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ความรักที่หายไป (Lost

Love)

ฉากเปดเรื่อง
เมืองรักนิรันดร แหงอาณาจักรนิรันดร (FOREVERLAND KINGDOM) ตั้งซอนทับอยูใน
ดินแดน เนเวอรแลนด (NEVERLAND)แตอยูคนละมิติสัมผัส ประชาชนในเมืองรักนิรันดร มีชีวิตความ
เปนอยู ดวยการบริโภค พลังงานจากความรัก ความรักในเมืองนี้ มีอยูทั่วไป ประชาชนสามารถบริโภค
ความรัก ผานทอใยสีขาวขุน ที่เชื่อมตอระหวางปลายทอดานหนึ่ง กับชองตอที่อยูดานหลังศีรษะ บริเวณ
ทายทอย กับปลายทออีกดานหนึ่ง ที่เชื่อมตอกับถังแคปซูล รูปขนมโดนัท ที่ติดแนบอยูกับหนาอกของแตละ
คน ความรักที่บรรจุอยูภายในนั้น จะดูโปรงใส ราวกับวาภายในนั้นวางเปลา
เมื่อพลังงานความรัก เริ่มเจือจางลง จนถึงระดับหนึ่ง ก็สามารถเติมเขาไปใหมได การเจือจางของ
พลังงาน ดูไดจากความโปรงใสของถังแคปซูล หากมีสีขาวขุนอยูในสัดสวนมาก นั่นหมายถึงวา ถึงเวลา
ตองเติมพลังงานไดแลว
มิฉะนั้น บุคคลผูนั้น ก็จะมีอาการเหมือนชายชราผูหนึ่ง ที่ดูซีดเซียว ไรเรี่ยวแรง เหมือนคนขาด
อากาศหายใจ หรือไมก็จะมีอารมณฉุนเฉียว โหดราย ดูนากลัว และทุบทําลายขาวของ แตไมมีอะไร
เสียหาย เพราะการกระทํา ที่เกิดจากการขาดพลังงานความรัก เปนเพียงภาพลวงตา ไมมีกําลังเพียงพอ ที่
จะทําใหสิ่งของตางๆ พังลงได แมแตเปลือกของไขไก
หนุมสาวคูหนึ่ง พากันเดินเขาไป ในศูนยรับฝากซื้อขายแลกเปลี่ยนความรัก พรอมดวย แคปซูล
โดนัท โปรงใสสะอาด สังเกตไดจาก หนาปทมวัดคุณภาพและปริมาณ ของพลังงาน อยูในระดับดีเยี่ยม
เพียงไมกี่นาที พวกเขาก็เดินออกมา ดวยรอยยิ้มมีความสุข สวนทางกับ กลุมวัยรุนชายหญิงอีกพวกหนึ่ง
พากันเดินเขาไปดวยความเรงรีบ แคปซูลของพวกเขา ดูขาวขุนมัว
ขณะที่ เด็กหนุมคนหนึ่ง กําลังถอดปลั๊กทอที่ดานหลังศีรษะ เสียบเขากับ ทอตอที่ชองบริการ เด็ก
สาวอีกผูหนึ่ง ถือการดบรรจุเงินอิเล็กทรอนิกสใบหนึ่งในมือ แตะการด เขาที่หนาสัมผัสของชองบริการ ที่
อยูถัดจาก ชองเสียบทอถายเทพลังงานความรัก หลังจากเติมพลังงานในแคปซูลโดนัท เรียบรอยแลว
เด็กชายผูหนึ่ง กําลังจับตามอง การซื้อขายพลังงานความรัก ของนักธุรกิจสองคน ในที่สาธารณะ
แหงหนึ่ง พวกเขาแลกเปลี่ยนผลประโยชนกัน ดวยการตอทอพลังงานของกันและกัน และใชการดแตะ
สัมผัสกัน เพื่อยืนยันการทําธุรกรรม ทุกอยางดูเปนธรรมชาติ และเปนภาพชาชินไปแลว สําหรับคนในเมือง
รักนิรันดร ที่สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยน พลังงานความรักไดอยางเสรี และกระทํากันไดทุกๆ หนแหง
