บทโครงราง (Story Outline)
ภาพยนตร เรื่อง “เหยื่อบาป” (Lucky Prey)
ผูเขียน: สูดิน ชาวหินฟา โทร. 08–9644–1048
ความยาวเรื่อง: 100 นาที
วัน เดือน ป: 16 กุมภาพันธ 2556
แนวคิดของเรื่อง (theme) : คดีอาชญากรรมที่เกี่ยวกับเด็ก เชน การลอลวงเด็ก การทารุณกรรมเด็ก
การลักพาเด็ก มักเกิดกับเด็กที่หนีออกจากบาน และติดยาเสพติด เด็กพวกนี้ สวนใหญมาจาก ครอบครัวที่
ขาดความอบอุน โดยเฉพาะครอบครัวที่มีปญหาความขัดแยงระหวางสามีกับภรรยา จากความขัดแยง
ธรรมดา จนถึงขั้นหยาราง ปญหาเหลานี้ เปดชองทางใหพวกมิจฉาชีพ กอคดีตางๆ ที่เกี่ยวกับเยาวชน
เหลานั้น.
แนวภาพยนตร (genre) : อาชญากรรม แอ็คชั่น ชีวิต (crime | action | drama)
ประโยคหลัก (premise): อะไรเปนเหตุให ดาบนนท ตองสูญเสีย ลูก และ เมีย และเขาจะตองทํา
อยางไร เพื่อใหไดลูกและเมียกลับคืนมา เปนครอบครัวเหมือนเดิม.
เรื่องยอ (synopsis):
ดาบตํารวจตรี นนท มีนิสัยขี้โมโห จนลูกเมียไมอยากเขาใกล ทําใหเขาตองสูญเสียภรรยา และลูกไป
โดยภรรยาขอหยา เพราะทนไมไดกับพฤติกรรมทํารายลูกจนพิการ แตเขาก็รักลูกของเขามาก เขาจะทํา
อยางไร เมื่อลูกของตัวเอง ถูกโจรลักพาไป

โครงสรางเรื่อง (Plot Structure)
องก 1 เริ่มเรื่อง (เวลา 10 นาที)
ที่สุสานรถเกาแหงหนึ่ง ดาบนนท กับ ผูกองมนตชัย พรอมดวยตํารวจอีก 3 นาย กําลังยิงตอสูกับ
กลุมคนราย แกงคลักพาเด็ก จํานวน 3 คน ซึ่งมีอาวุธสงคราม
ตํารวจทั้งโรงพัก ตางสับสนวุนวาย วิทยุประสานงานกัน เรื่องการสกัดจับคนราย นักขาว ก็นําเสนอ
ขาวสด อยางไมลดละ
ชื่อภาพยนตร และ ไตเติล: เหยื่อบาป
ภาพที่ดาบนนท เห็น; คนรายคนหนึ่ง (เบิ้ม) กําลังอุมลักพาเด็กผูหญิงไป ทําใหดาบนนท เผลอไลตาม
ไป เพราะเขาใจวา เปนลูกสาวตน ภาพที่คนราย เห็น; คนราย (เบิ้ม) ผูกใจเจ็บ ที่ถูกจานนททํารายและจับสง
เขาคุก ความที่เปนคนใจรอน ดาบนนท จวนเจียนเกือบพลาดทา จากการยิงตอสูกับคนราย โชคดีที่ ผูกอง
มนตชัย ชวยยิงสกัดไวทัน
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ขณะตอสู ทั้งคูโตเถียงกัน เรื่องเด็กถูกคนรายอุมไป ผูกองมนตชัย พูดตะโกนใหสติ วานั่นเปนภาพ
หลอน แตดาบนนท ยังไมเชื่อ
ภาพในอดีต โถมทุมเขามาในหัวของ ดาบนนท ไมขาดระยะ ดาบนนท กับ ลูกสาววัย 3 ขวบ ที่สนาม
เด็กเลนในงานเทศกาล ดาบนนท ขัดแยงกับภรรยา เรื่องลูก ดาบนนท แสดงโทสะกับภรรยา จนภรรยาทน
ไมได จึงขอหยา ดาบนนท เห็นลูกสาวหนีออกจากบาน.
