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13530512: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง:                                                                                  
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการดัดแปลงบทประพันธ์มาสู่
บทละครโทรทัศน์ และการผลิตละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสรรค์
ละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวนและศึกษาการปรับเปลี่ยนบทประพันธ์นิยายเป็นบทละคร
โทรทัศน์ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่     
 1.แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  จ านวน 3 ฉบับ  ดังนี้ 

  ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับผู้ก ากับละครโทรทัศน์ 
  ฉบับที่ 2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับนักเขียนบทละครโทรทัศน์ 
  ฉบับที่ 3 แบบสัมภาษณ์เชิงลึงส าหรับนักเขียนนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน 

 2.ละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวนของต่างประเทศ เพ่ือน าแนวทางในการผลิตละคร 
โทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน 

3.การเก็บข้อมูลวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In –depth Interview)  กับผู้เชี่ยวชาญ 
ในการผลิตละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ไปพัฒนาการผลิต 
ละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน 

4.แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือส ารวจความสนใจในการรับชมละครโทรทัศน์ และ
ความต้องการในการรับชมละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน 
 5.การประเมินผลโดยเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) กับผู้ที่มี
ความสนใจในละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน 

 ผลการศึกษาด้านความสนใจในการรับชมละครโทรทัศน์และความต้องการในการรับชมละคร
โทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวนพบว่าในด้านของความสนใจในการรับชมละครโทรทัศน์แนวสืบสวน
สอบสวนนั้น กลุ่มผู้ชมตัวอย่างมีความสนใจในการรับชมละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวนของ
ต่างประเทศท่ีมีความจริงจังมากกว่าของประเทศไทย และมีความสนใจในเนื้อหาของคดีที่สนุก เข้มข้น
และมีกลุ่มผู้ชมบางส่วนที่มีความสนใจในละครประเภทนี้ แต่ไม่มีโอกาสได้รับชมเนื่องจากในประเทศ
ไทยไม่มีละครประเภทนี้มากนัก  

 ในด้านวิธีการน าเสนอละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน กลุ่มผู้ชมตัวอย่างที่มีความสนใจใน
การรับชมละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน เลือกชมละครประเภทนี้เนื่องจาก เนื้อเรื่องที่มีความ
น่าสนใจ เนื้อเรื่องกระชับ ไม่น่าเบื่อ มีความสมจริงของเทคนิคต่างๆ 
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ในด้านการดึงดูดและจุดเด่นของละครโทรทัศนืแนวสืบสวนสอบสวน กลุ่มผู้ชมตัวอย่าง    
ส่วนใหญ่คิดว่าคดีที่เกิดข้ึน เป็นจุดเด่นที่ดึงดูดให้รับชมละครประเภทนี้ และสาเหตุใหญ่ที่ผู้ชมไม่ชอบ
ดูละครแนวสืบสวนของไทยก็เพราะ ความไม่สมจริงของเทคนิคและเนื้อเรื่อง และเข้าใจได้ยาก 
 ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอที่ปรากฏในละคร
โทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวนของต่างประเทศ การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์จากผู้ที่มีความรู้  
ความเข้าใจด้านละครโทรทัศน์ และการสืบสวนสอบสวนเป็นอย่างดี รวมถึงการวิเคราะห์ผลส ารวจ 
ความสนใจในการรับชมละครโทรทัศน์ตลอดจนการวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิผลละคร
โทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน                  ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้นนั้น พบว่าสื่อเป็นกระจกสะท้อน
สังคม แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปของสังคม และเป็นกลไกในการเปลี่ยนแปลงสังคม ละครเรื่อง 
                 นั้นได้น าแนวคิดมาถ่ายทอดบทบาทของสื่อเพ่ือสะท้อนสังคม โดยผนวกรวมกับเนื้อ
เรื่องในละคร ในส่วนของแนวคิดเก่ียวกับละครโทรทัศน์นั้น ละครโทรทัศน์อาจจะเป็นเรื่องท่ีแต่งขึ้น
หรือเป็นเรื่องจริงที่น ามาดัดแปลง สอดคล้องกับละครเรื่องนี้ คือ ละครเรื่องนี้เป็นละครที่เป็นเรื่องที่น า
นิยายมาดัดแปลงเพ่ือให้สนุกสนานมากขึ้น และลดความรุนแรงลงจากเดิม 
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กิตติกรรมประกาศ  

 
จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาจากอาจารย์ด าเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์   

ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
ข้าพเจ้า รวมทั้ง ดร.วิทยา พานิชล้อเจริญ อาจารย์ฐานวดี สถิตยุทธการ อาจารย์รุ่งอรุณ ฉัตรวิฆเนศ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธา เสรีธนาวงศ์ ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอกราบขอบพระคุณใน
ความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่านที่ใหค้วามรู้ ค าแนะน า และประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง จนท าให้ศิษย์คนนี้
ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณ พ่อ แม่ และครอบครัว ที่สนับสนุนการศึกษา และสนับสนุนในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการเดินทาง และการถ่ายท าในการท าจุลนิพนธ์ฉบับนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณตระกูล  อรุณสวัสดิ์  คุณเพ็ญศิริ เศวตวิหารี คุณวินทร์ เลียววาริณ 
ที่อนุญาตให้เข้าสัมภาษณ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อประกอบการวิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่ผกากาญน์ ศิลาพันธุ์และครอบครัว ที่กรุณาติดต่อประสานงาน
เรื่องสถานท่ีถ่ายท า และช่วยอ านวยความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานที่ถ่ายท า 

ขอขอบคุณพ่ีเกี๊ยว เจ้าของร้าน Ma Cere Coffee Shop ที่อนุญาตให้ใช้สถานที่ในการถ่าย
ท าละคร  

ขอขอบคุณพนักงานบริษัท บริษัท บางกอก อิน ดัส เทรียล แก๊ส จ ากัด ที่ให้ความร่วมมือให้
การท าแบบสอบถาม 

ขอขอบคุณเพ่ือนเอกวิทยุและโทรทัศน์ และเพ่ือนเอกฟิล์ม ปี 4 ที่ให้ความร่วมมือจนงาน
เสร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอขอบคุณ คิมหันต์ ปั้น แพร ตอง เจต บูม แต้ว ที่ให้ความช่วยต่างๆในการถ่ายท าละคร 
ขอขอบคุณผู้ทีต่อบแบบสอบถามหลังรับชมละครทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
ขอขอบคุณ คิว ที่ให้ความช่วยเหลือ รวมไปถึงก าลังใจ และการสนับสนุนในทุกขั้นตอนของ

การท าจุลนิพนธ์ฉบับนี้ 
ขอกราบขอบพระคุณพ่ีอ๊อดที่อ านวยความสะดวกในการยืมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการถ่ายท า 
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ขอขอบคุณแรงบันดาลใจจากละคร CSI, CASTLE, SHERLLOCK และ หนังสือนิยายสืบสวน
สืบสวน ชุด พุ่มรัก พานสิงห์ ที่ท าให้เกิดการคิดงาน ที่สร้างสรรค์ ในหัวข้อ “การดัดแปลงนิยายแนว
สืบสวนสอบสวน ชุด เสี่ยวนักสืบ พุ่มรัก พานสิงห์ สู่บทละครโทรทัศน์” 

และขอขอบคุณเพ่ือนๆ พ่ีๆ น้อง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา 
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคนที่มาช่วยเหลือ 

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา มารดา 
ครู อาจารย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน า ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา 
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สารบัญ 
หน้า 

บทคัดย่อ      ง 
กิตติกรรมประกาศ     จ 
บทที่ 1 บทน า     1 
 ที่มาและความส าคัญของปัญหา             1 
 วัตถุประสงค์             4 
 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์     4 
 ขั้นตอนการศึกษา     4 
 แผนการด าเนินงาน     5 
            ข้อจ ากัดในการศึกษา     5 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ     5 
 นิยามศัพท์     6 
บทที ่2 ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง     7 
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บทที่  1 

บทน า 
 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

สื่อโทรทัศน์จัดเป็นสื่อสารมวลชนที่แพร่หลายและเช้าถึงผู้ชมได้โดยง่าย โดยสื่อโทรทัศน์
ช่วย สะท้อนภาพสังคม และชักน าสังคม สื่อโทรทัศน์นับว่าเป็นสื่อมวลชน ที่มีบทบาทและอิทธิพล
อย่างสูง จะเห็นได้จากโทรทัศน์ที่มีอยู่แทบทุกครัวเรือน สื่อโทรทัศน์มีคุณสมบัติสามารถเผยแพร่ภาพ
และเสียง ได้ในเวลาเดียวกัน ท าให้ผู้ชมสามารถเข้าใจและรับรู้อารมณ์ ความรู้สึก ได้อย่างลึกซึ้ง
มากกว่าสื่อชนิดอ่ืน ปัจจุบันโทรทัศน์เป็นช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงผู้ชมได้เป็นจ านวนมาก 
ผลการ ส ารวจระบุว่า ช่วงเวลาที่มีผู้ชมโทรทัศน์ในไทยมากที่สุดคือช่วง 19.01 – 22.30 น. ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่มีการน าเสนอละคร 
(ศูนย์เครือข่ายวิชาการเพ่ือสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน 2551: 10) 

ละครโทรทัศน์ คือ ความบันเทิงแบบบันเทิงคดี   (Fiction)   ที่ถูกน าเสนอผ่านสื่อ
โทรทัศน์  เรื่องราวที่น าเสนอ เป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นตามจินตนาการของผู้ประพันธ์และผู้เขียน ซึ่งไม่
จ าเป็นต้อง เป็นเรื่องจริงเสมอไป อาจเป็นเรื่องจริงที่น ามาดัดแปลงเป็นละคร หรือ อาจน าเค้าโครง
ความจริง บางส่วนมาเติมให้เป็นละครก็ได้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการให้ความบันเทิง ซึ่ งต่างจาก
รายการข่าว ที่ต้องเป็นเรื่องจริง และมุ่งหวังให้ข่าวสารความรู้มากกว่าความบันเทิง ละครเป็นการ
น าเอาบทละคร การแสดง เทคนิคการถ่ายท า การตัดต่อ แสงเสียง สภาพแวดล้อมต่างๆ มาผสมผสาน
เข้าด้วยกัน ละครโทรทัศน์นั้นมีหลายรูปแบบ ละครเล่นเป็นตอนๆ  ละครตลก ละครตะวันตก ละคร
สืบสวน เรื่องท่ีเขียนเป็นตอนๆ ละครพิเศษ (อรนุช เลิศจรรยารักษ์ 2548 : 65-73) 

ละครโทรทัศน์ เป็นรายการโทรทัศน์ที่ก าเนิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์แห่ง
แรก ขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2498 ที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง4บางขุนพรหม ในยุคแรกละคร 
โทรทศัน์เป็นการน าการแสดงในรูปแบบละครเวทีที่เคยได้รับความนิยมมาแสดงสดในโทรทัศน์ โดยน า 
เรื่องราวมาจากละครเสภา ละครอิงประวัติศาสตร์หรือละครพูดพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ยุคเฟ่ือง
ฟูของละครโทรทัศน์เกิดจากที่นักแสดงละครเวทีเริ่มเข้ามาในวงการโทรทัศน์มากขึ้น จึงท าให้มีคณะ
ละครโทรทัศน์เพ่ิมมากขึ้นตามล าดับ ต่อมาสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7 มีการบุกเบิกด้านละคร
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มากขึ้น โดยมีการน าเรื่องราวจากละครเวที ภาพยนตร์ และเรื่องราวที่แต่งขึ้นใหม่มาใช้เป็นบทละคร
โทรทัศน์โดยมีการแข่งขันกันผลิตละครเพื่อน ามาออกอากาศ (สินียา ไกรวิมล, 2545: 2)   
ละครโทรทัศน์นับว่าเป็นรายการที่ได้รับความนิยมและแพร่หลายมากในกลุ่มผู้ชม มีการผลิตละคร
โทรทัศน์อยู่ย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน การผลิตรายการละครโทรทัศน์เริ่มต้นจากการ
สรรหาบทประพันธ์หรือโครงเรื่อง (Plot) ที่น่าสนใจเพ่ือน ามาเขียนเป็นบทละครโทรทัศน์ และเข้าสู่
กระบวนการผลิตละครโทรทัศน์ต่อไป (นราพร สังข์ชัย 2552: 140-141) 

ละครสืบสวนเป็นละครที่พระเอกมักจะเป็นนักสืบอิสระ นายอ าเภอ นักสืบหรือต ารวจที่

มี การสืบสวนหาหลักฐานว่าใครเป็นผู้กระท า ผู้ชมจะตื่นเต้นว่าใครเป็นผู้ร้าย (อรนุช เลิศจรรยารักษ์ 

2548: 74) ละครประเภทนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศ

สหรัฐอเมริกาท่ีมีการผลิตละครในรูปแบบนี้ออกมาเป็นจ านวนมาก ละครสืบสวนมีความน่าสนใจใน

ด้านเนื้อเรื่องที่มีความตื่นเต้นน่าติดตาม จุดเด่นของละครประเภทนี้อยู่ที่เทคนิคการสืบสวนค้นหา

ความจริง โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การสืบหาโดยกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ การสืบหาโดย

ผ่านการเก็บข้อมูล กระบวนการตรวจสอบสถานที่ เป็นต้น ในประเทศสหรัฐอเมริกา ละครประเภท

สืบสวนที่ผลิตออกมานั้นตัวอย่างเช่น CSI : Miami , CSI : New York , CSI : Las Vegas , Hawaii 

Five-O , NCIS : LA , Blue Blood เป็นต้น ซึ่งเรทติ้งเฉลี่ยของ NCIS นี้ติด 1 ใน 5 ในช่วงเวลา 

Primetime และมีละครสืบสวนสอบสวนติด 3 อันดับ จากทั้งหมด 10 อันดับ จากทั้ง 3 อันดับมีผู้ชม

รวมกันถึง 20,438,000 คน ซึ่งมากกว่าอันดับ 1 ถึง 2 เท่า (Nielsen  2555) ในภูมิภาคเอเชียละคร

ประเภทนี้ได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน ทั้งในประเทศจีน , ญี่ปุ่น , ไต้หวัน , เกาหลีใต้ ถึงแม้จะไม่ได้มี

ออกมามากมายเท่ากับในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ผลิตออกมาเป็นระยะๆ ตัวอย่างละครสืบสวนใน

แถบเอเชีย เช่น ประเทศจีน เรื่อง เปาบุ้นจิ้น  ประเทศญี่ปุ่น เรื่อง Mr. Brain ประเทศไต้หวัน เรื่อง 

Detective Tanglang   ประเทศเกาหลีใต้ เรื่อง Ghost เป็นต้น    

ละครชุดเปาบุ้นจิ้นเป็นเรื่องสืบสวนที่สร้างอิงจากชีวประวัติของเปาบุ้นจิ้น ขุนนางที่มี

ชื่อเสียงในราชวงศ์ซ่ง เนื้อเรื่องเล่าถึงการท างานของเปาบุ้นจิ้นที่ต้องการสืบสวนคดีความ โดยให้

หลักการการค้นหาความจริงจากหลักฐานและการตัดสินอย่างยุติธรรม ละครชุดเรื่องนี้ถูกน ามา

ออกอากาศในประเทศไทยโดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีส่อง 3 เมื่อปี พ.ศ. 2538 และยังได้รับความนิยม 

จากผู้ชมชาวไทยอยู่เป็นจ านวนมาก จึงได้น ากลับมาออกอากาศใหม่ในปีต่อๆมา  
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(ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ 2554 : 3)  ละครแนวสืบสวนสอบสวนของประเทศไทยไม่ค่อยปรากฏให้เห็น 
อาจเนื่องด้วยผู้ผลิตนิยม ท าละครที่กลุ่มผู้ชมนิยมอย่างเช่นละครแนวชีวิต แนวตลก แนวสยองขวัญ ที่
มีการสร้างละครแนวสืบสวนสอบสวนอยู่บ้าง ก็มักจะเน้นหนักไปทางที่มีเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับความ
เชื่อเกี่ยวกับภูตผี ปีศาจมาเกี่ยวข้อง ถึงแม้เรื่องสืบสวนสอบสวนเหล่านั้นจะเป็นเรื่องที่มีบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรม อยู่ในยุคสมัยปัจจุบัน แต่ก็ใช้คติความเชื่อเรื่องภูตผีมาเป็นประเด็นหลักส าคัญใน
การแก้ปมปัญหา     ในเรื่อง ตลอดจนใช้สุนทรียรสแบบละครภูมิผีมาเป็นตัวดึงดูดความสนใจของ
ผู้ชม เช่นเรื่อง แสนแสบยอดนักสืบ สืบรหัสรัก เพลิงพราย ลางลิขิต เป็นต้น ซึ่งการคลี่คลายปม
ปริศนาในเรื่อง ที่กล่าวนี้ไม่ได้เป็นการสอบสวนหาข้อเท็จจริงในแบบเรื่องแนวสืบสวนสอบสวน การ
ด าเนินเรื่องแบบนี้ เกือบจะเป็นอีกแนวเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องแนวสยองขวัญหรือละครภูตผี  
(ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ 2554: 4) 

จากลักษณะการผลิตละครแนวสืบสอบในประเทศไทยที่ได้กล่าวมานั้นจึงเกิดค าถามขึ้น

ว่า เหตุที่ละครสืบสวนสอบสวนไม่ได้รับความนิยมในประเทศไทยนั้น เป็นเพราะว่าผู้ชมไม่มีความ

สนใจ ในละครสืบสวนสอบสวน หรือเป็นเพราะไม่มีผู้ผลิตละครสร้างสรรค์ผลงานแนวสืบสวน

สอบสวนขึ้นมาให้เป็นทางเลือกแก่ผู้ชม เพราะสังเกตได้จากละครชุดสืบสวนสอบสวนจากต่างประเทศ

ที่น ามาเผยแพร่ออกอากาศในประเทศไทยต่างก็ได้รับการตอบรับจากกลุ่มผู้ชมละครไทยเป็นอย่างดี

 ดังนั้นจากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาที่ได้กล่าวมาท้ังหมดข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมี

ความสนใจที่จะศึกษาการสร้างสรรค์บทละครโทรทัศน์ของผู้เขียนบท ว่ามีวิธีการข้ันตอนและเทคนิค

อย่างไร โดยผู้ศึกษาเลือกท่ีจะทดลองเขียนบทละครโทรทัศน์จากการ ดัดแปลงนิยายโดยยึดโครงเรื่อง

และแก่นเรื่องเดิมเป็นหลัก ซึ่งนิยายเรื่องท่ีผู้ศึกษามีความสนใจและ เลือกที่น ามาศึกษาคือบท

ประพันธ์นิยายชุดเสี่ยวนักสืบ “พุ่มรัก พานสิงห์ โดย วินทร์ เลียววาริณ” ซึ่งเป็นนิยายแนวสืบสวน

สอบสวนแบบไทยๆ มาดัดแปลงเป็นบทละครโทรทัศน์ และจัดท าละครแนวสืบสวนแบบจบในตอนที่มี

รูปแบบแตกต่างจากละครสืบสวนของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยการน าจุดเด่นของเรื่องราว วิธี

ด าเนินเรื่อง การวิเคราะห์สืบสวนสอบสวนแบบไทยๆ มาเป็นแนวทางในการจัดท าและถ่ายทอดสู่ผู้ชม 

เพ่ือให้น่าสนใจและน่าติดตาม และเพ่ือเป็นการพัฒนา ละครแนวสืบสวนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือศึกษาแนวคิดในการสร้างสรรค์บทละครโทรทัศน์ของผู้เขียนบทละครโทรทัศน์

แนวสืบสวนสวบสวน ชุดเสี่ยวนักสืบ พุ่มรัก พานสิงห์ 
2.  เพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อละครแนวสืบสวนสอบสวน ชุด

เสี่ยวนักสืบ พุ่มรัก พานสิงห์ 
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 

ผู้ศึกษามุ่งศึกษาวิธีและขั้นตอนกระบวนการน าบทประพันธ์นิยายชุดเสี่ยวนักสืบ       

“พุ่มรัก พานสิงห์ โดย วินทร์ เลียววาริณ” มาดัดแปลงเป็นบทละครโทรทัศน์ โดยแบ่งเป็น โครงเรื่อง 

(Plot) 7 เค้าโครง เรื่องย่อ (Sysnopsis) 7 เรื่อง อธิบายตัวละครหลัก (Character Describe) โครง

เรื่องขยาย (Treatment) จ านวน 3 ตอน ล าดับฉาก (Scenario) จ านวน 1 ตอน บทแสดง 

(Screenplay) 1 ตอน และทดลองถ่ายท าจริงเปนเวลา 30-45 นาที ซึ่งจบในตอน 

 
ขั้นตอนการศึกษา 

1. ศึกษาถึงขั้นตอนวิธีการและการดัดแปลงบทประพันธ์นวนิยายสู่บทละครโทรทัศน์  
2. ศึกษารายละเอียดของเนื้อเรื่องอย่างละเอียด ค้นหาแก่นของเรื่อง ความสัมพันธ์ของ

ตัวละคร ลักษณะท่าทางของตัวละคร จากนั้นตีความตามมุมมองของผู้เขียนบท 
3. ขั้นตอนการเตรียมการผลิต (Pre-production)  

  - จัดท าบทละครโทรทัศน  
     - จัดหาสถานที่ท่ีตองใชในการผลิตละครโทรทัศน คัดเลือกนักแสดง ,  
       อุปกรณประกอบฉาก  

4. ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production)  
5. ขั้นตอนการด าเนินงานหลังจากการผลิตรายการ (Post-production)   
 - การตัดตอและกราฟก  
6. สรุปผลการศึกษาและน ามาเรียบเรียงเพ่ือน าเสนอเปนรูปเล่มของจุลนิพนธ์ที่สมบูรณ์ 
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แผนการด าเนินงาน 
ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที่ 1    ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

1.  ศึกษาข้อมูล/น าเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์         

2.                                                       

3.                                           

4.                  ละครโทรทัศน์         

5.      ละครโทรทัศน์         

6.           ละครโทรทัศน์         

7.  สรุปผลการด าเนินงาน         

8.  จัดท าเอกสาร         

 
ข้อจ ากัดในการศึกษา  

1.ขอจ ากัดดานงบประมาณในการผลิตละคร 
2.ขอจ ากัดดานอุปกรณเครื่องมือที่ใชในการถายท าละคร 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถดัดแปลงบทประพันธ์นิยายเป็นบทละครโทรทัศน์ที่สามารถใช้งานจริงได้ 
2. ทราบถึงความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อละครแนวสืบสวนสอบสวน 
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นิยามศัพท์ 
1. ละครโทรทัศน์ หมายถึง รายการทางโทรทัศน์ที่มีบทละคร มีเรื่องราว มีเหตุการณ์ ไม่ 

รวมถึงรายการจ าพวก กีฬา ข่าว เรียลลิตี้โชว์ เกมโชว์ และวาไรตี้โชว์ ละครโทรทัศน์โดยมากจะมี 

หลายตอน เน้นความบันเทิงเป็นหลัก เพ่ือการรับชมภายในเคหสถาน 

2. ละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน คือ รายการทางโทรทัศน์ที่มีบทละครและ

เรื่องราวที่มุ่งเน้นแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน ต้องการแก้ปัญหาการฆาตกรรม ป้องกันการ      

แก้แค้น น าผู้กระท าผิดขึ้นศาล มูลเหตุแห่งการฆาตกรรมจะต้องน ามาเสนอไม่ว่าเราจะรู้ว่าใครท า

ตั้งแต่เริ่มต้น หรือสืบสวนหาหลักฐานว่าใครท า ซึ่งจากการวิเคราะห์ทั้งหมดจะน าไปสู่ค าถามที่นักสืบ

และผู้ชม ต้องการรู้มากท่ีสุดคือ “ใคร” 

3. บทละครโทรทัศน์ หมายถึง บทละครที่ใช้ ส าหรับการผลิตละครโทรทัศน์ซึ่งเขียนขึ้น

จาก ผู้เขียนบท 

4. ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ หมายถึง บุคคลที่ประกอบอาชีพการเขียนบทละครส าหรับ

น าไปผลิตเพ่ือออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ซึ่งอาจจะเปนพนักงานประจ าหรือท างานอิสระและมี

ผลงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

5. บทประพันธ์ หมายถึง เรื่องท่ีแต่งข้ึนเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรอง 

6. นวนิยาย หมายถึง บันเทิงคดีร้อยแก้วขนาดยาวรูปแบบหนึ่ง มีตัวละคร โครงเรื่อง 

เหตุการณ์ในเรื่อง และสถานที่ ที่ท าให้เนื้อเรื่องมีความสมจริง เช่น เรื่องหญิงคนชั่ว ของ ก .

สุรางคนางค์ เรื่องผู้ชนะสิบทิศ ของ ยาขอบ เรื่องสี่แผ่นดิน ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นต้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C


 

 

 

 

บทที่  2 

ทฤษฎี ผลงาน และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 
 
 การดัดแปลงนิยายแนวสืบสวนสอบสวนชุดเสี่ยวนักสืบ พุ่มรัก พานสิงห์สู่บทละคร

โทรทัศน์ผู้ศึกษาได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและหลักการจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. แนวคิดที่เก่ียวข้อง 
- แนวคิดที่เก่ียวข้องกับละครโทรทัศน์ 
- แนวคิดที่เก่ียวข้องกับการเขียนบทละครโทรทัศน์ 
- แนวคิดที่เก่ียวข้องกับความนิยมละครแนวสืบสวนสอบสวน 

2. งานวิจยัที่เก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ละครแนวสืบสวนสอบสวน 
 
1.แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 

 ผูศึกษาไดศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของในการสรางสรรคบทละครโทรทัศน์แนวสืบสวน
สอบสวนเพ่ือเปนแนวทางในการผลิตละครโทรทัศน์ ดังนี้ 

1.1 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับละครโทรทัศน์ 
    ละครโทรทัศน์ คือ ความบันเทิงแบบบันเทิงคดี (Fiction)  ที่ถูกน าเสนอผ่านสื่
โทรทัศน์  เรื่องราวที่น าเสนอเป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นตามจินตนาการของผู้ประพันธ์และผู้เขียน ซึ่งไม่
จ าเป็นต้องเป็นเรื่องจริงเสมอไป หรือ อาจเป็นเรื่องจริงที่น ามาดัดแปลงเป็นละครก็ได้ หรือ อาจน าเค้า
โครง   ความจริงบางส่วนมาเติมให้เป็นละครก็ได้ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การให้ความบันเทิง ซึ่ง
ต่างจากรายการข่าวที่ต้องเป็นเรื่องจริง และมุ่งหวังให้ข่าวสารความรู้มากกว่าความบันเทิง ละครเป็น
การน าเอาบท การแสดง เทคนิคการถ่ายท า การตัดต่อ แสงเสียง สภาพแวดล้อมต่างๆ มาผสมผสาน
เข้าด้วยกัน (อรนุช เลิศจรรยารักษ์ 2548 : 65-73)  
ความหมายของละครโทรทัศน์   

ละครโทรทัศน์เป็นการน าเอาบท การแสดง เทคนิคการถ่ายท า การตัดต่อ แสงเสียง 
สภาพแวดล้อมต่างๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน ซึ่งแต่ละส่วนจะมีผลกระทบที่จะท าให้ละครนั้นมี    
รสดี หรือรสจืดชืดละคร(Dramaมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกแปลว่า กระท า(To Do) แสดง(To Act) 
รวมไปถงึแสดง ส าหรับค าจ ากัดความของค าว่าละครก็มีมากมายเช่น ละครโทรทัศน์ คือ ความบันเทิง
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แบบบันเทิงคดี (Fiction) ที่ถูกน าเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์ กล่าวคือ เรื่องราวที่น าเสนอเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น
ตามจินตนาการของผู้ประพันธ์และผู้เขียน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นเรื่องจริงเสมอไป หรืออาจเป็นเรื่องจริง
ที่น ามาดัดแปลงเป็นละครก็ได้หรืออาจน าเค้าโครงความจริงบางส่วนมาขยายแต่งเติมให้เป็นละครก็ได้ 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการให้ความบันเทิง ซึ่งต่างจากการรายงานข่าวที่ต้องเป็นเรื่องจริง และ
มุ่งหวังให้ความรู้ข่าวสารมากกว่าความบันเทิง(อรนุช เลิศจรรยารักษ์ 2548 : 65-73) 

 นภาภรณ์ อัจฉริยะกุล และพิไลพรรณ ปุกหุต ได้อธิบายความหมายของละครโทรทัศน์ว่า
เป็นรายการที่น าเสนอเรื่องราว (Story) เรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยการวางโครงเรื่อง(Plot) น าเสนอในลักษณะ
เร้าความสนใจของผู้ชม สร้างความขัดแย้ง (Conflict) ซึ่งจะพัฒนาน าไปสู่จุดสูงสุดทางอารมณ์ของเรื่อง 
(Climax) และจบลงในที่สุด  
รูปแบบและประเภทของละครโทรทัศน์ 

 ปนัดดา ธนสถิตย์ (อ้างถึงใน จรินทร์ เลิศจิระประเสริฐ, 2535 : 21) ได้แบ่งละครโทรทัศน์
ที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยออกเป็น 6 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้  

 1. ละครตอนพิเศษ (Drama special) เป็นละครสั้นที่สรุปเรื่องราวจบภายในตอนเดียว 
ใช้เวลาประมาณ 60 - 120 นาที เล่นในวาระโอกาสพิเศษต่างๆ มีลักษณะตอนเดียวจบ 

 2. ละครสั้น (T.V. Series) เป็นละครสรุปเรื่องราวจบภายใน 30 หรือ60 นาที
ออกอากาศเป็นประจ าเนื้อหาหลักของละครจะเป็นแนวเดียวกันตลอด และผู้แสดงชุดเดียวโดยตลอด  

 3. ละครเรื่องยาวหลายตอน (T.V. Serials หรือ T.V.Soap Operas) มีเรื่องราวด าเนิน
ติดต่อกันไป โดยใช้ผู้แสดงชุดเดียวกันตลอด อาจใช้เวลาแสดงตอนละ 30 หรือ 60 นาที ออกอากาศ
เป็นประจ าทุกสัปดาห์ 2 - 3 วันต่อสัปดาห์หรือ 5 วันต่อสัปดาห์ หรือเป็นประจ าทุกวันในเวลาเดียวกัน  

 4. ละครสั้นจบใน 2-3 ตอน (Miniseries) เป็นเรื่องราวซึ่งมีความยาวตั้งแต่ต้นจนจบมากกว่า
3 ชั่วโมงขึ้นไป โดยแบ่งออกฉายออกอากาศติดต่อกันไปเรื่อยๆ ในวันเวลาเดียวกันหรือสัปดาห์ต่อไป
เรื่อยๆจนจบเรื่อง ซึ่งเทียบได้กับละครตอนสั้นออกอากาศอย่างต่อเนื่อง  

 5. ละครจบในตอน (Anthology Series/Anthology Drama) เป็นลักษณะละครอีก
แบบหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากทั่ว ๆ ไป คือจะ เป็นเรื่องจบในตอนผู้แสดงจะไม่เป็นชุดเดียวกันโดยตลอด 
เรื่องที่น ามาแต่ละตอนไม่เกี่ยวเนื่องกันเลยแต่แนวเรื่องทุกเรื่องจะเป็นไปท านองเดียวกัน 

 6. เป็นละครโทรทัศน์ประเภทละครตลก ชวนหัว หรือเสียดสีสังคม ลักษณะการ
ออกอากาศจะออกอากาศเป็นประจ าทุกสัปดาห์หรือทุกวันในเวลาเดียวกัน ละครประเภทนี้อาจจะจัด
แสดงสดในห้องส่งพร้อมทั้งอัดเทปไปด้วยและมักจะแสดงต่อหน้าผู้ชมในห้องส่งนั้นที่เรียกว่า Studio 
Audienceเนื่องจาก Sitcoms (Situation Comedies)  

อรนุช เลิศจรรยารักษ์ (2548: 73-74) ได้แบ่งประเภทของละครโทรทัศน์ ดังนี้ 
1. ละครเล่นเป็นตอนๆ (Serial) ละครโทรทัศน์ประเภทนี้สืบเนื่องมาจากละครวิทยุ
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และเพ่ือเหตุผลทางเศรษฐกิจละครเหล่านี้จะบันทึกเทปไว้แล้วจึงน าเสนอ สูตรของละครประเภทนี้คือ
เป็นเรื่องราวต่อเนื่องเกี่ยวข้องกับลักษณะของตัวละครเอก 2 หรือ 3 คน กับตัวละครรองๆ ลงไปอีก
บ้างเพ่ือผสมผสานกับเรื่องใหม่ๆ ซึ่งท าให้ละครด าเนินต่อไป 

2. ละครตลก (Situation Comedy) เป็นเรื่องราวที่แปลกของครอบครัวที่ด าเนิน
เรื่องโดยใช้ความสามารถของตัวละครเพ่ือให้ได้มาซึ่งเสียงหัวเราะ เรื่องราวประเภทนี้มักเขียนออกมา
ในรูปแบบละครเพ่ือเสนอทางโทรทัศน์ แต่บ่อยครั้งที่ถ่ายออกมาป็นภาพยนตร์โทรทัศน์ ในสมัยแรก ๆ 
มักจะถ่ายท าสด เช่น Mama ต่อมามีการถ่ายท าเป็นภาพยนตร์ครอบครัว เช่น I love Lucy ซึ่งถูก
น ามาฉายแล้วฉายอีก ระยะหลังๆต่อมาแนวโน้มละครประเภทนี้ก็ค่อยๆเปลี่ยนจากเรื่องตลกขบขัน 
มาเป็นความเมตตากรุณาความปราณีระหว่างพ่อแม่ลูก หรือญาติ หรือความผิดพลาด เลอะเทอะของ
ครอบครัวเพ่ือนบ้าน 

3. ละครตะวันตก (Western) เป็นช่วงประวัติศาสตร์อเมริกันเกี่ยวข้องกับประชาชนกลุ่ม
เล็กๆ เมื่อประมาณ 20 ปีมาแล้ว และเน้นให้เห็นถึงการไม่รักษากฎหมาย ความไม่มีขื่อไม่มีแปของ
บ้านเมือง และความรุนแรงเรื่องราวประเภทนี้ได้รับการเขียนโดยนักเขียนละครทีวีซึ่งพยายามเพ่ิมความ
สนุกสนานโดยเพิ่มนักสู้บริเวณชายแดน เจ้าของคอกปศุสัตว์ ผู้รักษากฎหมาย และผู้ร้าย ซึ่งมีมากกว่า
บุคคลประวัติศาสตร์ในสมัยนั้น การชักปืนเร็ว ไม่เคยมีปรากฏในประวัติศาสตร์เลย ไม่ว่าจะเวลาใดใน
ประวัติศาสตร์ เป็นการสร้างขึ้นเอง และท าให้ละครตะวันตกได้รับความนิยมมาก ขณะที่ Wild Bill 
Hickok หรือนายอ าเภอ Wyatt Earp มักจะยิงคนข้างหลัง (เพ่ือความปลอดภัยของตนเอง) สูตรของ
ละครตะวันตกคือความไม่มีศีลธรรมหรือไม่ก็ขี้ขลาดมักชักปืนก่อนที่ฝุายตรงข้ามเข้ามาถึงตัวเสียอีก 
ปรากฏการณ์อีกอย่างของละครตะวันตกก็คือผู้ร้าย มักเป็นผู้ชักปืนก่อนหรือผู้ชักปืนก่อนยิงทีหลัง 
อย่างไรก็ตามละครตะวันตกแบบเดิม House Opera จะประกอบด้วยพระเอกที่ประดับเหรียญตรา 
พกปืนหลายกระบอก (Six Guns) มีการดวลกันตัวต่อตัวกลางถนน มีการตามล่า มีนายอ าเภอ มีผู้ร้าย 
ละครแบบตะวันตกนี้จะมีความยาว 30 หรือ 60 นาที การที่จะให้อยู่ในความนิยมและเอาชนะละคร
ประเภทอ่ืนได้จะต้องสร้างให้มีความริเริ่มของตัวละครเองและลงทุนอย่างมาก ช่วงระยะเวลาหนึ่ง
พระเอกของละครตะวันตกดูเหมือนว่าจะได้รับความนิยม เป็นอย่างมาก บนละครโทรทัศน์ทั้งในส่วน
ของการจัดอันดับ และความบ่อยครั้งในการปรากฏบนตารางรายการ พระเอกตะวันตกนี้ยังต้อง
แข่งขันกับพระเอกชาวบ้านนักวิ่งอย่างเอาจริงเอาจัง 

4.   ละครสืบสวน (Detective Drama) พระเอกมักเป็นนักสืบอิสระ นายอ าเภอสมัยใหม่ 
นักสืบหรือต ารวจนักสืบเขาเหล่านี้คล้ายๆกับพระเอกตะวันตกในแง่การต่อสู้กับความรุนแรงตามหลัก
ศีลธรรมตามกฎ แต่จริงๆแล้วมักท าตามวัตถุประสงค์ในหนังสือ T.V.Guide ได้แบ่งกลุ่มย่อยๆ คือ
ประเภทต ารวจหรือเรื่องลึกลับทั้งนี้ทั้งนั้นเพ่ือหลีกเลี่ยงค าว่าฆาตกรรม แต่ไม่มีการปฏิเสธว่าละคร
ประเภทนี้ต้องการแก้ปัญหาการฆาตกรรม ปูองกันการแก้แค้น น าผู้กระท าผิดขึ้นศาล มูลเหตุแห่งการ
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ฆาตกรรมจะต้องน ามาเสนอไม่ว่าเราจะรู้ว่าใครท าตั้งแต่เริ่มต้น หรือสืบสวนหาหลักฐานว่าใครท า ผู้ชม
จะตื่นเต้นในการเดาว่าใครเป็นผู้ร้าย ต้องมีการยิงปืน รถต้องเลี้ยวอย่างรวดเร็วและมีเสียงดังตรงมุม
ถนน ข้อเท็จจริงอีกอย่างหนึ่งคือไม่ว่าเรื่องจะยาว 30 หรือ 60 นาที ผู้ร้ายจะโผล่มาเพียง 4 ถึง 5 นาที
ในตอนจบ 

5. เรื่องที่เขียนเป็นตอนๆ (Anthology Series) ปีทองของละคร ถ่ายทอดสดทาง
โทรทัศน์ประมาณปี ค.ศ. 1948-1958 กวีนิพนธ์หรือเรื่องเป็นตอน มีบทต่างๆกันไปโดยผู้แต่งคนละ
คนจะถูกน ามาเสนอทุกอาทิตย์ ได้รับความสนใจและวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก ต่อมาเมื่อละคร 
เป็นตอนๆ (Series) ได้รับการท าเป็นภาพยนตร์ติดต่อกันอย่างไม่ขาด เรื่องประเภท Anthology ก็
น้อยลง เรื่อง Anthology ที่ได้รับความสนใจได้แก่ The Twilight Zone และอีกแบบคือเป็น 
Anthology เชื่อมโยงกับ Series คือ Alfred Hitchcock Presents 

6. ละครพิเศษ (Dramatic Special) ก็คือ ละครที่จัดขึ้นเฉพาะเป็นพิเศษเดือนละครั้ง 
หรือจัดให้มีโดยผู้อุปถัมภ์รายการพิเศษเป็นละครยาว หรือละครดนตรียาว 90 นาที ถึง 2 ชั่วโมง แต่
การลงทุนสูง 
 นอกจากประเภทของละครที่กล่าวมาแล้วในทางปฏิบัติผู้สร้างสรรค์รายการละคร 
โทรทัศน์หรือที่นิยมเรียกว่า ผู้จัดรายการโทรทัศน์ ยังมีการแบ่งละครตามแนวเรื่องของละครออกเป็น 
7 ประเภทดังนี้ (สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์, 2541) 
 1. ละครชีวิต หมายถึง ละครที่เป็นเรื่องเก่ียวกับชีวิตทุกประเภท 
 2. ละครรัก หมายถึง ละครที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักทุกประเภท รักหวานซึ้ง รักเศร้า
โศก รักรันทด 
 3. ละครตลก หมายถึง ละครที่เป็นเรื่องตลกทุกประเภท 
 4. ละครผี หมายถึง ละครที่เป็นเรื่องเก่ียวกับเรื่องลึกลับ สยองขวัญ 
 5. ละครการต่อสู้ หรือที่นิยมเรียกว่า ละครแอ๊กชั่น หรือละครบู๊ 
 6. ละครพีเรียด เป็นละครที่มีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในอดีต เรื่อง
ประวัติศาสตร์ พงศาวดาร 
 7. ละครในโอกาสพิเศษ เป็นละครที่จัดท าข้ึนมาในวาระพิเศษ หรือโอกาสส าคัญต่างๆ 
 
องค์ประกอบของละครโทรทัศน์ 

 ปัจจุบันละครโทรทัศน์มีองค์ประกอบหลัก 5ส่วน (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ 2547) 
1. เรื ่องราว (Story) หมายถึงสิ่งที่พาเราไปสู่ชีวิตและความนึกคิดของบุคคล

ต่างๆโดยแสดงให้เห็นลักษณะใจคอ ฐานะ สภาวะ และบุคคลเหล่านั้น รวมทั้งเหตุผลและวิธีการที่
บุคคลเปลี่ยนลักษณะนิสัยจากเดิมไปสู่ลักษณะใหม่ โดยอาจมีสาเหตุ มีความขัดแย้ง มีอุปสรรค ใน
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การด าเนินชีวิตซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง การบอกเล่าเรื่องราวหรือการ
บรรยายถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นเรื่องราวนั้นอาจท าให้เรื่องจบลงด้วยดีมีคติธรรม มีจุดสอนใจ หรือ
อาจจบลงอย่างบิดเบือนก็ได้   

2. โครงเรื่อง (Plot) หมายถึงเค้าโครงเรื่องที่น ามาแสดง ซึ่งเรื่องหนึ่งอาจมีได้
หลายเค้าโครง ถ้าเป็นเค้าโครงที่ส าคัญที่สุดเรียกว่าเค้าโครงหลัก (Main Plot) ถ้าเป็นเค้าโครง ที่
ส าคัญรองลงมา เรียกว่าเค้าโครงย่อย (Sub Plot) ละครโทรทัศน์ที่มีความยาวมากบางเรื่อง อาจมี
โครงเรื่องหลักหลายโครงเรื่องคู่ขนานกันไปเพ่ือท าให้เรื่องราวมีความน่าสนใจ และให้สาระส าคัญกับ
ผู้ชมมากข้ึน โครงเรื่องที่คู่ขนานกันสองเรื่องนี้ต้องมีความสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ ของโครงเรื่องอาจ
มีได้หลายลักษณะคือความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่า งบุคคลในเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและเหตุการณ์ และความสัมพันธ์ระหว่างโครงเรื่องหลัก และโครงเรื่อง
ย่อย 

3. แก่นของเรื่อง (Theme) หมายถึง สาระส าคัญของเรื่อง คือ สิ่งที่ผู้สร้างต้องการจะ
น าเสนอแก่ผู้ชมบางครั้งจะไม่แสดงชัดเจนให้ผู้ชมทราบแต่มักซ่อนไว้ในบทสนทนา และในลักษณะ
ท่าทางการแสดงออกของตัวละคร แก่นเรื่องท่ีมักปรากฏเสมอทางละครโทรทัศน์ ได้แก่ 
   3.1 ความรัก อาจเป็นความรักในอุดมคติ รักข้ามแดน รักต่างวัย ความรักของชายหนุ่ม
หญิงสาว ความรักในครอบครัว ความรักชาติ เป็นต้น 
   3.2 การผจญภัย อาจเป็นการผจญเหตุร้ายในชีวิต ผจญภัยในปุา ซึ่งการผจญภัย มัก
เป็นการพิสูจน์ความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยวของตัวละครหลักเป็นต้น 
   3.3 ชนชั้นในสังคม สังคมสลัม สังคมชั้นสูง เป็นเรื่องความแตกต่างกันอย่างรุนแรง 
สังคมวัยรุ่น สังคมนักธุรกิจ นายทุน สังคมกรรมกรหาเช้ากินค่ า 
   3.4 ความทรนง ความไว้ตัว รักเกียรติ ไม่ยอมก้มหัวให้ใคร การต่อสู้เพ่ือเผ่าพันธุ์       
การต่อสู้เพื่อวงศ์ตระกูลและศักดิ์ศรี 
   3.5 ความมักใหญ่ใฝุสูง ความทะเยอทะยาน ความโลภมาก การต่อสู้ฟาดฟันเพ่ือให้ได้
ในลาภยศ 
   3.6 ความอาฆาตพยาบาท ความริษยา ความเจ็บแค้น การต่อสู้เพื่อล้างแค้น 
   3.7 ความอดทน ความบากบั่นอุตสาหะ การต่อสู้เพื่อชีวิตรอด 
 นอกจากนั้น แก่นเรื่องอาจเป็นเรื่องลี้ลับ เรื่องประหลาดมหัศจรรย์ หรือความฝันเฟื่อง 
ต่างๆก็ได้ อย่างไรก็ตามแก่นเรื่องของละครโทรทัศน์จะเป็นส่วนที่ให้สาระส าคัญแก่ผู้ชมซึ่งอาจกล่าวได้
ว่าเมื่อผู้ชมชมละครเรื่องนั้นจบแล้ว ย่อมได้แง่คิดอะไรจากเรื่องนั้นบ้าง 

4. ตัวละคร (Character) หมายถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องราวใน
ละคร นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงบุคลิกลักษณะของตัวละคร ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตา หรืออุปนิสัย
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ใจคอของตัวละคร ซึ่งสามารถจ าแนกลักษณะนิสัยของตัวละครได้ดังนี้ 
  4.1 ตัวละครแบบแบน หรือ ตายตัว (Flat Character) หมายถึงตัวละครที่มีลักษณะ 
นิสัยหรือพฤติกรรมที่สามารถสรุปได้ชัดเจน และคงลักษณะเช่นนี้เสมอ ตัวละครลักษณะนี้  มักมี
ลักษณะเด่นเพียงอย่างเดียว เช่น เจ้าหญิงแสนดี แม่มดใจร้าย แม่ค้าปากตลาด เป็นต้น 
  4.2 ตัวละครแบบกลม หรือมองได้รอบด้าน (Well-rounded Character) หมายถึงตัว
ละครที่มีลักษณะหลากหลาย อาจขัดแย้งและคาดเดาได้ยาก มักมีลักษณะคล้ายคนจริงๆ ซึ่งอาจมอง
ให้ได้โดยรอบด้านมีทัง้ส่วนดีและส่วนเสีย มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงนิสัยหรือทัศนคติได้ตามเหตุการณ์ 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2542) 

5. บทสนทนา (Dialogue) หมายถึง ค าพูดของตัวละครที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะ
นิสัย ความคิดความอ่าน ความคิดเห็น ความรู้สึก ตลอดจนอารมณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับความรุนแรงซึ่ง
มักจะสื่อสารถึงวาทกรรมในแง่ที่อิงกับอุดมการและอุดมการณ์นั้นเป็นเครือข่ายอันกว้างใหญ่ ไพศาล
ของมายาคติ (Myths) ทางสังคม วัฒนธรรม อันได้แก่ ความเชื่อ ค่านิยม ตรรกะ อุปทานเกี่ยวกับชีวิต
มนุษย์ และโลกท่ีเรายึดถือตามกันมา (ประชา สุวีรานนท์ ; อ้างถึงในสินียา ไกรวิมล 2545) 
 

 1.2แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเขียนบทละครโทรทัศน์ 
ละครโทรทัศน์ประเภทละครชุดหลายตอนจบจะไม่ได้น าเสนอเนื้อเรื่องทั้งหมดในครั้ง

เดียว แต่จะน าเสนอต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ ดังนั้นผู้เขียนบทจะต้องจัดแบ่งเนื้อเรื่องออกเป็นตอนๆตาม 
จ านวนที่ก าหนด เช่น ละคร 24 ตอนจบ ผู้เขียนบทจะต้องจัดแบ่งเนื้อเรื่องออกเป็นตอนๆตาม จ านวน
ที่ก าหนด ผู้เขียนบทจะต้องวางโครงสร้างของการน าเสนอให้เริ่มต้นและจบลงภายใน 24 ตอน อย่าง
เหมาะสม ในการวางโครงสร้างบทละครใช้ทฤษฎีโครงสร้างละครแบบสามองก์ของอริสโตเติ้ล มาใช้
เป็นกรอบในการน าเสนอเรื่องของละครได้ คือ โครงสร้างการเล่าเรื่องแบบสามองก์“อริสโตเติ้ล” ผู้
วางทฤษฎี “โครงสร้างการเล่าเรื่องแบบสามองก์” (The Classical Three-act Structure) โดยแบ่ง
โครงสร้างเหตุการณ์ของการเล่า เรื่องออกเป็น 3 ส่วน คือ ตอนต้น (เปิดเรื่อง) ตอนกลาง (พัฒนาเรื่อง
ต่อไปโดยการสร้างความซับซ้อน) และตอนจบ (ช่วงที่เร่งเร้าให้เกิดวิกฤตและน าไปสู่จุดสุดทางอารมณ์
ของเรื่อง และจบลงด้วยการ คลี่คลาย) (สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์ 2541) 

 
บทละคร 

 บทละคร คือ งานเขียนประเภทหนึ่งที่ถ่ายทอดเรื่องราว การกระท าและประสบการณ์
ของมนุษย์ผ่านการใช้ภาษา โดยจะต้องมีจุดประสงค์ในการเขียน คือ เพ่ือน า บทละครนั้นมาใช้จัด
แสดง 
 องค์ประกอบของบทละคร คือ 
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 1. โครงเรื่อง (Plot) 
 2. ตัวละครและการวางลักษณะนิสัยตัวละคร (Characters and Characterization) 
 3. ความคิด หรือแก่นของเรื่อง (Idea, Theme) 
 4. บทสนทนา (Dialogue) 
 องค์ประกอบทั้งสี่ล้วนมีความส าคัญบทละครจะขาดส่วนหนึ่งส่วนใดไปไม่ได้เลยโครงเรื่อง

คือส่วนที่ก าหนดขอบเขตเรื่องราวการกระท าในเรื่อง (Men in Action) ซึ่งมีตัวละครเป็นผู้ด าเนิน
เรื่องราวการกระท าเรื่องราวนั้นจะต้องให้แง่คิดบทเรียน หรือประสบการณ์แก่ผู้ชม สิ่งนั้น คือ ความคิด
แก่นของเรื่อง ละครที่คงความอมตะทุกยุคสมัยล้วนมีแก่นของเรื่องอมตะและเป็นสากล ทุกองค์ประกอบ
ที่กล่าวมานี้ด าเนินไปในรูปของละครโดยใช้บทสนทนาเป็นกลไกในการด าเนินเรื่องราว 

 
กระบวนการเขียนบทละครโทรทัศน์ 

การเตรียมการเขียนบทเริ่มต้นจากผู้เขียนบทละครโทรทัศน์หาแรงบันดาลใจจากงาน
ศิลปะใน สื่ออ่ืน เช่น การดูภาพยนตร์ที่มีแนวทางเดียวกับบทละครโทรทัศน์ที่จะต้องเขียน หรือการหา
ข้อมูล เพ่ิมเติมเพ่ือน ามาใช้ในละคร โดยหาได้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต หนังสือและสื่อที่อยู่
รอบตัว เมื่อผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ทราบว่าต้องเขียนบทละครโทรทัศน์จากบทประพันธ์ เรื่องใดจะมี
การเตรียมตัวอ่านบทประพันธ์เรื่องดังกล่าวมากกว่า 1 รอบเพ่ือหาแก่นของเรื่อง (Theme) หรือสาร 
(Message) จากผู้เขียนบทประพันธ์ จากนั้นจึงท าความเข้าใจกับบทประพันธ์หรือโครงเรื่องให้ถ่องแท้ 
ค้นหาสิ่งที่จะน ามาใช้ในบทละคร ส่วนที่ต้องตัดออกและส่วนที่ต้องเพ่ิมเติมก่อนลงมือ เขียนบทผู้เขียน
บทละครโทรทัศน์มีวิธีการท างานที่แตกต่างกันไปเฉพาะบุคคล และขึ้นอยู่กับลักษณะการท างานด้วย
ว่าเป็นการท างานแบบทีม หรือการเขียนตามล าพัง นอกจากนั้นยังขึ้นอยู่กับผู้อ านวย การผลิตแต่ละ
บริษัทที่วิธีการท างานแตกต่างกัน หากเขียนเป็นทีมต้องมีการประชุมทีมร่วมกัน ผู้เขียนบทละคร
โทรทัศน์เริ่มท างานจากการสร้างโครงเรื่องจากบทประพันธ์หรือหากมีโครงเรื่องแล้ว  ผู้เขียนบทละคร
โทรทัศน์จะท าเป็นโครงเรื่องขยาย (Treatment) การเขียนโครงเรื่องขยาย (Treatment) และ ล าดับ
ฉาก (Scenario) ผู้เขียนบทส่วนใหญ่มีการเขียนโครงเรื่องขยาย เพ่ือความสะดวกในการท างานโดย
ส่วนใหญ่มีการเขียนโครงเรื่องขยาย 1 หน้าต่อ 1 ตอน เพ่ือส่งให้แก่ผู้อ านวยการผลิต สถานีโทรทัศน์ 
ผู้อ านวยการผลิตหรือผู้ก ากับ การแสดงพิจารณาก่อนที่จะเขียนบท (Play-text) ส่วนการเขียนล าดับ
ฉาก (Scenario) หากมีเวลาเพียงพอในการท างานจะมีการท า ขั้นตอนนี้ แต่ในช่วงเวลาที่ต้องเร่งรัด
การเขียนบทละครโทรทัศน์จะข้ามขั้นตอนนี้แล้วเขียนบทแสดง เลย และในกรณีที่งานเร่งจนไม่
สามารถมีเวลาท าโครงเรื่องขยาย (Treatment) และล าดับฉาก (Scenario) ได้ทันจะเขียนบทละคร
โทรทัศน์จากโครงเรื่อง (Plot) โดยไม่ต้องใช้โครงเรื่องขยาย และล าดับฉากซึ่งวิธีนี้ต้องใช้ทักษะ
ความสามารถในการเขียนสูง เพราะผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ ต้องมีความเข้าใจโครงเรื่องตั้งแต่ต้นจน
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จบ มีรายละเอียดที่คิดวางแผนไว้ล่วงหน้า และทุกอย่างต้องแม่นย า หากมีความผิดพลาด จะท าให้
สัดส่วนของละครผิดไปจากโครงเรื่อง(นราพร สังข์ชัย2552) 

 
การดัดแปลงบทประพันธ์มาเป็นบทละครโทรทัศน์(Adaptation) 

ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์มีวิธีการดัดแปลงบทประพันธ์ในรูปแบบต่างๆมาเป็นบทละคร
โทรทัศน์ด้วย การยึดโครงเรื่องหลัก (Plot) หรือ แก่นของเรื่อง (Theme) ที่ผู้ประพันธ์ได้เขียนไว้ โดย
มีการสร้างเนื้อหาเพ่ิมเติมเนื่องจากบทประพันธ์ประเภทนวนิยายนั้นมักจะมีการพรรณนาหรือบรรยาย
โวหารมากกว่าสถานการณ์ (Situation) เหตุการณ์(Incident) และความขัดแย้ง (Conflict) เมื่อน านว
นิยายหรือบทประพันธ์มาเขียนเป็นบทละครโทรทัศน์จึงมีความจ าเป็นที่ต้องเพ่ิมเนื้อหาให้พอส าหรับ
ผลิตเป็นละครซึ่งปกติจะมีความยาวเฉลี่ยประมาณ 15-30 ตอน ผู้เขียนบทจะยึดโครงสร้างเดิมไว้ หาก
บทประพันธ์นั้นมีโครงสร้างที่สมบูรณ์ในการเล่าเรื่องเนื้อหาจากบทประพันธ์ นวนิยายบางเรื่องในยุค
หลัง มีจุดมุ่งหมายในการเขียนขึ้นเพ่ือหวังที่จะขายลิขสิทธิ์น าไปส าหรับผลิต เป็นละครโทรทัศน์ มี
ความพิถีพิถันในการเขียนน้อยกว่าบทประพันธ์ในยุคก่อน เมื่อได้รับบทประพันธ์ลักษณะนี้มา ผู้เขียน
บทละครโทรทัศน์จะตัดเนื้อหาเดิมที่น ามาใช้ไม่ได้ และใช้วิธีการเล่าเรื่องใหม ่ส าหรับสื่อละครโทรทัศน์ 
การสร้างตัวละครส าหรับบทโทรทัศน์ที่เขียนขึ้นจากบทประพันธ์ที่เป็นนวนิยาย ผู้เขียนบทละคร
โทรทัศน์ยึดถือตัวละครเอกไว้ ส่วนตัวละครอื่นนั้นจะพิจารณาจากความเหมาะสมของการด าเนินเรื่อง 
มีการเพ่ิมเติมตัวละครในกรณีที่ในบทประพันธ์เดิมไม่ได้กล่าวถึง แต่ในละครจ าเป็นต้องให้มีตัวละคร
นั้นเพ่ือการด าเนินเรื่อง หรือการรวมตัวละคร คือ น าตัวละครหลายตัวที่กล่าวถึงในบทประพันธ์มา
รวมกันไว้เป็นตัวละครตัวเดียวในบทละคร การตัดตัวละครที่ไม่จ าเป็น หรือมีบทบาทในเรื่องทิ้งท าให้
บทบาทของตัวละครไม่กระจายไปในตัวละครอ่ืนมากนักจนคนดูไม่สามารถจับจุดส าคัญที่ผู้เขียนบท
ต้องการจะสื่อสารได้ การก าหนดเวลา ฉาก และสถานที่ ส่วนใหญ่ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์คงไว้ตาม
บทประพันธ์เดิมให้ได้มากที่สุด แต่มีบางครั้งด้วยข้อจ ากัดของการผลิตละครโทรทัศน์และเนื้อหาในนว
นิยายที่สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยไม่เสียอรรถรส ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเวลา ฉาก และสถานที่ 
ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์จะท าการขออนุญาตจากเจ้าของบทประพันธ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม
หรือแก้ไขการเลือกใช้บทสนทนาของตัวละครจากบทประพันธ์ประเภทนวนิยายหากเป็นนวนิยายที่
เจ้าของบทประพันธ์มีความสามารถในการเขียนถ้อยค าได้อย่างสละสลวยหรือมีข้อความส าคัญต่อเรื่อง 
ตัวละครที่ไม่สามารถจะตัดออกได้ ผู้เขียนบทจะน าถ้อยค าเหล่านั้นมาใส่ไว้ในบทละครด้วยและมีการ
เขียนเพ่ิมเติมขึ้นด้วย บางครั้งต้องเขียนให้สอดคล้องกับบทประพันธ์เดิมซึ่งเพียงบทบรรยาย  
(นราพร สังข์ชัย 2552) 
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การแปรรูปวรรณกรรมเพื่อการอ่าน เป็นวรรณกรรมเพื่อการแสดง 
ค าว่า “การดัดแปลง”เป็นศัพท์ซึ่งใช้กันอย่างกว้างขวางมานานเพราะเป็นที่ยอมรับกัน

โดยทั่วไปว่า เมื่อจะ“ท า”วรรณกรรมเพ่ือการอ่านให้เป็นวรรณกรรมเพ่ือการแสดงนั้น การดัดแปลง 
เป็นสิ่งจ าเป็นต้องท า ซึ่งอาจท าได้โดยใช้วิธีการ เติม-ตัด ทวี-ทอน ขยาย-ยุบ หรือสลับล าดับฉาก ตัว
ละคร สถานที่ และบทสนทนา แต่เพราะเหตุที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายไม่ว่าจะเป็นผู้เขียนวรรณกรรมต้น
เรื่อง ผู้จัดท าบท หรือผู้อ่านซึ่งเป็นผู้ชมด้วยก็ตาม มักมีความรู้สึกต่อค าว่า การดัดแปลง ไม่แตกต่างกัน
ว่าเมื่อขึ้นชื่อว่ามีการดัดแปลง ค าว่าน่ากลัวมักจะตามหลังมาเสมอ กล่าวคือ เกรงและกังวลว่า
เหตุการณ์ ตัวละคร และบทสนทนา ในวรรณกรรมเพ่ือการแสดง ที่ดัดแปลงมานั้น จะยังคงเนื้ อหาที่
น่าประทับใจเหมือนที่เคยอ่านมาหรือไม่ และจะออกมาเหมือนกับ หนังสือและเหมือนกับความรู้สึกที่
มีต่อตัวละครที่ผู้เขียนเรื่องสร้างเอาไว้หรือเปล่า 

ด้วยเหตุข้างต้นจึงมีการคิดศัพท์ข้ึนใหม่เพ่ือเลี่ยงการใช้ค าว่า “การดัดแปลง” ซึ่งเป็นค าที่ 
เกี่ยวกับเนื้อหาโดยตรง เป็นค าที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับการน าเสนอรูปแบบของ วรรณกรรมแทน 
ค าที่ว่านี้คือ “การแปรรูป” ซึ่งมีเจตนาจะให้หมายถึงการเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการน าเสนอวรรณกรรม 
จากรูปแบบเดิมให้มีรูปแบบใหม่ท่ีเป็นสื่อคนละประเภทกัน 

จากการเก็บรวบรวมความเห็นของผู้จัดท าบทซึ่งได้แสดงทรรศนะไว้ในที่ต่างๆพบว่ามีชุด
ค าตอบอยู่ 2 ชุด ที่ผู้จัดท าบทนิยมมาใช้อธิบายถึงเหตุผลและความจ าเป็นที่ท าให้วรรณกรรมเพ่ือ การ
แสดงต้องแตกต่างจากวรรณกรรมต้นเรื่อง ดังนี้ (จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา 2544:147-191) 

ชุดค าตอบที่1ผู้จัดท าบทจ าเป็นต้องจินตนาการเพ่ิมเติมเพราะบางทีนิยายไม่ได้เขียน 
ไม่ได้น าเสนอสถานการณ์ไว้ ก็ต้องคิดเอง หรือเพราะเหตุการณ์ในเรื่องมีน้อยมากก็ต้องสร้างเรื่อง เข้า
ไปเพิ่มเติมเรื่อยๆจนกว่าจะจบ นอกจากนั้นยังอาจจะเป็นเพราะวรรณกรรมต้นเรื่องบางเรื่องมี จุดโหว่
และขาดความมีเหตุผลจึงต้องพยายามหาเหตุผลที่สมจริงให้ เพ่ือความถูกต้องและเหมาะสม ตาม
ทฤษฎีละคร เป็นต้น 

ชุดค าตอบที่2 ผู้จัดท าบทจ าเป็นต้องประเมินความชอบ ความชัง และรสนิยมของผู้ขม 
ที่เป็นกลุ่มเปูาหมาย ฉะนั้นเมื่อผู้ชมปรารถนาจะให้ผู้จัดท าบทช่วยเติมเต็มรสชาดเพ่ิมเติม เข้าไปในบท
การแสดง ผู้จัดท าก็จ าเป็นต้องตอบสนองรสนิยมนั้นๆ 

