บทโครงราง (Story Outline)
ภาพยนตร / บทภาพยนตรโทรทัศน เรื่อง “ยายเกษร” (Death)
ผูเขียน: สูดิน ชาวหินฟา, igoodmedia.net โทร. 08–9644–1048
ความยาวเรื่อง: 30 นาที
แนวคิดของเรื่อง (theme) : คงเปนเรื่องประหลาด ทีผ่ ูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ตายดวยสาเหตุอื่น
แนวภาพยนตร (genre) : ชีวิต (drama)
ประโยคหลัก (premise): เกิดอะไรขึ้น กับ ยายเกษร ซึ่งปวยเปนามะเร็ง ระยะสุดทาย
เรื่องยอ (synopsis): ยายเกษร เปนหมาย อาศัยอยูกับ ออย ลูกสาวคนเล็ก และ เซียน หลานชาย
ยายเกษร ปวยเปนมะเร็งระยะสุดทาย แทนที่ยายเกษร ควรตายดวยโรคมะเร็ง อยางที่ใครๆ คิดกัน แตกลับไป
ตายดวยสาเหตุอื่น ที่ชาวบาน คาดไมถึง.

โครงสรางการดําเนินเรื่อง (Plot Structure)
องก 1 เริ่มเรื่อง
ยายเกษร เปนหมาย รับบํานาญจากสามีซึ่งเปนทหาร และตายในหนาที่ เปนเจามือวงไพตัวแม นิสัย
ปากจัด พูดหยาบคาย แตติดตลก อาศัยอยูกับ หลานชาย ชื่อ เซียน กับ ลูกสาวคนเล็ก ชื่อ ออย ยายเกษร
ปวยเปนมะเร็ง ระยะสาม หมอนัด ใหตรวจและควบคุมเรื่องอาหาร
ศาลาวัด - งานสวดศพ มองเห็นดานหลังรูปถายของผูตาย ผานโรงศพ บรรยากาศเศรา ทามกลางเสียง
บนพอวา ไมนาตายเลย อีกคนบอกวา ก็คนมันถึงที่ยังไงก็ตาย
เจาเซียน หลานชาย ลูกของนางพลอยลูกสาวคนเล็ก ที่คลอดออกมา แลวปลอยใหเปนภาระของยาย
และตัวเองก็ไปทํางานที่อื่น เจาเซียน ชอบสูบบุหรี่ กินเนื้อ ไมกินผักเลย ออย ลูกสาวคนโตของคุณยาย ซึ่ง
ทํางานเปนพยาบาล
จุดหักเห 1: (main plot point 1st) ออย ทะเลาะกับแม เรื่องกินของแตกอมะเร็ง และดาเจาเซียน
เรื่องสูบบุหรี่ รบกวน ทําใหยายตายเร็วขึ้น แตยาย ก็ยังตองการเจาเซียนอยูดี เพราะเปนหลานคนเดียว ที่เอาใจ
ยาย
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องก 2 ดําเนินเรื่อง
ศาลาวัด - งานสวดศพ มองเห็นพระกําลังสวดพระอภิธรรม ผานโรงศพ และแขกที่มารวมงาน
ออยทะเลาะกับแม อีก เรื่องการกิน อาหาร อารมณ อากาศ กอมะเร็ง และให เซียน เลิกสูบบุหรี่ ออย
