บทโครงราง (Story Outline)
ภาพยนตร เรื่อง “เขาหาวาผมบา” (Illusions)
ผูเขียน: สูดิน ชาวหินฟา, film school. โทร. 08 9644 1048
ความยาวเรื่อง: 95 นาที
วัน เดือน ป: 5 กรกฎาคม 2556
แนวคิดของเรื่อง (theme) : ผูปวยที่จัดอยูในประเภท โรคหลงผิด (Delusional Disorder) มีอาการ
หูแวว (Auditory Hallucination) และเห็นภาพหลอน (Visual Hallucination) เขาจะไมยอมรับวาตนเอง
ปวย เขาจะเชื่ออยูตลอดเวลาวา สิ่งรอบขางประจําวันของเขาคือเรื่องจริง เขาคิดวาถูกปองรายโดยใครบาง
คน แมวาภายนอกจะดูไมออกวาเขาผิดปกติ ถาเขาโชคดีไดพบแพทยและเขารับการรักษาอยางถูกวิธี ก็อาจ
ทําใหหายจากโรคได ซึ่งตอนทายของเรื่อง เขาเริ่มรูตัวแลววาเขาปวย
แนวภาพยนตร (genre) : จิตเภท (psychology)
ประโยคหลัก (premise): “เกิดอะไรขึ้นกับผม ทําไมทุกคนไมเชื่อวา ผมถูกปองราย ทั้งๆ ที่ผมก็ถูก
ทํารายจริงๆ จากใครบางคน จนไดรับบาดเจ็บ”
เรื่องยอ (synopsis):
ผมมีอาชีพรับจางอิสระ ปกติผมทํางานทุกวันตามคําสั่ง แตมีงานอันหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตของผม คือ
ผมไดรบคําสั่งใหไปรับบุคคลคนหนึ่งที่ทารถ ซึ่งผมมารูภายหลังวาคือคนราย ที่ถูกวาจางใหมาฆาผม
ขณะที่ผมก็ไดรับขอความขมขูจะฆา หาวาผมเปนชูกับเมียของเขา ผมจึงสืบหาความจริงวาศัตรูของผมเปน
ใคร โดยความชวยเหลือของนายทา และ เพื่อนนิรนามผูหนึ่ง ในที่สุดผมก็เผชิญหนากับเขา เราตอสูกัน แต
เรื่องจบลงตรงที่ตํารวจและหมอกลาวหาวาผมเปนบา และทํารายตัวเอง บุคคลที่ผมกลาวถึง ไมวาจะเปน
นายทา เพื่อนนิรนาม หรือศัตรู ไมมีอยูจริง เปนเรื่องที่ผมสรางขึ้นเองในสมอง.

โครงสรางการดําเนินเรื่อง (Plot Structure)
องก 1: 5 นาที
ผมชื่อ นนทวัฒน หรือ นน ผมมีอาชีพขับรถรับจางอิสระ ไมใชแท็กซี่ ไมมีสังกัด รับสงของ สงขาว
และสงคน เครดิตของผมคือ สงของครบถวน ถึงที่ ตรงเวลา และปลอดภัย โดยที่ไมตองมีประกันภัย แต
คาบริการแพงหนอย ซึ่งลูกคาก็ยอมรับได เพราะผมเปนบุคคลเพียงคนเดียวที่รูเสนทางลัดทางเลี่ยงทุกซอก
ทุกมุมในเมืองนี้ และตางพื้นที่ แนละทําใหผมมีเงิน และมีผูหญิง
ครั้งหลังสุด ผมเกือบจะมีปากเสียงกับนายจางคนหนึ่ง ที่ไมจายคาแรงผม หาวาผมสงของใหผิดคน
แตชั่งมันเถอะตั้งแตทํางานนี้มา ถูกโกงสักครั้งก็ไมเห็นจะเปนไร
