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สํานักพิมพ บันดาลสาสน
สามเกลอพล, นิกร, กิมหงวน
“นางงามขอทาน”
ป.อินทรปาลิต
ขณะที่เจาแหวนั่งพักผอนอยูที่เกาอี้สนามหญาตึกใหญตามลําพัง
กระทาชายสองคนกับผูหญิงอีกคนหนึ่งก็พากันเดินเขามาในบาน “พัชราภรณ” ทั้งสอง
คนนี้อยูในสภาพของวณิพก แตงกายดวยเสื้อผาขาดวิ่น สวมหมวกเกา ๆ มียามสะพายบา
กระทาชายรางบอบบางทีเ่ ดินนําหนามาอายุมากแลว
เจาแหวตืน่ จากภวังค เมื่อแลเห็นแขกที่ไมมีใครเชื้อเชิญบุกเขามาในบาน
“ไปขางหนาเถอะจะลุง จวนจะค่ํามืดแลวยังจะขอทานอีกหรือ”
ชายชรามองดูเจาแหวอยางเคารพนบนอบ
“ผมไมไดมาขอทานหรอกครับคุณ พวกเราเปนวณิพก คือรองเพลง และบรรเลง
ดนตรีใหฟงแลกเปลี่ยนกับเงินของทาน”
เจาแหวหัวเราะชอบใจ
“มันก็เชนเดียวกับขอทานนัน่ แหละลุง”
“มิไดครับ ขอทานคือกระยาจก สวนพวกผมคือวณิพก อา – นึกวากรุณาชวยเหลือ
คนจนเถอะครับ คณะของผมจะบรรเลงใหคุณฟง แลวก็คณ
ุ จะใหเงินสักเทาใดก็สดุ แลวแตจะ
ศรัทธา”
เจาแหวมองดูวณิพกทั้งสามคนอยางสนใจ โดยเฉพาะผูหญิง ถึงแมเจาแหวไมได
เห็นโฉมหนาของหลอนเพราะหลอนสวมหมวกหลุบหนา ผิวพรรณของหลอนก็เตงตั่ง และขาวผอง
บอกใหรวู ายังสาว
“แมคนนั้นลูกสาวลุงใชไหม”
“ครับ ถูกแลว ลูกชาย และลูกสาวของผมเองครับ”
เจาแหวผลุดลุกขึ้นยืน
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“ฉันไมใชเจาของบานหรอกลุง ลุงรอประเดีย๋ วนะ ฉันจะขึ้นไปบนตึกเรียนให
เจานายของฉันทราบ ถาทานอยากจะฟงเพลงของพวกลุงฉันก็จออกมารับพวกลุง ขึ้นไปรองบนตึก
รองกันอยางเปนล่ําเปนสันเปนกอบเปนกําเลย”
“ครับ ครับ ขอบคุณครับ ชวยเรียนทานเถอะครับวาพวกผมมีเพลงใหม ๆ ทั้งนั้น
ไมซ้ํากับใคร ตั้งใจเตรียมตัวจะแสดงในงานภูเขาทองปนี้ แตภูเขาทองก็ยังซอมไมเสร็จ”
เจาแหวพาตัวเดินขึ้นไปบนตึก สวนวณิพกทั้งสามตางทรุดตัวลงนั่งยอง ๆ บนพื้น
ถนนนั่นเอง เจาแหวตรงเขามาในหองโถงซึ่งขณะนี้ 4 สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ กําลังนั่งดื่มเหลา
และสนทนากันอยางสนุกสนาน
“รับประทานมีวณิพก 3 คนเขามาในบานเราครับ รับประทานจะตองการฟงเพลง
ขอทานกันบางไหมครับ”
พลขมวดคิ้วยนแลวโบกมือ
“อยามากวนใจพวกขาหนอยเลยวะ อายแหว เอ็งเอาเงินใหเขาไปคนละบาทแลว
ใหเขาออกไปเถอะ ไมตองรองรําทําเพลงหรอก”
อาเสี่ยพูดโพลงขึ้น
“นาน ๆ ฟงเพลงขอทานทีก็เขาทีดีเหมือนกัน ไปตามมาโวยอายแหว บอกใหเขา
มารองใหพวกเราฟงในหองนี้”
เจาแหวอมยิ้มเดินกมตัวออกไปจากหองโถง สักครูเจาแหวก็เดินนําหนาพาชายชรา
กับลูกชาย และลูกสาวของแกเขามาในหองโถง 4 สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ ตางพากันมองดูวณิพก
สามพอลูกดวยความสนใจ ทั้งสามทรุดตัวลงนั่งพับเพียบบนพรมปูพนื้ เจาหนุมรูปรางล่ําสันเริ่มตี
โทนทันที
“โจะติง ติงทัง่ ๆ”
“ประเดี๋ยว” เสี่ยหงวนเอ็ดตะโร “อยาเพิ่งบรรเลงเลย คุยกันกอนเถอะ แมคน
นั้นนะเงยหนาใหพวกเราดูหนอยซี”
ลูกสาวขอทานแทนทีจ่ ะเงยหนากลับกมหนาต่ําลงไปอีก เพราะความกระดากอาย
นั่นเอง เจาคุณปจจนึก ฯ กลาวกับอาเสี่ยเบา ๆ
“ถาจะอาย”
“นั่นนะซีครับ ผมสงสัยวายังสาว และหนาตาคงไมเลวนัก ลูกสาวขอทานบางคน
ถาสงเขาประกวดนางสาวไทยแลวมีหวังไดสวมมงกุฎเพชรเหมือนกัน”
ชายชราเงยหนาขึ้นมองดูเสี่ยหงวน
“เจานายอยาหาวาผมคุยโมเลยนะครับ ลูกสาวของผมคนนี้ไดเปนนางงามในหมู
ขอทานมา 2 ปติด ๆ กันแลว”
นิกรกลืนน้ําลายเอื๊อก พูดขึน้ ทันที
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“ขอทานมีการประกวดนางงามเหมือนกันหรือลุง”
“ครับ เราประกวดกันในหมูพ วกเราทุกรอบป ใครเปนนางงามจะไดสวมมงกุฎเงิน
และไดรับรางวัลเงินสดอีกหนึ่งชั่งซึ่งพวกเราเรี่ยไรกัน นังหนูของผมไดมา 2 ปแลวครับ”
นิกรเลื่อนตัวจากเกาอี้ลงนั่งบนพื้น และคลานเขามานั่งขางหญิงสาว
“หนู เปดหมวกออกใหนาดูหนาซิ อยาอายนาเลยแมคุณ นาแกแลวขอใหนาได
เห็นหนาหนูหนอยเถอะ แลวนาจะใหรางวัลหนู 100 บาท”
ชายชรายิ้มนอยยิ้มใหญ แกตืน่ เตนดีใจอยางยิ่งที่ไดเขามาในบานทานเศรษฐีที่ใจดี
มีความเปนกันเองกับแกเชนนี้
“อีหนู เปดใหทานดูหนอยซีลูก”
แมสาวนอยทําทากระดากอาย อิดเอื้อนอยูส ักครูก็ทําทาจะถอดเสื้อชั้นในออก ชาย
ชราใจหายวาบ รองตะโกนสุดเสียง
“เฮย – ไมใชเปดเสื้อ ถอดหมวกโวยอีหนู แลวกัน........แนะ ทานขอดูหนากลับจะ
โชวอกอวดทาน” พูดจบชายชราก็มองดูคณะพรรค 4 สหาย “ประทานโทษเถอะครับ อีหนูของผม
มันหูตึงมานานแลวครับ ไดยินบางไมไดยนิ บาง”
นิกรหัวเราะชอบใจ กลาวกับลูกสาวขอทาน
“แลวแตสะดวกเถอะหนู จะถอดหมวก หรือถอดเสื้อก็ตามใจ นาไมวาไมตอง
เกรงใจนาหรอก ถือวาเปนกันเองก็แลวกัน” นิกรหันมาทางเจาแหว “เฮย – เอาน้ําอัดลมในตูเย็นมา
ตอนรับตาลุงกับลูก ๆ ของแกหนอยซีวะ”
พลกลาวกับชายชราอยางปราณี
“ขอโทษเถอะนะลุง ลุงชื่ออะไรจะ”
“ผมหรือครับ ผมชื่อพูนครับทาน”
“ออ แลวลูกของลุงสองคนนี่ละ”
“คนนี้ลูกชายคนโตของผมชื่อวีระศักดิ์ครับ”
คณะพรรค 4 สหายสะดุงเฮือกพรอม ๆ กัน นิกรทําตาปริบ ๆ เอื้อมมือถอดหมวก
นายวีระศักดิ์ออกแลวหัวเราะ
“ออ หนาตาเขาทีดีนี่นองชาย ไมนาจะเปนขอทานเลย”
หนุมวีระศักดิย์ ิ้มอาย ๆ
“ผมเปนลูกพอนี่ครับทาน ผมมีเลือดพอถึง 98 เปอรเซ็นต ปูของผมเปนขอทาน
พอของผมก็เปนขอทาน ผมและนองสาวของผมก็ตองเจริญรอยตามบรรพบุรุษ ความจริงเราไมใช
ขอทานหรอกนะครับ เราเปนวณิพก ผมเองทีแรกตั้งใจจะเขารับราชการครับ แตพอวาถาผมเปนลูก
ผาเหลาพอจะตัดขาดผม และตัดขาดจากกองมรดก”
เจาคุณปจจนึก ฯ หัวเราะกาก
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“แกมีมรดกไวใหลกู หลานเหมือนกันหรือตาพูน”
ชายชราอมยิ้ม
“ก็มีอยูบางครับ เงินสดในธนาคารราวหาหมื่น แลวก็ทดี่ ินบางกะป 2 ไรเศษ”
“วา.........” ดร.ดิเรกคราง “นึกวาขอทานในประเทศอินเดียเทานัน้ ที่ร่ํารวยมีฐานะ
เปนปกแผน ไอเพิ่งรูความจริงเดี๋ยวนี้เองวาขอทานในเมืองไทยเรามีฐานะขนาดคหบดีเหมือนกัน”
นิกรหันมาถามนายแพทยหนุม
“ขอทานที่อินเดียนะร่ํารวยมากเชียวหรือ”
“ออไรน รวยมากทีเดียว นายโสภาบุตราบดีขอทานเกาแกของประเทศอินเดียมี
เงินฝากธนาคารถึง 5 ลานรูป”
อาเสี่ยหัวเราะหึ ๆ
“มีเงินตั้งมากมายอยางนี้ แลวจะมาขอทานเอาตะหวักตะบวยอะไรกันวะ”
ดิเรกวา “ขอทานชาวอินเดียก็เหมือนกับขอทานของเรานั่นแหละ ปูยาตายายเปน
ขอทาน ลูกหลานก็ตองเปนขอทานเชนเดียวกัน ใครฉลาดหนอยก็มีเทคนิคในการขอทานมากหนอย
ขอทานชาวอินเดียเคยสงลูกหลานของเขาไปดูการขอทานในอังกฤษ หรือในอเมริกาเสมอ บางทีก็
สงไปเรียนวิชาขอทานชั้นสูง ขอทานชาวภารตะไมไดขอสงเดชแบบขอทานเมืองไทย ชาวอินเดียที่
เปนขอทานยอมมีไซโคโลยี่อยางสูง ถาหากวาเขาออกปากขอเงินใครแลวผูนั้นจะตองใหทันที ทั้งนี้
ก็เพราะเขาสังเกตหนาคนไดเกงมาก คนไหนใจบุญคนไหนกระดูกขัดมันเขารูทั้งนั้น”
เสียงหัวเราะอยางครื้นเครงดังขึ้นลั่นหองโถง พล พัชราภรณ กลาวกับลูกสาวคน
เล็กของนายพูนเบา ๆ
“หนู ถอดหมวกใหอาเห็นหนาหนูหนอยซิ อยากระดากอายอะไรเลย พวกเราเปน
ผูใหญแลวไมใชเด็กหนุมหรอก”
ลุงพูนขอทานรุนลายครามเขยิบตัวเขามานัง่ ขางลูกสาวคนเล็กของแก
“กุลธิดา ถอดหมวกซิลูก”
อาเสี่ยทําคอยน
“ชื่ออะไรนะลุง ลูกสาวของลุงนะ”
ชายชรายิ้มใหอาเสี่ย
“โอโฮ” กิมหงวนอุทานเสียงหัวเราะ “คนโตชื่อวีระศักดิ์ คนเล็กชื่อกุลธิดา.....เอ
– ฉันชักสงสัยเสียแลวละลุงพูน ลุงคงจะเปนผูดีตกยากอยางแนนอน
ชายชรายิ้มแปน
“พูดไปก็เหมือนโมครับ ปูของปูของทวดผมเปนพระยาเชียวนะครับ ทวดผมเปน
คุณพระ ผมมีเชื้อผูดีเหมือนกัน แตวานัน่ แหละครับ คนเรายอมแลวแตโชควาสนา บางคนเลาเรียน
มามากมาย ไปเมืองนอกเมืองนามา ตองเดินเตะฝุน บางคนไมมีวิชาความรูอะไร โชควาสนาชวยให
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เปนใหญเปนโต มีรถเกงขี่มีตึกใหญ ๆ อยู เงินทองไหลมาเทมา เรื่องโชคมนุษยเอาแนไมไดหรอก
ครับ ผมเองวันนี้เปนขอทาน แตปหนาผมอาจจะไดเปนผูแทนราษฎรก็ได ถาหากวาพวกผมสงผม
เขาสมัครผูแทน ผมเชื่อวาอยางไรเสียขอทานนับหมืน่ ในกรุงเทพ ฯ ก็คงจะตองลงคะแนนเสียงให
ผม และผมก็ไดเปนผูแทนราษฎร มีบานหลวงอยูอยางโกหราน ขี่เรือบินไปดูงานเมืองนอก มีเงิน
หมื่นเงินแสนเงินลาน ลูกเมียสุขสบายไปตามกัน”
คณะพรรค 4 สหายหัวเราะกันลั่นหอง เจาแหวอดรนทนไมไดก็พูดเสริมขึ้น
“ฉันคิดวาอยางลุงถาผิดจากขอทานแลว ลุงเปนสัปเหรอเปนเหมาะที่สุด”
ชายชราคอนเจาแหว แลวเปลี่ยนสายตามาที่ลูกสาวคนเล็กของแก
“กุลธิดา วายังไงลูก เปดหมวกใหทานชมโฉมหนาอันสะคราญตาของเจาหนอยซิ
ลูกรักของพอ เจานายเหลานีท้ านจะไดทราบวา ถึงเจาเปนขอทาน แตศกั ดิ์ศรีของเจายอมเหนือกวา
กระยาจกวณิพกทั้งหลาย”
กุลธิดาหักหามความประหมาอาย ยกมือขึ้นถอดหมวกสักหลาดออกจากศีรษะ
ทันใดนั้นเอง 4 สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ และเจาแหวก็ตกตะลึงพรึงเพริดไปตามกัน ทุกคนจองตา
เขม็งมองดูลูกสาวคนเล็กของลุงพูนดวยความประหลาดใจเหลือที่จะกลาว กุลธิดาเปนหญิงสาวใน
วัยแรกรุนดรุณี อายุประมาณ 18 ปเทานัน้ ใบหนารูปไขงามแฉลมแชมชอย นัยนตากลมโตเปน
ประกายแจมใส คิ้วดําขลับจมูกโดงรับกับริมฝปากอันจิม้ ลิ้มพริ้มเพรา พวงแกมอิ่มเอิบเต็มไปดวย
เลือดฝาด หลอนเปนหญิงสาวที่เต็มไปดวยความงามยากที่จะหาใครเปรียบเหมือน
“มายกอด.......” ดร.ดิเรกครางเสียงหนัก ๆ แลวมองดูหนาเพื่อนเกลอของเขา “นี่
กันไมไดฝนไปหรอกหรือ มันจะเปนความจริงไปไดอยางไรกัน หญิงสาวที่สวย และเต็มไปดวย
เสนหอยางนี้จะเปนลูกสาวขอทาน และมีอาชีพขอทานอยางนี”้
ลุงพูนหัวเราะชอบใจ แกยิ้มใหนายแพทยหนุม และพูดพลางหัวเราะพลาง
“ในสมัยกึ่งพุทธกาลเชนนี้ ไมมีอะไรที่ทานจะประหลาดใจ และคิดวามันเปนไป
ไมไดหรอกครับ เปนตนวา เอช.บอมบ หรืออาร.บอมบ แตกอนนี้เราคิดวามันเปนไปไมได เจานาย
พิจารณาดูเถอะครับวาลูกสาวของผมมีความงามเปนเยีย่ มเพียงใด”
พลถอนหายใจหนัก ๆ เขามองดูกุลธิดาดายความสงสาร แลวก็หันมาพูดกับนาย
พูน
“ลูกสาวของลุงทั้งสวยทั้งนารักมากทีเดียว ฉันคิดวากุลธิดาคือเพชรน้ําหนึ่งที่ตก
อยูในโคลนตม”
อาเสี่ยกิมหงวนจองมองดูหลอนอยางตะลึงลาน แลวเลื่อนตัวจากเกาอีล้ งนั่งบนพื้น
ขางนิกรเบื้องหนากุลธิดา หญิงสาวผูเลอโฉม อาเสี่ยยกมือจับคางหลอนเบา ๆ

