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บทโครงราง (Story Outline) 
ภาพยนตร เร่ือง “พลังรัก พลังชีวิต” (alive) 

 
ผูเขียน: สูดิน ชาวหินฟา, film school.  โทร. 08–9644–1048 
ความยาวเรื่อง:  100 นาที 
วัน เดือน ป:  22 ตุลาคม 2555 
แนวคิดของเรื่อง (theme) :  

อารมณรักของหญิงชาย ท่ีมีความผูกพันซึง่กนัและกันอยางลึกซึ้ง ยังคงดําเนินตอไปจาก “พลังรกั” 
ท่ียังฝงแนนอยูในสวนลึกของจิตวิญญาณ แมวารางท่ีแทจริงของพวกเขาจะไรตัวตน 

แนวภาพยนตร (genre) :  
ชีวิต–จิตสยองขวัญ (drama–psychological horror) 

ประโยคหลกั (premise):  
เกิดอะไรขึ้น เม่ือ นาค และ มาฆ สองสามีภรรยา รูตัววาพวกเขาตายแลว ขณะท่ีความรกัของ 
พวกเขายังสะสางไมจบ 

เรื่องยอ (synopsis): 
นาคอนงค หรอื นาค เจาหนาท่ีพิเศษของสถาบันดานพันธุกรรม และเปนคนรักของ รอยเอก มาฆวตัร 
หรือ มาฆ เธอมีเพ่ือนสาว ชือ่ ศศิประพิน หรือ ศิ แต ศิ แอบหลงรัก มาฆ นาค กับ มาฆ 
จึงตัดสินใจแตงานกัน เพ่ือแกปญหารักสามเสา ตอมา มาฆ ไปรวมรบกบัประเทศพันธมิตรท่ีตางแดน 
ขณะท่ี นาค ทองไดหาเดือน 

 นาค คลอดลูก ดวยการผา ขณะท่ี มาฆ ตองตอสูเอาชีวติรอดจากการถกูโจมตีของฝายศัตรู 
หลังสงครามยตุิ ทหารไทยทีถู่กสงไปรบท้ังท่ีมีชีวิตรอด และเสียชีวิต ถกูสงกลับประเทศไทย มาฆ 
ดีใจรีบกลบัไปหา นาคและลกู ท้ังสองดื่มดํ่าความรกั ไดเพียงหาวัน ปญหาความรักและความหึงหวง 
เขามาสรางรอยราวใหแกพวกเขา จน มาฆ ตองหนีออกจากบาน 

 มาฆ เสียใจอยางสุดซึ้ง เม่ือรูวา นาค เมียรกัตายแลว ตั้งแตเขายังอยูในสมรภูมิรบ เม่ือหาวันกอน 
ขณะเดียวกัน นาค ก็รูสึกสับสน เม่ือรูวา มาฆ ผัวรัก เสยีชีวิตในสนามรบเม่ือหาวันกอนเชนกัน 
กอนท่ีเธอจะพบเขา 
 

โครงสรางการดําเนินเร่ือง (Plot Structure) 
องก 1  เริ่มเรื่อง (เวลา 10 นาที) 

น.ส.นาคอนงค บุศยประเวศ หรือ “นาค” ตําแหนงเจาหนาท่ีพิเศษ ประจําสถาบันขอมูล 
พันธุกรรมมนุษยแหงชาต ิซึ่งตั้งอยูในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เธอจึงไดรับสิทธิพิเศษจากหมอใหญ 
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ซึ่งเปนผูอํานวยการสถาบัน เขารับการตรวจสอบและทําบันทึกทะเบียนประวัติพันธุกรรม (Genome 
mapping) เพ่ือคนหาสาเหตคุวามเจ็บปวยในอนาคต ผลปรากฏวา เธอเปนโรคมานตาแพแสง 
อาการของโรคจะรุนแรงขึ้น เม่ือมีอายุประมาณปท่ี 25 และเธอก็เก็บเรื่องนี้ไวเปนความลับ 

