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หลุด (Let Slip) 
องก 1 

เสียงบนพร่ําถึงความยุงยาก ของผูชายคนหน่ึง ท่ีทําหนาท่ีตัดตอหนังเร่ืองน้ี ซึ่งเจาของหนัง ลมเลิก
ท่ีจะไมทํามันตอ อันเน่ืองมาจากความลมเหลว ในการถายทํา แตชายผูน้ีกลับนํามันมาร้ือใหม เขาพยายาม
ปะติดปะตอ จนสําเร็จ เขาจึงกลายเปนผูเลาเรื่องน้ีท้ังหมด 

เลียม กําลังพูดโทรศัพท ตกลงทําธุรกิจบางอยาง ซึ่งเขาตองเขารวมกับทีมงาน ท่ีเขาอาจไมรูจัก 
ขณะท่ี ไมยา ภรรยา กําลังจัดงานวันคลายวันเกิดให เอมี่ ลูกสาว เลียม เปนคนบางาน จนทําใหเขาหาง
เหินจากลูกสาวไปมาก 

เสียงการโตเถียง ในหองทํางานของกลุมนักออกแบบ กําลังวิพากษแบบรางและภาพถาย ของ
กุญแจโบราณ หองลับเก็บสมบัติ และบานลึกลับกลางปา ราวกับวาพวกเขากําลังสองสุม วางแผน
โจรกรรมวัตถุโบราณ เสียงน้ันดังแววออกมาถึงภายนอก ตึกเกาโทรม ซึ่งเปนสถานท่ีทํางานของกลุมนัก
ออกแบบ 

ท่ีหองตรวจโรคจิตเภท คลินิกแหงหน่ึง หมอกําลังอธิบายอาการปวย และการบําบัดรักษา ใหแก
คนไขรายหน่ึง 

หลังจาก เลียม ตกลงทําธุรกิจกับหุนสวนในวันน้ันแลว สัปดาหตอมา ก็เกิดเหตุการณวุนๆ ขึ้น ใน
ครอบครัวของเขา 

ท่ีบริเวณทางออก ของสุสานรถเกา เช่ือมตอไปยังปาในสวนสาธารณะเกาแก ซึ่งท้ิงรางไวนานหลาย
ป เลียม พาลูกสาว เอม่ี วิ่งหนีคนราย เขาไปในบานรางหลังหน่ึง ในปาสวนสาธารณะ เอม่ี พาพอเขาไป
หลบซอนในบานลึกลับหลังน้ัน 

คนราย อวนผอม 2 คน คนผอม ชื่อ คิม คนอวน ชื่อ ไมค พวกเขา สะกดรอยตามเหย่ือ มาจนถึง
หนาประตูใหญของบานราง คิมกับไมค มีความเห็นตางกัน คิม ยืนยันท่ีจะออกคนหาสมบัติ ท่ีเช่ือวาซอนอยู
ในบานหลังน้ี แต ไมค ขอยกเลิกไมรวมงานดวย คิมไมยอม จึงบังคับไมค ใหเดินตามแผนท่ีวางไวตอไป 

คิม รูวา จะเขาไปเอาสมบัติได ตองใชกุญแจในกลองหนัง แตไมคก็รูวา ชิ้นสวนของกุญแจ อันหน่ึง
อยูในกระเปาถือของ เด็กสาวเอมี่ คนรายอวน ตองการกุญแจอีกช้ินหน่ึง ท่ีอยูในกระเปาถือของเอม่ี 

องก 2 
เหตุการณกอนหนาน้ัน ... 
ตอนใกลค่ํา เลียม เพ่ิงกลับมาจากงานขางนอก เขาเปดดูขาวจากทีวี ผูสื่อขาวรายงานวา ยาน

ชุมชนท่ีเขาอาศัยอยู เกิดเหตุโจรกรรมบอยๆ ขอใหชาวบานใชความระมัดระวังใหมากข้ึน และตอดวย
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ปญหายาเสพติด เด็กสาววัยรุน ถูกขืนใจจากเพ่ือนชาย มักเกิดกับเด็กท่ีมีปญหาครอบครัวแตกแยก เลียม 
ถามหา เอม่ี ไมยา ผูเปนแม บอกวา ลูกไปงานเลี้ยงท่ีบานเพื่อน เลียม รูสึกเปนหวงลูกสาวขึ้นมาทันที 

