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แกนของเรื่อง (Theme) 

ความหมายของสายตา ลึกซึ้งซับซอนยิ่งกวา คําพูด และขอความบรรยาย 

เรื่องยอ (Synopsis) 

อดีตทหารพราน เจองานเขา โดยบังเอิญ เม่ือเขาตกเขาไปอยูในเหตุการณ ท่ีตองชวยเหลือหญิงชาว
ลาวและลูกสาววัยสองขวบ ใหพนจากเงื้อมมือ พวกคนราย ท่ีหวังใชเธอเปนเคร่ืองมือหากิน เธอถูกบังคับ
ใหบอกท่ีซอนเพชร แตเธอก็ใชมันเปนเงื่อนไขตอรอง ชวยชีวิตตัวเธอเอง ใหรอดพนจากการตามลา โดยมี
อดีตทหารพราน คอยใหความชวยเหลือ จนกระท่ังสงเธอและลูก กลับบานโดยปลอดภัย 

โครงสรางเร่ือง (Plot structure) 

องก 1 

บายวันน้ี อากาศรอนอบอาว ผมหยุดพักท่ีใตรมไม ปลดกระเปาเปออกจากหลัง หยิบขวดนํ้าเปด
ออกด่ืม บรรเทาความกระหาย จากน้ัน ผมเดินเรื่อยๆ ไปตามถนนลูกรัง อยางไรจุดหมาย ขณะนั้น ผมได
ยินเสียงรองของเด็กผูหญิง เหมือนมีเหตุรายเกิดขึ้น ผมตามเสียงน้ันไป เสียงน่ันอยูไมไกลนัก เม่ือเขาไป
ใกล ปรากฏวา เสียงรองไหของเด็ก มันอยูในหลุมท่ีไหนสักแหง ผมพยายามคนหาท่ีมาของเสียงน้ันอยูพัก
หน่ึง ในท่ีสุดก็เจอ มันเปนซากตึกเกา ท่ีถูกระเบิดท้ิง เหลือไวแตหองใตดิน ผนังกออิฐปูน ยังดูแข็งแรง ผม
คอยๆ คลานเขาไปใกลท่ีบริเวณปากหลุม มันมีบันไดไมไผ ไตลงไปได  

ภาพท่ีผมเห็นขางลาง เปนหองโถงใตดินจริงๆ แตสภาพภายใน ไมนาจะเปนท่ีอยูอาศัยของคน แต
มันถูกใชใหเปนท่ีซุกหัวนอน ผูชายรางยักษ ใหญกํายํา มีรอยสักเต็มตัว กําลังทุบตีหญิงสาว เหมือนจะเคน
เอาความลับอะไรบางอยาง แตเธอไมยอมพูด ท่ีมุมหอง เด็กหญิงวัยสองขวบ รองไหดังลั่น 
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สายตาของหญิงสาว ประสานมายังผม ขณะท่ีเธอกําลังด้ินรนเอาตัวรอด ใบหนามีรอยฟกชํ้า ท่ีหัว
ค้ิวดานซายมีเลือดไหลออกมา เปรอะใบหนา ผมเผาของเธอยุงเหยิง  

สายตาคูน้ัน เหมือนมีมนตสะกดบางอยาง ฉุดรั้งไมใหผมผละไป ผมยังคงย้ือกับสองขาวา ควรจะไป
จากท่ีน่ีโดยเร็ว มันไมใชหนาท่ี มันไมใชทาง อยายุงกับเรื่องชาวบาน เรามีภารกิจท่ีสําคัญกวาน้ี เราไมไดมา
เพื่อทําสิ่งน้ี แตจิตอีกดวงหน่ึง มันโตแยงเหตุผลของผม บางครั้ง ความเมตตา อาจไมตองการเหตุผล 

ผมเรียนกฏหมายมา ถาพบเห็นคนท่ีกําลังไดรับอันตราย หรือกําลังจะตาย ชวยได แตไมชวย อาจ
เขาขายฆาคนตาย แตผมไมไดมาเพื่อสิ่งน้ี ถาผมสูกับผูชายคนน้ัน ผมอาจไดรับอันตรายก็ได และก็ยังไม
แนใจดวยวา ผูหญิงคนน้ัน จะไดรับอันตรายถึงแกชีวิตหรือไม แตไมนะ เธอกําลังจะตาย ถาปลอยให
เหตุการณน้ีผานไป โดยไมทําอะไร 