นาค เปนคนรกัของ รอยเอก มาฆวตัร อุดมสุข หรือ “มาฆ” เธอมีเพ่ือนสนิทท่ีทํางานดวยกัน 
แตทํางานในสวนท่ีเปนโรงพยาบาล ชื่อ ศศิประพิน หรือ “ศิ” แต ศิ แอบหลงรัก มาฆ และแอบเปนชูกัน 
โดยที่ นาคไมรู  

ความสัมพันธของคนท้ังสาม เริ่มกอตัวตั้งแตพวกเขาเปนนักเรียนแพทย ซึ่งเรียนดวยกนัตั้งแตปหน่ึง 
จนกระทั่งจบ และทํางานในสถานที่ท่ีอยูไมหางกัน ดังน้ัน ระหวางเพื่อนกบัคนรัก ทําใหพวกเขาแยก 
ความรูสกึออกจากกันไดยาก 

ป 2016 พมา กับ จีน เผชิญหนากัน กรณพิีพาทอํานาจเหนือดินแดนแนวตะเข็บชายแดน 
ท่ีเปนแหลงนํ้ามันปโตรเลียมแหลงสุดทายในภูมิภาคน้ี จีน กับ ไทย มีสนธิสัญญาแลกเปลี่ยนเทคโนลีย ี
ชีวภาพกันอยู และรอยเอก มาฆวัตร ก็เปนผูเชี่ยวชาญดานน้ี เขาสังกัดสาํนักพัฒนาเคมีชีวภาพเพื่อสันติ 

จุดหักเหหลัก 1: (main plot point I) 
เพื่อยุติปญหารักสามเสาระหวาง มาฆ นาค และ ศิ มาฆ จึงตัดสินใจแตงงานกับ นาค 

เขาคิดจะซื้อเรือนหอในหมูบานชลประภา ซึ่งเปนหมูบานจัดสรรของ คุณธนา เพ่ือนสนิท 
เพ่ือเปนของขวัญแตงงาน แตเธอหามไว ขออยูบานทาวนเฮาสไปกอน เพราะสะดวกในการไปทํางานมากกวา 

สงครามระหวาง พมา กับ จีน ก็เกิดขึ้น พมา เปนฝายเปดศึกกอน ดวยการใชอาวุธเคมีชวีภาพ 
 

องก 2 ดําเนนิเรื่อง (เวลา 85 นาที) 
นาค แตงงานกัน มาฆ แลว แต ศิ ยังทําใจไมได และไมอาจเลิกรากบั มาฆ ได 

เธอจึงเปนฝายรุกมากกวา จนผูชายอยาง มาฆ ไมอาจหกัหามใจได วันหน่ึง เรื่องชูสาวรูไปถึง นาค 
ในขณะที่เธอทองไดสี่เดือน ความขัดแยงระหวาง มาฆ กบั นาค ปะทุขึ้นมาอีกครั้งหน่ึง 
และไมรูวาจะตดัสินปญหาอยางไรด ี

สงครามระหวาง พมา กับ จีน ยังคงดําเนินตอไป ดูเหมือนวาประเทศใหญอยางจีน ประสบปญหา 
อยางหนักเรื่องอาวุธเคมีชีวภาพ จึงรองขอความชวยเหลือจากไทย ทานนายพลยุทธ พรอมดวย รอยเอก 
มาฆวัตร ไดรับคําสั่งใหไปรวมรบกับทหารฝายจีน มีภาระกจิสําคัญคือ วิเคราะหหาสารเคมีชีวภาพเพื่อตาน 
การทําลายลางของอาวุธชีวภาพจากฝายศัตรู 

