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บทโครงสรางเรื่อง (Plot Outline)
ภาพยนตร เรื่อง ขอบคุณ (merci)
องก 1
รั้วบานของ แบงค กับ นอยหนา อยูติดกัน แตทั้งสองครอบครัว ตางคนตางอยู ไมสนใจกัน
และไมพยายามจะรูจักกันดวย เวนเสียแตเด็กสองคนนี้ มองเห็นกันทุกวัน
แบงค เปนนักเรียนอยู ชั้น ม.5 โรงเรียนแหงหนึ่ง เขาเปนลูกของ จาไพรัช ซึ่งเปนตํารวจ
จราจร กับ นางกานดา ซึ่งมีอาชีพเสริมสวย แบงค เปนเด็กที่ถูกพอกับแม อบรมเลี้ยงดูกันคนละแบบ
จาไพรัช เจาระเบียบวินัยจัด สวนกานดา ชอบตามใจลูก เพราะมีลูกชายคนเดียว การขัดกันของพอ
แม ทําใหแบงคกลายเปนเด็กที่เอาแตใจตนเอง เกเร ดื้อรั้น เจาสําอาง พูดจากาวราว แบงค จึง
กลายเปนเด็กที่ไมมีเพื่อน ยกเวน อั๋น ซึ่งเขาคบไว คอยใชเปนลูกไล เพราะ อั๋น เปนเด็กหัวออน
คอนขางปญญาทึบ และกลัวแบงค
นอยหนา เปนนักเรียน รวมชั้นกับ แบงค เธออาศัยอยูกับนาชื่อ เพ็ญ ซึ่งเปนนองสาวของแม
และสามีของนาเพ็ญชื่อ ปอง นาและนาเขย มีอาชีพรับซื้อของเกา ของใชแลว แลวนําไปขายตอ นาย
ปองกับนางเพ็ญ มีลูกชายปญญาออน ชื่อ ไกว อายุ 10 ขวบแลว แตยังเรียนไดแค ชั้น ป.2
นอยหนา จึงรับเปนภาระชวยดูแล แทนนาทั้งสอง แมวาพวกเขาจะมีฐานะยากจน แตเปนคนขยัน มี
น้ําใจเอื้อเฟอ
พฤติกรรมที่สรางความขัดแยงใหแก จาไพรัช กับ กานดา คือ นิสัยติดเกมฟุตบอลของ แบงค
จาไพรัช ตองการใหลูกชายออกจากเกม สวนกานดา ตามใจลูกเพราะวาลูกจะเครียดมาจากโรงเรียน
พวกเขาพยายามจะหาทางออกใหลูกชาย ที่ไมตองติดเกมฟุตบอล และไมเครียด
นอยหนา เปนเด็กอดทน พูดนอย มีจิตใจหนักแนน ไมยอมแพตอความยากลําบาก เธอจึงมี
เพื่อนเยอะ โดยเฉพาะ มีเพื่อนสนิท ชื่อ สมโอ และ ขนุน โดยเฉพาะ สมโอ มีนิสัยหาว พูดจริงทํา
จริง และพูดจาไมเกรงใจใคร สวนขนุน เปนคนขี้สงสาร อารมณออนไหวงาย เพื่อนวาอยางไร ก็มัก
ตามใจเพื่อน

