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สํานักพิมพบันดาลสาสน
สามเกลอพล, นิกร, กิมหงวน
จอมซนคนสวย
ป. อินทรปาลิต
หญิ
หญิงงสาวเจ
สาวเจาาของร
ของราางสู
งสูงงโปร
โปรงงคนหนึ
คนหนึ่ง่ง พาตั
พาตัววเดิเดินนเขเขาามาในบ
มาในบาานน ““พัพัชชราภรณ
ราภรณ”” ใน
ใน
ตอนเย็
โฉมสะคราญตา ยากที
ยากที่จ่จะหาใครเปรี
ะหาใครเปรียยบเหมื
บเหมืออนน ริริมมฝฝปปาก
าก
ตอนเย็นนวัวันนนันัน้ น้ หล
หลออนเป
นเปนนหญิ
หญิงงสาวที
สาวที่ม่มีรีรูปูปโฉมสะคราญตา
จิจิ้ม้มลิลิ้ม้ม จมู
จมูกกโด
โดงง แก
แกมมเปเปนนพวงเปล
พวงเปลงงปลั
ปลั่ง่ง และผมสี
และผมสีททองของหล
องของหลออนยาวประบ
นยาวประบาา รวบผมไว
รวบผมไวผผูกูกริริบบบิบิ้น้น
แพรแบบประชิ
แพรแบบประชิตตรร ทีที่เ่เอวคาดเข็
อวคาดเข็มมขัขัดดสีสีททองเส
องเสนนใหญ
ใหญแแบบหม
บบหมออมเซลิ
มเซลิตตาาของท
ของทาานพี
นพีรระะ ลัลักกษณะท
ษณะทาาทาง
ทาง
บอกว
งมาแลวว หล
หลออนสวมเสื
นสวมเสื้อ้อกระโปรงชุ
กระโปรงชุดดสีสีฟฟาา ถืถืออกระเป
กระเปาาหนั
หนังงสีสี
บอกวาาเปเปนนผูผูททผี่ ผี่ าานการศึ
นการศึกกษาอย
ษาอยาางสู
งสูงมาแล
น้น้ําําตาล
ตาล อายุ
อายุขของหล
องหลออนในราว
นในราว 2200 ปป
เดินตรงมาที่ตวั ตึกใหญ ในเวลาเดียวกันเจาแหวก็ออกมาจากเรือนตนไมเพื่อจะขน
ไปเอาวิสกี้บนตัวตึกตามคําสัง่ ของเสี่ยหงวน
เจาแหวหยุดชะงักมองดูแมสาวงามอยางตืน่ ๆ หลอนตรงเขามาหาเจาแหว และ
กลาวถามเสียงแผวเบา
“ขอโทษเถอะจะ คุณหมออยูไหมจะ”
เจาแหวขมวดคิ้วยน
“คุณหมอไหนครับ ที่นี่มีอยู 2 คนดวยกัน คือคุณหมอนิกรหมอเวทยมนตคาถา
แลวก็คณ
ุ หมอดิเรกหมอรักษาโรค”
หลอนยิ้มเล็กนอย
“คุณหมอดิเรกจะ”
“ออ อยูครับ เชิญซิครับคุณหมออยูในเรือนตนไมนเี่ อง แตวาถาคุณจะมาตามคุณ
หมอไปรักษาไขในเวลานี้ เห็นจะลําบากสักหนอย เพราะคุณหมอกําลังเมาครับ”
หลอนหัวเราะเบา ๆ เดินตามเจาแหวเขาไปในเรือนตนไม ทาทีของหลอน
ประหมาขวยอายเล็กนอยเมื่อเห็นคณะพรรค 4 สหาย และเจาคุณปจจนึก ฯ กําลังนั่งลอมโตะ
สี่เหลี่ยมดื่มเหลา และสนทนากันอยางครื้นเครง
โดยเฉพาะนิกรเมาจนแทบไมมีสติ พอเขาแลเห็นหญิงสาวเจาของรางสูงโปรง
นายจอมทะเลนก็สะดุงเฮือก ยกมือขวาปองหนาผากทําปากเบเอียงคอมองดูหลอน แลวเขาก็รอง
ยี่เกทันที
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““นันั่น่นนางฟ
นางฟาาหรื
หรืออไฉน
ไฉน
รูรูปปรราางจึ
งจึงงวิวิไไลเป
ลเปนนหนั
หนักกหนา
หนา
กระจุ
กระจุมมกระจิ
กระจิ๋ม๋มติติ๋ม๋มจัจังงชชาางน
งนาารัรักก
พิพิศศขนงวงพั
ขนงวงพักกตร
ตรงงามลออตา
ามลออตา
ทัทั้ง้งสสววนโค
นโคงงสสววนเว
นเวาาเจเจาาชชาางโสภา
งโสภา.....................”
หญิงสาวหยุดชะงัก แสดงสีหนาตื่น ๆ กิมหงวนยกกําปน ทุบลงกลางหลังนาย
จอมทะเลนดังพลั่ก
“เปนบาไปได เสียมรรยาทจริงโวยแกนี่ เมาก็นั่งเฉย ๆ ซีวะ”
นิกรลืมตาโพลง
“ใค ........ ใครวามาว” แลวนิกรก็โบกมือ “กินเหลา 5 ขวดเมามีอยางทีไ่ หน หรือ
ยังงาย พรรคพวก ............. อึ๊ก”
พลกลาวถามหญิงสาวอยางสุภาพ
“ประทานโทษ คุณตองการพบใครหรือครับ”
หลอนยิ้มออกมาได
“ดิฉันมาหาดอกเตอรดิเรกคะ คนไหนคะทีช่ ื่อคุณหมอดิเรก”
นายแพทยหนุม ขมวดคิ้วยน ไมใครพอใจที่หญิงสาวแปลกหนาคนนี้มารบกวน
เวลาสําราญของเขา ดร.ดิเรกหันมาพูดกับนิกรเบา ๆ
“แกชวยบอกเขาทีเถอะวะวา ดอกเตอรดิเรกเปนลมตายเมื่อบายนี้เอง เวลานี้เปน
เวลากินเหลาไมใชเวลารับแขกนี่หวา”
สุภาพสตรีเจาของรางสะคราญผูนั้นจองตาเขม็งมองดูดร.ดิเรก ความรูสึกบอก
ตัวเองวา ชายหนุมรางเล็กผูส วมแวนสายตาสั้นกรอบทองคนนี้จะตองเปนดร.ดิเรกอยางแนนอน
หลอนกระพุมมือไหวนายแพทยหนุมอยางนอบนอม
“สวัสดีคะ คุณหมอ ดิฉนั ตองกราบขอประทานโทษที่ดฉิ ันมารบกวนเวลาอันมีคา
แตเทาที่ดิฉันทราบเขาพูดกันวาคุณหมอดิเรกเปนคนใจดีมาก มีน้ําใจเปยมลนดวยความเมตตากรุณา
ใหความชวยเหลือทุกคนทีบ่ ากหนามาหาจนถึงบาน ไมวาผูนั้นจะเปนเศรษฐี หรือกระยาจกผู
เข็ญใจก็ตาม”
คราวนี้ ดร.ดิเรกยิ้มแกมแทบแตก เขาผุดลุกขึ้นยืนกมศีรษะใหหลอนอยางนอบ
นอม
“เชิญนั่งครับ ซินญอริตา”
หญิงสาวซอนยิ้มไวในหนา กลาวคําขอบคุณเขาเบา ๆ และนั่งลงบนเกาอี้เหล็กตัว
หนึ่ง ภายในเรือนตนไมเงียบกริบ 4 สหาย และเจาคุณปจจนึก ฯ ตางพยายามควบคุมสติของตัวไว
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“บอกความประสงคของคุณมาเถอะครับวา คุณจะใหผมชวยอะไรคุณบาง ผม.....
ดอกเตอรดิเรกยินดีรับใชคณ
ุ เสมอ”
หลอนยกมือไหวเขาอีกครั้งหนึ่ง
“ขอบคุณคะ งา ....... คุณหมอคะ ดิฉันมาหาคุณหมอเพื่อหวังจะขอความกรุณาให
ชวยดิฉนั ในเรื่องงานอาชีพ”
เสี่ยหงวนพูดโพลงขึ้นทันที
“ตกลงครับ เปนอันวาผมตกลงรับคุณไวเปนเลขานุการินีของผม หนาตาสะสวย
อยางคุณไมตองทําอะไรหรอกครับ เพียงแตนั่งยิ้มไปยิ้มมาใหผมชื่นใจเทานั้น”
หญิงสาวมองดูกิมหงวนดวยสีหนาที่ไมใครพอใจนัก
“ประทานโทษ ดิฉันไมไดพูดกับคุณนี่คะ”
อาเสี่ยทําตาปริบ ๆ
“นั่นนะซีครับ ผมเสือกไปหนอย แตวาอยาถือสาหาความเลยครับนิสัยผมเสียมา
นานแลว เมื่อเล็ก ๆ พอแมไมใครจะไดสั่งสอน บางทีสั่งสอนแลวผมก็ไมจํา เรื่องมันเปนยังงี้
แหละครับ”
คณะพรรค 4 สหายหัวเราะขึ้นพรอม ๆ กัน ดร.ดิเรกกลาวกับแขกของเขา
“ไมมีอะไรหรอกครับคุณ พวกผมทั้ง 4 คนนี้เปนคนที่มอี ารมณขบขันสนุกสนาน
ราเริงกันตลอดเวลา เพราะเราทุกคนลวนแลวแตมีสตางคคนละมาก ๆ คุณก็คงทราบดีแลวสิครับวา
คนมีเงินนะ มันจะตองครึกครื้นรื่นเริง ผมขอแนะนําคุณใหรูจักกับเพื่อนของผม”
นิกรผายมือไปทางเจาคุณปจจนึก ฯ แลวพูดขึ้นทันที
“ทานผูนี้เปนพอตาหมอดิเรกนะครับ ไมใชเพื่อนเดีย๋ วคุณจะเขาใจผิด ผม 3 คนนี่
แหละครับเปนเพื่อนกับหมอ ผมชื่อนิกรยังไงละครับ นิกร การุณวงศ คุณคงรูจักชื่อผมดีแลว”
หลอนอดหัวเราะไมได
“เพิ่งเคยไดยินชื่อของคุณวันนี้แหละคะ”
นิกรอมยิ้มแกมตุยแลวกลาวตอไป
“สุภาพบุรุษผูนี้ชื่อกิมหงวน ไทยแทครับ มหาเศรษฐีหนุม แหงประเทศไทย แลว
ก็เจาหมอนี่ชื่อพล พัชราภรณ รูปหลอมากแตไวใจไมใครได เพราะนิสัยไมใครดี สูผมไมได ถา
คุณจะรับเปนเพื่อนแลวเลือกคบผมดีกวา ผมบริการดีที่สุดสําหรับมิตร รับฉีด, อัด, ลาง, เปลี่ยน
น้ํามันเครื่อง, ตรวจเบรค, ปรับทองขาว, ทําความสะอาดหัวเทียน, เปลี่ยนน้ํามัน, ชอคอัป, น้ํามัน
เกียร, คุณจะทุน คาใชจายอีกมาก หรือทางที่ดีคุณควรจะประกันที่บริษทั ผม รถคุณหายผมใชให
ใหม ถาถูกชนบุบสลายซอมแซมให บริษัทของผมมีผูใหญหลายคนถือหุนอยู ถึงคุณเปนฝายผิดก็
ตองเปนฝายถูก”
หญิงสาวกลืนน้ําลายติด ๆ กันหลายครั้ง
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“งา ....... ดิฉันไมไดมาหาคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องรถยนตเลยคะ ฐานะของดิฉันกับ
การเปนเจาของรถยนตนั้นมันไกลกันมาก ดิฉันมาหาคุณหมอเพื่อของานทํา แลวก็ดิฉันคิดวา ถา
คุณกรุณาใหดฉิ ันไดพูดกับคุณหมอโดยเฉพาะแลวก็จะเปนพระคุณอยางยิ่ง”
นิกรยิ้มแหง ๆ ยกมือไหวหลอน
“ครับ ครับ เชิญเถอะครับ”
หญิงสาวมองดูดร.ดิเรกอยางเกรงใจ และโปรยยิ้มใหเขา
“กอนอื่นดิฉันขอแนะนําตัวเองใหคุณหมอทราบเสียกอน ดิฉันชื่อลินดา
เสาวลักษณคะ สําเร็จวิชาวิทยาศาสตรจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมาสองปแลว ดิฉันยังไมมีงาน
ทําคะคุณหมอ ดิฉันไมมีพวกพองที่จะชวยเหลือ ซึ่งคุณหมอก็ทราบดีแลววา การหางานทําถาไมมี
ใครชวยเหลือจะไมมีโอกาสไดทํางานที่ไหนเลย”
ดร.ดิเรกพยักหนาชา ๆ
“ออไรน ออไรน เมืองไทยยังดีนะครับ ที่อินเดียหางานทําลําบากกวาเมืองไทย
หลายเทา นอกจากจะเสียแปะเจีย๊ ะแลวยังจะตองมีคนใหญคนโตชวยฝากฝงดวย คุณไดปริญญา
ว.ท.บ. หรือ”
ลินดายิ้มออนหวาน
“คะ แตวาปริญญาบัตรของดิฉันเหมือนกับวาไมมีความหมายอะไรเลย ดิฉันได
วิ่งเตนหางานทํามา 2 ปแลว ไปทางไหนก็ไมมีตาํ แหนงวาง บางแหงก็ใหรอคอยไปกอน ดิฉัน
ทราบจากเพื่อนของดิฉันวา คุณหมอเปนนักวิทยาศาสตรผูเชี่ยวชาญ ชอบคนควาทดลอง และ
ประดิษฐอะไรที่เปนประโยชนแกประเทศชาติ และเพื่อนมนุษย ดิฉันก็เลยมาหาคุณหมอเพื่อ
ปวารณาตัวรับใชคุณหมอคนหนึ่ง สุดแลวแตคุณหมอจะกรุณาเถอะคะ”
นายแพทยหนุม นิ่งคิด นิกรผสมวิสกี้โซดาใสแกวบาง ๆ แลวสงแกวน้าํ สีเหลือง
ใหหลอน
“เพื่อมิตรภาพของเรา ดื่มเสียนิดเถอะครับคุณลินดา”
แมงามทําหนาครึ่งยิ้มครึ่งบึ้ง
“ขอบคุณคะ ดิฉันดื่มไมเปน”
นิกรหัวเราะ
“มันจะยากเย็นอะไรละครับ ยกขึ้นใสปากแลวกลืนเขาไปโดยไมตองเคี้ยว อยาง
เดียวกับที่คณ
ุ ดื่มน้ํานั่นแหละครับ”
หลอนสั่นศีรษะชา ๆ
“ประทานโทษเถอะคะ ดิฉันดื่มไมไดจริง ๆ”
เจาคุณปจจนึก ฯ ดุนิกร
“อยาไปรบกวนเธอเลยนาเจากร นั่งเฉย ๆ เถอะวะ รําคาญแกเหลือเกิน”
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นิกรหัวเราะ
“นั่นนะซีครับ ผมเองก็รําคาญตัวของผมเหมือนกัน ไมรวู าเอาอะไรมาพูด หยุด
พูดสัก 2 ชั่วโมงนากลัวจะทองขึ้นตายแน หรือมายก็เปรีย้ วปากแย”
ดร.ดิเรกมองดูแมสาวงามลินดาอยางเห็นใจ หลอนเปนหญิงสาวคนแรกที่กลามา
