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ป.อินทรปาลิต

๒

พล * นิกร * กิมหงวน
ตอน

บุกคายนรก
ก.ย. ๒๕๐๓

โดยคําสั่งลับเฉพาะและดวนจี๋ กองบัญชาการทหารสูงสุด
ไดสั่งให พล.ต. ศาสตราจารยดิเรก ณรงคฤทธิ์ เดินทางไปยัง
ดินแดนสวนหนึ่งของจังหวัดชลบุรี ซึ่งดินแดนที่กลาวนี้เปนไร
ออยนับพันไร อยูในระหวางปาทึบดงดิบและขุนเขา ตามคําสั่ง
ใหศาสตราจารยดิเรกทําลายคายนรกนี้ใหได เมื่อสืบทราบได
ความแนนอนวาไรออยซึ่งมีหลงจูฮงเปนผูจัดการเปนคายนรก
รองผู บัญ ชาการทหารสูง สุด ได ม อบสํ า เนารายงานของ
หัวหนาหนวยสืบราชการลับกองทัพบกใหนายพลดิเรกดวย ใน
รายงานนี้แจงวา หลงจูฮงกับพรรคพวกไดหลอกลวงกรรมกร
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วางงานไปทํางานที่ไรออย เมื่อครบเดือนก็ไมจายคาแรงงานให
คงใหอาหารเลวๆกินวันละ ๓ มื้อพอประทังชีวิตไวไมใหอดตาย
กรรมกรผูนาสงสารเหลานี้ ถาหลบหนีก็ถูกยิงทิ้ง หรือถาจับไดก็
ถูกซอมสะบักสะบอม ขณะนี้หลงจูฮงไดคิดกําเริบเสิบสาน จาง
นายสิบกองหนุนสามสี่คนฝกหัดอาวุธใหพวกกรรมกรของเขา
เมื่ อ กรรมกรคนใดใช อ าวุ ธ ได และรู จั ก ระเบี ย บแถว ก็ จ ะถู ก
สงไปประเทศเขมรทางจันทบุรี ทางเขมรสัญญาวาจะตอบแทน
เงินใหหลงจูฮงคนละ ๑๐,๐๐๐ บาททุกรายไป
การกระทํ า ของหลงจู ฮ งเป น ความผิ ด ฐานกบฏใน
ราชอาณาจักร ดังนั้นกองบัญชาการทหารสูงสุดจึงมีคําสั่งดวน
ใหนายพลดิเรกกับคณะของเขาเดินทางไปปราบใหราบคาบ โดย
อาศัยสติปญญาอันเฉลียวฉลาดของตัวเอง ซึ่งคณะพรรคสี่สหาย
เคยผานงานสําคัญๆมาแลว ลวนแตเปนการเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิต
ทั้งสิ้น
บายวันนั้น
ทามกลางปาดงพงไพร มองเห็นขุนเขาใหญสูงตระหงาน
อยูเบื้องหนา สี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯนั่งพักผอนอยูที่ริมลํา
ธารแหงหนึ่ง ทุกคนแตงกายแบบชาวลาว ความจริงก็คลายๆกับ
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คนไทยที่จนๆนั่นแหละ กางเกงสีดํากรอมเขา เสื้อกุยเฮงสีดํ า
หรือเสื้อมอฮอม สวมหมวกฟางเกาๆคนละใบ มีผาขาวมาเกาๆ
คาดพุงคนละผืน มียามบรรจุเสื้อผาขาวของสัมภาระคนละใบ
แตยามทุกใบมีปนพก ซึ่งเปนปนยิงเงียบ อันเปนประดิษฐกรรม
ของศาสตราจารยดิเรก เมื่อกระสุนถูกยิงออกจากลํากลอง แทนที่
มันจะดัง ‘ปง’ เหมือนปนพกทั้งหลาย มันกลับดังเบาๆเสียง
‘ปูด’ หรือ ‘ปูด’ เทานั้น ปนเงียบนี้ยิงไดแมนยํามากในระยะ
๑๐๐ เมตร ไดผานการทดลองมามากแลว
ทุกคนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาไปตามกัน ศาสตราจารยดิเรก
คลี่แผนที่ออกดูแลวกลาวกับคณะพรรคของเขาวา
“จากนี่ไปทางตะวันออกเฉียงเหนืออีกสองกิโลเมตร เราก็
จะถึงไรออยหรือคายนรกแลว รีบเดินทางตอไปหรือพวกเรา”
นิกรสั่นศีรษะ
“ไมไหวโวย อยางไรก็ตองพักสักครึ่งชั่วโมง เมื่อยจนเทา
หลุดหายไปขางหนึ่งแลว”
นายพลดิเรกนัยนตาเหลือก
“หา! ยูวายังไงวะ เทาหรือรองเทาหลุดหาย
นิกรหัวเราะ
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“รองเทาวะ เคราะหดีที่ซื้อสํารองมาคูหนึ่ง อายรองเทายาง
รถยนตแบบนี้ เกิดมาจากทองพอทองแมไมเคยใสเลย”
ลมพัดโกรกเย็นสบายชวยใหทุกคนหายเหนื่อย เจาแหว
เดินไปตักน้ําในลําธารมาจายแจกเจานายของเขาโดยทั่วหนากัน
เจาคุณปจจนึกฯนั่งหัวเราะหึๆตลอดเวลา ทานขันตัวเองที่ทาน
ปลอมแปลงตัวเปนคนลาวไดเหมือนมาก
“เฮ – อยาพึ่งคุยกันโวย มาซอมกันเสียกอนวาใครเปนใคร
เมื่อเขาไปในคายนรก เราจะไดใหการไดคลองแคลว อยาลืมวา
ถาหลงจูฮงมันจับไดวาเราปลอมแปลงมา เราจะถูกตัดคอดวย
ดาบใหญ และศพของพวกเราจะถูกฝงอยูในบริเวณไรออย”
เสี่ยหงวนสะดุงเล็กนอย นึกเสียวคอหอยขึ้นมาทันที พอ
นิกรยกแคนขึ้นเปา อาเสียก็เอ็ดตะโรลั่น
“เฮย อยาพึ่งเปา ปรึกษากันกอนโวย”
นิกรวางแคนลงบนตัก สี่สหายกับเจาแหวตางพากันมองดู
เจาคุณปจจนึกฯเปนตาเดียว ทานเจาคุณยิ้มใหนายพลดิเรกแลว
กลาววา
“แกและทุกคนตองจําไวใหดี พอคือพันเองนรสิงหอดีตผู
บัญชาการทหารบก”
“ออไร จําไดแลวครับ ผมคือ พันโทกองดู”
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เสี่ยหงวนหัวเราะกาก
“กันคือเจาภูธรเดชา”
นิกรหัวเราะกาก
“หนาแกไมเหมือนเจาเลยนี่หวา คนที่เปนเจาก็ตองมีสงา
ราศีผิดกวาคนธรรมดา”
อาเสี่ยยิ้มแหงๆ
“เถอะนา หลงจูฮงมันคงไมชางสังเกตถึงอยางนี้หรอก วา
แตแกเถอะ ที่เตี๊ยมกันไวแกชื่ออะไรนะ”
นิกรยืดหนาอกขึ้นในทาเบง
“นายพลกระแตโวย รุนเดียวกับทาวกระตาย”
“อือ – เขาทีดีเหมือนกัน” เสี่ยหงวนพูดยิ้มๆ แลวหันมาทาง
พ.อ. พล “แกชื่ออะไรวะพล”
“รอยเอกผล นายทหารคนสนิทคุณอา”
“ดีมาก แลวอายแหวละ”
เจาแหวหัวเราะ
“รับประทาน ผมก็ชื่อแหวตามเดิมแหละครับ คนลาวคน
ไทยก็ชื่อเหมือนๆกัน”
เจาคุณปจจนึกฯพูดเสริมขึ้น
“เปนอันวาพวกเรามีชื่อเหมาะๆดีแลว ทุกคนจําชื่อไวใหดี
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อา – ปญหาสําคัญมันอยูที่วาพวกเราพูดลาวไมเปน ทําไงดีละ”
นิกรหัวเราะ
“เรื่องเล็กครับคุณพอ พูดสงเดช ทําสําเนียงใหคลายลาวก็
ใชได ถาคับขันผมแสดงเอง แลวก็พวกลาวที่มีการศึกษาดี พูด
ไทยไดทุกคนนะครับ”
ความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะ นิกรยกแคนขึ้นเปาลองเสียงอีก
เสี่ยหงวนกลาวขึ้นทันที
“เปาใหมันเปนเพลงสักเพลงเถอะวะ ตั้งแตมาจากบาน แก
เปาลองเสียงอยางเดียวเทานั้น เอา – ขอฟงเพราะๆหูสักหนอย
เถอะเพื่อน”
นายจอมทะเลนอมยิ้ม
“แกตองรองนะ แกเปนหมอลํา กันเปนหมอแคน”
“รองเรื่องอะไรละ”
“เถอะนา ไดทั้งนั้น ชมธรรมชาติหรือบทเกี้ยวนางก็ได”
“เอา – ตกลง” อาเสี่ยพูดเสียงหนักแนน แลวหันมาถาม
พ.อ. พลเบาๆ “รองยังไงวะ อายพล”
“จะไปรูเรอะ” พลเอ็ดตะโร
นิกรเริ่มเปาแคนแลว คนฉลาดและทะลึ่งอยางเขามักจะทํา
อะไรได เ สมอ นิ ก รเป า แคนได ดี ที เ ดี ย ว และเป า เป น เพลงใน
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จังหวะควิกสะเต็บเสียดวย เมื่อนิกรลูกขึ้นยืน อาเสี่ยก็ลุกขึ้นและ
รําปอในทาควักกะป แลวเขาก็รองเพลงลาวเสียง
“โอละหนอ นวลเอย ขอยขึ้นรถไฟออกจากหัวลําโพง แลน
โทงๆไปถึงกรุงเกา แลนเราๆถึงบานพาชี แลนเร็วรี่ไปถึงแกงคอย
แลนออยสรอยไปถึงโคราช แลนครืดคราดกลับหัวลําโพง”
นิกรยกแคนฟาดกบาลกิมหงวนดังโปกแลวรองตะโกนลั่น
“พอแล ว ร อ งอี ก ๕ ป ร ถไฟก็ ไ ปแคโ คราชแลว กลั บ หั ว
ลําโพงเทานั้น”
อาเสี่ยหัวเราะชอบใจ
“อาว – ก็นี่มันรถชานเมืองนี่หวา เดินทุกวันจากกรุงเทพฯ
ถึงโคราช และจากโคราชมากรุงเทพฯ
เสียงหัวเราะดังขึ้นอยางครื้นเครง แตแลวเสียงกระสุนปน
ไรเฟลนัดหนึ่งก็ทําใหคณะพรรคสี่สหายมีสีหนาตื่นเตนไปตาม
กัน
“ใครยิงใครวะ” นายพลดิเรกกระซิบถามพล
พลวา “คงไมใชยิงสัตว เพราะตอนกลางวันเชนนี้เขาไมลา
สัตวกัน เสียงปนดังอีกแลว อาจจะมีใครถูกสังหารโหดก็ได”
อาเสี่ยมองดูพลอยางแปลกใจ
