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"สามเกลอปราบตั๊กแตน"
ป. อินทรปาลิต
แขกผูมีเกียรติของบาน "พัชราภรณ" ในตอนเย็นวันนัน้ คือทานอธิบดีกรมการพืช
แหงกระทรวงเกษตรผูม นี ามวา นายอัษฏางค ดุลยธรรม ทานอธิบดีไดมีหนังสือเปนทางราชการมา
ถึง พล.ต. ศาสตราจารย ดร. ดิเรก ณรงคฤทธิ์ แจงใหทราบลวงหนาแลววา ทานมีราชการสําคัญ
เกี่ยวกับความเสียหายแหงพืชไรของประเทศเรา ซึ่งทานจําเปนจะตองมาพบเพื่อขอความชวยเหลือ
จากนายพลดิเรกกับคณะถาหากวา ดร. ดิเรกไมขดั ของแลว ทานจะมาที่บาน "พัชราภรณ" ในวัน
จันทรท่ี ๑๑ พฤศจิกายน เวลา ๑๖.00 น.
นายพลดิเรกตอบรับหนังสือของทานอธิบดีทนั ที เรียนใหทราบวาเขากับคณะของเขายินดี
ใหทานพบและพรอมที่จะใหความชวยเหลือทางราชการทุกสิ่งทุกอยางเทาที่จะชวยได ขอเชิญทาน
อธิบดีมาพบได และถาหากวาทานอธิบดีจะมีวิสกี้หรือกับแกลมเชนเปดยางหรือไกตอนติดมือมา
ดวย ก็จะชวยใหการประชุมปรึกษาหารือกันไดผลดีขึ้นหรือครึกครื้นขึ้น
กอนเวลา ๑๖.00 น. เล็กนอย
คณะพรรคสี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ แตงกายเรียบรอยยืนรวมกลุมกันอยูที่ระเบียงหนาตึก
ใหญ รอคอยตอนรับทานอธิบดี ดร.ดิเรกบอกวา เขารูจักนายอัษฏางคมาแลว เคยพบกันที่อเมริกา
และฑูตทหารไทยไดแนะนําใหรูจักตอนที่ ดร.ดิเรก ไปประชุมในฐานะเปนผูแทนของรัฐบาลไทย
ในเรือ่ งอาวุธนิวเคลียร ตอมาเขาไดพบกับทานอธิบดีผูนี้ที่กระทรวงเกษตรซึ่งเขาไดไปหาทาน
รัฐมนตรีทน่ี น่ั และเคยพบกันที่สถานนวดตัวอาบน้ําอีกครั้งหนึ่ง
"ทานสําเร็จเกษตรศาสตรมาจากอังกฤษวะ อายุในราว ๕๕ ขวบเห็นจะได แตยังไมแก ทา
ทางยังหนุมและสมารท คนมีเงินหรือมีตาํ แหนงใหญโตในทางราชการมักจะแกชา " นายพลดิเรกอธิ
บายใหเพื่อนๆ ฟง
ทันใดนัน้ เองเชพโรเล็ทเกงสีเขียวใหมเอีย่ มคันหนึง่ ก็แลนผานประตูรั้วบาน "พัชราภรณ"
เขามาอยางแชมชา ทานอธิบดีกรมการพืชมาแลว สี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ พากันลงมาคอยตอน
รับทีถ่ นนคอนกรีตหนาตึก รถเกงประจําตําแหนงทานอธิบดีคลานเอือ่ ยๆ ตรงมาทีต่ กึ ใหญ
และหยุดหางจากบันไดตึกเล็กนอย
คนขับรถรีบลงมาจากรถเปดประตูตอนหลังรถใหนายของเขา อธิบดีกรมการพืชแตงเครือ่ ง
แบบตรวจการชัน้ พิเศษ แตไมไดสวมหมวก รูปรางของทานสูงใหญลักษณะทาทางภาคภูมิและบอก
ใหรวู า หัวนอก เพราะมีหนวดเคราขึน้ ครึม้ อธิบดีกรมการพืชกับนายพลดิเรกตางยกมือไหวพรอม ๆ
กันและสัมผัสมือกัน

"ขอบคุณมากครับอาจารย ทีอ่ าจารยกบั คณะกรุณาตอนรับผม"
นายพลดิเรกยิ้มละไม
"พวกเรายินดีรว มมือกับทางราชการเสมอแหละครับ อา ทานอธิบดีจะพูดภาษาอังกฤษกับ
ผม แทนภาษาไทยก็ไดนะครับ ผมไมรังเกียจ เพราะเราตางก็หวั นอกดวยกัน"
"ครับ ขอบคุณ ผมคิดวาเราพูดภาษาของเราดีกวา"
ศาสตราจารยดเิ รก แนะนําใหทานอธิบดีรูจักกับเจาคุณปจจนึกฯ และสามสหายทีละคน
ตางฝายตางโอภาปราศรัยกันเปนอยางดี
ทานอธิบดีจอ งมองดูหนา พ.อ.นิกร และพยายามทบทวนความทรงจําของทาน
"ผมไปอเมริกาเมือ่ เดือนสิงหาทีแ่ ลวมานี้ ผมจําไดวา ผมเคยเห็นคุณ"
"เห็นทีไ่ หนครับ" นิกรถามยิ้ม ๆ
"เห็นทีด่ พี ารทเมนทแหงหนึง่ ทีบ่ รอดเวยแหละครับ"
"ออ ถายังงั้นคงใชครับ ผมไปบรอดเวยบอ ย ๆ เมื่อเชาผมก็ไปหาซื้อของใชหลายอยางตรง
ขามบรอดเวย"
ทานอธิบดีทําหนาชอบกล
"เอ-ผมชักงงเสียแลว บรอดเวยทค่ี ณ
ุ วาอยูท ไ่ี หนครับ"
"ก็ใกล ๆ พัฒนากรยังไงละครับ"
อธิบดีอัษฏางคหัวเราะหึ ๆ ทานไดรคู วามจริงแลววา คณะพรรคสี่สหายลวนแตมีอารมณ
ขันครึกครืน้ รืน่ เริงกันเสมอดังทีเ่ ขาเลาลือกัน
ทานเปลี่ยนสายตามาที่อาเสี่ยกิมหงวนแลวยิ้มให
"ผมดีใจมากครับ ทีไ่ ดรจู กั กับมหาเศรษฐีอนั ดับหนึง่ ของประเทศไทย นอกจากนี้อาเสี่ยยัง
เปนนายทหารผูใ หญของกองทัพบกดวย"
เสี่ยหงวนกมศีรษะเล็กนอย
"ขอบคุณครับ ทานอธิบดีมเี หลาติดมือมาบางหรือเปลาครับ"
"ออ มีครับ ผมเอาวิสกี้มาฝากพวกคุณ ๓ ขวดเปนวิสกี้ตางประเทศยี่หอชั้นเยี่ยม ซึ่งเหลา
อยางนี้คนกินไมตองซื้อ และคนซื้อก็ไมไดกิน"
เสี่ยหงวนหัวเราะชอบใจ
"จริงซีครับ คนซือ้ ก็ซอ้ื ไปเปนของกํานันผูใ หญหรือผูท เ่ี ปนประโยชนแกเขา ทานอธิบดีพูด
เขาที คนซื้อไมไดกิน คนกินไมไดซื้อ"
นิกรพูดเสริมขึน้ "คนซื้อไมไดใช คนใชก็ไมร"ู
ทุกคนหันมามองดู พ.อ.นิกรเปนตาเดียว ทานอธิบดียิ้มนอยยิ้มใหญ
"คุณหมายความวากระไรครับคุณนิกร"
"โลงผียังไงละครับทานอธิบดี"

เสียงหัวเราะดังขึน้ อยางครืน้ เครง พ.อ.พล พัชราภรณ ประนมมือไวระหวางอก แลวกลาว
กับทานอธิบดีอยางนอบนอม
"เชิญขึน้ ไปบนตึก ไปคุยกันในหองรับแขกเถอะครับ ทานอธิบดีคงไมรังเกียจ ทีพ่ วกเราจะ
ตอนรับทานอธิบดีอยางกันเอง"
"ออ ไมรังเกียจครับคุณพล ผมกลับรูสึกเปนเกียรติอยางยิ่ง"
เจาคุณปจจนึกฯ วา "เราเตรียมเหลาและกับแกลมไวเลี้ยงคุณแลว เพราะคุณมาหาเราในเวลา
ที่พวกเรากินเหลากัน"
อธิบดีกรมการพืชยกมือไหวเจาคุณปจจนึกฯ ทันที
"ขอบพระคุณครับใตเทา ผมขอฝากตัวเปนลูกหลานของใตเทาคนหนึ่งนะครับ ไดมารูจ กั
กับใตเทาและพวกคุณ ๆ เหลานี้ ทําใหผมสบายใจอยางไรชอบกล ถึงเพิ่งรูจักกันเพียงสองสามนาที
นี้ก็เหมือนกับวารูจักคุนเคยกันมานานแลว" พูดจบทานก็หันไปทางคนขับรถเกาแกของทาน "นาย
อูด ขนของทายรถขึ้นไปบนตึก"
จาคุณปจจนึกฯ กลืนน้ําลายเอื๊อก
คนรถของคุณชือ่ อะไรนะคุณอัษฎางค"
"ชือ่ อูด ครับ"
"วะ ไหงชื่อเดียวกับผม คุณแนะนําใหเขาเปลี่ยนชื่อใหมไมดีหรือ"
ทานอธิบดีเกือบจะหัวเราะออกมาดัง ๆ พ.อ. พัชราภรณผเู ปนเจาของบานเดินนําหนาพา
นายอัษฎางคกับคณะพรรคของเขา และเจาคุณปจจนึกฯ ขึ้นบันไดไปบนตึกเลี้ยวขวามือเขาไปใน
หองรับแขกอันกวางขวางหรูหรา ซึ่งหองรับแขกนี้โตกวาบานของคนจนมากมาก เพราะมีขนาด
กวาง ๕ เมตรยาว ๘ เมตร แตก็ยังเล็กกวาหองโถงมาก สี่สหายนั่งรวมกันบนโซฟาตัวใหญริมผนัง
ตึก เจาคุณปจจนึก ฯ กับทานอธิบดีทรุดตัวนัง่ บนเกาอีน้ วมคนละตัว ยังไมทันจะพูดคุยกัน
เจาแหวก็เขามาทางประตูหองโถงนําเครื่องดื่มมาเสิฟใหโดยทั่วกันแลวกลับออกไป
นายอูด ชายกลางคนเจาของรางผอมกะหรอง คนขับรถเกาแกของทานอธิบดีหอบหีบไม
ฉําฉาหีบหนึ่ง และหิว้ ขวดวิสกีต้ ราขาวรวม ๓ ขวดเดินเขามาในหอง หีบไมฉําฉามีขนาดกวางหนึ่ง
ฟุตและยาว ๓ ฟุต เขากมลงวางหีบและขวดเหลาลงขางประตูหองแลวถอยออกไปจากหอง
เพราะหมดหนาทีข่ องเขาแลว
ศาสตราจารยดเิ รกเริม่ สนทนากับทานอธิบดีทนั ที
"กรุณาบอกผมเถอะครับ วาทานอธิบดีมีเรื่องอะไรที่จะใหผมชวยเหลือ"
"ก็เรือ่ งตัก๊ แตนนะซีครับอาจารย อาจารยกับทุก ๆ ทานยอมทราบดีแลววา พวกเราชาวไร
ทางสระบุรีและลพบุรีกําลังเดือดรอนมาก เพราะตองสูญเสียพืชผลตาง ๆ ไปมากมาย โดยเฉพาะขาว
โพดและขาวกลาในนา พืชอื่น ๆ เสียหายเหมือนกันครับ แตไมมากนัก"
"ออไร ผมติดตามขาวตั๊กแตนในหนาหนังสือพิมพอยูเสมอ แตทางราชการก็แถลงวา

ตั๊กแตนบ็อมเบยโลกัสถูกปราบราบคาบไป เกือบหมดแลวนีค่ รับทานอธิบดี"
"ใชครับ ตั๊กแตนแขกที่อาจารยวาเราใชยาพนทําลายมันตายไปเกือบหมดแลว ทีเ่ หลืออยู
บางก็เพียงเล็กนอย และกําลังจะตายไปดวยฤทธิ์ยาที่มันไดรับ ตั๊กแตนตัวใดสูดควันพิษเขาไป
อวัยวะของมันจะเริ่มพิการและมันจะสืบพันธุอีกไมได มีชวี ติ อยูไ ดกไ็ มเกินครึง่ เดือน"
"แลวยังไงครับ"
ทานอธิบดียิ้มใหจอมนักวิทยาศาสตร
"แลวกรมการพืชก็ตองเผชิญกับปญหาเฉพาะหนาที่แกไมตกนะซีครับอาจารย ผมมาหา
อาจารยกเ็ พือ่ หวังทีจ่ ะใหอาจารยชว ยเหลือผม"
พูดจบนายอัษฎางคก็เปลี่ยนสายตามาที่ พ.อ.นิกร "คุณลองทายซิครับวาเรื่องอะไร"
นิกรขมวดคิว้ เขาหากันแลวพูดเบา ๆ
"ทานอธิบดีไมลงรอยกับแมยายกระมังครับ"
อธิบดีสะดุงเฮือกแลวหัวเราะกาก
"แมยายผมแกเทงทึงไปตั้ง ๒๐ กวาปแลว ผมไมไดมาขอความชวยเหลือเกีย่ วกับเรือ่ งครอบ
ครัวครับ" แลวนายอัษฎางคก็หันมายิ้มใหเสี่ยหงวน "อาเสี่ยคงพอจะเดาไดวาปญหาที่ผมแกไมตก
คืออะไร"
พ.อ. กิมหงวนพยักหนารับทราบ
"เกี่ยวกับรางกายของทานอธิบดีกระมังครับ ผมทายวาทานคงกลุมใจที่กําลังของทานลด
นอยถอยลงไปไมเหมือนเมือ่ หนุม ๆ เรือ่ งนีด้ เิ รกพอจะชวยทานครับ ดวยยาฉีดมหากําลังของเขา ผม
กําลังจะเรียนถามทานอธิบดีอยูทีเดียววาวันเสารที่ ๑๖ นี้ทีมฟุตบอลของเราจะมีทางชนะทีมฟุตบอล
มาเลเซียหรือไม และการฝกซอมเปนยังไงบางครับ ผมทราบวาทานอธิบดีจะเลนในตําแหนงศูนย
หนา แทนทีจ่ ะเลนตําแหนงเดิมคือฮาฟขวา"
อธิบดีอัษฎางคนัยนตาเหลือกและอาปากหวอ
"แลวกัน...." ทานอุทานเบา ๆ "อาเสีย่ เขาใจวาผมเปนนักฟุตบอลทีมชาติหรือนี"่
"อาว" เสี่ยหงวนอุทาน "ก็อัษฎางคนักฟุตบอลทีมชาติของเรานะ ไมใชทา นอธิบดีหรอก
หรือครับ"
นายอัษฎางคกลืนน้ําลายเอื๊อก
"ปูโธ...." แลวทานอธิบดีก็หัวเราะลั่น "ผมอายุ ๕๗ ขวบแลวนะครับ อัษฎางคนกั ฟุตบอล
ชือ่ ดังนะเขาเปนเด็กหนุม ผม....อัษฎางค ดุลยธรรม นัน่ .... อัษฎางค ปาณิกบุตร"
เจาคุณปจจนึกฯมองดูกมิ หงวนอยางขบขัน
"แกคิดวาคนแกขนาดอัษฎางคนี่ จะลงเลนฟุตบอลไหวหรืออายหงวน"
อาเสี่ยยิ้มแหงๆ
"ก็หลีไวถองอายุตั้ง ๖๐ ป ยังเลนตําแหนงศูนยหนาไดนค่ี รับ"

