
 

  
(1) 

บทโครงราง (Story Outline) 
ภาพยนตร เรื่อง “อนุสรณกอนตะวันลับฟา” (A Memorial Bridge) 

ผูเขียน: สูดิน ชาวหินฟา, igoodmedia.net  โทร. 08 8291 9232  
ความยาวเรื่อง:  150 นาท ี

แนวคิดของเรื่อง (theme) : อุดมการณ คือความสวยงาม ความมั่นคง จะมีความสมบูรณพรอม 
ตองประกอบดวยความเสียสละ ความสามัคคี ความกลาหาญ ของบุคคลที่ตองการมัน แมจะแลกมันมาดวย
เวลา และความสูญเสียอยางอื่นก็ตาม แตอุดมการณนั้นก็ยังตองมีการเรียนรูวามันสวยงามอยางไร และจะ
เก็บรักษามันไวไดอยางไรและตลอดไป 

แนวภาพยนตร (genre) : แฟนตาซี–แอคชัน่ (fantasy–action) 

ประโยคหลัก (premise): ชาวบานหมูบานหินฟา จะทําอยางไร เมื่อพวกของโดรโก จับเด็กๆ ซึ่งเปน
ลูกหลานของพวกเขาไปเปนตัวประกัน เพื่อบีบบังคับใหพวกเขายอมเปนทาสแรงงาน 

เรื่องยอ (synopsis):  

หมูบานหินฟา เปนชุมชนหน่ึงในหุบเขา ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ จนนักธุรกิจผูหน่ึงหลงใหล
และอดใจไมไดที่จะไดครอบครองสถานทีแหงนี ้แรงผลักดันที่ทําใหเขาจําเปนตองใชอํานาจเถื่อนเขาไป
ครอบครองหมูบาน ก็คือภายใตภูผาของฝงแมนํ้าซึ่งเปนที่ตั้งของหมูบาน คือเหมืองทองคํา เขาตองการสราง
สะพานเชื่อมสองฝงแมน้ํา แทนสะพานหินของพวกชาวบานที่สรางยังไมเสร็จ โดยอาศัยแรงงานทาสของ
พวกชาวบานแถบนั้นในการสรางสะพานใหมที่ทันสมัย เพื่อเปดเสนทางทําเหมืองและการทองเที่ยว ในขณะที่
พวกชาวบานตองการมีชีวิตที่สุขสงบ ไคดา ผูนําหมูบานพรอมลูกสาว และ ไอเซิล หนุมใหญผูมาก
อุดมการณ ตองตอสูกับอํานาจเถื่อนของ เทอรอน นักธุรกิจใหญ ซึ่งม ีโดรโก เปนผูกุมอํานาจทั้งหมดใน
หมูบานนี ้

โดรโก เปดศกึบีบคั้นแรงงานจากชาวบาน ดวยการลักพามีนาและพวกเด็กๆ ไปเปนตัวประกัน และ
บังคับใหสรางสะพานคอนกรีตใหเสร็จตามกําหนด แตพวกชาวบานก็ตอบโต ดวยวิธีการที่โดรโกนึกไมถึง ใน
ที่สุด พวกชาวบานก็ไดรับชัยชนะฆาโดรโกตาย และจับพวกของเขาเปนเชลย แตก็แลกดวยชีวิตของหนวย
กลาตาย และการถูกทําลายบานเรือน ในที่สุดความหวังของบรรพชนก็มาถึง เมื่ออีกสิบปตอมา สะพานหิน
ขามแมน้ํา ไดรับการกอสรางจนสําเร็จ. 
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โครงสรางเรื่อง (Plot Structure) 

องก 1  เริ่มเรื่อง (เวลา ... นาที) 

เชาวันนี ้ไอเซิล ตกใจตื่น มองไปที่ริมฝงน้ํา และไดยินเสียง ไคดา เลานิทานเก่ียวกับแดนสนธยาให 
มีนา ลูกสาวฟง และ มองเห็น นูรซาน กับ ซิยา โผลจากผิวน้ํา ที่ริมฝงแมนํ้ากลางหมูบาน หัวเราะดีใจ แลว
มองขึ้นไปบนฝงสบตากับ ไอเซิล.[…] ไอเซิล เดินออกจากหองพักโทรมๆ เห็นชาวบาน ถูกใชเปนแรงงานทาส
ในการสรางสะพานใหมใหนายทุนผูบุกรุก ก็รูสึกหดหูใจมาก ขณะที่สะพานเกาของพวกเขาถูกปลอยราง  
เทอรอน มีทั้งอํานาจ เงิน เรือ อาวุธ และเครื่องจักร โดยให โดรโก เปนหัวหนาคุมทุกอยางที่นี่ เพื่อสราง
สะพานใหมใหเสร็จ 