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“แกหมายถึ ง กรรมกรไร อ อ ยที่ ห ลบหนี ม า ถู ก ผู คุ ม ตาม
สังหารใชไหม”
พลพยักหนารับทราบ
“อาจจะเปนได”
เสี ย งป น เล็ ก ยาวดั ง ขึ้ น อีก สามสี่ นั ด และใกล เ ข า มาทุ ก ที
ตอจากนั้นทุกคนก็แลเห็นกระทาชายในวัยเบญจเพสคนหนึ่ง
แต ง กายแบบกรรมกรชาวไร ด ว ยเสื้ อ ผ า ที่ ข าดวิ่ น วิ่ ง
กระเซอะกระเซิงเขามาหาคณะพรรคสี่สหายดวยความรักตัวกลัว
ตาย
“ชวยผม ชวยผมดวยครับนาย เขากําลังตามยิงผม” เจาหมอ
นั่นพูดละล่ําละลัก
“ใครยิงแก” พลถามโดยเร็ว
“หลงจูฮงกับผูคุมอีกสามคนครับ”
พลชี้มือไปที่ลําธาร
“เร็ว – วิ่งลงไปในลําธารและโผลหนาขึ้นมาหายใจ
ระหวางหมูกอนหิน”
“ออย ผมวายน้ําไมเปนนี่ครับนาย”
พลจุปาก
“น้ําลึกแคขาออนเทานั้นโวย ขืนชักชาตายนะแก”
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เจาหมอนั่นมองซายมองขวาแลววิ่งตื๋อไปที่ลําธาร กาวลง
ไปนอนในน้ํา กระทําตามคําสั่งของ พ.อ. พลดวยความรักตัว
กลัวตาย นิกรรีบยกแคนขึ้นเปาเพลง ‘ซูกี้ยากี้’ เมื่อแลเห็นชาย
ฉกรรจรวม ๔ คนพากันเดินตรงเขามาหาคณะพรรคของเขา ทุก
คนถือปนไรเฟล ถึงแมจะลาสมัย แตอํานาจการยิงของมันก็ยังดี
อยู คนหนึ่งใน ๔ คนซึ่งเดินนําหนา อายุในวัยกลางคนรูปราง
คอนขางอวน แตงกายภูมิฐาน สวมกางเกงขายาว สวมทอปบูต
สั้น เสื้อเชิ้ตตรวจการแขนสั้นสีกากี และสวมหมวกกะโลสีกากี
ชายผู นี้ แ หละคื อ หุ น ส ว นใหญ แ ละผู จั ด การไร อ อ ยผู มี น ามว า
หลงจู ฮ ง ความมั่ ง มี ข องเขาทํ า ให เ ขาเป น ผู มี อิ ท ธิ พ ลใหญ ยิ่ ง
จนกระทั่งเขาชอบทํ างานผิดกฎหมาย หลงจูฮงคนนี้เ ปนไทย
๑๐๐ เปอรเซ็นตแบบเดียวกับเสี่ยหงวน เขาเปนเจาของแผนดิน
ในไรออยและในบริเวณปาเขาเหลานี้
หลงจูฮงมองดูลาวปลอมทั้ง ๖ คนอยางแปลกใจ เขาเขาใจ
วาเปนชาวอีสานเดินทางเขามาหางาน
“เฮ – ไปไหนกันมาพี่นอง”
นิกรยิ้มแหงๆ
“ขอยเปนลาวเวียงจันทร พูดไทยบได”
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หลงจูฮงลืมตาโพลง หันมาทางลูกนองของเขาทั้งสามคน
“ลาวเวี ย งจั น ทร ว ะ ขณะนี้ เ มื อ งลาวกํ า ลั ง รบกั น อุ ต ลุ ด
อาจจะเปนทหารฝายใดฝายหนึ่งหลบหนีมาก็ได เราควรจะชวย
เขาโวย ถาเขาเปนนายทหารลาวก็วิเศษเลย เขาจะไดฝกหัดอาวุธ
ใหคนของเรา”
“เดี๋ยวครับนาย ไมติดตามกรรมกรที่หลบหนีอีกหรือครับ”
หลงจูฮงสั่งศีรษะ
“ชางมันเถอะ มันหนีก็ไปไมพน พอค่ําก็ถูกเสือกิน หรือ
ถูกหมีกัดตาย กันสนใจกับพวกลาว ๖ คนนี้มากกวา” พูดจบเขาก็
หันมามองดูคณะพรรคสี่สหายทีละคน แลวขอรองนิกรไมใหเปา
แคน “หยุดเปากอนเถอะเพื่อน รําคาญจะตายโหงแลว แทนที่จะ
เปาเพลงลาว กลับเปาเพลง ‘ฆาฉันใหตาย’”
นิกรอมยิ้ม
“ก็คนรองพึ่งไดรับพระราชทานแผนเสียงทองคําเมื่อเร็วๆ
นี้เอง”
หลงจูฮงลืมตาโพลง
“เอะ – เธอพูดไทยไดดีนี่นะ”
“ใช เราเปนลาวผูดีมีความรู ผมคือนายพลจัตวากระแต เคย
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เปนรัฐมนตรีชุดรัฐบาลทาวกระตายมาแลว”
หลงจูฮงเปลี่ยนทาทีเปนเคารพนับถือคณะพรรคสี่สหาย
ทันที
“ทานคือนายพลจัตวากระแต…เอะ ผมทราบขาววาวันนาย
พลกองแลกระทํารัฐประหาร นายพลกระแตถูกยิงตายนี่ครับ”
นิกรอมยิ้ม
“ไมใชหรอกครับ ตอนนั้นผมอยูฝรั่งเศส ผมจะถูกยิงตาย
ไดอยางไร แตขาวมันสับสน คนที่ถูกยิงตายคือพลตรีกระรอก
พี่ชายผมเอง”
“โอ – ยินดีมากครับที่ไดรูจักทานนายพล” แลวหลงจูฮงก็
ทรุดตัวลงนั่งรวมวงสนทนาดวย “ทานไปยังไงมายังไงกันครับ”
นิกรวา “ก็ขามโขงหนีมานะซีคุณ คุณคงไมรังเกียจที่จะ
รูจักกับพรรคพวกของผม ทานผูนั้นเปนญาติผูใหญของเรา พัน
เองนรสิ ง ห อดี ต ผู บั ญ ชาการทหารบกลาว คนนี้ พั น โทกองดู
พี่ชายนายพลกองแลครับ แตแนวความคิดเห็นทางการเมืองไม
ตรงกัน พันโทกองดูเปนนายแพทยใหญกองทัพบกลาวครับ อา –
คนนี้ไมใชคนธรรมดาครับ ทานเปนเจาลาว พระนามของทาน
คือ เจาภูธรเดชา อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและ
อธิบดีกรมตํารวจครับ คนนี้นายทหารคนสนิทของพันเอกนร
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สิงห ชื่อรอยเอกผลครับ และคนนี้เปนทหารรับใชที่ติดตามเรา
มา”
หลงจูฮงประนมมือไวระหวางอก
“ผมขอเคารพทุกๆทานครับ รูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งที่ผม
ไดมีโอกาสรูจักกับพวกทานในวันนี้ ผมชื่อฮงครับ เปนผูจัดการ
ไรออยและโรงงานผลิตน้ําตาลทรายในปานี้ ใครๆเขาเรียกผมวา
หลงจูฮงครับ”
คณะพรรคสี่สหายตางโอภาปราศรัยกับหลงจูฮงเปนอยาง
ดี เจาคุณปจจนึกฯกลาววา
“เราหนีมาเมืองไทย ไดรับความผิดพลาดหวัง รัฐบาลไทย
ไมรับเราเปนทหารครับ แตใหสิทธิ์พวกเราอยูในประเทศไทยได
ในฐานะผูลี้ภัย”
หลงจูฮงมองดูทานเจาคุณดวยความเคารพนบนอบ
“แลวทานจะพาพรรคพวกของทานเดินทางไปไหนตอไป
ครับ”
เจาคุณปจจนึกฯยิ้มเล็กนอย
“ไมมีจุดหมายหรอกคุณจู”
หลงจูทําคอยน รีบรองบอกกลาวทันที
“ผมไมไดชื่อจูนะครับ ผมชื่อฮง หลงจูเปนตําแหนงของผม
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และเปนภาษาจีน แปลวาผูจัดการ”
“ออ – ขอโทษทีครับหลงจู ผมเปนคนลาว ไมสูจะเขาใจ
ในเรื่องภาษาจีน”
หลงจูฮงมองดูคณะพรรคสี่สหายอยางชื่นชม
“พวกทานคงชํานาญในการรบ ตลอดจนการฝกทหารมาก
นะครับ”
พลวา “มันเปนอาชีพของเราครับ เราฝกทหารไปหลายรุน
จนเบื่อแลว”
หลงจูฮงซอนยิ้มไวในหนา
“ขณะนี้พวกทานกําลังตองการอะไรบางครับ”
เสี่ยหงวนพูดโพลงขึ้นมาทันที
“ที่อยูอาศัย เครื่องแตงตัวที่สวยงาม และเงินนะซีคุณ เมื่อ
กอนที่ลาวจะเกิดศึกกลางเมือง พวกผมเคยมีชีวิตอยางสุขสบาย
ผมมีเมียนอยตั้ง ๓๖๕ คน พวกเมียนอยมีโอกาสไดเห็นหนาผมป
ละครั้งเทานั้น เพราะตองเปลี่ยนเวรกันมาถวายงานผม พอกอง
แลทํารัฐประหาร ก็เกิดความยุงยากเดือดรอนตลอดมา”
“จริงครับ ผมสนใจขาวในประเทศลาวจากหนังสือพิมพ
วิทยุ และโทรทัศนเสมอ การรบที่ทุงไหหินตอนหลังนี่เปนยังไง
บางครับทาน”
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เสี่ยหงวนถอนหายใจเฮือกใหญ
“มันก็พี่นองฆากันเองแหละคุณ เอาปนครกและปนใหญ
ยิงกันที่ทุงไหหิน จนไหแตกไปหลายใบ”
หลงจูฮงทําหนาชอบกล เขาเปลี่ยนสายตาไปที่เจาคุณปจจ
นึกฯ โดยเขาใจวาทานเปนหัวหนา
“ทานครับ ดวยไมตรีจิตอยางจริงใจของผม ผมขอเชิญทาน
และทุ ก ๆคนไปพั ก ที่ โ รงน้ํ า ตาลของผมเถอะครั บ บ า นพั ก
กวางขวางสะดวกสบายมาก”
เจาคุณยิ้มเล็กนอย
“จะเปนการรบกวนคุณมากเกินไปกระมัง”
“ไมเลยครับ ผมเต็มใจตอนรับดวยไมตรีจิตจริงๆ บางที
ผมจะตกลงกับพวกทาน จางทานเปนครูฝกวิชาทหารใหพวก
กรรมกรของเราก็ได”
ทานเจาคุณพยักหนา
“เรากําลังตกงาน ถาคุณจายเงินใหเราไมนอยเกินไป เราก็
ยินดีรับทํางานให ขอบคุณมากคุณจู ที่เอื้อเฟอเรา”
หลงจูทําคอยน
“ทานเรียกผมวาคุณจูอีกแลว ฟงแลวนาเกลียดเต็มทน ผม
ชื่อฮงครับ นายฮง หอมนิรันดร เชิญครับ เชิญทุกๆคนไปซอง…
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เอย…ไปไรผม ผมกับคนของผมจะใหการตอนรับอยางดีที่สุด”
