บทโครงราง (Story Outline)
ภาพยนตร / บทภาพยนตรโทรทัศน เรื่อง “พอครับ ผมขอโทษ” (Lost)
ผูเขียน: สูดิน ชาวหินฟา, film school. โทร. 08–9644–1048
ความยาวเรื่อง: 60 นาที
วัน เดือน ป: 15 ธันวาคม 2552
แนวคิดของเรื่อง (theme): สังคมแวดลอมที่เลวรายได ไมอาจควบคุมได ผูใดออนแอ โง รูไมเทาทัน
ยอมตกเปนเหยื่อ อยางหลีกเลี่ยงไมได
แนวภาพยนตร (genre): ชีวิต (drama)
ประโยคหลัก (premise): ขณะที่พอแมคาดหวัง กับผลสําเร็จของ ชานนท แตสิ่งที่ ชานนท กระทํา
มันสวนทางกัน “อยาทําลายความหวังใคร....เพราะอาจเหลืออยูแคนั้น”
เรื่องยอ (synopsis):
เปนเรื่องราวชีวิต ของนักศึกษาหนุมคนหนึ่ง ที่ไมเชื่อคําสอนของพอตั้งแตแรก ทําตัวเหลวแหลก
ในขณะที่พอกับแม ลําดับภาพ เห็นความสําเร็จของลูกชาย ซึ่งเปนภาพชีวิตที่สวนทางกัน …ลูกชาย ใชชีวิต
แบบไมพอเพียง ไมมีเหตุผล ไมมีภูมิคุมกัน ติดพนัน หนีหนี้ หนีเรียน และถูกไลลาจนเสียชีวิต …พอกับแม
หมดหวังกับอนาคตของลูกชาย และตองสูญเสียเขาไปในที่สุด

โครงสรางการดําเนินเรื่อง (Plot Structure)
(องก 1)
เริ่มเรื่อง
ยามค่ํา ในชุมชนชนบท มองไกลๆ เห็นแสงไฟในตัวบานเล็ดลอดออกมา แสงไฟจากเสาไฟฟา ไมสวาง
มากนัก พอมองเห็นถนนไดลางๆ สุนัขหิวโซ ตัวหนึ่ง ถูกฝูงสุนัขอีกหลายตัวขับไล วิ่งหางจุกตูด ทามกลาง
เสียงรอง สลับกับเสียงทีวี ที่กําลังเสนอขาวภาคค่ําประจําวัน ก็คงหนีไมพนพวกขาวอาชญากรรม ฆา ขมขืน
ที่ถนนซอยเปลี่ยว และแคบ ของบานหลังหนึ่งที่อยูทายหมูบาน…จากแสงไฟที่เสาไฟฟา กับทองฟาที่
ยังไมมืดสนิทนัก พอมองเห็นลางๆ วามีชายลึกลับรางกํายํา 2 คน ในมือถือไมคมแฝก อีกคนถือปน กําลังวิ่ง
ขับไลตามลา ชายหนุมคนหนึ่ง
เขาวิ่งขับไลกันมานานเทาไร ไมรู แตมาสิ้นสุดที่ โคนตนไมใหญ ในที่ลับตาคน… ไมรอชา ชายลึกลับ
คนที่มีไมคมแฝกอยูในมือ ยกไมคมแฝกทุบลงไปที่ศีรษะของชายหนุม 2–3 ครั้ง จนแนนิ่งไป
พอครับ ผมขอโทษ
ตอนที่ 1 ชานนท
(1)
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ที่ถนนเขาตัวจังหวัดสายหนึ่ง รถโดยสารประจําทาง วิ่งมาจอดที่ศาลารับคนโดยสารระหวางทาง
ชายวัยกลางคน อายุราวๆ 45 ป กับ เด็กหนุม พรอมดวยกระเปา 2–3 ใบ หิ้วพะรุงพะรังขึ้นรถ ใน
ระหวางรถวิ่งไป เสียงเขาสนทนากัน จึงรูวา เปนพอลูกกัน (ตัดไป)
