
คงเหมือนกับความฝันของเด็กอีกหลาย ๆ  คน...
ผมฝันอยากเปน็ครูมาตัง้แตเ่ล็ก แตช่วีติผมกไ็มไ่ดเ้ปน็ดงัทีฝั่นไว ้

อุปสรรคสำาคัญคือเงินและโอกาส  ผมเกิดในครอบครัวยากจน แถมยังอยู่ไกล

ถึงชายขอบประเทศ  เมื่อไม่มีเงิน ไม่มีโอกาส ความฝันของผมจึงกลายเป็น 

แค่ฝันกลางวันเท่านั้น 

แตแ่ลว้ความฝันของผมกก็ลายเปน็จริงโดยทีผ่มกไ็มเ่คยคาดคิดมากอ่น  

เมื่อผมได้มาเป็นครูสอนหนังสือในคุก แถมเป็นคุกที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของ

ประเทศไทยเสียด้วย  ไม่รู้ว่าจะมีใครแอบอิจฉาผมบ้างหรือเปล่า

ผมขอออกนอกเร่ือง เล่าถึงชีวิตการเป็นครูสอนหนังสือในคุกสักนิด  

คนที่ติดคุกนั้น นอกจากจะต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบและระเบียบวินัยของ

เรือนจำาอย่างเคร่งครัดแล้ว นกัโทษทกุคนยังจะตอ้งเข้ารับการอบรมปรับเปล่ียน

พฤติกรรม หรือเรียกอย่างเป็นทางการก็คือ การปรับเปล่ียนพฤตินิสัย  การ

เรียนหนงัสอืกค็อืส่วนหนึง่ของการปรับปรุงพฤตนิสิยั  ทีเ่รือนจำากลางบางขวาง

มีการศึกษาหลายระดับ ตั้งแต่ผู้ไม่รู้หนังสือ อ่านเขียนภาษาไทยไม่เป็น จนถึง

บทนำ�
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ระดับปริญญาตรี  โดยแต่ละแดนจะคัดเลือกนักโทษที่จบปริญญาตรี มีความ

ประพฤติเรียบร้อยมาเป็นครูช่วยสอน จึงเป็นที่มาของความฝันที่เป็นจริง

ของผมในวันนี้ 

นอกจากนี ้ผมยังฝันอยากจะเขียนเร่ืองราว “รอยสกัชวีติ” ของเพือ่น ๆ  

ในเรือนจำา เพื่อเป็นอุทาหรณ์แก่สังคมสักครั้งหนึ่งในชีวิต

ตามปกติผมก็ใช้ชีวิตที่จำาเจซ้ำาซากไปวัน ๆ  เร่ิมตั้งแต่ตื่นนอนตอนตีห้า  

เก็บที่นอนกว้างเพียง 1 ศอกกับอีก 1 คืบ ยาวไม่เกิน 170 เซนติเมตร อุปมา

คล้ายกับโลงศพหรือหลุมฝังศพ  จากนั้นผู้คุมก็มาเปิดตึกนอนที่พวกเราเรียก

กันติดปากว่า เล้าไก่ 

หลงัลงจากตกึนอน ทกุคนตา่งตอ้งเร่งทำาภารกจิของตวัเอง บางคนกน็ดั

กนัวิง่ออกกำาลงักาย บางคนกเ็ลอืกทีจ่ะอาบน้ำา  เมือ่ถงึเวลา 08.00 น. ทกุคน

จะต้องไปเข้าแถวเคารพธงชาติ เสร็จแล้วก็กินข้าว สอนหนังสือ บางคน 

บางกลุ่มก็ไปทำางานโยธาหรือโรงงานต่าง ๆ  

ช่วงบ่ายก็มานั่งปรับทุกข์กับเพื่อนคนโน้นบ้างคนนี้บ้างหมุนเวียนกันไป  

เร่ืองส่วนใหญ่ก็ไม่พ้นปัญหาครอบครัวและวันเวลาที่จะพ้นโทษ พอ 15.00 น. 

ก็เตรียมตัวข้ึนไปนอนกันแล้ว  ในขณะท่ีคนนอกคุกยังคงทำางานตัวเป็นเกลียว

อยู่ บางคนก็กำาลงัออกจากบ้านไปทำางาน แตค่นคกุตอ้งใชช้วีติในห้องสีเ่หล่ียม

วันละ 16 ชั่วโมง วนเวียนอย่างนี้ทุกวัน 

เรือนจำากลางบางขวางมนีกัโทษเกอืบส่ีพนัชวีติ แยกกนัอยู่ตามแดนหลัก 

7 แดน คือ ฝ†ายควบคุมแดน 2 ใช้เป็นสถานที่คุมขังนักโทษประหารชีวิตและ

ตลอดชีวิตลงมา ฝ†ายควบคุมแดน 3 ใช้ควบคุมนักโทษจำาคุกตลอดชีวิตลงมา 

ฝ†ายควบคุมแดน 4 ใช้เป็นสถานท่ีควบคุมนักโทษที่มีโทษจำาคุกตั้งแต่ 30 ปี

ลงมา ฝ†ายควบคุมแดน 5 ใชเ้ปน็สถานทีค่วบคมุนกัโทษประหารชวีติและตลอด

ชีวิต ฝ†ายควบคุมแดน 6 ใช้เป็นสถานท่ีควบคุมนักโทษจำาคุกตลอดชีวิตลงมา

และสว่นใหญเ่ป็นนกัโทษในคดยีาเสพตดิ ฝ†ายควบคมุแดน 8 ใชเ้ปน็สถานทีฝ่ƒก

รอยสักชีว�ต  9
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อบรมวชิาชพีสำาหรับนกัโทษทีใ่กล้จะพน้โทษ สว่นฝ†ายควบคุมแดน 9 เปน็แดน

สูทกรรม มีหน้าที่ทำาอาหารเลี้ยงนักโทษทั้งหมด

แม้ว่าผมจะเป็นนักโทษสังกัดฝ†ายควบคุมแดน 2 ซ่ึงเป็นแดนที่

คุมขังนักโทษประหารชีวิตและตลอดชีวิตลงมา มีนักโทษประหารชีวิตมากกว่า

สองร้อยห้าสิบคน ต่างเป็นนักโทษคดีอุกฉกรรจ์ที่ถูกส่งมาจากทุกสารทิศทั่ว

ประเทศไทย มทีัง้นกัโทษคดฆีา่ข่มขืน คดฆีา่ มอืปนืรับจา้ง คดยีาเสพตดิ ผู้กอ่

ความไม่สงบจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ก็ไม่ใช่เร่ืองง่ายที่ผมจะเดิน

เข้าไปขอสมัภาษณเ์ร่ืองราวชวีติของใครตอ่ใคร รวมทัง้เร่ืองราวของการสกัลาย

ของพวกเขาเหลา่นัน้ หากผมเดินทะเลอ่ทะลา่เขา้ไปสอบถามเรือ่งราวชวีิตของ

พวกเขาแบบสุ่มสี่สุ่มห้า ไม่ดูตาม้าตาเรือให้ดี ผมอาจจะต้องเอาชีวิตมาทิ้งใน

คุกก่อนที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้จบก็เป็นได้ 

10  ส. แม�ป�ง
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1
คำ�ส�รภ�พของมือปืนหน้�ยิ้ม

