
 

  

บทโครงราง (Story Outline)  
บทภาพยนตร เรื่อง ถาเชื่อก็บาแลว (bullshit) 

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

วันที่ 20 มถิุนายน 2561 

ความยาวเรื่อง:  30 นาท ี

แนวคิดของเรื่อง (theme) : เรื่องโกหก 

แนวภาพยนตร (genre) : ตลก–comedy 

ประโยคหลัก (premise): ไมม ี

เรื่องยอ (synopsis): มุมเรื่องเลาของ จายิ้ม กับ สี่สาวสูงวัย ในงานเลี้ยงรุนกอนเกษียณ 

 

FADE IN 

วันนี้ บนทองถนน ดูวุนวายกวาทุกวัน รถบรรทุกหมคูันหนึ่ง วิ่งชาๆ ผานปอมตํารวจและเลี้ยว
โคง เลยไปสัก 20 เมตร เกิดพลิกตะแคงขาง. ที่ปอมตํารวจ มีตํารวจ 2 นาย รีบวิ่งออกไป
ตรวจดูเหตุการณ.  

ผานไป 15 นาที รถยังนอนตะแคงท่ีเดิม คนขับรถเปนชายวัยกลางคน เดินกะเผลกเล็กนอย 
ทาทางเขาปลอดภัยดี แตมีหมูหลุดออกมาจารถ ราวสี่หาตัว เดินเพนพานไปท่ัว คนขับรถเจาของ
หมู จึงรีบตอนไมใหมันวิ่งหนีไป จายิ้ม เห็นหมูตัวหนึ่ง หางออกไปจากที่เกิดเหตุราว 100 เมตร 
มันคงหลุดออกมาตัวแรกๆ และไมมีใครเห็น เขายืนอยูในจุดท่ีใกลมันที่สุด จะเรียกใหเจาของไป
รับมันมา ก็คงไมทัน มันอาจถูกรถชนเสียกอนแน เขาสังเกตที่คอของมัน มีเชือกผูกไว จายิ้มจึง
เดินไปจูงมันกลับมา. แตหมูมันไมใชวัว มันจึงก่ึงวิ่งก่ึงเดินนําหนาคนจูง. 

ขณะจายิ้มกบัหมูเดินเลาะริมถนนไปหาเจาของ ชายขี้เมาคนหนึ่งเดินเซสวนมา “อาว! นั่น จะจูง
หมาไปไหนละ?” 

จายิ้มเห็นวาเปนคนเมา จึงไมคิดถือสา “มันคือหมูไมใชหมา” 

“อยายุง” เสียงคนเมา ตวาดขึ้น พรอมจองหนาจายิ้มถมึงทึง  

“ผมถามหมู ไมไดถามคุณตําหนวด” 

Sudin
Typewriter
tel. & id.Line 0882919232sudin.expert@yahoo.com
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จายิ้ม. 

  [CUT] 

ชีวิตของตํารวจหนุมโสดใหญ แตยศเล็กแค จาสิบตํารวจ วัย 50 ป แตหัวใจ 30 ป ซึ่งไมเคยคิด
วาตัวเองแก จึงตองทํางานหนัก ไมมีวันหยุด รายไดมันรั่วไปกับการดื่มและการเที่ยวเตรมากกวา 
การเปนตํารวจชั้นผูนอยไมมีอะไรดีไปกวา หางานอื่นทํา เปนการเพิ่มรายได แตสําหรับจายิ้ม ไม
เคยพอ ไมเคยคิดแมจะสะสมเงินทองไวใชกินในตอนแก คิดแควาแคขอใหสนุกไปวันๆ. แตจายิ้ม 
รับใชประชาชนไมเคยเก่ียงวาเขาจะเปนใคร ถาไมใชผูราย มักจะเรียกรอยยิ้มจากเขาเสมอ สมกับ
ทีทุ่กคนเรียกวา จายิ้ม 