เด็กชายผูนี้ รูดีวา พลังงานความรัก มีแหลงที่มาจากที่ไหนไดบาง นั่นคือเหตุผล ที่เขาตองออกมา
จากบาน เพื่อมาแสวงหาความรัก เชนเดียวกับคนอื่นๆ
พลังงานความรัก ที่คนในเมืองนี้ใชบริโภค สวนหนึ่ง ไดมาจากความประพฤติทางวัฒนธรรม ของแต
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ละคน อีกสวนหนึ่ง ไดมาจากการแลกเปลี่ยนซื้อขาย คนสวนใหญ จะสงยิ้มทักทายกัน กลาวทักทายกัน
แตะมือสัมผัสกัน บางก็เขาสวมกอดกัน นั่นเปนวิถีชีวิตปกติ ที่กอใหเกิดพลังงานความรัก พลังงานเหลานั้น
จะคอยๆ ไหลไปสะสมอยูในแคปซูลของแตละคน
นั่นเปนพลังงานเพียงเล็กนอย ความรัก จะเพิ่มพลังสูงขึ้น เมื่อบุคคลผูนั้น ประพฤติตนเปนผูเสียสละ
เพื่อผูอื่น หรือจิตอาสาเพื่อสวนรวม สิ่งที่กระทํานั้น ยิ่งถาเสี่ยงอันตราย และเปนประโยชนตอสวนรวมมาก
เทาใด พลังความรักก็จะเพิ่มสูงขึ้น ตามสัดสวน และนั่นคือ มูลคาแหงพลังงานความรัก ที่สามารถนําไป
แลกเปลี่ยนซื้อขาย ใหแกคนที่ขาดแคลน ไมวาจะผานศูนยกลางซื้อขายแลกเปลี่ยน หรือติดตอแลกเปลี่ยน
ดวยตัวเอง ก็ตาม พลังงานความรัก ถือเปนทรัพยสินสาธารณะของคนในเมืองนี้
องก 1
แสงโสม เปนลูกสาวคนเดียวของครอบครัวหนึ่ง และเปนเด็กเจาอารมณ ที่เอาแตใจตัว เพราะถูก
อบรมเลี้ยงดูมาอยางผิดๆ จากครอบครัว ของนักธุรกิจผูร่ํารวย ที่มุงสะสมเงินมากกวาความรัก เพราะคิด
วา ความรัก เปนสิ่งของที่ซื้อหามาเมื่อใดก็ได ถามีเงิน เมื่อโตเปนสาว แสงโสม จึงไดรับมรดกทางความคิด
จากคนรุนพอรุนแม อันเปนหายนะกรรมของเธอ ในเวลาตอมา
แสงโสม แตงงานกับนักธุรกิจหนุม ที่พอกับแมหมั้นหมายให และอยูกินดวยกัน สรางฐานะร่ํารวยตอ
ยอดจากคนรุนพอ ความร่ํารวยของเธอนั้น กลับเปนปญหาทางสังคมในเวลาตอมา เพราะเปนความร่ํารวย
ที่เกิดจากการเอาเปรียบคนอื่นมาทั้งสิ้น จนผูคนในเมืองนี้รูกิตติศัพท พฤติกรรมความเห็นแกตัว ของคนใน
ตระกูลนี้
ในความดี มักมีความชั่วซอนอยู และในหมูความชั่ว ก็มีความดีซุกซอนอยู แสงโสม ยังไมทิ้งนิสัยเดิม
กลับเพิ่มความเห็นแกตัวมากขึ้น และนั่นหมายถึงวา เธอยอมบริโภคพลังงานความรัก อยางสิ้นเปลือง และ
เพราะความร่ํารวยของเธอ ทําใหเธอคิดวา ความรัก เปนสิ่งที่เธอหาซื้อมาไดอยางงายดาย แตสามีของเธอ
ไมคิดเชนนั้น เขาพยามพูดหวานลอมใหภรรยาไดสติ เปลี่ยนความคิด ใหชวยลดความเห็นแกตัวลงเสียบาง
แตเธอก็ไมฟง สรางความเบื่อหนายใหแกสามี และคนรับใชมาตลอด
