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พวกนั้นตามล่าเขามาสี่สิบแปดชั่วโมงแล้ว! ท้องฟ้ายามเที่ยงตรงมืดครึ้ม
เหมอืนเปน็เวลาเยน็ เมฆฝนแผค่ลมุเบือ้งบนดงัเกดิสรุยิคราส ลมแรงกระโชก 
หอบพัดเอาใบไม้บนพื้นปลิวกระจัดกระจาย มันลอยไปลอยมาอย่างไม่รู้
ทิศทาง ไม่ต่างไปจากความรู้สึกในใจของเขาตอนนี้เท่าใดนัก
 เขาลุยโคลนข้ามลำาธารสายเล็กที่ตื้นเขินแล้วไปยังฝั่งตรงข้าม กล้าม
เนื้อทั่วร่างสั่นระริก เพราะไม่ได้หยุดพักมานานหลายชั่วโมง เสบียงกรังที่
ติดตัวมาก็เปียกโชกตอนที่เขาลุยข้ามลำาน้ำามา เหนื่อยก็เหนื่อย หิวก็หิว แต่
ก็หยุดพักไม่ได้ ทุก ๆ นาทีที่ผ่านไป พวกนั้นตามล่าเขามาติด ๆ 
 เขาจะต้องไปให้พ้นจากหุบเขานึ้ให้ได้ภายในวันนี้
 หยุดก้มลงผูกเชือกรองเท้าที่หลุดออก สายตากวาดไปทั่ว จำาได้ว่ามี
ทางด่านสายเล็กลอดหุบเขานี้ออกไป ถ้าพ้นจากเขตนี้ไปได้ก็เท่ากับว่าเขาทำา
สำาเร็จแล้ว 
 เขาปาดเหงื่อกาฬบนใบหน้าออก กูคิดผิดหรือเปล่าที่เสือกแหกคุก
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ออกมา? กูทำาไปเพราะต้องการจะออกมาจริง ๆ หรือเพียงเพื่อจะเอาชนะคน
พวกนั้น?
 เรื่องบ้า ๆ พวกนี้เริ่มต้นเมื่อสองวันก่อนนี่เอง...

“สามป ีสีเ่ดอืน กบัอกีสบิสองวนั...” ฝนพดูขึน้ลอย ๆ  พวกเขากำาลงันัง่ลอ้มวง
กินอาหารเย็น เมื่ออิ่มแล้วต่างคนต่างก็งัดบุหรี่ขึ้นมาจุดปล่อยควันโขมงไป
ทั่ววง “...กูเบื่อชีวิตในคุกนี่เต็มทีแล้วโว้ย!”
 “ถงึขนาดนบัวนันบัชัว่โมงเชยีวร ึไอฝ้น?...” ธาดา หนุม่วยัสามสบิเศษ 
หนวดเครารุงรังถาม 
 “...อยากออกไปข้างนอกมากรึไง?”   
 “ถุย! สภาพข้างนอกนั่นมันแย่กว่าในนี้อีก...” ปุ้ย เจ้าของร่างอ้วนเตี้ย
อัดบุหรี่เต็มปอดก่อนพูดขึ้น 
 “...มึงลองใช้ตีนก่ายหน้าผากตรองดูซิว่าหลายปีมานี้ เคยมีนักโทษ
หน้าไหนที่แหกคุกออกไปได้รอดซักคน”
 “ข้างนอกคุกนั่นมันป่าดิบดี ๆ นี่เอง...” ธาดาเสริม 
 “...ไหนจะไข้ป่า ไหนจะทาก แล้วยังงูอีก น้ำาในหนองก็กินไม่ได้ อย่า
ว่าแต่จะไม่มีปัญญาแหกคุกนี่ออกไปเลยวะ จริงแมะ?” 
 “แหกคุกนี่มันจะยากเย็นอะไรวะ...” 