องก 2
ระหวางทางไปโรงเรียน จะเห็นนอยหนา ขี่จักรยานมาโรงเรียนทุกวัน โดยมี ด.ช.ไกว ซอนทาย
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มาดวย มันเปนเชนนี้ทุกวัน วันนี้โชคราย ที่แบงค ก็กําลังขี่รถจักรยาน ที่แมซื้อใหใหม แบงคขับไป
เฉี่ยวรถจักรยานของนอยหนา จนเซออกนอกทางไปชนเขากับซุมตนไมขางทาง แตแบงคไมสนใจ
เมื่อผานประตูโรงเรียนเขากลับแสรางทําตัวเรียบรอย เพื่อไมใหครูจับได
เขาแถวตอนเชา แบงคมองเห็น ด.ช.ไกว นุงกางเกงขาดที่กน เลยนึกสนุก เอาไมไปแหย จน
ไกวรูสึกรําคาญ สมโอ เห็นเขาจึงเดินเขาไปประชิดตัว จองมองจะเอาเรื่องแบงค ขณะที่ครูก็จองมอง
ไปที่สมโอกับแบงค ทําใหแบงคตองลาถอย ไปเขาแถวที่เดิม เพื่อนๆ เห็น ตางสายหัวกับนิสัยจอม
เกเรของแบงค
ในหองเรียนวิชาสังคมศึกษา แบงคกับอั๋น นั่งแถวทาย นอยหนา และเพื่อนๆ นั่งแถวหนา สม
โอถูกแบงคแกลง แตกลับถูกครูดุ สรางความพอใจใหแกแบงค
ที่บานของ แบงค ตอนอาหารค่ํา แบงคกําลังเลนเกมฟุตบอล ดวยความเมามัน ขณะที่แม
กําลังจัดอาหารค่ําวางบนโตะ แมเรียกใหแบงคมากินขาว แตแบงคไมสนใจ จนกระทั่ง จาไพรัช ผูเปน
พอ กลับจากการประชุมที่สโมสรฟุตบอลตํารวจพอดี เมื่อเปดประตูบานเขามา เห็นกานดา กําลังดุลูก
เขาจึงดุซ้ําและสั่งใหแบงคไปอาบน้ําแลวมากินขาว
ที่โตะอาหารค่ํา แบงค ทะเลาะกับพอ แสดงความนอยใจ ที่พอไมสนใจ และไมเคยใหอะไรกับ
เขาเลย มีแตแมที่ซื้อรถใหเปนของขวัญวันเกิด จาไพรัช เห็นวา ตนหางเหินกับลูกมากเกินไป เขา
จะตองทําอะไรสักอยาง ใหลูกออกจากโลกของฟุตบอลในจอสี่เหลี่ยมนั่นใหได
รุงเชา แบงค พกลูกฟุตบอลติดตัว ไปเลนที่โรงเรียน เปนการอวดเพื่อนๆ
ระหวางพักเที่ยง แบงค กับ อั๋น และเพื่อนอีกหลายๆ คน เลนบอลกันที่สนามหนาอาคารเรียน
แบงค ชอบเตะบอลใสคนอื่นดวยความคึกคนอง โดยเฉพาะกลุมเพื่อนผูหญิง โดยไมเคยกลาวคําขอ
โทษเลยสักครั้ง จึงทําใหไมมีใครอยากเลนกับ แบงค และ อั๋น ก็รูสึกวา แบงค ทําไมถูก แตพูดอะไร
ไมได
อีกมุมหนึ่งของโรงเรียน ไมหางจากสนาม นอยหนา มองเห็น สมโอ ขนุน และเพื่อนๆ อีกสอง
สามคน นั่งอยูที่นั่น เธอจึงเดินไปหา แตพอใกลจะถึง เทาก็ไปเหยียบของสิ่งหนึ่ง มันเปนโทรศัพท
ไอโฟนรุนใหม ขนุนเห็นเขา ก็ยุใหนอยหนาเก็บเอาไวใช แตนอยหนานึกถึงคําสอนของนาเพ็ญ วาแม
เราจะจน ก็อยาไปเอาของของคนอื่นที่เขาไมไดให มาเปนของตัว นอยหนา จึงกดดูที่หนาจอ จึงรูวา
เปนของแบงค นอยหนา จึงเดินเอาไปคืนเจาของ โดยที่แบงคไมกลาวคําขอบคุณสักคํา แลวเลน
ฟุตบอลของตัวเองตอไป
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กลับบานตอนเย็น เพ็ญ กําลังทําขาวตมมัด นอยหนาจะเขาไปชวย แต เพ็ญ เห็นวา กลับมา
เหนื่อยๆ จึง ใหพานองไปอาบน้ํา และทําการบาน
ตอนเชา หลังกินขาวเสร็จ นอยหนา กําลังจะพา ไกว ไปโรงเรียนดวย นาเพ็ญ จึงฝากขาวตม
มัดใสตระกรา เอาไปฝากครูตอย
ในชั่วโมงเรียนกอนพักเที่ยง สมโอ กับ ขนุน ชวน นอยหนา ไปกินขาวกลางวัน ที่ใตรมไม
นอยหนา เอาขาวตมมัดมาฝากเพื่อนๆ ดวย กอนอิ่ม ครูตอย เดินเอาตระกราที่ใสขาวตมมัด มาคืน
ใหนอยหนา ขางในมีสมอยู 4 ผล แลวบอกใหพวกเด็กๆ แบงกัน แตใหเหลือสมในตระกราผลหนึ่ง
ดวย แลวครูก็จากไป
หนอยหนา และเพื่อนๆ ตางงุนงง ในสิ่งที่ครูตอยพูด มีสมอยู 4 ผล ในตระกรา มีคนอยู 4 คน
แจกใหครบคน ก็จะไมมีสมเหลือในตระกรา ทุกคนแกปญหาไมได ด.ช.ไกว เห็นพี่สาวลังเล และอยาก
กินสม จึงลุกไปหยิบตระกรา แลวยื่นสมให นอยหนา สมโอ และขนุน คนละผล สวนผลที่อยูใน
ตระกรา ด.ช.ไกว เปนคนเอาไป ถูกตองตามเงื่อนไข ที่ครูตอยสั่ง
ไมหางจากที่นอยหนาและเพื่อนๆ นั่ง แบงค กับ อั๋น ออกอุบายแกลงเพื่อนตอ โดยที่เพื่อนๆ
ที่เลนดวยไมรู
กอนที่หนอยหนาและเพื่อนๆ จะลุกออกไป ก็มีลูกฟุตบอล ลอยผากลางวง สมโอ จึงลุกขึ้นยืน
แลวดาคนที่เตะบอลใส อั๋น รีบวิ่งไปเก็บลูกบอลให แบงค โดยไมรับผิดชอบ ในสิ่งที่เกิดขึ้น พวก
เพื่อนๆ ตางตอวาแบงค ที่ทําเชนนั้น สวนนอยหนา ไมอยากมีเรื่อง จึงตัดบท ชวนเพื่อนๆ เดินขึ้นไป
บนหองเรียน เพื่อเอาของไปเก็บ ไกว ขอไปเลนกับเพื่อน ทางอื่น
นอยหนา สมโอ ขนุน กําลังเดินที่ระเบียบหนาหอง ก็ไดยินเสียงดังตึงๆ มาขางหลัง หันไปมอง
ก็เห็น แบงค กําลังเดาะลูกบอลเลนบนอาคารเรียน นอยหนา บอกเพื่อนๆ อยาไปสนใจ พูดยังไมทัน
ขาดคํา ลูกบอล ก็ลอยไปถูกหลังของ นอยหนา แลวกระเด็นไปอีกทางหนึ่ง ตกลงไปขางลาง
