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บัดดี้ มีไวใหเดือด (Dork Devils) 
องก 1 

วันน้ี ผมรูสึกตัวตื่นข้ึนมา ไมรูวาหลับไปนานเทาไร แตรูสึกวาสดชื่นกวาทุกวัน ผมยังคงถูกขังไวใน
หอง โชคดีท่ีไมไดถูกมัดมือมัดเทา และพวกมันก็ปฏิบัติกับผมเชนน้ี มาตั้งแตแรก ไมรูวาพวกมันจะใหผมอยู
ในฐานะอะไร ตัวประกัน หรือแขก หรือนักโทษ เพราะมีอาหารวางไวใหพรอม มีหองนํ้า เตียงนอนคอนขาง
สบาย 

ผมจะทําอะไร อยูอยางไรในหองน้ี พวกท่ีทําหนาท่ียาม จะคอยเฝาดูผมทางภาพวงจรปด แนนอน 
ผมตองคิดหนีไปจากท่ีน่ี แตจะตองวางแผนใหรอบคอบ ผมจึงไมรีบรอน หาจังหวะเหมาะๆ  

และเม่ือถึงเวลา แผนหลบหนีของผมก็เริ่มขึ้น เวลาผานไปนาน จนพวกมันผิดสังเกต จึงสงคนสอง
คนมาดู คนพวกน้ันแตงกายคลายทหารยุคขุนสา แตคงไมใชทหารหรอก ผมเดาเอานะ พวกมันสองคนถือ
ปนเขามาในหอง ไมเห็นผมอยูในน้ี มันจึงร้ือคนท่ัวหอง คนหน่ึงเจอทางหนีของผมแลว ผมแอบทําและซอน
เอาไว มันโมโหมาก รีบรายงานและเรียกพรรคพวก ใหออกตามลาผมทันที 

ผมคิดเผ่ือไวแลววา จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากท่ีผมหนีออกไป หัวหนาของพวกมัน บอกใหตามไลลาผม 
แบบจับเปน ใครทําใหผมถึงตาย มันผูน้ัน นอกจากจะไมมีโอกาสกลับมาแลว ยังจะตองตายตามผมไปดวย 
ผมคิดวา ผมจะตองมีความสําคัญบางอยางกับพวกมันแนนอน ถึงขนาดตองออกคําสั่งไมใหฆาผม ใหจับ
ผมเปนๆ สงกลับมา 

หัวหนาของพวกมัน โมโหมาก ท่ีปลอยใหผมหนีออกไปได และยิ่งโกรธหนักข้ึนไปอีก ท่ีไมยอมติด
เคร่ืองติดตามตัวกันหนีใหผมเสียแตแรก 

ผมมานึกอีกที ผมน่ีก็ฉลาดไมเบานะ ผมซอนตัวในผาหม ไมใหพวกมันเห็น แอบเปดชองทางหนีไว
กอนหนาท่ีพวกมันจะมา เพ่ือลวงใหมันสับสนและเขาใจผิด 

ผมรอจนกระท่ังบาย ทุกอยางเงียบ เขาใจวาพวกมันออกตามหาผม นาจะไปกันเกือบท้ังหมด โดยท่ี
ไมรูวาผมยังอยูในบาน ผมถือโอกาส พาตัวเองหนีออกมาทางชองทางหนี ซึ่งผมวางกลลวงไวแลว มันเปน
รูท่ีลอดออกไดพอดีกับลําตัวผม แตกอนไป ผมทําลายกลองวงจรปดซะกอน คนพวกน้ันมันสะเพรานาดู ท่ี
ปลอยใหประตูหองแล็บเปดไว อาจเปนเพราะรีบรนเกินไปก็ได ผมแอบเขาไปขางใน เห็นอะไรท่ีพอเปน
ประโยชนก็ควาเอาไวกอน ผมดึงลิ้นชักตูเปดออกมา รีบรื้อๆ คนๆ อยางรวดเร็ว จนกระท่ังบังเอิญไปพบสิ่ง
หน่ึงเขา ท่ีมันกลายเปนปจจัยหน่ึง ท่ีทําใหชีวิตการผจญภัยของผม เปลี่ยนไป 

ผมแทบไมเชื่อสายตาตัวเอง วาในนั้นมีเงินอยู ไมใชนอยๆ ผมหยิบเอาเงินในลิ้นชักจนเกลี้ยง มันมี
อยูหาปก ผมไมเสียเวลานับวาปกนึงมีเทาไร เอาเปนวามันเปนแบงคพันลวนๆ ผมยัดเงินน่ันใสกระเปาเป 
สะพายหลังติดตัวไปดวย ผมคิดวา เงินแคน้ีไมพอกับคาเสียหายท่ีพวกเขาทํากับผมหรอก น่ีแคเปนคา
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ดอกเบี้ยเทาน้ัน ทีแรกผมจะคนหาอาวุธปนไวปองกันสักกระบอก แตไมทันเวลาแลว เพราะมีเสียงคนเอะอะ 
เดินมาทางท่ีผมซอนอยู ผมจึงรีบออกจากหองแล็บ กอนท่ีพวกมันจะมาเห็น ผมงัดประตูออกทางหลังบาน 
หลบซิกแซกไปตามรั้วตึก พยายามไปใหเร็วท่ีสุด เพ่ือหลบกลองวงจรปด ผมโชคดีมาก ท่ีออกจากปาชาน่ัน
ได ผมตรงไปท่ีถนนอีกดาน หนามแทงฝาเทาเจ็บนาดู แตก็ตองทนย่ําเทาเปลาไปกอน 

ผมตองรีบและระวังใหมากท่ีสุด เพราะโชคไมเขาขางผมตลอดไปแน ท่ีมุมถนนของหมูบาน ผมเห็น
เด็กหนุมคนหน่ึง ขับรถจักรยานยนตรุนวิบาก และเสียงดัง ไปซื้อของท่ีรานคา โชคดีท่ีวันน้ี ไมมีคน
พลุกพลาน ผมรอโอกาสใหเขาซ้ือจนเสร็จ พอเขาขับมาถึงมุมเลี้ยว เขาชลอความเร็ว ผมเขาขวางทางไว 
เขาหยุดรถกระทันหัน เกือบชนผม และเกือบลม ผมขอโทษ และบอกวาจางใหไปสงท่ีตลาด เขามีทีทาลังเล 
เพราะเห็นผมเปนคนแปลกหนา และแตงกายไมเหมือนชาวบานท่ีน่ี แถมรองเทาก็ไมใส 

