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เมืองเจตภูต
ป. อินทรปาลิต
วันนัน้ ตรงกับวันเสาร
ศาสตราจารยดํารง ขับรถปอนเตีย๊ คเกงสีครีม ออกไปจากบานตัง้ แต ๘.๐๐ น. ตามลําพัง
และกลับมาบาน "พัชราภรณ" ในราว ๑๖.๐๐ น. เศษ
ขณะที่ปอนเตี๊ยคเกงแลนมาตามถนนดานขวาของตึกใหญตรงไปทีต่ กึ ใหมหรือตึกเล็ก เปน
เวลาที่คณะพรรคสีส่ หายกับเจาคุณปจจนึก ฯ นัง่ พักผอนสนทนากันอยูท ศ่ี าลาพักรอน โดยมี
เจาแหวคอยปรนนิบตั ริ บั ใชอยูเ หมือนเชนเคย
นายพลดิเรกแลเห็นลูกชายของเขาขับรถผานไป ก็เกิดยัวะขึน้ มาทันที เขากลาวกับพอตา
ของเขาวา
"หลานชายของคุณพอชักจะไมเอาไหนแลวนะครับ คงจะไปติดผูห ญิงหรือไปเทีย่ ว
สํามะเลเทเมาแนนอน หลายวันแลวทีด่ าํ รงออกไปจากบานตามลําพัง และไมใครจะเลนหัว
กับเพือ่ น ๆ"
ทานเจาคุณยิม้ เล็กนอย
"อยาพึ่งไปปรักปรํามันอยางนี้ ดํารงไมเคยเหลวไหลและไมมีทีทาวาจะเหลวไหล
ถาเปนเจานพหรือเจานึกละกอวาไมถกู เพราะเจาสองคนนั้นมันเลือดพอ ถายทอดนิสยั เลว ๆ
ของพอไว"
อาเสีย่ ยักคิว้ ใหนกิ ร
"ฟง ฟงทานขุนทานวา"
เจาคุณปจจนึก ฯ กลืนนํา้ ลายเอือ้ ก
"เจาคุณโวยไมใชทา นขุน เสือกลดบรรดาศักดิฉ์ นั เสียแลว"
เสี่ยหงวนยิ้มให
"แตกอนจะเปนเจาคุณ คุณอาก็ตอ งเปนทานขุนกอนไมใชหรือครับ เมือ่ เปนรอยเอก
คุณอาเคยเปนขุนรามรณภพมาแลว"
"ก็เดี๋ยวนีฉ้ นั เปนเจาคุณนีโ่ วย ทะลึ่ง"
อาเสี่ยหัวเราะชอบใจ แลวยกแกวเบียรขน้ึ ดืม่ อัก้ ๆ ราวกับดืม่ นํา้ ประปา ถึงแมเสี่ยหงวน
เลิกดื่มเหลาแลวเขาก็ตอ งดืม่ เบียรตราควายปาเปนประจําอยางนอยวันละ ๒ ขวด ในตอนเย็น
เชนนี้

นายพลดิเรกมองไปทางตึกใหม เขาแลเห็นลูกชายของเขาจอดรถไวหนาโรงรถ
แลวกาวลงจากรถ ศาสตราจารยดาํ รง แตงกายแบบสุภาพชน สวมกางเกงขายาวสีนา้ํ ตาล
และเชิ้ทฮาไวตาหมากรุกสีเหลือบแบบทันสมัย นายพลดิเรกลุกขึน้ ยืนรองตะโกนเรียก
ลูกชายของเขา แลวนัง่ ลงบนเกาอีต้ ามเดิม
"ตองดาเสียหนอย ขืนเทีย่ วแบบนีอ้ าจจะเสียคน โบราณวารักวัวใหตรี กั ลูกตอง
อบรมสั่งสอน"
"ปูโธ" นิกรปลงอนิจังทั้ง ๆ ทีเ่ คีย้ วแหนมเต็มปาก "ลําบากนักก็อยาพูดเลยวะอายหมอ
มีแตเขาวารักวัวใหผูกรักลูกใหตี ตาดีกไ็ ดตารายก็เสีย นํา้ เชีย่ วอยาขมโคใหกนิ หญา
เห็นชางขี้เอามือประสานกน นิว้ ดวนไดแหวน ตาบอดไดแวน........."
"เฮย" พลเอ็ดตะโร "บานํา้ ลายแลวอายกร"
นิกรพูดตอไปอยางคลองแคลว
"ตีวัวกระทบคราด คบคนใหดหู นาซือ้ ผาใหเลือกสี ไมเห็นนํ้ายิงกระรอก ไมเห็นกระบอก
โกงหนาไม"
อาเสี่ยหัวเราะหึ ๆ ยิ้มใหพลแลวกลาววา
"ไปแลว อายกรไปแลว วันนี้อุณหภูมิ ๓๕ เซนติเกรดความจริงก็ไมรอ นจนเกินไปนัก"
นิกรฮัมเพลงเบา ๆ หยิบสอมจิ้มแหนมสามสี่ชิ้น ใสปากเคีย้ วแลวหยิบถัว่ ลิสงกับใบหอม
เคี้ยวกรวม ๆ
ในเวลเดียวกันนีเ้ อง ร.อ ดํารงลูกชายโทนของนายพลดิเรกก็พาตัวเดินเขามาในศาลาไทย
และตรงเขามาทีโ่ ตะสีเ่ หลีย่ มยาวซึง่ คณะพรรคสีส่ หายกับเจาคุณปจจนึกฯนัง่ รวมกันอยู
สวนเจาแหวนัง่ จองอยูบ นมากลมริมราวลูกกรง
"นั่งซีดํารง" ศาสตราจารยดเิ รกพูดเสียงหนัก ๆ
นักวิทยาศาสตรหนุม ทรุดตัวลงนัง่ บนเกาอีว้ า งตัวหนึง่
"วายังไงครับพอ เปนอะไรไปหรือครับถึงทําหนาตูมอยางนี"้
นายพลดิเรกยิน้ แคน ๆ
"ฉันกําลังหมั่นไสแก ฉันไมเขาใจเลยเทาที่แกออกเที่ยวทั้งวันเชนนี้ แมแกเขาบอกพอ
มาหลายวันแลว ทีแ่ กขับรถออกไปจากบานทัง้ วัน แกไปเทีย่ วทีไ่ หนวะ ทําไมแกไมใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน อยางนอยก็ควรจะคิดทดลองคนควาเกีย่ วกับงานในดานวิทยาศาสตร
คิดสรางอะไรขึ้นบางก็ยังดี ขืนเทีย่ วอยางนีแ้ กจะตองเสียคนแน ๆ หรือแกแอบไปมีเมียไวทไ่ี หน"
ศาสตราจารรดาํ รงมองดูบดิ าเขาอยางเคือง ๆ
"พอสวดผมสงเดช โดยไมมเี หตุผลหรือหลักฐานอะไรมายืนยันวาผมออกจากบาน
ไปเที่ยวเตรสํามะเลเทเมา ผมเปนลูกของพอนะครับ ผมจะตองทําตัวใหสมกับทีผ่ มเปน

