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พันธุด ุ
ป.อินทรปาลิต

ผลสะทอนของสงคราม
ทําใหศีลธรรมและวัฒนะธรรมอันดีงามของชาวโลกเสือ่ มทรามลงอยางนาอนาถ
มนุษยบูชาเงินเปนพระเจา มนุษยด้ินรนทุกวิถที างเพือ่ ใหไดเงินมา ซึ่งเมือ่ ครัง้ กอน
การไดเงินมาอยางไรเกียรติไมมใี ครปรารถนา ครั้งบัดนี้ ปจจุบนั นี้ ขอใหไดเงินมาเปนใชได
เพราะสังคมไมไดคาํ นึงถึงเกียรติ สังคมอาแขนรับแตคนมีเงิน เมื่อมีเงินก็มคี นเคารพนับหนาถือตา
อดีตของคนคนนั้น จะเปนอายกุย สาระเลว นักตมหรือโจรก็ไมมีใครรังเกียจเขา
สถิติของคดีอาญาเพิม่ ขึน้ พลเมืองดีกลายเปนพลเมืองเสียและพลเมืองที่เสียอยูแลวก็เลวลงไปอีก
ศีลธรรมและวัฒนธรรมเสื่อมทรามลงไปทุกวัน ปลน จี้ ฉุดคราหอนาจาร, เบง, คืออํานาจเปนธรรม,
ประทุษรายตอรางกาย เปนขาวประจําวันในหนาหนังสือพิมพ
สวัสดิภาพของประชาชนคนเดินถนนแทบจะไมมีเสียเลย ตามโรงมหศพสถานที่หยอนใจทั้งหลาย
เต็มไปดวยพวกกุย พวกอาชญากรที่มีเงิน
รัฐบาลมิไดนิ่งนอนใจในเรื่องนี้ ไดพยายามทุกประการที่จะฟนฟูศีลธรรมและวัฒนธรรมใหดํารงอยู
ยกฐานะสภาวัฒนธรรมขึ้นเปนกระทรวง เมื่องานสําคัญเกีย่ วกับจิตใจประชาชนทางดานนี้
นอกจากนี้ยังมีองคการฟน ฟูศลี ธรรมและวัฒนธรรมของชาติไทยอีกแผนกหนึง่ มีอกั ษรยอวา “อ.ฟ.ศ.ว.ช.ท.”
ซึ่งเปนตัวอักษรยอทีค่ อ นขางยาวสักหนอย
ทางการไดเชิญขาราชการชั้นผูใหญ
พอคาคหบดีท้ังหลายทีเ่ ปนบุคคลสําคัญเขารับตําแหนงเปนกรรมการขององคการนี้ กรรมการทั้งหมดมี ๕๐
ทาน และเปนคนไทยทีพ่ ดู ภาษาไทยไดชดั เจนลวน ๆ นโยบายขององคการนีม้ หี นาทีอ่ บรมจิตใจ
ประชาชนพลเมืองใหมีศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม นอกจากนี้
ยังมีหนาที่คนควาหาเหตุผลแหงความเสือ่ มทรามในดานศีลธรรมและวัฒนธรรมดวย
องคการนีเ้ ปนองคการอิสสระ ไมไดขน้ึ กับกระทรวงวัฒนธรรม
เจาคุณปจจนึก ฯ เจาคุณประสิทธิ์ ฯ คุณหญิงวาด, พล พัชราภรณ นิกร การุณวงศ กิมหงวน
ไทยแทและดร. ดิเรก ณรงคฤทธิ์ ตางมีโชคดีไดรบั เชิญเปนกรรมการของ “อ.ฟ.ศ.ว.ช.ท.”
ทั้งนี้ก็เพราะทางการเห็นวา คณะพรรค ๔ สหายทีก่ ลาวนามมานี้
จะสามารถทําคุณประโยชนใหแกประเทศชาติเปนอยางดี

การประชุมครัง้ แรกขององคการนี้ เริ่มตนในวันที่ ๑๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๕ ที่หอประชุมของ
“อ.ฟ.ศ.ว.ช.ท.” อันเปนหอประชุมทีส่ รางใหม ใหญโตหรูหราทีส่ ดุ
ที่ประชุมมีการลงคะแนนเสียงเลือกประธานขององคการและตําแหนงอืน่ ๆ ปรากฏวา พล.โท
พระยาปจจนึกพินาศไดรบั ตําแหนงเปนประธาน พระยามหาศาลสมบัตเิ ปนรองประธาน นายพล
พัชราภรณเปนเลขานุการ ดร. ดิเรก ณรงฤทธิ์ เปนผูเชีย่ วชาญการแพทยและจิตตวิทยา ม.จ. ปรียากร
เปนผูเชี่ยวชาญทางระเบียบประเพณี จมื่นนริศนเรศรเปนอนุศาสนาจารย และผูเชี่ยวชาญแผนกวัฒนธรรม
นอกนั้นคงรับตําแหนงเปนกรรมการของ “อ.ฟ.ศ.ว.ช.ท.”
ทานประธาน ฯ คือเจาคุณปจจนึก ฯ สั่งเลขานุการของทานคือ พล พัชราภรณ
ใหออกจดหมายเชิญกรรมการทั้งหมดไปประชุมเปนครั้งที่สอง ในวันที่ ๒๐ เมษายน
ที่หอประชุมขององคการ เวลา ๑๕.๐๐ น. ตรง จดหมายเชิญกรรมการไดถูกสงไปยังกรรมการทุก ๆ
ทานตามคําสั่งของเจาคุณปจจนึก ฯ
ดังนัน้ ในตอนบายของวันประชุม บรรดาทานกรรมการผูม เี กียรติกย็ อ ย ๆ กันมาประชุมพรอมหนา
โดยไมมีใครขาดหายไปเลยแมแตคนเดียว ทุกคนตางเต็มใจทีจ่ ะรับใชประเทศชาติ
ฟนฟูแกไขในดานศีลธรรมและวัฒนธรรมของชาติไทยใหดีขึ้น
กอนเวลา ๑๕.๐๐ น. เล็กนอย ภายในหอประชุมอันใหญโตระโหฐาน
พวกกรรมการกําลังสนทนาปราศัยกัน ตละคนลวนแตทานผูดีมีเงินทั้งนั้น
ขาราชการหญาย....พอคาหญาย....คหบดีหญาย....แตงกายเปนระเบียบเรียบรอย
กรรมการผูช ายแตงสากล กรรมการผูหญิงแตงตามแบบสุภาพสตรี
พอไดเวลาประชุม เจาคุณปจจนึก ฯ ก็เดินไปนั่งประจําที่ประธาน ฯ
แลวหยิบคอนไมทบุ โตะเหมือนตีกลองเพนคือ เริ่มจากชาไปหาเร็ว
“ปอก... ปอก... ปอก ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ”
กรรมการทุกทานตางลุกขึน้ ยืนทําความเคารพทานประธานแลวนัง่ ลงอยางสงบเสงีย่ ม
บรรยากาศในหองประชุมสดชืน่ คณะกรรมการนัง่ เรียงรายเปนระเบียบเรียบรอย เจาคุณประสิทธิ์ ฯ
คุณหญิงวาด และ ๔ สหายนั่งอยูรวมกันตอนแถวหนาหางจากโตะประธานองคการเพียงเล็กนอย
เจาคุณปจจนึก ฯ กลาวขึ้นดวยเสียงกังวาฬและดัดเสียงขึ้นนาสิกเล็กนอย
“เราจะไดเริม่ เปดการประชุมครัง้ ทีส่ อง ณ บัดนี้”
ทันใดนัน้ เอง สุภาพบุรุษรางใหญคนหนึ่งก็พรวดพราดลุกขึ้นมา
พูดกรอกไมโครโฟนเสียงลั่นหองประชุม
“ขาพเจาอภิปรายไวเมือ่ ตอนเชายังคางอยู
ขอใหรัฐบาลสังวรณในเรือ่ งชีวติ และความปลอดภัยของประชาชนคนเดินถนนบาง

จํานวนรถยนตรในกรุงเทพ ฯ ขณะนี้สองหมื่นเศษแลว ควรยุติการจดทะเบียนไดเสียที
และรัฐบาลจะตองดําเนินการปราบปรามผูท ใ่ี ชถนนเปนทีป่ ระลองความเร็วใหกวดขัน”
เจาคุณปจจนึก ฯ ทําทีปวดกะบานยกคอนขึน้ เคาะโตะใหกรรมการผูน ส้ี งบปากเสียง
บรรดาคณะกรรมการทัง้ หลายตางหัวเราะคิกคักไปตามกัน
“คุณยีส่ นุ ทีร่ กั ” เจาคุณปจจนึก ฯ พูดกับชายรางใหญซึ่งเปนผูแทนราษฎรชั้นดาวคนหนึ่ง
“ประทานโทษ ที่นี่ไมใชสภาผูแทนราษฏรครับ เรา-องคการฟนฟูศีลธรรมและวัฒนธรรมของชาติไทย”
นายยีส่ นุ สดุง เล็กนอย แลวยิ้มแหง ๆ ลุกขึ้นกมศีรษะคํานับประธานองคการ
“ประทานโทษใตเทา ผมเผลอไปครับ แฮะ แฮะ
หมูน้ีผมทํางานใหชาติมากเกินไปก็เลยกะปา กะเปอไมทนั นึกวาทีน่ ค่ี อื “อ.ฟ.ศ.ว.ช.ท.”
แลวเขาก็นง่ั ลงตามเดิมทามกลางเสียงหัวเราะคิกคักของใครตอใคร
ทานประธานเจาคุณปจจนึก ฯ กมลงมองดูเอกสารในแฟม
แลวพูดไมโครโฟนเสียงฉาดฉานสมกับที่เปนประธานเสียแตหัวลานเทานั้น
“ทานกรรมการผูม เี กียรติและไรเกียรติ
วันนี้ขาพเจาไดรบั มอบหมายจากรัฐบาลใหรว มประชุมปรึกษาหารือกับทาน
ในการที่จะอบรมแกไขจิตใจคนไทยใหมีศีลธรรมและวัฒนธรรมดีขึ้น”
แลวทานก็พยักหนากับนิกรซึง่ ยกมือขวาชูขน้ึ “ทานยกมือทําไม ขาพเจายังพูดไมทันจบ”
นิกรพูดขึน้ ดัง ๆ
“หอฝรั่งดองของผมหายครับ ไมทราบวาใครเอาไป”
ทานประธานขมวดคิว้ นิว่ หนา
“ทานผูม เี กียรติ ทุกคนในทีน่ ล้ี ว นแตมเี กียรติทง้ั นัน้
ใครที่ขะโมยหอฝรัง่ ดองของคุณนิกรเอาไปโปรดคืนใหเขาเดีย๋ วนี้”
คุณหญิงวาดบนพึมพําทําปากหมุบหมิบ สงหอฝรั่งดองใหนายจอมทะเลนทันที
แลวพูดกับประธานองคการอยางนอบนอม
“ดิฉันไมไดขะโมยหร็อกเจาคะ
แตดิฉันเห็นวาทีน่ เ่ี ปนหองประชุมไมใชหอ งรับประทานอาหารก็เลยยึดมาเก็บไว”
นิกรเถียงคุณหญิงวาดเสียงลั่น
“ผมไมไดกนิ นีค่ รับ ผมวางไวดูเลนใหชื่นใจตางหาก แตความจริงถึงผมจะกินก็ได
เพราะไมมีกฎขอบังคับหามไมใหกินอะไรในหองประชุม
ผมมาเปนกรรมการขององคการนีก้ ไ็ มไดประโยชนอะไรตอบแทน คาพาหนะก็ไมได เงินเดือนก็ไมได
สิทธิพิเศษใด ๆ ไมไดทั้งนั้น มีแตตองควักกระเปาตนเอง”
คุณหญิงวาดชักฉิว

“แหม - อายเปรตนี่ ฉันไปวาอะไรแกเลาพูดฉอด ๆ เปนตอยหอย
ประเดี๋ยวแมกจ็ ะเดือดขึน้ มาบางเทานัน้ เอง”
ดร. ดิเรกตะโกนหามเสียงลัน่
“เฮ คี๊ปไควท”
เจาคุณประธานเมมปากแนน จุยปากจิก๊ จัก๊ แสดงความอิดหนาระอาใจ
แลวทานก็ยกมือชีห้ นาลูกเขยจอมทะเลนของทาน
“ทานควรจะสังวรณไวบางวา ที่น่ีเปนหอประชุมอันมีเกียรติ ไมใชกวนกัญชา
และทานก็เปนกรรมการคนหนึง่ ”
กิมหงวนลืมตาโพลง แหกปากพูดเสียงเอ็ดตะโรลัน่ หอง
“ปูโธ ผมยังไมไดพูดอะไรสักคํา ดาไดดา เอา นั่งอยูเ ฉย ๆ แท ๆ
คุณอาถือวาเปนประธานจะมาดากันเลนงาย ๆ ไมไดนะครับจะบอกให”
คราวนี้เจาคุณปจจนึก ฯ โกรธจนตัวสัน่
“กูไปวาอะไรมึงวะ อายหงวน กูวาอายกร อยามาหาเรื่องนะโวย”
นิกรพูดโพลงขึ้น
“อยากทะเลาะกันกินฝรั่งดองเลย เฮย - เอาไหมหมอ เจานี้อรอยดีนะ เจกรถเข็นที่มีระฆังกระเดง ๆ
เข็นรถเขาไปขายในบานเราตอนบายโมงยังไงละ”
ดร. ดิเรกสัน่ ศีรษ ะ
“โน - เปนสกปรก”
เจาคุณประธานพยายามสกดอกสกดใจอยูน าน
ก็ระงับโทษะอันพลุงพลานไมไหวจึงลุกขึ้นจากโตะประธานเดินเขามาหาสุภาพบุรุษผูสูงอายุคนหนึ่งซึ่งนั่งยิ้
มนอยยิม้ ใหญอยูแ ถวหนา ทานผูนค้ี อื เศรษฐีหญาย........
พระยามหาศาลสมบัตซิ ง่ึ ตามขาววามีเงินพอฟดพอเหวีย่ งกับอาเสีย่ กิมหงวนของเรา
“เจาคุณครับ วันนี้ผมหัวเสียเสียแลว” เจาคุณปจจนึก ฯ กลาวกับรองประธาน
“ใตเทาขึน้ ทําหนาทีแ่ ทนผมทีเถอะ”
เจาคุณมหาศาล ฯ หัวเราะเบา ๆ
“อดทนหนอยซีครับเจาคุณ คนที่เปนประธานจะตองเยือกเย็นทีส่ ดุ
ที่เราไมมีการชกปากกันก็นบั วาเรียบรอยดีแลว”
เจาคุณปจจนึก ฯ สั่นศีรษ ะ
“ทนไมไหวครับ ใตเทาชวยปฏิบตั หิ นาทีแ่ ทนผมก็แลวกัน”
เจาคุณมหาศาล ฯ เสียออนวอนไมไดก็ลุกขึ้นเดินไปทางโตะประธาน ดร.
ดิเรกรีบกะซิบกะซาบบอกเสีย่ หงวน