ใคร ๆ  ก็รู้ดีว่าคุกบางขวางเป็นคุกขังเสือใหญ่ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
เสอืใหญพ่วกนีไ้มแ่นจ่ริงไม่มาถงึบางขวาง  การทีผ่มจะไปสมัภาษณข์อ
ข้อมลูใคร ผมจะตอ้งดทิูศทางลมให้ด ีดว้ยการสง่คนใกลช้ดิไปทาบทามล่วงหนา้  

อย่างน้อยผมจะต้องอธิบายให้พวกเขาเข้าใจเสียก่อนว่าการสัมภาษณ์คร้ังนี้ 

จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีพวกเขาไม่ยินยอมให้เปิดเผย และที่ผมขอข้อมูล

ของเขามาก็เพื่อเขียนหนังสือบอกเล่าประสบการณ์ให้คนรุ่นหลังได้ฟัง จะได้ 

ไม่เดินซ้ำารอยพวกเรา 

ดงันัน้ การทีผ่มจะเข้าไปขอพดูคยุ ขอข้อมลูจากใคร ผมจะตอ้งวางแผน

ให้ดี ๆ  และต้องพูดคุยกับเขาให้เข้าใจเสียก่อน ไม่อย่างนั้นผมเละแน่ ๆ  

ในที่สุดผมก็เลือกเป้าหมายได้ เขาคนนี้มีรูปร่างเล็กกะทัดรัด บุคลิก

นิ่มนวล มนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มง่าย ที่สำาคัญเขานอนห้องเดียวกับผม 

เขาคนนี้มีชื่อเล่นว่า “ยา” ครับ 

ยาเป็นคนสุภาพเรียบร้อยไม่สมกับประวัติความเป็นมาเอาเสียเลย 

ตัง้แตผ่มย้ายเข้ามาอยู่ร่วมชายกำาแพงเดยีวกบัเขามาเกอืบสบิป ีผมไมเ่คยเห็น
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ยาทะเลาะวิวาทกับใครเลย  เขาชอบอยู่อย่างสันโดษ รักการอ่านหนังสือ รัก

การเรียนรู้  ทกุคนืผมจะเห็นยานอนอ่านหนงัสอืเงยีบ ๆ  คนเดยีว ไมค่อ่ยพดูคยุ

กับใคร  คร้ังแรกที่รู้จักยา ผมยังคิดว่าเขาคงมาคดียาเสพติด  แต่หลังจากรู้

ประวตัเิขาแล้ว แทบไมเ่ชือ่เลยวา่ยาจะมาคดฆีา่และไมใ่ชค่ดฆีา่ธรรมดา เขาเปน็

นักฆ่าที่มีประวัติโชกโชน แม้อายุจะแค่สามสิบต้น ๆ  

“ยา อาจารย์จะเขียนหนังสือสารคดีเกี่ยวกับรอยสัก รวมทั้งเบื้องหลัง

ของเจ้าของรอยสัก ยาพอจะถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตของยาให้อาจารย์ได้

รับรู้จะได้ไหม”  ผมลองถามยาในวันหน่ึง ขณะท่ีกำาลังอาบน้ำาอยู่บริเวณอ่างอาบน้ำา

ประจำาแดน

ทุก ๆ  วันคนคุกต้องมาอาบน้ำาที่อ่างอาบน้ำารวม เป็นอ่างปูนขนาดใหญ่

จำานวน 4 อ่าง ทางเรือนจำาจะอนญุาตให้นกัโทษอาบน้ำาวนัละสองเวลา รอบเชา้

หลังลงจากตึกนอน ตั้งแต่เวลา 06.30-08.00 น. และรอบเย็นตั้งแต่เวลา 

14.00-15.00 น.  เมื่อถึงเวลาทุกคนต้องมาอาบน้ำาที่อ่างรวมนี้ และส่วนใหญ่

จะชอบแก้ผ้าอาบน้ำา ผมจึงมีโอกาสเห็นรอยสักของเพื่อนหลายคน ดูไปคล้าย

เปน็การเผยลวดลายบนร่างกายเพือ่แสดงศกัด์ิศรีข่มกนั ดเูผิน ๆ  นกึวา่เปน็ห้อง

อาบน้ำาของพวกยากูซ่าในหนังมาเฟียญี่ปุ†น

“ได้เลยอาจารย์ ผมก็อยากเล่าประสบการณ์ชีวิตเพื่อเป็นวิทยาทานให้

คนภายนอกรู้เหมือนกัน มันจะได้เป็นการไถ่บาปให้ผมด้วย”  ยาเปิดไฟเขียว 

พร้อมสง่ย้ิมทีน่่าประทบัใจให้  ความฝันทีจ่ะเขียนหนงัสอื “รอยสกัชวีติ” ทีว่า่

ด้วยเร่ืองของรอยสักและชีวิตของนักโทษในเรือนจำากลางบางขวางของผมเร่ิม

มีแววจะประสบความสำาเร็จแล้ว

“ถา้อย่างนัน้เอาไวว้นัไหนวา่งอาจารย์จะบอกยานะ เอาเปน็ตอนทีอ่ยู่บน

ตกึนอนกแ็ล้วกนั เพราะมเีวลาวา่งเยอะด”ี  ผมรีบปดิการสนทนาเพราะกลัวยา

จะเปลี่ยนใจ
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ขอพดูถงึการอยู่บนตกึนอนสกันดิ ในแตล่ะแดนจะมีตกึนอนหลงัใหญแ่ดนละตกึ 

เปน็ตกึสองชัน้ ชัน้ละ 25 ห้อง แตล่ะห้องมคีวามกวา้งประมาณ 6 คณู 10 เมตร 

นอนไดอ้ย่างสบาย ๆ  ห้องละ 20 คน โดยทกุคนจะไดพ้ืน้ทีน่อนของตวัเองคนละ 

60 เซนติเมตร ยาวประมาณ 175 เซนติเมตร  ลักษณะการนอนเป็นแบบหัว

ชนฝา หันปลายเท้ามาชนกัน เว้นช่องว่างตรงกลางสำาหรับเดินไปเข้าห้องน้ำา 

ซ่ึงพวกเราเรียกว่าสายกลาง หากมีนักโทษย้ายมามาก ๆ  ก็สามารถจัดพื้นที่

สายกลางนี้เป็นที่นอนได้อีกประมาณสามที่

เมื่อถึงเวลานอน คนคุกจะถูกปิดขังไว้ในห้องขังบนตึกนอนนี่แหละ 

ผู้คุมจะมาเปิดประตูให้เราลงมาทำาภารกิจส่วนตัวตั้งแต่เวลา 06.30 น. 