นายพลดิเรกกับคณะของเขาตางรวบรวมยามและมีดดาบ
ลุกขึ้น มีการบนพึมพําเปนภาษาลาวนิดหนอยเพื่อไมใหหลงจู
ระแวงสงสัย แลวนิกรก็กลาวกับหลงจูวา
“ดูสภาพของผมสิครับ ผมเคยแตงเครื่องแบบนายพลโออา
แตบัดนี้ตองแตงเปนชาวพื้นเมือง ถาไมแตงอยางนี้ เราก็ลงเรือ
ขามโขงมาหนองคายไมได”
หลงจูวา
“ทําอยางไรไดครับ การเมืองมันทําใหหนามือเปนหลังมือ
ไดเสมอ วันนี้เปนนายก พรุงนี้ไมมีแผนดินจะอยู หรือวันนี้นอน
ปวยอยูที่บาน พอรุงเชาวิทยุประกาศใหเปนนายกแลว ไปไรออย
ของผมเถอะครับ เดินในราวสองกิโลเทานั้น”
“ครับ ไปกันกอนเถอะครับ ผมจะไปลางหนาและดื่มน้ําที่
ลําธารสักหนอย”
หลงจูฮงกับคนของเขา ๓ คนตางพานายพลดิเรกกับคณะ
เดินทางไปจากที่นั้น สวนนิกรเดินยอนไปที่ลําธารเพราะความ
เปนหวงกรรมกรไรออยที่ถูกหลงจูฮงกับผูคุมตามสังหาร และ
ชีวิตของชายผูนั้นเกือบจะไมรอดอยูแลว
นิกรทรุดตัวลงนั่งคุกเขาอยูริมลําธาร คอยๆหันไปมองดู
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พรรคพวกของเขา ซึ่ ง ไม ย อมเคลื่ อ นที่ ต อ ไป ต า งหยุ ด ยื น
รวมกลุมกันอยูหางจากเขาราว ๕๐ เมตร นิกรมองลงไปในน้ํา
เขาแลเห็นกรรมกรหนุมนอนคว่ําหนาเกาะกอนหินประคองตัว
ไวทามกลางกระแสน้ําอันไหลเชี่ยวกราก
“เฮย แกปลอดภัยแลวนองชาย”
“ครั บ ขอบคุณ ครั บที่ ก รุ ณ าช ว ยผม ขอมี ด ผมสั ก เล ม ได
ไหมครับจะไดเอาไวปองกันตัว”
นายจอมทะเลนลวงมือลงไปในยามหยิบมีดพกขนาดใหญ
เลมหนึ่งออกมาวางบนชายหาดริมธาร
“เอา กันใหมีดแกแลว อยาพึ่งขึ้นมาจากน้ํานะโวย รออีก
สักหานาที หลงจูมันกําลังพาพวกเราไปไรออยของมัน เอาแคน
ไวเปาเลนไหมละ”
“ไมละครับ ผมเปาไมเปน”
นิกรทําเปนวักน้ําลางหนาและใสปากดื่ม ตอจากนั้นเขาก็
เดินเขาไปหาคณะพรรคของเขา หลงจูฮงกับคนของเขาตางพา
ทุกคนมุงตรงไปยังโรงน้ําตาลและไรออย ซึ่งมีอาณาเขตเวิ้งวาง
สุดสายตา
เพราะหลงจู ฮงเชื่อวาคณะพรรคสี่สหายกับเจา คุณ ปจจ
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นึกฯและเจาแหว เปนนายทหารลาวหลบหนีมา เขาจึงใหการ
ตอนรับอยางเต็มที่ จัดบานพักใหอยูอยางสุขสบาย เปนบังกะโล
ขนาดใหญ มี น้ํ า ไฟพร อ ม ถึ ง แม น้ํ า ที่ ใ ช เ ป น น้ํ า บาดาลก็ ต าม
หลงจูฮงจัดอาหารการกินใหเหลือเฟอรวมทั้งเหลาและบุหรี่
ขาวลือไปทั่วไปทั่วโรงน้ําตาลและไรออยวา หลงจูฮงได
นายทหารลาวมาหลายคน เพื่อทําการฝกอาวุธใหพวกกรรมกรไร
ออย บรรดากรรมกรทั้งหลายตางวิตกเปนทุกข เกรงวาเมื่อถูก
บั ง คั บ ให ฝ ก อาวุ ธ จนพอมี ค วามรู บ า งแล ว ก็ จ ะถู ก ส ง ตั ว ไป
ประเทศเขมร เพราะที่นั่นมีเอเยนตรับซื้อคนไทยที่ไดรับการฝก
อาวุธแลวในราคาคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
อํานาจและเงินของหลงจูฮง ทําใหนายพลดิเรกกับคณะมี
เสื้อผาสวมใสคนละหลายชุด รวมทั้งขาวของเครื่องใชที่จําเปน
ด ว ย คณะพรรคสี่ ส หายกั บ เจ า คุ ณ ป จ จนึ ก ฯและเจ า แห ว มี
เครื่องแบบฝกเชนเดียวกับทหารคนละชุด แตไมมีเครื่องหมายยศ
และสังกัด สวนเครื่องแบบพลเรือนและรองเทาก็มีพอใช สี่สหาย
และเจาคุณไดผลัดกันซักถามกรรมกรที่หลงจูฮงสงมาเปนเวรรับ
ใชตลอดวัน กรรมกรเหลานี้รูปรางผอมโซเพราะรางกายขาด
อาหาร ทุกคนสารภาพวา ไรออยนี่คือ ‘คายนรก’ พวกเขาถูก
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หลอกลวงมาทํางานโดยไมไดเงินเดือน ไดรับการเลี้ยงดูเพียง
อาหารวั น ละ ๓ มื้ อ และเป น อาหารเลวๆ เช น ปลาเค็ ม ใคร
หลบหนี ก็ ถู ก ยิ ง ตายหรื อ ถ า จั บ ตั ว ได ก็ ถู ก ซ อ มสะบั ก สะบอม
หลงจู ฝ ง ศพพวกคนงานไว ใ นป า ละเมาะแห ง หนึ่ ง ซึ่ ง ที่ นั้ น
กรรมกรไรออย เรียกมันวา ‘สุสานคายนรก’ มีศพถูกฝงประมาณ
๕๐ คน
ตลอดเวลา ๕ วันที่ผานมานี้ สี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ
ไดออกทองเที่ยวไปทั่วไร เมื่อไดเห็นกรรมกรทาสในราว ๒๐๐
คนถูกควบคุมดวยปนและแสมา คณะพรรคสี่สหายก็เกลียดชัง
หลงจูฮงอยางยิ่ง ทุกคนไดโอภาปราศรัยกับพวกกรรมกร และ
รับรองวาจะชวยใหพวกกรรมกรไดรับอิสระภาพในไมชานี้ อา
เสี่ยกิมหงวนไดแจกเงินใหพวกกรรมกรจนกระทั่งเงินที่มีติดตัว
อยูหมดเกลี้ยง
ตอนสายวันนั้น
หลังจากรับประทานอาหารเชากันเรียบรอยแลว กิมหงวน
กับนิกรก็ไปเที่ยวชมโรงงานผลิตน้ําตาลทรายขาวเนื่องจากอา
เสี่ยเปนนักธุรกิจ เขาจึงสนใจกับการผลิตน้ําตาลมาก เขาเชื่อวา
ถาปลูกไดเองอยางหลงจูฮง ก็คงจะมีกําไรไมนอย
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พล, ดร.ดิเรก, เจาคุณปจจนึกฯ นั่งพักผอนสนทนากันอยูที่
หนาระเบียงเรือน หนาบานพักเปนถนนโรยกรวดกวาง ๖ เมตร
ซึ่งหลงจูฮงสรางขึ้นดวยเงินสวนตัวของเขา ในเขตไรออยมีถนน
ตัดผานกันหลายสาย แตละสายยอมมีความสําคัญ หลงจูฮงไดจัด
วางยามของเขาไวเปนจุดๆในระหวางปากับไรออย ยามทุกคนมี
ปนเล็กยาวเปนอาวุธ หากกรรมกรทาสคนใดคนหนึ่งหลบหนีเขา
ปา และยามของหลงจูเห็นเขา ก็มักจะถูกยิงตายทุกราย คนของ
หลงจูก็คือพวกนักเลงอันธพาลในเมืองชลฯนั่นเอง กรรมกรทาส
เหลานี้ถูกบังคับใหตอบคําถามเจาพนักงานตรงขามความจริง
เมื่อผูกํากับตํารวจภูธรพาตํารวจมาตรวจ หรือนายอําเภอมาตรวจ
คายนรกก็สงบเงียบเหมือนกับไรออยและโรงงานผลิตน้ําตาล
ทั้งหลาย กรรมกรทาสจะตอบตําถามเหมือนกับวาอยูดีกินดี ได
เงินเดือน ๔๕๐ บาท เจ็บปวยหลงจูฮงก็เอาใจใสรักษาพยาบาล
รถจี๊ปวิลลี่คันหนึ่งแลนมาดวยความเร็วสูง และตรงมาหยุด
หนาเรือนพักของคณะพรรคสี่สหาย ผูที่อยูในรถตอนหนาเปน
ชายฉกรรจในวัย ๓๕ ป เขาแตงเครื่องแบบฝกคลายทหาร สวม
หมวกแกปทรงออน ทาทางของเขาผึ่งผาย เขากระโดดลงจาก
รถจี๊ปวิลลี่เดินตรงเขามาที่บังกะโลหลังนั้น เดินขึ้นบันไดมาบน
เรื อน
พอถึ ง บั น ไดขั้ น สุ ด เขาก็ ห ยุ ด ยื น ชิด เทา ตรงยกมื อ
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วันทยหัตถอยางแรง
“ขออนุญาตครับ” เขากลาวขึ้นเปรยๆและจองมองดู พ.อ.
พล, นายพลดิเรกและทานเจาคุณปจจนึกฯอยางตื่นตะลึง ซึ่งเขา
จําไดวาทุกคนเปนนายทหารประจํากองบัญชาการทหารสูงสุด
และเขารูดีวาใครเปนใคร แนนอนละ นายพลดิเรกกับคณะคง
ไดรับคําสั่งลับใหเดินทางมาทําลายคายนี้
เจ า คุ ณ ป จ จนึ ก ฯพยั ก หน า กั บ สิ บ เอกนอกราชการ ซึ่ ง
ขณะนี้เปนครูฝกอาวุธกรรมกร ไดรับเงินเดือนจากหลงจูฮงเดือน
ละ ๔,๐๐๐ บาท และมีความเปนอยูอยางสุขสบาย
“วาไงหลายชาย”
อดีต ส.อ. พินิจ มีกิริยากระสับกระสายเล็กนอย เขากําลัง
บอกตัวเองวา สถานการณของเขาคับขันเสียแลว ถาเขาไมรีบนํา
ความไปบอกหลงจูใหจัดการกับนายพลดิเรกและคณะเสียกอน
“อา – หลงจูใหมาเรียนพวกทานวา ๑๐.๐๐ น. หลงจูจะมา
พบที่นี่ครับ เพื่อเซ็นสัญญากันในเรื่องที่พวกทานรับฝกอาวุธให
กรรมกรของเรา”
“เทานั้นเรอะ” เจาคุณปจจนึกฯถามยิ้มๆ
“ครับผม กระผมกราบลาละครับ”
นายพิ นิ จ พาตั ว เดิ น ลงบั น ไดไป พลกั บ ดิ เ รกและเจ า

