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บทที่ 1 

เวลาสิบห้านาฬิกาสิบห้านาทีของวันธรรมดาวันหนึ่งภายในธนาคาร

พาณิชย์ขนาดเล็ก พนักงานหญิงหน้าเคาน์เตอร์สามคนก�าลังวุ่นวายกับ

ลกูค้าและเอกสารทางการเงนิซ่ึงคัง่ค้างอยูต้ั่งแต่ช่วงเช้า จึงไม่มีใครว่างพอท่ี

จะเงยหน้าขึ้นมาดูเหตุการณ์รอบตัว ส่วนผู้จัดการสาขากับผู้ช่วยต่างนั่งอยู่

ท่ีโต๊ะท�างานของตนซ่ึงมีพาร์ทิชั่นกระจกกั้นให้เป็นห้องท�างานขนาดเล็ก 

ตรงด้านข้างเคาน์เตอร์บริการ ห้องเล็กๆ นั่นไม่มีประตูเพราะต้องการให้

ลกูค้าสามารถเข้าไปตดิต่อได้สะดวก และแม่บ้านวัยห้าสบิปีก�าลงัเช็ดกระจก 

หน้าห้องท�างานอย่างอารมณ์ดี

ลูกค้าชายในชุดกางเกงยีนแบบฟิตพอดีตัวกับเสื้อเช้ิตแขนยาว 

ลายสก็อตเดินเข้ามาในธนาคารโดยมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยเปิด

ประตูกระจกให้ เขาก้มศีรษะนิดๆ พร้อมกับชูซองสีน�้าตาลในมือ รปภ.  

ยิ้มให้อย่างสุภาพก่อนผายมือให้เขา

"เชิญครับ"

ชายคนนั้นเดินเลี้ยวไปท่ีฝั ่งซ้ายมือของธนาคารซ่ึงเป็นสแตนด ์

วางเอกสารส�าหรบัท�าธรุกรรมทางการเงนิกบัปากกาไว้อ�านวยความสะดวก
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ให้แก่ลูกค้า เขาหยิบใบรับฝากเงินข้ึนมาเพื่อกรอก แต่ในระหว่างนั้นม ี

สายเข้ามาพอดี ความสนใจของเขาจึงเบนไปที่โทรศัพท์มือถือของตน

ผ่านไปอีกราวห้านาทีสุภาพสตรีท่านหนึ่งก็ลุกข้ึนจากเก้าอ้ีหลังจาก

เสียงอัตโนมัติขานเรียกล�าดับหมายเลขซ่ึงเป็นคิวของเธอ เม่ือไปถึงหน้า

เคาน์เตอร์เธอกย็ืน่สมุดบัญชีซ่ึงมีสภาพเยนิมากเล่มหนึง่ไปตรงหน้าพนกังาน

"คุณต้องการท�าธุรกรรมอะไรคะ" พนักงานหญิงถามในขณะท่ีหยิบ

สมุดบัญชีเล่มนั้นขึ้นมาดู

"คือมนัเป็นสมุดบัญชีของแม่ฉันน่ะค่ะ ท่านเสยีชีวิตไปแล้ว ฉันอยาก

จะถอนเงินในบัญชีนี้ออกมา"

"สักครู่นะคะ" พนักงานคนนั้นเปิดสมุดบัญชีเพ่ือดูเลขท่ีบัญชี เธอ 

คีย์หมายเลขบัญชีลงไปในคอมพิวเตอร์ แต่แล้วก็ต้องขมวดคิ้วแน่น  

"คุณลูกค้ารอสักครู่นะคะ"

"ท�าไมคะ มีปัญหาอะไรรึเปล่า"

"เอ่อ มีนิดหน่อยค่ะ เดี๋ยวต้องเรียกผู้จัดการมาดูหน่อยนะคะ รอ 

สักครู่ค่ะ"

พนักงานหญิงยกหูโทรศัพท์ท่ีอยู่ข้างตัวเพื่อขอความช่วยเหลือจาก 

ผูจ้ดัการสาขา เธอเชิญเขาออกมาจากห้องท�างาน สภุาพสตรท่ีานนัน้ยืนรอ 

ขณะนัน้เสยีงอัตโนมัตเิรยีกลกูค้าหมายเลขต่อไปให้มารบับรกิารท่ีเคาน์เตอร์

ข้างๆ ในจังหวะเดียวกันผู้จัดการสาขาก็มาถึงหลังเคาน์เตอร์พอดี

"ผู้จัดการคะ ช่วยดูบัญชีนี้หน่อยค่ะ"

"ไหน มีอะไร"

ตอนนัน้เองท่ีวตัถสุดี�าขนาดเหมาะมือถกูดงึออกมาจากซองกระดาษ

สีน�้าตาล พนักงานหญิงร่างอ้วนซึ่งนั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์สะดุ้งสุดตัวก่อนจะ

ถีบเก้าอี้ที่มีล้อของตนให้เลื่อนไปทางด้านหลัง

"ห้ามเคลื่อนไหว! ใครขยับ กูยิง"
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"ว้าย...ปืน!"

เสียงกรีดร้องของพนักงานหญิงอีกคนดังขึ้นทันที

...ปัง!...

"ปิดไฟ!"

