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เขาตัดสินใจจอดรถยนต์ส่วนตัวไว้หน้าบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์น 

หลังใหญ่ ท่ีดูเหมือนจะสร้างข้ึนมาใหม่บนพื้นท่ีดั้งเดิมในย่านเก่าแก่ 

ของกรุงเทพมหานคร หัสยุทธลงจากรถมายืนมองตัวบ้านและอาณาเขต

เบ้ืองหน้าด้วยความท่ึง เขานึกภาพตัวเองไม่ออกเลยว่าหากต้องท�างาน 

รับราชการเป็นต�ารวจตลอดชีวิต และเม่ือเกษียณอายุแล้วจะมีบ้านหลัง 

ใหญ่โตเช่นนี้ได้อย่างไร แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วกับท่านขจร อดีตผู้บัญชาการ

ต�ารวจแห่งชาติท่ีเขาพยายามขอเข้าพบเป็นการส่วนตัวมากว่าหนึ่งเดือน 

ที่ผ่านมา

หัวหน้าหน่วยเจรจาต่อรองในสถานท่ีเกดิเหตอุาชญากรรมจดจ�าวันท่ี

เข้ารายงานตัวก่อนท่ีตนจะเดินทางไปศึกษาหลักสูตรพิเศษในต่างประเทศ

ได้ดี ท่านขจรพดูหลายครัง้ว่าขอฝากความหวงัของส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิ

ไว้กับผู้ที่ได้รับทุนทั้งหลาย และขอให้จดจ�าไว้ว่าการได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อ

ในครัง้นีเ้ป็นโอกาสท่ีดท่ีีพวกเขาจะสามารถเปลีย่นแปลงชีวิตท่ีเป็นอยู่ไปได้

อย่างสิน้เชงิ และความโชคดีในวนันัน้ท�าให้เขาต้องมาขอความกระจ่างจาก

อดีตผู้บังคับบัญชาในวันนี้ ความคับข้องใจ ระแวงสงสัยเกี่ยวกับหน่วยงาน

บทที่ 1
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เจรจาต่อรองท�าให้เขารู้สึกว่าตนเองก�าลังเป็นหมากตัวหนึ่งในเกมกระดาน

ของใครบางคน

ยังไม่ทันจะกดกริ่งท่ีหน้าประตู ชายรูปร่างผอมสูง ตัดผมสั้นเกรียน

คนหนึ่งก็โผล่มาทางด้านข้างของประตูรั้ว คล้ายกับเขาแอบดูผู้มาเยือนอยู่

ตรงนั้นมาพักหนึ่งแล้ว 

"มาหาใครครับ"

"ผมมีนัดกับท่านขจร"

หัสยุทธอดคิดตามประสาคนชอบสงสยัไม่ได้ว่าเหตใุดคนรบัใช้ในบ้าน

ของอดีต ผบ.ตร. จึงดูคล้ายนายต�ารวจในราชการชั้นผู้น้อยนัก สังเกตจาก

รูปร่าง ทรงผม ไปจนถึงท่าทางการยืน การเดิน หรือแม้กระท่ังการพูด 

ก็เหมือนคนท่ีถูกฝึกเพื่อมาเป็นข้าราชการต�ารวจ แต่ด้วยเหตุผลใดจึงมา

ท�างานกบัอดีตนายต�ารวจท่ีเกษียณอายรุาชการไปแล้วและไม่ได้มอี�านาจใดๆ  

ในส�านักงานต�ารวจแห่งชาติเช่นนี้ได้ 

"ชื่ออะไรครับ"

"หัสยุทธ จากหน่วย NIC"

เมือ่เฉลยช่ือและสงักดัเพยีงสัน้ๆ เท่านัน้ชายคนดงักล่าวกท็�าความเคารพ 

ด้วยท่าวันทยหัตถ์ทันที จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาเป็นข้าราชการต�ารวจ

จรงิๆ และแม้ว่าหัสยุทธจะไม่ได้สวมเครือ่งแบบแต่เขากท็�าความเคารพตอบ 

เขาคงเข้าใจสายการบังคับบัญชาในสถาบันเป็นอย่างดี จากนั้นคนที่ยืนอยู่

ด้านในก็เปิดประตูรั้วให้พร้อมกับกล่าวค�าอนุญาตที่ถูกสั่งไว้

"เชิญสารวตัรขับรถเข้ามาจอดข้างในเลยครบั คนในบ้านสัง่ไว้แล้วว่า

ให้เชิญสารวัตรเข้าไปได้เลย"

"ขอบใจ"

นายต�ารวจหนุ่มใหญ่พยักหน้าแล้วหันหลังกลับขึ้นรถของตัวเอง เขา

ไม่รีบร้อนและพยายามเก็บรายละเอียดที่เห็นทั้งหมดไว้ในความทรงจ�า
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คฤหาสน์หลังใหญ่ที่รายล้อมไปด้วยสวนสวยดูร่มรื่นสบายตาแต่กลับ

เงยีบเหงา หัสยทุธเห็นคนดแูลต้นไม้อยูส่องคนซ่ึงแต่งตวัไม่ต่างจากชายคนท่ี 

มาเปิดประตูรั้วให้เขา ท่าทางท่านขจรจะชอบให้คนรับใช้ในบ้านปฏิบัติตัว

เหมอืนต�ารวจช้ันผูน้้อยท่ีคอยรบัใช้นายต�ารวจชัน้สงูกว่า เขาอาจจะชอบให้

ตัวเองอยู่ในบรรยากาศแบบเดิมๆ เหมือนที่เคยเป็นก็ได้ ว่ากันว่าผู้ยิ่งใหญ่

ในวิชาชีพของตนบางคนก็ยังเสพติดกับความส�าเร็จในอดีตอยู่ แม้จะ 

พ้นอ�านาจวาสนามาแล้วแต่ก็อดที่จะใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้

ทันทีท่ีรถยนต์ของหัสยุทธจอดสนทิชายฉกรรจ์อีกสองคนกเ็ดนิออกมา 

จากตวับ้าน พวกเขาเดนิตรงมาหาแขกอย่างไม่ลงัเล แม้ใบหน้าจะดูไม่ดดุนั

อะไรนกัแต่กเ็คร่งขรมึเกนิกว่าจะตัดสนิได้ว่าเป็นคนใจด ีหัสยทุธหันไปหยิบ

ตะกร้าผลไม้บนเบาะด้านข้างแล้วจงึเปิดประตรูถออกไป ชายท้ังสองหยุดยืน 

ห่างจากประตูรถไปราวสามก้าว เม่ือแขกยืนนอกตัวรถแล้วสายตาของ 

พวกเขาก็ดูจะอ่อนลงเล็กน้อย คงเห็นว่ารูปร่างและบุคลิกภาพโดยรวม 

ของผู้มาเยือนนั้นพวกเขาไม่สามารถข่มขวัญได้ง่ายๆ

"สารวตัร..." เป็นค�าทักทายง่ายๆ ก่อนจะก้มศีรษะให้ "ท่านรออยู่ครบั"

"ครับ ผมเอานี่มาด้วย"

