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ดึกสงัดคืนหนึ่ง
ขณะที่ผมกำาลังนอนอยู่ ก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นปลุกผมให้ตื่นจากการ

หลบัใหล  ช่วงนัน้เป็นเวลาประมาณต ี3 ของคืนวนัเสาร ์วนัทีค่วรจะเปน็วนัหยดุ

พักผ่อนของผม แต่ก็มีเรื่องให้ผมจนได้ 

เหตุการณ์แบบนี้เกิดกับผมบ่อยจนผมค่อนข้างชินแล้ว ก็เลือกที่จะมี

วชิาชพีดา้นนีน่ี้ครบั ดึกแค่ไหน ไกลแค่ไหน หากลกูความคดิถงึ เรยีกใชบ้รกิาร

ฉุกเฉิน ถ้าเร่งด่วนชนิดเลี่ยงไม่ได้ ผลัดไม่พ้น ก็ต้องรับเรื่องละครับ 

ผมบิดขี้เกียจสลัดความง่วงทิ้ง เอื้อมมือหยิบโทรศัพท์มือถือมาดู

ตวัอกัษรท่ีปรากฏบนหนา้จอคือชือ่ลกูความเกา่แกข่องผม ทีไ่มไ่ดต้ดิตอ่

กันนานมากแล้วหลังจากเสร็จคดีมรดกเลือด

คุณปรีชานั่นเอง 

คุณปรีชาเป็นหนุ่มนักเรียนนอก ลูกเจ้าของร้านเพชรแถวบ้านหม้อ 

ฐานะไมต่อ้งพดูถึง บิดามารดาท้ิงมรดกไวใ้หช้นดิใชว้นัละ 10,000 บาท จนตาย

ก็ใช้ไม่หมด  ผมรีบรับสาย

“สวสัดีครบัคณุปรชีา มอีะไรใหร้บัใชค้รบั” ไมพ่ดูพร่ำาทำาเพลง เพือ่ไมใ่ห้

เป็นการเสียเวลา ผมถามวัตถุประสงค์ของคุณปรีชาทันที

“มีตำารวจสายตรวจพบยาบ้าในรถผมครับ ตอนนี้บอกจะนำาตัวผมไป

โรงพัก ผมเลยโทรมารบกวนคุณเอกครับ”  คุณปรีชาตอบอย่างร้อนรน
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สอบถามเรื่องสถานที่ที่จะนัดพบเสร็จก็วางสาย 

ผมรู้สึกแปลกๆ

คดนีีไ้มป่กต ิเพราะระดับเศรษฐีอยา่งคณุปรชีาไมม่พีฤตกิรรมลกัษณะนี้

แน่นอน  แต่ที่น่าสงสัยคือยาบ้าไปอยู่ในรถของลูกความผมได้อย่างไร แล้วถูก

ยดัยาตอนไหน ยดัยาเพือ่วตัถปุระสงคอ์ะไร  สมมตฐิานขัน้พืน้ฐานเริม่ถกูตัง้ขึน้

เพื่อหาคำาตอบแบบมีตรรกะ 

ผมอาบน้ำาแต่งตัว แล้วรีบรุดไปยังที่เกิดเหตุทันที 

 

ณ หน้าสถานีตำารวจภูธรแห่งหนึ่ง

รถบเีอม็ดบัเบลิยสูดีำาเงาคนังามของคุณปรชีาจอดอยูด่า้นหนา้สถาน ีผม

รีบเดินเขา้ไปในหอ้งสอบสวนเพือ่พบคณุปรีชา แตป่รากฏวา่วา่งเปลา่ ไมม่คุีณ

ปรีชาอยู่ที่นี่

ยังไม่ทันที่ผมจะโทรหาคุณปรีชา เขาก็โทรสวนเข้ามาพอดี

“ผมเหน็รถพ่ีเอกขบัเลีย้วเขา้มาแลว้ครบั ผมกบัตำารวจนัง่รออยูด่า้นหลงั

สถาน ีผมบอกทางตำารวจวา่พีเ่ปน็พีช่ายผมนะครบั กลวัเรือ่งจะบานปลาย“ คณุ

ปรีชาโทรบอกพิกัดให้ผมรับทราบและคงยังไม่อยากให้ผมแสดงตัวว่าเป็น

ทนายความ ด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง

เหตุใดเจ้าหน้าท่ีตำารวจถึงไม่ควบคุมตัวคุณปรีชามาสอบสวนด้านในโรงพัก 

ผมคาดว่าก่อนที่ผมจะมาถึง คู่กรณีทั้งหมดคงมีการเจรจาบางสิ่งบางอย่างกัน

มาบ้างแล้ว

คุณปรีชาอาจต้องการจบเรื่องนี้โดยหยิบยื่นผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่

ตำารวจ และดูเหมือนอีกฝ่ายจะเล่นด้วย มิเช่นนั้นคงไม่เรียกผมไปหาด้านหลัง

โรงพักแน่นอน
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ผมเดินออกจากห้องสอบสวนอย่างเงียบๆ อ้อมไปทางด้านหลัง

ภาพที่เห็นคือกลุ่มชายฉกรรจ์ เข้าใจว่าจะเป็นตำารวจแต่งกายนอก

เคร่ืองแบบจำานวน 2 นาย นัง่อยูก่บัคุณปรชีาภายในรา้นอาหารโตรุ้ง่หลังสถาน ี 

“สวสัดคีรบัคุณตำารวจ ผมเป็นพ่ีชายของปรชีาครบั”  ผมยกมอืไหวพ้รอ้ม

กล่าวแนะนำาตัว

“น้องชายคุณมียาเสพติดไว้ในครอบครองครับ”  ชายคนหนึ่งกล่าว

“เพื่อเสพหรือเพื่อจำาหน่ายครับ”  ผมเริ่มสอบถามข้อเท็จจริง 

ตำารวจนอกเครือ่งแบบทัง้ 2 นายทำาหนา้เหมอืนแมวงง ขมวดคิว้ พรอ้ม

มองตากัน ก่อนที่ตำารวจอีกนายจะกล่าวด้วยน้ำาเสียงไม่พอใจว่า

“ผมจะไปรู้ได้ไงว่าน้องคุณจะเอาไว้เสพหรือขาย” 

