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ชว่งเที
ยงที
ผา่นมาผมไปสงัเกตการณ์การชมุนมุที
สามเหลี
ยมดนิแดง มีผู้ชมุนมุอยูป่ระปราย อยา่งมากไมกี่


ร้อยคน มีเศษชิ �นสว่นที
หลงเหลือจากการปะทะกนัเมื
อคืนจํานวนมาก รถบรรทกุทหารที
ถกูเผาคนัหนึ
งยงัคุ

กรุ่น ผู้ชมุนมุขนยางรถยนต์มาสมุเป็นดา่น เอารถฉีดนํ �าของเทศบาลเข้ามาคนัหนึ
ง  

 

หลงัจากนั �นไมน่าน ผู้ชมุนมุย้ายรถฉีดนํ �าไปตามถนนราชปรารภ มุง่หน้าไปทางแนวของทหาร เพื
อใช้เป็น

ดา่นป้องกนัการยิงจากกองทพั ผู้ชมุนมุบางคนย้ายยางรถยนต์หลายสิบอนัมากองสมุเป็นดา่น คนหนึ
งชู
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ผู้ชมุนมุย้ายยางรถยนต์ไปตามถนนอีก ไปกองหน้าปั7มนํ �ามนัเชลล์ใกล้กบัซอยรางนํ �า ผมหาที
กําบงัในปั7ม

เผื
อกองทพัจะเริ
มยิง และกองทพัก็เริ
มยิงทนัที บนถนนถดัจากผมไปประมาณ 5 เมตร ผู้ชมุนมุกลุม่เล็กๆ 

ตดิอยูห่ลงักองยางรถยนต์ขณะที
กระสนุวิ
งผา่นหวั มนัทําเสียงน่าสะอิดสะเอียดเวลาแลน่โดนผู้ชมุนมุที
เพิ
ง

พดูเลน่กบัเราเมื
อไมกี่
นาทีก่อน เข้าที
แขนและหน้าท้องของเขา ผู้ชมุนมุบางคนที
หลบอยูข้่างเดียวกบัเรา

พยายามโยนเชือกเข้าไปชว่ยดงึผู้บาดเจ็บออกมา แตทํ่าไมสํ่าเร็จ การยิงไมเ่คยหยดุชะงกัลงเลย ผู้ชมุนมุอีก

คนหนึ
งที
พยายามคลานหนีออกมาถกูยิงที
ขาและไหล ่ผู้ชมุนมุคนหนึ
งวิ
งมาทางเราได้สําเร็จ ผมเริ
มสญูเสีย

ความรู้สกึวา่เวลาผา่นไปนานเพียงใด ผู้ชมุนมุอีกคนหนึ
งข้ามมาทางเราได้ อีกคนหนึ
งถกูยิงที
แขน หลงัจาก

นั �นอีกพกัหนึ
งคนสองคนที
บาดเจ็บไมม่ากวิ
งมาทางเรา คนหนึ
งล้มลงและคลานตอ่ไปจนถึงที
ปลอดภยั ผม

เกรงวา่เขาจะถกูยิงอีกแล้ว 

 
การยิงเริ�มตน้ขึ!น 
 

 



 
ผูช้มุนมุทางขวาถูกยิงที�หนา้ทอ้งและแขน 

 
เขากลิ!งไปทางเพื�อน 

 
ผูช้มุนมุคนแรกที�วิ�งออกมาได ้
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ผูไ้ดรั้บบาดเจ็บสองคนหลบออกมาสําเร็จ 
 



ข้างหลงัของปั7มนํ �ามนัมีห้องสขุาซึ
งกลายเป็นโซนปลอดภยัชั
วคราว ผู้ชมุนมุที
 มีแผลที
ไหลแ่ละขาได้รับ

บาดเจ็บเพียงเล็กน้อย เขาและผู้ชมุนมุอีกคนหนึ
งที
ถกูยิงที
แขน พร้อมด้วยนกัขา่วอีกสองสามคนปีนข้าม

กําแพงออกไป ผมกลบัไปที
จดุเดมิเพื
อดวูา่เกิดอะไรขึ �นกับผู้ชมุนมุที
ยงัตดิอยูห่ลงักองยางรถยนต์ ผู้ชมุนมุ