หัสยุทธยื่นตะกร้าผลไม้จากต่างประเทศท่ีจัดไว้อย่างสวยงามและ 

น่ารับประทานให้ เขารู้ดีว่ามันจะต้องถูกตรวจสอบก่อนจะน�าไปมอบให้ 

ผู้เป็นเจ้าของบ้าน หนึ่งในนั้นรับตะกร้าในมือของเขาไปแล้ว อีกคน 

ก็ตั้งค�าถามก่อนที่หัสยุทธจะก้าวเดิน

"ไม่ได้พกอาวุธนะครับ"

คนถกูถามหันไปสบตานิง่แล้วตอบด้วยน�า้เสยีงเรยีบ "หากไม่ได้ปฏบัิติ

หน้าที่ผมก็ไม่พกอาวุธ แต่ถ้าจะตรวจก่อนก็เชิญ"

ไม่เพียงอนุญาตแต่ยังกางแขนให้ด้วย คนท่ีถือตะกร้าผลไม้อยู ่

หันไปพยักหน้าให้เพื่อนแล้วเป็นฝ่ายตอบหัสยุทธเสียเอง
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"ไม่เป็นไรครับ ท่านไว้ใจสารวัตร"

ค�าตอบนั้นท�าให้หัสยุทธรับรู้ได้ทันทีว่าคนในบ้านมีการพูดถึงเขา 

มาก่อนหน้านี้ และขจรเองก็คงร�าลึกถึงเขาหรือแม้กระทั่งตรวจสอบประวัติ

ของเขามาหมดแล้ว

จากนั้นชายร่างสูงท้ังสามก็เดินเข้าไปในตัวบ้านซ่ึงมีลักษณะเป็น

อาคารสูงสามชั้นสีเทาและครีม มันถูกออกแบบได้อย่างทันสมัย ตัวตึก 

เน้นความโปร่งและร่มรื่นด้วยกระจกสีชากับระเบียงซ่ึงมีกระถางต้นไม ้

วางประดับอยู่ คนท่ีอาศัยอยู่ท่ีนี่คงมีมากกว่าหนึ่งครอบครัว เพราะพื้นท่ี 

ในการใช้สอยมีมาก หัสยุทธประเมินสิ่งเหล่านี้จากจ�านวนช้ันของอาคาร 

และระเบียงที่ยื่นออกมา

เมือ่ก้าวเข้าไปในอาคาร ความเย็นจากเครือ่งปรบัอากาศท่ีกระจายท่ัว

ท�าให้รู้สึกถึงความเหน็บหนาวและเย็นชา ซึ่งแตกต่างจากอากาศด้านนอก

อย่างสิ้นเชิง ชายสองคนท่ีเป็นคนเชิญหัสยุทธเข้ามานั้นผายมือให้เขา 

นั่งรอในห้องรับแขกซึ่งเป็นโถงใหญ่กลางบ้าน ภายในตกแต่งด้วยสีขาว 

เป็นหลัก ท้ังโซฟาและตู้ใส่รางวัลเกียรติคุณต่างๆ ในวิชาชีพของผู้เป็น

เจ้าของบ้านนั้นล้วนเป็นสีขาวสะอาดตา

"รอที่นี่สักครู่นะครับสารวัตร"

หัสยุทธพยักหน้าให้ก่อนชายทั้งสองจะเดินห่างออกไป จากนั้นเขาก็

มโีอกาสกวาดสายตามองภาพถ่ายซ่ึงถกูตดิไว้บนผนงั กรอบรปูสทีองท�าให้

ภาพของผู้คนในนัน้ยิง่เด่นชัด ชายในเครือ่งแบบนายต�ารวจเตม็ยศดทูรงเกยีรติ 

และมอี�านาจนัง่อยูต่รงกึง่กลางภาพเคยีงคูด้่วยภรรยาในชดุไทยสคีรมี และ

มีบุตรชายหญิงต่างก็สวมสูทยืนอยู่รายรอบ ถัดมาเป็นภาพครอบครัวซึ่งมี

เด็กเล็กๆ รวมอยู่ในนั้นด้วย คงจะเป็นรุ่นหลานของขจร ภาพที่ใหญ่ที่สุด

และเป็นจุดรวมสายตาน่าจะถูกถ่ายไว้หลังจากท่ีท่านข้ึนเป็นผู้บัญชาการ

ต�ารวจแห่งชาติแล้ว เหรียญตราบนชุดนั้นบอกหัสยุทธให้รู้...
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"สวัสดีสารวัตร...หัวหน้า NIC สินะ"

หัสยุทธลุกขึ้นยืนทันทีท่ีได้ยินเสียงทัก เมื่อหันไปตามเสียงเรียกนั้น

เขาก็ต้องประหลาดใจ ชายคนที่เขาเคยเห็นเมื่อหลายปีก่อนนั้นไม่ได้อยู่ใน

ภาพลักษณ์ท่ีเหมือนเดิมอีกแล้ว อย่างน้อยในรูปถ่ายท่ีถูกแขวนอยู่บน 

ฝาผนังก็ไม่มีรูปไหนเลยท่ีเป็นเช่นนี้ ตอนนี้ชายในรูปดูชราภาพลงไปมาก 

หากจะเดาคร่าวๆ กค็งมีอายุใกล้เจด็สบิปีเตม็ทน แต่ท่ีเกนิความคาดหมาย

ของแขกกลับเป็นสภาพของท่านขจรบนรถวีลแชร์ นายต�ารวจร่างใหญ่

พยายามปรับสีหน้าของตนให้เป็นปกติโดยเร็วเพราะรู้ดีว่าชายสองคนท่ี 

เดินตามรถวีลแชร์ไฟฟ้าของท่านขจรมานั้นก็ก�าลังจับจ้องเขาอยู่เช่นกัน

"สวัสดีครับท่าน"

แม้จะไม่ได้สวมเครื่องแบบแต่หัสยุทธก็ยกมือวันทยหัตถ์ให้ เจ้าของ

บ้านบังคับรถด้วยตัวเองให้มาหยุดลงใกล้กับโซฟาตัวตรงข้ามกับท่ีแขก 

เคยนั่งอยู่ เขามีสายตาท่ีฝ้าฟางเล็กน้อยแต่ก็ยังดูเฉลียวฉลาดมีไหวพริบ 

ผมสขีาวบางจนมองเห็นหนงัศรีษะ ส่วนผวิพรรณนัน้กต็กกระไปท่ัว หัสยุทธ

มองไม่เห็นขาใต้กางเกงแพรว่ามันลีบเล็กลงหรือไม่เพราะชายชรามีผ้าห่ม

วางไว้บนตักอีกช้ันหนึ่ง ส่วนขจรก็ใช้เวลาสังเกตหัสยุทธอีกนิดก่อนจะ 

เอ่ยปากอนุญาตให้เขานั่ง เม่ือทุกอย่างดูจะพร้อมส�าหรับการสนทนาแล้ว

จู่ๆ ขจรก็ยกมือข้างหนึ่งข้ึน ชายผู้ดูแลเจ้าของบ้านท้ังสองขยับตัวรอรับ 

ค�าสั่งทันที

"ออกไปก่อน"

