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ตัวเอง ลุมหลงกับการเลน chat line จนทํา
ใหเธอ ปลอยปละละเลยลูกสาววัย 3 ขวบ 
ถูกลักพาตัว.  

Synopsis :  

ธนา เจาของธุรกิจที่มีผลประกอบการดีมา
ตลอด ตองการสรางบทเรียนสั่งสอนภรรยาสาว 
ชื่อ จอย ใหเลิกการติดเลนส่ือออนไลน เพ่ือให
เธอหันไปดูแล เจลินา ลูกสาววัย 3 ขวบ. โดย
การจางวานเพ่ือนสนิท ใหชวยกันสราง
สถานการณ การลักพาตัวลูกสาว มาจากภรรยา 
เพ่ือสรางแรงกดดันใหเธอรูสึกสูญเสียสิ่งที่รัก 
เพราะนิสัยการติดเลนสื่อออนไลน. จอย ตกอยูใน
สถานการณบีบคั้นอยางรุนแรง แตไมใชเพราะ
สถานการณท่ีสามีเธอสรางขึ้น แตมาจาก
จิตสํานึกของเธอเอง ซึ่งบังเอิญเกิดขึ้นสอดคลอง
กันพอดี กับสถานการณที่ ธนากับเพื่อนสรางขึ้น. 

โครงสร้างการดาํเนินเรื�อง (Plot Structure) 

องก 1 

ณ สํานักงานธุรกรรมของ ธนา ตัวเมือง
นครราชสีมา. หนุมใหญวัย 50 ป ผันตัวเองจาก
พนักงานขับรถขนสง มาดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ
ขนสงพัสดุไปท่ัวราชอาณาจักร และธุรกิจของเขา
มีผลประกอบการที่ดีในยุคอีคอมเมิรช แตเขาก็



ชื�อเรื�อง  – Don’t be Late for Change Story outline & Plot structure บทภาพยนตร์  โดย  สู่ดิน ชาวหินฟ้า  
 

TITLE  by  SUDIN  CHAOHINFA –  igoodmedia.net (2018) 

ตองทํางานหนักขึ้น หลังยุติการสนทนากับลูกคา
รายหนึ่ง. เขาโทรถึง ร.ต.ท.อลงกรณ  และ พล
ธวัช เพื่อนสนิทท่ีอีกคนเปนตํารวจ อีกคนเปน
สายสืบ. การสนทนาระหวาง ธนา กับเพื่อน ทําให
รูวาแมธนาจะทํางานอยางหนัก แตเขาก็มี
ครอบครัวที่อบอุน กับภรรยาสาววัย 28 ป ชื่อ 
จอย กับลูกสาว วัย 3 ขวบ ชื่อ เจลินา กําลัง
นารัก. ธนา มอบภาระการเลี้ยงดูแลบานและลูก
ใหแกภรรยา เขาคิดวา แมบานสามารถดูแลบาน
ได แตลูกตองมีพอหรือแมคอยอบรมดูแล.  

แตสิ่งที่ ธนา ยังหนักใจก็คือ ภรรยาสาวของ
เขา เปนวัยรุนติดสื่อออนไลนตามยุคสมัย เขา
พยายามอบรมขัดเกลาบอกใหเธอลดละการเลน 

chat ลงเสียบาง แลวหันไปดูลูกแทนเขา แตจอยก็
ยังดื้อและเพลินกับส่ิงที่ตัวเองรักอยู ธนา ไม
สามารถทําอะไรไดมากไปกวาคอยๆ บอก เพราะ
เขาก็ยังรักและไมอยากสูญเสียภรรยาสาวไป 
เพราะเหตุการเขมงวดกับนิสัยของเธอ.  