๒๒

ป.อินทรปาลิต

คุณปจจนึกฯ ตางพากันมองดูเขาจนกระทั่งพินิจกาวขึ้นไปนั่ง
ประจําที่คนขับบนรถจี๊ปคันนั้น แทนที่เขาจะขับรถตรงไปยัง
บ า นพั ก ของเขา พิ นิ จ ก็ ก ลั บ รถ บึ่ ง จี๊ ป วิ ล ลี่ ย อ นกลั บ ไปหา
หลงจูฮงเพื่อรายงานเรื่องรายใหทราบโดยดวน ทั้งนี้ก็เพื่อความ
ปลอดภัยของตัวเขาดวย เพราะถาเขาถูกจับ พินิจจะถูกขอหาวา
เป น กบฏในราชอาณาจั ก ร ชว ยฝก สอนชายฉกรรจ ใ หรูจั ก ใช
อาวุธแลวสงไปใหเขมร
พลมองตามรถจี๊ปวิลลี่ไปจนลับสายตาแลวกลาวกับนาย
พลดิเรกวา
“นายคนนี้หนาตาเหมือนกับเปนนายสิบคนหนึ่งที่เราเคย
เห็นหนาบอยๆ แตนึกไมออกวาเปนใคร”
เจาคุณปจนึกฯพูดเสริมขึ้น
“กิริยาทาทางบอกวาเปนทหาร อารูสึกวาเราเคยเห็นที่กอง
บังคับการกรมทหารมาที่หนึ่ง และนายคนนี้เปนนายสิบประจํา
กองบังคับการ”
นายพลดิ เ รกกล า วว า “ถ า เช น นั้ น เขาก็ ค งลาออกจาก
ราชการมารับจางฝกอาวุธใหพวกกรรมกรไรออยที่นี่ เพราะได
เงินเดือนแพง”
พลยิ้มเล็กนอย
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“ถาหมอนี่ไมรูจักเราก็ไมเปนไร ถาเกิดจําไดวาเราเปนใคร
แลวไปบอกหลงจูฮง พวกเราคงถูกฆาตายหมด อายกรกับอาย
หงวนก็ไมอยูเสียดวย ถาเกิดคับขันขึ้นมาเราจะทําอยางไรหมอ”
ดร.ดิเรกผิวปากหวือ
“กอสูตายเทานั้น กระสุนปนเงียบของเรามีคนละ ๑๒ นัด
ระเบิดมืออีกคนละ ๒ ลูก เทานี้กวาเราจะตาย เราก็ตองฆาอายฮง
ได หมอนี่โหดเหี้ยมทารุณผิดมนุษย ที่นี่นอกจากเปนคายนรก
แล ว ยั ง เป น คลั ง สิ น ค า เถื่ อ นที่ จ ะขนลงทะเล เช น ฝ น และ
เฮโรอีน”
การสนทนาหยุดชะงักเมื่อเจาแหวเดินขึ้นบันไดมา เขาแตง
เครื่องฝกสวมหมวกทรงออนแบบทหาร เจาแหวทรุดตัวนั่งบน
บันไดขั้นสุด แลวนับธนบัตรยอยบึกเบอเรอในมือของเขาดวย
ใบหนายิ้มแยม สวนมากเปนธนบัตร ๒๐ บาทและ ๑๐ บาท
“หนึ่งรอย…สองรอย…สามรอย…สี่รอย…หารอย…หก
รอย…กับอีก ๘๐ บาท วา – โชคดีจริงแฮะ”
พลมองดูเจาแหวอยางหมั่นไส
“แกไปเลนอะไรมาวะ”
เจาแหวยิ้มอายๆ
“รับประทานลูกเตาครับ เลนกับพวกคนงานกะบายหลัง
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โรงน้ําตาล พอไดผมเลิก รับประทานเกือบมีเรื่องแนะครับ แต
เสด็จเจากับทานนายพลอยูที่นั่น รับประทานผมเลยรอดตัว”
พลขมวดคิ้ว
“เสด็จเจานะใครกันวะ”
“อาว – รับประทาน ก็เจาภูธรเดชาอาเสี่ยกิมหงวนยังไงละ
ครับ”
พลกับศาสตราจารยดิเรกและเจาคุณปจนึกฯตางหัวเราะ
ลั่น แลวทานเจาคุณก็กลาวกับเจาแหวดวยเสียงหัวเราะ
“เสด็จเจากับนายพลกระแตอยูที่นั่น”
“ครับ เจาหนาที่โรงน้ําตาลรับประทานตอนรับกันเต็มที่”
พลพูดตัดบท
“เตรี ย มจั ด ห อ งรั บ แขกให เ รี ย บร อ ยอ า ยแห ว สี่ โ มงเช า
หลงจูฮงเขาจะมาหาเราที่นี่ เพื่อใหเราเซ็นสัญญารับฝกอาวุธให
พวกคนงานของเขา”
เจาแหวลุกขึ้นเดินไปในหองกลาง เจาคุณปจจนึกฯกับนาย
พลดิเรกและ พ.อ. พลคงนั่งสนทนากันตอไป ปรึกษาหารือกันที่
จะจั บ เป น หลงจู ฮ งในวั น สองวั น นี้ แต ก็ ต อ งได ห ลั ก ฐาน
เสียกอน”
ทุกคนแลเห็นกรรมกรคนหนึ่งขี่รถจักรยานสองลอตรงมา
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ทางบังกะโลหลังนี้ดวยความเร็วสูง เมื่อใกลเขามา เจาคุณปจจ
นึกฯกับพลและศาสตราจารยดิเรกก็จําไดวากรรมกรผูนี้ชื่ออยู
เป น คนใช ป ระจํ า บ า นของหลงจู ฮ ง และเป น กรรมกรทาสที่
ทํางานโดยไมมีเงินเดือน ไดกินแตอาหารเลวๆประทังชีวิตไปวัน
หนึ่งๆ
นายอยู ขี่ จั ก รยานลงจากถนนใหญ ต รงเข า มาในเขต
บังกะโลหลังนี้แลวบังคับรถใหหยุด กาวลงจากรถจักรยานสอง
ลอเกาคร่ําคราคันนั้น ซึ่งเปนรถของหลงจูฮงมีไวใหพวกคนใช
ของเขาขี่ไปธุระ
เขาพิงรถไวที่ตนไมเล็กๆตนหนึ่ง แลววิ่งเหยาะๆขึ้นบันได
เรือนในทาทีอันรอนรน
“ทานครับ ทุกคนรีบหนีเอาตัวรอดเถอะครับ” นายอยูพูด
ละล่ําละลัก
เจาคุณปจจนึกฯกับพลและนายพลดิเรกใจเตนระทึกไป
ตามกัน
“มีเรื่องรายเกิดขึ้นแกพวกเราหรือนายอยู” พ.อ. พลถาม
โดยเร็ว
“ครับ คนที่มาพบทานเมื่อกี้นี้เขาเปนนายสิบกองหนุนครับ
เขาไปบอกหลงจูวาพวกทานไมใชลาว ความจริงเปนคนไทยและ
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เปนนายทหารผูใหญที่ถูกสงมาทลายคายนรกของหลงจู เขารูจัก
พวกทานทุกๆคนครับ”
เจาคุณปจจนึกฯลืมตาโพลง
“แยละโวย แลวเราจะหนีไปทางไหน”
นายอยูพูดเสริมขึ้น
“ผมยิ น ดี พ าพวกทา นหลบหนี ไ ปครั บ เร็ ว เขา เถอะครั บ
หลงจูกําลังระดมพวกมือปนของเขามาจับพวกทาน เขาประกาศ
ลั่นวา เขาจะฆาพวกทานอยางทารุณ”
พลกลาวกับนายพลดิเรกอยางเปนงานเปนการ
“อายกรกับอายหงวนละ เราจะทิ้งมันไวตามบุญตามกรรม
ยังงั้นหรือ”
นายพลดิเรกพยักหนาชาๆ
“ออไร ก็ตองใหมันสองคนตอสูกับชะตากรรม แตถาเรา
หนีไปได เราก็มีทางยอนมาชวยเพื่อนเรา”
พลหันไปมองดูนายอยู
“นองชาย ทําไมแกดีตอเราเชนนี้”
นายอยูยิ้มแคนๆ
“ผมเกลียดหลงจูครับ แลวก็ผมกลัววาพวกทานซึ่งเปนนาย
ทหารชั้นผูใหญของกองทัพบกจะถูกฆาตาย อยาชักชาเลยครับ
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ปานนี้หลงจูกับนายพินิจคงจะยกกําลังมาแลว”
การหลบหนีภัยจากหลงจูฮงเจาของแผนดินนี้ไดกระทํากัน
อย า งรี บร อ น ทุก คนนํ าป น พกและระเบิด มื อติ ด ตั ว ไปเท านั้ น
และเจาแหวไดรับคําสั่งจากพลใหนําปนเงียบของเสี่ยหงวนกับ
นิกรไปดวย”
พอถอยลงจากเรือนบังกะโลหลังนั้น เจาแหวก็รองไหโฮ
“ฮือ ฮือ รับประทานผมเปนหวงอาเสี่ยและคุณนิกรจังครับ
รับประทานปานนี้คงถูกจับตัดหัวแลวก็ได ฮือ…ฮือ…ไมควรไป
เที่ยวกันตามลําพังเลย”
พลทําตาเขียวกับเจาแหว
“ไมตองรําพัน ตอนนี้ชีวิตของพวกเรากําลังคับขันยิ่ง เรา
จะมัว นึก ถึงอายหงวนกับอายกรไมได ใหมั นชวยตัวเอง ชว ย
ไมไดมันก็ตาย พวกเราที่เหลืออยูนี่ก็เชนเดียวกัน”
นายอยูพาพลกับนายพลดิเรก เจาคุณปจจนึกฯและเจาแหว
หลบหนี ออกทางหลังบา นซึ่ง เป น ปาละเมาะ และมีอ าณาเขต
ติดตอกับปาสูงนอกเขตไรออยของหลงจูฮง
ณ บัดนี้
ที่บานพักของหลงจูฮง ชายฉกรรจประมาณ ๒๐ คน ซึ่งมี
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นายสิบกองหนุน ๓ คน ไดชุมนุมกันอยูพรอมพรั่ง ทุกคนกําลัง
ฟงคําสั่งของหลงจู
“คุณพินิจ เราจะตองทํางานอยางรวดเร็วและฉับพลันที่สุด
คุณพาพวกเรา ๑๐ คนขึ้นรถจี๊ปบุกไปที่บานพักของนายพลดิเรก
กับคณะเดี๋ยวนี้ พยายามจับเปนใหได แตถาเขาตอสูก็ยิงทิ้งเสีย
เขาใจคําสั่งของผมหรือยัง”
“เขาใจแลวครับ”
“ดีแลว รีบไปจับกุมตัวนายพลดิเรก, พันเอกพลกับพระ
ยาปจจนึกฯและสิบเอกแหวเดี๋ยวนี้ ผมกับพวกเราที่เหลืออยูนี่จะ
ไปจับพันเอกกิมหงวนกับพันเอกนิกรที่โรงน้ําตาล จําไววา ถา
เราปลอยใหคณะของนายพลดิเรกคนใดคนหนึ่งหลบหนีไปได
พวกเราจะถูกนาวิกโยธินโจมตีทันที และเราอาจจะถูกเครื่องบิน
โจมตีเราอีกดวย”
นายพินิจอดีตสิบเอกพาพรรคพวกตรงไปยังรถจี๊ปใหญ
ตอจากนั้นหลงจูฮงก็พาสมุนรวมใจของเขาไมนอยกวา ๑๐ คน
มุงตรงไปยังโรงงานผลิตน้ําตาลทราย ซึ่งอยูหางจากบานพักราว
๕๐๐ เมตร
ตามเวลาที่กลาวนี้ เสี่ยหงวนหรือเสด็จเจาภูธรเดชากับนาย
พลกระแตนิ กรไดปรากฏตัว อยูในหองรับแขกของสํานั กงาน
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โรงงานผลิตน้ําตาล เจาหนาที่โรงงานน้ําตาลกับสองสหายหนา
ตื่นไปตามกัน เมื่อมือปนของหลงจูฮงกระจายกําลังกันเรียงราย
ไปทั่วหองรับแขก บางคนก็ถือปนพก บางคนก็ถือปนเล็กยาว
หลงจูฮงถือปนพกคูมือเดินปรี่เขามาหยุดยืนเผชิญหนานิกรกับ
เสี่ยหงวน
เสด็จเจาภูธรทรงยิ้มใหหลงจูฮงแลวรับสั่งเนิบๆดวยเสียง
ขึ้นนาสิกวา
“มีอะไรเกิดขึ้นหรือครับหลงจู”
หลงจูแสยะยิ้ม แววตาของเขาที่มองดูเสี่ยหงวนนั้นบอก
ความเหี้ยมโหดแหงจิตใจ
“เลิกเลนตลกกับผมไดแลวคุณกิมหงวน ผมไดทราบความ
จริงแลววา พวกคุณคือนายทหารผูใหญแหงกองบัญชาการทหาร
สูงสุด และปลอมแปลงตัวมาเพื่อปราบปรามผมกับสมุนของผม”
กิมหงวนขมวดคิ้วยน คอยๆหันมาทางนิกร
“อะไรกันทานนายพลกระแต ผมงงไปหมดแลว”
“นั่นนะซีเสด็จเจา เราเปนลาวแทๆ ไหงหลงจูวาเราเปน
ไทยและเปนนายทหารผูใหญของกองทัพบก”
“พอแลว” หลงจูตวาดลั่น “คุณจะตลกอยางไรผมก็หมด
ความเชื่อถือในตัวคุณอีกแลว โปรดลุกขึ้นและไปกับเราโดยดี”