เรื่องราวบาดหมางใจกัน ระหวาง มาฆ กับ นาค ยุตลิงชัว่คราว ความรูสกึหวงหาอาลัยรัก ของสอง 
สามีภรรยา ก็เขามาแทนที่ มาฆ มารูวาเมียทอง ก็ตอนออกเดินทาง ยิ่งสรางความหวงอาลัยขึ้นอีกหลายเทา 
นาค เองก็เศราไมแพกัน เพราะไปสงครามคราวน้ี ไมแนใจวาจะรอดกลับมาหรือไม ในขณะที่ ศิ ก็รูสึกใจเสีย 
เชนกันท่ี มาฆ ไดรับคําสั่งแบบกะทันหันเชนน้ี  

ปญหาทุกอยางท่ีคางคาใจ ตองยุติไวกอน โกรธกันเกลียดกันไปกไ็มมีประโยชน ศิ มาขอ คืนดีกับ นาค 
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เธอเห็นวาเปนเพื่อนรักกัน จึงใหอภัย 
เธอ กับ มาฆ ติดตอคุยกันตลอดทางโทรศพัทบาง จดหมายบาง จนกระทั่ง นาคทองไดเดือนท่ี 8 

สายตาเริ่มสูแสงไมไหว ทําใหเธอออกไปขางนอกลําบาก มาฆ รูสึกหวงภรรยามากที่สุด 
แทบจะปฏิบัติภารกิจไมได 

คืนวันหน่ึงฝนตกหนัก นาค เจ็บทองคลอด บังเอิญพ่ีเลี้ยงก็ไมอยู เธอตองชวยเหลือตวัเอง 
อยูหลายนาที พยายามโทรศพัทถึง ศิ หลายครั้ง แตสายไมวาง พอ ศิ รูเรื่องเขา จึงรีบพา นาค 
ไปโรงพยาบาลโดยดวน นาค เจ็บปวดทรมานมากเพราะเด็กไมกลบัหัว และรางกายเริ่มออนแอจากโรค แพ
แสง รวมท้ังเธอขาดความชวยเหลือนานเกินไป พอไปถึงหองฉุกเฉิน นาค ทนความเจ็บปวดไมไหว 
กอนสิ้นใจ นาค นึกถงึสามีอยากใหเขากลับมาดูใจกอนตาย 

มาฆ กําลังปฏบิัติภารกิจในหองแล็บกลางสนามรบ ทามกลางสายฝน แสงจากฟาแลบ สรางภาพลวง
ตา ทําใหเขามองเห็น เมียรักอุมทองมาหาเขา 

ท้ัง นาค และ มาฆ ตกใจตื่นกลางดึก ในเวลาใกลเคียงกัน 
วันรุงขึ้น นาค จึงเลาความฝนใหหมอใหญฟง หมอใหญจึงตรวจสอบประวัติการเจ็บปวยของเธอ 

ในฐานขอมูลจีโนม ใหละเอียดอีกครั้ง พบวา นาค มีอายใุกลเลข 25 แลว และพบอีกวา โรคมานตาแพแสง 
ถายทอดถึงลกูในทองดวย การคลอดลูกเองสุมเสี่ยงกวาท่ีจะไมรอดทั้งแมและลูก เน่ืองจากผูปวยจะสญูเสีย 
พลังงานไปมากจากโรคแพแสง หมอจึงแนะนําวาใหผาเด็กออก จะเสี่ยงนอยกวา  

นาค ยอมตกลงใหหมอผาเอาลูกออก ปรากฏวา เธอไดลกูชายสมความตัง้ใจ 
ท่ีสนามรบชายแดน จีน พมา เกิดการสูรบอีกระรอกหนึ่งตอนค่ํา ระเบิดตกลงขางหองแล็บท่ี มาฆ 

ประจําการอยู ขาวของเสียหาย ระหวางเก็บกูหองแล็บใหกลับคืนดังเดิม มาฆ เห็น นาค อุมลูก ฝาหมอก 
ควันระเบิดเขามาหาเขา เขาตกใจมากจนแยกไมออกวาน่ีมันฝนหรือจริง 