เสียงแหบห้าวนั้นสั่ง แม้จะไม่น่ากลัวแต่ก็เด็ดขาดพอท่ีจะไม่ปล่อย

โอกาสให้คนฟังถามต่อ ทั้งคู่จึงได้แต่รับค�าแล้วถอยห่างออกไปอีกครั้ง

"สารวัตรมาหาผมท�าไม"

ค�าถามแรกกต็รงประเดน็ทันที มันท�าให้หัสยทุธรือ้ความทรงจ�าเกีย่วกบั 

ท่านขจรขึ้นมาได้อีกข้อว่าเขาเป็นคนพูดตรงแค่ไหน... 'อย่าเพิ่งมีเมียฝรั่ง 
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เรียนให้จบก่อน อย่าลืมว่าเอาเงินหลวงไปเรียน' นั่นเป็นค�าสั่งสุดท้ายท่ี 

พวกนักเรียนทุนอย่างเขาได้รับจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดในขณะนั้น

"ผมมาเยี่ยมท่านครับ"

ขจรย้ิมมุมปากอย่างรู ้ทันความคิดของคู ่สนทนา "มีคนไม่น้อย 

ที่มาเยี่ยมผมพร้อมกับค�าพูดนี้ แต่นั่นเขาจะมาในช่วงที่ผมมีอ�านาจอยู่"

ชายชราคนนี้ฉลาดเกินกว่าท่ีเขาจะล้วงความลับใดๆ ออกมาได้ง่าย 

เพียงสนทนากันไม่กี่ประโยคหัสยุทธก็รู้แล้วว่าเขาเดินเข้าถ�้าเสือเสียแล้ว

"ผมไม่ได้ต้องการอะไรจากท่านครับ"

"นัน่น่ะส ิถงึยังไงตอนนีผ้มคงให้อะไรกบัสารวัตรไม่ได้ เพราะต�าแหน่ง

ที่สารวัตรด�ารงอยู่มันก็มั่นคง สูงส่งกว่าคนแก่ที่นั่งรถเข็นอย่างผมอยู่แล้ว"

ขจรหัวเราะในล�าคอ หัสยุทธจึงยิ้มรับตามมารยาท

"ท่านสบายดีนะครับ"

"ก็ตามสภาพที่คุณเห็น แล้วงานของสารวัตรล่ะเป็นยังไงบ้าง ผมเคย

เห็นภาพข่าวการท�างานของหน่วย NIC" ชายชรายิ้ม "ช่างเป็นหน่วยงาน 

ที่น่าภาคภูมิใจของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ"

"ขอบคุณครับ ผมพยายามกระตุ้นให้ลูกน้องในหน่วยทุกคนท�างาน

ของพวกเขาให้ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด"

"ดี" ขจรพยักหน้า

"ถ้าท่านติดตามการท�างานของเรามาบ้าง ท่านคงทราบเรื่องของ 

ท่านกัมปนาท"

"อืม...ก็ได้ยินตามข่าว ผมคงรู้เรื่องนี้น้อยกว่าคุณแน่ เพราะคน 

ท่ีเกษียณอายุราชการมาหลายปีอย่างผมจะไปรู้ตื้นลึกหนาบางของเรื่องนี้

ได้ยังไง"

โกหก...เขาหลบสายตา

"อย่าบอกนะว่าสารวัตรมาหาผมเพราะเรื่องนี้ เพราะดูเหมือนผม 
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จะช่วยอะไรสารวัตรไม่ได้"

หัสยุทธยิ้มน้อยๆ "เปล่าครับ ผมแค่มาเยี่ยมท่านจริงๆ จู่ๆ ก็คิดถึง

ช่วงเวลาท่ีตัวเองได้ทุนไปเรียนต่อเมืองนอก แล้วก็อดคิดถึงความกรุณา 

ของท่านไม่ได้"

"ความกรุณาอะไร...นักเรียนทุนของกรมต�ารวจต่างก็ได้รับทุนเพราะ

ความสามารถของตวัเองท้ังนัน้ ไม่ใช่ความกรณุาของผมคนเดยีวสกัหน่อย"

"แต่ผมก็ต้องขอบคุณท่านครับ เพราะท่านท�าให้ผมกลับมาด�ารง

ต�าแหน่งหัวหน้าหน่วย NIC ซ่ึงเป็นหน่วยงานใหม่เอ่ียมท่ีใครๆ ต่างก ็

หมายปองทั้งนั้น"

แววตาอันฝ้าฟางเล็กน้อยนั้นดูเหม่อลอยคล้ายกับก�าลังร�าลึกถึง 

ความหลังท่ีเกิดขึ้นมานานแล้ว ค�าพูดของแขกท่ีมาเยือนช่วยกระตุ ้น 

ความทรงจ�าในช่วงเวลานั้นให้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง

"การลงทุนท่ีคุ้มค่าท่ีสุดก็คือการลงทุนกับคน ผู้บริหารสูงสุดของ 

หน่วยงานไหนๆ ก็ต้องคิดเหมือนกันทั้งนั้น"

"จริงครับ"

"สารวัตร...มีอะไรก็พูดมาตรงๆ เถอะ ผมเดาความในใจของคุณ 

ไม่ออกหรอกนะ"

เขาพดูความในใจท้ังหมดไม่ได้แน่ แต่หัสยุทธกเ็ตรยีมสิง่ท่ีจะถามขจร

มาแล้ว "ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติของเรามีอิสระในการบริหารจัดการ 

งานภายในทั้งหมดไหมครับ"

ขจรย้ิมเย็น "นี่เราจะคุยเรื่องการเมืองภายในกันสินะ เฮ้อ...ก็ได ้ 

อย่างน้อยผมก็จะได้รู้ว่าคุณอยากรู้เรื่องอะไร"

ชายชราขยับรถวีลแชร์ ไฟฟ้าของตนไปท่ีตู ้โชว์เหรียญตราและ 

ถ้วยรางวัล รวมถึงใบปริญญาบัตรของลูกๆ ซ่ึงมีรูปถ่ายวางอยู่ใกล้กัน  

หัสยุทธมองความเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติของเขาไปด้วย ดูเหมือนขจร
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จะคุ้นเคยกับพาหนะของเขาเป็นอย่างดี เขาคงใช้มันมาหลายปีแล้ว

"สมัยผมยังหนุ่มแน่นกรมต�ารวจอยู่ในความปกครองของกระทรวง

มหาดไทย แล้วย้ายมาข้ึนตรงต่อนายกรฐัมนตรีเมือ่เปลีย่นมาเป็นส�านกังาน

ต�ารวจแห่งชาติ ในตอนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในระดับบริหาร  

คุณเป็นคนรุน่ใหม่กค็งพอจะรูว่้าคนรุน่เก่าบางคนไม่ชอบการเปลีย่นแปลง" 

ขจรหันมาสบตากับหัสยุทธ "มีทั้งคนพอใจและคนที่ไม่พอใจ แต่เราก็ต้อง

ปรับตัว"