“คณุตำารวจยงัไมท่ราบน้ำาหนกัเลยหรอืครบัวา่หนกักีก่รมั”  ผมสอบถาม

ต่อถึงน้ำาหนักของยาบ้าที่ตรวจพบ

“น้ำาหนักเท่าไรแล้วมันเก่ียวอะไรด้วย มียาบ้าไว้ในครอบครองก็มีความผิด

แล้ว คุณจะมาอะไรอีก”  ตำารวจนอกเครื่องแบบนายเดิมตอบ

ผมเริม่สงัเกตเหน็ความผดิปกตขิองชายทัง้สองทีอ่า้งตนเองวา่เปน็ตำารวจ  

การที่ผมสอบถามชายท้ังสองถึงข้อหาและน้ำาหนักยาเสพติดนั้น ผมมี

เหตุผลครับ

สาเหตุทีผ่มถามถงึน้ำาหนักของยาบา้เนื่องจากในทางกฎหมาย น้ำาหนกั

ของสารประกอบในยาบ้าจะมผีลตอ่การตัง้ขอ้หาฐานความผดิกบัผูต้อ้งหา  หาก

มีปริมาณน้ำาหนักของสารประกอบในยาบ้าไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำาหนด

ก็ถือว่ามีความผิดเพียงเพื่อเสพ โทษก็จะเบากว่า

แต่ถ้ามีไว้ในครอบครองมากเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำาหนด โทษก็จะ

หนักขึ้นเป็นลำาดับไป โดยให้สันนิษฐานว่าเป็นการครอบครองเพื่อจำาหน่าย 

การที่ผมสอบถามถึงน้ำาหนักกับเจ้าหน้าที่ตำารวจนอกเครื่องแบบทั้ง 2 

นายนี้ ก็เพื่อต้องการทราบความหนักเบาของข้อหาความผิดนั่นเอง
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แตเ่รือ่งงา่ยๆแคน่ี ้ชายทัง้ 2 คนนีก้ลบัทำาหนา้งง ทำาใหช้วนสงสยัวา่เปน็

เจ้าหน้าที่ตำารวจจริงหรือเปล่า

ผมเริ่มกระบวนการพิสูจน์ความจริงในทันที

“เอาอย่างน้ีครับคุณตำารวจ คือเร่ืองน้ีถ้าปล่อยให้ถึงข้ันลงบันทึกประจำาวัน 

ก็เพิ่มงานให้กับคุณตำารวจ รกโรงพักเปล่าๆ คุณตำารวจพอจะแนะนำาทางออก

ให้น้องชายผมได้ไหมครับ คิดว่าช่วยเหลือกัน”  ผมแกล้งถาม 

เข้าทางชายทั้งสอง 

คุยกันไปคุยกันมาไม่นาน ก็ตกลงมีการเรียกเงินกันก้อนหนึ่ง จำานวน 

100,000 บาท  ผมรบัอาสานำาบัตรเอทีเอม็ของคณุปรชีาไปกดเงนิทีตู่ด้า้นหนา้

สถานี 

แต่ผมไม่ได้ไปที่ตู้เอทีเอ็มหรอกครับ

ผมเดินเข้าไปสถานีตำารวจพร้อมด้วยโทรศัพท์มือถือคู่ใจของผมที่แอบ

บนัทกึวดีิโอเผยใหเ้หน็ใบหนา้ของชายทัง้สองอยา่งชดัเจน  จากนัน้ผมกเ็ดนิไป

ทีเ่คานเ์ตอรป์ระชาสัมพนัธด้์านหนา้ มเีจา้หนา้ทีต่ำารวจชัน้ประทวนยศนายดาบ

นั่งประจำาการเข้าเวรอยู่ 

“สวัสดีครับนายดาบ พอรู้จักผู้ชายทั้ง 2 คนนี้ไหมครับ“  ผมกดภาพนิ่ง

ให้นายดาบดูใบหน้าของชายทั้งสอง

“ออ้ ไอธ้งกับไอสิ้งห ์มนัเป็นอาสาสมคัรครบั มนัไปกอ่เรือ่งอะไรคณุหรอื

เปลา่”  คำาตอบของนายดาบชว่ยใหผ้มตาสวา่งในทนัท ี ผมขอตวัจากนายดาบ

แล้วรีบโทรหาคุณปรีชา

“คุณปรีชาครับ เงินในตู้เอทีเอ็มไม่พอจ่าย ต้องไปกดที่อื่น ช่วยบอก

ตำารวจให้ด้วยนะครับว่าอาจจะช้าหน่อย“  ผมบอกคุณปรีชา

จากนั้นผมก็รีบขับรถไปที่ปั๊มน้ำามันที่คุณปรีชาอ้างว่าได้มาเติมน้ำามันที่

ปั๊มนี้ ก่อนจะถูกเรียกตรวจจนกระทั่งพบยาบ้า

ผมมั่นใจว่าสมมติฐานของผมไม่น่าผิด 
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“น้องครับ พ่ีขออนุญาตพบกับผู้จัดการปั๊มหน่อยได้ไหมครับ“  ผมถาม

หาผู้จัดการปั๊มกับเด็กปั๊ม

น้องผู้จัดการปั๊มออกมาพบผม ผมเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างย่อๆ 