ทานอธิบดีพูดเสริมขึ้นดวยเสียงหัวเราะ
"นัน่ เขาเลนทุกวันครับ เขาเทรนอยูเ สมอ อายผมนะไมไหวแน อยาวาแตฟตุ บอลเลย เลนแบ
ตไมถึงครึ่งเกมยังยืนไมอยูตองใหเด็กๆ ชวยประคองออกจากคอรต"
นิกรหัวเราะหึๆ
"เด็กผูห ญิงหรือครับ"
"ผูชาย" ทานอธิบดีพูดเสียงดังฟงชัด "เรือ่ งอีหนูเล็กๆ ผมไมชอบ ผมแกเกินไปเสียแลว"
เจาคุณปจจนึก ฯ พูดสัพยอกอธิบดี
"เขาทํานอง เห็นไมงานเมือ่ ขวานบิน่ ใชไหม คุณอัษฎางค"
"ยิ่งกวานั้นอีกครับใตเทา อยางผมตองวา....เห็นไมงามเมือ่ มีแตดา มขวาน"
เสียงหัวเราะดังขึน้ ลัน่ หองรับแขก นายพลดิเรกมองดูหนาทานอธิบดีอยางขบขัน แลวพูด
พลางหัวเราะพลาง
"แลวตัวขวานหายไปไหนละครับทาน"
นายอัษฎางคหัวเราะชอบใจ
"มันก็สึกกรอนไปนะซีครับอาจารย วัย ๕๗ ขวบอยางผมจะไปเอาฮอรโมนทีไ่ หนอีก เมือ่
ปกลายผมเคยเตะปบเปลาไดไกลถึง ๖ เมตร มาปนี้ตรากตรําทํางานมากเกินไปลองเตะปบเปลาดูเมื่อ
อาทิตยที่แลวมา โอย....แยครับ"
"เตะไดไกลสักแคไหนครับทาน" พ.อ. พลถามยิ้มๆ
ทานอธิบดีทําหนาละหอย
"ฟุตเดียว เมียผมเขาหัวเราะเสียทองคัดทองแข็งแลวก็สมน้ําหนาผมที่หมดฤทธิ์" พูดจบก็
หันมายิ้มใหเจาคุณปจจนึกฯ "ใตเทาละครับ สุขภาพเปนยังไงครับ เทาที่ผมสังเกตดูก็รูสึกวาใตเทา
ยังแข็งแรงอยู"
ทานเจาคุณถอนหายใจเฮือก
"ทามันดีแตทีมันเหลวคุณอัษฎางค หมูนี้ผมมักจะวิงเวียนศีรษะเปนลมบอยๆ"
"ออ-ประทานโทษนะครับ ใตเทาเคยซอมเตะปบเปลาบางไหมครับ"
"เคยครับเมือ่ สองสามวันนีเ้ อง ผมเตะเสียเต็มเหนี่ยวคิดวาปบเปลา แตอา ยหงวนมันแอบเอา
กอนหินใสไวในปบขาผมแทบหัก ผมโกรธจนบอกไมถูกเอาปนไลยิงอายหงวนรอบบาน"
สี่สหายกับทานอธิบดีหัวเราะลั่น นายอัษฎางคยอมรับวาทานสดชื่นเปนสุขใจมากที่ทานได
มารูจ กั และสนทนากับสามสหายและทานเจาคุณปจจนึกฯ ซึ่งทุกคนลวนแตมีอารมณขันดวยกันทั้ง
นัน้
ทานอธิบดียกแกวน้ําผลสมแชเย็นขึ้นดื่มเกือบครึ่งแกวแลววางแกวลงบนโตะเบื้องหนาของ
ทาน ตอจากนั้นทานก็กลาวกับศาสตราจารยดิเรกอยางเปนงานเปนการ
"อาจารยครับ ผมจะพูดเรือ่ งงานกับอาจารยเสียกอนนะครับ แลวเราคอยคุยกัน"

"ออไร ออไร มีอะไรวามาเลยครับ ปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นแกกรมการพืชและทานแกไม
ตกคืออะไรครับ"
นายอัษฎางคเมมปากแนน
"ผมหมายถึงตั๊กแตนแบบใหมครับ"
"ตัก๊ แตน...." นายพลดิเรกคราง
"ออไร เอย....ครับ ตัก๊ แตนครับ เปนตัก๊ แตนทีม่ ถี น่ิ กําเนิดในประเทศอินเดีย"
"ตัก๊ แตนแขก" พ.อ. นิกรอุทานขึน้ ดังๆ
ทานอธิบดีเปลี่ยนสายตามาที่นิกร
"ถูกแลวครับ มันคือตัก๊ แตนแบบใหมทส่ี ดุ ของอินเดีย"
"ชือ่ อะไรคุณทราบไหม" ทานเจาคุณถาม
"เลขานุการสถานเอกอัตรราชฑูตอินเดีย เขาบอกผมวาตัก๊ แตนแบบนี้ พวกชาวไรอนิ เดีย
เรียกมันวา....อา....ตักกะแตนาครับใตเทา"
เจาคุณปจจนึกฯ พยักหนารับทราบ
"ชือ่ ชอบกล ตักกะแตนา ฟงดูเหมือนตัก๊ แตน"
นายพลดิเรกยิ้มใหพอตาของเขา
"โน-ไมใชอยางนั้นคุณพอ คําวาตักกะแตนาเปนภาษาฮินดูโบราณแปลวา ปศาจนรกครับ"
พูดจบศาสตราจารยดิเรกก็กลาวถามนายอัษฎางค
"ทานอธิบดีโปรดเลารายละเอียดใหเราฟงหนอยซีครับ ตักกะแตนาเกิดขึน้ เมือ่ ไร และทํา
ความเสียหายใหพวกชาวไรสระบุรีมากนอยเพียงใด ทางกรมการพืชไดทําการปราบปรามมันบาง
หรือยัง"
นายอัษฎางค นัง่ ชะโงกตัวออกมาพนเกาอีน้ วมตัวนัน้ สายตาที่มองดูนายพลดิเรกแสดง
ความเคารพนับถือในวิชาความรูของนายแพทยหนุม
"ตักกะแตนาฝูงหนึง่ นับจํานวนหมืน่ ตัว ไดลงกินไรขา วโพดของชาวไรคนหนึง่ เมือ่ ตอน
บายวันที่ ๒๘ ตุลาคม ครับ"
เสี่ยหงวนกลาวถามอยางนอบนอม
"ลงไรขา วโพดหรือครับ"
"ครับ มันชอบขาวโพดมาก"
"ขาวโพดคัว่ หรือขาวโพดตนครับ" อาเสี่ยซักตอไป
นายอัษฎางคยิ้มแหง
"ขาวโพดดิบครับ ฝกของมันยังติดอยูกับลําตน"
กิมหงวนหันมาถามนิกร
"ขาวโพดตนมันเปนยังไงวะ"

"โธ-อายเซอ ตนเทาหอกเก็บดอกเอามาขายยังไงละ"
"ออ รูจักแลว"
อธิบดีกรมการพืชเลาใหนายพลดิเรกฟงตอไป
"ชั่วเวลาประมาณ ๑๐ นาที่ ขาวโพดประมาณ ๒๐ ไร ไมมีอะไรเหลือเลยครับอาจารย
ตัก๊ แตนพวกนีห้ วิ โซมาก มันกินเม็ดขาวโพด, ซังขาวโพด, ใบและตนขาวโพดจนเกลี้ยว ตนไมเล็กๆ
แถวไรขา วโพด มันก็กินหมด ตอมาวันรุง ขึน้ ตักกะแตนนา ลงกินขาวในนาของผูใหญคนหนึ่ง ขาว
กําลังแตกรวงเต็มที่ ราว ๓๐ ไร วอดวายหมดครับ"
ดร. ดิเรกจุป ากเบาๆ
"หมายความวา มันกินเมล็ดขาว ใบขาวและตนขาวดวย"
"ครับ-ผูใหญบาน ระดมลูกบานสังหารตักกะแตนนา ชวยกันเอาไมฟาดมัน บางก็จุดคบไฟ
เผามัน แตวา ....อาจารยครับ ทีอ่ าจารยวา ตักกะแตนนาแปลวาปศาจนรกนัน้ เปนความจริงเชียวครับ
มันอยูยงคงกระพันอยางไมนาเชื่อ ทุบตีมันอยางไรก็ไมตาย เอาไฟเผาก็ไมไหม มันบินหนีไปหมด มิ
หนําซ้ํายังชวยกันหามตัวที่บาดเจ็บเอาไปดวย พรรคพวกของผูใหญบานถูกตั๊กแตน ตักกะแตนากัด
บาดเจ็บไปตามกัน เปนตัก๊ แตนทีด่ รุ า ยมากครับ
นิกรเบิกตากวางแลวกลาวกับเพื่อนของเขา
"เอ-เรือ่ งนีส้ นุกโวย ตืน่ เตนดีนห่ี วา"
ศาสตราจารยดเิ รกโบกมือหามนิกรใหหยุดพูด เขาปลอยใหนายอัษฎางคจุดบุหรี่สูบเสีย
กอนจึงซักทาน
"ทางกรมการจังหวัดเขาก็รายงานเรือ่ งตัก๊ แตนรายใหมนใ้ี หทา นทราบใชไหมครับ"
"ครับ เขาโทรเลขดวนมาถึงผม เลารายละเอียดใหฟง ขอใหผมรีบสงเจาหนาทีไ่ ปปราบโดย
เร็ว ผมพาหัวหนากองปราบตัก๊ แตน และเจาหนาทีผ่ เู ชีย่ วชาญการปราบตัก้ แตนอีกหลายคนพรอม
ดวย ยาพนฆาตัก๊ แตน เดินทางไปสระบุรโี ดยดวน ตัก๊ แตนจังหวัดกับผูว า ราชการประจําจังหวัด...."
"เดีย๋ ว ๆ ๆ คุณอัษฎางค "เจาคุณปจจนึกฯ พูดขัดขึ้น "ตัก๊ แตนจังหวัดนะเปนคนหรือครับ"
นายอัษฎางคเผลอตัวหัวเราะออกมาจนสําลักควันบุหรี่
"คนครับใตเทา เปนตําแหนงใหมทก่ี รมตัง้ ขึน้ เราสงตัก๊ แตนจังหวัดไปประจําตามจังหวัดที่
มีการทําไร และทํานาจังหวัดละสองคนครับ คือตัก๊ แตนจังหวัดซึง่ เปนขาราชการชัน้ โท และผูชวย
ตัก๊ แตนจังหวัดซึง่ เปนชัน้ ตรี มีหนาทีป่ ราบตัก๊ แตนโดยเฉพาะ แตละคนมีความชํานาญในเรือ่ ง
ตัก๊ แตนมาก ผมกับพวกที่ไปกับผมพรอมดวยตั๊กแตนจังหวัดสระบุรี และผูชวยไดเดินทางติดตามตัก
กะแตนาทันที"
"ออไร ทานทํางานรวดเร็วดีนค่ี รับ แตตก๊ั แตนมันมีปก บินได ทานอธิบดีตดิ ตามมันไดอยาง
ไร"
อธิบดีกรมการพืชยิ้มแปน

"ก็ผมเรียนใหทราบแลววา ตัก๊ แตนจังหวัดเขาเกงมากในเรือ่ งนีเ้ รียกวา เอกสเปทเชียวครับ
พอพบผืนนาที่ตั๊กแตนลงกินเขาก็ทราบวาตักกะแตนาเคลื่อนยายกําลังไปทางไหน ตัก๊ แตนจังหวัด
เขาสามารถไดยินเสียงตั๊กแตนบินหึ่ง ๆ ในระยะทางตั้ง ๑๐ ไมลเชียวครับ"
"โอ-เกงมากทานอธิบดี แลวยังไงครับ"
"พวกเราไปพบฝูงตักกะแตนากําลังลงกินขาวโพด และพืชผักที่ไร ของขาราชการบํานาญ
คนหนึง่ ครับ อยูลึกจากถนนมิตรภาพราว ๓ ไมล ผมสั่งใหเจาหนาที่แยกยายกันพนยาทําลายมัน
ทันที
"แลวผลที่ไดรับ...." นายพลดิเรกซักอยางสนใจ
ทานอธิบดียักไหล พรอมกับแบมือทั้งสองขาง
"มันไมตายครับ ควันพิษที่เคยสังหารตั๊กแตนบ็อมเบยโลกัสไมมีความหมายสําหรับตั๊กแตน
พันธุ ตักกะแตนาเลย ระหวางที่เราพนควันใสมัน มันขยับปกรองเพลงกันอยางสนุกสนาน หลายตัว
ชูคอขึน้ สูดควันเขาปอดเหมือนกับวามันสูดเฮโรอีน บางตัวก็กระโดดโลดเตนหกคะเมนตีลังกา เยาะ
เยยลอเลียนพวกเรา ในที่สุดตั๊กแตนกลุมหนึ่งไดบินเขามาโจมตีพวกเราอยางอุตลุด เราใชกิ่งไมฟาด
มันก็ไมไดผล ตัก๊ แตนจังหวัดใชปน พกยิงตัก๊ แตนตายหนึง่ ตัวครับ พอดีมเี ครือ่ งบินไอพนของ
กองทัพอากาศบินผานมาในระยะต่ํา พวกตั๊กแตนตักกะแตนาคงจะตกใจเสียงเครื่องยนตไอพนก็พา
กันบินหนีไปทางปาทึบของดงพญาเย็น"
เมื่อนายอัษฎางคเลาจบ สี่สหายก็หันมามองดูหนากันคลายกับจะถามกันวา เรือ่ งตัก๊ แตนที่
ทานอธิบดีเลาใหฟง นีค้ วรจะเชือ่ ดีหรือไมเชือ่ ดี ศาสตราจารยดิเรกพยักหนาเปนความหมายวาควร
เชือ่ ถือได เพราะผูเ ลาเปนขาราชการพลเรือนชัน้ พิเศษ มีตําแหนงถึงอธิบดี และสําเร็จการศึกษามา
จากตางประเทศ
พ.อ. กิมหงวนอดรนทนไมได ก็ยกมือไหวทานอธิบดีแลวกลาววา
"ประทานโทษนะครับทานอธิบดี ทีท่ า นเลาเรือ่ งตัก๊ แตนตักกะแตนาใหพวกเราฟงนะ เปน
ประสบการณลวนๆโดยไมมีการตอเติมเลยใชไหมครับ"
นายอัษฎางคหยุดยิ้มทันที
"ดวยเกียรติของผมครับ รับรองวาเรือ่ งนีเ้ ปนความจริงรอยเปอรเซนตเต็ม"
อาเสีย่ หัวเราะ
"ทานอธิบดีเปนนักประพันธหรือเปลาครับ"
"ออ-เปลาครับ"
"ผมอดสงสัยไมได" กิมหงวนพูดยิ้มๆ "ตัก๊ แตนนะตัวมันนิดเดียวลูกนองของทานเอาปน
พกยิงมันตายก็รูสึกวา ตัก๊ แตนจังหวัดสระบุรเี ปนมือปนทีย่ งิ แมนทีส่ ดุ "
ทานอธิบดีหวั เราะเบาๆ
"ผมเอาตั๊กแตนที่ถูกยิงตายมาดวยครับ โนน-มันอยูในหีบไมฉําฉาในนั้นที่วางอยูขางขวด

