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โซโรแสดํา
ป. อินทรปาลิต
ทามกลางความแออัดของประชาชน และยวดยานพาหนะในตอนพลบค่ําของถนน
เยาวราช 4 สหายกับทานเจาคุณปจจนึก ฯ ไดพากันเดินออกจากภัตตาคารแหงหนึง่ หลังจาก
รับประทานอาหารเสร็จเรียบรอยแลว
บูอิคเกงจอดอยูริมถนนทางซายมือ เจาแหวนั่งเปาหีบเพลงปากอยูในรถ พลแล
เห็นลําใยผลงาม ๆ ตั้งอยูหนารานขายของเบ็ดเตล็ดแหงหนึ่งก็กลาวกับเสี่ยหงวนเบา ๆ
"เฮย….ซื้อลําใยไปฝากคุณแม และเมีย ๆ ของพวกเราสักสามสี่รอยเถอะวะ ลูกมัน
โตนากินเหลือเกิน"
กิมหงวนพยักหนา
"เอาซี เหมามันใหหมดหาบก็แลวกัน จะไดแชตูเย็นไวกนิ กัน"
ทั้ง 5 คนเดินมาหยุดยืนหนาหาบลําใย ทันใดนั้นเองเสียงปนพกก็ดังกังวานขึ้น
2 นัดติด ๆ กัน ประชาชนสวนมากซึ่งเปนชาวจีนตางรองเอะอะวิ่งหนีเอาตัวรอด
สุภาพบุรุษในเครื่องแตงกายแบบสากลคนหนึ่งลมกลิ้งอยูหนารานขายรองเทา ใน
เวลาเดียวกันนัน้ เองเกงดําคันหนึ่งก็เคลื่อนออกจากที่อยางรวดเร็ว แลนไปทางสามแยก
4 สหายกับทานเจาคุณปจจนึก ฯ ยืนตะลึงไปชั่วขณะ เหตุการณที่เกิดขึน้ นี้แสดง
วา คนรายนั่งซุมตัวอยูในเกงดํา สุภาพบุรษุ กลางคนที่ถูกยิงตายนอนคว่ําหนาอยูหนารานขาย
รองเทาคงจะออกมาจากรานคาแหงใดแหงหนึ่งเมื่อคนรายยิงแลวก็ขับรถหนีไป
อยางไรก็ตาม นิกร การุณวงศ จําหมายเลขรถเกงดํานี้ได เพราะตัวเลขสะดุดตา
เขา และนิกรไดเห็นชายฉกรรจ 4 คนนั่งอยูในรถเกงกอนที่เสียงปนจะดังขึ้น
เจาพนักงานจราจรในเครื่องแบบหลายคนวิ่งมายังศพของชายผูเคราะหราย
4 สหายกับทานเจาคุณปจจนึก ฯ ก็ถือโอกาสเขาไปมุงดูคนตายดวย

สุภาพบุรุษในวัยกลางคนถูกยิงในระยะเผาขน กระสุนปนทั้ง 2 นัดทะลุหนาอก
ลักษณะทาทางของชายผูนี้เปนลูกจีน รูปรางคอนขางอวนตัดผมเกรียน แตงสากลชากสกินสีขาว
ใหมเอีย่ มทั้งชุด เลือดไหลชุม โชกดานหลังเสื้อชั้นนอกของเขา
พลตํารวจจราจรคนหนึ่งทําทาจะพลิกศพเพื่อตรวจดูกระสุนปน แตเพือ่ นของเขา
รองหาม
"อยา…..อยาเพิ่งแตะตองโวย ใหเจาหนาที่ของทองที่เขามาสอบสวนดีกวา"
ประชาชนทั้งไทย และจีนเบียดเสียดเยียดยัดเขามามองดูศพชายผูเคราะหราย พล
ตํารวจจราจรคนหนึ่งบอกใหคนดูถอยออกไป
"เอา…. ออกไป ๆ มามุงดูอะไรนะเกะกะ ฝาไฟแดงมาไดเรอะถอยออกไป"
กิมหงวนยิ้มกับจราจรหนุม
"ขอชมนิดเถอะนานองชาย ตายไหม"
"ออ ตายซีคุณ เจอเขา 2 นัดทะลุออกจะอยูไ ดอยางไร"
4 สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ พิจารณาดูรางที่ปราศจากวิญญาณดวยความสังเวชใจ
ถาบุตรภรรยาของชายผูนี้รูเรื่องเขา ก็คงจะรองไหคร่ําครวญไปตามกัน
เจาแหวเบียดเสียดประชาชนเขามายืนขาง ๆ 4 สหาย
"วา….รับประทานกรุงเทพ ฯ เดี๋ยวนี้คลาย ๆ กับเท็กซัส รับประทานมันยิงกัน
งายดายเหลือเกิน รับประทานนึกวายางรถแตกเสียอีก"
เจาคุณปจจนึก ฯ พูดขึ้นเปรย ๆ
"ชายผูนี้ทาทางเปนพอคา และคงจะมีหลักฐานดี"
ทันใดนัน้ เอง ชายหนุมในเครื่องแตงกายคนขับรถยนตคนหนึ่งก็แหวกฝูงชนเขา
มาอยางรอนรน เขารองอุทานขึ้นดัง ๆ
"โธ…. เสี่ย เสี่ยของผม"
พลตํารวจจราจรถามชายผูนี้เบา ๆ
"ลื้อเปนคนรถของผูตายหรือ"
โชเฟอรหนุมหนาซีดเผือด
"ครับถูกแลว นี่คืออาเสี่ยเภาครับ เจาของรานขายเพชร และทองรูปพรรณใน
สําเพ็ง อาเสี่ยเขาไปหาซื้อของในหางแปซิฟค โธ…นายของผม"
รถจี๊ปสีแดงของตํารวจสถานีตํารวจนครบาลสามแยกคันหนึ่ง แลนมาหยุดยังที่
เกิดเหตุ นายตํารวจหนุมคนหนึ่งกระโดดลงมาจากรถ พลตํารวจอีก 2 คนตามเขามาดวย
ประชาชนที่หอ มลอมศพเสี่ยเภาตางหลีกทางให พลตํารวจจราจรคนหนึ่งไดกระทําวันทยหัตถนาย
ตํารวจหนุมรายงานใหทราบ

มันเปนการฆาตกรรมอยางทนงองอาจ ราวกับวาคนรายอยูเหนือกฎหมาย นาย
ตํารวจหนุมบอกใหลูกนองของเขาเฝาศพไว และไมใหผูหนึ่งผูใดแตะตองศพ เขารีบเขาไปในราน
จําหนายผาแพรพรรณแหงหนึ่งเพื่อขอโทรศัพทพูดไปยังสถานีตํารวจ รายงานดวนใหสารวัตร
ทราบ
4 สหายกับทานเจาคุณปจจนึก ฯ พากันออกจากกลุมประชาชนเดินทางตรงไปที่
รถบูอิคเกง
"รูปการณมันจะเขาพาราสาวัตถีแลว" เจาคุณปจจนึก ฯ บนพึมพํา "รูสึกวามนุษย
หลังสงครามมันโหดรายทารุณมาก ฆากันงายดาย หนังสือพิมพลงขาวอุกฉกรรจไมเวนแตละวัน
เฮอ….โลกยิ่งเจริญขึ้นศีลธรรมของมนุษยมันก็เสื่อมทรามลง อีกหนอยก็คงจะตองแตงตัวเคาบอย
คาดเข็มขัดปนพก"
ตางขึ้นไปนั่งบนรถบูอิคเกง เจาแหวจัดแจงสตารทเครื่องนํารถเคลื่อนออกจาก
ที่ชา ๆ
กิมหงวนกลาวกับเพื่อเกลอของเขาอยางเปนงานเปนการ
"กันเขาใจวาคนรายนี้ตองเปนพวกสมาคมลับ เสี่ยเภากันเคยไดยินชื่อเขาบอย ๆ
แตไมเคยเห็นหนา และไมรจู ักกัน รูแตวาเขามีรานขายเพชรทองรูปพรรณอยูที่หวั เม็ดรานหนึ่ง แต
รานเขาอยูตอนใน รานเพชรของกันอยูตอนนอก นากลัวตํารวจจะจับคนรายนี้ไมได ปานนี้ผูราย
มันเปดไปลิบแลว"
นิกรวา "แตถากันยอมรวมมือกับตํารวจ กันเชื่อวาจะตองจับผูรายไดอยาง
เด็ดขาด"
3 สหายมองดูนิกรอยางขบขัน
"โมอีกแลว" พลพูดยิ้ม ๆ
"ไมโม เปนความจริง กันจํายี่หอรถ และเบอรรถได"
"หา" ดร.ดิเรกอุทานดัง ๆ "ยูจําเบอรรถได ดีไปโรงพักเถอะโวยไปบอกตํารวจ"
นิกรสั่นศีรษะ
"ชะ ธูระไมใช ใครมันอยากจะฆาแกงกันก็ชางมัน อยามายิงกันก็แลวกัน"
กิมหงวนยกมือจับแขนนิกร
"ถายังงั้นเรามารวมมือกันสืบจับผูรายรายนี้เถอะวะกร มันตองเปนสมาคมลับ
แน ๆ เราปราบมันเถอะอายพวกนี้เปนภัยตอสังคม"
นิกรยิ้มออกมาได
"เออ ถายังงี้ละกอตกลง กันอยากเปนนักสืบมานานแลว เอาโวยหงวนพวกเรา
รวมมือกันเถอะ เกงดําของคนรายเปนรถเชฟโรเลท หมายเลขทะเบียน ก.ท. 56789 รถคันนี้จอดอยู
ในหมุดจอดรถ ตอนที่เราเดินผานมา กันไดมองดูหมายเลขทะเบียนเพราะเห็นวามันเรียงจากนอย

ไปหามากจํางายดี เลยรูว าเปนรถเชฟโรเลทเกงแบบใหม มีคนนั่งอยูใ นรถ 3 หรือ 4 คน เขาใจวา 4
คนมากกวา"
เจาคุณปจจนึก ฯ หันมาพูดกับนิกร
"แตมันอาจจะเปนหมายเลขทะเบียนปลอมก็ได"
นิกรวา "ครับ อาจจะเปนได อยางไรก็ตามเชฟโรเลทเกงแบบนี้สีดํามีไมกี่คัน
กระจกชองหลังมีนกซาโลลอยสีแดง 2 ตัวผมจําได"
ดร.ดิเรกยิ้มแปน นึกสนุกสนานขึ้นมาบางถาหากวาเขาจะรวมมือกับเพือ่ น ๆ ทํา
การสืบสวนเอาตัวคนรายคณะนี้
"แกจําคนทีน่ ั่งในรถไดไหมกร" นายแพทยหนุมถามยิ้ม ๆ "หนาตาเปนยังไง อายุ
สักเทาใด ไวหนวดไวเครามีไฝหรือขี้แมลงวันตรงไหนบาง"
นิกรทําคอยน
"อายยังงั้นมันตองนั่งจองกันนาน ๆ โวย นีก่ ันเพียงแตเดินผานแวบเดียวเทานัน้
สังเกตไดเทาทีบ่ อกแกก็ดีแลว ออ….รถคันนี้กระจกหนาราวคลายกับถูกกอนอิฐขวาง กันจําได
แนนอนทีเดียว"
กิมหงวนมีความปรารถนาที่จะเปนนักสืบอยางแรงกลา อาเสี่ยเกกหนาเครงเครียด
ใหเหมือนกับนักสืบ ลวงกระเปาเสื้อเชิ้ตหยิบสมุดโนตปกเหลืองเลมกระทัดรัดออกมาแลวพูดกับ
นิกร
"รถเชฟโรเลทเกงแบบใหมสดี ํา…." พูดพลางจดลงไปในสมุด
นิกรหัวเราะกาก
"แกจะจดเอาตะหวักตะบวยอะไรวะ"
"บะแลวกัน เพื่อประโยชนในการสืบสวนเอาตัวคนรายรายนีน้ ะซี"
เจาคุณปจจนึก ฯ อมยิ้ม
"ใครเขาจางแก"
"เปลาครับ ผมอยากเปนเอง ลองใชความสามารถดู ผมอยากเปนนักสืบมานาน
แลว" พูดจบก็หันมายิ้มกับนิกร "หมายเลขทะเบียน ก.ท. เทาใดนะ"
"56789"
อาเสี่ยจดลงไปในสมุด
"ก.ท. 56789 กระจกหนารถมีรอยราวเหมือนถูกกอนอิฐขวาง"
ดร.ดิเรกพูดขัดขึ้น
"ไมใชกอนอิฐขวาง แตถูกขวางดวยกอนอิฐ"
อาเสี่ยชักฉิว
"เถอะนา มันก็เหมือนกันนัน่ แหละ กรโวย นอกจากนีม้ ีอะไรที่แกจําไดอีกไหม"

นิกรพยักหนาหงึก ๆ
"ได จําไดอีกอยาง รถคันนัน้ มีลูกลอ 4 ลอ มีพวงมาลัย มีโคมไฟหนารถอยาง
นอย 2 ดวง มีเบาะสําหรับนัง่ มีกันชน มีเครื่องยนตซอนอยูในฝาครอบตอนหนารถ ออ…มีเบรค
ดวยโวย เบรคมือเบรคตีน"
กิมหงวนโบกมือ และกลืนน้าํ ลายเอื้อก
"พอแลว ไมตอ งอธิบาย รถยนตมันก็ตองมีสิ่งเหลานี้นะซีโวย มายยังงัน้ มันจะ
แลนไปไดอยางไร"
"อาว ก็รถไฟมันมีสิ่งเหลานีเ้ มื่อไรละ ทําไมมันถึงแลนไปได"
"ปูโธ….." อาเสี่ยคราง "เดี๋ยวพอถีบตกรถเลย ยวนยาเหลจริง อายนี"่
เจาแหวหัวเราะงอหาย หันมาพูดกับกิมหงวน
"รับประทานใหผมเลนดวยคนนะครับ"
อาเสี่ยขมวดคิว้ ยน
"เลนอะไรวะ"
"รับประทานเลนเปนนักสืบนะซีครับ รับประทานอาเสีย่ เปนเชอรล็อคโฮม
รับประทานผมเปนคนใชของทานนักสืบ"
กิมหงวนยิ้มอยางภาคภูมิ พยายามคิดวาขณะนีเ้ ขาคือนักสืบที่มีความรู
ความสามารถในการสืบสวนคดีตาง ๆ อยางยอดเยี่ยม
"ได….แตวาการสืบผูรายรายนี้ เราอาจจะตองเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิต" แลวกิมหงวนก็
ยกมือตบบาพล "เฮ - รวมมือกันนะพล"
อายเสือรูปหลออมยิ้ม
"แกจะใหกันพลอยไมสบายไปกับแกดวยยังงั้นเรอะ เอา….เอาวะเราเพื่อนกัน
เมื่อบาก็ใหมนั บาหมดทุก ๆ คน"
เสียงหัวเราะอยางครื้นเครงดังลั่นรถบูอิคเกงกําลังเลี้ยวซายมือมุมวัดไตรมิตรตรง
มาทางหัวลําโพง ดร.ดิเรกผิวปากเพลงฝรัง่ เบา ๆ ทอดสายตามองออกไปนอกรถ แลวกลาวถามขึน้
เปรย ๆ
"นี่เราจะไปไหนกันอีกวะ"
นิกรวา "กลับบานนอนเปนดีที่สุด"
กิมหงวนถอนหายใจเฮือกใหญ
"นักสืบนะเขาไมนอนหัวค่ํากันหรอก"
"ปูโธ" นิกรคราง "อายหงวนนี่ไมสบายเอามากทีเดียว เปนมหาเศรษฐีไมชอบ
อยากเปนนักสืบ ถามจริง ๆ เถอะวะ ติ๋งตางวาแกจับคนรายรายนีไ้ ด แกจะไดรับประโยชน
อะไรบางวะ"