๓๐
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กิมหงวนกับนิกรตางลุกขึ้นยืน
“นี่ ห มายความว า เธอจั บ กุ ม ฉั น กั บ นายพลกระแตยั ง งั้ น
หรือ” อาเสี่ยพูดชาๆเสียงขึ้นนาสิกแบบเจา
“ใช ผมจะเอาคุณกับเพื่อนไปขังคุกไว และเย็นนี้ พอพวก
กรรมกรไรอ อ ยเลิ ก งาน เราจะประหารชี วิ ต คุ ณ ด ว ยกรรมวิ ธี
ตางๆตอหนาพวกคนงานของเรา ขณะนี้คนของผมคงจะจับตัว
นายพลดิเรกกับพันเอกพล เจาคุณปจจนึกฯและสิบเอกแหวได
แลว คุณคงจะไดพบคณะของคุณในคุกขี้หมา”
นิกรทําคอยน
“คุกขี้หมา…ผมเคยไดยินแตคุกขี้ไก เมื่อตอนกรณีพิพาท
ระหวางไทยกับอินโดจีน”
หลงจูเคนหัวเราะ
“คุกขี้หมาของเราทารุณกวาคุกขี้ไกมาก คุณก็รูดีแลววา ขี้
หมานะมันเหม็นดุเดือดกวาขี้ไก เราขังหมาประมาณ ๑๐ ตัวไว
บนกรงขังนักโทษ เมื่อหมาปวดทองขี้ มันก็ขี้ลงไปในกรง บางที
มันก็เยี่ยวลงไปรดนักโทษ”
นิกรทําทาพะอืดพะอม
“ผมเปนนายพลแหงกองทัพบกลาว นายพลกระแตแหง
ประเทศลาว ถาคุณทารุณกับผมอยางนี้ ผมจะใหรัฐบาลของผม
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ประทวงคุณ”
หลงจูฮงยิ้มเล็กนอย
“เมื่อกระดูกคุณรองไดก็เอาซี ในไรออยนี้ผมฆาคนมามาก
ตอมากแลว คุณอยาพูดเลนเลยนาคุณนิกร คุณและพรรคพวก
ของคุณถูกสงมาปราบปรามผม เมื่อคุณพลาด คุณและพรรคพวก
ของคุ ณ ก็ ต อ งตาย และความตายของพวกคุ ณ จะไม มี
บุคคลภายนอกรูเรื่องเลย อโหสิใหผมเถอะครับ ความจริงผมไม
อยากฆาคุณเลย”
นิกรยิ้มแปน
“ขอบคุณครับที่ไมอยากฆาผม อา – ลาละครับหลงจู แลว
วันหนึ่งเราคงจะไดพบกันอีก”
มือปนของหลงจูฮงปราดเขามายกปนขึ้นจอง เจาหนุมราง
ใหญคนหนึ่งกลาวขึ้นดวยเสียงคําราม
“อยาพยายามคิดหนีเลยครับ ถาหนีก็ตาย คุณทั้งสองไป
สงบอารมณอยูที่คุกขี้หมาเถอะครับ”
เสี่ยหงวนยกมือชี้หนาสมุนของหลงจูฮง
“ฉันจะจําหนาแกไวนองชาย ถาฉันรอดตายหนีไปได และ
ฉันนํากําลังทหารหรือตํารวจมาบุกแก หากฉันจับแกได ฉันจะ
ขังแกกับหลงจูไวในคุกขี้คนระหวางทําการสอบสวน”

๓๒
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นิกรหัวเราะกาก หันมามองดูอาเสี่ยอยางขบขัน
“คุกขี้คนเปนยังไงวะ”
“อาว ก็ขางลางเปนหองขังผูตองหา ขางบนเปนสวมนะซี
ใครขึ้นไปอีก็อึลงมาในหองขัง น้ําทาราดลงมาดวย”
หลงจูฮงพูดตัดบท
“อย ามั ว ซั ก ความยาวสาวความยืด กัน อยูเ ลยครั บ โปรด
ออกไปจากหองรับแขกเดี๋ยวนี้”
ดวยอํานาจปนพกและปนเล็กยาว กิมหงวนกับนิกรตาง
ยอมจํานน ยอมเปนเชลยของหลงจูฮงโดยดี อยางไรก็ตาม สอง
สหายตางมั่นใจวาพลกับนายพลดิเรก เจาคุณปจจนึกฯและเจา
แห วคงจะหลบหนีไปได และคงไปพาตํ ารวจภูธรหรือหนว ย
ทหารนาวิกโยธินมาบุกคายนรกอยางไมมีปญหา
ที่คุมขังกิมหงวนกับนิกรคือคุกขี้หมาจริงๆ พื้นหองขังเต็ม
ไปดวยขี้หมาและเยี่ยวหมา บางตัวก็ถายเปนกอนแข็งๆ บางตัวที่
กินของเสาะทองมา เชน มะยมดองหรือกระทอนทรงเครื่องก็ขี้
เหลวแบบขี้ลงทองเรี่ยราดไปหมดทั้งกอนใหญกอนเล็กมีพรอม
สงกลิ่นเหม็นไปทั่วหอง เบื้องบนหองขังมีกรงขังสุนัขพันธุไทย
ราว ๑๐ ตัว
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เมื่ อถูก นําตัวเข ามาขังในคุกขี้ห มา เสี่ยหงวนของเราก็มี
อาการพะอืดพะอม รูสึกวาบรรยากาศในหองขังนี้เปนปรปกษ
ตอจมูกของเขา บางทีก็ทําคอขยอนเหมือนกับจะคายอาหารเชา
แตนิกรสามารถปรับตัวเองใหเขากับสภาพการหรือสิ่งแวดลอม
ไดทุกอยาง
ทั้งสองนั่งกอดเขาอยูทางมุมหองขังตอนหนึ่ง เมื่อไดยิน
เสียงเผละๆแสดงวาสุนัขกําลังถายมูลลงมา ทั้งสองก็หลบเปน
ควั น แต ถึ ง กระนั้ น นางสุ นั ข ตั ว หนึ่ ง ก็ ถ า ยลงมาบนตั ก ของ
กิมหงวนจนได
“วา – แยโวย” อาเสี่ยเอ็ดตะโร
นิกรลืมตาโพลงแลวแสดงทาทีตื่นเตนดีใจ
“นั่ง เฉยๆ อย าพึ่งสลัด ออก เราโชคดีแ ลว โวย อา ยหงวน
หมาตัวนี้ขี้เปนรูปวงกลมหรือสูญ แสดงวาเราปลอดภัยแนๆ”
อาเสี่ยรีบสลัดขี้หมาคอนขางแข็งออกไปจากกางเกงของ
เขา
“ฉั น อยากตายเสี ย แล ว แก คุ ก ขี้ ห มานี่ มั น ทรมานฉั น
เหลือเกิน”
“อดทนนาอายเสี่ย ทําไมรูไมชี้เสียก็แลวกัน กันนั่งทางในดู
แลว ชะตาของเราสองคนยังไมหด อยางไรเราก็ไมตาย จะตองมี

๓๔
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คนชวยเหลือเราใหรอดพนอันตรายในคราวนี้”
เสี่ยหงวนยกนาฬิกาขอมือขึ้นดูเวลา
“เกื อ บเที่ ย งแล ว อ า ยพลกั บ อ า ยหมอและคุ ณ อาจะเป น
อยางไรบางก็ไมรู สําหรับอายแหวชางมันเถอะ กันไมหวงมัน
หรอก”
การสนทนาสิ้นสุดลงเมื่อคนของหลงจูฮงคนหนึ่งถือถาด
ไมใสหมอขาวตมพรอมดวยถวยชามเดินมาที่หนาหองขัง ผูคุม
ประจําหองขังวิ่งเหยาะๆตามมาไขกุญแจเปดประตูออก
“รับประทานขาวตมครับ” เจาหมอนั่นพูดเพราะหูนาฟง
เสี่ยหงวนของเราขบกรามกรอด มองดูกับขาวตมซึ่งมีขา
หมูตมเค็มและปลากุเลาทอดเพียงสองอยาง
“ยกเอาไป เราไมกินหรอก เหม็นขี้หมาและเยี่ยวหมาให
คลุงอยางนี้ ใครจะกินเขาไปลง”
“อะๆๆ” นิกรเอ็ดตะโรลั่น “วางไวตรงนั้นแหละ เสด็จเจา
ไมเสวยนายพลกระแตยัดเอง ขี้หมาก็ขี้หมาซีวะ มันไมไดผสม
กับขาวตมนี่หวา”
ผูคุมกับคนยกอาหารถอยออกไปจากหอง ประตูหองขังคุก
ขี้หมาถูกปดใสกุญแจตามเดิม อาเสี่ยรองถามผูคุม
“เฮ นองชาย ถามอะไรหนอยเถอะวะ”
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เจาหมอนั่นหัวเราะเบาๆ
“ผมเปนคนโง ไมใครรูอะไรหรอกครับ”
อาเสี่ยสอดธนบัตรใบละรอยบาทหนึ่งฉบับออกมานอกซี่
ลูกกรง
“เอา บางทีเงินรอยบาทอาจจะทําใหแกฉลาดขึ้นและชาง
พูดขึ้น”
ผูคุมมองซายมองขวา รีบกมลงดึงธนบัตรจากมืออาเสี่ย
ทันที แลวเขาก็ตอบกิมหงวนกอนที่เขาจะถูกถาม
“มีคนงานคนหนึ่งทรยศตอนาย นําความไปบอกใหนาย
พลดิเรกรูตัวกอนครับ แลวอายอยูก็พานายพลดิเรกกับพรรคพวก
หลบหนีเขาปาละเมาะหลังบาน ขณะนี้พวกมือปนหลงจูกําลัง
แยกยายกันติดตามครับ แตยังตามไมพบ เพราะปาละเมาะติดตอ
กับปาทึบและเขาใหญ มีที่ซอนมากมาย”
อาเสี่ยหัวเราะเบาๆ
“ทํ า ไมแกรู ว า ฉั น จะถามอย า งนี้ แกตอบได ต รงคํ า ถาม
ทีเดียว”
“โธ ผมก็ควรจะเดาใจคุณไดซีครับ คุณไมเปนหวงเพื่อน
แลวจะไปหวงหมาที่ไหน มีอะไรที่จะถามผมอีกไหมละครับ”
“มี”

