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เรื่อง ‘ลายเสือ’ นี้ ราชศักดิ์ จับเอาเหตุการณ์ในช่วง พ.ศ. ๒๔๘๙
จนถึงต้นพ.ศ. ๒๔๙๐ ซึง่ เป็นระยะทีส่ งครามโลกครัง้ ที่ ๒ ผ่านพ้นไปไม่นาน
ภาวะหลังสงครามก่อให้เกิดเศรษฐกิจตกต่ำ ผู้คนขาดแคลนของกิน
ของใช้ ประกอบกับภาวการณ์ทางการเมืองที่ไม่นิ่ง จึงเกิดการซ่องสุมกุม
กำลังของเหล่าโจรร้ายทีเ่ ทีย่ วปล้นสะดม เรียกค่าไถ่ และก่อกรรมทำเข็ญกับ
ราษฎรในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
กลุม่ โจรทีเ่ อาตัวรอดจากเงือ้ มมือตำรวจได้เก่งกาจ จะด้วยเล่หเ์ หลีย่ ม
ฝีมือ หรือมีคนสำคัญหนุนหลังก็ตาม ก่อตัวเป็นที่พึ่งพิงของโจรจากถิ่นอื่น
จนเกิดเป็นชุมโจร หรือชุมเสือขึ้่นมา นานวันเข้าเมื่อได้ทีเหมาะก็ตั้งเป็น
กองบัญชาการในหมู่บ้านที่มีผู้บริสุทธิ์อยู่อาศัยขึ้นเสียเลย
จากหมูบ่ า้ นทีเ่ คยสงบสุข กลับเป็นทีห่ ลบของคนทำผิดกฎหมาย และ
กลายเป็นชุมเสือ พวกมันจึงสร้างกฎเกณฑ์ สะสมกำลังอาวุธ และผู้คน
จนยากที่ตำรวจจะปราบได้ง่าย
การถล่ม ‘จักรพรรดิกอไผ่’ และกองโจรแห่งบ้านกอไผ่ในเรือ่ ง ‘ลายเสือ’
นี้เกิดขึ้นจริงในยุคนั้น โดยการสนธิกำลังของตำรวจมือปราบที่แบ่งออกเป็น
หน่วยหลักถึง ๘ หน่วยร่วมใจกันปฏิบัติการกวาดล้างรังโจรครั้งใหญ่ที่สุดใน
ประวัติศาสตร์ไทยจนสำเร็จ
ราชศักดิ์ ผู้มีฝีมือในการเขียนนวนิยายจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์
แนวถนัดนีอ้ ยูแ่ ล้ว จึงได้สร้างเรือ่ งราวของ เดช ครูหนุม่ ตัวเอกของเรือ่ งขึน้ มา
แล้วพาผูอ้ า่ นเข้าไปอยูใ่ นรังโจรของบรรดาเสือทัง้ หลายได้อย่างน่าตืน่ เต้น เดช
เสียบุคคลทีร่ กั และบูชาไปเพราะน้ำมือโจร แต่ชะตากลับผลักดันให้เขาเข้าไป
อยู่ร่วมกับเหล่าโจรเดนตายอย่างเลี่ยงไม่พ้น เมื่อจะจับเสือก็ต้องเข้าถ้ำเสือ
แต่โชคกลับนำเขาให้ได้พบรักกับหญิงสาวสวยในช่วงชีวิตที่รอการแก้แค้นอยู่

ทุกลมหายใจ
ที่ชุมโจรของหมู่บ้านแห่งนี้ เขาพบเห็นเสือที่ประกาศ ‘ลาย’ ของมัน
อย่างชัดแจ้ง รู้ว่าเมื่อถูกปราบ เสือก็ยังเป็นเสือ มิอาจปราบได้ง่ายๆ และ
ด้วยชาติเสือแล้ว ก็ยากที่จะเดินเข้ามาสยบหรือยอมแพ้แต่โดยดี ราวกับว่า
ชีวิตของพวกมัน ถ้าไม่ปล้นก็อยู่อย่างคนธรรมดาไม่ได้
หวังว่าผู้อ่านจะติดตาม ‘ลายเสือ’ ด้วยความระทึก สนุกสนาน และ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยในยุคสมัยหนึ่งไปด้วยอย่างเพลิดเพลิน

จากใจผู้เขียน
“ราชศักดิ์”

ตอนผมเป็นเด็กชายตัวเล็กๆอยูบ่ า้ นริมทางรถไฟ อำเภอปากท่อ จังหวัด
ราชบุรี ได้มโี อกาสนัง่ เรือจ้างกับแม่ไปเยีย่ มคุณตา และคุณยายทีต่ วั จังหวัด
สมุทรสงครามเป็นระยะ ผมยังจำภาพชายวัยกลางคนเจ้าของเรือที่โยกพาย
กับหลักแจวเป็นจังหวะพาเรือแล่นตัดน้ำไปตามลำคลองวัดประดูร่ าวกับไม่รจู้ กั
เหน็ดเหนื่อย คลองนี้ในสายตาของเด็กอย่างผมค่อนข้างกว้างขวางและคด
เคีย้ วยาวไกล จำได้วา่ กว่าจะถึงจุดหมายปลายทางใช้เวลานานเป็นชัว่ โมง โดย
เรือจะไปออกแม่นำ้ แม่กลองอันกว้างใหญ่ใกล้ตวั เมืองสมุทรสงคราม คลองนี้
มีน้ำใสสะอาด สองฝั่งคลองร่มครึ้มไปด้วยสวนมะพร้าวและหมู่ไม้นานาชนิด
ระหว่างทางมีเรือสวนผ่านไปมาเป็นระยะ บางที่มีฝูงนกเป็ดน้ำลอยตัวหา
อาหารกินร้องเซ็งแซ่ ออกจากท่าปากท่อมาราวหนึง่ ชัว่ โมง เรือก็มาถึงชุมชน
ใหญ่แห่งหนึง่ ชือ่ ‘หมูบ่ า้ นกอไผ่’ แม่เล่าว่าเมือ่ หลายปีมาแล้วหลังสงครามโลกจบไปได้ปีเดียวตอนที่ผมยังไม่เกิด หมู่บ้านนี้ดังไปทั่วประเทศเพราะเป็น
ทีต่ งั้ ของชุมโจรทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของประเทศ มีโจรซ่องสุมกันอยูก่ ว่าร้อยคน พร้อม
อาวุธทันสมัย และออกปล้นสะดมไปทัว่ เนือ่ งจากหมูบ่ า้ นตัง้ อยูต่ รงรอยต่อ
ของเขตสมุทรสงครามกับราชบุรี จึงมักไม่คอ่ ยมีตำรวจเข้ามา และเปิดช่อง
ให้พวกโจรสร้างอาณาจักรขึน้ อย่างยิง่ ใหญ่ มีการจัดระบบ และสร้างโรงเรือน
คูรบราวกับค่ายทหาร โจรร้ายสร้างความเดือดร้อนไปทั่วจนรัฐบาลสมัยนั้น
ต้องเข้ามาดู และนำไปสู่การวางแผนกวาดล้างครั้งใหญ่ แม่บอกว่าเห็น
ตำรวจทีย่ กพลมาปราบโจรลงรถไฟทีห่ น้าบ้าน เดินกันเต็มชานชาลาไปหมด
เมื่ออายุมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่ทำงานแล้ว ผมได้มีโอกาสอ่านสารคดี
เกี่ยวกับโจรบ้านกอไผ่หลายชิ้น อีกทั้งยังได้มีโอกาสเข้าไปในพื้นที่ที่พวกโจร
เคยแพร่อทิ ธิพลอยู่ อย่างเช่น ย่านวัดประดู่ อัมพวา อำเภอวัดเพลง และ
อื่นๆหลายจุดยังคงสภาพใกล้เคียงกับสมัยเมื่อห้าสิบกว่าปีที่แล้ว จากข้อมูล

ที่มีอยู่จึงเกิดแรงบันดาลใจลงมือเขียนนวนิยายเรื่องนี้ขึ้นมา
‘ลายเสือ’ เป็นเรื่องของ เดช อดีตครูหนุ่มทีี่ชีวิตผันแปรต้องหลบ
เงื้อมมือกฎหมายเข้าไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้านกอไผ่ และต้องเผชิญหน้ากับ
ไอ้เสือดาวปล้นมากหน้าหลายตา มีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นจนแทบเอาชีวิต
ไม่รอด ความเดือดร้อนแสนสาหัสของคนในหมู่บ้านเกิดจากการที่โจรใหญ่
และลูกน้องยึดถือประโยคที่ว่า “ชาติเสือต้องไว้ลาย ชาติชายต้องไว้ชื่อ”