ผมถามเด็กหนุมคนน้ันวาชื่อ อะไร เขาบอกวาชื่อ นัท ผมบอกวา นัท ผมจาง พันหน่ึงใหพาผมไปสง
ท่ีตลาดแบบดวนเลยนะ ผมตองสรางแรงจูงใจกอน ผมใหนัทไปหารอยกอน เขาตอบตกลงพาผมไป ผมเกรง
วาพวกน้ันจะตามมาทัน จึงบอกใหนัทพาไปทางลัด หรือไมก็ทางอ่ืน ท่ีไมคอยมีรถวิ่ง นัทสงสัยวาทําไมไป
ทางแบบน้ี มันท้ังชาและขรุขระ ผมอางวา อยากชมทิวทัศนรอบๆ เพราะผมเปนนักสํารวจพื้นท่ี นัทก็เชื่อ 
เขาบอกน่ีโชคดีนะท่ีเปนรถรุนวิบาก ไมเชนน้ันเขาไมยอมไปทางน้ีเด็ดขาด 

องก 2 
ระหวางทาง เราคุยกัน นัท มีพอแม และนองชาย เขายังเรียนหนังสืออยูวิทยาลัยชางเทคนิคในตัว

จังหวัด ชั้นปท่ีสาม พอมีอาชีพขับบรรทุกรับจาง เขายังชวยพอขับไปสงของบอยๆ ดูเขาเปนเด็กตัญู นัท
ยังเลาอีกวา เขามีพื้นฐานวิชาชางมาเปนอยางดี แตใจจริงชอบพวกอิเล็กทรอนิกสมากกวา ผมถามเขาวา 
ในวิทยาลัยมีสอนอยางน้ันรึ เขาบอกวาเปลา เขาเรียนรูจากทางอินเทอรเน็ต 

พอถึงตลาด ผมจายเงินคาจางท่ีเหลือใหเขาอีกหารอย ตามท่ีตกลงกัน จากน้ัน นัทบอกวาเขาจะ
กลับบานแลว เพราะมีนัดกับเพ่ือน แตผมยังไมตองการใหเขากลับ ผมถามเขาวาระหวางไปตามที่เพื่อนนัด
แลวเสียเงิน กับชวยเหลือผมทําอะไรบางอยางงายกวา แลวไดเงิน นัทจะเลือกทําอะไร เขาหยุดคิด คงชั่ง
นํ้าหนักวาผมพูดจริงหรือไม เทาท่ีผานมา ผมเปนฝายเสนอใหกอน เขานาจะคิดได เพ่ือซื้อใจเขาตอ ผมบอก
วาเอาอยางงี้ ระหวางท่ีเขาตัดสินใจ ผมขอรองใหเขาชวยพาผมไปซ้ือรองเทา เสื้อผา ของท่ีจําเปน และตัด
ผมดวย ผมเอาเงินสองพันบาทยัดใสกระเปาเขาโดยไมรีรอ เขาสะดุงในความใจกวางของผม ผมสังเกตดูเขา
มีสีหนาเปนมิตรมากข้ึน 

ผมถามวา รถจักรยานยนตคันน้ี ซื้อมาราคาเทาไร นัทบอกสามหม่ืนจากเพื่อน ผมถามวา อยากได
รถคันใหมไหม เขาบอกวาอยากไดซี๊ รถคันน้ี เขาตองใชเวลารวบรวมเงินเปนป กวาจะไดมันมา นัทแกลง
ถามวา จะซื้อรถคันใหมใหเขาเหรอ ผมตอบวาใช นัทดีใจระคนกับแปลกใจ คิดวาผมพูดเลน 

ผมจึงยื่นเงื่อนไขตอไปวา ผมจะซื้อใหจริงๆ และซื้อตอนน้ีดวย เพียงแตขอใหนัทรับปากวา จะ
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ชวยเหลือผมทําบางอยาง ดูเขาม่ันใจในตัวผมมากขึ้น นัทรับปากทันที พอผมบอกวา ผมตองการเขา
กรุงเทพ เทาน้ันแหละ เขาหัวเราะขึ้นมาทันที บอกวาจะใหขี่รถแกเกาๆ น่ี เขากรุงเทพอยางน้ันรึ  

ผมปลอยใหเขาหัวเราะไปกอน นัทพาผมไปซ้ือรองเทา เสื้อผา และพาไปรานตัดผม แทนท่ีเขาจะพา
ไปรานตัดผมชาย เขากลับพาไปท่ีรานแตงผมผูหญิง เขาอางวารานตัดผมหญิง มีออฟชั่นดัด ตัดแตง
มากกวารานแตงผมชาย ทีแรกผมคิดวา เจาหมอน่ีมันก็บาไดท่ีเหมือนกัน ผมคิดวาลองบาไปกับมันดูสัก
เรื่อง 

ผมใหนัท น่ังรอผมในรานตัดผมหญิงดวย ชางตัดผมเปนกะเทย ผมใชเวลาเขารานแตงแปลงกาย
นาน 45 นาที ผมเดินออกมา นัท เกือบจําผมไมไดเหมือนกัน ไมคิดวารานน้ีจะสรางเซอรไพรใหกับผม
และนัท ผมจึงขอบคุณชางทําผม ดวยรางวัลอยางงาม  

กอนอ่ืน มันบายมากแลว ผมพานัทไปกินขาวในรานท่ีมุมอับหนอย โดยใหเหตุผลวา ไมอยากใหเมีย
ตาม ความจริง ผมไมตองการใหคนพวกน้ัน สะกดรอยตามผมจนเจอ ผมอางวา เมียผมจูจ้ีขี้บน ผมออก
ตางจังหวัดทีไร ชอบจางคนมาจับตามองผม นัทเปนเด็กหัวออน เชื่องาย เขายังเลาเสริมเร่ืองของเขาอีกวา 
เมียผมมีนิสัยเหมือนแมของเขา จนพอรูสึกรําคาญ เหมือนท่ีผมรําคาญนั่นแหละ น่ันเปนบรรยากาศ
มิตรภาพแรก ท่ีสรางเสียงหัวเราะใหกับเราสองคน 

ผมพานัทไปท่ีรานขายรถจักรยานยนต โดยใหเขาเปนคนเลือก นัทไมใชคนหัวสูง รสนิยมเหมือนพวก
เด็กแวนซ ไมอยางน้ันผมคงเสียเงินไปกับการซ้ือรถจักรยานยนตใหเขา ในราคาสูงเกินจริง มันตลกตรงท่ี 
แทนท่ีเขาจะเลือกคันหรูราคาแพง แตเขาเลือกรถตามสไตลท่ีเขาชอบ คือรถวิบาก แตซีซีสูงกวาเทาน้ันเอง 
ในราคาแสนเศษๆ เขาคิดวาน่ันมันราคาสูงมากแลว ซึ่งทีแรกผมคิดวาอยางนอยก็สองหรือสามแสน  