ศาสตราจารย เปนนักวิทยาศาสตรคนสําคัญคนหนึง่ ของประเทศไทย ทีผ่ มหายไปจากบาน
พอรูหรือเปลาวาผมวิง่ เตนหาซือ้ เครือ่ งมือเครือ่ งใชเกีย่ วกับงานวิทยาศาสตรของผม
กอนจะสวดผมพอจะตองคิดใหรอบคอบเสียกอน ไมใชนกึ จะดาก็ดา เพราะถือวาเปนพอ"
นิกรพูดโพลงขึ้น
"เอาเลยอายหลายชาย สวดมันบางมันจะไดรูวาลูกสมัยใหมลวนแตมีเหตุผล
และเฉลียวฉลาดกวาพอแม"
ร.อ ดํารงอดหัวเราะไมได เขากลาวกับบิดาของเขาตอไป
"พอคงไมรูวาผมไดใชเวลาหลายเดือนแลวคนและควาเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู เพื่อพา
เราไปสูอดีตที่แลวมาหรืออนาคตทีจ่ ะเกิดขึน้ ในวันขางหนา ผมเคยขอเงินพอสี่แสนบาทเพื่อ
นํามาใชในการสรางหองสลายตัวเราใหเปนปรมาณูแตพอ ก็ไมให ผมจึงแอบขายทีด่ นิ ของผม
ซึ่งเปนมรดกของคุณปูไ ปไดมาลานสามแสน"
ศาสตราจารยดเิ รกอาปากหวอ
"แกขายทีข่ องแกไปแลว"
ศาสตราจารยดาํ รงยิม้ เล็กนอย
"ขายไปหาหกเดือนแลวครับ"
นายพลดิเรกทําหนาเบ
"แลวยังไง แกเอาเงินทีแ่ กขายทีไ่ ดมาสรางหองสลายตัว........"
"ใชครับ ผมไดสง่ั ซือ้ เครือ่ งมือเครือ่ งใชหลายอยางจากอเมริกาและทางบริษทั เมืองนอก
เขาสงมาใหผมทางเครือ่ งบิน ผมหมดเงินไปหาแสนกวา และบัดนีห้ อ งสลายตัวของผม
สําเร็จเรียบรอยแลว ยังขาดเครือ่ งอุปกรณสาํ คัญบางอยางซึง่ ผมวิง่ เตนหาซือ้ มาหลายวันแลว
ชิ้นสุดทายคือสวนประกอบทางอีเล็คโทรนิคก็ไดมาแลวอยูใ นรถ ถาพอไมเชื่อวาผมสราง
หองปรมาณูสําหรับสลายตัวเราไปสูอ ดีตและอนาคตก็ไปดูทห่ี อ งแล็บของผมซีครับ พอไมเคย
โผลเขาไปในหองแล็บของผมเลยตัง้ หลายเดือนแลว"
ศาสตราจารยดิเรกทําหนาตื่น ๆ แววตาของเขามีประกายแจมใสเต็มไปดวย
ความตื่นเตนยินดีเทาทีล่ กู ชายของเขาไดประดิษฐคดิ สรางหองสลายตัวนีข้ น้ึ
"เวอรีก่ ดู ฮะ ฮะ ดีมากลูกรักของพอ ยังงี้ซี ลูกถึงจะเรียกวาเปนลูกของพอ
โบราณวากิ่งไมหลนไมไกลตน ออไร"
เสี่ยหงวนอดขัดคอไมได
"ลูกไมโวย เขาวาลูกไมหลนไมไกลตนไมใชกิ่งไม"

"โน" นายแพทยดิเรกอุทานขึน้ ดัง ๆ และทําตาเขียวกับเสีย่ หงวน "ลูกไมบางชนิดอาจจะ
หลนไกลตนได เชนลูกมาฮ็อคกานีหรือเม็ดนุน ซึง่ ถูกลมพัดปลิวไปไกล แตถาเปนกิ่งไมผุ ๆ
ถูกลมพายุพดั หักหลุดจากตนก็จะหลนลงทีโ่ คนตนของมันนัน่ เอง"
เสียงหัวเราะดังขึ้นลั่นเรือนตนไม เจาแหวพลอยผสมโรงหัวเราะกับเขาดวย
แตเมื่อพลหันไปมองดูเจาแหวก็หยุดหัวเราะทันทีทนั ควันทําหนาตาย เจาคุณปจจนึก ฯ
กลาวถามหลานตาของทานวา
"หองสลายตัวของเจเปนยังไงลูก ตาฟงเจาพูดแลวยังไมเขาใจทําไมถึงเกี่ยวกับอดีตและ
อนาคต"
นิกรพูดเสริมขึ้น
"นั่นนะซีดาํ รง นาก็ไมเขาใจเหมือนกัน"
นายพลดิเรกแลเห็น ร.อ ดํารงกําลังจุดบุหรีส่ บู เขา ก็อธิบายใหเพือ่ นเกลอของเขาฟงแทน
ลูกชาย
"อธิบายใหฟงอยางงาย ๆ โดยไมใชวชิ าการหรือหลักการหรือทางการหรือรูปการก็คอื วา
หองสลายตัวที่ดํารงสรางขึน้ ก็คอื หองทีจ่ ะทําใหมนุษยหรือสิง่ ทีม่ ชี วี ติ กลายเปนอากาศธาตุไป
คือกลายเปนปรมาณูไปนัน่ เอง"
"กอตายนะซีโวย" นิกรพูดขึน้ ดัง ๆ
"โน" ศาสตราจารยดิเรกพูดเสียงหนักแนน "การสลายตัวเปนปรามณูจะทําใหมนุษย
หรือสัตวท่ีอยูในหองแกวหรือหองสลายตัวไปรวมตัวกันทีใ่ ดทีห่ นึง่ ที่กําหนดไวและที่นั้นจะเปน
อดีตที่แลวมาหรือในอนาคตคือเวลาทีจ่ ะเกิดขึน้ ขางหนา" พูดจบศาสตราจารยดเิ รกก็ทาํ ตา
ปริบ ๆ "วา-อธิบายยากโวย ครัน้ จะพูดเปนหลักวิชาวิทยาศาสตรพวกแกก็คงฟงกันไมรเู รือ่ ง
และกันพูดไปแลวก็ไมรูเรื่องเหมือนกันใหดํารงมันอธิบายดีกวา"
ร.อ. ดํารงยิม้ เล็กนอย ๆ
"การสลายตัวในหองแกวจะชวยใหเราไดประสบเหตุการณในอดีตทีแ่ ลวมาครับ
หรือเราจะไดเห็นเหตุการณในอนาคตทีย่ งั ไมเกิดขึน้ แตมนั จะตองเกิดขึน้ ตามทีเ่ ราไดพบ
เห็นลวงหนาอยางไมตองสงสัย ตอนนีผ้ มทําสําเร็จแลวครับเกีย่ วกับการไปสูอ ดีต
แตทําไดในเวลาประมาณ ๘๐ ปทผ่ี า นมา สวนอนาคตผมยังทําไมได อยางไรก็ตามผมคิด
วาคงไมยากลําบากนัก สําหรับอดีตที่แลวมาผมจะพาพอกับคุณตาลุงพลลุงกิมหงวนและนากร
กับเพื่อน ๆ ของผมไปดูเหตุการณทผ่ี า นมาแลว ชมมหานครกรุงเทพฯ ในสมัย
สมเด็จพระปยมหาราชพระพุทธเจาหลวง บานเมืองหรือผูค นทีล่ ม ตายไปแลวจะมีชวี ติ อยู
ใหเราเห็น เพราะเครือ่ งมือของเราเหมือนกับวาหมุนเวลาใหกลับคืนไป สิง่ ใดทีเ่ กิดขึน้ ในครัง้ นัน้