ค�าสั่งนั้นดังสะท้อนท่ัวห้อง มันเป็นสัญญาณบอกให้รู ้ว ่าคนท่ีมี 

เจตนาร้ายไม่ได้มีเพียงแค่หนึ่ง ดวงไฟในธนาคารถูกปิดลงทีละดวง แม้ 

แสงจากด้านนอกท่ีส่องผ่านผนังกระจกใสเข้ามาจะยังมีอยู่ แต่บรรยากาศ

ภายในกลบัให้ความรูส้กึวงัเวงและน่ากลวั นัน่เป็นเพราะไม่มีใครในธนาคาร

รู้ว่าพวกมันจะท�าอะไรต่อไป 

เสียงร้องครางดังข้ึน กระสุนเมื่อครู่เฉ่ียวไปท่ีแขนของพนักงานสาว

คนที่เพิ่งเรียกให้ผู้จัดการสาขาออกมาจากห้อง อานุภาพของมันท�าให้เกิด

รอยแผลฉีกขาดและเลือดก็ไหลออกมาเป็นจ�านวนมาก 

ขณะนี้ทุกคนอาศัยแสงท่ีลอดผ่านสติ๊กเกอร์ปิดกระจกธนาคารและ 

แสงสว่างจากโทรทัศน์สองเครือ่งซ่ึงห้อยอยูบ่นเพดานเป็นเครือ่งช่วยสงัเกต

เหตุการณ์รอบตัว แล้วความโกลาหลก็เกิดข้ึนในนาทีต่อมา ลูกค้าของ

ธนาคารวิ่งไปคนละทิศละทาง ชายร่างผอมคนหนึ่งซ่ึงไม่พยายามปิดบัง

ใบหน้าเดินไปท่ีหน้าประตูกระจกก่อนจะชูมือข้างหนึ่งข้ึนเหนือศีรษะ  

จากนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นอีกครั้ง

...ปัง!...

กระสุนนัดท่ีสองถูกยิงไปฝังอยู่บนเพดานห้อง มันท�าให้ทุกคนท่ีวิ่ง 

ไปมาหยุดเคลือ่นไหวแล้วนัง่ลงกบัพืน้ หลายคนขดตวัแน่นเพือ่ให้เหลอืพืน้ท่ี

ส�าหรับเป็นเป้าน้อยที่สุด แม่บ้านของธนาคารซุกตัวหลบอยู่ใต้สแตนด์วาง

ใบรับฝากและถอนเงิน ตัวของเธอสั่นเทา สายตาเหลือบไปขอความ 

ช่วยเหลอืจากเจ้าหน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัซ่ึงมอีายุไม่ห่างกนันกั แต่เขา

คงช่วยเธอไม่ได้เพราะมีเพียงแค่กระบองไม้ธรรมดาๆ เท่านั้น
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...ปัง!...

กระสุนอีกนัดถูกยิงโดยชายสวมเสื้อสก็อตซ่ึงยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์ 

ตอนนี้ทุกชีวิตภายในห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่มีใครขยับ มีเพียงเสียงคราง

อย่างเจ็บปวดของคนที่ถูกยิงดังขึ้นเบาๆ เท่านั้น เขาออกค�าสั่งอีกครั้ง

"อย่าคิดจะกดปุ่มเรียกเพื่อนนะมึง คราวนี้กูไม่ยิงแขนนะ กูยิงหัว"

แววตาเหมือนกระต่ายท่ีก�าลังตื่นกลัวของพนักงานหญิงสามคนกับ 

ผู้จัดการสาขาอีกหนึ่งซ่ึงอยู่หลังเคาน์เตอร์แทนค�าตอบว่าไม่มีใครคิดจะ

ต่อกรกับมัน คนท่ีก�าลังบาดเจ็บใช้มือข้างขวากุมบาดแผลของตัวเองไว้ 

น�้าตาไหลเปรอะเปื้อนใบหน้าที่ถูกตกแต่งไว้อย่างประณีต 

ชายร่างผอมซ่ึงเป็นผู้ยิงปืนนัดท่ีสองตะโกนเสียงดัง "ออกมานั่ง 

รวมกันบนเก้าอี้ เร็ว!"

เขาส่ายปืนไปมาท่ัวท้ังห้องอย่างน่ากลัว ผู้จัดการสาขากับพนักงาน

ซึ่งอยู่หลังเคาน์เตอร์ประคองเพื่อนที่ได้รับบาดเจ็บออกมารวมตัวกับผู้ช่วย

ท่ีเพ่ิงถกูมอืปืนร่างผอมต้อนออกมาจากห้องท�างาน ขณะนีล้กูค้า พนกังาน 

แม่บ้าน และเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยต่างนั่งเบียดกันบนเก้าอี้ 

สามแถวซ่ึงเป็นเก้าอ้ีส�าหรับนั่งรอท�าธุรกรรม ชายร่างผอมนับจ�านวนคน

ทั้งหมด

"โหลนึงพอดีพี่"

"อืม้..." คนตัวสงูกว่าท่ียืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์ตอบรบัแล้วออกค�าสัง่ต่อ 

"เก็บของมีค่าด้วย"

"จ้ะ" คนรบัค�าสัง่ดงึถงุผ้าใบไม่ใหญ่นกัออกมาจากกระเป๋าเป้แล้วเดนิ

ไปหากลุ่มตัวประกัน "เอาโทรศัพท์ กระเป๋าสตางค์ และของมีค่าทั้งหมด 

ใส่ในนี้ เร็ว!"

มันย่ืนถุงผ้าให้ลูกค้าคนหนึ่งซ่ึงอยู่ใกล้ท่ีสุดแล้วถอยออกมาคุมเชิง 

ก่อนจะโยนเป้ไปให้คนท่ีอยู่หน้าเคาน์เตอร์ ปืนในมือยังคงเล็งไปท่ีกลุ่ม 
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ตวัประกนั ชายสวมเสือ้สกอ็ตเอาเท้าเข่ียให้เป้เข้ามาอยูใ่กล้ตวัท่ีสดุแล้วออก

ค�าสั่ง

"ผู้จัดการมานี่"

ผู้จัดการสาขาร่างอวบอายุประมาณห้าสิบปีเศษดูท่าทางหวาดกลัว 

เขาน่าจะมีภรรยาและลูกท่ีต้องดูแล คงไม่อยากท�าตัวเป็นฮีโร่เพื่อท่ีจะถูก

ยิงตายตอนนี้

"เร็ว!"

