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ดิบ โหด เถื่อน (Hijack) 
องค 1  

ภาพเหตุการณ ภายในบริเวณ บอนพนัน สิงหพนันตางพากันสนุกและเพลิดเพลิน กับการเลนพนัน 
ทามกลางเหลาหญิงสาวท่ีมาใหบริการ ในบรรดาเหลานักพนัน มี เอก เตวิช กานต รวมอยูดวย 

จากการสนทนากัน ภายในหองพัก ทราบวา เอก เตวิช กานต เปนนักแสวงโชคจากการพนัน ท้ัง
สามตางเขาไปเสี่ยงโชค ท่ีบอนใหญแหงน้ี โชคเขาขาง เอกเลนไดเงินเกือบสิบลานบาท สวน เตวิช กับ 
กานต เลนพนันจนหมดตัว จึงทําใหเห็นธาตุของคนท้ังสาม เอก เปนคนคอนขางสุภาพ สุขุม เตวิช มีนิสัย
เจาชู กานต เปนคนคอนขางราเริง พูดมาก เอะอะโวยวาย  

ระหวางท่ีพวกเขา เลนพนันอยูในบอน เอก เพียงผูเดียวท่ีมีโอกาสพบ พูดคุยกับ ดารินทร สาวเสี่ยง
โชคอีกผูหน่ึง เอก เขาตีสนิทดวย โดยท่ี ท้ังสองก็ไมรูประวัติ และท่ีมาของกันและกัน เอก หลงเสนหเธอเขา
แลว และเธอก็แสดงความพอใจ ในความหลอและเงินของเขา 

ไมนาน สิ่งท่ีนักพนันท้ังสามคน คิดเหมือนกันตอนน้ี คือ รูสึกอ่ิมตัวกับการอยูท่ีน่ี จึงตัดสินใจ
เดินทางกลับบาน ในวันรุงข้ึน เตวิช กับ กานต มีเงินติดตัวนิดหนอย จึงขออาศัยน่ังรถของ เอก กลับดวย 

ระหวางหยุดพักท่ีปมพนํ้ามันแหงหน่ึง เตวิช กับ กานต คิดแผนทรยศรวมกัน ท่ีจะปลนเอาเงินของ
เอก มาแบงกัน เอก ไมรูแผนทรยศของเพื่อน แตเขาก็ไมประมาท กอนหนาน้ัน เขาใหชางท่ีอูลับๆ แหงหน่ึง
ปรับแตงภายในรถ ใหสามารถซุกซอนเงินท่ีเลนมา  

องค 2  
รถยนต พาพวกเขา เขาไปพักท่ีโรงแรมแหงหน่ึง ยานชานเมือง 
ตกดึก เอก สงเงินให เตวิช กับ กานต ออกไปซื้อเหลาและกับแกม มาด่ืมกินกัน ระหวางทาง เตวิช 

กับ กานต พบหนุมอันธพาลสองคน กําลังลวนลาม สาวงามผูหน่ึง จึงเขาชวยเหลือไว หลังจากน้ัน ท้ังเต
วิช และ กานต เกิดอารมณพิศวาทสาวสวยผูน้ี เธอบอกวา เธอชื่อ ดารินทร ท้ังสอง ตางแยงพากัน 
ชักชวนเธอเขาไปพักในโรงแรม หวังรวมหลับนอนดวย ดารินทร ไมแสดงอาการขัดขืนแตอยางใด 

เม่ือคนท้ังสาม เปดประตูเขาไปในหองพัก กอนท่ี เตวิช จะแนะนําใหเพ่ือนรูจักกับสาวสวยผูน้ี เอก 
กลับเปนฝายทักทายเธอกอน ทามกลางความพิศวง ของท้ังดารินทร เตวิชและกานต เอกเลาความเปนมา
ใหเพ่ือนฟง เพ่ือคลายความสงสัย คนท้ังสี่ จึงหัวเราะเหมือนคนคุนเคยกัน ดารินทร เริ่มรูสึกอบอุนใจมาก
ขึ้น ท่ีสามารถเขากับชายท้ังสามคนน้ีได 

ตลอดท้ังคืน ดารินทร หาวิธีเอาตัวเองรอด จากการคุกคามทางเพศ ของชายท้ังสามคน ดวยการ
ชวนรองเพลง และเลาเรื่องราวของตัวเอง ใหอีกฝายฟง จนดึกด่ืน เอกรูสึกมึนมากเปนพิเศษ ดารินทร ยัง
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มีสติดีอยูมากกวาทุกคน จึงลากตัวเขาเขาไปในหองนอน เอกพยายามจะรั้งตัวดารินทรไว แตดวยฤทธ์ิสุรา 
และอะไรบางอยาง ทําใหเขาหลับไปเสียกอน 