จะชวยใหเราเห็นหมดทุกสิ่งทุกอยางเราจะเห็นคนในสมัยนั้น ตลอดจนความเปนอยูแ ละ
ขนบธรรมเนียมประเพณี"
เสี่ยหงวนมองดูศาสตราจารยดาํ รงอยางแปลกใจ
"เฮ - แกสบายดีหรือวะดํารง"
"อาว ไหงถามอยางนี้ละครับลุง"
อาเสี่ยฝนหัวเราะ
"มันจะเปนไปไดอยางไรกันวะ ที่แกจะพาพวกเราไปชมอดีต เวนแตวา แกจะใชวชิ า
สะกดจิตทําใหเราเคลิบเคลิม้ มองเห็นอดีตทีแ่ ลวมาหรืออนาคตทีม่ นั ยังไมเกิดขึน้ "
นายพลดิเรกพูดเสริมขึ้น
"เปนไปไดแนนอนอายหงวน ไมใชสะกดจิตหรือเลนกล การทีเ่ ราจะกลับไปสูอ ดีตนัน้
นักวิทยาศาสตรทาํ ไดแน ๆ สวนอนาคตยังไมมีใครทําไดแตกันกับลูกชายของกันอาจจะทําได
เพราะไมมีอะไรในโลกนีท้ ด่ี อ กเตอรดเิ รกทําไมไดเขาใจไหม ลูกชายของกันสนใจในเรือ่ งการ
สลายตัวของปรมาณูมานานแลว กันเชือ่ วาดํารงสามารถพาพวกเราไปพบกับอดีตไดแนนอน"
นิกรวา "ถายังงัน้ ทัง้ พอและลูกบาดวยกัน อดีตนะมันผานมาแลวมันจะปรากฎใหเราเห็น
ไดอยางไร เวนแตวา เราถายหนังหรือถายรูปไวดู"
ศาสตราจารยดํารงยิ้มใหนิกร
"กอนที่ระเบิดปรมาณูจะถลมเมืองฮิโรชิมาแก เชือ่ ไหมวาลูกระเบิดลูกเดียวจะทําลาย
เมืองใหญราบเปนหนากลองและทําใหคนตายถึง ๗๘,๑๕๐ คน ระเบิดปรมาณู "ลิตเติลบอย"
ลูกนั้นมีนํ้าหนักเพียง ๑,๐๐๐ ปอนดเทานัน้ เอง" พูดจบนายพลดิเรกก็หัวเราะ "เมือ่ เครือ่ งบิน
อเมริกันนําใบปลิวไปทิ้งใหชาวเมืองฮิโรชิมาอพยพและบอกใหรูวาจะทิ้งระเบิดปรมาณูทําลาย
เมือง ชาวเมืองฮิโรชิมาไมมใี ครเชือ่ ในเรือ่ งอานุภาพของระเบิดมหาประลัยทีน่ กั วิทยาศาสตรสราง
มันขึ้น ครั้นเครื่องบินบี.๒๙ นํา " ลิตเติลบอย" มาทิ้งตูมเดียว เมืองฮิโรชิมา ก็ราบเรียบ เตียนโลง
ไมมีอะไรเหลือ"
เจาคุณปจจนึก ฯ จุ ปากพูดขัดขึน้ ทันที
"ราบเรียบก็ราบเรียบชีวะ ทําไมถึงตองเตียนโลงดวย"
ศาสตราจารยดเิ รกหันมาทางพอตาของเขา
"ผมพูดตามความจริงครับคุณพอ ฮิโรชิมา กลายเปนทุง กวางเตียนโลงไปหมด"
แลวเขาก็หันมาทางนิกร "ดาวเทียมหรือยานอวกาศทีถ่ กู สงไปโคจรรอบโลก กอนที่
นักวิทยาศาสตรจะสรางมันขึ้น แกก็นึกไมถึงวามนุษยเราจะสรางมันไดใชไหมละอายกร
นักวิทยาศาสตรนะมักจะทําสิ่งที่เปนไปไมไดใหเปนไปไดเสมอ"
นิกรพยักหนารับทราบ

"ถูกละ แตดํารงมันจะพาเราไปสูอดีตไดอยางไร เพราะอดีตมันเกิดขึน้ แลวและผ านมาแล "ว
ศาสตราจารยดํารงพูดเสริมขึ้น
"ใชครับ มันเกิดขึ้นแลวและผานมาแลว เพราะมันเกิดขึ้นในวันเวลานั้น ผมจะพานากรและ
พวกเรายอนกลับไปยังกาลเวลาเหลานั้น ดวยหองสลายตัวของผมซึง่ มีเครือ่ งมือพิเศษใหเรา
เดินทางกลับไปสูอ ดีตเมือ่ ประมาณ ๗๐ ถึง ๑๐๐ ปท ผ่ี า นมา วิทยาศาสตรชว ยใหเราไปสูอ ดีต
ไดแนครับ แตเรากําหนดวันเวลาแนนอนทีเ่ ดียวไมได ผมจะพานากรและพวกเราไปกรุงเทพฯ
พระมหานครในสมัยกอนคือสมัยพระพุทธเจาหลวงครองราชย พระองคคอื พระมหากษัตริย
ที่ทรงพระปรีชาสามารถทําใหประชาชนชาวสยามไดรบั ความรวมเย็นเปนสุขไปทัว่ ทุกหยอมหญา"
เจาคุณปจจนึก ฯ ประนมมือขึน้ เหนือศีรษะ
"เปนความจริงดํารง พระพุทธเจาหลวงมีพระมหากรุณาธิคุณตอไพรฟาขาแผนดิน
ของพระองคยง่ิ นัก แตวา ......ตาไมไดดูถูกภูมิปญญาของเจาหรอกนะตาไมอยากจะเชื่อเลยวา
เจาจะพาพวกเราไปพบเห็นอดีตเหลานัน้ เพราะมันผานมาแลวเหมือนกับวาเมื่อวานนี้มี
การแขงขันฟุตบอลคูส าํ คัญ ฟุตบอลคูน น้ั มันก็เลิกไปแลว"
"ใชครับคุณตา มันเลิกไปแลว ฟุตบอลเริ่มแขงในเวลา ๑๖.๓๐ น. และเลิกราว ๑๘.๐๐ น.
ของเมื่อวานนี้ แตเครื่องมือของผมจะหมุนกลับไปยังเวลาของวานนี้และเราก็จะไดเห็นเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นเพราะเราติดตามอดีตไดทนั นัน่ เอง คุณตาพอจะเขาใจไมใชหรือครับ"
เจาคุณปจจนึก ฯ ยิม้ เล็กนอย
"เขาใจนะพอจะเขาใจแตไมรูเรื่องโวย"
เสี่ยหงวนหัวเราะกาก
"เหมือนกับผมครับ มันจะเปนไปไดอยางไรกัน ทีเ่ ราจะพบเห็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ตัง้ หกเจ็ดสิบป
หรือรอยปทผ่ี า นมา "
นายพลดิเรกยิ้มใหเสี่ยหงวน
"เปนไปไดแนนอน ยิง่ กวานีอ้ นาคตทีย่ งั ไมเกิดขึน้ หรือยังมาไมถงึ ผมกับดํารงก็สามารถที่
จะทําใหพวกเราพบเห็นมันได เพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นอยางไรมันก็ตองเกิด แตมันยังมาไมถึงนั่นเอง"
อาเสี่ยกลืนนํ้าลายเอื๊อก
"พอแลวโวย คุยกับแกและเจาดํารงในเรือ่ งนี้ เดีย๋ วกันก็พาลเปนบาเอางาย ๆ"
ศาสตราจารยดิเรกหันมาทางลูกชายของเขา
"พาพวกเราไปดูหอ งสลายตัวของแกหนอยเถอะลูก พอจะชวยตรวจสอบเครือ่ ง
อีเล็คโทรนิคให เพื่อน ๆ ของแกมีสว นรวมมือกับแกหรือเปลา"
"ครับ ทุกคนชวยผมสรางหองสลายตัว และเราตางปกปดเปนความลับ ที่ไมเปดเผย
ก็เพราะกลัววาจะไมสําเร็จนั่นเอง อายตีเ๋ ปนหัวเรีย่ วหัวแรงผมในการคิดคํานวณตัวเลข