ไอเซิล เคยพูดโนมนาวกลอมเกลาใหพวกชาวบาน พากันเลิกเปนทาสของเทอรอน ซึ่งไมคุมกับคาแรง
ต่ําๆ และความเปนอยูที่แรนแคน เพราะถูกเอาเปรียบอยางไรความยุติธรรม สะพานของพวกเขาก็ยังสรางไม
เสร็จ ซึ่งมันเปนความหวังของบรรพบุรุษของพวกเขา ที่ตองการเห็นสะพานหินถูกสรางจนสําเร็จมากกวา
สะพานใหมของพวกพอคาหนาเลือด 

ในอดีตชาวหมูบานหินฟา เคยผานศึกสงครามมาหลายครั้ง เพราะที่ตั้งของหมูบานอีกฝงหน่ึงของ
แมนํ้า เปนที่โลงถูกโจมตีไดงาย จนผูนําตองยายถิ่นฐานบานเรือนมาอยูอีกฝงหนึ่งของแมนํ้า ซึ่งดานหลังติด
กับภูผาสูง ทําใหศัตรูเขาถึงไดยาก แตอุปสรรคสําคัญคือ พวกชาวบานจะตองขามแมน้ําโดยสะพานเชือก 
เพื่อไปทํากิน ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว ในพื้นที่ที่อยูอีกฝงหนึ่ง นั่นคือ ที่มาของการดําริสรางสะพานหิน 

ในหมูบานมีผูหยั่งรูสองพี่นอง คือ นูรซาน ชายหนุมอายุราว 17 ป กับนองสาววัยแค 8 ขวบชื่อ ซิยา 
บุตรชายหญิงของพอเฒาคามู นูรซาน กับ ซิยา จะคอยเปนที่พึ่งใหแกชาวบาน หากมีปริศนาเกิดขึ้นใน
หมูบานและหาคําตอบไมได สองพี่นองจะเปนผูใหคําชี้แนะ ซึ่งมีอยูเรื่องหน่ึงที่สองพี่นองมักกลาวย้ําอยูเสมอ
คือ หมูบานหินฟาเปนดินแดนของสวรรค ที่มักถูกพวกคนไมดีมารุกราน พวกชาวบานจะตองชวยกันรักษา
หมูบานไว เพราะเปนสมบัติของสรรค 

ไอเซิล มักมีความเห็นขัดแยงกับ ไคดา อยูเปนประจํา [...] การทะเลาะกันของพวกเขา กลายเปนเรื่อง
ปกติธรรมดา ที่ชาวบานไมถือเปนเรื่องใหญ ซึ่งนูรซานกับซิยา มักจะเขามาเจรจาสอดแทรกอยูเปนประจํา 
แตก็ไรผล จนคามู ตองหามปรามไมใหนูรซานกับซิยา ซึ่งเปนลูกสาวและลูกชาย เขาไปยุงกับพวกเขา ซึ่งพอ
เฒาเองก็เห็นใจทั้งสองฝายวา ไอเซิล เจตนาดีตอพวกชาวบานมาตลอด สวน ไคดา มีตําแหนงเปนผูนํา ก็
ยอมตองรับผิดชอบลูกบาน มิใหถูกทํารายจากพวกของ โดรโก ที่มักมาคอยรังควานขูเข็ญตางๆ นานา ถามี
ชาวบานคนใดขัดขืน ก็จะถูกกลั่นแกลงอยางไมเปนธรรม ไคดา ตองการสงบศึกอยูอยางนี้ดีกวาจะไปเปดศึก
กับผูที่มีอํานาจแข็งแรงกวา เพราะเธอเองก็ยังมีลูกสาวที่ตองคอยดูแล แตเธอกใ็หคําตอบแกไอเซิลไมไดวา 
ตอไปในอนาคตขางหนาจะทําอยางไร กับคนในหมูบานที่ถูกเอาเปรียบเชนน้ี จะปลอยใหมันเปนอยางนี้ตอไป
หรือ 