ทั้งยังอาจกล่าวได้ว่ารสนิยมของผู้จัดท าบทแต่ละท่านก็มีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง เพราะแม้จะ
น า วรรณกรรมต้นเรื่องเรื่องเดียวกันมาแปรรูปเป็นบทการแสดงรูปแบบที่ไม่แตกต่างกัน แต่ก็เชื่อได้ว่า 
ตัวบทที่เกิดขึ้นย่อมจะไม่มีทางเหมือนกันได้อย่างแน่นอน วิธีการที่พึงท าในแต่ละด าดับขั้นของ 
กระบวนการการแปรรูปวรรณกรรมเพ่ือการอ่านเป็นวรรณกรรมเพ่ือการแสดง มีดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนแรก: การแปรรูปวรรณกรรมเพ่ือการอ่านเป็นวรรณกรรมเพ่ือการแสดงให้เป็นที่
ยอมรับของผู้เขียนวรรณกรรมต้นฉบับและผู้ชมที่เคยเป็นผู้อ่านนั้น ล าดับแรกต้องพึงระลึกเสมอว่าคน
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ท าบทที่อยู่ในความฝันของผู้เขียน คือ ผู้ที่เคยอ่านเรื่องของผู้เขียนมาแล้วหลายเรื่อง สามารถจับ
จุดเด่นจุดด้อยได้ และสามารถดูออกว่านักเขียนคนนี้มีจุดยืนอย่างไร แตกต่างจากนักเขียนคนอ่ืน
ตรงไหน แต่หากผู้จัดท าบทไม่เคยอ่านวรรณกรรมของผู้เขียนท่านนั้นๆมาก่อน การท าบทชนิดกาง
หนังสือเขียนก็คงไม่ช่วยให้ประสบความส าเร็จได้ หลังจากที่ผู้จัดท าบทแน่ใจว่าตนรู้จักผู้เขียน
วรรณกรรมต้นเรื่องดีพอแล้ว จึงถึงขั้นตอนของการท าความเข้าใจวรรณกรรมต้นเรื่องให้กระจ่างจน
สามารถจับสารส าคัญอันเป็นหัวใจของวรรณกรรมเรื่องที่จะแปรรูปได้ว่าคืออะไร ทั้งนี้ผู้จัดท าบทต้อง
ตระหนักอยู่เสมอว่าสารส าคัญหรือหัวใจของวรรณกรรมนั้น ไม่ได้อยู่ที่เรื่องราว แต่อยู่ที่การวางโครง
เรื่อง การพัฒนาโครงเรื่อง  และการพัฒนานิสัยของตัวละครที่คลี่คลายไปตามโครงเรื่อง เพราะหาก
ผู้จัดท าบทไม่สามารถจับแก่นให้อยู่มือแล้ว เมื่อน าบทนั้นมาน าเสนอเป็นการแสดง ก็อาจจะท าให้ผู้ชม
ที่รู้จักอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ และไตร่ตรองว่าผู้ประพันธ์ต้องการสื่อสารอะไรกับคนอ่าน และมีเวลา
มากพอที่จะศึกษางานประพันธ์ของนักประพันธ์แต่ละท่านให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ดังนั้น ผู้จัดท า
บทจึงควรต้องอ่านแล้วอ่านอีก คืออ่านอย่างละเอียด เพ่ือให้สามารถเข้าถึงหัวใจของวรรณกรรมต้น
เรื่องให้ได้เป็นเบื้องแรกก่อน แล้วจึงท าความเข้าใจต่อไปว่า การแปรรูปวรรณกรรมนั้นหัวใจของเรื่อง
จะต้องคงไว้ให้เหมือนกัน ส่วนที่จะแตกต่างกันเก่ียวกับเนื้อเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องของรายละเอียด 

ขั้นตอนที่2: เมื่อผู้จัดท าบทสามารถจับหัวใจของวรรณกรรมได้อยู่มือแล้วจึงถึงขั้นตอน
ของการเลือกหาร่างใหม่ให้แก่หัวใจนั้น ร่างใหม่ที่กล่าวถึงก็คือรูปแบบการน าเสนอ อันได้แก่ ประเภท
ของตัวบทนั่นเอง ตัวบทของการแสดงแต่ละประเภทมีเงื่อนไขในการสร้างแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับลักษณะวิธีการน าเสนอ และเวลาของการแสดงแต่ละประเภท ดังนั้นรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดจึง
เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้จัดท าบทจะต้องรู้จักใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกให้ถูกและเหมาะสม เพราะ
ถึงแม้เนื้อหาจะสมบูรณ์แต่ถ้าเลือกกลวิธีการน าเสนอที่ผิดพลาด ก็จะส่งให้เรื่องราวน่าเบื่อได้เช่นกัน 
ขั้นตอนของการเลือกรูปแบบการน าเสนอนี้ ผู้จัดท าบทจะต้องค านึงและค านวณเวลาที่จะน าเสนอให้
พอเหมาะด้วย เวลาของการน าเสนอตัวบทเป็นการแสดงจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งส่งผลให้เกิดความ
แตกต่างระหว่างการแปรรูปวรรณกรรมเรื่องเดียวกันให้เป็นวรรณกรรมการแสดงต่างประเภทกัน ค า
กล่าวที่ว่า ความสามารถของคนเขียนบทละครอยู่ที่การรู้จักดัดแปลงจากของเดิมที่มีไว้ส าหรับอ่านให้
กระชับ เหมาะกับการแสดง จึงเป็นความจริงที่ผู้จัดท าบททั้งหลายควรฝึกฝนให้เกิดความช านาญ 
เพราะไม่ใช่เรื่องยากเลยที่ผู้จัดจะแปรรูปวรรณกรรมเพ่ือการอ่าน ให้เป็นวรรณกรรมเพ่ือการแสดงซึ่ง
สามารถด าเนินเรื่องได้อย่างดี กระชับ แต่ในขณะเดียวกันก็ครอบคลุมเนื้อหาท่ีต้องการได้ครบ 

ขั้นตอนที่3:หลังจากที่ก าหนดรูปแบบและเวลาการน าเสนอได้ลงตัวแล้ว ผู้จัดท าบทก็
จะต้องตัดสินใจเลือกว่าจะหยิบตัวละคร ฉาก และบทสนทนาใดบ้างมาใส่ไว้ในบทการแสดง 
ส่วนประกอบทั้ง 3 ส่วน นั้นไม่สามารถแยกขาดจากกันได้ เพราะเมื่อมีตัวละครแม้เพียงตัวเดียว ก็
ย่อมจะต้องมีการกระท าของตัวละครเกิดขึ้น เหตุการณ์ซึ่งตัวละครตัวหนึ่งกระท าเพียงล าพัง หรือ
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กระท ากับตัวละครอ่ืนๆ ที่เริ่มต้นด าเนินไปและจบลงในแต่ละช่วงเหตุการณ์ นอกจากการกระท าของ
ตัวละครซึ่งผู้ชมเห็นเป็นภาพแล้ว บทสนทนาทั้งที่เป็นบทร าพึงของตัวละคร บทโต้ตอบระหว่างตัว
ละคร และบทบรรยายอารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งติดตามมา ในส่วนของตัว
ละครนั้น ผู้จัดท าบทเป็นผู้ทรงสิทธิ์ที่จะตัด เติม เพ่ิม ลด และสลับบทบาทของตัวละครในเรื่องได้เพ่ือ
ความเหมาะสม ผู้ชมจึงอาจพบว่ามีตัวละครแปลกหน้าบางตัวละครที่ไม่เคยมีอยู่ในวรรณกรรมต้นเรื่อง
มาปรากฏตัวและมีบทบาทเด่นเป็นที่รู้จักในการแสดง วรรณกรรมบางประเภท ผู้จัดท าบทนิยมเพ่ิมตัว
ละครประกอบต่างๆเข้าไปในเรื่องเพ่ือผลทางการแสดงจนกลายเป็นข้อยอมรับร่วมกันระหว่างผู้จัดท า
บทและผู้ชม นอกจากนั้นความนิยมน าวรรณกรรมต้นเรื่องมารื้อแล้วสร้างใหม่  (Deconstruction) 
และ การตีความใหม่ (Re-interpretation) ในแวดวงศิลปะการแสดงปัจจุบัน ก็ส่งผลให้บทบาทของ
ตัวละครเอกในวรรณกรรมบางเรื่องถูกทอนลงหรือทวีขึ้นด้วย แต่การน าบทบาทและเรื่องราวของตัว
ละครหนึ่งจากวรรณกรรมเรื่องหนึ่ง ข้ามไปผนวกรวมกับบทบาทและเรื่องราวของตัวละครบางตัว
ละครในบทละครอีกเรื่องหนึ่งนั้นคงยังไม่เป็นที่ยอมรับ การเคารพบทประพันธ์จนเกร็ง ชนิดบทพูดก็
คัดมาจากหนังสือทุกค าทุกวรรค เป็นส่วนหนึ่งของความล้มเหลว คือ อีกค ากล่าวหนึ่งที่ผู้จัดท าบท
ทั้งหลายพึงสังวร เพราะภาษาพูดกับภาษาเขียนมีธรรมชาติที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม มิได้
หมายความว่าผู้จัดท าบทจะน าภาษาเขียนมาใช้เป็นบทสนทนาของตัวละครในบทส าหรับแสดงไม่ได้
เลยเสียทีเดียว เพราะหากวรรณกรรมต้นเรื่องนั้นมีความโดดเด่นที่การใช้ภาษา ซึ่งผู้จัดท าบทเห็นว่า
เป็นหัวใจห้องหนึ่งที่ท าให้วรรณกรรมเรื่องนั้นมีชีวิตชีวาและผู้จัดท าบทสามารถเลือกรูปแบบการ
น าเสนอได้เหมาะสมกับการน าภาษาเช่นนั้นมาใช้เป็นบทสนทนา ก็ย่อมจะไม่สร้างความระคายหูให้แก่
ผู้ฟังเป็นแน่ การโยกย้ายบทสนทนาจากส่วนต่างๆของวรรณกรรมต้นเรื่องมาบรรจุไว้ในวรรณกรรม
เพ่ือการแสดงนั้น หากผู้จัดท าบทเป็นผู้สนใจศึกษาวรรณกรรมของผู้เขียนวรรณกรรมต้นเรื่องมากพอ 
ก็ยังสามารถใช้วิธีที่เรียกว่าขโมยมาใส่ได้ด้วย ในที่นี้หมายถึงการน าบทสนทนาจากวรรณกรรมเรื่อง
อ่ืนๆของผู้เขียนท่านนั้นมาแทรกใส่ไว้ในตัวบทซึ่งจัดท าข้ึน 

ขั้นตอนสุดท้าย:ผู้จัดท าบทบางท่านอาจเข้าใจว่า เมื่อด าเนินการต่างๆตามล าดับที่กล่าว
มาจนครบถ้วนก็ถือได้ว่าการแปรรูปวรรณกรรมเพ่ือการอ่านเป็นวรรณกรรมเพ่ือการแสดงเรื่องนั้นๆ
เสร็จสมบูรณ์ลงแล้วโดยสิ้นเชิงซึ่งความเข้าใจเช่นนั้นเป็นความเข้าใจผิด เพราะการแปรรูปวรรณกรรม
เพ่ือการแสดงเรื่องนั้นเพียงแค่เสร็จแต่ยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากยังไม่ได้ผ่านขั้นตอนการตรวจแก้ ซึ่งเป็น
ล าดับสุดท้ายของกระบวนการแปรรูปวรรณกรรม 

ผู้เชี่ยวชาญในการจัดท าบทหลายท่านกล่าวตรงกันว่า การแปรรูปวรรณกรรมนั้น เมื่อมี
การเขียนบทประพันธ์ ก็ต้องมีการแก้ไขบทประพันธ์ และการประพันธ์นี้อาจจะไม่ใช่เพียงครั้งเดียว 
แต่จะต้องแก้ไชอีกหลายครั้ง และแม้ผู้จัดท าบทจะแก้ไขจนพอใจแล้ว ก็อาจจะต้องแก้ไขซ้ าอีกครั้ง
หรอืหลายครั้งเมื่อน าไปจัดแสดงจริง 
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1.3แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความนิยมละครแนวสืบสวนสอบสวน 
 ชญาณี  ฉลาดธัญญกิจ (2554)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง “กระบวนการสร้างสรรค์ละครแนว

สืบสวนสอบสวนแบบนิติวิทยาศาสตร์ไทย” เป็นการวิจัยเชิงสร้างสรรค์  น าไปจัดฉาย ณ หอศิลป์ 
กรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช และน าไปเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ มีผู้ตอบแบบสอบถาม 193 คน 
ผลการวิจัยพบว่า การสร้างสรรค์ละครแนวสืบสวนสอบสวนแบบนิติวิทยาศาตร์ไทยนั้น สามารถ
สร้างสรรค์ได้จากการ วิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์เรื่องแนวสืบสวนสอบสวนและค้นคว้าข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์เชิงลึก โดยละครสืบสวนสอบสวนแบบนิติวิทยาศาตร์ไทยนี่นมีจุดเด่นและความท้าทาย
อยู่ที่กระบวนการค้น หาความจริงพิสูจน์หลักฐานที่ใช้ภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์กับหลักการ
วิทยาศาสตร์และจากการศึกษาทัศนคติของผู้ชมพบว่า โดยรวมผู้ชมมีความพึงพอใจระดับมากและ
มากที่สุด สิ่งที่ผู้ชมให้ความสนใจมากท่ีสุดคือการพิสูจน์หลักฐานซึ่งใช้หลักทางนิติศาสตร์ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการสร้างสรรค์ 

 1.การวางโครงเรื่องของละครแนวสืบสวนสอบสวน นอกจากเน้นที่โครงเรื่องการเล่า
เรื่อง ที่ซับซ้อนแล้ว ควรจะเพ่ิมรสความเป็นดรามาหรือแอคชั่นลงไป เพ่ือใช้เป็นจุดดึงความสนใจของ
ผู้ชม เพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกกดดันกับภาวะตึงเครียดของเหตุการณ์ ในเนื้อเรื่องจนเกินไป 

 2.ละครชุดแนวสืบสวนสอบสวน มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวสืบสวนสอบสวนที่เกิดขึ้น
และ จบลงในตอนเดียวผู้ชมไม่จ าเป็นต้องติดตามตอนต่อไปก็ได้ ดังนั้นการเล่าเรื่องควรจะดึงให้ผู้ชม
ค่อยๆ รู้จักกับตัวละครนักสืบและผูกพันกับตัวละคร เรื่องราวชีวิตความสัมพันธ์ของตัวละครหลักซึ่งจะ
เป็น สิ่ง ที่ท าให้ผู้ชมอยากติดตามต่อไป 

 3.การเล่าเรื่องในละครสืบสวนสอบสวน ควรจะมีการเล่าเรื่องที่ท าให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อ
เรื่อง ที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น เนื้อหาข้อมูลต้องสัมพันธ์กันกับเวลาในการเล่าเรื่อง ไม่ควรยัดเยียดข้อมูลให้
ผู้ชม มากเกินไป ในหนึ่งตอนควรใช้ประเด็นหลักในการสืบสวนคดีเพียงแค่ประเด็นเดียว 

 4.ในการสร้างสรรค์งานละครใดๆ ควรจะประเมินทัศนคติของผู้ชมในฐานะส่วนหนึ่งของ
การ สร้างสรรค์ เพ่ือที่จะได้น าความคิดเห็นมาปรับปรุงผลงาน  และควรจะประเมินผลโดยรวม เพ่ือ
เป็นแนวทางพัฒนาการสร้างสรรค์ในล าดับต่อๆไป 
การสร้างบทในละครแนวสืบสวนสอบสวน 

 บทละครแนวสืบสวนสอบสวนควรจะมีการน าเสนอปม การน าเสนอปมปัญหาเป็นการ
น าเข้าสู่ปัญหาของเรื่อง  เป็นขั้นตอนที่เรื่องด าเนินมาถึงช่วงที่ความขัดแย้งหรือปมปัญหาส าคัญของ
เรื่องเริ่มปรากฏขึ้น เช่น ผู้เขียนบทอาจเปิดเผยให้เห็นความขัดแย้งระหว่างตัวเอกกับตัวละครฝุาย
ปฏิปักษ์ ความขัดแย้งระหว่างความดีความเลวเป็นต้น การน าเสนอปมปัญหาในละครสืบสวน
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สอบสวนนั้นมีประเด็นที่ชัดเจนคือ ปมปัญหาทางอาชญากรรม ทั้งนี้เพราะหัวใจหลักของละครสืบสวน
สอบสวนก็คือเรื่องของคดีอาชญากรรมหรือเรื่องของความลึกลับที่ต้องการหาค าตอบ 

 การพัฒนาเรื่องและจุดวิกฤตของเรื่อง (Crisis) เป็นขั้นที่เนื้อเรื่องพัฒนาจากจุดเริ่มของ
ปมปัญหาหรือข้อขัดแย้งจนกลายเป็นจุดวิกฤตหรือจุดหักเห เรื่องจะด าเนินเข้าสู่จุดเปลี่ยน 
หมายความว่า ตัวละครต้องตัดสินใจเลือกหรือกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือคลี่คลายปมความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้น ในโครงเรื่องหนึ่งๆอาจเกิดจุดวิกฤตได้หลายครั้งเป็นระยะ แต่ภาวะวิกฤตเหล่านั้นจะ
เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดตึงเครียดและกลายเป็นจุดสุดยอดของเรื่องต่อไปในจุดวิกฤตนั้น ตัวละคร
อาจต้องตัดสินใจเลือกทางหรือการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งหลายหนตามจ านวนของจุดวิกฤต 
อย่างไรก็ตามการตัดสินใจของตัวละครอาจจะท าให้ปัญหาบางส่วนคลี่คลายลงและยังคงทิ้งปมปัญหา
ส่วนใหญ่เข้ามาผนวก ทั้งหมดนี้จะพัฒนาจนน าไปสู่จุดตึงเครียดที่สุดต่อไป 

 จุดสุดยอดของเรื่อง (Climax) เป็นขั้นตอนท่ีโครงเรื่องด าเนินมาถึงจุดตึงเครียดที่สุดของ
เรื่อง เป็นส่วนที่ส าคัญและเข้มข้นที่สุด นับว่าตัวละครต้องตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่ งหรือกระท า
อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายเพ่ือคลี่คลายปมขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ได้หมดสิ้น การตัดสินใจ
ของตัวละครในช่วงจุดสุดยอดของเรื่องนี้ หลังจากนั้นจะท าให้ปมปัญหาคลี่คลายลง ไม่ว่าจะเป็นที่พึง
พอใจหรือไม่ก็ได ้

 การคลี่คลายปัญหาและการปิดเรื่อง (Resolution And Falling Acting) หลังจากเรื่อง
ถึงจุดสุดยอดและมีการแก้ปมปัญหาได้ส าเร็จ ท าให้ความเครียดลดลงซึ่งอยู่ใกล้กันมากกับจุดสุดยอด 
ผู้เขียนจะปิดเรื่องอย่างรวดเร็วในตอนท้ายซึ่งมีระยะเวลาใกล้กันมากจากจุดสุดยอด นอกจากนี้ยังมี
การคลี่คลายปมคดีทั้งหลายที่ผู้เขียนได้เริ่มไว้ในตอนต้นเรื่องในจบลงตรงนี้อีกด้วย ส่วนเนื้อเรื่องที่
ด าเนินหลังจากจุดสุดยอดนั้นจะไม่ได้สร้างความระทึกใจหรือน่าสนใจมากไปกว่าช่วงจุดสุดยอดนี้อีก
แล้ว อาจจะเป็นเพียงการปิดเรื่องตามหลักเท่านั้นและมีเนื้อหาไม่มากนักนับจากจุดสุดยอดมาการ
คลี่คลายปัญหา คือการที่สถานการณ์ตึงเครียดของเรื่องเริ่มคลี่คลาย เป็นขั้นตอนของการน าเข้าสู่การ
คลี่คลายของปัญหาอย่างสมบูรณ์ ซึ่งมีทั้งการคลี่คลายแบบเป็นไปตามความคาดหมาย และอาจ
คลี่คลายเรื่องแบบพลิกความคาดหมาย ซึ่งมักจะใช้ในเรื่องสั้นและนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน 

 การปิดเรื่อง เป็นผลจากการกระท าของตัวละครที่ตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งไปแล้ว 
ผู้ชมจะได้รับทราบถึงจุดจบของเรื่องซึ่งอาจมีทั้งกรณีที่จบลงอย่างสุขสมหวังเมื่อตัวละครได้รับสิ่งที่
ประสงค์ไว้ หรือจบลงอย่างไม่มีความสุขเมื่อตัวละครไม่สมประสงค์ จึงนับได้ว่าการปิดเรื่องเปนอีก
ส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญมาก เพราะนอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งในการคลี่คลายปัญหาของเรื่องแล้ว การ
จบเรื่องยังเป็นการทิ้งท้ายในความนึกคิด การรับรู้ของผู้ชมที่มีต่อละครว่าควรจะจบลงแบบใด 
โดยทั่วไปแล้ว มีวิธีการคลี่คลายและการปิดเรื่องที่เป็นที่นิยมหลายวิธี ดังนี้ 
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 1.การคลี่คลายเรื่องแบบหักมุมหรือพลิกความคาดหมายและการปิดเรื่อง การคลี่คลาย
เรื่องแบบนี้เป็นการคลี่คลายเรื่องในลักษณะที่ผู้ชมมิได้คาดคะเนมาก่อน ผู้เขียนได้วางโครงเรื่องให้มีผู้
ต้องสงสัยหลายคนในคดีต่างๆแต่ทันใดนั้นก็จบลงตรงที่ผู้เขียนได้เฉลยตัวคนร้ายออกมา ซึ่งมักเป็นคน
ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคนร้าย จึงท าให้มีลักษณะของการพลิกผันเรื่องแบบฉับพลัน การจบเรื่องใน
ลักษณะนี้จะต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลมีที่มาที่ไป  

 2.การคลี่คลายเรื่องแบบเป็นไปตามคาดหมายและการปิดเรื่อง การคลี่คลายลักษณะนี้ 
เป็นการคลี่คลายเรื่องที่ใช้กันทั่วๆไป อาจเปูนการจบเรื่องแบบโศกนาฏกรรม กล่าวคือ จบลงด้วย
ความผิดหวัง โศกเศร้า โดยอาจจบเรื่องด้วยความตาย ความผิดหวัง ความสูญเสีย หรือความล้มเหลว
ในชีวิต การปิดเรื่องแบบนี้มักเรียกร้องความเห็นใจ ความซาบซึ้งสะเทือนใจจากผู้ชมได้เป็นอย่างด ี

 กล่าวได้ว่าการปิดเรื่องแบบต่างๆนั้น นับว่ามีความส าคัญมากเพราะจะเป็นตอนที่จะ
ประเมินผลว่าผู้ชมมีความประทับใจต่อละครเรื่องนั้นมากน้อยเพียงใด 

 
2.งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ละครแนวสืบสวนสอบสวน 

 จากงานวิจัยเรื่อง “กระบวนการสร้างสรรค์ละครแนวสืบสวนสอบสวนแบบ นิติวิทยา
ศาตร์ไทย” โดย ชญานี ฉลาดธัญญกิจ (2554) ได้คิดค้นองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ ละครแนว
สืบสวนสอบสวนไว้เป็นขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นตอนเตรียมการถ่ายท า (Pre-production) 
 ในส่วนของของเตรียมการผลิตประกอบด้วยการสร้างสรรค์และเตรียมการดังนี้ 

 การสร้างสรรค์บทละคร 
   1.1 การก าหนดสถานที่และเวลาในเนื้อเรื่อง  : เรื่องสืบสวนสอบสวนสถานที่และ
เวลาเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการคิดตัวละคร โครงเรื่อง ตลอดจนรายละเอียดทั้งหมดที่จะส่งผลต่อ
ทิศทางการเล่าเรื่อง  
    1.2 การสร้างตัวละครฝุายสืบสวนสอบสวน : ศึกษารูปแบบและลักษณะของตัว
ละครสืบสวนสอบสวนจากละครชุดเรื่อง CSI : New York ซึ่งถือว่าเป็นละครชุดต้นแบบของละคร
แนวสืบสวนสอบสวนนิติวิทยาศาสตร์ และน ามาปรับใช้กับบทท่ีจะเขียนขึ้นใหม่ 
    1.3 โครงสร้างและองค์ประกอบของเรื่องเล่าสืบสวนสอบสวน : สิ่งที่ต้องให้ความ
สนใจเป็นอันดับแรกคือฆาตกรรมมีวิธีการลงมือฆาตกรรมอย่างไรและนักสืบจะมีวิธีการอย่างไรในการ
พิสูจน์หาหลักฐานและหาค าตอบทั้งหมดค าตอบของวิธีการฆาตกรรมจะเชื่อมโยงในค าถามข้อต่อมา
อะไรคือมูลเหตุจูงใจในการกระท าการฆาตกรรม ค าให้การของผู้ที่อยู่แวดล้อมกับเหยื่อสามารถท าให้รู้
ถึงแรงจูงใจของคนร้ายได้ซึ่งจากการวิเคราะห์ทั้งหมดจะน าไปสู่ค าถามที่นักสืบและผู้ชมต้องการรู้มาก
ที่สุดคือ “ใคร” 
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    1.4 การวางโครงเรื่องวิธีการสร้างตัวละครฆาตกรรมและผู้ต้องสงสัย     : เรื่องราวของ
ฆาตกรคือสิ่งที่ผู้สร้างจ าเป็นต้องคิดขึ้นมาเป็นอันดับแรกเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงและเป็นแกนหลักที่ท า
ให้เกิดคดีฆาตกรรมในเรื่องนอกจากจะคิดเรื่องราวของฆาตกรแล้วยังต้องค านึงถึงรายละเอียดของผู้
ต้องสงสัยทุกคนที่อยู่ในคดีรวมถึงเหยื่อเพ่ือให้ล าดับเวลาของเหตุการณ์ในเรื่องเป็นไปอย่างสอดคล้อง
เป็นเหตุเป็นผลกัน โดยผู้ชมจะทราบเรื่องราวจากการสืบคดีของนักสืบ คือเส้นเรื่องหลักเป็นวิธีคิดการ
เล่าเรื่องดึงผู้ชมให้สนใจในส่วนที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการด้วยการให้ตัวละครฝุายสืบสวนปูอน ข้อมูลแก่
ผู้ชม 
    1.5 การคัดเลือกนักแสดง  : การคัดเลือกนักแสดงให้มีความเหมาะสมกับเรื่องและ
บทบาทนั้นเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากสิ่งที่ต้องการไม่แพ้กับลักษณะบุคลิกภาพของ
นักแสดงที่เหมาะสมกับเรื่องก็คือความสามารถและทักษะการแสดง  
    1.6 เครื่องแต่งกาย  : การออกแบบเครื่องแต่งกายให้มีความเหมาะสมกับบทบาทและ
ยุคสมัย โดยคิดครอบคลุมทั้งการบอกลักษณะนิสัยตัวละคร 
    1.7สถานที่ถ่ายท า: อันดับแรกต้องคิดว่าสถานที่ที่จ าเป็นในการด าเนินเรื่องนั้นมีที่
ใดบ้าง โดยค านึงถึงความสวยงามตกแต่งฉาก และข้อจ ากัดของนักแสดง 
    1.8การจัดตารางการถ่ายท าและแยกบทย่อยส าหรับการถ่ายท า     : ในขั้นตอนนี้ถือว่า
เป็นการจัดล าดับการถ่ายท า โดยยึดตารางเวลาของนักแสดงเป็นหลัก  และล าดับต่อมาก็ค านึงถึง
ความต่อเนื่องของการจัดอุปกรณ์ประกอบฉาก เวลาของฉากในเรื่องเป็นส าคัญเพราะจะเป็นประโยชน์
ต่อการจัดฉากและจัดแสง 

 2.ขั้นตอนการถ่ายท า (Production) 
    กระบวนการถ่ายท าหรือการผลิต หมายถึงการด าเนินงานในช่วงกระบวนการถ่ายท า 
ในส่วนของการก ากับการแสดงสิ่งที่ต้องให้ความส าคัญและต้องการจากนักแสดงคือความเป็น 
ธรรมชาติ การสวมบทบาทเป็นตัวละครอย่างจริงที่สุด ส่วนการออกแบบภาพนั้น พิจารณาผ่าน การ
วางมุมกล้องโดยค านึงถึงปัจจัยหลักๆ 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านเทคนิค ด้านความงาม ด้านอารมณ์และ
ความรู้สึก ส่วนการด าเนินงานในส่วนอ่ืนๆทั้งเครื่องแต่งกาย สถานที่ อุปกรณ์ประกอบฉาก การ
บริหารจัดการกองถ่ายนั้น อาจเกิดปัญหาขึ้นได้ตลอดเวลา ต้องอาศัย การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้อง
คิดและตัดสินใจทันที 

 3.ขั้นตอนหลังถ่ายท า (Post-production) 
    เป็นส่วนของการตัดต่อ ล าดับภาพ เสียง การใส่ดนตรีประกอบ รวมถึงการคิดชื่อ
เรื่อง สัญลักษณ์ของเรื่อง  
   จากงานวิจัยเรื่องกระบวนการสร้างสรรค์ละครแนวสืบสวนสอบสวนแบบนิติวิทยาศาตร์
ไทยนั้น ผู้ศึกษาสามารถน าองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ละครแนวสืบสวนสอบสวนมาปรับใช้กับการ
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ดัดแปลงนิยายแนวสืบสวนสอบสวนชุดเสี่ยวนักสืบ พุ่มรัก พานสิงห์ สู่บทละครโทรทัศน์ได้นั่นคือ การ
ก าหนดสถานที่ ให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องในนิยายให้มากที่สุด สถานที่ต่างๆต้องมีความสมจริง เพราะ
จะส่งผลต่อทิศทางการเล่าเรื่อง 
   การสร้างตัวละครนั้นจะได้ศึกษารูปแบบและลักษณะของตัวละครในนิยายที่ถูกเขียนขึ้น 
และปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ในเรื่อง การสร้างตัวละครนั้นจะสอดคล้องกับการคัดเลือกนักแสดง 
การคัดเลือกนักแสดงจะต้องมีความเหมาะสมกับลักษณะของเรื่อง จะต้องท าให้เรื่องน่าเชื่อถือและสม
บทบาท รวมไปถึงการเลือกเครื่องแต่งกายของนักแสดงด้วย เครื่องแต่งกายจะต้องสอดคล้องกับ
บทบาทและลักษณะนิสัยของตัวละครนั้นๆ 
   ในส่วนของขั้นตอนการถ่ายท า ผู้ศึกษาจะต้องมีสติอยู่ตลอด และพร้อมเผชิญหน้ากับ
ปัญหาเฉพาะหน้าที่คาดไม่ถึง รวมถึงต้องตัดสินใจแก้ปัญหาให้ดีที่สุดด้วย 
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บทที่  3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การศึกษาในหัวข้อเรื่อง “การดัดแปลงนิยายแนวสืบสวนสอบสวนชุดเสี่ยวนักสืบ  พุ่มรัก 
พานสิงห์ สู่บทละครโทรทัศน์” ผู้ศึกษาต้องการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือนําไปสู่การเขียนบท
ละครโทรทัศน์เรื่องเสี่ยวนักสืบ และนํามาผลิตละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวนได้อย่าง เหมาะสม 
ซึ่งมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 

1. รูปแบบการศึกษาวิจัย 
2. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
5. การทดสอบเครื่องมือ 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
7. การนําเสนอข้อมูลและชิ้นงาน 
 

รูปแบบการศึกษาวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาวิจัยได้ทําการวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) 

ซึ่งจะศึกษาข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ หนังสือนวนิยาย บทความทางอินเตอร์เน็ต ละคร
สืบสวนสอบสวน เอกสารงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นผู้ศึกษายังมีการสัมภาษณ์เชิงลึก     
(In-depth Interview) ผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิตละครสืบสวนสอบสวน และการเขียนบท
ละครโทรทัศน์ ได้แก่ ผู้กํากับละคร  นักเขียนบทละครโทรทัศน์  และ นักเขียนนิยายแนวสืบสวน
สอบสวน และการทําแบบสอบถาม (Questionnaire) และประเมินผลการผลิตละครโทรทัศน์ 
เพ่ือที่จะได้ผลงานที่ดีที่สุด 

 
แหลง่ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็น
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการเขียนบทละครโทรทัศน์และอยู่ในวงการ
ละครโทรทัศน์ โดยใช้การสัมภาษณ์ในเชิงลึก ประกอบไปด้วย 
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ตระกูล อรุณสวัสดิ์   ผู้กํากับละครโทรทัศน์ 
เพ็ญศิริ เศวตวิหารี   นักเขียนบทละครโทรทัศน์ 
วินทร์ เลียววาริณ   นักเขียนนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน 
2.แหล่งข้อมูลประเภทบุคคลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม ผู้ศึกษาได้เลือกใช้วิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ซึ่งหมายถึงกลุ่มคนทั่วไปจํานวนทั้งสิ้น 100 คนเพ่ือ
สํารวจว่ามีผู้ให้ความสนใจต่อละครที่ผู้ศึกษาจะผลิตมากน้อยเพียงใด ประกอบไปด้วย 

3. กลุ่มตัวอย่างที่ทําการสัมภาษณ์เพ่ือสํารวจความคิดเห็น คือ ผู้ประเมินผลละคร ผู้
ศึกษาได้เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง หมายถึงกลุ่มเป้าหมายบุคคลทั่วไปที่สนใจชม
ละครแนวสืบสวนสอบสวน ในช่วงอายุ 18-45 ปี จํานวน 10 คน 
 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการผลิตละครโทรทัศน์  แนว
สืบสวนสอบสวน และละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน 

2.การเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทบุคคล 
2. 1  การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้กํากับละครโทรทัศน์ นักเขียนบทละครโทรทัศน์  และ

นักเขียนนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน  โดยจะสัมภาษณ์แบบเจาะลึกตามข้อคําถาม 
2. 2  การเก็บข้อมูลก่อนการผลิตผลงานจากการทําแบบสอบถามเพ่ือสํารวจ   ความ

สนใจของผู้ชมว่ามีมากน้อยเพียงใดต่อการอยากชมละครที่จะผลิตขึ้น 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1.การเก็บข้อมูลวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ ใน

รูปแบบที่ไม่เป็นทางการ โดยการใช้ประเด็นหรือคําถามแนวเจาะลึก มีลักษณะเป็นคําถามปลายเปิด 
(Open-ended Questions) เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถนําคําตอบที่ได้มาวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วน
และพัฒนาชิ้นงานต่อไป โดยมีประเด็นสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 

1.1แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับผู้กํากับละครโทรทัศน์ 
     ข้อที่ 1 ความยากง่ายในการกํากับละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน 
  ข้อที่ 2 ในการถ่ายทําละครแนวสืบสวนสอบสวนมีเทคนิคพิเศษอะไรที่จะทําให้ 
   ละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวนมีความน่าสนใจ 
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     ข้อที่ 3  การกํากับละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวนมีความแตกต่างจาก             
                               การกํากับละครโทรทัศน์แนวอ่ืนๆอย่างไร    
     ข้อที่ 4 มุมกล้องต่างๆ ที ่ใช้นั ้นมีการวางแผนมาก่อนล่วงหน้าหรือไม่ หรือ 

ขึ้นอยู่กับแนวทางในการกํากับของผู้กํากับ 
1.2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ 

     ข้อที่ 1 วิธีลําดับเรื่องในละคร ให้สร้างอารมณ์ต่อคนดูเป็นกราฟขึ้นลง  
      ควรทําอย่างไรบทที่ออกมาจึงจะมีความสนุกน่าติดตาม 

     ข้อที่ 2  การดัดแปลงนิยายเรื่องหนึ่งเป็นละครมีวิธีการตีความบุคลิกหรือ                 
พฤติกรรมตัวละครจากการอ่านเพื่อแปลงเป็น Action และ Dialouge 
อย่างไร 

     ข้อที่ 3  วิธีการดําเนินเรื่องของละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวนมีหลักอย่างไร 
ข้อที่ 4 การเขียนบทละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวนแตกต่างจาก 

ละครโทรทัศน์แนวอ่ืนอย่างไร ต้องมีความรู้ด้านใดเป็นพิเศษหรือไม่ 
อย่างไร 

1.3 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับผู้เขียนนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน 
    ข้อที่ 1 การวางโครงเรื่องของนิยายแนวสืบสวนสอบสวนมีวิธีการเล่าเรื่องแบบใด 
      ให้น่าติดตาม 
    ข้อที่ 2 มีวิธีการสร้างบุคลิกหรือพฤติกรรมของตัวละครหลักในนิยายแนวสืบสวน 

สอบสวนให้น่าสนใจอย่างไร 
   ข้อที่ 3 นิยายสืบสวนสอบสวนของไทยมีความแตกต่างจากนิยายสืบสวน

สอบสวนของต่างประเทศอย่างไร 
    ข้อที่ 4  นิยายแนวสืบสวนสอบสวนในประเทศไทยได้รับความนิยมหรือไม่ เพราะ

เหตุใด 
 

2.  แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้ศึกษาถึงพฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน์และ 
ความต้องการทางด้านเนื้อหา รูปแบบ และวิธีการนําเสนอของละครโทรทัศน์ ของกลุ่มตัวอย่างจาก
กลุ่มเป้าหมาย จํานวน100คน โดยมีแนวคําถามดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ  
2. อายุ  
3. ระดับชั้นการศึกษา  
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4. อาชีพ 
5. ระดับรายได้ 
6. ความสนใจ 
7. ช่องทางการรับข่าวสาร 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน์ 
1. สถานีโทรทัศน์ใดที่ท่านเปิดรับชมมากท่ีสุด 
2. ความถี่ในการรับชมละครโทรทัศน์แต่ละสัปดาห์ของท่าน  
3.  วันที่ท่านเลือกรับชมละครโทรทัศน์บ่อยที่สุด  
4. ประเภทของละครโทรทัศน์ที่ท่านชื่นชอบ  

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อละครแนวสืบสวนสอบสวน 
1. ท่านเคยชมละครแนวสืบสวนสอบสวนหรือไม่  
2. ละครสืบสวนสอบสวนที่ท่านชื่นชอบ 
3. อะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้ท่านเลือกชมละครแนวสืบสวนสอบสวน 
4. จุดเด่นของละครแนวสืบสวนสอบสวนคืออะไร 
5. ถ้ามีละครไทยแนวสืบสวนสอบสวน ท่านจะติดตามชมหรือไม่ 
6. เหตุผลที่ไม่รับชมละครสืบสวนสอบสวน 

 
การทดสอบเครื่องมือ 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการได้ดําเนินการจัดทําข้อคําถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
จํานวน 3 ฉบับ ดังนี้ 
       ฉบับที่ 1แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับผู้กํากับละครโทรทัศน์        จํานวน 4 ข้อ 
       ฉบับที่ 2แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับนักเขียนบทละครโทรทัศน์    จํานวน 4 ข้อ 
       ฉบับที่ 3 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับนักเขียนนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน จํานวน 4 ข้อ  

2. นําแบบสัมภาษณ์เชิงลึกให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา  
การใช้ภาษา ความถูกต้องและสอดคล้องกับผู้ตอบแบบสัมภาษณ์  เพ่ือนํามาปรับปรุงแก้ไข  ให้
ถูกต้อง และตรงประเด็นกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ  

3.   นําแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือสํารวจความสนใจในการรับชมละคร
โทรทัศน์ และ   ความต้องการในการรับชมละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวนให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา การใช้ภาษา และความถูกต้อง  เพ่ือนํามาปรับปรุงแก้ไข  ให้
ถูกต้อง และตรงประเด็นกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ   
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4.   ทําการสนทนากลุ่มเพ่ือประเมินผลของละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวนที่  ได้
ผลิตเสร็จสมบูรณ์ โดยเก็บข้อมูลจากผู้ที่มีความสนใจในละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก และการ

รับชมละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน จากนั้นจึงนําเสนอข้อมูลในเชิงพรรณนา (Description 
Analysis) ข้อมูลที่ได้ คือ ข้อมูลด้านรูปแบบและวิธีการดําเนินเรื่องของละครโทรทัศน์ นําข้อมูลมา
วิเคราะห์ ดังนี้   

1. การวิเคราะห์วิธีการดําเนินเรื่อง และ เทคนิคในการเล่าเรื่องจากละครโทรทัศน์แนว  
สืบสวนสอบสวนของต่างประเทศ ได้แก่ 

  1.1 CSI : MIAMI 
  1.2 SHERLOCK (UK) 
  1.3 CASTLE 

2. การวิเคราะห์แบบสอบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการรวบรวมข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์  
นํามาวิเคราะห์รูปแบบวิธีการดําเนินงานเกี่ยวกับละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน   
 3. การวิเคราะห์แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือสํารวจความสนใจ ในการรับชมละคร
โทรทัศน์ และ ความต้องการในการรับชมละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน 
 4. วิเคราะห์และประเมินผลจากการสนทนากลุ่มเพ่ือประเมินผลชิ้นงานที่ได้มีการผลิตขึ้น 
จากการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล  
  
การน าเสนอข้อมูลและชิ้นงาน 

1. การนําเสนอข้อมูลก่อนการผลิต นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์
โดย นําเอาแนวคิดและหลักการ ขั้นตอนการทางาน ตลอดจนข้อคิดเห็นที่มีต่อละครโทรทัศน์ 

2. การนําเสนอข้อมูลขั้นการผลิต 
2.1 จัดทําโครงสร้างและโครงร่างรูปแบบ (Proposal) ของละครโทรทัศน์โดยมี 

องค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ 
  -  ชื่อเรื่องของละครโทรทัศน์ประเภทละครสืบสวนสอบสวนในแต่ละตอน   
  -  กลุ่มเปา้หมาย (Target)  

-  เค้าโครงเรื่อง (Plot)  
-  เรื่องย่อ (Synopsis)  
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-  Treatment 
 2.2 จัดทําบทละครโทรทัศน์ (Script) 

3.นําเสนอข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลวัดความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย  
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บทที่  4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาและผลิต “การดัดแปลงนิยายแนวสืบสวนสอบสวนชุดเสี่ยวนักสืบ  พุ่มรัก  

พานสิงห์ สู่บทละครโทรทัศน์” ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Researcher) คือ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตละครโทรทัศน์ แนวสืบสวน
สอบสวน ในด้านการเขียนบทและการก ากับละครโทรทัศน์ที่เป็นประโยชน์ใน การผลิตละครโทรทัศน์
แนวสืบสวนสอบสวน และใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Researcher) คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire)  

 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการผลิตรายการ 
1. บทวิเคราะห์วิธีการน าเสนอจากละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวนเป็นระยะเวลา     

1 เดือน จ านวนทั้งสิ้น 3 เรื่อง 
2. บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตละคร

โทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ก ากับละครโทรทัศน์, นักเขียนบทละคร
โทรทัศน์ และ นักเขียนนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน 

3. ผลการส ารวจความสนใจในการรับชมละครโทรทัศน์และความต้องการในการ
รับชมละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน จากแบบสอบถาม จ านวน 112 ชุด 

4. การน าเสนอชิ้นงานละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน 
 “เสี่ยวนักสืบ พุ่มรัก พานสิงห์” 
 
ผลการวิจัย (ก่อนการผลิตรายการ) 

1.  บทวิเคราะห์วิธีการน าเสนอจากละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน เป็นระยะเวลา 
1 เดือน จ านวนทั้งสิ้น 3 เรื่อง ดังนี้ 

ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบในการน าเสนอของละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน 
ได้แก่ เรื่อง CSI : LAS VEGAS ,  SHERLOCK , CASTLE โดยการติดตามย้อนหลัง เป็นเวลา  1 เดือน  
การวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน แยกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
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       - ส่วนที่ 1 เริ่มเรื่อง 
       - ส่วนที่ 2 ด าเนินเรื่อง 
       - ส่วนที่ 3 ปิดเรื่อง 

ส่วนที่ 1 เริ่มเรื่อง CSI: LAS VEGAS, SHERLOCK, CASTLE เป็นละครแนว
สืบสวนสอบสวน ที่ออกอากาศในต่างประเทศทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ การด าเนินเรื่องเป็นการ
สืบสวนที่มีรูปแบบแตกต่างกันไป 

CSI : LAS VEGAS เป็นการสืบสวนคดีฆาตกรรม และคดีอาชญกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
เมืองลาสเวกัส ที่เน้นกระบวนการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งในเรื่องจะเห็น เทคโนโลยีต่างๆที่
ทันสมัย ตรวจสอบแล้วได้ผลอย่างรวดเร็ว 

SHERLOCK นั้นเป็นเรื่องราวดัดแปลงมาจากหนังสือสอบสวนสืบสวนคลาสสิคอันโด่งดัง 
ของโคแนน ดอยล์ เชอร์ล็อค โฮล์มคนใหม่แห่งยุคศตวรรษที่ 21 ไขคดีปริศนาต่างๆ มีคู่ปรับคนส าคัญ
คือ โมริอาร์ตี้  

CASTLE เป็นซีรี่ส์สืบสวนสอบสวนแนวใหม่ ที่ใส่ความมีอารมณ์ขันและความยียวน กวน
ประสาทของพระเอกซ่ึงต้องคอยปะทะคารมกับนักสืบผู้รักความถูกต้อง 

ซึ่งทั้ง 3 เรื่องนี้มีรูปแบบการเริ่มเรื่องที่คล้ายกัน คือ เริ่มด้วยเหตุการณ์ ก่อนเกิดเหตุ
ร้ายแรงขึ้นหรือก่อนที่จะมีคนพบศพ ซึ่งการเปิดเรื่องคดีนั้นจะอยู่ในช่วง 3 นาที แรกของละคร แต่ก็ยัง
มีความแตกต่างเล็กน้อยในบางครั้ง เช่น การเปิดเรื่องให้เห็นศพคนตายก่อน จะกล่าวถึงตัวละครหลัก
ในเรื่อง 

ส่วนที่ 2  การด าเนินเรื่อง การด าเนินเรื ่องของละครสืบสวนสอบสวนทั ้ง 3 
เรื่อง จะเน้นในลักษณะที่แตกต่างกันไป CSI : LAS VEGAS ที่เน้นความส าคัญกับฉากการลี่คลายคดี
โดยใช้กระบวนการนิติวิทยาศาตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย และบางเทคโนโลยีอาจไม่
มีอยู่จริง ทางด้าน SHERLOCK จะเน้นวิธีการการเชื่อมโยงทางด้านเหตุผลของตัวละครหลัก มากกว่า
กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ และ CASTLE เน้นกระบวนการติดตามคนร้ายและการเชื่อมโยง
ทางด้านเหตุผล และอารมณ์ขัน ของตัวละครหลัก 

การด าเนินเรื่องในช่วงแรกหลังจาก 3 นาทีแรกก่อนการสืบสวนนั้น จะเปิดด้วยภาพ ของ
หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดี และปมปัญหาของตัวละครต่างๆในเรื่อง ในการสืบหาความจริง ครั้ง
แรกมักจะจับผิดตัวเสมอ และจะมีการหาหลักฐานเพ่ิมเติมต่างๆเพ่ือยืนยันความผิดของคนร้าย สิ่งที่
สร้างความแตกต่างให้กับการด าเนินเรื่องนั้น คือ คาแรกเตอร์ ตัวละครที่มีลักษณะที่ต่างกัน ซึ่งสร้าง
ความโดดเด่นและเอกลักษณ์ให้กับเรื่องนั้นๆ  

ส่วนที่ 3 ปิดเรื่อง การปิดเรื่องนั้นมีลักษณะเหมือนกัน เป็นสูตรส าเร็จของละคร
สืบสวนสอบสวน โดยในส่วนสุดท้ายของการปิดเรื่องจะมีการเชื่อมโยงด้านเหตุผล การติดตามคนร้าย 
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และกระบวนการ นิติวิทยาศาสตร์ แล้วแต่ลักษณะเด่นของละครเรื่องนั้นๆ เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่ตัวคนร้ายที่
แท้จริง และปิดด้วยบทสรุปของปัญหาของตัวละครที่เปิดมาในช่วงแรกของการด าเนินเรื่อง ซึ่งจะ
ปรากฏในช่วง 5-10 นาทีสุดท้าย  

 
2.บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตละครโทรทัศน์

แนวสืบสวนสอบสวน 
 จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ก ากับละครโทรทัศน์, นักเขียนบทละครโทรทัศน์ และ  

นักเขียนนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน  ปรากฏผลดังนี้ 
 ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน   

การผลิตละครโทรทัศน์ ได้แก่ ผู้ก ากับละครโทรทัศน์ และ นักเขียนบทละครโทรทัศน์  ในระหว่างวันที่  
10 กันยายน – 25 กันยายน พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลา 15 วัน ผู้ศึกษาจึงได้ท าการวิเคราะห์ บท
สัมภาษณ์ของผู้ก ากับละครโทรทัศน์ นักเขียนบทละครโทรทัศน์ และนักเขียนนวนิยาย แนวสืบสวน
สอบสวน ซึ่งได้ท าการสัมภาษณ์ท้ังหมด 3 ท่าน ดังนี้ 

คุณตระกูล อรุณสวัสดิ์  ผู้ก ากับละครจากเรื่อง The Sixth Sense สื่อรักสัมผัสหัวใจ 
คุณเพ็ญศิริ เศวตวิหารี  นักเขียนบทละครโทรทัศน์มุกเหลี่ยมเพชร และ สาปพะเพ็ง 
คุณวินทร์ เลียววาริณ นักเขียนนวนิยายสืบสวนสอบสวน ชุดเสี่ยวนักสืบ “พุ่มรัก 
พานสิงห์” 
ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการท างานในการเขียนบทและผลิตละคร

โทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน รวมถึงข้อเสนอแนะ เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ละคร
โทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน ผู้ศึกษาจึงได้ท าการวิเคราะห์แยกบทสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญในด้าน
ต่างๆออกมาดังนี้ 
ส่วนที่1 : ผู้ก ากับละครโทรทัศน์ 

ความยากง่ายในการก ากับละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวนนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
หลายข้อด้วยกัน ทั้งด้านนักแสดง บทละคร รวมไปถึงบรรยากาศขณะถ่ายท า ผู้ก ากับจะต้องให้
นักแสดงศึกษาบทมาให้ดีเพ่ือความราบรื่นให้การถ่ายท า การก ากับละครแนวสืบสวนสอบสวนนั้น
จะต้องค านึงถึงบทละครให้มากท่ีสุด บทละครจะต้องน่าติดตาม และน่าเชื่อถือ โดยการก ากับ
ละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวนนั้นมีความแตกต่างจากการก ากับละครโทรทัศน์แนว ในด้านวิธีเล่า
เรื่องที่แตกต่างจากละครแนวอ่ืน ผู้ก ากับจะต้องหาค าถามในใจคนดู ก ากับละครออกมาให้คาดเดา
ไม่ได้ และเลือกจังหวะเฉลยของเรื่องให้ดี การท างานต่างๆจะต ้องม ีการวางแผนมาก ่อน
ล่วงหน้าอย่างดี เพราะทีมงานต้องเตรียมการถ่ายขึ้น แนวทางก ากับนั้นขึ้นอยู่ประสบการณ์ของผู้
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ก ากับแต่ละคน  แต่การก ากับละครแนวสืบสวนนั้นมีจะต้องท าให้การด าเนินเรื่องน่าค้นหา และ 
บรรยากาศของละครด้วย  

“ในการก ากับละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวนนั้นยากครับ เพราะต้องก ากับทั้ง
นักแสดงและคนดูไปด้วย   ว่าต้องการให้รู้อะไร ต้องปิดอะไรไว้ หรือจังหวะไหนจะตื่นเต้น นักแสดง
ต้องคิดตลอดเวลา ต้องให้นักแสดงท าการบ้านมาให้มากๆ ท าความเข้าใจกับบท กับตัวละครที่ต้อง
สวมบทบาท แต่เรื่องทิศทางหรือบล็อกกิ้ง ก็ขึ้นอยู่กับผู้ก ากับเหมือนกัน ต้องคอยดูตลอดว่าควรไปใน
ทิศทางไหน” (ตระกูล อรุณสวัสดิ์,สัมภาษณ์วันที่11 กันยายน 2556) 
ส่วนที่2 : นักเขียนบทละครโทรทัศน์ 

วิธีล าดับเรื่องในละครเพ่ือสร้างอารมณ์ต่อคนดู นั้นควรเรียงตามล าดับการเล่าเรื่อง 3 
องก์ แล้วค่อยใส่รายละเอียดเพ่ิม  เช่น จุดหักมุมหลังจุดคลี่คลาย การเขียนบทละครโทรทัศน์แนว
สืบสวนสอบสวนจะต้องค่อยๆคลายปมปัญหาออกมา ต้องให้ความส าคัญกับการค้นหาข้อมูลต่างๆ หา
ความเป็นไปได้ของเรื่องให้มากที่สุดเป็นล าดับแรก แล้วจึงหาข้อมูลมาสนับสนุนเหตุผลต่างๆของตัว
ละคร ในส่วนของการดัดแปลงนิยายเรื่องหนึ่งเป็นละครนั้น ต้องการตีความตามลักษณะตัวละคร จึง
จะได้บทสนทนานของตัวละครนั้นๆออกมา รวมไปถึงการแสดงของตัวละครนั้นๆด้วย 
ส่วนที่3 : นักเขียนนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน 

 การวางโครงเรื่องของนิยายแนวสืบสวนสอบสวนผู้เขียนต้องผูกเรื่องให้มีปมปัญหา หรือ
ความลึกลับ  ทิ้งองค์ประกอบให้ผู้อ่านติดตามหรือร่วมสืบสวนไปได้ แล้วด าเนินเรื่องไปถึงจุดเฉลย ซึ่ง
ก็คือวิธีการของเรื่องแนวหักมุม คือควรสร้างความคาดไม่ถึงตลอดจนเทคนิคการสืบสวนก็ช่วยท าให้
เรื่องสนุกขึ้น และจุดเฉลยต้องสมจริงและมีเหตุผลรองรับโดยตลอด การสร้างบุคลิกหรือพฤติกรรม
ของตัวละครหลักในนิยายแนวสืบสวนสอบสวนให้น่าสนใจนั้น มีหลักเกณฑ์คือตัวละครควรสมจริง 
เป็นคนที่ผู้อ่านรู้สึกสัมผัสได้ เข้าถึงได้ ความสมจริงของตัวละครจะท าให้เรื่องสมจริงไปด้วย ตัวละครที่
มีจุดบกพร่องในบางจุด ขณะเดียวกันก็มีจุดเด่นบางจุด จะช่วยท าให้ตัวละครน่าสนใจขึ้น 

“การสร้างบุคลิกหรือพฤติกรรมของตัวละครหลักในนิยายแนวสืบสวนสอบสวนให้
น่าสนใจนั้น ตัวละครควรสมจริง เป็นคนที่ผู้อ่านรู้สึกสัมผัสได้ เข้าถึงได้ และรู้สึก 'อิน' ไปด้วย” 
(วินทร์ เลียววารินทร์,สัมภษณ์วันที่17 กันยายน 2556) 

สรุปการวิเคราะห์สัมภาษณ์แบบเจาะลึกของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตละครโทรทัศน์ 
แนวสืบสวนสอบสวนนั้น ต้องเริ่มจากการวางแผน หาข้อมูลเนื้อหา วางโครงเรื่อง  และการเขียนบท
นั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีสุด บทละครโทรทัศน์จะต้องมีความสนุก และน่าเชื่อถือ ในส่วนของขั้นตอนการถ่าย
ท าต้องมีการวางแผนที่ดี คิดล่วงหน้าถึงการจัดฉาก การจัดแสง ที่ท าให้บรรยากาศของละครน่าค้นหา 
และน่าติดตาม สมกับที่เป็นละครแนวสืบสวนสอบสวน 
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3.  ผลการส ารวจความสนใจในการรับชมละครโทรทัศน์และความต้องการในการรับชม
ละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน จากแบบสอบถาม จ านวน 112 ชุด 

ผู้ศึกษาได้ท าการแจกแบบสอบถาม เพ่ือส ารวจความสนใจในการรับชมละครโทรทัศน์ 
และความต้องการในการรับชมละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน จากแบบสอบถาม 112 ชุด ตั้งแต่
วันที่ 10 กันยายน – 30 กันยายน พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลา 20 วัน ปรากฏผลดังนี้ 

ตารางที่ 4 - 1  แสดงค่าร้อยละของกลุ่มผู้ชมตัวอย่างแยกตามเพศ 
เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1.) ชาย 

2.) หญิง 

67 

45 

59.82 

40.18 

รวม 112 100 
   จากตาราง 4 - 1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ชมตัวอย่างนั้นเพศชายมีจ านวนมากกว่า

เพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 59.82 
 

ตารางที่ 4 - 2 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มผู้ชมตัวอย่างแยกตามอายุ 
อายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1.) ต่ ากว่า 15 ปี 
2.) 16-20 ปี 
3.) 21-25 ปี 
4.) 26-30 ปี 
5.) 31-35 ปี 
6.) 36-40 ปี 
7.) มากกว่า 40 ปี 

2 
14 
50 
6 
14 
7 
19 

1.79 
12.5 
44.64 
5.36 
12.5 
6.25 
16.96 

รวม 112 100 
จาก ตารางที่ 4 - 2 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ชมตัวอย่างในช่วงอายุ 21 – 25 ปี มีจ านวน

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.64 รองลงมาคือกลุ่มผู้ชมตัวอย่างในช่วงอายุมากกว่า 40  ปี คิดเป็นร้อย
ละ 16.96  
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ตารางที่ 4 - 3  แสดงค่าร้อยละของกลุ่มผู้ชมตัวอย่างแยกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 

1.) มัธยมศึกษา 
2.) ปวช. / ปวส. 