ผมเห็นเขารูสึกตื่นเตนมากท่ีสุด ก็ตอนท่ีไดน่ังบนเบาะ และรับใบเสร็จ โดยมีชื่อของเขาเปนเจาของรถ 
เขาเขามากอดผม ผมแนะเขาวา ระหวางท่ีอยูชวยงานผม ใหทางรานบรรจุกลองสงรถไปทางขนสง ตามท่ี
อยูของนัท ผมคิดวา อยางนอยสองหรือสามวัน กวาจะถึง น่ันจะเปนผลดีตอตัวเขาดวย เขารูสึกพอใจมาก 
และพรอมจะทําตามท่ีผมสั่ง เปนอันวาผมซื้อใจเขาไดจริงๆ 

ผมถามนัทวา เขาขับรถยนตไดไหม เขาตอบวา เขาเคยชวยพอขับรถบรรทุกไปจนถึงหาดใหญก็เคย 
แลวรถเกงละ เขาบอกไมเคย ผมบอก รถเกงน่ันขับงายกวาเยอะเลย นัทรูสึกตื่นเตน ถาไดขับรถเกงจริงๆ 
ผมถามเขาวา ถาจะใหขับรถไปสงท่ีกรุงเทพ เขาจะไปไหม เขาคิดวาผมพูดหยอกเลน และไมเขาใจ
ความหมายท่ีแทจริง ท่ีวาจะใหขับรถไปสงท่ีกรุงเทพน่ัน เปนรถจักรยานยนตหรือรถยนต ก็ในเม่ือผมไมมี
รถยนต จะใหไปสงอยางไร และอีกอยางตองใชเวลาขามคืน และน่ีก็จะค่ําแลว เขาตองกลับบานไปบอกแม
กอน ผมถามวา นอกจากบอกบอกแมแลว อะไรสําคัญท่ีสุด เขาบอกไมมีแลว เขาเคยถูกพอดุท่ีไมกลับบาน
สองวัน พอของเขาดุมาก เขากลัวพอมากกวาแม เพราะพอชอบบังคับใหเขาเรียนหมอ แตเขารูตัววาเขาทํา
ไมได ผมถามวาชอบเรียนอะไร เขาบอกอยากเรียนสายอาชีพ คือ ซอมรถ ผมเปนฝายหัวเราะบาง เขาถาม
วาหัวเราะทําไม ผมบอกมันแปลกดี ท่ีจริงผมอยากจะพูดคําอ่ืนมากกวา เขาใฝฝนวาจะเปนชางซอมท่ีดีท่ีสุด
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จะไดชวยคนอ่ืน ท่ีรถเสีย และอีกอยาง เด๋ียวน้ีเปนรถไฟฟาเสียสวนใหญแลว เขาจึงตองเรียนซอมรถไฟฟา
ดวย  

ผมยัดเงินใสมือของเขาอีกหาพันบาทไวติดตัว เขาสงสัยวาทําไมใหเงินเขาตั้งมากมาย ท้ังๆ ท่ีเขายัง
ไมไดทําอะไรใหผมเลย ผมบอกนัทวา ฟงใหดีนะนัท ผมขอรองใหเขาชวยเหลือผมไปจนสุดทาง ผมจะใหเงิน
เขาเรียนชางจนจบ ผมบอกจริง และเขาก็เชื่อ และอยาถามผมวาผมเปนใคร และจะทําอะไร ขอใหทําตามท่ี
ผมสั่งก็พอ เขาตกลงอยางไรเงื่อนไข 

งานนี้ผมจายไปเยอะ แตผมไมเสียดายมันหรอก เพราะผมคิดวาจําเปนตองพ่ึงพาเขา ท่ีจริงผมยังมี
เงินอีกเยอะ ท่ีนัทยังไมรู 

จากน้ัน ผมก็ใหเขาพาผมไปท่ีรานขายรถยนตมือสอง ทีแรก นัทเองก็แปลกใจ ท่ีผมเอาเงินมาจาก
ไหน จึงซ้ือรถยนตไดอีกคัน แตเขาไมกลาถามผม ผมซื้อรถคันน้ัน หมดเงินไปอีกหาแสนเศษ ผมจําเปนตอง
เลือกรถสภาพดี เพราะไมตองการใหมีปญหาระหวางทาง จากน้ันก็เอารถจักรยานยนตคันเกาฝากขายตอ 

ผมใหนัทลองขับดูกอน เขาพอใจมาก และดีใจมาก ท่ีมีโอกาสขับรถหรู และแรง กอนออกเดินทาง 
นัทขอโทรศัพทถึงแมกอน ผมบอกตกลง นัทหยิบโทรศัพทขึ้นมา  

[forward scene] 

แลวโทรพูดกับแมวา เขาจะอยูทําธุระกับเพ่ือนท่ีตางจังหวัด สักวันหรือสองวัน แมไมตองเปนหวง 
ผมลืมนึกไปวา น่ันกลับเปนผลรายแกตัวเขาและพอแม เพราะพวกน้ัน สืบรูจนไดวา เขาเปนคนพาผมหนีไป  

พวกคนรายจึงจับพอแมของนัทไว ทุบตีเคนเอาความจริงวา นัทหายไปไหน และพาผมไปท่ีไหนบาง 
พวกมันบังคับใหพอของนัท โทรถึงเขา เพ่ือจะจับสัญญาณวา นัทอยูตรงไหน เพราะพวกมันมีดาวเทียม 
สามารถจับคลื่นสัญญาณโทรศัพทได พอของนัทถูกทุบตีจนทนไมไหว จึงโทรศัทพถึงลูกชาย นัทรับโทรศัพท
พูดกับพออยูนาน ผมสังเกตเห็นนัทมีอาการตกใจ เหมือนจะรองไห ผมเห็นทาไมดี มันตองเกิดเรื่องไมดีขึ้น
อีกแน ผมจึงแยงโทรศัพทจากมือของเขามา แลวทุบทําลายท้ิง นัทโกรธผมมาก ท่ีทํากับเขาอยางน้ัน เขาจึง
ชกหนาผมไปทีหน่ึง หมอน่ีหมัดหนักเหมือนกัน ทําเอาผมเลือดออกปาก เขาจะชกผมอีกคร้ัง ผมจับขอมือ
เขาไว 

[back to present]  

น่ันคือสิ่งท่ีผมคิดวิตกกังวลไวลวงหนา ผมจะไมใหมันเกิดขึ้นอยางแนนอน 
ผมจับขอมือเขาไว แลวบอกหามวา อยาใชโทรศัพทน่ัน ผมบอกใหนัทขับรถไปเรื่อยๆ เขายินดีทํา

ตามท่ีผมสั่ง เขาไมถามในสิ่งท่ีผมหาม แตผมจําเปนตองบอกเขา 
ผมใหเหตุผลวา ถานัทโทรถึงพอกับแม คนพวกน้ันจะจับสัญญาณโทรศัพทได และสามารถรูตําแหนง