องก 2 

ผมโดดลงไป โดยลืมไปวา มันมีบันไดใหไตลงไป นิสัยทหารพรานอยางผม มันบอกผมอยางน้ัน ทันที
ท่ีผูชายคนน้ัน เห็นผม เขาสะดุดชั่วครู หันมาจองหนาผม เขาผละวางหญิงสาวน่ันลง ขูตะคอก ไมใหผมเขา
ไปยุง และหลีกไปใหพนทาง ถาไมอยากตาย ก็แนละ ตัวมันใหญราวกะยักษ เม่ือเทียบกับตัวผม ซึ่งสูงเพียง 
๑๖๐ ซม. กะดวยสายตา หัวผมอยูใตจมูกมัน มันขูผมอีกคร้ัง และคิดวาคงไมไดผล มันจูโจมผมกอน ผม
ตั้งสติรออยูแลว  

แตผมไมใชเหยื่อ ใหมันจูโจมไดงายๆ หมัดขวาของมันวืดกินลมผานไป ผมสกัดมันดวยฝาตีน แตตัว
มันใหญ ผมเปนฝายกระเด็นไป นอนหงายทองท่ีพ้ืน ยังดีท่ีตรงน้ันเปนกองผา ซึ่งมันนาจะเรียกวากองขยะ
ซะมากกวา เพราะมันเหม็นไดท่ีเหมือนฉี่คน ความเหม็นกระตุนใหผม ตองลุกขึ้นโดยเร็ว แตมันก็ยังชาอยูดี 
เจายักษมันเตะผมเขาท่ีขางลําตัว จนกระเด็นไปชิดผนังหอง ผมคงไมตองอาศัยกลิ่นฉี่กระตุนความรูสึกให
เสียเวลา ผมรูสึกเจ็บท่ีแขนขวาเล็กนอย มันเดินตรงร่ีเขาหาผม อีกกาวเดียว ผมคงจะโดนฝาตีนของมันอีก
แน แตแลว ก็มีของแข็งสิ่งหน่ึง เปนกอนอิฐ ลอยมาจากหญิงสาว พุงตรงเขาทีหนาผาก เหมือนมันกําลัง
โหมงลูกฟุตบอลยังไงยังงั้น มันชงักไปครูหน่ึง หันไปทางหญิงสาว ผมอาศัยชวงท่ีมันเผลอ ดีดหลังตีนเขาท่ี
จุดกําเนิดชีวิต ตรงหวางขาเต็มแรง ผมไมรอโอกาสดีดีอยางน้ีใหหลุดลอยไป หมัดขวาพุงเขาท่ีปลายคาง 
มันเซไปเล็กนอย เลือดท่ีค้ิวเพราะแรงกระแทกจากกอนอิฐ ไหลเขาตา น่ันแหละ ทําใหมันเสียเปรียบ ผมไม
รอใหเวลายืดเยื้อ ควาทอนเหล็กแปบเกาๆ ซึ่งทําเปนราวตากผา เหวี่ยงไปท่ีกานคอมัน ผมเหวี่ยง
สุดแรงเกิด แตมันมีเสื้อและผาถุงติดไปดวย จึงทําใหแรงของมันเบาไปนิดหน่ึง จึงตองออกแรงฟาดมันไปอีก
ทีหน่ึง มันสงบแนน่ิงไป ผมลุกขึ้นไปสํารวจดูวา มันตายหรือยัง เพื่อความปลอดภัย ผมเอาเชือกมัดแขนมัน
ไพลไวท่ีดานหลัง 

หญิงสาวมองผมดวยแววตาขอบคุณ เด็กหยุดรองไห และจองมองผมเชนกัน ขณะคลานเขาไปหา
หญิงสาว ผมถามเธอวา เปนลูกสาวใชใหม เธอไมพูด แตดูเหมือนจะเขาใจในคําถามของผม เธอพยักหนา 
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ผมถามชื่อเธอ เธอยกมือชี้ท่ีตัวเธอและโอบกอดลูก มีเสียงอือๆ ออกมาจากลําคอ ฟงไมไดศัพท 

ผมเพิ่งผานความยุงยากมาเมื่อครู คราวน้ีตองมาเจอความยุงยากอีกขั้นหน่ึง ซึ่งดูเหมือนวามันจะ
ยากกวาเดิมซะอีก เพราะหญิงสาวน่ี เปนใบผมวาอยางน้ันนะ แตคนเปนใบ มักจะหูหนวก แตเธอไมใช เธอ
ฟงผมรูเรื่อง ไดยินในสิ่งท่ีผมพูด เธอจะเปนอะไรก็ชาง ตอนน้ีตองพาเธอขึ้นไปขางบนกอน เพราะสภาพบอบ
ช้ําของเธอ คงลุกไมไหวแนๆ ตองพาเธอไปรักษา เพราะเธอจะตองเลี้ยงดูลูกสาว  

ผมถามเธอวา มาอยูท่ีน่ีไดอยางไร พวกญาติๆ ไมมาอยูดวยหรือ หรือวาตายกันไปหมดแลว จะให
ชวยเหลืออยางไร ... ผมก็ถามไปงั้นๆ แหละ เพ่ือใหเธอรูวา น่ีคือขอมูลเบื้องตน ท่ีผมควรรู ซึ่งผม
จําเปนตองรู เพราะผมจะตองพาเธอไปโรงพยาบาล ซึ่งเม่ือไปถึง ผมจะตองตอบคําถามเกี่ยวกับประวัติของ
คนไข 

