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"ปอนเตี๊ยก"!
สีไขไกใหมเอีย่ มคันหนึง่ คลานเขามาในบาน "พัชราภรณ" อยางแชมชาผูท แ่ี ตง
สากลชุดสีขาวนัง่ อยูต อนหลังรถตามลําพังลักษณะทาทางบอกวาเปนชาวจีนและเปนอาเสีย่ ถูกละ เขาคือ นางเพง
อัน นักธุรกิจชัน้ เยีย่ ม มีอทิ ธิพลในวงการคา และมเงินไมยง่ิ หยอนกวาเสีย่ กิมหงวนของเราเทาใดนักอาเสีย่ เพงอัน
เปนเพื่อนเกลอของกิมหงวนนั่นเอง! กงตอกงเปนเพื่อนกันเตี่ยกับเตี่ยก็เปนเพื่อนกัน! ตกมาถึงชัน้ ลูกก็เปน
เพือ่ นกันอีกเสีย่ หงวนกับเสีย่ เพงอันมีการติดตอกันในทางการคาเสมอ!
ปอนเตี๊ยกคันงามแลนมาหยุดหนาตึกใหญ ในเวลาเดียวกันเจาแหวเดินออกมาตอนรับ โดยเขาใจวาเปน
!
แขกของทานเจาคุณหรือคุณหญิงประสิทธิ์ฯ แตแลวเจาแหวก็ทาํ หนาตืน่ ๆ ! เพราะเขาไมเคยเห็นอาเสีย่ หนุม ผูน ้ี
มาแตกอ นเลย!
เศรษฐีใหญแหงสําเพ็ง กาวลงมาจากตอนหลังรถดวยการสํารวจกิรยิ ามารยาท!
!
"รับประทานคุณตองการพบใครขอรับ"!
!
นายเพงอันยิ้มแบบเศรษฐี คือทําหนาตูมๆ อยูแ ลวกระดกมุมปากขางขวาขึน้ !
!
"เสี่ยหงวนอยูไหม""!
!
เจาแหวขมวดคิ้วยน!
!
"อาเสี่ยหรือครับ รับประทานเมื่อเชานี้อยูนี่ครับ"!
!
เสี่ยเพงอันหยุดยิ้มทันที!
!
"ไมใช ฉันหมายถึงเวลานี"้ !
!
"ออ รับประทานอยูค รับ กําลังรับประทานสวมอยูขา งบน"!
!
นายเพงอันสะดุง เฮือก!
!
"เดี๋ยว ๆ ๆ แกวายังไงนะ เจาหงวนกําลังรับประทานสวม....ไมมีอะไรทีเ่ ขาควรจะกินอีกแลวหรือ"!
!
เจาแหวหัวเราะ!
!
"รับประทาน ผมพูดคําวารับประทานจนติดปากเสียแลวละครับ อาเสีย่ กําลังสวมครับ ไมใชกาํ ลัง
!
รับประทานสวม"!
แขกของกิมหงวนถอนหายใจโลงอก! เจาแหวพาขึ้นบันไดตึกเขาไปในหองรับแขกอันหรูหรา! ของ
!
บาน"พัชราภรณ" แลวเชิญใหนายเพงอันนัง่ ทีเ่ กาอีน้ วมตัวหนึง่ !
"ประทานโทษ รับประทานคุณคือใครครับ ผมจะไดไปเรียนอาเสี่ยไดถูกตอง"!
!
นายเพงอันยิม้ เล็กนอย!
!
"ฉัน.....นายเพงอัน แซหวอง ฉันเปนเพือ่ นกับเสีย่ หงวน ไปบอกเขาเถอะวาฉันมาเยี่ยม และอยากจะมา
!
ปรึกษาหารืออะไรดวย"!
เจาแหวยิม้ กะเรีย่ กะราด ถูมือทั้งสองขางไปมา!
!
"รับประทานไมมีการทิปเปนสินน้ําใจบางเลยหรือครับ"!
!
เศรษฐีหนุมหัวเราะกาก!
!

"ออ ไดซนี อ งชาย" พูดจบเขาก็ลว งกระเปาใน เสือ้ สากลหยิบซองหนังจระเขออกมาเปดออก สง
ธนบัตรใบละรอยบาทใหเจาแหว ๑ ฉบับ "เอา..อัว๊ ใหลอ้ื สําคัญจริงนะ ทวงคาทิปราวกับวาที่นเี่ ปนอเมริกา"!
เจาแหวยกมือไหว รับธนบัตรมาถือแลวหัวเราะ!
!
"รับประทานผมไปเปนบอยอยูท อี่ เมริกาจนนิสัยเสียครับ งา....รับประทานรอสักครูน ะครับ อยางชาไม
!
เกิน ๕ ชัว่ โมง อาเสี่ยคงลงมาพบคุณ"!
"๕ ชัว่ โมง" เขาคราง!
!
เจาแหวสะดุง!
!
"รับประทาน ๕ นาทีครับ ผมพูดผิดไป กรุณารอประเดีย๋ วนะครับ"!
!
แลวเจาแหวก็พาตัวเดินออกไปจากหอง เสีย่ เพงอันใชเวลาทีน่ ง่ั รอคอยชมเครือ่ งตกแตงภายใน
!
หองรับแขกของบาน "พัชราภรณ" ดวยความสนใจยิ่ง เขาเพิ่งเคยมาบานนี้เปนครั้งแรก แตเขารูจ กั นวลลออดี นาย
เพงอันไปมาหาสูก มิ หงวนทีห่ า ง "ศิรลิ ยั ซพานิช" บอยๆ!
อีกสักครูอ าเสีย่ กิมหงวนก็เดินนําหนาพา พล นิกร และดร.ดิเรก เขามาในหองรับแขกเสี่ยหงวนทราบ
!
จากเจาแหวแลววา นายเพงอันมาหาก็พาเพือ่ นเกลอของเขามารูจ กั !
พอเห็นหนาเพื่อนลูกจีนดวยกัน เสี่ยหงวนก็รองทักทางเปนภาษาจีนปราดเขามาหา เสี่ยเพงอันรีบลุกขึ้น
จับมือกิมหงวนเขยา ตางฝายตางพูดคุยกันดวยภาษาจีนแตจิ๋วเสียงลั่นหองรับแขก!
ดร.ดิเรกทําทาเหมือนปวดศีรษะ!
!
"เฮ...ยู สปค ไทยดีกวา"!
!
กิมหงวนหัวเราะ ยกมือตบบาเพื่อนเกลอของเขา!
!
"ไมไดพบกันเดือนกวาแลวโวย เพงอัน ไดขา ววาแกแอบไปมีเมียเด็กๆ ไวทางบางกะปไมใชหรอ""!
!
นายเพงอันอมยิม้ !
!
"ถูกละ เปนธรรมดาเพื่อน คนทีม่ ีเงินก็ก็ตองมีเมียหลายๆ คน คุณนวลละ แกยังคงกลัวเมียเหมือนเคย
!
ซิ"!
"อะไรได เมือ่ เชาเตะเสียหัวตําฝาเลย"!
!
"แกเตะคุณนวลนะเรอะ"!
!
"เปลา นวลเขาเตะกัน แฮะ แฮะ วาจะไมกลัวมันก็อดกลัวไมได นวลไมอยูห รอก ไปบางปูตงั้ แตเที่ยง
!
วันอาทิตยละกอ เขามักจะไปเทีย่ วบางปูกับเพื่อนๆ เสมอนัง่ ซีโวย เฮย.... อายแหว"!
เจาแหวปราดเขามาหา!
!
"รับประทานวิสกีโ้ ซดา...#$!
!
!
$เออดีมาก รูใจขา เร็ว ไปเอามาตอนรับเพื่อนขา ขอกับแกลมสัก ๒%๓ จาน บอกคุณประภาใหชวยจัดให
หนอยซีนะ$!
นิกรยกมือตบหลังกิมหงวนเบาๆ เมือ่ เจาแหวเดินออกไปจากหอง!
!
 านแลว$!
!
$นีแ่ นะนําเสียทีซี ยืนเปรีย้ วปากอยูน
กิมหงวนนึกขึน้ ได ก็กลาวแนะนําเพือ่ นเกลอทัง้ ๓ !
!
"เฮย พวกเราโวย กันขอแนะนําใหรูจักกับอาเสี่ยเพงอันเพื่อนของกัน นี่แหละเจาของหาง "เพงพานิช"
!
ละแลวก็เปนนายกสมาคมหยิบหวยแหงประเทศไทย" แลวกิมหงวนก็หนั มาทางเสีย่ เพงอัน "อาย ๓ คนนี่ลวนแต
เพือ่ นรักของงกัน ซึ่งกันรักใครเอ็นดูเหมือนกับลูก คนนี้ พล พัชราภรณ เจาของบานนี้ นัน่ นิกร การุณวงศ แลวก็
!

อายเบือ้ กสวมแวนสายตาสัน้ คนนีค้ อื ดอกเตอรดิเรก ณรงคฤทธิ์ นายแพทยและนักวิทยาศาสตรชน้ั เยีย่ มทีส่ าํ เร็จ
การศึกษามาจากประเทศอังกฤษ"!
ตางฝายตางทักทายกันเปนอยางดี เสีย่ เพงอันวาเขาเคยไดยนิ กิมหงวนพูดถึง ๓ สหายบอยๆ!
!
ทุกคนนัง่ ลงบนเกาอีน้ วม คณะ ๔ สหายสนทนากับเสี่ยเพงอันอยางกันเอง ตอจากนัน้ เจาแหวก็ยกถาดใส
!
ขวดวิสกีโ้ ซดาแชเย็นและถวยแกวเขามาในหองพล พัชราภรณจดั แจงผสมวิสกีท้ นั ที สัง่ เจาแหวใหรบี ไปเอา
กับแกลมมา!
นายกของสมาคมหยิบหวยเริ่มจุดประสงคของเขาที่มาหาเสี่ยหงวน!
!
"เทาทีก่ นั มาหาแก ก็เพื่อจะขอรองแกใหรวมมือกับกันเพื่อหาเงินรายไดบํารุงกองทัพไทยทั้ง ๓ ทัพ"!
!
อาเสีย่ พยักหนา!
!
"ไดซเี พือ่ น เรือ่ งการกุศลละกอกันไมเคยปฏิเสธเลยแกจะเอายังไงวามา"!
!
นายเพงอันยกมือไหวพลแลวเอือ้ มมือรับวิสกี้!
!
"เรื่องมันเปนยังงี้ กันจะเลาใหแกฟง กรรมการของสมาคมหยิบหวยไดประชุมกันและมีความเห็น
!
สอดคลองตองกันวา พวกเราชาวจีนทัง้ หลายทีเ่ ขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระมหากษัตริยแหงประเทศไทย
ตางไดรับความรมเย็นเปนสุขเปนอยางดี สมควรที่เราจะแสดงกตเวทีตอคนไทยผูเปนเจาของประเทศ"!
นิกรพูดเสริมขึ้นทันที!
!
"แหม....อาเสีย่ พูดยังงีช้ น่ื ใจผมเหลือเกิน ชาติจนี ชาติไทยไมใชอน่ื ไกลพีน่ อ งกันนะครับ ถึงแมเราจะมี
!
การเลียพะกันบางเราก็ทะเลาะกันฉันทนอ งพี"่ !
เสีย่ เพงอันอมยิม้ !
!
"ก็นั่นนะซีครับ สมาคมหยิบหวยจึงลงมติจัดหาเงินบํารุงกองทัพไทย ซึ่งเปนรั้วของประเทศใหมั่นคง
!
แข็งแรงยิ่งขึ้น ! เราจะจัดการแขงขันการชกมวยขึน้ เปนพิเศษสมาคมไดคิดการนี้มา ๒ เดือนแลว"!
พลกลาวกับเสีย่ เพงอันอยางสุภาพ!
!
"ความคิดนี้ดีมากทีเ่ ดียวครับ เสีย่ ขณะนีก้ ฬี ามวยกําลังรุง โรจนมคี นนิยมมาก ดูอยางธรรมศาสตรทเี่ ขา
!
จัดมวยขึน้ เถอะครับ เขาสามารถหาเงินบํารุงการกุศลไดนบั แสนทีเดียว"!
เพงอันยกแกวน้ําสีเหลืองขึ้นจิบ!
!
"เราจะเปดการแขงขันการชกมวยพิเศษนีท้ เ่ี วทีสวนสนุกในวันที่ ๑ เดือนหนานี้แหละครับ มีทง้ั มวยปล้าํ
!
มวยไทย และมวยสากล เราไดติดตอนักมวยตางประเทศเรียบรอยแลว นายนรสิงห รูดิน แชมเปย นมวยปล้าํ แหง
ประเทศอินเดียจะปล้ํากับ นายโรบินสัน ครูโซ แชมเปยนมวยปล้ําแหงประเทศอังกฤษ"!
พูดถึงประเทศอินเดีย ดร.ดิเรกก็ลมื ตาโพลง!
!
"ออไร ออไร นรสิงหรูดนิ ผมรูจ ักเขาดี"!
!
เสี่ยเพงอันยิ้มแหง ๆ!
!
"คุณหมอรูจ กั ไดยงั ไงครับ เขาไมเคยมาเมืองไทยเลย"!
!
ดิเรกหัวเราะ!
!
"เสีย่ ยังไมทราบวา ผมเคยไปเที่ยวประเทศอินเดียมาแลว นรสิงหรดู ินเปนคนของทานมหาราชาจันทร
!
กุมารรามซิงก"!
กิมหงวนขัดคอขึ้น!
!
"มาอีกแลว ทานมหาราชามาอีกแลว"!
!