จุดหักเห 1: (main plot point 1st)
การตอสูกับคนราย ยังดําเนินไปไมขาดระยะ ดาบนนท เกิดภาพหลอน เห็นลูกสาว ยืนอยูทามกลาง
การตอสู และเรียกใหพอไปชวย ทําใหดาบนนท ตัดสินใจวิ่งออกไป ดวลกับคนรายอยางไมยั้งมือ แตคนรายก็
ตอบโตอยางรุนแรงเชนกัน ผูกองมนตชัย เห็นวาดาบนนท อยูในอันตรายยิ่ง จึงตัดสินใจออกไปชวย ระดมยิง
สกัด แลวลากเอาตัวดาบนนท ใหพนจากวิถีกระสุนออกมาได เปนที่นาอัศจรรย ดาบนนท ถูกยิงที่บริเวณตน
แขนเปนรอยถากเทานั้น
ผูกองมนตชัย จึงตอวา ดาบนนท ทําอะไรไมยั้งคิด และวา เวลามันลวงเลยมาเปนสัปดาหแลว ที่ลูก
สาวของดาบนนท ถูกโจรจับไปอยางไรรองรอย ปานนี้ลูกสาวของดาบนนท อาจตายไปแลวก็ได แตดาบนนท
ยังทําใจไมได
ผลการตอสู ตํารวจวิสามัญฆาตกรรม คนรายไป 2 คน (มีนา กับ เมง) อีกสองคน (เบิ้ม กับ บาหลี)
หลบนีไปได โชคดีที่ยังจับกุมคนรายที่เหลืออีกหนึ่งคนได (ชาลี) จึงควบคุมตัวกลับโรงพัก
เบิ้ม โกรธแคน ดาบนนท เพิ่มขึ้นเปนสองเทา ที่ทําใหเขาตองมาสูญเสีย คนรักของตัวเองไป (มีนา)
และลูกสมุนคนสําคัญไปอีกคน (เมง) เขาสัญญากับตัวเองวา เขาจะตองชําระบัญชีแคนใหได
นักขาวรายงานขาวอาชญากรรม ที่โรงพัก รอยเวร สวส. กับ ดาบนนท กําลังสอบสวนคนรายที่จับมา
ได ดาบนนท ใชความรุนแรง (ตามนิสัยขี้โมโห) กับผูตองหา จนทําให ผูกองมนตชัย เกรงจะเสียภาพตํารวจ
จึงใหยุติการสอบสวนไวกอน และเรียนก ดาบนนท ไปอบรม แลวสั่งใหลาพักงานสักระยะหนึ่งกอน จนกวาจะ
สงบอารมณไดปกติ

องก 2 ดําเนินเรื่อง (เวลา 65 นาที)
เหตุการณกอนหนานี้ เมื่อ 5 ปที่แลว
จานนท ตํารวจตงฉิน โชคดีที่ไดนายดี สนับสนุนใหเขากาวหนาในอาชีพ ทําใหเขามีสถานภาพที่มั่นคง
มีภรรยาที่รัก มีบานหรู และ มีรถยนตที่ถูกใจ
เพื่อนๆ ตํารวจทุกคน รูดีวาเขาเปนคนเจาอารมณ ขี้หงุดหงิด โดยเฉพาะตอนเมา เขาจึงถูก
ผูบังคับบัญชา และเพื่อนตํารวจ ตักเตือนบอยๆ
หลังจาก จานนท ไดลูกสาวคนแรก ด.ญ.แพรพิสุทธิ์ หรือ นองแพร เขาก็สอบเลื่อนตําแหนง เปนนาย
ดาบตํารวจตรี และเปนดาบตํารวจที่มีอายุนอยที่สุดขณะนั้น และ 3 ปถัดมา วรินทร ภรรยาของเขา ก็เติม
