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บทโครงราง (Story Outline)  
บทภาพยนตร เร่ือง ควาย ควาย (Get the Fuck out) 

ผูเขียน: สูดิน ชาวหินฟา – dfilm school.  โทร. +668 8291 9232 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 

ความยาวเรื่อง:  15 นาที 

แนวคิดของเรื่อง (theme) : - สุรา ทําใหคนดื่ม ขาดสติยั้งคิด และแสดงธาตุแทออกมา 

แนวภาพยนตร (genre) : ตลก–comedy 

ประโยคหลัก (premise): เกิดอะไรขึ้นกับ หนุมใหญอาชีพใหบริการโทรคมนาคม หลังเผชิญหนากับ
กลุมวัยรุนแบบไมตั้งใจ 

เรื่องยอ (synopsis): หลังจากด่ืมฉลองความสําเร็จบางอยาง ที่รานอาหารแหงหน่ึง ในยานชนบท 
ราวหาทุม หนุมใหญ อารมณหาว ทํางาน ทีโอที มีอาการเมาเล็กนอย เผชิญหนากับเด็กวัยรุนนิดหนอย มัน
เปนความเขาใจผิดของเขาเอง ... เขาประสบอุบัติเหตุ ขับรถชนควาย เพราะถูกวัยรุนดา แตโชคดี มีคนชวย
หามสงโรงพยาบาลทันเวลา. หลังกลับบาน เขาเพิ่งรูตัววา เขาเขาใจผิดอยางมหันต จนตองนอนเจ็บ รักษา
ตัวไปอีกนาน. 

 

โครงสรางการดําเนินเรื่อง (Plot Structure) 

องก 1   

รถของผม มันจอดรอผมอยูที่น่ัน. ผมจําได เครื่องหมาย TOT แผนเบอเริ่ม ยังแปะติดที่ขางประตู
คนขับอยูเลย ... ผมรีบเดินตรงไปหามัน มันอยูใกลๆ แคน้ี. แตทุกคนที่ผมเดินผาน ชอบมองผมดวยทาทีเยย
หยัน. มันจะมองหาหอกอะไรวะ ก็ที่น่ีเปนรานอาหารที่ดีที่สุดท่ีเดียว. มันเปนรานของเพื่อนผม ผมจะมาใช
บริการ เมื่อไหร ตอนไหนก็ได. เห็นไหม ปายชื่อ “รานหมูจุม ดาบณรงค” มันก็บอกยี่หออยูแลววา เพื่อน
ผมนะ มนัเปนคนมีสี. 

องก 2  

ผมตองรีบแลว ตองกลับใหถึงบานใหเร็วที่สุด ไมงั้นอีนังแนน เมียผม มันเอาผมตายแน. ผมรูพิษสง
มันดี ... ผมพยายาม บังคับขา ใหมันเดินตามรองรอย ที่มันควรจะเปน. แตมันไมคอยเชื่อ มันอางวา ผมดื่ม
จัดไปหนอย. ไอบา แคนิดหนอยเอง. 
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ชั่งมันเถอะ ตอนนี้ ผมก็เขามาในรถเรียบรอยแลว. ผมสตารทรถ และขับออกไป. ผานพวกวัยรุน สี่หา
คน กับรถแมงกะไซคสั่วๆ ของพวกมัน. ผมเปดกระจกรถ ตักเตือนไปสองสามคํา ...  

ไอเด็กพวกน้ี มันไมมีอะไรจะทํารึไงวะ เที่ยวออกมาเพนพานกลางดึก. ที่น่ีไมใชกลางกรุงสักหนอย ไมมี
อะไรนาเที่ยวซักอยาง ก็แคบานนอก มีถนนไฮเวยผาน กะหางเซเวนเล็กๆ ก็เทาน้ัน.  

เสียงโทรศัพทดังขึ้น ... ผมรีบรับทันท.ี เสียงนังแนน มันพนใสหูผมจนชา แตผมไมถือสาหรอก นิสัย
มันก็ทําเปนดุไปงั้นแหละ พอผมไปถึง เอาจมูกตบแกมซักฉาด ประเด๊ียวมันก็หาย. แตที่ผมรําคาญก็คือ ไอ
แมงกะไซค ของพวกแกงควัยรุนเมื่อตะกี้. มันตั้งใจมากวนผมแนๆ ขับแซงหนารถผมไป พักนึง แลวก็ชลอ
หยุดสุมหัวกัน เหมือนอยากจะลองดีกะผม. 