"ก็จริงๆ นี่หวา กันจะเลาใหฟง นรสิงหเปนคนแข็งแรงมาก รูปรางอวนใหญ เขามีกาํ ลังขนาดซิยนิ กุย
หรือแซมซัน่ เลยทีเดียว เปนนักมวยปล้าํ ทีเ่ กงฉกาจทีส่ ดุ คูซอมของเขาคือ ชาง"!
"โอเวอรไปแลวละหมอ" นิกรขัดคอขึ้น!
!
ดร.ดิเรกหันมาทําตาเขียว!
!
"โอเวอรยงั ไงวะ"!
!
นิกรตอบพลางหัวเราะพลาง!
!
"มีอยางหรือวะ ปล้าํ กับชาง"!
!
"ลูกชัางโวย" ดร.ดิเรกตะโกนลัน่ "ไมใชพอ ชางหรือแมชา ง ตัวแคนส้ี งู แคหวั กัน ชางตัวโตๆ ไปปล้ํา
!
กับมันไดเรอะ มันจะไดกระทืบตายหา"!
พลกลาวถามอาเสีย่ เพงอันอยางเปนงานเปนการ!
!
"แลวมวยสากลละครับ"!
!
เสีย่ ใหญแหงยานสําเพ็งอมยิม้ !
!
"สําหรับมวยสากล ผมรับรองวาเปนมวยยอดเยีย่ มทีไ่ มมใี ครจัดไดอยางเรา ยัง ยอนสัน แชมเปยนไลท
!
เวทแหงภาคยุโรปจะชกกับแบตตาลิ่ง กรอก แชมเปยนแหงภาคตะวันออกครับ"!
พลพยักหนาชาๆ!
!
"เพียงคูน ส้ี นามมวยสวนสนุกคงไมพอตอนรับประชาชนคนดูแน"!
!
กิมหงวนถามวา "มวยจีนมีบา งไหม"&!
!
"ไมมี มีแตมวยไทย ๔ คู คูท ี่หนึง่ จําเริญ ทรงกิจรัตน กับ วรกิจ แดนอีสาน"!
ดร.ดิเรกดีดมือแปะ!
!
"ออไร เปนดีแน วรกิจเปนนักมวยทีช่ กดุเดือดทีส่ ดุ สถิติของเขาลวนแตนอคคูตอสูทั้งนั้น จิง้ เหลนไฟ
!
พบ จิ้งจกน้ํา รับรองวาสนามมวยแตกคราวนี"้ !
เพงอันยิม้ นอยยิม้ ใหญ เจาแหวถือถาดใสจานกับแกลม ๓-๔ จานเดินเขามาวางบนโตะ แลวถอยไปนัง่
!
พับเพียบบนพรมปูพนื้ คอยรับใชและถือโอกาสฟงเขาคุยกัน!
เพงอันวา "คู ๒ คู ๓ ก็ไมเลวนะครับ ลวนแต เด็ด ๆ ทั้งนัน้ คอยฟงนะครับ คูท ี่ ๒ ผล พระประแดง
!
กับเวก สมุทรปราการ"!
นิกรจุย ป าก!
!
"เด็ดขาดเลยครับ อาเสีย่ เวกเปนมวยชัน้ เยีย่ มไดกางเกงสามารถมาแลวถึง ๕ ตัว จนไดฉายาวา งูเหายิ้ม
!
สวนครูผลแกก็เสือเฒา เปนนักเลนกลที่ทําใหคนดูปวดหัว เมือ่ กระทิงเปลีย่ วพบกับงูเหายิม้ ใครไมดกู ็ไมใชนักดู
มวยละครับ"!
"แลวคู ๓ ละครับ& พลถามยิม้ ๆ!
!
!
'คู ๓ หรือครับ คุณตองชอบใจอีก ชูชยั พระขรรคชัย กับ กระดังงา เลือด ก.ข.ยังไงละครับ"!
เสี่ยหงวนลืมตาโพลง!
!
"บา แกจัดมวยไดดอี ยางงีเ้ ชียวหรือเพือ่ น"!
!
"แนนอน นักมวยทีก่ ลาวนามมานี้ เซ็นสัญญาเรียบรอยแลว และกันไดจา ยเงินลวงหนาคาฝกซอมไปให
!
แลว"!
เจาแหวอดรนทนไมไดกก็ ลาวถามอาเสีย่ เพงอัน!
!
!

"รับประทานชกที่ไหนครับ"!
พลหันมายกเทาเตะเจาแหวดังวีด๊ เฉียดปลายคาง ไปอยางหวุดหวิด!
!
"ทะลึ่ง ผูด วี า ขีข้ า พลอย ประเดี๋ยวพอ........"!
!
อาเสีย่ เพงอันกลาวกับ ๔ สหายตอไป!
!
"คูท ี่ ๔ ยิ่งแนใหญ สมเดช เดชธนู กับ หลีงวนปา ร.ย.ฝ. ยังไงละครับ"!
!
"เอะ" เสีย่ หงวนรองลัน่ "สมเดชกับหลีงว นปา ตายละวะ สนามพังแน นักดูมวยอยากดูมวยคูน ม้ี านาน
!
แลว เพราะหลีงวนปา มีวธิ กี ารชกคลายคลึงกับสมเดชมากหมัดซายของเขาเจอใครเขาหงิกแดกเลย อือ...แกเกง
มากเพงอันกันรับรองวาตอใหฝนตกจัก้ ๆ คนก็แนน แลวอีกคูหนึ่งละใคร"!
เพงอันยิ้มใหเสี่ยหงวน!
!
"ทางกรรมการของสมาคมลงมติเห็นพองกันใหัเชิญแกขึ้นชกแบบมวยไทยกับใครคนใดคนหนึ่งทีเ่ ปน
!
นักธุรกิจกวางขวางในสังคมเชนเดียวกับแก"!
อาเสี่ยยืดหนาอกขึ้นในทาเบง!
!
"จะใหกันขึ้นชก"!
!
"เออ.....เปนคูมวยบรรดาศักดิ์ ซึ่งเราเราเขาใจวาคงจะเรียกรัองคนดูไดมากทีเดียว เพราะแกเปนมหา
!
เศรษฐีมีคนรูจ ักแตชื่อของแก เมือ่ แกขึน้ ชก ใครๆ ก็อยากเห็นตัวจริงของแก ยิ่งรูปหลอทาทางสมาทอยางแกเขน
นีแ้ ลววันชกคงจะมีสภุ าพสตรีทส่ี วย ๆ ไปเชียรแกนับจํานวนพันทีเดียว"!
ถูกยอเขาเชนนี้ เสีย่ หงวนก็ยม้ิ แกมแทบแตก!
!
"เอา จดลงไปได กันตกลงชกเพือ่ การกุศลโดยไมเอาเงินรางวัลแมสตางคแตแดงเดียว"!
!
"แกจะชกกับใคร" เพงอันถาม!
!
"ชกกับอายกรนีแ่ หละ"!
!
"เฮยๆ ๆ" นิกรรองลัน่ "แกสูงกวาขาตัง้ ๒ ศอกเห็นจะได น้าํ หนักตัวก็มากกวาตัง้ ๑๐ กิโลอยางนอยมัน
!
จะชกกันไดยงั ไงวะ"!
"เถอะนา เราชกเพือ่ การกุศล ตกลงนะแกเล็กกวากัน กันไมกลัวแกเลย" แลวเขาก็เปลี่ยนสายตามาที่
!
นายเพงอัน "ใหเจากรชกกับกันดีแลว เจากรเปนเศรษฐีใหญคนหนึง่ เพิ่งไดรับมรดกจากพอที่มองเทงไปเมื่อเร็วๆ
นี้เองในวงสังคมรูจ ักเจากรทั้งนัน้ "!
อาเสีย่ เพงอันหันมามองดูนกิ รดวยความพอใจ!
!
"ดีทเี ดียวครับ ถาคุณตกลงรับชกกับเจาหงวน ผมเชื่อเหลือเกินวา เราจะมีรายไดเพิ่มขึ้นอีก ชือ่ เสียงของ
!
คุณในวงสังคมและวงการคายอมรูจ กั ดี"!
นิกรนิ่งคิด แลวหันมาปรึกษากับนายพัชราภรณ!
!
"วาไงโวย อันทีจ่ ริงกันก็หา งนวมมาหลายปแลว"!
!
พลวา! "เพือ่ การกุศลแกควรจะตกลงชกกับอายหงวน"!
!
นิกรเปลีย่ นสายตามาทีด่ ร.ดิเรก!
!
"หมอ กันควรชกดีไหม"!
!
"ออไร ควรชกอยางยิ่งคน เราถามีโอกาสไดทาํ บุญกุศลแลวก็ควรจะทํา อา แกตองทําตัวใหเหมือนกับ
!
ทานหาราชาสกุณานิการาโพช พระองคทรงบําเพ็ญบุญกุศลเสมอ"!
นายจอมทะเลนหันมาทางนายกสมาคมหยิบหวย!
!
!

"เอา ผมตกลงชกกับอายหงวนในแบบมวยไทย"!
เพงอันดีใจมาก! เขาจดชื่อนายนิกรกับอาเสี่ยกิมหงวนลงไปในสมุดโนตของเขาทันที ตอจากนั้นเพง
!
อันก็ดม่ื เหลาสนทนากับ ๔ สหายอยางสนิทสนม ชัว่ เวลาทีเ่ พิง่ รูจ กั กันเพียงชัว่ ประเดีย๋ วเดียวเทานัน้ !
กิมหงวนวา!$แกมีธรุ ะอะไรเกีย่ วกับการชกมวยการกุศลในครัง้ นีบ้ อกพวกเราเถอะ ถาชวยไดกจ็ ะชวย$!
!
เพงอันยิ้มใหเพื่อนของเขา!
!
!
$กันกําลังจะบอกแกเดีย๋ วนีแ้ หละ กันหนักใจมากก็เรือ่ งโฆษณา กันเปนลูกจีนที่มีความรูเพียงประถม ๓
เทานั้น พวกกรรมการของสมาคมก็ลว นแตเปนจีนมีความรูภ าษาไทยเพียงอานออกเขียนได เราไมอาจจะทําการ
โฆษณาดวยถอยคําทีส่ ามารถทําใหคนดูตน่ื เตนสนใจได"!
นิกรพูดโพลงขึน้ ทันที!
!
!
"ไมเปนไรอาเสี่ย ผมยินดีใหความชวยเหลือในเรื่องนี!้
การโฆษณาผมถนัดมาก เคยผานงานโฆษณา
!
ของผมถาหากวาเขาเปนนักดูมวยแลวเขาตองไปดูมวยนัดนี้แนนอน"!
เพงอันลืมตาโพลง!
!
"ถายังงัน้ กอดีนะ ซีครับ คุณไมตอ งกลัวในเรือ่ งการลงทุนโฆษณา เทาไรก็เทากัน ฆาควายไมตอ ง
!
เสียดายพริก"!
นิกรหัวเราะ!
!
"จริงครับ ฆาควายอยาเสียดายพริก สูบการิคแลวอยาไปสูบตราฆอง ผมกับเพื่อนๆ ยินดีจะใหความ
!
ชวยเหลือสมาคมออกหวยอยางเต็มที"่ !
นายเพงอันสะดุงโหยง!
!
"คุณโปรดเรียกเสียใหถูก สมาคมหยิบหวยนะครับไมใชสมาคมออกหวย แฮะ แฮะ สมาคมนั้นนะ
!
ตํารวจรวบแน หยิบหวยเปนภาษาจีนครับ ไมไดแปลวาเอามือหยิบหวยขึน้ มา"!
"ออ" นิกรคราง "ผมนึกวาเอามือหยิบหวยแลวออกหวย ก.ข. แทนเสีย่ ไพ"!
!
เสียงแตรไฟฟารถยนตคนั หนึง่ ดังขึ้นที่หนาตึกใหญ ๔ สหายมองออกไปนอกหนาตางหองรับแขก!
!
"เฮย อายกร" พลพูดยิม้ ๆ "ไปเชิญคุณอามารูจักกับเสี่ยเพงอันเพื่อนใหมของเราหนอยเถอะวะ"!
!
นิกรพยักหนา หันมาทางเจาแหว!
!
"อายแหว เอ็งออกไปบอกอีตาขุนชางพอตาขาทีเถอะวา พวกเราขอเชิญมาในหองรับแขกหนอย&!
!
เจาแหวหัวเราะ ลุกขึน้ พาตัวเดินออกไปจากหองรับแขก ๔ สหายสนทนากับเพงอันตอไป
ปรึกษาหารือกันในเรือ่ งการแขงขันชกมวย เก็บเงินบํารุงการกุศลในครั้งนี!้
"ผมเห็นจะตองขอใหคุณทั้ง ๔ คนเปนทีป่ รึกษาของเราในครั้งนี้ดว ย" เพงอันพูดขึน้ ดวยน้ําใสใจจริง!
!
กิมหงวนวางทาทางใหสมกับเปนที่ปรึกษา คือนั่งทรงตัวตรงทําปากแบะนิดหนอย แลวทําตาขวางปาก
!
เบี้ยวเล็กนอย!
"แกจะปรึกษาอะไรวามา! ไมตองเสียเงินคาปรึกษาเหมือนอยางที่แกไปปรึกษากับทนายชั้นดี"!
!
"คั่นแรก กันอยากจะปรึกษาในเรือ่ งเงินคาผานประตู"!
!
เสี่ยหงวนหัวเราะ!
!
"อือ เรือ่ งนีส้ าํ คัญมาก แกจะตองไดคนทีซ่ อ่ื สัตยจริงๆ เฝาประตู มายยังงัน้ คนประตูมนั ไมยอมฉีกตัว๋ เก็บ
!
ไวไดมากๆ แอบไปใหหองตั๋วขายอีก โดยกินกับหองตัว๋ มวยดีๆ ทีม่ ีคนแนนขนัดเบียดเสียดกัน มันคอรัปชั่นกัน
ฉิบหายเลยแก"!
!

