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โทษของความไมซื่อสัตย สรางความวุนวาย
ใหแกท้ังตนเอง และคนรอบขาง. 

Log Line : 

ถายักษชาย ไมขโมยพรไป, ถายักษหญิง 
ไมใหพรแบบม่ัวๆ เรื่องก็คงจบไปนานแลว. 
คงมีเพียงยักษลูกเทานั้น ท่ีรอดพนจากคําสาป 
เพราะความซื่อสัตยของตัวเอง.. 
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Premise:  

เกิดอะไรขึ้นบาง กับ ยักษสองผัวเมีย หลัง
ออกมาจากตะเกียงไดแลว. และเพราะเหตุใด 
ท่ีทําใหพวกเขา กลับเขาไปในตะเกียง รอบ
แลวรอบเลา. 

Synopsis :  

 เหตุเกิดขึ้น เพราะความไมซื่อสัตยของยักษ
สองผัวเมีย ซึ่งอยูในตะเกียง ท่ีใหพรไมครบ 3 

ขอ แกมนุษย ท่ีชวยใหตนออกมาจาก
ตะเกียง. สวนเมียยักษ ก็ใหพรผิดพลาด จน
เปนเหตุใหตองถูกสาป เขาไปอยูในตะเกียง
หลายรอบ. จนผานกาลเวลาหลายยุคสมัย
ของคนหลายรุน ท่ีผานเขามาในเหตุการณ 
พบตะเกียงวิเศษ และชวยใหยักษออกมาจาก
ตะเกียง. 

 

โครงสร้างการดาํเนินเรื�อง (Plot Structure) 

องก 1 

นายศุข นางวิไล สองผัวเมีย อยูดวยกันมา 
10 ป ไมมีลูก. พวกเขา เก็บตะเกียงวิเศษได และ
ชวยยักษออกจากตะเกียง.  

ยักษตอบแทนพวกเขา ดวยการใหพร 3 ขอ. 
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พรขอ 1 นางวิไล ขอเปนคนสวยตลอดกาล. พร
ขอ 2 นายศุข รูสึกเบื่อภรรยาท่ีพูดมาก ขอใหนาง
วิไล หายตัวไป. พรใหผลในทันที เมื่อภรรยา
หายไปแลว ผานไป 3 วัน เขารูสึกเหงา ที่ไมมีคน
ทะเลาะดวย จึงไปขอพรขอท่ีเหลือ. แตยักษขี้โกง 
ยักษไดหายไป พรอมกับขโมยพรขอ 3 ไปดวย. 
ท้ิงตะเกียงเกาๆ ไวใหดูตางหนา. 

นายศุข จึงอยูคนเดียวในบานหลังนั้น 
ตลอดไป. 

องก 2 

60 ป ตอมา 

 

บานหลังหนึ่ง ดูโดดเดี่ยว เงียบเหงา ลึกลับ 
นาสะพรึงกลัว เมื่อมองจากระเบียงบานออกไป 
ผานตะเกียงเกาแกอันหนึ่ง ท่ีบริเวณหนาบาน 
หางออกไปราว 100 เมตร มองเห็นอางเก็บน้ํา
เล็กๆ ถัดไปเปนสนามกอลฟ. มีชายหญิงคูหน่ึง 
อายุประมาณ 30 เศษๆ มาตีกอลฟ ใกลอางเก็บ
น้ํา ไมหางจากบานหลังนี.้ บังเอิญ ลูกกอลฟ ไป
ถูกตะเกียง ท่ีแขวนอยูหนาบาน เสียงดัง เพลง! 
เปนเหตุใหชายหญิงคูนั้น เดินเขามาในบานหลังนี.้ 
จากบทสนทนาของพวกเขา ทําใหรูวา สองคนนี่
เปนสามีภรรยากัน สามีชื่อ ทอม ภรรยาชื่อ แมรี.่  
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ทอม กับ แมรี่ จึงเดินขึ้นไปบนระเบียงบาน 
เพื่อดูวาเกิดอะไรขึ้นกับเสียงนั้น. ทันใดนั้น ก็มี
ควันลอยออกมาจาก เศษซากตะเกียง ที่หลนอยู
บนพื้น. ทอม กับ แมรี่ รูสึกตกตะลึง ไมทันสังเกต
วา มีชายชรามากผูหนึ่ง แตงกายประหลาด
เหมือนยักษในเทพนิยาย ปรากฏขึ้นตอหนาของ
พวกเขา.  

