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สามเกลอกับลูก
ตอน
หัวลานใจนอย
ป.อินทรปาลิต
พอยางเขาสูเดือนมีนาคมอากาศรอนอบอาว บรรดาทานผูด มี เี งินเหลือใชทง้ั หลาย ตางก็พากัน
เดินทางไป พักผอนตากอากาศตามความพอใจของตนบางก็ไปสุดเขตเหนือ บางก็ลองลงใต ทีม่ เี งินขนาด
เงินถึงหรือ ลํ่าซําทนความรอนอบอาวในเมืองไทยไมไหวตองขีเ่ รือบินไปเมืองนอก พาผีเสือ้ สมุทรหรือ
ยายแมมดที่บานไปเพราะไมมีทางปฎิเสธ ที่เฉลียวฉลาดหนอยก็แอบพาอีหนูหนามนไป สวนสถานที่
ตากอากาศของคนจนหรือคนที่มีเงินไมพอที่จะไปตากอากาศก็คือสนามหลวง ดูวา วพนันหรือดูกฬี าไทย
ตามอัธยาศัย
เพราะคุณหญิงวาดมีบานพักตากอากาศหรูหราอยูที่หัวหินทานจึงพานันทา นวลลออ ประภาและ
ประไพไปพักผอนมีกําหนดหนึ่งสัปดาห เดินทางโดยรถตรวจการซึง่ มีนายสมานเปนคนขับ สาวใชสอง
คนและคนใชคนหนึง่ ขึน้ รถโดยสารตางจังหวัดลวงหนาไปกอน
วันนัน้ ตรงกับวันเสาร
ปอนเตี๊ยคเกงแลนเขามาในบาน "พัชราภรณ" ตอน ๑๐.๐๐ น.เศษ ศาสตราจารยดาํ รงทําหนาที่
ขับรถคันนี้ซึ่งเปนรถที่คุณหญิงวาดซื้อไวใหหลานชายของทานทั้งสี่คนใชโดยเฉพาะ ร.อ.พนัสลูกชาย
ของพลนั่งอยูทางซายของดํารง สวนร.อ.นพ และร.อ.สมนึกนัง่ เคียงคูก นั อยูต อนหลังรถ
ดํารงบังคับรถเกงคันงามแลนมาหยุด หนาตึกใหญและกดแตรเสียงสั้น ๆ ติดกันสามสี่ครั้ง
เจาแหววิ่งเหยาะ ๆ ออกจากหองโถงในเวลาเดียวกับที่ลูกชายของสี่สหายพาตัวลงมาจากรถ
"แหวโวย" พนัสรองเรียกเจาแหว "ลงมานี่ซี ขนของในรถไปไวที่ตึกครัว"
เจาแหวเดินลงบันไดมาดวยใบหนายิม้ แยม
"รับประทานพวกคุณไปจายตลาดมาหรือครับ"
พนัสพยักหนาและยิ้มให
"เออ ประเดีย๋ วแกไปชวยเราทําอาหารกลางวันนะ"
เจาแหวอาปากหวอ
"พวกคุณจะทํากันเองหรือครับ"
เสี่ยตีพ๋ ดู เสริมขึน้ ทันที
"เราจะทําอาหารกลางวันแบบอาหารไทยเลีย้ งพวกคุณพอและคุณปูข องเราวะ"

"โอโฮ" เจาแหวคราง "รับประทานลําบากนักซือ้ เขารับประทาน หรือใหแมครัวเขาทําไมดกี วา
หรือครับ"
ร.อ.ดํารงมองดูเจาแหวอยางเคือง
"อยาดูถูกเราโวยอายแหวอยูอ เมริกาพวกเราทําอาหารกินกันทุกวันอาทิตย พวกนักเรียนไทยลวน
แตติดใจในฝมอื ปรุงอาหารของพวกเราทัง้ นัน้ "
เสี่ยตีห๋ วั รอหึ ๆ
"บางคนทองเดินเหมือนเปนอหิวาตไปก็มี" แลวเขาก็หนั มามองดูลกู ชายของนิกรซึง่ ยืนนับนิว้ มือ
อยู "คิดอะไรอายนพ"
ร.อ.นพยิ้มใหเพื่อนเกลอของเขา
"กันกําลังคิดวานํ้าพริกที่จะใชแกงไกนะเขาใสอะไรบาง จําไดแตเพียงวา หอม กระเทียม
พริกแหง พริกไทย ผักชี ยีห่ รา ........"
สมนึกพูดตอนพ
"ขา กระทือ กระชาย ลูกโปยกัก้ ใบมะกา ดีปลี ขมิน้ ออย ขิงนิดหนอย แลวก็ดนิ ประสิว เพื่อชวย
ใหไกหายเหนียว ผงชูรสหอละบาทสักสองหอ เกลือปน แลวก็ผิวมะกรูด"
เจาแหวเผลอตัวหัวเราะกาก
"เครื่องแกงคุณนึกแทนยาถายไดอยางดีทเี ดียวครับ รับประทานโกรกเลยครับ"
พนัสพูดตัดบท
"ขนของในรถไปที่ตึกครัว ไมตอ งออกความเห็นอะไรโวย พวกฉันทํากินกันไดกแ็ ลวกัน"
ครั้นแลวเจาหนุมรูปหลอทัง้ สีค่ นก็พาตัวเดินขึน้ ไปบนตึก พอเขามาในหองโถงทุกคนก็แลเห็น
สี่สหายกับทานเจาคุณปจจนึกฯ กําลังนั่งสนทนากัน
"เตี่ย" สมนึกรองลัน่ หอง "พวกผมไปจายตลาดทีป่ ระตูนา้ํ มาครับวันนีเ้ ตีย่ กับลุงพลอากรอาหมอ
และคุณปูอยาไปไหนนะครับตอน เที่ยงเราจะเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งพวกผมชวยกันทํา"
คณะพรรคสี่สหายหันมามองดูกันแลวพลก็หัวเราะเบา ๆ
"วายังไง เราตัง้ ใจจะไปกินนํา้ ชาทีป่ ระตูชยั ตอนเทีย่ งเห็นจะตองงดซีนะ"
เจาคุณปจจนึกฯ มองดูหลานชายของทานทัง้ สีค่ นดวยความเอ็นดู
"พวกเจาทํากับขาวเปนหรือ"
นพยิม้ ใหคณ
ุ ตาของเขา
"ถามเสียใหมครับคุณตา คุณตาควรจะถามวาพวกเรา ทําอาหารของชาติไหนไดบา ง พูดแลวจะ
หาวาคุยครับ อาหารฝรัง่ อาหารแขก อาหารจีนหรืออาหารไทย"
"ทําไมได" นิกรเสริมขึ้นเบา ๆ
ร.อ.นพจุปาก

"พอละกอเปนเสียอยางนี้ พวกผมไปจายตลาดเฉลิมลาภ ทีป่ ระตูนา้ํ หมดเงินไปเกือบ ๕๐๐ บาท
ถาทําไมเปนเราจะยอมเสียเงินหรือครับ"
"เฮ นายพลดิเรกรองขึ้นดัง ๆ "หมดเงินไปเกือบครึง่ พัน สําหรับอาหารกลางวันมือ้ เดียวยังงัน้
เรอะ"
พนัสวา "อายนพมันพูดเกินความไปครับอาหมอ กับขาวสําหรับอาหารกลางวันรอยกวาบาท
เทานั้น นอกนั้นเราซือ้ เครือ่ งกระปองและอะไรตออะไรมาอีก พวกเราจะเขาครัวทําอาหารกลางวันกัน
เดี๋ยวนีแ้ หละครับ"
เจาคุณปจจนึกฯ หัวเราะหึ ๆ
"ทําอะไรกันบาง บอกใหปรู หู นอยซิเจานัส"
พนัสหันมาทางเสีย่ ตี๋
"อะไรบางอายตี๋ แกเปนหัวหนาพอครัวบอกคุณปูซ "ี
ร.อ.สมนึกยิม้ ใหทา นเจาคุณ
"ขาวมันแกงไกครับคุณปู มีไกตอนดวย นอกจากนีก้ ม็ สี ม ตํามะละกอ เนื้อเค็มผัดหวาน ๆ ครับ
ของหวานมีผลไมหลายอยาง ไกตอนตัวเกือบเทาหานนะครับ ตัวละ ๘๐ บาทพอเขานึ่งเสร็จใหม ๆ เรา
ก็ซ้ือมา เขาใหนา้ํ จิม้ มาดวย ๒ กระปอง"
เสี่ยหงวนยิ้มใหลูกชายของเขา
"ทําใหดี อยาใหเตีย่ เปนอหิวาตได ตอนนีม้ นั หนารอนแลวทําใหสะอาดอยาใหแมลงวันตอม"
"รับรองครับเตี่ย ผมเปนหัวหนาพอครัวอายนัสอายนพ และดํารงเปนผูช ว ยรับรองวาฝมอื สมตํา
มะละกอ ของผมเตีย่ ลองกินดูครัง้ เดียวจะติดใจเมือ่ อยูอ เมริกาพวกนักเรียนไทยขอรองทําสมตําเลีย้ งทุก
วันอาทิตยหรือถาเตี่ยอยากกินสมตํามะขามเทศ สมตําถัว่ ฝกยาวใสนา้ํ ปลารา วันหลังผมจะทําใหกิน"
กิมหงวนตาปริบ ๆ
"ลองสมตํามะละกอดูกอ นก็แลวกัน"
นพมองดูหนาบิดาของเขา แลวกลาวถาม
"พอไมสนใจหรือครับ"
นิกรวา "อยากจะสนใจเหมือนกัน แตกลัววาจะกินไมลงโวย พอไมเคยเห็นฝมือพวกแกเลย"
เสี่ยตีว๋ า "คนที่ทําอะไรเกง ๆ มีความรูค วามชํานาญดีอยูแ ลว ก็ไมจาํ เปนจะตองโออวดใครวาเกง
อยางงั้นเกงยังงีห้ รอกครับเตีย่ พวกผมนะมันคมในฝก"
นิกรหัวเราะหึ ๆ แลวพูดเสริมขึ้น
"คมในฝกชักออกมาขี้สนิมรวงพรู"
ลูกชายของสี่สหาย ทําหนากะเรีย่ กะราดไปตามกัน พนัสพาเพื่อน ๆ เดินออกไปทางหลังตึก
คณะพรรคสี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ ตางมองตามจนลับตา แลวนิกรก็กลาวกับเพือ่ นเกลอของเขา