3.) ปริญญาตรี 

4.) ปริญญาโท 

5.) ปริญญาเอก 

6.) อ่ืนๆ (ประถมศึกษาปีที่5) 

8 

14 

72 

17 

0 

1 

7.14% 

12.5% 

64.29% 

15.18% 

0% 

0.89% 

รวม 112 100 
จากตาราง 4 - 3 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ชมตัวอย่างนั้น มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.29 รองลงมาคือกลุ่มผู้ชมตัวอย่างท่ีมีระดับปริญญาโท คิดเป็น
ร้อยละ 15.18 

 
ตารางที่ 4 - 4 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มผู้ชมตัวอย่างแยกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน(คน) ร้อยละ 
1.)  นักเรียน / นักศึกษา 
2.)  ข้าราชการ 
3.)  พนักงานของรัฐ / รัฐวิสาหกิจ 
4.)  ธุรกิจส่วนตัว 
5.)  พนักงานบริษัท 
6.)  ลูกจ้าง 
7.)  อ่ืน ๆ (ว่างงาน,วิทยากรอิสระ) 

59 
1 
1 
12 
34 
1 
4 

52.68 
0.89 
0.89 
10.71 
30.36 
0.89 
3.57 

รวม 112 100 
จากตารางที่ 4 - 4 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ชมตัวอย่างเป็นนักเรียน/นักศึกษา มีจ านวนมาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.68  รองลงมาคือกลุ่มผู้ชมตัวอย่างเป็นพนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 30.36 
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ตารางที่ 4 - 5 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มผู้ชมตัวอย่างแยกตามระดับรายได้ 
อาชีพ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1.)  ต่ ากว่า 5,000 
2.) 5,001 – 10,000 

3.) 10,001 – 15,000 

4.) 15,001 – 20,000 

5.) 20,001 – 25,000 

6.) 25,001 – 30,000 

7.) มากกว่า 30,00 

19 

25 

13 

11 

5 

5 

34 

16.96 

22.32 

11.61 

9.82 

4.46 

4.46 

30.36 

รวม 112 100 
จากตารางที่ 4 - 5 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ชมตัวอย่างมีรายได้อยู่ในช่วง มากกว่า 30,00 มี

จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.36 รองลงมาคือกลุ่มผู้ชมตัวอย่างท่ีมีรายได้อยู่ในช่วง 5,001 – 
10,000 คิดเป็นร้อยละ 22.32 

ตารางที่ 4 - 6 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มผู้ชมตัวอย่างแยกตามความสนใจในการรับชมละคร 
ประเภทของละครโทรทัศน์ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1.)  โรแมนติค 
2.)  โรแมนติค คอมเมดี้ 
3.)  ดราม่า 
4.)  พีเรียด (ละครย้อนยุค) 
5.)  สยองขวัญ/ผ ี
6.)  ซิทคอม 
7.)  สืบสวนสอบสวน 
8.)  แอคชั่น 
9.)  อ่ืน ๆ  

23 
73 
34 
14 
25 
60 
52 
46 
8 

20.54 
65.18 
30.36 
12.5 
22.32 
53.57 
46.43 
41.07 
7.14 

รวม 112 100 
จากตารางที่ 4 – 6 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ชมตัวอย่างมีความสนใจในละครโรแมนติค 

คอมเมดี้ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 65.18 รองลงมาคือซิทคอมคิดเป็นร้อยละ 53.57  และรองลงมา
คือละครสืบสวนสอบสวน คิดเป็นร้อยละ 46.43 
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ตารางที่ 4 – 7 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มผู้ชมตัวอย่างแยกตามการรับชมละครโทรทัศน์แนวสืบสวน
สอบสวน 
เคยรับชมละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน

หรือไม่ 
จ านวน(คน) ร้อยละ 

1.)  เคย 
2.)  ไม่เคย 

68 
44 

60.71 
39.29 

รวม 112 100 
จากตารางที่ 4 – 7 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ชมตัวอย่างนั้น เคยรับชมละครโทรทัศน์แนว

สืบสวนสอบสวนมีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60.71 
 
 

ตารางที่ 4 - 8 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มผู้ชมตัวอย่างที่มีความสนใจ ในการรับชมละครโทรทัศน์
แนวสืบสวนสอบสวนแยกตามประเทศผู้ผลิตละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน 

ประเทศผู้ผลิต จ านวน(คน) ร้อยละ 
1.)  ต่างประเทศ 
2.)  ประเทศไทย 
3.)  ไม่เคยรับชม 

59 
9 
44 

52.67 
8.03 
39.3 

รวม 112 100 
จากตารางที่ 4 - 8   แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ชมตัวอย่างที่มีความสนใจ ในการรับชม

ละครโทรทัศน ์แนวสืบสวนสอบสวน เลือกรับชมซีรีส์ต่างประเทศ มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
54.62 รับชมของประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 26.15 และไม่เคยเรับชมคิดเป็นร้อยละ 39.3 
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ตารางที่ 4 – 9 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มผู้ชมตัวอย่างแยกตามปัจจัย ที่มีผลต่อการรับชมละคร
โทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน (หลายตัวเลือก) 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับชม จ านวน ร้อยละ 
1.)  เนื้อเรื่อง 
2.)  นักแสดง 
3.)  ผู้ก ากับ 
4.)  ฉาก/แสง 
5.)  อ่ืนๆ (ความสมจริงของเนื้อเรื่อง
,ความสนุก,ความต่อเนื่องของเนื้อหา) 

75 

32 

10 

29 

3 

98.68 

42.11 

13.16 

38.16 

3.95 

รวม 143 100 
จากตารางที่ 4 - 9 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ชมตัวอย่างท่ีรับชมละครโทรทัศน์ แนวสืบสวน

สอบสวนได้รับปัจจัยมาจากเนื้อเรื่อง มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.68 รองลงมาคือจาก
นักแสดง คิดเป็นร้อยละ 42.11 

 

ตารางที่ 4 - 10 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มผู้ชมตัวอย่างแยกตามจุดเด่นของละครโทรทัศน์แนวสืบสวน
สอบสวน (หลายตัวเลือก) 

ตัวเลือก จ านวน ร้อยละ 
1.) ขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน 

2.)  ลักษณะนิสัยของตัวละคร 

3.)  คดีที่เกิดขึ้นในเรื่อง 

4.)  เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในเรื่อง 

5.)  อ่ืนๆ (ความสมจริงของเนื้อเรื่อง

,ปมปริศนา,หักมุมตอนจบ,ปริศนาและ

การอ าพลางปม,ตัวละคร) 

55 

36 

56 

32 

5 

72.37 

47.37 

73.68 

42.11 

6.58 

รวม 184 100 
จากตารางที่ 4 – 10 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ชมตัวอย่างท่ีรับชมละครโทรทัศน์ แนว

สืบสวนสอบสวนคิดว่าจุดเด่นของละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวนนั้นมาจาก คดีที่เกิดขึ้นในเรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 73.68 รองลงมาคือ ขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนคิดเป็นร้อยละ 72.37 
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ตารางที่ 4 - 11 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มผู้ชมตัวอย่างที่มีความสนใจติดตามชมละครโทรทัศน์แนว
สืบสวนสอบสวนของไทย 

ประเทศผู้ผลิต จ านวน(คน) ร้อยละ 
1.)  ติดตาม 
2.)  ไม่ติดตาม 

87 
25 

77.68 
22.32 

รวม 112 100 
จากตารางที่ 4 - 11  แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ชมตัวอย่างที่มีความสนใจจะติดตามชม 

ละครโทรทัศน ์แนวสืบสวนสอบสวน มีผู้ต้องการติดตาม มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 77.68 
และไม่ต้องการติดตามชม คิดเป็นร้อยละ 22.32 โดยมีเหตุผลส่วนใหญ่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของ
เนื้อเรื่องและคูณภาพของละครสืบสวนไทย 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการผลิตร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตละครโทรทัศน์แนว
สืบสวนสอบสวน 

สรุปผลความสนใจในการรับชมละครโทรทัศน์และความต้องการในการรับชมละคร
โทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน จากแบบสอบถาม จ านวน 112 ชุด  

จากการวิเคราะห์ผลจากตารางข้างต้นแล้วสรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างนั้นเป็นผู้ชมในช่วงอายุ 
21-25 ปี รองลงมาคือกลุ่มผู้ชมช่วงอายุมากกว่า 40 ปี โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีระดับการศึกษา
ระดับปรืญญาตรี  

ส าหรับพฤติกรรมในการรับชมละครของกลุ่มตัวอย่างนั้น มีความสนใจละครประเภท      
โรแมนติค คอมเมดี้มากที่สุด รองลงมาคือซิทคอม และอันดับสามคือคือละครสืบสวนสอบสวน ทางผู้
ศึกษาจึงจะผลิตละครแนวสืบสวนสอบสวนที่มีความตลกและสนุกสนานดังเช่นซิทคอม 

ด้านทัศนะคติส าหรับการรับชม ในส่วนของกลุ่มผู้ชมตัวอย่างที่ไม่รับชมละครโทรทัศน์
แนวสืบสวนสอบสวน ให้เหตุผลว่าละครแนวสือบสวนสอบสวนที่มีเนื้อเรื่องที่เข้าใจยาก บทละครมี
ความเครียด ไม่สนุกสนานเหมือนละครประเภทอ่ืน รวมถึงมีให้รับชมน้อยกว่าละครประเภทอ่ืน 

กลุ่มผู้ชมที่รับชมละครแนวสืบสวนสอบสวนนั้น กลุ่มผู้ชมตัวอย่างมีความสนใจในการ
รับชมละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวนของต่างประเทศที่มีความจริงจังมากกว่าของประเทศไทย 
และมีความสนใจในเนื้อหาของคดีที่สนุก เข้มข้น  และมีกลุ่มผู้ชมบางส่วนที่มีความสนใจในละคร
ประเภทนี้ แต่ไม่มีโอกาสได้รับชมเนื่องจากในประเทศไทยไม่มีละครประเภทนี้มากนัก  

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เลือกรับชมละครแนวสืบสวนสอบสวนก็คือเนื้อเรื่อง ที่มีจุดเด่นด้าน
คือคดเีกิดข้ึนภายในเรื่อง และรองลงมาคือรองลงมาคือ ขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน 
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ในด้านวิธีการน าเสนอละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน กลุ่มผู้ชมตัวอย่างที่มีความ
สนใจในการรับชมละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน เลือกชมละครประเภทนี้เนื่องจาก เนื้อเรื่องที่มี
ความน่าสนใจ เนื้อเรื่องกระชับ ไม่น่าเบื่อ มีความสมจริงของเทคนิคต่างๆ 

ในด้านการดึงดูด และ จุดเด่นของละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน กลุ่มผู้ชมตัวอย่าง
ส่วนใหญ่คิดว่าคดีที่เกิดขึ้น เป็นจุดเด่นที่ดึงดูดให้รับชมละครประเภทนี้ และสาเหตุใหญ่ที่ผู้ชมไม่ชอบ
ดูละครแนวสืบสวนของไทยก็เพราะ ความไม่สมจริงของเทคนิคและเนื้อเรื่อง และเข้าใจได้ยาก 

จากผลสรุปข้างต้น ผู้ศึกษาได้น ามาข้อมูลมาเพ่ือใช้ในการผลิตละครแนวสืบสวน
สอบสวนที่มีรูปแบบการสืบคดีแบบจริงจัง เนื้อเรื่องมีความสนุก ท าให้คนดูเกิดความสงสัย แล้วคิด
ตาม หาคนร้ายตามตัวละครในเรื่อง และเพ่ิมความสมจริงของคุณภาพละคร และสอดแทรกมุกตลก
ค่างๆเพ่ือลดความเครียดแก่บทละคร และเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ชมตัวอย่าง
และสามารถพัฒนาละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวนของไทยในมีคุณภาพได้มากท่ีสุด 

 
4.การน าเสนอชิ้นงานละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวนชุดเสี่ยวนักสืบ“พุ่มรัก พานสิงห์” 

รูปแบบโครงการผลิตละคร 
 Proposal 

ที่มาและความส าคัญ : 
ในปัจจุบันนี้นั้นหากจะกล่าวถึงละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวนของไทยที่มีเนื้อหา

เกี่ยวกับการสืบสวนอย่างแท้จริงแล้วนั้น จะเห็นได้ว่ามีอยู่น้อยมาก และไม่เป็นที่นิยมนัก 
ดังนั้นเราจึงมีความสนใจที่จะจัดท าละครแนวสืบสวนแบบจบในตอนที่มีรูปแบบแตกต่างจาก

ละครสืบสวนของประเทศไทยในปัจจุบันโดยการน าจุดเด่นของเรื่องราววิธีด าเนินเรื่อง การวิเคราะห์
สืบสวนสอบสวนแบบไทยๆ มาเป็นแนวทางในการจัดท าและถ่ายทอดสู่ผู้ชม เพ่ือให้น่าสนใจและน่า
ติดตาม 
วัตถุประสงค์ของละคร 

1. เพ่ือให้ผู้ชมได้มีทางเลือกในการรับชมละครแนวสืบสวนของไทยมากข้ึน 
2. เพ่ือเป็นการสร้างสรรค์ละครแนวสืบสวนสอบสวนที่มีกลิ่นอายแบบไทยๆ 

กลุ่มเป้าหมาย : บุคคลทั่วไป อายุ 18-45 ปี 
รูปแบบ : ละครโทรทัศน์จบในตอน 
ความยาว : 30-45 นาที 
เวลาออกอากาศ : 21:00น. – 21.45 น. 
สถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศ : ช่องเคเบิ้ลทีวี (GMM ONE) 
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แนวคิด : ละครแนวสืบสวนสอบสวนแบบไทยๆ ที่มีลีลาการสืบสวนอย่างส าเริงส าราญ แพรวพราว
ด้วยลูกเล่นลูกชน เฮฮาขบขัน แบบแซ่บอีหลี-ดิลิเฌีย 
แก่นเรื่อง : การคลี่คลายคดีของพุ่มรัก พานสิงห์ นักสืบ-นักร้อง และทีมต ารวจ ที่ต้องช่วยกันคลี่คลาย
คดีเก่า เพ่ือช่วยคนบริสุทธิ์ให้ออกจากคุกให้ ได้โดยมีชีวิตของตัวประกันเป็นเดิมพัน  
โครงเรื่อง : จันทร์แรม สาวสวยผู้ช่วยคนส าคัญของนักสืบนักร้องพุ่มรัก พานสิงห์ ถูกคนร้ายที่ใช้ชื่อว่า
คนเลี้ยงแพะจับไปเป็นตัวประกัน โดยบังคับให้เสี่ยวนักสืบคลี่คลายคดีเก่าเจ็ดคดี ท าเอานักสืบนักร้อง
ถึงกับหัวหมุน งานนี้เสี่ยวนักสืบของเราต้องท างานสองต่อ ทั้งคลี่คลายคดีสลับกับตามหาตัวคนเลี้ยง
แพะ โดยมีความช่วยเหลือจากทีมเพ่ือนต ารวจของเขาเป็นก าลังส าคัญในการสืบคดีครั้งนี้ คนเลี้ยง
แพะได้ส่งแฟ้มคดีท่ีเกิดข้ึนในอดีตมาให้พุ่มรัก ทั้งหมดเจ็คคดี ในการคลี่คลายคดีต่างๆ ทีมสอบสวนจะ
ต่างเจอกับปัญหามากมาย แต่พวกเขาก็สามารถคลี่คลายคดีทั้งหมดได้ หลังจากคลี่คลายคดีแพะทั้ง
เจ็ดคดีและได้ช่วยจันทร์แรมออกมาได้ส าเร็จ พุ่มรักจึงจัดงานเลี้ยงฉลองความส าเร็จครั้งนี้ ภายในงาน
พุ่มรักได้ถือโอกาสเปิดโปงตัวจริงของคนเลี้ยงแพะอีกด้วย 
การดัดแปลงนิยายแนวสืบสวนสอบสวนชุดเสี่ยวนักสืบ “พุ่มรัก พานสิงห์” สู่บทละครโทรทัศน์ 
 1.ขั้นตอนเตรียมการถ่ายท า (Pre-production) 
   ในส่วนของของเตรียมการผลิตประกอบด้วยการสร้างสรรค์และเตรียมการดังนี้ 
    1.1 การสร้างสรรค์บทละคร 
        ผู้ศึกษาได้ท าการอ่านนิยายชุด พุ่มรัก พานสิงห์ เล่มที่4 ในชื่อชุด คดีเจ็ดแพะ แล้วจึง
ท าการเขียนเค้าโครงเรื่องย่อ (Synopsis) ออกมาทั้งหมด9ตอน จากนั้นผู้ศึกษาได้ท าการเขียนโครง
เรื่องขยาย (Treatment) จ านวนทั้งหมด 3 ตอน หลังจากที่ผู้ศึกษาได้ท าการปรึกษากับอาจารย์ที่
ปรึกษา จึงได้เลือกเนื้อเรื่องที่จะท าการเขียนละครโทรทัศน์พร้อมถ่าย (Screenplay) 1 ตอน ในชื่อ
ตอนว่า คดีแพะหมายเลขสี่  
   1.2 การคัดเลือกนักแสดง 
       การคัดเลือกนักแสดงให้มีความเหมาะสมกับเรื่องและ  บทบาทนั้นเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญเป็นอย่างมาก ผู้ศึกษาได้ท าการคัดเลือกนักแสดงหลักทั้งหมด 5 คน ได้แก่  
 พุ่มรัก พานสิงห์ รับบทโดย นายภูธิป กาญจนกิจบ ารุง  
เหตุผลในการเลือก : ตัวละครพุ่มรัก เป็นตัวละครที่ส าคัญมากๆในเรื่อง เพราะเป็นตัวเอกเป็นตัว
ด าเนินเรื่อง บทของพุ่มรักนั้นเป็นชายหนุ่มอีสาน มักพูดอีสานปนไทยกลาง หน้าตาดี มีเสน่ห์ 
เนื่องจากภูธิปเป็นคนอีสานจึงสามารถพูดอีสานได้ และภูธิปมีหน้าตาดี ตรงกับลักษณะของพุ่มรักท่ีสุด 
 สารวัตรสามิต รับบทโดย นายธชา ศิลาพันธุ์  
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เหตุผลในการเลือก : ตัวละครสามิตเป็นตัวละครที่ส าคัญอีกตัวหนึ่ง สามิตเป็นหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ตรง
กับธชา ที่มีรูปร่างสูงและไหล่กว้างเหมาะแก่การรับบทนี้ รวมไปถึงการเป็นเพื่อนสนิทของพุ่มรัก ธชามี
ประสบการณ์การแสดงมามากพอสมควร ผู้ศึกษาจึงมั่นใจว่าธชาเหมาะกับบทนี้เป็นอย่างมาก 
 ร.ต.ต.สมศักดิ์ รับบทโดย นายคณวัชร์ มงคงศิร ิ  
เหตุผลในการเลือก : สมศักดิ์เป็นตัวละครที่คอยให้ข้อมูลแก่ผู้ชม จึงต้องการคนที่สามารถพูดได้ชัดเจน
และคณวัชร์นั้นเป็นคนพูดจาฉะฉานดี จึงได้ลองให้อ่านบทของสมศักดิ์ให้ผู้ศึกษาฟัง เมื่อผู้ศึกษาได้ลอง
น าแว่นตาให้คณวัชร์ใส่ และเห็นว่าเมื่อใส่แล้วคณวัชร์ดูเป็นคนเรียบร้อยเหมือนกับลักษณะของ
สมศักดิ์ จึงตัดสินใจเลือกคณวัชร์ 
 ร.ต.ต.ธนู รับบทโดย นายพงศ์รุจ สาลี 
เหตุผลในการเลือก : ธนูเป็นตัวละครที่สร้างสีสันให้กับเรื่อง และมีลักษณะเป็นชายหนุ่มรูปร่างสูง แล
หน้าตาดี พงศ์รุจเองเป็นคนตัวสูง และหน้าตาดี รววมไปถึงพงศ์รุจ มีความเป็นธรรมชาติ และร่าเริง 
ซึ่งจะสามารถท าให้ตัวละครนี้เป็นธรรมชาติและสร้างสีสันให้ละครเรื่องนี้ได้อย่างแน่นอน  
 เฉ เมืองดอน รับบทโดย นายปฏิภาณ นรเศรษฐฉัตร 
เหตุผลในการเลือก : บทเฉเป็นบทที่เลือกนักแสดงยากมาก เพราะเฉเด็กหนุ่มออทิสติกที่มองผิวเผินไม่
สามารถรู้ได้ว่าเขาเป็น นักแสดงจึงจะต้องสามารถแสดงอารมณ์ออกมาจากสายตา และนิ่งเงียบ ผู้
ศึกษาตัดสินใจให้ปฏิภาณรับบทนี้ เพราะว่าปฏิภาณมีพ้ืนฐานด้านการแสดงมาก่อน และไม่รังเกียจที่
จะเล่นบทเด็กออทิสติกด้วย 

1.3 สถานที่ถ่ายท า   
      อันดับแรกต้องคิดว่าสถานที่ที่จ าเป็นในการด าเนินเรื่องนั้นมีที่ใดบ้าง โดยค านึงถึงความ 
สวยงามตกแต่งฉาก และข้อจ ากัดของนักแสดง ซึ่งผู้ศึกษาได้เลือก สถานที่ถ่ายท าหลักทั้งหมด 3 ที่ 
ได้แก่  
 ส านักงานสโมสร หมู่บ้านมัณฑนา วงแหวน-ปิ่นเกล้า จัดฉากเป็น ห้องประชุม 
 ห้องจัดรายการวิทยุ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จัดฉากเป็น เรือนจ า 
 ห้องรับแขกของบ้านปาน อิสรีย์ รอดบุญ จัดฉากเป็น บ้านของครอบครัวคลาฟต์ 
1.4 การจัดตารางการถ่ายท า  
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ก าหนดการถ่ายท า(นอกสถานที่) 
ถ่ายท าวันที่ 13 ธันวาคม 2556  

เวลา รายละเอียด 

08.30 น.-09.00 น.  นัดพบทีมงามและนักแสดงที่ตึก กสท. บางรัก 

09.10 น.-.10.00 น. ออกเดินทางไปยังหมู่บ้านมัณฆา วงแหวน-ปิ่นเกล้า 

10.30 น.-13.00 น. ถ่ายท าฉากห้องประชุม ครึ่งแรก 

13.00 น.-14.00 น. พัก 

14.00 น.-18.00 น. ถ่ายท าฉากห้องประชุม ครึ่งหลัง 

รายช่ือต าแหน่งและทีมงาน 
ผู้ควบคุมการผลิต : นางสาวมณีรัตน์ ไชยทัพ 
ผู้ก ากับ   : นางสาวมณีรัตน์ ไชยทัพ 
ช่างกล้อง 1  : นายพงศกร พจนรุ่งวกุล 
ช่างกล้อง 2  : นางสาวภัชภิชา เติมปรีดา 
ช่างกล้อง 3  : นายธวัชชัย เพชรสุข 
ควบคุมความต่อเนื่อง : นายดนุพล ฉายเหมือนวงศ์ 
สถานที่ถ่ายท า  :  หมู่บ้านมัณฑนา วงแหวน-ปิ่นเกล้า 
 

ก าหนดการถ่ายท า(นอกสถานที่) 
ถ่ายท าวันที่ 20 ธันวาคม 2556  

เวลา รายละเอียด 

08.30 น.-09.00 น.  นัดพบทีมงามและนักแสดงที่ตึก กสท. บางรัก 

09.00 น.-.10.00 น. ออกเดินทางไปยังบ้านปาน อิสรีย์ รอดบุญ 

10.30 น.-14.00 น. ถ่ายท าฉากบ้านของครอบครัวคลาฟต์ 

14.00 น.-15.00 น. พัก 

15.00 น.-17.00 น. เดินทางไปยังตึก กสท. บางรัก 

17:00 น.-18.30 น. ถ่ายท าฉากเรือนจ า และ ฉากสมัครงาน 
รายช่ือต าแหน่งและทีมงาน 
ผู้ควบคุมการผลิต : นางสาวมณีรัตน์ ไชยทัพ 
ผู้ก ากับ   : นางสาวมณีรัตน์ ไชยทัพ 
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ช่างกล้อง 1  : นายดนุพล ฉายเหมือนวงศ์ 
ช่างกล้อง 2  : นางสาวภัชภิชา เติมปรีดา 
ช่างกล้อง 3  : นายธวัชชัย เพชรสุข 
ควบคุมความต่อเนื่อง : นางสาวศิริลักษณ์ แสงน้ า 
สถานที่ถ่ายท า :  บ้านปาน อิสรีย์ รอดบุญ  / ห้องอัดเสียง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
 

ก าหนดการถ่ายท า(นอกสถานที่) 
ถ่ายท าวันที่ 21 ธันวาคม 2556  

เวลา รายละเอียด 

09.30 น.-10.00 น.  นัดพบทีมงามและนักแสดงปรัชญาแมนชั่น 
10.00 น.-.10.15 น. เดินทางไปยังร้าน Ma Cere Coffee Shop 
10.15 น.-12.00 น. ถ่ายท าฉากร้านกาแฟ 
12.00 น.-13.00 น. พัก 
13.00 น.-14.00 น. ถ่ายท าฉากบ้านนายมานพ 
14:00 น.-15.00 น. ถ่ายท าฉากค้นหาตึกแถว 
15:00 น.-18.00 น. พัก 
18:00 น.-19:00 น. ถ่ายท าฉากร้านเหล้า 
รายช่ือต าแหน่งและทีมงาน 
ผู้ควบคุมการผลิต : นางสาวมณีรัตน์ ไชยทัพ 
ผู้ก ากับ   : นางสาวมณีรัตน์ ไชยทัพ 
ช่างกล้อง 1  : นางสาวภัชภิชา เติมปรีดา 
ช่างกล้อง 2  : นางสาวมณีรัตน์ ไชยทัพ 
ควบคุมความต่อเนื่อง : นายธชา ศิลาพันธุ์ 
สถานที่ถ่ายท า  :  ร้าน Ma Cree Coffee Shop/ร้าน So Far/ ซอยข้างปรัชญาแมนชั่น 
 2.ขั้นตอนการถ่ายท า (Production) 
   กระบวนการถ่ายท าหรือการผลิต หมายถึงการด าเนินงานในช่วงกระบวนการถ่ายท า ใน
ส่วนของการก ากับการแสดงสิ่งที่ต้องให้ความส าคัญและต้องการจากนักแสดงคือความเป็นธรรมชาติ 
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ผู้ศึกษาได้ท าการถ่ายท าตามที่ได้วางแผนไว้ในขั้นตอนเตรียมการถ่ายท า แต่เนื่องจากมีปัญหาด้าน
เวลา และการเดินทาง ท าให้การถ่ายท าไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ทั้งหมด แต่มีการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าที่ต้องคิดและตัดสินใจในทันที่ ท าให้การถ่ายท าลุล่วงไปด้วยดี 
 3.ขั้นตอนหลังถ่ายท า (Post-production) 
  เป็นส่วนของการตัดต่อ ล าดับภาพ เสียง การใส่ดนตรีประกอบ เนื่องจากการถ่ายท า

ออกมาเป็นที่น่าพอใจ และเป็นไปตามที่ได้วางแผนไว้ การตัดต่อจึงเป็นไปด้วยดี มีเพียงปัญหาด้าน

เสียงเล็กน้อยที่ต้องท าการแก้ไข นอกนั้นทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

บทที่  5 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาในหัวข้อจุลนิพนธ์ “การดัดแปลงนิยายแนวสืบสวนสอบสวนชุดเสี่ยวนักสบื     
พุ            สู             ” ได้ใช้วิธีการวิจัยประเมินผลโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินผล
ชิ้นงานละครโทรทัศน์ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้น ด้วยวิธีสัมภาษณใ์นหัวข้อ “ความพึงพอใจในการรับชม
ละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน” ของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะน าไปสู่การสรุปและการอภิปราย
งานวิจัย ตลอดจนการผลิตชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ โดยการประเมินผลรายการในครั้งนี้ได้ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างช่วงอายุ 18-45 ปี จ านวน 10 ท่าน โดยใช้หลักการของทฤษฎีการใช้สื่อเพ่ือประโยชน์และ
ความพึงพอใจ ที่มองว่าบุคคลจะใช้สื่อเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง ด้วยเหตุผลที่แตกต่าง
กัน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการประเมินรายการต่อไป 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน  
1.เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เพ่ือส ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ และ 

ข้อเสนอแนะในหัวข้อ“ความพึงพอใจในการรับชมละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน” ของกลุ่ม 
เป้าหมาย คือ กลุ่มบุคคลทั่วไป ในช่วงอายุ 18-45 ปี จ านวน 10 ท่าน  

2.สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน 1 ท่าน 
3.สรุปผลการประเมินจากข้อมูลที่ได้จากกลุ่มเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินประสิทธิผลละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวนชุดเสี่ยวนักสืบ พุ              

ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ในหัวข้อ “ความพึงพอใจในการรับชมละคร
โทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวนชุดเสี่ยวนักสืบ พ ุ           ” เพ่ือเป็นการประเมินผลละครโทรทัศน์
ที่ผลิตขึ้น ท าให้ได้ข้อมูลทางด้านความคิดเห็น ความพึงพอใจ ที่กลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุ 18-45 ปี 
ได้รับจากการชมละครโทรทัศน์ จ านวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ดังนี้  

1) นาย ศิลา ศิลาพันธุ์   
อายุ 18 ปี อาชีพ นักเรียน 

2) นาย ธวัชชัย จันทองแท้ 
อายุ 42 ปี อาชีพ เจ้าของกิจการส่วนตัว 

3) นางสาว อุษา สาธิตสมิตพงษ์ 
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อายุ 43 ปี อาชีพ  ค้าขาย 
4) นางสาว นวพร ลิ้มมหาคุณ 

อายุ 25 ปี อาชีพ รับจ้าง  
5) นาย ศราวุธ ภักดีอัครวงศ์   

อายุ 27 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว 
6) นางสาว กัญญ์จิรา กันย์พิตยา 

อายุ 21 ปี อาชีพ นักศึกษา 
7) นาย กีรติ ศุภวาห์ 

อายุ 23 ปี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 
8) นาย ปฏิพล อัศวมหาพงษ์  

อายุ 21 ปี อาชีพ นักศึกษา 
9) นาย กฤษณะ กลันทกพันธ์ 

อายุ 23 ปี อาชีพ ผู้ช่วยแคสติ้ง 
10) นางสาว ปวิตรา ธรรมแสง  

อายุ 22 ปี อาชีพ นักศึกษา 
การประเมินความพึงพอใจในการรับชมละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน ผู้ศึกษาได้

ด าเนินการสอบถามความคิดเห็น ประกอบด้วย 4 ส่วน  คือ 
ส่วนที่ 1 ผลการวิจัย ความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคนิคในการเล่าเรื่อง 
ส่วนที่ 2 ผลการวิจัย ความคิดเห็นเกี่ยวกับนักแสดง 
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน 

 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพื่อประเมินประสิทธิผลละครโทรทัศน์ ในหัวข้อ 
“ความพึงพอใจในการรับชมละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน” จ านวน 10 ท่าน ที่มีอายุ
ระหว่าง 18 - 45 ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลการวิจัย ความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคนิคในการเล่าเรื่อง 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการเล่าเรื่องละครโทรทัศน์แนวสืบสวน

สอบสวนนั้น กลุ่มผู้ชมละคร จ านวน 10 ท่าน เห็นว่าละครมีความสมเหตุสมผลในการเล่าเรื่องดี แต่
ฉากก็ไม่ชัดเจน เหตุผลของการกระท ายังดูขัดแย้งกันอยู่บ้าง บางฉากไม่สามารถเข้าใจได้ว่าตัวละครมี
เหตุผลอะไรจึงแสดงออกมาแบบนั้น การเปลี่ยนแปลงในละครนั้นวันมีความต่อเนื่องด้านเวลาเป็น
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อย่างดี ไม่ท าให้เกิดความสับสน การเล่าเรื่องในบางช่วงมีความยืดเยื้อเกินไปท าให้เกิดความเบื่อหน่าย
ขึ้น 

การด าเนินเรื่องยังดูเรียบง่ายไปบ้าง เพราะส่วนใหญ่จะด าเนินเรื่องด้วยค าพูด ท าให้บาง
ฉากที่ฟังตัวละครพูดไม่ทันไม่เข้าใจว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น แต่กลุ่มผู้ชมส่วนใหญ่ชอบการเฉลย
ตอนท้ายเรื่อง กลุ่มตัวอย่างชอบที่มีการจบแบบหักมุม 

“                                                                            
                             ง” (กฤษณะ กลันทกพันธ์,สัมภาษณ์วันที่ 3 มกราคม 2557) 

ส่วนที่ 2 ผลการวิจัย ความคิดเห็นเกี่ยวกับนักแสดง 
ในด้านความคิดเห็นของเกี่ยวกับนักแสดง กลุ่มผู้ชมละคร จ านวน 10 ท่าน สรุป

ความเห็นได้ว่านักแสดงบางคนนั้นแสดงได้ดี สมบทบาท สร้างความน่าเชื่อถือให้ละครได้ ตัวละคร
หลักอย่าง   

พุ่มรักท าให้เนื้อเรื่องน่าติดตาม และนักแสดงบางคนแสดงได้ดีช่วยให้ละครสนุกมากขึ้น 
โดยเฉพาะสารวัตรสามิตที่สร้างสีสันให้กับละครได้เป็นอย่างดี นักแสดงคนอ่ืนช่วยสร้างสีสันให้กับเรื่อง
ได้บ้าง และช่วยให้เรื่องน่าติดตามเพ่ิมข้ึน แต่นักแสดงบางคนยังไม่เข้าถึงบทบาทเท่าที่ควร บางท่านให้
ความเห็นที่แตกต่างถึงนักแสดงสมทบ เช่น ครูมะลิ และนักโทษมานพ นั้นแสดงได้ดี เข้าถึงบทบาท
เช่นเดียวกับนักแสดงหลักของเรื่อง กลุ่มผู้ชมตัวอย่างแสดงความเป็นส่วนใหญ่ว่านักแสดงในเรื่องมีผล
ต่อการติดตามละคร 

“                                                                  ” (ศราวุธ 
ภักดีอัครวงศ,สัมภาษณ์วันที่ 4 มกราคม 2557) 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน 
ในด้านของความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอของละครแนวสืบสวน

สอบสวน กลุ่มผู้ชมละคร จ านวน 10 ท่าน นั้นมีความแตกต่างกัน ด้านความต่อเนื่องของละครทุกท่าน
ให้ความเห็นว่ามีความต่อเนื่องดี วางโครงเรื่องได้ดี ตอนจบเข้าใจเนื้อหาได้ดี ด้านความเข้าใจใน
เนื้อหานั้นมีความเข้าใจดดี สามารถเข้าใจว่าเนื้อเรื่องเป็นอย่างไร เนื้อเรื่องไม่ซับซ้อนจนเกินไป 
โดยรวมดูรู้เรื่อง แต่อยากให้น าเสนอเป้าหมายของคนร้ายให้ชัดเจนกว่านี้ ด้านความรู้สึกหลังรับชม
กลุ่มผู้ชมตัวอย่างมีอารมณ์ร่วมกับตัวละครในรัดับนึง 

“เข้าใจ แต่ถ้าจะชี้เป้าของคุณครูให้ชัดเจนมากกว่านี้ ว่าต้องการเด็ก หรือมีความรักเด็ก
มากขนาดไหน เพราะคนดูจะไม่เห้นถึงความรักเด็กมากๆของคุณครู ถึงกับขั้นต้องลักพาตัวเด็ก” (กีรติ 
ศุภวาห์,สัมภาษณ์วันที่ 3 มกราคม 2557) 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ  
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กลุ่มผู้ชมนั้นอยากให้ละครมีความสนุกมากขึ้นกว่านี้ ผู้แสดงน่าจะเข้าถึงบทบาทได้
มากกว่าทีเ่ป็น มีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจมากข้ึน ให้ผู้ชมได้มีอารมณ์ร่วมกับละครมากกว่านี้ 
ด้านดนตรีประกอบและเสียงยังมีปัญหาอยู่บ้าง ท าให้ความราบรื่นในการรับชมละครสะดุดไป 

“Sound Score ที่ควรจะปูให้มี อารมณ์น่าสนใจมากขึ้น เพราะส าคัญอย่างมากส าหรับ
ละครแนวสืบสวนสอบสวน” (กีรติ ศุภวาห์,สัมภาษณ์วันที่ 3 มกราคม 2557) 

จากผลสรุปข้างต้น ผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการประเมินผลการผลิตละครแนวสืบสวน
สอบสวนเพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับจากการ
รับชมละครแนวสืบสวนสอบสวนที่ผลิตขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่บทสรุปและการอภิปรายผลชิ้นงานที่เสร็จ
สมบูรณ์ต่อไป  
 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพื่อประเมินประสิทธิผลละครโทรทัศน์ ในหัวข้อ 
“ความพึงพอใจในการรับชมละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน” ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตละคร
โทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน 

คุณตระกูล  อรุณสวัสดิ์  ผู้ก ากับละครจากเรื่อง The Sixth Sense สื่อรักสัมผัสหัวใจ 
โดยแบ่งออกเป็น3 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคนิคในการเล่าเรื่อง 
ผู้เชี่ยวชาญให้ความคิดเห็นว่า การเล่าเรื่องยังเรียบง่ายไป และ ฉากยาว บทพูดของตัว

ละครเยอะเกินไป ท าให้ต้องตั้งใจดูมากเป็นพิเศษ 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับนักแสดง 
ด้านนักแสดงนั้น มีความเห็นว่า นักแสดงเล่นได้ดีในระดับที่เป็นงานนักศึกษา แต่เมื่อ

น าไปเปรียบเทียบกับละครที่ฉายจริงแล้วนั้น ยังไม่ดีเท่าที่ควร 
“ถ้าเทียบกับการแสดงของนักแสดงมืออาชีพนั้น นักแสดงในเรื่องนี้เล่นเล็กไป ผู้ก ากับ

อาจจะช่วยได้มากกว่านี้ถ้ามีการก ากับให้นักแสดง แสดงออกให้มากกว่านี้ ทั้งท่าทางและแววตาด้วย”
(คุณตระกูล  อรุณสวัสดิ์,สัมภาษณ์วันที่ 15 มกรคม 2557) 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน 
ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่า โดยรวมแล้วผลงานเป็นที่น่าพอใจ เห็นถึงความตั้งใจของการ

เขียนบทและการก ากับ อาจจะต้องตั้งใจดูมาก แต่ถือว่าดูรู้เรื่องและเข้าใจในเนื้อเรื่องได้ 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
ภาพรวมของละครออกมาน่าพอใจแล้ว แต่การตัดต่อหรือขั้นตอนหลังถ่ายท าอาจจะช่วย

ให้ละครมีภาพรวมที่ดีกว่านี้ได้ 
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“การตัดต่อน่าจะช่วยให้ละครมีความน่าตื่นเต้นขึ้น น่าจะเพ่ิมฉากการตามหาตัวคนร้าย
เข้าไปได้อีก” (คุณตระกูล  อรุณสวัสดิ์,สัมภาษณ์วันที่ 15 มกรคม 2557)  

จากผลสรุปข้างต้น ผู้ศึกษาได้น ามาใช้ในการประเมินผลการผลิตละครแนวสืบสวน
สอบสวน เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับจากการ
รับชมละคร แนวสืบสวนสอบสวนที่ผลิตขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่บทสรุปและการอภิปรายผลชิ้นงานที่เสร็จ
สมบูรณ์ต่อไป 

 

    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 

บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาและผลิต “การดัดแปลงนิยายแนวสืบสวนสอบสวนชุดเสี่ยวนักสืบ พุ     
       สู              ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) คือ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตละครโทรทัศน์แนว
สืบสวนสอบสวน ในด้านการเขียนบท และการก ากับละครโทรทัศน์ และใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative  Research) คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งจากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและศึกษาถึงผลการวิจัยดังกล่าวนั้น ท าให้สามารถสรุป อภิปรายผล และอธิบายข้อเสนอแนะได้
ดังนี้ 

 
สรุปผลการวิจัย 

 การดัดแปลงนิย ายแนวสืบสวนสอบสวนชุด เสี่ ยวนักสืบ  พุ             
สู             ในส่วนของสรุปผลการศึกษาวิจัยนั้นประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

1. สรุปผลเกี่ยวกับข้ันตอนและกระบวนการผลิตละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน 
2. สรุปผลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับชมละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน “พุ่ม

รัก พานสิงห์” 
 

1. สรุปผลเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการผลิตละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน 
    ในการผลิตชิ้นงานละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน “พุ่มรัก พานสิงห์” มีขั้นตอน

การด าเนินงานทั้งหมด 4 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ ขั้นตอนก่อนการผลิต ขั้นตอนการผลิตรายการ ขั้นตอน
หลังการผลิตรายการ และข้ันทดสอบชิ้นงาน โดยสรุปผลได้ดังนี้คือ  

1.1 ขั้นตอนการก่อนการผลิต (Pre-production) 
การค้นคว้าข้อมูล เป็นขั้นตอนที่ส าคัญเพราะเป็นขั้นตอนแรกในการคิดหาข้อมูล 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคล และสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือ บทความ นิตยสาร เอกสาร 
รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต จากนั้นเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้านละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน  
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1.1.1 บทวิเคราะห์วิธีการน าเสนอจากละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน เป็น
ระยะเวลา 1  เดือน จ านวนทั้งสิ้น 3 เรื่อง ดังนี้ 

ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบในการน าเสนอของละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน  
ได้แก่ เรื่อง CSI : LAS VEGAS, SHERLOCK, CASTLE โดยการติดตามย้อนหลัง เป็นเวลา  1 เดือน  
การวิเคราะห์รูปแบบการน าเสนอละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน แยกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เริ่มเรื่อง 
ส่วนที่ 2 ด าเนินเรื่อง 
ส่วนที่ 3 ปิดเรื่อง 

ส่วนที่ 1 เริ่มเรื่อง 
CSI: LAS VEGAS, SHERLOCK, CASTLE เป     แ วสืบสวนสอบสวนที่ออกอากาศ 

ในต  ประเทศ ทางสถานีโทรทัศนชองต  ๆการด าเนินเรื่องเป                  แ  แ   างกันไป 
ซึ่งทั้ง 3               แ                                     วยเหตุการณ ก           ายแรงขึ้นหรือ
ก่อนที่จะมีคนพบศพ ซึ่งการเป                   ในช   3 นาที แรกของละครแต           แ   าง
เล็กน              ชน การเป         เห็นศพคนตายก   จะกล                          
ส      2 การด าเนินเรื่อง 

การด าเนินเรื่องของละครสืบสวนสอบสวนทั้ง 3                        แ   างกันไป
CSI : LAS VEGAS ที่เน                                  ชกระบวนการนิติวิทยาศาตร 
      แ     เห็นถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย และบางเทคโนโลยีอาจไม     จริง ทางด   SHERLOCK 
จะเน            ช           านเหตุผลของตัวละครหลัก มากกว                           
และการติดตามคนร้าย ELTSAC ด         แ       ขันของตัวละครหลัก 

การด าเนินเรื่องในช งแรกหลังจาก 3     แ                       ดด         
        างๆที่เกี่ยวข        แ     ญหาของตัวละครต  ๆ                            
     แ                     แ                            างๆเพ่ือยืนยันความผิดของคนร   
         างความแตกต    กับการด าเนินเรื่องนั้น คือ คาแรกเตอร                       างกัน ซึ่ง
สร           นและเอกลักษณ  กับเรื่องนั้นๆ 
ส      3 ป        
 การป                               นสูตรส าเร็จของละครสืบสวนสอบสวน โดยใน 
ส      ายของการป               ช        านเหตุผล การติดตามคนร  แ                
          แล แ ลักษณะเด                  ๆ      ช           ตัวคนร     แ จริง และป  วย
บทสรุปของป                  ดมาในช  แ                           ปรากฏในช   5-10 นาที
สุดท   
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 1.1.2 บทวิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตละคร
โทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ก ากับละครโทรทัศน์, นักเขียนบทละคร
โทรทัศน์ และ นักเขียนนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) เพ่ือขอข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตละครโทรทัศนืแนวสืบสวนสอบสวน
สามารถสรุปผลได้ คือ การผลิตละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวนนั้น จะต้องเริ่มจากการวางแผน 
หาข้อมูลเนื้อหา วางโครงเรื่อง  และการเขียนบทนั้นเป็นสิ่งส าคัญที่สุด บทละครโทรทัศน์จะต้องมี
ความสนุก และน่าเชื่อถือ ในส่วนของขั้นตอนการถ่ายท าต้องมีการวางแผนที่ดี คิดล่วงหน้าถึงการจัด
ฉาก การจัดแสง ที่ท าให้บรรยากาศของละครน่าค้นหา และน่าติดตาม สมกับที่เป็นละครแนวสืบสวน
สอบสวน 

1.1.3  ผลการส ารวจความสนใจในการรับชมละครโทรทัศน์และความต้องการในการ
รับชมละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน จากแบบสอบถาม จ านวน 112 ชุด 

ผู้ศึกษาได้ท าการแจกแบบสอบถาม เพ่ือส ารวจความสนใจในการรับชมละครโทรทัศน์ 
และความต้องการในการรับชมละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน จากแบบสอบถาม 112 ชุด ตั้งแต่
วันที่ 10 กันยายน – 30 กันยายน พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลา 20 วัน สรุปผลดังนี้ 

ในด                     ช            แนวสืบสวนสอบสวนนั้น กลุ   ชม
ตัวอย                      ช            แนวสืบสวนสอบสวนของต               
                าของประเทศไทย และมีความสนใจในเนื้อหาของคดีที่สนุก เข  น และมีกลุ   
ชมบางส                               แ ไม         รับชม เนื่องจากในประเทศไทย
ไม                      

ในด            เสนอละครโทรทัศนแ               กลุ   ู้ชมตัวอย        
                ช            แนวสืบสวนสอบสวน เลือกชมละครประเภทนี้เนื่องจากเนื้อ
เรื่องท่ีมีความน                    ช     น                             างๆ 

ในด            แ        นของละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน กลุ   ชมตัวอย   
 วนใหญ    าคดีท่ีเกิดขึ้น เป      นที่ดึงดูดให   ช               แ           ที่ผูช   ชอบ
ดูละครแนวสืบสวนของไทยก็เพราะ ความไม               แ              แ    าใจได    
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1.1.4  การเขียนบทละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน ผู้ศึกษาได้เริ่มเขียนบท
ละครขึ้นมาโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  และความรู้ที่ได้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก มาประยุกต์รวมเข้าด้วยกัน ท าออกมาเป็นบทละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน”
พุ่มรัก พานสิงห์” ตอน คดีแพะหมายเลขสี่ ที่ยึดแก่นเรื่องจากบทประพันธ์ดั้งเดิมและเพ่ิมความ
สนุกสนานในแบบของผู้ศึกษาลงไปและในขณะเดียวกับก็ตอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมายด้วย  
ก่อนจะน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการตรวจ ซึ่งหลังจากที่ได้ค าแนะน าชี้แนะแนวทางมา
ให้ ผู้ศึกษาก็ได้น าปรับเปลี่ยนอีกครั้ง จนในที่สุดก็ได้บทละครโทรทัศน์ฉบับพร้อมถ่ายท า 

1.1.5 การวางแผนการถ่ายท า หลังจากได้บทละครละครโทรทัศน์ที่แน่ชัดแล้วผู้
ศึกษาได้เริ่มวางแผนถ่ายท ารายการ โดยก าหนดสถานที่ วันเวลาในการถ่ายท า ตารางของนักแสดงให้
ตรงกัน 

1.2 ขั้นตอนการผลิต (Production) 
      เป็นขั้นตอนการผลิตละคร โดยจะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ บทละคร เพ่ือน าไปใช้

ในการถ่ายท าให้เสร็จสมบูรณ์ ในขั้นตอนการผลิตนี้จะต้องมีการควบคุมหรือก าหนดกรอบในการผลิต 
เพ่ือไม่ให้ละครหลุดจากแนวคิดที่วางไว้หรืออาจจะท าให้งบประมาณเกินจากที่ตั้งไว้ได้ ดังนั้นทีมงาน
ทุกฝ่ายจึงต้องมีความเข้าใจและกระท าไปในทิศทางที่ได้สรุปและวางแผนกันไว้ในขั้นตอนก่อนการผลิต 

 
1.3 ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-production) 

 เป็นขั้นตอนหลังจากการผลิตที่ต้องท าการตัดต่อ ล าดับภาพ เรื่องราวที่ได้ถ่ายท า
มาท้ังการวางเสียง ใส่กราฟิกให้ละครสมบูรณ์มากขึ้น พร้อมกับแก้ไขจุดบกพร่องที่เกิดจากขั้นตอนการ
ถ่ายท าให้เสร็จสิ้นที่ผู้ศึกษาได้ท าการทดสอบชิ้นงานนี้ โดยการให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ตอบแบบสอบถาม เพ่ือทราบความพึงพอใจในการรับชมละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน และ
ทราบถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อละคร อีกท้ังยังเป็นการประเมินผลให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ ซึ่งการตอบแบบสอบถามนั้นจะค านึงถึงองค์ประกอบของละครโทรทัศน์แนวสืบสวน
สอบสวน ผลจากแบบสอบถามท าให้ผู้ศึกษาทราบว่ากลุ่มเป้าหมายคิดว่าละครโทรทัศน์แนวสืบสวน
สอบสวนนี้ ตรงตามความต้องการ และได้น าข้อเสนอแนะบางส่วนไปปรับปรุงรายการ เพ่ือให้รายการ
ตัวอย่างนี้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  

 
1.4 ขั้นตอนทดสอบชิ้นงาน 

หลังจากการผลิตละครโทรทัศน์แนวสือบสวนสอบสวน “พุ่มรัก พานสิงห์” ตอน 
คดีแพะหมายเลขสี่ เป็นที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ศึกษาได้ทาการทดสอบชิ้นงานนี้ โดยการแจกตอบ
แบบสอบถามแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้ทราบถึงความพึงพอใจในการรับละคร
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โทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน และทราบถึงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆที่มีต่อรายการ อีก
ทั้งยังเป็นการประเมินผลโครงการผลิตละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน  ให้บรรลุตรงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งการแจกแบบสอบถามนั้นจะค านึงถึงองค์ประกอบของละครโทรทัศน์
แนวสืบสวนสอบสวน ซึ่งผลจากการตอบแบบสอบถามนี้ ท าให้ผู้ศึกษาทราบว่ากลุ่มเป้าหมายคิดว่า 
ละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน “พุ่มรัก พานสิงห์” ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและ
ได้น าข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมายไปใช้ปรับปรุงรายการเพ่ือให้รายการในตอนต่อไปมีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น 

 
2. ผลการประเมินประสิทธิผลละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน  “เสี่ยวนักสืบ พุ่ม

รัก พานสิงห์” 
    การประเมินความพึงพอใจในการรับชมละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน  ผู้ศึกษาได้

ด าเนินการสอบถามความคิดเห็น ประกอบด้วย 4 ส่วน  คือ 
    ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคนิคในการเล่าเรื่อง 
    ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับนักแสดง 
    ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของละครโทรทัศน์  
    ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน 
    ผลจากการสนทนากลุ่มส าหรับผู้ที่มีความสนใจในละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน 

ระหว่างอายุ 15-45 ปี สรุปผลเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ผลการวิจัย ความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคนิคในการเล่าเรื่อง 
ในด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการเล่าเรื่องละครโทรทัศน์แนวสืบสวน

สอบสวน กลุ่มผู้ชมละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน จ านวน 10 ท่าน พึงพอใจกับการเล่าเรื่องที่
เข้าใจได้ง่าย และละครมีความต่อเนื่องค่อนข้างดี มีความสมเหตุสมผลในการเล่าเรื่องดี แต่การเล่า
เรื่องยังเรียบง่ายเกินไป   

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับนักแสดง 
ในด้านของความพึงพอใจที่มีต่อนักแสดงในละครสืบสวนสอบสวน กลุ่มผู้ชมละคร

โทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน จ านวน 10 ท่าน มีความเห็นว่าตัวละครหลักอย่าง พุ่มรักท าให้เนื้อเรื่อง
น่าติดตาม รวมไปถึงนักแสดงคนอ่ืนแสดงได้ดี ช่วยสร้างสีสันให้กับเรื่องได้ ช่วยให้ละครสนุกมากขึ้น 
แตน่ักแสดงบางคนยังแสดงได้ไม่สมบทบาทนัก บางท่านให้ความเห็นที่แตกต่างถึงนักแสดงสมทบ 
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน 
ในด้านของความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการน าเสนอของละครแนว

สืบสวนสอบสวน กลุ่มผู้ชมละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน จ านวน 10 ท่าน ให้ความเห็นว่ามี
ความต่อเนื่องดี วางโครงเรื่องได้ดี ด้านความเข้าใจในเนื้อหานั้นมีความเข้าใจดี สามารถเข้าใจว่าเนื้อ
เรื่องเป็นอย่างไร เนื้อเรื่องไม่ซับซ้อนจนเกินไป ดูรู้เรื่อง ด้านความรู้สึกหลังรับชมกลุ่มผู้ชมตัวอย่างมี
อารมณ์ร่วมกับตัวละครในรัดับนึงส่วนใหญ่จะชอบการน าเสนอที่ต่อเนื่องกระชับน่าสนใจและติดตาม
ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง   

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน 
ในด้านข้อเสนอแนะ กลุ่มผู้ชมละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน จ านวน 10 ท่าน 

แนะน าให้เดินเรื่องให้น่าสนใจขึ้น และท าให้ผู้ชมได้มีอารมณ์ร่วมกับละครมากขึ้น ด้านดนตรีประกอบ
และเสียงยังมีปัญหาอยู่บ้าง ท าให้ความราบรื่นในการรับชมละครสะดุดไป 

 
 
อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 
   จากการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการน าเสนอที่ปรากฏในละครโทรทัศน์

แนวสืบสวนสอบสวนของต่างประเทศ การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์จากผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจด้าน

ละครโทรทัศน์ และ การสืบสวนสอบสวนเป็นอย่างดี รวมถึงการวิเคราะห์ผลส ารวจ ความสนใจในการ

รับชมละครโทรทัศน์ ตลอดจนการวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิผลละครโทรทัศน์แนวสืบสวน

สอบสวน “เสี่ยวนักสืบ พุ่มรัก พานสิงห์”  ที่ผู้ศึกษาได้ผลิตขึ้นนั้น สามารถท าการอภิปรายผลการ

ศึกษาวิจัยได้ดังนี้  

1.แนวคิดเกี่ยวกับละครโทรทัศน์ 

ในส่วนของแนวคิดเกี่ยวกับละครโทรทัศน์นั้น ละครโทรทัศน์อาจจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น 
หรือเป็นเรื่องจริงที่น ามาดัดแปลง สอดคล้องกับละครเรื่องนี้คือ ละครเรื่องนี้ได้น าบทประพันธ์มา
ดัดแปลงเพื่อให้สนุกสนานมากข้ึน และลดความรุนแรงลงจากเดิม 

ตามที่ ปนัดดา ธนสถิตย์ (อ้างถึงใน จรินทร์ เลิศจิระประเสริฐ, 2535 : 21) ได้แบ่งละคร

โทรทัศน์ที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 

 1. ละครตอนพิเศษ (Drama special) 

 2. ละครสั้น (T.V. Series) 

 3. ละครเรื่องยาวหลายตอน (T.V. Serials หรือ T.V.Soap Operas)  
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 4. ละครสั้นจบใน 2-3   ตอน (Miniseries) 

 5. ละครจบในตอน (Anthology Series/Anthology Drama) 

 6. เป็นละครโทรทัศน์ประเภทละครตลก ชวนหัว หรือเสียดสีสังคม (Situation 

Comedies)  ซ่ึงผู้ศึกษาได้จัดประเภทละครเรื่องนี้อยู่ในประเภทที่ 2 คือ ละครสั้น (T.V. Series) เป็น

ละครสรุปเรื่องราวจบภายใน 30 หรือ 60 นาท ี ออกอากาศเป็นประจ า เนื้อหาหลักของละครจะเป็น

แนวเดียวกันตลอด และผู้แสดงชุดเดียวโดยตลอด 

2.แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนบทละคร 
        ขั้นตอนการเขียนบทในการผลิตละครสั้นถือเป็นสิ่งที่ส าคัญมากในการผลิตชิ้นงาน          

บทละครจะตอ้งมีความเป็นเหตุเป็นผลกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น องค์ประกอบต่างๆในการเขียนบท 
ไม่ว่าจะเป็น โครงเรื่อง (Plot) ตัวละคร (Character) แก่นเรื่อง (Thought) บทสนทนา (Dialogue) 
เพลง (Song) และภาพ (Spectacle) องค์ประกอบทั้งหมดล้วนมีความสัมพันธ์กันและ ท าให้บทละคร
ออกมาเป็นบทที่สมบูรณ์ได้ 

3.แนวคิดที่เกี่ยวความนิยมละครแนวสืบสวนสอบสวน 
     ละครแนวสสืบสวนสอบสวนนั้นมักจะการคลี่คลายเรื่องแบบหักมุมหรือพลิกความ

คาดหมายและการปิดเรื่อง การคลี่คลายเรื่องแบบนี้เป็นการคลี่คลายเรื่องในลักษณะที่ผู้ชมมิได้

คาดคะเนมาก่อน การวางโครงเรื่องให้มีผู้ต้องสงสัยหลายคนในคดีต่างๆแต่ทันใดนั้นก็จบลงตรงที่

ผู้เขียนได้เฉลยตัวคนร้ายออกมา ซึ่งมักเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคนร้าย จึงท าให้มีลักษณะของการ

พลิกผันเรื่องแบบฉับพลัน การจบเรื่องในลักษณะนี้จะต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลมีที่มาที่ไป (เพ็ญวิษา 

วัฒนปรีชานนท์ 2550) ซึ่งผู้ศึกษาได้ท าการน าแนวคิดนี้ มาปรับใช้ในการเขียนบทละครโทรทัศน์แนว

สืบสวนสอบสวน “พุ่มรัก พานสิงห์”  ตอน คดีแพะหมายเลขสี่ คือการหักมุมในเรื่องของคนร้าย ซึ่ง

สร้างความแปลกใจให้แก่ผู้ชมได้เป็นอย่างดี และจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มผู้ชมตัวอย่างนั้น 

แสดงให้เห็นว่าผู้ชมต้องการความสนุกสนานในละคร ผู้ศึกษาจึงได้ท าการสอดแทรกมุกตลกต่างๆลงไป

ในบท เพ่ือสร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้ชม ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจของ

กลุ่มเป้าหมาย และตอบสนองสิ่งเหล่านั้นให้มากที่สุด 

4.การสร้างสรรค์ละครแนวสืบสวนสอบสวน 
  จากงานวิจัยเรื่อง “กระบวนการสร้างสรรค์ละครแนวสืบสวนสอบสวนแบบนิติ      

วิทยาศาตร์ไทย” โดย ชญานี ฉลาดธัญญกิจ (2554) ได้คิดค้นองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ ละคร

แนวสืบสวนสอบสวนไว้เป็นขั้นตอน ดังนี้  
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1. ขั้นตอนเตรียมการถ่ายท า (Pre-production) 
  1.1 การก าหนดสถานที่และเวลาในเนื้อเรื่อง  

   1.2 การสร้างตัวละครฝ่ายสืบสวนสอบสวน  

   1.3 โครงสร้างและองค์ประกอบของเรื่องเล่าสืบสวนสอบสวน 

   1.4 การวางโครงเรื่องวิธีการสร้างตัวละครฆาตกรรมและผู้ต้อง 

   1.5 การคัดเลือกนักแสดง   

   1.6 เครื่องแต่งกาย 

   1.7 สถานที่ถ่ายท า 

   1.8 การจัดตารางการถ่ายท าและแยกบทย่อยส าหรับการถ่ายท า 

2.ขั้นตอนการถ่ายท า (Production) 

3.ขั้นตอนหลังถ่ายท า (Post-production) 

 ผู้ศึกษาได้ท าการคัดเลือกนักแสดงที่มีความเหมาะสมกับเรื่องและบทบาทนั้น ผู้แสดง

บางคนท าได้ดีเกินความคาดหมายของผู้ศึกษา แต่ก็มีนักแสดงบางคนที่ยังท าได้ไม่ดีนัก  ในเรื่องของ

เครื่องแต่งกาย ผู้ศึกษาได้ออกแบบเครื่องแต่งกายจากลักษณะนิสัยของตัวละครที่ได้ถอดมาจากบท

ประพันธ์ เครื่องแต่งกายของนักแสดงจึงสามารถสื่อถึงลักษณะของตัวละครได้อย่างดีท าให้ละครมี

ความน่าสนใจมากขึ้นอีกด้วย 

 ด้านการจัดตารางการถ่ายท าและแยกบทย่อยส าหรับการถ่ายทำ ในขั้นตอนนี้ถือว่าเป็น

การจัดล าดับการถ่ายท า โดยยึดตารางเวลาของนักแสดงเป็นหลัก  และล าดับต่อมาก็ค านึงถึ งความ

ต่อเนื่องของการจัดอุปกรณ์ประกอบฉาก ผู้ศึกษาได้ท าการจัดตารางการถ่ายท าซึ่งท าให้การถ่ายท า

เป็นไปด้วยความราบรื่น 

   

ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตชิ้นงาน 
ในการผลิตผลงานนั้นผู้ศึกษาได้พบกับปัญหาและอุปสรรคในการท างาน รวมถึงเรียนรู้

วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆจากการท างานเพ่ือไม่ให้เกิดอุปสรรคขึ้นอีก ได้แก่ 
1.ปัญหาเรื่องการเขียนบท การดัดแปลงบทจากบทประพันธ์เดิมที่เปนนิยายนั้น จะต้อง

เปลี่ยนการบรรยายภาพ ให้เป็นการกระท าของตัวละคร ให้คนดูได้เห็น ซึ่งผู้เขียนจะต้องมีจินตนาการ
เป็นอย่างมาก เพ่ือเขียนบทออกมาให้สนุกและให้คนดูเข้าใจเนื้อเรื่องได้ 
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2.ปัญหาเรื่องนักแสดง นักแสดงชุดแรกแสดงออกมาไม่ดีอย่างที่ตั้งใจไว้จึงเปลี่ยน
นักแสดง แต่เนื่องจากเวลากระชับชิด จึงเลือกนักแสดงที่สามารถมีเวลามาแสดงให้ได้  ท าให้การแสดง
ยังไม่สมบทบาทเท่าที่ควร 

3.ปัญหาเรื่องทีมงาน เนื่องจากทีมงานทุกคนมีงานเป็นของตัวเอง ท าให้ทีมงานไม่พอ จึง
ต้องใช้ทีมงานอย่างคุ้มค่า รวมถึงต้องลงมือเป็นตากล้องเอง 

4.ปัญหาด้านการตัดต่อ เนื่องจากการถ่ายท ามีเวลาจ ากัด จึงต้องรีบถ่าย และไม่ได้ท า
การตรวจสอบฟุตเทจให้ดี ท าให้มีบางฉากเสียงหายไป ท าให้เกิดปัญหาด้านเสียงที่เห็นได้ชัด 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ในขั้นตอนก่อนการผลิตนั้น ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด ผู้ศึกษาควรมีการ
เตรียมพร้อมให้ดีที่สุด ด้านการเขียนบทผู้ศึกษาควรเปลี่ยนค าพูดให้เข้าปากนักแสดงมากขึ้น เพ่ือผู้ชม
จะได้เข้าใจได้ง่าย ผู้ศึกษาควรมีการวางแผนการถ่ายท าให้มากขึ้นเพ่ืองานที่มีประสิทธิภาพในอนาคต 
เพราะถ้ามีการวางแผนและการเตรียมพร้อมที่ดี ความผิดพลาดจะเกิดขึ้นน้อย และไม่เสียเวลา ทั้ง
เวลาในขั้นตอนการผลิต และข้ันตอนหลังการผลิต 

2. ควรตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆก่อนน าไปใช้จริง เพราะเม่ือออกถ่ายท าแล้วมีปัญหาท าให้
การท างานในขั้นตอนหลังการผลิตมีปัญหาไปด้วย 

     จากการประเมินประสิทธิผลหลังการผลิตชิ้นงานนั้น ท าให้ผู้ศึกษาทราบถึงข้อบกพร่องที่
สามารถน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ตัวรายการมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และน าไปใช้ในการท างานใน
อนาคต 
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แบบสอบถามเรื่อง ความสนใจในการรับชมละครโทรทัศน์ 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง ความสนใจในการรับชมละครโทรทัศน์  

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจุลนิพนธ์ของนักศึกษาปีท่ี 4 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ เอกวิทยุและโทรทัศน์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

---------------------------------------------------- 

คําชี้แจง  แบบประเมินนี้ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจในการรับชม

ละครโทรทัศน์  การเลือกรับชมละครโทรทัศน์ และการเปิดรับสื่อ 

 

โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช่อง   

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

เพศ    ชาย       หญิง 

 

อายุ         ต่ํากว่า  15  ปี      16 – 20  ปี       21 – 25 ปี 

      26 – 30 ปี      31 – 35  ปี       36 – 40  ปี 

      มากกว่า 40  ปี  

ระดับการศึกษา 

    มัธยมศึกษา 

    ปวช. / ปวส. 

    ปริญญาตรี 

   ปริญญาโท 

   ปริญญาเอก 

   อ่ืนๆ (ระบ)ุ  .................................................... 
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อาชีพ    นักเรียน / นักศึกษา      ข้าราชการ 

     พนักงานของรัฐ / รัฐวิสาหกิจ     ธุรกิจส่วนตัว 

     พนักงานบริษัท      ลูกจ้าง 

    อ่ืน ๆ (ระบุ) .................................................... 

ระดับรายได้  

   ต่ํากว่า  5,000   5,001 – 10,000    10,001 – 15,000 

   15,001 – 20,000    20,001 – 25,000    25,001 – 30,000    มากกว่า  30,00 
 
ความสนใจ  / งานอดิเรก  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ดูหนัง อ่านหนังสือ   อินเตอร์เน็ต  ออกกําลังกาย / กีฬา 

 เล่นดนตรี  แฟชั่น   อาหาร   ชอปปิ้ง  

 ถ่ายรูป  ท่องเที่ยว   บ้านและสวน   เทคโนโลยี  / IT 

 จักรยาน / รถยนต์ / จักรยานยนต์ เรียนดนตรี    เรียนภาษา 

 อ่ืนๆ (ระบ)ุ....................................................... 

 

ช่องทางการรับข่าวสารทั่ว ๆ ไป  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 โทรทัศน์ ช่อง(ระบุ)..............    วิทยุ คลื่น (ระบุ).............  

 นิตยสาร(ระบุ)........................   E-mail / SMS   

 ปูายโฆษณา     บุคคลรอบข้าง    

 หนังสือพิมพ์     โทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่น  

 เว็บไซต์ / บล็อก (ระบุ)...............  อ่ืน ๆ (ระบ)ุ................................. 
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ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน์ 

1.สถานีโทรทัศน์ที่เปิดรับชม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ช่อง3  ช่อง 5   ช่อง 7   ช่อง 9 

 ช่อง 11  ช่อง ThaiPBS  TrueVision   เคเบิ้ล/จานดาวเทียม 

 

2.ความถี่ในการรับละครโทรทัศน์ต่อสัปดาห์ 

1-2 วัน   3-4 วัน  5-6 วัน   ทุกวัน 

 

3.ช่วงเวลาที่รับชมละครโทรทัศน์  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 06.00 น. -  08.00 น.   08.01 น. - 10.00 น.  

 10.01 น. – 12.00 น.   12.01น. – 14.00 น. 

 14.01 น. - 16.00 น.   16.01 น. – 18.00 น.  

 18.01น. -  20.00 น.   20.01น. – 22.00 น. 

 22.01 น. – 00.00 น .  00.01 น. – 02.00 น. 

 
4.ประเภทของละครโทรทัศน์ที่สนใจ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 โรแมนติค  โรแมนติค คอเมดี้  ดราม่า พีเรียด  สยองขวัญ/ผี  

 ซิทคอม สืบสวนสอบสวน  แอคชั่น อ่ืน ๆ (ระบุ) .................................... 

 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับละครสืบสวนสอบสวน 

1. เคยชมละครสืบสวนสอบสวน หรือไม่ ? 

 เคย (ตอบข้อ 1-4)  เรื่อง

.................................................................................................................................. .. 

 ไม่เคย (ข้ามไปข้อ 6) 

 

2. ละครสืบสวนสอบสวนที่ชอบ (ตอบได้ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ) เรื่อง

.....................................................................................................................................  
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3. ปัจจัยที่มีผลต่อการรับชมละครสืบสวนสอบสวน 

 เนื้อเรื่อง   นักแสดง   ผู้กํากับ   ฉาก/แสง 

 อ่ืนๆ (ระบ)ุ………………. 

 

4. จุดเด่นของละครสืบสวนสอบสวน 

 ขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน   ลักษณะนิสัยของตัวละคร   

 คดีท่ีเกิดขึ้นในเรื่อง    เทคโนโลยีที่นํามาใช้ในเรื่อง 

 อ่ืนๆ (ระบ)ุ...................................................... 

 

5. ถ้ามีละครไทยแนวสืบสวนสอบสวนท่านจะติดตามชมหรือไม่ 

 ติดตาม 

 ไม่ติดตาม เพราะ........................................................................... 

 

6. เหตุผลที่ไม่รับชมละครสืบสวนสอบสวน  

 ............................................................................................................................. .....................

................................................................................................................................ ................................

................................................................................................... .............................................................

............................................................................................................................. ...................................