“นี่ยังไงละเศรษฐีใหญทเ่ี ขาลือกันวามีเงินมากกวายู”
กิมหงวนพยักหนารับทราบ
“รูแลว กันเขมนไมชอบหนาตัง้ แตพบกันวันแรกแลว” พูดจบอาเสี่ยก็แกลงพูดขึ้นดัง ๆ
“จะรวยสักเทาไหรเชียวระ ขนแบงกมาเผากันทีละเขงยังได”
รองประธานทําตาปริบ ๆ มองดูกิมหงวน
“ประทานโทษ คุณวาใคร”
อาเสีย่ ยักคิว้
“วาใตเทานัน่ แหละ หรือยังไงครับ เขาวารวยนักเรอะ ใหมันแนหนอยเถอะนา”
พูดจบเสี่ยหงวนก็ลว งกระเปากางเกงหยิบธนบัตรใบละรอยบาทปกเบอเริม่ ออกมาชูอวด
“ใตเทาทําอยางผมไดไหม........”
แลวเสี่ยหงวนก็ฉกี ธนบัตรใบละรอยบาทออกเปนชิน้ เล็กชิน้ นอยอยางหนาตาเฉย
เจาคุณมหาศาล ฯ ถูกดูหมิน่ ก็ชกั ฉิว
“คุณกิมหงวน”
อาเสี่ยยักคิ้วแผล็บ
“ไมตอ งเรียกผมวาคุณ เรียกอายยังได”
“เอะ จะรวนผมหรือนี่”
“ไมแน” อาเสี่ยพูดเสียงหนัก ๆ
เจาคุณมหาศาล ฯ หัวเราะ
“นี่ก็คือความเสื่อมทรามของศีลธรรมและวัฒนธรรม คนไทยเรามักจะอิจฉาตารอนกัน
เห็นใครดีไมได คอยปดแขงปดขากัน คอยสมนํ้าหนาซํ้าเติมกัน แลวชาติของเราจะเจริญไดอยางไร”
คุณหญิงวาดหันมาทําตาเขียวกับกิมหงวน
“นั่งเฉย ๆ แกจะบาเรอะ ทําตัวใหสมเกียรติหนอยซี”
กิมหงวนแทนที่จะเชื่อฟงกลับพูดกรอกไมโครโฟนเสียงลั่น
“ทานทัง้ หลาย ขาพเจายินดีทจ่ี ะเรียนใหทราบวาทานรองประธานของเราไดมเี มียเด็ก ๆ
เชาบานซอนไวถงึ ๕ คนดวยกัน”
เจาคุณมหาศาล ฯ เย็นวาบไปหมดทัง้ ตัว พวกกรรมการหัวเราะครืน
เวนแตสุภาพสตรีผูสูงอายุคนหนึ่งที่ไมยอมหัวเราะ คุณหญิงมหาศาล ฯ นั่นเอง
คุณหญิงพรวดพราดลุกขึน้ พารางอันอวนจํา้ มํา่ ของทานเดินมาหาเสีย่ หงวน แลวกลาวถาม
“คุณกิมหงวนคะ เปนความจริงหรือคะ ที่คุณพูด”
“จริงครับ ใหผมตายโหงตายหาซีเอา บานเมียนอยผมคนหนึง่ อยูต ดิ กับเมียคนที่ ๔
ของเจาคุณครับ”

คุณหญิงพวงหันไปทําตาเขียวกับทานรองประธานแลวยกมือชีห้ นา
“ฮึ สําคัญนัก กลับไปบานเปนฉิบหายแน หน็อย
อายเรานึกวาแกเฒาแลวคงจะไมไวไฟเหมือนเมื่อครั้งหนุม ๆ ที่ไหนได มีสนามบินลับตัง้ ๕ แหง คอยดูนะ
ถาดิฉันมีนักบินลับบางอยาวานะจะบอกให ดิฉนั เพิง่ อายุ ๔๕ เทานัน้
เชฟก็ยงั งามอวบอัดคงไมเลวจนเกินไปนักหร็อก” พูดจบทานก็เดินลงซนปง ๆ กลับไปนั่งที่ของทาน
ทานรองประธานเหงือ่ แตก ยกคอนขึน้ ทุบโตะ
“งา - ทานทั้งหลาย บัดนี้ถึงเวลาอันสมควรทีเ่ ราจะยุตกิ ารประชุมกันเสียที”
“ฮา” กรรมการแทบทุกคนรองขึน้ เปนเสียงเดียวกัน
เจาคุณมหาศาล ฯ เสียขวัญเสียกําลังใจแลวที่กิมหงวนเปดเผยหลังฉากของทาน
ทานไมสามารถทีจ่ ะปฏิบตั หิ นาทีป่ ระธานองคการไดตอ ไปจึงลุกขึน้ เดินเขามาหาเจาคุณปจจนึก ฯ
“ใตเทาครับ ผมกําลังจะเปนลม ผมเปนประธานไมไดแน
เจาคุณทําหนาทีข่ องเจาคุณตอไปก็แลวกัน”
เจาคุณปจจนึก ฯ หัวเราะหึ ๆ
“อะไร เจาคุณ ปอดไปได กลัวคุณหญิงเอามากเชียวหรือครับ”
“ปูโธ ก็เจาคุณไดยนิ ไหมละ แกประกาศออกปาว ๆ วาแกจะหานักบินลับประจําสนามบินของแก
เชิญเถอะครับ เชิญขึน้ แปนของเจาคุณเถอะ”
เจาคุณปจจนึก ฯ ทําคอยน
“แหม - เรียกบัลลังกเถอะครับอยาเรียกแปนเลย”
แลวเจาคุณปจจนึก ฯ ประธานองคการ “อ.ฟ.ศ.ว.ช.ท.” ก็ลุกขึ้นเดินไปนัง่ ทีโ่ ตะประธาน
บรรดากรรมการทัง้ หลายตางพูดคุยกันเสียงจอกแจกจอแจ เจาคุณปจจนึก ฯ
หยิบคอนไมอนั เบอเริม่ ขึน้ มาเคาะ
“ทานทัง้ หลาย เราจะไดเปดการประชุมตอไป วันนี้ขาพเจาจะขอปรึกษาหารือกับทาน........”
แลวเจาคุณก็หยุดพูดทําตาเขียวกับนิกรซึง่ ระเบิดเสียงหัวเราะลัน่ หองประชุม “เฮย - หัวเราะอะไรวะ”
นิกรพูดพลางหัวเราะพลาง
“อายเสีย่ มันวา คุณพอหนาเหมือนตือโปยกายครับ”
คณะกรรมการฮาครืน โดยเฉพาะคุณหญิงวาดลงลูกคอเอิก๊ วาเสียจนนํา้ หมากไหล
ยกมือกุมทองเพราะเสียดทองเนื่องจากหัวเราะ
เจาคุณปจจนึก ฯ พยายามนับหนึง่ ถึงรอยเพือ่ ดับโมโห สักครูหนึ่งทานก็พูดไมโครโฟนตอไป
“ทานทัง้ หลาย”
“จา” นิกรขานรับเสียงออนเสียงหวาน
คราวนี้ทานประธานโมโหจนหัวเราะ ยกมือชี้หนาลูกเขยจอมทะเลนของทาน

“ประเดี๋ยวเลิกประชุมแลวแกกับฉันพบกันตัวตอตัวหลังหอประชุม” แลวทานก็ยม้ิ ใหคณะกรรมการ
“ประทานโทษ ขาพเจาเสียมรรยาทไปหนอย บัดนี้เราจะไดพดู กันเปนงานเปนการตอไป
ในอันที่จะชวยกันฟน ฟูศลี ธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยใหดาํ รงคงไวใหสมกับทีเ่ ราเปนประเทศเ
อกราช เปนประชาชาติทท่ี ว่ั โลกยอมรับนับถือวา คนไทยเรานั้นสุภาพเรียบรอย
ยึดมั่นในวัฒนธรรมประจําชาติ ทานทัง้ หลาย ขอแรก
ขาพเจาจะขอใหทา นรวมมือกันปรับปรุงในดานจิตใจของพลเมืองกอนอืน่ ทานผูมีเกียรติยอ มทราบดีแลววา
ผลสะทอนของสงครามทําใหประชาชนเปนสวนมากทําลายศีลธรรมอันดีงาม
และไมสนใจตอวัฒนธรรมประจําชาติ ทุกวันนี้ ตามถนนหนทางยอมเต็มไปดวยพวกนักเลงอันธพาล
ซึ่งคนเหลานี้ พึงพอใจในความชั่ว มีจิตใจกลักขละหยาบชา ประพฤติทจุ ริตผิดกฎหมาย ชอบลักขะโมย
นับตั้งแตลกั เล็กขะโมยนอยจนกะทัง่ ลักใหญขะโมยใหญ ชอบจี้ ชอบปลน ทัง้ ๆ
ที่ตนเองไมไดเปนอาชญากรมาแตกอนเลย ที่เปนเชนนีก้ เ็ นือ่ งจากคาของการครองชีพสูงขึน้ ตามลําดับ
ทางรัฐบาลทีร่ กั ของเราก็พยายามทุกประการทีจ่ ะใหการครองชีพถูกลง งา ถึงเวลาแลวทีเ่ ราจะตองรวมมือรวมใจกันแกไขในดานจิตใจของพลเมืองกอนอืน่
ขาพเจาพรอมแลวทีจ่ ะรับฟงความเห็นของทานวาเราควรจะทําอยางไรบาง”
ที่ประชุมเงียบกริบ คุณหญิงวาดกลาวกับเจาคุณประสิทธิ์ ฯ เบา ๆ
“เจาคุณคะ หยิบเย็นตาโฟใหดฉิ นั ที”
เจาคุณประสิทธิ์ ฯ ทําหนาชอบกล
“เย็นตาโฟ............”
“คะ แหม - สงมาใหหนอยเถอะ ดิฉันจะพูดใหทป่ี ระชุมทราบ”
ทานเจาคุณกลืนนํา้ ลายเอือ๊ ก หยิบไมโครโฟนสงใหเมียรักของทาน แลวกระซิบกระซาบบอก
“เขาเรียกวาไมโครโฟนจะคุณหญิง ไมใชเย็นตาโฟ ปูโธ เย็นตาโฟนะมันผักบุงตมใสเตาหูปลาหมึกและลูกชิ้น”
คุณหญิงวาดยิม้ แหง ๆ เอื้อมมือรับไมโครโฟนที่เจาคุณประสิทธิ์ ฯ สงมาให
“ดิฉันไมทราบนีค่ ะ นึกวาเขาเรียกวาเย็นตาโฟ”
เจาคุณหัวเราะหึ ๆ
“เอาซี จะพูดอะไรก็พูด”
คุณหญิงวาดกระแอ็มเบา ๆ
แลวพูดไมโครโฟนเสียงลากกามยานคางเหมือนกับเด็กนักเรียนอานหนังสือ
“ทานทัง้ หลาย
ขาพเจาขอสนับสนุนทานประธานทีข่ อรองใหทป่ี ระชุมเพ็งเล็งในดานจิตใจของประชาชนกอนอืน่
ขาพเจาเห็นวา คนไทยเราขณะนี้มักจะดุรายจนเกินไป

เขาพอใจการทะเลาะวิวาทชกตอยตีรันฟนแทงกันดวยความผิดพองหมองใจกันเพียงเล็ก ๆ นอย ๆ
เปนตนวา มองหนากันนิดเดียวก็ฆากันตาย
พูดผิดหูกันหนอยเดียวก็รวั ปนเขาใสกนั ราวกับวาเปนศัตรูคอู าฆาตกันมาแตไหน ๆ
เราไมพยายามใหอภัยกันเลย เด็กหนุม ๆ ในสมัยปจจุบันนีส้ าํ คัญผิดคิดวาการเปนนักเลงเปนของโกเก
ชอบสงเสียงเอะอะเอ็ดตะโรดวยถวยคําหยาบคายจนฟงไมได ปญหาในเรือ่ งนีถ้ า เราปลอยไวไมรบี แกไข
ในไมชาคนไทยออกจากบานไปไหนก็ตอ งพกปนพกติดตัวแบบในหนังเคาบอย
ขาพเจาขอมอบเรื่องนีใ้ หดอ คเตอรดเิ รกรับไปพิจารณาในฐานทีห่ มอดิเรกเปนผูเ ชีย่ วชาญในการแพทยและจิ
ตตวิทยาชั้นสูง นอกจากนีก้ เ็ ปนเรือ่ งทานจมืน่ นริศร ฯ
ที่จะตองติดตอไปทางกระทรวงศึกษาธิการขอรองใหโรงเรียนตาง ๆ
กวดขันในเรื่องศีลธรรมและจรรยาของนักเรียน”
เสียงตบมือดังขึน้ กราวใหญ คุณหญิงวาดชูมอื ทัง้ สองขึน้ ประสานกันเหนือศีรษ ะ
แลวหมุนตัวไปรอบ ๆ ยิ้มใหคนโนนคนนีว้ นุ ไปหมด
“เฮย” เจาคุณประสิทธิ์ ฯ ดุเมียของทานเบา ๆ “ทําอยางนีน้ ะ มันนักมวยตอนชกชนะ แลวกัน
หาแตมอีกแลว”
คุณหญิงวาดรีบทรุดตัวนัง่ ลงตามเดิม เจาคุณปจจนึก ฯ มองดู พล พัชราภรณ
ซึ่งกําลังกมหนากมตาจดชวเลขขอความทีป่ ระชุมกัน นิ่งอึ้งไปสักครูท า นก็กลาวตอไป
“ทานผูม เี กียรติทง้ั หลาย”
“ปูด ” เสียงประหลาดเสียงหนึ่งดังขึ้นลั่นหองประชุม
นายยี่สุนพรวดพราดลุกขึน้ ยืนกมศีรษ ะคํานับ
“ประทานโทษ ทานประธาน กระผมขอรับผิดทีท่ าํ เสียงไมสดู ใี หเกิดขึน้ โดยไมเจตนา”
นิกรหัวเราะกาก
“เสียงไมสูดียังพอฟงได กลิ่นไมสดู นี แ่ี หละครับทานผูแ ทน แยหนอย”
ที่ประชุมหัวเราะครืน เจาคุณประธาน ฯ คลี่ผาเช็ดหนาออกเช็ดเหงื่อหัวลานแลวกลาวตอไป
“ทานทัง้ หลาย ในการแกไขจิตใจของประชาชนนีเ้ ปนอันวา
นายแพทยดเิ รกลูกเขยของขาพเจากับคุณจมืน่ นริศท ฯ เปนผูร บั ไปจัดทํา”
“แหม” อาเสี่ยจีบปากจีบคอพูด “กลัวใครเขาจะไมรูวาดิเรกเปนลูกเขย ตองบอกดวย วั่ทโธ”
เจาคุณประธาน ฯ ยกมือชี้หนาเสี่ยหงวนแลวหัวเราะ กลาวกับคณะกรรมการตอไป
“ทานผูม เี กียรติทง้ั หลาย ในเวลาเดียวกับทีเ่ ราคิดแกไขในปญหาดานจิตใจของพลเมือง
เราก็ควรจะคิดสงเสริมวัฒนะธรรมของชาติเราดวย”