พอถึงเวลา 15.30 น. ก็จะเป†านกหวีดเป็นสัญญาณให้ทุกคนมาเข้าแถว

เตรียมตัวข้ึนไปอยู่ห้องขังบนตึกนอน พวกเราเรียกกันเล่น ๆ  ว่าการเก็บไก่เข้าเล้า  

วันหนึ่งมี 24 ชั่วโมง คนคุกอย่างพวกเราต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในห้องขังบน

ตึกนอนวันละ 16 ชั่วโมง ตัดเวลาหลับจริง ๆ  ออกไป 6 ชั่วโมง ที่เหลืออีก 10 

ชั่วโมงต้องหาทางฆ่าเวลากันเอาเอง แล้วแต่ใครจะชอบแบบไหน 

กิจกรรมบนเรือนนอนมีหลายอย่าง บางคนเขียนจดหมายคุยกับทาง

บ้าน บางคนเขียนจดหมายคุยกับมิตรจากเรือนจำาหญิง บางคนก็หาหนังสือ

มาอ่าน  หากใครขืนไมห่ากจิกรรมอะไรมาฆา่เวลา พอข้ึนตกึนอนมากไ็ดแ้ตน่อน

เอามือก่ายหน้าผากคิดไปโน่นไปนี่ คิดถึงลูก คิดถึงเมียบ้าง คิดถึงเร่ืองคดี 

ไม่นานต้องกลายเป็นคนบ้าแน่ ๆ   โดยเฉพาะนักโทษประหารชีวิต จะต้องอยู่

ในห้องนานกว่านักโทษปกติ เฉลี่ยวันละ 20 ชั่วโมง พวกเขาจะได้รับอนุญาต

ให้ออกจากห้องขังในชว่งเชา้ 2 ชัว่โมง ชว่งบ่ายอีก 2 ชัว่โมงเทา่นัน้  ดงันัน้ ผม

จงึเลอืกคยุกบัยา เปา้หมายคนแรกของผมบนตกึนอน เพราะมีเวลาให้คยุนาน

“ยา วนันีอ้าจารย์จะมาคยุกบัยานะ เร่ืองทีเ่คยบอกยาไวเ้ม่ือเดอืนกอ่น ยาจำาได้

ไหม”  ผมพูดในเชิงขออนุญาตจากยาในเย็นวันหนึ่ง
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“ได้เลยอาจารย์”  ยาตะโกนตอบกลับมาจากท้ายห้อง

หลังจากยาตะโกนตอบกลับมา ผมก็หยิบอุปกรณ์ในการสัมภาษณ์ ซ่ึง

ไม่มีอะไรมาก มีเพียงสมุดและปากกาด้ามละ 5 บาทเท่านั้น  เมื่อพร้อมแล้ว

ผมก็เดินไปหายาซึ่งนั่งอยู่ก่อนแล้ว และกำาลังขยับพื้นที่บนที่นอนให้ผมนั่ง

การใช้ชีวิตบนตึกนอนยังมีกฎกติกามารยาทสำาคัญอีกสองข้อที่ทุกคน

จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

กฎกติกามารยาทข้อแรก พวกเราจะไม่ยุ่งบริเวณที่นอนของกันและกัน 

จะไม่เหยียบ หรือเข้าไปนั่งโดยที่เจ้าของไม่อนุญาตโดยเด็ดขาด  การเหยียบ

ที่นอนหรือเข้าไปนั่งท่ีนอนของคนอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าเป็นการไม่ให้

เกียรติกันอย่างย่ิง  ดีไม่ดีอาจจะโดนข้อหาลบหลู่ศักดิ์ศรี อันเป็นข้อหาหนัก

ถึงขั้นอาจโดนรุมกระทืบได้

กฎกตกิามารยาทข้อทีส่องคอื การเข้าห้องน้ำา ไมว่า่จะเปน็การถา่ยหนกั

หรือถา่ยเบา โดยเฉพาะการถา่ยหนกันัน้ จะตอ้งหมัน่ราดน้ำาไมใ่ห้กล่ินอันไม่พงึ

ประสงค์ฟุ้งกระจายไปเตะจมูกเพื่อน ๆ  ทั้งห้อง เพราะห้องน้ำาภายในห้องนอน

เป็นแบบเปิดโล่ง ไม่มีอะไรปิดบัง มองเห็นได้รอบทิศ  ย่ิงใครที่อ้ันไว้นาน ๆ  

ประเภทสองสามวันถ่ายที กลิ่นย่ิงรุนแรงไปกันใหญ่ ฟุ้งกระจายไปยังข้างห้อง

อีกด้วย  ผู้ทีบ่งัอาจละเมิดกฎกตกิาข้อนีมี้สทิธิถ์กูรุมกระทบืเพือ่ให้หลาบจำาได้

เวลานัง่ถา่ยทกุข์สามารถโผล่ชว่งคอมามองหรือพดูคยุกบัเพือ่นไดอ้ย่าง

สบาย การสร้างห้องน้ำาแบบนีก็้เพือ่ป้องกนัไม่ให้นกัโทษลกัลอบทำาสิง่ตอ้งห้าม 

เช่น คุยโทรศัพท์ เสพยา หรือเล่นจ้ำาจ้ีกับน้อง ๆ  สาวประเภทสอง  ดังน้ัน ก่อนท่ี

ผมจะลุกขึ้นไปคุยกับยา ผมจึงตะโกนขออนุญาตก่อน

“ขอโทษนะ ยามาคดีอะไรเหรอ”  ผมเริ่มด้วยคำาถามเปิดทาง

“คดีฆ่าครับอาจารย์”  ยาตอบผมด้วยเสียงหล่อ พร้อมส่งรอยย้ิมหวาน

มาให้

“ฆ่าแบบไหนล่ะ ทะเลาะกันหรือป้องกันตัว”  ผมตั้งคำาถามเบา ๆ  ก่อน 
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“มอืปนืรับจา้งครับอาจารย์”  ยาตอบผมอย่างชดัถอ้ยชดัคำา ไม่มอีาการ

ลังเล พร้อมส่งรอยย้ิมใสซ่ือให้ผมอีกคร้ัง  แต่รอยย้ิมนี้ทำาให้ผมอดคิดไม่ได้ว่า 

น่ีเป็นรอยย้ิมเยาะท่ีผมเดาคดีเขาผิดมาโดยตลอด หรือเป็นรอยย้ิมตามธรรมชาติ

ของเขากันแน่ 

“ไม่น่าเชื่อเลยนะ”  ผมอุทานเบา ๆ  

“ผมเป็นไงเหรอครับ อาจารย์ถึงไม่เชื่อว่าผมมาคดีฆ่า”  ยาย้อนถาม

ผมจึงอธิบายให้ยาฟังว่ารูปร่างและหน้าตาของยาไม่น่าจะเป็นมือปืน

รับจ้าง ตัวก็เล็กนิดเดียว หน้าตาก็ออกไปทางสำาอางเหมือนพระเอกลิเก ย้ิมก็

เก่ง  ถ้าไม่บอกกันก่อนก็คงไม่มีใครเชื่อว่าเป็นมือปืนรับจ้าง

“มันจำาเป็นครับอาจารย์”

มอืปนืหนุม่วยัสามสบิตน้ ๆ  เล่าประวตัใิห้ผมฟงัคร่าว ๆ  วา่พืน้เพเปน็คน

จงัหวดันนทบรีุ เกดิและเตบิโตในหมูบ่า้นทีไ่ม่ไกลจากคกุบางขวางมากนกั เรียก

ได้ว่าเห็นกำาแพงคุกบางขวางมาตั้งแต่เร่ิมจำาความได้  ยาเรียนจบระดับ ปวช. 

