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                 (หากสนใจหนงัสือ(EBOOK)(แดร๊กคลู่า พนัธ์ 2020) 

(ฉบบัสมบรูณ์)เร็วๆนีส้นใจติดตอ่คณุชยัยนัต์T.0898743604(

เพ่ือน าไปขายปลีกและขายส่งเทา่นัน้)หรือคณุชยั

ยนัต์T.0964836498(ตดิตอ่สอบถามหนงัสือ(EBOOK)(แดรีกคู

ลา่ พนัธุ์ 2020 ( ฉบบัสมบรูณ์) เทา่นัน้หรือEMAIL 

crystalebookgame@gmail.com)ส่วนหนงัสือ(EBOOK)แดร๊กคู

ลา่ พนัธ์ 2020 (เนือ้เร่ืองยอ่)อนญุาตการพิมพ์จ าหน่ายจาก

ทีมงาน (crystalebookgame)แล้วขอบคณุมากๆส าหรับสว่น

หนงัสือ(EBOOK)แดร๊กคลู่า พนัธุ์ 2020  (เนือ้เร่ืองย่อ)ผลิตโดย

ทีมงาน(crystalebookgame). 
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                ประเทศไทยปัจจบุนั ได้เกิดอาชญากรรมในด้านตา่งๆ

มากมายหลากหลายรูปแบบ ไมว่า่จะเป็น ปล้น,ฆา่,ชิงทรัพย์,

ขม่ขืนกระท าช าเรา แตแ่ล้วก็ได้มีคดีประหลาดคดีหนึง่เกิดขึน้ครัง้

แล้วครัง้เลา่ จนเกิดเป็นคดีสะเทือนขวญัทัง้กรมต ารวจ โดยมี

หญิงสาวคนแล้วคนเลา่ตายอยา่งมีปมปริศนา โดยท่ีคอของหญิง

สาวทกุๆคนถกูกดัท่ีคอเป็นรอยเขีย้ว 2 เขีย้ว คล้ายๆกบัถกูสตัว์

ชนิดใดชนิดหนึง่กดั บริเวณล าคอของหญิงสาวทกุๆคนศพแล้ว

ศพเลา่ แตท่ี่หน้าแปลกท่ีสดุก็คือ เหย่ือผู้ตายทกุๆรายจะสญูเสีย

เลือดจนหมดตวัทกุๆคน แล้วการกระท าดงักลา่วมนัเกิดจากการ

กระท าของอะไรหรือวา่ใครกนัแน ่จนเป็นคดีท่ีต้องปวดหวัของ

กรมต ารวจกนัทัง้กรมต ารวจ จนต้องมีการตัง้หน่วยเฉพาะกิจ

ขึน้มาเพื่อท่ีจะปิดคดีสะเทือนขวญัสัน่ประสาทให้ได้ เพราะเป็น

คดีซึง่ประชาชนให้ความสนใจเป็นพิเศษนัน่เอง จนช่องขา่ว

หลายๆชอ่งได้ออกอากาศ ข่าวการสญูเสียชีวิตของเหลา่สาวๆ

อยา่งนา่ประหลาดใจคนแล้วคนเลา่ จนมาถึงคดีลา่สดุซึง่ผู้ตาย

เป็นหญิงสาวพนกังานต้อนรับแขกในร้านอาหารแหง่หนึง่แถวๆ

พทัยา เธอถกูกดัท่ีบริเวณล าคอเป็นรูปเขีย้ว 2 เขีย้ว และเลือด



ภายในร่างกายก็ถกูสบูออกไปจนหมดร่าง ซึง่สร้างความ

ประหลาดใจ ให้กบัหน่วยเฉพาะกิจครัง้แล้วครัง้เลา่ จนจ่า ก้อง

ภพ พดูกบัสารวตัร โกรธา วา่”ผมสงสยัวา่จะต้องเป็นพวกผีดบิดดู

