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เรื่องยอ (Synopsis) 

วุน กับ วาย ดักปลนเงิน จาก อ๋ัน ท่ีตูเอทีเอ็ม ท้ังสามตอสูกัน เสียงปนลั่น ทําให จาหมู เขามา
ระงับ เหตุการณ แต วุน กับ วาย ยิงตอสู จาหมู เห็นวา สูคนรายไมได จึงปลอยให พวกมัน หนีไป พรอม
ตัวประกัน วุน กับ วาย ลากเอา อ๋ัน ซึ่งบาดเจ็บ จากการถูกยิง ในขณะตอสู ไปหยุดพักเหน่ือย ท่ีโกดังลาง 
แต วุน เห็นวา ไดเงินมาแลว ตัวประกัน ก็ไมมีประโยชน จึงหาเรื่อง ฆาตัวประกันท้ิง โดยอาศัย ขออางวา 
ทําตามกฎของตัวเอง ปลอยใหอ๋ัน นอนตายอยูท่ีน่ัน โดยท่ี วุน กับ วาย ก็ไมรูวา เงินท่ีปลนมาไดนั้น ก็คือ 
เงินท่ีถูกปลน จากตูเอทีเอ็ม โดยฝมือของ อ๋ัน. 

วุน กับ วาย เลาเรื่องท้ังหมดเพียงเทาน้ี ให จาหมูฟง ระหวาง ถูกคุมตัว ในหองขัง. 
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โครงสรางเร่ือง (Plot Outline) 
โหด เลว ฮา (HARD RULE) 

องก-1 

ยามค่ํา ของถนน นอกเมือง สงบ ไรผูคน โคมไฟท่ีเสาไฟฟา สองใหเห็น ตู ATM ซึ่งอยูไกลออกไป 
อีกฝงของถนน ซึ่งติดกับ มุมตึก มีคนสามสี่คน เดินเขาออก ระหวางซอกตึก กับถนน ตอมา มีคนคนหน่ึง 
เดินจาก มุมถนน ตรงไปท่ี ตูเอทีเอ็ม อยางชาๆ 

จาหมู ออกลาดตระเวน ดวยรถจักรยานยนต ไมหางจากถนนสายน้ี และกําลังจะกลับบาน ลูกสาว
กําลังรอกินขาวพรอมกัน ท่ีบาน 

คนรายสองคน อําพรางใบหนา ซุมดักรอ บางอยาง ท่ีมุมตึก หางจากตูเอทีเอ็ม ออกไปไมไกลนัก 
อ๋ัน เดินจาก ถนนฝงตรงขาม ตรงไปท่ีตูเอทีเอ็ม เพ่ือไปกดเอาเงิน โดยไมรูวา มีคนรายดักซุมอยู 

องก-2 

เม่ือไดจังหวะ วุน กับ วาย รีบเดินออกจากมุมตึก ตรงไปหา อ๋ัน ซึ่งกําลัง เพลิดเพลิน กับการกด
เงินออกจากตู ใสกระเปาท่ีเตรียมมา ความรีบและรุกรน ทําใหไมทันสังเกตวา มีคนรายสองคน บุกเขามา
ประชิดตัว ทันทีท่ีมาถึง วาย รีบควากระเปาใสเงินของอ๋ัน ทันที แตอ๋ันยื้อไวทัน อีกมือ ชักปนท่ีเอว ออกมา 
วุน สังเกตอยูกอนแลว จึงจับขอมือของอ๋ัน เหวี่ยงสะบัดออกไป จนปนหลุดมือ หลนลงไปท่ีพ้ืน 

ปง! 

เสียงปนลั่น ไดยืนไกลๆ จาหมู หยุดรถทันที แลวเลี้ยวกลับ ไปดูเหตุการณ ท่ีมาของเสียงปน 

อ๋ัน เซถลา เพราะถูกอ๋ันชกเขาท่ีสีขาง ปลอยใหกระเปาเงิน วางกองท่ีพ้ืน ไปกอน อ๋ันรีบยื่นมือไป
ควาปน ท่ีพ้ืน แตวายกระโดด เขาประชิดตัวไดกอน อ๋ัน กับ วาย ปลุกปล้ําแยงปน ในขณะท่ี วุน กมหยิบ
กระเปาเงิน อยางใจเย็น ปลอยให วาย จัดการกับ อ๋ันตามลําพัง 

จาหมู ขับมาถึงท่ีเกิดเหตุ เห็นคนสามคน กําลังตอสูกัน ยังไมรูวา ใครคือรายกันแน พอดี เสียงปน
ดังขึ้น หน่ึงนัด ในกลุมของคนท้ังสาม จาหมู รีบลงจากรถทันที ควาปนท่ีเอว ยืนเล็งไปท่ีคนท้ังสาม พรอม
ตะโกน บอกใหหยุดตอสูกัน และวางปน 

วุน เห็นวา เปนตํารวจ เขาไมรอโอกาส เปนฝายยิงใสตํารวจกอน พรอมตะโกน บอกเพ่ือน ใหลาก
เอาตัวอ๋ัน ไปดวย 

จาหมู เห็นวาคนรายมีอาวุธ และมีตัวประกัน จึงลังเล ไมกลายิงโต เสียงปนดังจากฝายคนราย อีก
สามนัด จาหมูรีบหลบวิถีกระสุน โดยอาศัยรถจักรยานยนต ท่ีนอนกลิ้งอยู เปนท่ีกําบัง ขณะท่ี เสียงลูก
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กระสุน ปะทะกับชิ้นสวนของรถ เปนท่ีนาหวาดเสียว เพียงครูเดียว จาหมู ก็มองไมเห็นรองรอย ของคนราย
แลว 