ซึ่งอายนพก็ชวยผมคํานวณดวย อายนัสชวยในเรือ่ งระบบไฟฟาครับ ไปซีครับ ไปที่หองแล็บ
ของผม ผมกับเพื่อน ๆ อยากเห็นกรุงเทพ ฯ ในอดีตครับและถายอนกลับไปสูอ ดีตไดจริง
ผมก็จะขอรองใหพอ รวมมือกับผมประดิษฐหอ งสลายตัวใหพาเราไปสูอ ดีตทีผ่ า นมานับพันปลงมา
ซึ่งเราจะไดเห็นราชธานีของเราในสมัยสุโขทัยและอยุธยาเรือ่ ยลงมา และเราอาจจะไดชม
การศึกสงครามในสมัยนัน้ ดวย"
"ออไร ออไร การถอยหลังไปสูอดีตทําไมยาก แตการเดินทางไปสูอ นาคตยากสักหนอย
อยางไรก็ตามไมมีอะไรที่พอทําไมได ฮะ ฮะ ถาพอทําพออาจจะระเบิดโลกนีใ้ หเปนผุยผงก็ได"
พลพูดเสริมขึน้ ดวยเสียงหัวเราะ
"ก็ลองทําดูซหี มอ"
"โน - โลกระเบิดเปนผุยผงก็เทงทึงเหมือนกัน" แลวเขาก็มองดูนกิ ร "หมด หมดแลว
ทั้งแหนมทั้งไกตอนอายกรฟาดเสียเรียบเพราะเรามัวแตคยุ กัน"
คณะพรรคสี่สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ และศาสตราจารยดาํ รงตางลุกขึน้ พากัน
เดินออกไปจากศาลาไทยหรือศาลาพักรอนซึง่ เจาแหวถือโอกาสติดตามไปดวย เพราะ
อยากเห็นหองสลายตัวของ ร.อ. ดํารง นักวิทยาสตรผยู ง่ิ ใหญคนหนึง่ ทีท่ ว่ั โลกยอมรับนับถือวา
มีความรูความสามารถไมยง่ิ หยอนกวาบิดาของเขาและคณะรัฐมนตรีอนุมตั ใิ หเปนศาสตราจารย
ที่ตึกหลังเล็กอันเปนทีอ่ ยูข องลูกชายสีส่ หาย
เมื่อศาสตราจารยดาํ รงพา พล นิกร กิมหงวน นายพลดิเรกกับเจาคุณปจจนึก ฯ เขามา
ในหองทดลองอันกวางขวางและเต็มไปดวยเครือ่ งมือเครือ่ งใชในการทดลองวิทยาศาสตรมากมาย
เหมือนกับหองทดลองของนายพลดิเรกทีต่ กึ ใหญทกุ คนก็และเห็น พนัส นพ และ สมนึก กําลังยืน
รวมอยูหนาหองสลายตัว รูปลักษณของหองสลายตัวเปนรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผา ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐
x ๒.๕๐ เมตร ตัง้ อยูท างดานขวาของหองแล็บสูงเดน หองนีท้ าํ ดวยแกวสีฟา แก มีประตูปด เปด
แบบอัตโนมัติ ภายในหองเต็มไปดวยระบบกลไกตาง ๆ ซึ่งแตละชิ้นมีคาและมีความหมายยิ่ง
ในการสลายตัวมนุษย หรือ สิ่งที่มีชีวิต ใหกลายเปนปรมาณูและใหไปรวมเปนรางตามเดิม
ที่ใดที่หนึ่งภายในรัศมีไมเกิน ๕ กิโลเมตรจากหองสลายตัวนี้ และทีน่ น้ั คืออดีตทีแ่ ลวประมาณ ๗๐
ป ถึง ๑๐๐ ป
ร.อ. ดํารงมีทาทางภาคภูมิใจไมนอย เขาถือกลองกระดาษเล็ก ๆ มากลองหนึง่ คือ
เครื่องประกอบบางชิน้ เกีย่ วกับการตัง้ เวลาทีจ่ ะเดินทางไปและกลับ
เจาหนุมรูปหลอทัง้ สามคนตางยิม้ ให สี่ สหาย และเจาคุณปจจนึก ฯ เสีย่ ตี๋ หรือ ร.อ.
สมนึกแหกปากรองตะโกนขึน้ ดัง ๆ
"เตีย่ ........."
เสีย่ หงวนสะดุง โหยง

"อยูกันแคนเ้ี องตองแหกปากดวยเรอะ"
สมนึกอมยิม้
"ก็ผมคิดถึงเตี่ยนีค่ รับ ตัง้ แตกนิ ขาวกลางวันแลว ผมเพิง่ เห็นหนาเตีย่ เดีย๋ วนีเ้ อง คิดถึงแทบ
หัวใจจะขาดรอน อา - เตีย่ มีธนบัตรเกา ๆ ที่ไมใชขอใหผมดูเลนสักสองสามพันซีครับ ผมจะพา
เพื่อน ๆ ไปเลี้ยงฉลองความสําเร็จผลของหองสลายตัว"
อาเสี่ยคอนปะหลับปะเหลือก
"ไมมโี วย ฉันไมไดพิมพแบงคไดเองนะจะบอกให"
เสี่ยตีแ๋ กลงกระเซาบิดาของเขา
"อยาเลยนา ผมรูหรอกวาเตี่ยมีโรงพิมพลับสําหรับพิมพธนบัตรใบละรอย มายยังงั้นเตี่ยจะ
เอาเงินที่ไหนมาใชฟุมเฟอยเชนนี้"
กิมหงวนหันมาพยักหนาใหพล
"ฟงมันซีอายพล อายตีม๋ นั คงยากใหเตีย่ มันติดคุก แลวก็โทษปลอมแปลงธนบัตรนะ ๒๐ ป
ถึงตลอดชีวติ นะโวย"
นพพูดขึ้น
"จะไปวิตกอะไรครับลุง ลุงพิมพแบงคปลอมแปลงมานานแลวจนเปนมหาเศรษฐี"
เสี่นหงวนหันมาทําตาเขียวกับลูกชายนิกรทันที
"เดี๋ยวฉันก็จะเตะเขาใหทั้งพอทั้งลูก"
ร.อ. พนัสกลาวกับศาสตราจารยดาํ รงเบา ๆ
"แกเปดเผยเรือ่ งหองสลายตัวแลวหรือดํารงค"
"เออ พอนึกวากันไปเทีย่ วสํามะเลเทเมาเทาทีก่ นั ออกจากบานวิง่ เตนหาซือ้ สวนประกอบ
หองสลายตัวเกี่ยวกับเวลาและระบบไฟฟาบางอยาง พอสวดกันจังจึงตองเปดเผยความจริง
ใหทราบ"
พนัสหันมาทางบิดาของเขา
"ผมกับเพื่อนๆ มีสว นชวยเหลืออายรงเหมือนกันครับพอ ปนยังไงครับหองสลายตัวปรมาณู
ของเรา"
พลวา
"สวยดีและแปลกมาก"
เสียงจอกแจกจอแจดังขึน้ ทัว่ หองทดลอง เจาแหวเอือ้ มมือเขีย่ แขน ร.อ.นพแลวกระซิบ
กระซาบถาม
"รับประทานถาคุณดํารงพาพวกเจานายไปดูอดีตทีแ่ ลวมา ขอใหผมติดสอยใหตาม
ไปดวยคนนะครับคุณนพ"

