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สํานักพิมพบันดาลสาสน 
พล, นิกร, กิมหงวน 

สามเกลอจี้เสน 
ป.อินทรปาลิต 

 
  เทศกาลตรุษจีนผานมาถึงอีกวาระหนึ่ง 
  เนื่องจากอาเสีย่กิมหงวนของเรามีเชื้อชาติจีน  อาเสี่ยจึงยงัไมลืมขนบธรรมเนียม
ประเพณีของจนี  ซ่ึงเปนบรรพบุรุษของเขา  ฉะนั้น  เสีย่หงวนจึงไดทําทกุสิ่งทุกอยางเหมือนกับชาว
จีนทั้งหลาย 
  “นวลจา – พรุงนี้เปนวันจายแลว”  เขากลาวกับเมยีรักของเขา  “นวลชวยเปนธุระ
ซ้ือหมูเห็ดเปดไกที่ตลาดเกาใหเฮียดวยนะจะ  เฮียใหงบประมาณแสนบาทในการไหวเจาปนี้  เอา – 
เอาเช็คไป” 
  นวลลออทําหนาตื่น ๆ มองดูเช็คในมือของหลอน  ซ่ึงเสี่ยหงวนเซ็นสั่งจายใหผูถือ
แสนบาท และไดลงนามในเช็ค  ปดอากรแสตมปเรียบรอย 
  “อะไรกันคะเฮียขา  ไหวเจาประสาตะหวกัตะบวยอะไรของเฮีย  ใชจายเงินตั้งแสน
บาท” 
  เสี่ยหงวนจุยปาก 
  “เถอะนา  เอารถตรวจการไปจายกับขาวกแ็ลวกัน  ซ้ือเครื่องกระปอง  ของแหง  
บุหร่ี  ขนมเขงมาใหมากที่สุด  เราไมไดไหวเจาอยางเดยีวรูไหม  พรุงนี้เฮียจะตองเอาของกํานัลไป
ตามบานทานผูมีบุญหนักศกัดิ์ใหญที่เคยใหความชวยเหลือเฮียมาในดานการคา  อยางนอยบานหนึ่ง
ก็ตองใหเครื่องกระปองสามสี่กระปอง  ขนมเขงหาหกอัน  บุหร่ีควันละเอียดอีกสักสองกระปอง  
แลวก็ควรจะมไีกเปดอยางละหนึ่งตวั” 
  นวลลออหัวเราะชอบใจ 
  “เอาของพรรคนี้ไปใหคนใหญ ๆ โต ๆ มันจะมีความหมายอะไรกันคะ  อยางขนม
เขงยังงี้  ทานจะกินหรือ” 
  เสี่ยหงวนยกมอืเกาศีรษะ 
  “แหม..........เมียรักของพี่ชางโงเหลือเกิน  ของที่เราเอาไปใหทานนะ  ใหเปนพิธี
เทานั้น  แตวาใตถาดที่ใสของเรามีซองใสเช็คซอนไวดวย  เขาใจหรือยงันวลจา” 
  “ออ – เขาใจแลวคะ เฮยีขา” 
  เสี่ยหงวนยิ้มแปน 
  “วันนีน้วลพูดกับเฮียเพราะหนูาฟงเหลือเกนิ” 
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  “อาว......” หลอนอุทาน และเอียงคออมยิ้ม  “ก็พรุงนี้เปนวันตรุษจีนแลวนี่คะ  นวล
ก็ตองสุภาพออนหวานกับเฮยี  แลวก.็.....หวังวาเฮียคงจะไมลืมที่จะแตะเอียนวลนะคะ” 
  เสี่ยหงวนหวัเราะชอบใจ  ยกมือจับคางเมยีรักของเขา 
  “แนนอน  นวล  เฮียตั้งใจไวแลว  เฮยีจะแตะเอียนวลสักสามแสน  สําหรับปใหม
ของปนี้” 
  นวลลออกระโดดกอดคอเขาดวยความดใีจ  เสี่ยหงวนไมทันระวังตวักเ็สียหลัก  พา
นวลลออลมลงไปกนกระแทกพื้น  นวลลออครอมอยูขางบน  ทั้งสองตางพากันลุกขึน้อยางขบขัน  
แลวนวลลออก็กลาวกับเสี่ยหงวนวา 
  “นวลจะไปจายของมาใหเรียบรอยเชียวคะ  ใหนายแหวเขาไปดวย  นวลจะจดัการ
ทุกสิ่งทุกอยางในการไหวเจาของเฮียใหเรียบรอย  และจะขอรองใหคุณภาคุณไพ และคุณนันชวยทํา
ของไหวเจา” 
  “ดีแลวจะนวล  เฮียนะสงสารเตี่ยมาก  ปหนึ่งแกถึงจะไดกินสักครั้ง  ตามธรรมดา
เฮียไมเคยทําบญุตักบาตร หรือเซนไหวไปใหเตี่ยเลย  เตีย่คงจะอด ๆ หยาก ๆ แลวก็อาแปะของ 
เฮียดวย” 
  นวลลออหัวเราะเบา ๆ 
  “เตี่ยกับอาแปะคงไมถึงกับอดหยากหรอกคะ  เพราะเมื่อตอนทําศพแก  เราไดทํา
พิธีกงเตกเผาขาวของเครื่องใชไปใหตั้งหลายอยาง  ตู  โตะ  เตียงนอน  ที่นอน  หมอนมุง  รถยนต
เกงอีกคันหนึ่ง  เครื่องบินอีกหนึ่งลํา  ธนบตัรกงเตกอีกหลายแสนบาท” 
  กิมหงวนยิ้มออกมาได 
  “เออ......จริงซีนะ  ปานนี้เตี่ยกับอาแปะอาจจะตั้งหางอยูทีเ่มืองนรกแลวก็ได  
สําหรับอาแปะคงจะตั้งโรงยาฝน  และเตีย่คงจะเปดรานแบบดีพารทเมนทสโตร หรืออยาง อ.จ.ส. 
ของเรา  เพราะเตี่ยถนดัทางนี้  อา.......รีบไปเอาเงินที่แบงค และไปจายของเถอะจะนวล  ถาจาย
พรุงนี้คงจะไมทัน  เพราะคนแนนมาก” 
  “คะ – ขอเวลาใหนวลอาบน้าํแตงตัวสักครึง่ชั่วโมงนะคะ  วันนี้ผัวของนวลนารัก
เหลือเกิ๊น  รูสึกวาเปนหนุมขึ้นกวาแตกอน  ทาทางก็สมารทคลาย ๆ กับสจวต  เกรนเยอร  ความ
จริงนะเฮยียังไมแกนะคะ  คนหนุมทําไมเฮียไมไดเลย” 
  เสี่ยกิมหงวนยิม้แกมแทบแตก  เขาลวงกระเปากางเกงหยบิธนบัตรใบละรอยปก
เบอเร่ิมออกมาสงใหเมียรักของเขา 
  “แฮะ ๆ นวลจา  เฮียมีเงินตดิกระเปาอยูสองสามหมื่น  นวลเอาไปใชเลนบางซี  ถา
ไมรูวาจะใชอะไรจะฉกีเลน หรือเผาไฟเลนก็ตามใจ” 
  นวลลออกระพุมมือไหวเขาเสียกอน  จึงรับธนบัตรปกนัน้มาจากเสีย่หงวน  แลว
หลอนก็วิ่งเหยาะ ๆ ขึ้นบันไดไปชั้นบน 
  อาเสี่ยเดินออกไปทางหลักตึก  แลเหน็ดร.ดิเรกกําลังนั่งสนทนากับทานเจาคุณปจจ
นึก ฯ อยูตามลําพัง  อาเสี่ยก็ตรงเขามา  เจาคุณปจจนึก ฯ ยิม้ใหเสี่ยหงวนกลาววา 
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  “จะไปไหนวะ  แตงตัวเสยีสวยเชยีว” 
  อาเสี่ยยิ้มเล็กนอย 
  “วันนี้ผมมีธุระมากมายหลายรอยเร่ืองเชยีวครับ  ตองไปตามโรงเลื่อยโรงสี และ
โรงน้ําแข็งของผม  ตลอดจนอูตอเรือ  บริษัท  เพื่อจายเงนิโบนัสใหพวกคนงาน และเสมียน
พนักงานตามประเพณีของชาวจีน” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ พยกัหนาชา ๆ 
  “แกคงหมดเงนิไมใชนอย” 
  “โอ – อยางเลว ๆ ก็ขนาดศีรษะคุณอาเชียวครับ” 
  ทานเจาคุณทําคอยน 
  “หา – วายงัไงนะอายหงวน” 
  อาเสี่ยอมยิ้ม 
  “ผมวา .......... อยางนอยผมกจ็ะตองจายเงินโบนัสใหคนของผมรวมทั้งหมดไมต่ํา
กวาลานบาท” 
  “ก็ไหงไมพูดอยางงั้นละ  ประเดีย๋วก็ถีบเปรี้ยงเขาใหเทานัน้เอง” 
  อาเสี่ยกิมหงวนเปลี่ยนสายตามาที่นายแพทยหนุม แลวยกมือขวาตบศีรษะดร.ดิเรก
อยางแรง 
  “เฮ”  นายแพทยหนุมเอ็ดตะโร  “อยาเลนยังงี้นา  ฝร่ังถือหัวโวย” 
  เสี่ยหงวนหวัเราะชอบใจ  นัง่ลงบนตักเจาคุณปจจนึก ฯ แลวกลาวถามนายแพทย
หนุม 
  “เจาพลกับเจากรมันหายหวัไปไหน  ตั้งแตเชาแลวไมเหน็หนาเลยทั้งสองคน  แลว
ก็อายแหวดวย” 
  ดิเรกวา  “เจากรคงจะคิดทําอะไรสักอยางหนึ่ง  ในราวสิบกวาวันแลว  พาเจาแหว
ไปขลุกอยูที่กระทอมทายสวนหลังบาน  เจาพลกับคุณอาทั้งสองก็คงจะสนับสนุนงานของเจากร  
เพราะตลอดวนัไดพากันไปที่กระทอมทายสวนเสมอ” 
  เสี่ยหงวนกลาวถามเจาคุณปจจนึก ฯ อยางเปนงานเปนการ 
  “คุณอารูไหมครับวาอายกรมันคิดทําอะไร” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ เมมปากแนน 
  “ลุกขึ้นเถอะโวย  โตเปนควายแลวเสือกมานั่งตัก  ตูดแหลมยังกะเข็ม” 
  เสี่ยหงวนลุกขึน้ยืน  ลวงกระเปาเสื้อสากลหยิบซองบุหร่ีทองคํากับเครื่องขีดไฟ
ออกมา 
  “ทีผูหญิงสาว ๆ นั่งคุณอาไมเห็นวา  ผมนั่งหนอยเดียวเทานั้นแหละบนยงัโงนยังงี”้ 
  “อาว  ก็เนื้อหนังของแกมันไมนุมนิ่มเหมอืนเนื้อเดก็สาว ๆ นี่หวา” 
  เสี่ยหงวนเปดซองบุหร่ีทองคําออกยื่นใหเจาคุณปจจนึก ฯ และนายแพทยหนุม  ทั้ง
สองหยิบออกมาคนละมวน  แลวอาเสี่ยก็ขีดเครื่องเบ็นซินยื่นให 
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  “ตองแอบไปดอูายกรสักหนอย”  เสี่ยหงวนพูดยิ้ม ๆ  “อยากจะรูนักวาอายกรมันทํา
อะไร” 
  พูดจบเขากเ็ดนิผานเฉลียงตกึลงบันไดไป 
  พออาเสี่ยผานเขามาในสวนดอกไม  เขากห็ยุดชะงกั  แสดงสีหนาประหลาดใจไม
นอยเมื่อไดยินเสียงกลอง  เสียงฉาบ และลอโกะดังสนั่นหวั่นไหว  อาเสี่ยทําตาปริบ ๆ มองไปที่ทาย
สวน  ความรูสึกบอกตัวเองวาขณะนีภ้ายในบาน “พัชราภรณ” จะตองมีการฝกซอมสิงโตกัน  เตรียม
ไวในเทศกาลตรุษจีน  แลวอาเสี่ยกิมหงวนก็หวัเราะหึ ๆ พาตัวเดนิผานสวนดอกไมลัดตัดตรงไปยงั
กระทอมที่อยูของคนทําสวนซึ่งปลูกอยูในระหวางตนจามจุรีสองสามตน  ริมสระน้ําอัน 
กวางใหญ 
  ความคาดคะเนของอาเสี่ยเปนไปอยางถูกตอง  เมื่ออาเสี่ยเดินมาถึงกระทอมหลัง
นั้น  เขากแ็ลเห็นสามนางคอืนันทา, ประภา และประไพนั่งเรียงรายอยูบนแครไมไผขางกระทอม  
เจาคุณประสิทธิ์ ฯ กับคุณหญิงวาดยนืพิงขอบหนาตางกระทอม  ทุกคนกําลังจองมองดูนิกรเชิด
สิงโตโดยมีเจาแหวเปนคนถอืหาง  คนใชของบาน “พัชราภรณ” เปนผูบรรเลงกลอง  ลอโกะ และ
ฉาบเสียงดังสนั่นหวั่นไหวอือ้อึงไปหมด  พล  พัชราภรณยืนหวัเราะอยูใตตนมะมวง 
  สิงโตกวางตุงหัวใหญนี้ออกแบบ และสรางโดยนิกร  การุณวงศ และมีเจาแหวกับ
พวกคนใชหลายคนเปนผูชวยเหลือ  โครงของมันทําดวยไมไผปดดวยกระดาษจนหนา  รูปลักษณะ
ของสิงโตตัวนี้สวยงามทีเดยีว  หวัสิงโตทาสีตาง ๆ แตสวนมากเปนสีแดง  ลูกนัยนตาโปนถลน
กรอกไปกรอกมา  สิงโตตัวนี้มีหนวดยาวเฟอย และหนวดของมันมีสีแดง 
  นายจอมทะเลนเตนสิงโตไดดีเกินคาด  เขาแตงกายแบบนักเชิดสิงโต  สวมเสื้อยืด
แขนสั้นคอกลมสีน้ําเงิน  รองเทาผาใบสีขาวมีผาสีน้ําเงินพันแขงปองกนัชิ้นระเบดิของประทัด  
สวนเจาแหวกแ็ตงกายคลายคลึงกับนิกร  พอกิมหงวนเดนิเขามา  สิงโตก็หยดุเตน  แลวเสียงเครื่อง
ดนตรีก็หยุดบรรเลงเชนเดียวกัน  นิกรวางหัวสิงโตลงบนพื้นดนิ  เขาหายใจถี่เร็วดวยความเหน็ด
เหนื่อย  อาเสี่ยกิมหงวนหวัเราะลั่น  กลาวกบัเพื่อนเกลอของเขาวา 
  “หยุดทําไมละ  เตนซีโวย  แกเตนเกงมากทีเดียว” 
  นายจอมทะเลนทําทาเหมือนกับจะเปนลม  พูดเสียงหอบแฮก ๆ 
  “ไมไหวแลว  เตนไมถึงหานาทีเหนื่อยจนตบัแลบออกมานอกซี่โครง  โอย......
เหนื่อยแทบขาดใจตายทีเดยีว” 
  เสียงหวัเราะอยางครื้นเครงดงัขึ้น  คุณหญิงวาดบอกใหอาเส่ียกิมหงวนทราบ 
  “ตรุษจีนปนี้เจากรเขาจะหาลําไพพิเศษออกเชิดสิงโต” 
  อาเสี่ยหัวเราะงอหาย  เดินเขามาหยุดยืนเผชิญหนาเพื่อนเกลอของเขา  แลวมองดู
หัวสิงโตกวางตุงดวยความสนใจ 
  “แกไปซื้อหวัสิงโตนี้มาจากไหนวะ” 
  นิกรขมวดคิว้ยน 
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  “ไมไดซ้ือโวย  สิงโตหัวนี้กนัทําเอง  ลงทุนไปในราวสองรอยบาทคาสีคากระดาษ
ไมไผ และคาเบี้ยเล้ียงอายพวกนี้  มะรืนนีก้ันจะออกเชิดแลว” 
  เสี่ยหงวนอดหวัเราะไมได 
  “ถาแกออกเชดิก็ถูกจับ  เพราะตํารวจเขาหามไมใหเลนสงิโต  และไมใหจุด
ประทัด” 
  “จับไดหรือวะ  ขืนจับก็ตองไฮดปารคกันเทานั้น  เพราะปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชนชาตมิีปรากฏวา  บคุคลทั้งหลายยอมมีสิทธิ์ที่จะเลนสิงโตไดในเทศกาลตรุษจีน” 
  เจาคุณประสิทธิ์ ฯ หัวเราะชอบใจ 
  “แตกฎหมายไทยเขาไมอนุญาตโวย” 
  นายจอมทะเลนหันไปมองดอูาเขยของเขา 
  “ขืนทําลายสิทธิเสรีภาพของผม  ผมจะฟองศาลโลก  แตขั้นแรกขึ้นพูดไฮด 
ปารคกอน  เขาไปเที่ยวจีนแดงเขายังไปกนัไดนี่ครับ  ผมเชิดสิงโตเลนนิดหนอยเสียหายอะไร” 
  กิมหงวนหวัเราะหึ ๆ กลาวถามนายจอมทะเลนอยางเปนงานเปนการ 
  “อยาพูดเปนเลนไปหนอยเลยวะ  แกคิดจะเชิดสิงโตในวนัตรุษจีนจริง ๆ  
หรือเพื่อน” 
  นิกรพยกัหนารับรอง 
  “ถูกแลว  กันจะไปเชิดตามบานพรรคพวกของกันเรื่องนีไ้มเกี่ยวกับโปลิศเลย  
เพราะกนัไมไดไปเชิดขอเงนิตามหางรานขางถนน  กันจะนําคณะของกันขึ้นรถยนตบรรทุกไปตาม
จุดหมายตาง ๆ เชิดเลนสนุก ๆ เปนการใหศีลใหพรเขา  ถาเขาใหเงินก็เอา  ถาเขาไมใหเรากเ็ชิด
จนกวาเขาจะให  กันคิดแลววาตั้งแตวันไหวจนถึงวันชวิยีค่งไดเงินหลายหมื่น  ประเดมิแรกเชิดทีน่ี่
กอน  คุณอาหญิงทานคงจะใหกันอยางนอยหมื่นบาท” 
  “โอย”  คุณหญิงวาดรองล่ัน  “สิงโตตะหวกัตะบวยอะไรกันวะถึงจะตองใหเงินตั้ง
หมื่นบาท  เขาใหกนัอยางมากเพียงบาทสองบาทเทานั้น” 
  “ปูโธ”  นิกรคราง  “นั่นมันสิงโตเด็กกุยนี่ครับ  ผมเปนสิงโตบรรดาศักดิ ์ อยาง
นอยผมก็เปนหลานชายคณุหญิงวาด  สุภาพสตรีบรรดาศักดิ์  คุณหญิงที่ไดรับพระราชทานตราตั้ง  
ไมใชคุณหญิงเฮงซวย” 
  คราวนี้คุณหญิงวาดยิม้แปน 
  “แกอยาลืมวา  การเชิดสิงโตเปนการขอทานเขา” 
  นิกรจุยปาก 
  “เถอะนา  เร่ืองของผมครับคุณอา  ขณะนี้เจาพลไดรวมงานกับผมดวยแลว  ผมกับ
เจาพลจะผลัดกันเตน” 
  คุณหญิงวาดหนัไปมองดูลูกชายของทาน 
  “เปนความจรงิหรือเจาพล” 
  นายพัชราภรณยิ้มเล็กนอย 
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  “ครับ  ผมมีพรรคพวกเปนจนีอยูไมนอย  ถาเราไปเลนสิงโตใหเขาดูเขาก็คงจะ
พอใจมาก  เพราะคนจีนถือวาสิงโตเปนสัตวประเสริฐ  นาํโชคลาภมาใหตน” 
  อาเสี่ยพูดเสรมิขึ้น 
  “อือ......เขาทีดีเหมือนกนัโวยกร  ถายังงั้นกนัเปนสมาชิกดวยสักคนเถอะวะ  กันคดิ
วากันอาจจะเชดิสิงโตไดดีทีเดียว  เพราะรูสึกวามันไมยากเย็นอะไรนัก  เตนใหเขาจังหวะกลองก็
แลวกัน  แช็งตุงแช็ง  แช็ง ๆ ๆ ๆ ๆ แช็งชิแช็ง ๆ ตะลุงตุง ๆ ตุงผางตุงผาง ตะลุงตุง ๆ” 
  ทุกคนหวัเราะลั่น  ประไพกลาวขึ้นดวยเสียงอันดัง 
  “อาเสี่ยเชิดใหพวกเราดูหนอยซีคะ” 
  กิมหงวนหนัไปยิ้มใหหลอน 
  “ผมกําลังจะไปธุระนี่ครับ  แตงสากลอยางนี้จะใหเชดิสิงโตยังไง” 
  ประภาพดูเสริมขึ้น  “เชิดสิงโตใหพวกเราดูเสียกอนสิคะถึงคอยไปธุระ  ดิฉันคิดวา
อาเสี่ยคงจะเชดิไดสวยกวาคณุนิกรเปนแน” 
  คุณหญิงวาดเดินเขามาหาเสีย่หงวนแลวพดูยิ้ม ๆ 
  “ลองดูหนอยซีพอหงวน  อาก็อยากจะเหน็ลวดลายของเธอเหมือนกนั  รูปราง 
สูงชะลูดอยางนี้คงจะเตนเขาทีกวาเจากร” 
  กิมหงวนนกึสนุกขึ้นมาก็ถอดเสื้อสากลออกโยนไปใหเจาแหว  
  “เก็บเสื้อไวทีโวย  แลวอยาเสือกเอามือควานหาอะไรตออะไรในกระเปาเสื้อของ
ขาละ  อา – อายกรถือหางกนัจะเชิดใหดูเปนขวัญตา” 
  เสียงจอกแจกจอแจดังขึน้จนฟงไมไดศัพท  ในเวลาเดียวกันนี้เอง  เจาคุณปจจนึก ฯ 
ก็เดินนําหนาพาดร.ดิเรกเดนิเขามา  ทานเจาคุณปจจนึก ฯ แลเหน็อาเสี่ยยกหวัสิงโตขึ้นทานกห็ัวเราะ
ชอบใจ 
  “ไหนแกวาจะรีบไปธุระไงละเจาหงวน” 
  อาเสี่ยหันมามองดูเจาคุณปจจนึก ฯ แลวพดูยิ้ม ๆ 
  “ไมไปละครับ  ผมจะเชิดสิงโต  แฟนเขาขอรองอยากจะดูศิลปะการเชดิสิงโตของ
ผม  คุณอามาก็ดีแลวชวยตีกลองหนอยซีครับ  อายพลตีลอโกะหมอตีฉาบ” 
  เจาแหวพดูเสริมขึ้น 
  “รับประทานผมเปนคนถือพานใสกระดาษแดงนะครับ” 
  เสี่ยหงวนสะดุงโหยงแลวตวาดลั่น 
  “ไมตองโวย  นี่สิงโตบรรดาศักดิ์  ไมใชสิงโตแบบโตถีโตถาน  เอาโวยพวกเรา  ชัก
สนุกขึ้นมาแลว  อายกรนี่สําคัญมากทําหัวสิงโตไดดีทีเดยีว” 
  นิกรยิ้มแปน 
  “มือช้ันกันแลวอยาวาแตหัวสิงโตเลยวะ  หัวหมากันยังทําไดเหมือน”  พูดจบนาย
จอมทะเลนกก็มลงหยิบผาแพรตวนสีแดงซึ่งสมมติวาเปนหางสิงโต 
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  คณะพรรคสี่สหายซึ่งขาดนวลลออไปคนเดียวตางครึกครืน้ไปตามกัน  เจาคุณปจจ
นึก ฯ เดินไปนั่งบนมากลมขางกลองใหญใบหนึ่งซึ่งกลองใบนี้นิกรไดใชเจาแหวไปซื้อมาจาก
รานคาของเกาในเวิ้งนครเกษม  พรอมดวยฉาบ และลอโกะ  ทานเจาคณุปจจนึก ฯ รับไมตีกลองจาก
เจามั่นแลวลองตีดู 
  “เฮ – กลองสิงโตตียังไงวะอายกร” 
  นิกรหันมามองดูพอตาของเขาซึ่งนั่งอยูขางนายแพทยหนุม และพล  พชัราภรณ  
แลวเขากพ็ูดพลางหัวเราะพลาง 
  “ถามดิเรกมันดูซีครับ” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ หันมาทางนายแพทยหนุม 
  “ชวยบอกหนอยเถอะวะดเิรก  กลองสิงโตนะเขาตยีังไง  จังหวะรัมบา หรือสโลว 
หรือแทงโก  จาํไดวาเมื่อเปนเด็กสมัยที่พอเปนอารามบอย  พอเคยตีแตกลองเพลเทานั้น” 
  ดร.ดิเรกทําหนาฉงน 
  “วอท ดู ยู มนี ................. อารามบอย” 
  ทานเจาคุณหัวเราะ 
  “เด็กวดัยังไงละ” 
  “โอ – ออไรน – ออไรน  เอาซีครับ  ลงมือตีกลองได  ผมอยากดูเจาหงวนเตนสิงโต  
รูสึกวาหนวยกานทาทางดีมาก” 
  เสี่ยหงวนยกัคิว้ใหนายแพทยหนุม 
  “ดีมานานแลว  ไมใชเพิ่งด”ี 
  เจาคุณปจจนึก ฯ ยกไมตีกลองทั้งสองอันขึ้นเหนือศีรษะ  แลวกระหน่ําลงบนกลอง
สิงโตใบนั้นทามกลางเสียงหวัเราะอยางครื้นเครงของทานผูใหญ และคณะพรรคสี่สหาย 
  อาเสี่ยขยับหวัสิงโตคาง  แตไมยอมเชิด  นกิรซึ่งเปนคนถือหางยกเทาเหวี่ยงลูกแป
ถูกกนกิมหงวนดังพั่บ 
  “เชิดซีโวย  กลองตีแลว” 
  เสี่ยหงวนหนัมามองดูนิกรอยางเคือง ๆ แลวพูดเอด็ตะโร 
  “เชิดกะลิงอะไรเลา  มีอยางหรือวะ  ตีกลองจังหวะแซมบา  สิงโตที่ไหนวะ  เตน
จังหวะแซมบา” 
  ทานเจาคุณประสิทธิ์ ฯ จูงมอืคุณหญิงวาดพาเดินเขามาหาเจาคุณปจจนกึ ฯ แลวเจา
คุณประสิทธิ์ ฯ ก็ยกมือขวาตบบาเพื่อนรักของทานเบา ๆ 
  “ตีใหมันถูกเรือ่งซี  เจาคุณ” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ ยิ้มแหง ๆ 
  “ก็นั่นนะซีครับ  ตียังไงละ  ผมไมรูนี่นา” 
  เจาคุณประสิทธิ์ ฯ หันมาทางภรรยาของทาน 
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  “ฉันเองเมื่อเดก็ ๆ เปนผูเชี่ยวชาญในการตีกลองสิงโตคนหนึ่ง  แตเดีย๋วนี้ลืมเสีย
แลว  คุณหญิงชวยบอกใหเจาคุณปจจนึก ฯ หนอยไดไหมวา  กลองสิงโตเขาตียังไง” 
  คุณหญิงวาดหวัเราะหึ ๆ กลาวกับเจาคุณปจจนึก ฯ 
  “จะยากเยน็อะไรคะ  ดิฉันจะบอกให” 
  “เออ – ดีทีเดียวครับ  ชวยแนะนําใหผมหนอยเถิด  เอาปากรองตางกลองตางลอ
โกะ และฉาบก็ได” 
  คุณหญิงวาดทาํตาปริบ ๆ นิ่งคิดสักครู  ทานก็รองขึ้นดัง ๆ 
  “ตะลุงตุงแช็ง  ตะลุงตุงแช็ง ชิ – แช็ง ๆ ๆ ๆ” 
  เจาคุณประสิทธิ์ ฯ โบกมือหามคุณหญิงวาดแลวทานก็หวัเราะงอหาย พูดพลาง
หัวเราะพลาง 
  “ไมไดความเลย  คุณหญิงจา ตีกลองอยางนัน้มันสิงโตหัวเล็ก ๆ ของพวกเด็กกุย  นี่
มันสิงโตกวางตุง” 
  คุณหญิงวาดชกัฉิว 
  “ยังงั้นดิฉันตไีมไดหร็อกคะ” 
  เสียงหวัเราะของใครตอใครดังขึ้นอีก  เจาคุณปจจนึก ฯ กวักมือเรียกเจาแหวใหมา
หาทาน  แลวถามเจาแหวอยางเปนงานเปนการ 
  “เอ็งชวยสอนใหขาหนอยเถอะวะ  กลองสิงโตกวางตุงเขาตียังไง” 
  เจาแหวยิ้มนอยยิ้มใหญ  วางทาทางใหสมกบัเปนผูเชี่ยวชาญในการเลนสิงโต  เจา
แหวกระแอมเบา ๆ แลวรองขึ้นดัง ๆ 
  “ตุง ๆ ๆ ผาง  ตะลุงตุงผาง  ตุงผาง ........... ตุงผาง  ตุงผาง  ตะลุงตุงผางตุงผาง  
รับประทานตีเร่ือย ๆ ไปอยางนี้แหละครับ” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ นิ่งคิด  แลวทองในใจตามที่เจาแหวสอนให  สักครูทานก็กลาว
กับเจาแหววา 
  “พอไดโวย  อายแหว  ยังงี้รูสึกวาไมยาก” 
  กิมหงวนรองตะโกนขึ้นดัง ๆ 
  “วาไงครับ  ผมอยากเตนจนหายอยากแลว  เมื่อไรคุณอาจะตีกลองสักท”ี 
  เจาคุณปจจนึก ฯ หันไปยิ้มใหอาเสี่ย 
  “เดี๋ยวโวย  กําลังศึกษาหาความรูจากอายแหว  เอาละวะ  พอตีไดนา” 
  คร้ันแลว  เจาคุณปจจนึก ฯ ก็เร่ิมตีกลองเสียงสนั่นหวั่นไหว  พลตีลอโกะ  นาย
แพทยหนุมตีฉาบ  เสี่ยหงวนยกหวัสิงโตขึ้นเชิด และเชิดไดดีมาก  บางครั้งก็ชูหัวสิงโตขึ้นสูง  บางที
ก็ลดต่ําลงมา  สิงโตอาปากปะหงับ ๆ กรอกนัยนตาไปมา  นิกรทําหนาที่เปนคนถือหาง และเตนตาม
ไปดวย  แตเตนแบบฮาไวสายกน  จึงนับวานิกรเปนคนถอืหางสิงโตที่มีศิลปะที่สุด 
  เจาคุณประสิทธิ์ ฯ กับคุณหญิงวาดชอบอกชอบใจหัวเราะรวนตลอดเวลา  นันทา
กับประภา และประไพมองดูเสี่ยหงวนดวยความประหลาดใจยิ่ง  ไมมีใครคาดหมายวา  กิมหงวน 
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ของเราจะเชิดสิงโตไดดีเชนนี้ 
  คุณหญิงวาดกระซิบกระซาบกับเจาคุณประสิทธิ์ ฯ เบา ๆ 
  “ดิฉันซอนประทัดไวในกระทอมหนึ่งตับ  ลองใหสิงโตกินประทัดสักหนอยดี
ไหมคะ” 
  เจาคุณประสิทธิ์ ฯ ลืมตาโพลง 
  “อยาเลยคุณหญิง  เจาหงวนไมไดแตงตัวเตรียมสูกับประทัด” 
