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พล, นิกร, กิมหงวน
เจาคุณโรคปอด
ป. อินทรปาลิต
เปนครัง้ แรกทีน่ กิ ร กับประไพ ไดปรึกษาหารือกันอยางเปนงานเปนการ ซึ่งหมายความวา
ตางฝายตางยอมรับนับถือ และเชื่อฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สองสามีภรรยาแอบมาคุยกัน
เงียบๆ ในสวนดอกไมหลังบาน “พัชราภรณ” แตคืนนี้ไมมีพระจันทรและไมจําเปนตองมี เพราะผัว
เมียที่อยูกันมานานอยางนี้ แสงจันทร, สายลม หรือกลิ่นหอมของบุปผชาติยอมไมมีความหมายอะไร
ทั้งสองปรึกษากันถึงเรื่องทรัพยสมบัติอันมากมายของเจาคุณปจจนึก ฯ นิกรขอรองประไพ
ใหพูดกับทานเพื่อใหทําพินัยกรรมไวใหเรียบรอย เมื่อทานลมหายตายจากไปจะไดไมตองแยงกัน
ฟองรองใหขายหนาคนอืน่ เขา
“กรคิดวาคุณพออาจจะตายวันตายพรุง หรือคะ” ประไพถามเบา ๆ
“จะ ความตายยอมไมผลัดวันเวลาใหผูใด คุณพอทานแกแลว เปรียบเหมือนตนทองหลาง
ริมน้าํ จะโคนลงมาเมื่อใดยอมรูไมได”
ประไพวา “แตดู ๆ ก็รูสึกวาทานแข็งแรงนี่คะ”
นายจอมทะเลนขมวดคิ้วยน
“อะไรได วานนีท้ า นเลนแบ็ดมินตันกับพวกเราเพียงเกมเดียวเทานั้นหอบแฮก ๆ ซีโ่ ครง
พะเยิบพะยาบปากเขียวเหมือนคนสูบฝน คนแกอยางคุณพอ บทจะรายก็ตายงาย ๆ ไมมีพิธีรีตรอง
อะไร ดูแตคุณพระอรรถกิจ ฯ ซีจะ ยืนรดน้ํากลวยไมอยูดี ๆ เปนลมชักแหงก ๆ น้ําลายฟูมปาก
มองเทงไปเลย คุณพอก็เหมือนกัน เดี๋ยวนี้ทานกะปากะเปอมาก ใชใหอายแหวไปซื้อปาทองโกที่
ประตูนาํ้ เมือ่ เชานี้ ใหเงินไป 10 บาท ทานหาวาใหใบละรอยไป ดีแตคณ
ุ อาหญิงทานชวยเปน
พยานใหเจาแหว”
ประไพหัวเราะเบา ๆ
“เอาละคะ ปดอภิปรายกันที เทาที่กรเรียกไพมาใหปรึกษาหารือกันหมายความวา กรจะให
ไพพูดกับคุณพอ เพือ่ ใหทา นทําพินยั กรรม”
นิกรยิ้มแหง ๆ
“ยังงั้นซิ ทําเสียใหเรียบรอย ทานตายเราจะไดสบายใจ คุณพอนะทานรักคุณภามากกวา
ไพนะจะบอกให”
ประไพสะดุงโหยง
“อะ ยังงั้นจะใชไดหรือคะ ไพเปนลูกคนเล็ก ทานจะตองรักไพมากกวา”

นิกรไดทีก็ใสไฟพี่เมียของเขา
“อยาโงนักเลย ไพจา ใคร ๆ เขาก็รูกันทั้งนั้นวาคุณพอรักคุณภามากกวาไพ คุณภาแอบขอ
เงินทานทีละหมื่นสองหมื่นทานรีบเซ็นเช็คใหดี ๆ”
“เอ” ประไพคราง “ยังงี้กอตองแจกหมากกันเทานั้นเอง”
นิกรทําคอยน
“แจกหมากใคร”
“แจกหมากคุณพอนะซีคะ”
นายจอมทะเลนกลืนน้ําลายเอื๊อก มองดูเมียรักของเขาแลวหัวเราะลั่น
“ลูกทรยศ มีอยางรึจะแจกหมากพอ”
“เอา-ก็อยากรักลูกไมเทากันทําไมละ ฮือ้ -ไพไมอยากเชื่อเลยวาคุณพอรักพี่ภามากกวาไพ”
“เชือ่ พีเ่ ถอะคนดี เชือ่ พี่เปนมีความสุขความเจริญแน ๆ คุณพอนะทานไมใครรกั ไพหรอก
เพราะไพเปนคนกระดกกระดนโด”
ประไพทําหนาตื่น ๆ
“กระดกกระดนโดนะเปนยังไงคะ”
นิกรนิ่งอึ้งไปสักครู
“ไพรูจักลิงไหม อายจอนะ”
ประไพหัวเราะคิ๊ก
“รูจ กั คะ”
“นั่นแหละคือไพละ”
“ออ-เมียมันเปนลิง ผัวก็ตองเปนลิงดวยนะซีคะ”
นิกรหยุดยิ้มทันที
“เอา-เปนก็เปน คุณภานะเขาเรียบรอนออนหวาน คุณพอทานรักและเกรงใจมาก ถึงดิเรก
ก็เหมือนกัน เขาไมระยําเหมือนอยางพี่ ซึ่งเอาแตกินแลวก็มุดหัวนอน คุณพอจึงรักหมอมากกวาพี่
ปุบปบสมมติวาคุณพอเปนลมปจจุบันหรือเปนอหิวาตตาย เราอาจจะไมไดอะไรเลย”
ประไพทําหนาชอบกล
“อยาไปแชงทานสิคะ”
“เปลา ไมไดแชง” นิกรพูดยานคาง “พี่พูดใหฟงตางหาก นีม่ นั ก็เขาหนารอนแลว ปนี้
มะมวงดก อหิวาตคงชุก คุณพอทานชอบกินของจุบจิบ เปนตนวา เย็นตาโฟ, หอยแครง, แหนม,
สมฟก อายเรื่องอหิวาตนะมันไมเขาใครออกใคร โกรกเดียวตาโบซ้ือโลงได”
ประไพหัวเราะหึ ๆ
“ดืม่ น้าํ โสโครก บริโภคผักสดใชอาจมรด ตนเหตุอหิวาต
นิกรพยักหนาหงึก ๆ

“น้ําคลองภัยเหลือ มีเชือ้ อหิวาต ดื่มน้ําประปา จึงจะพนภัย”
ประไพพูดเสริมขึ้น
“ดื่มน้ําไมโสโครก บริโภคแตผักสุก ถึงอหิวาตจะชุก ก็ทําไมเราไมได ผักดิบผักสด งด
เสียดีกวา..........”
นิกรโบกมือ
“พอแลว-พอแลว ไปกันใหญแลว เราไมไดคุยกันถึงเรื่องอหิวาตเลย”
ประไพหัวเราะลั่น
“ก็กรนะซี มาชักใบใหเรือเสีย เอาละคะ เทาที่เราปรึกษาหารือกันไพเขาใจดีแลว ขึ้นไป
บนตึกเถอะคะ ไปพบกับคุณพอกันเดี๋ยวนี้ ไพจะเปดอกพูดกับทานเลย”
นายจอมทะเลนยิ้มแหง ๆ
“ถาจะเปดอกพูดเอาไวพูดกับพี่ดีกวา พูดกับคุณพอตองพูดใหสุภาพคอย ๆ เลียบเคียงพูด
อยาใหทานเห็นวาเรางกสมบัติของทาน”
ประไพวา “แตความจริงเราก็งกนีค่ ะ”
“เถอะนา นัน่ เปนเรื่องทีเ่ รารูกนั เอง มา-เอียงแกมมาใหพี่ชื่นใจหนอยจะไดขึ้นไปหาคุณพอ
ดวยกัน”
ประไพมองซายมองขวา แลวเอียงแกมใหเขาจูบโดยดี ทั้งสองตางลุกขึ้นจากมาหินออน
พากันเดินออกไปจากสวนดอกไม
ที่เฉลียงหลังตึกชั้นลาง พลกับกิมหงวน และดร.ดิเรกนั่งสนทนากันเงียบ ๆ อยูบนบันได
หินออน เมื่อนิกรกับประไพเดินขึน้ บันไดมา อาเสี่ยก็แปลกใจกลาวถามทันที
“ไปไหนกันมาโวย กร”
“พลอดรักกันนิดหนอย สายลมและประกายดาวระยิบระยับอยางนี้ มันทําใหความรักของ
กันกับประไพออนหวานเหลือเกิน โอ-รักเจาเอย ความรักของขานอย คือนความรักของอมตะ ไม
มีวนั จืดจางแหนงหนาย”
ดร.ดิเรก ทําหนาชอบกล
“เฮ-ยู เมือ่ ตอนเย็นก็ยงั พูดจารูเ รือ่ งนี่หวา”
นิกรคอนขวับ จูงมือเมียของเขาเดินเลยเขาไปในหองโถง และขึ้นบันไดไปชั้นบน พบเจา
แหวนั่งสีซอดวงอยูบนมายาวที่เฉลียงหลังตึกตามลําพัง
พอแลเห็นนิกรกับประไพ เจาแหวก็หยุดสีซอดวงทันที ทําหนากะเรี่ยกะราดชอบกล สอง
สามีภรรยาหยุดชะงักมองดูเจาแหวอยางแปลกใจ
“อือ-สําคัญโวย อายแหว นิ้วกานไมเลวเลยนี่หวา นาน ๆ ไดยินเสียงเพลงไทยฟงรื่นหูดี

เหมือนกัน แกนี่เสือซอนเล็บ เพิ่งรูเดี๋ยวนี้วาแกสีซอดวงเปน”
เจาแหวยิม้ อาย ๆ
“รับประทานไดไมกี่เพลงหรอกครับ”
ประไพหัวเราะหึ ๆ
“ตะกี้นี้แกสีเพลงอะไร”
“รับประทานเพลง 6 บทครับ”
ประไพขมวดคิ้วยน
“6 บท ทําไมถึงกลายเปนจระเขหางยาวละ”
“นั่นนะซีครับ รับประทานผมก็แปลกใจเหมือนกัน แฮะ แฮะ วางงานไมมีอะไรทํา ก็เลย
รับประทานสีซอเลน”
“คุณอาทานไมวา หรือ” ประไพถามยิ้ม ๆ
“รับประทานทานชอบครับ คุณหญิงทานวาเพลงดนตรีเปนวัฒนธรรมของชาติ ชาติใดที่
ไมมเี พลงของตนเอง ชาตินั้นยอมเปนชาติปาเถื่อน”
นิกรเห็นพองดวย
“จริง คุณอาทานพูดถูกแลว ดนตรีไทยเราที่เรียกกันวาเพลงไทยเดิม ไมชาก็จะสูญสิ้นไป
เพราะหนุมสาวสมัยนี้ไมมีใครนิยม ไดยินเสียงขลุย เสียงซอดวง ซออู ก็ทําทาปวดกบาล ชอบฟง
แตเพลงฝรั่งหรือเพลงไทยปจจุบัน”
ประไพวา “แตไพยังเลนเครื่องสายไทยอยูเสมอนะคะ ไพชอบคะ เพลงไทยกลมกลอมนา
ฟงกวาเพลงฝรั่งเปนไหน ๆ เนื้อรองก็ฟงชัดถอยชัดคําซาบซึ้งใจ”
นิกรหัวเราะ
“เห็นจะมีพวกเราเทานั้น ที่ยังนิยมชมชอบดนตรีไทย หนุม ๆ สมัยนี้เขาชอบเปาแซ็ก
โซโฟน, ดีดเปยโน สาว ๆ ก็ชอบดีดกีตาร ใครขืนสีซอดวงซออู หรือตีระนาด คนนั้นยอมถูก
ประณามวาเปนคนลาสมัยคร่ําครึ”
เจาแหวพูดโพลงขึ้นทันที
“รับประทานไมนยิ มของชาติเราเองครับ เดีย๋ วนีง้ านมงคลตาง ๆ เขาใชจาสบรรเลงทั้งนั้น
ขึ้นบานใหม, แตงงาน, ทําบุญวันเกิด รับประทานหาดนตรีไทยฟงไดยาก รับประทานผมเปนนัก
ชาตินยิ มครับ”
นิกรพยักหนาชา ๆ
“ดีมาก มันตองยังงั้นอายแหว ทุกชาติตองมีวัฒนธรรมประจําชาติ ภาษาที่พูดและดนตรี
ยอมแสดงใหรวู า เราเปนชาติไทย แตนั่นแหละโวยพูดไปก็ไมมีประโยชน ในเมื่อคนอื่นเขาไมนิยม
งา-เดี่ยวเพลงเพราะ ๆ ใหฟงสักเพลงซีวะ”
เจาแหวหยิบซอดวงขึ้นตั้งบนขา ลองสายอูอี๋ ๆ