ของเขากับนัทได และเม่ือรูวานัทเปนใคร เขาก็จะรูทันทีวา นัทเปนลูกของใคร จากน้ัน พวกคนรายก็จะจับ
พอกับแมของเขาเปนตัวประกัน เพื่อเอาไวแลกเขาท้ังสองคน ผมบอกเขาเพียงเทาน้ีกอน ท้ังๆ ท่ีในใจแลว 
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ผมรูดีวา ผมไดลากพานัทกับครอบครัว ตกอยูในภาวะอันตรายอยางหลีกเลี่ยงไมไดเสียแลว 
นัทรูสึกตกใจ เม่ือรูวาพอกับแมของเขา ตกอยูในอันตราย เขารูสึกเสียขวัญ ขับรถสายไปมา ผมให

เขาจอดรถพักกอน และปลอบเขาวา ตราบใดท่ีพอกับแมของเขา ไมไปแจงความกับตํารวจ และพวกคนราย
ไมรูวาเปนพอลูกกัน พอกับแมก็จะไมมีอันตราย ดังน้ัน นัท จะตองตัดขาดกับพอแมชั่วคราวกอน เม่ือเขาใจ
ในระดับหน่ึงแลว นัทจึงขับรถตอไป 

นัทลงเรือลําเดียวกับผมแลวอยางไมตั้งใจ ผมจึงตองชดเชยใหแกเขา ผมบอกนัทวา ผมไมใชนัก
สํารวจ นัทเองก็สงสัยตั้งแตแรกแลว แตเพราะเห็นวา ผมเปนคนจริงใจ ไมเหมือนคนราย เขาจึงยอมทํา
ตามท่ีผมสั่ง เขาบนวาเขาไมนารับปากทํางานใหผมเลย ผมใหเหตุผลเขาวา ทุกอยางเกิดขึ้นโดยไมไดตั้งใจ 
ตั้งแตนัทรับผมมาสงท่ีตลาดนั่นแลว เขารองไหและถามผมวา เขาถูกจับเปนตัวประกันใชหรือเปลา ผมบอก
วาไมใช ผมบอกวานัทเปนผูชวยชีวิตเขาใหรอด เทากับวานัทเปนผูมีคุณ ไมใชตัวประกัน เขาจึงคลายใจได
นิดหน่ึง ผมเลาตอวา ผมเองก็มีภรรยา มีลูกกําลังเรียนในช้ันประถม ผมถูกคนพวกน้ันจับไป จนจะครึ่ง
เดือนแลว โดยท่ีครอบครัวยังไมรูชะตากรรมของผมเลย นัทถามวา พวกเขาจับผมไปทําไม ผมบอกวา ใน
รางกายของผมมีเลือดท่ีตานไวรัสชนิดหน่ึง ที่พวกคนรายตองการ ผมหนีพวกมันมา คนพวกน้ันมี
เทคโนโลยีสูง ผมหยิบเอาเม็ดกระดุมขึ้นมาแลวบอกวา น่ีคือเครื่องช้ีบอกทาง ท่ีผมขโมยมันมา นัทสงสัยวา 
แลวผมจะหนีพนเหรอ เพราะไปเอาเคร่ืองบาๆ น่ี ติดตัวมาดวย ผมบอกวา ผมรูวิธีหยุดมัน ตอนน้ีมันไม
ทํางาน แลวผมก็เก็บมันไวในกระเปา และน่ีคือความจริงท้ังหมดท่ีผมเปดเผยให เพ่ือนรวมชะตากรรมฟงจน
หมดสิ้น ไมเหลือความลับใดๆ 

ผมสังเกตวา นัท รูสึกคลายใจ และหายสงสัยในตัวผม เขาถามผมวา จะเอาอยางไรตอ เม่ือไปถึง
กรุงเทพแลว ผมบอกวา ก็จะสงนัทกลับบานทางรถยนต จากน้ันผมจะขับรถไปเอง นัทสงสัยวา แลวทําไม
ไมขับไปเองเสียแตตอนน้ี ผมบอกวา ผมไมมีผูชวย เผ่ือผมงวงหรือหลับ ถาพวกคนรายตามมาทัน ทุกอยาง
ก็จบกันพอดี 

สองทุม ผมใหนัทจอดแวะพักระหวางทาง ผมรอในรถระหวางเติมนํ้ามัน และใหนัทไปซ้ืออาหารมา
กิน กอนท่ีนัทจะกลับมา ผมทบทวนเหตุการณกอนหนาน้ัน 

[flashback scene] 

เรื่องของเรื่อง มันไมนาจะเกิดขึ้นกับอดีตทหารผานศึกชายแดนภาคใต อยางผม ท่ีเพ่ือนๆ ตั้งฉายา
ใหผมวา เด่ียว ซึ่งมันก็คือช่ือจริงๆ ของผมน่ันแหละ เพราะเม่ือสองปกอน เพ่ือนๆ ในหนวยลาดตระเวน
ของผม สิบสองคน มีผมรอดเด่ียวมาเพียงคนเดียว ถัดจากน้ันอีกสามป ผมก็พบเหตุการณท่ีนาเศราสลด
ท่ีสุด  

ผมถูกกลุมคนราย จับตัวใสรถเกงไป ขณะกลับบาน หลังสงลูกไปโรงเรียนแลว ผมถูกปดปากไมให
พูด คนรายคนหน่ึง คนกระเปาเงินของผม มันพบบัตรเครดิตและบัตรประชาชน ซึ่งเปนหลักฐานยืนยันวา
ผม คือเหย่ือเปาหมายตัวจริง พวกมันยึดเอาไป สวนคนรายอีกคน เอาเข็มฉีดยา เจาะดูดเลือดของผมไป 
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ใสในหลอดแกวท่ีมีนํ้าสีขาวขุน เขยาสักพัก มันคอยๆ เปลี่ยนเปนสีเหลือง มันพยักหนาพอใจ 
พวกคนรายอีกคนหน่ึง จึงเอาผาปดตาผมไว พาผมไปไหนไมรู 
ผานไปราวช่ัวโมงครึ่ง ถึงสถานที่แหงหน่ึง มันเปดผาปดปากปดตาผมออก เม่ือพาเขาไปในบานแลว 

คนรายพาผมเขาไปในหองหองหน่ึง แมเจาโวย ท่ีน่ีเปนหองแล็บหรืออยางไรกันแน เคร่ืองไมเคร่ืองมือ
เกี่ยวกับแพทย เยอะแยะไปหมด ผมถูกจับไปนอนท่ีเตียง ใกลกับเหยื่อของมันคนหน่ึง แลวมัดรางกายผม
ตรึงไว ผมถูกดูดเลือดไปหน่ึงกระปุกใหญ จากน้ัน มันก็พาผมไปขังท่ีหองหองหน่ึง ซึ่งดูสะอาดดี มีเคร่ือง
อํานวยความสะดวกพอใช แตหนีไปไหนไมได มีกลองวงจรปด จับดูผมอยู 

