บทโครงราง (Story Outline)
บทภาพยนตรโทรทัศน เรื่อง
“สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตํานานแหงมหาบุรุษผูกลาแหงเมืองสองแคว”
ผูเขียน: สูดิน ชาวหินฟา, film school. โทร.08–9644–1048
ความยาวเรื่อง: 4 ตอน 45 นาที
วัน เดือน ป: สิงหาคม 2554
แนวคิดของเรื่อง (theme) : ประวัติศาสตร เปนแนวทางกําหนดยุทธศาสตร และ วิถีปฏิบัติในปจจุบัน
แนวภาพยนตร (genre) : สาระลคร (drama–documentary–tv)
ประโยคหลัก (premise): อะไรเกิดขึ้น ถา หงส ตื่นสาย ไปไมทันนัด / เกร็ดประวัติศาสตร นาเชื่อ
เพียงใด
เรื่องยอ (synopsis): แม พาลูกสาวสองคน คือ หงส และ ฟา ไปจัดเก็บขอมูลวีดิโอ เพื่อนํามาตัดตอ
ทํารายการสารคดี เรื่อง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตํานานแหงมหาบุรุษผูกลาแหงเมืองสองแคว แต ความ
ผิดพลาด ของหงส ที่เกิดจากนิสัยขี้เซา ทําใหการนัดหมาย ผิดพลาด การจัดเก็บขอมูลไมเปนไปตามที่ตั้งใจ
แตนั่น ก็เปนเพียงความกังวลในใจเทานั้น.
ตัวละคร: แม หงส ฟา นาหนู อาจารยสมชัย พระธุดงค / สถานที่: บริเวณ ศาลสมเด็จพระ
นเรศวร สระสองหอง ถนนวังจันทน อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก / เหตุการณ–เวลา: เชา ถึง
เย็น (กลางวัน)

โครงสรางการดําเนินเรื่อง (Plot Structure)
องก 1 เริ่มเรื่อง (เวลา 4 นาที)
หงส เปนเด็กสาว มีฝมือในการถายภาพ ปกติ เปนคนขี้เซา นอนหลับแลว ปลุกใหตื่นยาก กอนหนา
นั้น หงส มีเพื่อนรุนพี่ ชื่อ นาตาลี เปนนักเรียนทุนแลกเปลี่ยน หลังเรียนจบ ม.ปลาย นาตาลี ก็กลับบาน ที่
ซีดนีย
พรุงนี้ แม หงส และ ฟา จะตองไปถายทําสารคดี ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แม เปนคน
สัมภาษณอาจารยสมชัย ในฐานะผูเชี่ยวชาญดานประวัติศาสตรเมืองพิษณุโลก หงส ทําหนาที่ถายวีดิโอ และ
ชวยแมจัดทําบทสัมภาษณ
คืนนี้ หงสชวยแมเสร็จแลว ตองทําการบานตอ ทุกอยางเสร็จเกือบตีหนึ่ง
วันนัดหมาย ตอนเชามืด แม กับ ฟา ตื่นแตเชา อาบน้ํา ทําอาหาร เตรียมขาวของ อุปกรณ ขึ้นรถ
(กลอง ไฟ ไมค เครน–ดอลลี่ เอกสาร ของฝาก) แต หงส ยังนอนกรนอยูบนที่นอน แมไมวาอะไร เพราะเห็นวา
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เมื่อคืนนอนดึก แต ฟา รูวา หงส เปนคนขี้เซา ปลุกยาก จึงรีบปลุกใหตื่นแตเนิ่นๆ แลวไป ชวยแมขนของขึ้นรถ
แต หงส คงไมตื่นงายๆ แม จึงปลุกซ้ํา
...
