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ความรักที่หายไป (Lost Love) 
ฉากเปดเร่ือง 

เมืองรักนิรันดร แหงอาณาจักรนิรันดร (FOREVERLAND KINGDOM) ตั้งซอนทับอยูใน
ดินแดน เนเวอรแลนด (NEVERLAND)แตอยูคนละมิติสัมผัส ประชาชนในเมืองรักนิรันดร มีชีวิตความ
เปนอยู ดวยการบริโภค พลังงานจากความรัก ความรักในเมืองน้ี มีอยูท่ัวไป ประชาชนสามารถบริโภค
ความรัก ผานทอใยสีขาวขุน ท่ีเช่ือมตอระหวางปลายทอดานหน่ึง กับชองตอท่ีอยูดานหลังศีรษะ บริเวณ
ทายทอย กับปลายทออีกดานหน่ึง ท่ีเช่ือมตอกับถังแคปซูล รูปขนมโดนัท ท่ีติดแนบอยูกับหนาอกของแตละ
คน ความรักท่ีบรรจุอยูภายในนั้น จะดูโปรงใส ราวกับวาภายในน้ันวางเปลา 

เม่ือพลังงานความรัก เริ่มเจือจางลง จนถึงระดับหน่ึง ก็สามารถเติมเขาไปใหมได การเจือจางของ
พลังงาน ดูไดจากความโปรงใสของถังแคปซูล หากมีสีขาวขุนอยูในสัดสวนมาก น่ันหมายถึงวา ถึงเวลา
ตองเติมพลังงานไดแลว  

มิฉะน้ัน บุคคลผูน้ัน ก็จะมีอาการเหมือนชายชราผูหน่ึง ท่ีดูซีดเซียว ไรเรี่ยวแรง เหมือนคนขาด
อากาศหายใจ หรือไมก็จะมีอารมณฉุนเฉียว โหดราย ดูนากลัว และทุบทําลายขาวของ แตไมมีอะไร
เสียหาย เพราะการกระทํา ท่ีเกิดจากการขาดพลังงานความรัก เปนเพียงภาพลวงตา ไมมีกําลังเพียงพอ ท่ี
จะทําใหสิ่งของตางๆ พังลงได แมแตเปลือกของไขไก 

หนุมสาวคูหน่ึง พากันเดินเขาไป ในศูนยรับฝากซ้ือขายแลกเปลี่ยนความรัก พรอมดวย แคปซูล
โดนัท โปรงใสสะอาด สังเกตไดจาก หนาปทมวัดคุณภาพและปริมาณ ของพลังงาน อยูในระดับดีเย่ียม 
เพียงไมกี่นาที พวกเขาก็เดินออกมา ดวยรอยยิ้มมีความสุข สวนทางกับ กลุมวัยรุนชายหญิงอีกพวกหนึ่ง 
พากันเดินเขาไปดวยความเรงรีบ แคปซูลของพวกเขา ดูขาวขุนมัว 

ขณะท่ี เด็กหนุมคนหน่ึง กําลังถอดปลั๊กทอท่ีดานหลังศีรษะ เสียบเขากับ ทอตอท่ีชองบริการ เด็ก
สาวอีกผูหน่ึง ถือการดบรรจุเงินอิเล็กทรอนิกสใบหนึ่งในมือ แตะการด เขาท่ีหนาสัมผัสของชองบริการ ท่ี
อยูถัดจาก ชองเสียบทอถายเทพลังงานความรัก หลังจากเติมพลังงานในแคปซูลโดนัท เรียบรอยแลว 

เด็กชายผูหน่ึง กําลังจับตามอง การซื้อขายพลังงานความรัก ของนักธุรกิจสองคน ในท่ีสาธารณะ
แหงหน่ึง พวกเขาแลกเปลี่ยนผลประโยชนกัน ดวยการตอทอพลังงานของกันและกัน และใชการดแตะ
สัมผัสกัน เพ่ือยืนยันการทําธุรกรรม ทุกอยางดูเปนธรรมชาติ และเปนภาพชาชินไปแลว สําหรับคนในเมือง
รักนิรันดร ท่ีสามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยน พลังงานความรักไดอยางเสรี และกระทํากันไดทุกๆ หนแหง 