หลังผาตัด ศิ สง นวล ใหมาเปนเด็กรับใชท่ีหองพัก ซึง่เปน town house ท่ีเธอเชาอยูใกลๆ 
กับท่ีทํางาน ตอนน้ีสายตาของ นาค เริ่มสูแสงไมไดแลว โดยเฉพาะกลางวันท่ีมีแสงแดดจัด เธอจึงตอง 
อยูในบานท่ีมีสภาพแสงนอยๆ โดยอาศัยมานหนาตางกรองแสงแดดจากขางนอก ถาจะออกไปขางนอก 
ตองสวมแวนตาดํา  

นาค แอบรูความสัมพันธ ระหวาง ศิ กบั มาฆ จากคําบอกเลาของ นวล ทําใหเธอรูสึกไมสบายใจ 
ท่ีแผลรักเกากาํเริบขึ้นมาอีกแลว 

กลางคืน มีขโมยขึ้นบาน ทําลายหนาตางและผามาน ขาวของถูกขโมยไปหลายชิ้น มาฆ รูขาว 
เกรงภรรยาจะไมปลอดภัยอีก เขาจึงโทรศัพทบอกทําสัญญาซื้อบานหลังเดิมกับ คุณธนา แลวให นาคกบัลูก 
และ นวล ไปอยูท่ีบานหลังใหม พรอมทํามานใหมใหหนาและมิดชิดกวาเดิม  

เม่ือยายบานเสร็จ นวล ก็หายไปโดยไมบอกกลาว โทรไปถาม ศิ ก็ไมไดความ ขาวของในบาน 
ก็มีไมครบ ยงัขาดของใชท่ีจําเปนหลายอยาง ท้ังผาออม ของกิน นาค จึงอยูอยางลําบาก เธอโทรศัพท 
ขออนุญาตคุยกับ มาฆ แตเสยีงขาดๆ หายๆ เพราะ มีการสูรบกันอยางหนัก 

ท่ีสมรภูมิรบ ทานนายพล เห็นวาเสี่ยงเกินไปท่ีจะอยูท่ีน้ัน 
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จึงสั่งอพยพทหารไทยและหองแล็บเปนการดวน ขณะท่ีถูกซุมโจมตีดวยระเบิดจากฝายศตัรูเปนระยะๆ 
นาค ยายมาอยูบานหลังใหมไดเพียงสองวัน ไมคอยรูเรื่องราวภายนอกบาน เพราะเธอจะเก็บตัว 

อยูแตในบาน โดยเฉพาะกลางวันทุกอยางดูเงียบสงบไปหมด เธอรูสึกวาผูคนในหมูบาน คงออกไปทํางาน 
กันหมด พอตกกลางคืน จึงมีเสียงครกึครื้นขึน้มาบาง ตอนหัวคํ่า นาค ติดประกาศรับสมัครแมบานท่ีรั้วบาน 
ไมนาน มีหญิงวัยกลางคน มาสมัคร เธอแนะนําตัวชื่อ ปรางคทิพย หรือ แมปรางค บานอยูติดกันน่ีเอง นาค 
จึงรับเธอใหเปนแมบาน 

นาค บอกสาเหตุท่ีตองปดมานหนาตางประตูใหมิดชิด เพราะท้ังเธอและลูก เปนโรคแพแสง อนุญาต 
ใหใชหลอดไฟหรี่หรือแสงจากเทียนไขเทาน้ัน และหามเปดมานหนาตางไวเด็ดขาด โดยเฉพาะกลางวัน 
งานบานทุกอยาง เชน ซื้อของ ทําอาหาร ซกัผา นาค ตองพึ่งพา แมปรางค ทุกเรื่อง ทําใหเธอรูสึก 
สะดวกสะบายขึ้น 