นพยิ้มใหเจาแหว
"ตกลง เราปรึกษากันแลวเราจะพาแกไปดวยแกจะตองติดตามไปรับใชเราแตไมใช
ติดสอยหอยตามเราอยางนั้นมันหนักและเกะกะตามไปเฉยๆ ก็แลวกัน"
นายพลดิเรกเปดประตูหอ งสลายตัวออก เพียงแตเขายกมือกดปุม หนาประตู บานประตู
ก็เลื่อนออกทันทีเขาพาตัวเดินเขาไปในหองแคบๆ แตเต็มไปดวยระบบกลไกตางๆ เขาใชเวลา
ตรวจดูอยางคราวๆ ประมาณ 5 นาทีกอ็ อกมาจากหองสลายตัวและตรงเขามาหาศาสตราจารย
ดํารง ยกมือขวาตบศรีษะลูกชายสุดทีร่ กั ของเขา
"เวอรี่กูด คืนนีพ้ อ จะมาตรวจสอบหองสลายตัวของแกอีกครัง้ หนึง่ มีอะไรบกพรอง
หรือไมเรียบรอยเราจะไดชว ยกันแกไข แตวา …..เราจะไปสูอดีตของกรุงเทพฯเมื่อไรละ"
ร.อ. ดํารงตอบโดยไมตอ งคิด
"พรุงนี้ครับพอ พรุง นีต้ อนบายคือหลังจากเรารับประทานอาหารกลางวันกันเสร็จเรียบรอย
แลว"
เจาคุณปจจนึกฯ กลาวขึน้ ทันที
"เลื่อนไปวันพุธที่ 12 ดีกวา เราเปนวันสงกรานต เราจะไดเห็นการทําบุญทําทานตาม
ประเพณีของคนไทย แลวจะไดชมการละเลนดวย ไปพรุงนี้เราคงเตรียมตัวไมทัน"
พลเห็นดวย
"จริงซิครับ เมื่อเราไปสูอ ดีตเราก็จะตองแตงตัวใหเหมือนกับคนสมัยนัน้ ถาแตงตัวแบบ
สมัยนี้ผูคนเขาก็จะเห็นเราเปนตัวตลกหรือสัตวประหลาด ในเรือ่ งการแตงกายผมคิดวาคุณอา
คงจะมีความรูด กี วาพวกเรา"
ทานเจาคุณยิม้ เล็กนอย
"ถูกตองอาพอจะรูวาสมัยนั้นวัฒนธรรมทางระเบียบประเพณีของชาติไทยเรานั้น คนไทย
ยึดถือกันอยางเครงครัดไมใชหวั มงกุฎทายมังกรกระเดียดไปทางหรัง่ จา เหมือนทุกวันนี้ เราจะไป
สูอดีตในสภาพของคนชัน้ สูง ของเศรษฐีหรือคนชัน้ กลางชัน้ ตํา่ ละ"
นพพูดเสริม
"แบบคนชั้นกลางเถอะครับคุณตาไดเทีย่ วเตรปะปนกับชาวกรุงเทพฯในสมัยนัน้ อยาง
สะดวกสบาย"
"ก็ดีเหมือนกัน ถาเชนนัน้ ก็แตงกายงายๆ นุง กางเกงกรอมเขาสวมเสือ้ คอกลมหรือแบบ
เสื้อกุยเฮง ถาไมอยากใหใครสนใจก็ควรจะใชสดี าํ มองดูคลายกับพวกชาวนาชาวสวน
สวนรองเทา สมัยนั้นเขาไมใครจะสวมรองเทากัน ถาเราจะสวมรองเทาก็ตอ งใชรองเทาคีบ
คลายกับรองเทาของพระทาน"

พนัสวา "ก็ยังดีกวาเดินเทาปลาครับ แลวเงินละครับคุณปู เราจําเปนจะตองมีเงิน
ในสมัยนัน้ ติดตัวไป"
พลมองดูหนาลูกชายของเขาอยางขบขัน"
"ไหงโงยังงี้วะพนัส เงินสมัยนั้น แกจะไปเอาที่ไหน มีอยูเพียงเล็กนอยในพิพิธภัณฑ
เทานั้นเอง เปนอัฐเปนไพ เปนเฟอง สลึงและบาท ธนบัตรในละบาทครึง่ แผนกระดาษ
ฟุลสะแก็บเห็นจะได เราเอาทองนะแลกเปลีย่ น เปนเงินไดทว่ั โลกทุกสมัย"
เสี่ยตี้วา "แตอัตราแลกเปลีย่ นสมัยกอนกับสมัยนีไ้ มเหมือนกันนีค้ รับ ลุงราคาทองปจจุบนั
4000 กวาเบาๆ ฮา- สมัยพระพุธเจาหลวง….." แลว หันมาทางเจาคุณปจจนึกฯ "บาทละ 20
ใชไหมครับคุณปู"
"ปูจําไดวา บาทละ 4 ตําลึง"
สมนึกขมวดคิว้ ยนหันมาถามเจาแหว
"ตําลึงหนึ่งมันเทาไหรวะ"
"แฮะ แฮะ 50 สตางคครับ ถากําเล็กหนอยก็ 25 สตางค "
เสี่ยตี๋กลืนนํา้ ลายเอือ๊ ก
"นั้นมันผักตําลึงโวย ฉันหมายความถึงมาตราเงินไทยสมัยกอน ดูเหมือนตําลึงละ 4 บาท
ใชไหมวะ"
"รับประทานผมเกิดไมทนั นีค่ รับ ตอนทีผ่ มเปนเด็กเขาเลิกใชเงินอัฐพศแลว ใชสตางคแดง
ราคาหนึ่งสตางคครับ แลวก็สตางคโลหะอันเล็กๆ ราคา 5 สตางค รับประทานโตหนอยราคา 10
สตางค เหรียญสลึงเหรียญสองสลึงเหรียญหนึ่งบาท รับประทานสตางคสมัยกอนมีรตู รงกลางครับ
เขาเรียกวาสตูมรี งั หรือสตางคมรี ู"
"พอแลวๆ" สมนึกพูดตัดบท "อธิบายมากเดีย๋ วโดนถีบ ชางอธิบายนักสตูมรี งั "
เจาแหวอมยิม้
"สตางคแดงอันเดียว กินขนมปงทาไอติม ใสนมขนดวยครับ ขนมปงแผนหนาเบอเริม่
ซื้ออะไรกินก็ไดทั้งนั้น เตาฮวยชามละสตางค เฉากวยก็ชามละสตางค พริกกะปหอมกระเทียม
มะนาวในตลาดสตางคเดียวซือ้ ได"
ทานเจาคุณหัวเราะหึๆ
"จริงของเจาแหวมัน บานเมืองเมือ่ กอนรมเย็นเปนสุขสบายกวาเดีย๋ วนีม้ าก มีเงินนิดหนอย
ก็พอกินพอใช การเบียดเบียนขมแหงรังแกกันไมใครจะปรากฏ ถาหากเราไปสูอ ดีตไดจริงๆ
เราก็จะไดพบเห็นขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนนิสยั ใจคอ อันดีงาม มีเมตตาธรรม
มีความเอื้อเฟอเผื่อแผกันของคนไทยในสมัยนั้น แลวเราก็จะไดรูวาบานเมืองเจริญเพียงใด

