บทโครงราง (Story Outline)
ภาพยนตร เรื่อง “แคน คลั่ง หลอน” (UMPIRE)
ผูเขียน: สูดิน ชาวหินฟา, film school. โทร. 08–9644–1048
ความยาวเรื่อง: 100 นาที
วัน เดือน ป: กรกฎาคม 2554
แนวคิดของเรื่อง (theme) : ปมฆาตกรรมซอนเงื่อน แมจะไมสามารถตัดสินได แตผลวิบากที่ผูนั้น
กระทํา จะเปนผูตัดสินใหเอง เพราะ คนทําชั่ว ไมเชื่อในผลแหงวิบากกรรม แตเมื่อมันเกิดเปนจริง มีจริง เขา
กลับเชื่อวา นั่นคือ อํานาจของ วิญญาณราย
แนวภาพยนตร (genre) : ฆาตกรรมซอนเงื่อน (crime–mystery) และสยองขวัญ (horror)
ประโยคหลัก (premise): (1) อะไรเกิดขึ้น เมื่อนายชิดถูกปายความผิดวา เปนผูราย ฆาสองสามี
ภรรยาตาย (2) ใครฆาหมวดคมกริช
เรื่องยอ (synopsis):
นาตาลี สาวไทย แตงงานกับ มารก หนุมฝรั่งอเมริกัน หลังจากพากันทองเที่ยวในเมืองไทยแลว จึง
พากันไปเยี่ยมบานที่ตางจังหวัด ระหวางทาง ไดเขาพักที่รีสอรทแหงหนึ่ง ในคืนถัดมา พวกเขาถูกหมวดคม
กริช ซึ่งเปนแขกมาพักผอนที่รีสอรทเดียวกัน ฆาตายทั้งคู แตโยนความผิดให นายชิด ซึ่งเปนผูดูแลรีสอรท
แหงนี้ เพราะเขาเคยตองโทษคดีขมขืนมาแลวเมื่อเจ็ดปกอน แตตํารวจก็ยังไมปกใจเชื่อ เพราะคนขับแท็กซี่ ก็
เปนอีกผูหนึ่ง ที่อยูในขายตองสงสัย เมื่อนายชิดถูกจับได กลับทําใหเรื่องราวพลิกผัน เพราะหมวดคมกริชเอง
ก็ถูกฆาตายเชนกัน

โครงสรางการดําเนินเรื่อง (Plot structure)
START:
ที่สระน้ําใหญ ของรีสอรทแหงหนึ่ง ตอนเชามืด ชาวบานตางมามุงดู ศพของผูชายคนหนึ่ง ลอยน้ํา
นอนคว่ําหนาที่มุมหนึ่งของสระน้ํา เมื่อพลิกตัวขึ้นมา ชาวบานที่มามุงดู ตางรองหวีดหวาดผวาไปตามๆ
กัน ทามกลางเสียงลมพัด หวีดหวิว…
SUPER: แคน คลั่ง หลอน
วิญญาณราย ของหญิงสาว ปรากฏขึ้น ทามกลาง เสียงรองโหยหวน ดวยความหวาดกลัว ของชาย
นิรนามผูหนึ่ง ขณะตะเกียกตะกาย พารางที่ออนระโหย เพื่อหนีเอาตัวรอด.
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องก 1 เริ่มเรื่อง (เวลา 12 นาที)
ที่โตะใหญในหองนอน กระเปาเสื้อผาใบใหญสีแดงวางอยู เห็นมือของหญิง ผูเปนเจาของ กําลังจัด
เสื้อผา ขาวของใสกระเปา ชายผูเปนสามี กําลังอาบน้ํา ไดยินเสียง หญิงผูเปนภรรยา กับ ชายผูเปนสามี
พูดคุยกัน เรื่องความพรอมในการออกเดินทาง เมื่อดูตั๋วเครื่องบิน จึงรูวา เขาทั้งสอง กําลังจะเดินทางจาก
ลอสแองเจอรีส ประเทศสหรัฐอเมริกา ไป กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ภายในหองนอน ถูกจัดไวเปนระเบียบและหรูหราพอสมควร เมื่อมองดูรูปถายแตงงาน ซึ่งวางอยูบน
หัวเตียงนอน ดูเหมือนวา สามีภรรยาคูนี้จะรักกันมาก นาตาลี เปนสาวไทย ไดสามีชื่อ มารก เปนชาว
อเมริกัน พวกเขาคงแตงงานกันเมื่อไมนานมานี่เอง ซึ่งทั้งสองฝายตางก็พูดเอาอกเอาใจใสกันดี
เสียงประตูหองเปด สองสามีภรรยา ก็ลากกระเปาสัมภาระ ออกจากประตูหองไป ทิ้งความวางเปลา