เพงอันพยักหนาเห็นพองดวย!!
"คนเก็บตั๋วของกัน กันรับรองวา กันจะใชคนที่ไวเนื้อเชื่อใจไดจริงๆ ที่กันปรึกษาแกในเรื่องเงินคาผาน
!
ประตูกันหมายถึงราคาคาดูเทานัน้ เราควรจะเก็บอัตรายังไง"!
กิมหงวนวา "รายการนีเ้ ปนรายการพิเศษสุด ซึง่ ไมมสี นามมวยแหงใดจัดทําได ควรจะเก็บคาดูดังนี้
!
อยางต่าํ ๕๐ บาท ๑๐๐ บาท และ๒๐๐ บาท"!
เพงอันเห็นพองดวยอีก กอนทีเ่ ขาจะพูดอะไรตอไปเจาคุณปจจนึกฯ ในเครื่องแตงกายแบบสากล ก็พา
!
ตัวเดินเขามาในหองรับแขก ทานเพิง่ กลับมาจากธุระแหงหนึง่ กิมหงวนรีบแนะนํานายกสมาคมหยิบหวย เพือ่ น
เกลอของเขาใหรูจักกับเจาคุณปจจนึกฯทันที!
"เฮ...เพงอัน ทานผูน ี้เปนญาติผใู หญของเรา เจาคุณปจจนึกพินาศ เปนอาของกันและอายพล เปนพอตา
!
ของอายกรกับหมอดิเรก ถึงแมจะหัวลาน แตทา นก็สปอรตและใจดีทส่ี ดุ เปนผูใหญทนี่ าเคารพนับถือที่สุด" แลว
กิมหงวนก็หันมาทางเจาคุณปจจนึกฯ "คุณอาครับ นี่เพื่อนผมนายเพงอัน แซหวอง เตีย่ ชือ่ นายสุน กงชือ่ มาทุย เพง
อันคือนายกของสมาคมหยิบหวยครับ"!
เพงอันยกมือไหวาเจาคุณปจจนึกฯ อยางนอบนอมทานเจาคุณรับไหวดว ยใบหนายิม้ แยม!
!
"สวัสดีขอรับ คุณอา ผมรูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งที่ผมไดมีโอกาสรูจ ักกับคุณอาในครั้งนี"้ !
!
เจาคุณปจจนึกฯ เดินเขามายื่นมือใหเพงอันจับ!
!
"สวัสดีหลานชาย เธอมีความรูบา งไหมในเรือ่ งกลวยไม อาอยากจะไดยาฆาแมลงทีไ่ ดผลดีทส่ี ดุ " แลว
!
ทานก็นง่ั ลงบนเกาอีน้ วมตัวหนึง่ !
นายเพงอันยิ้มแหยๆ!
!
"ผมไมมคี วามรูใ นเรือ่ งกลวยไมเลยครับ ผมเปนพอคา ถาคุณอาจะถามผมวา ทําไมราคาเครือ่ งอุปโภคมี
!
แตแพงขึ้น ผมก็สามารถจะเรียนใหคุณอาทราบเปนอยางดี"!
เจาคุณสะดุง เล็กนอย!
!
"แลวกัน ขอโทษทีหลานชาย อากําลังใจลอยนึกถึงเรือ่ งกลวยไม ก็เลยสวดเรือ่ ยเปอ ยออกมา"!
!
พลหันมาทางเจาแหว!
!
"ไปเอาแกวมาใหคุณอาทาน ขอกับแกลมโซดาอีกปลากระปองยําก็ได ไสกรอกในตูเ ย็นก็มี บอกคุณ
!
ประภาเถอะ"!
เจาแหวลุกขึน้ พาตัวเดินออกไปจากหองรับแขก เสี่ยหงวนเลาใหเจาคุณปจจนึกฯ ฟงวา เพื่อนของเขา
!
นายเพงอันจะจัดการแขงขันชกมวย เก็บเงินบํารุงกองทัพไทยโดยไมหักคาใชจาย นายเพงอันไดจดั มวยชัน้ เยีย่ ม
ทุกๆ คู และเขากับนิกรจะชกกันแบบมวยไทยเปนคูที่ ๕ เพือ่ ตองการเรียกแฟนจากมิตรสหาย และพวกพอคา
ทานผูดีมเี งินทั้งหลาย!
เจาคุณปจจนึกฯ เห็นชอบดวย!
!
"อือ...ดีมากหลานชาย" ทานพูดกับนายเพงอัน "ความคิดของเธออาขอโมทนาดวยและอายินดีรว มมือ
!
ดวย"!
ดร.หัวเราะหึๆ!
!
"ถาจะใหดจี ัดรายการมวยไทยเพิม่ ขึ้นอีก ๑ คู คุณพอขึน้ ชกกับคุณอาเปนไงครับ" เขาหมายความถึงเจา
!
คุณประสิทธิฯ์ !
เจาคุณปจจนึกฯ ทําคอยน!
!
!

"หนอย แกจะใหฉันขึ้นชก ไมตอ งชกหรอกดิเรกเพียงแตราํ มวยเสร็จก็ลมสวานแดกแลว แกจนปานนี้
จะใหชกมวย ลองฉันเปนหนุม อยางพวกแกซี"!
เสียงหัวเราะของคณะพรรค ๔ สหายดังขึน้ ลั่นหองเพงอันกลาวถามพลอยางเปนงานเปนการ!
"อัตราคาดูมวยอยางทีเ่ จาหงวนบอกผม ตรงกับที่ผมคิดไว คุณเห็นเปนยังไงบางครับ"!
!
พลวา "ดีแลวครับ อัตรานีถ้ งึ จะแพงสักหนอยแตผมเชือ่ วาคนดูเขาคงไมตวิ า แพง เพราะนอกจากเขาจะ
!
ไดดูแชมเปยนยุโรปกับแชมเปยนภาคระวันออก ตอสูก นั แบบมวยสากลแลว ยังจะไดดมู วยไทยอยางยอดเยีย่ ม
อีกหลายคู" !
นิกรพูดเสริมขึ้น!
!
"แลวมวยปล้าํ ละครับเสีย่ "!
!
เพงอันยิ้มใหนายจอมทะเลน!
!
"มวยปล้าํ หรือครับ มวยปล้าํ อยูใ นรายการวันที่ ๒ ผมไดจดั ไวรวม ๔ คูด ว ยกัน คูเอกคือนายนรสิงหรูดิน
!
กับโรบินสันครูโซ คูรองมีนายรูบานปานเดกับนายตงหน่ํา แซโคว นายกฤษณาลักษมันกับนายการิม อีกคูหนึ่ง
นายปุระ นันทะปากหวานใจดีกบั นายไลเตก แซปง รวม ๔ คูด ว ยกัน"!
เจาคุณปจจนึกฯ หัวเราะหึๆ!
!
"หลายชายเขาใจจัดโปรแกรมมาก คนจีนกับคนแขกคงจะหลัง่ ไหลไปชมการแขงขันชกมวยปล้าํ ใน
!
นัดนี้อยางแนนขนัดทีเดียว รวมทัง้ ชาวตางประเทศและคนไทยที่ชอบมวยปล้ํา"!
อาเสีย่ เพงอันยกนาฬิกาขอมือขึน้ ดูเวลา!
!
!
$เห็นจะตองกราบลาคุณอาเสียทีละครับ$!
!
พลพูดเสริมขึน้ !
!
!
$จะรีบไปไหนละครับกําลังคุยกันสนุกๆ ผมใหเขาไปเอากับแกลมมาเพิม่ เติมแลว$!
ั หลังผมจะมาเยีย่ มคุณใหมแลวก็ ๒%๓ วันนี้ ผมจะเชิญพวกคุณไป
!
'ขอบคุณครับ เอาไววน
!

รับประทานอาหารเย็นกับผม$!
นิกรยิม้ หวานจอย!
่ี ดุ
!
$ตกลงครับเรื่องเชิญรับประทานอาหาร ผมถือเปนมารยาท ไมเคยปฏิเสธความสามัคคีอยางดีทส
เชิญวันนี้ยังไดนะครับ"!
เพงอันหัวเราะเขายกมือไหวเจาคุณปจจนึกฯ อยางนอบนอม!
!
"ผมกราบลาละครับ" แลวเขาก็หนั มาไหว พล(นิกร(!ดร.ดิเรก "ลาละครับคุณ ผมจะไมลมื ไมตรีจติ ของ
!
พวกคุณเลย"!
นิกรวา "เรื่องโฆษณาไมตองเกรงใจนะครับ ผมยินดีชวยเหลือคุณเต็มที่ และควรโฆษณาไวแตเนิน่ ๆ"!
!
"ครับ ขอบคุณมาก แลวผมจะมาติดตอกับคุณอีกลาละครับ"!
!
๔ สหายกับทานเจาคุณปจจนึกฯ ตามออกมาสงเศรษฐีใหญทหี่ นาตึก ยืนรวมกลุม มองดูจนกระทัง่
!
นายเพงอันนัง่ รถเกงคันใหญออกไปจากบาน "พัชราภรณ" เจาคุณปจจนึกฯ หันมาพยักหนากับลูกเขยจอมทะเลน
ของทาน!
"ไง อายกร แกนะจะสูอ า ยหงวนมันไหวหรือ"!
!
!

นิกรอมยิม้ !
"ถามเสียใหมครับ คุณพอควรจะถามวา ผมจะนอคอายหงวนไดในยกไหน รูปรางสูงชะลูดอยางอายเสีย่
!
ผมรับรองวาผมเตะพับฐานขาด ๒ ทอนเลย"!
คราวนีอ้ าเสีย่ กิมหงวน ซึง่ มีเลือดนักสูท กุ ๆ หยดเดือดดาลขึ้นทันที!
!
"มันจะมากไปโวยอายกร เกิดเปนชายอยาหมิน่ ชายซีเ่ พือ่ น"!
!
นิกรหัวเราะ!
!
"เปลา ไมไดดหู มิ่นแก กันพูดตามความจริงชัน้ เชิงมวยของแกมันต่าํ กวากันมากมายนัก"!
!
"ไมจริงกระมัง้ " เสีย่ หงวนพูดเสียงสัน่ หนาแดงหูแดงนัยนตาแดง "ลองซอมกันดูเดีย๋ วนีเ้ ปนยังไงนวม
!
ซอมของเราก็ยงั มีอยู เครือ่ งมือฝกซอมการชกก็มคี รบทุกสิง่ ทุกอยาง ลองซอมกันดูสกั หาหกสิบยกยังไดจะไดให
เสนสายมันยืดเสียบาง"!
ดร.ดิเรกพูดขัดขึน้ !
!
"อยาใหถงึ หาหกสิบยกเลย สัก ๒ ยกก็เหลือเฟอแลว"!
!
นิกรยกมือตบบาเสี่ยหงวน!
!
"แกเชือ่ วา ลวดลายของแกเหนือกวากันยังงัน้ หรือ"!
!
"เออซีวะ ลองซอมกันดู ซอมแบบมวยสากลสัก ๕ ยกพอหอมปากหอมคอ เอาเดี๋ยวนี้แหละ แกจะไดรู
!
วาฝมอื ของแกนะมันยังออนหัดมาก"!
นายจอมทะเลนหัวเราะ!
!
"โอ.เค ไป.....ขึ้นไปเปลี่ยนเครื่องแตงตัวเดี๋ยวนี"้ แลวเขาก็หนั มาทางเจาแหว "เฮย..อายแหว ไปเอานวม
!
ซอมผาพันมือมา ขาจะซอมกับอายหงวนทีส่ นามหนาตึกนีแ่ หละ" พูดจบเขาก็จูงมือกิมหงวนพาเดินเขาไปใน
หองเจาแหวติดตามเขาไปดวย!
ใน ๑๐ นาทีนั้นเอง กิมหงวนกับนิกรก็อยูใ นสภาพเตรียมพรอมทีฝ่ ก ซอมมวยกัน แดดออนมากแลว
!
อากาศกําลังสดชืน่ เย็นสบาย เจาคุณปจจนึกฯ กับพล ดร.ดิเรก นัง่ อยูบ นเกาอีส้ นาม อาเสีย่ กิมหงวนกับนิกรนุง
กางเกงขาสัน้ แบบชกมวย ยืนอยูเคียงกันกําลังใหเจาแหวสวมนวมให ที่หนาตางชั้นบนของตัวตึก กําลังยืนมองดู
ดวยความสนใจยิ่ง!
"มันจะซอมกันไหวรือ้ " เจาคุณประสิทธิฯ์ ปรารภกับคุณหญิงวาดของทาน "อายกรมันเปนฝทโ่ี คนขาทัง้
!
๒ ขาง"!
คุณหญิงหัวเราะ!
!
"ถาจะยุบแลวกระมังคะ แตวา คงจะพอๆ กับพอหงวนแหละคะ เพราะพอหงวนแกก็ยงั ฉีดนีโออยู" !
!
๒ สหายสวมนวมเสร็จเรียบรอยแลว เสี่ยหงวนเงยหนาขึ้นมองดูเจาคุณปจจนึกฯ !
!
"คุณอาครับชวยจับเวลาใหเราหนอย"!
!
เจาคุณปจจนึกฯ พยักหนา!
!
"จะเอายังไงละ ตอยกีน่ าที"!
!
"ตอย ๔ พัก ๑ นาทีครับ ตามแบบซอมมวย เอาครับลงมือจับเวลาได"!
!
เจาคุณปจจนึกฯ พยักหนารับคํา ลวงกระเปากางเกงหยิบนาฬิกาพกขึน้ มา แลวบอกใหคซู อ มเริม่ ลงมือ
!
ชกกันได นิกรกับเสีย่ หงวนตางสัมผัสมือกันตามธรรมเนียมถอยแยกหางจากกัน นิกรเตนฟุตเวิก๊ อยางคลองแคลว
!

แตแลวยังไมทนั ไดชกกันสักที นายจอมทะเลนก็หอบแฮกๆ อาเสีย่ ก็เชนเดียวกัน ตางคนตางจดๆ จองๆ เพือ่ รอให
อีกฝายหนึง่ ชกกอน"!
"ชกซีโวย" พลเอ็ดตะโร "เกือบ ๒ นาทีแลว"!
!
กิมหงวนปราดเขาแยปซายถูกหนานิกรผงะหงาย นายจอมทะเลนยกเทาขวาเตะพลั่กเขาให ถูกกานคอ
!
อาเสีย่ พอดี เสี่ยหงวนทรุดตัวลงนั่งยองๆ ขมวดคิว้ นิว่ หนาเพราะความมึนงง!
"โอย...อายหอก มวยสากลทําไมถึงเตะ อูย...คอกูหักแลว"!
!
นิกรหนาจอย ยกมือไหวอาเสีย่ และตรงเขามาประคองกิมหงวนใหลุกขึ้น!
!
"ขอโทษทีวะ กันเผลอไปนิดๆ หนอยๆ ๆไมเปนไรนาวา...เผลอไปจริงๆ ใหดน้ิ ตาย นึกวาซอมมวยไทย"!
!
อาเสีย่ โกรธเหลือทีจ่ ะกลาว!
!
"แหม...มึงนีร่ า ยเหลือเกิน ตัง้ ใจเตะแลวบอกวาเผลอ"!
!
"นา...นิดหนอยนา ขอกันกินมากกวานี้ บนเปนหมีกินผึ้งไปได"!
!
เสี่ยหงวนมองดูนิกรอยางเดือดดาล แลวลั่นหมัดฮุคขวาปงใหถูกปลายคางนายจอมทะเลนทันที นิกรเซ
!
ถลาเหมือนนกปกหัก ลมลงกนกระแทกพืน้ เสียงเจาคุณประสิทธิฯ์ กับคุณหญิงวาดหัวเราะงอหาย ดร.ดิเรกลุก
ขึ้นเดินเขามาหานิกรยกมือขึน้ นับ !
"หนึง่ สอง สาม สี"่ !
!
นิกรโบกมือ!
!
"อยานับเลยโวย อีก ๒๐๐ ก็ลกุ ไมขน้ึ อือ้ ฮืด ยังกะถูกชางถีบ อายหงวนนะมึง ชกคนกําลังเผลอ"!
!
อาเสี่ยหัวเราะอยางขบขันที่สุดในชีวิตของเขา!
!
"หายกันซีวะ คนละที"!
!
นิกรคอยๆ ลุกขึน้ ดวยความลําบากยากเย็น แลวเขาก็พยักหนากับเสีย่ หงวน!
!
"มา...เขามา ฉันจะนอคแกใหอยูห มัดเชียว"!
!
"มวยหรัง่ นะโวย" อาเสีย่ รองประกาศ!
!
สองสหายตางเตนฟุตเวิก๊ เขาหากัน นิกรแยปซายอาเสีย่ สวนดวยหมัดซายเชนเดียวกัน แลวตามเขา
!
ประชิดตัวแปเปอรคัตขวา นิกรเบี่ยงตัวหลบแลวสปริงตัวออกพอกิมหงวนตามเขามาก็ขยับหลอกดวยหมัดซาย
แลวสวิงขวาปงถูกขมับซายเสีย่ หงวนเออระเหยออกไป หลายกาวคราวนีก้ มิ หงวนระมัดระวังตัวยิง่ ขึน้ นิกรยักคิว้
หลิง่ ตาหลอกลอเตนฟุตเวิก๊ อยางคลองแคลว!
กิมหงวนชกซายขวาอยางเปะปะ นิกรยอตัวลงหลบและเสือกหมัดตรงขวาพุง เขาไปถูกปากครึง่ จมูกครึง่
!
อาเสีย่ ตราวนีก้ มิ หงวนเดือดดาลขึน้ มาก็หมุนตัวเหวีย่ งศอกกลับปงนิกรใจหายวาบยกทอนแขนขึน้ ปดไวไดอยาง
หวุดหวิด!!
"อาว...อายหงวน ถายังงั้นเปลี่ยนเปนมวยไทยยังได มา...เขามา"!
!
เสี่ยหงวนหัวเราะ ยกเทาขวาเตะ นิกรขนหมัดขวาสวนปงถูกอาเสีย่ ถึงกับทรุด นิกรตามเขามายกเทาขึน้
!
จะกระทืบซ้ํา พลเอ็ดตะโรลัน่ !
"เฮยๆ ๆ ฟาวลโวย"!
!
นายจอมทะเลนเงื้อเทาคาง!
!
ปูโ ธ เดี๋ยวพอกระทืบคอยนเลย"!
!