เสียงกระตุ้นเตือนท�าให้ผู ้จัดการสาขาลุกจากเก้าอี้ช้าๆ แล้วเดิน 

ก้มหน้าเข้าไปหาคนเรียก

"เข้าไปหยิบเงินสดทั้งหมดที่มีใส่ถุงไว้"

ผู้จัดการสาขาเหลือบตาข้ึนมามองอย่างกล้าๆ กลัวๆ แล้วเดินอ้อม

ไปทางด้านหลังเคาน์เตอร์ ปืนที่มือชายคนสั่งยังชี้มาทางเขาอยู่

คนร้ายอกีคนดูต่ืนกลวัข้ึนมาหลงัจากท่ีมองผ่านกระจกซ่ึงมีสติก๊เกอร์

โฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารออกไปด้านนอก

"พี่!...ท่าทางพ่อจะมาแล้ว!"

เขาเห็นกลุ่มคนก�าลังเคลื่อนไหวด้วยท่าทีน่าสงสัย แต่ก็ยังไม่มีใคร

ขยับเข้ามาใกล้กระจกของธนาคารจนน่าวิตก

"ให้ รปภ. ล็อกประตูแล้วหาอะไรมาบังไว้"

"จ้ะ...เอ้า ลุง รปภ. มานี่ มาช่วยท�างานหน่อย"

คนถกูเรยีกขาสัน่พับ่ๆ กว่าจะประคองตวัลกุข้ึนได้กใ็ช้เวลาพอสมควร

จนคนรอชักหงุดหงิด จึงรีบเดินเข้าไปกระชากแขนให้เดินเร็วขึ้น

"ล็อกประตูแล้วช่วยลากชั้นมาขวางไว้ด้วย"

ประตูถูกใส่กุญแจจากทางด้านใน แล้วคนท้ังคู่ก็ช่วยกันลากช้ันวาง

หนังสือท่ีท�าด้วยพลาสติกใสอย่างหนามากั้นประตูไว้ หนังสือและเอกสาร

ทางการเงินซ่ึงเคยวางอยู่บนช้ันปลิวลงพื้นไปหลายช้ิน คนท่ีเหลืออยู่บน
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เก้าอ้ีต่างหันมองความเคลือ่นไหวท้ังทางหน้าเคาน์เตอร์และตรงประตสูลบั

กันไปมา ไม่มีใครกล้าที่จะลุกขึ้นสู้หรือสอบถามอะไรเพิ่มเติม

ชายท่ียืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์หยิบกระเป๋าเป้ตรงปลายเท้าข้ึนมาแล้ว 

ล้วงมือเข้าไปค้นหาหมวกแก๊ปมาสวมไว้ แต่สายตายังไม่ละจากผู้จัดการที่

ก�าลังเก็บเงินในลิ้นชักเข้าถุงผ้าสีน�้าตาลของธนาคาร

"เร็วๆ หน่อย เอาแต่แบงก์ เหรียญไม่ต้อง...หนัก"

เขาสัง่อย่างใจเย็นแล้วหยิบหมวกอกีใบขว้างข้ามห้องไปให้เพ่ือนสวม

"อีกสิบนาทีกูจะออกไปจากที่นี่ ถ้าไม่อยากให้มีคนเจ็บเพิ่มก็อย่าคิด

ต่อสู้ เงินพวกนี้ไม่ใช่เงินของพวกมึง ไม่ต้องคิดจะรักษาไว้ให้เจ้าของ

ธนาคาร เพราะถ้าพวกมึงตาย สุดท้ายญาติมึงก็จะได้แค่ค่าท�าศพกับ

พวงหรีดจากมัน"

เขากวาดตามองทุกคนในธนาคาร ไม่มีว่ีแววว่าจะมีใครสักคนท่ีคิด

ต่อสู้กับเขา

เสียงสัญญาณดังเข้าเครื่องโทรศัพท์รับสายด่วน เจ้าหน้าท่ีหญิง 

หาวหวอดก่อนจะรับสายด้วยน�้าเสียงไม่สดชื่นนัก

"911 ค่ะ มีเรื่องด่วนอะไรให้ช่วยเหลือคะ"

"ผมได้ยนิเสยีงเหมือนปืน แต่กยั็งเถยีงกนัอยู่ บางคนบอกว่าไม่น่าใช่

ปืน มันดังสองสามนัดครับ" ปลายสายพูดอย่างร้อนรน

"แล้วตกลงมันใช่เสียงปืนไหมคะ"

"ผมจะรู้ไหมเนี่ย คุณก็ส่งต�ารวจมาสิ"

"เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนคะ"

พนักงานยังไม่รู้สึกตื่นเต้นนัก เพราะวันหนึ่งๆ มีสายด่วนเข้ามา 

เป็นร้อยเป็นพันสาย และหลายสายในนัน้มักเป็นเรือ่งไม่จรงิ หน้าท่ีของเธอ

นอกจากจะรับเรื่องราวร้องทุกข์แล้ว ยังต้องประเมินเหตุการณ์เบ้ืองต้น 
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ด้วยว่าสิ่งที่ได้ยินจะเป็นข่าวลวงหรือไม่ เพราะถ้าหากเชื่อทุกเรื่อง เธอก็จะ