และมืดมิด เมื่อประตูหองปดสนิท
ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตอนเชาตรู เครื่องบินกําลังบินรอนลง ในรันเวย
ภายในอาคารผูโดยสารขาเขา เสียงโอเปอเรเตอรสาว บอกแนะนําเที่ยวบิน ขาออก ขาเขา เสียงผูคน
เดินพลุกพลาน นาตาลี กับ มารก กําลังเดิน ออกจากอาคารผูโดยสาร มารอเรียกรถแท็กซี่ ตกลงที่หมาย
ปลายทางเสร็จแลว ก็ขนของขึ้นรถ ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ มุงหนาสูทิศตะวันตก
นาตาลี โทรศัพทบอกกับแมวา มาถึงเมืองไทย พรอมกับ มารก แตจะแวะเที่ยวที่กรุงเทพฯ กันกอน
นาตาลี พาสามี เที่ยวสถานที่เปนสัญลักษณเดน ในบรรยากาศความเปนไทย เชน ตลาดถนนขาวสาร ตลาด
น้ําอัมพวา วัดพระแกว ริมฝงแมน้ําเจาพระยา โดยระหวางทองเที่ยว พวกเขาไดพักอาศัยอยูที่โรงแรมหรูแหง
หนึ่ง พวกเขาทั้งสนุก และเหนื่อย แตก็พอใจ และเห็นวา ความรัก ความหวงใย เปนหวงโซสายใย ที่ทําให
พวกเขาทั้งสอง ยินดีที่จะเปนคูรักกันไปตลอด
ยามค่ําคืน ในผับแหงหนึ่ง หมวดคมกริช ตํารวจนอกเครื่องแบบ มานั่งดื่มเหลาที่นี่ มีสาวๆ สองคน
มานั่งคุยดวย และ บริการเติมสุรา เบียร ทามกลางเสียงเพลงเบาๆ จากนักรองบนเวที เขาไดมีโอกาส พบ
กับ คุณธนง เจาของรีสอรทชื่อดัง หลายแหง ซึ่งธุรกิจก็ดําเนินไปดวยดี ยกเวน รีสอรทเกา ที่ภรรยาดูแลอยู
ที่ทําทาจะไปไมรอด แตเจาของก็ไมยอมขาย เพราะเห็นวา เปนของมรดกตกทอด อีกประการหนึ่ง ที่ทําให
ธุรกิจย่ําแยคือ เกิดมีการฆาตกรรมกันขึ้นที่นั่น แตหมวดคมกริช ก็ทําใหเรื่องที่ดูเลวราย เงียบหายไป และ
ดวยเหตุนี้ ที่ทําให เสี่ยธนง กับหมวดคมกริช สนิทสนมกัน
หลังจาก เสร็จสิ้นโปรแกรมการทองเมืองไทย ของ นาตาลี กับ มารก ทั้งสองก็มีกําหนดจะเดินทางไป
เยี่ยมพอแม ที่ตางจังหวัด พวกเขาไดวาจาง เหมารถแท็กซี่คันหนึ่ง จากกรุงเทพฯ ใหไปสงที่บาน
ที่ถนนใหญนอกกรุงเทพฯ ภายในรถแท็กซี่ มารก และ นาตาลี ชมทิวทัศน สองขางทางเพลินๆ
ทามกลางบรรยากาศ เพลงลูกทุงไทย เวลาผานไปคอนวัน คนขับแท็กซี่ แอบชําเลืองดู ผูโดยสาร ผานกระจก
หลัง โดย นาตาลี กับ มารก ไมทันสังเกต เพราะกําลังเพลิดเพลินกับวิวสองขางทาง
สักครู ก็มีเสียงโทรศัพท ดังขึ้น ทําลายความเงียบ เปนเสียงโทรเขา ของภรรยาของคนขับแท็กซี่ ดู
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เหมือนวา กําลังมีปญหากับเจาหนี้เงินกูรายใหญ นี่คือ สาเหตุหนึ่ง ที่ทําใหคนขับแท็กซี่ ครุนคิดอะไร
บางอยาง ขณะมองไปที่ เครื่องประดับ ที่นาตาลี สวมใสอยู อยางมีพิรุธ โดยที่ เธอ กับสามี ไมทันสังเกต
พลัน ! รถก็ไปชนอะไรสักอยาง ทําใหรถเสียหลัก วิ่งไปชนเสาหลักกิโลเมตรขางทาง มารก ไดรับ
บาดเจ็บเล็กนอย รถเสียหาย คนขับรถแท็กซี่ บอกวา ตองซอมกอนจะเดินทางไกล เธอจึงบอกใหรถแท็กซี่
แวะหาที่พักขางทาง …
ปรากฏวา ไดที่พัก เปนรีสอรทแหงหนึ่ง รถแท็กซี่ พาผูโดยสาร วิ่งผานประตูทางเขา ทามกลางทองฟา