เหลาริมประตู" พูดจบนายอัษฎางคก็ลุกขึ้นเดินไปที่ประตูดานหนาหองรับแขก กมลงอุมหีบไม
ฉําฉาขนาด ๑ X ๑ X ๓ ฟุต ขึ้นมาจากพื้น แลวพามาวางบนโตะรับแขก
"โอโฮ" นิกรอุทาน "ตั๊กแตนตัวเดียวทําไมทานเอาหีบใบเกือบเทาโลงผีใสมาละครับ"
นายอัษฎางคตอบนิกรทันที
"คุณอยาแปลกใจถาผมจะบอกคุณวา ตักกะแตนาเปนตั๊กแตนยักษมีขนาดใหญเต็มหีบใบนี้
เชิญมายืนดูใกล ๆ ซีครับผมจะเปดใหดู สัตวแพทยที่สระบุรีเขาฉีดยากันเนามาใหเรียบรอย มันถูก
ยิงตายเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคมนะครับ ผมเอาศพมันมาเพื่อวิจัยและหาทางทําลายมัน แตกจ็ นปญญาจึง
ตองมาหาอาจารยดเิ รก"
สี่สหายและเจาคุณปจจนึก ๆ ตางลุกขึ้นเขามาหอมลอมโตะสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัวนั้น ทาน
อธิบดีกรมการพืชเปดฝาหีบขึ้นหีบใบนี้ชางไมที่สระบุรีไดตอใหดวยฝมือประณีต ฝาตอนบน
มีบานพับเปดออกไดเต็มแผน
เมือ่ นายอัษฎางคเปดฝาหีบออก สี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯก็ยืนตะลึงลืมตาโพลงไปตามกัน
ภาพที่ปรากฏอยูในหีบนั้นมันไมนาจะเปนไปได ตักกะแตนาคือตัก๊ แตนยักษ ตัวโตเทาแมว และมี
ความยาวประมาณ ๓ ฟุต
"ไอยา" กิมหงวนรองลัน่ "ตัวอะไรครับทานอธิบดี"
นายอัษฎางคหัวเราะเบาๆ
"ก็ตั๊กแตนตักกะแตนานะซิครับ"
อาเสี่ยกลืนน้ําลายเอื๊อก
"ทําไมมันใหญโตมโหฬารอยางนีล้ ะ ครับ มันควรจะเปนอีแรงหรือนกอินทรีมากกวา
ศาสตราจารยดเิ รกสนใจกับตัก๊ แตนนีเ้ ปนทีส่ ดุ เขาสอดมือทั้งสองเขาไปในหีบ ยกศพ
ตัก๊ แตนออกมาวางบนโตะขางหีบใบนัน้
"อูฮ ู-ผมคิดวาน้ําหนักตัวของมันคงไมต่ํากวาสามกิโล"
ทานอธิบดีอมยิ้ม
"ครับ ตัวมันใหญไมนา เชือ่ แลวดุเสียดวยซีครับอาจารย พอเงือ้ ไมจะตีมนั มันกระโจนเขา
กัดทันที ดูหนาตามันซีครับ มันก็ตก๊ั แตนเราดี ๆ นีเ่ อง
ดร. ดิเรกพยักหนาชาๆ
"นี่ใชไหมครับรอยกระสุนปน"
"ครับ มันถูกยิงที่ทองทะลุปก กวาจะตายดิ้นพั่บ ๆ อยูนาน ตัวที่ใหญกวานี่ยังมีครับ"
นิกรยกสวนหางของตั๊กแตนขึ้นแลวกมลงมองดู กิมหงวนกลาวถามทันที
"ตัวผูห รือตัวเมียโวย"
"ตัวผูว ะ กําลังรุน หนุม ดวย ทาทางบอกวาเปนตัก๊ แตนจิก๊ โก ชะ ชะ ดัดผมเสียดวย"
พลอดหัวเราะไมได เขามองดูเพือ่ นเกลอของเขาอยางขบขัน

"ไหนวะ ผมตัก๊ แตน"
"ไมมหี รอก กันพูดสงเดชเรือ่ ยเปอ ยไปยังงัน้ เอง ตัก๊ แตนแบบนีน้ า กลัวโวย หนาตาเหมือน
ยักษ นัยนตาโปนเขีย้ วใหญเบอเริม่ ขายาวเหมือนอายหงวนปกสีน้ําตาลมีลายเปนทาง"
พลวา "หนามันคลาย ๆ คนปา ลําตัวอวนและสัน้ เหมือนเครือ่ งบินโกลป มาสเตอร"
เจาคุณปจจนึกฯ กลาวถามทานอธิบดีกรมการพืชดวยความสนใจ
"คุณทราบไหมวา ตัก๊ แตนตักกะแตนาแบบนีม้ นั เขามาในเมืองเราไดอยางไร
"ทราบครับใตเทา แผนกวิจยั เขาสืบรูม าวามันโดยสารเครือ่ งบินแอรอนิ เดียมาครับ"
"งัน้ เรอะ มาชัน้ ทีห่ นึง่ หรือชัน้ ทัศนาจรครับ" ทานเจาคุณซัก
"มิไดครับ มันเกาะปกและลําตัวเครื่องบินมา เราไดหลักฐานจากบริษัทการบินวา เที่ยวบิน
เที่ยวหนึ่งในเดือนกันยายน จากอินเดียมาเมืองเรา ตั๊กแตนตักกะแตนาไดเกาะปกและลําตัวเครื่องบิน
เดินทางมาประเทศไทย ประมาณ ๕๐ ตัวแลวมันก็มาสืบพันธุ ออกไขจนเปนตัว ตัก๊ แตนแบบนีแ้ พร
พันธุไดเร็วมากครับ"
ศาสตราจารยดิเรกยิ้มใหเสี่ยหงวนแลวกลาววา
"ชวยอุมศพตั๊กแตนตัวนี้ไปที่หองทดลองหนอยเถอะวะกันจะเอากลองจุลทรรศนสองดูมัน
"ไมตอ ง" อาเสี่ยตวาดลั่น "ตัวมันโตเกือบเทาชางยังจะตองใชกลองจุลทรรศนอกี เรอะ มอง
ดวยตาเปลาก็เห็นถนัดโวย"
"ออไร ออไร"
สี่สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ พิจารณาดูศพตั๊กแตนยักษอีกสักครู ก็กลับมานั่งบนโซฟาตัว
ใหญซง่ึ เจาคุณปจจนึก ฯ นัง่ อยูด ว ย ทานอธิบดีอมุ ตัก๊ แตนตักกะแตนาขึน้ มาจากโตะ ใสไว
ในหีบไมฉําฉาตามเดิม แลวถอยไปนั่งบนเกาอี้นวม
"อาจารยและทุก ๆ ทานจํารูปรางลักษณะมันไดดีแลวนะครับ
ดร. ดิเรกยิ้มใหทานอธิบดี
"ออไร แตวาผมอยากจะขอยืมไวเพื่อผมจะไดวิจัยมันอยางละเอียดถี่ถวน ผมแปลกใจมาก
ครับที่มันทนควันพิษได"
"ไดครับ อาจารยเอาไวเถอะครับ เทาทีผ่ มทราบจากรายงานของตัก๊ แตนจังหวัด ตัก๊ แตนตัก
กะแตนาออกลูกออกหลานไดเร็วมาก มันวางไขไวตามตนไมใหญ ๆ ในดงพญาเย็นไมกี่วันก็กลาย
เปนตัว จํานวนฝูงตั๊กกะแตนาเพิ่มพูนขึ้น และเราไมสามารถจะปราบมันได ผมคิดวาอาจารยกบั
คณะเทานั้นแหละครับ ที่จะกรุณาปราบตั๊กแตนยักษใหราบคาบไป ขืนปลอยไวพืชผลของกสิกรจะ
เสียหายหมด จุดประสงคของผมทีม่ าหาอาจารยกเ็ รือ่ งนีแ้ หละครับ"
นายพลดิเรกไมรับคําและไมปฏิเสธ
"ขอผมดูไขหนอยซี่"
ทานอธิบดีนยั นตาเหลือก

"ไขใครครับอาจารย"
นายพลดิเรกชักฉิว
"ก็ไขตั๊กแตนนะซีครับ เรากําลังพูดถึงเรื่องตั๊กแตนทานจะใหผมไปดูไขอะไร"
นายอัษฎางคถอนหายใจโลงอก
"ออ-ไขตก๊ั แตนตักกะแตนาหรือครับ ผมเสียใจครับที่ผมไมไดมาแมแตใบเดียวไดแตตัวมัน
มาเพียงตัวเดียวเทานัน้ "
ศาสตราจารยดเิ รกหัวเราะหึ ๆ
"เอาละครับ ขอเวลาใหผมสักสองวันเพื่อคิดหาทางทําลายตั๊กแตนพันธุนี้ - เมือ่ ควันพิษ
สําหรับฆาตัก๊ แตน ใชไมไดผลผมก็จะใชวิธีอื่น วิธีสังหารแมลงมีอีกเยอะแยะครับทานอธิบดีตอง
การอยางไหน เอาใหตายคาที่หรือชักดิ้นชักงอน้ําลายฟูมปากเปนชั่วโมงแลวขาดใจตาย หรือจะให
มันกลับไปตายรัง ผมทําไดทั้งนั้น"
"สําหรับอาจารย ผมเชื่อครับวาอาจารยสามารถทําไดทุกสิ่งทุกอยาง อา-เปนอันวาอาจารย
กับคณะตกลงชวยกรมการพืชปราบตั๊กแตนตักกะแตนาฝูงนี้หรือครับ"
"ออไร ผมจะชวย พวกเราจะออกเดินทางไปสระบุรีวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน เดือนนี้ ทาน
อธิบดีโทรเลขติดตอกับตักแตนจังหวัดไวเสียดวย เพือ่ เขาจะไดคอยตอนรับใหความสะดวกพวกเรา
เราจะไปกัน ๕ คนครับ แลวก็คนขับรถซึ่งเปนคนใชของเราดวยอีกคนหนึ่ง"
โอ ขอบพระคุณมากครับอาจารย และขอขอบคุณคณะของอาจารยทุก ๆ ทานครับ อาจารย
จะตองการใหกรมชวยเหลืออะไรบางหรือตองการยานพาหนะขาวของเครือ่ งใชอยางใด กรุณาบอก
ผมเถอะครับ พรุง นีผ้ มจะเตรียมหาไวใหพรอม"
นายพลดิเรกสั่นศีระษะ
"โน-ผมไมรบกวนทานอธิบดีหรอก"
นายอัษฎางคยิ้มใหสามสหาย
"แลวพวกคุณละครับ ตองการอะไรบอกผมนะครับ"
นิกรวา "ผมอยากจะไดชางสัก ๖ ตัวหรือ ๖ เชือก ทานอธิบดีชวยหาใหไดไหมครับ"
ทานอธิบดีทําหนาชอบกล
"เอามาทําไมครับชาง"
"อาว ก็เอาไปปราบตัก๊ แตนนะซีครับ อยางทีโ่ บราณเขาวาขีช่ า งจับตัก๊ แตน พอเห็นชางถาย
อุจจาระก็เลยถายอุจจาระตามชางบาง"
นายอัษฎางคหัวเราะกาก กอนทีใ่ ครจะพูดอะไรอีก เจาแหวก็เดินนําหนาพาสาวใชรูปสวย
๒ คน เขามาในหองรับแขกทางหองโถง ตางถือถาดใสวิสกี้โซดาและกับแกลมหลายอยาง พลบุยใบ
บอกเจาแหวและสาวใชของเขาใหจัดวางขาวของลงบนโตะรับแขกตัวใหญ ซึ่งอยูระหวางโซฟากับ
เกาอีน้ วม

ทานเจาคุณยิ้มใหอธิบดีกรมการพืชแลวกลาววา
"พวกเราเตรียมเหลาและกับแกลมไวตอนรับคุณ ขอใหถอื เปนกันเองนะครับคุณอัษฎางค
วันเสารนพ้ี วกเราตองไปดูคณ
ุ เลนฟุตบอลแน ๆ"
"วา...." ทานอธิบดีคราง "ผมไมไดเลนครับใตเทา แตบงั เอิญชือ่ ผมเหมือนกับนายอัษฎางค
นักฟุตบอลชือ่ ดังคนนัน้ เมื่อตอนกลางวันหัวหนากองจักจั่นและเพลี้ยก็มาถามผมวา วันเสารนผ้ี มจะ
ทําประตูสักสองประตูไดไหม ผมเลยไลตะเพิดออกจากหอง คนแกขนาดผมจะใหไปเลนฟุตบอล
กับเขาไหวหรือครับเจาคุณ"
เสียงหัวเราะดังขึน้ ลัน่ หองรับแขก สาวใชสองคนกับเจาแหวชวยกันหยิบขาวของในถาด
วางลงบนโตะ เมื่อเรียบรอยแลวสาวใชทั้งสองก็พากันเดินกมตัวออกไปทางหองโถง เจาแหวถือถาด
เงินใบใหญเดินไปที่โตะตั๊กแตนยักษแลวหยุดยืนมองดู พอแลเห็นตัก๊ แตนตักกะแตนาอยูใ นหีบไม
ฉําฉาเจาแหวก็สะดุงสุดตัวแลวรองขึ้นดังๆ
"โอโฮ"
เสีย่ หงวนมองดูเจาแหวอยางขบขัน
"อะไรวะ"
เจาแหวทําหนาเหมือนกับจะรองไห
"รับประทานในหีบนีต่ วั อะไรครับ"
อาเสีย่ หัวเราะหึ ๆ
"ก็แกวาตัวอะไรละ"
"แฮะ แฮะ รับประทานบอกไมถูกครับ หนาตาคลายๆตัก๊ แตนแตตวั มันใหญโตยังกะตะเข"
เจาคุณปจจนึก ฯ กลาวขึ้นทันที
"อายเซอ นี่แหละตั๊กแตนยักษพันธุตักกะแตนา"
เจาแหวเผลอตัวพูดเสียงแขกออกมาดัง ๆ
"โอ-ตั๊กกะแตนนา อีนต้ี วั ใหญมก่ั มากคะรับ"
พลยกมือชี้หนาเจาแหว
"ทะลึ่งแลว ไป-ออกไปได อีกสองวันพวกเราจะไปไรสระบุรีปราบตั๊กแตนยักษแบบนี้และ
จะพาแกไปดวย"
เจาแหวอมยิม้
"ดีครับ รบกับตัก๊ แตนผมชอบ" แลวเจาแหวก็เดินกมตัวออกไปจากหองรับแขก
มิตรภาพระหวางคณะพรรคสี่สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ และทานอธิบดีเริม่ ตนเมือ่ รวมดืม่
เหลากันเปนครัง้ แรก ปรากฏวานายอัษฎางคเปนดื่มคอเหล็กคนหนึ่ง ทานดื่มเหลาไดเกงพอ ๆ
กับกิมหงวนของเรา การรวมวงดืม่ เหลากันทําใหรกั ใครกนั อยางรวดเร็ว ศาสตราจารยดเิ รกรับรองวา
เขากับคณะของเขาจะปราบตั๊กแตนแขกรายนี้เองซึ่งคงจะไมยากลําบากอะไรนัก