 เขาเอ่ยขึ้นเป็นครั้งแรก ละเลียดควันบุหรี่ออกมาช้า ๆ
 “...คุกนี่มีจุดบอดอยู่อย่างน้อยก็สามจุด ถ้าอยากหนีออกไปจริง ๆ  ละ
ก็ ไม่เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่โตอะไร” 
 “อย่าโม้ไปหน่อยเลยวะ ไอ้แพน...” ปุ้ยขัดจังหวะ 
 “...เหี้ย! กูมาอยู่นี่แปดปีแล้ว ยังไม่เคยมีใครไปพ้นหุบเขานี่รอดเลย
ซักราย” 
 “นักโทษพวกนั้นไม่ใช้สมองนี่หว่า...” แพนตอบ 
 “...ถ้าทำาอย่างที่กูวางแผนไว้ รับรองไปรอดแน่”  
 “ถ้าเป็นมึงจะหนีออกไปยังไง?” 
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 “กูไม่บอกมึงหรอก”  
 “ชะ! ขี้โม้!”
 “พบัผา่! กทูำาไดจ้รงิ ๆ  ถา้อยากทำา” น้ำาเสยีงของแพนเตม็ไปดว้ยความ
มั่นใจ
 “พิสูจน์ให้ดูหน่อยซิ ไอ้แพน”  
 “แล้วกูจะได้อะไรขึ้นมา?”
 “อิสรภาพไง!...” ปุ้ยพูดยักคิ้ว ทั้งหมดหัวเราะเฮ 
 “...เห็นใคร ๆ ที่นี่อยากได้มันจนตัวสั่นเหมือนจับไข้  หรือจะเอาเป็น
เงินก็ได้  พวกเราที่นั่งอยู่นี่สี่คนยอมควักกระเป๋าให้คนละร้อย ถ้ามึงออกไป
พ้นหุบเขานี้ได้โดยปลอดภัย จริงมั้ยพวก?”  
 “ใช่!” เสียงพรรคพวกอีกสามคนขานรับ
 อิสรภาพเป็นสิ่งที่ทุกผู้คนได้รับมาแต่กำาเนิด แต่บางคนกลับไม่ระวัง
ทำามันหล่นหายในชีวิต เมื่อนั้นมันก็กลายเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดขึ้นมาทันที 
 แต่สำาหรับแพน อิสรภาพไม่ใช่สิ่งที่เขาปรารถนาในตอนนี้ ศักดิ์ศรีต่าง
หาก ทำาไมพวกนัน้ตอ้งทา้เขาดว้ย เขารูว้า่การพนนัดจูะเปน็สิง่เดยีวทีท่ำาใหช้าว
คุกทั้งหลาย ไม่ว่านักโทษหรือผู้คุมผ่านเวลาอันเงียบเหงานี้ไปได้
 เขานึกในใจ สี่ร้อยบาท! ไม่ใช่เงินจำานวนน้อยเลยในเวลาหลังสงคราม
เช่นนี้ แต่เงินไม่ใช่สิ่งที่ทำาให้เขาอยากออกไปจากที่นี่ เขารู้ว่าการแหกคุกออก
ไปมีทางทำาได้ แต่ไม่เคยมีความอยากที่จะทำาจนกระทั่งถึงวันนี้ 
 นาทีนี้เขาอยากพิสูจน์ให้คนพวกนี้เห็นว่า คนอย่างเขารู้จักใช้สมอง
มากกว่าใช้แรง

ทัณฑนิคมแห่งนี้ตั้งขึ้นที่ชายป่าสักในภาคเหนือ หลังสงครามโลกครั้งที่สอง
ไม่นาน ล้อมรอบด้วยปราการที่มนุษย์สร้างขึ้นและปราการธรรมชาติ ป่าดง
ดิบ ทาก งูพิษ ไข้ป่า น้ำาที่เป็นพิษ นักโทษที่อยู่ที่นี่เป็นนักโทษคดีอุกฉกรรจ์ 
