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เหยื่อบาป (Lucky Prey) 
องค 1 

ท่ีสุสานรถเกาแหงหน่ึง ดาบนนท กับ ผูกองมนตชัย พรอมดวยตํารวจอีก 3 นาย กําลังยิงตอสูกับ
กลุมคนราย แกงคลักพาเด็ก จํานวน 3 คน ซึ่งมีอาวุธสงคราม  

ตํารวจท้ังโรงพัก ตางสับสนวุนวาย วิทยุประสานงานกัน เรื่องการสกัดจับคนราย นักขาว ก็นําเสนอ
ขาวสด อยางไมลดละ 

ภาพท่ีดาบนนท เห็น คนรายคนหน่ึง (เบ้ิม) กําลังอุมลักพาเด็กผูหญิงไป ดาบนนท เผลอไลตามไป 
เพราะเขาใจวา เปนลูกสาวตน ภาพท่ีคนราย เห็น คนราย (เบิ้ม) ผูกใจเจ็บ ท่ีถูกจานนททํารายและจับสง
เขาคุก ความท่ีเปนคนใจรอน ดาบนนท จวนเจียนเกือบพลาดทา จากการยิงตอสูกับคนราย โชคดีท่ี ผูกอง
มนตชัย ชวยยิงสกัดไวทัน 

ขณะตอสู ท้ังคูโตเถียงกัน เรื่องเด็กถูกคนรายอุมไป ผูกองมนตชัย พูดตะโกนใหสติ วาน่ันเปนภาพ
หลอน แตดาบนนท ยังไมเช่ือ 

ภาพในอดีต โถมทุมเขามาในหัวของ ดาบนนท ไมขาดระยะ ดาบนนท กับ ลูกสาววัย 3 ขวบ ท่ี
สนามเด็กเลนในงานเทศกาล ดาบนนท ขัดแยงกับภรรยา เรื่องลูก ดาบนนท แสดงโทสะกับภรรยา จน
ภรรยาทนไมได จึงขอหยา ดาบนนท เห็นลูกสาวหนีออกจากบาน. 

การตอสูกับคนราย ยังดําเนินไปไมขาดระยะ ดาบนนท เกิดภาพหลอน เห็นลูกสาว ยืนอยูทามกลาง
การตอสู และเรียกใหพอไปชวย ดาบนนท ตัดสินใจวิ่งออกไป ดวลกับคนรายอยางไมยั้งมือ แตคนรายก็
ตอบโตอยางรุนแรงเชนกัน ผูกองมนตชัย เห็นวาดาบนนท อยูในอันตรายยิ่ง จึงตัดสินใจออกไปชวย ระดม
ยิงสกัด แลวลากเอาตัวดาบนนท ใหพนจากวิถีกระสุนออกมาได เปนท่ีนาอัศจรรย ดาบนนท ถูกยิงท่ี
บริเวณตนแขนเปนรอยถากเทาน้ัน 

ผูกองมนตชัย จึงตอวา ดาบนนท ทําอะไรไมยั้งคิด และวา เวลามันลวงเลยมาเปนสัปดาหแลว ท่ีลูก
สาวของดาบนนท ถูกโจรจับไปอยางไรรองรอย ปานนี้ลูกสาวของดาบนนท อาจตายไปแลวก็ได แตดาบ
นนท ยังทําใจไมได 

ผลการตอสู ตํารวจวิสามัญฆาตกรรม คนรายไป 2 คน (มีนา กับ เมง) อีกสองคน (เบิ้ม กับ 
บาหลี) หลบนีไปได โชคดีท่ียังจับกุมคนรายท่ีเหลืออีกหน่ึงคนได (ชาลี) จึงควบคุมตัวกลับโรงพัก 

เบิ้ม โกรธแคน ดาบนนท เพ่ิมขึ้นเปนสองเทา ท่ีเขาตองมาสูญเสีย คนรักของตัวเองไป (มีนา)และ
ลูกสมุนคนสําคัญไปอีกคน (เมง) เขาสัญญากับตัวเองวา เขาจะตองชําระบัญชีแคนใหได 