“จริงครับ” ทานนายพันเอกคนหนึง่ พูดขึน้ “วัฒนธรรมยอมทําใหชาติของเรามีเกียรติ
ชาติที่ไมมีวัฒนธรรมจะมีเกียรติไปไมได ขาพเจาขอใหคณะกรรมการรีบจัดการในเรือ่ งนีโ้ ดยดวน
อยาเพิ่งคิดในเรือ่ งเครือ่ งแตงกายประจําชาติหรือเรือ่ งอืน่ เลย เอาปญหาหญาปากคอกกอนดีกวา”
กรรมการอีกทานหนึง่ เห็นพองดวย
“เทาที่คุณพระตลุมบอนไพรีเสนอตอที่ประชุมขาพเจาเห็นพองดวย
ปญหาในเรือ่ งวัฒนธรรมทีค่ วรจะแกไขกอนเรือ่ งอืน่ มีอยู ๓ ประการคือ ขอหนึ่ง
การจําหนายบัตรเกินราคาหนาโรงมหรศพตาง ๆ”
เจาคุณประธานรับทราบ
“เรื่องนี้ผมจะติดตอกับกรมตํารวจและสารวัตรทหารเพือ่ ขอความรวมมือตอไป เขาใจวาในไมชานี้
จะไมมีพวกเคาบอยเรขายตัว๋ ตามหนาโรงมหรศพเปนอันขาด”
พล พัชราภรณ เลขานุการลุกขึน้ เสนอตอทีป่ ระชุมอยางเปนงานเปนการ
“เรื่องบัตรผานประตู ตองแกท่ีผจู ดั การโรงมหรศพดวยครับ เทาที่กระผมทราบมา
พนักงานขายตั๋วแมกระทัง่ ผูจ ดั การโรงบางโรงมีสว นไดสว นเสียในการจําหนายบัตรเกินราคาของพวกเด็กเค
าบอย นอกจากนี้ยังมีนกั เลงในเครือ่ งแบบคุม ครองอยูต ลอดเวลา”
เจาคุณปจจนึก ฯ พยักหนาชา ๆ
“อาจจะเปนไดตามที่คุณวา แตขาพเจาเชื่อวาตํารวจตองปราบปรามไดราบคาบอยางแนนอน
เพราะไมมอี ะไรภายใตดวงอาทิตยทต่ี าํ รวจทําไมได อันเปนคติพจนของทานผูพ ทิ กั ษสนั ติราษฎร”
คุณพระตลุมบอนไพรีกลาวตอไป
“นอกจากการจําหนายบัตรเกินราคาตามหนาโรงมหรศพแลว
เราจะตองเพงเล็งถึงรถยนตประจําทางนับตัง้ แตคนขับรถ, เด็กกระเปาและนายตรวจ
คนขับรถยนตสาธารณะ เด็กกระเปาและนายตรวจเปนสวนมากไรจรรยามารยาท
ไมเคารพหรือใหเกียรติแกผโู ดยสาร ขับรถรวดเร็วเกินขนาดอันเกิดจากความคนองและความประมาท
จนกระทั่งชาวตางประเทศที่มาเที่ยวเมืองไทยไดไปเขียนลงในหนังสือพิมพเมืองของเขาวา
ถนนในประเทศไทยทุกสายเปนทีป่ ระลองความเร็วของรถยนต
ผูโดยสารรถประจําทางทุกคนมีหวังตายหรือบาดเจ็บทุพพลภาพ ๗๐ เปอรเซ็นต
ขาพเจาเห็นวาองคการของเรานาจะติดตอกับบริษทั รถประจําทางใหกวดขันใหมากในเรือ่ งนี้
อนึ่งเด็กกระเปารถเมลแทบทุกคนกําลังทําลายภาษาไทย อันเปนภาษาของชาติเราอยางนาอดสูทส่ี ดุ
เด็กกระเปารถเมลพูดภาษาไทยฟงไมรูเรื่องแลว เขาพูดเร็วปรีด๊
ยกมือชี้หนาผูโ ดยสารเชิญชวนใหขน้ึ รถของเขา”
นิกรหัวเราะหึ ๆ พูดภาษาเด็กกระเปารถเมลดว ยเสียงอันดัง รวดเร็วและคลองแคลว
“ไปแมะ – ไปแมะ พานพุทธ เวียนใหญ หลาดพลู ไปเลย ๆ ๆ ๆ เกงแซง”

คณะกรรมการหัวเราะลั่น พระตลุมบอน ฯ มองดูนิกรดวยความพอใจแลวกลาวกับทานประธาน
“คุณนิกรพูดไดเกือบเหมือนทีเดียวครับ เด็กกระเปารถเมลเขาตัดคําพูดใหสน้ั ๆ
เปนตนวาสพานพุทธเรียกพุทธเฉย ๆ วงเวียนเรียกเวียน
ตลาดพลูเรียกหลาดพลูเลยฟงไมรูวาเสนทางเดินของรถคันนั้นไปทางไหนบาง”
เจาคุณปจจนึก ฯ หัวเราะหึ ๆ
“ครับ เรื่องนี้ตองแกไข และไมยากอะไรถาผูจ ดั การบริษทั หรือเจาของรถเมลรว มมือดวย เอาละครับ
การประชุมในวันนี้ ที่ประชุมไดลงมติเห็นพองตองกัน แกไขในดานจิตใจของประชาชนพลเมืองใหดขี น้ึ
คือใหหายจากความดุรา ย ใหรูจักศีลธรรมและการเอือ้ อารีตอ กันในระหวางคนไทยดวยกัน
นอกจากนี้เราจะแกไขดานวัฒนธรรมในเรือ่ งการจําหนายบัตรมหรศพนอกหองตัว๋
จรรยามารยาทของคนขับรถประจําทางตลอดจนเด็กกระเปาและนายตรวจ
องคการของเราจะตองรีบเรงมือจัดทําใหเรียบรอยโดยเร็วทีส่ ดุ ขาพเจาขอยุตกิ ารประชุมแตเพียงเทานี”้
คณะกรรมการตบมือกราว ตอจากนั้นเสียงจอกแจกจอแจก็ดังขึ้นจนฟงไมไดศัพท เจาคุณปจจนึก ฯ
ลงจากแปนเดินเขามาหาคณะพรรค ๔ สหาย เอื้อมมือเขกกะบานนิกรกับเสีย่ หงวนคนละโปก
“นี่แนะ ทลึ่งไมรูจักกาละเทศะ แกควรจะใหเกียรติแกสถานที่นี้บางซิ อะไร ทําเปนเด็กกุย ไปได”
นิกรยักคิว้ ใหพอ ตาของเขา แลวพูดเร็วปรื๋อ
“พานมอญเหลิมกรุงสามแยกสีลมบางรักไปเร็ว ๆ”
คุณหญิงวาดหัวเราะคิก๊ มองดูหนาหลานชายของทานอยางขบขัน
“อาคิดวาแกควรจะหากินเปนเด็กกระเปารถเมลดกี วา”
นิกรหัวเราะ
“เด็กกระเปารถเมลของผมมันพูดกันอยางนี้แหละครับ ผมสั่งพักงานไปหลายคนแลว
ถาพูดภาษาไทยไดชดั เจนและถูกตองเมือ่ ไรผมจะรับเขาทํางานอีก
รถเมลบริษทั ผมไดรบั คําชมเชยจากทางการเปนพิเศษ คนขับรถทุกคนสุภาพเรียบรอย
เด็กกระเปาและนายตรวจมีมรรยาทอันดีงามพอ ๆ กับรถเมลขาวของนายเลิศทีเดียว”
คุณหญิงวาดเห็นพองดวย
“จริง อาเคยนั่งรถเมลขาวนายเลิศหลายครั้งแลว
คนรถนายตรวจและเด็กกระเปาแตงกายเรียบรอยพูดจานาฟง เด็กกระเปาก็พดู ภาษาไทยไดดี
ไมใชพูดเร็วยิกจนฟงไมรูวาภาษาอะไร ทางบริษทั เขาคงจะเขมงวดกวดขันนัน่ เอง
ดูเหมือนวาถาพนักงานรถคนใดถูกผูโ ดยสารฟองทางบริษทั จะสัง่ พักงานทันที”
บรรดากรรมการผูม เี กียรติตา งลุกขึน้ เดินยอย ๆ ออกไปจากหองประชุม
เมื่อกรรมการออกไปพวกกรรมกรก็เขามาทําหนาที่เก็บกวาดและปดหองประชุมตามหนาที่ของเขา

องคการ “ด.ฟ.ศ.ว.ท.ช.” ทํางานไดผลดีมาก ชั่วระยะเวลาไมกเ่ี ดือน
ประชาชนคนไทยตางเห็นคุณประโยชนขององคการนี้
ดร. ดิเรก ณรงฤทธิ์
ผูเชี่ยวชาญในการแพทยและจิตตวิทยาตองทํางานอยางหนักในดานปรับปรุงจิตใจของประชาชนบางสวนที่
ดุรายใจอํามะหิต ชอบการชกตอยตีรนั ฟนแทง นายแพทยหนุม คิดวา ไมมอี ะไรดีกวา คิดยาฉีดขึน้
ซึ่งยาฉีดของเขาจะทําลายจิตใจอันเหี้ยมเกรียมและความพึงพอใจในการเปนอาชกรใหเลือนหายไปจากควา
มรูสึก เขาใชเวลาเกือบเดือนเศษคิดยาฉีดของเขาขึน้ ในที่สดุ ก็สาํ เร็จเรียบรอย ดร.
ดิเรกทดลองฉีดยาใหนกั เลงคนหนึง่ ซึง่ เปนลูกนองของเสีย่ หงวน นายเดชเปนนักเลงใหญแถวนางเลิ้ง
มีอิทธิพลมาก ดุรา ยทีส่ ดุ ใครมองหนานิดเดียวฟนคอขาดกระเด็นเลย ใครพูดผิดหูนดิ แทงตายคาที่
เคยไลยงิ คนตามถนนกลางวันแสก ๆ
จนกระทั่งผูเ คราะหรา ยวิง่ หนีเขาไปในโรงพักนายเดชยังตามเขาไปยิงจนได ขณะที่เขาโกรธจัด ๆ
ไมรวู า จะไปทําอะไรใคร นายเดชมักจะเอาดิว้ ตีกะบานตนเองจนเลือดโชก ใคร ๆ
เรียกเขาวาเดชกระดูกเหล็ก วันหนึ่งไมไดตรี นั ฟนแทงกับใครเปนคลุม คลัง่ แทบจะเปนบา
เมื่อนายแพทยหนุมฉีดยาเขาเสนใหนายเดชเพียง ๕ ซี.ซี จิตใจของนายเดชก็เปลี่ยนแปลงไป
หลังจากฉีดยาเพียงชัว่ โมงเดียว กิริยามารยาททีโ่ ฮกฮากสามหาว กลายเปนสุภาพออนหวานฟงเพราะหู
นัยนตาที่แข็งกราวเปลีย่ นเปนออนโยนเปนคนอารมณเย็นอยางประหลาด
เสี่ยหงวนแกลงใชใหคนใชในบานพัชราภรณทา ตีกบั นายเดช
แตนายเดชกลับยกมือไหวและบอกใหทราบวาเขาไมปรารถนาทีจ่ ะสูใ ครอีกแลว
เจาแหวพยายามยัว่ โทษะดวยประการตาง ๆ เขกกะบานบาง, เตะฟรีบาง, จี้เอวบาง
นายเดชก็ไมไดแสดงทาทีโกรธแคนเจาแหวเลย
“สําเร็ว ........ ฮะ ฮะ มันเปนสําเร็จ” ดร. ดิเรกรองตะโกนลัน่ บานดวยความดีใจ
“ตอไปนี้เมืองไทยจะเต็มไปดวยสุภาพบุรุษที่นารัก เมืองไทยจะไมมกี ยุ หรือพวกเคาบอยอีกเลย
ไอจะเสนอรัฐบาลใหออกพระราชบัญญัตบิ งั คับใหคนไทยทุกคนฉีดยาของกัน อีก ๕
ปขางหนาเมืองไทยจะเปนสวิสเซอรแลนดตะวันออก ไมมีนักเลง, ไมมีขะโมย, ไมมีโจร
นอนเปดประตูบานได ไปไหนก็ปลอดภัยไมตอ งกลัวใครดักจี้”
เจาคุณปจจนึก ฯ เลื่อมใสในความสามารถของ ดร. ดิเรกมาก
“อือ – ไมเลวโวย แกเกงเหลือเกินดิเรก คนอยางนายเดชอยาวาแตถงึ กับเตะแกเลย
เพียงแตมองหนานิดเดียวแกก็ยงิ ควํา่ ไปแลว”
นายแพทยหนุมยิ้มนอยยิ้มใหญ
“ผมจะพยายามทุกประการทีจ่ ะใหคนไทยทัง้ ชาติมจี ติ ใจทีเ่ ปย มลนดวยศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดี
งาม ในไมชา นีค้ นดุ ๆ พวกนักเลงอันธพาล และอาชญากรจะหมดไปทุกที

คั่นแรกผมจะทํายาสักหาหกพันหลอด นําเขาไปฉีดในเรือนจําใหนกั โทษทุกคน
ซึ่งตอไปนักโทษเหลานัน้ ก็จะเปนพลเมืองดีดว ยอํานาจยาฉีดของผม
ไมมีหวังที่จะยายบานจากนอกคุกเขาไปอยูใ นคุกอีก”
พล พัชราภรณ หยิบหลอดยาฉีดหลอดหนึง่ ขึน้ มาดูแลวกลาวถาม ดร. ดิเรกอยางเปนงานเปนการ
“ยาของแกนีน่ ะ ใชสมุนไพรในบานเราหรือตัวยาตางประเทศ”
นายแพทยหนุมยิ้มอยางพากพูม
“ใชสมุนไพรในบานเรานี่แหละ ตัวยาตางประเทศเขาก็ทาํ จากสมุนไพรเชนเดียวกัน”
นิกรชักเลือ่ มใสก็กลาวถามขึน้ บาง
“เขาตัวยาอะไรบางวะหมอ”
“ออ ตัวยาวิเศษทัง้ นัน้ แตไมมีธาตุนํ้าตาลเจือปนเพราะนํา้ ตาลกินเขาไปแลวดุ นักเลงใหญ ๆ
ที่ดุรายชอบฆาคน
ก็เนื่องจากเมียของเขาใหกนิ นํา้ ตาลมากเกินไปหรือมายก็ปรนปรือดวยของหวานเชนทองหยิบ
ฝอยทองลวนแตมีนํ้าตาลผสมใหดุทั้งนั้น”
นิกรพยักหนาชา ๆ
“ในหลอดนีน่ ะ เขายาอะไรบาง”
นายแพทยหนุมพูดเสียงหัวเราะ
“บอกแก แกก็ทําไมได”
นิกรชักฉิว
“เถอะนา ก็อยากรูบางซีวะ”
ดร. ดิเรกยกมือตบศีรษ ะนิกร
“ยูสูรูเสมอ จะบอกใหกไ็ ด ยานี่เขาใบมะกา, ดีปลี, คําฝอย, กระดูกควายเผือก,
ขาวเย็นเหนือขาวเย็นใต และสมุนไพรอื่น ๆ อีกหลายอยาง หลอดหนึง่ คิดเฉลีย่ แลวตนทุนราว ๓๐
สตางคเทานัน้ ตอไปคนไทยทุกคนไมวา เด็ก ผูใหญ ผูหญิง ผูชาย พระ เณร ตาเถร ยายชี
จะตองถูกบังคับใหฉดี ยานีค้ นละหลอด
เพราะอํานาจของยาจะปรับปรุงระบบประสาทและมันสมองเสียใหม คนที่มีจิตใจทรามจะกลายเปนคนดีขึ้น
คนที่ดีอยูแลวก็จะดียิ่งไปกวาเกาอีก นอกจากนีส้ รรพคุณของยายังแกไขโรคภัยอืน่ ๆ อีกดวย เปนตนวา
แผล, ฝ, ริดสีดวงทวาร, วรรณโรค, มาเลเรียเรือ้ รัง, บิดชนิดรายแรง, พยาธิลําไส แกตาแดง ตาลมตาตอ
ตาริดสีดวง”
คุณหญิงวาดหัวเราะงอหาย
“ไมมากไปหรือพอดิเรก”
นายแพทยหนุมยิ้มแหง ๆ

