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
แนวคิดของเรื่อง (theme) : อารมณโทสะ ครอบงําผูใด แมเพียงวูบเดียว หัวใจที่ออนโยน ก็แข็งกราว
ดวงตาที่สดใส ก็มืดบอด ความรัก กลายเปนความเคียดแคน ทําลายไดทุกสิ่ง แมแตคนที่ตนรักสุดหัวใจ
แนวภาพยนตร (genre) : ชีวิต (drama)
ประโยคหลัก (premise): .. ถาเขารูจักฝกการใชสติ ควบคุมอารมณรายของตัวเอง ก็คงไมเกิด
เหตุการณอันนาเศราสะเทือนใจเชนนี้
เรื่องยอ (synopsis):
เปนเรื่องราวที่นาเศราของ หนุมเจาโมโห ชื่อ นพพล ผูซึ่งรักรถยนตของเขามาก แมแตรอยขีดขวน
บนตัวรถ ก็ทําใหเขาสติแตกได
วันหนึ่ง ขณะที่เขากําลังลางรถ และซอมรถ ลูกสาวจอมซน ไดใชกอนหิน ขีดเขียนอะไรบางอยาง ที่
ขางตัวถังรถ ทําใหเขา บันดาลโทสะ ควาประแจเหล็ก กระหน่ําตีไปที่มือของลูกสาว จนเลือดอาบโชค เมื่อ
ไดสติ เขาจึงรีบพาลูกไปโรงพยาบาล หมอบอกเขาวา จําเปนตองตัดนิ้วมือของลูกสาว ทิ้งถึงสามนิ้ว
นับเปนความสูญเสียครั้งสําคัญ แตนั่น มันก็ยังไมรุนแรงเทากับ ความเจ็บปวดที่เขาจะตองจดจําไปชั่วชีวิต
เมื่อเขาพบวา รอยขีดขวนขางตัวรถ เขียนขอความวา “รักพอ”.

โครงสรางการดําเนินเรื่อง (Plot Structure)
องก 1 เริ่มเรื่อง (เวลา 2 นาที)
นพพล ชายหนุมผูมีพลังความหวัง ที่จะมีชีวิตเหมือนปกติชนทั่วไป มีการงานที่มั่นคง มีรายไดที่
มั่นใจ มีภรรยาที่รัก มีบานหรู มีลูกสาว ลูกชายที่นารัก และ มีรถยนตที่ถูกใจ ชีวิตของเขาเริ่มตนเมื่อเรียน
จบวิศวะ เพื่อนทุกคน รูดีวาเขาเปนคนเจาอารมณ ขี้หงุดหงิด โดยเฉพาะตอนเมา เขาจึงถูกเพื่อนตักเตือน
บอยๆ