นักขาวรายงานขาวอาชญากรรม ท่ีโรงพัก รอยเวร สวส. กับ ดาบนนท กําลังสอบสวนคนรายท่ีจับ
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มาได ดาบนนท ใชความรุนแรง (ตามนิสัยขี้โมโห) กับผูตองหา ผูกองมนตชัย เกรงจะเสียภาพตํารวจ จึงให
ยุติการสอบสวนไวกอน และเรียนก ดาบนนท ไปอบรม แลวสั่งใหลาพักงานสักระยะหน่ึงกอน จนกวาจะ
สงบอารมณไดปกติ 

องค 2  
เหตุการณกอนหนาน้ี เม่ือ 5 ปท่ีแลว 
จานนท ตํารวจตงฉิน โชคดีท่ีไดนายดี สนับสนุนใหเขากาวหนาในอาชีพ เขามีสถานภาพท่ีม่ันคง มี

ภรรยาท่ีรัก มีบานหรู และ มีรถยนตท่ีถูกใจ 
เพ่ือนๆ ตํารวจทุกคน รูดีวาเขาเปนคนเจาอารมณ ขี้หงุดหงิด โดยเฉพาะตอนเมา เขาจึงถูก

ผูบังคับบัญชา และเพ่ือนตํารวจ ตักเตือนบอยๆ 
หลังจาก จานนท ไดลูกสาวคนแรก ด.ญ.แพรพิสุทธ์ิ หรือ นองแพร เขาก็สอบเลื่อนตําแหนง เปน

นายดาบตํารวจตรี และเปนดาบตํารวจท่ีมีอายุนอยท่ีสุดขณะน้ัน และ 3 ปถัดมา วรินทร ภรรยาของเขา ก็
เติมชีวิตท่ีสมบูรณใหแกเขา เธอใหกําเนิดลูกชายท่ีนารัก เปนรางวัลชีวิต ในขณะท่ี เขาก็ใหรางวัลใน
ความสําเร็จของตัวเอง ดวยการเปลี่ยนรถยนตคันใหม เปนรถท่ีเขาหวังท่ีจะครอบครองมันมาหลายป และ
วันน้ี เขาก็บรรลุเปาหมายในชีวิตอีกข้ันหน่ึง 

ดาบนนท เฝาทะนุถนอมรถคันน้ี ดุจลูกชายคนท่ีสอง โลกสวนตัวของเขากลับมาอีกวาระหน่ึง ดาบ
นนท มักจะคุยโออวดกับเพ่ือนตํารวจเสมอ ถึงชัยชนะ ท่ีสามารถครอบครองรถยนตรุนน้ีได สิ่งท่ียืนยันวา 
ดาบนนท รักและหวงแหนรถของเขามาก คือ เขาควบคุมอารมณโทสะไมอยู ปรี่เขาทํารายคูกรณี ท่ีขับรถ
ไปเฉี่ยวชนรถของเขาโดยไมตั้งใจ 

ค่ําวันหน่ึง ดาบนนท นํารถคูใจ ออกมาลาง ทําความสะอาด และซอมบํารุง ในขณะท่ี นองแพร ลูก
สาวท่ีนารัก และกําลังซุกซน มาชวย พอลางรถ สวนวรินทร มัวแตดูแลลูกชายคนเล็ก ไมมีใครคาดคิดวา 
ความซนของลูกสาว จะเปนเหตุพลิกผัน ใหดาบนนท ตองทําในสิ่งไมคาดคิด 

ระหวางท่ีเขา มุดไปใตทองรถ เพ่ือใชประแจขันน็อตตัวหน่ึง เขาก็ไดยินเสียงดังคลายมีของแข็ง ขีดท่ี
ตัวถังขางรถ เขารีบรุดถอยออกมา เพ่ือดูวา มันเกิดอะไรขึ้น เขาแทบไมเช่ือสายตาตัวเองเลยวา ลูกสาว
จอมซน กําลังใชกอนหิน ขีดเขียนอะไรบางอยาง ท่ีขางตัวถังรถ เขารูสึกเจ็บแปลบเขาท่ีหัวใจ 

และน่ันคือ ประกายไฟอารมณโกรธไดลุกโพลงข้ึนมา โดยท่ีเขาไมสามารถควบคุมได ดาบนนท ควา
ประแจ เดินเขาไปหาลูกสาว พรอมตะคอกถามวา ใชมือขางไหนขีดรถพอ จากน้ันเขาก็กระหนํ่าตีไปท่ีมือ
ของ เด็กนอยผูนาสงสาร ทามกลางเสียงรองจาดวยความเจ็บปวด เขาตีไปกี่คร้ังไมไดนับ จนกระท่ัง วริ
นทร รีบวิ่งออกมาดู และรีบอุมลูกสาว ออกมาจากเหตุการณ 