ชานนท เด็กหนุม อายุราว 17 ป เรียนจบชั้นมัธยมปลายที่ตัวอําเภอ เขาผิดหวังจากการสอบเขา
มหาวิทยาลัยชื่อดัง จึงตัดสินใจสมัครเขาเรียน ในมหาวิทยาลัยเอกชนแหงนึ่ง โชคดีที่ พอของเขา เปนญาติ
กับ อาจารยผูดูแลหอพัก เขาจึงถูกเลือกใหมาสมัครเขาเรียนที่ มหาวิทยาลัยแหงนี้
หลังจากรถวิ่งออกไปไดสักครู พอจึงหยิบสมุดบันทึกเลมหนึ่ง มอบใหลูก ชานนทเปดดู หนาแรก มีรูป
ถาย ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมขอความ “คําสอนของพอหลวงไทย” เปดตอไปเปนสมุดบันทึก
ของพอ ที่แสดงถึงความจงรักภักดีตอในหลวง พอของชานนท เตือนสติใหลูกชายระลึกถึง บุญคุณของใน
หลวง พอบอกกับชานนทวา อยากใหชานนทเชื่อพอ เหมือนกับที่พอ เชื่อคําสอนของในหลวง
ชานนทรับคําพอ พรอมกับ นอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
รถคอยๆ วิ่งผาน สนามเด็กเลน ที่มีเด็กอนุบาล วิ่งไลกันเลนอยางสนุกสนาน
ภาพในอดีต ก็ผุดขึ้นมาในสมองของเขา…(ตัดไป)
ชานนท เปนเด็กชายในชนบท ตอนที่เขายังเปนเด็ก กําลังเรียนอยูชั้น ป.1 เขามักจะเลนเกเรเพื่อน
แหยใหเด็กที่ตัวเล็กกวารองไห แตเขากลับหัวเราะชอบใจ เขามักจะชวนเด็กๆ เลนมวนกระดาษ แลววิ่งไลตี
กัน เนื่องจากเขาเปนเด็กที่ตัวโตกวา เขาจึงเปนฝายไดเปรียบเสมอ ชอบเอามวนกระดาษตีหัวเด็กพวกนั้น
แรงๆ
เสียงเด็กรองไห ไปถึงหูของแม ที่กําลังทํางานอยูใกลๆ จึงลุกขึ้นมาดุ วาอยาเลนแรง แตเขากลับเถียง
แม พอเห็นดังนั้น จึงเขาไปวากลาวตักเตือน ใหเปนเด็กดี อยาทํารายคนอื่น เพราะเห็นแกสนุก อยาเถียงพอ
แม ชานนทไดแตกมหนานิ่งๆ (ตัดไป)
เสียงกระเปารถ บอกผูโดยสาร วารถหมดระยะแลว ระคนกับเสียงประกาศจากลําโพง ของผูประกาศ
ประจําสถานีโดยสารหมอชิต เขากับพอจึงลงจากรถ
ตอนที่ 2 เปดเทอม
เขาเชารถแท็กซี่ จางใหไปสงที่หอพักของมหาวิทยาลัย รถพาเขาวิ่งผานถนนสายตางๆ ชานนท มองดู
ความศิวิไลซ สองขางทาง อยางตื่นเตน นี่หรือที่เขาเรียกกวาเมืองสวรรค
มหาวิทยาลัยใกลเปดเทอม นักศึกษาตางทยอยเขามารายงานตัว กับอาจารยผูดูแลหอพัก พอจึง
แนะนํา และฝากชานนท ซึ่งเปนหลานชาย ไวในความดูแล และก็กําชับ สั่งสอน ใหชานนท ตั้งใจเรียน และ
เรียนใหจบ สมกับที่แมตั้งใจไว ชานนท รับคํา
ตอนที่ 3 เรียน–กําเนิดชานนท (จุดหักเหที่ 1)
เปดเรียนวันแรก อาจารยแนะนําวิชาเรียน และแนะนําวิธีเรียน ชานนทตั้งใจฟง นักศึกษายังไมคุนเคยกัน