ขณะนั้น มีรถเก็บขยะของเทศบาล กําลังมาเก็บขยะที่โรงเรียน
นอยหนา โกรธมาก ก็เลยดาอยางสุภาพ ไปครั้งหนึ่ง แตสมโอ เห็นวาคําดามันนอยไป จึงดาใส
เปนชุด แตแบงคกลับไมสะทกสทาน และตอบโตวา ไมรูจักหลีกทางบอล แลวเดินผากลางวงไปเกาะที่
ราวระเบียง เพื่อดูวาลูกบอลมันหลนตรงไหน สมโอและขนุน ชวนทะเลาะไมเลิก ดวยคําพูดเยาะเยย
สมน้ําหนา ที่ทําลูกบอลหาย อั๋น พยายามจะเขาไปหาม แตไมกลา พวกเขาทะเลาะกันอยูนาน
จนกระทั่งรถเก็บขยะของเทศบาลผานหนาอาคารเรียนไปแลว
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แบงค เปนหวงลูกฟุตบอลมากกวา จึงเลิกทะเลาะกับพวกผูหญิง แลววิ่งไปที่บรรได แตบังเอิญ
ไปชนครูพละเขาจนหกลม จึงถูกครูดุดาซ้ํา ทําใหแบงค เสียเวลาไปนาน จนกระทั่งครูปลอยไป เขากับ
อั๋น จึงรีบชวนกันไปคนหา ตรงที่คิดวาลูกฟุตบอลหลน แตก็ไมพบ
เนื่องจากวันนี้ เปนวันศุกร นักเรียนทุกคนจะตองเขาหองประชุม เพื่อฟงการอบรมของ
ผูอํานวยการโรงเรียน เรื่องมารยาท ความรับผิดชอบ
หลังเลิกเรียน พวกเด็กนักเรียนทยอยกันกลับบาน แตแบงค ยังคงนั่งที่มานั่งหินตัวหนึ่ง ใกลๆ
กับที่ลูกฟุตบอลหายไป แบงค เสียใจมาก เพราะมันเปนของขวัญที่พอให เขารักมันมากยิ่งกวาอะไร
ทั้งหมด อั๋น สงสารเพื่อน จึงชวยกันหาอีกรอบ แตก็ไมพบ อั๋นเห็นนอยหนา สมโอ และขนุน เดินผาน
มา จึงออกความเห็น ใหแบงคขอรองนอยหนากับพวกผูหญิง ชวยหาอีกแรง เพราะคิดวาพวกผูหญิง
คงทันเห็น ตอนที่ลูกฟุตบอลมันหลนไป เพราะอยูตรงนั่นพอดี
นอยหนา กับ สมโอ ปฏิเสธ และ ตอวาแบงคอยางรุนแรง แลวจากไป
สี่วันแลว ที่แบงคมักจะมานั่งอยูคนเดียว ที่มาหิน สวนหลังบาน เขากลายเปนเด็กเงียบขรึม
หมดหวังที่จะไดบอลคืน เสียงทะเลาะกันของพอกับแม เรื่องแบงค ยังแววออกมาจากบาน เสียงนั่น
ไมไดทําใหเขารูสึกดีขึ้นเลย เขารูสึกสับสนกับภาพในสมองของเขา ในวันที่เขาไดรับลูกฟุตบอลของพอ
ซึ่งใหเปนของขวัญวันเกิด
วันนั้น หลังกินอาหารเสร็จ พอพาแบงค ไปที่ตูเก็บของสําคัญ มีถวยรางวัล ประกาศเกียรติ
คุณตางๆ ที่พอไดรับ แตมีอยูสิ่งหนึ่งที่พอภูมิใจที่สุด คือ ลูกฟุตบอลลูกนั้น เขาจึงมอบมันใหเปน
ของขวัญแกลูกชาย แบงคดีใจมาก และรูสึกรักพอมากขึ้น แตมาวันนี้ คุณคาของสิ่งที่พอใหในวันนั้น
มันสะทอนใหแบงค ตองหันมาทบทวนพฤติกรรมของตัวเองในวันนี้ ... ความสับสนของแบงค สดุดลง
เมื่อเขารูสึกวามีคนมายืนอยูขางหลังเขา
แบงคหันกลับไปมองขางหลัง มันเปนสิ่งที่เขาไมเคยคาดคิดมากอน ... ลูกฟุตบอลของเขา ที่
เขาอาลัยอาวรณอยูหลายวัน มันอยูในมือของ นอยหนา ที่กําลังยื่นสงใหเขา โดยที่เขาเพิ่งจะ
สังเกตเห็นสภาพของนอยหนา ที่มีผาพันแผลที่เทาซาย เธอยืนบนไมค้ํายัน ดูเพิ่งจะผานความเจ็บมา
ไมนอย แตนอยหนา กลับยิ้มอยางผูมีไมตรี
นอยหนา เลาถึงเหตุการณที่ไดบอลลูกนั้นคืนมา
ตอนหัวค่ําของคืนวันอาทิตย ฝนตกหนัก กอนที่นอยหนาจะเขานอน นึกขึ้นไดวา เมื่อกลางวัน
ซักรองเทาตากไว แตลืมเก็บ เธอจึงควาไฟฉาย ออกไปดู ปรากฏวารองเทาเปยกแฉะดวยน้ําฝน แต
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ยังไมทันจะทําอะไรตอ ก็ไดยินเสียง เครง! คลายคนรื้อของ อาจเปนขโมยก็ได นอยหนาจึง ถือไฟฉาย
เดินออกไปสองดู ปรากฏวา เปนเด็กผูชายคนหนึ่ง กําลังรื้อคนอะไรอยู สักครู เขาตกใจ จึงควากอน
อะไรกลมๆ ถือติดมือออกไปดวย ไวเทาความคิด นอยหนาออกวิ่งไลตามไป ทามกลางสายฝน
ทั้งสองวิ่งไลกันไป ตามซอยแคบๆ จนกระทั่ง เทาของเด็กคนนั้น สะดุดกับทอนไม ที่ขวางทาง
อยู หกลม และลูกกลมๆ หลุดมือไป เขาจึงรีบลุกขึ้น วิ่งหนีหายไปในความมืด กอนที่จะถูกนอยหนา
จับได สวนนอยหนา ก็วิ่งไลตามมาติดๆ ไมทันสังเกต ทอนไมทอนนั้น ถูกเหยียบพลิก เอาปลายตะปู
โผลขึ้นมา ทําใหนอยหนาเหยียบตะปู และลมลง ปลอยใหเด็กคนนั้นวิ่งหนีไปได นอยหนา รูสึก
เจ็บปวดที่ฝาเทา เอาไฟฉายสองดู จึงรูวาเธอเหยียบตะปูเขาเต็มเทา แตก็ไมลืม สองไปที่ลูกกลมๆ
มันคือ ลูกฟุตบอล ทําใหเธอนึกถึงคําบอกเลาของนาเพ็ญเมื่อวานนี้วา ไปเจอลูกฟุตบอลในถังขยะ
ของเทศบาล เห็นวามันยังดีอยู จึงเก็บเอาไวที่โรงเก็บของเกาหลังบาน
กอนที่นอยหนาจะเดินกะเผลก กลับบาน แบงค เอยคําวา “ขอบคุณ” ออกมาจากใจ เธอดีใจ
กับตัวเอง ที่ใหโอกาสเพื่อน แมมันจะเปนแคครั้งเดียว แตก็เปนครั้งที่มีความหมายสําหรับตัวเธอ
จบ.