สาขาคอมพิวเตอร์ เมื่ออายุครบถึงเวลาเกณ±์ทหาร ยาจับได้ใบแดง ต้องไป

เป็นทหารอยู่ที่ลพบุรี 2 ปี 

ระหว่างที่เป็นทหารเกณ±์ หนุ่มเมืองนนท์ยิงปืนได้อย่างแม่นยำา เคย

สมัครเข้าแข่งขันยิงปืนระดับกองพัน ระดับกองทัพภาค ได้เหรียญทองมาแล้ว

หลายเหรียญ จนได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันยิงปืนทหารระดับอาเซียน ทั้งใน

ประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ กวาดเหรียญรางวัลประดับคอมาแล้วทั้งสิ้น  

อย่างไรก็ดี หลังจากปลดประจำาการมาแล้ว ยาก็ไม่เคยคิดที่จะหากินกับปืน 

หรือสมัครเป็นทหารต่อ แต่เขาเลือกเปิดร้านคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้าน

“อ้าว แล้วทำาไมถึงกลายเป็นมือปืนได้ล่ะ”  ผมถามด้วยความแปลกใจ

“มคีนชวนครับอาจารย์  อีกอย่างชว่งนัน้แมป่†วยเปน็มะเร็ง ไม่มีเงนิรักษา 

ก็ต้องจำาใจทำา”

“ตามปกติมือปืนจะต้องมีซุ้มเพื่อติดต่อรับงาน รวมทั้งให้การคุ้มครอง  
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ยามีซุ้มสังกัดไหม” 

“ผมไม่มีซุ้ม ไม่มีสังกัด บินเดี่ยวครับ”  ยาตอบ

มอืปนืรุ่นเลก็เล่าให้ผมฟงัวา่เขาไมส่งักดัซุ้มใคร แม้จะมีรุ่นใหญห่ลายคน

มาชวนให้ไปอยู่ด้วย  ส่วนการรับงานนั้นจะรับมาเป็นทอด ๆ  กว่าจะมาถึงยาก็

เป็นทอดที่สามแล้ว  คนจ้าง คนรับงานไม่เคยรู้จักกัน ไม่เคยติดต่อพูดคุยด้วย 

แต่เป็นการรับงานผ่านเพื่อนรุ่นพี่ที่เคยเป็นทหารคนเดียวเท่านั้น เพราะย่ิง

มีคนรู้มากย่ิงไม่เป็นผลดีต่อทั้งตัวผู้ว่าจ้างและตัวมือปืน ต่างคนต่างไม่เคยรู้จัก

กันจะดีกว่า

“ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขารับงานมาจากไหน รับงานราคาเท่าไร ผมได้

เท่าที่ผมพอใจก็ทำาแล้ว”

“แล้วยารับงานครั้งละเท่าไร”  ผมถามถึงราคาค่าจ้าง

ยาบอกวา่การรับงานแตล่ะคร้ังไม่เทา่กนั มตีัง้แตห่ลัก 50,000-500,000 

บาท ข้ึนอยู่กับว่าเป้าหมายที่เขาต้องไปกำาจัดนั้นเป็นใคร มีชื่อเสียงแค่ไหน 

เข้าถงึยากงา่ยขนาดไหน  หากเปา้หมายเปน็คนมชีือ่เสยีง ตำารวจจะตดิตามคดี

ชนิดกัดไม่ปล่อย  ดังนั้น ก่อนลงมือจะต้องมีทีมงาน มีการเตรียมทางหนีทีไล่

ให้ดีเสียก่อน  แต่หากเป้าหมายไม่มีช่ือเสียง ตำารวจก็จะทำาคดีแบบไม่เน้น ไม่

กดดัน ตามสองสามวันก็เงียบ แล้วไปทำาคดีอื่น 

ส่วนเป้าหมายท่ีเข้าถึงยากอย่างพวก ส.ส. นักการเมืองท้องถ่ิน เวลา

ไปไหนมาไหนจะมีคนคุ้มกนั มคีนตดิตามมาก การจะลงมอืตอ่เปา้หมายกลุ่มนี้

ต้องใช้เวลารอคอย เสียเวลาติดตาม บางงานต้องใช้เวลาเป็นเดือน ๆ  ในการ

ติดตามจึงจะหาช่องทางได้ 

“คนแรกได้เงินค่าจ้างเท่าไร”

“งานแรกผมได้มาห้าหมื่น ก็ถือว่าเยอะแล้วสำาหรับมือปืนหน้าใหม่

เปิดซิง  อีกอย่างก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวให้นายหน้าเห็นว่าเราทำาได้ เรานิ่งพอ 

เป็นใบเบิกทางนะ  แต่ผมรู้ทีหลังว่างานนี้ต้นทางเขารับมาสามแสน” 
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“งานแรกใจส่ันไหม ดื่มอะไรย้อมใจก่อนลงมือหรือเปล่า  อาจารย์เคย

ถามรุ่นใหญบ่างคน เขาบอกวา่ยิงคร้ังแรกใจสัน่เหมือนกนั บางคนบอกวา่เกอืบ

เหนี่ยวไกปืนไม่ลง  เสร็จงานกลับมาถึงท่ีพักนอนไม่หลับหลายวันติดต่อกัน 

เพราะภาพมันติดตา ต้องอาศัยดื่มเหล้าจึงหลับตาลงได้” 

“ไม่นะ ผมไม่กลัว ใจก็ไม่ส่ัน  พอรับงานมาก็ไปซุ่มดูเป้าหมายอยู่หลายวัน 

เมื่อมีโอกาสก็เดินเข้าไปยิงเลย  แต่คร้ังแรกผมดื่มเหล้าไปประมาณหนึ่งแก้ว 

ผสมโซดานะ ไมใ่ชเ่หลา้เพยีว ๆ   หลงัจากยิงเสร็จกก็ลบัมาทีพ่กั ไมรู้่สกึกลัวหรือ

เครียดอะไร  ไม่รู้จะเรียกว่าเครียดหรือเป็นอาการตื่นเต้นหรือเปล่า งานแรก

ผมรู้สกึหนาว ๆ  ร้อน ๆ  ไปท้ังตวั ตอ้งอาบน้ำา เปดิฝักบวัให้น้ำารดตวัอยู่ประมาณ

คร่ึงช่ัวโมง  แต่หลังจากงานน้ัน งานต่อมาก็ไม่เคยมีอาการแบบน้ีอีกเลย”

“มหีลักเกณ±์ในการรับงานไหม อาจารย์เคยอ่านหนงัสอืเกีย่วกบัมือปนื

มาหลายเล่ม  บางคนบอกว่าไม่รับงานที่เป้าหมายเป็นผู้หญิงเด็ดขาด เพราะ

จะทำาให้ดวงไม่ดี งานต่อไปจะไม่สำาเร็จ บางทีงานสำาเร็จก็จะถูกตำารวจจับได้”

“ผมไม่มหีลกัเกณ±์ รับหมดไม่วา่งานอะไร ทัง้เปา้หมายทีเ่ปน็หญงิและ

ชาย  ผมเป็นมือปืนรุ่นใหม่ ไม่มีฤกษ์ ไม่ถือเร่ืองดวง  มันอยู่ที่ว่าใจนิ่งไหม 

มือไม่สั่น ใจนิ่ง ๆ  ทุกงานผ่านหมด ไม่มีพลาด”

“แล้วเคยยิงเป้าหมายที่เป็นผู้หญิงไหม”

“เคยครับ สองคน เขาจ้างสามแสนบาท”

“แล้วมีปฏิเสธไม่รับงานไหม  อาจารย์เคยมีลูกน้องคนหน่ึงสมัยตอนท่ีอยู่

ข้างนอกไปรับงานเขามา แตท่ำาไมส่ำาเร็จ สดุท้ายผู้วา่จา้งส่งมือปนือีกชดุมาเกบ็”

