
 

 

FADE IN: 

นอก.  บานของแบงค  –  กลางวัน SEQUENCE #01: 

POV  –  นอยหนา  

จากกําแพงรั้วบาน ที่ค่ันกลางระหวางบานของ นอยหนา และบานของแบงค เห็นตัวบานและบริเวณ
บานของ แบงค ในระยะไกล มีเสียงแทรก ทะเลาะกัน ระหวางจาไพรัช กับ กานดา  

ไพรัช (O.S.) 
หยุดซะทีไดไหม ไอเกมเนี่ย พอบอกกี่หนแลว เลน
แลวมันไดอะไรขึ้นมา หนังสือหนังหา ไมรูจักดู 
ไหนละการบาน ทํารึยัง ... นี่พอพูด ไมไดยินรึไง  

กานดา (O.S.) 
พูดกับลูกเบาๆ หนอยก็ได ลูกมันโตแลว อาย
ชาวบานเคา ... แบงค ลุกไปไดแลว ชอบทําใหพอ
เคาโมโหซะเรื่อย 

ไพรัช (O.S.) 
ก็ใหมันอายซะบาง มันจะไดรูสึก ... แกนะแก ซอม
แลวซอมอีก จนพอไมรูจะเอาหนาไปไวที่ไหนแลว 
อายลูกชาวบานเคาบางไหม เรียนสูพวกนั้นก็ไมได 
เธอไมนาซื้อไอของเลนพวกนี้ใหลูกเลย ไมรูจะ
ตามใจอะไรกันนักหนา 

กานดา (O.S.) 
เลิกเลนไดแลวลูก เห็นไหม วาพอกับแมทะเลาะกัน
ก็เพราะแบงค กอนที่–   

   ไพรัช (O.S.)   กานดา (O.S.) 
 เธอนั่นแหละ หยุดเลย ฉันกําลังสอนลูก พอเคาโมโหแลว เออ เออ รูแลววากําลัง 
 อยาสอดไดไหม บอกใหหยุด หยุดซีโวย! บอกลูก ทําไมตองเสียงดังดวย  

POV  –  นอยหนา (ตอเนื่อง) 



S c r e enp l a y  :  merc i    b y  SUDIN CHAOHINFA ,   i goo  med i a  
 

 

2.

แบงค  เดินออกมาจากบาน เตะหมาที่ยืนขวางทาง เดินไปที่มานั่ง หนาบาน นั่งเทาคาง ทําหนา
เศรา ฟงเสียงพอแมทะเลาะกันตอ 

ไพรัช (O.S.) 
จะไปไหนก็ไปเลย ไอคนไมมีอนาคต ดูซิมันไมเคย
เชื่อพอมันเลย ไอ ไอ ไอลูก เนี่ยะ เห็นรึยัง ลูกเสีย
นิสัยก็เพราะเธอ  

กานดา (O.S.) 
อยามาโทษฉันนะ ฉันเคยพูดรุนแรงกับลูกซักครั้ง
ไหม มีแตคุณนั่นแหละ เอาแตดุดา ลูกมันโตแลว
นะ มันอยูมอหาแลว จะไปบังคับอะไรกันนักหนา 

ไพรัช (O.S.) 
บังคับอะไร ก็มันเคยทําตามกฎมั่งหรือเปลาหา มี
แตเธอนั่นแหละ ตามใจมันไมเขาเรื่อง  

กานดา (O.S.) 
ฉันนะเหรอตามใจ กอนจะพูดอะไร ดูตัวเองมั่ง 
อยาเอานิสัยตํารวจมาใชในบานซี ทิ้งไปเลย ไอกฏ
บาๆ บอๆ นั่ะ อยาเอามาใชกะลูก  

   ไพรัช (O.S.)   กานดา (O.S.) 
 นี่กูกําลังสอนลูกอยูนะเวย เถียงเหรอ มึงก็กําลังสอนกูดวย ทําไม ทําไม กูยอม 
 หา เถียงเหรอ  มาเยอะแลวละเวย วันนี้กูสูจริงดวย มึงอยา 
    เขามานะ ไอหัวลาน 

เสียง ขาวของลม หลนลงพ้ืนบาน 

แบงค 
 (หันไปมองที่เสียง แลวหันกลับ) 
เปนยังงี้ทุกที นารําคาญ 
 (สบตานอยหนา / มองกลอง) 
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ไพรัช (O.S.) 
บานนี้มันเปนอะไรกันหมดวะ ปดโท เวย! 

เสียงปดประตูดังโครมใหญ ตอดวย เสียงเทาเดิน ตึ่งๆ ๆ ๆ คอยๆ หายไป สักครู เห็นจาไพรัช 
ไกลๆ ในชุดตํารวจ เดินออกจากบานไป 

REVERS  –  นอยหนา นอยหนา แอบดูเหตุการณหลังกําแพงรั้ว เห็นแตลูกตา หลบสายตา 
เบนหนาหายไป 

DISSOLVE TO: 

นอก.  บานของแบงค  –  เชา SEQUENCE #02 

ESTABLISHING SHOT  –  หลังคาบานและบริเวณบาน และ  ZOOM-IN ประตูเขาบาน 

ใน.  บานของแบงค  –  ตอเนื่อง 

CLOSE ON - TRACKING  –  เคานเตอร หองรับแขก  เห็นรูปถายครอบครัว จาไพรัช 
กานดา แบงค – รูปถายไพรัช ชุดนักกีฬาฟุตบอล – อุปกรณเสริมสวยสุภาพสตร ี– หนังสือ
แฟชั่นทรงผม หลากหลาย – ใบประกาศจบโรงเรียนเสริมสวย ชื่อเจาของ น.ส.แกวกานดา มณี
สวรรค – เห็นบริเวณพื้นหองรับแขก เครื่องเลนเกม หลนที่พ้ืน จอแตกกระจาย เกาอ้ีลม จานขาว
ควํ่า ไขแตก สองสามฟอง เครื่องดูดฝุน น้ําหกเรี่ยราด เหมือนเพ่ิงผานการตอสูกัน – เห็นสภาพ
ใบหนา และทรงผม ยุงเปนกระเซิง ของกานดา ยืนเหนื่อยหอบ มือเทาสะเอว สายตาสอดสายไปมา 

FLASHBACK TO  –  นอก.  สนามหญาหนาบาน  –  เย็น 

POV  –  กานดา  เห็น จาไพรัช นั่งกินเหลากับเพ่ือนอีกสองคน ที่สนามหญาหนาบาน 

ANGLE ON  –  จาไพรัช  / จาพงษ  / จาเต็ม 

จาพงษ 
ไพรัช มันแนวะ เอาซะอยูหมัด ไมเกรงใจเลยนะวา 
เมียนะเปนชางเสริมสวย ถึงขึ้นใชตีนดวยรึเปลาวะ 
ถามจริง 

จาเต็ม 
แคหมัดกูยังรับได แตตีนนี่ กูวามันแรงไป 
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จาพงษ  
อ๊ัยยะ ๆ ทําเปนพูดดูดี เมียมึงก็ไมเบา ใชอะไร
หยุดมันไดวะ เมียมึงงะ ไอเต็ม  

จาเต็ม 
จมูก 

เสียงหัวเราะเฮฮา ดังออกมาไกล ถึงตรงที่ กานดา เอาขยะมาทิ้งที่หลังบาน 

BACK TO  –  กานดา 

ยืนเหนื่อยหอบ มือเทาสะเอว มองดูสภาพยุงเหยิง ที่พ้ืนหอง แบงค เดินเขามา หยุด มองแม และ
พ้ืนหอง ดวยความเหนื่อยหนาย แลวก็ผละไป 

DISSOLVE TO: 