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บางคนก็แตงกายสุภาพ บางคนก็แตงกายเต็มไปดวย Option มากมาย จนไมรูวาเปนนักศึกษาหรือไม
ผานไป 2 สัปดาห…
ในชั่วโมงเรียน กอนที่อาจารยจะเขาสอน เพื่อนๆ ทั้งพูด ทั้งอวด ทั้งยั่วยุ ดวยเครื่องประดับ ของ
ฟุมเฟอย แต ชานนท ทําเปนไมสนใจ (ตัดไป)
ภาพแมอุม ทารกนอย อาบน้ํา ทามกลางสายตายินดีของผูเปนพอ และใหดูดนม ปอนขาว เหกลอมจน
หลับ เสียงแมพูดกับลูกนอย ซึ่งก็คือ ชานนท สมัยยังเปนทารก แมมีลูกชายคนแรก และพูดกับพอวา จะสง
ลูกเรียนจนจบปริญญาใหได แมจะดีใจมากที่ลูกมีงานทํา แลวบวชใหแม สึกออกมา แตงงาน แลวมีหลานให
อุม

(องก 2)
ตอนที่ 4 คบเพื่อน–ความสุขของพอแม
1 ภาคเรียนถัดไป ชานนท ทนแรงยั่วยุของเพื่อนไมไหว เขาเริ่มคบเพื่อนเหลานั้น ไปเที่ยวกับเพื่อน
ตามใจเพื่อน มีแฟนชื่อ จอย (ตัดไป)
ตอนนี้ ชานนทยางเขา 5 ขวบแลว เปนเด็กนารัก พูดเกง พอกับแมจึงพาลูกไปเขาเรียน ระดับชั้น
อนุบาล ของโรงเรียนประจําอําเภอ ทุกวัน พอกับแมจะมารับ และ สงลูกที่โรงเรียน
วันนี้ ที่วัดมีงานประจําป มีมหรสพมากมาย หลังจากรับลูกกลับจากโรงเรียน พอกับแม จึงพาชา
นนท ไปเที่ยวงานวัด พาซื้อของเลน มีความสุขตามประสาคนชนบท (ตัดไป)
ตอนที่ 5 เที่ยว–ความฝนของพอแม
ชานนท เปลี่ยนไป มีความคึกคะนอง มากขึ้น เริ่มออกเที่ยว เลนทาทายแบบสุมเสี่ยง สูบบุหรี่ จอย
แฟนสาวเตือนก็ไมฟง แตยังไมกลาเสพยา
วันนี้ แมกําลังทํากับขาวไวรอลูก แมดีใจมาก เมื่อเห็นชานนท กลับมาเยี่ยมบานตอนปดเทอม ชา
นนท ซื้อของฝากมาใหแม และซื้อของฝากที่พอชอบมาดวย เขายังลอกับแมวา ดีนะที่เขาไมมีนอง คงตองคิด
หนักวาจะซื้ออะไรฝากนองดี
พอถาม ถึงความเปนอยู ที่มหาวิทยาลัย ชานนท เอาผลการเรียนใหพอดู และสมุดบันทึกของพอ ชา
นนทยังเก็บไว พอชมชานนทวา เปนเด็กดี ขยันเรียน พรอมกับบอก อบรม สั่งสอนลูก ใหตั้งใจ ใหรูจักความ
พอเพียง พอประมาณ เปนคนมีเหตุผล และรูจักคบเพื่อน
ชานนท รับปากกับพอวาจะ ตั้งใจเรียน พอกับแม ไดแตภาคภูมิใจลูก (ตัดไป)
ตอนที่ 6 พนัน–วันรับปริญญา
ชานนท ควบคุมตัวเองไมไดแลว ทะเลาะกับแฟน เชื่อเพื่อนมากกวา โกหกเกง หลบสายตา เมื่อกลับ
เขาหอพักดึก โกหกอาจารยประจําหอพักวา ไปบานเพื่อน