แสงโสม ใหกําเนิดลูกชายคนหนึ่ง ชื่อพาย เธอตั้งใจจะเลี้ยงดู ใหเขาเปนแบบที่เธอเปน แตเมื่อเด็กโต
ขึ้น เขากลับเปน ในสิ่งที่ตรงกันขามกับที่เธอหวัง
ชีวิตของแสงโสม เริ่มหักเห เมื่อลูกชายของเธอ อายุได 8 ขวบ สามีทนนิสัยเลวๆ ของเธอไมได จึง
ทิ้งเธอไป พอกับแมก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทั้งคู ปลอยใหเธอดูแลธุรกิจเพียงลําพัง คนรับใชใกลชิด ตาง
ทยอยพากันลาออกไป เพราะทนนิสัยของเธอไมได ธุรกิจก็เริ่มซบเซา คนทั้งเมือง รังเกียจพฤติกรรมที่เห็น
แกตัวของแสงโสมมากขึ้น แตแสงโสม ก็ยังตกอยูในความประมาท เพราะคิดวาทรัพยสมบัติ ที่พอแมเก็บไว
ให ยังมีอยูเยอะ มันมากพอที่จะหาซื้อความรัก ไดตลอดชาติ
แสงโสม กลายเปนสาเหตุแหงความวุนวาย ของคนในเมืองนี้ อยางที่ไมเคยมีมากอน
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ความเกลียดชังของผูคน เพิ่มทวีสูงขึ้น เมื่อแสงโสมออกจากบานเวลาใด และพบเห็นเธอที่ใด เธอก็
จะถูกคนรังเกียจ บางคนที่ทนไมได ก็สงเสียงดาทอ ขับไล ยิ่งนานวัน ผูคนก็บริโภคพลังงานความรัก สูง
มากขึ้นไปโดยไมรูตัว เพราะเหตุแหงความเกลียดชัง ซึ่งเปนอารมณ ที่ดูดกลืนพลังงานความรัก อยางสูญ
เปลา
และเปนเหตุให พลังงานความรัก ที่เก็บไวในคลังบริการรับแลกเปลี่ยนซื้อขาย ลดลงอยางรวดเร็ว
ความเกลียดชัง ทําใหแสงโสม รูสึกอึดอัด จนทําใหเธอไมสามารถ ออกจากบานไดเลย เธอจึงกักตุน
พลังงานความรัก ไวบริโภคในบาน จนเงินรอยหรอลงไป
สถานการณขาดแคลนพลังงานความรัก ของเมืองรักนิรันดร ก็กลับสูภาวะปกติ เมื่อแสงโสมหายไป
จากที่สาธารณะ แตแสงโสมกลับบริโภคพลังงานหนักขึ้น ราวกับติดยาเสพติด เพียงไมกี่วัน เธอก็บริโภค
พลังงาน จนหมดเกลี้ยง และไมสามารถหาพลังงานความรัก มาเติมไดอีกตอไป คนรับใชคนสุดทาย ก็เพิ่ง
ทิ้งเธอและลูกไป
องก 2
ในที่สุดครอบครัวของเธอ ก็ไมเหลือใครเลย นอกจาก พาย ลูกชายเพียงคนเดียว และเงินที่เก็บ
สะสมไวเปนกอนสุดทาย ก็ใกลจะหมดลง
เชาวันหนึ่ง หลังจากตื่นนอน เธอรูสึกออนเพลียอยางหนัก ภายในแคปซูลโดนัทของเธอ เต็มไปดวย
ควันสีขาว แตเธอกระหายความรักขนาดหนัก จึงตอทอพลังงานกับถังเก็บพลังงานใบใหญ ที่เธอซื้อมันไว
เมื่อหลายสัปดาหกอน แตไรผล แสงโสมทั้งออนเพลียทั้งโกรธแคน ที่ไมไดเสพสมดังใจ จึงอาละวาดดาทอไป
ทั่ว พาย สงสารแมมาก จึงบอกกับแมวา ใหรอสักประเดี๋ยว เขาจึงออกจากบาน เพื่อหาซื้อความรักมาให
แม
ผานไปไมนาน พายก็กลับมา พรอมดวยแคปซูลที่ใสสะอาด บนหนาอกของเขา พายรีบตอทอ
