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บทโครงราง (Story Outline)  
บทภาพยนตร เรื่อง “อภินิหารหัวใจนางฟา” (White Heart) 

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

ความยาวเรื่อง:  10 นาท ี

แนวคิดของเรื่อง (theme) :  
พลัง อํานาจ เหมือนดาบสองคม ถาควบคุมมันไมอยู มันก็จะกลับไปทําลาย ผูยึดครองเสียเอง. 

แนวภาพยนตร (genre) :  
ชีวิต–แอคชั่น (drama–action). 

ประโยคหลัก (premise):  

ถา พริ้ง ขอพรจากนางฟาไดจริง ก็ดีซินะ ... พริ้งนี่แหละ จะชวยปราบเหลาราย ใหหมดไปจากสังคม. 
เกิดอะไรขึ้นกับพริ้ง เมื่อเธอควบคุม พลังอํานาจของตัวเองไมได. 

เรื่องยอ (synopsis):  

เด็กหญิงพริ้ง วัย 9 ขวบ เปนเด็กพิการ ปวยดวยโรคโปลิโอ มาตั้งแตกําเนิด แตเธอมีความใฝฝน. 
พริ้ง ขอพรจากนางฟา ขอใหเธอหายจากโปลิโอ และมีพลังวิเศษ เธอจะอาสาปราบคนราย ใหหมดไป
จากสังคม. พริ้งคิดวา พริ้งไดรับพรนั้น และเธอก็ไดทํา ในสิ่งที่ปรารถนา. เธอใช พลังวิเศษ ที่ไดรับ
จาก นางฟา ปราบปรามคนไมดี แตทวา พลังวิเศษนั้น ซอนพลังสะทอนกลับอยูภายใน. พริ้งไม
สามารถควบคุมมันได สงผลตอจิตใจและอารมณของเธอ จนทําใหเธอปนปวน ในที่สุด พลังสะทอน
กลับนั้น ก็ยอนกลับไปทํารายเธอ จนแทบเอาชีวิตไมรอด. โชคดีที่โลกแหงความเปนจริง ไมโหดรายกับ
พริ้ง จนเกินไปนัก.  

 

โครงสรางการดําเนินเรื่อง (Plot Structure) 

องก 1 

พริ้ง เด็กหญิงวัย 9 ขวบ ปวยดวยโรคโปลิโอ มาตั้งแตกําเนิด. เธออาศัยอยูกับ ยายเพลิน พอแมทิ้ง
เธอไปตั้งแตคลอดใหมๆ. พริ้งเติบโตมาพรอมๆ กับสุนัขแสนรู ชื่อ มอม. พริ้งไปโรงเรียนเหมือนเด็กปกติ
ทั่วไป แตมักจะถูกเด็กที่แข็งแรงกวา กลั่นแกลงบอยๆ และเธอก็จะตอบโตเด็กเกเรพวกน้ันทุกครั้ง. การตอบ
โตเด็กพวกน้ัน ทําใหเธอมีแผลกลับมาบาน ใหยายเพลินเห็นทุกครั้งไป. ยายเพลินสอนพริ้งเสมอวา เขาแกลง
เรา ไมตายหรอก แตถาตอบโตเด็กพวกน้ัน อาจตายได เพราะเราพิการ. บางครั้งพริ้งก็เชื่อ บางครั้งก็ไมเชื่อ 
และน่ันคือ สาเหตุที่ทําใหเธอมีรอยแผลเปนหลายที่ ทั่วตัว. 

จุดหักเห 1: (main plot point 1st) - พริ้ง แอบไปนั่งรองไหเสมอ ที่สะพานทานํ้า และก็มีเจามอมไป
เปนเพื่อนทุกครั้ง. แมพริ้งจะพิการ แตหัวใจของเธอไมพิการ เธอรูสึกตลอดเวลาวา โลกนี้ไมยุติธรรมสําหรับ
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เธอเลย, แมทิ้งไปตั้งแตเด็ก ตัวเองก็พิการ ปลอยใหอยูกับยายเพลิน ยังถูกพวกเด็กเกเรรังแกเกือบทุกวัน 
เธอพยามสูเทาที่มีแรง สูดวยเรี่ยวแรงกายไมได ก็สูดวยแรงปาก น่ีก็เปนอีกสาเหตุหนึ่ง ที่ทําใหพริ้งกลายเปน
เด็กปากจัดไป ในสายตาของพวกเด็กเกเร และมันก็เปนผลสะทอน ทําใหเธอถูกเด็กพวกน้ันกลั่นแกลง
ตลอดเวลา. 