อีกสองวันตอมา พวกมันจับผมไปดูดเลือดอีก ผมรูสึกวาในนี้ ไมมีใครถูกดูดเลือดเลย นอกจากผม
คนเดียว หรือวาพวกมันเปนสมุนของแดร็กคิวลา พวกมันจะดูดเลือดผมจนตายหรืออยางไร แตมันก็ไมทํา
ใหผมถึงตาย ดูดทีหน่ึง มันก็ใหผมบํารุงจนมีเลือดอีก แตกระนั้นผมถูกดูดเลือดไปสามครั้ง ผมซีดไปไมนอย 
คร้ังท่ีสี่ผมจะตองรูใหไดวา พวกมันเปนใคร มีวัตถุประสงคอะไร เอาเลือดผมไปทําอะไรตั้งมากมาย  

ผมแกลงทําเปนสลบ เพราะผมถูกดูดเลือดไปมากผิดปกติ พวกมันเชื่อวาผมออนเพลียจนสลบ ผม
แอบฟงพวกมันพูด วันกอนๆ มันจะพูดไทยเหนือสลับกับภาษาจีน พอพูดภาษาจีน มันจะพูดเบามาก พอ
วันน้ี ผมโชคราย มันเสือกพูดภาษาจีนเกือบท้ังหมด เอาละ ผมจําเปนตองงัดตําราภาษาจีนท่ีอยูในหัว
ออกมาใหหมด 

จับใจความไดวา มันเอาเลือดของผมไปผสมกับอะไรบางอยาง แลวแจกจายใหพวกของมัน ไมรูวา
ทําไม คนหน่ึงพูดวาเลือดผมแข็งแรง ผมเลยเดาเอาวา เลือดผมคงจะมีเช้ือตานไวรัสอยางหนึ่งแนนอน 
เพราะตอนท่ีผมถูกจับ เห็นมันทดสอบผสมเลือดของผมแลว และตอนท่ีผมจะกาวขามพนประตูบานมา ผม
เห็นศพคนตาย นอนตายอยูในบาน ราว 4–5 ศพ มันปลอยใหตายอยางนาอนาถ 

ผมแอบเห็น พวกมันมีวัตถุคลายเม็ดกระดุม ติดใหกับคนผูหน่ึงท่ีผิวหนังดานหลัง กอนติดผมเห็นมัน
ใชปลายเข็มจ้ิมๆๆๆ ท่ีรูเล็กๆ คลายเปนรหัส ผมไมรูวาติดแลวมันจะแกะออกหรือไม 

สองวันถัดมา ผมถูกจับไปดูดเลือดอีก คราวน้ีผมไมเห็นผูชายคนน้ันแลว แตมีผูชายอีกคนมาแทนท่ี 
และพวกเขาก็ทํากับเหยื่อเหมือนคนกอน ผมจึงเดาเอาวา เม็ดกระดุมน่ันคงเปนจีพีเอส ระบุตําแหนง หรือ
พิกัด สําหรับติดตามตัวชายคนน้ัน แนนอน  

ผมสังเกตวาวันน้ี พวกมันมาทํางานแคสามคน ปกติมันจะทําหนาท่ีหกคน คงมีบางคนลาพัก ผม
แสรงทําเปนออนเพลียจัด จนพวกมันคนหน่ึงเช่ือ จึงไมใชสายรัดตัวผมกับเตียง แนนหนาอยางทุกคร้ัง พอ
พวกมันเผลอ ผมรีบลุกไปแกะเอาเม็ดกระดุมท่ีหลัง ของเหยื่อผูชายรายลาสุดออกมา โชคดีท่ีมันยังไมเกาะ
ผิวหนัง ผมกลับไปนอนแนน่ิงบนเตียง อมเม็ดกระดุมน้ันไวในปากใตลิ้น ทําเปนสลบหมดแรง พวกมัน
กลับมาไมพบเม็ดกระดุมน่ัน จึงทะเลาะกันใหญ ตางโทษกันไปโทษกันมา ไมรูวาใครทํากระดุมหาย หรือวา
ยังไมไดเอามาติด คนหน่ึงกมคนหาท่ีพื้น และท่ีเตียงจนท่ัวบริเวณ ก็ไมพบ พอดีจะมีนายมันมาตรวจ มันจึง
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ตองรีบแกไขสถานการณ ในท่ีสุดก็มีคนหน่ึง รีบไปเอาเม็ดกระดุมอีกอัน มาแปะท่ีหลังเหยื่อเขาไปใหม พรอม
กําชับวาอยาทําหายอีก จะซวยกันท้ังทีม 

นายมันมาตรวจ เห็นวาติดกระดุมเรียบรอยแลว จึงออกไป นายมันเปนคนรางเตี้ย หันมามองผม 
ผมทําตาปลือๆ เหมือนคนหมดแรง เขาเดินมาท่ีรางของผม ตบหนาเบาๆ คลายจะปลุกใหตื่น จริงแลวๆ 
ผมก็เกือบหลับเหมือนกัน ภาวนาวาอยาตบแรงกวาน้ี ไมเชนน้ัน สิ่งท่ีผมอมไวอาจจะหลุดออกมา โชคดี 
เขาหยุดและสั่งใหพักผมไวอีกเจ็ดวัน  

เม่ือกลับมาถึงท่ีพัก กอนอ่ืน ผมเอาเข็มแหลมๆ ท่ีแอบซอนไว มาสุมจ้ิมในรูท่ีเม็ดกระดุม แบบเดียวท่ี
เห็นพวกมันทํา ผมใชภาษาเดาในการอานรูเล็กๆ น่ัน มันมีสามรู ถาจ้ิมผิดก็ไมรูเหมือนกันวา จะเกิดอะไร
ขึ้น แตอยางไรก็ตองลองเสี่ยงดู ผมกดรูตรงกลาง ผมเดาเอาวา รูตรงกลาง คือรูปดเปดสวิทชย พอผมเอา
เข็มจ้ิมรูตรงกลาง เทาน้ันแหละ เห็นพวกมันท่ีหองคอนโทรล วิ่งกันวุนเหมือนมีอะไรหายไปจากจอ ขอบคุณ
พระเจา มันไดผล ผมจึงเก็บเอาเม็ดกระดุมติดตัวไว เผ่ือจะมีประโยชนในวันขางหนา 

ผมถูกขังอยูในหองเจ็ดวัน พวกมันคงจะขุนใหผมมีเลือดเพ่ิมขึ้นอีกหนอย แลวคอยเอาไปดูดใหม 
ระหวางพัก ผมจึงเรียนรูกลไกของพวกมันใหมากท่ีสุด โดยเฉพาะระบบวงจรปด และผังของบาน จาก
ประสบการณการเปนทหารในปา ตลอดจนภาษาพูดของพวกมัน ชวยผมไดมาก 