“มีเหมือนกัน เพราะจังหวะเวลาไม่ว่างพอดี กำาลังรับงานอ่ืนอยู่ ส่วน

รับงานแล้วทำาไมส่ำาเร็จไมมี่นะ  เราไม่รับ เขากไ็ม่วา่อะไร เขารู้วา่เราไมป่ากโปง้

แน่นอน คนของอาจารย์คงปากโป้ง เขาเลยส่งคนมาเก็บ”

“กลัววิญญาณคนที่เราฆ่าตายมาหลอกไหม เร่ืองนี้อาจารย์ก็เคยอ่าน

หนงัสอืมาเหมือนกนั   มือปนืบางคนบอกวา่เคยมีวญิญาณตามมาหลอกหลอน 

รอยสักชีว�ต  17

AW ����������� macFINAL.indd   17 7/21/2558 BE   10:23 AM



บางคนถงึกบัตอ้งพึง่คาถาอาคม สวดสะกดวญิญาณ  ยาเคยเจอผีไหม และเชือ่

เรื่องคาถาอาคมหรือเปล่า”

“ไมเ่คยเจอเลยครับ ผมเชือ่เร่ืองวญิญาณวา่มจีริง แตก่ไ็ม่เคยเจอ  สว่น

การทำาพิธีข่มวิญญาณคนตายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมากกว่า มือปืนรุ่นใหม่

อย่างผมไม่มีคาถาอาคม ขอแค่ทำางานด้วยความไม่ประมาทก็พอ”

“อ้าว แลว้ท่ีอาจารย์เห็นยาสวดมนตก์อ่นนอนทกุคนืเกีย่วกบัอาชพีไหม”  

ผมถามเพราะเห็นยาสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืน คืนละหลายนาที บางคร้ังก็นั่ง

สมาธิด้วย

“ไม่หรอกครับ ไมเ่กีย่วกบังาน ผมชอบสวดมนต ์นัง่สมาธ ิทำาให้ใจสงบ 

แต่ไม่เกี่ยวกับงาน การอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลหรือกลัววิญญาณอาฆาต  ผม

ยอมรับเร่ืองบุญเร่ืองบาปเหมือนกัน แต่มันเป็นวิถีชีวิตก็เลยทำาใจได้ อะไรจะเกิด

มันก็ต้องเกิด”

“ยามีวิธีท่ีทำาให้ไม่ต้องคิดถึงภาพเก่า ๆ  ของคนที่เรายิงหรือเปล่า ภาพ

คนตายไม่ติดตาบ้างเหรอ  มือปืนบางคนเล่าว่าบางคร้ังเกิดภาพติดตาเหมือนกัน 

อาจารย์เองเคยตหีมาตาย ภาพนัน้ยังตดิตาหลายเดอืน กวา่จะหายไปจากความ

ทรงจำากน็านพอด ูนีเ่ปน็การยิงคนในระยะเผาขน ถา้เปน็อาจารย์ ภาพคงตดิตา

ไปอีกนาน”

“ไม่มีวิธีอะไรที่ซับซ้อนหรอก งานเป็นงาน งานจบก็จบ”

มอืปนืรุ่นใหมว่ยัสามสบิตน้ ๆ  เจา้ของฉายาเพช¬ฆาตหนา้ย้ิมเล่าให้ผม

ฟังว่า เขามีกฎในการทำางานคือ เม่ือลงมือสังหารเป้าหมายสำาเร็จแล้วจะต้อง

ไม่จำา ต้องลืมไปเลย จบแล้วจบเลย  หากจำาเป้าหมายคนใดได้ ก็ให้ใส่บาตร

ทำาบญุให้เขาไป แตจ่ะตอ้งไมจ่ำาหนา้ จำาชือ่ งานเสร็จกจ็บกนัไปเลย ถอืวา่นีคื่อ

งานของเรา  ถ้าจำาชื่อ จำาหน้าเป้าหมายได้ เวลาไปเจอใครจะตกใจ จะทำาให้ใจ

ไม่นิ่ง มือสั่น 

“การทำางานในแตล่ะคร้ังตอ้งมีคนชีเ้ปา้ไหม ตอ้งเตรียมตวัอย่างไร มอืปนื
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บางคนต้องใช้ทีมสังหารสี่ห้าคนก็มี บางคนก็ชอบบินเดี่ยว ยามีทีมงานกี่คน” 

ยาเล่าว่าเขาทำางานกัน 2 คน ยาเป็นคนยิง ส่วนเพื่อนอีกคนเป็นคนข่ี

รถจักรยานยนต์  แต่ก่อนที่จะลงมือต้องศึกษาความเป็นอยู่ของเป้าหมายให้ดี

เสียก่อน ต้องไปซุ่มดูว่าเขาเข้าออกบ้านเวลาไหน ไปกับใคร มีคนคุ้มกันกี่คน 

ช่วงเวลาไหนที่เขาชอบเดินทางไปคนเดียว  บางคนต้องซุ่มดูเป็นเดือน ๆ  ต้องรู้

ให้หมดว่าเป้าหมายคนน้ันชอบไปไหน เวลาเข้าออกบ้านสำาคัญท่ีสุด ต้องดูให้ดี

“ชอบลงมือเวลาไหนมากที่สุด กลางวันหรือกลางคืน” 

“ไม่เลือกเวลานะอาจารย์ ส่วนใหญ่ผมจะลงมือช่วงเวลาที่สะดวกที่สุด 

เช่น เป้าหมายชอบไปไหนมาไหนคนเดียว ไม่มีคนพลุกพล่าน  แต่ถ้าจะให้ผม

เลอืก ผมเลอืกลงมือชว่งเวลากลางวนัมากกวา่ เพราะมองเห็นทางหนทีไีล่ และ

เห็นเป้าหมายได้อย่างชัดเจน เราจะมองเห็นเลยว่าเขาถูกยิงไหม  แต่เวลา

กลางคืนหลบหนียาก มองไม่เห็นหนทาง และไม่แน่ใจว่าเป้าหมายถูกยิงไหม” 

“เวลายิงเลอืกตำาแหนง่ทีจ่ะยิงไหม ตอ้งยิงกีน่ดัถงึจะพอใจ  อาจารย์เคย

เห็นบางคดียิงเป็นร้อย ๆ  นัด อย่างคดียิงแกนนำาประท้วงคนสำาคัญเมื่อไม่นาน

มานี้ ที่โดนยิงถล่มกลางกรุง โดนยิงกราดเป็นร้อย ๆ  นัด แถมถล่มซ้ำาด้วยเอ็ม 

79 แต่เหย่ือไม่ยักกะตาย  หรืออย่างคดียิงผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศคนหนึ่ง 

อาจารย์รู้จกัมือปนื เพราะเคยอยู่แดนเดยีวกนั แกเลา่ให้ฟงัวา่ยิงเพยีงนดัเดยีว

เอง เพราะจังหวะไม่ให้ แต่เป้าหมายเสียชีวิต”