นอก.  สนามหญา  –  โรงเรียน  –  กลางวัน 

ด.ช.ไกว. – นั่งเลนกอนหินอยูคนเดียว   b.g. – นักเรียนตัวโตๆ กําลังเลนฟุตบอลกันในสนาม 
ลูกฟุตบอล ถูกเตะกลิ้งมาตามพ้ืน หาง ด.ช.ไกว 2 เมตร แบงค ว่ิงมาเฉี่ยวกน ด.ช.ไกว ด.ช.ไกว ก็
เขยิบใหหางไปขางหนา 2 เมตร นั่งเลนกอนหินตอ แบงค ก็ว่ิงมาเฉี่ยวกน ด.ช.ไกว อีก ด.ช.ไกว ยืน
หันไปมอง แบงค ว่ิงกลับมา เอามือแหยกนไกวแลวหัวเราะชอบใจ 

DISSOLVE TO: 

กร่ิง – เสียงกริ่งเลิกเรียน  

ไกล – นักเรียนทยอยกันกลับบาน 

ใกล – แบงค  ยืนรอที่ขางถนน กอนออกประตูรั้ว  f.g.  –  อั๋น จูง รถจักรยาน 2 คัน 
เดินไปหา แบงค 

แบงค 
ไปทําอะไรต้ังนานวะไออ๋ัน ปลอยใหกูรอ 

แบงค รับจักรยาน (คันเกา) จากอ๋ัน ขึ้นขี่ ออกไป  / อ๋ัน ทําหนาแหย และเหนื่อย มองตามแบงค 
กอนจะขึ้นขี่ตามไป 

DISSOLVE TO: 
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นอก.  บานของนางเพ็ญ  –  เย็น SEQUENCE #03 

ไกลมาก  –  บานของนางเพ็ญ  มองเห็นถนน ติดกับรั้วหนาบาน ภายในร้ัว มีกองวัสดุใชแลวคัด
แยกเปนกองๆ  นอยหนา ขี่รถจักรยาน ด.ช.ไกว นั่งซอนทาย ผานเขาประตูรั้วไป 

นางเพ็ญ - กําลังจัดวางกองวัสดุ  f.g./ INTO FRAME  –  นอยหนา ขี่จักรยาน คอยๆ 
ว่ิงเขาไปหยุดที่ตรงหนา นางเพ็ญ / ด.ช.ไกว ลงจากรถ  นางเพ็ญ หยุดมองลูกชาย นอยหนา ดีดขา
ตั้งรถลง  

นอยหนา 
นาเพ็ญ หนูชวย 

เพ็ญ 
ไมตอง เอารถไปเก็บเถอะ พานองอาบน้ําดวย นา
ใกลเสร็จแลว ออ! การบานของนอง ก็ปลอยให
เคาทําเอง 

นอยหนา 
เคาจะทําไดเรอ ทําผิดเด๋ียวครูก็วาอีก 

เพ็ญ 
เฮย! โตจนจะสิบขวบแลว แคเลขปอสอง ยังจะ
ทําไมไดอีกเรอะ 
 (พูดกับลูกชาย) 
ไกว ถาไมอยากซ้ําชั้นอีก ก็หัดทําการบานเองนะ
ลูก … ฟงแมอยูรึเปลา 

ไกว 
 (พยักหนา) 
ฟง 

ไกล  –  นอยหนา จูงรถไปเก็บ แลวพา ด.ช.ไกว เขาบาน 

POV  –  เพ็ญ  กําลังจัดของชิ้นสุดทาย มองเห็นรถยนตปกอัพ ว่ิงเขามาจอดที่หนาบาน นาย
ปอง เปดประตูรถลง เดินจะเขาบาน หยุด ทักเพ็ญ 
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ปอง 
นี่แกทํางานงกงก อยูคนเดียว ทําไมไมให 
นอยหนา มันชวยละ แกก็ย่ิงไมคอยดีอยูก ็

เพ็ญ 
มันเพ่ิงกลับจากโรงเรียน ปานนี้ พาลูกอาบน้ําแลว
มั๊ง โนน บนบานโนน 

ปอง เขาบาน เพ็ญ ตามเขาไป 
DISSOLVE TO: 

ใน.  หองนอน - บานของแบงค  –  เย็น SEQUENCE #04 

แบงค  –  หนอจอคอมพิวเตอร  กําลังนั่งเลนเกมฟุตบอล อยูในหองคนเดียว เปดประตูแงมไว 

นอก.  หองนอน – ตอเนื่อง 

จาไพรัช  –  (กลับจากทํางาน) เดินผานประตูหนาหองของแบงค แลวยอนมาแอบดูลูก สายหนา
คิดอะไรบางอยาง แลวไป เดินผานตูเก็บของสําคัญ เห็นลูกฟุตบอล และถวยรางวัลฟุตบอล อยูในตู 

หนากระจก  –  หองแตงตัว  –  ตอเนื่อง 

กานดา  –  กําลังโปะหนาดวยสมุนไพร ที่หนากระจก เห็นจาไพรัชผานกระจก เดินมาดูแวบหนึ่ง 
ก็ไป กานดา มองดูรูปถายของแบงค ตอนยังเด็ก หยิบรูปนั้นขึ้นมาดู เห็น วันเดือนป เกิด ของแบงค 
คิดอะไรบางอยาง เสียงโทรศัพทดังขึ้น หันไปมองโทรศัพท ที่วางอยูขางๆ มีปฏิทินวางตั้งอยู วันที่... 
ถูกวงกลมไว (วันตรงกับ วันที่ในรูปถาย) 

โทรศัพท  –  INTO FRAME - มือของกานดา ยิบโทรศัพท  ขึ้นมาแนบหู พูด 

ครูแอว (O.S.) 
พรุงนี้รานเปดกี่โมงคะ? 

กานดา 
พรุงนี้วันเสาร รานเปดปกติคา แตดิฉันคงเขาราน
บายหนอยนะคะ 
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ครูแอว (O.S.) 
วา พรุงนี้ดิฉันตองไปงานรับปริญญาลูกสาวซะ
ดวยซิ แลวใครจะแตงสวยใหละเนี่ย 

กานดา 
อืม ... พอดีพรุงนี้ เปนวันเกิดของลูกชาย แตที่
ราน สวยใส ก็อยูนิคะ เธอเปนชางฝมือดีนะ 

ครูแอว 
แตพ่ีอยากไดฝมือของนองมากกวา ... คะ ยังไงพ่ี
จะลองดูนะคะ บาย 

กานดา กด วางสาย 
DISSOLVE TO: 

ใน.  โรงเก็บวัสดุรีไซเคิล  –  สาย SEQUENCE #05 

ANGLE ON  –  เพ็ญ / ปอง  กําลังชวยกันขนวัสดุที่แยกแลว ขึ้นรถ นอยหนา กําลังนั่งแยก
วัสดุอยูอีกมุมหนึ่ง 

นอยหนา  –  กําลังนั่งแยกวัสดุ  b.g. - เพ็ญ กับปอง กําลังชวยกันขนวัสดุที่แยกแลว ขึ้น
รถ นอยหนา เห็น เพ่ือน ขี่จัรกยานมาหา 

นอยหนา 
สมโอ ขนุน 

ANGLE ON  –  สมโอ / ขนุน  จอดรถ ดีดขาตั้ง เดินมานั่งยองๆ ใกล นอยหนา 

สมโอ 
ทั้งวัน เธอไมไดไปไหนเลยเหรอ 

นอยหนา 
 (พยักหนา) 
ฮื่อ 
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ขนุน 
นี่มันวันอาทิตย พรุงนี้ก็ไปโรงเรียนอีก การบาน 
เธอทําเสร็จรึยัง? 