ของานกับเขาดวยตัวเอง เขาคิดวา หลอนคงจะลําบากยากเย็นไมนอยจึงอุตสาหซมซานมา การ
แตงกายของหลอนถึงแมจะทันสมัยก็ใชเสื้อผาราคาถูก ๆ หลอนไมมีเครื่องประดับใด ๆ เลย แมแต
สรอยคอ หรือนาฬิกาขอมือ แสดงวา ฐานะของหลอนคงไมสูจะดีนัก
“คุณลินดา ผมสงสาร และเห็นใจคุณมาก ความจริงคนที่มีปริญญาว.ท.บ. อยาง
คุณนาจะหางานทําไดนานแลว”
หลอนยิ้มเศรา ๆ
“จะทํายังไงไดคะ ดิฉันเปนคนอาภัพอับโชค”
นิกรรองไหกระซิก ๆ เพราะอํานาจแอลกอฮอล เขายกหลังมือเช็ดน้ําตาทําปาก
แบะสะอึกสะอื้น พล พัชราภรณอดหัวเราะไมได
“เฮย รองไหทาํ ไมวะ”
นิกรสะอื้นดัง ๆ
“สงสารคุณลินดาโวย ฮือ ...... สําเร็จมหาวิทยาลัยตั้ง 2 ปแลว ตองเดินเตะฝุนหา
งานทําไมได รูปรางก็สวยกวานางสาวไทยเปนไหน ๆ” พูดจบเขาก็หนั มาทางนายแพทย “แกรับ
ไวเถอะวะหมอ เห็นแกปรารภกับพวกเราวาแกอยากจะไดนักวิทยาศาสตรสักคนหนึง่ มาเปนผูชวย
ของแกไมใชหรือ”
ดร.ดิเรกหัวเราะหึ ๆ
“ออไรน กันเคยพูดอยางนัน้ จริง แตวานักวิทยาศาสตรที่จะมาเปนผูชว ยของกัน
นั้น ไมใชว.ท.บ.ในเมืองไทย อยางนอยจะตองไดปริญญาบี.เอส.ซี. มาจากตางประเทศ มายก็
ทํางานกับกันไมไดเพราะไมรูเรื่องอะไรเลย จะหยิบเครื่องมือก็ไมถกู เสียแลว แกอยาลืมวา
หองทดลองของกันเปนหองทดลองที่มีเครื่องมือเครื่องใชทันสมัยที่สุด ซึ่งนักวิทยาศาสตรที่เรียน
สําเร็จในเมืองไทยเห็นแลวตองสายหนาเพราะไมรูวาอะไรเปนอะไร”
ลินดาพูดเสริมขึ้นทันที
“คุณหมอกรุณารับดิฉันไวใชสักคนเถอะคะ ดิฉันไมทะเยอทะยานถึงกับจะเปน
ผูชวยคุณหมอหรอกคะ ความรูในวิชาวิทยาศาสตรของดันจะเปรียบไดก็เพียงหนึ่งในหมื่นของคุณ
หมอเทานั้น แตดิฉันอาจจะรับใชคุณหมอไดบางสําหรับงานงาย ๆ เรียกวาเปนลูกมือของคุณหมอ”
กิมหงวนพูดขึน้ อยางเปนงานเปนการ
“จริง ........ ดิเรก แกรับคุณลินดาไวเถอะ ชวยฝกหัดสั่งสอนใหเธอบาง เธอก็คง
จะทํางานใหแกไดตามสมควร”
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นายแพทยหนุม ขมวดคิ้วยน
“งานวิทยาศาสตรของกันมีหลายอยางที่เปนงานสําคัญยิ่งเปนตนวาการสราง
พลังงานปรมาณู, การประดิษฐเรดาห หรืออาวุธตาง ๆ เหลานี้เปนความลับของชาติทั้งนั้น”
ลินดาวา “คุณหมอกลัววาดิฉันจะเปดเผยความลับเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรของ
คุณหมอหรือคะ”
“ออไรน ..... ขอโทษนะครับที่ผมกลาพูดแบบเปดอกเชนนี้ เพราะวา คุณกับผม
เพิ่งไดเห็นหนากันและเพิ่งรูจ ักกัน”
แมงามยิ้มเศรา ๆ นาสงสาร
“ไมเปนไรมิไดคะ แตวาดิฉนั ก็เปนคนไทยคนหนึ่งซึ่งมีความรักประเทศชาติของ
เราไมยิ่งหยอนกวาคุณหมอ สิ่งใดที่เปนความลับของประเทศชาติแลว ดิฉันก็ตองถือวาเปน
ความลับสําคัญยิ่งของดิฉันขอไดโปรดไววางใจเถอะคะ”
คําพูดของหลอนทําใหนายแพทยหนุมพอใจมาก เขาหันมาทางเจาคุณปจจนึก ฯ
พอตาของเขา แลวพูดขอความเห็นทาน
“วายังไงครับคุณพอ ผมควรจะรับคุณลินดาไวเปนลูกมือของผมดีไหมครับ”
เจาคุณปจจนึก ฯ วา “ก็ดีเหมือนกัน แกกรากกรําทํางานมากเกินไปอาจจะเจ็บปวย
ลงได ถาแกมีลูกมือสักคนหนึ่ง อยางนอยก็คงจะชวยแบงภาระแกไปไดบางตามความรู
ความสามารถของแมลินดา”
หญิงสาวกระพุมมือไหวเจาคุณปจจนึก ฯ
“กรุณาชวยสนับสนุนหนูหนอยเถอะคะ คุณลุงคะ หนูตั้งใจรับใชสนองพระเดช
พระคุณคุณหมอ โดยเต็มความสามารถของหนูทีเดียว”
เจาคุณปจจนึก ฯ หัวเราะ
“หนูจะเอาเงินเดือนสักเทาใดละ”
“เงินเดือนหรือคะ หนูยังไมตองการหรอกคะ เมื่อหนูมาทํางานคุณหมอไดเห็น
ความรูความสามารถของหนูจึงคอยตั้งเงินเดือนใหหนู จะใหหนูมากนอยเทาใดก็สุดแลวแตจะ
กรุณาเถอะคะ”
กิมหงวนถอนหายใจเฮือกใหญ เขามองดูลินดาแลวพูดยิ้ม ๆ
“หนู ...... เอายังงี้ดีไหม”
หลอนคอนควับ
“ดิฉันไมไดเปนหนูของคุณหร็อกคะ”
“อาว ยังงั้นก็อยาพูดกันเลย นานะไมมีอะไรหร็อก เห็นหนูหนาตาซื่อ ๆ ก็สงสาร
อยากจะชวยเหลือหนู ความจริงทํางานกับดิเรกหนูก็ตอ งเหน็ดเหนื่อยไมใชนอย เพราะดิเรกนะ
มันทดลองอะไรตออะไรทั้งวัน บางทีไมมอี ะไรจะทําก็หาเรื่องทําจนได เปนตนวาอดตาหลับขับตา
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นอนนั่งคิดคนหาวิธีทําทางคณิตศาสตร ทําสองบวกสองใหเปนหา คิดมาหลายปแลวไมเห็นสําเร็จ
สักที”
ดร.ดิเรกกลาวกับหลอนดวยความเอ็นดู
“ผมรูสึกวาคุณเปนคนเอางานเอาการคนหนึ่ง และนิสยั ของคุณก็ตรงไปตรงมาไม
คดในของอในกระดูกเหมือนเจานิกรเพื่อนของผม โอ.เค. คุณลินดา เปนอันวาผมตกลงรับคุณไว
เปนลูกมือของผม แตวา คุณจะตองทํางานหนักมากนะนองสาว”
หลอนยิ้มใหเขา
“ไมเปนไรมิไดคะ ขึ้นชื่อวางานแลวไมมีสบายหร็อกคะ ดิฉันพรอมแลวที่จะรับ
ใชคุณหมอดวยความซื่อสัตยจงรักภักดี”
“ออไรน ยูจะเริ่มมาทํางานกับไอไดตั้งแตเมื่อไร”
หลอนตอบเขาโดยไมตองคิด
“พรุงนี้คะ”
นายแพทยหนุม พยักหนา
“ดีทีเดียว ผมกําลังตองการนักวิทยาศาสตรสักคนหนึ่งมาชวยผม ผมเชื่อความรู
ของคุณก็คงไมนอยจนเกินไป เอาละครับ เรื่องเงินเดือนผมตกลงใหคณ
ุ เดือนละ 1,500 บาท ไม
ตองมาทํางานทดลองละครับ เมื่อทํางานแลวก็ตองมีเงินเดือน”
หลอนยิ้มสดชืน่ กระพุมมือไหวเขาอยางนอบนอม
“เปนพระคุณหาที่สุดมิไดเชียวคะ งา ..... กอนที่ดิฉันจะลากลับบานคุณหมอกรุณา
บอกเวลาทํางานใหดิฉันทราบเสียกอนสิคะ”
ดิเรกวา “ก็ตามแบบกระทรวงทบวงกรมแหละครับ เชาทํางาน 9.00 น. ทํางาน
เลิก 16.00 น. วันเสารครึ่งวัน วันอาทิตยและวันนักขัตฤกษหยุด สวนการโดดรมแลวแตโอกาสที่
คุณจะควรทําหรือไม มาสาย หรือขาดบางพอพูดกันได ผมไมเขมงวดกวดขันอะไรนัก”
“คะ ถาเชนนัน้ ดิฉันกราบลาละคะ พรุงนีด้ ิฉันจะเริ่มมาทํางาน”
หลอนยกมือไหวนายแพทยหนุมและ 3 สหายกับทานเจาคุณปจจนึก ฯ สนทนา
กันอีกสองสามคําลินดาก็ลุกขึ้นพาตัวเดินออกไปจากเรือนตนไม คณะพรรค 4 สหายตางพากัน
มองดูหลอนจนลับตา
เสี่ยหงวนครางเบา ๆ
“อือ ไมเลวโวย แหม ....... ยังงี้เปนเมียนอยกันละกอจายใหเดือนละ 5,000 บาท
อยางนอย ซื้อบานใหอยูเลย หรือยังไงวะกร”
นิกรสั่นศีรษะ
“เดือนละ 5,000 กันเห็นจะไมรับประทาน เมียนอยกัน กันเคยใหอยางมากเดือน
ละ 20 บาทเทานั้น”
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เจาคุณปจจนึก ฯ หัวเราะกาก
“เดือนละ 20 ซื้อขาวถังหนึ่งก็ไมไหวแลว”
นายจอมทะเลนทําตาโต
“เมื่อกอนสงครามครับไมใชเดี๋ยวนี้ สมัยนัน้ ผมกําลังฟตเต็มที่ แอบมีเมียนอยไว
ถึง 4 คนทั้งเมียหลวงรวมเปน 5 ผมจายเงินเดือนใหเมียนอยคนละ 20 บาท คนไหนมีลูกให 30 บาท
แตไมเคยปรากฏวาเมียนอยคนใดมีลูกกับผมเลย พอสงครามมหาเอเชียบูรพาเกิดขึ้นผมก็เลิกกับเมีย
นอยทุกคนบอกใหหลอนชวยตัวเอง”
เจาคุณปจจนึก ฯ หัวเราะหึ ๆ
“แกทิ้งเขาแลวเขาไปทําอะไรกินกันละ”
“ก็ตองชวยตัวเองนะซีครับ บางคนก็ไดผวั เปนนายทหารญี่ปุน บางคนก็เปน
กะหรี่ไป บางคนโชคดีไดผวั นักเซ็งลี้ อีกคนหนึ่งไดผัวยี่เก”
เสียงหัวเราะครื้นเครงดังขึ้นพรอม ๆ กัน เจาแหวถือถาดใสวสิ กี้ และโซดาแชเย็น
เดินเขามาในเรือนตนไมวางถาดลงบนโตะ พลจัดแจงผสมวิสกี้โซดาแจกจายใหเพื่อนเกลอของเขา
และเจาคุณปจจนึก ฯ ตอจากนั้น คณะพรรค 4 สหายก็ดมื่ เหลา และสนทนากันอยางสนุกสนาน
ในที
ในที่ส่สุดุด ลิลินนดา
ดา เสาวลั
เสาวลักกษณ
ษณ ก็ก็เขเขาามาทํ
มาทําางานเป
งานเปนนพนั
พนักกงานวิ
งานวิททยาศาสตร
ยาศาสตรปประจํ
ระจําา
หหอองทดลองของดร
งทดลองของดร..ดิดิเเรก
รก ณรงค
ณรงคฤฤทธิ
ทธิ์ ์ ลิลินนดาเป
ดาเปนนหญิ
หญิงงสาวที
สาวที่ส่สุภุภาพอ
าพอออนหวานสงบเสงี
นหวานสงบเสงีย่ ย่ มเจี
มเจียยมตั
มตัวว ใน
ใน
ตอนแรก
ประภา และประไพไม
และประไพไมชชอบหน
อบหนาาลิลินนดาเลย
ดาเลย เพราะกลั
เพราะกลัววววาาผัผัววของหล
ของหลออนน
ตอนแรก นันันนทา
ทา,, นวลลออ
นวลลออ,, ประภา
จะเกิ
ดาเปนนหญิ
หญิงงสาวที
สาวที่ม่มีคีความรู
วามรู 
จะเกิดดติติดดเนื
เนื้อ้อตตอองใจลิ
งใจลินนดาเข
ดาเขาา แต
แตชชั่วั่วเวลาเพี
เวลาเพียยงเดื
งเดือนเดี
อนเดียยวว 44 นางก็
นางก็รรูววู าาลิลินนดาเป
และความรู
และความรูสสึกึกทางด
ทางดาานจิ
นจิตตใจสู
ใจสูงงมาก
มาก พล
พล,, นินิกกรร,, หรื
หรือออาเสี
อาเสี่ย่ยกิกิมมหงวนเกี
หงวนเกี้ย้ยวหล
วหลออนน หรื
หรืออซืซื้อ้อของขวั
ของขวัญญให
ให
หล
หลออนที
นทีไไรร ลิลินนดาจะต
ดาจะตอองไปเล
งไปเลาาให
ใหเเมีมียย ๆๆ ของ
ของ 44 สหายฟ
หงวนไดรรับับแจก
แจก
สหายฟงงเสมอ
เสมอ ทํทําาให
ใหพพลล,, นินิกกรร,, กิกิมมหงวนได
อะไรต
อะไรตอออะไรจากเมี
อะไรจากเมียยเขาอยู
เขาอยูเนื
เนือองง ๆๆ
หลอนเรียก 4 นางวาพี่ กระทําตัวออนหวานนารักนาเอ็นดูเหมือนกับวาหลอนเปน
นองสาวของนันทา, นวลลออ, ประภา และประไพจริง ๆ
“เชื่อเกียรติหนูเถอะคะ พี่นนั คะ” หลอนพูดกับนันทาเชนนี้ “ไมตองกลัววาหนู
จะแยงความสุขของใคร หนูยังมีศีลธรรม และคุณธรรมประจําใจเสมอ ถึงหนูเปนคนจนหนูก็รัก
เกียรติของหนูยิ่งกวาชีวิต”
เจาคุณปจจนึก ฯ คุณหญิงวาด และเจาคุณประสิทธิ์ ฯ ตางพลอยรัก และเอ็นดู
ลินดาไปตามกัน เพราะความสุภาพออนหวานของลินดานั่นเอง
เทาที่ทุกคนไดทราบจากหลอน ลินดาเลาใหฟงวา หลอนอาศัยอยูก ับพี่ชายคน