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เริ่มเลนพนันบอล เขาเลนได ไดเงินมามากมาย เขาไมฟงคําเตือนจากจอย จากอาจารยประจําหอพัก
ตอมาเขาออกจากหอพักไปพักขางนอก
ชานนท ซื้อโทรศัพท สูบ ดื่ม เที่ยว คบผูหญิง มีแฟนใหม ทําตัวเปนคนเจาสําราญ (ตัดไป)
วันรับปริญญา พอกับแม มาแสดงความยินดี ในพิธีประสาทปริญญา แกนักศึกษาที่เรียนจบแลว ชา
นนท เขารับปริญญา เสร็จแลว ถายภาพรวมกับพอแม และญาติ ซึ่งมารวมแสดงความยินดีดวย จอยก็มา
แสดงความยินดีดวย
พอกับแมชางภาคภูมิใจเสียเหลือเกิน ความฝนของพอกับแม ไดบรรลุไปขั้นหนึ่งแลว ทําใหมีความหวัง
อยูลึกๆ วา เมื่อลูกมีงานทํา เก็บเงินสักกอน ก็จะบวชใหลูกชาย (ตัดไป)
ตอนที่ 7 มีเงิน–มีงานทํา
ในชวงเทศกาล พรีเมียลีค ชานนท ทุมเลนพนันบอล อีกครั้ง และเขาก็เปนฝายชนะ ยิ่งทําใหเขา
ลําพองใจ เขามีเงิน ซื้อรถมอเตอรไซต มาอวดเพื่อนๆ พาแฟนใหมนั่งซอนทายมาดวย สภาพชานนทคนเดิม
หายไปสิ้น
จากนิสัยความคึกคะนอง ไมประมาณตน ไรภูมิคุมกัน เขาทําตามใจตัวเอง โดดเรียน ไมสนใจเรียน ผล
การเรียน เริ่มตกต่ํา ติด I หลายวิชา ติดตอกัน (ตัดไป)
ที่สํานักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ชานนท เปนพนักงานใหม ที่นิสัยดี เพื่อนๆ ชอบ เจานายเอ็นดู
เพราะเปนคนขยัน มีความคิดสรางสรรค
เมื่อลูกมีงานดีๆ ทํา มีเงินพอเลี้ยงตัวเองไดแลว เปนภาพ ที่พอแม ยินดีเปนที่สุด แมจึงปรึกษากับพอ
วา แลงนี้ จะบวชลูกชาย พอยิ่งดีใจใหญ (ตัดไป)
ตอนที่ 8 เสียพนัน–บวช
2 ป ผานไป
ชานนท ประมาทกับชีวิต ไมรูจักประมาณตน ครั้งนี้ เขาเลนพนันบอล และเลนเสีย เสียหายขนาดหนัก
ไมมีเงินเรือนแสน ไปใชหนี้พนัน เขาหวังวา จะขายรถใชหนี้ แตรถก็ถูกขโมยไปเสียกอน
เขาถูกชายลึกลับรางกายกํายํา 2 คน มาทวงหนี้ (ตัดไป)
วันนี้ เปนวันมงคล พอกับแม ไดบวชลูกชาย สมใจ โดยมี จอย มาใหกําลังใจนาค ชาวบานตางก็แสดง
ความยินดี และสนุกสนานกับงานบุญนี้ (ตัดไป)
ตอนที่ 9 หนีหนี้–แตงงาน
ตอนนี้ ชานนท แทบไมเหลืออะไรแลว แฟนก็ไมคบดวย เจาหนี้ทวงหนี้หนักขึ้น และยื่นคําขาด เขาจึง
โทรศัพท ถึง สมชาย ซึ่งเปนเพื่อนสนิท ที่ตางจังหวัด เพื่อขอลี้ภัย
ชานนท หนีเรียน หนีหนี้ ออกจากมหาวิทยาลัย ไปอาศัยอยูที่บานของ สมชาย ที่ตางจังหวัด (ตัดไป)