ให้ฟัง และบอกถึงความต้องการที่เดินทางมาหา ซึ่งน้องผู้จัดการก็อำานวย

ความสะดวกให้ผมเป็นอย่างดี

ผมขอดูภาพถ่ายวิดีโอที่บันทึกจากกล้องวงจรปิดภายในปั๊ม 

พบว่ามีกล้องตัวหนึ่งได้จับภาพของ 1 ใน 2 ชายที่อ้างตัวว่าเป็นตำารวจ

กำาลังส่งมอบห่อของบางสิ่งบางอย่างให้กับเด็กปั๊ม และเด็กปั๊มคนนั้นก็เป็นคน

เติมน้ำามันรถให้คุณปรีชา เป็นคนดึงหัวจ่ายน้ำามันออก ก่อนจะเดินไปเก็บเงิน

จากคุณปรีชา 

ผมเปิดปุ่มอัดวิดีโอบนโทรศัพท์มือถือของผมส่องไปยังหน้าจอโทรทัศน์

วงจรปิดเพื่อบันทึกภาพรายละเอียดของเหตุการณ์ทั้งหมดเอาไว้

ถึงแม้ผมจะไม่เห็นเด็กปั๊มคนดังกล่าวเอาห่อยาแอบใส่ไว้ที่รถของคุณ

ปรีชาเนื่องจากมุมกล้องไม่เอื้ออำานวย เห็นเพียงหลังของเด็กคนดังกล่าวขณะ

กำาลังดึงหัวจ่ายน้ำามันเท่านั้น แต่โดยสภาพการณ์ก็ชัดเจนพอที่จะรู้ว่าอะไร

เป็นอะไร 

ผมตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากทางผู้จัดการอีกครั้งในการเรียกตัว

เด็กปั๊มตัวแสบมาสอบสวนความผิด

ในที่สุดเด็กปั๊มก็ยอมรับสารภาพ  

ไม่เกิน 5 นาทีผมก็ได้ภาพถ่ายวิดีโอสารภาพของเด็กปั๊มคนดังกล่าว

ที่ยอมรับว่าเป็นคนรับเอาห่อยาบ้าจากชายผู้อ้างว่าเป็นตำารวจแล้วนำาไปยัดไว้

เพื่อแลกกับยาบ้ามาเสพ 

ผมต้องขอขอบคุณน้องผู้จัดการปั๊มผลัดดึกของคืนวันนั้น ที่ให้ความ

รว่มมอืผมเปน็อยา่งดี ไมว่า่จะเป็นการใหผ้มดูเทปบนัทกึภาพวงจรปดิ และการ

เรียกเด็กปั๊มคนดังกล่าวมาสอบสวน
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ข้อมูลทั้งหมดชัดเจนขึ้น ผมรีบขับรถตรงดิ่งไปยังสถานีตำารวจทันที

เม่ือถึงสถานีตำารวจ ผมขอเข้าพบเจ้าพนักงานสอบสวนเพ่ือเล่าเหตุการณ์

ให้ฟัง พร้อมเปิดภาพถ่ายวิดีโอเหตุการณ์ท้ังหมดให้พนักงานสอบสวนดู  จากน้ัน

ปฏิบัติการแผนซ้อนแผนก็เกิดขึ้น 

คณุปรชีายงัไมรู่ด้้วยซ้ำาวา่ตอนนีจ้ากทีต่วัเองตกเปน็จำาเลยกำาลังจะกลาย

เป็นผู้เสียหายในคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เสียเอง 

ระหวา่งท่ีผมอยูก่บัพนกังานสอบสวน คณุปรชีาโทรมาเรง่เรือ่งเงนิตลอด 

คงอยากให้เรื่องจบเร็วๆ ทั้งที่ตนเองไม่ได้เป็นผู้กระทำาผิด

เมือ่การซกัซอ้มแผนการจบักมุคนรา้ยครัง้นีเ้ปน็ทีเ่ขา้ใจตรงกนัดแีล้ว ทมี

สืบสวนนอกเครื่องแบบก็ปลอมตัวเป็นลูกค้าร้านอาหาร เดินแฝงตัวออกไปยัง

สถานที่เป้าหมายทันที  ส่วนผมเดินไปหาคุณปรีชาพร้อมเงินสดในมือจำานวน 

5,000 บาท แล้วส่งมอบเงินให้ชายที่อ้างตัวว่าเป็นตำารวจทั้งสอง 

“ไม่ใช่ 100,000 บาทตามที่ตกลงกันไว้นี่”  หนึ่งในตำารวจปลอมโต้แย้ง

“เงินแค่นี้ก็เพียงพอที่จะทำาให้ความผิดสำาเร็จแล้วละครับ คุณตำารวจ

ปลอม”  สิ้นเสียงผมเจ้าหน้าที่ตำารวจสายสืบที่ทำาทีเป็นลูกค้าเดินเข้ามากิน

อาหารในร้านตามแผนก็แสดงตัวเข้าจับกุมชายทั้ง 2 คน 

ส่วนคุณปรีชานั่งหน้ามึน งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

กว่าเรื่องจะจบเล่นเอาเกือบเที่ยงวัน สาเหตุที่นานเนื่องจากมีการสอบ

ปากคำาคุณปรีชาและผม ส่วนเจ้าตำารวจปลอมทั้งสองโดนไปหลายกระทง คง

ติดคุกอีกนาน

ณ บริเวณร้านอาหารโต้รุ่งหลังโรงพักที่เดิม หลังจากที่ผมกับคุณปรีชา

กินอาหารเสร็จ
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“พี่เอกครับ ผมมีเรื่องอยากจะถามครับ”  คุณปรีชากล่าว