พลังงานของแม เขากับทอพลังงานของตน เพื่อถายเทความรักใหแม เธอรีบเสพความรักนั้นอยางมูมมาม
ชั่วครู เธอจึงรูสึกดีขึ้น แสงโสมดูดดื่มพลังงานความรัก ทามกลางหยาดน้ําตาของลูกชาย
ไมนาน เธอก็เสพความรัก จนหมดแคปซูล แสงโสม จึงเอาการดบรรจุเงินของตน สงใหลูกชาย
ออกไปหาซื้อใหม พาย มองการดบรรจุเงินของแม ดวยความเสียดาย และอาลัยเงินกอนสุดทาย ขณะที่
พาย ยังชักชาลังเลอยูนั้น เขาก็ถูกแมดุดา ใหรีบไปหาซื้อความรักมาอีกโดยเร็ว
พาย ออกไปเรซื้อความรัก มาใหแม เขาทําอยูเชนนั้นหลายวัน ในที่สุด เพื่อนบานก็รูความจริง วัน
หนึ่ง พาย ออกไปซื้อความรักในที่ชุมนุมชน เหมือนเชนทุกวัน แตคราวนี้ ไมมีใครขายให ดวยสาเหตุที่ แม
ของเขา เปนคนไมดี วันนั้น เขากลับบาน ดวยความรูสึกหอเหี่ยว แคปซูลบนหนาอกของเขา ยังมีควันขาว
ขุนอยูเต็ม
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เมื่อเขาไปหาแม พายจึงถูกแมดุดา แลวควาการดบรรจุเงินอีกใบ สงใหลูกชาย ออกไปซื้อความรักมา
ใหอีก แตพายรูสึกเสียดาย เพราะรูวานี่คือการดใบสุดทายแลว ถาเงินหมดคราวนี้ พวกเขาจะไมมีเงิน
เหลืออยูเลย
พายลังเลเหมือนคราวกอน จึงทําใหแมโกรธ และยิ่งโกรธ ใบหนาของแมก็ยิ่งซีดเซียว พายรูสึก
สงสารแมมาก เขาเชื่อแมอีกครั้ง คราวนี้ แสงโสมสั่งกําชับ ใหลูกชาย บอกแกคนทั่วไปวา แมของเขาเปน
คนดี แมของเขาเปนคนดี และไปในที่หางไกลออกไป ที่คนยังไมรูจักเบื้องหลังของเธอ
พายออกไป และทําตามที่แมสั่ง แตความชั่วรายของเธอ ไดแพรกระจายไปสูธารณะ อยางรวดเร็ว
ทุกคนรังเกียจ จึงไมขายความรักให
พายพยายามบอกแกคนเหลานั้นวา แมของเขาเปนคนดี ๆ พรอมกับเพิ่มราคาความรัก ใหสูงขึ้น แต
ก็ไมมีใครขายให พายจึงเดินกลับบาน ดวยความผิดหวัง โดยไมมีใครขายความรักใหเลย แมแตคนเดียว
เมื่อกลับมาถึงบาน พาย ถูกแมดุดาอีก เขารูสึกวา คราวนี้รุนแรงกวาทุกครั้ง หาวาเปนลูกอกตัญู
ที่ไมสามารถหาซื้อความรัก มาใหแมได พายเสียใจมาก จึงเดินรองไหออกจากบานไป ไปจนถึงโคนตนไม
ศักดิ์สิทธิ์ ที่อยูริมสระน้ําใหญ แลวก็รองไหคร่ําครวญ เพื่อระบายความทุกขใหเบาบางลง
รุกขเทวดา เห็นเขา และรูวา เด็กคนนี้เปนเด็กดี มีความกตัญู แตมีแมที่เลว รุกขเทวดา จึงแปลง
รางเปน เหี้ย ซึ่งมีสีผิวเปนทองคํา คอยๆ โผลขึ้นมาจากสระน้ํา แลวคลานเขาไปหาเด็กชาย พาย เห็นครั้ง
แรก รูสึกตกใจ แตพญาเหี้ยทองคํา ก็พูดปลอบโยนเขาวา เขาเปนเด็กดี ตองการหาซื้อความรักไปใหแม ใช
หรือไม ความตกใจหายไป ความประหลาดใจ เขามาแทนที่ พาย เริ่มรูสึกคุนเคย ที่เหี้ยพูดได และรูความ