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ชีวิตที่สมบูรณใหแกเขา เธอใหกําเนิดลูกชายที่นารัก เปนรางวัลชีวิต ในขณะที่ เขาก็ใหรางวัลในความสําเร็จ
ของตัวเอง ดวยการเปลี่ยนรถยนตคันใหม เปนรถที่เขาหวังที่จะครอบครองมันมาหลายป และวันนี้ เขาก็
บรรลุเปาหมายในชีวิตอีกขั้นหนึ่ง
ดาบนนท เฝาทะนุถนอมรถคันนี้ ดุจลูกชายคนที่สอง โลกสวนตัวของเขากลับมาอีกวาระหนึ่ง ดาบ
นนท มักจะคุยโออวดกับเพื่อนตํารวจเสมอ ถึงชัยชนะ ที่สามารถครอบครองรถยนตรุนนี้ได สิ่งที่ยืนยันวา
ดาบนนท รักและหวงแหนรถของเขามาก คือ เขาควบคุมอารมณโทสะไมอยู ปรี่เขาทํารายคูกรณี ที่ขับรถไป
เฉี่ยวชนรถของเขาโดยไมตั้งใจ
ค่ําวันหนึ่ง ดาบนนท นํารถคูใจ ออกมาลาง ทําความสะอาด และซอมบํารุง ในขณะที่ นองแพร ลูก
สาวที่นารัก และกําลังซุกซน มาชวย พอลางรถ สวนวรินทร มัวแตดูแลลูกชายคนเล็ก ไมมีใครคาดคิดวา
ความซนของลูกสาว จะเปนเหตุพลิกผัน ใหดาบนนท ตองทําในสิ่งไมคาดคิด
ระหวางที่เขา มุดไปใตทองรถ เพื่อใชประแจขันน็อตตัวหนึ่ง เขาก็ไดยินเสียงดังคลายมีของแข็ง ขีดที่
ตัวถังขางรถ เขารีบรุดถอยออกมา เพื่อดูวา มันเกิดอะไรขึ้น เขาแทบไมเชื่อสายตาตัวเองเลยวา ลูกสาวจอม
ซน กําลังใชกอนหิน ขีดเขียนอะไรบางอยาง ที่ขางตัวถังรถ เขารูสึกเจ็บแปลบเขาที่หัวใจ
และนั่นคือ ประกายไฟอารมณโกรธไดลุกโพลงขึ้นมา โดยที่เขาไมสามารถควบคุมได ดาบนนท ควา
ประแจ เดินเขาไปหาลูกสาว พรอมตะคอกถามวา ใชมือขางไหนขีดรถพอ จากนั้นเขาก็กระหน่ําตีไปที่มือของ
เด็กนอยผูนาสงสาร ทามกลางเสียงรองจาดวยความเจ็บปวด เขาตีไปกี่ครั้งไมไดนับ จนกระทั่ง วรินทร รีบวิ่ง
ออกมาดู และรีบอุมลูกสาว ออกมาจากเหตุการณ
หลังจากสติกลับคืนมา เขาจึงรูวา ที่มือของลูกสาวชุมโชกไปดวยเลือด และลิ่มเนื้อ เขารูสึกแนนิ่งไป
ชั่วขณะ ไมไดยินแมเสียงร่ําไห และคําดาทอ ของวรินทร ดาบนนท ไมเถียงภรรยาแมแตคําเดียว เขาและวริ
นทร จึงรีบพาลูกสาวไปโรงพยาบาล ปลอยใหลูกชายคนเล็กอยูกับพี่เลี้ยงตามลําพัง
เมื่อถึงโรงพยาบาล เขารีบพาลูกไปที่หองฉุกเฉินทันที … เขารูสึกเสียใจอยางสุดซึ้ง เจ็บปวดในหัวใจ
มากยิ่งกวาครั้งใดๆ เมื่อหมอบอกวา หมอจําเปนตองตัดนิ้วที่เละๆ ของลูกสาวทิ้งไป 2 นิ้ว.