"สี่โมงแลวโวย ไปดูงานที่โรงแรมเถอะวะเรา แลวตอนเทีย่ งไปหาขนมจีบซาละเปากินกัน"
"โน" นายพลดิเรกคัดคาน "อยาทําลายจิตใจลูกเราหนอยเลยอายกร เจาสีค่ นปรารภตัง้ แตวานนี้
แลววาวันนี้จะทําอาหารกลางวันกินกัน เมื่อลูก ๆ มีเจตนาทีจ่ ะเลีย้ งอาหารเราเพือ่ อวดฝมอื ของมันเรา
ก็ตองกิน"
ทานเจาคุณเห็นพองดวย
"ถูกละ อยาทําใหลูก ๆ ของพวกแกเสียใจเลย บาย ๆ คอยไปตรวจงานทีโ่ รงแรมของเราก็ได"
เวลาผานพนไปตามลําดับ
พอครัวหนุมทั้งสี่คนตางรีบเรงประกอบอาหารกลางวันภายในตึกโรงครัว เสีย่ ตีก๋ บั นพชวยกัน
แกงเผ็ดไก พนัสปอกมะละกอและสับใหเปนฝอยใสชามอางพลาสติค นํ้าพริกเครื่องแกงซึ่งเสี่ยตี๋เปน
คนผสม ถูกเทลงในเครื่องบดหรือครกไฟฟา ซึ่งไมตองเสียเวลาตํา เจาแหวทําหนาทีร่ บั ใชจปิ าถะอยู
ในครัว สาวใชและแมครัวเขามาดูพอ ครัวบรรดาศักดิแ์ ละแสดงความจํานง ขอชวยเหลือแตถกู ตะเพิด
ออกไปจากหองครัว
กอนที่สมนึกจะเปดสวิทชเครือ่ งบดไฟฟาเขารองเรียกเจาแหวมาพบเขาแลวกลาวถามวา
"ไหนละอายนัน่ เอามาหรือยัง"
เจาแหวลวงกระเปากางเกง หยิบหอกระดาษหอหนึง่ สงใหลูกชายของเสี่ยหงวนเมื่อสมนึกแก
หอออกดู ร.อ.ดํารงก็ถามสมนึกทันที
"อะไรวะอายตี"๋
"กัญชาวะ กันใชใหอา ยแหวไปซือ้ มา เทานี้แหละ ๒๐ บาท"
พนัสมองดูสมนึกอยางแปลกใจ
"แกจะเอากัญชา ใสเขาไปในเครือ่ งแกงยังงัน้ เรอะ"
"เออ รับรองวาพวกคุณพอของเราและคุณปู จะตองกินขาวมันแกงไกอยางเอร็ดอรอย"
ศาสตราจารยดาํ รงขมวดคิว้ ยนเดินเขามาหยุดยืนขางสมนึก
"ใครเปนคนแนะนําแกวะอายตี"๋
"อายแหวนะซี"
เจาแหวยิม้ แปน
"รับประทาน ไมมอี นั ตรายหรอกครับ แกงเผ็ดทุกชนิด ถาเอากัญชาผสมลงไปในเครื่องแกงสัก
นิดหนอย รับรองวารับประทานกันเกลีย้ งหมอ ยิง่ กินยิง่ อรอยครับ นอกจากนีย้ งั ชวยใหจติ ใจเบิกบาน
หัวเราะกันครืน้ เครงตลอดเวลา"
ศาสตราจารยดํารงทําหนาเหยเก
"ไมนาเชื่อเลย"

นพวา "จริงของอายแหวมัน เทาที่กันรูแกงใสกัญชา จะทําใหแกงอรอยกวาแกงธรรมดาหลายเทา
ชวยกินขาวไดมาก นาหมอเคยบอกวากัญชา มีสรรพคุณในการกระตุน เตือนตอมหัวเราะใหทาํ งาน และ
เรียกนํ้ายอยอาหาร คนสูบกัญชาจึงใจเย็นอารมณดใี ครจะดาวาอยางไรก็ไมโกรธ แตกญ
ั ชาเปน
ยาเสพติด ใหโทษแกรา งกาย และมันสมองรัฐบาลจึงหามสูบ นอกจากลักลอบสูบแบบเดียวกับฝน
อายแหวก็เคยเสพติดมาแลว เคราะดีทเ่ี ลิกเสียได"
พนัสยิ้มใหเจาแหว
"ทําไมถึงเลิกละ"
"รับประทานคุณหญิงทาน ยืน่ คําขาดครับ ถาผมไมเลิกสูบทานจะไลออกจากบาน แลวคุณพอ
ของคุณก็ยื่นคําขาดกับผมเหมือนกัน ถาจับไดวาผมสูบกัญชาเมื่อไรจะกระทืบผม"
นพหัวเราะกาก
"สูซีวะอายแหว ลุงพลก็มีสิบนิ้วเหมือนกับแก"
เจาแหวกลืนนํา้ ลายเอือ๊ ก
"ยุใหผมบรรลัยละซี รับประทานตอใหเหยียบกรามผมแหลกไปทั้งสองขางผมก็ไมสู อะ....คุณนึก
วา....รับประทานใสหมดหอเชียวหรือครับ"
เสี่ยตีอ๋ มยิม้
"ดีซีวะจะไดกินกันไดมาก ๆ ซือไกมาแกงตัง้ สองตัว อาแกติดเตาแกสเขาอีกเตาซีดาํ รง มันจะได
หุงขาวมัน ชวยกันคนละมือละตีนโวยจะไดเสร็จทันเทีย่ ง อายนัสดูซกิ ะทิลน หมอแลว"
สี่สหายหนุมกับเจาแหว ตางชวยกันประกอบอาหารมือ้ กลางวันแบบไทยอยางเต็มที่ พวก
นักเรียนไทยในตางประเทศมักจะทํากับขาวไดดพี อใช พนัส นพ สมนึก และดํารงก็เชนเดียวกัน
อาหารตั้งโตะเสร็จเรียบรอย ในเวลา ๑๒.๓๐ น. ซึง่ เลยเวลาอาหารกลางวันไปบาง
"รับประทาน เชิญรับประทานไดแลวครับ" เจาแหวรายงานใหคณะพรรคสีส่ หายและเจาคุณ
ปจจนึกฯ ทราบ
นิกรพูดโพลงขึ้น
"นึกวาเสร็จพรุงนี้ ฉันหิวขาวจนตาเหลแลว"
เมื่อเขามาในหองรับประทานอาหาร พล นิกร กิมหงวน และ ศาสตราจารยดเิ รกกับทานเจาคุณ
ก็แลเห็นหนุมหลอทั้งสีค่ นยืนเขาแถวเรียงเดีย่ วอยูเ บือ้ งหนาโตะรับประทานอาหารซึง่ เปนโตะสีเ่ หลีย่ ม
ยาวนั่งรับประทานอาหารไดถึง ๑๐ คน เสีย่ ตีร๋ อ งตะโกนขึน้ ดัง ๆ
"ทําความเคารพพอและปู ทั้งหมด....ตรง.........แลขวา"
แลวสมนึก ก็วง่ิ เขามาหยุดยืนเบือ้ งหนาเจาคุณปจจนึกฯ กับสีส่ หาย
กระผมรอยเอกสมนึก ไทยแทเปนหัวหนาพอครัว มีจาํ นวนพอครัว ๕ คนมีผรู บั ประทานหนึง่ ลาน
กับ ๔ คนครับ บัดนีอ้ าหารกลางวันแบบอาหารไทย พรอมแลวครับ"

เจาคุณปจจนึกฯ เมมปากแนนมองดูสมนึกอยางเดือดดาล
"ถาแกไมทะลึ่งกับปู แกจะนารักขึน้ มากทีเดียว ความจริงรูปรางหนาตาของแกก็สภุ าพเรียบรอย
ดีน่ีนะ เสียอยางเดียวพอแมไมสั่งสอน"
เสี่ยหงวนทําคอยน
"สอนครับ ทําไมผมจะไมสอน"
"สอนในเรือ่ งกิรยิ ามารยาทนะเรอะ"
"เปลาครับ"
"แลวแกสอนอะไร"
"ก็สอนใหมนั กะเซาคุณอานะซีครับ"
"ออ ดีจริงนะพอมหาจําเริญ ลูกแกมันถึงเลวเหมือนพอ ทัง้ อายตีแ๋ ละอายนพ ลวนแตถา ยทอด
เอานิสัยชั่วมาจากพอของมันแทนทีจ่ ะถายทอดความดีของแมไว"
"อาว" นิกรอุทาน "ผมไมเกี่ยวนะครับคุณพอ ผมอบรมสั่งสอนอายนพทุกวันใหมันเคารพพอ
แมปูยาตายาย พี่ปานาอาลุง รูว า คุณตาหัวลาน จะพูด อะไรก็ตอ งคิดเสียกอน อยาพูดใหทา นสะเทือนใจ
คําวา ลูกมะอึกหรือนกตระกรุมหามพูดเด็ดขาด ลื่น ไถล เตียน โลง ก็พูดไมได ผมสอนลูกยังงี้จริง ๆ
ใหพับผา"
"พอแลว" เจาคุณปจจนึกฯ ตวาดแวด "เดีย๋ วก็เกิดเตะปากกันเทานัน้ เอง"
สี่สหายกับทานเจาคุณ ตางเดินมานัง่ ประจําทีท่ โ่ี ตะรับประทานอาหาร พนัส นพ สมนึก และ
ดํารง นั่งตรงกันขามกับคณะพรรคสีส่ หายโดยมีเจาคุณปจจนึกฯ นัง่ หัวโตะ และเจาแหว ทําหนาที่
คอยปรนนิบตั ริ บั ใช
คณะพรรคสี่สหายกับทานเจาคุณ ตางมองดูอาหารมือ้ กลางวันบนโตะดวยความสนใจ แกงเผ็ด
ไกสงกลิ่นหอมฟุง และพึง่ ตักออกจากหมอกําลังรอน ๆ ควันขึน้ ฉุย ทุกคนแลเห็นแกงเผ็ดไก
สมตํามะละกอ ใบผักตาง ๆ เนือ้ เค็มผัดหวาน ไกตอนหัน่ เปนชิน้ พองาม และนํ้าจิ้ม สวนของหวาน
อยูในจานแกวใบใหญมีมังคุด กลวยหอม และสมเขียวหวาน อาหารบนโตะมีสองชุดเหมือน ๆ กัน
"ไมเลวโวย" นิกรพูดยิม้ ๆ "แกงไกหอมยียวนชวนกินมากใครเปนคนแกงวะ"
เสี่ยตี๋ชมู อื ขวาขึน้ เหนือศีรษะ
"ผมเองครับอากร ใสกัญชาผสมลงไปในเครื่องแกงดวย"
เจาคุณปจจนึกฯ สะดุง โหยง
"ลงใสกัญชาปูเห็นจะไมกินแน กินขาวมันกับไกตอนและสมตํากับเนือ้ ผัดดีกวา"
นพยิม้ ใหทา นเจาคุณ
"กัญชาชวยใหแกงเผ็ด มีรสดีขน้ึ นะครับคุณตา"
เจาคุณปจจนึกฯ สัน่ ศีรษะ