ธนา พยายามคิดหาวิธีตางๆ เพื่อจะทําให
ภรรยาสาว เลิกนิสัยติดโทรศัพทเหมือนเด็กติด
เกม. และเขาก็คิดไดเรื่องหนึ่ง จึงขอรองใหเพื่อนที่
เปนตํารวจและนักสืบชวย ตามท่ีวิธีท่ีเขาคิดขึ้น. 
ครั้งแรกเพ่ือนสองคนปฏิเสธ เพราะเห็นวาเปนการ
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สุมเสี่ยงเกินไป แตก็ทนคําออนวอนไมได จึงรับทํา
ภาระสําคัญนีใ้ห. 

องก 2 

ตอนบาย ราว 14.00 น. จอย พาลูกสาวชื่อ 
เจลินา ขับรถออกไปซื้อของ ที่หางสรรพสินคา
ใหญนอกเมือง. จอยขับรถ เจลินานั่งเบาะหนา
ขางแม. ระหวางขับรถ จอยทําใบรายการซื้อของ
หายไป จึงโทรไปถามแมบาน. เสียงโทรศัพทจาก
แมบาน บอกรายการของที่ตองซื้อใหจอยฟง จนดู
ยุงไปหมด จนเธอรูสึกหงุดหงิด แตคําสั่งของ
แมบานนั้น มีอิทธิพลพอท่ีจะทําใหจอยตองฟง 
และซื้อตามรายการท่ีสั่ง. 

หลังจากจอดรถในโรงรถแลว จอย จูงมือลูก
สาวเขาหาง. เธอเลือกรถเข็นคันใหญ เอาลูกขึ้น
ยืนในรถเข็น แลวเข็นไปตามหิ้งวางสินคา เลือก
สินคาไปเลน facebook ไป ทําใหเธอไมตองเปน
กังวลเรื่องลูกมากนัก เพราะอยูในสายตาตลอด. 

จอย ใชเวลาเลือกซื้อของนานเกือบ 2 ชั่วโมง 
เพราะซื้อไปดวย เลน facebook ไปดวย โดยไม
สนใจลูกมากนัก.  

หลังซื้อของเสร็จ อุมลูกลงจากรถเข็น บอก
ลูกใหเดินตาม จายเงินที่เคานเตอรเสร็จ รูสึก
เมื่อยขา จึงแวะนั่งพักที ่โตะนั่งพักสําหรับลูกคา. 
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บอกลูกวา แมขอพักสักหนอย ขณะพัก เธอก็ยัง
ยกโทรศัพทมา chat line ตอ.  

ตั้งแตมาที่หาง เจลินา ยังไมไดกินอะไรเลย 
รูสึกหิว จึงบอกแม แตเธอก็บอกใหลูกรอกอน 
เพราะรูสึกเวียนหัวกะทันหัน. 

<FLASH FORWARD SHOT>  

นั่งพักสักครูก็รูสึกดีขึ้น และจอยก็ chat line 

ตอ. เจลินา บอกแมวาหิว แตเธอก็บอกใหลูกรอ
กอน เพราะเธอกําลังติดพันกับธุระของเธออยาง
เมามัน. เจลินา มองพฤติการณของแมอยางงงๆ 
ทั้งหัวเราะ และตาลุกวาวกับสิ่งท่ีอยูในโทรศัพท. 

หางออกไปไมไกล มีชายสองคน แอบซุมดู 
จอย กับ ลูกสาว. คนหนึ่งใสหมวก อีกคนใสแวน
ดํา 

เจลินา บอกแมอีกวา หนูหิว จึงขออนุญาต
แมไปซื้อของกินเอง เธอยื่นเงินใสมือลูก และ chat 

Line ตอ. เจลินา จึงไปเดินหาดูของตามลําพัง. 

ชายใสหมวก พยักหนา กับชายใสแวนดํา. 
ชายใสแวนดํา หลีกไป. พฤติการณของเขาสองคน
นาจะเปนคนราย. 