ผมไดรับคําสั่งจากชายนิรนามผูหนึ่ง ใหขับรถไปรอรับผูโดยสารคนหนึ่งที่ทารถ (อยูติดกับคลินิค) โดย
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เขาจายเปนคาจางลวงหนา ผมจะรูวาเปนใครก็ตอเมื่อเขาจะเปนฝายมาหาผมเอง ผมจึงไปพบนายทา นายทา
ขอดูหลักฐาน ผมเอาหลักฐานใหดู แลวใหเขาคิวรอ

องก 2: 55 นาที
ระหวางรอ ผมมีโอกาสรูจักกับคนคนหนึ่ง ซึ่งแสดงตนเปนมิตรกับผม เขาชื่อ และใหที่อยูผมไว ผมรอ
อยูนานก็ไมเห็นมีใครมา แตมีเสียงโทรศัพทจากนายจางนิรนามวา วันนี้เขาขอเลื่อนนัด พรุงใหมาใหม
ตอมา ผมไดรับขอความลึกลับ มีคนขูจะฆาผม ที่ผมไปยุงกับเมียของเขา ซึ่งผมก็ไมรูวาผูหญิงที่ผมคบ
ดวยเปนเมียของใคร เพราะผมก็มีผูหญิงหลายคน
ผมกลุมใจที่มีเหตุการณขูฆา จึงนัดพบกับคนคนหนึ่งที่เคยใหที่อยูไว และขอคําแนะนําจากเขา ผม
วิเคราะหจากคําบอกเลาของเขาวา คนที่ผมไดรับคําสั่งใหมารับนั้น อาจเปนมือปนที่ผมไมรูจัก และมันก็ไม
รูจักผม แตมันไดรับคําสั่งจากผูอยูเบื้องหลัง ใหมาฆาผม
ผมไมแนใจ จึงไปหานายทา ขอรองใหเขาคอยแจงเบาะแสใหผมรูวา คนที่ผมมารับนั้นเปนใคร และอยู
ที่ไหน
วันตอมา ผมก็ไดรับคําสั่งจากชายนิรนามคนเดิม ใหไปรับผูโดยสารคนเดิม โดยเขาจายเงินลวงหนา
เหมือนเชนเคย แตผมก็ผิดหวัง ไมพบใครเลย ผมจึงขับรถกลับไปที่พัก
ไมนานผูโดยสารนิรนามผูหนึ่งก็ปรากฏตัวหลังจากที่ผมขับรถออกไปแลว เขาทําตัวคุนเคยกับนายทา
เชนเดียวกับผม และเขาขูบังคับนายทาดวยวา ใหคอยบอกเขาวา ผมเปนใคร กําลังทําอะไรอยู ทําใหนายทา
สงสัยวาอาจเปนคนรายก็ได
นายทาไมอยากยุงกับเรื่องวุนๆ ของผม จนผมรูสึกวา ระยะหลังนายทาไมคอยจะเปนมิตรสักเทาไร
และ คนรายก็รูสึกเชนนั้นเหมือนกัน
ทุกครั้งที่ผมไมสบายใจ เพื่อนลึกลับที่เคยใหที่อยูผมไว ก็จะมาใหผมเห็น และคอยเปนเพื่อนพาผมไป
ดื่มใหหายกลัว หายกลุมใจ
หลายครั้งแลวที่ผมขับรถมาที่ทารถ เพื่อมาสืบเบาะแสของคนรายที่จะฆาผม และคนรายก็มาที่นี่
เชนเดียวกับผม แตก็คลาดกับผมทุกครั้ง แนละก็ผมรูความตองการของมันแลว เรื่องอะไรจะโผลหนาใหมัน
เห็น เขาถึงกับหัวเสียและจะทํารายนายทา คราวนี้เขาขูจริงจัง คราวหนานายทาจะตองหลอกลอใหผมเจอกับ
เขาใหได
ขณะที่ผมกําลังอยูกับผูหญิงของผมคนหนึ่ง ผูชวยลึกลับก็แอบมาพบผม และบอกวาเขาไปคุยกับนาย
ทามา รูแลววา คนที่จองปองรายผมเปนใคร และเขามักจะไปที่นั่นในเวลาใด