เริ่มมีเมฆหนา
รถวิ่งผาน นายชิด ซึ่งยืนตอนรับแขกที่มาใหม ที่บริเวณซุมทางเขา ของรีสอรท และหยุดตรงที่จอดรถ
นายชิด ซึ่งเปน รปภ. ของรีสอรทแหงนี้ คอยเดินตรวจดูความสงบเรียบรอยทั่วไป นายชิด เปนคนรางหนา
ไวหนวดเครา พูดนอย ไมคอยยิ้ม จึงทําใหเขาดูนากลัว
แมวาจะเปน รีสอรทเล็กๆ เกาๆ ดูโทรมๆ แตพวกเขาก็ไมมีทางเลือก รีสอรทแหงนี้ เปนสถานที่เงียบ
สงบ บานพักแตละหลังอยูหางกัน คั่นดวยตนไมใหญหนาทึบ มีพนักงานตอนรับ และแมบาน จํานวนไมมากนัก
ทุกคน ลงจากรถ นาตาลี กับ มารก เดินเขาไปยังอาคารตอนรับของ รีสอรท ภายในหองล็อบบี้ ที่
บริเวณหนาเคานเตอรตอนรับ มีรูปถายของ คุณธนง กับ ภรรยา ขนาดไมใหญนัก แขวนอยู มีปายเกาๆ
ยินดีตอนรับ WELCOME ผานอายุการใชงานมานาน นาตาลี กับ มารก เดินมาถึง รับกับบรรยากาศ
เงียบๆ เย็นๆ รูสึกวังเวง มีพนักงานตอนรับลงทะเบียน ชื่อ หนุย และพนักงานหญิง หนาตาลึกลับ สองคน
มาใหการตอนรับ พวกเขาตกใจเล็กนอย ที่เห็นหนาผากของ มารก แตแขกที่มา กลับตกใจ พนักงานที่มา
ตอนรับมากกวา
นาตาลี จองหองพัก ของตนหองหนึ่ง และเผื่อคนขับรถแท็กซี่ อีกหองหนึ่ง ขณะที่ พนักงานรีสอรท
ผูหญิง 2 คน ออกมา ชวยขนยายสัมภาระ จากรายรถ ไปรวมกันที่หองล็อบบี้ พนักงานหญิงคนหนึ่ง พา
คนขับแท็กซี่ แยกไปอีกฝงหนึ่ง หนุย เดินนําหนา นาตาลี กับ มารก พรอมดวย พนักงานหญิงอีกคนหนึ่ง
เดินเข็นกระเปาตามไป
กอนถึงหองพัก ซึ่งมองเห็นอยูขางหนา หนุย เดินนําหนา เข็นกระเปาใบเล็ก นาตาลี กับ มารก หิ้ว
กระเปาสวนตัว ตามดวย พนักงานหญิง เดินเข็นกระเปาใบใหญ หนุย แนะนําลูกคา ในการมาพักแรมที่นี่
สภาพของหองพัก ไมใหมนัก อยูติดกับสระน้ําใหญ ระเบียง มีบันไดเดินลงถึงสระน้ําได สามารถออกมาเดิน
ชมวิวสระน้ํา บนระเบียงได
นายชิต มาเดินตรวจดูความสงบเรียบรอย เขาเดินผานหองพักของ นาตาลี เธอมีโอกาสสบตาเขาโดย
บังเอิญ ทําให นาตาลี ถึงกับตกใจเล็กนอย ในความลึกลับ นากลัว บนใบหนาของ นายชิด แลวนายชิต ก็
หลบไปทางอื่น
ภายใน หองพักของ คนขับรถแท็กซี่ ขณะที่เขากําลังเผชิญกับ บรรยากาศนาสะพรึงกลัว ก็มีเสียง
โทรศัพท ดังขึ้นมาขัดจังหวะพอดี เปนเสียงของเจาหนี้ มาทวงหนี้เงินกู ทําใหเขา เกิดความวิตกกังวล วาจะ
หาเงินที่ไหนมาใชหนี้ เพียงชั่วครู เขาไดยินเสียงรถเกง วิ่งเขามาจอดที่ลานจอดรถ เขาจึงแงมหนาตางเปดดู
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วาใครมา ภาพที่เขาเห็น เปนนายตํารวจหนุม หนาตาดี สวมชุดตํารวจลําลอง เขาเปดประตูลงจากรถ ขณะที่
หนุย วิ่งเขาไปตอนรับ
ภายในรถของหมวดคมกริช ที่บริเวณเบาะทายรถ ดานซาย มีเครื่องแบบตํารวจแขวนดวยเหล็ก
แขวนเสื้อ มองเห็นปายชื่อที่อกเสื้อ ร.ต.ท.คมกริช จงชนะภัย ขณะที่หนุย พาหมวดคมกริช เขาที่พัก เขา
รายงานเหตุการณในวันนี้ ที่รีสอรทวามีใครมาพัก ดูเหมือนวา สองคนนี้ จะมักคุนกันดี เพราะ หมวดคมกริช