  “อุย  ไมเปนไรหร็อกคะ  อยางมากก็หนาตาแหกไปเทานัน้”  พูดจบคณุหญิงวาดก็
พาตัวเดินเขาไปในกระทอม 
  สิงโตกําลังเตนอยางครื้นเครง  วัตถุสีแดงหอหนึ่งมีควันกรุนถูกโยนออกมาจาก
หนาตางกระทอม  มันคือประทัดญี่ปุนดอกเล็ก  คุณหญิงวาดเปนผูจุดโยนออกมา  ประทัดญี่ปุนตับ
นั้นลอยขามหวัสิงโต  หลนลงกลางศีรษะคนตีกลอง คือเจาคุณปจจนึก ฯ  แตไมทนัระเบิด  เจา
คุณปจจนึก ฯ ก็รีบหยิบมาดู  พอเห็นเปนประทัด  ทานก็รองสุดเสียง  แลวโยนไปใหสิงโตทันที 
  เสียงประทัดระเบิดดังสนัน่หวั่นไหว  ระคนกับเสียงกลองลอโกะ และเสียงฉาบ 
  “ปงปง  ปงปง ๆ ๆ ๆ” 
  สามนางลุกขึ้นจากแครไมไผ  วิ่งหนีไปคนละทิศละทางดวยความตกใจประทัด  
เสี่ยหงวนกระโดดเหมือนกบ  ทําเปนใจปาตอสูประทัดตามแบบสิงโตทั้งหลาย  ประทัดดอกหนึ่ง
ระเบิดปงกระเด็นถูกกนนิกรพอดี  นายจอมทะเลนรองเสียงหลง  ทิ้งหางสิงโตแลววิง่หนีออกไป 
ยืนหาง ๆ 
  ประมาณ 10 วนิาที  เสียงประทัดก็ส้ินสุดลง 
  เสี่ยหงวนวางหัวสิงโตลงบนพื้นดนิ  หายใจถี่เร็วดวยความเหนื่อยหอบ  แลวกวาด
สายตามองไปรอบ ๆ บริเวณนั้น  กลาวขึน้อยางเดือดดาล 
  “อายหมาตวัไหนวะ  อุตริจดุประทัดโยนเขามา” 
  คุณหญิงวาดซึ่งยืนอยูที่ประตูกระทอม  ทําคอยนรูสึกเยน็วาบไปหมดทัง้ตัว 
  “อาเองโวย  แหม – ลอเลนนดิเดียวเทานั้น  ตองวาเปนหมเูปนหมาดวย” 
  อาเสี่ยสะดุงโหยง  หนัไปมองดูคุณหญิงวาดแลวยิ้มแหง ๆ รีบยกมือไหวทานทนัท ี
  “ประทานโทษเถอะครับ  แฮะ  แฮะ  ผมนกึวาคนอืน่” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ แลเหน็นิกรเขามารวมกลุมทานก็หวัเราะลั่น 
  “ไง – เจากร  เจอประทัดเขาตัวเดยีววิ่งไมรูทางเชียวนะ” 
  นายจอมทะเลนสั่นศีรษะชา ๆ 
  “ไมไหวครับ  ประทัดมันกระเด็นไหมกนผมถลอกปอกเปกไปหมด  ผมไมทัน
รูตัวก็เลยเสียขวัญ  ไมตั้งใจจะวิ่งหร็อกครับ  แตเทามันพาตัวผมวิ่งไปเอง” 
  เสียงหวัเราะอยางครื้นเครงดงัขึ้นอีก  ในเวลาเดียวกันนัน้เอง  ทุกคนกแ็ลเห็นเจา
พนักงานตํารวจในเครื่องแบบนายสิบตํารวจตีคนหนึ่งพาตัวเดนิเขามายงัที่บริเวณลานกวางสําหรับ
ฝกซอมสิงโต 
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  เขาคือ ส.ต.ต.แหยม  เปนตํารวจประจําตูยามที่ถนนใหญหนาบาน “พัชราภรณ” 
และรูจักคุนเคยกับคณะพรรคสี่สหาย และทานผูใหญโดยท่ัวหนา  ตลอดจนคนใชชายหญิงในบาน
นี้  ส.ต.ต.แหยมเคยเขามาเทีย่วในบาน “พัชราภรณ” เสมอเมื่อเวลาวางราชการ  บางทีก็นั่งคุยกับเจา
แหว และพวกคนใชจนดึกดืน่ 
  ส.ต.ต.แหยมชดิเทาตรง  ยกมือวันทยหัตถคณะพรรคสี่สหาย และทานผูใหญ 
  “สวัสดีคะราบ” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ กลาวสัพยอกเจาพนักงานอยางกันเอง 
  “มาดูพวกเราซอมสิงโตหรือหมูแหยม” 
  ส.ต.ต.แหยมยิม้แหง ๆ แลวตอบนอบนอม 
  “มิไดครับใตเทา  กระผมมาจับคนจุดประทัด” 
  คุณหญิงวาดใจหายวาบ 
  “หา  วายังไงนะหมูแหยม  มาจับคนจุดประทัด” 
  “ถูกแลวครับ  คุณหญิง” 
  เจาคุณประสิทธิ์ ฯ กลาวกับส.ต.ต.แหยมทันที 
  “จับอาไปเลยหมูแหยม  เมยีฉันเองเปนคนจุดประทัด  แกแลวยังจะเลน 
เปนเด็ก ๆ” 
  ส.ต.ต.แหยมทาํตาปริบ ๆ มองดูคุณหญิงวาดอยางเคารพยาํเกรง  ทั้งนี้ก็เพราะ
คุณหญิงวาดเคยเอื้อเฟอเจือจานเขา  ตอนระยะปลายเดือนทานใหเงินเขาใชเสมอ  โดยมิไดหวัง
ผลตอบแทนใด ๆ เลย 
  “โอ – คุณหญิงเปนคนจุดประทัดหรือครับ  ผมเสียใจมาก” 
  คุณหญิงวาดยิม้เจื่อน ๆ 
  “ทําไมละ  จุดประทัดนะผิดกฎหมายดวยหรือ” 
  “ครับ  ผิดแน ๆ ทางการตํารวจไดประกาศหามเด็ดขาดไมใหจดุประทดั  ผมเสียใจ
จริง ๆ ครับที่จําเปนตองขอเชญิคุณหญิงไปโรงพัก” 
  คุณหญิงวาดทาํตาโต 
  “เปลา  ฉันไมไดจุดหร็อกหมูแหยม  ฉันมปีระทัดอยูตับหนึ่ง  นกึสนุกขึ้นมาก็โยน
ใหสิงโต  บังเอิญประทัดไปโดนกนบหุร่ีเขา  มันก็เกดิระเบิดขึ้น  อยางนี้จะจับฉันอยางไรกัน” 
  เสี่ยหงวนพูดเสริมขึ้นทันที 
  “จริงครับหมู  คุณอาหญิงทานไมไดจุด  ทานเพียงแตโยนมันลงไปบนพืน้ดิน  
ชนวนประทัดถูกกนบุหร่ีเขามันก็ระเบดิ  นัง่ซีหมู  ดูพวกเราซอมสิงโตดีกวา” 
  ส.ต.ต.แหยมทาํหนาชอบกล 
  “แหม – ผมอึดอัดใจเสียแลวครับอาเสี่ย  ผมจําเปนจะตองเชิญคุณหญิงไปโรงพัก
ครับ” 
  นิกรพูดเสริมขึน้ 
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  “ก็คุณอาทานไมไดทําผิดนีน่าหมู  ขืนจับไปโดยไมมีความผิด  ผมจะขึน้พูด
ไฮดปารควันอาทิตยนี่แหละ  ดีไมดีหมูบั้งหลุดนะจะบอกให  หมูก็รูดแีลววา  อํานาจสูงสุดของปวง
ชนมาจากไฮดปารค” 
  เสี่ยหงวนเดนิเขามาหยุดยืนเผชิญหนาเจาพนักงาน 
  “หมู  เตรียมตวัไวกินเหลากบัพวกผมวันมะรืนนี้ดกีวา  ตอนเย็นวันเสารเชิญใหได
นะครับ  ผมเตรียมตราขาวไวถึงสองลัง  หมูตองดื่มใหเมาเต็มที่  แลวกลับไปอาละวาดที่โรงพัก  ทา
สารวัตรชกตัวตอตัว  แผลงฤทธิ์ใหใคร ๆ ซูฮกหมูเลย” 
  ส.ต.ต.แหยมทาํหนาชอบกล 
  “เอ – จะดีร้ืออาเสี่ย  ผมลูกตั้ง 3 คนนะครบั  ขืนไปทาเจานายชก  ผมกต็องยายบาน
จากนอกคกุเขาไปอยูในคุกเทานั้นเอง”  พูดจบเขาก็ขมวดคิ้วนิว่หนา  ส.ต.ต.แหยมผูนี้  เปนคนขี้ลืม
อยางรายกาจ  เขานิ่งคิดสักครูแลวกลาววา  “ผมลืมไปเสียแลวซีครับ  ผมเขามาในบานนี้ทําไมนกึไม
ออกเสียแลว” 
  นิกรวา  “หมูบอกวาจะมาขอยืมครกเอาไปตําน้ําพริกเย็นวันนีไ้มใชหรือครับ  ไป
หาปาอิ่มที่โรงครัวซีครับ” 
  ส.ต.ต.แหยมพยายามทบทวนความทรงจํา  แลวฝนหวัเราะ 
  “เห็นจะไมใชครับ  ครกของผมที่บานมีตั้งสองใบ  วา – ผมนี่ขี้ลืมเต็มทน  อา – ผม
ลาละครับ  สวัสดีทุก ๆ ทาน”  พูดจบ  ส.ต.ต.แหยมก็ชิดเทาตรง  ยกมือวันทยหัตถทานผูใหญ และ
คณะพรรคสี่สหาย  แลวหมนุตัวกลับเดินบมพึมพําไปจากที่นั่น 
 
  วันตรุษจีนในปนี้ตรงกับวันเสาร 
  อาเสี่ยกิมหงวนของเราไดทาํพิธีเซนไหวในตอนเชาครั้งหนึ่ง  และตอนกลางวันอกี
คร้ังหนึ่ง  ซ่ึงการเซนไหวในตอนกลางวันสําคัญมาก  มีอาหารคาวหวานมากมาย  ทัง้หมูเห็ดเปดไก  
ขนมเขง, ผลไม, ซาลาเปา, เผือกกวน  สารพัด 
  กิมหงวนเผากระดาษเงนิ  จดุธูปเทียนเชิญวิญญาณเจาสวักิมไซ และเจาสัวกิมเบ
สองพี่นอง  ซ่ึงเปนลุง และพอของเขามากินเครื่องสังเวย  คณะพรรคสี่สหายของเราไดใหความ
ชวยเหลืออาเสี่ยเปนอยางดี  ทุกคนนึกชมเชยกิมหงวนทีไ่ดแสดงความกตัญูกตเวทตีอบุพการีของ
ตนตามประเพณีของชาวจนีทั้งหลาย 
  มันเปนเวลากอนเที่ยงวันเล็กนอย 
  บนโตะสี่เหล่ียมยาว  ริมสนามหนาตึก  เต็มไปดวยเครื่องสังเวยมากมายลนหลาม  
เสี่ยหงวนกับนวลลออนั่งเคยีงคูกันบนบันไดตึก  สองสามีภรรยาคูนี้ตางมีจิตใจผองใส  ที่ได
บวงสรวงเซนไหวเจาตาง ๆ ตลอดจนผีสางทั้งหลาย  และขณะนีก้ําลังเซนไหววิญญาณของเจาสัว
กิมเบ  และเจาสัวกิมไซ 
  เสี่ยหงวนแตงกายแบบกึ่งสากล คือผูกเน็กไทแตไมไดสวมเสื้อนอก  สวนนวล
ลออแตงชุดสีชมพู  แตงผม และใบหนาสวยงามผิดปกต ิ วันนี้เปนวนัตรุษจีน  นวลลออจึงแตง
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เครื่องเพชรพราวไปหมด  ใสตางหูเพชร  สรอยคอเพชร  แหวนเพชร  สรอยขอมือเพชร และเข็ม
กลัดเพชร  ถาจะคิดเปนเงินแลวก็ไมต่ํากวาหาแสน  เพราะเพยีงแตแหวนเพชรวงเดยีว  ราคาแสนหา
หมื่นแลว 
  อาเสี่ยกิมหงวนทอดสายตามองไปที่โตะตั้งเครื่องสังเวย  แลวเขาก็กลาวถามเมียรัก
ของเขาครึ่งเลนครึ่งจริงวา 
  “นวลจา  ลองทายซิวา  เตีย่กบัอาแปะมากนิเครื่องเซนสังเวยของเราหรือเปลา” 
  นวลลออยิ้มเลก็นอย 
  “คงมาคะ” 
  “ทําไมถึงเขาใจอยางนี้ละ” 
  “ผูใหญเคยเลาใหฟงวา  ในวนัตรุษสารทเชนนี้  ยมบาลทานปลอยผีนรกใหมารับ
เครื่องสังเวยจากพวกญาติ ๆ คะ” 
  เสี่ยหงวนกลืนน้ําลายเอื๊อก 
  “นวลมั่นใจนกัหรือจะวา  เตี่ยกับอาแปะอยูเมืองนรก  เผ่ือแกอยูเมืองสวรรคละ” 
  คราวนี้แมเสือนวลลออหัวเราะชอบใจ  ทนัใดนั้นเองเสียงกลองสิงโต  เสียงลอโกะ 
และฉาบไดดังขึ้นสนั่นหวั่นไหว  สิงโตกวางตุงโผลออกมาจากมุมตึก  ดร.ดิเรกเปนคนเชิด  เจาแหว
เปนคนถือหาง  เจาคุณปจจนกึ ฯ ตีกลอง  พลตีลอโกะ  นายมั่นตีฉาบ  นกิรถือพานทองใสกระดาษ
แดงเดนินําหนาสิงโตตรงเขามาหาเสี่ยหงวน และนวลลออ 
  เจาคุณประสิทธิ์ ฯ  คุณหญิงวาด กับนันทา  ประภา และประไพพากันออกมาจาก
หองโถงอยางรอนรน  ตางหวัเราะชอบอกชอบใจไปตาม ๆ กัน  สวนอาเสี่ยไมไดตืน่เตนสนใจอะไร
นัก  รูลวงหนาแลววาสิงโตตวันี้จะมาหาเขา  พวกคนใชชายหญิงของบาน “พัชราภรณ” ยืนจับกลุม
หัวเราะคิกคักอยูขางตึก 
  สิงโตวิ่งปราดเขามาหาเสี่ยหงวน  แลวเตนใหดูซ่ึงดร.ดิเรกของเราเตนไดดีพอใช  
นิกรเดินขึน้บนัไดตึกตรงเขามาหยุดยืนเบือ้งหนาอาเสี่ยกับนวลลออ  เขากมศีรษะโคงคํานับอยาง
งดงาม  หยิบการดสีชมพูในพานทองหนึ่งฉบับ  ซ่ึงมีขอความเปนภาษาจีนสงใหกิมหงวน 
  อาเสี่ยมีความรูในการอานเขยีนภาษาจนีไดเปนอยางดี  เขาพิจารณาดูขอความใน
บัตรนั้นแลวถอนหายใจเฮือกใหญ 
  “ใครเปนคนเขียนวะ” 
  นายจอมทะเลนพยกัหนา 
  “กันเขียนเอง” 
  เสี่ยหงวนหวัเราะกาก 
  “รับรองวาไมมีคนจีนคนไหนอานออก  ฮะ  ฮะ  อานใหฟงหนอยเถอะวะกร” 
  นิกรดึงบัตรสีชมพูมาจากมอืเสี่ยหงวนแลวอานดัง ๆ 
  “ซินนียูอ่ี  ซินเนี้ยฮวดไช  โตถีโตถาน  อ๊ัวบองื๊น  โตหลงหนอ  อะนายโอย” 
  เสี่ยหงวนอดหวัเราะไมได 
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  “ออ – เขียนไวอยางนี”้ 
  “เปลา  กันอานสงเดช  คืออานไปตามเรื่อง  รูแลวก็จายเงินใหสิงโตตามธรรมเนียม
เถอะวะ  สิงโตวงนี้เก็บเงินบํารุง  คือนํารายไดทั้งหมดมอบใหโรงเรียนสอนคนใบ” 
  นวลลออมองดูสิงโตแลวหวัเราะ 
  “คุณตองการเงินจากเราเทาไรละคะ” 
  นิกรวา  “อยางนอยหมืน่บาทครับ  วันนี้เปนวันศีลวันทาน  อยาพยายามเปน
กระดูกขดัมันเลยนะครับ” 
  อาเสี่ยยิ้มใหนกิร  แลวแหงนหนามองขึ้นไปที่หนามุขชั้นบน 
  “โนน – กันเอาเงินใสผาแดงหมื่นบาท  เอาผักกาดแขวนไวดวยเพื่อใหสิงโตกิน  
บอกสิงโตตอคอปนขึ้นไปคาบเงินซี  สิงโตกวางตุงชัน้ดอียางนี้  เขาตองปนขึ้นไปคาบเอาใหได” 
  นิกรลงบันไดตรงเขามาหาสิงโต  นายจอมทะเลนชูมือขวาขึ้นเหนือศีรษะ  สิงโต
ดร.ดิเรกหยุดเตน  เสียงกลองเสียงฉาบ และเสียงลอโกะก็ยุติลงเชนเดียวกัน 
  ดร.ดิเรกถือหวัสิงโตไว  ทําทาเหมือนกับจะเปนลม 
  “โอย – เหนื่อยใจแทบขาดเชียวโวย  ไมไดออกเอกซเซอรไซสมานานแลว  เหนื่อย
เหลือเกิน” 
  นิกรวา  “อยาเพิ่งเหนื่อยหมอ  แหงนหนามองดูที่หนามขุนั่น  หอกระดาษแดงนั้น
มีเงินอยูหมื่นบาท  แข็งใจเชิดอีกสักครู  ตอคอกันเขาปนขึ้นไปเอาเงนิใหได” 
  นายแพทยหนุมแหงนหนาขึน้มองดู  แลวยิม้เล็กนอย 
  “ทําไมจะตองตอคอ  หาไมมาสอยก็ส้ินเรือ่ง” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ หัวเราะกาก 
  “ยังงั้นก็ไมใชสิงโตนะซีโวย  ฮะ  ฮะ” 
  คุณหญิงวาดรองตะโกนขึ้นดัง ๆ 
  “เอาหนอยพอดิเรก  แสดงสงิโตคาบแบงคใหพวกเราดูหนอยเถอะ  อาอยากดกูาร
แสดงผาดโผน” 
  นายแพทยหนุมสงหัวสิงโตใหนิกร 
  “แกเชิดเถอะวะ  ลําบากนักใหกันเปนคนถอืพานดีกวา  อายเรื่องผาดโผน  แกก็รู
แลววากันไมใครชํานาญ” 
  นิกรสงพานใหดร.ดิเรกแลวรับหัวสิงโตมาถือในทาทางทะมัดทะแมง  นายจอม
ทะเลนหนัมาทางคนถือหาง 
  “อายแหว  ขาจะปนขึ้นไปบนบาแก  คาบผกักาด และคาบแบงคตามแบบฉบับของ
สิงโตกวางตุง” 
  เจาแหวทําหนาชอบกล 
  “มันถึงเมื่อไรละครับ  อยางนอยตองตอสามคนถึงจะถึง  รับประทานหนามุขชั้น
บนมันไมเตีย้นะครับ” 
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  นิกรนิ่งคิด 
  “อือ – จริงโวย  ถายังงั้นตองตอสามคน”  แลวเขาก็หนัมาทางพอตาของเขา  “คุณ
พอครับ  คุณพอตัวใหญชวยตอคอใหทีเถอะครับ  ผมจะปนขึ้นไปคาบผักกาดและแบงค  คุณพออยู
ขางลาง  อายแหวอยูกลาง  ผมอยูขางบน  แลวก็ใหอายหงวนมันตกีลองแทนคุณพอ” 
  ทานเจาคุณอาปากหวอ 
  “คนทั้งสองคนขึ้นไปยนืบนบาพอ  พอจะทนไหวหรือ” 
  นายจอมทะเลนเหวี่ยงหัวสิงโตลงบนพื้นถนนดังโครม 
  “ถายังงั้นเลิก  อยาเลนกันเลยครับ” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ หัวเราะล่ัน 
  “หน็อยแน  ใจนอย” 
  นิกรคอนควับ 
  “ผมไมใชคนหัวลานนี่ครับ  จะไดใจนอย” 
  “อาว – เสือกมาแวงเอาขาเขา  เดี๋ยวก็เตะพลัก่ใหเทานั้นเอง” 
  นิกรเดินไปนั่งบนเกาอี้สนาม  พวกสิงโตตางวางเครื่องบรรเลงทรุดตัวนัง่ในสนาม
หญา  บางก็นั่งตามขั้นบันได  อาเสี่ยกิมหงวนกระซิบกระซาบกับเมียรักของเขา 
  “นวลจะ  ถาอยากจะดูสิงโตบรรดาศักดิ์วงนี้แสดงทาผาดโผน  ก็ไปเอาเหลาและ
กับแกลมมาเลีย้งสิงโตซีนวล” 
  หลอนวา  “เที่ยงแลวนี่คะเฮยี  เอาเหลา และของเซนเหลานี้เล้ียงกนัเสียเลย” 
  “เออ – จริงซีนะ”  แลวอาเสีย่ก็ฉุดแขนนวลลออใหลุกขึ้น  เขากลาวกับคณะพรรค
ของเขาดวยเสียงอันดัง  “เจี๊ยะโวย  พวกเรา  ไดเวลาเจี๊ยะแลวไมตองยกขึ้นไปบนตึกหร็อก  กินกนัที่
โตะสนามนี่แหละ” 
  ตอจากนั้น  ทานผูใหญ และคณะพรรคสี่สหายกพ็ากันเขาไปหอมลอมโตะตัวนัน้
ซ่ึงตั้งอยูริมสนาม  ใตรมเงาของตนไมใหญตนหนึ่ง  คนใชของคุณหญงิวาดรีบลําเลียงเกาอี้มาจาก
หองรับประทานอาหาร  คร้ันแลวการกินเหลือผีก็เร่ิมตนอยางครื้นเครง  สาวใชนําโซดาอันเยน็เฉียบ
บนตึกประมาณหนึ่งโหล 
  เจาแหวยืนแลบลิ้นเลียริมฝปากอยูขางเจานายของเขา  ประไพหันไปเหน็เขาก็
สงสาร  จัดแจงประสมวิสกีแ้ก ๆ หนึ่งแกวสงใหเจาแหว 
  “เอา – ดื่มเสียหนอยแหว  ประเดี๋ยวจะไดเลนสิงโตอีก” 
  เจาแหวสะอืน้ในอก  กระพุมมือไหวประไพอยางนอบนอม  แลวรับแกวน้ําสี
เหลืองมาถือไว 
  “รับประทานดืม่เหลาเปลา ๆ รับประทานมนับาดคอเหลือเกินครับ” 
  ประไพหวัเราะ  หยิบมีดตัดขาไกตอนตวัเบอเร่ิมออกมาหนึ่งขา  สงใหเจาแหว 
  “อายนี่คงจะแกบาดคอไดอยางดี” 
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  เจาแหวยกมือไหวอีกครั้งหนึ่ง  ยื่นมืออันสั่นเทารับขาไกตอนแลวเล่ียงไปนั่งขาง
กระถางปาลม 
  การกินเลี้ยงเหลือผีเปนไปอยางกันเอง  ถึงแมจะเปนเวลาเที่ยงหมูเมฆกบ็ดบังดวง
อาทิตยเสียหนาทึบ  ลมตะเพาพัดโชยเฉื่อยตลอดเวลา  เมือ่วิสกี้ตราขาวพรองไปสองขวด  คณะ
พรรคสี่สหายก็รูสึกมึนเมาไปตามกัน  หนาตาแดงก่ําไปตามกัน  เสียงที่พูดออแอเพราะล้ินไกส้ัน  
แมกระทั่งเจาคุณปจจนึก ฯ  เจาคุณประสทิธิ์ ฯ และคุณหญิงวาดก็ชักสงเสียงเอะอะดวยอํานาจ 
แอลกอฮอลล 
  นิกรลุกขึ้นยนื  ชูเปดยางทั้งตวัข้ึนเหนือศีรษะ 
  “พรรคพวกฟงทางนี้ ................ อา .......... เนื่องในเทศกาลตรุษจีน  ขาพเจาหวัง
อยางยิ่งวาพี่นองชาวไทยทั้งหลายคงจะตระหนกัดวีา  เราจะไดรับความเดือดรอนสามสี่วันเพราะ
ชาวจีนเขาปดราน  ทั้งนี้ก็เนือ่งจากคนไทยไมชอบการคาขายนั่นเอง  ขาพเจาขึ้นมาพดูไฮดปารควัน
นี้  ขาพเจาไมกลัวถูกฟนหนาหรือถูกแทง  พี่นองทั้งหลายจงฟง  นายนกิรจะกรดีเลือดบูชา
ประชาธิปไตย  แตมือช้ันขาพเจาจะไมกรีดหนาอก หรือกรีดแขน  ขาพเจาจะใชมีดโกนเลมนี้  เชอืด
คอขาพเจาใหขาดแลวขาพเจาจะโยนศีรษะของขาพเจาใหพี่นองไปเกบ็ไวเปนที่ระลึก  ขาพเจาจะ
เปนนักพูดไฮดปารคที่มีแตราง  แตไมมีศรีษะ  ทานทั้งหลายโปรดคอยด”ู 
  คุณหญิงวาดอกสั่นขวัญแขวน  เมื่อแลเหน็นายจอมทะเลนหลานชายของทานยก
มีดโกนอันคมกริบขึ้นจอลูกกระเดือกตัวเอง 
  “อายกร .......... บาหรือดีวะ  เก็บมีดโกนเสียเดีย๋วนี”้ 
  นิกรยืนสะลึมสะลือ  ยักคิ้วใหคุณหญิงวาดแลวพูดเสียงออแอตอไป 
  “นักพูดไฮดปารคที่ดี  ตองสามารถเชือดคอตัวเองใหขาดออกจากบา  การอดขาว 
หรือกรีดหนาอกกรีดแขนเปนเรื่องเล็ก  ไมมีความหมาย  เกงจริงมันตองผม  อา ........ สมัยกึ่ง
พุทธกาล  พี่นองอยาลืมเลือกผมเปนผูแทนนะครับ  โปรดจําไววา  ปลูกเรือนผิดคิดจนเรือนทลาย  
เลือกผูแทนผิดคิดจนผูแทนตาย” 
  ประไพยกตะเกียบอันหนึ่งขวางนิกรเต็มแรงแลวเอ็ดตะโรลั่น 
  “เก็บมีดโกนเสีย  แลวนั่งลง  ถาไมเชื่อประเดีย๋วจะมีเร่ือง” 
  ถึงแมจะมึนเมา  นิกรกย็ังกลวัเมียอยูนัน่เอง  เขากระทําตนเปนผัวที่อยูในโอวาท
ของเมีย  เก็บมดีโกนใสกระเปากางเกง  แลวทรุดตัวลงนั่งเหมือนกับเด็กวางาย 
  เสี่ยหงวนยกแกวน้ําสีเหลืองขึ้นดื่มรวดเดียวหมดแกว 
  “ไชโย  วันนี้เปนวันตรษุจีน  ขอใหพี่นองชาวจีนทั้งหลายจงทําการคาโดยไม
ขลุกขลัก และขอใหพี่นองชาวไทยชวยอุดหนุนโดยไมขดัของ  ทั้งนี้  กเ็พราะชาติจนีชาติไทยมิใช
อ่ืนไกลพี่นองกัน” 
  ดร.ดิเรกพูดเสริมขึ้นดวยล้ินไกคอนขางสั้น 
  “เห็นจะไมจริงโวย  อายเสี่ย  แขกกับไทยตางหากที่เปนพีน่องกัน  นกัมนุษยวิทยา
ไดพิสูจนแลววา  แขกกับไทยมีความสัมพนัธกันมาประมาณ 50 ศตวรรษแลว  ดังจะพิสูจนไดวา  
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ขณะนี้มีคนไทยนับจํานวนหมื่นตั้งถ่ินฐานอยูในอนิเดยี  ฮะฮา  ไทยกับแขกแยกกันไมไดจริง ๆ  ขืน
แยกกันเมื่อไร  แขกก็สูญทั้งตนทั้งดอกเมื่อนั้น  ไทยอยากแยกใจแทบขาด  แขกกไ็มยอมแยก” 
  เสียงหวัเราะอยางครื้นเครงดงัล่ัน  พล  พัชราภรณกลาวกบัคณะพรรคของเขา 
  “เลนสิงโตตอไปเถอะวะพวกเรา  อยาใหเสียช่ือเลย  อายหงวนเอาเงนิหมื่นบาท 
และผักกาดแขวนไวเราตองตอคอเอาใหได” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ เห็นพองดวยเพราะความเมา 
  “จริง  อายนองชายพูดถูก  เอะ – นองหรือหลานหวา  ออ – หลานโวยไมใชนอง  
เลนสิงโตโวยอายกร  พอจะอยูขางลาง และใหเจาพลยนืบนบาพอ  สวนแกถือหวัสิงโตปนขึ้นไปอยู
บนบาเจาพลอกีทีหนึ่ง  จัดคนบรรเลงเสียใหม  ใหอายหงวนตีกลอง  อายมั่นตีฉาบ  ดิเรกตีลอโกะ  
สวนอายแหวเปนคนถือหางสิงโตตามเคย  เอาโวย ......... เขาระเบียบวาระกันเสยีที  ลุกขึ้นซี 
อายกร” 
  นายจอมทะเลนนั่งคอตกนยันตาปรือ 
  “สิงโตกินเหลาเขาไปมาก  เมาเต็มแยแลวครับ” 
  พลเดินเขามาฉุดนิกรใหลุกขึ้น 
  “เมาก็ไมเปนไร  เราเลนกันในบานของเรา  อ้ือฮือโวย .......... เมาฉิบหายเลย  เหลา
ฝร่ังมันเมาสุขุมเสียดวย” 
  การแสดงสิงโตกวางตุงเริ่มตนอีกแลว  ทานเจาคุณประสิทธิ์ ฯ กับคุณหญิงวาด 
และสี่นางนั่งอยูที่โตะ  นกิรหยิบหวัสิงโตขึ้นมาถือ  แลวเรียกเสี่ยหงวนใหมาชวยตกีลอง 
  “เอาหนอย  ขอแรงตีหนอยพี่นอง  อยาลืมเลือกผมนะครบั  สมัยหนาเลือกผมรับใช
ทานจะไมผิดหวัง” 
  เสี่ยหงวนยกมอืเขกกบาลนิกรเบา ๆ 
  “แกการเมืองไปหนอย  ความจริงแกก็มเีงนิทองใชอยางเหลือเฟอ  อยาพยายาม
เกี่ยวของกับการเมือง  อา – ลงมือเชิดไดแลวอายกร” 
  นายจอมทะเลน  “เดี๋ยว ๆ ยังไมไดแปรญัตติ” 
  ดร.ดิเรกยกเทาเหวีย่งลูกแปกนนิกรดังปาบ 
  “นี่แน  หมั่นไสนัก  ไดเปนผูแทนเขาจริง ๆ ขี้ครานจะเขาไปนั่งยกมือเปนฝกถ่ัวใน
สภา ฯ  เอาโวยเลนสิงโตกันตอไป” 
  แลวเสี่ยหงวนก็ตีกลองสิงโตดังสนั่นล่ันบาน 
  “ตุงผาง.......ตุงผาง........ตะลุงตุงผาง  ตุงผาง.......ตุงผาง......ตุง ๆ .......... 