-6-

“อือ ........ ใหดิ้นตายเถอะหนู ขอใหหนูสนิ้ สุดความเปนขอทานแตเพียงนี้เถิด ฉัน
งงไปหมดแลว ไมอยากจะเชือ่ เลยวาหนูสวย และนาเอ็นดูถึงเพียงนี้ เลิกอาชีพขอทานเสียเถิดหนูรูป
ก็งามนามก็เพราะ”
หญิงสาวยิ้มเอียงอาย ใบหนาแดงระเรื่อเปนสีชมพูออน
“เลิกขอทาน แลวหนูจะทําอะไรกินละคะ”
“เถอะนา” อาเสี่ยพูดเสียงหนัก ๆ “นาจะชวยหนูเอง นาจะหาบานเล็ก ๆ ใหหนู
อยู หาคนใชใหสักสองคน ซื้อรถเฟยตจิ๋วใหหนูขี่สักคันหนึ่ง และใหเงินเดือนหนูใชเดือนละสอง
พันบาทเปนอยางนอย เทานีห้ นูกจ็ ะมีความสุขไปตลอดชาติ”
“เฮย ๆ ๆ ๆ” เจาคุณปจจนึก ฯ เอ็ดตะโร “มากไปแลวอายหงวน”
กิมหงวนยิ้มแหง ๆ ถอยมานัง่ ขางเทาเจาคุณปจจนึก ฯ นิกรยิ้มใหชายชราแลวพูด
กับลุงพูนอยางกันเอง
“ลุงถาจะมีรายไดงดงามเหมือนกัน”
ชายชราหัวเราะ
“รายไดหรือครับ ไมแนนอนหรอกครับ บางทีเขาไปในบานใหญ ๆ ผมสามคนพอ
ลูกรองเพลงกันจนคอหอยแทบแตกตั้งชัว่ โมงถูกไลตะเพิดออกจากบานแทบไมทนั บางทีรองจน
เหนื่อยทานใหยี่สิบสตางคเทานั้น บางทีรองจนเสียงแหบเสียงแหง เจาของบานก็ออกมาแสดงตัววา
เขาเองก็เปนขอทานเชนเดียวกับผม เลยไมไดสตางค บางทีเขาไปในบานเล็ก ๆ รองเพลงไปได
หนอยเดียวทานใหตั้งสิบบาท เอาแนไมไดหรอกครับ ผมวาเกีย่ วกับโชคมากกวา แตวา อีกสองสาม
วันงานพระรูปเห็นจะไดนับรอย ตามปกติวนั หนึ่งผมสามคนพอลูกหาไดราว 20 บาทเปนอยาง
มากครับ”
นิกรพยักหนาหงึก ๆ
“นาเห็นใจลุง และลูก ๆ ของลุงมาก แลวอาชีพอื่นละลุง ลุงมีรายไดในทางอื่น
อะไรบางไหม”
ลุงพูนนิ่งอึ้งไปสักครู
“ก็พอมีบางหรอกครับ เปนตนวาดอกเบีย้ จากเงินฝากในธนาคาร และดอกเบี้ย
เงินกูที่พวกขอทานดวยกันกูไ ปจากผม เงินปนผลกําไรจากบริษัทบางแหงที่ผมมีอยู ปหนึ่งก็พอได
หรอกครับ หาหกหมืน่ บาท พอคาบุหรี่หมากพลู”
นายจอมทะเลนกลืนน้ําลายติด ๆ กันหลายครั้ง แลวหัวเราะชอบใจ
“เอ – สงสัยเสียแลวละลุง ฉันคิดวาลุงมีเงินมากกวาพวกเราเสียดวยซ้าํ ความจริง
ฐานะของลุงก็ไมเลวนักนี่นา ลุงนาจะตั้งบริษัทหางรานประกอบกิจการคาขายมากกวาที่จะพาลูก
เดินเตะฝุนเพื่อรองเพลงขอทานเขาอยางนีไ้ มใชหรือ”
ลุงพูนสั่นศีรษะชา ๆ
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“ไมมีอาชีพใดหรอกครับในโลกนี้ที่จะสะดวกสบายยิ่งไปกวาอาชีพขอทาน
เพราะเปนงานอิสระไมมีนายเหนือหัว และไมจําเปนตองคํานึงถึงเรื่องเกียรติยศเกียรติศักดิ์ ไมตอง
เบงกับใคร และไมตองสนใจวาใครจะมาเบงกับผม เพราะนักเบงที่ดยี อมไมเบงกับขอทาน ผมเอง
เบงกับใครก็เบงไมออก เนือ่ งจากผมเปนขอทานเบงไมขึ้น ชีวิตของผมกับลูก ๆ เปนชีวิตที่มี
ความสุขอยางที่สุด นึกสนุกขึ้นมาเมืองไหนจังหวัดไหนเขามีงานเทศกาล ผมก็พาครอบครัวขึ้น
รถไฟไปขอทานเปนการทองเที่ยวหาความรูไปในตัว สบายจริง ๆ ครับทาน”
เสี่ยหงวนเห็นพองดวย
“อือ – ฟงลุงวาแลวฉันอยากจะเปนขอทานตะหงิด ๆ ขึ้นมาแลว ใหฉนั รวม
สมาชิกกับลุงสักคนไมไดหรือ”
ชายชราหัวเราะอยางอารมณดี
“อยาเลยครับทาน ผมกลัววาทานจะสมัครใจเปนขอทานในทํานองหวานพืชหวัง
ผลเทานั้น พออีหนูของผมถลําตัวใหกับทานแลว ทานก็คงไมยอมขอทานอีก”
เสียงหัวเราะดังขึ้นลั่นหองโถงอีกครั้งหนึ่ง เจาคุณปจจนึก ฯ ยกมือเขกศีรษะ
กิมหงวนคอนขางแรง แลวกลาวถามลุงพูนอยางเปนงานเปนการ
“แกเห็นจะไมมีเวลาพักผอนซีนะตาพูน คงไมมีวันหยุดละ”
“ออ – มีขอรับ ผมกับลูก ๆ ทํางานเหมือนกับขาราชการเหมือนกันครับ วันเสาร
เลิกครึ่งวัน วันอาทิตยและวันนักขัตฤกษหยุดตามระเบียบของทางราชการ”
ดร.ดิเรกหัวเราะกาก
“ออไรน ออไรน อยางลุงเรียกวาขอทานบรรดาศักดิ์ทําตัวไดถูกตองดีมาก แลวก็
พอถึงฤดูรอนมีการตากอากาศกันบางไหม”
ชายชรายิ้มอาย ๆ
“ผมพูดแลวทานก็หาวาผมโมโออวดเกินความจริง เรื่องตากอากาศเปนความ
จําเปนอยางยิ่งเชียวครับในครอบครัวของผม คนเราทํางานเหน็ดเหนื่อยมาตลอดป เมื่อถึงฤดูรอนก็
สมควรจะตองไปพักผอนตากอากาศ ผมพาลูกทั้งสองคนไปตากอากาศทุกปแหละครับ เมื่อปกลาย
นี้ผมกับลูกไปเที่ยวสงกรานตเชียงใหม หมดคาใชจายไปเกือบสี่พัน ปหนา...... ผมหมายถึงเดือน
เมษา พ.ศ. 97 เราก็เตรียมจะไปตากอากาศหัวหินกัน เจาวีระศักดิ์ของผมเขาไปจองหองที่พักที่กอง
โรงแรมของการรถไฟเรียบรอยแลวครับ บุค หองเดอรลุกซหมายเลขสี่รวมเจ็ดวันดวยกัน”
เสี่ยหงวนชําเลืองมองดูแมสาวงาม ซึ่งนั่งกมหนานิ่งเฉยอยูตลอดเวลา แลวเขาก็
กลาวถามลุงพูน
“งานสําคัญ ๆ อยางงานฉลองรัฐธรรมนูญที่จะถึงนี้ ลุงกับครอบครัวของลุงคงจะมี
รายไดวันหนึ่งรอยบาทซีนะ เพราะประชาชนทั่วประเทศไดหลั่งไหลกันมาชมงานสําคัญของชาติ”
ลุงพูนสั่นศีรษะ และอมยิ้ม
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“ตรงกันขามขอรับ โดยเฉพาะงานฉลองรัฐธรรมนูญ ผมตองควักกระเปาเปนมัน
ทีเดียว ลูกเขาขอรองผมไมยอมขอทานใครตลอดงานฉลองรัฐธรรมนูญครับ ทั้งวีระศักดิ์ และ
กุลธิดาชอบเที่ยวงานนี้มาก ใหดิ้นตายซีครับ นี่เพิ่งสิ้นเดือนตุลาคมเทานั้น ผมจายเงินคาเสื้อ
กระโปรงราตรี คารองเทาเกือบพันบาทแลว เจาวีระศักดิต์ ัดเสื้อกางเกงไวสองชุด ชุดละ 800 บาท
ผมเห็นวาลูกทัง้ สองคนตองทํางานมาเหน็ดเหนื่อยตลอดป ผมก็เห็นใจเลยปลอยใหเขาเที่ยวกันตาม
ประสาพี่ ๆ นอง ๆ สําหรับกุลธิดาของผม ผมรับรองวาไมไดไปกับแควนหรอกครับ เพราะผมไม
ยอมใหมแี ควนเปนอันขาด”
คณะพรรค 4 สหายยิ้มนอยยิม้ ใหญไปตามกัน กุลธิดาคอย ๆ เงยหนาขึน้ มองดู
บิดาบังเกิดเกลาของหลอน แลววา
“พอ – พอประหยัดคําพูดเสียบางซีจะ หนูรูสึกวาพอพูดมากไปเสียแลว”
นายวีระศักดิ์ลูกชายคนโตพูดเสริมขึ้น
“เรามีหนาที่รองเพลงใหทานฟง ไมใชมาคุยใหทานฟง ทํางานตามหนาที่ของเรา
เถอะพอ”
เสี่ยหงวนวา “เออ – จริงซีนะลุง ลุงกับลูก ๆ รองเพลงใหพวกเราฟงหนอยเถิด
แลวฉันจะใหเงินตอบแทนลุงอยางสาสมทีเดียว”
ลุงพูนกระแอมขึ้นเบา ๆ ลวงมือลงไปในยามเกา ๆ หยิบฆองราวขึ้นมาจากยามของ
แก มันเปนฆองสามใบผูกติดกัน ใบใหญ, ใบกลาง และใบเล็ก ลุงพูนยกไมตีฆองลองเสียง
“ม็อง ๆ ๆ หนอง ม็อง มองม็อง หมองมอง”
วีระศักดิ์หยิบขลุยพวงออกมาจากยาม เปาลองเสียง หญิงสาวถือฉิ่งและหยิบหมวก
สักหลาดขึ้นสวมศีรษะตามเดิม นิกรรีบพูดกับกุลธิดา
“หนู ถอดหมวกออกเสียเถอะ อยูในบานเขาไมใสหมวกกันหรอก”
หลอนทําทาขวยเขิน พูดออมแอมตะกุกตะกัก
“ประทานโทษเถอะคะ หนูเปนคนรองเพลง ถาหากวาไมสวมหมวกแลว หนูรอง
ไมไดเพราะอายทาน”
กิมหงวนวา “โธ – จะตองมาอายอะไรพวกฉันนะหนู นึกวาพวกฉันเปนหมูเปน
หมานั่งฟงอยูก ็แลวกัน”
เจาคุณปจจนึก ฯ สะดุงเฮือกสุดตัว
“พูดอะไรอยางนี้วะ แกนะซีเปนหมูเปนหมา อยาไปกวนใจแมกุลธิดาเลยนา
ปลอยเขาตามสบายเถอะ ขึน้ มานั่งบนเกาอี้นี่ดีกวา แกนีช่ ักจะรุมรามมากเกินไปเสียแลว”
เสี่ยหงวนหัวเราะชอบใจ ตอจากนั้นภายในหองโถงก็เงียบกริบ ชายชราพยักเพยิด
กับลูกสาวของแก กุลธิดารูสกึ กระดากอายเหลือที่จะกลาว
“อา – หนูรองไมออกหรอกจะพอ ใหพี่ศกั ดิ์เขารองแทนหนูก็แลวกัน”
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ชายหนุมขอทานซึ่งมีชื่อเหมือนกับลูกเจาคุณคอนนองสาวของเขา
“แกละกอเปนอยางนี้แหละ เราเปนขอทานจะตองกระดากอายทานทําไมกัน เมื่อ
ไมกลารองก็คอยตีฉิ่ง พี่จะรองเอง” พูดจบเจาหนุมวีระศักดิ์ก็เงยหนาขึ้น มองดูคณะพรรค 4 สหาย
“ทานตองการฟงเพลงเรื่องอะไรละครับ”
พลยอนถามวา “ก็แกรองเพลงเรื่องอะไรไดบางละ”
นายวีระศักดิ์นงิ่ คิด
“คุณจะฟงแบบขอทานเดิม หรือขอทานสากลละครับ ถาจะฟงแบบขอทานเดิม
ผมก็จะเสนอเรื่องลักษณวงศ, จันทโครพ, สุวรรณหงส หรือพระยาฉัททันต”
ดร.ดิเรกหัวเราะกาก “เออ – พระยาฉัททันตถาจะเขาที ขยับใหฟงหนอยซิ
นองชาย”
หนุมวีระศักดิก์ ระแอมสองสามครั้ง แลวเริ่มรองเพลงเสียงลั่นหอง