แมวาไอเซิลจะเคยผานศึกสงครามมาแลวเมื่อ 20 ปกอน แตเขาก็ไมอยากเห็นการรบกัน เพราะมีแต
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ความสูญเสีย นั่นคือสาเหตุหน่ึงที่ทําใหเขามาอยูที่นี่ เขาไปรบเพียงศึกเดียว ก็จําตองหนีทัพมาหลบซอนอยูที่
หมูบานนี้ แตแลวความอยุติธรรม และความโหดรายของผูบุกรุก ไมอาจทําใหเขานิ่งดูดายได เพราะเขารักที่น่ี 
ที่นีเ่หมือนบานของเขา และชาวบานก็รักเขาในฐานะสมาชิกผูใหญคนหน่ึงของหมูบาน ถัดจากพอเฒาคามู 

การสูรบกับผูบุกรุกเปนเรื่องใหญ เพราะผูบุกรุกมีทั้งอาวุธและเครื่องจักรกลที่เหนือกวาพวกชาวบาน 
ซึ่งมีแตดาบ หนาไม และอาวุธพื้นบานเพียงเพื่อปองกันตัวและลาสัตว ชาวบานสวนใหญเชื่อฟง ไคดา มี
เพียงไมกี่คนที่และเห็นดวยกับไอเซิล ในจํานวนนั้น มี อาเรน และเพื่อนๆ รวมอยูดวย อาเรน เปนเด็กหนุมผู
รักอิสระ ความยุติธรรม รักการตอสู และเสียงดนตรี บานของเขากับเพื่อนๆ ยังคงอยูอีกฝงหนึ่งของหมูบาน
ซึ่งอยูตรงขามกับบานของไอเซิล และเปนสวนที่แคบที่สุดของแมนํ้า และจุดตรงหนาบานของไอเซิล คือ
จุดเริ่มตนของการกอสรางสะพานไปเชื่อมอีกฝงหน่ึง เขาเห็นดวยกับไอเซิลทุกอยาง แตก็ยังหาทางออกไมได
วา จะทําอยางไรใหชาวบานเลิกกลัว โดรโก และยอมเลิกเปนทาสของมัน 

จุดหักเห 1: (main plot point 1st) 

วันหนึ่ง นูรซาน กับ ซิยา ขามไปอีกฝงเห็น ไอเซิล กับ อาเรนและเพื่อนๆ ชุมนุมฝกซอมตอสูกันในปา
ก็รูสึกไมสบายใจ ซิยา เห็นภาพความลมสลายของหมูบาน แตไมไดเลาใหพี่ชายฟง 

ที่ประชุมใหญในมหานคร มีรายงานจากสัญญาณดาวเทียม ปรากฏมีแรทองคําอยูใตภูเขาเปนจํานวน
มาก มันอยูในตําแหนงของหมูบานหินฟาพอดี สรางความพึงพอใจใหแก เทอรอน เปนอันมาก และเปนเหตุ
ใหเขาตองทําอะไรบางอยางกับโครงการของเขา 

โดรโก เห็นวาพวกชาวบานเริ่มไมเชื่อฟงตน จึงจับ มีนา และเด็กคนอื่นๆ ไปเปนตัวประกัน เพื่อแลก
กับขอแลกเปลี่ยนที่ตองการใหพอแมเด็กและชาวบานคนอื่นๆ ชวยกันสรางสะพานของเขาใหเสร็จตาม
กําหนด ไคดา มาขอให ไอเซิล ชวยลูกสาวที่ถูกจับตัวไป 

องก 2 ดําเนินเรื่อง (เวลา … นาที. จํานวน… ตอน) 