....................................................................................... 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
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แบบสัมภาณ์เชิงลึก 
เรื่อง ความคิดเห็นต่อละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวนในประเทศไทย 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึกนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจุลนิพนธ์ของนักศึกษาปีที่ 4 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ เอกวิทยุและโทรทัศน์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

---------------------------------------------------- 

ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับผู้กํากับละครโทรทัศน์  จํานวน 4 ข้อ 
    ข้อที่ 1 ความยากง่ายในการกํากับละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน 
    ข้อที่ 2 ในการถ่ายทําละครแนวสืบสวนสอบสวนมีเทคนิคพิเศษอะไรที่จะทําให้     
                             ละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวนมีความน่าสนใจ 
    ข้อที่3 การกํากับละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวนมีความแตกต่างจาก             
                              การกํากับละครโทรทัศน์แนวอ่ืนๆอย่างไร    
    ข้อที่ 4 มุมกล้องต่างๆ ที่ใช้นั้นมีการวางแผนมาก่อนล่วงหน้าหรือไม่ หรือ ขึ้นอยู่ 
     กับแนวทางในการกํากับของผู้กํากับ 
 
ฉบับที่ 2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับนักเขียนบทละครโทรทัศน์  จํานวน 4 ข้อ  
    ข้อที่ 1 วิธีลําดับเรื่องในละคร ให้สร้างอารมณ์ต่อคนดูเป็นกราฟขึ้นลง  
     ควรทําอย่างไรบทที่ออกมาจึงจะมีความสนุกน่าติดตาม 

    ข้อที่ 2 การดัดแปลงนิยายเรื่องหนึ่งเป็นละครมีวิธีการตีความบุคลิกหรือพฤติกรรม   
     ตัวละครจากการอ่านเพื่อแปลงเป็น Action และ Dialouge อย่างไร 

    ข้อที่ 3 วิธีการดําเนินเรื่องของละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวนมีหลักอย่างไร 
    ข้อที่ 4 การเขียนบทละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวนแตกต่างจากละคร  
                              โทรทัศน์แนวอ่ืนอย่างไร ต้องมีความรู้ด้านใดเป็นพิเศษหรือไม่ อย่างไร 
 
 
 
 
ฉบบัที่ 3 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับนักเขียนนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน  จํานวน 4 ข้อ 
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    ข้อที่ 1 การวางโครงเรื่องของนิยายแนวสืบสวนสอบสวนมีวิธีการเล่าเรื่องแบบใด 
     ให้น่าติดตาม 
    ข้อที่ 2 มีวิธีการสร้างบุคลิกหรือพฤติกรรมของตัวละครหลักในนิยายแนวสืบสวน 

สอบสวนให้น่าสนใจอย่างไร 
    ข้อที่ 3 นิยายสืบสวนสอบสวนของไทยมีความแตกต่างจากนิยายสืบสวนสอบสวน  

ของต่างประเทศอย่างไร 
    ข้อที่ 4 นิยายแนวสืบสวนสอบสวนในประเทศไทยได้รับความนิยมหรือไม่  เพราะ

เหตุใด 
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แบบสัมภาษณ ์

เร่ือง ความพึงพอใจในการรับชมละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน 

“เสี่ยวนักสืบ พุม่รัก พานสิงห์” 
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แบบการสอบถาม 

เรื่อง ความพึงพอใจในการรับชมละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน 

 “เสี่ยวนักสืบ พุ่มรัก พานสิงห์” แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจุลนิพนธ์ของนักศึกษา

ปีท่ี 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ เอกวิทยุและโทรทัศน์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

---------------------------------------------------- 

คําชี้แจง คําถํามแบบสนทนํากลุ่มนั้นมีทั้งหมด 4 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคนิคในการเล่าเรื่อง 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับนักแสดง 
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 

ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคนิคในการเล่าเรื่อง 
 คําถามที่ 1 การเล่าเรื่องมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ 
 คําถามที่ 2 การเล่าเรื่องมีความต่อเนื่องทางด้านเวลาหรือไม่ 
 คําถามที่ 3 การเล่าเรื่องทําให้เกิดความน่าติดตามต่อไปหรือไม่ 
 คําถามที่ 4 การเล่าเรื่องมีความสนุกสนานหรือไม่ 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับนักแสดง 
 คําถามที่ 1 นักแสดงมีผลต่อการติดตามเรื่องหรือไม่ 
 คําถามที่ 2 นักแสดงแสดงได้สมบทบาทหรือไม่ 
 คําถามที่ 3 นักแสดงแสดงได้น่าเชื่อถือหรือไม่ 
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน 
 คําถามที่ 1 ละครเรื่องนี้มีความต่อเนื่องหรือไม่ 
 คําถามที่ 2 เมื่อดูจบแล้วเข้าใจเนื้อหาของเรื่องหรือไม่ 
 คําถามที่ 3 รู้สึกมีอารมณ์ร่วมไปกับละครเรื่องนี้หรือไม่ 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



71 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
ถอดเทปบทสัมภาษณ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทวิเคราะห์และสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตละครโทรทัศน์
แนวสืบสวนสอบสวน จํานวน 3 ท่าน ได้แก่  

1. คุณตระกูล อรุณสวัสดิ์  ผู้กํากับละครจากเรื่อง The Sixth Sense สื่อรัก
สัมผัสหัวใจ 
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2. คุณเพ็ญศิริ เศวตวิหารี  นักเขียนบทละครโทรทัศน์มุกเหลี่ยมเพชร และ สาป
พะเพ็ง 

3. คุณวินทร์ เลียววาริณ  นักเขียนนวนิยายสืบสวนสอบสวน ชุดเสี่ยวนักสืบ  
“พุ่มรัก พานสิงห์” 

 
คําถามท่ีใช้สัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับผู้กํากับละครโทรทัศน์  
ข้อที่ 1  ความยากง่ายในการกํากับละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน  
ข้อที่ 2  ในการถ่ายทําละครแนวสืบสวนสอบสวนมีเทคนิคพิเศษอะไรที่จะทําให้ละครโทรทัศน์ แนว

สืบสวนสอบสวนมีความน่าสนใจ 
ข้อที่ 3 การกํากับละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวนมีความแตกต่างจากการกํากับละคร โทรทัศน์

แนวอ่ืนๆอย่างไร                                       
ข้อที่ 4 มุมกล้องต่างๆ ที่ใช้นั้นมีการวางแผนมาก่อนล่วงหน้าหรือไม่ หรือขึ้นอยู่กับแนวทางใน การ

กํากับของผู้กํากับ 
 ผู้กํากับละครโทรทัศน์  คุณตระกูล  อรุณสวัสดิ์  มีผลสัมภาษณ์ดังนี้ 
“ในการกํากับละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวนนั้นยากครับ เพราะต้องกํากับทั้ง

นักแสดงและคนดูไปด้วย   วา่ต้องการให้รู้อะไร ต้องปิดอะไรไว้ หรือจังหวะไหนจะตื่นเต้น นักแสดง
ต้องคิดตลอดเวลา ต้องให้นักแสดงทําการบ้านมาให้มากๆ ทําความเข้าใจกับบท กับตัวละครที่ต้อง
สวมบทบาท แต่เรื่องทิศทางหรือบล็อกกิ้ง ก็ขึ้นอยู่กับผู้กํากับเหมือนกัน ต้องคอยดูตลอดว่าควรไปใน
ทิศทางไหน ในการถ่ายทําละครแนวสืบสวนสอบสวนต้องให้ความสําคัญกับบทละครที่สุด ต้องนา่
ติดตามตลอดเวลา นักแสดงต้องเก่ง เล่นแล้วต้องเชื่อว่าสถานะการณ์นั้นจริง บรรยากาศต้องใช่ แสง
ต้องไม่เคลียร์มาก คือ พยายามรักษาบรรยากาศให้ไว้น่าค้นหา น่าติดตาม ดูลึกลับ ไม่ให้แสงสว่างมาก
เกินไปจนเห็นรายละเอียดทุกอย่างชัดเจน ตัวอย่างก็ อย่างในละครเรื่อง The Sixth Sense 
                                                                                       
                                          แบบนั้นจะไม่น่าค้นหา เทคนิคการเล่าเรื่องจะต่างจากการ
กํากับละครไทยแนวอื่นๆ  วิธีเล่าเรื่องอาจจะเล่า 1-10 เปิดจาก 8 แล้วย้อนมา 1 แล้วค่อย 9 ไป 10 
แนวอ่ืนต้องเล่า 1-10 ต้องหาคําถามในใจคนดู คาดเดาไม่ได้ หลอกคนดูกลับไปกลับมาให้งง แล้วหา
จังหวะเฉลย คือจริงๆแล้วมันก็ต้องมาจากบทนะ ว่าบทเล่ามาแบบไหน แล้วก็ข้ึนอยู่กับความคิดเห็น
ของผู้กํากับอีกที เรื่องตัดต่อหรือพวก post-production ก็มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น คนตัดต่ออาจจะตัด
แบบ 3 แล้วไป 1 แล้วค่อย2 ก็ได้ ต้องดูความเหมาะสมอีกที ส่วนมุมกล้องต่างๆ ที่ใช้นั้น ทุกซีนต้อง
วางแผนก่อนถ่าย ไปคิดหน้างานไม่ได้ เพราะทีมงาน ต้องเตรียมเซตขึ้นตอนถ่ายมันไม่ได้ถ่ายเรียงซีน 
เล่น เช้าถ่ายฆาตกรโดนยิงตาย พอบ่ายเริ่มไล่ล่ากัน ส่วนแนวทางกํากับ เป็นความสามารถเฉพาะตัว 
เผอิญว่าพี่เป็นช่างภาพมาก่อน เลยรู้เรื่องอารมณ์ภาพ อย่างที่บอกให้มันน่าค้นหาเข้าไว้ แสง เงา
เยอะๆ ดูมืดๆ น่าค้นหา น่าติดตาม การใช้เลนส์ก็เกี่ยวนะ  ที่สําคัญต้องดูหนังเยอะ เพราะมันคือตํารา
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ที่ดีที่สุด อย่างหนังเรื่อง seven เป็นตัวอย่างการจัดแสงที่ดีมาก จริงๆควรดูละคร ดูหนังของ
ต่างประเทศให้มากๆ แล้วเอามาปรับใช้กับละครของเราเอง เอากลิ่นอายของต่างประเทศมาใช้ ที่
เหลือก็คือประสบการณ์ของผู้กํากับด้วยว่าละครจะออกมาแนวทางไหน” 
 
คําถามท่ีใช้สัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับนักเขียนบทละครโทรทัศน์  
ข้อที่ 1 วิธีลําดับเรื่องในละคร ให้สร้างอารมณ์ต่อคนดูเป็นกราฟขึ้นลง ควรทําอย่างไรบทที่ออกมา จึง

จะมีความสนุกน่าติดตาม 
ข้อที่ 2  การดัดแปลงนิยายเรื่องหนึ่งเป็นละครมีวิธีการตีความบุคลิกหรือพฤติกรรมตัวละคร จากการ

อ่านเพื่อแปลงเป็น Action และ Dialouge อย่างไร 
ข้อที่ 3  วิธีการดําเนินเรื่องของละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวนมีหลักอย่างไร 
ข้อที่ 4 การเขียนบทละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวนแตกต่างจากละครโทรทัศน์แนวอ่ืนอย่างไร   

ต้องมีความรู้ด้านใดเป็นพิเศษหรือไม่ อย่างไร                      
นักเขียนบทละครโทรทัศน์ คุณเพ็ญศิริ เศวตวิหารี มีผลสัมภาษณ์ดังนี้ 

“วิธีลําดับเรื่องในละครควร                                                    

                                                                                          ส่วนการ

ดัดแปลงนิยายเรื่องหนึ่งเป็นละคร                                           1       

                                                                                             

                                                     วิธีการตีความบุคลิกหรือพฤติกรรมตัว

ละครจากการอ่านเพื่อแปลงเป็น Action และ Dialogue                     

                                                                       การดําเนิน

เรื่องของละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวนนั้นเราต้อง                                          

                                                  การเขียนบทละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน

แตกต่างจากละครโทรทัศน์แนวอ่ืนตรงที่                                         

                                                                                  ” 

 

            สัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับนักเขียนนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน  
ข้อที่ 1 การวางโครงเรื่องของนิยายแนวสืบสวนสอบสวนมีวิธีการเล่าเรื่องแบบใดให้น่าติดตาม 
ข้อที่ 2 มีวิธีการสร้างบุคลิกหรือพฤติกรรมของตัวละครหลักในนิยายแนวสืบสวนสอบสวนให้น่าสนใจ

อย่างไร 
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ข้อที่ 3 นิยายสืบสวนสอบสวนของไทยมีความแตกต่างจากนิยายสืบสวนสอบสวนของต่างประเทศ
อย่างไร 

ข้อที่ 4 นิยายแนวสืบสวนสอบสวนในประเทศไทยได้รับความนิยมหรือไม่ เพราะเหตุใด 
นักเขียนนวนิยายสืบสวนสอบสวน ชุดเสี่ยวนักสืบ “พุ่มรัก พานสิงห์” คุณวินทร์ เลียววา

ริณ มีผลสัมภาษณ์ดังนี้ 
“นิยายแนวสืบสวนสอบสวนก็คือเรื่องลึกลับประเภทหนึ่ง แต่มีกติกาหรือคุณลักษณ์ของ

มันคือมีการไขหาคําตอบของเรื่องลึกลับนั้น ดังนั้นผู้เขียนจึงต้องผูกเรื่องให้มีปัญหา หรือความลึกลับ

ซับซ้อน ทิ้งองค์ประกอบที่เรียกว่า Clue ให้นักสืบหรือคนอ่านติดตามหรือร่วมสืบสวนไปได้ แล้ว

ดําเนินเรื่องไปถึงจุดเฉลย ซึ่งก็คือวิธีการของเรื่องแนวหักมุมจบ (Twist-ending) คือควรสร้างความ

คาดไม่ถึง การเขียนนิยายประเภทนี้จึงทําโดยการที่ผู้เขียนรู้เรื่องท้ังหมดก่อน แล้วเลือกเล่าเรื่องให้มี

ความลึกลับ ตื่นเต้น ก่อนเดินไปสู่จุดเฉลย ความสนุกของเรื่องแบบนี้อยู่ที่ความลึกลับซับซ้อน เกร็ด

แปลกๆ ที่คนอ่านไม่รู้ ตลอดจนเทคนิคการสืบสวนก็ช่วยทําให้เรื่องสนุกข้ึน และจุดเฉลยต้องสมจริง

และมีเหตุผลรองรับโดยตลอด ส่วนการสร้างบุคลิกหรือพฤติกรรมของตัวละครหลักในนิยายแนว

สืบสวนสอบสวนให้น่าสนใจนั้น ตัวละครควรสมจริง เป็นคนที่ผู้อ่านรู้สึกสัมผัสได้ เข้าถึงได้ และรู้สึก 

'อิน' ไปด้วย ความสมจริงของตัวละครจะทําให้เรื่องสมจริงไปด้วย การสร้างตัวละครที่มีลักษณะ 

'เหนือมนุษย์' จะทําให้เรื่องไม่สมจริง อาจจะสนุก แต่ยากที่จะทําให้คนอ่านรู้สึกเข้าถึงหรือมีความรู้สึก

รว่ม ตัวละครที่มีจุดบกพร่องในบางจุด ขณะเดียวกันก็มีจุดเด่นบางจุด จะช่วยทําให้ตัวละครน่าสนใจ

ขึ้น ยกตัวอย่างเช่นนิยายแนวสืบสวนชุดนักสืบ พุ่มรัก พานสิงห์ ตัวละครเป็นคนไทยอีสาน สามารถใช้

ภาษาท่ีคนอ่านรู้สึกใกล้ชิดหรือผูกพันได้                    ของนิยายสืบสวนสอบสวนไทยและ

ต่างประเทศ ไม่ได้ต่างกันเลย เพราะนิยายแนวสืบสวนสอบสวนมีสูตรเดียวกัน นั่นคือ เสนอปมปัญหา

แล้วไขปัญหานั้น สิ่งที่แตกต่างคือฉากและตัวละคร ฉากท่ีเป็นเมืองไทยหรือบรรยากาศแบบไทยๆ เช่น

งานวัด ก็จะทําให้แตกต่างจากงานต่างประเทศ วิถีชีวิตแบบไทยๆ ก็สร้างความแตกต่าง ยกตัวอย่าง

เช่น ผูกเรื่องให้เกี่ยวกับการตักบาตร การทําบุญปล่อยนกปล่อยปลา เป็นต้น ภาษาก็เป็นจุดหนึ่งที่ทํา

ให้แตกต่าง เช่นการใช้ภาษาท้องถิ่น ภาษาเหนือ ภาษาปักษ์ใต้ ส่วนความนิยมนิยายแนวสืบสวนใน

ไทยนั้น แม้นิยายแนวสืบสวนสอบสวนเป็นนิยายเฉพาะกลุ่ม แต่ในประเทศไทยก็ได้รับความนิยมสูง 

แต่นวนิยายหรือเรื่องสั้นส่วนใหญ่เป็นหนังสือแปลจากต่างประเทศ เช่น เชอร์ล็อค โฮล์มส์, แอร์กูล 

โรต์, ฮาลาน โคเบน, คินดะอิจิ นิยายแนวสืบสวนสอบสวนที่ใช้ฉากไทยและตัวละครไทยมีน้อยมาก 

เมื่อเทียบกับนิยายตระกูลอ่ืนๆ เหตุผลหนึ่งเพราะนักเขียนจํานวนน้อยที่สนใจเขียนแนวนี้ อีกเหตุผล

หนึ่งคือผู้อ่านไม่เคยรู้ว่ามีนิยายตระกูลนี้อยู่ในโลก” 
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บทสัมภาษณ์ผลการทดสอบชิ้นงานละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน “พุ่มรัก พานสิงห์”  
                                              10                                       
 
ส่วนที ่1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคนิคในการเล่าเรื่อง 

คําถามที่ 1 การเล่าเรื่องมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ 
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 1   :                      
กลุ่มตัวอย่างคนที่2 :                                                                  
    ก็                  
กลุ่มตวัอย่างคนที่ 3 :            
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 4 :                    
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 5 :            
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 6 :                                                  
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 7 :                                     Dialogue                          
                                      
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 8 :                            
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 9 :                        
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 10 :                  
 

คําถามที่ 2 การเล่าเรื่องมีความต่อเนื่องทางด้านเวลาหรือไม่ 
กลุ่มตัวอย่างคนที ่1  :                   
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 2 :                 
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 3 :           
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 4 :                    
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 5 :             
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 6 :            
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 7 :                                                                     
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 8 :                           
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 9 :                                                        
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 10:            
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คําถามที่ 3 การเล่าเรื่องทําให้เกิดความน่าติดตามต่อไปหรือไม่ 
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 1  :                     
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 2 :                                              Sound                 
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 3 :                   
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 4 :                   
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 5 :                               
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 6 :                                 
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 7 :                                              
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 8 :                 
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 9 :                                                                         
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 10 :                        
 

คําถามที่ 4 การเล่าเรื่องมีความสนุกสนานหรือไม่ 
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 1  :             
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 2 :                    
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 3 :          
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 4 :                    
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 5 :      
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 6 :                      
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 7 :                                                                        
               
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 8 :       
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 9 :                                                   
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 10 :                                   
 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับนักแสดง 
คําถามที่ 1 นักแสดงมีผลต่อการติดตามเรื่องหรือไม่ 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 1  :          
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 2 :                                                   Sound        
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 3 :          
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 4 :      
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 5 :             
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 6 :          
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กลุ่มตัวอย่างคนที่ 7 :         
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 8 :                                  
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 9 :                                                 
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 10 :      
 

คําถามที่ 2 นักแสดงแสดงได้สมบทบาทหรือไม่ 
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 1  :           
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 2 :                                                  ื                      
                                                                  
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 3 :                  
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 4 :                      
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 5 :                              
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 6 :             
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 7 :                                                                           
                  
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 8 :           
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 9 :              
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 10 :                 
 

คําถามที่ 3 นักแสดงแสดงได้น่าเชื่อถือหรือไม่ 
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 1  :                     
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 2 :                                                                 
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 3 :                      
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 4 :             
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 5 :               
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 6 :                                                                    
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 7 :                                                                    
                                                         
กลุ่มตัวอย่างคนที ่8 :                           
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 9 :                                                                 
             
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 10 :             
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน 

คําถามที่ 1 ละครเรื่องนี้มีความต่อเนื่องหรือไม่ 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 1 :     
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 2 :                                                              
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 3 :    
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 4 :    
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 5 :       
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 6 :       
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 7 :    
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 8 : มี                            
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 9 :                      
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 10 :             
 

คําถามที่ 2 เมื่อดูจบแล้วเข้าใจเนื้อหาของเรื่องหรือไม่ 
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 1 :         
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 2 :                                                                        
                                                                    
                           
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 3 :        
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 4 :         
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 5 :                
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 6 :          
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 7 :        
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 8 :          
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 9 :                                                                   
                         
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 10 :                 
 

 

คําถามที่ 3 รู้สึกมีอารมณ์ร่วมไปกับละครเรื่องนี้หรือไม่ 
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 1 :                        
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กลุ่มตัวอย่างคนที่ 2 :                                                                         
        
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 3 :                          
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 4 :                             
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 5 :              
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 6 :                           
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 7 :                 
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 8 :                         
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 9 :                                            
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 10 :                   
 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะส าหรับละครเรื่องนี้ 
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 1  :                                         
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 2 :                                                                
                                                                                    
                                                                                         
                                                                                        
                                                                                     
                                                                                       
                                                                                   
                                                                                                  
                                                                        
                                                                                                 
                                      Sound Score                 Mood And Tone 
                                                                            
                          Mood                                                  จูน 
                          Flash Back                                           
                                       Effect                                             
Sync                      ปรึ                                               
                                                     
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 3 :                 
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 4 :                                    
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 5 :                 
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กลุ่มตัวอย่างคนที่ 6 :                                                                   
                      
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 7 :                                                                            
                          
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 8 :                                
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 9 :                               
กลุ่มตัวอย่างคนที่ 10 :                                                        
 

                                                                                  
          คุณตระกูล  อรุณสวัสดิ์  ผู้กํากับละครจากเรื่อง The Sixth Sense สื่อรักสัมผัสหัวใจ มี
บทสัมภาษณ์ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคนิคในการเล่าเรื่อง 
                                                                                          
                                                                                     
                                                       

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับนักแสดง 
                                                                           
                                                                                  
                                                                                             
                                                                                             
                                                            

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน 
                                                                                         
                                                                                     
                                                                                             
                           

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
ลองปรับที่การตัดต่อดูอาจจะช่วยให้ละครมันน่าสนใจขึ้นก็ได้นะ 
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ภาคผนวก จ 

เรื่องย่อ และ บทละครโรทัศน์ 

 “เสี่ยวนักสืบ พุ่มรัก พานสิงห์” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พุ่มรัก พานสิงห์ 

ชุด4 : คดีเจ็ดแพะ 

 โครงเรื่อง (Plot) 
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เกริ่น 
 จันทร์แรม สาวสวยผู้ชว่ยคนสําคัญของนักสืบนักร้องพุ่มรัก พานสิงห์ ถูก คนร้ายที่ใช้ชื่อว่า
คนเลี้ยงแพะจับไปเป็นตัวประกัน โดยบังคับให้เสี่ยวนักสืบคลี่คลายคดีเก่าเจ็ดคดี ทําเอานักสืบนักร้อง
ถึงกับหัวหมุน งานนี้เสี่ยวนักสืบของเราต้องทํางานสองต่อ ทั้งคลี่คลายคดีสลับกับตามหาตัวคนเลี้ยง
แพะ โดยมีความช่วยเหลือจากทีมเพ่ือนตํารวจของเขาเป็นกําลังสําคัญในการสืบคดีครั้งนี้  
 
คดีแพะหมายเลข 1 
 คนเลี้ยงแพะ ส่งแฟูมคดีฆาตกรรมบุคคลสองคนมาให้พุ่มรัก โดยมีผู้ตายคือนักธุรกิจชื่อ 

กฤษณะ อีกคนเป็นคนใช้สาวชาวพม่า ชื่อ ซาจี  ตํารวจเชื่อว่า ยันอ่อง แฟนของซาจีคือฆาตกร แต่

คนเลี้ยงแพะกลับไม่เชื่ออย่างนั้น พุ่มรักและสามิต14พร้อมกับทีมตํารวจ ธนู สมศักดิ์ จ่าแซง ต้อง

ช่วยกันคลี่คลายคดีเพ่ือหาฆาตกรตัวจริงเพื่อแลกกับข้อมูลที่อยู่ของจันทร์แรม พุ่มรักสืบคดีนี้โดยการ

กลับไปสอบปากคําผู้เกี่ยวข้องกับคดีนี้ ซึ่งก็คือพ่ีสาวของยันอ่อง จากการสอบปากคําเพ่ิมทําให้รู้ว่า

จริงๆแล้วยันอ่องถูกซาจีบอกเลิกเพราะเจอผู้ชายคนใหม่ และทําให้รู้ว่าปืนของยันอ่องถูกขโมยไปใน

วันที่ซาจีมาบอกเลิกยันอ่อง จากหลักฐานทําให้รู้ว่ายันอ่องนั้นเป็นเพียงแพะรับบาป ฆาตกรตัวจรงิ

กลับเป็นซาจีนั่นเอง ซาจีต้องการเงินไปแต่งงานกับคนอ่ืน จึงตั้งใจใช้ยันอ่องเป็นแพะรับบาป แต่กลับ

พลาดทําปืนลั่นใส่ตัวเองจนตาย 

คดีแพะหมายเลข 2 
 สมศักดิ์ สรุปคดีที่สองที่ คนเลี้ยงแพะ ส่งมาให้ทุกคนฟัง คดีนี้เป็นคดีของ 
พ.ต.ท.บรรจง นารยะ เหมือนกันกับคดีแรก เป็นคดีพระสงฆ์ถูกฆ่าในวัด และคนร้ายปฏิเสธทุกข้อ
กล่าวหา แต่แล้วกลับให้การสารภาพในที่สุด แต่ที่แปลกคือนอกจากคําสารภาพแล้วคดีนี้ไม่มีหลักฐาน
ที่ชัดเจนเลย การสอบสวนครั้งนี้ พุ่มรัก ได้ผู้ช่วยเพิ่มมาอีกคนนั่นก็คือ  เฉ ดอนเมือง ออทิสติกหนุ่มที่
มีความจําเหมือนรูปถ่าย หลังจากได้ผู้ช่วยมาเพ่ิมการสืบสวนก็ง่ายข้ึน เมื่อเสี่ยวนักสืบรื้อคดีออกมาอีก
ครั้ง กลับพบเบาะแสเรื่องชู้สาวเข้ามาเกี่ยวด้วย และสาเหตุการตายของพระสงฆ์ก็ไม่ตรงกับคํา
สารภาพของคนร้าย เมื่อสืบลึกลงไปอีกถึงได้พบว่าคนร้ายเป็นเพียงแพะ คนร้ายตัวจริงกลับเป็น
มรรคนายกที่ทําไปเพราะต้องการปกปูองวัดเท่านั้น มรรคนายกรับรู้เรื่องที่พระสงฆ์นําของที่ชาวบ้าน
นํามาถวายไปขายต่อให้แก่ร้านค้า มรรคนายกจึงได้พลั้งมือฆ่าพระสงฆ์ หลังจากท่ีคลี่คลายคดีได้ คน
เลี้ยงแพะได้ส่งข้อมูลที่อยู่ของจันทร์แรมมาให้อีกชิ้น เฉได้สังเกตเห็นความผิดปกติของตัวอักษรที่ใช้
เครื่องพิมพ์ดีดพิมพ์ข้อมูลที่อยู่ของจันทร์แรม แต่พุ่มรักก็ยังไม่ได้เอะใจอะไร 
 
คดีแพะหมายเลข3   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



84 
 

 คดีท่ีสามเป็นคดีชนแล้วหนี เป็นคดีที่ พ.ต.ท.นบ มาติกา ดูแล คนขับรถชื่อ มะยง หรดี มี
พยานให้การว่าเห็นคนขับหนีไป แต่ตํารวจกลับพบว่าคนขับยังอยู่ในรถในสภาพเมาหนัก ที่น่าแปลก
คือนายมะยงไม่มีประวัติดื่มเหล้ามาก่อน คนที่พยานเห็นวิ่งหนีไปนั้นคือผู้โดยสารลึกลับที่ไม่มีใครรู้จัก 
นาย มะยงถูกจับและเสียชีวิตก่อนหน้านักสืบจะรื้อคดีมาสืบสวนอีกครั้งแค่สองวันเท่านั้น พุ่มรักต้อง
ตามหาตัวผู้โดยสารคนนี้โดยการเดินทางไปถึงสุราษฏร์ฯโดยมีจ่าแซงเป็นผู้ติดตาม การไปสุราษฎร์ทํา
ให้นักสืบได้ข้อมูลของผู้โดยสารลึกลับคนนี้ และทราบว่านายมะยงถูกมอมยาด้วยเห็ดขี้ควาย พุ่่มรักรู้
แค่ว่านายมะยงเป็นแพะที่ถูกจัดฉากให้เป็นคนร้าย และด้วยความจําของ เฉ ทําให้เสี่ยวนักสืบรู้ว่า
อุบัติเหตุครั้งนี้การวางแผนฆาตกรรมอย่างประณีต จัดฉากให้เหยื่อตายในอุบัติเหตุ โดยมีแพะมารับ
โทษแทน ซึ่งก็คือนายมะยง และคนร้ายตัวจริงก็คือผู้โดยสารลึกลับคนนั้นเอง  
 
คดีแพะหมายเลข 4 
 จันทร์แรมถูกจับตัวไปแปดวันแล้ว คนเลี้ยงแพะได้ส่งคดีใหม่มาให้พุ่มรักได้คลี่คลายเพ่ือแลก

กับข้อมลูที่อยู่ของจันทร์แรม คดีนี้เป็นคดีลักพาตัวเรียกค่าไถ่ แต่ปรากฏว่าเมื่อพ่อแม่จ่ายเงินแล้ว เดก็

กลับถูกฆ่าตาย ตํารวจจับตัวคนร้ายได้พร้อมหลักฐานมัดตัวแน่นหนามาก มากจนเสี่ยวนักสืบคิดว่ามัน

มากเกินไป ทั้งลายนิ้วมือของแพะที่ติดอยู่บนจดหมายเรียกค่าไถ่ และเงินสดที่ถูกพบในห้องพัก และ

พลเมืองดีที่โทรมาแจ้งเบาะแสว่าได้ยินเสียงร้องของเด็ก แต่กลับไม่เคยมีใครพบศพของเด็กท่ีถูกลักพา

ตัวไปเลย เมื่อได้สืบสวนลงไปก็พบว่าแพะของคดีนี้เป็นเพียงแค่หมากตัวหนึ่งเท่านั้น  เสี่ยวนักสืบจึงได้

สอบปากคําผู้เกี่ยวข้องกับคดีนี้เพิ่ม ได้ข้อมูลสําคัญจากครูสอนพิเศษของเด็กว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามา

คุยกับเด็ก แต่เมื่อทีมตํารวจได้ตรวจสอบ กลับไม่มีเหตุการณ์ท่ีครูสอนพิเศษบอกไว้เลย นักสืบของเรา

ไดก้็พบว่าที่จริงแล้ว เด็กที่ถูกลักพาตัวไปยังมีชีวิตอยู่ โดยคนที่นําตัวเด็กไปก็คือครูสอนพิเศษของเด็ก

เอง 

 

คดีแพะหมายเลข5 
 คดีนี้เป็นคดีของ พ.ต.ท.บรรจง นารยะ ซ่ึง พุ่มรัก คิดว่า คนเลี้ยงแพะ อาจจะเป็นคนที่เป็น

ศัตรูกับพ.ต.ท.บรรจงเพราะคดีที่ส่งมาให้คลี่คลายนั้นเป็นคดีของพ.ต.ท.บรรจงเกือบทุกคดี ส่วนคดีนี้

ชายหญิงคู่หนึ่งถูกตํารวจจับข้อหาทําให้หญิงสาวคนหนึ่งเสียชีวิตจากการทําแท้ง ผู้ต้องสงสัยชายเป็น

หมอให้การว่าขณะทําแท้งให้หญิงสาว เกิดไฟดับทําให้หญิงสาวเลือดตกจนเสียชีวิต จากการสืบสวน

พบว่ามีการตัดไฟทําให้ไฟดับ จากคําให้การของทุกคนทําให้ตํารวจได้จับพยาบาลที่ทํางานกับหมอ 

เพราะเธอได้ขู่ว่าจะตัดไฟในวันนั้น คดีเหมือนจะเป็นดคีธรรมดา แต่เมื่อนักสืบได้พูดคุยกับลูกสาวของ

พยานในเหตุการและได้ตรวจสอบหลักฐานอีกครั้ง ทําให้รู้ว่าคนร้ายในคดีนี้ไม่ใช่คน แต่กลับเป็นหนทูี่
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ทําให้ไฟดับจนหญิงสาวผู้เคราะห์ร้ายต้องตาย นอกจากคลี่คลายคดีได้แล้ว เฉ หนุ่มออทิสติก ยังได้ชี้

ให้พุ่มรักเห็นถึงเบาะแสที่ทําให้สามารถสืบหาตัวจริงของคนเลี้ยงแพะได้อีกด้วย เฉได้สังเกตเห็นความ

ผิดปกติของตัวอักษรที่ถูกพิมพ์โดยคนเลี้ยงแพะ ทําให้ทีมนักสืบได้รู้ว่าเครื่องพิมพ์ดีดมีปัญหา และต้อง

เกิดการซ่อมขึ้นแน่ๆ ทีมนักสืบจึงได้ไปหาร้านซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดจนเจอเบอร์โทรศัพท์ที่คนเลี้ยงแพะ

ทิ้งเอาไว้ 

 

คดีแพะหมายเลข6 
 คดีท่ีหกอยู่ในความดูแลของ พ.ต.ท.บรรจง เช่นเคย เป็นคดีปล้นร้านสะดวกซ้ือ คนร้ายถูก
พนักงานยิงตาย แต่ภรรยาของผู้ตายได้ฟูองร้องโรงพยาบาลเพราะพบว่าไตของผู้ตายหายไป! แพะที่
คนเลี้ยงแพะต้องการช่วยให้พ้นมลทินคือคนขับรถของมูลนิธิ ตํารวจพบหลักฐานเป็นกระติกที่มีเลือด
ของผู้ตายติดอยู่เชื่อว่าคนขับรถจะนํามาใส่ไตเพ่ือไปขาย คนขับรถถูกตัดสินจําคุกยี่สิบปี แต่เขายืนยัน
ว่าเขาบริสุทธิ์ พุ่มรัก ได้ไปสอบปากคําภรรยาของผู้ตาย และได้ข้อมูลที่น่าสนใจคือผู้ตายน่าจะมีผู้ร่วม
ปล้นอีกคน ภรรยาของผู้ตายได้ให้เจ้าหน้าที่เขียนรูปสเก็ตช์ไว้  เมื่อได้เห็นภาพสเก็ตช์จึงทําให้รู้ความ
จริงว่าพนักงานร้านสะดวกซ้ือและโจรที่ถูกยิงตายเป็นพวกเดียวกัน ทั้งหมดเป็นการจัดฉากเพ่ือจะนํา
ไตของคนตายไปขายให้กับโรงพยาบาลและปูายความผิดให้กับแพะนั่นเอง 
 
คดีแพะหมายเลข7 
 คดีสุดท้ายเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้ต้องหาเป็นตํารวจ พ.ต.ท.นบ มาติกา เจ้าของคดีแพะ
หมายเลข3และ4 ถูกจับเพราะทําเกินกว่าเหตุ ทําให้ผู้บริสุทธิ์และตํารวจอีกคนต้องเสียชีวิต เนื่องจาก
การเข้าจับกุมพ่อค้ายาเสพติด พ.ต.ท.นบให้การว่าคนในบ้านเปิดฉากยิงก่อน แต่เมื่อตรวจสอบที่เกิด
เหตุภายในบ้านหลังเกิดเหตุไม่มีอาวุธอยู่เลย ในขณะที่ พุ่มรัก กําลังสืบคดีอยู่นั้น พ.ต.ท.บรรจง 
เจ้าของคดีต่างๆที่ผ่านมาก็ได้มาพบพุ่มรักและได้บอกถึงข้อมูลของคดหีมายเลขเจ็ดที่ไม่มีในแฟูมของ
คนเลี้ยงแพะให้นักสืบได้ฟัง ในขณะที่พุ่มรักสืบคดีอยู่นั้นพุ่มรักก็ยังสืบหาที่อยู่ที่คนเลี้ยงแพะจับ 
จนัทร์แรมไปขังไว้จากเทปเสียงของจันทร์แรมที่คนเลี้ยงแพะได้ส่งมาเพ่ือยืนยันว่าจันทร์แรมยังมีชีวิต
อยู่ ทั้งทีมสืบสวนจึงได้ไปช่วยจันทร์แรมออกมากได้ และวางแผนเพื่อจะจับคนเลี้ยงแพะ แต่ก็ไม่สําเร็จ 
เมื่อนักสืบได้ข้อมูลสําคัญมาจึงได้ทําการสืบคดีต่อจนได้พบว่า พ.ต.ท.นบ ถูกกลั่นแกล้งจากนายตํารวจ
ชั้นผู้ใหญ่ พล.ต.ต.สมัยศึก สรรพยุทธ  และได้ช่วยให้พ.ต.ท.นบได้ออกจากเรือนจําในที่สุด เมื่อสิ้นสุด
คดีแพะทั้งเจ็ดคนเลี้ยงแพะได้ส่งข้าวโพดมาแสดงความยินดีกับเสี่ยวนักสืบ ถึงแม้จะช่วยจันทร์แรม
ออกมาได้และคลี่คลายคดีต่างๆได้สําเร็จ พุ่มรักก็ยังอยากรู้ว่า คนเลี้ยงแพะมีจุดมุ่งหมายอะไรกันแน่ที่
ให้เขารื้อคดีเก่าๆมาสืบอีกครั้ง  
 
ส่งท้าย 
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 หลังจากคลี่คลายคดีแพะทั้งเจ็ดคดีและได้ช่วยจันทร์แรมออกมาได้สําเร็จ พุ่มรักจึงจัดงาน
เลี้ยงฉลองความสําเร็จครั้งนี้ ภายในงานนอกจากเสี่ยวนักสืบและทีมตํารวจแล้ว พุ่มรักได้เชิญ
ผู้เกี่ยวข้องกับคดีต่างๆมาด้วย นั่นคือ พ.ต.ท.นบ มาติกา และ พ.ต.ท.บรรจง ภายในงานพุ่มรักได้
เปิดเผยความจริง นั่นก็คือพ.ต.ท.นบทีเ่ป็นแพะในคดีสุดท้ายแต่ก็เป็นตํารวจที่ทุจริต พ.ต.ท.นบได้รู้เหน็
กับพ่อค้ายาเสพติดให้หลบหนีการจับกุม และคดีแพะหมายเลขเจ็ดนั่นก็เป็นการแก้แค้น พล.ต.ต.สมัย
ศึก สรรพยุทธ ของพ.ต.ท.นบและพ.ต.ท.บรรจง  พ.ต.ท.บรรจงถูก พล.ต.ต.สมัยศึก บีบให้ออกจาก
ราชการ ที่ผ่านมาการคลี่คลายคดีต่างเป็นเพียงฉากหน้าที่ปิดบังความต้องการที่แท้จริงของคนเลี้ยง
แพะ พ.ต.ท.บรรจง ก็คือคนเลี้ยงแพะนั่นเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เค้าโครงเรื่องย่อ (Synopsis) 

ตอนที่1.1 
บทนํา 
 พุ่มรัก พานสิงห์ นักร้องนักสืบที่ไม่มีใครเหมือนกําลังหงุดหงิดที่ติดต่อจันทร์แรม ผู้ช่วยสาว
ของตัวเองไม่ได้ทั้งวัน หลังจากท่ีเขาได้พูดเรื่องที่ทําให้หล่อนอารมณ์เสียในช่วงเช้า จันทร์แรมก็ไม่ยอม
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คุยกับเขาอีกเลย เรื่องนี้พาลให้พุ่มรักนอนหลับไม่สนิท เขาไม่รู้ว่าเขาเองคิดมากไป หรืออาจมีเรื่องไม่ดี
เกิดข้ึนกับจันทร์แรมกันแน่ 
 เช้าวันรุ่งขึ้นเสียงกริ่งในบ้านดังขึ้น พร้อมกับแขกที่พุ่มรักไม่เต็มใจจะต้อนรับซักเท่าไหร่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตํารวจ ร้อยตํารวจตรีหนุ่มนาม ธนู จําเริญจิตต์ บอกถึงสาเหตุของการมาหานักร้อง
นักสืบถึงท่ีบ้าน ว่าเจ้านายของเขามีคดีใหม่ต้องการให้พุ่มรักไปประชุมด่วน เจ้านายของนายตํารวจ
หนุ่มคนนี้ก็คือเพ่ือนรักของนักร้องนักสืบนั่นเอง แม้ว่าไม่อยากไปแค่ไหน พุ่มรักก็รู้ว่าขัดใจเพ่ือนรักคน
นี้ไม่ได้ จึงต้องยอมเดินทางไปสถานีตํารวจอย่างเสียไม่ได้ 
 เมื่อไปถึงสถานีตํารวจ พุ่มรักคาดว่าจะเจอกับการกวนประสาทของสารวัตรเพ่ือนรัก แต่กลับ
ได้สัมผัสถึงบรรยากาศที่เครียดแทน สามิต14 สารวัตรหนุ่มยื่นซองเอกสารให้พุ่มรัก เมื่อนักสืบดึงของ
ในซองออกมา ก็ต้องสะดุ้งเฮือกและเข้าใจทันทีว่าทําไมทุกคนในห้องประชุมถึงได้ดูเครียดกันนัก 
ภายในซองเป็นรูปถ่ายของผู้หญิงคนหนึ่งที่นอนหลับอยู่บนโซฟาสีดํา ผู้หญิงคนนี้คือ จันทร์แรม หญิง
สาวที่ทําให้เขานอนหลับไม่สนิทเมื่อคืน สาเหตุที่จันทร์แรมไม่รับสายเขาเลยก็เพราะเธอถูกจับตัวไป! 
 สารวัตรสามิตเล่าว่ามีคนขี่มอไซค์รับจ้างนําของมาให้ ของที่ว่าก็คือกล่องเอกสารกับจดหมาย
หนึ่งฉบับ เป็นจดหมายพิมพ์ดีด มีเนื้อหาว่าต้องการให้พุ่มรักคลี่คลายคดีอาชญากรรมเก่าที่เกิดข้ึน
ในช่วง3-8ปีที่ผ่านมา 7คดี ทุกคดีตํารวจจับคนร้ายได้หมดแล้ว และนักโทษบางรายก็เสียชีวิตไปแล้ว 
แต่ด้วยเหตุผลบางอย่าง คนที่ส่งจดหมายมาเชื่อว่านักโทษทั้งเจ็ดคนนั้นไม่ใช่คนร้ายตัวจริง กล่าวคือ
ทั้งหมดเป็น “แพะ” ข้อเรียกร้องของเจ้าของจดหมายคือ ให้พุ่มรักสืบหาคนร้ายที่แท้จริงทั้งเจ็ดคดี 
โดยแลกเปลี่ยนกับชีวิตของจันทร์แรม ทุกครั้งที่พุ่มรักพบความจริงในแต่ละคดี พุ่มรักจะได้รับข้อมูล
ชิ้นหนึ่งจากเจ้าของจดหมาย เมื่อคลีคลายคดีทั้งเจ็ดได้แล้ว ก็จะสามารถนําข้อมูลทั้งเจ็ดมารวมกันเป็น
ที่อยู่ซึ่งจันทร์แรมถูกขังไว้ คนที่จับจันทร์แรมไปเรียกตัวเองว่า คนเลี้ยงแพะ ได้ให้วิธีการติดต่อไว้คือ 
เมื่อพุ่มรักสืบคดีสําเร็จ ให้ลงประกาศขายบ้านในหนังสือพิมพ์ธุรกิจไทย เซ็กชั่นบ้านและที่ดิน เป็น
ข้อความโฆษณาของเอเยนต์ชื่อ พุ่มรัก พร็อพเพอร์ตี พุ่มรักตกลงรับทําคดีทั้งเจ็ด เพ่ือช่วยจันทร์แรม  
 พุ่มรัก พานสิงห์และทีมตํารวจ ได้แก่ สารวัตรสามิต ร.ต.ต.สมศักดิ์ ร.ต.ต.ธนู และจ่าแซง จึง

ได้รวมกับทําการสืบคดีแพะที่คนเลี้ยงแพะส่งข้อมูลมาให้ และยังแบ่งหน้าที่กันสืลหาที่อยู่ซึ่งจันทร์แรม

ถูกนําตัวไปกักขังไว้อีกด้วย 

 

ตอนที่1.2 
คดีแพะหมายเลขหนึ่ง 
 คดีแรกที่คนเลี้ยงแพะส่งมาเกิดเมื่อแปดปีก่อน คดีนี้เป็นคดีที่ พ.ต.ท.บรรจง นารยะ เป็น
หัวหน้าสืบสวน เป็นคดีฆาตกรรมบุคคลสองคนมาให้พุ่มรัก โดยมีผู้ตายคือนักธุรกิจชื่อ กฤษณะ ปานะ
พร ถูกฆ่าตายในบ้านของตัวเอง ดวลาที่เกิดเหตุระเหตุว่างเที่ยงถึงบ่ายโมง สภาพศพถูกยิงที่หน้าอก
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ด้วยปืนขนาด .22 สองนัดในระยะเผาขน อีกคนเป็นคนใช้สาวชาวพม่า ชื่อ ซาจี ถูกยิงตายด้วยปืน
กระบอกเดียวกันซึ่งตกอยู่บนพ้ืน  ผู้ตายมีภรรยาชื่อ ราตรี ปานะพร ในวันเกิดเหตุไม่อยู่บ้านจึงทําให้
รอดมาได้  
 จากการตรวจสอบพบว่าตู้เซฟถูกเปิด และเงินสดสองแสนบาทกองเรี่ยราดกระจายบนพ้ืนที่
เกิดเหตุ คนพบศพเป็นเด็กส่งของบริษัทของนายกฤษณะ ให้การว่าได้ยินเสียงดังคล้านประทัดแต่ไม่
นึกว่าเป็นเสียงปืน เมื่อเขารอพักหนึ่งไม่มีคนออกมาเปิดรับจึงถือวิสาสะเข้าไปในบ้านจึงพบศพและ
แจ้งตํารวจ เวลานั้นคือบ่ายโมงตรง 
 จากรายงานพบว่าศพทั้งสองอยู่ในห้องนั่งเล่น ทั้งสองศพอยู่ไม่ห่างกันนัก พบรอยนิ้วมือแฝง
ของคนร้ายที่ตู้เซฟและปืน จากคําให้การของราตรี ภรรยาของผู้ตาย ทําให้ตํารวจสงสัยว่าฆาตกรอาจ
เป็นแฟนของซาจี เมื่อตรวจสอบรอยนิ้วมือแฝงพบว่าตรงกับรอยนิ้วมือของแฟนซาจี ชื่อ ยันอ่อง 
ตํารวจจับยันอ่องได้ที่บ้านพ่ีสาวของเขาที่กาญจนบุรี ขณะที่กําลังเตรียมเดินทางหนีกลับพม่า 
 นายยันอ่องให้การว่าเขาเป็นเจ้าของปืนกระบอกท่ีฆ่านายกฤษณะและซาจีจริง แต่เขาไม่ใช่
ฆาตรกร ยันอ่องให้การว่าเขาได้ทําปืนกระบอกนั้นหายไปราวสองสัปดาห์ก่อนเกิดคดี แต่ตํารวจเชื่อว่า
เป็นข้อแก้ตัว ตํารวจได้สรุปสํานวนคดีว่านายยันอ่องใช้ซาจีเป็นนางนกต่อ บอกท่ีซ่อนเงิน แล้วฆ่าซาจี
ปิดปากเพ่ือเอาทรัพย์สินทั้งหมดไว้คนเดียว แต่ถูกขัดจังหวะจากเด็กส่งของ จึงรีบเผ่นหนีไป แม้ว่า
ตํารวจจะตามหาทรัพย์สินส่วนที่ยันอ่องเอาไปไม่ได้ แต่หลักฐานรอยนอ้วมือแฝงบนปืนและตู้เซฟก็ทํา
ให้ยันอ่องถูกตัดสินประหารชีวิต แต่ได้รับการลดโทษเหลือจําคุกตลอดชีวิต หลังจากถูกจําคุกได้แค่
หนึ่งปี ยันอ่องก็อดอาหารจนตายในห้องขัง พร้อมกับท้ิงข้อความไว้บนกําแพงห้องขังว่า ไม่มีความ
ยุติธรรมในโลกนี้ นี่เองอาจเป็นเหตุผลที่ทําให้คนเลี้ยงแพะเชื่อว่านายยันอ่องนั้นบริสุทธิ์จริง 
 พุ่มรักและทีมตํารวจเริ่มทําการสืบสวนคดีนี้ ในตอนแรกพุ่มรักตั้งใจจะขอความช่วยเหลือจาก 
พ.ต.ท.บรรจงผู้เคยเป็นหัวหน้าทีมสอบสวน แต่ว่าพ.ต.ท.บรรจงได้ลาออกจากราชการเพราะไปมีเรื่อง
กับผู้ใหญ่ท่าหนึ่งเข้า และเม่ือติดต่อไปก็พบว่าพ.ต.ท.บรรจงไปต่างประเทศ ติดต่อไม่ได้ ทีมสืบสวนจึง
ต้องทํางานกันเอง พุ่มรักศึกษาข้อมูลต่างๆในแฟูมที่คนเลี้ยงแพะส่งมาให้ รูปที่ถ่ายจากท่ีเกิดเหตุ บอก
ว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นห้องนั่งเล่นซึ่งจัดส่วนหนึ่งเป็นที่ทํางาน ประกอบด้วยโต๊ะคอมพิวเตอร์และตู้
หนังสือเต็มผนัง ส่วนหนึ่งของตู้เป็นตู้เซฟซึ่งฝังในกําแพง ตรงกลางห้องมีโซฟาตั้งอยู่ โต๊ะข้างโซฟาวาง
โคมไฟและถาดผลไม้ซึ่งมีกล้วยหวีหนึ่ง  
 พุ่มรักเริ่มการสืบสวนโดยการลับไปสอบปากคําผู้เกี่ยวข้องในคดี คนแรกเริ่มจาก ราตรี ปานะ
พร ภรรยาของผู้ตาย สารวัตรสามิตและร.ต.ต.สมศักดิ์ร่วมไปสอบปากคําด้วย ก่อนจะถึงบ้านของราตร ี
ปานะพร สารวัตรสามิตก็ได้รับโทรศัพท์จากราตรี ในตอนแรกเธอตั้งใจจะขอเลื่อนนัด แต่เมื่อรู้ว่าทีทส
อบสวนเดินทางใกล้ถึงแล้ว เธอจึงคงเวลานัดเดิมเอาไว้ บ้านตระกูลปานะพรเป็นเรือนหลังใหญ่บน
ที่ดินราวสามร้อยตารางวา โรงรถใหญ่มีรถสามคันจอดอยู่  

ราตรี ปานะพร เป็นคนรูปร่างเล็ก อรชร ดูสมส่วนงดงาม หล่อนเชิญทีมสอบสวนทั้งสามไป
นั่งในห้องรับแขก ราตรีให้เหตุผลที่อยากเลื่อนนัดว่าอยากจัดการเรื่องบางอย่างก่อนเพราะไม่ค่อย
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สบาย สารวัตรสามิตอธิบายเหตุผลที่พวกเขาได้มาหาหล่อนในครั้งนี้ ว่าได้รับข้อมูลใหม่ว่านักโทษใน
คดีท่ีฆาตกรรมสามีของเธออาจเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่คุณราตรี ปานะพร ยังคงเชื่อว่า นายยันอ่อง เป็น
ผู้กระทําผิดจริง และเธอคิดว่า ซาจี ถูกหลอกให้รวมมือในการปล้นครั้งนี้แต่ถูกฆ่าตายอย่างเลือดเย็น 

จากคําให้การของ ราตรี ปานะพร ทําให้พุ่มรัก ได้รู้จักหุ้นส่วนของผู้ตายเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งคน 
ทวีวัฒน์ ปัทมรักษา เป็นเพ่ือนโรงเรียนมัธยมของกฤษณะ และยังเป็นคนจัดหาคนรับใช้ซึ่งก็คือซาจีมา
ให้อีกด้วย  

หลังจากได้คุยกับคุณราตรี พุ่มรักและนายตํารวจทั้งสองคน พุ่มรักเชื่อว่าราตรี ปานะพร ได้
ให้คําให้การที่มีท้ังส่วนที่เป็นความจริงและไม่น่าจะจริง เรื่องท่ีไม่น่าจะจริงก็คือ เรื่องที่เธอต้องการ
เลื่อนนัด จริงๆแล้วเธอกําลังมีแขกคนอ่ืนอยู่ ซึ่งก็คือ นายทวีวัฒน์ พุ่มรักคาดว่าความสัมพันธ์ของทั้ง
สองคนน่าจะสนิทกันมากเกินกว่าความเป็นเพ่ือนทั่วไป อีกทั้งอาจจะมีความเป็นไปได้ว่า นายทวีวัฒน์
คนนี้เกี่ยวเนื่องกับการฆาตกรรมนายกฤษณะด้วย เพราะว่าในแฟูมคดีที่คนเลี้ยวแพะได้ส่งมาให้ทีม
สืบสวนนั้นมีรูปของนายทวีวัฒน์อยู่ด้วย 

เมื่อกลับโรงพัก พุ่มรักได้นําแฟูมคดีออกมาดูอีกครั้ง ก่อนที่สายจะไปสะดุดกับประกาศแผ่น
หนึ่งบนกระดานซึ่งลงชื่อ พ.ต.ท.บรรจง นารยะ ไว้ ข้อความขอให้ตํารวจทุกคนใน สน. นี้ทํางานจริงจัง 
เขาหยุดตรงข้อความประโยคที่ว่า “ต่อให้จนแค่ไหน ก็ไม่โกงกินแม้แต่บาทเดียว” จ่าแซงเข้ามายืนข้าง
พุ่มรักและได้พูดถึง พ.ต.ท.บรรจง ว่าเปูนตํารวจที่ฝีมือดี ไม่เคยโกงกินสักบาทเดียว แต่ถูกกดดันให้
ลาออก ก่อนจะบอกพุ่มรักว่าได้ร่องรอยของจันทร์แรมแล้ว ตําแหน่งการใช้โทรศัพท์ครั้งสุดท้าย อยู่
แถวซอยที่จันทร์แรมอาศัยอยู่ พนักงานร้านสะดวกซ้ือในซอยนั้นได้พบจันทร์แรมตอนราวสามทุ่ม 
และได้พบเห็นรถพยาบาลที่คาดว่าน่าจะเป็นพาหนะของคนร้ายที่จับตัวจันทร์แรมไป 

ร.ต.ต.ธนูนําได้ข้อมูลเกี่ยวกับนายทวีวัฒน์มาให้พุ่มรัก บริษัทของนายทวีวัฒน์ที่ตั้งอยู่ใน
จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเอเย่นต์จัดหาแรงงานชาวพม่า ที่ส่วนมากจัดหามาจากพวกผู้ลี้ภัยและยันอ่องยัง
เคยทํางานในบริษัทนี้อีกด้วย ร.ต.ต.ธนูยังได้ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ของซาจีที่คนเลี้ยงแพะใส่มาใน
แฟูมคดีพบว่า ซาจีโทร.หายันอ่องเพียงสองครั้ง แต่กลับโทร.หาอีกหมายเลขหนึ่งทุกวัน เบอร์นี้เป็น
เบอร์ของห้องยามบริษัท รัศมี บิวตี้ โปรดักส์ จํากัด ยามท่ีซาจีโทรหามีชื่อว่า อูเส่ง เป็นชาวพม่า
เช่นเดียวกับซาจีและยันอ่อง พุ่มรักตัดสินใจจะไปสอบปากคําพ่ีสาวของยันอ่องที่ค่ายผู้ลี้ภัยที่บ้านต้น
ยาง อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
 คืนก่อนเดินทางไปกาญจนบุรี พุ่มรักได้แวะไปยังที่อยู่ของจันทร์แรม คนเฝูาอพาร์ตเมนต์บอก
ว่าไม่เห้นเธอกลับมาจากการไปซื้อของ นั่นแสดงว่าหล่อนถูกจับตัวไประหว่างที่เดินกลับมา พุ่มรักขึ้น
ไปที่ห้องพักของจันทร์แรมที่อยู่บนชั้นเจ็ด ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆ นอกจากส้มผลหนึ่งที่ตกอยู่บนโถง
ทางเดิน ส้มที่จันทร์แรมชอบกิน 
 วันรุ่งขึ้นพุ่มรักพร้อมกับสารวัตรสามิตและร.ต.ต.ธนูเดินทางหาพี่สาวของนายยันอ่องที่จังหวัด
กาญจนบุรี ระหว่างการเดินทางนั้น ร.ต.ต.สมศักดิ์ได้โทรศัพท์มาบอกข้อมูลเพ่ิมเติมว่าในกล่องคดี มี
คําให้การของทนายความของนายกฤษณะ ว่าราตรีกําลังอยู่ในกระบวนการขอหย่าสามี แต่บังเอิญ
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นายกฤษณะเสียชีวิตไปก่อน เรื่องการหย่าเลยยุติไป แปลว่าทั้งราตรีและทวีวัฒน์ก็อาจมีแรงจูงใจใน
การฆ่านายกฤษณะก็เป็นได้ 
 พ่ีสาวของยันอ่องอาศัยอยู่ที่ค่ายลี้ภัยมีชื่อว่า นุนุ เธอเป็นพวกลี้ภัยเช่นเดียวกันยันอ่อง แต่ยัน
อ่องสามาถออกจากค่ายได้เพราะทํางานให้กับบริษัทของนายทวีวัฒน์ซึ่งมีเส้นสาย นุนุ ดีใจมากที่ทีม
สอบสวนรื้อฟ้ืนคดีข้ึนมาอีกครั้ง เพราะเธอเชื่อว่าน้องชายของเธอเป็นผู้บริสุทธิ์ เธอเล่าว่ายันอ่องไปหา
ซาจีที่บ้านของนายกฤษณะ และซาจีพาเขาไปดูตู้เซฟของเจ้านายในห้องทํางาน นี่เป็นสาเหตุที่
ลายนิ้วมือแฝงของยันอ่องติดอยู่ที่เซฟนั่นเอง ส่วนปืนกระบอกที่เป็นอาวุธสังหาร ยันอ่องบอกว่าปืน
ของเขาหายไปก่อนเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นหนึ่งหรือสองอาทิตย์ อีกอย่างเธอไม่เชื่อว่ายันอ่องจะฆ่าซาจีได้
ลง เพราะว่ายันอ่องรักซาจีมาก เขาทํางานทุกอย่างเพ่ือเก็บเงินแต่งงานกับซาจี ถึงข้ันซื้อแหวนหมั้นให้
ซาจีด้วย แต่ซาจีเองไม่ได้รักยันอ่องอีกแล้ว เธอเปลี่ยนใจไปรักผู้ชายอีกคนชื่อว่าอู่เส่ง อู่เส่งก็คือยามที่
ซาจีโทรหาทุกวันนั้นเอง ความสัมพันธ์ของซาจีและยันอ่องแย่ลงเรื่อยๆ ซาจีมาหายันอ่องที่กาญจนบุรี
เพ่ือคืนแหวนหมั้น หลังจากนั้นยันอ่องก็กลายเป็นคนซึมเซา ไม่ไปทํางาน และในวันที่เกิดเหตุ
ฆาตกรรม ยันอ่องก็อยู่ในปุาเพ่ือนั่งสมาธิ เขาตั้งใจจะกลับไปพม่าเพ่ือเริ่มต้นชีวิตใหม่ แต่ก็ถูกตํารวจ
จับเสียก่อน  
 นุนุ บอกว่าเธอเคยถามยันอ่องว่าสงสัยใครเป็นคนฆ่าสองคนนั้นหรือเปล่า ยันอ่องไม่ได้พูด
ออกมาตรงๆแต่เธอเชื่อว่าเขานึกระแวงนายทวีวัฒน์ที่เปูนเจ้านายของเขาเอง เพราะเขารู้ว่านาย
ทวีวัฒน์และภรรยาของผู้ตายมีความสัมพันธ์กัน เธอเคยบอกเรื่องนี้ให้แก่ พ.ต.ท.บรรจง แต่เขาบอกว่า
เมื่อไม่มีหลักฐานก็ช่วยยันอ่องออกมาไม่ได้ หลังจากท่ีรู้ยันอ่องก็เริ่มอดอาหารจนตายในที่สุด 
  หลังจากกลับจากกาญจนบุรี พุ่มรักก็ได้คําตอบของคดีนี้ เช่นเดียวกับร.ต.ต.สมศักดิ์ พุ่มรัก
ให้ร.ต.ต.สมศักดิ์ไขคดีก่อน โดยร.ต.ต.สมศักดิ์สรุปคดีนี้ว่า นายทวีวัฒน์เปูฯคนวางแผนฆาตกรรมแล้ว
โยนความผิดให้กับยันอ่อง โดยใช้ปืนของยันอ่องเป็นอาวุธ นายทวีวัฒน์ได้ขโมยปืนของยันอ่องไป 
หลังจากนั้นก็ไปหานายกฤษณะในช่วงที่ภรรยาไม่อยู่ สวมถุงมือและยิงนายกฤษณะตายโดยที่ไม่ทัน
ระวังตัว ทิ้งปืนที่มีรอยนิ้วมือแฝงของยันอ่องไว้ในที่เกิดเหตุ แต่เนื่องจากซาจีอยู่บ้าน เขาจึงต้องฆ่าปดิ
ปากซาจีด้วย หลังจากนั้นก็เปิดตู้เซฟเอาเงินออกมาเพ่ือให้ดูเป็นการชิงทรัพย์ และร.ต.ต.สมศักดิ์คิดว่า
ภรรยาของผู้ตาย ราตรี ปานะพรมีส่วนรู้เห็นด้วย เพราะการที่เธอพยายามกันไม่ให้ทีมสอบสวนได้เจอ
กับนายทวีวัฒน์ และการที่นายทวีวัฒน์รู้รหัสเซฟก็น่าจะมาจากตัวราตรีเอง คนร้ายก็คือนายทวีวัฒน์
และนางราตรี 
 แต่เสี่ยวนักสืบของเราไมคิดเช่นนั้น พุ่มรักอธิบายหลักความเป็นไปได้ต่างในคดีนี้ ซึ่งก็คือ ยัน
อ่องไม่ใช่ฆาตกรแน่ๆ เพราะหากเขาฆ่าด้วยอารมณ์ชั่ววูบ เขาจะรู้รหัสเซฟได้อย่างไร ถ้าสมมุติว่าการ
ฆ๋าครั้งนี้มีแรงจูงใจจากเรื่องเงินจริง และมองในแง่ร้ายว่ายันอ่องหลอกใช้ซาจีและฆ่าปิดปาก คนแบบ
นี้ไม่มีทางท้ิงปืนไว้เปูนหลักฐามัดตัวเองแน่ๆ และการวิเคราะห์จากลักษณะของนายกฤษณะที่ถูกยิง 
ฆาตกรน่าจะเป็นคนที่เขาคุ้นเคย เพราะถูกยิงจากด้านหน้าในระยะเผาขน และหลังจากที่นายกฤษณะ
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ถูกยิง ทําไมซาจีไม่หนี เพราะหากหนี ซาจีก็ควรถูกยิงจากด้านหลังไม่ใช่ตรงหน้าอกเช่นที่เป็นอยู่ 
แสดงว่าหลังจากฆาตกรฆ่านายกฤษณะแล้ว ซาจีก็ยังคงมองดูฆาตกรอยู่ นี่เป็นสิ่งที่แปลกมาก 
 สรุปแล้วถ้ามองจากรูปถ่ายและนําทุกองค์ประกอบมารวมกันจริงๆ ก็จะได้คําตอบที่แท้จริง 
นั่นก็คือ เสี่ยวนักสืบได้อธิบายว่า ในขณะที่นายกฤษณะถูกยิงนั้น เขากําลังกินกล้วยอยู่ เพราะมีกล้วย
วางอยู่บนโต๊ะข้างโซฟาหนึ่งหวี ถูกเด็ดออกไปแล้วสองใบ ในจานรองมีเปลือกกล้วยเพียงใบเดียว 
คําถามก็คือเปลือกกล้วยอีกใบหนึ่งอยู่ที่ไหน? เมื่อเพ่งมองดูที่รูปถ่ายอีกครั้งก็จะพบว่า เปลือกกล้วยตก
อยู่ที่ปลายเท้าของซาจี 

พุ่มรักได้สาธิตให้ตัวเองเป็นนายกฤษณะ แสดงท่าถูกยิงแล้วเปลือกกล้วยหลุดจากมือ มักตก
ไปอยู่ในตําแหน่งตายของซาจี พุ่มรักลากร.ต.ต.สมศักดิ์ไปยืนในตําแหน่งของนายกฤษณะ และแสดง
ท่าทีเป็นซาจี นักสืบในบทของซาจีเดินเข้าไปหาร.ต.ต.สมสักดิ์ในบทกฤษณะ ยกมือทําท่าปืนจ่อ
ยิงร.ต.ต.สมศักดิ์ ใช่แล้ว ฆาตกรก็คือ ซาจี นั่นเอง  