“พระยาฉัททันตทานเปนชาง ......... เปนชาง
ลักษณะรูปรางของทานสวย
ทานมีขาสี่ขามีทั้งงวงงาดวย
ทานเปนชางสํารวย ........ เออจริง”
“พอแลว” นายแพทยหนุมรองหามเสียงเอ็ดตะโร “ไมไดความเลย รองเรื่องที่เขา
ทีกวานีห้ นอยไดไหมละ เอาชนิดที่ฟงแลวเปนคติธรรม มีรักโศกกินใจบาง ขอทานที่อินเดียนะเขา
สามารถรองเพลงทําใหผูฟง เคลิบเคลิ้มได ถึงตอนตลกขบขันคนฟงก็หัวเราะจนชักดิ้นชักงอไปตาม
กัน ถึงตอนโศกคนฟงก็รองไหกันกระจองอแง แกหาเรื่องที่ทันสมัยมารองใหพวกเราฟงดีกวา”
หนุมวีระศักดิย์ ิ้มเล็กนอย
“ถายังงั้นผมก็จะรองเพลงขอทานแบบสากลใหทานฟงนะครับ”
นายแพทยหนุม ขมวดคิ้วยน แลวพูดเสียงหนัก ๆ “โอ.เค.”
กอนที่นายวีระศักดิจ์ ะรองเพลงขอทานแบบสากล คุณหญิงวาดก็เดินนําหนาพาเจา
คุณประสิทธิ์ ฯ ลงมาจากชัน้ บนอยางรีบรอน ประมุขของบาน “พัชราภรณ” ทั้งสองทานหยุดชะงัก
ที่ขั้นพักของบันได มองดูวณิพกทั้งสามอยางเคือง ๆ
แลวคุณหญิงก็เอ็ดตะโรลั่นบาน
“นี่นึกบาอะไรกันขึ้นมาวะ ถึงไดใหขอทานขึ้นมารองเพลงบนบานเราอยางนี”้
เสี่ยหงวนชี้มือไปที่เจาคุณปจจนึก ฯ แลวพูดกับคุณหญิงวาดอยางนอบนอม
“คุณอาทานอยากฟงครับ ใชใหอายแหวไปตามมา”
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เจาคุณปจจนึก ฯ ทําคอยน ยกมือขึ้นเขกกบาลอาเสี่ยเต็มแรงเกิด
“นี่แน ใสความดีนัก ฉันนะไมรูเรื่องราวอะไรเลย”
นิกรจุยปาก และโบกมือใหเจาคุณปจจนึก ฯ สงบปากเสียง นายจอมทะเลนเอื้อม
มือดึงฆองจากลุงพูน แลวเขาก็รองเพลงขอทานเสียงลั่นหอง พลางตีฆองใหจังหวะไปดวย

“พระยาฉัททันตมากลั่นแกลง
หักรังมดแดงมายื่นให
ไมโปไมปดมดมันกัดลิ้น
ใครเลาจะกิน ........ เอยได”
“เฮย” คุณหญิงวาดตะโกนสุดเสียง “อยูด ีไมวาดี อยากเปนขอทานหรืออายกร”
พูดพลางทานก็ยกมือจับแขนเจาคุณประสิทธิ์ ฯ พาเดินลงมาในหองโถง คุณหญิงวาดทําตาเขียวกับ
นายพัชราภรณลูกชายสุดทีร่ ักของทาน “แกทําอะไรก็เกรงใจแมบางซี มีอยางหรืออายเรากําลังเลน
ไพเพลิน ๆ ไดยินเสียงเพลงขอทานเขาเลยทิง้ ไพผิด ๆ ถูก ๆ แมนันเลยถลกตัวเก็ง”
นายพัชราภรณหวั เราะหึ ๆ
“ไมมีอะไรหรอกครับคุณแม พวกผมนึกครึ้มใจขึ้นมาก็ใหตาลุงคนนีแ้ กบรรเลง
เพลงใหเราฟง”
เจาคุณประสิทธิ์ ฯ ไมเห็นพองดวย
“ไมเอา ๆ หนวกหูจะตายไปแลว เสียงเพลงขอทานไมนาฟงตรงไหนเลย ลวนแต
เปนเพลงเกา ๆ ซ้ํา ๆ ซาก ๆ”
คุณหญิงวาดสบตากับลุงพูน ทานก็เอยปากไล
“ไป – ไปใหพนบานฉัน ทีน่ ี่ไมตองการฟงเพลงขอทาน”
ลุงพูนยกมือไหวคณ
ุ หญิงวาดอยางนอบนอม
“ทานไมฟงผมก็จะกราบลาละครับ”
คุณหญิงวาดทําตาปริบ ๆ หันมาพยักเพยิดกับเจาคุณผัวของทาน แลวก็พาเจาคุณ
ประสิทธิ์ ฯ เดินขึ้นบันไดไปชั้นบนของตัวตึก
อาเสี่ยกิมหงวนลวงกระเปาเสื้อเชิ้ต หยิบธนบัตรใบละรอยปกเบอเริ่มออกมา นับ
สงใหลุงพูนสองฉบับ
“เอา – ฉันใหลุงเปนรางวัล”
ชายชราดีใจเหลือที่จะกลาว กระพุมมือไหวเสี่ยหงวนแลวรับธนบัตรมาถือไว
“เจานายเจาของบานถาทานจะไมชอบเพลงขอทานครับ”
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กิมหงวนพยักหนาเห็นพองดวย
“ถูกแลว ทานไมใครจะเต็มเต็งหรอก อยาถือทานเลยนะลุง คุมดีคุมรายมานาน
แลว”
“เฮย” พลตวาดแวด “จะพูดอะไรเกรงใจกันบางซีโวย”
กิมหงวนหันมาหัวเราะกับพล แลวเปลี่ยนสายตาไปที่แมสาวนอยกุลธิดา เขาเลื่อน
ตัวเขามานั่งขางหนาหลอน สงธนบัตรใบละรอยใหหลอนหนึ่งฉบับ
“ฉันใหหนูเปนพิเศษ กุลธิดา ขอบอกดวยความจริงใจวา ฉันสงสารหนูมาก”
เจาหนุมวีระศักดิ์พูดเสริมขึ้น
“แลวผมทานไมสงสารบางหรือครับ”
อาเสี่ยหันมาทําตาเขียว
“ไมสงสารหรอก แกเปนหนุมเปนแนนรูปรางแข็งแรงไมควรจะยึดอาชีพในทาง
ขอทานเชนนี”้ แลวอาเสี่ยก็หันมายิ้มกับกุลธิดา “เอาเงินนี่ไวใชหนู”
หญิงสาวกระพุมมือไหวอยางนอบนอม เอื้อมมือรับธนบัตรใบละรอยมาจากเสี่ย
หงวนดวยความตื่นเตนเหลือที่จะกลาว
“ขอใหทานมีความสุขความเจริญเถอะคะ หนูไมเคยไดรบั ความเมตตากรุณาจาก
ใครมากมายเหมือนทานเลย หนูเห็นหนาทานแตทีแรก หนูก็รูแลววาทานตองเปนคนใจบุญ”
กิมหงวนยิ้มแกมแทบแตก สงเงินใหหลอนอีกรอยบาท
“เอา – แถมใหหนูอกี หนึ่งรอย”
กุลธิดายกมือไหวกิมหงวนอีก แลวรับเงินมาถือไว
“ขอบพระคุณคะ หนูเชื่อเหลือเกินวาทานคงเปนมหาเศรษฐีที่ร่ํารวยทีส่ ุด เพราะ
ตั้งแตหนูเปนขอทานมา ไมเคยปรากฏวามีขอทานคนใดไดรับทานตั้งรอยบาทอยางนีเ้ ลย ดวย
อานิสงสอันนี้คงจะชวยใหทา นไดมีความสุขไปชั่วชีวิตดับ”
กิมหงวนสงธนบัตรใบละรอยทั้งปกใหกลุ ธิดา
“เอา – ฉันตัดสินใจใหหนูหมดนี่แหละ อยางนอยก็ไมต่ํากวา 2,000 บาท แต
เงินจํานวนนี้ไมมีคาอะไรสําหรับฉัน และไมทําใหขนหนาแขงฉันรวงไปสักเสนเดียว ฉัน – อา
เสี่ยกิมหงวน มหาเศรษฐีหมายเลขหนึ่งแหงประเทศไทย ร่ํารวย และใจดีที่สุด พอ ๆ กับนายโอวบุน
โฮว แตฉันอาจจะใจปากวาทานเจาของยาตราเสือคนนั้น เพราะฉันอาจจะฉีกเงินทิ้งเลนครั้งละหมื่น
สองหมื่นก็ได ซึ่งนายโอวบุน โฮว หรือแมกระทั่งนายอากาขานก็ไมกลาฉีกแบงคเลนเหมือนอยาง
ฉัน วันหลังหนูวาง ๆ ผานมาทางนี้แวะเยี่ยมพวกเราบางนะกุลธิดา”
หญิงสาวยิ้มเอียงอาย
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“คะ หนูจะไมลืมพระเดชพระคุณของทานเลย เงินของทานที่กรุณาใหทานเรา จะ
ชวยใหพอ และพี่ของหนูตลอดจนตัวหนูไดรอดพนจากการอดตายไปนานทีเดียว วันหนาหนูมี
โอกาสวางหนูจะมากราบเทาเยี่ยมเยียน”
กิมหงวนทําทากะลิ้มกะเหลีย่ แบบเจาชู
“นาสงสารเหลือเกินแมคณ
ุ ฉันไมอยากใหหนูเปนขอทานเลย รูปรางหนาตาอยาง
นี้นาจะนั่งชูคอลอยหนาอยูต ามรถเกงสวย ๆ”
กุลธิดาหัวเราะเบา ๆ
“แตบางคนรูปรางหนาตามูฮ ู ควรที่จะเปนขอทานแตไดนั่งชูคอในรถเกงก็มีมาก
เหมือนกันนี่คะ หนูคดิ วามันเปนเรื่องของโชควาสนาคนเราเทานั้น”
ลุงพูนพูดตัดบท “ไปเถอะอีหนู รีบกลับไปบานกันเสียที เวลามันก็ใกลจะค่ํามืดอยู
แลว ขาวปลาเห็นจะหุงไมทนั แน แวะไปกินขาวเย็นที่โรงแรมรัตนโกสินทรก็แลวกัน”
เจาคุณปจจนึก ฯ ลืมตาโพลง
“เอายังงั้นเชียวหรือ ตาพูน”
ชายชราหัวเราะ “ครับ ผมเคยพาลูกไปรับประทานที่โรงแรมรัตนโกสินทรบอย ๆ
เจาวีระศักดิเ์ ขาชอบอาหารฝรั่งครับ บอยที่โรงแรมรูจักกับผมหลายคนครับ พอไปถึงที่นั่นเขาก็
ชวยกันเก็บเศษอาหารมาใหผมกับลูก ๆ”
เจาคุณปจจนึก ฯ ถอนหายใจโลงอก
“สิ้นเคราะหไปที ฉันนึกวาแกกับลูก ๆ เขาไปนั่งโตะกินขาวในโรงแรม
รัตนโกสินทรเสียอีก”
ลุงพูนหัวเราะกาก “โธ – สารรูปอยางพวกผมนะหรือครับ ขืนสะเออะเขาไปใน
โรงแรมรัตนโกสินทรก็โดนถีบออกมาเทานั้นเอง ผมกราบลาพวกเจานายละครับ”
ชายชรากับลูกชายหญิงของแก ตางกระพุมมือไหวคณะพรรค 4 สหาย และเจา
คุณปจจนึก ฯ ตอจากนัน้ นายพูนก็เอื้อมมือรับฆองจากนิกร แลวสามพอลูกก็ลุกขึ้นพากันเดินกมตัว
ออกไปจากหองโถง ทุกคนมองจนลับตา และตางก็เศราใจเมื่อนึกวาหญิงสาวที่สวยสะคราญตาอยาง
ลูกสาวของตาพูนตองมีอาชีพเปนขอทาน อันเปนเรื่องของพรหมลิขิต หรือชะตากรรม

ตอนสายวันรุงขึ้น
ในราว 9.00 น.เศษ ขณะทีอ่ าเสี่ยกิมหงวนกําลังแตงตัวเตรียมจะไปตรวจงาน
ตามโรงเลื่อยโรงสีของเขาหลายแหง เจาแหวก็พาตัวเดินเขามาในหองนอนของเสี่ยหงวนอยางเรง
รอน แลวรายงานใหอาเสีย่ ทราบ
“รับประทานมีแขกมารอพบอาเสี่ยครับ”
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เสี่ยหงวนหวีผมพลางพูดพลาง
“ผูหญิงหรือผูชายวะ สาวหรือแก”
“รับประทานสาว และสวยพริ้งเชียวครับ รับประทานขณะนี้คุณนวลลออกําลัง
ตอนรับเธออยู รับประทานเธอบอกผมวามีธุระสวนตัวที่จะมาพบกับอาเสี่ยเพื่อขอความชวยเหลือ
อะไรบางอยาง”
เสี่ยหงวนหันมาทางเจาแหว
“ลักษณะทาทางเปนคนดีหรือ”
เจาแหวขมวดคิ้วยน
“แหม – รับประทานเรื่องนีผ้ มตอบยากมากครับ รับประทานกะหรี่เดีย๋ วนี้ดยู าก
เหลือเกิน บางทีนุงกระโปรงดําสวมเสื้อขาวเรียบ ๆ นึกวาเปนนักเรียน ที่แทกลายเปนกะหรี่ไปเสียก็
มีครับ”
เสี่ยหงวนไมพดู วากระไรอีก เดินมาที่โตะริมหนาตาง เอื้อมมือหยิบกระเปาเอกสาร
ถือเดินออกไปจากหอง เจาแหวตามออกไปดวย
ภายในหองรับแขกอันหรูหราของบาน “พัชราภรณ” นวลลออเมียรักของ
กิมหงวน กําลังนั่งสนทนากับหญิงสาวเจาของรางสะคราญตา แตงกายงดงามทันสมัย สวม
กระโปรงสีฟาแก เสื้อไนลอนสีฟาออน คาดเข็มขัดสีดํา สวมรองเทาสนสูงสีดํา นั่งสงบเสงี่ยมอยูบน
เกาอี้นวมตรงขามกับนวลลออ
เมื่อนวลลออไดทราบวา มีผหู ญิงสาวมาหาเสี่ยหงวน หลอนก็เกิดอารมณหึงขึ้นมา
ทันที จึงรีบออกมาตอนรับ และแสดงตัวใหทราบวาหลอนเปนภรรยายอดรักของอาเสี่ย แตแลวนวล
ลออก็หายหึงเมื่อไดสนทนากับหญิงสาวผูน ี้ ซึ่งหลอนบอกกับนวลลออวา หลอนกับพรรคพวกของ
หลอนอีกมากมายขอเชิญอาเสี่ยกิมหงวนเปนนายกของสมาคมหนึ่ง
กิมหงวนเดินเขามาในหองอยางรีบรอน นวลลออแลเห็นอาเสี่ยก็รีบลุกขึ้นยืน และ
ยิ้มใหอาเสี่ย
“เชิญซีคะเฮีย สุภาพสตรีผูนี้มีธุระตองการพบ” พูดจบนวลลออก็เดินออกไปจาก
หองรับแขก
กิมหงวนจองมองดูแขกของเขาไมวางตา หลอนกระพุมมือไหวอาเสีย่ อยางนอบ
นอม ยิ้มของหลอนนั้นนารักนาเอ็นดูมาก เจาแหวเดินเขามาหยุดยืนขางหลังอาเสี่ยกิมหงวน และ
กิมหงวนเกือบจะลืมรับไหวหลอน
“สวัสดีครับ” อาเสี่ยกลาวทักอยางสุภาพ
“อุยตาย” หญิงสาวอุทานเบา ๆ “ทําไมทานพูดกับหนูอยางนี้ละคะ ทานจําหนู
ไมไดหรือคะ หนูคือกุลธิดาที่มากับพอ และพี่ชายของหนูเมื่อเย็นวานนี้อยางไรละคะ”
กิมหงวนสะดุง เฮือกสุดตัว
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“กุลธิดา” อาเสี่ยอุทานออกมาดัง ๆ “โอโฮฉันจําหนูไมไดจริง ๆ สภาพของหนู
วันนีก้ ับเมื่อเย็นวานนี้ แตกตางกันราวกับฟาดิน หนูมาหาฉันหรือนี”่
กุลธิดายิ้มออนหวาน
“คะ พอใชใหหนูนําจดหมายมาใหทา นคะ”
กิมหงวนเดินมานั่งบนโซฟา แลวหันไปพูดกับเจาแหว
“เฮย – ไปบอกเจาสามคน และเชิญคุณอามาที่หองรับแขกเดี๋ยวนี้ อยาเอะอะไป
นะกระซิบบอกใหรวู ากุลธิดามาหา”
เจาแหวรับคําสั่ง แตตายังคงจองมองดูกุลธิดาดวยความประหลาดใจ พอสบตากับ
หลอน เจาแหวก็ยิ้มแหง ๆ
“ฉันจําเธอไมไดจริง ๆ พับผาเถอะ สวยอะไรอยางนี”้
“ทะลึ่ง” อาเสี่ยตวาด “ไมใชเรื่องอะไรของมึงที่จะมาวิพากษวิจารณอะไรเลย”
เจาแหวคอนขวับ แลวพาตัวเดินออกไปจากหองรับแขก กิมหงวนเปลี่ยนสายตามา
ที่ใบหนาของหญิงสาว กุลธิดาเปดกระเปาเงินของหลอนออก หยิบจดหมายซองยาวพับสี่ออกมายื่น
สงใหอาเสี่ยกิมหงวนอยางพินอบพิเทา
“นี่คะจดหมายของคุณพอ หนูมาหาทานในฐานเปนผูแทนของพวกขอทาน
ทั้งหลาย ซึ่งหมายถึงทั้งกระยาจก และวณิพก”
คําวาขอทานราวรานใจกิมหงวนไมนอย เขาไมเขาใจเลยวาทําไมผูหญิงที่สาว และ
สวยอยางนี้จึงมาเปนขอทาน มันเปนเรื่องทีเ่ ขาเขาใจไดยากที่สุด อาเสี่ยพิจารณามองดูหนาซอง ซึ่งมี
ตัวอักษรพิมพดีปรากฏวา