“รับประทานจะเอาเพลงอะไรละครับ”
นายจอมทะเลนนิ่งนึก
“นกขมิ้นก็แลวกัน”
“แฮะ แฮะ รับประทานยังไมไดตอครับ”
“ยังงั้นเอาสารถีก็ได”
“สารถี แหม-รับประทานเพิ่งเคยไดยินชื่อวันนี้แหละครับ เอาเพลงอื่นเถอะครับ”
นิกรยกมือเกาศีรษะ
“เอาพญาโศก”
เจาแหวยิม้ แปน เดี่ยวพญาโศกเสียงวิเวกกังวาน แตเพียงสองสามวรรคก็หยุด ทําหนาปู
เลี่ยน ๆ ชอบกล
"อาว” ประไพอุทาน “ตอไปซี ตาแหว”
“รับประทานไดแคนค้ี รับ”
ประไพหมั่นไสเจาแหวเต็มทน ก็ควาแขนนิกรพาเดินไปจากที่นั้น ผานหนาหองนอน
คุณหญิงวาด สองผัวเมียก็หยุดชะงักมองเขาไปในหองซึ่งมีแสงไฟฟาสองสวางจา เจาคุณประสิทธิ์
ฯ, คุณหญิงวาดกับนันทา, นวลลออและประภากับยายอิ่ม แมครัวเกาแกของบาน “พัชราภรณ”
กําลังโจไพผองไทยกันอยางสนุกสนาน
“เหมาะทีเดียว คุณพอคงอยูในหองนอนของทานตามลําพัง ไปหาทานเถอะพูดใหดีหนอย
นะประไพ”
ประไพพยักหนา
“ชัน้ นีแ้ ลวไวใจเถอะคะ ไพเตรียมคําพูดที่เหมาะ ๆ ไวแลว คุณพอคงจะตกลงทํา
พินยั กรรมแนนอน”
สองผัวเมียพากันเขาไปในหองนอนของเจาคุณปจจนึก ฯ ขณะนี้ทานเจาคุณกําลังนั่นถอน
ขนจั๊กกะแรอยูที่โตะเครื่องแปง ทานสวมกางเกงแพรดําตัวเดียวเทานั่นไมไดสวมเสื้อชั้นในแลเห็น
พุงพลุย
“อาว-เฮย” เจาคุณเอ็ดตะโร “จะเขามาก็ไมใหสุมใหเสียงเสียกอน”
ประไพปราดเขามากอดคอทาน
“ไพถอนใหเอาไหมคะ”
ทานเจาคุณทําตาปริบ ๆ
“ถอนขนจั๊กกะแรนะเรอะ”

“คะ”
เจาคุณปจจนึก ฯ สะดุงเฮือก
“ไมไดหรอก จัก๊ กะจีต้ ายโหง พอตองถอนของพอเอง”
นิกรยิ้มอยางประจบ
“คุณพอเอาปูนทาเสียหนอยซีครับ เอาแหนบดึงเอา ๆ อยางนี้อักเสบแย ไปนอนบนเตียงซี
ครับ ผมถอนใหแลวก็นวดใหคณ
ุ พอดวย”
“อือ.....” เจาคุณคราง “แกไมเคยดีตอฉันเหมือนอยางวันนี้เลยนี่หวา ฮะ ฮะ เอาโวย ชวย
นวดใหพอ หนอยก็ดเี หมือนกัน เสนสายมันจะไดคลายลงบาง อยากจะนวดมาหลายวันแลว ไมรู
จะใหใครนวด”
ประไพวา “ไพกับกรจะชวยนวดใหคุณพอเองคะ”
แลวประไพก็ฉุดแขนเจาคุณปจจนึก ฯ ลุกขึ้นพาเดินมาที่เรียงนอน ทานเจาคุณนอนคว่ํา
หนาบนเตียง สองผัวเมียนั่งคนละขาง นิกรนวดหลังใหทาน ประไพใชกําปนทุบนองทานเบา ๆ
“เออ-ดีโวย แมโวยสบายจริง ๆ” แลวทานก็หัวเราะกาก “เฮย-อยาถูกเอวจั๊กกะจี้ ฮะ ฮะ
เออตรงนั้นแหละกดแรง ๆ หนอย อูย....คอยหายเมื่อยขบไปหนอย ยิ่งแกตัวก็ยิ่งปวดเมื่อย สังขาร
มันรวงโรยลงไปทุกวัน”
นิกรพยักพเยิดใหประไพเริ่มเรื่อง ประไพจึงพูดขึ้น
“ไพรูสึกวา ปนี้คุณพอชํารุดทรุดโทรมไปมากเชียวคะ เห็นหมอบอกวาน้าํ หนักตัวคุณพอ
ลดลงไปตั้ง 4 กิโล”
“ทุบตนคอหนอยโวยกร เออ-ตรงนัน้ แหละ จริงลูก พอรูสึกตัววาพอรวงโรยไปจริง ๆ ทํา
อะไรหนอยก็เหนื่อย ไมทําอะไรเลยก็เหนื่อย สติปญญาก็ไมใครดี หูตาใชไมได”
นิกรเห็นเมียพูดไมเขาเรื่องก็พดู เสียเอง
“ระวังหนอยครับ คุณพออาจจะตายในปนี้ก็ได”
“ฮา” ทานเจาคุณเอ็ดตะโร “อายเวรนี่ยังไงหวา อยูดี ๆ ทําไมถึงมาแชงกัน”
“ปูโธ ไมไดแชงนะครับ ผมพูดตามความคาดคะเนของผม เชือ่ เถอะครับ ป 96 นีค่ ณ
ุ พอมี
หวังตายเด็ดขาด”
เจาคุณปจจนึก ฯ ชักฉิว
“แกนะซีตาย ชะ ชะ พูดยังงี้ใชไดเรอะ”
ประไพพูดเสริมขึ้น
“กรคงคาดการณไมผิดดอกคะ คุณพอคะ ไพเองก็รสู กึ วาคุณพออาจจะดับชีพในเร็ววันนี้”
“เอา-เอาเขาไป ทั้งผัวทั้งเมียชวยกันแชงขา ถามจริง ๆ เถอะวะ พออยูพอทําใหแกสองคน
เดือดรอนหรือ”
“คุณพอนอนหงายเถอะครับ ผมจะบีบเสนกะษัยให”

“ไมตอ ง” ทานเจาคุณพูดเสียงหัวเราะ “นวดหลังใหพอก็แลวกัน เออ-ตรงนั้นแหละ อูยยจุย ๆๆๆ ทํายังไงถึงจะหายเมื่อยฮิ”
นิกรวา
“เอารถบดถนนทับซีครับ
แปดเดียวเสนสายยืดสบายตัวแบนแปดแปเปน
ปลาหมึก”
ทานเจาคุณหัวเราะหึ ๆ นิ่งอึ้งไปสักครูทานก็พูดกับลูกสาวคนเล็กของทาน
“พูดถึงเรื่องความตายพอเฉย ๆ ไมวติ กเปนทุกขอะไรเลย คนเราเกิดมาก็ตองตายดวยกัน
ทั้งนั้น สําหรับพอถึงตายพอก็นอนตาหลับ ลูกเตาเปนฝงเปนฝาไปหมดแลว”
นิกรอมยิม้
“จะหลับไดยังไงครับ ผมคิดวา ประทานโทษนะครับ ถาคุณพอตายคุณพอตองลืมตา
โพลงทีเดียว”
ประไพสนับสนุนผัวรักของหลอน
“ไพก็วาอยางนั้นแหละคะ ปุบปบคุณพอตาย ทรัพยสมบัติของคุณพอยังเรี่ยราดอยู
พินยั กรรมไมไดทาํ ไว พี่ภากับไพจะเกิดยือ้ แยงฟองรองกันขึน้ แลวคุณพอจะนอนตาหลับหรือคะ
อยางนอยคุณพอก็ตอ งลืมตามองดูเรา”
เจาคุณนิ่งเงียบไปนาน แลวทานก็หัวเราะลั่น หัวเราะอยางขบขันที่สุด
“พอรูแ ลว พอเขาใจแลว เทาที่แกสองคนเขามาประจบประแจงพอจนผิดปกติเชนนี้
หมายความวาแกอยากใหพอทําพินัยกรรมไวเมื่อกอนจะตายใชไหมละ”
นิกรยกมือตีกนพอตาของเขาดังเพี๊ยะ
“นีแ่ นะ ตีซะหนอยเถอะ ฉลาดนักรูใ จผมได”
ประไพพูดขึ้นทันที
“เปนความจริงคะคุณพอ ไพอยากจะใหคุณพอทําพินัยกรรมเสียโดยเร็ว ไพจะไดทราบวา
ไพจะไดอะไรจากคุณพอบาง ทรัพยสมบัติของคุณพอมีอยูไมใชนอยนี่คะ พยายามทําเสียเถอะคะ
คุณพออยาดื้อเลยนะคะ คนดี๊คนดี”
“อือ-นังคนนี้มันพูดยังไงโวย ฉันเปนพอแกหรือเปนลูกแกแน หน็อย-มีบอกวาอยาดื้อ แก
มันชักทะลึ่งมากไปเสียแลว”
ประไพยิ้มอาย ๆ
“หนูเอาอยางนิกรคะ คุณพอขา คุณพอทําพินัยกรรมเสียเถอะนะคะ อยางนอยหนูควรจะ
ไดตึกแถว 20 หองในสําเพ็ง แลวก็ที่ดินในกรุงเทพ ฯ ที่เปนของคุณพอทั้งหมด สวนพี่ภาใหที่นาที่
สวนบานนอกก็แลวกันนะคะ”
เจาคุณปจจนึก ฯ ทําหนาชอบกล
“แกจะกอบโกยเอาเงินยังงี้ไมไดหรอก ประภามันก็เปนลูก ถาพอทําพินัยกรรม พอก็ตอ ง
แบงสันปนสวนใหเทา ๆ กัน”

ประไพหัวเราะ บีบขาทานพลางพูดพลาง
“แลวเมื่อไรคุณพอจะทําพินัยกรรมละคะ”
“เออนา-พอลมเจ็บเมื่อไรถึงจะทําพินยั กรรม พอยังไมตายงาย ๆ หรอกวะ”
“แหม-หนูไมอยากเชียง เผื่อคืนนี้คุณพอเปนลมตายละคะ”
“ปูโธ” เจาคุณเอ็ดตะโร “นี่มันยังไงกันโวย ดูแกอยากใหพอตายเสียจริง ๆ”
นิกรเสริมขึ้นเบา ๆ
“ความจริงคุณพอก็แกมากแลว ตายเสียทีก็ดีครับ อยูไปลูกหลายเปนหวงเปลา ๆ”
เจาคุณปจจนึก ฯ กลืนน้าํ ลายดังเอื๊อก
“ฟง-ฟงมันพูด แกกับฉันเห็นจะเปนพอตาลูกเขยกันในชาตินี้ชาติเดียวเทานั้น”
“ไมเปนไรครับ” นิกรพูดยิ้ม ๆ “ชาติหนาคุณพอเปนลูกเขยผมบางก็ยังได ผมมีลูกสาวผม
ยกใหคุณพอเลย”
“ไมเอา” เจาคุณตวาดแวด “เดี๋ยวมันทะลึ่งเหมือนแก”
ความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะ นิกรก็กระซิบกระซาบกับเมียของเขาเบา ๆ
“ไปเถอะไพ หมดหวังเสียแลว ทานยังไมยอมทําพินัยกรรม ปวยการนวดใหทาน เมื่อย
มือเปลา ๆ”
ครัน้ แลว สองผัวเมียก็ลุกขึ้นจากเตียงนอน พากันเดินออกไปจากหอง เจาคุณปจจนึก ฯ
นอนทําตาปริบ ๆ
ความประหลาดใจเกิดขึ้นแกพล, กิมหงวน และดร.ดิเรกเหลือที่จะกลาว เมื่อนิกรชวนสาม
สหายไปเลี้ยงอาหารค่ําที่ภัตตาคารฮั่วเพง และสบถสาบานวาเขาจะเปนผูจายเงินเอง เลี้ยงอยางไม
อัน้ ทั้งอาหารและเหลา
ตอนพลบค่าํ วันนัน้ เอง 4 สหายก็มาปรากฏตัวขึ้นที่ภัตตาคารดังกลาวนี้ ซึง่ อยูใ นตรอก
แคบ ๆ แหงหนึ่งทางถนนเยาวราช แตสถานที่กวางขวางโอโถงมาก เปนตึกสามชัน้ มีหอ ง
รับประทานอาหารอยูห ลายหอง
ภายในหอง ๆ หนึง่ คณะพรรค 4 สหายสนทนากันอยางราเริง อาหารที่สั่งมาถูกทยอยมา
ตามลําดับเริม่ ตนดวยหูฉลายตุน กับมันปูเปนอันดับแรก นกพิราบทอด, เปาฮือ้ น้าํ แดง, ไกผัดน้ํามัน
หอยเม็ดฮังยิ้น, กามปูทะเลทอด, ปลากะพงน้ําขาว และหัวปลาตมยํา อันลือชือ่ ของภัตตาคารนี้
หลังจากนั้นก็มีขาวตมเปลา ผัดใบคะนา, ปลากุเลาเค็มทอด
รายการสุดทาย คือ องุน แชเย็นกับรังนก

