บทโครงราง (Story Outline)
ภาพยนตร / บทภาพยนตรโทรทัศน เรื่อง “คืนที่กลับบาน” (At Night Return)
ผูเขียน: สูดิน ชาวหินฟา, film school. โทร. 08–9644–1048
ความยาวเรื่อง: 60 นาที
วัน เดือน ป: 12 ธันวาคม 2552
แนวคิดของเรื่อง (theme): แมวา สังคมบริโภคนิยม จะทําลายวิถีชีวิตของชุมชน แตไมอาจทําลาย
ความรูสึกผูกพันทางจิตใจสวนตัวได
แนวภาพยนตร (genre): ชีวิต (drama)
ประโยคหลัก (premise): หลังจาก ดาว ละทิ้งบาน พอ แม ละ นองชาย ไปเผชิญชีวิตในเมือง เกิด
อะไรขึ้นกับพวกเขา และเมื่อดาวกลับไป ดาวตัดสินใจอยางไร
เรื่องยอ (synopsis): เรื่องราวชีวิตของ ดาว เด็กสาวชนบท อาชีพทํานา ที่ลุมหลงในความ
สะดวกสบาย แบบคนสมัยใหม โดยที่เธอเองไมรูวา เธอกําลังโดดเขาไปในแดนนรก จนเธอตองละทิ้ง พอ
แม และนอง แตแรงกตัญู ทําใหเธอตองกลับบาน สรางความปวดราวใหแกเธอ เมื่อรูวา แมตาย พอปวย
แมวามันจะสายไปแลว แตเธอจะตองสานตอความหวังของนองๆ ที่จะใหเขาไดเรียนตอ และรักษาที่นาของ
พอไว.

โครงสรางการดําเนินเรื่อง (Plot Structure)
(องก 1)
ดาว สาวสวย ที่ใฝฝนอยากมีชีวิต สุขสบายอยางคนเมือง และหลงใหลในแสงสี สิ่งยั่วยุตางๆ ทําให
เธอ ทิ้งครอบครัว และสังคมชนบท ที่ดําเนินชีวิตอยางเรียบงายและสงบไปตามทางที่เธอคิดวาเหมาะสม
และดีที่สุดแลว สําหรับเธอ ดาวเขากรุงเทพตามลําพัง และไดมาพบกับ เมย เพื่อนสาวที่อายุรุนราวคราว
เดียวกัน ดาวถูกลวงกระเปา ทําใหไมมีเงินจายคาขาวที่กินไปแลว เมยมองภาพนี้แลวสงสาร เพราะคิดถึง
อดีตตนก็เคยเปนแบบนี้ จึงเขาชวยเหลือดาว และชวนไปทํางานดวย