ซาจีถือปืนเดินไปหานายกฤษณะในระยะใกล้โดยที่เขาไม่นึกระแวง ยิงนายกฤษณะล้มลง 
แล้วยิงซ้ําอีกนัด เดินไปที่ตู้เซฟและหยิบเงินออกมา แล้วเดินออกจากห้องนั่งเล่นไป แต่ซาจีกลับ
เหยียบเปลือกกล้วย แล้วลื่นไถลล้มลงปืนลั่นใส่หน้าอกตัวเอง นี่เองเป็นสาเหตุที่ทําให้เงินหล่นกระจาย 
ปืนกระเด็นออกจากมือของเธอ ห่างพอที่จะทําให้ไม่มีใครสงสัยว่าเธอเป็นคนจับปืนก่อนตาย นี่เอง
เป็นเหตุผลว่าทําไมฆาตกรไม่เอาทรัพย์สินจากตู้เซฟไปด้วย เพราะว่าเอาไปไม่ได้นั่นเอง! และท่ีปืนไม่มี
รอยนิ้วมือของซาจีติดอยู่เป็นเพราะว่าเธอสวมถุงมือยางไว้ และแรงจูงใจของเธอก็คือเงิน เธอต้องการ
นําเงินไปแต่งงานกับอูเส่ง  
 หลังจากคลี่คลายคดีได้ พุ่มรักได้ลงโฆษณาย่อยบนหนังสือพิมพ์ธุนกิจไทยหน้าบ้านและที่ดิน
ว่า 
 พุ่มรัก พร็อพเพอร์ตี 
 ขายฟาร์มเลี้ยงแพะบนที่ดิน7ไร่ ตําบลจันทร์แรม 
 สนใจติดต่อ ซาจี หมายเลขโทรศัพท์..... 
ซึ่งเป็นรหัสที่บอกให้คนเลี้ยงแพะได้รู้ว่าซาจีคือคนร้ายตัวจริงนั่นเอง  
 สายวันนั้นคนข่ีจักรยานยนต์รับจ้างคนใหม่ก็นํากล่องเอกสารบรรจุคดีที่สองของมาส่งที่โรงพัก 
ภายในกล่องมีซองจดหมายจ่าหน้าถึง พุ่มรัก พานสิงห์ ภายในซองเป็นเทปคาสเส็ตต์ขนาดเล็ก ที่
บันทึกเสียงของจันทร์แรมไว้เพ่ือบอกว่าหล่อนยังมีชีวิตและปลอดภัยนั่นเอง ภายในซองยังมีกระดาษ
การ์ดแผ่นหนึ่งพิมพ์ดีดเป็นข้อความว่า “ห้อง08” ที่น่าจะเป็นเลขห้องที่กักขังจันทร์แรมไว้ พุ่มรักโล่ง
ใจไปเปราะหนึ่งที่รู้ว่าจันทร์แรมยังสบายดี และตอนนี้เขาพร้อมจะเริ่มคลี่คลายคดีต่อไปแล้ว 
 
 
ตอนที่2 
คดีแพะหมายเลขสอง 
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 สมศักดิ์เริ่มบรรยาสรุปคดีที่สองที่คนเลี้ยงแพะส่งมา เป็นคดีของพ.ต.ท.บรรจง นารยะ เช่น
เคย เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเจ็ดปีก่อน พระสงฆ์รูปหนึ่งถูกฆ่าในวัด ผู้ตายคือพระอารติภิกขุ ถูกคนร้ายใช้
ไม้หน้าสามตีพระมรณภาพคากุฏิ  พุ่มรักจําคดีนี้ได้ เปูนคดีสะเทือนขวัญซึ่งเกิดข้ึนที่วัดกรักธรรม เป็น
ข่าวใหญ่อยู่หลายวัน ตํารวจจับคนร้ายได้ภายในไม่กี่วัน คนร้ายในการสารภาพ และเช่นเดียวกับข่าว
ใหญ่อ่ืนๆ เมื่อจับตนร้ายได้และลงโทษคนร้ายไปแล้ว ทุกคนก็ลืมเหตุการณ์ไป 
 เหตุการณ์เกิดข้ึนในคืนวันที่ 8 พฤษภาคม พระอารติเข้าจําวัดในกุฏิตามเวลาปกติ เช้าวัน
ต่อมา พระอารติไม่ได้ออกมาบิณฑบาตเช่นทุกวัน ทีแรกคนในวัดคิดว่าพระอารติอาพาธ จนเที่ยงวัน
นั้นจึงพบว่าถูกฆ่ามรณภาพคากุฏิ สภาพศพถูกตีด้วยของแข็งที่ศรีษะ เสียชีวิตมาตั้งแต่คืนก่อน พระ
และลูกวัดทั้งหลายให้การว่าในคืนที่ผ่านมานั้นไม่ได้ยินเสียงผิดปกติใดๆ ทั้งนี้เพราะกุฏิของพระอารติ
ตั้งอยู่ในบริเวณสวนไผ่ห่างไปจากพท้นที่ส่วนกลางของวัด พระอารตินิยมนั่งสมาธิในความเงียบสงัด
จริงๆ จึงขอตัวไปอาศัยในกุฏิเก่าไกลจากพระรูปอ่ืนๆ 
 เจ้าอาวาส พระพันแสงธรรมภิกขุ หรือที่ชาวบ้านเรียก พระพันแสง ให้การต่อตํารวจว่า พระ
อารติเป็นภิกษุหนุ่มทรงศีล อัธยาศัยดีมาก ชาวบ้านรัก ไม่มีศัตรู ตํารวจได้เบาะแสเมื่อคนในวัดพบว่า
ของมีค่าในวัดหายไป มูลค่าของที่ถูกขโมยไปราวสองล้านบาท ในคืนที่เกิดเหตุโจรวัดเข้าไปในอุโบสถ 
ขนของมีค่าต่างๆไปและเชื่อว่าพระอารติเห็นหน้าโจร ทําให้ถูกฆ่าปิดปาก เนื่องจากของมีค่าที่หายไป
เก็บไว้ในห้องเก็บของมีค่าใต้อุโบสถ ตํารวจจึงสงสัยคยในวัด ตํารวจได้ค้นทั่ววัด จนพบของมีค่าท่ี
หายไปซ่อนอยู่ใต้ฝูาเพดานในห้องพักจองคนสวน ชื่อนายบัญชา มะริดวงษ์ จึงสรุปว่าโจรฆ่าพระก็คือ
นายบัญชานั่นเอง 
 ในตอนแรกนายบัญชาให้การปฏิเสธทุกข้อหา เขาบอกว่าคืนนั้นเขานอนแต่หัวค่ํา หลับสนิท
ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย พอตอนเช้าตรู่มรรคนายกมาเรียกให้เขาไปซื้อยาแก้ปวดในตลาดให้เจ้าอาวาส 
เขาก็รีบออกไปซื้อยา เมื่อกลับถึงวัดก็นํายาไปให้เจ้าอาวาสซึ่งหน้าซีด ไม่สบาย และไม่ได้เข้าห้องพัก
ของตนอีกเลยจนพบว่าพระอารติมรณภาพ แล้วตํารวจพบของกลางในห้องของเขา เขาเชื่อว่าเขาถูก
ใส่ความ แต่ตํารวจไม่เชื่อคําให้การดังกล่าว เขาถูกนําไปขังเตรียมฟูองต่อศาล ผ่านไปสองวัน เจ้า
อาวาสไปเยี่ยมเขาในห้องขัง เทศนืเรื่องกรรมจนนายบัญชาสํานึกผิด ยอมรับสารภาพความผิดทั้งหมด 
เขาให้การว่าเขาเดือดร้อนเรื่องเงินอย่างหนักเพราะติดหนี้พนัน จึงขโมยของมีค่าในวัดไปขายแต่พระ
อารติมาเห็นเข้า เขาจึงลงมือฆ่าพระอารติเพ่ือปิดปากโดยตีด้วยไม้ท่อนหนึ่งแล้วโยนไม้ท่อนนั้นออก
นอกหน้าต่าง จากคําสารภาพและหลักฐานของกลางที่ถูกขโมย นายบัญชา มะริดวงษ์ ถูกตัดสินจําคุก
ตลอดชีวิต 
 จากคําให้การของเจ้าอาวาสและพระลูกวัด นายบัญชา เป็นคนต่างถิ่น ครั้งหนึ่งผ่านมาแถวนี้ 
และล้มปุวยกะทันหัน เจ้าอาวาสก็ดูแลรักษาเขาเป็นอย่างดี เมื่อหายปุวยก็เลยตั้งหลักที่นั่น เป็นคน
สวนและทํางานจิปาถะในวัดมาสามปี เมื่อตํารวจจตรวจสอบก็พบหลักฐานใหม่ว่า นายบัญชาเคยมี
ประวัติต้องโทษขโมมยพระพุทธรูปจากวัดแห่งหนึ่ง ต่อมานายบัญชาก็ให้การว่าตนเองเคยเป็นโจร
ขโมยของวัดจริงและมายังวัดกรักธรรมก็เพ่ือโอกาสขโมย ทว่าตนล้มปุวยก่อน พระในวัดดูแลเขาอย่าง
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ดีจนหาย เขาสํานึกผิด กลับตัวกลับใจ และทํางานรับใช้ในวัดเรื่อยมา แต่พอติดหนี้พนันหนักเข้า ก็
จําเป็นต้องขโมยของ ฆ่าพระ 
 ขณะที่ร.ต.ต.สมศักดิ์กําลังสรุปรายละเอียดของคดีอยู่ จ่าแซงก็ได้ขัดจังหวะด้วยการเคาะ
ประตู ก่อนจะโผล่หน้าพร้อมกับบอกว่ามี “ของ” มาส่งให้พุ่มรัก นักสืบของเราเกิดคําถามในใจ แต่
สงสัยได้ไม่นาน ประตูห้องประชุมก็เปิดออกพร้อมกับคนๆหนึ่ง นัยน์ตาของนักสืบเป็นประกายเมื่อได้
พบกับชายคนนี้ เฉ เมืองดอน ชายหนุ่มผิดปกติทางสมองผู้มีความจําเหมือนรูปถ่าย สามิต14เป็นคน
ให้จ่าแซงไปตามตัวเฉมาเพ่ือช่วยคลี่คลายคดี การมาของเฉทําให้เสี่ยวนําสืบและทีมงานคดี “แพะ” 
ได้ผ่อนคลายความเครียดลงไปบ้าง 
 พุ่มรัก พานสิงห์ ได้ตรวจดูรูปถ่ายเหนื่อยและฆาตรอีกรอบหนึ่ง พบว่าไม่มีรูปถ่ายอาวุธที่ใช้ใน
การฆาตกรรม และไม่มีรายงานชันสูตรศพของพระอารติด้วย เสี่ยวนักสืบคิดว่านี่อาจเป็นเหตุผลที่ทํา
ให้คนเลี้ยงแพะเชื่อว่านายบัญชาเป็นแพะ เพราะไม่มีหลักฐานแบบชัดๆเลยนอกจากคําสารภาพ 
 ร.ต.ต.สมศักดิ์ยังได้ค้นเจอข้อมูลอีกชิ้นที่เกี่ยวข้องกับคดี คือหลังจากท่ีพระอารติมรณภาพ ได้
มีหญิงสาวคนหนึ่งถึงกับฆ่าตัวตายตาม เธอมีชื่อว่า มานศรี นักสืบของเรารู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากล
ของการตายของหญิงสาว จึงตัดสินใจไปสอบปากคําญาติของเธอที่บ้านซึ่งอยู่ใกล้กับวัดกรักธรรม และ
ญาติของหญิงสาวคนนี้ก็คือ แม่ของเธอนั่นเอง 
 วัดกรัดธรรมเป็นวัดเก่า อุโบสถและอาคารอ่ืนๆตั้งอยู่ริมสระบัว เชื่อมด้วยชานไม้และระอนที่
มีเถาวัลย์เกี่ยวเลื้อยเต็ม ทําให้ดูเป็นวัดในต่างจังหวัดมากกว่าวัดในกรุง พุ่มรัก สามิต14 ร.ต.ต.ธนู และ
เฉ นําขนมท่ีมีแม่ยกคนหนึ่งนํามาให้พุ่มรักท่ีคาเฟุมาถวาย เป็นขนมที่ทําขึ้นมาเป็นพิเศษไม่เหมือนใคร 
นักสืบสังเกตเห็นรายชื่อผู้บริจาคเงินช่วยสร้างวัดที่เขียนไว้บนฝาผนังด้านหนึ่ง มีชื่อของเจ้านายของ
สารวัตรสามิตอยู่ด้วย 
 ระหว่างที่ทุกคนกําลังคุยเล่นเรื่องผู้หญิงที่พุ่มรักเคยจีบมานั้น เจ้าอาวาส พระพันแสงธรรม
ภิกขุและชายวัยกลางคนผู้หนึ่ง ก็ได้เข้ามา เจ้าอาวาสเป็นพระวัยห้าสิบเศษ รูปร่างเจ้าเนื้อ สวมแว่นตา 
คงแก่เรียน ส่วนชายวัยกลางคนที่มากับเจ้าอาวาสก็คือ นายสําเร็จ แก้วกิจเพชร ผู้เป็นมรรคนายกของ
วัดกรักธรรมนั่นเอง 
 สามิต14 แนะนําตนเองและพวกให้เจ้าอาวาสฟัง แล้วเล่าสาเหตุที่มาหาเจ้าอาวาสในครั้งนี้ 
อธิบายเหตุผลที่มารื้อฟ้ืนคดีนี้อย่างคร่าวๆ เมื่อเจ้าอาวาสได้รู้ถึงเหตุผลก็เข้าใจและให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี รวมถึงให้นายสําเร็จพาทีมสอบสวนไปดูสถานที่เกิดเหตุอีกด้วย มรรคนายกได้พานักสืบ
และทีมไปสถานที่เกิดเหตุ จากการสนทนากันระหว่างการสํารวจสถานที่เกิดเหตุก็พบว่า มรรคนายก
เป็นคนที่เลื่อมใสในศาสนาและคลุกคลีกับวัดกรักธรรมมาตั้งแต่เด็ก มรรคนายกได้พานักสืบไปที่
ห้องพักของนายบัญชา มะริดวงษ์ ห้องพักของนายบัญชาเป็นห้องขนาดเล็กขนาดสามเมตรคูณสาม
เมตร เพดานสูงเป็นตาราง เก้าอ้ีหนึ่งตัว เตียงสปริงพับได้ ตู้เสื้อผ้าเก่าเล็กตู้หนึ่ง มรรคนายกเล่าว่าตน
ไม่ค่อยมาแถวห้องพักของนายบัญชา ห้องนี้เดิมเป็นคอกเลี้ยงหมาจรจัด เมื่อนายบัญชามาอยู่ก็ได้
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แปลงคอกเป็นที่พัก ทั้งหมดคงสภาพเดิมไว้ ตั้งแต่นายบัญชาถูกจับ ยกเว้นโต๊ะที่ไม่อยู่แล้ว นายบัญชา
นําของกลางไปซ่อนอยู่บนฝูาใต้เพดาน 
 มรรคนายกเป็นคนที่สงสัยว่านายบัญชาขโมยของ เพราะเช้านั้นเขาได้เรียกให้นายบัญชาไป
ซื้อนาให้เจ้าอาวาส นายบัญชาได้แสดงท่าทางลุกลี้ลุกลนเหมือนไม่เต็มใจไป แล้วล็อกห้องก่อนไป
ตลาดทั้งๆที่ปกติไม่เคยล็อกห้องของเขาเลย จึงทําให้มรรคนายกสงสัยนายบัญชา และเพราะนาย
บัญชามีข้อเสียคือชอบเล่นการพนัน จึงไม่แปลกที่เขาจะขโมยของวัดอีกทั้งๆที่เคยกลับตัวได้แล้ว 
 หลังจากสํารวจที่อยู่ของนายบัญชาแล้ว มรรคนายกก็พาพวกเขาไปดูกุฏิของพระอารติภิกขุ 
กุฏินั้นทําด้วยไม้สัก แม้จะเก่าแต่ก็ดูแข็งแรง รอบนอกมีเถาวัลย์เลื้อยพัน ด้านหลังเป็นดงไผ่แน่นหนา 
เป็นสถานที่เหมาะสมกับการปลีกวิเวกแน่นอน พุ่มรักของดูสถานที่เกิดเหตุก่อนกลับ มรรคนายกจึงขอ
ตัวไปทํางานของเขาต่อ ภายในกุฏิของพระอารติ นักสืบหันไปเห็น เฉ กําลังจ้องเสาไม้ ก่อนที่นักสืบจะ
ได้ถามอะไรเฉ มรรคนายกก็เดินเข้ามาชวนให้ทีมนักสืบทานข้าวเที่ยงที่วัดเพราะมีอาหารเหลือจากที่ผู้
มีจิตศรัทธานํามาถวายเป็นจํานวนมาก แต่นักสืบและพวกไม่ขอรบกวนทางวัดไปมากกว่านี้ 
 เสี่ยวนักสืบและทีมงานแพะแวะร้านข้าวแกงในตลาดเพ่ือรับประทานข้าวเที่ยง เมื่อทาน
อาหารเสร็จแล้ว พุ่มรักได้แวะที่ร้านข้างทางท่ีตั้งแผงขายอาหารและขนมนานาชนิด สามิต14เห็น
เพ่ือนรักจอมเจ้าชู้เหมาขนมจากร้านนี้ก็เข้าใจทันที่ว่านักสืบคงจีบแม่ค้าขนมหวานร้านนี้แน่ๆ 
 หลังจากกลับจากวัดกรักธรรม พุ่มรักได้ไปเยี่ยมนายบัญชา มะริดวงษ์ท่ีเรือนจํา นักโทษชาย
บัญชาดูสงบ เรียบร้อย ไม่มีเค้าหน้าของคนร้ายกราดเกรี้ยวเลย จากการสนทนากับนายบัญชา นาย
บัญชายืนยันว่าเขาผิดจริง เมื่อพุ่มรักขอให้เล่าเรื่องในวันเกิดเหตุพร้อมกับแสดงท่าให้ดู นายบัญชาก็
ทํา เขาเล่าว่าได้ตีพระอารติด้วยไม้หน้าสามท่ีหยิบจากกองไม้ข้างนอกกุฏิ เมื่อพระเปิดประตู นาย
บัญชาก็เดินเข้าไปแล้วฟาดท่าที่หัว พระล้มลง แล้วเขาก็เหวี่ยงไม้ออกไปนอกหน้าต่าง แล้วเดินออกมา 
พุ่มรักยื่นหนังสือพิมพ์ที่ติดมาด้วยแล้วม้วนเป็นแท่งทรงกระบอกให้นายบัญชาแสดงท่าประกอบให้ดู
โดยตัวเเองสมมติเป็นพระอารติ นายบัญชาก้าวเข้าไปหานักสืบจนห่างหนึ่งก้าว แล้วแสดงท่าฟาดไม้ใส่
ศรีษะของนักสืบ แล้วเหวี่ยงไม้ออกไปด้านขวา 
 พุ่มรักถามถึงการขโมยของที่วัด นายบัญชาเล่าว่าเขาไปวัดกรักธรรมเพ่ือขโมยของ แต่กลับล้ม
ปุวยด้วยโรคไข้จับสั่น พระพันแสงเจ้าอาวาสได้ช่วยพาเขาไปโรงพยาบาล หลังจากนั้นก็ดูแลเขาจน
หายปุวย เขารู้สึกซายซึ้งในน้ําใจของหลวงพ่อ เมื่อหายแล้วจึงเปลี่ยนใจไม่ขโมยและสารภาพผิดกับ
หลวงพ่อ เจ้าอาวาสก็อนุญาตให้เขาตั้งต้นชีวิตใหม่ที่วัดกรักธรรม ในตอนแรกที่เขาให้การปฏิเสธข้อหา
ทั้งหมดนั้น หลังจากที่พระพันแสงไปเยี่ยมเขาที่ห้องขัง เจ้าอาวาสได้สอนว่าคนเราหนีกรรมไม่พ้น 
สร้างกรรมใดไว้ก็ต้องชดใช้ เขาจึงคิดได้แล้วยอมสารภาพในที่สุด และยืนยันว่าตอนนี้เขาสบายใจขึ้น
มาก แล้วยืนยันว่าเขาผิดจริง 
 พุ่มรักกลับไปที่ละแวกวัดกรักธรรมอีกครั้ง แต่ครั้งนี้เขาไปที่บ้านของครอบครัวมาสกสกุล ซึ่ง
เป็นบ้านของหญิงสาวที่ฆ่าตัวตายหลังจากพระอารติถูกฆ่า บ้านของหญิงสาวเป็นเรือนไทยหลังเล็กติด
กําแพงวัด เมื่อได้คุยกับแม่ของนางสาวมานศรีก็ได้รู้ว่า หญิงสาวและพระอารติมีใจต่อกัน แต่พระ
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อารติขอเวลาเก็บเงินสักพักก่อน แล้วจะสึกออกมาแต่งงานกับมานศรี แต่เก็บเงินทางใดนั้นแม่ของ
หญิงสาวก็ไม่เข้าใจเช่นกัน 
 เมื่อกลับบ้านไป นักสืบได้ถามเฉเก่ียวกับเรื่องเสาไม้ที่กุฏิของพระอารติ เฉบอกว่าในรูปถ่ายที่
คนเลี้ยงแพะส่งมานั้นมีสีติดอยู่ที่เสา เมื่อนักสืบเพ่งดูด้วยแว่นขยายจึงได้เห็นว่าบนเสาไม้มีสีแดงติดอยู่ 
เป็นสีของเลือด มีเงาสะท้อนบนหยดเลือดแต่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่เพราะว่าเฉมีความสามารถให้
การแยกแยะจึงทําให้เห็นความผิดปกติได้ จากความสูงของพระอารติทําให้นักสืบได้รู้ว่ามันเป็นเลือด
ของพระอารติ ที่น่าจะเกิดจากการที่ศีรษะของพระอารติรับแรงกระแทก จากข้อมูลใหม่ที่ได้มา ทําให้
นักสืบไปปรึกษากับหมอทางนิติเวชวิทยา 
 จากการที่เสี่ยวนักสืบไปรื้อคดีเก่าข้ึนมา ทําให้เจ้านายของสารวัตรสามิตเกิดความสงสัยและ
ขอพบกับนักสืบของเรา เจ้านายของสารวัตรสามิตก็คือ พล.ต.ต.สมัยศึก สรรพยุทธ คนที่มีเรื่องกับ
สารวัตรบรรจงเจ้าของคดีที่เสี่ยวนักสืบรื้อมาสอบสวนอีกครั้ง นักสืบเดินทางไปพบเจ้านายของสามิต
14ท่ีสนามกอล์ฟ ที่สนามกอล์ฟนักสืบได้พบกับ พล.ต.ต.สมัยศึกและอัยการ นาคร นาคจําเนียร นาคร 
นาคจําเนียรได้แนะนําให้พุ่มรักได้รู้จักกับเจ้าของสนามกอล์ฟคือคุณธาดา ทิพาพงศ์ และยังเป็น
เจ้าของโรงพยาบาลธาดาเวชอีกด้วย เหตุผลที่พล.ต.ต.สมัยศึก เรียกพุ่มรักมาก็เพราะต้องการให้พุ่มรัก
คอยส่งข่าวเกี่ยวกับคดีต่างๆที่รื้อฟ้ืนขึ้นมา และให้แจ้งเขาก่อนที่จะเผยข่าวสู่สาธารณะ เพ่ือไม่ให้เกิด
เรื่องไม่ดีเกิดขึ้น นักสืบนักร้องฝืนยิ้มและรับปากว่าจะพยายาม 
 พุ่มรัก พานสิงห์ พาเฉไปที่สถาบันนิติเวชวิทยา เพ่ือพบกับ พ.ต.อ.แพทย์หญิง อมรา เอมสุข 
พุ่มรักใช้เวลาครู่ใหญ่ในการเล่าที่มาของการรื้อฟ้ืนคดีขึ้นมาใหม่ให้แพทย์หญิงฟัง ก่อนจะขอดูผล
ชันสูตรของพระอารติ แต่แพทย์หญิงอมราบอกว่าตนได้ส่งผลไปให้ตํารวจเจ้าของคดีแล้ว พุ่มรักยืนยัน
ว่าจนไม่มีผลการชันสูตรของพระอารติ จึงขอสําเรากับฟิล์มเอกซเรย์มาดู หมออมราหยิบฟิล์มเอกซเรย์
สี่ใบขึ้นมาวางบนตู้ไฟ แต่เฉทักว่าใบที่สามไม่ใช่ฟิล์มเอกซเรย์ของกระโหลกของพระอารติ จึงทําให้
หมออมรารู้ว่าเฉเป็นออทิสติก และแนะนําให้พุ่มรักพาเฉไปหาศาสตราจารย์ไพบูลย์ พูนธรรม 
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องออทิสติกโดยเฉพาะ พุ่มรักรับปากก่อนที่จะให้ฟมออมราอธิบายเรื่องฟิล์มเอกซเรย์
กะโหลกของพระอารติให้ฟัง 
 หมออมราอธิบายว่าจากภาพเอกซเรย์จะเห็นรอยร้าวของกะโหลกและบาดแผลที่เห็นจากศพ
นั้น หนังศีรษะท้ายทอยมีรอยช้ํา ซึ่งแสดงว่าท้ายทอยกระทบของแข็ง แต่ไม่ได้เกิดจากไม้หน้าสาม
อย่างที่เข้าใจ หล่อนอธิบายว่ากรณีของพระอารติความตายเกิดจากการที่เส้นเลือดฝอยในสมองแถว
หน้าผากแตก พระอารติมรณภาพเพราะกะโหลกท้ายทอยถูกของแข็งกระแทกจนสมองเคลื่อนจาก
ตําแหน่งเดิม สมองส่วนหน้าเคลื่อนไปกระทบกะโหลกตรงหน้าผากส่งผลให้เกิดความดัน ทําให้เส้น
เลือดฝอยบริเวณนั้นแตก ท้ายทอยของพระอารติมีรอยช้ําแค่ตําแหน่งเดียว ส่วนมากกรณีนี้มักจะเกิด
จากอุบัติเหตุ และหมออมราก็เชื่อว่าการตายของพระอารติน่าจะเป็นอุบัติเหตุ ฆาตกรอาจผลักพระ
อารติไปชนกําแพงหรือของแข็งอย่างแรงจนล้มลงมรณภาพ 
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 พุ่มรัก พานสิงห์และสามิต14 ปรากฏตัวในห้องประชุมสถานีตําตรวจพร้อมกับหลักฐานทาง
นิติเวชวิทยา จากหลักฐานที่หมออมราให้มาและรอยเลือดบนเสาในกุฏิชี้ชัดว่าพระอารติไม่ได้
มรณภาพจากการถูกไม้หน้าสามฟาด แต่เกิดจากการที่ศีรษะด้านหลังของท่านกระแทกกับเสา 
เหตุการณ์นี้สามารถอธิบายว่าทําไมตํารวจหาไม้ท่อนนั้นไม่พบ เพราะว่ามันไม่มีนั่นเอง และนี่เองทําให้
พุ่มรักมั่นใจว่านายบัญชาไม่ได้ฆ่าพระอารติ เพราะว่านายบัญชาสารภาพผิดว่าฆ่าพระอารติด้วยไม้
หน้าสาม แต่ว่าจริงๆแล้วพระอารติมรณภาพโดยอุบัติเหตุ 
 พุ่มรักและทีมสืบสวนเดินทางไปที่วัดกระกธรรมอีกครั้ง ครั้งนี้เขาได้เชิญอัยการ นาคร มา
ด้วย พุ่มรักเริ่มรายงานผลการสืบสวนคดีนี้ นักร้องนักสืบกล่าวว่าการจากสํารวจที่เกิดเหตุ พบว่าจาก
กุฏิของพระอารติจะมองไม่เห้นจุดที่ขโมยขึ้นเพราะมีศาลาบังอยู่ ถ้าพระอารติเห็ยการโจรกรรมจริงก็
แปลว่าท่านไม่ได้อยู่ในกุฏิ นี่หมายความว่าการที่โจรฆ่าพระไม่ใช่เพราะโจรคิดว่าตนถูกมองเห็น และ
ยังมีข้อขัดแย้งในคําให้การวิธีการฆ่าสามข้อด้วยกัน ข้อแรกคือนายบัญชาให้การว่าเขายืนประจันหน้า
กับพระอารติ แล้วใช้ไม้หน้าสามฟาดหัวพระล้มลง แต่จากรอยแผลตามความเป็นจริง รอยฟาดอยู่ตรง
กึ่งกลางด้านหลังของกะโหลกศรีษะ นายบัญชาไม่มีทางฟาดด้านหลังของคนที่กําลังยืนประจันหน้าเขา
ได้ ข้อที่สองคือ หลังจากฟาดแล้วนายบัญชาโยนไม้ออกไปทางหน้าต่างทางด้านขวา แต่จากสภาพจริง
ของสถานที่เกิดเหตุ หน้าต่างอยู่ทางด้านซ้ายของกุฏิ ข้อที่สาม หลักฐานทางนิติเวชวิทยายืนยันว่า 
ความตายของพระอารติมิได้เกิดจากการถูกหวดด้วยไม้หน้าสามดังคําสารภาพ แต่เกิดจากการที่ท้าย
ทอยกระทบของแข็งจนสมองเคลื่อน อาจจะเป็นอุบัติเหตุหัวฟาดพ้ืนก็ได้ แต่จากการมองอย่าง
ละเอียดของเฉ ทําให้เห็นคราบเลือดบนเสาตําแหน่งตรงกับความสูงของพระอารติพอดี แสดงว่า
ฆาตกรผลักพระอารติไปชนเสา นี่แสดงให้เห็นว่านายบัญชาไม่ใช่ฆาตรกร เพราะในเมื่อเขายินดีรับ
สารภาพ ก็ไม่มีเหตุผลที่จะให้การผิดจากความเป็นจริง เขาให้การผิดเพราะเขาไม่รู้ว่ากุฏิพระอารติ
เป็นอย่างไรและเขารู้เพียงว่าพระอารติมรณภาพเพราะของแข็งกระทบศีรษะ จึงเดาว่าถูกไม้ฟาดและ
ให้การตามสามัญสํานึกของเขา ส่วนประเด็นที่ว่านายบัญชาขโมยของมีค่าไปให้หนี้พนัน สารวัตร
สามิตได้สอบถามคนในตลาดแล้ว ไม่พบว่านายบัญชาเป็นหนี้ใคร นี่เป็นแค่เพียงคํากล่าวหาที่ทําให้
จับกุมนายบัญชาได้โดยชอบธรรม 
 เมื่อเสี่ยวนักสืบได้วิเคราะห์ดูว่าอะไรเป็นสาเหตุของเหตุการณ์ท่ีทําให้พระอารติมรณภาพก็
พบว่ามีอยู่สองเรื่อง เรื่องที่หนึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หนึงที่เกิดขึ้นหลังจากพระอารติมรณภาพ หญิง
สาวชื่อมานศรีได้ฆ่าตัวตายตาม เธอรักกับพระอารติอยู่นั่นเอง และท่ีพระอารติขอไปจําวัดที่กุฏิท้ายวัด 
ก็เพราะบ้านของนางสาวมานศรีอยู่ติดกับกําแพงวัด และพระอารติต้องการที่จะได้อยู่ใกล้กับสีกาคนนี้
อยู่นั่นเอง เมื่อได้ฟังนักสืบพูด มรรคนายกท่ีเงียบมานานถึงกับต้องรีบออกปากว่านักสืบกําลังดูหมิ่น
ศาสนา แต่นักสืบของเราก็ได้บอกว่าพระอารติกับหญิงสาววไม่ได้ทําเรื่องผิดประเพณี แม้จะไม่
เหมาะสมนัก แต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้ทําผิดศีลธรรม และเหตุผลที่พระอารติไม่ศึกออกไปแต่งงานก็คือ ท่าน
ต้องการหาเงินสักก้อน และวิธีการหาเงินก็คือการนําของที่มีคนนํามาถวายไปขายให้แก่คนในตลาด
นั่นเอง ที่นักสืบรู้ก็เพราะว่า ในวันที่นักสืบได้มาวัดนี้ครั้งแรก เขาได้นําขนมไทยมาถวาย แต่เขากลับ
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พบว่าขนมที่เขานํามาถวายถูกนํามาขายในตลาด และร้านที่นํามาขายก็คือร้านที่สามิต14คิดว่าเขาไป
เหมาขนมเพราะต้องการจีบแม่ค้านั่นเอง 
 จากการที่สารวัตรสามิต14ได้ไปสอบถามคนในตลาดก็พบว่ามีคนในวัดนําข้าวของที่ชาวบ้าน
ตักบาตรนําไปขายต่อให้แม่ค้าในตลาด มีหลายคนที่กระทําการนี้และหนึ่งในนั้นก้คือพระอารติ และ
พุ่มรักก็เชื่อว่ามรรคนายกสําเร็จก็น่าจะรู้เรื่องนี้ดี ไม่ใช่ในฐานะผู้นําของไปขาย แต่เป็นฐานะฆาตกร! 
 พุ่มรักอธิบายเหตุการณ์ต่อไปว่า คืนที่เกิดเหตุมรรคนายกไปหาพระอารติที่กุฏิ มรรคนายก
และพระอารติคงทะเลาะกัน มรรคนายกโกรธและผลักพระอารติไปชนเสา พระอารติล้มลงมรณภาพ 
นายสําเร็จฆ่าพระอารติภิกขุโดยไม่เจตนา นายสําเร็จนําเรื่องนี้ไปแจ้งแก่เจ้าอาวาส หลวงพ่อได้ยิน
เรื่องนี้แล้วก้ตกใจเกิดไม่สบายจริงๆ ตอนเช้านายสําเร็จก็เรียกให้นายบัญชาไปซื้อยาในตลาดให้เจ้า
อาวาส เมื่อนายบัญชาออกไป มรรคนายกก็นําของไปซ่อนในห้องของเขา 
 พุ่มรักพูดจบ ทุกคนในห้องก็เงียบ จนในที่สุดนายสําเร็จก็เอ่ยปากสารภาพว่าเขาคือฆาตกรตัว
จริง เขาฆ๋าพระอารติโดยไม่เจตนา ความจริงแล้วเขาตั้งใจจะมอบตัวกับตํารวจในคืนเกิดเหตุ แต่กลับ
เปลี่ยนใจใส่ความนายบัญชาให้รับโทษแทน และเจ้าอาวาสก็รู้ถภึงเรื่องนี้และกล่อมให้นายบัญชารับ
ผิดแทนในที่สุด 
 พุ่มรักและทีมสืบสวนเดินทางออกจากวัด และกลับไปที่โรงพัก ส่งข้อความโฆษณาไปให้ยัง
สํานักพิมพ์หนังสือพิมพ์ มีข้อความว่า 
 พุ่มรัก พร็อพเพอร์ตี 
 ขายฟาร์มเลี้ยงแพะบนที่ดิน7ไร่ ตําบลจันทร์แรม 
 สนใจติดต่อ สําเร็จ หมายเลขโทรศัพท์... 

ชั่วโมงถัดมาคนขี่จักรยานยนต์รับจ้างคนใหม่อีกคนก็นํากล่องเอกสารบรรจุคดีใหม่มาส่ง 
ภายในซองจดหมายเป็นการ์ดจากคนเลี้ยงแพะเป็นข้อความพิมพ์ดีด “ตึก1” เมื่อเฉ เห็นข้อความก็
พึมพําบางอย่างออกมา แต่ก่อนจะพูดอะไรเพิ่มเติม เฉก็บอกว่าหิว พุ่มรักถอนหายใจและพาเฉไปทาน
อาหารก่อนจะกลับมาเริ่มคลี่คลายคดีถัดไป 

 
 

ตอนที่3 
คดีแพะหมายเลขสาม 
 คดีท่ีสามเป็นคดีของ พ.ต.ท. นบ มาติกา ผู้ซึ่งเป็นตํารวจมือดี กล้าหาญ ออกจะบ้าบิ่น 
ทํางานด้านปราบปรามยาเสพติด แต่ตอนนี้ติดคุก คดียิงคนบริสุทธิ์ คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อห้าปีก่อน ชายคน
หนึ่งเสียชีวิตในอุบัติเหตุรถชนบนถนนบางกรวยในเวลาสองทุ่ม รถเก๋งของเขาถูกรถสิบล้อขน
เฟอร์นิเจอร์ชนแหลกยับ เขาคายคาที่ ผู้ชายชื่อนายต๊ะ จันทร์ยอน เป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทย 
มีพยานเห็นเหตุการณ์ให้การว่าเห็นคนขับหนีออกทางประตูคนขับ แต่เมื่อตํารวจไปถึงกลับพบว่า
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คนขับยังอยู่ในรถในสภาพเมาหนัก ภายหลังจึงพบว่าคนขับรถบบรทุกมีผู้โดยสารคนหนึ่งติดมาด้วย 
คนที่พยานเห็นหนีออกมาก็คงเป็นผู้โดยสารที่ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ 
 คนขับรถชื่อว่านายมะยง หรดี ได้ให้การว่าตนไม่ได้กินเหล้า วันนั้นเขาขับรถสิบล้อมาจากสุ
ราษฎร์ธานี มีผู้โดยสารคนหนึ่งขอติดรถมาด้วย พอใกล้กรุงเทพฯเขาก็เกิดอาการหน้ามืด จึงจอดรถ
ข้างทางแล้วหมดสติไป รู้ตัวอีกทีพบว่าขับรถชนรถเก๋ง แต่ตํารวจพบขวดเหล้าเปล่าหนึ่งขวดในรถ 
และเม่ือวัดแอลกอฮอล์ในเลือดของเขาพบว่าเกินระดับปกติ ทําให้ตํารวจเชื่อว่านายมะยงขับรถระยะ
ทางไกล บวกกับกินเหล้า เกิดอาการหลับในจนชนรถคันอ่ืน ทําให้คนอ่ืนตายโดยประมาท ศาลตัดสิน
จําคุกสิบห้าปี นอกจากขวดเหล้าแล้วยังพบซองยาชื่อ Ciprofloxacin ตกอยู่บนพท้นรถอีกด้วย 
 ทีมสอบสวนแบ่งหน้าที่กันไปสอบปากคําคนที่เกี่ยวข้องในคดี ในตอนแรกนั้นพุ่มรักตั้งใจจะไป
พบกับนายมะยง แต่ว่านายมะยงเสียชีวิตก่อนที่จะรื้อคดีนี้เพียงแค่สองวันเท่านั้น นักสืบนักร้องจึง
ตัดสินใจไปคุยกับครอบครัวของนายมะยงแทน สารวัตรสามิตอาสาไปคุยกับพยานผู้เห็นเหตุการณ์ 
ร.ต.ต.สมศักดิ์รับหน้าที่สืบหาผู้โดยสารที่ขอติดรถมาด้วย นายมะยงให้การไว้เพียงว่าผู้โดยสารคนนั้น
ชื่อ วัฒน์ มีอาชีพเป็นเซลส์แมนขายเครื่องสําอาง เจอกับนายมะยงที่สุราษฎร์ฯและขอติดรถกลับ
กรุงเทพฯด้วย ส่วน ร.ต.ต.ธนไูด้รับหน้าที่ไปคุยกับครอบครัวของผู้ตาย นายต๊ะ จันทร์ยอน 
 นักสืบกับสารวัตรสามิตนัดกับพยานที่ร้านกาแฟ พยานมีชื่อว่า จอม เย็นใจสวัสดิ์ เป็น
พนักงานเก็บเงินบริษัทอะไหล่รถยนต์แห่งหนึ่ง พยานให้การยืนยันว่าเขาเห็นคนขับรถบรรทุกวิ่งหนี
ออกไปทางท่ีนั่งด้านคนขับ ตอนนั้นเป็นเวลาราวสองทุ่ม 
 เมื่อนักสืบและสารวัตรสามิตกลับไปที่โรงพัก ร.ต.ต.สมศักดิ์ก็รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับ
คดีหลังจากได้ติดต่อกับเจ้านายของนายมะยง เจ้านายของนายมะยงเล่าว่านายมะยงขับรถบริษัทมา
ยี่สิบปี ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแม้แต่ครั้งเดียว เขาไม่เคยดื่มเหล้า ไม่เคยหลับในเลยสักครั้งเดียว ถือว่านาย
มะยงเป็นพนักงานดีเด่น ในวันเกิดเหตุนายมะยงโทร.หาเจ้านายรายงานว่าทุกอย่างเรียบร้อย ก่อนจะ
ขับรถกลับมายังกรุงเทพฯและเกิดเรื่องขึ้น นักสืบเห็นถึงความน่าสนใจในคดีนี้ทันที เพราะถ้านาย
มะยงไม่เมาไม่หลับในทําไมเขาจึงขับรถชนคนตาย จุดสําคัญจึงอยู่ที่ผู้โดยสารลึกลับที่หนีไปนั่นเอง 
 ระหว่างทางไปงานศพของนายมะยง พุ่มรักแวะที่คลินิกแห่งหนึ่งเพื่อถามหมอเกี่ยวกับซองยา
ที่ตกอยู่บนพื้นรถ เสี่ยวนักสืบเกือบจะต้องโดนฉีดยาเข้ากล้ามเพราะความเข้าใจผิดของหมอที่คิดว่า
เขาเป็นเจ้าของยา เพราะซองยาที่เขานําไปถามหมอก็คือยาไซโพรฟล็อกซานิน500มิลลิกรัม ใช้รักษา
โรคโกโนเรีย หรือเรียกอีกอย่างก็คือโรคหนองในนั่นเอง นี่แสดงว่านายมะยงหรือไม่ก็นายวัฒน์ที่เป็น
ผู้โดยสารต้องเป็นเจ้าของยานี้และเป็นโรคหนองในแน่นอน 
 งานศพของนายมะยงจัดที่สัดกล้วย บางกรวย นนทบุรี นักสืบได้พบกับภรรยาของนายมะยง 
ชื่อว่านางกัญญา หรดี ภรรยาผู้ตายเล่าว่านายมะยงไม่ดื่มเหล้าเพราะเป็นโรคตับอักเสบ ในวันเกิดเหตุ 
มีชายคนหนึ่งขื่อ วัฒน์ ติดรถมาด้วย นายวัฒน์บอกง่ามาติดต่อกับลูกค้าแล้วปุวย พออาการดีข้ึนเจอ
นายมะยงจึงขอติดรถกลับกรุงเทพฯด้วย นายมะยงเล่าให้ภรรยาฟังว่านิ้วก้อยซ้ายของนายวัฒน์หาย
ไไปหนึ่งข้อ ระหว่างทางทั้งสองแวะกินข้าวเย็นที่ร้านอาหารริมทาง พอนายมะยงขับรถถึงชาญเมืองก็มี
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อาการไม่ดี เวียนศีรษะ ประสาทหลอนเหมือนคนเมา จึงจอดรถริมทางแล้วหมดสติไป เมื่อพุ่มรักถาม
ถึงโรคหนองในว่านายมะยงปุวยเป็นโรคนี้หรือเปล่า ภรรยาของผู้ตายยืนยันว่าไม่มีทางแน่นอน 
เพราะว่าเป็นตนก็ต้องติดโรคมาด้วย หล่อนนิ่งคิดแล้วบอกว่านายมะยงเล่าว่าระหว่างทางนายวัฒน์กิน
ยาบางอย่าง เมื่อนายมะยงถามนายวัฒน์บอกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นไปได้ว่าจริงๆแล้วนายวัฒน์
เป็นโรคหนองในแต่อายเลยไม่พูดความจริง 
 เมื่อไม่มีข้อมูลอื่นๆให้สืบต่อได้อีก พุ่มรักตัดสินใจไปเริ่มต้นหาตัวนายวัฒน์ที่สุราษฎร์ โดยมีจ่า
แซงซึ่งเป็นคนปักษ์ใต้ไปด้วย จ่าแซงพาพุ่มรักไปร้านอาหารแห่งหนึ่ง ด้านหน้าเป็นสถานีน้ํามันและ
ลานจอดรถ มีรถบรรทุกจํานวนหลายคันจอดอยู่ที่นั่น จ่าแซงเล่าว่าคนขับรถบรรทุกมักแวะที่นี่ จ่าแซง
ให้พุ่มนักไปนั่งรอในร้านอาหารและตนจะไปสอบถามคนแถวนั้นดู ในขณะที่พุ่มรักกําลังจีบสาวเสิร์ฟ
อยู่ จ่าแซงก็กลับมาพร้อมกับนายขจร ผู้เป็นเพื่อนของจ่าแซงและเป็รผู้จัดการปั๊มน้ํามันแห่งนี้ ทั้งหมด
นั่งคุยกันที่โต๊ะอาหาร ในขณะคุยกันพุ่มรักได้ยินเสียงหัวเราะดังมาจากโต๊ะอ่ืน เมื่อหันไปก็เห็นฝรั่งสอง
สามคนนั่งคุยกันส่งเสียงหัวเราะร่วนไม่หยุด นายขจรบอกว่าฝรั่วงพวกนี้เมาเห็ดขี้ควาย เห็ดขี้ควาย
ออกฤทธิ์คล้ายกับยาหลอนประสาท กินเข้าไปแล้วมึนงง มีอาการเคลิ้มฝัน พุ่มรักชวนนายขจรคุยเรื่อย
เปื่อยอีกสักพักก็เข้าเรื่อง ถามนายขจรถึงนายมะยง นายขจรนืนยันว่านายมะยงเป็นคนดี ขับรถดี 
ระมัดระวัง แต่เมื่อถามถึงนายวัฒน์นายขจรจําไม่ได้ นักสืบเริ่มถอดใจ แต่สาวเสิร์ฟก็มาช่วยให้เขาได้
ข้อมูลใหม่เพ่ิม หล่อนเล่าว่านายวัฒน์มากินอาหารที่ร้านอยู่หลายวัน เฝูามองลานจอดรถเหมือนกําลัง
รอใคร แล้วสองวันสุดท้ายก็เข้าไปหานายมะยง นายวัฒน์ที่ว่าคลุกคลีกับต้อย ชื่อจริงว่า รัศมี เพ็งคูน 
เป็นผู้หญิงหากินอยู่สองอาทิตย์ ทั้งสองคนปุวยเป็นโรคหนองในและไปหาหมอที่คลิกนิกแห่งหนึ่ง พุ่ม
รักตามไปที่คลินิกท่ีว่า เขาได้ชื่อจริงของนายวัฒน์คนนี้ จริงแล้วนายวัฒน์มีชื่อว่า พัฒนา วัฒนหาสน์  
 พุ่มรักและจ่าแซงเดินทางกลับกรุงเทพฯ พุ่มรักมองชื่อนั้นให้สามิต14สืบหาประวัติของนาย
พัฒนา พบว่านายพัฒนามีประวัติอาชญากรรม เคยเป็นตํารวจสิบเอกถูกไล่ออกเพราะวิสามัญ
ฆาตกรรมเด็กคนหนึ่ง เขาผันตัวเองไปเป็นมือปืน และท่ีสําคัญนิ้วก้อยด้านซ้ายของเขาหายไปหนึ่งข้อ
เหมือนที่ภรรยาของนายมะยงให้การไว้ หลังจากท่ีร.ต.ต.ธนูไปคุยกับครอบครัวของนายต๊ะ จันทร์ยอน
ผู้ตายพบ่า นายต๊ะไม่มศัตรูที่ไหน เขาเป็นข้าราชการธรรมดา ไม่ยุ่งเรื่องของคนอ่ืน ชอบทําสวน ทุกวัน
เสาร์อาทิตย์แบะวันหยุดอ่ืนๆเขาจะออกไปดูแลสวนผลไม้ของเขาที่บางกรวย แล้วกลับตอนค่ําๆ คืนที่
เขาถูกรถชนก็คือช่วงที่เขากลับมาจากสวนเช่นกัน 
 เฉ เมืองดอนนั่งอ่านเอกสารที่พุ่มรักนํามาให้ เป็นประวัติของนายต๊ะ จันทร์ยอน ผู้ตายด้วย
อุบัติเหตุ เมื่อพุ่มรักเห็นดังนั้นก็ชวนให้เฉไปนั่งรถเล่น และพาเฉไปหาศาสตราจารย์นายแพทย์ไพบูลย์ 
พูนธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านออทิสติกโดยเฉพาะ เพราะเขากลัวว่าการท่ีเขาให้เฉช่วยสืบสวนคดีต่างๆ
อาจจะส่งผลต่อจิตใจของเฉที่เป็นออทิสติกก็ได้ หมอพาเฉไปทดสอบต่างๆและกลับมา หมอบอกว่าเฉ
จัดอยู่ในกลุ่มซาวองต์ เพราะว่าเฉไม่มีปัญหาในการสื่อสารและเข้าสังคมเหมือนกับออทิสติกทั่วไป ซึ่ง
นับว่ากรณีแบบเฉนั่นหายากมาก และยังให้คําแนะนําแก่พุ่มรักว่าการที่เขานําเฉมาชาวยในการคลี
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คลายคดีนั่นช่วยกระตุ้นสมองของเฉด้วย อารมณ์ขันของพุ่มรักก็สามารถทําให้เฉมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ที่
สําคัญก็คือความรักท่ีคนผิดปกติอย่างเฉก็ยังสัมผัสได้ 
 พุ่มรักพาเฉกลับบ้าน ผ่านกลางเทืองพลุกพล่าน เฉมองออกไปนอกหน้าต่างรถและบอกว่า
บ้านของนายต๊ะ จันทร์ยอนหลังใหญ่ดี พุ่มรักมองตามและเห้นว่าที่เฉชี้นั้นก็คือห้างสรรพสินค้า เขาคิด
ว่าเฉคงอ่านประวัติของนายต๊ะมากจนเก็บเอามาพูดไปเรื่อยเปื่อย 
 ทีมงานแพะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพ่ือสรุปคดี การสรุปคดีครั้งนี้มีอัยการ นาคร นาค
จําเนียรมารับฟังด้วย พุ่มรักสรุปคดีอุบัติเหตุครั้งนี้ ว่ามีความไม่ถูกต้องหลายข้อ เริ่มที่ว่านายมะยงเป็น
คนไม่ดื่มแต่ทําไมกลับพบขวดเหล้าในรถบรรทุกที่เขาขับ พุ่มรักสรุปว่านายพัฒนาที่ขอติดรถมาด้วย
เป็นคนนําเหล้ามา เพราะมีจุดประสงค์ก็คือต้องการให้นายมะยงกิน รูปการณ์ก็ทําให้นักสืบเชื่อว่านาย
พัฒนากรอกเหล้านายมะยง ซึ่งนั่นทําให้รูปคดีจากการขับรถโดยประมาทมาเป็นฆาตกรรมทันที นาย
พัฒนาเป็นคนขับรุบรรทุกชนรถเก๋งคนนั้นโยเจตนา โดยการมอมยานายมะยงด้วยเห็ดขี้ควาย และ
ในขณะที่เห็ดขี้ควายออกฤทธิ์นายพัฒนาก็กรอกเหล้าให้นายมะยงโดยที่นายมะยงจําไม่ได้ และนี่เอง
ทําให้ผลการวัดแอลกอฮอล์ในเลือดของนายมะยงออกมาสูงมาก หลังจากที่นายมะยงไม่ได้สติ นาย
พัฒนาก็นั่งในตําแหน่งคนขับ ขับรถไปดักรอนายต๊ะ จันทร์ยอน เมื่อนายต๊ะมาถึง นายพัฒนาก็เสย
รถบรรทุกชนรถเก๋งแหลก 
จากนั้นก็ลากนายมะยงไปที่ตําแหน่งคนขับตามเดิม และหนีไปกับรถที่รอเขาอยู่ เหตุการณ์รถชน
เกิดข้ึนในคืนวันอาทิตย์สองทุ่มซึ่งเป็นเวลาที่นายต๊ะ จันทร์ยอน กลับจากสวนผลไม้ของเขาท่ีบางกรวย
และเป็นเวลาที่พยานพบเห็นพอดี 
 นี่เป็นการวงแผนฆาตกรรมอย่างประณีต จัดฉากให้ความตายครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุเมาแล้วเขา
โดยมีแพะเป็นนายมะยง การจัดฉากมห้ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุมีเปูาหมายคือนายต๊ะ จันทร์ยอนนั่นเอง 
เพราะว่านายต๊ะ จันทร์ยอนเป็นเจ้าของที่ดินและบ้านที่อยู่กลางเมือง และมันก็คือแห่งเดียวกับ
ศูนย์การค้า รีเทล วัน ที่เฉชี้ให้พุ่มรักดูนั่นเอง เฉไม่ได้จําผิด แต่ความจําของเฉที่เป็นเลิศต่างหากที่ทํา
ให้พุ่มรักมาฉุกคิดได้ เมื่อสืบลึกลงไปก็พบว่า ศูนย์การค้า รีเทล วันต้องการที่ดินเพื่อสร้างศูนย์การค้า
ตรงนั้น แต่นายต๊ะ จันทร์ยอนไม่ยอมขายเพราะเป็นมรดกเก่าของเขา แน่นอนว่าหลังจากที่นายต๊ะ
ตาย ภรรยาของเขาก็ยอมขายบ้านและที่ดินแล้วย้านไปอยู่นอกเมือง ที่ดินผืนนั้นตอนนี้ได้กลายเป็น
ศุนย์การค้า รีเทล วัน แล้ว 
 อัยการนาครได้ถามว่าหลักฐานที่ทําให้การคลี่คลายคดีของพุ่มรักสมบูรณ์ ร.ต.ต.สมศักดิ์พบ
หลักฐานการโอนเงินไปยังบัญชีของนายพัฒนา หนึ่งเดือนก่อนและสองวันหลังเกิดเหตุ จํานวนหนึ่ง
ล้านบาท ผู้โอนคือนายสาโรจน์ สาธรรัตน์ ผู้จัดการบริษัท รีเทล วัน เดเวลอปเมนต์ จํากัด ซึ่งปัจจุบัน
เป็นรองกรรมการผู้จัดการของบริษัท รีเทล วัน สารวัตรสามิตกล่าวถึงการตามล่าตัวนายพัฒนา มา
ลงโทษและตั้งใจจะกล่อมเขาเพ่ือลากผู้บงการระดับสูงมาลงโทษด้วย แต่ที่สําคัญก็คือตอนนี้พิสูจน์ได้
แล้วว่านายมะยง หรดี เป็นผู้บริสุทธิ์ และควรคืนความยุติธรรมให้เขาและครอบครัวของเขา 
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 หลังจากลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ธุรกิจไทยส่วนบ้านและที่ดินในวันถัดมา คนขับรถ
จักรยานยนต์รับจ้างคนใหม่อีกคนก็นํากล่องเอกสารบรรจุคดีใหม่มาส่ง พร้อมกับการ์ดที่มีข้อความ
พิมพ์ดีดว่า “เลขที่  56/4” 
 