 

ทอม พูดกับยักษวา เขาและภรรยา มาที่นี่
เพื่อจะขอโทษเจาของบาน ท่ีทําตะเกียงแตก
เสียหาย พวกเขาจะมาชดใชให ไมคิดวาจะมาพบ
เหตุการณประหลาดนี้. ชายชรา พูดแสดงตนวา 
เขาคือเจาของบานหลังนี้ แตถูกสาปใหเปนยักษ
อยูในตะเกียงนี่ พรอมกับกลาวขอบคุณ ที่ทําให
เขาหลุดออกจากตะเกียง จนไดพบอิสระ. ชายชรา
ในรางของยักษในเทพนิยาย จะใหพรแกพวกเขา 
3 ขอ เพื่อตอบแทนท่ีทําใหเขาไดอิสระ. 

 

แมร่ีขอพรขอแรก ขอใหเปนคนสวยตลอด
กาล. เสร็จแลวก็เจากี้เจาการ สั่งใหทอมเปนนั่น 
โนนน่ี เชน ทอมกําลังจะลงสมัครผูวา กทม. ขอให
เขามีคะแนนเสียงทวมทนคูตอสู. แตในท่ีสุด ทอม 
ขอเปนเศรษฐีรวยตลอดกาล. สวนขอสาม ทอม
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แสดงตนเปนคนใจดี มอบพรขอสาม ใหเปนของ
ยักษ ทามกลางความไมพอใจของ แมรี.่ แตพรน้ัน 
ก็ตกเปนของยักษแลว ไมอาจเรียกคืนได. 

 

ยักษ ขอนอนกับภรรยาของทอม ทอมไมอาจ
ปฏิเสธได แมรี่ก็เชนกัน. เพราะถาไมยอม ยักษก็ขู
วา พรสองขอ กอนหนาน้ัน ก็จะไมเปนผล. 

 

ครึ่งชั่วโมงผานไป ... ในหวงคํานึงของยักษ 
แทจริง เขาคือชายชราเจาของบาน ปลอมเปน
ยักษวิเศษในตะเกียง. เขาคิดวา ครั้งนี้ พอจะ
ชดเชย พรขอท่ีสาม ท่ียักษขโมยไปเม่ือครั้งกอนได
บาง. เขายังตองการภรรยาของเขาคนื. แตมาคิดดู
อีกที ถาภรรยาของเขากลับคืนมาตอนน้ี ก็คงจะ
แกพอๆ กับเขานั่นแหละ. เขาจึงตองใชวิธีน้ี. 

 

หลังเสร็จกิจบนเตียงนอน กอนท่ีทอมกับแมรี่
จะลากลับ. ยักษปลอม พูดกับพวกเขาวา ตอนนี้
เขารูสึกสดชืน่มาก ไดกลับมาเปนมนุษยอีกครั้ง. 
ทอม ก็รูสึกแปลกใจเชนกันวาทําไม เปนยักษแกๆ 
อยูดีๆ หลังนอนกับภรรยาของตนเอง จึงเปลี่ยน
เปนไปแบบนี.้ ชายชราเจาของบาน กระซิบบอก
กับ ทอม ขณะกาวลงจากบันไดบาน วา พวกเขา
อายุเทาไรกันแลว ทอมบอก 30 โธ! อายุขนาดนี้
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แลว ยงัจะเชื่อเรื่องยักษในตะเกียงอยูอีกร.ึ  

 

ทอมกับแมรี่ รูสึกโกรธมาก และเสียหนา แตก็
ทําอะไรไมได. ทอมรีบจูงมือแมรี่ ออกไปจากท่ีนั่น
โดยเร็ว เพื่อไมใหอับอายไปมากกวาน้ี โดยไมทัน
สังเกตวา ใบหนาของแมรี่ กลับดูสดชื่นพอใจ ตรง
ขามกับความรูสึกของทอม. 

 

มหานครนายก, ป 2050 

 

มหานครนายก เมืองหลวงแหงใหมของ
ประเทศไทย กับการพัฒนาขีดความสามารถสูงสุด 
ของโทรคมนาคม การขนสง และการสื่อสารระบบ 
5G Extreme. 