๓๖
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“มีก็ตองกรุณาจายใหผมอีกรอยบาทตามระเบียบ”
“ระเบียบของใครวะ” อาเสี่ยถามยิ้มๆ
“ระเบียบของผมครับ”
นิกรโบกมือหามกิมหงวน
“ไมตอง กันถามเอง และกันจะจายเงินใหเขาเอง” พูดจบก็
เงยหน า ขึ้ น มองดู ผู คุ ม “ตอบป ญ หาของเราให เ ป น ที่ พ อใจ
เสียกอน แลวฉันจะใหเงินแก ๒๐๐ บาท”
“ครับ คุณอยากรูอะไรก็ถามมา”
นิกรถอนหายใจหนักๆ
“หลงจูฮงเขาจะจัดการกับเราสองคนอยางไรตอไป บอก
กันหนอยซิ”
“แหม – เรื่องนี้เปนเรื่องคอขาดบาดตาย ตองขอ ๕๐๐ บาท
ครับ”
นิกรหยิ บธนบัตรใบละรอยบาทออกมาจากกระเปาเสื้อ
แลวชูอวด
“๕๐๐ ก็ ๕๐๐ แตถาแกโกหก ฉันจะบอกหลงจูฮงวาแกกิน
สินบนเรา”
ผูคุมยิ้มแปน มองซายมองขวาจนแนใจวาไมมีใครเห็น เขา
จึงกมหนาลงพูดกับสองสหายดวยเสียงเบาๆ
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“คุณทั้งสองเตรียมตัวตายเถอะครับ หลงจูเขาจะฆาคุณตอ
หนาพวกกรรมกรทั้งหลายในบริเวณลานกวางหลังโรงงานผลิต
น้ําตาลในเวลาบายสองโมงวันนี้”
สองสหายเย็นวาบไปตามกัน
“ยิงเปายังงั้นหรือ” เสี่ยหงวนถามเสียงสั่นๆ
“ไมครับ หลงจูไ ม ชอบวิธียิ งเป า แตชอบฆ าอยางทารุณ
ครับ ผมไดยินพวกมือปนเขาพูดกัน อา – คุณใชไหมครับที่ชื่อ
กิมหงวน”
“ใช”
“คุ ณ จะถู ก ตั ด คอด ว ยดาบจี น ขนาดใหญ ค รั บ เป น ดาบ
โบราณที่เคยตั ดคอคนมาหลายคนแลว มันคมเหมือนมีดโกน
แหละครับ ฉับเดียวขาดกระเด็น ผมเคยเห็นมาแลว”
อาเสี่ยชักเสียขวัญ
“แลวนิกรเพื่อนของฉันละ”
“คุณนิกรหรือครับ คุณนิกรจะถูกมัดกับเสาหลักติดกับแผง
ไมกระดาน นักขวางมีดจะขวางมีดตรึงตัวคุณนิกรไวจนทั่ว แลว
มีดเลมสุดทายก็จะเสียบทะลุหัวใจคุณนิกร”
นิกรอาปากหวอ
“วา – กันกอตายโหงนะซีโวย”

๓๘
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“ครับ หลงจูมีวิธีฆาคนอยางทารุณเสมอ บางทีก็ใหสูกับ
หมีที่อยูในกรงตัวตอตัว บางทีก็ใหสูกับงูหลามตัวขนาดเทาเสา
เรือน ผมเสียใจครับที่คุณทั้งสองจะตองเทงทึงในเวลาบายสอง
โมงวันนี้ หลงจูสั่งคนงานทุกแผนกหยุดงานตั้งแตบางโมงครึ่ง
และใหมาดูการสังหารนักโทษ”
นิกรนับธนบัตร ๕ ฉบับยื่นออกมาจากชองลูกกรง
“เอาโวย เอาเงินไป และแกจะไปไหนก็ไปเถอะ เราสอง
คนจะไดเอาเวลาที่เหลืออยูนึกถึงพอแกวแมแกว”
ผูคุมกมลงรับธนบัตรจากมือนิกรมาดู แลวเขาก็รองเอะอะ
“โอย นี่มันแบงกหลวงพอทวดนี่ครับ ขอเปลี่ยนใหผมใหม
เถอะ”
นิกรหัวเราะหึๆ
“ที่ อั๊ ว มี เ หลื อ อยู มั น ก็ แ บงก ห ลวงพ อ ทวดทั้ ง นั้ น เก็ บ ไว
เถอะนา ไมเสียหายอะไรหรอก”
เจาผูคุมบนพึมพําพาตัวเดินออกไปจากที่นั้น สองสหาย
ตางมองดูหนากัน อาเสี่ยยิ้มแหงๆ
“แกกลัวตายไหมวะอายกร”
“กลั วเหมื อ นกัน แตถารูตัว วากัน ตองตายแนกันไมก ลัว
หรอก เพราะคนเราไมมีใครที่จะหนีความตายไปพนได”
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“อื อ ถ า ยั ง งั้ น ตายก็ ต ายวะ ตายเพราะถู ก ตั ด คอโก ดี
เหมือนกัน เขาเลิกตัดหัวกันมานานแลว แตอายหลงจูหอกนี่ยัง
ไมเลิก แกนึกหวาดเสียวบางไหมที่แกจะตายดวยคมมีด”
“เฉยๆวะ กันอดคิดไมไดวาคนอยางพวกเราตายยาก มักจะ
มีเหตุสุดวิสัยมาขัดขวาง หรือมีใครมาชวยเราเสมอ ทําใจดีๆอาย
หงวน ถาเราตาย เราก็ตายในหนาที่ราชการ ลูกเมียของเราจะได
บํานาญพิเศษ”
พูดจบนิกรก็มองดูสํารับขาวตม
“กินขาวเสียหนอยอายเสี่ย ขาวตมกําลังรอนๆ”
อาเสี่ยสั่นศีรษะ
“ไม ล ะโว ย เหม็ น ขี้ ห มาจะตาย มั น ขี้ ล งมาแทบทุ ก นาที
สงสัยวาผูคุมมันคงใหหมากินอาหารตลอดวัน หมาถึงขี้บอย”
“อยาคิดอะไรเลยนา คุกขี้หมายังดีกวาคุกขี้คน ถาขางบน
หองขังเราเปนสวมสาธารณะทั้งหญิงชายเราจะแยกวานี้ กินนา
ถึงเวลากินไมไดกินประเดี๋ยวลมแลงมันจะจับ”
เสี่ยหงวนโบกมือ
“แกกินเถอะ เราจะมีชีวิตอยูอีกเพียงสองชั่วโมงเทานั้น เรา
กินมันเขาไปเพื่อประโยชนอะไร”
“อยาทอถอยหรือตีตนไปกอนไขนา อายหมอกับอายพล
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๔๐

