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ดงเงิน (Blacken of Sin) 
องค 1  

ธงทอง อดีตนักโทษติดคุก คดีเสพและคายาบารายยอย เม่ือพนโทษออกมา เขาหันหลังใหกับอดีต 
และจะไมกลับไปของแวะกับสิ่งผิดกฎหมายอีกเด็ดขาด เขาจึงหันไปประกอบอาชีพแยกขยะขาย จนรํ่ารวย 
มีโรงงานแยกขยะเปนของตนเอง มีลูกชายชื่อ ธงเงิน เปนผูชวยดูแลกิจการ 

ชูวิทย ไดเปนนายก อบต.ดงเงิน มีนักการเมืองระดับชาติหนุนหลัง เพราะเคยเปนหัวคะแนนให เบื้อง
หนาเปนนักการเมืองทองถิ่น เบื้องหลังทําธุรกิจผับ ตั้งบอน และท่ีสุดลอบคายาเสพติด 

หมวดวัลลภ เปนตํารวจตงฉิน เพ่ิงยายมาเปนสารวัตรใหญ ของ สภต.ดงเงิน เขาก็เคยทําคดีสง ธง
ทอง เขาคุกมาแลว 

นายเลาะ คนรับใชเกาแกของครอบครัวชูวิทย อดีตเปนชาวพมาอพยพ มาอาศัยบารมีของ ชูวิทย ได
เมียเปนคนไทย ชื่อ วัลลี มีลูกสาวหนึ่งคน ชื่อ เสาวรส หนาตาดี แตตอมา เมียตายดวยโรคมะเร็งปาก
มดลูก ซึ่งเหตุเกิดเม่ือไมนานมาน้ี 

ธงเงิน แอบรัก เสาวรส แต เสาวรส ไมอาจแสดงออกนอกหนาได เพราะเกรงบารมีและอํานาจของ 
ชูวิทย ซึ่ง เสาวรส รูดีวา ชูวิทย คิดอยางไรกับตน 

สายสืบของ หมวดวัลลภ แจงเบาะแสมาวา ท่ีตําบลน้ี มีแหลงผลิต และมีการคายาบากันจริง แตยัง
ไมแนชัดวาท่ีไหน และเปนฝมือใคร 

องค 2  
ชูวิทย เห็นวาตํารวจเอาจริง จึงคิดยายสถานท่ีและอุปกรณผลิตยาเสพติดไปไวท่ีอ่ืน เพ่ือหักเหความ

สนใจตํารวจ ในระหวางเคลื่อนยายสถานท่ีและอุปกรณดังกลาว จึงใสความให ธงทอง ตกเปนแพะรับบาป 
ดวยการใสรายปายสีวา ธงทอง เปนผูอยูในขายตองสงสัยวาคายาบา จนหมวดวัลลภตองมาสืบดูดวย
ตนเอง  

ธงเงิน รูวาพอบริสุทธ์ิ และถูก ชูวิทย กลั่นแกลง จึงไปตอวา ชูวิทย และเห็น เสาวรส อยูกับ ชูวิทย 
เรื่องจึงเลยเถิด เขาตอวา ชูวิทย คิดจะเอาลูกนองทําเมีย เสาวรส โกรธ ธงเงิน วาเปนคนระราน และไลให
ออกไปจากท่ีน่ี ซึ่งความจริงเธอเกรงวา ธงเงิน จะไมปลอดภัยมากกวา 

ชูวิทย คิดแผนการ เขารูวา ธงเงิน เปนลูกของ ธงทอง บุคคลผูท่ีเขาตองการใหเปนแพะอยูแลว 
กลับมากอกวนครั้งน้ี เขาโกรธมากและถือโอกาสตอบโต คราวน้ี ชูวิทย เอาจริง จึงโทรเรียก บุคคลสําคัญ
คนหน่ึง มาพบอยางลับๆ เพ่ือใชใหทําอะไรบางอยาง 

ชูวิทย สงเบาะแสไปยังหมวดวัลลภวา ธงทอง มียาบาอยูในครอบครอง จาพงษ อาสาไปตรวจดู พบ
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ยาบาจํานวนหน่ึง ซุกซอนอยูในกองขยะรีไซเคิลของ ธงทอง ทําให หมวดวัลลภ จําเปนตองควบคุมตัว ธง
ทอง ไปสอบสวน แมวาเขาจะยังไมปกใจเช่ือวา ธงทอง จะทําเชนน้ัน แตก็ยอมจํานนดวยหลักฐาน 