อีกคนหนึ
งหลบไปสูที่
ปลอดภยัได้ เขาวิ
งผา่นหน้าปั7มนํ �ามนัไป 

 
ที�สขุา แผลที�ถูกกระสนุเฉี�ยว 

 
วิ�งหลบไปไดอ้ย่างปลอดภยั 



 
ผูช้มุนมุที�ถูกยิงที�ทอ้งไปถึงหนา้หอ้งสขุา 

 
 

ผมตระหนกัด้วยความหวาดหวั
นวา่ทหารเริ
มเคลื
อนมาทางเรา พวกเขายิงเข้ามาในปั7ม ผมแอบอยูข้่างหลั ง

รถที
จอดอยูที่
นั
น แตรู้่สกึแยม่ากๆ วา่ผมอยูใ่นจดุที
ผิด และผมต้องออกไปจากที
นั
นให้เร็วที
สดุ ผมวิ
งกลบัไป

ที
ห้องสขุา ประมาณ 40 เมตรถดัไป รู้สกึวา่ผมถกูไลย่ิงขณะวิ
ง ขาของผมล้าจนแทบล้มลง ความกลวัที


เปลา่เปลือยและนา่กลวัอยา่งเหลือเชื
อ 

ทนัทีหลงัจากนั �น ก็มีคนลากผู้ชมุนมุที
ถกูยิงที
ท้องเข้ามา ผมถ่ายรูปสองสามใบ และปีนกําแพงหนีออกไป

เหมือนกนั กระโดดลงไปในสวนสวยๆ หลงับ้านแหง่หนึ
งที
ขนาบข้างด้วยบ้านไม้ขนาดเล็กสองหลงั หลงั

บ้านนี �มีนกัขา่วและผู้ชมุนมุกลุม่ยอ่ยมาออกนัอยู ่คนที
อยูใ่นบ้านนั �นเอานํ �า ออกมาให้เรา ผมเห็นวา่ที


กําแพงมีคนพยายามยกตวัคนเจ็บออกมา ผมไปที
กําแพงเพื
อพยายามชว่ย หลงักําแพงผมได้ยินเสียงทหาร

วิ
งมาทางปั7ม คนสองคนที
ชว่ยกนัยกตวัคนเจ็บพ้นกําแพงวิ
งไปทางบ้าน ผมมองไมเ่ห็นอะไรอีกแล้ว กด



ตวัเองแนบกบัพุม่ไม้หลงักําแพง ผมเห็นคนเจ็บหลบเข้าไปในทะเลสาบเทียมที
กําแพง หา่งจากผมไป

ประมาณ 10 เมตร 

ผมได้ยินเสียงทหารตะโกนจากหลงักําแพง พวกเขาอยูที่
ปั7ม ผุ้ชมุนมุบางคนต้องยงัอยูที่
ห้องสขุา ทนัใดนั �น

ผมก็ได้ยินเสียงปืนรัวตดิกนัหลายนดั เห็นปลอกกระสนุบนิข้ามกําแพงมา ได้ยินเสียงร้องขอชีวิต เสียง

ตะโกน และเสียงที
เหมือนกบัรองเท้าบู้ตเตะเนื �อคน ผมกลวัชนิดที
ไมเ่คยกลวัมาก่อนในชีวิต ตดิอยูห่ลงั

กําแพงนั
น ผมภาวนาวา่ขออยา่ให้มีใครโทรฯ เข้ามือถือผมเดี@ยวนั �นเลย ผมกลวัมากวา่ทหารจะยิงข้าม

กําแพงมา เพราะพวกเขาต้องรู้วา่มีคนปีนข้ามมาทางนี � 

ผมได้ยินเสียงทหารสั
งวา่ ให้ออกมาไมอ่ยา่งนั �นจะยิงตาย ตอนแรกผมนกึวา่เขาหมายถึงผม แตแ่ล้วผมก็

เห็นหวัทหารโผลพ้่นกําแพง ตะโกนใสค่นที
อยูใ่นนํ �า ผมตดัสินใจวา่ผมควรจะแสดงตวั ก็เลยตะโกนออกไป

วา่ผมเป็นนกัขา่วตา่งชาติ ขอร้องวา่อยา่ยิงผมเลยครับ ผมตะโกนอยูส่องสามครั �งก่อนที
ทหารจะมองเห็น 