หนึ่งซึ่งเปนขาราชการชั้นโทเชาบานเล็ก ๆ อยูทางมักกะสัน ลินดาไมใครจะลงรอยกับพี่สะใภของ
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หลอน พี่ชายของหลอนซึ่งรัก และหลงเมียของเขาเพียงชีวิตจิตใจก็พาลเกลียดชังหลอนดวย ทําให
หลอนตองครองชีวิตอยูดว ยความขมขื่นปราศจากความสุข
คุณหญิงวาดจําไดวา เมื่อทานไดฟงเรื่องราวสวนตัวของลินดา ทานก็อดกลั้น
น้ําตาไมไดเพราะความสงสาร ทานไดดึงตัวลินดาเขามากอดดวยความรัก และเอ็นดู
“ลินดา มาอยูก ับปาเถอะหลาน ปาจะเลีย้ งดูใหความสุขหนูใหเหมือนกับลูกหลาน
ของปาทีเดียว งานวิทยาศาสตรบา ๆ บอ ๆ อยาไปทํามันเลย นั่งกินนอนกินดีกวา ปามีเงินมากมาย
พอที่จะใหหนูใชจายอยางฟุม เฟอย อยูก ับปานะหนูนะ แลวปาจะสอนใหหนูเลนไพผองเราจะได
เลนกันใหสนุก”
เจาคุณปจจนึก ฯ เจาคุณประสิทธิ์ และแมเสือทั้ง 4 ตางชวยกันออนวอนใหลินดา
มาอยูบาน “พัชราภรณ” ในที่สุดลินดาก็ตกลงมาอยูที่นี่ หลอนมีกระเปาเสื้อผามาเพียงใบเดียว
เทานั้น คุณหญิงวาดไดจัดหองเล็ก ๆ ใหลินดาอยูตามลําพังมีเครื่องใชไมสอยครบถวน คนในบาน
“พัชราภรณ” ทุกคนลวนแตรักใครเอ็นดูหลอน คุณหญิงวาดบังคับดร.ดิเรกใหเพิ่มเงินเดือนให
ลินดาเปนเดือนละ 2,000 บาท
หลอนไดรวมงานกับนายแพทยหนุมอยางใกลชิด
อยางไรก็ตาม ดร.ดิเรกไมยอมใหหลอนไดมีสวนรูเห็นในงานที่เกีย่ วกับความลับ
ของชาติเลย นายแพทยหนุม ไมยอมไววางใจใครงาย ๆ เวนแตคณะพรรคของเขาเทานั้น ซึ่งทุกคน
รูดีวาเวลานี้ดร.ดิเรกเปนบุคคลที่มีความสําคัญยิ่งของชาติไทย
บายวันนั้น
ในราว 14.00 น. เศษ ขณะที่ดร.ดิเรกกําลังทํางานงวนอยูในหองทดลอง
วิทยาศาสตรของเขา เสียงประตูหองก็ถูกเคาะขึ้นเบา ๆ
ลินดากําลังผสมวัตถุธาตุทางเคมีชนิดหนึ่ง ตามคําสั่งของนายแพทยหนุม หลอน
วางมือจากหลอดแกวพาตัวเดินไปที่ประตูแลวถอดกลอนเปดประตูออก เจาแหวเดินนําหนาพานาย
ทหารชั้นพลโทคนหนึ่งเขามาในหองทดลอง
ทานผูนี้คือพลโท หลวงรณภพพิชิต รองประธานสภาปองกันพระราชอาณาจักร
และผูบัญชาการกองพลยานเกราะ
นายแพทยหนุม รีบยกมือไหวทานนายพลทันที
“สวัสดีครับคุณหลวง”
หลวงรณภพ ฯ กมศีรษะรับความเคารพตามแบบทหาร และตรงเขามาจับมือกับ
ดร.ดิเรกตางฝายตางทักทายกันอยางสนิทสนม
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“ผมไดรับคําสั่งดวนใหมาหาคุณหมอ ........” ทานนายพลพูดยิ้ม ๆ มองดูลินดา
แลวก็มองดูดร.ดิเรกคลายกับจะถามวาลินดาเปนใคร
นายแพทยหนุม เดินเขามาหาลินดาแลวพูดกับหลอนเบา ๆ
“คุณลินดา ผมมีเรื่องสวนตัวที่จะพูดกับคุณหลวงรณภพ ฯ โดยเฉพาะ โปรด
ออกไปขางนอกกอน หรือคุณจะขึน้ ไปดูคณ
ุ อาหญิงเลนไพก็ตามใจ”
“คะ” หลอนรับคําเขาแลวพาตัวเดินออกไปจากหองทดลองวิทยาศาสตร
ดิเรกหันมาทางเจาแหวซึ่งยืนอมยิ้มอยูขางหลังทานนายพล
“ออกไป”
เจาแหวขมวดคิ้วยน ยกมือขวาชี้หนาอกตัวเอง
“รับประทานผมหรือครับ”
“เออ มึงนั่นแหละ”
เจาแหวพยักหนารับทราบ หมุนตัวกลับเดินอมยิ้มออกไปจากหอง นายแพทย
หนุมตามมาปดประตูใสกลอนแลวเดินมาที่แผงสวิทชไฟ เขาเปดไฟแดงหนาหองเปนสัญญาณวา
เขาไมยอมใหใครพบเขาในเวลานี้ แลวดิเรกก็เปดเครื่องทําความเย็นในหอง ทําใหหองทดลอง
วิทยาศาสตรเย็นสบายเหมือนโรงภาพยนตรโอเดียน
“เชิญครับคุณหลวง” ดิเรกพูดกับหลวงรณภพ ฯ อยางนอบนอม พามานั่งที่มายาว
ริมหอง แลวเขาก็หยิบขวดเปลา ๆ แบบขวดน้ําอัดลม 2 ขวดเอามาวางบนมายาวนั้น นายแพทย
หนุมทรุดตัวลงนั่งขางหลวงรณภพ ฯ สงขวดเปลา ๆ ใหคุณหลวงขวดหนึ่ง
“ทานซีครับคุณหลวง”
ทานผูบัญชาการกองพลยานเกราะทําหนาตื่น ๆ
“นี่มันขวดเปลา ๆ คุณหมอจะใหผมทานขวดนีห่ รือครับ”
ดร.ดิเรกหัวเราะงอหาย
“ทานน้ําอัดลมในขวดครับ คุณหลวงโปรดเอามือปดปากขวดเสียกอน ลองดู
ซีครับ”
หลวงรณภพ ฯ ลองเอามือปดปากขวด ทันใดนัน้ เองก็สะดุงเฮือกสุดตัว เมื่อแล
เห็นในขวดนัน้ มีน้ําอัดลมบรรจุอยูเกือบเต็มขวด และเย็นเจี๊ยบ
“คุณหมอ ........ อะไรกันครับนี่ เมื่อกี้น้มี นั ขวดเปลา ๆ นีค่ รับ”
ดร.ดิเรกพยักหนา
“ออไรน มันเปนน้ําอัดลมชนิดลองหนครับคุณหลวง ผมทําไวเปนพิเศษ
น้ําอัดลมชนิดนี้มันเปนผงเคมีเอาใสไวในขวดเพียงเล็กนอย เมื่อเราเอามือปดอากาศผานเขาออก
ไมได ผงเคมีก็จะเกิดปฏิกิรยิ ากลายเปนน้าํ อัดลมที่มีรสหอมหวานซะนิดหนึ่ง และมีความเย็น
เทากับแชในตูเ ย็นขนาด 10 คิวราว 5 นาที คือไมเย็นจนเกินไป”

12

“วา .......” รองประธานสภาปองกันพระราชาอาณาจักรครางลั่น ชูขวดขึ้นดูดวย
ความแปลกใจ เต็มไปดวยความตื่นเตนในความสามารถของดร.ดิเรก “เอ ........ นี่ผมไมไดฝนไป
หรือครับ มันไมนาจะเปนไปไดเลย ขวดเปลาแท ๆ เอามือปดแพลบเดียวกลายเปนน้ําอัดลมแชเย็น
ดูซีครับเปนฟองฟอด ๆ เลย”
ดิเรกยิ้มแปน
“คุณหลวงลองดื่มดูซีครับ ผมรับรองวาน้ําอัดลมในเมืองไทยอรอยสูผมไมได
นอกจากจะหอมหวานชวนดื่มแลวยังเปนยารักษาโรคในตัว แกโรคไดสารพัด ทองขึ้นทองเฟอเรอ
เหม็นเปรีย้ ว แกวณ
ั โรค แกลําไสอักเสบ เปนยาระบายออน ๆ สมานแผลในลําไส คุณหลวงลองซี
ครับ ไมตองใชหลอดกระดาษหร็อกครับ ฝรั่งไมนิยมใชหลอดเพราะสกปรกเขายกขวดขึ้นดื่มเลย”
หลวงรณภพ ฯ ทําตาปริบ ๆ
“กินไดแนนะคุณหมอ”
ดิเรกอาปากหวอ
“ไดซีครับ ความจริงมันก็ผงเคมีน้ําอัดลมชนิดหนึ่งซึ่งผมคิดขึ้นเอง น้ําอัดลม
ลองหนแบบนีผ้ มทําไวรับแขกเทานั้น”
คุณหลวงยิ้มแหง ๆ
“ทําไมไมใชนา้ํ อัดลมที่มีขายตามทองตลาดละครับ”
นายแพทยหนุม ถอนหายใจหนัก ๆ
“ไมไหวครับ แชไวเทาไรอายกรกินหมด ผมเลยตองทําแบบนี้ อายกรเห็นเขาไม
สนใจนึกวาขวดเปลา”
ตางคนตางหัวเราะขึ้นพรอม ๆ กัน นายแพทยหนุมกับทานผูบัญชาการกองพล
ยานเกราะยกขวดน้ําอัดลมแบบลองหนขึ้นดื่ม หลวงรณภพ ฯ ชมเปาะวาน้ําอัดลมของดร.ดิเรกมี
รสชาติชวนดืม่ มาก ดื่มแลวทําใหสดชื่นนาประหลาด
สนทนากันอีกสักครู หลวงรณภพ ฯ ก็เริ่มเรื่องสําคัญคือเปนความลับอันยิ่งใหญ
ของราชการทหาร
“สถานการณของประเทศเราไมสูจะปลอดภัยนักคุณหมอ” คุณหลวงพูดคอนขาง
เบา และมีสีหนาเครงขรึมอยางเปนงานเปนการ “ถาขาศึกทางดานเกาหลีสงบลงเมื่อไร ประเทศ
ไทยเราอาจจะถูกบุกก็ได และเมื่อนั้นเราจะตองทุมเทกําลังทั้ง 3 ทัพเขาตอสูกับราชศัตรูของเรา
อยางเต็มที”่
ดร.ดิเรกยิ้มเล็กนอย
“ก็ไมเห็นจะนาวิตกอะไรกันนี่ครับ โดยเฉพาะกําลังทางอากาศของขาศึกจะทํา
อะไรเราไมไดเลย รบกันก็ดเี หมือนกันครับ ทั่วโลกจะไดรูความวา จานผีนั้นไมใชพาหนะอากาศ
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อันวิเศษของชาติหนึ่งชาติใดดังที่ใคร ๆ เขาใจกันความจริงมันคือเครื่องมือทําลายอากาศยาน ซึ่ง
บังคับดวยไฟฟา และกระแสคลื่นวิทยุอันเปนประดิษฐกรรมของผม”
หลวงรณภพ ฯ หัวเราะเบา ๆ
“ผมมาวันนี้กจ็ ะมาพูดกับคุณหมอเรื่องจานผีของเรานี่แหละครับ เวลานี้เรามีจานผี
อยูเพียงรอยกวาเครื่องเทานัน้ ถาหากวาสงครามเกิดขึ้น จํานวนจานผีที่มีอยูก็คงไมเพียงพอที่จะ
ทําลายเครื่องบินทิ้งระเบิดเดินทางไกลของขาศึก เพราะอยางไรเสียขาศึกก็จะสงฝูงเครื่องบินทิ้ง
ระเบิดเปดฉากการโจมตีเรากอน”
นายแพทยหนุม อมยิ้ม เขามองดูแผนที่ประเทศไทยขนาดใหญซึ่งประดับอยูที่
ผนังหอง
“การสรางจานผีเครื่องหนึ่งตองหมดเปลืองเงินเกือบ 10 ลาน ผมคิดวาเทาที่เรามี
อยูก็เพียงพอแลวนี่ครับคุณหลวง ผมกลารับรองวาจานผีของผมเมื่อพุงเขาชนเครื่องบินขาศึก จานผี
จะไมไดรับความเสียหายอะไรเลยถึงจะบุบสลายบางมันก็คงบินวอนอยูทั่วทองฟาไลชนฝูง
เครื่องบินขาศึกพินาศไป”
หลวงรณภพวา “การประชุมครั้งสุดทายของสภาปองกันพระราชอาณาจักรเมื่อ
เย็นวานนี้ ที่ประชุมไดลงมติเห็นพองตองกันวา สถานการณของประเทศไทยไมเปนทีป่ ลอดภัยเสีย
แลว สภา ฯ จําเปนตองขอใหรัฐบาลอนุมัติเงินอีกพันลานเพื่อสรางจานผีของเราเปนการดวน ถา
หากวาคุณหมอยอมรับเปนผูอ ํานวยการสรางจานผี เราก็จะเสนอเรื่องไปยังรัฐเพื่อขออนุมัติเงิน
พันลานนี่ คุณหมอจะขัดของไหมครับ”
ดร.ดิเรกนิ่งคิดอยูสักครู
“ตกลงคุณหลวง เพื่อประเทศชาติของเราแลวไมมีอะไรทีผ่ มจะขัดของเลย”
รองประธานสภาปองกันพระราชอาณาจักรถอนหายใจโลงอก
“ถาเชนนั้นก็ดแี ลวครับ ผมจะไดรีบทําเรื่องดวนเสนอคณะรัฐบาลในวันนี้ คุณ
หมอก็คงทราบดีแลววาสงครามสมัยนี้ กองทัพอากาศยอมมีบทบาทสําคัญมากกวาเพือ่ น แตถาเรา
มีจานผีเพียงพอ เครื่องบินของขาศึกทุกชนิดจะไมมีความหมายอะไรเลย”
“ออไรน ถูกแลวคุณหลวง นอกจากจานผีอาวุธวิเศษของเราแลว เรายังมีกระสุน
ป.ต.อ.ปรมาณูใชอีก ซึ่งมีอํานาจการยิงอยางดุเดือดไมนาจะเปนไปได เครื่องบินขาศึกที่ผานแนว
เขามาไดเมื่อถูกยิงดวยกระสุนปรมาณู ก็จะรวงจากฟาเปนฝูง ๆ ฮะ ฮะ ผมภาคภูมิใจเหลือเกินที่ผม
เกิดมาไมเสียชาติเกิดได ทําประโยชนอันสําคัญยิ่งใหแกประเทศชาติที่รักของผมอยางมากมาย”
“ถูกแลวครับ ในวงการราชการทหารยอมทราบดีวา คุณหมอเปนบุคคลสําคัญยิ่ง
คนหนึ่งของชาติไทย งา ....... เปนอันวา คุณหมอตกลงรับเปนผูอํานวยการสรางจานผี”
“ครับ ไมมีอะไรขัดของ”
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ทานผูบัญชาการกองพลยานเกราะยกนาฬิกาขอมือขึ้นดูเวลา แลวกลาวกับดร.