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๖
หนังสือพิมพฉบับเชาวันนั้นไดเสนอขาวอยางครึกโครมเกี่ยวกับตั๊กแตนทําลายพืชพันธุ
ใหมที่มีชื่อวา "ตักกะแตนา" เปนภาษาฮินดูโบราณแปลวาปศาจนรก หนังสือพิมพลงภาพถาย
ตั๊กแตนยักษ และภาพถายคณะพรรคสี่สหายของเราดวย เสนอรายละเอียดถึงความพินาศของไรนา
ในเขตจังหวัดสระบุรี ซึ่งตั๊กแตนแขกรายใหมนี้กัดกินเสียหายไปนับพันไรแลวเปนตั๊กแตนที่อยูยง
คงทนเปลือกแข็งทุบตีไมใครตาย ถูกไฟก็ไมไหม นอกจากนี้ยังดุรายกัดพวกชาวไร และเจาหนาที่
ของกรมการพืช น้ํายาที่ใชพนทําลายมันนั้นทําอะไรไมได ดวยเหตุน้ี นายอัษฎางค ดุลยธรรม อธิบดี
กรมการพืชจึงติดตอกับนายพลศาสตราจารยดเิ รก ณรงคฤทธิ์ จอมนักวิทยาศาสตรและนายแพทยผู
ยิ่งใหญใหชวยปราบตั๊กแตน "ตักกะแตนา" ซึ่งนายพลดิเรกกับคณะของเขา ไดออกเดินทางไป
สระบุรตี อนเชาวันนีพ้ รอมดวยเครือ่ งมือเครือ่ งใชในการทําลายตัก๊ แตนแขก ผูว า ราชการจังหวัด
สระบุรี พรอมดวยตัก๊ แตนจังหวัด ตัก๊ แตนอําเภอ และสัตวแพทยประจําจังหวัด จะคอยตอนรับนาย
พลดิเรกกับคณะอยูที่นั่น จึงเปนอันหวังไดวาตั๊กแตนยักษพันธุนี้คงจะถูกปราบปรามสูญสิ้นไป ดวย
ความสามารถของจอมนักวิทยาศาสตรผูนี้
บายวันนัน้ เอง
เวลา ๑๔.๐๐ น.เศษ ขบวนปราบตั๊กแตนซึ่งมีรถจี๊ปวิลลี่ยคันหนึ่งแลนนําหนา ติดตามดวย
รถจีป๊ แลนดโรเวอรและรถตรวจการของกรมการพืชอีกคันหนึง่ กําลังมุงตรงมายังไรขาวโพดแหง
หนึง่ ซึ่งมีขาววาฝูงตั๊กแตนตักกะแตนานับแสนไดลงกินเมื่อตอนสายวันนี้ ทําใหขา วโพดเกือบ ๓๐
ไรกลายเปนผืนแผนดินอันเตียนโลงเวิ้งวางกวางขวางมันกินจนกระทั่งใบ และลําตนตนไมใหญ
นอยบริเวณไรขา วโพดใบโกรนหมดเหลือแตกง่ิ
คณะพรรคสี่สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ นั่งอยูในรถจี๊ปวิลลี่ยคันหนา สวนเจาแหวขับรถจีป๊
แลนดโรเวอรติดตามมาในรถเต็มไปดวยเครือ่ งมือเครือ่ งใชในการปราบตัก๊ แตน รถตรวจการคันทาย
ขบวนมีตก๊ั แตนจังหวัด และเจาหนาที่ของกรมการพืชอีกสองสามคน ตัก๊ แตนจังหวัดเปนขาราชการ
ชั้นโทในวัยกลางคนอายุ ๔๐ เศษ รูปรางผอมบางหนาตาคลาย ๆ ตัก๊ แตนตําขาวทัง้ นี้ เพราะเขาทํา
งานขลุกอยูกับตั๊กแตนมาหลายปแลว เขาชือ่ นายทํานุ นิรทรัพย รับราชการมาดวยความซื่อสัตย
สุจริตเพราะตําแหนงหนาทีข่ องเขาไมมที างทีจ่ ะกอบโกยเงินเขากระเปานัน่ เอง ตัก๊ แตนจังหวัดคนนี้
เปนคนชางพูดชางคุย ถามอะไรนิดเดียวเขาจะตองอธิบายเปนคุง เปนแคว แบบน้าํ ทวมทุง หรือบา
น้ําลาย แตสปอรทและใจดีมาก ชอบเลี้ยงเหลาลูกนอง เงินไมมีก็จํานําจําจองหาเงินมาเลี้ยงเหลาผูใต
บังคับบัญชาหรือเพือ่ นขาราชการ ทํานุจงึ เปนขาราชการสําคัญคนหนึง่ ของจังหวัดนี้
รถยนตทง้ั สามคันแลนมาตามทางเกวียนอันขรุขระ บางแหงก็เปนหลุมเปนบอ ทุกคนถูกรถ
ฟดสะบักสะบอมไปตามกัน ในที่สุดขบวนปราบตั๊กแตนตักกะแตนาก็มาถึงไรพืชแหงนี้ พ.อ. พล

พัชราภรณ ขับรถเขาไปในเขตไร รถทัง้ สองคันติดตามมาดวย ทุกคนตืน่ เตนไปตามกันเมือ่ มองแล
เห็นไรขา วโพดกลายเปนทีร่ าบเหลือตนขาวโพดพอสังเกตไดเพียงไมกต่ี น
ทางทิศตะวันออกของไรขา วโพดเปนไรปอและนุน ซึ่งตั๊กแตนไมไดรบกวน บานพักแบบ
โรงนาทั้งสองหลังสงบเงียบ ทุกคนพากันลงจากรถ นายทํานุเดินนําหนาพาเสมียนในบังคับบัญชา
ของเขา ๒ คน และคนขับรถตรวจการอีกคนหนึ่งเขามาหาคณะสี่สหายกับเจาคุณปจจนึก ๆ และเจา
แหว นายทํานุแตงเครือ่ งแบบตรวจการมีขดี ใหญบนอินทธนูผา ขางละ ๒ ขีด สวมหมวกแกปเรียบ
รอย
"มีอะไรที่อาจารยจะใชผม โปรดบัญชามาเถอะครับ" เขากลาวกับนายพลดิเรกอยาง
นอบนอม
"แทงคิว ยังกอนคุณตัก๊ แตน"
นายทํานุทําคอยนแลวหัวเราะ
"กรุณาเรียกผมวาตัก๊ แตนจังหวัดหรือเรียกชือ่ ผมเถอะครับอาจารย เรียกตัก๊ แตนเฉย ๆ ฟงดู
ชอบกล แฮะ แฮะ อาจารยดสู คิ รับ มันกินไรขาวโพดเสียเตียนโลงไปเลย"
นิกรหัวเราะกาก กลาวกับตั๊กแตนจังหวัดทันที
"คําวาเตียนโลงอยาพยายามพูดอีกเลยนะคุณทํานุ พอตาผมทานไมชอบฟง คุณก็ทราบแลว
วาศีรษะทานอัตคัตผม"
ตัก๊ แตนจังหวัดใจหายวาบ เขามองดูทา นเจาคุณปจจนึก ๆ แลวยกมือวันทยหัตยกระทํา
ความเคารพทาน
"ไดโปรดเถอะครับใตเทา กระผมไมไดมเี จตนาจริง ๆ"
เจาคุณฝนยิม้
"ถารักจะคบกันคุณควรจะพูดวา ตั๊กแตนมันกินขาวโพดเสียไมมีเหลือ อยางนีน้ า ฟงหนอย
พูดวามันกินเสียเตียนโลงหรือกินเสียโกรน ผมฟงแลวก็ชักไมใครชอบหนาคุณ แตเมือ่ คุณไมมี
เจตนาก็ไมเปนไร"
นายพลดิเรกกลาวกับเพื่อนเกลอของเขา
"ไปตรวจดูใหทว่ั บริเวณไรขา วโพดเถอะพวกเรา บางทีเราอาจจะพบตัก๊ แตนตักกะแตนา
เหลืออยูบ า ง สัตวทุกชนิดมักจะแยงกันกินอาหารแลวก็เกิดตอสูกันขึ้น ตัวที่ไดรับบาดเจ็บก็ไปไม
ไหว"
เสีย่ หงวนเห็นพองดวย
"จริงโวย เราจะไดสอบสวนปากคํามัน ขูบังคับมันบอกวาพวกมันพักอาศัยอยูที่ไหน เพือ่
เราจะไดติดตามไปทําลายฆาใหหมดสิ้น เอ-- ไรนี้ทําไมมันเงียบและวังเวงอยางงี้โวย คลาย ๆ กับไร
รางไมมีผูคนอยูเลย เจาของไรนา จะออกมาตอนรับพวกเรา เราเอารถยนตมาตัง้ สามคันเขาควรจะรูว า
พวกเรามาชวยเหลือเขาเปนทางราชการ"

ตัก๊ แตนจังหวัดพูดเสริมขึน้
"พวกเจาของไรอาจจะหลบหนีไปอยูบนเขาหมดแลว ก็ไดครับอาเสี่ย ตัก๊ แตนพันธุน ม้ี นั ดุ
รายมาก ขณะที่มันลงกินพืชตามไร ถามันเห็นมันจะพากันบินเขารุมลอมทํารายคนทันที
กัดใครเขาก็เปนแผลครับ เขีย้ วมันใหญเหมือนเขีย้ วหมา...เอย...สุนัขครับไมใชหมาผมพูดผิดไป"
ศาสตราจารยดิเรกเดินนําหนาพาทุกคนบุกเขาไปกลางไรขาวโพด ซึ่งบางแหงมีตนหญาคา
ขึ้นปกคลุมและฝูงตั๊กแตนแขกไมยอมกินหญาแมแตตนเดียว มันกินแตขาวโพดและตนไมเล็กๆ เทา
นัน้ สี่สหายกับเจาคุณปจจนึก ๆ แตงกายเหมือน ๆ กัน สวมกางเกงขาสั้น เชิ้ทตรวจการสีกากี สวม
ถุงยาวและรองเทาหุมสน ซึ่งเปนรองเทาผาใบพื้นยางสะดวกแกการบุกปา ทุกคนคาดเข็มขัดกระสุน
ปนพก และมีปนพกประจําตัวคนละ ๒ กระบอก ทีพ่ กปนมาก็เพือ่ ปองกันสัตวรา ยหรือพวกโจร ไม
ไดเอามายิงตัก๊ แตน
เมือ่ เดินมาเกือบสุดเขตไรทกุ คนก็หยุดชะงัก และหลายคนรองอุทานออกมาดวยความ
ตกใจ ในกอหญาคาอันหนาทึก โครงกระดูกมนุษยรวม ๕ ศพนอนตายอยูเ รียงรายในทาตาง ๆ กัน
แตศพเหลานี้ยัง มีเนือ้ หนังและเศษเสือ้ ผาติดอยูบ า ง แนละ ไมมปี ญ
 หาอะไรอีก เจาของไรกับพรรค
พวกของเขานัน่ เอง ทุกคนตองเสียชีวิต เพราะตั๊กแตนยักษพันธุ ตักกะแตนา
เจาแหวอกสัน่ ขวัญแขวนเสนผมตัง้ ชันใบหนาซีดเผือดเหมือนแผนกระดาษ เขากลาวกับ
พลดวยเสียงสั่นเครือ
"รับประทานรถเราทิ้งไวตั้งสามคันไมมีใครเฝา รับประทานใหผมไปเฝารถเถอะครับ"
พลควาแขนเจาแหวไว
"อยาปอดแหกนักอายแหว คนเหลานีเ้ พิง่ ตายไมหลอกแกหรอก แลวก็ขณะนี้ก็เปนเวลา
กลางวันแสก ๆ ผีหลอกกลางวันมีหรือวะ"
นายพลดิเรกมีสหี นาเครงขริมผิดปรกติ เขาพาเพือ่ นเกลอของเขากับเจาคุณปจจนึก ๆ เจา
แหวพรอมตัวตัก๊ แตนจังหวัดกับเสมียนแผนกตัก๊ แตนจังหวัดทัง้ สองคนเดินเขาไปทีศ่ พเหลานัน้ ทุก
คนเงียบกริบไมมีใครพูดอะไร สังเกตไดวา มีผหู ญิงคนหนึง่ ขางตัวศพมีกิ่งไมดุนใหญ ๆ และ
คบเพลิงที่ถูกไฟไหมหมดแลวตกอยู ศพทุกศพนาทุเรศ-กระดูกมีเนือ้ เหลือติดไวบางแหง เฉพาะใบ
หนาเนือ้ หนังหายไปหมด กลายเปนหัวกะโหลก
พลกลาวถามนายทํานุเบา ๆ
"คุณเขาใจวายังไงครับ คุณทํานุ"
ตัก๊ แตนจังหวัดทําหนาเหมือนกับจะรองไหเพราะความสมเพชเวทนาคนเหลานี้
"ก็เจาของไรกบั คนของเขานะซีครับ ทุกคนรวมมือกันทําลายตั๊กแตน หรือขับไลมันโดยใช
คบเพลิงและเอาไมฟาดมัน ตั๊กแตนมันโกรธก็กลุมรุมกันสังหารคนเหลานี้แลวก็กินเนื้อเสียดวย เสื้อ
ผาขาดวิ่นเกือบจะไมมีเหลือติดพันกาย"
นายพลดิเรกขบกรามกรอด เขามองดูหนานายทํานุแลวกลาววา

