บทโครงราง (Story Outline)
ภาพยนตร เรื่อง “บาปกตัญู” (Sin)
ผูเขียน: สูดิน ชาวหินฟา, film school. โทร.08–9644–1048
ความยาวเรื่อง: 25 นาที
วัน เดือน ป: กันยายน 2554
แนวคิดของเรื่อง (theme) : ความผิด กับ ความกตัญู ไมอาจลบลางกันได
แนวภาพยนตร (genre) : ภาพยนตรชีวิต (drama) สืบสวนสอบสวน
ประโยคหลัก (the premise): อะไรเกิดขึ้น ถาโอต หลบหนีการจับกุม
เรื่องยอ (synopsis):
โอต แจ็ค กอลฟ สามคนเปนเพื่อนกัน แจ็คถูกรางวัลที่หนึ่ง หลังจากไปขึ้นเงิน และนําเงินสวนหนึ่ง
กลับมาบาน ปรากฏวาเงินหายไปสองแสนบาท แจ็ค กับ กอฟ จึงไปแจงความ โดยใหการวา กอนหนานั้น มี
แมบาน เขามาทําความสะอาด ชางซอมทอประปา และ โอต อยูรวมเหตุการณ กอนเงินหายไป
ผลการสอบสวน พบวาโอต เปนผูเอาเงินไป แจ็ค กับ กอฟ จึงนําตรวจไปจับ โอต ถึงหองพัก แต
ระหวางการจับกุม โอต ไดหลบหนีไป ทําใหทุกอยางตึงเครียด
ในที่สุด ตํารวจ จับโอดไดที่โรงพยาบาลแหงหนึ่ง ขณะที่เขากําลังถายเลือดใหแม ซึ่งเพิ่งผานการผาตัด
เปลี่ยนไต เมื่อความจริงปรากฏ เรื่องราวทั้งหมดจึงคลี่คลายลง เพื่อนตางใหอภัย โอต ที่ทําผิดไปเพราะความ
จําเปน แต ความกตัญู ก็ตองชดใชผลกรรม โอต ยอมรับโทษจําคุก เพื่อลบลางความผิด.

โครงสรางการดําเนินเรื่อง (Plot structure)
องก 1 เริ่มเรื่อง (เวลา 3 นาที)
ภาพตํารวจวิ่งไลกวดคนราย หายเขาไปในมุมตึก และความโกลาหล ของเจาหนาที่หลายนาย ที่เฝา
คนหาเสนทางหนีของคนราย
บาปกตัญู
ภายในหองสี่เหลี่ยมเล็กๆ แจ็ค กอลฟ โอต นั่งคุยกัน ถึงเรื่องความใฝฝนของแตละคน แจ็ค เปนชาย
หนุม อารมณดี ออนไหวตอเสียงเพลง และ ธรรมชาติ เขาใฝฝนอยากจะเปนศิลปน เขาชอบเลนกีตารเปน
ชีวิตจิตใจ
กอลฟ เปนเพื่อนคนเดียวในกลุม ที่เปนผูหญิง มักขี้ใจนอย แสนงอน ไมคอยมั่นใจตัวเอง แตเธอก็
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นารัก เธอใฝฝนอยากเปนนักเขียน ที่มีชื่อเสียง
สวน โอต ตางจากเพื่อน ตรงที่ แมเขาจะเปนหนุมรูปหลอกวาเพื่อน แตเขาเปนคนพูดนอย ชอบเก็บ
ตัว เพื่อนๆ มักเดาอารมณเขาไมออก เพื่อนๆ ไมรูเลยวา เขามีปญหาในครอบครัว
วันหนึ่ง แจ็ค เดินทางกลับจากการไปเลนกีตารกับเพื่อน กอนจะเดินเขาบานพัก (บานเชา) เขาซื้อล็อ