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ในงานมงคลสมรส ระหวาง สาวิตรี – ชานนท มีแขกมาพอสมควร ผูที่ดีใจจนออกนอกหนา ก็คือ แม
เจาบาว สวนพอก็มัวยุงกับการตอนรับแขก
งานแตงงานถูกจัดขึ้นในหอประชุมของบริษัท ที่ชานนททํางานอยู ภาพพอแมหลั่งน้ําสังขวันแตงงานลูก
ชาย เปนภาพที่ประทับใจและสวยงาม (ตัดไป)
ตอนที่ 10 ฝน–คําสอนของพอ
บา นของสมชาย เปน บา นที่อ ยู น อกเขตเทศบาลอํา เภอ จึง ดูไ มห รูห รามากนัก พอ กับ แมข อง
สมชาย เปนพอคาเรขายของ จึงไมคอยมีเวลาอยูบาน เชาตองตื่นออกไปขายของ ยังดีที่ สมชาย เปนลูกที่
รับผิดชอบ
พอกับแมของสมชาย กําลังนั่งกินขาว สมชาย พาชานนท มาแนะนําใหรูจัก พอของสมชาย ดูไมคอย
สนใจเทาไร ถามถึงที่มาที่ไปอยูสองสามคํา เมื่อรูวาสองหนุมกินขาวกันมาแลว ก็ใหสมชาย พาเพื่อนไปหาที่
นอน
ดวยความออนเพลีย เขาจึงรีบเขานอน …
วันรุงขึ้น หลังจากพอแมของสมชาย ออกไปแลว เขากับเพื่อนจึงเปดทีวี ดูการแขงฟุตบอล นัดสําคัญ
เขาอดดูไมได สมชาย กับ ชานนท จึงเฝาลุนการยิงประตู
ผานไป 90 นาที ทั้งสองฝาย ก็ไมสามารถทําอะไรกันได ประตูสําคัญ ลูกตัดสินแพชนะ ก็มาถึง เปน
การยิงลูกโทษ ชานนทใจเตนระทึก เริ่มเครียด เขา ไมเขา เหมือนกับวา ชานนทไดเขาไปนั่งลุนอยูหลังประตู
ซึ่งมองเห็นชัดเจนแบบมือเอื้อมถึง หลังสัญญาณนกหวีดดังขึ้น ลูกบอลเพชรฆาต ถูกยิง มันวิ่งวายแหวก
อากาศอยางรวดเร็ว ราวกับกระสุนปนเพิ่งหลุดออกจากปากกระบอกปน ดวยความแรงและเร็ว ลูกบอล หลุด
ทะลุถุงมือของผูรักษาประตู วิ่งพุงเขากรอบประตูฟุตบอล ทะลุตาขายหลุดตรงเขามาหาชานนท อยางชาๆ
มันกลายเปนลูกระเบิดขีปนาวุธไปตั้งแตเมื่อไร อะไรกันนี่!
บึ๊ม…
ชานนทตกใจตื่น เหงื่อไหลโซมทั่วราง หายใจหอบระริก ชําเรืองดูเพื่อน สมชาย ก็ยังนอนหลับสบายดี
ยังไมทันหายเหนื่อย และเขายังตื่นตระหนกกับภาพฝนเมื่อสักครู ภาพฝนอันใหมก็ผุดขึ้นมาหลอนเขาอีก
รอบ เขานึกถึงคําสอนของพอ ใหเปนเด็กดี อยาทํารายคนอื่น เพราะเห็นแกสนุก และอยาทํารายความหวัง
ของพอแม เพราะเห็นแกเพื่อนเลวๆ … ขณะฟงคําสอนของพอ สมุดบันทึกของพอที่เขากอดไวกับอก หลนลง
มากองกับพื้น ทําใหพอตกใจ มีสีหนาเปนกังวล
คืนนี้ ชางเปนคืนที่โหดรายสําหรับเขาเสียเหลือเกิน
ตอนที่ 11 ภาพหลอน (จุดหักเหที่ 2)
เชารุงขึ้น เขาหิว จึงออกไปหาซื้ออะไรกิน ที่รานคาหนาปากซอย แตเพียงลําพัง