หงส ไดแตขยับตัว ทําทาจะตื่น แตก็นอนตอ คราวนี้ ฟา จึงตั้งนาฬิกาปลุก แลววางไวบนหัวเตียง
แม กําลังยุงๆ กับการจัดเตรียมของในรถ ฟา บอก แม วา หงส ยังไมตื่นเลย แม ก็ตะโกนเรียก หงส
ซ้ําอีกครั้ง เมื่อขนของเสร็จแลว แม กับ ฟา จึงรอ หงส ในรถ
ระหวางรอหงสตื่น ฟาถามแม ถึงรายละเอียดการนัดหมาย แมบอกวา ไดนัดอาจารยสมชัยไวแลว ที่
วังจันทร ในโรงเรียนชาย และแมจะให ฟา ชวยถายภาพนิ่งใหดวย
เวลาผานไป หลายนาที หงส ยังนอนหลับอยูบนที่นอน
ครูหนึ่งผานไป เสียงนาฬิกาปลุก ดังขึ้น หงส รูสึกตัว ดวยความขี้เซา จึงเอื้อมมือไปกดปุมใหเสียง
นาฬิกาหยุด แตสักครู เสียงโทรศัพทก็ปลุกอีก หงส ก็ยังไมตื่น คราวนี้ หวังวา เสียงปลุกจากโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่ตั้งไว จะไดผล ...
ขึ้นชื่อเรื่อง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตํานานแหงมหาบุรุษผูกลาแหงเมืองสองแคว
(ตอจากนี้ เปนเหตุการณความฝน)

องก 2 ดําเนินเรื่อง (จํานวน 3 ตอน ตอนละ 12 นาที รวม 36 นาที)
ตอนที่ 1 เวลา 12 นาที.
หงส ยังนอนหลับสบายบนเตียง สักครู มีเสียง หนาตางกระแทกกัน เพราะแรงลม เธอจึงลืมตาตื่น
ตกใจวา วันนี้จะตองไปชวยแมถายวิดีโอ จึงรีบลุกไปเขาหองน้ํา
แม กับ ฟา ยังรออยูในรถ ฟาถามแมวา จะรอหงสหรือไม แมมองหนาลูกสาว ไมตอบ รูสึกไมพอใจ
เล็กนอย ... สักครู แมจึงขับรถออกไป พรอมกับบอกฟาวา ประเดี๋ยวจะใหนาหนูตามไปสง วาแลวแมก็ยกหู
โทรบอก ใหนาหนูขับรถไปสง หงส ที่โรงเรียนชาย
กลับไปที่หองของ หงส ขณะที่อยูในหองน้ํา หงส ไดยินเสียง มารองมาแตไกล พรอมเสียงขบวนรถมา
ศึก คอยๆ ดังขึ้น เธอจึงออกจากหองน้ํา ไปดูที่หนาตาง บานที่ถูกลมพัด ... ปรากฏเปนภาพ ในอดีต มอง
ไกลๆ เห็นทัพมาและพลเดินเทา กําลังเดินใกลเขามา เหมือนตัวเอง หลุดผานประตูกาลเวลา เขาไปอยูใน
เหตุการณ ซึ่งเปนทุงนาใหญกวาง มองเห็น กองทัพพระนเรศวร ผานไป มีนกพิราบบินผาน หงส จึงวิ่ง
ออกไปซุมแอบดูที่พุมไม ที่ทายขบวน มองเห็นชาวบานกลุมหนึ่งกําลังหาบของเดินตาม ปรากฏวา ทายสุด
ของขบวนคาราวาน เปนหญิงสองคน เขาใจวาเปนแมลูกกัน มีหนาตา เหมือน แม กับ ฟา ไมมีผิด หงส จึง
ตะโกนเรียก สองคนนั่นหันหนามามอง แตไมรูจัก หงส
ทําให หงส ตกใจตื่นหลุดออกมาจากภวังค ปรากฏวา กําลังยืนอยูในหองเหมือนเดิม ดูเหมือนวา
ตอนนี้อาบน้ําเสร็จแลว กอนแตงตัว หงส มองเห็นภาพในหนาปกซีดีภาพยนตรเรื่อง ตํานานสมเด็จพระ
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นเรศวรมหาราช วางอยูบนโตะหนังสือ มันเปนภาพเดียวกับที่เธอเห็นในหนาตางความฝนเมื่อสักครู ดวย