“ว่ามาครับ”  ผมตอบรับ

“พี่เอกรู้ได้ยังไงครับว่าสถานท่ีท่ีมีการแอบเอายาบ้ามายัดให้ผมถึงเป็น

ที่บริเวณปั๊มน้ำามันครับ”  คุณปรีชาถามด้วยความสงสัย

ผมย้ิมๆ ก่อนจะบอกกับคุณปรีชาว่า  “ลองค่อยๆ คิดดูดีๆ สิครับคุณปรีชา 

ว่ายาบ้าถูกยัดไว้ที่ไหนของตัวรถ”

ชั่วเวลาอึดใจ คุณปรีชาก็ร้องอ๋อและหัวเราะชอบใจ

เดาได้ไม่ยากครับ เพราะจุดท่ีพบยาบ้าอยู่บริเวณช่องเปิดปิดเติมน้ำามัน

ของตวัรถนัน่เอง  นบัวา่ยงัเปน็เคราะหด์ขีองคณุปรชีาครบั ทีค่นรา้ยยดัยาไวใ้น

บรเิวณดงักลา่ว  ลองคิดดสิูครบั ถา้คนรา้ยเลอืกยดัยาบา้ไวต้รงตำาแหนง่อืน่โดย

อาศัยจังหวะที่คุณปรีชาเผลอแล้วโยนเข้าไปในตัวรถ การสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับ

สถานทีท่ีน่ำายาบ้ามาแอบซกุซอ่นไวใ้นรถคงลำาบากไมน่อ้ย  และจดุนีแ้หละครบั

คือจุดพลิกผันของคดีนี้ 

จริงอยู่แม้จะพิสูจน์ได้ในเบ้ืองต้นแล้วว่าบุคคลทั้งสองเป็นตำารวจปลอม 

แตห่ากบคุคลท้ังสองยนืยนัวา่พบยาเสพตดิในรถของคณุปรชีาจรงิๆ จงึขูก่รรโชก

เพื่อหวังเรียกร้องเอาเงินเป็นค่าปกปิดเรื่อง  อย่างไรเสียคุณปรีชาก็ยังตกเป็น

ผู้ต้องสงสัยข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองอยู่ดี 

ดังน้ัน เพ่ือป้องกนัปัญหาดงักลา่ว การหาหลักฐานยนืยนัเสยีแตต่น้เพือ่

พสิจูนว์า่ยาบา้ไมไ่ด้เป็นของคุณปรชีายอ่มจะปลอดภยักวา่การกลา่วอา้งลอยๆ 

ว่าตำารวจปลอมทั้งสองเป็นผู้ที่แอบนำายาบ้ามาใส่

คณุปรชีากลา่วขอบอกขอบใจผมทีท่ำาใหไ้มต่อ้งเสยีเงนิจำานวนมากใหก้บั

กลุ่มคนร้ายตีกินกลุ่มนี้

เป็นอันว่าคดีนี้ก็จบลงอย่างเหนื่อยๆ ไปอีก 1 คดีครับ 

ถือเป็นอุทาหรณ์ได้เป็นอย่างดีถึงภัยร้ายจากพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ 

พฤติกรรมการยัดส่ิงผิดกฎหมายให้กับเหย่ือ จากน้ันก็ทำาทีเป็นเจ้าหน้าท่ี
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ฝา่ยปกครองเขา้ตรวจคน้ถอืเปน็การหากนิของกลุม่คนรา้ยทีม่มีานานแลว้ และ

มีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไป แต่โดยหลักใหญ่ใจความก็คือแอบ

นำาสิ่งผิดกฎหมายยัดไว้ ซุกซ่อนไว้ในตัวเหยื่อ ในสถานที่ที่เหยื่ออยู่ ในขณะที่

เหยื่อเผลอ จากนั้นก็ลงมือจัดการกับเหยื่อโดยอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือ

จากเหตุการณ์นี้เพื่อป้องกันประวัติศาสตร์ซ้ำารอย ทุกครั้งที่ผมแวะเติม

น้ำามันตามป๊ัมน้ำามันท่ีไม่คุ้นเคยหรือแม้แต่ปั๊มน้ำามันที่เติมน้ำามันประจำาก็ตาม 

ผมจะลงจากรถเสมอ โดยเฉพาะในช่วงตอนกลางคืน ถ้าเล่ียงได้หาปั๊มน้ำามันที่

สว่างๆ คนใช้บริการมากๆ ไว้เป็นดีครับ  แล้วก็ลงมาดูเด็กปั๊มปฏิบัติหน้าที่

หน่อยก็ดี อย่ามัวแต่นั่งชิวชิวอยู่ในรถรอเด็กปั๊มเดินมาเก็บเงินอย่างเดียว

เดี๋ยวจะได้ยาบ้าเป็นอภินันทนาการจากคนร้ายนะ จะบอกให้
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เหรียญโลหะกลมแบนลอยแหวกอากาศขึ้นไปด้วย
แรงดีดนิ้วของผู้เป็นเจ้ามือ เมื่อหมดแรงส่งเหรียญก็ทิ้งตัวลงเป็นวิถีโค้งด้วยไม่

อาจฝืนแรงโน้มถ่วงของโลกไหว ตกลงที่หลังมือของเจ้ามือผู้โยนคนเดิม

“หัว ก้อย หัว ก้อย”  เจ้ามือส่งเสียงเรียกลูกค้า จากนั้นการเสี่ยงทายก็

เกิดขึ้น โดยมีแบงก์ 20 บาทเป็นเดิมพัน

ไม่แน่ใจว่าสมัยนี้เด็กกรุงเทพฯ ยังเล่นโยนเหรียญปั่นแปะกันอยู่หรือ

เปลา่นะครบั หรอืวา่จะถนดัแตเ่กม ทอยลกูเตา๋ เขยา่เซยีมซใีนแอปพลเิคชนับน

หน้าจอสมาร์ตโฟนซะส่วนใหญ่  ปกติถ้าประลองกำาลังกันเฉยๆ เขาเรียกกันว่า

เกมกีฬาครับ แต่เมื่อใดก็ตามที่มีการเสี่ยงโชคโดยมีการวางเงินหรือทรัพย์สิน

อย่างอื่นกันขึ้นมาละก็ แบบนี้เรียกว่า...

