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บทโครงราง (Story Outline)  
บทภาพยนตร เรื่อง จะรอใหสูญเสียกอนใชไหม คุณจึงจะเปล่ียน  

(Don't be Late for Change) 

ผูเขียน: สูดิน ชาวหินฟา – dfilm school.  โทร. +668 8291 9232 

วันที่ 23 September 2561 

ความยาวเรื่อง:  5-15 นาที 

แกนของเรื่อง (theme) : การเปลี่ยนนิสัยคน โดยใชสถานการณเปนแรงกดดัน. 

แนวคิดของเรื่อง (log line) : นิสัยบางอยางของบางคน ไมอาจเปลี่ยนไดงายๆ อาจตองใช
สถานการณบีบค้ันทางอารมณที่มากพอ จึงจะเปลี่ยนได. 

แนวภาพยนตร (genre) : หนังสั้น –  short film | film school 
 ภาพยนตรโฆษณาเพื่อสังคม – advertising 

ประโยคหลัก (premise): จะเกิดอะไรขึ้นกับจอย ถาเธอยังปลอยใหตัวเอง ลุมหลงกับการเลน chat 

line จนทําใหเธอ ปลอยปละละเลยลูกสาววัย 3 ขวบ ถูกลักพาตัว. 

เรื่องยอ (synopsis): ธนา เจาของธุรกิจที่มีผลประกอบการดีมาตลอด ตองการสรางบทเรียนสั่งสอน
ภรรยาสาว ชื่อ จอย ใหเลิกการติดเลนสื่อออนไลน (chat line | face book | twister) เพื่อใหเธอหันไป
ดูแล เจลินา ลูกสาววัย 3 ขวบ. โดยการจางวานเพื่อนสนิท ใหชวยกันสรางสถานการณ การลักพาตัวลูก
สาว มาจากภรรยา เพื่อสรางแรงกดดันใหเธอรูสึกสูญเสียสิ่งที่รัก เพราะนิสัยการติดเลนสื่อออนไลน. จอย 
ตกอยูในสถานการณบีบคั้นอยางรุนแรง แตไมใชเพราะสถานการณที่สามีเธอสรางขึ้น แตมาจากจิตสํานึก
ของเธอเอง ซึ่งบังเอิญเกิดขึ้นสอดคลองกันพอดี กับสถานการณที่ ธนากับเพื่อนสรางขึ้น. 

 

โครงสรางการดําเนินเรื่อง (Plot Structure) 

องก 1   

ณ สํานักงานธุรกรรมของ ธนา ตัวเมืองนครราชสีมา. หนุมใหญวัย 50 ป ผันตัวเองจากพนักงานขับ
รถขนสง มาดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขนสงพัสดุไปทั่วราชอาณาจักร และธุรกิจของเขามีผลประกอบการที่ดี
ในยุคอีคอมเมิรช แตเขาก็ตองทํางานหนักขึ้น หลังยุติการสนทนากับลูกคารายหน่ึง. เขาโทรถึง ร.ต.ท.
อลงกรณ  และ พลธวัช เพื่อนสนิทที่อีกคนเปนตํารวจ อีกคนเปนสายสืบ. การสนทนาระหวาง ธนา กับ
เพื่อน ทําใหรูวาแมธนาจะทํางานอยางหนัก แตเขาก็มีครอบครัวที่อบอุน กับภรรยาสาววัย 28 ป ชื่อ จอย 

Sudin
Typewriter
tel. & id.Line 0882919232sudin.expert@yahoo.com



Script Writing – Story Outline :  เร่ือง จะรอใหสูญเสียกอนใชไหม คุณจึงจะเปลี่ยน (Don’t be Late for Change) 

Wr i te r :   S UD I N C HAO HINF A – ig oo dme di a . n e t  (2 018 )   2 

กับลูกสาว วัย 3 ขวบ ชื่อ เจลินา กําลังนารัก. ธนา มอบภาระการเลี้ยงดูแลบานและลูกใหแกภรรยา เขาคิด
วา แมบานสามารถดูแลบานได แตลูกตองมีพอหรือแมคอยอบรมดูแล.  

