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บทโครงราง (Story Outline) 
ภาพยนตร / บทภาพยนตรโทรทัศน เร่ือง “หลุด” (Let Slip) 

 
ผูเขียน: สูดิน ชาวหินฟา, film school.  โทร. 08–9644–1048  
ความยาวเรื่อง:  100 นาที 
วัน เดือน ป:  27 เมษายน 2557 

แนวคิดของเรื่อง (theme) : การสรางสถานการณสมมุติ ท่ีนักแสดงและทีมงานประกอบฉาก ไมมี
สวนรูเห็น จะทําใหการบันทึกภาพเปนไปดวยความยุงยาก และอาจควบคุมสถานการณไมได แตก็แลกกับการ
ไดภาพท่ีเหมือนเหตุการณจริง  

แนวภาพยนตร (genre) : ผจญภัย แนวอิสระ (adventure–indie) 
ประโยคหลัก (premise): เกิดอะไรขึ้น เม่ือผูกํากับการแสดง ไมสามารถควบคุมสถานการณและ

ฉากของเรื่องไมได 
เร่ืองยอ (synopsis): วุน กับ วาย คนรายอวนผอม 2 คน กําลังตามไลลา เอาสิ่งของสําคัญ จาก 

น่ิม เด็กสาวรุน เพ่ือไขไปสูประตูสมบัติ ท่ีพวกเขาคนพบ ทําให คุณชาญ ผูเปนพอ และ คุณหนอย ผูเปน
แม ตองพลอยติดรางแห ในการหลบหนีไปดวย เพ่ือคอยชวยเหลือลูกสาว คุณชาญ หนอย และ น่ิม หลง
หลุดเขาไปในปาและบานลึกลับหลังหน่ึง เพ่ือหลบหนีการไลลาของคนราย ระหวางเหตุการณการไลลากัน 
ก็มีคนแจงตํารวจใหมาแกไขปญหา ในท่ีสุดเรื่องราวก็เปดเผยขึ้นวา ท้ังหมดคือการสรางฉาก เพ่ือการถาย
ทําภาพยนตรแนวสถานการณจริง (reality). 

 

โครงสรางการดําเนินเร่ือง (Plot Structure) 
องก 1  เริ่มเรื่อง (เวลา 7–10 นาที) 

คุณชาญ กําลังพูดโทรศัพท ตกลงทําธุรกิจบางอยาง ซึ่งเขาตองเขารวมกับทีมงาน ท่ีเขาอาจไมรูจัก 
การสนทนาแผวเบาลง ขณะท่ี คุณหนอย กับ น่ิม ลูกสาว กําลังรวมฉลองวันเกิดของลูก ดูเหมือนวา คุณ
ชาญ เปนคนบางาน จนทําใหเขาหางเหินจากลูกสาวไปมาก 

เสียงการโตเถียงอยางแผวเบา ของกลุมนักออกแบบ ในการออกแบบรูปกุญแจโบราณ และหองลับ 
ราวกับวาพวกเขากําลังคนหาบางสิ่ง ท่ีตรงกับรูปน้ัน 

หลังจาก คุณชาญ ตกลงทําธุรกิจกับหุนสวนในวันน้ันแลว สัปดาหตอมา ก็เกิดเหตุการณวุนๆ ขึ้น ใน
ครอบครัวของคุณชาญ ... พวกเขากําลังวิ่งหนีบางสิ่ง ท่ีไลตามหลังมา และพวกเขาก็หลุดหลงเขาไป ในปา
ลึกลับแหงหน่ึง และเพื่อหนีเอาตัวรอด ชาญ จึงพาลูกเมีย เขาไปหลบซอน ในบานลึกลับหลังหน่ึง 
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มีคนราย 2 คน [..] อยูท่ีหนาประตูใหญ นอกตัวบานรางลึกลับหลังน้ัน คนหน่ึงรูปรางผอม ทําตัวเปน
หัวหนา อีกคนรูปรางอวน ดูทาทางงุมงาม และซอนความหวาดระแวง ไวในใบหนาและแววตา แมวาเขาท้ัง
สองคนจะมีปนอยูในมือ แตพวกเขาก็ยังอยูในอาการวิตกกังวล ราวกับวา กําลังถูกสิ่งหน่ึงไลลาเชนกัน จาก
คําพูดท่ีตอบโตกันดวยความเหนื่อยลา ทําใหรูวา สาเหตุท่ีพวกเขา พากันมาท่ีบานลึกลับหลังน้ี คนหน่ึง
ตองการมาหาสมบัติโบราณ อีกคนมาตามเอา วัตถุรูปกุญแจโบราณ ท่ีบังเอิญชิ้นสวนอีกอันหน่ึง หลุด
กระเด็นลงไปติดอยูในกระเปาถือ ของเด็กสาวนิ่ม โดยที่เธอเองก็ไมรูตัววา มีของสําคัญท่ีคนรายตองการ อยู
ในกระเปาของเธอ 