องก 2  

พริ้งไมเคยยอมแพกับโชคชะตาของตัวเอง. และที่สระนํ้าแหงนี้ หางไกลผูคน เธอมักพาเจามอมมาฝก
ทาตอสูกับศัตรูที่นี่อยูบอยๆ. 

ในระหวางฝกแสดงทาตอสู พริ้งไมเชื่อวา โลกนี้จะมีนางฟาอยูจริง, เธอพูดกับเจามอม แตมันเชื่อวามี
นางฟาอยูจริง. พริ้งโตเถียงกับเจามอม, เจามอมจึงเหาหอนขึ้นเสียงดัง. ทันใดน้ัน ทองฟาก็มืดลง กอนเมฆ
กอนใหญเคลื่อนเขาใกลกัน เกิดประกายสายฟาแลบแปรบๆ ระหวางเมฆสองกอนน้ัน. เจามอมยังคงสงเสียง
เหากรรโชก เหมือนจะบอกพริ้งวา นั่นเห็นไหม นางฟามาปรากฏตัวแลว. พริ้งเขยิบถอยหลัง แหงนหนามอง
ไปที่ระหวางกอนเมฆ. เธอแทบไมเชื่อสายตาตัวเอง นั่นนางฟาจริงๆ ดวย. รางของนางฟา มีปกสีขาวสะอาด
ตา คอยๆ ลอยลงมาต่ํา จนเทาเกือบแตะพื้น และพูดทักทายพริ้ง.  

พริ้ง ขอพรจากนางฟา นางฟาเห็นวา พริ้งเปนเด็กที่มีหัวใจแกรง ไมยอมแพแกโชคชตา เปนผูมี
คุณสมบัติเหมาะสม ที่จะไดรับพรอันวิเศษนี้. นางฟามอบพรใหแกพริ้ง 3 ขอ แตพริ้งตองระมัดระวังในการขอ 
เพราะพรนี้ ไดแลวจะถอนคําขอภายหลังไมได พรนั้นจะติดตัวไปตลอดกาล. ดูเหมือนวา พริ้งจะพลาดในขอ
แรก, เพราะสิ่งที่พริ้งขอขอแรก คือ ขอใหเจามอมพูดภาษามนุษยกับเธอได เพราะเห็นวามีเพียงเจามอมน้ี
เทาน้ัน ที่คุยและอยูเปนเพื่อนเธอ. และเมื่อสิ้นสุดคําขอ เจามอมก็พูดไมหยุดปากเชนกัน ดูทาจะกลายเปนคู
โตเถียงกับพริ้งไปเสียแลว. 

พรขอที่สอง คือ ขอใหเธอหายจากโรคโปลิโอ. นางฟาก็ใหพรนั้นแกเธอ, พริ้งรูสึกดีขึ้น แขงขาขยับได 
เธอดีใจกระโดดโลดเตน ไปพรอมๆ กับเจามอม. และแสดงทาตอสูแบบ super girl กับเจามอม. เธอเลนทา
ตอสูกับเจามอมจนเพลิน อยูนาน จนกระทั่งนางฟาหายไปแลว. พริ้งบนวา เหลือพรอยูอีกหนึ่งขอที่ยังไมได
ขอ. แตไดแคนี้เธอก็พอใจแลว. 

