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บทโครงราง (Story Outline)  
บทภาพยนตร เรื่อง อัลไซเมอร (Alzheimer) 

ผูเขียน: สูดิน ชาวหินฟา – dfi lm  sch ool .  โทร. +6 6 8  8 2 9 1  9 2 3 2  

วันที่ 2  มนีาคม 2 5 6 1 

ความยาวเรื่อง:  3 0  นาท ี

แนวคิดของเรื่อง ( th em e) : การสูญเสียความทรงจํา เปนความบกพรองทางจิต ที่เกิดไดกับทุกคน 
แมกระทั่งหมอผูเชี่ยวชาญโรคความจําเสื่อม 

แนวภาพยนตร (g en r e) : ตลก–com edy  

ประโยคหลัก (pr em ise): เกิดอะไรขึ้นกับหมอเมย หลังจากท่ีเธอ ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน ที่บาน
เสรจ็สิ้นลงตามขั้นตอน โดยไมหลงลืมอะไร และเดินทางไปบรรยายในงานสัมมนาแหงหนึ่ง ซึ่งสรางความ
สะเทือนใจใหกับตัวเธอเอง อยางท่ีไมเคยพบมากอน. 

เรื่องยอ (sy n opsis): หลังจากที่หมอเมย แพทยหญิงผูเชี่ยวชาญในการรักษาโรคความจําเสื่อม 
ปฏิบัติภารกิจประจําวันที่บาน เสร็จสิ้นตามขั้นตอนทุกอยาง โดยไมหลงลืมอะไร เธอเดินทางไปบรรยายในงาน
สัมมนาที่โรงแรมแหงหนึ่ง ตามที่ไดรับเชิญ. การบรรยายของหมอเมย แสดงถึงความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
อยางชัดเจน. เมื่อการบรรยายจบลง เธอตองการกลับบาน แตเธอลืมลูกกุญแจรถไวในรถ และรถก็ถูกขโมยไป
แลว สรางความวุนวายและวิตกกังวลใหแกเธอและสามี ตลอดท้ังวันในวันนั้น. แตสิ่งที่เธอไดรับ คือความ
จริงทั้งหมด มนัตรงกนัขามกับสิ่งท่ีเธอกระทํามาต้ังแตเชา. รถไมไดถูกขโมย.   

 

โครงสรางการดําเนินเรื่อง (Plot Structure) 

องก 1   

กอนออกจากบาน ดิฉันคงไมลืมล็อคประตูบานแนนอน ออ! แลวก็ไมลืม พาเจาโตฮะ ออกมาอยูนอก
บานดวย ไมงั้นมันคงฉี่ราดไปท่ัวบานแนๆ ประตูใหญหน าบาน ก็ไมลืมล็อคดวยกุญแจอีกชั้นหนึ่ง แมวามัน
จะปดอัตโนมัติก็ตาม. เพราะวันนี้ น ังแจว แมบานก็ดันไปมีธุระกะญาติๆ สวนคุณสามี ที่รักของดิฉัน ก็ออก
จากบานพรอมกัน เขาก็ไปธุระของเขา จะกลับเขาบาน ก็คงบายแกๆ นั่นแหละ. 

องก 2  

โชคดี วันน ี้ถนนโลง ดิฉันมาถึงหองประชุม กอนเวลาเล็กนอย. มันก็เหมือนปกติทุกครั้งไป เวลาจัด
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บรรยายทีไร ก็นี่แหละ ที่โรงแรม คราวนี้คงมีงบประมาณเยอะ ก็เลยเลือกโรงแรมท่ีดูหรูหนอย ซึ่งก็เหมาะสม
แลวละ เพราะผูเขาประชุม ก็ลวนเปนคนในวงการแพทย พยาบาล และก็เปนหัวเรื่องเกี่ยวกับ การดูแลผูปวย
ที่บกพรองดานความจํา. ก็แนละ ดิฉันเปนแพทยผูเชี่ยวชาญ จะนับวาเชี่ยวชาญพิเศษ ในการรักษา โรคอัลไซ
เมอร (A lzh eim er ) ก็คงไมผิดนัก เพราะเทาที่ผานมา มีคนปวยหลายราย ท่ีเปนอัลไซเมอร ที่ดิฉันรับเปน
คนไข ลัวนแตเปนเคสพิเศษ ที่หมอคนอื่นเอาไมอยู แตดิฉันรักษาใหบรรเทา หรือหายขาดได ถาอายุของคน
ปวย ไมเปนอุปสรรค ประเภทสูงวัย ก็จะยากหนอย. 

