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อนุสรณกอนตะวันลับฟา (A Memorial Bridge) 
องก 1 

เชาวันน้ี ไอเซิล ตกใจตื่น มองไปท่ีริมฝงนํ้า และไดยินเสียง ไคดา เลานิทานเกี่ยวกับแดนสนธยาให 
มีนา ลูกสาวฟง และ มองเห็น นูรซาน กับ ซิยา โผลจากผิวนํ้า ท่ีริมฝงแมนํ้ากลางหมูบาน หัวเราะดีใจ 
แลวมองขึ้นไปบนฝงสบตากับ ไอเซิล.[…] ไอเซิล เดินออกจากหองพักโทรมๆ เห็นชาวบาน ถูกใชเปน
แรงงานทาสในการสรางสะพานใหมใหนายทุนผูบุกรุก ก็รูสึกหดหูใจมาก ขณะท่ีสะพานเกาของพวกเขาถูก
ปลอยราง  

เทอรอน มีท้ังอํานาจ เงิน เรือ อาวุธ และเคร่ืองจักร เขาเขามาทําธุรกรรมเทาๆ กับการทารุณกรรม 
กลุมชาวบานผูรักสงบแหงน้ี โดยให โดรโก เปนหัวหนาคุมทุกอยางท่ีน่ี เพ่ือสรางสะพานใหมใหเสร็จ 

ไอเซิล เคยพูดโนมนาวกลอมเกลาใหพวกชาวบาน พากันเลิกเปนทาสของเทอรอน ซึ่งไมคุมกับ
คาแรงต่ําๆ และความเปนอยูท่ีแรนแคน เพราะถูกเอาเปรียบอยางไรความยุติธรรม สะพานของพวกเขาก็ยัง
สรางไมเสร็จ ซึ่งมันเปนความหวังของบรรพบุรุษของพวกเขา ท่ีตองการเห็นสะพานหินถูกสรางจนสําเร็จ
มากกวาสะพานใหมของพวกพอคาหนาเลือด 

ในอดีตชาวหมูบานหินฟา เคยผานศึกสงครามมาหลายครั้ง เพราะท่ีตั้งของหมูบานอีกฝงหน่ึงของ
แมนํ้า เปนท่ีโลงถูกโจมตีไดงาย จนผูนําตองยายถิ่นฐานบานเรือนมาอยูอีกฝงหน่ึงของแมนํ้า ซึ่งดานหลัง
ติดกับภูผาสูง ศัตรูเขาถึงไดยาก แตอุปสรรคสําคัญคือ พวกชาวบานจะตองขามแมนํ้าโดยสะพานเชือก เพ่ือ
ไปทํากิน ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว ในพื้นท่ีท่ีอยูอีกฝงหน่ึง น่ันคือ ท่ีมาของการดําริสรางสะพานหิน 

ในหมูบานมีผูหย่ังรูสองพ่ีนอง คือ นูรซาน ชายหนุมอายุราว 17 ป กับนองสาววัยแค 8 ขวบช่ือ ซิ
ยา บุตรชายหญิงของพอเฒาคามู นูรซาน กับ ซิยา จะคอยเปนท่ีพึ่งใหแกชาวบาน หากมีปริศนาเกิดขึ้นใน
หมูบานและหาคําตอบไมได สองพ่ีนองจะเปนผูใหคําช้ีแนะ ซึ่งมีอยูเรื่องหน่ึงท่ีสองพ่ีนองมักกลาวยํ้าอยูเสมอ
คือ หมูบานหินฟาเปนดินแดนของสวรรค ท่ีมักถูกพวกคนไมดีมารุกราน พวกชาวบานจะตองชวยกันรักษา
หมูบานไว เพราะเปนสมบัติของสรรค 