กิมหงวนยิ้มสดชื่น
"ไดชื่อเสียงซีโวย และตอไปกันอาจจะตั้งสํานักงานสืบสวนคดีตาง ๆ ก็ได กัน
กําลังทําหนาทีเ่ ปนพลเมืองดี ชวยเจาพนักงานตํารวจสืบสวนหาตัวคนรายที่ฆานายเภาอยางอุกอาจ
อยาเพิ่งกลับบานเลยวะ นั่งรถตากลมเลนสักครูหรือจะหาเบียรดื่มกันอีกก็เอา แวะทีห่ อ งไทยหรือที่
ไหนก็ได"
บูอิคเกงขามสะพานเจริญสวัสดีตรงไปทางศาลาแดง 4 สหายกับทานเจาคุณปจจ
นึก ฯ ตางวิพากษวจิ ารณกันถึงการฆาตกรรมอยางทนงองอาจของพวกเหลาราย ซึ่งเจาคุณ
ปจจนึก ฯ ไดปรารภถึงสวัสดิภาพของประชาชนทางรัฐบาลนาจะใหความคุมครองใหดีขึ้นอีก การ
จี้การลวงกระเปาอยางมีอิทธิพล การปลนเงียบ เปนขาวที่ปรากฎในหนาหนังสือพิมพไมเวนวัน
ตามตรอกมืด ๆ และในที่เปลี่ยวหาตํารวจทํายายาก และตํารวจยังไมมียานพาหนะเพียงพอ คนราย
สมัยนี้มักใชรถเกงเปนพาหนะ
ขณะที่บูอิคเกงแลนมาถึงสี่แยกสามยาน เกงดําคันหนึ่งก็แซงขึ้นหนาบูอิคเกงไป
ทางศาลาแดงในอัตราความเร็วประมาณ 50 กิโลเมตร
นิกรลืมตาโพลง
"เฮย….รถผูรายไปโนน"
4 สหายกับทานเจาคุณปจจนึก ฯ และเจาแหวตางมองตามเกงดําคันนั้น ไฟหนา
รถบูอิคสวางจาสองทายรถเชพโรเล็ทแลเห็นหมายเลขทะเบียนประจํารถอยางถนัด
"ก.ท. 56789" พลอุทานขึ้นดัง ๆ
กิมหงวนออกคําสั่งกับเจาแหวทันที
"ตามโวย อายแหว เหยียบเลย เราตองการรูสํานักของผูรายคณะนี้เร็ว….ตามไป
อยาใหพนสายตาเราไปได"
เจาแหวชอบขับรถเร็วอยูแลว เมื่อไดรับคําสั่งจากเสี่ยหงวน เจาแหวก็เหยียบคัน
น้ํามันลงไป เชฟโรเล็ทเกงอยูหางจากบูอคิ ในราว 100 เมตร และทวีความเร็วขึ้นตามลําดับ
คราวนี้ 4 สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ และเจาแหวก็รูสึกสนุกสนาน และเพียงครู
เดียวก็มาถึงสี่แยกศาลาแดง เกงดําเลี้ยวขวามือขามสะพานเขาถนนสีลม บูอิคเกงตามติดในระยะ
กระชั้นชิด แตแลวเจาแหวก็หามลอพรืดเมื่อยายแกคนหนึ่งซึ่งกําลังจะไปดูยี่เกจูงมือหลานชายของ
แกวิ่งตัดหนารถในระยะกระชั้นชิด
เสียงยางครูดกับถนนดังลั่น ประชาชนคนเดินถนนเหลียวมองเปนตาเดียวกัน เจา
แหวชักโมโหที่คุณยายจะทําใหเขายายบานจากนอกคุกเขาไปอยูในคุกก็ชะโงกหนาออกมารอง
ตะโกนลั่น
"ขามถนนดูรถหนอยซิคุณยาย เดีย๋ วตายหาหรอก"
คุณยายยกมือเทาสะเอวตะโกนตอบเจาแหวดวยเสียงลั่น

"อายฉิบหายบรรลัยจักร ถือวามีรถยนต นึกถึงชีวิตคนเดินถนนบางซี หนอยยัง
จะมาวาอีก จะรีบรอนไปไหนกันวะ แมมึงเจ็บหนักเรอะ"
เจาแหวทําคอยน เขาเกียรนาํ บูอิคเกงแลนตอไป แตเพราะรถตองเสียเวลาหยุดราว
10 วินาที เชฟโรเล็ทเกงก็ทิ้งระยะหางออกไปอีกมาก เจาแหวตองทําความเร็วขึ้นอีก เข็มวัดระยะ
กระดิกสูงขึ้นตามลําดับ
ทันใดนัน้ เอง จี๊ปแดงของตํารวจหนวยวิทยุคันหนึ่งไดแลนออกมาจากตรอกเล็ก ๆ
แหงหนึ่งเลี้ยวซายมือมาทางเดียวกับบูอิคเกง เจาพนักงานกองตํารวจประจํารถคันนี้ไดรับคําสั่งจาก
ผูบังคับบัญชาชั้นผูใหญใหจบั รถยนตทุกคันที่แลนเร็วเกินกวาอัตราที่ทางการตํารวจจราจร
กําหนดให
เมื่อนายตํารวจเห็นบูอิคแลนเร็วไมต่ํากวา 60 ก.ม. ตอชั่วโมงเขาก็สั่งอัศเพลสซึ่ง
เปนคนขับรถของเขา
"เฮย….กวดรถเกงคันนั้น มันขับยังกะทานพีระเชียวโวย ผูบัญชาการสั่งใหจับ
โดยไมไวหนา เร็ว…..กวดเขาไป"
จี๊ปแดงวิ่งปราดราวกับลูกธนู มิหนําซ้ําเปดหวอเสียดวย เจาแหวไดยนิ เสียง
ไซเร็นทก็มองดูที่กระจกมองหลัง ไฟจาหนารถจี๊ปตํารวจบอกใหเจาแหวรูดวี าเขาถูกจับแน
"รับประทานตํารวจรับประทานผมแลว" เจาแหวพูดระล่ําระลัก "เขากําลังปราบ
นักขับขี่รถเร็วครับ"
เจาคุณปจจนึก ฯ พูดขึ้นทันที
"หยุด….อายแหวหยุด"
ตามกฎจราจร รถทุกคันทุกชนิดจะตองหยุดแอบเขาชิดขอบถนนเมื่อไดยินเสียง
แตรไซเร็นทของรถพยาบาล รถดับเพลิง หรือรถเจาพนักงานตํารวจ บูอิคเกงเฉเขาริมถนน และถูก
หามลอหยุดนิง่
"รับประทานบอกตํารวจเขาก็แลวกันนะครับ วาเราไลกวดรถคนราย"
อาเสี่ยลืมตาโพลง
"อยาบอกอยาพูดเรื่องนี้กับโปลิศเปนอันขาด ขากับเพื่อน ๆ จะรวมมือกันสืบจับ
คนรายคณะนี้เอง"
"ยังงั้นรับประทานผมก็โดนเลียะไปโรงพักนะซีครับ"
อาเสี่ยมองดูเจาคุณปจจนึก ฯ ทันที
"ชวยหนอยครับ คุณอาลงนอนทําเปนคนไขกําลังเจ็บหนัก เอามือขยีผ้ มใหมัน
ยุง ๆ หนอยซีครับ"
เจาคุณอาปากหวอ
"ผมขามีเมื่อไหรเลา"

"ถายังงั้นก็เอนตัวพิงอายแหวเถอะครับ ตํารวจมาแลวชวยอายแหวหนอย"
เจาคุณปจจนึก ฯ เริ่มแสดงบทบาทเปนคนเจ็บหนักทันที เอนตัวลงพิงเจาแหว
รองเบาๆ จี๊ปสีแดงของตํารวจแลนมาหยุดขางหนาบูอิคเกง ร.ต.ท.รางเล็กแตพกกระบอกเบอเริ่ม
กาวลงมาจากรถ เดินเขามาทีบ่ ูอิคเกง และสะดุงเล็กนอยเมื่อเห็นรถบูอิค เขาใจผิดคิดวาเปนเจา
ใหญนายโตขนาดฯพณฯทาน แตเพื่อรักษาเหลี่ยมโปลิศชั้นอัศวิน เขาก็เขามายืนขาง ๆ รถ แลว
กลาวถามเจาแหว
"ทําไมคุณขับรถเร็วเกินควร"
เจาแหวหายใจไมทั่วทองเลย
"รับประทานเหยียบคันน้ํามันลงไปมาก ๆ รับประทานมันก็แลนเร็วนะซีครับ
ผูหมวด"
อาเสี่ยชะโงกหนาเจรจากับนายตํารวจหนุม
"นองชาย เรามีความจําเปนตองนําเจาคุณไปสงโรงพยาบาลเลิดสินคุณไมรูจัก
ผมหรือ"
นายตํารวจยิ้มแหง ๆ
"งา…..ไมรูจักขอรับ"
"นั่นนะซิ ผมก็ไมรูจักคุณเหมือนกัน งา….เจาคุณทานกําลังเจ็บหนัก เรานําทาน
มาสงจุฬา…..แตที่จฬุ าไมมีเตียงวางนี่กําลังจะไปโรงพยาบาลเลิดสิน" อาเสี่ยโกหกอยางคลองแคลว
"จําเปนเหลือเกินคุณ ที่ตองขับรถเร็ว เพราะเกีย่ วกับความปลอดภัยของคนไข"
"ออ" นายตํารวจหนุมอุทาน "ทานปวยเปนอะไรไปครับ"
นิกรพูดแทนเสี่ยหงวน
"ไสติ่งอักเสบครับ ปวดทองจนแทบจะขาดใจตายอยูแ ลว"
นายตํารวจเห็นใจในความจําเปน
"ถายังงั้นก็เชิญเถอะครับ ผมขอโทษที่ทําใหเสี่ยเสียเวลา ผูบัญชาการทานสั่งให
จับรถยนตทุกคันที่แลนเร็วเกินกวากําหนดที่จราจรกะให"
เจาแหวสตารทเครื่อง นําบูอิคเกงออกแลนตอไป 4 สหายกับทานเจาคุณปจจนึก ฯ
หัวเราะลั่นคันรถ ดร.ดิเรกมองดูหนากิมหงวนอยางขบขัน
"แกนี่ปฏิภาณดีมาก โกหกเปนไฟแลบเลย เรื่องไมมีมลู ความจริงสักนิด แกพูด
เปนตุเปนตะ"
กิมหงวนยักคิว้
"เพราะกันเคยโกหกเมียบอย ๆ เลยเกิดความชํานาญในทางโกหก วา….อายรถคัน
นั้นไปทางไหนแลวก็ไมรู นาเสียดายเหลือเกิน ตามไปเรื่อย ๆ โวยแหวมันคงจะเลี้ยวเขาถนนเดโช
ก็ได"

บูอิคเกงแลนไปตามถนนสีลมในความเร็วประมาณ 40 กิโลเมตรตอชั่วโมง และ
เลี้ยวขวาขามสะพานเขาถนนเดโชตามคําสั่งของกิมหงวน ออกถนนสุริวงศเลี้ยวขวามาทาง
บริษัทบัตเลอร
แตไมมีหวังทีจ่ ะไดพบเกงดําคันนั้นเลย ในที่สุดคณะพรรค 4 สหายก็พากัน
กลับบาน
อาเสี่ยกิมหงวนนอนไมหลับตลอดคืน ผลุดลุกผลุดนั่งเพราะอยากเปนนักสืบสวน
เอาตัวคนรายที่ฆาเสี่ยเภาใหจงได
กิมหงวนตื่นนอนแตเชาออกไปจากบาน "พัชราภรณ" ทางประตูขาง เขาไปพบ
กับนายสิบตํารวจตรีคนหนึง่ ซึ่งเปนตํารวจแก ๆ ทํางานอยูกองทะเบียนยานพาหนะแหงสันติบาล
ส.ต.ต. เปลงเชาหองแถวของคุณหญิงประสิทธิ์ ฯ อยูจึงคุนเคยกับคณะพรรค 4 สหายเปนอยางดี
โดยเฉพาะกิมหงวนเคยใหเงินตาเปลงซื้อเหลากินบอย ๆ
กิมหงวนบอกเปลงวา เขาพบผูหญิงสาวสวยคนหนึ่งอยูใ นรถเชฟโรเล็ทเกง
หมายเลขทะเบียน ก.ท. 56789 เขาพอใจผูห ญิงคนนั้นมาก จึงอยากจะรูวารถเกงคันนั้นเปนของใคร
อยูที่ไหนขอใหตาเปลงชวยดูจากสมุดทะเบียนรถยนตทกี่ องทะเบียน และตองการทราบโดยเร็ว ซึง่
อาเสี่ยสัญญาวาจะใหรางวัลส.ต.ต.เปลง 100 บาท
ตอนสายวันนัน้ ส.ต.ต.เปลงก็โดดจากกองทะเบียนยานพาหนะ ขึ้นรถประจําทาง
รีบตรงมาพบกับอาเสี่ยกิมหงวนที่บาน "พัชราภรณ"
"ไดเรื่องแลวครับ อาเสี่ย นีค่ รับ ผมจดมาใหอาเสี่ยเรียบรอย"
กิมหงวนยินดีเหลือที่จะกลาว คลี่กระดาษชิ้นเล็ก ๆ อานดูลายมือตัวขนาดหมอ
แกง แลวเขาก็ทราบวารถยนตเชฟโรเล็ทเกงสีดําหมายเลขทะเบียน ก.ท. 56789 เปนของนายฮกหยู
แซมา อายุ 41 ป อยูบานเลขที่ 8895 ถนนราชวิถี ตําบลมักกะสัน
อาเสี่ยควักกระเปาเงินสงให ส.ต.ต.เปลง 100 บาทเปนธนบัตรใบละรอยบาท
ใหมเอีย่ ม
"เอา ฉันใหนา เปลงเปนรางวัล"
ส.ต.ต.เปลงตัวสั่นงันงก ยกมือไหวกิมหงวนแลวรับธนบัตรมาถือไว
"ขอบคุณมากครับ เจานายใจดียังงี้ผมก็คอยยังชัว่ หนอย แตเสี่ยอยาบอกใหแมน
มันรูนะครับวาเสี่ยใหเงินผม มันรูมันตองเอา 2 หารเสมอ ไมวาจะไดเงินมาจากไหน สวน
เงินเดือนมันเอา20 หารไดเทาไรลบออกอีก 20 แลวผลลัพธเปนของผม"
ในตอน 11.00 น. วันนั้นเอง 4 สหายกับทานเจาคุณปจจนึก ฯ และเจาแหวก็นั่ง
รถบูอิคเกงมาสืบหาบานเลขที่ 8895 ทางถนนราชวิถีตอนมักกะสัน
ในที่สุด ทุกคนก็แลเห็นหมายเลขบานที่กลาวนี้ปรากฎอยูเหนือบานประตูบาน
ใหญหลังหนึ่ง