ศีลธรรมของมนุษยก็ยง่ิ เสือ่ มทรามลง ความเกรงบาปและละอายตอบาปแทบจะไมมเี หลืออยูแ ลว
เพราะมนุษยมุงหนาหาเงิน และตองการการเงินอยางเดียวเทานัน้ "
นิกรยกมือไหวเจาคุณปจจนึกฯ และพูดอยางหนาตาเฉย
"หลวงพอพูดถูกครับ กรุงเทพฯ ก็คอื ปาคอนกรีตนัน้ เองเต็มไปดวยอาชญากร
นักเลงอันธพาล คนทีป่ ลิน้ ปลอนตลบแตลงหยาบคายรายกาจ หนุม สาวสวนมากกําลังเสียคน
เพราะรับเอาอารยธรรมแผนใหมของอเมริกามาสิงสูในจิตใจ และทําลาย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี อันดีงามของไทยจนหมดสิน้ "
"ถูกละ เด็กหนุมสาวทีเ่ ขาคิดวาเปนคนสมัยนีไ้ มนอ ย ทีด่ ถู กู ดูหมิน่ ยิม้ เยาะขนบธรรมเนียม
ประเพณีของเรา ซึง่ เขาหารูไ มวา ทุกชาติทกุ ภาษาตางก็มรี ะเบียบ ประเพณีของตน เมือ่ กีน้ แ้ี ก
เรียกฉันวาหลวงพอใชไหม"
นิกรหัวเราะแตไมพูดวากระไร นายพลดิเรกกลาวกับลูกชายของเขาอยางเปนงานเปนการ
วา
"เปนอันวาเราจะไปสูอ ดีตในวันพุธที่ 12 นีน้ ะดํารง"
"ครับ ดีแลวครับเราจะไดมเี วลาเตรียมตัว แตเราจะไปสักกีว่ นั ละครับ"
"พอคิดวาเราไปสองวันพอแลว ไปตอนเชาวันสงกรานตคอื วันที่ 12 เทีย่ วชมบานเมือง
และการทําบุญในวันตรุษสงกรานตของไทยเรา ชมโรงบอนและโรงหวยนอนคางคืนสักคืนหนึง่
ชาวชนบทที่ใกลเคียงกับกรุงเทพฯ มากมาย รุงขึ้นก็กลับ เทานีเ้ ราก็จะไดเห็นผูค นในอดีต
ที่ลมตายไปหมดแลว แตสภาพที่เราพบเห็นเปนความจริงทุกอยางไมใชภาพลวงตา อยางไรก็ตาม
มันก็เหมือนกับวากรุงเทพฯ ในอดีตคือเมืองเจตภูตนัน้ เอง"
"ตื่นเตนโวย" นิกรรองขึน้ ดังๆ "เราคงจะไดพบพวกทาสตามบานใหญๆ หรือบานขุนนาง
ทั่วไป เราจะไดเห็นความเปนอยูข องคนไทยสมัยนัน้ อา - เอาของแปลกๆ ไปขายบางดีไหม
เปนตนวาเครื่องรับวิทยุทรานซิสเตอร พวกเจานายหรือขุนนางผูใหญคงซื้อไวฟงเลนชวยใหเรา
มีกําไรอยางงดงาม"
เสี่ยหงวนมองดูเพือ่ นเกลอของเขาอยางขบขัน
"สมัยนั้นมีวิทยุเมื่อไรละโวย แกเอาไปขายจะเปดรับฟงสถานีตวักตะบวยทีไ่ หนกัน
แมแตไฟฟาก็ยังไมมีใชถนนในกรุงเทพฯ ก็เห็นจะมีแตถนนราชดําเนินและถนนเจริญกรุงเทานั้น
บานเมืองมีแตบา นเล็กเรือนนอยเต็มไปดวยสวนตนผลไม"
เจาคุณปจจนึกฯ พูดเสริมขึ้น
"ถูกแลว มีถนนอยูไ มกส่ี าย สวนมากเปนถนนอิฐหรือถนนโรยกรวด แตคงจะมีรถราง
ใชแลวคือสายสะพานเหล็กลางถึงสะพานชางโรงสี เรียกวารถเมลหรือรถสองแกงเปนรถคลาย
รถรางแตคันเล็กกวา วิง่ ไปตามรางสองคันพวงเทีย่ มดวยมาสองตัวลากไป คาโดยสารตลอดสาย

สองไพหรือ 6 อัฐ ถาเราไปในสมัย 80 ปขึ้นไปกรุงเทพฯ ก็ยังไมมีรถยนตใช มีแตรถมาหรือรถกูบ
แลวก็รถเจกใชคนลาก ซึง่ ทางการเรียกวารถลาก แตคนทัว่ ๆ ไปเรียกวา รถเจก"
ร.อ. นพยิ้มใหทานเจาคุณ
"คุณตาเคยลากรถเจกหรือเปลาครับ"
เจาคุณปจจนึกฯ ทําปากจู
"ไมเคยโวยเคยแตนั่ง พอของตาคือทวดของเจาเปนเจาคุณ ทําไมตาจะตองลากรถเจก
พวกคนจีนหรือคนไทยทีย่ ากจนหรอกทีม่ อี าชีพในทางลากรถ"
เสี่ยตีถ๋ ามขึน้ เบาๆ
"แลวคนหัวลาน เหมือนอยางคุณปู สมัยนั้นมีไหมครับ"
ทานเจาคุณทําตาปริบๆ
"ทะลึ่งแลวอายตี"๋ แลวทานก็ทาํ ตาเขียวกับกิมหงวน "สั่งสอนลูกชายแกเสียบางซี
อายหงวน"
อาเสี่ยอมยิ้ม
"สอนครับแตมันไมเชื่อ สอนจํ้าจี้จํ้าไชมันหนักเขามันจะตอยผม"
เสียงหัวเราะดังขึน้ ลัน่ หองทดลองวิทยาศาสตร ตอจากนัน้ ก็มกี ารปรึกษาหารือกัน
ในเรื่องที่จะไปชมอดีต ทีผ่ า นมาเมือ่ ครัง้ ประเทศไทยเราเปนประเทศสยาม บานเมืองยังไม
เจริญรุงเรืองเหมือนปจจุบัน แตประชาชนมีความรมเย็นเปนสุขขาวปลาอาหารอุดมสมบูรณ
ขาวสารถังละสองสลึง ปลาชอนตัวโตเทาขาราคาเพียง 2 ไพ หรือ 6 อัฐ คือ 6 สตางคนน่ั เอง
ตลอดเวลา 3 วันทีผ่ า นมานีน้ ายพลดิเรกกับลูกชายของเขาไดรว มมือกันตรวจระบบ
กลไกไฟฟาตางๆ ของหองสลายตัวตลอดจนเครือ่ งพลังงานปรมาณูทจ่ี ะทําใหรา งกายของมนุษย
ที่อยูในหองสลายตัวกลายเปนปรมาณูไป ถึงแมศาสตราจารยดาํ รงมีความรูไ มยง่ิ ยอนกวาบิดา
ของเขา แตความเฉลียวฉลาดรอบคอบก็สนู ายพลดิเรกไมไดเนือ่ งจากศาสตราจารยดเิ รก
มีประสบการณและมีความชํานาญมากกวานัน้ เอง
ในที่สุด รุงอรุณของวันพุธที่ 12 เมษายนซึง่ เปนวันตรุษสงกรานตกผ็ า นมาถึง
หองทดลองวิทยาศาสตรของศาสตราจารย ร.อ.ดํารงรูส กึ วาคับแคบไปเมือ่ สีส่ หายกับสีน่ าง
พรอมดวยลูกชายของเขาเจาคุณปจจนึกฯ คุณหญิงวาดและเจาแหวไดมาชุมชนกันพรอมหนา
เสียงจอกแจกจอแจ ดังขึ้นจนฟงไมไดศัพทตลอดเวลา สี่นางกับคุณหญิงวาดไมกลาพอ
ที่จะเดินทางไปชมอดีตของกรุงเทพพระมหานครแตกไ็ ดมาสงและชมการสลายตัวของคณะพรรค
สี่สหายกับลูกชายทั้งสี่คน และเจาคุณปจจนึกฯ กับเจาแหว ผูท จ่ี ะเดินทางไปสูอ ดีตทัง้ 10 คน
ตางแตงกายเหมือนๆ กันตามแบบคนไทยในอดีต นุงกางเกงกรอมเขา สวมเสือ้ คอติดคลายกับ