ตะลุงตุง .......... ตุง ๆ” 
  นิกรเชิดสิงโตอยางคลองแคลวราวกับนกัเชิดสิงโตอาชีพ  เจาคุณปจจนึก ฯ ทรุด
ตัวลงนั่งยอง ๆ แลวเรียกนายพัชราภรณ 
  “มานี่ซีโวยพล  แกปนขึ้นไปยืนบนบาเอาเถอะ  แลวใหอายกรพยายามเอาหัวสิงโต
ปนขึ้นไปยนืบนบาแกเทานี้กจ็ะคาบแบงคได” 
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  เสียงกลอง  เสียงลอโกะ  และฉาบดังครึกครื้นตลอดเวลา  พลยกมือไหวขอโทษเจา
คุณปจจนึก ฯ แลวขึ้นไปยืนเหยยีบบาทานเจาคุณ  นายพชัราภรณยนืโงนเงนเหมือนตนไมตองลม  
เจาคุณปจจนึก ฯ มานะกัดฟนรวบรวมกําลังลุกขึ้นดวยความลําบากยากเย็น  พลหวัเราะชอบใจแลว
กลาวกับเพื่อนเกลอของเขา 
  “ปนขึ้นมาซีโวยอายกร  แกขึ้นมากอนแลวใหอายแหวสงหัวสิงโตให” 
  การตอตัวซ่ึงผูตอไมใชนักกายกรรมเปนไปดวยความลําบาก และทุลักทุเลเต็มทน  
ณ บัดนี้  พลยนือยูบนบาเจาคุณปจจนึก ฯ และยนืโงนเงนแถมจะลมคะมําไปขางหนา  ทั้งนี้ก็เพราะ
เจาคุณปจจนึก ฯ เกือบแทบจะทนแบกน้ําหนักตัวของนายพัชราภรณไมไหว  นิกรสงหัวสิงโตใหเจา
แหวแลวใชความพยายามอยางสุดความสามารถปนขึ้นไปบนบาเจาคุณปจจนึก ฯ 
  คร้ันแลว  เจาคุณปจจนึก ฯ ก็เสียหลักลมลงกนกระแทกพื้นทําใหพลกบันิกรกมลง
มาดวย  4 นางกับเจาคุณประสิทธิ์ ฯ และคุณหญิงวาดตางหัวเราะงอหาย  นิกรดพุอตาของเขาดวย
เสียงอันดัง 
  “ปูโธ – คุณพอนี่ชางไมแข็งแรงเสียบางเลย  ผมบอกแลววาใหกินไขนกกระทาวัน
ละโหลก็ไมเชือ่” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ ยิ้มแหง ๆ 
  “ขาแกแลวโวย  แกกับอายพลรวมกันเขาสองคนน้ําหนกัไมต่ํากวา 120 กิโล  ไม
เอาละโวยอยาใหขาเลนดวยเลย” 
  นิกรหันไปทางอาเสี่ยกิมหงวนแลวฉุดแขนพลกับเจาคณุปจจนึก ฯ ลุกขึ้น  นาย
จอมทะเลนกลาวกับอาเสี่ยอยางเปนงานเปนการวา 
  “แกใหคุณพอตีกลองเถอะวะ  ชวยเปนคนลางทีเถอะ  แกคอยแข็งแรงหนอย” 
  อาเสี่ยทําหนาชอบกล 
  “มันจะดีร้ือ  กนัเสียเงินตั้งหมื่นบาทแลว  ถาสิงโตไมมีความสามารถก็อยาเอาเงินซี  
ความจริงเงินที่กันแขวนไวก็ไมสูงอะไรนกั” 
  นิกรผิวปากเบา ๆ แลวถอนหายใจหนัก ๆ เขาเปลี่ยนสายตาไปที่เจาแหวแลววา 
  “เอายังงี้ดีกวาวะ  อายแหว  แกไปเอาบนัไดไมไผมาใหทเีถอะ” 
  คุณหญิงวาดไมเห็นพองดวยก็ดุนิกรดวยเสียงอันดัง 
  “สิงโตตะหวกัตะบวยอะไรกนัวะใชบันไดไมไผ  สิงโตก็ตองใชวิธีตอคอซีโวย” 
  นิกรยิ้มแหง ๆ มองดูหนาเสีย่หงวนดวยสายตาแสดงการวิงวอน  แลวยกมือไหวอา
เสี่ยอยางนอบนอม 
  “ไหวละวะอายหงวน  แกชวยยืนเปนหลักสักประเดีย๋วเถอะนา  ไมหนกัหนา
อะไรหร็อก  ใหอายพลปนขึน้ไปยืนบนบาแก  และกันจะขึ้นไปยืนบนบาเจาพลอีกทีหนึ่ง” 
  อาเสี่ยส่ันศีรษะชา ๆ ดวยความอิดหนาระอาใจ 
  “เอาโวย  รูยังงีไ้มยักรนหาที่  เสียเงินแลวยังตองชวยแกอีก  สิงโตวงนี้ดูไมมี
ความสามารถเสียเลย” 
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  นิกรยิ้มแหง ๆ แลวพูดเสียงออย 
  “ก็มันสิงโตสมัครเลนนี่หวา” 
  กิมหงวนอดหวัเราะไมได  สงไมตีกลองทั้งสองอันใหเจาคุณปจจนึก ฯ แลวเขาก็
พูดกับทานเจาคุณอยางเปนงานเปนการ 
  “เอาละครับ  ลงมือตีกลองได” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ ถลกแขนเสือ้เชิ้ตขึ้นทั้งสองขางแลวกระหน่ํากลองทันที  เสียง
ฉาบ และเสียงลอโกะดังสนัน่หวัน่ไหว  เสี่ยหงวนทรุดตัวลงนั่งยอง ๆ แลวกลาวกบันายพัชราภรณ 
  “เอาซีโวย  แกขึ้นไปนั่งบนบากันกอน  แลวใหอายกรปนขึ้นไปนั่งบนบาแก  เมื่อ
นั่งเรียบรอยแลวกันจะลุกขึน้ยืน  แลวแกกับอายกรคอย ๆ ลุกขึ้น  อยางนี้มันถึงจะถกูเรื่อง  อายกร
ตองพยายามเอาหัวสิงโตขึ้นไปดวย  จะไดไมเสียเวลา” 
  สิงโตนิกรใชความพยายามเตม็ที่ที่จะกระชากแบงค และตนผักกาด  ซ่ึงเสี่ยหงวน
แขวนไวทีห่นามุขชั้นบน และถูกลมพัดแกวงไปมา  พลปนขึ้นไปนั่งยอง ๆ บนบาอาเสี่ย  นิกรรับ
หัวสิงโตมาจากเจาแหว  แหงนหนามองดหูอกระดาษแดง  แลวกลาวถามอาเสี่ยดวยเสียงหนกั ๆ 
  “เฮย ...... ในกระดาษแดงนะมีเงินหมื่นบาทจริง ๆ นะโวย  ไมใชเอาขีห้มาหอไว  
แลวหลอกใหกันปนขึ้นไปคาบ  เหม็นตายหา ..............” 
  อาเสี่ยหัวเราะลั่น 
  “ทําอยางนั้นไดหรือ  วนันี้เปนตรุษวนัสารท หรือเรียกวาเปนวันศีลวันธรรมของ
ชาวจีน  พวกจนีทั้งหลายจะตองทําบุญใหทานตามประเพณี  และการใหเงินสิงโต  ชาวจีนยอมถือวา
เปนกุศลผลบุญอันประเสริฐเพราะสิงโตเปนสัตวที่นําโชคดีมาใหเรา” 
  นิกรถอนหายใจหนัก ๆ ปลอบใจตนเองใหเขมแข็ง  พยายามปนปายขึน้ไปบนบา
พลจนได  แตก็ตองใชเวลารวมสิบนาที  เปนไปดวยความลําบากยากเย็นยิ่ง  เพราะหัวสิงโตมี
น้ําหนกัไมเบาจนเกนิไปนกั 
  คราวนี้เจาคณุประสิทธิ์ ฯ และคุณหญิงวาดตลอดจนทุก ๆ คน  ตางรูสึกวาเปนการ
แสดงที่นาหวาดเสียวพอดู  อาเสี่ยกิมหงวนรวบรวมกําลังคอย ๆ ลุกขึ้นยืน  ซ่ึงพลกับนิกรนั่งยอง ๆ 
อยู  และทําทาเหมือนกับจะโคนลงมาแตแลวในที่สุด  อาเสี่ยกิมหงวนกย็ืนถางขารับน้าํหนักเพื่อน
เกลอทั้งสองไว  พลกับนกิรยังคงนั่งนิ่งเฉยจนกระทั่งอาเสี่ยเอ็ดตะโรลั่น 
  “เฮย – จะเอายงัไงก็เอาซีโวย  หนักจะตายโหงอยูแลว” 
  นายพัชราภรณเมมปากแนน  ยกมือทั้งสองจับขอเทาของนิกรไว  แลวคอย ๆ ลุก
ขึ้นยืนดวยความระมัดระวังตวั  คราวนีน้ิกรแขงขาสั่นนั่งยอง ๆ อยูบนบาพล  แลวนายจอมทะเลนก็
มานะกดัฟนถือหัวสิงโตคอย ๆ ลุกขึ้นยืน 
  เสียงกลองเสียงลอโกะ และฉาบดังกึกกองไปทั่วบาน  สิงโตนิกรใชความพยายาม
คาบธนบัตร และผักกาดจนได  ทามกลางเสียงตบมือของสี่นาง และทานผูใหญทั้งสาม  แตพอคาบ
เงินไดเรียบรอย  ตัวสิงโตซึ่งใชคนตอกันถึงสามคนก็โงนเงน  ทําใหนิกรเสียหลักพลัดตกจากบาพล  
ลอยละล่ิวลงมายังพื้นดิน  นายพัชราภรณรีบกระโจนลงจากบากิมหงวน  นิกรนอนจุกแอด ๆ อยูบน
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ถนน  หัวสิงโตกระเดน็ไปทางหนึ่ง  เสียงกลองเสียงลอโกะ และเสียงฉาบยุติลงทันที  ดร.ดิเรกรีบ
วิ่งเขาไปหานกิร  ทรุดตัวลงนั่งแลวประคองนายจอมทะเลนขึ้น 
  “เปนยังไงบางโวยกร”  นายแพทยหนุมถามอยางเปนหวง 
  นิกรลืมตานิ่งเฉยแลวพดูเบา ๆ 
  “จุกโวย ........... จุกจนพูดอะไรไมออก” 
  ดร.ดิเรกพยักหนารับทราบ  ยกมือขวาเขกศีรษะนกิรคอนขางแรง 
  “ลุกขึ้นเถอะ  แกปลอดภยัแลว” 
  นิกรรีบลุกขึ้นเดินไปที่หวัสิงโต  หยิบหอกระดาษแดงออกมาจากปากสิงโต  แลว
คล่ีกระดาษออก  พอแลเหน็ธนบัตรใบละรอยปกเบอเร่ิมปรากฏอยูในหอนั้นนกิรก็ดใีจยิ้มออกมาได  
เขาชูธนบัตรปกนั้นอวดคณะพรรคของเขา 
  “หมื่นบาท  หวานแลวโวยพวกเรา  คืนนี้เทีย่วกันใหยนัปายทีเดยีว  พรุงนี้วันชวิอิด
จะเชารถบรรทุกสักคันหนึ่ง  นําสิงโตของเราไปเชิดตามบานพรรคพวกของเราซึ่งเปนจีน  ตอง
รวมมือกันนะโวย” 
  อาเสี่ยกิมหงวนสั่นศีรษะปฏเิสธ 
  “ไมเอากับแกหรอก  อยูดี ๆ ไมวาดี  ชวนไปขอทานเขา” 
  นายจอมทะเลนหัวเราะหึ ๆ 
  “ไมไดไปขอเงินเขาโวย  สิงโตของเราเปนสิงโตบรรดาศักดิ์  เราไปใหพรเขา
เทานั้น  และถาเขาจะใหเงินเรา  เราก็ไมเอา  แตถาเขาใหเหลาละกอเอา” 
  คราวนี้เสี่ยหงวนเห็นพองดวย 
  “เออ – ถายังงี้ละกอกันเลนดวย  ตามธรรมดาสิงโตนะมนัชอบเงิน  แตสิงโตของ
เราชอบเหลามากกวาเงิน” 
  คณะพรรค 4 สหายสนทนากันอยางครื้นเครง  และกําหนดกันไววาในวันพรุงนีจ้ะ
ออกแตเชา  นัง่รถบรรทุกไปเชิดสิงโตตามบานมิตรสหายของตน  ซ่ึงโดยมากเพื่อนสนิทของอาเสี่ย
นั้นก็ลวนแตเปนเพื่อนกับพล, นิกร และดร.ดิเรก  นอกจากนี้ยังรูจกัคุนเคยกับสี่นางตลอดจนทาน
ผูใหญทุกคน 
 
  วันชิวอิดซึ่งเปนวันถือของชาวจีน 
  วันนี้รานรวงตาง ๆ ของชาวจีนไดหยดุทําการคา  แตถาเปนหางรานใหญก็อาจจะ
หยุดสามสี่วนั  นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป  ตรุษจีนยอมมีความหมายสําหรับคนจีนทั้งหลาย  และมี
ความหมายแกคนไทยเชนเดยีวกัน  สวนตรุษไทย หรือตรุษสงกรานตนั้นเกือบจะไมมีความหมาย
อะไร 
  4 สหาย และทานเจาคุณปจจนึก ฯ กบัเจาแหวไดตื่นนอนแตเชา  ทุกคนรีบอาบน้ํา
แตงตัว  เตรียมพรอมที่จะไปเชิดสิงโต 
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  ในราว 7.30 น.  รถยนตบรรทุกขนาดเล็กคนัหนึ่งซึ่งนกิรไดใหเจาแหวไปตกลงจาง
ไวตั้งแตเยน็วานนี้ก็มาถึงบาน “พัชราภรณ”  พวกคนใชชวยกันลําเลียงหัวสิงโต และเครื่องบรรเลง
ซ่ึงมีกลองใหญหนึ่งใบ  ลอโกะกับฉาบขึน้ไปบนรถ  สิงโตบรรดาศักดิ์วงนี้มนีิกรเปนคนเชิด และ
เจาแหวถือหาง  เจาคุณปจจนึก ฯ เปนคนตีกลอง  ดร.ดิเรกตีลอโกะ  พลตีฉาบ  เสี่ยหงวนเปนคนถือ
พานใสนามบตัรสีชมพูซ่ึงพิมพคําอวยพรในบัตรนั้น 
  เมื่อหัวสิงโต และเครื่องบรรเลงถูกขนขึ้นรถเรียบรอยแลว  4 สหายกบัเจาคุณปจจ
นึก ฯ และเจาแหวก็นั่งรถแพกการดเกงออกไปจากบาน “พัชราภรณ” รถบรรทุกคันนั้นติดตามไป
ในระยะกระชัน้ชิด  คนรถคือเจามั่นคนใชเกาแกของบาน “พัชราภรณ” นั่งไปกับคนขบัรถเพียงคน
เดียวเทานัน้ 
  จุดหมายจุดแรกที่สิงโตบรรดาศักดิ์ตวันี้จะไปเชิดคือ  บานของเสี่ยเพ็ง  นักธุรกิจผู
ยิ่งใหญคนหนึง่  ผูเปนเพื่อนรักเพื่อนเกลอของเสี่ยหงวน และมีฐานะไมเลวกวาอาเสี่ยกิมหงวนของ
เราเทาไรนัก  ทั้งนี้ก็เพราะวาเสี่ยเพ็งเปนผูมีกิจการคามากมายหลายอยาง  มีทั้งโรงแรม, โรงเรียน 
และโรงรถ  ตลอดจนโรงรับจํานํา  ในวงนกัธุรกิจเมื่อเอยช่ือถึงชื่อเสี่ยเพ็งแลวใคร ๆ ก็ตองรูจัก
เชนเดยีวกับเสีย่หงวนของเรา 
  บานของเสี่ยเพ็งอยูในซอย ๆ หนึ่งทางบางกะปนัน่เอง  หางจากบาน “พัชราภรณ” 
ไมถึงหนึ่งกิโลเมตร  ดังนั้นชั่วเวลาเพียงครูเดียว  สิงโตบรรดาศักดิ์ก็ไดเดินทางมาถงึ  และฝาย
เจาของบานไดเตรียมการตอนรับไวแลว  เพราะอาเสี่ยไดโทรศัพทมาแจงใหทราบลวงหนาเมื่อตอน 
7.00 น.  เสี่ยหงวนไดโทรศัพทแจงไปใหเพื่อนฝูงของเขาหลายตอหลายคนทราบวา  เขาจะนําสิงโต
มาเชิดเพื่ออวยพรในวนัตรุษ  บรรดามิตรสหายของอาเสี่ยกิมหงวนไดทราบขาวทางโทรศัพทตางก็
ตื่นเตนยินดไีปตามกัน และพูดเปนเสยีงเดยีวกันวา ยินดตีอนรับสิงโตบรรดาศักดิ์คณะนี ้
  บานของเสี่ยเพ็งใหญโตกวางขวาง  ตัวตกึสองชั้นทันสมัยสวยงามกวาคฤหาสน 
อ่ืน ๆ ที่อยูใกลเคียง  ทาสีฟาเย็นตา  ส่ิงปลูกสรางภายในบานก็ลวนแตสวยงามทั้งนัน้ 
  แพ็กการดเกงแลนเขาไปในถนนซอยสายนั้น และรถบรรทุกคันนั้นก็คงแลน
ติดตามมาในระยะกระชัน้ชิด 
  เมื่อมาถึงบานของเสี่ยเพ็ง  เจาแหวกน็ํารถเลี้ยวเขาประตบูาน  ซ่ึงเจาของบานไดส่ัง
ใหคนใชของเขาเปดประตูใหญทั้งสองบานเตรียมตอนรับสิงโต  เมื่อรถยนตทั้งสองคันเขามาในเขต
บาน  คนใชของเสี่ยเพ็งก็รีบปดประตูใหญ  และใสกลอนเรียบรอย  ไมตองการใหคนอื่นบุกรุกเขา
มาดูสิงโต  เพราะเกรงวาจะเหยยีบตนไมดอกที่ปลูกไวมากมาย  ทําใหเกิดการเสียหายได 
  แพ็กการดเกงกับรถบรรทุกคันนั้นแลนมาหยุดหนาตวัตกั  4 สหายกับเจาคุณปจจ
นึก ฯ และเจาแหวตางพากนัลงจากรถ  ทุกคนหัวเราะกนัคิกคัก  แสดงความครึกครื้น 
  เสี่ยหงวนเดนิขึ้นไปบนตึกกอนคนอื่น  เขารองตะโกนเรยีกเสี่ยเพ็งเสียงล่ัน 
  “เล้ียงโวย ......... อายเลี้ยง  สิงโตมาแลวโวย” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ กลาวถามเสี่ยหงวนดวยความแปลกใจขณะที่ทานพาสามสหาย 
และเจาแหวขึน้มาบนตึก 
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  “เสี่ยเพ็งเขามช่ืีอสองชื่อหรือเจาหงวน” 
  อาเสี่ยหัวเราะเบา ๆ 
  “ช่ือเดียวเทานัน้แหละครับ  แตเตี่ยมนัชื่อเล้ียง  ผมเรียกเจาเพ็งวาเลี้ยงมาแตไหนแต
ไรแลวครับ  ตัง้แตคร้ังเปนนกัเรียนอัสสัมชญัดวยกันมา” 
  ชายชราชาวจนีคนหนึ่งไวหนวด และเคราขาวสวมกางเกงแพรจีนสีดํา และเสื้อ
กุยเฮงแพรสีนวลออนพาตัวเดินออกมาจากหองโถง  ชายชราผูนี้คือเจาสัวเล้ียงผูเปนบิดาของเสี่ยเพง็
นั่นเอง  อาเสี่ยกิมหงวนไมทนัแลเหน็ก็รองตะโกนเรยีกเพือ่นเกลอของเขาอีก 
  “เล้ียงโวย ....... เตี่ยมึงมาแลว” 
  เจาสัวเล้ียงทําหนาชอบกล  เหมือนกับมใีครบังคับใหทานเจาสัวกลืนน้าํมันละหุง  
ซ่ึงเปนหนาทีป่นยากที่สุด เจาสัวยกมือปองหนาผากจองมองดูหนากิมหงวน  แลวเขาก็หัวเราะเบา ๆ 
  “อ๊ัวอยูนีแ่ลวอาเสี่ยหงวนเรียกเสียล่ันบานเชียว” 
  อาเสี่ยหันไปมองดู  พอแลเหน็เจาสัวเล้ียง  เสี่ยหงวนก็เย็นวาบไปทั้งตวั  ทําทา
เหมือนกับจะเปนลม 
  “ตายหา ....... หลงตะโกนเสียงล่ันบาน  แฮะ ๆ สวัสดีครับเตี่ย  เมื่อกี้ผมโทรศัพท
มาถึงเจาเพ็ง  มันบอกผมวาเตี่ยกําลังจะออกจากบานไปเยี่ยมเพื่อนฝูง  ผมนึกวาเตีย่ไมอยู  เลยรอง
เรียกชื่อเตีย่เสยีล่ันบาน” 
  เจาสัวยิ้มแหง ๆ เขาพูดภาษาไทยอยางชดัเจนเหมือนกับคนไทย 
  “ล้ือนี่ไมรูจักโตเลยนะ  อ๊ัวตัง้ใจจะไปเยี่ยมเพื่อนฝูงเหมือนกัน  แตพอเจาตี๋มันบอก
วาล้ือจะพาสิงโตมาเชิดที่นี่  อ๊ัวก็เลยไมไป  เพราะจะตองดูสิงโตบรรดาศักดิ์วงนี้เสียกอน”  พูดจบ
ทานเจาสัวก็ยิม้ใหคณะพรรค 4 สหาย  “เชญิครับ  เชิญทุก ๆ คน” 
  พล, นิกร, กับดร.ดิเรก และเสี่ยหงวนกับเจาคุณปจจนึก ฯ ตางยกมือไหวเจาสัวกิม
เล้ียงผูเปนบิดา หรือเตี่ยของเสี่ยเพ็ง  อาเสี่ยกิมหงวนถือโอกาสแนะนําใหเจาสัวผูชราภาพรูจักกับ
คณะพรรคของเขาทีละคนเจาสัวเล้ียงผูนี้ไดวางมือจากการคาขายแลว  และปลูกบานอยูในซอยภาษี
เจริญ  ปลอยใหลูกชายของเขาดําเนินการคาขายแทนเขาตอไป  และนาน ๆ จึงจะมาที่บางกะปสัก
คร้ัง  โดยเฉพาะตรุษจนีจะตองมาที่นี่เสมอ  พักอยูในราวเจ็ดแปดวนัก็กลับไปอยูบานสวน  เพื่อ
ตองการความสงบสุข  ตามธรรมดาของผูใหญที่มีอายุมาก ๆ ยอมเบื่อหนายความเอกิเกริกหรูหราใน
นครหลวง 
  เจาสัวเล้ียงเปนคนทันสมัย และมีน้ําใจกวางขวางมาก  นอกจากนี้ยังสมาคมเกง  
ทานเจาสัวจึงโอภาปราศรัยกบั 4 สหาย และเจาคณุปจจนกึ ฯ เปนอยางดี 
  “ผมเคยไดยนิชื่อเสียงของพวกคุณมานานแลวละครับ”  เจาสัวเล้ียงพูดยิ้ม ๆ  “เจาตี๋
เลาใหผมฟงวามันเคยไปกินไปนอนที่บาน “พัชราภรณ” เสมอ  ผมยังไดวามันไมควรจะไปรบกวน
ผูใหญ  สําหรับทานเจาคุณผมรูสึกเปนเกยีรติเหลือเกินทีไ่ดรูจักกับเจาคุณในวันนี้  เจาตี๋เขาเลาใหผม