ดังนัน้ เมือ่ เจ้าหน้าทีบ่ า้ นเมืองระดมพลเข้าปราบปราม เหล่าโจรจึงคิดสูส้ ดุ
ชีวิต ไม่คิดหนี ต่างออก ‘ลาย’ ของพวกตนอย่างเต็มที่ และดึงเอา เดช
ตลอดจนชาวบ้านผู้บริสุทธิ์เข้าไปติดอยู่ในวังวนแห่งการเข่นฆ่าครั้งใหญ่
รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ผมขอเชิญชวนท่านผูอ้ า่ นกรุณาติดตามได้
ณ บัดนี้ครับ

ลายเสือ
ราชศักดิ์

๑
“ช้าไปสิบนาที” ชายสูงอายุผมสีดอกเลาชะเง้อมองไปที่หัวรถจักรซึ่ง
กำลังเคลื่อนใกล้เข้ามา
“เรื่องปกติพี่ชม บางทีช้ากว่านี้อีก” เสียงนางชื่นผู้เป็นเมียพูดขึ้น
เสียงหวูดดังแว่วมาจากเสาสัญญาณด้านทิศใต้ของสถานีรถไฟปากท่อ
กลุม่ คนทีชานชาลา
่
ทัง้ ผูโ้ ดยสารและผูมา
้ รับญาติมติ รต่างพากันมองไปยังหัวรถจักรที่เห็นดำตะคุ่มมาแต่ไกลและมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
กลุม่ เมฆฝนสีเทาลอยต่ำเหนือสถานี ทำให้ยามบ่ายของต้นเดือนกันยายน
ไร้แดดและเย็นร่มรืน่ อยูท่่ ามกลางสายลมทีพั่ ดโชยเฉือ่ ย ธงชาติผืนเล็กเหนือ
หน้าต่างสถานีสะบัดพัดพลิ้วไปมาเบาๆ ตามแรงลม เสียงเจ้าหน้าที่สถานีสั่ง
การ เสียงกริ่งโทรศัพท์ดังแว่วมาจากห้องควบคุมระคนกับเสียงตอกตั๋วกึงกัง
จากห้องขายตั๋วที่อยู่ติดกัน
บรรดาแม่ค้าที่ยืนอยู่ใกล้ๆ สองผัวเมียต่างสอดไม้คานเข้ากับสาแหรก
เตรียมหาบสัมภาระของตนขึ้นรถ เด็กชายขายกาแฟยกถาดกระป๋องโอเลี้ยง
เดินผ่านรั้วมะขามเทศเตี้ยๆ ออกมารอบนชานชาลาที่โรยด้วยกรวดเล็กๆ
เด็กหญิงอีกสองคนแบกถาดห่อข้าวผัดและก๋วยเตี๋ยวแห้งเดินตามมา
“พี่ชมหลบเข้ามาหน่อย” แม่ชื่นร้องเตือนผัวด้วยความเป็นห่วงเมื่อ
ขบวนรถจักรเริ่มเข้าสู่ชานชาลาสถานี
“ข้ารู้น่า มาเป็นร้อยครั้งแล้ว” เสียงตอบกลับอย่างไว้เชิง
หัวรถจักรไอน้ำสีดำปนเขียวใหญ่ทะมึนลากขบวนรถไฟสุไหงโก-ลก
-กรุงเทพฯ อันยาวเหยียดผ่านนายสถานีทีโบก
่ ธงเขียวขณะชะลอความเร็วเตรียม
จอดเทียบชานชาลา กลุ่มควันเทาดำจากปล่องพุ่งเป็นลูกคลื่นทับซ้อนสูงขึ้น
ไปเหนือขบวน เสียงล้อเหล็กบดสันรางแทรกด้วยเสียงเสียดสีของโลหะจาก
การเบรก

ราชศักดิ์
๑๐

มันมาพร้อมกับความร้อนระอุและเสียงฟูของ
่ มวลไอน้ำทีพุ่ ง่ เป็นละออง
ขาวคลุง้ ก่อนจะสลายหายไปในอากาศอย่างรวดเร็ว พืน้ ชานชาลาสัน่ สะเทือน
จนรู้สึกได้ถึงน้ำหนักอันมหาศาลที่กดทับราง ลมจากขบวนรถพัดกระทบผิว
ขณะที่กลิ่นน้ำมันเครื่องผสมกลิ่นควันไฟแทรกอยู่ในทุกอณู เป็นกลิ่นเฉพาะ
ที่คุ้นเคยของทุกคนที่ใช้ชีวิตผูกพันอยู่กับรถไฟมายาวนาน
ขบวนรถจอดสนิทแล้ว ผูโ้ ดยสารหลายคนลงทีนี่ ่ เนือ่ งจากปากท่อเป็น
สถานีใหญ่แห่งหนึง่ ในช่วงสถานีเพชรบุรถึี งราชบุรี ผูค้ นบนชานชาลาต่างวิง่ บ้าง
เดินบ้างดูขวักไขว่ มีเสียงจ้อกแจ้กจอแจดังไปทั่ว เสียงเหยียบหินเกล็ดดัง
สวบสาบแทรกปนอยู่กับเสียงร้องโหวกเหวกของเด็กขายของ ผู้โดยสารบน
โบกี้หลายคนชะโงกหน้ากวักมือเรียกเด็กเพื่อซื้อของ
“นัน่ ไง เจ้าเดช” เสียงแม่ชืน่ ร้องอย่างดีใจแล้วชวนพ่อเดินไปทางท้าย
ขบวน
“ไหนหรือ” พ่อสอดส่ายสายตาไปยังคนกลุม่ ใหญ่ทีเพิ
่ ง่ ลงมาจากรถ ต่าง
หอบข้าวของพะรุงพะรังตรงมายังทางออก พอเห็นลูกชายเดินอยู่ท่ามกลาง
ผู้คน ใบหน้ากร้านแดดของนายชมก็หันมายิ้มให้เมียอย่างยินดี
ชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ผิวเนื้อดำแดงหน้าตาคมสันท่าทางทะมัดทะแมง
หิว้ กระเป๋าเดินตามคนอืน่ ๆ มา เมือ่ เห็นผูมา
้ รับก็เดินยิม้ มาหาอย่างดีใจ แล้ว
วางกระเป๋าลงยกมือไหว้
“พ่อกับแม่มารอนานไหม” ลูกชายถามขณะทีระฆั
่ งสัญญาณรถออกดัง
ขึ้น
“ไม่นานหรอก มีของเท่านีหรื
้ อลูก” สายตาผูพ่้ อมองลูกชายอย่างเอ็นดู
“มีแต่กระเป๋าใบเดียว” ชายหนุ่มก้มดูกระเป๋าใบเขื่องนิดหนึ่ง
สามคนพ่อแม่ลูกเดินปะปนกับผูโ้ ดยสารมาทีท่ างออก หลบทางให้กุลี
ซึง่ เข็นรถบรรทุกเข่งผลไม้แล้วผ่านประตูรัว้ มะขามเทศมุง่ ตรงไปยังรถโดยสาร
สายปากท่อ-เพชรบุรีที่จอดรอผู้โดยสารอยู่ด้านหลัง รถคันนี้จะวิ่งผ่านย่าน
วังมะนาวที่พวกเขาอาศัยอยู่ก่อนมุ่งเข้าสู่อำเภอเขาย้อยไปสิ้นสุดที่ตัวจังหวัด
เพชรบุรี
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“เดช เอ็งน่าจะหาทางย้ายกลับมาบ้านเรานะ เป็นครูที่ปากท่อหรือ
ดอนทรายก็ได้ จะได้เป็นเพือ่ นพ่อกับแม่ ประจวบมันไกลเหลือเกิน ตอนนี้
พ่อไม่ค่อยสบายเท่าไร มีลูกอยู่ใกล้ๆ มันอบอุ่นดี” แม่เอ่ยขึ้นพลางจับมือ
ลูกชายโทน
“ผมตัง้ ใจไว้แล้วครับแม่ กำลังหาทางวิง่ เต้นอยู่ ไม่ง่ายเหมือนกันถ้า
ไม่มีพวก”
“ถ้าเอ็งย้ายมาอยู่บ้าน พ่อแม่คงมีความสุขมาก” แม่พูด
“เฮ้ย…เดช” เสียงเรียกจากเพิงขายอาหารติดต้นกร่างใหญ่ข้างสถานี
รถไฟแทรกขึน้ มา เดชหันไปมองอย่างแปลกใจ พอเห็นเจ้าของเสียงก็ยิม้ ให้
แล้วเดินตรงไปหา
“ไอ้ดม ไม่นึกว่าจะเจอเอ็ง ดีใจจริงๆ” เดชจับแขนชายหนุ่มลูกจีน
ผูเป็
้ นเพือ่ นท่ามกลางเสียงใบกร่างต้องลมพลิว้ ไหวผสมเสียงเซ็งแซ่ของนกกา
ที่มากินลูกกร่าง อุดมหรือดมของเพื่อนๆ เป็นลูกพ่อค้าขายข้าวในตลาดที่
สนิทกันมาตั้งแต่เรียนชั้นประถม เขาหันมาไหว้นายชมนางชื่น ผู้อาวุโส
รับไหว้พร้อมกับรอยยิ้มแล้วขอตัวแยกไปยังรถโดยสารที่จอดอยู่ปล่อยให้ชาย
หนุ่มสองคนคุยกัน
“กินข้าวด้วยกันก่อนสิ ไอ้เดช”