เด็กหญิงยังกอดแมแนน ท้ังๆ ท่ีแมยังเจ็บอยู สายตาจองมองท่ีผมตลอดเวลา แตเม่ือผมสบตา เด็ก
นอยก็หลบสายตาผม เอาหัวซุกอกแม เด็กหนอเด็ก ยังไมรูประสาอะไรเลย ตองมาเจอชะตากรรมกอนวัย
อันควร 

ผมใหเด็กเกาะหลังกอน แลวผมก็ไตขึ้นบันไดไมไผไป ปลอยเด็กไวขางบน แลวยอนกลับไปขางลาง 
เพื่อนําเธอขึ้นมา ระหวางท่ีผมลงไป ผมเห็นเธอเอามือแกะอิฐท่ีผนังหองออก แลวควากระเปาท่ีเธอซอนไว 
แลวเอาใสกระเปาเสื้อผาใบใหญอีกใบหน่ึง มันเกาคร่ํา แนละ เธอคงเก็บมาจากกองขยะ แตมันมีประโยชน
สําหรับเธอ ผมบอกเธอวา เอาคนขึ้นไปกอน แลวคอยยอนกลับลงมาเอากระเปา เธอมองหนาผมครูหน่ึง 
เหมือนจะไมไวใจผม ผมสงสายตาดวยความจริงใจ ขอใหไวใจผม เธอพยักหนาตกลง 

ผมเอามือขวาโอบดานขางของเธอ ใบหนาเธอแสดงความเจ็บปวด เสียงรองฮือเบาๆ ออกมาจาก
ลําคอ ผมเลยขยับไปโอบดานซายของเธอ คอยๆ พยุงขึ้นบันได กวาจะถึงขางบน ก็ทุลักทุเลนาดู 

เวลาเย็นมาก ตะวันเกือบตกลับทิวเขา ผมควากระเปาเปประจําตัว ท่ีวางไวบนพื้น กอนท่ีจะโดดลง
ไปชวยชีวิตเธอ สะพายท่ีดานหลัง และควากระเปาของเธอสะพายท่ีไหลขวา เอามือซายโอบพยุงเธอแนบไป
กับลําตัว สวนลูกของเธอใหเดินตามหลัง 

ท่ีถนนลาดยางเกาๆ และทรุดโซม เต็มไปดวยหลุมบอ มันคงผานการใชงานมา ไมนอยกวา ๒๐ ป 
ระหวางรอรถ ผมนึกทบทวน ชีวิตของผม วามาถึงจุดน้ีไดอยางไร 

[FLASHBACK] เหตุการณมันผานมาไดสัปดาหหน่ึงแลว หลังจากท่ีผมลาออกจาก ทหารพราน 
ผมก็กลายเปนคนไรจุดหมาย แตผมเลือกเปนคนไรจุดหมาย ดีกวาเปนคนมีจุดหมายท่ีคุก ผมชิงลาออก 
เพราะถาผมยังอยู ผมอาจเปนผูรายฆาคนตายก็ได หรือไมก็ผมเองน้ันแหละ จะตองตายกลายเปนผีเฝาปา 
ผมขัดแยงกับผูบังคับบัญชา เรื่องการคากัญชาและฝน ผมรับไมไดกับพฤติกรรมเชนน้ัน และเขาก็คงจะรับ
ผมไมไดเชนกัน เพราะผมก็ไมยอมรับสวนแบง จากเงินผิดกฎหมาย น่ันแหละท่ีทําใหผมตองลาออกมา ท่ี
จริงนาจะเรียกวา หนีซะมากกวา เพราะผมท้ิงใบลาไว โดยไมรอการอนุมัติ 
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ผมจําเปนตองอําพรางตัว ตั้งแตแตงกายเปนพลเรือน ทําใหดูเหมือนคนรับจางตัดออย ปนผมก็มีแต
จะเก็บไวใชในยามฉุกเฉินเทาน้ัน ยกเวนหนน้ี ผมลืมไปไดอยางไร ท่ีเสี่ยงชีวิตเขาไปชวยหญิงสาวไรญาติ ผู
น้ี มันเปนความบาแทๆ  

แรงผลักดันอีกอยาง ท่ีทําใหผมตองออกจากปา คือ ผมมีพ่ีชายอยูคนหน่ึง แตน้ันมันเม่ือตอนผมอายุ 
๑๐ ขวบ เราแยกกันเพราะสงคราม และไมเจอกันอีกเลย ผมมีพ่ีชายเพียงคนเดียว พอแมถูกระเบิดตาย
หมด ผมเองก็ไมแนใจเหมือนกันวา ผมจะเจอพี่ชายหรือไม จะวาไป มันก็เปนภารกิจอันหน่ึงของผมเชนกัน 
เพียงแตวา มาเจอหญิงสาวผูน้ีเสียกอน [END] 

