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แนวคิดของเรื่อง ( t h em e) : การสูญเสียความทรงจํา เปนความบกพรองทางจิต ที่เกิดไดกับทุกคน
แมกระทั่งหมอผูเชี่ยวชาญโรคความจําเสื่อม
แนวภาพยนตร ( g en r e) : ตลก–com edy
ประโยคหลัก ( pr em ise): เกิดอะไรขึ้น กับหมอเมย หลังจากทีเ่ ธอ ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน ที่บาน
เสร็จสิ้นลงตามขั้น ตอน โดยไมหลงลืมอะไร และเดินทางไปบรรยายในงานสัมมนาแหงหนึ่ง ซึ่งสรางความ
สะเทือนใจใหกับตัวเธอเอง อยางที่ไมเคยพบมากอน.
เรื่องยอ ( sy n opsis): หลังจากที่หมอเมย แพทยหญิงผูเชี่ยวชาญในการรักษาโรคความจําเสื่อม
ปฏิบัติภารกิจประจําวัน ที่บาน เสร็จสิ้น ตามขั้น ตอนทุกอยาง โดยไมหลงลืมอะไร เธอเดินทางไปบรรยายในงาน
สัมมนาที่โรงแรมแหงหนึ่ง ตามที่ไดรับเชิญ. การบรรยายของหมอเมย แสดงถึงความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
อยางชัดเจน. เมื่อการบรรยายจบลง เธอตองการกลับบาน แตเธอลืมลูกกุญแจรถไวในรถ และรถก็ถูกขโมยไป
แลว สรางความวุน วายและวิตกกังวลใหแ กเธอและสามี ตลอดทั้งวัน ในวัน นั้น . แตสิ่งที่เธอไดรับ คือความ
จริงทั้งหมด มันตรงกันขามกับสิ่งที่เธอกระทํามาตั้งแตเชา. รถไมไดถูกขโมย.

โครงสรางการดําเนินเรื่อง (Plot Structure)
องก 1
กอนออกจากบาน ดิฉัน คงไมลืมล็อคประตูบานแนน อน ออ! แลว ก็ไมลืม พาเจาโตฮะ ออกมาอยูนอก
บานดว ย ไมงั้นมันคงฉี่ราดไปทั่วบานแนๆ ประตูใหญหนาบาน ก็ไ มลืมล็อคดวยกุญแจอีกชั้น หนึ่ง แมวามัน
จะปดอัตโนมัติก็ตาม. เพราะวัน นี้ นังแจว แมบานก็ดัน ไปมีธุระกะญาติๆ สวนคุณสามี ที่รักของดิฉัน ก็ออก
จากบานพรอมกัน เขาก็ไปธุระของเขา จะกลับเขาบาน ก็คงบายแกๆ นั่นแหละ.

องก 2
โชคดี วันนี้ถนนโลง ดิฉัน มาถึงหองประชุม กอนเวลาเล็กนอย. มันก็เหมือนปกติทุกครั้งไป เวลาจัด
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บรรยายทีไร ก็นี่แ หละ ที่โรงแรม คราวนี้คงมีงบประมาณเยอะ ก็เลยเลือกโรงแรมที่ดูหรูห นอย ซึ่งก็เหมาะสม
แลว ละ เพราะผูเขาประชุม ก็ลวนเปนคนในวงการแพทย พยาบาล และก็เปนหัว เรื่องเกี่ยวกับ การดูแลผูปวย
ที่บกพรองดานความจํา. ก็แนละ ดิฉัน เปนแพทยผูเชี่ยวชาญ จะนับวาเชี่ยวชาญพิเศษ ในการรักษา โรคอัลไซ
เมอร (A lzh eim er ) ก็คงไมผิดนัก เพราะเทาที่ผานมา มีคนปวยหลายราย ที่เปนอัลไซเมอร ที่ดิฉันรับเปน
คนไข ลัวนแตเปนเคสพิเศษ ที่หมอคนอื่น เอาไมอยู แตดิฉันรักษาใหบรรเทา หรือหายขาดได ถาอายุของคน
ปวย ไมเปนอุปสรรค ประเภทสูงวัย ก็จะยากหนอย.
นั่งคิดอะไรเพลินๆ หมอพงษศกดิ์ ก็เขามาทักดิฉัน หมอพงษศักดิ์ เปนแพทยสายทหารเกา ปากหวาน
พูดติดตลก แตมีสาระ. ถามีการประชุมสัมมนาทีไร ผูจัดมักจะเชิญคุณหมอมาบรรยายดวยเกือบทุกครั้ง
ดิฉันทักทายเขา ในฐานะคนสนิทกัน.
“ ไมกลัวคนฟงเบื่อบางหรือคะ ?”

