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:
การสูญเสียความทรงจํา เปนความบกพรอง
ทางจิต ที่เกิดไดกับทุกคน แมกระทั่งหมอ
ผูเชี่ยวชาญโรคความจําเสื่อม

Theme

Genre :

ตลก – comedy
:
เกิดอะไรขึ้นกับหมอเมย หลังจากทีเ่ ธอ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน ที่บานเสร็จสิ้นลงตาม
ขั้นตอน โดยไมหลงลืมอะไร และเดินทางไป
บรรยายในงานสัมมนาแหงหนึ่ง ซึ่งสราง
ความสะเทือนใจใหกับตัวเธอเอง อยางที่ไม
เคยพบมากอน.

Premise

Synopsis :

หลังจากที่หมอเมย แพทยหญิงผูเชี่ยวชาญใน
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การรักษาโรคความจําเสื่อม ปฏิบัติภารกิจ
ประจําวันที่บาน เสร็จสิ้นตามขั้นตอนทุก
อยาง โดยไมหลงลืมอะไร เธอเดินทางไป
บรรยายในงานสัมมนาที่โรงแรมแหงหนึ่ง
ตามที่ไดรับเชิญ. การบรรยายของหมอเมย
แสดงถึงความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอยาง
ชัดเจน. เมื่อการบรรยายจบลง เธอตองการ
กลับบาน แตเธอลืมลูกกุญแจรถไวในรถ และ
รถก็ถูกขโมยไปแลว สรางความวุนวายและ
วิตกกังวลใหแกเธอและสามี ตลอดทั้งวันใน
วันนั้น. แตสิ่งที่เธอไดรับ คือความจริงทั้งหมด
มันตรงกันขามกับสิ่งที่เธอกระทํามาตั้งแตเชา.
รถไมไดถูกขโมย.
โครงสร้ างการดําเนินเรือง (Plot Structure)