"นั่น" เจาคุณปจจนึก ฯ อุทาน "อยูนี่เองโวย"
ทุกคนมองดูตามสายตาเจาคุณปจจนึก ฯ และเมื่อรถแลนผานประตูบานตางก็มอง
เขาไปในบาน 4 สหายกับทานเจาคุณปจจนึก ฯ และเจาแหวใจเตนระทึกไปตามกัน ตางแลเห็นเชฟ
โรเล็ทเกงสีดําจอดอยูห นาตึกใหญ แนนอนละ มันจะเปนรถคันอื่นไปไมได นอกจากรถ ก.ท.
56789 และบานนี้จะตองเปนของนายฮกหยู แซมานั่นเอง
บูอิคเกงแลนผานบานนี้ไปทางอนุสาวรียชยั สมรภูมิ พลเอื้อมมือตบบาเจาแหว
"หยุดโวยแหว หยุดตรงนี"้
รถเกงคันงานหยุดนิ่งชิดขอบถนนทางซายมือ ทุกคนมองไปที่บานหลังใหญ
หลังนั้น
"กันเชื่อวาที่นคี่ งเปนซองสมาคมลับแหงหนึ่ง" เสี่ยหงวนพูดอยางเปนงานเปนการ
นายพัชราภรณเห็นดวย
"แนนอน ทีแรกกันเขาใจวาเปนรถปลอมไมสูจะสนใจเรื่องนี้เทาใดนัก แตบัดนี้
กันเริ่มสนใจแลว เรามารวมมือกันทลายซองทุจริตแหงนี้เถอะ มันจะตองมีอิทธิพลมากมาย"
เจาคุณปจจนึก ฯ กลาวขึ้นบาง
"บานนี้ใหญโตไมใชเลน เนื้อที่คงไมต่ํากวา 4 ไรมีรั้วสังกะสีกั้นรอบ ๆ บริเวณ
ดานหลังบานติดกับสวนฝรัง่ เราจะเอายังไงกันตอไปดี อายพวกนี้คงเปนพวกลัทธินั้นก็ได ถาขืน
ปลอยไวมันก็จะกําเริบเสิบสานขึ้นทุกวัน"
ดร.ดิเรกกลาวขึ้นอยางผูมีปญญา
"ผมคิดวาเราสํารวจบริเวณรอบนอกของบานหลังนี้กอน ทําเปนวาเรามาซื้อที่ดิน
แลวคืนนีเ้ รา 5 คนเล็ดลอดเขามาในบานมัน เพื่อสังเกตการณเคลื่อนไหวของคนในบาน"
กิมหงวนยิ้มเล็กนอย
"ดีทีเดียวหมอ อายแหวเฝารถนะ ไปโวยพวกเรา บุกเขาทางสวนฝรั่งนี่แหละ"
ครั้นแลว 4 สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ ก็พากันเดินเขาไปในสวนฝรั่งของชาวจีน
ที่ดินตอนสวนฝรั่งนี้เปนของเจานายฝายในพระองคหนึ่ง ใหเจกเชาทําสวนฝรั่ง และทําโตะเกาอี้
ไมไผ
เมื่อบุกเขามาในสวน 4 สหายก็เดินเฉียดริมรั้วบานใหญหลังนั้น สังกะสีรั้วเกาผุ
พังหลายแหงเฉพาะดานหลังนี้ และสังกะสีแผนหนึ่งถูกสนิมกินกรอนผุเปนชองวางสูงจากพื้นดิน
หนึ่งศอก
พลกลาวกับเพือ่ นเกลอของเขาเบา ๆ
"นั้น ชองนั้นแหละที่เราจะมุดเขาไปในบานหลังนี"้
เจาคุณปจจนึก ฯ ทําหนาชอบกล
"นั้นมันชองหมาลอดนี่หวา"

พลหัวเราะ
"ก็ชางมันปะไรครับ มีทางเดียวเทานั้นทีเ่ ราเขาไปในบานนี้ได"
กอนที่ใครจะพูดอะไรตอไป เสียงสุนัขตัวหนึ่งก็เหากรรโชกขึ้น สุนัขของเจก
สวนฝรั่งรูปรางอวนเตีย้ ขนเกรียนวิ่งปราดเขามาหา 4 สหายทันที ตางคนตางกระโจนขามทองรอง
วิ่งหนีเอาตัวรอด อายแดงกระโดดขามทองรองไลกวดเจาแหวดวยความดุรายของมัน เจาแหวไมโง
พอที่จะยอมใหหมากัด เขาปนขึ้นไปบนตนฝรั่งตนหนึง่ อยางคลองแคลว ปลิดฝรั่งผลหนึ่งขวาง
กระบานอายแดงรองเปง อายแดงก็วิ่งปราดเขาไปหานิกร
นายจอมทะเลนยืนเฉย พอหมาเขามาใกลเขาก็ทรุดตัวลงนั่งตั้งทาเตรียมพรอม
พยักหนากับอายแดง
"มา….เขามา อายหา ดุซะจริงเชียว เขามาซี พอกัดตายหาเลย" แลวนิกรก็เหาลั่น
"ฮง ๆ ฮง ๆ"
อายแดงถอยหลังกรูด นึกสงสัยเต็มทน แลวยืนหันรีหันขวาง วิ่งทื่อเขาไปหาเจา
คุณปจจนึก ฯ ทานเจาคุณควาไมดุนหนึ่งหลับตากวัดแกวงไปมา ในเวลาเดียวกันนั้นเอง พลก็ขวาง
กระบานอายแดงดวยกอนดินกอนเบอเริ่ม ถูกหัวอายแดงอยางถนัดใจ เจาแดงรองลัน่ ลาถอยไป
ทางกระทอมเจก
ยามซิ้มคนหนึง่ เดินออกมามองดู 4 สหายและทานเจาคุณปจจนึก ฯ อยางตื่น ๆ แต
พอเห็นเจาแหวอยูบนตนฝรั่ง แกก็รองขึ้นดัง ๆ
"เฮ….ลื้อขโมยฝรั่งเรอะ"
เจาแหวกระโจนลงมาจากตนฝรั่งทันที
"ไมไดขโมยโวย หมาลื้อมันไลกัดอัว๊ นี่หวา"
ยายซิ้มทําตาเขียว
"เลี้ยวลื้อเคี้ยวอาไล ฉิกหายนี่ หนาตาลี ๆ ขโมยฝาหรั่ง เกาเจง"
เจาแหวรีบโยนฝรั่งทิ้ง
"แหม…อีเลามานี่ ยัดเขาไปลูกเดียวเทานั้น ตองดาดวย"
"หลาซี ทังไลไมหลา ของเขาขายลื้อมันขิโมยปูเหลียวบอกหมาตาเลียะลื้อเลย ลื้อ
อวกลีเขามาในสวนอัว๊ ทังไล"
เจาแหวชักฉิว
"สวนของลื้อเรอะ ซิ้ม"
"สวนอั๊วซี หนาซงตีง อั๊วเชาจากทางหญิงลื้อรูไหม เกาเจงใคกิงฝาหรั่งอั๊วใหมัง
คอหอยพอก เปนเม็กเปงผื่นขึ้นรอบคอเลย"
เจาแหวสะดุงเฮือก รีบลวงกระเปากางเกงหยิบฝรั่ง 3 ผลอออกมาโยนลงไปใน
ทองรองแลวคอนยายซิ้ม

"งกชิบหายเลย"
กิมหงวนหรี่ตากับเพื่อน ๆ แลวเดินเขามาหายายซิ้ม
"อาซิ้ม ลื้ออยาเอะอะไปเลยนา" กิมหงวนพูดภาษาแตจิ๋วอยางคลองแคลว "อั๊วจะ
ซื้อที่ดินที่นี่ ทานหญิงตกลงจะขายใหอวั๊ แลว อั๊วจะมาปลูกบานอยูที่น"ี่
ยายซิ้มหนาจอย
"เสี่ยจะซื้อ"
"ทานหญิงเรียกราคา 2 แสน ถาอั๊วซื้อลื้อก็อยูไมได"
ยายซิ้มทําหนาเหมือนกับจะรองไห
"เคาเป อาเสี่ย ลื๊อซื้อไวอั๊วกับลูกชายลูกสะใภอั๊วก็ตองไปอยูที่อื่น แลวจะไปทํา
อะไรกิน อยาซื้อเลยเสี่ย สงสารพวกอั๊วเถอะ ทานหญิงเคยบอกอั๊ววา ทานจะไมขาย"
อาเสี่ยหัวเราะ
"แตอั๊วเปนคนเกาแกของทาน อั๊วเพิ่งมาจากบานนอก ไมมีบานอยู" แลวกิมหงวน
ก็เดินกลับมาหาคณะพรรคพวกของเขา เลาใหฟงเทาทีเ่ ขาไปเจรจากับยายซิ้มเปนภาษาจีน
ดร.ดิเรกหัวเราะชอบใจ กลาวชมกิมหงวนอีก
"ปฏิภาณแกดีมาก เดินเรื่อย ๆ ไปเถอะพวกเรา เขาใจวาคงออมไปออกถนนใหญ
ทางหนาบานนายฮกหยูได"
4 สหาย และเจาคุณปจจนึก ฯ ทําเปนเดินดูที่ ยายซิ้มเรียกอายแดงเขามาหาแก
ทรุดตัวนั่งจับปลอกคอเจาแดงไว มองดู 4 สหายดวยใบหนาซีดเผือด เขาใจวาคงจะมาซื้อที่ดิน
จริง ๆ
"คืนนี้ 5 ทุมตรง" กิมหงวนพูดกับคณะพรรคของเขา "เราตองมุดเขาไปทางชอง
สังกะสีแผนนัน้ และตองเตรียมอาวุธติดตัวมาดวย ถายังไงจะไดปะทะกับอายพวกนี"้
พลมองดูอายแดง สุนัขของยายซิ้มอยางชิงชัง
"แตวาถาบุกเขามาคืนนี้ หมาตัวนั้นมันคงเลนงานเราแน"
ดร.ดิเรกสั่นศีรษะ
"ไมตองกลัว กันจะเอายาคิลเลอรเดอะดอกของกันมาดวย"
เจาคุณปจจนึก ฯ ทําหนาตืน่
"ยาอะไรของแกวะ"
"ยาฉีดที่ใสกระบอกฉีดอยางดีดีท.ี ครับ ผมคิดผสมขึ้นเอง สัตว 4 เทาทุกชนิดถา
ไดกลิ่นยาฉีดของผมเขาจะตองตายทันที เชนเดียวกับดีดีที. เขาใชฉีดฆามดปลวกแหละครับ"
เจาคุณปจจนึก ฯ ยิ้มออกมาได
"อือ….แกนี่เกงมาก แลวก็ยาของแกทําอันตรายคนหรือเปลา"

"โน ไมทําอันตรายแกเราเลยครับ จะทําลายชีวิตแตเฉพาะสัตว 4 เทาเทานั้น
เซลลของคน และของสัตวไมเหมือนกัน ผมจะตองเอายานี้มาสังหารหมาตัวนี้เสีย แลวก็หมาใน
บานนายฮกหยูดวย เขาใจวาเขาคงเลี้ยงหมา เพราะบานใหญทุกบานมักจะมีหมาดุไวเฝาขโมย"
คณะพรรค 4 สหายเดินเรื่อยเปอยมาตามสวนเลี้ยวซายมือออกตรอกเล็กขางบาน
นายฮกหยู มันเปนดินขรุขระเปนทางเขาออกของครอบครัวเจกสวนฝรั่ง ตรอกนี้เปนตรอกตัน คือ
สิ้นสุดแตสวนฝรั่งนี้ รั้วบานนายฮกหยูเปนรั้วสังกะสีทั้ง 4 ดาน มองแลเห็นหลังคาเรือนไมชั้นเดียว
อยูขางรั้ว คลายกับเปนเรือนพักของพวกคนใช
คืนวันนัน้ เอง
กอนเวลา 23.00 น.เล็กนอย บูอิคเกงก็แลนมาหยุดขางหนาบานนายฮกหยูภายใน
ใตรมเงาของตนจามจุรี 4 สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ และเจาแหวตางกาวลงจากรถ แจาแหวหมุน
กระจกขึน้ ใสกุญแจเรียบรอย ตอจากนั้นคณะพรรค 4 สหายก็พากันเดินเขาไปในตรอกแคบ ๆ ซึ่ง
ตรงไปยังสวนฝรั่ง และทางขวามือเปนบานของนายฮกหยู
ราตรีเงียบสงัด ทองฟาปกคลุมดวยเมฆฝน เสียงกบเขียดแมลงเล็ก ๆ รองเซ็งแซ
พล นิกร ดร.ดิเรก เจาคุณปจจนึก ฯ สวมกางเกงขายาวสีดํา และเสิ้อเชิ้ตสีดํา สวนกิมหงวนแตง
กายโซโรจอมผูรายในภาพยนตร กางเกงดํา เชิ้ตแขนยาวสีดํา สวมทอบบูทสั้นเหมือนทอบบูท
ตํารวจ คาดเข็มขัดกระสุนปนพก มีแสดําอันหนึ่งเหน็บอยูกับเข็มขัดปน มีหนากากกํามะหยี่ปด
หนา สวมหมวกสักหลาดสีดําปกหลุบ และสวมถุงมือสีดํา ทาทางของอาเสี่ยเหมือนกับพระเอก
หนังบู
พอเขาเขตสวนฝรั่ง อายแดงก็เหาตอนรับทันที
"ฮง ๆ ๆ ๆ แฮ…..ฮื่อ"
เจาแดงวิ่งฝาความมืดตรงเขามา ดร.ดิเรกลวงกระเปากางเกงหยิบวัตถุกอ นกลม ๆ
อันหนึ่งออกมา โยนไปที่อายแดงเสียงดังโพละ ทันใดนัน้ ก็มีกลิ่นเหมือนกับน้ําหอมชนิดหนึง่
กระจายไปทัว่ คิลเลอรเดอะดอกของนายแพทยหนุมทําใหอายแดงสุนขั ที่ดุรายของเจกสวนฝรั่งยืน
เซอ และเมื่อมันสูดกลิ่นเขาไปอีกเล็กนอย อายแดงก็ลมลงชักดิ้นชักงอน้ําลายฟูมปาก
ดร.ดิเรกเปดไปเดินทางดวงเล็กฉายไปที่รางของเจาแดง
"เห็นไหม หงิกแดกไปแลว" ดิเรกพูดยิ้ม ๆ "อีกหนอยกันจะทําคิลเลอรเดอะดอก
ขายพวกงัดแงะตัดชองยองเบา"
"แกเอามากี่ลกู " เจาคุณปจจนึก ฯ กระซิบถาม
"2 ลูกครับ"
"เออดี เผื่อไปเจอหมาในบานนี้จะไดสังหารมัน บานใหญๆ มักจะเลี้ยงหมาฝรั่ง
แลวก็หมาฝรั่งเวลากัดคนชอบกัดคอหอย ตรงที่อื่นไมกดั ระวังตัวหนอยพวกเรา ดับไฟฟาเสีย