"NIC ก็เป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงนั้นรึเปล่าครับ"

ขจรยอมรับ เขาพยักหน้าน้อยๆ "มันก็ยังมีอีกหลายหน่วยงาน เรา

ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ก่อนหน้านั้นมีความวุ่นวายทางการเมือง

มากมายหลายระดับ ดังนั้นต�ารวจจึงต้องเตรียมความพร้อมส�าหรับ 

การรับมือกับความวุ่นวายท่ีอาจจะเกิดข้ึนอีกในอนาคต งบประมาณจึง 

ถูกตั้งให้มุ่งไปเพื่อเตรียมเจ้าหน้าท่ีและเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ให้พร้อม

เสมอส�าหรับการปฏิบัติการ"

"การเมืองนี่เกี่ยวข้องกับต�ารวจด้วยงั้นเหรอครับ"

"เราตดัการเมืองออกไปจากชีวติได้ด้วยเหรอสารวัตร ต�ารวจมหีน้าท่ี

รกัษาความสงบเรยีบร้อยของบ้านเมือง หากมีความวุ่นวายไม่ว่าจะตรงไหน 

เรากต้็องเข้าไปดแูลจดัการท้ังนัน้" ขจรแค่นหัวเราะ "ว่าแต่ท่ีมาถามผมเรือ่งนี ้

เพราะมีความคับข้องใจอะไรในการท�างานรึเปล่า หรือถูกใครบีบมา"

คนฉลาดมักถามค�าถามท่ีฉลาด หัสยุทธยอมท�าตวัเป็นเดก็ท่ีต้องการ

ค�าปรึกษาจากผู้ใหญ่ใจดีสักคน

"ครับ ผมรู้สึกว่ามีใครบางคนก�าลังไม่พอใจการท�างานของผมอยู่"

"เกิดไปขวางทางปืนใครเขาเข้าล่ะ"

"นั่นสิครับ ก�าลังหาตัวอยู่เหมือนกัน"

"อืม..." ขจรควบคุมรถวีลแชร์เข้ามาหาหัสยุทธใกล้ๆ "สมัยที่ผมเป็น 
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ผบ.ตร. ก็ต้องบริหารจัดการคนหลายกลุ่ม รู้ท้ังรู้ว่ามีท้ังคนท่ีชอบเราและ

คนท่ีไม่ชอบเรา แต่ท�ายังไงได้ การท�างานมนัต้องเดนิหน้าต่อ ขอให้สารวัตร

มหีลกัการท่ีดพีอ ผมคิดว่าสารวตัรกจ็ะสามารถฝ่าฟันอปุสรรคต่างๆ ไปได้"

"ถ้าเรื่องท�างานผมไม่เคยกลัวครับ กลัวแต่เรื่องถูกแทงข้างหลัง"  

หัสยุทธพดูเสยีงเรยีบแล้วโน้มตวัไปข้างหน้าเพ่ือจะปรบัเป็นเสยีงกระซิบท้ังท่ี 

ไม่จ�าเป็น "NIC ถูกสร้างข้ึนมาเพื่อประสิทธิภาพในการท�างานของต�ารวจ 

ซ่ึงในขณะนีทุ้กอย่างท่ีหน่วยของเรามีล้วนเป็นประโยชน์ต่อส�านกังานต�ารวจ

แห่งชาติ แล้วถ้าวันหนึ่งเกิดมีใครบางคนอยากจะใช้ประโยชน์จากมัน 

เพื่อประโยชน์ของตัวเองขึ้นมาบ้าง ผมควรจะท�ายังไงดีครับ"

ชายสองวัยสบตากันนิ่งในระยะใกล้ จากนั้นหัสยุทธก็เปลี่ยนไปนั่ง 

หลงัตรงอีกครัง้ มีความคดิหลายสิง่วิง่วนอยู่ในหัวของขจร หนึง่ในสิง่นัน้คอื

การประเมินผู้เป็นแขก

"มีใครติดต่อสารวัตรมางั้นเหรอ"

"เปล่าครับ...แล้วถ้าไม่มี NIC ไม่มีผม ข้อมูลท้ังหมดท่ี NIC ม ี

จะตกอยู่ในมือใครครับ"

"ตามระเบียบคนท่ีมีอ�านาจในการเปิดข้อมลูทุกอย่างกจ็ะเป็นผูบั้ญชาการ 

ต�ารวจแห่งชาติ แต่ก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่านนายกรัฐมนตรีด้วย 

สารวัตรรู้อยู่แล้วนี่"

"ครับ ตามระเบียบมันเป็นแบบนั้น"

"การท�างานท่ีเป็นอิสระของ NIC กมี็อันตรายงัน้เหรอ เป็นไปได้ยังไง"

หัสยุทธแค่นยิ้ม "ตอนนี้ยังไม่มีอะไรน่ากลัว ผมน่าจะจัดการทุกอย่าง

ได้ เพียงแต่มีความสงสัยบางอย่างที่ผมยังไม่แน่ใจเท่านั้นเอง"

"อืม...แล้วคิดว่าผมช่วยได้งั้นเหรอ"

หัสยุทธกลั้นหายใจก่อนพูด "เวลาที่ผ่านมา NIC ได้รับการสนับสนุน

ในเรื่องงบประมาณแตกต่างกันออกไปในแต่ละสมัยของการบริหารจัดการ
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ภายใต้ ผบ.ตร. แต่ละคน จนท�าให้ผมอดคิดไม่ได้ว่า NIC ไม่ได้เป็นท่ี

ต้องการของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติเท่าไรนัก บางครั้งเราถูกจับตาดู 

การท�างานจนแทบกระดกิตวัไม่ได้ แต่ในบางคราวเรากลบัได้รบัอะไรใหม่ๆ 

จนเจ้าหน้าท่ีในหน่วยอ่ืนเขม่น การจัดเก็บข้อมูลของเราก็เป็นอิสระกับ 

ฐานข้อมูลของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ เราเข้าไปดูข้อมูลรวมได้ แต ่

คนอ่ืนไม่สามารถเข้ามาดูข้อมูลของ NIC ได้หากไม่มีการขออนุญาต  

ตรงจดุนีอ้าจท�าให้หน่วยงานอ่ืนมองเราเป็นคนนอกท่ีมอีภสิทิธิม์ากกว่า..."