กราบเรียน

อาเสี่ยกิมหงวน

เสี่ยหงวนคอย ๆ ฉีกริมซองดึงกระดาษออกออกมาคลี่ออก แลวอานขอความใน
นั้น ซึ่งเปนตัวอักษรพิมพดดี การพิมพสละสลวยงดงามมาก

นิคมขอทาน กรุงเทพ ฯ
วันที่ 19 ตุลาคม พุทธศักราช 2496
เรื่อง เชิญเปนนายกสมาคมขอทาน
เรียน อาเสีย่ กิมหงวน
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กระผม นายพูน นิรทรัพย ไดรับมอบฉันทะจากบรรดากระยาจกวณิพก
ทั้งหลายแหงสมาคมขอทานมีจํานวนไมต่ํากวา 1,000 คน ใหติดตอกับทาน เพื่อขอ
บารมีของทานเปนที่พึ่งแกพวกกระผมผูยากจนทั้งหลาย บรรดาเราชาวขอทานไดดําริกัน
มานานแลววาจะจัดตั้งสมาคมขอทานขึ้น แตเรายังขาดผูอุปการะที่จะดํารงตําแหนงเปน
นายกของสมาคม เมื่อกระผมไดเลาใหพรรคพวกฟงถึงความเมตตาปราณีของทาน
เพื่อนรวมอาชีพของผมตางก็มีความเลื่อมใสนับถือในตัวทาน เพราะผูที่มีใจเปยมลนดวย
ความเมตตากรุณาเชนทานนี้สมควรอยางยิ่งที่จะเปนนายกสมาคมขอทาน ดังนั้น พวก
กระยาจกวณิพกทั้งหลายจึงพรอมใจกันใหกระผมมีจดหมายมากราบเรียนทานเพื่อขอให
ทานรับตําแหนงเปนนายกของสมาคมขอทาน
กระผมไดมอบให นางสาวกุลธิดา นิรทรัพย เปนผูแทนมาเจรจากับทาน
ซึ่งนางสาวกุลธิดา ยินดีจะใหคําชี้แจงแกทานในเรือ่ งการจัดตั้งสมาคมขอทานนี้
ขอแสดงความนับถือ
นายพูน นิรทรัพย
พอกิมหงวนอานจดหมายของนายพูนจบ สามสหายกับทานเจาคุณปจจนึก ฯ และ
เจาแหว ก็พากันเดินเขามาในหองรับแขก พล, นิกร และดร.ดิเรก กับทานเจาคุณตางตกตะลึงพรึง
เพริดไปตามกัน เมื่อแลเห็นกุลธิดาแตงกายเฉิดฉันดวยเสื้อผาอันสวยงามทันสมัย และบุคลิกของ
หลอนราวกับลูกผูดีมีสกุล
“กุลธิดา” มีเสียงพึมพําดังขึ้นทั่วหองรับแขก หญิงสาวประนมมือไหวคณะพรรค
สามสหาย และเจาคุณปจจนึก ฯ อยางนอบนอม พล, นิกรกับนายแพทยหนุม เดินตรงไปนั่งบน
โซฟา ทานเจาคุณปจจนึก ฯ ทรุดตัวลงนั่งบนเกาอี้นวมตัวหนึ่ง สวนเจาแหวลงนั่งพับเพียบบนพรม
ปูพื้น
พลกลาวถามกุลธิดาทันที
“หนูมาเยีย่ มพวกเรายังงั้นหรือ”
หลอนยิ้มใหนายพัชราภรณ
“มิไดคะ พอใชใหหนูถือหนังสือมาใหอาเสี่ยคะ”
กิมหงวนพูดเสริมขึ้นทันที
“นายพูนพอของกุลธิดา เขาดําริที่จะตองสมาคมขอทาน”
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ดร.ดิเรกอาปากหวอ
“สมาคมขอทาน.........” นายแพทยหนุมอุทาน และหัวเราะ “หมายความวา ลุงพูน
แกตองการใหพวกขอทานทุกคนไดอยูดกี นิ ดี”
กุลธิดาหันไปยิ้มใหดร.ดิเรก
“ถูกแลวคะ กระยาจก หรือพวกวณิพกทั้งหลายนั้นก็มีความเปนมนุษยเชนเดียวกับ
มนุษยทั้งหลาย ความยากจนทําใหพวกเราตองขอทานเขากิน พอของหนูเคยคิดมานานแลวคะใน
เรื่องสมาคมขอทาน พอตองการใหขอทานมีระเบียบประเพณี มีวัฒนธรรม มีศีลธรรม และคุณธรรม
เหมือนกับสาธุชนทั้งหลาย”
เสี่ยหงวนสงหนังสือของนายพูนใหนิกร
“นี่ยังไงละจดหมายของลุงพูน แกอานใหพวกเราฟงซิ”
นายจอมทะเลนมองดูจดหมายของชายชรา แลวก็อานดัง ๆ เสียงแจวเหมือนกับเด็ก
นักเรียนชั้นประถมที่อานหนังสือใหครูฟง คณะพรรค 4 สหายตางตั้งใจฟงจดหมายฉบับนี้ และตาง
ก็ขบขันไปตามกัน เมื่อนิกรอานจบ ใคร ๆ ก็พากันมองหนากุลธิดาเปนตาเดียว หญิงสาวยิ้มเศรา ๆ
“หนูเปนผูแทนของพวกขอทานคะ หนูหวังอยางยิ่งวาอาเสี่ย และทานเหลานี้คงจะ
กรุณารวมมือ และสนับสนุนใหสมาคมขอทานเกิดขึน้ จนไดสมดังความปรารถนาของพวกเราเหลา
กระยาจก และวณิพกทั้งหลาย”
อาเสี่ยอดหัวเราะไมได
“หมายความวา พวกหนูจะใหฉันเปนตัวตัง้ ตัวตีในการวิง่ เตนจัดตัง้ สมาคมขอทาน
ใชไหมละ”
“ถูกแลวคะ ถาทานจะกรุณาชวยใหสมาคมขอทานไดตั้งขึ้นสําเร็จเรียบรอยแลว
บรรดากระยาจกวณิพกทั้งหลายก็จะขอบคุณทานอยางยิ่งที่สุด นึกวาทานชวยคนยากคนจนเถอะ
นะคะ”
อาเสี่ยทําตาปริบ ๆ
“เดี๋ยวกอนกุลธิดา อา – ติ๊งตางวาฉันวิ่งเตนในเรื่องนีไ้ ดสําเร็จ และฉันยอมรับเปน
นายกของสมาคมขอทาน ฉันมิตองกลายเปนขอทานไปดวยหรือ”
หลอนยิ้มออนหวาน
“นั่นสุดแลวแตความสมัครใจของทานคะ ถาหากวาทานอยากจะหาลําไพพิเศษ ก็
จะเปนอะไรไปละคะ”
เสี่ยหงวนหันมายิ้มใหกับนิกร
“วายังไงอายกร ลองเปนขอทานสักพักหรือ”
นายจอมทะเลนหัวเราะ

- 17 -

“เขาทีดีเหมือนกัน เราเปนเศรษฐีมานานแลว ถาเราเปนขอทานเราจะไดรูวาคน
จนนะมันลําบากยากเย็นเพียงใด”
ความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะ แลวพลก็กลาวถามกุลธิดาอยางเปนงานเปนการ
“สําหรับหนูนะ ไมนาจะดําเนินอาชีพเปนขอทานเลยนะกุลธิดา หนูมาอยูกันทีน่ ี่
เอาไหมละ”
หญิงสาวยิ้มออนหวาน
“ขอบคุณคะ ประทานโทษนะคะ ในชีวิตของหนู หนูไมเคยคิดที่จะเปนเมียนอย
ของใครหรอกคะ”
พลสะดุงเฮือก
“ตายหา......ฉันไมไดหมายความวาอยางนั้น ฉันสงสารหนู ฉันอยากจะใหหนูมา
อยูที่นี่เพื่อทํางานเปนตนหองของฉัน”
กุลธิดาหัวเราะเบา ๆ
“ผูชายทุกคนเมื่อหวานพืชก็ตองหวังผลคะ พอเคยสอนหนูวา ผูชายยุคปรมาณูนี้
ไมมีใครจริงจังกับผูหญิง เพราะเขาใจวาผูห ญิงเปนดอกไม”
คณะพรรค 4 สหายอมยิ้มไปตามกัน ตางพากันมองดูกลุ ธิดาดวยความเอ็นดู ชะตา
ชีวิตของหลอนตกต่ํามาก กุลธิดาจึงถือกําเนิดมาในตระกูลขอทาสน ทุกคนรูสึกสงสารหลอน และ
ปราณีหลอน
เจาคุณปจจนึก ฯ กลาวขึ้นบาง
“หลานสาว หนูเคยเรียนหนังสือมาแคไหน หนวยกานทาทางของหนูบอกใหฉันรู
วา หนูเปนเด็กฉลาดมีการศึกษาดีพูดจาคมคายมาก”
นิกรหันมายักคิ้วใหเสี่ยหงวนแลวพูดเบา ๆ
“เฮย – เตาะเด็กแลวโวย”
“ปูโธ” เจาคุณเอ็ดตะโร “เดี๋ยวก็ถีบเปรี้ยงเขาใหเลย เด็กคราวลูกหลานเตาะยังไง
กันวะ”
นายจอมทะเลนหัวเราะ
“ก็อยางวาแหละครับ นา – ไมมีใครเขากันทา หรือวาอะไรคุณพอหรอกนา”
“เอ – อายเปรตนี่” แลวทานก็หันมาทางกุลธิดา “หนูมพี ื้นความรูแคไหน
หลานสาว”
กุลธิดายิ้มออนโยน
“หนูหรือคะ สําเร็จเตรียมอุดมศึกษาเทานัน้ แหละคะ พอตั้งใจวาปหนา จะสงหนู
ไปดูการขอทานในอเมริกา แตยังไมแนคะ ถาหากวาพอวิง่ เตนแลกดอลลารจากรัฐบาลไดหนูก็มี
หวังไดไปเทีย่ วอเมริกา”
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ดร.ดิเรกมองดูกุลธิดาอยางแปลกใจ และเศราใจ
“มันเปนเรื่องแปลกมาก............กุลธิดาอาจจะเปนขอทานคนแรกที่สําเร็จเตรียม
อุดมศึกษา ขอทานที่อินเดียมีความรูสูงเพียงสําเร็จโรงเรียนประชาบาลเทานั้น นีแ่ สดงใหเห็นวา
ขอทานของประเทศเราไดววิ ัฒนาการมาก ในอนาคตอันใกลนี้ขอทานของเราอาจจะผาน
มหาวิทยาลัยแลวก็ได”
กุลธิดาหัวเราะเสียงใส
“ก็ดีซิคะ มาตรฐานของขอทานจะไดสูงขึ้นสามารถขอสตางคชาวตางประเทศได
ดวยการเจรจาโตตอบกัน”
อาเสี่ยกิมหงวนหัวเราะชอบใจ
“หลานสาว เปนอันวานา.............”
พลพูดขัดขึ้นทันที
“อยาพูดนาเลยะวะอายหงวน พูดเฉย ๆ ดีกวา”
อาเสี่ยหันมาคอนนายพัชราภรณ แลวพูดกับลูกสาวขอทานตอไป
“เปนอันวาฉันตกลงยอมรับตําแหนงเปนนายกสมาคมขอทาน และฉันกับพวกเรา
จะชวยกันวิ่งเตนตั้งสมาคมขอทานนี้ใหสาํ เร็จ หนูกลับไปบอกพอของหนูเถอะนะ แลวก็ใหเขามา
พบกับฉันเพื่อเราจะไดปรึกษาหารือกันตอไป”
กุลธิดาวา “พอสั่งใหกราบเรียนทานวา ถาหากวาทานตกลงละกอ เย็นวันนี้ พอจะ
มากราบเทาขอบคุณทานคะ และจะไดปรึกษาหารือขอความกรุณาจากทานตอไป”
เสี่ยหงวนพยักหนาชา ๆ
“บอกลุงพูนเถอะ ฉันยินดีใหความชวยเหลือดวยความเต็มใจ”
หญิงสาวยกนาฬิกาขอมือขึน้ มองดูเวลา แลวหลอนก็กระพุมมือไหวคณะพรรค
4 สหาย กับเจาคุณปจจนึก ฯ อยางนอบนอม
“หนูกราบลาละคะ หนูจะรีบกลับไปบานเพื่อออกขอทานตอไป”
นิกรมองดูหลอนดวยความสงสารอยางจับอกจับใจ
“แมคุณ อยาขอทานเลยหนู วันนีน้ ั่งรถยนตเที่ยวกับนาดีกวา นาจะพาหนูไปสูด
โอโซนที่บางปู หรือจะไปบางแสนยังได”
“อยาเลยคะคุณนาขา เสียน้ํามันรถเปลา ๆ ถึงแมหนูจะเปนขอทานหนูกไ็ มเคยเหอ
เหิมทะเยอทะยานหรอกคะ หนูทราบดีวา ภัยอันรายกาจของผูหญิงสาวก็คือรถเกง หนูชอบเดินคะ
หรือมายก็ขึ้นรถรางหรือขึ้นรถประจําทาง”
นายจอมทะเลนทําหนาเบ หันมายิ้มกับพล
“จีบลําบากเหลือเกินโวย ผูห ญิงลงไมชอบรถเกงละกอ ปวยการจีบ”
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กุลธิดาสนทนากับคณะพรรค 4 สหายอีกสักครูก็ลุกขึ้นพาตัวเดินออกไปจาก
หองรับแขกอันหรูหราของบาน “พัชราภรณ”