เสี่ยหงวนพยักหนากับนิกร ขณะที่เจกนําผาขนหนูผืนเล็ก ๆ มาใหเช็ดหนา
“วาไงโวยกร แกวาแกจะปรึกษาหารืออะไรกับพวกเราก็วามา”
นายจอมทะเลนนั่งพุงยื่นเพราะความอิ่ม นัยนตาปรือเหมือนคนขีย้ า เขามองดูกมิ หงวน
แลวพูดเบา ๆ
“เอาไวพรุงนี้คอยปรึกษากันเถอะวะ”
“อาว” พลอุทาน “พูดเสียวันนี้ไมไดเรอะ”
นิกรยิ้มแหง ๆ
“มันอิม่ จะจะอวกอยูแ ลว โอย-ขืนกินยังงี้ตายแน”
นายแพทยหนุมอดหัวเราะไมได ยกมือขวาตบหลังนิกรดังปาบ
“ยูจะพูดอะไรก็วามา ไหน ๆ ยูก็เปนเจามือเลี้ยงพวกเราแลว เรา 3 คนยินดีที่จะเปนที่
ปรึกษาของยู”
นิกรพยักหนาหงึก ๆ
“เอา-ปรึกษากันเสียเดี๋ยวนี้ก็ดีเหมือนกัน เทาที่กันชวนพวกแกมาเลี้ยงในวันนี้ ก็เพื่อจะ
ขอบคุณทีแ่ ก 3 คนชวยใหกันสงขาวสารออกไปนอกประเทศได”
กิมหงวนทุบโตะปง
“พูดใหมันเขาระเบียบวาระหนอย มันคนละเรื่องเสียแลว กรจา”
นิกรหัวเราะคิก๊
“เออ-จริงโวย กันเอาเรื่องอะไรมาพูดก็ไมรู งา-ฟงทางนี้พวกเรา กันกับประไพไดมี
ความเห็นสอดคลองตองกันวา คุณพอนะทานแกมากแลว จะตายวันตายพรุงก็รูไมได อยากจะให
ทานทําพินยั กรรมเสียใหเรียบรอย”
“ออไรน ออไรน ควรจะเปนอยางนัน้ กันกับประภาก็คิดอยูเหมือนกัน”
นิกรยิ้มแปน
“เมือ่ คืนวานซืนนี้ กันกับประไพไดพูดกับทานแลวในเรื่องนี”้
พลถามวา “แลวทานวายังไง”
นิกรยักไหลแลวแบมือทั้งสองขาง
“คุณพอวา ไมมคี วามจําเปนอะไรทีท่ า นจะตองรีบรอนทําพินยั กรรม”
กิมหงวนพูดโพลงขึ้นดวยเสียงออแอ “พูดยังงี้ก็แจกหมากเสียซีวะ เอาไวทําไม ใหทาน
กินหมากดิบหนาฝาด ๆ เสียบาง”
นิกรหัวเราะ
“ทานแกแลวโวย”
“แกซีวะดี ทานจะไดสูเราไมได”

นายจอมทะเลนเอื้อมมือเปดกระปองบุหรี่หยิบออกมาจุดสูบมวนหนึ่ง
แลวเขาก็พูดกับ
เพือ่ นเกลอของเขาอยางเปนงานเปนการ
“ทานวา ถาทานลมเจ็บเมื่อไร ทานก็จะทําพินัยกรรมใหเมื่อนั้น นี่แหละ กันจึงชวนพวก
เรามากินเลี้ยงเพื่อขอใหชวยเหลือกัน หาวิธีทาํ ใหคณ
ุ พอทําพินยั กรรมใหเรียบรอย”
นายพัชราภรณยิ้มใหเพื่อนเกลอของเขา
“แกจะใหชวยยังไงวามา”
นิกรเปลี่ยนสายตามาที่ดร. ดิเรก
“แกคงตองการใหคุณพอทําพินัยกรรมใชไหมละ”
“ออไรน ไออยากจะรูวา
เมียกันจะไดอะไรบาง และตัวของกันซึ่งเปนลูกเขยจะได
อะไรบางไหม”
“ก็นั่นนะซี” นิกรพูดเสียงหนัก ๆ “เรารวมมือกันเถอะวะหมอ ชวยกันหาทางใหคุณพอ
ยอมทําพินัยกรรม”
“ออไรน จะเอายังไงก็วามา”
นิกรวา “เอาอยางงี้ไหมหมอ เรา 4 คนชวยกันหลอกคุณพอวาทานไมสบาย เราจะตองทัก
ทานวาทานผอมไป, หนาซีด, รวงโรย คุณพอทานคงใจเสียรีบใหดิเรกตรวจ คราวนี้แกก็ตองทํา
เปนตรวจอยางละเอียดถี่ถวน แลวก็บอกวาทานเปนวัณโรค”
ดิเรกหัวเราะกาก
“ก็ทานไมไดเปนนี่หวา ขืนวินจิ ฉัยโรคทานอยางนี้ ทานก็ตอ งหาวากันหมอเฮงซวยเทา
นัน้ เอง”
นิกรขมวดคิ้วยน
“โธ-แกเปนหมอ แกพูดอะไรทานก็ตองเชื่อ เมื่อทานเขาใจวาทานเปนวัณโรค ทานก็ตอ ง
รีบทําพินยั กรรมใหเรียบรอย ตกลงนะดิเรก”
นายแพทยหนุมพยักหนา
“โอ.เค. เอา-กันก็อยากมีสวนในทรัพยสมบัติของทานเหมือนกัน อยางเลว ๆ ไดที่ดินใน
ยานการคาสักสองสามไรก็ยังดี”
เสี่ยหงวนพูดเสริมขึ้น
“สําหรับกัน ก็ตองเปนหนามาใชไหมละ คอยพูดทําลายขวัญทานวาทานไมสบาย กับสอง
คนกับเจาพลชวยกันแคเพียงเทานี้ก็พอแลว”
พลยิ้มใหนิกร
“ตกลง งานเทานี้ไมยากเย็นอะไร”
นิกรยื่นมือใหพลจับ

“ชวยกันหนอยเถอะเพือ่ น ถาคุณพอยอมทําพินัยกรรมเมื่อไร กันจะพามาเลี้ยงขาวอีก ไป
โวย กลับบานเถอะ เริ่มทําลายขวัญคุณพอไดตั้งแตพรุงนี้เปนตนไป”
คณะพรรค 4 สหายตางลุกขึน้ เดินออกมาจากหองรับประทานอาหารตรงมาทีโ่ ตะแคชเชียร
นิกรลวงกระเปาเสื้อหยิบธนบัตรปกหนึ่งออกมา
“เทาไร เฮีย”
จีนกลางคนดีดลูกคิดเปาะแปะ ๆ ตามองดูรายการอาหาร สักครูก็เงยหนาขึ้นตอบนิกร
อยางนอบนอม
“450 บาทครับคุณ”
นิกรทําคอยน
“ทําไมถึงแพงนักละ”
“ก็วิสกี้ตราขาวตั้ง 2 ขวดนีค่ รับ”
“ออ-จริง” แลวนิกรก็มองดูกิมหงวน “เสี่ยโวย กันมีเงินมา 200 บาทเทานั้น ขอยืมเงินสัก
350 บาทเถอะวะ”
กิมหงวนเคนหัวเราะ
“ลําบากนักกันออกใหก็แลวกัน ถุย-พาเพื่อนมาเลี้ยงทั้งทีเอาเงินมา 200 บาท ยังงีม้ นั ตอง
ไปกินหมูสะเตะพระรามลงสรงที่เฉลิมบุรี ไมใชมากินภัตตาคารใหญ ๆ อยางนี้”
เสี่ยหงวนลวงกระเปากางเกงหยิบธนบัตรใบละรอยบาทปกเบอเริ่มออกมานับสงให
แคชเชียร 6 ฉบับ เมือ่ ไดรบั เงินทองเรียบรอยแลวก็เดินนําหนาพาเพือ่ นเกลอทัง้ 3 ลงบันไดไป
นิกรคิดวา เขาจะใหเจาแหวรวมมือกับเขาอีกคนหนึ่ง เพราะเจาแหวมีเวลาอยูใกลชิดเจาคุณปจจ
นึกฯ ตลอดวัน

ตอนเชาวันรุงขึ้น
ในราว 7.30 น. เจาคุณปจจนึก ฯ อาบน้าํ เปลีย่ นเครื่องแตงตัวเสร็จเรียบรอยแลว ก็พาตัว
เดินออกมาจากหองนอนของทาน
เจาแหวกําลังกวาดพื้นอยูห นาหอง พอแลเห็นทานเจาคุณ เจาแหวก็แกลงทําเปนหนาตื่น
จองตาเขม็งมองดูทา น จนเจาคุณชักโมโห
“มองหาหอกอะไรกันวะ”
เจาแหวจุย ปาก
“ใตเทาไมสบายเปนอะไรไปหรือครับ รับประทานหนาซีดเหมือนกับไกตม”

“ฮา” เจาคุณปจจนึก ฯ อุทาน “ซีดเซียวเอามากเชียวหรือ”
“ครับ-รับประทานแววตาก็บอกวาไมสบาย นากลัวจะเปนไขหวัดใหญกระมังครับ หรือ
มายก็โปลิโอ”
ทานเจาคุณหัวเราะเสียงกรอย
“โปลิโอนะ ผูใหญเขาไมเปนหรอกโวย อยารูดีไปหนอยเลย หนาตาขาซูบซีดก็เห็นจะ
เปนเพราะเมือ่ คืนนอนดึกไปหนอย” พูดจบทานก็เดินไปตามเฉลียงหลังตึก ลงบันไดไปขางลาง
เสี่ยหงวนกับพลนั่งสนทนากันเงียบ ๆ อยูบนโซฟา เจาคุณปจจนึก ฯ ตรงเขามานั่งบนเกาอี้
นวมตัวหนึง่ พอทานเอื้อมมือหยิบหนังสือพิมพบนโตะพลก็กลาวทักทาย
“คุณอาถาจะไมสบายเปนแน เมื่อคืนนี้ไอโขลก ๆ ตลอดคืน”
ทานเจาคุณขมวดคิ้วยน
“เอะ-อาไมไดไอนี่หวา นอนหลับในราวตีหนึ่งตื่นเอาโมงเชา”
กิมหงวนพูดเสริมขึน้
“ทําไมจะไมไอครับ ผมอยูหองผมยังไดยิน คนที่ไอเวลาหลับมักจะไมรูตัว”
พลวา “คุณอาคงเปนหวัด หรือมายก็ปอดชื้น”
“บางทีอาจจะเปน ที.บี. ก็ได” กิมหงวนปรารภ
ทานเจาคุณปจจนึก ฯ สะดุงโหยง ทานกลัววัณโรคมากที่สุด
“อยาพูดเปนบาไปหนอยเลยนา อายหงวน อายิ่งใจไมดีอยู รูปรางอวน ๆ อยางอาเปนวัณ
โรคมีทไ่ี หน”
อาเสี่ยลืมตาโพลง
“อวน ๆ อยางนี้แหละครับ ถาเปนที.บี.ตายงายที่สุด นายมาตุนเพื่อนของผม เจาของราน
ขายทองทางเยาวราชอวนกวาคุณอาอีกครับ เปนวัณโรคไอแค็ก ๆ ได 3 วันมองเทงเลย”
พลพูดสนับสนุนทันที
“ตามธรรมดา เชือ้ วัณโรคมักจะมีอยูใ นรางกายของคนเรา เมื่อไดรับเชื้อเขาไปอีกก็พอ
ตอสูกัน แตคนที่มีรางกายสมบูรณอยางคุณอา แสดงวาไมมีเชื้อวัณโรคอยูในตัวเลย เมือ่ เชื้อวัณ
โรคเขาสูร า งกายจึงมักจะตายเร็ว
งา-วันนี้ผมสังเกตดูรูสึกวาคุณอาหนาตาซีดเซียวผิดปกติเชียว
ครับ"
ทานเจาคุณหนาจอย อุปาทานทําใหเกิดคันคอยิบ ๆ และไอแค็ก ๆ ออกมา เสี่ยหงวนแกลง
ทําเปนตกใจ
“เอ-ไมไดการเสียแลวละครับคุณอา เสียงไอแบบนี้ ที.บี. แน ๆ รีบรักษาตัวเถอะครับ หมู
นี้คุณอาไปดูกลวยไมที่บานหลวงประเสริฐ ฯ บอย ๆ คุณหลวงแกเปนที.บี. มานานแลว เชือ้ โรค
อาจจะติดตอคุณอาได”