แตสิ่งที่ ธนา ยังหนักใจก็คือ ภรรยาสาวของเขา เปนวัยรุนติดสื่อออนไลนตามยุคสมัย เขาพยายาม
อบรมขัดเกลาบอกใหเธอลดละการเลน chat ลงเสียบาง แลวหันไปดูลูกแทนเขา แตจอยก็ยังด้ือและเพลินกับ
สิ่งที่ตัวเองรักอยู ธนา ไมสามารถทําอะไรไดมากไปกวาคอยๆ บอก เพราะเขาก็ยังรักและไมอยากสูญเสีย
ภรรยาสาวไป เพราะเหตุการเขมงวดกับนิสัยของเธอ.  

ธนา พยายามคิดหาวิธีตางๆ เพื่อจะทําใหภรรยาสาว เลิกนิสัยติดโทรศพัทเหมือนเด็กติดเกม. และเขา
ก็คิดไดเรื่องหน่ึง จึงขอรองใหเพื่อนที่เปนตํารวจและนักสืบชวย ตามที่วิธีที่เขาคิดขึ้น. ครั้งแรกเพื่อนสองคน
ปฏิเสธ เพราะเห็นวาเปนการสุมเสี่ยงเกินไป แตก็ทนคําออนวอนไมได จึงรับทําภาระสําคัญนี้ให. 

องก 2 ดําเนินเรื่อง เผชิญหนา พัฒนาความขัดแยง ไปสู จุด climax 

ตอนบาย ราว 14.00 น. จอย พาลูกสาวชื่อ เจลินา ขับรถออกไปซื้อของ ที่หางสรรพสินคาใหญนอก
เมือง. จอยขับรถ เจลินาน่ังเบาะหนาขางแม. ระหวางขับรถ จอยทําใบรายการซื้อของหายไป จึงโทรไปถาม
แมบาน. เสียงโทรศัพทจากแมบาน บอกรายการของที่ตองซื้อใหจอยฟง จนดูยุงไปหมด จนเธอรูสึกหงุดหงิด 
แตคําสั่งของแมบานน้ัน มีอิทธิพลพอที่จะทําใหจอยตองฟง และซื้อตามรายการที่สั่ง. 

หลังจากจอดรถในโรงรถแลว จอย จูงมือลูกสาวเขาหาง. เธอเลือกรถเข็นคันใหญ เอาลูกขึ้นยืนใน
รถเข็น แลวเข็นไปตามห้ิงวางสินคา เลือกสินคาไปเลน facebook ไป ทําใหเธอไมตองเปนกังวลเรื่องลูกมาก
นัก เพราะอยูในสายตาตลอด. 

จอย ใชเวลาเลือกซื้อของนานเกือบ 2 ชั่วโมง เพราะซื้อไปดวย เลน facebook ไปดวย โดยไมสนใจ
ลูกมากนัก.  

หลังซื้อของเสร็จ อุมลูกลงจากรถเข็น บอกลูกใหเดินตาม จายเงินที่เคานเตอรเสร็จ รูสึกเม่ือยขา จึง
แวะน่ังพักที่ โตะนั่งพักสําหรับลูกคา. บอกลูกวา แมขอพักสักหนอย ขณะพัก เธอก็ยังยกโทรศัพทมา chat 
line ตอ.  

ตั้งแตมาท่ีหาง เจลินา ยังไมไดกินอะไรเลย รูสึกหิว จึงบอกแม แตเธอก็บอกใหลูกรอกอน เพราะรูสึก
เวียนหัวกะทันหัน. 

