อีกคนหนึ่ง ที่ ลินดา รูจัก
ลินดา จึงมีปากเสียงกับ โปง อีก คราวนี้ รุนแรงกวาทุกครั้ง เพราะ ภาพที่เห็น ระหวาง โปง กับ
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หญิงคนนั้น มันบาดตา บาดใจ จนทนไมได สายตาที่ปะทะกัน ระหวาง โปง กับ ลินดา ในขณะนั้น ทําให โปง
รูดีวา กําลังเกิดอะไรขึ้น ลินดา วิ่งผละไป
เมื่อถึงหองพัก โปง ไดโทรศัพท ไปงอเพื่อปรับความเขาใจกับ ลินดา โดยที่ขณะนั้น วีรยา ก็กําลังนั่ง
ปลอบใจเพื่อน
ที่หองพักของลินดา ลินดา รูสึกดีขึ้น วีรยา จึงขอตัวกลับไป คลอยหลังไปไดไมนาน โปง ก็โทรศัพทมา
อีกครั้ง คราวนี้ บอกวาจะมาหา ลินดา ที่หองพัก โดยไมฟงคําคัดคานของ ลินดา
เมื่อ โปง มาถึง ทั้งเขา และ เธอ เริ่มมีปากเสียงกัน ลินดา ปฏิเสธ ไมให โปง เขาไปในหอง แต โปง
แข็งแรงกวา จึงอาศัยจังหวะนั้น ผลัก ลินดา เขาไปในหอง และล็อคประตู และบอกให ลินดา สมยอม กับเขา
แมวาเขา จะไปมีหญิงอื่นอีกกี่คนก็ตาม ลินดา ยอมรับไมได โปง จึงขู ดวยการฉายภาพในกลองวีดีโอ ใหดู
เมื่อครั้ง ที่เคยมีเพศสัมพันธกันครั้งแรก ยิ่งทําให ลินดา แคนใจหนัก เธอจึงตอสูขัดขืน แตก็ไรผล โปง ลาก
กระชาก ลินดา เขาไปขืนใจ ในหองน้ํา
เมื่อเสร็จกิจ ลินดา เดินออกมา สายตา เหลือบไปเห็น กลองวิดีโอ ทําใหเธอคิดไดในทันใด เธอจึงรีบ
ลุกขึ้นจะไปควากลอง แตก็ชาเกินไป โปง ยื่นมือมาควาไวทัน จึงเกิดการตอสู แยงกลองวิดีโอกันอยางชุลมุน
ลินดา คิดวา นี่คือหลักฐานสําคัญ ที่จะปกปองตัวเอง หรือใชเปนหลักฐานตอสูระหวาง เขา กับ เธอ สวน
โปง ก็คิดวา นี่คือเงื่อนไข ที่จะทําให ลินดา ยอมอยูใตอํานาจ อยางอยูหมัด
ผลการตอสู โปง กลับเปนฝายเสียทา ลินดา ใชกลองวิดีโอ ตีที่หัวของโปง สุดแรงเกิดโดยไมนับวากี่
ครั้ง จนกลองพังยับเยิน นั่นแหละ จึงทําให โปง สงบลงได ที่หัวของ โปง เริ่มมีเลือดไหลรินออกมา เธอ จึง
ควาซากของกลองวิดีโอไป พรอม เมโมรีที่ยังคงเสียบอยูในตัวกลอง หนีออกไปจากหอง ทิ้งรางไรสติของ
โปง ไวที่นั้น
ลินดา วิ่งไปหา วีรยา และเลาเรื่องราวทั้งหมดใหฟง
เจาหนาที่ตํารวจ รุดไปที่หองพักของ ลินดา เพราะ มีพลเมืองดี ไปแจงความวามีการตอสูกัน เมื่อ
ตํารวจไปถึง โปง ก็รูสึกตัว และถูกเชิญไปใหปากคําที่ สถานีตํารวจ

(องก 3)
วีรญา แนะนําให ลินดา ไปแจงความเอาเรื่อง โปง ขอหา ขมขืน เพราะมีคลิปวิดีโอ เปนหลักฐาน
สําคัญ ทําให ลินดา นิ่งคิดอยูนานวา จะทําอยางไรดี ระหวาง ความอับอาย กับ การกําจัดผูชายเลวๆ คนนี้
โปง ใหการวา ถูกลินดาทํารายรางกาย และลักทรัพย (กลองวิดีโอ) ของตนไป (*โปง ไมรูดวยซ้ําไปวา
กลองนั้น พังไปแลว เพราะสลบ ตั้งแตถูกตีครั้งแรก)
ลินดา แจงความวา ถูก โปง ขมขืน
จบ.
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