"นีส่ารวตัรกลวัเป็นแกะด�าในส�านักงานต�ารวจแห่งชาตงิัน้เหรอ" ขจร

หัวเราะหึ "ท�าไมเพิ่งมากลัวตอนนี้"

"เปล่าครับ ไม่ได้กลัว แต่เพิ่งตระหนักหลังจากท่ีเราท�างานมาได ้

พักใหญ่และมีข้อมูลในมือมากพอ..." จู่ๆ เขาก็หยุดพูด

"พอ...พอที่จะอะไร"

"พอที่จะรู้ว่าเรามีทั้งคนที่รักและคนที่เกลียดครับ"

ขจรยิ้มมุมปาก "เข้าใจตอบ...เฮ้อ โลกมันก็เป็นอย่างนี้ แต่สารวัตร 

รู้ไว้เถอะว่าผมตั้งใจสร้างหน่วยงานของคุณมาด้วยเจตนาอันดี และผลงาน

ที่ผ่านมาของพวกคุณก็ท�าให้ผมภูมิใจมาก หวังว่าคุณจะท�าในสิ่งที่ถูกต้อง

อย่างนี้ต่อไป"

"ครับท่าน"

"ผมดใีจนะท่ีคุณคิดถงึผม หวงัว่าสกัวนัหนึง่เราคงจะได้ท�างานร่วมกนั"  

แล้วเขาก็แค่นหัวเราะ "ผมก็พูดตลกอะไรเนี่ย คนแก่จะเข้าโลงแล้วจะไป 

ช่วยอะไรหน่วย NIC ได้"

"ไม่แน่นะครับ ท่านอาจจะช่วยผมได้จริงๆ" หัสยุทธยิ้ม "เอาเป็นว่า 

วนันีผ้มขอรบกวนท่านแค่นีด้กีว่า ทานผลไม้ให้อร่อยนะครบั และขอให้ท่าน

สุขภาพแข็งแรง ผมขอตัวกลับก่อนล่ะครับ ขอบพระคุณท่านส�าหรับวันนี้

และทุกๆ อย่างที่ผ่านมา"
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หัสยุทธลกุขึน้ยืนแล้วท�าความเคารพ ขจรยกมือวนัทยหัตถ์ตอบพร้อม

รอยยิ้มกว้าง

"ยินดีและขอบใจสารวัตร หากมีอะไรล�าบากใจก็มาปรึกษาผมได้  

แม้จะไม่มีอ�านาจแล้วแต่ก็ยังพอมีวาสนาให้คนฟังค�าขอร้องได้บ้าง หาก 

ช่วยได้ผมก็ยินดี"

"ขอบพระคุณครับท่าน ผมลาล่ะครับ"

ขจรท�าท่าจะขยับรถวีลแชร์ของตนให้เคลื่อนตามแขก แต่หัสยุทธ 

ห้ามไว้ เขาบอกว่าเขาสามารถเดินออกไปตามล�าพังได้ และเมือ่นายต�ารวจ

ร่างใหญ่เดนิพ้นประตหูน้าออกไป ขจรกบั็งคบัให้รถวีลแชร์มาหยุดท่ีกระจก

บานใหญ่ท่ีสามารถมองทะลุไปยังลานหน้าบ้าน...บริเวณท่ีรถของแขก 

จอดอยู่ ชายสองคนท่ีออกไปต้อนรับหัสยุทธเม่ือครู่เดินกลับเข้ามาใน 

ห้องรับแขกอีกครั้ง พวกเขามายืนอยู่ทางด้านหลังของรถวีลแชร์และ 

จับตามองรถยนต์ของแขกที่ก�าลังเคลื่อนออกไปจากลานจอดพร้อมกัน

"คงพยายามจะปะติดปะต่อเรื่องราวเพื่อหาตัวตนของฝั่งตรงข้าม

กัมปนาทอยู่ แต่ท่าทางก็ไม่ได้รู้อะไรมากนักหรอก" ขจรพูดขึ้นมาลอยๆ

"แล้วเราต้องท�ายังไงครบั" บุรษุท่ียนือยู่ทางด้านหลงัหนึง่ในนัน้พูดขึน้

"จบัตาดอูย่างใกล้ชิด หากมีความเคลือ่นไหวจากฝ่ังอ่ืนให้ย่ืนข้อเสนอ

ให้ NIC ทันที ถ้าได้ NIC มาอยู่กับเราจะเป็นผลดีมากกว่าผลเสีย"

"ครับ"

แล้วชายชราก็ใช้มือท้ังสองข้างพยุงตัวข้ึนจากเก้าอี้ ผ้าซ่ึงคลุมหน้า

ตักไว้เมื่อครู่หล่นลงไปกองตรงท่ีวางเท้า เขาใช้เวลาลุกข้ึนยืดตัวไม่นาน 

ก็สามารถยืนตัวตรงได้ ไม่เหมือนกับคนท่ีต้องนั่งรถวีลแชร์อยู่ตลอดเวลา

เลย 

"สองฝ่ายนั้นตีกันก็ดี เป็นประโยชน์กับเรามากกว่าที่คิด" เขาเอามือ

ไพล่หลงัแล้วสดูลมหายใจลกึก่อนพดูต่อ "เฮ้อ...ยิง่นานวันอะไรๆ กดู็เหมือน
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จะควบคุมได้ยาก แต่เรามีหน้าท่ีดูแลความสงบเรียบร้อย ยังไงก็วางมือ 

ไม่ได้หรอกนะ"

"ครับท่าน"

การข้ึนมามีอ�านาจนั้นอาจยาก แต่การยอมละท้ิงซ่ึงอ�านาจนั้นยาก 

ยิ่งกว่า...

ในห้องประชุมขนาดห้าคูณห้าตารางเมตร เพดานสูง ถูกก่อผนังด้วย

อิฐสีแดงท้ังสี่ด้าน และมีประตูเหล็กเป็นทางเข้าออกเพียงทางเดียวนั้น 

ต้ังอยู่ชัน้ใต้ดินของโกดงัแห่งหนึง่ มันเป็นสถานท่ีท่ีไว้ต้อนรบักลุม่คนพิเศษ

ในวาระส�าคญัอย่างเช่นวนันี ้ ชายท่ีพ้นวยัเกษียณไปแล้วสามคนนัง่กระจายกนั 

อยูส่องฟากฝ่ังของโต๊ะประชุมสขีาวซ่ึงตัง้อยูก่ลางห้อง ทุกคนต่างเกบ็สหีน้า

เป็นกังวลได้อย่างมิดชิด หรือไม่ก็อาจจะไม่ได้เป็นกังวลใดๆ เลยเพราะ 

พวกเขาต่างก็ไม่ได้เป็นผู้ที่ต้องลงมือปฏิบัติงานด้วยตัวเอง

"...แล้วลูกสาวคนโตของท่านล่ะ ตอนนี้ท�าอะไรอยู่ครับ"

คนถกูถามหัวเราะในล�าคอ "โน่น อยู่อเมรกิา ขอเงนิไปท�าธรุกจิร่วมกนั 

กับเพื่อน เขาเป็นคนมีหัวด้านนี้นะ ผมเลยปล่อยไป อยากท�าอะไรก็ท�า  

เรามันแก่แล้วตามไม่ค่อยทัน"

"ท�าธุรกิจที่โน่นก็ยุ่งยากไม่เบาเลยนะครับ"

"อื้ม แต่เขามีเพื่อนเยอะ ตัวเขาเองไม่ต้องออกหน้าอะไร แค่เป็น 

หุ้นส่วนแล้วรอรับผลประโยชน์เท่านั้น แล้วของคุณล่ะ..."