 

วัยรุนหนุมสาว 2 คน ผานการทดสอบ ทาง
ตรรกะซึ่งยากกวาการเลน bit coin และโชค
เขาขางพวกเขา ยิ่งกวาถูกหวยรางวัลท่ีหน่ึง 20 
ใบพรอมๆ กัน เสียอีก. พวกเขาดีใจมาก และ
ไดรับสิทธ์ิใช application เขาไปเลนเกมส 3 มิติ 
ชื่อ ตะเกียงวิเศษ. พวกเขา เพิ่งจะดาวนโหลด 
application เสร็จ และโปรแกรมกําลังติดตั้ง. พวก
เขารูสึกต่ืนเตนมากๆ กับ เกมสตะเกียงวิเศษ. 

 

เมื่อพวกเขา คลิกเปดเลนโปรแกรม ความ
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แปลกประหลาดและความวุนวายก็บังเกิดขึ้น. 
บังเกิดควันสีขาวพวยพุงออกมาจากหนาจอ 
จากน้ันไมนาน ก็มียักษโผลขึ้นท่ีหนาจอ หลังควัน
จางหายไป และมันกระโดดมาจากหนาจอ ทําให
สองหนุมสาวตกใจ ผงะถอยออกมาใหหางจาก
หนาจอ เพราะมียักษจริงๆ ตนหน่ึง กําลังยืนบดิขี้
เกียจ ยืดเสนยืดเอ็น เพราะรูสึกเม่ือยขบ เพราะ
อยูในเกมสมานานหลายพันป. 

 

ยักษ ถามชื่อวาพวกเขาเปนใคร. หญิงสาว
บอก, ฉันชื่อ พริม. ผมชื่อ วายุ, ชายหนุม แนะนํา
ตัวเอง อยางงงๆ. พวกเขาทั้งสอง ใจกลา เดิน
เขาไปใกลยักษ ซึ่งตัวใหญมาก สูงราว 5 เมตร. 
ยักษ ตองยอเขานั่ง เพื่อจะไดสนทนากับมนุษย
สองคนนี่ไดถนัด. พริม และ วายุ กับ ยักษ เริ่ม
คุนเคยกัน. 

 

ยักษ ขอบใจ พริม กับ วายุ และกลาวชมวา 
พวกเขาฉลาดมากๆ ท่ีสามารถเขาเกมสอันแสน
ยากนี้ได และทําใหยักษเปนอิสระ เม่ือโปรแกรม
เปด เทากับประตูแหงอิสระของยักษ ไดเปดออก. 
ยักษ รอวันนี้มาหลายพันปแลว. และยักษจะตอบ
แทนพวกเขา โดยจะใหพรวิเศษ 1 ขอ. 
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พริม กับ วายุ สบตากัน ยักไหล แลวพูดกับ
ยักษวา ปกติ ยักษจะใหพร 3 ขอ มิใชหรือ เพราะ
ในนิทาน หรือตํานานท่ีเลาติดตอกันมานานวา 
การชวยยักษออกจากตะเกียงวิเศษ ยักษจะใหพร 
3 ขอ ไมใชขอเดียว “ยักษ อยาโกงซิ”. ยักษ รูสึก
อึดอัด พูดไมออก ไมคิดวายักษจะมาพบกับมนุษย
เจาปญญา พรอมกับสรางปญหาใหแกยักษ. 

 

ยังไมทันท่ียักษจะพูดอะไรออกไป, ยักษลูกชาย 
โผลออกมาจากจอภาพ และหลุดออกมายืนตอ
หนายักษพอ แลวพูดยืนยันวา ยักษควรใหพร 3 
ขอ “พอ อยาอมพร”. ยักษพอ ก็ยิ่งรูสึกอึดอัดมาก
ขึ้น. ครูหน่ึงถัดมา, เมียของยักษ ก็โผลและหลุด
ออกมาจากจอภาพ พรอมกับตบหนายักษชาย 
ดวยความโกรธ ท่ีทําผิดซ้ําสอง. คราวกอน ก็โกง
พรของมนุษยสองผัวเมียไปขอหน่ึง จนเปนเหตุให
ถูกสาป เขาไปอยูในตะเกียง. คราวนี้ เธอจะไม
ยอมกลับเขาไปอยูในตะเกียงแคบๆ อีกแลว.  