เม่ือเจลินา ผละจากแม ชายใสหมวก เขาไป
หา บอกจะพาไปซื้อของกิน และของเลน. 
<FLASH BACK> เจลินา นึกยอนอดีต จําคําสอน
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ของพอไดวา อยารับของจากคนแปลกหนา และ
อยาไปกับคนแปลกหนา. <RETURN TO> แต
ชายใสหมวก มีวิธีหลอกลอเด็ก จนทําใหเจลินา 
ยอมเชื่อ.  

จอย หยุดการติดตอกับเพ่ือนใน chat เมื่อมี
เสียงโทรศัพทดังขึ้น. ธนา โทรถามถึงลูก เธอบอก
วาลกูยังอยูกับเธอ แลววางสายทันที แตคิดไดวา 
ตนปลอยใหลูกไปซื้อของกินเอง และหายไปนาน. 
จอย รูสึกเปนหวงลูกขึ้นมาทันที. มองหาลูกสาว 
เรียกชื่อลูก แตไมมีเสียงตอบ เธอจึงลุกออกจากที่
นั่ง ไปตามหาลูก. 

จอย เริ่มไมสบายใจ เมื่อถามคนแถวน้ัน แต
ไมมีใครเห็นเด็กเจลินาเลย. เธอเสียใจมาก รองไห 
เรียกลูก ขณะเดินไปเกือบทั่วหาง. จอย ลังเล วา
จะโทรบอกสามีดีหรือไม. รูสึกสับสน เกรงวาจะถูก
สามีดุดา. พบ รปภ.ของหาง เขาแนะนําใหแจง
ตํารวจ. จอย ก็ยังลังเล แตนี่มันกลายเปน
เรื่องราวใหญโตเกินไป ท่ีเธอคนเดียวจะรับได เธอ
ตองทําอะไรสักอยาง กอนที่มันจะสายเกินไป. 
จอยตัดสินใจ กดเบอรโทร. โทรออก. 

ที่มุมหนึ่งของตึก ชายใสแวนดํา รับสาย 
<MATCH CUT> พรอมๆ กับ ธนา รับสาย. ธนา 
ตําหนิ ภรรยาสาวอยางหนัก ที่ไมรูจักดูแลลูก มัว
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สนใจแตเรื่องของตัวเอง ถาหาลูกไมเจอก็ไมตอง
กลับบาน พูดเสร็จก็วางสาย. ความกังวลใจ ตก
แกจอย เหมือนรับปญหาทั้งหมดไวคนเดียว. 

<MONTAGE SHOT> จอย เสียใจมาก 
รองไห กังวลเปนอยางมาก และนึกถึงคําเตือน
ของสามตีลอด วาใหลดการเลน Chat ลงเสียบาง 
แลวหันไปดูแลลูกใหมากกวานี้ ตอนนั้น เธอกลับ
ไมสนใจ ขณะที่ทั้งภาพและเสียงวิทยุตํารวจ รับ
แจงเบาะแส และอัตลักษณของเด็กที่ถูกลักพาตัว 
ปรากกฏสอดแทรกเขามา. จอย ยังรองไห เสียใจ
มาก เดินตามหาลูก อยางไรจุดหมาย. 

จอย ขับรถออกมาจากหาง เขาไปในโบสถวัด
แหงหนึ่ง ขอพรจากพระพุทธรูป ขอใหเธอหาลูก
ใหพบ. พระภิกษุรูปหนึ่ง ซึ่งอยูในนั้น เขามาพูด
ปลอบใจ เพื่อใหเธอหายเศรา. 

เวลาผานไปเกือบ 18.00 น. จอย ขับรถกลับ
บาน และเดินออกจากโรงรถ เขาบานอยางคน
หมดแรง. ทันทีที่เปดประตู ก็เห็นสามีมารออยูแลว
ที่ประตู จากนั้นคําพดูของสามีที่เธอรูสึกวาแย 
ตอนนี้ถูกพนออกมา กลับซํ้าเติมใหเธอรูสึกแย
หนักลงไปสิบเทา. แรงกดดันมากมายขนาดนี้ ทํา
ใหเธอทนไมไดอีกตอไป กอนท่ีเธอจะหมดสติ ภาพ
สุดทายที่เธอเห็น คือ เจลินา เดินมาเกาะแขนพอ 
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มองดูเธอเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น.  