“ไว้คราวหน้าโว้ย วันนีไม่
้ สะดวก แล้วจะไปหาทีบ้่ าน รับรองได้กินเหล้า
กันสนุกแน่” เดชตบไหล่เพื่อน
“ได้ข่าวว่าเอ็งเป็นครูอยู่ที่ประจวบ” อุดมมองสำรวจเพื่อนที่ไม่เห็นมา
นาน
“ใช่ สอนมาสองปีแล้ว” เดชพยักหน้า “ตอนนีกำลั
้ งหาทางย้ายกลับ
บ้านอยู่”
“ดีจริง ขอให้ได้ย้ายนะกูจะได้มีเพื่อนกินเหล้า” เจ้าของเสียงหน้าตา
เบิกบานที่ได้พบเพื่อน “ไอ้เทพเพิ่งบ่นคิดถึงเอ็งอยู่หยกๆ”
“มันยังเป็นตำรวจอยู่ที่นี่ใช่ไหม”
“ใช่ ติดสิบเอกแล้วถือว่าเร็วนะแต่คงอีกนานกว่าจะติดจ่า”
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“ดีใจกับมันด้วย แบบนี้ผลงานต้องดีแน่”
“มันกับพวกจับลูกน้องเสือแหวงได้เมือ่ เร็วๆ นี”้ อุดมพูดด้วยสีหน้าชืน่ ชม
“เสือแหวงที่เผาตลาดบางเค็มรึ ได้ข่าวว่าตายไปเมื่อเดือนที่แล้วนี่”
“ใช่ ถูกลูกน้องตัวเองฆ่า ชดใช้กรรมที่มันเคยฆ่าตำรวจแถมยังฆ่า
ปลัดโชติด้วย”
“โจรฆ่ากันเองก็ดี ตำรวจจะได้เบาแรง” เดชทำหน้าสะใจ หลับตา
เห็นหน้าปลัดโชติซึ่งเป็นปลัดอำเภอปากท่อผู้อุทิศตนเพื่อราชการแล้วอด
สงสารไม่ได้
“หลังสงครามนีโจร
่ ชุมจริงๆ เดีย๋ วนีไป
้ ไหนต้องระวังตัวแจ เอ็งก็เหมือน
กันระวังตัวไว้บ้างก็ดี” อุดมมีสีหน้าท้อแท้
“สงครามเพิ่งจบไปไม่ถึงปี บ้านเมืองยังไม่เข้ารูปเข้ารอย คนจนมี
มาก อาวุธก็หาง่าย มันเลยเป็นอย่างนี้” เดชพยักหน้าเห็นด้วย
“ทหารที่ไปรบเชียงตุงถูกปลด ชาวบ้านไม่มีงานทำ ยามข้าวยาก
หมากแพงหลายคนอาจหันมาเป็นโจร ชาวบ้านอย่างเราเลยลำบากกันหน่อย”
“ที่ไม่ลำบากก็คงเป็นพวกนักการเมือง”
“ถูกของเอ็ง พวกนี้จอบเสียมมันกินไม่เลือก” อุดมส่ายหัว
เดชมองไปยังรถโดยสารสีเขียวคันเล็กที่พ่อกับแม่ขึ้นไปนั่งอยู่กับ
ผู้โดยสาร ๔-๕ คนแล้วหันมาบอกเพื่อน “แล้วจะไปหาที่บ้าน วันนี้ขอตัว
ก่อน ดีใจจริงๆ ที่เจอเอ็ง”
“พร้อมเมื่อไร อย่าลืมบอกนะโว้ย จะได้นัดเพื่อนๆ” อุดมยิ้มพร้อม
ตบไหล่เพื่อนเบาๆ
***
ภาพเบื้องหน้าเป็นบ้านทรงไทยเก่าๆ คล้ายบ้านชาวนาทั่วไปแถวนั้นที่
กระจายกันอยูไม่
่ ไกลนัก หลังคาจัว่ มุงสังกะสีของมันมีคราบสนิมสีน้ำตาลแดง
จับเต็ม สภาพของบ้านบ่งบอกให้รู้ว่าผ่านแดดผ่านฝนมานานหลายปี
เดชมองบ้านทีเขา
่ เกิดและอาศัยกินอยูมา
่ ตัง้ แต่เด็ก ภาพบ้านยังคุน้ ตา
ไม่มีอะไรเปลีย่ นแปลงมากนัก มันตัง้ อยูกลาง
่ ท้องนาอันไพศาลทีมี่ ถนนเพชร-
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เกษมตัดผ่านไม่ห่าง และมีเทือกเขาสีน้ำเงินทอดตัวประดับเป็นฉากหลังไกล
ออกไปที่ขอบฟ้าด้านตะวันตก
ชายหนุ่มดีใจที่กลับมายังบ้านอันอบอุ่นอีกครั้งหนึ่ง
หน้าบ้านเป็นลานดินนวดข้าวและกองฟางสีน้ำตาลอ่อน รอบบริเวณ
ร่มครึ้มไปด้วยหมู่ไม้สีเขียวที่แผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาสลับแซมด้วยดงกล้วยและ
มะละกอ ใต้ถนุ บ้านมีวัวเลีย้ งไว้ในคอกสองตัว กลิน่ ขีวั้ วจางๆ ปนกลิน่ ฟางแห้ง
ทีคุ่ น้ เคยปนมากับสายลม ไก่สามสีตั่ วทีกำลั
่ งคุย้ เขีย่ จิกกินอาหารอยูกลาง
่ ลาน
วิ่งกระพือปีกออกไปข้างบ้านเมื่อเดินเข้าใกล้
เจ้าดำสุนขั พันธุไทย
์ ทีเดช
่ เลีย้ งมาตัง้ แต่เล็กนอนหมอบอยูใต้
่ ถนุ บ้านร้อง
ครางอย่างดีใจแล้ววิง่ กระดิกหางออกมารับเจ้าของ เดชลูบหัวมันอย่างเอ็นดู
เสียงบันไดดังออดแอดทุกครัง้ ทีมี่ คนเดินขึน้ บ้าน สะท้อนความประทับใจ
เก่าๆ อันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตลูกทุ่งให้ย้อนกลับคืนมา
“วันนี้แม่จะทำแกงส้มมะรุมที่เอ็งชอบให้กิน” แม่หันมาบอกลูกชาย
หลังจากขึน้ เรือนมานัง่ คุยกันอยูพั่ กใหญ่ ขณะทีพ่่ อคว้ากระป๋องยาสูบออกมา
ตั้งที่พื้น
“ดีจริง ผมไม่ได้กินมานานแล้ว” ชายหนุม่ ร้องขณะนำข้าวของออกจาก
กระเป๋า
“อย่าลืมกินมากๆ ก็แล้วกัน แม่ว่าเอ็งผอมลงนะ”
“ครับ พอรู้ตัว มาคราวนี้คงดีขึ้นเพราะได้พักหลายวัน”
“พ่อขายข้าวในยุ้งได้เงินไม่น้อย หักใช้หนี้แล้วเราคงสบายขึ้น” พ่อ
แทรกขึ้นด้วยน้ำเสียงปลื้มนิดๆ
“ถึงอย่างไรก็ต้องระวังการใช้จ่าย ระยะนี้ข้าวของแพงขึ้นมาก” เดช
บอกพ่อ เขารู้ดีว่าเงินที่เหลืออยู่คงไม่มากมายอะไรนัก “ได้ข่าวว่าไทยเรา
ต้องส่งข้าวออกเพื่อใช้หนี้สงคราม ต่อไปข้าวจะขาดแคลนและแพงด้วย”
“นี่ดีนะที่ข้าวปลาอาหารแถวนี้หาได้ง่ายๆ ไม่ต้องเสียเงินซื้อมากนัก”
ผู้สูงอายุเหม่อมองออกไปที่ชายทุ่ง
“ตอนหลังพ่อไม่คอ่ ยสบาย ทำนาได้ไม่มาก ต่อไปจะให้คนเช่าไม่ต้อง
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เหนื่อยเอง ได้น้อยหน่อยก็ไม่เป็นไร เอ็งก็มีงานทำแล้วไม่ห่วงอะไร”
“ผมดีใจที่พ่อพูดเรื่องนี้เพราะบอกให้พักมาหลายหนแต่พ่อก็ไม่ยอม”
“ตอนนัน้ มันแข็งแรงนี่ ต้องหาเงินเข้าไว้เพราะไม่รูว่้ าจะเจ็บจะป่วยเมือ่
ใด”
“พ่อควรหาความสบายไว้บ้าง เหนื่อยมาตลอดชีวิตแล้ว” เดชมองผู้
ให้กำเนิดอย่างรักใคร่ พ่อพร้อมจะเสียสละความสุขของตนเพื่อคนอื่นเสมอ
“ใช่ เราควรพักผ่อนบ้าง” แม่เคี้ยวหมากพลางมองพ่ออย่างห่วงใย
“เจ้าเดชมันกลับมาบ้านคราวนี้ เราน่าจะถือโอกาสไปเยี่ยมสำรวยกัน”
“เอาสิ ข้าก็อยากไปเหมือนกัน ไม่ได้ไปมาร่วมสองปีแล้ว” นายชม