 ทุกวันพวกเขาต้องทำาหน้าที่ตัดต้นไม้ ถางป่า และลำาเลียงท่อนไม้ออก
มาโดยใชช้า้งลาก ตลอดเวลาทำางานมผีูค้มุอยูอ่ยา่งใกลช้ดิ โทษของการหนคีอื
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ความตายสถานเดียว เพราะถึงจะรอดจากกระสุนปืนผู้คุมไปได้ ก็อาจตายใน
ป่าด้วยไข้จับสั่น หรือหลงทางจนอดตาย ถึงกระนั้นก็ยังมีนักโทษเดนตายหนี
ออกไปเรื่อย ๆ พวกนั้นคงคิดว่าถ้ายังขืนอยู่ในคุกต่อไป ไม่ช้าไม่นานก็ต้อง
ตายลงเพราะงานหนักหรือไข้ป่า สู้ไปตายเอาดาบหน้าดีกว่า
 ฟ้าเริ่มสางแล้ว อากาศเย็นยะเยือก แพนรู้สึกหนาวลึกเข้าไปถึงกระดูก 
เขารู้ว่าพวกนั้นจะต้องตามมาในเวลาอันสั้น เขามีเวลาไม่มาก ผู้คุมทุกคนมี
ปืนลูกซอง อาหาร น้ำา และเสื้อกันหนาว แต่ละคนกระเหี้ยนกระหือรือในการ
ทำาหน้าที่เป็นผู้ล่า 
 ตะวันสูงขึ้นเรื่อย ๆ จากยอดไม้เขามองเห็นพวกนั้นลิบ ๆ บนเนินเขา 
พวกผู้คุมตามมาเร็วกว่าที่เขาคาด เขามุ่งหน้าเดินต่อไป ระยะทางอีกสิบห้า
กิโลเมตรกำาลังรอเขาอยู่เบื้องหน้า ผู้หนีใช้มีดฟันพุ่มไม้ที่ขวางทางแล้วเดิน
ลุยข้ามไป บางครั้งลำาตัวของเขาครูดกับกิ่งไม้จนเสื้อขาดเป็นทางยาว แต่เขา
ก็ยังคงเดินหน้าอย่างอดทนต่อไปไม่หยุด ภาพของเงินสี่ร้อยบาทปรากฏขึ้น
ในใจของเขาสลับกับใบหน้าของคนพวกนั้น
 หลังเที่ยงเขางัดเสบียงขึ้นมากินอย่างรีบ ๆ แล้วก็หนีต่อไป ทางด่าน
เริ่มเปลี่ยนเป็นดินสีแดงแห้งกรัง เมื่อหลายปีก่อนบริเวณนี้เคยมีชาวป่ามา
ทำาไร่เลื่อนลอย จนกระทั่งน้ำาในห้วยตื้นเขินลงจึงอพยพจากไป ซากและร่อง
รอยของสิ่งปลูกสร้างยังคงเหลือให้เห็นอยู่บ้าง
 แพนลุยน้ำาข้ามไปยังฝั่งตรงข้าม น้ำาเป็นโคลนสีแดงดื่มไม่ได้ เขาพบว่า
ฝูงทากหลายสิบตัวเกาะติดขาทั้งสองของเขา เมื่อพ้นลำาห้วยเขาทรุดตัวนั่ง
ลงแกะทากออกทีละตัว เมื่อนั้นจึงพบว่าเสบียงกรังของเขาเปียกโชกไปด้วย
น้ำาโคลน 
 “ไอ้ห่า” เขาสบถ อาหารที่เขาตั้งใจว่าจะใช้เป็นเสบียงสักสองสามวัน
เป็นอันต้องโยนทิ้งไป
 ตะวันเริ่มคล้อยต่ำาลงไปทุกที ในชั่วโมงที่สามสิบเขาเริ่มหมดแรง เดิน
ช้าลงเรื่อย ๆ  สภาพของเขาตอนนี้เริ่มทรุดโทรมเพราะทั้งเหนื่อยทั้งหิว ระยำา! 
เขาสบถ กูควรจะยอมแพ้แล้วหันหน้ากลับไปตอนนี้ดีหรือไม่? 