ดิเรก
“ผมเห็นจะตองลาคุณหมอเสียทีละครับ มารบกวนเวลาอันมีคาของคุณหมอนาน
แลว” พูดจบก็ยกมือไหวนายแพทยหนุม “ลาละครับ”
ดร.ดิเรกรีบรับไหวทนั ที
“สวัสดีครับ คุณหลวง”
ทั้งสองคนตางลุกขึ้น ดร.ดิเรกพาแขกผูมีเกียรติของเขาออกไปจากหอง
วิทยาศาสตร และเลยไปสงรองประธานสภาปองกันพระราชอาณาจักรที่รถของทาน ซึ่งจอดอยู
หนาตึก
เมื่อเขากลับเขามาในหองทดลองวิทยาศาสตร เขาก็แลเห็นลินดา เสาวลักษณแม
สาวงามผูชวยของเขากําลังทํางานงวนอยูตามลําพัง ดิเรกจัดแจงปดประตูหองไวตามเดิม ถึงแม
ภายในหองทดลองปดประตูหนาตางหมด แตก็มีเครื่องถายอากาศ เครือ่ งดูดความชื้น และเครื่องทํา
ความเย็น ทําใหหองทดลองวิทยาศาสตรของเขาสุขสบายที่สุด
ลินดาหันมามองดูเขา และยิม้ ใหเขา
“ทานผูบัญชาการกองพลยานเกราะมาหาคุณหมอทําไมคะ”
ดร.ดิเรกขมวดคิ้วยน ทําหนาตื่น ๆ
“เอะ ทําไมคุณรูละครับวา ทานเปนผูบัญชาการกองพลยานเกราะละครับ”
ลินดาหัวเราะเบา ๆ
“ดิฉันเคยไปหาลูกพี่ลูกนองของดิฉันคนหนึ่งที่โรงเรียนยานเกราะคะ พี่ชายของ
ดิฉันไดบอกดิฉันวา ทานผูน ี้เปนผูบัญชาการกองพลยานเกราะ ดิฉันก็เลยจําทานได”
นายแพทยหนุม พยักหนาหงึก ๆ
“ทานเปนผูใหญที่ผมเคารพนับถือมาก ทานมีราชการสําคัญบางอยาง ที่เกี่ยวกับ
วิชาเทคนิคมาปรึกษาหารือกับผม”
หลอนยิ้มออนหวาน
“เกี่ยวกับอาวุธลับของเราใชไหมคะ”
ดร.ดิเรกไมยอมตอบคําถามของหลอน เขาเดินมาที่ตูนิรภัยใบใหญซึ่งอยูทางซาย
สุดของหอง นายแพทยหนุม ชําเลืองมองดูลินดาเสียกอน เมื่อเห็นหลอนกําลังกมหนากมตาทํางาน
ดิเรกก็จดั แจงเปดตูนิรภัยออกดวยการหมุนเลขรหัสลับ ซึ่งเขาคนเดียวเทานัน้ ที่จะเปดตูนี้ได
นายแพทยหนุม แสดงสีหนาแปลกใจอยางยิ่ง เมื่อเห็นเอกสารหลายชิ้นวางอยู
เกะกะในตูปราศจากความเปนระเบียบเรียบรอย
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“เอะ เราไมเคยวางเอกสารสําคัญเลอะเทอะอยางนีเ้ ลยนีห่ วา หรือมีนกั เลงดีดอด
มาเปดตูน”ี้ ดร.ดิเรกรําพึงกับตนเอง “หรืออายกร ......... อื้อ ......... เปนไปไมไดนา เซฟนี้เปนเซฟ
พิเศษซึ่งเราคนเดียวเทานั้นที่จะเปดได เพราะเราสรางกุญแจรหัสลับ หรือกุญแจกลดวยมือของ
เราเอง”
ดร.ดิเรกผิวปากเบา ๆ เลือกหยิบแฟมแฟมหนึ่งออกมา ในแฟมเต็มไปดวยเอกสาร
ตาง ๆ เกี่ยวกับจานผีซึ่งดร.ดิเรกพิมพดีดไวเปนภาษาอังกฤษ เอกสารทุกชิ้นมีหมายเลขกํากับไวที่
หัวกระดาษ ดิเรกเปนคนรอบคอบเสมอ ทําอะไรมีความเปนระเบียบเรียบรอย
นายแพทยหนุม เดินไปนั่งที่โตะทํางานของเขาตรวจดูเอกสารตาง ๆ เพื่อประโยชน
ในการสรางจานผี อาวุธลับซึ่งทั่วโลกกําลังตื่นเตนเพราะไมอาจจะเขาใจไดวาจานผีคอื อะไร ดร.
ดิเรกไดปลอยจานผีของเขาบินไปทั่วโลกแลว มันบินไปไดทุกหนทุกแหงในโลกนี้
เย็นวันนัน้ เอง ดร.ดิเรกไดออกมานั่งสนทนากับเพื่อนเกลอของเขา และทานเจา
คุณปจจนึก ฯ ที่เฉลียงหลังตึก มีการดื่มสุรากันบางนิดหนอยตามธรรมเนียม และมีเจาแหวคอยรับ
ใชอยางใกลชิดเหมือนเชนเคย
ดร.ดิเรกไดเลาใหคณะพรรค 4 สหายของเขาฟงเบา ๆ ในเรื่องที่ทางราชการขอให
เขารีบเรงสรางจานผีเตรียมไวสําหรับทําลายฝูงบินขาศึกที่ลวงล้ําเขามาในแดนไทย คณะพรรค 4
สหายตางทราบดีวา ดิเรกกําลังมีบทบาทสําคัญอยูหลังฉากของทางการทหารแหงประเทศไทย ทุก
คนไดชวยกันปกปดเรื่องนี้ไวเปนความลับยิ่งไมยอมเปดเผยใหบุคคลภายนอกมีสว นรูเห็น
เจาคุณปจจนึก ฯ กลาวกับนายแพทยหนุมอยางเปนงานเปนการ
“พอรูสึกวา ฤดูแลงนี้ไมสูจะปลอดภัยนัก สมมติวาการเจรจาสงบศึกทางดาน
เกาหลีเปนผล สงครามอาจจะเปดฉากใหมขึ้นอีกทางบานเราก็ได ซึ่งเมื่อนั้นประเทศไทยก็จะ
กลายเปนยุทธบริเวณ”
นิกรพูดเสริมขึน้
“กลัวอะไรครับ รบก็รบ ทหารไทยเรามีตั้งลานสองลาน”
ทานเจาคุณกลืนน้ําลายเอื๊อก ยักคิ้วใหลูกเขยของทาน
“อยูดี ๆ ไมวาดีแกวงปากหาเทา”
“แลวกัน” นิกรอุทาน “ผมพูดจริง ๆ คุณพอกลับเขาใจวาผมลอคุณพอ คุณพอไป
จดทะเบียนลิขสิทธิ์คําวาหัวลานเสียดีไหมครับ ใครพูดคําวาเลี่ยน, เตียน, โลง หรือเกี่ยวกับหัวลาน
จะไดบอกตํารวจจับหาวาละเมิดสิทธิ์”
ดร.ดิเรกหัวเราะกาก
“ถาคุณพอไปจดทะเบียนสงวนลิขสิทธิ์จริง ๆ แกนั่นแหละจะถูกจับเปนคนแรก”
นิกรอมยิ้มแกมตุย
“แลวคนที่สองละ”
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“คนที่สองก็ตองอายเสี่ย”
กิมหงวนพูดโพลงขึ้นทันที
“เดี๋ยวนี้กนั เลิกทะลึ่งแลวโวย ลอผูหลักผูใหญบาปกรรม เราเปนเด็กก็ควรจะ
เคารพนับถือทานเพราะคุณอาไมใชเพื่อนเลนของพวกเรา”
เจาคุณปจจนึก ฯ ยิ้มออกมาได
“อือ อาสังเกตอยูเหมือนกัน หมูนี้แกดีขึ้นมากเสี่ยหงวน แกไมทะลึ่งหรือลาม
ปามกับฉันเหมือนเมื่อกอน รูสึกวาแกนารักขึ้นมาก”
เสี่ยหงวนยิ้มอาย ๆ
“ผมเห็นใจคุณอาครับ ตามธรรมดาคนหัวลานกบาลเหนงก็นึกนอยเนื้อต่ําใจ ใน
ความอาภัพอัปภาคยของตนเองอยูแลว เมื่อถูกเขาลอก็ตองเดือดดาลเปนธรรมดาอยูเอง ไมรูวาลอ
เอาตะหวักตะบวยอะไรกันของมันลอกันได ความจริงถึงแมศีรษะของคุณอาจะเตียนโลงไปหมดก็
ไมมีกลิ่นตุ ๆ นับวาดีกวาคนอื่น บางคนเดินเฉียดเขาไปใกล ๆ เหม็นเขียวจนบอกไมถูกเชียวครับ”
เจาคุณปจจนึก ฯ เมมปากแนน
“พอ ..... ไมตองอธิบาย ฉันนึกวาแกจะเปนคนกับเขาแลว ที่แทแกก็ยังเปนสัตวอยู
นั่นเอง”
นิกรกลาวขึ้นเบา ๆ
“สัตวสี่เทา หรือสองเทาครับคุณพอ”
“สี่เทาโวย” เจาคุณปจจนึก ฯ พูดเสียงหัวเราะ “สี่เทามีลิ้นสองแฉก”
อาเสี่ยสะดุงเฮือกหันมาพยักหนากับเจาแหว
“ตัวอะไรวะลิน้ สองแฉก”
เจาแหวทําตาปริบ ๆ
“รับประทานคลายจระเขแหละครับ แฮะ แฮะ อยาไปพูดถึงมันเลยครับ โบราณ
เขาถือ”
กิมหงวนหัวเราะชอบใจ
“ไปที่ครัวบอกยายอิ่มยําปลากระปองมาใหอีกจานเถอะวะ”
“รับประทานปลากระปองเปดไปสองกระปอง รับประทานหมดแลวครับ”
เสี่ยหงวนยกมือเกาศีรษะ
“ยังงั้นยํากระปองปลากระปองมาใหกนิ ก็แลวกัน อยากจะรูนักวาอายกรมันจะกิน
ไดไหม กับแกลมตั้งสี่หาจาน อายกรหวดคนเดียวหมด”
นายจอมทะเลนยิ้มอยางออนหวาน
“ก็แกมัวแตสวดอยูนหี่ วา แกก็รูนิสัยกันดีแลว กันชอบฟงมากกวาพูดตามนิสัย
ของปราชญ”
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พลอดหัวเราะไมไดกลาวกับคนใชแกนแกวของเขา
“เขาไปเอาไสกรอกในหองเก็บอาหารเอาไปใหยายอิ่มเปดมาสักกระปองเถอะวะ
สงสารอายเสี่ยมันมัวแตคุยโนนคุยนี่อายกรกินเอา ๆ จนหมด”
เจาแหวเดินอมยิ้มไปจากทีน่ ั้น ดร.ดิเรกเอื้อมมือหยิบขวดวิสกี้รินแจกจายใหเพื่อน
เกลอของเขา และเจาคุณปจจนึก ฯ พลผสมโซดาแชเย็นลงไป คณะพรรค 4 สหายดืม่ เหลา และ
สนทนากันเงียบ ๆ เกี่ยวกับเรือ่ งอาวุธวิเศษตาง ๆ ที่นายแพทยหนุมสรางใหกองทัพบก นับตั้งแต
เครื่องคํานวณปนตอสูอากาศยานแบบใหมซึ่งชวยใหป.ต.อ.ยิงไดแมนยําไมพลาด นอกจากนีก้ ็มี
กระสุนป.ต.อ.ปรมาณูสามารถสังหารเครื่องบินทีละฝูงดวยอํานาจผลักดันของการระเบิด, เสื้อ
กางเกงปองกันระเบิดนาปาลม, เรดาหจับเครื่องบินในระยะไกล และอื่น ๆ อีกมาก ซึ่งประดิษฐ
กรรมอันมีคณ
ุ คาอยางมหาศาลเหลานี้ ทางราชการทหารไดปกปดเปนความลับที่สุด และขณะนี้ได
ทําการทดลองกันอยูเสมอ
การสนทนาสิ้นสุดลง เมื่อประไพเมียรักของนิกรเดินออกมาจากหองโถงอยาง
รอนรน หลอนตรงเขามาหานายแพทยหนุม
“หมอคะ คุณหลวงรณภพ ฯ มาหาคะ บอกวามีเรื่องดวนมาก ไพเชิญใหคอยอยู
ในหองรับแขก”
ดร.ดิเรกขมวดคิ้วยน
“เอะ มาทําไมอีก” แลวเขาก็ลุกขึ้นยืนพาตัวเดินเขาไปในหองโถงออกมาทาง
หนาตึก
ในเวลาเดียวกันนี้เอง รองประธานสภาปองกันพระราชอาณาจักร และผูบัญชาการ
กองพลยานเกราะ ในเครื่องแบบนายพลไดนั่งรอคอยดร.ดิเรกอยูใ นหองรับแขกดวยทาทางที่
กระสับกระสายเรารอนใจ
ดร.ดิเรกเดินเขามาในหองรับแขกอันหรูหราของบาน “พัชราภรณ” พอแลเห็น
หลวงรณภพ ฯ เขาก็กลาวทัก
“ฮัลโหล คุณหลวง”
ตางฝายตางยกมือไหวซึ่งกัน และกัน แลวดิเรกก็ตรงเขามานั่งบนโซฟาตัวเดียวกับ
ทานรองประธาน
“ผมมีเรื่องดวน และสําคัญที่สุดคุณหมอ” หลวงรณภพ ฯ พูดอยางรอนรน
“ความลับในเรื่องจานผีของเราลวงรูไปถึงฝายศัตรูแลว”
ดร.ดิเรกสะดุงสุดตัว
“ฮา เปนความจริงหรือครับ คุณหลวง”
หลวงรณภพ ฯ ถอนหายใจหนัก ๆ
“อยาสงสัยอะไรเลยคุณหมอ ไสของคุณเปนหนอนเสียแลว”
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“คุณหลวง” นายแพทยหนุม อุทานเสียงลั่น “คุณหลวงทราบไดอยางไรครับ
ความลับในเรือ่ งจานผีมันจะรั่วไหลไปไดอยางไรกัน ในเมื่อแบบแปลน และรายละเอียดตาง ๆ ใน
การสรางจานผีอยูในความอารักขาของผม และอยูใ นตูนิรภัยแบบพิเศษ ซึ่งมีโคดลับที่ผมไขออกคน
เดียวเทานัน้ ตูเ ซฟของผมไมไดไขดวยกุญแจ และรหัสลับที่เซฟก็ไมไดทํามาจากเมืองนอก ผมทํา
ขึ้นเอง”
หลวงรณภพ ฯ มองซายมองขวาแลวเปดกระเปาเอกสารหยิบซองยาวพับสี่ตรา
ครุฑฉบับหนึ่ง ออกมาสงใหดร.ดิเรก
“คุณหมอโปรดอานดูหนังสือนี้ แมกองดักขาวของทหารสื่อสารไดมีหนังสือดวน
และลับเฉพาะถึงผมเมื่อตอน 17.00 น.นี่เอง เรื่องนี้ไมใชเรื่องเล็กนอย เราจะตองสืบหาตัวการให
ไดในบานนี้ตอ งมีจารชนอยางแนนอน”
ดร.ดิเรกทําตาปริบ ๆ