ไอเซิล มักมีความเห็นขัดแยงกับ ไคดา อยูเปนประจํา [...] การทะเลาะกันของพวกเขา กลายเปน
เรื่องปกติธรรมดา ท่ีชาวบานไมถือเปนเรื่องใหญ ซึ่งนูรซานกับซิยา มักจะเขามาเจรจาสอดแทรกอยูเปน
ประจํา แตก็ไรผล จนคามู ตองหามปรามไมใหนูรซานกับซิยา ซึ่งเปนลูกสาวและลูกชาย เขาไปยุงกับพวก
เขา ซึ่งพอเฒาเองก็เห็นใจท้ังสองฝายวา ไอเซิล เจตนาดีตอพวกชาวบานมาตลอด สวน ไคดา มีตําแหนง
เปนผูนํา ก็ยอมตองรับผิดชอบลูกบาน มิใหถูกทํารายจากพวกของ โดรโก ท่ีมักมาคอยรังควานขูเข็ญตางๆ 
นานา ถามีชาวบานคนใดขัดขืน ก็จะถูกกลั่นแกลงอยางไมเปนธรรม ไคดา ตองการสงบศึก อยูอยางน้ี
ดีกวาจะไปเปดศึกกับผูท่ีมีอํานาจแข็งแรงกวา เพราะเธอเองก็ยังมีลูกสาวท่ีตองคอยดูแล แตเธอก็ใหคําตอบ
แกไอเซิลไมไดวา ตอไปในอนาคตขางหนาจะทําอยางไร กับคนในหมูบานท่ีถูกเอาเปรียบเชนน้ี จะปลอยให
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มันเปนอยางน้ีตอไปหรือ 
แมวาไอเซิลจะเคยผานศึกสงครามมาแลวเม่ือ 20 ปกอน แตเขาก็ไมอยากเห็นการรบกัน เพราะมีแต

ความสูญเสีย น่ันคือสาเหตุหน่ึงท่ีเขามาอยูท่ีน่ี เขาไปรบเพียงศึกเดียว ก็จําตองหนีทัพมาหลบซอนอยูท่ี
หมูบานน้ี แตแลวความอยุติธรรม และความโหดรายของผูบุกรุก เขาไมอาจน่ิงดูดาย เพราะเขารักท่ีน่ี ท่ีน่ี
เหมือนบานของเขา และชาวบานก็รักเขาในฐานะสมาชิกผูใหญคนหน่ึงของหมูบาน ถัดจากพอเฒาคามู 

การสูรบกับผูบุกรุกเปนเรื่องใหญ เพราะผูบุกรุกมีท้ังอาวุธ และเคร่ืองจักรกล ท่ีเหนือกวาพวก
ชาวบาน ซึ่งมีแตดาบ หนาไม และอาวุธพ้ืนบาน เพียงเพื่อปองกันตัวและลาสัตว ชาวบานสวนใหญเช่ือฟง 
ไคดา มีเพียงไมกี่คนท่ีและเห็นดวยกับไอเซิล ในจํานวนน้ัน มี อาเรน และเพ่ือนๆ รวมอยูดวย อาเรน เปน
เด็กหนุมผูรักอิสระ ความยุติธรรม รักการตอสู และเสียงดนตรี บานของเขากับเพ่ือนๆ ยังคงอยูอีกฝงหน่ึง
ของหมูบาน ซึ่งอยูตรงขามกับบานของไอเซิล และเปนสวนท่ีแคบท่ีสุดของแมนํ้า และจุดตรงหนาบานของ
ไอเซิล คือจุดเร่ิมตนของการกอสรางสะพานไปเชื่อมอีกฝงหน่ึง เขาเห็นดวยกับไอเซิลทุกอยาง แตก็ยังหา
ทางออกไมไดวา จะทําอยางไรใหชาวบานเลิกกลัว โดรโก และยอมเลิกเปนทาสของมัน 

วันหน่ึง นูรซาน กับ ซิยา ขามไปอีกฝงเห็น ไอเซิล กับ อาเรนและเพื่อนๆ ชุมนุมฝกซอมตอสูกันใน
ปาก็รูสึกไมสบายใจ ซิยา เห็นภาพความลมสลายของหมูบาน แตไมไดเลาใหพี่ชายฟง 

ท่ีประชุมใหญในมหานคร มีรายงานจากสัญญาณดาวเทียม ปรากฏมีแรทองคําอยูใตภูเขาเปน
จํานวนมาก มันอยูในตําแหนงของหมูบานหินฟาพอดี สรางความพึงพอใจใหแก เทอรอน เปนอันมาก และ
เปนเหตุใหเขาตองทําอะไรบางอยางกับโครงการของเขา 