ดิเรก"
ความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะ เจกสวนฝรั่งกับครอบครัวของเขานอนหลับเปนตาย
ตามธรรมดาของผูที่ทํางานหนัก ทั้ง 6 คนเดินเลาะรัว้ บานของนายฮกหยูตรงมายังชองโหวที่สังเกต
ไวเมื่อตอนกลางวัน
พลมองดูเพื่อนเกลอของเขา
"กันจะเขาไปกอน เตรียมพรอมโวยพวกเรา ถายังไงยิงกับมันเลย ดิเรกระเบิด
น้ําตาอยูไหน สงมาใหกันลูกซิ"
นายแพทยหนุม ลวงมือลงไปในกระเปากางเกงหยิบวัตถุกอ นกลม ๆ ขนาดยอมกวา
ลูกระเบิดมือเล็กนอยสงใหนายพัชราภรณ ตอจากนั้นพลก็มุดเขาไปในเขตบานของนายฮกหยูเปน
คนแรก
เจาคุณปจจนึก ฯ ตามเขามาเปนคนที่ 2 เพราะทานอวนเกินไปหลังของทานจึงครูด
กับสังกะสีจนเสื้อขาด เจาแหว เสีย่ หงวน ดร.ดิเรกคลานตามกันเขามา นิกรมุดเขามาเปนคน
สุดทาย
ทั้ง 6 คนยืนอยูใ นบริเวณดงหญาคาซึ่งมีตนกลวยปกคลุมอยูหลายตนตางมองลงไป
ที่ตึกใหญ ซึ่งชั้นบนของตัวตึกเปดไฟฟาสวางจาราวกับกลางวัน ไดยินเสียงวิทยุจากสถานี
ตางประเทศกําลังบรรเลงเพลงลีลาศอยางไพเราะ
กิมหงวนทําปากเบี้ยวนัยนตาขวาง ดึงแสออกมาคลี่ออก แลวยกนิว้ หัวแมมือขวา
ขึ้นพรอมกับพยักหนา
ดิเรกกลั้นยิ้ม ถามเสียงยานคาง
"อะไร อะไรวะ อายหงวน"
อาเสี่ยยิ้มดุ ๆ
"โซโรบุก บุกขึ้นไปบนตึกเลย"
พลหัวเราะหึ ๆ
"บุกขึ้นไปซีจะไดตายหา แตวาเราอยายืนอยูตรงนี้เลยโวย หญามันรกเหลือเกิน
ไปยืนตนไมใหญนั่นดีกวา"
ทั้ง 6 คนเดินออกมาจากดงกลวย และดงหญาคา แตแลวทุกคนก็หยุดชะงัก เมื่อ
แลเห็นลังไมฉาํ ฉาขนาดใหญประมาณ 20 ลัง วางอยูใ นดงหญาคานี้
"เฮ" นิกรอุทาน "เจอคอมมูนิสตดําเขาใหแลวโวย บานนี้ถาจะเปนรังฝนเถื่อน
ใหญที่สุดในกรุงเทพ ฯ หมดนี่เห็นจะไมต่ํากวา 4 ตัน" แลวนิกรก็หันมาทางนายแพทยหนุม "ไหน
…..สงไฟฉายมาซิหมอ"
"โน" ดิเรกรองลั่น "แสงไฟฟาเดินทางอาจจะทําใหคนในบานนีแ้ ลเห็นเรา และ
เราอาจจะถูกยิงทันที ดูมืด ๆ อยางนี้กพ็ อรู"

นิกรวา "ถาหากวาเปนฝนเถือ่ น เราขโมยมันไปใหหมด เอาไปขายเลย"
เจาคุณปจจนึก ฯ หัวเราะเบา ๆ
"ชางเถอะพอมหาจําเริญ ฉันขี้เกียจติดตะราง ไมใชวาเรายากจนสิ้นไรไมตอก
ถึงกับตองขายฝนเถื่อน"
ทั้ง 6 คนตางเขามาทรุดตัวนัง่ ยอง ๆ หอมลอมลังไมฉําฉาเหลานี้แตมนั ตอกตะปูปด
ฝาไวแนน นิกรตองใชไขควงที่ติดอยูกับมีดพกของเขาออกมางัดตะปูดวยความยากลําบาก
อีกสักครูหนึ่ง ไมฝาหีบแผนหนึ่งก็เปดออก ขนาดของลังไมฉําฉานี้โตกวาลังใส
นมราว 4 เทา พลสะดุงเล็กนอยเมื่อแลเห็นสิ่งของในหีบนี้
"ปน…..ปนโวย" แลวเขาก็หยิบปนกลมือกระบอกหนึ่งออกมาพิจารณาดู มันเปน
ปนกลมือที่ใหมเอี่ยมแบบเมตเสน ซึ่งมีอํานาจในการยิงดีกวาปนกลมือชนิดอื่น
เจาคุณปจจนึก ฯ รับปนกลมือมาจากพล แลวทานก็มองขึ้นไปบนตึก
"แยละโวย ลังเหลานี้คงจะบรรจุอาวุธทั้งนัน้ ที่นี่ตองเปนสมาคมลับแน ๆ อาวุธ
เหลานี้ที่มันนํามาซอนไวในสวนก็เพื่อจะเตรียมกอการจลาจลในกรุงเทพ ฯ ไมใชเรื่องเล็กนอย
เสียแลว"
คณะพรรค 4 สหายตางปรึกษาหารือกัน
"เราจะเอายังไงดีละครับ" พลพูดอยางเปนการเปนงาน
เจาคุณปจจนึก ฯ ยกมือเกาศีรษะอันลานเลีย่ นของทาน
"เอายังงี้เถอะ ดิเรกโวย แกกับอายแหวมุดรั้วออกไป เอารถบึ่งไปสถานีตํารวจ
พญาไทเดี๋ยวนี้ แจงใหนายรอยเวรทราบ และใหเขายกกําลังตํารวจมาลอมบานนี้โดยเร็ว เหตุผล
อื่น ๆ ไมตองพูดถึง บอกเขาแตเพียงวานายฮกหยูเจาของบานนี้เปนคนยิงเสี่ยเภาตาย และสะสม
อาวุธยุทธภัณฑที่ทันสมัยไวในบานมากมายอาวุธทั้งหมดนี่เทากับอาวุธของทหาร 2 กองพันทีเดียว
เร็วรีบพาเจาแหวไปโรงพักเดี๋ยวนี"้
ดร. ดิเรกทําตาปริบ ๆ
"โรงพักพญาไทมันอยูตรงไหนครับ เลยบางซื่อไปหนอยใชไหมครับ"
ทานเจาคุณขมวดคิ้วยน
"โธ…..อายเวร โรงพักพญาไททําไมถึงดันไปอยูบางซือ่ ละ" แลวทานก็หนั มา
กระซิบถามพลเบา ๆ "อยูตรงไหนวะ"
เจาแหวพูดเสริมขึ้นทันที
"รับประทานผมรูจักครับ เมื่อเดือนกอนรับประทานผมเคยไปนอนเลนมา 1 คืน
แลว ฐานเมาสุราทาเสาไฟฟาชกที่สี่แยกราชเทวี รับประทานสารวัตรที่เปนนักประพันธรูปหลอ ๆ
หนอยเห็นเขา รับประทานเลยตะครุบตัวผมเอาไปเลย รุง เชาปลอยกลับบาน แฮะ แฮะ"
ดร.ดิเรกกลาวกับพอตาของเขา

"เอาละครับ ผมกับเจาแหวจะรีบไปโรงพักพญาไทเดี๋ยวนี้ ไปโวยแหวมุดรั้ว
ออกไปตามทางเกา วันนี้นกึ วาเราเปนหมากันสักวันเถอะวะ มุดรัว้ ซะเรื่อย"
เจาแหวยืดหนาอกขึ้นพูดเสียงหนัก ๆ
"เพื่อความปลอดภัยของประเทศชาติ เราตองยอม เอาเลือดละเลงแผนดิน"
ดร.ดิเรกยกฝามือผลักหนาเจาแหวทันที
"พอ อยาแอคเลยเดี๋ยวโดนถีบ"
ครั้นแลว ดร.ดิเรกกับเจาแหวก็พากันเดินฝาความมืดมุดรัว้ สังกะสีออกไป 3
สหายกับทานเจาคุณปจจนึก ฯ ชวยกันเปดลังไมฉําฉาอีกหลังหนึ่ง คราวนี้ไดพบเครื่องพนไฟอัน
ทันสมัย พรอมดวยสมุดแนะนําวิธใี ช
พลยกมือตบบากิมหงวน
"แกดีมาก หงวน ถาแกไมเอาใจใสในเรื่องคนรายฆาเสี่ยเภาอยางอุกอาจเราก็คง
ไมรูวาที่นี่เปนสมาคมลับสําคัญยิ่งที่กําลังคิดรายตอประเทศไทย และรัฐบาลไทย"
โซโรอมยิ้ม ยกแสขึ้นตระหวัดควับ ปลายแสถูกศีรษะเจาคุณปจจนึก ฯ พอดี
"โอย" ทานเจาคุณอุทานคอนขางดัง ยกกําปนทุบหลังอาเสี่ยดังบึก "นี่แนะ อาย
หา อูย…ไมรูวามันจะแอคไปถึงไหน"
กิมหงวนหัวเราะ
"ซอมมือไวกอนครับ ประเดีย๋ วขึ้นไปบนตึกผมจะเอาแสฟาดอายพวกนี้ใหอยูหมัด
ทีเดียว"
นิกรพูดโพลงขึ้น
"จะเอายังไงกันตอไปก็จดั การเขาเถอะโวย งวงนอนจะตายโหงอยูแ ลว"
กิมหงวนยิ้มใหนิกร
"อดทนหนอยซีวะ อายหนู เรากําลังทํางานสําคัญเพื่อความปลอดภัยของ
ประเทศชาติ บัดนี้เราไดพบคลังแสงเถื่อนนี้แลว เราตองรวมมือรวมใจกันทําลายลางสมาคมลับ
แหงนีใ้ หได แกกับคุณอาอยูที่นี่นะ เอาปนกลของมันในลังนี่แหละบรรจุกระสุนเขา และยึดบริเวณ
คลังแสงนี้เปนที่มั่น ถายังไงสูตายเลย"
"ตายเพื่อใคร" นิกรถาม
"เพื่อชาติของเราซิวะ"
"เออ….เอา ถาตายเพื่อคนอืน่ ไมเอาโวย ตัวตายดีกวาชาติตาย ขี่ควายดีกวาขี่ชาง
รองเพลงมารชทหารบกปลุกใจเสียหนอยไมดีรึ ….. ไทยรบ ไทยรุก ไทยบุก ไทยบัน ไทยฟาด
ไทยฟนจนนอนหงาย …. ชาติไทยเราไมเสียดาย เรายอมตายเพื่อชาติเพือ่ ศาสนของเรา…."
ทุกคนกลั้นหัวเราะแทบแย

"เพลงตะหวักตะบวยอะไรของแกวะ ทําไมเนื้อรองมันถึงเปนยังงี้ไปได" เจา
คุณปจจนึก ฯ ถามยิ้ม ๆ
นิกรสั่นศีรษะ
"ยังไงก็ไมรูครับ ผมพยายามฟงมาเกือบปแลวฟงไมชัด ก็เอายางอยางนี้ ไมเชื่อ
ตอนเชา ๆ คุณพอคอยฟงจากวิทยุซ"ี แลวนิกรก็รองเบา ๆ "เราไมยอมถอยรน ไมยอมคอยน เราสู
จนตาย ตัวมลาย ชีวิตทําลาย สบายเหลือเกิน ปุบชึ่ง ๆๆๆ"
พลตวาดแวด
"พอโวย โอเวอรไปแลว"
นิกรหัวเราะหึ ๆ
"มันงวงโวย ทําคึก ๆ เสียหนอยก็หายงวง เอาวะกันกับเจาคุณพอตาบิดาเนตรของ
กันจะอยูเฝาคลังแสงนี้เอง แก 2 คนบุกขึ้นไปทําการงัดแงะ หรือยังไงก็เอา รองเพลงอีกหนอยนะ"
กิมหงวนแยกเขี้ยว หวดแสลงไปกลางหลังนิกรดังเพียะ
"นี่แนะ หมัน่ ไสนัก"
นิกรสูดปากลัน่ ดาโขมงโฉงเฉง โซโรแสดําชวนพลเดินออกไปจากดงหญาคาตรง
ไปที่ตัวตึกใหญ และออมไปทางหนาตึก
ไฟฟาเดินทางดวงหนึ่งฉายกราดมายังรางของชายหนุมทัง้ สอง และมีเสียงหาว ๆ
รองขึ้น
"ใคร…… หยุดนะ ไมหยุดยิงตายนะ"
2 สหายตางพุงตัวลงนอนราบกับพื้นดิน เสียงปนระเบิดขึ้นทันที คนยามของนาย
ฮกหยูหวั หนาสมาคมลับเห็นกิมหงวนกับนายพัชราภรณเขาโดยบังเอิญ เขาเขาใจแตเพียงวา 2
สหายเปนนักตัดชองยองเบาที่ถือโอกาสบุกเขามาในยามวิกาล จึงเรียกใหหยุด เมื่อไมหยุดก็ยิงขู
กิมหงวนยกปนพกขึ้นยิงโตตอบ คนของนายฮกหยูลาถอยวิ่งไปบนตึกรองตะโกน
ลั่น ทันใดนัน้ เอง ก็มีเสียงคนหลายสิบคนวิ่งตึงตังโครมครามทั่วตึก พลกลาวกับเสีย่ หงวนทันที
"แกออมไปทางซายของตัวตึก อายหงวน"
อาเสี่ยจุยปาก
"อยาเรียกอายหงวน เรียกโซโรซีโวย"
พลหัวเราะ
"เออ….ไปยึดที่มั่นทางขวาของตัวตึกไว โซโร อายพวกนี้ที่อยูบนตึกกําลัง
แตกตื่นเพราะเขาใจผิดคิดวาเราเปนตํารวจ" แลวพลก็รองตะโกนลั่น "ตํารวจลอมใหหมด"
มันเปนเวลาที่นายฮกหยูหัวหนาลัทธิที่รัฐบาลไทยไมพึงประสงคกําลังประชุม
พรรคพวกของเขาอยูในหองประชุมที่อยูช ั้นบนของตัวตึก เมื่อไดยินเสียงปนพกระเบิดขึ้น บรรดา