(องก 2)
ดาวทํางานกับเมย เปนงานที่เธอเห็นวา เปนทางเดียวที่จะทําใหไดเงินมางายๆ และ เยอะๆ ในเวลา
สั้นๆ แบบที่ คนทั่วไปเรียกกันวา ขายตัว
จากเด็กสาวบานนอก หนาตาใสซื่อ บัดนี้กลายเปนสาวสวย แตงตัวจัดจาน วาจาก็ฉะฉาน ทวงทา
มั่นใจ ดาวหลงไหลอยูกับแสงสี และเงินทองที่เธอหามาแสนงาย แตก็ตองเเลกกับความสาว เรื่องเรียนที่
เธอตั้งใจไว ถูกลบหายไปจากวงจรชีวิต 3 ปแลวหนาที่เธอหลอมละลายตัวเอง ใหเขากับอีกสังคมหนึ่ง จะ
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มีบางไหมหนอสักเสี้ยวนาที ที่ดาวจะคิดถึงคนทางบาน...
ดาวไดเจอกับวิทย เพื่อนหมูบานเดียวกัน และเคยเรียนดวยกันมา โดยบังเเอิญ ที่ปายรถเมย วิทย
ถามเธอวา ทําไมไมกลับไปงานศพแมของเธอที่เสียไปเมื่อปที่แลว คําถามของวิทยทําใหดาว ตัวสั่น มือชา
ดวยความรูสึก เสียใจและสํานึกผิด เธอจากบานมาได 3 ปแลว แสดงวาแมตาย หลังจากที่เธอออกจาก
บานมาได 2 ป
เธอกับแมไมมีโอกาสไดร่ําลากันเลย ดาวเสียใจมาก รองไหตลอด จนมาถึงหองพัก เจอกับเมย ที่นั่ง
รองไหอยู เมยบอกกับดาววา ไปตรวจเลือดมา หมอบอกวา เมย ติดเชื้อเอดส เมย ตัดสินใจกลับไปตายที่
บานเกิด ที่เธอจากมา ทั้งสองรองไหกอดกัน
ขณะนั้น ดาวเอง ก็ไดตัดสินใจอะไรบางอยางแลวเชนกัน ถึงเวลานี้ เธอก็ตองยอมรับกับตัวเองแลว
วา เธอคิดถึงบานเหลือเกิน คิดถึง พอ คิดถึงนองๆ คิดถึงชีวิตอันสุขสงบ ที่บานนอก ทองไรทองนา ที่เคย
วิ่งเลน
หลังจากสงเมยขึ้นรถกลับไปบาน ดาวก็เดินแยกไปอีกทาง เพื่อขึ้นรถ ในสมองของดาว มีแตความ
วาวุน คิดวา ที่บานจะตอนรับเธออยางไร พอจะโกรธเธอมากไหม นองคงโตขึ้นมาก
เมื่อถึงหนาบานแลว ดาวเกิดความรูสึกกลัว สับสนมากขึ้น เมื่อใกลบริเวณบาน เสียงหมาเหา ดัง
ขึ้นๆ เธอจําไดวามันคือ ไอดางที่เธอเคยอุมตอนมันตัวเล็ก
แมแตไดดางก็จําเธอไมได สักพัก ไก นองสาวคนเล็กของดาว วิ่งมา แลวตะโกนบอกพอวา พี่สาว
กลับมาแลว พรอมกับชวยเธอถือของเขาบาน
ดาวเดินขึ้นบาน ภาพเบื้องหนา ทําใหน้ําตารวงไหลออกมา พอที่เคยแข็งแรง บัดนี้ กลายเปนชาย
ชรา นอนบนฟูกเกาๆ รางกายซูบผอม ดาวกมกราบเทาพอ ในขณะที่พอ พยายามลุกขึ้น พอบอกดาววา
แมดาวเสียไปเมื่อปที่แลว ไมมีใครสงขาวถึงดาว เพราะไมรูที่อยู สวนตัวพอนั้น ปวยจากพิษของยาฆา
แมลง พอ เลาเรื่องราวตลอดเวลา 3 ป ที่ดาวหายไปจากบาน ใหเธอฟง ดาวน้ําตานองหนา
…
ผานไปหลายเดือนแลว ที่ดาวกลับมาอยูบาน ไก กําลังเรียน ชั้น ม.3 และเคยคิดอยากเขาเมือง
เหมือนพี่ดาว แตแมเสียซะกอน เธอเลยตองอยูดูแลพอ ในขณะที่ เกียรติ นองชายถัดจากเธอ บวชตั้งแต
แมเสีย และ ตั้งใจบวชเรียนตอ ซึ่งนั่นเปนอีกหนึ่งความภูมิใจของพอ ทุกเชาพอจะลุกขึ้นมาตักบาตรกับพระ
ลูกชาย
ดาว รูสึกรันทดใจมาก เมื่อรูวา ไก นองสาว มีผลการเรียนดีมาตลอด สอบไดที่หนึ่งของหอง เธอ
หวังวาจะเรียนเปนหมอ
ดาวมองเห็นชีวิตที่แสนสงบ เรียบงาย ทองไรทองนา ที่เธอเคยวิ่งเลน บานไมตองเชา ขาวไมตองซื้อ
อากาศแสนบริสุทธิ์ บัดนี้เธอถามตัวเองวา เธอทิ้งสิ่งที่สุดแสนมีคาเชนนี้ไปไดอยางไร
ความเศรารันทด มาเยือนสามพี่นองอีกวาระหนึ่ง เมื่อพอตองมาตายจากพวกเขาไปอีกคน พระ
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เกียรติ บอกกับดาวและไกวา จะสึกออกมาดูแลที่นาตอจากพอ และสงไกเรียนหนังสือ สวน ไก ก็จะออก
จากโรงเรียน เพื่อดูแลที่นาของพอ ไมอยากให พระพี่ชายสึก เพราะนั่นคือความภาคภูมิใจของพอ

(องก 3)
จากคําบอกเลาของนอง มันสรางความปวดราวลึกขึ้นในใจของดาว อยางสุดซึ้ง ณ หวงเวลานั้น
ดาว ตองไมใชผูหญิงออนแอ อมโรค รอวันตาย แตเธอสามารถทําใหชีวิต ที่เคยผิดพลาด ใหมันมี
ความหมายขึ้น ดาวจําตองกลั้นน้ําตา ไมใหนองๆ เห็น
และบอกกับนองๆ วา เธอจะเปนคนดูแลที่นาของพอ และสงไกเรียนเอง.
จบบริบูรณ.
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