คนงานชายผูหน่ึงของ ธงทอง พบศพทารก ในหอผาท้ิงไวในกองขยะรีไซเคิล และเห็นคนนํามาท้ิง
กําลังเดินหลบหนีไป เขาจึงสะกดรอยติดตามไป จนถึงบานของ นายเลาะ เขาจึงเดาเอาวา อาจเปน 
เสาวรส ก็ไดท่ีเอาศพเด็กมาท้ิง จึงนําความไปบอกธงเงิน เขาจึงตามไปสอบถามเอาความจริง ท่ีบานของ 
นายเลาะ นายเลาะออกมารับหนาวา ไมรูไมเห็นการกระทําของลูกสาว และ เสาวรส ก็ไมกลาออกมา
รับหนาเชนกัน ธงเงิน รูสึกวา เสาวรส มีพิรุธบางอยางซอนไว 

เม่ือ ธงเงิน ไปแลว นายเลาะ จึงคาดคั้นเอาความจริงกับลูกสาว เสาวรส ถูกบีบค้ันหนักเขา ก็เลา
ความจริง วาเธอถูก ชูวิทย ขืนใจจนตั้งทองได 4 เดือน และไปทําแทงเอาเด็กออก แลวนําไปท้ิง ท่ีกองขยะ
ท่ีบานของ ธงทอง นายเลาะ โกรธ ชูวิทย มาก แตก็ทําอะไรมากไมได เพราะตนเอง ก็เหมือนลูกไกอยูในกํา
มือ หลักฐานเอกสารระบุสัญชาติอะไรก็ไมมี เขามีสถานภาพเหมือนคนเถื่อน จึงเก็บเร่ืองเงียบไวในใจ 

ธงเงิน ไปแจงความวา มีคนเอาศพเด็กมาท้ิงท่ีขางบานของตน ตํารวจจึงไปท่ีเกิดเหตุ และเรียกตัว 
เสาวรส มาสอบสวน แตเธอปฏิเสธ เม่ือไมมีหลักฐานชัดเจน หมวดวัลลภ จึงตองปลอยตัวไปกอน รอ
พิสูจนหลักฐานในขั้นตอไป 

เม่ือกลับไปถึงบาน เสาวรส กับ พอ จึงเขาไปตอวา ชูวิทย ท่ีทําอะไรแลวไมรับผิดชอบ ชูวิทย กลัว
เรื่องจะบานปลาย จึงยอมมอบเงินจํานวนหน่ึง เปนขอแลกเปลี่ยน หามสองพอลูกแพรงพราย ความลับทุก
เรื่องในบาน ถาไมตกลง จะฆาเสียใหตายท้ังพอท้ังลูก นายเลาะ กับ ลูก จึงตองยอมจํานน 

นางวัลลี เมียของนายเลาะ ปวยหนักนอนซมอยูในบาน เขากับลูกสาว รูสึกเสียใจ ท่ีไมไดรับการ
เหลียวแลจาก ชูวิทย ตั้งแตเกิดเร่ืองกับลูกสาวของตน 

มีชายสองคน ซึ่งเปนคนสนิทของ ชูวิทย มานําตัวของ เสาวรส ไปโดยไมฟงเสียงคัดคาน เรื่องแม
ของเธอกําลังปวยอยูตองดูแล เม่ือ เสาวรส ถูกนําตัวไปแลว ธงเงิน ก็มาพอดี เห็นอาการปวยของ นาง
วัลลี แลวรูสึกสงสาร จึงบอกให นายเลาะ ไปขอความชวยเหลือจากชูวิทย แตเขากลัวมาก ธงเงิน จึงตอ
วา นายเลาะ วาขายลูกสาวกิน เห็นแกความสบาย ในขณะท้ังสองทะเลาะกัน นางวัลลี ก็ทนเจ็บไมได จึง
ขาดใจตาย สรางความเสียใจใหแกนายเลาะ เปนอันมาก 

นายเลาะ ไมมีท่ีพึ่ง และไมมีทางออก จึงตัดสินใจ เลาความจริงทุกอยางให ธงเงิน ฟง ธงเงิน จึงพา
ตัวนายเลาะไปมอบให หมวดวัลลภ คําใหการของ นายเลาะจะเปนพยานปากสําคัญ เขาจึงถูกนําตัวไปซอน 
ใหพนจากอิทธิพลของ ชูวิทย 
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องค 3  
หมวดวัลลภ นํากําลังไปจับกุม ชูวิทย โดยไมสนใจคําขูตางๆ นานา จากเขา 
นายเลาะ ใหการวา ผูท่ีนํายาบาไปยัดเยียดความผิดให ธงทอง ก็คือ จาพงษ โดยมีตนถูกบังคับ ให