นอยหนา 
เสร็จแลว 

สมโอ 
เธอนี่ ขยันจริงๆ นะ 

เพ็ญ (O.C.) 
นอยหนา พอแลวลูก ไปซักผากอน ซักใหนองดวย
นะ ประเด๋ียวแดดจะหมดซะกอน 

สมโอ กับ ขนุน หันไปมอง เพ็ญ กับ ปอง 

เพ็ญ 
นาจะเอาของไปสง บายถึงจะกลับ อยาลืมเอาขาว
ใหนองกินดวย 

เพ็ญขึ้นรถ ปองข้ึนรถ สตารทรถ ขับออกจากบานไป 

สมโอ กับ ขนุน มอง นอยหนา รูสึกสงสารเพ่ือน ที่ไมมีเวลาเปนของตัวเอง เหมือนเธอสองคน 
DISSOLVE TO: 

 

ถนน  –  เชา SEQUENCE #06 

ไกล  –  ถนนผากลางทุงนาขาว  นอยหนาขี่รถจักรยาน ด.ช.ไกว ซอนทาย 

นอยหนา  –  ขี่จักรยานไปเรื่อยๆ  มองเห็น แบงค ขี่จักรยาน (คันใหม) มาดานหลัง  

ใกล  –  เฟรมจักรยาน  เห็นย่ีหอ สติกเกอรยังใหมอยู 

แบงค  –  เรงความเร็วรถ ขี่รถเบียดนอยหนา  
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รถนอยหนาเฉไปขางทาง แบงคพอใจที่แกลงนอยหนา รถนอยหนาว่ิงไปชนพุมไมขางทาง หกลม ลอ
รถหมุน นอยหนานอนคลุกฝุน มองไปที่ปนโต ปนโต ตกพ้ืนขาวหก ไกว เอามือกุมที่หัวเขา 
นอยหนาจับมือ ไกว ออก เห็นแผล นอยหนามองไปที่แบงค ขี่รถไปอยางอารมณดี 

CUT TO: 

ประตูทางเขาโรงเรียน  –  เชา 

ครูสองคน  –  ยืนรับไหวนักเรียน ที่ผานประตูไป  แบงค ขี่จักรยาน ใกลถึงประตู ลงจูงรถ ไหว
ครูชาๆ สวยงาม (สรางภาพ) แลว จูงรถผานไป 

ครูหนึ่ง 
นายแบงค ทําตัวเรียบรอย มันก็ดูนารักดีนะ 

ครูสอง 
ที่เรียบรอยดีนะ เพราะไดรถใหมละซิ ... คันนี้ ใคร
ซื้อให พอหรือแม? 

แบงค 
แมครับ 

แบงค จูงรถผานครูไป นักเรียนคนอ่ืนๆ ทยอยเดินผานประตูเขาโรงเรียน 
CUT TO: 

ใกล  –  กร่ิงไฟฟา โรงเรียน  เสียงกริ่งดัง 

ไกลมาก  –  นักเรียน เตรียมตัว หยุดเลน หยุดทํางาน ไปเขาแถว  

สนามหนาเสาธง  –  เชา SEQUENCE #07 

แถวนักเรียน  –  ยังไมเรียบรอย ไกว ยืนเกๆ กัง อยูแถวหนา แบงค อยูแถวหลัง (แถวของ ป.
6) ยืนมอง ไกว หางออกไปไกล เปนแถว ม.1 มี สมโอ กับ ขนุน และนักเรียนอ่ืนๆ ยืนอยู 

กนของไกว  –  กางเกงขาด แบงค เอาก่ิงไม แหยกนไกว สองสามครั้ง ไกวรําคาญ เดินหลบไป
ทางอ่ืน แบงค ก็ตามเอากิ่งไมไปแหยอีก 

สมโอ  –  เห็นแบงคแกลงเด็ก เดินเขาไปประชิดตัวแบงค จองหนากัน สมโอ มองไกว แลวก็มอง
แบงค เชิงหามปราม 
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ครูสอง  –  มองแบงค และ สมโอ ชี้นิ้วหมายหัว 

แบงค  –  สบตา ครูสอง แลวมอง สมโอ ทําทายียวน ลาถอยไปเขาแถวของตัวเอง สมโอ ก็ลา
ถอยไปเขาแถวของตัวเอง นักเรียนคนอ่ืน มองแบงคแลวสายหัว 

ไกล  –  แถวนักเรียนท้ังหมด เสียงครูหนึ่ง พูดลําโพง อบรมนักเรียน  

ใน.  หองเรียน  –  เชา SEQUENCE #08 

นอยหนา สมโอ ขนุน นั่งแถวหนา มองเห็นแบงคกับอ๋ัน นั่งคูกัน อยูแถวหลังสุด ครูหนึ่ง กําลังเขียน 
ผังลําดับวงศกษัตริยไทยสมัยสุโขทัย บนกระดานดํา และอธิบายไปดวย 

แบงค - ขวางกอนกระดาษ ไปที่ นอยหนา แตพลาด ขวางซ้ําอีก  

อั๋น  –  ชําเรืองดูแบงค ดูนอยหนา แลวอมย้ิมพอใจ / แบงค กมลงหยิบ กนดินสอ ที่พ้ืนหอง 
ขึ้นมา ขวางไปถูกหลังของสมโอ สมโอ หันมา ดาแบงคในใจ / ขณะที่ ครูหนึ่ง หันไปเห็นตอน สมโอ 
ชี้มือดาแบงค 

ครูหนึ่ง  –  หยุดอธิบาย มอง สมโอ  สมโอ รูตัว หันหลังกลับ 

ครูหนึ่ง 
นี่ยัยสมโอ เธอนะ ตั้งใจเรียนหนอยซิ อุตสาหใหมา
นั่งแถวหนาแลวนะ 

สมโอ  –  ทําหนางอ  /  แบงค  –  แอบทําหนายียวนกวนโมโห 
DISSOLVE TO: 

ใน.  หองอาหาร  –  บานของแบงค  –  ค่ํา SEQUENCE #09 

หองอาหาร ติดกับ หองนั่งเลน มีเคานเตอรค่ัน แบงค นั่งเลนเกมจากเครื่องที่แมซื้อมาใหใหม กานดา 
กําลังจัดอาหารบนโตะ 

กานดา 
 (มองลูก แลวสายหัว) 
แบงค มากินขาว 
 (มองไปที่ประตูเขาบาน) 
แบงค พอกลับมาแลวนะ 
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แบงค  –  สนุกกับการเลนเกม 

ท่ีประตู จาไพรัช เดินเขาประตูมา แอบเห็นกานดาดานหลัง อยูในครัว  หยิบหมวกเอาไปวางที่
เคานเตอร  แลวทําทาเดินยอง มาโอบกอดกานดาขางหลัง ทําปากหิวขาว 

ไพรัช 
วันนี้เหนื่อยจัง โคชโสภณ ไปตางประเทศ กรรมกร
เคาก็เลยเลือกผมใหชวยทําหนาที่แทน สัปดาห
หนา เปนรอบตัดเชือกซะดวยซ ิ

กานดา 
 (หยุด เอามือแกะมือของสามี) 
นี่คุณ ฉันยังไมไดอาบน้ําเลย  

ไพรัช 
 (มองซายขวา) 
แลวนี่ ลูกกลับบานแลวรึยัง? 

กานดา 
โนนไง 
 (ย่ืนหนาไปเรียก) 
แบงค หยุดเลนไดแลวลูก ไปอาบน้ํา จะไดมากิน
ขาวพรอมกัน 

จาไพรัช  –  TRACKING  สายหัวเหนื่อยหนาย ผละจากภรรยา เดินไปหาแบงค เห็นแบงคกําลัง
เลนเกม อยางเมามัน มันเปนเกมฟุตบอลพรีเมียลีก ไพรัช เดินไปที่โตะขางเคานเตอร มองเห็น
จดหมายเปดผนึกในซองสีขาว 

หนาซอง  –  ระบุชื่อผูรับ ผูปกครอง ด.ช.ธานี มณีสวรรค  

ไพรัช เปดซอง คลี่จดหมายออกอาน สักครู  สีหนาโมโหข้ึนมาทันที วางจดหมายบนซอง แลวผละไป
หาแบงค 

ไพรัช 
แบงค แมเรียก ไมไดยิน หูจะแตกรึไงหา ไอนี ่
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แบงค เอาลําโพงหูฟงออกจากหู หันมามองพอ เหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น  ไพรัชโมโหหนัก เดินเขาไป
ตบหลังลูก 

ไพรัช 
เอาอีกแลว  
 (เพ๊ียะ) 
เลนอีกแลว การบานไมทํา 
 (เพ๊ียะ) 
หนังสือไมอาน ... บอกใหไปอาบน้ํา ไป 