<FLASH FORWARD SHOT>  

น่ังพักสักครูก็รูสึกดีขึ้น และจอยก็ chat line ตอ. เจลินา บอกแมวาหิว แตเธอก็บอกใหลูกรอกอน 
เพราะเธอกําลังติดพันกับธุระของเธออยางเมามัน. เจลินา มองพฤติการณของแมอยางงงๆ ทั้งหัวเราะ และ
ตาลุกวาวกับสิ่งที่อยูในโทรศัพท. 
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หางออกไปไมไกล มีชายสองคน แอบซุมดู จอย กับ ลูกสาว. คนหน่ึงใสหมวก อีกคนใสแวนดํา 

เจลินา บอกแมอีกวา หนูหิว จึงขออนุญาตแมไปซื้อของกินเอง เธอยื่นเงินใสมือลูก และ chat Line 

ตอ. เจลินา จึงไปเดินหาดูของตามลําพัง. 

ชายใสหมวก พยักหนา กับชายใสแวนดํา. ชายใสแวนดํา หลีกไป. พฤติการณของเขาสองคนนาจะ
เปนคนราย. 

เมื่อเจลินา ผละจากแม ชายใสหมวก เขาไปหา บอกจะพาไปซื้อของกิน และของเลน. <FLASH 

BACK> เจลินา นึกยอนอดีต จําคําสอนของพอไดวา อยารับของจากคนแปลกหนา และอยาไปกับคนแปลก
หนา. <RETURN TO> แตชายใสหมวก มวีิธีหลอกลอเด็ก จนทําใหเจลินา ยอมเชื่อ.  

จอย หยุดการติดตอกับเพื่อนใน chat เมื่อมีเสียงโทรศัพทดังขึ้น. ธนา โทรถามถึงลูก เธอบอกวาลูก
ยังอยูกับเธอ แลววางสายทันที แตคิดไดวา ตนปลอยใหลูกไปซื้อของกินเอง และหายไปนาน. จอย รูสึกเปน
หวงลูกขึ้นมาทันที. มองหาลูกสาว เรียกชื่อลูก แตไมมีเสียงตอบ เธอจึงลุกออกจากที่น่ัง ไปตามหาลูก. 

จอย เริ่มไมสบายใจ เม่ือถามคนแถวนั้น แตไมมีใครเห็นเด็กเจลินาเลย. เธอเสียใจมาก รองไห เรียก
ลูก ขณะเดินไปเกือบทั่วหาง. จอย ลังเล วาจะโทรบอกสามีดีหรือไม. รูสึกสับสน เกรงวาจะถูกสามีดุดา. พบ 
รปภ.ของหาง เขาแนะนําใหแจงตํารวจ. จอย ก็ยังลังเล แตนี่มันกลายเปนเรื่องราวใหญโตเกินไป ที่เธอคน
เดียวจะรับได เธอตองทําอะไรสักอยาง กอนที่มันจะสายเกินไป. จอยจึงตัดสินใจ กดเบอรโทร. โทรออก. 

ที่มุมหน่ึงของตึก ชายใสแวนดํา รับสาย <MATCH CUT> พรอมๆ กับ ธนา รับสาย. ธนา ตําหนิ 
ภรรยาสาวอยางหนัก ที่ไมรูจักดูแลลูก มัวสนใจแตเรื่องของตัวเอง ถาหาลูกไมเจอก็ไมตองกลับบาน พูด
เสร็จก็วางสาย. ความกังวลใจ ตกแกจอย เหมือนรับปญหาทั้งหมดไวคนเดียว. 

<MONTAGE SHOT> จอย เสียใจมาก รองไห กังวลเปนอยางมาก และนึกถึงคําเตือนของสามี
ตลอด วาใหลดการเลน Chat ลงเสียบาง แลวหันไปดูแลลูกใหมากกวาน้ี ตอนน้ัน เธอกลับไมสนใจ ขณะที่
ทั้งภาพและเสียงวิทยตุํารวจ รับแจงเบาะแส และอัตลักษณของเด็กที่ถูกลักพาตัว ปรากกฏสอดแทรกเขามา. 
จอย ยังรองไห เสียใจมาก เดินตามหาลูก อยางไรจุดหมาย. 

จอย ขับรถออกมาจากหาง เขาไปในโบสถวัดแหงหน่ึง ขอพรจากพระพุทธรูป ขอใหเธอหาลูกใหพบ. 
พระภิกษุรูปหน่ึง ซึ่งอยูในนั้น เขามาพูดปลอบใจ เพื่อใหเธอหายเศรา. 