นั่งคิดอะไรเพลินๆ หมอพงษศกดิ์ กเ็ขามาทักดิฉัน หมอพงษศักดิ์ เปนแพทยสายทหารเกา ปากหวาน 
พูดติดตลก แตมีสาระ. ถามีการประชุมสัมมนาทีไร ผูจัดมักจะเชิญคุณหมอมาบรรยายดวยเกือบทุกครั้ง 

ดิฉันทักทายเขา ในฐานะคนสนิทกัน.  

“ ไมกลัวคนฟงเบ่ือบางหรือคะ?”  คุณหมอตอบวา “ก็ตองหากลยุทธใหมๆ อยูเรื่อย ไมใหซ้ํา ถาคนฟง
เปนชุดเดิม แตคนใหม  ๆก็มุขเดิมๆ”  

ระหวางรอเวลาที่จะขึ้นบรรยาย คุณหมอก็เลาเหตุการณเกี่ยวกับตัวเอง “พอผมออกจากบาน ล็อค
ประตูบาน เดินไปที่รถ อาว! ลืมกุญแจรถไวในบาน ผมก็ยอนเขาไปเอา ควากุญแจแลวก็รีบออกจากบาน พอ
ผานพนประตู ก็ล็อคประตูทุกครั้ง ตามนิสัยเคยชิน พอมาถึงท่ีรถ เปดประตูรถ รถสตารทไมติด เวรกรรม 
น้ํามันหมด เดือดรอนละทีนี้ แตมานึกไดวา เม่ือวาน ลูกชายไปซื้อน้ํามันมาเติมรถมอไชค ยังเหลือติดกน
แกลลอนอยู แตมันอยูในห องเก็บของ ผมก็เดินไปเอากุญแจในบาน เพื่อเอาลูกกุญแจ มาเปดหองเก็บของ .. . 
หมอเมย รูไหมวาเกิดอะไรขึ้น .. . ผมดันลืมลูกกุญแจบานไวขางใน”  

ดฉิันห ัวเราะเบา  ๆหมอพงษศักดิ์ ถามดิฉันวา เขาเขาขั้นเปนอัลไซเมอรรึยัง. ดิฉับบอกวา ยัง ก็แคขี้
หลงขี้ลืม คนเรามีเรือ่งท่ีตองทําตองคิดหลายเรื่อง ก็เปนแบบนี้แหละ “ดิฉันก็เคยเปน เหมือนคุณหมอ”  ดิฉัน 
เขาขางเขา. 

หมอพงษศักดิ์ รูสึกดีขึ้น เลยมีเรื่องเลาตอ “นี่ หมอเมย วาไหม ไอเหตุการณขาวคราวทุกวันนี้ ไมวา
จะเปนเรื่อง ยืมนาฬิกาเพื่อน หวยสามสิบลาน ลาลูกเสือดํา แลวก็ปาขวานบินอะไรนั่น ผมวามันทําเปน
กระบวนการนะ .. . เรื่องของเรื่อง มันเกิดจาก บ๊ิกปอม นั่นแหละ เอาปนไปแลกกับนาฬิกาของเปรมชัย เปรม
ชัย ดันเอาปนไปยิงเสือดํา เปรมชัยกลัวติดคุก ก็เลยไปบังคับครูปรีชา ใหไปโกงลอตเตอรี่ แลวเอาเงินไปให สม
ยศ 3 0  ลาน เพื่อชวยเคลียรคดีให  แตหมอเมยรูไหม สมยศ ตองการ 3 00  ลาน เปรมชัย ยังหาทางออก
ไมได จึงขังตัวเองอยูแตในบาน อยากกินอะไร ก็ใหคนใชในบานไปซื้อให อีน ังคนใช ก็ไปท่ีตลาดสวนหลวง 
มันหาที่จอดรถไมได เจานายก็เรง เอาตรงนี้แหละวะ วางๆ จอดปบ ก็ไป ไมทันไดดูวา มันไปจอดขวางหนา
บาน ปาท่ีกะลังเปนขาวนั่นแหละ ก็เปนเหตุทําใหรถถูกขวานจามซะยับเยิน เรื่องก็ลามไปจนทําใหตลาดถูกปด 
.. . มันวางแผนไวแลว”  
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“หมอก็ชางแตงเรื่อง”  ดิฉันยิ้ม และเยาเขาเลนสนุกๆ .. . พอดี เสียงพิธีกรบนเวที กลาวเชิญวิทยากร
ให ไปขึ้นเวที หมอพงษศักดิ์ จึงพูดกะดิฉันวา ถึงคิวแลวตองไป แตดิฉันแยงวา มันคิวของดิฉันตางหาก หมอ
คงคุยเพลิน เลยทําให ฟงผิดไป. แตกอนขึ้นเวที ดิฉันกระซิบถาม “ที่หมอลืมลูกกุญแจไวในบาน แลวเขาบาน
ไดยังไง?”  หมอพงษศักดิ์ ย้ิมเจื่อนๆ “ก็ .. . ผมเพิ่งนึกไดวา ลูกกุญแจ มันอยูในกระเปากางเกง ตอนนั้นผม
คิดวาผมลืม”  