จาไพรัชโมโหมาก กระชากสายไฟที่ตอพวงกับเครื่องเลมเกม แลวโยนไปทางอ่ืน ขณะที่แบงค ทําหนา 
ตกใจ มองพออยางไมเขาใจ แบงค เดินหลบไปที่ระเบียงหลังบาน 

กานดา  –  มองลูกดวยความสงสาร ที่ถูกพอต ี

ระเบียงหลังบาน  – INTO FRAME แบงค เดินหนาเศรา มานั่งเหมอเลยอยูคนเดียว เสียใจ 

โตะอาหาร  –  จาไพรัช กับ กานดา นั่งกินอาหารกันสองคน 

ไพรัช 
แบงค มากินขาวเด๋ียวนี้ 

กานดา 
ปลอยลูกซักพัก เด๋ียวเคาก็มากินเองแหละ ฉันวา
คุณทํากับลูกเกินไป  

ไพรัช 
เกินอะไรกัน ก็แคอยากใหมันหางไอเกมบาๆ นั่น
ซะบาง มันจะไดเหมือนเด็กคนอ่ืนเคา 
 (กลืนขาวลงคอ) 
โรงเรียนก็มีหนังสือเตือนมาแลว เคาตองสอบซอม
ตั้งสามวิชา คุณรูไหม  

กานดา 
รู 
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ไพรัช 
รูแลว จะใหฉันทํายังไง ไหนเธอลองบอกมาซิ 
 (ยกมือปอง) 
ไมตองบอกเลยนะวา จะซื้อของโนนนี่นั่นใหนะ แค
เธอคนเดียว ของใชของเลนก็จะเต็มบานอยูแลว 
แลวก็เครื่องเลนเกมนั่นดวย ไมนาไปซื้อใหมันเลย
พับผาซิ ตามใจไมเขาเรื่อง และจักรยานนั่นดวย 
หมดไปกี่หมื่นละนั่น นี่ดีนะ ที่ไมซื้อมอไซถวายมัน
ไปดวย 

กานดา 
 (คอน) 
นี่คุณ ไมตองมาพูดประชด ฉันรูหรอกนา วาทํา
อะไรลงไป เรามีลูกคนเดียวนะ 

ไพรัช 
ก็เพราะคนเดียวนี่แหละ เธอถึงไดตามใจมันจนเสีย
ผูเสียคน 

กานดา 
นี่เราพูดเรื่องลูกทีไร ตองทะเลาะกันทุกที เรามา
พูดกันดีๆ ซักครั้งจะไดไหมคุณ นาจะหาอะไรดีๆ 
ใหลูกบาง 

ระเบียงบาน  –  แบงค  (ตอเนื่อง) 

กานดา (O.S.) 
เด๋ียวนี้คุณนะ หางลูกมากขึ้นทุกวัน งานที่สโมสร
ฟุตบอลตํารวจนะ คุณก็รับมาเทาที่จําเปนไมได
เหรอ เอาเวลามาดูแลลูกบาง คุณไมสังเกตเหรอ 
แบงค เคาก็มีสวนเหมือนคุณ ก็ฟุตบอลไง ลูกชอบ
บอลก็ดีแลว ดีกวาไปติดยา 
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ไพรัช (O.S.) 
 (เฟดออก) 
กานดา เธอพูดก็ถูกนะ ฉันคงตองทําอะไรซักอยาง
แลวละ เพ่ือใหลูกหางจากจอสี่เหลี่ยมนั่นใหได 

DISSOVE TO: 

สนามฟุตบอลโรงเรียน  –  กลางวัน SEQUENCE #10 

แบงค อุมลูกฟุตบอล ลงมาที่สนาม อ๋ันตามมาติดๆ เพ่ือนสี่หาคน มองลูกฟุตบอลที่ แบงค อุมผาน
ไป แลวเดินตามแบงคไปที่สนาม แบงค เดาะบอลใหเพ่ือนดู สองสามครั้ง 

มาหิน  –  สมโอ ขนุน แอน อัน ไหม  นั่งชุมนุมคุยกันอยู  b.g. - แบงค เตะบอลเลนกันกับ
เพ่ือนๆ 

แบงค  –  ใชเทาแตะบอล  สายตามองไปที่กลุมผูหญิงที่มาหิน 

มาหิน  –  ตอเนื่อง  ลูกฟุตบอล กระเด็นมาถูกขอบโตะหินจนโยกโครงเครง สมโอตกใจ อุทานคําดา 
มองซายขวา ขนุน สะกิดแขน สมโอ แลวชี้ไปที่แบงค 

สมโอ 
 (โกรธ ลุกขึ้น) 
เอาอีกแลวเหรอไอแบงค มันวอนหาเร่ืองกูแทๆ 

อั๋น –  เข่ียลูกบอลเบาๆ สงใหแบงค มองหนาแบงค แสดงสีหนาเห็นใจพวกผูหญิง 

แบงค  –  หัวเราะชอบใจ 

มาหิน  –  สมโอ (ตอเนื่อง)  กําลังจะเดินไปเอาเร่ืองแบงค แตก็สะดุด 

นอยหนา (O.C.) 
สมโอ ขนุน 

มาหิน  –  สมโอ (ตอเนื่อง)  หันไปมอง นอยหนา แลวนั่งลง นอยหนา เดินเขาไปหา 

เทาขวานอยหนา  –  เหยียบ ไอโฟน หนอยหนาหยุด กมมองดู 

ขนุน 
อุย! ไอโฟน ของใครงะ 
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อัน 
นอยหนา โชคดีวะ เก็บเอาไวเลย 

นอยหนา กมลง หยิบ ไอโฟน ขึ้นมาถือไวในมือ มองมันนิ่งสักครู 

FLASHBACK TO  -  ใน.  บาน  –  กลางคืน 

ปอง เพ็ญ ไกว นอยหนา นั่งลอมวงกินขาว 

เพ็ญ 
ถึงเราจะจนไมมีจะกิน แตเราก็ไมยากจนความ
ซื่อสัตยนะลูก จําไว อะไรที่ไมใชของของเรา ตอง
เอาไปคืนเจาของ  

BACK TO  -  นอยหนา (ตอเนื่อง)  กดดูขอมูลที่หนาจอ 

ON SCREEN  –  จอภาพไอโฟน  ปรากฏ รูป และชื่อเจาของ แบงค 

BACK TO  –  นอยหนา  เดินตรงไปหาแบงค  แบงค เบ่ียงตัวมารับลูกบอล เกือบชน 
นอยหนา 

แบงค 
หลบไปดิ มาขวางทําไม 

นอยหนา  –  ย่ืนไอโฟนในมือ สงใหแบงค แบงค เอามือลูบคลําที่กระเปาของตัวเอง มองไอโฟนที่
มือของนอยหนา 

นอยหนา 
ของเธอ ใชหรือเปลา? 

แบงค  –  ควาเอามันมาอยางเร็ว ใสกระเปา แลวว่ิงไลฟุตบอลตอ 

นอยหนา  –  มองแบงค ถอนหายใจ เดินกลับไปหาเพ่ือน 
DISSOLVE TO: 
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นอก.  บานของนางเพ็ญ  –  เชา SEQUENCE #11 

นอยหนา  -  กําลังพยุงจักรยาน ให ด.ช.ไกว ขึ้นซอนทาย เสร็จแลว เตรียมจะออกเดิน เพ็ญ 
ตะโกนเรียก นอยหนาหยุดรถหันไปมอง 

เพ็ญ (O.C.) 
นอยหนา เด๋ียวกอน 

เพ็ญ ลงมาจากบรรไดบาน เอาถุงหูหิ้วขาวตมมัดคลองที่แฮนดรถ 

เพ็ญ 
เอานี่ เอาไปฝากครูตอยดวย 

นอยหนา 
อะไรละ นา 

เพ็ญ 
ขาวตมมัด 

DISSOLVE TO: 

ใตรมไมใหญ  –  เท่ียงวัน 

ไกล  –  รมไมใหญ  ไมหางจากสนามเลนฟุตบอล  นอยหนา สมโอ ขนุน ด.ช.ไกว เดินหิ้วกลอง
ขาว ไปนั่งที่ใตรมไมใหญ แกะกลองขาวออกมา 