ก็มาเคยมาพักที่รีสอรทแหงนี้ สองสามครั้ง แลว
จุดหักเหหลัก 1…
ทองฟามืดครึ้ม ดูนากลัว ฝนตั้งเคา ดูเหมือนวา คืนนี้ฝนคงตกหนักนาดู
คืนนี้ …
มองไกลๆ ผานพุมไมหนา มีแสงไฟลอดออกมาจากในหอง ขางในมองเห็นเงาของคนสองคน กําลัง
ถอดเปลี่ยนเสื้อผา อาบน้ํา
ภายใน หองพักของคนขับแท็กซี่ ดูวางเปลา ไรเจาของหอง
สวน ภายในหองพักหมวดคมกริช เห็นเงาของ คนสองคน ยืนคุยกัน และสงของบางอยางใหกัน
สักครู หนุย เปดประตูหอง หมวดคมกริช ออกมา แลวเดินผานหองพักของ นาตาลี เขาหยุดชั่วครู ชําเลือง
ตา มองไปที่หองพักของนาตาลี อยางมีเลศนัย
บนโตะหนากระจก ภายในหองพักของนาตาลี ขาวของถูกนําออกมาวาง มี กระเปาเงิน กลองยา–
อาหารเสริม เครื่องประดับอื่นๆ วางเรียงกัน บนเตียงนอน เห็นกระเปาเสื้อผา เปดอาอยู เต็มไปดวยเสื้อผา
บริเวณขาง มีสรอยคอ จี้ แหวน นาฬิกา วางอยู นาตาลี ในชุดกระโจมอกสั้น กับ มารก เตรียมจะอาบน้ํา
ชวยกันเอาสิ่งของมีคา ออกจากกระเปา และสํารวจ ทรัพยสินมีคา ที่นําติดตัวมา วามีอะไร จะมอบใหญาติ
คนไหน
แตพวกไมรูวาเกิดอะไรขึ้นขางนอกหอง
มีสายตาลึกลับ สองคู ผานพุมไมหนา กําลังจองมองเขาอยูคนละมุมหอง เงาของนาตาลี กับ มารก
ขณะสํารวจดูขาวของ ในหองนอน ใกลเขาไปอีก มองเห็นซอกหลืบขาขาวของ นาตาลี ผานรอยแยกของฝา
หอง ไตไลเลยขึ้นไปที่ทรวงอก… สักครู สายตาที่มอง ก็รีบหลบหายไป ปรากฏภาพ เปนนายชิดกําลังยืน
ดอมๆ มองๆ ที่บริเวณหนาตางกระจก ซึ่งมีรอยแยกของฝาหองอยูหลายแหง
สวนสายตาอีกคูหนึ่ง มองเห็น ทรัพยสิ่งของมีคามากมาย วางอยูบนเตียงนอน ภาพที่ซอกหลืบขาขาว
ของนาตาลี ผานรอยแยกของฝาหอง กลับมาอีกครั้ง คราวนี้ ภายใตอารมณเยายวน เห็นมือลูบคลําที่หวาง
ขา ผสมกับเสียงดนตรีอีโรติก
ภาพในอดีตของนายชิดปรากฏขึ้น เขาถูกชาวบานลอมรุมทํารายและดาทอ ขณะถูกตํารวจควบคุมตัว
หลังเขากอคดีขมขืนสาวนิรนาม พยายามฆาปดปาก พรอมกับรวบเอาทรัพยสินของผูตายไปดวย มันเปน
ภาพหลอน ที่ทําใหนายชิดหวาดกลัวมาก เขามีอาการตกใจ เหงื่อซึมบนใบหนา จากนั้นเขาก็เดินหลีกไป
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ยามค่ําคืน มืดมิดสนิท เคาของฝนยังคงตั้งเคา โชคดีที่วันนี้ มันยังไมตก

องก 2 ดําเนินเรื่อง (เวลา 65 นาที)
เชาวันรุงขึ้น ที่โตะกาแฟ ในหองอาหารรวมของรีสอรท หมวดคมกริช กําลังนั่งจิบกาแฟ อยางสบาย
ใจ เขาสบตากับ นาตาลี แลวยิ้มให นาตาลี ก็ยิ้มรับ สักครู นายชิด เดินผานมา ทั้งสองจึงทักทาย และ
สนทนากัน แบบไมคอยเปนมิตร คลายจะจับผิดเหตุการณเมื่อคืนนี้ นายชิด เปนฝายเสียเปรียบ เพราะเคยมี
คดีติดตัว และทําอะไรก็สอพิรุธไดงาย ทั้งสองโตคารมกัน ทําให นาตาลี กับ มารก แอบไดยิน สรางความรูสึก
ไมไววางใจ กับการมาพักอยูที่นี่ พรอมกับโยนความสงสัยไปที่ นายชิด เพราะดูมีอาการสอพิรุธ แตที่อีกมุม