“ถางั้น หมอก็ปกติดี ไมใชอัลไซเมอรแน นอน”  ดิฉัน กลาวแสดงความยินดี. 

โรคอัลไซเมอร A lzh eim er  เปนอาการสมองเสื่อมชนิดหนึ่ง ท่ีพบไดบอย ซึ่งเกิดจากเซลลสมองตาย 
ทําใหสารสื่อประสาท หรือที่เรียกวา n eu r o-tr a n sm itter  ทํางานบกพรอง ไมสามารถนําคําสั่งจากสมอง 
ไปยังอวัยวะเปาหมายได .. . อาการนี้ จะสงผลกระทบ ตอกิจวัตรประจําวันของผูปวย ถาไมไดรับการรักษาที่
ถูกตอง และทิ้งไวนาน เปนสิบป สมองก็จะเสื่อมรุนแรงยิ่งขึ้น ผูปวยไมรูดวยซ้ําไปวา จะพลิกตัวอยางไร แปรง
ฟนอยางไร 

สารอะเซติลโคลีน (A cety lch olin e) เปนสารสื่อประสาทท่ีจําเปน แตมันมักจะถูกทําลายโดย 
เอนไซมท่ีมีชื่อวา อะเซติล-โคลีนเอสเทอเรส สงผลให อะเซติลโคลีน ในสมองมีปริมาณนอยลง .. . ดังนั้น 
เปาหมายสําคัญ ของการรักษาผูปวย โรคอัลไซเมอร คือการยับยั้งการทํางาน ของเอนไซม อะเซติลโคลีนเอส
เทอเรส และ การเพิ่มปริมาณสารสื่อประสาท แกผูปวย. 

นี่คือ คําบรรยายสวนหนึ่ง ที่ดิฉันก็พูดมาหลายรอบแลว สําหรับคนที่มาใหม. 

สวนปจจัยเสี่ยง ของคนที่เปนโรคนี้ คือ อาย.ุ ในคนที่มีอายุ 8 0  ปขึ้นไป มีโอกาสเปนโรคอัลไซเมอร 
สูงกวาคนที่มีอายุ 6 5 -6 9  ป ถึง 1 0  เทา .. . ดิฉันสรุปท้ิงทาย และไมลืมเปดโอกาสให ผูฟงซักถาม.  

เม่ือหมดคําถาม ดิฉันเดินลงจากเวที ระหวางรอกิจกรรมคั่นรายการ. หมอพงษศักดิ์ จะเปนวิทยากรขึ้น
บรรยาย คนถัดไป. หมอถามดิฉันวา “ถามจริงๆ หมอเมย มีสูตรลับอะไร ในการเพิ่มสารสื่อประสาท ใหกับ
ผูปวยครับ?”  ดิฉันก็กระซิบบอกเปนการสวนตัว เพื่อไมใหคนอื่นเกิดขอกงัขา ในความเชี่ยวชาญดานน ี้ของ
ดิฉัน  

“ดิฉัน ใชกัญชา”  

“ โอว! แมเจา”  เขาอุทานเบา  ๆกอนเดินขึ้นเวทีไป. 