เวลาผานไปเกือบ 18.00 น. จอย ขับรถกลับบาน และเดินออกจากโรงรถ เขาบานอยางคนหมดแรง. 
ทันทีที่เปดประตู กเ็ห็นสามีมารออยูแลวที่ประตู จากน้ันคําพูดของสามีที่เธอรูสึกวาแย ตอนน้ีถูกพนออกมา 
กลับซ้ําเติมใหเธอรูสึกแยหนักลงไปสิบเทา. แรงกดดันมากมายขนาดนี้ ทําใหเธอทนไมไดอีกตอไป กอนที่เธอ
จะหมดสติ ภาพสุดทายที่เธอเห็น คือ เจลินา เดินมาเกาะแขนพอ มองดูเธอเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น.  

<END OF FLASH FORWARD SHOT> 
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ที ่โตะนั่งพักสําหรับลูกคา. เจลินา มองหนาแม ขณะที่แม สะดุงตกใจตื่นจากการงีบไปชั่วครู. เมื่อได
สติ จอย โผเขากอดลูก นํ้าตาซึมออกมาเล็กนอย พรอมกับพร่ํารําพันวาแมจะไมทิ้งลูกไปอีก ทามกลางความ
งุนงงของลูกสาว และสายตาชื่นชมของลูกคาที่อยูใกลๆ วาเปนแมที่รักลูกเหลือเกิน. จอย อุมเจลินาขึ้นไปยืน
บนรถเข็น และพาลูกไปซื้อของกิน ที่อยูบริเวณดานหนาของหาง. 

ชายใสหมวก แอบถายภาพเด็กเจลินา แลวสงขอความคําถามใตรูปถาย “ใชเปาหมายหรอืไม” ถึงใคร
คนหน่ึง. <MATCH CUT> ไปที่อีกมุมหน่ึงของตึก ชายใสแวนดํา รับขอความ ยิ้มที่มุมปาก แลวตอบกลับ 
“ใช” แลวกดเบอรโทร ถึงใครคนหนึ่ง. 

ที่สํานักงานธุรกรรม เสียงโทร. ดังขึ้น ธนา รับสาย ฟงขอความเสร็จแลววางสาย. รูสึกไมแนใจอะไร
บางอยาง ราวกับวากําลังทําอะไรผิดพลาดไปหรือไม หรือทําเกินกวาเหตุหรือเปลา. 

หลังพาลูกไปกินของวางแลว และซื้อไอศรีมใหลูกถือกินและเดินตามหลังมาติดๆ มาถึงที่เคานเตอร
รานคาหนาหาง พบของใชถูกใจ จึงแวะดูของน้ัน. ขณะทีจ่อยกําลังยุงอยูกับการพูดคุยกับเจาของราน เธอ
ปลอยใหเจลินา เดินดูของเลนตามลําพัง.  

เหตุการณจุดสูงสุดของเรื่อง (climax): ชายใสหมวก ฉวยโอกาสที่เด็กเดินหางจากแม เดินเขามาคุย
กับเจลินา เพื่อหลอกลอใหทําบางอยาง. จอย มองเห็นพฤติกรรมของเขากอน จึงเดินทางฉุดมือลูกออกมาให
หาง แลวสาดคําที่ไมสุภาพใสชายใสหมวก จนเขาตองผละจากไป. 

องก 3 สรุปทายเรื่อง  

จอย ขนของใสรถ พาลูกขึ้นรถ แลวขับรถออกจากหางไป. กอนกลับบาน เธอพาลูกไปเที่ยวสวนสนุก. 
เจลินา มีความสุขมาก. 