"ไมเอาตา ไมกนิ หรอก"
เจาแหวถือถาดใสแกวเบียร นํามาเสิฟใหเจานายของเขาทุกคนคนละแกว นิกรหยิบชอนตักแกง
เผ็ดในชามแกงซดดังโฮกแลวทําปากจับ๊ ๆ
"เปนยังไงบาง" นายพลดิเรกถามเบา ๆ
"เขาทีดีเหมือนกัน แตกลิน่ ขาวเย็นเหนือขาวเย็นใตและยาดําแรงไปหนอย"
นายพลดิเรกนัยนตาเหลือก หันควับมาทีใ่ บหนาของสมนึก
"เฮ ใสขา วเย็นเหนือขาวเย็นใตและยาดําดวยเรอะ"
เสี่ยตีห๋ วั เราะลัน่
"ไมไดใสหรอกครับ อายนัน่ มันยาแกโรคซุกซน อากรกินเมือ่ เชากลิน่ ยังติดปากอยู"
นิกรทําตาเขียวกับลูกชายของเสีย่ หงวน
"ใครบอกมึงละ แกจนปานนีแ้ ลวแกยังจะใหฉนั กินยาหมอแกโรคซุกซนอีกหรือ วัยของฉันมัน
พนเรื่องโลกียแลว"
เสี่ยตีอ๋ มยิม้
"แตเมื่อวันพุธ พวกเราพบอากรกับลุงพลอาหมอและเตีย่ ทีร่ า นนวดอบอาบ ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม"
"อาว ก็มันเมื่อยนี่หวา นั่งทํางานหลังขดหลังแข็งทั้งวัน ก็ตอ งใหเขานวดอบอาบให เสียหายตรง
ไหนวะ"
เจาหนุมรูปหลอทั้งสี่คน ตางหัวเราะคิกคักไปตามกัน เจาแหวตักขาวมันในโถขาวใสจานใหพวก
เจานายของเขา พลยกแกวเบียรขน้ึ จิบแลวมองดูขา วมันในจาน
"ใครเปนคนหุงขาวมันวะ"
ศาสตราจารยดํารงกลาวขึ้นอยางภาคภูมิ
"ผมเองครับลุง"
"อือ ไมเลวนี่หุงไดละมุนละไม คนทีห่ งุ ขาวมันไดอยางนีห้ ายาก"
ลูกชายของนายพลดิเรก ยิม้ นอยยิม้ ใหญ
"ผมทดลองตามหลักวิชาวิทยาศาสตรอยูเ กือบสองปครับลุง กะความรอน กะนํ้า กะทิและขาวที่
หุงแลวจดไวเปนสูตร"
ศาสตราจารยดเิ รกหัวเราะชอบใจ
"ออไร ออไร นักวิทยาศาสตรทาํ อะไรจะตองมีหลักวิชาเสมอ สูตรของเราแนนอนทีส่ ดุ อา ใคร
เปนคนผสมสมตํา"
สมนึกชูมอื ขึน้ อีก
"ผมครับ ปรุงรสจัดทัง้ เปรีย้ วหวานและเผ็ด ลองดูซคี รับ ทีโ่ รยกุง แหงปนไวขา งบนเยอะ ๆ ก็เพื่อ
ใหมีรสกลมกลอมขึน้ อีก สมตํามะละกอถาใสกุงแหงปนนอยก็ไมเอาไหน"

นพพูดเสริมขึ้น
"ผมเปนคนผัดเนื้อหวานนะครับ เนือ้ ทีผ่ ดั ใชเนือ้ เค็มลูกควายตายในทองแมรบั รองวาไมเหนียว
ครับ"
นิกรมองดูลกู ชายของเขา อยางแปลกใจ
"แมคาเขาบอกแกหรือวา เนือ้ เค็มทีแ่ กซือ้ มาเปนเนือ้ ลูกควายตายในทอง"
"เปลาครับผมเดาเอา สงสัยวาเปนเนือ้ ลูกอายทรพาเสียดวย"
ทุกคนตางดื่มเบียรและเริม่ ตนรับประทานอาหาร การกินสมตํามะละกอนัน้ ตองใชมอื ตางชอน
ซอม เพราะกันกับใบผักซึง่ มีใบผักกาด ใบมันสําปะหลังและใบทองหลางออน ๆ สมตําของเสีย่ ตีร๋ สจัด
จริง ๆ และอรอยมาก ทุกคนสูดปากซีด้ ซาดไปตามกัน เจาคุณปจจนึกฯ สูดปากดังกวาเพือ่ นเหงือ่ หัว
ลานไหลเพราะเผ็ดเกินไป นิกรเคีย้ วสมตํามะละกอตุย ๆ แลวสูดปากอยางเอร็ดอรอย
"วิเศษแทอายตี๋ โอโฮ ......... ถึงเผ็ดก็อรอยโวย เปรีย้ วจัด เค็มจัด และหวานจัด ซี้ด......"
เจาแหวเดินเขามาหยุดยืนขางหลังเจาหนุมรูปหลอทั้งสี่คนแลวกลาวกับคณะพรรคสี่สหาย
"รับประทาน ผมทนไมไหวแลวครับขออนุญาตออกไปขางนอกครับ"
"ทําไมวะ" พลพาซื่อถาม
เจาแหวถอนหายใจหนัก ๆ
"เจานายรับประทานสมตํากันและซี้ดซาดกันใหลั่นลอนํ้าลายผมเหลือเกินครับ รับประทานผม
อยากกิน และเปรี้ยวปากเหลือที่จะทนแลว" พูดจบเจาแหวก็สูดปาก "ผมไปละครับ"
แลวเจาแหวก็รีบเดินออกไปจากหองรับประทานอาหาร ทามกลางเสียงหัวเราะอยางครื้นเครง
ของคณะพรรคสี่สหาย กับลูกชายของเขาและเจาคุณปจจนึกฯ
เสี่ยหงวนวา "เห็นใจอายแหวมันโวย ของลอนํ้าลาย กินใหใครเห็นก็นํ้าลายไหลอยากกินบาง
เปนตนวามะมวงนํ้าปลาหวาน มะดันจิ้มกะปหวาน หรือมะขามออน" แลวกิมหงวนก็สูดปากลั่นหันมา
มองดูลูกชายของเขา "รสเผ็ดมากไปหนอย"
สมนึกอมยิ้ม
"ความจริง ก็ไมไดเผ็ดมากมายอะไรนี่ครับเตี่ย ผมใสพริกขี้หนูกิโลเดียวเทานั้น"
อาเสี่ยนัยนตาเหลือก
"เทาไหรนะ"
"กํามือเดียวครับ" เสี่ยตี๋พูดพลางหัวเราะพลาง
กิมหงวนถอนหายใจโลงอก
"นึกวาใสตั้งกิโลลําไสคงพองแนพวกแกทํากับขาวไดดีนี่หวา แตนาเสียดายที่คุณยาและคุณแม
ของพวกแก ไมไดกินขาวมันสมตําแกงไกฝมือของพวกแก"
นายพลดิเรก ลองกินขาวมันแกงไกบาง ความรูสึกบอกตัวเองวาแกงไกใสกัญชาอรอยมาก

"เด็ดจริง ๆ อายตี๋แกงไกรสมือวิเศษมากแตเขาวา.........ขาวมันแกงไกกินแลวมันจะตีกันเองไม
ใชหรือ"
นิกรหัวเราะ
"เรื่องมันจะตีกันละกอมันตีกันทั้งนั้นแหละ กินขาวมันแกงไกถาไมมีเหลาปนอยูดวยไมมีทางที่
จะไดตีกันได คนเราพอเหลาเขาปากก็ชักจะเกงกลาพูดกาวราวไมเขาหูคนนึกวาตัวเองเหนือกวาคนอื่น
คุยกันไปคุยกันมาเดี๋ยวก็ฟาดปากกันหรือแจกมีดแจกไมแจกปนกันตามประสาคนเมา เหมือนอยางทีเ่ ขาวา
แกวหนึง่ ตึงหนา แกวสองกลาหาญ แกวสามระราน"
"แลวแกวสี่ละ" เจาคุณปจจนึกฯ ถามยิ้ม ๆ
"แกวสี่นอนโรงพยาบาลครับ อา-คุณพอลองแกงไกฝมืออายตี๋หนอยซีครับ"
"ไมเอาละโวย ใสกัญชาพอไมกลากินหรอก พอกินกับไกตอนและสมตําดีกวาอรอยดี"
การรับประทานอาหารกลางวันมือ้ นีเ้ ริม่ ออกรสแลว
สี่สหายกับลูกชายของเขาตางกินขาวมัน
แกงไกกันอยางเอร็ดอรอยเสี่ยตี๋ลุกขึ้นเดินไปทางที่พักอาหารตักแกงมาเติมอีก พนัสทําหนาที่ตักขาวมัน
ใหใคร ๆ แทนเจาแหว
อยางไรก็ตามเจาคุณปจจนึกฯ คนเดียวเทานั้นที่ไมยอมกินแกงไก พล นิกร กิมหงวน และ
ศาสตราจารยดิเรกกับเจาหนุมรุปหลอทั้งสี่คน กินขาวมันแกงไกคนละ ๓ จาน ทุกคนไมเคยกินขาวอรอย
เหมือนมื้อนี้ แกงไกซึ่งตั้งอุนไวในเตาแกสทางที่พักอาหารรอนอยูตลอดเวลา ในที่สุดแกงไกถึง ๒ ตัว ก็
หมดเกลี้ยงหมอ แตไกตอน เนื้อผัดและสมตํายังอยูอีกมากมาย
"เฮย ขอแกงใหอาอีกชามเถอะวะ โอโฮ ยอดจริง ๆ " นิกรกลาวกับลูกชายของเสี่ยหงวน
"หมดหมอแลวครับอา"
วานิกรคราง "ไปดูซิ ติดกนหมอสักสองสามชอนก็ยังดี"
"ไมมหี รอกครับ เมื่อกี้ผมไปตักชามสุดทายผมยกหมอเทเลย"
นิกรจุปาก
"แหม - กําลังอรอยเชียวโวย พวกแกเอารถวิ่งไปประตูนํ้าซื้อไก มาแกงเผ็ดกินอีกสัก ๕๐ ตัวเถอะ
วะ อาออกเงินเอง"
นายพลดิเรกหัวเราะลั่นดวยฤทธิ์กัญชา
"เอาไวพรุงนี้ใหเด็ก ๆ มันทําใหเราใหมดีกวาอายกร ฮะ ฮะ กันกินเสียจนตองขยายเข็มขัด ฮิ ฮิ"
นิกรมองดูหนาศาสตราจารยดเิ รกแลวหัวเราะในลําคอ เมือ่ นายพลดิเรกปลอยกากออกมาโดย
ไมมีเหตุผลนิกรก็วาเสียงอหายคราวนี้พลกับเสี่ยหงวนทําหนาเลิกลั่กมองดูตากัน
"อายหมอ กับอายกรมันขันอะไรวะ" พลพูดพลางหัวเราะพลาง
เสี่ยหงวนเริ่มมีอารมณขนั อยางรุนแรงแลวเพราะอํานาจกัญชานัน่ เอง อาเสี่ยแหกปากหัวเราะลั่น
ทําให พนัส นพ สมนึก และดํารงหัวเราะขึน้ อยางครืน้ เครงคราวนีบ้ รรยากาศในหองรับประทานอาหารก็
กองกังวานไปดวยเสียงหัวเราะ