เจาคุณปจจนึก ฯ เสียขวัญเสียกําลังใจแลว ทานไอโขลก ๆ อีก
“อาเห็นจะตองใหดิเรกมันตรวจดู ถายังไงจะไดรีบเรงรักษาตัวเปนงานใหญ”
“โอย” เสีย่ หงวนรองลัน่ “ปวยการรักษาครับ ถาเปนก็ตาย”
ทานเจาคุณเย็นวาบไปหมดทั้งตัว
“อยาแชงซีโวย”
“ไมไดแชงหรอกครับ ลงหนาซีดไอเสียงแหง ๆ อยางนี้ละกอ รอยทัง้ รอย”
เจาคุณปจจนึก ฯ เมมปากแนน และลุกขึ้นยืน
“แกสองคนอยางเพิ่งพูดมากปากสวางไปเลย
ประเดีย๋ วคุณหญิงทานจะรังเกียจอา
ประเดี๋ยวกินขาวแลว อาจะใหดเิ รกมันตรวจ เครื่องเอ็กซเรยที่นี่ก็มีอยูแลว ฉายเอ็กซเรยก็คงรูวาอา
เปน ที.บี. หรือเปลา เอ-ชักเจ็บหนาอกโวย”
พลวา “ขางขวาใชไหมครับ”
“อือ มันยอก ๆ ยังไงชอบกล”
“เสร็จ-เสร็จแน” อาเสี่ยพูดขึงขัง “เชือ่ ผมเถอะครับ ไมรอด”
เจาคุณทําหนาเหมือนกับจะรองไห เดินออกไปทางเฉลียงหลังตึก นิกรกับประไพสวน
ทางเขามาพอดี
ทั้งสองหยุดชะงัก
“อุย ตาย” ประไพอุทานขึ้นมาดัง ๆ “คุณพอเปนอะไรไปคะ หนาตารวงโรยเหมือนกับคน
เรื้อไข มินาละ เมือ่ คืนนีไ้ พไดยนิ เสียงคุณพอไอลัน่ หองตลอดคืน”
นิกรถอยหลังกรูด ยกมืออุดจมูก
“ลมหายใจคุณพอมีกลิ่นไมคอยดีครับ เหม็นตุ ๆ ชอบกล”
เจาคุณปจจนึก ฯ คอนขวับ
“กลิ่นกบาลขาโวย ไมใชกลิน่ ลมหายใจ”
“ออ” นิกรคราง “ผมรูสึกวาคุณพอคงไมสบายแน หมูนี้อากาศมันเปลี่ยนไปมา เดี๋ยว
หนาวเดี๋ยวรอน ระวังหนอยนะครับ ไขหวัดใหญกําลังระบาดทั่ว คนแกลมตายกันโครม ๆ”
ทานเจาคุณหมดความสุขแลว หวั่นวิตกวาทานจะเปนวัณโรค แลวทานก็ไอแค็ก ๆ เพราะ
อํานาจอุปาทาน
“เอ-ถามันจะตายคราวนีก้ ระมังโวย เมื่อคืนฝนไมดีเสียดวย”
ประไพซอนยิ้มไวในหนา
“ฝนวาอยางไรคะ”
เจาคุณปจจนึก ฯ ถอนหายใจอีกครั้งหนึ่ง
“ฝนวาพอไปทุง”

นิกรเสริมขึ้นทันที
“ทุงออกหรือเปลาครับ เหลวหรือแข็ง”
ทานเจาคุณจุยปาก
“ไปทุงนาโวย ไมใชไปทุงที่แปลวาสวม”
“ออ แลวยังไงครับ”
“พอพบอีแรงฝูงหนึง่ กําลังกินศพชายแปลกหนาคนหึ่งนอนตายอยูขางตนตาล ในฝนวา
ชายคนนั้นตายเพราะถูกฟาผา ตัวดําเปนตอตะโก พอเดินเขาไปใกล ๆ เจาหมอนัน่ กําลังขึน้ อึดทึด่
มันลุกขึ้นไลพอ พอตกใจวิ่งหนีอยางไมคิดชีวิต”
“อุย ตาย” ประไพพูดขึ้น “แลวมันไลทันไหมคะ”
“จวนจะทันอยูแลว พอพอตกใจตื่น ตื่นขึ้นมาชักกลัวผี”
นิกรทําหนาหวัน่ วิตก
“ฝนเห็นผีไมดคี รับคุณพอ โบราณวาจะเจ็บไขไดปวย ถาไมตายก็เกือบไปทีเดียว”
“วา” ทานเจาคุณอุทานเสียงลั่น “พอตื่นขึ้นมีแตคนแชงใหตายโวย มันยังไงกันนี่”
ประไพทําตาละหอย
“พรหมลิขิตคงกําหนดอายุคุณพอไวเพียงเทานี้ โถ-เห็นหนากันหลัด ๆ”
เจาคุณปจจนึก ฯ โกรธจนตัวสัน่ สงเสียงตะโกนลั่นหอง
“กูยังไมตายโวย”
“อาว ๆๆ” นิกรพูดเสียงดุ ๆ “กําลังไมสบายคุณพอไมควรตะเบ็งเสียงเลย ประเดีย๋ ว
หลอดลมขาด หรือขั้วปอดหลุดคุณพอก็แยเทานั้น”
เจาคุณตวาดแวด
“แยก็ชางกู” แลวทานก็เดินไปจากที่นั้น ขวัญและกําลังใจของทานเสียไปอีก ความรักตัว
กลัวตายบังเกิดขึ้น ซึ่งเปนธรรมดาของคนมีเงินที่กลัวตายมากกวาคนจน
ทานเจาคุณลงมาเดินเลนทางหลังบานแลวออมไปทางหนาบาน แสงแดดอบอุนตอนเชา
และดอกไมที่กําลังบานสะพรั่งไมชวยใหอารมณของทานสดชื่นเหมือนวันกอน ๆ เลย
ทีเ่ รือนตนไม เจาคุณประสิทธิ์ ฯ กับคุณหญิงวาดกําลังยืนชมดอกไมและกลวยไมของทาน
ซึ่งมีอยูมากมาย เจาคุณปจจนึก ฯ เดินเขามาหา เจาคุณประสิทธิ์ ฯ แลเห็นเพื่อนของทานก็กลาวทัก
“สวัสดี เจาคุณ”
“สวัสดีครับ วันนี้ผมตืน่ สายไปหนอย”
คุณหญิงวาดอมยิม้
“เมื่อคืนถาจะนอนดึกกระมังคะ”

“ครับ ดึกหนอย ตอนหัวค่ํามันอาวเหลือเกิน นอนไมหลับ งา-คุณหญิงชวยดูหนาผม
หนอยสิครับวามีอะไรผิดปกติไหม”
คุณหญิงขมวดคิ้วยน ทําหนาตื่น ๆ ชอบกล
“ก็ไมเห็นมีอะไรผิดปกตินค่ี ะ เจาคุณก็มีหูมีตาเหมือนกับดิฉัน”
เจาคุณปจจนึก ฯ กลืนน้ําลายเอื๊อก
“คุณหญิงดูซิ หนาผมซีดหรือเปลา”
คุณหญิงแกลงตอบสัพยอก
“ซีดคะ ซีดมากทีเดียว เหมือนกับคนเปนวัณโรค ระวังนะคะ ถึงตายทีเดียว”
ทานเจาคุณใจหายวาบ เขาใจวาคุณหญิงพูดจริง ๆ ทานฝนหัวเราะปลอบใจตนเองแลวหัน
มาทางเจาคุณประสิทธิ์ ฯ
“คัทลียาของเจาคุณ ฯ ชอนีบ้ านทนดีเหลือเกิน”
เจาคุณประสิทธิ์ ฯ ยิ้มแปน
“ครับ สวยมาก โนน-ของคุณหญิงเขามีอยูต นหนึง่ ซื้อมาจากตลาดนัดสราญรมยตนละ 2
บาท กําลังจะออกดอกอยูแลว”
เจาคุณปจจนึก ฯ ยิ้มแหย ๆ มองดูคณ
ุ หญิงวาด
“คุณหญิงเลนกลวยไมไทย”
“คะ ดิฉนั ชอบ ไมตองไปเอาใจใสมัน น้ําไมตองรดยังได ไมชอบใจโยนทิ้งไปก็ได”
“ชือ่ อะไรครับคุณหญิง”
“นัน่ หรือคะ ชางยิ้มคะ ดิฉันตั้งใหมันเอง คนขายเขาวาเปนกลวยไมเชียงใหม เก็บมา
จากดอยสุเทพ ดิฉันเห็นมันถูกเลยซื้อมาเลี้ยงเลนแบบเฮงซวย”
เจาคุณปจจนึก ฯ แกลงทําเปนเดินชมกลวยไมผิวปากเบา ๆ ปลอบใจตนเอง ทานกําลังคิด
วา ทานเปนวัณโรค โรคที่ทําลายชีวิตผูปวย โรคทีส่ งั คมรังเกียจเพราติดตอกันไดงา ยทีส่ ดุ ความ
รักตัวกลัวตายบังเกิดขึ้นแกเจาคุณปจจนึกตามลําดับ แลวทานก็ไอแค็ก ๆ ตลอดเวลา
หลังจากอาหารเชาผานพนไปแลว 4 สหายกับเจาแหวก็พากันมาอยูในหองทดลอง
วิทยาศาสตรของดร. ดิเรก วันนีเ้ ปนวันอาทิตยซง่ึ เปนวันพักผอน คณะพรรค 4 สหายกําลัง
ปรึกษาหารือกันถึงเรื่องเจาคุณปจจนึก ฯ แลวก็หัวเราะกันอยางครื้นเครง
“ใครสังเกตหรือเปลา” พลพูดกับเพื่อนเกลอของเขา “ตอนกินขาวคุณอาไมพูดไมจากับ
ใครเลย”
นิกรหัวเราะชอบใจ
“ถูกละ ทานนั่งกินขาวเงียบ ๆ นาสงสาร หนาตาพลอยซูบซีดเพราะอุปาทานของทาน”

เจาแหวพูดเสริมขึ้น
“รับประทานไอแค็ก ๆ เสียดวยนะครับ”
เสี่ยหงวนหัวเราะคิ๊ก
“ประเดี๋ยวทานคงมาหาแกหรอกดิเรก”
“ออไรน ทานคงมาขอใหกันตรวจใหทาน และฉายเอ็กซเรยดู”
พลถามขึ้นวา “แลวแกจะทําอยางไร”
“กันก็จะฉายเอ็กซเรยใหทาน กันมีฟลมเอ็กซเรยของคนไขที่เปนวัณโรคอยูหลายแผน กัน
จะเอาจุมน้ําใหเปยกแลวใหคุณพอดู
เมื่อเห็นปอดเปนโพรงทานก็สาํ คัญผิดคิดวาปอดของทาน
เทานี้ทานก็ตองลมหมอนนอนเสื่อเพราะอุปาทาน อยางไรเสียก็คงยอมทําพินัยกรรม”
เสียงหัวเราะอยางครืน้ เครงดังขึน้ อีก กอนที่ใครพูดอะไรตอไป ประตูก็ถูกเคาะติด ๆ กัน
“คัม อิน” นายแพทยหนุมรองบอก
ประตูกระจกฝาถูกเปดออกทันที เจาคุณปจจนึก ฯ เดินหนาจอยเขามาในหองทดลอง
วิทยาศาสตร 4 สหายและเจาแหวแกลงทําเปนมองดูทานอยางตื่น ๆ ทานเจาคุณตรงเขามานั่งลงบน
เตียงตรวจโรค ซึ่งตั้งอยูริมหนาตางซึ่งเตรียงนี้เปนเตียงผาตัดเล็ก ๆ นอย ๆ ดวย
เจาคุณปจจนึก ฯ ยกมือขวาปดปากไอแค็ก ๆ ทั้ง ๆ ที่ทานไมไดเปนหวัด ไมไดเปนวัณ
โรคหรืออะไรเลย ทานพูดกับนายแพทยหนุมดวยเสียงสั่นเครือ
“ดิเรก พอรูสึกตัววาพอไมสบายเสียแลว แกชวยตรวจพอหนอยซี”
ดร. ดิเรก และสามเกลอลุกขึ้นยืน เดินเขามายืนรวมกลุมขางเจาคุณปจจนึก ฯ นายแพทย
หนุมกลาวถามเบา ๆ
“มีอาการเปนยังไงบางครับ”
“พอเจ็บหนาอก และไอมาก”
เสี่ยหงวนพูดโพลงขึ้นทันที
“วัณโรคเด็ดขาด ไมใชอ่ืนหรอกครับ คุณอา”
ทานเจาคุณจุยปาก
“แกไมใชหมอ อยาอวดตรัสรูห นอยเลยวะอัปรียค นจริงเชียว พับผา เสือกไมเขาเรื่อง”
นิกรดุกิมหงวน
“แกไมควรพูดปากพลอย แกนาจะรูด ีวา คนทีเ่ ปน ที.บี. มักใจนอย โมโหราย”
เจาคุณปจจนึก ฯ แผดเสียงลั่น
“กูไมเปนโวย”
ดร. ดิเรกกลั้นหัวเราะแทบแย
“อยาเอะอะไปเลยครับ ใหผมตรวจดูดีกวา ผมหมอหัวนอกปริญญาตางประเทศตรวจ
แพล็บเดียวก็รูวาคุณพอปวยเปนอะไร อาการไอและเจ็บหนาอกอาจจะเปนเพราะปอดชืน้ หรือเยื่อ

