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บทโครงราง (Story Outline) 
ภาพยนตร / บทภาพยนตรโทรทัศน เร่ือง “คืนที่กลับบาน” (At Night Return) 

 
ผูเขียน: สูดิน ชาวหินฟา, film school.  โทร. 08–9644–1048 
ความยาวเรื่อง:  60  นาที 
วัน เดือน ป: 12 ธันวาคม 2552 

แนวคิดของเรื่อง (theme): แมวา สังคมบริโภคนิยม จะทําลายวิถีชีวิตของชุมชน แตไมอาจทําลาย 
ความรูสึกผูกพันทางจิตใจสวนตัวได 

แนวภาพยนตร (genre): ชีวิต (drama) 
ประโยคหลัก (premise): หลังจาก ดาว ละท้ิงบาน พอ แม ละ นองชาย ไปเผชิญชีวิตในเมือง เกิด

อะไรขึ้นกับพวกเขา และเม่ือดาวกลับไป ดาวตัดสินใจอยางไร 
เร่ืองยอ (synopsis): เรื่องราวชีวิตของ ดาว เด็กสาวชนบท อาชีพทํานา ท่ีลุมหลงในความ

สะดวกสบาย แบบคนสมัยใหม โดยที่เธอเองไมรูวา เธอกําลังโดดเขาไปในแดนนรก จนเธอตองละท้ิง พอ 
แม และนอง แตแรงกตัญู ทําใหเธอตองกลับบาน สรางความปวดราวใหแกเธอ เม่ือรูวา แมตาย พอปวย 
แมวามันจะสายไปแลว แตเธอจะตองสานตอความหวังของนองๆ ท่ีจะใหเขาไดเรียนตอ และรักษาที่นาของ
พอไว. 

โครงสรางการดําเนินเร่ือง (Plot Structure) 
(องก 1) 

ดาว สาวสวย ท่ีใฝฝนอยากมีชีวิต สุขสบายอยางคนเมือง และหลงใหลในแสงสี สิ่งยั่วยุตางๆ ทําให
เธอ ท้ิงครอบครัว และสังคมชนบท ท่ีดําเนินชีวิตอยางเรียบงายและสงบไปตามทางที่เธอคิดวาเหมาะสม 
และดีท่ีสุดแลว สําหรับเธอ ดาวเขากรุงเทพตามลําพัง และไดมาพบกับ เมย เพ่ือนสาวท่ีอายุรุนราวคราว
เดียวกัน ดาวถูกลวงกระเปา ทําใหไมมีเงินจายคาขาวท่ีกินไปแลว เมยมองภาพนี้แลวสงสาร เพราะคิดถึง
อดีตตนก็เคยเปนแบบน้ี จึงเขาชวยเหลือดาว และชวนไปทํางานดวย 

(องก 2) 
ดาวทํางานกับเมย เปนงานท่ีเธอเห็นวา เปนทางเดียวท่ีจะทําใหไดเงินมางายๆ และ เยอะๆ ในเวลา

สั้นๆ แบบท่ี คนท่ัวไปเรียกกันวา ขายตัว 
จากเด็กสาวบานนอก หนาตาใสซื่อ บัดนี้กลายเปนสาวสวย แตงตัวจัดจาน วาจาก็ฉะฉาน ทวงทา

ม่ันใจ ดาวหลงไหลอยูกับแสงสี และเงินทองท่ีเธอหามาแสนงาย แตก็ตองเเลกกับความสาว เรื่องเรียนท่ี
เธอตั้งใจไว ถูกลบหายไปจากวงจรชีวิต 3 ปแลวหนาท่ีเธอหลอมละลายตัวเอง ใหเขากับอีกสังคมหน่ึง จะ
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มีบางไหมหนอสักเสี้ยวนาที ท่ีดาวจะคิดถึงคนทางบาน... 
ดาวไดเจอกับวิทย เพ่ือนหมูบานเดียวกัน และเคยเรียนดวยกันมา โดยบังเเอิญ ท่ีปายรถเมย วิทย

ถามเธอวา ทําไมไมกลับไปงานศพแมของเธอที่เสียไปเมื่อปท่ีแลว คําถามของวิทยทําใหดาว ตัวสั่น มือชา 
ดวยความรูสึก เสียใจและสํานึกผิด เธอจากบานมาได 3 ปแลว แสดงวาแมตาย หลังจากท่ีเธอออกจาก
บานมาได 2 ป  

เธอกับแมไมมีโอกาสไดร่ําลากันเลย ดาวเสียใจมาก รองไหตลอด จนมาถึงหองพัก เจอกับเมย ท่ีน่ัง
รองไหอยู เมยบอกกับดาววา ไปตรวจเลือดมา หมอบอกวา เมย ติดเชื้อเอดส เมย ตัดสินใจกลับไปตายที่
บานเกิด ท่ีเธอจากมา ท้ังสองรองไหกอดกัน 