คร้ังน้ีผมจะตองหนีใหสําเร็จ ผมรอจนถึงวันท่ีหก คงไมรอใหถึงวันพรุงน้ีแน ผมแข็งแรงขึ้นมาก ผม
ซอนทางหนีไวในหองนํ้า ซึ่งถือวาเปนจุดออนของบานหลังน้ี ผมทํามันไวตั้งแตวันแรกท่ีมาถึง คอยๆ แกะ
อิฐออกทีละกอน ทีละกอน ทําทุกวันจนกระท่ังเปนรูพอมุดรอดไปได แลวปดไวอยางเดิม เพ่ือรอโอกาส
เหมาะ ท่ีจะหนีออกไปจากนรกนี ่

[back to present] 

ผมรอนัทอยูในรถ นานผิดสังเกต สงสัยวา นัทจะกอเรื่องไมสบายใจใหผมเสียแลว ผมจึงเสี่ยง เปด
ประตูรถออกไปถามหา มีคนแถวน้ันบอกวาเขา ขึ้นรถบัสประจําทางคันหน่ึงไปแลว อีกคนวาไปทางทิศ
เหนือ แตอีกคนบอกวาไปทางทิศใต ตกลงมันทางไหนกันแน แตผมไมรอฟงคําวินิจฉัย เพราะผมรูวารถคัน
น้ันไปทางไหน  

ผมรีบขับรถออกไปจากปมพโดยเร็ว ผมไมไดขับรถยอนกลับไปทางเดิมตามท่ีคิด แตผมไปตามท่ีผมรู 
ผมแซงรถบัสสีเหลืองคันหน่ึง แลวขับปาดหนาชะลอ จนกระท่ังรถหยุด ผมเดินลงจากรถ คนขับรถบัส
อารมณเสีย กนดาโคตรเงาของผม อยางเสียๆ หายๆ แตผมไมพูดอะไร เพราะถามีใครขับรถมาปาดหนา
ผมอยางน้ี ผมก็คงดาไปเหมือนกัน ผมโบกใหรถบัสหยุด พนักงานคนหนึ่งรางกํายํา เดินลงมาผลักอกผม 
ผมชกไปทีหน่ึง ตอนท่ีเขาเผลอ แลวเอามือลวงในกระเปาทําเปนปน แลวขูพวกมัน แผนของผม ชลอความ
ซาของพนักงานรถบัสไดพอสมควร ผมขึ้นไปบนรถ ลากเอาตัวนัทลงมาจากรถ จากน้ัน รถบัสรีบขับออกไป 
ดีท่ีเจาของรถไมกลายุงกับผม ไมเชนน้ัน ผมก็ไมรูเหมือนกันวา จะเลนบทอะไร เพ่ือตบตาพวกเขาตอ 
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ผม จับแขนนัท ลากพาตัวเขาไปขึ้นรถ ฝงคนขับ ผมรับปากวาจะไมทําอะไรนัท แตขอใหรักษา
สัญญาตามท่ีตกลงกันไว นัทสํานึกผิด เขาจะไมทําเชนน้ันอีก ผมใหนัทขับรถตอไป นัทถามวา ผมรูได
อยางไรวาเขาจะไมยอนกลับทางเดิม ผมก็เอามือลวงกระเปาเสื้อของเขา แลวหยิบเม็ดกระดุมน้ันมา แลว
บอก เพราะไอน่ีน่ีแหละ ท่ีทําใหผมรูวา นัท อยูจุดไหนในประเทศนี้หรือโลกใบน้ี มันเชื่อมตอกับโทรศัพทของ
ผมได และมันก็เชื่อมตอกับเคร่ืองรับสัญญาณของคนรายไดเชนกัน นัทกับผม จะตองรีบหนีไปใหพนจาก
เขตน้ีโดยเร็วท่ีสุด ผมรีบเอาเข็มจ้ิมปุมท้ังสามแบบม่ัวๆ ไป ใหมันช็อต หรือไมก็สับสน เพราะผมแอบเปดส
วิทชยมันกอน กอนท่ีจะยัดมันใสลงไปในกระเปาของนัท ปานนี้ พวกคนรายคงรูตําแหนงของผมแลว ผม
เหวี่ยงมันท้ิงไป สั่งใหนัทเรงความเร็วข้ึนอีก แลวขับหลบออมไปทางตะวันออก ซึ่งจะทําใหระยะทางถึง
กรุงเทพไกลข้ึน 

พวกมันคงสับสนไมนอย ท่ีตามผมไมเจอ มันจะเจอไดอยางไร ก็ในเม่ือผมแวะไปภาคอีสาน แลววก
เขากรุงเทพทางสระบุรี ถึงกรุงเทพก็ตอนสาย  

ผมรักษาสัญญาท่ีใหไวกับนัท ผมไปเปดบัญชีเงินฝากใหนัทสี่แสนบาท ไวเปนคาเรียนหนังสือ นัท
ขอบคุณผมมาก และเพ่ือเปนการตอบแทน นัทยังจะขับรถใหผมอยูทําธุระท่ีกรุงเทพใหเสร็จ จึงจะกลับ 

ผมสั่งใหนัท ขับรถแวะไปท่ีบานหลังหน่ึง ซึ่งเปนญาติของผม เม่ือไปถึง ผมใหนัทรอท่ีรถ กอน ผม
เขาไปในบานคนเดียว ทันทีท่ี อาคม ลูกของลุงของผมเห็นเขา เขาท้ังตกใจและดีใจท่ีพบผม อาคมบอกวา 
พวกญาติๆ ตามหาผมเปนการใหญ พวกเขาบอกวา ผมอาจตายไปแลวก็ได แตผมยังอยู ผมบอกวา ผมยัง
กลับบานตอนน้ีไมได น่ีเปนความลับ อยาแจงตํารวจ อยาบอกใครเปนอันขาด ผมถามถึงลูกเมียของผม จิน 
เมียของเขารองไห บอกผมวา ลูกเมียของผมตายแลวท้ังคู  

ผมเสียใจรองไหอยูพักหน่ึง ไมรูจะจัดการเรื่องน้ีอยางไรดี ผมขอรองให อาคม พาพอกับแมของผม 
มาหลบอยูท่ีกรุงเทพสักพักกอน อาคมรับปาก และถามเหตุผลเรื่องราวเปนมาท้ังหมด ผมจําเปนตองเลา
แบบรวบรัดวา ผมถูกกลุมคนรายจับตัวไป แตหนีออกมาได พวกมันกําลังตามตัวผมอยู และพวกมันจะตอง
ตามตัวผมใหพบแบบเปนๆ พวกมันจะไมฆาผม ผมจึงจําเปนตองหนี อาคม ถามวาผมจะไปท่ีไหน และจะ
ทําอยางไรตอ ผมบอก ผมไมรู 