บายสี่โมง จายิ้มเลิกงานที่ปอม เขาคิดถึงเวลาที่มีความสุขหลังเลิกงาน และรูสึกหิวขาวขึ้นมา
ทันท.ี จายิ้มกลับไปเปลี่ยนเครื่องแตงตัวที่บานพัก เสร็จแลวขับรถเขามาในเมือง แวะที่รานอาหาร
บุฟเฟหแหงหนึ่ง เปนรานเปดใหม. เขาจอดรถ และเดินอยางคนอารมณดี ไปท่ีประตูกระจก เปด
มันเขาไป ภายในรานโออา นานั่ง ปลอดโปลง เพราะมีลูกคาอยูเพียงไมกี่คน ชางเปนเปน
บรรยากาศที่สุดแสนอรอย. จายิ้มกวาดสายตาไปรอบๆ เขาพบสิ่งถูกใจเขาแลว คราวนี้เปนสาว
งามคนหนึ่ง นั่งที่โตะฝงตรงขาม เธอสบตาเขา และเขายิ้มใหเล็กนอย. จายิ้มมีวิธีจีบสาวตามแบบ
ฉบับของตัวเอง เขาเรียกพนักงาน แลวสั่งอาหารที่คิดวาสุดพิเศษสําหรับสาวงามผูนี้ และของ
ตัวเองดวย.  

สักครู พนักงานก็นําบะหมี่สูตรหอมอรอยมาเสริฟใหหญิงสาว พรอมผายมือมาที่จายิ้ม เขาสบตา
กับเธออีกครั้งพรอมกยัพยักหนาเชื้อเชิญ หญิงสาวยิ้มรับ กลาวขอบคุณเบาๆ และลงมือกิน
บะหมี่บนโตะ. จายิ้มไมหยุดแคบะหมี่ชามเดียว เขาสั่งของกินอีกหลายอยาง เพื่อแสดงความใจ
กวาง จนอาหารเต็มโตะของหญิงสาว. เวลาผานไป เธอคงอิ่มแลวละ แตก็ยังมีของกินอยางอื่น
ทยอยมาเรื่อยๆ คราวนี้ดหูนาเธอรูสึกอึดอัด แตเปนความอึดอัดท่ีไมใชเพราะกินอิ่มจัด แตเปน
เพราะสาเหตุอื่นมากกวา. แตจายิ้มก็ยังแสดงความมีน้ําใจ ดวยการสั่งไอศครีมปดทายใหอีก. 
ตอนนี้อาหารก็เลยเต็มโตะจนไมเหลือที่วาง. 

ทั้งจายิ้มและหญิงสาว ไมทันสังเกตวา พนักงานชายหญิงคูหนึ่งกําลังกระซิบกระซาบ และจับจอง
พวกเขาอยู ดวยหนาทาทางแปลกๆ. 

มีเสียงโทรศัพทดังขึ้นมาขัดจังหวะ จายิ้มรับสาย ทําเกๆ กังอยูครูหนึ่ง แตแลวเขาตองรีบไป. เขา
จึงสงยิ้มใหหญิงสาว แลวลุกขึ้นเปดประตูออกไป ทิ้งใหหญิงสาวอยูตามลําพัง 
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“โธ จะไปก็ไมบอก เบอรโทร ก็ไมทิ้งไวใหเลย คนอะไรวะ?” เธอบนกับตัวเอง และเตรียมจะลุก
ออกไปบาง แตแลวพนักงานผูหญิงก็รีบเดินเขามา 

“พี่คะ ถาพี่ทานไมหมด พี่ตองจาย”  

“อะไรนะ” 

“แตถาพี่ทานหมด ก็ไมตองจาย” พนักงาน บอก “เพราะเปนกฏของทางรานเราคะ” 

“โธ! ไอคนอวดร่ําอวดรวย มึงแนจริง ก็ตามมาจายใหกูซีวะ” หญิงสาว ดาสบถไลหลัง 

  [CUT TO] 

เย็นๆ แบบนี้ คนคงเลิกงาน ตางแยงกันใชถนนเพื่อกลับบาน แตมีขบวนแหงานบวชยาวเหยียด 
ทําใหถนนแคบไปถนัดตา. แตจายิ้มจําเปนตองไปทางนี้ ตามที่นัดหมายกับเพื่อนตํารวจไว. เขา
เคลื่อนรถไปชาๆ ตามรถยนตเกงหรูสีมวงดํา ซึ่งอยูขางหนา สาเหตุที่ทําใหชา คือรถตูโดยสารคัน
ถัดไปขางหนา หยุดจอดรับสงผูโดยสารไปดวย. 