“ทียิ่งเปน็ร้อย ๆ  นดั ผมวา่ไม่ใชมื่อปนืตวัจริงเสยีงจริงหรอก อาจเปน็การ

เล่นละครตบตา เป็นการยิงแบบข่มขู่เสียมากกว่า  ถ้าเป็นผมจะไม่ลงมือยิง

กลางถนนแบบนี ้และไมยิ่งกระหน่ำาเหมอืนละครบูห๊ลังข่าว ผมวา่เขาเล่นละคร

การเมอืงเสยีมากกวา่  สำาหรับผมยิงไมเ่กนิสามนดั นดัแรกเลือกยิงทีหั่ว เพราะ

ถ้ายิงถูกหัวตายแน่ ๆ  เป็นจุดรวมของสมอง  ส่วนอีกสองนัดหลังจะยิงบริเวณ

หน้าอก เป็นการซ้ำาให้แน่ใจว่าเหย่ือไม่มีทางรอดแน่ ๆ   แต่ถ้ายิงตอนกลางคืน 

ผมมีกฎอยู่ว่าจะต้องยิงซ้ำาทุกครั้ง กันไม่ตาย”
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“เคยมีพลาดไหม”

“เคยมีเหมือนกัน ยิงบาดเจ็บ เป้าหมายขับรถหนี แต่ผมมีกฎในการรับ

งานอยู่ว่า ถ้าไม่สำาเร็จต้องกลับมาทำาใหม่ แต่ต้องรอเวลาให้เรื่องเงียบไปก่อน”

“ยาเคยบอกอาจารย์ว่าแต่ละงานจะทำากันสองคน ทุกคร้ังยาจะทำางาน

กับทีมงานคนเดียวกัน หรือเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ”

“ไม่นะอาจารย์ ผมมีคูหู่คนเดยีว สะดวก รู้ใจกนัมาก  คูหู่ผมคนนี ้ปกติ

ก็ทำาอาชีพข่ีมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เขาจะรู้มือรู้ใจผมมาก จังหวะไหนควรชะลอ

ความเร็ว จงัหวะไหนควรเร่ง แคส่ะกิดเอวเขาจะรู้จงัหวะยิง จงัหวะหน ี ถา้มีคูหู่

ที่ไม่รู้จังหวะ ไม่รู้ใจกัน อาจทำาให้ยิงพลาดได้ เพราะบางทีเป็นจังหวะที่จะต้อง

ชะลอตัวให้ยิง แต่ไม่รู้ใจกัน จังหวะไม่ลงตัว งานก็ไม่เรียบร้อย  คู่หูต้องมี

ประสบการณ์และรู้ทางกันจริง ๆ ”

“อาจารย์ถามจริง ๆ  ยิงมากี่ศพแล้ว พอจะเล่าให้ฟังได้ไหม”

“เกินสิบนะอาจารย์ แต่เล่าไม่ได้จริง ๆ  บางคดียังไม่หมดอายุความ ขอ

เก็บเอาไว้เป็นความลับไปก่อนดีกว่า เกิดผมเล่าให้ฟังหมด ตำารวจอาจจะตาม

มาถามอาจารย์ก็ได้ ต้องป้องกันเอาไว้ก่อน เอาไว้คดีหมดอายุความเมื่อไร 

อาจารย์มาถามผมได้เลย ผมจะเล่าให้ฟังหมด รับรองเอาไปสร้างหนังได้เลย”

“เกิดอะไรขึ้น ถึงพลาดท่ามาบางขวางล่ะ”

หนุม่เมอืงนนทบ์อกวา่คดิไปกเ็ปน็เร่ืองตลกนะ คดดีงั ๆ  หลายคดเีขารอด

มาไดห้มด แตค่ดนีีไ้มใ่ชค่ดใีหญแ่ละไมไ่ดต้ัง้ใจจะไปฆา่ดว้ย คนรับงานตดิตอ่ให้

ไปทวงหนี้ แต่พอไปถึง คนรับงานบอกว่าผู้ว่าจ้างเกิดเปลี่ยนใจกะทันหัน บอก

ให้เก็บก็เก็บเลย ไม่ทันเตรียมตัว  อีกอย่างเขาไม่คุ้นพื้นที่ด้วย ไม่ได้เตรียมตัว

หาทางหนีทีไล่เอาไว้ก่อนเหมือนรายอื่น มาถึงก็ทำางานเลย 

เป้าหมายคนนี้อยู่ในจังหวัดทางภาคเหนือตอนล่าง เขากับคู่หูเดินทาง

ไปถงึกลางคนื จงึเปดิโรงแรมนอน ตืน่ข้ึนมากอ็อกไปล่าเปา้หมาย ยิงเสร็จกลับ

มาพักที่โรงแรมเดิม  ตื่นเช้าข้ึนมาตำารวจยกโขยงมาล้อมโรงแรมเอาไว้แล้ว 
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เพราะโรงแรมทีเ่ขาและคูหู่พกัเปน็โรงแรมทีอ่ยู่ใกล้สถานตีำารวจพอด ีแถมซอย

ข้างโรงแรมก็เป็นซอยตัน มีทางออกทางสถานีตำารวจทางเดียว ก็เลยเสร็จกัน 

“ขอถามเร่ืองความรักไดไ้หม  อาจารย์เคยอ่านหนงัสอื เขาบอกวา่มือปนื

เจ้าชู้ มีบ้านเล็กบ้านน้อยกันทุกคน  แล้วยาล่ะ มีบ้านเล็กบ้านน้อยกับเขาด้วย

หรือเปล่า”

“กพ็อมบีา้ง ทีย่อมรับเปน็ตวัเปน็ตนมสีองคน มลูีกดว้ยกนัหนึง่คน เปน็

ผู้ชาย แต่ท้ังสองคนก็แต่งงานมีครอบครัวใหม่ไปแล้ว  ก่อนที่จะไปเขาก็มาขอ

อนุญาตผมเหมือนกันนะ ผมก็อนุญาต เพราะเราอยู่ในนี้ ไม่มีเงินมากพอที่จะ

ไปส่งเสียเขา แค่ตัวเองก็จะเอาตัวไม่รอด  เราจากกันด้วยดี ไม่ติดใจอะไรกัน 

เป็นเรื่องปกติ”  ยาพูดถึงความรักอย่างลูกผู้ชาย

“พน้โทษออกไปแลว้ จะกลบัไปเดนิเสน้ทางเดมิหรือเปล่า”  ผมลองถาม

ถึงอนาคตมือปืนหนุ่มผู้มากด้วยรอยยิ้ม

“ไม่เอาแล้วครับ ผมเลิกเด็ดขาด”  อดีตมือปืนหนุ่มบอกว่าความจริง

ผู้ว่าจ้างและนายหน้าคนเดิมยังอยู่ เขายังอยากให้ยากลับไปทำางานให้ แต่ยา

ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ทำาอีกแล้ว เลิกเด็ดขาด  ก่อนหน้าที่จะมาติดคุก ยา

ไมส่นใจวา่ใครจะเปน็อะไร ถอืวา่เปน็งานอย่างหนึง่เทา่นัน้ เหมอืนอาชพีฆา่สตัว์

ในโรงฆ่าสัตว์ ฆ่าสัตว์วันละหลายร้อยหลายพันตัว ไม่รู้สึกอะไร เสร็จก็เลิกงาน

กลบับา้น  แตห่ลงัจากทีถ่กูจบัและศาลตดัสนิให้ประหารชวีติ นอนรอความตาย

อยู่ในห้องประหารหลายปี ทำาให้รู้คณุคา่ของชวีติมากข้ึน รู้สกึกลัวตาย  เมือ่ตวั

เขาเองยังกลัวตาย คนอื่นก็ต้องกลัวตายเหมือนกัน 

ตอนนี้แม้แต่ปลาก็ยังไม่กล้าฆ่า นับประสาอะไรกับการฆ่าคน 

“การนอนรอความตายในห้องประหารทำาให้ผมคิดถึงตัวเอง คิดถึงผู้อ่ืน

มากข้ึน  เรากลัวตาย คนอ่ืนก็ต้องกลัวตายเหมือนกัน  อีกอย่างชีวิตผม

ตอนนี้เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ เพราะได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว หากไม่มีพระเจ้าอยู่หัว ผมอาจจะถูกนำาตัวไปประหารชีวิตแล้ว
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ก็ได้  ดังนั้น ผมจะใช้ชีวิตใหม่นี้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ต่อชาติบ้านเมืองให้