ผมกลับมาท่ีรถ นัทหายไปแลว อยูแตรถ ผมคิดวา นัทคงไมทรยศผมเปนครั้งท่ีสอง ผมตะโกนเรียก
นัท นัท ไปแอบรองไหท่ีมุมตึก ในมือของเขาถือหนังสือพิมพ ผมอานขาวในน้ัน พอแมของนัท ถูกฆาตาย
อยางโหดเหี้ยม น่ีมันรายแรงย่ิงกวาท่ีคิดไวเสียอีก นัทบอกวา พอกับแมถูกคนรายจับไป พวกมันปลอย
ออกมา พอไปแจงความพวกเขาก็ตาย ตํารวจทําอะไรไมไดเลย ผมบอกนัทวา ผมก็ตกอยูในสถานการณ
เดียวกันกับนัท ลูกเมียก็ถูกมันฆาตายเชนเดียวกัน ผมถามนัทวา เขาจะเอาอยางไรตอ นัทบอกไมรู จะให
เขาทําอะไรก็ได เพราะเขาก็ไมมีท่ีไปเชนกัน 

ผมจําเปนตองสืบใหไดวา กลุมคนรายเปนใคร ทําไมตํารวจจึงไมรูเบาะแสและแหลงซองสุมของพวก
มันเลย แตผมรูดีวา แหลงกบดานของพวกมันซอนอยูตรงไหน มินาเลาพวกมันจึงตองออกตามลาผมใหได 
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ผมคิดวา ผมก็ไมเหลืออะไรเชนกัน มันฆาลูกเมียผม ผมอยูขางนอก ผมอยูเหนือพวกมัน แมผมจะ
เสียเปรียบดานกําลัง แตผมก็ไดเปรียบท่ีรูยุทธภูมิของมัน  

ผมกับนัท ตัดสินใจไปหา ศินาท เพ่ือนของผมท่ีเปนพยาบาล ขอรองใหชวยตรวจผลเลือดใหผมที ศิ
นาท เอาเลือดของผมไปตรวจท่ีแล็บ ปรากฏวาเลือดกรุปเอบีของผม มีฤทธิตานไวรัสชนิดหน่ึง ท่ีตอนน้ี
กําลังแพรในประเทศจีน  

ขาวจากหนังสือพิมพตีพิมพไปท่ัว วามีคนไทยหลายคนในเขตจังหวัดลําปาง เชียงราย เชียงใหม ได
หายสาบสูญไปอยางไรรองรอย ตํารวจไมสามารถสืบหาตนตอได ผมบอกเธอวา ผมรูแหลงตนตอ ศินาท 
บอกวาเธอจะไปแจงความ ผมบอกไมได ผูท่ีไปแจงความก็จะถูกฆาไปดวย ทุกอยางตองเปนความลับ ศิ
นาท หาทางออกโดย ใหผมไวใจเธอ นําความไปเลาให นายทหารคนหน่ึงฟง พันเอกกระจาง ประจําหนวย
จูโจม กองทัพภาคท่ีสาม  

ผมไมรอท่ีจะพบใคร กอนผมจะจากไป เธอขอรองใหผม เขียนบันทึกอะไรบางอยาง ท่ีคิดวาจะเปน
ประโยชน ท้ิงไวใหเธอบาง ผมจึงเขียนจดหมายเลาความจริงท้ิงไว ใหเปนหนาท่ีของ ศินาท จัดการเอง 

ผมกับนัท ขับรถยอนกลับไปท่ีเดิมใชเวลาเพียงไมถึงคร่ึงวัน เปาหมายเพ่ือไปทลายแหลง
อาชญากรรม เพราะผมกับนัท ไมมีคนขางหลังใหเปนหวงอีกแลว จึงคิดจะชวยกันทําลายแหลง
อาชญากรรมโสมมดวยตนเอง ผมมารูทีหลังวา ผมน่ีโงและบาไดเรื่องจริงๆ แตจะทําอยางไรได ตอนน้ันผม
ไมรูตัวดวยซ้ําไปวา ไดทําอะไรลงไป 

องก 3 
ผมใชเงินท่ีเหลือท้ังหมด ไปซื้ออาวุธ เงินถึงอาวุธก็ไดมาเร็ว นัทพาผมไปเอารถจักรยานยนต ท่ีบาน

ของเขา มันยังอยูดี นัทขับมันไปท่ีอูซอมรถของพอของเขา นัทกับผม อาศัยอูซอมรถ ซึ่งมีเคร่ืองมือตัด
ตอเชื่อม ไวเพรียบพรอม และชวยกันออกแบบซอนอาวุธใสไวในรถ โดยอาศัยวิชาชางจําเปนของนัท ผม
อาศัยเคยเปนทหารผานสนามรบภาคใตมาแลว จะเปนหัวหอกนํารอง เราตกลงกันวา เราจะไมลากคนอ่ืน
เขามาเกี่ยวดวยเด็ดขาด ผมกับนัทจะทํากันเพียงสองคน เลือดบาของผมมันสูบฉีดไดท่ี แตเลือดบาดีเดือด
ของนัท มันสูงกวาผมเสียอีก 

ผานไปแคสองวัน ทุกอยางก็พรอมแลว สําหรับการเผชิญหนากับขาศึก นัทพรอมอาวุธติดตั้งท่ีตัวรถ
ก็มี ติดตัวก็มี บวกกับความเช่ียวชาญ ในการขับขี่รถจักรยานยนต สวนผมขับรถยนตคูชีพ ท่ีถูกดัดแปลง
เปนรถในสนามรบ ขับออกไป ณ จุดท่ีผมรูวา แหลงของเหลารายมันซอนอยูท่ีไหน 

แคชั่วอึดใจ มันอยูน่ันเอง บานหลังน้ันซอนอยูในปาหลังสุสาน ผมกับนัท เอารถซอนไวดวยการตัด
ตนไมอําพราง วางกับระเบิดไวเปนจุดๆ ผมใชกลองสองดูวามีกลองวงจรปดอยูตรงไหนบาง พวกคนราย
วางระบบวงจรปดท่ีเขตร้ัวบาน ทุกระยะสิบเมตร ผมยังตําหนิคนพวกน้ีวา เรื่องอ่ืนฉลาด แตเรื่องรักษา
ความปลอดภัยน่ี ชางโงซะจริง ตั้งกลองแบบประเจิดประเจอใหผมจับได แตมาคิดอีกที มันเปนความฉลาด
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ของผมตางหาก 
กอนเขาไปในบาน ตองกําจัดกลองตัวใดตัวหน่ึง นัทอาสาเอาแผนอิเล็กทรอนิกสท่ีทําข้ึนพรอม

กับแฟรชดิสก ท่ีบรรจุไฟลวิดีโอ ตอเขากับกลองตัวหน่ึง ผมคิดวามันคงไดผล พอหลอกพวกมันไดสักระยะ
หน่ึง 