เด็กชายผูน้ี รูดีวา พลังงานความรัก มีแหลงท่ีมาจากท่ีไหนไดบาง น่ันคือเหตุผล ท่ีเขาตองออกมา
จากบาน เพ่ือมาแสวงหาความรัก เชนเดียวกับคนอ่ืนๆ 

พลังงานความรัก ท่ีคนในเมืองน้ีใชบริโภค สวนหน่ึง ไดมาจากความประพฤติทางวัฒนธรรม ของแต
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ละคน อีกสวนหน่ึง ไดมาจากการแลกเปลี่ยนซ้ือขาย คนสวนใหญ จะสงย้ิมทักทายกัน กลาวทักทายกัน 
แตะมือสัมผัสกัน บางก็เขาสวมกอดกัน น่ันเปนวิถีชีวิตปกติ ท่ีกอใหเกิดพลังงานความรัก พลังงานเหลาน้ัน 
จะคอยๆ ไหลไปสะสมอยูในแคปซูลของแตละคน  

น่ันเปนพลังงานเพียงเล็กนอย ความรัก จะเพิ่มพลังสูงข้ึน เม่ือบุคคลผูน้ัน ประพฤติตนเปนผูเสียสละ
เพ่ือผูอ่ืน หรือจิตอาสาเพื่อสวนรวม สิ่งท่ีกระทํานั้น ยิ่งถาเสี่ยงอันตราย และเปนประโยชนตอสวนรวมมาก
เทาใด พลังความรักก็จะเพิ่มสูงข้ึน ตามสัดสวน และน่ันคือ มูลคาแหงพลังงานความรัก ท่ีสามารถนําไป
แลกเปลี่ยนซ้ือขาย ใหแกคนท่ีขาดแคลน ไมวาจะผานศูนยกลางซื้อขายแลกเปลี่ยน หรือติดตอแลกเปลี่ยน
ดวยตัวเอง ก็ตาม พลังงานความรัก ถือเปนทรัพยสินสาธารณะของคนในเมืองน้ี 

องก 1 
แสงโสม เปนลูกสาวคนเดียวของครอบครัวหน่ึง และเปนเด็กเจาอารมณ ท่ีเอาแตใจตัว เพราะถูก

อบรมเลี้ยงดูมาอยางผิดๆ จากครอบครัว ของนักธุรกิจผูร่ํารวย ท่ีมุงสะสมเงินมากกวาความรัก เพราะคิด
วา ความรัก เปนสิ่งของท่ีซื้อหามาเม่ือใดก็ได ถามีเงิน เม่ือโตเปนสาว แสงโสม จึงไดรับมรดกทางความคิด
จากคนรุนพอรุนแม อันเปนหายนะกรรมของเธอ ในเวลาตอมา 

แสงโสม แตงงานกับนักธุรกิจหนุม ท่ีพอกับแมหม้ันหมายให และอยูกินดวยกัน สรางฐานะร่ํารวยตอ
ยอดจากคนรุนพอ ความร่ํารวยของเธอน้ัน กลับเปนปญหาทางสังคมในเวลาตอมา เพราะเปนความร่ํารวย 
ท่ีเกิดจากการเอาเปรียบคนอ่ืนมาท้ังสิ้น จนผูคนในเมืองน้ีรูกิตติศัพท พฤติกรรมความเห็นแกตัว ของคนใน
ตระกูลน้ี 

ในความดี มักมีความชั่วซอนอยู และในหมูความชั่ว ก็มีความดีซุกซอนอยู แสงโสม ยังไมท้ิงนิสัยเดิม 
กลับเพ่ิมความเห็นแกตัวมากข้ึน และน่ันหมายถึงวา เธอยอมบริโภคพลังงานความรัก อยางสิ้นเปลือง และ
เพราะความร่ํารวยของเธอ ทําใหเธอคิดวา ความรัก เปนสิ่งท่ีเธอหาซ้ือมาไดอยางงายดาย แตสามีของเธอ
ไมคิดเชนน้ัน เขาพยามพูดหวานลอมใหภรรยาไดสติ เปลี่ยนความคิด ใหชวยลดความเห็นแกตัวลงเสียบาง 
แตเธอก็ไมฟง สรางความเบื่อหนายใหแกสามี และคนรับใชมาตลอด 