“อิมพอสิเบิลคุณหลวงที่รกั ผูที่รคู วามลับเรื่องนี้ ลวนแตวงศาคณาญาติของผม
ทั้งนั้น”
“คุณหมอ โปรดอานดูหนังสือของแมกองดักขาวกอน”
“ออไรน ออไรน” ดิเรกคราง
ความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะ ดร.ดิเรกดึงกระดาษในซองยาวพับสี่ออกมาคลี่อาน
ขอความในนัน้ ซึ่งปรากฏวากองดักขาวสารจากวิทยุไดดกั ฟงวิทยุโทรเลขจากสถานีที่มีคลื่นสงแรง
แหงหนึ่งมีขอความเกีย่ วกับความลับ ในเรื่องจานผีของกองทัพไทยซึง่ จะกอใหเกิดความเสียหายแก
ฝายเราอยางยิ่ง เพราะฝายศัตรูไดลวงรูความลับเรื่องนี้แลว กองดักขาวไดเสนอขาวทีด่ ักฟงมา
พรอมกับหนังสือนี้ดวยแลว
นายแพทยหนุม ใจเตนระทึก ใบหนาซีดเผือด และมือของเขาสั่นระรัวผิดปกติ เขา
รีบพลิกดูเอกสารแผนหนึ่งซึ่งกลัวติดกับหนังสือของแมกองดักขาวปรากฏขอความวา
“ล. กรุงเทพ ฯ ........ เอกสารรายละเอียดการสรางจานผี หมายเลข 1 ถึง 5 และ
หมายเลข 7 ไดแลวสงหมายเลข 6 และหมายเลขตอไปโดยดวน ติดตอรับเงินทางสถานทูตได”
อานจบดร.ดิเรกก็ถอนหายใจหนัก ๆ
“ผมงงไปหมดแลวคุณหลวง ถาหากวาวิทยุโทรเลขตามขอความนี้เปนความจริง
คนในบานนี้กต็ องเปนจารกรรมที่เฉลียวฉลาด และมีความสามารถผิดมนุษย เซฟของผมไมมีมนุษย
คนใดเปดไดแนนอน และเอกสารทุกชิ้นผมไมเคยยอมใหใครแตะตองเปนอันขาด ผมเก็บไวอยาง
ดีที่สุด มั่นคงแข็งแรงที่สุด คุณหลวงครับ ........ บางทีวิทยุโทรเลขที่สงมานี้ฝายศัตรูของเราอาจจะ
ชิมลางเลนกระมัง เพื่อใหเราตกอกตกใจยุง กันไปเอง โดยไมมีมูลความจริงเลยครับ”
หลวงรณภพ ฯ ยิ้มเล็กนอย
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“คุณหมออานหนังสือของแมกองดักขาวดูใหม ขอความที่เราดักรับไดเปนโคดลับ
ไมใชโคดสากล เรามีผูเชี่ยวชาญที่รูดีวา ศัตรูของเราใชรหัสลับอยางไร”
นายแพทยหนุม ถอนหายใจหนัก ๆ
“ถาเชนนั้น ผมจะเริ่มสืบสวนเรื่องนี้โดยทางลับเพื่อหาตัวจารชนใหได ไมมี
ปญหาอะไรคุณหลวง ถาผมจับได ผมก็ยิงมันทิ้งเสียเทานั้นเอง คนเราลงไมรักชาติเห็นแกเงิน
สินจางของศัตรูแลว มันผูนนั้ ก็ควรตายเสียดีกวา ฮึ่ม ....... แฮ ........ ผมโกรธแลวนะคุณหลวง”
หลวงรณภพ ฯ ทําหนาชอบกล
“คุณหมอจะจัดการอยางไรก็แลวแตเถอะครับ ผมไดรายงานดวนนี้ไปให
คณะกรรมการสภาปองกันพระราชอาณาจักรทราบแลว ขณะนี้ผมไดขอรองใหทางกองดักขาว
พยายามรับการเคลื่อนไหวของฝายศัตรูในเรื่องนี้อีก”
ดร.ดิเรกขบกรามกรอด เขาลุกขึ้นยืนยกมือไขวหลังเดินวนเวียนไปมา เจาแหวถือ
ถาดใสน้ําอัดลมสองขวดเดินเขามาในหอง และวางลงบนโตะ ดิเรกปราดเขามายกมือควาหนาอก
เสื้อเจาแหวเขยาทันที
“อายแหว มึงเปนแนว 5”
เจาแหวเย็นวาบไปหมดทั้งตัว
“รับประทานอะไรกันครับ คุณหมอ”
ดร.ดิเรกปลอยมือออกแลวยิม้ แหง ๆ
“เอ็งรูไหมวา ขณะนี้มีคนนําเอาความลับสําคัญยิ่งของชาติเรา ซึ่งอยูในความ
คุมครองของขาไปขายใหฝายศัตรู”
เจาแหวหนาเหรอ
“รับประทานผมไมไดมีสวนเกี่ยวของดวยเลย ในเรื่องนี”้
นายแพทยหนุม พยักหนา
“เอ็งไมใชตัวการก็แลวไป แตถาเอ็งเปนจารกรรมละกอ ขายิงทิ้งเชียวนาอายแหว
ใหดนิ้ ตายเถอะวะ ....... ฮึ่ม ฉันไมนึกเลยวา แกจะกลาทรยศตอประเทศชาติถึงกับยอมขายชาติ”
“บะแลว” เจาแหวเอ็ดตะโร “รับประทานผมเปนคนไทยนะครับ เลือดในกาย
ของผมทุกหยดเต็มไปดวยความรักชาติอยางรุนแรง รับประทานผมพรอมเสมอที่จะสละเลือดเนื้อ
เปนพลี” แลวเจาแหวก็ตะโกนสุดเสียง “เพื่อชาติ, ศาสนา, พระมหากษัตริย และรัฐธรรมนูญไทย
........ ไทยจะตองเปนไทยชัว่ ฟาดินสลาย ไทย ๆ ๆ ๆ ๆ จะใหญไชโย ฮิว้ .........”
ดร.ดิเรกกลืนน้ําลายเอื๊อกแลวหัวเราะชอบใจ ยกมือขวาตบบาเจาแหวเบา ๆ
“แกไปตามอายลิงสามตัวนัน่ มาที่นี่เร็ว แลวก็เชิญคุณพอมาดวย ไมตอ งพูดอะไร
ทั้งนั้น ขาจะพูดกับเขาเอง”
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เจาแหวยิ้มเล็กนอยพาตัวเดินออกไปจากหองรับแขก ดร.ดิเรกทรุดตัวนั่งบนโซฟา
ขางหลวงรณภพ ฯ ตามเดิม ปรึกษาหารือกับทานรองประธานสภาปองกันพระราชอาณาจักรใน
เรื่องนี้
อีกสักครูหนึ่ง เจาคุณปจจนึก ฯ ก็เดินนําหนาพล, นิกร, กิมหงวนขามาใน
หองรับแขก เจาแหวติดตามเขามาดวย 3 สหาย และเจาคุณตางกระทําความเคารพ และกลาว
ทักทายคุณหลวงรณภพ ฯ เปนอยางดี เพราะรูจักคุนเคยกันมานานแลว
เมื่อทุกคนทรุดตัวนั่งเรียบรอย ดร.ดิเรกก็เลาเรื่องราวที่เกิดขึ้นใหฟงทันที แลวก็
สงเอกสารสําคัญของแมกองดักขาวใหเจาคุณปจจนึก ฯ
“คุณพออานดูสิครับ เรื่องนี้ผมงงไปหมดแลว”
เจาคุณคลี่กระดาษออก กิมหงวนเอื้อมมือมาดึงเอาไป พอจะอานนิกรก็ยื่นมือเขา
มากระชากเอาไปอีกตอหนึ่ง แลวนายจอมทะเลนก็อานใหฟง
คณะพรรค 4 สหายตางพากันเงยหนาขึ้นมองดูผูบัญชาการกองพลยานเกราะเปน
ตาเดียว
“เอ ...... จะเปนไปไดหรือครับคุณหลวง” เจาคุณปจจนึก ฯ พูดอยางเปนงานเปน
การ “ดิเรกมันเก็บเอกสารตาง ๆ ไวในตูน ิรภัยอยางแข็งแรง และการเปดตูก็ใชรหัสลับตาง ๆ กุญแจ
ซึ่งดิเรกมันรูโคดลับคนเดียวเทานั้น”
พลวา “เอกสารเหลานี้ดิเรกก็ไมเคยอวดใครนี่ครับคุณหลวง แมแตพวกผมก็ไม
เคยเห็นแลว ทราบแตเพียงวาดิเรกเอาเก็บไวในเซฟ”
กิมหงวนหันมาพยักหนากับนิกร
“หรือแกเสือกขโมยเอาไปขายฝายศัตรู”
นิกรชักฉิว
“อยาพูดบา ๆ หนอยเลยวะ เวลานี้ไมใชเวลาพูดเลน เรื่องนี้มันเกีย่ วกับความลับ
สําคัญของชาติเราโดยตรง หากศัตรูไดแบบแปลน และรายละเอียดในการสรางจานผีเอาไป จานผี
ของดิเรกก็อาจจะไมมีความหมายอะไรก็ได เพราะอยางไรเสียขาศึกก็จะตองสรางอาวุธวิเศษ
สําหรับทําลายจานผี”
ดร.ดิเรกเห็นพองดวย
“ออไรน งา ...... ขอความในวิทยุโทรเลขของฝายศัตรูนี้ทําใหกนั งงจริง ๆ เอกสาร
ทุกฉบับ และแบบแปลนทุกชิ้นยังอยูครบถวน สมมติวา ใครคนใดคนหนึ่งในบานนีค้ ิด
ทรยศตอเรา เขาจะตองเปนผูเชี่ยวชาญในการเปดเซฟ และนอกจากนีจ้ ะตองมีกลองถายรูปพิเศษ
ขนาดจิว๋ เพื่อถายเอกสาร หรือแบบแปลนสงไปใหฝายศัตรู กันมองไมเห็นจริง ๆ วาใครจะสามารถ
ทํางานนี้ได หองวิทยาศาสตรของกันคนอืน่ ที่ไมมีกิจเกีย่ วของ จะลวงล้ําเขามาในหองนั้นไมได
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เปนอันขาด สําหรับคุณลินดากันไมไดระแวงสงสัยอะไรเลย เธอเปนผูหญิงคงไมกลาหาญชาญชัย
ถึงอยางนั้น”
หลวงรณภพ ฯ พูดเสริมขึ้น
“อยางไรก็ตาม คุณหมอกับพรรคพวกจะตองรวมมือกันสืบสวนเรื่องนี้เปน
ความลับ ถาหากวาขอความในวิทยุโทรเลขนี้เปนความจริงก็คงจะจับคนรายได”
เสี่ยหงวนขบกรามกรอด
“ถาจับได ตองแจกอะไรตออะไรใหครบทีเดียว มนุษยคนใดที่ทรยศตอ
ประเทศชาติ มนุษยคนนั้นยอมเลวกวาสัตวเดรัจฉาน”
เจาคุณปจจนึก ฯ พยักหนาเห็นพองดวย
“ถูกแลว ความผิดในเรื่องขายชาติเปนเรื่องที่อภัยใหไมไดเลย”
ดร.ดิเรกนิ่งเงียบไปสักครูก็ลุกขึ้นยืน ยกมือไขวหลังเดินวนเวียนไปมารอบ ๆ หอง
นิกรมองดูอยางรําคาญ
“หมอ”
“หือ”
“กันเวียนหัวเต็มทนแลว แกจะเดินไปไหนวะ หองมันก็แคบแคนี้ นัง่ ลง
ปรึกษาหารือกันดีกวา”
นายแพทยหนุม เมมปากแนน ยกมือซายกอดอกมือขวาลูบคลําเคราของเขาซึ่งขึ้น
เขียวครึ้ม เพราะไมไดโกนมาสามสี่วันแลวเนื่องจากไมมีเวลาวางนัน่ เอง
“ถาคนในบานเปนจารกรรม กันรับรองวาอยางไรเสียก็คงจะไมพน มือกันไปได
ไมมีมนุษยคนใดในโลกทีจ่ ะเหยียบจมูกกันเลนไดงาย ๆ ฮะ ฮา กันเปนนักวิทยาศาสตรชั้นเยี่ยมของ
โลก กันจะตองจับคนรายใหไดดว ยวิชาวิทยาศาสตรของกัน แตถาวิทยุของฝายศัตรูไมมีมูลความ
จริงเรื่องมันก็ไมมีอะไร งา ..... สําหรับกันนะ ทางฝายศัตรูเคยสงคนมาทาบทามหลายหนแลว เพื่อ
จางกันไปทํางานเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูที่ประเทศของเขาโดยจะใหเงินเดือนกันถึงเดือนละ
แสนดอลลารอเมริกัน อยาวาแตเงินเทานัน้ เลย ตอใหดอลลารมากองเทาภูเขาหิมาลัย กันก็ตกลง
ดวยไมได เพราะกันรูดวี า ชาตินั้นคือศัตรูสําคัญของชาติไทย”
หลวงรณภพ ฯ กลาวกับนายแพทยหนุมเบา ๆ
“ผมลาคุณหมอกลับบานเสียทีละครับ หิวขาวเต็มทนแลว”
“อาว” นิกรคราง “คุณหลวงยังไมไดทานอาหารค่ําหรือครับ”
ทานรองประธาน ฯ ยิ้มแหง ๆ
“ยังครับ”
นิกรลืมตาโพลง
“ตายจริง รีบไปหาซื้อกินเสียซิครับ แลวก็ไมบอกดวยนัง่ คุยอยูได”
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หลวงรณภพ ฯ ยกมือไหวคณะพรรค 4 สหายแลวก็ลุกขึน้ พาตัวเดินออกไปจาก
หองรับแขก ตอจากนั้น 4 สหายกับทานเจาคุณปจจนึก ฯ ก็ปรึกษาหารือกันเงียบ ๆ ในเรื่องนี้
ใบหนาที่เครงเครียดของดร.ดิเรกคอย ๆ เปลี่ยนเปนยิ้มแยมแจมใส ความจริงเขา
ไมไดตกใจ หรือวิตกเปนทุกขอะไรในเรื่องที่เกี่ยวกับแบบแปลน และรายละเอียดที่เกีย่ วกับจานผี
ลายลักษณอกั ษรตาง ๆ ที่เก็บไวในตูนิรภัยลวนแตเปนรหัสลับที่นายแพทยหนุมคนเดียวเทานั้นทีจ่ ะ
อานเขาใจ เพราะเปนโคดของเขาที่คิดขึ้นเอง ถึงแมวาจะมีใครขโมยเอาไปก็นําไปสรางจานผีไมได
จะอานเขาใจก็เพียงแตสูตรบางอยางที่เกีย่ วกับวิชาวิทยาศาสตรเทานั้น
ชัชั่ว่วเวลาเพี
เวลาเพียยงง 33 วัวันนเทเทาานันั้น้น ดร
รกก็ไไดดรรูคูความจริ
วามจริงงววาาลิลินนดา
ดา เสาวลั