เลือดอยา่งแนน่อนครับสารวตัร ซึง่ผมดจูากรูปคดีครัง้แล้วครัง้เลา่ 

และท่ีหน้าแปลกครับทา่นสารวตัร ผู้ตายทกุรายเป็นหญิงสาว

บริสทุธ์ิล้วนๆครับ ซึง่มีอายไุมเ่กิน 25 ปี ทกุๆคน ซึง่ทกุๆคนยงัไม่

มีแฟนหรือวา่แตง่งานทีซกัคน และทกุๆคนก็ท างานตอนกลางคืน

ทกุๆคน แล้วก็เสียชีวิตตอนตี 2 ทกุๆคน” แตแ่ล้วสารวตัร โกรธา 

ก็พดูกบัจ่า ก้องภพ วา่”เหลวไหลนะจา่ น่ีมนัยคุสมยัไหนกนัแล้ว 

ผมวา่จา่นะงมงายดหูนงัดภูาพยนต์มากเกินไป และอีกอย่างผม

วา่ เราควรรีบคล่ีคลายคดีนีใ้ห้เร็วไวและก็อยา่งดีท่ีสดุ ตามค าสัง่

เบือ้งบนดีกวา่นะจา่ ผมวา่ยงัไงๆมนัก็คงเป็นฝีมือของพวกสตัว์

ตา่งๆมากกวา่ หรือไมก็่เป็นฝีมือของมนษุย์ดีๆน่ีเอง ผมวา่นะจา่ 

จากหลกัฐานและรูปพรรณสญัถานทัง้หมดท่ีทีมเราชว่ยกนั

ตดิตามและก็รวบรวมรูปคดีทัง้หมด ผมสงสยัวา่จะต้องเป็นฝีมือ

ของพวกมนษุย์มากกวา่ จากผู้ ต้องสงสยัทัง้หมด ผมสงสยันาย 

ราชนัย์ มากกวา่คนอ่ืนๆ แล้วท่ีผมให้จา่สง่สายของเราตาม

ประกบนาย ราชนัย์ อย่างเงียบๆวา่ยงัไงบ้างหละ่จา่”และเม่ือสิน้



เสียงของสารวตัร โกรธา แล้วจา่ ก้องภพ ก็หยิบเอกสารทัง้หมดซึง่

รวมทัง้รูปภาพ และรวมทัง้กล้องวงจรปิดส าหรับเหตกุารณ์เม่ือคืน

เกิดเหตมุาให้สารวตัร โกรธา ดแูล้วทัง้หมด สารวตัร โกรธา ก็พดู

กบัจา่ ก้องภพ วา่”อีกแล้วหรือน่ีจา่ คืนเกิดเหตก็ุต้องมีนาย 

ราชนัย์ เข้าไปเก่ียวข้องกบัผู้ตายอีกแล้วหรือน่ี ซึง่ผมก็เคย

รายงานให้ทางผู้ใหญ่ทา่นทราบแล้วเก่ียวกบัประวตัแิละ

พฤตกิรรมของนาย ราชนัย์ แตท่างผู้ใหญ่ท่านวา่ ผมจะต้องสืบ

ประวตัแิละรวบรวมหลกัฐานให้แนช่ดัก่อนท่ีจะจบัตวันาย ราชนัย์ 

วา่เป็นฝีมือของนาย ราชนัย์ อยา่งแนน่อน และทางผู้ใหญ่ก็พดู

ก าชบักบัผมอีกวา่ ส่วนประเดน็อ่ืนๆก็ห้ามตดัทิง้อย่างเด็ดขาด 

จนกวา่เราจะปิดคดีผีดบิดดูเลือดของจา่ได้อยา่งเด็ดขาดเข้าใจ

ไหมจา่”และเม่ือสิน้เสียงของสารวตัร โกรธา แล้วจ่า ก้องภพ ก็พดู

ขึน้วา่”ลองดหูลกัฐานของผมแล้วสรุปว่านาย ราชนัย์ เข้าไป

เก่ียวข้องกบัผู้ตายเม่ือคืนนัน้อีกครัง้หนึง่แล้ว แตว่า่นา่แปลกครับ

สารวตัร พวกเราก็ไมย่กักะเห็นนาย ราชนัย์ เข้าไปเก่ียวข้องกบั

ผู้ตายตอนเสียชีวิตสกัครัง้หนึ่งนะครับ แล้วสารวตัรดซูิครับสัง่