องก 2 ดําเนินเรื่อง (เวลา 5 นาที)
ดวยความขยันของเขา เพียงไมกี่ป นพพล ก็ทําในสิ่งที่เขาสมหวังไดสําเร็จ หลังจากที่เขาไดลูกสาว
คนแรก นองแอร ตําแหนงงานก็สูงขึ้น 3 ปถัดมา เพรียว ภรรยาของเขา ก็เติมชีวิตที่สมบูรณใหแกเขา เธอ
ใหกําเนิดลูกชายที่นารัก เปนรางวัลชีวิต ในขณะที่ เขาก็ใหรางวัลในความสําเร็จของตัวเอง ดวยการ
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เปลี่ยนรถยนตคันใหม เปนรถที่เขาหวังที่จะครอบครองมันมาหลายป และวันนี้ เขาก็บรรลุเปาหมายในชีวิต
อีกขั้นหนึ่ง
เขาเฝาทะนุถนอมมัน ดุจลูกชายคนที่สอง โลกสวนตัวของเขากลับมาอีกวาระหนึ่ง นพพล มักจะคุย
โออวดเพื่อนๆ เสมอ ถึงชัยชนะ ที่สามารถครอบครองรถยนตรุนนี้ได
สิ่งที่ยืนยันวา นพพล รักและหวงแหนรถของเขามาก คือ เขาควบคุมอารมณโทสะไมอยู ปรี่เขาทํา
รายคูกรณี ที่ขับรถไปเฉี่ยวชนรถของเขาโดยไมตั้งใจ
ค่ําวันหนึ่ง เขานํารถคูใจ ออกมาลาง ทําความสะอาด และซอมบํารุง ในขณะที่ นองแอร ลูกสาวที่
นารัก และกําลังซุกซน มาชวย พอลางรถ สวนเพรียว มัวแตดูแลลูกชายคนเล็ก ไมมีใครคาดคิดวา ความ
ซนของลูกสาว จะเปนเหตุพลิกผัน ใหนพพล ตองทําในสิ่งไมคาดคิด
จุดหักเห:
ระหวางที่นพพล มุดไปใตทองรถ เพื่อใชประแจขันน็อตตัวหนึ่ง เขาก็ไดยินเสียงดังคลายมีของแข็ง
ขีดที่ตัวถังขางรถ เขารีบรุดถอยออกมา เพื่อดูวา มันเกิดอะไรขึ้น เขาแทบไมเชื่อสายตาตัวเองเลยวา ลูก
สาวจอมซน กําลังใชกอนหิน ขีดเขียนอะไรบางอยาง ที่ขางตัวถังรถ เขารูสึกเจ็บแปลบเขาที่หัวใจ
จุดสูงสุดของเรื่อง (climax):
และนั่นคือ ประกายไฟอารมณโกรธไดลุกโพลงขึ้นมา โดยที่ นพพล ไมสามารถควบคุมได เขาควา
ประแจ เดินเขาไปหาลูกสาว พรอมตะคอกถามวา ใชมือขางไหนขีดรถพอ จากนั้นเขาก็กระหน่ําตีไปที่มือ
ของ เด็กนอยผูนาสงสาร ทามกลางเสียงรองจาดวยความเจ็บปวด เขาตีไปกี่ครั้งไมไดนับ จนกระทั่ง
เพรียว รีบวิ่งออกมาดู และรีบอุมลูกสาว ออกมาจากเหตุการณ
หลังจากสติกลับคืนมา เขาจึงรูวา ที่มือของลูกสาวชุมโชกไปดวยเลือด และลิ่มเนื้อ เขารูสึกแนนิ่งไป
ชั่วขณะ ไมไดยินแมเสียงร่ําไห และคําดาทอ ของเพรียว นพพล ไมเถียงภรรยาแมแตคําเดียว เขาและ
เพรียว จึงรีบพาลูกสาวไปโรงพยาบาลทันที ปลอยใหลูกชายคนเล็กอยูกับพี่เลี้ยงตามลําพัง

องก 3 สรุปทายเรื่อง (เวลา 3 นาที)
เมื่อถึงโรงพยาบาล เขารีบพาลูกไปหาที่หองฉุกเฉินทันที … เขารูสึกเสียใจอยางสุดซึ้ง เจ็บปวดใน
หัวใจ มากยิ่งกวาครั้งใดๆ เมื่อหมอบอกวา หมอจําเปนตองตัดนิ้วที่เละๆ ของลูกสาวทิ้งทั้ง 3 นิ้ว.
นพพล อยากเอยคําขอโทษ เพรียว แตเพียงแคคําขอโทษ มันคงไมเพียงพอ สําหรับตราบาปที่เขาทํา
ไวกับลูก
คืนนี้ เพรียว ขอนอนเฝาลูก สวน นพพล ขับรถกลับไปบาน เพื่อดูแลลูกชายแทน ตลอดทั้งคืน เขา
นอนไมหลับเลย
รุงเชา กอนที่ นพพล จะขับรถออกไปรับลูกสาว และ ภรรยา ที่โรงพยาบาล เขาแทบหัวใจสลาย
เหมือนฟาดินรุมกันลงโทษเขา เมื่อสายตา มองไปเห็นลายมือหยักๆ ขางตัวถังรถ เขียนขอความวา “รักพอ”.
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จบบริบูรณ.
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