เสาวลักกษณ
ษณแแมมสสาว
าว
ดร..ดิดิเเรกก็
งามที
งามที่ท่ทําํางานเป
งานเปนนพนั
พนักกงานห
งานหอองทดลองวิ
งทดลองวิททยาศาสตร
ยาศาสตรคคือือจารสต
จารสตรีรีขของฝ
องฝาายศั
ยศัตตรูรู
ุ หญิง
บายวันนั้น ตรงกับวันอาทิตย ลินดาแตงตัวออกไปจากบานเรียนใหคณ
ทราบวา หลอนจะไปหาซื้อผา และแพรตัดเสื้อกระโปรงที่พาหุรัด และจะเลยไปเยี่ยมเพื่อนของ
หลอนดวย
ในราว 14.00 น. นายแพทยหนุมไดใชใหเจาแหวไปเชิญคณะพรรค 4 สหายพรอม
ดวยทานผูใหญ และ 4 นางมาที่หองทดลองวิทยาศาสตร ดังนั้นชั่วเวลาเพียงครูเดียวทุกคนก็มา
ชุมนุมพรอมกัน
เครื่องทําความเย็นแบบคูลลิ่งซิสเต็มของดร.ดิเรกทําใหคณ
ุ หญิงวาดชมเปาะวา
หองทดลองของนายแพทยหนุมเย็นสบายดีกวาชายทะเลหัวหิน แตแลวทานก็บนพึมพําเมื่อทานได
กลิ่นระเหยที่รบกวนจมูกของทาน
เมื่อทุกคนมาพรอมกันแลว ดร.ดิเรกก็กลาวขึ้นอยางเปนงานเปนการ เขายืนอยู
หนาเครื่องฉายภาพยนตรขนาด 8 มม. ซึ่งเปนเครื่องฉายพิเศษ
“บัดนี้ ขาพเจาเสียใจทีจ่ ะเรียนใหพวกทานทราบวา ความลับในเรื่องจานผีของ
ขาพเจานั้น ไดรั่วไหลไปถึงมือศัตรูแลว เพราะคนของเราไดทุจริตกระทําตนเปนจารชน”
คุณหญิงวาดอาปากหาวดัง ๆ
“เฮอ กําลังเลนไพเพลิน ๆ เรียกมาประชุมหาตะหวักตะบวยอะไรก็ไมรู จานผีชาม
ผี หรือหมอขาวหมอแกงผีมนั ไมเกีย่ วกับอาเลย”
นายแพทยหนุม หัวเราะหึ ๆ
“ออไรน ถูกแลวครับไมเกี่ยวกับคุณอา แตมันเกีย่ วกับประเทศชาติของเรา
โดยตรง คุณอา และพวกเราทุกคนก็ทราบดีแลววา จานผีของผมคือเครื่องมือทําลายอากาศยานทีจ่ ะ
ทําหนาที่ปองกันขาศึกไมใหลวงล้ําเขามาทิ้งระเบิดในประเทศของเรา”
คุณหญิงวาดขมวดคิ้วยน
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“อธิบายอีก 5 วัน 5 คืนอาก็ไมรูเรื่อง อารูแตวาถาไพมือใตเราเขากินบอย ๆ เราก็
ควรฉีกคูไล หรือมายก็แกลงกินทุบตัดหนาเสีย”
“วา” เจาคุณประสิทธิ์ ฯ เอ็ดตะโร “คุณหญิงนี่ชักจะเสียคนเสียแลวแฮะ หายใจ
เปนไพไมตองทํางานทําการอะไร”
“เอา” คุณหญิงอุทานแลวคอนควับ “ผัวของดิฉันเปนเศรษฐีมีเงินตั้งหลายลาน
ดิฉันจะตองไปทําอะไร ดิฉนั เลนเพียงไพไมเลนโปก็บญ
ุ หนักหนาแลว”
นันทาพูดขึน้ ทันที
“เมื่อกี้นี้ คุณอาไมนาจะกินลมตัวเก็ง 4 มะเขือเลยนะคะ คุณอายังจับคูไมไดนอง
ไพทิ้ง 4 มะเขือใหคุณอาเก็บเขาคู พอคุณนวลจั่ว 4 มะเขือคุณอาก็ลอตัวเก็งเสียเลย”
ประไพพูดขึ้นบาง
“นั่นนะซีคะ ไพเจ็บใจเหลือเกิน ทับหลังคุณอาใบเดียวเทานั้น ไพกินลมเอี่ยวทั้ง
มือแลว”
ประภายิ้มใหนองสาวของหลอน
“ไพนะวันนี้กนิ ลมตั้ง 5 ครั้งแลวนะ จะบอกให พี่นั่งตั้งหลายชั่วโมงกินชองหน
เดียวเทานัน้ หมดเขาไปเกือบ 200 แลว”
นวลลออกลาวกับเมียรักของนายแพทยหนุม
“ก็เมื่อวานคุณภาไดตั้ง 600 กวา ไมเห็นพูดสักคํา พอเสียนิดหนอยบนเล็กบนนอย
เหมือนกับหมีกินผึ้ง”
ดร.ดิเรกตะโกนสุดเสียง
“ทานทั้งหลาย ขาพเจาเชิญทานมาพูดเรื่องจานผีไมใชเรือ่ งไพผอง ปูโธ ..... ไมรู
วาจะวิพากษวจิ ารณกนั เอาอะไร ขอเวลาสักครึ่งชั่วโมงเถอะครับ เกลือของเราเปนหนอนแลว
รูไหม”
เสียงจอกแจกจอแจเงียบกริบลงทันที แตมีเสียงหัวเราะคิกคักแทน นายแพทย
หนุมยกมือเกาศีรษะแกร็ก ๆ พลเห็นทานายแพทยหนุมแสดงกิริยาไมพอใจ เขาก็พดู กับคุณหญิง
วาดดวยเสียงหัวเราะ
“มีคนในบานเราเปนแนว 5 ครับคุณแม”
คุณหญิงวาดขมวดคิ้วยน
“หาอะไร ........ หานก หรือหาแตงโม”
นายพัชราภรณหวั เราะกาก
“แนว 5 ครับคุณแม ยุติเรื่องไพเสียสักครูเถอะครับ เวลานี้แนว 5 หรือสปายของ
ฝายศัตรูของชาติเราไดพยายามขโมยเอกสารเกี่ยวกับการสรางจานผีของดิเรกไปขายใหฝายศัตรู”
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คราวนี้คุณหญิงวาดเริ่มสนใจทันที จึงซักไซไลเรียงอยางเปนงานเปนการ นาย
แพทยหนุมก็เลาใหฟงโดยละเอียด คราวนี้ 4 นางกับคุณหญิงวาดก็ตื่นเตนแปลกใจเหลือที่จะกลาว
“เรื่องนี้ไมใชเรื่องที่ไรสาระ” ดิเรกพูดหนาตาขึงอยางเอางานเอาการ “ผมจับตัว
จารชนรายนี้ไดแลว และยินดีที่จะเปดเผยใหทราบวาคุณลินดานั่นเองทีเ่ ปนจารสตรี ทําการอยาง
อาจหาญ”
“ลินดา” หลายตอหลายคนอุทานขึ้นพรอม ๆ กัน
นันทาพูดขึน้ ดวยเสียงอันดัง
“อะไรกันคะหมอ มันจะเปนไปไดหรือคะ คุณลินดาแกเปนคนซื่อ ๆ สงบเสงี่ยม
เจียมตัวนาสงสารออกจะตายไป”
เจาคุณประสิทธิ์ ฯ วา “แกจับไดคาหนังคาเขาหรือวาแกเพียงสันนิษฐานเอา ยาย
ลินดานะ แกฝากเนื้อฝากตัวกับเรา อาศัยอยูในรมไมชายคาของเรา จะกลาคิดการใหญโตเชนนี้ละ
หรือ”
เสี่ยหงวนพูดขึน้ บาง
“อยาไปปรักปรําลงโทษหลอนเลยวะหมอ กันไมเชื่อหรอกวาคุณลินดาเปนแนว 5
วิทยุโทรเลขทีก่ องดักขาวดักได กันเขาใจวาฝายศัตรูแกลงสงมาเพื่อใหแกปวดกบาลเทานั้น”
นายแพทยหนุม หัวเราะ
“กันเปนคนฉลาด กันเปนนักปราชญ กันไมเคยปรักปรําใครโดยไมมมี ูลความ
จริง” พูดจบดร.ดิเรกก็หยิบกลองวงกลมกลองหนึ่งที่วางอยูบนโตะยกขึ้นชู “ดูนี่ พวกเราทุกคนจง
ดูน่ี ภาพยนตรมวนนีแ้ หละจะเปดเผยพฤติการณอันเลวทรามของคุณลินดาใหเราทราบ”
เจาคุณปจจนึก ฯ หนาตืน่
“แลวแกถายมาไดอยางไร”
นายแพทยหนุม ถอนหายใจหนัก ๆ แตแลวเขาก็ยิ้มแปน
“ถายดวยกลองถายภาพยนตรอัตโนมัติครับ ผมนําเครื่องถายติดไวในที่มิดชิดบน
ชองลมในตอนกลางคืน บรรจุฟลมไวยาว 400 ฟตเมื่อคืนนี้เองกอนทีผ่ มจะขึ้นนอน เมื่อลินดาเขา
มาในหองทดลองวิทยาศาสตร พอเปดประตูออก บานประตูซึ่งมีสายไฟติดไวกจ็ ะทําใหเครื่องถาย
ภาพยนตรเครือ่ งนี้ เปนเลนสพิเศษสามารถถายไดมุมกวางมาก คือถายไดตลอดหอง และสามารถ
แพนกลองถายไดเอง ภาพยนตรมวนนี้แหละครับ คือประจักษพยานที่แสดงวา ลินดาเปนจารสตรี
ที่มีความสามารถในการเปดเซฟอยางไมนาเชื่อ”
เสียงจอกแจกจอแจดังขึน้ อีก
“ไมนาเชื่อเลยโวย” เจาคุณปจจนึก ฯ พูดเปรย ๆ “เด็กคนนี้บุคลิกลักษณะบอกวา
เปนคนที่เห็นโลกนอยเหลือเกินไป ไมปราดเปรียวเหมือนสาว ๆ สมัยนี้”
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ดร.ดิเรกจัดแจงเปดกลองฟลม ออก เขาใสมวนภาพยนตรลงไปที่เครื่องฉายแลว
พูดกับเจาคุณปจจนึก ฯ
“คนเราทุกวันนี้เชื่อใจกันยากครับคุณพอ หนาซื่อ ๆ แตใจคด เงินตัวเดียวเทานั้น
ที่ทําใหคนดี ๆ กลายเปนคนชั่วไมวา จะเปนผูหญิงผูชาย หรือเด็กผูใหญคนแกคนเฒา ผมจะฉาย
หนังมวนนีใ้ หดู”
ความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะ ดร.ดิเรกจัดแจงปดไฟฟาในหอง และเริ่มฉายภาพยนตร
ซึ่งเปนภาพยนตรเงียบใชฟลม ขาวดําขนาด 16 มม. และดิเรกไดลางฟลม นี้เองโดยไมไดตัดตอ
ฟลมเลย
ที่ผนังหองมีจอภาพยนตรขนาด 3 คูณ 3 ฟตติดอยู เมื่อนายแพทยหนุม เริ่มฉาย
ภาพยนตรมวนนี้ ทุกคนก็จอ งตาเขม็งมองดูภาพยนตรมว นสําคัญนี้
เริ่มตนที่ประตูกระจกฝาของหองทดลองวิทยาศาสตรทามกลางความมืดสลัวลาง
เพราะในหองมีไฟฟาอยูก ลางเพดานหองอยูเพียงดวงเดียว ประตูกระจกฝาคอย ๆ เปดออก ลินดา
สวมเสื้อนอน และทําผมรวบแบบประชิตพาตัวเดินเขามาในหองดวยความระมัดระวัง
นิกรยกมือใสปากเปาเปยว หันมารองตะโกนพูดกับดร.ดิเรก
“อือ ...... ไมเลวโวย คุณลินดาแสดงบทบาทไดดีมากทีเดียว แกกํากับเองหรือ
ยังไงหมอ”
ดร.ดิเรกทําคอยน
“ไมใชเลนหนังโวย นี่มนั เรือ่ งจริง กันแอบถายหลอนดวยเครื่องอัตโนมัติ นั่งดู
เฉย ๆ เถอะวะ อยาซักถามอะไรเลย”
ทุกคนเงียบกริบใจเตนระทึกไปตามกัน ลินดาจารสตรีสาวหมุนตัวไปรอบ ๆ หอง
แลวเปดสวิทชไฟดวงกลางหองทําใหภาพทีเ่ ห็นในจอเงินขนาดเล็กแจมใสขึ้นอีกมากจนกระทั่ง
มองเห็นดวงหนาของหลอนถนัด ทาทางของลินดากระฉับกระเฉงผิดแผกเปนคนละคน
แตสาวสวยเดินตรงเขามาที่ตูนิรภัยใบใหญของดร.ดิเรก หลอนเหลียวซายแลขวา
คลายกับวากลัวใครจะมาพบเห็นการกระทําของหลอน แลววิ่งเหยาะ ๆ ไปใสกลอนประตูเสร็จแลว
ก็กลับมาที่ตูนริ ภัยตามเดิม
หลอนทรุดตัวลงนั่งคุกเขาหมุนลูกบิดรหัสลับไปมาอยูสักครูลินดาก็เปดตูเซฟออก
อยางงายดาย คณะพรรค 4 สหายพูดกันพึมพํา มันไมนา จะเปนไปไดเลยที่แมสาวงามผูนาสงสาร
คนนี้จะกลายเปนจารสตรีผูทรยศตอประเทศชาติโดยเห็นแกเงินสินจางรางวัลของฝายศัตรู
พฤติการณอันทะนงองอาจของลินดาไดปรากฏอยูในภาพยนตรมวนนี้ทกุ อิริยาบท
มันเปนความสามารถอยางยอดเยี่ยมของนายแพทยดิเรกที่ถายภาพของหลอนไวไดดวยกลอง
อัตโนมัติของเขา
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ลินดาหยิบแฟมเอกสารแฟมหนึ่งออกมาจากตูนิรภัยถือเดินมาวางบนโตะทํางาน
ของดร.ดิเรก หลอนเสียเวลาอยูเกือบนาทีในการรื้อคนหาเอกสารฉบับหนึ่งออกมาวางบนโตะแลว
ลินดาก็ลวงกระเปาเสื้อนอนของหลอนหยิบวัตถุชิ้นหนึ่งออกมา มันคือกลองถายรูปขนาดจิว๋ ซึ่งเปน
กลองพิเศษสรางในประเทศเยอรมนี ใชถายเอกสาร และของเล็ก ๆ ตาง ๆ ในระยะใกล มีเลนส
พิเศษถายไดโดยไมจาํ เปนตองอาศัยแสงสวางมากมายอะไร เพียงแตแสงสวางของไฟฟาดวงเดียวก็
ถายไดชัดเจน
ทุกคนจองตาเขม็งมองดูภาพยนตรซึ่งเปดเผยพฤติการณหลังฉากของจารสตรีรูป
สวยคนนี้ ลินดาจัดแจงตั้งระยะหนากลอง และสปดเรียบรอย หลอนเอื้อมมือเปดไฟโปะบนโตะ