“นั่นนะซีครับ ผมวาก็โอเวอรไปหนอย”
เจาคุณประสิทธิ์ ฯ กลาวเสริมขึ้น
“สรรพคุณอืน่ ๆ นะชางมันเถอะ ขอใหแกในดานจิตใจเทานัน้ แหละ
ถาหากวาปญหาจิตใจแกไขไมได ในอนาคตอันใกลนก้ี รุงเทพ ฯ ก็คงจะเปรียบเหมือนเท็กซัสสมัยกอน
ฆากันเปนผักปลาไปเลย พวกเยสสีเยม, แฟรงคเยม, บิลลี่เดอะคิดคงเกลือ่ นกลาดถนน คนดี ๆ
ไมกลาโผลออกจากบานแนนอน”
การสนทนาสิ้นสุดลงเพียงชั่วขณะ
เมื่อนวลลออเมียรักของเสี่ยหงวนเดินเขามาในหองทดลองวิทยาศาสตร ๔ สหายและทานผูใหญทั้ง ๓
กับเจาแหวตางมองดูนวลลอออยางแปลกใจทีใ่ บหนาของหลอนถมึงทึงผิดปกติ
หลอนปราดเขามาหาเสีย่ หงวน ยกมือขึ้นทาวสะเอวแลวตะคอกอาเสีย่
“ทําไมถึงเปดวิทยุทง้ิ เอาไว”
กิมหงวนยิ้มแหง ๆ
“แฮะ แฮะ ลืมไปจะ แหม – เทานี้แหละทําตาโตเปนไขแมวเชียว”
นวลลออตวาดแวด
“อยามาตลก ไมขัน”
“ไมขันก็ชว ยเอามือจีเ้ อวเขาหนอยซี”
“ประเดีย๋ วเถอะ” แมเสือคําราม “รูไหมวาวิทยุเสียไปแลว
อะไรก็ไมรูไหมหมดเลยเหม็นคลุงไปทั่วหอง เมื่อไมฟงก็ปดเสียซี”
กิมหงวนจุย ป าก
“บนไมเขาเรือ่ งเลยใหดน้ิ ตาย” เขาพูดเสียงออย “เสียไปแลวก็ซอ้ื เอาใหม เครื่องละสามสี่พันเทานั้น
ไมใชวา เครือ่ งละตัง้ ลานสองลานจะไดโมโห”
เจาคุณปจจนึก ฯ ทําปากจู ยกเทาเตะนาแขงกิมหงวนดังโปก
“นี่แนะ เครื่องละลานสองลาน”
อาเสี่ยสูดปากลั่นพลางหัวเราะกับเมียของเขา
“อยาโกรธเลยนานวล ขอโทษที”
นวลลออคอนควับ
“บา ............”
กิมหงวนชักฉิว
“วาบาประเดีย๋ วซัดดวยหลังมือลืมแบเลย”
นวลลออยกฝามือขวาฟาดลงบนแกมซายกิมหงวนดังฉาด
“นี่แนะ หลังมือลืมแบ”

เจาคุณประสิทธิ์ ฯ กับเจาคุณปจจนึก ฯ หัวเราะชอบอกชอบใจไปตามกัน
“ดี สมนํา้ หนา” เจาคุณประสิทธิ์ ฯ พูดพลางหัวเราะพลาง “ตบใหอาดูอกี ทีเถอะวะ ยายนวล
ตะกี้นี้มันเบาไป”
กิมหงวนชักฉิว มองดูเจาคุณประสิทธิ์ ฯ อยางเคือง ๆ
“อยานา ยุใหผัวเมียเขาตีกนั มีอยางหรือครับ”
นวลลออยิม้ ใหทา นผูใ หญ
“ดูเถอะคะ วิทยุ ๘ หลอดเพิ่งซื้อมาได ไมถึงอาทิตยพังไปแลว จะไมใหหนูเดือดหรือคะ
ถือวามีเงินอีกหนอยก็ตอ งถือกะลาขอทานเขากินหร็อก เมื่อวานนี้กห็ นหนึง่ แลวไปธุระดวยกันกับหนู
เกิดโมโหบาอะไรขึ้นมาไมทราบ แกลงขับรถชนตนกามปูหนาบานตองใหอมู าเอาไปซอมอยางนอยก็พนั บาท
จะไมใหหนูโมโหหรือคะ”
นิกรพูดกับนวลลอออยางเปนงานเปนการ
“คอย ๆ พูดกันเถอะครับ คุณเปนแมผดิ ถูกอยางไรก็ตกั เตือนเอา ไมออนดัดงายหร็อกครับ”
กิมหงวนทําคอยน หันมาทางนิกร
“นี่ขาเปนลูกแมนวลหรือนี”่
นิกรพยักหนา
“อือ เมียดีกเ็ หมือนแม โธ – อายเซอ แกจะไปหาใครอีกทีจ่ ะนารักเหมือนคุณนวล
หรือแกไมชอบใจจะเปลี่ยนกับประไพของกันยังไดนา”
“เฮย” คุณหญิงวาดตวาดลัน่ “มีอยางที่ไหนวะแลกเมียกัน นี่เมืองไทยไมใชเมืองนอกเวย”
ดร. ดิเรกหัวเราะหึ ๆ
“ชาวอินเดียบางพวกนิยมแลกเมียกันครับ
แมแตทานมหาราชานันทนะคงคาวดียงั เคยแลกพระสนมเอกกับพระสหายของทาน”
“มาอีกแลว” เจาคุณประสิทธิ์ ฯ พูดเสียงหัวเราะ “มหาราชามาอีกตามเคย”
คณะพรรค ๔ สหายหัวเราะครืน นวลลออเดินอมยิม้ ออกไปจากหองทดลองวิทยาศาสตร
คุณหญิงวาดชวนเจาคุณทัง้ สองตามออกไปดวยบนวาในหองทดลองอากาศอบอาวรอนมาก คงเหลือ ๔
สหายกับเจาแหวเพียง ๕ คน กิมหงวนมองตามเมียเขาจนลับตา อาเสี่ยขบกรามกรอดนึกฉิวทีถ่ กู ตบหนาฟรี
“ฮึ่ม ประเดี๋ยวพอสูเลย”
เจาแหวอมยิม้
“รับประทานก็ลองสูด ซู คี รับ”
กิมหงวนสัน่ ศีรษ ะ

“กลัวจะสูไมไหวนะซี อายเรือ่ งเมียนีแ่ หละมันชอบกลโวย
แมแตนักมวยหรือนักเพาะกายกลามเนื้อใหญ ๆ ยังไมกลาสูเมียของเขา มันแพกันยังไงก็ไมรู
เปรียบผูช ายก็คงเหมือนผักกะเฉด และผูหญิงก็คือ นํ้านัน่ เอง เอานํ้าสาดลงไปถูกเขาผักกะเฉดก็หงอกอ”
นิกรพูดโพลงขึ้น
“ไมแน ถึงเวลาคึกขึน้ มาก็มเี หมือนกัน คนเราใครจะยอมเปนเบี้ยลางเมียเรื่อย ๆ
ลงโมโหขึน้ มาแลวเปรีย้ งเดียวชักตาตัง้ เทานัน้ เอง”
กิมหงวนสัน่ ศีรษ ะ
“มันไมโมโหนะซี พอเห็นหนาเขาจองไปเลย เจ็บใจจริงผาเถอะวะ”
แลวเสีย่ หงวนก็หนั มายกมือจับแขน ดร. ดิเรก “หมอ แกชวยกันหนอยเถอะนา”
ดิเรกอมยิม้
“จะใหชว ยอะไรอีกละ”
“ชวยคิดยาฉีดเขาไปแลวดุรา ยใจกลาไดไหม ใหมันมีอาํ นาจตรงกันขามกับยาทีแ่ กคิด”
นายแพทยหนุมหัวเราะ
“มันจะยากอะไรวะ ไดซี กันจะทําไวใหแกสักสองสามหลอด
ถาแกอยากจะซอมเมียวันไหนกันจะฉีดใหรบั รองวาฉีดเขาไปแลวแกจะดุรา ยยิง่ กวาหมาเฝาสวนอีก”
กิมหงวนยิม้ ออกมาได
“เออ ดีโวย อยาลืมนา”
ดร. ดิเรกรับรองวาเขาจะทํายาฉีดไวใหกมิ หงวนตามความประสงค กอนที่ใครจะพูดอะไรกันอีก
เสียงกริ่งโทรศัพทก็ดังกังวาฬขึ้น โทรศัพทเครื่องนีเ้ ปนเครือ่ งดีเลยเครือ่ งทีอ่ ยูใ นหองโถงตอมาใหอกี ทีหนึง่
นายแพทยหนุม ปราดเขาไปยกหูขน้ึ พูด
“ฮัลโล ที่ไหนครับ นี่บา น “พัชราภรณ””
มีเสียงหาว ๆ พูดมาตามสาย
“นั่นคุณหมอดิเรกพูดใชไหมครับ”
“ออไรน ผมเอง นั่นใครครับ”
“ผม หลวงพัสดีทัณฑการ ผูบัญชาการเรือนจําครับ”
ดร. ดิเรกลืมตาโพลง
“โอ-เยส วาไงครับคุณหลวง
เทาที่ผมติดตอขออนุญาตเขาไปตรวจรักษานักโทษชัน้ ดาวรายในฐานะทีผ่ มแพทยผเู ชีย่ วชาญของ
อ.ฟ.ศ.ว.ช.ท.”

“ครับ ผมกําลังจะเรียนใหคณ
ุ หมอทราบเดีย๋ วนีว้ า
ผมไดเสนอจดหมายของคุณหมอขึ้นไปตามลําดับชั้นและทานผูใหญสั่งอนุมัติใหเปนไปตามความประสงคข
ององคการ ก.ข.จ.ฆ.ง.จ.ฉ.ช.ซ. แลว”
ดร. ดิเรกหัวเราะกาก
“โน คุณหลวงเรียกผิดแลวครับ องคการของเราคือ อ.ฟ.ศ.ว.ช.ท. โปรดเรียกเสียใหถกู ”
เสียงผูบ ญ
ั ชาการเรือนจําถอนหายใจเฮือกใหญ
“เอาละครับ คุณหมอจะมาเรือนจําเมื่อไร กรุณาบอกผม
จะไดเตรียมหองหับไวรบั รองอยางแข็งแรง”
ดร. ดิเรกสดุง โหยง
“คุณหลวง ผมไมไดไปอยูน ะครับ”
“อาว ก็ผมไปวาอะไรคุณหมอละ ผมหมายความวา
ทางเรือนจําของเราไมมที ร่ี บั แขกอยางสมเกียรติ จะตองจัดหองรับแขกขึน้ ใหม เรื่องมันเปนอยางนี้ครับ
คุณหมอจะมาอยูก บั ผมไดยงั ไง ศาลไมไดสั่งผมรับไวไมได เมื่อไรคุณหมอจะมาละครับ”
ดร. ดิเรกปดลําโพงพูด หันมากลาวกับเพือ่ นเกลอทัง้ สาม
“เฮ ทางเรือนจําเขาอนุญาตใหกนั ไปตรวจและรักษานักโทษอุกฉกรรจแลว จะไปกันเมื่อไรดีละ”
นิกรลืมตาโพลง
“ไปเทีย่ วในคุกหรือ ไชโย ดีใจจริงโวย เกิดมาไมเคยเห็นคุกตรางเลยจะไดเห็นเปนบุญตาในคราวนี้
ไปพรุงนี้ก็แลวกัน”
อาเสี่ยพูดเสริมขึ้น
“ไปก็ไป กันอยูนอกคุกมานานแลว อยากจะเขาไปเห็นในคุกบาง
รูสึกวาพวกเรานีช่ า งอาภัพอับโชคเสียจริง ๆ ไมเคยมีใครติดคุกเลย”
พลอดหัวเราะไมได
“เปนบุญของเราแลวโวย ไมใชอาภัพอับวาสนา หน็อยแน อายหงวนนีถ่ า จะอยากติดคุก
ดูครํ่าครวญเสียจริง ๆ”
ดร. ดิเรกพูดโทรศัพทกบั ผูอ าํ นวยการเรือนจําตอไป
“ฮัลโหล........คุณหลวงพัศสะดือครับ”
“ฮา” ผูพูดสายอีกฝายหนึง่ อุทานลัน่ “ผม – หลวงพัศดี ฯ ไมใชพัสสะดือ
แลวกัน........เรียกผมเสียเสียเลย”
ดิเรกจุย ป าก