รถเกงคันหรู ราคานาจะเกินสิบลาน ซึ่งพลัดหลงเขามาถนนเสนนี้ ก็เลยกลายเปนเปาสายตา 
กลายเปนของแปลกบนถนนเสนนี้ คนขับเปนหสุมรูปหลอ หนาตาด.ี แตคนขับรถตูที่อยูขางหนา 
เปนผูหญิง ดูเธอกําลังอารมณเสียบางอยาง. ทําใหหนุมเจาของรถ พลอยอึดอัดไปดวย เพราะถูก
บีบดวยฝูงคน และความลาชาของรถ. หญิงเจาของรถ ยกโทรศัพทขึ้นมา แลวกดเบอร ในขณะ
รถยังเคลื่อนอยู ทั้งๆ ที่มีปายสติกเกอรรณรงค “ถาขับ ไมโทร ถาโทร small talk” ติดอยูที่
กระจกหนา 

“ยูไส เดี๋ยวนี่”  

“ยูวัด” เสียงตอบจากโทรศัพท ทําใหเธอไมพอใจขึ้นมาทันที 

“กูถามมึ่งดีๆ มึ่งยูไส”  

“เอ! ... ยูวัด กะญังวา”  

“มึ่งไปยูหาสาแตกหญัง ยูวัด”  

“กูเปนพะ มึงบใหกูยูวัด สิใหกูไปยูไส”  
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“มึง่บวช คือบอบอกก”ู 

“มึ่งเปนแมกูติ กูบวช กูจังสิบอกม่ึง”  

“อั่น ... บักหมาสี่แมมึ่งเอย มึ่งบวชแตญามใด”  

“กูบวชมาซาวปแลว” 

เธอฉุกคิดอะไรบางอยาง  “โอย! โทรผิดตินี่” 

“เจริญพร อีฮามึง”   

คลิก!  

พูดจบ เธอก็เบรครถหยุดกะทันหัน ไมเชนนั้น จะชนคนขางหนา และผูโดยสารคนหนึ่งขอลง. รถตู
โดยสารคันนั้น ก็หยุดใหคนลงแบบไมเกรงใจรถคันขางหลัง. จายิ้มฉวยโอกาสเห็นชองวาง ขับ
แซงรถเกงขึ้นมา. มีชองวางอีก จายิ้มก็ขับแซงขึ้นไปประกบขางรถตูโดยสารคันนั่นไดอีก แตก็ตอง
หยุดรอรถขางหนา. เขามองออกจากกระจกรถ สบตากับคนขบัรถตู. หญิงเจาของรถตู 
สังเกตเห็นปายโลตํารวจ ที่ดานขาง. 

“ตํารวจกะดาย สิจับกูบอนอ” เธอบนกับตัวเอง 

“ผมมาธุระที่ตางจังหวัด คงไมเจอกันสักสองสามวันะ” หนุมเจาของรถเกง พูดโทรศัพท.  

ถาปลอยใหติดขบวนรถแบบนี้ คงไปไมทันนัดแน จายิ้มจึงเปดไฟหนา บีบแตรขอทาง อาศัยเปนรถ
ตํารวจ จึงผานไปไดไมยาก. 

คนขับรถตู ยังคงขับรถชาๆ เรื่อยๆ จนกระทั่งถึงแยกไฟแดง ถนนก็ยังไมวาง เพราะขบวนแห 
ยาวมากกินพื้นที่ถนนไปไกล. รถเกงของหนุมหลอ หยุดกะทันหันเกือบชนกนทายรถตู. ทําใหเขา
รูสึกไมพอใจมาก. 