หุมปอดอักเสบก็ได ไมตอ งวิตกครับคุณพอเปนอะไรผมรักษาเอง ทานมหาราชาจันทรกุมารปอด
ทะลุตั้ง 22 แหงเพราะวัณโรค ผมยังรักษาหาย”
เจาคุณปจจนึกยิ้มออกมาได
“เออ-พูดใหกําลังใจกันอยางนี้คอยยังชั่วหนอย อาย 3 คนนี่ใชไมไดเลย ยังไมทันไรมัน
แชงใหตายเสียแลว”
นิกรมองดูเจาแหวแลวพูดอยางเปนงานเปนการ
“เฮย หยิบหูฟงบนโตะนั่นมาซิ”
เจาแหวเดินไปที่โตะทํางานของนายแพทยหนุม หยิบหูฟงแลวเดินเขามาสงใหนายจอม
ทะเลนอยางนอบนอม นิกรยกขึ้นใสหูฟงแลวพูดกับพอตาของเขา
“นอนครับ คุณพอ นอนตามสบาย”
เจาคุณปจจนึก ฯ ทําหนาชอบกล
“ลําบากนักละกอใหดิเรกมันตรวจดีกวา โธ – อายหมอเฮงซวย”
นิกรหัวเราะกาก ถอดหูฟง ออกสงใหดเิ รก
“แอกทาเลนโก ๆ ไปยังงั้นเอง เอา – เอาหนอยหมอ แสดงใหดหู นอย”
ดิเรกยกฝามือผลักหนานิกรเบา ๆ หันมาบอกใหพอตาของเขาลงนอนบนเตียง ตอจากนั้น
นายแพทยหนุมก็เริ่มลงมือตรวจเจาคุณปจจนึก ฯ อยางละเอียดถี่ถวน หัวใจของทานเตนสม่าํ เสมอ
กันเปนปกติ รางกายและสุขภาพสมบูรณดี แตนายแพทยหนุมแกลงทําหนาเครงเครียด 3 สหายกับ
เจาแหวซึง่ รูก นั ดีเงียบกริบ
ในราว 5 นาที ดิเรกก็ถอดหูฟงออกสงใหเจาแหว แลววางมือขวาลงบนทองเจาคุณปจจ
นึกฯ ยกมือซายของเขาเคาะหลังมือขวาเบา ๆ
“เมือ่ เชาขี้หรือเปลาครับ”
“หือ – เรียบรอยแลว”
“เอ – ทองขึน้ นีค่ รับ อุจจาระสีเปนยังไงครับ แข็งหรือเหลว”
เจาคุณยิม้ แหง ๆ
“ไมไดดโู วย พอเสร็จก็ดึงชักโครก”
“ถึงอยางนั้นคุณพอก็นาจะรูวาแข็งหรือเหลว”
“ไมเหลวโวย คอนขางแข็ง ออกไป 3 กอน พอดีสุด”
นายแพทยหนุมถอนหายใจเบา ๆ ยกมือแหกตาเจาคุณปจจนึก ฯ ทีละขาง แลวเขาก็ทํา
หนาเบพูดกับเพื่อนเกลอของเขาเบา ๆ
“แยโวย”
ทานเจาคุณใจหายวาบ
“หา – เปนยังไง ดิเรก” ทานถามโดยเร็ว

ดิเรกหันมายิ้มใหทาน
“เครื่องในของคุณพอไมใครดคี รับ หัวใจเตนชามาก ชีพจรก็ผดิ ปกติ คุณพอนาจะใหผม
ตรวจนานแลว ไมควรปลอยไวจนอาการมากมายเชนนี้เลย”
เจาคุณปจจนึก ฯ หนาซีดเผือด อกสั่นขวัญแขวน
“พอไมสบายมากเชียวหรือ บอกพอตามตรงไดไหมวาพอปวยเปนอะไร
กิมหงวนพูดเสริมขึน้
“ยังงี้เขาเรียกวาโรคลักกะปดลักกะเปด”
ทานเจาคุณสะดุง เฮือก
“อายนัน่ มันเลือดออกตามไรฟนโวย ทะลึ่งไมเขาเรื่อง ไมรอู ะไรยืนเฉย ๆ ดีกวา ปลอยให
เปนหนาทีข่ องดิเรกมันเถอะ”
ดิเรกแกลงถอนหายใจดัง ๆ
“ผมสงสัยวาคุณพอเปนวัณโรค....”
“โอย” เจาคุณรองสุดเสียงพรวดพราดลุกขึน้ นัง่ แลวไอแค็ก ๆ สามสหายแกลงทําเปนถอย
หลังออกหางทาน “ดิเรก......พอเปนวัณโรคจริง ๆ หรือนี่”
“อาการของคุณพอบอกวาเปนวัณโรคนีค่ รับ ตอนบาย ๆ คุณพอเปนไขบา งหรือเปลา บอก
ผมตามตรงไมตองโกหก”
ทานเจาคุณทําหนาเหมือนกับจะรองไห ทานนึกไดวา สองสามวันนีท้ า นครัน่ เนื้อครั่นตัว
เหมือนกับจะเปนไข ความจริงเปนเพราะความเปลี่ยนแปลงของดินฟาอากาศนั่นเอง ซึ่งใคร ๆ ก็มี
ความรูสึกอยางนี้
“ไมถึงกับเปนไขหรอก แตมันตะครั่นตะครอ.....”
นายแพทยหนุมพูดเสริมขึ้น
“สะบัดรอนสะบัดหนาว”
ทานเจาคุณพยักหนารับรอง
“อือ สามสี่วันมาแลว”
ดิเรกเมมปากแนน
“ถาเชนนั้นคุณพอไมตองสงสัยอะไรอีก คุณพอเปน ที.บี. แนนอน”
“แกอาจจะเขาใจผิดก็ได ถาจะใหดีแกชวยฉายเอ็กซเรยดูหนอยซี”
“ออไรน ลุกขึ้นเถอะครับ ผมจะฉายเอ็กซเรยปอดคุณพอเดี๋ยวนี้”
นิกรพูดขึน้ ดัง ๆ
“อยาไปฉายเลยครับเสียเวลาเปลา ๆ ลงดิเรกมันวาเปนวัณโรค ก็ไมนาจะสงสัยอะไรอีก
แลว หมอหัวนอกตรวจก็ควรเชื่อถือได ไมใชหมอเฮงซวยที่ตรวจสงเดช ดิเรกไมเคยวินิจฉัยโรค
ผิดพลาดเลย”

กิมหงวนกระซิบกระซาบกับพลเบา ๆ
“ตาย – ตายแน เชื่อกันเถอะวะ คนแกรางกายมีการตานทานเล็กนอย ลงเปน ที.บี. รายไหน
ก็รายนั้น รับรองไมมรี อด”
พลพยักหนาชา ๆ
“นั่นนะซี กันแปลกใจเหมือนกันที่เห็นสุขภาพของคุณอาทรุดโทรมมาก แตดเิ รกมันคงจะ
ชวยไดนา”
“ชวยยังไงวะ ลงหนาซีดไอแค็ก ๆ ยังงี้ ตอใหหมอเทวดาก็ชวยไมได”
นิกรพูดเสริมขึน้
“นาสงสารทานเหลือเกินโวย เมื่อคืนนี้กันฝนวาฟนหักเสียดวย”
เสี่ยหงวนลืมตาโพลง
“หักซี่ไหน”
นายจอมทะเลนชี้มือเขาไปในปาก
“กรามขางซาย”
อาเสี่ยดีดมือแปะ
“ถายังงั้นไมมีปญหา ตําราจีนเขาวาถาฟนหักญาติพน่ี องหรือลูกเมียจะตองเสียชีวติ แตถา
กรามหักหมายความวาพอตาจะตายจากไป”
เจาคุณปจจนึก ฯ รองไหยกหลังมือเช็ดน้าํ ตา
“เอา – เอา ชวยกันแชงเขาซี โธ – ดูมันอยากใหกูตายเสียจริง ๆ”
นิการตวาดแวด
“คุณพอแกแลวจะอยูไปทําไม คนแกไมมีประโยชน ทําความเดือนรอนรําคาญใหพวก
ลูกหลาน ก็ไหนคุณพอคุยวาไมกลัวตายยังไงละ”
“ใครบอกมึงละ ขอทานที่มนั อด ๆ อยาก ๆ เปนขี้เรื้อนกุดถังมันยังไมอยากตายนี่หวา”
ทานเจาคุณเอ็ดตะโรลัน่
ดร .ดิเรกประคองทานใหลุกขึ้นพาเดินเขาไปในหองเอ็กซเรย 3 สหายกับเจาแหวหัวเราะ
คิกคักไปตามกัน นิกรกระซิบกระซาบกับเพื่อนเกลอของเขา
“ไดการแลว คุณพอกําลังเสียขวัญ ประเดี๋ยวเถอะ พอเห็นฟลมเอ็กซเรยทานจะตองปอด
ลอยยิ่งกวานี้ พวกเราคอยพูดทับถมใหดี”
เจาแหวกระซิบพูดกับนิกร
“รับประทานถาทานกลัวตายมากขึ้น และคิดวาทานเปนวัณโรคจริง ๆ ทานเกิดตายขึ้นมา
จริง ๆ จะทํายังไงครับ”
นิกรอมยิม้

“จะทํายังไง ขากอเปรมไปเทานั้นเอง ทรัพยสมบัติของทานมีนอยอยูเมื่อไร” แลวนิกรก็
แกลงพูดขึ้นดัง ๆ “อันทีจ่ ริงทานก็แข็งแรงดีนห่ี วา อวนจ้าํ ม่าํ เหมือนกับไหกระเทียมตอขาไมนา จะ
เปนวัณโรคเลย”
พลนึกสนุกขึ้นมาก็พูดเสริมขึ้น
“ไมแนโวย วัณโรคนะมันติดตองายทีส่ ดุ เปนโรคติดตออยางรายแรง ใครเปนแลวมักจะ
ไมรอด แกสังเกตหรือเปลา เสียงไอของคุณอาแหบแหงเหลือเกิน แสดงวาปอดของทานทะลุปรุ
พรุนไปหมดแลว”
กิมหงวนพูดขึ้นบาง
“ตาย ตาย 100 เปอรเซ็นต เชื่อกันเถอะวะทํายังไงได พรหมลิขิตกําหนดอายุทานไวเพียง
เทานี้ กันจะทําศพทานใหหรูหราทีเดียว มีโขน, มีงิ้ว, มีหนัง และหุนกระบอกเผาวัดมงกุฎ ฯ เปนดี
ที่สุด เพราะหนาวัดมีบริเวณกวางเหมาะทีป่ ลูกโรงมหรสพ พวกเราตองชวยกันนะ ทานเปนญาติ
ผูใ หญของเราที่เราเคารพนับถือมาก เออ.....อนิจจังวตสังขารา....อันวาสังขารทั้งหลายนั้นยอมไม
เที่ยงแท เกิดแกเจ็บตายยอมเวียนวายอยูในวัฎฎสงสาร คนเราเกิดมาแลวก็ตองตายทุกคน”
เจาคุณปจจนึก ฯ ตะโกนออกมาจากหองเอ็กซเรยดวยเสียงรองไห
“ไมตองแชงกูโวย อายชิบหายหงวน”
อาเสี่ยทําคอยน แกลงพูดกับเพื่อเกลอของเขา
“คนทีเ่ ปนวัณโรคมักจะใจนอย โมโหฉุนเฉียว”
เจาคุณปจจนึก ฯ ไดยินเขาก็ฝนหัวเราะ
“ขาไมไดโกรธหรอกโวย ขาแกลงทํานะ”
3 สหายกับเจาแหวยกมือปดปากกลั้นหัวเราะแทบแย แลวแกลงทําเปนกระซิบกระซาบกัน
ดัง ๆ ทําลายขวัญเจาคุณปจจนึก ฯ
ในราว 15 นาที ทานเจาคุณก็เดินออกมาจากหองเอ็กซเรย ทานทรุดตัวนัง่ บนเกาอี้ตวั หนึง่
ฝนแสดงทาทางใหคึกคักเขมแข็ง
“ดิเรกมันวา ขาอาจจะเปนแตเพียงปอดชื้นหรือเยือ่ หุม ปอดอักเสบเทานั้น ขอเสียทีเถอะวะ
อยาแชงกันหนอยเลย มีแตเขาปลอบขวัญใหกําลังใจ นี่ยังไมทันไรเลย กะการทําศพกันแลว”
กิมหงวนอมยิ้ม
“เตรียมการไวกอนเปนดีครับ คุณอาตายจะไดไมขลุกขลัก ผมยินดีจะบวชหนาไฟใหคุณ
อา 7 วัน”
ทานเจาคุณโกรธจนปากสั่น
“แชงอีกแลว ประเดี๋ยวพอดายับไปเลยอายนี่”
กิมหงวนยิ้มแหง ๆ นิกรยกกําปนทุบหลังอาเสี่ยดังพลั่ก

“รูอยูแลววาคนเปนวัณโรคยอมขี้ขลาด กลัวตาย ยังจะพูดทําลายขวัญอีก ถาเราจะปรึกษา
กันเรื่องศพของทานก็ตองปรึกษากันลับหลังทานซีวะ”
เจาคุณปจจนึก ฯ แยกเขี้ยว ยกเทาขวาเตะนิกรทันที เฉียดปลายคางไปอยางหวุดหวิด นิกร
ถอยหลังกรูด เจาแหวจัดแจงรินน้าํ ชาจีนใสถวยนํามาใหทา นอยางประจบประแจง
“รับประทานดืม่ น้าํ ชาขอรับ”
“เออ ดี กําลังคอแหงเชียว หนาตาขาซีดมากเชียวหรืออายแหว”
เจาแหวอมยิม้
“รับประทานนิดหนอยเทานั้นเองครับ ความจริงรับประทานเดี๋ยวนี้การแพทยกาวหนามาก
รับประทานถึงใตเทาเปนวัณโรคจริง ๆ รับประทานคุณหมอฉีดยาใหเข็มสองเข็มก็คงหาย ถาไม
หายรับประทานกระผมมียาวิเศษครับ”
ทานเจาคุณลืมตาโพลง
“งัน้ เรอะ ยาอะไรวะอายแหว”
“รับประทานอยางเพิ่งใหผมเรียนใหทราบเลยครับ ใตเทาทําใจใหสบายเถอะครับ อยาง
มากก็ตายเทานั้นเอง”
เจาคุณปจจนึก ฯ สะดุงโหยง
“มึงพูดชอบกลโวย ตอนตน ๆ นาฟง ตอนหลัง ๆ ชักนาเตะ”
เจาแหวลาถอยออกไปใหพนรัศมีเทาของทานเจาคุณทันที พล พัชราภรณ เดินเขามานัง่
ขางทานเจาคุณ
“ทําใจใหมนั ปกติเถอะครับคุณอา ถึงเปนก็ไมตองกลัวครับ”
เจาคุณยิ้มอยางฝน
“แตมนั นากลัวนี่หวา วา – อาไมควรไปมาหาสูหลวงประเสริฐ ฯ เลยโวย ถาอาเปนวัณโรค
ก็หมายความวา อาไดรับเชื้อมาจากหลวงประเสริฐ ฯ อยางไมตอ งสงสัย”
“เห็นจะจริงครับ คุณพอทานเคยพูดเสมอวาคุณหลวงประเสริฐ ฯ คงเปน ที.บี. แน ๆ
เพราะซูบผอมลงไปทุกวัน”
เจาคุณปจจนึก ฯ คันคอยิบ ๆ ก็ไอแค็ก ๆ กิมหงวนรีบยกมือปดปากจมูก และถอยไปยืน
ขางนิกรกับเจาแหว
“ลงไอยังงี้ละกอ อยางสงสัยเลยอายกร”
ทานเจาคุณโมโหจนหัวเราะ ยกมือชี้หนาเสี่ยหงวน
“แกอยานึกวาแกจะอยูค้ําฟา วันหนึง่ แกก็ตองตายเหมือนกัน”
กิมหงวนหัวเราะกาก
“ออ อายเรื่องความตายนะผมไมกลัวหรอกครับ”
เจาคุณคอนปะหลับปะเหลือก