เม่ือเขาไปในเขตบานไดแลว หมาไดกลิ่นพวกผมสองคน กอนท่ีจะเขาถึงตัวบาน เรื่องมันจึงยุงมาก
ขึ้น ผมยิงหมาตายไปท้ังสองตัว แลวรีบเขาไปใหถึงตัวบานใหเร็วท่ีสุด กอนท่ีพวกมันจะแหกันมา นัทเห็นคน
ถูกขังในหองใตดิน จํานวนมาก ผมตัดสินใจ วางระเบิดท่ีดานหลัง แลวเขาไปท่ีดานหนา ระเบิดประตูหนา 
ปลอยใหคนท่ีถูกขังวิ่งกรูกันออกมา อยางนอยก็สรางความสับสนใหกับพวกมันไดสักระยะหน่ึง โดยถือเสีย
วาเปนการเสี่ยงดวงก็แลวกัน คนท่ีถูกขังอยูท่ีน่ีนะ ตายแนนอน แตหนีอาจรอด  

ระเบิดจริงผสมกับระเบิดควัน ดังสน่ันหวั่นไหว เสียงปนดังข้ึนมาทางทิศเหนือ ผมวิทยุใหนัท รีบหนี
ออกมา นัทบอกวา ยังเหลืออีกสามจุด ท่ียังไมไดวางระเบิด ผมบอกไมตองแลว หนีเอาตัวรอดกอน พวก
มันรุมสาดกระสุนใสนัท ผมบอกใหนัทซอนตัวใหพนวิถีกระสุน ผมจะเขาไปชวย อาวุธท่ีมีท้ังหมด ผม
ประเคนใหพวกมันแบบไมยั้ง สน่ันลั่นปา ชนิดท่ีเรียกวา อารโนลด ชวารเซเน็กเกอร ตองเรียกพ่ี หนวย
คอมมานโด ตองกมหัวให 

นัท พยายามตะเกียกตะกายหนีรอดกลับมาถึงผมจนได แตบาดเจ็บเล็กนอย เม่ือรวบรวมกําลังพล 
ซึ่งมีกันอยูสองคน ไดเรียบรอยแลว หันหลังพิงกัน ยิงโตพวกมันไปดวย ลาถอยไปดวย ระเบิดเริ่มทํางาน
เปนจุดๆ จนบานพังพินาศไปซีกหน่ึง สวนอีกซีกหน่ึงยังเหลือ เพราะไมไดวางระเบิด 

ผมถอยรนมาจนถึงท่ีซอนรถ นัทกับผมรีบเอารถออก ผมสตารทรถยนต นัทควบจักรยานยนต พวก
มันก็มีเข้ียวเล็บไมแพพวกผมเชนกัน รถของพวกคนรายไลหลังตามผมกับนัทมา ผมวิทยุใหนัท เปนตัวลอ 
ผมรอจังหวะใหมันเขามาใกล ท่ีเนินดิน เม่ือไดระยะยิง ผมสาดกระสุนปน ท่ีถูกติดตั้งซอนไวในรถ มันเริ่ม
ทํางานตามประสาของมัน แตไดผลเกินคาด ผมชําเรืองดูนัท ตอนน้ี เขาไดกลายเปนฮีโรสําหรับผมไปแลว 
นัทก็มีพิษสงไมยอย ปนท่ีติดอยูขางรถ ขัดขวางหนวยจักรยานยนตท่ีตามมา เสียหลักลมระเนระนาด 

เหตุการณเริ่มสงบลง เหมือนพลุปาแตกเพิ่งผานพนไป พวกคนรายท่ีเหลือเพียงไมกี่คน ก็ลาถอย รถ
ของผมพรุนไปท้ังคัน แตทันใดนั้น ผมไดยินเสียงเฮลิคอปเตอรมาราวสี่ลํา พรอมดวยทหารมากันเต็ม ผม
กับนัท ตามไปท่ีบานหลังน้ัน ซึ่งตอนน้ีเหลือแตซาก ทหารทําการลอมซากบานหลังน้ันไว  

แหม! พวกเขาชางมาเร็วกันดีจังนะ เจาหนาท่ีหนวยทหารเขาไปเคลียรท่ีบาน พบซากหองแล็บ จับ
คนรายไดจํานวนหน่ึง ท่ีตายก็มีเยอะ เหยื่อท่ีถูกจับขังสวนใหญรอด เพราะหนีออกไปไดกอน ผมถูกนําไป
พบกับผูบัญชาการ ผมเห็นแลว คนท่ีมาดวยคือ ศินาท น่ันเอง เม่ือพบศินาท จึงรูวาเธอเปนคนไปแจงให ผู
พันกระจาง ทราบเรื่องท้ังหมด เธอแนะนําผมใหรูจักกับผูพันกระจาง ชางเปนเรื่องบังเอิญเสียเหลือเกิน ท่ีผู
พันรูจักผมกอนหนาน้ีแลว คราวท่ีผมไปปฏิบัติหนาท่ีท่ีภาคใต ทานกลาวกับผมวา ผมน่ีบาไดท่ีเหมือนเดิม 
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ไมรูวาทานตําหนิหรือชมกันแน 
อีกหน่ึงเดือนตอมา ผมไดรับประกาศเชิดชูความสามารถ จากกองทัพและสื่อมวลชน พรอมเงิน

ชวยเหลือสวัสดิการจํานวนหน่ึง ท่ีทลายแหลงอาชญากรรมตางชาติไดสําเร็จ สวนนัท ไดรับบรรจุใหเรียนใน
โรงเรียนทหารชาง กรมการทหารชาง สมความปรารถนา พรอมติดยศจาใหอีกตางหาก 

 

จบ. 
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ขอมูลเกี่ยวกับเร่ือง (Title information) 
ผูเขียน: ดิน หิน ฟา (สูดิน ชาวหินฟา) 
ความยาวเรื่อง: 120 นาที 

แนวคิดของเรื่อง (theme) 

เม่ือคนท่ีรักถูกฆา จนไมตองเปนภาระใหหวงหา บวกกับเลือดบาท่ีคลั่งแคน เขาจึงคิดทําในสิ่งท่ี
มนุษยปกติเขาไมทํากัน 

แนวภาพยนตร (genre) 

แอ็คช่ัน (action) 

เรื่องยอ (synopsis)  

มีคนเรียกผมวา เด่ียว เปนทหารผานสงครามจากภาคใตมาแลว กลับมาบานแบบปาๆ เปอๆ 
เล็กนอย แตผมก็มีเมียและลูก และเม่ือผมไดมาพบกับ นัท เด็กหนุมท่ีใจกลา บาบิ่น เกินตัว แถม
เปนลูกกตัญู เม่ือคราวท่ีชวยผมออกมาจากแหลงอาชญากรรม โดยไมไดตั้งใจ ผมกับนัท เผชิญ
ปญหาเดียวกัน คือถูกพวกอาชญากรตางชาติ ฆาพอแมลูกเมียตายหมด ผมและนัทไมเหลืออะไร
ใหหวังและเปนหวงอีกแลว จึงผนึกเปนใจเดียวกัน กลับไปถลมแหลงอาชญากรรมใหสิ้นซาก ดวย
ฝมือของตนเอง โดยไมใหใครมาเกี่ยวของ 
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