  [CUT TO] 

ที่ตานตรวจรถแแหงหนึ่ง ยิ่งใกลค่ํา รถก็ยิ่งหนาแนน. ที่มุมหนึ่งของดานตรวจ มีตํารวจอยูปฏิบัติ
หนาที่แคนายเดียว อยูระหวางชําระขอพิพาท ระหวางหญิงสาวคนหนึ่งกับเพื่อน ซึ่งสวมเสื้อผา
เปยกทั้งคู เหมือนกับไปเลนน้ําที่ไหนมาสักแหง กับผูชายคนหนึ่ง ทาทางไมนาไววางใจ กรณี
พิพาทกัน ไมใชเรื่องรถ แตเปนเรื่องอื่น. 
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หญิงสาว หนาตามอมแมมดวยแปง เจาของเร่ือง ใหการกับนายตํารวจผูนั้น. 

“พี่ตํารวจคะ เขาจับนมหนู ตอนเลนน้ําสงกรานต” 

“จริงๆ คะ หนูเปนพยานได” เพื่อนสาว พูดและพยักหนาใหตํารวจ ในขณะที่ตํารวจนายนั้น 
กําลังงวนอยูกบัการเขียนขอความบางอยาง ลงบนเอกสารการเสียคาปรับ. เขาเอยขึ้นกับ หนุม
คูกรณี. 

“แบบนี้ คุณเปนฝายผิด ไปลวงละเมิดคนอื่น คุณจะวายังไง?” 

“ขอโทษครับคุณตํารวจ ผมจะไมทําอีกแลว” หนุมผูนั้น มีทีทาออนลง 

พอดีจายิ้มมาถึงพอด ี

“ไง จา มาชาหนอยนะ” 

“รถติดเปนบาเลย” จายิ้ม ตอบ  

“ถายรูปใหหนอย” 

“เรียกผมมาเนี่ย แคถายรูปเองเหรอ?” 

จายิ้มรับกลองวิดีโอจากเพื่อนตํารวจมา. นายตํารวจผูนั้น หันไปพูดกับหนุมที่เปนจําเลย 

“เอางี้ คุณเสียคาปรับแทนก็ละกัน สองพันบาท” 

หนุมคนนั้น ลวงกระเปาเงิน ออกจากกระเปากางเกง แลวหยิบแบงคพันออกมาสองใบ ยื่นให
ตํารวจ 

“นี่ครับคาปรับ” 

ตํารวจรับเงินมา แลวฉีกใบเสร็จที่เสียคาปรับ สงใหหนุมคนนั้น. 

“เสร็จละ แยกยายกันกลับได” 

หญิงสาวผูเสียหาย แสดงความไมพอใจทันที “อาว! พี่ตํารวจ หนูก็โดนจับนมฟรีสิคะเนี่ย” 

หนุมคนนั้นพูด กอนผละจากไป “ฟรีท่ีไหนกันละ พี่เพิ่งจายไปสองพัน” 
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จายิ้มพูดสอดขึ้น “คาปรับเขาหลวงครับ” 

หญิงสาวจึงคอนขวับ ใสหนาจายิ้ม “แตมัน นมหนูนะคะ ไมใช นมหลวง” 

จายิ้ม. 

  [CUT TO] 

ถนนวางแลว ใกลสี่แยก สัญญาณไฟเหลืองสวางขึ้น หนุมหลอ เจาของรถหรู ฉวยโอกาสถนน
วาง พยายามจะแซงรถตูขึ้นไปขางหนา กอนสัญญาณไฟแดงขึ้น แตมีรถมอโซคแซงตดหนา จึง
หักพวงมาลัยรถกลับ จังหวะเดียวกับรถตูเบรค รถเกงจึงชนทายรถตูเต็มแรง. 

มีเสียงดังโครม!! ทั้งดานหนาและดานหลัง. 

หญิงคนขับรถตู รีบลงมาจากรถ เดินตรงไปปะทะคารมกับหนุมรถเกง. 

“มึงขับรถหาสิแตกหญัง มึงสิฟาวไปไส”  

“กูก็อดทนมานานแลวนะโวย ขับรถแบบนี”้  

“มึงบอเบ่ิงเลยติ วาไฟแดง”  

“แดงที่ไหนเลา มันเพิ่งจะเหลือง” 

ขณะเดียวกัน คนโดยสารบนรถตู ก็ทยอยลงจากรถไป. 

