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บทโครงราง (Story Outline) 
ภาพยนตรสั้น เร่ือง “อัศจรรย ฝน หรือ หลอก” (Me) 

 
ผูเขียน: สูดิน ชาวหินฟา, film school.  โทร. 08–9644–1048 
ความยาวเรื่อง:  1 ตอน 4 นาที 
วัน เดือน ป:  มิถุนายน 2555 

แนวคิดของเรื่อง (theme): ความอยากได อยากเปน ของสุนัขตัวหน่ึง แตท่ีสุดแลว มันก็กลับมาเปน
เหมือนเดิม คือตัวมันเอง ก็ยังคงเปนหมาเหมือนเดิม 

แนวภาพยนตร (genre): อิสระ (indie) 
ประโยคหลัก (premise): อะไรเกิดขึ้น เม่ือตนเองถูกทําใหเปลี่ยนแปลง จากคนแก กลายเปนคน

หนุม กลายเปนเด็ก และกลายเปนหมาตัวนอยๆ 
เร่ืองยอ (synopsis): สุนัขตัวหน่ึง มองดูชายวัยกลางคนผูหน่ึง พรอมครอบครัว ไปเที่ยวพักผอนท่ี

รีสอรทแหงหน่ึง เกิดสิ่งประหลาดมหัศจรรย กับชายคนนั้น ตั้งแต ตัวเขากลายเปนคนหนุม กลายเปนเด็ก 
และ กลายเปนหมานารักตัวนอยๆ และสิ่งท่ีทําใหเขาประหลาดใจเปนท่ีสุดคือ ชายวัยกลางคน ผูเปน
เจาของรถ ซึ่งเปนสามีของภรรยาแสนสวย และเปนพอของลูกๆ ชางเหมือนตัวเขาเสียเหลือเกิน เดินมาอุม
ตัวเขาข้ึนรถกลับบานไป. 

โครงสรางการดําเนินเร่ือง (Plot structure): 
สุนัขตัวเล็กๆ นารักตัวหน่ึง กําลังวิ่งไลตาม ชายวัยกลางคนผูหน่ึง ซึ่งเปนเจาของ ขณะท่ีเขากําลัง 

ห้ิวกระเปาใบใหญ ตะกราของเลนลูก กระดานสะเก็ตบอรด และถังแกส ไปวางกองรวมกันท่ีขางๆ รถเกง ซึ่ง
ไมหางจากกระโปรงทายรถมากนัก มันคงเม่ือยที่วิ่งไลตาม มันจึงยืนหยุดท่ีบริเวณขางๆ ลอรถเกง แลวมอง
ไปท่ีเจานายทีหน่ึง แลวก็มองไปที่ทายรถเกงทีหน่ึง แลวมันก็คิดอะไรขึ้นไดสักอยาง 

แตเราก็ไมรูเหมือนกันวา มันคิดอะไร … 
รถยนตเกงคันหน่ึง จอดอยูในท่ีจอดรถ ของรีสอรทแหงหน่ึง มองเห็นกระโปรงทายรถ เจาของรถเปน

ชายวัยกลางคนผูหน่ึง (อายุราว 40 ป) เดินห้ิวกระเปาใบใหญมาท่ีทายรถ ในมือถือลูกกุญแจรถ เขาสอดมัน
ลงไปในรูกุญแจท่ีกระโปรงทายรถ แลวไข กระโปรงรถเปดออก เขาวางกระเปา ลงไปในกระโปรงรถ … แลว
ปด จากน้ันก็เดินหายไป กลับมาพรอมกับกระดานสะเก็ตบอรด เขาไขกุญแจเปดทายรถ เพ่ือจะเอามันใสลงไป 
พอเปดออก เขาแปลกใจ เม่ือกระเปาใบใหญหายไป  