"ผมยอมบาปแนคุณตั๊กแตน"
"แฮะ แฮะ ผมชือ่ ทํานุครับ"
"ออไร แตผมเรียกตําแหนงคุณซึง่ เปนตัก๊ แตนจังหวัด อา--ผมจะฆาตัก๊ แตนตักกะแตนาฝูงนี้
ไมใหมเี หลือแมแตตวั เดียว แมวา ตัก๊ แตนผูห ญิง ตัก๊ แตนแก ๆ หรือทารกตัก๊ แตนทีเ่ พิง่ ออกจากไข
ผมก็จะฆามัน ลงมันฆาคนกินคนอยางนี้ เอาไวไมไดแน คราวแรกผมตั้งใจแตเพียงขับไลมันออกไป
จากประเทศเรา แตผมเปลี่ยนความคิดแลว ผมสงสัยเหลือเกิน ทานอธิบดีอาจจะเขาใจผิดหรือไดรบั
รายงานอยางผิดพลาด ตัก๊ แตนฝูงนี้ อาจจะมาจากประเทศคอมมิวนิสตก็ไดซึ่งเปนแผนการณทําลาย
พืชผลและชีวิตพี่นองชาวไทยของเรา"
"นั่นนะซีครับอาจารย ขืนปลอยไวถาอาจารยไมปราบ ก็ไมมีใครปราบมันได อีกไมชามัน
จะออกลูกหลานเพิ่มจํานวนขึ้นตามลําดับ แลวแยกยายกระจายกําลังกันไปทั่วประเทศ"
เจาคุณปจจนึก ๆ เห็นพองดวยตามความคิดเห็นของนายแพทยหนุม ทานมองดูนายพลดิ
เรกแลวพูดเสียงหนัก ๆ
"พอก็คิดอยางแกนี่แหละ คงเปนแผนคอมมิวนิสตสง ตัก๊ แตนพันธุน เ้ี ขามาบานเมืองของเรา
แตไหนแตไรมาไมเคยมีตก๊ั แตนตัวใหญ ๆ อยางนี้ ตัก๊ แตนในบานเราลวนแตตวั เล็ก ๆ และไมได
ทําลายพืชผล"
พ.อ. นิกรมองดูศพทั้ง ๕ ศพ แลวยกมือขวาขึ้นอุดจมูกกลาวกับพลเบา ๆ
"ชักเหม็นแลวโวย"
พลทําตาเขียวแลวเอ็ดตะโรลัน่
"เหม็นอะไรวะ คนเพิง่ ตายเมือ่ สองสามชัว่ โมงมานีเ่ อง"
"ก็กันไดกลิ่นเหม็นตุ ๆ นีห่ วา"
เจาคุณปจจนึก ๆ ยกมือขวากุมดามปนพกในซองปนขางของทานแลวพูดเสริมขึ้นอยางไม
พอใจ
"อายกร ขอเสียเถอะวะ อยาใหมีการยิงทิ้งกันในดงพญาเย็นนี่เลย ขณะนี้ก็ไมใชเวลาที่แก
จะพูดเลน ศพพีน่ อ งรวมชาติของเราทัง้ ๕ ศพนีน่ ะ เปนเรือ่ งเศรานะโวย ไมใชเรื่องตลกขบขัน"
ดร.ดิเรกกลาวกับทุก ๆ คนอยางเศราใจ
"ไปทีร่ ถเราเถอะ กันจะวิทยุรายงานไปใหกองตํารวจภูธรทราบ เขาจะไดมาชัณสูตรพลิก
ศพตามหนาทีข่ องเขา แลวกันจะติดตอกับฝูงบินนอยทีส่ องใหเขาสงเฮลิคอ ปเตอรมาคนหา
ตําแหนงของตั๊กแตนยักษ ถาเรารูว า มันลงไรใครหรือชุนนุมกันอยูท ไ่ี หน เราจะไดตดิ ตามไปฆามัน
ใหหมด"
นายพลดิเรกพาทุกคนยอนกลับไปที่รถ แตนิกรยังไมยอมไปมิหนําซ้ํายังฉุดแขนแจาแหว
ไวดว ย เจาแหวกําลังหวาดกลัวก็กลาวขึ้นเสียงสั่น ๆ
"รับประทานปลอยผมซีครับ บรรยากาศที่นี่มันสะบัดรอนสะบัดหนาวชอบกล ใหผมไปที่

รถเถอะครับ"
นิกรยิ้มแหง ๆ
"แกมองดูศพนั่น ศพผูช ายซึง่ คงจะเปนเจาของไรสวมสรอยคอเสนเบอเริม่ อยางนอยหนัก
ไมต่ํากวา ๕ บาท ผูกนาฬิกาขอมือเสียดวยซี แลวก็ศพผูห ญิงภรรยาของเขาแน ๆ คาดเข็มขัดนาควะ
มันเปนผลพลอยไดหรือลาภของเรา แกไปปลดมาจากศพหนอยซีวะแลวเรามาแบงกัน"
เจาแหวกลืนน้าํ ลายเอีอ๊ ก
"รับประทานไมเอานะครับ คุณปลดเองซีครับ"
นิกรสั่นศีรษะ
"กันไมกลาโวย ขีนไปนั่งใกล ๆ ผีมันฉุดแขนไวกันก็ชอคตายเทานั้น อยาเอาเลยวะบาป
กรรมเปลา ๆ" พูดจบนิกรก็พาเจาแหวเดินไปจากทีน่ น้ั
ขณะนี้เปนเวลา ๑๔.๓๐ น.
อากาศในดงพญาเย็นรอนอบอาวผิดปกติ นายพลดิเรกขึน้ ไปบนรถแลนดโรเวอร ทําการสง
วิทยุตดิ ตอกับกองตํารวจภูธรอําเภอเมืองสระบุรี ปรากฎวาการพูดวิทยุโทรศัพทชัดเจนดีมาก
ศาสตราจารยดเิ รกแจงใหทราบวาเขากับคณะของเขาพรอมดวยตัก๊ แตนจังหวัดไดมาทีไ่ รของนาย
อวม ชาญกระโทก กสิกรคนสําคัญคนหนึ่งซึ่งตั๊กแตนพันธุตักกะแตนา ไดลงกินขาวโพด
จนหมดสิน้ เมือ่ ตอนสายวันนี้ เจาของไรกับภรรยาและคนงานอีก๓ คน ถูกตั๊กแตนยักษฆาตายกัดกิน
เนือ้ จนเหลือแครา งโครงกระดูก ขอใหตํารวจรีบมาชันสูตรพลิกศพและอารักขาไรนี้ ตอจากนัน้ เขาก็
พูดวิทยุติดตอกับฝูงบินนอยที่ ๒ ขอรองใหสง เฮลิคอ ปเตอรมาชวยคนหาตําแหนงตัก๊ แตนตัก๊ แตนา
๑๕.๓๐ น. เศษ
เฮลิคอ ปเตอรของกองทัพอากาศเครือ่ งหนึง่ ไดมาบินวนเวียนอยูเ หนือไรของนายอวม ชาญ
กระโทกในระยะต่ํา นายพลดิเรกใชเครือ่ งรับสงวิทยุขนาดจิว๋ พูดติดตอกับนักบินประจําเครือ่ งทันที
นักบินรับรองวาเขาจะพยายามคนหาตําแหนงฝูงตั๊กแตนยักษใหพบ ขอให ดร. ดิเรกคอpติดตอกับ
เขาทางวิทยุ
ระหวางนัน้ เองนายทํานุ นิรทรัพย ตั๊กแตนจังหวัดก็สงใหเสมียนและคนขับรถนําเหลาและ
กับแกลมลงมาจากรถตรวจการ
"ทุกทานอยารังเกียจเลยครับ ผมอุตสาหเตรียมเอามาจากบานเมียผมเขาทํากับแกลมใหมา
ตัง้ ๒ ปนโต ถึงโซดาไมไดแชเย็นแตผมก็มีน้ําแข็งในกระติกใหญไวตอนรับพวกคุณ"
พล พัชราภรณ มองดูตก๊ั แตนจังหวัดดวยความพอใจ
"ขณะนี้เปนเวลาน้ําชา ไหงคุณเลี้ยงเหลาละครับ"
เสี่ยหงวนพูดโพลงขึ้นทันที
"น้ําชามันมีความหมายอะไรวะ คุณตั๊กแตนแกคิดถูกแลวที่เอาเหลามาเลี้ยงพวกเราแทนน้ํา

ชา" แลวเขาก็หันมาทางศาสตราจารยดิเรกซึ่งกําลังคอยฟงเสียงนักบินทางวิทยุโทรศัพท
"หมอโวย คุณตัก๊ แตนตอนรับพวกเราอยางดีทส่ี ดุ กลับไปนี่แกตองรายงานทานอธิบดีขอ
ขึน้ เงินเดือนอีกสองขัน้ นะ"
นายพลดิเรกพยักหนารับทราบ เขาพูดโตตอบกับนักบินเปนครัง้ คราว ขณะนีเ้ ฮลิคอ ปเตอร
กําลังคนหาตําแหนงตัก๊ แตนยักษอยูท างหุบเขาแหงหนึง่ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของไรน้ี
เข็มนาฬิกาที่ขอมือนายแพทยหนุมบอกเวลา ๑๖.๐๐ น. ตรง ขณะที่ทุกคนกําลังลอมวงกัน
ดื่มเหลาและกินกับแกลมกันอยางเงียบ ๆ เสียงนักบินก็ดังออกมาจากลําโพงเครื่องรับสงวิทยุ
ขนาดเล็กแตมีประสิทธิภาพอยางสูง
"ฮัลโหล อาจารยครับ ฟงอยูห รือเปลาครับ"
ศาสตราจารยดเิ รกยิม้ ออกมาได
"กําลังฟงอยูคุณ วาไงครับ"
"พบตําแหนงตัก๊ แตนตักกะแตนาแลวครับ"
นายพลดิเรกลืมตาโพลงเต็มไปดวยความตื่นเตนยินดี
"งัน้ เรอะ พบที่ไหนคุณทองหยอด"
"ไรขา วโพดและไรพชื ผักสวนครัวเชิงเขาสําริดครับอาจารย หางจากไรนายอวมไมเกิน ๕
กิโลเมตร ตัก๊ แตนจังหวัดเขาคงรูจ กั ทางดีครับ"
ดร. ดิเรกดีใจอยางยิง่
"คุณแนใจนะวาทีค่ ณ
ุ เห็นนะตัก๊ แตน ไมใชจั๊กจั่นนะ"
"ตัก๊ แตนแนครับอาจารย ผมเห็นถนัด เพราะผมบินลงต่ํา ตัวใหญมากครับเกาะยั้วเยี้ยอยู
ตามตนไมแลเห็นพรึด่ ไปหมดเลยครับ"
"ทั้งหมดกี่ตัว"
"ผมไมไดนบั หรอกครับอาจารย มันมากมายเหลือเกินจํานวนแสนขึ้นไปแหละครับ"
"พยายามนับไดไหมคุณทองหยอด ผมตองการรูจ าํ นวนของมันเกีย่ วกับการปราบปราม
ทําลายมัน ตัวมันใหญขนาดลูกหมาคุณคงนับได"
"โอย ไมไหวครับอาจารย ตอใหคนรอยคนมาชวยกันนับก็นับไมถูก มองแลเห็นเกลือ่ น
กลาดทั่วไปหมด ขาวโพดทัง้ ไรราพนาสูรไปแลวครับ เหลือแตตน ไมใหญ ๆ ที่มันเกาะอาศัย
อยูซึ่งมันคงไมกิน ผมเขาใจวาคืนนีต้ ก๊ั แตนฝูงนีค้ งจะพักผอนทีไ่ รนน้ั ครับ และพรุงนี้ก็เคลื่อนกําลัง
หาพืชไรกินตอไป"
"ออไร ออไร เลิกกันนะครับคุณทองหยอด ขอบคุณมากเทาทีค่ ณ
ุ เอือ้ เฟอ ผม อา--โรคเกา
ของคุณหายดีแลวหรือยัง"
"ยังครับอาจารย ผมเผลอไปกินปลากระเบนยางเขา แมยายผมนะซีครับเขาอยากจะทดสอบ
วา ผมเปนโรคอยางวาหรือเปลา ก็แนะนําใหเมียผมไปซื้อปลากระเบนยางมาใหผมกิน แลวหลอก

ผมวาเปนปลาน้ําจืด พอลอเขาไปเทานั้นรุงขึ้นพรึ่บไปทั่วเลยครับ หมอที่กองบินฉีดยาใหผมหนึ่ง
เข็มมันก็ยุบไป"
นายพลดิเรกหัวเราะกาก
"คุณเปนเด็กหนุมคุณควรจะจําไวทีหลังอยาซน ทีหลังอยาซนเลิกกันนะคุณทองหยอด คุณ
นําเครื่องบินกลับไดแลว"
"ยังครับอาจารย ผมยังไมกลับ"
"อาว ทําไมละ"
"กลับไมไดครับ ผมกับเฮลิคอ็ ปเตอรยังคางอยูบ นยอดไม"
ศาสตราจารยดเิ รกปดเครือ่ งรับวิทยุทนั ทีและวางไมโครโฟนสําหรับพูดลงบนเครือ่ งของ
มันตามเดิม เขาลุกขึ้นพาตัวเดินมาที่วงเหลาซึ่งตั๊กแตนจังหวัดกําลังคุยฟุงตามธรรมดาของคนชาง
พูด
"คุณทํานุ เลิกกินเหลาไดแลวครับ รีบพาผมและพวกเราไปที่ไรขาวโพดเชิงเขาสําริดเดี๋ยวนี้
นักบินวิทยุบอกมาวาตั๊กแตนตักกะแตนาลงมากินขาวโพดที่ไรนั้นจนหมดเกลี้ยงแลว เกาะอยูตาม
ตนไมใหญ ๆ มากมายนับไมถวน"
ตัก๊ แตนจังหวัดเงยหนาขึน้ มองดูนายแพทยหนุม แลวยิ้มให
"ผมวามันเย็นมากแลวครับอาจารย เราพักแรมกันทีน่ ่ี พรงนี้เชาคอยเดินทางไปปราบมันไม
ดีหรือครับ"
ศาสตราจารยดเิ รกชักฉิว
"ถาคุณไมพาผมไปผมจะรายงานอธิบดี วาคุณไมใหความรวมมือกับผม"
"แหม -- อาจารยกอ เหลายังอยูอีกตั้ง ๒ ขวด กับแกลมก็เหลืออีกเยอะแยะ"
นายพลดิเรกพูดตัดบท
"ถาคุณไมไปผมไปเองก็ได เฮอ ไปเวยพวกเราสังหารตัก๊ แตนใหเสร็จกอนตัวเราจะไดเดิน
ทางกลับบานในคืนวันนี้ อยางชาสามทุมก็ถึงบาน"
การดื่มเหลาจําเปนตองยุติลง ตั๊กแตนจังหวัดสั่งใหเสมียนและคนรถชวยกันขนของขึ้นไป
ไวบนรถตรวจการ อาเสี่ยกินหงวนบนพิมพําเพราะกําลังกินเหลาสนุก ๆ ในหานาทีนน้ั เองรถตรวจ
การของกรมการพืชก็แลนนําหนารถจีป๊ วิลลีย่ แ ละจีป๊ แลนดโรเวอรออกจากไรของนายอวม กสิกรผู
สูงอายุซึ่งพบจุดจบดวยตั๊กแตนยักษพรอมดวยภรรยาของเขา และลูก
พอแดดออนจางแสง คณะพรรคสี่สหายปราบตั๊กแตนก็มาถึงบริเวณไรอันกวางขวางที่เชิง
เขาลูกหนึ่ง รถทั้ง ๓ คันแลนมาจอดตอทายกัน เมื่อทุกคนลงมาจากรถตางก็แลเห็นไรขาวโพดกลาย
เปนทีว่ า ง เพราะถูกตั๊กแตนกัดกินหมด บนตนไมใหญหลายสิบตนตั๊กแตนตักกะแตนาเกาะอยูตาม
กิ่งไมใบไมมองดูลานตาไปหมด เพียงแตปกของมันขยับเล็กนอยตัวละทีก็เกิดเสียงดังซาดซาไดยิน