คุณหมอตอบวา “ ก็ตองหากลยุทธใ หมๆ อยูเรื่อย ไมใหซ้ํา ถาคนฟง

เปนชุดเดิม แตคนใหมๆ ก็มุขเดิมๆ”
ระหวางรอเวลาที่จะขึ้น บรรยาย คุณหมอก็เลาเหตุการณเกี่ยวกับตัวเอง “ พอผมออกจากบาน ล็อค
ประตูบาน เดิน ไปที่รถ อาว! ลืมกุญแจรถไวใ นบาน ผมก็ยอนเขาไปเอา ควากุญแจแลวก็รีบออกจากบาน พอ
ผานพน ประตู ก็ล็อคประตูทุกครั้ง ตามนิสัยเคยชิน พอมาถึงที่รถ เปดประตูรถ รถสตารทไมติด เวรกรรม
น้ํามันหมด เดือดรอนละทีนี้ แตมานึกไดว า เมื่อวาน ลูกชายไปซื้อน้ํามันมาเติมรถมอไชค ยังเหลือติดกน
แกลลอนอยู แตมันอยูใ นหองเก็บของ ผมก็เดินไปเอากุญแจในบาน เพื่อเอาลูกกุญแจ มาเปดหองเก็บของ ...
หมอเมย รูไหมวาเกิดอะไรขึ้น ... ผมดันลืมลูกกุญแจบานไวขางใน”
ดิฉันหัวเราะเบาๆ หมอพงษศักดิ์ ถามดิฉันวา เขาเขาขั้นเปนอัลไซเมอรรึยัง. ดิฉับบอกวา ยัง ก็แคขี้
หลงขี้ลืม คนเรามีเรือ่ งที่ตองทําตองคิดหลายเรื่อง ก็เปนแบบนี้แ หละ “ ดิฉันก็เคยเปน เหมือนคุณหมอ” ดิฉัน
เขาขางเขา.
หมอพงษศักดิ์ รูสึกดีขึ้น เลยมีเรื่องเลาตอ “ นี่ หมอเมย วาไหม ไอเหตุการณขาวคราวทุกวันนี้ ไมวา
จะเปนเรื่อง ยืมนาฬิกาเพื่อน หวยสามสิบลาน ลาลูกเสือดํา แลว ก็ปาขวานบินอะไรนั่น ผมวามันทําเปน
กระบวนการนะ ... เรื่องของเรื่อง มันเกิดจาก บิ๊กปอม นั่นแหละ เอาปนไปแลกกับนาฬิกาของเปรมชัย เปรม
ชัย ดันเอาปนไปยิงเสือดํา เปรมชัยกลัวติดคุก ก็เลยไปบังคับครูปรีชา ใหไ ปโกงลอตเตอรี่ แลวเอาเงินไปให สม
ยศ 3 0 ลาน เพื่อชวยเคลียรคดีให แตห มอเมยรูไ หม สมยศ ตองการ 3 0 0 ลาน เปรมชัย ยังหาทางออก
ไมได จึงขังตัวเองอยูแ ตใ นบาน อยากกินอะไร ก็ใหคนใชใ นบานไปซื้อให อีน ังคนใช ก็ไปที่ตลาดสวนหลวง
มันหาที่จอดรถไมได เจานายก็เรง เอาตรงนี้แ หละวะ วางๆ จอดปบ ก็ไป ไมทันไดดูวา มันไปจอดขวางหนา
บาน ปาที่กะลังเปนขาวนั่นแหละ ก็เปนเหตุทําใหร ถถูกขวานจามซะยับเยิน เรื่องก็ลามไปจนทําใหตลาดถูกปด
... มันวางแผนไวแลว ”
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“ หมอก็ชางแตงเรื่อง”