ดารินทร ออกมาจากหองของเอก ก็พบวา เตวิช กับกานต ก็หลับฟุบไปกับโซฟาเชนกัน ตกลงคืนน้ี 
ไมมีใครไดรวมรสพิศวาทสาวหนาใสผูน้ีเลยสักคน เพราะฤทธ์ิสุรา ดารินทรเอง แมจะรูสึกมึนๆ แตสติยังดี
อยู ยิ้มอยางมีเลศนัย  

เม่ือเห็นวาทุกคนหลับแลว ดารินทร รวบรวมสติ และบอกกับตัวเองวา เธอควรรีบทํางานของเธอให
เสร็จ ดารินทร แอบคนดูกระเปา ของพวกเขา พบถุงเงิน เปนธนบัตรไทย มีมูลคาหลายสิบลานบาท ดา
รินทร ตาพองโต เธอตัดสินใจทําอะไรบางอยางในคืนน้ี 

[FORWARD SCENE] 

ดารินทร ควากระเปาเงินทุกใบ เดินโซเซเล็กนอย ยองออกจากโรงแรม พรอมดวยกุญแจรถของเอก 
ลากกระเปาใสในรถ เปดประตูเขาไป สตารทรถ แตรถไมติด ดารินทร รูสึกเปนกังวล สตารทซ้ําอีกสามครั้ง 
ก็ไมติดอีก เธอโมโหมาก ควากระเปาเงินท้ังสามใบ ผละจากไปในความมืด ขณะท่ียังตัดสินใจวาจะทํา
อยางไรตอไป ก็มีรถเกงคันหน่ึง วิ่งมาจอดใกลๆ ชายสองคน เปดประตูรถลงมา เม่ือเขามาใกลๆ ดารินทร 
จําไดวา เขาคือ เชนกับเมง ชายสองคนท่ีพยายามจะขมขืนเธอ เม่ือตอนหัวคํ่า เธอท้ังตกใจและแปลกใจ ท่ี
เห็นเขาสองคน กอนท่ีจะหลบไปทางอ่ืน เชนกับเมงก็เขามาประชิดตัว ควาขอมือไว ดารินทร ไมมีทีทาจะขัด
ขืน เพราะเธอรูจักสองคนน่ีดี เม่ือตอนหัวคํ่า เธอก็จางเชนกับเมงน่ีแหละ แสรงจะขมขืนเธอ เพ่ือใหเตวิชกับ
กานตชวยไว เพราะตองการจะตีสนิทดวย แตดารินทรสังเกตพฤติการของพวกเขา เธอก็รูสึกอุนใจขึ้น 
เพราะพวกเขายังไมรูวาในกระเปาคือเงิน เธอก็ตอรองให เชนกับเมง พาเธอไปท่ีอ่ืน เพ่ือแลกการรวมรักกับ
เธอ ชายสองคนตกลง  

ดารินทรเขาไปน่ังเบาะหลังกับเชน เมงขับรถออกถนนใหญไป เหมือนรูใจเพื่อน จึงพาแวะท่ีเปลี่ยว
ขางทางแหงหน่ึง เชนทนไมไหวจึงขอรวมรักกับเธอ ดารินทร ขัดขืน แตดวยฤทธ์ิสุราและยาปลุกเซ็กซ ท่ี
เชนเอามาใชกับดารินทร โดยท่ีเธอไมรูตัว  

เวลาผานไปจนเกือบจะรุงสาง เมงจึงขับรถออกถนนใหญไป เชนกับดารินทรรูสึกตัว เชนสงสัยวาใน
กระเปาคืออะไร จึงขอดู ดารินทรพยายามปกปองกระเปา เกิดการยื้อแยงและตอสูกัน เมงไมสามารถบังคับ
รถได ถึงทางแยก รถบรรทุกขยะของเทศบาล วิ่งตัดหนามาพอดี เมงพยายามจะบังคับรถใหเบี่ยงหลบ แต
ไมพน เกิดการปะทะกันอยางแรง รถปกอัพพลิกหงายสามตลบ เงินในกระเปาปลิววอนท่ัวทองถนน 

เม่ือเหตุการณสงบลง ฝนก็เริ่มตกหนัก ภายในซากรถท่ีหงายทองอยูกลางถนน ดารินทร เริ่มรูสึกตัว 
มองสํารวจไปรอบๆ เห็นเชนกับเมง ตายจมกองเลือด เธอพยายามจะขับแขนขารูสึกลําบาก รางกายเร่ิม
เปยกโชคดวยนํ้าฝน สติขณะนั้น เหมือนมีคนมาฉุดกระชากแขนใหออกจากตัวซากรถ 