โดนหน่วยปฏิบัติการภาคสนามต�าหนิมาได้ว่าสิ่งท่ีเธอแจ้งไปนั้นท�าให ้

พวกเขาเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์

"มันน่าจะดังมาจากในธนาคาร"

"ธนาคารไหนคะ สาขาอะไร กรุณาแจ้งพิกัดด้วยค่ะ"

"ธนาคารทวีสินทรัพย์ สาขาหน้าโรงเรียนอนุบาลลูกขวัญครับ  

พวกคุณช่วยส่งต�ารวจมาดูหน่อยได้ไหม ตอนนี้ประตูธนาคารปิดเงียบเลย 

ไม่มีคนกล้าเข้าไปดูใกล้ๆ แล้วโรงเรียนก็ก�าลังจะเลิกแล้วด้วย"

"เด๋ียวค่ะ ใจเย็นๆ นะคะ ดฉัินต้องการรายละเอยีดมากกว่านี ้คณุบอก

ว่าได้ยินเสียงปืน...เวลาประมาณเท่าไรคะ"

"สักห้านาทีที่แล้ว นี่ผมก็กดโทรศัพท์มือแทบหงิกเลยกว่าจะติด"

"แล้วมีเจ้าหน้าที่ต�ารวจในละแวกนั้นมายังสถานที่เกิดเหตุรึยังคะ"

"ยังครับ อ้าว ผมแจ้งคุณ คุณก็ต้องเป็นคนตรวจสอบสิ"

"ก็แค่ถามดูน่ะค่ะ" เสียงของเธอเริ่มสะบัด "คุณชื่ออะไรคะ"

"จะถามชื่อผมท�าไมเนี่ย"

"มันเป็นข้ันตอนของการแจ้งเหตุค่ะ ดิฉันจ�าเป็นต้องถามเพ่ือจะได้

ตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าเกิดเป็นพวกชอบแกล้งต�ารวจโทรมา เราจะได้

ตามตัวถูก"

"โอ๊ย จะบ้าตาย อยากเป็นพลเมืองดีโทรมาแจ้งความแต่ดันถูก 

กล่าวหาว่าเป็นเดก็เลีย้งแกะ เอางีน้ะคณุ...ข้างในนัน้น่ะไม่มญีาตผิมสกัคน  

พวกเขาจะเป็นจะตายผมต้องสนใจไหม คุณน่ะช่ืออะไร บอกมาดีกว่า  

ผมจะได้โทรไปร้องเรียนกับสื่อว่าเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องทุกข์ไม่ได้ช่วย 

ให้สังคมมีความปลอดภัยขึ้นเลย"

เจ้าหน้าท่ีหญิงพยายามควบคุมสติ เธอหายใจเข้าลึกแล้วค่อยๆ  

ผ่อนลมออกมาก่อนตอบ "เอาล่ะค่ะ ดฉัินจะส่งเจ้าหน้าท่ีต�ารวจไปตรวจสอบ
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สถานการณ์ท่ีธนาคารทวีสินทรัพย์ สาขาหน้าโรงเรียนอนุบาลลูกขวัญ 

นะคะ"

"ดีครับ"

ปลายสายวางไปแล้วด้วยความฉุน เจ้าหน้าท่ีหญิงพิมพ์ข้อความ 

ลงในโปรแกรมแจ้งเหตขุองส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิหมายเลขโทรศพัท์ท่ี

โทรเข้ามากบัรายละเอียดการแจ้งความถกูส่งเข้าไปในระบบ ตอนนีก้แ็ค่รอ

ให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจซึ่งอยู่ใกล้สถานที่เกิดเหตุที่สุดโทรศัพท์ติดต่อเข้ามา

"โทรมาสิๆ มีไหม มีใครอยู่แถวนั้นไหม"

มีเสียงตอบรับจากวิทยุในรถสายตรวจดังเข้ามา เขาแจ้งหมายเลข

ประจ�าตัวของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่หญิงสามารถเห็นรูปถ่าย ชื่อ-นามสกุล 

ยศ และสังกัดของเขาได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ทันที

"รับทราบการแจ้งเหตุครับ ผมอยู่ห่างจากท่ีเกิดเหตุประมาณ 

หนึ่งกิโลเมตร แต่รถติดมากเลยตอนนี้"

"ค่ะ พลเมืองดีบอกว่าเม่ือประมาณห้านาทีท่ีแล้วได้ยินเสียงคล้าย 

ปืนดังข้ึนสองหรือสามนัด สันนิษฐานว่าเกิดข้ึนภายในธนาคารนะคะ  

ตอนนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุเลยค่ะ"

"ครับ ผมก�าลังไปครับ"

ท้ังต้นสายและปลายสายวางหูลงเกือบจะพร้อมกัน หน้าท่ีของ 

เจ้าหน้าท่ีรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายก็หมดเพียงเท่านี้ ต่อไปเธอก็แค่นั่งรอ 

สายเรียกเข้าสายต่อไป

"น�้าหนักก�าลังพอดี"

ชายสวมเสื้อสก็อตพูดกับถุงใส่เงินที่เพิ่งรับมาจากผู้จัดการสาขา เขา

แบกมนัไว้บนหัวไหล่แล้วโบกมอืเป็นสญัญาณให้ผูจ้ดัการสาขาไปนัง่รวมกบั

ตัวประกันคนอ่ืน ส่วนชายอีกคนยังยืนควบคุมสถานการณ์อยู่หน้าประตู
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เหมือนเดิม ตอนนี้เขามีถุงผ้าซึ่งใส่ของมีค่าของทุกคนไว้ด้วย 