ดาบนนท อยากเอยคําขอโทษ วรินทร แตแคคําขอโทษ มันคงไมเพียงพอ สําหรับตราบาปที่เขาทําไว
กับลูก
คืนนี้ วรินทร ขอนอนเฝาลูกที่โรงพยาบาล สวน ดาบนนท ขับรถกลับไปบาน เพื่อดูแลลูกชายแทน
ตลอดทั้งคืน เขานอนไมหลับเลย กับสิ่งที่เขาทําลงไป
รุงเชา กอนที่ ดาบนนท จะขับรถออกไปรับลูกสาว และ ภรรยา ที่โรงพยาบาล เขาแทบหัวใจสลาย
เหมือนฟาดินรุมกันลงโทษเขา เมื่อสายตา มองไปเห็นลายมือหยักๆ ขางตัวถังรถ เขียนขอความวา “รักพอ”
...
เมื่อครบกําหนดพัก ผูกองมนตชัย เรียกดาบนนท ใหกลับเขาทํางานตามปกติ และใหไปสอบสวน เด็ก
วัยรุนชายหญิงที่ติดยา จํานวน 2 คน ที่จับมาได เขาแสดงอาการรุนแรงกับเด็ก ตามนิสัยเคยชิน จนเด็ก
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วัยรุนผูหนึ่ง เตือนวา ทําไมจึงทํารุนแรง พูดรุนแรงกับเด็กดวย ขณะที่ นักขาวหญิงผูหนึ่ง สังเกตเห็น
พฤติกรรมของ ดาบนนท ทําตอผูตองหา ผูกองมนตชัย เห็นวา ดาบนนท ยังมีปญหาทางจิต จึงเขามายุติ
ไมใหดาบนนทสอบสวนเด็กอีกตอไป เขาถูกผูกองมนตชัย เรียกไปตําหนิเปนการสวนตัว โชคดีตรงที่ เขาเปน
ตํารวจที่ดี กลาหาญ ซื่อตรง เสียอยางเดียวที่เปนคนควบคุมอารมณโกรธไมได ดาบนนท รับปากวาจะ
พยายามแกไขนิสัยของตน
เขาเสียใจ กับนิสัยขี้โมโหของตัวเอง จึงออกไปดื่มเหลาที่บารแหงหนึ่ง เขาเลือกอยูอีกมุมหนึ่งของบาร
หางไกลคนอื่นๆ และดื่มคนเดียวจนเมา ในขณะที่อีกมุมหนึ่งเกิดเสียงทะเลาะวิวาทกันตามประสาคนเมา ...
ทําใหดาบนนท นึกถึง นองแพร ลูกสาวของตน ตอนที่ เขาทะเลาะกับ วรินทร ทั้งๆ ที่เขาก็รักลูก แตวรินทร
ไมเชื่อ และทนไมไดกับนิสัยกาวราวของเขา ที่ฝากรอยพิการไวบนมือของลูกสาว เมื่อสองปกอน คราวนี้ เธอ
ทนไมไดอีกตอไปแลว จึงขอหยาขาดจากกัน
ภาพและเสียงทะเลาะตีกันของกลุมคนเมาขางๆ ดังหนักขึ้น ทําใหดาบนนทรูสึกสับสนปนกับความเมา
ของตัวเอง ... ดาบนนท รูสึกโกรธที่ภรรยาขอหยา เสียงทะเลาะ และตบตีกัน ทําใหนองแพรรูสึกกลัว และพูด
ออกมาวา ทําไมพอจะตองดุและรุนแรง นองแพร เสียใจวิ่งหนีออกจากบานไป ดาบนนท โกรธมาก และออก
จากบานไปดวย
กลุมคนเมา ถูกเจาของรานขับไลออกไป ทุกอยางจึงสงบลง ดาบนนท ไดสติกลับมาอีกครั้ง ชวงขาว
20 น. สถานีขาวเสนอขาวความคืบหนา การสืบคดีลักพาเด็กหญิงแพรพิสุทธิ์ หรือนองแพร ลูกสาวของดาบ
นนท และเด็กคนอื่นอีก 4 คน เมื่อไมนานมานี้ ตํารวจจับคนรายไดแลว 1 คน เขาสารภาพ ทําใหตํารวจ