โดรโก เห็นวาพวกชาวบานเริ่มไมเช่ือฟงตน จึงจับ มีนา และเด็กคนอ่ืนๆ ไปเปนตัวประกัน เพ่ือแลก
กับขอแลกเปลี่ยนท่ีตองการใหพอแมเด็กและชาวบานคนอ่ืนๆ ชวยกันสรางสะพานของเขาใหเสร็จตาม
กําหนด ไคดา มาขอให ไอเซิล ชวยลูกสาวท่ีถูกจับตัวไป 

องก 2 
ไอเซิล กับ นูรซาน จึงตามไปสืบดู และรูวา มีนา ถูกจับไปกักตัวอยูท่ีบานหลังหน่ึงริมแมนํ้า พรอม

กับพวกเด็กคนอ่ืนๆ ไอเซิล กับ นูรซาน และชาวบานท่ีไวใจอีก 2–3 คน จึงวางแผนไปชวยชิงตัว มีนา 
ดวยการลอบลงเรือของลูกนองโดรโกลําหน่ึง แลวฆามันเสีย ยึดเรือขับไปรับเอา มีนา และพวกเด็กๆ ท่ี
บานหลังน้ัน ขณะพาเด็กๆ มากับเรือลําน้ัน ก็ถูกลูกนองโดรโกไลกวดตาม ยิงไลหลังมา เรือถูกโจมตีอยาง
หนัก เห็นทาจะไปไมรอด ไอเซิล จึงตัดสินใจใหนูรซานพาพวกเด็กๆ หนีไปอีกทางหนึ่ง สวนเขาจะเปนตัวลอ
ใหพวกของโดรโกหลงไปอีกทาง เม่ือตกลงตามแผน เขาจึงหันหัวเรือเขาฝง รอจนนูรซานพาพวกเด็กๆ หนี
รอดไปได สวนเขาก็หนีไปอีกทาง พวกของโดรโกแบงคนออกติดตามท้ังสองทาง  

โดรโก โกรธพวกชาวบานมาก จึงพาสมุนของตนไปทําลายขาวของในหมูบาน ใครขัดขวางก็ถูกทํา
รายและยิง จนชาวบานไดรับบาดเจ็บไปหลายคน คามู บอกให ไคดา หนีเอาตัวรอดไปกอน แลวคอยมากู
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คืนหมูบานภายหลัง ผูนําตองปลอดภัย และบอกวาไมตองเปนหวงลูกสาว ไอเซิล คงชวยไวไดแน สวนเขา
จะรวมตานทานกําลังศัตรูไวให 

นูรซาน พา มีนา และพวกเด็กๆ กลับคืนมาท่ีหมูบาน ในระหวางมีการบุกทําลายขาวของในหมูบาน 
แต ไอเซิล เปนหวงชาวบานจะไดรับความเดือดรอน จึงกลับมาท่ีหมูบานอีกคร้ังและเห็นเหตุความวุนวาย 
เขาพยายามจะชวยนูรซานและพวกเด็กๆ ใหหนีตอไป แตพวกของ โดรโก มีจํานวนมากและมีอาวุธดีกวา 
ซึ่งพวกของตนมีแคธนู และดาบ นูรซานและพวกเด็กๆ จึงถูกโดรโกจับไดอีกครั้งหน่ึง ขณะที่ ไคดา 
พยายามจะเขาพบลูก แต ไอเซิล กันไวกอน เกรงวาจะเปนอันตราย และไมตองการให ไคดา เปนกังวล
เรื่องลูก จึงโกหกไปวา นูรซานและอาเรน พาพวกเด็กๆ หนีไปไดแลว ขอใหเธอหนีเอาตัวรอดไปกอน และ 
ไอเซิล ก็จะหนีไปอีกทาง เม่ือเหตุการณสงบดีแลวคอยกลับมาเจอกัน 

ไคดา ตกลง จึงหนีไปอีกทาง สวนไอเซิล ก็หนีไปอีกทาง 
ไอเซิล ลองลอยคอในลําธารนํ้า หลบหนีการตามลาของพวกโดรโก เปนเวลานานจนมืดคํ่า หลุดหลง