“ไมเสีย ผมเรียกถูกแลว คุณหลวงเปนพัศดีกต็ อ งมีสะดือ ผมและใคร ๆ ก็มีดว ยกันทัง้ นัน้ งาเปนอันวาผมกับคณะกรรมการบางทานจะมาเขาตราง เอย-จะมาเยี่ยมเรือนจําในวันพรุงนี้เวลา ๑๑.๐๐
น.ตรง คณะกรรมการที่จะมาดวยมี ๗ คนดวยกันรวมทัง้ ผม ออ-คนรับใชคนสนิทของเราอีกคนหนึง่ ”
“ครับ ผมจะไดเตรียมตัวไวตอ นรับคณะกรรมการใหแข็งแรง
แลวก็ถาอยางไรกรุณาลงในสมุดเยีย่ มใหเปนคุณงามความดีของผมหนอยนะครับ
ผมจะจัดอาหารกลางวันไวเลีย้ งตอนรับอยางดีทส่ี ดุ ”
“ขอบคุณมากคุณหลวง เลิกกันนะครับ”
นายแพทยหนุม วางหูโทรศัพทไวตามเดิม เดินกลับมาหาคณะพรรคของเขาอธิบายใหทราบวา
พรุงนี้เขาจะพาไปดูกิจการของเรือนจํา และจะถือโอกาศรักษานักโทษชัน้ ดาวรายดวยยาฉีดของเขา
ทุกคนตื่นเตนไปตามกันทีจ่ ะไดไปเทีย่ วตราง
วันรุงขึ้น
ในราว ๑๑.๐๐ น.ตรง รถยนตรเกงขนาดใหญสองคันก็พาคณะพรรค ๔
สหายแลนมาจอดหนาประตูเรือนจําอยางสงาผาเผย
ในเวลาเดียวกันนัน้ เองประตูชอ งเล็กทางหนาเรือนจําก็ถกู เปดออกตอนรับ เสียงผูค มุ ตะโกนโหวกแหวก
คณะพรรค ๔ สหายพากันลงมาจากรถในทาทางพากภูมิ พล, นิกร, กิมหงวน ดร.ดิเรก
เจาคุณประสิทธิ์ ฯ เจาคุณปจจนึก ฯ คุณหญิงวาดและเจาแหวซึง่ มีโชคดีไดเขาไปเทีย่ วในคุกกับเขาดวย
ในฐานะทีเ่ ปนายแพทยผเู ชีย่ วชาญขององคการชือ่ ยาวเฟอ ย ดร.
ดิเรกจึงปรับความเขาใจกับคณะพรรคของเขากอนทีจ่ ะผานประตูเรือนจําเขาไป
“ขอใหพวกเราทุกคนจงสังวรณไววา
ภายในเขตตกําแพงอันสูงตระหงานที่เราจะพากันเขาไปนี้ไมใชสถานที่นาสนุกสนาน นี่แหละคือนรกเราดี ๆ
พวกเราจะตองสํารวมกิรยิ ามารยาทใหเหมาะสมกับทีเ่ ราเปนแขกผูม เี กียรติของเรือนจํานี้
โดยฉะเพาะอายกรระวังหนอย
อยาตะกะตะกรามใหมากนักถาหากวาเขามีการเลีย้ งอาหารกลางวันตอนรับเรา”
นิกรพยักหนารับทราบ
“ไวใจเถอะนา กันรูด โี วย โตจนหมาเลียตูดไมถงึ แลวไมตอ งมานัง่ สัง่ สอนกันหรอก
ความจริงกันก็ไมไดเปนบิดาบังเกิดเกลาของแก อยาหวงใยกันใหมากเลย”
ดร. ดิเรกยิม้ เศรา ๆ
“ออไรน ออไรน ถาเชนนั้นขอเชิญพระเดชพระคุณทุกคนเขาคุกได”
คุณหญิงวาดสดุง โหยง

“พอดิเรกพูดอะไรยังงี้ก็ไมรู นาเกลียดออกจะตายไป เรามาเยีย่ มคุกไมใชมาติดคุก
ขอเชิญเขาคุกก็หมายความวาขอเชิญติดคุกนะซี”
นายแพทยหนุมพาคณะของเขาผานประตูชองเล็กของเรือนจําเขามา
สุภาพบุรุษสูงอายุคนหนึง่ รีบเขามาตอนรับกมศีรษ ะโคงคํานับอยางงดงาม ดร. ดิเรกยืน่ มือใหจบั
“สวัสดีครับ คุณหลวง
ผมและพวกเรารูส กึ เปนเกียรติอยางยิง่ ทีไ่ ดรจู กั กับทานผูบ ญ
ั ชาการเรือนจํานี"้
ชายผูน น้ั ทําหนาชอบกล
“มิไดครับ กระผมเปนแตเพียงผูคุมธรรมดาเทานั้น กระผมเปนคนของทานผูบ ญ
ั ชาการ”
ดร. ดิเรกทําหนาชอบกล
“อาว ยังงั้นหรือ บุคลิกลักษณะของคุณไมเลวนี่ครับ ผมคิดวาคุณคือคุณหลวงพัสดีเสียอีก”
ชายผูส งู อายุยม้ิ ออนโยน
“กระผมเปนนักโทษการเมืองครับ มาตรฐานก็เลยดีกวานักโทษอืน่ ๆ เชิญครับ
ทานผูบัญชาการใหกระผมมาคอยเชิญพวกทานไปทีเ่ รือนรับรอง”
ดร. ดิเรกพาพรรคพวกของเขาเดินตามผูค มุ ไปทันที
บรรยากาศในเรือนจําตะครัน่ ตะครอสะบัดรอนสะบัดหนาวอยางไรชอบกล ผูคุมพาคณะพรรค ๔
สหายมาที่เรือนไมชั้นเดียวหลังหนึ่ง พอกาวขึน้ บรรไดมาบนเรือน
ชายผูสูงอายุแตงกายซอมซอคนหนึง่ ในเครือ่ งแบบตรวจการแตไมมขี ดี บอกชัน้ ไดพาตัวเดินออกมาจากหอง
นัน้ พอดี
ดร. ดิเรกดีดมือแปะ
“เฮคุณลุงไปเรียนคุณหลวงผูบ ญ
ั ชาการทีเถอะวาพวกเรามาแลว”
“ผมเองครับ หลวงพัศดีทณ
ั ฑการผูบ ญ
ั ชาการเรือนจํา”
ทุกคนสดุงโหยงรีบกระทําความเคารพทันที คุณหลวงไดกลาวคําปฎิสนั ถารโดยทัว่ หนา ดร.
ดิเรกแนะนําตัวเองใหรจู กั และแนะนําคุณหลวงพัศดี ฯ
ใหรูจักกับทานผูใ หญและเพือ่ นเกลอของเขาโดยทัว่ หนาเวนแตเจาแหวคนเดียว
หลวงพัศดีเปนขาราชการชัน้ เอกทีส่ ภุ าพนอบนอมไมถอื ตัว และไมชอบเบง
แตงเนื้อแตงตัวดวยเสือ้ ผาราคาถูก เขาทักทายกับคณะกรรมการ อ.ฟ.ศ.ว.ช.ท. อยางนอบนอม
“งา-ประทานโทษ ทานผูนี้คุณหมอยังไมไดแนะนําใหผมรูจักเลยครับ”
ทานผูบ ญ
ั ชาการหมายถึงเจาแหว
ดร. ดิเรกหันไปมองดูหนาเจาแหวแลวหัวเราะกับหลวงพัสดี ฯ
“เจาหมอนี่ไมมคี วามหมายและไมมคี วามสําคัญอะไรสําหรับคุณหลวงหร็อกครับ
เขาเปนคนใชผซู อ่ื สัตยของพวกเราซึง่ มักจะติดสอยหอยตามพวกเราไปไหน ๆ ดวยเสมอ”

เจาแหวยกมือไหวผบู ญ
ั ชาการตรางอยางนอบนอม
“รับประทานสวัสดีครับทาน กระผม-นายศักดิแ์ หว ขอฝากตัวดวยนะครับ
ถาเกิดจับพลัดจับผลูผมหลุดเขามาในตราง คุณหลวงคงจะกรุณาผม แฮะ แฮ”
หลวงพัสดี ฯ อมยิ้ม กมศีรษ ะใหเจาแหว
“ฉันรับรอง ถาเธอคิดคุกฉันจะใหเธอเปนหัวหนาควบคุมถังเมล”
เจาแหวสดุง โหยง คุณหลวงพัศดี ฯ
ไดพาแขกผูมีเกียรติของเขาเขาไปในหองพิเศษซึง่ จดเปนหองรับแขกมีโตะเกาอีน้ วมอยางทันสมัย
หลังจากไดสนทนากันเกือบครึง่ ชัว่ โมง ทานผูบัญชาการก็พาคณะพรรค ๔
สหายออกชมกิจการและนักโทษชายหญิงทั่วเรือนจํา
ผานไปทางไหนพวกนักโทษก็สง เสียงเกรียวกราวรองบอกกลาวนาสงสาร
พวกนักโทษชายรูแ ลววาคณะพรรค ๔ สหายคือกรรมการของ อ.ฟ.ศ.ว.ช.ท.
ที่ตรางแหงหนึ่งสําหรับขังนักโทษชาย มีเสียงตะโกนออกมาจากหองขังจากใครคนหนึง่
“ไดโปรดเถอะครับทานกรรมการ พวกผมเหลือที่จะทนทานแลว กินขาวกับแกงผักบุง ทุกวัน”
ดร. ดิเรกและคณะพรรคหยุดชงัก ตางพากันหันไปมองดูทางหองขัง
แลวนายแพทยหนุม ก็กลาวกับทานผูบ ญ
ั ชาการ
“พวกนักโทษเขาเขาใจผิดคิดวาพวกเราอาจจะชวยเหลือเขาไดในเรือ่ งอาหารการกินและความเปน
อยูภายในเรือนจํานี้”
หลวงพัศดี ฯ ยิ้มดวยอารมณเย็น
“ตามเรื่องมันเถอะครับ คุณหมออยาไปสนใจเลย
ถาหากวามีผูหลักผูใ หญเขามาในเรือนจําเจาพวกนีม้ กั จะถือโอกาศรองอุธรณเสมอ
ผมเคยชีแ้ จงใหนกั โทษฟงบอย ๆ คุกตรางมีไวสาํ หรับลงโทษผูท ก่ี ระทําผิดกฎหมายของบานเมือง
ใครอยากอยูด กี นิ ดีกอ็ ยาทําผิดกฎหมาย”
“ออไรน คุณหลวงพูดถูก ถาหากวาในตรางมีอาหารดี ๆ อยางราชวงศเลี้ยงนักโทษ
มีบุหรีค่ วันละเอียดใหสบู ปานนี้เรือนจําก็ไมมที ข่ี งั นักโทษแลว พาพวกเราไปดูนกั โทษทีด่ รุ า ยเถอะครับ
จุดมุงหมายของเราอยูที่นั่น ผมมาวันนีก้ เ็ พือ่ ทดลองการรักษาของผมดวย
ผมจะทําใหจติ ใจมนุษยทมิฬเหลานีใ้ หหายโหดเหีย้ มใหได แลวคุณหลวงจะตองแปลกใจ”
“ครับ เชิญครับ”
ทานผูบัญชาการพาคณะพรรค ๔ สหายออกเดินตอไป
นิกรนึกสนุกขึน้ มาก็แกลงถามนายแพทยหนุม เบา ๆ
“หมอโวย ตรางเมืองไทยกับอินเดียใครจะดีกวากัน”
เมื่อกลาวถึงประเทศอินเดีย ดร. ดิเรกก็ยม้ิ แปน

“ตรางอินเดียดีกวานีม้ ากทีเดียว ครั้งหนึ่ง ทานมหาราชาจันทรกุมาร........”
นิกรรีบโบกมือหามแลวหัวเราะ
“พอแลว กันแกลงถามเลนนะ จะดูซวิ า แกจะเอยถึงทานมหาราชาไหม
ในที่สุดแกก็อดทีจ่ ะเอยถึงไมได”
ดร. ดิเรกคอนควับทําปากหมุบหมิบ บนพึมพําเปนภาษาฝรัง่ หลวงพัสดี ฯ พาคณะพรรค ๔
สหายมาถึงทีค่ มุ ขังนักโทษในคดีอกุ ฉกรรจแลว กอนที่จะผานเขาไปคุณหลวงไดอธิบายใหคณะกรรมการ
อ.ฟ.ศ.ว.ช.ท. ใหทราบทัว่ กัน
“ผมตองขออภัยนะครับ ถาหากนักโทษคนใดกลาวคําผรุสวาท ใชคําพูดหยาบคายลวงเกินพวกทาน
คนเหลานี้ผมแทบจะกลาวไดวา เขาเปนมนุษยแตรา งกายเทานัน้ สวนจิตใจโหดเหีย้ มปาเถือ่ น
กักขละหยาบชาเหมือนสัตวปา ทีพ่ ดู ภาษาคนได มันดาเกงครับ ผมเองผานมาทางนีถ้ กู ดาทุกวัน”
เจาคุณประสิทธิ์ ฯ หัวเราะ
“ไมเปนไร คุณหลวง เรื่องปากจัดดาเกงคุณหญิงของผมแนกวา แกดาฉอด ๆ ไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง
นักโทษของคุณหลวงสูเมียผมไมไดแน”
“อุยตาย” คุณหญิงวาดอุทานลัน่ “เจาคุณนี่พิลึกจริงเชียว
เดี๋ยวคุณหลวงไมรแู กก็จะนึกวาดิฉนั นะปากปลาราเสียเต็มทน”
ทานผูบัญชาการพาคณะพรรค ๔ สหายเขามาในทีค่ มุ ขังนักโทษอุกฉกรรจ
นักโทษเหลานีเ้ ปนนักโทษเด็ดขาดซึง่ คดีถงึ ทีส่ ดุ แลว ถูกแยกขังเดีย่ วไวหอ งละคน
ในความผิดเจตนาฆาคนตาย บางคนถูกจําคุก ๒๐ ป บางคนตลอดชีวติ และบางคนประหารชีวติ
แตไมมีใครเศราโศกเสียใจ ตางรองรําทําเพลงสงเสียงเอะอะเอ็ดตะโร
บางก็เขยาซีล่ กู กรงตะโกนดาใครตอใครลัน่ ไปหมด”
หลวงพัสดี ฯ อธิบายใหทราบ
“นักโทษทีต่ กึ นีม้ เี พียง ๔ คนเทานั้นแหละครับ ดุรายทารุณทีส่ ดุ ลวนแตพันธุดุทั้งนั้น”
เจาคุณปจจนึก ฯ ชักสงสัย
“พันธุด.ุ .......คุณหลวงหมายความวากระไร”
ผูบัญชาการเรือนจําหัวเราะเบา ๆ
“หมายความวา
เทาที่เราสืบทราบมาจากประวัตนิ กั โทษเหลานีม้ สี นั ดานโหดเหีย้ มสืบเนือ่ งมาจากบรรพบุรษุ ของเขาครับ
นักโทษคนนีท้ เ่ี รากําลังยืนดูอยู ชื่อนายกราง ฆาคนมาแลว ๖ คน ปูของเขาชือ่ นายโกรง
เปนอาชญากรชั้นเสือรายในสมัยพระปยมหาราชเจา นายโกรงดุรา ยมาก
ฆาคนตายโดยเหตุผลเพียงเล็กนอย ชอบชกตอยตีรนั ฟนแทง ผลสุดทายถูกเจาหนาทีย่ งิ ตาย