ตองการของตน เหี้ยทองคํา จึงบอกกับเขาวา มันมีความรักที่จะมอบใหแมของเขา ไดมากเทาที่ตองการ
พายดีใจมาก จึงอุมเหี้ยไปใหแม
ทันทีที่แมเห็นลูกชาย อุมเหี้ยเขาบาน เธอรูสึกไมพอใจมาก พายบอกแมวา นี่เปนเหี้ยทองคํา และมี
ความรักจะเอามาใหแม แตคําตอบของลูกชาย กลับทําใหหญิงผูเปนแม โกรธหนักขึ้น เธอไมอาจมองเห็น
ผิวทองคํา ที่หอหุมเหี้ยตัวนั้น เธอจึงออกปาก ขับไลลูกชายออกจากบาน เพราะนําสัตวกาลีเขาบาน
แมวาพาย จะพยายามอธิบายความจริงใหแมฟง แตเธอก็ไมรับฟง ความโกรธถึงขีดสูงสุด แสงโสม
ดาลูกชาย ถึงขึ้นตัดขาดความเปนแมลูกกัน และขับไลไสสงลูกชาย ใหออกจากบานอยางไมไยดี พายรูสึก
เสียใจมาก แตเขาไมโกรธแม เขาจึงอุมเหี้ยทองคํา กลับไปไวที่เดิม และรองไหเสียใจหนักขึ้น
พญาเหี้ยทองคํา รูสึกสงสารเด็กชายมาก จึงปลอบใจพูดกับเขาวา อยาเสียใจไปเลย พญาเหี้ย ขอ
อาสาเอาความรัก ไปใหแมของเขาดวยตัวเอง โดยขอใหเด็กชาย รออยูที่ใตตนไมศักดิ์สิทธิ์นี้ พายตอบตกลง
หลังจากเหี้ยทองคํา หายไปราวชั่วโมงเศษ พาย ก็เห็นรางของแมเดินมาแตไกล เขาดีใจมาก และคิด
วา แมคงใหอภัยเขาแลว จึงมาตามใหกลับบาน ดวยความดีใจ ทําใหเด็กชายลืมเหี้ยทองคําไปชั่วขณะ
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พายรีบวิ่งไปหาแม แตพอผานพนพุมไมใหญ รางของแมก็หายไป เขาเขาใจวา แมคงไปรออยูที่บาน
พายจึงรีบมุงหนากลับบานทันที
องก 3
เมื่อพายกลับไปถึงบาน เขาไมพบแม นอกจาก เหี้ยธรรมดาตัวหนึ่ง คลานออกมาจากใตเตี่ยงนั่ง ที่
มุมหนึ่งของบาน มันหยุดมองดูเด็กชาย เขาเพิ่งระรึกขึ้นไดวา พญาเหี้ยทองคํามาที่บาน เพื่อเอาความรักมา
ใหแม แตเหี้ยทองคําหายไปแลว มีแตเหี้ยอีกตัวหนึ่งมาแทนที่
ดวยความดีใจ ที่แมใหอภัย เขาจึงหันเหความสนใจไปที่แม พายรองเรียกหาแมอยูนาน ก็ไมพบ
เด็กชายเดินตามหาแม ทุกซอกมุมของบาน ทุกยางกาวของเด็กชาย เหี้ยตัวนั้นจะเดินตามเขาไป ราวกับจะ
บอกอะไรบางอยางแกเขา น้ําตาของมันไหลอาบแกม แตพายไมทันสังเกตเห็น
ในที่สุด พายก็รูวา เหี้ยตัวนั้น คือแมของเขา พายรูสึกเสียใจและสงสารแมมาก จึงเดินเขาไปโอบ
กอดแม ที่อยูในรางของเหี้ย เขาบอกกับแมวา ถึงแมรางของแม จะเปนสัตวเดรัจฉาน เขาก็ยังรักแม แมไม
ตองไปซื้อความรักจากใคร ลูกชายนี่แหละ จะเปนผูใหความรักแกแมเอง ซึ่งเปนรักบริสุทธิ์อยางเต็มหัวใจ
แสงโสม ในรางของเหี้ย รูสึกเสียใจในความชั่วชาของตน ที่ทําผิดพลาดมาตลอด เธอไมสามารถบอก