ผมเหยียบคันเรง. น่ันไง พวกมันหาเรื่องแลว. ขับมาประกบขางรถผม. ผมเปดกระจกรถอีกครั้ง กะจะ
ดาสั่งสอน ใหรูจักสํานึกซะบาง วาใครเปนใคร แตมันไมเกรงกลัวผมเลย. 

“ควาย ควาย” 

ผมรูสึกเลือดฉีดขึ้นหนา ที่มันดาผม ... ไอเด็กเวร ผมไมไดไปกวนตีนมันสักหนอย พวกมันแนมาก ที่
กลาเหยียบจมูกเสืออยางผม. พวกมึง รูจักกู นอยไปซะแลว ... ผมคิดในใจ และจองหนาพวกมัน แบบไมละ
สายตา.  

“มึงดิ ควาย สัส !!!” 

... 

จากน้ัน ผมรูสึกวา มีของแข็ง ฟาดที่หัวของผม โครมใหญ ... แลวผมก็ไมรูสึกอะไรเลย. 

องก 3 

จนกระทั่ง รุงเชา ของอีกวัน ... รูสึกตัว ปวดหัวหนึบๆ ไอเด็กบาเอย น่ีมันจะเอากันถึงตายรึไงวะ เด็ก
สมัยน้ี นากลัวจริงๆ. 

แต ... เอะ! ที่น่ีไมใชบานผมน่ี. รูสึกมีสายอะไรระโยงระยางเต็มตัวผมไปหมด ... อาว นี่มันโรงพยาบาล
น่ีหวา ... น่ัน ไอดาบรงค เพื่อนผม ยืนจองมองผมที่ปลายเตียง มันขยับเขามาใกลๆ ผม. 

“จับไอพวกเด็กเวร ที่ตีหัวกู ไดยัง?” ผมรีบถาม สวนออกไป “ไอหา ดากูไมพอ ดันมาตีหัวกูซ้ําอีก” 

ดาบรงค หัวเราะ ใสผม ... มันนาขํา ตรงไหนวะ  

“ไอบา มึงขับรถชนฝูงควาย ตรงทางโคงโนน เคากําลังขนควายไปใหทันงาน แหควายที่จังหวัดพรุงนี้
เชา” 

อาว ...  
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หลังจากน้ันสามวัน หมอก็ใหผมกลับบาน. ดีนะนังแนนมันไมบนซักคํา ปรนนิบัติผมอยางดี สมกับเปน
เมียที่นารักจริงๆ ... ผมมารูตอนหลัง จากคําบอกเลาของเมยีสุดที่รักวา คนที่ลากสังขารผมไปสงที่
โรงพยาบาล ก็ไอเด็กเวรพวกน้ันแหละ. 

“เวรเอย!!” ผมสบถออกไป แบบไมตั้งใจ. 

“พี่นะแหละ เวร เด็กพวกนั้น ตะโกนบอกวา ควาย ควาย พี่ก็ไมเชื่อ” 

จบ. 

 

 

แรงบันดาลใจที่คิดเรื่องนี้:  

ขยายเรื่องจาก โพสต ของคุณ Nattakit. 

วัยรุนทุกวันนี้ นากลัวมากครับ วันกอนผมขับรถไปธุระ มีวัยรุนกลุมนึง ขับตามหลังมา 
พอดีโทรศัพทผมมีคนโทรเขา แลวผมหันไปหยิบขึ้นมา คุยไปขับไปและพวกวัยรุนกลุมนึง
ขับรถมาประกบขางรถผม มาตะโกนดาผมวา" ควายๆ "ทั้งที่ไมรูจักกัน และ ผมไมไดไป
กวนตีนมันเลยนะ มันนักเลงมากเเหมๆ รูจักกูนอยไปแลวพวกมึง บังอาจมาลวงคอ 
งูเหา ผมคิดในใจตอนน้ัน ผมก็จองพวกมัน แบบไมละสายตา ผมเลื่อนกระจกลง ดา
กลับไป "มึงดิควายสัส!!!" พูดเสร็จผมวูบไป ตื่นขึ้นมาอีกที อยูโรงพยาบาล ผมถาม
พยาบาลวา จับพวกกลุมวัยรุนที่ตีผมไดยัง? กลุมวัยรุนที่ตะโกนดาผม และยังทําราย
รางกายผมอีก พยาบาล : "คุณขับรถชนฝูงควายตรงทางโคง เคาตะโกนบอกวา
ขางหนามี ควาย ยังไมฟงอีก" 

 

 

 