องก 2 ดําเนินเรื่อง (เวลา 73–80 นาที) 
เหตุการณกอนหนาน้ัน ... 
ตอนใกลคํ่า ชาญ เพ่ิงกลับมาจากขางนอก เขาเปดดูขาวจากทีวี ผูสื่อขาวรายงานวา ชุมชนในยานท่ี

เขาอาศัยอยู มักเกิดเหตุโจรกรรมบอยๆ ขอใหชาวบานใชความระมัดระวังใหมากขึ้น และตอดวยปญหาเด็ก
สาววัยรุน ถูกขืนใจจากเพื่อนชาย มันเปนปญหาความเสื่อมโทรมทางสังคม ท่ีเกิดจากครอบครัวแตกแยก 
ชาญ จึงถามถึงลูกสาว หนอย บอกเขาวา ลูกไปงานเลี้ยงท่ีบานเพื่อน ทําให ชาญ รูสึกเปนหวงลูกสาว 
ขึ้นมาทันที  

เขารีบออกไปตามลูกสาว ท่ีบานของ ชานนท ท่ีอยูในซอยถัดไป เม่ือไปถึง ทามกลางงานเลี้ยงสังสันท 
เขาไมไวใจ ชานนท เด็กหนุมท่ีลูกสาวคบดวย ทําใหน่ิมรูสึกเสียหนา อายเพื่อน และไมพอใจพอ น่ิมทะเลาะ
กับพออยางรุนแรง เธอวิ่งออกมาที่ถนนหนาบานของชานนท ดวยความเรงรีบ  

เธอถูกผูชายรูปรางอวน ท่ีวิ่งสวนมาจากซอกตึกหลังหน่ึง ชนเขาอยางแรง จนหกลมระเนระนาดกัน
ท้ัง 2 คน ชิ้นสวนขาวของในกลองหนัง ของชายคนนั้น กระเด็นกระจัดการจายออกไป ปะปนกับกระเปาถือ
ของน่ิม ซึ่งหลนลงท่ีพ้ืนในบริเวณเดียวกัน ชายคนนั้น รีบลุกขึ้น เก็บกวาดสิ่งของใสกระเปาหนัง เสร็จแลว ก็
วิ่งหายไป น่ิม คอยๆ ลุกขึ้น ดูรอยแผลที่ถลอกเล็กนอย ลุกขึ้นควากระเปาของเธอ โดยที่เธอเองก็ไมรูวา มี
สิ่งของอยางหนึ่ง กระเด็นหลุดเขาไปในกระเปาของเธอ  

ชายรางอวน รีบวิ่งเขาไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่ง ซึ่งรออยูท่ีซอกตึก เขามีรูปรางผอม จากการสนทนา ทํา
ใหรูวา คนผอมชื่อ วุน สวนคนอวน ชื่อ วาย พวกเขาเปนหัวขโมย วุน ทําตัวเปนลูกพี่คอยออกคําสั่ง เขา
ขอดูของในกลองหนัง ท่ีเพ่ิงขโมยมา ปรากฏวา มันเปนรูปกุญแจโบราณ ท่ีเหลือเพียงสวนหาง แตวุนไมรูวา 
มันเปนกุญแจท่ียังไมสมบูรณ แตวายรูวายังมีอีกสวนหน่ึงหายไป แตเขาไมกลาบอกเพื่อน และเขารูวามันอยู
ท่ีไหน วายจึงบอกใหเพ่ือนรออยูท่ีเดิมกอน บอกแตเพียงวา เขาลืมของสิ่งหน่ึงจะตองรีบไปเอา โดยไมรอฟง
คําสั่งของวุน ท่ีตองรีบทําตามแผนที่วางกันไว 