ฟงวาใตเทาเปนผูใหญที่มีใจเมตตากรุณามากทีเดียว  เขานับถือเหมือนกับญาติผูใหญของเขาคน
หนึ่ง” 
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  นิกรพูดเสริมขึน้ 
  “ครับ – ใจดีมากครับเตี่ย  แตเสียอยางเดียวใจนอย” 
  เจาสัวหวัเราะหึ ๆ 
  “ถูกแลว  คุณนิกร  เปนธรรมดาอยูเองที่ทานจะตองใจนอย” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ ทําตาเขียวกบันายจอมทะเลนแลวกระซิบกระซาบเบา ๆ 
  “เดี๋ยวถูกเตะเทานั้นเอง” 
  เสี่ยหงวนกลาวถามเจาสัวเล้ียงถึงเพื่อนเกลอของเขา 
  “อายเพ็งมันทาํอะไรครับเตี่ย” 
  “กําลังเตรียมอะไรตออะไรไวรับรองพวกลือ้นะซี  ออ – ออกมาแลว” 
  ทุกคนตางแลเห็นสุภาพบุรุษในวยักลางคนทาทางภูมิฐานคนหนึ่งเดินผานหนา
สุภาพสตรีในวัยเดียวกับเขา  แตยังสาว และสวยพริ้งออกมาจากหองโถงอยางรอนรน  เสี่ยหงวนแล
เห็นเขาก็ยกมอืช้ีหนา และเอ็ดตะโรลั่น 
  “อายเลี้ยง ......... ปลอยใหเพือ่นรอคอยอยูไดอายเวร” 
  เจาสัวเล้ียงทําคอยน  ยกมือช้ีหนาเสี่ยหงวนแลวฝนหัวเราะ 
  “ขอเสียทีเถอะนาอาหงวนเอย  อายการลอช่ือพอนะมันควรจะพนสมัยแลว  ล้ือมา
ที่นี่ทีไรล้ือเรียกชื่ออ๊ัวแทนชือ่อายตี๋ทุกที  พอล้ือกลับไปอั๊วก็ปวดหวัทกุครั้ง  บางทีล้ือดาอายตี๋  แต
ล้ือก็ออกชื่ออ๊ัวแทนอายตี๋  ยงังี้อ๊ัวก็แยซีโวย” 
  เสี่ยเพ็งกับสายสวาทภรรยายอดรักของเขาตางยกมือไหวเจาคุณปจจนึก ฯ และพล, 
นิกร กับดร.ดิเรก  ฝายที่ถูกไหวรีบรับไหวทันที  แลวสนทนากันอยางสนิทสนม  สายสวาทเมียรัก
ของเสี่ยเพ็งปราดเขามาหยดุยนืเผชิญหนาเจาคุณปจจนึก ฯ แลวเรียนถามทานอยางนอบนอม 
  “คุณอาขา  สายเรียนถามคณุอาหนอยเถอะคะ  พี่เพ็งไปนอนคางที่บานคุณอา 
บอย ๆ หรือคะ  หมูนีไ้มใครจะกลับมานอนบานหรอกคะ  ถามทีไรกบ็อกวาไปนอนบานคุณอา” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ ทําหนาชอบกล  ทานมองดูหนาเสีย่เพ็ง  พอสบตากัน  เสี่ยเพ็งก็
รีบขยิบตา  ทําใหเจาคณุปจจนึก ฯ รูสึกอึดอัดใจไมนอย 
  “เอ – เร่ืองนี้อาไมใครสนใจหรอกหลานสาว  เสี่ยเพ็งเขาไปที่บานเขากส็นุกสนาน
กับเจาสี่คนนี่  บางทีก็ไมไดพูดคุยกับอาเลย  อา – แตวา ........ ดูเหมือนไปนอนที่บานบอย ๆ 
เหมือนกนั” 
  สายสวาทหันไปทางพล  แลวกลาวถามทันที 
  “เปนความจรงิหรือคะคุณพล  ดิฉันอยากจะทราบวาพี่เพง็ไปนอนที่บาน “พัชรา
ภรณ” เสมอ ๆ ใชไหมคะ” 
  พลกลืนน้ําลายติด ๆ กันสามสี่คร้ัง 
  “เอายังงี้ดีกวาครับคุณสายสวาท  ผมเองกโ็กหกใครไมเปนเสียดวย  แตวันนีเ้ปน
วันชวิอิดเขาถอื  เขาหามไมใหทะเลาะววิาทเปนปากเสียงกัน  คุณก็ทราบแลวเมื่ออยากจะรู
รายละเอียด  วนัหลังคุณไปทีบ่านผมแลวถามพวกเมยี ๆ ของเราดูดีกวาครับ” 
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  “วา ........” เสี่ยเพ็งอุทาน  “ทําไมคุณพูดอยางนี้ละครับคุณพล” 
  เจาสัวเล้ียงเกรงวาลูกชาย และลูกสะใภของเขาจะเกิดปะทะคารมกันขึ้น  จึงได
กลาวหามทั้งสองฝายแลวกพ็ดูกับเจาคณุปจจนึก ฯ อยางนอบนอม 
  “กอนจะเลนสิงโต  ผมขอเชิญเจาคุณกับคณุ ๆ ทั้งหลายไปรับประทานอาหารเชา
กันเสียกอนเถอะครับ  ผมจะใหเขาจดัตั้งโตะอาหารเชาไวเสร็จเรียบรอยแลว  พอเจาตี๋เขาบอกผมวา  
กิมหงวนจะพาคณะสิงโตบรรดาศักดิ์มาเชดิที่นี่  และจะมาถึงที่นี่กอนแปดโมง  ผมก็ส่ังให
สายสวาทรีบเตรียมอาหารเชาตอนรับสิงโตทันที 
  เจาคุณปจจนึก ฯ กมศีรษะเล็กนอย 
  “ขอบคุณมากเจาสัว  พวกผมรับประทานกนัมาจากบานเรียบรอยแลวครับ” 
  “อาว”  นิกรเอด็ตะโรลั่น  “ทําไมไปบอกเตีย่อยางนัน้ละครับคุณพอ  คุณพอรูหรือ
เปลาวาถาคนจนีเขาเรียกเรากนิขาว และเราปฏิเสธ  เขายอมถือวาเรารังเกียจเขา” 
  เจาสัวพาซื่อยิม้ใหนกิร แลวพูดตามความจริง 
  “ไมเปนไรหรอกครับคุณนิกร  เมื่อคุณรับประทานมาเรียบรอยแลว  ผมก็จะไม
บังคับใหพวกคุณรับประทานอีก” 
  นิกรขมวดคิว้ยน 
  “โธ – เตี่ยก็ไมนาจะพดูอยางนี้กับผมเลย  ผมก็เทากับลูกชายของเตี่ยคนหนึ่ง  เตีย่
อุตสาหจัดตั้งโตะอาหารไวใหดวยความเมตตากรุณา  ผมปฏิเสธผมก็บาเทานั้น ของมนักินกนัแลว
กินอีกไดนี่ครับ  คุณพอผมนะแกแลวพูดอะไรเอาส่ําไมได  กอนจะออกมาจากบานพวกผมไดดื่ม
กาแฟคนละถวยไขดาวหมูแฮมอีกคนละจานเทานั้น  จะไปอิ่มอะไรกันครับเตี่ย” 
  เจาสัวเล้ียงหัวเราะล่ัน  พออกพอใจนกิรมากที่เปนกันเองกบัพวกเขาเชนนี้  เสี่ยเพ็ง
พูดเสริมขึ้นทนัที 
  “เอาเลยครับคุณนิกร  เชิญทกุคนเขาไปในหองรับประทานอาหารเถิดครับ  ผมจัด
ขาวมันไกไวตอนรับคุณอากบัพวกคณุ ไกตอนเนื้อเปนปยุตัวเบอเร่ิมเชยีวครับ  วิสกี้เตรียมไวตั้ง
หลายขวด  วันนี้วันชวิอิดฟาดเหลากันแตเชาถาจะดี  แลวประเดีย๋วผมจะไปเชดิสิงโตกับพวก 
คุณดวย” 
  นิกรยิ้มแปน 
  “ยินดีเชยีวครบัคุณเพ็ง  ในวาระปใหมของชาวจีน  ผมขอกลาวเปนภาษาจีนวา.... 
ซินนียูอ่ี  ซินเนี้ยฮวดใช” 
  เจาสัวเล้ียงมองดูนิกรอยางตืน่ ๆ แลวพูดพลางหัวเราะพลาง 
  “ขอบคุณมากคุณนิกรที่ใหพรเราเชนนี้  ผมเพิ่งรูเดี๋ยวนีเ้องวาคุณก็พูดภาษาจีนได” 
  นิกรยิ้มอาย ๆ 
  “ผมพูดเกงมานานแลวครับเตี่ย” 
  เจาสัวเล้ียงหันมามองดูนายแพทยหนุมซึ่งยนืสะลึมสะลือนิ่งเฉยไมไดพดูอะไรเลย  
แลวเจาสวัก็กลาววา 
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  “คุณหมอพูดภาษาจีนไดไหมครับ” 
  นายแพทยหนุมหัวเราะเบา ๆ 
  “ไดคําวาเจี๊ยะคําเดียวแหละครับเตี่ย” 
  เสี่ยหงวนพูดเสริมขึ้นทันที 
  “ผมซีครับเตี่ย  ผมพูดภาษาจนีไดดีเทา ๆ กบัเตี่ยเหมือนกนั” 
  เจาสัวเล้ียงพยกัหนา 
  “ล้ือไมตองบอกอั๊วก็รู  อา – เห็นล้ือทีไรอั๊วนึกถึงเตี่ยล้ือทกุที  ความจริงเจาสัวกิม
เบเปนคนดีมากทีเดียว  อ๊ัวยงันึกถึงเขาอยูเสมอ  เขามีชีวิตอยู  เราก็เคยไปมาหาสูกันปรึกษาหารือกนั
ในเรื่องการคา  เมื่อวานนี้ล้ือเซนไหววิญญาณเจาสัวกิมเบบางหรือเปลาละ” 
  “เซนซีครับเตี่ย  ผมจัดตั้งเครื่องสังเวยมากมายกายกอง และเขาใจเตีย่กบัอาแปะ
ของผมคงจะมากินเครื่องเซน  เพราะหลังจากจุดธูปเชิญดวงวิญญาณแลวปรากฎวา  ขนมและขาวมี
รอยแหวงไป” 
  นิกรชําเลืองหางตามองดูเสี่ยหงวนแลวก็อมยิ้ม  ตอจากนัน้เสี่ยเพ็งกับภรรยายอด
รักของเขาก็พา 4 สหาย กับเจาคุณปจจนึก ฯ เขาไปในหองโถง และตรงเขาไปในหองรับประทาน
อาหาร  สวนเจาแหวกับนายมั่นคงนั่งสนทนากันอยูหนาตึก  เจาสัวเล้ียงควักเงินออกมาจากกระเปา
กางเกง  แตะเอียเจาแหวกับเจามั่นคนละรอยบาทตามธรรมเนียมของชาวจีน  ทําใหเจาแหวกับเจา
มั่นดีอกดใีจอยางยิ่ง 
  เจาสัวกิมเลีย้งกับลูกชาย และลูกสะใภของเขาไดตอนรับคณะพรรค 4 สหายของ
เราเปนอยางดี และสนทนากนัอยางครื้นเครงภายในหองรับประทานอาหาร  เจาสัวเล้ียงไดเล้ียงขาว
มันไก และแกงจืดแกคณะพรรค 4 สหาย  ทุกคนดื่มเหลาตราขาวกันคนละหลายแกว  4 สหายได
ผลัดเปลี่ยนกนัใหพรเจาสัวเล้ียงตลอดเวลา  ทานเจาสัวส่ังใหคนของเขานําผลไม และขนมมาเลี้ยง
ตอนรับ  ทําให 4 สหาย และทานเจาคณุปจจนึก ฯ รูสึกซาบซึ้งในไมตรีจิตของเจาสัวเล้ียงเปน 
อยางยิ่ง 
  เมื่อการรับประทานอาหารเชาผานพนไป  ทุกคนก็เร่ิมมนึเมา และอิ่มจนอึดอัด  
นิกรนั่งแผหลาอยูบนโซฟาแบบจีน  ซ่ึงมขีนาดกวางใหญมาก  เขาอิ่มจนไมอยากจะพูดกับใคร  และ
รูสึกมึนเมาจนเกือบจะหมดสติ  ถึงกับคอขยอนบอย ๆ เหมือนกับจะอาเจียนออกมา  แตก็พยายาม
สะกดกลั้นไว  เพราะเสียดายไกตอนนัน่เอง 
  เจาคุณปจจนึก ฯ กลาวกับนายจอมทะเลนดวยเสยีงอันดัง 
  “เฮย – วาไงโวยกร  พวกเราไดกินอิ่มหนําสาํราญกันแลว  ลงมือเชิดสิงโตไดหรือ
ยังละ” 
  นิกรยิ้มใหพอตาของเขา 
  “สิงโตเมาเสียแลวละครับคณุพอ  เพยีงแตลุกขึ้นยืนผมกค็งหกลม  เห็นจะเชิดไม
ไหวแน” 
  สายสวาทหวัเราะคิ้ก 
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  “เมาก็นอนเสยีเถอะคะคุณนกิร  ออกไปนอนพักผอนบนโซฟาในหองโถงไมดี
หรือคะ  ประเดี๋ยวดิฉันจะใหเด็กเอาผาขนหนูเล็ก ๆ ชุบน้ําแข็ง และโอดิโคโลญจนมาให” 
  นิกรโบกมือ และยกมือไหวสายสวาท 
  “อยาวุนวายกบัผมเลยครับ  และอยาชวนผมพูดอะไรเลย  ผมเสียดายไกตอน
เหลือเกิน  มนักําลังจะถูกขยอนออกมาแลว” 
  “เฮย”  พลเอ็ดตะโร  “พูดบาอะไรวะ  คล่ืนไสเต็มทนเดีย๋วก็จะพลอยอวกไปตาม
กัน”  แลวเขาก็หันมาทางนายแพทยหนุม  “บนพึมพําอะไรวะหมอ” 
  ดร.ดิเรกใบหนาแดงก่ําเหมอืนลูกตําลึงดวยอํานาจแอลกอฮอลล 
  “มายกอด ........ ดื่มเหลาเชา ๆ อยางนี้เมาเหลือเกิน  ฝร่ังเปนเมาเต็มทนแลว” 
  พลอดหัวเราะไมได 
  “อยาวาแตฝร่ังเลย  ไทยก็แยเหมือนกนั  ออกไปเลนสิงโตเถอะโวยพวกเรา  เราได
ตั้งใจกนัไวแลววาเราจะมาเชดิสิงโตอวยพรใหเตีย่ และคณุเพ็ง  เดี๋ยวนี้เรากินอิ่มหนําสําราญกันแลว  
อยามัวชักชาอยูเลย  จะตองไปเลนที่บานอืน่อีกหลายบาน  อายกรมันเชิดไมไหวคุณอาเชิดแทนก็
แลวกัน” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ ยิ้มแปน 
  “ตกลง – อายหลานชาย  อาก็เปนนกัเชิดสงิโตเกาเหมือนกัน  แตถาใหอาเชิด  ตอง
ใหอายหงวนถือหางจึงจะเหมาะสมกัน” 
  อาเสี่ยหัวเราะกาก 
  “เอาครับ  ผมถือหางใหกไ็ด  คุณอาเชิดใหดีก็แลวกัน  ใหอายพลตีกลอง  ดิเรกตีลอ
โกะ  อายแหวตีฉาบ แลวก็ ...... อายกรมันเมามาก  ใหมนัเปนคนถือบัตรอวยพร” 
  นิกรเผนพรวดลุกขึ้นยืน  รองตะโกนขึ้นดวยฤทธิ์เมา 
  “โอ.เค ออกไปขางนอกโวยพวกเรา  เลนสิงโตอวยพรใหเตี่ยหนอย”  พูดจบเขาก็
เดินตาปรือตรงเขามายกมือตบบาสายสวาทเมียรักของเสี่ยเพ็ง  “ไพจาวันนี้วันชวิอิด  ขอใหผัวเมา
เต็มคราบหนอยนะ” 
  เสี่ยเพ็งนยันตาเหลือก  เจาคณุปจจนึก ฯ เอ็ดตะโรลั่น 
  “ไมใชประไพโวย  มองดูเสยีใหดี  ประเดีย๋วจะถูกปดประตูตีแมว” 
  นิกรลืมตาโพลง  คอย ๆ กมหนาลงมองดหูนาสายสวาท  แลวก็ทําหนาเบ  รีบยก
มือไหวเสีย่เพง็ทันที 
  “ทันโทษ ......... อ๊ึก ....... ผมนึกวาเมียผม  แฮะ  แฮะ  ถาอยางไรละกอเพียงเตะสั่ง
สอนทีสองทีเทานั้นนะครับ  อยาใหถึงกับตองหยอดน้ําขาวตมเลย” 
  คร้ันแลว  ทุกคนก็ลุกขึ้นพากันเดนิออกไปจากหองรับประทานอาหาร  เสี่ยเพ็งกับ
ภรรยาเดนิร้ังทาย  เสี่ยเพ็งกระซิบบอกเมียรักของเขาวา 
  “ระวังตวัหนอยสาย  คุณนิกรแกเมามาก  เดี๋ยวแกจะตะครุบเอาขาดทุนเปลา ๆ” 
  สายสวาทคอนเขา 
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  “อุย ......... พูดบาอะไรก็ไมรู  คุณนิกรแกจะมาตะครุบอะไร” 
  “ปูโธ ..... เธอนะเกะกะออกอยางนี้  เตือนไวกอน  เดีย๋วจะหาวาไมบอก” 
  คณะพรรคสี่สหายพากันลงบันไดหนาตึกเดินมาที่รถบรรทุกคันนั้น  เจาคุณปจจ
นึก ฯ ส่ังใหเจาแหวกับเจามัน่ชวยกันนําหวัสิงโต และเครื่องอุปกรณในการเลนสิงโตลงมาจากรถ  
คนขับซึ่งเปนเด็กหนุมรีบชวยเหลืออยางแข็งแรง 
  ทานเจาคุณยกหัวสิงโตขึ้นแลวหัวเราะชอบใจ 
  “วะ  หนักเหมอืนกันโวย  อายกรนี่ไมใชช่ัว  สามารถทําหัวสิงโตไดแนบเนียน” 
  นิกรอมยิ้มแบบสะลึมสะลือ 
  “พูดแลวจะวาคุยครับ  หัวลานจําลองผมก็ทําได  วาง ๆ ผมจะทําใหคุณพอใสเลน
สักอัน” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ ทําปากจู  แลวเอ็ดตะโรลัน่ 
  “ไมตองทําโวย  ของขามีอยูแลวตามธรรมชาติ  โธ – เดี๋ยวก็โดนเตะเทานั้นเอง  แก
เมาจริง ๆ หรือวาแกลงทําวะ” 
  นิกรทําปากแบะ  พูดเสยีงออแอ 
  “เมาจริง ๆ ครับ  ถาผมไมเมาผมจะกลาพูดลวงเกินคณุพอหรือ  อยาถือคนบา  อยา
วาคนเมาเลยครับคุณพอ” 
  เสี่ยหงวนปราดเขามาจับหางสิงโต 
  “เตรียมตัวโวย  พวกเรา  เรายงัจะตองไปแสดงสิงโตอีกหลายบาน  อา – หมออยู
ไหนละ  ออ – อยูนี่เอง  อายแหวเตรยีมตัว” 
  คร้ันแลว  พล  พัชราภรณก็กระหน่ํากลองเสียงสนั่น  นายแพทยหนุมกบัเจาแหวตี
ลอโกะและฉาบเขาจังหวะกลอง  ทานเจาคุณปจจนึก ฯ เชิดสิงโตอยางนาดู  เสี่ยหงวนทําหนาที่คน
ถือหางไดดีพอใช 
  นิกรถือบัตรอวยพรเดินโซซัดโซเซขึ้นไปบนตึก  เจาสวัเล้ียงกับเสี่ยเพ็ง และ
สายสวาทยืนจบักลุมกันที่ประตูหองโถง และหัวเราะลั่น  พวกคนใชชายหญิงในราว 10 คนยืนดูอยู
ขางตึกอยางสนุกสนาน  คนขับรถบรรทุกสิงโตหัวเราะงอไปงอมา  ถึงกับทรุดตัวนั่งเอามือกุมทอง
และยอมรับวา  ในชีวิตของเขา  เขาไมเคยหัวเราะมากมายเหมือนครั้งนีเ้ลย  ที่หวัเราะก็เพราะสิงโต
พุงพลุย และหวัลาน 
  นิกรกมศีรษะโคงคํานับเจาสัวเล้ียง  แลวยืน่บัตรอวยพรใหพรอมกับกลาววา 
  “โตถีโตถานนอ  เจาสัว  วนันี้วันศีลวันทาน” 
  เจาสัวเล้ียงหัวเราะจนน้ําลายไหล 
  “โอย ......... ผมจะทําอยางไรดีครับคุณนิกร  ผมจะใหเงนิพวกคุณก็เปนการดูถูก  
บอกผมซิวา  สิงโตตัวนี้ชอบอะไร” 
  นิกรหันไปมองดูพอตาของเขา  แลวกลาวกับเจาสัวเล้ียง 
  “สิงโตชอบเหลาครับ” 
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  “ยังงั้นหรือ”  เจาสัวพูดพลางหัวเราะพลาง  “รอประเดี๋ยวนะครับ  ผมจะเขาไปเอา
เหลามาให” 
  เจาสัวเล้ียงเดนิเขาไปในหองโถง  สักครูก็ถือตราขาวสองขวดเดนิยิ้มออกมา  แลว
สงขวดเหลาใหนิกร  พลแลเห็นเชนนั้น  กต็ีกลองคํานับสามหน  ซ่ึงสิงโตก็ไดคํานับอยางงดงาม
สามครั้งตามเสียงกลอง 
  นิกรชูขวดวิสกี้ตราขาวอวดพรรคพวกของเขา 
  “เฮ – สองขวดแลวโวยพวกเรา” 
  เสียงหวัเราะดงัขึ้นอยางครื้นเครง  นายจอมทะเลนเดนิเขมาสงขวดวิสกีใ้หเจาแหว 
และสั่งใหนําไปเก็บไวในรถเกง  อาเสี่ยกิมหงวนหวัเราะชอบอกชอบใจ  กระโดดโลดเตนตบมือเปา
ปาก  เขามองดูทานเจาคณุปจจนึก ฯ ซ่ึงนั่งหอบอยูบนเกาอี้ริมสนาม  แลวอาเสี่ยก็พดูพลางหัวเราะ
พลาง 
  “เปนยังไงครบั  เหนื่อยไหมครับคุณอา” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ หนาซีดเหมอืนแผนกระดาษ  เม็ดเหงื่อปรากฏทั่วใบหนา และ
ศีรษะของทาน  ทานหายใจถีเ่ร็วจนพุงกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลง  แลวพูดเสียงขาดเปนหวง ๆ 
  “ใจจะขาดอยูแลวโวย  ทีแรกคิดวามนัคงไมเหนื่อยเทาใดนัก  แตพอเชดิเขาจริง ๆ 
มันเหนื่อยจนบอกไมถูก  โอย .............” 