นอยหนา แจกขาวตมมัด ใหสมโอ ขนุน ด.ช.ไกว คนละซีก (ขาวตมมี 2 มัด 4 ซีก) 

ไกว 
 (ย่ืนมือ) 
เคาเอาสองอัน 

สมโอ สงมัดขาวตมของตัวเอง จะให ด.ช.ไกว 

นอยหนา 
ไมไดนะ ไกว พวกพ่ีก็ไดกันคนละอัน ถาเราไมรูจัก
แบงของใหคนอ่ืน วันขางหนา คนอ่ืนก็จะไมแบงให
เรา เขาใจไหม 
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ด.ช.ไกว พยักหนา 

สมโอ อมย้ิมชื่นชม นอยหนา 

สมโอ 
 (หยิบชิ้นปลาสงให ด.ช.ไกว) 
นี่ไง พ่ีให 

ด.ช.ไกว  –  ย้ิม ผงกหัว รับเอามา 

กลุมเด็กนั่งกินอาหารกัน 

ด.ช.ไกว  –  กินขาวไป มองไปที่กลางสนาม เห็นไกลๆ แบงค อ๋ัน และเพ่ือนๆ กําลังเลนบอล 
ด.ช.ไกว ทําเสียงอ้ือๆ ชี้ไปที่สนาม 

ขนุน 
อยากจะไปเลนกะเขาเหรอ ประเด๋ียวเขาก็แกลง
เอาอีกหรอก เลนใหหางๆ พวกนั้นไวนะ พวกเด็ก
ไมดี 

ครูตอย (O.C.) 
วาไง กินอ่ิมกันหมดแลวเหรอ 

ANGLE ON  -  กลุมเด็ก  หันมามองครูตอย ครูตอย เดินหิ้วตระกราผลสม ไปที่กลุมเด็ก แลว
นั่งยองๆ สงตระกราให นอยหนา 

ครูตอย 
 (ย่ืนตระกรา) 
เอาไปแบงกัน คนละลูก ใหครบทุกคน แลวอยาลืม
ใหเหลือสมอยูในตระกราลูกหนึ่งดวย 

นอยหนา  –  ไหว แลวรับตระกรา 

นอยหนา 
ขอบคุณคะ 

ครูตอยลุกเดินจากไป  นอยหนา กมมองสมในตระกรา 
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ตระกรา  –  มีสม 4 ผล 

นอยหนา  –  ทําหนางง มองเพ่ือนๆ แลวมองไปที่ครูตอย / ซึ่งกําลังเดินจากไป 

สมโอ ขนุน ยักไหล เลิกค้ิว 

สมโอ 
สมสี่ลูก คนสี่คน แจกคนละลูกก็หมดแลว แลวจะ
ใหเหลือสมในตระกราอีก ครูเคาคิดไดไงวะเน่ีย 

ขนุน มือปองปาก อมย้ิม  / ด.ช.ไกว  ชะเงอมองสมในตระกรา ทําปากขมุบขมิบ (อยากกิน) 

ตระกรา  –  สม 4 ผล  มือ ของ นอยหนา สมโอ ขนุน ย่ืนลงมาหยิบ พรอมกัน แต มือของ 
ด.ช.ไกว ย่ืนมาปอง หามไว 

ด.ช.ไกว  –  แยงเอาตระกราสมไป แลวหยิบสมให สมโอ ขนุน และ นอยหนา เหลือสมในตระกา
หนึ่งผล / ด.ช.ไกว ถือตระกรา หมุนตัวหันหลัง แยกออกจากกลุม ชูตระกราที่มีสมหนึ่งผลข้ึน รองดี
ใจ กมมองสมในตระกรา 

ตระกรา  –   สม 1 ผล  มือของ ด.ช.ไกว หยิบเอาไป / วางตระกรา ปอกเปลือกสม เอาสมเขา
ปาก 

นอยหนา สมโอ ขนุน มองหนากัน แลวก็หัวเราะ ชี้หนากัน (ไมรูวาใครโง หรือ ฉลาดกวา ด.ช.ไกว) 
DISSOLVE TO: 

สนามฟุตบอล  –  ตอเนื่อง SEQUENCE #12 

แบงค  –  โบกมือ ใหเพ่ือนสงบอลให / เทา รับลูกบอลไว / ใบหนา สอดสายหางตา มองไปที่
กลุมของนอยหนา ที่ใตรมไมใหญ  

อั๋น  –  มอง แบงค ทําหนาสงสัย เพ่ือนๆ ที่อยูดานหลัง ก็สงสัยเชนกัน (วาแบงค คิดจะทําอะไร) 

แบงค  – (ตอเนื่อง)  ย้ิมในใจ / เทา เขี่ยบอล ออกไป /  เทาของ อ๋ัน เตะรับบอล เบาๆ สง 
ออกไป (ใหแบงค)  

แบงค (O.C.) 
ไออ๋ัน มึงรับ แลวสงใหกู 



S c r e enp l a y  :  merc i    b y  SUDIN CHAOHINFA ,   i goo  med i a  
 

 

19.

ใตรมไมใหญ  –  ตอเนื่อง 

นอยหนา สมโอ ขนุน กําลังเก็บกลองขาว  ด.ช.ไกว กําลังเค้ียวสม ลูกบอล ลอยมาตกลงกลางวง 
กลองขาวกระเด็น พวกเด็กๆ ตกใจ กระเถิบถอย / สมโอ หันขวับ ไปทางแบงค  

สมโอ – โกรธ ลุกขึ้น เดินไปสองสามกาว ชี้หนาดา 

สมโอ 
เฮย! ไมเห็นรึไงวะ วาคนนั่งกินขาวตรงนี้ 

แบงค 
บอลมันมีลูกกะตาซะที่ไหนเลา ฮะ ฮะ ฮะ ถาไม
อยากโดน ก็ไปนั่งกินที่อ่ืนซิ 

สมโอ 
ไอแบงค ไอควาย นี่มันหาเรื่องกันชัดๆ นี่หวา 

อ๋ัน ว่ิงมาเก็บลูกบอลเอาไป สมโอ พาลไปถึง อ๋ัน 

สมโอ 
มึงดวย ไออ๋ัน 

อั๋น  –  หยุดหันมามอง กางมือออก ทําเปนไมรูไมเห็น ไมรับผิดชอบ (แบงค เปนคนทํา ไมใชเขา) 
แลวก็ทิ้งบอลลงพ้ืน เตะลูกบอลออกไปใหเพ่ือน 

นอยหนา เดินมาขางหลัง สมโอ รั้งแขนสมโอไว 

FLASHBACK TO - นอก.  บานของแบงค  –  ค่ํา 

POV - นอยหนา  จากกําแพงรั้วบานที่ค่ันกลางระหวางบานของ นอยหนา และบานของแบงค  
เสียง จาไพรัช ดาขมขู ลูกเมีย   

ไพรัช (V.O.) 
ไอแบงค ไอลูกไมรักดี จะไสหัวไปไหนก็ไปเลยนะ 
เออ มึงดวย ชอบเขาขางมันดีนัก เด๊ียะเถอะมึง 

แบงค – อารมณไมดี เดินออกจากบาน แมว ยืนขวางทาง กมลง จับแมว โยนออกไปนอกร้ัว 
END OF FLASHBACK 
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นอยหนา 
 (มองแบงค ลากแขนสมโอไป) 
ไปเหอะ 

ถนนหนาอาคาร  –  รถเก็บขยะของเทศบาล  ว่ิงผานมาอยางชาๆ  หยุดให นอยหนา สมโอ 
ขนุน เดินผานหนารถไป 

CUT TO: 

ระเบียงอาคารเรียน  –  กลางวัน 

ที่ระเบียงหนาหองเรียนที่อยูริมสุดของอาคาร  นอยหนา สมโอ เดินใกลประตูหอง เสียง ตึง ตึง ของ
ลูกบอล กระทบพื้นระเบียง อยูขางหลัง 