กลางวัน มีเด็กสองคน แอบมาเลนท่ีขางบาน เอากอนหินปาใสหนาตาง แมปรางค จึงรูดมานหนาตาง 
ออกดู เด็กเห็นเขา ก็ตกใจวิ่งหนีไป ท่ีเห็นมานหนาตางเปด แมปรางคจึงถกูดุอยางรุนแรง วาอยาเปดมาน 
หนาตางขณะท่ีเธอและลูก ยังอยูในบาน เสียงดุ ทําใหแมปรางครูสกึกลัว เพราะเธอยังไมเคยเห็น คุณผูหญิง 
ดุอยางน้ีมากอน 

วันท่ีหา เธอทราบขาววา หนวยทหารไทยที่ไปรบถกูเรียกตวักลบั นาค ดีใจท่ีจะไดพบหนาสามี 
ท่ีสนามบินดอนเมือง เวลาทุมตรง มีขบวนแหรับศพเหลาทหารไทย ทันทีท่ีลงจากเครือ่งบิน มาฆ 

เดินลงจากเครือ่งบิน มองไปที่ขบวนแห คิดวาเขาโชคดีท่ีรอดชีวิตกลบัไปหาลูกและเมีย 
มาฆ ตรงไปขึ้นรถแท็กซี่ คนขบัแท็กซี่กําลังโทรศัพท และถกูเรียกใหไปรับผูโดยสารที่หมูบานชลประภา 

มาฆ จะไปทางนั้นพอดี เขาจึงควากระเปาแลวขึ้นรถ รถเคลือ่นออกจากอาคารผูโดยสารขาออก มุงไปทาง 
เขตพระโขนง 

รถแลนสูถนนหลักของหมูบานชลประภา ถึงหนาบานหลังหน่ึง มีแมวดําวิง่ตัดผาน รถเบรคกระทันหัน 
ไปชนกับฟุตบาท รถเสยีหายเล็กนอย คนขับแท็กซี่โกรธมาก จึงพูดโทรศัพทเลาเหตุการณใหผูโดยสาร 
ท่ีจะไปรับวา อาจไปถงึชาหนอย มาฆ มองเห็นปายชื่อบาน เปนชื่อของตนกับ นาค จึงขอลงจากรถ 
และทิ้งเงินคาโดยสาร ไวท่ีเบาะหลัง จากน้ัน รถแท็กซี่กว็ิง่ออกไป 

คืนน้ี ชางเปนคืนท่ีมีความสุขท่ีสุดของครอบครัว มาฆ และ นาค ตางช่ืนชมลูกชายของตน 
เกือบคอนคืน 

รุงเชา ผาออมหมดพอดี มาฆ จึงขับรถออกไปซื้อท่ีปากซอย เขารูสึกแปลกใจที่หมูบานน้ี 
ผูคนตอนกลางวันหายไปไหนกันหมด เขาขับรถออกไปเกอืบถึงปากซอย พบรานขายของ จึงจอดรถ 
เปดประตูเขารานไป เขารูสึกแปลกใจที่ไมเห็นมีเจาของราน มีแตเคานเตอรวางเปลา มาฆ จึงถือโอกาส 
เขาไปเลือกสินคาท่ีชั้นวางของ 

คนขาย ซึ่งกําลังมุดเก็บของท่ีใตเคานเตอร โผลหนาขึ้นมา เห็นประตูรานขยับ ก็รูสึกแปลกใจเชนกัน 
ขณะท่ี มาฆ เลือกหยิบผาออมใหลูก อยูอีกมุมหน่ึงของราน คนขาย ก็มุดเก็บของท่ีใตเคาเตอรตอ 