เขียนหนังสือสวางจา แลวลินดาก็ยกกลองขึ้นถายภาพเอกสารลับที่เกี่ยวกับการสรางจานผีไว
หลอนเก็บเอกสารชิ้นนั้นไวในแฟมตามเดิม และฉบับอืน่ ออกมาถายอีกละฉบับ
รวม 5 ฉบับดวยกัน ลินดาพยายามทํางานอยางรวดเร็วฉับพลัน หลอนนําแฟมเอกสารไปเก็บไวใน
ตูนิรภัยตามเดิม และวางใหถกู ที่เพื่อไมใหนายแพทยหนุม เกิดพิรุธสงสัย หลังจากนั้นลินดาก็พับ
กลองถายรูปเก็บไวในกระเปาเสื้อนอนของหลอนเอื้อมมือปดสวิทชไฟบนโตะเขียนหนังสือ และ
เดินไปปดไฟกลางหองภายในหองทดลองวิทยาศาสตรของดร.ดิเรกมืดสลัวลางเต็มทน จารสตรี
สาวยิ้มออกมาได พาตัวเดินออกไปจากหองทดลองวิทยาศาสตร
ภาพยนตรสิ้นสุดลงแตเพียงเทานี้ทั้ง ๆ ที่ยังเหลือฟลมอีกรอยฟตเศษ ดร.ดิเรก
จัดแจงเปดไฟฟาในหองทามกลางเสียงวิพากษวิจารณของคณะพรรค 4 สหาย และทานผูใหญซึ่ง
ปรารภกันดวยความแปลกใจ
ดร.ดิเรกยิ้มใหคุณหญิงวาด
“เห็นความชัว่ ของลินดาหรือยังครับคุณอา”
คุณหญิงวาดขบกรามกรอด เลือดรักชาติของทานเดือดปุด ๆ ทานพูดออกมาดวย
เสียงอันดัง
“คนอยางนี้เลีย้ งไมได ไมนกึ เลยวาแมลินดาจะมีใจชัว่ อยางนี้ โธ .... ชาติของ
ตัวเองแท ๆ ยังกลาทรยศเห็นแกเงินสินจางรางวัล นี่ถาหากวาพอดิเรกไมมีเครื่องถายหนังพิเศษ เรา
ก็ยังคงหลงเขาใจผิดคิดวาลินดาเปนคนดีสงบเสงี่ยมเจียมตัวนาสงสาร”
ประไพพูดขึ้นทันที
“ยังงี้ตองจับแลเนื้อเอาเกลือทาจึงจะสาสม”
นวลลออพูดเสริมขึ้น
“จับสงตํารวจดีกวาคะ หนังมวนนี้เปนประจักษพยานอยางดี ถึงลินดาไมยอมรับ
สารภาพก็ดิ้นไมหลุด”
เสียงจอกแจกจอแจดังขึน้ ลั่นหองทดลองวิทยาศาสตร คณะพรรค 4 สหาย และ
ทานผูใหญตางปรึกษาหารือกันในเรื่องนี้เกือบครึ่งชั่วโมง ในที่สุดก็มอบใหดร.ดิเรกจัดการกับ
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ลินดาตอไปตามที่เห็นสมควร
นิกรผุดลุกขึ้นยืนยกแขนบิดขี้เกียจอาปากหาวออกมาดัง ๆ
“ไมไดความโวย หนังมวนนี้ไมมีรสชาติเลย พระเอกหรือผูรายก็ไมมี มีแต
นางเอกคนเดียวเทานัน้ ” พูดจบนิกรก็เดินตุปดตุเปออกไปจากหองทดลองวิทยาศาสตร
ดร.ดิเรกมองดูคณะพรรคของเขาแลวกลางอยางเปนงานเปนการ
“ขอใหพวกเราปกปดเรื่องนีไ้ วเปนความลับกอน เราจะตองพยายามสืบหารังใหญ
ของลินดาใหไดเพื่อสงตํารวจไปทลายรังของมัน ลินดาจะตองมีการติดตอกับหัวหนาของเจา
พวกนี”้
พลเห็นพองดวย
“ถูกแลว เราจะตองรวมมือรวมใจกันปราบปรามพวกจารกรรมใหได ในยามนี้
ประเทศชาติของเรากําลังอยูใ นยามคับขัน”
แลวคณะพรรค 4 สหายก็ปรึกษาหารือกันตอไป
ลิลินนดา
ดา เสาวลั
เสาวลักกษณ
ษณกกลัลับบมาถึ
มาถึงงบบาานน ““พัพัชชราภรณ
ราภรณ”” ในราว
ในราว 1177..3300 นน.. จารสตรี
จารสตรีสสาวเดิ
าวเดินน
นวยนาดเข
าทาาทางสงบเสงี
ทางสงบเสงี่ย่ยมแฝงไว
มแฝงไวซซึ่งึ่งความเศร
ความเศราานนาาสงสาร
สงสาร
นวยนาดเขาามาในบ
มาในบาานน ““พัพัชชราภรณ
ราภรณ”” ดดววยกิ
ยกิรริยยิ าท
หล
หลออนสวมกระโปรงสี
นสวมกระโปรงสีนนา้ํ า้ํ ตาลไหม
ตาลไหม และเสื
และเสื้อ้อแพรคอฮาไวสี
แพรคอฮาไวสีเเขีขียยวอ
วอออนเย็
นเย็นนตา
ตา
พอขึ้นบนตึก หลอนก็แลเห็นละมอมสาวใชเกาแกของบาน “พัชราภรณ” กําลัง
เดินออกมาทางหนาตึกพอดี ตางคนตางยิ้มใหกนั
“คุณดาไปเทีย่ วมาหรือคะ”
ลินดายิ้มออนหวาน
“จะ วันอาทิตยอยูว าง ๆ ก็ไปหาซื้อผาตัดเสื้อที่พาหุรัด แลวก็เลยไปแวะเยี่ยม
เพื่อนเกาคนหนึ่ง”
ละมอมวา “คุณหมอดิเรกสั่งมอมไวคะ คุณลินดาคะ ถาคุณกลับมาใหเชิญคุณไป
พบที่หองทดลองวิทยาศาสตรโดยเร็ว เพราะมีธุระสําคัญจะปรึกษาหารือดวย”
จารสตรีสาวทําหนาตื่น ๆ แตไมไดคิดวาดร.ดิเรกลวงรูความลับของหลอน
“หรือจะ ยังงัน้ พี่มอมชวยเอาหอของสองถุงนี้ขึ้นไปไวบนหองฉันดวยนะจะ ฉัน
จะรีบไปหาคุณหมอเดี๋ยวนี”้
ลินดาแยกทางกับละมอม หลอนตรงไปยังหองทดลองวิทยาศาสตรของนาย
แพทยหนุม
ในเวลาเดียวกันนี้เอง ดร.ดิเรกกับพล, นิกร, กิมหงวน และเจาคุณปจจนึก ฯ กําลัง
นั่งปรึกษาหารือกันอยูใ นเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติการณของลินดาจารสตรีสาว เมื่อไดยินเสียงเคาะประตู
หองการสนทนาก็หยุดชะงักลงทันที ดร.ดิเรกไปที่ประตูกระจกฝาแลวกลาวคําอนุญาต
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“คัม อิน”
ลินดาเปดประตูพาตัวเขามาในหองแลวปดประตูไวตามเดิม คณะพรรค 4 สหาย
กับทานเจาคุณปจจนึก ฯ จองตาเขม็งมองดูหลอน ทุกคนอนาถใจไปตามกันดวยนึกไมถึงวาลินดา
แมสาวงามจะกลายเปนจารสตรี
หญิงสาวรูสึกแปลกใจที่ 4 สหายมีสีหนาบึง้ ตึงผิดปกติ
“เชิญมานี่ คุณลินดา” นายแพทยหนุมพูดเสียงกราว
ลินดาเดินเขามาหา หยุดยืนเบื้องหนา 4 สหาย อาเสี่ยกิมหงวนตวาดแวด
“นั่งลง”
ลินดายิ้มแหง ๆ ทรุดตัวบนเกาอี้ตัวหนึ่ง
“มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือคะ คุณลุง” หลอนถามเจาคุณปจจนึก ฯ อยางนอบนอม
“ดิฉันไมเขาใจเลยวา ทําไมทุกคนจึงมองดูดิฉันดวยสายตาที่นากลัวเชนนี”้
ดิเรกขบกรามกรวม ๆ หันมาทางนิกร
“เฮย แกชวยอธิบายใหหลอนฟงหนอยเถอะวะวา หลอนไดทําความผิดอยาง
รายแรง จนกระทั่งเราไมมที างจะอภัยใหได อยาใหกนั พูดเลย กันนะ ..... เจ็บใจเหลือที่จะ
กลาวแลว”
นายจอมทะเลนพยักหนาหันควับมาทางหลอน ใบหนาของนิกรเครงเครียด ริม
ฝปากเมมเปนเสนตรง นัยนตาลืมโพลงแทบจะถลนออกมานอกเบา ลินดาอกสั่นขวัญแขวน เผลอ
ตัวยกมือเกาะแขนอาเสี่ย
“วุย ชวยดิฉันดวยคะ ทําไมคุณนิกรมองดูดิฉันอยางนี”้
อาเสี่ยปลอบใจหลอน
“มันไมทําคุณหร็อกครับ ตั้งแตคบกันมามันไมเคยกัดใครเลย”
“อาว” นิกรรองลั่น หันมาทําตาเขียวกับกิมหงวน “อยาใหเสียบทบาทซีโวย .....
แลวกัน เวลานี้ไมใชเวลาที่เราจะมาเลนหัวกัน ทะลึ่ง”
เสี่ยหงวนพยักหนา
“เอา ...... เอาตอไปเถอะ มีหวังไดตกุ ตาทองแน”
นิกรยิ้มเล็กนอย หันควับมาทางจารสตรีแลวยกมือชีห้ นาหลอน
“คุณลินดา บัดนี้เรารูดีวาคุณเปนจารสตรี” นิกรพูดเสียงกราวนากลัว “เทาที่คุณ
เขามาทํางานกับดิเรก และอาศัยอยูในบานเรา ก็เพื่อขโมยเอกสารสําคัญในการสรางอาวุธวิเศษของ
เราไปขายใหฝายศัตรู มีอะไรที่คุณจะแกตวั ไหม”
ลินดาใจหายวาบ ใบหนาของหลอนซีดเผือดผิดปกติ หลอนพยายามฝนแสดง
กิริยาทาทางใหเปนปกติ และยิ้มใหนกิ ร
“นี่นึกยังไงขึ้นมาละคะ ถึงไดสัพยอกดิฉันดวยเรื่องที่นากลัวเชนนี”้
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นิกรยกมือชี้หนาหลอนทันที
“อยาทําหนาตายหลอนเลยนาลินดา คุณนึกหรือวาการกระทําของคุณจะรอดพน
สายตาของพวกเราได ผมจะบอกใหคณ
ุ เมื่อคืนนี้คุณไดลอบเขามาในหองทดลองวิทยาศาสตรนี้
และเปดตูเ ซฟเอาเอกสารสําคัญออกมา คุณไดถายรูปเอกสารเหลานั้นไวหลายฉบับ ซึ่งขณะนี้คณ
ุ
อาจจะสงฟลมรูปใหฝายศัตรูของเราก็ได เพราะวันนี้คุณหายไปตลอดวัน”
จารชนคนสวยมีทีทาเหมือนกับจะเปนลม เม็ดเหงื่อปรากฏขึ้นทั่วใบหนาของ
หลอน แตหลอนก็ยังปากแข็งไมยอมสารภาพผิด
“ดิฉัน ....... ดิฉันนะหรือคะ จะกลาอุกอาจถึงอยางนั้น โปรดใหความยุติธรรมแก
ฉันบาง ทําไมคุณกลาวหาดิฉันดวยขอหาอันรายแรงแตปราศจากมูลความจริงละคะ”
พล พัชราภรณพูดขึ้นทันที
“รับสารภาพเสียดีกวาคุณลินดา ถาคุณไมรับเราจะมอบตัวใหตํารวจจัดการกับคุณ
เดี๋ยวนี้ คุณคงทราบดีแลววาโทษของการจารกรรมคือยิงเปา คุณจะไมไดรับความเมตตาปราณีจาก
ศาลเลย”
หลอนขมวดคิว้ ยน คอย ๆ หันหนามาทางพล
“คุณมีประจักษพยาน หรือหลักฐานอะไรคะที่กลาวหาดิฉนั อยางนี”้
เจาคุณปจจนึก ฯ ลุกขึ้นยืนกลาวกับลินดาดวยเสียงหนัก ๆ
“หลานสาวลุงนะสงสารเธอ และเอ็นดูเธอมากนะจะบอกให แตเดีย๋ วนี้ลุงหมด
ความเมตตาปราณีเธอแลวเพราะเธอเปนคนขายชาติทรยศตอชาติ” แลวเจาคุณก็เดินไปที่โตะเครือ่ ง
ฉายภาพยนตร หยิบภาพยนตรมวนนัน้ ชูใหลินดาเห็น “นี่ยังไงลินดา นี่คือพยานหลักฐานสําคัญยิ่ง
เธอคงไมรูตัววาตลอดเวลาที่เธอลอบเขามาทํางานในหองนี้ เมื่อคืนนีด้ ิเรกไดถายการเคลื่อนไหว
และพฤติการณของเธอไวอยางละเอียดถี่ถวน หนังมวนนี้ถายดวยเครือ่ งอัตโนมัติ มันจะทําใหเธอ
ยอมจํานวนในขอหา ในเมื่อเธอไดเห็นภาพของเธอในจอ”
เจาคุณปจจนึก ฯ เดินมานั่งตามเดิม ภายในหองเงียบกริบไปชั่วขณะ อาเสี่ยกิม
หงวนจองมองดูหลอนพอสบตาหลอนเขาก็พูดขึ้นเบา ๆ
“คุณเปนคนไทย ผมเชื่อวาบิดามารดาของคุณก็เปนคนไทย ทําไมคุณถึงยอม
ทรยศตอประเทศชาติของเราละครับ คุณนาจะทราบดีแลววาลัทธิมหาประลัยนั้นจะทําลาย
ประเทศชาติของเราใหยอยยับ”
ดร.ดิเรกเคนหัวเราะเสียงกราว
“ยูเลวมากลินดา ยูเสียชาติที่ถือกําเนิดเกิดมาเปนคนไทย ถาหากวายูยงั ปากแข็งไม
ยอมรับสารภาพไอจะโทรศัพทเรียกตํารวจมาจัดการกับยูเดีย๋ วนี”้
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จารสตรีสาวยอมจํานนโดยไมมีเงื่อนไข หลอนทําตาแดง ๆ เหมือนกับจะรองไห
มองเห็นภาพตนเองกําลังถูกยิงเปาดวยปนกลมือของเจาหนาที่ที่เรือนจําบางขวาง ในที่สุดลินดาก็
ยอมรับสารภาพโดยดี
“คุณหมอ ........” หลอนพูดเสียงเครือแกมสะอื้น “ดิฉัน ....... งา ........ ดิฉันไมมี
ทางที่จะแกตัวอีกแลวเพราะความเฉลียวฉลาดผิดมนุษยของคุณหมอ ......”