แสงโสม ใหกําเนิดลูกชายคนหน่ึง ชื่อพาย เธอตั้งใจจะเลี้ยงดู ใหเขาเปนแบบท่ีเธอเปน แตเม่ือเด็กโต
ขึ้น เขากลับเปน ในสิ่งท่ีตรงกันขามกับท่ีเธอหวัง 

ชีวิตของแสงโสม เริ่มหักเห เม่ือลูกชายของเธอ อายุได 8 ขวบ สามีทนนิสัยเลวๆ ของเธอไมได จึง
ท้ิงเธอไป พอกับแมก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตท้ังคู ปลอยใหเธอดูแลธุรกิจเพียงลําพัง คนรับใชใกลชิด ตาง
ทยอยพากันลาออกไป เพราะทนนิสัยของเธอไมได ธุรกิจก็เริ่มซบเซา คนท้ังเมือง รังเกียจพฤติกรรมท่ีเห็น
แกตัวของแสงโสมมากข้ึน แตแสงโสม ก็ยังตกอยูในความประมาท เพราะคิดวาทรัพยสมบัติ ท่ีพอแมเก็บไว
ให ยังมีอยูเยอะ มันมากพอท่ีจะหาซื้อความรัก ไดตลอดชาติ 

แสงโสม กลายเปนสาเหตุแหงความวุนวาย ของคนในเมืองน้ี อยางท่ีไมเคยมีมากอน 
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ความเกลียดชังของผูคน เพ่ิมทวีสูงข้ึน เม่ือแสงโสมออกจากบานเวลาใด และพบเห็นเธอท่ีใด เธอก็
จะถูกคนรังเกียจ บางคนท่ีทนไมได ก็สงเสียงดาทอ ขับไล ยิ่งนานวัน ผูคนก็บริโภคพลังงานความรัก สูง
มากข้ึนไปโดยไมรูตัว เพราะเหตุแหงความเกลียดชัง ซึ่งเปนอารมณ ท่ีดูดกลืนพลังงานความรัก อยางสูญ
เปลา 

และเปนเหตุให พลังงานความรัก ท่ีเก็บไวในคลังบริการรับแลกเปลี่ยนซ้ือขาย ลดลงอยางรวดเร็ว 
ความเกลียดชัง ทําใหแสงโสม รูสึกอึดอัด จนทําใหเธอไมสามารถ ออกจากบานไดเลย เธอจึงกักตุน

พลังงานความรัก ไวบริโภคในบาน จนเงินรอยหรอลงไป  
สถานการณขาดแคลนพลังงานความรัก ของเมืองรักนิรันดร ก็กลับสูภาวะปกติ เม่ือแสงโสมหายไป

จากท่ีสาธารณะ แตแสงโสมกลับบริโภคพลังงานหนักขึ้น ราวกับติดยาเสพติด เพียงไมกี่วัน เธอก็บริโภค
พลังงาน จนหมดเกลี้ยง และไมสามารถหาพลังงานความรัก มาเติมไดอีกตอไป คนรับใชคนสุดทาย ก็เพิ่ง
ท้ิงเธอและลูกไป 

องก 2 
ในท่ีสุดครอบครัวของเธอ ก็ไมเหลือใครเลย นอกจาก พาย ลูกชายเพียงคนเดียว และเงินท่ีเก็บ

สะสมไวเปนกอนสุดทาย ก็ใกลจะหมดลง 
เชาวันหน่ึง หลังจากตื่นนอน เธอรูสึกออนเพลียอยางหนัก ภายในแคปซูลโดนัทของเธอ เต็มไปดวย

ควันสีขาว แตเธอกระหายความรักขนาดหนัก จึงตอทอพลังงานกับถังเก็บพลังงานใบใหญ ท่ีเธอซ้ือมันไว
เม่ือหลายสัปดาหกอน แตไรผล แสงโสมท้ังออนเพลียท้ังโกรธแคน ท่ีไมไดเสพสมดังใจ จึงอาละวาดดาทอไป
ท่ัว พาย สงสารแมมาก จึงบอกกับแมวา ใหรอสักประเด๋ียว เขาจึงออกจากบาน เพ่ือหาซ้ือความรักมาให
แม 