“มึงตายกอนก็แลวกัน พิลึก เทีย่ วแชงคนอืน่ เขา”
ดร. ดิเรก ถือฟลมเอ็กซเรยแผนหนึ่งที่ยังเปยกน้ําเดินออกมาจากหองเอ็กซเรย ความจริง
เขาถายเอ็กซเรยทานเจาคุณโดยไมไดใสฟลม สวนฟลมอันนี้เปนฟลมของคนไขคนหนึ่งที่ปวยเปน
วัณโรค และตายไปนานแลว ดร. ดิเรกเอาฟลมชุบน้ําเขาแลวก็ถือเดินออกมาเพื่อหลอกทําลายขวัญ
เจาคุณปจจนึก ฯ
ใบหนาของนายแพทยหนุมเครงขรึมผิดปกติ 3 เกลอกับเจาแหวตางทําเปนยืนตะลึง เจา
คุณปจจนึก ฯ ใจเตนระทึก เต็มไปดวยความประหวั่นพรั่นใจ
“วายังไง ดิเรก” ทานถามเสียงสั่นเครือผิดปกติ
ดร. ดิเรกถอนหายใจหนัก ๆ
“คุณพอไมตองตกใจนะครับ คนเราเมื่อถึงคราวตายก็ตองตาย แมแตพระบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจาของเรายังหนีความตายไมพน ผมเสียใจที่จะเรียนใหทราบวา ....... “
“โอย” เจาคุณปจจนึก ฯ คราง “หมายความวาพอเปนวัณโรคเหรอ”
นายแพทยหนุมพยักหนา
“ออไรน จากฟลมเอ็กซเรยปรากฏวาปอดของคุณพอทั้งสองขางเปนโพรงพรุนไปหมดแล
เห็นถนัดทีเดียว”
ทานเจาคุณทําทาเหมือนกับจะเปนลม กิมหงวนพูดโพลงขึ้นทันที
“ไหมละ บอกแลววาเปนก็ไมเชื่อ งา – อายแหวโวย เอ็งไปติดตอกับพระที่วัดมงกุฏ ฯ ได
แลว ถามราคาฌาปนกิจศพชั้นที่หนึ่ง ตั้งศพบําเพ็ญกุศล 7 วัน แลวพระราชทานเพลิง เครื่องตัง้
ตองจัดอยางดีที่สุดดอกไมสดลวน ๆ เมรุเผาศพมีแทงหยวก มีสลักมันเปนหนุมาน นางมัจฉา ได
ความยังไงมาบอกขา”
เจาแหวทําหนาชอบกล
“รับประทานทานยังไมตายนี่ครับ”
อาเสี่ยจุยปาก
“แมหวังจะเผาศพ
เตรียมใหครบกอนตักษัย ไมยุงยากลําบากใจ
ทําอะไรตอง
เตรียมการ....”
เจาคุณปจจนึก ฯ ผุดลุกขึ้นยืน ปรี่เขามายกเทาขวาเตะอาเสี่ยเต็มเหนี่ยวเสียงดังพลั่ก
“นีแ่ นะ แชงดีนกั ” แลวทานก็รองไห
ดร. ดิเรกชักสงสาร เขายิ้มแหง ๆ เกือบจะบอกกับทานตามตรงวา ทานไมไดปวยเปนอะไร
เลย แตนกิ รทําตาเขียวมองดูเขา มิหนําซ้ํายังดึงหลาวทองเหลืองที่เหน็บไวใตเข็มขัดแลบออกมาขู
นายแพทยหนุมคลายกับวา ถาดิเรกทําใหพิธีแตก เขาจะแจกหลาวดิเรกทันที

ดังนัน้ นายแพทยหนุมจึงเดินเขามาหาพอตาของเขา
“อยาเสียอกเสียใจใหมากนักเลยครับ ผมจะชวยรักษาพยาบาลคุณพอจนสุดความสามารถ”
เจาคุณปจจนึก ฯ น้ําตาคลอหนวย
“พอเปนวัณโรคจริง ๆ หรือแกลงพอเลนกระมัง”
ดร. ดิเรกอมยิม้
“เปนความจริงครับ” แลวดิเรกก็ชูฟลมเอ็กซเรยขึ้น “ดูซีครับ ปอดทั้งสองขางมีรอยจุดขาว
ๆ แสดงวาเชือ้ วัณโรคไดเกาะกินปอดจนเปนแผลพรุนไปหมดแลว”
เจาคุณปจจนึก ฯ กับสามเกลอ และเจาแหวตางหอมลอมมองดูฟลมเอ็กซเรย เจาคุณเสีย
ขวัญ บอกตัวเองวาชีวิตทานคงไมรอดแน นิกรพูดขึน้ ดัง ๆ
“อือ้ ฮือ หนอนไตยั้วเยี้ยเชียวโวย จุย ๆๆ นากลัวจัง”
ดร. ดิเรกยกฟลมเอ็กซเรยฟาดลงกลางกบาลนายจอมทะเลน
“มากไป”
ทานเจาคุณถอนหายใจเฮือกใหญ มองดูหนานายแพทยหนุมดวยแววตาโหยละหอย
“พอคงตายแนดเิ รก โธ – เพิ่งรูตัวเดี๋ยวนี้เองวาพอปวยเปนวัณโรค พอคงจะปวยมานาน
แลว แกชวยรักษาพอเอาบุญเถอะนะดิเรก พอก็ไมเห็นใครนอกจากแกคนเดียว พอจะรอดตายไดก็
ดวยความสามารถของแกเทานั้น เอาเถอะจะสิ้นเปลืองคายาสักเทาใดพอไมวา รักษาใหเต็มมือก็
แลวกัน"
เสีย่ หงวนพูดเสริมขึน้ เบา ๆ
“ผมคิดวาปอดมันพรุนออกอยางนี้ ขืนรักษาก็เสียคาหยูกคายาเปลา ๆ อยารักษาเลยครับ
ถึงอยางไรคุณอาก็หนีความตายไมพน”
“ปูโธ...” เจาคุณเอ็ดตะโร “มันกงการอะไรของแกวะ ฉันอยากรูน กั คนเราเมื่อยังมีลม
หายใจอยูก็มีความหวังดวยกันทั้งนั้น เผื่อมันหายละ ยังงั้นเขาจะมีหมอไวทําไม”
ดิเรกชักสงสารก็พูดปลอบโยนทาน
“เอาเถอะครับ ผมจะรักษาใหคุณพอเอง คุณพอไปนอนพักผอนเถอะครับ บาย ๆ ผมจะ
ขึ้นไปฉีดยาให ตองฉีดสะเตรปโตมาซินกันเปนงานใหญ และคุณพอจะตองกินยาอีกหลายขนาน”
ทานเจาคุณยิ้มออกมาได
“สุดแลวแตแกเถอะ โอย – เดินไมไหวแลวโวย อายแหวชวยประคองขาทีเถอะวะ
ระหวางนี้เอ็งตองคอยพยาบาลขา แลวขาจะจายเบี้ยเลี้ยงพิเศษใหเอ็งวันละ 50 บาท”
เจาแหวลืมตาโพลง
“วันละ 50 บาท...... รับประทานถายังงั้นใตเทาไมตายหรอกครับ” พูดจบเจาแหวก็ประคอง
เจาคุณออกไปจากหองทดลองวิทยาศาสตรของดร. ดิเรก

4 สหายมองดูหนากันแลวยิ้มใหกัน นิกรยกมือตบศีรษะนายแพทยหนุม
“หวานละโวยหมอ อยางไรเสียคุณพอก็คงทําพินัยกรรมยกสมบัติใหเมียกันและเมียแก ซึ่ง
เราก็จะมีหวังที่จะไดรับสวนแบงจากกองมรดกของทานดวย”
นายแพทยหนุมหัวเราะเบา ๆ
“ขณะนี้ทานกําลังเสียขวัญ ทานอาจจะลมเจ็บจริง ๆ ก็ได แตวาไมเปนไรกันจะทําเปน
รักษาทาน และเมื่อทานทําพินัยกรรมแลว เราตองชวยกันพูดอาการของทานดีขน้ึ ตามลําดับ”
4 สหายหัวเราะขึน้ พรอม ๆ กัน
ขาวแพรสะพัดไปทั่วบาน “พัชราภรณ” อยางรวดเร็ว วาทานเจาคุณปจจนึก ฯ ปวยเปนวัณ
โรคอยางรายแรง เจาคุณประสิทธิ์ ฯ กับคุณหญิงวาดตกใจมาก เต็มไปดวยความหวงใยเจาคุณปจจ
นึก ฯ เพือ่ รวมชีวติ ของทาน 4 สหายกับประไพและเจาแหวเทานั้นที่รูวาเจาคุณปจจนึก ฯ ไมไดเปน
อะไรเลย
ทานเจาคุณนอนซมอยูในหอง ขาวปลาอาหารกินไดนอยเพราะความรักตัวกลัวตาย เจาคุณ
ประสิทธิ์ ฯ กับคุณหญิงวาดวุนวายในการพยาบาลเอาใจใสในอาการปวยของเจาคุณปจจนึก ฯ
ตลอดวัน
บรรดาเพื่อนบานใกลเคียง และมิตรสหายของเจาคุณปจจนึก ฯ ตางพากันมาเยี่ยมทานวัน
ละหลายราย เจาสัวกิมไซมาเชาเย็นหอบผลไม และอาหารจําพวกบํารุงกําลัง เชน นมสด, ไขไก มา
ใหเยอะแยะ ภายในหองนอนของเจาคุณปจจนึก ฯ เต็มไปดวยกระเชาดอกไมสด บุหรี่ และผลไม
สด
ในที่สุด เจาคุณปจจนึก ฯ ก็ตกลงใจทําพินัยกรรมมอบทรัพยสมบัติของทานใหลูกสาว
ลูกเขยทาน กับคณะพรรค 4 สหายโดยทั่วหนา หลวงชํานาญคดี ฯ ทนายประจําตัวของทานเปนผู
ราง และพิมพพินัยกรรมนี้
บายวันนั้น อากาศรอนอบอาว บาน “พัชราภรณ” อยูในความสงบเงียบ คณะพรรค 4
สหาย และเมีย ๆ ของเขา พรอมดวยเจาคุณประสิทธิ์ ฯ กับคุณหญิงวาด และเจาแหวไดเขามา
รวมกันอยูใ นหองนี้
ทานเจาคุณปจจนึก ฯ นัง่ พิงพนักเตียงดวยสีหนาซูบซีดรวงโรย ชายชราคนหนึ่งนั่งอยูบน
เกาอีข้ า ง ๆ เขาคือหลวงชํานาญคดีดํา ทนายความชือ่ ดังนั่นเอง
“คุณหลวง.....” ทานเจาคุณพูดแผวเบา และไอแค็ก ๆ “มาพรอมกันแลวไมใชหรือ”
“ครับผม พรอมกันแลว”
ทานเจาคุณพยักหนา
“เอาพินัยกรรมออกมาอานได ผมจะไดเซ็นชื่อใหเรียบรอย”