พริ้ง พาเจามอมกลับบาน ระหวางทาง ทั้งสองยังคุยโตเถียงกันไมเลิก สรางความประหลาดใจใหแก 
ชาวบานที่พบเห็น (ชาวบานประหลาดใจ ที่เห็นพริ้งคุยอยูคนเดียว หรือ ประหลาดใจเพราะหมาพูดได ใหคนดู
คิดเอาเอง). ขณะน้ัน ผานบานรางหลังหน่ึง พริ้งและเจามอม ไดยินเสียงคนพูดกัน และดูเหมือนจะมีการทุบตี
ทํารายกัน. เธอกับเจามอม จึงแอบเขาไปดูเหตุการณ. 

เด็กชาย พ ีกับเด็กขาย ภ ูนักเสพยาหนาใหม วัยแค 10 ขวบ ถูกนาย บอส วัยรุนหัวหนาแกง็คคา
ยาเสพติดรายยอย ตบตี ทําราย. บอส กลาวหาวา ภู ขายยาไดแลว ยักยอกเงินไวใชเอง แต ภู ปฏิเสธ แต 
บอสไมเชื่อ จึงตบตีภูซ้ํา จนเขาไดรับบาดเจ็บ เปนการ “เชือดไกใหลิงด”ู แสดงตัวอยางโทษที่จะไดรับ กับคน
ที่ทรยศหัวหนาแก็งค. ทําให พี รูสึกกลัวลนลาน. 
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เสียงเหาของ เจามอม และเสียงทาทายของพริ้ง ขัดจังหวะการทุบตีของ บอส. บอส รูสึกประหลาด
ใจ และไมพอใจ ที่มีเด็กผูหญิงกับหมา มารบกวนการพิพากษาคดีของเขา. เขาจึงผละจากการทุบตี ภู แลว
หันไปเผชิญหนากับ ศัตรูหนาใหม.  

การตอสูเริ่มขึ้น, พริ้ง สวมหัวใจสิงห สูกับเด็กหนุมตัวโตกวา. ผลที่ไดรับคือ ไมใชสิ่งที่เธอคิด, พริ้งก็
แคเด็กหญิงตัวเล็กๆ ใจกลา ไมสามารถสูกับเด็กหนุมที่แข็งแรงกวามากได. ในที่สุด พริ้งก็บอบช้ํามีสภาพไม
ตางกับ เด็กชายภ.ู สวนเจามอม ก็แทบไมมีประโยชน แทนที่จะเขาไปชวยพริ้ง กลับนั่งดูเธอถูกทุบตีจนช้ําไป
ทั้งตัว, ที่แท เจามอมเปนหมาขี้ขลาด ตาขาว คุยโว คบกับมันไดก็แคเปนเพื่อนคุย หวังจะใหมันชวยปกปอง
คงไมได. เมื่อบอส จัดการพริ้งหมอบราบกับพื้น ก็ผละไปจัดการกับเด็กชายภูตอ. 

พริ้งกัดฟนลุกขึ้น รองเรียกนางฟา ทวงพรอีกหนึ่งขอที่ยังไมไดขอ. ทันใดน้ัน นางฟา ก็ปรากฏตัว. 
พริ้ง ขอใหเธอมีพลังวิเศษ เพื่อจะสูคนราย เธอขอรองขอใหพรนั้นแกเธอ เธอสัญญาหนักแนนวา หากเธอมี
พลังวิเศษ เธอจะอาสาปราบปรามพวกเหลาราย ใหหมดไปจากสังคม. พริ้งพูดไปดวยความแคนผสมกับ
ความมุงมั่น, นางฟา คิดอยูครูหน่ึงวาจะมอบพรขอที่สามใหแกเธอหรือไม แตพริ้งพูดขอรอง ย้ําความมุงมั่น
เดิมถึงสามครั้ง. นางฟา ใจออนยอมตามที่พริ้งขอรอง และบอกวา นางฟาจะมอบหัวใจสีขาวของเธอใหพริ้ง 
แลวแลกเอาหัวใจของพริ้งมาสวมแทน. การแลกเปลี่ยนหัวใจ ก็เกิดขึ้นในเวลาไมนาน. สัมผัสแรกที่พริ้งไดรับ
หัวใจดวงใหม ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีระทันที, พริ้งกลายเปน super girl จริงๆ เธอสูดพลังพิเศษ
รอบๆ เขาไปเก็บไวในตัว ราวกับการชารจแบตเตอรี่อยางเร็ว. 