[BACK TO PRESENT] 
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ดารินทร งัวเงียตกใจตื่น เอกดึงแขนใหเธอลุกข้ึน ไปกินขาว กอนท่ีจะเดินทางตอ ดารินทรเพ่ิงรูตัว
วา เม่ือคืนเธอนอนหลับเปนตาย มาตื่นเอาตอนบาย หลับสนิทเหมือนมีคนมาวางยา เธอเก็บความสงสัยน้ี
ไว พยายามทบทวนเหตุการณกอนหนาน้ี แตก็ยังหาคําตอบไมได วันน้ีฝนตกตั้งแตเชาจนถึงบาย และก็ยัง
ไมหยุด ทําใหรูสึกวามันมืดเร็วกวาปกติ 

คนท้ังสี่ ออกไปทานอาหารเชาท่ีทางโรงแรมจัดไวให จากน้ัน ตางก็แยกยายกันไปเก็บของเตรียม
ออกเดินทาง ระหวางน้ัน ดารินทร แอบไดยิน เตวิช กับ กานต วางแผนรวมกันขโมยเงินของเอก กอนท่ี
แผนชิงเงินจะเร่ิมเพียงสามนาที ดารินทร ตัดสินใจแอบกระซิบบอกใหเอกรูตัว แตก็สายเกินไป คนท้ังสาม 
ตางยิงตอสูกันชุลมุน ชวงหนึ่งของการตอสู กานต พลาดทา และกําลังจะถูกเอกยิง เขาจึงเสี่ยงชีวิต ดวย
การกระโดดควาปน เพ่ือยิงสวนกลับ แตเขาคิดผิด เพราะเอก ก็รอทีอยูแลว แตยังไมทันไดยิง เอกถูก “มือ
ลึกลับ” ยิงเขาท่ีจุดสําคัญ จนแนน่ิงไป  

เตวิช ควากระเปาเงินสองใบ อีกใบหน่ึงอยูท่ีกานต และเขาก็ไมลืมท่ีจะควากุญแจรถของเอกไปดวย 
พวกเขา รีบเดินตรงไปท่ีรถ ยัดกระเปาเงินไวท่ีเบาะหลัง เตวิชเปนคนขับ หลังสตารทรถ เขาก็เห็นดารินทร 
วิ่งกระหืดกระหอบตามออกมา ดวยอาการตกใจ และขออาศัยไปดวย พวกเขาไมรูเลยวา ท้ังหมดน่ีเปนแผน
ของ ดารินทร ใหพวกเขาฆากันเอง 

ขาวการยิงตอสูกัน ท่ีโรงแรม แพรสะพัดไปท่ัวท้ังโรงพักสถานีตํารวจ 
ในระหวางขับรถหนีออกจากโรงแรมมาไดสักระยะหน่ึง เตวิช กับ กานต โตเถียงกัน ในสวนแบงของ

เงิน ดารินทร แสรงทําทีพูดหวานลอมไมใหพวกเขาทะเลาะกัน แตไมสําเร็จ กลับเปนการเพิ่มแรงยั่วยุความ
แตกราวหนักข้ึน 

เตวิช หยุดรถ ณ ท่ีเปลี่ยวบนเนินเขาแหงหน่ึง พวกเขาลงจากรถ ทะเลาะกันตอ เตวิชรอทีอยูแลว 
จึงใชปนเล็งไปท่ีหนาผากของ กานต กานต ก็ทําเชนเดียวกัน ดารินทร เห็นแสงไฟรถยนตวิ่งมาแตไกล 
พรอมเสียงสัญญาณไซเรนของรถตํารวจ จึงลงจากรถ ขอรองใหท้ังสองหยุดยิง กานตยังลังเล แตเตวิช
เหน่ียวไกปนกอน กระสุนวิ่งเขาเจาะ บริเวณหนาผากของกานต ลมนอนจมกองเลือด รถตํารวจใกลเขามา 
เม่ือเห็นวา สถานการณเปนอยางน้ี จ้ิงจอกสาวเจาเลห ก็ออกฤทธ์ิ ควาปนท่ีเตรียมไวตั้งแตแรก จอไปท่ีหัว
ของ เตวิช เขารูสึกแปลกใจ และนึกไมถึงวาจะเกิดเหตุการณแบบน้ีกับเขา 