กิมหงวนคอยๆ พยุงกายลุกขึน้ นัง่ การตอสูเริ่มตนตอไปตามแบบแผนของมวยไทย ตางฝายตางผลัดกัน
รุกและผลัดกันรับ ทั้งสองหอบ แฮกๆ เมือ่ ปลายยก ถึงกับหลับตาชกเหวี่ยงแหตามยถากรรม!
"หมดยกหรือยังครับ" กิมหงวนตะโกนถามอยางเหน็ดเหนือ่ ย!
!
ทานเจาคุณปจจนึกฯ อมยิม้ !
!
"ยังโวย อยูอ กี ๓๐ วินาที"!
!
นิกรกระโดดเขาตีเขาลอย กิมหงวนมุงหมายจะเผด็จศึก อาเสี่ยมานะกัดฟนหลบฉากได นิกรเสียหลัก
!
หัวทึม่ ลมลงนัง่ พับเพียบเรียบรอยเพราะหมดแรง สวนกิมหงวนก็ยนื โงนเงน เหมือนตนไมตอ งลม นายจอม
ทะเลนลุกขึน้ ยืนอยางลําบาก กิมหงวนปราดเขาชกสวิงซายทันที นิกรพยักหนารับหมัดกิมหงวนเพราะยกแขนขึน้
ปดไมไหวเนือ่ งจากกําลังแขนหมดแลว หมัดหุม นวมของอาเสีย่ ก็ถกู กานคอของนิกรไมสจู ะรุนแรงอะไรนัก แต
มันก็ทาํ ใหนายจอมทะเลนลมลงไปนอนกระดิกเทาอยางสบายใจ!
"อายแหวโวย" นายจอมทะเลนรองเรียกเจาแหวเกือบเปนเสียงกระซิบ "ถอดนวมใหขา ทีโวย โอย ดาว
!
มันขึ้นกลางวันโวย ยิบๆ ไปหมดเลย"!
เจาแหวหัวเราะงอหาย เดินเขามาทรุดตัวลงนั่งประคองนิกรใหลุกขึ้นนั่ง!
!
"รับประทานบอลัดยังงี้ จะไปชกบนเวทีไหวหรือครับ รับประทานคนคงเอาเกือกขวางเปนแน"!
!
นิกรสะบัดหนาเราๆ สวนกิมหงวนยืนหัวเราะชอบใจอยูข า งๆ!
!
"เปนไง เจอหมัดมรณะเขาแลวใชไหมละ เลนกะใคร ไมเลนเลนกะอายหงวน สูงใหญกวาแกยังโปง
!
เดียวกระเด็น" แลวเขาก็หนั มาทางนายพัชราภรณ "หรืออายพลยังได"!
พลอมยิม้ !
!
!
$แนหรืออายเสีย่ $!
!
$แนซวี ะ มา##ลองดูสกั ยกก็เอา$!
นายพัชราภรณลกุ ขึน้ ถอดเข็มขัดแกกางเกงขายาวออก คงเหลือแตกางเกงชั้นในซึ่งเปนกางเกงกีฬา
!
แลวพลก็ถอดเสือ้ เชิต๊ ออกพาดไวกบั พนักมานัง่ พูดกับ ดร#ดิเรก!
!
$นานแลวไมไดเลนนวม ตองลองกับอายหงวนดูหนอย อายแหว เอาผาพันมือกับนวมมานีโ่ วย"!
เจาแหวถือนวมและผาพันมือเดินเขามาหานายพัชราภรณ เมือ่ พลพันมือเรียบรอยแลวจัดแจงสวมนวมให
!
พลางกระซิบกระซากเบาๆ!
"รับประทานระวังหมัดขวานะครับ อาเสีย่ แกหนักหมัดขวา"!
!
พลหัวเราะลัน่ !
!
"เถอะนา ใหมนั รูไ ปทีเ่ ถอะวา กันจะถูกอายหงวนนอค สูงๆ ยังงี้แหละดีนัก โคนงายพิลกึ "!
!
อาเสีย่ ยักคิว้ ใหพล!
!
"ไมแนกระมังนองชาย"!
!
เจาคุณปจจนึกฯ ยุพลทันที!
!
"ตอยใหอยู อายพล อายหงวนมันโมนกั "!
!
กิมหงวนหันขวับมาทางเจาคุณปจจนึกฯ!
!
"ประเดีย๋ วคุณอาลองซอมกับผมยังได"!
!
เจาคุณสะดุง !
!
"หนอย ทาคนแก"!
!
!

ออ แกกวาคุณอาผมยังเคยทาชกนีค่ รับ ตอยกับคนแกซีครับสบายดี โปง ๒ โปงหมอบไปเลยอยางคุณอา
ยังงี้เจออัปเปอรคัท ของผมเขารับรองวาพุงกะทิแตกแนหมัดผมไมใชเลนนะครับ วันนัน้ ผมไปซอมกับสมเดช
ยังลอเสียกนจ้าํ เบาเลย"!
ดร.ดิเรกอมยิม้ !
!
"ใครวะกนจ้าํ เบา"!
!
อาเสี่ยหัวเราะ!
!
"ก็กนั นะซี หนอย...ชัดคอ ถอดแวนตาออกลองซอมนวมกันดูใหมละ"!
!
นายแพทยหนุม สัน่ ศีรษะ!
!
"กันยอมแพ แกชกกับอายพลก็แลวกัน ถาแกสามารถคว่าํ อายพลได กันจะสวมนวมกับแกสัก ๒-๓ ยก
!
ถาแกถูกอายพลคว่าํ กันรับรองวากันจะแกไขแกเอง อายแกมันก็ดแี ตคยุ โม เหมือนกับนักมวยอินเดียคน เจาหมอ
นัน่ ชือ่ กัสมิระนันทะวดี เปนคนของทานมหาราชา"!
เจาคุณปจจนึกฯ พูดเสริมขึ้น!
!
"พอแลวไมตอ งเลา ดูเจาพลมันซอมกับเจาหงวนดีกวา"!
!
พลเดินเขามาสัมผัสมือกับเสีย่ หงวน ทัง้ สองแยกออกจากกัน !
!
!
$มวยไทยนะโวย$!อาเสีย่ พูดยิม้ ๆ!
แลวกิมหงวนก็ยกเทาขวาเตะปง นายพัชราภรณยกทอนแขนขึน้ ปด เปลีย่ นฟุตเวิก๊ ยืน่ เทาขวาออก
!
ขางหนาอาเสีย่ เตะซายโครม ทันใดนั้นเองหมัดตรงซายของพลกับจับเปาะเขาใหทปี่ ลายคางเสี่ยหงวนอยาง
ถนัดถนี่ อาเสีย่ ลมลงกนกระแทกพืน้ ทันที สะบัดหนาเราๆ เจาคุณประสิทธิ์ตะโกนลงมาจากหนาตางชั้นบน!
"ลุกขึน้ อายหงวน สูม นั "!
!
อาเสีย่ ยิม้ แหยๆ เงยหนาขึน้ มองดูเจาคุณประสิทธิก์ บั คุณหญิงวาด!
!
"ลุกไมไหวครับ นัยนตาพราพราวไปหมดแลวเห็นพระอาทิตยทั้ง ๓ ดวง"!
!
เจาคุณประสิทธิ์ฯ แยกเขีย้ ว หยิบกระปองบุหรีท่ ี่วางอยูบนขอบหนาตาง ขวางลงมาถากกะบาลกิมหงว
!
นไปอยางหวุดหวิด นิกรกับดิเรกหัวเราะงอหายเสีย่ หงวนแข็งใจพยุงรางอันสูงชะลูดของเขาลุกขึน้ แลวเตนกาเขา
ไปหาพล!
"มึง มึง ระวังใหดี ประเดี๋ยวจะตองโดนหมัดมรณะ"!
!
"เออ เขามา"!
!
กิมหงวนชกสวิงขวาเต็มเหวีย่ ง พลกมศีรษะหลบหวุดหวิด อัปเปอรคัทขวาถูกชายโครงเสีย่ หงวนดัง
!
อัก้ อาเสีย่ ทําตัวโกงขมวดคิว้ นิว่ หนา มือต่าํ ลงมากุมทอง พลงัดดวยหมัดซายโครม คราวนีร้ า งอันสูงชะลูดก็ผงะ
หงายนอนเหยียดยาวอยูก ลางสนาม!
อาเสี่ยถอนหายใจเฮือกใหญ ยกขาขึน้ ไขวหา งนอนทําตาปริบๆ แลเห็นดาวเดือนขึน้ กลางวัน หูอื้อ
!
นัยนตาพราพราว ดร.ดิเรก(นิกร(เจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวหัวเราะงอหาย นายพัชราภรณเดินเขามาหยุดยืน
ขางๆ เสีย่ หงวน!
"เฮย....ลุกกขึน้ มาซี"!
!
กิมหงวนฝนยิ้ม!
!
"ไมไหวโวย แผนดินมันหมุนไปหมดแลว"!
!
คราวนีพ้ ลหัวเรากาก กมลงประคองอาเสีย่ ลุกขึน้ นัง่ !
!
!

!

'ไหนวากันจะโดนหมัดมรณะของแกไมใชหรือ ""!

เสี่ยหงวนคอนควับ!
"ชกยังกะลิง ใครจะชกทัน แหม อายหอกนีห่ มัดหนักอยางวายรายเลย แหวโวยมาถอดนวมใหทเี ถอะ"!
!
เจาแหวยิ้มนอยยิ้มใหญ เดินเขามาทรุดตัวนัง่ ขางเสีย่ หงวน!
!
"รับประทานเปนยังไงบางครับ"!
!
อาเสี่ยทําตาเขียว!
!
"ยังจะถามอีก เดี๋ยวถีบเปรี้ยงเขาใหหรอก โอยแยโวย ขากรรไกรแทบหัก หมอโวย มาดูกนั หนอยซิ จะ
!
เปนลมอยูแลว&!
ดร.ดิเรกอดหัวเราะไมได!
!
"ไมตายหรอกนาทําใจเสาะไปได"!
!
เจาแหวถอดนวมทัง้ ๒ ขางออก แลวชวยแกผา พันมือให ประคองกิมหงวนใหลุกขึ้นยืน!
!
"รับประทานไปนัง่ พักเถอะครับ"!
!
กิมหงวนเดินตุปด ตุเป ไปนั่งบนเกาอี้นวมตัวหนึ่งแหวอมยิ้ม ถอดนวมใหนายพัชราภรณ!
!
การฝกซอมสิน้ สุดลงเพียงเทานี!้
!
!

!
!

หนังสือพิมพรายวันทุกฉบับไดเสนอขาวการแขงขันชกมวยครัง้ พิเศษนีอ้ ยางครึกโครม อันเปนขาวที่

ประชาชนนักดูมวยทัง้ หลายสนใจมาก โดยเฉพาะอาเสี่ยกิมหงวนของเราเปนมหาเศรษฐีที่ร่ํารวยทีส่ ุดในประเทศ
ไทย มีมติ รสหายมาก เปนผูท ก่ี วางขวางในวงสังคมและการคา ผูท ร่ี จู กั กับเสีย่ หงวนจึงกระหายทีจ่ ะใครชมการ
ตอสูบ นเวทีผนื ผาใบของอาเสีย่ สวนนิกรก็มพี รรคพวกไมนอ ย!
วันเวลาใกลเขามาทุกที อาเสีย่ เพงอันมาขลุกขลุย อยูก ลับคณะพรรค ๔ สหายทีบ่ า น "พัชราภรณ" แทบ
!
ทุกวันนิกรชวยทํางานโฆษณาใหอยางเต็มที่ และทุกเวลาเขาเย็นนายจอมทะเลนกับเสี่ยหงวน ก็รีบเรงฟตตัวเปน
การใหญตา งคนตางจางนักมวยฝมอื ดีมาซอมตางคนตางซอมของตน!
กิมหงวนตืน่ นอนแตเชามืด ๕.๐๐ น. ตรง ออกวิง่ ไปตามถนน จางเจาแหววิ่งเปนเพื่อนเขา ใหคา ปวยการ
!
วันละ ๒๐ บาท วิง่ จากบาน "พัชราภรณ" ตรงไปตามถนนพญาไท จนกระทัง่ ถึงอนุสาวรยชยั สมรภูมิ เลีย้ วซายเขา
ถนนราชวิถี ตรงไปพระบรมรูปทรงมาแลวขึน้ สามลอกลับบาน ซอมชกลม ๒-๓ ยก กระโดดเชือก ชกกระสอบ
หรือมิฉะนัน้ ก็ซอมนวม การซอมนวมซอมวันเวนวัน อาเสีย่ พยายามกินอาหารทีม่ ปี ระโยชน กินไขไกวนั ละ ๒๐
ฟอง ผัก(เนื้อ และนมบํารุงกําลังเต็มที!่
สวนนิกร มีการฟตตัวดังนี้ ตื่นนอน ๑๑.๐๐ น. ตรง วิง่ รอบสนามตึกในราว ๒ รอบ แลวกินอาหารเสร็จ
!
แลวนอนหลับ ตืน่ นอน ๑๕.๐๐ น. ซอมชกลมนิดหนอยบางวันก็ซอ มนวม สวนเชือกไมยอมกระโดด และ
กระสอบทรายไมเคยชกเลย!
ตอนบายวันนัน้ อาเสีย่ เพงอันมาหา ๔ สหายทีบ่ า น "พัชราภรณ" และนัง่ สนทนากันอยูใ นหองรับแขก มี
!
เจาคุณปจจนึกฯ รวมอยูด ว ย!
"คุณรางใบปลิวเสร็จหรือยังครับ" เพงอันถามนิกร !
!
นิกรอมยิม้ !
!
"เสร็จเรียบรอยแลวครับ"!
!
"ออ ดีทเี ดียว ผมจะไดสง โรงพิมพเขาเรียงพิมพและตีพมิ พพรุง นี้ ตัง้ ใจพิมพสกั ๒ หมื่นฉบับ แหรถ
!
กระจายเสียงแจกใบปลิว ขอใหผมชมรางใบปลิวโฆษณาหนอยเถอะครับ"!