สมาชิกของสมาคมลับซึ่งโดยมากเปนพอคาสําคัญตางแตกตื่นตระหนกตกใจ เขาใจวาตํารวจเขา
ลอมจับ และปะทะกับคนยาม
ประตูหนาตึก และหลังตึกชัน้ ลางเปดออก พวกสมาคมลับวิ่งพรูกันออกมา แต
แลวก็ถูกโซโร และนายพัชราภรณระดมยิงสกัดกั้นเพื่อใหหนีเขาไปในตึก ประวิงเวลาไวจนกวา
ตํารวจจะยกมาถึง
คราวนี้ความระส่ําระสายก็เกิดขึ้นแกพวกสมาคมลับทันที หลายตอหลายคนใชปน
พกระดมยิงมาทางพลกับกิมหงวน ทั้ง ๆ ที่ไมเห็นทีห่ มาย และบางก็วงิ่ หนีเตลิดเปดเปงออกไปจาก
บาน และบางก็ออกมาทางหลังสวน นิกรยิงกราดดวยปนกลมือลมกลิ้งไป 2 คน นอกนั้นแตกฮือ
วิ่งหนีไปทางโรงรถ แตแลวก็ปะทะกับเจาคุณปจจนึก ฯ ถูกเจาคุณยิงกราดดวยปนพก
อยางไรก็ตาม นายฮกหยูไดพาหัวหนาสําคัญคือผูชวยของเขาสามคนหนีออกไป
ไดทางหนาบาน และในเวลาไล ๆ กันสมาชิกของสมาคมลับก็ตีฝาวงลอมของ 3 สหายกับเจา
คุณปจจนึก ฯ วิ่งหนีออกไปไดอีกไมต่ํากวา 10 คน อยางไรก็ตามหลายคนไดวิ่งยอนขึ้นไปบนตึก
พล พัชราภรณ ถือลูกระเบิดน้ําตาไวในมือขวา เขากระชากสลักนิรภัยออก ขวาง
ระเบิดผานประตูหนาตึกเขาไปในหองโถง เสียงระเบิดดังพึ่บ กลุมควันสีขาวกระจายไปทั่วหอง
สมาชิกของสมาคมลับหลายคนปวดแสบปวดรอนที่ลูกนัยนตาตองทรุดตัวนั่งรองครวญคราง
ตํารวจมาแลว
เสียงไซเร็นดังครวญครางลั่นถนน เสี่ยหงวนแลเห็นสมาชิกของพวกสมาคมลับ
คนหนึ่งวิ่งผานมาทางขวาก็ลุกขึ้นปราดเขาไป เจาหนุมผูนั้นตัดสินใจสูตายยกปนพกขึ้นจะยิงเสี่ย
หงวน อาเสี่ยเงื้อแสหวดควับ ปลายแสถูกขอมือเจาหมอนั่น ปนพกรวงหลุดจากมือทันที แลว
โซโรก็เงื้อแสหวดไปอีกครัง้ หนึ่ง ปลายแสพันเอวเจาหมอนั่นไว กิมหงวนกระชากเขามาแลวฮุค
ขวาเต็มเหนี่ยว เจาหนุมสมาคมลับผงะหงายนอนบิดตัว และแนนิ่งไป
บูอิคเกงชนประตูใหญหนาบานพังทลายดวยฤทธิ์บาของเจาแหว แลนปราดเขามา
ในบาน จี๊ปแดงของตํารวจพญาไท 2 คันตามติดเขามา เจาพนักงานซึง่ โดยมากไมไดแตง
เครื่องแบบ ตางกระโจนลงจากรถมีอาวุธครบมือ นายตํารวจสั่งใหเขาลอมตึกหลังนีไ้ ว
เสียงปนสงบแลว ไดยนิ แตเสียงไซเร็นของตํารวจซึ่งดังแววมาแตไกล และใกลเขา
มาทุกที กําลังของตํารวจกองปราบเดินทางมาอยางรีบรุด หลังจากไดรับโทรศัพทจากนายรอยเวร
โรงพักพญาไท
ไฟฟาทุกดวงเปดสวางจา เจาพนักงานจับพวกสมาคมลับที่ถูกระเบิดน้ําตาได
12 คน ตํารวจไดพบเอกสารตาง ๆ มากมาย พรอมทั้งอาวุธปนลูกระเบิดมือในตึกหลังนี้
ดร.ดิเรกพาเจาแหววิ่งมาหาพลกับกิมหงวน
"อายกรกับคุณพอละ" นายแพทยหนุมถามดวยความเปนหวง
พลวา "กันใหยึดคลังแสงทางหลังสวนไว"

"ออ….ไปโวย รีบไปดูซิ ถูกปนหรือเปลาก็ไมรู ขณะทีก่ ันนั่งรถมาตามทางนํา
ตํารวจมานี่ไดยินเสียงปนหลายนัดทีเดียว"
3 สหายกับเจาแหวพากันออมไปทางหลังตึก มีพลตํารวจ 3 คนติดตามมาดวย
สักครูหนึ่งก็มาถึงลังอาวุธยุทธภัณฑของพวกกอการราย นิกรกําลังอธิบายใหนายตํารวจหนุมรอง
สารวัตรพญาไททราบ ซึ่งบังเอิญแท ๆ ที่นายตํารวจผูนี้รจู ักกับนิกร เพราะพี่สาวของนายตํารวจผูนี้
เปนเพื่อนของประไพ
ดร.ดิเรกพาพลกับกิมหงวน และเจาแหวเขามา
"เฮ คุณอาละโวยกร" กิมหงวนกลาวถามถึงทานเจาคุณปจจนึก ฯ ดวยความ
เปนหวง
นิกรขมวดคิว้ ยน
"ไมรูเรอะ ตอนที่ยิงกันคุณพอวิ่งไปทางโนน บอกวาทานจะไปยิงตรึงพวก
สมาคมลับไว เพื่อประวิงเวลาจนกวาตํารวจจะมาถึง"
ทันใดนัน้ เองมีเสียงจอกแจกจอแจดังขึน้ ตํารวจกลุมหนึ่งพาเจาคุณปจจนึก ฯ เดิน
เขามาหา ร.ต.ท.หนุม ทานเจาคุณถูกใสกญ
ุ แจมือ ทานโกรธตํารวจจนแทบจะอาเจียนออกมาเปน
โลหิต ชี้แจงอยางไรก็ไมฟงเสียง
"ผูหมวดครับ ไดตัวหัวหนาสมาคมลับแลวละครับ"
ทุกคนหันมามองดูเจาคุณปจจนึก ฯ เปนตาเดียวกัน 3 สหายหัวเราะกากใหญ
นิกรอธิบายใหนายตํารวจทราบ
"ทานผูนี้คือพระยาปจจนึก ฯ พอตาของผมครับ ไมใชหัวหนาสมาคมลับ"
นายตํารวจหนุม กลืนน้ําลายเอื๊อก มองดูลูกนองของเขา
"เฮย ไขกุญแจออก ปูโธ…..หนวยกานทาทางของทานก็บอกอยูชัด ๆ วาเปนเจา
คุณพานทอง เสือกจับมาได"
เจาคุณปจจนึก ฯ เมมปากแนน
"อายเราบอกแลววาเราเปนพลเมืองดี ไมใชพลเมืองราย ยังล็อคคอเสีย
ลูกกระเดือกแทบแตก ลื๊อเลนจับสงเดชอยางงี้อั๊วก็แยนะซีโวย"
พลตํารวจคนหนึ่งรีบไขกุญแจขอมือเจาคุณปจจนึก ฯ ออกโดยเร็ว ขณะนัน้ รถจี๊ป
และสเตชั่นเวกอนของเจาพนักงานกองปราบพิเศษรวม 4 คัน ไดเขามาในบานของนายฮกหยู พอ
รถหยุดเจาพนักงานตํารวจทัง้ ใน และนอกเครื่องแบบก็ลงมาจากรถอยางรีบรอน ไมต่ํากวา 30 คน
ทุกคนตางมีอาวุธปนกลครบมือ
ตํารวจเจาของทองที่ ไดสมทบกับกองปราบพิเศษทําการคนสมาคมลับแหงนี้อยาง
ละเอียดถี่ถวน ลังบรรจุอาวุธยุทธภัณฑในสวนหลังบานถูกลําเลียงออกมาหนาตึก เจาพนักงานทุก

คนตองทํางานกันอยางเหน็ดเหนื่อย 4 สหายกับทานเจาคุณปจจนึก ฯ ไดรวมมือกับเจาพนักงาน
ดวย ทําใหเจาแหวรูสึกภาคภูมิใจไมนอย
ซองสมาคมลับที่มีอิทธิพลใหญยิ่งที่สุดในกรุงเทพ ฯ และในประเทศไทยถูก
ตํารวจทลายราบแลว เจาพนักงานคนพบคลังแสงมหึมาซอนอยูในสวนหลังบาน
หนังสือพิมพรายวันทุกฉบับตางเสนอขาวสําคัญนี้อยางละเอียด ภาพถายของ 4
สหายและทานเจาคุณปจจนึกกับเจาแหว และนายตํารวจชั้นอัศวิน และภาพสถานที่ของสมาคมลับ
ถูกนําลงพิมพอยางถนัดชัดเจน หนังสือพิมพไดสดุดีคณะพรรค 4 สหายอยางมากมาย เขาเปน
พลเมืองดีที่ยอมเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตทํางานเพือ่ ประเทศชาติ
4 สหายเปนผูเปดเผยความจริงใหทราบวา นายฮกหยูหัวหนาสมาคมลับเปนผูยิง
หรือใชใหคนของเขาทําการยิงเสี่ยเภา เจาของรานเพชรสะพานหันถึงแกความตายทีห่ นาหาง
แปซิฟค ซึ่งนิกรเปนผูจําเบอรรถได และชวยกันสืบสวนอยางเงียบ ๆ ความจริงก็ปรากฎวานาย
ฮกหยูเปนหัวหนาสมาคมลับที่มีนโยบายเปนศัตรูสําคัญยิ่งของชาติไทย
อยางไรก็ตาม นายฮกหยูกับผูชวยของเขาไดหลบหนีไปไดจากการสูรบกับคณะ
พรรค 4 สหาย เจาพนักงานตํารวจกําลังสืบจับทั่วทุกมุมเมือง ตํารวจเขาใจวาหัวหนาสมาคมลับคง
จะหลบซอนตัวอยูในจังหวัดพระนครนี้
คืนวันนั้น ตอนหัวค่ํา บูอิคเกงของดร.ดิเรกกําลังคลานเอื่อย ๆ อยูที่ถนนพญาไท
4 สหายกับทานเจาคุณปจจนึก ฯ และเจาแหวนั่งอยูในรถคันนี้ คณะพรรค 4 สหายไดรับโทรศัพท
จากสถานีตํารวจพญาไทแจงวาสารวัตรขอเชิญไปพบเปนการดวน เพื่อสอบถามเรื่องราวบางอยาง
เกี่ยวกับการปะทะกับสมาคมลับเมื่อคืนวานซืนนี้ ความจริงทางตํารวจไมไดเชิญคณะพรรค 4 สหาย
ไปพบเลย โทรศัพทนั้นพูดมาจากภัตตาคารแหงหนึ่ง และผูพูดก็คือนายฮกหยูนนั่ เอง ณ บัดนี้ นาย
ฮกหยูกับสมุนรวมใจอีก 2 คนกําลังนั่งรถเกงสีดําคันใหญติดตามบูอิคเกงมาตั้งแตบาน
"พัชราภรณ" แลว
เมื่อบูอิคเกงขามสะพานพระราชเทวี เกงดําก็เรงความเร็วขึ้นอีก และกดแตรขอ
ทาง เจาแหวยืน่ มือออกไปโบกเปดทางใหเกงดําแซงปราดขึ้นหนา พอรถทั้ง 2 ขนานกัน เสียงปน
พกในเกงดําก็ดังขึ้น 2 นัดซอน ๆ
"ปง ปง"
"โอย" เจาคุณปจจนึก ฯ รองสุดเสียง "อาถูกยิงแลวพล"
4 สหายกับเจาแหวตกตะลึงไปชั่วขณะ เกงดําวิ่งไปขางหนาอยางรวดเร็ว พล
ทอดสายตามองตามเกงดําคันนั้น แลวรองบอกเจาแหว
"ตามไป อายแหว กวดใหทัน อายพวกสมาคมลับเลนงานเราแน ๆ"
บูอิคเกงไลกวดเกงดําทันที เสี่ยหงวนกับ พล นิกรดึงปนพกออกจากกระเปา
กางเกง เตรียมพรอมที่จะสงกระสุนสังหารผูที่นั่งในเกงดําคันนั้น เจาแหวเยียบคันน้าํ มันลงไปอีก

บูอิคเกงกวดเกงดําใกลเขาไปทุกขณะ แตแลวกอนที่จะถึงอนุสาวรียชัยสมรภูมิ เจาแหวก็รูสึกวา
พวงมาลัยฝดบิดไดทางซายทางเดียว และรถแลนชาลงผิดปกติ
"ยางรั่วเสียแลวละครับ รับประทานอายพวกนั้นคงโรยขวากดักรถเรา"
มันเปนความจริงตามที่เจาแหวคาดหมายไว สมุนของนายฮกหยูไดใชขวากโรยลง
มาเกลื่อนถนน ดังนั้นลอหนาขางขวาก็ถูกขวากตํายางทะลุ เจาแหวไมสามารถที่จะนํารถแลนตาม
เกงดําไปไดอกี จึงบังคับรถใหหยุดชิดขอบทางดานซาย
ดร.ดิเรกประคองเจาคุณปจจนึก ฯ ไวในวงแขน ทานเจาคุณปจจนึก ฯ ขมวดคิ้ว
ยน รองครางเบา ๆ ดวยความเจ็บปวด ยกมือขวากุมหนาอกซีกซาย
"โอย…ดิเรก…."
นิกรยื่นหนามองดูพอตาของเขาดวยความเปนหวง แสงไฟฟาในเกงสองสวาง
"คุณพอ ถูกตรงไหนครับ"
เจาคุณครางหงิง ๆ
"ถูกที่ขาซาย กระสุนฝงในกระดูก โอย….."
"ฮี้" กิมหงวนรองลั่น "ถูกยิงที่ขาทําไมผาเอามือกุมหนาอกละครับ ปูโธ….อาย
ผมนึกวาถูกยิงที่หนาอก"
เจาแหวกลาวถามนายพัชราภรณ
"รับประทานจะใหผมทํายังไงตอไปครับ"
พลวา "ก็ลงไปตรวจดูยางซีโวย ถายางแตกเพียงลอเดียวเอายางอะไหลเปลี่ยนเสีย
จะไดรีบกลับบาน ไฟฟาเดินทางมีไหมละ"
"รับประทานมีครับ" เจาแหวก็เปดประตูผลุนผลันลงจากรถเพื่อสํารวจดูลอรถ
ทั้ง 4 ลอ
"แตกกี่ลอ อายแหว" เสี่ยหงวนรองถาม
"รับประทานลอหนาขางขวาลอเดียวครับ รับประทานแบนแตดแตติดถนนเลย
รับประทานลงมาชวยกันซีครับ คนเดียวรับประทานทําไมไดมันมืด ไมมีคนชวยสองไฟให"
พล นิกร กิมหงวนพากันลงจากรถ เจาแหวเปดตอนหลังรถออกอุมยางอะไหล
พรอมดวยเครื่องมือออกมา 3 สหายชวยกันคนละไมละมือ การเปลี่ยนยางก็เสร็จเรียบรอยภายใน
เวลาไมถึง 5 นาที
แลว 3 สหายกับเจาแหวก็พากันขึ้นมาบนรถอยางรอนรน นายพัชราภรณกลาวกับ
เจาแหวโดยเร็ว
"บึ่งกลับไปบานเดี๋ยวนี้ ดิเรกมันจะไดชวยเหลือคุณอา"
บูอิคเกงถูกสตารทเครื่องทันที เจาแหวจัดแจงกลับรถ แลนยอนไปทางสะพาน
ราชเทวีอีก ตรงมาบาน "พัชราภรณ"