เวลาผ่านมาสิบนาทีอย่างท่ีพวกคนร้ายบอกไว้แล้ว อาการบาดเจ็บ

ของพนักงานธนาคารดูจะไม่ค่อยดีนัก แม้เพื่อนของเธอจะดึงเอาผ้าพันคอ

ของตนมารัดบาดแผลเพื่อห้ามเลือดไว้แล้ว แต่เลือดก็ยังไม่หยุดไหล  

ขณะนี้พื้นห้องจึงมีหยดเลือดเปรอะเปื้อนตามทางท่ีคนเจ็บถูกพาออกมา 

จากทางด้านหลังเคาน์เตอร์ 

ในห้องท่ีค่อนข้างสลัว ร่างของสองคนร้ายดูจะน่าเกรงขามข้ึน  

ตวัประกนัต่างหลบสายตาพวกเขา บางคนนัง่คูต้วัและก้มศรีษะแนบหัวเข่า 

ชายคนที่รูปร่างใหญ่กว่ายื่นของสิ่งหนึ่งให้เพื่อนของมัน ไม่มีใครรู้ว่าสิ่งนั้น

คืออะไรจนกระทั่ง...

"จับคู่เต้นร�ากันหน่อย"

ค�าพูดของมันท�าให้คนท้ังห้องร้องครางด้วยความหวาดกลัว ทุกคน

หันรีหันขวาง ไม่เข้าใจในสิ่งที่มันพูด เสียงโลหะกระทบกันดังกริ๊กๆ อยู่ใน

มือของคนร้ายที่ยืนอยู่หน้าประตู มันเข้ามาทางด้านหลังลูกค้าชายสูงอายุ

คนหนึ่งแล้วดึงแขนข้างขวาของเขาขึ้นมา

"อย่า..." ชายสูงอายุคนนั้นร้องโหยหวน

"ไม่ต้องตกใจลุง แค่ข�าๆ น่า"

กุญแจมือถูกล็อกเข้ากับข้อมือข้างนั้น ส่วนอีกห่วงแทนที่จะคล้องไว้

ที่มืออีกข้าง คนร้ายกลับเลือกล็อกที่ข้อเท้าข้างหนึ่งของแม่บ้านแทน

"จะท�าอะไรฉัน..." แม่บ้านเริ่มร้องไห้

"ใจเย็นๆ แค่จะท�าให้มั่นใจว่าจะไม่มีใครตามพวกกูไป"

คนร้ายท�างานของมันอย่างใจเย็นโดยการจับคู่ตัวประกันให้ข้อมือ 

ของคนหนึ่งผูกติดไว้กับขาของอีกคนหนึ่งจนครบห้าคู่ เหลืออีกคู่เดียว

เท่านั้น...

"กจูะไปแล้ว แต่กจู�าเป็นต้องเอาใครบางคนไปด้วยเผือ่ต�ารวจตามมา" 
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คนเป็นหัวหน้าพดู สายตามันกวาดไปท่ีสภุาพสตรวัียย่ีสบิต้นๆ ซ่ึงอยู่

ใกล้มนัมากท่ีสดุ เธอผมสัน้ แต่งตวัเรยีบหรเูกนิอายุ ใส่ชุดแสก็ยาวครึง่น่อง 

แต่งหน้าทาปากสีแดง สวมรองเท้าหุ้มส้น และมีกระเป๋าหนังคล้องแขนอยู่ 

ตอนนีท้ั้งมือและเท้าของเธอยังเป็นอิสระไม่ได้ถกูคล้องกญุแจมือไว้ ท่าทาง

ของเธอดตูืน่ตกใจ เธอเขยิบเข้าไปชิดผู้จดัการสาขาซ่ึงเป็นอีกคนท่ียังไม่ถกู

พันธนาการ

"นายไปเถอะ ทิ้งพวกเราไว้ในนี้ ไม่มีใครตามนายออกไปหรอก ฉัน

รับรอง"

ผู้จัดการสาขายืนยันกับคนร้ายสวมเสื้อสก็อตอย่างหนักแน่น แต่มัน

ส่ายหน้าช้าๆ

"ไม่มีมิตรในสนามรบหรอก" คนร้ายจ้องหน้าสุภาพสตรีท่านนั้น  

"ไปกับฉัน"

"มะ...ไม่ ไม่ ฉันไม่ไป"

"ไป!"

คนร้ายฉุดข้อศอกของเธอให้ยืนขึ้น ผู้จัดการสาขาผวาตามไปด้วย 

ความรู้สึกของเขาในตอนนี้ทั้งกล้าทั้งกลัว

"อะ...เอาฉันไปแทน"

"แกเดินช้า"

มนับอกสัน้ๆ แล้วเอาแขนข้างซ้ายลอ็กคอสภุาพสตรคีนนัน้ไว้จากทาง

ด้านหลัง ตัวประกันทุกคนเห็นสีหน้าซีดเผือดและปากคอสั่นของเธอได้

ชัดเจน แต่ไม่มีใครกล้าลุกขึ้นไปช่วย คนร้ายอีกคนก็ก�าลังจะรวบมือของ 

ผู้จัดการสาขาเพื่อตรึงไว้กับเก้าอ้ี แต่ในระหว่างนั้นก็มีเสียงจากโทรโข่ง 

ดังขึ้น...