อัดยาสูบเข้าปอดพร้อมพ่นควันขาวอย่างสบายอารมณ์ หลับตานึกถึงบรรยากาศเงียบสงบร่มรื่นน่าอยู่ของหมู่บ้านริมคลองที่น้องเมียอยู่
“จริงรึพี่” นางชื่นมองมาที่ผัวอย่างแปลกใจระคนยินดี “แต่ก่อนชวน
ทีไรบอกไม่ว่างทุกที”
“ก็ห่วงบ้าน ห่วงนา”
“ดีจริง ผมไม่เจอเจ้าเพชรกับลำดวนนานแล้ว คิดถึงเหมือนกัน” เดช
สนับสนุน ทัง้ สองคนเป็นลูกน้าสำรวยทีวิ่ ง่ เล่นด้วยกันมาตัง้ แต่เด็ก “แล้วจะ
ไปกันเมื่อไหร่”
“เมื่อไหร่ดีล่ะ” แม่หันไปถามพ่อ
“คงอีกสามสี่วัน”
“ดีเลย จากท่าน้ำวัดปากท่อนั่งเรือไปไม่นานก็ถึงแล้ว” แม่พูดด้วย
สีหน้าดีใจแล้วบ้วนน้ำหมากลงกระโถน
“ถ้ามีเวลาจะถือโอกาสไปแม่กลองหรือไม่ก็ดำเนิน ไปเยีย่ มเพือ่ นเก่าๆ
สักหน่อย” นายชมนึกถึงญาติและเพื่อนสนิทที่อยู่แถวนั้น
“ชักอยากให้ถึงวันไปเร็วๆ แล้วสิ” เดชพูดอย่างตื่นเต้นแล้วเหม่อมอง
ไปยังท้องนาสีเขียวอ่อนที่ต้องลมพลิ้วไหวเป็นริ้วระลอกอย่างมีความสุข

๒
“ก่อนกลับไปประจวบต้องนัดกันอีก น่าจะมากินที่บ้านเอ็งนะ” เทพ
บอกเพื่อนรักขณะเดชกระโดดลงจากหลังม้าของโรงพักที่เทพขี่มาส่ง
“เออ ไม่ลืมแน่แต่กินที่อื่นดีกว่า บ้านข้ามันเหงาเกินไป” เดชแกล้ง
ตอบ
“เอ็งคงอยากไปจีบยายหมวยในตลาดมากกว่ากระมัง” เทพแหย่พร้อม
กับหัวเราะก่อนจะกระตุกบังเหียนและกระแทกสีขา้ งม้าควบหายไปในความมืด
เดชลูบหัวเจ้าดำที่กระดิกหางเข้ามาหาก่อนจะเดินขึ้นบ้านซึ่งยังมีแสง
ไฟสลัวจากตะเกียง วันนี้เขาได้พบหน้าเพื่อนหลายคนจากการนัดหมายของ
อุดม ทุกคนสนุกสนานเฮฮากินเหล้าระลึกถึงความหลังกันอย่างมีความสุข
กว่าจะเลิกราได้เวลาก็ผ่านไปสี่ทุ่มกว่า
“เป็นไง กินเลีย้ งเสร็จแล้วหรือ สนุกไหม” พ่อเอ่ยถามลูกชายทีเดิ
่ น
พ้นหัวบันไดขึ้นมาพลางสูดยาสูบแดงวาบเข้าปอดแล้วพ่นควันขาว
“สนุกดี พ่อยังไม่นอนอีกหรือ”
“เอ็งไม่กลับ พ่อเลยนอนไม่ลง”
“นานๆ เจอกันทีก็ดนะ
ี พ่อ นอกจากไอ้ดม ไอ้เทพแล้ว ยังมีเพือ่ นเก่า
มาอีกหลายคน”
“ถ้าเอ็งย้ายกลับมานี่ พวกมันคงมาชวนไปกินทุกวันแน่” พ่อพูดยิม้ ๆ
“ผมก็ว่าอย่างนัน้ ” เดชหัวเราะก่อนจะเดินเข้าห้องไปเปลีย่ นเสือ้ ผ้าเตรียม
อาบน้ำ “แม่ไปไหนล่ะพ่อ”
“อยู่ในห้อง เพิ่งเข้านอนเมื่อครู่”
อาบน้ำจนสบายตัวแล้วชายหนุม่ ก็มานัง่ คุยกับพ่อใต้แสงสลัวของตะเกียง
น้ำมันก๊าด
เสียงแมลงกลางคืนกรีดปีกร้องระงมจากหมู่ไม้ข้างบ้านทำลายความ
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เงียบของรัตติกาล เหนือขึ้นไปท้องฟ้าคืนแรมประดับไปด้วยดวงดาวพราว
ระยิบ
เป็นความสุขสงบของชีวิตชนบทที่ชายหนุ่มชื่นชอบ
คุยกันพักหนึ่งสองพ่อลูกก็เตรียมตัวเข้านอนแต่ก่อนที่จะดับตะเกียงก็
มีเสียงเรียกจากหน้าบ้านพร้อมกับเสียงเจ้าดำเห่าขรม
“ลุงชม…ลุงชม…อยู่หรือเปล่า”
เจ้าของบ้านเพ่งสายตามองฝ่าความมืดออกไปที่ลานหน้าบ้าน ชาย
สามคนยืนอยู่ คนหนึ่งกำลังประคองชายอีกคนซึ่งดูคล้ายคนป่วยหนักไม่มี
แรงเดิน
“ไอ้นงเพื่อนผมมันถูกงูกัด อยากให้ลุงหมอช่วยด้วย” เสียงชายที่
ประคองมาพูด เป็นที่รู้กันดีในย่านนี้ว่านายชมมีความรู้ด้านยาสมุนไพรจนมี
ชาวบ้านมาพึ่งพาให้ช่วยรักษาเป็นระยะ
“เอาเชือกรัดไว้หรือเปล่า” นายชมถามกลับไป
“รัดไว้ที่ขาแล้ว”
“ดีมาก เดี๋ยวจะลงไปดู ขอหยิบยาก่อน” ผู้สูงอายุซึ่งทำหน้าที่หมอ
จำเป็นตอบไปโดยไม่สนใจว่าคนทีม่ าเป็นใคร สำหรับแกแล้วใครก็ได้ทีเดื
่ อดร้อน
แกเต็มใจช่วยเสมอ
“ใครน่ะพ่อ” เดชเดินออกมาชะโงกดูที่ชานบ้าน
“ชาวบ้านแถวนี้ เพื่อนมันถูกงูกัด เดี๋ยวจะเอาว่านไปรักษาให้มัน”
พ่อพูดจบก็เข้าไปค้นถุงใส่สมุนไพรในห้อง คนเจ็บถูกประคองมานัง่ อยู่
ทีเชิ
่ งบันได เดชคุน้ เคยกับเหตุการณ์ทำนองนีเพราะ
้ มักมีคนมาหาพ่อให้รักษา
เป็นประจำ บางครั้งดึกดื่นยังต้องออกจากบ้านไปช่วยดูคนป่วย พ่อเป็นคน
มีเมตตาและพร้อมจะเสียสละเพื่อคนอื่นเสมอ
นายชมคว้ายาได้ก็รีบลงบันไดไปดูคนเจ็บ
เดชยังไม่ง่วงจึงคิดว่าควรจะลงไปดูเสียหน่อยเผือ่ พ่อมีอะไรให้ช่วย ชาย
หนุ่มขยับตัวจะลุกเดินลงไปก็เห็นพ่อเดินขึ้นบ้านมาด้วยสีหน้าเคร่งเครียด
“ลืมอะไรหรือพ่อ” ชายหนุม่ ถามอย่างแปลกใจ พ่อทำท่าอ้ำอึง้ ขณะขึน้
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มาถึงหัวบันไดมีคนเดินตามหลังมาติดๆ
“พ่อมึงลืมไอ้นีไง”
่ เสียงกร้าวจากชายทีเดิ
่ นตามหลังพ่อดังขึน้ แทนพร้อม
กับยกปืนเล็งมาที่เดช
“อะไรกัน!” เดชตกตะลึงตัวชา นึกไม่ถึงว่าผู้ที่พาคนป่วยมาจะกลาย
เป็นโจรในเสี้ยววินาที เขาขยับตัวจะเข้าไปหาพ่อ แต่โจรอีกคนเดินมาผลัก
อกอย่างแรงจนเซถลาพร้อมกับตะคอกเสียงดัง
“มึงอยู่เฉยๆ ถ้ายังไม่อยากตาย”
“เดช อย่าขัดขืนลูก ยอมพวกมัน มันอยากได้อะไรให้มันไป” พ่อ
ร้องเตือนลูกชายที่เริ่มได้สติและทำท่าจะขัดขืน
นายชมหันไปยังพวกโจรแล้วพูดเสียงพร่า “อยากได้อะไรก็เอาไป ข้า
เป็นคนจนไม่มีทรัพย์สินอะไรหรอก”
“เดี๋ยวก็รู้ว่าเอ็งพูดจริงหรือโกหก” เสียงตอบกลับจากคนที่ใช้ปืนจี้
เจ้าโจรทีแกล้
่ งเป็นคนป่วยหันไปตะโกนเรียกพรรคพวกอีกสองคนทีซุ่ ม่
อยู่ในเงามืดหลังกองฟางให้ขึ้นมาสมทบ
“ค้นให้ทัว่ ใครขัดขืนกูไม่เอาไว้” โจรร่างสูงใหญ่ล่ำสันหนวดเฟิม้ ท่าทาง
เป็นหัวหน้าพูดเสียงกร้าวพลางส่ายปืนคาร์ไบน์ในมือไปมา จากนัน้ ก็ตรงเข้า