“การพนัน” ครับ

แล้วอย่างไหนที่เรียกว่าเกมกีฬา อย่างไหนที่เรียกว่าการพนันล่ะ 

การพนนัคือการเลน่อะไรกต็ามเพ่ือเอาเงนิหรอืสิง่อืน่ใดดว้ยการเสีย่งโชค 

โดยการทำานายหรือคาดเดาผลที่เกิดขึ้นในอนาคต หรือวัดดวงนั่นเองครับ

ส่วนนักกีฬาท่ีเขาแข่งขันกัน เช่น นักมวย นักเทนนิส  เม่ือนักกีฬาคนไหน

ชนะเลิศ ทางเจ้าของผู้จัดการแข่งขันก็จะให้เงินรางวัลเดิมพันไป 

นักกีฬาเหล่านั้นได้เงินเพราะฝีมือครับ กว่าเขาจะชนะได้เขาต้องฝึกฝน 

ต้องทุ่มเท ชนะด้วยความสามารถ ไม่ได้อาศัยดวงอย่างเดียว จึงไม่ใช่การพนัน 
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เมื่อไม่เป็นการพนันก็ไม่ผิดกฎหมายแต่ประการใด

ทีนี้เล่นอะไรบ้างถึงเรียกว่าเป็นการพนัน

ก็แล้วแต่ท่านจะเล่นละครับ ถ้ามีการเสี่ยงโชคแบบอาศัยดวง หรือ “วัด

ดวง” โดยมีเงินวางเดิมพันก็ถือเป็นการพนันหมดครับ เช่น

“ทายว่าจิ้งจกตัวนั้นจะวิ่งไปทางซ้ายหรือทางขวา” 

“ทายว่าสุนัขตัวนั้นจะกระดิกหางหรือกระดิกเข่าก่อน” 

ถ้าผู้ถูกถามมีความเห็นไม่ตรงกัน แล้วมีการท้าทายอนาคต วางเงินกัน

ขึ้นมาละก็ นั่นละครับ การพนัน

ผมขอวกกลับมาสู่เร่ืองท่ีอยากจะเล่าดีกว่าครับ เข้าสู่โหมดวิชาการมากไป 

เดี๋ยวท่านจะเบื่อ

เร่ืองมีอยู่ว่า ผมมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานบวชน้องชายเพ่ือนท่ีจังหวัดหน่ึง

ทางภาคอีสาน ไปหลายวันครับ ถือโอกาสพักผ่อนไปด้วย 

บรรยากาศทีน่ีก่ช็นบทดแีทค้รบั ชอบมาก นัง่ๆ นอนๆ อยูบ่า้นเพือ่นได ้

2 วันก็เบื่อเลยขอออกสำารวจพื้นท่ีสัมผัสบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านสักหน่อย 

หมู่บ้านนี้ไกลตัวเมืองพอสมควรครับ บ้านนอกเลยก็ว่าได้

ผมเดินเล่นเรื่อยเปื่อยประดุจหนูน้อยหมวกแดงเดินร้องเพลงกลาง

ธรรมชาติอย่างเพลิดเพลินโดยหารู้ไม่ว่า อีกสักพักจะเจอกับหมาป่าเจ้าเล่ห์

แสนกลจ้องเขมือบอยู่ 

ไมส่!ิ หมาปา่เจา้เลห่ม์นัอยูข่องมนัเฉยๆ แตผ่มเองทีเ่ดนิเข้าไปเปน็เหยือ่

ผมเดินช่ืนชมวิถีชนบทได้สักพักก็มาเจอกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหน่ึงล้อมวงกันอยู่ 

นั่งบ้าง ยืนบ้าง 

จากประสบการณผ์า่นรอ้นผ่านหนาวมา 39 ปอียา่งผม ทำาใหค้าดเดาได้

ไม่ยากว่าล้อมวงกันอย่างสนุกสนานแบบนี้ คงไม่ใช่ก่อเหตุวิวาทกันแน่นอน 

ปลอดภัยไร้รอยต่อแน่ และคงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากต้องเล่นอะไรสักอย่าง 

จดๆจ้องๆระยะไกลอยู่สักพักก็เห็นเจ้ากิจ น้องที่รู้จักคนหนึ่งที่มาร่วม
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งานบวชด้วยกันยืนรวมกลุ่มอยู่ในวงน้ัน  ผมจึงตัดสินใจตะโกนร้องเรียกเจ้ากิจ

เพ่ือหวังใช้เจ้ากิจเป็นส่ือกลางในการเข้าไปร่วมวงศาคณามิตรกับกลุ่มคนดังกล่าว

ได้ผล เจา้กจิกวกัมอืหยอ็ยๆ เปน็แมวญีปุ่น่ ผมไดท้จีงึคอ่ยๆ เดนิเข้าไป

ด้วยความอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม

“ไม่ใช่หมากรุก” ผมผิดหวังอย่างแรง 

ท่านผู้อ่านคงเดาถูกว่ากิจกรรมกลางแจ้งตรงหน้าผมคืออะไร

เอาไงดี เข้ามาแล้ว จะออกเลยก็น่าเกลียด 

การพนนักบัผมมกัไมถ่กูกนัซะดว้ยส ิ ภาพทีผ่มเหน็ตรงหนา้คอื สภาพ

ผู้คนที่กำาลังส่งเสียงเฮฮาชอบใจ  บางคนแสดงท่าทางลุ้นสุดใจ ทำาให้ผมนึกถึง

ประโยคเท่ๆ ที่ได้ยินจนเบื่อประโยคหนึ่งคือ “เมื่อความคิดเห็นไม่ตรงกัน การ

พนันจึงบังเกิด” 