ตอมาบิดานายกราง ก็มีอปุ นิสสัยสันดาล เหมือนปูของนายกรางอีก บําเพ็ญตนเปนนักเลงโต
ฆาคนตายหลายตอหลายศพ ในที่สุดถูกศาลพิพากษาประหารชีวติ ”
นักโทษกรางนัง่ แสยะยิม้ อยูใ นกรง ทนฟงหลวงพัสดี ฯ ไมไดกพ็ รวดพราดลุกขึน้ ยืน
“นี่-คุณหลวง ขอเสียทีเถอะนา ปูยาตายายของผมตายโหงตายหาไปนานแลว
อยาขุดขึน้ มาสาธยายอีกเลย” แลวนายกรางก็กระดิกนิว้ เรียกคุณหญิงวาด “หนูจา มานีแ่ นะ
มาใหพช่ี น่ื ใจหนอย”
คุณหญิงวาดสดุง โหยง ทําตาเขียวกับนักโทษกรางซึง่ ยืนยิม้ กริม่ ทําตาเจาชูก บั ทาน
“แหม-อายบรรลัยจักร เกี้ยวคนแกมอี ยางทีไ่ หน”
เจากรางหัวเราะ
“นา – แกพี่ก็ไมถือ อยูในคุกสามปแลวเพิ่งเห็นผูหญิงวันนี้แหละ หนูจา หนูชอ่ื อะไรจะ”
คุณหญิงวาดโมโหจนหัวเราะ
“อายบา”
เจากรางยิม้ หวานจอย
“บาก็บาเพราะรักหนูนะจะ”
หลวงพัสดี ฯ เห็นทาไมเหมาะก็รีบพาคณะ ๔
สหายเดินไปจากหนาหองขังของนักโทษชายกรางทันที เมื่อมาถึงหองขังหมายเลข ๒
ทุกคนก็แลเห็นปายกระดานแข็งซีกหนึง่ เขียนขอความสัน้ ๆ ปรากฎวา
“พันธุด ุ”
หามยั่วเยา หยอกลอ
ผูท่ีเดินพลานอยูใ นหองขัง เปนชายฉกรรจรปู รางสูงใหญขนาดนอง ๆ ยักษวดั แจง
หนาตานาเกลียดนากลัว ผมหยิกหย็องตามธรรมชาติ นัยนตาโปนแทบจะถลนออกมานอกเบา
ผิวเนื้อดําเกือบเปนสีทองแดง ผมเผารุงรังนุง กางเกงขากวยตัวเดียวเทานัน้
นิกรกลาวถามผูบ ญ
ั ชาการเรือนจําเบา ๆ
“งา – นี่กอริลราใชไหมครับ”
หลวงพัสดี ฯ หัวเราะ
“นักโทษครับ ไมใชลิง”
ทันใดนัน้ เอง ผูที่อยูในหองขังก็เริ่มอาละวาด ยกมือชี้หนานายจอมทะเลนดวยความโกรธ
“หน็อย เห็นกูเปนลิงไปแลว ฮึ่ม........แฮ กูนี่แหละเฮย เจาพอแหงถิ่นหัวลําโพง มึงดูถกู กูนกั
มึงตองตาย”

เจาพอหัวลําโพงยกเทาเตะถีบลูกกรงโครมคราม และใชมือทั้งสองเขยาซี่ลูกกรง
มีอากัปกิริยาเหมือนสัตวปาไมมีผิด สงเสียงรองจนแสบคอหอย ตีอกชกหัวตัวเองนํ้าลายไหลฟูมฟายปาก
ดร. ดิเรกจองมองดูดว ยความพอใจยิง่ สักครูหนึ่งก็หนั มาพูดกับทานผูบ ญ
ั ชาการเรือนจํา
“เจาหมอนีช่ อ่ื อะไรครับ แลวก็ประวัตยิ อ ๆ ........”
หลวงพัสดี ฯ อธิบายใหทราบทัง้ ๆ ที่นักโทษกําลังแผลงฤทธิอ์ าละวาดอยูใ นกรง
“ชื่อเหีย้ มครับ มันเหี้ยมสมชื่อทีเดียว ประวัติเดิมเปนนักเลงตัง้ แตอายุ ๑๒ ขวบ
ติดตรางมาแลวหลายครัง้ ฐานทํารายรางกาย ชอบชกตอยตีรนั ฟนแทง ดุรายทีส่ ดุ ศาลพิพากษาจําคุก ๒๐
ป ฐานฆาคนตายโดยเจตนา”
ดร. ดิเรกพยักหนารับทราบ
“คุณหลวงทราบหรือเปลาครับวา นายเหีย้ มมีเรือ่ งอะไรกับผูต าย”
หลวงพัสดี ฯ นิง่ อึง้ นักโทษชายเหีย้ มหัวเราะกากกลาวกับ ดร. ดิเรกทันที
“ถามกูซโี วย อายนองชาย ถามอายแกมันจะไปรูเรื่องอะไร
มึงเปนนักหนังสือพิมพจะมาขอลํารากกูใชไหมละ”
ดิเรกสดุง โหยง
“สัมภาษณไมใชสําราก”
“เออ – มันก็เหมือนกันนั่นแหละวะ เรื่องที่กูยิงมันตายก็เพราะมันมองหนากู แลวกูจะเอามันไวทําไม
คนเรามองหนากันมันดูหมิ่นกันนี่หวา”
กิมหงวนถอนหายใจเฮือกใหญ เดินเขามาใกลซล่ี กู กรงแลวกลาวถาม
“พี่ชาย แกมีลูกหรือเปลา”
“ออ – มีซีวะ อายุเกือบ ๔๐ แลว ไมมลี กู ก็บา เต็มทน กูมีลกู ชายสองคน
กําลังฝกหัดเปนนักเลงรุน จิว๋ หรือดาวรายเยาวชน”
อาเสี่ยพยักหนา
“ขอใหกันสักคนไดไหมละ”
นายเหีย้ มยิม้ แสยะ
“จะเอาไปเลี้ยงเปนลูกบุญธรรมหรือ”
“เปลา จะเอาไปเฝาสวนฝงธนของกัน”
เหี้ยมขบกรามกรอด
“นี่มึงเขาใจวากูเปนหมาหรือนี”่
เขารองเอ็ดตะโรเขยาซีล่ กู กรงโครมครามเพือ่ จะออกมาเลนงานอาเสีย่ ในที่สุดก็ตอี กชกหัวตนเองอีก
ลมตัวลงนอนชักดิน้ ชักงอดวยโทษะ แลวกัดทอนแขนตนเอง รองคํารามฮึม่ แฮตลอดเวลา
สักครูหนึง่ ก็นอนหอบแฮก ๆ นิ่งเฉย

พลยกมือจับแขนดร. ดิเรก พลางพูดกับนายแพทยหนุม เปนงานเปนการ
“หมอ กันเศราใจเหลือเกินโวย ที่นายเหีย้ มเพือ่ นมนุษยรว มชาติของกัน
มีจิตใจโหดรายเหมือนกับสัตวปา เชนนี”้
ดร. ดิเรกถอนหายใจเบา ๆ
“ออไรน เขาเปนดุผดิ มนุษย และไมใชแตเขาคนเดียว
คนไทยที่มีจิตใจเหี้ยมโหดอยางนี้ยังมีอีกมากมายนัก ซึ่งลวนแตเปนนักเลงอันธพาล
คดีฆาตกรรมหรือประทุษกรรมเกิดขึน้ จากสาเหตุเล็กนอย เปนตนวา มองหนากัน หรือเบงกันไปเบงกันมา
ดีละพล กันจะเอาเจาหมอนีท่ ดลองยาฉีดของกัน เขาใจวาตองไดผลแน ๆ
กันจะใหนายเหีย้ มกลายเปนลูกแมวทีเ่ ชือ่ ง ๆ ตัวหนึง่ ”
คุณหญิงวาดรีบคัดคานทันที
“อยา ๆ ๆ พอดิเรก อยาเอามันออกมานอกกรงขังเปนอันขาด ดีไมดมี นั จะฟดอาแย
นากลัวออกจะตายไป สิงหโตหรือเสือที่เขาดินยังไมมีทีทาดุรายเหมือนอยางเจาหมอนี่ โถ – ดู ๆ ก็นาสงสาร
เปนคนแท ๆ จิดใจเหมือนกับสัตวปา”
ดร. ดิเรกยิม้ ใหคณ
ุ หญิงวาด
“ไมเปนไรหร็อกครับ ผมจะเรียนคุณหลวงใหตามผูค มุ มาหลาย ๆ คน
ชวยกันจับตัวนายเหีย้ มไวแลวผมจะฉีดยาให”
หลวงพัสดี ฯ ไดยินคําพูดของนายแพทยหนุม อยางถนัดก็กลาวถาม
“ฉีดยาอะไรครับ คุณหมอ”
“ยาไฮโปโรชัน่ โปรแตสเซียมไกโรโมเชนมิสไดออกไซบีคอมครับ”
“โอโฮ” คุณหลวงอุทาน “ทําไมชื่อมันยาวนักละครับ”
นายแพทยหนุม อมยิม้
“เปนยาฉีดทีผ่ มคิดขึน้ เองครับ”
“ออ แกอะไรครับ คุณหมอ”
ดิเรกวา “แกระบบประสาทและหัวใจ ที่ผมพาคณะกรรมการ อ.ฟ.ศ.ว.ช.ท. มาเยี่ยมเรือนจําในวันนี้
ก็มีเจตนาทีจ่ ะทดลองยาฉีดของผม ผมจะฉีดยาใหนายเหีย้ มหนึง่ เข็มและรับรองวา ภายในหานาฑีเทานัน้
นักโทษผูนจ้ี ะกลายเปนคนละคนเชียวครับ อํานาจยาฉีดจะทําใหเขาหายดุรา ย
เขาจะเปนสุภาพบุรุษที่สุภาพนอบนอมนารักที่สุด”
ผูบัญชาการเรือนจําขมวดคิ้วยน
“จริง ๆ หรือครับคุณหมอ”
ดร. ณรงฤทธิ์หัวเราะ

“ผม ดอกเตอรดิเรก หมอหัวนอก สําเร็จการแพทยมาจากประเทศอังกฤษ ไมใชหมอหัวใน
ผมหัวนอก ๑๐๐ เปอรเซ็นเลย รับรองวายาฉีดของผมไดผลเด็ดขาด
คนที่ดุรายใจอํามะหิตจะกลายเปนคนสุภาพที่สุด ผมไดทดลองมาแลว”
หลวงพัสดี ฯ ยิ้มแหง ๆ
“เอ – ถายังงั้นคุณหมอกรุณาผมเปนพิเศษหนอยจะไดไหมครับ”
“ออไรน ไดซคี รับ คุณหลวงจะใหผมชวยอะไร”
ผูบัญชาการทําหนากะเรีย่ กะราดชอบกล
“งา – ชวย – ชวยเอายานี้ไปฉีดใหเมียผมสักเข็มเถอะครับ ภรรยาของผมแกดุเหลือเกิน
ดุจนกระทัง่ ผมกลัวลาน”
คณะพรรค ๔ สหายหัวเราะคิกคักไปตามกัน นายแพทยหนุมยิ้มใหหลวงพัสดี ฯ
“โอ.เค. คุณหลวงทีร่ กั ผมยินดีชว ยเหลือตามทีข่ อรองมา” พูดจบ ดร. ดิเรกก็มองดูนกั โทษชายเหีย้ ม
ซึ่งกําลังพยุงกายลุกขึ้นนั่ง ทําตาเขียวกับทุก ๆ คนที่ยืนอยูหนาหองขัง “คุณหลวงครับ
ผมจะฉีดยาใหนายเหีย้ มเดีย๋ วนี้ ชวยเรียกผูค มุ มาสักหาหกคนซีครับ จะไดจบั นายเหีย้ มไว”
ผูบัญชาการเรือนจําสัน่ ศีรษ ะ
“ไมตอ งครับ คุณหมอเอาบุหรีใ่ หเขามวนเดียวเทานัน้
เขาก็จะยื่นแขนออกมานอกซีล่ กู กรงยอมใหคณ
ุ หมอฉีดยาโดยดี ในเรือนจํานีบ้ หุ รีม่ คี า ทีส่ ดุ ครับ
บางทีนักโทษเคยจางฆานักโทษดวยกันเพียงบุหรีพ่ ระจันทรซองเดียวเทานัน้ ”
ดร. ดิเรก หันมาทางนายพัชราภรณทันที
“พลโวย ขอบุหรีใ่ หกนั สักสองสามมวนเถอะ”
พอไดยนิ คําวาบุหรี่ นักโทษชายเหีย้ มก็รบี ผลุนผลันลุกขึน้ ยืน ยกมือไหวปะหลก ๆ
“ขอผมสักมวนเถอะครับ” เขาพูดเพราะขึ้นแตเสียงที่พูดหวนเต็มทน
นายแพทยหนุม รับซองบุหรีเ่ งินมาจากเพือ่ นเกลอของเขา เปดซองบุหรีห่ ยิบออกมามวนหนึง่
“พี่ชาย” เขากลาวกับนักโทษอุกฉกรรจ “กันเปนนายแพทย
มาตรวจรางกายและสุขภาพของนักโทษ”
กิมหงวนพูดเสริมขึ้น
“อยาไปโกหกเขาเลยวะ บอกเขาเสียตามตรงก็แลวกันวา
แกจะฉีดยาใหเขาเพือ่ เปลีย่ นจิตใจเขาใหหายโหดเหีย้ ม”
นายเหีย้ มหัวเราะกาก
“ไมสําเร็จแน คุณหมอ ผมเปนคนดุ จิตใจของผมไมเคยรูจักกับคําวา เมตตาปราณี ผมชอบฆาคน
ผม – นักเลงใหญทม่ี คี วามสุขดวยการตีรนั ฟนแทง”
ดิเรกวา “เถอะนา ขอใหกนั ฉีดยาใหแกสักเข็มเถอะนะ พี่ชาย เอา – เอาบุหรีไ่ ปสูบ”

เหี้ยมนัยนตาแจมใสเพราะความดีใจ ยื่นมืออันสัน่ รัวออกมารับบุหรี่ การิค
ที่นายแพทยหนุมสงใหเขา แลวรีบลวงกระเปากางเกงหยิบไมขดี ไฟออกมาจุดสูบดวยความกระหาย
อารมณของเหีย้ มคอยดีขน้ึ บาง
“เฮอ – ชื่นใจจริงโวยคุณหมอ บะ – วันนี้พระอาทิตยขน้ึ แขงกันตัง้ สองสามดวงเชียวฮิ”
พระอาทิตยทง้ั สองสดุง โหยง เจาคุณปจจนึก ฯ คอนปะหลบปะเหลือก
“ทะลึ่ง แกนะนอกจากจิตใจทรามแลวยังปากเสียอีกดวย”
เจาเหีย้ มแหกปากหัวเราะลัน่
“ปากเสียยังดีกวาหัวลาน” แลวเขาก็ยกั คิว้ ใหนกิ ร “จริงไหมนองชาย”
นายจอมทะเลนพยักหนา
“จริงซีเพื่อน ปากเสียไมมีกลิ่น แตหัวลานเหม็นตุ ๆ”
เจาคุณประสิทธิ์ ฯ ยองเขามาขางหลังนิกร ยกลูกแปเตะกนหลานภรรยาของทานดังปาบ
“นี่แนะ ทลึ่งนัก”
ดร. ดิเรกหันมาดุเจาคุณประสิทธิ์ ฯ เบา ๆ
“ที่น่ีไมใชสถานทีส่ าํ หรับหยอกลอกันนะครับ”
เจาคุณประสิทธิ์ ฯ ตะโกนลั่น
“ไมไดลอ โวย ขาเตะมันจริง ๆ มันวาอาแกไมไดยนิ หรือวะ”
นายแพทยหนุม โบกมือใหทกุ คนสงบปากเสียง แลวพูดกับเจาแหว
“เฮย – สงกระเปามานี่ ขาจะฉีดยาใหนายเหีย้ ม”
เจาแหวเดินกมตัวเขามาสงกระเปาหมอใหดเิ รกอยางนอบนอม
“รับประทานใหผมทําหนาทีผ่ ชู ว ยแพทยนะครับ”
คุณหญิงวาดเอือ้ มมือรวบผมเจาแหวกระชากตัวออกมา
“ไมตอ ง ไปยืนทางโนน หน็อย – สะเออะจะเปนผูช ว ยแพทย เอ็งเลาเรียนมาแตไหนเชียว”
เจาแหวลอบคอนคุณหญิงวาด แตไมกลาพูดอะไรเพราะกลัวถูกถีบ ดร.
ดิเรกกลาวกับนักโทษชายเหีย้ มตอไป
“พี่ชาย ยื่นแขนขวาออกมานอกลูกกรงซี กันจะฉีดยาใหแลวกันจะใหรางวัลบุหรีแ่ กอีกสามมวน”
เหีย้ มยิม้ แสยะ
“อยาหลอกผมนา ถาไมใหผมดายับเลย”
หลวงพัสดี ฯ จุยปากดุนักโทษของเขา
“ประหยัดถอยคําหนอย นายเหีย้ ม ทุก ๆ ทานที่ยนื อยูน เ่ี ปนกรรมการ อ.ฟ.ศ.ว.ช.ท.
และเปนแขกผูม เี กียรติของขา”
เหี้ยมพูดกับผูบ ญ
ั ชาการเรือนจําโดยไมเกรงกลัว