"นี่เสียงจากเจ้าหน้าที่ต�ารวจ มีใครอยู่ในนั้นบ้าง"

"เฮ้ย! มาตั้งแต่เมื่อไรวะ"
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"ฉิบหายแล้ว ต้องรบีออกไปแล้ว เรว็!" คนท่ีคมุตวัสภุาพสตรไีว้พดูข้ึน

บรเิวณหน้าธนาคาร รถจกัรยานยนต์ถกูเคลยีร์ออกไปจากบรเิวณหน้า

กระจกโดยไม่ให้คนในนั้นสังเกตเห็นความผิดปกติ ขณะนี้รถกระบะของ

ต�ารวจถูกน�ามาจอดแทน คนท่ีถือโทรโข่งขนาดเล็กหลบอยู่หลังรถ 

พร้อมกับเพื่อนต�ารวจในเครื่องแบบของเขาอีกนาย

เจ้าหน้าท่ีหน้างานประเมินสถานการณ์แล้วว่าไม่ใช่เหตุการณ์ปกติ 

เนื่องจากหลังจากท่ีไฟฟ้าในธนาคารดับลง พลเมืองดีแจ้งว่าไม่มีใคร 

ออกมาจากธนาคารอีกเลย และในตอนนี้ทุกอย่างก็ยังคงเงียบ

"แจ้งนายเถอะ ท่าทางจะไม่ค่อยดี"

"ครับพี่" ต�ารวจอีกนายยกโทรศัพท์ของตัวเองข้ึนมาแล้วกดเรียก

หมายเลขที่ต้องการ รอไม่นานปลายสายก็รับ เขาพูดด้วยน�้าเสียงตื่นเต้น 

"ครบั ตอนนีผ้มกบัพีร่ณุอยู่ในสถานท่ีเกดิเหตคุรบั มคีนแจ้งเข้ามาว่าได้ยิน

เสียงปืนจากในธนาคาร เมื่อมาถึงท่ีเกิดเหตุแล้วพบว่าสถานการณ์ด้านใน

ยังเงียบอยู่...มองไม่เห็นใครเลยครับ"

เขาแจ้งพกิดัไปแล้ววางสายลง เจ้าหน้าท่ีต�ารวจอีกนายจงึหันมาถาม

"เป็นไง"

"นายจะมาเอง ทีมมาด้วย"

หัวใจของผู ้จัดการธนาคารเต้นแรงข้ึนเมื่อเห็นสุภาพสตรีคนนั้น 

ถกูลากออกไปทางด้านหลงัธนาคาร เขาตดัสนิใจในวินาทีสดุท้ายก่อนท่ีคน

ท้ังคูจ่ะลบัสายตา ชายร่างอ้วนเตีย้ยกก�าป้ันข้างท่ียังไม่ถกูรวบไว้กบัขาเก้าอ้ี

กระแทกไปที่ใบหน้าของคนร้ายอีกคนเต็มก�าลัง

...ปึ้ก!...

"โอ๊ย! ไอ้ผู้จัดการนี่!"
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มันใช้มือข้างท่ีถือปืนฟาดเข้าไปท่ีขมับของผู ้จัดการสาขาทันที 

คล้ายกบัเป็นปฏกิริยิาโต้กลบัอัตโนมัต ิเสยีงตัวประกนัหวีดร้องข้ึนพร้อมกนั 

และสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น

...ปัง!...

"เฮ้ย!"

"กรี๊ดดดดดดดด..."

คนร้ายอีกคนที่ผลุบหายไปทางด้านหลังธนาคารจ�าเป็นต้องเดินกลับ

เข้ามาเม่ือได้ยินเสียงปืนนัดท่ีสี่ดังขึ้น พร้อมๆ กับเสียงหวีดร้องท่ีดัง 

กว่าเดิม

"อะไรวะ มึงยิงท�าไม"

"ฉะ...ฉันไม่ได้ยิง ปืนมันลั่นพี่"

เสียงปืนท่ีดังขึ้นท�าให้สถานการณ์ด้านนอกธนาคารเปลี่ยนแปลงไป

ทันที การุณเดินเลียบกับข้างรถกระบะเพื่อจะเข้าไปหยิบวิทยุในรถ เขา

จ�าเป็นต้องติดต่อกบัส่วนกลางเพือ่แจ้งว่าขณะนีส้ถานการณ์ได้เปลีย่นแปลง

ไปแล้ว มันไม่ได้มีเพียงความเงียบ แต่เสียงปืนนั้นบอกให้รู้ว่าทุกคนท่ีอยู่

ด้านในธนาคารก�าลังตกอยู่ในอันตราย และเป็นไปได้สูงว่าคนหรือกลุ่มคน

ที่มีเจตนามุ่งร้ายต่อผู้อื่นนั้นเป็นคนที่ท�าให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลวร้ายลง

"ร้อยต�ารวจตรีการุณ ขอแจ้งสถานการณ์จากท่ีเกิดเหตุ..." เขา 

แจ้งพิกัดให้หน่วยรับแจ้งสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทราบ "ขณะนี้มีเสียงปืน 

ดงัข้ึนภายในธนาคารอกีหนึง่นดั เราต้องการก�าลงัเสรมิ คาดว่ามตีวัประกนั

อยู่ในนั้นแต่ยังไม่ทราบจ�านวน เร็วๆ ด้วยนะครับ"

ขณะท่ีก�าลังจะวางสายนั้น พิบูลย์คู ่หูของเขาก็เข้ามาสะกิดทาง 

ด้านหลัง

"นายมาแล้วพี่"

Love_��������-���  ��� ����.indd   18 1/14/59 BE   10:30 AM



19

tiara

"เออ ดี"

คนท้ังคูยั่งคงหมอบต�า่ จากกระจกหน้าธนาคารยังไม่สามารถมองเห็น

ความเคลื่อนไหวจากภายในได้ ชายร่างสูงใหญ่ ผมรองทรงสั้นหยักศก  

คิ้วหนา นัยน์ตาดุ ผิวคล�้าแดดก�าลังลงจากรถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ซ่ึง 