ผลักนายชมให้เข้าไปในห้องขณะที่คนอื่นๆ กระจายกันไปทั่วบ้าน
หัวหน้าโจรกระแทกปลายปืนเข้าทีชายโครง
่
ผูสู้ งอายุแล้วตะคอกเสียงดัง
“มึงเพิ่งขายข้าวได้เงินมา เอามาเดี๋ยวนี้ ถ้าไม่อยากเจ็บตัว”
“เข้าใจผิดแล้ว ข้าขายได้ก็จริงแต่ใช้หนี้ไปหมดแล้ว” เสียงตอบกลับ
จากเจ้าของบ้าน
“โกหก!” สิ้นเสียงมันก็ยกพานท้ายปืนกระแทกหน้าท้องนายชมอย่าง
แรงจนตัวงอทรุดลงไปนอนหน้าบูดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวด
“ไอ้สัตว์ ทำพ่อกู” เดชพุง่ เข้าใส่หัวหน้าโจรแม้จะเห็นหน้ามันไม่ถนัด
แต่เขาก็เห็นรอยแผลเป็นยาวใต้ไรผมตรงหน้าผากอย่างชัดเจน ก่อนจะปล่อย
หมัด พวกมันคนหนึง่ ก็เตะเขาเต็มแรงจนเซถลาไปกองทีพื่ น้ บ้าน อีกคนเข้า
มาจับรวบแขนปล่อยให้คนข้างหน้าต่อย เดชโดนหมัดไปสองสามทีถึงกับล้ม
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ฟุบลงกับพื้น
ในจิตสำนึกขณะมึนงงและเจ็บปวด เขารูส้ กึ ห่วงพ่อกับแม่ยิง่ นัก พอ
สติกลับคืนมาก็เห็นพวกมันคุมตัวแม่ออกมาจากห้อง
แม่ตื่นตระหนกด้วยนึกไม่ถึงว่าโจรจะบุกเข้าปล้นบ้าน
“อยากได้อะไรเอาไปเถิดพ่อคุณ แต่อย่าทำร้ายพวกเรา” แม่ร้องเสียง
สั่นขณะตรงเข้าประคองเดชที่กำลังพยุงกายลุกขึ้นอย่างยากเย็น
“ว่ายังไง ถ้ามึงไม่บอกทีซ่่ อนก็เตรียมตัวตายได้” หัวหน้าโจรจ่อปืนเข้า
ทีหั่ วนายชมซึง่ ยังนิง่ เงียบอยู่ “เร็วเข้า กูไม่มีเวลา อย่ายัว่ กู หนึง่ …สอง…”
“เงินอยู่ในโอ่งเล็กข้างถังข้าวสารในครัว อยากได้ก็เอาไป” เสียงแม่
แทรกขึ้นก่อนจะสายไป
พ่อมีสีหน้าตกใจที่แม่พูดออกไป ท่าทางเสียดายเงินไม่น้อย
“ให้มันเอาไปเถอะ ไว้หาเอาใหม่” เดชร้องบอกพ่อ
“ดีมาก ถ้ายอมตัง้ แต่ทีแรกพวกมึงคงไม่เจ็บตัว ไอ้เฒ่าชม มึงมันโง่
กว่าเมียเสียอีก” เสียงพูดอย่างเย้ยหยันตามด้วยเสียงหัวเราะของลูกน้อง
แม้จะพยายามทำใจแต่เดชก็ใจหาย ด้วยรู้ว่ามันเป็นเงินก้อนเดียวที่
ครอบครัวสละหยาดเหงื่อสะสมไว้เป็นปีๆ
โจรรีบเข้าไปค้นในห้องครัวตามคำบอก ครูหนึ
่ ง่ มันก็เดินหิว้ ถุงเงินออก
มา นายชมมองไปทีถุ่ งเงินอย่างเสียดาย เงินหลายพันบาทจะช่วยครอบครัว
ได้มาก หัวหน้าโจรรับถุงเงินมาดูอย่างพอใจ นายชมเห็นได้โอกาสจึงค่อยๆ
ขยับตัวเข้าไปใกล้ข้างฝาที่เหน็บมีดพร้าไว้แล้วคว้ามากำไว้อย่างรวดเร็ว
“พ่อ อย่า..ปล่อยมัน” เดชร้องเสียงดังด้วยความตกใจ รู้ดีว่าสู้ไปก็
เปล่าประโยชน์ไม่มีทางชนะ แต่ช้าไป พ่อตรงเข้าฟันไอ้โจรทีอยู
่ ใกล้
่ สุด มัน
เหลือบมาเห็นก็เบี่ยงตัวหลบ แต่คมมีดก็โดนเข้าที่โคนแขนเลือดกระฉูด
หัวหน้าโจรเห็นเช่นนั้นก็โกรธจัด มันคำรามลั่น
“ไอ้แก่ พิษสงมากนัก!”
พร้อมกันนั้นก็ยกปืนเล็งแล้วลั่นไกทันที
“ปัง ปัง”
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สิน้ เสียงปืนร่างของเจ้าของบ้านก็ทรุดฮวบลงจมกองเลือดพร้อมกับเสียง
หวีดร้องของนางชื่น
กระสุนถูกทีไม่
่ สำคัญ ชายสูงอายุพยายามประคองกายลุกขึน้ ด้วยสีหน้า
เจ็บปวด
หัวหน้าโจรมองอย่างสะใจแล้วเดินเข้าไปดูลูกน้องทีกุ่ มแผลหน้าตาบูดเบีย้ ว
“ไอ้ผัน มึงเป็นไงบ้าง”
“ไม่เป็นไร พอทนได้” ไอ้ผันขบกรามแน่นข่มความเจ็บปวด มีเลือด
ไหลออกจากง่ามนิว้ มือทีกุ่ มแผลย้อยเป็นทาง หัวหน้าโจรเดินหน้าถมึงทึงเข้า
มายังร่างนายชมแล้วยกปืนประทับขึ้นทำท่าจะยิงซ้ำ
“อย่ายิง ฉันไหว้ละ” นางชื่นโผเข้าไปกอดขามัน
“ผัวมึงสมควรตาย!” เจ้าของเสียงตะคอกกลับสีหน้าบ่งบอกความ
อำมหิตก่อนจะสะบัดขาแล้วเตะนางจนถลาไปกองกับพื้น
เดชขยับจะเข้าไปช่วยพ่อ แต่ช้าไป โจรร้ายยิงซ้ำไปยังร่างนายชมที่
กำลังพยายามยันกายลุกขึ้น
“ปัง”
ชายสูงอายุสะดุ้งสุดตัวแล้วนอนเงียบจมกองเลือดท่ามกลางเสียงหวีด
ร้องของผู้เป็นเมีย
“พ่อ!” เดชร้องแล้วถลันเข้าไปประคองพ่อพร้อมๆ กับแม่
พ่อเผยอตามองเดชและแม่นิดหนึง่ บีบมือคนทัง้ คูแน่
่ นขณะพยายาม
สูดลมหายใจเฮือกสุดท้ายก่อนจะสิ้นใจ
เหมือนหัวใจจะหลุดลอย ชายหนุ่มตกตะลึงกับภาพเบื้องหน้า มัน
เป็นการพรากคนที่เขารักและบูชาอย่างเลือดเย็นต่อหน้าต่อตา
เดชหันไปมองไอ้คนยิงอย่างเจ็บแค้นขบกรามเป็นสันนูน “มึงฆ่าพ่อกู”
“พ่อมึงดิ้นรนเองช่วยไม่ได้ ตายเสียก็ดี” ไอ้คนหน้าบากมือยิงแสยะ
ยิ้มอย่างไร้เมตตา
“ไอ้…” เดชพุ่งเข้าหาอย่างลืมตัว แต่ถูกลูกน้องไอ้หน้าบากที่คุมเชิง
อยู่ฟาดด้วยพานท้ายปืนที่หัวจนทรุดลงกับพื้น
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ท่ามกลางความมึนงงและเจ็บปวดรวดร้าว เขาได้ยินเสียงลูกน้องพูด
กับนายว่า “พี่เมฆไม่ค้นในห้องเพิ่มอีกหรือ”
“ไม่ต้อง ไม่มีเวลาแล้ว อย่าลืมต้อนวัวไปด้วย” พูดจบเจ้าหน้าบาก
ก็หันไปบอกลูกน้อง
“พยุงไอ้ผันลงไป เผาบ้านมันเป็นบทเรียน รีบเร็ว เดี๋ยวพ่อมึงมา”
ไอ้เมฆบอกลูกน้องแล้วหิว้ ถุงเงินเตรียมลงจากบ้าน ก่อนลงบันไดก็หัน
มามองเดชกับแม่ที่กำลังกอดร่างชุ่มเลือดร่ำไห้พร้อมกับพูดเสียงกร้าว
“กูไม่ฆ่าพวกมึงก็บุญเท่าไรแล้ว ถ้าแจ้งตำรวจ กูจะกลับมาฆ่าให้สิน้
จำไว้”
ลูกน้องคนหนึง่ ประคองเจ้าผันลงบันได อีกคนเอาน้ำมันราดไปทัว่ แล้ว
ขว้างตะเกียงใส่ ครู่เดียวไฟก็ลุกโชติช่วงแดงฉาน
ดูลูกน้องต้อนวัวออกจากคอกแล้วไอ้หน้าบากก็ตะโกนเสียงดัง “ไอ้เสือ
ถอย!”