หรืออธิบายความรูสึกใดๆ ใหลูกชายรับรูไดเลย แมแตคําขอโทษ เธอไดแตรองไหเสียใจไมหยุดหยอน น้ําตา
ไหลพรากออกมา จากดวงตาของเหี้ย ราวกับสายน้ําไหลในลําธาร
และแลว ก็เกิดปรากฏการณสิ่งหนึ่งขึ้น... น้ําตาของเหี้ย ไดสลายกลายเปนพลังงานความรัก ไหล
เขาไปเก็บอยูในแคปซูลของพายจนเต็ม นับวาเปนพลังงานความรัก ที่ใสสะอาดและเขมขนที่สุด ที่พายเคย
พบ
พาย รูแลววา แมวาแมจะทําสิ่งไมดีมาตลอดชีวิต แตแมก็สํานึกผิดแลว มันเปนความสํานึกดี ของ
ผูหญิงชั่วคนหนึ่ง ที่ตองแลกมาดวยน้ําตา น้ําตาที่มาจากความรักของแม ที่มีตอลูก
ตั้งแตนั้นเปนตนมา ความเศราโศกเสียใจ ก็ครอบงําเหี้ยอยูตลอดเวลา และทุกครั้งที่มันเสียใจ น้ําตา
ของมัน ก็จะหลั่งไหลออกมาไมขาดสาย และสลายกลายเปนพลังงานความรักใหลูกชาย
วันรุงขึ้น พายก็เอาความรัก ออกไปเรขาย มันเปนพลังงานความรัก ที่มีคุณภาพดีที่สุดและเขมขน
ที่สุด กวาทุกคนในเมืองนี้ ... พาย จึงไดอาศัยพลังงานความรัก ที่เกิดจากน้ําตาของเหี้ยผูเปนแม เปนทุน
เลี้ยงชีพ ไปจนกระทั่งสิ้นอายุขัย
จบ
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ขอมูลเกี่ยวกับเรื่อง (Title

information)

ผูเขียน: ดิน หิน ฟา (สูดิน ชาวหินฟา)
ความยาวเรื่อง: 100 นาที
แนวคิดของเรื่อง

(theme)

ที่ใด มีความรัก ที่นั่น ยอมมีการให และเปนการให ที่ไมสามารถประเมินมูลคาแลกเปลี่ยนได
ความรัก เปนพลังงานของนามธรรม ที่มนุษยผูปรารถนาถือครอง พยายามจะตีมูลคา ใหสามารถ
แลกเปลี่ยนกับเงิน หรือวัตถุสิ่งอื่นได มนุษยบางคน ไดประเมินคุณคา ของความรัก เปนแควัตถุ
สิ่งของ ที่ซื้อขายกันไดดวยเงิน นั่นคือปญหายุงยาก ที่เขากําลังเผชิญอยู
แนวภาพยนตร

(genre)

ชีวิต–แฟนตาซี (animation–drama–fantasy)
เรื่องยอ

(synopsis)

ความรัก ในเมืองรักนิรันดร แหงอาณาจักรนิรันดร ไดถูกแปลงเปนพลังงาน เพื่อการบริโภค
แสงโสม สตรีผูมีฐานะร่ํารวยจากการเอาเปรียบผูอื่น จนผูคนรังเกียจ และตางพากันขับไล จน
เธอไมกลาออกจากบาน เธอจึงใชใหลูกชายวัยแปดขวบ ออกไปซื้อความรักมาให และเมื่อ
ชาวบาน รูเขา ก็ไมขายความรักให เธอจึงดุดาลูกชาย ที่ไมสามารถหาซื้อความรักมาใหแมได
ลูกชายเสียใจ จึงไปรองไหระบายความทุกข กับตนไมศักดิ์สิทธิ์ เทพแหงตนไม เห็นเหตุการณ
รูสึกสงสารเด็กชาย ที่เปนลูกกตัญู แตมีแมเลว จึงอาสาชวยแกปญหาให ในที่สุด แสงโสม ผู
กระหายความรัก รูสึกสํานึกผิด แตเธอตองแลกความรักนั้น ดวยน้ําตาของเธอเอง.
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