เกิดเหตุ คนรายปลน ฆา ชิงทรัพย ท่ีรานขายวัตถุโบราณ 
เขารีบออกไปตามลูกสาว ท่ีบานของ ดุก ซึ่งอยูอีกดานหน่ึงของหมูบาน กอนถึงบานของดุก เขาเดิน

ผานบานอีกหลัง เห็นรถตํารวจ คันหน่ึงวิ่งสวนเขาออกไป อีกคัน จอดอยู มีเสียงเอะอะขางในบาน แตเขา
ไมสนใจ เขาเปนหวงลูกสาวมากกวา 

เหตุการณกอนหนา ท่ีเลียมจะไปถึง ตํารวจมาตรวจคนและจับพวกวัยรุนเสพยา ของบานอีกหลัง
หน่ึง ท่ีอยูติดกับบานของดุก เลียมไปถึงงานเลี้ยงสังสันทของพวกวัยรุน เขาไมไวใจดุก เด็กหนุมท่ีลูกสาว
คบดวย จึงบอกเอม่ี ใหรีบกลับบาน ทําให เอม่ีรูสึกเสียหนา อายเพื่อน และไมพอใจพอ เอม่ี ทะเลาะกับพอ
อยางรุนแรง เธอวิ่งออกมา ท่ีถนนหนาบานของดุก ดวยความเรงรีบ  

เอม่ี ถูกผูชายรางอวน ชื่อไมค วิ่งสวนมาจากซอกตึกหลังหน่ึง ชนเขาอยางแรง จนหกลมกันท้ัง 2 
คน วัตถุโลหะทรงสามเหลี่ยม ท่ีอยูในกลองหนัง ของชายอวน หลุดแยกออกเปน 2 ชิ้น ชิ้นหน่ึงกระเด็น
เขาไปอยูในกระเปาถือของเอม่ี ชายรางอวนรีบลุกขึ้น เก็บมันใสกลองหนัง โดยไมทันสังเกตวา มันไดแยก
ออกเปนสองสวน เสร็จแลว ก็วิ่งหายไป เอม่ี คอยๆ ลุกข้ึน ดูรอยแผลท่ีถลอกเล็กนอย ลุกข้ึนควากระเปา
ถือ โดยท่ีเธอเองก็ไมรูวา มีชิ้นสวนของวัตถุทรงสามเหลี่ยม อีกชิ้นหน่ึง หลุดกระเด็นเขาไปในกระเปาของ
เธอ 

ไมค วิ่งเขาไปท่ีตึกราง พบเพื่อนอีกคนหน่ึง ชื่อ คิม เขามีรูปรางผอม พวกเขาเปนหัวขโมย คิม ทํา
ตัวเปนลูกพ่ีคอยออกคําสั่ง เขาขอดูของในกลองหนัง ท่ีเพ่ิงขโมยมา ปรากฏวา มันเปนกุญแจโบราณ ท่ีมี
สองอันประกบกัน อันหน่ึงหายไป อีกอันหน่ึงอยูในกลองหนัง คิมไมรูวา อีกชิ้นหน่ึงหายไป แตไมครูวา อีก
สวนหน่ึงหายไป ตอนท่ีชนกับเด็กสาวท่ีถนน แตเขาไมกลาบอกเพื่อน เขาจึงออกอุบายโกหกเพื่อนวาจะไป
ทําธุระ สําคัญ 

ไมค วิ่งออกไป โดยไมบอกเหตุผลท่ีแทจริงกับเพ่ือน ไมคเดาเอาวา มันคงจะกระเด็น เขาไปอยูใน
กระเปา ของเด็กสาวคนน้ันแนนอน ไมควิตกกังวล เกี่ยวกับกุญแจผีสิงน่ัน 

ไมค ฉวยโอกาสจะชิงกระเปาถือของเอม่ี แตเธอขัดขืน เขาจึงชักปนขู เลียมเห็นเหตุการณ จึงไป
ชวยลูกสาวไดทัน เลียม เตะปนในมือของไมค กระเด็นไป ไมคกับเลียม ตอสูกัน ไมคเสียเปรียบ คิมมาชวย
ไดทัน ยิงปนใสเลียม เลียม เห็นวา ตนเปนฝายเสียเปรียบ จึงพาลูกสาว หนีหากระสุนปนไปในความมืด 
เลียม และ เอม่ี พากันเขาไปในสุสานรถ สองพอลูกปรับความเขาใจกัน ขณะท่ี คิมกับไมค ก็มีแผนเดินผาน
สุสานรถไปเชนกัน แตอยูคนละฝง 