 

แตเรื่องราวไมไดเปนอยางที่เมียยักษพูด, ยักษ
ชายจึงโตเถียงวา ที่ตองถูกสาปเขาไปอยูใน
ตะเกียงอีก เปนเพราะ เมียยักษน่ันแหละ ใหพรม่ัว 
คนหน่ึงขออีกอยาง แตกลับไปใหพรกับอีกคน ซึ่ง
ขอพรอีกอยาง. จึงเปนเหตุ ใหยักษท้ังสอง กลับ
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เขาไปอยูในตะเกียง. ยักษผัว ยักษเมีย มัวแต
โตเถียงกันไมหยุด สรางความเบื่อหนายใหแก 
ยักษลูก. 

 

ยักษลูก จึงหันไปพูดกับ สองหนุมสาววา เขา
เปนยักษเด็ก สามารถใหพรไดเพียงขอเดียว จะ
เอาหรือไมเอา. พริม กับ วายุ เห็นวาขืนรอตอไป
และเรื่องมาก อาจจะไมไดพรสักขอ. พวกเขาจึง
ยอมรับขอเสนอ, วายุ ยอมเสียสละพร ใหเปนของ 
พริม. พริม ขอให วายุ รักเธอตลอดไป. แลวพรก็
ใหผล ลูกยักษไดเปนอิสระ แตพอยักษ แมยักษ 
ตองกลับเขาไปอยูในตะเกียงตอไป. 

 

120 ป ถัดมา 

 

เด็กวัยรุนซุกซน 4 คน, เคน ชานนท และ พี 
วัยรุนชาย และ พอลลา วัยรุนหญิง. เคน กับ 
พอลลา เปนแฟนกัน. พวกเขา พากันไปคนหา
ซากของโบราณ ที่บริเวณเขตหวงหาม ของ
กรุงเทพมหานคร ดวยรถสะเทินน้ําสะเทินบก ซึ่ง
อดีตคือสถานีหัวลําโพง, ขณะนี้ เหลือตัวอาคาร
สถานีครึ่งหน่ึงเกาคร่ําครา โผลจากผิวน้ํา.  

 

เคน ดําน้ําลงไปขางลาง พบตะเกียงเกา
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โบราณอันหนึ่ง ถูกท้ิงไวระหวางรางรถไฟ. เขาจึง
ควาเอามาอวดเพื่อนๆ. 

 

บนพื้นอาคารชั้นบนของ อาคารสถานีหัว
ลําโพง, วัยรุนท้ังสี่ พากันมานั่งดูตะเกียงโบราณ. 
พอลลา ลองเขยาดู มีเสียงดังแกกๆ ขางใน ทําให
พวกเขาตางแยงกัน จนตะเกียงหลนลงพื้น บังเกิด
ควันขาวพวยพุงออกมาจากตะเกียง. เมื่อควันจาง
หายไป ก็ปรากฏยักษผูชายตนหนึ่ง.  

 

ยักษหัวเราะดวยความดีใจ ที่ตนไดเปนอิสระ 
และสัญญาวาออกมาไดหนนี้ จะไมใหเกิด
ขอผิดพลาดอีก จะไดไมตองเขาไปอยูในตะเกียง. 
ยักษจะใหพร 3 ขอ กับหนุมสาว แตพวกเขามา
กัน 4 คน ยักษตัดสินใจไมถูก. เคน ยอมเสียสละ
ให พอลลา คนรัก เปนคนขอพรขอสุดทาย. 

 

ชานนท ขอเปนเศรษฐีร่ํารวย หม่ืนลาน. พี 
รูตัววาขี้เหรกวาเพื่อน จึงขอพร เปนคนหลอ. พี 
ไดตามท่ีขอในทันที, เขากลายเปนชายหนุม รางสูง 
รูปหลอ. ยักษ ชี้ไปที่ ชานนท แลวบอกวา ใหเขา
เปดดูแอปบัญชีธนาคาร ปรากฏวามียอดเงิน ใน
บัญชี หม่ืนลาน และรายการทรัพยสินอื่นๆ อีก
มากมาย. ยักษ ถาม พอลลา วาอยากเปนอะไร 
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หรืออยากไดอะไร.  