องก 1
กอนออกจากบาน ดิฉันคงไมลืมล็อคประตู
บานแนนอน ออ! แลวก็ไมลืม พาเจาโตฮะ ออกมา
อยูนอกบานดวย ไมงั้นมันคงฉี่ราดไปทั่วบานแนๆ
ประตูใหญหนาบาน ก็ไมลืมล็อคดวยกุญแจอีก
ชั้นหนึ่ง แมวามันจะปดอัตโนมัติก็ตาม. เพราะวันนี้
นังแจว แมบานก็ดันไปมีธุระกะญาติๆ สวนคุณ
สามี ที่รักของดิฉัน ก็ออกจากบานพรอมกัน เขาก็
ไปธุระของเขา จะกลับเขาบาน ก็คงบายแกๆ นั่น
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แหละ.
องก 2
โชคดี วันนี้ถนนโลง ดิฉันมาถึงหองประชุม
กอนเวลาเล็กนอย. มันก็เหมือนปกติทุกครั้งไป
เวลาจัดบรรยายทีไร ก็นี่แหละ ที่โรงแรม คราวนี้
คงมีงบประมาณเยอะ ก็เลยเลือกโรงแรมที่ดูหรู
หนอย ซึ่งก็เหมาะสมแลวละ เพราะผูเขาประชุม ก็
ลวนเปนคนในวงการแพทย พยาบาล และก็เปน
หัวเรื่องเกี่ยวกับ การดูแลผูปวยที่บกพรองดาน
ความจํา. ก็แนละ ดิฉันเปนแพทยผูเชี่ยวชาญ จะ
นับวาเชี่ยวชาญพิเศษ ในการรักษา โรคอัลไซเมอร
(Alzheimer) ก็คงไมผิดนัก เพราะเทาที่ผานมา มี
คนปวยหลายราย ที่เปนอัลไซเมอร ที่ดิฉันรับเปน
คนไข ลัวนแตเปนเคสพิเศษ ที่หมอคนอื่นเอาไมอยู
แตดิฉันรักษาใหบรรเทา หรือหายขาดได ถาอายุ
ของคนปวย ไมเปนอุปสรรค ประเภทสูงวัย ก็จะ
ยากสักหนอย.
นั่งคิดอะไรเพลินๆ หมอพงษศกดิ์ ก็เขามาทัก
ดิฉัน หมอพงษศักดิ์ เปนแพทยสายทหารเกา
ปากหวาน พูดติดตลก แตมีสาระ. ถามีการ
ประชุมสัมมนาทีไร ผูจัดมักจะเชิญคุณหมอมา
บรรยายดวยเกือบทุกครั้ง
ดิฉันทักทายเขา ในฐานะคนสนิทกัน.
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“ไมกลัวคนฟงเบื่อบางหรือคะ?” คุณหมอ
ตอบวา “ก็ตองหากลยุทธใหมๆ อยูเรื่อย ไมใหซ้ํา
ถาคนฟงเปนชุดเดิม แตคนใหมๆ ก็มุขเดิมๆ”
ระหวางรอเวลาที่จะขึ้นบรรยาย คุณหมอก็
เลาเหตุการณเกี่ยวกับตัวเอง “พอผมออกจาก
บาน ล็อคประตูบาน เดินไปที่รถ อาว! ลืมกุญแจ
รถไวในบาน ผมก็ยอนเขาไปเอา ควากุญแจแลวก็
รีบออกจากบาน พอผานพนประตู ก็ล็อคประตูทุก
ครั้ง ตามนิสัยเคยชิน พอมาถึงที่รถ เปดประตูรถ
รถสตารทไมติด เวรกรรม น้ํามันหมด เดือดรอน
ละทีนี้ แตมานึกไดวา เมื่อวาน ลูกชายไปซื้อน้ํามัน
มาเติมรถมอไชค ยังเหลือติดกนแกลลอนอยู แต
มันอยูในหองเก็บของ ผมก็เดินไปเอากุญแจใน
บาน เพื่อเอาลูกกุญแจ มาเปดหองเก็บของ ...
หมอเมย รูไหมวาเกิดอะไรขึ้น ... ผมดันลืมลูก
กุญแจบานไวขางใน”
ดิฉันหัวเราะเบาๆ หมอพงษศักดิ์ ถามดิฉันวา
เขาเขาขั้นเปนอัลไซเมอรรึยัง. ดิฉับบอกวา ยัง ก็
แคขี้หลงขี้ลืม คนเรามีเรื่องที่ตองทําตองคิดหลาย
เรื่อง ก็เปนแบบนี้แหละ “ดิฉันก็เคยเปน เหมือน
คุณหมอ” ดิฉัน เขาขางเขา.