คืนถัดมา ผมทนรอมันไมได จึงแอบมาดักซุมที่หลังทารถ และผมก็เปนฝายเห็นเขากอน ในขณะที่เขา
กําลังพูดโทรศัพทกับคนคนหนึ่ง ซึ่งผมเดาเอาวาคนที่เขาคุยดวย คือคนเดียวกับนายจางนิรนามนั่นเอง ทําให
ผมปะติดปะตอเรื่องราวทั้งหมด ตั้งแตผมไดรับขอความขูเรื่องผูหญิง และถูกวาจางใหมารับศัตรูเพื่อกําจัดผม
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โดยผูวาจางคือคนคนเดียวกัน มินาละเขาจึงยอมจายเงินลวงหนาใหกอน เพื่อใหผมตายใจ
เมื่อเผชิญหนากับเขาตัวตอตัว ผมเพิ่งรูวันนี้เองวา เขาก็มีรูปรางไมตางจากผมสักเทาไร จึงเกิดการ
ตอสูกัน ขาวของลมระเนระนาด ผลการตอสู เขาเปนฝายพายแพหนีรอดไปได และทิ้งรอยเลือดไวบนพื้นเปน
ทาง แตรางกายของผมก็ยับเยินพอๆ กัน จึงไมอาจตามมันไปได ขณะนั้นเพื่อนลึกลับของผมก็โผลมาพอดี
ผมรูสึกไมพอใจนิดๆ ที่ทําไมเขามาเสนอหนาเอาตอนนี้ เขานาจะมากอนหนานี้จะไดชวยจับมันสงตํารวจ
จากนั้นผมก็พารางที่ยับเยินไปแจงความที่สถานีตํารวจวาถูกทําราย ตํารวจบันทึกแจงความไวกอน
และบอกวาพรุงนี้เชาใหมาใหการที่สถานีอีกครั้ง
รุงเชาสิ่งแรกที่ผมจําเปนตองทํากอนคือ ไปหาหมอที่คลินิคที่อยูใกลๆ ดูเหมือนวา หมอกับผูชวยหมอ
กําลังรอผมอยูพอดี ราวกับวาเขารูลวงหนาวาผมจะพารางอันยับเยินมาพบเขา
ในขณะที่เขาทําแผล ตรวจสภาพรางกายของผม หมอก็สอบถามผม เหมือนผมเปนคนไขประจํา ทั้งๆ
ที่ผมเพิ่งมาหาหมอครั้งแรก ทําไมเขาจึงรูเรื่องของผมดี และพยายามบอกผมวา สิ่งที่ผมเห็นกับสิ่งที่ผมทํานั้น
เปนเพราะผมทําตัวเอง แตผมไมเชื่อ ผมจึงเลาความจริงใหหมอฟงอีกรอบ แตดูเหมือนวาหมอรูสึกเฉื่อยชา
กับสิ่งที่ผมเลา
(climax) ผมไปใหการกับสารวัตรสืบสวนสอบสวนที่สถานีตํารวจตามนัด ผมใหการหมดเปลือกวา
กอนหนานั้น ผมถูกขูฆาถาผมยังไมเลิกยุงกับผูหญิงของเขา ผมจะรูไดอยางไรเลาวาผูหญิงคนไหนเปนเมีย
ของใคร ก็พวกเธอเหลานั้นมาบริการผมเอง และในที่สุดผมถูกลอบทําราย ทุกอยางเหมือนถูกวางแผนไว
หมดแลว แตตํารวจไมเชื่อ และบอกผมวา จากการไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ ไมมีรองรอยคนราย ไมมีรอยเลือด
ของคนราย จะมีก็แตกองเศษไมของโตะเกาอี้เกาที่ชํารุดแลว แตผมก็ไมเชื่ออยูดี ขณะนั้นมีโทรศัพทแทรกเขา
มา สารวัตรขอตัวไปรับสาย สักครูก็กลับเขามาใหม พรอมกับสุมเอาภาพคนรายมาใหผมดู ... นั่นเลย เขาคน