เย็นวันนั้นเอง
ขณะที่ 4 สหาย และทานเจาคุณปจจนึก ฯ นั่งดื่มเหลา และสนทนากันอยูที่เรือน
ตนไมหนาตึกใหญ เจาแหวก็กระหืดกระหอบเขามาในเรือนตนไม แลวสงเสียงเอ็ดตะโรลั่น
“รับประทานแยละครับ พวกขอทานไมต่ํากวา 40 คน กําลังยกโขยงแหกนั เขามา
ในบานเรา โดยมีตาพูนเปนผูนํา”
4 สหายทําหนาตื่น ๆ ไปตามกัน แลวพากันลุกขึ้นจากโตะเดินออกมาหนาเรือน
ตนไม ทันใดนั้นเองทุกคนแลเห็นลุงพูนกับนายวีระศักดิ์ และกุลธิดา เดินนําหนาพาขอทานชายหญิง
ในวัยตาง ๆ ประมาณ 40 คนบุกเขามาในบาน “พัชราภรณ”
บรรดาขอทานเหลานี้ลวนแตขอทานชนิดวณิพก ทุกคนมีเครื่องดีดสีตีเปา
ประจําตัว คณะพรรคขอทานตางตรงมาที่เรือนตนไมแลวหยุดยืนรวมกําลังกันเปนหมู ชายชราชูมือ
ขวาขึ้นเหนือศีรษะ แลวรองตะโกนขึ้นดัง ๆ
“ขอใหอาเสี่ยกิมหงวนของเราจงเจริญ ไช- โย”
เสียงไชโยดังขึน้ สามครั้ง บรรดาคนใชชายหญิงของบาน “พัชราภรณ” ตาง
แตกตื่นตกใจไปตามกัน คิดวามีการปฏิวัติเกิดขึ้นอีก แตตามเวลาที่กลาวนี้เจาคุณประสิทธิ์ ฯ กับ
คุณหญิงวาดมีกิจธุระไปเยี่ยมเพื่อนเกาของทานในคลองภาษีเจริญ สวนเมีย ๆ ของสี่สหายก็ไปดู
ภาพยนตรรอบ 16.30 น. และเพิ่งออกจากบานไปเมื่อสักครูใหญ ๆ นี้เอง
4 สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ ตางเดินตรงเขามายังพวกขอทาน บรรดาขอทาน
ทั้งหลายรีบทรุดตัวนั่งบนถนน และยกมือไหวคณะพรรค 4 สหายโดยทั่วหนา ลุงพูนเดินเขามาหา
คณะพรรค 4 สหายดวยใบหนายิ้มแยมแจมใส
“พวกเราเหลากระยาจก และวณิพกทั้งหลายรูสึกซาบซึ้งใจอยางยิ่งเชียวครับ ที่อา
เสี่ยกรุณารับเปนนายกของสมาคมขอทาน และจะชวยเหลือตั้งสมาคมขอทานใหเรา ณ โอกาสนีผ้ ม
จึงพาพวกขอทานมากราบขอบคุณอาเสี่ย และพรรคพวกของอาเสี่ยดวยความกตัญูรูคุณ”
เสี่ยหงวนยืดหนาอกขึ้นในทาเบง กวาดสายตามองไปยังพวกขอทานทัง้ หลาย แลว
เขาก็กลาวกับชายชราวา
“ไมมีอะไรหรอกลุง ฉันเปนเศรษฐีมีเงินมากมายกายกอง ฉันก็ตองกระทําตนให
เปนประโยชนแกเพื่อนมนุษยที่ยากจน และโดยเฉพาะเปนเพื่อนรวมชาติของฉัน ลุงและพรรคพวก
ของลุงเปนที่ผูเกิดมามีกรรม ตองดําเนินอาชีพดวยการขอทาน ฉัน และเพื่อน ๆ ของฉันจะชวยกัน
วิ่งเตนจัดตั้งสมาคมใหเสร็จเรียบรอยโดยเร็วที่สุด”
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ลุงพูนปลื้มใจเหลือที่จะกลาว
“ถาเชนนั้น ขอใหพวกผมไดบรรเลงเพลงสดุดีอาเสี่ย เพือ่ น ๆ สักหนอยนะครับ”
เสี่ยหงวนหัวเราะเบา ๆ
“เอา – ตามใจเถอะลุง นาน ๆ ไดฟงเพลงขอทานก็ครึ้มดีเหมือนกัน”
ชายชราหมุนตัวกลับเดินไปทางพรรคพวกของแก ตอจากนั้นเพียงครูเดียว
เสียงเพลงขอทานก็ดังลั่นบาน “พัชราภรณ” มันเปนการขับรองหมู ซึ่งกุลธิดาเปนตนเสียงประกอบ
ดนตรีวงใหญ มีฆองหมู, ขลุย, ฉิ่ง, ฉาบ และโทนมากมายหลายอัน วณิพกบางคนตาบอด หูหนวก
บางคนก็แขงขาพิการ และทุกคนสวมเสื้อผาที่ขาดวิ่น มีหมวกเกา ๆ สวมศีรษะหลุบหนา

“สิบนิ้วประนมกมกราบกราน
พวกเราขอทานทั่วหนา
รูสึกอบอุนในกรุณา
ที่ทานเมตตา ............. เอยเรา
ขอใหทานเปนสุขสวัสดี
ใหทานเศรษฐีมั่งมีลน
เมียหลวงเมียนอยนับรอยคน
ตบกันปปน ............. เอยไป”
พอจบเพลง 4 สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ และเจาแหวตางก็ตบมือใหเกียรติบรรดา
ขอทานทั้งหลาย นายพูนเดินเขามาหากิมหงวนอีก
“เพลงของพวกเราเปนยังไงบางครับอาเสี่ย”
เสี่ยหงวนหัวเราะชอบใจ
“เพราะดีเหมือนกัน แตฉันคิดวาถาไมรองก็คงจะเพราะกวานี้อกี ”
ชายชรากลืนน้าํ ลายเอื๊อก
“นั่นนะสิครับ ผมก็วาอยางนัน้ แตวา .......... ไหน ๆ พวกผมก็ไดตั้งใจกันมารอง
เพลงอวยพรใหทานแลว ถาหากวาเนื้อเพลงมันไมเพราะก็โปรดอภัยเถอะนะครับ”
เสี่ยหงวนฝนหัวเราะเบา ๆ
“เพลงตะหวักตะบวยอะไรกัน มีอยางที่ไหนใหพรใหมีเมียหลวงเมียนอยนับรอย
คน และใหตบกันปปน ลุงคิดดูซิ ถาเปนเชนนี้ฉันจะมีความสุขไดอยางไร”
ลุงพูนอมยิ้ม
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“อาเสี่ยครับ ค่ําวันนี้ผมขอเชิญอาเสี่ยกับคุณ ๆ เหลานี้ไปรับประทานอาหารค่ํากับ
พวกผมจะขัดของไหมครับ เพื่อเราจะไดประชุมปรึกษาหารือกันตอไป ผมไดติดตอในเรื่องการเลีย้ ง
โตะจีนค่ําวันนี้ไวเรียบรอยแลวครับ พวกเราตางพรอมใจกันที่จะเลี้ยงอาเสี่ยกับเพื่อน ๆ”
นิกรกลาวขึ้นทันที
“เลี้ยงโตะจีนเชียวหรือลุง”
“แนนอนละครับ การเลี้ยงที่มีหนามีตาก็ตอ งเลี้ยงโตะจีนนะสิครับ”
“เลี้ยงที่ไหน” นายจอมทะเลนถามเร็วปรื๋อ
“ที่ภัตตาคารหอยเทียนเหลาครับ” ชายชราตอบยิ้ม ๆ “ผมไดไปติดตอกับทาง
ภัตตาคารหอยเทียนเหลา หรือหยาดฟาไวเรียบรอยแลว เลี้ยงหาโตะดวยกัน ทางภัตตาคารเขาคิด
โตะละหารอยบาท ผมไดจายเงินลวงหนาไปใหเขาครึ่งหนึ่งแลว”
คณะพรรค 4 สหายทําหนาชอบกล ตางหันมามองดูกันแลวยิ้มใหกัน พลอด
หัวเราะไมไดก็ปลอยกากออกมาแลวกลาวกับลุงพูนอยางกันเอง
“พวกลุงเลี้ยงฉันที่หอยเทียนเหลาเชียวหรือนี่”
“โธ – ไมเห็นแปลกอะไรเลยนี่ครับ หาโตะก็เพียง 2,500 บาทเทานั้นเอง คืนนี้
19.00 น.ตรงเชิญไปใหไดเชียวนะครับ และไมตองกลัววาพวกคุณจะขายหนาเขา เพราะพวกผม
จะแตงกายอยางสุภาพเรียบรอย ไมใชแตงตัวรุงรังกันอยางนี้”
คณะพรรค 4 สหายหันมาปรึกษาหารือกัน
“วายังไงหมอ” พลพูดกับนายแพทยหนุม “เราไมควรปฏิเสธความหวังดีของลุง
พูน และพรรคพวกของแกไมใชหรือ”
“ออไรน เราควรจะไปกินเลี้ยงตามเวลานัดนี้”
นิกรเห็นพองดวย
“นั่นนะซี คนที่ปฏิเสธการกินเลี้ยงยอมเปนคนที่เสียมารยาทอยางที่สุด สําหรับกัน
ถึงแมจะมีธุระ หรือความจําเปนอยางไร ถาหากวาใครเขาเชิญกันกินเลี้ยงแลว กันจะไมปฏิเสธเลย”
เจาคุณปจจนึก ฯ ยกฝามือผลักหนานิกรคอนขางแรง
“สําหรับแกฉันเชื่อ เพราะเรื่องกินแลวแกถนัดนัก”
4 สหายหัวเราะขึ้นพรอม ๆ กัน อาเสี่ยกลาวกับพล พัชราภรณอยางเปนงานเปน
การ
“ตกลงไปกินเลี้ยงกับลุงพูนนะพล”
พลพยักหนา
“ก็ไมแปลกอะไรนี่นา ขอทาน หรือคนยากจนก็มีความเปนคนเชนเดียวกับเรานัน่
แหละ พวกเราทุกคนไมเคยดูถูกเหยียดหยามเพื่อนมนุษย จะเปนไพรผูดเี ศรษฐีกระยาจกเราก็ให
เกียรติเขาเชนเดียวกัน เอา – ไปก็ไป แตวาเงินคากินเลี้ยงในคืนวันนีพ้ วกเราออกใหลุงพูนกับพรรค
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พวกของแกดีกวา อยาใหเปนวาเอาเนื้อหนูมาปะเนื้อชางเลย คนเหลานี้กวาจะไดสตางคสักบาท ก็
ตองรองเพลงแลกเปลี่ยนหาเงินมาดวยความลําบากยากเย็น พวกเรานั่ง ๆ นอน ๆ อยูอยางนีว้ ัน
หนึ่ง ๆ ก็มีรายไดนับหมืน่ โดยไมตองทําอะไร เพียงแตดอกเบี้ยเงินกูใ นธนาคารก็เหลือกินแลว”
ชายชราพูดเสริมขึ้นทันที
“ไมไดหรอกครับทาน เปนตายอยางไรก็ตองขอใหพวกผมไดเลี้ยงพวกทานเถอะ
ครับ เพื่อตอบแทนพระเดชพระคุณที่พวกทานจะชวยวิ่งเตนตั้งสมาคมขอทานขึ้น ซึ่งพวกทาน
จะตองหมดเปลืองเงินทองอีกคนละไมใชนอย” พูดจบลุงพูนก็ยกมือไหวคณะพรรค 4 สหาย “ผม
กราบลาเจานายละครับ พวกผมจะรีบกลับไปอาบน้ําแตงตัว คืนวันนี้พวกเราจะสนุกสนานกันให
เต็มที่”
ตอจากนัน้ บรรดากระยาจกวณิพกทั้งหลายก็ยกมือไหวล่ําลาคณะพรรค 4 สหาย
โดยทั่วหนา แลวลุงพูนก็พาพรรคพวกของแกออกไปจากบาน “พัชราภรณ” ซึ่งที่หนาบาน “พัชรา
ภรณ” นั้นมีรถบรรทุกขนาดใหญของร.ส.พ. จอดอยูคนั หนึ่ง รถคันนีล้ ุงพูนไดเชามาบรรทุกพรรค
พวกของแกจากนิคมขอทานมาที่นี่ พวกขอทานสงเสียงเอะอะเฮฮากันอยางครื้นเครง ถึงแมวาเขาจะ
ยากจนขนแคนสักเพียงใด เขาก็มีความสุขกายสบายใจ เนื่องจากถือสันโดษ คือพอใจในสิ่งที่ตนมี
อยูแลว คนขอทานเหลานี้ไมเคยใฝฝนถึงตึกใหญ ๆ หรือรถยนตเกง เขาตองการแตเพียงอาหาร
ประทังชีวิตมือ้ หนึ่ง ๆ เทานัน้ สวนที่อยูทไี่ หนก็อยูได ขอใหมีที่วางพอปลูกกระทอมเล็ก ๆ