รวมมือดวยเพื่อแลกกับเงินไปรักษาเมีย ซึ่งปวยเปนมะเร็ง เหตุผลท่ีตนนําเรื่องมาเผยใหกับตํารวจ คือ ตน
ทนไมไดท่ีลูกสาวของตน นอกจากจะถูก ชูวิทย ขืนใจและทําแทงเอาเด็กไปท้ิงท่ีขางบานของ ธงทอง แลว 
ยังบังคับใหเธอคาประเวณีอีก พอเมียปวย ชูวิทย ก็ไมมาดูแลเลย จนตองปลอยใหเมียตายตอหนา. 

ขาวใหญพาดหัวหนังสือพิมพ ตํารวจทลายบอนผลิตยาเสพติดแหลงใหญ ในตําบลดงเงิน มูลคา
หลายสิบลานบาท. 

 

จบ. 
 

ขอมูลเกี่ยวกับเร่ือง (Title information) 
ผูเขียน: ดิน หิน ฟา (สูดิน ชาวหินฟา) 
ความยาวเรื่อง: 100 นาที 

แนวคิดของเรื่อง (theme) 

ความชั่ว แมจะถูกปกปดไวดวยอํานาจอิทธิพลอยางไรก็ตาม สักวันก็จะถูกเปดเผย เพราะความชั่ว 
เหมือนของรอนท่ีพลุงพลาน ยอมปะทุขึ้นมาสักวัน 

แนวภาพยนตร (genre) 

การเมือง-แอคช่ัน (politics-action) 

เรื่องยอ (synopsis)  

ธงทอง อดีตนักโทษพนคุก หันมาทําอาชีพแยกขยะขาย ถูก ชูวิทย ซึ่งมีเบื้องหลังผลิตและคา
ยาเสพติด ใสความวามียาบาอยูในครอบครอง เพ่ือหักเหความสนใจของตํารวจ และเพ่ือใหเร่ือง
คลี่คลายลง ธงเงิน ลูกชาย ของ ธงทอง จึงตองหาทางชวยพอใหพนขอกลาวหา โดยมี นายเลาะ 
เปนพยานสําคัญท่ีจะเปดเผย พฤติกรรมเบื้องหลังอันโสมมของ ชูวิทย 

ตัวละคร (specification ID. character)  
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ธงเงิน กับ ธงทอง สองพอลูก ยอมรับวาเคยทําผิด แตก็กลับตัวกลับใจเปนคนดี สรางสีสันใหกับ
สังคม ลดปญหาขยะทวมเมือง ตรงขามกับ ชูวิทย เขาอาศัยอํานาจทางการเมือง สรางความ
ร่ํารวย บนความเดือดรอนของสังคม แตสังคมก็ยังมีความหวังท่ีจะสงบสุขสงบศึกได ถามี
นายตํารวจท่ีซื่อตรงอยาง หมวดวัลลภ ซึ่งกุญแจสําคัญท่ีจะนําไปสูการจับกุมผูกระทําผิด ก็คือ 
นายเลาะ อดีตผูอพยพชาวพมา ท่ีเอาชีวิตมาฝากไวกับ ชูวิทย แตแรงบันดาลใจและแรงกดดัน ท่ี
ทําใหนายเลาะตองตัดสินใจ เลือกสิ่งท่ีถูก ก็คือ เสาวรส ลูกสาว และ นางวัลลี ภรรยา 

ฉาก และ องคประกอบฉาก (mise–en–scene) 

กองขยะ เปรียบเหมือนท่ีรวมของสิ่งไมดี หรือนักการเมืองเลว ท่ีเลวแลวกลับตัวกลับใจ ก็เหมือน
ขยะ recycle ดงเงิน หมายถึง สถานท่ีเต็มไปดวยทรัพยมีคา แตตองหาเอาเอง ซึ่งวิธีการหา 
ก็มีท้ังผิดกฎหมาย (ผลิต คา เสพ สิ่งเสพติด) และ ไมผิดกฎหมาย (คาขาย ประกอบอาชีพท่ัวไป) 
แตท่ีนอกจาก ไมผิดกฎหมายแลว ยังสรางประโยชนใหแกสังคมสิ่งแวดลอมดวย คือ การแยกขยะ
ขาย (recycle) 


	บทโครงสร้างเรื่อง (Plot Outline)ดงเงิน (Blacken of Sin)โดยดิน หิน ฟ้า
	ดงเงิน (Blacken of Sin)
	ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง (Title information)