หนึ่งของหองอาหารรวม คนขับแท็กซี่ กําลังนั่งจิบกาแฟ เขากลับมีอาการเฉื่อยชา และหันมามอง การ
สนทนาของ หมวดคมกริช กับ นายชิด
นายชิด เดินไปที่หองน้ําชาย ขณะที่หมวดคมกริช มองตามไป
ทั้ง มารก และ นาตาลี ตางก็วิตกกังวล ในการพักที่รีสอรทลึกลับแหงนี้ ดูไมคอยนาไวใจสักเทาไร
ในหองน้ํา หนากระจก นายชิด มีอาการกําเริบทางจิต เหงื่อผุดขึ้นเต็มใบหนา จึงตองควักยาเม็ดจาก
กระเปา ขึ้นมากิน ดวยความเรงรีบ แลวรีบออกจากหองไป เหลือปลอกซองยาทิ้งไวที่เคานเตอรหนากระจก
ทําใหรูวา เปนยาระงับประสาทอยางแรง จังหวะนั้น หมวดคมกริช เดินสวนเขามาพอดี มองนายชิดที่เดินสวน
ออกไป ดวยความสงสัย ยิ่งทําใหเขาสงสัยมากยิ่งขึ้น เมื่อมองเห็นซองยาที่นายชิดลืมทิ้งไว
หมวดคมกริช ออกไปสืบเรื่องราวของนายชิด โดยไดรับความกระจาง จากหญิงชาวบานผูหนึ่ง ซึ่งเปน
ญาติ เลาวา นายชิดเคยเปนฆาตกรจริง ตํารวจจับได และถูกศาลสั่งจําคุก พนโทษมาไดเกือบป ก็มีโรค
ประสาทติดมาดวย แต เจาของรีสอรท เห็นเขายังมีประโยชนอยู จึงใหมาเปน รปภ. ที่นี่ เพื่อใหเรื่องราว
เกี่ยวกับตัวนายชิด กระจางขึ้นอีก ระหวางเดินเขาที่พักที่รีสอรท หมวดคมกริช จึงยกหูโทรไปที่โรงพยาบาล
เพื่อขอขอมูลเพิ่มเติม
คืนนี้ … ฝนตก ตลอดคืน หนักเบา เปนบางชวง และมีฟาแลบ เปนระยะ
หองของ นาตาลี ไฟยังเปดสวางไฟ หนุย เดินเอาเครื่องดื่มสมุนไพร พรอมซองเครื่องดื่มสมุนไพรชนิด
อื่น มาสงที่หองพักของนาตาลี
หองของหมวดคมกริช ก็มีไฟเปดอยูเชนกัน มีคนเปดดูเว็บอีโรติก สวนหองของคนขับแท็กซี่ เพิ่งจะหรี่
ไฟลง
นาตาลี ฝนราย ที่หองนาตาลี มีแสงไฟสลัวๆ ไดยินเสียงคนถูกตีที่หัว สักครู ไฟถูกเปดจนสวางทั่ว
หอง มองเห็นเงา ของการรื้อคนขาวของ เงาของนาตาลี ตื่นขึ้น และถูกชายนิรนาม ตบตีทําราย มองเห็นเงา
ขาวของกระจัดกระจายไปทั่วหอง ขณะตอสู … เขาพยายามขมขืน นาตาลี บนเตียงนอน เธอตอสู ขาวของ
กระจัดกระจายไปทั่ว ขณะนั้น นาตาลี มองเห็น มารก นอนหมดสติ อยูอีกมุมหนึ่งของหอง มีเลือดไหลอาบ
ใบหนา อาศัยจังหวะชุลมุน นาตาลี ควาขวดน้ําตีที่หัวของชายนิรนาม เขาสะดุดไปชั่วครู นาตาลีวิ่งหนีออก
จากหองไป
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ออกมาที่ระเบียง ชายนิรนามวิ่งตามออกมา ลากกระชาก นาตาลี ลงไปขางลางถึงขอบสระน้ํา
ทามกลางฝนตกหนัก แลวเขาก็ จับไหลกดหัวของนาตาลี ใหจมน้ํา เธอพยายามดิ้น กอนจะสําลักน้ํา เธอเห็น
มารก พยายามวิ่งออกมาจะชวย ทั้งๆ ที่มีเลือดอาบทวมตัว
พอลงมาถึงพื้นที่ขอบสระ ชายนิรนาม จึงผละจาก นาตาลี ไปชก มารก ลมลงไปกับพื้นดิน ทั้งสอง
ตอสูกัน ชายนิรนาม ควาทอนไมหนาสาม ฟาดไปที่หัวของ มารก อีกครั้ง จนลมฟุบ หนาคว่ําลงที่ขอบสระ
แนนิ่งไป
นาตาลี กรีดรอง … ตกใจตื่น หันไปมองขางๆ มารก ยังนอนหลับอยู ขางนอก ฝนก็ยังคงตกหนัก
เชนเดิม เธอจึงนอนตอ