วาย วิ่งออกไป ปลอยใหวุนดาไลหลังอยูคนเดียว วายเดาเอาวา มันคงจะกระเด็น เขาไปอยูในกระเปา 
ของเด็กสาวคนนั้นแนนอน เขาวิ่งตรงไปท่ีเด็กสาวนิ่ม วุนยังสบถดาไลหลังเพ่ือนไมหยุด ท่ีเพื่อนของมันทํา
อะไรชักชางุมงาม วุนเปนกังวลมาก เพราะกลัวตํารวจ แตเขาคงไมรออยูท่ีน่ีนานนัก 

วาย วิ่งไปดวยความวิตกกังวล กลัวสองสิ่งในเวลาเดียวกัน กุญแจนั่นอาจมีวิญญาณรายสิงอยู แตก็
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ไมกลาขัดคําสั่งวุน เขาวิ่งอยางงุมงาม ตามไปจนถึงตัวเด็กสาว เขาพยายามจะชิงเอากระเปาถือไป แตเธอ
ไมให เขาจึงชักปนขึ้นมาขู พอดี หนอย ตามมาทัน เห็นลูกสาว ถูกคนรายดึงกระเปา จึงตะโกนบอกให ชาญ 
ซึ่งกําลังวิ่งตามมา ใหไปชวยลูกโดยเร็ว เพราะคนรายมีปน  

ชาญ รีบเขาไปชวยลูกสาว พวกเขาชกตอยตอสูกัน ชาญเตะปนในมือของวาย กระเด็นไป และฉวย
โอกาสชักปนพกในเอวขึ้นจะยิง แตวุน ตามมาชวยเพื่อนไดทัน วุนตีท่ีหัวและมือของของชาญ ดวยไมกระบอง
ในมือ ปนของชาญ กระเด็นหลุดจากมือ จังหวะน้ัน วายรีบเตะปนของชาญ ท่ีตกอยูใกลๆ กระเด็นออกไป ให
หางจากมือของชาญ ชาญเห็นวา เขาเปนฝายเสียเปรียบ ปนท่ีหลนอยู มันอยูไกล และเสี่ยงเกินไปท่ีจะลุกไป
ควาเอาในตอนนี้ 

ชาญ ตัดสินใจ รีบควาขอมือของลูกสาว หนีหากระสุนปนไป หนอย ผูเปนแม ตามมาหางๆ ดวย
ความเปนหวง เธอไมรูวา สองพอลูกไปเจออะไรมาบาง จึงวิ่งเขามาสมทบดวย ยามมืดค่ําทําให หาทางกลับ
บานยากสักหนอย โชคดีท่ีเธอเอาไฟฉายมาดวย พวกเขาพากันไปตามทางเดินเล็กๆ เลียบขางถนนใหญ ซึ่ง
มีปาพออําพรางตัวไดบาง เพ่ือหลบหนีคนรายท้ังสองคน 

วุนตอวาเพื่อน ท่ีชอบทําอะไรชักชา สวนวาย ก็วิตกกังวลไมหาย จึงถูกวุนตอวาซ้ําอีก หาวาเปนคน
โรคจิตกลัวอะไรไมเขาเรื่อง และบอกวาเขาสองคนตองปฏิบัติภารกิจน้ีใหสําเร็จ เพราะลงเรือลําเดียวกันแลว 
และเม่ืองานเสร็จ พวกเขาก็จะรวยดวยกัน พวกเขาตองรีบไปใหถึงจุดหมาย มันตองอยูท่ีไหนสักแหงในปาน้ี 
แตวายกลับเปนกังวลหนักขึ้น เรื่องกุญแจท่ีเขาไปขโมยมา ถาเพื่อนรูวามันยังใชไมได เขาคงตองถูกฆาแน  