!
!
!

นายจอมทะเลนหันมาทางเจาแหว ซึ่งนั่งพับเพียบเรียบรอยคอยรับใชอยูขางๆ!
"เฮย...ไปที่หองสมุด หยิบแฟมสีเขียวมาใหขา"!
เจาแหวรับคําสั่ง ลุกขึน้ เดินกมตัวออกไป ทานเจาคุณปจจนึกฯ กลาวถามเสีย่ เพงอันอยางเปนงานเปน

การ!
"เธอขายบัตรลวงหนาไดเทาไรแลว"!
อาเสีย่ เพงอันยิม้ ออนโยน!
!
"ผมกําลังจะเรียนเรื่องนีใ้ หคุณอาทราบเชียวครับ คณะกรรมการของสมาคมหยิบหวย ไดขายบัตรพิเศษ
!
ไปหมดแลว ที่นงั่ พิเศษราคา ๒๐๐ บาท ๕๐๐ ที่นงั่ มีคนจองหมดแลว มีผูบริจาคเงินเปนพิเศษ ๓๐ ราย ไดเงิน
เฉพาะผูบริจาคเงินพิเศษ ๒๕๐(๐๐๐ บาท"!
"อือ" เจาคุณปจจนึกฯ คราง $จัดงานดีมากหลานชายอาเชือ่ เหลือเกินวาการชกมวยทีเ่ วทีสวนลุมพีนใี น
!
วันที่ ๑ เดือนหนา จะเก็บเงินคาดูไดมากทีส่ ดุ เปนประวัตกิ ารณ และหมายถึงจํานวนคนดูดว ย$!
เพงอันหัวเราะ!
!
่ หารบก(เรือ (อากาศ ทั้ง๓
!
$แนนอนครับ พวกพอคาจีนไดรว มมือกับเราเต็มทีโ่ ดยเฉพาะเจาหนาทีท
กองทัพก็ไดใหความรวมมืออยางแข็งแรง ในวันนัน้ เจาหนาที่ทหารจะควบคุมรักษาประตูไมใหมีการรั่วไหล ถา
คนประตูรบั ตัว๋ ไวแลวไมฉกี จะถูกสารวัตรทหารจับกุมทันที"!
!

!
!

ดร.ดิเรกถามขึ้นบาง!
"เรื่องบัตรเบงหรือบัตรหนาดานจะมีไหมคุณ"!
!
"ออไมมคี รับ เพราะทีน่ ั่งทุกที่มีหมายเลขประจําเบงเขาไปโดยไมมบี ัตรไมได"!
!
เจาแหวถือแฟมเอกสารเลมหนึง่ เดินเขามาในหองรับแขก ทรุดตัวลงนั่งคุกเขาสงแฟมใหนเกรอยางนอบ
!
นอมนายจอมทะเลนจัดแจงเปดแฟมหยิบรางใบปลิวโฆษณามวยออกมา!
"คุณชวยอานใหผมฟงหนอยเถอะครับ" เสี่ยเพงอันขอรอง!
!
นิกรกระแอมเบาๆ แลวอานรางใบปลิวซึง่ เขียนขึน้ จากสมองอันเฉียบแหลมของเขา!
!

ศึกมหาประลัย ไชโย วันโลกทลาย!
การชกมวยครัง้ สําคัญยิง่ !
เวทีสวนสุมพิน!ี
!
!

พอแมพระเดชพระคุณ คุณยา คุณยายพีน่ อ งทัง้ หลายโปรดอยาพลาดวันฟาถลมโลกทลาย คือวันที่ ๑
กรกฎาคมนี้ เสือจะพบสิงห ชางจะสูห มี ลิงลมจะอมขาวพอง ดาวมฤตยูจะสองแสงแขงกับพระจันทร ไฟ
ประลัยกัลป จะมาลางโลก!
ไชโย ไชโย ใหญยง่ิ กวาศึกโลกันต ยิง่ ใหญกวาศึกเกาหลี ทานตองไปดู ทานตองไปชมการแขงขันชก
!
มวยบํารุงการกุศลในครัง้ นี้ ใครไมไปดูก็บาเต็มทน!
ไชโย รั้วของประเทศกําลังโหว คอมมิวนิสตใกลบานเราเขามาแลว จงชวยกันสรางรัว้ บานของทานดวย
!
การไปดูการชกมวยครัง้ สําคัญยิง่ เก็บเงินบํารุงกองทัพไทยทั้ง ๓ ทัพ เด็กดูได ผูใหญดูดี ภิกษุสามเณรดูยงั ได พอ
แมพระเดชพระคุณทัง้ หลาย คณะไดจัดมวยชั้นเยี่ยมๆ ทัง้ นัน้ ออกโรงในครัง้ นีร้ วมดารามวยทุกวิก คุณปาคุณนา
คุณยายโปรดไปชมใหจงได ลงโรงเวลา ๑ ทุมครึ่งถึงฝนตกก็ไมงดแสดง แตควรหารมกระดาษติดมือทานไปดวย
เนือ่ งจากวิกสวนลุมพินไี มมหี ลังคาเหมือนวิกราชดําเนิน!

ประเทศเปนบาน ทหารเปนรัว้ ผูช ายเปนผัว ผูห ญิงเปนเมีย!
ไมมคี ณะใดสามารถจัดรายการมวยไดดเี หมือนคณะเรา เรากลาลงทุนเพือ่ สนองพระเดชพระคุณ ทานจะ
!
ไดชมการชกตอยเตะถีบ ขึน้ เขาลงศอกกันอยางสมใจพระเดชพระคุณ นักมวยทุกคนสาบานวาเขาจะยอมตายคา
เวทีทานดูมวยนัดนีท้ านไดบํารุงกองทัพไทยทัง้ ๓ ทัพ!
อยาลืม อยาลืม อยาลืม บัตรลวงหนามีจําหนายที่สถานีตํารวจทุกแหง ทานทีแ่ นใจวาไมมคี ดีตดิ ตัวเชิญ
!
ไปซือ้ บัตรตามโรงพักตางๆ ได !
รายนามนักมวยที่เขาแขงขัน!
คูท ่ี ๑ จําเริญ ทรงกิตรัตน ! !
๖๐ ก.ก.!
วรกิจ แดนอีสาน! !
๖๒ ก.ก.!
คูท ่ี ๒ ผล พระประแดง! !
๖๑ ก.ก.!
เวก สมุทรปราการ! !
๖๓ ก.ก.!
คูท ่ี ๓ ชูชัย พระขรรชัย! !
๖๘ ก.ก.!
กระดังงา เลือด ก.ข.!!
๖๘ ก.ก.!
คูท ่ี ๔ สมเดช เดชธนู! !
๗๐ ก.ก.!
หลีงวนปา ร.ย.ฝ.! !
๗๒ ก.ก.!
คูท ่ี ๕ กิมหงวน ไทยแท! !
๖๙ ก.ก.!
นิกร การุณวงศ! !
๖๒ ก.ก.!
มวยสากล!
คูท ่ี ๖ ยัง ยอนสัน!!
แชมเปย นยุโรป !
แบตตาลิ่ง กรอก แชมเปยนตะวันออก!
!

!
!

คู ๑ ถึงคู ๔ ไมตอ งอธิบายอะไรทานก็คงตืน่ เตนอยากดูแลว จิ้งเหลนไฟ จําเริญ จะสูก บั จิง้ จกน้าํ วรกิจ
อาจารยผลจะแสดงการเลนกลดวยลวดลายแปลกๆ ชูชยั พระขรรคชัย จะนอคกระดังงาเหมือนทีพ่ ี่ทิดสุขไดละ
หรือเพราะกระดังงาเปนนักมวยหมัดดินระเบิด ที่นอคเอาทคูตอสูมา ๕๐๐ คนแลว เคยชกคนตายถึง ๖๓ คน สม
เดช ดาวมฤตยู พบกับสิงหรายที่ไมเคยปราชัยคูตอสูคนใด เขาคือหลีงวนปาเลือด ก.ข. นักมวยทีม่ กี าํ ลังเทาชาง
สาร!
คูที่ ๕ เปนมวยพิเศษ คือมวยบรรดาศักดิ์ โดยเฉพาะอาเสีย่ กิมหงวน ไทยแทเปนมหาเศรษฐีหนุมรูป
!
หลอทีก่ วางขวางในวงการคาและวงสังคม และเปนมหาเศรษฐีที่ร่ํารวยที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ยังเปน
นักมวยสมัครเลนทีเ่ คยขึน้ ชกมาหลายครัง้ แลว สวนนิกร การรุณวงค ในวงสังคมยอมรูจ กั เขาดี เขาเปนนักธุรกิจ
ชัน้ สูงเปนนักมวยสมัครเลนศิษยเอกของสมาน ดิลกวิลาศ เคยขึน้ ชกมวยมาหลายครัง้ เชนเดียวกัน จนกระทัง่
ประชาชนใหสมญานิกรวา "จอมทรหด" มวยคูน จ้ี ะตอยกันใหถงึ ใจพระเดชพระคุณพอแมทง้ั หลาย!
โดยเฉพาะมวยสากล ถาทานไมไดชมมวยคูน ท้ี า นจะตองเสียใจไปจนตาย ยัง ยอนสัน แชมเปย นไลทเวท
!
แหงยุโรป จะพบกับ แบตตาลิง่ กรอก แชมเปย นภาคตะวันออก ทั้งสองเปรียบเหมือนเสือกับหมี จะสูก นั อยาง
ยอมตายคาเวทีทเี ดียว!
ไชโย ไชโย โปรดอยาพลาดวันโลกถลมฟาทลายวันไฟประลัยกัลปลา งโลก คือวันที่ ๑ กรกฎาคมนี้
!
เวลา ๑๙.๓๐ น. ทีเ่ วทีสวนลุมพิน!ี

!
!
!

อัตราคาดู ๕๐ บาท ๑๐๐ บาท ๒๐๐ บาท โปรแกรมนีง้ ดตัว๋ เบงและตัว๋ พยักอยางเด็ดขาด!

อานจบนิกรก็ยม้ิ อยางภาคภูมิ สงรางใบโฆษณาใหอาเสีย่ เพงอันแลวกลาวถามวา!
"เปนไงครับเสี่ย แนบเนียนดีไหม"!
!
เสียงหัวเราะดังขึ้นลัน่ หองรับแขก อาเสีย่ เพงอันหนางอเหมือนจวัก เมมปากแนนกระพริบตาถีเ่ ร็ว แลว
!
เขาก็ถอนหายใจเฮือกใหญ!
"ผมคบคนผิดเสียแลว"!
!
นิกรสะดุง เฮือก!
!
"หา อาเสี่ยหมายถึงผมหรือครับ"!
!
"ถูกแลว" เศรษฐีสําเพ็งพูดเสียงหนักๆ "โธ...นีม่ นั ใบปลิวยีเ่ กนีค่ รับ สํานวนอยางนี้เหมาะที่จะเปน
!
ใบปลิวยีเ่ กมากกวา"!
เจาคุณปจจนึกฯ หัวเราะกาก!
!
"คบใครไมคบคบอายกรนีน่ า ...." ทานพูดพลางหัวเราะพลาง!
!
นายจอมทะเลนชักฉิว มองดูอาเสี่ยเพงอันอยางเดือดดาล!
!
"อาเสีย่ ครับ กอนทีค่ ุณจะประณามผมโปรดใชหัวแมเทาทั้งสองขางคิดและตรองดูกอน แลวกัน...นี่ผม
!
ทําคุณบูชาโทษ โปรดสัตวเดรัจฉานกลับไดบาป"!
"อาว...เห็นผมเปนสัตวไปแลว" เพงอันคราง!
!
นิกรหัวเราะกาก!
!
"เปลาๆ ๆ โธ...ผมจะไปวาอาเสี่ยยังงั้นไดหรือครับผมเปรียบเทียบใหฟงตางหาก อาเสีย่ ครับทีอ่ าเสีย่ วา
!
สํานวนใบปลิวมวยของผมเหมือนกับใบปลิวยีเ่ กนะถูกแลว ผมไมปฏิเสธ เพราะผมตัง้ ใจเขียนเปนใบปลิวยี่เก
เพื่อใหทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณของประเทศชาติเราในปจจุบันนี้ อาเสีย่ คงจะทราบดีแลววา ขณะนี้นาฎะ
ดนตรีหรือยีเ่ กของเรากําลังมีความสําคัญยิง่ เพียงใด ภัยจากคอมมิวนิสตจะพนไปไดกด็ ว ยยีเ่ กนีแ่ หละครับ งา...ผม
จะรองใหฟง"!
แลวนิกรก็รอ งออกแขกเสียงลัน่ หอง!
!
"เหลเลเฮเฮ....เอาวาฮังเลเลเล พวกเราชาวไทยไมเอาคอมมิวนิสต ถาหากเขามาประชิด แผลงฤทธิอ์ วด
!
คนไทย พวกเราจะสู จะกอบกูช าติ ไว ใหชาติพน ภัยเอาวา...คนไทยสีไมแดง"!
คราวนีอ้ าเสีย่ เพงอันยิม้ ออกมาได พยักหนาชาๆ!
!
"จริง...จริงครับ ยีเ่ กมีความสําคัญมาก ถึงกับมีการแสดงยีเ่ กปราบคอมมิวนิสต ชิงรางวัลถวยทองใน
!
วิทยุกระจายเสียง เอ....ผมนี่เขลาไปถนัดเชียวครับ ใบปลิวของคุณนี่เหมาะสมที่สุด ทันสมัยที่สุด คุณนี่ปญญา!
แหลมมาก"!
นิกรยิม้ นอยยิม้ ใหญ!
!
"เชือ่ มือผมเถอะนา อาเสีย่ ใครไดอา นใบปลิวนีแ้ ลวรับรองวาเขาจะตองไปดูมวยนัดนีอ้ ยางแนนอน"!
!
"ครับ ครับ ขอบคุณมากทีเดียวเทาทีค่ ณ
ุ กรุณาเอือ้ เฟอ ผม ผมจะนํารางใบปลิวไปสงโรงพิมพในวันนี้
!
พูดจบเพงอันก็หนั มายิม้ กับเสีย่ หงวน "เฮย....แกฟตตัวดีแลวหรือ"!
กิมหงวนพยักหนา!
!
ฟตเปรี๊ยะเลย รับรองวา อายกรถูกกัน นอคแนนอน"!
!