ที่หองล็อบบี้ ของรีสอรท หมวดคมกริช หนุย คนขับรถแท็กซี่ พนักงานหญิง ทั้งสองคน ตางมายืนออ
กันที่นี่ พนักงานหญิงสองคน ทําหนาตกใจกลัว เมื่อเกิดฟาแลบ และเสียงฟารองตามมา หมวดคมกริช ได
โทรคุยกับ อดีตนายตํารวจผูหนึ่ง ที่เคยดูแลคดีของนายชิด ทําใหทราบวา นายชิด เปนอดีตฆาตกรโหด ทําให
ทุกคนตกใจกลัว ไปตามๆ กัน แตหมวดคมกริช ก็ใหกําลังใจทุกคนวา เขายังอยูที่นี่ ทุกคนจะปลอดภัย ขอให
ทุกคนไปนอน สวน หนุย อาสาจะไปเดินยาม พรอมกับหมวดคมกริช
เวลาผานไป ราวเที่ยงคืน แสงไฟสลัวๆ ในหองนอนของ คนขับแท็กซี่ ทําใหรูวา เขาไมไดอยูในหอง
ขณะฝนตกหนัก ฟารองเปนระยะๆ ทําให นาตาลี ตกใจตื่น มองดูขางๆ มารก หายไป เธอจึงลุก
ออกจากเตียง เปดสวิชทไฟที่หัวเตียง ก็ยังมองไมเห็นมารก เห็นแตรองรอยขาวของถูกรื้อคนเธอจึงควาไฟ
ฉาย วิ่งออกมาที่หนาระเบียง สองไฟไป พบรางของมารก นอนแนนิ่งอยูที่ขอบสระ (ไฟฉายหลนจากมือ ลง
พื้น) นาตาลี หวีดรองดวยความตกใจ
นายชิด ในชุดกันฝน เห็นไฟฉายหลนจากมือของนาตาลี ลงพื้น เห็นนาตาลี วิ่งจากระเบียง ลงไป
ขางลาง นายชิด ทั้งตกใจ ทั้งแปลกใจ วาเกิดอะไรขึ้น เขาทรุดตัวลงนั่ง สักครู กอนที่นายชิดจะผละไป เขา
เห็น นาตาลี ลากรางของ มารก มาถึงบันไดขั้นแรก แลวลากตอไมไหว เธอจึงวิ่งขึ้นไปบนระเบียง เปดประตู
หอง วิ่งหายเขาไป แลวปดประตูอยางแรง จากนั้น นายชิด เดินหลบหายไปทางอื่น ทามกลางสายฝนตกหนัก
ฟาแลบ ฟารอง
ภายในหองนอน นาตาลี กอดอกหนาวสั่น บนเตียงนอน ดวยความกลัว เธอสังเกต กระเปา ถูกรื้อ
ขาวของกระจาย พอเปดไฟดวงใหญ จึงรูวา ของมีคาหายไปหลายชิ้น พอดีไดยินเสียงกุกกัก เหมือนคนเดิน
ขางนอก เธอจึงปดไฟดวงใหญ (แตเหลือไฟหัวเตียงไว) ระหวางนั้น เธอไดยินเสียงรถยนตสตารท เธอจึงแงม
บานเกร็ด ชะเงอดู เห็นรถแท็กซี่ ขับวิ่งฝาสายฝนออกไป เธอนึกขึ้นได ยกหูโทรศัพท แตสายถูกตัดขาดไป
กอนหนานี้แลว เธอจึงวางหูลง และมองเห็นเงาคน ที่ระเบียง เดินมาหยุดยืนที่หนาประตู นาตาลี กลัว ถอย
รนไปอีกมุมหนึ่งของหอง
ผูมาเยือน กําลังยืนเคาะประตูหอง นาตาลี จึงควารมมาถือไวเปนอาวุธ แลวคอยๆ เดินไปเปดประตู
เมื่อประตูเปดออก เธอรูสึกโลงอกไปที เมื่อเห็นวา แขกที่มาในยามวิกาล เปนคนที่เธอรูจัก เธอจึงเชื้อเชิญให
เขาหองไป ดวยสายตาออนวอน
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จุดหักเหหลัก 2…
รุงเชา ที่สระน้ําใหญ ของรีสอรท ตอนเชามืด ชาวบานตางมามุงดู ศพของผูชายคนหนึ่ง ลอยน้ํานอน
คว่ําหนาที่มุมหนึ่งของสระน้ํา และพูดซุบซิบ ถึงความอํามหิต ของคนราย
เจาหนาที่ตํารวจ พลิกตัวขึ้นมา เปนรางไรวิญญาณของ หมวดคมกริช ดวงตาลืมตาโพลง ชาวบาน
ที่มามุงดู ตางรองหวีดหวาดผวาไปตามๆ กัน ขณะที่ รถตํารวจ และนักขาว เริ่มทยอยมากันเต็ม
ศพของนาตาลี ถูกวางนอน อยูที่ขอบสระ คูกับ ศพของมารก มีนายตํารวจผูหนึ่ง เดินมาเปดดูหนา
