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บทโครงราง (Story Outline) 
ภาพยนตรสั้น เรื่อง “หัวใจสลาย” (My Daddy) 

 
ผูเขียน: สูดิน ชาวหินฟา, film school.  โทร.08–9644–1048 
ความยาวเรื่อง:  10  นาที 
วัน เดือน ป:  มิถุนายน 2554 

แนวคิดของเร่ือง (theme) : อารมณโทสะ ครอบงําผูใด แมเพียงวูบเดียว หัวใจที่ออนโยน ก็แข็งกราว 
ดวงตาท่ีสดใส ก็มืดบอด ความรัก กลายเปนความเคียดแคน ทําลายไดทุกสิ่ง แมแตคนท่ีตนรักสุดหัวใจ  

แนวภาพยนตร (genre) : ชีวิต (drama) 
ประโยคหลัก (premise): .. ถาเขารูจักฝกการใชสติ ควบคุมอารมณรายของตัวเอง ก็คงไมเกิด

เหตุการณอันนาเศราสะเทือนใจเชนน้ี 
เร่ืองยอ (synopsis):  
เปนเรื่องราวท่ีนาเศราของ หนุมเจาโมโห ชื่อ นพพล ผูซึ่งรักรถยนตของเขามาก แมแตรอยขีดขวน

บนตัวรถ ก็ทําใหเขาสติแตกได  
วันหน่ึง ขณะท่ีเขากําลังลางรถ และซอมรถ ลูกสาวจอมซน ไดใชกอนหิน ขีดเขียนอะไรบางอยาง ท่ี

ขางตัวถังรถ ทําใหเขา บันดาลโทสะ ควาประแจเหล็ก กระหน่ําตีไปท่ีมือของลูกสาว จนเลือดอาบโชค เม่ือ
ไดสติ เขาจึงรีบพาลูกไปโรงพยาบาล หมอบอกเขาวา จําเปนตองตัดนิ้วมือของลูกสาว ท้ิงถึงสามน้ิว 
นับเปนความสูญเสียครั้งสําคัญ แตน่ัน มันก็ยังไมรุนแรงเทากับ ความเจ็บปวดที่เขาจะตองจดจําไปชั่วชีวิต 
เม่ือเขาพบวา รอยขีดขวนขางตัวรถ เขียนขอความวา “รักพอ”.  

โครงสรางการดําเนินเรื่อง (Plot Structure) 
องก 1  เริ่มเรื่อง (เวลา 2 นาที) 

นพพล ชายหนุมผูมีพลังความหวัง ท่ีจะมีชีวิตเหมือนปกติชนท่ัวไป มีการงานท่ีม่ันคง มีรายไดท่ี
ม่ันใจ มีภรรยาท่ีรัก มีบานหรู มีลูกสาว ลูกชายที่นารัก และ มีรถยนตท่ีถูกใจ ชีวิตของเขาเริ่มตนเม่ือเรียน
จบวิศวะ เพ่ือนทุกคน รูดีวาเขาเปนคนเจาอารมณ ขี้หงุดหงิด โดยเฉพาะตอนเมา เขาจึงถูกเพื่อนตักเตือน
บอยๆ 

องก 2 ดําเนินเรื่อง (เวลา 5 นาที) 
ดวยความขยันของเขา เพียงไมกี่ป นพพล ก็ทําในสิ่งท่ีเขาสมหวังไดสําเร็จ หลังจากท่ีเขาไดลูกสาว

คนแรก นองแอร ตําแหนงงานก็สูงขึ้น 3 ปถัดมา เพรียว ภรรยาของเขา ก็เติมชีวิตท่ีสมบูรณใหแกเขา เธอ
ใหกําเนิดลูกชายที่นารัก เปนรางวัลชีวิต ในขณะที่ เขาก็ใหรางวัลในความสําเร็จของตัวเอง ดวยการ
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เปลี่ยนรถยนตคันใหม เปนรถท่ีเขาหวังท่ีจะครอบครองมันมาหลายป และวันน้ี เขาก็บรรลุเปาหมายในชีวิต
อีกขั้นหน่ึง 

เขาเฝาทะนุถนอมมัน ดุจลูกชายคนที่สอง โลกสวนตัวของเขากลับมาอีกวาระหนึ่ง นพพล มักจะคุย
โออวดเพื่อนๆ เสมอ ถึงชัยชนะ ท่ีสามารถครอบครองรถยนตรุนน้ีได 