“พวกสู สิไปไส ญังบอจายคารถ” 

แตคนเหลานั้น ไมฟงคําของ เจาของรถ พวกเขาพากันเดินตรงไปท่ีบริเวณทายรถ ... ทั้งหญิง
คนขับรถตู และหนุมเจาของรถเกง หยุดทะเลาะกัน พากันหันมองตามไป ดูเหตุการณ ที่อยูหาง
ออกไปจากทายรถ ราว 20 เมตร ผูคนขางๆ ก็เริ่มทยอยไปมุงดู ณ จุดนั้น. 

มอไซคคันหนึ่ง ลมลงที่ฟุตบาท ขางเสาไฟฟา คนขับเปนพอ คนซอนเปนแม กําลังอุมประคองลูก 
ทุกคนไดรับบาดเจ็บ เลือดไหลที่พื้นถนน. เสียงรองไหคร่ําครวญของแม เปนที่นาเวทนา เด็กไม
หายใจแลว ที่หัวมีเลือดไหลทะลักออกมาตลอด จนชุมโชก. 

หนุมหลอ พยายามพูดโทรศัพทถึงใครคนหนึ่ง แตสัญญาณตอบรับขัดของ ทําใหเขารูสึกเปน
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กังวลมากขึ้น. 

  [DISSOLVE] 

ที่สวนอาหารแหงหนึ่ง ตอนค่ํา มีงานชุมนุมของคนคอนขางสูงวัย เสียงเพลงคาราโอเกะ กลอม
ใหบรรยากาศของงานดูสนุกครึกครื้น สอดรับกับปายขอความบนเวที บงบอกเปนงานเลี้ยงฉลอง
เกษียณอายุ 60 ป ของคนวัยทํางานรุนเดียวกัน. 

ณ มุมหนึ่งของงาน สตรี 4 คน มาพบกันครั้งแรกในงาน คือ ญาณี ศรีสมร อรอุมา และ อุษา. 
ญานี ดูนาสงสารกวาเพื่อน เพราะฐานะยากจน ศรีสมร ดูททาง ขรึม สุขุมมากกวาใครๆ สวน 
อรอุมา กับ อุษา เปนคนชอบสนุกเฮฮา. 

เมื่ออดีตสาวงามทั้งสี่คน ซึ่งเปนเพื่อนรัก มาพบกัน เรื่องราวเกาๆ เมื่อ 30 ป ก็ถูกขุดขึ้นมาเลา
ตีแผ เปนที่สนุกสนาน ในฐานะเพ่ือนรักเกา ที่จากกันไปแสนนาน 

ญานี เลาถึงลูกชาย 

“ตอนนั้น เคาอายุสิบขวบแลวละ ไปสมัครงาน เรานะสงสารลูก ท่ีไปทําแบบนั้น แตเขาสมัครใจ
เอง” 

“ลูกเธอเคาเปนเด็กดีนะ ทีอ่ยากชวยแมทํางาน” อุษา ใหกําลังใจ 

อรอุมา ย้ําอีกวา “ชีวิตเธอนาสงสารนะ จนมาตลอดเลย ตองทํางานหนัก หามรุงหามค่ํา ... เออ 
ลูกชายเธอไดงานมะละ?” 

ญานี สายหนา 

“ทําไมละ รึวาเคาเห็นวาลูกของเธอ เปนเด็ก” ศรีสมร ถาม 

ญานี สายหนาอีก และตีหนาเศราเล็กนอย 

อษุา แสดงความเห็นใจเพื่อน 

“ทําไม เคาไมรับลูกเธอเขาทํางาน เธอบอกเราไดนะ เราเพื่อนกัน ชวยเหลือกันได” 

“นั่นซิ เราเพื่อนกัน” อรอุมา เอยย้ํา “เพื่อนเดือดรอน เรายินดีชวย”  
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ศรีสมร เห็นวาเรื่องราวเริ่มจะบานปลาย 

“นี่ๆ ๆ ๆ นอยๆ หนอย นั่นมันผานมาจะยี่สิบปแลว ... ตกลง เขาปฏิเสธลูกชายของเธอ เพราะ
อะไร?” 