"หนอยแน" นายจอมทะเลนอุทาน "แกไมไดกนิ เหล็กมาจากไหน เรามี ๑๐ นิว้ เหมือนกันโวย ใคร
พลาดใครก็ถกู นับ ๑๐ นัน่ แหละ อีกอาทิตยเดียวก็คงจะรูด รี ชู ว่ั กัน"!
พลกลาวถามเศรษฐีสาํ เพ็งอยางนอบนอม!
!
"คุณไดกรรมการแขงขันชกมวยแลวหรือครับ ผมหมายถึงกรรมการหามมวย"!
!
"ออ เรียบรอยแลวครับ ผมไดเชิญทานผูเ ชีย่ วชาญกีฬามวยและเปนผูม เี กียรติมาเปนกรรมการ ทุกๆ ทาน
!
ยินดีรบั ชวยเหลือโดยไมตอ งการสิง่ ตอบแทนใดๆ เลย แมแตคา พาหนะ งา...มีเจาคุณชราภาพไพศาล เปน
กรรมการรักษาเวลา คือตีระฆัง นายสังวาลย นายแจม พละเอก เปนกรรมการหามมวย นายแทน กับ หมอมเจา
ปรียากรเปนกรรมการใหแตม แตละทานผานกีฬามวยมาแลวอยางอิม่ หมีพมี นั เชียวครับ"!
"ดีเทียวครับ" พลพูดยิม้ ๆ "ทานทีก่ ลาวนีผ้ มรูจ กั ดีแตเจาคุณชราภาพฯทานแกแลวนะครับ"!
!
เพงอันหัวเราะ!
!
"ไมเปนไรครับ ทานแกแตตัวเทานั้น สวนหัวใจทานเปนหนุม เพราะทานเปนนักกีฬา สปอรทและใจดี
!
มาก พูดจาออนหวาน ไมดถู กู เหยียดหยามนักมวย ใครไหวทา นก็ไหวตอบอยางนอบนอม คนอยางนี้นานับถือ
ครับ" แลวเขาก็หันมาทางเจาคุณปจจนึกฯ "คุณอากรุณาสนใจกับเจาหงวนกับคุณนิกรหนอยนะครับ ถาฟตนอย
เกินไปขึน้ ชกก็จะหมดแรงขายหนาเขา"!
นิกรพูดเสริมขึ้นทันที!
!
"สําหรับผมไวใจได รางกายของผมกําลังสมบูรณถงึ ขนาด การเทีย่ วซุกซนตอนกลางคืนก็เลิกแลวผล
!
ของการตรวจเลือด ดิเรกก็รบั รองวาโลหิตของผมไมมเี ครือ่ งบวกเลย"!
เพงอันหัวเราะ!
!
"ก็ดแี ลวครับ การชกในคืนวันที่ ๑ เดือนหนาอาจจะเปนวันสําคัญแหงประวัติศาสตรมวยแหงประเทศ
!
ไทย ผมสั่งเขาทําเปลพิเศษ ไวแลวสําหรับหามคุณหรือเจาหงวนคนใดคนหนึ่ง"!
นิกรกลืนน้าํ ลายเอือ๊ ก!
!
"ผูที่มเี กียรติไดนอนเปลเห็นจะเปนอายหงวน ไมใชผม"!
!
เสี่ยหงวนอดหัวเราะไมได!
!
"อยางเพิง่ คุยโวย อายกร โดนหมัดกันเขาแกจะลืมโลก เมือ่ วานกันไปซอมกับสมเดชทีค่ า ยอุรพุ งษ นาย
!
สมเดชยังออกปากวาหมัดราวกับตะลุมพุก พรรคพวกของกันทางสําเพ็งเขาตอกัน ๓ เอา ๑ แลวจะบอกให"!
เสียงหัวเราะดังขึ้นหลายๆ เสียงพรอมกัน ตอจากนั้นเพงอันก็สนทนากับคณะพรรค ๔ สหาย
!
ปรึกษาหารือกันในเรื่องจัดการแขงขันชกมวยครั้งสําคัญในคราวนี้ อีกในราวครึง่ ชัว่ โมงเขาก็ลากลับ!
!

!

อาทิตยท่ี ๑ กรกฎาคม!

กอนทีด่ วงอาทิตยจะลับโลก ประชาชนทุกชาติทกุ ภาษาและทุกมุมเมืองก็หลัง่ ไหลกันมายังสวนลุมพินี
นับจํานวนหมื่น เพือ่ ชมการแขงขันการชกมวยนัดมโหฬารยิง่ เก็บเงินบํารุงกองทัพไทย ซึง่ สมาคมหยิบหวยได
รวมมือกับพอคาคหบดีชาวจีนและไทยจัดทําขึน้ !
ที่หนาหองขายตั๋วมีการตะลุมบอน และประจัญบานกันอยางอุตลุด เจาหนาทีเ่ ฝาประตูตองทํางานอยาง
!
เหน็ดเหนื่อยในการเก็บและฉีกบัตรผานประตูทนี่ ั่งทุกชั้นแนนขนัดกอนเวลา ๑๙.๐๐ น.!
แลววันโลกาวินาศแหงศึกมหาประลัย ก็เริม่ ตนในเวลา ๑๘.๐๐ น. ขณะทีเ่ จาคุณชราภาพไพศาล พาราง
!
อันสูงระหงของทานในชุดสากลสีขาว เดินเบงไปมารอบๆ ขางเวที นักดูมวยก็สง เสียงเอะอะเฮฮาตะโกนขึน้ !
"ไดเวลาแลวครับเจาคุณ เอา...ลงมือไดแลว"!
!
!

เจาคุณเฒาซึง่ แตแตตวั ยิม้ รับคนดู แลวเดินมาทีม่ มุ กรรมการรักษาเวลา เอื้อมมือกระตุกสายระฆังทันที!
"แกงๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ"!
!
ประชาชนตางตบมือโหรอ งทีจ่ ะไดชมการชกมวยนัดมโหฬารยิง่ จําเริญ ทรงกิตรัตน จิ้งเหลนไฟปรากฏ
!
ตัวขึ้นแลว เขาเปนนักมวยทีม่ ฝี ม อื และชัน้ เชิงยอดเยีย่ ม ยากทีจ่ ะหาใครเปรียบเหมือนนอกจากนีย้ งั มีมารยาทสุภาพ
เรียบรอย เปนที่รักของคนดูทั่วไป เขากาวขึน้ มาทางมุมแดงทามกลางเสียงตบมือโหรอ งของพวกแฟนทีน่ ยิ มในตัว
เขาภายในเสื้อคลุมอยางงามหรูของคณะทรงกิตรัตน เจาหนูนอยจิง้ เหลนไฟไดยกมือไหวประชาชนคนดูทั้ง ๔ ทิศ
หลังจากนั้น จิง้ จกน้าํ วรกิจ แดนอีสานก็เผนแผล็วขามเชือกขึน้ มาบนเวทีอยางองอาจ แตเทาขวาขามไมพนเขือก
ผลสะทอนจึงเกิดขึ้นคือ วรกิจหัวขมํานอนเหยียดยาวบนพืน้ เวที อยางไรก็ตาม จิ้งจกน้ํารีบลุกขึ้นอยางฉับพลัน ยก
มือไหวคนดู แลววิ่งเขามาจับมือกับจิ้งเหลนไฟดวยน้ําใจสปอรทของเขา!
พีเ่ ลีย้ งของแตละฝายตางสวมนวมไหนกั มวยของตนหลังจากนายสังวาลยกรรมการหามมวย ไดตรวจดู
!
มือของนักมวยทัง้ ๒ แลว คนดูสง เสียงเฮฮาตลอดเวลา!
"ตอแดง ๒ เอา ๑ เอา......เอาไมตลอดหายก"!
!
เจาคุณชราภาพ ฯ ยกมือเคาะระฆังเริ่มตนยกที่ ๑ !
!
"แกง"!
!
นักมวยทัง้ ๒ ตางเลือ่ นตัวลงมาจากมานัง่ ลงนัง่ บนพืน้ บริกรรมคาถาสวดมนตภาวนาเรียกครูบาอาจารย
!
จําเริญทองอิติปโ ส ถอยหลัง ๓ จบ ปลุกพระเครื่องลางที่กําลังจําวัดอยูที่แขนของเขาใหตนื่ ขึน้ คุมครองเขา วรกิจ
ปลุกตัวใหคงทนเขาศอกจากอํานาจของวานยา ซึง่ เขากินและทามาจากบาน ซึ่งครูของเขารับรองวาโดนจังๆ ก็ไม
แตก ถึงแตกเลือดออกก็ไมถงึ ตาย!
เสียงปและกลองเริ่มบรรเลงเพลงไหวครู อยางไพเราะ อีแ๋ อ....แอ แอ...แอ แอ...นักมวยทัง้ สองราย
!
รําตามประเพณี และแบบแผนการตอสูแบบมวยไทยจําเริญขึ้นพรหมสี่หนา วรกิจขึน้ หนุมานถวายตัว เตนกันไป
เตนกันมาสักครูก เ็ ขาจับมือกัน!
นายสังวาลยนกั หามมวยชัน้ เยีย่ มไดกลาวใหโอวาทคูต อ สูท ง้ั สองฝายไหตอ สูก นั แบบนักกีฬา แลวไลไป
!
เขามุมเจาคุณชราภาพมองดูนาฬิกาแลวเคาะระฆังอีกครัง้ หนึง่ !
ฉากการตอสูเ ริม่ ตนแลว!
!
ภายในหองพักนักมวยฝายน้าํ เงิน นิกรกําลังนั่งเหยียดเทาใหเจาแหวนวดเฟนใหเขา ! พวกนักมวย
!
ฝายน้าํ เงินหลายคนรวมทัง้ นายแบตตาลิง่ กรอก กําลังสนทนากันกับพวกพีเ่ ลีย้ งของตนอยางครืน้ เครง!
เจาคุณปจจนึก ฯ พีเ่ ลีย้ งนิกรเดินเขามาในหองพักทานยิม้ ใหลกู เขยของทานแลวกลาวถาม!
!
"เปนยังไงบาง ใจคอผองแผวดีหรือ"!
!
นิกรหัวเราะ!
!
"ไมมกี ารตืน่ เตนเสียเลยครับ วันนีผ้ มเชือ่ วาฝายน้าํ เงินตองชนะทัง้ ๖ คู ดูซีครับ ตละคนฟตจนเนื้อหนัง
!
แทบปริ นั่นยังไงละครับแบตตาลิ่ง กรอก หมอเปนคนสนุกสนานดีเหมือนกัน คุณพอไปดูอายหงวนมาหรือครับ !
เจาคุณปจจนึกฯ พยักหนา!
!
"อายหงวนกําลังคุยโมกบั นายสมเดช มั่นในวามันจะนอคแกในยกที่ ๒"!
!
นิกรขบกรามกรอด !
ผลุดลุกขึ้นยืนอยางเดือดดาล!
!
"ยั้งงั้นผมไปกระทืบมันเสียเดี๋ยวนี้กอน ไดรูดีรูชั่ววาใครจะเกงกวาใคร สูไ มไดผมแทงตายหาเลย"!
!
เจาคุณปจจนึกฯ โบกมือหามลูกเขยของทาน!
!
!

"แกตองใจเย็น อายกร เชื่อเถอะนา อายหงวนถึงแมจะสูงกวาแกก็ไมมที างทีจ่ ะเอาชนะแกได วันนีเ้ ปน
วันน้าํ เงินโวย"!
ทันใดนั้นเอง นักมวยและพีเ่ ลีย้ งทุกๆคนทีย่ นื อยูใ นหองก็ทาํ หนาตืน่ ไปตามกัน วรกิจจิ้งจกน้ําถูกใสเปล
!
หามเขามาดวยใบหนาของนายวรกิจฟกช้าํ แทบจะจําไมได!
"วา..." นิกรครางมองดูวรกิจอยางเศราใน "จิง้ จกน้าํ ทําไมถึงมวนเสีอ่ เร็วนักโวยพีช่ าย"!
!
พีเ่ ลีย้ งคนหนึง่ หันมายิม้ กับนิกร!
!
ก็ทาํ ไมจะไมเร็วละครับ เจอศอกเขาทีป่ ลายคาง ๒ ทีซ่ อ น ถูกหมัดอีกในราวหาหกสิบที ลมเกือบไมลง"!
!
นิกรกลืนน้าํ ลายเอือ้ ก หันมาทางพอตาของเขา!
!
"คุณพอ ไปบอกกรรมการขอเปลีย่ นผมไปอยูฝายแดง และใหอา ยหงวนมาอยูท างฝายน้าํ เงินเถอะครับ!
!
วรกิจแกทําเสียฤกษเสียแลว"!
ทานเจาคุณหัวเราะหึๆ!
!
"เปลีย่ นยังไงวะ ใครเขาจะยอม เถอะนา ไมตอ งเสียขวัญ นัน่ ฝายน้าํ เงินพวกเราออกไปอีกแลว"!
!
นิกรเดินเขาไปหาเวก สมุทรปราการ นักมวยคูที่ ๒ ซึง่ จะโรมรันกับอาจารยผล กระทิงเปลีย่ ว นักมวยชัน้
!
อาจารยผพู ราวไปดวยลูกไมและชัน้ เชิง นายจอมทะเลนยื่นมือใหเวกจับ!
"เพือ่ นยาก อยาลืมวาน้าํ เงินหมายถึงชัยชนะ ลือ้ ตองเอาชนะคูต อ สูใ หได ยอมตายคาเวทีเลย&!
!
นายเวกยิม้ อยางแหงแลง!
!
"อายตายนะไมถงึ ตายหรอกครับคุณ ! อยางมากก็หามมาหองเราเทานัน้ วันนีผ้ มไมใครมแี รงเสียดวย"!
!
"อาว เปนอะไรไปละ"!
!
"ไมไดเปนอะไรหรอกครับ แตใจมันไมส"ู !
!
"แลวกัน จะใชไดเรอะ เขาก็มี ๑๐ นิ้วเหมือนกับเรา กลัวอะไร ไปออกไปเถอะ ขึ้นเวทีชักชาคนดูเขาจะ
!
ดาเอา กันจะคอยฟงขาวชัยชนะของแก สวัสดีนอ งชาย"!
นายเวกเดินตามพีเ่ ลีย้ งของเขาออกไป อยางเงียบเหงา นิกรเดินมานัง่ บนเตยงผาใบ แลวพูดกับเจาแหว!
!
"เอ็งคิดวาขาจะชนะอายหงวนไหมวะ อายแหว"!
!
เจาแหวถอนหายใจเบาๆ!
!
"รับประทานอยาใหผมวิจารณเลยครับ ผมเลนไวแลว ๑(๐๐๐ บาท"!
!
นิกรยิม้ แปน!
!
"ยังงั้น เปนพีเ่ ลี้ยงขาแกก็ตองเลนขา"!
!
"มิไดครับ รับประทานผมเลนขางอาเสี่ย"!
!
"อาย ไงเสือกไปเลนอายหงวน"!
!
"โธ...รับประทานอาเสีย่ แกทัง้ สูงทัง้ ใหญกวาคุณนีค่ รับ น้าํ หนักก็มากกวาเปนกอง รับประทานถายังไง
!
ก็อไู วใหครบ ๕ ยกนะครับ รับประทานแพแตมยังดีกวาถูกนอค"!
นิกรเงยหนาขึ้นยักคิ้วกับพอตาของเขา!
!
"ดูซีครับคุณพอ อายแหวมันเปนพี่เลี้ยงผม แตเสือกไปเลนอายหงวน"!
!
ทานเจาคุณหัวเราะหึๆ!
!
"พอก็เลนอายหงวนเหมือนกัน เจาคุณประสิทธิฯ์ เขาเลนทางแก พอเลนอายหงวน เดิมพัน ๕(๐๐๐ บาท"!
!
!