มากทีส่ดุ  อันดบัแรกผมจะกลับไปดแูลพอ่ ท่ีตอนนีอ้ายุเกอืบเจด็สบิปแีล้ว ผม

คดิวา่จะออกไปเปดิร้านคอมพวิเตอร์ รับจา้งพมิพง์านบา้ง รับซ่อมคอมพวิเตอร์

บา้ง ผมจะไมก่ลบัไปเดนิถนนสายมอืปนือีกแนน่อน”  ยาพดูกบัผมดว้ยน้ำาเสยีง

จริงจงั พร้อมกบัยกมอืทว่มหัวไปทางพระบรมฉายาลกัษณข์องพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่แขวนประจำาอยู่

ภายในห้อง 

ยาถูกศาลตัดสินให้ประหารชีวิตสถานเดียวในข้อหาฆ่าคนตายโดย

ไตร่ตรองไว้ก่อน เขาต้องนอนรอความตายในห้องประหาร หรือที่พวกเรา

เรียกว่าข้ึนตู้ หลังจากศาลฎีกายืนตามศาลอุทธรณ์ให้ประหารชีวิตเป็นเวลา

เกือบ 4 ปี  จนกระทั่งวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ยาก็ได้รับพระราชทาน

อภัยโทษให้ลดโทษลงเหลือจำาคุกตลอดชีวิต เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา  ปัจจุบันยาเหลือโทษจำา

คุก 40 ปี โดยถูกจองจำามาแล้ว 10 ปี 9 เดือน เหลือโทษที่จะต้องจำาต่อไปอีก 

29 ปี 3 เดือน

หลงัจากทีม่อืปนืหนุม่ผู้มรีอยย้ิมประดบัใบหนา้เปน็นติย์ เล่าประสบการณช์วีติ

ให้ผมฟังอย่างหมดเปลือกแล้ว ผมก็ขอให้เขาถอดเสื้อเพื่ออวดรอยสักบนตัว 

ยามีรอยสักเต็มตัวตั้งแต่หัวจดข้อเท้า ด้านหลังตรงท้ายทอยสักเป็นภาษา

อังกฤษว่า Estiem 

บริเวณแผ่นหลังสักรูปมังกรทะยาน โดยหัวของมังกรแยกเข้ียวโดดเด่น

อยู่เต็มแผ่นหลัง ส่วนหางของมันเลื้อยลดเลี้ยวไปตามชายโครง  บริเวณอก

ดา้นหนา้มีรอยสักรูปหัวใจสชีมพ ูบนตน้ขาเป็นรอยสกัลวดลายดอกไมแ้ละลาย

กราฟิก ที่ข้อเท้าเป็นลายลวดหนาม นิ้วมือทั้งห้าสักเป็นรูปแหวนครบทุกนิ้ว

“ยาสักมาจากไหน สักในคุกหรือสักมาจากนอกคุกเหรอ”  ผมเร่ิม
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ยิงคำาถามเกี่ยวกับรอยสัก

“สักมาจากข้างนอกก็มี สักหลายที่หลายสำานัก อย่างคำาว่า Estiem 

สักที่ร้านของเพื่อนตอนอยู่ข้างนอก พอดีเพื่อนเปิดร้านสักที่เชิงสะพานพุทธ 

สว่นทีด่า้นหลงัรูปมงักรทะยานและแหวนสวมมือสกัทีค่กุตา่งจงัหวดัตอนเข้าคกุ

ใหม่ ๆ   ลายกราฟิกที่ข้อเท้าและลายดอกไม้ที่ต้นขาได้ที่บางขวางนี่แหละ 

ที่ข้อเท้าสักเองด้วย อยากลองของเลยขอเขาสักดู ค่อย ๆ  สักไป ใช้เวลาอยู่

หลายวันเหมือนกัน” 

การสักลายในคุกนั้นเป็นเร่ืองต้องห้าม แต่ไม่ว่าคุกไหน ๆ  คนคุกต่างก็

ลักลอบสักลายกันทั้งนั้น ส่วนอุปกรณ์ก็หาเอาตามมีตามเกิด

“เจ็บหรือเปล่า ความจริงอาจารย์ก็อยากสักเหมือนกันนะ แต่ไม่กล้า 

กลัวเจ็บ  เคยไปดูเขาสักมา เห็นอาจารย์สักใช้เข็มแทงแต่ละทีเสียงดังปƒก ๆ  

อาจารย์กลัวเจ็บเลยไม่ได้สักกับเขาสักที”

“ใครบอกไม่เจบ็ ตวัผมเองกเ็จบ็ แตท่นเอา เพราะสกัไปสกัพกักจ็ะหาย

เจ็บแล้ว และเร่ิมรู้สึกมัน เร่ิมมีอาการติดเข็มต้องแทงทุกวัน วันไหนไม่ได้แทง 

นอนไม่หลับ ต้องแทงติดต่อกัน  ถ้าหยุดติดต่อกันมันก็จะเจ็บอีก เลือดไหลไม่

อยากแทงแล้ว ไม่เชื่ออาจารย์ลองไปแทงดู มันจะเจ็บช่วงสิบนาทีแรกเท่านั้น 

ต่อจากนั้นจะรู้สึกมัน สุดท้ายก็ติดเข็ม มีพื้นที่ว่างตามตัวเท่าไรสักหมด 

บางคนยกมาทั้งสวนสัตว์”  ยาบรรยายถึงรสชาติการสักลายให้เห็นภาพ

“สักแล้วนึกเสียใจบ้างไหม  เคยถามตัวเองไหมว่าเราสักไปทำาไม”

“เสยีใจเหมอืนกนัครับ แรก ๆ  กช็อบ สวยด ีแตพ่อนาน ๆ  ไปอยากจะลบ

ออกท้ังหมด แต่ไม่รู้ว่าจะเอาออกด้วยวิธีไหน  บางคนใช้ยาลบรอยสัก แม้รอยสัก

จะหาย แต่ก็เกิดแผลเป็น ดูน่าเกลียดกว่าที่เรายอมให้รอยสักอยู่อย่างนี้

ตามเดิมเสียอีก หลายคนจึงเลือกที่จะให้มันอยู่ต่อไป ทั้ง ๆ  ที่ไม่อยากได้แล้ว”

“ทำาไมไม่คิดก่อนสักล่ะ”

“กอ็ย่างทีผ่มบอก เมือ่สกัแล้วมันตดิเข็ม วนัไหนไม่ไดส้กัจะรู้สกึหงดุหงดิ  
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อีกอย่างอยู่ข้างในนี้เวลาว่างมันเยอะ ไม่รู้ว่าจะทำาอะไรดี มองไปทางไหนก็เห็น