ไปไกล
"โอโห" กิมหงวนรองลัน่ "นีม่ นั มาจากอินเดียหรือมาจากประเทศค็อมมิวนิสตกนั แนโวย
หมอ"
ศาสตราจารยดเิ รกมีสหี นาสดชืน่ แจมใสผิดปรกติ
"ไมใชตก๊ั แตนทีม่ ถี น่ิ กําเนิดในดินเดียแนนอน ตัก๊ แตนอินเดียอยางโตก็ขนาดบ็อมเบย โล
กัส นีม่ นั ตัก๊ แตนค็อมมิวนิสตแน ๆ และคงไมไดชื่อตักแตนา ค็อมมิวนิสตคงจะเลี้ยงและเพาะพันธุ
มันขึ้น รูจ กั ใหมนั กินอาหารทีช่ ว ยใหรา งกายมันใหญเชนนี้ นอกจากนี้ยังทําใหมันดุราย พวกอยา
เอะอะไป ถาเราถูกตัก๊ แตนโจมตีเราก็คงตกเปนเหยือ่ ของมันกลายเปนผีเฝาไรนไ้ี ปตามกัน"
นิกรสะดุงโหยง
"ถาเชนนั้นเราจะอยูที่นี่ทําไมละ ลาถอยเถอะเวยหมอ ปลอยใหตก๊ั แตนจังหวัดเขาปราบมัน
ดีกวา เพราะมันหนาทีข่ องเขาโดยตรง"
นายทํานุมองดูนกิ รดวยแววตาละหอย
"โธ -- ผมปราบมันไดเมือ่ ไรละครับ นอกจากอาจารยดเิ รกกับพวกคุณแลวไมมใี ครปราบ
มันไดหรอกครับ"
ดร. ดิเรกสั่งใหเจาแหวไปเอากลองถายภาพยนตขนาด ๑๖ มม. ในรถแลนดโรเวอรมาให
เขาแลวเขาก็กลาวกับเพื่อนเกลอทั้งสาม
"กันแนใจเหลือเกินวามันเปนตัก๊ แตนค็อมมิวนิสต กันจะตั้งชื่อมันเสียใหมวา "วินสกี้ กรา
สฮอพเปอร" เลิกเรียกตักกะแตนา กันที"
เจาคุณปจจนึก ๆ เห็นพองดวย
"เออ -- ชือ่ นีเ้ ขาทีโวยดิเรก แกจะจัดการกับมันอยางไรตอไปละ"
นายพลดิเรกยิ้มใหพอตาของเขา
"กอนอื่นผมจะถายหนังเอาไวสักมวนครับ เพื่อประโยชนในเรื่องแมลงวิทยา ตอจากนัน้ ผม
จะจัดการสังหารมันเองดวยวิธกี ารอันแยบคายของผม เรือ่ งเล็กครับคุณพอ นักวิทยาศาสตรชั้นดี
อยางผม ไมรูสึกยากลําบากอะไรเลยในเรื่องปราบตั๊กแตน"
ตัก๊ แตนจังหวัดเดินเขามาหานายพลดิเรก แลวพูดเสริมขึน้ ดวยเสียงออมแอม
"ผมขออนุญาตเลีย้ งเหลากันตอไปไดไหมครับ"
นายแพทยหนุมแยกเขี้ยว
"ยัง ยังกอน ตองปราบตั๊กแตนยักษใหไดเสียกอน คุณนีถ่ า จะติดเหลางอมแงมเหมือนอยาง
อายหงวน"
"แฮะ แฮะ ไมถงึ กับติดหรอกครับ ตอนเขาพรรษาผมยังหยุดดืม่ "
"หยุดตลอดพรรษาหรือ" ศาสตราจารยดิเรกถามยิ้ม ๆ
"หยุดวันเขาพรรษาวันเดียวครับ"

เจาแหวเดินลอยหนาเขามา แลวสงกลองถายภาพยนตให ดร.ดิเรก
"รับประทานนีค่ รับกลอง"
นายพลดิเรกขมวดคิ้วยน
"แลวฟลมละ"
"รับประทานฟลมผมไมไดเอามาครับ"
"อาว ไมมีฟลมแลวจะถายหนังไดยังไงโวย"
เจาแหวยิม้ แหง ๆ
"รับประทานคุณหมอไมไดสั่งใหเอาฟมลมาดวยนี่ครับ สั่งผมแตเพียงวาอยาลืมเอากลอง
หนังมา"
"อือ มึงนีเ่ ถนตรงจริงนะ เอากลองไปเก็บแลวเอาปนลูกซองมาใหขา"
เจาแหวทําหนาครึง่ ยิม้ ครึง่ แหย
"รับประทานเอาลูกปนดวยไหมครับ"
ดร.ดิเรกจุป าก
"เอามาซีโวย มีปนไมมีลูกแลวจะไปยิ่งหมาที่ไหนกัน แกโงหรือวาแกลงทําเปนโงวะ"
"โธ รับประทานถาผมฉลาดอยางคุณหมอ ผมก็คงไมตอ งมาเปนขีข้ า คุณหมอเหมือนอยางนี้
หรอกครับ" พูดจบเจาแหวเดินไปทีร่ ถจีป๊ แลนดโรเวอร ซึ่งจอดอยูทายขบวนหรือทายแถว
สักครูหนึ่ง เจาแหวก็นําปนลูกซอง และกระสุนลูกปรายสําหรับยิงนกรวม 2 นัดมาใหนาย
พลดิเรก นายแพทยหนุมจัดแจงบรรจุกระสุนเขาลํากลอง แลวกลาวกับเพื่อนเกลอของเขาอยางเปน
การเปนงานวา
"ทุกคนรอกันอยูท น่ี แ่ี หละ กันจะบุกเขาไปที่โคนตนไมใหญ เอาปนยิงตั๊กแตนสักสองสาม
ตัวเพือ่ เก็บไวสาํ หรับวิจยั ตอไป"
นิกรกลาวขึ้นทันที
"คิดใหดีนะโวยหมอ แกเอาปนยิงมัน พวกมันอาจจะแหมาเลนงานเราก็ได รางของพวกเรา
จะกลายเปนโครงกระดูกเหมือนอยางนายอวมกับคนของเขาทีไ่ รโนน"
"ดอนท วอรี่ ตัก๊ แตนไมใชเสือหรือชาง แลวก็ไมใชนกอินทรี พวกเรามากันตั้ง 9 คนกลัว
อะไร หาไมเตรียมไวคนละดุน ถามันโจมตีเราก็เอาไมหวดมันเขาตัวละทีสองที หรือไมกต็ ดิ เครือ่ ง
รถยนตเรงเครือ่ งใหดงั ๆ กดแตรเขาใหมันตกใจ มันก็หนีไปเอง อยาเสียขวัญก็แลวกัน นายอวมเจา
ของไรกบั พรรคพวกของเขาถูกตัก๊ แตนฆาตาย อาจจะเปนเพราะตัก๊ แตนฝูงนีก้ าํ ลังหิวจัด ขณะนี้มัน
อิ่มแลวถึงเกาะพักผอนอยูตามตนไม สัตวทุกชนิดเวลาหิวโมโหรายและกินไมเลือก ถากินอิ่มแลวก็
ชอบอยูเ ฉย ๆ ไมสนใจกับสิ่งแวดลอม สวนมนุษยเราถึงอิ่มก็อยากกินอีก กินไมรจู กั อิม่ แบบทองอิม่
ปากอยาก บางคนมีเงินตั้งรอยลานยังพยายามหาเงินอีก"
ศาสตราจารยดเิ รกพาตัวเดินผานไรขา งโพดอันวางเปลา ตรงไปยังหมูตนไมใหญหลายตน

ซึ่งขึ้นเขียวครึ้มไปจนกระทั่งถึงภูเขาสําริด
เขาหยุดยืนใตตะแบกอันสูงใหญตน หนึง่ แหงนหนาขึน้ มองดูตก๊ั แตนยักษทเ่ี ขาใหชอ่ื มัน
ใหมวา "วินสกี้ กราสฮอพเปอร" นายพลดิเรกยกปนลูกซองขึ้นประทับบา โดยไมตอ งเสียเวลาเล็ง
ศูนย เพราะตนไมทง้ั ตนมีตก๊ั แตนเกาะเต็มจนหาทีว่ า งไมได และแลวนายแพทยหนุมก็กระดิกนิ้ว
เหนี่ยวไกยิงปลอยกระสุนออกไปจากลํากลองทั้ง 2 นัด
"ตูม ตูม"
ตัก๊ แตนไมตาํ่ กวา 5 ตัว ลอยละลิ่วลงมาจากกิ่งไม หลนลงบนพื้นดิน บางตัวก็ชักดิ้นชักงอ
นาสงสาร บางตัวก็ตายคาที่ บางก็ถูกยิงขาหักรองครวญคราง ฝูงตั๊กแตนอันมากมายหลายหมื่นได
ยินเสียงปนก็ตกใจแตกฮือบินจากตนไม และแลวตั๊กแตนยักษก็เฮโลบินเขาหานายแพทยหนุม
ดร.ดิเรกรองสุดเสียง
"มายก็อด..."
เขาหมุนตัวกลับ ใสตีนหมาโกยอาวอยางไมคิดชีวิต สามเกลอกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจา
แหวพรอมดวยตัก๊ แตนจังหวัดกับคนของเขาอีก 3 คน ตางพากันวิ่งหนีเชนเดียวกัน ทุกคนเสียขวัญ
แลว ฝูงตั๊กแตนยักษหอมลอมจนไมมีทางที่จะหลบหนีไปทางไหนได ในที่สุดทุกคนก็ยืนรวมกลุม
กัน ใชไมฟาดตั๊กแตนที่เขามาหอมลอมอยางหนาแนนนับเปนพันๆ
ตั๊กแตนยักษใชปกฟาดคณะพรรคสี่สหายกับทานเจาคุณและเจาแหวตลอดจนนายทํานุกับ
คนของเขา เสีย่ หงวนถูกตัก๊ แตนตัวหนึง่ กัดทีแ่ ขนเปนรอยเขีย้ ว อาเสี่ยดึงปนพกในซองปนออกมา
ทัง้ สองกระบอกระดมยิงฝูงตัก๊ แตนอยางดุเดือด
พล,นิกร,ดิเรก กับเจาคุณปจจนึกฯ ตางควักปนออกมายิงตั๊กแตนบาง เสียงกระสุนปนพกทั้ง
10 กระบอก ทีด่ งั ขึน้ ติดตอกัน ทําใหฝูงตั๊กแตนตกใจลาถอยไปทันที มันบินไปเกาะบนตนไมตาม
เดิม
แตสี่สหายของเรากับเจาคุณปจจนึกฯ เจาแหว ตั๊กแตนจังหวัดกับเสมียนของเขาทั้งสองคน
และคนขับรถยนตอีกคนหนึ่งยืนแกผาเปลือยกายลอนจอนไปตามกัน ทั้งนี้เพราะตั๊กแตนชวยกันทึ้ง
ฉีกขาดออกไปจากรางตัวละชิ้นสองชิ้น ทุกคนอยูในชุดวันเกิด โดยเฉพาะสวนสัดของเจาคุณปจ
จนึกฯ เหมือนไหกระเทียมตอขา ทองของทานยื่นพลุยออกมา
นายพลดิเรกเขาใจวาเขาคนเดียวที่สวมเสื้อผาอยู ก็หัวเราะงอหาย เขาชี้รางเสี่ยหงวนแลวพูด
พลางหัวเราะพลาง
"อานหงวน ฮะ ฮะ แกเหมือนเปรตนรกทีข่ น้ึ มาขอสวนบุญเขา ตัก๊ แตนทึง้ เอาเสือ้ กางเกง
ของแกเอาไปกินหมดแลว ไปขึ้นบนรถหาเสื้อผานุงเสีย ฮะ ฮะ อายพล, อายกร คุณพอและอายแหว,
คุณทํานุและคุณสามคนนี่ก็นุงลมหมฟาโปยิ่งกวาระบําจ้ําบะ"
พล พัชราภรณ มองดูหนานายแพทยหนุมอยางขบขัน
"แกคิดวาแกยังนุงผาอยูยังงั้นรึ"

นายพลดิเรกสะดุงเฮือกคอยๆ กมลงมองดูตวั เอง และแลวเขาก็ทาํ คอยนเมือ่ แลเห็นตัวของ
เขาเองเปลือยกายลอนจอน
ดร.ดิเรกรองสุดเสียง
"อุย ธัมโมสังโฆ......"
เสียงหัวเราะดังขึน้ อยางครืน้ เครง เสี่ยหงวนพูดพลางหัวเราะพลาง
"ตัก๊ แตน "วินสกี้ กราสฮอพเปอร" ไมใชเลนโวย ถึงแมมันฆาเราไมได เพราะพวกเรามีปน
ยิงขับไลมัน แตมันก็ทําใหพวกเรากลายเปนชีเปลือยไปตามกัน ดูคุณอาซีวะ ทองพลุย นาเกลี๊ยดนา
เกลียด สะดือจุนซะดวย"
"เฮย" ทายเจาคุณตวาดลั่น พรอมกับยกฝามือทั้งสองปดสะดือของทาน
นิกรหัวเราะกาก
"ไมเห็นจะนาอายอะไรเลยครับ พวกเราผูชายดวยกันแทๆ นี่ถาคณะของพวกเรามีผูหญิงปน
มาดวยสักสองสามคน ถาคงยุงแน"
พูดจบนิกรก็หันมายิ้มใหเจาแหว "แกเอาเสือ้ ผาของพวกเรามาหรือเปลา"
เจาแหวสัน่ ศีรษะ
"รับประทานดูเหมือนไมไดเอามาหรอกครับ เพราะคุณหมอบอกวาเรามาสระบุรวี นั เดียว
เทานัน้ "
"ตายแลว" นิกรรองสุดเสียง "ไมมีเสื้อกางเกงนุงแลวเราจะกลับบานกันอยางไร แกผาโทงๆ
ไปอยางนี้หมาฟดตาย หรือไมกถ็ กู ตํารวจจับหาวาพวกเราเปนบา"
เจาแหวอดหัวเราะไมได
"รับประทานเอามาครับ รับประทานผมจัดมาใหคนละสองชุด ถาไมเอามาก็ตองฉีกผาใบ
คลุมหลังคารถแบงกันเทานั้น แหม-เจ็บใจตัก๊ แตนค็อมมิวนิสตเหลือเกิน อุย -ผมชักหนาวแลว
ไมไดการครับตองรีบนุง ผา ขืนยืนโชวเชปอยางนีป้ ระเดีย๋ วก็เปนตะพัน้ กันเทานัน้ เอง"
สี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวตางพากันขึน้ ไปบนรถจิป๊ แลนดโรเวอร สวน
ตั๊กแตนจังหวัดพาลูกนองของเขาทั้งสามคนไปที่รถของเขาเพื่อหากางเกงนุง การปราบตั๊กแตนยักษ
ทําใหทุกคนสนุกสนานรื่นเริงไปตามกัน
ยังไมถึง 18.00 น. บริเวณปาเขาแหงดงพญาเย็นก็เริม่ มืดขมุกขมัวแลว นายพลดิเรกตกลงใจ
อยูท ไ่ี รนค้ี นื หนึง่ เพื่อทําลายตั๊กแตนยักษ ทุกคนประหลาดใจไปตามกันที่เจาของไรและคนงานหาย
ไปหมด คงทิ้งบานพักไวโดยไมมีใครเฝา ตัก๊ แตนจังหวัดใหความเห็นวาเจาของไรคงจะพาคนของ
เขาหลบหนีไปอําเภอ ไมกลาอยูที่นี่ เพราะกลัววาจะตองเสียชีวิตจากการคุกคามของฝูงตั๊กแตนยักษ
นับหมืน่ ตัว
คณะพรรคสี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ เจาแหว นายทํานุและเสมียนสองคน และคนขับรถ
ไดรวมรับประทานอาหารค่ํากันในบริเวณลานกวางแหงหนึ่งใกลๆ กับที่รถยนตทั้ง 3 คันจอดอยู