ญานีตอบ “นายจาง เขาขอท่ีอยู แตลูกชายเราไมให” 

“อาว เขาจะรับเขาทํางานนะนั่น แลวทําไมลูกเธอไปบอกกะเขาแบบนั้นละ” 

“เขาบอกวา ถาใหที่อยูไปแลว เขากับแม จะไปอยูที่ไหนละ” 

เรียกเสียงฮาขึ้นมาในกลุม แบบไมไดนัดกัน.  

ญานี ยังเลาความเปน และความซื่อของลูกชายตออีก ซึ่งเพื่อนๆ ก็สนใจฟงตอ. 

“ปท่ีเขาจะเรียนจบ ครูก็พาเด็กๆ ไปออกคายกัน หลายคืน คืนสุดทายครูก็จัดกิจกรรมใหเด็ก
สารภาพผิด 'เอาละเด็กๆ คืนนี้เราจะมาทําสิ่งดีๆ กัน ใครทําผิดอะไร ตองพูดออกมาใหหมดนะคะ' 

เด็กทุกคน ก็พูด พอสารภาพเสร็จ ก็ใหดื่มน้ําจากถังใบใหญ ซึ่งเปนน้ําศักดิ์สิทธิ์ กอนดื่มก็ให
อธิษฐานวา จะไมทําผิดซ้ําอีก และดื่มแลวบาปจะสลายไป ... อะ! สมชาย พูดคําหยาบกับแม พูด
เสร็จก็ด่ืม กรวิภา ชอบตีนองคะ พูดเสร็จก็ด่ืม เบิ้มทําอะไรผิด ผมขโมยเงินพอครับ เสร็จ ดื่ม ... 
เด็กๆ ก็สารภาพกัน จนถึงลูกชายเรา เปนคนสุดทาย อาว! ธีรนัย วาไง ทําอะไรผิดมา สารภาพ
ดวน” 

“ลูกชายเธอวาไง?” อุษา ถามสอด 

“เขาบอก ผม..ผม..เพิ่งฉี่ใสถังน้ําเมื่อตอนเย็นนี้เองครับ” 

ทั้งสี่สาวไรผัว ตางระเบิดเสียงหัวเราะคิกคัก ทามกลางบรรยากาศเพลงคาราโอเกะ. 

พอหายเหนื่อย ก็เปลี่ยนเรื่องคุย. 

“แลวผัวเธอละ? ไปอยูซะที่ไหน” อรอุมา ถาม ญานี 

“ไดผัวแก ไมดีเลย ตอนหลัง เรากะเคา เริ่มมีปญหา” ญานี เลาดวยความขมขื่น “หลังจากลูก
ชายไปอยูที่อ่ืนแลว เราเริ่มคุยกันไมคอยรูเรื่อง วันนั้น เราเองก็เหนื่อยงานขางนอกแลว ยังตอง
มาหุงหาขาวใหผัวกิน พอเคาเปดประตูใหญหนาบาน ก็ตะโกนถาม 'วันนี้ กับขาวอะไรจะ?' พอเขา
มาใกลถึงหัวบรรไดบาน ก็ถามเราอีก 'วันนี้ กับขาวอะไรจะ?'... มาถึงประตูครัว ก็ถามอีก  'วันนี้ 
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กับขาวอะไรจะ?' คราวนี้ มายนือยูขางหลังเรา ก็ถามแบบเดิมอีก เสียงดังกวาเกา” 

“เคาคงทดสอบเธอละมั้งวา หูของเธอยังดีหรือเปลา” อุษา พูดสอดขึ้น “ดีนะ ที่เขาไมตะโกนใสหู
ของเธอนะ” 

“ใชเลย เธอเดาถูก ... สุดทาย เขาตะโกนที่หูของเรา จนอื้อไปหมด เขาหาวาเราหูตึง” 

“แลวทําไมเธอ ไมตอบเขาไปละ ปลอยใหถามเซาซี้อยูได?” 

“โธ! เราบอกซ้ําสี่หาหนแลว ไอแกนั่น มันไมไดยิน” 

เพื่อนทั้งสามยิ้มไมออก “คงมีเร่ืองทะเลาะกันอีกนาน” ญานี สรุป. 