"เปนยังไงบางครับ คุณอา" พลถามเจาคุณปจจนึก ฯ
ทานเจาคุณครางเบา ๆ
"ปวดเหลือเกิน มันยิงอาในระยะเผาขน กระสุนปนของมันทะลุรถของเราเขามา
โดนขาอา โอย….ตายแน"
ดร.ดิเรกหัวเราะ
"ไมตายหรอกครับ คุณพอ ผมเปนดอกเตอรปริญญาตางประเทศ งา …… ทาน
มหาราชานันทบุรี จันทรกานต ถูกคนรายลอบยิงกระสุนฝงในหัวใจถึง 3 นัด ผมยังทําการผาตัดเอา
ลูกปนออกมาได ทําใจดี ๆ ไวเถอะครับ ประเดี๋ยวไปถึงบานผมทําการผาแพลบเดียวเทานัน้ "
ทานเจาคุณปจจนึก ฯ บนพึมพํา อาเสี่ยกิมหงวนมีสหี นาเครงเครียดเขากลาววา
"คนรายที่ใชปน ยิงเขามาในรถเรา ตองเปนพวกสมาคมลับแน ๆ มันเจ็บใจที่เรา
กันคิดวามันคงแกลงโทรศัพทมาถึงเราเปนแน"
นิกรเห็นพองดวย
"จริงของแกหงวน พวกเราไมเคยมีอริกับใครเลย นอกจากอายพวกสมาคมลับนี้
เรื่องมันตองเชือดกันละวะ เราตองพยายามทุกวิถีทางติดตามทําลายอายพวกสมาคมลับนี้ให
หมดสิ้น"
กิมหงวนขบกรามกรอด ทุบกําปนขวาลงบนฝามือซาย
"โซโรแสดําตองอาละวาดสุดเหวี่ยงในคราวนี้ หนอย…ยิงคุณอาของกูได เคราะห
ดีนะที่ถูกขา ถาถูกหัวเขาคุณอาก็มองเทง"
นิกรหัวเราะ
"ถามันยิงหัวคุณพอ มันก็โงอยางที่เรียกวาชวยอะไรไมได หัวออกมันแผล็บยังงี้
ลูกปนมันลื่นไถลหมด"
เจาคุณปจจนึก ฯ หยุดครางทันที
"เฮย ๆ ๆ อยาทะลึ่งกับขาโวย เดีย๋ วก็จะโดนเตะเทานั้น โอย…..ปวดเหลือเกิน"
กิมหงวนถามเบา ๆ
"ปวดที่ขาขางที่ถูกยิง หรือปวดตามกระดูกกระเดีย้ วครับ"
เจาคุณทําตาเขียวกับเสี่ย
"โธ….เดีย๋ วพอดาเลย ปวดตามกระดูกกระเดีย้ วนะมันโรคผูหญิงโวย"
การสนทนาสิ้นสุดลงเพียงนี้ ทุกคนเต็มไปดวยความเปนหวงทานเจาคุณปจจนึก ฯ
ยิ่งใกลจะถึงบาน อาการเจ็บปวยของทานก็ทวีขึ้น เจาคุณครางมาตลอดทางจนกระทัง่ บูอิคเกงเลี้ยว
ขวามือเขามาในบาน "พัชราภรณ"
แลวขาวก็แพรไปทั่วบานอยางเร็ว คณะพรรค 4 สหายถูกคนรายสะกดรอยติดตาม
โดยรถยนตเกงสีดํา และใชปนพกยิงในระยะเผาขน เจาคุณปจจนึก ฯ ถูกยิงกระสุนฝงใน

ทุกคนตระหนกตกใจไปตามกัน ที่หนาหองทดลองวิทยาศาสตรของดร.ดิเรก คน
ใชชายหญิง และแมงามทั้ง 4 กับทานเจาคุณประสิทธิ์ ฯ คุณหญิงวาดกําลังยืนจับกลุมคอยฟงผลการ
ผาตัด ดร.ดิเรกปดประตูใสกลอนไมยอมใหผูใดเขามาในหอง นอกจาก 4 สหายกับเจาแหว
ไฟฟาในหองวิทยาศาสตรเปดสวางจาราวกับกลางวัน เจาคุณปจจนึก ฯ นอน
หายใจรวยรินอยูบนเตียงผาตัดกลางหอง ดร.ดิเรกไดฉีดยาเขากระดูกไขสันหลังเตรียมเครื่องมือที่
จะทําการผาตัดเปนการดวน พล นิกร กิมหงวน และเจาแหวทําหนาที่ผูชวยแพทย
เสียงใครคนหนึ่งทุบประตูหอ งตลอดเวลา จนกระทั่งนายแพทยหนุมชักโมโหเดิน
ปราดมาที่ประตู ถอดกลอนเปดประตูกระจกฝาออก สงเสียงเอ็ดตะโรลั่นบาน
"จะเคาะหาหอกอะไรกันวะ ปูโธ อดใจอีกสักประเดีย๋ วเถอะนา"
คุณหญิงวาดยิม้ แหง ๆ
"อาเคาะเอง แมไพกับแมภาเขาอยากจะเขาไปดูการผาตัด"
ดร.ดิเรกตวาดแวด
"ดูไมได"
"วาย ….แหม….เสียงยังกะโจรหารอย ดุชิ้บหายเลย" แลวทานก็หันมาพูดกับ
ประไพประภา "ทําใจดี ๆ ไวเถอะหลาน คุณพอของหนูไมเปนไรหรอก"
นายแพทยหนุม ปดประตูปง เดินเขามาที่เตียงผาตัด ตอจากนั้นเขาก็เริ่มตนผาตัด
เอากระสุนปนออก 3 สหายกับเจาแหวยืนมองดูดวยความตื่นเตนหวาดเสียว ดร.ดิเรกทํางานของ
เขาอยางคลองแคลววองไว สวมถุงมือยางทั้ง 2 ขาง สวมมาสคือผาปดจมูก และปาก เครื่องมือ
ผาตัดทุกชิ้นอยูในถาด และทําความสะอาดเรียบรอยแลว
ภายในหองเงียบกริบ ดร.ดิเรกมองดูรอยกระสุนปน แลวหันมาทางเจาแหว
"เฮย….หยิบมีดปงตอในตูน นั่ มาใหทวี ะ"
เจาคุณปจจนึก ฯ เย็นวาบไปหมดทั้งตัว
"ดิเรก" ทานรองเรียกเสียงเครือ "นี่แกจะเอาปงตอผาตัดพอหรือ"
"ฮี้ย" นายแพทยหนุมอุทานออกมาอยางหัวเสีย "ใครบอกละครับสูรูไปได ปูโธ
ผมจะเอามาตัดเชือกโยงโปะไฟฟานี"่
เจาคุณปจจนึก ฯ ถอนหายใจโลงอก นอนทําตาปริบ ๆ นาสงสาร เจาแหวถือมีด
หมูขนาดใหญมาสงใหนายแพทยหนุม ดร.ดิเรกตัดเชือกโยงโปะไฟออกปลอยโปะไฟใหหอยลงมา
นิกรกมลงกระซิบกระซาบกับเจาคุณปจจนึก ฯ
"คุณพอ จะสั่งเสียอะไรมาบางก็สั่งเสียซีครับ เงินของคุณพอ และทรัพยสมบัติที่
จะมอบใหประไพมีอะไรบาง……"
เจาคุณปจจนึก ฯ รองไห ยกหลังมือเช็ดน้ําตา
"กูยังไมตายโวย"

นิกรอมยิ้ม
"ตองดุดวย ก็ถาเผื่อคุณพอบังเอิญเสียชีวติ จากการผาตัดละครับ"
ดร.ดิเรกเอื้อมมือรวบผมนิกร ลากตัวมายืนขางหนาตาง
"ยืนอยูตรงนี้ และอยาพูดอะไร เขาใจ"
นายจอมทะเลนหัวเราะ
"ออไรน"
ดิเรกคอนควับ บนพึมพําเปนภาษาอังกฤษ เดินกลับมาทีเ่ ตียงผาตัดเริ่มลงมือ
ผาตัดตามวิธีศลั ยพรรม ซึ่งดร.ดิเรกมีความชํานาญอยางยอดเยีย่ ม
"อื้อฮือ" เจาแหวอุทานเบา ๆ "รับประทานเนื้อยังกะเนือ้ หมู แมโวย….จุย ๆๆๆๆ
แหม เลือดแดงแจเลย"
เจาคุณปจจนึก ฯ สลัดเทาเหวี่ยงขึ้นมาถูกคางเจาแหวดังพลอก
"นี่แนะ ไมตองวิจารณโวย ยืนดูเฉย ๆ"
ดร.ดิเรกหัวเราะหึ ๆ เขาชําแหละเนื้อออกจนถึงกระดูก มือทั้งสองขางของนาย
แพทยหนุมตองหยิบโนนหยิบนี่วุนไปหมด สักครูหนึ่ง นายแพทยหนุม ก็ใชคีมดึงกระสุนปน
ออกมาวางลงบนโตะขางเตียงผาตัด เจาคุณปจจนึก ฯ นอนนิ่งเฉยไมไดรับความเจ็บปวดเลย ดิเรก
รีบทําความสะอาดบาดแผล แลวเขาก็ลงมือเย็บดวยความระมัดระวัง พล นิกร กิมหงวน และเจา
แหวตางมองดูดร.ดิเรกอยางชื่นชม นิกรยกหัวแมมือขางขวาชูขึ้น ทําปากแบะและกลาววา
"แนโวย ตามธรรมดาหมอนะเขามักจะเกงอยางเดียวอายนี่มันเกงทุกอยาง
โอสถกรรมสูติกรรม ศัลยกรรม ชิวอิ้งกรรม ไดทั้งนั้น ไมเสียแรงที่ขา มน้ําขามทะเลไปเรียนเมือง
นอกเมืองนา"
กิมหงวนหัวเราะหึ ๆ
"ประเดี๋ยวเถอะ ทานมหาราชาตามมาหรอก"
ดิเรกยิ้มแหง ๆ
"กันกําลังจะพูดถึงอยูทีเดียว ทานมหาราชาคงคาวดีศรีสุทธาโภชเคยรับสั่งกับกัน
วา ถานายแพทยทุกคนมีความเชี่ยวชาญในวิชาความรูเหมือนอยางกันแลว สถิติการตายของ
ชาวโลกก็คงจะลดนอยลงมาก"
เขาพันแผลใหทานเจาคุณอยางปราณีต แลวนายแพทยหนุมกลาวกับพอตาของเขา
"เรียบรอยแลวครับคุณพอ อีก 7 วันตัดไหมออกได คุณพอจะหายเปนปกติภายใน
15 วันนีเ้ ปนอยางชา"
เจาคุณปจจนึก ฯ ลุกขึ้นนั่ง เอื้อมมือหยิบหัวกระสุนปนทีอ่ ยูบนโตะขึ้นมาพิจารณา
ดู แลวทานก็ถอนหายใจหนัก ๆ

"นี่มันกระสุนรีวอลเวอร 9 มม. นี่หวา เฮอ….ถามันไมถูกขามันยิงถูกทองหรือ
หนาอก ปานนี้พอก็มองเทงแลว"
นิกรจุยปาก
"นั่นนะซีครับ ระยะหางเพียง 2 วาเทานัน้ ไมนาผิดพลาดเลย นาเจ็บใจเหลือเกิน
พับผา"
"ออ เจ็บใจทีฉ่ ันไมตายยังงัน้ เรอะ"
นิกรหัวเราะ ดร.ดิเรกเดินไปที่ประตูหอง จัดแจงถอดกลอนเปดประตูกระจกฝา
ออก ประไพกับประภาเดินนําหนาพาเจาคุณประสิทธิ์ ฯ และคุณหญิงวาด กับพวกคนใชชายหญิง
เขามาในหองทดลองวิทยาศาสตรอยางรีบรอน เมื่อทราบวาเจาคุณปจจนึก ฯ พนภัยแลว ทุกคนก็
ปติยินดีไปตามกัน คุณหญิงวาดขอรองใหเจาคุณปจจนึก ฯ เลาเหตุการณที่เกิดขึน้ ใหฟง ทานเจา
คุณเลาใหฟงโดยละเอียด
คืนวันนั้นเอง เวลาประมาร 22.00 น. เศษ ขณะที่ 4 สหายนั่งปรึกษาหารือกันถึง
เรื่องสมาคมลับภายในหองทดลองวิทยาศาสตร เสียงเอะอะเอ็ดตะโรของคนในบานก็ดังขึ้น
"อะไรกันโวย" พลพูดขึ้นเปรย ๆ
กอนที่ใครจะพูดอะไรก็มีเสียงคนวิ่งมาหนาหองทดลองวิทยาศาสตร แลวประตู
กระจกฝาก็ถูกเคาะติด ๆ กันหลายครั้ง
"เปดเขามา" กิมหงวนรองบอก
เจาแหวเปดประตูเดินกระหืดกระหอบเขามาในหอง
"รับประทานไดเรื่องแลวครับ อายบาบูจับชายแปลกหนาได 1 คนแตงกายแบบโซ
โรแสดําลอบเขามาในบานเราครับ รับประทานเจาบาบูรองเอะอะเอ็ดตะโรขึ้น รับประทานเจาเชย
กับเจามั่นกลับมาจากเทีย่ วพอดี เลยชวยกันจับไว รับประทานคนตามตัวไดปน พกหนึ่งกระบอก
รับประทานลูกระเบิดมืออีก 1 ดุน"
พลหัวเราะ
"เขาเรียกลูกโวย ไมใชดนุ "
เจาแหวขมวดคิ้วยน
"รับประทานลูกระเบิดมือแบบมีกานคลาย ๆ ดอกบัวนี่ครับ รับประทานตองเรียก
เปนดุน"
ดร.ดิเรกมองดูหนาเพื่อนเกลอทั้ง 3
"อายหมอนี่ตองเปนพรรคพวกของหัวหนาสมาคมลับอยางแนนอน อยางไรเสีย
มันก็คงใชใหมาฆาพวกเรา ในฐานะที่พวกเราเปนตนเหตุที่ทําใหตํารวจทลายรังใหญของมัน"
พลพยักหนากับเจาแหว
"ไปเอาตัวอายนั่นมานี"่