ANGLE ON  -  นอยหนา สมโอ ขนุน  หันหลังมามอง ไมสนใจ หันหลังกลับ เดินตอไปเกือบ
ถึงประตูเขาหอง 

แบงค  –  กําลังเดาะลูกบอล มาทางเดียวกับ นอยหนา 

นอยหนา  –  ลูกบอล ลอยกระแทกหลัง กระเด็นตกอาคารไป  นอยหนา สมโอ ขนุน หยุดเดิน 
หันหลังไป เจอแบงค กําลังเดินตรงเขามา สมโอ เขามาขวางทางไว ทั้งสองเผชิญหนากัน แบงค 
ขยับตัวจะหลีกไปซาย–ขวา แตสมโอก็ขวางไว แบงค รูสึกหงุดหงิด ชะเงอมองที่ราวระเบียง 

อั๋น  –  ว่ิงขึ้นบันไดไป เห็น แบงค เผชิญหนากับพวกผูหญิง  อ๋ัน เริ่มไมสบายใจ คอยๆ เดินเขา
ไป 

นอยหนา 
รูไหมวาทําอะไรลงไป 

แบงค 
หลีกไป 

สมโอ 
ขอโทษ นอยหนา เด๋ียวนี ้

แบงค 
 (พูดยียวน) 
ขอโทษอาไร ก็ไมรูจักหลบเองนี่หวา มันก็โดนนะซิ 
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นอยหนา 
ทําเคาเจ็บแลว ยังไมขอโทษ นิสัยไมดี 

สมโอ 
ไอแบงค มึงยังไมสํานึกอีก ไอควาย มึงไมรูเหรอ
วา บนอาคารเรียนเคาหามเลนบอล โนน สนาม
โนน ที่ของมึง ถามึงอยากลองดี มาชกกะกูซักตั้ง
ไหม กูไมกลัวมึงหรอก 

แบงค 
 (ทําสีหนาไมสบายใจ) 
บอกวาใหหลีกไป  

อ๋ัน เดิน เขาไปยืนเย้ืองใกลๆ แบงค  แบงค ถอยหางออกจาก สมโอสองกาว พูดกับอ๋ัน 

แบงค 
มันหลนไปทางไหนวะ นั่นมันของพอ ใหตอนวัน
เกิดกู เห็นเปา มันหลนไปทางไหน ไออ๋ัน มึงไปดู
ใหกูหนอย 

อ๋ัน เดินเลี่ยง สมโอ ไปที่ราวระเบียง ย่ืนคอดูขางลาง / แบงค เดินแหวกผากลาง ระหวาง นอยหนา 
สมโอ ไปเกาะที่ราวระเบียง คูกับอ๋ัน ชะเงอคอ ดูขางลาง 

สมโอ 
สมน้ําหนา หายซะไดก็ดี 
 (ยกมือไหว) 
เจาประคุน! ใหมันหายไปจากโลกนี้ไปเลย จะได
แกลงคนอ่ืนไมได 

แบงค 
ชิบหาย พอฆากูแนเลย คราวนี้ ทําไงดีวะ 

อ๋ัน ผละจาก แบงค นําหนากึ่งเดินกึ่งว่ิง ถอยกลับไปทางบันไดที่ขึ้นมา แบงค ตามไป / สมโอ กับ 
ขนุน หัวเราะเยาะตามหลัง 
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ที่ประตูหอง ครูแอว กําลังหอบหนังสือ 3 เลม ออกมาจากหอง อ๋ันกับแบงค ชนครูแอว จนหนังสือ
หลุดจากมือ หนังสือหลนกระจายพื้น อ๋ันกับแบงค ชวยครูเก็บหนังสือ 

ครูแอว 
จะรีบไปไหนกันหา ไมรูจักดูหนาดูหลัง 

อั๋น 
 (กมเก็บหนังสือใหครู) 
ผมขอโทษคับครู ผมมองไมเห็นจริงๆ ขอโทษครับ 

ครูแอว 
 (รับหนังสือมากอดไวในอก) 
เด๋ียวกอน อยาเพ่ิงไป ยืนใหตรงๆ ทั้งสองคนนั่น
แหละ รูไหมวามันผิดที่มาชนครู นายแบงค ครูยัง
ไมไดยินคําขอโทษจากปากเธอเลย 

แบงค 
 (กมหนา ทําตาลอกแลก) 
ขอโทษครับ 

ครูแอว 
ดี ทําผิดตองรูจักขอโทษ อยางนอยโทษก็จะไดเบา
ลง หรืออาจไมมีคนเอาโทษก็ได แลวขอบคุณละ 
เคยพูดมั่งไหม ...  

แบงค กระสับกระสาย มองไปตรงที่ลูกบอลตก / อ๋ัน ทําหนาแหย 

อั๋น 
ขอบคุณครับ 

ครูแอว 
ขอบคุณอะไรครู หา นายอ๋ัน ครูยังไมไดใหอะไรเธอ
เลยนะ 

อั๋น 
ก็ครูบอกใหผมพูดนี่ครับ 
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ครูแอว 
ครูหมายความวา ถามีคนอ่ืนใหสิ่งของ ใหทาง ให
โอกาส เราจึงจะขอบคุณเคา เฮย! เธอเนี่ยะ ไม
เขาใจวัฒนธรรมผูดีเคาซะมั่งเลย  
 (มอง แบงค) 
แลวนายแบงคละ เธอจะวายังไง 

แบงค 
ขอบคุณครับ 
 (กระสับกระสายหนักขึ้น) 

ครูแอว 
ฉันจะไมพูดมากหรอกนะ คําขอโทษ เคาไมไดมีไว
สําหรับใหคนแกตัว สวนคําขอบคุณ เนี่ย เปน
มนตสเนหใหคนรัก คนเมตตา ใครไดยินก็อยากคบ
เปนเพ่ือนดวย เธอ สองคน ก็ควรจะหัดใชมัน
บอยๆ เขาใจไหม 
 (หยุด) 
เอาละทีนี้ เธอสองคน นี่ดีนะ ที่พวกเธอมาชนครู
แอว ครูพละที่ใจดีที่สุดในโรงเรียนนี้ นี่ถาเปนครู
ตอยละก็ เธอจะโดนหนักกวานี้  
 (หยุด) 
รูไหม วาทําไมเธอตองขอบคุณครูแอว ครูพละที่ใจ
ดีที่สุดในโรงเรียน ถาไมรู ครูจะบอกใหเอาบุญ ก็
เพราะครูแอวจะยกโทษใหเธอสองคนนะซิ 

อ๋ัน แบงค มองหนากัน แบบไมแนใจ 

ครูแอว 
 (ตอเนื่อง) 
ยัง ... ยังไมขอบคุณอีก 

  แบงค  อั๋น 
 ขอบคุณคาบ  ขอบคุณคาบบบ 
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แบงค กับ อ๋ัน โคงคํานับครูแอว แลวกึ่งเดินกึ่งว่ิง ลงไปขางลาง ครูแอว สายหัว มองตามไป 

ถนนหนาอาคารเรียน  –  แบงค อ๋ัน กึ่งว่ิงกึ่งเดิน ไปที่บริเวณพงหญา   b.g. –  รถเก็บขยะ
ของเทศบาล ออกจากประตูโรงเรียน 

ท่ีบริเวณพงหญา  –  แบงค กับ อ๋ัน ชวยกันคนหาลูกฟุตบอล 

แบงค 
หาใหเจอนะเวย ไมงั้นกูตายแน  
 (หยุด) 
มันหายไปไหนวะ มันนาจะหลนตรงนี้นี ่

อั๋น 
ถาเรามาเร็วกวานี้ อาจหาเจอก็ได มึงงะ ไมนาไป
ชนครูแอวเลย เห็นมะ เลยถูกเทศนตั้งนาน 

แบงค 
เออนา รีบๆ หาเขาเหอะ 
 (หยุด) 
ไออ๋ัน ถามันหายไปจริงๆ มันจะกลับมาหากูรึเปลา
วะ? 