เขายืนหันไปทางซายที ขวาที เพ่ือดูวามีใครมาควากระเปาเขาไป แตมาคิดดูอีกที กอนไปเขาก็ปดประตู
กระโปรงรถแลว มันจะหายไปไดอยางไร เขากมลงดูท่ีใตทองรถ ก็ไมมีอะไร เขาเดินดูรอบๆ รถ ก็ไมมีอะไร
ผิดปกติ เขาเดินไปเปดประตูหลังดานซายดูขางใน ก็ไมมีอะไรผิดปกติ เขาจึงเดินกลับไปท่ีทายรถอีกครั้ง กม
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หนาเขาไปขางใน พิจารณามองดูวาขางในมีอะไรผิดปกติหรือไม แตไมมีอะไรผิดปกติ เขาจึงตัดสินใจ วาง
สะเก็ตบอรด ลงไป แลวปดกระโปรงรถ แลวก็เดินหายไป กลับมาพรอมกับ ตะกราใสของเลนลูก  

คราวน้ี เขาม่ันใจวา คงไมมีอะไรผิดปกติ เขาไขกุญแจเปดกระโปรงรถ เขาถึงกับสะดุง เม่ือสะเก็ตบอรด 
ก็หายไปอีกเชนกัน เขาเกาหัวดวยความสงสัยยิ่งนัก หรือวามีใครมาเลนกลใหดู  

คราวน้ี เขาขอทดสอบดูซิวา มันจะเกิดขึ้นอีกหรือไม ลองดูวามันเปนเกม หรือวาเปนปาฏิหาริยกันแน 
เขาเดินหายไป กลับมาพรอมกับ ถังแก็สปกนิก หนักๆ อยางน้ี มันคงไมหายไปไหนไดแน เขาไขกุญแจเปด
กระโปรงรถ แลวยกถังแกสวางลงไป ทําทาจะปด แตยังไมปด ลองหลอกลอดู แลวคอยๆ แงมเปดดู ถังแกส
ก็ยังอยู ลองอีกทีคราวน้ีแกลงปดแตยังไมใหประตูล็อก สักครูเหมือนตอรอง และเสี่ยงทายวา อะไรจะเกิดขึ้น 
เขาคอยๆ แงมประตูเปดดู ถังแกสยังอยู เขาเปดประตูกระโปรงรถอาออก ยืนพิจารณาดูอีกวา แลวคราวท่ี
แลว ท้ังกระเปา และ สะเก็ตบอรด มันหายไปไดอยางไร เขาสายหัว ดวยความสงสัยอีกทีหน่ึง คราวน้ีเขา
ตัดสินใจปดกระโปรงรถดัง ปง! ทันที แลวเดินหายไป กลับมาอีกที พรอมกับ ลูกฟุตบอลหนึ่งลูก 

เขาไขกุญแจเปดกระโปรงรถออก เขาสะดุงตกใจลมลงกนกระแทกพื้นดิน ลูกบอลหลุดมือ ปรากฏวา 
ภายในกระโปรงรถวางเปลา เขาลุกขึ้นอีกครั้ง ดวยความโกรธ แตคิดอีกที หรือวามันเปนปาฏิหาริยจริงๆ เขา
เริ่มหวาดกลัวเล็กนอย มองไปรอบๆ เหมือนรูสึกวาถูกผีหลอกกลางวัน เขาตบหนาตัวเองก็รูสึกเจ็บ ลอง
หยิกแกมตัวเอง ก็รูสึกเจ็บเชนกัน คงไมไดฝนไปแนๆ   

ถาจะสูกับผี ก็ใหมันรูไปวาใครจะแพ ใครจะชนะ ขอลองดูสักตั้ง เขาตัดสินใจ เอาตัวเองเขาไปขางใน
ทายรถ พรอมกับไฟฉาย แลวปดประตูทายรถ ภายในมืดสนิท เขาจึงเปดสวิทชไฟฉาย ฉายสองดูภายใน
รอบๆ ก็ไมเห็นมีอะไร เขาจึงตัดสินใจ จะเปดกระโปรงรถออก เจาประคุณ ประตูไมยอมเปด ยิ่งทําใหเขา
แปลกใจยิ่งขึ้น ก็ในเมื่อเขาไมไดล็อกประตู ทําไมมันจึงเปดไมออก เขารูสึกใจหาย เม่ือรูสึกวารถมันสั่น คลาย
กับวามันกําลังวิ่งออกไป เขาพยายามดิ้นเพื่อใหประตูรถเปด แตก็ไรผล เขาด้ินอยูครูหน่ึง รูสึกไดวา รถมัน
จอดสนิทแลว 