กอนที่ชานนทจะเขาไปในราน เขามองเห็นชายสองคนที่แตงกายลึกลับ มองเห็นขางหลัง ไมรูวาเปน
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ใคร ชายสองคนนั้น เดินมาและแวะที่รานสังเกตดูอะไรบางอยาง ชานนท พินิจดู ชายทั้งสอง เขาเปนคนที่มี
รางกายกํายํา แตงกายดูลึกลับ ทั้งคูสวมรองเทาบูต ใสเสื้อคลุมสีดํา เหมือนนักสืบ อีกคน สวมแวนตาดํา แต
อีกคนไมสวม ใบหนาคลายกับ คนที่เคยตามมาทวงหนี้ ชานนท นึกขึ้นไดวา ชายสองคนนี้ โหดเหี้ยมมาก
เคยไลกวดตามเขา ตอนที่เขายังเชาหอพักอยูขางๆ มหาวิทยาลัย ยังไมทันที่ชายสองคนนั้น จะเห็นเขา
ชานนทจึง รีบหลบไป และวิ่งหนีดวยความกลัว ไปแอบที่กอไผขางรั้วบานหลังหนึ่ง ดวยความเหนื่อย
และ หิว ทําใหเกิดภาพหลอน ขณะที่เขาเลนพนันฟุตบอลกับเพื่อน เขากําลังเปนรอง ความกดดันจึงอยูที่เขา
ชานนทถูกเพื่อนเตะบอลอัดใสตัวเอง 2–3 ลูก เขาตกใจตื่นจากภวังคภาพหลอน ไมรูจะทําอะไรดี จึงเดินกลับ
บานของสมชาย
เมื่อถึงประตูบาน จึงรีบวิ่งกลับเขาไปในบานทันที
นอนหลับทั้งคืนดวยความกลัว และสับสน (ตัดไป)
ผานไป 5 ป ชานนท มีลูกนอย วัย 5 ขวบ วันนี้เปนวันหยุด ทุกคนอยูพรอมหนา ปู ยา ภรรยา
ลูกเลนของไมระวัง ของเสียหาย เปนอยางนี้มาหลายครั้งแลว พอดุ จะตี ลูกรองไห แมมาโอ และวา
พออยาดุลูกนักเลย ลูกมันยังเล็กเกินไป ปู กับ ยา ไดแตสายหนา ที่พอกับแมของเด็ก เลี้ยงลูกไมเปน
ตอนที่ 12 หนี
ยามเย็นโพลเพล วันนี้ ดูสงบดี ชานนท เพิ่งลุกจากที่นอน สมชาย ออกไปไหนก็ไมรู พอกับแมของ
สมชาย ก็คงออกไปทํางานแลว
รถจักรยานยนตคันใหญ บึกบึน สีสมดํา คันหนึ่ง พรอมดวยคนขับ กับ คนนั่งซอนทาย วิ่งมาจอด ที่
หนารานคา หนาปากซอย
เจาของรถ และผูที่ซอนมาดวย คือชายสองคนเมื่อวานนี้ พวกเขากลับมาดูลาดเลาอีกครั้ง คราวนี้ เขา
เดินเขาไปที่รานคา แลวถามหาคนที่อยูในรูป ปาเจาของราน ทําหนาตื่นตกใจ ตอบปฏิเสธวาไมรูจัก ไมเคย
เห็นหนา
เปนเวลาเดียวกับที่ ชานนท ลุกออกไปซื้อของกิน ที่รานคาปากซอยหนาบาน เขารีบเขาไปในราน โดย
ที่ยังไมทันสังเกตอะไร
ชายลึกลับ คนที่ 1 เห็นเขา ไมแนใจวา เด็กหนุมคนนี้ คือ ชานนท ที่เขากําลังตามหา จึงสะกิดชาย
ลึกลับ คนที่ 2 ชี้ไปที่ชานนท ชายลึกลับคนที่ 2 จําได
ชานนทเหลือบไปเห็น ชายสองคนพอดี … ไมตองคิดอะไรตออีกแลว ชานนท ออกวิ่ง…