อํานาจของกัญชาทําใหเสนตื้นหัวเราะงายใจเย็นแตขี้ขลาดไมนิยมการชกตอยตีรันฟนแทง แตถา
ไมไดสูบหรืออยากสูบจนถึงขีดสุดแลวยอมบาคลั่งดุรายไมเกรงกลัวใครทั้งนั้นเวนแตเมียและแมยาย ทุก
คนอิ่มขาวแลว นั่งกินผลไมพลางหัวเราะพลาง
นิกรหยิบมังคุดผลหนึ่งชูอวดเจาหนุมรูปหลอทั้งสี่คนซึ่งกําลังนั่งหัวเราะรวนแลวกลาววา
"แกดูซีวะ มังคุดมันมีจุกบนหัว ทีสมเขียวหวานไมยักมีฮะ ฮะ แลวก็มังคุดลูกมันกลมไมยักยาว
เหมือนกลวยหอม ฮิ ฮิ"
ลูกชายของสี่สหายพลอยขบขันไปดวยเลยหัวเราะเสียงอหายไปตามกัน เสีย่ ตีห๋ วั เราะจนนํา้ ตา
ไหลพราก
"จริงครับอากร ใครนะครับตัง้ ชือ่ มันวามังคุด ชือ่ นาขันนะครับ ฮะ ฮะ ชือ่ อะไรไมชอ่ื ชือ่ มังคุด"
เจาคุณปจจนึกฯ นั่งนิ่งเฉยและรูสึกแปลกใจไมนอยที่สี่สหายกับลูก ๆ พากันหัวเราะอยางครืน้
เครงเชนนี้ ทานไมยอมพูดอะไรจนกระทั่งเจาแหวเดินนําหนาพาสาวใชเขามาในหอง สาวใชจัดการยก
ถวยชามบนโตะใสถาดไมนําออกไป ทานเจาคุณกลาวกับเจาแหวทันที
"เจานายของแกเสนตื้นไปตามกันแลวอายแหว"
เจาแหวหัวเราะชอบใจ
"รับประทานผมก็เหมือนกันครับ แกงไกใสกัญชานั่นแหละครับ
ทําใหเกิดอารมณขนั
รับประทานผมตักแบงไวในครัวหนึ่งชามพอรับประทานเสร็จก็รูสึกสบายใจมองอะไรขบขันไปหมด ฮะ
ฮะ ดูคุณสมนึกซีครับรับประทานหัวเราะจนปากเบี้ยวปากบูด ฮะ ฮะ เอิก๊ "
เสียงหัวเราะของเจาแหวทําใหสี่สหายกับลูกชายพลอยขบขันหัวเราะงอไปงอมา นายพลดิเรกถึง
กับยกมือทั้งสองขางกุมทอง ตามธรรมดาเขาเปนคนเสนลึกหัวเราะยากแตฤทธิ์กัญชาในแกงไก ทําให
ศาสตราจารยดิเรกหัวเราะจนแทบจะขาดใจตาย มองดูหนาใครและเห็นอะไรขบขันไปทั้งนั้น
ศาสตราจารยดเิ รกมองดูศรี ษะอันลานเลีย่ นของเจาคุณปจจนึกฯ แลวหันมากระซิบกระซาบบอก
อาเสี่ยดวยเสียงหัวเราะ
"แกมองดูหัวคุณพอซีวะ ฮะ ฮะ แมลงวันสองตัวกําลังเลนูโดกันกลางกระบานคุณพอวะ ฮะ ฮะ
เอิ๊ก"
พลมองตามสายตาศาสตราจารยดเิ รก แลวเขาก็หัวเราะเสียงลั่นหองรับประทานอาหารดวยฤทธิ์
กัญชา
"คุณอาครับ" พลพูดพลาง "แมลงวันมันอาศัยศีรษะคุณอาเปนเวทีมวยปลํ้าครับ" แลวเขาก็มองดู
เจาหนุมรูปหลอทั้งสี่คนอยางขบขัน "พวกแกดูซิวะ ูโดรุน ฟลายเวทจริง ๆ คือรุน แมลงวันหัวเขียว ฮิ ฮิ ฮิ
ฮิ"
นายพลดิเรกหัวเราะจนตัวโกง
"หัวคุณพอแดงแจเหมือนลูกมะอึกสุก ๆ วะ หรือแกวายังไงพล"
คราวนี้พลหัวเราะแทบขาดใจตาย

"จริงของแก ยิ่งมองยิ่งเหมือนมะอึก สุก ๆ โอย ...... ฮะ ฮะ เอิก๊ "
นิกรกับเสี่ยหงวนและเจาหนุมรูปหลอทั้งสี่คนตางหัวเราะกันอยางสนุกสนาน แมกระทัง่ เจาแหว
ซึ่งยืนอยูขางผนังตึกก็อดหัวเราะไมได เจาคุณปจจนึกฯ ไมไดกินแกงไกใสกัญชาจึงไมมีอารมณขัน ตรง
กันขามทานกําลังนึกเกลียดขี้หนาพลกับศาสตราจารยดิเรกที่บังอาจกระเซาทาน
"อายพล" ทาเจาคุณพูดเสียงหนักๆ "สังวรตัวเสียบางวาแกเปนนายพลแลว เปนนายทหารผูใ หญท่ี
จะตองระมัดระวังในเรือ่ งกิรยิ ามารยาท"
อํานาจกัญชาทําใหพลหัวเราะรวนตลอดเวลา
"ผมไมไดทาํ ผิดอะไรนีค่ รับ" เขาพูดพลางหัวเราะพลาง
"แกกระเซาฉัน"
"ตามระเบียบหรือกฎขอบังคับของทหารไมไดระบุวาหามลอคนหัวลานนี่ครับ"
นายพลดิเรกหัวเราะเสียงแหลมเล็กเนื่องจากเสนหัวเราะทํางานอยางหนักเขามองดูหนาพอตาของ
เขาอยางขบขัน
"คุณพอหาผมปลอมมาใสปดหัวลานเสียทีเถอะครับ ฮะ ฮะ ผมเห็นหัวคุณพอแดงแจเปนมันเผล็บ
อยางนี้ ผมอดหัวเราะไมได โอย........ผมจะขาดใจตายอยูแลว"
ลูกชายของสี่สหายตางหัวเราะขึ้นอยางครื้นเครง สวนนิกรกับเสี่ยหงวนพยายามบังคับตัวเองให
หยุดหัวเราะเพราะถาขืนหัวเราะตอไปก็อาจขาดใจตายก็ได ทานเจาคุณผุดลุกขึ้นยืน แลวยกมือชี้หนา
ศาสตราจารยดเิ รกกับพล
"ฉันนึกวาแกทั้งสองคนจะเปนคนดีที่แทก็หมาเหมือนกัน
ฉันอยากจะรูนักวาที่ฉันหัวลาน
กระบานเหนงนะฉันไปทําอะไรใหแกเดือดรอน"
พล.ต. พลพูดพลางหัวเราะพลาง
"ไมไดทําใหผมเดือดรอนหรอกครับ แตผมอดหัวเราะไมได ฮะ ฮะ คุณอากําลังยัวะอยางนี้ศีรษะ
ของคุณอายิง่ แดงเขมจัดขึน้ เพราะเลือดฉีดแรง"
"อายพล" ทานเจาคุณตวาดลัน่ "มันจะมากไปแลว ฉันไมใชเพื่อนเลนของแกนะโวยจะบอกให"
"ก็ใครวาคุณอาเปนเพือ่ นผม" พลลอยหนาพูด
ศาสตราจารยดเิ รกพูดเสริมขึน้
"ใจเย็นๆ นาคุณพอ วันนี้ผมสนุกจัง ขอใหผมแหยคุณพอเลนสักวันเถอะครับ แกงไกใสกัญชาทํา
ใหผมมีความสุขที่สุด"
พลวา "ผมก็เหมือนกันครับ ฮะ ฮะ แหม-คุณอามองดูผมนัยนตาโตยังกะไขหานหนวดกระดุก
กระดิกซะดวย ฮิ ฮิ"
ทานเจาคุณขบกรามกรอด
"ดีแลวอายพล เมื่อแกกระเซาฉันอยางนี้ก็แสดงวาแกหมดความเคารพนับถือฉันใชไหมละ แกดู
ถูกฉันที่ฉันอาศัยบานแกอยู อายหมอก็เหมือนกัน แกดูหมิน่ ฉันซึง่ เปนพอตาของแก"

นายพลดิเรกหัวเราะจนนํา้ ตาไหล
"ผมไมไดดูหมิน่ คุณพอหรอกครับ แตผมขันที่ศีรษะคุณพอแดงแจเปนมันแผล็บคลายกับวาโลก
ของเราเมื่อมองดูในอวกาศ ฮะ ฮะ แมลงวันสองตัวบินไปแลวครับ"
เจาคุณปจจนึกฯ โกรธหัวฟดหัวเหวี่ยงทานมองดูพลกับศาสตราจารยดิเรกราวกับจะกินเลือดกิน
เนื้อแลวทานก็รองไหโฮ
"แกสองคนไมเคยทะลึ่งกับฉันเลยพอแดกแกงไกใสกัญชาเขาไป แกกับอายพลเริ่มทะลึ่งกับฉัน"
พลตบมือหัวเราะลัน่
"คุณอาใชภาษาไทยเดิมวะ อายหมอทานวาเราแดกแกงไก ฮิ ฮิ ฮะ ฮะ จีเ้ สนจังโวย"
เสี่ยหงวนมองดูหนานิกรอยางแปลกใจ "วายังไงอายกร อายพลกับอายหมอควาตําแหนงยอด
ทะลึ่งประจําปเอาไปจากเราเสียแลวโวย"
"นั่นนะซี" นิกรเห็นพองดวย "ดู.....ดูอายพลกับอายหมอ ประเดีย๋ วมันคงขาดใจตายเพราะหัวเราะ
แนๆ กันก็ชักขันอีกแลวเห็นหัวคุณพอแดงแจเหมือนไขแดงของไขดาวเสนหัวเราะชักจะเริม่ ทํางานอีก ฮะ
ฮะ โอย........ขันแลว โอโฮ ..........ฮะ ๆ ๆ ๆ "
กิมหงวนเห็นนิกรหัวเราะก็วาเสียงอหาย พนัส นพ สมนึก และศาสตราจารยดํารงซึ่งหยุดหัวเราะ
ไปไดเพียงครูเดียวตางเริม่ หัวเราะกันอีก ความจริงไมมอี ะไรขบขันแตอาํ นาจของกัญชาทําใหขนั ไปเอง
เจาคุณปจจนึกฯ ยกหลังมือขวาขึน้ เช็ดนํา้ ตา แลวพาตัวเดินออกไปจากหองรับประทานอาหาร
ทามกลางเสียงหัวเราะอยางครื้นเครงของคณะพรรคสี่สหายกับลูกชายและเจาแหว
เมื่อทุกคนมีสภาพ
เหมือนบากัญชามีอารมณขันทุกสิ่งทุกอยางก็กลายเปนเรื่องขบขันไปหมด แมกระทั่งนิกรยกแกวนํ้าแข็ง
ขึ้นดื่ม พอแลเห็นกอนนํา้ แข็งในแกวเคลือ่ นไหวไดเขาก็หวั เราะจนตัวโกง
"เราไปเที่ยวเมืองลาวคนลาวเขาเรียกนํ้าแข็งวานํ้ากอน" นิกรพูดพลางหัวเราะพลาง "พวกเราเรียก
นํ้าแข็ง อันทีจ่ ริงลาวเขาเรียกนํา้ กอนก็เขาทีดี"
นพหัวเราะกาก
"ยาสูบเขาเรียกวายาดูด สถานผดุงครรภเขาเรียกวาโรงทําลูก รถชนกันเขาวารถมันตํากัน ฮะ ฮะ
เอิ๊ก"
พนัสโมโหตัวเองที่เขาหัวเราะมากเกินไปจึงรองขึ้นดังๆ
"ไมขนั โวย"
เสี่ยตี๋มองดูพนัส แลวพูดพลางหัวเราะพลาง
"ไมขันมึงหัวเราะทําไม"
"ก็หัวเราะทั้ง ๆ ที่ไมขันแหละโวย โอย ..... กูตายแน เกิดมาจากทองพอทองแมไมเคยหัวเราะมาก
เหมือนวันนี้เลย ฮะ ฮะ"