ระหวางหลบหนี ชาญ รับโทรศัพทสายหนึ่ง โทรตามใหเขารีบกลับไปท่ีหองทํางานดวน แตเขาตอบวา
ไปตอนนี้ไมได และวางสาย สองแมลูก ยังไมรูวา พอไดซอนความลับอะไรไว โทรศัพทดังขึ้นมาอีก มาตามให
พอรีบกลับไปพบคนสําคัญ ถาไมมาจะถูกตามลา  

เสียงเรียกจากโทรศัพทของชาญ ทําใหวุนเริ่มไมไวใจ อาจเปนตํารวจก็ได แตเขาตองดูใหแนใจเสียกอน 
เม่ือแอบซุมเขาไปใหใกลกวาเดิม วุนก็สงสัยหนักขึ้นวา ไมใชตํารวจ แตคนท้ังสาม มาอยูท่ีน่ีไดอยางไร สวน 
วาย เริ่มเห็นทางออกใหแกตัวเองแลว วายรวบรวมความกลา บอกเพื่อนวาใหตามคนพวกนี้ไป พวกเขาอาจ
รูเบาะแสก็ได และถาพวกเขาหมดประโยชนแลว ก็ฆาท้ิงเสีย วุนจึงชมเชยความคิดของเพื่อน วาคิดไดดี 

ชาญ รูวาคนรายตามมาทันแลว เขาจึงรีบพาลูกเมีย หลบเขาไปในปาสุสานรถเกา ท่ีอยูขางๆ  
ในหัวของชาญ กําลังวาวุน เพราะเขาคนเดียว ท่ีรูความลับการตายของเจานาย โดยที่ลูกสาวและ

ภรรยา ไมรูอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ หนอย ถามลูกสาววา ไปมีเรื่องอะไรกับคนราย ลูกสาวบอกวา ไมมี และ
ไมรูสาเหตุ วาพวกมันตองการอะไร 

ระหวางทาง หนอย พยายามแอบโทรถึงตํารวจ แตไมสําเร็จ เพราะสัญญาณไมดี ในท่ีสุด พวกเขาเขา
ไปในเขต ของบานรางลึกลับหลังหน่ึง น่ิมรูสึกแปลกใจวา ทําไมตรงหนี้จึงมีบานหลังน้ีโผลขึ้นมา หลังสุสาน
รถเชนน้ี เพราะนิ่มเคยผานมาท่ีน่ีเม่ือสัปดาหกอนท่ีน่ียังเปนท่ีวางเปลาอยูเลย สวนชาญ ไมรูสึกแปลกใจอะไร 
เขารีบชวนภรรยาและลูกสาวเขาไปในบาน 

[..] วุน กับ วาย ตามเหยื่อมาจนถึงหนาประตูบานราง วาย เริ่มมีอาการเหนื่อยหอบ ไมใชเพราะเขา
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ตัวอวน แตเขารูสึกวิตกกังวลมากขึ้น วุนกับวาย เริ่มมีความเห็นตางกัน วาย บอกเพื่อนวาเปลี่ยนใจ อยาก
ออกไปจากปาน่ี แตวุน ตองการทํางานตอใหเสร็จ คนหาหองเก็บสมบัติใหเจอ แลวใชกุญแจไขไปเอาสมบัติ
มา ตามที่ตกลงกัน กอนตํารวจจะแหกันมาท่ีน่ี วายถูกบังคับหนักขึ้น ถาเขายังไมไดสวนท่ีเหลือของกุญแจ 
และเพื่อนรูเขา เขาก็ตองตายอยูดี สถานการณจึงบังคับใหวายตองเดินตามแผนตอไป 

พวกคนราย ตามเหยื่อของพวกมัน เขาไปในบานราง 
หนอย โทรถึงตํารวจอีก ชาญรูเขา จึงหามไวไมใหบอกตํารวจ น่ิมถามวาทําไมจึงหามไมใหแมติดตอ

กับตํารวจ ชาญอางวา มันเปนความลับ เพราะพอทํางานเปนสายสืบเอกชน จะใหตํารวจมารูเรื่องของตน
ไมได น่ันเปนเหตุผลท่ียอมรับได 