ระหวางรอรถ ผมพยามคนหา ประวัติความเปนมาของผูหญิงท่ีผมเพิ่งชวยชีวิต ใหรอดพนจากยักษ
นรกตนนั้น 

ลูกสาวของเธอ ชื่อดาว ชื่อน้ีตัวเด็กเปนคนบอกเอง แมจะพูดยังไมชัด แตผมก็เดาเอา แมของเธอ 
ชื่อ เหมย น่ันผมก็เดาเอาเชนกัน เด็กนอยไมรูดวยซ้ําไปวา แมของเธอเปนใคร เธอเกิดและเติบโต อยูในรูใต
ดินน่ัน มาตลอด แลวผูชายรางยักษน้ัน เปนใคร เด็กสายหนา แมของเธอโอบกอดลูกไว อีกมือเสยผมขึ้น 
ผมมองเห็นรอยแผลเปนท่ีลําคอของเธอ ... ผมเพิ่งรูคําตอบตอนนี้เองวา เธอไมไดเปนใบ แตเธอไดรับ
บาดเจ็บจากหลอดเสียง ทําใหเธอพูดไมได ผมถามเธอวา เขียนหนังสือไดไหม เธอสายหนา แตเธอก็ขอ
ดินสอจากผม ผมยื่นสมุดจดบันทึกของผม แลวยื่นดินสอใสมือของเธอ ประโยคแรกท่ีเธอเขียน ผมรูสึกเศรา
ใจ เธอเปนคนฝงลาว ผมพยายามแกะตัวอักษรลาวทีละตัว ทีละคํา ซึ่งถาเปนภาษาลาวท่ัวไป ก็คงพออาน
ได แตน้ีเธอบอกวา แคอานออกเขียนได ผมจับใจความไดวา เธอถูกลักพาตัวมาจากฝงลาว ตั้งแตอายุยาง
เขาวัยสาว มันเปนการจับผิดตัว ตอมาถูกบังคับใหขายตัว เธอทอง แตเธอเก็บลูกไว เธอพาลูกหนีออกมา 
พรอมกับผูชายท่ีผมเพิ่งทุบหัวเขา แตเหมือนหนีเสือปะจระเข เขากลับบังคับใหเธอขายตัวอีก เพ่ือเอาเงินไป
แลกซ้ือยาเสพติด  

พลบคํ่า มีรถปกอัพคันหน่ึงผานมา ผมขอรองใหชวยพาคนปวยไปโรงพยาบาล เขาทําทาปฏิเสธ แต
ผมใหเงินเขาไปเปนคาจาง เขาจึงรับปาก และพาผมกับคนปวยไปโรงพยาบาลประจําอําเภอ ผมใหเธอเขา
รับการรักษา โดยผมเปนญาติคนไข 

หมอบอกวา กระดูกซี่โครงดานขวาของเธอราวเกือบหัก รางกายบอบช้ํามาก ตองอยูพักในโรงพยาล
บาล ไมนอยกวาสิบวัน มันเปนเหตุการณตกกะไดพลอยโจร หรือวา ทําบุญหวังสวรรค กันแน ผมเลือกไม
ถูกเหมือนกัน แตเม่ือผมมองแววตา เชิงขอรองของเธอแลว ผมตัดสินใจ ชวยคนก็ตองชวยใหตลอด 
ภารกิจตามหาพี่ชาย ก็ไมไดรีบรอนอะไรอยูแลว 

ผมเลยกลายเปนพอลูกออนไป โดยปริยาย โชคดีท่ีผมเปนทหารปามากอน การกินอยูก็ไมตองเรื่อง
มากอยูแลว ผมไดรับความเมตตาจาก ยามซึ่งมีเมียเปนแมบานของโรงพยาบาล ใหพักอาศัยในหองพักขาง
โรงรถ แนนอนวา มันยังดีกวา รูใตดินน่ันตั้งเยอะ  
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ผมใชเงินท่ีมีอยูเกือบหมดเหมือนกัน ไปเปนคาอาหาร เลี้ยงดูลูกของเธอและตัวเอง ผมทนไมไดท่ีเห็น
สภาพของเด็กหญิง ท่ีตองอยูในสภาพเนื้อตัวมอมแมม ผมไปท่ีตลาดนัด ซื้อเสื้อผาใหมให และพาไปใหแม
เธอดู เธอยิ้มดีใจ จนผมรูสึกปลื้มไปดวย การชวยเหลือคนไมทําใหสูญเปลา ผมไมเคยเห็นรอยยิ้มของเธอมา
กอนเลย วันน้ีเปนวันแรกท่ีผมเห็น ท่ีจริงเธอก็เปนสาวหนาตาดี หวานใสซ่ือ เธอนาจะมีความเปนอยูท่ีดีกวา
น้ี แตโชคชะตา ไมเขาขาง วิบากกรรมชีวิต มันเปนเรื่องซับซอน คาดเดาไมได 