และแลว เขาก็แปลกใจ เม่ืออยูๆ ฝากระโปรงรถก็เปดออกเอง เขาออกมาจากกระโปรงรถ เขา
กลายเปนคนหนุมอายุราว 20 ป โดยไมรูตัว เพราะมัวแตประหลาดใจกับภาพเบื้องหนา และสถานที่ท่ีเขายืน
อยู มันกลายเปนสุสานท่ีไหนสักแหง เขาเริ่มกลัว ขนลุก คอยๆ ถอย เลาะไปไปขางๆ รถ จนกระทั่งเขา
มองเห็นตัวเอง ท่ีกระจกขางรถ สรางความประหลาดใจเปนอยางมาก ท่ีตัวเขากลายเปนคนหนุม เขารีบ วิ่ง
ไปดูท่ีกระจกขางรถ เพ่ือดูใหแนใจ เขายิ้มเล็กนอย กับความหลอของตัวเอง ลืมความกลัวชั่วครู ...  แตแลว 
ความกลัวก็เขาครอบงําอีกครั้ง เม่ือไดยินเสียงกรอบแกรบ ท่ีทายรถ เขาคอยๆ เขยิบเขาไปใกลๆ ทายรถ  
แตก็ไมมีอะไรผิดปกติ ดวยความกลัว เขาจึงรีบพาตัวเองมุดเขาไปในกระโปรงทายรถอีกครั้ง และรีบดึงฝา
กระโปรงรถปดลงอยางรวดเร็ว เขารูสึกอีกที เหมือนรถวิ่งออกไปที่ไหนสักแหง เขาตกใจมาก เพราะท่ีทายรถ
ท้ังมืดท้ังนากลัว เขาทําทาจะรองไห  

ไมรูวาเวลาผานไปนานเทาไร แตเขารูสึกไดวา รถไดจอดสนิทแลว เขาไมกลาเปดกระโปรงออกไป 
เพราะกลัววาจะไปเจออะไรอีก เพราะในกระโปรงรถ ก็ไมคับแคบเหมือนเม่ือครูน้ี แตแลว เขาก็ไดยินเสียงลม
พัดขางนอก เสียงน้ํากระทบกับอะไรสักอยางดังซา ซา ซา เขาสงสัย จึงคอยๆ แงมฝากระโปรงรถ ชะเงอดู 
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ปรากฏวาเปนชายหาดทะเลแหงหน่ึง เขาดีใจ รีบเปดฝากระโปรงรถออกมาสูดรับอากาศ คราวน้ีเขารูสึกไดวา 
ภายใตฝากระโปรงรถ มันกวางกวาเดิม ทําใหเขาลุกออกมาจากฝากระโปรงรถไดงายกวาคราวท่ีแลว โดยที่
เขาไมรูตัววา เขาไดกลายเปนเด็กชาย อายุ 8 ขวบไปแลว  

ผูคนท่ีเดินผานมา ตางมองเขาดวยความแปลกใจ วาเขาเขาไปทําอะไรในกระโปรงรถ คงจะเปนเด็ก
ซุกซนแนๆ แลวคนพวกนั้นก็เดินจากไป เขาเพิ่งรูสึกวา ทําไมเสื้อผาท่ีเขาสวมใสดูหลวมๆ เขามองดูตัวเอง 
ชักไมแนใจ จึงเดินไปท่ีกระจกรถ เขาตกใจมาก เพราะตอนนี้ เขากลายเปนเด็กชายไปเสียแลว 