  เจาสัวเล้ียงกลั้นหัวเราะแทบแย  เขากลาวกบัลูกชายคนเดยีวของเขาวา 
  “เจาตี๋  เอ็งชวยลงไปประคองทานเจาคุณใหขึ้นมาพักผอนในหองโถงดีกวา  เปด
พัดลมใหทานสักครูก็คงจะหายเหนื่อย” 
  เสี่ยตี๋หรือเสี่ยเพ็งรีบลงบันไดเดินเขามาหาเจาคุณปจจนึก ฯ 
  “คุณอาครับ  ขึ้นไปนั่งพกัผอนในหองโถงเถอะครับ  ดื่มน้ําอัดลมสักแกว  และได
พัดลมเย็น ๆ กค็งจะหายเหนือ่ย” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ ยิ้มแหง ๆ ฉุดมือเสี่ยเพ็งใหนั่งลงบนมายาว แลวตบหลังเสี่ย 
เพ็งเบา ๆ 
  “ไมเปนไรหลานชาย  อานั่งพักผอนสักประเดีย๋วก็คงหายเหนื่อย  โอโฮ ...... มัน
เหนื่อยอยางบอกไมถูกทีเดยีว  คนแกนี่เหน็จะเหมือนกนัทั้งนั้น  แมวาจิตใจจะเขมแข็งสักเพียงใด  
แตสังขารมันกไ็มอํานายให  เมื่ออายังหนุม ๆ อยูนะพับผาเถอะ ......... อาเปนนักกีฬาทีข่ึ้นชื่อลือ
นามคนหนึ่ง  ถึงแมมันจะเหน็ดเหนื่อย  ไดพักสักครูมันกห็าย  ไมถึงกับออนเพลียละเหี่ยใจอยางนี้  
นี่มันทําทาเหมือนกับจะขาดใจตายยังงัน้แหละ” 
  เสียงเสี่ยหงวนตะโกนบอกเจาแหว และเจามั่น 
  “เฮย – ขนสิ่งโต และฆองกลองขึ้นไปบนรถโวย  เราจะไปเชิดที่อ่ืน ๆ ตอไปอีก
หลายแหง” 
  เจาแหวกับเจามั่น และคนขบัรถบรรทุกคันนั้นตางชวยกันแบกหามหวัสิงโต และ
เครื่องบรรเลงขึ้นไปบนรถบรรทุก  เจาสัวเล้ียงพาสายสวาทเดินลงบันไดมา และเขามารวมกลุมกับ
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คณะพรรค 4 สหาย  เจาคณุปจจนึก ฯ ลุกขึ้นยืนเดินโซเซไปที่รถแพ็กการดเกง  เปดประตูกาวขึน้ไป
นั่งตอนหลังรถ  เอนศีรษะหนุนเบาะรถในทาทางออนระโหยโรยแรง  4 สหายมองดอูยางขบขัน  
นิกรกลาวสัพยอกพอตาของเขาดวยเสียงอันดัง 
  “เชิดสิงโตไมถึงหานาทีทําทาจะกลับบานเกาเสียแลว  แลวยังจะคยุวาจะมีเมยี 
เด็ก ๆ กันคดิวาอยางชาภายในปนี้  คุณพอคงจะตายแนนอน  เพราะรูสึกวาทานแกไปมาก” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ โผลหนาออกมาจากรถแลวรองตะโกนดานิกร 
  “มึงนะซีตาย” 
  เสียงหวัเราะดงัขึ้นอยางครื้นเครง  แลวอาเสี่ยกิมหงวนกก็ลาวกับเจาสัวเล้ียงอยาง
นอบนอม 
  “เตี่ยครับ  พวกเราจะตองลาเตี่ยละครับ  ผมขอบคุณเตี่ย และคุณสายสวาทมาก
เทาที่ไดกรุณารับรองพวกเราเปนอยางดเีชนนี”้ 
  เจาสัวยิ้มเล็กนอย 
  “แลววาง ๆ มาคุยกันบางนะอาหงวน  หมูนี้ไมใครจะไดพบกันเลย” 
  อาเสี่ยรับคําแลวหันมายกมอืตบบาเสี่ยเพง็คอนขางแรง 
  “กูไปละโวยอายเลี้ยง” 
  เจาสัวกิมเลีย้งสะดุงเฮือก 
  “เอาอีกแลว  อ๊ัวบอกลื้อตั้งหลายหนวาอายตี๋มันชื่อเพ็ง หรือเพง ไมใชช่ือเล้ียง” 
  คณะพรรค 4 สหายกลั้นหัวเราะไปตามกัน  ทุกคนตางร่ําลาเจาสัวกิมเลีย้งกับเสี่ย
เพ็ง และสายสวาท  แลวก็พากันไปขึ้นรถ  ตอจากนั้นสิงโตบรรดาศักดิก์็ออกเดนิทางไปจากบาน
เจาสัวกิมเลีย้งโดยพาหนะรถยนต 
   
  ในชั่วโมงเดียวกันนั้นเอง  คณะสิงโตบรรดาศักดิ์กไ็ดพากันเดนิทางมาถึงคฤหาสน
ใหญหลังหนึ่งที่ถนนสาธรเหนือ  ซ่ึงเจาของคฤหาสนนี้เปนเพื่อนเกลอกับอาเสี่ยกิมหงวน และรูจัก
คุนเคยกับคณะพรรค 4 สหายมานานแลว  แตไมไดสนิทสนมกับ 4 สหายจนเกินควร 
  เจาของคฤหาสนนี้เปนลูกจนีชื่อคลาย ๆ กับกิมหงวน คือช่ือกิมทอง  เปนนักธุรกิจ
ที่มีช่ือเสียงคนหนึ่ง  มีเรือทะเลถึงสี่ลํา  นับวารํ่ารวยมาก  แพ็กการดเกงแลนนําหนาพารถบรรทุก
สิงโตเขามาในบานใหญหลังนั้น  พวกคนใชชายหญิงของนายกิมทองแลเห็นเขากแ็หกันออกมาดู  
ยืนจับกลุมที่ขาหนาตึกสลอนไปหมด 
  พอรถทั้งสองคันหยดุเรียบรอย  สุภาพบุรุษในวัยกลางคน  อายุรุนราวคราว
เดียวกับเสีย่หงวนกพ็าสุภาพสตรีในวยัเดยีวกับเขารูปรางอวนเตีย้ขาวผองออกมาจากหองโถงอยาง
รอนรน  ทั้งสองคืออาเสี่ยกมิทองกับนงนชุภรรยายอดรักของเขานั่นเอง 
  4 สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ และเจาแหวตางพากันกาวลงจากรถแพ็กการดเกง  ซ่ึง
ในเวลาเดียวกนันั้นเจามั่นกบัคนขับรถบรรทุกไดชวยกนัลําเลียงหวัสิงโตลงจากรถ 
  เสี่ยหงวนโบกมือใหเพื่อนเกลอของเขา  แลวกลาวทักทายดวยเสียงอันดัง 
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  “เฮ  สวัสดีโวยอายใช” 
  นายกิมทองทําคอยน และกลืนน้ําลายเอื๊อก 
  “อายหงวน ........ วันนีว้ันชวิอิด  อยาลอช่ือพอเลยวะ  เตีย่กันแกก็ตายไปหลายป
แลวและไมเคยทําอะไรใหแกเดือดรอนใจเลย” 
  เสี่ยกิมทองพานงนุชลงบันไดตึกเขามาหาคณะพรรค 4 สหายกับเจาคณุปจจนึก ฯ 
ตางฝายตางยกมือไหวซ่ึงกนัและกัน และทกัทายกนัเปนอยางดี  เสี่ยกิมทองกับนงนุชไดแสดงกิริยา
เคารพนบนอบเจาคุณปจจนกึ ฯ มาก 
  “คุณอาสบายดหีรือครับ” 
  ทานเจาคุณยิ้มแปน 
  “ก็ไมเจ็บไมไขอะไรหลานชาย  เธอทั้งสองสบายดีหรือ” 
  “ขอบคุณครับ  ผมกับนงนุชสบายดีเสมอ  วาจะไปกราบเทาเยี่ยมคณุอาสักวันกไ็ม
ใครมีเวลาวาง” 
  อาเสี่ยพูดโพลงขึ้นทันท ี
  “จะวางอะไรละ  แกสองคนผัวเมียตดิไพเผไปตามกัน” 
  “อุยตาย”  นงนุชอุทานดัง ๆ  “เฮียหงวนละก็หาเรื่องจริง ๆ เฮียทองเขาไปเลนคน
เดียวตางหาก  นองไมเคยไปเลนเผกับเขาสักที” 
  เสี่ยหงวนยกมอืช้ีหนานงนุชอยางสนิทสนม 
  “อยาหนอยเลยนา  นวลลออเคยเลาใหผมฟงวา  คุณเสยีเผคืนหนึ่งตั้งหมืน่กวา
บาท” 
  นงนุชหวัเราะคิ๊ก 
  “ดีแลว  นองจะตองไปตอวาพี่นวลใหได”  แลวนงนุชก็พดูกับพลอยางนอบนอม  
“พวกคณุสบายดีกนัหรือคะ  เราไมไดพบกนันานทีเดียว” 
  พลกมศีรษะเลก็นอย  พยายามสํารวมกิริยามารยาท  เพราะเขากําลังมึนเมา 
  “สบายดีครับ” 
  “แลวคุณอาทั้งสองละคะ  ทานเปนอยางไรบาง” 
  นิกรตอบแทนนายพัชราภรณ 
  “คุณอาผูชายสบายดีครับ  สวนคุณอาหญิงของผมถาวันไหนไมไดดาใคร  วันนัน้ก็
ไมสบาย  นิสัยเสียมานานแลวครับ  พอเขาสูวัยชราก็เปนโรคขี้บน และชอบดาคน  อยางผมยังงี้
เรียบรอยเหมือนกับผาพับไว  แตยังไมวายถูกดา  คุณอาหาเรื่องดาจนได” 
  นงนุชยิ้มออนหวาน 
  “เชิญขึ้นไปคุยกันในหองรับแขกเถอะคะ  เชิญสิคะ  เชิญทุก ๆ คน  ดิฉนักับเฮยี
ตื่นเตนดใีจอยางที่สุด  เมื่อไดทราบทางโทรศัพทวาเฮยีหงวนจะพาสิงโตบรรดาศักดิ์มาเชิดที่นี่  
ทราบรายชื่อคณะสิงโตแลวขําเหลือเกินคะ  ตะละคนลวนแตเปนเศรษฐีมีเงินลาน” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ กระแอมเบา ๆ 
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  “หลานสาว  เรียกวาสิบแสนดีกวา  อานะไมอยากใหใครพูดพาดพิงถึงกบาลของอา
เลย  จะดวยเจตนาหรือไมกต็าม” 
  นงนุชใจหาย  ใบหนาทีย่ิ้มแยมเปลี่ยนเปนเครงขรึม  หลอนรีบยกมือไหวทานเจา
คุณปจจนึก ฯ และทาทีของหลอนแสดงความเสียใจไมนอย 
  “กรุณายกโทษใหนุชสักครั้งเถอะนะคะคณุอา  นุชไมไดมเีจตนาเลยคะ” 
  เสี่ยหงวนกลาวกับนงนุชดวยเสียงหวัเราะ 
  “ทีหนาทีหลังถาคุณจะพดูอะไรตอหนาคณุอาละก็ตองคิดเสียกอนนะคุณนงนุช  
คําวาล่ืน, ไถล, เล่ียน, เตียนโลง, ขุนชาง, นกตะกรุม .............”  
  อาเสี่ยพูดยังไมทันจบ  เจาคณุปจจนึก ฯ กย็กเทาเตะกนเสี่ยหงวนเต็มรักเสียง 
ดังสนั่น 
  “นี่แนะ  ไมตองบรรยาย  แกนี่จะเคราะหรายเสียแลว  วนันี้เปนวนัชิวอิดนะโวย  
ถาฉันดาแก  แกจะซวยไปตลอดป” 
  อาเสี่ยหัวเราะกาก 
  “ผมไมถือหรอกครับคุณอา  ผมเปนคนไทยตั้งเกาสิบเปอรเซ็นต  คุณอาอยากดาผม
ก็เอาซีครับ” 
  อาเสี่ยกิมทองกลาวกับคณะพรรค 4 สหาย 
  “ขึ้นไปคุยกนัในหองรับแยกเถอะครับ ผมเตรียมเหลา และอาหารไวพรอมแลว  
เชิญซีครับคุณหมอ  เชิญทุก ๆ คน” 
  นายแพทยหนุมยื่นมือใหนายกิมทองจับ 
  “ขอบคุณมากคุณกิมทอง  พวกผมรับประทานกันมาจากบานเจาสัวเล้ียงเรียบรอย
แลว  ลอขาวมนัไกเขาไปอิ่มเต็มทน” 
  “บะแลว ...........”  นิกรเอ็ดตะโรลั่น  “ไงไปบอกเขาอยางนี้ละโวย  เมือ่คุณกิม 
ทองกับคุณนงนุชแสดงน้ําใจอันกวางขวางเตรียมเหลา และอาหารไวรับรองพวกเรา  กไ็มใชเร่ืองที่
เราจะปฏิเสธเลย  เสียมารยาทแท ๆ” 
  อาเสี่ยกิมทองสนับสนุนคําพูดของนิกร 
  “อยาใหผมกับนงนุชเสียความตั้งใจเลยครบั  อยางนอยกต็องรับประทานกันคนละ
คําสองคํา  ผมจัดอาหารไวตัง้มากมายกายกอง  รับประทานคนละคํา  ผมก็ยังชื่นใจ” 
  นิกรพูดเสริมขึน้ 
  “เอาละครับ  เพื่อเห็นแกคณุ  คนอื่น ๆ คงจะรับประทานกันคนละคําเดยีว  แตผม
จะรับประทานสักรอยคํา  วนันี้เปนวันตรษุจีน  ผมขออวยพรใหคณุ และภรรยาจงมคีวามสุขความ
เจริญตลอดป และขอใหทํามาคาขึ้น  เงินทองไหลมาเปนถัง ๆ มั่งมีศรีสุขกวาปที่แลว” 
  กิมทองก็เหมือนกับชาวจีนทัง้หลาย  เมื่อไดรับคําพรจากใครในวนัตรุษก็ตอง
ปลาบปลื้มใจเปนธรรมดา  เขายกมือไหวนิกรอยางนอบนอม  ใบหนาของเขาแดงระเรื่อ 
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  “ขอบคุณเหลอืเกินครับคุณนิกร  ผมคิดวาพรของคุณคงเปนพรอันประเสริฐที่จะ
เกิดแกผมตลอดปใหมนี้  อา ......... เชิญทุก ๆ คนไปรับประทานอาหารกนัเสียกอนเถอะครับ  เรา 
รับประทานอาหาร และกนิเหลากันอยางกนัเองขึ้นไปบนตึกเถอะครับ” 
  อาเสี่ยมองดูเพือ่นเกาแลวกลาววา 
  “อยาเพิ่งเลยวะอายใช  ใหพวกกนัเชิดสิงโตใหแกดกูอน แลวคอยกินขาวกินเหลา
กัน  กินอิ่ม ๆ เชิดไมไหวหรอก” 
  นิกรหันมาทําตาเขียวกับกิมหงวน 
  “เอาอีกแลว  พูดบา ๆ อยางนี้อีกแลว  ก็ในเมื่อคุณกิมทองกับคุณนงนชุไดจัดเตรียม
อาหารไวใหเรา และมีแกใจเชื้อเชิญพวกเรา  เราก็ควรจะฉลองศรัทธาเจาของบานเสียหนอยซีโวย  
สิงโตนะเตนเมื่อไหรก็เตนได” 
  เสี่ยหงวนสั่นศรีษะชา ๆ แลวพยักหนากับพล 
  “เปนยังไงพล  คนอยางอายกรนี่แหละเขาเรียกวา ......... เรียกวาอะไรดนีะ” 
  พลหัวเราะเบา ๆ 
  “เขาเรียกวาคนแกแดกยังไงละ” 
  นิกรยิ้มแปน 
  “เออ – ถูกแลว  กันบอกตามตรงวาเรื่องกินกันถือวาสําคญัที่สุด หรือแกจะปฏิเสธ
วา  ความสําคญัของมนุษยนัน้ไมไดอยูที่การกิน  เราจะมาทํากระดากกระเดื่องอะไรกนัวะ  คณุกิม 
ทองกับคุณนงนุชก็เหมือนกบัญาติของเรา” 
  เสี่ยหงวนมองดูนิกรอยางปลงอนิจจัง  แลวพูดตัดบท 
  “เชิดสิงโตเสียกอนแลวคอยกิน  กันรูดีวาขาวมันไกที่แกกินมาจากบานเสี่ยเพ็งยัง
ไมทันยอยหรอก  เอาโวย .......... เตรียมเลนสิงโตโวยพวกเรา”  แลวกิมหงวนก็หนัมาทางเจาคุณปจจ
นึก ฯ  “คราวนี้ใหผมเตนเถอะนะครับคณุอาเปนคนถือหางดีไหมครับ” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ ส่ันศีรษะชา ๆ 
  “ไมไหวโวย  ยังไมหายเพลยีเลย  เอายังงี้กแ็ลวกัน  อาจะเปนคนตีกลอง  ใหอายกร
ถือหาง” 
  “หางใครครับ”  นิกรถาม 
  “ก็หางสิงโตนะซี” 
  “ออ ..........”  นิกรคราง  “นึกวาใหผมถือหางคุณพอ” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ สะดุงเฮือก 
  “ไมใชลิงนี่หวา  จะไดมีหาง” 
  คร้ันแลว  คณะพรรค 4 สหายก็เตรยีมตัวลงมือเลนสิงโต  เจาคุณปจจนกึ ฯ เขา
ประจําที่คนตกีลอง  พลตีลอโกะ  และนายแพทยหนุมตฉีาบ  อาเสี่ยกมิหงวนทําหนาที่เปนคนเชิด  
โดยมีนิกรเปนคนถือหาง 
  ดร.ดิเรกกลาวกับเจาแหวดวยเสียงอันดัง 
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  “เฮ – อายแหว  ยูเปนคนถือพานใสบัตรอวยพร  เตรียมตัวเอาบัตรไปใหคุณใชได” 
  นายกิมทองกลืนน้ําลายเอื๊อก 
  “คุณหมอครับ  ผมชื่อกิมทองครับ  ใชนะเตี่ยผม” 
  ดร.ดิเรกเย็นวาบไปหมดทั้งตวั  เขายกมือไหวนายกิมทอง 
  “แหม – ประทานโทษเถอะครับ  อายหงวนมันทําใหผมพลอยเปนคนเลวไปดวย  
ผมไดยินมนัเรยีกคุณวาใช  ผมก็เผลอไปนึกวาคุณชื่อใช”  พูดจบนายแพทยหนุมก็หนัมามองดูอา
เสี่ยกิมหงวน  “โตจนเปนควายแลวเลิกเลนลอช่ือพอเสียทีเถอะวะ” 
  อาเสี่ยยักคิว้ใหนายแพทยหนุม 
  “ยังงั้นหรือนายเดช” 
  ดร.ดิเรกอาปากหวอ 
  “อยานะโวย  เร่ืองลอช่ือพอฝร่ังไมชอบโวย  ดาใหงาย ๆ นะจะบอกให  พอชักฉิว
ขึ้นมาแลวละซี” 
  เสี่ยหงวนหวัเราะงอหาย  พยักเพยิดบอกใหเจาคุณปจจนกึ ฯ เร่ิมลงมือตีกลอง  
แลวเสียงกลองก็ดังกังวานขึน้  ระคนกับเสียงฉาบ และเสยีงลอโกะ  อาเสี่ยกิมหงวนเตนสิงโตได
คลองแคลว  และนิกรก็ทําหนาที่เปนคนถอืหางไดเปนอยางดี  เจาแหวถือพานใสบัตรสีแดงเดินเขา
ไปหาสองสามีภรรยาเจาของบาน  แลวยื่นพานสงใหในทาทางที่พินอบพิเทา  กิมทองหยิบบัตรสี
แดงขึ้นมาฉบบัหนึ่งแลวเขาก็พบตัวอักษรภาษาจนี  ซ่ึงตีพิมพไวในบัตรนั้น  มีขอความลวนแตพร
อันประเสริฐ  อาเสี่ยกิมทองกลาวกับภรรยาของเขาทันที 
  “เราจะทําอยางไรดีจะนงนุช  ตามธรรมเนียมเราจะตองใหเงินสิงโตเขา  แตสิงโต
วงนี้ลวนแตเปนเศรษฐีทั้งนัน้” 
  เจาแหวพดูเสริมขึ้นทันท ี
  “รับประทานสิงโตวงนี้ไมชอบเงินหรอกขอรับ  รับประทานชอบเหลา  แฮะ ๆ 
ซินนียูอ่ี  ยูยี่ยบัเยิน  ล้ือโตหลงอ๊ัว” 
  อาเสี่ยกิมทองทําตาปริบ ๆ 
  “ลําบากนักแกก็อยาพดูจีนเลยวะ  เจาแหว  คําวายับเยินในภาษาจีนเขาไมมีหรอก”  
แลวเขากก็ลาวกับภรรยาของเขา  “นุชจา ........ เขาไปในหองโถงหยิบวิสกี้มาใหเฮียสักสองขวด
เถอะ  เฮียจะใหสิงโตเขา” 
  ในเวลาเดียวกนันี้เอง  ที่ประตูนอกถนนใหญหนาบานมีประชาชนชายหญิง
ประมาณรอยคนยืนออกนัอยูอยางเบยีดเสยีดเยียดยัดกัน  เสียงกลองสิงโตทําใหพวกชาวบานแหกนั
มาดู  เพราะปรากฏวาหลายปมาแลว  ที่ทางการตํารวจหามไมใหเลนสิงโตในเทศกาลตรุษจีน   
ใคร ๆ จึงอยากเห็นสิงโตมาก 
  ขณะที่สิงโตกาํลังทําเพลงคํานับเจาของบาน  ซ่ึงจายวิสกีต้ราขาวสองขวดใหเจา
แหวเรียบรอยแลว  นายรอยตํารวจโทในเครื่องแบบคนหนึ่งกับพลตํารวจในบงัคับบัญชาของเขาอีก
สองคนก็พากนัเดินเขามาในบานอาเสี่ยกิมทองอยางรีบรอน  เจาพนกังานตํารวจทั้งสามคนนี้เปน
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ตํารวจเจาของทองที่ และไดขับรถจี๊ปตระเวนไปตามถนนสายตาง ๆ ในทองที่ของตน  เพื่อตรวจ
รักษาความสงบเรียบรอยในเทศกาลตรุษจนีนี้  และนอกจากนี้ผูบังคับบัญชายังสั่งใหคอยกวาดลาง
สิงโตเถื่อน  ซ่ึงทางตํารวจไดทราบวาพวกเด็กกุยทั้งหลายไดแอบทําหวัสิงโต  และเตรียมเครื่อง
อุปกรณในการเลนสิงโตไวพรอมแลว  วนันี้จะออกหาสตางคตามบานหรือรานคาชาวจีน 
  ร.ต.ท.เทพ  ทศพร  รองสารวัตรปราบปรามพาพลตํารวจทั้งสองนายมายังตึกใหญ  
เพื่อหวงัจะจับกุมสิงโตขณะนี้  โดยที่ร.ต.ท.เทพมั่นใจวาคงเปนสิงโตที่มีอิทธิพล  เพราะใชผูใหญ
เชิด  ที่วามีอิทธิพลก็คือสิงโตของคณะอั้งยี่ หรือของคณะสมาคมลับแหงหนึ่งแหงใดนั่นเอง 
  การแสดงสิงโตกวางตุงสิ้นสดุลงพอดี  เพราะสิงโตไดวิสกี้เปนรางวัลแลว  
ประชาชนที่ยนือออยูประตใูหญตางพากนัพูดจอกแจกจอแจ  วิพากษวิจารณกันวาเจาพนักงาน
ตํารวจกําลังจะจับกุมสิงโต 
  ร.ต.ท.เทพ  ตรงเขามาหยุดยนืเผชิญหนาอาเสี่ยกิมหงวนซึง่กําลังวางหวัสิงโตลง
บนพื้นดนิ  และดึงผาเช็ดหนาในกระเปาออกมาเช็ดเหงื่อที่ใบหนาของเขา 
  พอแลเห็นนายตํารวจหนุม  อาเสี่ยยิ้มใหทั้ง ๆ ที่ไมเคยรูจักกันมาแตกอนเลย 
  “นาน ๆ เชิดทเีหนื่อยเหลือเกนิครับผูหมวด  เมื่อตอนที่ผมเปนเด็กหนุม  ผมเชิดได
ดีกวานี้ทีเดยีว” 
  นิกรเอียงหนาเขามากระซิบกระซาบขางหูกมิหงวน 
  “ตํารวจมาจับพวกเรารูไหม” 
  เสี่ยหงวนสะดุงเฮือก  แลวจองตาเขม็งมองดูร.ต.ท.เทพ 
  “แฮะ ๆ สวัสดคีรับผูหมวด  ผูหมวดไปไหนมาดวยละครบั” 
  ร.ต.ท.เทพยิ้มเล็กนอย 
  “ผมนั่งรถตรวจทองที่ครับคุณ  ผานมาทางหนาบานนี้ก็ไดยินเสยีงกลองสิงโตก็เลย
หยุดรถพาตํารวจเขาบาน” 
  เสี่ยหงวนฝนยิม้อยางยากเยน็ 
  “แหม – ผมเสียใจเหลือเกนิครับ  จะเชิดใหดูอีกก็เหนื่อยเสียแลว” 
  รองสารวัตรลืมตาโพลง 
  “เปลา ........ ผมไมอยากดูคุณเชิดสิงโตหรอก  แตผมจะเชิญคุณกับชาวคณะของ
คุณทั้งหมดนี้ไปที่สถานีตํารวจ” 
  เสี่ยหงวนสั่นศรีษะปฏิเสธ 
  “โอย .......... ไมไดหรอกครบัผูหมวด  ผมกะไวจะไปเตนตั้งแปดเกาบานดวยกนั  
อยาใหผมตองเสียเวลาไปเชดิที่โรงพักเลยครับ  ผูหมวดไมไดติดตอกบัผมแตแรก  ผมเสียใจจริง ๆ” 
  รองสารวัตรอดหัวเราะไมได 
  “อา ...... พูดกนัตรง ๆ ดีกวา  คือผมขอรับพวกคณุไปโรงพักในฐานะที่คุณฝาฝน
คําสั่งของตํารวจ” 
  เสี่ยหงวนขมวดคิ้วยน 