เขาไปในสถานท่ีแหงหน่ึง เปนปาสนธยา ท่ีปกคลุมไปดวยความมืดแตจะสวางเรืองแสงในจุดท่ีตองการเห็น 
มันสวยงามมากจนบรรยายไมถูก คนและสัตวกินดินเปนอาหาร ไมมีภาษาพูด มีแตภาษาใจ คิดสื่อสารกัน
ทางใจ เขาเดินเขาไปในปาเพลินๆ ก็พบเด็กผูหญิงคนหน่ึง หนาตาสะสวยดูคลายๆ ซิยา เขารูสึกวารูจักกับ
เด็กคนมากอน เขากําลังจะเขาไปทัก แตเธอไมรูจักเขา พอจะเอยปากถามกลับไมไดยินเสียงของตัวเอง แต
จะรูสึกเหมือนมีเสียงสื่อความหมายบางอยางออกมา เด็กผูหญิงจึงเลาเรื่องราวของท่ีน่ีใหฟง สถานท่ีแหงน้ี
ไมมีเวลา ไมมีอดีต ไมมีอนาคต เธออยูท่ีน่ีมานานเทาไหรแลวก็ไมรู และขอให ไอเซิล กินดินน่ันเขาไป แลว
เขาจะลืมเร่ืองราวท้ังหมด ไอเซิล จึงกินดินน่ันเขาไป เขากลายรางเปนเด็กหนุม อายุ 17 ป หนาตาคลาย 
นูรซาน แตเขาไมเห็นใบหนาของตัวเองท่ีเปลี่ยนไป เด็กหญิงพูดอีกวา สรรพสิ่งท่ีน่ีไมมีชื่อเรียก และตัวเธอ
เองก็ไมรูดวยซํ้าไปวา เธอชื่ออะไร พอถามชื่อของ ไอเซิล ไอเซิลในรางของคนหนุม ก็บอกไมไดเชนกัน 

ไอเซิล เรียนรูจิตของตัวเอง รูความตองการ รูท่ีจะอานใจคนอ่ืน รูท่ีจะผอนปรนตนเองและคนอ่ืนๆ รู
ท่ีจะขจัดสิ่งช่ัวรายในใจออกไป 

แตก็มีสิ่งประหลาดเกิดขึ้นแกเขา คือ เขาจะฝนเห็นกลุมคนทาสท่ีเปนพวกชาวบานในหมูบานหินฟา 
ถูกรังแกขมเหงจากนายทาส จนชาวบานกลุมหน่ึงทนไมได ลุกข้ึนตอสู คนอ่ืนๆ ก็ลุกขึ้นตอสูดวย แตพอถูก
นายทาสขมขูหนักเขา อางความปลอดภัย สวัสดิการ อางอํานาจฟาดิน อางวิบากกรรม ชาวบานบางพวก
ลมเลิกการตอสู ในท่ีสุดพวกชาวบานก็ถูกนําตัวไปเปนทาสเหมือนเดิม 

เขาตื่นข้ึน เลาภาพฝนใหเด็กหญิงฟง เธอเองก็ประหลาดใจ ท่ีเห็นภาพนิมิตเดียวกับสิ่งท่ีเขาเห็น จึง
ตกลงกันวา จะออกจากท่ีน่ีเพื่อไปชวยพวกเขา แตจะไปอยางไรละ ไอเซิล คิดไดวา เขาเขามาทางนํ้า ก็ตอง
ออกไปทางนํ้าเชนกัน ท้ังสองจึงตัดสินใจ เดินหาชองโพลงนํ้าในปา จนกระท่ังพบ จึงตัดสินใจกระโดดลงไป 