<END OF FLASH FORWARD SHOT> 

ที ่โตะน่ังพักสําหรับลูกคา. เจลินา มองหนา
แม ขณะที่แม สะดุงตกใจตื่นจากการงีบไปชั่วครู. 
เมื่อไดสติ จอย โผเขากอดลูก น้ําตาซึมออกมา
เล็กนอย พรอมกับพร่ํารําพันวาแมจะไมท้ิงลูกไป
อีก ทามกลางความงุนงงของลูกสาว และสายตา
ชื่นชมของลูกคาที่อยูใกลๆ วาเปนแมที่รักลูก
เหลือเกิน. จอย อุมเจลินาขึ้นไปยืนบนรถเข็น และ
พาลูกไปซื้อของกิน ท่ีอยูบริเวณดานหนาของหาง. 

ชายใสหมวก แอบถายภาพเด็กเจลินา แลวสง
ขอความคําถามใตรูปถาย “ใชเปาหมายหรือไม” 
ถึงใครคนหนึ่ง. <MATCH CUT> ไปทีอี่กมุมหน่ึง
ของตึก ชายใสแวนดํา รับขอความ ยิ้มที่มุมปาก 
แลวตอบกลับ “ใช” แลวกดเบอรโทร ถึงใครคน
หนึ่ง. 

ที่สํานักงานธุรกรรม เสียงโทร. ดังขึ้น ธนา 
รับสาย ฟงขอความเสร็จแลววางสาย. รูสึกไม
แนใจอะไรบางอยาง ราวกับวากําลังทําอะไร
ผิดพลาดไปหรือไม หรือทําเกินกวาเหตุหรือเปลา. 

หลังพาลูกไปกินของวางแลว และซื้อไอศรีมให
ลูกถือกินและเดินตามหลังมาติดๆ มาถึงที่
เคานเตอรรานคาหนาหาง พบของใชถูกใจ จึงแวะ
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ดูของนั้น. ขณะทีจ่อยกําลังยุงอยูกับการพูดคุยกับ
เจาของราน เธอปลอยใหเจลินา เดินดูของเลน
ตามลําพัง.  

เหตุการณจุดสูงสุดของเรื่อง (climax): ชาย
ใสหมวก ฉวยโอกาสที่เด็กเดินหางจากแม เดินเขา
มาคุยกับเจลินา เพ่ือหลอกลอใหทําบางอยาง. 
จอย มองเห็นพฤติกรรมของเขากอน จึงเดินทาง
ฉุดมือลูกออกมาใหหาง แลวสาดคําที่ไมสุภาพใส
ชายใสหมวก จนเขาตองผละจากไป.  

องก 3 

จอย ขนของใสรถ พาลูกขึ้นรถ แลวขับรถ
ออกจากหางไป. กอนกลับบาน เธอพาลูกไปเท่ียว
สวนสนุก. เจลินา มีความสุขมาก. 

ระหวางขับรถกลับบาน จอยคิดอะไรบางอยาง
ได รูสึกหงุดหงิดใจเล็กนอย รถวิ่งมาถึงริมบึงแหง
หนึ่ง ตะวันริ่มลับเหลี่ยมเขา. เธอหยุดรถ มอง
หนาลูก แลวตัดสินใจ เปดประตูรถออกไปขางนอก 
แลวขวางโทรศัพทออกไปสุดแรง โทรศัพทปลิว
รอนตรงไปยังศูนยกลางพระอาทิตยอัศดง แลว
รอนลงหายไปกลางบึง. “พอกันที ฉันไมใชคนเดิม
อีกตอไปแลว” จอยเปดประตูเขามาในรถ แลวหัน
มายิ้มกับลูก ดูเหมือนวาวันนี้เปนวันที่เธอมี
ความสุขมาก จอยพาลูกกลับบาน. 
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<END CAST> 