.. . 

หลังจากบรรยายเสร็จ ก็รูสึกโลงใจไดครูเดียว. เพราะมีเรื่องตองหวงกังวล อีกหลายเรื่อง ตองรีบกลับ
บาน. ไมรูวาเจาโตฮะ เปนอยางไรบาง ใหมนัอยูเฝาบานตัวเดียวเพียงลําพัง แตก็คิดวา ปานนี้คุณสามี คงกลับ
ถึงบานแลวละ.  
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ฉันรีบเดินออกจากโรงแรม ตรงไปที่ลานจอดรถ พรอมกับเอามือ ควานหาลูกกุญแจรถ ในกระเปาถือ. 
แตไมพบ ดิฉันหยุดเดินชั่วครู ตั้งใจคนหาให ละเอียดอีกครั้ง แตก็ไมพบ. ดิฉัน คิดทบทวน ออ! อาจลืมไวใน
หองประชุมก็ได. ดิฉัน จึงยอมเสียเวลา เดินกลับไปที่นั่นอีกครั้ง. เมื่อไปถึง มองหาลูกกุญแจ ก็ไมมี ถาม
เจาหนาที่บริเวณนั้น ก็ไมมีใครเห็น. ดิฉัน เริ่มรูสึกไมสบายใจ,  ใครครวญใหรอบคอบอีกครั้ง. 

ตายละ! ดิฉันเพิ่งนึกขึ้นได ลืมกุญแจ ทิ้งไวในรถ อีกแลวรึเนี่ย. โธ เอย!!! คุณสามี ที่รักของดิฉัน ก็เคย
เตือนดิฉันหลายครั้งแลววา อยาคากุญแจไวที่รถนะ! . .. แตตอนนี้ ตองรีบไปใหถึงรถกอน คอยหาทางแกไขที
หลัง. 

คุณพระชวย! รถของดิฉันไมไดอยูท่ีนั่น มันถูกขโมยไปแลว โธ ! ๆ  ๆทําไงดีละทีนี้ รถนั่น คุณสามี
อุตสาหซื้อให เปนของขวัญวันเกิด เขาสูอุตสาหทํางานหนัก เก็บเงินซื้อสิ่งนี้ เพื่อภรรยาสุดท่ีรัก แตดิฉันก็
เผลอทํามันหายไปเสียแลว.  

ชักชาไมไดแลว ดิฉันหยิบโทรศัพท โทรแจงตํารวจทันที ใหรีบสกัดจับขโมยโดยดวน มันอาจจะหนีไปได
ไมไกลก็ได ตํารวจซักถามขอมูลท่ีจําเปนเรงดวน แตดิฉันเลาไปหมดทุกอยางที่รู เกี่ยวกับรถ สถานที่เกิดเหตุ 
ลักษณะรถ ปายทะเบียน. 

เสร็จขั้นตอนเรงดวนไปแลว คราวนี้ก็เหลือขั้นตอนสําคัญ. ดิฉันจะบอกกับสามีสุดที่รักยังไงดี วารถที่
เขาซื้อให  มันถูกขโมยไปแลว. น้ําตาของดิฉัน ไหลซึมเออออกมาไมรูตัว เสียใจมาก กับความงี่เงา ขี้หลงขี้ลืม
ของตัวเอง. พอตั้งสติได ดิฉันโทรหา คุณสามี ดวยความรูสึกผิด. 

“ฮัลโล! ที่รัก เออ .. . คุณอยาเพิ่งตอวาฉันนะ”  

“มีอะไรรึคุณ รองไหทําไม?”  

“ฉันทําผิดอีกแลวงาาาา ฉันลืมกุญแจไวในรถ และรถถูกขโมยไปแลว”  

.. . 

ดิฉันมัวแตเสียใจ ที่สูญเสียสิ่งท่ีรักไป จนพูดอะไรตอไมได. มีเสียงตะกุกตะกัก แววผานออกมาจาก
โทรศัพท แลวทุกอยางก็เงียบไป โธ ! เขาคงจะโมโหดิฉันแนๆ เลย. ที่รัก ฉันขอโทษ. 