ไอเซิล กับ นูรซาน จึงตามไปสืบดู และรูวา มีนา ถูกจับไปกักตัวอยูที่บานหลังหน่ึงริมแมน้ํา พรอมกับ
พวกเด็กคนอื่นๆ ไอเซิล กับ นูรซาน และชาวบานที่ไวใจอีก 2–3 คน จึงวางแผนไปชวยชิงตัว มีนา ดวยการ
ลอบลงเรือของลูกนองโดรโกลําหนึ่ง แลวฆามันเสีย ยึดเรือขับไปรับเอา มีนา และพวกเดก็ๆ ที่บานหลังนั้น 
ขณะพาเด็กๆ มากับเรือลํานั้น ก็ถูกลูกนองโดรโกไลกวดตาม ยิงไลหลังมา เรือถูกโจมตีอยางหนัก เห็นทาจะ
ไปไมรอด ไอเซิล จึงตัดสินใจใหนูรซานพาพวกเด็กๆ หนีไปอีกทางหน่ึง สวนเขาจะเปนตัวลอใหพวกของโดร
โกหลงไปอีกทาง เมื่อตกลงตามแผน เขาจึงหันหัวเรือเขาฝง รอจนนูรซานพาพวกเด็กๆ หนีรอดไปได สวน
เขาก็หนีไปอีกทาง พวกของโดรโกแบงคนออกติดตามทั้งสองทาง  

โดรโก โกรธพวกชาวบานมาก จึงพาสมุนของตนไปทําลายขาวของในหมูบาน ใครขัดขวางก็ถูกทํา
รายและยิง จนชาวบานไดรับบาดเจ็บไปหลายคน คามู บอกให ไคดา หนีเอาตัวรอดไปกอน แลวคอยมากูคืน
หมูบานภายหลัง ผูนําตองปลอดภัย และบอกวาไมตองเปนหวงลูกสาว ไอเซิล คงชวยไวไดแน สวนเขาจะ
รวมตานทานกําลังศัตรูไวให 
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นูรซาน พา มีนา และพวกเด็กๆ กลับคืนมาที่หมูบาน ในระหวางมีการบุกทําลายขาวของในหมูบาน 
แต ไอเซิล เปนหวงชาวบานจะไดรับความเดือดรอน จึงกลับมาที่หมูบานอีกครั้งและเห็นเหตุความวุนวาย เขา
พยายามจะชวยนูรซานและพวกเด็กๆ ใหหนีตอไป แตพวกของ โดรโก มีจํานวนมากและมีอาวุธดีกวา ซึ่ง
พวกของตนมีแคธนู และดาบ นูรซานและพวกเด็กๆ จึงถูกโดรโกจับไดอีกครั้งหนึ่ง ขณะที่ ไคดา พยายามจะ
เขาพบลูก แต ไอเซิล กันไวกอน เกรงวาจะเปนอันตราย และไมตองการให ไคดา เปนกังวลเรื่องลูก จึงโกหก
ไปวา นูรซานและอาเรน พาพวกเด็กๆ หนีไปไดแลว ขอใหเธอหนีเอาตัวรอดไปกอน และ ไอเซิล ก็จะหนีไป
อีกทาง เมื่อเหตุการณสงบดีแลวคอยกลับมาเจอกัน 

ไคดา ตกลง จึงหนีไปอีกทาง สวนไอเซิล ก็หนีไปอีกทาง 

ไอเซิล ลองลอยคอในลําธารน้ํา หลบหนีการตามลาของพวกโดรโก เปนเวลานานจนมืดค่ํา หลุดหลง
เขาไปในสถานที่แหงหน่ึง เปนปาสนธยา ที่ปกคลุมไปดวยความมืดแตจะสวางเรืองแสงในจุดที่ตองการเห็น 
มันสวยงามมากจนบรรยายไมถูก คนและสัตวกินดินเปนอาหาร ไมมีภาษาพูด มีแตภาษาใจ คิดสื่อสารกัน
ทางใจ เขาเดินเขาไปในปาเพลินๆ ก็พบเด็กผูหญิงคนหนึ่ง หนาตาสะสวยดูคลายๆ ซิยา เขารูสึกวารูจักกับ
เด็กคนมากอน เขากําลังจะเขาไปทัก แตเธอไมรูจักเขา พอจะเอยปากถามกลับไมไดยินเสียงของตัวเอง แต
จะรูสึกเหมือนมีเสียงสื่อความหมายบางอยางออกมา เด็กผูหญิงจึงเลาเรื่องราวของที่นีใ่หฟง สถานที่แหงนี้
ไมมีเวลา ไมมีอดีต ไมมีอนาคต เธออยูที่นี่มานานเทาไหรแลวกไ็มรู และขอให ไอเซิล กินดินน่ันเขาไป แลว
เขาจะลืมเรื่องราวทั้งหมด ไอเซิล จึงกินดินนั่นเขาไป เขากลายรางเปนเด็กหนุม อายุ 17 ป หนาตาคลาย นูร
ซาน แตเขาไมเห็นใบหนาของตัวเองที่เปลี่ยนไป เด็กหญิงพูดอีกวา สรรพสิ่งที่นี่ไมมีชื่อเรียก และตัวเธอเองก็
ไมรูดวยซ้ําไปวา เธอชื่ออะไร พอถามชื่อของ ไอเซิล ไอเซิลในรางของคนหนุม ก็บอกไมไดเชนกัน 