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  “ฮ่ันแน ...... ผูหมวดจะมาไมไหนกับผมนี่  นี่ผูหมวดเขาใจวาผมผิดกฎหมายยังงั้น
หรือ  ทราบไหมครับวาผมมีสิทธิ์จะเลนสิงโตได” 
  ร.ต.ท.เทพทําตาปริบ ๆ เขาใจผิดคิดวากิมหงวนกับคณะไดรับอนุญาตพิเศษจาก
ทางการ  เพราะเทาที่เขาสังเกตดูรูสึกวาสิงโตคณะนีแ้ตงกายภูมิฐาน  บคุลิกลักษณะบอกวาเปนคนมี
เงินทั้งนั้น 
  “ถายังงั้นขอใบอนุญาตใหผมดูหนอยซีครับคุณ” 
  อาเสี่ยลวงกระเปากางเกงขางขวาหยบิซองธนบัตรหนังจระเขออกมา  แลวดึง
เอกสารปกแขง็ฉบับหนึ่งออกมาจากกระเปาเงิน  สงใหรองสารวัตร 
  “นี่ครับ  ใบอนุญาต” 
  ร.ต.ท.เทพแยกเขี้ยว  แลวสงเสียงเอ็ดตะโรลั่น 
  “นี่มันใบอนุญาตขับรถยนตนี่ครับคุณ  ใบอนุญาตที่ผมพูดถึงนะ  หมายถึง
ใบอนุญาตเลนสิงโต” 
  อาเสี่ยรับใบอนุญาตขับขี่รถยนตเก็บใสไวในกระเปาตามเดิม  แลวเขาก็พูดพลาง
หัวเราะพลาง 
  “ก็ผูหมวดบอกวาขอดใูบอนญุาต  มันก็นาจะใหผมเขาใจวาใบอนุญาตขับขี่รถยนต
นะซีครับ  เพราะจราจรเขาเคยพูดกับผมยังงีเ้สมอ  ใบอนญุาตเลนสิงโตของเราไมมีหรอกครับ” 
  อาเสี่ยกิมทองเจาของบานรีบชี้แจงใหเจาพนักงานทราบทันที 
  “ผูหมวดครับ  ผมเองเปนเจาของบานนี้  ผมขอเรียนใหทราบวาสิงโตคณะนีเ้ปน
สิงโตบรรดาศักดิ์ครับ  เพื่อนฝูงของผมทั้งนั้น  ลวนแตเปนนักธุรกิจทีม่ีกิจการคากวางขวางดวยกนั
ทุกคน  สวนทานสุภาพบุรุษผูสูงอายุนั้นคือพระยาปจจนกึพินาศ  นายพลกองหนุนแหงกองทัพบก
ครับ  สิงโตคณะนีไ้มไดเตนเที่ยวขอสตางคเขา  เทาที่พากันมาเชิดใหผมดูก็ไมมีอะไรหอกครับ  
นอกจากเปนการเลนสนุก ๆ เทานั้นเอง” 
  นายตํารวจหนุมยิ้มใหเจาของบาน 
  “ถึงเชนนั้นก็ผิดกฎหมายครับ  เพราะตํารวจไดออกคําสั่งหามไมใหเลนสิงโต
เด็ดขาด  และในคําสั่งไมไดมขีอยกเวนสําหรับนักเชิดสิงโตสมัครเลน  ผมเปนเจาพนักงานเมื่อใคร
ทําผิดกฎหมาย  ผมก็ตองจับกุมปราบปรามตามหนาที”่ 
  นิกรปราดเขามาโตเถียงกับนายตํารวจอยางรุนแรง 
  “กอนจะพูดอยางนี้ผูหมวดคดิหรือเปลาครับ  ตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชนชาตใินขอ 24 ปรากฏไววา  บุคคลไมวาชาติใดภาษาใด  ยอมมีสิทธิ์ที่จะเลนสิงโตไดในวนั
ตรุษจีน  ถาหากวาสิงโตนั้นไมไดเที่ยวขอทานเขาตามบาน” 
  รองสารวัตรยิ้มแหง ๆ หันมาทางพลตํารวจรางสูงใหญคนหนึ่งแลวกระซิบ
กระซาบถาม 
  “ล้ือจําปฏิญญาสากลไดหมดไหม” 
  นายตํารวจผูนัน้ทําหนาชอบกล 
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  “ผมไมทราบหรอกครับ  เพิง่เคยไดยินวันนี้แหละ  ปฏิญญาสากลมันเปนอยางไร  
ผมไมอาจจะเขาใจได” 
  “อาว”  นิกรเอด็ตะโรลั่น  “คุณไมรูแลวคุณจะเปนตํารวจไดอยางไร” 
  นายพลตํารวจผูนั้นชักฉิว  มองดูนิกรอยางเคือง ๆ 
  “เอะ ...... คุณมีสิทธิ์อะไรมาวาผม” 
  นิกรทําตาเขียวเขาใสเชนเดยีวกัน 
  “ผมมีสิทธิ์ตามกฎปฏิญญาสากลนะซีคุณ  ขอ 112 ระบุไววา บุคคลทั้งหลายยอม
โตเถียง หรือดเุจาพนกังานตาํรวจไดบางโอกาส” 
  นายตํารวจรางเล็กเดินเขามากระซิบกระซาบกับรองสารวัตรแผวเบา 
  “กลับเถอะครับผูหมวด  ผมสงสัยวาสิงโตวงนี้คงจะไมใครสมประกอบกันหรอก
ครับ” 
  ถึงแมจะเปนการกระซิบกระซาบ  อาเสี่ยกิมหงวนก็ไดยนิถนัด 
  “อาว ..... คุณเปนเจาพนักงาน  ทําไมถึงหมิ่นประมาทพวกเราวาเปนบา  อยางนี้ผิด
กฎหมายนะครับ” 
  ร.ต.ท.เทพพูดตัดบท 
  “เอาละครับ  อยางไรก็ตาม  ผมขอเชิญพวกคุณทั้งหมดนี้ไปโรงพัก” 
  พลกลาวกับรองสารวัตรปราบปรามอยางนอบนอม 
  “ไมมีอะไรหรอกครับผูหมวด  พวกผมเลนสนุก ๆ กันในระหวางเพื่อนฝูงตางหาก  
และไมไดออกไปเชิดนอกถนน  ที่นี่เปนทีร่โหฐานเปนเขตของบานเพือ่นผม  พวกเรายอมมีสิทธิ์ที่
จะสนุกสนานรื่นเริงกันไดภายในขอบเขต  ถึงแมวาเสียฆองกลองสิงโตจะหนวกหู  แตขณะนีเ้ปน
เวลากลางวนันี่ครับ  ไมไดทําใหใครเดือดรอนรําคาญ” 
  ดร.ดิเรกพูดเสริมขึ้น 
  “คุณเปนเจาพนักงานตํารวจ  คุณจะตองคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน
พลเมืองใหมากนะครับ  จริงอยูตํารวจมหีนาที่จับ และประชาชนพลเมืองมีหนาที่ถูกจบั  แตตํารวจ
กับประชาชนควรจะใชวิธีอยางที่เรียกวาถอยทีถอยอาศัยกัน  ผมไมใชนักกฎหมายกจ็ริง ผมก็พอจะ
ทราบวาการเลนเชนนี้ไมผิดกฎหมาย  ทีต่ํารวจหามไมใหเลนสิงโตนั้น  หมายถึงสิงโตที่เที่ยว
ขอทานเขาตามถนนหนทาง” 
  รองสารวัตรสั่นศีรษะ 
  “ไมใชอยางนัน้คุณ  ตํารวจหมายถึงการเลนสิงโตทุกชนดิ  เราอยามาโตเถียงกัน
ที่นี่เลยครับ  เชิญรีบไปที่โรงพักเถอะครับ” 
  อาเสี่ยยกมือไหวรองสารวัตรอยางพินอบพิเทา 
  “ขอเวลาใหผมพูดกับผูหมวดอีกเล็กนอย” 
  “เชิญครับ  คุณจะพูดอะไรก็พูดมา” 
  เสี่ยหงวนวางทาทางใหผ่ึงผายแลวกลาววา 
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  “ผูหมวดที่รัก  พวกผมเหลานี้ลวนแตเปนนักธุรกิจที่มีหลักฐาน  แตรับรองวาเราไม
มีเสนใหญ ๆ คุมกันเรา  เมื่อผูหมวดจับเรา  เราก็ยินดีไปโรงพัก  แตถาหากวาพวกผมไมมีมีความผิด
ตามกฎหมาย  และทางตํารวจปลอยตัวแลว  ผมก็จะยื่นฟองผูหมวดเปนจําเลยในคดีอาญา  ในฐานที่
ทําใหพวกเราเสื่อมเสียอิสรภาพ และจะเรียกคาเสียหายตามสมควร  ผมคิดวาเอายังงี้ดกีวา  ผูหมวด
กับพวกเราไปที่สนามหลวงเดี๋ยวนี้  ไปขึ้นพูดไฮดปารคกันวนันี้เปนวนัอาทิตย  ปานนี้เขามีการพดู
ไฮดปารคกันแลว  ถาประชาชนทั้งหลายเหน็วาการเลนสงิโตของพวกผมผิดกฎหมาย  ผูหมวดก็เอา
พวกเราไปโรงพักได  แตถาประชาชนนักฟงไฮดปารคเขาลงมติเห็นพองตองกันวาการเลนสิงโต
ของพวกผมไมผิดกฎหมาย  ผูหมวดจะวายังไง” 
  รองสารวัตรหนาแดงก่ําดวยความไมพอใจ 
  “ออ ...... ไดซีคุณ  ถาประชาชนเขาลงความเห็นวาการเลนสิงโตอยางพวกคุณไม
ผิดกฎหมายละกอ  ผมจะถอดฟอรมของผมทิ้งไวที่ไฮดปารค  และนัน่หมายความวาผมจะเลิกเปน
ตํารวจทันท”ี 
  เสี่ยหงวนลืมตาโพลง 
  “เปนความจรงิหรือครับ” 
  “แนนอนครับ  ผม .......... ชาติชายตองไวลายตํารวจไทย  ไปซีครับ  ไป 
ไฮดปารคดวยกันเดีย๋วนี้  ผมละปวดกบาลเต็มทนแลว  นบัตั้งแตอํานาจสูงสุดของปวงชนมาจาก
สถาบันไฮดปารคสนามหลวง  จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ตํารวจไมอยากจะจับใครเสียแลว  เพราะกลัวถูก
ไฮดปารคนั่นเอง” 
  นิกรพูดเสริมขึน้ 
  “ผูหมวดไมไดทําผิด  จะตองไปเกรงกลัวอะไรใครครับ  ตํารวจที่เขมแข็งอยางผู
หมวด  ใคร ๆ ก็ตองเคารพนบัถือ  ความจริงผมนะเชียรตาํรวจเสมอ  เพราะผมรูดีวาถาไมมีตํารวจ 
หรือกิจการตํารวจไมเขมแข็ง  พวกโจรผูรายก็จะกําเริบเสิบสาน  ตํารวจนะทกุคนลวนแตทํางาน
เหน็ดเหนื่อยเกินเงินเดือนทัง้นั้น  โดยเฉพาะตํารวจจราจรดวยแลว  ผมสงสาร และเหน็ใจมาก  ยืน
รําละครอยูกลางแดดนับเปนชั่วโมง  คอแหงเปนผุยผง  อยากดื่มน้ําใจแทบขาดก็ไมรูวาจะไปดื่มได
ที่ไหน  อา ..... เราไปตกลงกนัที่ไฮดปารคเถอะนะครับผูหมวด  ขอใหประชาชนเขาตัดสินวาใครผดิ
ใครถูกในเรื่องนี้” 
  พลตํารวจรางเล็กเดินเขามากระซิบกระซาบกับรองสารวัตรอีก 
  “อยาไปครับผูหมวด  เสียเกยีรติของเราเปลา ๆ ไมมีความจําเปนอะไรเลยที่เรา
จะตองไปไฮดปารค  ใครทําผิดกฎหมายเราก็มีสิทธิ์ที่จะจับกุมได” 
  ถึงแมจะเปนเสียกระซิบ  นกิรก็ไดยินถนดั  ดังนั้น  นิกรจึงกลาวกับพลตํารวจราง
เล็กทันท ี
  “คุณเปนแคเพยีงพลตํารวจ  คุณไมรูอะไรมากมายนกัหรอก  คุณรูหรือเปลาวา  
อํานาจสูงสุดของปวงชนยอมมาจากสถาบันไฮดปารค  เมื่อไฮดปารคอะไรแลว  รัฐบาลก็ตองทํา
ตาม  ผูใดใครขัดขืนไฮดปารค  ผูนั้นคือศัตรูของประเทศชาติ” 
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  “นั่นแน”  พลตํารวจรางเล็กรองขึ้นอยางขบขัน  “ผมก็เพิง่ทราบเดี๋ยวนี้เองแหละ
ครับ  เอา – ไปก็ไป  ใหมันรูดีรูช่ัวไปเสียท ี ถาประชาชนนักไฮดปารคเขาลงความเหน็วาพวกคณุไม
ผิด  ผมกับผูหมวดกจ็ะลาออกถอดฟอรมกองทิ้งไวที่เวทไีฮดปารค” 
  เสี่ยหงวนหวัเราะหึ ๆ แลวกลาวถามวา 
  “คุณถอดฟอรมทิ้ง  แลวคุณจะกลับบานไดอยางไร นุงกางเกงในเพียงตัวเดยีวเดิน
กลับบานคุณไมอายเขาหรือครับ” 
  ร.ต.ท.เทพพูดตัดบท 
  “ชางครับ  นั่นเปนเรื่องของผม  ผมจะกลับบานไดอยางไร  ผมจะไมขอความ
ชวยเหลือคุณเลย  ไป ......... ไปที่สนามหลวงดวยกันเดีย๋วนี้  พวกคณุขึน้รถไปเถอะ  รถผมจอดไวที่
หนาบานนี้  แตวา ....... ขณะนี้ถนนหนทางมียวดยานมากเหลือเกินครับ  ผมคิดวาถาจะใหดแีลว  เรา
ออมไปตามถนนสายรอบเมอืงจะดกีวา  คอืตัดออกถนนพหลโยธินตรงไปทางบางเขน” 
  “ฮ่ันแน”  4 สหายรองขึ้นพรอม ๆ กันดวยเสียงดัง ๆ แลวนิกรก็กลาวกบัร.ต.ท.เทพ
วา 
  “เกาแลวครับผูหมวด  วิธีนี้เกามากเกนิไปแลวก็เขาเลกิใชกันแลว” 
  ร.ต.ท.เทพหัวเราะออกมาดัง ๆ เขารูสึกพอใจในอารมณขนัของคณะพรรค 4 สหาย
อยางยิ่ง  แลวเขาก็ยื่นมือใหเสี่ยหงวนจับ 
  “ไมตองไปไฮดปารคหรอกครับ  เสียเวลาเปลา ๆ ผมเองก็มีอารมณขบขัน
เหมือนกับพวกคุณเหมือนกนั  แกลงพดูสงเดชไปยังงัน้เอง  ความจริงการเลนสิงโตแบบพวกคุณนี้
ไมผิดกฎหมาย  เพราะทางการตํารวจหามแตเฉพาะสิงโตที่ขอเงินเทานั้น  คุณเลนในบานนี้คณุเชดิ
ตั้งแตเชาจนค่ําก็ไมมีใครเขาวาอะไร” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ พูดเสริมขึ้น 
  “ออ ...... ถาใหเชิดเชาถึงค่ําละกอคุณ  พวกผมคงตายไปตามกันเทานัน้” 
  ร.ต.ท.เทพยิ้มใหเจาคณุปจจนึก ฯ 
  “เชิญเถอะครับ  เชิญใตเทาตามสบาย  ผมตองขอประทานโทษที่เขามาขัดความ
สําราญของใตเทา และพรรคพวก” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ หัวเราะชอบใจ 
  “ไมเปนไรหรอกคุณ  คุณทํางานตามหนาทีอ่ยางนี้ดแีลวผมขอชมเชย” 
  อาเสี่ยกิมทองเดินเขามาหารองสารวัตร  แลวกลาววา 
  “ผูหมวดครับ  อยารังเกียจเลยนะครับถาผมจะขอเชิญผูหมวดกับคุณทั้งสองขึ้นไป
บนตึก  รวมรับประทานอาหาร และดื่มเหลากับพวกผมทั้งหมดนี้เนือ่งในวาระวนัตรุษจีน  ผมเปน
คนที่อยูในทองที่ของผูหมวด  ความจริงผมนาจะรูจกักับผูหมวดมานานแลว” 
  ร.ต.ท.เทพยิ้มใหเจาของบาน 
  “ผมเพิ่งยายมาจากตางจังหวดัครับ  ขอบคุณมากอาเสี่ยทีเ่ชิญผมกับลูกนองของผม
ใหรวมรับประทานอาหารดวย  แตผมจะตองออกตรวจทองที่ตอไป  ผมไมมีเวลาเสียแลวละครับ” 
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  นิกรพูดเสริมขึน้เบา ๆ 
  “โธ ..... ผูหมวดก็  เร่ืองราชการไมสําคัญหรอกครับ รับประทานเสียใหอ่ิมหมีพี
มันเสียกอนคอยออกตรวจทองที่ก็ได  เชื่อผมเถอะครับ  รับรองวาปนี้เปนไดสองขั้นแนนอน” 
  คณะพรรค 4 สหายชวยกนัคะยั้นคะยอรองสารวัตร และพลตํารวจทั้งสอง  ในที่สุด 
ร.ต.ท.เทพกับลูกนองของเขาก็เสียออนวอนไมได  หลังจากนั้นอาเสี่ยกมิทองกับนงนชุก็พาเจา
พนักงานกับคณะสิงโตบรรดาศักดิ์ขึ้นไปบนตึกใหญ และตรงไปยังหองรับประทานอาหาร 
  เวลาผานพนไปตามลําดับ  เจาแหวกับนายมั่น และคนขบัรถบรรทุกนั่งรวมกลุมอยู
ที่ขางบันไดหนาตึกบนเสื่อจนัทบุรีผืนหนึ่ง  คนของนายกมิทองไดจัดอาหาร และเหลามาเลี้ยงดูเจา
แหวกับเจามั่น และคนขับรถบรรทุก  มีเปดไก และกับขาวแบบจนีอีกสองสามอยาง  นอกจากนี้ก็มี
แมโขง และโซดาแชเยน็  ทัง้สามคนไดดืม่เหลา และสนทนากันอยางครื้นเครง  ซ่ึงในเวลาเดียวกนั
นี้เอง  เสียงหวัเราะเสียงโหรอง  เสียงตบมือภายในหองรับประทานอาหารก็ดังอยูตลอดเวลา  คณะ
ตํารวจกับคณะสิงโตเปนอันหนึ่งอันเดียวกนัแลว 
  บรรยากาศภายในหองรับประทานอาหารเต็มไปดวยความสุขสนุกสนาน  ร.ต.ท.
เทพเปนนกัดื่มขนาดคอเหล็กคนหนึ่ง  ซ่ึงพลตํารวจอีกสองคนก็ไมใชยอย  การสรางมิตรภาพนั้นไม
มีอะไรที่จะดีไปกวาเหลา  คนเราจะเปนใครก็ตาม  ถาลงไดรวมวงดื่มเหลากันสักครัง้เดียว  ก็จะรัก
ใครสนิทสนมกันทันท ี
  รองสารวัตรเต็มไปดวยความรัก และพอใจคณะพรรค 4 สหาย  ซ่ึงบัดนี้เขาไดรู
ความจริงแลววาอาเสี่ยกิมหงวนเปนผูเชิดสิงโตนั้น  คือมหาเศรษฐีที่รํ่ารวยที่สุดในประเทศไทย  
สวนนิกรคนถอืหางก็เปนคหบดีผูมั่งคั่ง  นอกจากนีเ้ขายังรูดวยวาพล  พชัราภรณ  เปนเศรษฐีใหญ
คนหนึ่ง  สวนดร.ดิเรก  ณรงคฤทธิ์นั้น  นอกจากเปนนายแพทย และนกัวิทยาศาสตรผูเรืองนามแลว  
ยังมีเงินอยูในธนาคารหลายลาน  และทานเจาคุณปจจนึก ฯ ก็เปนราชาที่ดิน  รํ่ารวยอยางมหาศาล 
  เมื่อวิสกี้ตราขาวขวดที่สองพรองไปเกือบหมดขวด  ร.ต.ท.เทพก็ปวารณาตัวขอ
เปนนองชายของคณะพรรค 4 สหาย และขอเปนหลานชายของทานเจาคุณปจจนึก ฯ เทานี้เอง
มิตรภาพก็สนทิสนมแนนแฟน 
  รองสารวัตรผูนี้ตามปกติเรียบรอยเหมือนผูหญิง  แตถาเมาเหลาเขาไปแลวมักจะ
เฮี้ยว และเอะอะอาละวาด  ร.ต.ท.เทพยกแกวน้ําสีเหลืองขึ้นดื่มเปนแกวที่หารวดเดยีวหมดแกว  แลว
วางแกวลงบนโตะ  ยกกําปนขวาทุบโตะดังโครม  กลาวกบัคณะพรรค 4 สหายดวยเสยีงอันดัง 
  “เฮียหงวนไมตองกลัวเขา  ไมตองกลัวใครทั้งนั้น  พี่พลพีก่ร และพีห่มอ ตลอดจน
เจาคุณอา  จะไปเชิดสิงโตที่ไหนกแ็ลวแต  ผมจะขับรถจี๊ปติดตามไปคุมกันให  ผมอยากรูนกัวา
ตํารวจโรงพักไหน หรือสันติบาล หรือกองปราบ ฯ ที่จะมาขัดขวางหามปรามสิงโตบรรดาศักดิ์คณะ
นี้ก็ใหมันรูไป  ผมจะปะทะกบัเขาเอง”  พูดพลางยกมือตบปนที่อยูซองปนขางขวา  “ถาใครจะจับกมุ
สิงโตวงนี้เปนตองยิงกับผมอยางเด็ดขาด  สีเดียวก็สีเดยีวกนัผมไมกลัว  เลนอยางนี้ผมรับรองวาไม
ผิดกฎหมาย  อ้ึก ....... ประทานโทษคุณกมิทอง  ผมเสียงดังไปหนอยนะครับ” 
  เสี่ยกิมทองยิ้มแหง ๆ 
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  “ไมเปนไรครับผูหมวด  ผมดีใจจริง ๆ ที่ผูหมวดใหเกียรติเปนกันเองกบัพวกผม
เชนนี้  ดื่มใหเต็มที่นะครับ  ตราขาวของผมยังมีอีกสองหีบ” 
  รองสารวัตรพูดเสียงออแอ 
  “ฮาย – ถายังงัน้ผมรักคุณตายหาเลย  เร่ืองเหลานี่แหละ  ยิ่งกินยิ่งมันนะครับ  ผมอยู
บานนอกฟาดแตเหลาเถื่อน  รสชาติมันไมกลมกลอมอยางนี้เลย” 
  เสียงหวัเราะอยางครื้นเครงดงัขึ้นทันที  นงนุชรองเรียกคนใชของหลอนใหนํา
โซดาในตูเยน็มาใหอีกพรอมทั้งวิสกี้หนึ่งขวด 
  นิกรจัดแจงผสมวิสกี้โซดาแจกจายทัว่โตะ  แลวเขากย็กมอืซายโอบกอดพลตํารวจ
รางเล็กซึ่งนั่งอมยิ้มสะลึมสะลือใบหนาแดงก่ํา 
  “นองชาย ........... บอกผมหนอยเถอะครับวาคุณอยูโรงพักไหน” 
  พลตํารวจรางเล็กเปาปากดวยความมึนเมา  แลวพูดเสียงล้ินไกพนักัน 
  “อายเรื่องโรงพักนี่แหละครบัมันสําคัญ  ผมมีนิสัยเสียมานานแลว  ถองเหลาเขาไป
ทีไรความทรงจําของผมใชไมไดเลย  ผมเองก็กําลังจะถามพี่ชายเดีย๋วนีว้าผมเปนตํารวจโรงพักไหน  
ประเดี๋ยวจะไดกลับไปนอน” 
  นิกรกลืนน้ําลายเอื๊อก  แลวพูดเสียงหัวเราะ 
  “ลงจําโรงพักไมไดละก็  คุณอยากลับไปโรงพักเลย  เชือ่ผมเถอะนองชาย  ขืน
สะเงาะสะแงะไปโรงพัก  สารวัตรทานก็จะเชิญคุณเขาหองขังตามระเบียบ” 
  พลตํารวจรางเล็กลืมตาโพลง  
  “มือช้ันผมมีหรือครับกลัวสารวัตร  เมื่ออาทิตยกอนนี้ผมยังเถียงทานเสียยืนคอแข็ง  
ผมวาฉอด ๆ ทานยังไมเถียงผมเลย” 
  “แลวยังไงครบั” 
  “แลวยังไง  ทานก็เอาผมเขาตะรางนะซีครับ  พี่ชายกน็าจะทราบดีแลววาทหารหรือ
ตํารวจคนใดเถียงนายก็เปนตองฉิบหายเทานั้นเอง  อา ........ ผมทราบวาปหนาผมจะไดเปนนายรอย
ตํารวจโทนะครับ  ผูการทานเคยบอกวา  พลตํารวจอยางผมควรเปนนายตํารวจมานานแลว  เพราะ
ผมมีความสามารถเกินตัว” 
  พลตํารวจรางสูงใหญหันมายกมือผลักหนาเพื่อนของเขา 
  “พอโวย  อยาคุยโมใหมันมากนัก  พยายามสํารวมกิริยามารยาทไวบาง  แลวอยา
ลืมวาเราเปนเจาพนักงานตองสังวรในเกยีรติของเราไว  ดืม่เหลาได  แตอยาถึงกับใหเมาจนเสีย
กริยา” 
  ในราว 11.00 น.เศษ  การรับประทานอาหาร และการดื่มเหลาก็ส้ินสุดลง  นายกิม 
ทองกับนงนุชเชิญทุก ๆ คนออกมานั่งสนทนากันในหองโถง  แตแลวเพียงครูเดยีวกป็รากฏ
วาร.ต.ท.เทพนอนหลับสนทิอยูบนโซฟา และกรนเสยีงสนั่นหวัน่ไหว  พลตํารวจรางเล็กนอนหลบั
อยูบนพรมปูพืน้  สวนพลตํารวจรางใหญนัง่อยูที่เกาอี้ดดีเปยโน  นยันตาปรือทําคองอกแงก 4 สหาย
กับเจาคุณปจจนึก ฯ หลับอยูตามเกาอี้คนละตัวเพราะความเมา 
