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บทโครงร่าง (Story Outline) 
เรื่อง “ฝ่าอุปสรรค ตามหารักนิรันดร์” (Hope Full Heart) 

        :                   โทร.08–9644–1048 
ความยาวเรื่อง:  21 ตอน (รวม 3 ภาค ภาคละ 120 นาที) 

                (theme) :                                                                 
                                                                                               
                                                                                            

            (genre) :                          –       –            (adventure–
fantasy–science fiction) 

                                                                          
                                                                                           
                                                                                                    
                                                                                      
                                                   

                                                                                          
                                                                                                   
                                                                                        
                            . 

         (synopsis): เด็กชายสังขวุฒิ เป็นลูกของ พ่อเมืองสมยศ ที่เกิดกับ จันทนี แต่ถูก เยาวเรศ 
ซึ่งเป็นภรรยาน้อยของ สมยศ อาฆาต ใส่ร้าย เพื่อมิให้เกิดปัญหา จันทนี จึงพาลูกไปอยู่กับ ตายาย 
ที่ต่างจังหวัด ที่น่ัน เด็กชายสังข์ มีเพื่อนเล่นอีกสองคน คือ เด็กหญิงเอื้อย และ เด็กหญิงโสนน้อย 
ซึ่งต่างก็มีความรู้สึกเดียวกัน คือ เอื้อย แม่ตายตั้งแต่แรกเกิด มักถูกพี่สาว (อ้าย) รังแก 
ท าให้คิดถึงแม่ตลอดเวลา ส่วน โสนน้อย น้อยใจที่พ่อไม่รัก หาว่าเป็นกาลกิณีของครอบครัว  

ต่อมา เยาวเรศ จ้างวานนักฆ่าให้ มาจับสังข์ไปโยนทิ้งในแม่น้ า เพื่อหวังครอบครองกองมรดก 
จากสมยศ แต่เพียงผู้เดียว สังข์ถูกจับโยนลงไปในแม่น้ าที่ก าลังไหลเชี่ยว สร้างความตกใจให้แก่ เอื้อย และ 
โสนน้อย ที่บังเอิญมาเห็นเหตุการณ์เข้า แม้ว่า สังข์ จะเป็นเด็กที่แข็งแรง ว่ายน้ าเก่ง และฉลาด 
ก็ไม่อาจทานกระแสน้ าได้ จึงถูกกระแสน้ าจมลง และหมดสติไป 

สังข์ มารู้สึกตัวอีกที ก็มีชายชราผู้หน่ึง ชื่อ นาเคนทร์ หรือ เฒ่าเคนผีบ้า ช่วยขึ้นมาจากฝั่ง ขณะที่ 
เอื้อย กับ โสนน้อย วิ่งตามออกมาจากแนวป่า  เคน ถูกชะตากับเด็กทั้งสาม จึงเลี้ยงดูไว้ 
ที่น่ีเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใจกลางป่าดงดิบ เต็มไปด้วยสัตว์ร้าย ภูติ และอันตราย พวกเด็กๆ จึงได้รับการฝึกฝน 
ให้รู้จักต่อสู้ เอาตัวรอดจากภัยอันตราย และรู้จักใช้สมุนไพร 
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เคน สังเกตเห็นว่า สังข์มีความฉลาดเกินเด็ก และว่าน่าจะมีอนาคตที่ดีกว่าน้ี และพวกเด็กๆ 
ต่างก็บ่นอยากพบแม่ เคนตัดสินใจ ส่งเด็กทั้งสามไปอยู่กับเพื่อน 
ซึ่งเป็นหัวหน้าเผ่าอีกเมืองหน่ึงที่อยู่ห่างออกไป แต่การออกจากที่หมู่บ้านแห่งน้ี ไม่ใช่เรื่องง่าย 
เต็มไปด้วยอันตราย จึงรวบรวมชายฉกรรจ์ น าขบวนไปส่งเด็ก โดยมอบของส าคัญไปมอบให้ 
หัวหน้าเผ่าด้วย 

ตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืน ชายฉกรรจ์และเด็กทั้งสาม ต้องเผชิญกับเหล่าภูมิปีศาจ 
จนไม่มีผู้ใดรอดชีวิตกลับไปที่หมู่บ้านแม้แค่คนเดียว ทั้งน้ีเพื่อปกป้องเด็กทั้งสามคน แต่เน่ืองจาก 
ในคืนสุดท้าย พวกเขาได้หลุดเข้าไปในกับดักเวลา ท าให้พวกเขาเสียเวลาไปกว่ายี่สิบปี 
จึงไม่มีโอกาสได้พบหัวหน้า (เพราะหัวเผ่าแก่ตายไปก่อนที่พวกเขาจะไปถึง) ในโชคร้าย แต่ก็มีโชคดี 
พวกเด็กๆ ได้เพื่อนใหม่อีกสองคน คือ สินสมุทร กับ สุดสาคร ซึ่งเป็นเด็กก าพร้าพ่อแม่เช่นกัน  

พวกเด็กๆ ทั้งห้าคน มีหัวอกอันเดียวกัน จึงตัดสินใจ ออกเดินเรือมุ่งสู่มหาสมุทร เพื่อตามหาแม่ 

ตั้งแต่วัยเด็ก จนถึงวัยหนุ่ม พวกเขาต้องเผชิญกับ พายุฝน ฟ้าฝ่า ผีเสื้อสมุทร ปลาหมึกยักษ์ 
เรืออัปปาง ที่เกาะร้าง ต่อสู้กับงูยักษ์ เพื่อช่วยเอาตรีเพชร คืนแก่ หนุมาน เผชิญกับคลื่นซึนามิ 
หลุดเข้าไปในเมืองทาส ของราชินีพันธุรัตนา ซึ่งถูกควบคุมด้วยเทคโนโลยีล้ าสมัย เช่น ยานล่องหน 
สเปรย์ล่องหน ปืนเลเซอร์ สารปฏิชีวนะไบโอชีวภาพ (ใช้เปลี่ยนสภาพร่างกาย) ทุกชีวิตที่น่ี เต็มไปด้วยทาส 

กว่าพวกเด็กๆ จะรอดพ้นจนเป็นอิสรภาพ จากเมืองแห่งน้ี พวกเขาต้องสูญเสียเพื่อนรักสองคน คือ 
สินสมุทร กับ สุดสาคร ไป และ ต้องพลัดพรากจากกันนานสิบปี สังข์ 
หลบหนีไปอยู่กับชาวชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ในกรุงเทวนคร ส่วน เอื้อย กับ โสนน้อย พบกับ พลายแก้ว 
และพาไปอยู่กับย่า อีกเมืองหน่ึง จนกระทั่ง พวกเขาเติบโตเป็นหนุ่มสาว ย่าต้องการให้ พลายแก้ว บวช 
เพื่อตัดความสัมพันธ์รัก ระหว่าง พลายแก้ว กับ โสนนน้อย ท าให้ โสนน้อย เสียใจและผิดหวัง 
แต่น่ันก็ยังไม่เลวร้ายเท่ากับ เอื้อย เพราะ เอื้อย รัก สังข์เข้าแล้ว เต็มหัวใจ ซึ่งเวลาน้ี ยังไม่รู้เลยว่า 
สังข์ยังมีตัวตนอยู่หรือไม่ 

วิถีชีวิต ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไป เอื้อย โสนน้อย และ สังข์ พบกันอีกครั้งหน่ึง 
ที่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง แห่งเมืองเทวนคร ซึ่งมี สมิลักษณ์ เป็นผู้ว่าการ มีลูกสาวชื่อ รจนา 
เธอมักจะมาคบคุ้นกับชาวชุมชนที่น่ี ท าให้ เกิดสัมพันธ์รักกับ สังข์ อย่างไม่ตั้งใจ และน่ัน 
เป็นจุดเลือกเส้นทางรักของ เอื้อย เพราะ สังข์ ตกลง รับ รจนา เป็นภรรยาอย่างเป็นทางการ  

การเปลี่ยนชีวิตครั้งส าคัญมาถึง เมื่อ สังขวุฒิ ได้รับเลือกเป็น ผู้ว่าการเมืองเทวนคร ต่อจาก 
สมิลักษณ์ ในขณะที่ เอื้อย กับ โสนน้อย ได้ไปเป็นบุตรบุญธรรม ของเศรษฐีชาวฝรั่งเศส เธอทั้งสอง 
จึงมีโอกาส ไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศส ในเวลาต่อมา สังข์ ปกครองบ้านเมืองด้วยความเป็นธรรม สร้างโครงการ 
“ดิน อุ้ม ดาว” ให้คนสูงอายุ ดูแล สตรีมีครรภ์ เพื่อสร้างสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม และต่อยอด ทุนทางสังคม 
และในวาระสุดท้ายของสังข์ เขาได้พบแม่โดยบังเอิญ 