“ไมตองมาสั่งสอนผมหร็อกนา คุณหลวง จะมีเกียรติหรือไรเกียรติจะใหญยิ่งสักเพียงไหน
หรือเปนกระยาจกเข็ญใจ ตายแลวก็เนาเหม็นเหมือนกันทั้งนั้น ยิ่งคนมีเงินอยางคุณหลวงยิ่งเหม็นมาก
เพราะกินแตอาหารดี ๆ ทั้งนัน้ ” พูดจบก็ย่ืนแขนขวาออกมานอกลูกกรง “เชิญคุณหมอ
จะฉีดเขาเสนหรือเขากลาม”
ดร. ดิเรกหยิบกลองนิคเกิลขนาดกระทัดรัดออกมา
“ฉีดเขาเสน”
นักโทษชายเหีย้ มขมวดคิว้ ยน
“เอ – ชักสงสัยเสียแลวโวย หมอ แกคบคิดกับหลวงพัสดี ฯ จะฆากันดวยอํานาจยาฉีดหรืออยางไร
ฉีดเขาเสนนะมันฆากันงาย ๆ นา เพียงแตแกแกลงเดินยาเร็ว ๆ เทานัน้ กันก็หงิกแดก”
ดร. ดิเรกยิม้ แปน
“กันรับรองดวยเกียรติของนายแพทย หมอทุกคนยอมมีจติ ใจสูง มีศีลธรรมและคุณธรรมเปนอยางดี
กันฉีดยาใหแกก็เพราะตองการใหแกหายดุรา ย แกเปนคนไมใชสตั วปา
แกจะเหีย้ มโหดเหมือนสัตวปา อยางไรกัน”
เหี้ยมพยักหนาหงึก ๆ
“เอา – ฉีดก็ฉีด ถึงแกจะฆากันกันก็ไมกลัว
ชีวิตของคนเดนตรางอยางกันยอมไมมีคาและไมมีความหมายอะไร”
นายแพทยหนุมอดหัวเราะไมได วางกระเปาหมอลงบนมายาวหนาหองขัง
จัดแจงบรรจุยาฉีดเขาหลอดสําหรับฉีด หลอดและเข็มตมมาจากบานสอาดเรียบรอยแลว
“กรโวย” ดิเรกเรียก
“จา”
“ชวยกันหนอยนะ แกเปนคนเอาสายยางเสนนีร้ ดั แขนนายเหีย้ ม”
นิกรรับสายยางมาถือไว
“รัดแขนหรือรัดคอ”
“รัดแขนจะ พอมหาจําเริญ เอาไวฉดี ใหแกกอนถึงจะรัดคอ”
แลว ดร. ดิเรกก็พานิกรมาทีห่ นาหองขัง ในราวสองสามนาฑีเขาก็ฉดี ยาใหนายเหีย้ มเรียบรอย
ดิเรกสงบุหรีก่ าริคใหนายเหีย้ มอีกสามมวน
“เอา – พี่ชาย เอาไวสูบ ฉีดยาใหรูสึกเปนยังไงบางละ”
“ก็รอนวูบวาบเหมือนฉีดนิโอหรือแคลเซีย่ มแหละครับ เรื่องยาผมเคยฉีดมาแลวมากตอมาก”
“ออไรน นั่งพักผอนเสียเถอะเหีย้ ม นั่งสูบบุหรี่ใหสบายใจประเดีย๋ วเราจะยอนกลับมาเยีย่ มแกอีก”
นายแพทยหนุม จัดแจงเก็บเครือ่ งมือลงกระเปาหมอแลวสงกระเปาใหเจาแหวถือไว
เขาเดินเขามาหาหลวงพัสดี ฯ ซึ่งกําลังสนทนากับเจาคุณประสิทธิ์ ฯ และเจาคุณปจจนึก ฯ

“คุณหลวงครับ”
ผูบัญชาการเรือนจํายิม้ ใหดเิ รก
“เรียบรอยแลวหรือครับ คุณหมอ”
“ครับ เรียบรอยแลว พาเราไปเยีย่ มนักโทษอุกฉกรรจหอ งตอ ๆ ไปเถอะครับ”
“เชิญซีครับ คุณหมอ”
ดร. ดิเรกนึกถึงนักโทษชายกรางไดกพ็ าคณะพรรคของเขาเดินยอนกลับมาหนาหองขังหมายเลข ๑
อีก เจากรางนัง่ หนาเครงอยูก ลางหอง แตแลวพอแลเห็นคุณหญิงวาดนักโทษประหารก็ยิ้มแปน
“หนูจา มานี่มาหนูมา แหม – นุงกระโปรงดําสวมเสือ้ คอปกสีขาวนาเอ็นดูเหลือเกิน
วันนี้หนูไมไปโรงเรียนหรือจะ”
คุณหญิงวาดทั้งฉิวและทั้งขัน กลาวกับหลวงพัสดี ฯ เบา ๆ
“ดูเถอะคะ เจานี่ตาฝาดเห็นดิฉนั เปนเด็กนักเรียนสาวไปแลว”
หลวงพัสดี ฯ กลัน้ หัวเราะแทบแย
“คุณหญิงหลบไปทางโนนเถอะครับ อายกรางมันเปนชายหนุม ในวัยฉกรรจ
ไมไดเห็นผูห ญิงมาหลายปแลวเพราะตองทนทุกขทรมานอยูใ นคุก
เมื่อมันเห็นคุณหญิงนัยนตาของมันก็ฝาดไป”
ดร. ดิเรกเดินเขามายืนหนากรงขัง
“เฮ – นายกราง ยูอยากไดบุหรี่สูบไหมละ”
เจากรางลุกขึน้ ยืนบวนนํา้ ลายปริด๊
“เออ ขอใหกนั สูบสักมวนเถอะวะ ไหวละ กันเปรี้ยวปากอยากสูบบุหรีม่ าหลายวันแลว
ระเบียบของเรือนจํานีไ่ มไดสติ ความจริงนักโทษอยางกันมันนาจะขอเบิกโกลเฟลคใหสบู วันละกระปอง”
ผูบัญชาการเรือนจําหัวเราะ
“อยาวาแตมึงเลย อายกราง กูเองยังไมมีโกลเฟลคจะสูบ ชะ ชะ จะสูบควันละเอียด”
เจากรางทําตาเขียวกับหลวงพัสดี ฯ
“ดีละนาคุณหลวง ผมไมหลุดออกจากตะรางก็แลวไป
ถาผมเปนอิสสระเมื่อไรผมจะฆาคุณหลวงเปนคนแรก”
ดร. ดิเรกขอซองบุหรีม่ าจากพล เปดซองออกหยิบบุหรีส่ ง ใหนายกรางหนึง่ มวน
นักโทษประหารรีบจุดสูบทันที นายแพทยหนุม มองดูอยางเศราใจ
อากับกิริยาของนายกรางเหมือนกับสัตวปา ทีด่ รุ า ยมากกวามนุษย
“พี่ชาย ขอใหกนั ฉีดยาใหแกสักเข็มไดไหม”
เจากรางทําหนาตืน่
“อาว นี่คุณเปนหมอหรือนี”่

“ออไรน กันมาตรวจรางกายและสุขภาพของนักโทษในเรือนจํานี้ กันจะฉีดยาบํารุงหัวใจใหแก”
นายกรางพยักหนา
“เอา – ฉีดก็ฉีด ดีเหมือนกันผมจะไดสบายใจขึน้ บาง หมูนี้ผมคลุมคลั่งเหลือเกิน
อยากจะฆาคนก็ไมรูวาจะฆาใคร”
ดร. ดิเรกหันมาขอกระเปาจากเจาแหว นั่งลงบนมายาวหนาหองจัดแจงบรรจุยาเขาหลอดฉีด
กระทําอยางแคลวคลองวองไว แลวดิเรกก็ขอรองใหพลชวยเหลือเขาลุกขึน้ เดินมาทีล่ กู กรง
“นายโกรง”
นักโทษประหารสดุง โหยง
“แลวกันคุณหมอ โกรงนะปูผม ผมชือ่ กราง”
กิมหงวนหัวเราะกาก
“ดันไปเรียกเอาปูเ ขาเขา”
ดร. ดิเรกยิม้ ใหนายกราง
“ขอโทษทีพี่ชาย ยื่นแขนออกมานอกลูกกรงซี กันจะฉีดยาให
จิตใจและอารมณของแกจะไดปลอดโปรงขึ้น”
นักโทษชายกรางยืน่ แขนขวาออกมานอกลูกกรง
ทันใดนั้นเองเขาก็ยกทอนแขนตระหวัดรัดคอนายแพทยหนุม ไว อากัปกิริยาเปลีย่ นเปนดุรา ยนากลัว
“มึงจะหลอกฆากูดว ยยาฉีด มึงตองตาย”
ทุกคนตกตลึงพรึงเพริด ดร. ดิเรกดิน้ รนนาสงสาร แลวกิมหงวนก็ไดสติกอ นใคร
วิ่งเขามาแกะแขนนายกรางออก แตแขนของเขาราวกับคีมเหล็ก
ในที่สุดอาเสีย่ ก็ใชบหุ รีจ่ ล้ี งทีแ่ ขนนักโทษประหาร ความรอนทําใหเจากรางเผลอตัวรองอุทานออกมาดัง ๆ
และคลายทอนแขนทีล่ อ คคอ ดร. ดิเรกไว
นายแพทยหนุมเดินตุปด ตุเปออกมาจากหนากรงขังเหมือนกับคนเมาเหลา ผูบัญชาการเรือนจําใจหายวาบ
ไมนึกวาจะมีเหตุการรายแรงเกิดขึน้ เชนนี้ ซึ่งเขาจะตองรับผิดชอบในการกระทําของนักโทษ
เจากรางแหกปากหัวเราะลัน่ หองขัง
“มึง มึงยังเคราะหดอี ยู ถาอายหานั้นไมเอาไฟบุหรี่จี้แขนกูละกอ ลูกกระเดือกมึงแตกแลว”
หลวงพัสดี ฯ ยกมือชี้หนานักโทษในความควบคุมของเขา
“อายกราง แกอุกอาจเกินไป”
“เออซีวะ มึงจะทําไมกูอายแก”
หลวงพัสดี ฯ ลวงกระเปากางเกงหยิบนกหวีดขึน้ มาเปาเสียงสัน้ ๆ ติด ๆ กัน
ทันใดนั้นเองผูค มุ หลายคนก็พากันวิง่ เขามาหาเขาอยางรอนรน ผูคุมทุกคนมีไมตะบองเปนอาวุธ
ทานผูบญ
ั ชาการโกรธจนหนาเขียว ออกคําสั่งแกผูคุมทันที

“เฮย ไขกุญแจเขาไปในหองอายกรางเดีย๋ วนี้ ซอมใหญเลย”
ดร. ดิเรกปราดเขามายืนขวางประตูหนาหองขัง
“เวท เอ มินิท โน ๆ ๆ ๆ ระบบซอมเปนวิธกี ารทีท่ ารุณเหีย้ มโหดทีส่ ดุ
เพราะอีกฝายหนึง่ ไมมโี อกาสตอสูเ ลย ขอเสียทีเถอะครับ คุณหลวง
ที่นายกรางลอคคอผมก็เพราะเขาเขาใจผิดคิดวาผมจะฆาเขาดวยยาฉีด” พูดจบ ดร.
ดิเรกก็หนั มาทางนักโทษประหาร “พี่ชาย กันอภัยใหแกแลว กันเปนหมอ
จิตใจของกันยอมบริสุทธิ์และสูงพอ”
คราวนี้นักโทษชายกรางมองดูนายแพทยหนุม ดวยความพอใจ
“คุณหมอไมไดคดิ จะฆาผมดวยยาฉีดหรือครับ”
ดิเรกหัวเราะ
“กันเปนแพทยผูเชี่ยวชาญขององคการฟนฟูศีลธรรมและวัฒนธรรมของชาติไทย
กันตองการใหแกมีจติ ใจสบายขึน้ เพราะเห็นแกคลุม คลัง่ มากก็อยากจะฉีดยาบํารุงหัวใจใหแก พี่ชาย
อนุญาตใหกนั ฉีดยาใหแกเถอะ กันสาบาลไดวา กันไมไดมจี ติ คิดรายตอแกเลย”
นักโทษประหารยิม้ เศรา ๆ
“โอ-ผมเสียใจมากคุณหมอ ผมเชื่อแลวครับวาคุณหมอมีจติ ใจสูงมาก
มายคุณหมอก็คงไมหามผูคุมที่มันจะบุกเขามากระทืบผม เชิญครับ เชิญฉีดยาใหผมเถอะครับ
อยาโกรธผมเลยครับทีผ่ มลอคคอคุณหมอเมือ่ กีน้ ้ี ผมเขาใจผิดจริง”
แลวเจากรางก็ลมื ตาโพลงเมือ่ แลเห็นคุณหญิงวาดยืนเมียงมองอยูท างดานขวาของหองขัง “หนูจา
มายืนใกล ๆ พี่มาหนูมา ยังงี้ไดจบู สักทีถงึ จะตายก็ไมวา ”
คุณหญิงวาดมองดูอยางสังเวชใจ
“โธ-อายกรางเอย แกพยายามเกีย้ วฉันเสียจริง ๆ เชียว ฉันนะแกคราวแมแกนา”
เจากรางยิม้ สดชืน่
“ถึงแกพี่ก็ไมถือ หนูจา มันเปนบุพเพสันนิวาสของพี่แลว อุย-ตาหวานซะดวยนะ แนะ แนะ คอน
....นาเอ็นดู มา-ยืนใกล ๆ พี”่
“เฮย” นิกรตวาดลัน่ “อายเวรนีต่ าฝาดเห็นยายแกเปนสาว ๆ ไปแลวไหมละ
ปากยังกะกระโถนแกจูบลงเรอะ”
คุณหญิงวาดยองเขามายกลูกแปเตะกนนิกรดังปาบ
“นี่แนะ ไมตอ งมาวิจารณฉนั ”
นิกรหัวเราะงอหาย ตอจากนัน้ ดร. ดิเรกก็จัดแจงฉีดยาใหนกั โทษชายกราง โดยมีพล
พัชราภรณเปนผูชวยเขา ขณะที่นายแพทยหนุม กําลังเดินยาเขาเสนโลหิต
นักโทษชายกรางยืนสูบบุหรีอ่ ยูใ นกรงอยางสบายใจ เขารูส กึ รักและเคารพ ดร.