และคุณพออาจจะไปนํากําลังตํารวจภูธรมาชวยเราก็ได หรือมาย
ก็ ต องช ว ยเราจนถึ ง ที่สุด ใครจะปลอ ยใหเ พื่อ นตายวะ ไมกิ น
เรอะ...ดีเหมือนกัน กับจะไดไมเปลือง กันกินคนเดียวก็ได แหม
ปลากุเลาหอมยียวนดีโวย”
พอตอนบายอากาศก็รอนระงม
กรรมกรไรออยและโรงงานผลิตน้ําตาลไดรับคําสั่งใหเลิก
งาย ๑๓.๓๐ น. ตามคําสั่งระบุวาจะมีการประหารชีวิตนายทหาร
ไทยสองคนซึ่ ง ปลอมแปลงตั ว เข า มาเพื่ อ จั บ กุ ม ปราบปราม
หลงจูฮงกับพรรคพวก คนหนึ่งคือ พ.อ. กิมหงวน ไทยแท อีกคน
หนึ่งคือ พ.อ. นิกร การุณวงศ พรรคพวกที่หลบหนีไปรวม ๔ คน
โดยมีนายอยูเปนคนนําทางนั้น คงจะถูกหนวยติดตามตามทัน
และยิงทิ้งในบริเวณขุนเขาใหญกอนค่ําวันนี้ หลงจูสั่งใหหัวหนา
คนงานและกรรมกรทุกคนไปดูการประหารชีวิตที่บริเวณลาน
กวางระหวางละเมาะหลังโรงผลิตน้ําตาลทราย
ทามกลางแสงแดดอันรอนแรง พวกกรรมกรเกือบ ๓๐๐
คนตางนั่งหอมลอมบริเวณลานกวางซึ่งมีเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร
พวกกรรมกรเหลานี้ลวนแตรูสึกสงสารสองสหายที่จะถูกฆาตาย
อยางทารุณ แตไมมีใครที่จะชวยเขาได การวิพากษวิจารณก็ตอง
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กระซิบกระซาบกัน เพราะมีคนของหลงจูฮงถือปนเล็กยาวอยู
เบื้องหลังพวกกรรมกรเปนแหงๆไป
เสียงจอกแจกจอแจดังขึ้นเมื่อรถจี๊ปใหญมีประทุนผาใบ
แลนมาหยุดที่บริเวณลานกวาง เมื่อคนงานเปดชองให คนขับรถ
ก็ขับรถเขาไปในลานกวางนั้นอยางแชมชา และหยุดรถใกลที่
ประหารนักโทษซึ่งมีอยูสองที่ดวยกันและอยูใกลๆกัน ที่หนึ่ง
เปนกําแพงไมหรือบานประตูขนาดสูง ๒ เมตร กวาง ๑ เมตร
นั่นเอง มีไมตอกติดตอนลางของกําแพงไมใหมั่นคงแข็งแรง อีก
ที่หนึ่งเปนเสาปกไวในดิน เปนรูปไมกางเขนเตี้ยๆสําหรับมัดมือ
เสี่ยหงวนติดกับเสาหลัก สวนเทาทั้งสองที่ยื่นออกไปขางหนาก็
จะถูกมัดแนนเชนเดียวกัน เพชฌฆาตจะใชดาบใหญรายรําและ
ตัดศีรษะกิมหงวนตอหนาพวกกรรมกรทั้งหลายเปนการขมขู
ขวัญ สวนนิกรจะถูกมัดมือและเทาติดกับหวงเหล็กที่กําแพงไม
แลวนักขวางมีดก็จะสังหารนิกรดวยมีดใหญสําหรับขวาง
ไมมีใครรูวาบนเนินดินคลายกับเขาดินในปาละเมาะหลัง
บริเวณลานกวาง นายพลดิเรกกับ พ.อ. พลและทานเจาคุณปจจ
นึกฯไดหมอบซอนตัวอยูในสุมทุมพุมไม และสามารถมองเห็น
การประหารอยางถนัดชัดเจน สวนเจาแหวไดติดตามนายอยูไปที่
อําเภอ นําจดหมายของนายพลดิเรกไปใหผูบังคับกองตํารวจ ให
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นํากําลังตํารวจมาชวยโดยเร็ว
นิกรกับกิมหงวนถูกควบคุมตัวลงมาจากรถจี๊ปใหญ สอง
สหายแต ง กายแบบเครื่ อ งฝ ก สวมหมวกทรงอ อ นแต ไ ม มี
เครื่ อ งหมายสั ง กั ด ทั้ ง กิ ม หงวนกั บ นิ ก รต า งยิ้ ม แย ม แจ ม ใส
เหมือนกับมารับเงินรางวัลล็อตเตอรี่ที่หนึ่ง
หลงจูฮงลงมาจากรถเปนคนสุดทาย เขากลาวกับมือปน
และเพชฌฆาตของเขาดวยเสียงอันดัง
“จัดการไดเลยโวย ทําตามที่ขาสั่งไว”
สองสหายถูกเกาะกุมตัวทันที อาเสี่ยถูกนําไปที่เสาหลักไม
กางเขน ถูกบังคับใหนั่งเหยียดเทาและแขนทั้งสองใหสอดครอม
ไม ก างเขนไว สมุ นของหลงจูฮงตางชวยกัน มัด มือมัด เทา เสี่ ย
หงวนอยางแนนหนา และใครคนหนึ่งนําดอกชบามาทัดหูซา ยให
เขา อาเสี่ยนั่งเหยียดเทาประนมมืออยางสบายใจ สวนนิกรถูกนํา
ตัวไปที่กําแพงไม และถูกมัดมือมัดเทาติดกับกําแพงนั้น
พวกกรรมกรเงียบกริบไปตามกันเมื่อเพชฌฆาตถือดาบ
ใหญกระโดดลงมาจากรถจี๊ปใหญคันหนึ่ง ไมมีใครรูวาเขาเปน
ใครนอกจากหลงจูฮงกับพรรคพวก เพชฌฆาตสวมกางเกงแพร
จีนสีดํา เสื้อกุยเฮงสีดําปกมังกรสีขาวไวขางหลังเสื้อ เขาสวม
รองเทาแบบรองเทางิ้ว รูปรางสูงใหญ ทาทางแข็งแรง แตเขา
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สวมถุงคลุมหนาแบบอายโมงหรือตัวลึกลับในภาพยนตร
เขาขยับดาบใหญควงไปมา เมื่อหลงจูฮงกวักมือเรียกเขา
เขาก็เดินเขาไปหา หลงจูฮงมองดูอายโมงดําหรือเพชฌฆาตดาบ
ใหญของเขาดวยความพอใจ
“เขายื นประจํ าที่ของแกไดเลยและคอยฟงคําสั่งฉั น ฉั น
ตองการใหพันเอกนิกรและพันเอกกิมหงวนตายพรอมๆกัน รอ
ใหมือมีดเขาขวางมีดติดรอบๆตัวพันเอกนิกรกอน แลวแกกับมือ
มีดเตรียมฟงคําสั่งฉัน เขาใจ”
“ครับ เขาใจดีแลว” อายโมงตอบ
“ดาบของแกคมหรือเปลา”
“โอย – คมกริบเหมือนมีดโกนเลยครับ กอนจะมาจากบาน
ผมยังใชโกนหนวด” พูดจบเพชฌฆาตโมงดําก็เดินเขาไปหาเสี่ย
หงวนซึ่งถูกมัดแขนนั่งเหยียดเทาอยูกับเสากางเขน
ความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะไดยินแตเสียงลมพัด มือมีดหรือ
ขุนมีดยืนหางจากนิกรราว ๖ เมตร มีผูชวยคนหนึ่งคอยสงมีดให
เขา ตอจากนั้นขุนมีดก็แสดงการขวางมีดอยางแมนยํา เขาขวาง
มีดเลมแรกติดไมกระดานหางจากคอนิกรเพียงนิ้วเดียว ทําใหนิ
กรอกสั่นขวัญแขวน เรียกหลงจูฮงเสียงลั่น
“หลงจู หลงจูครับ”
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หลงจูฮงโบกมือเปนสัญญาณใหมือมีดหยุดขวางมีด เขา
เดินยิ้มแสยะเขาไปหยุดยืนเบื้องหนานิกร
“คุณเรียกผมทําไม”
“ให ค นของคุ ณ พาผมไปถายอุจ จาระทางปา ละเมาะนั่ น
หนอยซีครับ”
หลงจูฮงหัวเราะหึๆ
“ปวดหรือครับ”
“โธ – จะราดอยูแลว”
“แตคุณก็กําลงจะตายอยูแลวนี่ครับ”
นิกรมองดูหลงจูอยางเคืองๆ
“มีมนุษยธรรมตอเชลยของคุณบางซีครับ ถึงผมจะตายก็
ขอใหผมขี้เสียกอน จิตใจจะไดสบาย คุณรูหรือเปลาวาคนปวด
ทองขี้ขนาดขนลุกเกรียวอยางผมนะ ไดรับความทุก ขทรมาน
เพียงใด”
หลงจูฮงยิ้มแคนๆ
“เอาละ ผมเห็นใจคุณ ผมจะใหคนของผมพาคุณไปขี้ในปา
ละเมาะนั่น แตถาเปนอุบายของคุณที่จะหลบหนี ผมก็ขอบอก
คุณวา คุณไมมีทางที่จะหนีไปไดเลย นอกจากคุณจะถูกยิงทิ้ง”
โดยคําสั่งของหลงจูฮง เจาหนุมมือปนคนหนึ่งไดแกหวงที่
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มัดมือและเทานิกรออก นิกรยืดแขนบิดขี้เกียจแลวสะดุงเฮือกยืน
บีบขาแนน ทั้งนี้เพราะขาศึกกําลังจะโจมตีประตูหลังบานเขา
อาเสี่ยแลเห็นนิกรเปนอิสระก็รองถามอยางแปลกใจ
“เฮย – เขาปลอยแกเรอะ”
นิกรยิ้มใหเพื่อนเกลอของเขา
“เปลา – เขาปลอยใหกันไปขี้เดี๋ยวเดียวเทานั้น แกปวดหรือ
เปลาละ ถาปวดก็ไปดวยกันซี”
กิมหงวนสั่นศีรษะ
“ไมมีกะอกกะใจที่จะขี้หรอกโวย หัวกันจะขาดจากบาใน
สองสามนาทีนี่แลว ไป – รีบไปขี้เสียใหเรียบรอย”
ผู คุ ม สองคนพานิ ก รบุ ก ไปทางป า ละเมาะซึ่ ง พลกั บ
ศาสตราจารยดิเรกและเจาคุณปจจนึกฯหลบซอนตัวอยูบนเนิน
ดินสูง ผูคุมคนหนึ่งถือปนเล็กยาว อีกคนถือปนพก ทั้งสองเปน
มือปนของหลงจูฮง เคยฆาคนมาแลว
เจาผูคุมไวหนวดที่ถือปนเล็กยาวกลาวกับนิกร
“ขี้ตรงนี้แหละคุณ อยาบุกเขาไปลึกนักเลย”
“ได แต แ กสองคนยืน อยูใ กลๆ กันอยา งนี้กัน ขี้ ไ มออกนี่
หวา”
เจาหมอนั่นหัวเราะกาก
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“เราปลอยใหคุณคลาดสายตาเราไมได”
นิกรทําตาเขียว
“ถางั้นอยาบนวาเหม็นก็แลวกัน”
ทันใดนั้นเองมือปนของหลงจูฮงทั้งสองคนก็สะดุงเฮือก
สุดตัว มีทาทางเหมือนกับถูกยิง นิกรเห็นเขาก็ลืมตาโพลง
“อาว เปนอะไรไปละนองชาย”
สองมือปนตางลมลงสิ้นใจตายเพราะถูกยิงดวยปนพกเงียบ
ซึ่งนายพลดิเรกกับพลเปนผูยิง นิกรกวาดสายตาไปรอบๆบริเวณ
นั้น
“กรโวย” พ.อ. พลรองตะโกนเรียก “เราอยูบนเนินดินสูงนี่
เร็ว ยึดปนยาวจากผูคุมเอามาดวย”
ไมตองสงสัยวา พ.อ. นิกรจะตื่นเตนดีใจสักเพียงใด เขา
ปราดมาที่ศพมือปน กมลงหยิบปนเล็กยาวแลววิ่งตรงไปยังเนิน
ดินสูงขางหนา ในที่สุดนิกรก็ไดพบกับ พล, นายพลดิเรกเพื่อน
เกลอทั้งสองและพอตาของเขา
“ฮะ…ฮะ ขอบใจโวยที่ชวยชีวิตกันไว นึกแลววาแกสอง
คนกับคุณพอตองหนีได อายแหวละ”
พลยกมือตบศีรษะนิกรดวยความรัก
“อายแหวไปกับนายอยูคนงานของหลงจูฮงซึ่งนําความมา
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บอกเราวา หลงจูมันรูแลววาเราเปนใคร นายอยูพาเราหนีเขาปา
และรับอาสาไปขอกําลังตํารวจภูธรมาชวยเรา กันก็เลยใหอาย
แหวไปเปนเพื่อนเขา”
นิกรหันมายิ้มกับพอตาของเขา
“เปนยังไงบางครับคุณพอ”
ทานเจาคุณหัวเราะหึๆ
“ฉันนะไมเปนไรหรอก วาแตแกเถอะ เกือบตายแลวใช
ไหมละ ถาพวกเราไมมาชวย”
นิกรอมยิ้มแกมตุย
“โบราณท า นพู ด ไว แ น น ะครั บ ไม ถึ ง ที่ ต ายก็ ไ ม ว าย
ชีวาวาตม ใครพิฆาตเขนฆาไมอาสัญ ถึงที่ตายก็ตองวายชีวาวัน
ใครไมทันขมเหงเทงทึงเอย” แลวเขาก็หันมาทางนายพลดิเรก
“เราจะชวยอายหงวนอยางไรดีหมอ”
ศาสตราจารยดิเรกสงปนพกเงียบประจําตัวนิกรคืนให
“ไมยากลําบากอะไร เรายึดที่มั่นอยูบนเนินดินนี่แหละ ปน
เงียบของเราจะสังหารหลงจูฮงและพรรคพวกของมันไดอยาง
แม น ยํา รับรองวาอย างไรอา ยหงวนก็ ไ มตาย ถาคับขั นเราก็มี
ระเบิดมือที่จะสูกับมัน เราวางแผนไวแลว อายพลจะเปนคนยิง
หลงจูฮง”

ป.อินทรปาลิต

๔๘

เวลาผานพนไปตามลําดับ
หลงจูฮงเห็นนิกรและผูคุมหายเงียบไปเกือบ ๑๐ นาที ก็สง
มือปนคนหนึ่งไปตามและสั่งกําชับวา ถึงกําลังถายอุจจาระอยูก็
ให นํ า ตั ว มาเพราะเสี ย เวลานานแล ว เจ า หนุ ม มื อ ป น ร า งใหญ
ออกไปตามในป า ละเมาะ สั ก ครู เ ขาก็ ร อ งเอะอะเอ็ ด ตะโรวิ่ ง
กลับมาในบริเวณลานกวางในทาทีตื่นตระหนกตกใจ
“อะไรวะ อายมิ่ง” หลงจูฮงรองถาม
“อา – นายเดชกับนายยอยถูกยิงตายอยูในปาครับ กระสุน
ทะลุอกทั้งสองคน คุณนิกรหลบหนีไปแลว”
หลงจูหนาตื่น
“แกจะใหฉันเชื่อแกหรือมิ่ง แกวาอายเดชกับอายยอยถูกยิง
ตาย…”
“ครับ ผมแลเห็นรูกระสุนที่หนาอกครับ”
“แตฉันไมไดยินเสียงปนเลยแมแตนัดเดียว”
เจามิ่งวา “อาจจะเปนปนเงียบก็ไดนะครับหลงจู นายพล
ศาสตราจารยดิเ รกเปน ยอดนักวิทยาศาสตร การประดิ ษฐปน
เงียบคงไมยากลําบากอะไร”
คราวนี้หลงจูฮงเห็นพองดวย

book155

๔๙

“เออ – จริงของแก” พูดจบก็รองเรียกองครักษของเขาให
มาชุมนุมกันแลวชี้แจงใหทราบ “พันเอกนิกรหนีไปแลว เดชกับ
ยอยถูกยิงตาย ที่เราไมไดยินเสียงปนก็คงจะเปนปนเงียบ ฉะนั้น
ทุกคนเตรียมพรอม กันจะสั่งตัดคอพันเอกกิมหงวนเดี๋ยวนี้”
แลวหลงจูฮงก็เดินเขามาหาเสี่ยหงวน
“มีอะไรที่คุณจะพูดขอรองผมบางไหม”
อาเสี่ยยิ้มเล็กนอย
“มีครับหลงจู”
“พูดมาเถอะครับ คุณตองการอะไร”
“ผมอยากใหคุณปลอยผมไปครับ”
หลงจูฮงสะดุงโหยงแลวตวาดลั่น
“ไมได ผมปลอยคุณไมได ผมจะฆาคุณเดี๋ยวนี้” แลวเขาก็
ถอยออกหาง หันไปมองดูเพชฌฆาตโมงดํา “เตรียมตัวฟนคอคุณ
กิมหงวน…ระวัง”
อายโมงดําเงื้อดาบใหญขึ้นสุดแขน แตแลวทันใดนั้นเอง
เพชฌฆาตกับหลงจูฮงก็ถูกลอบยิงดวยปนพกเงียบในระยะหาง
๖๐ เมตร ซึ่งปนพกทั่วๆไปพนระยะความแมนยําแลว แตปนพก
อันเปนประดิษฐกรรมของศาสตราจารยดิเรกยิงไดไกล ๓๐๐
เมตร ระยะแมนยํา ๑๐๐ เมตรลงมา