 
ตอนที่4 
คดีแพะหมายเลขสี่ 
 เช้าวันที่แปดนับจากที่จันทร์แรมถูกจับตัวไป ร.ต.ต.สมศักดิ์เริ่มบรรยาคดีท่ีสี่จากแฟูมข้อมูลที่
คนเลี้ยงแพะส่งมาให้ เป็นอีกคดีท่ีเกิดขึ้นในท้องที่ของ พ.ต.ท.นบ มาติกา ตอนที่เป็นสารวัตรเมื่อห้าปี
ก่อน คนร้ายจับเด็กหญิงคนหนึ่งไปเรียกค่าไถ่ แต่เมื่อพ่อแม่ของเด็กจ่ายเงินแล้ว เด็กกลับถูกฆ่าตาย
โดยวิธีรัดคอ เด็กที่ถูกฆ่าตายเป็นเด็กหญิงลูกครึ่งวัยสี่ขวบ ชื่อว่าพลอย 
 พ่อของเด็กเป็นชาวอเมริกันชื่อ นิค คลาฟท์ เป็นนักธุรกิจบริษัทอัญมณีส่งพลอยไทยไป
ต่างประเทศ แม่ของเด็กเป็นคนไทยชื่อ ธัญญา คลาฟท์ ทํางานเป็นผู้ช่วยสามี ฐานะครอบครัวนี้ดีมาก 
เมื่อคนร้ายจับตัวเด็กไปเรียกค่าไถ่สองล้านบาทพ่อแม่ของเด็กก็ยอมจ่ายโดยไม่ติดต่อตํารวจตามที่
คนร้ายสั่ง แม่เม่ือจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้เด็กคืนจึงแจ้งความกับตํารวจ ผ่านไปเพียงสองวันตํารวจก็จับ
คนร้ายได้ เมื่อตํารวจไปค้นบ้านพักของผู้ต้องสงสัยก็พบหลักฐานเป็นเงินสดปึกหนึ่งมูลค่าสามหมื่น
บาท ปืนพกกระบอกหนึ่ง มีด และเชื่อกเปื้อนเลือดที่ภายหลังตรวจแล้วตรงกับเลือดของเด็ก 
 คนร้ายเป็นชายวัยกลางคน ชื่อนายมานพ มัชฌาวงศ์ ตกงานมาสองปี จึงคิดหาเงินทางลัด
โดยการเรีกยค่าไถ่ เขามีประวัติใช้ความรุนแรงมาก่อน เคยทําร้ายภรรยา และท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ 
หนังสือเรียกค่าไถ่มีรอยนิ้วมือแฝงของเขาติดอยู่ หนังสือเรียกค่าไถ่ท่ีคนร้ายใช้เป็นนิทานเด็กท่ีมี
ภาพประกอบเรื่อง The Jewel Merchant หรือ พ่อค้าพลอย คนร้ายส่งหนังสือนิทานหนายี่สิบสี่หน้า
เล่มนี้ไปให้พ่อแม่เด็ก ขีดเส้นใต้บางประโยคบางคํา เมื่ออ่านรวมกันแล้วก็จะได้เป็นข้อความเรียกค่าไถ่ 
คนร้ายยังส่งแผนที่นัดทิ้งเงินให้พ่อแม่เด็ก เป็นแผนที่ของสวนสนุก บอกตําแหน่งที่ทิ้งเงินคือปราสาท
แม่มด แผนที่นัดหมายก็ยังมีรอยนิ้วมือแฝงของนายมานพติดอยู่ด้วย 
 ตํารวจไม่พบศพของเด็กหญิงพลอย แต่จากหลักฐานรอยเลือดบนอาวุธก็สันนิษฐานว่าเด็ก
ตายและถูกทําลายศพไปแล้ว ตํารวจพบเสื้อผ้าเปื้อนเลือดของเด็กในตึกแถวห้องหนึ่งไม่ไกลจากบ้าน
ของนายมานพ เชื่อว่าเป็นที่กักขังเด็ก ซึ่งมีพลเมืองดีโทร.ไปแจ้งตํารวจว่าได้ยินเสียงเด็กร้อวจาก
ตึกแถวห้องนั้นและเห็นนายมานพออกมาจากห้องแถวหลังนั้นอีกด้วย 
 นายมานพ มัชฌาวงศ์ให้การปฏิเสธแต่มีหลักฐานมัดตัวแน่นหนา ก็คือผลเลือดบนเส้นเชือกท่ี
พบในบ้านของนายมานพ เสื้อผ้าเด็กในห้องแถวใกล้ๆเป็นของเด็กหญิงพลอย และเงินสดปึกนั้นเป็น
ของพ่อของเด็กหญิง ซึ่งพ่อของเด็กหญิงได้ทําการบันทุกหมายเลขเงินสดค่าไถ่ทุกใบ โดยการถ่ายรูป
ธนบัตรทั้งสองพันใบเป็นหลักฐาน หมายเลขธนบัตรสามหมื่นบาทของนั้นตรงกับหมายเลขธนบัตรที่
ถ่ายรูปไว้ นายมานพให้การว่าเงินสดนั้นไม่ใช่ของเขาและเขาก็ไม่รู้ว่าเงินก้อนนั้นมาอยู่ที่บ้านเขาได้
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อย่างไร แต่ด้วยหลักฐานแน่นหนาศาลจึงตัดสินประหารชีวิต แต่นายมานพได้รับการลดหย่อนโทษ
เหลือจําคุกตลอดชีวิตแทน แม้ตํารวจจะเชื่อว่านายมานพไม่ได้ทํางานคนเดียว แต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่
พบหลักฐานว่ามีใครร่วมมืออีกหรือไม่ ทีมสอบสวนแบ่งงานกัน โดยให้ร.ต.ต.สมศักดิ์ไปตรวจโรงเรียน
นานาชาติและตรวจสอบข้อมูลกับคนรอบตัวของนายมานพ ส่วนสารวัตรสามิต พุ่มรัก และเฉ ไปพบ
นักโทษที่เรือนจํา 
 พุ่มรักเดินทางไปยังเรือนจําเพื่อพบกับคนร้าย มานพ มัชฌาวงศ์ เป็นชายร่างสูง ไหล่กว้าง
บึกบึน รอยย่นบนหน้าผากบอกว่าเขาอายุแก่เกินวัย เมื่อรู้ว่าทีมงานแพะกําลังรื้อฟฟ้ืรคดีของเขาขึ้นมา
พิจารณาใหม่ นัยน์ตาของเขามีประกายแห่งความหวังฉายชัดขึ้นมา นักสืบสอบถามข้อมูลจากนักโทษ
ผู้นี้เพ่ิมเติม นายมานพเล่าว่าช่วงนั้นเขาไปกินเหล้าที่ร้านเหล้าแถวบ้าน วันหนึ่งมีชายคนหนึ่งเข้ามาคุย
กับเขา ชายคนนั้นมีชื่อว่า ชลอ พวกเขาคุยกันถูกคอ ครั้งสุดท้ายที่เจอกันนายชลอได้แนะนําให้เขาไป
สมัครงานที่โรงเรียนกวดวิชา โดยบอกว่าเพ่ือนของเขาเป็นเจ้าของและกําลังอยากได้ผู้ช่วยที่มีความรู้
ภาษาอังกฤษระดับกลาง วันต่อมาเขาก็ไปสมัครงานที่โรงเรียนกวดวิชาเด็กแห่งนั้น เจ้าของโรงเรียน
กวดวิชาที่นายมานพไปสมัครมีชื่อว่า มณฑา มันเป็นโรงเรียนเสริมหลักสูตรเด็กชั้นอนุบาล สอนเป็น
ภาษาอังกฤษล้วน ครูเป็นชาวต่างชาติ แต่เจ้าของต้องการคนไทยเป็นผู้ช่วยครู ผู้หญิงที่ชื่อมณฑาคนนี้
ได้ทดสอบภาษาอังกฤษนายมานพหลายอย่าง ให้เขาอ่านนิทานเด็กเล่มที่คนร้ายตัวจริงใช้เป็นหนังสือ
เรียกค่าไถ่ และให้เขาลองวาดรูปแผนที่ปราสาทแม่มดซึ่งเขามารู้ภายหลังว่าเป็นแผนที่ของสวนสนุกที่
เป็นสถานที่ส่งเงินให้คนเรียกค่าไถ่ มณฑาตกลงรับนายมานพเข้าทํางาน แต่หลังจากที่เขาไปสมัครงาน
หนึ่งสัปดาห์เขาก็ถูกตํารวจจับ 
 เมื่อสารวัตรถามถึงสถานที่กักขังเด็กที่อยู่ใกล้บ้านของนายมานพและหนังสือเด็กท่ีมีรอยนิ้ว
มือแฝงของเขาติดอยู่เต็มไปหมด เขาก็ยืนว่าเขาไม่เคยไปที่นั่นและหนังสือพวกนั้นเขาก็ได้จับตอนที่ไป
สมัครงานเป็นผู้ช่วยครูนั้นเอง เขาเชื่อว่าคนร้ายตัวจริงวางแผนนี้มาตั้งแต่แรกโดยให้เขาเป็นแพะรับ
บาป หลักฐานที่ตํารวจพบเจอมันมัดตัวเขาแน่นจนเกินไป ทั้งอาวุธเปื้อนเลือดที่พบในบ้านของเขา ถ้า
เขาเป็นคนร้ายจริงและกําจัดศพเด็กแล้วทําไมเขาจึงทิ้งหนังสือท่ีมีรอยนิ้วมือแฝงของเขาไว้ที่กักขังเด็ก 
เขารู้ว่าเขาเป็นแพะรับบาป เขาบอกเรื่องนี้ให้ตํารวจที่สืบสวนเรื่องนี้ แต่เมื่อตํารวจไปตรวจสอบกลับ
ไม่มีโรงเรียนที่เขาบอก จึงหาว่าเขาโกหกและไม่สืบต่อ พุ่มรักเชื่อว่านายมานพพูดความจริง เขา
ให้ร.ต.ต.ธนูไปตรวจดูข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนกวดวิชาปลอมที่นายมานพอ้างถึง 
 เมื่อพุ่มรัก พานสิงห์กลับไปถึงโรงพัก ร.ต.ต.สมศักดิ์ก็ได้นําข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติที่
เด็กเรียนอยู่มาให้พุ่มรัก เด็กถูกจับไปโดยคนร้ายที่ขับรถเหมือนแม่เด็กทุกประการ ทั้งสีและปูาย
ทะเบียน กระจกติดฟิล์มมืด ทําให้เด็กคิดว่าเป็นรถของแม่ตัวเองจึงขึ้นรถไป เสี่ยวนักสืบคาดการณ์ว่า
คนร้าายจะต้องเฝูาสังเกตเด็กสักระยะจึงรู้รายละเอียดของรถและจัดการหาปูายทะเบียนปลอมมาได้ 
ร.ต.ต.สมศักดิ์ยังรายงานข้อมูลจากเจ้านายเก่าของนายมานพ พบว่านายมานพมีความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษไม่ดีพอที่จะเลือกนิทานมาแต่งเป็นจดหมายเรียกค่าไถ่แบบที่คนร้ายส่งมาได้แน่นอน 
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พุ่มรักเล็งเห็นว่าที่คนร้ายทําทุกอย่างให้ซับซ้อนแบบนี้เพราะต้องการให้ตํารวจจับใครสักคนไปลงโทษ 
เพ่ือตัวเองจะได้ลอยนวลไป จุดหนึ่งที่ทําให้นักสืบสงสัยก็คือไม่มีบันทึกในแฟูมว่าใครเป็นคนโทร.ไป
แจ้งตํารวจว่าได้ยินเสียงเด็กร้องและมีหลักฐานในตึกแถว 
 ร.ต.ต.ธนู กลับมารายงานข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนกวดวิชาปลอม พบว่าโรงเรียนนั้นตกแต่ง
ภายในได้สองวันคนงานก็หายไปเพราะคนจ้างงานยกเลิกกลางคัน โรงเรียนก็ไม่เคยเปิด เมื่อไป
สอบถามสํานักงานเช่าก็พบว่าคนเช่าโอนเงินล่วงหน้าสามเดือนแล้วก็หายไปเฉยๆ และไม่เคยเจอหน้า
คนเช่าเลยเพราะตกลงกันทางโทรศัพท์เท่านั้น รู้แต่ว่าคนเช่าเป็นผู้หญิงชื่อ มณฑา ซึ่งตรงกับที่นาย
มานพให้การไว้ 
 พุ่มรักเดินทางไปพบกับครอบครัวของเด็ก พบว่าพ่อของเด็กได้เสียชีวิตหลังจากท่ีเด็กถูกฆ่า
เพียงหนึ่งปี เหลือแค่แม่ของเด็กเท่านั้น พุ่มรักถามถึงเหตุการณ์วันที่เด็กถูกจับตัวไป แม่ของเด็กเล่าว่า
วันที่เกิดเหตุตอนเดินทางไปรับเด็ก มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเฉี่ยวรถของเธอ ทําให้ไปถึงโรงเรียนของเด็ก
ช้า เมื่อเข้าไปในห้องของเด็ก เขาพบหนังสือนิทานภาษาอังกฤษหลายเล่มและแต่ละเล่มจะมีสติกเก
อร์รูปมิกกีเมาส์ติดอยู่ จึงขอหนังสือนิทานไปให้เฉ แม่ของเด็กเล่าว่าเด็กมีครูสอนพิเศษชื่อครูมะลิ งาม
จิตรา ที่รักและเป็นห่วงเด็กเหมือนแม่อีกคน นักสืบจึงขอเบอร์ติดต่อเพ่ือจะได้สอบถามเพ่ิมเติมถึง
คนร้าย และยังได้เบาะแสเกี่ยวกับพนักงานที่พ่อของเด็กเคยไล่ออกเพราะแอบยักยอกพลอยจาก
โรงงาน นักสืบจึงขอรูปถ่ายและรายละเอียดของพนักงานคนนี้มาด้วย 
 พุ่มรัก พานสิงห์เดินทางไปพบกับครูมะลิ งามจิตราที่ร้านกาแฟ เมื่อนักสืบสอบถามถึง
เหตุการณ์ช่วงก่อนเกิดเหตุ เธอเล่าว่าเด็กบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาคุยกับเด็ก เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว
ของเด็ก ก่อนที่เธอจะเดินทางไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ จึงไม่ได้บอกเรื่องนี้แก่แม่ของเด็ก  
 ร.ต.ต.สมศักดิ์ตามเรื่องพนักงานที่ยักยอกพลอยจากโรงงานของบ้านเด็กจนเจอตัวพนักงาน
ที่ว่า เธออาศัยอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งและเปิดบริษัทค้าพลอย เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าบริษัทนั้นจด
ทะเบียนทุนสองล้านบาทหลังจากท่ีเด็กตายไปไม่กี่วัน เมื่อนํารูปถ่ายมาเปรียบเทียบกับภาพสเก็ตช์
ของมณฑา หญิงสาวที่นายมานพบอกเล่าก็พบว่ามีส่วนคล้ายกันบ้าง แต่ภาพสเก็ตช์ของนายชลอกับ
ไม่ตรงกับชายหนุ่มที่มาตาอาศัยอยู่ด้วย เสี่ยวนักสืบแทบจะจนปัญญากับคดีนี้ เขามองเฉ ที่กําลังพลิก
ดูรูปในหนังสือนิทาน ก่อนที่สมองของเขาจะแล่นพล่านอีกครั้ง 
 พุ่มรักเดินทางกลับไปที่บ้านของเด็กอีกครั้งพร้อมกับทีมสืบสวนเพื่อจะคลี่คลายคดีนี้ให้กับแม่
ของเด็ก พุ่มรักอธิบายถึงรายละเอียดของคดี การเรียกค่าไถ่ครั้งนี้วางแผนเป็นขั้นตอนชัดเจน ซึ่งบ่ง
บอกว่าเป็นคนมีการศึกษา ไม่ใช่โจรเรียกค่าไถ่ทั่วไป แต่ว่ากลับทิ้งหลักฐานมัดตัวไว้มากมากและ
ชัดเจนเกินไป นี่เป็นช่องโหว่งที่เหลือเชื่อเกินไป จากรายงานบอกว่าตํารวจได้รับแจ้งความจาก
โทรศัพท์ลึกลับว่าได้ยินเสียงเด็กร้องจากตึกแถวใกล้บ้านของนายมานพ จากการสํารวจพื้นที่พบว่า
ตึกแถวนั้นร้างมานานและทําเลก็เงียบไป กลางคืนถ้าเปิดไฟก็จะเห็นได้ชัด นี่ทําให้นักสืบตั้งคําถามว่า
ใครโทร.ไปแจ้งตํารวจและเชื่อว่าคนร้ายตัวจริงเป็นคนแจ้งเพ่ือให้นายมานพถูกจับ เมื่อมองให้ดีมีจุด
หนึ่งที่เกือบรอดตาของนักสืบไปได้ก็คือหนังสือนิทานที่อยู่ในตึกแถวที่ขังเด็ก ซึ่งเชื่อว่าคนร้ายเอาไว้ให้
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เด็กอ่าน พอลองมองดูรูปถ่ายหลักฐานในตึกอย่างละเอียดจะพบบางเบาะแสของคนร้ายอย่างชัดเจน 
ซึ่งก็คือสติกเกอร์การ์ตูนมิกี เมาส์ที่ติดอยู่บนหนังสือนิทาน สติกเกอร์ที่ติดอยู่บนปกหนังสือนิทานเล่ม
หนึ่งที่อยู่ในตึกแถวนั้นติดสติกเกอร์รูปมิกกี เมาส์แบบเดียวกับสติกเกอร์ของเด็กท่ีพ่อของเด็กซื้อมา
จากเมืองนอก แสดงว่าเป็นหนังสือที่เอามาจากตู้หนังสือของเด็ก คนที่เอาไปได้จะต้องเป็นคนในบ้าน
ของเด็กเท่านั้น หากจะเป็นคนนอกก็มีเพียงคนเดียวก็คือ ครูมะลิ! 
 นี่เป็นคําตอบว่าทําไมเด็กจึงยอมข้ึนรถไปกับคนร้าย เพราะว่าเด็กรู้จักครูมะลิดี เมื่อร.ต.ต.
สมศักดิ์นํารูปถ่ายของครูมะลิไปให้นายมานพดู เขาก็ยืนยันว่าเธอก็คือคนที่สวมบทบาทเป็นเจ้าของ
โรงเรียนกวดวิชาที่นายมานพไปสมัครงาน ครูมะลิบอกว่าไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ แต่เมื่อนักสืบ
ตรวจดูพบว่าเธอไม่เคยเดินทางออกจากประเทศไทยเลย พุ่มรักเชื่อว่าครูมะลิไม่สามารถทํางานนี้คน
เดียวได้ เธอจะต้องมีคนร่วมมือด้วย เมื่อตรวจดูประวัติของครูมะลิอย่างละเอียด พบว่าเธอเคย
แต่งงานและหย่าเพราะสามีเก่าของเธอติดคุกข้อหาฉ้อฉล อดีตสามีเธอชื่อ สมัย ทิชาคร เมื่อสามีเก่า
ของเธอออกจากคุก เธอและเขาจึงร่วมมือกันวางแผนนี้ขึ้นมาโดยกําหนดให้นายมานพเป็นแพะ เมื่อ
นํารูปของนายสมัยไปให้นายมานพดู เขาก็ยืนยันทันทีว่านายสมัยและนายชลอเป็นคนๆเดียวกัน 
 เมื่อได้ฟังนักสืบคลี่คลายคดี แม่ของเด็กมีสีหน้าไม่เชื่อ เพราะเธอเชื่อว่าครูมะลิรักเด็กจริงๆ 
และไม่มีทางฆ่าเด็กได้ลงแน่ๆ พุ่มรักเองก็เชื่ออย่างนั้น แต่ครูมะลิมีเหตุผลที่ก่อคดีครั้งนี้ เธอรักเด็ก
มากแต่เธอรู้ว่าวันหนึ่งเธอจะถูกเลิกจ้าง เธอจึงคิดการณ์ยาว เธอไม่ได้เรียกค่าไถ่ครั้งนี้เพื่อเงิน แต่
เพราะเด็ก การร่วมมือกับอดีตสามีซึ่งเป็นอาชญากรก็เพราะมันเป็นข้อตกลงที่ลงตัว สามีเก่าของเธอได้
เงิน ส่วนครูมะลิเองได้ตัวเด็กไป เมื่อพุ่มรักพูดจบ สารวัตรสามิตก็เข้ามาในห้องพร้อมกับเด็กหญิง
ลูกครึ่งคนหนึ่ง ถึงเวลาจะผ่านมาห้าปีแต่เค้าหน้าของเด็กคนนี้ก็ยังยืนยันว่าเธอคือน้องพลอยเด็กท่ีถูก
ลักพาตัวไปนั่นเอง น้องพลอยยังไม่ตาย เธออยู่กับครูมะลิมาตลอดห้าปี เพราะครูมะลิต้องการตัวเด็ก
จึงทําทีว่าฆ่าเด็กไปแล้ว เมื่อสองแม่ลูกได้เจอกัน ทั้งครู่ก็โผเข้ากอดกันอย่างแนบแน่นทําเอาทีมสืบสวน
น้ําตาซึมไปหลายคน 
   พุ่มรักส่งข้อความโฆษณาไปให้ยังสํานักพิมพ์หนังสือพิมพ์ในวันถัดมา มีข้อความว่า 
 พุ่มรัก พร็อพเพอร์ตี 
 ขายฟาร์มเลี้ยงแพะบนที่ดิน7ไร่ ตําบลจันทร์แรม 
 สนใจติดต่อ มะลิ-สมัย หมายเลขโทรศัพท์... 

ชั่วโมงถัดมาคนขี่จักรยานยนต์รับจ้างคนใหม่อีกคนก็นํากล่องเอกสารบรรจุคดีใหม่มาส่ง 
และจิ๊กซอว์ที่ขังจันทร์แรมที่คนเลี้ยงแพะส่งมาก็คือข้อความพิมพ์ดีด “ซอยย่อย1”  
  
 
ตอนที่5 
คดีแพะหมายเลขห้า 
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 เป็นอีกครั้งที่คนเลี้ยงแพะส่งคดีเก่าของ พ.ต.ท.บรรจง นารยะ มาให้ทีมนักสืบได้คลี่คลาย คดี
นี้เกิดข้ึนเมื่อห้าปีก่อน ชายหญิงคู่หนึ่งถูกตํารวจจับในข้อหาทําให้หญิงสาวคนหนึ่งเสียชีวิตจากการทาํ
แท้งเถื่อน ผู้ต้องสงสัยชายเป็นหมอชื่อ ปารเมศ มาธุรางกูร เชาให้การว่าขณะทําแท้งให้หญิงสาวคน
นั้นไฟฟูาดับทั้งคูหา เขาทํางานในในความมืดไม่ได้คนไข้รายนั้นจึงเสียชีวิต ข้อแก้ตัวของหมอรายนี้ก็
คือมีคนแกล้งตัดสวิตซ์บอร์ด เพราะไฟดับเฉพาะคูหาของเขาเท่านั้น 
 ผู้ต้องสงสัยหญิงชื่อว่า อัญชลี นันทาวัฒนา เคยทํางานเป็นพยาบาลของหมอปารเมศ ถูกจับ
ด้วยข้อหาดับไฟในตึกนั้นเป็นผลให้คนไข้เสียชีวิต ตํารวจเชื่อว่าเธอแก้แค้นเล่นงานหมอและพยาบาล
สาวคนใหม่ให้เข้าคุก เพราะว่าเธอรักหมอข้างเดียวมานานแล้วแต่หมอไม่เล่นด้วยจึงต้องการเล่นงาน
หมอ ตํารวจตรวจรอยนิ้วของทุกคนในตึกนั้น พบว่ารอยนิ้วมือของอัญชลีตรงกับรอยบนเบรกเกอร์ 
และมีพยายานหลายคนยืนยันว่าเห็นอัญชลีทะเลาะกับหมอปรเมศในวันเกิดเหตุและได้ยินเธอขู่จะดับ
ไฟในตึกด้วย 
 อัญชลีให้การปฏิเสธว่าเธอไม่ได้ตัดไฟ เธอแค่ขู่เท่านั้น แต่จากหลักฐานทําให้เธอถูกตัดสิน
จําคุกสิบห้าปี สําหรับหมอปารเมศถูกถุกตัดสินจําคุกห้าปีฐานประกอบอาชีพทําแท้งเถื่อน ถูกถอน
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ เขาออกจากคุกหลังจากต้องโทษไปสามปีครึ่ง 
 ทีมสอบสวนแบ่งงานกันโดยให้ร.ต.ต.สมศักดิ์ตามหาหมอปารเมศ ร.ต.ต.ธนูติดต่อกับอัญชลี
ในเรือนจํา พุ่มรักและเฉไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ 
 ระหว่างที่กําลังรอข้อมูลจากการติดต่อหมอปารเมศ พุ่มรักและสามิต14ตรวจดูเอกสารและ
จดหมายที่คนเลี้ยงแพะส่งมาเพ่ือหาเบาะแสไปถึงตัวจริงของคนเลี้ยงแพะ สารวัตรสามิตคาดว่าคน
เลี้ยงแพะน่าจะใช้เครื่องพิมพ์ดีดโอลิมเปีย เฉดูจดหมายที่คนเลี้ยงแพะส่งมาและสังเกตเห็นความ
ผิดปกติของตัวอักษรบนจดหมาย ทําให้พุ่มรักได้รู้ว่าคนเลี้ยงแพะอาจจะซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดที่ใช้พิมพ์
จดหมายที่ส่งมา สารวัตรสามิตได้พาพุ่มรักไปยังร้านซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดเพ่ือหาข้อมูลจากเจ้าของร้าน
เพ่ือนํามาหาตัวคนเลี้ยงแพะ เจ้าของร้านซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องพิมพ์ดีด
โดยเฉพาะ พุ่มรักสอบถามข้อมูลจากเจ้าของร้านทําให้รู้ว่าคนที่พิมพ์จดหมายและเอกสารต่างๆที่ส่ง
มาถึงเขาทําให้รู้ว่าคนพิมพ์ดีดต้นฉบับนี้เป็นคนที่เชี่ยวชาญพิมพ์ดีด และได้รู้ว่าเครื่องที่พิมพ์เป็นเครื่อง
โอลิมเปียรุ่น SG3B และเครื่องนี้มีตําหนิสามจุด ที่สําคัญมีผู้ชายคนหนึ่งส่งเครื่องพิมพ์รุ่นนี้มาซ่อมเมื่อ
สองเดือนก่อน และเจ้าของร้านซ่อมมีเบอร์โทร.ของคนส่งซ่อมที่ทิ้งเอาไว้ เมื่อตามรอยหมายเลข
โทรศัพท์ของคนที่เอาเครื่องพิมพ์ดีดไปซ่อมพบว่าเป็นหมายเลขที่ซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อจึงไม่
สามารถรู้ที่อยู่ของคนที่ส่งเครื่องพิมพ์ไปซ่อมได้ 
 พุ่มรักพาหางเครื่องสาวของตัวเองและเฉไปยังที่เกิดเหตุซึ่งตอนนี้ถูกดัดแปลงไปเป็นสตูดิโอ
ถ่ายรูปแต่งงาน เขาให้หางเครื่องเล่นละครเป็นแฟนสาวและเลือกแพ็จเกตการถ่ายรูปแต่งงาน และพา
เฉไปที่ห้องน้ําชั้นสามเพ่ือดูสวิตซ์บอร์ด สถาพห้องชั้นสามยังเหมือนกับรูปถ่ายในแฟูมที่คนเลี้ยงแพะ
ส่งมา ตําแหน่งของสวิตซ์บอร์ดอยู่บนผนังนอกห้องน้ําชั้นสาม สายไฟเป็นแผงจากพ้ืนจรดเพดาน ข้าง
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ห้องน้ําเป็นที่ทํางาน มีโต๊ะกับเก้าอ้ี วางเอกสารระเกะระกะ ที่ชั้นสามนั้นมีกลิ่นเหม็นรุนแรงมากจนทํา
ให้พุ่มรักและเฉต้องรีบออกมาจากที่เกิดเหตุเลยทีเดียว 
 สารวัตรสามิตพาพุ่มรักไปยังบ้านของหมอปารเมศเพ่ือสอบปากคําเพ่ิมเติม หมอปารเมศเชื่อ
ว่าอัญชลีเป็นคนตัดไฟในตึกท่ีเขาทําแท้งเถ่ือนเพราะว่าหลักฐานต่างๆชี้ไปที่เธอ  
สามิต14และพุ่มรักเดินทางไปพบกับอัญชลี นันทาวัฒนาที่เรือนจํา เธอให้การว่าเธอไม่ได้ดับไฟตึกนั้น 
รอยนิ้วมือของเธอไปติดอยู่บนเครื่องตัดไฟตั้งแต่ที่หมอปารเมศเคยให้เธอไปหมุนปุุมเครื่องตัดไฟก่อน
หน้าที่จะเกิดเหตุแล้ว ที่จริงแล้วเธอตั้งใจจะไปบอกลาหมอปารเมศในวันเกิดเหตุ แต่เธอเห็นหมอ
ปารเมศอยู่กับพยาบาลคนใหม่จึงทําให้เกิดอารมณ์ชั่ววูบพูดจาไม่ดีออกไป เธอเสียใจมากและออกจาก
ที่คลินิกไปก่อนที่ไฟในตึกจะดับเสียอีก 
 เมื่อกลับไปสถานีตํารวจ พุ่มรักพบว่าเฉกําลังพลิกดูรูปถ่ายอย่างตั้งใจ เฉเห็นว่าสายไฟในรูปที่
ถ่ายมาไม่เหมือนกับที่พวกเชาได้ไปดูในวันนี้ ในรูปสายไฟมีรอยฉีกขาดเกิดขึ้น พุ่มรักตัดสินใจกลับไปท่ี
เกิดเหตุอีกครั้ง ครั้งนี้เสี่ยวนักสืบพาหางเครื่องสาวอีกคนไปเล่นละครแทน พุ่มรักกลับไปดูตําแหน่งที่
เกิดไฟลัดวงจร ขณะที่เขายืนดูสวิตซ์บอร์ดอยู่พนักแม่บ้านก็มาพบเขาเข้า แม่บ้านที่เขาเจอนั้นบังเอิญ
เป็นแฟนเพลงของเขา เธอบอกว่าเธอทํางานที่สตูดิโอแห่งนี้ต่อจากแม่ของเธอ แม่ของเธอทํางานเป็น
แม่บ้านขณะที่สตูดิโอแห่งนี้ยังเปิดเป็นคลีนิกทําแท้งอยู่ แม่ของเธอเสียชีวิตหลังจากท่ีรู้ว่ามีคนไข้
เสียชีวิตเพราะหมอปารเมศทํางานพลาด แม่ของเธอเป็นคนธัมมะธัมโมและไม่ชอบงานนี้เพราะว่ามัน
บาป แต่ที่ทํางานนี้เพราะไม่มีทางเลือก แม่ของเธอต้องส่งเสียเธอ ก่อนตายแม่เธอเพ้อซ้ําๆว่า"เป็น
ความผิดของหนู" เธอจึงคิดว่าแม่โทษว่าเธอเป็นต้นเหตุให้แม่ต้องมาทํางานแบบนี้ หลังจากที่ได้พูดคุย
กับแม่บ้าน พุ่มรักได้มองเห็นบางจุดที่ทําให้เขาไขคดีออกได้ในที่สุด  
 ทีมนักสืบนั่งในห้องประชุมในสถานีตํารวจเพื่อคลี่คลายคดี นักสืบสรุปคดีนี้โดยใช้หลักฐาน
พยานแวดล้อมทางอ้อม จากหลักการทํางานของเครื่องตัดไฟกับสวิตซ์บอร์ดในตึกนั้น หากดูภาพท่ีคน
เลี้ยงแพะส่งมาให้จะพบว่าตึกแถวนั้นใช้ทั้งสวิตส์บอร์ดใหญ่กับเครื่องตัดไฟ สวิตส์บอร์ดใหญ่เป็นแบบ
เก่าคือหากเกิดไฟลัดวงจรไฟก็จะดับท้ังหมด เบรกเกอร์ที่เครื่องตัดไฟตกลงมาเกิดได้จากสองสาเหตุคือ 
การลัดวงจรของไฟฟูาในตึก และจากฝีมือของคนจากรอยนิ้วมือของอัญชลีทําให้มองข้ามความจริงไป
หลายข้อ  ข้อหนึ่งคือสายไฟทั้งหมดในตึกเก่ามาก ข้อสองคือคําพูดของแม่บ้านคนเก่าที่เสียชีวิตไปที่
พูดว่า "เป็นความผิดของหนู" เมื่อมาตรวจดูรูปถ่ายอีกครั้งจะเห็นหนูที่แม่บ้านพูดถึง หนูเป็นตัวกลางที่
พาดโดนสายไฟจนทําให้ไฟฟูาลัดวงจร หากไม่สังเกตก็จะมองไม่เห็นเพราะมันจมอยู่ในความมืด และ
เป็นอีกครั้งที่เฉเป็นคนสังเกตเห็น ไฟดับไม่ได้เกิดจากการดึงสวิตส์หลักลง แต่มันถูกดีดลงอัตโนมัติจาก
การลัดวงจรของไฟฟูาที่เกิดจากหนูไม่ใช่ฝีมือของอัญชลี ด้วยความตื่นเต้นและความเครียดแม่บ้านที่
ตายไปเกิดช็อกและไม่ได้บอกคนอ่ืนเกี่ยวกับความจริงข้อนี้ หลักฐานชิ้นนี้เป็นการพิสูจน์โดยทางอ้อม
ว่าอัญชลี นันทาวัฒนาไม่ใช่คนตัดไฟในวันเกิดเหตุ 
 เช้าวันต่อมาหนังสือพิมพ์ธุรกิจไทย เช็กชั่นบ้านและที่ดินลงโฆษณาว่า 
 พุ่มรัก พร็อพเพอร์ตี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



107 
 

 ขายฟาร์มเลี้ยงแพะบนที่ดิน7ไร่ ตําบลจันทร์แรม ปลอดหนู 
 สนใจติดต่อหมายเลขโทรศัพท์... 
คนข่ีจักรยานยนต์รับจ้างคนใหม่นํากล่องเอกสารบรรจุคดีใหม่มาส่ง การ์ดจากคนเลี้ยงแพะมีข้อความ
พิมพ์ดีดพิมพ์มาว่า “เขตวัฒนา” ภายในซองจดหมายยังมีเทปเสียงของจันทร์แรมมาด้วย จันทร์แรม
พูดด้วยเสียงที่สดใสเหมือนเดิม แต่มีบางสิ่งในเทปที่ไม่ปกติ จันทร์แรมเว้นวรรคการพูดเป็นจังหวะ
แปลกๆ แต่พุ่มรักคิดไม่ออกว่าจันทร์แรมต้องการจะส่งข้อความอะไรแฝงมากันแน่  
 
 
 
 
ตอนที่6 
คดีแพะหมายเลขหก 
 คดีท่ีหกเป็นคดีท่ีเคยอยู่ในความดูแลของ พ.ต.ท.บรรจง นารยะ เช่นเคย เป็นคดีที่เกิดขึ้นเมื่อ
สี่ปีก่อน คนร้ายชื่อ ถาวร แทนทะนง เข้าปล้นร้านสะดวกซ้ือซึ่งเปิดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงในเวลาเช้ามืด 
ถูกยิงที่หน้าอกโดยพนักงานร้านชื่อ กําธร อ่ีเจริญ รถมูลนิธิประชาสุขท่ีมี นายไถง ตรีธรณ์ เป็นคนขบั
ได้นําคนร้ายที่ถูกยิงไปส่งที่โรงพยาบาลเสมาราษฎร์ เมื่อไปถึงโรงพยาบาลก็พบว่าคนร้ายเสียชีวิตแลว้ 
คดีนี้ดูเหมือนเป็นคดีปล้นธรรมดา แต่ภรรยาของผู้ตายได้แจ้งความดําเนินคดีโรงพยาบาลเสมาษฎร์ 
เนื่องจากพบว่าไตข้างซ้ายของนายถาวรหายไป 
 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้สงสัยนายไถงผู้เป็นคนขับรถไปรับตัวนายถาวรไปส่งที่โรงพยาบาล เพราะ
หลังเกิดเหตุนายไถงก็หนีไปต่างจังหวัด และเม่ือตรวจดูเวลาที่บันทึกไว้ ร้านสะดวกซ้ือถุกปล้นเวลา 
05.45 น. รถมูลนิธิประชาสุขไปถึงที่เกิดเหตุ 05.50 น. นายไถงไปถึงที่เกิดเหตุเร็วมากและไปเพียงคน
เดียว ทั้งท่ีปกติเจ้าหน้าที่มูลนิธิจะไปกันสองสามคน นายไถงใช้เวลาเดินทางไปยังโรงพยาบาลเสามา
ราษฎร์เวลา 06.15 น. ใช้เวลาถึงยี่สิบนาที ทั้งๆที่น่าจะใช้เวลาเพียง 10-15 นาที และจากคําให้การ
ของพนักงานขายในร้านออลมาร์ทท่ีให้การว่า นายไถงมีท่าทางพิรุธ รีบร้อน ผิดสังเกต เมื่อตํารวจไป
ตรวจบ้านเช่าของนายไถงซ่ึงเป็นทาวน์เฮาส์ตั้งอยู่ระหว่างจุดเกิดเหตุกับโรงพยาบาล ตํารวจพบกระติก
น้ําแข็งมีคราบเลือดซึ่งต่อมาพิสูจนืได้ว่าเป็นเลือดของนายถาวร ตํารวจจึงสรุปว่านายไถงเป็นคนตัดไต
ของนายถาวรไป 
 ตํารวจจับนายไถงได้ขณะกลับมาท่ีบ้านของเขา นายไถงให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เขาไม่ได้หนีเพียงแต่ไปเยี่ยมแม่ซึ่งปุวยอยู่ที่โรงพยาบาลที่ต่างจังหวัด แต่เมื่อตํารวจตรวจสอบดูก็พบวา่
แม่ของเขาไม่ได้ปุวย จึงเชื่อว่านายไถงสร้างเรื่องขึ้นมา และหลักฐานในบ้านของเขาก็มัดตัวเขาแน่น
หนา อัยการสั่งฟูองนายไถง ตรธรณ์ ข้อหาขโมยไตข้างหนึ่งของนายถาวร แทนทะนง ไป นายไถงถูก
ตัดสินจําคุกยี่สิบปี   
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 จากคําให้การของพนักงานขาย ชื่อ กําธร อ่ีเจริญ ได้ให้การว่า คนร้ายถือปืนบุกเข้ามา สั่งให้
เขาอยู่นิ่งๆ คนร้ายล็อกประตูร้านแล้วหันปูายปิดออกนอกร้าน สั่งให้เขาหมอบลง ช่วงที่คนร้ายเผลอ
นายกําธรก็ชักปืนออกมายิงคนร้ายล้มลง นายกําธรบอกว่าตนเคยมีประสบการณ์ถูกปล้นมาก่อนจึงพก
ปืนติดตวัไว้ ปืนของเขามีเลขทะเบียนถกูต้อง ภายในร้านมีกล้องวงจรปิดแต่เสียก่อนเกิดเหตุแคว่ัน
เดียวเท่านั้น 
 พุ่มรักตัดสินใจเดินทางไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุที่ร้านสะดวกซ้ือออลมาร์ท พุ่มรักได้พบ
กับเจ้าของร้านและได้สอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับคดีที่เกิดขึ้น เจ้าของร้านให้การว่าทางร้านไม่รู้เรื่องปืน
ที่พนักงานได้พกไว้ ทางร้านได้บอกพนักงานชัดเจอแล้วว่าหากถูกปล้นอย่าขัดขืนโจรเพราะทางร้านมี
ประกันภัยไว้แล้ว และกล้องวงจรปิดได้ถูกตัดสายไฟก่อนวันเกิดเหตุ คาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของโจร 
เมื่อถามถึงพนักงานที่ยิงโจรเสียชีวิต พบว่า นายกําธรลาออกไปหลังจากเกิดเหตุ เจ้าของร้านได้ให้ที่
อยู่และรูปถ่ายของนายกําธรแก่พุ่มรัก 
 พุ่มรักและสามิต14 เดินทางไปยังหมู่บ้านที่นายไถงเคยอาศัยอยู่ ทั้งสองหยุดที่ปูอมยาม ถาม
ยามเฝูาหมู่บ้านเรื่องของนายไถงได้ความว่าในวันเกิดเหตุรถมูลนิธิประชาสุขขับเข้ามาในหมู่บ้านใน
เวลา 06.00 น. เมื่อเข้ามาในหมู่บ้านรถก็กระตุก คนขับเร่งเครื่องหลายครั้งจนในที่สุดก็ขับต่อไปได้
และไปจอดที่หน้าบ้านของนายไถง แต่พอเมื่อสังเกตอีกทีก็ไม่เห็นรถคันนั้นแล้วคาดว่าจะออกจาก
หมู่บ้านโดยใช้ทางออกอีกทางแทน 
 พุ่มรัก และ ร.ต.ต.สมศักดิ์ ไปพบนักโทษไถงที่เรือนจํา นักสืบถามถึงสาเหตุที่นายไถงเดินทาง
ไปถึงโรงพยาบาลช้า นายไถงให้การว่าเขาขับรถมูลนิธิไปส่งคนเจ็บที่โรงพยาบาลตามปกติ แต่ก่อนจะ
ถึงโรงพยาบาลมีรถสองคันเฉี่ยวกันขวางทางเขาไว้จึงทําให้เขาใช้เวลาเดินทางนานกว่าที่ควรจะเป็น 
เขาไม่ได้แวะที่บ้านอย่างที่ตํารวจเชื่อ เมื่อถามถึงสาเหตุที่เขาหนีไปต่างจังหวัด นายไถงเล่าว่าได้รับ
โทรศัพท์มาแจ้งว่าแม่ของเขาปุวยหนักอยู่ที๋โรงพยาบาล เขาจึงรีบไปหาแม่ของเขา แต่เมื่อไปถึงพบว่า
แม่ของเขาไม่ได้ปุวยจึงเดินทางกลับกรงุเทพฯ เมื่อกลับมาถึงกรุงเทพฯตํารวจก็มารอจับตัวเขาอยู่แล้ว 
เขาเชื่อว่ามีคนจัดฉากให้เขาเป็นแพะรับบาป เพราะเมื่อเขาถูกจับได้สามอาทิตย์ก็มีคนโทร.มาขู่ว่าจะ
ฆ่าแม่ของเขา ถ้าหากเขาพูดอะไรออกไป 
 หลังจากพบนักโทษไถงแล้ว พุ่มรักและร.ต.ต.สมศักดิ์ก็เดินทางไปพบกับภรรยาของผู้ตาย ที่
อาศัยของภรรยาผู้ตายเป็นชุมชนคนยากไร้ หล่อนมีชื่อว่า น้อย แทนทะนง น้อยเล่าว่าวันเกิดเหตุสามี
ของเธอออกจากบ้านตั้งแต่ตีสี่ เธอไม่รู้ว่าเขาออกไปทําอะไร แต่ก่อนเกิดเหตุสองวัน เธอได้ยินเขาคุย
โทรศัพท์กับเพ่ือนคนหนึ่ง ชวนกันไปเล่นละครอะไรสักอย่าง เวลานัดคือตีห้า เธอเชื่อว่าเขาทําการ
ปล้นกับเพ่ือนคนนั้น พุ่มรักได้ให้ ร.ต.ต.พาเธอไปโรงพักเพ่ือให้เจ้าหน้าที่เขียนรูปสเก็ตซ์เพ่ือนของสามี
ที่เธออ้างถึง พุ่มรักตรวจดูของส่วนตัวของผู้ตายได้พบกับกระดาษท่ีมีตราโรงพยาบาล มีจํานวนเงิน
และลายเซ็นต์รับเงินเป็นชื่อของผู้ตาย เมื่อถามภรรยาของเขาก็พบว่าผู้ตายมักจะไปขายเลือดที่
โรงพยาบาลแห่งนี้ 
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 ทีมงานสางคดีแพะรวมกลุ่มกันในห้องประชุมหลังจากท่ีได้ภาพสเก็ตซ์ภาพคนร้ายอีกคนจาก
นางน้อย แทนทะนง การคลี่คลายคดีครั้งนี้พุ่มรักได้ลองให้ ร.ต.ต.สมศักดิ์คลี่คดีนี้ดูเพราะว่าเขารู้
รายละเอียดของคดีนี้เหมือนกับพุ่มรัก ร.ต.ต.สมศักดิ์สรุปคดีนี้หลังจากเห็นรูปของคนร้ายที่ภรรยาของ
ผู้ตายได้ให้เจ้าหน้าที่สเก็ตซ์ออกมา รูปนั้นตรงกับรูปพรรณของนายกําธร อ่ีเจริญ พนักงานขายร้าน
ออลมาร์ท นายกําธรเปูนผู้อยู่เบื้องหลังงานนี้ เขาเป็นคนชวนนายถาวรไปปล้นร้านออลมาร์ท โดย
วางแผนให้ไปปล้นร้านตอนเช้ามืด โดยให้นายถาวรเล่นละครปล้นร้านเอาเงินมาแบ่งกัน นายกําธรได้
ยิงนายถาวรภายในร้านออลมาร์ทและให้นายไถงมารับศพของนายถาวรแล้วแวะไปที่บ้านของนายไถง
เพ่ือชําแหละเอาไตไปขาย เรื่องนี้ควรจะจบเรียบร้อยเพียงนี้แต่ความแตกเพราะว่าภรรยาของผู้ตาย
เห็นรอยผ่าตัดและได้ฟูองร้องกับโรงพยาบาล นายกําธรจึงโยนความผิดทั้งหมดให้กับนายไถงและขู่จะ
ฆ่าแม่ของเขาถ้านายไถงปากโปูง 
 พุ่มรักตบมือให้กับการคลี่คลายคดีของร.ต.ต.สมศักดิ์ที่สืบหาคนร้ายได้สําเร็จ แต่ดันจับเกินมา
หนึ่งคน! พุ่มรักอธิบายให้ฟังว่า นายกําธร เป็นคนร้ายตัวจริงถูกต้องตามที่ร.ต.ต.สมศักดิ์อธิบายมา แต่
ว่านายไถงนั้นไม่ได้เกี่ยวกับการขโมยไตครั้งนี้เลย เขาเป็นเพียงแพะรับบาปเท่านั้น การผ่าตัดไตเกิดขึ้น
ในร้านออลมาร์ท ที่กระทําโยนายกําธรและผู้ช่วยอีกคน นายกําธรหลอกให้นายถาวรเล่นละครปล้น
ร้านสะดวกซ้ือและยิงนายถาวรเสียชีวิต เขาและผู้ช่วยได้ผ่าตัดไตของนายถาวรภายในร้านและหันปูาย
ปิดออกนอกร้านเพ่ือไม่ให้มีคนมาขัดจังหวะการผ่าตัดครั้งนี้ และเม่ือผ่าไตแล้วก็เก็บใส่ถุงไว้ในห้องเย็น
ภายในร้าน แล้วส่งไตออกไปภายหลัง และเรียกรถมูลนิธิมารับศพนายถาวรไป การที่ยามเห็นรถมูลนิธิ
แวะไปที่หมู่บ้านนั้นก็เป็นการวางแผนของคนร้ายเพื่อให้ยามจําได้และเข้าใจว่านายไถงขับรถไปที่นั่น 
การก่อเหตุครั้งนี้มีการวางแผนไว้อย่างรอบคอบ นี่เป็นการทํางานของคนสองคนคือนายกําธรกับผู้ช่วย 
ก็คือคนขับรถมูลนิธิหลอกยามเฝูาหมู่บ้านและคนโทร.ไปบอกนายไถงว่าแม่ของเขาปุวย พุ่มรัก
คาดการณ์ว่าการตัดไตไปขายครั้งนี้ถูกวางแผนเจาะจงให้ตัดไตของนายถาวร เพราะว่านายถาวรเคย
ไปขายเลือดให้กับโณงพยาบาลธาดาเวช ทําให้พุ่มรักเชื่อว่ามีความเก่ียวข้องระหว่างการฆาตกรรมราย
นี้กับโรงพยาบาลธาดาเวช เป็นไปได้อย่างยิ่งว่ามีคนไข้โรคไตรายหนึ่งที่ธาดาเวชมีเลือดกรุ๊ปเดียวกับ
นายถาวรและพบว่าไตของนายถาวรเข้ากันได้กับคนไข้พอดี คนไข้รายนี้จึงเจาะจงไตของนายถาวรคน
เดียวเท่านั้น นี่แปลว่านายกําธรรับจ้างใครคนหนึ่งแน่นอน 
 เมื่อร.ต.ต.ธนูรู้ว่าใครเป็นคนร้ายก็ได้สืบหาที่อยู่ปัจจุบันของนายกําธรและตามไปจับตัว
กลับมาได้ในที่สุด นายตํารวจหนุ่มสอบสวนเขาจนในที่สุดนายกําธรก็สารภาพในที่สุด เขาสารภาพว่า
ในวันนั้นผู้ช่วยของเขาเอาไตที่เขาผ่าที่ร้านออลมาร์ทไปส่งที่ธาดาเวชภายในชั่วโมงนั้นเอง คนที่จ้างเขา
ไปเอาไตของนายถาวรชื่อ เมธี วิชชวรรณ ซึ่งทํางานเป็นผู้ช่วยเจ้าของโรงพยาบาล พุ่มรักเชื่อว่าคนไข้
รายนั้นก็คือ ธาดา ทิพาพงศ์ เพ่ือนของ เจ้านายของสารวัตรสามิตนั่นเอง ถ้าการเปลี่ยนถ่ายไตให้นาย
ธาดาเป็นจริง คดีนี้อาจจะไม่สามารถสืบต่อไปได้ เพราะทั้งอัยการและนายพลตํารวจเป็นเพ่ือนของเขา 
แต่พุ่มรักเพียงพอแล้วกับการปล่อยแพะออกมา เขาเพียงต้องการช่วยจันทร์แรมออกมาให้เร็วที่สุด 
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 เช้าตรู่วันที่สิบนับจากที่จันทร์แรมถูกจับตัวไป หนังสือพิมพ์ธุรกิจไทย ส่วนบ้านและที่ดินลง
โฆษณาว่า 
 พุ่มรัก พร็อพเพอร์ตี 
 ขายฟาร์มเลี้ยงแพะบนที่ดิน7ไร่ ตําบลจันทร์แรม  
 สนใจติดต่อ กําธร หมายเลขโทรศัพท์... 
คนข่ีจักรยานยนต์รับจ้างคนใหม่นํากล่องเอกสารบรรจุคดีใหม่มาส่ง การ์ดจากคนเลี้ยงแพะมีข้อความ
พิมพ์ดีดพิมพ์มาว่า “ถนนสุขุมวิท” 
 

ตอนที่7.1 
คดีแพะหมายเลขเจ็ด 
 คดีท่ีเจ็ดซึ่งเป็นคดีสุดท้ายนั้นเป็นเกี่ยวกับยาเสพติด เจ้าของคดีคือสารวัตรบรรจง แต่ว่าเขา
ทํางานไม่จบก็ลาออกเสียก่อน สารวัตรคนใหม่ที่รับงานต่อจากเขาก็คือ พ.ต.ท.วีระ จงรัตน์ คดีนี้
เกิดข้ึนเมื่อสามปีก่อน ผู้ต้องหาเป็นตํารวจ คือ พ.ต.ท.นบ มาติกา เจ้าของคดีแพะหมายเลข 3 และ 4 
ที่คนเลี้ยงแพะส่งมา พ.ต.ท.นบ มาติกา และร.ต.ต.เมฆา จันบูรณ์ บุกไปจับนายทินกร ไทสอน พ่อค้า
ยาเสพติดที่บ้านพักเพียงสองคน เพราะได้ข้อมูลมาจากแหล่งข่าวว่าผู้ค้าไปกบดานที่บ้านหลังนั้น มี
การยิงต่อสู้กัน เมื่อเหตุการณ์สงบตํารวจกองหนุนก็ตามมาถึงที่เกิดเหตุพอดี พวกเขาพบว่า ร.ต.ต.
เมฆา ถูกยิงเสียชีวิต ในบ้านพักมีคนตายรวมสองคน แต่ไม่มีนายทินกรอยู่ในนั้น คนตายเป็นชาวบ้าน
บริสุทธิ์ ตํารวจไม่พบอาวุธ ยาเสพติด หรือหลักฐานการค้ายาใดๆในบ้านหลังนี้เลย ญาติผู้ตายฟูองร้อง 
พ.ต.ท.นบ ว่าทําเกินกว่าเหตุ จากหลักฐานทั้งหมดทําให้ศาลตัดสินจําคุก พ.ต.ท.นบ มาติกา ยี่สิบปี 
และถูกทางราชการไล่ออกและถอดยศด้วย 
 เสี่ยวนักสืบใช้หลักการจากคดีที่ผ่านมา พิจารณาจากเหตุการณ์ทําให้เขาเชื่อว่าเป็นไปได้
อย่างยิ่งที่มีคน”วางยา” พ.ต.ท.นบ มาติกา มีข้อขัดแย้งชัดเจนคือ พ.ต.ท.นบให้การว่าหลังจากได้
ข้อมูลจากสายของเขาก็ตัดสินใจบุกไปจับนายทินกรทันที ทั้งหมดไม่มีใครรู้ แต่เมื่อเกิดการยิงกัน 
ตํารวจกองหนุนไปถึงที่เกิดเหตุเมื่อยิงเสร็จพอดี นี่แสดงว่าตํารวจชุดที่ไปที่เกิดเหตุรู้ก่อนล่วงหน้าว่าจะ
มีการยิงกัน นี่อาจเป็นการจัดฉากแกล้ง พ.ต.ท.นบ  
 ทีมสอบสวนเริ่มงานจากการไปดูสถานที่เกิดเหตุ สถานที่เกิดเหตุเป็นบ้านบนที่ดินขนาดไม่ต่ํา
กว่าสองร้อยตารางวา มีต้นไม้ใหญ่อยู่เหมือนในรูปถ่ายในแฟูมที่คนเลี้ยงแพะส่งมา เพียงแต่ตัวบ้านมี
การทาสีใหม่และติดปูายขาย และไม่มีใครอาศัยอยู่แล้ว หลังจากนั้นก็เดินทางไปยังเรือนจําที่ พ.ต.ท.
นบ มาติกา ถูกขังอยู่ สารวัตรสามิตอธิบายเหตุผลของการไปเยี่ยมอดีตนายตํารวจ เขาเชื่อว่าเขาเอง
ถูกวางยาจากใครบางคนหรือบางกลุ่ม ซึ่งเป็นไปได้ทั้งอาชญากรและตํารวจด้วยกัน เพราะเขาเองมี
ศัตรูมากมาย เขาเองเป็นตํารวจซื่อสัตย์แต่การเป็นคนแบบนี้ก็มีราคาของมัน การทํางานของเขาหลาย
ครั้งก็ไปขัดผลประโยชน์ของคนอื่น โดยเฉพาะตํารวจด้วยกันเอง 
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 อดีตนายตํารวจเล่าเรื่องวันเกิดเหตุให้พุ่มรักฟังว่า สายข่าวของเขาส่งข่าวมาให้ผ่านทาง 
ร.ต.ต.เมฆา เพราะติดต่อเขาไม่ได้ ตอนเวลาทุ่มครึ่งพอดี สายข่าวได้แจ้งที่อยู่ของบ้านที่นายทินกรไป
กบดาน และจะอยู่ที่นั่นไม่เกินสามทุ่ม อดีตนายตํารวจไม่มีเวลาระดมคนจึงเดินทางไปกับ ร.ต.ต.เมฆา 
แค่สองคน เขาให้การว่าคนในบ้านเป็นคนเปิดฉากยิงสู้ก่อน คนยิงเป็นมือที่สาม พวกคนร้ายยิง ร.ต.ต.
เมฆาเสียชีวิตก่อน แล้วเขาจึงได้ยิงตอบโต้ เขาไปถึงที่เกิดเหตุสองทุ่มตรง ยิงต่อสู้กับคนร้ายราวสอง
นาที ตํารวจก็มาถึง เป็นเรื่องแปลกเพราะเขาและนายตํารวจอีกคนไปที่เกิดเหตุโดยไม่ได้บอกใคร และ
เขาเชื่อว่าสายของเขาไม่ได้บอกใครถึงรายละเอียดของที่อยู่คนร้าย อีกอย่างตํารวจที่เป็นคนจับกุมเขา
คือ พ.ต.ท.วีระ จงรัตน์ ผู้ที่รับงานต่อจากสารวัตรบรรจงอีกด้วย 
 พุ่มรักขอพบกับสายของอดีตตํารวจเพื่อสอบถามเพ่ิมเติม อดีตนายตํารวจให้ชื่อและท่ีอยู่ของ
สายคนนี้ เขามีชื่อว่า เวียง บางบัว บ้านของเขาอยู่ที่การเคะฯบางบัว บางเขน เป็นหมู่บ้านระดับล่าง
ขนาดใหญ่ นักสืบ ร.ต.ต.ธนู จ่าแซง และ เฉ เดินทางไปที่บ้านของนายเวียง พวกเขาถามคนในละแวก
นั้นแต่ไม่มีใครรู้จักชายชื่อ เวียง บางบัวเลย ขณะที่นักสืบกําลังครุ่นคิด ชายวัยกลางคนคนหนึ่งก็เดิน
ผ่านมาถามเขาว่าหลงทางหรือเปล่า นักสืบตัดสินใจถามที่อยู่ของเวียง บางบัวจากเขาและได้ที่ตั้งของ
บ้านของเวียงในที่สุด 
 ร.ต.ต.ธนูและนักสืบเคาะประตูบ้านหลังนั้น ไม่นานประตูก็แง้มออก เห็นใบหน้าครึ่งซีกของ
ชายคนหนึ่ง เมื่อร.ต.ต.ธนูถามว่ารู้จักเวียง บางบัวหรือไม่ ชายคนนั้นก็หุบประตูกลับทันที แต่ไม่ทัน
แรงกระแทกของตํารวจหนุ่ม ชายคนนั้นวิ่งไปยังหลังบ้าน ปืนข้ามรั้วพุ่งไปยังซอยอีกด้านหนึ่ง แต่แล้ว
ก็ล้มคะมําลงไปนอนบนพ้ืนถนนเมื่อขาของเขาสะดุดกับขาของจ่าแซง ร.ต.ต.ธนู รวบตัวชายคนนั้น
กลับมาที่บ้านอีกครั้ง นักสืบเหลือบไปเห็นนาฬิกาโรเล็กซ์บนข้อมือซ้ายของชายคนนั้น เมื่อสอบถามก็
ได้ความว่าเขาคือเวียง บางบัว ที่หนีเพราะคิดว่าทีมนักสืบจะมาตามล่าตัวเขา แต่เมื่อรู้ว่านักสืบ
ต้องการช่วยพ.ต.ท.นบ เขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 นายเวียงเล่าว่า เขาได้ข่าวที่นายทินกรกบดานอยู่ที่บ้านหลังนั้นจากนายนิตย์ ลูกน้องของนาย
ทินกร เขารู้ว่าพ.ต.ท.นบไม่ได้เป็นคนยิงร.ต.ต.เมฆาและชาวบ้าน เขาเล่าว่าเขาเห็นคนที่ยิงร.ต.ต.เมฆา 
คนพวกนั้นสวมชุดดําซ่อนตัวในดงไม้ เพราะเขาซ่อนตัวอยู่บนต้นไม้ เขาเห็นอดีตนายตํารวจ
และร.ต.ต.เมฆา ไปที่เกิดเหตุ ร.ต.ต.เมฆาไปที่ประตูหลังและมีประกายไฟจากดงไม้ยิงใส่อดีต
นายตํารวจ และคนในดงไม้ยิงร.ต.ต.เมฆาล้มลง จากนั้นก็ยิงชาวบ้านที่อยู่ในบ้านหลังนั้น พอตํารวจ
มาถึงคนชุดดําก็หนีไป รวมถึงตัวเขาเองด้วย หลังจากคืนที่เกิดเหตุ เขาถูกคนไล่ล่า เขาเชื่อว่าเพราะ
คนพวกนั้นไม่ต้องการให้เขาพูดแก้ต่างให้พ.ต.ท.นบ เขาหนีไปกบดานที่ต่างจังหวัดนานหลายเดือน
แล้วจึงกลับมาอยู่ที่บ้านลังนี้ 
 นักสืบถามถึงนายนิตย์ที่ให้ข่าวแก่เขาอีกทีถึงความตั้งใจที่ให้ข่าวแก่เขาผิดๆ เวียง บางบัว นิ่ง
คิดไปพักหนึ่งแล้วครางออกมาว่า นี่เป็นกับดักของนายทินกรและตํารวจที่ทํางานกับนายทินกรที่
ต้องการเล่นงานพ.ต.ท.นบ เขาเชื่อว่าหลักฐานนิติเวชถูกสับเปลี่ยนระหว่างเดินทางจากสถาบันนิติเวช
วิทยาไปยังตํารวจเจ้าของคดี เพราะนายทินกรมีเส้นสายกับตํารวจอย่างดี ตํารวจพวกนี้ทําธุรกิจกับ
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นายทินกร คือการถ่ายเทยาเสพติดที่จับกุมมาได้ออกมาขายให้กับนายทินกร การที่พ.ต.ท.นบจับนาย
ทินกรก็เท่่ากับการขัดผลประโยชน์คนอ่ืน 
 หลังจากสอบปากคํานายเวียง บางบัวแล้ว พุ่มรักก็เดินทางไปยังสถาบันนิติเวช เขาไปหาหมอ
อมราเพ่ือขอรายละเอียดเกี่ยวกับศพผู้ตายทั้งสาม หมออมราถ่ายเอกสารรายงานการตรวจศพให้ร
นักสืบ ตํารวจที่รับ-ส่งเอกสารคือ ส.ต.ท.สมพร พรรณพาทย์ 
 พุ่มรักกลับไปที่โรงพักและให้สารวัตรสามิตตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับตํารวจที่ส่งเอกสาร 
สารวัตรสามิตรับปากและพาพุ่มรักไปพบกับ พ.ต.ท.บรรจง นารยะ เจ้าของคดีที่นักสืบได้คลี่คลาย 
พ.ต.ท.บรรจงดีใจมากที่ได้พบกับพุ่มรักและขอบใจพุ่มรักที่ช่วยคลี่คลายคดีทั้งหลายที่เขาทํางานพลาด 
และเต็มใจจะช่วยเหลือในคดีที่เจ็ดนี้ พ.ต.ท.บรรจงเชื่อว่าพ.ต.ท.นบบริสุทธิ์ แต่ไม่สามารถสืบสวบหา
ความจริงได้เพราะเขาลาออกระหว่างคดียังดําเนินอยู่เพราะถูกกดดัน พ.ต.ท.บรรจงเล่าว่าหลักฐานที่
พ.ต.ท.นบยิงร.ต.ต.เมฆาตายนั้นหลวมเกินไป การที่ตํารวจไปถึงที่เกิดเหตุโดยไม่มีใครแจ้งก็แปลก และ
การที่สายของ พ.ต.ท.นบแจ้งข่าวผ่าน ร.ต.ต.เมฆาก็แปลก เพราะในวันนั้น  ร.ต.ต.เมฆาไม่ได้รับสาย
ใดๆเลย เมื่อ ร.ต.ต.สมศักดิ์ไปตรวจดูการใช้โทรศัพท์ของร.ต.ต.เมฆาพบว่าตั้งแต่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไป
จนเวลาที่ ร.ต.ต.เมฆาเสียชีวติไม่มีโทรศัพท์เข้าเครื่องของเขาเลยสักสายเดียว จากรูปการณ์เห็นได้ชัด
ว่าร.ต.ต.เมฆาโกหกพ.ต.ท.นบ ว่าเวียง บางบัวโทร.มาแจ้งท่ีกบดานของพ่อค้ายา นายตํารวจอาวุโสเล่า
ว่าเขาได้สอบถามจากภรรยาของร.ต.ต.เมฆา และเชื่อว่าร.ต.ต.เมฆาอาจมีเงื่อนงําบางอย่าง แต่เขา
ไม่ได้แจ้งตํารวจที่รับคดีต่อ เพราะเวลานั้นเขาเบื่อระบบราชการเต็มทีจึงลาออกกะทันหันและไม่ได้
สนใจอะไรอีก สาเหตุที่นายตํารวจอาวุโสลาออกกะทันหันเพราะวันนั้นเขาได้ไปชก พล.ต.ต.สมัยศึก 
สรรพยุทธเข้า จึงถูกบีบให้ลาออกทันที หลังจากได้ให้ข้อมูลแก่ทีมสืบสวนแล้ว นายตํารวจอาวุโสจึงได้
ขอตัวกลับ ก่อนจะออกจากโรงพัก นายตํารวจอาวุโสหยุดตรงหน้ากระดานข่าวที่ติดประกาศของเขา
ไว้ สารวัตรสามิตเอ่ยว่าประกาศนี้ให้กําลังใจตํารวจได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะประโยคที่ว่า "ต่อให้จน
แค่ไหน ก็ไม่โกงกินแม้แต่บาทเดียว เพราะศักดิ์ศรีของเรามีค่ามากกว่า" นายตํารวจอาวุโสกล่าว
ขอบคุณสารวัตรสามิตท่ียังเห็นคุณค่าของประกาศของเขาแล้วลาจากไป 
 พุ่มรักและสารวัตรสามิตเดินทางไปยังบ้านของภรรยาของ ร.ต.ต.เมฆา ที่จังหวัดศรีสะเกษ 
พุ่มรักสอบถามถึงรายละเอียดของคดี เธอไม่อยากจะเชื่อว่าพ.ต.ท.นบเป็นคนยิงสามีของเธอแต่
หลักฐานทางนิติเวชวิทยาชัดเจนมาก เธอถือว่าเป็นกรรมเก่าและอโหสิให้แก่พ.ต.ท.บนเพราะ พ.ต.ท.
นบเคยช่วยเหลือครบอครัวของเธอทุกอย่าง และหลังจากท่ีสามีของเธอเสียชีวิต พล.ต.ต.สมัยศึกได้ให้
เงินช่วยเหลือครอบครัวของเธอ จึงไม่ได้ลําบากอะไร นักสืบถามถึงเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุ เธอเล่าให้
ฟังว่าเธอรู้ว่าสามีของเธอจะไปจับคนร้ายเพราะเธอแอบฟังโทรศัพท์ที่โทร.เข้ามาในบ้าน คนที่โทร.มา
เป็นผู้ชาย คุยกันเรื่องงานจับผู้ร้าย คนที่โทร.มาน่าจะเป็นเจ้านายของเขาแต่ไม่ใช่พ.ต.ท.นบ คนที่โทร.
เข้ามาบอกว่าถึงเวลาทุ่มครึ่งให้บอก พ.ต.ท.นบว่าสาบสืบแจ้งมา ตอนแรกเธอก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนโทร.
มา แต่ภายหลังที่ร.ต.ต.เมฆาเสียชีวิตเธอจึงได้รู้ว่คนที่โทร.มาในวันนั้นคือ พล.ต.ต.สมัยศึก เมื่อพุ่มรัก
ได้รู้ถึงข้อมูลนี้ทําให้เขาสนใจเรื่องจํานวนเงินที่ พล.ต.ต.สมัยศึก ได้ช่วยเหลือครอบครัวของเธอ เธอ
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บอกว่าเงินก่อนนี้มีจํานวนถึงหนึ่งล้านบาท และมันไม่ใช่เงินช่วยเหลือจากราชการ พล.ต.ต.สมัยศึก
บอกเธอว่าเป็นก้อนกองทุนตํารวจเพื่อช่วยตํารวจที่ตายในขณะปฏิบัติหน้าที่ 
 พุ่มรักและสามิต14 เดินทางกลับมาที่โรงพัก นักสืบเห็นเฉกําลังง่วนกับบางสิ่งบนโต๊ะ มันคือ
รูปถ่ายประวัติอาชญากร เฉชี้ให้พุ่มรักดูรูปชายคนหนึ่ง ที่มีชื่อเหมือนกับ เวียง บางบัว 
พุ่มรักไม่ได้เอ๊ะใจแต่อย่างใด เขากลับมาศึกษาแฟูมที่ได้มาจากหมออมรา เมื่อเฉเห็นจึงขอดูบ้าง เมื่อ
ผ่านไปครู่เดียว เฉก็สามารถบอกได้ว่ารายงานฉบับนี้ผิด แต่ก่อนที่เฉจะได้อธิบายอะไร สารวัตรสามิตก็
เข้ามาพาพุ่มรักไปหา ร.ต.ต.สมศักดิ์ ที่กําลังฟังเสียงของจันทร์แรมที่คนเลี้ยงแพะส่งมาให้ ตํารวจหนุ่ม
สังเกตเห็นความผิดปกติจากจังหวะการพูดของจันทร์แรม เธอหยุดพูดทุกครั้งที่มีเสียงนกร้อง เมื่อได้
ยินตํารวจหนุ่มพูดจบ พุ่มรักก้รู้ได้ทันทีว่านี่เป็นการส่งสารถึงเขา! เขาเคยพูดกับจันทร์แรมเรื่องที่เธอ
บ่นว่าอพาร์ตเมนต์ของเธอมีนกพิราบมาส่งเสียงหนวกหู และน่าจับมาทอดกิน นี่แปลว่าสถานที่ที่
จันทร์แรมถูกขังมีนกพิราบ และสถานที่กักขังจันทร์แรมก็คืออาร์ตเมนต์ที่เธออยู่นั่นเอง นี่เป็นจุดที่ทีม
สืบสวนมองข้ามไป ไม่มีคนเห้นจันทร์แรมถูกจับขึ้นรถพยาบาล จันทร์แรมกลับไปถึงอพาร์ตเมนต์ของ
เธอแล้วถูกจับที่นั่น จากที่ยามบอกว่าเพ่ิงมีคนเช่าห้องที่ชั้นแปดของอพาร์ตเมนต์เมื่อเดือนก่อน จึง
เป็นไปได้มากว่าจันทร์แรมถูกจับไปไว้ที่นั่น 
 พุ่มรัก พานสิงห์ สามิต14 ร.ต.ต.ธนู จ่าแซง เดินทางไปที่อพาร์ตเมนต์ของจันทร์แรม พุ่มรัก
ถามถึงคนที่เช่าห้องว่างชั้นแปดจากยามเฝูาตึกได้ความว่า เป็นชายหนึ่ง รูปร่างผอมสูง เขาจะมาที่ตึก
ทุกวันแแต่อยู่แค่เพียงครู่เดียวและตอนนี้เจ้าของห้องเช่าชั้นแปดไม่อยู่ห้อง ทีมสืบสวนย่องขึ้นตึกอย่าง
เงียบเชียบ ห้องบนชั้นแปดถูกล็อกจากด้านนอก จ่าแซงไขกุญแจผีเข้าไปในห้องบนชั้นแปดอย่าง
คล่องแคล่ว เมื่อประตูเปิดออกร.ต.ต.ธนูและสารวัตรสามิตชักปืนถลันเข้าไปในห้องทันที ภายในห้อง
นั้นพวกเขาได้พบกับจันทร์แรมที่ถูกจับตัวมา เธอเล่าว่าคืนที่ถูกจับตัวมา เธอถือของทีซื้อมาข้ึนไปบน
ชั้นเจ็ด ตอนที่กําลังจะเปิดประตูห้อง ก็ถูกใครบางคนโปะยาสลบ เมื่อตื่นขึ้นมาก็อยู่ในห้องพักห้องนี้ 
เธอไม่เห็นหน้าคนที่จับตัวเธอมาเพระเขาคลุมหน้าตลอด แต่จากน้ําเสียงคาดว่าน่าจะยังหนุ่มอยู่ พุ่ม
รักตั้งใจจะพาจันทร์แรมออกจากห้องนั่น แต่จันทร์แรมเสนอความคิดล่อเสือออกจากถํ้า โดยให้ทุกคน
กลับไปแล้วทิ้งให้เธออยู่ที่นี่เหมือนเดิม เมื่อคนที่จับเธอมากลับมาก็ให้ตํารวจสะกดรอยตามไป เพราะ
เขาน่าจะพาทีมสืบสวนไปหาคนเลี้ยงแพะได้ พุ่มรักตกลง และให้ปืนพกเพ่ือให้จันทร์แรมปูองกันตัวไว้ 
และให้จ่าแซงและร.ต.ต.ธนู คอยซุ่มดูคนร้าย 
 พุ่มรัก สารวัตรสามิต กลับมาที่โรงพัก เช้าวันต่อมา จ่าแซงก็แจ้งข่าวมาว่าคนร้ายขึ้นไปบน
ห้องเพ่ือส่งอาหารให้จันทร์แรม ไม่นานก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปกับผู้ชายหนุ่มอีกคนหนึ่ง ร.ต.ต.ธนูและจ่า
แซงได้ตามไป และได้ให้นายตํารวจอีกคนพาจันทร์แรมออกจากอพาร์ตเมนต์มาที่โรงพัก ผ่านไปค่อน
ชั่วโมง ร.ต.ต.ธนูก็โทรมาแจ้งที่อยู่ของคนร้าย เชื่อว่าเป็นที่ทําการของคนเลี้ยงแพะ เพราะมีรถคันหนึ่ง
จอดอยูที่บ้านหลังนั้น เป็นรถคันเดียวกับที่จอดอยู่ในซอยคืนที่จันทร์แรมถูกจับ โดยได้ข้อมูลจากกล้อง
วงจรปิดของร้านสะดวกซ้ือในซอยนั่นเอง สารวัตรสามิตนํากําลังตํารวจเดินทางไปที่บ้านหลังนั้นโดย
พุ่มรักขอตามไปด้วย เมื่อไปถึงที่หมาย ร.ต.ต.ธนู กับจ่าแซง รอสารวัตรสามิตอยู่ สารวัตรสามิตให้พุ่ม
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รักรอที่รถเพ่ือปูองกันอันตราย จ่าแซงใช้เวลาไม่นานจัดการรั้วจนเปิดออก ร.ต.ต.ธนูชักปืนเข้าไปก่อน 
สามิต14และตํารวจที่เหลือตามไปติดๆ พุ่มรักเห็นควันไฟลอยออกมาจากตัวบ้าน อึดใจเดียวสารวัตร
สามิตและลูกน้องก็วิ่งถอยออกมา พวกเขามาช้าไปหนึ่งก้าว คนเลี้ยงแพะรู้ตัวก่อนและได้เผาทําลาย
หลักฐานและหนีไปได้ 
 ทีมสืบสวนกลับมาที่สถานีตํารวจอีกครั้ง พุ่มรักพร้อมที่จะคลี่คลายคดีสุดท้ายนี้แล้ว นักสืบได้
เชิญอัยการ นาคร นาคจําเนียร และ พล.ต.ต.สมัยศึก สรรพยุทธมาด้วย พุ่มรักเริ่มคลี่คลายคดีโดย
อธิบายเงื่อนงําในคดีนี้ ประการแรกคือ เป็นไปไม่ได้ที่ พ.ต.ท.นบ ยิง ร.ต.ต.เมฆา เพราะว่าไม่มีปืนชนิด
ใดที่สามารถยิงทะลุบ้านไปฆ่าคนที่หลบอยู่ประตูหลังบ้าน ตามตรรกะแล้วหากไม่ใช่ฝีมือของ พ.ต.ท.
นบและไม่ใช่ฝีมือคนในบ้าน ก็ต้องเป็นผลงานของมือที่สาม นี่สามารถสรุปได้ว่า ร.ต.ต.เมฆา ตาย
เพราะคนกลุ่มหนึ่งยิงเขาเพ่ือสร้างสถานการณ์ ประการที่สองตํารวจที่จับกุม พ.ต.ท.นบ นั้นไปถึงที่
เกิดเหตุทันที ราวกับตั้งใจไม่ให้ พ.ต.ท.นบหนี รูปการณ์คือมีคนเจตนาจัดฉากให้เขาบุกไปผิดบ้าน ยิง
ผิดคน แล้วจับเขา จากเงื่อนไขสองข้อก็มีเหตุผลที่จะเชื่อว่า พ.ต.ท.นบถูกจัดฉากให้เป็นแพะ 
จุดประสงค์คือส่งเขาเข้าคุกยี่สิบปี และถอดยศ ไม่ว่าสาเหตุที่แกล้ง พ.ต.ท.นบจะเป็นการแก้แค้นหรือ
เพราะ พ.ต.ท.นบไปขัดผลประโยชน์ ก็มีทั้งอาชญากรและตํารวจที่อยากจะกําจัดเขา จากการที่
สายสืบของ พ.ต.ท.นบ ชื่อว่านายเวียง บางบัว ให้การว่านายทินกรรับซื้อยาจากตํารวจคนหนึ่ง นี่
แสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจที่น่าเชื่อที่สุดของการวางยา พ.ต.ท.นบ เพราะเขาได้ไปขัดผลประโยชน์ของ
ตํารวจนายนี้เข้า 
 พุ่มรักพบหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าใครคือตํารวจคนที่ร่วมมือกับนายทินกร จาก
หลักฐานการบันทึกการใช้โทรศัพท์ของ ร.ต.ต.เมฆา ในวันเกิดเหตุ ตั้งแต่เย็ฯวันนั้นจนถึงเวลาตาย 
ร.ต.ต.เมฆาไม่ได้ใช้โทรศัพท์เข้าหรือออกเลยสักครั้งเดียว นี่แปลว่า ร.ต.ต.เมฆาโกหก พ.ต.ต.นบ 
เพราะมีใครบางคนสั่งให้เขาทําเช่นนั้น และจากรายงานการชันสูตรศพที่ถูกส่งมานั้นเนื้อหาของใบ
รายงานไม่ตรงกับที่ควรเป็น รายงานการชันสูตรที่ใช้ในคดีนี้เป็นรายงานพิสูจน์ว่าศพทั้งสามตายจาก
ปืนของ พ.ต.ต.นบจริง แต่มันเป็นคนละคดีกัน รายงานที่ใช้ในคดีนี้ถูกสับเปลี่ยนจากใครบางคน ทําให้
รูปคดีเปลี่ยน นอกจากนี้เสี่ยวนักสืบยังพบว่ายังไม่มีการตรวจสอบว่ากระสุนสังหารคนทั้งสามมาจาก
ปืนของพ.ต.ต.นบ แปลว่าหลักฐานที่เอาผิด พ.ต.ต.นบเป็นหลักฐานเท็จ เหตุผลที่ตํารวจเจ้าของคดีไมรู่้
ว่าหลักฐานนิติเวชเป็นของคนอ่ืนเพราะระหว่างการคลี่คลายคดีนี้ พ.ต.ท.บรรจงที่รู้เรื่องหลักฐานดีนั้น
ลาออกเพราะแรงกดดันภายใน ตํารวจคนใหม่ที่มาทําหน้าที่แทนคือ พ.ต.ท.วีระ ซึ่งพอได้รับหลักฐาน
มาก็ดําเนินคดีต่อไป ที่น่าสนใจคือ พ.ต.ท.วีระเป็นคนนําทีมจับกุม พ.ต.ท.นบในคืนเกิดเหตุ และเขายัง
เป็นคนของ พล.ต.ต.สมัยศึกอีกด้วย หลักฐานอีกชิ้นก้คือ นายตํารวจที่ทําหน้าที่รับ-ส่งเอกสารทาง
นิติเวชนั้นคือ ส.ต.ท.สมพร พรรณพาทย์ ซึ่งเปูนคนคุมนายทินกรและเข้าเวรอยู่ในช่วงที่นายทินกร
หลบหนีไปได้ท้ังสองครั้ง ส.ต.ท.ถูกลงโทษ แต่ในระยะเวลาสั้นเขาก็กลับมารับหน้าที่เดิมอีก และคนที่
ย้ายเขากลับมาก็คือ พล.ต.ต.สมัยศึกนั่นเอง 
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 พุ่มรักพบหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าใครคือตํารวจคนที่ร่วมมือกับนายทินกร จาก
หลักฐานการบันทึกการใช้โทรศัพท์ของ ร.ต.ต.เมฆา ในวนัเกิดเหตุ ตั้งแต่เย็นวันนั้นจนถึงเวลาตาย 
ร.ต.ต.เมฆาไม่ได้ใช้โทรศัพท์เข้าหรือออกเลยสักครั้งเดียว นี่แปลว่า ร.ต.ต.เมฆาโกหก พ.ต.ต.นบ 
เพราะมีใครบางคนสั่งให้เขาทําเช่นนั้นเมื่อตรวจสอบโทรศัพท์ที่บ้านของ ร.ต.ต.เมฆา พบว่ามีการโทร.
จาก พล.ต.ต.สมัยศึกเข้าไปถึงร.ต.ต.เมฆาในเช้าวันเกิดเหตุ แปลว่ามีการตกลงบางอย่างระหว่างสอง
คนนี้ หลักฐานสนับสนุนคือในงานศพของ ร.ต.ต.เมฆา พล.ต.ต.สมัยศึกได้มอบเงินให้ภรรยาผู้ตาย
จํานวนหนึ่งล้านบาท นี่ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ร.ต.ต.เมฆากับ พล.ต.ต.สมัยศึกได้เป็นอย่างดี 
และเพราะร.ต.ต.เมฆารู้มากไปจึงถูกฆ่าปิดปาก และเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา พล.ต.ต.สมัยศึกจึงได้ให้เงิน
อุดปากครอบครัวของเขาหนึ่งล้านบาท หลักฐานทั้งหมดนี้แสดงว่านายทินกรและ พล.ต.ต.สมัยศึก มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การกําจัด พ.ต.ต.นบก็เพ่ือทําให้ธุรกิจของทั้งคู่ไม่ถูกรบกวน สรุปคือ คนที่บง
การทุกอย่างก็คือ พล.ต.ต.สมัยศึก สรรพยุทธ นั่นเอง 
 เช้าวันต่อมา หนังสืพิมพ์หน้าอสังหาริมทรัพย์ลงว่า 
 พุ่มรัก พร็อพเพอร์ตี 
 ขายฟาร์มเลี้ยงแพะบนที่ดิน7ไร่ ตําบลจันทร์แรม  
 สนใจติดต่อ สมัยศึก หมายเลขโทรศัพท์... 
 จิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายจากคนเลี้ยงแพะที่คนขับมอเตอร์ไซค์นํามาส่งคือการ์ดที่พิทพ์ดีดข้อความ
ว่า “ซอย63” เมื่อนําข้อมูลมาเรียงกันจะได้ว่า ห้อง 08 ตึก 1 เลขท่ี 356/4 ซอยย่อย 1 ถนนสุมขุมวิท 
ซอย 63 เขตวัฒนา มันไม่ตรงกับท่ีอยู่ที่จันทร์แรมถูกขัง พุ่มรักรู้ว่านี่เป็นรหัสที่คนเลี้ยงแพะต้องการให้
เขาแก้เป็นครั้งสุดท้าย เมื่อเฉเห็นข้อความก็พูดออกมาว่าเลขเหมือนกับเบอร์โทรศัพท์มือถือของคนที่
เอาเครื่องพิมพ์ดีดีไปซ่อม พุ่มรักลองโทร.ไป เสียงตอบรับเป็นเสียงปรบมือ แล้วสัญญาก็ขาดหายไป ที่
จริงแล้วคนเลี้ยงแพะคงจะไว้ใช้บอกที่อยู่ของจันทร์แรม แต่พวกเขาช่วยจันทร์แรมออกมาแล้วคนเลี้ยง
แพะจึงปรบมือให้เท่านั้น 
 ร.ต.ต.ธนูเข้ามาในห้องประชุมที่พุ่มรัก สารวัตรสามิต และเฉอยู่พร้อมกับกระเช้าข้าวโพดและ
การ์ดข้อความที่พิมพ์ว่า  
“ถึงพุ่มรัก พานสิงห์ และคณะ ยินดีที่ได้ร่วมงานกับพวกคุณ ลาก่อน - คนเลี้ยงแพะ” 