ผานไปไมนาน พายก็กลับมา พรอมดวยแคปซูลท่ีใสสะอาด บนหนาอกของเขา พายรีบตอทอ
พลังงานของแม เขากับทอพลังงานของตน เพ่ือถายเทความรักใหแม เธอรีบเสพความรักน้ันอยางมูมมาม 
ชั่วครู เธอจึงรูสึกดีขึ้น แสงโสมดูดด่ืมพลังงานความรัก ทามกลางหยาดนํ้าตาของลูกชาย 

ไมนาน เธอก็เสพความรัก จนหมดแคปซูล แสงโสม จึงเอาการดบรรจุเงินของตน สงใหลูกชาย 
ออกไปหาซื้อใหม พาย มองการดบรรจุเงินของแม ดวยความเสียดาย และอาลัยเงินกอนสุดทาย ขณะท่ี 
พาย ยังชักชาลังเลอยูน้ัน เขาก็ถูกแมดุดา ใหรีบไปหาซื้อความรักมาอีกโดยเร็ว 

พาย ออกไปเรซื้อความรัก มาใหแม เขาทําอยูเชนน้ันหลายวัน ในท่ีสุด เพ่ือนบานก็รูความจริง วัน
หน่ึง พาย ออกไปซื้อความรักในท่ีชุมนุมชน เหมือนเชนทุกวัน แตคราวน้ี ไมมีใครขายให ดวยสาเหตุท่ี แม
ของเขา เปนคนไมดี วันน้ัน เขากลับบาน ดวยความรูสึกหอเห่ียว แคปซูลบนหนาอกของเขา ยังมีควันขาว
ขุนอยูเต็ม  

 P l o t  Ou t l i n e  :  Los t  Love   by  SUDIN CHAOHINFA ,  f i lm  s choo l .   
 



 5.

เม่ือเขาไปหาแม พายจึงถูกแมดุดา แลวควาการดบรรจุเงินอีกใบ สงใหลูกชาย ออกไปซื้อความรักมา
ใหอีก แตพายรูสึกเสียดาย เพราะรูวาน่ีคือการดใบสุดทายแลว ถาเงินหมดคราวน้ี พวกเขาจะไมมีเงิน
เหลืออยูเลย  

พายลังเลเหมือนคราวกอน จึงทําใหแมโกรธ และยิ่งโกรธ ใบหนาของแมก็ยิ่งซีดเซียว พายรูสึก
สงสารแมมาก เขาเชื่อแมอีกครั้ง คราวน้ี แสงโสมสั่งกําชับ ใหลูกชาย บอกแกคนท่ัวไปวา แมของเขาเปน
คนดี แมของเขาเปนคนดี และไปในท่ีหางไกลออกไป ท่ีคนยังไมรูจักเบื้องหลังของเธอ 

พายออกไป และทําตามท่ีแมสั่ง แตความชั่วรายของเธอ ไดแพรกระจายไปสูธารณะ อยางรวดเร็ว 
ทุกคนรังเกียจ จึงไมขายความรักให  

พายพยายามบอกแกคนเหลาน้ันวา แมของเขาเปนคนดี ๆ พรอมกับเพ่ิมราคาความรัก ใหสูงข้ึน แต
ก็ไมมีใครขายให พายจึงเดินกลับบาน ดวยความผิดหวัง โดยไมมีใครขายความรักใหเลย แมแตคนเดียว 

เม่ือกลับมาถึงบาน พาย ถูกแมดุดาอีก เขารูสึกวา คราวน้ีรุนแรงกวาทุกคร้ัง หาวาเปนลูกอกตัญู 
ท่ีไมสามารถหาซ้ือความรัก มาใหแมได พายเสียใจมาก จึงเดินรองไหออกจากบานไป ไปจนถึงโคนตนไม
ศักด์ิสิทธ์ิ ท่ีอยูริมสระนํ้าใหญ แลวก็รองไหครํ่าครวญ เพ่ือระบายความทุกขใหเบาบางลง 

รุกขเทวดา เห็นเขา และรูวา เด็กคนน้ีเปนเด็กดี มีความกตัญู แตมีแมท่ีเลว รุกขเทวดา จึงแปลง
รางเปน เห้ีย ซึ่งมีสีผิวเปนทองคํา คอยๆ โผลขึ้นมาจากสระนํ้า แลวคลานเขาไปหาเด็กชาย พาย เห็นคร้ัง
แรก รูสึกตกใจ แตพญาเห้ียทองคํา ก็พูดปลอบโยนเขาวา เขาเปนเด็กดี ตองการหาซ้ือความรักไปใหแม ใช
หรือไม ความตกใจหายไป ความประหลาดใจ เขามาแทนท่ี พาย เริ่มรูสึกคุนเคย ท่ีเห้ียพูดได และรูความ
ตองการของตน เห้ียทองคํา จึงบอกกับเขาวา มันมีความรักท่ีจะมอบใหแมของเขา ไดมากเทาท่ีตองการ 