ตเตอรี่ จากชายตาบอดผูหนึ่ง เขาซื้อดวยความสงสาร ไมไดหวังอะไรนอกเหนือจากนั้น
กอลฟ กําลังนั่งหนาคิ้วขมวด เหมือนแบกโลกทั้งใบไวคนเดียว บนกอนหินใหญ ริมชายหาดแหงหนึ่ง
ใบหนาเธอดูยิ้มขึ้นเล็กนอย เมื่อเพื่อนๆ มาทัก และชักชวนใหลงไปเลนน้ําทะเล เธอจึงผละไปวางสมุดบันทึก
กับปากกาไวตรงกอนหิน
ขณะที่ โอต กําลังนั่งซักผา ก็ไดยินเสียงนองสาวเรียกใหไปดูแม โอต จึงผละจากงานรีบไปดูแม ซึ่ง
นอนปวยอยูบนเตียง เขามองใบหนาแมที่อิดโรย ดวยความเศรา เมื่อมองเห็นใบสั่งยาของหมอ เขารูสึก
เหมือนคนสิ้นหวัง
จุดหักเหหลัก 1…
วันนี้ตรงกับวันที่ 1 ของเดือน ขณะที่ แจ็ค กลับจากงานประจํา เขานั่งลงพักเหนื่อย แลวเปดทีวี กด
รีโมทไปเรื่อยๆ จนไปถึงชองทีวีกําลังออกผลสลากกินแบงรัฐบาล เขาเกือบลืมไปวา เขาซื้อหวยไวใบหนึ่ง
และแลว เมื่อผลการออกสลาก ปรากฏภาพตัวเลขรางวัลที่ 1 ก็ไดยินเสียงรองไชโยของ แจ็ค ดังสุดขีด
ใบสลากกินแบงรัฐบาล ที่แจ็คซื้อไว มีตัวเลข ตรงกับ ภาพตัวเลขที่ปรากฏบนจอทีวี พรอมกับเสียง
โทรศัพทของ แจ็ค ชวน โอต พากันไปขึ้นเงิน และนําเงินสดสวนหนึ่งกลับมาบาน อีกสวนฝากธนาคารไว

องก 2 ดําเนินเรื่อง (เวลา 15 นาที)
ที่บานพักของ แจ็ค มีชางประปา กําลังมายืนรอที่หนาบาน เขากดกริ่งเรียก แมบานลงมา พาขี้นไปบน
บาน เพื่อซอมทอน้ําประปา เปนเวลาเดียวกันกับที่ แจ็ค กับ โอต มาถึงพอดี แจ็ค จึงชวน โอต เขาไปใน
หองพัก และวางกระเปาเงินไวบนหิ้ง พรอมบอก ใหชางซอมประปา เขามาซอมทอน้ําในหองน้ํา และเรียก
แมบาน เขามาทําความสะอาดดวย
ในระหวางนั้น โอต สังเกตเห็น ใบหนาที่ดุดันของชางซอมทอประปา ทําใหเขารูสึกไมไววางใจ ใน
อากัปกิริยาดูลอกแลก เหมือนคนมีพิรุธ สวนแมบาน ก็ดูมีอาการเงียบขรึม ไมพูดจาอะไร ดูแลวไมนาไววางใจ
เวลาผานไปครูใหญ เสียงกริ่งหนาบานดังขึ้น แมบานมีอาการสะดุงตกใจ จนโอตสังเกตเห็นไดชัด
แจ็คจึงแหวกมานหนาตางดู เห็น กอลฟ มายืนรออยูที่รั้วหนาประตูบาน เขาจึงบอกใหแมบานไปเปด
ประตูรับเพื่อน เขามาในหองพัก
แจ็ค กอลฟ โอต ทักทายกันตามประสาเพื่อน สนทนากันถึงเรื่องการนําเงินไปใช ขณะที่โอต เริ่มมี
สายตาเหมอลอย เมื่อเพื่อนพูดถึงเงิน พอดีชางซอมทอน้ําประปาทํางานเสร็จ จึงขอลากลับ แตแมบานยังอยู