อั๋น 
มึงจะบารึไง บอลมันมีลูกกะตาซะที่ไหนเลา จะได
กลับมาหาเจาของได 

แบงค หยุดมองหนา อ๋ัน ไมพอใจ แลวคนหาตอไป 
DISSOLVE TO: 

มาหินกลางสนาม  –  เย็น SEQUENCE #13 

แบงค นั่งบนพนักพิงหลังของเกาอ้ีมาหิน เอามือทาวคาง มองเหมอมองไปที่บริเวณพงหญา ขางๆ มี
จักรยานคูกายจอดอยู นักเรียนคนอ่ืนๆ พากันทยอยกลับบานเดินบาง จักรยานบาง  

อ๋ัน เดินมา ปลอบใจ แบงค 



S c r e enp l a y  :  merc i    b y  SUDIN CHAOHINFA ,   i goo  med i a  
 

 

25.

อั๋น 
กลับเหอะแบงค เราคนหาตั้งสองรอบแลวก็ไมเจอ 

แบงค  
ไออ๋ัน มึงชวยกูหาอีกรอบจะไดไหมวะ ถาปลอยถึง
วันจันทร บอลกูก็หายพอดี 

อั๋น 
กูก็ไมรูจะชวยมึงยังไง ถามันเปนของมึงจริง 
ประเด๋ียวมันก็กลับมาหามึงเองแหละ 

แบงค  
ก็ไหนมึงบอกวา บอลมันไมมีลูกกะตา แลวมันจะ
กลับมาหากูไดไง 

อั๋น 
เออ กูผิดเองแหละ เอางี้ มึงลองถาม นอยหนา 
กะ สมโอดูซิ สองคนนั่น อาจจะรูก็ได ตอนท่ีมัน
หลนลงไป 
 (หยุด) 
กูตองกลับบานแลว แมมารออยูโนน 

แบงค 
อืม! 

ผานไป 30 นาท ี

นอยหนา จูงจักรยาน เดินคุยกันมากับ สมโอ  ด.ช.ไกว เดินตามหลัง ผานหนาแบงคไป 

แบงค  –  มองตาม  กําลังตัดสินใจวา จะขอรอง นอยหนาดีหรือไม 

แบงค 
ชวยหาบอลหนอย 
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นอยหนา 
 (หยุดเดิน มองแบงค) 
อะไรนะ? 

แบงค 
ก็ ... เออ ... เธอรู เธอสองคน ก็รูนี่วา บอลมัน
หลนไปทางไหน 

สมโอ 
ไอแบงค นี่ยังจะมาหาเร่ืองอีกใชไหม? 

แบงค รีบลงจาก เกาอ้ีมาหิน รูสึกเปนกังวล ลงมายืนสงบเสงี่ยม ที่พ้ืนดิน มองซายขวา ไมมีใครอยู
บริเวณนั้นเลย 

แบงค 
เปลาหาเรื่อง แตจะใหชวย 

สมโอ 
ชวยอะไร ตอนนั้น กูอยากจะใหมึงชวยแทบตาย 
มึงก็ไมสน คิดจะชวยกูสักนี๊ด ก็ไมมี แตพอตัวเอง
เดือดรอนจะใหคนอ่ืนชวย ใครเคาจะไปชวยมึง 

แบงค 
ตอนนั้น จะใหชวยอะไรเลา ก็ไมเห็นบอกนี ่

สมโอ 
ก็ ชวยไปใหไกลๆ ตีนกูไง ฮา ฮา ฮา 

นอยหนา สะกิด แขน สมโอ  

นอยหนา 
พอแลว สมโอ เราไปกันเถอะ 
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สมโอ 
มึงมีแตสมอง แตไมมีปญญา ทีแกลงคนอ่ืน ทํา
เปนฉลาด นิสัยแยๆ อยางมึง ใครเขาจะไปคบ 
ปลอยใหมันหาคนเดียวของมันไป 

POV – แบงค นอยหนา สบตาแบงค กอน จูงจักรยานไปพรอมกับ สมโอ 

แบงค 
นอยหนา เธอจะไมชวยจริงๆ เหรอ 

ไกล  –  นอยหนา โสนนอย ด.ช.ไกว ไปดวยกัน / แบงค คอตก ควากระเปา ควาจักรยาน จูงไป
อีกทาง 

DISSOLVE TO: 

SUPPERIMPOST : สัปดาหตอมา 

สะพานสระน้ําหลังบาน  –  บานของแบงค  –  ค่ํา SEQUENCE #14 

บนสะพาน  ทองฟาสีน้ําเงิน  มีเสียงงานรื่นเริงแทรกเขามา  

แบงค  -  นั่งบนพ้ืนสะพาน  เหมอมองน้ําในสระ อยูคนเดียว ทามกลางเสียงพูดทะเลาะกันของ
พอกับแม 

กานดา (O.S.) 
เห็นมะ เพราะคุณคนเดียว ที่ทําใหลูกเปนแบบนี้ 
ลูกกลายเปนเด็กซึมเศราไปแลว คุณรูบางไหม 

ไพรัช (O.S.) 
เธอจะมาโทษฉันคนเดียวไมได เธอก็มีสวนดวย ที่
ตามใจลูกจนเคยตัว นี่ ... เอาอีกแลว อยามาย่ัว
โมโหกันหนอยไดไหม ฉันก็ทําทุกอยางตามที่เธอ
บอกแลว ไมเห็นเหรอ กอนหนานี้สองสามวันนี้ 
เคาดูรางเริงขึ้น 
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กานดา (O.S.) 
คุณอยามาพูดเอาดีใสตัว หยุดไปเลยนะ ถาลูกเปน
เด็กราเริงจริง ก็ไมใชเปนแบบนี้ซิ ... เอะ รึวา ลูก
เราติดยา คุณดูซิ ลูกเราติดยารึเปลา โธ ลูกแม 

ไพรัช (O.S.) 
 (เฟดออก) 
นี่ๆ เธอ อยาเพอไปหนอยเลยนา ฉันเคยจับเด็กพ้ี
ยามาเยอะแลว เด็กติดยาไมใชอาการอยางงี้
หรอก ... 

FLASHBACK TO  –  ใน.  ตูเก็บของมีคา  –  บานของแบงค  –  ค่ํา 

ในตู มีถวยรางวัล โล ใบประกาศ เหรียญรางวัล – จาไพรัช หยิบลูกฟุตบอล ย่ืนให แบงค 

C.U.  –  ลายเซ็นต  นักเตะแชมปโลก 

แบงค 
 (เงยหนาจากลูกบอล) 
โอโฮ พอไดมันมายังไง มันเจงไปเลยพอ 

ไพรัช 
นี่คือสิ่งที่พอภูมิใจ มันมีอันเดียวในโลก ที่พอจะให
เปนของขวัญวันเกิดลูก 

แบงค  –  ย้ิมดีใจ กอดพอพรอมกับลูกบอล 

ไพรัช  
 (ตอเนื่อง) 
รักษามันไวใหดีนะ มันคือหัวใจของพอเลยละ 

แบงค 
 (ย้ิมดีใจ กอดพอ พรอมกับลูกบอล) 
ขอบคุณครับ ผมรักพอ 

BACK TO  –  แบงค  บนพ้ืนสะพาน (ตอเนื่อง) 
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FLASHBACK TO  –   ระเบียงอาคารเรียน  –  กลางวัน (ซ้ําฉากเดิม) 

นอยหนา  –  ลูกบอล ลอยกระแทกหลัง กระเด็นตกอาคารไป   

สมโอ 
ขอโทษ นอยหนา เด๋ียวนี ้

CUT: 

ครูแอว 
ทําผิดตองรูจักขอโทษ อยางนอยโทษก็จะไดเบาลง 
หรืออาจไมมีคนเอาโทษก็ได–    

CUT: 
แบงค 

 (พูดยียวน) 
ขอโทษอาไร ก็ไมรูจักหลบเองนี่หวา–   

CUT: 

โรงเรียน  –  มาหินกลางสนาม  –  เย็น 

สมโอ 
มึงมีแตสมอง แตไมมีปญญา ทีแกลงคนอ่ืน ทํา
เปนฉลาด นิสัยแยๆ อยางมึง ใครเขาจะไปคบ 