ศพทั้งสอง แลวก็ปดผาคลุมศพไวเหมือนเดิม นักขาวหญิง รายงานขาวสด ในที่เกิดเหตุ ภาพเบื้องหลัง
ตํารวจ กําลังชันสูตรพลิกศพ และฝูงชน
คนขับแท็กซี่ ถูกตํารวจเชิญมาสอบปากคําที่โรงพัก และ นายชิด ถูกตํารวจจับไดกําลังนําตัวมาที่
โรงพัก และรอสอบสวน สวนหนุย ถูกเชิญใหมาเปนพยาน
ที่สถานีตํารวจ ในทองที่เกิดเหตุ ตํารวจทุกนายที่นี่ ตางขยันปฏิบัติภารกิจของตนดวยความเอาใจใส ที่
โตะสอบสวน หนุย นั่งบนเกาอี้ ฝงตรงขามกับ รอยเวรสอบสวน และ สวส. เขาใหการกับตํารวจวา
เหตุการณ จุดสูงสุดของเรื่อง (climax):
คืนนั้น ขณะฝนตก หลังเดินออกมาจากหองพักของหมวดคมกริช เขาไดเดินผานไปที่หองของ นาตาลี
กอนถึง เขามองเห็นดานหลังของ นายชิด ในชุดกันฝน (แตหนุย ไมรูวาเปนใคร) กําลังดอมๆ มองๆ ผลุบๆ
โผลๆ บริเวณขางนอก หองพักของนาตาลี แตไมทันที่หนุย จะเขาไปถึง เขา (นายชิด) ก็เดินหลบหายไปทาง
อื่น ทามกลางสายฝนตกหนัก ฟาแลบ ฟารอง จากนั้น หนุยก็หลบไปอีกทางหนึ่ง หางออกไปสัก 20 เมตร
หนุย หันกลับ เห็นมีคนเดิน เขาไปเคาะประตูหองของ นาตาลี แตไมรูวาเปนใคร
ผลการสอบสวน ก็ยังไมเปนที่พอใจของตํารวจ พวกเขา จึงนําตัวของ คนขับรถแท็กซี่ มาสอบปากคํา
แตก็ไมสามารถทําใหเรื่องราวคลี่คลายไปได เพราะ คนขับรถแท็กซี่ ใหการวา เขาไมมีสวนรูเห็นกับการ
ฆาตกรรมแตอยางใด รวมทั้งทรัพยสินของผูตายที่หายไป เขาก็ไมไดเปนคนเอาไป ที่เขาขับรถออกจากรีสอรท
เพราะ เขาเปนหวงลูกเมีย ที่ถูกเจาหนี้ขูทําราย และรูสึกกลัว
คงเหลือผูตองสงสัยคนสําคัญ คือ นายชิด

องก 3 สรุปทายเรื่อง (เวลา 23 นาที)
เหตุการณฆาตกรรม ที่สระน้ํา ของรีสอรทแหงนี้ ยังคงเปนปริศนา ตํารวจจะตองพิสูจนความสามารถ
สืบหาตัวคนรายมาลงโทษใหได
ที่หองสอบสวน ดูเงียบและวังเวง ตํารวจสองนาย ยืนคุมอยู เวลาผานไปเกือบครึ่งชั่วโมง นายชิดก็ยัง
ไมพูดอะไรออกมา จนตํารวจเหนื่อยหนายใจ พวกเขาทั้งขูและทั้งปลอบ แตในที่สุด นายชิดก็พูดออกมาจนได
เขาใหการวา เขาไมใชฆาตกร คนฆาหมวดคมกริช คือ ผีนาตาลี
ตอนนั้น ประมาณเที่ยงคืน ฝนตกหนักมาก คิดวาทุกคนคงหลับกันหมดแลว เขากลัววาไอพวก
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หัวขโมยมันจะเขามาลักทรัพย เขาจึงออกไปเดินดูรอบๆ ตามหนาที่ นายชิดเลาตออีกวา …
… เขาเห็น นาตาลี ถือไฟฉาย วิ่งออกจากหอง มายืนที่ระเบียง แลวสองไฟไปพบรางของ มารก ไฟ
ฉายหลนลงพื้น เธอกรีดรอง แลววิ่งลงไป พยายามจะอุมรางของมารก ที่หมดสติไปแลว ลากขึ้นมาบน
ระเบียงหอง เธอลากรางของมารก ขึ้นมาถึงบันไดขั้นแรก ลากตอไมไหว นาตาลี จึงวิ่งขึ้นไปบนระเบียง เปด
ประตูหอง วิ่งหายเขาไป แลวปดประตูอยางแรง เธอมีอาการหนาวสั่น มองเห็นเงาคนมาเคาะที่ประตู เธอกลัว
จึงควารมมาปองกันตัว พอเปดประตูออกไป กลายเปนหมวดคมกริช เธอดีใจที่มีตํารวจมาชวย