ไอเซิล เรียนรูจิตของตัวเอง รูความตองการ รูที่จะอานใจคนอื่น รูที่จะผอนปรนตนเองและคนอื่นๆ รูที่
จะขจัดสิ่งชั่วรายในใจออกไป 

แตก็มีสิ่งประหลาดเกิดขึ้นแกเขา คือ เขาจะฝนเห็นกลุมคนทาสที่เปนพวกชาวบานในหมูบานหินฟา 
ถูกรังแกขมเหงจากนายทาส จนชาวบานกลุมหน่ึงทนไมได ลุกขึ้นตอสู ทําใหคนอ่ืนๆ ลุกขึ้นตอสูดวย แตพอ
ถูกนายทาสขมขูหนักเขา อางความปลอดภัย สวัสดิการ อางอํานาจฟาดิน อางวิบากกรรม ทําใหชาวบาน
บางพวกลมเลิกการตอสู ในที่สุดพวกชาวบานก็ถูกนําตัวไปเปนทาสเหมือนเดิม 

เขาตื่นขึ้น เลาภาพฝนใหเด็กหญงิฟง เธอเองก็ประหลาดใจที่เห็นภาพนิมิตเดียวกันกับสิ่งที่เขาเห็น จึง
ตกลงกันวา จะออกจากที่น่ีเพื่อไปชวยพวกเขา แตจะไปอยางไรละ ไอเซิล คิดไดวา เขาเขามาทางน้ํา ก็ตอง
ออกไปทางน้ําเชนกัน ทั้งสองจึงตัดสินใจ เดินหาชองโพลงน้ําในปา จนกระทั่งพบ จึงตัดสินใจกระโดดลงไป 

...... 

เชาวันน้ี นูรซาน กับ ซิยา โผลจากผิวน้ําที่ริมฝงแมนํ้ากลางหมูบาน หัวเราะดีใจ แลวมองขึ้นไปบนฝง
สบตากับ ไอเซิล.[…] ไอเซิล มักมีความเห็นขัดแยงกับ ไคดา อยูเปนประจํา[…] เขากําลังจะเอยปากทะเลาะ
กับ ไคดา กอนอาหารเชา ทั้งสองรูสึกวา ไมนาจะทะเลาะกัน เพราะทะเลาะกันทีไร ก็มีแตเรื่องเกาๆ วนเวียน
ซ้ําซากนาเบ่ือหนาย ระหวางนั้น นูรซานกับซิยาเพิ่งขึ้นมาจากนํ้า ก็เขามาเสริมในสิ่งที่พวกเขาคิดเหมือนอาน
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ความคิดของ ไอเซิลกับไคดาได และแนะนําวา ขอใหพวกเขาเขาใจกัน การทะเลาะกันไมมีประโยชน เพราะ
พวกเขาทั้งสองยังมีสิ่งที่ตองทําอีกเยอะ เพื่อกอบกูอิสรภาพของพวกชาวบาน มีบทเรียนเกาๆ ที่ตองศึกษา 
หาทางเอาชนะฟนฝาอุปสรรคตางๆ ไปใหได ขอใหนึกถึงความหวังของนายบานคนกอนๆ ที่ตองการเห็น
สะพานหินของหมูบานเสร็จไวๆ ... ตอนนี้ นูรซานกับซิยา พูดมากที่สุด จนไอเซิล กับ ไคดา รูสึกวามันเปน
สิ่งเดียวกันกับความคิดของตน 

จุดหักเห 2: (main plot point 2nd)  