หลังจากสติกลับคืนมา เขาจึงรูวา ท่ีมือของลูกสาวชุมโชกไปดวยเลือด และลิ่มเน้ือ เขารูสึกแนน่ิงไป
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ชั่วขณะ ไมไดยินแมเสียงรํ่าไห และคําดาทอ ของวรินทร ดาบนนท ไมเถียงภรรยาแมแตคําเดียว เขาและวริ
นทร จึงรีบพาลูกสาวไปโรงพยาบาล ปลอยใหลูกชายคนเล็กอยูกับพี่เลี้ยงตามลําพัง 

เม่ือถึงโรงพยาบาล เขารีบพาลูกไปท่ีหองฉุกเฉินทันที … เขารูสึกเสียใจอยางสุดซ้ึง เจ็บปวดใน
หัวใจ มากย่ิงกวาครั้งใดๆ เม่ือหมอบอกวา หมอจําเปนตองตัดน้ิวท่ีเละๆ ของลูกสาวท้ิงไป 2 น้ิว. 

ดาบนนท อยากเอยคําขอโทษ วรินทร แตแคคําขอโทษ มันคงไมเพียงพอ สําหรับตราบาปท่ีเขาทําไว
กับลูก 

คืนน้ี วรินทร ขอนอนเฝาลูกท่ีโรงพยาบาล สวน ดาบนนท ขับรถกลับไปบาน เพ่ือดูแลลูกชายแทน 
ตลอดท้ังคืน เขานอนไมหลับเลย กับสิ่งท่ีเขาทําลงไป 

รุงเชา กอนท่ี ดาบนนท จะขับรถออกไปรับลูกสาว และ ภรรยา ท่ีโรงพยาบาล เขาแทบหัวใจสลาย 
เหมือนฟาดินรุมกันลงโทษเขา เม่ือสายตา มองไปเห็นลายมือหยักๆ ขางตัวถังรถ เขียนขอความวา “รัก
พอ” 

เม่ือครบกําหนดพัก ผูกองมนตชัย เรียกดาบนนท ใหกลับเขาทํางานตามปกติ และใหไปสอบสวน 
เด็กวัยรุนชายหญิงท่ีติดยา จํานวน 2 คน ท่ีจับมาได เขาแสดงอาการรุนแรงกับเด็ก ตามนิสัยเคยชิน จน
เด็กวัยรุนผูหน่ึง เตือนวา ทําไมจึงทํารุนแรง พูดรุนแรงกับเด็กดวย ขณะท่ี นักขาวหญิงผูหน่ึง สังเกตเห็น
พฤติกรรมของ ดาบนนท ทําตอผูตองหา ผูกองมนตชัย เห็นวา ดาบนนท ยังมีปญหาทางจิต จึงเขามายุติ 
ไมใหดาบนนทสอบสวนเด็กอีกตอไป เขาถูกผูกองมนตชัย เรียกไปตําหนิเปนการสวนตัว โชคดีตรงท่ี เขา
เปนตํารวจท่ีดี กลาหาญ ซื่อตรง เสียอยางเดียวท่ีเปนคนควบคุมอารมณโกรธไมได ดาบนนท รับปากวาจะ
พยายามแกไขนิสัยของตน 

เขาเสียใจ กับนิสัยขี้โมโหของตัวเอง จึงออกไปด่ืมเหลาท่ีบารแหงหน่ึง เขาเลือกอยูอีกมุมหน่ึงของ
บาร หางไกลคนอ่ืนๆ และด่ืมคนเดียวจนเมา ในขณะท่ีอีกมุมหน่ึงเกิดเสียงทะเลาะวิวาทกันตามประสาคน
เมา ... ดาบนนท นึกถึง นองแพร ลูกสาวของตน ตอนท่ี เขาทะเลาะกับ วรินทร ท้ังๆ ท่ีเขาก็รักลูก แตว
รินทรไมเช่ือ และทนไมไดกับนิสัยกาวราวของเขา ท่ีฝากรอยพิการไวบนมือของลูกสาว เม่ือสองปกอน 
คราวน้ี เธอทนไมไดอีกตอไปแลว จึงขอหยาขาดจากกัน  