๑๐ วันผานไป หมอใหเหมย ออกจากโรงพยาบาลได ในเวลาบาย ๑๕.๓๐ น. ผมจายสวนเกินให
โรงพยาบาล ทําใหเงินของผมเหลือไมกี่รอยบาท ผมมาคิดดูวา ผมทําอะไรลงไปเน่ีย เงินคารถ คากิน คาอยู
อาศัย ในอนาคต ผมจะทําอยางไร จะหาเงินจากท่ีไหน คงตองไปสมัครเปน รภป. ท่ีไหนสักแหงเพ่ือเก็บเงิน 
เหมย สังเกตเห็นความกังวลของผม เธอมองผมแสดงความขอบคุณ และเห็นใจ ผมอานความหมายจาก
ดวงตาของเธอ แตจะทําอยางไรได เธอจะคิดบางหรือวาไม ตอจากวันน้ี เธอจะทําอยางไร กับตัวเธอเองและ
ลูก ผมคงจะรับภาระเลี้ยงดูเธอตอไปไมได เพราะผมตองไป ผมคงตองท้ิงเธอไวท่ีหนาโรงพยาบาล ปลอยให
ชีวิตของเธอ ดําเนินไปตามลําพัง 

สายตาของเธอคูน้ัน กลับมามีมนตสะกดผมอีกแลว มันฉุดรั้งไมใหผมผละไป ผมยังคงย้ือกับสองขา
วา ควรจะหันหลังใหเธอโดยเร็ว มันไมใชหนาท่ี มันไมใชทาง อยายุงกับเรื่องชาวบาน เรามีภารกิจท่ีสําคัญ
กวาน้ี เราไมไดมาเพื่อทําสิ่งน้ี ... ผมทองมนตบทน้ีอีกคร้ัง มันเกือบจะไดผล ถาเธอไมยื่นมือ หยิบของสิ่ง
หน่ึงยื่นใสมือของผม  

มันเปนถุงผาสักหลาดสีดํา ขนาดไมใหญนัก ผมรับมันไว มันมีนํ้าหนักเหมือนใสกอนหินไวในน้ัน ผม
เปดปากถุงออก ... แมเจาโวย! ผมตกตะลึง แมผมจะไมเคยสัมผัสเพชรมากอน แตคิดวา น่ีมันคงไมใชของ
ปลอมแนๆ เพชรขนาดเทาเม็ดขาวโพด ผมกะประมาณคราวๆ สัก ๒๐ เม็ดเห็นจะได 

ผมหยิบมันขึ้นมาสองดู กับตะวัน โดยไมสนใจวา อาจมีคนแอบดู พอผมนึกขึ้นได จึงเก็บมันในถุงผา
สักหลาด เกรงวามันจะประเจิดประเจอเกินไป  

ผมมาทบทวนดู ชายรางยักษน่ัน คงไปปลนเพชรจากท่ีไหนสักแหง แลวเธอก็ขโมยจากเขาอีกตอ
หน่ึง แลวซอนมันไว น่ันแหละ คือสาเหตุท่ีทําใหเธอตองถูกทําราย ผมสบตาเธออีกคร้ัง คราวน้ีดูเธอมีความ
ม่ันใจอีกคร้ัง เธอยื่นมือมาจับมือผม ใหกําผาหอน้ันไวในมือ แลวพยักหนา ผมถามเธอวา เธอไวใจผมแค
ไหน เพ่ือใหผมแนใจ นอกจากเธอจะสบตาผมแลว เธอยังเขามากอดเอวผมไวแนน ราวกับจะบอกวา ผมคือ
เจาชีวิตของเธอ 

เธอบอกผม ผานขอความในกระดาษวา เธออยากกลับบานท่ีฝงลาว ผมถามเธอวา แลวจะไป
อยางไร มันตองผานแดน ผานกองตรวจคนเขาเมือง และก็ไมมีเอกสารสักอยาง มันเปนเรื่องยากท่ีผมจะทํา
ตามความประสงคของเธอ แตเธอก็ยังยืนยัน ผานสายตาคูน้ัน แลวนํ้าใสๆ ก็ไหลออกมา เธอกอดลูกนอย
ไวแนน ... เอาละๆ ตกลง ผมทําตามท่ีเธอบอก เธอผลักมือของผมใหเก็บหอเพชรน่ันไว  
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กอนอ่ืน ผมตอง เอาเพชรเม็ดหน่ึง ไปแปลงเปนเงิน ไดมาราว หาหม่ืนบาท ผมบอกเธอวา เรา
จะตองมีรถเปนพาหนะ จะไดสะดวกในการเดินทาง เธอบอกใหผมขายเพชรน่ัน แลวซื้อรถยนตสักคัน แตผม
มาคิดดูวา ถาเปนจักรยานยนตจะสะดวกกวา ผมมองขามช็อตจากท่ีเธอคิดไปข้ันหน่ึง  