ทันใดนัน้ เอง เจาสัวกิมไซ ก็พรวดพราดเขามาในหอง เขาแตงชุดสากลสีขาวเรียบรอย
เจาสัวหนาตืน่ เมื่อแลเห็นคณะพรรค 4 สหายอยูกันพรอมหนา
“แหม – ขอโทกทีคุงหญิง ผมมาชาไปหนอย แฮะ แฮะ”
เสีย่ หงวนดุลุงของเขา
“มัวไปงุมงามอยูที่ไหนเลา อาแปะก็รูอยูแลววาจะตองเซ็นชื่อเปนพยานในพินัยกรรมบาย
2 โมง มาเสียเกือบสองโมงครึง่ ”
เจาสัวคอนหลานชายของเขา
“ลือ้ ไมรเู รอะวังนีเ้ ปนวังจาย อัว๊ ตองเอาของไปจาขารัก่ ชะกางใหญ ๆ ทีเ่ คยชวยเหลืออัว๊
มังก็ตองเสียเวลาบาง”
คุณหญิงหัวเราะหึ ๆ
“ออ พรุงนี้ก็ตรุษจีนแลว นั่งซีคะ เจาสัว”
เจาสัวกิมไซเดินมานัง่ บนเกาอีน้ วมตัวหนึง่ มองดูเจาคุณปจจนึก ฯ อยางหวงใย แลวกลาว
ถาม
“เปนยังไงบางครับ เจาคุง”
ทานเจาคุณฝนยิม้
“แย – เจาสัว อาการของฉันมันไมดีขึ้นเลย ฉันรูตวั ดีวา ชีวติ ของฉันมันคงไมรอดแน
ขอบใจมากที่เจาสัวอุตสาหเสียเวลามาเปนพยานในการทําพินัยกรรมของฉัน” แลวทานก็กลาวกับ
ทนายความของทาน “อานเถอะคุณหลวง อานใหทกุ ๆ คนฟง ถาไมมีใครคานฉันก็จะเซ็นชื่อให”
ทุกคนเงียบกริบ หลวงชํานาญ ฯ คลี่เอกสารสําคัญออก แลวอานขอความตัวอักษรพิมพดดี
ดวยเสียงกังวานพอไดยินกันทั่วหอง
พินัยกรรมฉบับนี้ ขาพเจาพระยาปจจนึกพินาศ (อูด ศิริสวัสดิ์) ไดทําขึ้นตอหนาพยานผูรู
เห็น ซึ่งขณะนี้ขาพเจามีสติสัมปชัญญะเปนอยางดี ขาพเจาขอยกทรัพยสมบัติของขาพเจาใหแกผูมี
นามดังตอไปนี้
หลวงชํานาญ ฯ หยุดชะงักเมื่อไดยินเสียงนิกรรองยี่เกเสียงลั่น
“กระดิง่ ทองดีใจ เอเอยเออเอย ใครจะปาน ตะเหรงเต็งเตรงเต็งเตรงเตรงเตรงทรัพยสมบัติ
พัสถารเปนของเรา เอยเตงเตรง ตูเ รงเตรงเตรง เตรงเตรงเตรงเตรง”
“เฮย” เจาคุณประสิทธิ์ ฯ เอ็ดตะโรลัน่ “แกจะบารึวะ อายกร”
นายจอมทะเลนอมยิ้ม แลวพยักหนากับหลวงชํานาญ ฯ
“ตอไปเถอะครับ คุณหลวง”
หลวงชํานาญ ฯ กลืนน้ําลายเอื๊อก อานพินยั กรรมของเจาคุณปจจนึกตอไป

1.! เงินสดในธนาคารประมาณ 2 ลานบาท ขาพเจาขอยกใหนางประภา ณรงคฤทธิ์ และ
นายประไพ การุณวงศ ธิดาทั้งสองของขาพเจาคนละครึ่ง
“ไชโย” ประไพรองลั่น “ไชโย ขอใหคุณพอจงเจริญ ฮะ ฮะ หวานเลย ซือ้ เครื่องเพชรให
เปรมไปเลย”
นันทาอดหัวเราะไมได
“อยาตื่นเตนดีใจใหมันมากนักเลยนองไพ”
ประไพยิ้มนอยยิ้มใหญ
“ก็มันดีใจนี่คะ ไดเงินตั้งลานกวาดีกวาถูกลอตเตอรี่ที่หนึ่งเสียอีก”
ทนายความพูดเสริมขึ้น
“ฟงผมอานใหจบเสียกอนเถอะครับ ประเดีย๋ วผมมีธุระจะรีบไป ใหเวลาผมสัก 10 นาที
เถอะครับ”
แลวทานทนายก็อานตอไปอยางหัวเสีย
2.! ตึกแถวในสําเพ็ง 20 หอง พรอมดวยเนื้อที่ดินตามหนาโฉนดหมายเลข น.987/653
ขาพเจาขอมอบใหนางประไพ การุณวงศ ลูกสาวคนเล็กของขาพเจา
3.! ที่ดินและบานเชา 10 หลังที่บางกะป ตามหนาโฉนดที่ 771/8994 ขาพเจาขอยกใหเปน
สมบัติของนางประภา ณรงคฤทธิ์
“วา” นิกรเอ็ดตะโรลั่น “เปนอันวาผมไมไดอะไรเลยหรือครับ คุณพอ”
เจาคุณปจจนึก ฯ จุยปาก
“เฉย ๆ เถอะวะ อายเวร ฟงเขาอานใหจบเสียกอน”
ทานทนายความยกมือเกาศีรษะแลวอานตอไป
4.! บาน “ศิริสวัสดิ”์ ถนนรองเมือง พรอมดวยทีด่ นิ ตามหนาโฉนดที่ 103/23/456 ขาพเจา
ขอยกใหดร. ดิเรก ณรงคฤทธิ์
5.! ที่นา 500 ไร ที่ทุงรังสิต ตามหนาโฉนด 3053 และที่สวนบางกรวย 10 ขนัด ตามหนา
โฉนด ส.1431 ขาพเจาขอยกใหนายนิกร การุณวงศ
6.! ตึกแถว 10 คูหา พรอมดวยทีด่ นิ ตามหนาโฉนดที่ 833/534 ถนนเจริญกรุง บางรัก
ขาพเจาขอยกใหพระยาประสิทธิ์นิติศาสตร และคุณหญิงวาด เพื่อนรักของขาพเจา
7.! ที่ดินและบานเชา 3 หลัง ในถนนพระยานาค วัดพญายัง ตามหนาโฉนดที่ 777/2462
ขาพเจาขอยกใหนายพล พัชราภรณ และนางนันทา พัชราภรณ
8.! ที่ดินวางเปลาในซอยอารี ถนนพหลโยธิน 8 ไร ตามหนาโฉนดหมายเลขที่
11643/36784 ขาพเจาขอยกให นายกิมหงวน ไทยแท และนางนวลละออ ไทยแท
9.! บรรดาสังหาริมทรัพยทั้งหลายของขาพเจาที่มีอยูในบาน “พัชราภรณ” ขาพเจาขอยกให
คุณหญิงวาด ประสิทธิ์นิติศาสตร

10.!เงินประกันชีวิตของขาพเจาแสนบาท ขาพเจาขอยกใหนายแหว โหระพา คนใชที่
ซื่อสัตยจงรักภักดีของขาพเจา
“โอย” เจาแหวรองสุดเสียงราวกับถูกยิง “คุณหลวง คุณหลวงครับ กรุณาอานใหมซิครับ
ผมนะหรือครับไดเงินประกันชีวติ ของทานเจาคุณแสนบาท”
หลวงชํานาญพยักหนา
“ถูกแลว”
เจาแหวเปนลมคอพับคอออน เพราะตื่นเตนดีใจจนเกินไป ทนายความมองดูเจาแหวอยาง
หมั่นไสแลวอานตอไป
11.!ศพของขาพเจา ใหทุกคนที่ไดรับสวนแบงจากพินัยกรรมของขาพเจาจัดการฌาปนกิจ
ใหเรียบรอยภายในเวลา 3 เดือน หลังจากขาพเจาถึงแกกรรม แตคาใชจายในการทํา
ศพของขาพเจา ขอใหจายในจํานวนเงินไมเกินหมื่นบาท
12.!พินัยกรรมนี้จะเปนผลโดยสมบูรณหลังจากขาพเจาสิ้นชีวิตไปแลว ขาพเจารับรองวา
พินัยกรรมนี้ขาพเจาไดทําขึ้นดวยความสมัครใจของขาพเจาโดยไมมีใครบังคับขูเข็ญ
ขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวตอหนาพยานเปนสําคัญ พินยั กรรมฉบับนีไ้ ดทาํ ขึน้ เมือ่ วันที่
13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2496 ที่บาน “พัชราภรณ” ตําบลบางกะป จังหวัดพระนคร
ขาพเจาขอใหหลวงชํานาญคดีดํา ทนายความของขาพเจาเปนผูเก็บรักษาพินัยกรรม
ฉบับนี้ไว
เมือ่ หลวงชํานาญ ฯ อานจบ เสียงจอกแจกจอแจก็ดังขึ้นทั่วหอง ทุกคนตื่นเตนดีใจไปตาม
กัน คนหนึง่ ๆ ไดรับทรัพยสมบัติจากทานไมนอย โดยเฉพาะประไพเพียงตึกแถวที่สําเพ็งก็มีคาไม
ต่ํากวา 4 ลาน
เจาคุณปจจนึก ฯ มองดูทา นผูใหญ และคณะพรรค 4 สหาย
“ใครจะคัดคานอะไรบางก็วามา”
เงียบกริบ ไมมีใครคัดคานเลย หลวงชํานาญ ฯ ไดใหเจาคุณปจจนึก ฯ เซ็นชื่อใน
พินยั กรรม และเขาเองลงนามเปนพยาน คุณหญิงวาดกลาวกับเจาสัวกิมไซเบา ๆ
“เจาสัวเขาไปเซ็นชื่อเปนพยานหนอยซี”
“คับ คับ ลายครับ” แลวเจาสัวก็ลุกขึ้นเดินเขาไปที่เตียงนอนเจาคุณปจจนึก ฯ รับ
ปากกาหมึกซึมจากหลวงชํานาญ ฯ มาเซ็นชื่อในชองพยาน
หลวงชํานาญ ฯ ตรวจดูเรียบรอยก็พับใสซอง และเก็บไวในกระเปาเอกสารของเขา คุณ
หลวงกลาวกับทุก ๆ คนอยางนอบนอม

“เปนอันวาพินยั กรรมของทานเจาคุณเรียบรอย ผมขอรับรองดวยเกียรติยศ วาผมจะกระทํา
ตามคําสั่งของทานผูตายอยางเครงครัด”
เจาคุณปจจนึก ฯ ยกเทาเตะหลวงชํานาญ ฯ ดังพลั่ก
“นีแ่ นะ อั๊วยังไมทันตายสักหนอยบอกไดวาจะทําตามคําสั่งของผูตาย”
คณะพรรค 4 สหายหัวเราะครืน หลวงชํานาญ ฯ ยิ้มแหง ๆ
“แฮะ แฮะ กระผมลืมไปครับ งา – ไมมีอะไรอีกแลวกระผมกราบลาละครับ จะรีบไปคัด
สํานวนฟองของลูกความคนหึ่งที่ศาล”
ทานทนายไดลาคณะพรรค 4 สหายโดยทั่วหนา แลวลุกขึน้ เดินออกไปจากหองนอนของ
เจาคุณปจจนึก
ตอนสายวันตอมา
ขณะที่เจาคุณปจจนึก ฯ นอนพักผอนอยูใ นหองนอนของทาน เจาแหวก็เดินเขามาอยาง
รอนรน
“รับประทานมีแขกผูใหญมาเยี่ยมใตเทาขอรับ”
พูดจบเจาแหวก็สงนามบัตรสีขาวฉบับ
หนึ่งใหทานเจาคุณ
ทานมองดูตวั อักษรหนานามบัตรนั้น ซึ่งปรากฏขอความวา
พระยาเวชการโกศล
ผูอํานวยการโรงพยาบาลธนบุรี
เจาคุณปจจนึก ฯ ดีใจอยางยิ่ง เจาคุณเวชการ ฯ เปนเพื่อรักเกลอแกวของทานนั่นเอง เปน
นายแพทยเกาแกที่มีชื่อเสียงโดงดังมาก เคยเปนอาจารยดร. ดิเรก เมือ่ ครัง้ ดร. ดิเรก เปนนิสิตแพทย
อยูในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรที่ศิริราช กอนที่จะไปเรียนตอประเทศอังกฤษ
“เฮย รีบไปเชิญทานขึน้ มาบนนี้ บอกละมอมใหเตรียมเครื่องดื่มและซิการมาโดยเร็ว เจา
คุณกับคุณหญิงทานกําลังวางไมใชหรือ”
เจาแหวยิม้ เล็กนอย
“รับประทานทานทั้งสองไปธุระนอกบานขอรับ เพิ่งออกไปเมื่อสักครูนี้เอง”
“งัน้ เรอะ แลวดิเรกละ”
“รับประทานคุณหมอไปคลินิกแลวขอรับ”
“ไมมีใครอยูเลย......”
“ครับผม คุณผูชายไปทํางานกันหมด รับประทานคุณผูหญิงก็ไปดูที่ทางที่ทานยกให”
เจาคุณปจจนึก ฯ ทําหนาเบ