ในระหวางการสนทนา อาเรน มาบอกวา มีนาหายตัวไป ทําให ไคดาเปนหวงลูกสาวมาก จึงขอรอง
ให ไอเซิล ชวยออกตามหา กอนที่จะตัดสินทําอะไรในตอนนั้น ก็มีเสียงของโดรโก ประกาศไปทั้งหมูบานวา 
พวกเขาไดจับพวกเด็กๆ รวมทั้งลูกสาวของหัวหนาหมูบานไวแลว ขอใหพวกชาวบานจงเชื่อฟง และรีบ
ชวยกันสรางสะพานใหมใหเสร็จตามกําหนด สวนพวกเด็กๆ ไมตองเปนหวง โดรโก จะเลี้ยงดูเปนอยางดี 
จนกวาพอแมของเด็กและพวกชาวบานจะสรางสะพานใหเสร็จ สะพานปูนเสร็จเมื่อไร พวกลูกๆ ของพวกเขา
ก็จะไดรับอิสรภาพทันท ี

เมื่อโดรโกไปแลว ไอเซิล กับ ไคดา จึงเรียกประชุมลูกบานอยางลับๆ ขอรองใหชวยกันลุกขึ้นกอบกู
อิสรภาพของหมูบาน มิใหตกเปนเครื่องมือของพวกโดรโก ขอใหพวกชาวบานนึกถึงคําสั่งของนายบาน
บรรพบุรุษรุนกอนๆ ที่ฝากความหวังใหแกคนรุนหลัง ที่จะชวยกันสรางสะพานหินใหแลวเสร็จ ไอเซิลกับไคดา 
จึงจัดแบงหนาที่กับพวกชาวบานที่ใจกลาและมีฝมือ หาอาวุธเทาที่มี อาศัยความไดเปรียบในเชิงพื้นที่ เพราะ
พวกเขาชํานาญในพื้นที่มากกวาพวกคนคุมทาสของโดรโก และแบงหนาที่กัน กลุมหน่ึงยึดเรือ กลุมหน่ึงยึด
เครื่องจักร กลุมของอาเรนอาสายึดคลังอาวุธ งานน้ีเปนงานใหญ ไอเซิล ตองการให ไคดา เปนผูนําในการ
ปฏิวัติในฐานะผูนําหมูบาน และเปนลูกสาวที่กลาหาญคนเดียวของบรรพบุรุษของพวกเขา 

เหตุการณจุดสูงสุดของเรื่อง (climax):  

ไอเซิล กับ นูรซาน และชาวบานที่ไวใจอีก 2–3 คน ยึดเรือยนตลําหน่ึงของโดรโก ฆาคนของโดรโก
ตายไปหลายคน เวนแตพวกที่โดดน้ําหนีไปได เขาควบคุมเรือไปยังที่ซอนของพวกเด็กๆ 

ในขณะที่พวกชาวบานอีกสองกลุม เขายึดเครื่องจักร และอาเรนกับพวกยึดคลังอาวุธไวไดทามกลาง
การตอสูอยางดุเดือดและหาวหาญ แมจะสูญเสียชีวิตไปหลายคน แตก็ไมมีอะไรจะหยุดยั้งความมุงมั่นของ
พวกเขาได 

ไอเซิล กับ นูรซาน ชวย มีนา และ พวกเด็กๆ ขึ้นเรือจนหมดทุกคนแลวออกเรือ ขณะทีม่ีเสียงปน
จากเรือของโดรโกยิงไลหลังตามมา อาเรน บังคับเรือหนีวิถีกระสุน แตเรือถูกโจมตีหนักเกินไป นูรซาน 
ปรึกษากับไอเซิลวาจะแกไขสถานการณอยางไรดี ไอเซิลแนะนําวา จะเอาเรือเขาฝงแลวใหนูรซาน พาพวก
เด็กๆ หนีไป สวนเขาจะเปนตัวลอพวกของโดรโกใหหลงทาง แตยังไมไดทําอะไร อาเรน กับ ซิยา ขับเรือเร็ว
มาถึงพอดี และชวยยิงสะกัดเรือของโดรโกไวให พอขึ้นมาถึงเรือใหญ อาเรนก็สงอาวุธที่ยึดมาไดสวนหน่ึงให 
นูรซาน บอกวาไมอยากใหไอเซิลทําตามแผนที่คิดไว เขาคิดวาเรื่องมันจะไมเปนไปตามแผน ใหสงพวกเด็กขึ้น
เรือของอาเรนหนีไปกอน เขาพูดราวกับวารูเห็นเหตุการณอนาคตลวงหนา สรางความประหลาดใจใหแกไอ
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เซิลมาก ทําใหไอเซิลลังเลวาอะไรเปนจริงอะไรไมจริง เหมือนภาพนิมิตของเขาตอนที่หลุดเขาไปในแดน
สนธยา ... นูรซาน ตะโกนย้ํา ใหไอเซิลรีบพาเด็กๆ ลงเรือของอาเรนหนีไป กอนที่จะถูกยิงจมไปทั้งลํา 