ลูกชายของนิกรลุกขึน้ เดินหัวเราะออกไปจากหองรับประทานอาหาร ตอนนีท้ กุ คนตางมองดู
หนากัน พอสบตากันตางก็หัวเราะแมกระทั่งเจาแหวก็หัวเราะลงลูกคอเอิ้กอากอยางไรก็ตามผูที่ขบขันที่
สุดก็คือพบกับศาสตราจารยดิเรก ทั้งสองคงจะกินแกงไกใสกัญชาเขาไปมากกวาคนอื่น
นพหายออกไปจากหองรับประทานอาหารเกือบ ๕ นาทีก็กลับเขามาในหองพรอมดวยหัวลาน
จําลองซึ่งทําดวยกระดาษทาสีดําแดวรวม ๑๐ หัว ทุกคนหัวเราะครืนเมือ่ แลเห็นนพหอบหัวลานจําลอง
เขามา
"แจกใหทว่ั โวยไอนพ สวมหัวลานเขาทุกคนแลวขึ้นไปหาคุณพอ ชวยกันยั่วใหทานหายโกรธ
ตอไปทานจะไดเลิกใจนอยตามแบบคนหัวลาน ความจริงไมมีอะไรที่จะนาโกรธเคืองเลย คนหัวลานที่ลอ
ไมโกรธมีถมเถไป ฮะ ฮะ"
ร.อ. นพแจกหัวลานกระดาษใหคณะพรรคสี่สหายและเพื่อนเกลอของเขาคนละอัน เมื่อทุกคน
สวมหัวลานจําลองเรียบรอย และมองดูหนากันเสียงหัวเราะก็ดังขึ้นลั่นหองโถง นพสงหัวลานจําลองให
เจาแหวเปนคนสุดทายแลวพูดพลางหัวเราะพลาง
"สวมหัวเขาอายแหว"
เจาแหวสั่นศีรษะ
"รับประทานอยาเลยครับ ผมเปนแตเพียงขี้ขาผมไมกลาลอเลียนทานถึงขนาดนี้หรอกครับ ดีไมดี
ทานเอาปนลูกซองสองผม ผมก็นั่งแคะลูกปนอวมไปเทานั้น" เจาแหวพูดพลางหัวเราะรวน
ร.อ. นพยกหัวลานจําลองสวมศีรษะเจาแหวทันที
"ใสไว ถาถอดออกโดนเตะนะจะบอกให" นพพูดเสียงหัวเราะแลวเอาหัวลานจําลองอีกอันหนึง่
สวมศีรษะเขา
บัดนี้สี่สหายกับลูกชายของเขา และเจาแหวกลายสภาพเปนคนหัวลานไปแลว ทุกคนตางลุกขึ้น
ยืนแลวนิกรก็รองขึ้นดัง ๆ
"คุณพอคงขึ้นไปอยูขางบนเพราะยัวะอายพลกับอายหมอ ตามขึ้นไปกระเซาทานดีกวา ฮะ ฮะ
กองทัพหัวลานเคลือ่ นขบวนไดโหกอ นโวยพวกเรา"
แลวนิกรก็โหเสียงลั่น ซึง่ ทุกคนพรอมใจกันรองฮิว้ รับเสียงโห
"โห....ฮีโ้ ห.........โหโห..........โอโฮ....."

"ฮิว้ "
พอโหครบสามลา พนัส นพ สมนึก และดํารงก็บรรเลงเพลง "กราวนอก" อยางสนุกสนาน
ดวยฤทธิ์กัญชานั่นเอง นพรําปอไปมา เขาถือหัวลานจําลองไวอกี อันหนึง่ ตัง้ ใจจะเอาไปใหเจาคุณปจจนึกฯ
นิกรแลเห็นลูกชายรําเขาก็รําบาง ทั้งพอลูกรําคลาย ๆ หัวโตงานบวชนาค และแลวนิกรก็รองเพลง
"กราวนอก" ดวยกลอนสดทีเ่ ขาแตงขึน้

โยธาถวนทั่วลวนหัวลาน
แตกลาหาญชาญชัยไมยนยอ
ไมมชี า งมาขีอ่ ยารีรอ
เคลือ่ นพลเถิดหนอพวกเราเอย
กองทัพหัวลานทั้ง ๙ คนทัง้ เจาแหวตางพากัน เคลือ่ นพลออกไปจากหองรับประทานอาหารทาง
หองโถง และบุกขึ้นบันไดไปชั้นบน ความครึกครืน้ รืน่ เริงเกิดขึน้ ดวยอํานาจกัญชา พล กับ ศาสตราจารย
ดิเรกหัวเราะรวนตลอดเวลา
เมื่อเขามาในหองนอนของเจาคุณปจจนึกฯ ทุกคนก็แลเห็นทานเจาคุณยืนอยูหนากระจกแตงตัว
ทานสวมกางเกงขายาวสีเทาตัวใหมเอี่ยม เสื้อเชิ้ทแขนยาวสีขาวคณะพรรคสี่สหายกับลูกชายรองรําทํา
เพลงบุกเขามาในหอง แตเจาคุณปจจนึกฯ ไมยอมใหความสนใจกับใคร
ร.อ. นพถือหัวลานจําลองเดินเขาไปหยุดยืนขางเจาคุณปจจนึกฯ และสงหัวลานกระดาษใหทาน
"เพื่อความครึกครื้นในหมูคณะคุณตาใสหัวลานจําลองเสียหนอยเถอะครับ จะไดหวั ลานเหมือน
พวกเรา"
เจาคุณปจจนึกฯ ทําปากจูแลวตวาดลั่น
"หัวกูลานอยูแลวไมตองใสโวย"
"คุณตาแตงตัวจะไปไหนครับ" นพถามพลางหัวเราะพลาง
"เสือกมาถามทําไม ฉันจะไปไหนก็ชางไมใชเรื่องของแก" พูดจบทานเจาคุณก็เดินมาทีเ่ ตียงนอน
ของทาน กมลงหยิบซองธนบัตรกับสมุดเช็ค ปนพก ขึน้ มาใสกระเปาแลวพาตัวเดินออกไปจากหองนอน
แตเสี่ยหงวนยืนขวางประตูหองไว
"อยางนอยคุณอาก็ตองบอกเลาเกาสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ ใหพวกเรารูบางวาคุณอาจะไป
ไหน"
"เรื่องของกู" ทานเจาคุณพูดอยางเดือดดาล
อาเสี่ยขมวดคิ้วยนหันหนามาถามนิกร
"กูแปลวาอะไรวะ"
นิกรหัวเราะกาก
"ภาษาไทยเดิมเหมือนอยางศิลาจารึกยังไงละ นิยมใชกันในยุคสุโขทัยเปนราชธานี เดี๋ยวนี้ก็ยังไม
เลิกใชแตใชตอนทีผ่ พู ดู โมโหหรือยัวะเต็มที"่
เจาคุณปจจนึกฯ พูดตัดบท
"หลีกไปอายหงวน ตอไปนี้ฉันกับพวกแกขาดกันแลว ฉันจะไปอยูที่อื่น หลีกไปไดยินไหม"
อาเสี่ยหัวเราะลั่น

"ถาผมไมหลีกทางให จะมีอะไรเกิดขึน้ ครับ กรุณาบอกใหขนุ ชางทราบหนอยเถอะครับ"
ทานเจาคุณขบกรามกรอด ลวงกระเปากางเกงขางขวาหยิบปนพกรีวอลเวอร ๙ มม. ออกมาจอง
หมายหนาอกกิมหงวน
"ถาไมหลีกฉันยิงแก"
เสี่ยหงวนยิ้มให
"เรื่องนิดหนอยเทานี้พูดกันดี ๆ ก็ไดนค่ี รับ ไมนาจะตองใชปนผาหนาไมมาขูกัน แตวา ....คุณอา
จะไปไหนละครับ ฮะ ฮะ"
"ไปไหนก็ชางกู"
อาเสี่ยหัวเราะงอหาย
"กูอีกแลว ภาษาไทยเดิมแบบนี้เขาเลิกใชกันแลวนะครับ ฮะ ฮะ อยาไปเลยนะครับอยูบานให
พวกผมกระเซาคุณอาเลนดีกวา"
ทานเจาคุณเคนหัวเราะ
"ถานับหนึ่งสองสาม แกไมหลีกทางใหฉันแกไปนรก หนึง่ ....สอง...."
เสี่ยหงวน รีบหลบไปพนชองประตูทนั ที เขายืนหัวเราะงอไปงอมาอยูข า งเจาหนุม รูปหลอทัง้ สีค่ น
เจาคุณปจจนึกฯ มองดู พนัส นพ สมนึก และดํารงดวยความรักระคนแคน พอสบตากับทานสี่สหายหนุม
ก็คอย ๆ ยกมือขึ้นจับหัวลานจําลองถอดออกโยนทิ้งไป
"ถาคุณยาแกกลับมาจากหัวหิน แกเรียนทานดวยนะพนัสวา ปูไปอยูที่อื่นแลวตาจะสงขาวให
ทานทราบ ตาจะกลับมาอยูบาน "พัชราภรณ" อีกก็ตอเมื่อพอของพวกแกทั้งสี่คนมีอันเปนตายไปหมด
แลวหนารอนอยางนีอ้ หิวาตคงจะมาเอาอายพล กับอายหมอไปกอน แลวไมชาอายหงวนกับอายกรก็คงจะ
ตามไปพบกันที่เมืองนรก"
กอนที่ใครจะพูดอะไร เจาคุณปจจนึกฯ ก็พาตัวเดินออกไปจากหองนอนของทาน ตอนนีท้ กุ คนยัง
ไมคิดอะไรเพราะอารมณขันจากฤทธิ์กัญชายังมีอยู คณะพรรคสี่สหายกับลูกชายของเขาและเจาแหว ตาง
หัวเราะกันอยางครื้นเครง นิกรวิง่ ออกไปนอกหองรองตะโกนกระเซาพอตาของเขา
"หัวลานใจนอย ฮะ ฮะ"
ทานเจาคุณหมุนตัวกลับยกปนพกขึ้นเล็งยิงมาที่นิกรนัดหนึ่ง เสียงกระสุน ๙ มม. ระเบิดลั่น
แทนที่จะตกใจหรือหลบหลีกนิกรกลับยืนหัวเราะงอไปงอมา
"ยิงใหถูกซีครับคุณพอ"
ทานเจาคุณขบกรามกรอด
"ยิงถูกกูก็ติดคุกนะซีโวย" แลวทานก็หมุนตัวกลับ เดินกระฟดกระเฟยดลงบันได ไปชั้นลางอยาง
เดือดดาล
คนใชและสาวใชหลายคน แลเห็นเจาคุณปจจนึกฯ ขับรถโอลสโมบิลเกงออกไปจากบาน
"พัชราภรณ" ตามลําพัง