"ของผมยงัเลก็อยู่ครบั สนใจแต่เรือ่งรถนัน่แหละ นีก่ห็มดเงนิไปเยอะ

แต่เห็นเขาสนุก เราเป็นพ่อก็ได้แต่ตามใจ"

บุคคลท่ีสามซ่ึงอยู่ในสถานท่ีนัน้ด้วยกร่็วมหัวเราะไปพร้อมกนั จากนัน้ 

เขากพ็ดูขึน้ด้วยสหีน้าเรยีบแต่ดูจากแววตาแล้วน่าจะเป็นคนมีความเมตตาสงู

"มีครอบครัวก็สนุกครึกครื้นดีนะ"
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"โธ่ท่าน มันมีไปแล้วเราก็ต้องสนุกกับมัน ฮะฮะฮ่า ผมว่าท่านสิ 

น่าอิจฉาที่สุด อยู่ตัวคนเดียวอยากท�าอะไรก็ท�า"

ศิวากร ผู้อาวุโสที่สุดยิ้มมุมปาก "ชีวิตผมยกให้ประเทศชาติหมดแล้ว 

เรื่องส่วนตัวไม่มีอะไรต้องห่วง ให้ตายวันนี้ยังได้เลย"

"โอ๊ย ขอเถอะครับท่าน อย่าพูดแบบนั้นเลย ผมใจคอไม่ค่อยดี  

ขาดท่านไปสักคนงานของเราท่ีร่วมท�ากันมาหลายสิบปีมันจะไม่ส�าเร็จ 

น่ะสิครับ อย่าเพิ่งทิ้งพวกเราไป ถือซะว่าเห็นแก่ประเทศชาติเถอะ อยู่กับ

เรานานๆ นี่ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้ท่านอยู่ถึงร้อยห้าสิบปี รอดูประเทศ 

ของเราเจริญรุ่งเรืองสู่ยุคแผ่นดินท่ีปูลาดด้วยทองค�าซะก่อนค่อยจากไป

อย่างสงบ"

คนท้ังสามย้ิมกว้างแล้วหัวเราะให้กันอย่างมีความสุข แต่ในท่ีสุด 

ก็ถูกขัดจังหวะด้วยเสียงประตูท่ีถูกเปิดออก ชายร่างบึกบึนวัยประมาณ 

สี่สิบปีใบหน้าเคร่งขรึมท่ีปล่อยให้ศีรษะมีผมสีขาวแทรกประปรายอยู่นั้น

ก�าลังก้าวเข้ามาในห้องแล้วท�าความเคารพบุคคลทั้งสามด้วยความย�าเกรง

และให้เกียรติสูงสุด แม้ว่าตัวเขาเองจะเป็นเจ้าของสถานท่ีประชุมแห่งนี้

ก็ตาม

"ขอประทานโทษที่ท�าให้ต้องรอครับท่าน ผมพยายามรวบรวมข้อมูล

ของหน่วยกับหัวหน้านะ..."

"คนนั้นสินะ" ศิวากรทักขึ้นก่อนที่จะมีการเอ่ยชื่อเป้าหมาย

"ครับ"

จากนั้นผู้เป็นเจ้าของสถานท่ีก็เร่ิมการบรรยายของเขาให้ชายสูงวัย 

อีกสามคนฟัง เขาพูดด้วยน�้าเสียงเนิบนาบ นัยน์ตาด�าใหญ่ไม่แสดง 

ความรูส้กึอะไรมากนกั มีเพียงบางครัง้ท่ีสนักรามแข็งแรงจะกระตกุคล้ายกบั 

คนท่ีชอบขบกรามเป็นนจิ รอยแผลเป็นตรงหัวคิว้ย่ิงท�าให้เครือ่งหน้าดดูดุนั

มากข้ึน ทุกค�าท่ีเขาเปล่งออกมาได้รับความสนใจจากผู้ฟังเป็นอย่างดี  
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คนที่ควบคุมสถานการณ์กลับกลายเป็นคนที่เคยมียศน้อยที่สุดในห้อง

เมื่อการรายงานจบลง ศิวากรก็เอ่ยข้ึนมาด้วยน�้าเสียงราบเรียบ 

แต่มีอ�านาจ

"คุณให้ความส�าคัญกับเขามากเกินไปรึเปล่า...อย่าเอาเรื่องส่วนตัว 

มาปะปนกับงานใหญ่ เพราะมันอาจจะท�าให้คุณจัดล�าดับความส�าคัญผิด"

"แต่ท่านครับ คนคนนี้มีข้อมูลอยู่ในมือมากเกินไป ผมเกรงว่า..."

"เดีย๋วนะ..." อีกคนยกมือข้ึนห้าม "มนัเป็นลกูน้องของใคร ใครแต่งตัง้ 

หน่วยงานมันขึ้นมา"

"ตอนนี้ NIC ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติครับ แต่ท่านขจร 

อดีต ผบ.ตร. เป็นคนตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมา"

"เป็นคนของพุฒิสรรค์เหรอ"

คนถกูถามส่ายหน้าทันที "ถ้าหากเราสงสยัว่าเขาเป็นคนของผูบั้ญชาการ 

คนปัจจุบันด้วย ผมคิดว่าเราด่วนสรุปเกินไป"

"อืม...ขจร ไอ้เฒ่าสารพัดพิษ" ศิวากรกัดฟันพูด "มันมีแผนอะไร 

เกี่ยวกับกรมต�ารวจอีกรึเปล่า นอกจากจะยุ่งเรื่องการเมือง"

ทุกคนในห้องเงียบ เพราะยังไม่มีใครมีข้อมูลของขจรท่ีมากไปกว่า

การรับรู้ว่าอดีต ผบ.ตร. คนนี้เป็นคนก่อตั้งหน่วย NIC และตอนนี้มีแผนที่

จะลงเล่นการเมืองโดยการสนับสนุนให้ลูกชายขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค เมื่อ 

ไม่มีค�าตอบ ศิวากรจึงวกมาถามเรื่องหัสยุทธอีกครั้ง

"แล้วตอนนีค้ณุคดิว่าเขาท�างานให้ใคร พดูช่ือมาสกัคนซิ ในกรมต�ารวจ 

ไม่มีใครที่ผมไม่รู้จัก"

แม้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติจะเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการจาก 

กรมต�ารวจแห่งชาติไปนานแล้ว แต่ดูเหมือนคนพูดยังติดอยู่กับคืนวันเก่าๆ 

ที่ตนเคยเป็นใหญ่

เจ้าของสถานท่ีมีสหีน้าเป็นกงัวลเลก็น้อยก่อนตอบ "ผมคดิว่าเขาเป็น
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พวกอิสระ"

"ล้อเล่นน่านรบดี...ไม่มีค�าว่าอิสระในกรมต�ารวจ มันต้องเป็นเบ้ีย 

ของใครสักคน ถ้าหน่วยของมันถูกตั้งข้ึนโดยใคร คนคนนั้นก็ต้องม ี

อิทธิพลกับมัน หน้าท่ีของคุณคือหาหลักฐานให้เจอว่าตอนนี้มันท�างาน 

ให้ใครกันแน่"

"ครับ"