พายดีใจมาก จึงอุมเห้ียไปใหแม  
ทันทีท่ีแมเห็นลูกชาย อุมเห้ียเขาบาน เธอรูสึกไมพอใจมาก พายบอกแมวา น่ีเปนเห้ียทองคํา และมี

ความรักจะเอามาใหแม แตคําตอบของลูกชาย กลับทําใหหญิงผูเปนแม โกรธหนักขึ้น เธอไมอาจมองเห็น
ผิวทองคํา ท่ีหอหุมเห้ียตัวน้ัน เธอจึงออกปาก ขับไลลูกชายออกจากบาน เพราะนําสัตวกาลีเขาบาน 

แมวาพาย จะพยายามอธิบายความจริงใหแมฟง แตเธอก็ไมรับฟง ความโกรธถึงขีดสูงสุด แสงโสม 
ดาลูกชาย ถึงข้ึนตัดขาดความเปนแมลูกกัน และขับไลไสสงลูกชาย ใหออกจากบานอยางไมไยดี พายรูสึก
เสียใจมาก แตเขาไมโกรธแม เขาจึงอุมเห้ียทองคํา กลับไปไวท่ีเดิม และรองไหเสียใจหนักข้ึน 

พญาเห้ียทองคํา รูสึกสงสารเด็กชายมาก จึงปลอบใจพูดกับเขาวา อยาเสียใจไปเลย พญาเห้ีย ขอ
อาสาเอาความรัก ไปใหแมของเขาดวยตัวเอง โดยขอใหเด็กชาย รออยูท่ีใตตนไมศักด์ิสิทธ์ิน้ี พายตอบตกลง 

หลังจากเหี้ยทองคํา หายไปราวชั่วโมงเศษ พาย ก็เห็นรางของแมเดินมาแตไกล เขาดีใจมาก และคิด
วา แมคงใหอภัยเขาแลว จึงมาตามใหกลับบาน ดวยความดีใจ ทําใหเด็กชายลืมเหี้ยทองคําไปช่ัวขณะ  
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พายรีบวิ่งไปหาแม แตพอผานพนพุมไมใหญ รางของแมก็หายไป เขาเขาใจวา แมคงไปรออยูท่ีบาน 
พายจึงรีบมุงหนากลับบานทันที 

องก 3 
เม่ือพายกลับไปถึงบาน เขาไมพบแม นอกจาก เห้ียธรรมดาตัวหน่ึง คลานออกมาจากใตเตี่ยงน่ัง ท่ี

มุมหน่ึงของบาน มันหยุดมองดูเด็กชาย เขาเพิ่งระรึกข้ึนไดวา พญาเห้ียทองคํามาท่ีบาน เพ่ือเอาความรักมา
ใหแม แตเห้ียทองคําหายไปแลว มีแตเห้ียอีกตัวหน่ึงมาแทนท่ี  

ดวยความดีใจ ท่ีแมใหอภัย เขาจึงหันเหความสนใจไปท่ีแม พายรองเรียกหาแมอยูนาน ก็ไมพบ 
เด็กชายเดินตามหาแม ทุกซอกมุมของบาน ทุกยางกาวของเด็กชาย เห้ียตัวน้ันจะเดินตามเขาไป ราวกับจะ
บอกอะไรบางอยางแกเขา นํ้าตาของมันไหลอาบแกม แตพายไมทันสังเกตเห็น 

ในท่ีสุด พายก็รูวา เห้ียตัวน้ัน คือแมของเขา พายรูสึกเสียใจและสงสารแมมาก จึงเดินเขาไปโอบ
กอดแม ท่ีอยูในรางของเห้ีย เขาบอกกับแมวา ถึงแมรางของแม จะเปนสัตวเดรัจฉาน เขาก็ยังรักแม แมไม
ตองไปซื้อความรักจากใคร ลูกชายน่ีแหละ จะเปนผูใหความรักแกแมเอง ซึ่งเปนรักบริสุทธ์ิอยางเต็มหัวใจ  