ในราว ๑๕.๐๐ น. กัญชาก็หมดฤทธิ์
คณะพรรคสี่สหาย กับลูกชายของเขาและเจาแหว ตางรูส กึ ออนเพลียไปตามกันเนือ่ งจากหัวเราะ
มากเกินไปนั่นเอง ทุกคนนอกจากเจาแหวตองนอนหลับพักผอนเกือบ ๑ ชั่วโมง
ตอนพลบคํ่าวันนั้นเอง สี่สหายก็ลงมาพบกันที่หองโถงชั้นลาง ซึง่ ตามเวลาทีก่ ลาวนี้ พนัส นพ
สมนึก และศาสตราจารยดาํ รงคงพักผอนอยูท ต่ี กึ ใหม
นายพลดิเรก กับ พล.ต. พล มีสหี นาหมนหมองและเครงขรึมผิดปรกติ สวนนิกร กับ เสี่ยหงวน
คงพูดคุยกันอยางสนุกสนาน แปลกใจทีก่ ญ
ั ชามีคณ
ุ ภาพทําใหเกิดอารมณขนั เสนตืน้ หัวเราะกันจนทอง
คัดทองแข็ง
ศาสตราจารยดิเรกมองดูนาฬิกาเรือนใหญที่ผนังตึก แลวเขาก็กลาวกับพลวา
"กันเสียใจมากพล ฤทธิก์ ญ
ั ชาทําใหกนั ลอเลียนคุณพอ โดยที่กันไมตั้งใจจะทําเชนนั้น"
"กันก็เหมือนกันโวย กันลวงเกินคุณอาเพราะอํานาจของแกงไกใสกัญชา คุณอาคงจะโกรธกัน
มาก ปานนี้แลวทานยังไมกลับบาน ถาทานหนีไปอยูท อ่ี น่ื เราจะทําอยางไร"
นายพลดิเรกยิม้ แหง ๆ
"แตทานไมไดเอาเสื้อผาหรือขาวของอะไรไป"
"ไมสําคัญหรอกหมอ ทานไมใชคนจน ทานเอาสมุดเช็คไปดวย แลวก็ไมใชเช็คของ ธนาคาร
"สีส่ หาย" ทานอาจจะทองเทีย่ วไปตามความพอใจของทานหรือไปซือ้ บานอยูท ไ่ี หนก็ได เรื่องนี้ไมใชเรื่อง
เล็กโวย ถาคุณแมกลับมาจากหัวหินและคุณอายังไมกลับมาบาน พวกเราก็จะตองถูกดาเอากระบุง
โกยไมไหว"
"ออไร ออไร" ศาสตราจารยดเิ รกเห็นพองดวย และหันมาทางนิกรซึ่งกําลังคุยกับเสี่ยหงวน
"กรโวย"
"วายังไง หมอจา"
นายพลดิเรกสะดุงเล็กนอย
"แกลองจับยามหรือนั่งทางในดูซิคุณพอทานจะกลับมาบานไหม"
นิกรนิ่งอึ้งไปสักครู
"กลับนะกลับแน แตไมใชวนั นีห้ รือพรุง นี้"
เสี่ยหงวนพูดโพลงขึ้นทันที
"แกรูไดยังไง"
"อาว" นิกรอุทาน "ดวยวิชาวิปสสนาชั้นสูงของกันนะซี"
พลมองดูนิกรแลวกลาววา
"อยาพูดเปนเลนไปนาอายกร กันกําลังกลุมใจโวย"
นิกรหัวเราะหนาเปนตามเคย

"จะกลุมใจไปทําไมวะ ตอนกันตื่นนอนกันนัง่ ทางในดูแลว คุณพอทานโกรธพวกเรา ตาม
ธรรมดาของคนหัวลานใจนอย ทานจะไปจากเราอยางมาก ๑๐ วัน ทานก็กลับมาเองเพราะทานคิดถึง
หลาน ๆ ของทานและทานตองบริหารกิจการของทาน นอกเหนือจากทีท่ า นเปนหุน สวนกับเรา"
พลวา "วันพุธนี้คุณแมกับพวกเมีย ๆ ของเราก็จะกลับมาจากหัวหินแลว แกรูไ หมวาขณะนีค้ ณ
ุ อา
อยูที่ไหน"
"วา --- กันไมใขภิเภกนี่โวย กันรูแตเพียงวาทานไมไดมีภัยอันตรายอะไร ปลอยทานตามเรือ่ ง
เถอะวะ"
"ปลอยไมได" พลพูดเสียงคอนขางดัง "คุณอาจะตองกลับมาบานกอนวันพุธนี้ แกอยากฟงคุณ
แมดาหรืออยางไร" แลวเขาก็กลาวกับเสี่ยหงวน "ชวยกันคิดบางซีโวย"
กิมหงวนยิ้มเล็กนอย
"ใจเย็น ๆ นาอายพล ทานคงจะกลับมาในคืนนี้"
"ก็ถาเผื่อทานไมกลับละ"
"เราก็ติดตามหาตัวทานซีวะ คุณอาหัวทานลาน อยูหางจากเราตั้งสองสามไมลก็มองเห็น ตาม
ธรรมดาหมวกทานก็ไมชอบใส หัวแดงแจเหมือนลูกมะอึกมองเห็นแตไกล ถาเราอยูใตลมก็ไดกลิ่นเหม็น
ตุ ๆ "
พลอดหัวเราะไมได
"ตอนี้ไปพวกเราเลิกกระเซาทานเสียทีเถอะวะ หรือยังไงอายกร"
นิกรอมยิม้
"รอไวสิ้น พ.ศ. ๒๕๑๐ เสียกอนดีกวา ปหนาเราจะเลิกลอทานอยางเด็ดขาด อันทีจ่ ริงทานทําเปน
ไมรูไมชี้ ไมโกรธเราพวกเราก็คงไมมีใครกระเซาทาน ดูอยางคุณอาจมืน่ เปนตน ใครลอทานวา ลูกมะอึก
หรือนกตะกรุมทานกลับหัวเราะชอบใจ"
พลยอมรับสารภาพกับเพื่อน ๆ วาเขาไมสบายใจและรูสึกเสียใจมาก เทาที่เขายั่วเยากระเซา
เจาคุณปจจนึกฯ อันเนื่องจากฤทธิ์กัญชา เขาตั้งใจวาถาทานเจาคุณกลับมาบานเขาจะกราบขอโทษทาน
ทันที

หนังสือพิมพ "ไทยรัฐ"
ประหลาดและแหวกแนวสักหนอย

ฉบับวันจันทรนน้ั

มีแจงความชิ้นหนึ่งซึ่งคอนขาง

คนหาย
พล อ. พระยาปจจนึกพินาศ สุพาพบุรษุ ในวัยชรา รูปรางอวนเตีย้ พุงพลุย ศีรษะ
ลานเลีย่ นเหมือนลูกมะอึกสุก ๆ ไดหายไปจากบาน "พัชราภรณ" เมือ่ ตอนบายวันเสารท่ี ๑๑
มีนาคมนี้

ทานผูใดพบตัวพระยาปจจนึกฯ หรือทราบทีอ่ ยูข องทาน กรุณาติดตอกับ พ อ.
กิมหงวน ไทยแท ที่บาน "พัชราภรณ" จะสมนาคุณทาน ๕,๐๐๐ บาท
เย็นวันจันทรนน้ั เอง
ขณะทีค่ ณะสี่สหายกับลูกชายของเขานั่งประชุมกันอยูในหองโถง เสียงกริ่งโทรก็ดังกังวานขึ้น
นิกรนั่งอยูบนเกาอี้ใกลกับโตะโทรศัพทจึงลุกขึ้นรับสาย
"ฮัลโหล บาน "พัชราภรณ" ครับ"
"ออ --- นั่นสุนัขนิกรพูดใชไหม"
"คุณพอหรือครับ คุณพออยูท ไ่ี หนครับ พวกเราทุกคนเปนหวงคุณพอมากนึกวา คนรายมัน
ฆาตายเสียแลว"
"ฆามึงนะซี ฉันจะอยูที่ไหนจะเปนตายรายดีอยางไร พวกสุนัขทั้งหลายอยามายุงเกี่ยวกับฉัน
บอกสุนัขที่ชื่อกิมหงวนมาพูดกับฉันหนอยซี สําหรับแกฉันไมมีธุระอะไรพูดดวย"
นิกรกลั้นหัวเราะแทบแย เขาลดหูโทรศัพทลงแลวรองบอกกิมหงวน
"อายหมาหงวน คุณพอจะพูดกับแกโวย"
อาเสี่ยเผนพรวดลุกขึ้นยืน เดินปราดมาทีโ่ ตะโทรศัพทดว ยความตืน่ เตนดีใจ
"ทานพูดมาจากไหนวะอายกร"
"ไมรูซี ถามก็ไมบอก" แลวเขาก็สงหูโทรศัพทใหอาเสี่ย
กิมหงวนยกหูโทรศัพทขึ้นพูด
"ผม .... กิมหงวนพูดอยูนี่แลวครับ คุณอาอยูท ไ่ี หนครับ"
"ชางกู"
"แลวกัน ใชภาษาไทยเดิมกับผมอีกแลว"
"เออซีวะ แกนะมันหมาไมใชคนเสือกไปลงแจงความในหนังสือพิมพทําไมวาฉันหายไปจาก
บาน ลงโฆษณาแบบนี้คนเขาไมรูความจริงเขาก็ตองเขาใจผิดคิดวาฉันคงเสียสติแนนอน ถึงไดเตลิด
เปดเปงไป ฉันกับพวกแกขาดกันแลว ถึงฉันตายแกก็ไมตองมาดูผีฉัน"
เสี่ยหงวนกลั้นหัวเราะแทบแย
"คัวๆ ตานอ อาเจก นิก ๆ หนอย ๆ เราอาหลางกังมายชางคงอึ่ง"
"มึงอยายั่วกูนะ" ทานเจาคุณณพูดโทรศัพทดวยเสียงตะโกน "มึงตองไปถอนแจงความใน
หนังสือพิมพ "ไทยรัฐ" โดยเร็ว"
พลลุกขึ้นเดินเขามาหาเสี่ยหงวนและนิกรซึ่งยืนอยูใกล ๆ กันแลวพลก็แยงหูโทรศัพทมาจาก
อาเสี่ยยกขึ้นพูดกับทานเจาคุณทันที