มาฆ ถือสินคามาท่ีเคานเตอร เห็นไมมีใคร จึงเอาเงินวางไวบนโต แลวกลบัไปเลือกของสาํหรับตนเอง 
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เปนเวลาเดียวกับท่ีเจาของรานผุดลุกขึ้นมาเพราะเมื่อยทั้งๆ ท่ียังเก็บของไมเสร็จ เห็นเงินวางอยู 
รูสึกแปลกใจ วาใครเอาเงินมาวางไว ... มาฆ ไดของแลวมาที่เคานเตอร เห็นเงินท่ีตนวางอยู เลือน
หายไปกบัตา เขาถึงกับสะดุงตกใจวา ท่ีรานน่ีมีผีหลอกกลางวัน จึงรีบเดินออกจากรานไป  

[จุดหักเหหลัก 2: (main plot point II)] 
อีกสองวันถัดมา นาค สังเกตเห็นอาการเฉื่อยชาของสามี แตกลบัโทรศัพทบอยขึ้น ภาพเกาๆ ท่ี นวล 

สาวรับใชคนกอนเคยเลาใหฟง ก็ผุดขึ้นมาเตม็หัว ท้ังสองมีปากเสียงกัน มาฆ โกรธเมีย ท่ีไมเขาใจและ 
ไมไววางใจ จึงขับรถออกจากบานไปในตอนใกลคํ่าโดย นาค ก็ไมรูสาเหตุ ปลอยใหเธอจินตนาการไปเอง 
แนละ เธอคิดวา มาฆ ตองไปหา ศิ แนนอน พวกเขาคงนัดไปนอนดวยกันท่ีไหนสักแหง 

เปนจริงดังท่ี นาค คิด มาฆ ขบัรถตรงไปยังโรงพยาบาล 
ท่ีหนาบานตอนทุมตรง มีเสียงกริ่งประตู ผูมาเยือนคือ ทานนายพล ถือหนังสือสําคัญมาดวยตนเอง 

ขอพบ นาค แลวแจงขาวการตายของ มาฆ ใหเธอทราบ นาค รับอารมณไมถูก ท้ังแคนใจ ท้ังประหลาดใจ 
ท้ังโกรธ หาวาทานนายพลโกหก มาฆ เพ่ิงขบัรถออกจากบานไปเมื่อตอนหัวคํ่า เขาจะตายไดอยางไร 
ทานนายพลจึงยื่นหนังสือให นาค เธอรับมันไวโดยไมดูดวยซ้ํา เพราะอยูในภาวะท่ีรับเหตุการณรายๆ 
น้ียังไมได ทานนายพลเห็นวาเสร็จกิจแลว จึงลากลับ 

มาฆ เดินตรงเขาไปในอาคารโรงพยาบาล เห็น ศิ กําลังพูดคุยกับหมอสองสามคน ใกลกับเตียงคนไข 
รายหนึ่ง ในหองผาตัดทําคลอด เสียงหมอถกเถียงกัน ถงึความผิดพลาดการผาตัดครัง้น้ัน 

เพ่ือใหหายของใจ นาค จึงควาโทรศัพท โทรหา มาฆ ทันที 
[เหตุการณจุดสูงสุดของเรื่อง (climax)] 
มาฆ มองเห็นศพท่ีนอนอยูบนเตียง และหอผาท่ีวางอยูใกลๆ เห็นปายชือ่ และใบหนาผูตาย ซึง่ก็คือ  

นาค เมียรักนัน่เอง เขารูสึกตกใจมาก เปนเวลาเดียวกบัท่ีมีเสียงโทรศัพทเขา เขาจึงรับสาย เสียงรองไห 
สะอึกสะอื้นเชิงขอโทษ ทําใหนํ้าตาของ มาฆ ไหลพรั่งพรูออกมา น่ันคงเปนเสียงของวิญญาณรักของ นาค  
เขาเศราเสียใจอยางสุดซึ้ง ท่ีตองมาเสียเมียและลูกไปอยางไมคาดฝน เขาไมรูตัวดวยซ้ําไปวา ตลอดสามวัน 
ท่ีเขาอยูในบานกับนาคและลกู น่ันเปนเพียงภาพของวิญญาณคนรักเทาน้ัน  