ภาพและเสียงทะเลาะตีกันของกลุมคนเมาขางๆ ดังหนักข้ึน ดาบนนทรูสึกสับสนปนกับความเมาของ
ตัวเอง ... ดาบนนท รูสึกโกรธที่ภรรยาขอหยา เสียงทะเลาะ และตบตีกัน นองแพรรูสึกกลัว และพูดออกมา
วา ทําไมพอจะตองดุและรุนแรง นองแพร เสียใจวิ่งหนีออกจากบานไป ดาบนนท โกรธมาก และออกจาก
บานไปดวย 

กลุมคนเมา ถูกเจาของรานขับไลออกไป ทุกอยางจึงสงบลง ดาบนนท ไดสติกลับมาอีกคร้ัง ชวงขาว 
20 น. สถานีขาวเสนอขาวความคืบหนา การสืบคดีลักพาเด็กหญิงแพรพิสุทธ์ิ หรือนองแพร ลูกสาวของ
ดาบนนท และเด็กคนอ่ืนอีก 4 คน เม่ือไมนานมาน้ี ตํารวจจับคนรายไดแลว 1 คน เขาสารภาพ ทําให
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ตํารวจทราบเบาะแสของแก็งคอันธพาลรายน้ีแลว และพยายามติดตามจับกุมหัวหนาแก็งค (เบิ้ม) ตอไป 
ขาวน้ี สรางแรงกดดันใหดาบนนท เปนอันมาก เขาท้ังโกรธคนราย และโกรธตัวเอง ท่ียังหาเบาะแส

และจับตัวการยังไมได จึงอาละวาดกับคนในรานดวยความเมา เขาถึงจึงถูกเจาของบาร ขับไลใหกลับบาน
ไปอีกคน ดาบนนท ออกจากบารเหลาเดินตรงไปท่ีรถ เพ่ือกลับท่ีพัก ซึ่งเปนบานพักรับรองของสถานีตํารวจ 

ท่ีหนาบานรางกลางปาแหงหน่ึง เบิ้ม กับสมุนโจร กําลังรวมวงฉลองแสดงความพอใจที่ชวยนาย
ของพวกเขาแกแคน ดาบนนท ไดสําเร็จ แตเบิ้มยังทําใจไมได ท่ีมาสูญเสีย มีนา ไป ความแคนของเขาเพิ่ม
ทวีขึ้น เพราะดาบนนท ฆาคนท่ีเขารัก และลูกนองซ่ึงเหมือนเพื่อนสนิทไปถึงสองคน เขาจะตองตอบโตให
หนักกวาน้ี 

เม่ือดาบนนท ถึงหองพัก กอนนอนเขารวบรวมสติ ทบทวนเหตุการณท่ีเปนตนเหตุ ใหเขาสูญเสีย
คร้ังยิ่งใหญในชีวิต 

7 วัน กอนหนาน้ัน. 
ด.ญ.ดีด้ี วัย 7 ขวบ ซึ่งเปนวัยเดียวกันกับ นองแพร ชวนกันออกไปเลนนอกบาน นองแพร จึงขอ

อนุญาต วรินทร ผูเปนแม วรินทรเห็นวาเปนเด็กเพ่ือนบาน จึงอนุญาตใหไปออกไปเลนกับเพ่ือน เม่ือลูกไป
แลว เธอยังรูสึกสะเทือนใจไมหาย กับเหตุการณท่ีสามีเจาอารมณ ทํารายลูกจนน้ิวมือพิการ 

ในกลุมเพ่ือนๆ ของนองแพร ลวนแตเปนเด็กมีปญหา ด.ช.โอต วัย 9 ขวบ เปนเด็กติดเลนเกม ด.ช.
แบงค 10 ขวบ เปนหัวโจก แอบเอายาเสพติดมาดวย ด.ช.อูดด้ี วัย 6 ขวบ ตัวอวนเห็นแกกิน 

ขณะท่ีพวกเด็กๆ กําลังเลนกัน มีคนรายขับจักรยานยนต มาแอบซุมดู คนราย คนน้ี มีใบหนา
เหมือนกับ คนรายท่ีถูกจับมาได (ชาลี) เม่ือสองสามวันกอน 

วันตอมา ดาบนนท มาขอคืนดีกับ วรินทร แตเธอยังทําใจไมได พวกเขาจึงมีปากเสียงกัน จนนอง
แพรแอบรองไหอยูคนเดียว นองแพร แอบมองทางชองหนาตาง มองเห็นพอแมลูกอีกครอบครัวหน่ึง ท่ี
แตกตางกับครอบครัวของเธออยางสิ้นเชิง 