ความประหลาดใจ หงส จึงคอยๆ แกะกลองดูขางใน ปรากฏมีหนังสือเลมหนึ่ง เมื่อเปดออกดู ภาพเหตุการณ
ในภาพยนตร ตํานานพระนเรศวร ก็ปรากฏขึ้น และจบลง เมื่อ หงส ปดหนังสือเลมนั้น
สักครู มีเสียงโทรศัพทดังขึ้น หงส จึงยกหูรับ และมีอาการดีใจ เมื่อรูวา นาตาลี มาถึงพิษณุโลกแลว
จึงรีบแตงตัว มองไปที่โรงรถ แม กับ ฟา ขับรถออกไปแลว หงส คิดวาดีเลย วันนี้จะไปรับ นาตาลี พาเที่ยว
เมืองพิษณุโลกกัน
เครื่องบิน กําลังรอนลงที่สนามบินพิษณุโลก หงส กําลังรอรับ นาตาลี เพื่อนสาว ลูกครึ่ง ไทย-ฝรั่งเศส
เพื่อมาพิสูจนสถานที่จริง ที่สมเด็จพระนเรศวรเกิด เติบโต ที่เมืองพิษณุโลก
หงส พา นาตาลี เที่ยวชม อดีตพระราชวังจันท สระสองหอง พรอมเลาประวัติ พระนเรศวรใหฟง
คราวๆ กอนกลับบาน หงส ถายภาพ นาตาลี ดวยกลองวีดิโอ รูสึกวา ภาพที่ถาย มีอาการกระตุก เหมือน
กลองทํางานผิดปกติ สลับกับเสียงแตรรถไกลๆ ภาพนั้นกระตุกมากขึ้นเรื่อยๆ และเสียงแตรรถก็ดังและถี่ขึ้น
...
ตอนที่ 2 เวลา 12 นาที.
หงส ไดสติเมื่อเสียงแตรรถยนตหยุดลง พรอมเสียงตะโกนของแม ใหรีบไป หงส จึงรีบลุกจากที่นอน
ใสเสื้อนอก ควากระเปากลองและเอกสาร รีบเปดประตูออกไป เพื่อใหทันรถของแม
หงส เปดประตู และวิ่งออกไปที่หนาบาน แตไปไมทัน รถของแมวิ่งออกไปแลว เธอรูสึกโมโหตัวเอง
สักครู นาหนู ก็เดินออกมาจากประตูบาน เห็น หงส ยืนลังเลอยู จึงเรียกให ขึ้นรถ บอกวาจะไปสงให แลว
ขับรถออกไป
ภายในรถ นาหนู ก็แซววา นี่ถาเปนผูชาย จะตั้งฉายาใหวา เจาชายสายเสมอ นี่ถาไมใชตากลองมือโปร
คงไมไปสงหรอก จะปลอยใหตกรถอยูบานคนเดียว สักครู ก็มีเสียงโทรศัพทจากแม วาออกเดินทางหรือยัง
เดี๋ยวจะไมทันนัดหมาย กับ อาจารยสมชัย ที่วังจันทน นาหนูก็รับคํา
รถวิ่งมาถึงทางแยก ชักไมแนใจวานัดพบกันที่ไหนแน ที่โรงเรียนชาย หรือ วังจันทน หงส บอกวา
วังจันทน อยูที่ไหน นาหนูก็ไปสงที่นั่นแหละ นาหนู ก็ขับรถตอไป จนถึงนอกเมือง
สักครู ทั้งหมดชักไมแนใจวา มาถูกหรือเปลา ขณะนั้น มีพระธุดงค เดินอยูบนถนน ทานโบกมือใหรถ
หยุด นาหนู จึงถามวาจะไปไหน ทานบอกวา ทานรับนิมนตที่โรงเรียนชาย แตไปไมถูก นาหนู เห็นวาไปทาง
เดียวกัน จึงรับพระใหนั่งไปพรอมกัน
ระหวางทาง พระไดเลาประวัติ ปลีกยอยของพระนเรศวรใหฟง ซึ่งเปนเรื่องที่ นาหนู และ หงส ไมเคย
ฟงที่ไหนมากอน เหมือนกับวา ทานเกิดในยุคเดียวกับ พระนเรศวร
พอถึงหนาโรงเรียนชาย พระธุดงค จึงขอลง แลวเดินดวยเทาตอไป พอดี เสียงโทรศัพทจากแม ดังขึ้น
วาเมื่อไรจะมาถึงสักที ยังไมทันที่นาหนูจะตอบ พอหันไปมอง พระธุดงค ทานก็หายไปอยางปริศนา สราง
ความแปลกใจ ก็แก หงส และ นาหนู
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ตอนที่ 3 เวลา 12 นาที.