ท่ีโกดังรางแหงหน่ึง นอกเมือง หางไกลชุมชน แสงจากโคมไฟริบหรี่ ท่ีเสาไฟฟาหนาโกดัง สองพอ
มองเห็น รางของคนสามคน พากันเดินตรงไปท่ี แครไมตัวหน่ึง  

วุน เดินนําไปท่ีแครไม สังเกตดูความเรียบรอย วาย เอาปนจ้ีท่ีหลังของ อ๋ัน อีกมือจับแขนของเขา 
พยุงตัว เพ่ือไมใหลม ตามหลังมา อ๋ัน มีอาการโซซัดโซเซเต็มที วาย บังคับให อ่ัน น่ังลงท่ีพ้ืน หลังพิงท่ีเขา
ขางหนึ่งของแครไม อ๋ันมีทีทาอิดโรย ไมมีแรงขัดขืนใดๆ 

วุน วางกระเปาเงิน โครม ลงบนพ้ืนแคร ฝุนกระจาย ระหวางปรึกษากับเพ่ือน ก็นับเงินไปดวย และ
ขนออกจาก กระเปาใบเดิม กองไวขางๆ 

วาย - เอาไงดี พ่ี 

วุน - กูมีกฎอยู สี่ขอ ขอหน่ึง อยาแหกกฎ เม่ือมีเหตุฉุกเฉิน เราตองเอาประกันไปดวย เขาใจไหม? 

วาย มอง อ๋ัน ดวยสายตาสมเพช แลวพูด "มันกําลังจะตาย ดูซิ โดนเต็มๆ ซะ ขนาดน้ัน มันจะเปน
ตัวประกันไดไง เอาไปดวย ก็ชาเปลาๆ ... เออ แลวกฎขอสอง ของพ่ีละ?" 

วุน ถอดเอาเปกระเปา ออกจากหลัง แลวนับเงิน ใสกระเปาเปแทน ตอบเพื่อนวา  

"กฎมีไวใหแหก"  

"แต พ่ีหามไมใหแหกกฎน่ีหวา" วาย พูดขัดขึ้น "ตกลง พ่ีจะใหฉันเลือกขอไหนเน่ียะ?" 

"ถาไมแนใจ ใหเลือกขอหน่ึง" 

"ไอน่ี มันคงไมรอดหรอก จะใหฉันทํายังไง มันคงไปตอไมได" 

วุน ลุกขึ้น ยื่นเทาถีบออกไป "ม่ึงน่ี โงชิปหาย ... ก็ทําตามกฏขอท่ีสาม ซีวะ" 

"ทําไง?" 

วุน ชักปนออกจากเอว แลวยิง อ๋ัน ไปหน่ึงนัด โดยไมสนใจอะไร "น่ีแหละ กฎขอท่ีสามของกูละ"  
แลวกลับไปน่ังนับเงินตอ วาย ยังไมหายสงสัย 

"อาว! ก็พ่ีวา ไมใหแหกกฎไง ... มันจะรอดเรอะ แลวเราจะเอาใคร มาเปนตัวประกันละ ท่ีน้ี" 

"แลวมึง มีทางเลือกอ่ืนเรอะ?" 

"ฮึ" วาย ยักไหล สายหนา 

"เออ ... ถามึงยังคิดไมออก ก็ทําตามกฏ ขอท่ีสี่ ซิวะ" 
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คราวน้ี วาย พอจะฉลาดขึ้นมาบาง ทําตามท่ีมันคิด ชักปนออกจากเอว มองตัวประกัน ท่ีมีอาการ
รอแรเต็มทน แลวยิง ซ้ํา  

ปง! ปง! 

อ๋ัน แนน่ิงไป พรอมกับเลือดโชกชุมตัว พรอมๆ กับมีเสียง ไซเรนรถตํารวจ แววมาไกลๆ 

"ฉันแหกกฎของพ่ีละ" วาย ยิ้มพอใจ "มันตายสนิท แลวเราทําไงตอ?" 

วุน ควากระเปาเป ใสหลัง "มึงจะรอใหพอมึง ตามมาลากเขาตะรางรึไง? ไอโง!" แลวรีบ จํ้าอาว
หายไปในความมืด วาย ลังเลครูหน่ึง จึงตามไป ท้ิงตัวประกัน น่ังหมดลมหายใจ หลังพิงเสาแครไม ตาย
อยางนาทุเรศ 

องก-3 

หลังจาก วุนกับวาย หายไปในความมืด รางของอ๋ัน ก็ลมตะแคง พับกองลงท่ีพ้ืนดิน บัตรรูดเงิน
มากกวา สิบใบ ในกระเปาเสื้อ ก็ไหลพรั่งพรูออกมา กองกระจายกับพ้ืน 

... 

วุน กับ วาย น่ังอยูใน กรงขัง มีจาหมู จองมองหนา พรอมกับพยานหลักฐาน บัตรรูดเงิน ในระยะ
แคเอ้ือมมือถึง 

"เรื่องท่ีมึงเลามาท้ังหมดนะ กูไมสนใจหรอก" จาหมู พูดพลาง จิบกาแฟไปพลาง "กูอยากรูแควา มึง
เอาเงินไปซอนไวซะท่ีไหน" 

วุน กับ วาย มองหนากัน อยางทอแท 

จบ. 
 

 