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  และที่ระเบยีงหนาตึก  เจาแหวกับเจามั่น และคนขับรถยนตบรรทุกคนันั้นกเ็มาจน
นอนแผหลาไปตามกัน 
  นายกิมทอง กบันงนุชปลอยใหทุก ๆ คนนอนหลับอยางสบายใจ และชวยเปดพัด
ลมกลางเพดานหองให 
 
  คณะพรรค 4 สหาย และเจาคุณปจจนึก ฯ รูสึกตัวตื่นขึ้นในเวลา 16.00 น.เศษ  เม่ือ
ทุกคนตื่นขึ้นมาก็ไดพบตัวเองอยูในหองโถงของบานนายกิมทอง  แตรองสารวัตร และพลตํารวจทั้ง
สองหายไปเสยีแลว 
  เจาคุณปจจนึก ฯ เปนคนแรกที่ตื่นขึ้น  ทานรูสึกปวดศีรษะดวยอํานาจของวิสกี้ตรา
ขาว  แลวทานก็ปลุกทุก ๆ คนใหลุกขึน้ 
  “โอโฮ .............” ทานเจาคุณอุทานเสียงหนกั ๆ “ขืนดื่มเหลาอยางนี้ไมไหวแน  อา
ไมไดดื่มเหลามานานแลว”  พูดจบทานก็ยิม้ใหนายแพทยหนุมซึ่งนั่งสะลึมสะลือ  “เปนยังไงบาง
ดิเรก” 
  นายแพทยหนุมฝนหัวเราะ 
  “ไมเปนไรหรอกครับ  นอกจากออนเพลยีไปเล็กนอย  นีพ่วกเราเมาจนสิ้นสติไป
ตาม ๆ กันเชียวหรือครับ” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ พยกัหนา 
  “อือ – พอตื่นขึ้นเปนคนแรก  ใจหายหมดเมื่อรูวาพวกเรานอนอยูในบานนี้  นาขาย
หนาเหลือเกิน  คุณกิมทองกบันงนุชหายไปไหนหมดกไ็มรู” 
  ทุกคนหวัเราะขึ้นพรอม ๆ กัน  พลมองดูนกิรอยางขบขันแลวพูดวา 
  “ฉันรูดีวา  ที่แกหลับไปเพราะความอิ่มไมใชความเมา” 
  นายจอมทะเลนยิ้มแหง ๆ 
  “นั่นนะซี  กันก็วายังงั้นแหละ  วันนี้ลอเสียเต็มคราบทีเดียว” 
  อาเสี่ยกิมหงวนกวาดสายตามองไปรอบ ๆ หองโถง  แลวเขาก็รองตะโกนขึ้นดวย
เสียงอันดัง 
  “อายใช ........ อายใชโวย” 
  นายกิมทองซึ่งนั่งพักผอนอยูทางหลังตึกรีบเขามาในหองโถงทันที 
  “เรียกชื่อพออีกแลว”  เขาดุเสี่ยหงวน 
  อาเสี่ยหัวเราะ 
  “มันเรียกมาจนเคยปากโวย  ไมไดมีเจตนาที่จะลอช่ือพอแกหรอก  หรือแกจะเรียก
กันวากิมเบก็ตามใจแกซี  นี่โปลิศเขาไปไหนกันหมดละ” 
  กิมทองอดหวัเราะไมได 
  “ผูหมวดกับลูกนองของแกหายเมาเมื่อตอนบายสองโมงครึ่ง  ตื่นขึ้นมาก็รีบลาง
หนาลางตาไปโรงพัก  รูสึกวาเขากระดากอายกันมากเหมอืนกัน  แตกันก็ไดพดูใหเขาเขาใจวา  กัน
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เคารพนับถือเขา และยินดีมากที่เขาเปนกนัเองกับกนัเชนนี้  คุณเทพแกสั่งใหบอกแกกับทุก ๆ คนวา 
วันหลังถามีโอกาสผานไปทางโรงพัก ก็ใหแวะไปดื่มเหลากับแกบาง  แกจะเลีย้งดูปูเสือ่ใหเต็มที่
ทีเดียว” 
  นิกรอาปากหาวขึ้นดัง ๆ แลวยกแขนทั้งสองขึ้นบิดขี้เกยีจ 
  “คุณนงนุชไปไหนเสยีละครับคุณกิมทอง” 
  เสี่ยกิมทองยิ้มใหนกิร 
  “นอนอยูขางบนครับ  วันนีน้งนุชดื่มเหลาเขาไปตั้งสามแกวเลยย่ําแยเหมือนกัน  
สวนผมเพียงแตตึง ๆ หนา  เห็นพวกคณุนอนหลับกันหมดผมก็เลยเลีย่งออกไปนั่งพักผอนที่เฉลียง
หนาตึก  อาบน้ําอาบทาเสียซีครับหองน้ําอยูขางหลังตึก  ผมเตรียมผาเช็ดตัวและสบู  หวแีละน้ําหอม
ไวใหเรียบรอยแลว  เชิญเถอะครับ  ประเดี๋ยวหกโมงจะไดรับประทานอาหารเยน็” 
  นิกรยิ้มนอยยิม้ใหญ 
  “แหม  จะหาใครที่สปอรต และใจดีอยางคณุในโลกเห็นจะหาไมไดแลว  ขอใหคณุ
กิมทองและครอบครัวจงมีความสุขความเจริญ  ความสุขจงเหือดหาย  ความไขจงเกดิขึ้นตลอดกาล
นานนะครับ” 
  อาเสี่ยกิมทองอาปากหวอ 
  “ไหนครับ ........ คุณใหพรผมวาอยางไรนะครับ” 
  “ผมวา  ความสุขไมรูหาย  ความไขจงสูญสิ้น” 
  นายกิมทองขมวดคิ้วยน 
  “เอ – เมื่อกี้ผมไมไดยนิอยางนี้นี่ครับ  ผมไดยินวา  ความสุขจงเหือดหาย  ความไข
จงเกิดขึน้” 
  “ปูโธ”  นิกรเอ็ดตะโร  “ใหผมรากเลือดลงแดงตาย  กาวไปนี่ธรณีสูบซีเอา  ผมจะ
ใหพรแบบเฮงซวยอยางนั้นไดหรือครับ” 
  อาเสี่ยกิมทองทําหนาชอบกล  กอนที่เขาจะพูดวาอะไร  เสี่ยหงวนก็กลาวขึ้น 
  “ใชโวย  อยากนิขาวกนัที่นี่เลยวะ” 
  กิมทองหันมาทําตาเขียวกับกิมหงวน 
  “เรียกชื่อพออีกแลว  สงสารเตี่ยกนัเถอะวะ  วิญญาณของแกพอจะไดไปที่ชอบ ๆ 
แกคอยเรยีกเตีย่อยูเสมอแลวเมื่อไรเตี่ยจะไดไปผุดไปเกิดเสียที  เมื่อกี้แกวายังไงนะอายหงวน” 
  อาเสี่ยมองซายมองขวา  แลวปองปากกระซบิพูดกับเพื่อนเกลอของเขา 
  “กันวา ........... เย็นนี้อยากนิขาวที่นี่เลย  ไปเที่ยวกันดกีวา  นานแลวเราไมไดรวม
กินรวมเทีย่วกนั  กันจะเปนเจามือเอง  เล้ียงดูปูเสื่อทุกสิ่งทุกอยาง” 
  นิกรพูดเสริมขึน้ดวยความดีใจ 
  “อาว – ดีเลย  กันไปดวยคนโวย” 
  อาเสี่ยกิมหงวนเมมปากแนน 
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  “สําหรับแกไดไปแน  ไมตองวิตก  ถึงแมกนัไมชวนแกกต็องพยายามตดิตามไป  
ในเมื่อจะมีการกินกันอยางไมตองอั้นเชนนี้”  พูดจบกิมหงวนก็เงยหนาขึ้นมองดูอาเสี่ยกิมทองแลว
ยิ้มให  “วาไง  ตกลงนะอายใช  เที่ยวกันใหสนุกสนานวนัชิวอิดสักทีเถอะวะ” 
  อาเสี่ยกิมทองทรุดตัวลงนั่งบนโซฟาตัวเดยีวกับเสี่ยหงวน แลวกระซิบกระซาบวา 
  “พูดเบา ๆ หนอยโวย  เดีย๋วเมียกันไดยนิเขา” 
  อาเสี่ยหัวเราะชอบใจ 
  “ไหนคุยวาเดีย๋วนีแ้กเลิกกลวัเมียแลวยังไงละ” 
  นายกิมทองยิ้มแหง ๆ 
  “อายกลัวนะไมกลัวหรอก  แตวาเกรงใจเขา  ผูหญิงนะ  จะเกงกาจอยางไรเชียว  
ตบดวยหลังมอืลืมแบเขาทีเดียวก็ขี้ครานจะชักนยันตาตั้ง  แกก็รูดีอยูแลววาผูหญิงนะทุก ๆ คนขี้บน  
หึงหวงผัว และขี้ระแวง  ไมอยากจะใหผัวออกจากบานไปไหน  ยิ่งโงเปนควายอยูแตในบานยิ่งดี  
บอกโครงการมากอนซีวะวา  จะไปไหนกนับาง” 
  อาเสี่ยมองดูนาฬิกาเรือนใหญที่ผนังตึกแลวกลาววา 
  “หาโมงเย็นคอยออกจากบาน  นั่งรถเที่ยวเรื่อยเปอยไปโดยไมมีจดุหมาย  ลอง
เยาวราช  แลวพอพลบค่ําไปหาขาวกนิกัน” 
  อาเสี่ยกิมทองนิ่งฟงดวยความสนใจ 
  “หลังจากนั้นกนัจะพาพวกเราไปตรวจพลแถวซอยกลางบางกะป  และอวยพรเจ
หนอมเขาเสียนิดหนอยตามธรรมเนียม” 
  พลกลาวถามขึ้นทันท ี
  “เจหนอมแกมเีชื้อจีนดวยหรือ” 
  อาเสี่ยหันมามองดูนายพัชราภรณ 
  “มีซี  เจหนอมเคยเลาใหกันฟงวา  ทวดของหลานปูทวดเจหนอมเปนจนีมาจาก
เมืองจีน  และมาตั้งรกรากอยูในเมืองไทย   นี่ก็เปนขอพสูิจนอยางดแีลววา  เจหนอมมีบรรพบุรุษ
เปนจีน  ทีจ่ริงคนไทยกับคนจีนนั้น  เมื่อคร้ังกระโนนเราก็เปนจนีคลาย ๆ กันนี่แหละ  กันเชื่อ
เหลือเกินวาจนีกับไทยไมมวีันที่แตกแยกกันได  คนใหญคนโตของเราหลายตอหลายคนก็ลวนแต
เปนลูกจีนหลานจีนทั้งนัน้  คนืนี้กันตั้งใจไวแลววากนัจะบุกเจหนอมฉลองวันชิวอิด” 
  นายกิมทองยิ้มอาย ๆ 
  “กันไมไดเที่ยวซุกซนมานานแลว” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ ยิ้มใหนายกมิทอง 
  “ดีมาก – หลานชาย  เปนผูหลักผูใหญแลว  เที่ยวอยางนัน้ก็ไมสูจะมีประโยชน
อะไร” 
  อาเสี่ยหัวเราะกาก 
  “ไมใชอะไรหรอกครับคุณอา  ที่อายใชมันเลิกเที่ยวก็เพราะวาความหลงัของมันยัง
ไมหายขาด  ผมไดขาวจากเพื่อนคนหนึ่งวาอายใชแอบไปหาหมอบอย ๆ” 
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  นายกิมทองจุยปากจิ๊กจัก๊ 
  “ไหวทีละวะ  อายหงวน  เลิกลอพอเสียทีเถอะ  กันไดยนิแกเรยีกชื่อเตี่ยกันทไีร  
รูสึกตะครั่นตะครออยางไรชอบกล” 
  เสียงหวัเราะอยางครื้นเครงดงัขึ้นล่ันหอง  แลวนายกิมทองก็กลาวกับคณะพรรค 4 
สหาย และเจาคุณปจจนึก ฯ 
  “อาบน้ํากันเสยีทีเถอะครับ  ประเดี๋ยวผมจะใหคนใชเอากางเกงแพรลงมาใหนุง
กอน  สวนเสื้อกางเกงของพวกคุณที่ยับยูยี่ราวกับถูกหมาฟด  ผมจะใหคนใชเขารีดทบัใหเดีย๋วนี”้ 
  ดร.ดิเรกกลาวถามอาเสี่ยกิมหงวนวา 
  “แลวเครื่องสิงโตของเราจะวาอยางไร” 
  อาเสี่ยหันมายิม้กับนายแพทยหนุม 
  “เร่ืองเล็กโวย  ประเดี๋ยวส่ังใหอายแหวคุมเครื่องสิงโตกลับบาน  แลวกจ็ายเงินคา
เชารถใหคนขบัรถบรรทุกคันนั้นกเ็ปนอันสิ้นสุดไป  คืนนี้เที่ยวกันใหสนุกสักคืนเถอะวะ  ดูเหมือน
เดือนกวาแลวที่เราไมไดเทีย่วหวัหกกนขวดิกันเลย” 
  ทุกคนเหน็พองดวย  และตางก็เร่ิมมีจิตใจเขมแข็งคึกคักเมื่อนึกถึงเด็ก ๆ ของเจ 
หนอม  ซ่ึงมีขาววาแพรมาวาเจหนอมสํานกันางโลมชั้นสูงไดตัวออน ๆ มาจากภาคเหนือหลายคน  
แตละคนสวยหยาดเยิ้มเปนที่เล่ืองลือกันทั่วในบรรดาผูชายนักนิยมนางโลมทั้งหลาย 
  อาเสี่ยกิมทองผุดลุกขึ้นยืน  แลวข้ึนบันไดไปชั้นบนเพื่อพบกับนงนุชภรรยายอดรัก
ของเขา  ซ่ึงตามเวลาที่กลาวนี้  นงนุชกําลังจะลงมาขางลางพอดี  สองสามีภรรยาไดเผชิญหนากันที่
เฉลียงหลังตึก 
  “เพื่อน ๆ ของเฮียตื่นนอนกันหมดแลวไมใชหรือคะ” 
  กิมทองยิ้มใหหลอน 
  “จะ – ตื่นแลว  อา – นุชจา  เจาหงวนเขาชวนเฮยีไปเทีย่วสักคืนนะจะ” 
  นงนุชขมวดคิ้วยน  สีหนาของหลอนบึ้งตึงทันที 
  “มายละคะ  วนันี้นุชจะไมยอมใหเฮยีไปเที่ยวไหนเปนอันขาด” 
  “วา – นึกวาปลอยผีออกเที่ยวสักวนัไมไดหรือนุช” 
  หลอนฝนหวัเราะ 
  “คนอยางเฮีย  ถาปลอยใหไปเที่ยว  เฮียก็ตองไปเที่ยวสํามะเลเทเมา  ดีไมดีก็จะตอง
เสียเวลา  เสียเงินเสียทองในการรักษาตวั” 
  กิมทองหนาจอย 
  “โธ – เฮียสาบานใหก็ได  เจาคุณอาทานไปดวยจะไปเที่ยวซุกซนไดอยางไร  เรา
ไปหาขาวกินเทานั้น  แลวก็ ........ ดูหนังรอบหัวคํ่า  กลับบานไมเกนิ 4 ทุม” 
  นงนุชปฏิเสธเสียแข็ง 
  “ไมได  นุชจะไมยอมใหเฮียไปเที่ยวในระหวางตรุษจีนนี้เปนอันขาด” 
  กิมทองยกมือเทาสะเอว  เขาขบกรามกรอด  แลวกลาววา 
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  “ถาเฮียไปละ  จะเปนอยางไร” 
  นงนุชยิ้มแคน ๆ 
  “นุชกอตีกบาลเฮียฉลองวันชิวอิดเทานัน้” 
  กิมทองพยกัหนารับทราบ  ลดมือทั้งสองที่เทาเอวลง  แลวพูดเสียงออยนาสงสาร 
  “ตกลง” 
  หลอนลืมตาโพลง 
  “ตกลงไปหรือคะ” 
  คราวนี้อาเสี่ยกิมทองตวาดลัน่ 
  “ตกลงไมไปโวย” 
  “อุยตาย – ดูพดูเขาซี  พูดโวยกับเมยีมีอยางที่ไหน  ประเดี๋ยวนุชเดือดขึน้มาก็มีเร่ือง
เทานั้นเอง” 
  อาเสี่ยกิมทองถอนหายใจหนัก ๆ เขาเปนคนกลัวเมยีมาแตไหนแตไรแลว  นงนุช
ไมยอมพูดอะไรกับเขาอีก  เดินนําหนาพากิมทองผานเฉลียงหลังตึกลงบันไดไปขางลาง  เปนอันวา
อาเสี่ยกิมทองเพื่อนรักของอาเสี่ยกิมหงวนหมดหวังไดรวมเที่ยวหวัหกกนขวดิกับคณะพรรคสี่สหาย
ในคืนวันนัน้ 
   
  กรุงเทพ ฯ ราตรีในวันชิวอิด 
  ประชาชนชาวจีนนับแสน  ไดพากันออกเทีย่วเตรกันอยางสนุกสนาน  ถนนเยาว 
ราชถึงกับเบียดเสียดเยียดยดักัน  โรงภาพยนตรช้ันดีแนนขนัด  รานอาหาร และเครื่องดื่มรานใดทีไ่ม
หยุดตรษุจีนเปนจําหนายขายดีราวกับเทน้ําเททา 
  มันเปนเวลา 20.00 น.เศษ 
  “แพ็คการด” เกงคันหนึ่ง  พาสี่สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ เขาไปในถนนซอยแหง
หนึ่งทางบางกะป  หลังจากนัน้เพียงครูเดียวก็มาถึงจุดหมายปลายทาง  คอืสํานักเจหนอม 
  รถเกงขนาดใหญหาหกคันจอดอยูเรียงรายริมถนนหนาบานเจหนอม  พล  พัชรา
ภรณบังคับรถใหหยุดนิ่งตอทายรถ “ปอนเตี๊ยก” ใหมเอี่ยมคันหนึ่ง  หลังจากนั้นสี่สหายกับทานเจา
คุณปจจนึก ฯ ก็พากันลงจากรถ 
  นิกรกลาวกับเสี่ยหงวนเบา ๆ 
  “วันนี้บานเจหนอมอุนหนาฝาคั่งผิดปกติ  พวกอาเสี่ยกระเปาหนักคงจะมา 
หลายคน” 
  อาเสี่ยเห็นพองดวย 
  “จริงโวย  พวกเรากินของเหลือเขาเสียแลว” 
  ดร.ดิเรกกลาวขึ้นทันท ี
  “ใหกันเปนคนเฝารถไมดีหรือ  การเที่ยวซุกซนแบบนีฝ้ร่ังไมใครชอบ” 
  พลยกมือตบหลังนายแพทยหนุมเบา ๆ 
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  “เกิดเปนลูกผูชาย  เราจะตองทดลองในเรือ่งสุรา,  นาร,ี  ภาช,ี  กีฬาบัตร  ถาเราได
ผานสิ่งเหลานี้  เราก็จะไดรูวามันเปนอบายมุข” 
  ดร.ดิเรกผิวปากหวือ 
  “ออไรน  ถายังงั้นไอจะลองดู  สุภาษิตชาวภารตะบทหนึง่กลาววา ...........” 
  พลรีบยกมือขวาปดปากดร.ดิเรก 
  “พอแลว  ลําบากนักก็อยาอางสุภาษิตแขกเลยวะ” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ หัวเราะชอบใจแลวพูดเสริมขึ้น 
  “ไปโวย  เขาไปในบานเถอะพวกเรา  สําหรับอาจะนั่งคุยกับแมหนอมเทานั้น  แกสี่
คนจะสนกุสนานกันอยางไรก็ตามใจ” 
  นิกรเอียงหนาเขาไปกระซิบกระซาบบอกพอตาของเขา 
  “คุณพอครับ  เจหนอมไดตัวออนมาตัวหนึง่  สวยมากทีเดียวครับ  อายุ 14 กวา ๆ 
15 หยอน ๆ ครับ  คุณพอเหน็แลวรับรองวาน้ําลายไหล” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ ยิ้มอาย ๆ 
  “ไมไดเหน็มะดัน หรือมะยมนี่หวา  จะไดน้าํลายไหล” 
  นิกรหวัเราะ  จูงมือพอตาของเขาเดินนําหนาพาพล  กิมหงวน และดร.ดิเรกผาน
ประตูชองเล็กเขาไปในสํานักนางโลมของนางถนอม หรือเจหนอม 
  ที่เรือนปนหยาสองชั้นขนาดใหญ  แสงไฟนีออกสองสวางจาราวกับกลางวัน  
แผนเสียงกําลังเปดเพลง  “พมางมหอย”  แผวเบาทามกลางเสียงพูดคุย  เสียงเฮฮา  และเสียงหวัเราะ
ตอกระซิก 
  ส่ีสหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ บุกขึ้นไปบนเรือนอยางถือวสิาสะ  นิกรตะโกนรอง
เรียกเจาของสาํนักเสียงล่ัน 
  “เจหนอม ............ เจหนอมจา  คณะวานรอยูไมสุขมาแลว” 
  เจาของบานรางอวนเตีย้ของผูหญิงกลางคนคนหนึ่งเดินออกมาจากหองกลางชั้น
ลางอยางรอนรน  หลอนคือนางถนอมเจาสํานักนางโลมนั่นเอง  เจหนอมดีใจเหลือที่จะกลาว  เมื่อ
แลเห็นแขกพิเศษของหลอน 
  “โอย ........ คุณพล, นิกร, คุณหมอ, อาเสี่ย  แลวนั่น ...... คุณปา  เชิญซีคะ” 
  นิกรวิ่งเขามาสวมกอดเจหนอม  และกมลงจูบริมฝปากหลอนคอนขางแรง  เจ 
หนอมอายุ 45 ปแลวแตยังสวยพริ้งงามแฉลม  ความอวนชวยใหหลอนไมแกเนื้อหนังยงัตึงเตงเสมอ 
  “ฮ้ือ – ช่ืนใจจริงเจจา” 
  เจหนอมคอนควับ 
  “คุณนิกรนีแ่หละแปลกแท ๆ ประเดี๋ยวดิฉนับาขึ้นมา  ดฉิันเอาเปนผัวดิฉันเสีย 
จริง ๆ เทานั้น  จะไดเลิกหากนิอยางนี้เสยีท”ี 
  นิกรยิ้มแปน  ยกมือจับแขนเจหนอมบีบเบา ๆ 
  “อายฉันมันคนประหลาด  ชอบผูหญิงคราวเจหนอม” 
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  “โอย  อยามาพูดเลย  ไมมใีครเขารับประทานดิฉันหรอก  แกจนหนังเหี่ยวแลว” 
  “ไมจริงนาเจ  มะพราวนะยิ่งแกกย็ิ่งมัน” 
  เจหนอมคอนแตอมยิ้ม  ตอจากนั้นหลอนกป็ฏิสัณฐานทักทายทานเจาคณุปจจ 
นึก ฯ และคณะพรรค 4 สหายจนทัว่หนา  แลวพาทุกคนเขาไปในหองรับแขก  เจหนอมรีบกลับเขา
ไปในหองกลาง  โฆษณาใหเด็ก ๆ ของหลอนทราบวา  คณะเศรษฐี 4 สหายมาแลว  บรรดานกราตรี
ทั้งหลายตางเฮโลออกมาหา  บางนางกําลังตอนรับแขกทีม่าเที่ยว  ก็ผละจากแขกเพราะตองการ
รับรองคณะพรรค 4 สหายของเรามากกวา  ทั้งนี้ก็เนื่องจากทุกคนจายเงนิคลองนั่นเอง  เจหนอมจึง
ตอนลูกนองรุนใหมของหลอนใหออกมาหา 
  พล, นิกร, กิมหงวน และดร.ดิเรกตางเลือกแฟนคนละคน  สวนเจาคณุปจจนึก ฯ 
สมัครใจคุยกบัเจหนอมเจาสํานัก  ทานไมมีความปรารถนาในเรื่องนีแ้ลว  ถึงแมเคยมาเยีย่มสํานกั
นางโลมของเจหนอมบอย ๆ ก็เพียงแตมานั่งคุยกับเจาสํานักหรือเด็ก ๆ ของเจหนอมเทานั้น  คู
สนทนาของพลเปนชาวเหนอือายุไมเกนิ 18 ป  หลอนชื่อฟองจันทรผิวพรรณเปลงปลั่งผุดผอง  ไมมี
วี่แววเปนกะหรี่เลย  คูของนิกรดําขําเปนสาวชาวพระนคร  เจหนอมอธบิายใหนิกรทราบวาเด็กสาว
ผูนี้ช่ือทัศนีย  กําลังเรียนหนงัสือช้ันมัธยมปที่ 6  แตบิดาถึงแกกรรมเลยตองออกจากการศึกษาเสีย
กลางคัน 
  นิกรสงสารสาวนอยทีน่ั่งอยูบนตักเขาอยางที่สุด 
  “เรียนตอไหมละหนู  นาจะสงเสียใหเรียนเอง” 
  ทัศนียยิ้มออนหวาน 
  “มายละคะ  เดีย๋วนีห้นูชํานาญในเรื่องโรงแรมมากกวาโรงเรียนเสียแลว  มีอาชีพ
อยางนี้สบายดคีะ  อยางขี้หมขูี้หมาคืนหนึ่งก็หาเงินไมต่ํากวา 200 บาท” 
  นิกรเหน็พองดวย 
  “ก็ดีเหมือนกนั  แตถาหนเูกดิเจ็บปวยไมสบายขึ้นมาหนจูะทําอยางไร  อาชีพของ
หนูจะอยูไดอยางมากในราว 10 ปเทานั้น” 
  ทัศนียวา  “เร่ืองปวยไขไมนาวิตกอะไรนี่คะ  ยาฉีดเดีย๋วนีไ้มแพง  เข็มละ 20 บาท
เทานั้น  แลวกถ็าหนูไดแฟนเปนหมอสักคนหนึ่ง  หนูกจ็ะไมเดือดรอนอะไรเลย  ขึ้นไปคุยกันทีห่อง
หนูไมดหีรือคะ  ขางลางมันรอนอาวไปหนอยคะ” 
  นิกรยิ้มแหง ๆ 
  “ชา ๆ ไดพรา 2 เลมงาม  นั่งคุยกันทีน่ี่กอนเถอะ  รับรองคืนนี้นาจะใหเงินหนูอยาง
นอย 500 บาท” 
  ดร.ดิเรกกลาวถามเจหนอมทนัที 
  “เจจา  หนูคนนี้ช่ืออะไรจะ  บอกฉันหนอยซี  ทําไมถึงขี้อายนักละ”  พูดพลางดร.