เมื่อไดจังหวะ ศรีสมร ก็พูดขึ้นวา 

“เฮอ พวกเธอยังไมรูอะไร เรานะติดคุกมาแลวหาป” 

“หา! เธอไปทําผิดอะไรรายแรง?” ณานี ถาม 

“ฆาผัว ยิงทิ้งมันคาที่นอนเลย” ศรีสมร พูดแบบไมสะทกสะทาน. 

“โหดงะ เธอ” เพื่อนๆ ตาง อุทาน พรอมกัน 

“นี่! อยาเพิ่งโวยวายไป” อรอุมา หามเพ่ือนๆ “ไหนเธอลองเลามาซิ” 

“ฆาผัวติดคุกไมนานก็ไดออก” ศรีสมร เลาตอ “แตถาฆาอีนังเมียนอย เธอเอย...! ตอนนี้ คงยังอยู
ในคุกละม๊ัง” 

“โธ! ฆาคน มันก็โทษเทากันนั่นแหละ” อุษา วา 

“จะเทากันไดไง ก็มันมีเมียนอยตั้งหาคน” 

“หาคน!”  

อดีตสามสาว อุทานพรอมกัน โดยไมไดนัดหมาย 

“ไง ชีวิตเธอเปนไงมั่ง” ศรีสมร ถาม อรอุมา 

“กะผัวคนที่สองนะเหรอ ... อยาไปพูดถึงมนัเลย ทีแรก คิดวามันคงรับฐานะเราได แตพอรูวาเรา
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ทองเทานั้นแหละ มันก็เผนหนีไปซะงั้น” 

“ผัวเธอนี่ มันเลวใชไมไดเลย” อุษา รูสึกเจ็บแคนแทนเพื่อน “พอมันรูวาเธอทอง มันก็ท้ิงเธอไป 
มันเปนบาอะไร ถึงทําแบบนี้ไดลงคอ” 

เพื่อนๆ พยักหนาพรอมกัน เห็นดวยกะ อุษา 

“มันไมไดเปนบา มันเปนหมัน” อรอุมา บอก  

“อาว! ... เปนซะงั้น” สามสาวไรผัวอีกสามคน อุทานพรอมกัน โดยไมไดนัดหมาย 

“นี่! อุษา เปนสะใภคนจีน เปนไงมั่ง ไดขาววา ผัวเธอเปนลูกยอดกตัญูไมใชเหรอ?” ศรีสมร 
ถาม 

“เช็งเมงปนั้น เขาไปไหวบรรพบุรุษที่สสุาน” อุษา เลา “เราก็เตรียมเงินกระดาษไวใหบนโตะหัว
เตียง แตเขาดันลืม เราก็โทรไป เสียงเขาบนวารูสึกไมสบายใจ ที่เผาเงินกระดาษไป เราก็แปลกใจ
วา เฮียนี่ถาจะบา ทุกป เฮียก็เผากระดาษเงินกระดาษทองอยูแลว ของท่ีเตรียมไวใหก็ไมเอา ชอบ
ไปหยิบยืมจากญาติๆ ... แตที่โทรไปถามเนี่ยะ เงินที่ถอนออกมาจากแบงค หกหมื่นเมื่อวาน เปน
คาเบี้ยงเลี้ยงคนงาน มันหายไปไหน เฮียเอาไปรึเปลา? ... เทานั้นแหละ เขาก็รองไห สะอึกสะอื้น 
เราก็แปลกใจ วาปนี้ผัวเรา ชางกตัญูบรรพบุรุษจริงจิ๊ง.” 

อรอุมา ทําหนาพะอืดพะอม “ถาเขายังไมตาย ก็คงจะไดรางวัลลูกกตัญูแนๆ เลย” 

คุยกันเพลิน รูสึกหิว ญานี เปนฝายลุกไปตักอาหารกอน ปลอยใหเพื่อนสาวไรผัวทั้งสาม คุยกัน
ตอ. ถัดจากเรื่องผัว แลวก็มาเรื่องลูก ที่จะตองคุยอวดกัน. อุษา เลาถึงความสําเร็จของลูกชาย. 