ดิฉันยิ้ม และเยาเขาเลนสนุกๆ ... พอดี เสียงพิธีกรบนเวที กลาวเชิญวิทยากร
ใหไปขึ้น เวที หมอพงษศักดิ์ จึงพูดกะดิฉัน วา ถึงคิวแลวตองไป แตดิฉันแยงวา มันคิว ของดิฉันตางหาก หมอ
คงคุยเพลิน เลยทําใหฟงผิดไป. แตกอนขึ้น เวที ดิฉันกระซิบถาม “ ที่หมอลืมลูกกุญแจไวใ นบาน แลวเขาบาน
ไดยังไง?” หมอพงษศักดิ์ ยิ้มเจื่อนๆ “ ก็ ... ผมเพิ่งนึกไดวา ลูกกุญแจ มันอยูในกระเปากางเกง ตอนนั้นผม
คิดวาผมลืม”
“ ถางั้น

หมอก็ปกติดี ไมใชอัลไซเมอรแนนอน ” ดิฉัน กลาวแสดงความยินดี.

โรคอัลไซเมอร A lzh eim er เปนอาการสมองเสื่อมชนิดหนึ่ง ที่พบไดบอย ซึ่งเกิดจากเซลลสมองตาย
ทําใหสารสื่อประสาท หรือที่เรียกวา n eu r o-t r a n sm it t er ทํางานบกพรอง ไมสามารถนําคําสั่งจากสมอง
ไปยังอวัยวะเปาหมายได ... อาการนี้ จะสงผลกระทบ ตอกิจวัตรประจําวัน ของผูปวย ถาไมไดรับการรักษาที่
ถูกตอง และทิ้งไวนาน เปนสิบป สมองก็จะเสื่อมรุน แรงยิ่งขึ้น ผูปวยไมรูดวยซ้ําไปวา จะพลิกตัวอยางไร แปรง
ฟนอยางไร
สารอะเซติลโคลีน (A cet y lch olin e) เปนสารสื่อประสาทที่จําเปน แตมันมักจะถูกทําลายโดย
เอนไซมที่มีชื่อวา อะเซติล-โคลีน เอสเทอเรส สงผลให อะเซติลโคลีน ในสมองมีปริมาณนอยลง ... ดังนั้น
เปาหมายสําคัญ ของการรักษาผูปวย โรคอัลไซเมอร คือการยับยั้งการทํางาน ของเอนไซม อะเซติลโคลีนเอส
เทอเรส และ การเพิ่มปริมาณสารสื่อประสาท แกผูปวย.
นี่คือ คําบรรยายสวนหนึ่ง ที่ดิฉันก็พูดมาหลายรอบแลว สําหรับคนที่มาใหม.
สวนปจจัยเสี่ยง ของคนที่เปนโรคนี้ คือ อายุ. ในคนที่มีอายุ 8 0 ปขึ้นไป มีโอกาสเปนโรคอัลไซเมอร
สูงกวาคนที่มีอายุ 6 5 -6 9 ป ถึง 1 0 เทา ... ดิฉันสรุปทิ้งทาย และไมลืมเปดโอกาสใหผูฟงซักถาม.
เมื่อหมดคําถาม ดิฉันเดิน ลงจากเวที ระหวางรอกิจกรรมคั่นรายการ. หมอพงษศักดิ์ จะเปนวิทยากรขึ้น
บรรยาย คนถัดไป. หมอถามดิฉันวา “ ถามจริงๆ หมอเมย มีสูตรลับอะไร ในการเพิ่มสารสื่อประสาท ใหกับ
ผูปวยครับ?” ดิฉันก็กระซิบบอกเปนการสวนตัว เพื่อไมใหคนอื่นเกิดขอกังขา ในความเชี่ยวชาญดานนี้ของ
ดิฉัน
“ ดิฉัน

ใชกัญชา”

“ โอว !

แมเจา” เขาอุทานเบาๆ กอนเดินขึ้น เวทีไป.