ระหวางขับรถกลับบาน จอยคิดอะไรบางอยางได รูสึกหงุดหงิดใจเล็กนอย รถวิ่งมาถึงริมบึงแหงหน่ึง 
ตะวันริ่มลับเหลี่ยมเขา. เธอหยุดรถ มองหนาลูก แลวตัดสินใจ เปดประตูรถออกไปขางนอก แลวขวาง
โทรศัพทออกไปสุดแรง โทรศัพทปลิวรอนตรงไปยังศูนยกลางพระอาทิตยอัศดง แลวรอนลงหายไปกลางบงึ. 
“พอกันที ฉันไมใชคนเดิมอีกตอไปแลว” จอยเปดประตูเขามาในรถ แลวหันมายิ้มกับลูก ดูเหมือนวาวันน้ีเปน
วันที่เธอมีความสุขมาก จอยพาลูกกลับบาน. 

<END CAST> 

ณ รานเหลาแหงหนึ่ง ธนา กับ เพื่อน ที่ปลอมตัวเปนชายใสหมวก กับชายใสแวนดํา ฉลอง
ความสําเร็จ. เพื่อนถามวา “ทําแบบน้ี มันไมแรงไปหนอยรึ?” เขาตอบ “คนบางคน ถาไมทําแบบน้ี ก็ยากที่จะ
เปลี่ยนนิสัย”. 

จบ. 
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แรงบันดาลใจที่คิดเรื่องนี้:  

จากคลิปวิดีโอเรื่องหนึ่ง ที่เพื่อนในกลุม LINE สงมาใหดู. เปนเรื่องเก่ียวกับ แมท่ีสนใจ
สื่อออนไลนมากกวาลูก จนทําใหลูกถูกลอลวงลักพาตัวไป. เธอและสามีตองสูญเสยีลูก
ไป เปนอุทาหรณสําหรับแมยุคใหม ที่ตองสนใจลูกใหมากกวานี.้ น่ีคือเคาเรื่องเดิม 

จอย ติดเลน chat line อยางหนัก ไมสนใจลูก สามีเตือนก็ไมฟง. วันหนึ่ง จอยพาลูก
ไปซื้อของในหาง แลวพาลูกน่ังพักกอนกลับบาน ลูกหิว แตเธอก็ไมสนใจ จนลูกสาวขอ
อนุญาตไปหาซื้อของกินเอง เปดชองทางใหคนรายหลอกลอ ลักพาตัวไป. จอยรูสึกตัว
อีกครั้ง เม่ือลูกหายไปแลว. เธอเสียใจมาก เดินตามหาลูกอยางกระวนกระวายใจ แตก็
ไมพบ เธอรองไหเสียใจอยางหนัก โทร.บอกสามี เธอก็ถูกตอวาอยางหนัก ถาไมพบลูก 
อยากลับบาน ทําใหเธอเสียใจหนักยิ่งขึ้น เธอตัดสินใจบอกตํารวจ. แตก็ชวยอะไรไมได 
เธอเขาไปออนวอนขอพรจากพระพุทธรูป พระสงฆเขามาปลอบใจใหหายทุกข ทําไดแค
น้ัน. ตกเย็น จอยกลับบาน ถูกสามีตอวาซ้ําอีก เธอเสียใจอยางหนักมากที่สุดทรุดตัวลง
กับพื้นเหมือนจะขาดใจ. เมื่อธนาเห็นวา นี่คงเปนบทเรียนเพียงพอแลวสําหรับแมที่ชอบ 
chat Line จนลืมลูก เขาจึงปดเกมน้ี. ชายคนหนึ่ง เดินจูงเด็ก เจลินา มาสงใหกับมือ
ของ ธนา. ทามกลางความประหลาดใจอยางหนักของ จอย. ธนา บอกกับเธอวา “ถา
ไมไดเพื่อนบานคนน้ี เอาลูกมาคืนให แลวจะไดลูกคืนมาไหม? ความผิดมันอยูที่เธอ” 

น่ีเปนการเลาเรื่องแบบธรรมดา (แบบเสนตรง) ผูเขียนจึงนําเรื่องน้ี มาพัฒนา โดยวาง
โครงเรื่องเสียใหม ในมิติของภาพยนตร ดังที่อานอยูนี้. 

23 กันยายน 2561 

 

 

 