ดิฉันลังเลอยูนาน จนจําไมไดว าเวลาผานไปเทาไรแลว .. . และเแลว ก็มีเสียงโทรศัพท ดังขึ้น เปนของ
คุณสามีนั่นเอง ดิฉันรีบรับสายทันที เขาคงหายโกรธดิฉันบางแลวละ .. . แตดิฉันกลับรูสึกวา โลกมันคงหมุน
กลับดานแนๆ เลย เมื่อไดยินเสียงตะโกน ออกมาจากโทรศัพทวา  

“คุณเปนบาไปแลวรึไง! ผมเปนคนขับรถไปสงคุณที่โรงแรม !!! เม่ือเชา ขมงขโมยท่ีไหนเลา”  

ดิฉัน รูสึกเหมือนมีกระสอบทรายหนัก  ๆของนักมวย ฟาดลงท่ีศีรษะ. รีบต้ังสติโดยเร็ว สลัดความขุนมัว
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ออกไปในทันที “ที่รัก ฉัน ฉัน ขอโทษ”  คราวนี้ ฉันรองไหโฮออกมา แบบไมอายใคร แตโชคดี ท่ีไมมีใครอยู
ในบริเวณนั้น. มันแยกไมออกวา เสียใจ หรือดีใจ หรือวา ดิฉันเปนบาไปแลวจริง !ๆ! !  

“งั้น คุณ รีบมารับฉันไดไหมคะ ตอนนี้เลย นะ”  

แตเสียงตอบ ที่ดังออกมาจากโทรศัพท ทําใหดิฉันรูสึก ท้ังอับอาย และรูสึกช็อค.  

“จะรีบไดยังไง .. . ตอนนี้ ถูกตํารวจจับอยู! . ..  ไมรูใครโทรไปแจงวารถหาย หาวาผมขโมยรถ เวร
แท !ๆ! !”  

องก 3 

กวาเรื่องราวจะกระจาง คุยกะตํารวจรูเรื่อง ก็มืดค่ําพอดี คุณสามี ขับรถมารับดิฉัน กลับบานดวยกัน. 
ดิฉัน ตองสูญเสีย ท้ังเวลา เสียหนา เสียความรูสึกดีๆ ไปมากมาย แตมาคิดอีกที ก็ยังดีกวา เสียสามีไป. 
ตลอดทางท้ังดิฉัน และสามี สุดท่ีรัก ยังไมไดพูดอะไรกันเลย เขาคงโกรธดิฉันไปอีกนาน. รถวิ่งมาถึงประตู
ใหญหนาบาน ดิฉันกําลังจะลงไปเปด เพราะไมอยากรบกวนเขา แคขับรถมารับก็ดีนักหนาแลว. 

“ ไมตองหรอกคุณ”  เขาพูด พรอมกับกดรีโมท ประตูใหญใหเลื่อนเปดเอง 

จากนั้น เรื่องราวทุกอยางในบาน ก็กระจางชัดขึ้น มันถูกพนออกมาจากปากสามีสุดท่ีรัก ของดิฉัน
นั่นเอง. 

“ผมบอกคุณตั้งหลายหนแลวใชไหม เวลาออกจากบาน ใหล็อคประตูใหญดวย ผมคิดวาคุณล็อคมัน
เรียบรอยแลวซะอีก ดีนะที่ขโมยมันไมงัดซ้ํา ลําพังประตูอัตโนมัตินะ มันกันขโมยไดที่ไหนกันเลา. คุณก็รูวา 
วันนี้ผมรีบ เห็นไหม ผมเอาของไปสงท่ีบานนองชายคุณ กลับมา คุณก็ยงัแตงตัวไมเสร็จ ถาเปนแบบนี้ ผมเขา
มาในบานดูความเรียบรอยอีกรอบ โธ ! ผมก็หลงไวใจวาคุณจะจัดการทุกอยางให เรียบรอย กอนออกไป”  

เขาหยุดคําพูดนิดหนึ่ง ดิฉันอยากจะแทรกแผนดิน หลบหนาทุกคนในบาน แตก็ทําไมได และเมื่อรูวา 
ดิฉันทําพลาดครั้งใหญ ดิฉันถึงกับรองไห ออกมา .. . 

“คุณรูไหม คุณนะใจรายสุดสุด ท่ีขังเจาโตฮะไวในบาน”  

 

จบ. 
(ใครไมฮา ขอใหขี้แตกขี้แตน) 