แต่กำาแพงล้อมรอบ ออกไปไหนก็ไม่ได้ ก็เลยแก้เครียดด้วยการสักลาย

“รอยสกัมนักเ็หมอืนกบักลากเกลือ้นนะอาจารย์ สกัทีห่นึง่มนัจะลุกลาม

ไปอีกที่หนึ่ง แต่ทุกรอยสักก็มีความหมายในตัวของมันนะ”

การสักลายเป็นแฟชั่นของคนคุก คนที่ผ่านคุกผ่านตะรางส่วนมากจะมีรอยสัก

ไมม่ากกน็อ้ย โดยเฉพาะนกัโทษวยัรุ่น หรือตามคกุเล็ก ๆ   ใครทีผ่่านคกุมามาก 

เข้า ๆ  ออก ๆ  เหมือนไปเดินเล่นตามห้างสรรพสินค้า หรือใครที่อยู่คุกนาน ๆ  

รอยสักก็จะเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ   บางคนเดินเข้าออกคุกหลายแห่งก็จะมีรอยสักตามตัว

ท่ีแตกต่างกันไป ตามแต่ว่าจะผ่านมาจากคุกไหน เพราะในแต่ละคุกมีอาจารย์สัก

ที่ร่ำาเรียนมาแตกต่างกันไป ลวดลายของรอยสักจึงไม่เหมือนกัน 

ปัจจุบันยังไม่มีใครทำาการวิจัยอย่างจริงจังว่าทำาไมคนคุกจึงชอบสักลาย 

ทั้งที่ีลวดลายสวยสู้ร้านสักข้างนอกไม่ได้  บางคนบอกว่าสักลายกันถูกตุŽย 

กันความเป็นชายจะถูกล่วงล้ำา ถูกทำาเมีย ว่ากันว่าย่ิงใครที่มีผิวขาว ๆ  ย่ิงเสี่ยง

อันตรายอย่างย่ิงเวลาอยู่ในคุก  แต่ผมว่าไม่จริงหรอก เพราะคนที่สักลาย

ส่วนใหญ่มีแต่คนผิวคล้ำา หน้าตาท่าทางดุ ๆ  กันทั้งนั้น ไม่เห็นคนรูปร่างสวย 

หน้าตาดี ผิวพรรณดีสักลายเลยสักคน  ผมว่าสาเหตุที่การสักลายเป็นที่นิยม

ของคนคกุทัว่ประเทศ นา่จะมสีาเหตอุย่างท่ียาเล่า นัน่คอืการตดิเข็ม  เม่ือลอง

ไดส้กัแลว้จะรู้สึกมันจนขาดไมไ่ด ้รวมท้ังมเีวลาวา่งมาก การสกัลายจงึกลายเปน็

แฟชั่นของคนคุกไป เพราะมองไปทางไหนก็เห็นแต่คนสักลาย จึงเกิดการลอก

เลียนแบบกันโดยไม่รู้ตัว

“ทำาไมไม่สักขอบตา หรือสักตามใบหน้าด้วยล่ะ อาจารย์เห็นกลุ่มวัยรุ่น

เขานิยมกัน”

“โห ไม่ไหวหรอกอาจารย์ พวกนั้นมันบ้าไปแล้ว มันติดยา พอเวลามัน

เมายากค็วบคมุตวัเองไม่ได ้ พวกท่ีสกัหนา้นัน่ คร้ังแรกจะสกัเฉพาะขอบตากอ่น 
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จากนั้นก็จะลามไปเรื่อย ๆ  จนเต็มหน้า ไม่มีพื้นที่ว่างให้สักอีก

“แล้วพวกนี้เวลาออกจากคุกไปไม่อายเหรอ แล้วจะไปทำามาหากินอะไร  

ขนาดพวกที่ไม่มีรอยสัก พอรู้ว่าออกมาจากคุกเท่านั้น  แม้แต่ยามเขายังไม่รับ

ให้เข้าทำางานเลย แล้วนี่มาสักขอบตา สักลายเต็มใบหน้า ออกจากคุกไปแล้ว

จะไปทำามาหากินอะไร ออกคุกไปไม่กี่เดือนก็คงกลับเข้ามาอีก 

“พวกนี้ไม่มีอนาคต ข้างนอกไม่มีใครสนใจแล้ว พวกมันต้องการการ

ยอมรับจากเพือ่นเท่านัน้ ไม่คดิอะไรแลว้  อยากจะเปน็มากกวา่มนษุย์ เกง่กวา่

คนอ่ืน แบบกแูนก่วา่มงึ พวกมงึแคสั่กตามลำาตวั สว่นกสูกัทัง้ใบหนา้”  ยาแสดง

ความเห็นอย่างจริงจัง

ตามคุกทั่วไป รวมถึงคุกบางขวางจะมีพวกที่ชอบสักลายตามใบหน้า 

เรียกว่าไอ้พวกหน้าลาย  ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กวัยรุ่น ติดยา จับกลุ่มอยู่รวมกัน

เป็นแก๊ง รับจ้างทวงหนี้บ้าง ข่มขู่ทำาร้ายรีดไถบ้าง เรียกว่าแก๊งซามูไร  เวลา

จบักลุ่มกนัมาก ๆ  จะดนูา่กลวั แตถ่า้อยู่คนเดยีวจะไมก่ล้าสูค้น เปน็พวกหมาหมู่

เท่านั้น

“คิดจะสักอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า”  ผมลองพูดหยั่งเชิง

“ไม่แล้วครับ แค่นี้ก็พอแล้ว หลังจากติดคุกมาสิบกว่าปีผมเร่ิมรู้คุณค่า

ของชวีติมากข้ึน  ไมเ่หมอืนตอนทีอ่ยู่ข้างนอกคกุ ตอนนัน้กำาลังอยู่ในชว่งวยัรุ่น 

มีแต่ความคึกคะนอง ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ ไม่เห็นความสำาคัญของชีวิตผู้อ่ืน  

ใครจะเป็นอย่างไรก็ช่าง ขอให้ได้เงินมาใช้จ่ายก็พอ  รอยสักที่มีอยู่ตามตัว

ตอนนี้ หากลบออกได้ผมคงลบออกไปหมดแล้ว”

“หากย้อนเวลากลับไปได้ ยาคิดว่าจะทำาอาชีพมือปืนไหน”

อดีตดาวรุ่งแห่งวงการมือปืนรับจ้างนั่งนิ่งไปครู่หนึ่ง ก่อนจะตอบผมว่า  

“ไม่ครับ หากย้อนเวลากลับไปได้ การเปิดร้านคอมพิวเตอร์คงพอจะเลี้ยงชีวิต

ผมได้ และผมคงไม่ตอ้งเปน็หนีช้วีติอีกสบิกวา่ชวีติทีผ่มฆา่พวกเขาโดยทีไ่ม่เคย

มีความโกรธเคืองหรือรู้จักกันมาก่อน  ผมเสียใจจริง ๆ  แต่คงไม่สามารถย้อน
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เวลากลับไปได้แล้ว ตอนนี้คงทำาได้แต่ขอให้พวกเขาอโหสิกรรมให้แก่ผมก็พอ

“ไม่ว่าในอดีตผมจะทำาอะไรมา แต่สำาหรับอนาคต ผมจะใช้ชีวิตที่ได้รับ

พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

ประเทศชาติให้มากท่ีสุด ผมจะไม่กลับไปเดินตามเส้นทางเดิมอีก”  ยาพูดกับผม

ด้วยประกายตาที่มุ่งมั่น ก่อนจะจบการสนทนาในวันนี้
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