POV  –  นอยหนา  แบงค สบตานอยหนา ขณะที่นอยหนาจูงจักรยาน จะไปกับ สมโอ 

แบงค 
นอยหนา เธอจะไมชวยจริงๆ เหรอ 
เราขอโทษ  ขอโทษนะ ที่ทําไมดีกะเธอ 

BACK TO  –   แบงค  นั่งบนกอนหิน กอดเขาหนาเศรา (ตอเนื่อง) 

ไพรัช (O.S.) 
ลูกหายไปไหน คุณไปตามดูลูกซิ ... วามันไปอยู
ไหน แบงค แบงค อยูในหองหรือเปลาลูก 
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กานดา (O.S.) 
คอมพิวเตอรก็ไมไดเปด เคาหายไปไหนแลว โธ! 
ลูกแม แบงค อยางเพ่ิงคิดสั้นนะลูก 

POV  –  นอยหนา  

เห็นดานหลังของแบงค นั่งกอดเขานิ่งอยูกับที ่

นอยหนา (O.C.) 
ไง เนี่ย ใชของเธอรึเปลา 

แบงค หันหลังกลับมา คอยๆ แปลงอารมณจากเศรา เปนความประหลาดใจ 

REVERS  –  แบงค 

นอยหนา มีไมคํ้ายันที่รักแรขวา ย่ืนลูกบอลในมือ สงคางไว  แบงค ลุกเดิน ไปหานอยหนา  

POV  –  นอยหนา 

แบงค มองหนา นอยหนา มองลูกบอล รับบอลถือไวในมือ แลวมองหนานอยหนาอีกครั้ง 

ใบหนาของแบงค ย้ิมกับตัวเอง ดีใจ 

แบงค 
เธอไดมันมายังไง? 

DISSOLVE TO: 
นอก.  บานของนางเพ็ญ  –  กลางคืน SEQUENCE #15 

ฝนตกหนักกะทันหัน ฟาแลบ ฟารอง สายฝนเริ่มโปรยปรายไปทั่วบริเวณ บนราวตากผา มีรองเทา
ผาใบคูหนึ่ง อยูบนราว 

ใน.  บานของนางเพ็ญ  –  หองนอน  –  ตอเนื่อง 

นอยหนา กําลังจะหลับ  ลืมตาโพลง  CUT TO – รองเทาผาใบ เปยกฝน CUT TO – 
นอยหนา ปดผาหมออกจากตัว รีบลุกขึ้น ควาไฟฉาย เดินไปที่ประตูบาน มองซาย–ขวา หารม เห็น
แผนกระดาษลังวางอยู ควาเอามา มือขวาที่ถือไฟฉาย ผลักประตูออกไป 
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นอก.  บานของนางเพ็ญ  –  ตอเนื่อง 

f.g. – ราวตากผา  รองเทาชุมฝน  b.g. -  นอยหนา มือซายจับแผนกระดาษ เทินบนหัว 
มือขวาถือไฟฉาย เดินฝาสายฝน สองไฟฉายมาที่ราวผา มาถึง รูสึกผิดหวัง เห็นรองเทาเปยกชุมน้ํา 
ลังเลสักครู แบงมือขวาที่ถือไฟฉาย ไปควารองเทา แต ไดยินเสียง 

เครง! เครง! 

หยุดฟง วางรองเทาไวที่เดิม สองไฟฉาย ไปที่โรงเก็บวัสดุรีไซเคิล เสียงดังซ้ําอีก นอยหนาเดินสองไฟ
ฉาย ตรงไปที่โรงเก็บวัสดุ 

นอยหนา  –  TRACKING  สองไฟฉาย สาดสายไปมา คนหาชาๆ  พนมุมที่ติดกับชายคา  
เห็นดานหลังของขโมย เปนเด็กผูชาย วัยสิบขวบ เสื้อไมไดใส กําลังสองไฟ รื้อคนหาของ ในตะเขงใบ
ใหญ  เด็กหัวขโมย หันหนามาปะทะกับแสงไฟฉายของนอยหนา เด็กตกใจ รีบควาเอาลูกบอล ว่ิง
หลบหายไปในสายฝนและความมืด  นอยหนาว่ิงตามไป 

ทางซอยแคบ  –  ตอเนื่อง 

INTO FRAME  –  เห็นดานหลังของเด็กขโมย อุมลูกบอลว่ิงหลบเขามุมไป นอยหนาว่ิงตามไป 
 – เหยียบรองน้ําทั้งคู น้ํากระเด็น 

อีกมุมหนึ่งของทางซอยแคบ เด็กขโมย ว่ิงไปชนเศษแผนไมแบบกอสราง ที่ขวางทางอยู จนมันเขย้ือน 
พลิกกลับดาน และกระเด็นไปขวางทาง เด็กหัวขโมย หกลม นอนกลิ้งอยูกลางทาง ไฟฉายหลุดไป
ทางหนึ่ง ลูกบอลกระเด็นไปอยูขางทางขางหนา เด็กเห็นแสงไฟสองตามหลังมาใกล รีบลุกขึ้น ควาไฟ
ฉาย ว่ิงหนีไปตัวเปลา 

ECU  –  ตะปูปลายแหลม ที่ตอกติดกับแผนไม โผลกระทบแสงไฟ  นอยหนาว่ิง เหยียบ ตะปู 
เต็มเทา  นอยหนา ลมกลิ้ง ไฟฉายตกกระเด็นอยูขางตัว  รูสึกเจ็บที่เทา  มองเห็นลูกกลมๆ วางอยู
ขางทาง  คลานไปควาไฟฉาย สองไปที่ลูกบอล  และสองดูที่ฝาเทา  เลือดไหลโชกปนกับสายฝน  
นอยหนากัดฟนทนเจ็บ นึกถึงคําบอกเลาของนาเพ็ญ 

FLASHBACK TO  –   นอก.  โรงเก็บวัสดุรีไซเคิล  –  เย็น 

REALITY SHOT  –  POV  –  เด็กหัวขโมย  เห็นนางเพ็ญ กําลังแยกวัสดุที่ทาย
รถบรรทุก หยิบลูกบอลขึ้นมา พิจารณาดู แลวเก็บเอาใส ตะเขงใบใหญ  นางเพ็ญ สบตากับเด็ก
หัวขโมย ที่มาแอบดู 
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เพ็ญ (V.O.) 
นาไปเจอมันที่กองขยะของเทศบาล นาเห็นวามัน
ยังใหมอยู ก็เลยเก็บเอาไว เผ่ือจะหาเจาของเจอ 

เด็กหัวขโมย หลบหนาไปทางอ่ืน 

BACK TO  –  นอยหนา พยุงตัวลุกขึ้น ฝนเร่ิมซา เดินเขยงไปที่ลูกบอล 
DISSOLVE TO: 

สะพานสระน้ําหลังบาน  –  บานของแบงค  –  ค่ํา SEQUENCE #16 

ANGLE ON - แบงค / นอยหนา 

แบงค ยืนอุมลูกบอล มองหนา นอยหนา ซึ่งอยูในสภาพมีไมคํ้ายัน ผาพันแผลที่เทา 

นอยหนา 
เธอไดลูกบอลของเธอแลว งั้น เรากลับกอนนะ 

นอยหนา หันหลังกลับ เดินไปสองกาว หยุดเมื่อไดยินเสียงแบงคพูด 

แบงค (O.C.) 
ขอบคุณ 

POV  –  แบงค 

นอยหนา หันหนามามองแบงคอีกครั้ง รูสึกแปลกใจ 

แบงค 
เราขอโทษ ที่ทําไมดีกับเธอ ขอบคุณนะ ที่เธอให
โอกาสเราอีกครั้ง 

นอยหนา แอบย้ิมดีใจ ขณะที่ พลุไฟจากงานเทศกาลถูกจุดขึ้น กระจายเต็มทองฟา สวยงาม 
นอยหนา หมุนตัวกลับไปที่ แบงค อีกครั้ง ทั้งแบงค และ นอยหนา แหงนหนามองดูพลุ บนทองฟา 

FADE OUT. 

 

THE END 

 