ผมชมืูอให้เห็นวา่วา่งเปลา่ เขาสั
งให้ผมเดนิออกมา ผมเดนิไปหาเขาและอธิบายวา่คนที
อยูใ่นนํ �าถกูยิงที
ท้อง

และแขน อาการสาหสั เขาลอยตวัอยูใ่นนํ �า หน้าและท้องของเขาอยูป่ริ
มนํ �าเทา่นั �น 

ทหารคนนั �นสั
งให้ผมดงึชายผู้นั �นขึ �นมา ทหารอีกคนหนึ
งกระโดดข้ามกําแพงมา คนที
สามเฝ้าอยูเ่หนือ

กําแพง ขณะที
ผมพยายามดงึตวัคนเจ็บออกมาจากนํ �า เขาวิงวอนด้วยเสียงออ่นวา่เขาทนไมไ่ด้แล้ว ตวัของ

เขาหนกัเกินไป ผมขอให้ทหารคนหนึ
งมาชว่ยผม ได้โปรดเถอะครับ ขณะที
 กระชากตวัคนเจ็บขึ �นมา ทหารก็

ตะโกนวา่ชายผู้ นี �ควรตาย พวกทหารจะต้องพาเขาไปโรงพยาบาลเพราะเขาไมต่าย บอกวา่เขาสมควรตาย 

เสร็จแล้วทหารคนนี �ก็เดนิจากไป 

ชายคนเจ็บหลน่ลงนํ �าไปอีกครั �ง ทหารคนที
สองชว่ยผมดงึตวัเขาขึ �นมาขณะที
ทหารคนแรกยงัตะโกนไมห่ยดุ 

ทหารคนที
สามที
กําแพงสั
งให้ผมดแูลคนเจ็บ ผมตอบวา่ผมไมรู้่เลยวา่จะทําอยา่งไร เขาถกูยิงสาหสัที
หน้า

ท้อง ผมเลิกเสื �อชายผู้ นี �ให้ดรููกระสนุเล็กๆ ที
ท้อง ผมคกุเขา่ลงกบัพื �น คนเจ็บขอให้ผมชแูขนที
บาดเจ็บและ

พลิกตวัเขาไปอีกข้างหนึ
งเพราะเขาหายใจไมอ่อกแล้ว ผมทําตามที
เขาบอกขณะที
เขาร้องครวญครางด้วย

ความเจ็บปวด 

ทหารสั
งเอาเปลหามเข้ามา และสั
งไมใ่ห้ผมถ่ายรูป ทหารคนแรกเดนิไปที
บ้าน ผมบอกเขาวา่ในนั �นมี นกัขา่ว

ตา่งชาตอิยูห่ลายคน ทหารเอาปืนจี �สั
งให้นกัขา่วออกมา และสั
งให้พวกเขาหามคนเจ็บออกไปทางประตู

บ้าน ไปทางปั7มนํ �ามนั ผมทรุดตวันั
งอยูที่
บ้าน รู้สกึใกล้จะสลบ มือสั
นทั �งสองข้าง 

ผมใช้เวลานานมากกวา่จะรวบรวมสตไิด้ เราได้ยินเสียงหวอของรถพยาบาล และเสียงปืนที
ยิงจากทหารใน

ปั7มนํ �ามนั คนที
อยูใ่นละแวกนั �นทํากาแฟให้เราดื
ม ชา่งภาพหนงัสือพิมพ์แนวหน้าชื
อ เต้น ใช้มือถือตดิตอ่กบั

โลกภายนอกได้สําเร็จ สง่ขา่ววา่พวกเราตดิอยูใ่นนี � – Thilo Thielke นกัขา่วของ Spiegel, ทีมชา่งภาพจาก



อินโดนีเซีย, ชา่งภาพท้องถิ
นที
ทํางานให้กบั ABC News, ผม และผู้ชมุนมุบางคนที
กลายเป็นคนขบัรถ

จําเป็นให้กบัพวกเราเหลา่นกัขา่วตา่งชาติ 

ผมโทรศพัท์หาภรรยาและเพื
อนร่วมงานข้างนอก บอกพวกเขาวา่ผมปลอดภยั เราได้ยินขา่ววา่นกัขา่วบาง