ค่ําวันนั้นเอง
ในราว 19.00 น.เศษ “คาดิลแล็ค” เกงคันงามก็นํา 4 สหายพรอมดวยเจา
คุณปจจนึก ฯ และเจาแหวมาถึงภัตตาคารหยาดฟา หรือหอยเทียนเหลามุมถนนเสือปา
เจาแหวนํารถเขาไปจดเปนรูปทแยงหางจากหนาภัตตาคารไมกี่มากนอย ตอจากนั้น
คณะพรรค 4 สหายก็พากันคอย ๆ ลงมาจากรถ เจาคุณปจจนึก ฯ เดินนําหนาพา 4 สหายกับเจา
แหวตรงไปยังหยาดฟาภัตตาคาร ทุกคนแตงกายแบบสุภาพชน คือสวมกางเกงขายาว และเสื้อเชิ้ต
แตแลวพอเขามาในภัตตาคาร คณะพรรค 4 สหายก็หยุดชะงักยืนตะลึง เมื่อแลเห็นลุงพูนกับพวก
ขอทานชายหญิงประมาณสิบกวาคนยืนรวมกลุมกันอยูค อยตอนรับ 4 สหายของเรา ลุงพูนกับ
วณิพกชายแตงกายแบบสากลเรียบรอย สวนวณิพกหญิงก็สวมกระโปรงอยางงดงาม ตกแตงหนา
และผมเรียบรอย ทั้งคนแก และคนสาว ไมมีวี่แววอะไรที่จะแสดงใหเห็นวาลุงพูนกับพรรคพวกของ
แกเปนขอทาน โดยเฉพาะเจาหนุมวีระศักดิล์ ูกชายคนโตของลุงพูน แตงสากลชากสะกิน้ สีไขไก
ใหมเอีย่ มใสนา้ํ หอมหอมฟุง บุคลิกลักษณะราวกับลูกชายของเจาคุณบุญหนักศักดิ์ใหญ
ลุงพูนกับพรรคพวกของแกตางยกมือไหวคณะพรรค 4 สหายอยางนอบนอม
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“เชิญ – เชิญขอรับ พวกเราอีกประมาณ 30 กวาคนรออยูในหองขางบนแลวละ
ครับ เชิญขางบนเถอะครับ พวกผมรูสึกเปนเกียรติอยางยิง่ ที่พวกทานไดกรุณามารวมรับประทาน
อาหารกับเรา”
พลยิ้มนอยยิ้มใหญ กวาดสายตามองดูพวกชายหญิงซึ่งแตงตัวโกเกผิดปกติ และไม
นาจะเปนไปได แลวเขาก็กลาวถามลุงพูนเบา ๆ
“กุลธิดาละจะลุง”
“ออ อีหนูหรือครับ อีหนูรออยูขางบนพรอมดวยเพื่อนสาว ๆ อีกหลายคน ผม
รับรองวาพวกทานจะตองชมเปาะเมื่อแลเห็นกุลธิดาของผม แตงกายอยางหรูหราเปนพิเศษสําหรับ
คืนวันนี”้
นายแพทยหนุม ครางออกมาเบา ๆ
“มายกอด ... เปนอันวาขอทานในโลกนีไ้ มมีขอทานชาติใดที่จะมีความ
เจริญกาวหนารุงเรืองเหมือนขอทานไทยในชมรมของลุงพูน ฝรั่งงงไปหมดแลว ไมอยากจะเชื่อเลย
วาลุงพูนกับคนเหลานี้เปนขอทาน
ลุงพูนยิ้มใหนายแพทยหนุม
“ทานอยาสงสัยอะไรเลยครับ ในสมัยกึ่งพุทธกาลเชนนี้สิ่งที่เปนไปไมไดมันมักจะ
เปนไปไดเสมอ ถึงแมวาพวกเราจะเปนยาจกวณิพก แตเราก็รูจักปรับปรุงตัวของเราใหเหมาะกับ
กาลเทศะ หรือสังคมนิยม เมือ่ เรามารับประทานอาหารในสถานที่โออาเชนนี้เราตองแตงกายให
เหมาะสม ซึ่งพวกผมทุกคนมีเครื่องแตงตัวสวย ๆ ดวยกันทั้งนั้นแหละครับ เราถือวาขอทานเปน
อาชีพของเรา เปนกิจวัตรประจําวันที่เราจะตองทําเพื่อการครองชีวิต แตเราจะเปนขอทานในเวลาที่
เราทํางานเทานั้น เมื่อเลิกงานแลว คือหมายความวาเลิกจากขอทานเขากินแลว เราก็เปนตัวของเรา
เอง คือเปนพลเมืองคนหนึ่งที่ไมใชขอทาน ผมไดใชเวลาเกือบสิบปแลวปรับปรุงความเปนอยูของ
พวกขอทานในชมรมของผม ใหรูจักการทําตัวใหสมควร เชิญขางบนเถอะครับ”
ครั้นแลว ชายชราก็พาคณะพรรค 4 สหายและเจาแหวขึ้นบันไดไปชัน้ บน พวก
ขอทานติดตามมาเปนหมู ทุกคนสนุกสนานรื่นเริง และมีใบหนายิ้มแยมแจมใสไปตามกัน ทําให
คณะพรรค 4 สหายรูสึกแปลกใจในสามัคคีธรรมอันดีเลิศของพวกขอทาน๕ระนี้ ซึ่งรักใครกลม
เกลียวกันเปนอยางดี
ภายในหองโถงหองหนึ่ง มีโตะอาหารแบบโตะจีนตั้งอยูเรียงรายรวมหาโตะ
ดวยกัน ชาวนิคมขอทานทั้งชายหญิงในวัยตาง ๆ แตงกายงดงามเหมือนสุภาพชนทั้งหลายกําลังนั่ง
สนทนาสัพยอกหยอกลอกันอยู เมื่อคณะพรรค 4 สหายเดินเขามาในหองโถงที่กลาวนี้ พวกขอทาน
ทั้งหลายก็ลุกขึ้นยืน และยกมือไหวสี่สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ อยางนอบนอมยําเกรง ทุกใบหนายิม้
แยมแจมใส และมองดูคณะพรรค 4 สหายอยางชื่นชมในบุญบารมี
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พลปราดเขาไปหากุลธิดา และหยุดยืนเบื้องหนาหลอนจองมองหญิงสาวอยาง
ตะลึงลาน ในเวลาเดียวกันนิกร, กิมหงวน กับดร.ดิเรก และเจาคุณปจจนึก ฯ ก็พากันเดินเขามาหอม
ลอมหลอน กุลธิดายิ้มอยางสวยเก ใบหนารูปไขของหลอนเต็มไปดวยความสวยงามสะคราญตายิ่ง
นัก กุลธิดาแตงหนา และผมอยางวิจติ รประณีต ทาปากสีแดงเขม หลอนสวมเสื้อกระโปรงชุดสีชมพู
แก เสื้อที่สวมเปนเสื้อแบบกลางคืนคอกวาง จึงมองแลเห็นสรอยเพชรทีค่ อหลอนอยางถนัด
“หนูกําลังกลุม ใจคิดวาพวกทานจะไมมาเสียอีก” แมสาวงามพูดนอบนอม “หนูดี
ใจเหลือเกินคะที่พวกทานกรุณามารับประทานอาหารกับพวกเรา”
พลกลาวชมหลอนดวยความจริงใจของเขา
“วันนี้หนูสวยมากทีเดียว พับผาเถอะ นับแตบัดนีเ้ ปนตนไป ฉันจะไมยอมใหหนู
ขอทานเขากินอีกเปนอันขาด พวกเรามีงานดี ๆ ที่จะใหหนูทํา ขอใหสิ้นสุดกันทีสําหรับอาชีพ
ขอทานของหนู”
กิมหงวนพูดเสริมขึ้นทันที
“หนูไปเปนเลขานุการิณีของฉันดีกวา ไมตอ งทําอะไรนั่งอยูใกล ๆ ฉันใหฉันเห็น
หนาหนูเทานัน้ สวนเงินเดือนหนูอยากไดเทาไรไขตูเซฟหยิบเอาไปเอง เทานี้หนูก็จะมีความสุขไม
ตองเดินเตะฝุน ไปกับพอ และพี่ชาย เทีย่ วรองเพลงแลกเปลี่ยนกับเงิน”
นิกรพูดขึ้นบาง
“หรือหนูจะไปทํางานที่สํานักงานผลประโยชนของฉันได ฉันจะใหหนูเปน
ผูจัดการสํานักงานผลประโยชนของฉัน”
เจาคุณปจจนึก ฯ วา “แลวคนเกาละโวย แกจะใหเขาไปทําอะไร”
นายจอมทะเลนขมวดคิว้ ยน
“จะยากอะไรครับ ผมก็หาเรื่องไลเขาออกไปเทานั้นเอง สมัยนี้คุณพอก็รดู ีแลววา
ไมวาที่ไหนเขามักจะนิยมใชผูหญิงทํางานมากกวาผูชาย ยิ่งผูหญิงที่สาว และสวยอยางกุลธิดานี้ดวย
แลว ความรูความสามารถเปนอันไมตองพูดถึงกัน”
ดร.ดิเรกยกมือตบบากุลธิดาดวยความรักใครเอ็นดูโดยไมมีเจตนาในทางชูสาว
“เบบี๋ ไอสงสารยูมาก ยูไปทํางานอยูที่ดิเรกคลินิกของไอดีกวา ไอจะใหยูเปน
แคชเชียร และใหเงินเดือนยูเดือนละพันบาท ดีกวาทีย่ ูจะไปขอทานเขากิน”
พลพูดเสริมขึ้น
“พวกเราทุกคนยินดีที่จะใหความชวยเหลือหนูเพื่อใหหนูไดพน จากสภาพ
ขอทาน”
เจาคุณปจจนึก ฯ วา “เปลี่ยนอาชีพเสียเถอะหลานสาว หนูควรจะมีอนาคตรุงเรือง
กวานี”้
หญิงสาวประนมมือไหวคณะพรรค 4 สหายอีกครั้งหนึ่ง
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“หนูกราบขอบพระคุณคุทพี่ วกทานเมตตากรุณาหนู แตวาหนูเปนกาดํานี่คะ จะให
หนูเปนหงสอยางไรกัน ถึงเอาขนหงสมาแซมใส เมื่อหนูเปลงเสียงรองออกมาพวกหงสก็จะรูด ีวา
หนูเปนหงสปลอม”
นิกรจุยปาก
“คําคมซะดวยนา เอายังงี้ดีไหมหนู เพื่อตัดความยุงยากทัง้ หลาย หนูแตงงานกับนา
เสียก็แลวกันจะไดสิ้นเรื่อง”
“เฮย” ดร.ดิเรกกับพล และเสี่ยหงวนอุทานขึ้นพรอม ๆ กัน
ลุงพูนกลาวกับคณะพรรค 4 สหายอยางนอบนอม
“ขอเชิญทานนั่งโตะเถอะครับ ไดเวลาแลว เรารับประทานไป และคุยกันไป
ดีกวา”
คณะพรรค 4 สหาย ถูกนําไปนั่งที่โตะขวาสุด ลุงพูนกับกุลธิดา และนายวีระศักดิ์
รวมโตะดวย ตอจากนัน้ พนักงานรับใชกน็ ําวิสกี้ และโซดามาเสริฟเปนอันดับแรก เสี่ยหงวนมองดู
วิสกี้ และสั่นศีรษะ
“ไมไดความลุง พวกฉันไมเคยกินเหลาเลว ๆ พันนี้หรอก สั่งตราขาวมาดีกวา
คาอาหารหมดนี่ฉันออกเอง ฉันยินดีเลี้ยงพวกลุงเพื่อสันถวไมตรี และเพือ่ แสดงใหเห็นวาคนมีเงิน
ไมไดรังเกียจเหยียดหยามคนจนเหมือนกันไปหมด”
ลุงพูนวา “ไมไดหรอกครับทาน ถึงอยางไรพวกผมก็ตองเปนฝายเลี้ยงพวกทาน
เมื่อทานจะดื่มตราขาวก็จะเปนอะไรไปละครับ เฮย – บอย เอาตราขาวมาสองขวดไปบอกแคชเชียร
เถอะวาคิดเงินพิเศษ”
เจาบอยหนุมรับคําสั่ง แลวเดินออกไปจากหอง ตอจากนัน้ คณะพรรค 4 สหาย
และพวกกระยาจกวณิพกทั้งหลายก็เริ่มลงมือดื่มเหลา และโอภาปราศรัยกันอยางครื้นเครง อาหาร
ถูกยกมาเสริ์ฟตามลําดับ เริ่มตนดวยหูปลาฉลามตุนมันปู และนกพิราบทอด, ปลาจะละเม็ดน้ําแดง,
เปดตุน ฯลฯ
คณะพรรค 4 สหายตางสนใจกับกุลธิดาแมสาวงามมาก ทุกคนเต็มไปดวยความ
เมตตาสงสารหลอน เจาคุณปจจนึก ฯ ถึงกับกลาวชมดวยน้าํ ใสใจจริง
“อยางนี้แหละเขาเรียกวาเพชรตกอยูในโคลนตม กุลธิดาทัง้ สวยทั้งสุภาพ
ออนหวาน ผูหญิงสาวที่สวยมักจะเยอหยิ่งจองหอง แตกลุ ธิดาคนนี้เต็มไปดวยความนารักนาเอ็นดู
คนเราจะยากดีมีจนอยางไรไมสําคัญ สําคัญแตจรรยามารยาทเทานั้น ถึงจะร่ํารวยสักเพียงใดถาขาด
ความสุภาพออนหวานแลวก็รังแตจะเปนที่รังเกียจแกคนอื่นเขา”
เสี่ยหงวนตักปลาจะละเม็ดใสชามแบงใหหลอน