หมอพงษศักดิ์ รูสึกดีขึ้น เลยมีเรื่องเลาตอ “นี่
หมอเมย วาไหม ไอเหตุการณขาวคราวทุกวันนี้
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ไมวาจะเปนเรื่อง ยืมนาฬิกาเพื่อน หวยสามสิบ
ลาน ลาลูกเสือดํา แลวก็ปาขวานบินอะไรนัน่ ผม
วามันทําเปนกระบวนการนะ ... เรื่องของเรื่อง มัน
เกิดจาก บิ๊กปอม นั่นแหละ เอาปนไปแลกกับ
นาฬิกาของเปรมชัย เปรมชัย ดันเอาปนไปยิงเสือ
ดํา เปรมชัยกลัวติดคุก ก็เลยไปบังคับครูปรีชา ให
ไปโกงลอตเตอรี่ แลวเอาเงินไปให สมยศ 30 ลาน
เพื่อชวยเคลียรคดีให แตหมอเมยรูไหม สมยศ
ตองการ 300 ลาน เปรมชัย ยังหาทางออกไมได
จึงขังตัวเองอยูแ ตในบาน อยากกินอะไร ก็ใหคนใช
ในบานไปซื้อให อีนังคนใช ก็ไปที่ตลาดสวนหลวง
มันหาที่จอดรถไมได เจานายก็เรง เอาตรงนี้แหละ
วะ วางๆ จอดปบ ก็ไป ไมทันไดดูวา มันไปจอด
ขวางหนาบาน ปาที่กะลังเปนขาวนั่นแหละ ก็เปน
เหตุทําใหรถถูกขวานจามซะยับเยิน เรื่องก็ลามไป
จนทําใหตลาดถูกปด ... มันวางแผนไวแลว”
“หมอก็ชางแตงเรื่อง” ดิฉันยิ้ม และเยาเขา
เลนสนุกๆ ... พอดี เสียงพิธีกรบนเวที กลาวเชิญ
วิทยากรใหไปขึ้นเวที หมอพงษศักดิ์ จึงพูดกะดิฉัน
วา ถึงคิวแลวตองไป แตดิฉันแยงวา มันคิวของ
ดิฉันตางหาก หมอคงคุยเพลิน เลยทําใหฟงผิดไป.
แตกอนขึ้นเวที ดิฉันกระซิบถาม “ที่หมอลืมลูก
กุญแจไวในบาน แลวเขาบานไดยังไง?” หมอพงษ
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ศักดิ์ ยิ้มเจื่อนๆ “ก็ ... ผมเพิ่งนึกไดวา ลูกกุญแจ
มันอยูในกระเปากางเกง ตอนนั้นผมคิดวาผมลืม”
“ถางั้น หมอก็ปกติดี ไมใชอัลไซเมอรแนนอน”
ดิฉัน กลาวแสดงความยินดี.
โรคอัลไซเมอร Alzheimer เปนอาการสมอง
เสื่อมชนิดหนึ่ง ที่พบไดบอย ซึ่งเกิดจากเซลล
สมองตาย ทําใหสารสื่อประสาท หรือที่เรียกวา
neuro-transmitter ทํางานบกพรอง ไมสามารถ
นําคําสั่งจากสมอง ไปยังอวัยวะเปาหมายได ...
อาการนี้ จะสงผลกระทบ ตอกิจวัตรประจําวันของ
ผูปวย ถาไมไดรับการรักษาที่ถูกตอง และทิ้งไว
นาน เปนสิบป สมองก็จะเสื่อมรุนแรงยิ่งขึ้น
ผูปวยไมรูดวยซ้ําไปวา จะพลิกตัวอยางไร แปรง
ฟนอยางไร
สารอะเซติลโคลีน (Acetylcholine) เปนสาร
สื่อประสาทที่จําเปน แตมันมักจะถูกทําลายโดย
เอนไซมที่มีชื่อวา อะเซติล-โคลีนเอสเทอเรส สงผล
ให อะเซติลโคลีน ในสมองมีปริมาณนอยลง ...
ดังนั้น เปาหมายสําคัญ ของการรักษาผูปวย
โรคอัลไซเมอร คือการยับยั้งการทํางาน ของ
เอนไซม อะเซติลโคลีนเอสเทอเรส และ การเพิ่ม
ปริมาณสารสื่อประสาท แกผูปวย.
นี่คือ คําบรรยายสวนหนึ่ง ที่ดิฉันก็พูดมา
STORY by SUDIN CHAOHINFA – igoodmedia.net (2018)