เชาวันน้ี นูรซาน กับ ซิยา โผลจากผิวนํ้าท่ีริมฝงแมนํ้ากลางหมูบาน หัวเราะดีใจ แลวมองขึ้นไปบน
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ฝงสบตากับ ไอเซิล.[…] ไอเซิล มักมีความเห็นขัดแยงกับ ไคดา อยูเปนประจํา[…] เขากําลังจะเอยปาก
ทะเลาะกับ ไคดา กอนอาหารเชา ท้ังสองรูสึกวา ไมนาจะทะเลาะกัน เพราะทะเลาะกันทีไร ก็มีแตเรื่องเกาๆ 
วนเวียนซํ้าซากนาเบื่อหนาย ระหวางน้ัน นูรซานกับซิยาเพิ่งข้ึนมาจากนํ้า ก็เขามาเสริมในสิ่งท่ีพวกเขาคิด
เหมือนอานความคิดของ ไอเซิลกับไคดาได และแนะนําวา ขอใหพวกเขาเขาใจกัน การทะเลาะกันไมมี
ประโยชน เพราะพวกเขาท้ังสองยังมีสิ่งท่ีตองทําอีกเยอะ เพ่ือกอบกูอิสรภาพของพวกชาวบาน มีบทเรียน
เกาๆ ท่ีตองศึกษา หาทางเอาชนะฟนฝาอุปสรรคตางๆ ไปใหได ขอใหนึกถึงความหวังของนายบานคน
กอนๆ ท่ีตองการเห็นสะพานหินของหมูบานเสร็จไวๆ ... ตอนน้ี นูรซานกับซิยา พูดมากท่ีสุด จนไอเซิล กับ 
ไคดา รูสึกวามันเปนสิ่งเดียวกันกับความคิดของตน 

ในระหวางการสนทนา อาเรน มาบอกวา มีนาหายตัวไป  ไคดาเปนหวงลูกสาวมาก จึงขอรองให ไอ
เซิล ชวยออกตามหา กอนท่ีจะตัดสินทําอะไรในตอนน้ัน ก็มีเสียงของโดรโก ประกาศไปท้ังหมูบานวา พวก
เขาไดจับพวกเด็กๆ รวมท้ังลูกสาวของหัวหนาหมูบานไวแลว ขอใหพวกชาวบานจงเชื่อฟง และรีบชวยกัน
สรางสะพานใหมใหเสร็จตามกําหนด สวนพวกเด็กๆ ไมตองเปนหวง โดรโก จะเลี้ยงดูเปนอยางดี จนกวา
พอแมของเด็กและพวกชาวบานจะสรางสะพานใหเสร็จ สะพานปูนเสร็จเม่ือไร พวกลูกๆ ของพวกเขาก็จะ
ไดรับอิสรภาพทันที 

เม่ือโดรโกไปแลว ไอเซิล กับ ไคดา จึงเรียกประชุมลูกบานอยางลับๆ ขอรองใหชวยกันลุกข้ึนกอบกู
อิสรภาพของหมูบาน มิใหตกเปนเคร่ืองมือของพวกโดรโก ขอใหพวกชาวบานนึกถึงคําสั่งของนายบาน
บรรพบุรุษรุนกอนๆ ท่ีฝากความหวังใหแกคนรุนหลัง ท่ีจะชวยกันสรางสะพานหินใหแลวเสร็จ ไอเซิลกับ
ไคดา จึงจัดแบงหนาท่ีกับพวกชาวบานท่ีใจกลาและมีฝมือ หาอาวุธเทาท่ีมี อาศัยความไดเปรียบในเชิงพ้ืนท่ี 
เพราะพวกเขาชํานาญในพ้ืนท่ีมากกวาพวกคนคุมทาสของโดรโก และแบงหนาท่ีกัน กลุมหน่ึงยึดเรือ กลุม
หน่ึงยึดเครื่องจักร กลุมของอาเรนอาสายึดคลังอาวุธ งานนี้เปนงานใหญ ไอเซิล ตองการให ไคดา เปนผูนํา
ในการปฏิวัติในฐานะผูนําหมูบาน และเปนลูกสาวท่ีกลาหาญคนเดียวของบรรพบุรุษของพวกเขา 

ไอเซิล กับ นูรซาน และชาวบานท่ีไวใจอีก 2–3 คน ยึดเรือยนตลําหน่ึงของโดรโก ฆาคนของโดรโก
ตายไปหลายคน เวนแตพวกท่ีโดดนํ้าหนีไปได เขาควบคุมเรือไปยังท่ีซอนของพวกเด็กๆ 

ในขณะท่ีพวกชาวบานอีกสองกลุม เขายึดเครื่องจักร และอาเรนกับพวกยึดคลังอาวุธไวไดทามกลาง
การตอสูอยางดุเดือดและหาวหาญ แมจะสูญเสียชีวิตไปหลายคน แตก็ไมมีอะไรจะหยุดยั้งความมุงม่ันของ
พวกเขาได 