- 26 -

“ทานใหอิ่มนะหนูนะ หนูจา นามาพบหนูเมื่อทุกสิ่งทุกอยางมันสายเสียแลว
เหมือนกับวาเห็นไมงามเมื่อขวานบิ่น ถาหากวาไดพบกับหนูเมื่อครั้งนายังโสดอยูละกอ ฮึ่ม..... อยา
พูดเลย”
เจาคุณปจจนึก ฯ ยกเทาเตะขาอาเสี่ยใตโตะเสียงดังโปก
“มากไปอายหงวน”
อาเสี่ยหัวเราะชอบใจ และหันมามองดูนิกรซึ่งไมยอมพูดคุยกับใครกมหนากมตา
กินเอา ๆ
“เฮย ๆ ๆ อยาบุกใหมากนักโวย รอพรรคพวกบางซี และพยายามพูดคุยเสียบาง”
นายจอมทะเลนยักคิว้ แลวพูดเสียงคับปาก
“คนเรามันตองรูจักแบงเวลาใหถูกตองโวย เวลานี้เปนเวลากินเราก็ตองกิน จะคุย
กันหาหอกอะไรละ กินเสียกอนถึงคอยคุย”
ดร.ดิเรกหัวเราะชอบใจ
“สุภาษิตของชาวภารตะบทหนึ่งกลาวไววา ..............”
“พอแลว” อาเสี่ยตวาดลั่น “สุภาษิตบา ๆ บอ ๆ ของแกวันหนึ่งไดฟงตั้งรอยหน
กินเถอะหมอ ขืนชักชาอายกรกินเรียบ เปดตุนหมอเบอเริม่ อายกรลอเสียคนเดียวเกือบหมดแลว
เพราะเรามัวแตคุยกัน”
เสียงหัวเราะดังขึ้นอยางครื้นเครง ตอจากนัน้ ก็รับประทานอาหารกันตอไป เมื่อลุง
พูนพูดถึงเรื่องสมาคมขอทาน เสี่ยหงวนก็รับรองวาทุกสิ่งทุกอยางเขาจะจัดทําในเร็ว ๆ นี้
“เรื่องนี้เปนหนาที่ของพวกเราเอง ลุงไมตองวิตกหรอก สถานที่ที่เราจะตั้งเปน
สมาคมขอทานนั้นฉันเตรียมไวแลว อยูถนนสาธรใกล ๆ กับสถานทูตอเมริกัน ตึกหลังนั้นใหญโต
กวางขวางมาก ฉันใหฝรั่งเชาอยูเดือนละ 5,000 บาท เพิง่ หมดสัญญาเชาเมื่อเร็ว ๆ นีเ้ อง ฉันจะยก
ใหเปนทีต่ ้งั สมาคมขอทาน ซึ่งเราจะทําพิธีเปดปายอยางมโหฬารในไมชานี้”
ชายชรายกมือไหวเสี่ยหงวน
“เปนพระคุณหาที่สุดมิไดเชียวครับ ถาหากวาสมาคมของเราจัดตั้งขึ้นไดโดย
เรียบรอย พวกผมทั้งหมดก็จะอยูดกี ินดีมีความสุขสบายขึ้น เพราะจะไดทําการขอทานอยางถูกหลัก
วิชา ไมใชขอทานกันอยางสงเดช เพื่อขอแบบเฮงซวยอยางทุกวันนี้ ผมรับรองวาสมาคมขอทานจะมี
สมาชิกไมต่ํากวาพันคน”
เสี่ยหงวนพยักหนารับทราบ
“เอายังไงกันก็เอา ฉันรับเปนนายกของสมาคมขอทานเอง สวนเจาคุณอา และ
เพื่อน ๆ ของฉันก็จะรับเปนกรรมการของสมาคม และถาหากวามีโอกาสงานฉลองรัฐธรรมนูญปนี้
พวกฉันอาจจะออกขอทานเขาก็ไดในฐานเปนผูนําของพวกลุง”
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“โอโฮ” ลุงพูนอุทานขึ้นดัง ๆ “ถาหากวาพวกคุณออกขอทานกับพวกผมดวยแลว
วันหนึ่งคงจะไดเงินไมนอยเชียวนะครับ เพราะพวกคุณคงจะมีญาติพนี่ อง และเพื่อนฝูงมากมาย เขา
ไปบานไหนก็คงไดไมนอยกวารอยบาท”
“อะ” กิมหงวนเอ็ดตะโร “ขอทานอยางฉันรอยบาทไมเอาหรอก อยางเลว ๆ ก็
ตองหมื่นบาท”
นิกรพูดเสริมขึน้ ทันที
“แลวก็กอนจะใหทานจะตองมีการเลี้ยงดูพวกเราเสียกอนดวย”
คณะพรรค 4 สหายตางหัวเราะขึ้นพรอม ๆ กัน การกินเลี้ยงเปนไปอยาง
สนุกสนาน และเปนกันเองจริง ๆ ในราว 20.30 น. การรับประทานอาหารแบบโตะจีนก็เสร็จ
เรียบรอย หลังจากไดมกี ารดืม่ อวยพรตามธรรมเนียมแลว อาเสี่ยกิมหงวนก็แสดงสุนทรพจนอันยืด
ยาวกลาวแสดงความยินดีทพี่ วกขอทานยกยองใหเกียรติเขา และเขากับเพื่อนเกลอทุกคนจะพยายาม
วิ่งเตนจัดสรางสมาคมขอทานใหเสร็จเรียบรอยในเร็ววันนี้

มันเปนขาวสังคม ที่ทําใหชาวสังคมทั้งหลายรูสึกขบขัน และแปลกใจไป
ตามกัน หนังสือพิมพรายวันหลายฉบับตางลงขาวเกี่ยวกับสมาคมขอทานนี้ ซึ่งอาเสี่ย
กิมหงวนมหาเศรษฐีหนุม เปนตัวตั้งตัวตีจัดตั้งสมาคมที่กลาวนี้ขึ้น
บรรดาขอทานทั้งกระยาจก และวณิพกทั้งหลายตางปติยินดีไปตามกัน ทีต่ นจะได
สมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมขอทานในความอุปการะของอาเสี่ยกิมหงวน
ตอไปนี้เปนขอความซึ่งลงโฆษณาในหนังสือพิมพรายวันที่มีชื่อเสียงฉบับหนึ่ง

พี่นองขอทานโปรดทราบ
ดวยบัดนี้ สมาคมขอทานไดจัดสรางขึ้นเรียบรอยแลว ณ บาน
“ไทยอัตคัด” ถนนสาธรใต กําหนดทําพิธีเปดปายสมาคมในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม
ศกนี้ เวลา 17.00 น.ตรง ขาพเจาขอเชิญชวนพี่นอ งขอทานทั่วประเทศไทย ทั้ง
กระยาจก และวณิพกทั้งหลายจงไปชุมนุมกันใหพรอมเพรียง และหลังจากทําพิธีเปดปาย
สมาคมแลว เจาหนาที่ก็จะไดตอนรับทานเขาเปนสมาชิก ดังมีอัตราคาธรรมเนียม
ดังตอไปนี้
1. สมาชิกตลอดชีพ หรือสมาชิกกิตติมศักดิ์ เสียคาบํารุงรวดเดียว
10,000 บาท ทางสมาคมจะจายเข็มเครื่องหมายทองคําใหหนึ่งอัน
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2. วิสามัญสมาชิก เสียคาธรรมเนียม หรือคาบํารุงสมาคมเปนรายป ปละ
150 บาท ทางสมาคมจะจายเข็มโลหะเงินให
3. สามัญสมาชิก เสียคาบํารุงเดือนละ 10 บาท ทางสมาคมจะจายเข็ม
โลหะสังกะสีใหหนึ่งอัน
นอกจากนี้ สมาคมขอทานยังจะเปดแผนกประกันชีวิต, ประกันภัย
รถยนตสําหรับพวกขอทานทั้งหลาย และเปดแผนกฌาปนกิจศพดวย ทางสมาคมจะ
ชวยเหลือสมาชิกใหเปนขอทานอยางดีเยี่ยม นอกจากนี้ ในยามปวยไขทางสมาคมก็จะให
ความชวยเหลือในการรักษาพยาบาลเปนอยางดี ขาพเจาหวังอยางยิ่งวา พี่นองขอทาน
ทั้งหลายคงจะไปรวมชุมนุมกันตามกําหนดวันเวลาที่เรียนใหทราบนี้
อนึ่ง สําหรับทานที่เปนวณิพกนั้นขอไดโปรดนําเครื่องดนตรีของทานติด
มือไปดวย
ประกาศมา ณ วันที่ 22 ตุลาคม พุทธศักราช 2496
ลงนาม นายพูน นิรทรัพย
หัวหนานิคมขอทาน
ถนนดินแดง พระนคร
ในที่สุด ก็ถึงวันเปดสมาคมขอทานแหงประเทศไทย
คณะพรรค 4 สหายของเราพรอมดวยทานผูใหญ และเมีย ๆ ของ 4 สหายไดออก
จากบาน “พัชราภรณ” มาทีส่ มาคมตั้งแตตอนสายวันนี้ สงคนใชหลายคนมาชวยกันทําความ
สะอาดตกแตงสถานที่ คณะพรรค 4 สหายของเราไดใหความชวยเหลือชาวขอทานทั้งหลายก็เพื่อ
หวังบุญกุศลนัน่ เอง
ตัวตึกของสมาคมอยูริมถนนหลวง ถึงแมตกึ หลังนี้มีอายุประมาณ 30 ปแลวแตก็
ทาสีใหมเอี่ยม เปนตึกทีใ่ หญโตหรูหรามาก ปลูกอยูในเนือ้ ที่ดินประมาณ 2 ไรเศษ
คณะพรรค 4 สหายกับทานผูใหญ และพวกเมีย ๆ ของเขา ตองเหน็ดเหนื่อยไป
ตามกันในการตกแตงสถานที่ และงานอื่น ๆ ในราว 14.00 น. ทุกคนก็พากันกลับบาน
“พัชราภรณ” เพื่อเปลี่ยนเครื่องแตงตัวเตรียมมาเปดงานในเย็นวันนี้
คณะพรรค 4 สหายไดกลับมาที่สมาคมขอทานแหงประเทศไทยในเวลา
16.00 น.เศษ 4 สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ และเจาคุณประสิทธิ์ ฯ ตางแตงกายสากลอยางหรูหรา
สวนคุณหญิงวาด และแมงามทั้งสี่คนก็แตงกายงดงามสมสมัย สมศักดิส์ ุภาพสตรีผูมีเกียรติ
- 29 -

หลังจาก 16.30 น. บรรดาแขกผูมีเกียรติก็ทยอย ๆ กันมายังสมาคมขอทานแหง
ประเทศไทย รถยนตเกงแบบงาม ๆ หลายสิบคันจอดอยูเ รียงรายนอกถนนใหญ และบางคันก็เขามา
จอดในบาน พวกแขกเหลานีถ้ ูกเชิญเขาไปนั่งในเต็นทถึงสามหลังปลูกอยูใกล ๆ กัน ทุกคนที่ไดรับ
เชิญมาในงานนี้ลวนแตเปนขาราชการชั้นผูใหญ พอคาคนสําคัญ และคหบดีผูมีชื่อเสียง แตสวนมาก
มักจะเปนพอคา เพราะคณะพรรค 4 สหายของเราเปนพอคานั่นเอง
ทานผูใหญที่จะเปนผูเปดผาคลุมสมาคมขอทานแหงประเทศไทยคือคุณทาวใหญ
พี่สาวรวมสายโลหิตของคุณหญิงวาดนั่นเอง ซึ่งทานผูอานคงรูจักสุภาพสตรีบรรดาศักดิ์ผูนี้เปน
อยางดีแลว
บรรยากาศภายในบริเวณสมาคมขอทานแหงประเทศไทยสดชื่นตื่นตายิ่งนัก
บรรดากระยาจก และวณิพกทั้งหลายลวนแตแตงกายภาคภูมิอยางไมนา จะเปนไปได ผูชายแตงแบบ
สากล สวนผูหญิงก็ซอนรางอยูในเสื้อกระโปรงอันวิจิตรสะดุดตา

กอนเวลา 17.00 น. เล็กนอย
4 สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ ไดมาปรากฏตัวขึ้นที่เชิงบันไดหนาตัวตึก ทุกคนมอง
ไปทางประตูใหญนอกถนน และยกนาฬิกาขอมือขึ้นดูเวลาบอย ๆ ทางวังสามเสนโทรศัพทมาบอก
วาคุณทาวใหญไดออกจากวังแลวเมื่อเวลา 16.30 น. ซึ่งอยางไรเสียอีกสักครูก็คงจะมาถึงที่นี่
4 สหายจึงออกมาคอยตอนรับคุณทาวใหญ
ชางภาพหนังสือพิมพสามสี่คน ถือกลองถายรูปชั้นดีเดินเขามาหาคณะพรรค 4
สหาย แลวสุภาพบุรุษรางบอบบางคนหนึ่งก็กลาวถามอาเสี่ยกิมหงวนเบา ๆ
“อาเสี่ยครับ พวกขอทานของสมาคมนี้อยูที่ไหนละครับ ไมเห็นแมแตคนเดียว
หรืออยูหลังตึก ผมอยากจะถายรูปไวไปลงหนังสือพิมพของเรา”
เสี่ยหงวนมองดูชางภาพ แลวหัวเราะอยางขบขัน
“ปูโธ – ก็โนนยังไงละครับคุณ เต็นทสองหลังรอบสนามนั่นแหละครับ ผูนั่งอยู
ในเต็นทลว นแตกระยาจกวณิพกทั้งสิ้น”
ชางภาพหนังสือพิมพทั้งสี่คนตางมองตามสายตาอาเสี่ยแลวสะดุงเฮือกไปตามกัน
นายอะไรคนหนึ่งรองขึ้นดัง ๆ
“แขกในสองเต็นทนั่นนะหรือครับพวกขอทาน”
นิกรจุยปาก
“อยาเอ็ดไปคุณ นั่นแหละครับขอทานทั้งนั้น”
“ตายหา .........” ชางภาพรางสูงใหญคนหนึ่งอุทานขึ้นดัง ๆ “ผมนึกวาแขกที่
ไดรับเชิญมาเปดงานเสียอีก ขอทานทําไมถึงแตงสากล และสวมเสื้อกระโปรงสวย ๆ อยางนั้น
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ละครับ”
พลยิ้มใหชางภาพหนังสือพิมพแลวกลาววา
“วันนี้เปนวันงานสําคัญของพวกเขา เขาก็ตองแตงตัวหรูหราหนอยซิครับ”
ชางภาพผูนั้นกมลงมองดูตัวเอง และหันมายิ้มกับเพื่อน ๆ ของเขา
“ไมไหวโวย เจอเอาขอทานบรรดาศักดิ์เขาใหแลว เขาแตงตัวดีกวาพวกเรา
เสียอีก”
ครั้นแลว พวกชางภาพก็พากันเดินรวมกลุมตรงไปยังเตนททั้งสองหลัง เพื่อจะ
ถายภาพพวกขอทาน เอาไปลงหนังสือพิมพ
เข็มนาฬิกาที่ขอมือดร.ดิเรกบอกเวลา 17.00 น.ตรง หลังจากนั้นเพียงครูเดียว
“บูอิค” เกงสีน้ําเงินแกก็เลีย้ วเขามาในสมาคมขอทานแหงประเทศไทย อยางแชมชาเจาแหวทํา
หนาที่เปนคนขับ แตงกายสากลอยางภาคภูมิ สวนสุภาพสตรีผูสูงอายุ ซึ่งนั่งอยูตอนหลังรถตาม
ลําพังนั้นรูปรางอวนจ้ําม่ําสมบูรณมาก ใบหนาสงาผาเผยบอกความเปนผูด ีมีสกุลสูง สุภาพสตรี
บรรดาศักดิ์ผนู ี้คือคุณทาวใหญผูเปนปาของพล, นิกร และนันทานัน่ เอง
“บูอิค” เกงคลานมาหยุดหางจากตัวตึกเล็กนอย เสียงจอกแจกจอแจดังขึ้นทั่ว
บริเวณบาน เจาแหวรีบลงมาเปดประตูตอนหลังรถใหคุณทาวใหญ ทันใดนั้นเอง คุณทาวใหญก็เดิน
นวยนาดลงมาจากรถเกง 4 สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ ปราดเขามาตอนรับคุณทาวใหญอยาง
พินอบพิเทา คุณทาวใหญยกมือรับไหวเจาคุณปจจนึก ฯ และ 4 สหาย
“ดิฉันมาตรงเวลาทีเดียว” คุณทาวใหญพดู ยิ้ม ๆ
“ครับ คุณพี่ทําอะไรตรงตามเวลาเสมอ” เจาคุณปจจนึก ฯ พูดกับคุณทาวใหญ
“เชิญคุณพี่เปดปายผาคลุมสมาคมเถอะครับ”
คุณทาวใหญไมพูดอะไรอีก เดินตามเจาคุณปจจนึก ฯ ออกมาขางสนามหางจาก
เต็นทแขกผูมีเกียรติไมกี่มากนอย ทันใดนัน้ เอง เสียงแจว ๆ ของโฆษกสาว คือประไพที่เปนผูพูด
กระจายเสียงไดดังกองกังวานไปทั่วบริเวณสมาคมขอทานแหงประเทศไทย
“ทานผูมีเกียรติ และไรเกียรติทั้งหลาย บัดนี้คุณทาวใหญ การุณวงศ สุภาพสตรี
บรรดาศักดิ์ไดมาถึงสมาคมขอทานแหงประเทศไทยแลว และจะไดเริ่มเปดปายสมาคม ณ บัดนี้
แลว"
เสียงจอกจอแจเงียบกริบ บรรดาแขกผูมีเกียรติ และไรเกียรติทั้งหลายตางลุกขึ้นยืน
สํารวมกิริยามารยาทใหสงบเสงี่ยม ดนตรีคณะ “ภิกขาจารดุริยางค” ยืนรวมกลุมกันอยูทางซายมือ
เตรียมบรรเลงเพลงมหาฤกษมหาชัย ซึ่งเครือ่ งบรรเลงมีแคน, ขลุย, ซออู, ปบตักน้ํา, ฉาบ, ฉิ่ง และ
กรับ นักดนตรีทุกคนแตงกายสากลเรียบรอย
ความเงียบปกคลุมไปทั่วบริเวณสมาคม เจาคุณปจจนึก ฯ พินาศสงกระดาษมวน
เล็ก ๆ ใหอาเสีย่ กิมหงวนแลวกระซิบกระซาบบอกอาเสี่ย
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“ไปยืนหนาไมโครโฟนนั่น และอานขอความในกระดาษแผนนี”้
เสี่ยหงวนยิ้มแหง ๆ เปนครั้งแรกในชีวิตของเขาที่เขาไดมคี วามสําคัญในการเปด
งานเชนนี้ อาเสี่ยรูสึกประหมาไมใชนอย เขาเดินมายืนหนาไมโครโฟน ซึ่งคุณทาวใหญยืนอยูตรง
ขามกับเสี่ยหงวน แลวอาเสี่ยก็คลี่กระดาษออกอานขอความในนั้นดัง ๆ
“หนังสือสัญญาฉบับนี้ไดทาํ ขึ้นระหวาง พระยาปจจนึกพินาศ ฯ ซึ่งตอไปใน
สัญญานี้จะเรียกวาผูรับจํานองฝายหนึ่ง กับนางแฉลม ผิวเผือก ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวาผู
จํานองฝายหนึง่ ...............” แลวกิมหงวนก็สะดุงเฮือก ทําคอยน หันมามองดูเจาคุณปจจนึก ฯ
“อะไรกันครับนี่ คุณอาเอาอะไรมาใหผมอาน”
ทานเจาคุณปจจนึก ฯ ทําทาเหมือนกับจะเปนลมลมลง ณ ที่นั้น นึกโกรธตัวเองที่
สะเพราเผอเรอหยิบเอกสารผิดไปทําใหขายหนาคนอื่นเขา บรรดาแขกผูมีเกียรติตางพากันหัวเราะ
คิกคัก ทานเจาคุณเดินเขามาหาเสี่ยหงวน ลวงกระเปาเสื้อหยิบกระดาษอีกแผนหนึ่งออกมาสงให
อาเสี่ย
“แผนนี้โวย อาขอโทษที” ทานพูดเกือบเปนเสียงกระซิบ
เสี่ยหงวนเอ็ดตะโรลั่น
“ยังงี้ผมก็อายเขาแยนะ ซีครับ อะไร แกจนปานนี้แลวยังจะเผอเรออีก”
คุณทาวใหญจยุ ปากดุกิมหงวนแลวพูดเบา ๆ
“เอะอะไปนาพอหงวน”
อาเสี่ยยิ้มแหง ๆ แลวพูดไมโครโฟน
“ทานทั้งหลาย ขาพเจาตองขอประทานโทษในความเผอเรอที่ขาพเจาอานหนังสือ
สัญญาจํานองที่ดินใหทานฟงเมื่อกี้น”ี้
เสียงหัวเราะดังไปทั่วบริเวณสมาคมขอทานแหงประเทศไทย อาเสี่ยกิมหงวนทํา
หนากะเรี่ยกะราดชอบกล เขาสงกระดาษสัญญาจํานองที่ดินใหเจาคุณปจจนึก ฯ แลวคลี่กระดาษอีก
แผนหนึ่งออก ตอจากนัน้ กิมหงวนก็อานขอความในนั้นดวยเสียงกังวาน
“กราบเรียนคุณทาวใหญ การุณวงศ