เหตุผลของผมคือ การใชรถจักรยานยนต จะไมเปนท่ีสังเกตของเจาหนาท่ี และคนอ่ืนๆ เพราะ
ชาวบานชายแดน มักขี่รถจักรยานยนตกันท้ังน้ัน เหตุผลขอท่ีสอง การเอารถยนตขามไปฝงลาว จะยุงยาก
กวารถจักรยานยนต ก็แนละคิดจะไปสงเธอ ก็ตองสงใหถึงบาน 

ผมตัดสินใจ ซื้อรถจักรยานยนตคันหน่ึง แลวพาไปตลาด เปลี่ยนเสื้อผาใหมใหเธอ และผมดวย เธอ
บอกวา ผมมีกลิ่นเหม็น เธอจึงเลือกเสื้อผาใหผมใหม และซื้อผาพันคอใหผมผืนหน่ึง เหมย และลูก แลดูเปน
คนละคน จากน้ัน ผมพาเธอ ไปเปดหองพักท่ีโรงแรมแหงหน่ึง หางจากตัวอําเภอเล็กนอย ตกคํ่า ผมพา
เหมยและลูก ไปกินขาวขางนอก ท่ีรานอาหารริมบึง ... วันน้ี ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปมาก ดูเธอสดใส เปนคน
ละคน ในระหวางกินอาหาร แววตาของเธอ มีความหวัง 

หลังกินอาหารเสร็จ ผมจายเงินเรียบรอย ผมเดินนําหนา ไปท่ีรถ รอระหวางท่ีเธอเขาหองนํ้า 
เหตุการณท่ีไมคาดฝนก็เกิดขึ้น 

เสียงรองของ ดาว ลูกของเธอ ผมหยุดและหันหลังไป ชายรางยักษน่ัน มันกลับมา พรอมกับเพ่ือน
อีกคนหน่ึง ผมคิด ผมนาจะฆามันใหตาย เสียตอนน้ัน มันจับรางของเหมย พาขึ้นรถปกอัพ หายไปกับความ
มืด โดยไมสนใจเสียงรองไห ของลูกของเธอ 

เร็วเทาความคิด ผมควาแขนของเด็กดาว ขึ้นน่ังเกาะหลังผมไป ผมขับรถไลตามรถปกอัพคันน้ันไป 
มันมุงออกไปนอกเมือง โชคดีท่ีวันน้ีทองฟาโปรง และผมอยูบนท่ีสูงกวา จึงมองเห็นแสงไฟของรถ แนละ 
ผมขับไลตามไปหางๆ ไมใหคลาดสายตา รถปกอัพคันเกา กับรถจักรยานตคันใหม ความเร็วพอสูสีกัน แต
สิ่งท่ีผมเปนหวงคือ เด็กท่ีอยูดานหลัง ผมยอมเสียเวลา จอดรถเอาผาพันคอท่ีเธอซื้อให พันตัวเด็กไวกับเอว
ผม กันหลน ผมบอกใหเธอหลับตา แลวขับตอไปอยางไมกังวล เรงความเร็วขึ้น ผมมองเห็นแสงไฟของรถ 
ไกลออกไป และหายไปในปาละเมาะขางทาง 

ผมเรงความเร็วรถ เพ่ือใหทันวามันหายไปทางไหน เม่ือไปถึงทางแยก ผมสงเกตเห็นรอยรถขับเลี้ยว
ไปดานซายมือ ผมเลี้ยวตาม ขับไปเรื่อยๆ จนกระท่ัง เห็นกระทอมหลังหน่ึง อยูขางหนา มีแสงไฟริบหรี่ใน
น้ัน ผมจอดรถไวหางๆ ซอนไวขางพุมไม ลงจากรถ และบอกดาววา ใหรออยูท่ีรถ อยารอง อยาสงเสียง 
เขาจะเขาไปชวยแม ถาเธอรอง เขาจะชวยแมไมได แตเด็กเกิดกลัวขึ้นมา ผมตองตัดสินใจ เอาเด็กไปดวย
แมมันจะอันตราย แตก็ไมมีทางเลือกอ่ืน คิดๆ ไป ผมน่ีกลายเปนมือปนพอลูกออนไปซะแลว ผมจัดการให
เด็กดาว เกาะหลังผมไว มัดเธอไวกับตัวกันหลน โชคดีท่ีผมพกปนมาดวย แนละ ผมไมไวใจเหตุการณอยู
แลว เพราะในกระเปาของผม มีเพชรหอน้ันอยู จําเปนตองพกปนไวปองกันตัว และคราวน้ีมันมีประโยชน
ขึ้นมาจริงๆ 
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ผมคอยๆ ยองเขาไป เสียงตะโกนเอะอะ ของคนรางยักษ บงบอกความแคน เขามัดเธอไวกับเกาอ้ี 
ตบตีเธอใหบอกความจริง วาเอาเพชรไปซอนไวท่ีไหน ก็แนละ เธอพูดไมไดอยูแลว ชายรางยักษบังคับใหเธอ
บอก แลวพาเขาไปเอาเด๋ียวน้ี ถาไมไป เขาจะฆาใหตาย  

