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บทโครงราง (Story Outline) 
ภาพยนตรสั้น เร่ือง “ความรักของออด” (Love of Odd) 

 
ผูเขียน: สูดิน ชาวหินฟา, film school.  โทร.08–9644–1048 
ความยาวเรื่อง:  3–5 นาที 
วัน เดือน ป:  มิถุนายน 2554 

แนวคิดของเรื่อง (theme): จะมอบรักใหใครตองดูใหดี  
แนวภาพยนตร (genre): รัก (Romantic) 
ประโยคหลัก (premise): เกิดอะไรขึ้น เม่ือออด มอบหัวใจ ใหแกหญิงท่ีเขาเพิ่งรูจัก 
เร่ืองยอ (synopsis): ออด หนุมศิลปนเด่ียว ผูมีอารมณรัก ฝนอยากไดสาวงามสักคนเปนแฟน เขา

ไดมอบหัวใจที่ทําจากแกวใส สลักรูปดอกกุหลาบ มอบใหสาวงามผูหน่ึง แตกวาจะสมหวัง เขาตองเผชิญ
กับเหตุการณท่ีไมคาดคิด 

โครงสรางการดําเนินเร่ือง (plot structure) 
องก 1 

ออด หนุมศิลปนเด่ียวนักฝน เริ่มมีความรัก เขาบรรจงซ้ือหัวใจแกวใส แลวนํามาภายในหองสตูของ
เขา เขาลงมือแกะสลักหัวใจแกวใส ใหเปนรูปดอกกุหลาบ ลงไปบนหัวใจแกวใส เสร็จแลว ประคองมันไว 
ดวยหัวใจที่มีความหวังวา สักวันคงไดพบหญิงท่ีถูกใจ เขาเปดประตู เดินออกจากหองไป 

เขาเดินไปเรื่อยๆ ขณะท่ีในมือ ก็ประคอง แกวใสรูปหัวใจ ไวในมือ อยางทะนุถนอม เขาเดินไป ยิ้ม
ไปเหมือนคนเริ่มมีความรัก ผานถนน ผานตนไม 

เม่ือมาถึงสวนสาธารณะแหงหน่ึง เขาเดินผานสุนัขไป โดยไมสนใจ แตสุนัข หันไปมองเขา เขาเดิน
ตอไป ผานเด็กถือลูกโปง เด็กหันไปมองเขา ดวยความฉงน แตเขาก็ไมสนใจ  

เขาหยุดเดินชั่วครู เม่ือมองเห็นสาวงามผูหน่ึง เดินมาแตไกล เขาเดินหนาตอไป เพ่ือเขาไปใหใกลอีกนิด 
แตเขาก็ยังไมแนใจวาเธอจะสนใจเขาหรือไม ในมือยังประคองหัวใจแกวใสอยู  
องก 2 

เขาทําทีแสรงเดินผานสาวงามผูน้ันไปอยางชาๆ พรอมกับชําเรืองหางตามองเธอ ดูเหมือนวาเธอจะยัง
ไมสนใจเขา แตพอเธอเดินผานไปเพียงสองกาว เธอก็หันหนามามองเขา เธอยิ้มเล็กนอยใหทาเขา พรอมกับ
หลิ่วตาสงสัญญาณให 

หนุมศิลปน รูสึกหัวใจพองโต หันหลังกลับไปทางสาวงามผูน้ัน ถึงกับตกตลึง ไมนึกวาสาวเจาจะตอบ
รับเขา เขาจึงรีบวิ่งไปดักหนาเธอ พรอมกับยื่นหัวใจแกวใสใหเธอ เธอหยุดเพงดูสิ่งท่ีอยูในมือของเขาครูหน่ึง 
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คิดในใจวาหนุมผูน้ีคิดยังไงกับเธอ เธอยิ้มอยางมีเลศนัย แลวรีบควาหัวใจแกวใสในมือของเขามาถือไวในมือ 
แลวอมยิ้มใสเขาอีกครั้ง แลวคอยๆ เดินผานเขาไป เขายืนชําเรืองมองเธอไปจนหลุดเฟรม 

เขากระโดดโลดเตน ดวยความดีใจ และเดินไปพลาง กระโดดไปพลาง จนคนแกท่ีเดินผานเขา หันไป
มองเขา คิดวาหนุมคนน้ีเปนอะไรไป สักครู ก็รูสึกเจ็บแปลบท่ีหัวใจ เขาหยุดเดิน เอามือกุมท่ีหนาอก ตรง
หัวใจ ใบหนารูสึกเจ็บปวดอะไรบางอยาง ขณะท่ีหันไปมองขางหลัง 

เม่ือรับหัวใจแกวใสแลว หญิงสาวผูน้ัน ก็ถือมันเดินไปดวย และหยุดตรงเกาอ้ีมาน่ังหิน แลวน่ังลง 
พรอมกับเอาหัวใจแกวใสสองดู สงสัยวามันทําดวยอะไร เธอจึงเขยา แลวเคาะมันลงพ้ืนมาน่ังหินสองสามครั้ง 