ดิเรกมากทีแ่ สดงความเมตตาปราณีตอ เขา ชวยเหลือเขาใหรอดพนจากการถูกซอมอยางหวุดหวิด
ถาดิเรกไมหา มปรามไวเขาก็คงถูกผูค มุ กระทืบตาย และทางเรือนจําก็จะแทงจําหนายวา
เขาเปนลมตายหรือปวยไขตาย
“ออไรน เรียบรอยแลวพีช่ าย นอนพักผอนเสียเถอะ อีกสักครูจติ ใจของแกจะสบายขึน้ มากทีเดียว”
นายแพทยหนุม พูดกับนักโทษประหารดวยใบหนายิม้ แยม
ตอจากนัน้ ดร. ดิเรกก็พาคณะพรรคของเขาเดินไปดูนกั โทษทีห่ อ งอืน่ อีก เมื่อผานหองขังหมายเลข
๒ ทุกคนตางแลเห็นนายเหีย้ มกําลังนอนหลับอยางสบายอยูบ นพืน้ หองขังนัน่ เอง
ดร. ดิเรกอธิบายใหผบู ญ
ั ชาการเรือนจําวา อํานาจยาฉีดของเขาทําใหนกั โทษชายเหีย้ มนอนหลับไป
แตในราว ๑๐ นาทีน้ีเขาจะรูส กึ ตัวตืน่ ขึน้ นั่นหมายความวาจิตใจของเขาจะเปลีย่ นไปเปนคนละคน
นักโทษชายเหีย้ มจะกลายเปนคนทีส่ ภุ าพเรียบรอยนารักทีส่ ดุ
ที่หองคุมขังหมายเลข ๓ มีแผนปายเขียนบอกไวอกี
“พันธุด ุ”
หามยั่วเยาหยอกลอ
ชายฉกรรจรปู รางสันทัดคนหนึง่ นอนแผอยูใ นหองดวยความคลุม คลัง่
เมื่อรูสึกวามีคนมาหยุดยืนหนาหองขังเขาก็รบี พรวดพราดลุกขึน้ ยืน ใบหนาของเขาเหีย้ มเกรียมบอกใหรชู ดั
ๆ วาเปนอาชญากร เขาเปนนักโทษชายเด็ดขาดทีศ่ าลฎีกาตัดสินจําคุกตลอดชีวติ
ฐานฆาคนตายโดยเจตนา
“มาดูอะไรวะ คนเหมือนกันไมเคยเห็นเรอะ ฮึ่ม-แฮ”
อาเสี่ยถอยหลังกรูดนึกเสียวนองทันที หันมาถามหลวงพัสดี ฯ เบา ๆ
“หมอนีช่ อ่ื อะไรครับ”
“ชื่อผองครับ เปนผูรายชั้นเสือ ฆาคนมาหลายคนแลว ปลนฆาเจาทรัพยทุกราย
ยิงกระทัง่ เด็กและคนแก มีจิตใจโหดเหี้ยมที่สุด” แลวคุณหลวงก็กลาวถามเสือผอง “เฮย
หนาตาแกทําไมฟกชํา้ ดําเขียวอยางนี”้
เจาผองแสยะยิ้ม
“ออ ไมมีอะไรคุณหลวง ผมอยากจะชกหนาคนเลน แตไมมีใครจะชกผมก็เลยชกหนาตัวเองแกกลุม
ชวยเอาผมไปขังรวมกับนักโทษอืน่ ๆ ไมไดหรือ ใหผมมีโอกาสฆาคนเลนบางซีครับ
อยูอยางนี้เหงาจะตายหาอยูแลว”
“อื้อฮือ” นิกรครางและจุย ป าก “อยางนี้นา เอาไปเฝาสวนทุเรียนโวย
เกิดมาไมเคยเห็นคนดุอยางนีเ้ ลย”

ดร. ดิเรกหันมาทางกิมหงวน
“เสี่ย ขอบุหรีใ่ หกนั สัก ๒ มวนเถอะวะ”
กิมหงวนลวงกระเปากางเกงหยิบซองบุหรีท่ องคําฝงเพชรออกมาสงใหนายแพทยหนุม แลวกลาววา
“ใหเขาหลาย ๆ มวนก็ได”
นายแพทยหนุม ยิม้ ใหนกั โทษอุกฉกรรจ
“เสือผอง สูบบุหรี่นี่ซ”ี
จอมโจรแปลกใจไมนอ ยเมือ่ เขาไดรบั ไมตรีจติ ตจาก ดร. ดิเรก
เขาเอื้อมมือรับบุหรีไ่ ปจุดสูบดวยความกระหายเพราะอดมาเกือบอาทิตยแลว
“ขอบคุณ ขอโทษคุณเปนใคร” เสือผองถามหวน ๆ
“กันเปนนายแพทยทม่ี าตรวจดูสขุ ภาพและอนามัยของนักโทษในเรือนจํานี้”
“ออ ถายังงัน้ ชวยผมหนอยซีครับคุณหมอ ผมเปนบิดเรือ้ รังครับ ทรมานเหลือเกิน
ปวดทองใจแทบขาด ทําใหผมมีอารมณฟุงซานอยากจะฆาคนเทานั้น”
“ออไรน ออไรน ไอจะชวยยู ฉีดยาซักหนึ่งเข็มก็หาย” พูดจบ ดร. ดิเรกก็หนั มาพยักหนากับเจาแหว
เสือผองยิม้ แคน ๆ
“ดีทีเดียวครับ นึกวาชวยผมเถอะคุณหมอ ที่เรือนจํานี่เฮงซวยเหลือเกิน ขอยากินก็ไมมี
ใหหมอมาดูหมอก็ไมมา ผูบัญชาการก็ไมไดสติ แกจนหัวหงอกแลวไมรูวาจะมาทํางานเอาอะไร”
ดร. ดิเรกรับกระเปาหมอจากเจาแหว ใน ๕ นาทีน้ันเองเขาก็ฉดี ยาใหเสือผองเรียบรอย
และมอบบุหรีใ่ หเสือผองอีก ๒ มวน ดิเรกถอนหายใจหนัก ๆ อนาถใจในความดุรา ยของเสือผอง
“ยังมีอกี คนไมใชหรือครับ คุณหลวง” ดิเรกถามหลวงพัสดี ฯ
คราวนี้ผูบัญชาการพูดออมแอมไมเต็มเสียง
“มีครับ แตวา เขาเปนนักโทษทีด่ รุ า ยทีส่ ดุ อยาดูเลยครับ ทานประธาน “อ.ฟ.ศ.ว.ช.ท.”
อาจจะไมพอใจเมื่อเห็นนักโทษคนนี้
เพราะบางทีเขาอาจจะแสดงกิรยิ าหยาบคายออกมาตามสันดานอันตํา่ ชาของเขา”
เจาคุณปจจนึก ฯ พูดเสริมขึ้น
“ไมเปนไร คุณหลวง ผมไมถอื หร็อก
รูอยูแลววาคนจําพวกนีไ้ รการศึกษามีสง่ิ แวดลอมทีเ่ ลวมาแตเล็กแตนอ ย
ถาเขาเปนสุภาพชนทีไ่ หนเขาจะตองมาอยูใ นตราง”
หลวงพัสดี ฯ ยิ้มแหง ๆ
“งา-อา- อยาดูเลยครับ”
เจาคุณประสิทธิ์ ฯ พูดเสริมขึ้น
“มันดุรายมากนักเชียวหรือคุณหลวง ขอดูหนอยเถอะนา”

ผูบัญชาการเรือนจําหนาจอย เดินเขามาหาคุณหญิงวาดแลวกระซิบกระซาบบอก
“ไดโปรดเถอะครับคุณหญิง กรุณาเหนีย่ วรัง้ เจาคุณทัง้ สองอยาใหไปดูนกั โทษหองหมายเลข ๔
เลยประเดีย๋ วทานจะเดือดดาลผม”
คุณหญิงวาดขมวดคิว้ ยน
“ทําไมคะ”
หลวงพัสดี ฯ กระซิบบอก
“หัวมันลานแดงแจเหมือนกับทานเจาคุณทัง้ สองนีแ่ หละครับ ขืนดูทานตองเคืองผมแน”
คุณหญิงวาดหัวเราะงอหาย กลาวกับคณะพรรคของทานทันที
“เฮยไปดูนกั โทษหองนัน้ กันโวย คุณหลวงบอกวาหัวมันลานแดงแจเปนลูกมะอึกเลย
ไปโวยพวกเรา” แลวทานก็รีบเดินนําหนาพาพรรคพวกของทานมาทีห่ อ งขังหมายเลข ๔
ที่หนาหองมีแผนปาย “พันธุด ุ” ติดไวเชนเดียวกัน
เจาคุณปจจนึก ฯ กับเจาคุณประสิทธิ์ ฯ แลเห็นเขาก็สดุง เฮือก นักโทษทีอ่ ยูใ นหอง ๔
เปนชายกลางคนรูปรางอวนเตีย้ พุงพลุย ศีรษะลานเลีย่ นเปนมันแผล็บ เขาคือนักโทษชายสุข
ถูกพิพากษาจําคุณ ๒๐ ปฐานฆาคนตายดวยความพยาบาทมาตราย
เจาสุขพรวดพราดลุกขึ้นยืนเลนงานหลวงพัสดี ฯ ทันที
“วายังไงกันครับคุณหลวง ผมจะตายหาอยูแ ลว เปนไขมาตัง้ หลายวันหยูกยาสักเม็ดก็ไมไดกนิ
เมื่อมันลําบากนักคุณหลวงจะเปนผูบ ญ
ั ชาการหาหอกอะไรกัน”
หลวงพัสดี ฯ ชักฉิว
“ไมไดเปนหาหอก อายเหนง เปนเอาเงินเดือนโวย”
เจาคุณประสิทธิ์ ฯ เอื้อมมือเขี่ยแขนผูบัญชาการเรือนจํา
“คุณหลวง แฮะ แฮะ จะพูดอะไรนึกถึงผมกับเจาคุณปจจนึก ฯ บางนา
คุณหลวงเรียกวาอายเหนงผมเย็นวาบไปหมดเลย”
หลวงพัสดี ฯ ใจหายวาบ รีบยกมือไหวเจาคุณทัง้ สองทันที
“ประทานโทษเถอะครับใตเทา ผมไมมีเจตนาเลย” แลวคุณหลวงก็หนั มามองดูนกั โทษชายสุข
“นายสุข ฉันพาหมอมาชวยเหลือแกแลว ทานผูนแ้ี หละคือนายแพทย”
ดร. ดิเรกยิม้ ใหนกั โทษ
“ออไรน ไอจะฉีดยาแกไขใหแก”
สุขยิม้ ออกมาได
“เออ ยังงีค้ อ ยยังชัว่ หนอย ผมนะถึงแมติดคุกติดตรางก็ยงั ไมอยากตายหร็อก ดีแลวครับคุณหมอ
ชวยผมหนอย”

ดร. ดิเรกจัดแจงเตรียมยาฉีดทันที ปลอยใหเพือ่ นเกลอทัง้ สามสนทนากับนักโทษ
สักครูเขาก็ฉดี ยาเขาเสนใหนกั โทษชายสุขเรียบรอย หลอกวาเปนยาแกไขที่ไดผลรวดเร็วทันใจ
เจาคุณปจจนึก ฯ ไมใครชอบหนานักโทษชายสุขเลยจึงเอยปากชวน ดร. ดิเรก
“เสร็จเรื่องแลว ไปกันทีเถอะโวย”
นิกรพูดเสริมขึ้น
“นั่นนะซีครับ ผมชักหิวตะหงิด ๆ แลวละซี คุณหลวงจะเลี้ยงขาวกลางวันพวกเราไมใชหรือ เอาตกลงผมไมขัดของ”
หลวงพัสดี ฯ ยิ้มแหง ๆ
“ครับ เชิญซีครับ เชิญไปทีเ่ รือนรับรอง ผมสั่งใหเขาเตรียมอาหารกลางวันไวแลว
ประเดี๋ยวจะกลับมาดูผลยาฉีดอีกไมใชหรือครับ”
ดร. ดิเรกพยักหนา
“ออไรน กินขาวกันเสียกอนแลวคอยกลับมาดู ถาหากวายาฉีดของผมเปนผล
ตอไปนักโทษในเรือนจํานีท้ กุ คนก็จะไดรบั การฉีดยาคนละเข็มทุก ๆ คน”
ทานผูบ ญ
ั ชาการยิม้ ใหดเิ รก
“ยังไง ๆ คุณหมออยาลืมนาครับทีผ่ มเรียนไว ชวยฉีดใหเมียผมสักเข็มเถอะครับ แกรายกาจมาก
ดุย่ิงกวาคิงค็องเสียอีก รูปรางก็ขนาดคิงค็อง นั่งสามลอคนเดียวรถแทบปริ เชิญครับ
เชิญไปรับประทานอาหาร”
แลวหลวงพัสดี ฯ ก็พาคณะพรรค ๔ สหายออกไปจากตึกนักโทษอุกฉกรรจ
ตรงไปยังสํานักงานเรือนจําทางดานนอก
คณะพรรค ๔ สหายไดรับการเลีย้ งอาหารกลางวันอยางดีทส่ี ดุ ในราว ๑๓.๐๐ น.เศษ ดร.
ดิเรกก็ขอใหหลวงพัสดี ฯ พาพรรคพวกของเขาไปเยีย่ มนักโทษอุกฉกรรจอกี ครัง้ หนึง่
นักโทษทัง้ ๔ กลายเปนคนทีส่ ภุ าพเรียบรอยผิดแผกไปราวกับคนละคน
ตางรูจกั ไหวทา นผูบ ญ
ั ชาการและคณะพรรค ๔ สหาย พูดจานอบนอมที่สุด
แววตาทีแ่ ข็งกราวแบบอาชญากร กลายเปนแววตาทีอ่ อ นโยนนารัก
ทุกคนนั่งพับเพียบเรียบรอยสนทนาปราศรัยกับคณะพรรค ๔ สหายเปนอยางดี ทําใหหลวงพัสดี ฯ
ตื่นเตนแปลกใจมาก
ดร. ดิเรกไดรบั ความสําเร็จผลแลว เขาเชื่อวาในไมชา คนไทย “พันธุด”ุ
คงจะหายดุรา ยดวยอํานาจยาฉีดของเขา
คณะพรรค ๔ สหายอําลากลับในเวลา ๑๓.๐๐ น.เศษ
ทานผูบัญชาการตามออกมาสงจนถึงประตูใหญนอกถนน
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