คนได้รับบาดเจ็บ บทสนทนาผา่นมือถือวา่จะเอาพวกเราออกไปอยา่งไรนั �นกินเวลาหลายชั
วโมง เสียงปืนดงั

ไมห่ยดุ มองออกไปไกลๆ ทางเวที เราได้ยินเสียงระเบดิเอ็ม 79 จากทิศสามเหลี
ยมดนิแดงเราไมไ่ด้ยินเสียง

ปืนเลย ดเูหมือนวา่ ศอฉ. รวมทั �งนายกฯ จะมีการประชมุเกี
ยวกบัพวกเรา คนที
อยูล่ะแวกนั �นทําอาหารเย็น

ให้เราทาน เจ้าของบ้านออกมา พดูภาษาเยอรมนัคลอ่งมาก บอกว่าเขาอยูที่
นี
มาหลายปีแล้ว ที
ทํางานอยู่

หา่งจากอพาร์ตเม้นท์ของคณุพอ่ผมไปประมาณ 10 นาทีเดนิ 

หลงัจากที
เราทานอาหารเย็นเสร็จ เราก็ได้รับคําแนะนําให้ออกมาทางประตหูน้า เดนิผา่นปั7มไปทางทหารที


อยูที่
ซอยรางนํ �า เราขอให้ทหารมารับเราได้ไหมเพราะเราไม่เชื
อมั
นพอที
จะเดนิออกไปในที
แจ้ง คําตอบคือ

ถ้าทําอยา่งนั �นทหารก็จะกลายเป็นเป้า ดงันั �นพวกเขาจงึมารับเราไมไ่ด้ เราตดัสินใจกนัวา่เราต้องหาทางปีน

กําแพงหลงัออกไป ถึงตอนนั �นก็มืดแล้ว เราได้รับการบอกเลา่วา่มีสไนเปอร์อยูบ่นตกึสงูแถวนี �ทกุตกึ มีกอง

กําลงัไมท่ราบฝ่ายที
อาจจะโจมตีทหาร และดงันั �นจงึเป็นไปไมไ่ด้ที
ใครจะมารับเรา 

เราโทรศพัท์กนัอีกหลายครั �งและปรึกษาวา่ทางไหนที
จะปลอดภยั สดุท้ายเราก็ปีน บนัไดข้ามกําแพง มีชาย

คนหนึ
งรอรับเราอยู ่เสียงปืนดงัขึ �นอีกครั �ง ครั �งนี �คอ่นข้างใกล้กบัจดุที
เราอยู ่จนเราต้องย้ายไปยงัจดุที


ปลอดภยักวา่ที
อพาร์ตเม้นท์แหง่หนึ
ง หลงัจากปรึกษากนัอีกสกัพกั เราก็ตดัสินใจวา่จะเดนิไปทางไหน ปีน

ข้ามกําแพงอีกกําแพงหนึ
ง ลงไปในซอยเล็กๆ ที
มีคนอยู ่เราถามหาทางออกที
ปลอดภยัที
สดุ สดุตรอกนี �มืด

มาก มืดมากจริงๆ ผุ้ชมุนมุเสื �อแดงบางคนอยูต่รงนั �น เรามาถึงใต้สะพานลอยรถข้ามที
สามเหลี
ยมดนิแดง

พอดี 

ผมมองเข้าไปในซอยทางขวามือ มนัเหมือนกบัจ้องมองเข้าไปในหบุเหวลกึ ควนัและความมืดสนิทที


สะพานลอยหายเข้าไป เราเดนิไปทางซ้าย ไปทางอนสุาวรีย์ชยัสมรภมูิ คนไมกี่
คนซอ่นตวัอยูใ่นเงามืด สกั

พกัเราก็ออกมาถึงที
ที
ไฟสวา่งกวา่เดมิ ชาวบ้านหลายคนอยูน่อกบ้าน เมื
อผมเดนิไปถึงอนสุาวรีย์ชยัสมรภมูิ

ผมก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ของพระ พระสงฆ์มากกวา่ 100 รูปนั
งอยูที่
อนสุาวรีย์ ภาวนาให้การฆา่กนัยตุ ิผม

นั
งมอเตอร์ไซค์รับจ้างกลบับ้าน เพราะต้องทิ �งมอเตอร์ไซค์ของตวัเองไว้ในซอยแหง่หนึ
งในโซนฆา่ฟัน . 



 
 