ที่รถของ แม กับ ฟา โทรคุยกับ นาหนู ปรากฏวา หลงทางกัน แมจึงตอวา นาหนูวา วังจันทน ไมได
อยูที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม บริเวณที่เปนวังจันทน อดีตเคยเปนสถานที่ตั้งโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
หรือ โรงเรียนชาย แตตอนนี้เขายายไปอยูที่ใหมตั้งหลายปแลว แตยังเรียกโรงเรียนชายเหมือนเดิม หงสได
โอกาส จึงตอวานาหนูซ้ํา บอกวา ใหไปที่วังจันทน ก็ไมเชื่อ นาหนูก็วา ก็นี่แหละ วังจันทน หรือ โรงเรียนชาย
ตามที่หงสบอกตั้งแตทีแรก หงสก็วา นี่มันไมใชวังจันทน นี่มันโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ทั้งสองเถียงกันอยู
พักใหญ ก็ไมมีประโยชน ยิ่งทําใหสับสน จึงขึ้นรถ ขับออกไป
รถของ แม กับ ฟา ไปถึง ที่วังจันทน พอดี อาจารยสมชัย กําลังรออยู แม กับ ฟา จึงลงจากรถไปหา
อาจารยสมชัย และคุยกันไปกึ่งสัมภาษณไป ฟา จึงตองทําหนาที่ถายวีดิโอ แต ฟา เปนมือใหม ใชกลองวีดิโอ
ยังไมเกง จึงไดภาพแบบไมีดี ตามประสาคนถายภาพไมเปน ในระหวางแมสัมภาษณอาจารยสมชัย มีอุปสรรค
สะดุดอยูตลอดเวลา ประเดี๋ยวแบตเตอรี่หมด ประเดี๋ยวเทปหมด การสัมภาษณผานไป อยางราบรื่น แต ไม
แนใจวา ภาพทีไดจะสมบูรณหรือไม
หลังจาก มอบของที่ระลึกของฝาก และอําลา อาจารยสมชัยไปแลว แม ก็ขอให ฟาเปดเทปยอนหลังดู
ปรากฏวา ไมเปนที่พอใจ ทําใหแม รูสึกเสียดายการเก็บขอมูลการสัมภาษณครั้งนี้ และตอวา หงส ที่มาไมทัน
รถ แลวนี่จะนําไปตัดตอกันอยางไร
รถนาหนู มาถึงพอดี พอลงจากรถ แมดา หงส ยับเยิน ทําใหงานของแม เสียหาย เพราะความขี้เซาแทๆ
และนาหนูก็ถูกดาไปดวย ที่ไปผิดที่
...

องก 3 สรุปทายเรื่อง (เวลา 4 นาที)
(ตอจากนี้ไป เปนเหตุการณตื่นจากฝน)
หงส ตกใจ ตื่น กลัวถูก แมดา จึงรีบควาเสื้อผา ของสําคัญ และควากระเปากลอง จะออกจากหอง
ตองยอนกลับไปเอาเอกสาร ดวยความรีบ ทําใหเดินเตะตะกรา ขาวของลมระเนระนาด กอนเปดประตูหนา
บาน วิ่งออกไปอยางเรงรอน พรอมเสียงแตรรถยนต หงส วิ่งไปที่รถ เห็นรถติดเครื่องรออยู
เห็นรถเกงของ แม จอดรออยู มี ฟา นั่งอยูขางๆ ฟา ถาม แม วาจะรอ หงส หรือไม แม มองหนาลูก
สาว แลวบอกวา ตองรอซิ แมวา หงส จะเปนคนขี้เซา แตฝมือการถายภาพ ไมแยเหมือนลูกแนๆ ทําเอา ฟา
งอนไปชั่วครู สักครู หงส ก็มาถึง เปดประตู เขามานั่งในรถ แมถามวา เช็ครายการสัมภาษณดีหรือยัง หงส
บอกวา เรียบรอยตั้งแตเมื่อคืนแลว แมบอกวา นี่ถาหงสมาไมทัน แมจะรีบไปกอน แลวจะใหนาหนูตามไปสง
ทําให หงส ตกใจเล็กนอย สายตามองไปที่นาหนู ยืนขางรถ และโบกมือให ทําให หงส ยิ้มออกมาได.
แลวแมก็ขับรถออกไป
จบบริบูรณ.
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