คิมกับไมค ตองปฏิบัติภารกิจคนหาสมบัติใหสําเร็จ มันตองอยูท่ีไหนสักแหงในปาน้ี และเม่ืองานเสร็จ 
พวกเขาก็จะรวยดวยกัน แตไมคกังวลหนักข้ึน เรื่องกุญแจท่ีเขาไปขโมยมา ถาเพ่ือนรูวามันหายไปชิ้นหน่ึง 
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เขาคงตองถูกฆาแน  
ระหวางหลบหนี เลียม ตองสงสัยวาเขามีสวนในการฆาตกรรมเจานาย เขารูสึกวาวุน เขาคนเดียว 

ท่ีรูความลับการตายของเจานาย แตเขาไมตองการใหเอม่ี รูเรื่องราวของตน เลียมจึงหักเหเรื่อง ถามลูก
สาววา ไปมีเรื่องอะไรกับคนราย ลูกสาวบอกวาไมมี และไมรูสาเหตุ วาพวกมันตองการอะไร 

เสียงโทรศัพท กลับไปหาเขาอีกสองครั้ง แตเขาเชื่อวาตนเองบริสุทธ์ิ และจะจัดการปญหาดวยตนเอง 
เลียมจึงปดโทรศัพท แตเสียงเรียกจากโทรศัพทของเขา กลายเปนสื่อลอคิมกับไมค ใหตามไป เลียมรีบพาเอ
ม่ี หนีคนราย เขาไปในบานลึกลับกลางปา ซึ่งเปนสถานท่ีเปาหมายเดียวกันกับคิมและไมค ท่ีจะเขาไปคนหา
สมบัติ 

แตเรื่องกุญแจยังไมเปดเผย ไมคติดตามสองพอลูก เพราะอยากไดชิ้นสวนกุญแจคืน สวนคิม 
ตองการตามไป เผ่ือสองพอลูกจะรูเบาะแสขุมทรัพย ไมคออกความคิดวา ถาสองพอลูกคนพบขุมทรัพยจริง 
ก็ฆาพวกเขาท้ิงเสีย แลวขนเอาสมบัติออกไป 

คิม กับ ไมค สะกดรอยตามเหย่ือ มาจนถึงหนาประตูใหญของบานราง คิมกับไมค มีความเห็น
ตางกัน คิม ยืนยันท่ีจะออกคนหาสมบัติ ท่ีเช่ือวาซอนอยูในบานหลังน้ี แตไมค ขอยกเลิกไมรวมงานดวย 
คิมไมยอม จึงบังคับไมค ให เดินตามแผนท่ีวางไวตอไป 

เหตุการณท้ังหมดในบานรางลึกลับ เหมือนมีบุคคลอีกคนหน่ึง คอยจับจองอยู  
ไมยาโทรหาเอมี่ วามีตํารวจมาตามถึงท่ีบาน เลียมจึงรูความจริงวา ลูกทําความผิดมา แตท้ังคูก็ปรับ

ความเขาใจกันได และหาทางกลับบาน เลียมและเอมี่ เดินสํารวจสิ่งของตางๆ ในบานราง พบปริศนาวัตถุ
โบราณในหองใตดิน อายุราวรอยป 

เลียมกับเอม่ี พบถุงใสเหรียญทองคํา เอกสารลับ สิ่งของวัตถุโบราณ และประตูลับ ในหองใตดินของ
หองโถง เอม่ีสังเกตเห็นรูสอดกุญแจรูปสามเหลี่ยมดานเทา คิดวา ในน้ันคงมีของมีคา แตโชคไมดีเธอหาวิธี
เปดมันไมได เธอจึงจากมันไปดวยความเสียดาย แตกอนจากไป เลียมควาเอาถุงทองคํา ติดตัวไปดวย 

บุคคลลึกลับยังอยูนอกบานรางลึกลับหลังน้ัน เขากําลังแอบดู พอแมลูก และคนรายท้ังสองคนอยู ท่ี
ชองหนาตาง และพยายามจะโทรศัพทถึงใครคนหน่ึง แตทําไมสําเร็จ 