ชือเรื อง – Alzheimer

Story outline & Plot structure

บทภาพยนตร์ โดย สู่ ดิน ชาวหิน ฟ้า

หลายรอบแลว สําหรับคนที่มาใหม.
สวนปจจัยเสี่ยง ของคนที่เปนโรคนี้ คือ อายุ.
ในคนที่มีอายุ 80 ปขึ้นไป มีโอกาสเปนโรคอัลไซ
เมอร สูงกวาคนที่มีอายุ 65-69 ป ถึง 10 เทา ...
ดิฉันสรุปทิ้งทาย และไมลืมเปดโอกาสใหผูฟง
ซักถาม.
เมื่อหมดคําถาม ดิฉันเดินลงจากเวที ระหวาง
รอกิจกรรมคั่นรายการ. หมอพงษศักดิ์ จะเปน
วิทยากรขึ้นบรรยาย คนถัดไป. หมอถามดิฉันวา
“ถามจริงๆ หมอเมย มีสูตรลับอะไร ในการเพิ่ม
สารสื่อประสาท ใหกับผูปวยครับ?” ดิฉันก็กระซิบ
บอกเปนการสวนตัว เพื่อไมใหคนอื่นเกิดขอกังขา
ในความเชี่ยวชาญดานนี้ของดิฉัน
“ดิฉัน ใชกัญชา”
“โอว! แมเจา” เขาอุทานเบาๆ กอนเดินขึ้น
เวทีไป.
...
หลังจากบรรยายเสร็จ ก็รูสึกโลงใจไดครูเดียว.
เพราะมีเรื่องตองหวงกังวล อีกหลายเรื่อง ตองรีบ
กลับบาน. ไมรูวาเจาโตฮะ เปนอยางไรบาง ใหมนั
อยูเฝาบานตัวเดียวเพียงลําพัง แตก็คิดวา ปานนี้
คุณสามี คงกลับถึงบานแลวละ.
ฉันรีบเดินออกจากโรงแรม ตรงไปที่ลานจอด
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รถ พรอมกับเอามือ ควานหาลูกกุญแจรถ ใน
กระเปาถือ. แตไมพบ ดิฉันหยุดเดินชั่วครู ตั้งใจ
คนหาใหละเอียดอีกครั้ง แตก็ไมพบ. ดิฉัน คิด
ทบทวน ออ! อาจลืมไวในหองประชุมก็ได. ดิฉัน
จึงยอมเสียเวลา เดินกลับไปที่นั่นอีกครั้ง. เมื่อไป
ถึง มองหาลูกกุญแจ ก็ไมมี ถามเจาหนาที่บริเวณ
นั้น ก็ไมมีใครเห็น. ดิฉัน เริ่มรูสึกไมสบายใจ,
ใครครวญใหรอบคอบอีกครั้ง.
ตายละ! ดิฉันเพิ่งนึกขึ้นได ลืมกุญแจ ทิ้งไวใน
รถ อีกแลวรึเนี่ย. โธเอย!!! คุณสามี ที่รักของดิฉัน
ก็เคยเตือนดิฉันหลายครั้งแลววา อยาคากุญแจไว
ที่รถนะ! ... แตตอนนี้ ตองรีบไปใหถึงรถกอน คอย
หาทางแกไขทีหลัง.
คุณพระชวย! รถของดิฉันไมไดอยูที่นั่น มัน
ถูกขโมยไปแลว โธ! ๆ ๆ ทําไงดีละทีนี้ รถนั่น คุณ
สามีอุตสาหซื้อให เปนของขวัญวันเกิด เขาสู
อุตสาหทํางานหนัก เก็บเงินซื้อสิ่งนี้ เพื่อภรรยาสุด
ที่รัก แตดิฉันก็เผลอทํามันหายไปเสียแลว.
ชักชาไมไดแลว ดิฉันหยิบโทรศัพท โทรแจง
ตํารวจทันที ใหรีบสกัดจับขโมยโดยดวน มัน
อาจจะหนีไปไดไมไกลก็ได ตํารวจซักถามขอมูลที่
จําเปนเรงดวน แตดิฉันเลาไปหมดทุกอยางที่รู
เกี่ยวกับรถ สถานที่เกิดเหตุ ลักษณะรถ ปาย
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ทะเบียน.
เสร็จขั้นตอนเรงดวนไปแลว คราวนี้ก็เหลือ
ขั้นตอนสําคัญ. ดิฉันจะบอกกับสามีสุดที่รักยังไงดี
วารถที่เขาซื้อให มันถูกขโมยไปแลว. น้ําตาของ
ดิฉัน ไหลซึมเออออกมาไมรูตัว เสียใจมาก กับ
ความงี่เงา ขี้หลงขี้ลืมของตัวเอง. พอตั้งสติได
ดิฉันโทรหา คุณสามี ดวยความรูสึกผิด.
“ฮัลโล! ที่รัก เออ ... คุณอยาเพิ่งตอวาฉัน
นะ”
“มีอะไรรึคุณ รองไหทําไม?”
“ฉันทําผิดอีกแลวงาาาา ฉันลืมกุญแจไวในรถ