ไอเซิล จึงตัดสินใจ สงมีนาและพวกเด็กๆ ลงเรือไปกับอาเรน เพื่อพาหนีไป สวนเขากับนูรซาน ยังมี
ภาระที่จะตองสะสางกับโดรโกตอไป แตตอนนี้เขาจะยิงสกัดเรือของโดรโกไวให เพื่อเปดทางใหอาเรนพาพวก
เด็กๆ หนีไป  

องก 3 สรุปทายเรื่อง (เวลา … นาที) 

อาเรน และ ซิยา พาพวกเด็กๆ หนีรอดไปได ในขณะทีเ่รือของโดรโกถูกยิงจมกลางแมน้ํา ไอเซิล กับ 
นูรซาน พากันกลับไปที่หมูบาน เมื่อไปถงึ ก็พบสภาพของบานเรือนที่พังยับเยิน จากการตอสูอยางหาวหาญ
ของหนวยกลาตายของพวกหนุมๆ คามู กับ ไคดา ออกมารับ ไอเซิล กับ นูรซาน และกลาวขอบใจทุกๆ คน 
ที่ชวยกันกูหมูบานน้ีไดสําเร็จ ไคดา จับพวกของโดรโกมัดไวไดราว 50 คน และตกลงกันวาจะใชใหพวกมัน
ชดใชกรรม ดวยการชวยบูรณะหมูบาน และจากน้ันก็จะใหพวกมันรวมกับพวกชาวบานกอสรางสะพานหิน
ตอใหเสร็จเชนกัน 

ในระหวางกอสรางสะพาน คามู ถามหา นูรซานกับซิยา วาหายไปไหน แตก็ไมมีใครตอบไดวาสองคน
นั่นหายตัวไปไหน จะมีก็แตเพียง ไอเซิล กับ ไคดาเทาน้ันที่รู 

เวลาผานไป 10 ป สะพานหินก็เสร็จสมบูรณ ไอเซิล ชราลงนิดหนึ่ง ไคดา ก็เชนกัน แตพวกเขามี
สุขภาพดีกันทุกคน น่ังมองความสําเร็จที่สรางสะพานไดเสร็จตามอุดมการณ พวกเขายิ้มและหัวเราะใหกัน
และกัน เมื่อเห็น มีนา ซึ่งบัดนี้โตเปนสาวสวย เดินขามสะพานจากฝงตรงขาม คูกับอาเรน ซึ่งกลายเปนหนุม
ใหญของหมูบานไปแลว 

แตไอเซิล กับ ไคดา ก็ยังระลึกถึง นูรซานกับซิยา และบันทึกชื่อพวกเขาไวบนสะพานรวมกับวีรชนคน
อื่นๆ ดวย. 

จบบริบูรณ. 

 

คําอธิบายประกอบ ฉาก และ เรื่อง (mise–en–scene) 

เพลงประกอบภาพยนตร 

... 

ตัวละคร (specification ID. character)  

ไอเซิล (Iserl) หนุมใหญ อายุ 47 ผูมีอุดมการณ เจาความคิด มีภาระมาก จึงหาเมียไมได 

ไคดา (Kaida) ผูนําหมูบาน เปนหญิงหมาย อายุ 38 มีลูกสาวชื่อ มีนา อายุ 10 ขวบ 
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อาเรน (Aren) หนุมนอยผูกลาหาญ อายุ 17 รักอิสระ ความยุติธรรม การตอสู และดนตรี เปนคนมี
น้ําใจ จึงมีเพื่อนเยอะ คนสําคัญ เชน อารเนฟ, โวลยา, เนน 

มีนา (Mena) เด็กหญิง 10 ขวบ ฉลาด ออนหวาน เปนขวัญใจของคนทั้งหมูบาน 

นูรซาน (Nursan) เด็กหนุมผูมีจิตทายใจคนอื่นได เปนลูกชายของ คามู และเปนพี่ชายของ ซิยา 