กองไฟ 2 กอง ใหความสวางพอสมควร อาหารค่าํ มือ้ นีน้ ายทํานุกจ็ ดั เตรียมมาดวย เมือ่ รวมกับเครือ่ ง
กระปองของคณะพรรคสี่สหายแลวทุกคนก็มีอาหารกินกันอยางเหลือเฟอ ถึงแมจะใชขนมปงปอนด
กินตางขาว นอกจากนี้ยังมีเหลาเบียร ขนม และผลไมที่นํามาจากกรุงเทพฯ พรอม
19.00 น. เศษ
ความมืดและความสงบเงียบวังเวงปกคลุมไปทั่วลําเนาไพร อากาศเปลีย่ นจากรอนเปนเย็น
อยางรวดเร็ว ดงพญาเย็นซึ่งมีปริมณฑลกวางใหญไพศาล มีอาณาเขตติดตอกันไปหลายจังหวัด
เหมือนกับเปนดินแดนอันเรนลับมหัศจรรย แตผนื แผนดินทีเ่ ปนปาทึบหรือปาโปรงกลายเปนไรไป
แลว สัตวปาถอยรนไปอยูกลางดง และในอนาคตอันใกลนเ้ี สือหรือชางก็คงจะเขามาอยูใ นเมือง
เพราะไมมีที่จะอยู
นายพลดิเรกจําปนตองยึดบานพักของเจาของไรเปนทีท่ าํ งานปราบตัก๊ แตนยักษของเขา เขา
สัง่ ใหคณะพรรคของเขาชวยกันขนเครือ่ งมือเครือ่ งใชไปทีก่ ระทอมใหญหลังนัน้ ซึ่งมีสภาพคลาย
กับกระทอมในหนังคาวบอย ตะเกียงเจาพายุ 2 ดวงถูกจุดสวางจา ตัก๊ แตนจังหวัดกับลูกนองของเขา
ทั้ง 3 คน ไดใหความชวยเหลือนายพลดิเรกเปนอยางดี แตบางอยางก็ไมมีใครชวยไดนอกจาก
ดร.ดิเรกตองทําเอา
ศาสตราจารยดเิ รก ผสมน้ํากลั่นลงไปในขวดยาผงขวดหนึ่ง เมือ่ บรรจุนาํ้ กลัน่ เขาไปเต็ม
ขวดแลวน้ํายาในขวดก็มีปริมาณ 100 ซีซ.ี พอดี น้ํายาสีขาวถูกน้ํากลั่นกลายเปนน้ําสีขุนๆ เหมือนน้าํ
ขาว
นายแพทยหนุมตั้งอกตั้งใจทํางานของเขาโดยไมปริปากพูดคุยกับใครเลย ในที่สุดเขาก็
เตรียมหลอดและเข็มฉีดยาขนาดเล็กไวสามสี่หลอด
คราวนีเ้ ขาวางมือจากการงาน อัดยาเสนบบรจุกลองจุดสูบ แลวฮัมเพลงฝรั่งเบาๆ เขาเดินวน
เวียนไปมารอบกระทอมนัน้ แลวหยุดยืนเผชิญหนากับตัก๊ แตนจังหวัด
"ผมจะเริ่มงานทําลายตั๊กแตน "วินสกี้ กราสฮอพเปอร" เดีย๋ วนี"้
"ครับ อาจารยจะใหผมชวยอะไรบาง"
นายแพทยหนุมยิ้มเล็กนอย
"คุณพาลูกนองของคุณไปที่ตนไมใหญสุดเขตไรนี้ แลวชวยกันจับตั๊กแตนมาใหผมเพื่อผม
จะฉีดยาใหมัน"
นายทํานุทําหนาเสีย
"ผมขึน้ ตนไมไมเปนนีค่ รับอาจารย แลวก็... ผมไมกลาจับมันดวย โธ-มันดุออกจะตายไป
ครับ เมื่อตอนเย็นพวกเรายังย่ําแยไปตามกัน"
นายพลดิเรกยกมือเทาสะเอวมองดูหนานายทํานุอยางเคืองๆ
"คุณรับราชการในตําแหนงอะไร"
"แฮะ แฮะ ตัก๊ แตนจังหวัดครับ"

"อาว เมือ่ คุณเปนตัก๊ แตนจังหวัด คุณก็ตองจับตั๊กแตนมาใหผมซี การไมรวมมือกับผมคุณ
อาจถูกปลดออกจากราชการก็ได"
"โธ-อาจารยครับ ผมนะเคยปนจักจัน่ จังหวัดนะครับ ทางกรมเขาเพิ่งยายผมมาเปนตั๊กแตน
จังหวัดสระบุรไี ดไมถึงป"
"ก็ไหนคุณคุยวา คุณชํานาญในการปราบตัก๊ แตนทุกชนิด"
"ใชครับอาจารย แตผมไมไดหมายถึงตั๊กแตนตัวมโหฬารอยางนี้ ขืนปนตนไมขึ้นไปจับมัน
มันก็รมุ กันกัดผมไปเทานัน้ เอง"
นายพลดิเรกหัวเราะเบาๆ
"พาลูกนองคุณไปจับมันมาคนละตัวเถอะคุณทํานุ ตั๊กแตนจําพวกนี้หากินในเวลากลางวัน
ตอนกลางคืนนัยนตาของมันจะมองไมเห็นอะไร ความดุรายของมันก็หมดไป ผมจะแนะให
คุณคอยๆปนขึ้นไปบนตนไม เอามือเกาใตคางมันกอนแลวลูบหัวมันเบาๆ เทานี้มันก็จะยอมใหคุณ
อุม "
นายทํานุทําหนาฉงน
"ทีอ่ าจารยพดู ถึงนะแมวหรือตัก๊ แตนครับ"
"ก็ตั๊กแตนนะซี มันก็เหมือนกับแมวนะแหละ เกาคางมันมันก็รูสึกสบายและเพลิดเพลิน
ผมรับรองวาในเวลากลางคืนตั๊กแตนฝูงนี้จะไมกัดคุณหรือบินผละจากตนไมที่มันเกาะอยูเปนอัน
ขาด
ตั๊กแตนจังหวัดนิ่งคิดสักครูแลวพยักหนาชาๆ
"ครับ ผมจะพาคนของผมไปจับมันมาใหอาจารยคนละตัวเดี๋ยวนี"้
"แตวาคุณตองไปหลายเที่ยว เมื่อผมฉีดยาใหมันแลว คุณกับลูกนองของคุณก็ตองเอามันไป
คืนทีต่ น ไมแลวจับตัก๊ แตนมาใหผมอีก คุณอยาเพิ่งซักถามอะไรผมเลย พรุง นีค้ ณ
ุ ก็จะรูเ องวาวิธี
ปราบตัก๊ แตนของผมนัน้ เปนวิธกี ารทีเ่ หนือเมฆจริงๆ แมแตฝรั่งก็ยังไมเคยใชวิธีน"ี้
นายทํานุหันไปพยักหนากับลูกนองของเขาทั้งสามคนซึ่งนั่งอยูบนเตียงไม ตอจากนัน้ เขาก็
พาลูกนองของเขาออกไปจากกระทอมใหญหลังนี้ นายพลดิเรกเดินไปหาสี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ
ซึ่งนั่งอยูบนมายาวริมหอง เขายกเกาอี้ไมตัวหนึ่งมาตั้งขางหนาเพื่อนเกลอของเขาแลวนั่งลง
นายแพทยหนุมสูบกลองพนควันอยางสบายใจ มองดูเจาแหวซึ่งกําลังนั่งสูบลมตะเกียงเจาพายุ
เสี่ยหงวนกลาวถามศาสตราจารยดิเรกอยางเปนงานเปนการ
"แกมีวิธีปราบตั๊กแตนอยางไรวะ เลาใหพวกเราฟงบางซี"
นายแพทยหนุมยิ้มแปน เขาดึงกลองออกจากปากแลวพูดยิ้มๆ
"ก็ใชวิธีหนามยอกเอาหนามบงนะซีเพื่อน ตัก๊ แตน "วินสกี้ กราสฮอพเปอร" มันทําลายพืช
ไรของเราและทําลายชีวติ ของพวกเรา กันก็ตอ งฆามันโดยบังคับใหมนั ฆากันเอง"
พลรูสึกสนใจไมนอยจึงถามขึ้นทันที

"ดวยอํานาจยาฉีดทีแ่ กเตรียมไวฉดี ใหมนั ยังงัน้ หรือหมอ"
"ออไร ยาฉีดนั่นกันคิดขึ้นเองไมไดซื้อหามาจากไหน อํานาจของยาฉีดก็ไมไดทําใหมันตาย
แตจะทําใหสมองของมันมีอาการวิปลาสเกิดขึ้นทันที"
เจาคุณปจจนึกฯ พูดเสริมขึ้น
"หมายความวาตั๊กแตนยักษตัวใดที่ถูกแกฉีดยาใหมัน มันจะเปนบาอยางนัน้ หรือ"
"ออไร เปนบาแบบคุมคลั่งดวยครับ มันจะเกลียดและรําคาญพวกตั๊กแตนดวยกัน แลวมันก็
จะกัดตั๊กแตนที่อยูใกลๆ กับมัน หรือมาชวนมันพูดคุยชักถามอะไรตออะไรมัน"
"เออ เขาทีดนี ห่ี วา" ทานเจาคุณพูดเสียงหัวเราะ "ตั๊กแตนที่ถูกมันกัดก็คอยๆลมตายลด
จํานวนลงไป"
"โน - ตายหมดทั้งฝูงเลยครับ"
เจาแหวหิ้วตะเกียงเจาพายุลุกขึ้นยืน แลวกลาวกับนายพลดิเรก
"เดีย๋ วกอนครับ รับประทานอยาเพิ่งเลา ผมเอาตะเกียงออกไปแขวนหนากระทอมกอนครับ
กําลังสนุกทีเดียว" แลวเจาแหวก็วง่ิ ออกไปนอกกระทอม รีบแขวนตะเกียงเจาพายุไว เสร็จแลวก็วิ่ง
กลับเขามาในกระทอม ทรุดตัวลงนั่งพับเพียบตั้งอกตั้งใจฟงศาสตราจารยดิเรกเลาถึงแผนปราบ
ตัก๊ แตนของเขา
นายแพทยหนุมอธิบายตอไป
"ตั๊กแตนที่ถูกมันกัดจะกลายเปนบาไปดวย ภายในระยะเวลาเพียงสองสามนาทีเทานั้น
ทั้งนี้เพราะอํานาจยาฉีดทําใหน้ําลายของตัวที่ถูกฉีดยาเปนพิษ จํานวนตัก๊ แตนทีเ่ ปนบาจะเพิม่ ขึน้ ทุก
นาที ในที่สุดมันก็จะกัดกันลมตายไปจนหมดสิ้น วิธีนี้เปนวิธีปราบปรามที่ฆามันหมดทั้งฝูง"
พล, นิกร, กิมหงวน ตางพูดกันพึมพําสดุดียกยอง ดร.ดิเรกผูม สี ติปญ
 ญาเฉียบแหลมเกิน
มนุษย แตแลวเจาคุณปจจนึกฯ ก็ถามขึ้นดวยความสนใจ
"มันจะกัดกันเมื่อไร กัดกันในคืนวันนีห้ รืออยางไร"
ดร.ดิเรกทําตาปริบๆ
"ใครกัดใครครับ"
ทานเจาคุณทําคอยน
"ตัก๊ แตนนะซีโวย"
"โอ-ออไร ออไร มันจะเริม่ กัดกันเมือ่ ฟาสางในวันรุง ขึน้ ครับ สัตวแมลงที่หากินกลางวัน
ตอนกลางคืนนัยนตาของมันมองไมเห็นอะไร ถึงแมยาฉีดของผมทําใหมันเปนบามันก็จะนอนสงบ
เงียบ จนกระทัง่ แสงอาทิตยของวันใหมชว ยใหมนั มองเห็นอะไรตออะไรมันก็จะกัดเพือ่ นของมัน
ทันที พรุง นีเ้ ราตืน่ เชา เราจะไดชมศึกตัก๊ แตนครับ ผมรับรองวาตืน่ เตนนาดูมาก มันจะกัดฟดกันตาม
พืน้ ดินระหวางโคนตนไมใหญ กัดกันจนกวาตัวที่สูไมไดจะตายไป ตัวไหนเขามาหามก็จะพลอยถูก
กัดไปดวย เมื่อถูกน้ําลายของตัวที่ผมฉีดยาใหมันก็เปนบา ตอนนี้ก็เลยฟดกันไมรูวาใครเปนใคร"