นายจอมทะเลนกลืนน้ําลายเฮือกติดๆ กันหลายครั้งเอนตัวลงนอน บอกใหเจาแหวนวดใหเขาอีก สักครู
นิกรก็นอนหลับสนิทกรนลัน่ หอง! พวกนักมวยฝายน้าํ เงินหัวเราะคิกคักไปตามกัน!
เวลาของการตอสูผ า นพนไปตามลําดับ ผล พระประแดง ใชศอกกลับนอคเอาทเวก สมุทรปราการ ในยก
!
ที่ ๒ สวนมวยไทยคูท ่ี ๓ ระหวางพอเทพบุตร ชูชยั พระขรรคชยั กับ กระดังงาเลือด ก.ข. ไดตอ สูก นั อยางโชก
โชน ชูชยั สามารถใชหมัดมรณะของเขาคว่าํ นายกระดังงาไดในปลายยก ๔ !
ระหวางมวยไทยคูท ี่ ๔ ระหวางสมเดช เดชธนู กับ หลีงว นปา ร.ย.ฝ.! กําลังเริม่ ตอสูก นั ในยกที่ ๑ เจา
!
คุณปจจนึกฯ ซึง่ ออกไปยืนดูมวยอยูนอกหองพักก็กระหืดกระหอบกลับเขามา!
นิกรกําลังนอนหลับสนิทอยูบ นเตียงผาใบ เจาแหวนวดเฟนอยูข า งๆ !
!
"เฮย อายแหว ปลุกอายกรลุกขึน้ เตรียมตัวไดแลวมวยคูท ่ี ๔ เริม่ ชกแลว"!
!
เจาแหวเอือมมือเขยาแขนนิกร!
!
"คุณครับ คุณ....รับประทานตืน่ เถอะครับ"!
!
นิกรนอนหลับอยางสบาย ปลุกเทาไรก็ไมลกุ เจาแหวจึงประคองใหลุกขึ้นนัง่ แลวตะโกนกรอกแกวหู!
!
"รับประทานลุกขึ้นเถอะครับ"!
!
คราวนีน้ ายจอมทะเลนตกใจตืน่ ลืมตาขึน้ มองดูโลก!
!
"แหม อายหา ดันตะโกนกรอกแกวหูได มึงจะปลุกหาหอกอะไรกันวะ"!
!
เจาแหวอมยิ้ม แกลงพูดใหนกิ รหายงัวเงีย!
!
"รับประทานไดเวลารับประทานอาหารแลวครับ"!
!
นิกรอาปากหาว กราดสายตามองไปรอบๆ หองพัก นึกขึน้ ไดวา เขากําลังจะขึน้ ชกมวยกับเสีย่ หงวน นาย
!
จอมทะเลนแลเห็น เวก สมุทรปราการ นั่งคุยกับกระดังงา เลือดก.ข. ก็รีบลุกขึ้นเดินเขามาหา!
"เปนไงนองชาย ยิ้มแปนเชียว นอคพี่ผลไดหรือเปลา"!
!
นายเวกหัวเราะ!
!
"ผมเพิง่ ฟน เมือ่ กีน้ เ้ี องครับ เจอศอกกลับพี่ผลแกเขาให ลืมโลกเลย"!
!
นิกรสะดุง เฮือกใบหนาถอดสี เสียงปกลองและเสียงคนดูโหรองดังแววเขามาในหอง เขายืนนิง่ อึง้ ไป
!
สักครูก เ็ ปลีย่ นสายตามาทีน่ ายกระดังงา เลือด ก.ข. นักมวยหมัดตะลุมพุกทีข่ น้ึ ชือ่ ลือนาม!
!
'ลือ้ คงชนะชูชยั แนๆ ชนะแตมหรือนอคนองชาย&!
กระดังงาอมยิม้ !
!
 กึ ตัวเอาในหองพักนีเ่ อง ไม
!
'แตมผมขึ้นหนาทุกยกแหละครับ แตพอยก ๔ ไงโดนนอคก็ไมทราบ มารูส
ไหวครับ วันนีฝ้ า ยน้าํ เงินถูกนอคทุกคู" !
นิกรกลืนน้าํ ลายเอือ้ ก เสียงปและกลองสงบเงียบลงแตมีเสียงไชโยโหรองดังลั่นไปหมด แสดงวานักมวย
!
คนใดคนหนึง่ ถูกนอคแลว และกรรมการกําลังนับ นายจอมทะเลนหันมาทางเจาแหว!
"เฮย ชะโงกหนาออกไปดูซิ แดงหรือน้ําเงินถูกนอคแนวะ"!
!
เจาแหวหัวเราะ!
!
"รับประทานไมตองออกไปดูหรอกครับ ผมวาน้ําเงินถูกนอคเด็ดขาด"!
!
นิกรจุยปากจี๊กจั๊ก เดินมาทางประตูหองพักนักมวย ฝายน้ําเงิน โผลประตูมองไปทีเ่ วที เขาแลเห็นพีเ่ ลี้ยง
!
ฝายน้าํ เงินกําลังประคองนายหลีงว นปาหิง้ รองแรงลงมาจากเวทีและกรรมการกําลังมอบถวยรางวัลใหสมเดช !
เดชธนูเจาของหมัดดินระเบิด ทีส่ ามารถนอคนายหลีงว นปาไดภายในเวลาเพียง ๑ นาทีเทานั้น!
!

นิกรยกมือขึน้ มองดูผา พันมือ แลวพูดกับพอตาของเขา!
"ออกไปเถอะครับคุณพอ ผมตองขึ้นเวทีกอนอายหงวนเพื่อขมขวัญมัน ผมจะตองนอคอายหงวนใหได
!
หนึง่ สองสาม เขมแข็งโวย อยางมากก็ตายเทานัน้ "!
พวกนักมวยฝายน้าํ เงินตางโบกมือใหเขา!
!
"สวัสดีครับ" นายกระดังงารองขึน้ "ประเดี๋ยวผมจะออกไปหามคุณ"!
!
นิกรคอนควับ เดินนําหนาพาเจาคุณปจจนึกฯ กับเจาแหวออกไปจากหองพักนักมวยฝายน้าํ เงินทันใดนัน้
!
โฆษกของสนายมวย ก็ประกาศกระจายเสียงแจงใหนักดูมวยทราบนามผูแขงขัน!
"คูท ี่ ๕ มวยไทยพิเศษ นายกิมหงวน ไทยแท น้ําหนัก ๗๓ กิโล ฝายแดง นายนิกร การุณวงศ น้ําหนัก ๖๓
!
กิโลฝายน้าํ เงินมวยคูน จ้ี ะชกกันโดยไมมแี ตมเมือ่ ครบกําหนด ๕ ยก นอคกันไมได ก็จะตัดสินใหเสมอกัน ทานทั้ง
๒ นี้ เปนคหบดีผูมีเกียรติ ขึน้ ชกโดยไมยอมขอรับเงินรางวัล โปรดตบมือใหเกียรติยศแกนักมวยทั้ง ๒ นี้ดวย"!
เสียงตบมือของประชาชนคนดูดังสนั่นหวั่นไหว โดยเฉพาะพรรคพวกของเสีย่ หงวนทีม่ าชมการแขงขัน
!
มวยในวันนัม้ จี าํ นวนไมตาํ่ กวา ๒(๐๐๐ คน สวนมากเปนกรรมกรโรงเลื่อยโรงสีของเขาทั้งนัน้ นอกจากนีก้ ม็ มี ติ ร
สหายอีกมากหนาหลายตา สวยนิกรก็มพี รรคพวกมาเชียรเขาไมใชนอ ยการตบมือโหรอ งกึกกองกวาคูส มเดชกับ
หลีงว นปามากมายนัก ปานเวทีจะถลมทลาย ดังนั้น ประชาชนคนดูทเ่ี ปนกลางก็พลอยรูส กึ ตืน่ เตนสนุกสนานไป
ดวย และเชือ่ วามวยคูน ค้ี งจะชกกันอยางเผ็ดรอน!
นิกรทรุดตัวลงนั่งยองๆ ขางบันไดเวทีทางมุมแดงบริกรรมคาถา พึมพําอยูส กั ครูก ก็ า วขึน้ เวทีอยางสงาผา
!
เผย ยกมือไหวคนดูทง้ั ๔ ทิศดวยกิริยาทาทางคึกคะนอง แลวเขาก็นง่ั ลงทีม่ มุ แดง!
นายแจมกรรมการหามมวยปราดเขามาหา นิกรยกมือไหวแสดงความเคารพผูต ดั สิน!
'สวัสดีครับครูมวย ผมเปนมวยวงในและมวยติดพันอยาแยกนักนะครับ ตองเปดโอกาสใหผมทําบาง&!
นายแจมชักไมพอใจนิกร!
งา-เชิญคุณไปทางโนน คุณอยูม มุ น้าํ เงินไมใชมมุ แดง&!
นิกรสะดุงโหยง หันมามองดูมมุ ของเขาแลวลุกขึน้ ยืน กลาวกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหว!
ขึ้นบันไดผิดเสียแลว นึกวาทางนีน้ าํ้ เงินเสียอีก&!
คนดูโหรอ งเกรียวกราว เมื่อนิกรเดินผานเวทีไปยังมุมของเขา ในเวลาเดียวกันนี้เอง อาเสีย่ กิมหงวนก็
ปรากฏตัวขึ้น เขาสวมเสือ้ คลุมสีแดงเลือดนก ปกหลังเสือ้ เปนรูปมังกรอมยิม้ ๒ ตัว สวนนิกรสวมเสือ้ คลุม
กํามะหยีส่ ดี าํ ปกหลังเสื้อเปนรูปชางเอราวัณขี่คอหนุมาน!
นักมวยทัง้ สองปราดเขามาจับมือกัน อาเสีย่ ขบกรามพูดเสียงหนักแนน!
'มึงตายแน อายกร&!
นิกรขบกรามพูดตอบ!
'มึงนั่นแหละตาย ระวังใหดี พอจะเตะใหคอหลุดเลย&!
ตางคนตางกลับมานั่งมุมของตน นายแจมกรรมการหามมวยเดินเขามาตรวจมือนิกรตามระเบียบ นิกรใช
ผาพันมืออยางดีมคี วามยืดหยุน ดี นายแจมบีบฝามือขวานิกรแลวกลาวถาม!
'คุณเอาอะไรใสไวในมือ&!
นิกรยิม้ อายๆ !
'ทําไมคุณรูละครับ&!
'ก็มันแข็งเปกผิดปกติอยางนี&้ !
!

ิ เขา&!
'แฮะ แฮะ สนับมือครับ จุยๆ อยาเอ็ดไปครับเดีย๋ วอายหงวนมันไดยน
นายแจมอดหัวเราะไมได!
ั มือเสียใหม เราตองตอสูก นั ตามวิสยั นักกีฬาซีครับ ผมยอมใหคุณไมได
'เอาออกเถอะคุณ แลวก็พน
โปรดเอาออกเดีย๋ วนี&้ !
นิกรทําหนาเหมือนกับจะรองไห!
้ กวาอายหงวน
'นา ไหวละ ผมเล็กกวามันตัง้ เปนกอง น้าํ หนักตัวก็เบากวาตัง้ ๑๐ กิโล แขนขาสัน
ทั้งนั้น&!
กรรมการชักฉิว!
ุ ชกไมได&!
'ถาคุณไมเอาสนับมือออก ผมก็ยอมใหคณ
นิกรคอนควับ!
'เอา...เอา เอาออกก็เอาออก แกผาพันมือโวยอายแหว&!
กรรมการหามมวยเดินขามมาหานักมวยฝายแดง ซึง่ มีพลกับ ดร.ดิเรกเปนพี่เลี้ยงใหน้ํา ครูแจมตรวจดู
มืออาเสีย่ ทัง้ สองขาง แลวเดินเลีย่ งมายืนทางมุมกรรมการผูร กั ษาเวลาหันหลังพิงเชือกมองดูนกั มวยทัง้ สองสวม
นวม!
เจาคุณชราภาพฯ เห็นนักมวยสวมนวมเรียบรอยก็เอือ้ มมือกระตุกสายระฆัง!
'แกง&!
ทานกลางเสียงโห รองของแฟนทัง้ สองฝาย อาเสีย่ กิมหงวนกับนิกร ตางลงนัง่ ประณมมือกมตัวลง
หมอบนิง่ บริกรรมคาถา นิกรสวดนะโมสามจบแลวรองขาววอในใจอีก ๑ จบ ตางคนตางรายรําในบทบาทไหว
ครูทา มกลางเสียงปช วาและกลองแขก เสี่ยหงวนรํามวยอยางหยดยอยรําเรื่อยไปตามรูปสี่เหลี่ยมของเวที พอครบ
๔ เหลีย่ มก็เขามากอดนิกร!
กรรมการหามมวย ไดไหโอวาทนักมวยทั้งสองตามหนาที่ของเขา!
'ขอใหชกกันโดยถูกตองตามกติกามวยไทยนะครับอยากัดกันหรือกระทืบอีกฝายหนึง่ เมือ่ ลมลงไป เวลา
ผมบอกใหแยกตองแยกออกจากกันทันที&!
กิมหงวนพยักหนาทันที!
'ผมเขาใจดีแลว&!
นักมวยทัง้ สอง เดินกลับไปยังมุมของตน ทานเจาคุณชราภาพตีระฆังอีก เปนสัญญาณเปดฉากการตอสู
ในยก ๑ พวกนักพนันตอกิมหงวน ๓ เอา ๑ แดงกับน้าํ เงินปราดเขาหากันราวกับมวยอาฆาต เสี่ยหงวนยกเทาขวา
เตะขาพับนิกรทันที นายจอมทะเลนรีบยกเขาซายรับ แลวยักคิว้ ใหกมิ หงวน ทั้งสองขยับมือหลอกลอไปมา นิกร
ปลอยแย็ปซายถูกหนาเสีย่ หงวนผงะ แลวตามดวยหมัดขวา อาเสีย่ ปดไวไดชกสกัดลําตัวนิกรดวยหมัดอัปเปอรคทั
ซาย น้ําเงินถอยกรูดออกหางทันที!
ใครคนหนึ่งทีน่ ั่อยูหนาเวทีหนุนนิกรเสียงลั่น!
'เอา น้ําเงินบุก นอคมันเลย บุกเขาไป เตะโวย&!
กิมหงวนหันมามองดูอยางเดือดดาล โบกมือใหนกิ รหยุดชกแลวเกาะเสนเชือกมองดูสภุ าพบุรษุ รางใหญ
ที่ตะโกนหนุนนิกร!
'พีช่ าย ประเดีย๋ วมวยเลิกแลว ลือ้ กับอัว๊ ชกกันตัวตอตัวยังได&!
กรรมการปราดเขามาหากิมหงวน!