นิกรพูดเสริมขึน้
“ก็นั่นนะซี คุณควรรูดวี าดิเรกนาไมใชคนเหมือนอยางเรา เขาฉลาดยิ่งกวา
บุลดอกหรือเกรเฮาดอะไรเหลานี้”
ลินดายิ้มเศรา ๆ มองดูคณะพรรค 4 สหาย และสิ้นสุดสายตาที่ใบหนาของเจา
คุณปจจนึก ฯ
“คุณลุงขา หนูผิดไปแลวคะ หนูชวั่ ไปแลวอํานาจของเงินทําใหหนูตอ งทรยศตอ
ประเทศ และยอมขายชาติหนูจะเลิกก็เลิกไมได เพราะหนูถูกควบคุมตัว และตกอยูภ ายใตอิทธิพล
ของมันทุกฝกา ว หนูเปนคนจนคะคุณลุงขา คุณพอของหนูแกมากแลวคะ ความหมุนเวียน และ
จังหวะของชีวติ ทําใหหนูตกเขาไปเปนสมาชิกของลัทธิอุบาทวนั้นเขาสงหนูมาทํางานที่นี่ หนูจึงมา
สมัครขอทํางานกับคุณหมอเพื่อขโมยแบบแปลน และรายละเอียดในการสรางจานผีสงไปใหเขา”
4 สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ ตางมองหนากัน และถอนหายใจเฮือกใหญพรอม ๆ
กัน พลเขยิบเกาอี้เขามานั่งขางหลอนแลวกลาวถามลินดา
“คุณบอกผมหนอยสิครับ คุณไดความชํานาญในการเปดเซฟมาจากใคร”
หลอนมองดูหนานายพัชราภรณดวยสายตาแสดงการวิงวอน
“คุณพอของดิฉันเปนชางทําตูเซฟคะ เมื่อครั้งที่คุณพอของดิฉันยังรุงเรือง คุณพอ
ไดสั่งเซฟมาจากตางประเทศ และทําเซฟขายคะ ดิฉันอยูใกลชิดกับคุณพอ เคยชวยทานทํางานมา
แตเล็กแตนอย ดิฉันจึงสามารถเปดเซฟไดทุกชนิดถึงแมวาเปนเซฟทีใ่ ชโคดลับดิฉันก็ทราบดีวาใช
โคดอยางไรจึงจะเปดเซฟได สวนเซฟที่ใสกุญแจดิฉนั ก็จะไขออกไดเพียงใชลวดขนาดใหญเสน
เดียวเทานัน้ ”
นิกรลืมตาโพลง
“เออเฮอ วาง ๆ สอนใหผมหนอยเถอะครับ ผมจะไดเปดเซฟพอตาของผม”
เจาคุณปจจนึก ฯ สะดุงเล็กนอย
“ทะลึ่ง”
ความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะ ลินดายกมือปดหนารองไหกระซิก ๆ สักครูหลอนก็
กลาวกับนายแพทยหนุม
“คุณหมอขา กรุณาอยาสงตัวดิฉันใหตํารวจเลยนะคะ ดิฉันผิดไปแลวคะ”
ดร.ดิเรกมองดูหลอนอยางสงสาร และเห็นใจ
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“งา ....... ประเดี๋ยวนะครับ ขอใหผมไดปรึกษาหารือกับพรรคพวกของผมเสียกอน
วาเราควรจะจัดการกับคุณอยางไร” แลวดิเรกก็หนั มาทางคณะพรรคของเขา “วาไงพวกเรา ถาหาก
วาเรามอบตัวคุณลินดาก็จะถูกฟองเปนจําเลย และแนนอนเหลือเกินศาลคงจะพิพากษาใหประหาร
ชีวิตอยางไมตอ งสงสัย”
นิกรพูดขึ้นทันที
“อยาทําแกเลยวะ สงสาร อายพวกเรามันก็มีแตเอะอะไปยังงั้นเอง เราไมเคยทํา
ใหใครเดือดรอนหรอกแมจะเปนศัตรูของเราก็ตาม”
กิมหงวนพูดเสียงเดียวกับนิกร
“ลงโทษเปนสวนตัวดีกวา เอาไมบรรทัดตีมือสัก 10 ที ทีหลังจะไดไมทําอยางนี้
อีก หรือมายก็ใหยนื กางแขนบนเกาอี้สักครึง่ ชั่วโมง”
ดร.ดิเรกหัวเราะหึ ๆ
“ไมใชนักเรียนโวย”
เจาคุณปจจนึก ฯ จุยปากดุกิมหงวน
“เฮย ....... พูดอะไรเปนเลนเสียเรื่อยเชียวอายนี”่ แลวทานก็พูดกับนายพัชราภรณ
อยางเปนงานเปนการ “อายหลานชายความผิดของแมลินดานะ เราใหอภัยไมไดแนนอน ผูที่ทรยศ
ตอประเทศชาตินั้น เปนผูทปี่ ระพฤติชั่วอยางรายแรง อาเห็นวาเราควรจะมอบตัวใหเจาพนักงาน
ตํารวจเขาจัดการกับลินดาตอไปตามทางการ”
จารสตรีสาวรองไหโฮ
“คุณลุงขา ......... ถาคุณลุงจะสงหนูใหตํารวจละกอ ขอใหหนูจัดการกับตัวเอง
ดีกวาคะ”
เจาคุณปจจนึก ฯ ยิ้มเศรา ๆ
“หนูจะทําอยางไร”
ลินดาสะอื้น
“หนูจะฆาตัวของหนูเองคะ หนูขอสารภาพใหคณ
ุ ลุงทราบวา หนูไมไดชื่อลินดา
หรอกคะ ลินดาเปนแตเพียงนามแฝงของหนูซึ่งหัวหนาสมาคมลับเปนผูตั้งใหหนู ชื่อจริงของหนู
คือนงคราญ ........... นงคราญ นภาพร ญาติพี่นองของหนูหลายคนลวนแลวแตมเี กียรติยศชื่อเสียง
บางคนก็เปนนักธุรกิจ บางคนก็เปนขาราชการ แตวา ...... คุณพอของหนูกับหนูเปนคนที่มีทิฐิ
มานะ ถึงจะยากจนขนแคนก็ไมยอมพึ่งพาอาศัยใคร ถาหากวาคุณลุงมอบตัวหนูใหตํารวจ ตระกูล
ของหนูก็จะเสือ่ มเสียเพราะหนู ญาติพี่นองทุกคนจะตองเจ็บช้ําน้ําใจในพฤติการณของหนู ขอให
หนูจัดการพิพากษาประหารตัวของหนูเองเถอะนะคะ หนูจะทําหลักฐานไวใหใคร ๆ เขาใจวาหนู
ฆาตัวตายเพราะเรื่องรัก ๆ ใครๆ” หลอนสะอื้นดัง ๆ “หนูผิดก็ขอใหหนูรับผิดแตเพียงคนเดียว
เถอะคะ อยาใหพี่นอง และตระกูลของหนูตองมัวหมองเลย”
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นิกรทําปากแบะยื่นน้ําตาคลอหนวย เขากลืนน้ําลายติด ๆ กันหลายครัง้ แลวลุก
ขึ้นยืนกลาวขึน้ ดวยเสียงสั่นเครือ
“ไมไหวโวย หัวใจจะขาดรอน ๆ แลว สงสารเหลือเกิน แตก็ชว ยอะไรไมได”
พูดจบนายจอมทะเลนก็เดินรองไหออกไปจากหองทดลองวิทยาศาสตร
เสี่ยหงวนน้ําตาคลอหนวย เขามองดูเจาคุณปจจนึก ฯ แลวกลาววา
“อภัยใหแกเสียไมไดหรือครับคุณอา”
ทานเจาคุณ ฯ สั่นศีรษะ
“อาอภัยใหไมได ความผิดในเรื่องทรยศตอประเทศชาติไมมีใครอภัยให
ไดหรอก”
ดร.ดิรกมองดูหนาหลอน แลวพูดขึ้นทันที
“คุณนงคราญ คุณกลาพอที่จะทําลายชีวิตของคุณเชียวหรือ”
หยาดน้ําตาของจารสตรีสาวไหลพราก
“คะ”
นายแพทยหนุม เมมปากแนน
“ตกลง ....... คุณนงคราญ ผมจะใหคุณกินไซยาไนทซ่งึ จะชวยใหคุณจบชีวิตของ
คุณในเวลาเพียงสองสามนาทีเทานั้น ...... งา ........ คุณนงคราญครับ คุณคิดถูกแลว คนที่ทรยศตอ
ประเทศชาติ ควรตายเสียดีกวาที่จะมีชวี ิตอยูตอไป” แลวดิเรกก็ถอนหายใจเฮือกใหญ “ผมสงสาร
และเห็นใจคุณมาก แตความรักชาติของผมมีมากกวาความสงสาร และเห็นใจคุณ ผมจึงยินดี
สนับสนุนใหคุณพิพากษาลงโทษตัวเอง”
หลอนยิ้มทั้งน้าํ ตา
“ดิฉันเดินทางผิดไปแลวคะ ความหวังที่จะไดรับเงินสินจางนับแสนก็
ปลาสนาการไปแลว เพราะหัวหนาเขาบอกวาเอกสารลับเกี่ยวกับแผนการสรางจานผีนั้น อานไมรู
เรื่อง เขาใหดฉิ ันทํางานตอไป”
นายแพทยหนุม หัวเราะ “อยาวาแตเขาเลยครับที่จะอานไมรูเรื่อง ผมเองบางทีถา
อารมณหงุดหงิดก็อานไมรูเรื่องเหมือนกัน เพราะมันเปนโคดลับที่ผมทําขึ้น ผมคนเดียวเทานั้นที่
อานออก เอกสารที่คุณขโมยถายรูปเอาไปจะไมมีคาอะไรเลย”
พลกลาวกับหลอนอยางสุภาพ
“คุณนงคราญครับ ไหน ๆ คุณก็ตัดสินใจทําลายชีวิตของคุณแลว คุณจะสรางคุณ
งามความดีใหกับประเทศชาติของคุณสักครั้งไดไหมครับ”
หลอนมองดูเขาดวยแววตาเศรา ๆ
“คุณพลหมายความวากระไรคะ”
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“หมายความวา คุณจะบอกสถานที่ตั้งของสมาคมลับนี้ใหเราทราบไดไหมครับ
เราจะไดใหตํารวจจัดการทลายรังอายพวกนี้ตอไป คุณนาจะทราบดีวา ทุกวันนี้ เรากําลังอยูใน
ภาวะคับขันยิ่ง ชาติของเราจะลมจมแนนอน ถาหากวาลัทธิอุบาทวนี้ยนื หยัดอยูใ นเมืองไทย
อยางเสรี”
นงคราญนิ่งอึ้งไปสักครู
“ไดคะ คุณพล ดิฉันยินดีจะพาพวกคุณไปชี้รังใหญของพวกนี้ใหทราบ เมื่อ
ดิฉันทรยศตอชาติไดดิฉันก็ควรจะทรยศตอพวกมันได”
พลยิ้มใหหลอน
“ถายังงั้นพวกเราไปเดี๋ยวนีแ้ หละครับ”
นงคราญไมขัดของ ตอจากนั้น พล, กิมหงวน กับดร.ดิเรก และเจาคุณปจจนึก ฯ
กับจารสตรีสาวก็พากันเดินออกไปจากหองทดลองวิทยาศาสตรของนายแพทยหนุม พบนิกรนั่งอยู
ที่เฉลียงหลังตึก อาเสี่ยก็ชวนไปดวย
ตอนหั
ตอนหัววค่ค่ําําคืคืนนวัวันนนันั้น้นเอง
เอง กํกําาลัลังงตํตําารวจกองตรวจประมาณ
รวจกองตรวจประมาณ 3300 คนพร
คนพรออมด
มดววยอาวุ
ยอาวุธธ
ทัทันนสมั
สมัยยก็ก็เเขขาาบุบุกกบบาานใหญ
นใหญหหลัลังงหนึ
หนึ่ง่งทางถนนวิ
ทางถนนวิททยุยุซซึ่งึ่งเปเปนนรัรังงใหญ
ใหญขของลั
องลัททธิธิออุบุบาทว
าทวนนั้นั้น
4 สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ ไดรวมมือกับเจาพนักงานตํารวจอยางใกลชิด มีการ
ยิงตอสูกันอยางประปราย แตแลวเพียงครูเดียวพวกสมาคมลับก็ยอมจํานนมอบตัวใหเจาพนักงาน
จับกุมโดยดี
ตํารวจยึดไดเอกสารในการเผยแพรมากมาย พรอมดวยเครื่องรับสงวิทยุ อาวุธ
ตาง ๆ และเอกสารที่สําคัญยิ่งก็คือแผนวินาศกรรมกรุงเทพ ฯ
ตอนดึกสงัดคืนวันนั้น นงคราญ นภาพร ไดจบชีวิตของหลอนภายในหองแคบ ๆ
ของโรงแรมแหงหนึ่งดวยยาพิษอยางรายแรงที่ดร.ดิเรกมอบให นายแพทยหนุมเปนผูพ าหลอนไป
เชาหองของโรงแรมนั้น หลังจากเขาไดชแี้ จงแสดงเหตุผลใหหลอนฟงถึงเรื่องประเทศชาติ
นงคราญก็ยอมกินยาพิษโดยดี หลังจากนัน้ ดร.ดิเรกก็ทิ้งหลอนใหนอนสงบเงียบอยูในหอง
โรงแรมตามลําพัง
หนังสือพิมพไดลงขาวทลายรังสมาคมลับอยางครึกโครม หนังสือพิมพไดสดุดี
วีรกรรมอันกลาหาญของคณะพรรค 4 สหายที่รวมมือกับเจาพนักงานทลายรังสมาคมลับนี้
และ ........ อีกขาวหนึ่งในหนังสือพิมพวันเดียวกันก็คือ สาวสวยฆาตัวตายภายใน
หองโรงแรมโดยเขียนจดหมายสั้น ๆ บอกไววาหลอนผิดพลาดในเรื่องความรักจึงขอลาโลก
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คณะพรรค 4 สหายเทานัน้ ทีท่ ราบเบื้องหลังของการตายของนงคราญจารสตรีสาว
เปนอยางดี ทุกคนเศราสลดใจไปตามกัน แตก็นกึ ชมเชยหลอนที่มีน้ําใจเด็ดเดี่ยวยอมทําลายชีวิต
ของตนเองเมื่อเห็นวาหลอนไดดําเนินวิถีทางชีวิตผิดพลาดโดยที่ไมมีใครอภัยใหได
คุณหญิงวาดถึงกับรองไหสะอึกสะอื้นดวยความสมเพชเวทนานงคราญ แตแลว
ทานก็พูดกับคณะพรรค 4 สหายวา
“คนที่ทําผิด และสํานึกในความผิดของตนเปนคนที่นาสงสารนาเห็นใจที่สุด ไปสู
ที่สุคติเถิด นงคราญเอย ถึงเธอจะชั่วชาเลวทรามอยางไรฉันก็ยังเอ็นดูเธอเสมอ ไมนึกไมฝนเลยวา
เธอจะเกงกลาเกินหญิงเชนนี”้
เปนอันวา รายละเอียดและแบบแปลนสรางจานผีของดร.ดิเรกนั้น ฝายศัตรูไมมี
โอกาสที่จะลักขโมยไปได ถึงแมจะเอาไปไดก็ไมมีประโยชน คืออานไมออกนั่นเอง
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