นิกรมองดูนายพลดิเรกอยางเลื่อมใส
"แกกินอะไรวะหมอ ทําไมแกถึงเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องเชนนี"้
ศาสตราจารยดเิ รกหัวเราะชอบใจ
"กันก็กินเหมือนเหมือนอยางมนุษยทั้งหลายเขากินกันนั่นแหละ ที่กันฉลาดก็เพราะกันใช
สมองของกันอยูเสมอ มันสมองของคนเรามันก็เหมือนมีด ถาลับบอยๆมันก็คม คนทีเ่ อาแตนอนบิด
ตัวเลื้อยไปเลื้อยมาบนเตียง ถึงจะมีวิชาความรูมากมายแคไหนไมชาก็กลายเปนคนโงไมรูอะไรเลย
แกก็คงเห็นกันขลุกอยูใ นหองแล็ปตลอดวันทดลองอะไรตออะไรของกันไปตามเรือ่ ง ในที่สุดกันก็
ทําไดเพราะกันชอบคนควา"
ความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะ เมื่อพลสบตากับนายแพทยหนุมเขาก็กลาวถามทันที
"หมอ กันมีปญหาที่จะถามแกสักอยางหนึ่ง แตไมใชเรือ่ งตัก๊ แตนนะ"
นายพลดิเรกยิ้มเล็กนอย
"เรือ่ งอะไรวามา"
"เกีย่ วกับดาราศาตร พวกเรารูว า แกสนใจในเรือ่ งดาราศาตรเหมือนกัน เพราะอยางนอยแกก็
ใชเวลาคืนละสองชั่วโมงขึ้นไปอยูกับดาดฟาตึกที่บานเฝามองดวงดาวในทองฟาจากกลองดูดาวของ
แก"
"ออไร กันศึกษาเรือ่ งดาราศาตรมา ๑๐ กวาปแลว ถึงเรียนจากตําราภาษาอังกฤษและ
ฝรั่งเศสกันก็มีความรูพอตัว นักดาราศาสตรในเมืองไทยที่สําเร็จฟสิกสสาขาดาราศาสตรยังมาขอ
ความรูจ ากกันในเรือ่ งตําแหนงทีแ่ นนอนของดาวฤกษบางดวงเชนดาวไถ ซึ่งกันก็อธิบายใหเขาฟงวา
ดาวไถเปนดาวฤกษที่เคลื่อนที่บอยๆ มักจะอยูต ามหนาโรงหนัง, หนาสนามมวยหรือในสนามมา
บางทีก็มาถึงบานเรา พอตืน่ นอนก็เจอนัง่ รออยูห นาบันไดแลว"
เสียงหัวเราะดังขี้นลั่นกระทอม
"อยาพูดเลนโวยอายหมอ" พลพูดยิ้มๆ "กันอยากถามแกเรือ่ งดาราศาสตร เมื่อสองสามวัน
มานี้หนังสือพิมพเขาลงขาววานักดาราศาสตรที่อเมริกาพบดาวหางดวงหนึ่ง ซึง่ เปนดาวหางดวง
ใหมที่ใหญที่สุด หางของมันยาวตั้งรอยลานไมล หรือยาวกวาระยะทางจากโลกไปดวงอาทิตย เรือ่ ง
นี้มีความจริงพียงใด"
ศาสตราจารยดเิ รกตอบโดยไมตอ งคิด
"ออไร มันเปนความจริงพล ดาวหางดวงนีก้ นั เฝาดูมนั อยูเ หมือนกัน มันวนรอบโลกเราใน
ระยะหางจากโลกตั้งสองสามรอยลานไมล แตมนั วิง่ เร็วมากหางของมันแกวงได สามวันเราจะมอง
เห็นมันครัง้ หนึง่ คือ หมายความวามันวนรอบโลกเราโดยใชเวลาเพียงสามวันเทานั้น"
พลนิ่งฟงดวยความสนใจ
"มันเขาใกลโลกเราเขามาทุกทีใชไหม"
"ไช ถามันไมเปลี่ยนทิศทางภายในระยะเวลาปครึ่งนี้ มันจะเขามาใกลโลกเราราวลานไมล

ซึง่ จะเห็นดาวหางดวงนีโ้ ตกวาดวงอาทิตยตง้ั ๒๐เทา และเมื่อนั้นโลกของเราก็จะวิ่งตามมันไปกลาย
เปนสวนหางของมัน"
เจาคุณปจจนึกฯนัยนตาเหลือก
ผูค นกอตายหมดโลกนะซีดเิ รก"
ออไร เปนของแนเหลือเกินครับคุณพอ สิ่งใดที่มีอุบัติก็ตองมีวิบัติ จุดริม่ ตนก็มจี ดุ จบ ถา
โลกเราวิง่ เขาไปหาดาวหางเมือ่ ไร บานเมืองก็พังหมด กลางวันกลางคืนจะเปลี่ยนแปลง โลกจะเกิด
น้ําทวมหรือไมมีอากาศหายใจ หางของดาวหางก็คอื ดวงดาวใหญนอ ยนัน่ แหละครับ ลวนแตเปน
ดาวฤกษ บางดวงโตกวาโลกเราดวยซ้าํ ไป ที่กลายเปนหางของดาวหางก็เพราะดาวหางมันใหญกวา
จึงดึงดูดดาวเล็กๆ ใหตดิ ตามเปนบริวารของมัน"
อาเสีย่ ทําหนาเหมือนกับจะรองไห
"อยาเลาเลยโวย กันจะเปนบาแลว ยายกันพูดไวไมมีผิด กึ่งพุทธกาลลวงแลวคือพ.ศ.๒๕๐๐
ผานไปแลวไมชา ก็สิ้นกัป โลกเราจะพินาศผูคนลมตายหมด ตอจากนั้นก็ถึงยุคใหม วา-คิดแลวกลุม
โวย ถาโลกแตกกันแยเลยเงินของกันมีอยูตั้งสามสี่รอยลาน"
การสนทนาสิ้นสุดลงเมื่อนายทํานุ ตั๊กแตนจังหวัดพาลูกนองของเขาทั้งสามคนเดินเขามาใน
กระทอม ทุกคนอุมตั๊กแตนยักษมาคนละตัว มือซายโอบอุม มันไวแนบกับอก มือขวาเกาคางตัก๊ แตน
เพื่อใหมันเพลิน
สี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวตางลุกขึ้นยืน นายแพทยหนุมยิ้มใหตุกแตนจังหวัด
"เปนยังไงครับจับมันลําบากไหม"
"ไมครับ พวกเราทําตามอาจารยสั่ง ปนขึ้นไปบนตนไมเอามือเกาคางมันและลูบหัวมัน มัน
ก็ยอมใหเราอุมลงมาจากตนไมโดยดี แตวา มันมืดเหลือเกินครับผมเกือบตกตนไม"
"เวรีก่ ดู เอาตัวของคุณมาวาบนโตะนีเ่ ถอะ ผมจะฉีดยาใหมันทีละตัว เสร็จแลวพวกคุณก็นํา
มันไวทต่ี น ไมตามเดิม ยาฉีดของผมจะทําใหตก๊ั แตนเปนบาพรุง นีเ้ ชามันจะกัดพวกมันเอง ตัวไหน
ถูกน้ําลายที่ผมฉีดยาใหมันก็จะกลายเปนบาไปดวย ในที่สุดมันจะกัดกันตายทั้งฝูง"
ตัก๊ แตนจังหวัดลืมตาโพลง
"โอ อาจารยทําไดอยางนี้กอวิเศษนะซีครับ พรุง นีม้ นั จะตะลุมบอนกันใหพวกเราดูหรือ
ครับ"
"ออไร"
"เอ-ผมสงสัยครับอาจารย มันกัดกันมันก็จะเหลือตัวสุดทายตัวหนึ่งที่ไมตาย"
นายพลดิเรกหัวเราะหึๆ
"คุณไมตอ งวิตก ตัวสุดทายทีม่ ชี วี ติ อยูม นั จะกัดตัวของมันเองจนตายเหมือนกัน ยาฉีดของ
ผมจะทําลายระบบประสาทสวนสมองของมันใหบาคลั่งดุราย พรุง นีเ้ ชาเราไดดสู งครามตัก๊ แตนแน
มาเอามาทีโ่ ตะนี"้

นายทํานุอุมตั๊กแตนยักษเดินเขามาหานายแพทยหนุม แลวมาวางลงบนโตะนั้น ตัก๊ แตน
"วินสกี้ กราสฮอพเบอร" หมอบนิ่งเฉยในทาสะลึมสะลือ มันยกขาหนาขึ้นขยี้ตาแลวทําปากหมุม
หมิบเหมือนกับดาใคร ศาสตรดเิ รกจัดแจงฉีดยาใหมนั ทันที เขาทํางานอยางแคลวคลอง ฉีดยาใหมัน
เพียงหนึ่งซีซ.ี เทานัน้ เสร็จแลวก็บอกนายทํานุอุมไวและสั่งใหคนของตั๊กแตนจังหวัดนําตั๊กแตนมา
รับการฉีดยาทีละตัว
"ออไร" เขากลาวกับนายทํานุ "คุณกับลูกนองของคุณพาตั๊กแตนไปไวที่ตนไมตามเดิมนะ
ครับ และชวยกันจับมันมาใหผมอีกคนละตัว ผมจะตองฉีดยาใหครบ๑๐๐ตัว เทาที่ผมเตรียมยาฉีด
มา"
"วา" ตัก๊ แตนจังหวัดคราง "ฉีด๑๐๐ตัว พวกผมก็ตองเดินไปกลับมาตั้ง ๒๕เที่ยว เพราะเที่ยว
หนึ่งเอามาไดเพียงคนละตัวเทานั้น"
ศาสตราจารยดเิ รกชักฉิว
"งานงายๆ เทานีห้ นักหนานักเชียวหรือคุณ"
นายทํานุยิ้มแหงๆ
"หนักหนานะไมหนักหนาหรอกครับ แตผมเรียนอาจารยอยางเปดเผยวากลัวผี แฮะ แฮะ
แถวนั้นมันมืดและเปลี่ยวนากลัวเหลือเกิน"
คราวนีด้ ร.ดิเรกหัวเราะลัน่
"คุณอายุปูนนี้ไมนาจะกลัวผีเลย รีบไปเถอะครับ"
นายทํานุชวนลูกนองทั้งสามคนออกไปจากกระทอมหลังนั้นอีก ดร.ดิเรกตองเสียเวลา
ประมาณ๒ชัว่ โมงเศษฉีดยาใหตก๊ั แตน๑๐๐ตัว จึงครบจํานวน เปนอันวาคืนวันนัน้ ทุกคนคนไดยดึ
กระทอมหลังใหญของเจาของไรเปน ที่หลับนอนพักผอน
คณะพรรคสี่สหาย เจาคุณปจจนึกฯเจาแหวตักแตนจังหวัดและลูกนองของเขาอีก ๓ คน
ตืน่ นอนในเวลา ๖.๐๐ น. ตรงซึง่ ยังมืดอยูเ พราะขุนเขาอันสูงตระหงานเงือ้ มเทียม เมฆทางทิศตะ
วันออกไดปดบังแสงทองของวันใหมไว อากาศหนาวเย็นเหมือนฤดูหนาว หมอกบางๆ ปกคลุมไป
ทั่วไรและบริเวณปาเขาลําเนาไพร ทุกคนจัดแจงลางหนาลางตา แปรงฟนเสร็จแลวก็ชวยกันขน
ของกลับมาที่รถและชวยกันปดกระทอมหลังนั้นไว หลังจากเปลี่ยนเครื่องแตงตัวแลวนายพลดิเรกก็
ชวนคณะพรรคของเขากับ ตั๊กแตนจังหวัดและคนของนายทํานุบุกไปทางทายเขตไรเพื่อชมศึก
ตัก๊ แตน
พออาทิตยอุทัยกอนเวลา ๗.๐๐ น. เล็กนอย เสียงตั๊กแตนขยับปกเคลื่อนไหวตัวก็ดังซูซา
ติดตอกันไปไกล ตัวทีถ่ กู ฉีดยาเมือ่ ตอนหัวค่าํ เริม่ ตนกัดตัก๊ แตนทีอ่ ยูใ กลๆ กับมันโดยไมมีเหตุผล
มันกระทําดวยความบาคลั่งและจิตไรสํานึก ตัวที่ถูกกัดนึกโกรธขึ้นมาก็ดาวาแลวกัดตอบ คราวนีล้ อ
กันอุตลุด และหลนลงมาจากกิ่งไมฟดกันบนพื้นดินเปนคู
ตั๊กแตนผูใหญแปลกใจที่เห็นพรรคพวกแตกสามัคคีกัน ก็เขามาหาม และเมื่อถูกกัดก็เลย

ตะลุมบอนกับเขาดวย ศึกตัก๊ แตนยักษเปนไปอยางดุเดือดตืน่ เตนเราใจยิง่ จํานวนตักแตนทีเ่ ปนบาทวี
ขึน้ อยางรวดเร็ว ไมถึงครึ่งชั่วโมงตั๊กแตนทั้งฝูงก็กลายเปนบาไปหมดประจัญบานกันแทบไมรูวา
ใครเปนใครสูกันอยางบาเลือดแขนขาดขาขาดหรือคอขาดไสทะลักปกขาดกระจุย
คณะพรรคสี่สหายกับทานเจาคุณและเจาแหวพรอมดวยตั๊กแตนจังหวัด และคนของเขายืน
จับกลุมมองดูในระยะใกลชิด พอดวงอาทิตยขน้ึ พนยอดเขาตัก๊ แตนก็ตายเกือบหมด ซึง่ มันฆากันเอง
ทีเ่ หลือตายก็ตอ สูก นั อยางดุเดือด ทั้งตัวผูตัวเมียตักแตนหนุมสาวแกเฒาปะทะกันอยางไมเลือกหนา
ศึกตัก๊ แตนคือศึกนองเลือด ศพตั๊กแตน "วินสกี้ กราสฮอพเบอร" กองสุมกันมากมายเกลื่อนกลาด
ในราว ๗.๓๐ น. สงครามก็สิ้นสุดลง ตัก๊ แตนหลายหมืน่ ตัวฆากันเองตายหมดไมมเี หลือ
นายทํานุตน่ื เตนมหัศจรรยใจอยางยิง่ เขามองดูหนาศาสตราจารยดเิ รกอยางชืน่ ชม แลวกลาววา
"มันนาจะเปนความฝน มากกวาความจริงครับอาจารย อาจารยมวี ธิ ปี ราบตัก๊ แตนอยางแนบ
เนียนเด็ดขาดทีส่ ดุ โอโฮ.... ตายเกลี้ยงเลย"
ดร. ดิเรกจุ ปาก
"อยาพูดคําวาเกลี้ยงซีคุณ"
ตัก๊ แตนจังหวัดสะดุง โหยง เขาชําเลืองมองดูเจาคุณปจจนึกฯ ดวยความเกรงกลัว แตแลวเขา
ก็โลงใจเมื่อแลเห็นทานเจาคุณกําลังคุยกับพลและสนใจกับซากตั๊กแตนที่นอนตายทับถมกันอยู
บริเวณไรเงียบกริบ ไมมีเสียงปกตั๊กแตนแลว นายพลดิเรกภาคภูมิใจเปนอยางยิ่ง ที่เขาสามารถชวย
กรมการพืชปราบตั๊กแตนยักษพันธุนี้ได เขาพาคณะของเขาเดินบุกเขาไปในทามกลางสนามรบของ
ฝูงตัก๊ แตน ปรากฏวาตั๊กแตน "วินสกี้ กราสฮอพเบอร" ที่กองสุมกันอยูตามพื้นดินนั้น สวนมากถูก
กัดคอขาดหรือหอยรองแรง บางตัวไสทะลักออกมา
นายพลดิเรกกลาวกับคณะพรรคของเขา
"เสร็จเรือ่ งของเราแลว เดินทางกลับกรุงเทพฯได ทุกคนชวยกันเลือกศพตั๊กแตนที่มีบาด
แผลเพียงเล็กนอยเอาไปคนละตัวโวย เพือ่ ประโยชนในการปราบปรามมันตอไป ถาหากวามีตั๊กแตน
แบบแปลกๆ เขามาทําลายพีชผลในเมืองไทยอีกกันจะสรางตั๊กแตนเทียมสงไปตอบแทนมันบางก็
ได"
กองปราบตัก๊ แตนในบังคับบัญชาของ นายพลดิเรก เคลือ่ นขบวนออกจากไรเชิงเขาสําเร็จ
ในเวลา ๘.๐๐ น. รถตรวจการณของกรมการพืชแลนนําหนาติดตามดวยรถจีป๊ แลนดโรเวอรซง่ึ อยู
ทายขบวนและเจาแหวทําหนาที่ขับรถคันนี้ มีศพตัก๊ แตนยักษอยูใ นรถแลนดโรเวอรถงึ ๖ ตัวดวยกัน
อวสาน