จากการปกครองด้วยธรรม ย่อมท าให้ พวกอธรรม ไม่พอใจ พวกเขาจึงลอบท าร้าย สังข์ ด้วยการ 
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ขับรถชนรถของสังข์ จนตกลงไปในแม่น้ า ท าให้ สังข์ หมดสติไป … และรู้สึกตัวอีกครั้ง เมื่อเด็กชายสังขวุฒิ 
มาน่ังอยู่ท่ามกลางวงล้อม ของแม่จันทนี เด็กเอื้อย เด็กโสนน้อย และ เด็กรจนา 
ห้วงภวังค์จากเรื่องราวทั้งหมดก็จบลง เหลือไว้เพียง ความรู้สึกรักแท้ จากอ้อมกอดแม่. 

 

    สร้างการด าเนินเรื่อง (plot structure) ไตรภาค 
ฝ่าอุปสรรค ตามหารักนิรันดร์ ภาคที่ 1 “ตามหารัก อุปสรรคไม่ท้อ” 

ตอนที่ (1)              

     ส  ล                                     ส       ล                               
                                                                            
                                                                               
                                                                                             
                                                                                           
                                      

                                                                                          
                             ส                                                

                                                                                     
                                                                                                      
                      

                                                          (                      
                                                ) 

ตอนที่ (2)  ส               ส      

                                                                                            
                                                                           

                                                                          
                                                                                                     
                        

                                                         5–6                       
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                                                                ส      (          -            
                                                                                                
                                                                                                
                              

                                                                                                   
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                         

                                                                                      
                                                    

                                                                                            
                                                                                             

ตอนที่ (3)     ส      

                                                                                
                                                                              

                                                                                       

                                                                          
                             

                                                                  

                           2                                                            
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ตอนที่ (4)             ล       

                                                                                                  
                                                                            

                                                                              
                                                                                            
                          

                                                                                            
                                                                             

                                                                                 
                                                                                                         
                                                                            

                                          3    

                                                              (             
                                                                           
                                                                                          
            

                                                                                              
                                                                                             
                                                                                     
                        

                                                   1                                      
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                                                         ธ                               
                                                   

                                                                     (                        ) 

                                                                          
                                                               

                                                                         
                                                                     

                                                                                         

ตอนที่ (5)         ร้าย 

            

                                                                                      
                                                                        

          

                                                                                            
                                                                                 

          

                                                                                
                                                                       
                                                                                          
                                                                                     

          

                                  3                                                      
                                                                                             
                                                        

                                                                  
                                                                                  
                                                                                          



Script Writing – Story Outline :  เรื่อง ฝ่าอุปสรรค ตามหารักนิรันดร์ (Hope Full Heart) 

  
 

7 

                                                                                           
                                                                                                         

                                                                                            
                                                             

          

                                                                             
                                                                                        
                                                                                                   
                                                       

                                                                                     
                                                                                                     
                    

                                                                                         
                                                                                              
                                                                                           
                                                                                         
                                                                                           
                                                                    

                                                                                   
                                                                                              
                                                                                                  
                                                           

ตอนที่ (6)               
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                                                                       ส  ส         ส  ส    
                                                                                                  
                                                                                              

                                                                                  
                                            

                                                                     

                                                   (                              

ตอนที่ (7)                    กลางมหาสมุทร 
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                    3     ประดับด้วยอัญมณีมีค่า (ตรีเพชร) สังข์ เอื้อย โสนน้อย คิด    
                                                                                         
                                                                                                  
                                                                                   

                                                                                   
                       

                                                                                               
                                                                                              

                                                                                     
                                                                     
                                                                               

                                                                                       
                                          

                                                                                         
                                                                                       
                                                

                                           มัน …                           แก่สังข์ 
และปรากฏ                ท าให้                          
บังเกิดเสียงวัตถุเคลื่อนไหวเสียดสีกับบรรยากาศ                                         
    ก าลัง                                                        
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     !                             