"คุณอาครับ ผม....พลพูดครับ ผมกับดิเรกขอกราบเทาลุกะโทษเทาที่เราสองคนไดลวงเกินคุณอา
เมื่อตอนกลางวันเพราะฤทธิ์กัญชาทําใหเราสนุกสนานกันเกินขอบเขตขอใหคุณอากลับมาบานเถอะครับ"
"กูไมกลับ"
"โธ --- ยกโทษใหพวกเราสักครัง้ เถอะครับ เจานพเสียใจมากครับที่คุณตาไปจากบาน ดํารงก็
เหมือนกัน เจานพถึงกับบอกวาถาคุณตาไมกลับมาบานมัน จะฆาตัวตาย"
"หา จริง ๆ นะเรอะ"
"จริงครับ ไมเชื่อคุณอาลองถามอายกรดูซิครับ" แลวพลก็สงหูโทรศัพทใหนิกร พยักพเยิดให
นิกรพูดกับทาน
นิกรหัวเราะคิกคัก พูดโทรศัพทกับพอตาของเขา
"ผม ............ ลูกเขยของคุณพอพูดครับ"
"ลูกเขยฉันไมมี แกคือลูกหมาไมใชลูกเขย"
"โถ - คุณพอก็ ....... ถึงผมเปนลูกหมาก็เปนลูกหมาที่นารักนาเอ็นดูของคุณพอนะครับ กลับมา
บานเถอะครับอายนพกับอายดํารงมันวุนวายใหญแลวกลัววาคุณตาจะไมกลับมาบาน"
"ชวยไมได
ฉันจะไปตามทางของฉันและฉันจะไมยอมบอกใหพวกแกรูเปนอันขาดวาฉันอยู
ไหน ฉันสบายใจแลวที่ฉันมาจากพวกแก"
นายพลดิเรกลุกขึ้นวิ่งเหยาะ ๆ เขามาที่โตะโทรศัพทแลวแบมือรับหูโทรศัพทมาจากนิกร
"ฮัลโหล พูดกับผมหนอยซีครับ"
"ไมจําเปน ฉันเกลียดหนาแกรูไหม แมแตเสียงของแกฉันก็ไมอยากไดยิน"
"โอ - ไอ แอ็ม เวอรี่ ซอรี่ ปา"
"แกจะซอรี่ ซออู หรือ ซอดวงก็ชางแก ฉันกับแกขาดกันแลว"
นายพลดิเรกหัวเราะหึ ๆ
"ทานวางหูแลววะ" แลวเขาก็วางหูโทรศัพทลงบนเครือ่ งของมันตามเดิม "ทํายังไงดีโวย ทานไม
ยอมบอกวาทานอยูที่ไหน"
นิกรวา ปลอยทานกอนเถอะวะ ทานอาจจะไปพักอยูกับเพื่อนฝูงของทาน อีกไมกี่วันทานก็จะ
กลับมาเองเพราะทานรักอายนพกับอายรงเปนชีวิตจิตใจอยางไรทานก็ทนคิดถึงไมไหว"
พลพูดเสริมขึ้น
"แตวันพุธนี้คุณแมกับเมีย ๆ ของเราก็จะกลับมาจากหัวหินแลว ถาคุณแมรวู า คุณอาโกรธพวกเรา
ถึงกับหนีไปจากบาน พวกเราจะเดือดรอนนะโวย"
นิกรยิ้มใหพล
"ปญญามีอยูกับตัวกลัวอะไรวะอายพล เอาเถอะกันจะคิดอานแกไขเอง"

ตอนหัวคํ่าคืนวันนัน้ เอง พล.ต.พลไดรบั โทรเลขจากคุณหญิงวาดมีขอ ความวา ทานกับสี่นางจะ
พักอยูที่หัวหินตอไปอีกหนึ่งสัปดาห
โทรเลขฉบับนี้ทําใหคณะสี่สหายโลงใจไปตามกันเพราะมีเวลา
สืบหาตัวเจาคุณปจจนึก ฯ และเชิญใหทานเจาคุณกลับมาบานหรือมิฉะนั้นทานก็กลับมาเอง
เมื่อเจาคุณปจจนึก ฯ หายเงียบไปถึง ๕ วัน พล นิกร กิมหงวน และศาสตราจารยดิเรกก็ชักไม
สบายใจ
ในที่สุดนิกรก็นําขอความไปโฆษณาในหนาหนังสือพิมพ "ไทยรัฐ" อีกครัง้ หนึง่

พระยาปจจนึกพินาศ
กรุณากลับบานดวน ร.อ. นพ การุณวงศ ไมสบายมากมีอาการอยูในระหวางอันตราย
เพอถึง คุณตาตลอดเวลา.
พ.อ. นิกร การุณวงศ

นิกรไดสั่งกําชับสาวใชทุกคนที่มีหนาที่ขึ้นมาทํางานบนตึกใหญและตึกเล็กวา ถาหากวาเจาคุณ
ปจจนึกฯ โทรศัพทมาและใครเปนคนรับสายก็ใหโกหกทานวานพลูกชายของเขาเปนไขหวัดใหญมีอาการ
คอนขางวิตกไมยอมใหนายพลดิเรกหรือหมอคนหนึ่งคนใดรักษาเขา
นอนซมอยูที่บานและเพอถึง
ทานเจาคุณ นิกรสัญญาวาเขาจะใหรางวัล ๑๐๐ บาท แกผทู พ่ี ดู โทรศัพทจากเจาคุณปจจนึก ฯ
และโกหกทานตามที่เขาสั่งนี้
อาหารคํ่ามื้อนั้นเปนไปอยางเงียบเหงาสี่สหายกับลูกชายของเขารวมโตะรับประทานอาหารกันอยู
ในหอง เมือ่ ขาดเจาคุณปจจนึก ฯ ไปคนหนึ่งทุกคนก็รูสึกหงอยเหงาใจอยางไรชอบกล และอดที่จะเปน
หวงทานไมไดเพราะทานหายไป ๕ วันแลว
เจาแหวยืนอยูขางประตูหองรับประทานอาหารคอยปรนนิบัติรับใชเจานายของเขา พอไดยินเสียง
กริ่งโทรศัพทดังขึ้น
เจาแหวก็รบี วิง่ ออกไปจากหองรับประทานอาหารทันทีดว ยความหวังทีจ่ ะไดเงิน
รางวัลจากนิกร ๑๐๐ บาทถาหากวาเจาคุณปจจนึก ฯ โทรศัพทมา
เจาแหวยกหูโทรศัพทขึ้นพูดทันที
"บาน "พัชราภรณ" ครับ"
"อายแหวเรอะ"
เจาแหวดีใจเหลือที่จะกลาว เขาจําเสียงทานเจาคุณไดดี
"ครับผม ผมเองครับ รับประทานทานเจาคุณหรือครับ"
"ใช อายกรมันลงโฆษณาในหนังสือพิมพวาเจานพไมสบายปวยเปนไขหวัดใหญไมยอมใหหมอ
รักษา และเพอถึงฉันนะเปนความจริงหรือเปลา หรือวาอายกรมันโกหกฉันเพื่อใหฉันกลับไปบาน"
เจาแหวบอกตัวเองเงิน ๑๐๐ บาทเปนของเขาแน ๆ
"รับประทานเปนความจริงครับ"
"หา เจานพปวยเรอะ"

"ครับผม รับประทานบนถึงทานตลอดวันเชียวครับ รับประทานอาการนาวิตกครับ ไมยอมรับ
ประทานยาและอาหารคุณหญิงกับคุณผูหญิงก็ยังไมกลับจากหัวหิน แตคุณพลโทรเลขไปเรียนใหทาน
ทราบแลวครับ"
"เจานพเปนไขหวัดใหญ ........"
"ครับผม"
"แกไมไดโกหกฉันนะ"
"โธ - รับประทานผมจะกลากลาวเท็จกับทานเชียวหรือครับ"
"ดีแลว ถายังงั้นฉันจะไปเยี่ยมหลานของฉันเดี๋ยวนี้ แลวดํารงละสบายดีหรือ"
"รับประทานตัง้ แตทา นไปจากบาน คุณดํารงซึมไปครับ บนถึงทานตลอดวันแหละครับ"
"แกอยาบอกอายสี่คนนั่นนะวาฉันจะไปบานภายในครึ่งชั่วโมงนี้เปนอยางชา เลิกกันโวย ฉันเปน
หวงหลานฉันมาก"
เมื่อไดยินเสียงหูโทรศัพททางฝายเจาคุณปจจนึก ฯ ถูกวางเจาแหวก็วางหูโทรศัพทลงบนเครือ่ ง
ของมันตามเดิมแลวเดินยิมกริ่มกลับเขาไปในหองรับแขกดวยความดีใจ
"ใครโทรมาวะ" นิกรถาม
"ทานเจาคุณนะซีครับ รับประทานทานถามผมวาคุณนพปวยจริง ๆ หรือเปลา ผมโกหกทาน
อยางคลองแคลววาคุณนพไมสบายมากไมยอมรับประทานยาและอาหาร ทานเจาคุณบอกวา ทานจะมา
เยี่ยมคุณนพภายในครึ่งชั่วโมงนี้แหละครับ"
"ไดเรื่องแลวโวยนพ
แกจะตองแสดงละครนอกเวทีหลอกคุณตาของแกใหทานเชื่อวาแกไม
สบายจริง ๆ ทานจะไดไมไปไหนกลับมาอยูบานตามเดิม"
"ตกลงครับพอ เรื่องโกหกหลอกลวงคน ใหหลงเชือ่ ผมแน ครับเพราะผมเปนลูกพอ"
นิกรทําหนาชอบกล แลวเงยหนามองดูเจาแหว
"ประเดี๋ยวแกตองทําหนาที่เฝาไขหนอยนะจะไดสมเหตุสมผล ใหอายนพไปนอนปวยอยูที่ตึกเล็ก
สรางบรรยากาศใหแนบเนียนหนอย หาขวดยาตัง้ ไวบนโตะขางเตียงนอน นอกจากนีก้ ค็ วรมีแจกัน
ดอกไมสด ผลไมและอาหารสําหรับคนเจ็บ"
"ครับ รับประทานผมจะจัดการใหเรียบรอย แตวา ....... รางวัล ๑๐๐ บาททีผ่ มรับโทรศัพท"
นิกรแกลงทําโมโหฉุนเฉียว
"เดี๋ยวก็โดนเตะเทานัน้ รับโทรศัพทนดิ เดียวจะเอาตั้งรอยเชียวเรอะ มันจะมากไปอายแหวรูส กึ
วาแกบูชาเงินเปนพระเจาไปแลว"
เจาแหวขมวดคิว้ เขาหากัน
"รับประทานคุณเปนคนพูดเองนะครับวาถาใครรับโทรศัพททท่ี า นเจาคุณโทรมาก็ใหโกหกทานวา
คุณนพไมสบายมาก แลวคุณจะใหรางวัล ๑๐๐ บาท"
นิกรจุป าก