ชายลึกลับ คนที่ 2 ออกวิ่งไลตาม สวนคนที่ 1 รีบขับรถจักรยานยนตตามไป (ตัดไป)
ตอนที่ 13 พอครับ ผมขอโทษ (CLIMAX)
ที่ถนนซอยเปลี่ยว และแคบ ของบานหลังหนึ่งที่อยูทายหมูบาน…จากแสงไฟที่เสาไฟฟา กับทองฟาที่ยัง
ไมมืดสนิทนัก พอมองเห็นลางๆ วา ชายลึกลับ 2 คนนั้น คนหนึ่ง ในมือถือไมคมแฝก อีกคนถือปน กําลังวิ่ง
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ขับไลตามลา ชานนท
เขาวิ่งขับไลกันมานานเทาไร ไมรู แตมาสิ้นสุดที่ โคนตนไมใหญ ในที่ลับตาคน…
ชานนท วิ่งไปแอบที่ขางหลังตนไมใหญ หิว ตาลาย เกิดภาพหลอน ตอนเด็กๆ เลนมวนกระดาษแข็ง
ไลตีหัวเพื่อน ชานนท เปนเด็กตัวโตกวา เด็กคนอื่นๆ จึงเปนฝายถูกตีมากกวา เขาพึงพอใจมาก หัวเราะ
อยางมีความสุข ที่ไดลอเลียนเด็กๆ พวกนั้น ที่ตีหัวเขาไมได
แตเขาก็สะดุดเทาของตัวเองลมลง พวกเด็กๆ เห็นเขาจึงกรูกันวิ่งเขาใส พรอมกระบองกระดาษในมือ
… แตชานนท หากลัวไม เพราะเขารูวา นั่นเปนเพียงไมกระบองกระดาษ เขากลับลอเลียนอยางหนัก และทา
ทายใหพวกเด็กตีเขา
แตภาพที่เห็น เปนภาพมายา ไมกระบองคมแฝกอันหนึ่ง ทุบลงไปที่ศีรษะของเขาอยางแรง
โพละ! โพละ! โพละ!
ชานนท รูสึกชาไปทั้งตัว เจ็บที่บริเวณกลางกะหมอม มีใครคนหนึ่ง พาเขาไปอยูในหองแคบๆ และมืด
มาก เขาอยูตัวคนเดียวในความมืด สักครู ภาพพอกับแม เดินเขามาหา เมื่อเขามาใกล นั่งลงใกลๆ พอกับแม
เห็นสภาพลูกแลว ก็รองไหดวยความสงสาร แตไมพูดอะไร ไดแตเอามือลูบหัว จากนั้น ก็ลุกยืนขึ้น พอชี้หนาดา
ไอลูกสารเลว สงใหมาเรียน กับทําตัวเหลวไหล ขณะที่ภาพนั้น คอยๆ ลอยหางออกไป หางออกไป และ หาง
ออกไป
ชานนท เรียกพอกับแม แตภาพนั้น กลับลอยหางออกไป หางออกไปทุกที จนหายลับไปในความมืด
ทิ้งไวแตเสียงดุดาของผูเปนพอ

(องก 3)
ตอนที่ 14 จบ
รุงเชา ณ ที่เกิดเหตุ เสียงอึกทึกของผูคน ที่มามุงดูเหตุการณ เสียงวิทยุสื่อสารของตํารวจ
นักขาวหญิงคนหนึ่ง รายงานหนากลองถายทีวี วาพบศพชายหนุมนิรนามคนหนึ่ง ไมทราบชื่อ ถูกทุบ
ที่หัว นอนตายอยางนาอนาถ ตํารวจตั้งขอสันนิษฐานวา… เปนความขัดแยงเรื่องผลประโยชน…
หนังสือพิมพพาดหัว "พบศพหนุมนิรนาม ชี้ถูกฆาเพราะหนี้พนันบอล"
ขึ้นขอความ “อยาทําลายความหวังของพอแม....เพราะอาจเหลืออยูแคนั้น”
จบ.
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