                                                           

                                                                                            
                               

                                                                                     
                      

ตอนที่ (8)     อาวุธ            

                                                                             

                                                                                        

     !                                                                             
                                                                                                    
                                                               

                                                                                       
                                                                             

                                                                        
                                                                                                
                

                                                                       
                                                      2-3                                      
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                                … จบภาคที่ 1 

ฝ่าอุปสรรค ตามหารักนิรันดร์ ภาคที่ 2 “ฝ่าอุปสรรค เพื่อรักและอิสรภาพ” 

ตอนที่ (9)  พันธุรัตนาวดี      คนทาส 
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                             ธ       

                             15                                                           
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ตอนที่ (10)     ล       ส        ล      

                                                                                                      
                         

                                                                                              
                                                                                                   
                                                                                             
                                            -       

                                                                                       
                                                                                                  
                                                                     
                                                                                 
                                   …                                             

                                                                                               
                                                                                       
                                                                                                     
                                                                                         
                                                                                                          
                                                                 

                                                                                          
                                                          -                                     
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                    …                                                                               

                                                                                   
                                                                                                      
                                              

                                                                       
                                                                                         
                                       

ตอนที่ (11)     จากแดนนรก เมืองพันธุรัตนาวดี (ครั้งที่ 1) 

                                                                                     
                                …                                                               
                                                                                              
                                                                                              

                                                                                    
                                                                                                 
                                                                                                   
                                                                              

                                                                              
                                               

                                                                                            
วิ่งตามออกมา                                                                         
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3                                                  

                                                                                       

ตอนที่  (12)                 

                                                                                         
                                                                                             
                                                                                                  
                                                 …                                                 
                                                                                                 
                                                                                   
                            

                                                                            
                                                                                     
                                                                          
                                                                                 

                                                                 

                                                                                             
                 

                                                              ยามฉุกเฉินเช่นน้ี 
มันอาจจะช่วยอะไรบ้างก็ได้                                                         
                                         

        ...                                       

                                                                                               
                                 ท าให้ สังข์    หนีรอด                          
                                                           ล ่                               
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เมื่อ       หลุดพ้นจาก แดนมนุษย์กินคนแล้ว เกิดความลังเลว่า จะออกไปตามหา เอื้อย โสนน้อย ดี 
หรือว่าจะกลับไปช่วย สินสมุทร สุดสาคร ดี …  

ในที่สุด สังข์ ตัดสินใจ           ในเมือง พันธุรัตนาวดี อีกครั้ง                ทหาร 
ที่เคยออกไล่ล่าพวกเขา เมื่อวันก่อน                                                                 
                      เป็นคนป่า                                จึง                             
                            

ตอนที่ (13)  พลายแก้ว เพื่อนร่วมทางคนใหม่ 

                                                                                    
                                                                                                  
                                                                                         
                   

                                                                                                 
                                                                     
                                                                                    
                                                                                  

                                                                                       
                                                                 สอง   

ตอนที่ (14)  เจ็ด         ไม่สิ้นสายใยรัก 

                                                                                    
                                                                              

                                                                                   
                                                                   

                                                  

                                                                                        
                                                                                          
                                                    

                                                                                                
                                                     

…… 
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ตอนที่ (15)        ทาสนรก         ธ          (ครั้งที่ 2) 

             7                              12                    7                   
                                                  20                                                  
                                                . 

                                                                                              
                                            เจ็ด                                               
                                                   

                                           

                                                                                                 
                                                                                         
                                                                                                       
                                                                                

                                                                                    
                                                                         

                                                                

                                                                                            
                                                           

                                               2                                    
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                1                  3                                             
                                                                                              
                                          

                                                                               
                                                                               
                                                                                              
                                                                                                    
… จบภาคที่ 2 

ฝ่าอุปสรรค ตามหารักนิรันดร์ ภาคที่ 3 “รักนิรันดร์ ฝันเป็นจริง” 

ตอนที่ (16)              
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…… 

                                                                                  
                                                                                    
                                                                            
                         

                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                              

                                                          
                                                                                          
             

                                                                                     
                                                                                            

ตอนที่ (17)                       ล   ส      

                                                                                             
                                                                                             
                                                                                                       
                                                                                              
                                                                                           

                                                                                    
แม้ว่าสภาพร่างกายของเขา จะดูเหมือนคนป่า สังข์                       
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ตอนที่ (18)  สัมผัสแรก สัมผัสรัก 
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             5                                                                           
                                                                                                   