"คําพูดของคนอยางฉันแกเชือ่ ถือแกก็โงเต็มทน"
เสียงหัวเราะดังขึน้ ลัน่ หองรับประทานอาหาร เจาแหวเดินบนพึมพําไปนั่งบนมากลมตัวหนึ่ง ทาง
ที่พักอาหารซึ่งอยูใกลกับประตูดานเฉลียงหลังตึก
ในชั่วโมงเดียวกันนั้นเองเจาคุณปจจนึก ฯ ก็มาถึงบาน "พัชราภรณ" โดยรถโอลสโมบิลเกง
คันงามของทาน ความจริงทานไมไดหลบหนีไปไหน
ทานพักอยูท บ่ี า นเพือ่ นสนิทของทานคนหนึง่ ที่
ทุงมหาเมฆ
เจาคุณปจจนึก ฯ บังคับรถใหหยุดนิง่ ทีห่ นาตึกใหญ พอทานกาวลงจากรถ คณะพรรคสีส่ หายก็
พากันออกมาจากหองโถงอยางรอนรน ทุกคนตางกระพุม มือไหวทา นอยางนอบนอม ทานเจาคุณเดินขึน้
มาบนตึกดวยสีหนาเครงเครียด
"เจานพเปนยังไง" ทานกลาวถามนายพลดิเรกอยางเปนงานเปนการ
ศาสตราจารยดเิ รกแกลงถอนหายใจเบา ๆ
"อาการเขาคัน่ โคมาแลวครับ"
เจาคุณปจจนึก ฯ สะดุง โหยง
"เขาขั้นโคมา ........... โธ - นี่หมายความวาหลานรักของพอจะตองเสียชีวติ หรืออยางไร"
นิกรรองไหโฮเพือ่ ใหสมบทบาท
"นากลัวไมรอดครับคุณพอ เมือ่ ตอนเย็นชักตาตัง้ อาปากปะหงับ ๆ เสลดหางวัวตีครอก ๆ อา แกสามวันดีสี่วันไขมานานแลวครับ คนแกอายุ ๗๐ กวาแลวก็เจ็บออดแอดอยางนี"้
ทานเจาคุณลืมตาโพลง
"แกพูดถึงใครวะอายกร"
"ลุงฉิมผัวปาพลอยหลังบานเรายังไงละครับ"
เจาคุณปจจนึก ฯ กลืนนํา้ ลายเอือ๊ ก
"คนอื่นไมเกี่ยวโวย ฉันถามถึงอาการปวยของเจานพหลานชายของฉัน"
"ออ ผมนึกวาคุณพอถามถึงลุงฉิมเชิญครับ ไปทีต่ กึ เล็กเถอะครับ อายนพะนอนรอความตาย
อยูในหองนอน เมือ่ กีน้ ผ้ี มไดยนิ เสียงนกแสกรอง มันบินวนเวียนไปมารอบบานเราเขาใจวาอายนพ
คงไมรอดแน"
ทานเจาคุณชักฉิว
"แกนะซีตาย" แลวทานก็หนั มามองดูหนาพลอยางเคือง ๆ "คุณหญิงกับพวกเมีย ๆ ของพวกแก
ยังไมกลับจากหัวหินอีกเรอะ"
พลยิ้มเจื่อน ๆ
"ยังครับคุณแมโทรเลขมาบอกวาจะอยูห วั หินอีก ๗ วัน อา - คุณอากลับมาอยูบ า นเราเถอะ
นะครับ พวกผมจะไดอบอุนใจ"

เสี่ยหงวนพูดเสริมขึ้นเบา ๆ
"บานไมมีผูใหญกข็ าดความอบอุน เหมือนกับตํานํา้ พริกไมใสแมงดา"
เจาคุณปจจนึก ฯ ทําตาปริบ ๆ คอย ๆ หันหนามามองดูหนาอาเสีย่
"แลวมะอึกตองใสดว ยไหม"
"ไมเกี่ยวครับ" อาเสีย่ พูดแบบหนาตาย "พวกผมจุดธูปจุดเทียนสาบานกับพระแลววาเราจะไม
ยั่วเยากระเซาปอดคุณอาอีก"
"ใหมนั แนเถอะวะ"
นายพลดิเรกพูดเสริมขึ้น
"แนครับคุณพอ คุณพอหายไปหาวันพวกเรากลุม ใจแทบเปนบา โดยเฉพาะอายกรถึงกับไม
ยอมกินขาว"
นิกรยิม้ ใหพอ ตาของเขา
"จริงครับใหผมดิ้นตายซีเอา ตัง้ แตคณ
ุ พอไปจากบานผมไมไดรบั ประทานขาวเลย"
"ใช แกกินกวยเตีย๋ ว หรือขนมปงแทนขาวใชไหมละ"
สี่สหายแกลงหัวเราะขึ้นพรอม ๆ กันเหมือนกับวา ทีท่ า นเจาคุณพูดดักคอนิกรนัน้ ขบขันทีส่ ดุ
เจาคุณปจจนึกฯ เดินนําหนาพาคณะพรรคสีส่ หายเขาไปในหองโถง และออกไปทางหลังตึก แตนกิ รยัง
ไมยอมออกจากหองโถง เขาวิง่ ปราดมาทีโ่ ตะโทรศัพทยกหูโทรศัพทเครือ่ งภายในขึน้ หมุนเลขหมายตอ
ตรงไปที่หองนอน ของเจาหนุม รูปหลอทัง้ สีค่ น ปรากฎวาเจาแหวเปนคนรับสาย
"รับประทานผมพูดครับ"
"เตรียมพรอมโวย คุณพอกลับมาบานแลวและกําลังมาทีต่ กึ เล็ก บอกอายนพใหแสดงบทบาท
เปนคนเจ็บ เลิกกันนะ"
ตึกเล็กหรือตึกใหมสงบเงียบ
เมื่อเจาคุณปจนึกฯ พาพลกิมหงวนและนายพลดิเรกเดินเขามาในหองทุกคน ก็แลเห็นพนัส
สมนึก และศาสตราจารยดาํ รงนัง่ รวมกันอยูบ นเตียงนอนเตียงแรก ซึ่งเปนเตียงนอนของพนัส สวนนพ
นอนนิ่งเฉยอยูบนเตียงนอนเตียงทีส่ อง รางของเขามีผาหมสีฟา คลุมตัง้ แตศรี ษะจรดปลายเทา นิกร
คอย ๆ ยองเขามาในหองดวยใบหนายิม้ แยมแจมใส
เจาแหวนั่งพับเพียบรองไหกระซิก ๆ อยูข า งประตูหอ ง พลดีดลูกไขวเฉียดคางเจาแหวไปอยาง
หวุดหวิด
"อยาพึ่งรองโวย ใหอา ยนพมันตายเสียกอน"
เจาคุณปจจนึกฯ หนาซีดเผือดเต็มไปดวยความหวงใย หลานชายสุดทีร่ กั ของทาน ทานกลาว
ถามพนัสทันที
"ทําไมปลอยใหนพเอาผาหมคลุมหัวตลอดตีนอยางนีม้ องดูคลาย ๆ คนตาย"

พนัสวา "มันหนาวครับ พวกเราไมใหมันคลุมโปงมันก็ไมเชื่อ"
ทานเจาคุณหันมาทางดิเรก
"แกไดใหการรักษาอะไรไปบางหรือยัง"
"นพมันไมยอมใหผมตรวจรักษาครับมันวาผมจะรักษาใหมัน ก็ตอ งใหคณ
ุ ตากลับมาอยูบ า น
เสียกอน"
เจาคุณปจจนึกฯ ทําตาแดง ๆ เหมือนกับจะรองไห ทานเดินไปนัง่ ทีเ่ ตียงนอนที่ ๓ ซึ่งเปน
เตียงนอนของสมนึกแลวทานก็กลาวกับสมนึก
"คอย ๆ ดึงผาหมทีค่ ลุมหัวเจานพออกซิ"
"อยาเลยครับคุณปู มันพึง่ มอยหลับไปเมือ่ สักครูน เ้ี อง"
"แตกไ็ มควรใหมันนอนคลุมโปงอยางนี้ ดึงผาออกเถอะ"
เสี่ยตี๋ถอนหายใจเบา ๆ เขากมตัวลงดึงผาหมทีค่ ลุมศีรษะ ร.อ.นพลงมา ทันใดนัน้ เองสีส่ หายก็
ใจหายวาบไปตามกันเมื่อทุกคนแลเห็นนพแกลงทําเปนนอนหลับ แตศรี ษะของนพสวมหัวลานจําลอง
ไมมีใครกลาหัวเราะ ทานเจาคุณขบกรามกรอดคอย ๆ หันมาทางคณะพรรคสี่สหาย
"หมายความวากระไรวะ"
นิกรรีบพูดกลบเกลือ่ น
"คือยังงี้ครับคุณพอ ตัง้ แตคณ
ุ พอหนีไปจากบาน อายนพไมยอมถอดหัวลานกระดาษออกจาก
ศีรษะเลย มันบอกวาใสหัวลานแลว คอยคลายความคิดถึงคุณตาไปไดบา ง"
เหตุผลของนิกรทําใหเจาคุณปจจนึกฯ หายโกรธและเชือ่ วาเปนความจริง ทานเปลีย่ นสายตามา
ที่ใบหนาของนพซึ่ง ร.อ.นพไดลมื ตาขึน้ พอดี แตแลวก็แกลงทําเปนวาอาการของเขากําลังหนักมาก
"โอย....คุณตาหรือครับ ชวยบอกผมหนอยครับ คนที่กําลังจะสิ้นใจตายเขาเรียกพระอรหังใช
ไหมครับ"
ทานเจาคุณนํา้ ตาคลอ
"เจายังไมตายหรอกลูก ถาตายพอของเจาก็ตอ งตายกอน"
นพแกลงทําเปนรองคราง ออกมาอีกครัง้ หนึง่ แลวลุกขึน้ นัง่ ยิม้ ใหเจาคุณปจจนึกฯ
"ผมเห็นหนาคุณตาผมคอยยังชัว่ แลวครับ" พูดจบเขาก็ถอดหัวลานจําลองออกจากศีรษะสงให
เจาคุณปจจนึกฯ "ผมฝากหัวลานของผมไวดว ยครับ ใสมาหลายวันแลวรําคาญเต็มทน"
ทานเจาคุณ พิจารณาหัวลานจําลองอันนัน้ แลวถามวา
"แกไปเอามาจากไหน"
"พอเขาซื้อมาจากงานภูเขาทองปกอนนี้ครับ ผมจําไดวาพอกวานซื้อมา ๑๐ อัน"

เจาคุณปจจนึกฯ หันขวับมาทางสีส่ หาย พล นิกร กิมหงวน และศาสตราจารยดเิ รก ตางพากัน
เดินยิ้มกริ่มออกไปจากหองนั้น เจาแหวรีบลุกขึน้ ตามไปดวยพอออกมาพนหองทุกคน ก็หวั เราะกันอยาง
ครื้นเครง
"ไปเถอะโวย" พลพูดพลางหัวเราะพลาง "ปลอยใหทา นคุยกับลูก ๆ ของเราเถอะ เขาใจวาทาน
คงจะไมไปไหนอีกแลวโลงใจไปที ประเดีย๋ วทานกลับไปทีต่ กึ ใหญกนั จะกราบขอขมาทาน"
นายพลดิเรกเห็นพองดวย
"ออไร ไอดวย" แลวเขาก็หนั มาพูดกับเจาแหว "เขาไปอยูใ นหองซีออกมาทําไม"
"รับประทานไมเอาละครับ ผมอดหัวเราะไมได ถาเผลอหัวเราะขึน้ รับประทานผมก็ถกู เจาคุณ
กระทืบผมเทานั้น"
สีส่ หายพากันกลับไปทีต่ กึ ใหญ และเจาแหวติดตามไปดวย

- จบ -