เจาแหวอมยิ้ม
"รับประทานตองออกไปดูกอ นนะครับ รับประทานมาไหวหรือไมกไ็ มทราบ"
"อาว ทําไมละ"
"แฮะ แฮะ รับประทานผมกับอายบาบูกบั เจาเชย และเจามั่นชวยกันซอมเสียย่ําแย
ไปแลวครับ"
นิกรจุยปาก
"แลวกัน แกนีโ่ หดรายทารุณมาก ทําไมไมเอาตัวมันมาใหขาซอมเอง ไป….ไป
พามันมานี่ ถามันเดินไมไหวก็ลากมันมา"
เจาแหวรับคําสั่ง พากันเดินออกไปจากหองทดลองวิทยาศาสตร 4 สหายตาง
มองดูหนากัน และยิ้มใหกัน เสี่ยหงวนกลาวขึ้นอยางเปนงานเปนการ
"โชคของเราแท ๆ เราคงจะไดทราบที่อยูของหัวหนาสมาคมลับ และไดมีโอกาส
ไปสังหารมันเสียในคืนวันนี"้
พลถามวา "เราจะจัดการกับอายหมอนี่อยางไรดี"
นิกรพูดโพลงออกมา
"ก็ซอมมันซีวะ ซอมจนกวามันจะสารภาพความจริงกับเราวา ใครเปนผูใ ชมันมา
ฆาเรา และซอมจนกวามันจะบอกตําแหนงแหงที่ของนายจางใหเรา ตอจากนั้นเราก็ไปยิงมันทิ้งเสีย
เอาละ อายเรือ่ งซอมไวเปนพนักงานของกันเอง"
อีกสักครูหนึ่ง เจาแหวก็เดินนําหนาพาชายหนุมรางใหญในเครื่องแบบโซโรแสดํา
คนหนึ่งเดินเขามาในหอง เจาบาบู และคนใชในบานพัชราภรณอีกหลายคนถือดาบ และไมตะพด
ตามเขามาดวย สวนแมงามทั้ง 4 และทานผูใหญทั้ง 2 ยืนอยูนอกประตูหอง ชายลึกลับผูบุกรุกเขา
มาในบาน "พัชราภรณ" ในยามวิกาลถูกมัดมือไขวหลังใบหนาฟกดําช้าํ เขียวเหมือนถูกซอม ศีรษะ
แตกเปนแผลเลือดโทรมเพราะถูกตะบองของเจาบาบูประเคนลงไปเต็มเหนีย่ ว
"เห….อีนี่ปนรั้วเขามาซี" ภควานจันทรอธิบายใหพลทราบ "ผมจับไดคะราบ นี่
…อีนี้มีปนหนา ปนอยูนี่ ลูกระโบดก็มนี ะ "
นิกรเปนเจากี้เจาการบอกใหเจาบาบูกับพวกคนใชออกไปจากหอง แลวเขาก็
ตามมาปดประตูใสกลอน ชายแปลกหนายืนเครงขรึมเผชิญหนา 4 สหายกับเจาแหว นิกรเดินเขามา
ยกมือกระชากหนากากออก คราวนี้ 4 สหายก็ไดแลเห็นใบหนาของโซโรอยางถนัด เขาเปนชาย
กลางคนอายุไมต่ํากวา 40 ป ใบหนาและแววตาบอกใหรูวาเปนอาชญากร รูปรางสูงใหญขนาด
เดียวกับเสีย่ หงวน
"แกเปนใครวะ พี่ชาย" ดร.ดิเรกกลาวถาม
เสี่ยหงวนโบกมือหามดิเรก

"อยา….ปลอยใหอายกรสอบสวนดีกวา วันนี้ดูทาทางอายกรมันทะมัดทะแมงเขา
ทีมาก"
นิกรยืดหนาอกขึ้นในทาเบง เดินไปที่เครือ่ งรับวิทยุ 11 หลอดของดร.ดิเรกแลวเขา
ก็เปดวิทยุรับสถานีตางประเทศแหงหนึ่งซึ่งกําลังบรรเลงเพลงสวิงเบา ๆ นิกรหยิบหางกระเบนอัน
สั้น ๆ อันหนึ่งถือเดินเขามาหาชายแปลกหนา เจาของเครื่องแบบโซโรแสดํา เขาพูดกับเจาแหวดวย
เสียงหนัก ๆ
"อายแหว ไปรูดมานหนาตางเสีย ขาไมตองการใหใครเห็นความทารุณของขา
แลวก็ยืนอยูขางตูวิทยุนั่นแหละ ขาพยักหนาเอ็งตองเปดวิทยุใหดังเต็มที่เขาใจไหม"
เจาแหวหัวเราะ
"แหม…รับประทานเอาแบบหนังเปย บเลยนะครับ เวลาซอมตองเปดวิทยุกลบ
เสียง ฮะ ฮะ"
นิกรขยับหางกระเบนที่ถืออยูในมือ เงยหนามองดูบุรุษลึกลับ
"แกเปนใคร"
เจาหมอนัน่ สั่นศีรษะ พยายามดิ้นรนจะใหเชือกที่มัดขอมือทั้งสองหลุดออก แตก็
ไมเปนผล เพราะเจาบาบูมัดเสียแนน
"กูไมยอมบอกอะไรมึงทั้งนัน้ "
นิกรหัวเราะกาก พยักหนากับเจาแหวทันที เสียงวิทยุดังกังวานจนแสบแกวหู
นิกรเอื้อมมือซายควาหนาอกเสื้อโซโร มือขวาเงื้อหางกระเบนขึ้นฟาดลงไปที่หนาผากชายลึกลับดัง
โปก แลวเจาหมอนั่นขมวดคิ้วนิ่วหนา โลหิตสีแดงเขมไหลรินแลวนิกรก็โบกมือใหเจาแหวหรี่
วิทยุลง
"พี่ชาย ถาแกบอกความจริงกันจะจายเงินสดใหแก 1,000 บาท และจะขอรับรอง
ดวยเกียรติยศวา กันจะไมเอาเรื่องเอาราวกับแก แตถาแกไมยอมบอกความจริงกันจะซอมแกให
ตายหาเลย"
ชายลึกลับยิ้มแคน ๆ
"คุณกําลังจะวางกับดักผม ถาผมบอกความจริงคุณก็ใหตํารวจเลนงานผมเทานั้น"
นิกรลืมตาโพลง
"ใหรากเลือดลงแดงตาย ใหฉิบหายบรรลัยจักร ใหพระแกวพระกาฬหักคอกัน
เถอะวะ ถาหากวากันไมรักษาวาจาสัตยพี่ชาย กันรูดวี ามีคนจางแกมาฆากันกับเพื่อน ๆ ใชไหมละ
สารภาพกันเสียเถอะ กันตองการคนที่จางแกกันรูดีวาแกยอมทํางานนีก้ เ็ พราะแกยากจน"
กิมหงวนลวงกระเปากางเกงหยิบธนบัตรใบละรอยบาทปกหนึ่งออกมานับได 10
ฉบับ แลวเขาก็ลุกขึ้นเดินมาแกมัดชายลึกลับออกชวยนิกรสอบสวน

"พี่ชาย พวกเราทั้ง 4 คนนี่สปอรทและใจดีที่สุด ขอใหแกบอกความจริงเถอะ
เพื่อน พันบาทนี่จะเปนของแก นายฮกหยูเปนผูใชแกมาฆากันใชไหมละ"
โซโรยิ้มออกมาได กริยาทาทางเปลี่ยนเปนสุภาพนอบนอม
"คุณอยาฆาผมนะครับ"
นิกรหัวเราะ
"ถากันทําแกใหกันเปนลูกหมา 500 ชาติ เชื่อเกียรติกนั ซีวะ พี่ชาย อัว๊ ไมตองการ
เอาเรื่องกับลื้อ แตอั๊วตองการเอาเรื่องกับคนที่จางลื้อ กอนอื่นลื้อบอกอัว๊ กอนวาลื้อเปนใคร"
"งา….ผม…..ผมชื่อพุมครับ"
นิกรยกมือตบบานายพุม นักเลงที่มีอิทธิพลแถวนางเลิ้ง
"พี่พุม ฉันรูดวี าพี่พุมเปนนักเลง เอาละ ฉันอภัยใหในเรื่องที่พี่พุมคิดมุงรายหมาย
ขวัญฉัน แตฉนั อยากจะรูความจริง นายฮกหยูหัวหนาสมาคมลับใชไหมที่มันจางพีพ่ ุมเลนงาน
พวกฉัน"
"ครับ ถูกแลว"
กิมหงวนสงเงิน 1,000 บาทใหนายพุมทันที
"ขอบใจมาก พี่ชาย เอา….เอาเงินนี่ไวใช ไมตองกลัววาพวกเราจะหักหลังแก
นายพุมไม"
พุมทําหนาชอบกล
"ผมชื่อพุมเฉย ๆ ครับ ไมใชพุมไม"
นิกรจับแขนนายพุมใหนั่งลงบนเกาอี้นวมตัวหนึ่ง เจาแหวยืนอยูขางตูว ทิ ยุรอง
ตะโกนถามมา
"รับประทานซอมหรือยังครับ ผมจะไดเปดวิทยุดัง ๆ"
นิกรโบกมือ
"พอโวย ปดเครื่องได ขากับพี่พุมเขาใจกันดีแลว" เขาหันมาทางนายพุม "พี่ชาย
เดี๋ยวนี้นายฮกหยูนี่อยูไหน บอกฉันเถอะ ไมตองวิตกอะไร ฉันรับรองความปลอดภัยของพี่พุม
และฉันจะแถมเงินที่นี่ใหพพี่ ุมอีก 1,000 บาทเปนการตอบแทนที่พี่พมุ บอกตําแหนงที่อยูนายฮกหยู
ใหฉัน" พูดจบนิกรก็ลวงกระเปาเสื้อเชิ้ตหยิบธนบัตรออกมาปกหนึ่ง นับได 1,000 บาทแลวถือไว
"บอกฉันพี่พุม ฉันจะตามไปเลนงานนายฮกหยูเดี๋ยวนี"้
นายพุมนัยนตาวาวโรจน
"นายฮกหยูพักอยูโรงแรม "อูดฮอ" ทางถนนเสือปาครับ"
กิมหงวนกลาวถามทันที
"พักอยูก ับใคร และอยูห องเลขที่เทาใด"
"พักอยูก ับเพื่อนของเขาอีก 2 คนครับ หองที่ 3 ชั้น 2"

พล พัชราภรณผลุดลุกขึ้นยืนทันที เดินเขามาหานายพุม
"ที่พูดนี่นะ เปนความจริงหรือนายพุม"
"ครับ ผมไมไดโกหกเลยครับ"
นิกรยื่นเงินใหโซโรแสดําทันที
"เอา….เอาไปอีก 1,000 บาท เห็นหรือยังวาฉันวาจาสัตย สําหรับพี่พุมฉันจะไมทํา
อะไรเปนอันขาด แตฉันจําเปนจะตองกักตัวพี่พุมไวอีก 1 ชั่วโมงเปนอยางชา ฉันจะไปเลนงานนาย
ฮกหยูเดีย๋ วนี้ และฉันจะกลับมานี่ปลอยพีพ่ ุมใหไดรับอิสรภาพทันที"
ดร.ดิเรกกลาวถามขึ้นบาง
"เมื่อตอนหัวค่ํา แกใชไหมทีเ่ ปนคนยิงเขามาในรถยนตของเรา"
นายพุมสั่นศีรษะ
"มิไดครับ นายฮกหยูเขาไปหาผมที่บานเมือ่ สักครูใหญ ๆ นี้เอง จางผม 1,500
บาทใหลอบเขามาฆาพวกคุณทั้ง 4 คน เขาใหปนพกผม 1 กระบอกลูกระเบิดมือ 1 ลูก และเอารถมา
สงผมหนาบาน สั่งผมวาถาทําการเสร็จแลวใหรีบไปพบกับเขาที่โรงแรม "อูดฮอ"
4 สหายมองดูหนากัน และปรึกษาหารือกัน ดร.ดิเรกจูงมือนายพุมพาเดินไป
ทางขวามือของหอง แลวใหนายพุมนั่งลงบนเกาอี้ตวั หนึง่ ซึ่งมีหุนเหล็กแตงกายแบบทหารโรมัน
ยืนจังกาอยูขาง ๆ
นายแพทยหนุม เอื้อมมือกดสวิทชไฟ หุน เหล็กของเขาขยับเขยื้อนไปมาดิเรกยิ้ม
แปนกลาวกับนายพุม
"อยาลุกขึ้นจากเกาอี้เปนอันขาด ถานายพุม ออกเดิน หุน ไฟฟาของฉันจะบีบคอ
นายพุม และจะใหแกตองตายในนาทีนั้น แกคงไมรูวาฉันเปนนักวิทยาศาสตรผูเรืองนามของโลก
คนหนึ่ง งา….ลองขยับดูซิ นายพุม"
จอมนักเลงคอย ๆ ลุกขึ้นยืน หุนไฟฟากางแขนออกทําทาจะบีบคอนายพุมทันที
นายพุมอกสั่นขวัญแขวน รีบนั่งลงตามเดิม หุนเหล็กยกมือชี้หนานายพุมคลายกับจะบอกวาถาลุก
ขึ้นเปนตายแน
นายแพทยหนุม เดินเขามาหาเพื่อนเกลอทั้ง 3 พลกลาวกับเขาทันที
"ไปโวยหมอ รีบไปตะครุบตัวนายฮกหยูเดี๋ยวนี้ เราจะยิงมันทิ้งหรือจะจับสง
ตํารวจ"
กิมหงวนวา "ใหตํารวจจัดการกับมันดีกวา บางทีตํารวจอาจจะจับพรรคพวกของ
มันไดอีก เพราะตํารวจเขามีวิธีการสอบสวนอยางเฉลียวฉลาด ไปพวกเราอายฮกหยูเสร็จเราแน"
4 สหายกับเจาแหว พากันเดินออกจากหองทดลองวิทยาศาสตร และเลาผลของ
การสอบสวนใหทานผูใหญกับเมีย ๆ ของเขาฟง นิกรบอกใหคนใชผูชายคุมตัวนายพุม ไว ดังนั้น