บทขยายตอน (sequence)
ตอน 1 ไตเติล – แบงค นอยหนา
รั้วบานของ แบงค กับ นอยหนา อยูติดกัน แตทั้งสองครอบครัว ตางคนตางอยู ไมสนใจกัน
และไมพยายามจะรูจักกันดวย แตเด็กสองคนนี้ มองเห็นกันทุกวัน
(ฉากนี้เปนเหตุการณ ที่แบงค ไมสนใจ นอยหนา แตนอยหนา แอบดูพฤติกรรมของแบงค)

ตอน 2 เปดตัว – จาไพรัช กานดา แบงค กับ อั๋น
แบงค เปนนักเรียนอยู ชั้น ม.3 โรงเรียนแหงหนึ่ง เปนลูกคนเดียวของ จาไพรัช ซึ่งเปนตํารวจ
จราจร กับ นางแกวกานดา ซึ่งมีอาชีพชางเสริมสวย
จาไพรัช อดีตเปนนักฟุตบอลของกรมตํารวจ เขาไดเปนตํารวจก็เพราะเลนฟุตบอลใหตํารวจ
นิสัยชอบขมขูภรรยา และลูก สวนกานดา เห็นวาพอของเขาใชวินัยกับลูกมากเกินไป ก็เลยตามใจลูก
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เปนการผอนคลาย กลัวลูกจะเครียด
การขัดกันของพอแม ทําใหแบงคกลายเปนเด็กที่เอาแตใจตนเอง เกเร ดื้อรั้น เจาสําอาง พูดจา
กาวราว เขาหาทางออกใหแกตัวเอง ดวยการเลนเกมฟุตบอล ซึ่งเขารูสึกมันเปนเพื่อนที่ดีที่สุด แบงค
จึงกลายเปนเด็กที่ไมมีเพื่อน ยกเวน อั๋น ซึ่งเขาคบไว คอยใชเปนลูกไล เพราะ อั๋น เปนเด็กหัวออน
คอนขางปญญาทึบ และกลัวแบงค
(ฉากนี้ จุดสนใจอยูที่ แบงค สวนพอกับแม เปนองคประกอบพื้นหลัง)

