บทพล็อตเรื่องหนังสัน้ Umay + Money Fitness Season 2
หัวข้ อ ใช้ เงินยังไง...ให้ อยู่เป็ น
ชื่อเรื่อง :
สมาชิก

1.นาย ชานาญ ศรีสมุทร 60020812
2.นางสาว ลักษณพร วิเศษโชค 60020873
3.นาย คมกฤช สีตามาตร 60020792
4.นางสาว นันท์นภัส บัวคลี่ 60060083

ชันปี
้ ที่ 4 ภาควิชานิเทศนิเทศาสตร์ และ ศิลปกรรมสาขากราฟฟิ กอาร์ตและกราฟฟิ กมีเดีย
มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงเรื่อง
เกริ่นเปิ ดเรื่อง
“ตายไปก็ไม่ได้ ใช่เงิน.....” คาจากัดความที่ใครหลายๆคนพูดกัน กับมุมมองในโลกหลังความ
ตายที่ถ่ายทอดผ่านตัวละคร “อากง” ตาแก่ที่ตายไปแล้ ว แล้ วมาค้ นพบความจริงว่า.... “โลก
แม่ง....ไม่เหมือนที่คยุ กันไว้ นี ้หว่า”
เนื ้อหาแก่นของเรื่อง
“กุสลา ธมฺมา....” มี วิญญาณตนหนึ่ง นั่งแคะขีม้ ูกอยู่หน้ างานศพของตนเอง คอยมองดูแขก
ที่ ม าร่ ว มงาน พร้ อมทัง้ คิ ด ในใจว่ า “ใครบอกอั๊ ว วะ ว่ า ตายไปไม่ ต้ อ งใช้ เ งิน ” ภาพตัด ไปที่
บรรยากาศงานศพที่หรูหรา มีอาหารจัดเลีย้ งมากมาย และคนของบริ ษัทจัดงานศพมาทวง
ค่าใช้ จ่ายในการจัดงาน แต่ก็พบว่าลูกหลานไม่มีเงินจ่าย โดยภาพเหล่านันก็
้ อยู่ในสายตาของ
อากงตลอด โดยในต่อมาสักพัก ก็มียมทูตมาสะกิดอากงพร้ อมถามว่า “ถึงเวลาละ....จะไปได้
ยัง ” อากงเลยตอบว่า “ไปดิ รอไรอ่ะ” ยมทูต จึง ถามกลับไปว่า “ไหนตัง ค์อ่ะ” อากงเลยหยิบ
เหรี ยญบาทจากในปากส่งให้ ยมทูต แล้ วพูดว่า “มีแค่เนี ย้ ” นั่นทาให้ ยมทูตทาหน้ าเหม็นเบื่อ
พร้ อมบอกกับอากงว่า งัน้ ให้ อยู่ที่นีไ้ ปก่อนล่ะกัน ทาให้ ในช่วงต่อมาอากงจึงต้ องเดินเร่ร่อนอยู่
บนถนนในสภาพหิวโซ พร้ อมบ่นออกมาว่า “เมื่อไรพวกลื๊อจะส่งข้ าวมาให้ อวั๊ สักที อัว๊ หิว” ซึ่งใน
ขณะเดียวกันนัน้ ที่ลูกหลานแต่ละคนกาลังทากิจกรรมของตนเองอยู่ ลูกกาลังเล่นหวย หลาน
กาลังช็อปปิ ง้ เสื ้อผ้ าจากเน็ต ใช้ จ่ายฟุ่มเฟื อย ไม่มีการวางแผนการเงิน นั่นทาให้ มีบิลทวงหนี ้วาง
อยู่เต็มกล่องไปรษณีย์หน้ าบ้ าน ภาพตัดกลับมาที่อากงอีกครัง้ ที่ตอนนีก้ าลังอยู่หน้ าร้ านข้ าว