พวกคนใชกเ็ ฮโลกันเขามาในหองทดลองวิทยาศาสตรหลายคน คุณหญิงวาดตะโกนบอกคนของ
ทานไมใหซอม หรือทําทารุณกับนายพุม
นาฬิกาในรถบูอิคเกงบอกเวลา 22.30 น.
รถเกงคันงามแลนมาหยุดหนาโรงแรม "อูดฮอ" อันเปนถิ่นพํานักของนายฮกหยู
หัวหนาสมาคมลับ 4 สหายกับเจาแหวพากันลงจากรถ และยืนปรึกษาหารือกัน
"เอายังไงโวยพวกเรา" นิกรพูดอยางเปนการเปนงาน
พลวา "ก็เขาไปขอเชาหองใหอยูขาง ๆ กับหองหมายเลข 3 จะเปนหองที่ 4 หรือ
หองที่ 2 ก็ได ตอจากนั้นคอยคิดกัน"
ดร.ดิเรกถอนหายใจหนัก ๆ
"อยาหวังวานายฮกหยูกับพรรคพวกของมันอีก 2 คนจะยอมใหเราจับกุมมันงาย ๆ
ใหอายแหวเอารถไปรับตํารวจมาไมดีหรือ"
อาเสี่ยโบกมือ
"ไมจําเปน มือชั้นกันแลวจับเองก็ได แลวเอาไปสงใหตํารวจที่โรงพัก มันโกกวา
ที่จะใหตํารวจมาชวยเราจับ ไปโวย เขาไปในโรงแรมเถอะ"
4 สหาย และเจาแหวพากันเดินเขามาในโรงแรม "อูดฮอ" ตางคนตางใจเตนระทึก
ไปตามกัน กิมหงวนบอกกับเสมียนโรงแรมเปนภาษาจีน
"เฮ….หองวางมีไหม หองทีอ่ ั๊วเคยพาผูห ญิงมานะ หอง 2 หรือหอง 4 ก็ได คอย
เย็นสบายดีหนอย"
เมื่อกิมหงวนสงภาษาจีน เสมียนหนุมก็แสดงคารวะตออาเสี่ยจนออกนอกหนา
เขาโตตอบกับเสี่ยหงวนเปนภาษาแตจวิ๋ เชนเดียวกัน
"อาเสี่ยจะอยูคา งคืนหรือชั่วคราวครับ"
กิมหงวนอมยิม้
"อยางมาก 2 ชั่วโมงเทานั้น"
"ออ….ไดครับ หอง 4 ครับ แลวก็ผูหญิง……"
"นั่นเปนเรื่องของลื้อ ไปหามาใหเรา 5 คน เลือกตัวดี ๆ หนอยนะ ราคาอยาให
เกินคนละ 50 บาท"
"ครับ ไดครับ แตชาหนอยนะครับ เพราะผมจะตองใหคนไปตามที่รองเมือง ใน
ราวครึ่งชั่วโมงเปนอยางชาครับ"
เสมียนหนุมพา 4 สหายกับเจาแหวขึ้นบันไดชั้นบน ขณะที่เดินผานหองหมายเลข
3 คณะพรรค 4 สหายก็แลเห็นประตูหองปด แตไฟฟาในหองเปดสวางจา ไดยินเสียงคุยกันเปน
ภาษาจีนกลางเบา ๆ เสมียนโรงแรมไขกุญแจเปดหองหมายเลข 4 ให

"ตองการเหลา หรือเครื่องดื่มอะไรบางไหมครับ"
นิกรวา "เอาเหลามาให 1 ขวด โซดาแชเย็น 2 ขวดพอแลว ลื้อรีบไปรับผูหญิงมา
ใหอั๊วเถอะ อัว๊ สปสซั่มเต็มทนแลว"
เสมียนโรงแรมอมยิ้ม พาตัวเดินออกไปจากหอง 4 สหายแกลังคุยกันเอะอะเอ็ด
ตะโรตามธรรมดาของนักเทีย่ วโรงแรม นายพัชราภรณเดินจรดปลายเทามาที่ฝาหอง แลวกมลง
มองดูตามรูเล็ก ๆ เขาแลเห็นชายกลางคนคนหนึ่งทาทางภูมิฐานกําลังนอนไขวหางสูบบุหรี่อยูบน
เตียง และมีชายฉกรรจอีก 2 คนนั่งอยูบนเกาอี้ขางเตียง และพลบุยใบใหกิมหงวนฟงภาษาจีนกลางที่
นายฮกหยูกับสมุนคนสนิทของเขากําลังโตตอบกัน แลวพลก็เดินเขามาหาอาเสี่ย
"มี 3 คนโวย อายคนอวนหัวหลิมตองเปนนายฮกหยูแน ๆ" พลกระซิบกับ
กิมหงวน "มันพูดเรื่องอะไรกัน"
อาเสี่ยสั่นศีรษะ
"เรื่องสัพเพเหระ มันไมโงพอที่จะคุยเรื่องของมันหรอก งา….เราจะจับมันโดยมี
การบูกันนิดหนอย หรือจะจับโดยละมอม"
พลหัวเราะ
"เอาโดยละมอมดีกวา ถาถึงกับบูกันบางทีเราอาจจะพลาดพลั้งโดนปนเขา กันเชื่อ
วานายฮกหยูกบั สมุนของเขาตองมีปนแน ๆ"
กิมหงวนเดินวนเวียนไปมารอบ ๆ หอง แลวกระซิบกระซาบกับนิกร
"อายกร ออกไปชกกับกันนอกหองเถอะวะ"
นิกรลืมตาโพลง
"อาว…..ยังไงกันโวยนี่ อยูดี ๆ มาทาชก"
กิมหงวนจุย ปาก
"อยาเซอไปหนอยเลย ติ๋งตางวาเราเมาเหลาเลนชกกันกอดปล้ํากัน ถีบประตู
หองนอนนายฮกหยู หรือมายก็แกลงชนประตู มันอดรนทนไมไดมันก็เปดประตูออกมาดูเรา เทานี้
เราก็จับมันไดโดยละมอม"
นิกรยิ้มออกมาได
"ยังงั้นเรอะ เอาซี"
4 สหายแกลงสงเสียงเอะอะหนวกหู เจาแหวเปาหีบเพลงปากเสียงลั่น กับนิกร
กิมหงวนกอดปล้ํากันหัวเราะตอกระซิกกัน ไลกวดกันออกไปนอกหอง และชกกันอยางสนุกสนาน
นิกรถีบเสี่ยหงวนกระเด็นมาติดประตูหองหมายเลข 3 ดังโครม กิมหงวนสูดปากลั่นขมวดคิ้ว
นิ่วหนา
"เฮย….เอาจริง ๆ หรือวะนี"่
นิกรพยักหนา

"เอาซีวะ มา….เขามา ชกกันเอาเหงื่อสักพักเถอะวะ ไชโยสนุกจริงโวย ไชโย…
มา….เขามา"
กิมหงวนกระโดดเขาตีเขาลอย นิกรยกแขนปดไวได ชกหมัดตรงขวาปากครึ่ง
จมูกครึ่งอาเสี่ยกิมหงวนยังผลใหมหาเศรษฐีหนุมซวนเซมาปะทะประตูหองหมายเลข 3 อีก
ทันใดนัน้ เอง ประตูหองหมายเลข 3 ก็ถูกเปดออก กิมหงวนชนนายฮกหยูกระเด็น
เขามาในหอง นิกรตามติดเขามา 2 สหายตางกอดรัดฟดเหวีย่ งอยางสนุกสนาน ในเวลาเดียวกัน
นั้นเอง พลกับดร.ดิเรก และเจาแหวก็ถลันเขามาในหองนายฮกหยู
หัวหนาสมาคมลับโมโหจนตัวสั่น
"อะไรกันครับคุณ เลนอะไรกันอยางนี้ นีม่ ันหองของผม"
นิกรกับกิมหงวนยุติการแสดงบทบาทเพียงเทานี้ นายฮกหยูมีสีหนาบึ้งตึงมองดู
คณะพรรค 4 สหายดวยความไมพอใจ
"เกรงใจกันบางซีครับ คุณเลนหัวกันก็โปรดนึกถึงผูอื่นบาง"
พลดึงปนพกออกมาจากกระเปากางเกงยกขึน้ จองชายฉกรรจทั้ง 3 คนคือนายฮกหยู
กับสมุนรวมใจของเขา ในเวลาเดียวกัน ดร.ดิเรกกับนิกร และเสี่ยหงวนก็ดึงปนพกออกมาถือ
เตรียมพรอม
"หมายความวากระไร" สมุนของนายฮกหยูคนหนึ่งเอยขึ้นดวยเสียงสัน่ ๆ
พลยิ้มเล็กนอย
"หมายความวากันจับแก 3 คนในฐานที่เปนหัวหนาสมาคมลับ อยาตอสู หรือ
พยายามหนีนะ กันยิงเด็ดขาดเลย เฮ…..อายแหว ใสกญ
ุ แจมือ"
เจาแหวยิ้มแปน ลวงกุญแจมือ 2 ดอกมาจากกระเปากางเกง และดวยอํานาจปน
พก นายฮกหยูก็ยอมใหเจาแหวสวมกุญแจมือโดยดี สวนสมุนรวมใจทั้ง 2 คนเจาแหวไดเอากุญแจ
มือใสขอมือคนละขาง นายฮกหยูกับสมุนคนสนิทของเขาหนาซีดเผือด
"คุณเขาใจผิด" ฮกหยูพูดตะกุกตะกัก มองดูพลดวยแววตาแข็งกราว "เรา 3 คน
เปนพอคาที่เดินทางมาจากตางจังหวัด"
พลหัวเราะ
"เอาไวไปแกตวั ที่โรงพัก คุมตัวไวโวยพวกเรา"
พลกับดร. ดิเรกชวยกันรื้อคนกระเปาเสื้อผาซึ่งซุกซอนอยูใตเตียง ไดกระเปาใส
เอกสาร 1 กระเปา ปนพก 3 กระบอก ลูกระเบิดมือแบบสหประชาชาติ 5 ลูก ดร.ดิเรกกลาวกับ
นิกรอยางเปนงานเปนการ
"กรโวย ลงไปขางลางโทรศัพทถึงตํารวจเดี๋ยวนี้ บอกใหเอารถยนตมารับนาย
ฮกหยูโดยเร็ว"

นิกรรีบเดินออกไปจากหอง พลบังคับใหนายฮกหยูกับเพือ่ นรวมใจทั้ง 2 นั่งลงบน
เตียงนอน และบอกใหเจาแหวยืนขวางประตูไว หัวหนาสมาคมลับติดกับแลว เอกสารตาง ๆ ใน
กระเปาซิปรูดลวนแตเปนหลักฐานสําคัญ มีรายชื่อสมาชิกหลายรอยคน มีแผนการตาง ๆ ดวย
เสี่ยหงวนยิ้มใหผูตองหาทั้ง 3 คนแลวกลาวกับนายฮกหยู
"พี่ชาย เรา 4 คนคือนายพล นายนิกร นายกิมหงวน และดร.ดิเรก ที่แกคิดมุงราย
หมายขวัญ เมือ่ ตอนหัวค่ําแกโทรศัพทถึงเรา สมมติตัวของแกวาเปนสารวัตรตํารวจนครบาลสถานี
พญาไท แลวแกก็เอารถไปจอดซุมอยูหนาบานเราพอเราออกจากบานแกก็ขับรถตามไป แกแซงรถ
ขึ้นหนายิงเขามาในรถเรา 2 นัดกระสุนปนถูกญาติผูใหญของเราบาดเจ็บสาหัส เทานี้แกยังไมหนํา
ใจ ยังใชใหนายพุมลอบเขาไปในบานเราเพื่อสังหารเราอีก คนอยางพวกเราคณะพรรค 4 สหาย
นี่นะ มันเดนตายโวย ยังไงเพื่อนติดกับกันแลวซีนะ"
นายฮกหยูขบกรามกรอดแลวเคนหัวเราะ
"กันยอมรับนับถือวาแก 4 คนเกงมาก ฮะ ฮะ แตแกอยานึกเลยวาถึงแมแกจะจับ
กันได กิจการของเราจะเลิกลม เราจะตองดําเนินแผนการของเราตอไปอีกจนกวาประเทศไทยจะใช
ระบอบการปกครองตามแบบแผนของเรา"
กิมหงวนหัวเราะ
"เปนไปไมได อายเพื่อนเกลอ เมืองไทยเปนดินแดนพระพุทธศาสนา ไทยอุดม
สมบูรณไปดวยพืชผลธัญญาหาร ลัทธิของแกคนไทยยอมไมนิยม นอกจากคนที่โงเขลาเบาปญญา
เทานั้น"
นายฮกหยูกับสมุนรวมใจของเขาไมยอมพูดอะไรอีก นิกรเดินผิวปากเขามา
ในหอง
"เจกโรงแรมตกอกตกใจกันใหญ กันเลยเลาความจริงใหเขาฟง ขณะนีต้ ํารวจ
กําลังเดินทางมาแลว นายรอยเวรตืน่ เตนดีใจมากทีเดียว เมื่อกันบอกเขาวาเราจับนายฮกหยูหัวหนา
สมาคมลับไดโดยละมอม"
ใน 5 นาทีนั้นเอง เสียงไซเร็นของรถจี๊ปตํารวจ 2 คันดังครวญครางขึ้น นายฮกหยู
มีทีทาเหมือนกับจะเปนลม เจาพนักงานตํารวจพรอมดวยอาวุธครบมือไมต่ํากวาสิบคนมาถึงแลว
เจาแหวรีบลงไปตอนรับตํารวจ สักครูหนึ่งก็นําเจาพนักงานขึ้นมา
บรรดานาย และพลตํารวจตางจองมองดูหนาผูตองหาทั้ง 3 แลวมองดู 4 สหาย พล
เปนผูเลาเรื่องใหนายรอยตํารวจโทรองสารวัตรฟง แตเขาบอกแตเพียงวา เขาสืบทราบเองวานายฮก
หยูกับสมุนรวมใจ 2 คนพักอยูที่โรงแรมนี้
ร.ต.ท.ประสงคไดพูดกับ 4 สหายอยางนอบนอม

"การกระทําของพวกคุณ ยอมแสดงใหเห็นวาพวกคุณเปนพลเมืองดี พวกคุณเกง
มากเชียวครับที่จับนายฮกหยูไดโดยละมอมเชนนี้ ผมจําเปนตองขอเชิญพวกคุณไปโรงพักกับผม
เพราะเราจะตองทําการสอบสวนตามระเบียบ"
พลยิ้มใหนายตํารวจ
"ไปซีครับ"
ครั้นแลวตํารวจก็นําผูตองหาออกไปจากหอง บรรดากระเปาเสื้อผาของนายฮกหยู
กับสมุนของเขาถูกเจาพนักงานยึดเอาไปดวยพรอมกับอาวุธปน และลูกระเบิดมือ คณะพรรค 4
สหายเดินตามเจาพนักงานออกมา พวกเจกโรงแรมวิพากษวิจารณกนั เสียงแซดไปหมด นายตํารวจ
ไดเอาตัวผูจ ัดการโรงแรม และสมุดทะเบียนรายชื่อผูมาพักไปโรงพักดวย
ที่หนาโรงแรม ประชาชนหลายรอยคนยืนออกันแนน จีป๊ ของตํารวจ 2 คัน พา
ผูตองหาไปแลว บูอิคเกงของ 4 สหายติดตามไปในระยะกระชั้นชิด

จบบริบูรณ