เสื้อกุยเฮงเอวปลอย มีกระเปาลาง 2 กระเปา ชุดสีดาํ มีผา ขาวมาไหมคาดพุงคนละผืน
มีดาบสะพายบาคนละเลมและมียามบรรจุเสื้อผาขาวของเครื่องใชที่จําเปนคนละใบ
สวมรองเทาคีบ แบบรองเทาพระ เครือ่ งประดับสําหรับตัวก็มสี รอยคอทองคําแขวนพระเครือ่ ง
โดยเฉพาะเสี่ยหงวนสวมสรอยคอหนัก 10 บาทเสนเบอเริม่ ทุกคนถอดนาฬิกาขอมือออก
และทุกคนมีอาวุธปนพกประจําตัวคนละกระบอก สําหรับปองกันตัวเมือ่ ถึงคราวคับขัน
ซึ่งอาจจะเกิดขึน้ ได
พล.ต. พลกลาวถามคุณหญิงวาดดวยใบหนายิม้ แยมแจมใส
"พวกเราแตงตัวยังงีด้ แี ลวไมใชหรือครับคุณแม"
"ดีแลวลูก มองดูพื้นๆ ปะปนในหมูคนเขาก็คงไมสนใจอะไร ถาแตงหรูหรา สวมถุงนอง
รองเทา นุงผามวงโจงกระเบนสวมเสื้อราชปะแตนจะยางกรายไปทางไหนผูคนก็จะมองดู
เพราะเขาใจวาเปนขุนนางวางนํ้า คนชัน้ กลางหรือทีเ่ รียกกันวา คนชัน้ ตํา่ ในสมัยนัน้
เขาแตงตัวกันงายๆแบบนีแ้ หละลูก"
เสี่ยหงวนกลาวถามสีน่ าง
"ใครอยากจะไดอะไรบางบอกผมนะครับจะซื้อมาฝาก"
นันทาชูมอื ขวาขึน้
"นันอยากไดซน่ิ ยกสวยๆ คะอาเสีย่ "
"ตกลงครับ แลวนวลละ"
นวลลออยิม้ ให
"มายละคะ แตนวลอยากจะถามวาถาเฮียกับทุกคนไปถึงอดีตและกลับมาไมไดละ คะ
พวกเราจะทําอยางไรกันไปแจงความขอใหตาํ รวจชวยเหลือ เขาก็จะหาวาพวกเราเปนบา"
นิกรกลาวกับเพือ่ นเกลอของเขาทันที
"เอ - คุณนวลพูดยังงีน้ า คิดวะ เรากลับไมไดคงจะยุงกันใหญ"
นายพลดิเรกวา "อยาวิตกหนอยเลยวะ เครือ่ งมือของเราจะชวยใหเรากลับมาตามกําหนด
เวลาที่เราตั้งไว รับรองวาพวกเราจะไมมใี ครบาดเจ็บลมตายไมวา กรณีใดๆ ถึงจะมีเรื่องราย
มีอุปสรรคเกิดขึ้น เมือ่ ถึงกําหนดเวลาเราก็จะกลับมารวมตัวกันภายในหองสลายตัวนี้
เพราะปจจุบันบัดนีเ้ รายังไมตาย และไมมีใครเจ็บไขไดปวย มันก็ตองเปนไปตามสภาพที่เปนจริง"
นาฬิกาเรือนใหญทผ่ี นังตึกหองทดลองตีกงั วาน 6 ครัง้ บอกเวลา 6.00 น. ตรง
ศาสตราจารยดํารงกลาวขึ้นดังๆวา
"เตรียมตัวเดินทางไดแลวครับพวกเรา ผมจะสงพอกับนากรลุงพลและลุงกิมหงวนกับ
คุณตาไปกอน สวนผมกับเพือ่ นๆและอายแหวจะติดตามไปในเวลาหางจากกันเพียงสองสามนาที
เราจะไปพบกันทีจ่ ดุ ใดจุดหนึง่ ซึง่ ผมก็บอกไมถกู เหมือนกันวารางของเราทีก่ ลายเปนปรมาณู

จะไปรวมตัวที่ไหน อา-เชิญเขาหองไดแลวครับ เทีย่ วแรกนีพ้ อ ของผมจะทําหนาทีบ่ งั คับ
เครือ่ งสลายตัว"
"กรคะ" ประไพรองเรียกสามีของหลอนดังๆ
นิกรยิ้มใหภรรยาของเขา
"วายังไงจะไพ"
"ถากรไมกลับครบ 7 วัน ไพจะเขาใจวากรตายแลวนะคะ บอกใหรเู สียกอน ประเดี๋ยวไพมี
ผัวใหมกําลังอยูรวมชีวติ กันดวยความสุขไดสกั สองสามเดือน กรโผลมาแบบขอมดําดินมันจะยุง "
"วา" นิกรเอ็ดตะโรลัน่ "ไมไปละโวยกู"
"ทําไมละ"พลถามยิ้มๆ
"กลัวเมียมีผัวใหมวะ เด็กหนุม แถวบานเราหลายคนสนใจกับประไพมาก เปนตนวา
เด็กนักเรียนชางกลที่มาหาประไพบอยๆ บางทีกเ็ อาดอกไมมาให"
ประไพหัวเราะชอบใจ
"ก็ไพออกเงินคาเลาเรียนคาหนังสือใหแก แกก็ตอ งแสดงความกตัญูมาเยีย่ มเยียนไพ
นะซี ตัวเองนัน่ แหละสนับสนุนใหไพอุปการะเด็กคนนี้ เพราะเห็นวากําพราพอและเปนเด็ก
ที่สุภาพเรียบรอยตัง้ อกตัง้ ใจเรียน"
นายพลดิเรกเปดประตูหอ งสลายตัวออก เขาบอกใหเจาคุณปจจนึกฯ เขาไปในหอง
กระจกสีฟาเปนคนแรก ทานเจาคุณแตงกายแบบไทยเดินทาทางของทาน ก็คลายกับกํานัน
หรือผูใหญบานคนหนึ่ง ศีรษะลานเลี่ยนเปนมันแผล็บเพราะในหองมีแสงสวางจาจากรังสี
ชนิดหนึ่ง พล.ต. พลเขาไปในหองเปนคนทีส่ อง ตอจากนัน้ เสีย่ หงวนก็ตดิ ตามเขาไป
"เฮย วายังไงโวยอายกร จะไปหรือไมไป" ศาสตราจารยดเิ รกถาม
"เดี๋ยวกอน กันจะขอใหเมียเขาสัญญากับกันกอนวาจะไมมีผัวใหมถาเรากลับไมได
เขาจะตองรอคอยกันจนครบหนึง่ ป"
ประไพพูดเสริมขึ้น
"รอไมไหวคะ กวาจะครบหนึง่ ปไพก็แกไปอีกแยะ ปนข้ี อบตายนสังเกตเห็นถนัด
ไปไหนก็ตอ งสวมแวนปดบังรอยยนทีต่ า"
เสียงหัวเราะดังขึน้ อยางครืน้ เครง นิกรเดินรํายีเ่ กนวยนาดเขาไปในหองเปนคนสุดทาย
และปดประตูหอ งสลายตัวดวยระบบไฟฟา
ศาสตราจารยดิเรกเขาประจําเครือ่ งกลไกทีส่ ลับซับซอนเต็มไปดวยปุม บังคับและคันโยก
แลวเขาก็กลาวกับเพือ่ นเกลอทัง้ สามและเจาคุณปจจนึกฯ วา