จอดเย้ืองออกไปไกลจากรถกระบะพอสมควร เขาอยู่ในชุดเสื้อโปโลสีขาว 

กางเกงยีน และมีเสื้อหนังสีด�าทับมาอีกช้ันหนึ่ง ชายวัยสามสิบปลายๆ  

คนนั้นค้อมตัวแล้วย่องตรงมาที่นายต�ารวจทั้งสองซึ่งยืนหลบอยู่ข้างตัวรถ

"สวัสดีครับ" 

คนทั้งคู่ยกมือตะเบ๊ะ แต่เจ้านายไม่ได้สนใจ เขาเข้าประเด็นทันที

"ว่าไง"

"เม่ือกี้เพิ่งได้ยินเสียงปืนอีกนัด แต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ  

ครับผม" พิบูลย์รายงาน 

การุณรีบเสริม "ชาวบ้านแถบนี้บอกว่าตั้งแต่ได้ยินเสียงปืนนัดแรก 

ก็ยังไม่เห็นใครออกมา"

"ประมาณกี่นาที"

"เอ่อ..." ทั้งสองคนก็ไม่สามารถบอกเวลาที่แน่นอนได้

โอบเกียรติส่งสายตาดุให้ลูกน้องก่อนสั่งการ "แล้วสื่อสารกับคน 

ข้างในรึยัง"

"ผมพดูใส่โทรโข่งไปแล้วครัง้หนึง่ แต่ไม่มีการโต้ตอบกลบัมา หลงัจาก

นั้นไม่นานก็มีเสียงปืนดังขึ้นครับ"

คนฟังส่ายหน้า "ไม่ดีเลย เดี๋ยวทีมมาถึงเราจะปิดล้อมที่นี่"

"มาแล้วครับนาย"

ท้ังสามหันไปมองรถกระบะคันใหญ่ท่ีขนก�าลังพลในเครื่องแบบ 

พร้อมโจมตแีบบประชิดตวัมาเตม็คนัรถ เม่ือพวกเขามาถงึกร็บีปฏบัิตหิน้าท่ี

อย่างรู้งาน ส่วนหนึ่งแยกไปคุมฝูงชน อีกส่วนหนึ่งรีบเข้ามาหาโอบเกียรติ

Love_��������-���  ��� ����.indd   19 1/14/59 BE   10:30 AM



เจรจาต่อ-ตาย ตอน ราคะ

20

"คาดว่ามีตัวประกัน"

โอบเกียรติบอกชายสามคนท่ีใส่เสื้อเกราะพร้อมปฏิบัติหน้าท่ี หนึ่ง 

ในนั้นคือวิญญู มือขวาของเขา 

"งั้นก็ต้องตาม NIC สิครับ"

"เดีย๋ว...ผมอยากลองเจรจาดกู่อน พวกคณุควบคุมสถานท่ีให้ผมด้วย"

"ได้ครับ"

วญิญูแยกตวัออกไปแล้ว เขาต้องท�างานตามข้ันตอน นัน่คอืกนัฝงูชน

ออกไปให้ห่างจากจุดเกิดเหตุมากที่สุด เพราะหากคนร้ายมีวัตถุอันตรายที่

สามารถประทุษร้ายคนเป็นจ�านวนมากได้ ฝูงชนเหล่านี้จะเป็นกลุ่มแรกท่ี

ได้รับอันตราย นายต�ารวจในเครื่องแบบปฏิบัติการเต็มรูปแบบเข้าไปคุย 

เพื่อวางแผนกับทีมของเขาอีกห้าคน ส่วนหนึ่งเพิ่งคุยกับประชาชนท่ีมุงดู

เหตุการณ์เสร็จ 

"พีโ่อบบอกว่าจะลองเจรจาก่อน เราต้องปิดล้อมธนาคารไว้ พวกนาย

ดูทางเข้าออกให้ครบทุกด้าน ส่วนฉันจะคอยเป็นแบ็กอัพให้พี่โอบเอง"

"มีตัวประกันไหมพี่"

"คาดว่าจะมี"

"แล้วไม่ตาม NIC เหรอ"

"รอค�าสัง่จากพีโ่อบก่อน ตอนนียั้ง...ไป ไปดทูางออกด้านหลงัอาคาร

ซิว่ามันเชื่อมต่อกับอะไร แล้วนาย..." เขาหันไปหาอีกคน "พยายามติดต่อ

เจ้าหน้าที่ส่วนกลางของธนาคารให้ได้ แจ้งเหตุฉุกเฉินกับเขา และบอกว่า

เราก�าลังจะเข้าควบคุมสถานการณ์"

"ครับ"

ทุกคนกระจายก�าลังออกไปตามท่ีวิญญูได้แบ่งงานเป็นกลุ่มย่อยให้ 

ตอนนีต้�ารวจจราจรซ่ึงมีหน้าท่ีดแูลการจราจรในช่วงท่ีโรงเรยีนก�าลงัจะเลกิ

นั้นได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมด้วย พวกเขาจะคอยเคลียร์รถและผู้คน 
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ไม่ให้เข้าไปยุ่งวุ่นวายในพื้นท่ีเสี่ยง หากสถานการณ์เลวร้ายลงอาจต้องมี