ไอเซิล กับ นูรซาน ชวย มีนา และ พวกเด็กๆ ขึ้นเรือจนหมดทุกคนแลวออกเรือ ขณะท่ีมีเสียงปน
จากเรือของโดรโกยิงไลหลังตามมา อาเรน บังคับเรือหนีวิถีกระสุน แตเรือถูกโจมตีหนักเกินไป นูรซาน 
ปรึกษากับไอเซิลวาจะแกไขสถานการณอยางไรดี ไอเซิลแนะนําวา จะเอาเรือเขาฝงแลวใหนูรซาน พาพวก
เด็กๆ หนีไป สวนเขาจะเปนตัวลอพวกของโดรโกใหหลงทาง แตยังไมไดทําอะไร อาเรน กับ ซิยา ขับเรือเร็ว
มาถึงพอดี และชวยยิงสะกัดเรือของโดรโกไวให พอข้ึนมาถึงเรือใหญ อาเรนก็สงอาวุธท่ียึดมาไดสวนหน่ึงให 
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นูรซาน บอกวาไมอยากใหไอเซิลทําตามแผนท่ีคิดไว เขาคิดวาเรื่องมันจะไมเปนไปตามแผน ใหสงพวกเด็ก
ขึ้นเรือของอาเรนหนีไปกอน เขาพูดราวกับวารูเห็นเหตุการณอนาคตลวงหนา สรางความประหลาดใจใหแก
ไอเซิลมาก ไอเซิลลังเลวาอะไรเปนจริงอะไรไมจริง เหมือนภาพนิมิตของเขาตอน ท่ีหลุดเขาไปในแดน
สนธยา นูรซาน ตะโกนย้ํา ใหไอเซิลรีบพาเด็กๆ ลงเรือของอาเรนหนีไป กอนท่ีจะถูกยิงจมไปท้ังลํา 

ไอเซิล จึงตัดสินใจ สงมีนาและพวกเด็กๆ ลงเรือไปกับอาเรน เพ่ือพาหนีไป สวนเขากับนูรซาน ยังมี
ภาระท่ีจะตองสะสางกับโดรโกตอไป แตตอนน้ีเขาจะยิงสกัดเรือของโดรโกไวให เพ่ือเปดทางใหอาเรนพาพวก
เด็กๆ หนีไป  

องก 3 
อาเรน และ ซิยา พาพวกเด็กๆ หนีรอดไปได ในขณะท่ีเรือของโดรโกถูกยิงจมกลางแมนํ้า ไอเซิล กับ 

นูรซาน พากันกลับไปท่ีหมูบาน เม่ือไปถึง ก็พบสภาพของบานเรือนท่ีพังยับเยิน จากการตอสูอยางหาว
หาญของหนวยกลาตายของพวกหนุมๆ คามู กับ ไคดา ออกมารับ ไอเซิล กับ นูรซาน และกลาวขอบใจ
ทุกๆ คน ท่ีชวยกันกูหมูบานน้ีไดสําเร็จ ไคดา จับพวกของโดรโกมัดไวไดราว 50 คน และตกลงกันวาจะใช
ใหพวกมันชดใชกรรม ดวยการชวยบูรณะหมูบาน และจากน้ันก็จะใหพวกมันรวมกับพวกชาวบานกอสราง
สะพานหินตอใหเสร็จเชนกัน 

ในระหวางกอสรางสะพาน คามู ถามหา นูรซานกับซิยา วาหายไปไหน แตก็ไมมีใครตอบไดวาสอง
คนน่ันหายตัวไปไหน จะมีก็แตเพียง ไอเซิล กับ ไคดาเทาน้ันท่ีรู 

เวลาผานไป 10 ป สะพานหินก็เสร็จสมบูรณ ไอเซิล ชราลงนิดหน่ึง ไคดา ก็เชนกัน แตพวกเขามี
สุขภาพดีกันทุกคน น่ังมองความสําเร็จท่ีสรางสะพานไดเสร็จตามอุดมการณ พวกเขายิ้มและหัวเราะใหกัน
และกัน เม่ือเห็น มีนา ซึ่งบัดน้ีโตเปนสาวสวย เดินขามสะพานจากฝงตรงขาม คูกับอาเรน ซึ่งกลายเปน
หนุมใหญของหมูบานไปแลว 

แตไอเซิล กับ ไคดา ก็ยังระลึกถึง นูรซานกับซิยา และบันทึกช่ือพวกเขาไวบนสะพานรวมกับวีรชน
คนอ่ืนๆ ดวย. 