ทําใหหนุมศิลปน รูสึกเจ็บปวดที่หัวใจมากขึ้น เขาเอามือท้ังสอง กุมท่ีหัวใจ พรอมกับ กระโดดเปนบาง
ถูกน้ํารอน เหมือนเจ็บปวดเสียเต็มประดา เขาชําเรืองหางตาไปยังสาวงามผูน้ัน ยังมองเห็นเธอนั่งเคาะหัวใจ
แกวใสเลน บนพื้นมาน่ังหินอยูเลย แมจะดูไกลๆ แตก็รูวา ถาเธอทําอยางน้ัน อีกไมนาน หัวใจของเขาที่
อุตสาหทะนุถนอมมาเปนอยางดี ตองแตกสลายแนๆ ยิ่งคิดก็ยิ่งปวดราวยิ่งนัก 

ไมตองคิดอะไรตอใหเสียเวลาอีกแลว กอนท่ีมันจะสายเกินไป เขารีบลุกขึ้น วิ่งไปท่ีหญิงสาวผูน้ันทันที 
เม่ือไปถึง เขารีบคุกเขา ขอรอง ขอหัวใจแกวใสของเขาคืน ดูซิ ! ลวดลายดอกกุหลาบ ท่ีอยูบนหัวใจ 

เริ่มมีรอยขีดขวนแลว แตหญิงสาว กลับทําเปนไมสนใจ ชูหัวใจแกวใส สายไปมายั่วตอหนาเขา ก็ยิ่งทําใหเขา
รูสึกปวดราว ผิดหวัง และแปลกใจวา ทําไมเธอจึงทําเชนน้ัน เธอถือหัวใจแกวใสยั่วใสเขาอีกครั้ง ทําทาจะ
ขวางท้ิง ก็ยิ่งทําใหเขารูสึกเจ็บปวดและเปนกังวล แตเธอกลับหัวเราะชอบใจ 

… 
ทําใหเขา รูสึกผิดหวัง และเสียใจ ท่ีเขาเผลอมอบหัวใจแกวใส ใหแกสาวงามผูน้ี เขาไมนาไวใจเธอเลย 

เขานาจะไดพบกับหญิงท่ีใจดี สวยราวกับนางฟา เขาจะไดมอบหัวใจนี้แกเธอผูน้ัน มันจะทําใหรูสึกภาคภูมิใจท่ี
ไดสาวงามราวกับนางฟา เปนคนรัก เขาคิดถูกแลวท่ีมอบหัวใจนี้ใหแกเธอ 

… 
climax 
แตภาพที่เขาเห็นขณะน้ี ใบหนานางฟาในภาพนั้น กลายเปนหนาหญิงสาวใจรายผูน่ังอยูเบื้องหนาเขา 
โดยไมคาดคิด เธอขวางหัวใจแกวใส ไกลออกไปจนสุดสายตา ทําใหเขาตกตะลึง ขณะท่ีเธอกลับยิ้ม

เยาะ และหัวเราะดวยความขบขันอีกครั้ง ในอาการตกตะลึงของเขา 
หัวใจแกวใส ลอยละลิ่ว ไปกลางอากาศ หลุดหายไป 

องก 3 
แทนท่ีมันจะหลนลงพ้ืนท่ีไหนสักแหง แตมันกลับหลนลงไปในกระเปาถือของหญิงสาวอีกผูหน่ึง

พอเหมาะพอดี ราวกับจับวาง แตยังไมรูวาเธอเปนใคร เขารีบวิ่งไปหาเธอ และหยุดลงขางหลังเธอ พอเธอหัน
หนามา ทําใหเขาตกตะลึง เพราะใบหนาของเธอ เหมือนกับภาพนางฟาในฝนเม่ือสักครูน้ี เธอรูสึกแปลกใจวา
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อะไรหลนใสกระเปา เธอจึงหยิบหัวใจแกวใส ขึ้นมาถือไวในมือ หนุมศิลปนนักฝน ยื่นมือออกไป เพ่ือขอหัวใจ
แกวใสของเขาคืน เธอก็ยื่นมันสงใสมือเขา ดวยทาทางแปลกๆ เคอะเขินเล็กนอย  

เขาขยับเขาไปใกลเธออีกนิด พรอมกับมองไปที่รูปดอกกุหลาบ แลวมองหนาเธอ เธอยิ้มเล็กๆ บนริม
ฝปาก ทําใหเขายิ้มอยางมีความสุขขึ้นมาอีกครั้งหน่ึง เขาตัดสินใจ ยื่นหัวใจแกวใสนั้น ใหหญิงสาวผูน้ัน เธอ
รับมันไวดวยความเขินอาย แลวยิ้มหวาน 

ปรากฏวา พวกเขาท้ังสอง ยืนสนทนากัน อยูใจกลางสวนสาธารณะ โดยไมมีใครเลย. 
จบ. 

 