ขณะนั้น ดาวเอง ก็ไดตัดสินใจอะไรบางอยางแลวเชนกัน ถึงเวลาน้ี เธอก็ตองยอมรับกับตัวเองแลว
วา เธอคิดถึงบานเหลือเกิน คิดถึง พอ คิดถึงนองๆ คิดถึงชีวิตอันสุขสงบ ท่ีบานนอก ทองไรทองนา ท่ีเคย
วิ่งเลน 

หลังจากสงเมยขึ้นรถกลับไปบาน ดาวก็เดินแยกไปอีกทาง เพ่ือขึ้นรถ ในสมองของดาว มีแตความ
วาวุน คิดวา ท่ีบานจะตอนรับเธออยางไร พอจะโกรธเธอมากไหม นองคงโตขึ้นมาก  

เม่ือถึงหนาบานแลว ดาวเกิดความรูสึกกลัว สับสนมากขึ้น เม่ือใกลบริเวณบาน เสียงหมาเหา ดัง
ขึ้นๆ เธอจําไดวามันคือ ไอดางท่ีเธอเคยอุมตอนมันตัวเล็ก  

แมแตไดดางก็จําเธอไมได สักพัก ไก นองสาวคนเล็กของดาว วิ่งมา แลวตะโกนบอกพอวา พ่ีสาว
กลับมาแลว พรอมกับชวยเธอถือของเขาบาน  

ดาวเดินขึ้นบาน ภาพเบื้องหนา ทําใหนํ้าตารวงไหลออกมา พอท่ีเคยแข็งแรง บัดนี้ กลายเปนชาย
ชรา นอนบนฟูกเกาๆ รางกายซูบผอม ดาวกมกราบเทาพอ ในขณะที่พอ พยายามลุกขึ้น พอบอกดาววา
แมดาวเสียไปเมื่อปท่ีแลว ไมมีใครสงขาวถึงดาว เพราะไมรูท่ีอยู สวนตัวพอนั้น ปวยจากพิษของยาฆา
แมลง พอ เลาเร่ืองราวตลอดเวลา 3 ป ท่ีดาวหายไปจากบาน ใหเธอฟง ดาวนํ้าตานองหนา 

… 
ผานไปหลายเดือนแลว ท่ีดาวกลับมาอยูบาน ไก กําลังเรียน ชั้น ม.3 และเคยคิดอยากเขาเมือง

เหมือนพี่ดาว แตแมเสียซะกอน เธอเลยตองอยูดูแลพอ ในขณะที่ เกียรติ นองชายถัดจากเธอ บวชตั้งแต
แมเสีย และ ตั้งใจบวชเรียนตอ ซึ่งน่ันเปนอีกหนึ่งความภูมิใจของพอ ทุกเชาพอจะลุกขึ้นมาตักบาตรกับพระ
ลูกชาย 

ดาว รูสึกรันทดใจมาก เม่ือรูวา ไก นองสาว มีผลการเรียนดีมาตลอด สอบไดท่ีหน่ึงของหอง เธอ
หวังวาจะเรียนเปนหมอ 

ดาวมองเห็นชีวิตท่ีแสนสงบ เรียบงาย ทองไรทองนา ท่ีเธอเคยวิ่งเลน บานไมตองเชา ขาวไมตองซื้อ 
อากาศแสนบริสุทธ์ิ บัดนี้เธอถามตัวเองวา เธอทิ้งสิ่งท่ีสุดแสนมีคาเชนน้ีไปไดอยางไร  

ความเศรารันทด มาเยือนสามพี่นองอีกวาระหนึ่ง เม่ือพอตองมาตายจากพวกเขาไปอีกคน พระ
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เกียรติ บอกกับดาวและไกวา จะสึกออกมาดูแลท่ีนาตอจากพอ และสงไกเรียนหนังสือ สวน ไก ก็จะออก
จากโรงเรียน เพ่ือดูแลท่ีนาของพอ ไมอยากให พระพี่ชายสึก เพราะนั่นคือความภาคภูมิใจของพอ 

(องก 3) 
จากคําบอกเลาของนอง มันสรางความปวดราวลึกขึ้นในใจของดาว อยางสุดซึ้ง ณ หวงเวลาน้ัน 

ดาว ตองไมใชผูหญิงออนแอ อมโรค รอวันตาย แตเธอสามารถทําใหชีวิต ท่ีเคยผิดพลาด ใหมันมี
ความหมายขึ้น ดาวจําตองกลั้นนํ้าตา ไมใหนองๆ เห็น 

และบอกกับนองๆ วา เธอจะเปนคนดูแลท่ีนาของพอ และสงไกเรียนเอง. 
จบบริบูรณ. 
 