“ไป – ไปเชิญเพื่อนขาขึน้ มาบนนี้”
เจาแหวรับคําสัง่ พาตัวเดินออกไปจากหองนอนของเจาคุณปจจนึก ฯ อยางรีบรอน ไมถึง
5 นาที เจาแหวก็พาสุภาพบุรุษผูสูงอายุรางบอบบางศีรษะหงอกประปรายคนหนึ่งเดินเขามาในหอง
ทานผูนี้คือเจาคุณเวชการ ฯ นัน่ เอง เจาคุณนายแพทยใหญแตงสากลชุดสีเทา ทาทางสงาผาเผย
ทานเคยมาบาน “พัชราภรณ” เหมือนกัน แตนาน ๆ จึงจะมาเยี่ยมเจาคุณปจจนึก ฯ สักครั้ง รูจ กั
คุนเคยกับเจาคุณประสิทธิ์ ฯ และคุณหญิงวาดเปนอยางดี ตลอดจนคณะพรรค 4 สหาย
“เฮ – อูด ” เจาคุณเวชการ ฯ กลาวทักเพื่อนของทาน
เจาคุณปจจนึก ฯ ยิม้ เศรา ๆ
“สวัสดีโวย จวง ไมไดพบกันหลายเดือนแลว นั่งซี”
เจาคุณเวชการ ฯ เดินมานัง่ บนเตียงนอน
“อั๊วมาเยี่ยมลื้อ เมื่อวานพบยายประไพที่สะพานหัน อั๊วถามถึงลื้อแกบอกวา ลื้อกําลังเจ็บ
หนักเปนวัณโรค วันนี้ออกจากบานกอนไปทํางานก็ถือโอกาสมาแวะเยี่ยมลื้อกอน”
“เออ ขอบใจมากโวยจวง อัว๊ เห็นจะไมรอดแน”
เจาคุณเวชการ ฯ เปดกระเปาเอกสารหยิบหูฟงออกมา
“ดิเรกรักษาลื้อใชไหม”
เจาคุณปจจนึก ฯ พยักหนา
“อือ อาการของอัว๊ ยังไมดขี ้ึนเลย”
เจาคุณเวชการ ฯ ใชสายฟงตรวจหัวใจของเจาคุณปจจนึก ฯ แลวก็ไตถามอาการตาง ๆ ทาน
ตรวจเพือ่ นของทานอยางละเอียดลออ ความรูสึกบอกตัวเองวาเจาคุณปจจนึก ฯ ไมไดมีทาทีวาเปน
วัณโรคเลย
“ลือ้ รูไ ดอยางไรวาลือ้ เปนวัณโรค”
“ดิเรกมันบอกนี่หวา”
“เอ็กซเรยดหู รือเปลา”
“เอ็กซเรยแลว”
“เอ็กซเรยท่ีนห่ี รือ”
“อือ”
เจาคุณเวชการ ฯ ยิม้ เล็กนอย
“ฟลมเอ็กซเรยอยูหรือเปลา ขอใหกันดูหนอยซี”
เจาคุณปจจนึก ฯ หันมาทางเจาแหว ซึ่งนั่งพับเพียบคอยรับใชอยูขางประตู
“อายแหว ฟลมเอ็กซเรยของขา ขาใหเอ็งเก็บไวอยูไ หนวะ”

เจาแหวผุดลุกขึ้นยืน วิ่งมาที่ตูใบหนึ่งเปดตูออกหยิบซองสีน้ําตาลใสฟลมเอ็กซเรยออกมา
แลวเดินเขามาทรุดตัวนั่งคุกเขาสงซองฟลมใหทานเจาคุณนายแพทยใหญอยางนอบนอม
เจาคุณเวชการ ฯ ลวงกระเปาหยิบกลองแวนตาของทานออกมา จัดแจงสวมแวน ดึงฟลม
เอ็กซเรยออกมาจากซอง
“อาว คําวินิจฉัยของหมอไมมีหรือนี่”
เจาคุณปจจนึกวา “ไมมหี รอก ดิเรกมันบอกกันดวยปาก”
เจาคุณเวชการ ฯ ยกฟลมขึ้นสอง และพิจารณาดูอยางละเอียดถี่ถวน ทานแสดงสีหนา
ประหลาดใจอยางใหญหลวง เก็บฟลมใสซองตามเดิม แลวพูดเร็วปรือ๋
“ถาปอดลื้อพรุนขนาดนี้ อัว๊ คิดวาลื้อคงเหลือแตหนังหุมกระดูก และคงตายไปนานแลว
เอ- มันยังไงกันเสียแลวโวย ลื้อแข็งแรงพอที่จะเดินไดไหม เจาคุณปจจนึก ฯ”
“ได – อัว๊ ยังเดินเหินไดดี”
เจาคุณเวชการ ฯ หัวเราะ
“นากลัวดิเรกมันตมลื้อเสียแลวละโวย ดิเรกอยูหรือเปลา”
เจาคุณปจจนึก ฯ สั่นศีรษะ
“ไมอยูหรอก ไปทํางานแลว”
“เครื่องเอ็กซเรยอยูไ หน”
“อยูขางลางในหองทดลองวิทยาศาสตร”
เจาคุณเวชการ ฯ หัวเราะหึ ๆ
“ดีแลว แกพากันลงไปที่หองทดลองวิทยาศาสตรของดิเรกหนอยเถอะ อัว๊ จะขอเอ็กซเรย
ตรวจปอดลื้อเอง ใหดิ้นตายเถอะวะ ถาหากวาลื้อเปนวัณโรคมากมายอยางที่ปรากฏในฟลมนี้ อัว๊
จะเลิกเปนหมอทันที”
เจาแหวใจหายวาบ กลัวพิธีแตกจึงพูดกับทานเจาคุณเวชการ ฯ
“รับประทานคุณหมอไมอยูใตเทาอยาทําอะไรเองเลยครับ รับประทานหองวิทยาศาสตร
เต็มไปดวยเครื่องยนตกลไก ดีไมดรี ะเบิดตูมตามขึน้ ”
เจาคุณเวชการ ฯ หัวเราะอยางขบขัน
“ดิเรกนะมันลูกศิษยฉัน แกอาจจะไมรูวาฉันนะสําเร็จวิชาวิทยาศาสตรชั้นสูง และวิชาการ
แพทยมาจากประเทศอังกฤษเชนเดียวกับดิเรก”
“วา....... รับประทานตามใจเถอะครับ”
เจาคุณนายแพทยใหญ ประคองเพื่อเกลอของทานลุกขึ้นแลวไตถามถึงเจาคุณประสิทธิ์ ฯ
กับคุณหญิงวาด เจาคุณปจจนึก ฯ บอกวาไปธุระนอกบาน ขณะนี้ที่บาน “พัชราภรณ” ไมมีใครอยู

เลย ทานผูอํานวยการโรงพยาบาลธนบุรีพาเจาคุณปจจนึก ฯ ออกไปจากหอง เจาแหวติดตามไป
ดวย
เมือ่ เขามาในหองทดลองวิทยาศาสตร เจาคุณเวชการ ฯ ก็พาเจาคุณปจจนึก ฯ เขาไปในหอง
เอ็กซเรย ขาวของทุกสิ่งทุกอยางจัดวางไวเปนระเบียบเรียบรอย ฟลมที่จะถายมีสํารองอยูหลายแผน
เจาแหวนัง่ รออยูหนาหองใจเตนระทึกผิดปกติ สักครูห นึง่ เจาคุณปจจนึก ฯ ก็เดินออกมา
จากหองเอ็กซเรย
“ขาแปลกใจเหลือเกินอายแหว มันยังไงกันแนโวย เจาคุณเวชการ ฯ เขาบอกวาขาไมได
เปนวัณโรค ขาจะเชื่อดิเรก หรือเจาคุณเวชการ ฯ ดี”
เจาแหวกระซิบกระซาบพูด
“รับประทานเชื่อคุณหมอดิเรกเถอะครับ รับประทานหมอแก ๆ มักจะตรวจแบบเฮงซวย
หูตาไมใครดี”
“อือ แตวา เจาคุณเวชการ ฯ นะเปนนายแพทยใหญ เปนผูเชี่ยวชาญการแพทย เปนอาจารย
สอนนักเรียนแพทยนะโวย”
เจาแหวขมวดคิว้ ยน
“รับประทานคนแกหนังเหนียว ไมไดความครับ”
เจาคุณปจจนึก ฯ กลืนน้ําลายเอื้อก
“มึงพูดฟงเขาใจยากเหลือเกิน” แลวทานก็เดินไปนั่งที่เกาอี้ริมหนาตางรอดูฟลม ซึ่งเจาคุณ
เวชการ ฯ กําลังลางอยูในหอง “อาว – ไปไหนโวย อายแหว”
เจาแหวหันมายิม้ แหง ๆ
“รับประทานกระผมจะไปบอกละมอมใหนําซิการ กับเครือ่ งดืม่ มาในหองนีค้ รับ”
“เออ – ดี”
เจาแหวพาตัวเดินไปจากหอง เจาคุณปจจนึก ฯ นั่งกระสับกระสายรอคอยอยูสักครูใหญ ๆ
เจาคุณเวชการ ฯ ก็ถือฟลมเอ็กซเรยเดินหัวเราะออกมา นายแพทยใหญหัวเราะอยางขบขัน
“เจาอูด......ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ เอิ๊ก แกเสียทาดิเรกมันเสียแลว ปูโธเอยไมไดเปนอะไรสักนิด
นี่ – แกดูฟลมนี่ ปอดของแกเปนปกติดไี มมจี ุดแมแตนอย ถาแกเปนวัณโรคภาพที่ถายจะตองเปน
จุดอยางฟลมอันนั้น” พูดจบทานก็หัวเราะงอหาย
เจาคุณปจจนึก ฯ ทําหนาชอบกล
“นีฉ่ นั ฝนไปหรือยังไงกันวะ”
“ไมไดฝน แกนะถูกดิเรกมันตมรูไ หม เรื่องนี้มันคงมีเบื้องหลังอะไรสักอยางหนึ่ง กัน
รับรองวาแกไมไดเปนวัณโรคเลย”

เหมือนกับตายแลวเกิดใหม ขวัญและกําลังใจของเจาคุณปจจนึก ฯ กลับคืนมาทันที
ใบหนาของทานสดชื่นจนผิดปกติ แววตาเปนประกายแจมใสเริงรา เจาคุณปจจนึก ฯ ก็เคนหัวเราะ
ออกมาดัง ๆ
“อัว๊ รูแลวจวง ดิเรกกับอายกรมันสมรูรวมคิดกันตมอั๊ว หลอกอั๊วใหทําพินัยกรรมยกทรัพย
สมบัติให อัว๊ เขาใจวาอัว๊ เปนวัณโรคจริง ๆ ก็เสียกําลังใจถึงกับนอนซม ฮะ ฮะ เรือ่ งมันตองตี
กบาลกันแน ชะ ชะ สําคัญนัก อายลูกเขยทรยศ”
เจาคุณเวชการ ฯ หัวเราะจนเสียดทอง
“ดิเรกมันเอาฟลมเอ็ซเรยของใครมาใหแกดูก็ไมรู แกไมนาจะโงอยางนี้เลย”
“อือ จริงโวย อัว๊ โงไปถนัด อุปาทานทําใหอั๊วกินไมไดนอนไมหลับ บางทีก็พาล
ไอแค็ก ๆ”
เจาคุณเวชการ ฯ ยกมือตบบาเพื่อนทานเบา ๆ
“คนเรากําลังใจสําคัญยิ่ง ลื้อไมไดเปนอะไรสักนิด”
เจาคุณปจจนึก ฯ เดือดดาลดร. ดิเรกกับนิกรอยางยิง่ ทานชวนเจาคุณเวชการ ฯ ออกไปจาก
หองทดลองวิทยาศาสตร พอเขามาในหองโถง ทานก็แลเห็นเจาแหวกําลังพูดโทรศัพท และยืนหัน
หลังใหทาน
เจาคุณปจจนึก ฯ ยองเขาไปยืนขางหลังเจาแหวทันที
“รับประทานเจาคุณแก ๆ แกกําลังฉายเอ็กซเรยใหครับ...ครับ...ครับ...แยละครับ...
รับประทานอีตาแกนน่ั แกบอกวาแกเปนอาจารยคณ
ุ หมอ...ครับ...พระยาเวชการโกศลถูกแลวครับ...
ไหนครับ วาไงนะครับ...ครับ รับประทานคุณหมออยาเรียนทานนะครับวาผมสมรูรวมคิดดวย...
ฮิ...ฮิ กลัวถูกกระทืบครับ...ครับ...รับประทานดีแลวครับ ดึก ๆ คอยกลับบาน ใหทานนอน
เสียกอน”
เจาคุณปจจนึก ฯ ขบกรามกรอด ถอยหลังออกมาหนึ่งกาว แลวยกเทาขวาถีบเจาแหวเต็ม
แรง
“โครม”
โทรศัพทหลุดจากมือแขวนตองแตง เจาแหวเซถลาไปนั่งพับเพียบกลางหอง พอลุกขึน้ ได
ก็วิ่งหนีไปอยางไมคิดชีวิต
เจาคุณปจจนึก ฯ หัวเราะชอบใจที่ไดเตะอายแหวเต็มรัก ทานหยิบหูโทรศัพทขึ้นวางลงบน
เครื่องแลวยกขึ้นหมุนเลขตอตรงไปยังสํานักงานทนายความของหลวงชํานาญ
ซึ่งบังเอิญหลวง
ชํานาญ ฯ เปนผูรับสาย

“ฮัลโหล...หลวงชํานาญ ฯ เรอะ เออ – ดีแลว นีอ่ ว๊ั พูดเอง รีบมาหาอั๊วเดี๋ยวนี้ เอา
พินยั กรรมมาดวย พินยั กรรมนัน้ เปนโมฆะโวย อั๊วจะฉีกมันทิ้งเสียเพราะปรากฏวาอั๊วไมไดเปน
อะไรเลย มาเดีย๋ วนีน้ ะ เออ – เลิกกัน”
ทานเจาคุณวางหูโทรศัพทไวตามเดิม
ชวนเกลอของทานออกไปคุยกันที่หองรับแขก
ความสุขที่สูญสิ้นไปกลับคืนมาแลว

จบ