เหตุการณท้ังหมดในบานรางลึกลับ เหมือนมีบุคคลอีกคนหนึ่ง คอยจับจองอยู  
ชาญ หนอย และนิ่ม หลงเขาไปในหองลับหองหนึ่ง ในขณะที่ทุกคน ยังตกตะลึงในความพิศดารของ

หองนั้น ก็มีเสียงโทรศัพทดังขี้น หนอย รับสาย เปนโทรศัพทจากตํารวจ ชาญรูเขา ก็บอกใหภรรยา รีบตัด
สายนั่นเสีย น่ิมเองก็เห็นดวยกับพอ หนอย รูสึกประหลาดใจและสงสัยวา พอลูก มีความลับอะไรกันแน น่ิม
จึงสารภาพกับพอและแมวา ตนก็หนีตํารวจมาเหมือนกัน ไมใหถูกจับยาเสพติด สวนชาญเอง ก็สารภาพ
ความจริงเชนกัน เขาเปนพยานคนเดียว ท่ีรูเบื้องหลังการฆาตกรรมเจานาย ดังน้ัน เขาจึงตองอยูใหหางจาก
ตํารวจเขาไว ตํารวจอาจจะถูกสั่งใหมาฆาเขาก็ได เพ่ือปดปาก เม่ือหนอยรูเรื่องทุกอยางแลว รูสึกเสียใจ จึง
จําเปนตองชวยกันแกปญหา 

พวกเขาเดินลึกเขาไปอีก จนพบถุงเงิน และเอกสารลับ ในหองโถงสีแดง อีกดานหน่ึงมีหองลับ ในนั้น
คงมีของสําคัญอยูแนๆ น่ิม สังเกตเห็นรูสอดกุญแจมีรูปรางแปลกๆ ซึ่งตรงกับวัตถุรูปกุญแจ ท่ีอยูในกระเปา 
แตโชคไมดี เพราะเธอเองก็ไมรูวามีกุญแจอยูในกระเปาถือ กอนผละจากไป ชาญ ไดลากเอาถุงเงินและ
เอกสารนั้น ติดตัวไปดวย 

บุคคลลึกลับยังอยูนอกบานรางลึกลับหลังน้ัน เขากําลังแอบดู พอแมลูก และคนรายท้ังสองคนอยู ท่ี
ชองหนาตาง และพยายามจะโทรศัพทถึงใครคนหนึ่ง แตทําไมสําเร็จ 

วุนกับวาย ทะเลาะกันอีกครั้ง เม่ือสะกดรอยตามเหยื่อ ไปถึงหองโถงสีแดง และไมพบอะไรเลย วุนรูวา
พอแมลูกไดผานมาทางน้ี ในขณะที่วุนกําลังโกรธ และสบถดา วายก็พบทางเขาหองลับ เขาเห็นรูสอดกุญแจ
แลว จึงเรียกใหวุนมาดู พวกเขาดีใจมาก วายจึงเอาวัตถุรูปกุญแจออกมา แตก็ผิดหวัง เพราะมันมีอยูไมครบ
สวน วุน โกรธจัด ท่ีเพ่ือนทํางานผิดพลาด จึงชกหนาวายไปสองสามที วาย จึงสารภาพวา เปนความผิดของ
ตน ท่ีวิ่งไปชนเด็กสาว และทําสวนหัว หลุดกระเด็น ตกไปที่กระเปาถือของเด็กสาวท่ีพวกเขาตามลาอยู วาย 
เริ่มมีอาการหลอน เห็นวิญญาณรายมาตามเอาของคืน เขากลัวมาก คิดจะหนีออกไปจากที่น่ี แตวุนก็บังคับ
เขา ดวยการริบปนในมือของเขา มาไวกับตัว มันใกลความจริงเขามาแลว พวกเขาเริ่มจะรวยกันแลว วุนจึง
ลากตัวใหเพ่ือนลุกขึ้น ตามไปเอากุญแจสวนท่ีเหลือคืนมาใหได 