และรถถูกขโมยไปแลว”
...
ดิฉันมัวแตเสียใจ ที่สูญเสียสิ่งที่รักไป จนพูด
อะไรตอไมได. มีเสียงตะกุกตะกัก แววผานออกมา
จากโทรศัพท แลวทุกอยางก็เงียบไป โธ! เขาคงจะ
โมโหดิฉันแนๆ เลย. ที่รัก ฉันขอโทษ.
ดิฉันลังเลอยูนาน จนจําไมไดวาเวลาผานไป
เทาไรแลว ... และเแลว ก็มีเสียงโทรศัพท ดังขึ้น
เปนของคุณสามีนั่นเอง ดิฉันรีบรับสายทันที เขา
คงหายโกรธดิฉันบางแลวละ ... แตดิฉันกลับรูสึก
วา โลกมันคงหมุนกลับดานแนๆ เลย เมื่อไดยิน
เสียงตะโกน ออกมาจากโทรศัพทวา
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“คุณเปนบาไปแลวรึไง! ผมเปนคนขับรถไปสง
คุณที่โรงแรม !!! เมื่อเชา ขมงขโมยที่ไหนเลา”
ดิฉัน รูสึกเหมือนมีกระสอบทรายหนักๆ ของ
นักมวย ฟาดลงที่ศีรษะ. รีบตั้งสติโดยเร็ว สลัด
ความขุนมัวออกไปในทันที “ที่รัก ฉัน ฉัน ขอ
โทษ” คราวนี้ ฉันรองไหโฮออกมา แบบไมอายใคร
แตโชคดี ที่ไมมีใครอยูในบริเวณนั้น. มันแยกไม
ออกวา เสียใจ หรือดีใจ หรือวา ดิฉันเปนบาไป
แลวจริงๆ!!!
“งั้น คุณ รีบมารับฉันไดไหมคะ ตอนนี้เลย
นะ”
แตเสียงตอบ ที่ดังออกมาจากโทรศัพท ทําให
ดิฉันรูสึก ทั้งอับอาย และรูสึกช็อค.
“จะรีบไดยังไง ... ตอนนี้ ถูกตํารวจจับอยู! ...
ไมรูใครโทรไปแจงวารถหาย หาวาผมขโมยรถ เวร
แทๆ!!!”
องก 3
กวาเรื่องราวจะกระจาง คุยกะตํารวจรูเรื่อง ก็
มืดค่ําพอดี คุณสามี ขับรถมารับดิฉัน กลับบาน
ดวยกัน. ดิฉัน ตองสูญเสีย ทั้งเวลา เสียหนา เสีย
ความรูสึกดีๆ ไปมากมาย แตมาคิดอีกที ก็ยัง
ดีกวา เสียสามีไป. ตลอดทางทั้งดิฉัน และสามี
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สุดที่รัก ยังไมไดพูดอะไรกันเลย เขาคงโกรธดิฉัน
ไปอีกนาน. รถวิ่งมาถึงประตูใหญหนาบาน ดิฉัน
กําลังจะลงไปเปด เพราะไมอยากรบกวนเขา แค
ขับรถมารับก็ดีนักหนาแลว.
“ไมตองหรอกคุณ” เขาพูด พรอมกับกดรีโมท
ประตูใหญใหเลื่อนเปดเอง
จากนั้น เรื่องราวทุกอยางในบาน ก็กระจาง
ชัดขึ้น มันถูกพนออกมาจากปากสามีสุดที่รัก ของ
ดิฉันนั่นเอง.
“ผมบอกคุณตั้งหลายหนแลวใชไหม เวลา
ออกจากบาน ใหล็อคประตูใหญดวย ผมคิดวาคุณ
ล็อคมันเรียบรอยแลวซะอีก ดีนะที่ขโมยมันไมงัด
ซ้ํา ลําพังประตูอัตโนมัตินะ มันกันขโมยไดที่ไหน
กันเลา. คุณก็รูวา วันนี้ผมรีบ เห็นไหม ผมเอา
ของไปสงที่บานนองชายคุณ กลับมา คุณก็ยงั
แตงตัวไมเสร็จ ถาเปนแบบนี้ ผมเขามาในบานดู
ความเรียบรอยอีกรอบ โธ! ผมก็หลงไวใจวาคุณ
จะจัดการทุกอยางใหเรียบรอย กอนออกไป”
เขาหยุดคําพูดนิดหนึ่ง ดิฉันอยากจะแทรก
แผนดิน หลบหนาทุกคนในบาน แตก็ทําไมได และ
เมื่อรูวา ดิฉันทําพลาดครั้งใหญ ดิฉันถึงกับรองไห
ออกมา ...
“คุณรูไหม คุณนะใจรายสุดสุด ที่ขังเจาโตฮะ
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ไวในบาน”
จบ.
(ใครไมฮา ขอใหขี้แตกขี้แตน)
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