ทราบเบาะแสของแก็งคอันธพาลรายนี้แลว และพยายามติดตามจับกุมหัวหนาแก็งค (เบิ้ม) ตอไป
ขาวนี้ สรางแรงกดดันใหดาบนนท เปนอันมาก เขาทั้งโกรธคนราย และโกรธตัวเอง ที่ยังหาเบาะแส
และจับตัวการยังไมได จึงอาละวาดกับคนในรานดวยความเมา เขาถึงจึงถูกเจาของบาร ขับไลใหกลับบานไป
อีกคน ดาบนนท ออกจากบารเหลาเดินตรงไปที่รถ เพื่อกลับที่พัก ซึ่งเปนบานพักรับรองของสถานีตํารวจ
ที่หนาบานรางกลางปาแหงหนึ่ง เบิ้ม กับสมุนโจร กําลังรวมวงฉลองแสดงความพอใจที่ชวยนายของ
พวกเขาแกแคน ดาบนนท ไดสําเร็จ แตเบิ้มยังทําใจไมได ที่มาสูญเสีย มีนา ไป ทําใหความแคนของเขาเพิ่ม
ทวีขึ้น เพราะดาบนนท ฆาคนที่เขารัก และลูกนองซึ่งเหมือนเพื่อนสนิทไปถึงสองคน เขาจะตองตอบโตใหหนัก
กวานี้
เมื่อดาบนนท ถึงหองพัก กอนนอนเขารวบรวมสติ ทบทวนเหตุการณที่เปนตนเหตุ ใหเขาสูญเสียครั้ง
ยิ่งใหญในชีวิต
...
7 วัน กอนหนานั้น.
ด.ญ.ดีดี้ วัย 7 ขวบ ซึ่งเปนวัยเดียวกันกับ นองแพร ชวนกันออกไปเลนนอกบาน นองแพร จึงขอ
อนุญาต วรินทร ผูเปนแม วรินทรเห็นวาเปนเด็กเพื่อนบาน จึงอนุญาตใหไปออกไปเลนกับเพื่อน เมื่อลูกไป
แลว เธอยังรูสึกสะเทือนใจไมหาย กับเหตุการณที่สามีเจาอารมณ ทํารายลูกจนนิ้วมือพิการ
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ในกลุมเพื่อนๆ ของนองแพร ลวนแตเปนเด็กมีปญหา ด.ช.โอต วัย 9 ขวบ เปนเด็กติดเลนเกม ด.ช.
แบงค 10 ขวบ เปนหัวโจก แอบเอายาเสพติดมาดวย ด.ช.อูดดี้ วัย 6 ขวบ ตัวอวนเห็นแกกิน
ขณะที่พวกเด็กๆ กําลังเลนกัน มีคนรายขับจักรยานยนต มาแอบซุมดู คนราย คนนี้ มีใบหนา
เหมือนกับ คนรายที่ถูกจับมาได (ชาลี) เมื่อสองสามวันกอน
วันตอมา ดาบนนท มาขอคืนดีกับ วรินทร แตเธอยังทําใจไมได พวกเขาจึงมีปากเสียงกัน จนนองแพร
แอบรองไหอยูคนเดียว นองแพร แอบมองทางชองหนาตาง มองเห็นพอแมลูกอีกครอบครัวหนึ่ง ที่แตกตาง
กับครอบครัวของเธออยางสิ้นเชิง
เบิ้ม สั่งกําชับ บาหลี ใหไปเอาตัวเด็กมาใหได
วันรุงขึ้น ด.ญ.ดีดี้ และ ด.ช.อูดดี้ มาตามที่นัดหมาย เพื่อมาชวนนองแพรไปเลนดวยกันอีก ที่เดิม นอง
แพร ตอบตกลงโดยไมรั้งรอ และไมไดบอกแมกอนออกไป
วันนั้น คนราย (มีนา กับ ชาลี) ไดโอกาส จึงขับรถตูออกมาจากที่ซอน กรูกันเขาจับ นองแพร และ
ด.ช.แบงค ไป สวนเด็กคนอื่นๆ หนีรอดไปไดหวุดหวิด
คนราย ปดตาปดปากพวกเด็กๆ พาไปที่บานรางแหงหนึ่ง กลางปา นําไปขังรวมกับเด็กคนอื่นๆ อีก 5
คน รวมเด็กทั้งหมด ที่ถูกจับขัง 7 คน
...