เขามีอาการลุกลี้รุกรน หนาตาตื่นกลัว ไมรูจะทําอยางไร จะรองก็ไมรูวาจะใหใครชวย เพราะเขาไมรูจัก
ใครเลยที่น่ี เขาจึงวิ่งเขาไปในกระโปรงทายรถอีกครั้ง เผ่ือวาคราวน้ีทุกอยางนาจะกลับมาปกติ ก็ยิ่งทําใหผูคน 
หันมามองเปนสายตาเดียวกัน วาเด็กคนนี้เลนอะไรพิเรนอีกแลว เขารูสึกไดวา สายตาเหลาน้ัน เหมือนจอง
จับผิดอะไรเขาสักอยาง เขาจึงรีบปดฝากระโปรงรถอยางรวดเร็ว ขางในมืดสนิทอีกครั้ง คราวน้ีรถวิ่งออกไป
อยางรวดเร็ว ตัวเขา ซึ่งเล็กอยูแลว ก็กระเด็นกระดอน กระเดงอยูภายในกระโปรงรถ เขารูสึกทันทีวา ภายใน
กระโปรงรถมันกวางข้ึนอีกมาก เพราะเขาจะกระเด็นไปไกลขึ้น เม่ือรถเลี้ยว สักพักเขารูสึกวา รถคอยๆ วิ่งชา
ลง และเลี้ยวเขาไปจอดที่ไหนสักแหง 

เขาก็ไมแนใจเหมือนกันวาเกิดอะไรขึ้น เขาคอยๆ แงมประตูออก เม่ือมีแสงสวางสาดเขามา เขารูสึก
ทันทีวา ภายในกระโปรงรถ มันกวางจริงๆ และเม่ือมองลงไปขางลาง ดูเหมือนวา เขาอยูสูงจากพื้นดิน 
ราวๆ 2 เมตร อะไรกันน่ี มันเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน แตอยางไรก็ตาม ตอนนี้ตองกระโดดลงไปจากที่น่ีกอน 
เขาคอยๆ ตะเกียกตะกายกระโดดออกมาจากกระฝากระโปรงรถ ยืนบนพื้น เขาประหลาดใจ ท่ีรถยนตมันดู
ใหญโตอะไรเชนนี้ ลอรถก็ใหญ ประตูรถก็สูง เขาไมรูตัวเองเลยวา เขาไดกลายเปนหมาตัวนอยๆ นารักไปเสีย
แลว  

... 
รถยนตเกงคันหน่ึง จอดอยูในท่ีจอดรถ ของรีสอรทแหงหน่ึง มองเห็นกระโปรงทายรถ เจาของรถเปน

ชายวัยกลางคนผูหน่ึง (อายุราว 40 ป เหมือนตอนเริ่มตน) เดินห้ิวกระเปาใบใหญมาท่ีทายรถ ในมือถือลูก
กุญแจรถ เขาสอดมันลงไปในรูกุญแจ ท่ีกระโปรงทายรถ แลวไข กระโปรงรถเปดออก เขาวางกระเปา ลงไป
ในกระโปรงรถ … ไมหางจากบริเวณทายรถเทาไรนัก ขาวของสองสามสิ่ง วางรอเพื่อจะใสลงไปในกระโปรง
รถ ชายเจาของรถ เดินมาหยิบเอา กระดานสะเก็ตบอรดและตะกราใสของเลนลูกไป สักครู แลวกลับมาห้ิว 
ถังแกสปกนิก และ ลูกฟุตบอล ไปวางลงไปในกระโปรงรถ แลวปดฝากระโปรงใหเรียบรอย  

จากน้ัน ก็เดินออมไปอีกฟากหนึ่ง พรอมกับ มองดูเด็กชายกับ เด็กหญิง ซึ่งเปนลูกสาว และ ภรรยา
คนสวย ออกมาจากบังกะโล เธอหิ้วกระเปาถือมาดวย พอเขาจะขยับขา ก็มองเห็นหมานารักตัวนอยๆ ยืน
กระดิกหางอยู มันดูนารัก เขาจึงกมลงแลวอุมมันดวยความเอ็นดู เม่ือลูกและภรรยา ขึ้นรถเรียบรอยแลว เขา
ก็อุมลูกสุนัข เขาไปในรถ แลวขับวิ่งออกไป. 

จบ. 
 