ระหวางนั้นก็มีเสียงโทรศัพทดังขึ้น เปนโทรศัทพของโอต เขาจึงขอลาเพื่อนกลับ เพราะนองสาวโทรมา
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เพื่อนๆ ถามถึงสาเหตุของเรื่องที่โทร แต โอตไมบอก กลับพูดปดและรีบจากไป
ที่หอง ไอซียู แมของโอต กําลังไดรับการบําบัดอยู เสียงนองสาว กําลังคุยทางโทรศัพท กับโอตอยู
เรื่องอาการปวยของแม
กอลฟ หยิบหนังสือพ็อกเก็ตบุค เลมหนึ่งขึ้นมาโชว ใหแจ็คดู พรอมบอกวา เธอกําลังจะแถลงขาว
เพื่อเปดตัวหนังสือเลมแรกของเธอ แจ็ค แสดงความยินดีดวย และจะสนับสนุนทุนในการแถลงขาว แตเมื่อไป
หยิบกระเปาเงิน เปดออกดู เงินหายไปครึ่งหนึ่ง เขาตกใจมาก รองไห ดวยความเสียใจ และบอกกับเพื่อนวา
เขาคงมีเงินไมพอที่จะนําไปซื้อบานใหม เสียงรองเอะอะของแจ็ค ทําให แมบานรูสึกตกใจหนักขึ้นกวาเดิม
กอลฟ จึง พาแจ็ค ไปแจงความที่สถานีตํารวจ
ที่โตะสอบสวน ตํารวจกําลังสอบสวน ชางซอมทอประปา เขาใหการกับตํารวจวา ขณะที่ซอมทอใน
หองน้ํา เขาไดยินเสียง กุกกัก ดังมาจากขางนอก ไมรูวาเปนเสียงอะไร แตเขาก็ซอมทอตอไปเรื่อยๆ ระหวาง
ที่เพื่อนๆ ของแจ็ค พูดคุยกันอยู เขาสังเกตเห็น แจ็ค กําลังเปดมานหนาตาง ดูอะไรอยู แตเขาไมสนใจ ยังคง
ซอมทอตอไป เมื่อซอมทอเสร็จ เขาก็ลากลับ และบอกวา พรุงนี้จะสงบิลมาเก็บคาซอม
ที่โตะสอบสวน ตํารวจกําลังสอบสวน แมบาน เธอใหการกับตํารวจวา ขณะที่เธอกําลังปดกวาดเช็ดถู
พื้นหองในอีกมุมหนึ่งของหอง ชางซอมประปา ก็กําลังซอมทออยูในหองน้ํา พอดีเธอไดยินเสียงกริ่งเรียกหนา
บาน เธอตกใจกลัว คิดวาเจาหนี้ตามมาทวงหนี้เงินกู แตก็รูสึกเบาใจวาไมใช จนกระทั่งแจ็ค เรียกใหไปเปด
ประตูหนาบาน เธอจึงรีบไปเปดประตูรับเพื่อนของแจ็ค แลวก็เขามาทํางานตอจนเสร็จ
รอยเวร จึงสรุปความเห็นวา สองคนนั้นไมมีขอพิสูจนที่จะเอาผิดได แตยังมีบุคคลตองสงสัยอีกคนหนึ่ง
คือ โอต แตยังไมทันที่ตํารวจ จะพูดอะไร เสียงสบถดา ก็ออกมาจากปากของ แจ็ค
แจ็ค กอลฟ และ ตํารวจ จึงออกติดตามไปที่บานพักของ โอต ทันที
ที่หองพักของโอต ขณะที่โอต ควากระเปาเสื้อผากําลังจะเปดประตูออกจากหองไป เขาตองตกใจ เมื่อ
พบ แจ็ค กอลฟ และตํารวจ สองนาย แจงขอกลาวหาใหเขาทราบ และเชิญเขาไปสอบปากคําที่สถานีตํารวจ