นั้นนั่นแหละคือคนรายที่ทํารายผมเมื่อคืนนี้
ตํารวจมองหนากัน และบอกกับผมวา ชายในรูปนั่นก็คือตัวผม นี่ตํารวจเลนเกมบาๆ อะไรกับผม
จากนั้นก็เอาอีกรูปหนึ่งมาใหผมดู และขอใหผมชี้รูปถายของนายทา วาเปนคนไหน ผมก็ใหความรวมมือกับ
ตํารวจโดยดี ตํารวจก็มองหนากันอีก และตํารวจนายหนึ่งพูดวาผมคงเปนบาไปแลว ก็คนในรูปที่ผมชี้นั่นมัน
คือหมอที่คลิกนิคใกลๆ ทารถตางหาก ไมใชนายทาสักหนอย ยิ่งสรางความงุนงงใหแกผมหนักขึ้น
ตํารวจจึงปลอยผมไป เพราะเห็นผมกึ่งดีกึ่งบา

องก 3: 10 นาที
ผมเดินออกจากสถานีตํารวจ สอดสายสายตามองหาเพื่อนนิรนามของผม เขาหายไปไหนแลว เขา
นาจะปรากฏตัวใหผมเห็นตอนนี้ ผมเดินผานคลินิก โชคเขาขางผมแลว ผมเห็นเพื่อนนิรนามของผมกําลังคุย
กับหมออยู ผมจึงเขาไปเพื่อพบเขา
เมื่อผมเขาไปในคลิกนิก ก็ไมพบเขาแลว พบแตผูชวยและหมอเพียงสองคน หมอแสดงตัวเปนมิตรกับ
ผม พูดเรื่องอดีตที่ดีๆ จนผมรูสึกผอนคลาย และพาผมเขาไปในหองหองหนึ่ง แลวฉายภาพ VTR ใหผมดู ...
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พระเจาชวย มันเกิดอะไรขึ้นกับผมนี่! ผมเปนคนไขของหมอมาหลายเดือนแลว ในภาพผมกําลังคุยกับสิ่งที่ไมมี
ตัวตน
ทุกอยางที่ตํารวจพูด และที่หมอบอก มันคือเรื่องเดียวกัน และบอกวาผมจะตองไดรับการบําบัดรักษา
อยางจริงจังในฐานะผูปวย แตผมไมเชื่อในสิ่งที่หมอเพอเจอ ผมรีบออกจากคลินิกโดยไมฟงคําคัดคานของ
หมอ แลวพารางที่ยังไมหายรองแรง เดินตรงไปที่ทารถดวยจิตใจทีลองลอย ในขณะที่ในหัวยังไดยินเสียง
อธิบายของหมอเกี่ยวกับโรคของผม
เมื่อไปถึงที่โตะทํางานของนายทา ผมตรงเขาไปถามชายคนหนึ่ง ที่นั่งอยูที่โตะนายทาวา เขาอยูที่ไหน
ชายคนนั้นบอกผมวา เขานี่แหละคือนายทา ผมยิ่งสับสนหนักขึ้น ตรงจะเขาไปทํารายเขา ที่โกหกผมซึ่งหนา
แตเขาก็หยุดผมดวยกําปนเขาเต็มใบหนา จนผมลมฟุบหงายแผที่พื้น ทามกลางผูคนมายืนมุงดูผม.
จบ.

แรงบันดาลใจที่คิดเรื่องนี้:
จากการไดดูเรื่องราวของ ศาสตราจารย จอหน แนช ในภาพยนตรเรื่อง A Beautifull
Mind กับเรื่อง Mechanist ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับคนเปนโรคจิตเภท ทําใหเกิดแนวคิด
สรางเรื่องราวใหมขึ้นอีกเรื่องหนึ่ง ที่เขากับบรรยากาศแบบไทยๆ
5 กรกฎาคม 2556
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