ั คุณจะพูดอะไรไมได ผิดขอบังคับ..ตอไป&!
'คุณ เวลาตอสูก น
นิกรกระโจนเขาลอยทันที กิมหงวนสวนดวยหมัดตรงซายถูกปลายคางนายจอมทะเลนอยางถนัดใจ
อายเสือมือกาวถลารอนเหมือนนกปกหัก หลุดเชือกเสนลางกลิง้ ออกมาทางขอบเวทีใกลกบั กรรมการรักษาเวลา
แลวนิกรก็เอือ้ มมือกระตุกสายระฆังทันที เพือ่ ชวยตัวเอง!
'แกง&!
คนดูเขาใจวาทานเจาคุณชราภาพฯ ตีระฆังชวยนักมวยฝายน้าํ เงิน จึงโหรองตะโกนดาเสียงลั่นสนาม
ขวดโคคาโคลา รองเทาชนิดตางๆ ลอยละลิว่ ปลิวมาทางกรรมการรักษาเวลาราวกับหาฝน!
เจาคุณปจจนึกฯ กับเจาแหวรีบวิง่ มาประคองนิกรลุกขึน้ ลากถูลถู กู งั ไปประคบประหงมทางมุมแดง
กรรมการหามมวยเกิดโตเถียงกับเจาคุณชราภาพ!
'ใตเทาตีระฆังทําไมครับ เพิ่งชกกันไดไมถึงหนึ่งนาที&!
เจาคุณชราภาพฯ เอ็ดตะโรลัน่ !
'ผมตีเมื่อไรเลา ใหตายโหงซีครับ ไมรใู ครมันกระตุกสายระฆังจริงๆ ผมชือ่ เสียคราวนีเ้ อง&!
นายแจมยกมือเกาศีรษะ เดินเขามาดูนกิ รซึง่ คอยๆ ลืมตามองดูโลก นัง่ ขาถางอยูบ นมานัง่ !
'เปนยังไง คุณนิกร&!
นิกรฝนยิ้ม!
่ หมัดหนักอยางวายราย คุณชวยบอกใหคนงานเอาไม
'เห็นดาวยิบไปหมดเลยครับ แหม...อายเปรตนัน
กวาดขึน้ มากวาดพืน้ เวทีหนอยไดไหมครับ สกปรกเหลือเกินเต็มไปดวยฝุนละอองทั้งนั้น ประเดี๋ยวผมคงจะนอน
ใหคุณนับอีก&!
นายแจมหัวเราะชอบใจเดินเลี่ยงไปทางอื่น นิกรมองดูเสีย่ หงวนอยางอาฆาตมาตราย อาเสีย่ ยักคิว้ หลิว่
ตาใหเขาไมไดรบั ความเหน็ดเหนือ่ ยอะไรเลย เพราะมวยเพิง่ เริม่ ชกไดครูเ ดียวเทานัน้ !
แลวระฆังสัญญาณยกที่ ๒ ก็เริ่มตนขึ้น!
'แกง&!
นักมวยทัง้ สองลุกขึน้ ปราดเขาหากัน คนดูยังตะโกนคาเจาคุณชราภาพเสียงขรม ฝรัง่ ชาวตางประเทศ
คนหนึง่ ถึงกับลุกขึน้ เดินมายืนคุมเชิงขางเจาคุณชราภาพฯ!
ฝายน้ําเงินระมัดระวังตัวยิ่งขึ้น ยกเทาขวาเตะเบาๆ แลวสืบเทากาวเขาไปพรอมกับยกเทาซายเตะโครม
เทาของนิกรสัมผัสกานคอเสีย่ หงวนดังสนัน่ รางอันสูงชะลูดของอาเสีย่ โงนเงนลมครืนทันที แฟนของนิกรและ
นักพนันที่ถือหางเขาโหรองเสียงสนั่นหวั่นไหว อาเสีย่ สะบัดหนาเราๆมือขวายันพืน้ ฟงเสียงนายแจมอันคอนขาง
ดัง!
'หนึ่ง....สอง....สาม....สี่....หา...& !
กิมหงวนลุกขึน้ มาได นิกรปราดเขามาชกหมัดตรงขวาปง เสีย่ หงวนยกแขนซายรับ สปริงตัวออกหาง
พอนิกรตามเขามาก็ยกเทาถีบสกัดไว นายจอมทะเลนมีขวัญและกําลังในดีขนึ้ แลว เขาเตนฟุตเวิก๊ และสายตะโพก
ไปมาแบบระบําฮาไว ทําใหคนดูหัวเราะกันทองคัดทองแข็งและคนดูทเี่ ปนกลางเริ่มเอาใจชวยนักมวยฝาย้ําเงิน!
นิกรแยปซายนําเขาไปกอน ตามดวยหมัดขวาอาเสีย่ ปดไวได พอนิกรเขาชิดตัวกิมหงวนก็ยงิ ศอกซาย
โปงเขาใหถูกเหนือคิ้วขวานิกรดังโพละ คิ้วปูดเขียวปดขึ้นมาทันที คราวนีน้ กิ รเขาชกอยางบาเลือด ตางฝายตาง
กอดรัดกัน กรรมการหามมวยปราดเขาขวางกลาง กิมหงวนสันหมัดโปงถูกคางนายแจมอยางถนัดใจ ทําให
กรรมการลมลงนอนเหยียดยาวบนพืน้ !

นิกรหัวเราะลัน่ ยกมือขึ้นนับ!
'หนึ่ง...สอง...สาม...สี.่ ..หา...หก..&!
นายแจมพยุงกายลุกขึน้ ดวยความลําบากยากเย็น โบกมือบอกคูต อ สูท ง้ั สองฝาย!
'ตอไป&!
คนดูโหรอ งกันเกรียวกราว นิกรพยายามเตะขาพับเสีย่ หงวนเพือ่ ตัดกําลังขา แตกมิ หงวนเปลีย่ นเทาหลบ
เสียทัน และเมื่อนิกรเปดชองวาง หมัดซายของอาเสีย่ ก็ลน่ั โปงออกไปถูกขาตะไกรขางขวา ของนักมวยฝายน้ําเงิน
ดังกรอบ!
นิกรเซถลาปะทะเชือกลมลงทันที เขากมหนาลงเปาฝุนละอองบนพื้น ใชมอื ขวาชวยกวาดฝุน แลวก็
เอนกายลงนอนหงายยกขาขึน้ ไขวหา ง กรรมการหามมวยเดินเขาหากันกิมหงวนออกหางแลวยกมือขึน้ นับดวย
เสียงอันดัง!
'หนึ่ง..สอง...สาม...สี่...&!
นิกรยิม้ ใหกรรมการ!
'อยานับเลยครับ เรียกเปลมาดีกวา&!
เจาคุณปจจนึกฯ วิ่งเขามาเกาะขอบเวทีรองบอกลูกเขยของทาน!
้ ลุกขึน้ โวย ประไพพนันกับเขาไวหมื่นบาทถือหางขางแก เร็วลุกขึน้ &!
'ลุกขึน
นิกรฝนใจลุกขึ้นยืนตุปด ตุเป กิมหงวนปราดเขาเตะดวยเทาขวา นายจอมทะเลนหลับหูหลับตายกแขน
ซายขึ้นปดเทา พรอมกับสวนหมัดตรงขวาสุดแรงเกิด มันแมนยําอะไรอยางนัน้ เสียงหมัดหุมนวมกระทบคางอา
เสี่ยดังราวกับทุบมะพราว อาเสี่ยกิมหงวนผงะหงายหลังฟาดพื้นเวทีดังตึง ขาทัง้ สองขางเหยียดยาวสัน่ ระริก
กรรมการชีใ้ หนกิ รไปเขามุมและนับเสีย่ หงวน ทามกลางเสียงไชโยโหรองของแฟนฝายน้ําเงิน หมัดของนิกรราว
กับหมัดเพชณฆาตกิมหงวนสินสติสมประดี!
'หนึ่ง...สอง....สาม...สี.่ ..หา...หก...เจ็ด...แปด...เกา....สิบ...สิบเอ็ด....&แลวนายแจมก็วง่ิ เหยาะๆเขามา
จับมื่อของนักมวยฝายน้ําเงินชูขนึ้ !
ชัยชนะอันเด็ดขาดเปนของนิกรแลว ทานเจาคุณชราภาพฯ รีบขึ้นมาบนเวทีมอบถวยรางวัลใหนิกร มัน
เปนถวยเงินขนาดใหญ ซึง่ สมาคมหยิบหวยใหรางวัลแกผชู นะสําหรับมวยบรรดาศักดิค์ นุ !้ี
พลกับ ดร.ดิเรก ชวยกันหามกิมหงวนลงนอนบนเปลผาใบ อาเสีย่ หลับตาพริม้ รางอันสูงใหญแนนิ่งไม
ไหวติง พลเปลชวยกันหามกิมหงวนไปหองปฐมพยาบาล นิกรยกมือไหวคนดูทง้ั ๔ ทิศ หลังจากนัน้ เจาคุณปจจ
นึกฯ กับเจาแหวกพานายจอมทะเลนลงมาจากเวทีทา มกลางเสียงตบมือโหรอ งใหเกียรติยศ บรรดานักดูมวยตาง
แปลกใจไปตามกัน ไมมีใครคาดหมายวาหมัดของนิกรจะเด็ดขาดเชนนี!้
คณะพรรค ๔ สหาย ซึง่ นัง่ ดูมวยอยูห นาเวทีตา งรับไปยังหองปฐมพยาบาล โฆษกของสนามไดประกาศ
กระจายเสียงลัน่ !
 ดุ ทาย เปฯมวยสากลกําหนด ๑๐ ยกระหวาง ยัง ยอนสัน แชมเปยนไลทเวท แหงงภาค
'มวยคูเ อกคูส
ยุโรปเปนฝายแดง กับ แบตตาลิง่ กรอก ฟลลิปปนโนหนุมแชมเปยนภาคตะวันออก ฝายน้ําเงิน มวยคูน ไ้ี มไดชกชิง
แชมเปย น แตเปนการชกครัง้ พิเศษ&!
สิน้ คําประกาศ สนามมวยก็อง่ึ มีดว ยเสียงตบมือโหรอ งเปาปาก กระทืบเทาของประชาชนคนดูทั้ง ๔ ทิศ
แตคณะพรรคสีส่ หายไมมใี ครสนใจกับการรณรงคของนักมวยคูน เ้ี ลย เพราะทุกคนเต็มไปดวยความหวงใยอา
เสีย่ กิมหงวน!

ภายในหองปฐมพยาบาล กิมหงวนนอนเหยียดยาวอยูบนเตียง นายแพทยของสนามมวยซึ่งรูจักมักคุน เคย
กับ ดร.ดิเรกเปนอยางดี กําลังทําการแกไขโดยวิธผี ายปอดและใหยาดม คณะพรรค ๔ สหายยืนหอมลอมมองดู
กิมหงวนอยางสงบ นวลลออแทนทีจ่ ะตกใจกลับยิม้ นอยยิม้ ใหญ จนกระทั่งคุณหญิงวาดแปลกใจ!
'เอะ ทําไมทําหนาทะเลนอยางนี้ แมนวล ผัวถูกนอคเอาทไมเห็นตกอกตกใจอะไรเลย&!
นวลลออยิม้ แปน!
'ตกใจทําไมคะ หนูแชงใหถกู นอคตัง้ แตยกแรกแลว เพื่อนของหนูคนหนึ่งเขาตอเฮีย ๒ เอา ๑ คะ หนู
เลยรองไว ๖,๐๐๐ บาท ได ๑๒,๐๐๐ หวานไปเลย โอย คุณนิกรเกงมาก เหนี่อยไหมคะ คุณนิกร&!
นิกรพยักหนา!
้ เอง ชนะฟลุก แทๆ&!
'แทบขาดใจตายเลยคุณ ผมหลับหูหลับตาชกสงเดชไปยังงัน
นายแพทยประจําสนามมวยมองดู ดร.ดิเรก แลวกลาวขึน้ อยางหนักใจ!
'เอ...ไมมีทาทีวาจะฟนเลยครับ หัวใจหยุดเตนเสียแลวก็ไมร&ู !
ดร.ดิเรกขมวดคิว้ นิว่ หนา!
'ยูแกคนถูกนอคไมเปน หมอหัวในนีใ่ ชไมไดหลีกไป ไอแกเอง&!
หมอสนามมวยชักฉิว แตจนใจที่ ดร.ดิเรกเคยเปนอาจารยเขา จึงหลีกทางใหนายแพทยหนุมปราดเขามา
!
ยกมือบีบนวดทีค่ ออาเสีย่ และเขยาคางเบาๆ สักครูก มิ หงวนก็คอ ยๆ ลืมตาขึน้ มองดูโลก!
อาเสีย่ พรวดพราดลุกขึน้ นัง่ กาวลงจากเตียง จดมวยอยางรัดกุม พลรองหามทันที!
'ไมตอ งๆ เลิกแลว&!
กิมหงวนยืนเซอ!
'นี่กันถูกนอคหรือนี&่ !
พลพยักหนา!
'ถูกแลว โดยหมัดตรงขวาของอายกรโปงเดียวใสเปลเลย เปนไง งงมากเชียวหรือ&!
กิมหงวนรองไหโฮ เสียใจทีป่ ราชัยเพือ่ นของเขานิกรปราดเขามากอดและพูดปลอบใจ!
'กีฬาโวย ไมแพกต็ อ งชนะไมตอ งเสียใจ วันหลังกันอนุญาตใหแกแกตวั ใหม&!
อาเสีย่ สะอืน้ ยกมือตบศีรษะนิกร!
'แกเกงมาก กันขอแสดงความยินดีในชัยชนะของแก&!
นิกรหัวเราะ!
'ขอบใจ รีบเปลี่ยนเครื่องแตงตัวออกไปดูมวยคูสําคัญกันเถิดวะ&!
คณะพรรค ๔ สหายตางพูดกันจอแจกจอแจ ใน ๕ นาทีนั้นเอง ทุกคนก็ออกมาจากหองปฐมพยาบาลเพือ่
ชมการตอสูร ะหวางนักมวยสากลจอมทรหดทัง้ สอง!
ผลของการแขงขัน ยัง ยอนสัน แชมเปย นยุโรปสามารถนอคเอาทแบตตาลิง่ กรอก ภายในยกที่ ๕ !
!

จบบริบูรณ!