...
หลังจากบรรยายเสร็จ ก็รูสึกโลงใจไดครูเดียว. เพราะมีเรื่องตองหวงกังวล อีกหลายเรื่อง ตองรีบกลับ
บาน. ไมรูวาเจาโตฮะ เปนอยางไรบาง ใหมนั อยูเฝาบานตัว เดียวเพียงลําพัง แตก็คิดวา ปานนี้คุณสามี คงกลับ
ถึงบานแลวละ.
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ฉันรีบเดินออกจากโรงแรม ตรงไปที่ลานจอดรถ พรอมกับเอามือ ควานหาลูกกุญแจรถ ในกระเปาถือ.
แตไ มพบ ดิฉันหยุดเดินชั่วครู ตั้งใจคนหาใหละเอียดอีกครั้ง แตก็ไมพบ. ดิฉัน คิดทบทวน ออ! อาจลืมไวใน
หองประชุมก็ได. ดิฉัน จึงยอมเสียเวลา เดินกลับไปที่นั่นอีกครั้ง. เมื่อไปถึง มองหาลูกกุญแจ ก็ไ มมี ถาม
เจาหนาที่บริเวณนั้น ก็ไมมีใครเห็น. ดิฉัน เริ่มรูสึกไมสบายใจ, ใครครวญใหร อบคอบอีกครั้ง.
ตายละ! ดิฉันเพิ่งนึกขึ้น ได ลืมกุญแจ ทิ้งไวในรถ อีกแลว รึเนี่ย. โธเอย!!! คุณสามี ที่รักของดิฉัน ก็เคย
เตือนดิฉันหลายครั้งแลว วา อยาคากุญแจไวที่รถนะ! ... แตตอนนี้ ตองรีบไปใหถึงรถกอน คอยหาทางแกไขที
หลัง.
คุณพระชวย! รถของดิฉันไมไดอยูที่นั่น มันถูกขโมยไปแลว โธ! ๆ ๆ ทําไงดีละทีนี้ รถนั่น คุณสามี
อุตสาหซื้อให เปนของขวัญวันเกิด เขาสูอุตสาหทํางานหนัก เก็บเงินซื้อสิ่งนี้ เพื่อภรรยาสุดที่รัก แตดิฉันก็
เผลอทํามันหายไปเสียแลว.
ชักชาไมไดแ ลว ดิฉัน หยิบโทรศัพท โทรแจงตํารวจทันที ใหรีบสกัดจับขโมยโดยดว น มันอาจจะหนีไ ปได
ไมไกลก็ได ตํารวจซักถามขอมูลที่จําเปนเรงดวน แตดิฉัน เลาไปหมดทุกอยางที่รู เกี่ยวกับรถ สถานที่เกิดเหตุ
ลักษณะรถ ปายทะเบียน.
เสร็จขั้นตอนเรงดวนไปแลว คราวนี้ก็เหลือขั้นตอนสําคัญ. ดิฉันจะบอกกับสามีสุดที่รักยังไงดี วารถที่
เขาซื้อให มันถูกขโมยไปแลว . น้ําตาของดิฉัน ไหลซึมเออออกมาไมรูตัว เสียใจมาก กับความงี่เงา ขี้หลงขี้ลืม
ของตัวเอง. พอตั้งสติได ดิฉัน โทรหา คุณสามี ดวยความรูส ึกผิด.
“ ฮัลโล!

ที่รัก เออ ... คุณอยาเพิ่งตอวาฉันนะ”

“ มีอะไรรึคุณ

รองไหทําไม?”

“ ฉันทําผิดอีกแลว งาาาา

ฉันลืมกุญแจไวใ นรถ และรถถูกขโมยไปแลว”

...
ดิฉันมัวแตเสียใจ ที่สูญเสียสิ่งที่รักไป จนพูดอะไรตอไมได. มีเสียงตะกุกตะกัก แววผานออกมาจาก
โทรศัพท แลว ทุกอยางก็เงียบไป โธ! เขาคงจะโมโหดิฉัน แนๆ เลย. ที่รัก ฉันขอโทษ.
ดิฉันลังเลอยูนาน จนจําไมไดว าเวลาผานไปเทาไรแลว ... และเแลว ก็มีเสียงโทรศัพท ดังขึ้น เปนของ
คุณสามีนั่น เอง ดิฉันรีบรับสายทันที เขาคงหายโกรธดิฉัน บางแลวละ ... แตดิฉัน กลับรูสึกวา โลกมันคงหมุน
กลับดานแนๆ เลย เมื่อไดยินเสียงตะโกน ออกมาจากโทรศัพทวา
“ คุณเปนบาไปแลวรึไง!