เสียงโทรศัพทของบุคคลลึกลับ ดังขึ้นอีกครั้ง เสียงมันอยูใกลหนาตางบานน่ีเอง พรอมกับแสงไฟวูบ
วาบท่ีอยูขางนอก ทําให วาย ตื่นกลัวหนักขึ้น เขาควบคุมสติไมอยู เกิดประสาทหลอนเห็นวิญญาณมาเอา
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ของคืน เขาจึงไปแยงปนจากวุน แลวกดไกปนยิงสะเปะสะปะไปท่ัว วุนเห็นวาสถานการณเริ่มตึงเครียด เขา
หยุดอาการคลุมคลั่งของเพื่อน ดวยการชกที่ใบหนาไปสองสามที เพ่ือเรียกสติกลับคืนมา และพยายามลาก
เอาเพื่อน ใหรีบติดตามคนหา พอแมลูกตอไป เขาแนใจวา ท้ัง 3 คน ยังแอบซอนอยูในบานหลังน้ี 

เม่ือเสียงปนสงบลง ชาญ รีบพาภรรยาและลูกสาว หลบไปอีกหองหนึ่ง เม่ืออยูในระยะที่ปลอดภัยแลว 
ท้ังสามคน ก็ปรับความเขาใจกัน น่ิมขอโทษพอท่ีไมเชื่อคําสอนของพอ ชาญก็ขอโทษ ท่ีไมคอยมีเวลาสนใจลูก 
ระหวางปรับทุกขกัน น่ิม เดินไปชนศพคนตาย ซึ่งเพ่ิงตายใหมๆ ชาญสัญนิษฐานวา เขาคงถูกลูกหลง จาก
กระสุนปนของคนรายเมื่อสักครู 

ภายนอกตัวบาน สังเกตไดวา เริ่มมีคนอ่ืนมากกวาหน่ึงคน มาแอบซุมดูเหตุการณในบานรางลึกลับ 
และเสียงสนทนาทางวิทยุกับตํารวจ มีอยูเปนระยะ แตยังจับใจความไมได 

เหตุการณจุดสูงสุดของเรื่อง (climax):  
ในท่ีสุด ชาญ พาภรรยาและลูก ไปไมรอด เพราะเปนทางตัน วุน เดินเขาไปใชปนจ้ีบังคับ น่ิม ขอ

สิ่งของของเขาคืน เด็กสาวจึงรูสาเหตุท่ีแทจริง วาตนเองถูกไลลาเพราะอะไร น่ิม จึงคืนวัตถุกุญแจสวนหัว 
ใหคนรายไป วุนสั่งให วายไปรับเอาวัตถุรูปกุญแจมา และเอาทั้งสองสวน มาประกบกัน ปรากฏวาเขากันได
พอดี น่ิมจึงเขาใจเหตุการณท้ังหมดอยางละเอียด ท่ีแท น่ีคือกุญแจสําหรับไขหองลับน่ันเอง  

วุน เห็นวา เหยื่อคงจะหนีไปไหนไมได เพราะนี่คือทางตัน ท่ีลอมรอบดวยกรงเหล็กท้ังสามดาน กอนไป 
เขาจึงบอกความจริงวา ในหองลับน้ัน เก็บสมบัติแกว เงินทอง ของโบราณ ท่ีมีคามหาศาล พวกเขาจะรวย
แลว จากน้ัน วุนก็ชวนเพื่อนไปเอาสมบัติกัน กอนไป วายบังคับขอถุงเงิน ท่ีชาญขนมา เอาติดตัวไปดวย  

พวกคนรายออกไป และขังพอแมลูก ไวในหองนั้น ชาญ เคยเปนนักสืบมากอน จึงหาทางหนีออกมา
จากท่ีน่ันจนได 

องก 3 สรุปทายเรื่อง (เวลา 10 นาที) 
เม่ือชาญ ภรรยา และลูกสาว ออกมาที่ดานหลังของตัวบานไดแลว ก็ปรากฏแสงไฟสองมาท่ีตัวเขาท้ัง

สามคน มีคนมากันเยอะแยะ มีตํารวจอยูท่ีน่ันดวย หางออกไปไมไกล แสงไฟสอง ทําใหเขารูวา พวกคนราย
ท้ังสองคน ก็จนมุมตํารวจเชนกัน ตํารวจใชโทรโขง บอกใหทุกคนมอบตัว ชาญ หนอย และนิ่ม เปนฝายยอม
มอบตัว และเลาความจริงใหตํารวจฟงวา เธอเปนคนโทรแจงตํารวจ ตํารวจจึงกันพวกเขาไวในท่ีปลอดภัย 
และจากนั้น ก็บอกใหคนรายอีกสองคน ยอมมอบตัว 