จบ 
 

 

ขอมูลเกี่ยวกับเร่ือง (Title information) 
ผูเขียน: ดิน หิน ฟา (สูดิน ชาวหินฟา) 
ความยาวเรื่อง: 120 นาที 
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แนวคิดของเรื่อง (theme) 

อุดมการณ คือความสวยงาม ความม่ันคง จะมีความสมบูรณพรอม ตองประกอบดวยความ
เสียสละ ความสามัคคี ความกลาหาญ ของบุคคลท่ีตองการมัน แมจะแลกมันมาดวยเวลา และ
ความสูญเสียอยางอ่ืนก็ตาม แตอุดมการณน้ันก็ยังตองมีการเรียนรูวามันสวยงามอยางไร และจะ
เก็บรักษามันไวไดอยางไรและตลอดไป 

แนวภาพยนตร (genre) 

แฟนตาซี–แอคช่ัน (fantasy–action) 

เรื่องยอ (synopsis)  

หมูบานหินฟา เปนชุมชนหน่ึงในหุบเขา ท่ีมีความสวยงามทางธรรมชาติ จนนักธุรกิจผูหน่ึง
หลงใหลและอดใจไมไดท่ีจะไดครอบครองสถานทีแหงน้ี แรงผลักดันท่ีเขาจําเปนตองใชอํานาจเถื่อน
เขาไปครอบครองหมูบาน ก็คือภายใตภูผาของฝงแมนํ้าซึ่งเปนท่ีตั้งของหมูบาน คือเหมืองทองคํา 
เขาตองการสรางสะพานเชื่อมสองฝงแมนํ้า แทนสะพานหินของพวกชาวบานท่ีสรางยังไมเสร็จ 
โดยอาศัยแรงงานทาสของพวกชาวบานแถบน้ันในการสรางสะพานใหมท่ีทันสมัย เพ่ือเปดเสนทาง
ทําเหมืองและการทองเท่ียว ในขณะท่ีพวกชาวบานตองการมีชีวิตท่ีสุขสงบ ไคดา ผูนําหมูบาน
พรอมลูกสาว และ ไอเซิล หนุมใหญผูมากอุดมการณ ตองตอสูกับอํานาจเถื่อนของ เทอรอน นัก
ธุรกิจใหญ ซึ่งมี โดรโก เปนผูกุมอํานาจท้ังหมดในหมูบานน้ี 
โดรโก เปดศึกบีบค้ันแรงงานจากชาวบาน ดวยการลักพามีนาและพวกเด็กๆ ไปเปนตัวประกัน 
และบังคับใหสรางสะพานคอนกรีตใหเสร็จตามกําหนด แตพวกชาวบานก็ตอบโต ดวยวิธีการท่ีโดร
โกนึกไมถึง ในท่ีสุด พวกชาวบานก็ไดรับชัยชนะฆาโดรโกตาย และจับพวกของเขาเปนเชลย แตก็
แลกดวยชีวิตของหนวยกลาตาย และการถูกทําลายบานเรือน ในท่ีสุดความหวังของบรรพชนก็
มาถึง เม่ืออีกสิบปตอมา สะพานหินขามแมนํ้า ไดรับการกอสรางจนสําเร็จ. 