ภาพเหตุการณ เม่ือคืนน้ี ดารินทร เปนแคหญิงสาวผูนารักนาสงสาร กําลังจะถูกทําราย แตบัดน้ี มัน
กลับกันอยางสิ้นเชิง 

แผนการทุกอยางของดารินทร ถูกเปดเผย เตวิช ยอนภาพเหตุการณ ชวงท่ีพวกเขายิงตอสูกับเอก 
เขานึกข้ึนไดวา “มือลึกลับ” ท่ียิงเอก ท่ีแทเปนมือของ ดารินทร น่ันเอง แตทุกอยางก็สายเกินไป ดารินทร 
ลั่นกระสุนสามนัด สงเตวิช ลงไปนอนจมกองเลือด จากน้ันก็รีบเขาไปในรถสํารวจเงิน ทุกอยางอยูครบใน
กระเปาท้ังสามใบ แลวขับรถหนีตอไป กอนท่ีตํารวจจะตามมาทัน 
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รถตํารวจสายตรวจที่วิ่งตามมา เห็นรถยนตคันหน่ึง ขับออกไปอยางเรงรีบ ดูมีพิรุธ จึงขับตามไป
อยางรวดเร็ว 

ดารินทร เหยียบคันเรง พารถตัดเขาถนนผานชุมชนอีกคร้ัง เม่ือตอนใกลสวาง ถึงทางแยก 
รถบรรทุกขยะของเทศบาล วิ่งตัดหนามาพอดี ดารินทร เหยียบคันเรงแรงสุด บังคับรถวิ่งตัดหนารถบรรทุก
ขยะพนไปไดอยางหวุดหวิด เธอมองท่ีกระจกหลัง แตรถตํารวจท่ีไลตามมา กลับเปนฝายรับแรงกระแทก
ปะทะกับรถบรรทุกขยะคันน้ันแทน จนลมระเนระนาด ไมเหลือรถตํารวจคันใดจะตามมาทัน ดารินทร ถอน
หายใจโลงอก 

องค 3  
ตอนค่ําของวันถัดมา ดารินทร ขับรถเขาไปพักในโรงแรมเล็กๆ แหงหน่ึง เธอรูสึกสบายใจ ขน

กระเปาเงินสามใบ เขาไปในหองพัก ทันทีท่ีเปดประตูเขาไป เอก ก็น่ังรอท่ีโซฟา อยูกอนหนาแลว ดารินทร 
ตกใจมาก จนผงะถอยหลังไปชนเคานเตอร แกวหลนแตก และทรุดตัวลงน่ังท่ีเกาอ้ี สอบถามความเปนมา
ของเหตุการณท้ังหมด 

กอนอ่ืน เขาตอบขอสงสัยของดารินทรกอนวา เขาตามเธอพบเพราะสัญญาณวิทยุนําทาง ท่ีเขาแอบ
ซอนไวในกระเปาเงินท้ังสามใบ 

เอก รูแผนการทุกอยางของดารินทร แตเขาไมพูด เขาถือคติวา ศัตรูของศัตรู คือมิตร เทากับวา  
ดารินทร ชวยกําจัด เพ่ือนทรยศใหโดยไมตั้งใจ และเขายังบอกอีกวา ลีลาทารวมรักของดารินทรน้ัน 

ชั่งนาประทับใจจริงๆ ตอนท่ีเขาใสยาปลุกเซกสใหเธอด่ืมกอนเขานอน ดารินทร รูตัววาเสียรูเอก จึงชวนคุย
เรื่องท่ีเขาถูกยิง ซึ่งเธอกัดริมฝปาก คิดในใจวา นาจะยิงซํ้าใหตายซะตอนน้ัน เอกเลาวาท่ีเขายังไมตาย 
เพราะปองกันตัวไวแลว ดวยเสื้อเกาะ  

เขาใจเย็น ชวนดารินทรอยูตอ และบอกวา เขาจะแบงเงินใหเธอกระเปาหน่ึง ดารินทร รูสึกวา เธอ
เห็นโอกาสท่ีจะกาวคืบไปขางหนาไดอีก จึงตอบตกลง 

รุงเชา เอกเดินออกจากโรงแรม พรอมกระเปาเงินสามใบ เดินตรงไปท่ีรถ แลวขับออกไป ทามกลาง
เสียงกรีดรองของแมบานโรงแรมไวเบื้องหลัง แมบานวิ่งออกจากหองไป ท้ิงศพหญิงสาว  

ดารินทร นอนตายคาอางอาบนํ้า 
เอก ไดท้ังรถและเงินของเขาคืนมา เขาขับรถกินลมอยางสบายใจ ตรวจสอบเงินในกระเปาอยาง