ตองการใหแม กินอาหารสมุนไพร ... วงไพ หายไปแลว เหลือยายเกษร เหงาอยูคนเดียว ... เซียนแอบไปเลน
พนันบอล ... หมอมาตรวจดูอาการของยายเกษรอีก อาการยังไมดีขึ้น หมอใหไมเทา 1 ขา พยุงเวลาเดิน
ศาลาวัด - ครัวทําอาหารเลี้ยงแขกที่มาในงานศพ แมครัวทําอาหารใสสมุนไพร เลี้ยงแขกที่ทยอยมากัน
เรื่อยๆ
3 เดือนถัดมา ยายเกษร ไปทําคีโม หมอใหไมเทาสี่ขา พยุงเดิน ... ออย สั่งให เซียนเลิกสูบบุหรี่ แต เซียน
ก็แอบไปสูบในหองน้ํา และติดหนี้พนันบอล ... ยายเกษร ใสสรอยทอง ออกไปเดินสูดอากาศหนาบาน มีสายตา
ลึกลับ แอบมองยายเกษร แตก็มีอีกสายหนึ่งซุมแอบมองที่สรอยคอทองคํา ... เซียน หลบสายตายายเกษร เขาไป
สูบบุหรี่ในหองนํา และรับโทรศัพทจากเพื่อน ทวงหนี้พนันบอล
ระหวางพระหยุดพักการสวดจบแรก ดานหลังของ ออย (ยังไมใหเห็นหนาวาเปนใคร) คุยกับ ชาวบานที่มา
รวมงาน บอกเตือนวาอยาใสทอง ยั่วคนราย
เย็น ออยกลับมาดูแม และตองออกไปเฝาเวร สั่งใหเซียนดูยายใหดีๆ ... ยายเกษร ใสสรอยคอ ออกไป
เดินหนาบาน เหมือนเชนเคย ... เซียนยืนมองดูยาย มีเสียงโทรเขา เขารีบผละจากไป ... คนรายคนหนึ่ง คลุมโมง
เดินมาถึงประตูใหญของบาน
ดานหลังของ ออย พลอย เซียน กรวดน้ําใหแม ขณะที่พระสวด ยถา สัพพีคนราย ผานประตูใหญบานเขามา จะชิงสรอยคอ ของยายเกษร
<flash forward> ยายเกษร

แกปญหา ดวยการตะโกนใหคนชวย "โปนจน ๆ เอย! โจร ปลน ชวย
ดวย ชวยดวย" ... นายรื่น ที่มีบานอยูติดกัน กําลังดูทีวีมวย สนุกอยูกับนาย บัวลอย แตนายรื่น ไดยิน รูสึก
กระวนกระวายใจ ถามเพื่อนจะชวยอยางไรดี บัวลอย บอกใหอยูเฉยๆ นายรืน่ ขอโทรบอกตํารวจ นายรื่น บอก
ยังไงตํารวจก็มาไมทันหรอก / คนรายเขายื้อแยงยายเกษร ยายเกษร ถอยหลังไปดวยตะโกนไปดวย ควาสิ่งของ
ปาใสคนราย ... นายสาคร กับนางบังอร ผูเปนเมียและลูกออน ที่มีบานอยูติดกัน รูสึกเห็นใจ ยายเกษร คน
เคราะหราย ทําทาจะออกไปชวย แตนางบังอร บอกใหสามีปฏิเสธ อยายุงเรื่องชาวบาน ประเดี๋ยวถูกลูกหลง ...