ตอน 3 เปดตัว – นอยหนา เพ็ญ ปอง ด.ช.ไกว
นอยหนา เปนนักเรียน รวมชั้นกับแบงค (เอาไปบอกใน ตอนที่ 9) อาศัยอยูกับนาชื่อ เพ็ญ
และสามีของนาเพ็ญชื่อ ปอง นาและนาเขย มีอาชีพรับซื้อของเกา ของใชแลว แลวนําไปขายตอ
นายปองกับนางเพ็ญ มีลูกชายเปนเด็กพิการทางสมอง (autistic child) ชื่อ ไกว
อายุ 10 ขวบแลว แตยังเรียนไดแค ชั้น ป.2 นอยหนา จึงรับเปนภาระชวยดูแล แทนนาทั้งสอง
แมวาพวกเขาจะมีฐานะยากจน แตเปนคนขยัน มีน้ําใจเอื้อเฟอ
(เนนบทสนทนา เพื่อบอกเรื่องราวของตัวละคร)

ตอน 4 จาไพรัช กับ กานดา เรื่องลูก
พฤติกรรมที่สรางความขัดแยงใหแก จาไพรัช กับ กานดา คือ นิสัยติดเกมฟุตบอลของ แบงค
จาไพรัช ตองการใหลูกชายออกจากเกม สวนกานดา ตามใจลูกเพราะวาลูกจะเครียดมาจากโรงเรียน
พวกเขาพยายามจะหาทางออกใหลูกชาย ที่ไมตองติดเกมฟุตบอล และไมเครียด
(ฉากนี้ ในบาน แบงคกําลังนั่งเลนเกม จุดสนใจอยูที่ จาไพรัช กับ กานดา ที่มองลูก อยู
เบื้องหลัง จาไพรัช นึกถึงอดีตตอนเปนนักฟุตบอล คําตอบอยูตอนที่ 11 สวนกานดา นึกถึงของที่จะ
ซื้อใหลูก คําตอบอยูที่ฉาก ตอนที่ 6)

ตอน 5 อุปนิสัยของ นอยหนา สมโอ ขนุน
นอยหนา เปนเด็กอดทน พูดนอย มีจิตใจหนักแนน ไมยอมแพตอความยากลําบาก เธอจึงมี
เพื่อนเยอะ โดยเฉพาะ มีเพื่อนสนิท ชื่อ สมโอ และ ขนุน โดยเฉพาะ สมโอ มีนิสัยหาว พูดจริงทํา
จริง และพูดจาไมเกรงใจใคร สวนขนุน เปนคนขี้สงสาร อารมณออนไหวงาย เพื่อนวาอยางไร ก็มัก
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ตามใจเพื่อน
(เหตุการณวันหยุด นอยหนา กําลังชวยนาเพ็ญแยกขยะ สมโอ กับ ขนุน มาถามเรื่องการบาน
บทสนทนา)

ตอน 6 นอยหนา ถูก แบงค ขี่รถเฉี่ยวลม
ระหวางทางไปโรงเรียน นอยหนา ขี่จักรยานมาโรงเรียน มี ด.ช.ไกว ซอนทายมาดวย แบงค ขี่
รถจักรยาน ที่แมซื้อใหใหม เฉี่ยวรถจักรยานของนอยหนา จนเซไปชนกับซุมตนไมขางทาง ไกว หัว
เขาถลอก แตแบงคไมสนใจ
เมื่อผานประตูโรงเรียน แบงค กลับแสรงทําตัวเรียบรอย เพื่อไมใหครูจับได แตนอยหนากับไกว
เขาถลอก จึงถูกครูตอวา นอยหนาขี่รถคึกคนอง ใหระวังคนซอนดวย

ตอน 7 แบงค แกลง ไกว ตอนเขาแถว
เขาแถวตอนเชา แบงคมองเห็น ด.ช.ไกว นุงกางเกงขาดที่กน เลยนึกสนุก เอาไมไปแหย จน
ไกวรูสึกรําคาญ สมโอ เห็นจึงเดินเขาไปประชิดตัว จองมองจะเอาเรื่องแบงค แตทั้งสอง เห็นครูจอง
มองอยู แบงคเปนฝายลาถอย ไปเขาแถวที่เดิม เพื่อนๆ เห็น ตางสายหัวกับนิสัยจอมเกเรของแบงค