ละเอียดถี่ถวน และไมลืมท่ีจะเปดดูเงินในชองลับ ท่ีเขาซอนเงินไวดวย วามันยังอยูดีหรือไม เขามองเห็นมัน 
... ทันทีโดยไมคาดฝน มันตรงทางแยกพอดี รถบรรทุกคันหน่ึงวิ่งเขาชนปะทะดานขางของคนขับ โดยไมทัน
รูตัว รถปกอัพของเอก พลิกคว่ําหงายหลายตลบ เงินในกระเปาปลิววอนท่ัวถนนรับกับแสงอาทิตยยามเชา 

เม่ือเหตุการณสงบลง ศพของเอก นอนลืมตาตายคาพวงมาลัยรถ รางชุมโชคไปดวยเลือด รถตํารวจ
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สายตรวจคันหน่ึง วิ่งตามมาเห็นเหตุการณ จึงหยุด และลงไปสํารวจดู เงินปลิวหลนกระจัดกระจายท่ัวทอง
ถนน เขาฝาเขาไปตรวจสภาพในรถ เห็นคนตาย และพบถุงอีกใบหน่ึงซุกซอนอยู และเปดมันดู ตํารวจผูน้ีมี
ดวงตาลุกวาว เขาจึงควาถุงใบน้ันไป กอนท่ีรถตํารวจหนวยเสริม จะตามมาถึงท่ีเกิดเหตุ เพ่ือทํารายงาน
เสนอผูบังคับบัญชาตอไป 

ภาพนักขาวหญิง รายงานสด เหตุการณอุบัติเหตุในคร้ังน้ี 
ในผับแหงหน่ึง ภาพนายตํารวจนอกเครื่องแบบ (คนท่ีพบกระเปาเงิน) กําลังสนุกสนาน กับการด่ืม 

แจกเงิน ใหบรรดาเหลาสาวงามที่มาน่ังบริการ พรอมกับกดเบอรโทรศัพ พูดเรื่องจางมือปน ใหไปทํางาน
อยางหนึ่งให ดวยคาจางท่ีเขาไมอาจปฏิเสธได 

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

แนวคิดของเรื่อง (theme) 

เงินท่ีไดจากการพนัน มักมีซาตานซอนอยู ผูใดครอบครองมัน ผูน้ันยอมเดือดรอน และถูกพิษแหง
ความห่ืนกระหาย โลภ หลง มัวเมา เขาครอบครอง คนดี กลายเปน คนเลว คนถูก กลายเปน คน
ผิด สัตวปา กลายเปน สัตวนรก 

แนวภาพยนตร (genre) 

ฆาตกรรม แอ็คช่ัน (crime–action) 

เรื่องยอ (synopsis)  

เอก เตวิช กานต เปนนักแสวงโชคจากการพนัน ท้ังสามตางเขาไปเสี่ยงโชค ท่ีบอนใหญแหงหน่ึง 
เตวิช กับ กานต เลนพนันจนหมดตัว สวนเอก โชคดี เลนไดเงินหลายสิบลานบาท ระหวางน้ัน 
เอก รูจักกับ ดารินทร และเขาตีสนิทดวยพวกเขาเบื่อท่ีน่ี จึงชวนกันกลับบาน 
เอก ตัดสินใจซื้อรถยนตสวนตัว และตกแตงพิเศษไวคันหน่ึง เปนพาหนะเดินทางกลับบาน โดยมีเต
วิช กับ กานต น่ังไปดวย พวกเขาเขาไปพักท่ีโรงแรมแหงหน่ึง ดารินทร คิดวาคนพวกน้ีเปนนัก
พนันนาจะมีเงิน จึงวางแผนตีสนิทดวย เพ่ือหาชองทางขโมยเงิน ขณะนี่ เตวิชกับกานต ก็
วางแผนขโยมัยเงินของเพื่อนดวยเชนกัน แตดูเหมือนวา เอกรูเรื่องเหลาน้ีดี เขาจึงหาทางปองกัน
ไวลวงหนาแลว  
ดารินทร วางแผนใหพวกเขาฆากันเองกอน เพ่ือชิงเงินพนันน่ันทีหลัง แตในท่ีสุด เธอก็จบชีวิตของ
ตัวเอง ดวยนํ้ามือของคนท่ีเธอคิดวา กําจัดเขาไปแลว สวนเจาของเงินท่ีแทจริง ก็กลับไมไดใชเงิน 
เพราะประสบอุบัติเหตุตายเสียกอน ปลอยใหเงินกอนโตน่ัน วนเวียนอยูในเสนทางของปศาจตอไป 
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