คนรายเขาไปยื้อแยงสรอยคอยายเกษร ยายเกษรตอสูฮึดฮัด ปากก็ตะโกนใหชวย ... ยายแหวว นั่งเคี้ยวหมาก
ไดยินเสียงยายเกษร รองใหชวย ก็รูสึกเฉยๆ หลานตะโกนวา จะชวยยังไง ยายแหวว บอกหลานใหอยูเฉยๆ
เรื่องของชาวบาน คิดในใจวา สมน้ําหนายายเกษร ... ยายเกษร หมดแรงสู คนรายกระชาก สรอยคอหลุดไป
<end flash forward>

จุดหักเห 2: (main plot point 2nd) ยายเกษรสะดุงตกใจ มือคลําที่คอ ถอยไปดวย คิดไปดวย กอนที่
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คนรายจะเขาประชิดตัว แลวตะโกน "ไฟไหม ๆ ๆ ๆ" ตะโกนไปดวย ควากระถาง สิ่งของขวางใสคนรายไปดวย
... ไมนาน นายรื่น นายบัวลอย นายสาคร นางบังอร และยายแหวว กับหลาน ตื่นตกใจ ตางพากันวิ่งกรู ออก
จากบาน เพราะตกใจเรื่องไฟไหม วิ่งมาดูเหตุการณ ... คนราย เห็นคนมากันเยอะ จึงหลบหนีไปเสียกอน ปลอย
ใหยายเกษร นั่งหมดแรงอยูกับพื้น ยายเกษรจึงรอด สรอยคอยังอยู
รูปถายหนาตรงของ โลงศพ ผานรูปถายหนาตรงของ ยายเกษร ขณะแขกพากันแยกยาย ลงศาลา กลับ
บาน
ลริน และเพื่อน ซึ่งเปนเพื่อนสนิทของออย เดินเขามาแสดงความเสียใจ และบอกใหออ ยทําใจ เพราะคน
ปวยมะเร็งขั้นสี่ มันรอดยาก ยังไงก็ตายอยูดี แต ออยกลับรูสึกอึดอัดใจ อยากจะบอกความจริงใหเพื่อนรู เรื่อง
การตายของแม
เหตุการณจุดสูงสุดของเรื่อง (climax): ยายเกษร คอยๆ พยุงตัวลุกขึ้น เดินกะเผลกไปที่ประตู พรอม
กับตะโกนเรียก เซียน ใหมาปดประตู แตหลานชาย ก็หายเงียบไป ยายเกษร เดินไปที่ประตู เหตุการณที่ไม
คาดคิดก็เกิดขึ้น ... ประตู ซึ่งหนัก ราว 100 กก. ลมทับยายเกษร (ยังไมเฉลยวา ทําไม ประตูจึงลมทับ)

องก 3 สรุปเรื่อง
ที่งานศพของยายเกษร เซียน รองไหฟูมฟาย โทษตัวเอง ที่ไมรูจักซอมประตู และไมไดดูแลยาย ออย
ปลอบใจ หลานชายวา อยาโทษตัวเอง ถาคนรายไมพังประตูเขามาในบาน (ภาพคนรายงัดประตู จนประตู
เสียหาย) ยายก็คงไมตาย เพราะถูกประตูทับหรอก
จบ

แรงบันดาลใจที่คิดเรื่องนี้:
ใชเปนบทเรียน การเขียนบท
(1) มีเรื่องราว เชน เรื่อง ยายเกสร
(2) ใคร เปนคนเลาเรื่อง - ผูสราง ผูเขียนบท หรือ ชาวบานผูเห็นเหตุการณ ผูเลาตางกัน สํานวนการเลา ก็ตางกัน
(3) มีตัวละคร *หลัก 3 ตัว คือ ยายเกษร ออย เซียน *รอง คือ คนราย *ประกอบ คือ นายรื่น นายบัวลอย นาย
สาคร นางบังอร ยายแหวว และ หลาน ลริน และเพื่อน ของออย *ประกอบฉาก คือ แขกทุกคน บนศาลาสวดศพ
(4) มีความขัดแยง ระหวาง ยายเกษร กับ ออย / ออย กับ เซียน / คนราย กับ ยายเกษร / ยายเกษร กับ ชาวบาน
(5) มีบทสนทนา มีเทาที่จําเปน