สมาคมขอทานแหงประเทศไทย ซึ่งมีเกลากระผมเปนนายกของสมาคม
และมีพระยาปจจนึกพินาศ, นายพล พัชราภรณ, นายนิกร การุณวงศ, นายดิเรก ณรงค
ฤทธิ์ เปนกรรมการ ไดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคที่จะใหความชวยเหลือแกบรรดา
กระยาจกวณิพกทั้งหลาย ใหมีมาตรฐานในการครองชีพดีขึ้น เพื่อจะไดอยูดีกินดี มี
ระเบียบแบบแผน และมีวัฒนธรรมอันดีงามสมกับที่เปนขอทานแหงชาติ ณ บัดนี้ ได
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ศุภฤกษอันดีงามแลว เกลากระผมขอเชิญทานไดโปรดเปดผาคลุมปายสมาคม เพื่อเปน
เกียรติแกสมาคมของเราสืบไป ควรมิควรแลวแตจะโปรด เกลากระผมนายกิมหงวน
ไทยแท นายกสมาคมขอทานแหงประเทศไทย”
ทันใดนั้นเอง ดนตรีของคณะ “ภิกขาจารดุริยางค” ก็เริม่ บรรเลงเพลงมหาฤกษ
มหาชัย เสี่ยหงวนนัยนตาเหลือก หันไปทําตาเขียวกับพวกนักดนตรีแลวรองตะโกนสุดเสียง
“เดี๋ยว – เดี๋ยวกอนโวย ใหทา นกลาวตอบเสียกอนซี พอทานดึงริบบิ้นเปดผาคลุม
ถึงคอยบรรเลงเพลง แลวกันโวย ซักซอมกันไวเรียบรอยแลวไมยักจํา ยังงี้ก็ขายหนาเขาแยนะ ซี”
พวกนักดนตรีทําหนากะเรี่ยกะราดไปตามกัน บรรดาแขกที่ไดรับเชิญมาในงาน
ตางหัวเราะกันอยางไมตองอัน้ เสี่ยหงวนโกรธพวกดนตรีจนหนาเขียว แตแลวเขาก็ฝน แสดงสีหนา
ใหชุมชื่น ยิ้มใหคุณทาวใหญ แลวกมศีรษะโคงคํานับทานอยางงดงาม
คุณทาวใหญสาํ รวมกิริยาใหเครงขรึม และสงางามสมกับเปนสุภาพสตรี
บรรดาศักดิ์ ทานคลี่มวนกระดาษที่ถืออยูใ นมือออก เขยิบตัวมายืนหนาไมโครโฟน แลวทานก็อาน
ขอความในกระดาษแผนนัน้

“ทานนายกสมาคมขอทานแหงประเทศไทย และทานกรรมการทั้งหลาย
ตลอดจนทานผูมีเกียรติที่มาชุมนุมพรอมกันในวันนี้ ขาพเจารูสึกเปนเกียรติอันใหญยิ่งที่
ขาพเจาไดรับเชิญมาเปดสมาคมขอทานแหงประเทศไทย ความจริงจํานวนขอทานใน
ประเทศไทยเรานี้คงมีไมต่ํากวา 20,000 คน บรรดาขอทานเหลานี้ลวนแตเปนผูที่มี
เคราะหกรรม ไดรับความลําบากยากแคน ทนทุกขเวทนาแสนสาหัสเนื่องจากทุพพลภาพ
หรือแกชรา หรือไมมีวิชาความรูที่จะประกอบอาชีพการงานอยางหนึ่งอยางใด ขาดผู
อุปการะใหความชวยเหลือ ขาพเจาเห็นวา บรรดากระยาจก และวณิพกทั้งหลายนั้นเปน
บุคคลที่ควรจะไดรับความเมตตาปรานีจากเพื่อนมนุษยรวมโลกรวมชาติ ขาพเจามีความ
ยินดีมากที่ทานนายกของสมาคมเปนผูวิ่งเตนจัดตั้งสมาคมนี้จนสําเร็จเรียบรอย ขาพเจา
ขออวยพรใหสมาคมขอทานแหงประเทศไทย จงมีความเจริญกาวหนา และขอใหพี่นอง
ขอทานทั้งหลายจงมีความสุขสวัสดี ไดรับความเมตตาปรานีจากเพื่อนมนุษยโดยทั่วหนา
เทอญ”
คุณทาวใหญหนั มายิ้มใหเจาคุณปจจนึก ฯ เมื่อทานอานสุนทรพจนของทานจบลง
นิกรเดินเขามาสงกรรไกรใหทานปาของเขาอยางนอบนอม
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“เชิญคุณปาตัดริบบิ้นดวยตะไกรเลมนีแ้ หละครับ”
คุณทาวใหญเงยหนาขึน้ มองดูลูกโปงขนาดใหญประมาณ 20 ลูก ซึ่งลอยอยูเหนือ
ผาแพรสีชมพูคลุมกระดานปายอยู มีสายริบบิ้นหอยลงมาผูกกับเสาโตะ คุณทาวใหญยกกรรไกรขึน้
ตัดริบบิ้นออก พอริบบิ้นขาดลูกโปงทั้งพวงก็ดึงผาแพรสีชมพูลอยขึ้นสูทองฟาทันที
พวกนักดนตรีตางหัวเราะตอกระซิก มองดูลูกโปงดวยความพอใจ อาเสีย่ กิมหงวน
ยกมือเกาศีรษะแสดงทาทางกิริยาโกรธเคืองอยางยิ่ง แลวเขาก็รองตะโกนสุดเสียง
“เฮย – บรรเลงเสียทีซีโวย”
พวกนักดนตรีคณะ “ภิกขาจารดุริยางค” ตางสะดุงเฮือกไปตามกัน ครั้นแลวก็รีบ
บรรเลงเพลงมหาฤกษมหาชัยอยางกะพรองกะแพรง เพราะมีเวลาซอมกันเพียงสองสามวันเทานั้น
บรรดาแขกผูมีเกียรติทั้งหลายตางยืนนิ่งเฉยจนกระทั่งจบเพลงมหาฤกษมหาชัย
ทันใดนั้นเอง รถตรวจการณคันใหญของตํารวจสันติบาลคันหนึ่งก็แลนเขามาใน
สมาคมขอทานแหงประเทศไทยอยางรวดเร็ว ภายในรถคันนี้มีตํารวจสันติบาลในเครือ่ งแบบ
ประมาณ 10 คนพรอมดวยปนกลมือ และปนพก นายตํารวจผูควบคุมมียศเปนนายพันตํารวจโท
ตําแหนงหัวหนากองสมาคม และสโมสร
รถตรวจการณแลนมาจอดขางตัวตึกใหญ พ.ต.ท.นพ นรกุล นําเจาพนักงานลงจาก
รถอยางฉับพลัน นายตํารวจคนนี้เปนเพื่อนรักเพื่อนเกลอของ 4 สหายเรานั่นเอง
คณะพรรค 4 สหายแลเห็นพ.ต.ท.นพ ตางก็รองเอะอะทักทายกัน และพากันเดิน
เขามาหา เสี่ยหงวนยกมือตบบาอัศวินแหวนเพชรคอนขางแรง
“กันดีใจมากที่แกอุตสาหมาในงานเปดสมาคมของเรา อยาโกรธเคืองกันเลยนะที่
กันไมไดสงบัตรไปใหแก กันลืมไปจริง ๆ พอเห็นหนาแกถึงไดนึกออกเดีย๋ วนี”้
นิกรยกมือจับคางเพื่อนเกาของเขา
“ไงวะนพ ไดขาวาหมูนแี้ กไมใครจะลงรอยกับคุณอรสาไมใชหรือ ขึ้นไปบนตึกซี
เมีย ๆ ของพวกเราอยูในหองโถง”
นายตํารวจหนุม ยิ้มเล็กนอย พอแลเห็นเจาคุณปจจนึก ฯ เขาก็ยกมือไหวทานอยาง
นอบนอม
“สวัสดีครับคุณอา”
ทานเจาคุณยกมือรับไหว
“สวัสดีหลานชาย ทําไมถึงมาลาไปละ หรือราชการยุง”
พ.ต.ท.นพหัวเราะเบา ๆ
“ผมไมไดมาในงานเปดงานของสมาคมนี้หรอกครับ แตผมมาจับนายกของ
สมาคม และกรรมการทุกคนตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา”
4 สหาย และเจาคุณปจจนึก ฯ สะดุงเฮือกพรอม ๆ กัน
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“เฮ” นายแพทยหนุมอุทานขึ้น “อยาลอเลนนะโวยนพ ถูกจับไปขังละก็ซวย
ตายหาเลย”
พ.ต.ท.นพ ยิ้มใหเพื่อนเกลอของเขา
“ไมไดลอเลนเวย กันมาจับพวกแกจริง ๆ เจานายสั่งมาวาสมาคมนี้เปนสมาคม
เถื่อนที่ผิดกฎหมาย คือไมไดรับอนุญาตจากทางการตามระเบียบ ซึ่งทางสันติบาลไดเฝาดูการ
เคลื่อนไหวของสมาคมนี้มาแตตนแลว”
พล พัชราภรณหนาซีดเผือด เขากลาวถามกิมหงวนทันที
“นี่แกไมไดรบั อนุญาตตั้งสมาคมหรือหรืออายเสี่ย”
กิมหงวนหนาจอย
“หา – ตั้งสมาคมตองขออนุญาตดวยหรือ ตายละวา” แลวเขาก็หันมาทางพ.ต.ท.
นพ “เรื่องนี้มกี ารติดคุกกันบางไหมวะนพ”
อัศวินแหวนเพชรหัวเราะชอบใจ
“กันตอบแกไมไดตองแลวแตศาลจะวินิจฉัยความผิดของพวกแก กันเสียใจจริง ๆ
ที่กันตองทํางานตามหนาที”่
นิกรขบกรามกรอด
“นี่แหละเขาวาเพื่อนน้ํามิตรคิดทรยศ ใจคอแกจะจับกระทั่งเพื่อนเชียวหรือ”
นายตํารวจหนุม ยกมือตบศีรษะนิกรในฐานเพื่อน
“ผูที่ทําผิดกฎหมาย ไมวาใครกันก็ตองจับกุมตามหนาทีไ่ ปคุยกันที่สนั ติบาลเถอะ
วะ สี่คนแกกับคุณอาเปนกรรมการของสมาคมนี้ เจานายใชใหมาจับ กันก็ตองมา ไปเถอะ อยาร่ําไร
เลย อยางมากก็ติดคุกคนละยี่สิบสามสิบปเทานั้น”
ดร.ดิเรกกลืนน้ําลายเอื๊อก
“อยาขูใหเสียขวัญหนอยเลยนา กันยิ่งใจไมดีอยู”
คณะพรรค 4 สหายเจรจากับพ.ต.ท.นพสักครูก็พานายตํารวจหนุมขึ้นไปบนตึก
เพื่อพบกับเจาคุณประสิทธิ์ ฯ คุณหญิงวาด และเมีย ๆ ของเขา คุณทาวใหญถือโอกาสหลบหนีขึ้น
รถยนต และกวักมือเรียกเจาแหวไปหาทาน บอกเจาแหวรีบพาทานไปสงวังสามเสนโดยดวน
บรรดาแขกผูมีเกียรติ และพวกขอทานทั้งหลายตางรีบหนีเอาตัวรอด เพราะกลัววาตนจะพลอยเขา
ปงไปดวย

ในชั่วโมงนั้นเอง 4 สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ ก็ถกู นําตัวไปยังกอง
สันติบาลในขอหาตั้งสมาคมเถื่อน

จบบริบูรณ
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