๕๐

ป.อินทรปาลิต

เพชฌฆาตรางใหญยืนโงนเงนปลอยดาบหลุดจากมือแลว
ลมลงสิ้นใจตาย สวนหลงจูฮงกระสุนถากไหลขวาไป หลงจูฮง
มองไปทางเนินสูง ความรูสึกบอกตัวเองวานายพลดิเรกกับคณะ
คงหลบซอนตัวอยูบนเนินดินนั้น เขารองตะโกนเรียกมือปนของ
เขาใหมารวมกําลังกัน
“โนน – ศัตรูของเราอยูบนเนินดินในละเมาะนั่น กระจาย
กําลังโอบลอมและฆามันใหได เอามันพวกเรา”
หลงจู ฮ งพาคนของเขาบุ ก ออกไปจากบริ เ วณลานกว า ง
ทันที เจาคุณปจจนึกฯสั่งใหใชระเบิดมือตอสู เสียงระเบิดมือดัง
กึกกองสนั่นหวั่นไหว หลงจูฮงกับพวกมือปนตองหมอบเขาที่
กําบัง
พวกกรรมกรไรออยขณะนี้ไมมีใครควบคุมแลว หลายตอ
หลายคนวิ่งเขามาแกมัดกิมหงวนและประคองอาเสี่ยใหลุกขึ้น
คนหนึ่งนําดาบมาให
“ทานรีบหนีไปเถอะครับ หลงจูฮงกับพวกมือปนของมัน
กําลังตอสูกับพวกทาน”
อาเสี่ยยิ้มแปน มองดูดาบใหญดวยความพอใจ
“ขอบใจมากนองชาย พวกเราจะชวยปลดแอกแกใหไดรับ
อิสรภาพ ทุกคนอยาออกไปจากบริเวณนี้ อาจจะถูกตํารวจหรือ
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ทหารยิงตายเพราะเขาใจผิด กันจะไปชวยพวกเราเดี๋ยวนี้”
กิมหงวนถือดาบใหญวิ่งเขาไปในปาละเมาะอยางอาจหาญ
สมุนของหลงจูฮงคนหนึ่งถือปนยาวปราดออกมาจากพุมไม พอ
ยกปนพกขึ้นประทับในทาเตรียมยิง อาเสี่ยก็กระโจนเขาถึงตัว
จวงฟนเจาหมอนั่นเต็มเหนี่ยว
“ฉับ”
ศีรษะของมือปนขาดกระเด็นออกไปจากบา โลหิตพุงฉูด
เปนไฟพะเนียง อาเสี่ยตกใจวิ่งหนีเอาดื้อๆ ไมยอมเหลียวหนามา
ดูอีกเลย เมื่อกิมหงวนแลเห็นคณะพรรคของเขายึดแองดินแหง
หนึ่งเปนที่มั่น อาเสี่ยก็ดีใจเหมือนกับตายแลวเกิดใหม เขาวิ่งควง
ดาบเขามาหา รองตะโกนเรียกพลและศาสตราจารยดิเรกเสียงลั่น
“พลโวย หมอโวย”
ทุก คนโบกมือให จนกระทั่ งกิมหงวนกระโจนลงมาใน
แองดินนั้น เขาวางดาบลงบนปากหลุมแลวถอนหายใจเฮือกใหญ
พอสบตากับเจาคุณปจจนึกฯ เขาก็ยิ้มให
“ดีใจไหมครับที่ผมรอดตาย”
“เฉยๆวะ”
“อาว – ไหงยังงั้นละครับ”

๕๒

ป.อินทรปาลิต

“เพราะฉันรูวาคนอยางแกตายยาก”
อาเสี่ยหัวเราะชอบใจ เอื้อมมือรับปนพกที่พลสงมาใหเขา
“เอา เอาปนเงียบของแกไป ชวยกันปะทะกับอายพวกนี้
โวย รูสึกวาเราถูกโอบลอมเสียแลว แตวา…เรายังมีระเบิดมือใช
มันไมมีทางที่จะเขามาถึงตัวเราหรอก นอกจากตั้งลอมอยูหางๆ
เชนนี้”
เสี่ยหงวนมองดูปนเงียบของเขาดวยความพอใจ
“กันตองฆาหลงจูฮงใหได ถาอายฮงบุกเขามาใหกันเห็นตัว
กันจะยิงใหโกงโคงตูดโดงทีเดีย ว อายนี่รายมาก” พูดจบ
กิมหงวนก็ขมวดคิ้วยน “เอะ – อายแหวไปไหนเสียละ หรือตาย
แลว”
นายพลดิเรกหัวเราะหึๆ
“อายแหวบุกปาไปกับนายอยูกรรมกรไรออยที่มาเปนพวก
เรา ทั้งสองไปขอกําลังตํารวจภูธรมาชวยเรา”
ความคาดคะเนของพลถูกตองแลว ลูกนองของหลงจูฮง
ประมาณ ๒๐ คนต า งกระจายกํ าลั งกั น โอบลอ มคณะพรรคสี่
สหายอยางหนาแนน หลงจูฮงเปดคลังอาวุธ นําปนกลมือหลาย
กระบอกมาแจกจายลูกนองของเขา และนัดเขาตีในเวลาเดียวกัน
คือ ๑๕,๐๐ น.ตรง
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พอถึงเวลานัด เสียงปนกลมือก็ดังระรัวขึ้นหนึ่งชุด และ
แลวพลพรรคของหลงจูฮงก็เคลื่อนที่เขามายังเนินสูงอันเปนที่
มั่นของคณะพรรคสี่สหาย นิกรใชปนเล็กยาวที่ยึดมาไดยิงตอสู
แตเมื่อหลงจูฮงกับสมุนรุกคืบหนาเขามา พ.อ. พลก็ใชระเบิดมือ
ขวาง หยุดยั้งการรุกของฝายศัตรูไวได
ทุกคนพยายามใชปนเงียบเมื่อจําเปนจริงๆ เพราะกระสุนมี
จํากัด อํานาจระเบิดมือทําใหหลงจูฮงกับพรรคพวกลาถอยไปอีก
ทันใดนั้นเอง เสียงปนกลมือปนเล็กยาวก็ดังขึ้นที่ชายปา
ทึบอยางสนั่นหวั่นไหว
ทหารเรือมาแลว
นาวิกโยธินหมวดนี้มีอาวุธครบครัน แตงเครื่องสนามสวม
หมวกเหล็กในบังคับบัญชาของ ร.ท. อดุล พีระยศ ร.น. ไดรับ
คําสั่งใหฝกการรบในปาโดยอิสระ เพื่อใหทหารมีความเคยชิน
กับปาดงพงไพร รู จักหาอาหารในปา และทําการสูรบโดยวิธี
ไดเปรียบศัตรู ถึงแมศัตรูจะมีกําลังมากกวาก็ตาม ร.ท. อดุลนํา
ทหารบุกเขาปาระยอง มุงตรงมาชลบุรีเพื่อไปฉะเชิงเทราตาม
คําสั่งของผูบังคับบัญชา นาวิกโยธินหมวดนี้อยูในปา ๑๒ วัน
แลว ทุกคนสนุกสนานพอใจที่ไดบุกปา

๕๔

ป.อินทรปาลิต

นายอยูกับเจาแหวพบนาวิกโยธินหางจากไรออยหรือคาย
นรกราว ๘ กิโลเมตร เจ า แหว ไดขอความชว ยเหลือจาก ร.ท.
อดุลและเลารายละเอียดใหฟง ดังนั้นผูบังคับหมวดจึงสั่งทหาร
เคลื่อนที่ตรงมายังคายนรกโดยดวน โดยมีนายอยูกับเจาแหวนํา
ทาง นาวิกโยธินวิ่งบางเดินบาง ทุกคนเขมแข็งทรหดอดทน เมื่อ
มาถึงไรออย นายพลดิเรกกับคณะก็กําลังสูรบกับหลงจูฮงพอดี
ร.ท. อดุลสั่งนาวิกโยธินบุก โดยถือวาหลงจูฮงกับพรรค
พวกเปนกบฏในพระราชอาณาจักร พลพรรคของหลงจูฮงแล
เห็นเครื่องแบบทหารเรือก็เสียขวัญ ทิ้งอาวุธหลบหนีเอาตัวรอด
แตแลวก็ถูกยิงตายหรือถูกจับ
ไมถึง ๑๐ นาที เสีย งป น ก็ สิ้น สุด ลง หลงจู ฮ งถูก จั บ เป น
ภายในโรงน้ําตาลของเขา ไมมีทหารเรือคนใดไดรับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต แตคนของหลงจูฮงถูกยิงตาย ๖ คนและบาดเจ็บ ๔ คน
ซึ่งจาทหารเรือซึ่งเปนบุรุษพยาบาลไดใหความชวยเหลืออยาง
เต็มที่ นอกจากนี้ถูกจับเปนเกือบหมด
ในที่ สุ ด นายพลดิ เ รกก็ พ าคณะของเขามาพบกั บ พวก
ทหารเรือและเชลยศึกในบริเวณลานกวาง ร.ท. อดุลเคยเปนลูก
ศิษยศาสตราจารยดิเรกจึงเขามาหาและยกมือวันทยหัตถ
“สวั ส ดี ค รั บ อาจารย ดี ใ จมากครั บ ที่ อ าจารย กั บ ทุ ก ท า น
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ปลอดภัย”
นายพลดิเรกยื่นมือใหจับ
“ออไร ขอบคุ ณ มากที่ คุ ณ มาช ว ยเราก อ นที่ เ ราจะถู ก ฆ า
ตาย” พูดจบเขาก็แนะนําให ร.ท. อดุลรูจักกับคณะพรรคของเขา
โดยทั่วหนากัน
อาเสี่ยเดินเขาไปหยุดยืนเผชิญหนาหลงจูฮง
“ไงครับ หลงจู คราวนี้แหละผมจะเอาคุณขังคุกขี้คนแนๆ
ผมจะทําสวมใหพวกทหารเรือใชไวบนหองขังคุณ ทหารเรือ ๓๐
กวาคนนี้จะผลัดเปลี่ยนกันขึ้นไปอึตลอดวัน”
หลงจูฮงขบกรามกรอด
“ผมแพแลว ผมยอมจํานนทุกอยาง”
เสียงหัวเราะดังขึ้นอยางครื้นเครง ตอจากนั้น นายพลดิเรก
กับคณะก็ชวน ร.ท. อดุลใหนําทหารเรือไปคนบานพักของ
หลงจูฮงเพื่อยึดหลักฐานตางๆตลอดจนอาวุธ พวกเชลยทุกคน
เต็ ม ไปด ว ยความรั ก ตั ว กลั ว ตาย เขารู ดี ว า ความผิ ด ของเขาที่
รวมงานกับหลงจูฮงนั้น อยางไรก็ตองถูกยิงเปา.

อวสาน