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-มีความขัดแยง ระหวาง ยายเกษร กับ ออย / ออย กับ เซียน / คนราย กับ ยายเกษร / ยายเกษร กับ ชาวบาน
-มีเหตุการณตึงเครียด คือ ยายเกษร กําลังสูกับคนราย ขณะที่ เซียนไมไดอยู ดูแลยาย
-มีเรื่องประหลาดใจ หลายจุด เชน ยายเกษร ซึ่งปวยแทบเดินไมได สูกับ คนราย ซึ่งแข็งแรงกวามาก ไมนารอด /
ยายเกษร ตะโกน ใหคนชวย โจรปลน กับ ไฟไหม ไดผลตางกัน / ยายเกษร นาจะตายดวยมะเร็ง แตกลับตายเพราะ
ถูกประตูทับ เวรกรรม
-มีหักเห หักมุม เชน ภาพนึกลวงหนา ของ ยายเกษร (flash forward) ซึ่งยายเกษร ฉลาดเอาตัวรอด แทนที่จะ
ตะโกน โจรปลน แตใชคําวา ไฟไหม แทน / เจาเซียน ทําลับๆ ลอ เหมือน เปนสายใหโจร แอบไปปลนยาย แตไมใช
มันแอบไปดูดยา ที่ไหนไมรู
-ชวงผอนคลาย ของหนัง คือ ตัดสลับเรื่อง ไปที่ ศาลาสวดศพ ซึ่ง ไปเฉลยตอนหลังวา เปนงานศพของ ยายเกษร /
แมเหตุการณคับขัน ก็ยังสรางอารมณขัน ใหยายเกษร ตะโกนวา โปนจนๆ
-ชวงพลิกผัน คือ ออย เลาความจริงปลอบใจ เซียน ทําใหรูวา ยายเกษร ถูกประตูทับตาย ปดเรื่องไดสวยงาม แลว
จบ แบบนาอัศจรรย
-การเลาเรื่อง สลับเหตุการณ ศาลาสวดศพ กับ เรื่องราวยายเกษร กอนตาย เปนวิธีเลาเรื่อง แบบควบคูกันไป
ระหวาง 2 เหตุการณ หรือที่เรียกวา pararell shot ทําใหเรื่องเลา ไมนาเบื่อ และไมเปนเสนตรง วางเงื่อนของ
เรื่อง ทิ้งปมเรื่อง ไวหลายตอน ยั่วใหอยากติดตาม
-ชวงเปดตัว เซียน และ ออย คอยๆ เปด ชวงแรก บอกแตชื่อ ตอมา บอกรายละเอียดเพิ่มขึ้น วาเปนลูกของใคร
อาชีพอะไร นิสัยอยางไร (เปดตัวละคร ควรคอยๆ เปด อยาบอกรวดเดียว และ ไมจําเปนตองบอกหมด เอาไปเฉลย
ตอนกลางเรื่อง บางก็ได เชน ยายเกษร มีนิสัยชอบอวดทอง)
-อาการปวยของ ยายเกษร คอยๆ พัฒนา จากระยะสาม ไปถึงระยะสี่
เลาเรื่องแบบเสนตรง เชน ยายเกษร ปวยเปนมะเร็งระยะสุดทาย ตายแนๆ อาศัยอยูกับ ลูกสาว ชื่อ ออย กับ
หลานชาย ชื่อ เซียน ลูกของลูกสาวอีกคนหนึ่ง ซึ่งหนีไปมีผัวใหม เซียนติดยา แตยายเกษรไมรังเกียจ อยูมาวันหนึ่ง
โจรปลนสรอยคอของยายเกษร ยายเกษร ปวยแทบเดินไมไดเพราะมะเร็ง เอาตัวรอด ดวยการตะโกน ไฟไหม ชาวบาน
พากันกรูออกมาดูเหตุการณ หนีไฟ คนราย กลัวสายตาชาวบาน จึงผละไป ไมทันไดชิงสรอย ยายเกษร พยุงตัว เดิน
ไปปดประตูใหญหนาบาน แต ประตูถูกคนรายงัดเสียหาย จึงลมทับ ยายเกษรตาย ... ศพของยายเกษร ตั้งบําเพ็ญ
กุศล ที่ศาลาวัด ลูกหลาน และญาติ รวมทําพิธี จบ. .... เลาตรงๆ แบบนี้ ไมนาสนใจ ใชหรือไม?
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