จากนั้นก็พาลูกน้องเดินหายลับไปในความมืด
***
เดชกับแม่ช่วยกันอุ้มร่างพ่อลงจากบ้านให้พ้นจากไฟซึ่งกำลังลามเลีย
อย่างรวดเร็ว เสียงไม้ไหม้ไฟดังเปรีย๊ ะๆ พร้อมกับกลุม่ ควันลอยโขมง ลมดึก
กลางทุ่งที่พัดโกรกทำให้ไฟโหมไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ว
ชายหนุม่ มองบ้านทีกำลั
่ งถูกเปลวไฟเผาผลาญอย่างเจ็บปวด เปลวเพลิง
ลุกแดงฉานในความมืดพร้อมกับควันสีเทาดำลอยโขมงขึน้ ฟ้า เขาหันมามอง
ร่างชุม่ เลือดของพ่อทีน่ อนไร้วิญญาณและแม่ทีซบ
่ หน้าร้องไห้คร่ำครวญกับร่าง
พ่ออย่างไม่เชื่อสายตา
ไม่อยากเชื่อว่าภาพที่เห็นจะเป็นความจริง
ไม่กีนาที
่ ก่อนหน้านียั้ งได้พูดคุยกับพ่ออยูใน
่ บ้านอันอบอุน่ แสนสุข แต่
วินาทีนีโลก
้ ทัง้ โลกเหมือนจะพังทลายลงต่อหน้า เขาทรุดตัวลงกอดพ่อแล้วพร่ำ
รำพันอย่างลืมตัว
ความสุขช่างมีอายุสัน้ นัก จากไปราวติดปีก จากนีไป
้ ความทุกข์ระทม
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จะติดตัวแบกไว้อีกยาวนาน
ชายหนุม่ เงยหน้าขึน้ มองภาพบ้านซึง่ กำลังสูญสลายอยูภาย
่ ใต้พระเพลิง
ที่กำลังลุกโหม กรามขบเป็นสันนูนด้วยเพลิงแค้น
ภาพนัน้ ดูพร่าเลือนหลังม่านน้ำตาทีเอ่
่ อล้น แสงไฟวูบวาบจากบ้านเผย
ให้เห็นใบหน้าเหี้ยมเกรียมดุดันของชายหนุ่ม
เขาพูดเสียงกร้าวท่ามกลางไอร้อนระอุและเสียงร้องไห้คร่ำครวญราวกับ
จะขาดใจของแม่
“ผมสัญญาว่าจะแก้แค้นให้พ่อ จะตามล้างพวกมันทุกที่ไม่ว่าจะไปซุก
อยู่ที่ไหน ขอให้พ่อไปดีเถิด”

๓
การจากไปของพ่อสร้างความโศกเศร้าให้กับทุกคน เทพ อุดม และ
เพื่อนๆ มาช่วยงานศพอย่างแข็งขันทุกวัน
ตำรวจเข้ามาสืบสวนอยูพั่ กหนึง่ เรือ่ งก็ยังไม่คืบหน้า เดชจึงไม่คิดจะ
พึ่งเจ้าหน้าที่แต่เพียงอย่างเดียว และพยายามสืบหาพวกโจรที่ปล้นบ้านด้วย
ตนเอง
เขาให้หมู่เทพและอุดมช่วยสืบหาพวกโจรด้วย เพราะทั้งสองคนอยู่ที่
ปากท่อตลอดมา และรู้จักคนมาก
“ข้าเดาว่าพวกมันไม่น่าจะเป็นคนย่านนี้ อาจมาจากหมูบ้่ านทีห่่ างออก
ไปทางชายแดนพม่า” เทพพูด
“ข้าก็คิดเหมือนเอ็ง ต้องปล้นไกลบ้านมันพอควรเพื่อไม่ให้คนจำได้”
“ข้าจะช่วยสืบอีกแรงไม่นานคงรู้ ขอให้เอ็งใจเย็นๆ กฎหมายจะให้ความ
เป็นธรรมเอ็งแน่”
ก่อนหน้านีเดช
้ ตัง้ ใจจะลาออกจากราชการเพือ่ มาอยูกั่ บพ่อแม่ เพราะ
มีโรงเรียนราษฎร์ในตัวเมืองราชบุรีพร้อมรับเขา แต่ถึงคราวเคราะห์มาเกิด
เหตุร้ายขึ้นเสียก่อน
สมองครูหนุม่ มึนงงไปหมดไม่รูจะ
้ ทำอย่างไรดีกับชีวติ แต่ทีแน่
่ ๆ นับ
แต่วันนี้เขาจะอยู่เคียงข้างคอยดูแลแม่ตลอดไป
ขณะสืบหาพวกโจรปล้นบ้านชายหนุม่ ก็หาทางขายทีด่ นิ ไปด้วยเพือ่ ย้าย
ไปอยู่ที่อื่น เขาไม่อยากสร้างบ้านหลังใหม่บนที่ดินเดิมเพราะภาพของพ่อยัง
ตามหลอนอยูเกื
่ อบทุกลมหายใจ แม่เองก็อยากไปให้พ้นแม้จะเสียดายผืนดิน
ซึง่ ตกทอดมาและบอกเดชว่าหลังงานศพจะไปอาศัยน้าสำรวยสักระยะหนึง่ ก่อน
หาทางขยับขยายต่อไป
ช่วงทียั่ งต้องสะสางเรือ่ งจำเป็นต่างๆ แม่กับเดชได้ไปอาศัยอยูกั่ บญาติ
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พ่อที่วังมะนาว เมื่อเสร็จเรื่องแล้วก็จะไปบ้านกอไผ่ของน้าสำรวยทันที
***
งานศพพ่อผ่านไปไม่ถึงเดือน
“เดช ข้าพอได้ข่าวมาบ้าง” เทพบอกกับเดชวันหนึง่ ทีนั่ ดเจอกันในร้าน
อาหารซึ่งไม่มีลูกค้าอื่นที่วังมะนาว
“จริงรึ” ชายหนุ่มจ้องมองเพื่อนอย่างตื่นเต้น มันเหมือนงมเข็มใน
มหาสมุทรมาโดยตลอด “พวกมันเป็นใครหรือ”
“สงสัยว่าจะเป็นลูกน้องกำนันเอีย่ มบ้านดงมะเกลือ น้องชายกำนันเป็น
ตำรวจ ชื่อจ่าอาจ ทำงานที่เดียวกับข้า” เทพพูดด้วยสีหน้ามั่นใจ
“บ้านดงมะเกลือหรือ แถวนัน้ ยังเป็นป่าดงอยูเลย
่ ไม่คอ่ ยมีผูค้ นเท่าไร
ถ้ามีก็เป็นพวกกะเหรี่ยง”
“ใช่ ห่างจากตัวอำเภอไปไกลพอดู”
“อยูใกล้
่ ยางหัก” เดชลูบคางไปมา เขาเคยไปเทีย่ วป่าแถวนัน้ กับเพือ่ น
นานมาแล้ว
“แถวนั้นละ” เทพพยักหน้าพลางทอดสายตาผ่านทุ่งกว้างไปยังเทือก
เขาสีน้ำเงิน “ข้าเคยไปตรวจท้องที่กับผู้กองเลยให้ลูกน้องปลอมตัวไปสืบให้
แน่ชัด มันยืนยันว่าเป็นไอ้เมฆแน่ที่ปล้นบ้านเอ็ง แถมลูกน้องชื่อเจ้าผัน
บาดเจ็บตรงตามทีเอ็
่ งบอก มันบอกใครๆ ว่าไปทะเลาะกับนักเลงแถวเขาย้อย
แล้วโดนฟันมา”
“เป็นมันแน่แล้ว” เดชกัดฟันกรอด ภาพคืนนั้นยังแจ่มชัด
“กำนันเอี่ยมมีพวกมาก อิทธิพลไม่น้อย”
“ไม่น่าเชือ่ ว่าพวกมันจะมีลูกพีเป็
่ นกำนัน แถมน้องกำนันยังเป็นตำรวจ
เสียอีก” เดชพึมพำ อดหนักใจเรือ่ งการติดตามจับกุมไม่ได้ จิตใจร้อนรุม่ ไป
ด้วยความแค้น
“พวกมันมีปัญหาอะไรกำนันมักคอยช่วยจนชนะคดี ไม่รูว่้ ารูเ้ ห็นเป็นใจ
หรือเปล่า”
“ยากที่จะรู้ แต่เอ็งมั่นใจนะว่าไม่ผิดคน” เดชถามย้ำเพื่อความแน่ใจ
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“ไม่ผิดแน่ ไอ้เมฆเป็นคนขี้คุกเคยเจอข้อหาปล้นฆ่าแล้วสู้คดีจนหลุด
มันหายเงียบไปพักใหญ่ไม่นึกว่าจะออกมาก่อกรรมทำชั่วอีก”
“กฎหมายอ่อนแอไม่เด็ดขาด คนร้ายถึงเหิมเกริม ขนาดรู้แน่ชัดยัง
เอาผิดได้ยาก แถมยามถูกลงโทษก็มีอภัยโทษ ลดโทษตามมาอีกราวกับคดี
ที่ก่อเป็นเรื่องเล็กน้อยขอกันกินได้ เหยื่อตายไปแล้วก็ตายไปช่วยไม่ได้ ทุก
ครั้งที่ลดโทษให้คนชั่วมีใครคิดถึงความรู้สึกของครอบครัวเหยื่อผู้สุจริตบ้าง
มันเหมือนกับซ้ำเติมกัน” เดชระบายความอัดอั้นหน้านิ่ว
“ถึงอย่างไรบ้านเมืองก็ยังมีขื่อมีแป” เทพปลอบเมื่อเห็นสีหน้าเพื่อน
“เอ็งต้องใจเย็นๆ นะเดช รอให้กฎหมายจัดการ”
“จะจัดการอย่างไร ดูคดีเก่าๆ ของมันสิ สู้จนหลุด”
“ก็จริงของเอ็ง” เทพอึง้ รูส้ กึ ท้อแท้ในสิง่ ทีเพื
่ อ่ นพูด “คิดแล้วเหนือ่ ย
ตำรวจหาหลักฐานแทบตาย เสี่ยงชีวิตก็เสี่ยง ผลสุดท้ายผู้ต้องหาหลายคน
สู้คดีจนหลุด ที่ติดคุกเอาเข้าจริงก็ติดไม่กี่ปีไม่สมกับกรรมชั่วที่พวกมันก่อไว้
ออกจากคุกก็กลับมาปล้นฆ่าอีก ไม่เข็ดหลาบ คนดีๆ อย่างพ่อเอ็งจึงต้องรับ
กรรม”
“ใช่ คนสุจริตต้องตกเป็นเหยือ่ อย่างไม่ควรจะเป็นจากความเมตตาของ
กฎหมาย คนอย่างไอ้เมฆมันควรจะอยู่ในคุกมานานแล้ว” เดชหน้าเครียด
“กฎหมายกลายเป็นเกราะกำบังให้คนชัว่ โดยไม่ตัง้ ใจ” หมูเทพ
่ พยักหน้า
“น่าเศร้าใจนัก” เดชเหม่อมองไปยังขอบฟ้าทีพระอาทิ
่
ตย์ใกล้ลับเหลีย่ ม
เขา ความขมุกขมัวย่างกรายเข้ามาให้ความรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยว
เทพมองเพื่อนด้วยความเห็นใจ “แต่เอ็งคงไม่ถือปืนไปไล่ยิงมันนะ”
“ไม่หรอก” เดชตอบไม่เต็มเสียง
ชายหนุม่ ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะทำอย่างไร ใจหนึง่ อยากบุกเข้าไปฆ่าพวก
มันด้วยมือตัวเอง แต่อีกใจหนึ่งก็กลัวติดคุกเสียอนาคตและหากเป็นเช่นนั้น
ใครจะคอยดูแลแม่
ไม่อยากเชือ่ ว่ากฎหมายจะทำอะไรพวกมันได้ คงขึน้ โรงขึน้ ศาลหลาย
ครั้งนานเป็นปีและจบลงที่พวกมันพ้นผิดหรือได้รับโทษที่เบาเกินไป
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โอกาสทีจะ
่ เห็นพวกมันได้รับโทษทัณฑ์สาสมกับความชัว่ ความโหดทีก่่ อ
นั้นยากเย็นแสนเข็ญนัก!