นาฬิกาปลุกตีบอกเวลา 08.00 น. ดาบนนท รีบลุกออกไปทํางาน ... ที่สถานีตํารวจ ผูปกครองเด็ก 4
ราย มาแจงความเด็กหาย รวมทั้ง วรินทร แมของนองแพรดวย ดาบนนท รูสึกเสียใจ เมื่อพบหนาภรรยา
และแคนคนราย ทําใหเขามองหนาวรินทรไมสนิท สายตาของเธอ มันซอนความหมายและความรูสึกหลายนัย
ทิ้งไวใหดาบนนทคิดสับสนอยูหลายวัน
จุดหักเห 2: (main plot point 2nd) ที่บานรางกลางปา นองแพร ถูกจับไปมัดอยูในหองเดียวกับ
เด็กผูชายอีกคนหนึ่ง (ติน ติน) ที่เธอไมรูจัก สวนเด็กคนอื่นๆ ถูกจับแยกไปขังไวอีกหองหนึ่ง นองแพรรูสึก
กลัว จึงรองไห ใหเรียกหาพอกับแม ...
เหตุการณจุดสูงสุดของเรื่อง (climax):
กอนสวาง ที่บานพักตํารวจ (ตอนนี้ ดาบนนท หยากับภรรยาแลว) ดาบนนท ตกใจตื่นที่ไดยินเสียงลูก
สาวเรียกใหชวย แตมันก็เปนเพียงความฝน สักครู มีเสียงเรียกจาก เพื่อนตํารวจดวยกัน ใหรีบไปที่สถานี
ตํารวจ แจงเบาะแสวา มีเด็กจรจัดถูกจับไดอยูนอกเขตรับผิดชอบ มีรูปพรรณคลายกับเด็กที่พอแม มาแจง
ความลูกหายไว
ดาบนนท จึงรีบขับรถออกไป เพื่อไปพบกับเด็กคนนั้น
เบิ้ม ดักซุมดู ดาบนนท ขับรถยนตออกไป
เมื่อไปถึง ดาบนนท แสดงตนกับ สวส.ที่สถานีแหงนั้น และขอเขาพบเด็กชายผูหนึ่ง
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เด็กคนนั้น ชื่อ ตินติน หนาตามอมแมม ถูกจับไดเพราะไปขโมยของกินของแมคาที่ตลาดสด และถูก
นํามาสอบสวน จากการสอบถามเบื้องตน ทําใหดาบนนท รูวา ตินติน คือเด็กที่รวมชะตากรรมกับลูกสาวของ
ตน พวกเขาพากันหนีออกมาจากบานนรกนั้นได

องก 3 สรุปทายเรื่อง (เวลา 25 นาที)
ตินติน เลาตอวา นองแพร เปนเด็กที่มีความเฉลียวฉลาดกวาเพื่อน กอนถูกจับมา เธอแอบหยิบเอา
ตะไบแตงเล็บใสกระเปาเสื้อไปดวย ทําใหเธอสามารถแกะพันธนาการออกไดกอน แลวชวยแกมัดใหเพื่อน
รวมชตากรรมในหองเดียวกัน จนเปนอิสระ พวกเขาวางแผน พากันหนีออกไปจากบานหลังนี้ พรอมดวย
พวกเด็กๆ ทั้งหมด
ตินติน กับ นองแพร หลอกลอใหคนรายสับสน และชวยใหเพื่อนทั้งหมดหนีออกจากบานหลังนั้นไปได
แตไมรูวา เด็กคนอื่นๆ จะเปนอยางไร เพราะตางคนตางหนีไปคนละทาง ตินติน กับ นองแพร หนีมาดวยกัน
ตินติน เลาตอวา ในระหวางหลบหนี พวกเขาไดรูจัก และคุนเคยกัน.