ไม่มีการโต้เถียงกับศิวากร แต่นรบดียังมองไม่ออกว่าหัสยุทธท�างาน

ให้ใคร เจ้าของสถานท่ีลากเก้าอ้ีมานั่งเพื่อรอฟังสิ่งท่ีผู ้เป็นประธานใน 

ที่ประชุมพูด ส่วนเขามีหน้าที่ฟังแล้วรอรับค�าสั่งจากผู้อาวุโสทั้งสาม

"เก็บ NIC ไว้ก่อน กลับมาพูดเรื่องของเราดีกว่า แน่ใจนะว่างานเลี้ยง

ครั้งนี้จะเป็นการระดมทุนของพรรคการเมืองอย่างเดียว"

"บังหน้าอยูแ่ล้วครบัท่าน นีมั่นต้องการฟอกเงนิชัดๆ" หนึง่ในสมาชิก

กล่าว "ผมเชื่อว่ามันมีเงินสกปรกอยู่เยอะ"

"ข่าววงในท่ีพอจะเช่ือถือได้บอกว่ามีลูกน้องคนสนิทของท่านขจร 

ลงมาจัดการเรื่องนี้เอง เห็นว่าจะขายโต๊ะกินเลี้ยงเป็นหลักล้านเพื่อน�าเงิน

มาสนบัสนนุพรรคการเมอืงท่ีท่านขจรอยากให้ลกูชายข้ึนเป็นหัวหน้า งานนี ้

คงต้องการแสดงพาวเวอร์ให้คนในพรรคเห็นว่าลูกชายของตัวสามารถ

หาเงินสนับสนุนพรรคได้มากกว่าคนอื่น" 

ศิวากรนิ่งไปนาน ทุกคนรู้ดีว่าเขาก�าลังใช้ความคิด แล้วในที่สุดเขาก็

ออกค�าสั่ง

"ต้องตามดอูย่างใกล้ชิด แม้กลุม่นัน้ท�าท่าว่าจะลงเล่นการเมืองแต่เขา

ก็ยังมีอ�านาจในกรมต�ารวจอยู่"

นั่นเป็นค�าสั่งที่นรบดีไม่มีสิทธิ์จะเพิกเฉย

ท้องฟ้าเป็นสฟ้ีาจดัและแทบไม่มีเมฆก้อนใหญ่เลย สภาพเช่นนัน้ท�าให้
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อากาศบริเวณสนามกอล์ฟมีอุณหภูมิสูงข้ึนเรื่อยๆ ท้ังท่ีพระอาทิตย์ยัง 

ไม่ตรงศีรษะ ก๊วนนกักอล์ฟในชุดสขีาวก�าลงัยืนจ้องหนึง่ในสมาชิกตัง้วงสวิง

ของตน เมื่อเขาหวดลูกออกไปแล้วทุกคนก็ปรบมือให้ท้ังท่ีไม่มีใครสนใจ

ผลลพัธ์หรอืปลายทางของเจ้าลกูกอล์ฟลกูนัน้เลย และแทนท่ีนกักฬีาทุกคน

จะมคีวามสขุกบัการออกก�าลงักายยามเช้า พวกเขากลบัมีสหีน้าเคร่งเครยีด

อย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะคนท่ีเป็นหัวหน้าก๊วน เขาย่ืนไม้ให้แคดดี้แล้ว 

เดินกลับไปท่ีรถกอล์ฟซ่ึงจอดอยู่ริมสนามหญ้า เพ่ือนร่วมก๊วนคนหนึ่ง 

เดินมาประกบเขาในขณะที่อีกสองคนที่เหลือแยกไปขึ้นรถอีกคัน

เมื่อทุกคนนั่งประจ�าที่รถก็เคลื่อนกลับไปยังสโมสร สีหน้าที่เป็นกังวล

ของพฒุสิรรค์ท�าให้คนท่ีก�าลงัเป็นสารถีให้อยู่นัน้ไม่กล้าตัง้ค�าถาม เพียงแต่

รอให้ผู้เป็นนายพูดขึ้นมาเอง

"กัมปนาทมารอแล้วใช่ไหม"

"ครับท่าน ผมเพิ่งรับรายงานเมื่อประมาณยี่สิบนาทีที่แล้ว"

เมื่อได้เอ่ยช่ือนั้นข้ึนมาแล้วสีหน้าท่ีเคยเคร่งยิ่งเพ่ิมความดุดันข้ึน  

นัน่คงเป็นไปตามอารมณ์ของผูบั้ญชาการต�ารวจแห่งชาตคินปัจจบัุนท่ีก�าลงั

โกรธอยู่

"เรือ่งนีม้นัอาจจะถกูใช้เป็นข้ออ้างท�าให้อัว๊หลดุจากต�าแหน่งได้เลยนะ 

ไอ้บ้าเอ๊ย...ท�าอะไรไม่รู้จักระวังตัว"

ต้นปาล์มขวดท่ีปลูกไว้สองข้างทางกับพื้นสนามหญ้าสีเขียวสดไม่ได้

ช่วยท�าให้อารมณ์ของท่านพุฒิสรรค์ดีข้ึนเลย แต่เขาก็สามารถควบคุม 

ความโกรธเหล่านั้นไว้ได้ดีทีเดียว อย่างน้อยก็ไม่พาลกับคนอื่นท่ีอยู่ใกล้  

เม่ือรถกอล์ฟเคลือ่นไปจอดท่ีหน้าบันไดหินอ่อนของอาคารสโมสรนกักอล์ฟ

ก็มีเจ้าหน้าท่ีต�ารวจนอกเครื่องแบบอีกนายหนึ่งเดินเข้ามากระซิบกระซาบ

ข้างหูของ ผบ.ตร. คนปัจจุบันทันที

"ท่านกัมปนาทรอท่านอยู่ที่ห้องกระทิงครับ"
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"ใครมาบ้าง" เขาถามกลับด้วยน�้าเสียงเย็นชา

"คนเดียวครับ"

"อือ"

เขารับค�าแค่นั้นแล้วก้าวลงจากรถ จากนั้นคณะติดตามเล็กๆ ก็เริ่ม

เดินตามคนเป็นนายไปอีกทอดหนึ่ง

ห้องกระทิงเป็นห้องพบปะขนาดเลก็ท่ีมชีดุรบัแขกไม้ฝังมกุตัง้อยู่ชุดหนึง่  

บรรยากาศภายในตกแต่งด้วยศิลปะแบบจีน มีทั้งภาพวาดและธงอักษรจีน

ซ่ึงมคีวามหมายถงึความม่ังคัง่รุง่เรอืงแขวนอยู่บนผนงั ชายร่างใหญ่คนหนึง่ 

นั่งหน้าซีดอยู่บนเก้าอี้ แม้เขาจะรออยู่ท่ีนี่ราวครึ่งช่ัวโมงแล้ว แต่ในฐานะ

ของเขาท่ีเป็นอยู่ ณ ขณะนี้เขาไม่มีสิทธิ์จะบ่นอะไรท้ังนั้น กัมปนาท 

เหงื่อแตกซิกท้ังท่ีนั่งอยู่ในห้องปรับอากาศอย่างดี หัวใจของเขาเต้นแรง 

จนแทบจะทะลอุอกมานอกอก และเม่ือประตถูกูเปิดออกกมัปนาทกเ็ลือ่นตวั 

ลงจากเก้าอ้ีทันทีโดยท่ีไม่มีใครสัง่ เข่าท้ังสองข้างถกูวางไว้บนพ้ืนห้องท่ีแข็ง

และเย็นเฉียบ

ไม่มีเสียงอ่ืนใดนอกจากเสียงฝีเท้าของคนท่ีเข้ามายืนจนประชิดตัว 

ชายท่ีสวมกางเกงขายาวสีขาวกับรองเท้าสีเดียวกันยืนอยู่ห่างจากหัวเข่า

ของกมัปนาทไปไม่ถงึฟตุ เขาไม่กล้าเงยหน้าข้ึนสบตา ตอนนีท้�าได้แค่เพียง 

...รอเท่านั้น

ผัวะ!