แสงโสม ในรางของเห้ีย รูสึกเสียใจในความชั่วชาของตน ท่ีทําผิดพลาดมาตลอด เธอไมสามารถบอก 
หรืออธิบายความรูสึกใดๆ ใหลูกชายรับรูไดเลย แมแตคําขอโทษ เธอไดแตรองไหเสียใจไมหยุดหยอน นํ้าตา
ไหลพรากออกมา จากดวงตาของเห้ีย ราวกับสายนํ้าไหลในลําธาร 

และแลว ก็เกิดปรากฏการณสิ่งหน่ึงข้ึน... นํ้าตาของเหี้ย ไดสลายกลายเปนพลังงานความรัก ไหล
เขาไปเก็บอยูในแคปซูลของพายจนเต็ม นับวาเปนพลังงานความรัก ท่ีใสสะอาดและเขมขนท่ีสุด ท่ีพายเคย
พบ 

พาย รูแลววา แมวาแมจะทําสิ่งไมดีมาตลอดชีวิต แตแมก็สํานึกผิดแลว มันเปนความสํานึกดี ของ
ผูหญิงช่ัวคนหน่ึง ท่ีตองแลกมาดวยนํ้าตา นํ้าตาท่ีมาจากความรักของแม ท่ีมีตอลูก  

ตั้งแตน้ันเปนตนมา ความเศราโศกเสียใจ ก็ครอบงําเห้ียอยูตลอดเวลา และทุกครั้งท่ีมันเสียใจ นํ้าตา
ของมัน ก็จะหลั่งไหลออกมาไมขาดสาย และสลายกลายเปนพลังงานความรักใหลูกชาย 

วันรุงข้ึน พายก็เอาความรัก ออกไปเรขาย มันเปนพลังงานความรัก ท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและเขมขน
ท่ีสุด กวาทุกคนในเมืองน้ี ... พาย จึงไดอาศัยพลังงานความรัก ท่ีเกิดจากนํ้าตาของเหี้ยผูเปนแม เปนทุน
เลี้ยงชีพ ไปจนกระท่ังสิ้นอายุขัย 

 

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

แนวคิดของเรื่อง (theme) 

ท่ีใด มีความรัก ท่ีน่ัน ยอมมีการให และเปนการให ท่ีไมสามารถประเมินมูลคาแลกเปลี่ยนได 
ความรัก เปนพลังงานของนามธรรม ท่ีมนุษยผูปรารถนาถือครอง พยายามจะตีมูลคา ใหสามารถ
แลกเปลี่ยนกับเงิน หรือวัตถุสิ่งอ่ืนได มนุษยบางคน ไดประเมินคุณคา ของความรัก เปนแควัตถุ
สิ่งของ ท่ีซื้อขายกันไดดวยเงิน น่ันคือปญหายุงยาก ท่ีเขากําลังเผชิญอยู 

แนวภาพยนตร (genre) 

ชีวิต–แฟนตาซี (animation–drama–fantasy) 

เรื่องยอ (synopsis)  

ความรัก ในเมืองรักนิรันดร แหงอาณาจักรนิรันดร ไดถูกแปลงเปนพลังงาน เพื่อการบริโภค 
แสงโสม สตรีผูมีฐานะร่ํารวยจากการเอาเปรียบผูอ่ืน จนผูคนรังเกียจ และตางพากันขับไล จน
เธอไมกลาออกจากบาน เธอจึงใชใหลูกชายวัยแปดขวบ ออกไปซื้อความรักมาให และเม่ือ
ชาวบาน รูเขา ก็ไมขายความรักให เธอจึงดุดาลูกชาย ท่ีไมสามารถหาซ้ือความรักมาใหแมได 
ลูกชายเสียใจ จึงไปรองไหระบายความทุกข กับตนไมศักด์ิสิทธ์ิ เทพแหงตนไม เห็นเหตุการณ 
รูสึกสงสารเด็กชาย ท่ีเปนลูกกตัญู แตมีแมเลว จึงอาสาชวยแกปญหาให ในท่ีสุด แสงโสม ผู
กระหายความรัก รูสึกสํานึกผิด แตเธอตองแลกความรักน้ัน ดวยนํ้าตาของเธอเอง. 
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