ดิเรกกย็กมือขวาประคองกอดสาวนอยเจาของรางอวบอัดคนหนึ่ง  ซ่ึงนั่งอยูบนโซฟาตัวเดยีวกับเขา 
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  เจหนอมวา  “ช่ืออรสาคะ  คุณหมอ  เพิ่งหากินเมื่อเดือนที่แลวมานี่เอง  เปนผูดีตก
ยากคะ  คณุพอของหนูอรสาเปนขาราชการบํานาญมีบรรดาศักดิ์เปนทานขุน  อรสาไมถูกกับแม
เล้ียงคะ  เลยออกจากบานเตลิดเปดเปงมาอยูกับดิฉัน” 
  “โอ – เวอรี่พัว  นาสงสารมากทีเดียว  ถาฉนัจะเอาไปเลี้ยงเปนเมียนอยของฉันเจ
หนอมจะวาอยางไร” 
  เจหนอมลืมตาโพลง 
  “เอาละซี  คุณหมอจะทําใหดิฉันขาดรายไดเสียแลว  อยาคิดอยางนี้เลยคะ  คุณหมอ
ชอบก็มาหาแกดีกวา  ดิฉันขอรับรองวาเด็กของดิฉันรุนนี้เปนเด็กทีสุ่ภาพเรียบรอยทุกคน  รุนกอน 
ๆ ที่หยาบคายรายกาจดิฉนัโละหมดแลว” 
  อาเสี่ยกิมหงวนกอดหญิงสาวคนหนึ่งที่นั่งอยูบนตักเขาแนน  แลวกลาวถามเจา
สํานักนางโลม 
  “เจ  แควนของฉันคนนี้ช่ืออะไร” 
  สาวนอยซ่ึงนั่งอยูบนตักอาเสีย่กลาวขึ้นอยางกระฟดกระเฟยด 
  “แหม – อาเสี่ยมหาหนูตั้งหลายครั้งแลวยงัแกลงทําเปนจําชื่อไมได” 
  เสี่ยหงวนทําตาปริบ ๆ แลวหัวเราะชอบใจ 
  “ออ – นึกออกแลว  นองสาวชื่อขนิษฐานั่นเอง  เธอรูหรือเปลาทุกวันนี้  ถึงแมวา
เราไมใครจะไดพบกัน  แตหวัใจของเฮยีกเ็ล่ือนลอยมาอยูที่นี่ตลอดวันตลอดคืน  ยามตืน่ก็นึกถึง  
ยามหลับก็ฝนถึง  ไมวาจะทาํอะไรเปนตองนึกถึงขนิษฐา  หรือแมวากาํลังสวมอยูก็ตาม” 
  เจหนอมหัวเราะล่ัน 
  “เปนเอามากถงึเพียงนัน้เชียวหรือคะ” 
  อาเสี่ยยิ้มแหง ๆ แลวหันไปมองดูนายพัชราภรณซ่ึงกําลังหยอกเยาหญิงสาวเจาของ
ใบหนาอนัมีเสนหคนหนึ่งหลอนชื่อสายใจ  เปนดาราดวงเดนของสํานักเจหนอม หรือเรียกวาเปน
ทองของเจหนอมนั่นเอง 
  “วาไงโวยพล”  อาเสี่ยพูดเสียงหัวเราะ  “หมายความวาคืนนี้เราจะตองนอนคางอยู
ที่นี่ยังงั้นหรือ” 
  พลพยักหนาเห็นพองดวย 
  “ก็ควรจะเปนอยางนั้น  ใหคณุอากลับบานไปตามลําพังกแ็ลวกัน” 
  “อาว”  เจาคุณรองล่ัน  “แลวฉันมิตองไปโกหกเมยี ๆ พวกแกยังงั้นหรือ” 
  ดิเรกหวัเราะลัน่ 
  “คนเราเมื่อถึงคราวโกหก  กต็องโกหกซีครับคุณพอ 
  เจาคุณปจจนึก ฯ ทําหนาชอบกล 
  “ขาแกแลวโวยดิเรก  แกจะใหโกหกพวกเด็ก ๆ อยางไรกัน” 
  ดร.ดิเรกชักฉวิ 
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  “นาน ๆ โกหกทีจะเปนอะไรไปครับ  ประเดี๋ยวคุณพอกลับไปบาน  บอกเมีย ๆ เรา
วาพวกเราทั้งหมดเมาหลาอยูที่บานอาเสี่ยกิมทอง  เทานีก้็ส้ินเรื่อง” 
  พลประคองหญิงสาวเจาของนามสายใจลุกขึ้นแลวกลาวกบัหลอนวา 
  “ตั้งใจจะมาหาหนูหลายวันแลว  แตไมใครจะมีเวลาวางเลย  คิดถึงใจแทบขาด
ทีเดียว” 
  สายใจหวัเราะเสียงแหลมเลก็ 
  “ไมมีเวลาวางหรือกลัวคุณนายที่บานคะ” 
  พลยอมรับตามตรง 
  “จะ – มันก็ดวยกันนั่นแหละ  ขึ้นไปคุยกนัที่หองหนดูีกวา  หองรับแขกนี่รูสึกมัน
อุดอูอยางไรชอบกล  อากาศไมใครจะด”ี 
  นิกรพูดเสริมขึน้ 
  “นั่นนะซี  รูสึกวาอากาศในหองนี้มันเหมน็ตุ ๆ ผิดปกต”ิ 
  เจาคุณปจจนึก ฯ หันมาทําตาเขียวกับนิกรลูกเขยจอมทะเลนของทาน 
  “เดี๋ยวก็โนเตะเทานั้นเอง” 
  นิกรประคองแฟนของเขาใหลุกขึ้น  แลวกเ็ดินตามพลกับสายใจออกไปจาก
หองรับแขก  นายแพทยหนุมกับเสี่ยหงวนประคองแฟนของเขาเดินออกไปจากหองรับแขก
เชนเดยีวกัน  ปลอยใหเจาคุณปจจนึก ฯ นัง่สนทนากับเจหนอมเจาของสํานักตามลําพัง 
  บรรดาสุภาพบุรุษนักเทีย่วกลางคืนทั้งหลายที่อยูซองนางโลมของเจหนอมไมต่ํา
กวาหาหกคน  ตางรูสึกเดือดดาลอยางยิ่งที่เจหนอม และแมนกราตรีเหลานั้น  มีความสนใจกับคณะ
พรรค 4 สหายอยางผิดปกติ  ดังนั้น  พวกนกัเที่ยวกลางคนืจึงไดพากันกลับไปอยางหัวเสีย  ซ่ึงเจ 
หนอมเจาสํานกันางโลมก็ไมรูสึกวิตกอะไร  หลอนรูดีวาในคืนวนันี้หลอน และเด็ก ๆ ของหลอนจะ
มีรายไดอยางงดงามในการบริการ 4 สหาย  ซ่ึงทั้งสี่คนลวนแลวแตเปนเศรษฐี  จายเงินโดยไม
เสียดาย  หลอนจําไดวาทุกครั้งที่คณะพรรค 4 สหายมาเที่ยวที่นี ่ ตัวของหลอนเองจะตองไดรับเงนิ
รางวัลจากเสี่ยหงวนอยางนอยพันบาท  อันเปนรายไดที่งดงามที่สุด  เจหนอมสั่งใหคนของหลอนจัด
เครื่องดื่ม และบุหร่ีควันละเอียดเอาไปให 4 สหายที่อยูในหองชั้นบน  และสงใหนกัเลงคุมซองของ
หลอนทั้งสองคนไปอยูที่ประตูหนาบาน  ถาหากวามใีครมาเที่ยวทีน่ี่กใ็หบอกวา  วนันี้มีเศรษฐีใหญ
เหมาสํานักนางโลมของหลอนโดยวิธีผูกขาด  ไมยอมใหคนอื่นเกีย่วของดวย 
  เจาคุณปจจนึก ฯ ลาเจหนอมกลับในราว 21.00 น.  ทานขับรถแพ็กการดเกงกลับ
บาน “พัชราภรณ” ตามลําพัง  ซ่ึงความจริงบาน “พัชราภรณ” ก็อยูหางจากสํานักของเจหนอม
ประมาณกิโลเมตรเดียวเทานัน้ 
  เมื่อแพ็กการดเกงคันงามแลนเขามาในบาน “พัชราภรณ”  เจาคุณปจจนึก ฯ ก็แล
เห็นแสงไฟทีต่ึกใหญสองสวางจาราวกับกลางวัน  ทานเจาคุณรูสึกไมสบายใจที่ทานจะตองโกหกสี่
นางตลอดจนกระทั่งเจาคณุประสิทธิ์ ฯ และคุณหญิงวาด  แตกจ็ําเปนเหลือเกินที่จะตองโกหก  เจา
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คุณปจจนึก ฯ บังคับแพ็กการดเกงใหหยุดนิ่งหนาโรงเกบ็รถ  ในขณะเดียวกันนี้เอง  เจาแหวซ่ึงนั่ง
อยูที่เกาอี้สนามตามลําพัง  ก็ลุกขึ้นวิ่งเขามาหาทานเจาคณุปจจนึก ฯ  
  เมื่อเจาคุณเปดประตูกาวลงมาจากรถ  เจาแหวกก็ลาวกับทานอยางระลํ่าระลักวา 
  “รับประทาน  ใตเทาตองพูดใหตรงกับกระผมนะครับ” 
  เจาคุณมองซายมองขวาเสียกอน 
  “พูดวาอยางไรวะ” 
  “รับประทานถาคุณผูหญิงทั้งสี่คน  ถามถึงคุณ ๆ ทั้งสี่  รับประทานใตเทาตองบอก
วาเมาเหลาอยูที่บานอาเสี่ยกมิทองนะครับ” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ ยิ้มออกมาได 
  “เออ – ขาตั้งใจแลววาจะบอกเขาอยางนี้  ขณะนี้อายสี่คนนั่นอยูที่บานแมหนอม” 
  เจาแหวหัวเราะเบา ๆ 
  “รับประทานกระผมนึกอะไรไมผิด  คุณผูหญิงทั้งสี่ก็กําลังสงสัยวา  จะเปนเชนนัน้
ครับ” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ วา  “ขาจะโกหกทกุ ๆ คนวาอายสี่คนนอนคางที่บานคุณกิมทอง  
เอ ........ แตวา  ถาเขาเกิดโทรศัพทไปถามละ  เราจะทําอยางไรดี” 
  เจาแหวยิ้มนอยยิ้มใหญ 
  “รับประทาน   คนใชอยางผมยอมเฉลียวฉลาดรอบคอบเสมอแหละครับ  
รับประทานกระผมไดแอบปลดสวิทชตอสายโทรศัพทออกเสียแลว  ถึงโทรศัพทไปก็พูดไมได  
เพราะไฟมนัไมเดิน” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ หัวเราะชอบใจ 
  “เอ็งรอบคอบมากทีเดยีว  ชวยเอารถเก็บเขาโรงรถดวยโวย  ขาจะไปบนตึกละ  
วันนีด้ื่มเหลาเขาไปดวยเลยรูสึกปวดหัว” 
  “จริงครับ”  เจาแหวเหน็พองดวย  “รับประทานคนที่กระหมอมบาง  ถา
รับประทานเหลามากเปนปวดศีรษะทกุคน” 
  “อาว – เดีย๋วกกู็จะเตะเขาใหเทานั้นเอง  แกรูไดอยางไรวะ  วาฉันกระหมอมบาง” 
  เจาแหวถอยหลังกรูด และทาํหนาตายทนัที  เจาคุณปจจนึก ฯ คอนปะหลับปะ
เหลือก  พาตวัเดินตรงไปที่ตกึใหญ  ซ่ึงตามเวลาที่กลาวนี้  ส่ีนางไดนั่งสนทนากันอยูในหองโถงชัน้
ลาง  และตางคนตางกําลังคิดวา  สามีของตนคงจะไปเทีย่วสํามะเลเทเมาอยูสํานักเจหนอมเปนแน 
  เมื่อเจาคุณปจจนึก ฯ เดินเขามาในหอง  นนัทาก็เอยขึน้ทนัที 
  “ออ – คุณอากลับมาแลว  ดทีีเดียว  พวกเราคงจะรูความจริงกันทีนีแ้หละ” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ ทําหนากะเรี่ยกะราดผดิปกติ  ทานเดนิเขามาทรุดตัวนัง่บนโซฟา
ตัวเดยีวกับนันทา  ยกมือขวาตบศีรษะนนัทาเบา ๆ แลวถามยิ้ม ๆ วา 
  “ความจริงอะไรกัน  ยายนนั” 
  นันทายิ้มออนหวาน 
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  “อา – ทําไมคุณอาถึงกลับมาตามลําพังละคะ  ผัว ๆ ของพวกเราเขาไปไหนกนัละ
คะ  ไปเที่ยวบานนังหนอมใชไหม” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ ขมวดคิว้ยนแสดงทาทีประหลาดใจอยางใหญหลวง 
  “นังหนอมไหน” 
  ประไพเอ็ดตะโรขึ้นทันที 
  “คุณพอละก็ไกดีนัก  คณุพอยังเคยไปเที่ยวบอย ๆ ทําเปนไมรูสึก” 
  “อาว”  เจาคุณเอ็ดตะโร  “ก็ขาไมรูจักจริง ๆ นี่หวา” 
  ประไพทําตาเขียว 
  “คุณพอสาบานไดวาไมรูจัก” 
  “เออ”  เจาคุณปจจนึก ฯ ตะโกนลั่น 
  ประไพผลุดลุกขึ้นยืน 
  “ถายังงั้นคุณพอไปหองพระกับไพเดีย๋วนี้  ไปสาบานตอหนาพระวา  คณุพอไม
รูจักนังหนอมหัวหนาซองกะหรี”่ 
  เจาคุณปจจนึก ฯ ทําตาปริบ ๆ หันมายิ้มใหนวลลออ  แลวพูดวา 
  “ยายนวล .......... แกชวยบอกอาหนอยเถอะวะวาประไพนะ  มันเปนลูกอาหรือเปน
แมอากันแน  อาสงสัยเหลือเกิน  มันชกัจะหนักมือขึ้นทกุวันแลว  ลูกเฮงซวยอยางนีก้็มีดวย  มีอยาง
ที่ไหน  ลูกบังคับใหพอสาบาน” 
  “เอะ”  ประไพอุทานขึ้น  “สมัยนี้เปนสมยัประชาธิปไตยนี่คะ  คุณพอ  พอหรือลูก
ยอมมีสิทธิเสรีภาพเทากันทั้งนั้น” 
  “อือ – ดีมากแมมหาจําเริญ” 
  เสียงหวัเราะอยางครื้นเครงดงัขึ้นล่ันหองโถง  แลวนวลลออก็กลาวถามเจาคุณปจจ
นึก ฯ อยางนอบนอม 
  “คุณอาขา  คุณพล, คุณนิกร กับคุณหมอ และเฮยีทําไมไมกลับมาพรอมคุณอา 
ละคะ” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ ตอบโดยไมตองคิด 
  “เจาสี่คนเมาเหลาอยูที่บานคุณกิมทอง  อาก็เลยปลอยเขาตามเรื่อง  หนีกลับมาบาน
กอน  คืนนี้เหน็จะคางกันอยูที่บานนั้นแหละ” 
  ประภายิ้มนอยยิ้มใหญ 
  “เปนความจรงิหรือคะ  คุณพอ” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ ลืมตาโพลง 
  “ก็จริงนะซีโวย  ฉันจะโกหกพวกแกเอาตะหวักตะบวยอะไรกัน” 
  ประภาผลุดลุกขึ้นยืน  แลวเดนิเขามาประคองเจาคุณปจจนึก ฯ ใหลุกขึน้ 
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  “พวกเรากําลังเขาใจวา  คณุพล, คุณนิกร และอาเสี่ยกับดิเรกไปสนุกอยูที่ซอง
ของนังหนอม  ขณะนีภ้าคิดวาคุณพอคงไมยอมเปดเผยความจริงใหพวกเราทราบ  คุณพอกรุณาตอบ
อีกครั้งสิคะ  วาคุณเทวดาทั้งสี่คนนั่นอยูที่ไหนกนัแน” 
  “อยูบานคุณกมิทอง”  เจาคุณปจจนึก ฯ พดูเสียงยานคาง  “จริงวะ  ใหแคนี้ตกน้ํา
ปอมแปมปลาแขยงตอดซีเอา” 
  ประภายิ้มใหทานเจาคุณปจจนึก ฯ แลวกลาววา 
  “ประภาไมเชือ่หรอกคะ  ภาคิดวาคุณพอโกหกพวกเรา” 
  “เอะ”  เจาคุณอุทานอยางหวัเสีย  “ไมเชื่อกต็ามใจซีวะ” 
  ประภาวา  “ภาขอเชิญคุณพอไปที่หองทดลองวิทยาศาสตรสักประเดี๋ยวเถอะคะ” 
  ทานเจาคุณหนาตื่น 
  “ไปทําไมวะ” 
  “ไปเขาเครื่องจับเท็จคะ  ถาเครื่องจับเท็จบอกวาคุณพอพดูความจริงกแ็ลวไป  ถา
เครื่องจับเท็จบอกวาคุณพอโกหก  พวกเราก็จะไดติดตามไปสํานักนังหนอมเดีย๋วนี”้ 
  เจาคุณปจจนึก ฯ ยืนนิ่งเฉยอยูสักครูแลวหวัเราะลั่น 
  “พอไมยักรูวาผัวแกสรางเครือ่งจับโกหกไว” 
  ประภาวา  “ดิเรกทําไวนานแลวคะ  ตั้งใจจะนําออกแสดงในงานฉลองรัฐธรรมนูญ
ปกอนนี้  แตบงัเอิญทางการมีคําสั่งใหงดงานรัฐธรรมนูญ  ดิเรกก็เก็บเครื่องจับเท็จไว  ภาอยากจะ
อวดคุณพอวาเครื่องจับเท็จของดิเรกมีคุณภาพดีกวาเครื่องจับเท็จของฝรั่งมากมายนกั  เพราะ
นอกจากจะมกีราฟชี้บอกโดยละเอียดแลวยงัมีเสียงพูดออกมาไดดวย  ไปสิคะคุณพอ  ภาจะตองจับ
เท็จคุณพอใหได” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ ยกมือเกาศรีษะซึ่งปราศจากเสนผมแมแตเสนเดียว 
  “ยังไงกันวะ  แกเขาใจวาฉนัเปนผูตองหายงังั้นหรือ” 
  ประภาหวัเราะคิ๊ก 
  “ไมไดเขาใจเชนนั้นหรอกคะ  แตเราอยากจะพิสูจนความจริงวาคุณพอโกหกพวก
เราหรือเปลาเทานั้น”  พูดจบประภากพ็ยกัหนากับเพื่อนสาวทั้งสอง และนองสาวของหลอน  ทุกคน
ตางลุกขึ้นแลวพาเจาคุณปจจนึก ฯ ออกไปทางหลังตึก  ตรงไปยังหองทดลองวิทยาศาสตรของนาย
แพทยหนุม 
  เมื่อเขามาในหองทดลองอันกวางขวาง  ประภาก็เปดไฟฟาที่กลางเพดาน และผนัง
ตึกขึ้น  ทําใหเกิดแสงสวางราวกับกลางวัน  ประไพจดัแจงปดประตูกระจกฝา และใสกลอน
เรียบรอย 
  เสียงจอกแจกจอแจดังขึน้ทัว่หองทดลองวทิยาศาสตร  ปะภาเมยีรักของนายแพทย
ดิเรกไดหยิบเครื่องมือจับเท็จลงมาจากหลงัตูใบหนึ่ง  มนัเปนเครื่องมอืขนาดกะทดัรัดคลายกับ
เครื่องอัดแบตตารี่  แตมีหนาปดหลายตอหลายอัน  เครื่องจับเท็จนีใ้ชกระแสไฟฟาซึ่งเปนไฟสลับ  
คือไฟที่ใชในบานนั่นเอง  ประภาทํางานอยางกระฉับกระเฉงวองไว  ทัง้นี้ก็เพราะดร.ดิเรกเคยสั่ง
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สอนใหหลอนรูจัก และเขาใจการใชเครื่องมือจับเท็จอันเปนประดิษฐกรรมของนายแพทยหนุม  
และแนนอนทเีดียว  เครื่องมอืจับเท็จของดร.ดิเรกเครื่องนี้มีประสิทธิภาพอยางสูง  ซ่ึงฝร่ังเองก็ทํา
ไมไดอยางนี้  เพราะนอกจากเลขหนาปดจะบอกใหทราบทุกระยะแลว  เครื่องมือของดิเรกยัง
สามารถพูดไดจากกําลังอันเล็กซึ่งติดอยูกบัเครื่องของมัน 
  เมื่อประภาตดิตั้งเครื่องเสร็จเรียบรอยแลว  หลอนก็กลาวกับทานเจาคณุปจจนึก ฯ 
อยางยิ้มแยม 
  “นั่งเกาอี้ตัวนีค้ะคุณพอ  ภาจะทดลองเครือ่งจับเท็จของดิเรก  ซ่ึงมันจะบอกใหรูวา
คุณพอพูดจริง หรือโกหกทีว่าผัว ๆ ของพวกเราเมาเหลาอยูที่บานคุณกิมทอง” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ คิดในใจวาเครื่องมือจับเท็จนั้นจะแสดงออกมาไดกแ็ตเพียงระบบ
การเตนของหวัใจ และกระแสวนเวยีนของโลหิตในรางกายเทานั้น  ถาหากวาทานทําจิตใจใหเยือก
เย็นเปนปกติ  เครื่องมือนี้ก็คงไมสามารถชี้แจงไดวาทานกลาวเท็จ 
  ดังนั้นทานเจาคุณจึงยิ้มแปน  และนั่งลงบนเกาอี้เหล็กพนสีตัวหนึ่งขางเครื่องมือจับ
เท็จ  ประภาใชหนังแผนหนึง่  ซ่ึงคลายกับเข็มขัดขนาดใหญ  แตมีทอยางเล็ก ๆ ติดรัดหนาอกเจา
คุณปจจนึก ฯ จนแนน 
  “เฮย – เฮย ๆ แกจะทําไมพอวะประภา  รัดเสียจนหายใจแทบไมออก” 
  ประภาพดูพลางหัวเราะพลาง 
  “ไมเปนไรหรอกคะคุณพอ  การจับเท็จก็ตองรัดหนาอกอยางนี้แหละคะ” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ มองดูเครื่องจับเท็จดวยความสนใจ  แลวทานกก็ลาวกบัประภาวา 
  “เอา – ลงมือจับเท็จได” 
  ประภาจดัแจงเปดสวิทชเครื่องจับเท็จดวยความชํานาญ  เสียงไดนาโมไฟฟาคราง
กระหึ่มเบา ๆ ประภาเดินวนเวียนไปมารอบ ๆ หองทดลองวิทยาศาสตร  นวลลออ กับนันทา และ
ประไพยนืนิ่งเฉย  ตางคนตางจองตาเขม็งมอง  มองดูเครื่องจับเท็จ 
  เมื่อประภาสังเกตเห็นกิริยาทาทางของทานเจาคุณปจจนึก ฯ เปนปกติ  และเข็มที่
หนาปดซึ่งกระดุกกระดกิในตอนแรกสิ้นสดุความเคลื่อนไหว  แสดงวาหัวใจของทานเจาคุณปจจ 
นึก ฯ เปนปกติดีแลว  ประภาก็กลาวถามทานเจาคุณทนัที 
  “คุณพอบอกภาหนอยซีคะ  คุณพล  คุณนกิร  กับอาเสี่ย และดิเรกอยูทีไ่หน” 
  ทานเจาคุณยิ้มแปน  ตอบเสียงเบา ๆ อยางไมสะทกสะทาน 
  “อยูที่บานอาเสี่ยกิมทองโวย” 
  ทันใดนัน้เอง  เข็มที่หนาปดอันหนึ่งก็วิ่งจูดไปที่เลข 100 และบนเลขนัน้มีตัวอักษร
ภาษาไทยปรากฏวา “โกหก”  ส่ีนางหัวเราะขึ้นพรอม ๆ กัน  ประไพกลาวกับบิดาของหลอนอยาง
ขบขัน 
  “ดูซีคะคุณพอ  คุณพอโกหกตั้งรอยเปอรเซ็นต” 
  คราวนี้เจาคณุปจจนึก ฯ โกรธจนหัวฟดหัวเหวีย่ง 
  “ขาไมไดโกหกโวย  เครื่องมือสับปะรังเคอันนี้มันเก  เข็มมันก็ขึ้นไปเอง” 
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  พอเจาคุณปจจนึก ฯ พดูจบ  เสียง ๆ หนึ่งกด็ังมาจากลโพงไดยินถนัด  ทําใหทุกคน
สะดุงเฮือกไปตาม ๆ กัน 
  “โกหกแลวยังจะทําไกอีก  ทานรูหรือเปลาวาเครื่องมือนี้เปนเครื่องมือที่แนนอน  
ทานโกหกตั้งรอยเปอรเซ็นตเต็ม ๆ  ขณะนี้คุณพลคุณนกิร และอาเสี่ยกิมหงวนกับดอกเตอรดิเรก
กําลังมีความสุขอยูที่ซองนางโลมของนางถนอม  โกหกอกีซี  เราจะไดบอกคุณผูหญิงทั้งสี่คนนี้วา
ทานรูเห็นเปนใจดวย” 
  เสียงนั้นเงยีบหายไปแลว  เจาคุณปจจนึก ฯ นัยนตาเหลอืกลานมองดูเครื่องจับ
โกหกอยางเดอืดดาลแลวทานก็ตะโกนลั่น 
  “นั่นหมาหรือคนพูดวะ” 
  เสียงประหลาดจากเครื่องจบัเท็จดังขึ้นอีก  ซ่ึงเปนเสียงหัวเราะอยางขบขัน 
  “ในที่สุด  เมื่อเราจับความจรงิไดทานก็โมโหเรา  แกแลวยงัไมมีความคิด  โกหก
จนกระทั่งลูกหลาน” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ โกรธจนตัวส่ัน  ทานปลดสายที่รัดหนาอกออก  แลวลุกขึ้นหยิบ
เกาอี้เงื้อสุดแขน  ตั้งใจจะทําลายเครื่องจับเท็จของดิเรก  แตประภากระโดดเขาควาแขนทานไวได 
  “อยาคะคุณพอ  ดิเรกไดลงทุนมันนับแสนเชียวนะคะ  ดิเรกบอกวาเครื่องนี้ดวย
ความประณตีที่สุด  เพียงแตมันเสียหายไปเล็กนอยก็จะตองใชเวลาแกไขหลายวนั อา – คราวนี้คุณ
พอคงไมปฏิเสธวาผัว ๆ ของพวกเราอยูที่บานนังหนอม” 
  เจาคุณปจจนึก ฯ คอนปะหลับปะเหลือก 
  “ไมรูโวย  กูชักฉิวขึ้นมาบางแลวละ”  พูดจบทานก็เดนิออกไปจากหองทดลอง
วิทยาศาสตร  ถอดกลอนเปดประตูเดนิออกไปอยางหัวเสีย 
  ความหึงหวงไดบังเกิดขึน้แกส่ีนางทันที  นวลลออกลาวกบัคณะพรรคของหลอน 
  “ไปบานนังหนอมกันเถอะคะ  ไปเดีย๋วนีแ้หละ  ไปลากคอผัวของเรากลับมาบาน
กอนที่เขาจะเสียเนื้อเสียตวัใหกับอีพวกนัน้” 
  ประไพรองขึน้ดัง ๆ 
  “บุกเลยพวกเรา  บุกซองกะหรี่ใหราบ  ฉลองวันชวิอิด  ไชโย” 
  คร้ันแลวส่ีนางก็รีบเดินออกไปจากหองทดลองวิทยาศาสตรของนายแพทยหนุม 
  ในเวลาชั่วโมงเดียวกันนั้นเอง  นันทา,  นวลลออกับประภา  และประไพก็นั่งรถ
แพ็กการดเกงออกจากบาน “พัชราภรณ” ซ่ึงมีเจาแหวเปนคนขับเกงคนังามเลี้ยวซายมือไปตามถนน
สายสุขุมวิท – สมุทรปราการ  ตรงไปยังสํานักนางโลมของเจหนอม  เจาแหวพยายามขับรถอยางที่
เรียกวายอง  แตแลวก็ถูกสี่นางเขกศีรษะเจาแหวบังคับใหแลนเรว็ ๆ 
  “รับประทานเครื่องมันเดินไมเต็มสูบครับ  แลนเร็วกวานีไ้มได”  เจาแหวหันมา
เถียง  “รับประทานหัวเทียนอันหนึ่งคงจะบอดครับ” 
  ประไพหยิบกญุแจเลื่อนดอกใหญซ่ึงวางอยูแทบเทาหลอนขึ้นมา  แลวเงื้อขึ้นทําทา
จะตีกบาลเจาแหว 
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  “ถาแกไมสามารถขับรถใหเร็วกวานี้ได  ฉนัจะเอากุญแจเลื่อนอันนี้ฟาดกบาลแก  
ไมมีประโยชนอะไรหรอกที่จะหนวงเวลาไว  เพราะนายของแกคงตกลงใจที่จะคางอยูที่บานนัง 
หนอม” 
  “รับประทานโบราณวา  ชา ๆ ไดพราสองเลมนะครับ  รับประทานไปเร็วนักดไีมดี
รับประทานรถคว่ําก็ตายแหงแกไปตามกนั” 
  ประไพหวดกญุแจเลื่อนดอกนั้นลงกลางศรีษะเจาแหวคอนขางแรงเสียงดังโปก 
  “นี่แนะ  คารมดีนัก” 
  เทานี้เอง  แพก็การดเกงก็แลนเร็วราวกับลมพัด และเพียงครูเดียวก็เล้ียวเขาไปใน
ซอยของสํานักนางโลมเจหนอมอันลือช่ือ  เจาแหวคิดไปตลอดทางหาวิธีที่จะชวยเจานายของเขา 
  ในที่สุด  แพ็กการดเกงก็แลนมาหยดุหนาสํานักของเจหนอม  เจาแหวตัดสินใจ
เด็ดขาดดวยความรัก และสงสารพวกเจานาย  เขาเปดประตูผลุนผลันลงจากรถ  ประภารองตะโกน
ล่ันเมื่อเจาแหววิ่งไปที่ประตบูานของเจหนอม 
  “อายแหว .......... แกจะไปไหน” 
  เจาแหวหันมามองดูนายผูหญิงทั้งสี่คน 
  “รับประทานนําขาวรายไปแจงใหพวกเจานายทราบครับ” 
  แลวเจาแหวกผ็ลักประตูชองเล็กออก  วิ่งตื๋อเขาไปในบานเจหนอม  ส่ีนางรีบลง
จากรถติดตามเขาไปทันท ี
  ความโกลาหลอลหมานเกิดขึน้แลว  เจาแหวรองตะโกนเรียก 4 สหายเสียงล่ัน 
  “คุณพลครับ ................ คุณหมอ ............... คุณนิกร  รับประทานอาเสีย่  คุณผูหญิง
มาตามแลวครับ  ขืนอยูชา  รับประทานหวัแตกนะครับ” 
  สํานักนางโลมของเจหนอมเงียบกริบ  และขณะนี้คณะพรรค 4 สหายกาํลังมี
ความสุขอยูกบัแควนของเขาในหองชัน้บน  ดังนั้นทกุคนจึงไดยินเสยีงเจาแหวอยางถนัด 
  อาเสี่ยกิมหงวนผลุดลุกขึ้นจากเตียงนอน  วิ่งตื๋อมาที่ประตู  ทั้ง ๆ ที่อาเสี่ยนุง
กางเกงในตัวเดียว  พอออกมาพนหองกเ็ผชิญหนากับพล 
  “เฮย – เมียเรามาอาละวาดแลว”  อาเสี่ยพดูระลํ่าระลัก 
  กอนที่พลจะพดูวาอะไร  นิกรกับดิเรกก็ออกมาจากหองใกล ๆ กัน  4 ส่ีสหายแตง
กายเหมือนกนั  คือนุงกางเกงในตัวเดยีว  เสยีงตึงตังดังขึ้นในหองชัน้ลาง  เสียงคนวิ่ง  เจหนอมกาํลัง
ขัดขวางไมยอมใหส่ีนางขึ้นมาบนเรือน  นกิรกลาวกับคณะพรรคของเขาอยางระลํ่าระลัก 
  “เร็ว – ขืนอยูเปนตายแน  วิ่งไปที่ระเบียงดานหลัง  ปนลงตามทอน้ําฝน” 
  คร้ันแลว 4 สหายกว็ิ่งจูดไปหลังเรือนชั้นบน  ตางคนตางปนทอน้ําฝนลงมาขางลาง  
และพากนัวิ่งออกไปทางหนาบาน  ซ่ึงตามเวลาที่กลาวนี้เจาแหวไดถูกสี่นางชวยกันซอมถึงกับ
ลมลุกคลุกคลาน 
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  4 สหายวิ่งออกมานอกบานเจหนอมแลว  พอแลเห็นรถแพ็กการดเกงก็รีบขึ้นไปนั่ง
บนรถอยางรอนรน  เคราะหดีที่เจาแหวไมไดเอากุญแจรถไปดวย  นิกรจัดแจงเปดสวทิชไฟเครื่อง  
แลวสตารทเครื่องเขาเกียรถอยหลังกลับรถ  นําแพ็กการดเกงคันงามแลนไปจากที่นัน่โดยเรว็ 
  นวลลออ,  นันทา,  ประภา และประไพวิ่งแขงกันออกมาจากบานเจหนอม  
หลังจากเดก็ของเจหนอมคนหนึ่งชี้แจงใหนวลลออทราบวา 4 สหายหลบหนีออกไปจากบานแลว 
  ส่ีนางเดือดดาลไปตามกันเมือ่แลเห็นแพ็กการดเกงแลนออกไปเกือบถึงถนนใหญ
แลวดวยความเร็วสูงสุด 
  ความสนุกสนานของคณะพรรค 4 สหายในวันตรษุจีนไดส้ินสุดลงแตเพียงเทานี ้
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