คิมกับไมค ทะเลาะกันอีกคร้ัง เม่ือสะกดรอยตามเหยื่อ ไปถึงหองโถง จนกระท่ังพบประตูลับ แตเปด
ไมได ความลับของไมค ก็ถูกเปดเผยวา เขาทํากุญแจอีกช้ินหายไป มันอยูท่ีเด็กสาวเอมี่ คิมโกรธไมคมาก 
ถึงกับชกทําราย แตพวกเขาก็จําเปนตองแกไขสถานการณ โดยไปตามเอากุญแจอีกช้ินคืนมา  

กอนไป ไมคมีอาการประสาทหลอน แยงปนจากคิม ยิงสะเปะสะปะไปท่ัว คิม หยุดอาการคลุมคลั่ง
ของเพื่อน ดวยการชกท่ีใบหนา เรียกสติกลับคืนมา และพยายามลากเอาเพื่อน ใหรีบติดตามคนหา สองพอ
ลูกตอไป 
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บริเวณนอกบานราง นอกจากบุคคลลึกลับคนเดิม เริ่มมีคนอ่ืน มากกวาหนึ่งคน พากันมาแอบซุมดู
เหตุการณในบาน คราวน้ี มีเสียงสนทนาทางวิทยุกับตํารวจ อยูเปนระยะ แตยังจับใจความไมได วาคุยเรื่อง
อะไรกัน 

ในท่ีสุด เลียมและเอมี่ ไปไมรอด เพราะเปนทางตัน และ คิมกับไมคตามมาทัน พวกเขาตอสูกัน ใน
ท่ีสุด เลียมถูกพานทายปนของคิม กระแทกท่ีหัวจนเลือดไหล คิมสั่งใหไมค ไปเอากุญแจ ท่ีกระเปาถือของเอ
ม่ี ในท่ีสุด เอม่ีก็รูสาเหตุท่ีแทจริง วาตนเองถูกไลลาเพราะอะไร พวกเขาเอากุญแจท้ังสองสวน มาประกบ
กัน กลไกของมันทํางาน พรอมจะใชงานไดทันที 

คิมชวนเพื่อนไปเอาสมบัติกัน เขาขังสองพอลูก ไวในหองน้ัน แตเลียม เคยเปนนักสืบมากอน จึง
หาทางหนีออกมาจากท่ีน่ันจนได 

องก 3  
เลียม พาลูกสาว โผลออกมาจากหลุมใตดิน ท่ีดานหลังของตัวบาน ปรากฏแสงไฟดวงใหญ สองมา

ท่ีตัวเขากับเอม่ี มีคนมากันเยอะแยะ กลองถาย โคมไฟมากมาย ฉากสีขาว รถยนตหลายคัน เครน ราง
คลายรางรถไฟ มีตํารวจ มีรถพยาบาลอยูท่ีน่ันดวย หางออกไปไมไกล คิมกับไมค ก็จนมุมตํารวจเหมือนกัน 
สารวัตรใชโทรโขง บอกใหทุกคนมอบตัว เลียมพาเอม่ี ไปมอบตัวกับตํารวจ และเลาความจริงใหตํารวจฟง
วา เอม่ี ยังเปนเด็ก ไมควรเอาเธอเขาคุก แตตํารวจไมเขาใจวา เลียมพูดอะไร บุรุษพยาบาล นําเลียมไป
รักษาแผลท่ีหัว จากน้ัน ก็บอกใหคิมกับไมค ยอมมอบตัวเสียโดยดี 

คิมกับไมค ไมยอมมอบตัว คิม ใชปนยิงใสตํารวจ ตํารวจหลบและไมยิงตอบโต เหตุการณวุนวาย
หนักขึ้น ผูกํากับ ใชโทรโขงสั่ง ใหคิมกับไมค เลิกเลน เลิกงานไดแลว แตพวกเขาไมหยุด กลับใชปนยิ่งใสผู
กํากับ ทามกลางความตื่นตระหนกของคนท่ีมามุงดู  

ผูกํากับเลยสั่งใหตํารวจ รวบตัว และแจงใหทุกคนทราบวา เขาคือผูกํากับภาพยนตร เปนผูโทรไป
บอกตํารวจ ใหมาชวยควบคุมสถานการณ เพราะนักแสดง บทคิมกับไมค และบทของเลียม ผูกํากับไม
สามารถควบคุมและกํากับพวกเขาได สรางความประหลาดใจใหแกเอม่ี ท่ีเหตุการณเรื่องราว ท่ีผานมาเกือบ
คอนคืน มันกลับกันไปหมด 