 

พอลลา อยากสบาย อยูในคฤหาสนหรู น่ัง
เรือยอรจทองทะเล ไปกับคนรัก ท่ีรักเธอตลอด
กาล และมีเงินใชมากมาย. แตพอลลา ไมรูวาจะ
พูดอยางไร จึงจะครอบคลุมความตองการท้ังหมด
ของเธอ. ยักษเองก็ยังงงๆ อยู และรอคําขอพร
จากพอลลา. 

 

แตทันน้ัน ส่ิงที่ทุกคนคาดไมถึง ก็บังเกิดขึ้น. 

องก 3 

ปรากฏควันขาวขึ้นท่ีตะเกียงอีกคร้ัง, เมื่อควัน
จางหายไป ก็ปรากฏยักษผูหญิงตนหนึ่ง ซึ่งยักษ
สองตนน้ี ก็คือเมียของยักษนั่นเอง. ยักษเมีย รู
ความในใจของ พอลลา กําลังจะรายมนตใหพร
เปนจริง. ยักษผัว จึงเขาไปขัดจังหวะ เกรงวา 
ยักษเมียจะทําผิดพลาด ใหพรม่ัว เหมือนคราว
กอน. แตชาไป, ยกัษเมีย รายมนต ขอใหความใน
ใจของพอลลา จงสําเร็จผล.  

พอลลา กลายรางเปนสาวไฮโซ สวยดุจเจา
หญิงในเทพนิยาย เดินเขาไปกอด ชานนท จูบและ
หอมแกม ชานนท. สรางความแปลกใจใหแก เคน 
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อยางมาก เพราะเหตุใด พอลลา จึงเปลี่ยนไปแบบ
นี้ มันตองเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นแนๆ. เคนกับชา
นนท เริ่มมีปากเสียงกัน. พี ก็เขารวมวง ชวงชงิ
การเปนเจาของ สาวไฮโซ พอลลา อกีผูหนึ่ง ใน
ฐานะคนท่ีมีรูปรางหลอท่ีสุด. 

ในขณะที่หนุม 3 คน กําลังเกิดศึกชิงนางกัน
อยู, ยักษผัว เอามือลูบคาง “ยุงละซ”ิ ถามยักษ
เมีย “เธอทําอะไรลงไปนี?่” ยักษเมียทําหนาละหอย 
“ท่ีรัก ฉันทําพลาดอีกแลว” ยักษผัว ดาวาเมีย ท่ี
ใหพรม่ัวอีกแลว ทําไมไมถามคนขอใหแนใจกอน
วา เขาตองการอะไร ไมใชไปเดาใจพวกเขา เพราะ
ในใจมนุษยนะ ไมมีคําวาพอหรอก. 

ความยุงยาก สับสน วุนวาย จึงเกิดขึ้น แกท้ัง
ชายหนุมหญิงสาว. ยักษสองผัวเมีย ก็กลับเขาไป
อยูในตะเกียงเหมือนเดิม. 

 

จบ. 
 

เหตุการณทายเรื่อง ภาคตอเนื่อง 

ยักษเด็ก ท่ีเปนลูกของยักษผัวเมีย ซึ่งไดอิสระ
แลว ไปเกิดเปนลูกชาย ของพอลลา กับ ชานนท. 
ไปพบตะเกียงโบราณ ของแม ในหองเก็บของเกา. 
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ยักษจึงรายมนต ใหเด็กชาย มองเห็นตนใน
ตะเกียง. เด็กชาย จําพอแมท่ีเปนยักษได แตยักษ
สองผัวเมียจําไมได.  

เด็กชาย วางแผน ท่ีจะชวยอดีตพอแมยักษ 
ออกมาจากตะเกียง แตจะตองเปลี่ยนนิสัยของแม
และพอกอน. เขาจะทําอยางไร? ... 

 

 

 “ยักษ กับ ตะเกียงวิเศษ” เรื่องเกาเอา
มาเลาใหม ในบทภาพยนตร แนว comedy. 
รับรองอรรถรส ที่ทานไมเคยไดฟงไดยิน ที่ใด
มากอน. 

 