วันถัดมา พ.ต.ท.นบ มาติกา มาหาเขาท่ีสถานีตํารวจและกล่าวขอบคุณที่ช่วยเหลือให้เขาได้
เป็นอิสระ และแสดงความเป็นห่วงจันทร์แรมที่ถูกจับตัวไป ก่อนจะลากลับไป 

ถึงแม้จะคลี่คลายคดีและช่วยจันทร์แรมออกมาได้แล้ว เสี่ยวนักสืบก็ยังข้องใจถึงตัวจริงของ
คนเลี้ยงแพะ พุ่มรักโทร.ไปขอบคุณภรรยาของ ร.ต.ต. เมฆา และเล่าเรื่องที่พล.ต.ต.สมัยศึกเป็นคนบง
การเรื่องทั้งหมด เพ่ือเป็นการขอบคุณพุ่มรักที่ทําให้คนร้ายตัวจริงที่ฆ่าสามีของเธอถูกลงโทษ เธอได้ส่ง
ของขวัญชิ้นหนึ่งมาให้พุ่มรัก ระหว่างที่พุ่มรักรอของขวัญจากภรรยาของ ร.ต.ต.เมฆา เขาได้ถามหา
เบอร์ของเวียง บางบัวจากเฉ เพราะเชื่อว่าเฉจําได้แน่นอน แต่เฉกลับให้เบอร์ของเวียง ตั้งจิตไท มา
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แทน เมื่อพุ่มรักโทร.ไปตามเบอร์ท่ีเฉให้ ก็พบว่าปลายสายเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง และนี่เองทําให้พุ่มรักรู้
เบาะแสที่สามารถทําให้เขารู้ถึงตัวจริงของคนเลี้ยงแพะ  
 

 

ตอนที่7.2 
ส่งท้าย 
 พุ่มรัก พานสิงห์จัดงานเลี้ยงฉลองปิดคดีเจ็ดแพะที่บ้านของเขา แขกในงานนี้มีทีมสืบสวนที่
ร่วมกันคลี่คลายคดี ได้แก่ สารวัตรสามิต ร.ต.ต.ธนู ร.ต.ต.สมศักดิ์ จ่าแซง เฉ และจันทร์แรม และแขก
พิเศษอีกสามคนคือ พ.ต.ท.บรรจง นารยะ พ.ต.ท.นบ มาติกา อัยการ นาคร นาคจําเนียร พุ่มรักได้
โอกาสพูดเกี่ยวกับการสืบคดีทั้งเจ็ดนี้ เขากล่าวถึงคดีสุดท้ายที่มีหลายจุดคาใจของเขา เช่น เรื่องเวียง 
บางบัว รู้เรื่องการเปลี่ยนหลักฐานนิติเวชวิทยาได้อย่างไร และอีกจุดคือ ทําไม ร.ต.ต.เมฆากล้าทรยศ
ต่อ พ.ต.ท.นบ คนที่มีบุญคุณต่อเขาที่สุด พุ่มรักถือโอกาสนี้ไขความจริงให้ทุกคนในงานเลี้ยงฟัง 
 ในกรณีของเวียง บางบัว นั้น เฉ ได้พบว่า เวียง บางบัวที่พวกเขาได้เจอเป็นคนละคนกับเวียง 
บางบัว ในแฟูมอาชญากร เวียง บางบัว มีชื่อจริงว่า เวียง ตั้งจิตไท เป็นอดีตลูกน้องของนายทินกร ไท
สอน พุ่มรักได้โทร.หาเวียง บางบัวตามหมยเลขที่แฟูม ภรรยาของเขารับสายและบอกว่าเวียง บางบัว
ตายไปแล้วตั้งแต่เกิดเหตุสามปีก่อน นี่แปลว่าเวียง บางบัวที่พวกเขาเจอเป็นตัวปลอม ที่ พ.ต.ท.นบ 
ต้องการให้นําหลักฐานใหม่มาแก้คดีให้ตัวเขาเอง 
 แต่พ.ต.ท.นบรู้ได้อย่างไรว่าหลักฐานทางนิติเวชถูกเปลี่ยน ตามหลักตรรกะแล้ว พ.ต.ท.นบ
ต้องรู้หลังจากที่เขาเข้าคุกไปแล้วเพราะถ้าหากเขารู้ก่อน ก็ย่อมใช้มันเพ่ือไม่ต้องเข้าคุก นี่แสดงว่ามีคน
ให้หลักฐานนี้แก่เขาหลังจากเข้าคุกแล้ว และต้องเป็นคนในวงการตํารวจหรือนิติเวช และนี่เองโยง 
พ.ต.ท.นบกับคนเลี้ยงแพะ อีกอย่างก็คือคําพูดของ พ.ต.ท.นบที่แสดงความเป็นห่วงจันทร์แรมทั้งๆที่
พุ่มรักเองก็ไม่เคยบอกเรื่องที่จันทร์แรมถูกจับให้เขาฟังเลย เรื่องท่ีจันทร์แรมถูกจับเป็นความลับที่คน
นอกไม่รู้ นี่เองทําให้พุ่มรักรู้ทันทีว่า พ.ต.ท.นบ เกี่ยวข้องกับคนเลี้ยงแพะ 
 หลักฐานอีกชิ้นหนึ่งก็คือผู้ช่วงของคนเลี้ยงแพะ นอกจากเวียง บางบัวแล้ว ก็ยังมีคนนําทางที่
พาพวกเขาไปพบกับ เวียง บางบัวตัมปลอม นี่แสดงว่า คนเบี้ยงแพะ ไม่ใช่คนเดียว แต่เป็นการรวมตัว
กันของคนหลายคนคือ คนเลี้ยงแพะ พ.ต.ท.นบ กับทีมงานของพวกเขา แต่ที่พวกเขาต้องทําเรื่องให้
วุ่นวายขนาดนี้ ก็คือการส่งหลักฐานต่างๆไปยังตํารวจหรืออัยการจะทําได้เพียงเอาคนบริสุทธิ์ออกมา
เท่านั้น พวกเขาต้องการมากกว่าแค่เอา พ.ต.ท.นบออกจากคถก แต่พวกเขาต้องการเอา พล.ต.ต.สมัย
ศึกเข้าคุกแทนโดยอาศัยพุ่มรักในการหาหลักฐานมาเอาผิด พล.ต.ต.สมัยศึก นี่คือการแก้แค้นของ 
ทีมงานและคนเลี้ยงแพะ! 
 จุดที่คาใจของนักสืบอีกจุดคือ ทําไม ร.ต.ต.เมฆาถึงกล้าทรยศต่อ พ.ต.ท.นบ เขาได้คําตอบ
จากของขวัญที่ภรรยาของ ร.ต.ต.เมฆาส่งมาให้เขามันคือรูปถ่ายของชายสามคน นั่นคือ ร.ต.ต.เมฆา 
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พ.ต.ท.นบและคนสุดท้ายคือนายทินกร ภาพนี่ยืนยันว่า พ.ต.ท.นบทําธุรกิจกับนายทินกร และคนที่
ถ่ายภาพนี้ก็น่าจะเป็นคนของ พล.ต.ต.สมัยศึกท่ีใช้รูปนี้แบล็คเมล ร.ต.ต.เมฆาเพ่ือให้ทรยศ พ.ต.ท.นบ 
โดยการไม่เปิดเผยรูป พ.ต.ท.นบรู้มาตลอดว่าทั้งหมดเป็นฝีมือของ พล.ต.ต.สมัยศึก แต่เขาพูดไม่ได้
เพราะน้ําท่วมปาก เพราะทั้งเขาและพล.ต.ต.สมัยศึกทําธุรกิจกับนายทินกรทั้งคู่ พ.ต.ท.นบยืมมือของ
พุ่มรักและสารวัตรสามิตในการช่วยเขาออกมาจากคุกและทําลายพล.ต.ต.สมัยศึกไปพร้อมกัน 
 เรื่องสุดท้ายก็คือใครคนเลี้ยงแพะ ในขณะที่ทีมสืบสวนไขคดีนั้น พวกเขาก็ตามกลิ่นของคน
เลี้ยงแพะไปด้วย พวกเขาตามรอยจดหมายซึ่งพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดรุ่นเก่า ด้วยความช่วยเหลือจาก
ผู้เชี่ยวชาญเครื่องพิมพ์ดีด พบว่าคนเลี้งแพะเป็นคนรุ่นเก่า ชอบใช้เครื่องพิมพ์ดีดและใช้ได้อย่าง
ชํานาญมาก น้ําหนักจองการพิมพ์สม่ําเสมอ และในรายงานของทุกคดี จดหมายและการ์ดของคนเลี้ยง
แพะมีตําหนิที่เหมือนกัน คือ ตัว ต เต่าเอียง ตัว ท ทหาร มีรอยแตก ตัว ง งู หันตันเล็กน้อย และพุ่ม
รักพบชิ้นส่วนสําคัญท่ีสามารถชี้ตัวคนเลี้ยงแพะได้ นั่นก็คือ ประกาศติดบอร์ดที่ พ.ต.ท.บรรจง นารยะ 
ได้ใช้เครื่องพิมพ์ดีดพิมพ์ไว้ กระดาษประกาศนั้นเป็นกระดาษบาง แต่ตัวพิมพ์ดีดไม่ทะลุกระดาษ รอย
นูนของอักษรที่ปรากฎด้านหลังกระดาษเรียบเท่ากันหมด เหมือนกับรายงานของคนเลี้ยงแพะ นี่เป็น
หลักฐานชัดเจนที่สุดที่บอกว่า พ.ต.ท.บรรจง นารยะ ก็คือคนเลี้ยงแพะ และนี่เองตอบคําถามได้หมด
ว่าทําไมคนเลี้ยงแพะถึงรู้รายละเอียดของคดี เพราะว่าเขาก็คือเจ้าของคดีนั่นเอง 
 พ.ต.ท.บรรจงปรากฏตัวเพ่ือให้ข้อมูลด้านที่ทีมสืบสวนําม่เคยคิดมาก่อน เพ่ือโยงให้ถึงตัว 
พล.ต.ต.สมัยศึก สรรพยุทธ ทั้งๆท่ีไม่เคยมีหลักฐานใดๆเกี่ยวกับ พล.ต.ต.สมัยศึกมาก่อนเลย และพุ่ม
รักได้ตรวจสอบข้อมูลเรื่องที่สารวัตรบรรจงอ้างว่าไปต่างประเทศ พบว่าพ.ต.ท.บรรจงนั้นอยู่เมืองไทย
มาตลอด ทั้งหมดนี้สรุปได้ว่า พ.ต.ท.บรรจง นารยะ ก็คือคนเลี้ยงแพะ! 
 พ.ต.ท.บรรจงยิ้มเยือกเย็น แววตานิ่ง และยอมรับว่าเขาคือคนเลี้ยงแพะจริง และไม่เสียใจที่
ทําเรื่องนี้ เขาพร้อมที่จะใช้เวลาที่เหลือในคุก เพราะตอนนี้เขาได้ช่วยเหลือแพะออกจากคุกและได้แก้
แค้น พล.ต.ต.สมัยศึก ที่กลั่นแกล้งเขาจนต้องลาออกจากการเป็นตํารวจอีกด้วย 
 คดีท้ังหมดได้คลี่คลายลงแล้ว พุ่มรักมีความสุขที่จันทร์แรมถูกปล่อยตัวและใช้ชีวิตอย่างปกติ 
เขารู้สึกโ, ่งใจที่สามารถช่วยคนบริสุทธิ์ออกมาจากคุกและเหนือสิ่งอื่นใด ได้ช่วยคนที่เขาห่วงใยที่สุดให้
ปลอดภัยได้ เฉ ถามถึงตั๋วรถไฟที่จะให้เขากลับบ้าน แต่พุ่มรักขอให้เฉมาอาศัยอยู่กับเขาแทน เพราะรู้
ว่าเฉไม่มีญาติพ่ีน้อง และเขาต้องการให้เฉได้รับการดูแลจากหมอที่เชียวชาญด้านออทิสติกโดยเฉพาะ 
เฉตกลงที่จะอยู่กับพุ่มรักต่อไป สารวัตรสามิตดีใจที่พุ่มรักรับเฉมาอยู่ด้วย ทีมสืบสวนทุกคนมีความสุข
หลังจากต้องเหนื่อยกับการคลี่คลายคดีเก่า ทั้งหมดแยกย้ายกันไปทําหน้าที่ของตนต่อไป ถ้ามีคดีที่
สามิต14แก้ไขไม่ได้อีก ถึงเวลานั้นเสี่ยวนักสืบก็คงต้องออกโรงอีกครั้งแน่นอน  
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คาแร็คเตอร์ตัวละครหลัก  

1. พุ่มรัก พานสิงห์   
 ชายหนุ่มอีสาน มีอาชีพหลักเป็นนักร้องลูกทุ่ง หน้าตาดี มีเสน่ห์ อัธยาศัยดี เจ้าชู้ ชอบพูดจายี
ยวนกวนประสาท มักพูดอีสานปนไทยกลาง ดูเหมือนเป็นคนไม่จริงจัง เห็นเรื่องทุกอย่างเป็นเรื่อง
สนุกสนาน แต่เมื่อถึงเวลาสืบคดี กลายเป็นคนรอบคอบ มองทุกอย่างได้ละเอียดถี่ถ้วน ฉลาด ช่าง
สังเกต มีชีวิตวัยเด็กค่อนข้างลําบาก ที่บ้านยากจน มีเหตุการณ์ในวัยเด็กท่ีทําให้อยากเป็นนักสืบ เคยมี
ความรักกับนักร้องสาว แต่ถูกหญิงสาวทิ้งไปหาผู้ชายคนอ่ืนทําให้เขาเลือกท่ีจะเจ้าชู้ไปวันๆ แต่ถึง
อย่างนั้นก็ยังมีความรู้สึกห่วงใยจันทร์แรมมากเป็นพิเศษ เมื่อจันทร์แรมหายตัวไปถึงกับทําให้เขาเป็น
ห่วงหล่อนจนนอนไม่หลับเลยทีเดียว 
 
2. สารวัตร สามิต  
 สารวัตรหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ เพ่ือนสนิทของพุ่มรัก รู้จักกับพุ่มรักตั้งแต่เรียนชั้นประถม เดิมชื่อ
ลําดวน แต่เปลี่ยนชื่อเป็น สามิต ตามยี่ห้อบุหรี่ที่ชอบสูบ ในวัยเด็กเขาต้องย้ายโรงเรียนตามพ่อที่
ทํางานราชการอยู่บ่อยๆจนทําให้ต้องเรียนซ้ําชั้น สารวัตรสามิตจึงมีอายุมากกว่าพุ่มรัก และเขายังอยู่
ในเหตุการณ์ที่ทําให้พุ่มรักอยากเป็นนักสืบด้วย สามิตย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพฯตามพ่อที่เป็น
ข้าราชการตั้งแต่เด็ก เมื่อพุ่มรักเข้ามาอยู่ในกรุงเทพฯจึงคอยช่วยเหลือกันมาตลอด เป็นคนสุขุมรอบ
รอบ เป็นตํารวจตงฉิน รักศักดิ์ศรียิ่งชีพ ซื่อสัตย์ รักพวกพ้อง มีเหตุผล ตัดสินใจเฉียบขาด 
 
3. ร.ต.ต. สมศักดิ์ นิมมาวงษ์ 
 ตํารวจหนุ่มท่าทางคงแก่เรียน สวมแว่นตา รูปร่างผอม ส่วนสูงปกติ สุภาพ พูดน้อย เป็นคน
รอบคอบ มีระเบียบ จริงจังกับงาน เก่งด้านการหาข้อมูลต่างๆ ชอบศึกษาเรื่องราวต่างๆทําให้เป็นคนมี
ความรู้รอบด้าน เคยเป็นอาจารย์มาก่อน มักชอบคลี่คลายคดีด้วยตัวเองไปพร้อมๆกับพุ่มรักแต่มันจะ
ไม่ตรงกับความจริงทั้งหมด 
 
4. ร.ต.ต. ธนู จําเริญจิตต์  
 ตํารวจหนุ่มหน้าตาดี รูปร่างสูงใหญ่บึกบึน เป็นคนอีสานเช่นดียวกับพุ่มรัก นิสัยร่าเริง ขี้เล่น 
คอยรับส่งมุกกับพุ่มรักเสมอ ฉลาด มีไหวพริบ เคยไปประจําการที่ชายแดนทําให้พูดภาษาพม่าได้
เล็กน้อย มีปมกับพวกทําแท้งเถื่อนเพราะน้องสาวแท้ๆของตนตายเพราะทําแท้ จึงทําให้เขาโทษตัวเอง
ที่ดูแลครอบครัวไม่ดีพอ 
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5. เฉ เมืองดอน 
 เด็กหนุ่มออทิสติกมีความสามารถในการจดจําแบบรูปถ่าย เป็นเด็กกําพร้า ทํางานทุกอย่างที่
มีคนจ้าง เมื่อเกิดคดีเก่ียวกับยาเสพย์ติด ทางตํารวจได้ให้เฉเป็นพยานในคดี หลังจากนั้นเมื่อมีคดี
ยากๆ ก็จะตามตัวเฉให้มาช่วยเสมอ พุ่มรักสงสารและอยากจะดูแลจึงได้ให้เฉอาศัยอยู่ด้วย ดูภายนอก
จะไม่รู้ว่าเขาเป็นออทิสติก สามารถแยกแยะความแตกต่างของสิ่งต่างๆได้แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย คอย
ช่วยพุ่มรักในการสืบสวนได้เป็นอย่างดี  
 
6. จันทร์แรม 

 ผู้ช่วยสาวสวยของพุ่มรัก ทําหน้าที่ประสานงานและหาข้อมูลต่างๆ ฉลาด ทันคน มีความรู้สึก
ดีๆให้พุ่มรัก เป็นคนที่มีอิทธิพลต่อพุ่มรักเป็นอย่างมาก มักจะขอร้องแกมบังคับให้พุ่มรักทําคดีต่างๆที่
ได้รับมา เคยเรียนศิลปะการปูองกันตัวเพ่ือดูแลตัวเอง จันทร์แรมได้พบกับพุ่มรักครั้งแรกท่ีงาน
ประกวดร้องเพลงที่นครพนมก่อนที่ หลังจากที่พุ่มรักได้เป็นนักร้องอาชีพ พุ่มรักและหล่อนก็ยังคง
ติดต่อกันเสมอ จนเมื่อครั้งหนึงหล่อนปรับทุกข์เรื่องบ้านที่ถูกขโมยยกเค้า หลังจากนั้นภายในวันเดียว
พุ่มรักก็สามารถตามจับขโมยคนนั้นได้ และหลังจากนั้นหล่อนก็มักหาลูกค้าไปให้พุ่มรักเสมอ 
 
7. จ่าแซง 
 นายตํารวจชั้นผู้น้อย อายุมากกว่าคนอ่ืนในทีม ซื่อสัตย์ รักศักดิ์ศรี รักในการอาชีพตํารวจ มี
ความจําดีแม้จะอายุเยอะกว่าคนอ่ืน มีประสบการณ์การทํางานในวงการอาชญกรรมมานานกว่ายี่สิบปี 
ทํางานรวดเร็ว ใช้สัญชาตญาณความเปูนตํารวจในการทํางานได้ถูกต้องเสมอ หน้าตาดุแต่จิตใจดี พ้ืน
เพเป็นคนใต้ รูปร่างสูงใหญ่ 
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TREATMENT พุ่มรัก พานสิงห์ 

คดีแพะหมายเลขสี่ 

1. เช้าวันที่แปดที่จันทร์แรมถูกจับตัวไป ภายในห้องประชุมของสถานีตํารวจ  ร.ต.ต.สมศักดิ์
เริ่มบรรยาคดีที่สี่จากแฟูมข้อมูลที่คนเลี้ยงแพะส่งมาให้ เป็นคดีที่คนร้ายจับเด็กหญิงคน
หนึ่งไปเรียกค่าไถ่ แต่เมื่อพ่อแม่ของเด็กจ่ายเงินแล้ว เด็กกลับถูกฆ่าตายโดยวิธีรัดคอ เด็ก
ที่ถูกฆ่าตายเป็นเด็กหญิงลูกครึ่งวัยสี่ขวบ ชื่อว่าพลอย แต่ไม่มีใครเคยพบศพของเด็ก 

2. พุ่มรักหยิบรูปถ่ายที่คนเลี้ยงแพะส่งมาให้ขึ้นมาดู เป็นรูปปืนพกกระบอกหนึ่ง มีด และ
เชื่อกเปื้อนเลือดที่ภายหลังตรวจแล้วตรงกับเลือดของเด็ก หนังสือเรียกค่าไถ่ที่คนร้ายใช้
เป็นนิทานเด็กภาษาอังกฤษที่มีภาพประกอบเรื่อง 
 The Jewel Merchant 

3. ร.ต.ต.ธนูนํารูปคนร้ายขึ้นบอร์ด พร้อมกับที่ ร.ต.ต.สมศักดิ์สรุปคดีให้ทีมสอบสวนฟัง 
คนร้ายเป็นชายวัยกลางคน ชื่อมานพ มัชฌาวงศ์ คนร้ายให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา แต่
ด้วยหลักฐานแน่นหนาศาลจึงตัดสินประหารชีวิต แต่นายมานพได้รับการลดหย่อนโทษ
เหลือจําคุกตลอดชีวิตแทน แม้ตํารวจจะเชื่อว่ามานพไม่ได้ทํางานคนเดียว แต่จนถึงทุก
วันนี้ก็ยังไม่พบหลักฐานว่ามีใครร่วมมืออีกหรือไม่ 

4. ทีมสอบสวนแบ่งงานกัน ร.ต.ต.สมศักดิ์และร .ต.ต.ธนู เดินทางออกจากสถานีตํารวจไป
ตรวจโรงเรียนนานาชาติ และตรวจสอบข้อมูลกับคนรอบตัวของมานพ  

5. พุ่มรัก สารวัตรสามิต และเฉ ไปพบนักโทษที่เรือนจํา นายมานพเล่าถึงเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึน 

6. (ภาพย้อน )มานพ ไปกินเหล้าที่ร้านเหล้าแถวบ้านมีชายคนหนึ่งเข้ามาคุยกับเขา ชายคน
นั้นมีชื่อว่า ชลอ นายชลอได้แนะนําให้เขาไปสมัครงานที่โรงเรียนกวดวิชา 

7. (ภาพย้อน ) วันต่อมาเขาก็ไปสมัครงานที่โรงเรียนกวดวิชาเด็กแห่งนั้น เจ้าของโรงเรียน
กวดวิชามีชื่อว่า มณฑา มันเป็นโรงเรียนเสริมหลักสูตรเด็กชั้นอนุบาล สอนเป็น
ภาษาอังกฤษล้วน เจ้าของต้องการคนไทยเป็นผู้ช่วยครู มณฑาได้ทดสอบภาษาอังกฤษ
มานพด้วยการให้เขาอ่านนิทานเด็กเล่ม และให้เขาลองวาดรูปแผนที่ปราสาทแม่มด 
มณฑาตกลงรับนายมานพเข้าทํางาน 

8. (ภาพย้อน ) แต่หลังจากที่เขาไปสมัครงานหนึ่งสัปดาห์เขาก็ถูกตํารวจจับ 
9. มานพในชุดนักโทษบอกว่าเขามารู้ทีหลังว่าหนังสือนิทานและแผนที่แม่มดที่เขาวาด เป็น

อุปกรณ์ที่คนร้ายตัวจริงใช้เรียกค่าไถ่ 
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10. สารวัตรสามิตถามถึงสถานที่กักขังเด็กท่ีอยู่ใกล้บ้านของมานพและหนังสือเด็กท่ีมีรอยนิ้ว
มือแฝงของเขาติดอยู่เต็มไปหมด เขาก็ยืนว่าเขาไม่เคยไปที่นั่นและหนังสือพวกนั้นเขาก็ได้
จับตอนที่ไปสมัครงานเป็นผู้ช่วยครูนั้นเอง เขาเชื่อว่าคนร้ายตัวจริงวางแผนนี้มาตั้งแต่
แรกโดยให้เขาเป็นแพะรับบาป 

11. พุ่มรัก สารวัตรสามิต และ เฉ เดินทางออกจากเรือนจํา พุ่มรักเชื่อว่านายมานพพูดความ
จริง เขาโทร .ไปหาร.ต.ต.ธนูและให้ร.ต.ต.ธนู ไปตรวจดูข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนกวดวิชา
ปลอมที่มานพอ้างถึง 

12. พุ่มรักกลับไปถึงโรงพัก ร.ต.ต.สมศักดิ์ก็ได้นําข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติที่เด็กเรียน
อยู่มาให้พุ่มรัก เด็กถูกจับไปโดยคนร้ายที่ขับรถเหมือนแม่เด็กทุกประการ ทั้งสีและปูาย
ทะเบียน กระจกติดฟิล์มมืด ทําให้เด็กคิดว่าเป็นรถของแม่ตัวเองจึงขึ้นรถไป ร.ต.ต.
สมศักดิ์ยังรายงานข้อมูลจากเจ้านายเก่าของนายมานพ พบว่านายมานพมีความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษไม่ดีพอที่จะเลือกนิทานมาแต่งเป็นจดหมายเรียกค่าไถ่แบบที่คนร้ายส่ง
มาได้แน่นอน พุ่มรักสงสัยเรื่องที่ไม่มีบันทึกในแฟูมว่าใครเป็นคนโทร.ไปแจ้งตํารวจว่าได้
ยินเสียงเด็กร้องและมีหลักฐานในตึกแถว 

13. ร.ต.ต.ธนู กลับมารายงานข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนกวดวิชาปลอม พบว่าโรงเรียนนั้น
ตกแต่งภายในได้สองวันคนงานก็หายไป เพราะคนจ้างงานยกเลิกกลางคัน โรงเรียนก็ไม่
เคยเปิด เมื่อไปสอบถามสํานักงานเช่าก็พบว่าคนเช่าโอนเงินล่วงหน้าสามเดือนแล้วก็
หายไปเฉยๆ และไม่เคยเจอหน้าคนเช่าเลยเพราะตกลงกันทางโทรศัพท์เท่านั้น รู้แต่ว่า
คนเช่าเป็นผู้หญิงชื่อ มณฑา ซึ่งตรงกับที่นายมานพให้การไว้ 

14. พุ่มรักเดินทางไปพบกับครอบครัวของเด็ก พบว่าพ่อของเด็กได้เสียชีวิตหลังจากท่ีเด็กถูก
ฆ่าเพียงหนึ่งปี เหลือแค่แม่ของเด็กเท่านั้น พุ่มรักถามถึงเหตุการณ์วันที่เด็กถูกจับตัวไป 
แม่ของเด็กเล่าว่าวันที่เกิดเหตุตอนเดินทางไปรับเด็ก มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเฉี่ยวรถของ
เธอ ทําให้ไปถึงโรงเรียนของเด็กช้า 

15. พุ่มรักเข้าไปในห้องของเด็ก เขาพบหนังสือนิทานภาษาอังกฤษหลายเล่ม และแต่ละเล่ม
จะมีสติกเกอร์รูปมิกกีเมาส์ติดอยู่ จึงขอหนังสือนิทานไปให้เฉ แม่ของเด็กเล่าว่าเด็กมีครู
สอนพิเศษชื่อครูมะลิ งามจิตรา ที่รักและเป็นห่วงเด็กเหมือนแม่อีกคน พุ่มรักจึงขอเบอร์
ติดต่อเพ่ือจะได้สอบถามเพ่ิมเติมถึงคนร้าย และพุ่มรักยังได้เบาะแสเกี่ยวกับพนักงานที่
พ่อของเด็กเคยไล่ออก เพราะแอบยักยอกพลอยจากโรงงาน พุ่มรักจึงขอรูปถ่ายและ
รายละเอียดของพนักงานคนนี้มาด้วย 

16. พุ่มรักให้ร.ต.ต.สมศักดิ์ตามเรื่องพนักงานที่ยักยอกพลอยจากโรงงานของบ้านเด็กจน 
17. พุ่มรักเดินทางไปพบกับครูมะลิ งามจิตราที่ร้านกาแฟ เมื่อนักสืบสอบถามถึงเหตุการณ์

ช่วงก่อนเกิดเหตุ เธอเล่าว่าเด็กบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาคุยกับเด็ก เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว
ของเด็ก ก่อนที่เธอจะเดินทางไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ จึงไม่ได้บอกเรื่องนี้แก่แม่ของเด็ก  
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18. พุ่มรักเดินทางกลับไปที่โรงพัก ร.ต.ต.สมศักดิ์ตามเรื่องพนักงานที่จนเจอตัวพนักงานที่ว่า 
เธออาศัยอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งและเปิดบริษัทค้าพลอย เมื่อตรวจสอบแล้ว พบว่าบริษัทนั้น
จดทะเบียนทุนสองล้านบาทหลังจากท่ีเด็กตายไปไม่กี่วัน เมื่อนํารูปถ่ายมาเปรียบเทียบ
กับภาพสเก็ตช์ของมณฑา หญิงสาวที่นายมานพบอกเล่าก็พบว่ามีส่วนคล้ายกันบ้าง แต่
ภาพสเก็ตช์ของนายชลอกับไม่ตรงกับชายหนุ่มที่มาตาอาศัยอยู่ด้วย 

19. พุ่มรักแทบจะจนปัญญากับคดีนี้ เขามองเฉ ที่กําลังพลิกดูรูปในหนังสือนิทานและเห็น
สติกเกอร์รูปมิกกีเมาส์ ก่อนที่สมองของเขาจะแล่นพล่านอีกครั้ง 

20. พุ่มรักเดินทางกลับไปที่บ้านของเด็กอีกครั้งพร้อมกับทีมสืบสวน เพ่ือจะคลี่คลายคดีนี้
ให้กับแม่ของเด็ก 

21. พุ่มรักอธิบายถึงรายละเอียดของคดี จุดหนึ่งที่เกือบรอดตาของนักสืบไปได้ก็คือหนังสือ
นิทานที่อยู่ในตึกแถวที่ขังเด็ก ซึ่งเชื่อว่าคนร้ายเอาไว้ให้เด็กอ่าน พอลองมองดูรูปถ่าย
หลักฐานในตึกอย่างละเอียดจะพบเบาะแสของคนร้ายอย่างชัดเจน ซึ่งก็คือสติกเกอร์
การ์ตูนมิกกี เมาส์ที่ติดอยู่บนหนังสือนิทาน สติกเกอร์ที่ติดอยู่บนปกหนังสือนิทานเล่ม
หนึ่งที่อยู่ในตึกแถวนั้นติดสติกเกอร์รูปมิกกี เมาส์แบบเดียวกับสติกเกอร์ของเด็กท่ีพ่อของ
เด็กซ้ือมาจากเมืองนอก แสดงว่าเป็นหนังสือที่เอามาจากตู้หนังสือของเด็ก คนที่เอาไปได้
จะต้องเป็นคนในบ้านของเด็กเท่านั้น หากจะเป็นคนนอกก็มีเพียงคนเดียวก็คือ ครูมะลิ! 

22. )ภาพย้อน( ที่เรือนจําเมื่อร.ต.ต.ธนูนํารูปถ่ายของครูมะลิไปให้มานพดู เขาก็ยืนยันว่าเธอก็
คือคนที่สวมบทบาทเป็นเจ้าของโรงเรียนกวดวิชาที่เขาไปสมัครงาน 

23. พุ่มรักบอกว่าเขาเชื่อว่าครูมะลิไม่สามารถทํางานนี้คนเดียวได้ เขาจึงตรวจดูประวัติของ
ครูมะลิอย่างละเอียด พบว่าเธอเคยแต่งงานและหย่าเพราะสามีเก่าของเธอติดคุกข้อหา
ฉ้อฉล อดีตสามีเธอชื่อ สมัย ทิชาคร เมื่อสามีเก่าของเธอออกจากคุก เธอและเขาจึง
ร่วมมือกันวางแผนนี้ขึ้นมาโดยกําหนดให้นายมานพเป็นแพะ และมานพก็เขาก็ยืนยัน
ทันทีว่านายสมัยและนายชลอเป็นคนๆเดียวกัน หลังจากได้ดูรูปสเก็ตช์ 

24. เมื่อได้ฟังนักสืบคลี่คลายคดี แม่ของเด็กมีสีหน้าไม่เชื่อ เพราะเธอเชื่อว่าครูมะลิรักเด็ก
จริงๆ และไม่มีทางฆ่าเด็กได้ลงแน่ๆ พุ่มรักเองก็เชื่ออย่างนั้น เขาจึงสืบหาที่อยู่ของครู
มะลิและพบความจริงอีกอย่าง 

25. สารวัตรสามิตเข้ามาในห้องพร้อมกับเด็กหญิงลูกครึ่งคนหนึ่ง ถึงเวลาจะผ่านมาห้าปีแต่
เค้าหน้าของเด็กคนนี้ก็ยังยืนยันว่าเธอคือน้องพลอยเด็กท่ีถูกลักพาตัวไปนั่นเอง น้อง
พลอยยังไม่ตาย เธออยู่กับครูมะลิมาตลอดห้าปี เพราะครูมะลิต้องการตัวเด็กจึงทําทีว่า
ฆ่าเด็กไปแล้ว 

26. เมื่อสองแม่ลูกได้เจอกัน ทั้งครู่ก็โผเข้ากอดกันอย่างแนบแน่นทําเอาทีมสืบสวนน้ําตาซึม
ไปหลายคน 

27. ทีมสืบสวนเดินทางกลับไปที่โรงพัก พุ่มรักส่งข้อความโฆษณาไปยังสํานักหนังสือพิมพ์ 
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28. เช้าวันถัดมา ในหน้าหนังสือพิมพ์เช็กชั่นบ้านและที่ดินมีข้อความว่า 
  พุ่มรัก พร็อพเพอร์ตี 
  ขายฟาร์มเลี้ยงแพะบนที่ดิน7ไร่ ตําบลจันทร์แรม 
  สนใจติดต่อ มะลิ-สมัย หมายเลขโทรศัพท์... 

29. ชั่วโมงถัดมาคนขี่จักรยานยนต์รับจ้างก็นํากล่องเอกสารบรรจุคดีใหม่มาส่ง และจิ๊กซอว์ที่
ขังจันทร์แรมที่คนเลี้ยงแพะส่งมาก็คือข้อความพิมพ์ดีด “ซอยย่อย 1”  
 

-จบ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คดีแพะหมายเลขสี่ 
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ฉาก 1  ภายนอก / ในซอย / กลางคืน 

ตัวละคร  จันทร์แรม/คนร้าย  

- จันทร์แรมเดินไปตามทางเท้าเพ่ือกลับที่พัก สายตาของเธอสังเกตเห็นเงาร่างหนึ่งก้าว

ตามมา เธอชําเลืองมองเราร่างนั้นจากกระจกข้างรถยนต์คันหนึ่งที่จอดริมซอย เธอเร่ง

ฝีเท้าให้เร็วขึ้น แล้วหันกลับไปมองด้านหลังแต่ไม่มีใคร เธอหันกลับมาพบกับไอ้โม่ง

รูปร่างสูงใหญ่ ไอ้โม่งนําผ้าโปะเข้าที่จมูกของเธอ เธอพยายามดิ้นขัดขืนอย่างรุนแรง 

   

ตัดไป 

ฉาก 2  ภายใน / ห้องประชุม / กลางวัน 

ตัวละคร  พุ่มรัก / สารวัตรสามิต / เฉ 

- พุ่มรักสะดุ้งตื่นขึ้นมาตะโกนเสียงดัง สารวัตรสามิตและเฉหันมอง สารวัตรสามิตถามด้วย

ความเป็นห่วง พุ่มรักส่ายหน้าแล้วเดินออกทางห้องไป 

ตัดไป 

ฉาก 3  ภายใน / ห้องประชุม / ต่อเนื่อง 

ตัวละคร  พุ่มรัก/ สารวัตรสามิต / เฉ / ร.ต.ต.สมศักดิ์ / ร.ต.ต.ธนู 

- ร.ต.ต.สมศักดิ์เริ่มบรรยาคดีจากแฟูมข้อมูล เป็นคดีที่คนร้ายจับเด็กหญิงลูกครึ่งวัยสี่ขวบ     
ชื่อว่าพลอยไปเรียกค่าไถ่ แต่เมื่อพ่อแม่ของเด็กจ่ายเงินแล้ว เด็กกลับถูกฆ่าตายโดยวิธีรัด
คอ แต่ไม่มีใครเคยพบศพของเด็ก 

- พุ่มรักหยิบรูปถ่ายให้ขึ้นมาดู เป็นรูปปืนพกกระบอกหนึ่ง มีด และเชื่อกเปื้อนเลือด 
หนังสือเรียกค่าไถ่ที่คนร้ายใช้เป็นนิทานเด็กภาษาอังกฤษที่มีภาพประกอบเรื่อง 
 The Jewel Merchant 

- ร.ต.ต.ธนูนํารูปคนร้ายขึ้นบอร์ด พร้อมกับท่ี ร.ต.ต.สมศักดิ์สรุปคดีให้ทีมสอบสวนฟัง 
คนร้ายเป็นชายวัยกลางคน ชื่อมานพ มัชฌาวงศ์  
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- สารวัตรสามิตแบ่งงานให้ทุกคน โดยให้ ร.ต.ต.สมศักดิ์และร .ต.ต.ธนู เดินทางออกจาก
สถานีตํารวจไปตรวจโรงเรียนนานาชาติ และตรวจสอบข้อมูลกับคนรอบตัวของมานพ  

ตัดไป 

ฉาก 4 ภายใน / เรือนจํา)ห้องสนทนา( / ต่อเนื่อง 
ตัวละคร พุ่มรัก / สารวัตรสามิต / เฉ / มานพ 

- นักโทษถามผู้มาเยือนว่าต้องการอะไร  
- สารวัตรสามิตบอกมานพว่าจะรื้อฟ้ืนคดีของเขาขึ้นมาใหม่ มานพไม่เชื่อ คิดว่าถูกล้อเล่น 
- สารวัตรสามิตพูดถึงประวัติของมานพ มานพเชื่อและพร้อมให้ความร่วมมือ 
- พุ่มรักยื่นรูปถ่ายหนังสือเรียกค่าไถ่ให้มานพดูแล้วถามรายละเอียด 
- มานพเล่าเรื่องที่เกิดข้ึน 

ตัดไป 
ฉาก 5 ภายใน / ร้านเหล้า / กลางคืน 

ตัวละคร มานพ )OV( / ชลอ / ตัวประกอบในร้าน 

- มานพไปกินเหล้าที่ร้านเหล้าแถวบ้านมีชายคนหนึ่งเข้ามาคุยกับเขา ชายคนนั้นมีชื่อว่า 

ชลอ นายชลอได้แนะนําให้เขาไปสมัครงานที่โรงเรียนกวดวิชา 

ตัดไป 

ฉาก 6 ภายใน / โรงเรียนกวดวิชา / กลางวัน)ต่อเนื่อง( 

ตัวละคร มานพ / มณฑา)ไม่เห็นหน้า( 

- มานพแนะนําตัวเองกับเจ้าของโรงเรียนกวดวิชาที่ชื่อว่ามณฑา 
- มณฑาได้ทดสอบภาษาอังกฤษมานพด้วยการให้เขาอ่านนิทานเด็กเล่ม และให้เขาลอง

วาดรูปแผนที่ปราสาทแม่มด มณฑาตกลงรับนายมานพเข้าทํางาน 
- มานพดีใจ กล่าวขอบคุณและออกจากโรงเรียนกวดวิชา 

ตัดไป 
ฉาก 7 ภายใน / บ้านของมานพ / กลางวัน 

ตัวละคร มานพ)VO( / ตํารวจ 

- ตํารวจเข้าจับกุมมานพหลังจากท่ีเข้าไปสมัครงานได้หนึ่งสัปดาห ์
ตัดไป 
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ฉาก 8 ภายใน / เรือนจํา /กลางวัน 

ตัวละคร พุ่มรัก / สารวัตรสามิต / เฉ / มานพ 

- มานพในชุดนักโทษบอกว่าเขามารู้ทีหลังว่าหนังสือนิทานและแผนที่แม่มดที่เขาวาด เป็น
อุปกรณ์ที่คนร้ายตัวจริงใช้เรียกค่าไถ่ 

- สารวัตรสามิตถามถึงสถานที่กักขังเด็กท่ีอยู่ใกล้บ้านของมานพและหนังสือเด็กท่ีมีรอยนิ้ว
มือแฝงของ 
เขาติดอยู่ เขาก็ยืนว่าเขาไม่เคยไปท่ีนั่นและหนังสือพวกนั้นเขาก็ได้จับตอนที่ไปสมัครงาน
เป็นผู้ช่วยครู เขาเชื่อว่าคนร้ายตัวจริงวางแผนนี้มาตั้งแต่แรกโดยให้เขาเป็นแพะรับบาป  

- สารวัตรสามิตกล่าวว่าจะให้เจ้าหน้าที่มาทําการสเก็ตช์ภาพของมณฑาและชลอ 
- พุ่มรัก สารวัตรสามิต และ เฉ เดินทางออกจากเรือนจํา 

ตัดไป 
ฉาก 9 ภายใน / ห้องประชุม / กลางวัน)ต่อเนื่อง( 

ตัวละคร  พุ่มรัก / สารวัตรสามิต / เฉ / ร.ต.ต.สมศักดิ์ / ร.ต.ต.ธนู 

- พุ่มรักกลับไปถึงโรงพัก พุ่มรักเชื่อว่ามานพพูดความจริง  
- เขาให้ร .ต.ต.ธนูไปตรวจดูข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนกวดวิชาปลอมท่ีมานพอ้างถึง  

ตัดไป 
ฉาก 10 ภายใน / ห้องประชุม / กลางวัน)ต่อเนื่อง( 

ตัวละคร  พุ่มรัก / สารวัตรสามิต / เฉ / ร.ต.ต.สมศักดิ์  

- ร.ต.ต.สมศักดิ์ได้นําข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติที่เด็กเรียนอยู่มาให้พุ่มรัก และยัง
รายงานข้อมูลจากเจ้านายเก่าของนายมานพ พบว่านายมานพมีความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษไม่ดีพอที่จะเลือกนิทานมาแต่งเป็นจดหมายเรียกค่าไถ่แบบที่คนร้ายส่งมา
ได้แน่นอน 

- พุ่มรักสงสัยเรื่องที่ไม่มีบันทึกในแฟูมว่าใครเป็นคนโทร.ไปแจ้งตํารวจว่าได้ยินเสียงเด็ก
ร้อง และมีหลักฐานในตึกแถว 

ตัดไป 
ฉาก 11 ภายใน / ห้องประชุม / กลางวัน)ต่อเนื่อง( 

ตัวละคร  พุ่มรัก / ร.ต.ต.ธนู 

- ร.ต.ต.ธน ูกลับมารายงานข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนกวดวิชาปลอมให้พุ่มรักฟัง  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากการปสอบถามสํานักงานเช่าก็พบว่าคนเช่าโอนเงินล่วงหน้าสามเดือนแล้วก็หายไป
เฉยๆ และไม่เคยเจอหน้าคนเช่าเลยเพราะตกลงกันทางโทรศัพท์เท่านั้น รู้แต่ว่าคนเช่า
เป็นผู้หญิงชื่อ มณฑา ซึ่งตรงกับที่นายมานพให้การไว้ 

ตัดไป 
ฉาก 12 ภายใน / บ้านของครอบครัวคลาฟต์ / กลางวัน 

ตัวละคร พุ่มรัก / ธัญญา 

- พุ่มรักสอบถามถึงพ่อของเด็กได้ความว่าเขาเสียชีวิตไปแล้ว 
- พุ่มรักขอเข้าไปสํารวจห้องนอนของเด็กท่ีแม่เด็กเก็บเอาไว้ 

ตัดไป 
ฉาก 13 ภายใน / ห้องนอนของเด็ก / กลางวัน)ต่อเนื่อง( 

ตัวละคร พุ่มรัก / ธัญญา 

- พุ่มรักเข้าไปในห้องของเด็ก เขาพบหนังสือนิทานภาษาอังกฤษหลายเล่ม และแต่ละเล่ม
จะมีสติกเกอร์รูปมิกกีเมาส์ติดอยู่ จึงขอหนังสือนิทานไปให้เฉ  

- แม่ของเด็กเล่าว่าวันที่เกิดเหตุตอนเดินทางไปรับเด็ก มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเฉี่ยวรถของ
เธอ ทําให้ไปถึงโรงเรียนของเด็กช้า 

- แม่ของเด็กเล่าว่าเด็กมีครูสอนพิเศษชื่อครูมะลิ งามจิตรา ที่รักและเป็นห่วงเด็กเหมือนแม่
อีกคน ธัญญาให้เบอร์ติดต่อครูมะลิแก่พุ่มรัก 

ตัดไป 
ฉาก 14 ภายใน / ร้านกาแฟ / กลางวัน 

ตัวละคร พุ่มรัก / ครูมะลิ / ร.ต.ต.สมศักดิ์)VO( 

- พุ่มรักรอครูมะลิที่ร้านกาแฟ และได้โทร .หาร .ต.ต.สมศักดิ์ให้ตามเรื่องพนักงานที่ยักยอก
พลอยจากโรงงานของบ้านเด็ก 

- เมื่อครูมะลิมาถึงที่ร้านกาแฟ พุ่มรักสอบถามถึงเหตุการณ์ช่วงก่อนเกิดเหตุ เธอเล่าว่าเด็ก
บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาคุยกับเด็ก เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของเด็ก ก่อนที่เธอจะเดินทาง
ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ จึงไม่ได้บอกเรื่องนี้แก่แม่ของเด็ก  

ตัดไป 
ฉาก 15 ภายใน / ห้องประชุม / กลางวัน)ต่อเนื่อง( 

ตัวละคร  พุ่มรัก/ สารวัตรสามิต / เฉ / ร.ต.ต.สมศักดิ์ / ร.ต.ต.ธนู 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



128 
 

- พุ่มรักเดินทางกลับไปที่โรงพัก 
- พุ่มรักแทบจะจนปัญญากับคดีนี้ เขามองเฉ ที่กําลังพลิกดูรูปในหนังสือนิทานและเห็น

สติกเกอร์รูปมิกกีเมาส์ และในที่สุดเขาก็สามารถคลี่คลายคดีนี้ได้ 
ตัดไป 

ฉาก 16 ภายใน / บ้านของครอบครัวคลาฟต์ / กลางวัน 

ตัวละคร พุ่มรัก / สารวัตรสามิต / ร.ต.ต.ธนู / ธัญญา / เฉ 

- พุ่มรักและทีมสืบสวนเดินทางไปที่บ้านของครอบครัวคลาฟต์ 
- พุ่มรักอธิบายถึงรายละเอียดของคดี ตัดไป 

ตัดไป 
ฉาก 17 ภายใน / ตึกแถว / กลางวัน 

ตัวละคร  - 

- tnsert ภาพหลักฐาน  
ตัดไป 

 
ฉาก 18 ภายนอก / ตึกแถว / กลางวัน 

ตัวละคร พุ่มรัก)VO( / ร.ต.ต.ธนู / มานพ 

- ร.ต.ต.ธน ูเดินสํารวจตึกแถว 
ตัดไป 

ฉาก 19 ภายใน / บ้านของครอบครัวคลาฟต์ / กลางวัน 

ตัวละคร พุ่มรัก / สารวัตรสามิต / ร.ต.ต.ธนู / ร.ต.ต.สมศักดิ์ / ธัญญา 

 
- พุ่มรักเล่าถึงจุดหนึ่งที่เกือบรอดตาของเขาไปได้ ก็คือหนังสือนิทานที่อยู่ในตึกแถวที่ขัง

เด็ก ซึ่งเชื่อว่าคนร้ายเอาไว้ให้เด็กอ่าน พอลองมองดูรูปถ่ายหลักฐานในตึกอย่างละเอียด
จะพบเบาะแสของคนร้ายอย่างชัดเจน ซึ่งก็คือสติกเกอร์การ์ตูนมิกกี เมาส์ที่ติดอยู่บน
หนังสือนิทาน  

ตัดไป 
ฉาก 20 ภายใน / ห้องประชุม / กลางวัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตัวละคร พุ่มรัก 

- พุ่มรักพบเบาะแสสติกเกอร์ที่ติดอยู่บนปกหนังสือนิทาน 
ตัดไป 

ฉาก 21 ภายใน / บ้านของครอบครัวคลาฟต์  / กลางวัน 

ตัวละคร พุ่มรัก / สารวัตรสามิต / ร.ต.ต.ธนู / ร.ต.ต.สมศักดิ์ / ธัญญา 

- พุ่มรักสรุปว่าคนที่เอาไปได้จะต้องเป็นคนในบ้านของเด็กเท่านั้น หากจะเป็นคนนอกก็มี
เพียงคนเดียวก็คือ ครูมะลิ 

ตัดไป 
ฉาก 22 ภายใน / เรือนจํา / กลางวัน 

ตัวละคร พุ่มรัก)VO( / ร.ต.ต.ธนู / มานพ 

- ร.ต.ต.ธนูนํารูปถ่ายของครูมะลิไปให้มานพดู เขาก็ยืนยันว่าเธอก็คือคนที่สวมบทบาทเป็น
เจ้าของโรงเรียนกวดวิชาที่เขาไปสมัครงาน 

ตัดไป 
ฉาก 23 ภายใน / บ้านของครอบครัวคลาฟต์ / กลางวัน 

ตัวละคร พุ่มรัก / สารวัตรสามิต / ร.ต.ต.ธนู / ร.ต.ต.สมศักดิ์ / ธัญญา 

- พุ่มรักบอกว่าเขาเชื่อว่าครูมะลิไม่สามารถทํางานนี้คนเดียวได้ เขาจึงตรวจดูประวัติของ
ครูมะลิอย่างละเอียด พบว่าเธอเคยแต่งงานและหย่าเพราะสามีเก่าของเธอติดคุกข้อหา
ฉ้อฉล อดีตสามีเธอชื่อ สมัย ทิชาคร เมื่อสามีเก่าของเธอออกจากคุก เธอและเขาจึง
ร่วมมือกันวางแผนนี้ขึ้นมาโดยกําหนดให้นายมานพเป็นแพะ และมานพก็เขาก็ยืนยัน
ทันทีว่านายสมัยและนายชลอเป็นคนๆเดียวกัน หลังจากได้ดูรูปสเก็ตช์ 

ตัดไป 

ฉาก 24 ภายใน / เรือนจํา / กลางวัน 

ตัวละคร พุ่มรัก)VO( / ร.ต.ต.ธนู / มานพ 

- ร.ต.ต.ธนูนํารูปถ่ายของชลอไปให้มานพดู  
ตัดไป 

ฉาก 25 ภายใน / บ้านของครอบครัวคลาฟต์ / กลางวัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



130 
 

ตัวละคร พุ่มรัก / สารวัตรสามิต / ร.ต.ต.ธนู / ร.ต.ต.สมศักดิ์ / ธัญญา 

- แม่ของเด็กมีสีหน้าไม่เชื่อ เพราะเธอเชื่อว่าครูมะลิรักเด็กจริงๆ และไม่มีทางฆ่าเด็กได้ลง
แน่ๆ พุ่มรักเองก็เชื่ออย่างนั้น เขาจึงสืบหาที่อยู่ของครูมะลิและพบความจริงอีกอย่าง ง 

- ร .ต.ต.สมศักดิ์ส่งโทรศัพท์ที่มีน้องพลอยอยู่ในสายให้กับธัญญ่า  
- น้องพลอยยังไม่ตาย เธออยู่กับครูมะลิมาตลอดห้าปี เพราะครูมะลิต้องการตัวเด็กจึงทําที

ว่าฆ่าเด็กไปแล้ว 
ตัดไป 

ฉาก 26 ภายใน / ห้องประชุม / กลางวัน 

ตัวละคร  พุ่มรัก / สารวัตรสามิต / เฉ / ร.ต.ต.สมศักดิ์ 

- ร.ต.ต.สมศักดิ์นําหนังสือพิมพ์มาให้พุ่มรัก ในหน้าหนังสือพิมพ์เช็กชั่นบ้านและที่ดินมี

ข้อความว่า 

  พุ่มรัก พร็อพเพอร์ตี 

  ขายฟาร์มเลี้ยงแพะบนที่ดิน7ไร่ ตําบลจันทร์แรม 

  สนใจติดต่อ มะลิ-สมัย หมายเลขโทรศัพท์... 

ตัดไป 

ฉาก 27 ภายใน / ห้องประชุม /กลางวัน)ต่อเนื่อง( 

ตัวละคร พุ่มรัก / สารวัตรสามิต / เฉ / ร.ต.ต.สมศักดิ์ / ร.ต.ต.ธนู  

- ร .ต.ต.ธนูนํากล่องเอกสารเข้ามาในห้องประชุม  
- พุ่มรักเปิดกล่องเอกสารออกเห็นการ์ดที่คนเลี้ยงแพะส่งมามีข้อความพิมพ์ดีดว่า “ซอย

ย่อย1” 
จอดํา ตัวหนังสือขึ้น จบ 

คดีแพะหมายเลขสี่       

บทประพันธ์   วินทร์ เลียววารินทร์  

บทโทรทัศน์   มณีรัตน์ ไชยทัพ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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............................................................................................................................. ................. 

 

ฉาก 1   สถานที่  ภายนอก / ในซอย / กลางคืน 

ตัวละคร  จันทร์แรม / คนร้าย  

( ภาพ Stock shot ท้องฟ้าตอนกลางคืน พระจันทร์ลอยอยู่ )  

) ภาพ Tack เท้าจันทร์แรมเดิน มีเท้าอีกคู่เดินตาม ( 

) CU ใบหน้าจันทร์แรมเหลือบมองด้านหลัง ( 

) MS ข้ามไหล่คนร้ายเห็นจันทร์แรมเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้น ( 

) จันทร์แรมหันกลับไปมองด้านหลัง ( 

) แทนสายตาจันทร์แรม เห็นว่าไม่มีใครเดินตาม ( 

) CU หน้าจันทร์แรมเธอถอนหายใจโล่งอก ( 

) 2Shot ภาพด้านข้างจันทร์แรมเผชิญหน้าคนร้ายร่างสูง ( 

) ECU  มือคนร้ายนําผ้าโปะเข้าท่ีจมูกของเจันทร์แรม ( 

) MS จันทร์แรมดินขัดขืนอย่างรุนแรง ( 

จันทร์แรม ช่วยด้วย พุ่มรักช่วยด้วย!! 

ตัดไป 

 

ฉาก 2   สถานที่  ภายใน / ห้องประชุม / กลางวัน 

ตัวละคร  พุ่มรัก / สารวัตรสามิต / เฉ 

( MS พุ่มรักนั่งหลับบนเก้าอ้ี ตกใจตื่น ( 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



132 
 

พุ่มรัก  จันทร์แรม!!! 

( 2 shot สารวัตรสามิตและเฉหันมองพุ่มรัก ) 

( MCU พุ่มรักท่ีเหงื่อชุ่มราวกับฝันร้าย ) 

สารวัตรสามิต (น้ําเสียงเป็นห่วง) ไอ้เสี่ยว เป็นไรรึเปล่า? 