และพยายามที่จะสั่งข้ าว แต่สั่งทาไรแม่ค้าก็ไม่ได้ ยิน จนอากงเริ่ มโมโห แต่ก็เริ่ มคิดได้ ว่า “อั๊ว
ตายไปแล้ วนี่หว่า” พร้ อมกับนึกขึน้ ได้ ว่า “วันนีค้ ือวันเชงเม้ ง อั๊วไปหาข้ าวกินที่ฮวงซุ้ยก็ได้ ” อา
กงจึงเดินไปสุสาน เพื่อไปดูฮวงซุ้ยของตนเองว่ามีของกินไหม แต่พอไปถึงกลับพบแต่ความว่าง
เปล่า จึงเหลือบตาไปมองฮวงซุ้ยข้ างๆ แล้ วพบว่ามีของกินเต็มไปหมด จึงได้ แอบหยิบขึ ้นมากิน
แต่โชคร้ ายเจ้ าของฮวงซุ้ยดันกลับมาเห็นแล้ วด่า อากงพร้ อมทังวิ
้ ่งไล่ตีอากงข้ อหาแอบขโมยของ
เซ่น ซึ่งเป็ นเวลาเดียวกับที่บ้านของอากงที่เหล่าลูกหลานกาลังรอทนายของตระกูล เพื่อมาเปิ ด
พินัยกรรม ทุกคนต่างตื่นเต้ นและลุ้นมาก เพราะต้ องการนาเงินมรดกที่ได้ มานัน้ ไปใช้ หนี ส้ ินที่
ตนสร้ างไว้ แต่ผลปรากฏว่าพอเปิ ดตู้เซฟสิ่งที่ ได้ กลับพังทลาย เพราะแทนที่มันจะเป็ นเงินกับ
เป็ นโพยหวยและใบแจ้ งหนี ้เพิ่มแทน ซึ่งทังหมดนี
้
้เป็ นผลมาจากที่อากงเองก็ไม่ได้ มีการวางแผน
การเงิน ใช้ จ่ายฟุ่มเฟื อย จนเป็ นหนี ้สินติดมา นัน่ ทาให้ ลกู หลานรู้สึกโกรธมากจึงได้ นารูปของอา
กงไปปล่อยไว้ ที่ศาลเจ้ า เพื่อทิง้ และต่อ ว่าอากงที่ตายแล้ วยัง เป็ นภาระอีก แต่ในระหว่างนัน้
หลวงจีนที่กาลังกวาดศาลเจ้ าอยู่เห็นเข้ าจึงมาถามว่า “โยม มาทาอะไรกันที่นี่รึ” เหล่าลูกหลาน
เลยฟ้องหลวงจีนถึงเรื่ องทังหมดว่
้
าตนเองไม่ได้ รับมรดก แถมยังเป็ นหนีเ้ พิ่มจากอากงอีกด้ วย
หลังจากหลวงจีนได้ ฟังแล้ ว จึงได้ ให้ คาสอนต่างๆ แทนที่จะเป็ นการเทศนาทั่วไปแต่เป็ นการ
สอนเรื่ องการใช้ เงินและการออมแก่คนเหล่านัน้ พอทุกคนได้ ฟังจนจบก็พูดพร้ อมกันว่า “สาธุ”
พร้ อมๆ กับ เสี ย ง ตึ๊ ง งงงงงง(เสีย งระฆัง ) ที่ ดัง ขึ น้ มา นั่น ท าให้ ใ นเวลาต่อ มาก็ ไ ด้ แ สดงถึง
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกหลานที่ คิดได้ หันมาทามาหากินกันมากขึน้ ซึ่งนั่นส่งผลให้
ในฉากสุดท้ าย ก็จะแสดงให้ เห็นถึงความเป็ นอยู่ของอากงที่ดีขึ ้น จากการที่วนั เชงเม้ งลูกหลาน
นาของมาเซ่นมากมาย พร้ อมกับใบหน้ าที่มีความสุข ซึ่งในตอนสุดท้ าย ก็มียมทูตคนเดิน มา
ข้ างๆ พร้ อมสะกิดอากง อีกครัง้ พร้ อมพูดว่า “อ่ะ แล้ วที่นี ้ ไปได้ ยงั ”