                                                                                          
                                                             

                                                                                   
                                                                                          
                                                                                                  
                                         …                                           
                                                                                         
                                              เจ็ด                                                    
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                                  เขาหนีเข้าไปในหมู่บ้านเผ่ามนุษย์กินคน และถูกจับตัวไปได้ 
แต่สารเคมีแปลงร่าง ช่วยชีวิตให้เขาหนีรอดออกมาได้ ตอนน้ันไม่คิดหรอกว่า ร่างกาย ชีวิตของเขา 
จะมีโอกาสกลับมาเหมือนเดิมได้หรือไม่ แต่ด้วยความเป็นห่วง สินสมุทร กับ สุดสาคร 
ซึ่งตกอยู่ในอันตรายมากกว่า เอื้อย กับ โสนน้อย    จึง                                             
                                                               เขาต้องทนทุกข์ทรมาน 
เป็นทาสอยู่ในน้ันตั้งเจ็ดปี เจ็ดปี เพื่อรอโอกาสหนี สังข์เล่าไปทั้งน้ าตาว่า แต่เขาก็ไม่สามารถพาเพื่อน 
หนีออกมาได้ เขายอมเสียสละชีวิต เพื่อให้ สังข์ หนีรอดออกมาได้ เขารู้สึกเสียใจ มา                      
                                                                                                     
                                                                    

                                                                                       

                                                                                     

                                                                                               
                                 

ตอนที่ (19)               
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                                              โดยไม่ได้ตั้งใจ      เสียใจ และ รู้สึกน้อยใจ 
ที่พอไม่รัก                                             

                                                                 ใหญ่                     
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ตอนที่ (20)  ฝันที่เป็นจริง 

                                                                                   
                                                                                                    
                                                                           
                              

                    ผรั่ง                                                          
                                                                                                    
                                                                                          
                                                                                                    
                                                                                                 
                

                                                                                  
                                                                

                                                                                               
                                                                                           

                                                                                            
                                                                                         
                                                                                       
                                                                      

                                                                          
                                                                                                
                                                  

                                                                                
                                                                              
                                                                                               
                                                                          

                                                                                    

                                                                                                
                                                                         เช่นกัน 
          หน้า                                                                               
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                            …                                                       

                                                                                           

                                        

                                                                                       
                                                                                                      
                                ซึ่งก าลังเปิด                                       
                                              

ตอนที่ (21)    ส   

                                                                                           
                                                                      

                     ….              

                                                                                              
                                                   

                                                                                           
                                                                                                 

…… 

                                                                                                    
        ยืนอยู่              ส่วน             ออกมาอย่างตื่นเต้น ที่สังข์รู้สึกตัวแล้ว 

                                                                           
                                                                                                 
                                            

                                                                                              
                                                                                               
                                             

                                                                           
                                                                     
                เด็กผู้ชายสองคนน่ัน                                                                  
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                                  . 

          . 

 

    ธ        (mise–en–scene) 

ยานล่องหน 

                   (UFO)                                                  
                                                                                 
                                                                                          
(                                                                                                     
                                                                                           
                                                                                  
                                

                                                                                           
                                                                   
                                            

                                                                                             3 
                

สเปรย์ท าให้ล่องหน 
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ส        ล        

                                                                                 
(                             –               : Bio–Digitycholizin)                                 
                                                                                      
                                                          :                                       
                                                                                                      
                                                                                                     
                                                                                                      
                                   

                                                                                          
37                                                                       3            
                                        3                                                         

                                                                              (1) 
                                                                                         
                                                                                        
                                                                        3                                 
                                                                               

         ธ          

                                                                           20      
                                                                                             
                                                                                               
                                                                            
                                                                                                      

                                                                                     
                                                                                            

                                                                          
                                                                                               
                                                                                        



Script Writing – Story Outline :  เรื่อง ฝ่าอุปสรรค ตามหารักนิรันดร์ (Hope Full Heart) 

  
 

28 

                                                                                (           
                                                                       

  ล                

                                 
       –       :                       . .       
        :                         

                            
                         
                                    
                           

                           
                      
                                     
                             

*                                       
                                   
                                        
                           

**                            
                          
                                 
                                         . 

(* beat                         –                        ) 

   ส   ส     

.. 

 ล          ล  

.. 

ส    ทอง 

.. 
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