ผมใชแผนจูโจม แบบทหารพราน ยองเขาไปดานหลังของเพื่อนมันอีกคน ท่ีเฝาประตูอยู กําลังยืนฉี่
อยูพอดี ผมใชเชือกรัดคอมัน จนหมดลมหายใจ โชคดีท่ีเด็กดาว ไมรองสักแอะ ไมเชนน้ันคงเสียแผนหมด 
แตผมคิดผิด เม่ือเด็กดาว เห็นแมท่ีกําลังถูกตบตี เธอจึงรองตะโกนออกมา ผมจําเปนตองเปลี่ยนแผนใหม
กะทันหัน กอนท่ีคนรางยักษเขาถึงตัวผม ผมน่ังลงรีบปลดเด็กดาว ออกจากดานหลัง จังหวะเดียวกัน มัน
เขาชารจตัวผมพอดี มันปลอยหมัดเขาท่ีใบหนาผม จนเซผงะไป ผมเห็นเด็กดาววิ่งเขาไปหาแม ผมจําเปน 
ตองกัดฟนสูกับยักษอีกคร้ัง หลบมัดมันไดบาง ไมไดบาง มันจับผมโยนไปทางโนนที ทางน้ีที จนผมเกือบ
หมดทางสู เพราะผมยังหาจังหวะดีๆ ไมได ขณะท่ีมันยามใจ ซัดผมไปหลายหมัด จนผมนอนคว่ําหนา ไป
กองกับพ้ืน มันเดินรี่ตรงเขามาหาผม นี่เปนจังหวะของผม กอนจะหมดแรง ผมควาดามเสียม ปลายขาง
หน่ึงหักเปนเสี้ยน ซอนไวในอก พอมันเขามาใกล ผมหงายทอง เสียบมันเขาท่ีบริเวณหนาทอง แตดูเหมือน
มันไมเปนไร กลายเปนวา ผมไปกระตุนตอมบาของมันเขาบังเอิญ มันจับผมทุมไปอีกทาง ปนกระเด็นไปอีก
ทาง ไมรูวามันกระเด็นไปทางไหน ผมไมมีปน เทากับวาผมไรเขี้ยวเล็บไปทันที  

ตอนน้ี ผมหมดแรงสูกับมันจริงๆ เพราะโดนทุบ โดนย้ําจนนวมไปท้ังตัว ผมมาคิดอีกที น่ียังดีนะท่ี
กําจัดพวกมันไปไดเสียกอนคนหน่ึง ไมอยางน้ัน สถานการณจะเลวรายกวาน้ีมาก ผมคิดวา ผมคงจะชวย
แมลูกคูน้ีไวไมไดเสียแลว ลําพังตัวเองก็แทบจะเอาตัวไมรอด 

ตาผมพรา รูสึกมีนํ้ายืดๆ ไหลเขาท่ีเบาตา หัวสมองมึนไปหมด ปวดหนึบท่ีขมอง คนรางยักษควา
ดามเสียมท่ีเพ่ิงดึงถอดออกจากเอว มันเสียบเฉียดกะเพาะทะลุไปขางหลัง ยังมีเลือดไหลซิบติดท่ีปลาย
แหลมของดามเสียม มันเดินมาท่ีตัวผม ผมเห็นมันเงื้อมดามไมปลายแหลมน่ัน แตกอนท่ีมันจะท่ิมไมปลาย
แหลมน่ัน มาท่ีตัวผม  

ปง! ปง!  

เสียงปนสองนัด ดังมาจากดานหลังของมัน หยุดมันไว กอนท่ีมันจะลมทับผม ผมรีบเอ้ียวตัวหลบ 
ยักษราย ก็สิ้นฤทธ์ิ 

องก 3 

ผมเห็น ในมือของเหมย ถือปนของผมอยู ผมรูสึกโลงอก ท่ีเหตุการณเฉียดตายครั้งน้ี มันจบลงตาม
สูตร ผูรายตาย พระเอกชนะ 

เหมย ประคองผม ออกไปนอกกระทอม น่ังพักพอมีแรง ผมกับเหมย ชวยกันเข็นรถจักรยานยนต 
ขึ้นรถปกอัพ แลวขับออกไปจากท่ีน่ัน มันสมควรแลว ท่ีผมจะยึดรถของคนราย ใชเปนพาหนะ มันทําใหการ
เดินทางของผมเร็วขึ้น  
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8.