ตัวละคร  

ไอเซิล (Iserl) หนุมใหญ อายุ 47 ผูมีอุดมการณ เจาความคิด มีภาระมาก จึงหาเมียไมได 
ไคดา (Kaida) ผูนําหมูบาน เปนหญิงหมาย อายุ 38 มีลูกสาวช่ือ มีนา อายุ 10 ขวบ 
อาเรน (Aren) หนุมนอยผูกลาหาญ อายุ 17 รักอิสระ ความยุติธรรม การตอสู และดนตรี 
เปนคนมีนํ้าใจ จึงมีเพ่ือนเยอะ คนสําคัญ เชน อารเนฟ, โวลยา, เนน 
มีนา (Mena) เด็กหญิง 10 ขวบ ฉลาด ออนหวาน เปนขวัญใจของคนท้ังหมูบาน 
นูรซาน (Nursan) เด็กหนุมผูมีญาณวิเศษ ทายใจคนอ่ืนได เปนลูกชายของพอเฒา คามู และ
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เปนพ่ีชายของ ซิยา 
ซิยา (Siya) นองสาวของ นูรซาน เปนเด็กหญิงรุนเดียวกับ มีนา เปนผูหย่ังรูมีตาทิพย เห็น
ภาพอนาคต และมีลักษณะหาวหาญเหมือนเด็กชาย 
คามู (Kamu) พอของ นูรซาน และ ซิยา เปนชายชราท่ีชาวบานใหการเคารพนับถือมาก 
โดรโก (Drogo) นายทาส ผูควบคุมคนงานกอสรางสะพาน คนสนิทของ เทอรอน มีใจคอ
โหดเห้ียม มีสมุนมากมาย 
เทอรอน (Teron) นักธุรกิจขามชาติ ท่ีตองการยึดหมูบานหินฟา ทําเหมืองทองคํา 

หมูบานหินฟา  

เปนหมูบานโบราณ ตั้งอยูริมฝงแมนํ้าท่ีคดเคี้ยว ในหุบเขาซ่ึงมีทิวทัศนรอบๆ สวยงาม เปนหมูบาน
ขนาดเล็ก มีจํานวนหลังคาเรือนราว 200 หลังคาเรือน ตั้งอยูท้ังสองฝงแมนํ้า เสนทางเขาออก
หมูบานคอนขางลําบาก ชาวบานสวนใหญมีอาชีพฃทําประมง ทําพืชไร มีฐานะพอเพียง ซึ่งพ้ืนท่ี
การประกอบอาชีพ กับตัวหมูบานอยูคนละฝงแมนํ้า หมูบานหินฟา มีหัวหนาหมูบานเปนผูหญิง 
ชื่อ ไคดา ซึ่งเปนลูกสาวของนายบานคนกอนท่ีชาวบานเคารพศรัทธา เม่ือสามสิบปกอน นายบาน
คนน้ีรับชวงตอในการดูแลบริหารหมูบานมาจากบรรพบุรุษ เขามีโครงการสําคัญท่ีผูนํารุนหลัง
พรอมขานรับตอกันมา คือการสรางสะพานหินขามแมนํ้า ใหแลวเสร็จ จะกี่ปก็ไมอาจรูได ตอมา มี
พอคาตางชาติผูหน่ึงตองการสรางสะพานที่ทันสมัยเปนสะพานคอนกรีต เพ่ือตองการทําเหมือง
ทองคํา จึงใชอํานาจเถื่อนบังคับขูเข็ญใหพวกชาวบาน ลมเลิกการสรางสะพานหินของพวกเขา 
แลวเอาแรงงานมาสรางสะพานใหพวกตน ดวยการแลกเปลี่ยนคาแรงท่ีถูกแสนถูก 

เหตุการณ 

การดําเนินเร่ือง นําเสนอภาพทิวทัศนท่ีสวยงาม และวิถีชีวิตอันอบอุนของคนในหมูบานหินฟา ตัด
กับภาพอันทารุณของนายทาสท่ีมีความยุงยากในการสรางสะพานคอนกรีต ซึ่งมันยากลําบากใน
การขนสงวัสดุอุปกรณ การคมนาคมขนสงระหวางหมูบานกับโลกภายนอกน้ัน เปนไปดวยความ
ยากลําบากมาก หากตองใชความยากลําบากเชนน้ัน ไปสรางสะพานหินนาจะคุมคากวากัน เพราะ
การขนหินไปทําสะพานหินน้ันงายกวาแมจะตองอาศัยระยะเวลาก็ตาม ดวยเหตุน้ีน่ีเอง ท่ีผูนํา
หมูบานจึงวางแผนสรางสะพานของพวกเขาไวอยางยาวนานมากกวาสองสามอายุคน 
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