ตินติน เปนลูกของนักธุรกิจ ถูกจับตัวมาเพื่อเรียกคาไถ สวน นองแพร เลาใหเพื่อนฟงวา ไมอยากอยู
บาน พอกับแมทะเลาะกัน พอเปนคนโมโหราย แตพอถูกจับมาครั้งนี้ไป กลับคิดถึงพอ พอเปนตํารวจ เคย
สอนวา ลูกตํารวจ ตองรูจักชวยตัวเอง นั่นคือสาเหตุที่ นองแพร เปนคนออกความคิดที่พาพวกเด็กๆ หนี
ออกจากบานหลังนั้นได
ดาบนนท ไดฟงเรื่องราวแลว ทําใหเขารูสึกเสียใจ จนน้ําตาไหล เพราะคิดถึงลูก และสํานึกในความผิด
ของตน ที่ทําไมดีกับลูกและเมียไว
ดาบนนท จึงถามตอวา เขาหนีรอดมาไดอยางไร แลวนองแพร เปนอยางไร
เมื่อนองแพร กับ ตินติน หนีมาถึงตึกรางแหงหนึ่ง เห็นพวกคนรายแอบตามมา ทั้งสองจึงปรึกษากัน
วา แยกทางกันหนี และตั้งแตนั้นมา เขาก็ไมพบนองแพรอีกเลย สวนตัวเขาหนี และหลบมาจนกระทั่งถูก
ตํารวจที่นี่จับได
ขณะที่ ดาบนนท กําลังสัมภาษณ เด็กชายตินติน ในวาระสุดทาย อยูนั้น ก็มีชายแตงกายเปน
นายตํารวจ เดินตรงไปที่รถของเขา ที่จอดในที่จอดรถของสถานีตํารวจ
นักขาวผูหนึ่ง มาขอทําขาว เพื่อขอสัมภาษณ ผูกํากับ และขอสัมภาษณเด็ก และแลวขาวเรื่องพบเด็ก
ที่ถูกจับตัวไป ก็แพรสะพัดออกไปอยางรวดเร็ว
พอแมของเด็กทั้ง 4 ราย ตางก็ทยอยมาเพื่อสอบถามเบาะแสเรื่องราวลูกของตน ที่ถูกจับไปในคราว
เดียวกัน วรินทร ก็มาเชนกัน
เมื่อดาบนนท พบกับ วรินทร เขารูสึกเสียใจอยางสุดซึ้ง สํานึกผิดในความไมดีของตัวเอง เขากลาวคํา
ขอโทษภรรยา และขอคืนดี แตวรินทร ยังทําใจไมได และยื่นเงื่อนไขวา ถาพบลูกเมื่อไร คอยมาคุยตกลงกัน
แตในใจลึกๆ นั้น เธอรูสึกสงสาร และเห็นใจสามี ที่ตางก็ตองสูญเสียลูกสาวสุดที่รักไป อยากกลาวคําพูดที่อัด
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อั้นตันใจ มาเปนเวลานาน อยากยกโทษใหเขา อยากใหเขามีโอกาสแกตัว แตมันก็เปนแคความคิดของเธอแต
เพียงผูเดียว
วรินทร เดินจากไปดวยน้ําตานองหนา ขณะที่ ดาบนนท เดินคอตกดวยความเสียใจ ไปที่รถของเขา
เสียงระเบิดดังขึ้นสนั่นหวั่นไหว ที่รถของ ดาบนนท ขณะที่เขากําลังไขกุญแจเปดประตูรถ แรงระเบิด
ทําใหชิ้นสวนของรถกระเด็นกระดอนไปทุกทิศทาง เพลิงไหมลุกทวมรถทั้งคัน.
จบ.

แรงบันดาลใจที่คิดเรื่องนี้:
เมื่อไปรวมงานฉลองสมรสของหลานสาว เมล กับ กุง ไดพบกับหลานๆ มากหนาหลาย
ตา แตละคน หนาตาดีๆ บรรจบกับความใฝฝนจะสรางหนังเองสักเรื่อง โดยคิดวา คลัง
ดาราที่จะเลนหนัง คงไมตองไปหาที่ไหน พวกหลานๆ เหลานี้ นาจะพอเลนหนังได จึง
ตองวางโครงเรื่องใหม ใหรองรับญาติๆ ทุกวัย ที่จะเลนหนังเรื่องนี้ได ตั้งใจจะใหเปน
หนังครอบครัวของคนในตระกูล สิงหเรือง ทั้งหมด.
16 กุมภาพนธ 2556
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