สิ่งท่ียืนยันวา นพพล รักและหวงแหนรถของเขามาก คือ เขาควบคุมอารมณโทสะไมอยู ปรี่เขาทํา
รายคูกรณี ท่ีขับรถไปเฉี่ยวชนรถของเขาโดยไมตั้งใจ 

คํ่าวันหน่ึง เขานํารถคูใจ ออกมาลาง ทําความสะอาด และซอมบํารุง ในขณะที่ นองแอร ลูกสาวท่ี
นารัก และกําลังซุกซน มาชวย พอลางรถ สวนเพรียว มัวแตดูแลลูกชายคนเล็ก ไมมีใครคาดคิดวา ความ
ซนของลูกสาว จะเปนเหตุพลิกผัน ใหนพพล ตองทําในสิ่งไมคาดคิด 

จุดหักเห:  
ระหวางท่ีนพพล มุดไปใตทองรถ เพื่อใชประแจขันน็อตตัวหน่ึง เขาก็ไดยินเสียงดังคลายมีของแข็ง 

ขีดท่ีตัวถังขางรถ เขารีบรุดถอยออกมา เพ่ือดูวา มันเกิดอะไรขึ้น เขาแทบไมเชื่อสายตาตัวเองเลยวา ลูก
สาวจอมซน กําลังใชกอนหิน ขีดเขียนอะไรบางอยาง ท่ีขางตัวถังรถ เขารูสึกเจ็บแปลบเขาท่ีหัวใจ 

จุดสูงสุดของเรื่อง (climax):  
และนั่นคือ ประกายไฟอารมณโกรธไดลุกโพลงขึ้นมา โดยที่ นพพล ไมสามารถควบคุมได เขาควา

ประแจ เดินเขาไปหาลูกสาว พรอมตะคอกถามวา ใชมือขางไหนขีดรถพอ จากน้ันเขาก็กระหน่ําตีไปท่ีมือ
ของ เด็กนอยผูนาสงสาร ทามกลางเสียงรองจาดวยความเจ็บปวด เขาตีไปกี่ครั้งไมไดนับ จนกระทั่ง 
เพรียว รีบวิ่งออกมาดู และรีบอุมลูกสาว ออกมาจากเหตุการณ 

หลังจากสติกลับคืนมา เขาจึงรูวา ท่ีมือของลูกสาวชุมโชกไปดวยเลือด และลิ่มเน้ือ เขารูสึกแนน่ิงไป
ชั่วขณะ ไมไดยินแมเสียงร่ําไห และคําดาทอ ของเพรียว นพพล ไมเถียงภรรยาแมแตคําเดียว เขาและ
เพรียว จึงรีบพาลูกสาวไปโรงพยาบาลทันที ปลอยใหลูกชายคนเล็กอยูกับพ่ีเลี้ยงตามลําพัง 

องก 3 สรุปทายเรื่อง (เวลา 3 นาที) 
เม่ือถึงโรงพยาบาล เขารีบพาลูกไปหาที่หองฉุกเฉินทันที … เขารูสึกเสียใจอยางสุดซึ้ง เจ็บปวดใน

หัวใจ มากยิ่งกวาครั้งใดๆ เม่ือหมอบอกวา หมอจําเปนตองตัดนิ้วท่ีเละๆ ของลูกสาวท้ิงท้ัง 3 น้ิว. 
นพพล อยากเอยคําขอโทษ เพรียว แตเพียงแคคําขอโทษ มันคงไมเพียงพอ สําหรับตราบาปท่ีเขาทํา

ไวกับลูก 
คืนน้ี เพรียว ขอนอนเฝาลูก สวน นพพล ขับรถกลับไปบาน เพ่ือดูแลลูกชายแทน ตลอดทั้งคืน เขา

นอนไมหลับเลย 
รุงเชา กอนท่ี นพพล จะขับรถออกไปรับลูกสาว และ ภรรยา ท่ีโรงพยาบาล เขาแทบหัวใจสลาย 

เหมือนฟาดินรุมกันลงโทษเขา เม่ือสายตา มองไปเห็นลายมือหยักๆ ขางตัวถังรถ เขียนขอความวา “รักพอ”. 
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จบบริบูรณ. 