“ลองดไูหมพี ่ตาละ 20 บาท เลน่ขำาๆ”  เจ้ากจิกลา่วชวนอยา่งอารมณด์ี

พร้อมชูมือข้างที่กำาเงินแบงก์ 20 บาทเป็นฟ่อนๆ โชว์ผม 

“ได้หลายสิท่า”  ผมทัก

“ครับพี่ เล่นตามเซียน”  เจ้ากิจพูดพลางชี้ไปที่ชายเสื้อขาวคนหนึ่ง 

“น้องเขาแม่นมากๆ พ่ี แทงหัวออกหัว แทงก้อยออกก้อย  แรกๆ ผมก็

เสียนะ หลังๆ ตามดวงน้องเขาตลอด ได้คืนมาแล้ว”

ยืนดูลีลาพญาเทพของหนุ่มเส้ือขาวอยู่ประมาณ 5 นาที ผมชักเกิดอาการ

คันไม้คันมือ 

“แทงอ้ันเท่าไรน้อง”  ผมถามเจ้ากิจ (การแทงอ้ันคือการจำากัดวงเงินสูงสุด

ในการเล่นต่อครั้ง ผมไม่ค่อยชำานาญศัพท์การพนันหรอกครับ จำาเขาเล่ามา)

“แทงตาละ 20 บาทครับพี่”  เจ้ากิจยังไม่ทันตอบ เจ้ามือปั่นแปะก็พูด

สอดขึ้นมา  ดูท่าทางอารมณ์เสียนิดๆ คงโดนเซียนเคี้ยวไปเยอะ 

ไม่เกิน 5 นาที หนุ่มเส้ือขาวเซียนลีลาเทพทำาเงินให้ผมเป็นกอบเป็นกำา 

ผมแทงตามท่านหนุ่มเซียนลีลาเทพอย่างเดียวก็ได้เงินมาไม่ต่ำากว่า 400 บาท
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เจ้ามือเริ่มหน้าซีด อยู่ไม่เป็นสุข ขยุกขยิก เกาศีรษะไปมา 

ไม่น่าเช่ือ ไม่นานวง “ป่ันแปะบ้านนอก” ก็เพิ่มจำานวนผู้เข้าร่วม “แทงได้

ไม่มีเสีย”  จากตอนแรก 7 คน เป็น 13 คน วงเงินพนันหมุนเวียนตาละไม่ต่ำากว่า 

300 บาท (ทำาอย่างกับเป็นบ่อนใหญ่ ขำาๆ นะครับ วงปั่นแปะวงนี้เขาเล่นกัน

สนุกๆ โปรดอย่าไปเทียบกับบ่อนกาสิโนแถวชายแดน อายครับ)

“เอ้า...ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ตาหน้าเราจะอ้ันท่ีตาละ 50 บาทแล้วนะ 

เจ้ามือหน้ามืดแล้วครับ หิวข้าว จะกลับไปหาเมียที่บ้านแล้ว”  เจ้ามือประกาศ

ให้ขาปั่นแปะทุกคนรับทราบโดยทั่วกัน

ผ่านไปสักพัก

“อีก 10 ตาสุดท้ายนะครับท่านลูกค้า 10 ตานี้ไม่อั้นครับ มีร้อยบาท

อัดร้อยบาท มีพันบาทอัดพันบาทครับ  10 ตาเลิกครับ จะรีบไปขี้ ปวดขี้ครับ” 

เจ้ามือแอตเทนชันเป็นครั้งที่ 2 

แน่ละครบั ตัง้แตม่กีารเพิม่วงเงนิขึน้มา สถานการณก์พ็ลกิผนั เจา้มอืได้

ทุนคืนตั้งแต่ 3 ตาแรก จากนั้นก็ได้กำาไรตลอด 

สว่นเจา้หนุม่เซยีนเส้ือขาวลลีาพญาเทพของผม สงสยัพระราหูจะบดบงั

ดวงตาพญาเทพ จัดเต็มแทงตาละ 100 บาททีไรโดนทุกที  ไม่โดนคนเดียวด้วยสิ 

พลอยให้เหล่าสาวกผู้ศรัทธาในลีลาพญาเทพปีกหักร่วงผล็อย ล้มหายตายจากไป

ทีละคนสองคน 

ไมเ่ช่ือกต็อ้งเชือ่วา่ “ปัน่แปะบา้นนอก” จะสามารถสบูเมด็เงนิในกระเปา๋

ผมไปเกือบ 4,000 บาท  

อารมณ์สุนทรียะของผมเม่ือคร้ังท่ีเดินช่ืนชมธรรมชาติในตอนแรกแตกต่าง

กับอารมณ์ตอนขากลับที่พักอย่างสิ้นเชิง 

ธรรมชาติของชนบทเวลานี้ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้า เหตุใดถึงได้ดู

พลิ้วไหว พลิกใบเอียงซ้ายย้ายขวาเล่นลมไปมาเหมือนกำาลังหัวเราะเยาะผม

ชอบกล
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“รู้งี้เลิกตั้งแต่ตอนได้ก็ดีนะพี่เอก”  ไอ้กิจเดินกลับออกมาพร้อมผมบ่น

กระปอดกระแปด (ผมขออนุญาตใช้คำาว่า “ไอ้” กิจนะครับ อาจไม่สุภาพแต่มัน

อดไม่ได้)