ณ รานเหลาแหงหน่ึง ธนา กับ เพื่อน ท่ี
ปลอมตัวเปนชายใสหมวก กับชายใสแวนดํา 
ฉลองความสําเร็จ. เพื่อนถามวา “ทําแบบนี้ มันไม
แรงไปหนอยรึ?” เขาตอบ “คนบางคน ถาไมทํา
แบบนี้ ก็ยากที่จะเปลี่ยนนิสัย”. 

 

THE  END 

 

 
แรงบนัดาลใจที�คดิเรื�องนี �:  

.จากคลิปวิดีโอเรื่องหนึ่ง ที่เพ่ือน
ในกลุม LINE สงมาใหดู. เปนเรื่อง
เกี่ยวกับ แมท่ีสนใจสื่อออนไลน
มากกวาลูก จนทําใหลูกถูกลอลวง
ลักพาตัวไป. เธอและสามีตองสูญเสีย
ลูกไป เปนอุทาหรณสําหรับแมยุค
ใหม ที่ตองสนใจลูกใหมากกวานี้. นี่
คือเคาเรื่องเดิม 

จอย ติดเลน chat line อยาง
หนัก ไมสนใจลูก สามีเตือนก็ไมฟง. 
วันหนึ่ง จอยพาลูกไปซื้อของในหาง 
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แลวพาลูกนั่งพักกอนกลับบาน ลูก
หิว แตเธอก็ไมสนใจ จนลูกสาวขอ
อนุญาตไปหาซื้อของกินเอง เปด
ชองทางใหคนรายหลอกลอ ลักพา
ตัวไป. จอยรูสึกตัวอีกครั้ง เม่ือลูก
หายไปแลว. เธอเสียใจมาก เดินตาม
หาลูกอยางกระวนกระวายใจ แตก็ไม
พบ เธอรองไหเสียใจอยางหนัก โทร.
บอกสามี เธอก็ถูกตอวาอยางหนัก 
ถาไมพบลูก อยากลับบาน ทําใหเธอ
เสียใจหนักยิ่งขึ้น เธอตัดสินใจบอก
ตํารวจ. แตก็ชวยอะไรไมได เธอเขา
ไปออนวอนขอพรจากพระพุทธรูป 
พระสงฆเขามาปลอบใจใหหายทุกข 
ทําไดแคนัน้. ตกเย็น จอยกลับบาน 
ถูกสามีตอวาซ้ําอีก เธอเสียใจอยาง
หนักมากที่สุดทรุดตัวลงกับพื้น
เหมือนจะขาดใจ. เมื่อธนาเห็นวา นี่
คงเปนบทเรียนเพียงพอแลวสําหรับ
แมที่ชอบ chat Line จนลืมลูก เขา
จึงปดเกมน้ี. ชายคนหน่ึง เดินจูงเด็ก 
เจลินา มาสงใหกับมือของ ธนา. 
ทามกลางความประหลาดใจอยาง
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หนักของ จอย. ธนา บอกกับเธอวา 
“ถาไมไดเพ่ือนบานคนน้ี เอาลูกมา
คืนให แลวจะไดลูกคืนมาไหม? 
ความผิดมันอยูที่เธอ” 

นี่เปนการเลาเรื่องแบบธรรมดา 
(แบบเสนตรง) ผูเขียนจึงนําเรื่องนี้ 
มาพัฒนา โดยวางโครงเรื่องเสียใหม 
ในมิติของภาพยนตร ดังที่อานอยูน้ี. 

23 กันยายน 2561. 

 