 นึกถึงสีหน้าของพวกนั้นที่จะต้องหัวเราะเยาะเขาหากเขายอมแพ้ เขา
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ได้แต่ก้าวเดินต่อไป
 เทีย่งวนัทีส่องเขาเลยีน้ำาหยดสดุทา้ยจากกระตกิ เหนือ่ย! เหนือ่ยเหลอื
เกิน! เขาทรุดตัวลงหอบ ขอบตาทั้งสองดำาคล้ำา ตลอดคืนวานเขาแทบไม่ได้
นอนหลับเลยเพราะฝูงยุงจำานวนหลายร้อยตัวบุกรบกวน 
 ไม่ไหวแล้ว! นั่งพิงกับต้นไม้ และโดยไม่ตั้งใจเขาผล็อยหลับไป ไม่
ได้ยินเสียงฟ้าคำารามมาแต่ไกล
 เม็ดฝนที่ตกเปาะแปะลงบนใบหน้าของเขาปลุกให้เขาตื่นขึ้นมาอีกครั้ง 
ฟ้ายามบ่ายปกคลุมไปด้วยเมฆฝน สายฝนเริ่มโปรยปรายลงมา หยาดน้ำาไหล
ย้อยจากใบหน้าเขาลงมา ไม่รู้ว่ามันเป็นหยาดเหงื่อหรือหยาดฝน อ้าปากกว้าง
ปล่อยให้น้ำาฝนไหลเข้าปาก ดื่มจนเต็มอิ่มแล้วลุกขึ้น 
 ได้เวลาหนีต่อไปอีกแล้ว!
 สูดลมหายใจเข้าเต็มปอด รู้สึกดีขึ้นมาก ยังเหลือระยะทางอีกไม่ถึง
สองกิโลเมตร เขาก็จะพ้นจากขุมนรกนี้แล้ว 
 ก้าวขาวิ่งเหยาะ ๆ ออกไป บริเวณนี้เป็นป่าโปร่ง เขาปีนขึ้นไปบนยอด
ไม้ต้นหนึ่ง มองลงมา ครู่ใหญ่ต่อมาเขาก็เห็นพวกนั้นอยู่ในระยะไม่เกินหนึ่ง
ร้อยเมตร กลุ่มนักล่าตามมาใกล้กว่าที่เขาคิด คงจะตามมาไม่หยุดในช่วงเวลา
ที่เขาหลับ

สายตาของเขากวาดไปพบลำาธารสายหนึง่เบือ้งหนา้ มนัถกูเศษใบไมท้บัถมจน
ตื้นเขิน แต่ยังมีน้ำาไหลอยู่บ้าง ดินโดยรอบเป็นโคลนเลน เขาก้าวขาตั้งใจเดิน
ลุยข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง พื้นดินยุบลงไปเห็นรอยเท้าของเขาชัดเจน 
 เขาชะงัก ความคิดหนึ่งผุดวาบขึ้นในสมอง มองไปรอบตัว สายตาหยุด
ที่ต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งที่แผ่กิ่งก้านสาขาข้ามไปถึงฝั่งตรงข้าม เม้มริมฝีปาก
แล้วปีนขึ้นต้นไทรใหญ่นั้น ค่อย ๆ ไต่ไปตามกิ่งที่ทอดข้ามไปจนถึงฝั่งตรง
ข้าม และกระโดดลงมา 
 เขาถอดเสื้อที่ขาดเหวี่ยงลงกับพื้น ปลดกระติกน้ำาทิ้งไว้ใกล้ ๆ เดิน
ถอยหลังข้ามฝั่งกลับมาทางเดิม ปีนขึ้นไปซ่อนตัวอยู่บนคบไม้ประดู่ยักษ์ที่
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ห่างออกไปราวสามสิบเมตร และรอคอยอย่างใจเย็น 
 เขาหวังว่าพวกนั้นจะตามรอยเท้าเขาไปยังฝั่งตรงข้าม เสื้อผ้าและ
กระติกน้ำาที่เขาทิ้งไว้บนทาง คงช่วยทำาให้พวกนั้นคิดว่าตามรอยเท้าไปถูกทาง
แล้ว
 แต่ละวินาทีผ่านไปอย่างเชื่องช้า และแล้วเสียงฝีเท้าแหวกพงหญ้าก็
ดังลอดออกมา จากที่ซ่อนเขามองเห็นชายสามคนนั้นอย่างชัดเจน ผู้คุมทุก
คนถือปืนลูกซองในมือ หนึ่งในนั้นกวาดสายตาไปโดยรอบ เขาหลบวูบ ไม่
กล้าโผล่หน้าออกไปดูอีก
 “เห็นรอยเท้านั่นมั้ย?” เสียงผู้คุมนายหนึ่งลอยแว่วมา
 “ใช่รอยเท้าไอ้แพนมันแน่” อีกคนหนึ่งตอบ
 “รอยยังใหม่อยู่ ตามมันไปเลย มันคงยังไปได้ไม่ไกล”
 “เดี๋ยวก่อน! อย่าเพิ่ง! ไอ้แพนนี่มันฉลาด มีลูกเล่นมากน่าดู ไม่แน่ว่า
มันจะมีแผนอะไร...”