“ลูกเรา จบเศรษฐศาสตร ตอนนี้ มีธนาคารเปนของตัวเอง เปดสาขาไปทั่วละ และนี่ก็กะลังจะ
ขยายสาขาไปลาว กะเวีนตนาม ... เนี่ยะ เขาเพิ่งจะซื้อรถเฟอรรารีใหแฟน เปนของขวัญวันเกิด” 

อรอุมา เกรงจะนอยหนาเพื่อน เธอก็เลาถึงวีรกรรม ของลูกชายเหมือนกัน 

“แตลูกชายเรา เปนนักบินไดซักหาปม๊ัง ตอนนี้มีสายการบินเปนของตัวเอง ร่ํารวยมาก ก ก ก ... 
เมื่อเดือนกอนนะ ซื้อเครื่องบินเจ็ตโดรน รุนแรก ใหเปนของขวัญวันเกิดของแฟน เหมือนกัน เรางี้ 
สุดปลื้มจริงๆ” 

อุษา เห็นศรีสมร เงียบไป เพราะตั้งใจฟงเรื่องราวของเพ่ือนมากกวา 
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“สมร ลูกชายเธอละ” 

“ลูกชายเรา เรียนมานอย จบแควิศวะ” ศรีสมร เลาเรียบๆ “แตก็มีบริษัทเปนของตัวเอง. มาสอง
สามปนี้ เขาประสบผลสําเร็จ ประมูลไดสัมปทานสรางทางรถไฟความเร็วสูง ... เห็นเขาบอกวา 
เขาเพิ่งจะซื้อคฤหาสนใหเปนของขวัญแฟน” 

“โห! คฤหาสนคงหรูนาด”ู อรอุมา เปรยขึ้น 

“หาสิบหรือหกสิบลาน เรากไ็มแนใจ” ศรีสมร บอก 

จังหวะเดียวกันนั้น ญานี เดินถือถาดอาหารกลับมาที่โตะ 

“เมาทอะไรกันอยูจะ พวกสาวๆ” 

“กําลังพูดถึง ความสําเร็จของลูกๆ” อรอุมา บอก “เออนี่ แลวลูกชายเธอละ เปนไงมั่ง” 

“ลูกชายพอโตขึ้น เปนเกย ทํางานบารเกย” ญานี หยุดนิดหนึ่ง มองหนาเพื่อนๆ “เรากไ็มอยาก
ใหลูกเปนแบบนี้หรอก” 

เพื่อนสาวทั้งสามคน อึ้งไปชั่วอึดใจ อุษา จึงพูดปลอบใจเพื่อนไปวา  

“ลูกชายเธอ คงทําใหเธอผิดหวังใชมะ?” 

“นั่นซิ” อรอุมา เสริม “ตั้งแตเขาไมยอมใหที่อยูกะนายจาง แลวก-็” 

“ไมหรอก จะวาไปมันก็โอเคนะ” ญานี ปฏิเสธ แลวบอก “รอบวันเกิดปนี้ เคาไดของขวัญวันเกิด
จากแฟนตั้งหลายอยางดวยละ” 

ศรีสมร ถาม “ลูกชายเธอโชคดีจังเนอะ ... ของขวัญอะไรรึ เธอ?” 

“ก็รถเฟอรรารี่ เครื่องบินเจ็ทโดรน และคฤหาสน จากผัวมันทั้งสามคน นั่นแหละ” 

ญานี ตอบแบบไมอาย ... แต ศรีสมร อรอุมา อุษา กลับสําลักอะไรบางอยาง ในลําคอ. 

ญานี ยังพูดตอ ดวยน้ําเสียงราบเรียบวา “เนี่ย หลังเลิกงาน เคาจะขับรถเฟอรรารี มารับเราดวย
ละ” 

งานเลี้ยงรุน ปนี้ จัดเปนปแรก เพื่อนทุกคน สนุกสุดหวี่ยงกับบรรยากาศของงาน ยกเวน ศรีสมร 



Script Writing – Story Outline :  เรื่อง ถาเชื่อก็บาแลว (bullshit) 

Wr i te r :   S UD I N CH AO H I NF A – i g o o d me d i a . n e t   (2018 )    12 

อรอุมา อุษา รูสึกไมสบายขึ้นมาทันที จึงขอตัวกลับกอนงานเลิก. สวน ญานี ตองอยูตอ รอลูก
ชายมารับ. 

  FADE OUT. 

 

END. 