หมอ พูดกับ ศิ วา ทางโรงพยาบาล คงเกบ็ศพไวไดนานเพียงเทาน้ี คงตองปลอยใหญาตมิารับไป 
พรอมกับ ศพของสามี รอยเอก มาฆวัตร ศิ ไดยินดังน้ัน ถงึกับเบนหนา แอบรองไห 

เม่ือสายตาของ ศิ สบกับสายตาของเขา ก็ยิง่สรางความปวดราวและสบัสนใหกับเขามากยิ่งขึ้น 
นาค ยังคงรองไหรําพันรําถึงถงึความรกัในอดีตกับ มาฆ ไมหยุดหยอน เสียงจากทีวีออกขาวการเสยี 

ชีวิตของนายทหารไทยที่สงไปรบ มีรายชื่อของ ทานนายพล และ รอยเอก มาฆวัตร อุดมสุข อยูดวย 
ขณะท่ีเธอเองเหลือบมองไปทีต่ราประทับบนหนังสือ มันคือวันเวลากอนหนาน้ี 9 วัน นํ้าตาก็ไหลพรัง่พรู 
ไมขาดสาย รูสกึสับสนกับสภาพของตนเองและลูก ทําใหเธอจินตนาการภาพของเหตุการณ 
ท่ีสนามบินดอนเมือง ขบวนแหรับศพ มีศพของทานนายพล และศพของ มาฆ อยูในขบวนแหน้ันดวย 
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องก 3 สรุปทายเรื่อง (เวลา 5 นาที) 
งานศพท่ีวัดแหงหน่ึง โรงศพถกูตั้งคู มีภาพถายของ นาค และ มาฆ วางคูกัน 
เด็กสองคน แอบมาเลนท่ีหนาตางบานของ มาฆ เห็นมานหนาตาง เปดไดเอง ก็รูสึกตกใจถูกผีหลอก 

กลางวัน จึงพากันวิง่ขามรัว้ไปอีกบานหลงัหน่ึงท่ีอยูถัดไป และแอบเขาไปในบาน ดวยความกลวั แตสถานท่ี 
ท่ีเด็กสองคนนั่นยืนอยู ขางหลังเปนกรอบรปูถายของหญงิเจาของบาน หนาตาเหมือน แมปรางค 

เด็กสองคนตกใจตะโกนรองลัน่ เม่ือคนในรูปถาย ยื่นหนาออกมาทักทาย. 
จบ. 

 

 

แรงบันดาลใจที่คิดเรื่องนี้:  
ตํานานนิยายของยุโรป เรื่อง เจาหญิงสโนวไวท กับคนแคระทั้งเจ็ด 
ถูกสรางข้ึนมาหลากหลายรูปแบบ การเลาเรือ่งก็ไมซ้ํากัน นักสรางรุนหลงัๆ 
มักจะหยิบยกเกร็ด หรือตอนใดตอนหนึ่ง มารอยเรียงเลาเรือ่งเสียใหม หรอื 
หนูนอยหมวกแดง ก็เชนเดียวกัน แตทําไม ภาพยนตรไทย จึงไมคิดจะทํากัน  
แมนาค พระโขนง จะสรางกี่รุนๆ ก็เคาโครงเหมือนเดิมทุกประการ นาเบือ่ 
ยุคน้ีเปนยุคสื่อสารไรพรมแดน + ยุคดิจิตัล + ยุคปญญาประดิษฐ 
ผมจึงคิดเรื่องราวข้ึนมาใหม อาศัยเคาโครงชือ่ตัวละคร แมนาค พระโขนง 
มาเลาเรื่องเสียใหม ในป ค.ศ.2016 แมมันจะไมคอยนากลวั แบบผไีทยๆ 
แตมันสรางความประหลาดใจใหกับคนดูอยางนาอัศจรรย จนคนดูแยกไมออกวา 
ท่ีแทผีหรือคน 
22 ตุลาคม 2555 

 