มือข้างหนึง่ฟาดลงบนใบหน้าซีกซ้ายเตม็แรงจนใบหน้าของกมัปนาท

สะบัดแต่ก็ยังไม่มีเสียงพูดใดๆ ต่อกัน จากนั้นการลงไม้ลงมือครั้งท่ีสอง

ก็ตามมา แต่คราวนี้เป็นบริเวณกกหู คนถูกท�าร้ายรู้สึกเหมือนแก้วหูของ

เขาเกือบแตก มันเจ็บจนน�้าตาเล็ด แต่เขายังคงกัดฟันแน่นไม่ยอมให ้

มีเสียงใดๆ เล็ดลอดออกมาจากปากของตนเองได้ เพราะไม่เช่นนั้น
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สถานการณ์คงแย่ไปกว่านี้

"โง่! โง่คนเดียวไม่พอ เกือบจะท�าให้กูซวยไปด้วย"

น�้าเสียงท่ีด่าทอนั้นมีท้ังความโกรธและรังเกียจ เขาเดินวนกัมปนาท

อยู่สองสามรอบก่อนจะยกขาข้างหนึ่งขึ้นเตะไปที่ชายโครงของคนที่นั่งอยู่

ปึ้ก!

ร่างใหญ่ของกัมปนาทเกือบล้มลง ดีท่ีสามารถคว้าขอบโต๊ะไม้ฝังมุก

ไว้ได้ทัน เขารบีกลบัมานัง่คกุเข่าล�าตวัตรงอกีครัง้และยังไม่กล้าเงยหน้าข้ึน

มาสบตากับพุฒิสรรค์

"นายกฯ หงุดหงิดมากท่ีรู้ว่ามึงเป็นคนของกู ไอ้พวกท่ีรอดูอยู่ก็รีบ

ใส่ไฟกันใหญ่ นี่โชคดีแค่ไหนที่มึงไม่ถูกอุ้ม กลับไปขอบคุณบรรพบุรุษมึง

ได้เลย เพราะถ้าไม่ใช่คนในตระกูลสายต�ารวจเก่าแล้วล่ะก็ ป่านนี้มึงได้ 

เข้าไปอยู่ในถังแดง* แล้ว"

"ขอโทษครับๆ...ขอบคุณครับท่าน"

กัมปนาทพูดเสียงสั่นพร้อมกับยกมือไหว้ปลกๆ จากนั้นเขาต้อง 

สะดุง้สดุตวัเมือ่รูส้กึว่าขาของพฒุสิรรค์ขยบัเข้ามาใกล้ตนอกีครัง้ แต่คราวนี ้

ไม่ได้ถกูท�าร้าย ความจรงิคอืพฒุสิรรค์แค่ลากเก้าอ้ีตวัหนึง่มานัง่ประจันหน้า

แทน

"มองกู...มอง!"

กัมปนาทกลั้นหายใจแล้วเงยหน้าขึ้นช้าๆ มือสองข้างของเขาท�างาน

อัตโนมัติทันที นั่นคือการยกข้ึนมาประนมเหนือหน้าผาก สายตาของ 

พุฒิสรรค์แทบจะมีประกายไฟลุกโชนอยู่ในนั้น ใบหน้าท่ีเคยเห็นว่าใจดี 

* ถังแดง ค�านี้ได้ถูกใช้ในช่วงสงครามเย็น ราวปี พ.ศ. 2510 โดยเกิดจากการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐกับ 
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ถังแดงมาจากการ 'เผาลงถังแดง' หมายถึงการน�าร่างคนยัดใส่ถังน�้ามันท่ีมี 
เช้ือเพลิง จากนั้นจึงเผาเหย่ือท้ังท่ียังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้ว วิธีการนี้จะท้ิงร่องรอยไว้ให้ตรวจสอบได้น้อยมาก 
อ้างอิงจาก https://storylog.co/story/57960fa8e38a33463920c74d หรือหาอ่านเพิ่มเติมท่ีหนังสือ 'ถังแดง :  
การซ่อมสร้างประวัติศาสตร์และความทรงจ�าหลอนในสังคมไทย' ดัดแปลงจากวิทยานิพนธ์ของจุฬารัตน์ ด�ารง 
วิถีธรรม อดีตนักศึกษาปริญญาโทภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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มีเมตตาบัดนี้มันแทบจะกลายเป็นใบหน้าของนักรบท่ีมีแต่ความโหดเห้ียม 

คนแบบนี้แหละที่เขาเรียกกันว่า...ฆ่าคนได้โดยไม่กะพริบตา

"มึงต้องหายตัวไป..."

"หะ...หาย...ทะ...ท่านครับ อย่าฆ่าผมเลย อย่าท�าอะไรผมเลย  

ไว้ชีวิตผมด้วย" 

กัมปนาทมีสภาพที่น่าเวทนานัก เขาร้องไห้ฟูมฟายและก�าลังร้องขอ

ชีวิต

"กูไม่ได้จะฆ่ามึง แม้ความจริงอยากจะท�า ถ้าพี่มึงไม่เคยเป็นใหญ่

ในกรมกูเก็บมึงไปนานแล้ว ตอนนี้มึงต้องหายหน้าไป เพราะถ้ามึงยังอยู่

เรื่องมันจะไม่จบง่ายๆ มึงจะกลายเป็นจุดอ่อนให้กลุ่มของเราโดนโจมตี 

เข้าใจไหม"

"ละ...แล้วท่านจะให้ผมท�ายังไง บอกผมมา ผมยอมท�าทุกอย่าง  

แต่อย่าฆ่าผมเท่านั้น"

"ดี...มึงต้องชดใช้ความผิดที่ได้ท�าไว้แน่"

กัมปนาทรู ้สึกเสียวสันหลังวูบ แต่ก็ยังดีกว่าต้องตายในถัง เขา 

ไม่อยากถูกเก็บ ถูกฆ่าโดยท่ีไม่สามารถหาศพพบ ตอนนี้มีทางเดียว 

ที่จะรักษาชีวิตไว้ได้ นั่นคือการท�าตามค�าสั่งทุกอย่างของพุฒิสรรค์ 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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