ไมยา วิ่งมารับเอม่ี และรูความจริงวา ท่ีแท เลียม เปนคนปวยทางจิต และนักแสดงคนรายอวนผอม
สองคนน่ันดวย มีอาการหนักกวาเพื่อน หลังถูกควบคุมตัวมารวมกันแลว พวกเขายังอยูในโลกของการ
แสดง คิมกับไมค ยังคงด้ินและขัดขืน ทีมงานกองถาย มาเอาปนคืนไป เขาก็ยังมีอาการฮึดฮัด 

สวนเลียม เริ่มรูสึกตัว เม่ือรูวากระเปาถือท่ี เอม่ีถือติดตัวตลอดเวลานั้น ไมมีกลองวงจรปด และเอม่ี 
ไมไดไปงานเลี้ยงสังสันท แตเปนงานประชุมของชมรามอาสาพัฒนาของโรงเรียน สวนหองทํางานของเลียม 
ท่ีจริงคือหองพักคนไขจิตเภท ของคลินิกแหงหน่ึง ท่ีจัดไวสําหรับเขาโดยเฉพาะ 
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จบ 

ขอมูลเกี่ยวกับเร่ือง (Title information) 
ผูเขียน: ดิน หิน ฟา (สูดิน ชาวหินฟา) 
ความยาวเรื่อง: 60 นาที 

แนวคิดของเรื่อง (theme) 

การสรางสถานการณ เพ่ือถายทําภาพยนตร แนว reality ท่ีไมตองการใหนักแสดง รูตัววา
กําลังแสดงบทบาทน้ันอยู จะทําใหการบันทึกภาพเปนไปดวยความยุงยาก และอาจควบคุม
สถานการณไมได มีความสุมเสี่ยงสูง แตก็แลกกับการไดภาพท่ีเหมือนเหตุการณจริง 

แนวภาพยนตร (genre) 

ผจญภัยในสถานการณจริง (adventure–reality) 

เรื่องยอ (synopsis)  

คิม กับ ไมค คนรายอวนผอม วางแผนโจรกรรม สมบัติโบราณล้ําคา เอมี่ เด็กสาว พลอยติด
รางแหไปดวย เพราะ กุญแจท่ีใชไขไปสูประตูสมบัติ ท่ีคนรายขโมยมา ติดอยูในกระเปาของ เอม่ี 
เธอจึงถูกคนรายตามลา เลียม พอของ เอม่ี ตามไปชวยลูกสาว แตพวกเขาหลงทาง เขาไปใน
ปาสุสานรถ และบานรางลึกลับ กลางสวนสาธารณะเกาแก เพื่อหลบหนีการไลลาของคนราย 
โดยท่ีพวกเขาไมรูตัววา สถานท่ีแหงน้ัน คือเปาหมายเดียวกันกับคนราย ท่ีจะทําการโจรกรรม 
แตภายนอกบานลึกลับหลังน้ัน มีตํารวจและคนอ่ืนๆ มาพัวพันดวย เพราะมีคนแจงตํารวจใหมา
ท่ีน่ี เพื่อชวยแกไขปญหาวุนๆ ในท่ีสุดเรื่องราวก็ถูกเปดเผย เหตุการณท้ังหมด คือการถายทํา
ภาพยนตร ในสถานการณจริง (reality) ซึ่งผูกํากับหนัง ไมสามารถควบคุมนักแสดง ท่ีมี
อาการจิตเภท (บา) ได จึงตองอาศัยแรงตํารวจ และหนวยพยาบาลมาชวย. 

ฉากและเหตุการณ ในภาพยนตร 

เรื่องน้ีเลาเรื่อง จากมุมกลอง 4 มุม คือ  (1) กลองถายอัตโนมัติ (CCTV) ท่ีติดตั้งอยูท่ี มุมถนน 
เสาไฟฟา หนาบาน  (2) กลองท่ีทีมงานกองถาย ตั้งไวตามจุดท่ีกําหนดไว (3) กลอง Handy 
Cam ของผูตัดตอ ท่ีแอบถายไวตางหาก และ (3) กลองสายลับ ท่ีเลียม แอบติดตั้งไวท่ีกระเปาถือ
ของ เอม่ี 
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