 “ปัดโธ่! ข้าได้กลิ่นมันอยู่แค่เอื้อมนี่แล้ว”
 เสียงฝีเท้าทั้งสามคู่ค่อย ๆ เงียบหายไป
 ครูห่นึง่มเีสยีงรอ้งแวว่มา “นัน่ไงเสือ้ของมนั เราตามมาถกูทางแลว้...”
 แล้วทุกอย่างก็เงียบสนิทลง
 เขานอนซ่อนตัวอยู่อีกสิบห้านาที ก่อนปีนลงมาช้า ๆ พวกนั้นหลงกล
เขาแล้ว ตอนนี้เขาจะเผ่นไปในอีกทิศทางหนึ่ง
 สลัดแข้งสลัดขาแล้วก้าวยาว ๆ ออกไป พักใหญ่ก็ผ่านดงต้นสักใหญ่  
ขนาดหลายคนโอบ ฝนหยุดตกแล้ว บรรยากาศภายนอกเงียบสงบ
 เงียบจนผิดสังเกต!
 กริ๊ก!
 เขาหยุดนิ่ง หันหน้ากลับมา
 ผู้คุมสามคนนั้นยืนตระหง่านอยู่ในดงต้นสัก ปืนลูกซองสามกระบอก
เรียงหน้ากระดานเล็งมาที่เขา พวกนั้นแกล้งตามรอยเขาไปแล้วย้อนกลับมา
ดักรอเขาที่นี่!
 ผู้คุมทั้งสามแสยะยิ้ม “เป็นไงวะ ไอ้แพน... แผนสูงนะเราน่ะ..”
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 เขาเงียบ
 “...แต่จะแน่แค่ไหน กูก็เดาแผนมึงออก เพราะกูรู้จักมึงดี” 
 เงียบ!
 “เห็นรึยังว่าไม่เคยมีใ่ครแหกคุกนี้ออกไปได้ซักคน แต่ยังไงก็นับว่า
มึงแน่เหมือนกันที่รอดมาได้นานตั้งสามวัน ตอนนี้ยอมแพ้แล้วยังวะ?”
 เขามองหน้าผู้คุมทั้งสาม ทรุดตัวลงกับพื้นแล้วตอบอย่างหมดแรง 
 “เออ! ยอมแพ้แล้ว!”
 ผูค้มุลดปนืลงกอ่นพดูขึน้วา่ “เอาละ เลกิสนกุกนัไดแ้ลว้พวก! ไอแ้พน
มันแพ้แล้ว ไอ้ฝนเอาข้าวที่เหลือให้มันกิน ไอ้ปุ้ยเอาชุดพัสดีใหม่ให้มันใส่
ด้วย จุ๊! จุ๊! ดูสภาพมันซีวะ ต่อให้ชนะพนันก็ไม่คุ้มกันเล้ย พับผ่า! เป็นผู้คุม
อยู่ดี ๆ ไม่ชอบ เสือกอยากลองเป็นนักโทษซะนี่”