ตอน 8 แบงค แกลง สมโอ ในหองเรียน แตครูกลับดา สมโอ แทน
ในหองเรียนวิชาสังคมศึกษา แบงคกับอั๋น นั่งแถวทาย นอยหนา และเพื่อนๆ นั่งแถวหนา สม
โอ ถูกแบงคแกลง แตกลับถูกครูดุ สรางความพอใจใหแกแบงค

ตอน 9 แบงค ถูกพอแมดุ เพราะมัวเลมเกมฟุตบอล ไมยอมกินขาว
ที่บานของ แบงค ตอนอาหารค่ํา แบงคกําลังเลนเกมฟุตบอล ดวยความเมามัน ขณะที่แม
กําลังจัดอาหารค่ําวางบนโตะ แมเรียกใหแบงคมากินขาว แตแบงคไมสนใจ จาไพรัช กลับจากการ
ประชุมที่สโมสรฟุตบอลตํารวจ เปดประตูบานเขามา เห็นกานดา กําลังดุลูก เขาจึงดุซ้ําและสั่งให
แบงคไปอาบน้ําแลวมากินขาว
ที่โตะอาหารค่ํา แบงค ทะเลาะกับพอ แสดงความนอยใจ ที่พอไมสนใจ และไมเคยใหอะไรกับ
เขาเลย มีแตแมที่ซื้อรถใหเปนของขวัญวันเกิด จาไพรัช เห็นวา ตนหางเหินกับลูกมากเกินไป เขา
จะตองทําอะไรสักอยาง ใหลูกออกจากโลกของฟุตบอลในจอสี่เหลี่ยมนั่นใหได
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ตอน 10 พักกลางวัน แบงคแตะฟุตบอลแกลงเพื่อน นอยหนาเก็บโทรศัพทคืนแบงค
รุงเชา แบงค พกลูกฟุตบอลติดตัว ไปเลนที่โรงเรียน เปนการอวดเพื่อนๆ
ระหวางพักเที่ยง แบงค กับ อั๋น และเพื่อนอีก 4–5 คน เลนบอลกันที่สนามหนาอาคารเรียน
แบงค เตะบอลใสกลุมเพื่อนผูหญิง โดยไมเคยกลาวคําขอโทษเลยสักครั้ง เพื่อนๆ ที่เลนดวย ตอวา
แบงค และบางคนเลิกเลนดวย อั๋น ก็รูสึกวา แบงค ทําไมถูก แตพูดอะไรไมได
อีกมุมหนึ่งของสนาม นอยหนา เห็น สมโอ ขนุน แนน อัน ไหม นั่งอยูที่มาหิน เธอจึงเดินไป
หา ใกลถึง เทาก็ไปเหยียบโทรศัพทไอโฟน ขนุนเห็นเขา ก็ยุใหนอยหนาเก็บเอาไวใช แตนอยหนานึก
ถึงคําสอนของนาเพ็ญ วาแมเราจะจน ก็อยาไปเอาของของคนอื่นที่เขาไมไดให มาเปนของตัว
นอยหนา จึงกดดูที่หนาจอ จึงรูวาเปนของแบงค
นอยหนา จึงเดินเอาไปคืนเจาของ โดยที่แบงคไมกลาวคําขอบคุณสักคํา แลวเลนฟุตบอลของ
ตัวเองตอไป

ตอน 11 พักกลางวัน ไกว แกปญหาเรื่อง สมในตระกรา
กลับบานตอนเย็น เพ็ญ กําลังทําขาวตมมัด นอยหนาจะเขาไปชวย แต เพ็ญ เห็นวา กลับมา
เหนื่อยๆ จึง ใหพานองไปอาบน้ํา และทําการบาน
ตอนเชา หลังกินขาวเสร็จ นอยหนา กําลังจะพา ไกว ไปโรงเรียนดวย นาเพ็ญ จึงฝากขาวตม
มัดใสตระกรา เอาไปฝากครูตอย
ชั่วโมงเรียนกอนพักเที่ยง สมโอ กับ ขนุน ชวน นอยหนา ไปกินขาวกลางวัน ที่ใตรมไม
นอยหนา เอาขาวตมมัดมาฝากเพื่อนๆ กอนอิ่ม ครูตอย เดินเอาตระกราที่ใสขาวตมมัด มาคืนให
นอยหนา ขางในมีสมอยู 4 ผล แลวบอกใหพวกเด็กๆ แบงกัน แตใหเหลือสมในตระกราผลหนึ่งดวย
แลวครูก็จากไป
หนอยหนา และเพื่อนๆ ตางงุนงง ในสิ่งที่ครูตอยพูด มีสมในตระกราอยู 4 ผล แตมีคนอยู 4
คน แจกใหครบคน ก็จะไมมีสมเหลือในตระกรา ทุกคนแกปญหาไมได ด.ช.ไกว เห็นพี่สาวลังเล และ
อยากกินสม จึงลุกไปหยิบตระกรา แลวยื่นสมให นอยหนา สมโอ และขนุน คนละผล สวนผลที่อยูใน
ตระกรา ด.ช.ไกว เปนคนเอาไป ถูกตองตามเงื่อนไข ที่ครูตอยสั่ง

ตอน 12 แบงค เตะบอลใส นอยหนา ลูกบอลหาย

Plot Outline : Story by SUDIN CHAOHINFA, igoo

media

9.