วุน กับ วาย ไมยอมมอบตัว วุน จึงใชปนยิงใสตํารวจ ตํารวจหลบและไมยิงตอบโต ... ขณะท่ี
เหตุการณกําลังวุนวาย และสอเคาวาจะรุนแรงขึ้น ก็มีเสียงจากลําโพง ดังมาแตไกล "คัต คัต หยุด หยุด" 
เสียงนั่น อยูไมหางจากท่ีคนรายซุมอยู วุน ฉวยโอกาสที่ตํารวจเผลอ ลุกขึ้น กดไกปน ยิ่งใสคนพูดท่ียืนถือ
ไมคของโทรโขงอยู ทามกลางความตกตะลึงของตํารวจ  

แตไมมีอะไรเกิดขึ้น เขาไมเปนอะไรเลย และหันมาบอกกับตํารวจวา อยายิงพวกเขา เขาสั่งคัดแลว 
เขาประกาศเลิกกองถายหนังแลว ขอใหทุกคนหยุดภารกิจ เขาและทีมงาน เดินมาท่ีตํารวจ เลาความจริงวา 
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เขาเปนคนโทรไปบอกตํารวจ ใหมาท่ีน่ี เพ่ือมาควบคุมสถานการณใหหนอย เพราะนักแสดง บทคนรายท้ัง
สองคน และบทของคุณชาญ ผูกํากับไมสามารถควบคุมและกํากับพวกเขาได หนอย กับ ลูก รูสึกตกใจและ
แปลกใจ ท่ีเหตุการณเรื่องราวท่ีผานมาเกือบคอนคืน มันกลับกันไปหมด 

พวกเธอมารูความจริงภายหลังวา ท่ีแท ชาญพอของเธอเปนคนปวยทางจิต และนักแสดงคนรายสอง
คนน่ันดวยหนักกวาเพื่อน หลังถูกควบคุมตัวมารวมกันแลว พวกเขายังอยูในโลกของการแสดง วุนกับวาย 
ยังคงด้ินและขัดขืน เม่ือทีมงานกองถาย มาเอาปนคืนไป แตชาญ ก็เริ่มรูสึกตัวในสถานะของตนบางแลว 

เม่ือเหตุการณสงบลงเรียบรอยดีแลว น่ิม จึงบอกผูกํากับภาพยนตรวา มีคนตายอยูในบาน เขาไมตอบ
และไมสนใจ ปลอยใหผูชวยผูกํากับ เปนผูอธิบายแทนวา สถานท่ีโรงถายแหงน้ี บานราง หองลับ สมบัติ และ
ขาวของทุกอยาง ถูกจัดฉากไว คนตายนั่นก็คือหุน กลองทุกตัวใชวิธีแอบถายท้ังหมด 

จบ. 
 

 

แรงบันดาลใจที่คิดเร่ืองนี้:  
ในขณะดูหนัง ถึงฉากระทึก ท่ีตัวเอกของเรื่อง ตองเผชิญกับอันตรายคนเดียว จะมีใคร
บางในท่ีน้ัน พอจะชวยเหลือเขาได ทุกคนตอบวาไมมี แตผมเฉลยวามี อยางนอยก็มี ตา
กลอง และผูกํากับการแสดง สองคน พระเอกของเราจะไมโดดเดี่ยวเด็ดขาด ... ทําใหเกิด
ความคิด ท่ีจะวางโครงเรื่องประหลาดๆ ขึ้นเพื่อหลอกคนดู ซึ่งก็มีหนังหลายเรื่องท่ีวาง
โครงเรื่องทํานองนี้ ซึ่งนับวาเปนภาพยนตรในแนวคิดท่ีอิสระ (indie) ท่ีหลอกคนดูไดโดย
ไมรูตัว สวนใหญจะผสมผสานกับแนว comedy. 
27 เมษายน 2557 

 
 
 