สองวันตอมา ผมเอาเพชรสวนหน่ึงไปแปลงเปนเงิน เพ่ือใชจายในการเดินทาง และสวนหน่ึงใชเปน
ชองทางในยามฉุกเฉิน กอนถึงชายแดน ผมขับรถปกอัพ ไปฝากท่ีปมพนํ้ามันแหงหน่ึง และจายคาฝาก
อยางงามใหแกเจาของปมพ และไมลืมจายพิเศษใหแกเด็กปมพคนหน่ึง ใหดูแลรถใหดี กอนผมจะกลับ 

ผมพาเหมย และลูกไปท่ีชายแดน ดวยรถจักรยานยนต เม่ือไปถึงชายแดน ผมมีแตเอกสารของผม 
แตสําหรับเหมย ไมมีเอกสารใดๆ เลย ผมอาศัยแทคติกท่ีเคยทํางานรวมกับผูบังคับบัญชา ขอเขาพบ
หัวหนาดาน ผมจายคาผานทางเปนเพชร แทนเงิน น่ันเปนวิธีท่ีดี สําหรับเจาหนาท่ี เพราะการรับเงินมัน
เสี่ยงกวาเพชร เขาเลือกเพชร และปลอยใหผม พาเหมยและลูกผานเขาเขตแดน สาธารณรัฐประชาชนลาว 
พรอมกับรถจักรยานยนต  

ผมขับไปตามถนนชานเมือง ของหลวงพระบาง ตามที่เธอบอก ไปถึงบานหลังหน่ึง ท่ีจริงนาจะ
เรียกวา คฤหาสนมากกวา ผมอดสงสัยไมไดวา ทําไมเธอจึงพาผมมาท่ีน่ี สักครู มีคนมาเปดประตู คุยกัน
สองสามคํา เธอยื่นเหรียญพรอมสรอยคอเสนหน่ึง ใหกับคนเปดประตู ผมเพิ่งรูตอนน้ีเองวา เธอมีของสิ่งน้ี
ติดตัว คนเปดประตูปดประตูไวกอน แลวนําเหรียญพรอมสรอยคอ เขาไปตามคนในบาน 

เพียงครูเดียว มีชายหญิงวัยเกษียณคูหน่ึง เดินออกมาจากบาน ตรงมาท่ีเหมย พินิจพิเคราะหเพียง
ครูเดียว พวกเขาดีใจ เขาสวมกอดเหมย เหมยรองไห สวมกอดชายหญิงแนน ผมไมเขาใจ ในสิ่งท่ีเกิดขึ้น  

ผมถูกเชิญใหเขาไปในบานหลังใหญ และความจริงก็ปรากฏ หญิงเจาของบาน บอกกับผมดวยภาษา
ของเขาวา ขอบคุณผมมากๆ ท่ีพาหลานสาว กลับคืนบาน พวกเขาคิดวา ชาติน้ีคงจะไมไดเจอกันอีกแลว  

ผมคิดวาน่ีมันนิยายชัดๆ เจาหญิงถูกลักพาตัว และมีชายนิรนามบุกเขาไปชวย สงเจาหญิงคืนราช
วัง ในนิยายเรื่องน้ี ก็มีผมเปนตัวละครอยูในน้ันซะดวย และผมขอเลือกเปนชายนิรนาม มากกวาจะเปน
เจาชาย เพราะผมก็มีภารกิจของผมอยูเชนกัน  

กอนลาจากไป เหมยเขามากอดผมแนนอีกคร้ัง ผมรูสึก มันเปนชวงหนึ่งของชีวิต เหตุการณราย มัน
ผานไปแลว และมันจะไมหวนกลับคืนมาอีก ผูรายตายกันไปหมดแลว แววตาคูน้ัน และอีกคูหน่ึง ท่ีผมไมมี
วันลืม ดาว เด็กนอย ผูบริสุทธ เธอสวมกอดผม ผมรูสึกอบอุนบอกไมถูก  

กอนจากไป ผมคืนถุงผาสักหลาดสีดําใหเธอ แตเธอปฏิเสธ พรอมกับเขียนขอความ สงใหผมผมอาน
ดู ผมอดยิ้มไมได แลวเก็บมันไวในกระเปาเสื้ออยางดี ผมขับรถไปตามถนนเสนเดิม ขามมาฝงไทย กลับไป
รับรถปกอัพท่ีปมพ ผมเปดถุงเพชรออกดู มันยังเหลือเพชรในน้ันอีกราว สิบเม็ด และหยิบกระดาษในกระเปา
เสื้อ อานขอความอีกคร้ัง 

ฮักเจาทุกซาดไป 

จบ. 
 