พุ่มรัก  เปล่าๆ ไม่เป็นไร เดี๋ยวกูมานะ ปวดเยี่ยว 

( พุ่มรักลุกจากเก้าอ้ีแล้วเดินออกจากห้องประชุมไป ) 

  ( สารวัตรสามิตมองตามด้วยความเป็นห่วง ) 

ตัดไป 
 

 
ฉาก 3   สถานทื่  ภายใน / ห้องประชุม / ต่อเนื่อง 

ตัวละคร   พุ่มรัก / สารวัตรสามิต / เฉ / ร.ต.ต.สมศักดิ์ / ร.ต.ต.ธนู 

) ทุกคนนั่งอยู่ในห้องประชุม ร.ต.ต.สมศักดิ์เริ่มบรรยาคดีจากแฟูมข้อมูล ( 

ร .ต.ต.สมศักดิ์  คดีนี้เป็นคดีที่สี่ที่คนเลี้ยงแพะส่งมาให้เรา  
คนร้ายจับเด็กหญิงคนหนึ่งไปเรียกค่าไถ่ ปรากฏว่าเมื่อพ่อแม่เด็ก
จ่ายเงินแล้ว เด็กกลับถูกฆ่าตาย 

( ร.ต.ต.สมศักดิ์ยื่นรูปถ่ายของเด็กหญิงให้ทุกคนในห้องดูจนถึงมือของพุ่มรัก ) 

ร.ต.ต.สมศักดิ์ เด็กหญิงคนนี้ชื่อว่า พลอย 

) Pan  ไปหาเฉที่นั่งข้างพุ่มรัก ก่อนจะส่งรูปในมือให้เฉที่นั่งอยู่ข้างๆ ( 

ร.ต.ต.สมศักดิ์ ที่บ้านของเด็กทําธุรกิจค้าพลอย ครอบครัวนี้ฐานะดีมาก เมื่อเด็ก

ถูกคนร้ายจับไปเรียกค่าไถ่ พ่อแม่ก็ยอมจ่าย แต่เมื่อจ่ายเงินไปแล้ว

ไม่ได้เด็กคืน จึงแจ้งความ ผ่านไปเพียงสองวันตํารวจก็จับคนร้ายได้ 

  พุ่มรัก  รู้ได้ไงว่าเป็นคนร้ายตัวจริง? 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ร.ต.ต.สมศักดิ์ พบหลักฐานสําคัญหลายอย่างครับ 

ทั้งปืนพก มีด เชือกเปื้อนเลือดที่ภายหลังตรวจแล้วตรงกับเลือด

ของเด็ก 

( พุ่มรักหยิบรูปถ่ายหลักฐานจากแฟ้มคดีขึ้นมาดู ) 

( ร.ต.ต.ธนูน ารูปคนร้ายขึ้นบอร์ด พร้อมกับที่ ร.ต.ต.สมศักดิ์สรุปคดีให้ทีมสอบสวนฟัง ) 

ร.ต.ต.สมศักดิ์ คนร้ายชื่อนายมานพ มัชฌาวงศ์ ตกงานมาสองปีแล้วจึงคิดหาเงิน

ทางลัด 

ที่สําคัญที่สุดก็คือ หนังสือเรียกค่าไถ่มีรอยนิ้วมือแฝงของเขา… 

พุ่มรัก  พูดเป็นภาษาโบราณไปได้ เรียกว่าจดหมายเรียกค่าไถ่ก็ได้มั้ง น้อง

สมศักดิ์ 

ร.ต.ต.สมศักดิ์ มันเป็นหนังสือเรียกค่าไถ่จริงๆครับ! เป็นนิทานเด็กท่ีมี

ภาพประกอบ 

เรื่อง The Jewel Merchant คนร้ายส่งหนังสือนิทานไปให้พ่อแม่

เด็ก 

ขีดเส้นใต้บางประโยคบางคํา เมื่ออ่านรวมกันแล้วก็จะเป็น

ข้อความเรียกค่าไถ่ 

พุ่มรัก  ไหนขอดูหน่อยซิ 

( ร.ต.ต.สมศักดิ์ยื่นรูปถ่ายสามสี่ใบให้พุ่มรัก ) 

( แทนสายตาของพุ่มรักเห็นรูปหนังสือนิทานภาษาอังกฤษที่ถูกขีดใต้ค าแทบทุกหน้า ) 

( CU รับหน้าพุ่มรัก สีหน้างง ) 

ร.ต.ต.สมศักดิ์ มันไม่ได้บอกตรงๆหรอกครับพ่ี แต่เมื่ออยู่ในสถานการณ์นั้นพ่อแม่

ของเด็กก็เข้าใจได้เอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เพราะเด็กไม่ได้กลับบ้านในเย็นวันนั้น  
พุ่มรัก  ไหนสมศักดิ์แปลข้อความที่ขีดเส้นใต้ให้ฟังหน่อยซิ 

สารวัตรสามิต (ยิ้มแซว) อ้าว! ไอ้เสี่ยวอ่านไม่ออกเหรอ นึกว่ามึงเชียวชาญ

ภาษาอังกฤษซะอีก 

พุ่มรัก อังกฤษตรางูน่ะสิ! มึงก็รู้ว่าภาษาอังกฤษของกูเยี่ยมแค่ไหน รู้อยู่

ไม่ก่ีคํา…. 

โอ เยส ไอ แอม สปีค อิงลิซ กู๊ด 

ไอ เลิฟ ยู, ไอ มิส ยู, มาย ดาร์ลิง 
ฮ่วย! เว่าแล่วเมือยอีหลีโว้ย!! (ภาษาอีสาน) 

( ทุกคนในห้องประชุมหัวเราะกับท่าทางของพุ่มรัก ) 

( ร.ต.ต.สมศักดิ์อ่านข้อความที่ถูกขีดเส้นใต้ ) 

สารวัตรสามิต แล้วพ่อแม่เด็กจ่ายเงินคนร้ายยังไง? 

ร.ต.ต.สมศักดิ์ คนร้ายส่งแผนที่ที่นัดทิ้งเงินให้พ่อแม่เด็กเป็นแผนที่ของสวนสนุก 

บอกตําแหน่งที่ทิ้งเงินคือที่ปราสาทแม่มด  

พุ่มรัก  ได้ทําการตรวจสอบแผนที่ ที่คนร้ายส่งมารึเปล่า 

ร.ต.ต.สมศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญพิสูจน์ลายมือยืนยันแล้วครับว่า ลายมือบนแผนที่นั้นเป็น

ของนายมานพจริง  

พุ่มรัก  แปลก...ตกลงตํารวจพบศพเด็กรึเปล่า? 

ร.ต.ต.สมศักดิ์ ไม่พบครับ แต่จากหลักฐานรอยเลือดบนอาวุธ ก็สันนิษฐานว่าเด็ก

ตายและถูกทําลายศพไปแล้ว 

( ร.ต.ต.ธนูน ารูปหลักฐานขึ้นบอร์ด ) 

ร.ต.ต.สมศักดิ์ ตํารวจพบเสื้อผ้าเปื้อนเลือดของเด็กในตึกแถวห้องหนึ่งไม่ไกล 

จากบ้านของนายมานพ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เชื่อว่าเป็นที่กักขังเด็ก มีหนังสือนิทานสองสามเล่ม ที่ตรวจดูแล้ว

พบรอยนิ้วมือแฝงของนายมานพเช่นกัน 

พุ่มรัก  ตํารวจตามพบร่องรอยเด็กในตึกแถวนั้นได้ไง? 

ร.ต.ต.สมศักดิ์ มีพลเมืองดีโทร.ไปแจ้งตํารวจว่าได้ยินเสียงเด็กร้องจาก 

ตึกแถวห้องนั้นและเห็นนายมานพออกมาจากห้องแถวหลังนั้น พอ

ตํารวจไปก็เลยพบหลักฐานครับ 

( ภาพกว้าง ร.ต.ต.สมศักดิ์ยื่นรูปถ่ายสถานที่เกิดเหตุให้พุ่มรัก ) 

พุ่มรัก  แล้วนายมานพว่ายังไงบ้างพอโดนจับ? 
ร.ต.ต.สมศักดิ์ เขาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา  

 (fade down เสียงลง) แต่ด้วยหลักฐานที่แน่นหนา 

นายมานพก็ถูกศาลตัดสินประหารชีวิต 

) CU หน้าพุ่มรัก ( 

พุ่มรัก  (คิดในใจ) คนร้ายจะทํางานทั้งหมดคนเดียวนี่ได้ไงวะ? 

ร.ต.ต.สมศักดิ์ แต่ได้รับการลดหย่อนโทษเหลือติดคุกตลอดชีวิตครับ 

ร.ต.ต.ธน ู (ส่ายหัว พูดด้วยน้ําเสียงไม่เข้าใจ) แล้วทําไมต้องฆ่าเด็กด้วย 

สารวัตรสามิต เราต้องคุยกับเขา เราควรแบ่งงานกันนะ 

สมศักดิ์ ตรวจสอบข้อมูลกับคนรอบตัวของนายมานพ 

ธนู ไปตรวจโรงเรียนนานาชาติที่เด็กเรียน 

ผม พุ่มรัก กับเฉ จะไปหานักโทษที่คุก 

พุ่มรัก  (วันทยาหัตถ์ ยียวน) ครับผม! ทั่นศาลาวัด 

ตัดไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉาก 4   สถานที่  ภายใน / เรือนจ า(ห้องสนทนา) / ต่อเนื่อง 

ตัวละคร พุ่มรัก / สารวัตรสามิต / เฉ / มานพ 

( เปิดภาพผ่านไหล่ของมานพ เห็นภาพพุ่มรัก สารวัตรสามิต เฉ นั่งอยู่อีกฝั่งของโต๊ะ ) 

มานพ  พวกคุณกําลังทําอะไร? 

( แทนสายตาของพุ่มรัก ECU ส่วนต่างๆบนใบหน้าของมานพ ) 

สารวัตรสามิต รื้อฟ้ืนคดีของคุณข้ึนมาพิจารณาใหม่ 

( MCU มานพ ) 

มานพ  คุณล้อผมเล่นใช่ไหม? 

สารวัตรสามิต คุณชื่อมานพ มัชฌาวงศ์  

ตกเป็นผู้ต้องหาคดีเรียกค่าไถ่เด็กหญิงคนหนึ่งเป็นเหตุให้ 

เด็กคนนั้นตาย หลักฐานคือจดหมายเรียกค่าไถ่ลายมือคุณพร้อม

รอยนิ้วมือแฝง รวมกับอาวุธเปื้อนเลือดเด็ก และเงินสดที่พ่อแม่เด็ก

จ่ายค่าไถ่ 

มานพ  (ยิ้ม) สารวัตรก็ได้ข้อมูลหมดแล้วนี่…. 

สารวัตรสามิต ใครคนหนึ่งเชื่อว่าคุณไม่ได้ทําเรื่องท้ังหมดนี้ หน้าที่ผมก็คือหาทาง

พิสูจน์ 

แต่ถ้าคุณไม่สามารถให้ข้อมูลที่ดีกว่านี้ คุณก็จบชีวิตในคุกนี่แล้วกัน 

มานพ  (ถอนหายใจ) คุณอยากรู้อะไรครับ 

( MS ด้านข้าง พุ่มรักยื่นรูปถ่ายหนังสือเรียกค่าไถ่ให้มานพดู ) 

พุ่มรัก  คุณเป็นคนทําจดหมายเรียกค่าไถ่นี้? 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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มานพ เปล่าครับ มีคนหลอกให้ผมจับหนังสือเล่มนี้ จนรอยนิ้วมือผม

เปรอะไปทั้งเล่ม แล้วนําไปใช้เรียกค่าไถ่ 

พุ่มรัก  ใครหลอกคุณ? 

มานพ  คนที่สัมภาษณ์ผมตอนไปสมัครงานเมื่อหลายปีก่อน 

พุ่มรัก  ช่วยให้รายละเอียดเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังหน่อย 

มานพ  ช่วงนั้นผมไปนั่งกินเหล้า… 

ตัดไป 

 

ฉาก 5   สถานที่  ภายใน / ร้านเหล้า / กลางคืน 

ตัวละคร  มานพ (V.O) / ชลอ / ตัวประกอบในร้านตามสมควร 

( มานพนั่งอยู่ที่บาร์ในร้านเหล้า มีผู้ชายเดินเข้ามาคุยกับเขา ) 

มานพ (V.O)  ช่วงนั้นผมไปนั่งกินเหล้าที่ร้านใกล้บ้านบ่อยๆ 

วันหนึ่งชายคนหนึ่งก็เช้ามาคุยกับผม 

เขาชื่อ ชลอ เราคุยกันถูกคอ เพราะเขาก็เคยเจอประสบการณ์ตก
งานเหมือนผม 

( ภาพMontage มานพกับชลอนั่งคุยกันที่บาร์ เปลี่ยนชุดไปตามวัน ) 

มานพ )V.O( เราพบกันที่ร้านนั้นสามครั้ง ครั้งสุดท้ายเขาบอกให้ผมไปลอง
สัมภาษณ์งาน 
ที่โรงเรียนกวดวิชาเด็กแห่งหนึ่ง เขาว่าเพื่อของเขาเป็นเจ้าของ 
กําลังอยากได้ผู้ช่วยที่มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับกลาง 

 วันต่อมาผมก็ไปสมัคร 
 

ตัดไป 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉาก 6   สถานที่  ภายใน / โรงเรียนกวดวิชา / กลางวัน(ต่อเนื่อง) 

ตัวละคร  มานพ / มณฑา(ไม่เห็นหน้า) 

( Ocer shoulder มณฑา เห็นมานพยื่นเอกสารสมัครงาน ) 

มานพ (V.O) เจ้าของโรงเรียนกวดวิชาเป็นผู้หญิงขื่อ มณฑา ผมจํานามสกุลไม่ได้

แล้ว แต่ผมจําหน้าได้แน่นอน 

คุณมณฑากําลังเปิดโรงเรียนกวดวิชาขึ้นใหม่ ตั้งอยู่ที่ห้องแถวแห่ง

หนึ่ง ชั้นสองข้างโรงหนังลิโด้ ย่านสยามสแควร์ มันเป็นโรงเรียน

เสริมหลักสูตรเด็กชั้นอนุบาลสอนเป็นภาษาอัง 

กฤษล้วนๆ ครูเป็นฝรั่งแต่คุณมณฑาต้องการคนไทยเป็นผู้ช่วย 

) ECU มือมณฑายื่นหนังสือนิทานหลายเล่มให้มานพ ( 

มานพ (V.O) เธอทดสอบภาษาอังกฤษผมหลายอย่าง ทั้งอ่านนิทานเด็กหลาย

เล่ม รวมทั้งเล่มที่เป็นจดหมายเรียกค่าไถ่ 

) MCU มานพรับกระดาษ ดินสอสี ( 

) ECU มือมานพวาดรูปแผนที่ปราสาทแม่มด  ( 

 มานพ (V.O) หลังจากนั้นเธอก็ให้ผมลองวาดแผนที่ปราสาทแม่มด พระราชวัง

ของเจ้าชายเจ้าหญิง ปุาตามนิทานซึ่งผมมารู้ทีหลังว่ามันเป็นแผน

ที่ของสวนสนุกที่พ่อของเด็กส่งเงินให้คนร้ายตัวจริง 

 ) รับหน้ามานพเดีใจ ยกมือไหว้ขอบคุณ ลุกออกไป ( 

มานพ (V.O) ในที่สุดเธอก็ตกลงรับผมเข้าทํางาน 

เธอบอกให้เริ่มงานเดือนถัดไปเพราะโรงเรียนยังตกแต่งไม่เสร็จ 

ตัดไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉาก 7   สถานที่  ภายนอก / บ้านของมานพ / กลางวัน 

ตัวละคร  มานพ / ต ารวจ 

มานพ (V.O) ผมดีใจที่ชีวิตลงตัวแล้ว แต่ผมก็ไม่ทันได้เริ่มงาน อาทิตย์ต่อมา

ตํารวจก็มาจับผมที่บ้าน 

ตัดไป 

 

ฉาก 8 สถานที ่ ภายใน / เรือนจ า / กลางวัน 

ตัวละคร  พุ่มรัก / สารวัตรสามิต / เฉ / มานพ 

) พุ่มรัก สารวัตรสามิต เฉ นั่งฟังมานพเล่าอย่างตั้งใจ ( 

สารวัตรสามิต  คุณกําลังจะบอกว่าทั้งชลอกับมณฑาเป็นคนเรียกค่าไถ่โดยใช้ 

คุณเป็นหมากตาหนึ่ง? 

มานพ ใช่ ผมนึกเหตุผลอื่นไม่ออก ผมไม่มีศัตรูที่เกลียดผมถึงขั้นจะแกล้ง

กันได้ขนาดนี้ 

สารวัตรสามิต สถานที่ขังเด็กเป็นตึกแถวใกล้บ้านคุณ… 

มานพ  ผมไม่เคยไปที่นั่น 

พุ่มรัก  แต่ตํารวจพบหลักฐานหนังสือเด็กท่ีมีรอยนิ้วมือของคุณอยู่ที่นั้น 

มานพ หนังสือพวกนั้นก็คือหนังสือที่ผมเคยจับตอนไปสมัครงาน 

ที่โรงเรียนปลอมนั่น คนร้ายวางแผนมาตั้งแต่แรกให้ผมเป็นแพะรับ

บาป ผมไม่เคยเห็นหน้าเด็กคนนั้นด้วยซ้ําไป 

ผมเป็นชาวมังสวิรัติ ไม่กินเนื้อสัตว์ อย่าว่าแต่ฆ่าคนเลย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แล้วถ้าผมเป็นคนร้ายจริงทําไมผมอุตส่าห์กําจัดศพเด็กแล้ว 

แต่กลับทิ้งหนังสือที่มีรอยนิ้วมือตัวเองไว้ 

พวกคุณไม่คิดเหรอว่าหลักฐานมันแน่นเกินไป! 

พุ่มรัก  เรื่องนี้คุณบอกตํารวจหรือเปล่า 

มานพ  ผมบอกไปแล้ว ตํารวจไปตรวจสอบ แต่ไม่มีโรงเรียนกวดวิชานั้น 

จึงหาว่าผมโกหกและไม่สืบต่อ 

พวกเขาว่าหลักฐานทุกอย่างเพียงพอให้เอาผิดผมแล้ว 

พุ่มรัก  ชลอคนนั้นมีรูปพรรณหรือจุดสังเกตอะไรไหม? 

มานพ  (นิ่งคิด) เขาถนัดซ้าย 

สารวัตรสามิต ตํารวจไม่ได้ทําการสเก็ตช์ภาพชลอกับมณฑาหรอกเหรอ? 

มานพ  ไม่ครับ ตํารวจเชื่อว่าผมเป็นคนร้ายแต่แรกแล้ว 

สารวัตรสามิต เราจะส่งคนมาให้คุณดูภาพอาชญากรท่ีอาจเป็นคนร้าย ถ้าไม่มีเรา

ก็จะทําการสเก็ตช์ภาพ 

( พุ่มรัก สารวัตรสามิต ออกจากห้องไป 

( Over soulder เฉเห็นมานพนั่งอยู่ ) 

( รับหน้าเฉเฉหันกลับไปมองมานพ ) 

( เฉเดินออกจากห้อง ) 

ตัดไป 

 

ฉาก 9  สถานที ่ ภายใน / ห้องประชุม / กลางวัน(ต่อเนื่อง) 

ตัวละคร    พุ่มรัก / สารวัตรสามิต / เฉ / ร.ต.ต.สมศักดิ์ / ร.ต.ต.ธนู 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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) สารวัตรสามิตเปิดประตูห้องประชุมแล้วเดินนําเข้ามา ( 

ร.ต.ต.ธนู เป็นไงบ้างพ่ี คุยกับนักโทษมา 

พุ่มรัก  ก็ดี นายมานพยืนยันว่าเขาไม่ผิด 

ร.ต.ต.ธนู พ่ีเชื่อที่เขาพูดไหม? 

พุ่มรัก  เขาพูดจริง หน้าตาของเขาไม่โกหก 

ร.ต.ต.ธนู หน้าตาไม่โกหกยังไงครับ? พ่ีดูคนโกหกออกเหรอ 

พุ่มรัก ดูออกบ้าง พ่ีทํางานนี้มาหลายปี พอมีประสบการณ์ ก็ถ้าคนที่คิด

อย่างพูดอย่าง มองให้ดีก็จะมองออก 

เพราะกล้ามเนื้อใบหน้ามันสัมพันธ์กับอารมณ์  

สารวัตรสามิต (หัวเราะ) ไอ้เสี่ยวมั่วรึเปล่า? 

ร.ต.ต.สมศักดิ์ พ่ีพุ่มรักไม่ได้มั่วหรอกครับ จริงๆแล้วมันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่ง ที่

ฝรั่งศึกษามานานแล้ว 

เรียกว่า ไมโครเอ็กซเพรสชัน 

สารวัตรสามิต สมศักดิ์มั่วรึเปล่า? 

พุ่มรัก สมศักดิ์ไม่ม่ัวหรอก เจ้านี่อ่านหนังสือเยอะ เหมือนพวกอาจารย์

มากกว่าตํารวจอีก 

สารวัตรสามิต (ส่ายหน้าไม่เชื่อ) พวกมึงสองคนช่วยกันเข้าไป ไหนสมศักดิ์ 

ลองทายใบหน้าของพุ่มรักให้ฟังหน่อยซิ อยากรู้ว่าทางวิทยาศาตร์ 

น้ําหน้า 

เอ้ย! ใบหน้าของพุ่มรักเป็นคนเจ้าชู้รึเปล่า 

ร.ต.ต.สมศักดิ์ ผมทายไม่ได้หรอกครับ การทายแบบนี้เป็นของจีน เรียกว่า เซี่ยง

เมี่ยน มันเป็นคนละเรื่องกัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ไมโครเอ็กซเพรสชันเป็นการทายว่าพูดจริงรึโกหกจากการ

แสดงออกทางใบหน้า เช่น เฉ อาจยิ้มท้ังที่กําลังโกรธ ความโกรธ

นั้นจะเผยออกมาตามมุมต่างๆ 

ของใบหน้า แวบเดียวโดยที่ เฉ ไม่อาจปิดได้ บางทีในเวลาสั้นกว่า

หนึ่งวินาทีอีก 

( รับหน้า งง ) 

เฉ  ผมไม่ได้โกรธ 

ร.ต.ต.สมศักดิ์ (ยิ้มเอ็นดู) พ่ียกตัวอย่างเฉยๆน่ะเฉ 

สารวัตรสามิต แล้วใครจะเห็นในเวลาสั้นๆแบบนั้น 

ร.ต.ต.สมศักดิ์ ปกติก็ศกึษาจากภาพสโลว์โมชันครับ 

สารวัตรสามิต งั้นไอ้เสี่ยวก็มั่ว มันมองภาพช้าไม่ได้ 

พุ่มรัก กูไมได้ใช้แค่การมองโว้ย กูใช้หัวใจสัมผัสด้วย เลยอ่านออก (จับที่

หัวใจ ทําท่าตลกๆ) 

สารวัตรสามิต (ส่ายหน้า ยิ้มๆ) เฮ้อ! เถียงข้างๆคูๆไปเรื่อย 

พุ่มรัก เออน่า สรุปคือท่าทางนายมานพนั่น ไม่ใช่คนที่สามารถฆ่าเด็ก

น่ารักๆแบบนั้นได้หรอก 

เฉ  เขาไม่ตบยุงเจ็ดครั้ง 

พุ่มรัก  มึงว่าอะไรนะ? 

เฉ ตอนที่พวกพ่ีคุยกัน ยุงบินมาเกาะเขา แต่เขาไม่ตบ ปัดมันออกไป

ตั้งเจ็ดครั้ง 

พุ่มรัก  งั้นที่ว่าเขาเป็นชาวมังสวิรัติก็น่าจะจริง 

ร.ต.ต.ธน ู พ่ีพุ่มรักจะทํายังไงต่อ? 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



143 
 

พุ่มรัก เช็กข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนกวดวิชาปลอมนั่น แล้วก็ไปคุยกับพ่อ

แม่เด็ก 

ร.ต.ต.ธน ู เรื่องโรงเรียนนั่น ผมไปจัดการก็แล้วกัลล์ 

พุ่มรัก (จุ๊ปาก ส่ายหน้า) น้องแอร์โรว์ น้องเกือบจะน่ารักแล้วนะถ้ามึง 

เอ้ย! น้องลดความกวนตีนลงบ้าง 

ร.ต.ต.ธน ู ครับพ่ี ผมจะเปลี่ยนรองเท้าให้มันหนักข้ึนจะได้กวนยากขึ้นดีมั้ย

ครับ? 

พุ่มรัก  กูว่าตัดตีนทิ้งเลยจะดีกว่าว่ะ 

ร.ต.ต.ธน ู ผมรีบไปดีกว่า เดี๋ยวอยู่นานๆจะโดนตบเอา  

( ร.ต.ต.ธนูออกจากห้องประชุมไป ) 

พุ่มรัก  (หันไปพูดกับสารวัตรสามิต) นับวันลูกน้องมึงจะกวนตีนมากข้ึน

เรื่อยๆนะ 

สารวัตรสามิต (หัวเราะ) กูว่ามันก็ติดมาจากมึงนั่นแหละ ไอ้เสี่ยว! 

ตัดไป 

 

 

ฉาก 10  สถานที่  ภายใน / ห้องประชุม / กลางวัน(ต่อเนื่อง) 

ตัวละคร   พุ่มรัก / สารวัตรสามิต / เฉ / ร.ต.ต.สมศักดิ์  

) พุ่มรักยืนดูรูปหลักฐานบนบอร์ด เฉ นั่ง อ่านแฟูมคดี ( 

) ร.ต.ต,สมศักดิ์เปิดประตูห้องประชุมเข้ามา ( 

ร.ต.ต.สมศักดิ์ ผมได้เรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติแล้วนะครับ 

พุ่มรัก  เอ้อ! ดีๆ เด็กถูกจับไปได้ยังไงล่ะ? 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ร.ต.ต.สมศักดิ์ ปกติแม่ไปรับเด็กท่ีลานจอดรถในโรงเรียนตรงเวลา 

แต่วันนั้นไปรับช้าราวสิบนาที 

แต่รอเท่าไหร่เด็กก็ยังไม่มาขึ้นรถเมื่อไปสอบถามครู ครูบอกว่าตัว

แม่เด็กรับเด็กไปแล้วไง 

พุ่มรัก  คนร้ายมารับเด็ก? 

ร.ต.ต.สมศักดิ์ ใช่ครับ ขับรถเหมือนรถของแม่เด็กทุกประการ ทั้งสีและปูาย

ทะเบียน กระจก ติดฟิล์มมืด  

พุ่มรัก  นี่แสดงว่าคนร้ายต้องไปเฝูาสังเกตท่ีโรงเรียนสักระยะหนึ่ง 

แล้วมีใครเห็นคนที่มีท่าทางผิดปกติบ้างมั้ย? เช่นนั่งรอนานๆ 

ร.ต.ต.สมศักดิ์ ไม่มีครับ โรงเรียนแบ่งเป็นโซน โซนภายในเป็นโรงเรียน คน

ภายนอกเข้าไปไม่ได้ ยกเว้นทําบัตรผ่าน  

พุ่มรัก  ต้องท าบัตรเลยรึ! ค่าเทอมเท่าไหร่กัน แพงมั้ย? 

สารวัตรสามิต (ยิ้มบางๆ) ถามไปทําไม 

พุ่มรัก  เผื่อว่ามีลูกจะได้ส่งไปเรียน ภาษาอังกฤษจะได้ดี 

ร.ต.ต.สมศักดิ์ ค่าเล่าเรียนปีละครึ่งล้านครับ 

พุ่มรัก  บาทหรือกีบ? 

ร.ต.ต.สมศักดิ์ (ไม่ตอบ ยิ้ม) 

พุ่มรัก  ฮ่วย! เงินห้าแสนส่งเด็กบ้านเราได้ทั้งหมู่บ้าน จนถึงมหาวิทยาลัย

เลยนะ 

ร.ต.ต.สมศักดิ์ (ยิ้ม) ผมได้โทร.คุยกับเจ้านายเก่าของนายมานพด้วยนะครับ... 

 เหตุผลที่เลิกจ้างนายมานพเพราะเขาไม่ปรับตัวให้ทันกับ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 โลกภายนอกเขาไม่คิดจะยกระดับตัวเองเลย จึงตามเพ่ือนร่วมงาน

ไม่ทัน เจ้านายเขาแต่ก็จ้างต่อไปไม่ไหว 

สารวัตรสามิต น่ากลัว นี่เป็นฝันร้ายของมนุษย์เงินเดือนทั้งหลาย.... 

พุ่มรัก  มึงกลัวทําไม? ไม่มีใครเอามึงออกหรอก ต่อให้ทํางานแย่แค่ไหน 

สารวัตรสามิต นี่คือข้อดีของระบบราชการ 

พุ่มรัก  ข้อเสียต่างหาก มีอย่างที่ไหน ทํางานซุ่ยๆ แทนที่จะไล่ออกกลับ

ส่งไปสํารองราชการ ตบยุงพลางๆ ได้เงินเดือนด้วย แล้วก็กลับมา

ได้อีกถ้าเส้นใหญ่พอ บ้านเมืองเราถึงได้เละอย่างทุกวันนี้ 

สารวัตรสามิต ด่าดี 

พุ่มรัก  ก็สมควรด่าหรือเปล่าเล่า? 

สารวัตรสามิต (หันไปพูดกับลูกน้อง) เอ้า! สมศักดิ์ว่าต่อไปซิ 

ร.ต.ต.สมศักดิ์ เจ้านายเก่าของนายมานพบอกว่าฟางเส้นสุดท้าย 

ที่เขาเลิกจ้างนายมานพ (fade down เสียง) 

ก็คือนายมานพมีปัญหาไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษให้ลูกค้า 

ชาวต่างชาติเข้าใจได้ ทําให้เสียลูกค้าไป 

พุ่มรัก (คิดในใจ)สมมุติว่านายมานพบริสุทธิ์จริง คนเลี้ยงแพะรู้ได้ไงว่าเขา

เป็นแพะ 

มันต้องมีจุดหนึ่งที่ทําให้เขาเชื่อแบบนั้นได้ 

ร.ต.ต.สมศักดิ์ (fade in เสียง) สรุปก็ตือ ภาษาอังกฤษของนายมานพไม่ได้ดี 

ขนาดจะเลือกนิทานมาแต่งเป็นจดหมายเรียกค่าไถ่แบบนี้ได้ 

สารวัตรสามิต มึงคิดว่าเขาเป็นแพะจริงหรือเปล่า 

พุ่มรัก  เป็นไปได้สูง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สารวัตรสามิต เพราะอะไร? 

พุ่มรัก มึงคิดว่าแปลกมั้ยที่คนเรียกค่าไถ่เขียนจดหมายเรียกค่าไถ่ ด้วย

ลายมือซึ่งภายหลังพบว่าตรงกับลายมือของคนร้าย 

ทุกประการ ส่วนหนังสือที่มีรอยนิ้วมือของเขาเปรอะไปหมด นาย

มานพคนนี้มีการศึกษาไม่ได้โง่ 

หากเขาเป็นคนร้ายจริง เขาจะไม่รู้เชียวเหรอว่ามันมัดตัวเขาได้

 นายมานพพูดถูกอย่างหนึ่ง หลักฐานมันมากเกินไป! 

( ทุกคนเงียบ คิดตามที่พุ่มรักพูด ) 

สารวัตรสามิต จุดอ่อนคดีนี้คือ ทําไมคนร้ายต้องทําอะไรซับซ้อนขนาดนี้ ทําไม

ต้องส่งหนังสือเรียกค่าไถ่ ทําไมไม่ส่งข้อความธรรมดา 

พุ่มรัก เพราะคนร้ายต้องการให้ตํารวจจับใครซักคนไปลงโทษแทน 

เพราะคดีปิดไปทําให้ตํารวจไม่ตามคนอ่ืน ที่กูสงสัยอีกเรื่องก็คือ

ใครเป็นคนโทร.ไปแจ้งตํารวจว่ามีหลักฐานในตึกแถวนั้น? 

ร.ต.ต.สมศักดิ์ ไม่มีบันทึกในแฟูมเลยครับ 

พุ่มรัก  อืม! คดีนี้มีกลิ่นทะแม่งๆ 

ตัดไป 

 

 

ฉาก 11  สถานที่  ภายใน / ห้องประชุม / กลางวัน(ต่อเนื่อง) 

ตัวละคร   พุ่มรัก / ร.ต.ต.ธนู 

( พุ่มรักนั่งอ่านเอกสารในห้องประชุม ) 

( ร.ต.ต.ธนูเคาะประตูห้องแล้วเปิดเข้ามา ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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พุ่มรัก  ไง! น้องแอร์โรว์ที่รัก ไปเที่ยวสยามสนุกมั้ย? 

ร.ต.ต.ธน ู ดูสาวๆ เพลินไปเลยครับ 

พุ่มรัก  มิน่าล่ะ! ถึงรีบอาสาไปทํา 

ร.ต.ต.ธน ู ล้อเล่นน่าพ่ี แหม่ผมไปทํางานนะครับ ไม่ใช่ไปเที่ยว 

พุ่มรัก  รู้น่า ได้ความยังไงบ้าง? 

ร.ต.ต.ธน ู ผมถามยามที่อยู่ในตึกนั้น แกทํางานที่นั่นมานาน แกบอกว่าจํา

โรงเรียนนั่นได้ 

โรงเรียนนั้นตกแต่งภายในได้สองวันคนงานก็หายไป 

เพราะคนจ้างยกเลิกงานกลางคัน 

โรงเรียนก็ไม่เคยเปิด แกบอกให้ผมไปติดต่อสํานักงานเช่า 

คนในสํานักงานเช่าบอกว่าไม่เคยเห็นหน้าคนเช่าเพราะตกลงกัน

ทางโทรศัพท์ แล้วโอนเงินเช่าล่วงหน้าสามเดือน แล้วก็หายไป

เฉยๆ 

พุ่มรัก  มีชื่อคนเช่าไหม? 

ร.ต.ต.ธน ู เป็นผู้หญิงชื่อมณฑา จํานามสกุลไม่ได้แล้ว 

พุ่มรัก งั้นนายมานพก็พูดจริง โรงเรียนนั้นอาจเป็นเพียงการจัดฉากหลอก

นายมานพเท่านั้น 

เธอร่วมมือกับผู้ชายคนที่มานพเจอในร้านเหล้า คนร้ายกลุ่มนี้

ทํางานเป็นทีมจริงๆด้วย 

ตัดไป 

 

ฉาก 12  สถานที่  ภายใน / บ้านของครอบครัวคลาฟต์ / กลางวัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตัวละคร  พุ่มรัก / ธัญญา 

( 2shot พุ่มรัก ธัญญ่า ) 

พุ่มรัก  ผมขอคุยกับสามีของคุณธัญญาด้วยได้ไหมครับ? 

ธัญญา  เขาเสียชีวิตแล้วค่ะ เขาเป็นโรคหัวใจ เมื่อเจอเรื่องนี้ก็รับไม่ไหว 

หนึ่งปีหลังจากน้องพลอยตาย เขาก็จากไป 

พุ่มรัก  ผมเสียใจด้วยครับ 

ธัญญา  (ฝืนยิ้มตอบ) 

พุ่มรัก  ผมขอถามคุณบางคําถามที่อาจทําให้คุณ…. 

ธัญญา  ไม่เป็นไร เชิญค่ะ 

พุ่มรัก  สามีคุณมาอยู่เมืองไทยนานแล้วยังครับ 

ธัญญา  เขามาอยู่เมืองไทยสามสิบปีแล้ว เขารักเมืองไทย 

พุ่มรัก  เขามีศัตรูไหมครับ? 

ธัญญา ไม่มีค่ะ นโยบายการทํางานและใช้ชีวิตของเขาคือไม่สร้างศัตรู เรา

ทําการค้าแบบตรงไปตรงมา 

พุ่มรัก  คุณธัญญามีคนใช้ไหมครับ 

ธัญญา  เราไม่มีคนใช้ค่ะ 

พุ่มรัก  คุณยังเก็บห้องของน้องพลอยไว้ไหมครับ 

ธัญญา  (พยักหน้า) 

พุ่มรัก  ถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะขอดู 

ธัญญา  ได้ค่ะ 

ตัดไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉาก 13  สถานที่  ภายใน / ห้องนอนของเด็ก / กลางวัน(ต่อเนื่อง) 

ตัวละคร พุ่มรัก / ธัญญา 

( ธัญญาเปิดประตูห้องออก ) 

( ภาพภายในห้องนอนเด็ก ) 

ธัญญา ใครๆก็บอกให้ฉันอย่าเก็บห้องนี้ไว้อีก มันจะทําให้สลัดอดีตไปไม่ได้ 

แต่ฉันทําไม่ได้หรอกค่ะลูกเป็นชีวิตจิตใจของฉัน 

ฉันยังฝันว่าวันนึงน้องพลอยจะกลับมา 

พุ่มรัก  ผมเข้าใจครับ (หันไปมองรูปเด็กหญิงพลอยบนชั้นวาง) 

ทําไมวันนั้นคุณไปรับเด็กสายครับ? 

ธัญญา ตอนเดินทางไปโรงเรียนวันนั้น มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเฉี่ยวรถฉัน ก็

เลยต้องเจรจาความกัน ทําให้ไปถึงโรงเรียนช้า 

( ECU มือพุ่มรักพุ่มรักหยิบหนังสือนิทาน ) 

  พุ่มรัก  น้องพลอยคงชอบนิทาน… 

ธัญญา  ใช่ค่ะ พ่อของน้อยพลอยซื้อหนังสือพวกนี้มาจากเมืองนอก 

พุ่มรัก ท่าทางน้องพลอยจะชอบมิกกี เมาส์นะครับ ผมเห็นมีสติกเกอร์รูป

มิกกี เมาส์ ติดบนปกเกือบทุกเล่ม 

ธัญญา ใช่ค่ะ แกชอบมาก  

สติกเกอร์พวกนี้ได้มาตอนไปเที่ยวดิสนีย์ เวิร์ลด์ 

พุ่มรัก  ผมขอยืมหนังสือนี้ไปสักเล่มนะครับ 

( รับหน้าธัญญาสีหน้าสงสัย ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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พุ่มรัก ผมมีเพ่ือนคนหนึ่งที่มีปัญหาทางสมอง เขาชอบเรื่องของเด็กๆ ผม

อยากเอาไปเป็นตัวอย่างเพ่ือซื้อให้เขา 

ธัญญา ได้ค่ะ เอาไปหลายๆเล่มเลยก็ได้ 

หนังสือพวกนี้ไม่มีใครใช้แล้ว ถ้าเป็นประโยชน์แก่เขาก็ยินดีค่ะ 

พุ่มรัก  ขอบคุณครับ น้องพลอยอ่านหนังสือพวกนี้ได้แล้วหรือครับ 

ธัญญา  ไม่ได้ทั้งหมดค่ะ แต่ครูสอนพิเศษช่วยเล่านิทานให้น้องพลอยฟัง 

พุ่มรัก  ครูสอนพิเศษชื่ออะไรครับ? 

ธัญญา  ครูมะลิ งามจิตรา ค่ะ สอนน้องพลอยมาตั้งแต่แล็ก 

สนิทกับน้องพลอยมาก น้องพลอยก็รักครูมากแต่ต่อมาครูมิละไป

เรียนต่อที่อเมริกา 

พอกลับมาเธอรู้ข่าวเรื่องน้องพลอยเสียชีวิต ก็ตกใจถึงกับเป็นลม 

ครูมะลิรักน้องพลอยมาก 

ครูมะลิเป็นเหมือนแม่คนที่สองของน้องพลอย 

พุ่มรัก  ครูมะลิอายุมากแล้วยังครับ? 

ธัญญา อายุสามสิบค่ะ เธอเคยแต่งงาน แต่หย่าแล้วไม่มีลูก จึงรักน้อง

พลอยมาก 

พุ่มรัก  ตอนนี้เธออยู่เมืองไทยหรือเปล่าครับ 

ธัญญา  อยู่ค่ะ 

พุ่มรัก ผมขอเบอร์ติดต่อครูมิละได้มั้ยครับ? ผมอยากจะสอบถามเธอ

บางอย่าง 

ธัญญา  เรื่องอะไรคะ? 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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พุ่มรัก คนร้ายใช้รถยนต์แบบเดียวกับของคุณมารับน้องพลอยไป แสดงว่า

คนร้ายคงเฝูาสังเกตน้องพลอยมาพักหนึ่งแล้ว บางทีน้องพลอย

อาจสังเกตเห็นอะไรผิดสังเกตแล้วเล่าให้ครูมะลิฟัง หรืออาจมีเรื่อง

เล้กๆน้อยๆที่รอดหูรอดตาตํารวจไป 

ธัญญา  ตกลงค่ะ 

 ( พุ่มรักส่งโทรศัพท์ให้ธัญญา ) 

 ( พุ่มรักมองไปรอบๆห้อง มองรูปถ่ายของเด็กหลายๆรูป แล้วถอนหายใจ ) 

พุ่มรัก ขอบคุณสําหรับข้อมูลต่างๆนะครับ ผมเสียใจด้วยกับความสูญเสีย
ของคุณ 
และขอโทษด้วยที่ต้องมารื้อฟ้ืนเรื่องนี้ 

ธัญญา (น้ําตาคลอ) หากคนในคุกเป็นแพะจริง ขอให้คุณช่วยเขาออกมา

และจับคนร้ายตัวจริงให้ได้ 

การสูญเสียลูกเป็นสิ่งเลวร้ายที่สุดที่แม่คนหนึ่งจะรับได้ ฉันขอชีวิต

ลูกคืนไม่ได้ แต่ขอความยุติธรรมให้ลูกด้วย 

ตัดไป 

 

ฉาก 14  สถานที่  ภายใน / ร้านกาแฟ / กลางวัน 

ตัวละคร  พุ่มรัก / ครูมะลิ  

( MCU พุ่มรักนั่งอยู่ในร้านกาแฟรอครูมะลิ ) 

( Over shoulder พุ่มรักเห็นฃครูมะลิเดินเข้ามา ) 

ครูมะลิ  ขอโทษนะคะ ใช่คุณพุ่มรักหรือเปล่าคะ 

พุ่มรัก  ใช่ครับ คุณมะลิใช่มั้ยครับ เชญินั่งก่อนครับ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ครูมะลิ ขอบคุณค่ะ ขอโทษด้วยที่ฉันมาช้านะคะ พอดีฉันหาร้านไม่เจอน่ะ

ค่ะ 

พุ่มรัก  ไม่เป็นไรครับ ผมต้องขอโทษมากกว่าที่ต้องรบกวนคุณให้มาที่นี่ 

จริงๆให้ผมไปหาคุณที่บ้านก็ได้นะครับ 

ครูมะลิ (อึกอักเล็กน้อย) เอ่อ! ไม่เป็นไรค่ะ นัดที่นี่ดีแล้ว ที่บ้านไม่ค่อย

สะดวกเท่าไหร่ 

ว่าแต่คุณพุ่มรักต้องการทราบอะไรบ้างคะ 

พุ่มรัก ผมอยากรู้หลายเรื่องเกี่ยวกับน้องพลอย อะไรที่อาจหลงหูหลงตา

ไป 

ครูมะลิ  เรื่องอะไรคะ 

พุ่มรัก  คุณมะลิสอนพิเศษน้องพลอยนานกี่ปีครับ 

ครูมะลิ ตั้งแต่น้องพลอยอายุขวบครึ่งค่ะ เธอเป็นเด็กฉลาดมาก ชอบฟัง

นิทานวันละสี่ห้าเรื่อง 

พุ่มรัก  เธอเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงเรียนให้คุณฟังไหมครับ? 

ครูมะลิ  เล่าค่ะ เรื่องเพ่ือนๆของเธอ ครูแต่ละคน กิจกรรมต่างๆ 

พุ่มรัก ช่วงหกเดือนก่อนเกิดเหตุการณ์นั้น เธอเล่าว่ามีอะไรผิดปกติไหม

ครับ? 

ครูมะลิ  น้องพลอยไม่ได้เล่าว่าเจอสิ่งผิดสังเกตเลยค่ะ… 

(ครุ่นคิด)…แต่มีวันหนึ่งราวห้าเดือนก่อนเกิดเหตุ 

น้องพลอยเล่าว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาคุยกับเธอ 

พุ่มรัก  (ตื่นเต้น) คุยเรื่องอะไรครับ? 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ครูมะลิ ก็ถามน้องพลอยว่าเรียนชั้นไหน พ่อแม่มารับกี่โมง ชอบกินขนม

อะไร 

พุ่มรัก น้องพลอยเล่าหรือเปล่าว่าผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไร? เป็นผู้ปกครอง

หรือว่าครูในโรงเรียน? 

ครูมะลิ เธอไม่รู้ค่ะ (น้ําตาคลอ)… 

ฉันน่าจะเฉลียวใจแล้วว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากล ไม่นึกเลย

ว่า….. 

พุ่มรัก ไม่ใช่ความผิดของคุณหรอกครับ คนร้ายทํางานเป็นทีม และ

วางแผนละเอียดมาก 

ครูมะลิ  ฉันรักน้องพลอยเหมือนลูกของฉันเอง 

พุ่มรัก  ครับ ผมเข้าใจ (นิ่งไปซักครู่) 

ได้ยินว่าคุณไปเรียนต่อที่ต่างประเทศหรือครับ? 

ครูมะลิ ค่ะ ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเพซ ที่นิวยอร์ก ด้าน Early 

Childhood Administation 

เกี่ยวกับเด็กเล็กค่ะ จบแล้วก็กลับมา แล้วก็ได้รู้ข่าวของน้องพลอย 

ทีท่ําให้ฉันเสียใจที่สุดในชีวิต 

ตัดไป 

 

ฉาก 15  สถานที่  ภายใน / ห้องประชุม / กลางวัน(ต่อเนื่อง) 

ตัวละคร  พุ่มรัก/ สารวัตรสามิต / เฉ / ร.ต.ต.สมศักดิ์ / ร.ต.ต.ธนู 

) ทุกคนนั่งอยู่รอบโต๊ะประชุมเพ่ือรายงานความคืบหน้าประจําวัน (  

) ภาพ Montage เป็นภาพที่ทุกคนประชุมกันไปเรื่อยๆ ( 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สารวัตรสามิต ตอนนี้เราต้องตามหาตัวมณฑาคนนี้ให้ได้  
( พุ่มรักหันมองเฉซึ่งก าลังก้มหน้าอ่านหนังสือ 

พุ่มรัก  ดูอะไรอยู่ เฉ? 

( เฉยื่นหนังสือนิทานเล่มที่พุ่มรักยืมมาจากบ้านของธัญญา คลาฟต์ ) 

พุ่มรัก  มึงอ่านภาษาอังกฤษออกเหรอ? 

เฉ  เปล่า ดูแต่รูป 

พุ่มรัก  กูว่าแระเชียว 

ร.ต.ต.ธน ู ทําไมพ่ีพุ่มรักคิดว่าเฉอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกล่ะ เขาอาจจําศัพท์

ในพจนานุกรมได้ทั้งเล่มนะพ่ี 

พุ่มรัก ก็จริง แต่ถึงคุณท่องบาลีได้หมด ก็ไม่ได้แปลว่าจะเข้าใจ

พระไตรปิฎกนี่ครับ? 

ถ้าภาษาอังกฤษง่ายขนาดนั้น ปุานนี้ผมก็มีเมียเป็นฝรั่งไปแล้วสิ

ครับน้องแอร์โรว์ 

ร.ต.ต.ธน ู อ้าว! แล้วแหม่มสองสามคน 

ที่ผมเห็นพี่คุยด้วยไม่ใช่เมียหรอกเหรอ? 

เห็นคุยกันสนิทสนมเหลือเกิน 

พุ่มรัก ฮ่วย! คุยกันบ่รู้เรื่องหรอก แต่ไม่ว่าผู้กหญิงชาติไหน เจอความหล่อ

ของผมเข้า ก็ละลายทั้งนั้น 

ร.ต.ต.ธน ู โอ้โฮ้! ถึงขนาดละลายเลยเหรอครับ 

พุ่มรัก  คนมันฮ็อตน่ะ เข้าใจมั้ย? 

สารวัตรสามิต รู้จักคํานี้ด้วย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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พุ่มรัก หนอย! ดูถูก กูพูดอังกฤษยาวๆไม่ได้ แต่แค่นี้ไม่เป็นปัญหาหรอก

น่า 

ตํารวจ สน. นี้เก่งภาษาอังกฤษท่ีไหนล่ะ 

)หันไปพูดกับร.ต.ต.ธนู( 

ครั้งนึงฝรั่งคนนึงมาแจ้งความบอกว่แฟนหาย 

สามิตก็บอกลูกน้องให้ไปตามหาแฟนของเขา ตามอยู่นานก็หาไม่

เจอ ตอนหลังเลยรู้ว่าตามผิด 

ร.ต.ต.ธน ู ตามอะไรผิดครับ? 

พุ่มรัก ฝรั่งบอกว่า แฟนหาย หมายถึง พัดลมหาย แฟนที่แปลว่าพัดลมน่ะ 

สารวัตรสามิต )หัวเราะ( มึงจําเรื่องแย่ๆของกูทุกอย่างเลยนะ ไอ้เสี่ยว 

พุ่มรัก  แน่นอน เรื่องแบบนี้จําจนวันตายเลย 

)หันไปหาเฉ( เฉชอบอะไรในเล่มนี้เหรอ เห็นมองอยู่นาน 

เฉ  รูปหนูนี่น่ารัก 

พุ่มรัก  อ๋อ ชอบมิกกี เมาส์เหมือนกันเหรอ 

เฉ  มิกกี เมาส์? 

พุ่มรัก  ใช่แล้ว หนูฝรั่ง เป็นการ์ตูนน่ะ เฉชอบเหรอ 

เฉ  ชอบ 

พุ่มรัก  แล้วหนูทาปากแดงๆเอาไหม? 

เฉ  หนูที่ไหนทาปากแดงๆ? 

พุ่มรัก เฮ้อ! มึงนี่ซื่อจริงๆ เดี๋ยวจะซื้อสติกเกอร์การ์ตูนมิกกี เมาส์ให้แล้ว

กัน ดีมั้ย?? 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เฉ  ดี แต่เอาแบบนี้เลยนะ 

พุ่มรัก  ได้เลย 

( เฉยิ้มรับ พลิกดูรูปในหนังสือนิทานเหมือนเด็กเล็กๆ ) 

( ภาพแทนสายตาของพุ่มรัก จ้องไปที่หนังสือนิทานที่เฉอ่าน และสติกเกอร์มิกกี เมาส์ ) 

( พุ่มรักหรี่ตาลง เหมือนคิดอะไรออก ) 

ตัดไป 

 

ฉาก 16  สถานที่  ภายใน / บ้านของครอบครัวคลาฟต์ / กลางวัน 

ตัวละคร  พุ่มรัก / สารวัตรสามิต / ร.ต.ต.ธนู / ธัญญา 

 )ทุกคนนั่งอยู่ภายในห้องรับแขกบ้านธัญญา พุ่มรักเป็นคนเดียวที่ยืน (  
พุ่มรัก คุณธัญญาครับ ถ้าเป็นกรณีปกติ ผมจะไม่มาอธิบายรายละเอียด

ของคดีให้คุณ 

แต่นี่เป็นกรณีพิเศษ ผมอยากให้คุณร่วมรับฟังด้วย.... 

ธัญญา  )พยักหน้า( ค่ะ 

พุ่มรัก เราทุกคนในที่นี้รู้รายละเอียดของคดีดี นี่เป็นการเรียกค่าไถ่น้อง

พลอยที่จบลงด้วยโศกนาฏกรรม 

ผู้ต้องสงสัยคือนายมานพ มัชฌาวงศ์ 

จากหลักฐานคาดว่าน้องพลอยถูกคนร้ายฆ่า 

และกําจัดศพไปแล้ว...อย่างไรก็ตาม เรามีข้อสงสัยว่าบางทีนักโทษ

ในคดีนี้อาจเป็นผู้บริสุทธิ์.... 

ตัดไป 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉาก 17  สถานที่  ภายใน / ตึกแถว / กลางวัน 

ตัวละคร  พุ่มรัก(VO) /  คนร้าย 

( ภาพหลักฐาน ) 

พุ่มรัก เพราะหลักฐานทุกอย่างมันมัดนายมานพชัดเจนและมากเกินไป 

หนังสือเด็กหลายเล่มในตึกแถวนั้น 

มีแต่รอยนิ้วมือแฝงของนายมานพ 

ราวกับมันถูกนําไปวางไว้ที่นั่นโดยเจตนาให้ตํารวจพบ 

นี่เป็นช่องโหว่ที่เหลือเชื่อเกินไป.... เราเริ่มทํางานใหม่จากศูนย์ 

โดยสมมุติว่าคําให้การของนายมานพเป็นความจริง  

ตัดไป 

 

ฉาก 18   สถานที่  ภายนอก / ตึกแถว / กลางวัน 

ตัวละคร  พุ่มรัก(VO) / ร.ต.ต.ธนู 

 ) ร.ต.ต.ธนู เดินสํารวจตึกแถว ( 

พุ่มรัก จากรายงานบอกว่าตํารวจได้รับแจ้งจากโทรศัพท์ลึกลับ 

ว่าได้ยินเสียงเด็กร้องจากตึกนั้น เมื่อไปถึงก็พบหลักฐานต่างๆแต่

จากการไปสํารวจพื้นที่ พบว่าตึกแถวนั้นร้างมานาน 

และทําเลก็เงียบไป กลางคืนถ้าเปิดไฟก็จะเห็นชัด ชาวบ้านแถวนั้น

บอกกลางคืนไม่เคยเห็นแสงไฟลอดออกมา 

แสดงว่าที่นั่นไม่มีคนอยู่ นี่ทําให้เราตั้งคําถามว่าใครโทร.ไปแจ้ง

ตํารวจ เราเชื่อว่าคนร้ายตัวจริงเป็นคนแจ้งเพ่ือให้นายมานพถูกจับ

และ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เป็นแพะ แต่ใครคือคนร้าย??? 

ตัดไป 

 

ฉาก 19  สถานที่  ภายใน / บ้านของครอบครัวคลาฟต์ / กลางวัน 

ตัวละคร  พุ่มรัก / สารวัตรสามิต / ร.ต.ต.ธนู / ธัญญา  

( ต่อเนื่องจากฉาก18 )  

( พุ่มรักเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะอธิบายต่อ ) 

( ECU พุ่มรักน ารูปถ่ายหนังสือนิทานขึ้นมาวางบนโต๊ะ ) 

พุ่มรัก เราเกือบจนปัญญาแล้ว  จนเมื่อมีจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่เกือบรอดตาไป 

นั่นคือหนังสือนิทานที่อยู่ในตึกแถวที่ขังเด็ก ซึ่งเชื่อว่าเป็นนิทานที่

คนร้ายเอาให้เด็กอ่านเพ่ือไม่ให้กวน ลองมองดูรูปถ่ายหลักฐานใน

ตึกแถวที่ขังเด็กอย่างละเอียด 

พวกคุณจะพบอะไรบางอย่างที่ชี้เบาะแสคนร้ายอย่างชัดเจน 

ธัญญา  อะไรคะ? 

) พุ่มรักหยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมา ( 

พุ่มรัก นี่คือหนังสือนิทานที่ผมยืมมาจากคุณธัญญา มันเป็นหนังสือนิทาน

ของน้องพลอย 

เกือบทุกคนติดสติกเกอร์การ์ตูนมิกกิ เมาส์ 

บนปกหรือภายในเล่ม.... 

ตัดไป 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉาก 20  สถานที่  ภายใน / ห้องประชุม / กลางวัน 

ตัวละคร  พุ่มรัก  

 ( Montage พุ่มรักเปิดดูหนังสือนิทานที่ได้มา และรูปถ่ายหลักฐาน ) 

  พุ่มรัก)V.O( สติกเกอร์พวกนี้ไม่มีในเมืองไทย 

พ่อของเด็กซ้ือมาจากเมืองนอก 

แต่ว่าบนปกหนังสือนิทานเล่มหนึ่งที่อยู่ในตึกแถวนั้น กลับติดสติก

เกอร์แบบนี้อยู่ 

แสดงว่าเป็นหนังสือท่ีเอามาจากตู้หนังสือของน้องพลอย ... 

ตัดไป 

 

ฉาก 21  สถานที่  ภายใน / บ้านของครอบครัวคลาฟต์ / กลางวัน 

ตัวละคร  พุ่มรัก / สารวัตรสามิต / ร.ต.ต.ธนู / ธัญญา  

พุ่มรัก คําถามคือใครเป็นคนเอาไปจากบ้านหลังนี้? และใครสามารถเอา

ไปได้? ก็มีคนนอกเพียงคนเดียว 

ที่สามารถทําเช่นนี้ได้ก็คือ ครูมะลิซึ่งมาสอนพิเศษน้องพลอย 

ธัญญา  คุณกําลังบอกว่า... 

พุ่มรัก  ใช่ครับ ครูมะลิมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกค่าไถ่ครั้งนี้ 

ธัญญา  เป็นไปไม่ได้... 

พุ่มรัก มันเป็นไปแล้ว! นี่ตอบคําถามได้ว่าทําไมน้องพลอยจึงยอมขึ้นรถ

ของคนร้าย เพราะว่าน้องพลอยรู้จักครูมะลิดี.... 

ตัดไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ฉาก 22  สถานที่  ภายใน / เรือนจ า / กลางวัน 

ตัวละคร พุ่มรัก(VO) / ร.ต.ต.ธนู / มานพ 

) ร.ต.ต.ธนูนํารูปถ่ายของครูมะลิให้มานพดู ( 

พุ่มรัก(V.O.) เมื่อผมให้หมวดธนูนํารูปถ่ายครูมะลิไปให้นายมานพดู นายมานพก็

ยืนยันได้ทันที 

ว่าเธอคือคนที่สวมบทบาทเป็นมณฑา เจ้าของโรงเรียนกวดวิชาที่

สัมภาษณ์เขา 

ตัดไป 

 

ฉาก 23  สถานที่  ภายใน / บ้านของครอบครัวคลาฟต์ / กลางวัน 

ตัวละคร พุ่มรัก / สารวัตรสามิต / ร.ต.ต.ธนู / ธัญญา  

พุ่มรัก เธอได้ให้เขาอ่านเขียนอะไรต่างๆนานา เพ่ือสร้างหลักฐานรอยนิ้ว

มือแฝง 

ครูมะลิบอกว่าไปเรียนต่อต่างประเทศ แต่เมื่อทางเราเช็กดูกับ

สถานทูตพบว่า 

เธอไม่เคยออกจากประเทศไทยเลย 

เราเช็กประวัติของครูมะลิอย่างละเอียด 

พบว่าเธอเคยแต่งงานแล้วหย่า 

เพราะสามีเก่าของเธอติดคุกข้อหาฉ้อโกง 

อดีตสามีเธอชื่อ สมัย ทิชาคร 

เมื่อสามีเธอออกจากคุกรู้ว่าเธอสอนพิเศษลูกคนรวย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จึงคิดแผนเรียกค่าไถ่นี้ขึ้นมา... 

ตัดไป 

 

ฉาก 24  สถานที่  ภายใน / เรือนจ า / กลางวัน 

ตัวละคร พุ่มรัก(VO) / ร.ต.ต.ธนู / มานพ 

) ร.ต.ต.ธนูนํารูปถ่ายของนายชลอให้มานพดู ( 

) CU รับหน้ามานพ ( 

พุ่มรัก  ซึ่งเมื่อเรานํารูปของนายสมัยไปให้นายมานพดู 

เขาก็ยืนยันว่านายสมัยและนายชลอเป็นคนๆเดียวกัน... 

ตัดไป 

 

ฉาก 25  สถานที่  ภายใน / บ้านของครอบครัวคลาฟต์ / กลางวัน 

ตัวละคร พุ่มรัก / สารวัตรสามิต / ร.ต.ต.ธนู / ธัญญา / ร.ต.ต.สมศักดิ์ /  

พุ่มรัก  นายสมัยวางแผนทุกอย่างแยบยล     

  โดยกําหนดให้มีแพะตัวหนึ่งมารับโทษแทน 

ธัญญา  )ไม่เชื่อ( เป็นไปไม่ได้เด็ดขาด ครูมะลิรักน้องพลอยมาก 

เป็นไปไม่ได้ที่เธอจะทําร้ายน้องพลอย  ครูมะลิไม่มีทางฆ่าเด็ก

ได้ลง 

พุ่มรัก  ผมก็เชื่ออย่างนั้นครับ แต่คําถามก็คือทําไมครูมะลิ 

ที่มีจิตใจอ่อนโยนจึงยอมก่ออาชญากรรมนี้ คําตอบก็คือเพราะเธอ

รักเด็ก เธอผูกพันกับน้องพลอยมาก แต่เธอรู้ว่าวันหนึ่งเธอจะถูก

เลิกจ้าง เธอจึงคิดการณ์ยาว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ถอนตัวออกมาก่อร บอกคุณว่าจะไปเรียนต่อ เธอไม่ได้ทําเรื่องนี้

เพราะเงิน แต่เพราะเด็ก 

การร่วมมือกับอดีตสามีซึ่งเป็นอาชญากร ก็เพราะมันเป็นข้อตกลง

ที่ลงตัว 

สามีเธอได้เงิน เธอได้เด็ก.. 

ธัญญา  คุณหมายความว่ายังไง? ฉันตามไม่ทันแล้วค่ะ 

พุ่มรัก คุณเคยบอกว่าขอชีวิตลูกคืนมาไม่ได้ แต่ขอความยุติธรรม ตอนนี้

ผมเชื่อว่าผมทําข้อนี้ได้แล้ว 

( พุ่มรักส่งสัญญาณให้สารวัตรสามิต ) 

สารวัตรสามิต สมศักดิ์ เอาโทรศัพท์ให้คุณธัญญ่าสิ 

) ร.ต.ต.สมศักดิ์ยื่นโทรศัพท์ให้ธัญญ่า ( 

พุ่มรัก ครูมะลิต้องการเด็ก ส่วนสามีเก่าเธอต้องการเงิน จึงทําทีว่าฆ่าเด็ก

ไปแล้ว น้องพลอยยังไม่ตาย 

เธออยู่กับครูมะลิตลอดหลายปีที่ผ่านมา 

ธัญญา  )ตะโกนเสียงดัง( น้องพลอย! 

)ถลาตรงไปหาเด็ก(  

ตัดไป 

 

ฉาก 26  สถานที่  ภายใน / ห้องประชุม / กลางวัน 

ตัวละคร  พุ่มรัก / สารวัตรสามิต / เฉ / ร.ต.ต.สมศักดิ์ 

( ร.ต.ต.สมศักดิ์น าหนังสือพิมพ์มาให้พุ่มรัก ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ร.ต.ต.สมศักดิ์ ข้อความถึงคนเลี้ยงแพะที่เราคลี่คลายคดีได้ ลงบนหนังสือพิมพ์

แล้วนะครับพี่ 

( แทนภาพสายตาของพุ่มรัก ) 

( ภาพข้อความในหน้าหนังสือพิมพ์ ) 

  พุ่มรัก พร็อพเพอร์ตี 

  ขายฟาร์มเลี้ยงแพะบนที่ดิน7ไร่ ตําบลจันทร์แรม 

  สนใจติดต่อ มะลิ-สมัย หมายเลขโทรศัพท์... 

 ( CU รับหน้าพุ่มรัก ) 

พุ่มรัก  ขอบคุณมากสมศักดิ์ 

ตัดไป 

 

ฉาก 27  สถานที่  ภายใน / ห้องประชุม /กลางวัน(ต่อเนื่อง) 

ตัวละคร พุ่มรัก / สารวัตรสามิต / เฉ / ร.ต.ต.สมศักดิ์ / ร.ต.ต.ธนู  

) ร.ต.ต.ธนูนํากล่องเอกสารเข้ามาในห้องประชุม ( 

) ECU กล่องเอกสาร ( 

ร.ต.ต.ธน ู พ่ีครับ คนเลี้ยงแพะมันส่งคดีใหม่มาให้แล้วนะครับ 

พุ่มรัก  ขอบใจมากธนู 

) พุ่มรักเปิดกล่องเอกสารออก ( 

) ECU การ์ดมีข้อความพิมพ์ดีดว่า “ซอยย่อย1” ) 

( CU รับหน้าพุ่มรัก ครุ่นคิด ) 

จอดํา ตัวหนังสือขึ้น จบ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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