เรื่องเงินของแจ็คหายไป โอต ไมพูดอะไร ไดแตกมหนานิ่ง ทามกลางสายตาที่เต็มไปดวยอารมณโกรธ ของ
แจ็ค และสายตาที่พิศวงของ กอลฟ ที่มีตอ โอต วาทําไมเขาจึงตองทําอยางนี้กับเพื่อนดวย
จุดหักเหหลัก 2…
กอนที่โอต จะเขาไปนั่งในรถของตํารวจ เสียงโทรศัพทของ โอต ดังขึ้น เขาจึงยกหูฟงครูหนึ่ง เขามีสี
หนาไมดีเลย เขาจึงตัดสินใจ วิ่งออกไป ทุกคนตกใจ ตางตะโกนวาคนรายหนี และวิ่งออกไลตาม ทําให
เหตุการณเกิดโกลาหลขึ้น ระหวาง ตํารวจ วิ่งไลกวด โอต
เหตุการณจุดสูงสุดของเรื่อง (climax):
ที่หองไอซียู นองสาว กําลังนั่งเฝาแมอยู มีอาการลุกลี้ลุกลน เมื่อโอตมาถึง จึงรีบเขาไปหาหมอ และ
บอกวา ใหรีบชวยแมโดยดวน หมอ จึงพาเขาเขาไปในหองเจาะเลือด หมอบอกวา โอต มาทันเวลาพอดี
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เพราะแมเสียเลือดมาก จากการผาตัด
สองเตียงคูกัน ระหวางเตียงของแมซึ่งนอนแนนิ่งอยู กับเตียงของโอต เขารองไห ออนวอนสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ใหชวยชีวิตแมของเขาดวย และ สารภาพในสิ่งที่ตนทําไป จนนองสาวสงสัย วาโอตไปทําผิดอะไรมา
ตํารวจ แจ็ค และ กอลฟ ก็วิ่งกรูกันเขามาพอดี และแจงขอกลาวหาใหทุกคนทราบ เมื่อทุกอยาง
ปรากฏชัดแจง นองสาวรูสึกเสียใจ มองหนาแม แมพูดไมได แตมีน้ําตาไหลอาบแกม

องก 3 สรุปทายเรื่อง (เวลา 7 นาที)
ทุกคนตางตกใจ เมื่อเห็นภาพเบื้องหนา และคําสารภาพของ โอต ครั้งแรกที่เขาเห็นเงินในกระเปาของ
เพื่อน เขาคิดวาจะหาเงินที่ไหนตั้งมากมาย มาเปนคาผาตัดเปลี่ยนไตของแม เขาจึงรีบขโมยเงินจํานวนนั้น
ทันทีที่แจ็คเผลอ และยังไมมีใครทันสังเกต เขาหยิบมันใสกระเปาโดยไมไดนับ และที่เขาวิ่งหนีตํารวจจากมา
นั้น เขาไมไดหนี แตนองสาวโทรใหเขาตองรีบมาใหเลือดแม โดยดวน
แจ็ค กับ กอลฟ มีสีหนาเปลี่ยนไปเปนคนละคน จากอารมณเคียดแคน เปนความรูสึกสงสารเพื่อน ทั้ง
สอง จึงเขาไปโอบกอดโอต และพูดปลอบใหเขาหายจากความโศกเศรา และจะไมเอาเรื่อง
แตตํารวจ ตองเชิญตัว โอต ไปยังสถานีตํารวจ เพราะสิ่งที่โอตทํา ยังไงก็ไมพนผิดไปได
นักขาวหญิงรายงานขาว เรื่อง ชายหนุม ลูกกตัญู ขโมยเงิน เพื่อมารักษาแม ชางเปนเรื่องนาเศรา
สะเทือนใจ.
จบบริบูรณ (ความยาว 25 นาที)
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