เบิ้ม สั่งกําชับ บาหลี ใหไปเอาตัวเด็กมาใหได 
วันรุงข้ึน ด.ญ.ดีด้ี และ ด.ช.อูดด้ี มาตามท่ีนัดหมาย เพ่ือมาชวนนองแพรไปเลนดวยกันอีก ท่ีเดิม 

นองแพร ตอบตกลงโดยไมรั้งรอ และไมไดบอกแมกอนออกไป 
วันน้ัน คนราย (มีนา กับ ชาลี) ไดโอกาส จึงขับรถตูออกมาจากท่ีซอน กรูกันเขาจับ นองแพร และ 

ด.ช.แบงค ไป สวนเด็กคนอ่ืนๆ หนีรอดไปไดหวุดหวิด  
คนราย ปดตาปดปากพวกเด็กๆ พาไปท่ีบานรางแหงหน่ึง กลางปา นําไปขังรวมกับเด็กคนอ่ืนๆ อีก 

5 คน รวมเด็กท้ังหมด ท่ีถูกจับขัง 7 คน 
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นาฬิกาปลุกตีบอกเวลา 08.00 น. ดาบนนท รีบลุกออกไปทํางาน ... ท่ีสถานีตํารวจ ผูปกครอง
เด็ก 4 ราย มาแจงความเด็กหาย รวมท้ัง วรินทร แมของนองแพรดวย ดาบนนท รูสึกเสียใจ เม่ือพบหนา
ภรรยา และแคนคนราย เขามองหนาวรินทรไมสนิท สายตาของเธอ มันซอนความหมายและความรูสึก
หลายนัย ท้ิงไวใหดาบนนทคิดสับสนอยูหลายวัน 

ท่ีบานรางกลางปา นองแพร ถูกจับไปมัดอยูในหองเดียวกับเด็กผูชายอีกคนหน่ึง (ติน ติน) ท่ีเธอไม
รูจัก สวนเด็กคนอ่ืนๆ ถูกจับแยกไปขังไวอีกหองหน่ึง นองแพรรูสึกกลัว จึงรองไห ใหเรียกหาพอกับแม ... 

กอนสวาง ท่ีบานพักตํารวจ (ตอนน้ี ดาบนนท หยากับภรรยาแลว) ดาบนนท ตกใจตื่นท่ีไดยินเสียง
ลูกสาวเรียกใหชวย แตมันก็เปนเพียงความฝน สักครู มีเสียงเรียกจาก เพ่ือนตํารวจดวยกัน ใหรีบไปท่ี
สถานีตํารวจ แจงเบาะแสวา มีเด็กจรจัดถูกจับไดอยูนอกเขตรับผิดชอบ มีรูปพรรณคลายกับเด็กท่ีพอแม 
มาแจงความลูกหายไว 

ดาบนนท จึงรีบขับรถออกไป เพ่ือไปพบกับเด็กคนน้ัน 
เบิ้ม ดักซุมดู ดาบนนท ขับรถยนตออกไป 
เม่ือไปถึง ดาบนนท แสดงตนกับ สวส.ท่ีสถานีแหงน้ัน และขอเขาพบเด็กชายผูหน่ึง  
เด็กคนน้ัน ชื่อ ตินติน หนาตามอมแมม ถูกจับไดเพราะไปขโมยของกินของแมคาท่ีตลาดสด และถูก

นํามาสอบสวน จากการสอบถามเบื้องตน ดาบนนท รูวา ตินติน คือเด็กท่ีรวมชะตากรรมกับลูกสาวของตน 
พวกเขาพากันหนีออกมาจากบานนรกน้ันได 

องค 3  
ตินติน เลาตอวา นองแพร เปนเด็กท่ีมีความเฉลียวฉลาดกวาเพื่อน กอนถูกจับมา เธอแอบหยิบเอา

ตะไบแตงเล็บใสกระเปาเสื้อไปดวย เธอจึงสามารถแกะพันธนาการออกไดกอน แลวชวยแกมัดใหเพ่ือนรวม 
ชตากรรมในหองเดียวกัน จนเปนอิสระ พวกเขาวางแผน พากันหนีออกไปจากบานหลังน้ี พรอมดวยพวก
เด็กๆ ท้ังหมด 