ความจรงิจะโทษเจา้กจิกไ็มไ่ดห้รอกครบั ถงึแมม้นัจะเปน็ตน้เหตชุวนผม 

แต่ถ้าผมไม่ละโมบอยากได้เงินคนอ่ืนก็คงไม่เสียเงินตัวเอง ยกบาปเคราะห์ให้ 

“ความโชคร้าย” ไปแล้วกันครับ

“เออ ก็เพราะไอ้รู้ง้ีน่ันแหละกิจ มันถึงได้เป็นแบบน้ี  ไปๆ กลับท่ีพักดีกว่า” 

พดูพลางตาเหลอืบไปเหน็เจา้กิจก้มๆ เงยๆ เดด็เถาตน้ไมอ้ะไรบางอยา่งขา้งทาง 

“ออ๋ ตน้ใบบัวบกครบัพี ่เอาไปตม้ใส่น้ำาตาล กนิแลว้ชืน่ใจด ีเหมาะกบัพี่

ที่สุดเลยตอนนี้“  มันพูดพลางหัวเราะ

ผมได้แต่ยิ้มๆ แหงสิ คงแก้ช้ำาใจได้ดีทีเดียว โดนซะตัวเบาเลย

วันสุดท้ายก่อนกลับกรุงเทพฯ 

ใกล้หมดช่วงเวลาพักผ่อนแล้วสินะ คิดไปก็ใจหายนิดๆ วันเวลาในช่วง

หยุดพักผ่อนนี่มันช่างสั้นเสียนี่กระไร  อย่ากระนั้นเลย ขอขับรถเข้าเมืองก่อน

กลับดีกว่า เผื่อได้ของที่ระลึกแปลกๆ ไปฝากเพื่อนฝูงที่กรุงเทพฯ

ตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เมืองแห่งดอกบัวงาม สภาพแวดล้อมดี

ทีเดียวครับ ความเจริญไม่แพ้บางกอก สนามบิน ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร 

รา้นเหลา้มากมาย  ผมแวะโนน่แวะนีจ่นเหนือ่ย ไดข้องฝากตดิมอืไปโขอยู ่ กอ่น

กลับที่พักรู้สึกหิวเลยขอหาอะไรอร่อยๆ ถูกๆ กินเสียหน่อย 

ผมกินอาหารเสร็จก็นั่งให้ข้าวเรียงเม็ดก่อน บรรยากาศในร้านดีทีเดียว

ครับ อาจเป็นเพราะเลยช่วงเวลาพักกลางวันไปนานแล้วคนในร้านจึงไม่เยอะ 

นั่งกนิลมชมววิเพลนิๆ สายตากเ็หลอืบไปเห็นบุคคลที่เหมอืนจะคุ้นเคย 
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2 คนเดินเข้ามานั่งกินอาหารในร้าน 

“ไอ้ 2 คนนี้มันคุ้นๆ” ผมคิดในใจ พร้อมนั่งเรียบเรียงหน่วยความจำาใน

สมองสักพักเพื่อเรียกแฟ้มข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าสองหมอนี่จากระบบฐานข้อมูล

ในหัว 

“อ๋อ เพื่อนร่วมวงปั่นแปะนั่นเอง นึกตั้งนาน” คนหนึ่งคือเจ้ามือปั่นแปะ 

กับอีกคนหนึ่งคือท่านเซียนลีลาเทพที่มาปีกหักเอาตอนจบ

โลกท่ีเมืองดอกบัวน่ีกลมจริงๆ ผมน่ังจ้องอยู่สักพัก เจ้ามือป่ันแปะก็เหลือบ

เห็นผม ผมจึงย้ิมให้และตัดสินใจเดินไปร่วมวงสนทนาด้วย เพราะน่ังคนเดียวก็เบ่ือ

เหมือนกัน

“เป็นไงน้อง วันนั้นได้ไปหลายละสิ” ผมเปิดประเด็นด้วยเรื่องเก่าๆ 

เนื่องจากไม่รู้จะเริ่มการสนทนาด้วยเรื่องอะไรดี

“นิดหนอ่ยครบัพี”่  เจา้มอืป่ันแปะถอ่มตวั เราพดูคยุกนัอยา่งสนกุสนาน 

แตแ่ปลก หนุม่เซยีนลลีาเทพกลบันัง่เงยีบๆ ยิม้แหยๆ ชอบกล อาจคงเปน็เพราะ

บุคลิกส่วนตัวกระมัง ผมคิดแบบนั้น

คุยกันประมาณครึ่งชั่วโมง พอให้รู้ที่ไปที่มาว่าผมอยู่กรุงเทพฯ พรุ่งนี้ก็

จะกลับแล้ว หนุ่มเจ้ามือปั่นแปะวันนี้ดูอัธยาศัยดีมาก คุยเก่ง มีหลักการ 

“พี่เอก ผมชอบพ่ีนะ พ่ีดูจริงใจดี เสียดายเราพบกันในวงพนัน ถ้าผมไป

กรงุเทพฯ จะไปเยีย่มพีน่ะ”  เปน็คำาพดูกอ่นลาจากกนั และกอ่นจากกัน สมยศ

เจ้ามืออารมณ์ดีก็ขอเบอร์โทรศัพท์ผม และพูดติดตลกว่า “เผื่อได้ใช้บริการพี่” 

“แหม พูดเป็นเล่น จะก่อคดีอะไรล่ะถึงจะเป็นลูกความพี่”  ผมพูดหยอด

ไปพร้อมยื่นนามบัตรให้

“ไม่มีอะไรหรอกครับพี่...นี่ครับพี่ ผมให้เหรียญนำาโชคครับ”  ผมรับ

เหรียญ 5 บาทแล้วรับไหว้ก่อนจะเดินทางกลับที่พัก
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2 สปัดาหแ์ลว้สินะ ชว่งเวลาแหง่การทำางานนีม่นัชา่งผา่นไปอยา่งรวดเรว็ 