***
แยกกับเพือ่ นรักมา เดชรูส้ กึ สับสนในความคิด ความแค้นยังซ่อนลึก
รุนแรง แม้รับปากกับเทพให้รอกฎหมายจัดการแต่ใจก็ยังไม่ยอมรับ
แค่นึกภาพไอ้เมฆกับพวกเดินหน้าตาสดชื่นออกมาจากศาลหลังฟังคำ
พิพากษาเดชก็แทบทนไม่ได้เสียแล้ว
ภาพคืนนั้นยังสร้างความเจ็บปวดรวดร้าว น้ำตาแทบหลั่งออกมาเป็น
สายเลือด เขาไม่ใช่ผูบรรลุ
้ ธรรม ยังมากด้วยกิเลส อยากเห็นพวกมันได้รับ
การลงโทษที่เฉียบขาดรุนแรงทันตาเห็น
แม้แค่ชีวติ แลกชีวติ ก็ไม่คุม้ กันแล้วเพราะชีวติ หนึง่ คือสุจริตชน อีกชีวติ
คือสัตว์นรกทีเป็
่ นภัยสังคม เขาต้องการเห็นโทษทีสาสม
่
นัน่ คือโทษประหาร
กุดหัวคนชั่ว…ซึ่งเขาไม่เชื่อว่ากระบวนการทางศาลจะให้ได้
เขาอยากกำจัดมัน พิพากษาด้วยมือตนเองเพือ่ ทีสุ่ จริตชนจะได้มีชีวติ
อย่างสงบสุขและปลอดภัยจากน้ำมือคนโฉดหนักแผ่นดินเหล่านี้
กฎหมายไม่ต้องการให้มีคำว่า ‘แก้แค้น’ แต่ต้องการลงโทษโดยเปิด
โอกาสให้คนชั่วได้สำนึกผิดและกลับตัว…รอไปเถิด
“กฎหมายทำอะไรพวกมึงไม่ได้ กูนี่ละจะจัดการเอง” เดชคำรามกับ
ตนเอง
เขาตัดสินใจแน่วแน่แล้วหลังนั่งคิดนอนคิดมาหลายวัน
***
ความมืดเข้าครอบคลุมได้ไม่นาน เดชผูกม้าไว้ในทียาก
่ ต่อคนเห็นแล้ว
เดินลัดเลาะป่าโปร่งดงไม้ไปซุ่มอยู่ข้างบ้านกำนันเอี่ยมผู้มีอิทธิพลแห่งบ้าน
ดงมะเกลือ กำนันนักพัฒนาและมีผลงานดีในสายตาของทางการ
ก่อนถึงบ้านกำนันไม่กีร้่ อยเมตร แสงไฟวับแวมทีเล็
่ ดลอดออกมาจาก
ดงตาลแถวนัน้ ทำให้ชายหนุม่ หยุดชะงักและตัดสินใจหมอบคลานเข้าไปแอบดู
ใกล้ๆ
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ชายสามสี่คนนั่งคุยกันอยู่ข้างกองไฟ ถัดไปเป็นคอกวัวที่คล้ายทำไว้
ชั่วคราว ในคอกมีวัวขังอยู่ห้าหกตัว สองตัวในนั้นคือเจ้าเขาเก และเจ้า
หัวด่าง วัวของเขานั่นเอง จำได้แน่ไม่มีพลาด
จากภาพที่เห็น คนกลุ่มนี้เป็นพวกโจรแน่นอน!
ในใจร้อนรุ่มและตื่นเต้น ไม่นึกว่าจะมาเจอกลุ่มโจรที่ฆ่าพ่อ มันคง
ชะล่าใจไม่คิดว่าจะมีคนบุกป่าฝ่าดงข้ามถิ่นเข้ามา
“ขอบคุณพระที่บันดาลให้กูเจอพวกมึง”
เดชพึมพำกับตัวเองแล้วอาศัยความมืดค่อยๆ คืบคลานเข้าไป ปืน
ลูกซองพกที่เอวทำให้อุ่นใจขึ้น เขาอยากรู้ว่าในกลุ่มคนที่เห็นมีไอ้เมฆอยู่
หรือไม่ และพวกมันคุยอะไรกัน
“พีเอี
่ ย่ ม เมือ่ ไรจะขายวัวได้ ข้าจะได้เอาเงินไปแต่งเมียเสียที” คนที่
กำลังเติมฟืนใส่กองไฟพูดขึน้ แล้วมองไปทีชาย
่ วัยกลางคนหน้าดุท่าทางนักเลง
เดชมั่นใจว่าต้องเป็นกำนันเอี่ยม
“หาคนซื้อได้แล้ว อีกไม่กี่วันมันจะเอาเงินมาให้”
“ดีจริง ถ้าคืนนี้ได้มาอีกจะได้รวมขายเสียทีเดียวเลย”
“ขึ้นกับไอ้เมฆว่ามันจะทำได้แค่ไหน เดี๋ยวนี้บางบ้านไม่ใช่จะเข้าปล้น
ได้ง่ายๆ มันเตรียมรับมือไว้เหมือนกัน” กำนันเอีย่ มพูดแล้วอัดบุหรีพ่่ นควัน
ขาว
“จริงของพี”่ อีกคนสูบยาวาบแดงแล้วพูดต่อ “ไอ้ผันยังพลาดถูกไอ้ชม
ฟันแขนแทบขาด พี่เมฆเลยส่งไอ้บ้านั่นไปเมืองผีเลย สมน้ำหน้า”
“ก็สมควรแล้ว ขีเ้ หนียวไม่เข้าเรือ่ ง” เสียงกำนันเสริมกึง่ เยาะ “กูรูว่้ า
มันขายข้าวได้เงินไม่น้อย ยังมีอีกหลายคนที่ขายข้าวได้ อีกไม่นานเงินจะ
เป็นของพวกเราทั้งหมด”
เดชขบกรามเป็นสันนูนเมือ่ ได้ยนิ พวกมันพูดถึงพ่อ มือกำด้ามปืนแน่น
โดยไม่รูต้ วั ภาพคืนนัน้ ยังติดตาไม่จางหายราวกับเกิดขึน้ เมือ่ วันวาน แน่ชดั
แล้วว่ากำนันเอี่ยมรู้เห็นเป็นใจ แต่ใครเล่าจะมาเป็นพยาน ไม่มีทางเลยที่
กฎหมายจะยื่นมือเข้ามาจับตัวการใหญ่ได้ คิดแล้วเจ็บใจนัก
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ชายหนุ่มคิดจะถอยกลับไปก่อน จะสู้กับโจรหลายคนต้องพร้อมกว่านี้
ใจหนึ่งก็อยากเข้าแจ้งตำรวจแต่ก็กลัวว่าข่าวจะไปเข้าหูกำนันเสียก่อน
ลูกชาวนาผูโชค
้ ร้ายค่อยๆ คลานถอยหลังห่างออกมาแล้วขยับตัวลุกขึน้
แต่เท้าเจ้ากรรมดันเหยียบโดนกิ่งไม้แห้งหักเสียงดัง!