แบงค มองเห็น นอยหนาและเพื่อน เขาปรึกษากับ อั๋น ออกอุบายแกลงเพื่อนตอ แตเพื่อนๆ ที่
เลนดวยไมรู
กอนที่หนอยหนาและเพื่อนๆ จะลุกออกไป ลูกฟุตบอล ลอยผากลางวง สมโอ ลุกขึ้นยืน แลว
ดาคนที่เตะบอลใส อั๋น รีบวิ่งไปเก็บลูกบอลใหแบงค โดยไมรับผิดชอบ ในสิ่งที่เกิดขึ้น พวกเพื่อนๆ
ตางตอวาแบงค ที่ทําเชนนั้น สวนนอยหนา ไมอยากมีเรื่อง จึงตัดบท ชวนเพื่อนๆ เดินขึ้นไปบน
หองเรียน เพื่อเอาของไปเก็บ ไกว ขอไปเลนกับเพื่อน ทางอื่น
(ที่นอยหนาไมโกรธ เธอรูดีวา นิสัยแยๆ ที่ชอบแกลงเพื่อน เพราะถูกแรงกดดันจากพอที่บาน
ตัดภาพ นอยหนาเห็นแบงค เศราที่ถูกพอขมขู ทั้งตนเองและแม แลวแบงคก็จับแมวโยนออกนอกรั้ว
เพื่อระบายความอัดอั้น)
นอยหนา สมโอ ขนุน กําลังเดินที่ระเบียบหนาหอง ก็ไดยินเสียงดังตึงๆ มาขางหลัง หันไปมอง
ก็เห็น แบงค กําลังเดาะลูกบอลเลนบนอาคารเรียน นอยหนา บอกเพื่อนๆ อยาไปสนใจ พูดยังไมทัน
ขาดคํา ลูกบอล ก็ลอยไปถูกหลังของ นอยหนา แลวกระเด็นไปอีกทางหนึ่ง ตกลงไปขางลาง
ขณะนั้น มีรถเก็บขยะของเทศบาล กําลังมาเก็บขยะที่โรงเรียน
นอยหนา โกรธมาก ก็เลยดาอยางสุภาพ ไปครั้งหนึ่ง แตสมโอ เห็นวาคําดามันนอยไป จึงดาใส
เปนชุด แตแบงคกลับไมสะทกสทาน และตอบโตวา ไมรูจักหลีกทางบอล แลวเดินผากลางวงไปเกาะที่
ราวระเบียง เพื่อดูวาลูกบอลมันหลนตรงไหน สมโอและขนุน ชวนทะเลาะไมเลิก ดวยคําพูดเยาะเยย
สมน้ําหนา ที่ทําลูกบอลหาย อั๋น พยายามจะเขาไปหาม แตไมกลา พวกเขาทะเลาะกันอยูนาน
จนกระทั่งรถเก็บขยะของเทศบาลผานหนาอาคารเรียนไปแลว
แบงค เปนหวงลูกฟุตบอลมากกวา จึงเลิกทะเลาะกับพวกผูหญิง แลววิ่งไปที่บรรได แตบังเอิญ
ไปชนครูพละเขาจนหกลม จึงถูกครูดุดาซ้ํา ทําใหแบงค เสียเวลาไปนาน จนกระทั่งครูปลอยไป เขากับ
อั๋น จึงรีบชวนกันไปคนหา ตรงที่คิดวาลูกฟุตบอลหลน แตก็ไมพบ

ตอน 13 แบงค เศรา หาลูกบอลไมเจอ
วันนี้ เปนวันศุกร นักเรียนทุกคนจะตองเขาหองประชุม เพื่อฟงการอบรมของผูอํานวยการ
โรงเรียน เรื่องมารยาท ความรับผิดชอบ
หลังเลิกเรียน พวกเด็กนักเรียนทยอยกันกลับบาน แตแบงค ยังคงนั่งที่มานั่งหินตัวหนึ่ง ใกลๆ
กับที่ลูกฟุตบอลหายไป แบงค เสียใจมาก เพราะมันเปนของขวัญที่พอให เขารักมันมากยิ่งกวาอะไร
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ทั้งหมด อั๋น สงสารเพื่อน จึงชวยกันหาอีกรอบ แตก็ไมพบ อั๋นเห็นนอยหนา สมโอ และขนุน เดินผาน
มา จึงออกความเห็น ใหแบงคขอรองนอยหนากับพวกผูหญิง ชวยหาอีกแรง เพราะคิดวาพวกผูหญิง
คงทันเห็น ตอนที่ลูกฟุตบอลมันหลนไป เพราะอยูตรงนั่นพอดี นอยหนา กับ สมโอ ปฏิเสธ และ ตอ
วาแบงคอยางรุนแรง แลวจากไป