ผมเปดิฝากระโปรงท้ายรถเกง๋พาหนะคูก่ายผม วางกระเปา๋ แฟม้สำานวนคด ีและ

เสื้อครุยลง ก่อนจะเดินมานั่งถอนหายใจหลังพวงมาลัย จบสิ้นกันที “คดีน้ำาตา

เทียน” สู้กันมายาวนานเหลือเกิน (เป็นคดีฉ้อโกงอีกคดีที่ลูกความผมเป็นผู้

เสียหายครับ คดีนี้ลูกความผมโดนโกงไปเป็นล้าน ไว้จะเล่าให้ฟังในตอนต่อไป)

พืน้ทีบ่รเิวณชัน้ 7 ลานจอดรถศาลแพง่กรงุเทพใต ้ลมโกรกพดัเยน็สบาย

นา่นอนมากๆครบั  เปิดประตรูถซา้ยขวา รบัลมธรรมชาตชิว่ยใหส้ดชืน่ไดเ้ยอะ 

นัง่เลน่รบัลมสกัพกัตาปรอืๆ ใกลห้ลบัมหิลบัแหลก่เ็หลอืบไปเหน็เหรยีญนำาโชค

ที่สมยศเจ้ามือปั่นแปะให้มา

ผมหยิบเหรียญนำาโชคที่วางทิ้งไว้ตรงช่องเก็บเหรียญข้างเกียร์ขึ้นมา

“มันก็เหรียญ 5 บาทธรรมดา จะนำาโชคตรงไหนหว่า” ผมนึกในใจพลิก

ซ้ายพลิกขวา 

สกัประเด๋ียวนยันต์าก็เบิกโพลงขึน้มาทนัท ีเสน้ประสาทในสมองทีเ่มือ่กี้

เพิง่สัง่การใหห้ลบัเถดิ ฝนัดเีถดิ มาบดันีเ้กดิปฏกิริยิาฉบัพลนัสัง่การใหร้า่งกาย

ทุกส่วนของผมสะดุ้งตื่นจากภวังค์

ลูบๆ คลำาๆ เหรียญด้วยความตื่นเต้นสักพัก ก็ยิ้มให้กับความโง่ของตัว

เอง 

“ร้ายมากนายสมยศและพวก” ก่อนจะเอาเหรียญเก็บไว้ที่กระเป๋าเสื้อ 

และขับรถกลับบ้าน

หลายวันต่อมา ผมสร้างความประหลาดใจให้กับเพ่ือนร่วมงานได้ดีทีเดียว 

ผมสามารถใช้พลังจิตในการคาดเดาว่าเหรียญที่ผมโยนนั้นจะออกหัว

หรือออกก้อย  หลายคนสงสัยและขอดูเหรียญ ผมก็ยินดีให้ดูซึ่งก็ไม่พบสิ่ง
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ผิดปกติที่เหรียญแต่อย่างใด  ผมสนุกกับพลังจิตทายเหรียญสักพัก จนบรรดา

เพื่อนๆ น้องๆ ที่ทำางานเริ่มเฉยๆ จึงเลิกเล่น

ผมไมเ่คยคิดจะใชเ้หรยีญนำาโชคท่ีไดม้านีซ้ือ้ของเลย และปจัจบุนักย็งัเกบ็

ไว้กับตัว ด้วยความคิดว่ามันเป็นเหรียญที่นำาโชคมาให้ผมจริงๆ

เหรียญ 5 บาทที่แลกมาด้วยเงินเกือบ 4,000 บาท

เหรียญที่มีกลไกในการโกงง่ายๆ แต่ได้ผล 

ผมมักจะหยิบเหรียญนำาโชคของผมขึ้นมาลูบคลำาเดือยแหลมๆ เล็กๆ ที่

ยื่นออกมาด้านหน้าอย่างแนบเนียน

เจ้าเดือยแหลมเล็กนี้ติดอยู่ที่บริเวณพื้นผิวของเหรียญด้านที่ออกก้อย 

หากมองผิวเผินจะไม่เห็นอะไรผิดปกติ แต่รู้สึกได้  เมื่อใช้หน้ามือหรือหลังมือ

สัมผัส ก็จะรู้ทันทีว่าเดือยหนามที่ทิ่มผิวหนังนั้นคือหน้าก้อย

ทา่นอาจจะสงสยัวา่แลว้ตอนทีผ่มเลน่พลงัจติกบัเพือ่น เมือ่เพือ่นขีส้งสยั

เริ่มจับผิดขอดูเหรียญ เหตุใดถึงไม่พบสิ่งผิดปกติที่เหรียญ

ไม่ยากเลยครับ เคยเห็นนักแสดงมายากลไหมครับ ขนาดไพ่ ขนาดนก

ตวัใหญก่วา่ตัง้เยอะ ยงัสามารถเปลีย่นได ้แลว้นบัประสาอะไรกบัเหรยีญ 5 บาท

ครับ แอบเปลี่ยนเหรียญ 5 บาทเหรียญอื่นให้ไปก็จับไม่ได้แล้ว 

และผมเชื่อว่านายสมยศเจ้ามือปั่นแปะกับหนุ่มเซียนหน้าม้าลีลาเทพก็

คงต้องแอบเปลี่ยนเหรียญเช่นกันหากถูกจับได้ 

แตเ่หตกุารณค์รัง้นัน้ไมม่ใีครจบัไดส้กัคน ทกุคนตา่งจดจอ้งอยูท่ีเ่งนิ เงนิ 

เงิน จนลืมมองความฉ้อฉลดังกล่าว รวมทั้งผมด้วย

ผมไม่นึกโกรธนายสมยศและหนุ่มหน้าม้าลีลาเทพแม้แต่น้อยครับ แต่

กลับตลกมากกว่า นึกขอบใจด้วยซ้ำา

ที่ช่วยให้ผมเลิกเสียรู้กับเล่ห์เหลี่ยมเล็กๆ นี้
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