พวกโจรหันมายังต้นเสียงทันที สัญชาตญาณระวังภัยทำให้รูว่้ ามีสิง่ ผิด
ปกติเกิดขึ้น
“มีคนอยู่แถวนี้! ไอ้จง เร็ว ออกไปดูซิ” กำนันพูดเสียงเข้มพร้อม
ควักปืนสั้นออกจากเอว
“ค้นให้ทัว่ อย่าให้มันรอดไปได้” คนชือ่ จงบอกเพือ่ นอีกคนพร้อมคว้า
ปืนคาร์ไบน์เดินอย่างระวังตรงมายังจุดทีเดช
่ หมอบอยู่ พลางสอดส่ายสายตา
ฝ่าความมืดไปรอบๆ
“อาจเป็นกระต่ายก็ได้พี่เอี่ยม” โจรคนหนึ่งพูดขึ้นทำท่าขี้เกียจไม่ใส่ใจ
“กระต่ายพ่อมึงสิ ไม้หักดังขนาดนี้ ไปเร็ว ออกไปหาให้พบ ไม่รูว่้ า
มันได้ยินอะไรบ้าง”
โจรสามคนรวมทั้งกำนันพากันย่องฝ่าความมืดมายังจุดที่เดชยืนหลบ
อยู่หลังดงสะแก มือของชายหนุ่มเย็นเฉียบ ใจเต้นตูมตาม ไม่คาดคิดว่า
พวกมันจะรูต้ วั ถ้าหนีไม่พ้นก็ขอสูตาย
้ เสียดายทีไม่
่ มีไอ้เมฆอยูใน
่ กลุม่ นีด้้ วย
“นั่นใครวะ ออกมาเสียดีๆ แล้วกูจะไม่เอาเรื่อง” เสียงกำนันร้องขึ้น
เมื่อเหลือบเห็นร่างคนหลบวูบเข้าหลังต้นมะขามติดดงสะแก
“พวกเราล้อมมันไว้ อย่าให้หนีไปได้” ไอ้จงตะโกนบอกพวกอีกสองคน
พร้อมกับส่ายปืนไปมา ภายใต้ความมืดมันเห็นเป้าหมายไม่ชัดนักจึงไม่กล้า
ผลีผลามแม้จะมีอาวุธที่เหนือกว่า
เดชพยายามถอยหนีแต่ดูยากที่จะรอดพ้น
เขาปฏิญาณว่าจะไม่ยอมให้พวกมันจับได้ง่ายๆ เป็นอันขาด เขาต้องมี
ชีวิตอยู่เพื่อแก้แค้นให้พ่อ
***
ชายหนุ่มจ้องเขม็งไปยังร่างกำนันซึ่งกำลังใกล้เข้ามาขณะที่พวกโจร
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พยายามตีวงล้อม ก่อนตัดสินใจว่าจะหนีได้อย่างไร กำนันก็เหลือบมาเห็น
พอดีแล้วร้องตะโกน
“มึงออกมามอบตัวกับกูเสียดีๆ ไอ้โจร”
“มึงสิไอ้หัวหน้าโจร” เดชตะโกนสวน เมือ่ หนีไม่พ้นก็พร้อมจะชนแหลก
“วันนี้กูจะเอาชีวิตมึง”
กำนันลั่นกระสุนยิงใส่แต่ไม่ถูก จอมปลวกข้างๆ ถูกกระสุนกระจายฟุ้ง
เดชยิงสวนไปทันที อย่างน้อยก็อุ่นใจที่ชัยภูมิหลังต้นไม้ได้เปรียบพวกมันที่
ต้องเดินเข้ามาจากป่าโปร่งและที่โล่ง
“ยอมแพ้เสียดีๆ แล้วมึงจะรอด” กำนันตะโกนเสียงกร้าว
เดชก้มหลบเข้าโคนไม้ขณะเจ้าจงยิงใส่ เขาเริ่มพะวักพะวงหลังบรรจุ
กระสุนเพราะพวกมันพยายามจะโอบปิดทางหนี
แทนที่จะถอย เขาตัดสินใจอาศัยความมืดและดงหญ้าสูงคลานสวน
เข้าหากำนันพร้อมแลกชีวิตด้วย
กำนันเอี่ยมเดินย่างสามขุมเข้ามาอย่างย่ามใจ พอเห็นอีกฝ่ายมา
ปรากฏอยู่เบื้องหน้าก็ตกใจ ขยับจะเหนี่ยวไกแต่ช้าไป เดชยิงใส่ทันที
“ปัง”
“โอ๊ย! กูถูกยิง” กำนันร้องลั่นเอามือกุมหัวไหล่แล้วทรุดลงนั่งพร้อม
กับคลานไปหลบหลังตอไม้
“พี่กำนัน เป็นยังไงบ้าง” จงมองลูกพี่ด้วยความเป็นห่วง
“พอทนไหว…ล้อมไว้ อย่าให้มันรอดไปได้” กำนันกัดฟันแข็งใจตะโกน
สั่งลูกน้อง
เดชหันไปดวลปืนกับเพื่อนเจ้าจงที่วิ่งเข้ามาช่วยอย่างไม่กลัวตาย
“ปัง” กระสุนลูกซองพุ่งโดนมันที่ขาล้มลงแต่เขาเองก็ถูกกระสุนที่
หัวไหล่เลือดอาบ เดชพุ่งเข้าคว้าปืนคาร์ไบน์ของโจรที่ตกอยู่ แล้วยกขึ้น
กราดยิงใส่จนพวกโจรต้องรีบกระโดดเข้าไปหลบหลังเนินดิน
เจ้าจงเห็นหน้าเดชเต็มตาแม้ชั่วแวบเดียวก็จำได้ มันร้องเสียงดัง
“มึง…มึงลูกไอ้ชม กูจำได้ มึงมาหาทีตาย
่ แท้ๆ” พูดจบก็หันไปบอก
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พวก “ไปตามพวกเรามา”
เจ้านั่นรีบลุกขึ้นวิ่งหายไปในความมืดปล่อยให้ไอ้จงกับพวกมันอีกคน
คุมเดชไว้ไม่ให้ผละหนีไปได้
เดชรูต้ วั ดีว่าต้องพยายามไปจากทีนั่ น่ ให้เร็วทีส่ ดุ แต่สภาพทีโล่
่ งข้างๆ
ทำให้ถอยออกไปไม่ได้เพราะจะกลายเป็นเป้ากระสุนทันที
พักใหญ่ก็มีคนวิง่ มาสามคน ทีน่่ าแปลกใจก็คือ หนึง่ ในนัน้ เป็นตำรวจ
ในเครื่องแบบ
“พีอาจ
่ มีคนพยายามขโมยวัวพวกข้า เราล้อมมันไว้อยูหลั
่ งดงไม้นัน่
ระวังหน่อย” เสียงเจ้าจงตะโกนบอกตำรวจ เดชหน้าร้อนผ่าวด้วยความโกรธ
ที่มันพลิกเรื่องและยัดเยียดให้เขาเป็นโจร ตำรวจคนนี้เขาเดาว่าคือ จ่าอาจ
น้องชายกำนันนั่นเอง
“มันมีแค่คนเดียว ไปไม่รอดหรอก ยิงกดไว้อย่าให้เงยหัวได้” จ่าอาจ
ตะโกนเสียงเหี้ยมพร้อมกราดปืนนำทางจนเดชต้องก้มหัวซุกอยู่หลังโคนไม้
“ไอ้อาจ ระวังด้วย มันมีปืน” เสียงกำนันเอี่ยมร้องบอกน้องชาย
ครูหนุ่มเข้าใจได้ทันทีที่พวกมันอุปโลกน์ให้เป็นขโมย นี่คือความชอบ
ธรรมที่จะฆ่าเขาโดยไม่ต้องติดคุกนั่นเอง!
พวกมันรุกเข้ามายังจุดทีชาย
่ หนุม่ หมอบซุม่ อยูอย่
่ างไม่ระวังนักด้วยเห็น
ว่ามีกำลังเหนือกว่า กระสุนของอีกฝ่ายฉีกเปลือกไม้เหนือหัวและคันนาข้าง
กายกระจุย กลิน่ ดินปืนคละคลุง้ มาตามลม เดชเห็นความตายรออยูเบื
่ อ้ งหน้า
เขากำปืนในมือแน่นตั้งใจจะขายชีวิตให้แพงที่สุด ภาพพ่อกับแม่ปรากฏขึ้น
ความกลัวจางลงกลายเป็นความกล้า ชายหนุม่ ขบกรามแน่นสายตาจ้องเขม็ง
ไปรอบๆ อย่างระแวงภัย
คนที่วิ่งนำหน้าเข้ามากราดยิงอย่างบ้าดีเดือด เดชเหนี่ยวไกยิงสวน
ทันที
“โอ๊ย!” ร่างนั้นสะดุ้งเฮือกล้มคว่ำเมื่อสิ้นเสียงปืน
“พีอาจ!”
่
โจรทีอยู
่ ใกล้
่ ร้องอย่างตกใจแล้วรีบเข้าไปประคอง อีกสองคน
ยิงใส่เดชแล้วเข้าไปช่วย
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ครู่หนึ่งพวกมันก็ร้องเสียงดัง “มันฆ่าพี่อาจ”
เสียงกำนันเอี่ยมร้องอย่างคลั่งแค้น “มึงฆ่าน้องกู วันนี้มึงตายแน่”
เดชถือโอกาสที่พวกมันตกตะลึงรีบคลานฝ่าความมืดแล้ววิ่งลัดเลาะ
หมู่ไม้ตรงไปยังม้าที่ผูกไว้ทันที
ลมพัดแรงสะบัดกิง่ ใบไหวเอนคล้ายอารมณ์โกรธเกรีย้ วเบือ้ งหลัง ชาย
หนุม่ รูส้ กึ เย็นเยือกขณะกระแทกสีขา้ งม้าตะลุยฝ่าดงไม้และท้องทุง่ ไปข้างหน้า
ไม่น่าเชื่อว่าเพียงเสี้ยววินาทีชีวิตกลับพลิกผัน เขากลายเป็นฆาตกร
ฆ่าน้องชายกำนันเอี่ยมไปแล้ว!
และที่สำคัญคนที่เขาฆ่า…เป็นตำรวจ!
ภาพที่ตนเองถูกวิสามัญเด่นชัด
เขายังไม่อยากตาย
เรื่องมอบตัวสู้คดีต้องตัดทิ้งไปก่อน
ตอนนี้ต้องหนี…หนีอย่างเดียวเท่านั้น