ตอน 14 นอยหนา เอาลูกบอล มาคืนแบงค
สี่วันแลว ที่แบงคมักจะมานั่งอยูคนเดียว ที่มาหิน สวนหลังบาน เขากลายเปนเด็กเงียบขรึม
หมดหวังที่จะไดบอลคืน เสียงทะเลาะกันของพอกับแม เรื่องแบงค ยังแววออกมาจากบาน เสียงนั่น
ไมไดทําใหเขารูสึกดีขึ้นเลย เขารูสึกสับสนกับภาพในสมองของเขา ในวันที่เขาไดรับลูกฟุตบอลของพอ
ซึ่งใหเปนของขวัญวันเกิด
วันนั้น หลังกินอาหารเสร็จ พอพาแบงค ไปที่ตูเก็บของสําคัญ มีถวยรางวัล ประกาศเกียรติ
คุณตางๆ ที่พอไดรับ แตมีอยูสิ่งหนึ่งที่พอภูมิใจที่สุด คือ ลูกฟุตบอลลูกนั้น เขาจึงมอบมันใหเปน
ของขวัญแกลูกชาย แบงคดีใจมาก และรูสึกรักพอมากขึ้น แตมาวันนี้ คุณคาของสิ่งที่พอใหในวันนั้น
มันสะทอนใหแบงค ตองหันมาทบทวนพฤติกรรมของตัวเองในวันนี้
ความสับสนของแบงค สดุดลง เมื่อเขารูสึกวามีคนมายืนอยูขางหลังเขา
แบงคหันกลับไปมองขางหลัง มันเปนสิ่งที่เขาไมเคยคาดคิดมากอน ... ลูกฟุตบอลของเขา ที่
เขาอาลัยอาวรณอยูหลายวัน มันอยูในมือของ นอยหนา ที่กําลังยื่นสงใหเขา โดยที่เขาเพิ่งจะ
สังเกตเห็นสภาพของนอยหนา ที่มีผาพันแผลที่เทาซาย เธอยืนบนไมค้ํายัน ดูเพิ่งจะผานความเจ็บมา
ไมนอย แตนอยหนา กลับยิ้มอยางผูมีไมตรี

ตอน 15 นอยหนา เลาเรื่องที่ไดลูกบอลมาคืนแบงค
นอยหนา เลาถึงเหตุการณที่ไดบอลลูกนั้นคืนมา
ตอนหัวค่ําของคืนวันอาทิตย ฝนตกหนัก กอนที่นอยหนาจะเขานอน นึกขึ้นไดวา เมื่อกลางวัน
ซักรองเทาตากไว แตลืมเก็บ เธอจึงควาไฟฉาย ออกไปดู ปรากฏวารองเทาเปยกแฉะดวยน้ําฝน แต
ยังไมทันจะทําอะไรตอ ก็ไดยินเสียง เครง! คลายคนรื้อของ อาจเปนขโมยก็ได นอยหนาจึง ถือไฟฉาย
เดินออกไปสองดู ปรากฏวา เปนเด็กผูชายคนหนึ่ง กําลังรื้อคนอะไรอยู สักครู เขาตกใจ จึงควากอน
อะไรกลมๆ ถือติดมือออกไปดวย ไวเทาความคิด นอยหนาออกวิ่งไลตามไป ทามกลางสายฝน
ทั้งสองวิ่งไลกันไป ตามซอยแคบๆ จนกระทั่ง เทาของเด็กคนนั้น สะดุดกับทอนไม ที่ขวางทาง
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อยู หกลม และลูกกลมๆ หลุดมือไป เขาจึงรีบลุกขึ้น วิ่งหนีหายไปในความมืด กอนที่จะถูกนอยหนา
จับได สวนนอยหนา ก็วิ่งไลตามมาติดๆ ไมทันสังเกต ทอนไมทอนนั้น ถูกเหยียบพลิก เอาปลายตะปู
โผลขึ้นมา ทําใหนอยหนาเหยียบตะปู และลมลง ปลอยใหเด็กคนนั้นวิ่งหนีไปได นอยหนา รูสึก
เจ็บปวดที่ฝาเทา เอาไฟฉายสองดู จึงรูวาเธอเหยียบตะปูเขาเต็มเทา แตก็ไมลืม สองไปที่ลูกกลมๆ
มันคือ ลูกฟุตบอล
นอยหนา นึกถึงคําบอกเลาของนาเพ็ญเมื่อวานนี้วา ไปเจอลูกฟุตบอลในถังขยะของเทศบาล
เห็นวามันยังดีอยู จึงเก็บเอาไวที่โรงเก็บของเกาหลังบาน ขณะเก็บ มีเด็กชายคนหนึ่ง (ไมเห็นหนา)
เห็นเหตุการณ

ตอน 16 ฉากจบ แบงค สํานึก ขอบคุณ
กอนที่นอยหนาจะเดินกะเผลก กลับบาน แบงค เอยคําวา “ขอบคุณ” ออกมาจากใจ เธอดีใจ
กับตัวเอง ที่ใหโอกาสเพื่อน แมมันจะเปนแคครั้งเดียว แตก็เปนครั้งที่มีความหมายสําหรับตัวเธอ
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