ผมเปนคนขับรถไปสงคุณที่โรงแรม !!! เมื่อเชา ขมงขโมยที่ไหนเลา”

ดิฉัน รูสึกเหมือนมีกระสอบทรายหนักๆ ของนักมวย ฟาดลงที่ศีรษะ. รีบตั้งสติโดยเร็ว สลัดความขุน มัว
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ออกไปในทันที “ ที่รัก ฉัน ฉัน ขอโทษ” คราวนี้ ฉันรองไหโ ฮออกมา แบบไมอายใคร แตโ ชคดี ที่ไมมีใครอยู
ในบริเวณนั้น . มันแยกไมออกวา เสียใจ หรือดีใจ หรือวา ดิฉัน เปนบาไปแลว จริงๆ!!!
“ งั้น

คุณ รีบมารับฉันไดไหมคะ ตอนนี้เลย นะ ”

แตเสียงตอบ ที่ดังออกมาจากโทรศัพท ทําใหดิฉัน รูสึก ทั้งอับอาย และรูสึกช็อค.
“ จะรีบไดยังไง

... ตอนนี้ ถูกตํารวจจับอยู! ... ไมรูใ ครโทรไปแจงวารถหาย หาวาผมขโมยรถ เวร

แทๆ!!!”

องก 3
กวาเรื่องราวจะกระจาง คุยกะตํารวจรูเรื่อง ก็มืดค่ําพอดี คุณสามี ขับรถมารับดิฉัน กลับบานดว ยกัน.
ดิฉัน ตองสูญเสีย ทั้งเวลา เสียหนา เสียความรูสึกดีๆ ไปมากมาย แตมาคิดอีกที ก็ยังดีกวา เสียสามีไป.
ตลอดทางทั้งดิฉัน และสามี สุดที่รัก ยังไมไดพูดอะไรกันเลย เขาคงโกรธดิฉัน ไปอีกนาน. รถวิ่งมาถึงประตู
ใหญหนาบาน ดิฉัน กําลังจะลงไปเปด เพราะไมอยากรบกวนเขา แคขับรถมารับก็ดีนักหนาแลว.
“ ไมตองหรอกคุณ”

เขาพูด พรอมกับกดรีโมท ประตูใหญใหเลื่อนเปดเอง

จากนั้น เรื่องราวทุกอยางในบาน ก็กระจางชัดขึ้น มันถูกพนออกมาจากปากสามีสุดที่รัก ของดิฉัน
นั่น เอง.
“ ผมบอกคุณตั้งหลายหนแลว ใชไหม

เวลาออกจากบาน ใหล็อคประตูใหญดวย ผมคิดวาคุณล็อคมัน
เรียบรอยแลวซะอีก ดีนะที่ขโมยมันไมงัดซ้ํา ลําพังประตูอัตโนมัตินะ มันกันขโมยไดที่ไหนกัน เลา. คุณก็รูวา
วัน นี้ผมรีบ เห็น ไหม ผมเอาของไปสงที่บานนองชายคุณ กลับมา คุณก็ยงั แตงตัวไมเสร็จ ถาเปนแบบนี้ ผมเขา
มาในบานดูความเรียบรอยอีกรอบ โธ! ผมก็หลงไวใ จวาคุณจะจัดการทุกอยางใหเรียบรอย กอนออกไป”
เขาหยุดคําพูดนิดหนึ่ง ดิฉัน อยากจะแทรกแผนดิน หลบหนาทุกคนในบาน แตก็ทําไมได และเมื่อรูวา
ดิฉันทําพลาดครั้งใหญ ดิฉันถึงกับรองไหออกมา ...
“ คุณรูไ หม

คุณนะ ใจรายสุดสุด ที่ขังเจาโตฮะไวในบาน”
จบ.
(ใครไมฮา ขอใหขี้แตกขี้แ ตน)
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