สัมผัสแรกของนางฟา ที่สวมหัวใจของพริ้ง, นางฟา รับรูถึงความผิดพลาดบางอยาง ที่เธอมอบหัวใจ
สีขาวของเธอใหพริ้งไป. เพราะนางฟารับรูถึงพลังพยาบาทของพริ้ง ที่สะสมมานาน ผานหัวใจของเธอ. 
นางฟา พยายามจะบอกพริ้งวา หัวใจสีขาว มีพลังสะทอนกลับซอนอยู ถาเจาของรางมีจิตพยายาท พลัง
สะทอนน้ันจะรุนแรง และจะทําใหเจาของราง ไมอาจควบคุมมันได. แตคําเตือนของนางฟา ไมอาจทะลุเขา
โสตประสาทของพริ้งได เพราะเธอยุงอยูกับการสูดพลังพิเศษเขาราง ขณะที่รางกายของนางฟา ก็เริ่มออนแอ
ลง หัวใจของพริ้งที่นางฟาแลกมา เริ่มสลายตัว เพราะมีเปลวควันสีแดง (สัญลักษณความอาฆาตพยาบาท
ของพริ้ง) ที่อยูภายในหัวใจ ไดไหลออกไปรวมอัดแนนอยูในรางของพริ้ง. รางของนางฟาเริ่มเจือจางลง ๆ ๆ 
จนสลายไปในอากาศ. ขณะที่ รางของพริ้ง กลายเปน super girl เต็มตัว. 

ซุปเปอรพริ้ง พุงตรงไปยังบอส สงพลังสายฟา กระแทกรางของบอสกระเด็นไป สองสามครั้ง จนสลบ
, เธอบอก ภู กับ พี ใหกลับตัวเปนเด็กดี และพวกเขาก็รับปาก. ซุปเปอรพริ้ง คืนราง เปนเด็กหญิงพริ้ง
ตามเดิม. พริ้งมองดูรางของบอส นอนตายอยางนาอนาถ, พริ้งถึงกับแปลกใจวา นี่เกิดจากฝมือของเธอ มัน
ชางรุนแรงจริง. พริ้งเรียกเจามอม กลับบาน. พริ้งกับเจามอม เดินจากไปดวยทาทางสาวนอยมั่นใจ. 

วันตอมา พริ้งกลายรางเปน ซุปเปอรพริ้ง ทํารายโจรปลนรานทอง โจรสามคนตายทั้งหมด ทามกลาง
เสียงเชียรของชาวเมือง แตก็มีชาวเมืองบางคน รูสึกกลัวเพราะ รางของโจรเละแหลก เพราะพลังอํานาจ
ของซุปเปอรพริ้ง. 

จุดหักเห 2: (main plot point 2nd) - ขาวพาดหัวหนังสือพิมพ เรื่อง ซปุเปอรพริ้ง แพรสพัดไป
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อยางรวดเร็ว. ทุกครั้งที่ซุปเปอรพริ้ง เขาไปยุงกับคนราย ก็จะเกิดความเสียหายแกทรัพยสินสาธารณะดวย
ทุกครั้ง เพราะพลังอํานาจที่หยุดไมอยู ของซุปเปอรพริ้งนั่นเอง. พริ้งเริ่มรูสึกเสียใจ กับการกระทําของเธอ. 
เธอรูสึกวาเริ่มควบคุมพลังของตัวเองไมได. 