ซิยา (Siya) นองสาวของ นูรซาน เปนเด็กหญิงรุนเดียวกับ มีนา เปนผูหยั่งรูมีตาทิพย เห็นภาพ
อนาคต และมีลักษณะหาวหาญเหมือนเด็กชาย 

คามู (Kamu) พอของ นูรซาน และ ซิยา เปนชายชราที่ชาวบานใหการเคารพนับถือมาก 

โดรโก (Drogo) นายทาส ผูควบคุมคนงานกอสรางสะพาน คนสนิทของ เทอรอน มีใจคอโหดเหี้ยม 
มีสมุนมากมาย 

เทอรอน (Teron) นกัธุรกิจขามชาติ ที่ตองการยึดหมูบานหินฟา ทําเหมืองทองคําและทองเที่ยว 

หมูบานหินฟา เปนหมูบานโบราณ ตั้งอยูริมฝงแมนํ้าที่คดเคี้ยว ในหุบเขาซึ่งมีทิวทัศนรอบๆ สวยงาม 
เปนหมูบานขนาดเล็ก มีจํานวนหลังคาเรือนราว 200 หลังคาเรือน ตั้งอยูทั้งสองฝงแมนํ้า เสนทางเขาออก
หมูบานคอนขางลําบาก ชาวบานสวนใหญมีอาชีพฃทําประมง ทําพืชไร มีฐานะพอเพียง ซึ่งพื้นที่การ
ประกอบอาชีพ กับตัวหมูบานอยูคนละฝงแมนํ้า หมูบานหินฟา มีหัวหนาหมูบานเปนผูหญิง ชื่อ ไคดา ซึ่งเปน
ลูกสาวของนายบานคนกอนที่ชาวบานเคารพศรัทธา เมื่อสามสิบปกอน นายบานคนน้ีรับชวงตอในการดูแล
บริหารหมูบานมาจากบรรพบุรุษ เขามีโครงการสําคัญที่ผูนํารุนหลังพรอมขานรับตอกันมา คือการสราง
สะพานหินขามแมน้ํา ใหแลวเสร็จ จะกี่ปก็ไมอาจรูได ตอมา มีพอคาตางชาติผูหน่ึงตองการสรางสะพานที่
ทันสมัยเปนสะพานคอนกรีต เพื่อตองการทําเหมืองทองคําและการทองเที่ยว จึงใชอํานาจเถื่อนบังคับขูเข็ญ
ใหพวกชาวบาน ลมเลิกการสรางสะพานหินของพวกเขา แลวเอาแรงงานมาสรางสะพานใหพวกตน ดวยการ
แลกเปลี่ยนคาแรงที่ถูกแสนถูก 

เหตุการณการดําเนินเรื่องที่ยาวนานถึงสองชั่วโมงครึ่ง (150 นาท)ี เพราะตองการนําเสนอภาพ
ทิวทัศนที่สวยงาม และวิถีชีวิตอันอบอุนของคนในหมูบานหินฟา ตัดกับภาพอันทารุณของนายทาสที่มีความ
ยุงยากในการสรางสะพานคอนกรีต ซึ่งมันยากลําบากในการขนสงวัสดุอุปกรณ การคมนาคมขนสงระหวาง
หมูบานกับโลกภายนอกน้ัน เปนไปดวยความยากลําบากมาก หากตองใชความยากลําบากเชนนั้น ไปสราง
สะพานหินนาจะคุมคากวากัน เพราะการขนหินไปทําสะพานหินนั้นงายกวาแมจะตองอาศัยระยะเวลาก็ตาม 
ดวยเหตุนี้นี่เอง ที่ผูนําหมูบานจึงวางแผนสรางสะพานของพวกเขาไวอยางยาวนานมากกวาสองสามอายุคน 
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แรงบันดาลใจที่คิดเรื่องนี:้  

มาจากความฝนลวนๆ (ฝนกลางวัน) ที่จริงเคยฝนเปนเรื่องราวแบบน้ีมาหลายครั้ง แต
จับความไมได แตเรื่องนีเ้ปนเรื่องราวที่ชัดเจนกวาทุกครั้ง โดยเฉพาะภาพของฉากมันทั้ง
สวยงาม และโหดรายพอๆ กัน จึงตองรีบตื่นขึ้นมาเขียนและเรียบเรียงใหเสร็จภายใน
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง. 

20 มิถุนายน 2556 

 

 

 