ตินติน กับ นองแพร หลอกลอใหคนรายสับสน และชวยใหเพ่ือนท้ังหมดหนีออกจากบานหลังน้ันไป
ได แตไมรูวา เด็กคนอ่ืนๆ จะเปนอยางไร เพราะตางคนตางหนีไปคนละทาง ตินติน กับ นองแพร หนีมา
ดวยกัน 

ตินติน เลาตอวา ในระหวางหลบหนี พวกเขาไดรูจัก และคุนเคยกัน. 
ตินติน เปนลูกของนักธุรกิจ ถูกจับตัวมาเพ่ือเรียกคาไถ สวน นองแพร เลาใหเพ่ือนฟงวา ไมอยาก

อยูบาน พอกับแมทะเลาะกัน พอเปนคนโมโหราย แตพอถูกจับมาคร้ังน้ีไป กลับคิดถึงพอ พอเปนตํารวจ 
เคยสอนวา ลูกตํารวจ ตองรูจักชวยตัวเอง น่ันคือสาเหตุท่ี นองแพร เปนคนออกความคิดท่ีพาพวกเด็กๆ 
หนีออกจากบานหลังน้ันได  
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ดาบนนท ไดฟงเร่ืองราวแลว เขารูสึกเสียใจ จนนํ้าตาไหล เพราะคิดถึงลูก และสํานึกในความผิดของ
ตน ท่ีทําไมดีกับลูกและเมียไว 

ดาบนนท จึงถามตอวา เขาหนีรอดมาไดอยางไร แลวนองแพร เปนอยางไร 
เม่ือนองแพร กับ ตินติน หนีมาถึงตึกรางแหงหน่ึง เห็นพวกคนรายแอบตามมา ท้ังสองจึงปรึกษากัน

วา แยกทางกันหนี และตั้งแตน้ันมา เขาก็ไมพบนองแพรอีกเลย สวนตัวเขาหนี และหลบมาจนกระทั่งถูก
ตํารวจท่ีน่ีจับได 

ขณะท่ี ดาบนนท กําลังสัมภาษณ เด็กชายตินติน ในวาระสุดทาย อยูน้ัน ก็มีชายแตงกายเปน
นายตํารวจ เดินตรงไปท่ีรถของเขา ท่ีจอดในท่ีจอดรถของสถานีตํารวจ 

นักขาวผูหน่ึง มาขอทําขาว เพ่ือขอสัมภาษณ ผูกํากับ และขอสัมภาษณเด็ก และแลวขาวเรื่องพบ
เด็กท่ีถูกจับตัวไป ก็แพรสะพัดออกไปอยางรวดเร็ว 

พอแมของเด็กท้ัง 4 ราย ตางก็ทยอยมาเพื่อสอบถามเบาะแสเรื่องราวลูกของตน ท่ีถูกจับไปในคราว
เดียวกัน วรินทร ก็มาเชนกัน 

เม่ือดาบนนท พบกับ วรินทร เขารูสึกเสียใจอยางสุดซ้ึง สํานึกผิดในความไมดีของตัวเอง เขากลาว
คําขอโทษภรรยา และขอคืนดี แตวรินทร ยังทําใจไมได และยื่นเงื่อนไขวา ถาพบลูกเม่ือไร คอยมาคุยตกลง
กัน แตในใจลึกๆ น้ัน เธอรูสึกสงสาร และเห็นใจสามี ท่ีตางก็ตองสูญเสียลูกสาวสุดท่ีรักไป อยากกลาว
คําพูดท่ีอัดอ้ันตันใจ มาเปนเวลานาน อยากยกโทษใหเขา อยากใหเขามีโอกาสแกตัว แตมันก็เปนแค
ความคิดของเธอแตเพียงผูเดียว 

วรินทร เดินจากไปดวยนํ้าตานองหนา ขณะท่ี ดาบนนท เดินคอตกดวยความเสียใจ ไปท่ีรถของเขา 
เสียงระเบิดดังข้ึนสน่ันหวั่นไหว ท่ีรถของ ดาบนนท ขณะท่ีเขากําลังไขกุญแจเปดประตูรถ ชิ้นสวน

ของรถกระเด็นกระดอนไปทุกทิศทาง เพลิงไหมลุกทวมรถท้ังคัน. 
 

จบ 
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