พริ้ง มาแอบนั่งรองไหเสียใจ ที่สะพานสระนํ้า ขางๆ มีเจามอม นั่งหนาเศราอยูเปนเพื่อน. เพราะเมื่อ
สองวันกอน มีคนดีๆ ตายไปเปนรอยคน จากตึกถลม ที่เกิดจากพลังฝมือของเธอ ฟาดใสคนรายที่อยูภายใน
ตึกเพียงคนเดียว ตอนนั้น เธอควบคุมอารมณโกรธไมได จึงสงผลเกิดความเสียหาย กลายเปน
โศกนาฏกรรม. เธอรองเรียกนางฟา ใหมาหาเธอ เธออยากไดหัวใจดวงเดิมของเธอคืน และไมอยากไดหัวใจสี
ขาวของนางฟาอีกแลว. แตเสียงกระซิบสั่งเตือนของนางฟา วาพรที่เธอไดแลว จะถอนคําขอไมได มันจะติด
ตัวเธอไปตลอดชีวิต. พริ้งรองไหโฮ ออกมา เพราะรูวาตอไปนี้ เธอจะทําใหคนบริสุทธิ์ตายไปอีกมากมาย 
แมวาเหลารายก็ตายไปดวยก็ตาม แตมันไมคุมกันเลยกับความสูญเสีย เธอควบคุมพลังของตัวเองไมไดแลว. 

เหตุการณจุดสูงสุดของเรื่อง (climax) - พริ้งรูสึกโกรธตัวเอง โกรธโชคชะตาตัวเอง โกรธพอกบัแม 
ที่ปลอยใหเธอเกิดมาในสภาพนี้ ทําไมไมทําใหเธอตายเสียแตตอนนั้น โกรธยายเพลินวา ทําไมเอาขี้เถายัดปาก
ใหตายเสียแตตอนยังเด็ก. พริ้งเริ่มควบคุมอารมณพรุงพลานของตัวเองไมอยู, เกิดลมพายุปนปวนโดยรอบ, 
ผิวน้ําเริ่มเปนคลื่นโตขึ้น ลมหมุนพัดแรงขึ้น ๆ ๆ ในที่สุดรางของพริ้งก็กลายเปน ซุปเปอรพริ้ง. ทามกลาง
ความประหลาดใจของเจามอม. 

ซุปเปอรพริ้ง สติฟนเฟอนไปเสียแลว น้ําตาไหลพราก เธอทะยานรางขึ้นสูทองฟา อยางคนเสียสติ 
สูงขึ้นไป สูงขึ้นไปอีก จนสุดบรรยากาศโลก แลวเธอก็ปลอยตัวเอง รวงหลนลงสูพื้นผิวโลก อยางหมดอาลัย.  

รางของซุปเปอรพริ้ง หลนตูมลงไปยังสระนํ้า น้ําแตกกระจายไปทั่ว. ครูเดียวผานไป รางของพริ้ง 
สงบแนน่ิงหมดสติ ลอยอยูในนํ้า เธอคงขาดใจตายแลว.  

องก 3 

เจามอม เดินกระสับกระสายไปมา มองหารางของเจานายของมัน. 

รางของพริ้งที่หมดสติ, ปรากฏมือของนางฟาจากผิวนํ้าดานบน ยื่นลง แลวฉุดดึงแขนของพริ้งขึ้นไป
บนผิวนํ้า. 

เด็กหญิงพริ้งนอนสลบแนน่ิง อยูบนพื้นสะพาน เสื้อผาเปยกนํ้าชุม ขางๆ มีเจามอมกําลังฉุดลากดึง 
คลายกลับปลุกใหพริ้งรูสึกตัว. ไมนาน พริ้งก็รูสึกตัว ไอกระฉอกเอานํ้าออกจากปาก. เธอมองที่ขาโปลิโอของ
ตัวเอง แลวควานหาไมค้ํายัน เจามอมคาบมันมาให. พริ้งนั่งหนาเศราครูหน่ึง ทบทวนเหตุการณที่เกิดกับ
ตัวเอง แลวพยุงตัวลุกขึ้น พรอมกับพูดขอบใจเจามอม ที่ลากเธอขึ้นจากนํ้า กอนที่เธอจะสําลักนํ้าตาย
เสียกอน. พริ้งกับเจามอม พากันกลับบาน พรอมกับเสียงเรียกของยายเพลินดังแววอยูไกลๆ ที่กําลังตามหา
หลานสาวผูพิการ. 

จบ. 

 