อะไรไมส่ัง่ดนัไปสัง่ ลาบเลือดหมสูดๆ กบั กุ้ งพลา่ แล้วสารวตัรจะ

ให้ผมคดิวา่ยงัไงกนัแน่ครับผมคดิว่านาย ราชนัย์ คงจะเป็นผีดบิ



ดดูเลือดแหง๋ๆเลยครับสารวตัร”และเม่ือสิน้เสียงของจา่ ก้องภพ 

แล้วสารวตัร โกรธา ก็พดูกบัจา่ ก้องภพ อีกวา่”เพราะรูปคดีมนั

แปลกประหลาดยงัไงหละ่จา่ ผมเลยต้องการให้จ่าสง่คนของเรา

ไปตามประกบนาย ราชนัย์ ทกุฝีก้าว โดยเฉาะยามค ่าคืนซึง่นาย 

ราชนัย์ ออกไปเท่ียวตอนกลางคืน แล้วก็เก็บหลกัฐาน

รายละเอียดทัง้หมดมา ซึง่ไมว่า่จะเป็นพยานวตัถสุิ่งของตา่งๆ 

และรวมทัง้ตวับคุคลด้วยทกุๆคนท่ีเก่ียวข้องกบันาย ราชนัย์ 

เข้าใจไหมจา่”และเม่ือสิน้เสียงของสารวตัร โกรธา แล้วจ่า ก้อง

ภพ  ก็พดูด้วยน า้เสียงขึน้วา่”เข้าใจแล้วครับสารวตัร”และน่ีก็คือ

เนือ้เร่ืองย่อๆของ แดร๊กคลูา่ พนัธุ์ 2020 แล้วหลงัจากนีเ้รามาลุ้น

กนัและติดตามเนือ้เร่ืองเตม็ๆกนัดีกวา่ วา่จริงๆแล้วฆาตกรใน

เร่ืองนีคื้อใครหรืออะไรกนัแน่ หรือว่าเป็นฝีมือของนาย ราชนัย์ ซึง่

สารวตัร โกรธา ก าลงัตดิตามและตามสืบอยูก่นัแน่ แล้วเรามา

ตดิตามเร่ืองราวของ แดร๊กคลูา่ พนัธุ์ 2020 ตามแบบฉบบัเนือ้

เร่ืองเตม็ๆได้เร็วๆนี ้ผา่นตวัละครหรือพระเอกช่ือวา่ ราชนัย์ 

เก่ียวกบัเร่ืองราวสยองขวญัสัน่ประสาทสืบสวนสอบสวนและก็

ผสมแอ๊คชัน่ ได้ใน แดร๊กคลู่า พนัธุ์ 2020 ฉบบัเตม็ๆได้เร็วๆนี ้

 



(แตง่,ประพนัธ์ และพิมพ์โดย ณ แดร๊กคลู่า พนัธุ์ 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            (หากสนใจหนงัสือ(EBOOK)แดร๊กคลู่า พนัธุ์ 2020 (ฉบบั

สมบรูณ์)เร็วๆนีส้นใจติดตอ่คณุชยัยนัต์T.0898743604(เพ่ือน าไป

ขายปลีกและขายสง่เทา่นัน้)หรือคณุชยัยนัต์T.0964836498(

ตดิตอ่สอบถามหนงัสือ(EBOOKแดร๊กคลูา่ พนัธุ์ 2020) ( ฉบบั

สมบรูณ์) เทา่นัน้หรือEMAIL crystalebookgame@gmail.com)

สว่นหนงัสือ(EBOOK)แดร๊กคลูา่ พนัธุ์ 2020  (เนือ้เร่ืองย่อ)

อนญุาตการพิมพ์จ าหน่ายจากทีมงาน (crystalebookgame)แล้ว

ขอบคณุมากๆส าหรับสว่นหนงัสือ(EBOOK)แดร๊กคลู่า พนัธุ์ 

2020  เนือ้เร่ืองย่อ)ผลิตโดยทีมงาน(crystalebookgame). 

 

 

 

 

 

 

 