แตแลว เหตุการณกลับพลิกผัน คมกริช วางยานาตาลี เขาเดินไปชงเครื่องดื่มสมุนไพร แลวแอบเอา
ยานอนหลับใสลงไป ใหนาตาลีดื่ม สักครู ก็รูสึกเวียนหัว คลายคนเมา คมกริช ลงมือลวนลาม นาตาลี แต
เธอยังมีสติดีอยู จึงขัดขืน ทําใหหมวดคมกริชไมพอใจ จึงตบตี บังคับจะขืนใจ นาตาลีทราบวา เหตุการณ
รายๆ ที่เธอไดรับ เปนฝมือของ หมวดคมกริชทั้งสิ้น
ทําใหภาพฝนในความทรงจําของ นาตาลี ผุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ตั้งแต สั่งใหหนุยเอายานอนหลับมาให
ดื่ม และ ตอนที่เธอฝน กําลังจะจมน้ํา เห็นหนาหมวดคมกริช ชัดเจน เขาเอาทอนไมตีที่ศีรษะของ มารก จน
ลมฟุบหนาคว่ําลงที่ขอบสระ
นาตาลี ดิ้นสุดฤทธิ์ เทาที่มีแรง เธอควารองเทาสนสูงตีที่หัว ของหมวดคมกริช ทําใหเธอดิ้นหลุด วิ่ง
หนีออกจากหอง มาที่ระเบียง เธอตกใจ เมื่อไมพบรางของ มารก ที่บันได คมกริชวิ่งตามออกมา กระชากผม
ลากตัว นาตาลี ลงไปขางลางถึงขอบสระน้ํา ทามกลางฝนตกหนัก แลวเขาก็ จับไหลกดหัวของนาตาลี ให
จมน้ํา
เธอพยายามดิ้น กอนจะสําลักน้ํา เธอเห็น นายชิด พยายามวิ่งเขามาจะชวย แตเธอก็หมดสติไปกอน
เมื่อคมกริช แนใจวา นาตาลี สําลักน้ําตายแลว จึงลากขึ้นไปบนบก เพื่อจะเอาศพไปซอนไวในปา แต
ไปไดสองสามกาว เขาเห็น นายชิดกอน
หมวดคมกริช จึงวาง ศพของนาตาลี ลง แลวชักมีดพกออกมา เดินตรงไปหา นายชิด
นายชิดพยายามหนี หมวดคมกริช ตรงรี่เขามา ไมทันระวังตัว จึงถูกนายชิด ตีดวยไมกระบองเขาที่
ใบหนา ทั้งสองตอสูกัน นายชิด เสียที ถูกหมวดคมกริช ขึ้นครอมตัว กดคอไว และเตรียมจะใชมีดแทงซ้ํา
กอนที่ หมวดคมกริช จะจวงแทงนายชิด เขามองเห็นภาพอะไรบางอยาง เขาตกใจมาก
เปนภาพของ ผีนาตาลี มาแกแคน คนใจโหด แมหมวดคมกริช จะรองขอชีวิต ก็ไรผล เขาถูกผีนาตาลี
ทําราย รองโหยหวนดวยความเจ็บปวด ปนกับความกลัว แตภาพที่ นายชิด มองเห็น กลับเปน อาการรุกรน
ดวยความกลัว ของหมวดคมกริช หมวดคมกริช วิ่งลมลุกคลุกคลาน ถอยหลัง หนีไปทางสระน้ํา ผีนาตาลี
บีบคอ คมกริช ใหถอยรนลงไปในสระน้ํา กอนจมน้ําตาย เขารูสึกสํานึกผิด แตก็สายไปแลว
โตะสอบสวน เมื่อทุกอยางคลี่คลาย สารวัตรจึงปดแฟม จบการสอบสวน
จบ.
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เพลงประกอบภาพยนตร
ชื่อเพลง :
ฉันผิดอะไร
คํารอง–ทํานอง : สูดิน ชาวหินฟา
นักรอง :
…
ฉันผิดอะไร ทําไมคุณทํากับฉัน ยังงี้
ฉันขอรอง ขอรอง ออนวอนคุณดีดี
อยาทําฉันเลย ไดไหม ไดไหม
ฉันไมใชคนเลว คุณก็ไมใชคนราย คุณก็รู
คนที่คุณรักมีไหม คนที่ฉันรักมีอยู
อยาทําฉันเลย ไดโปรด ไดโปรด
*กิเลสตัณหา พาสิงสูใจคน
ไมเวนวาใคร คุณหรือฉัน มันหรือใคร
ตางตกอยูใน อํานาจตัณหา
พาชีวิต ลงสูอเวจี
คุณมีสิทธิ์อะไร ทําไมทํารายดวงใจ ของฉัน
ฉันของรองคุณแลว คนใจราย คนใจเลว
อยาทําฉันเลย อยา อยา บอกวาอยา ไดยินไหม. (เสียงเคียดแคน)
จบเพลง.
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