การแจ้งไปที่โรงเรียนอนุบาลเพื่อชะลอการปล่อยนักเรียนออกจากโรงเรียน

ชั่วคราว

คนร้ายสองคนท้ิงตัวประกันคนอ่ืนไว้ในห้องโถง ส่วนตัวเองกลับมา

หลบอยู่อีกฟากของผนังซ่ึงเป็นทางออกไปยังด้านหลังของอาคารโดยมี

สุภาพสตรีคนเดิมอยู่ในอ้อมแขนของมันด้วย ชายสวมเสื้อสก็อตโผล่หน้า

ออกไปดูสถานการณ์ด้านหน้าธนาคารผ่านกระจก

"ซวยแล้ว ต�ารวจมากันเต็มเลย" 

เขารู้ดีว่าตัวเองไม่สามารถออกไปจากท่ีนี่โดยอาศัยเส้นทางหน้า

ธนาคารได้อย่างแน่นอน แต่สิง่ท่ีน่าเป็นห่วงคอืทางหนทีีไล่ท่ีเขาคดิไว้ตัง้แต่

ต้นนั้น มันปลอดภัยดีหรือเปล่า 

"ท�าไงดีพี่"

เขาถอนใจหนัก "มาก็มาสิวะ มันไม่กล้ายิงเข้ามาหรอก ตัวประกัน 

อยู่ในนี้ตั้งหลายคน"

"ฉัน...ฉันกลัว..."

"มากลวัอะไรตอนนี ้มึงตามกอูอกมา แล้วอย่ายิงม่ัวซ่ัวอีก ไม่อย่างนัน้

ต�ารวจจะตามเก็บมึง เข้าใจไหม!"

"จ้ะ" ลูกน้องพยักหน้าหงึกหงัก

พวกมันยังคงท�าตามแผนเดิม นั่นคือพาตัวประกันไปด้วยหนึ่งคน 

ส่วนผู้จัดการสาขาถูกคล้องกุญแจมือติดไว้กับเก้าอ้ี ตอนนี้เขามีเลือดไหล

ออกจากหูด้วย ซึ่งท�าให้บรรยากาศโดยรวมน่ากลัวเข้าไปอีก มีคนบาดเจ็บ

ถึงขั้นเสียเลือดถึงสองคน และทุกคนล้วนถูกจับคล้องกุญแจมือ 

ตวัประกนัรบัรูว่้าพวกคนร้ายยงัไม่ได้ออกไปจากธนาคาร แต่พวกเขา

ก็ยังมีความหวังว่าตัวเองจะรอด เพราะหลายคนมองออกไปเห็นรถต�ารวจ 
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แล้วด้านหน้าธนาคารนั้นก็ร้างผู้คนกับรถราจนผิดสังเกต แสดงว่าคน

ภายนอกรับรู้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นในนี้แล้ว แม่บ้านเริ่มสวดมนต์เบาๆ 

เพื่อหวังให้สถานการณ์นี้สิ้นสุดลงเสียที

คนท่ีลากตัวประกันหญิงไว้ในอ้อมแขนนั้นออกเดินน�าหน้า ผ่าน 

ห้องครัวขนาดเล็กของธนาคารท่ีมีเพียงโต๊ะรับประทานอาหาร ตู้เย็น กับ 

เคาน์เตอร์วางไมโครเวฟกับอุปกรณ์ชงชาและกาแฟเท่านั้น ด้านข้างที่วาง

ตู้เย็นถูกกั้นไว้เป็นส่วนของห้องน�้าส�าหรับพนักงาน พื้นท่ีด้านหลังส�าหรับ

ใช้งานท่ัวไปนั้นแคบกว่าพื้นท่ีด้านหน้าส่วนของธนาคารเสียอีก ความจริง

สถานท่ีนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นอาคารพาณิชย์สองช้ันส�าหรับอยู่อาศัย 

ช้ันบนและท�าธุรกิจชั้นล่าง แต่ธนาคารทวีสินทรัพย์ได้เช่าพ้ืนท่ีเพ่ือเปิด 

เป็นสาขาย่อย เพราะเห็นว่าท�าเลเหมาะ เนื่องจากเป็นย่านตลาด โรงเรียน 

และร้านค้าจึงท�าให้ธนาคารสามารถหาลูกค้าได้จ�านวนมาก ปัจจุบันสาขา

หน้าโรงเรยีนอนบุาลลกูขวญัสามารถด�าเนนิธรุกจิและท�าก�าไรให้แก่ธนาคาร

จนติดอันดับต้นๆ ของสาขาทั้งหมดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ชายคนแรกเปิดประตดู้านหลงัธนาคาร อีกคนเดนิตามพร้อมระวังหลงั

ให้ ตอนน้ีคนในโถงธนาคารคงไม่สามารถตามมาได้ แต่ไม่รูว่้าอีกนานเท่าไร

เจ้าหน้าท่ีจะบุกเข้ามาช่วยตัวประกัน และเมื่อถึงเวลานั้นการหนีของ 

พวกเขาก็จะล�าบากขึ้น

"เดินไปข้างหลังตึก ใกล้สุดทางเดินจะมีบันไดปีนข้ามก�าแพงไปทาง

หลังตลาด รถกระบะที่จะใช้หนีจอดอยู่ไม่ไกล"

คนเดนิน�าหน้าสัง่ข้ึนลอยๆ แต่เขากยั็งเป็นคนน�าทาง สภุาพสตรท่ีีถกู

ลากออกมานั้นไม่มีปากมีเสียง เธอยังคงเดินตามแรงจูงนั้นไป ทางเดิน 

ด้านหลงัอาคารเป็นทางเดนิแคบๆ ซ่ึงอาคารพาณชิย์แต่ละหลงัต่างกปิ็ดตาย

ส่วนนี้ไว้เนื่องจากกลัวโจรขโมยจากตลาดจะปีนรั้วเข้ามาขโมยข้าวของ  

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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