"เตรียมตัว ขอใหทกุ คนคิดวาความตายเปนของธรรมดาโลกไมมใี ครทีจ่ ะหลีกเลีย่ ง
ความตายไปพน ถาหากวาเกิดอุบตั เิ หตุทาํ ใหรา งกายของเราทีก่ ลายเปนปรมาณูไมอาจจะรวมตัว
กันได เราก็สูญสิ้นไปจากโลกนีค้ อื ตายนัน่ เอง เราจะมีแตวญ
ิ ญาณหรือเจตภูตเหลืออยูเ ทานัน้ "
"เฮยๆๆ"นิกรพูดขึ้นดังๆ "กันไมไปละโวย ชวยเปดประตูใหกนั ออกไปขางนอกทีเถอะวะ"
พลหัวเราะหึๆ ยกมือเขกกบาลนิกรเบาๆ
"อยาขี้ขลาดนักเลยวะอายกร อายหมอไมใชนกั วิทยาศาสตรเฮงซวย เมือ่ สองคนพอลูก
รวมงานกันเชนนี้ แกก็นา จะเชือ่ ในความรูค วามสามารถของอายหมอกับดํารง อยางไรเราก็ตอ ง
ไปสูอดีตและกลับมาไดอยางปลอดภัย"
"นั่นนะซิ ยังงั้นไปก็ไป ออ - เดีย๋ วกอนโวยกันเอาบุหรีใ่ สยา มมาหรือเปลาก็ไมรู คุณพอ
บอกวาสมัยนั้นไมมีบุหรี่ซิกาแร็ต มีแตบหุ รีแ่ บบไทยคือยาฉุนมวนดวยใบตองออน ใบบัว
หรือมายก็มวนเอาเองดวยใบจากหรือใบตองแหงทีเ่ รียกวาซิกาแร็ตไทยประคอง" พูดจบนิกร
ก็ลวงมือลงในยาม "ออ - มีแลวโวย กันมีสามหากนกอกมา 5 ซองพอแลว"
สี่นางกับคุณหญิงวาดและเจาหนุม รูปหลอทัง้ สีค่ นและเจาแหวตางจองมองดูคณะสีส่ หาย
กับเจาคุณปจจนึกฯ ซึง่ อยูใ นหองสลายตัวอันเปนทีจ่ าํ กัด นายพลดิเรกเริ่มเดินเครื่องพลังงาน
ปรมาณูแลว มีเสียงแหลมเล็กหวีดหวิวดังขึน้ แผวเบาและคอยๆ ดังขึน้ ตามลําดับ กลุม ควันสีขาว
ตลบไปทั่วหองสลายตัว และแลวรางของสีส่ หายกับทานเจาคุณก็หมุนจากขวาไปซายเนือ่ งจาก
แทนเบื้องลางซึ่งเปนแทนวงกลมหมุนนั่นเอง
การหมุนตัวเร็วขึ้นทีละนอย ในนาทีนน้ั เองสีส่ หายกับเจาคุณปจจนึกฯ ก็คอ ยๆหายไป
อยางนาประหลาดทําใหสี่นางและคุณหญิงวาด ตืน่ เตนมหัศจรรยใจไมนอ ย คุณหญิงวาดกลาว
ถามศาสตราจารยดาํ รงทันที
"บอกยาซิดํารง พอของเจากับลุงและนาตลอดจนคุณตาของเจากลายเปนปรมาณู
ไปแลวใชไหม"
"ใชครับยา ทั้งหาคนจะไปรวมตัวหรือเปนรางเดิมที่จุดหนึ่งในกรุงเทพฯ เมือ่ ครัง้ อดีต
ประมาณ 50 ปทผ่ี า นมาและเปนวันสงกรานตตอนเชาเวลาเดียวกันนีค้ อื 6 นาฬิกา 10 นาที
คุณยาจะไปกับเราดวยก็ไปซิครับ"
คุณหญิงวาดสะดุง โหยง
"ไมไปละลูกกลัวกลับไมได"
"ถายังงั้นผมกับเพือ่ นและเจาแหวจะติดตามไปเดีย๋ วนีแ้ หละครับ"
พูดจบดํารงก็กลาวกับเพื่อนๆของเขา "เขาหองสลายตัวไดแลวโวยพวกเรา"
เมื่อศาสตราจารยดาํ รงเปดประตูสลายตัวออก
ร.อ.สมนึกก็พาตัวเขาไปในหองเปนคนแรกดวยความดีใจ

แลวนพกับพนัสและเจาแหวติดตามเขาไป คุณหญิงวาดรองบอกพนัสดวยเสียงอันดัง
"นัสเอย ถามีหมากหนาสวยๆ ซือ้ มาฝากยาสักทะลายนะลูก ทะลายหนึง่ อยางมาก
ก็ไพเดียวเทานัน้ แลวก็ถา มีทเุ รียนกานยาวก็ซอ้ื มากินกันบาง"
พนัสยิ้มใหทาน
"ครับ แลวผมจะซื้อมาฝากคุณยา"
ศาสตราจารยดํารงเขาไปในหองสลายตัวเปนคนสุดทาย เมือ่ เขาปดประตูเรียบรอย
เขาก็เขาประจําเครือ่ งกลไกบังคับเชนเดียวกับบิดาของเขา ดํารงทํางานอยางแคลวคลอง
วองไวไมผิดกับบิดาของเขาเลย แสดงวาเขามีความรูค วามชํานาญมาก แทนวงกลมเบื้องลาง
เริ่มหมุนชา ๆ ทําใหสส่ี หายหนุม และเจาแหวหมุนตัวไปตามแทน การหมุนของแทนนี้
ก็คือการกลับไปสูอดีตนัน่ เอง แตถา จะหมุนไปสูอ นาคตก็ตอ งหมุนจากซายไปขวา ซึ่งขณะนี้
ศาสตราจารยดํารง ยังทําไมได อยางไรก็ตามสองพอลูกตางมัน่ ใจวาวิธพี าตัวไปสูอ นาคต
ที่ยังมาไมถึงนั้นคงไมยากลําบากอะไรนัก เพียงแตประดิษฐคดิ เครือ่ งกลไกบางอยางเพิม่ ขึน้
เทานั้น แตจะตองลงทุนอีกในราวสีห่ า แสนบาท
ทามกลางกลุมควันสีขาวสีส่ หายหนุม กับเจาแหวได คอย ๆ เลือนหายกลายเปน
อากาศธาตุไปแลว ทามกลางความตีน่ เตนประหลาดใจของสีน่ างกับคุณหญิงวาด และ
แลวกลไกอัตโนมัตใิ นหองสลายตัวก็หยุดทํางานไดเอง
คณะพรรคสี่สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ ไดพบตัวเองในบริเวณสวนแหงหนึง่ ดานหลัง
ศาลเจาใหญอันเปนทีร่ กรางวางเปลาปราศจากผูค น ทุกคนรูส กึ แปลกใจอยางยิง่ คลายกับวา
ฝนไป เสี่ยหงวนกวาดสายตามองไปรอบ ๆ และไมอาจจะทราบไดวา สวนนีเ้ ปนของใคร
และอยูที่ไหน อาเสีย่ ยกทอนแขนซายขึน้ กัดเต็มแรงเพือ่ ใหแนใจวาเขาไมไดฝน และแลว
เขาก็กลาวกับนิกรดวยเสียงหนัก ๆ
"กันตื่นเตนเหลือที่จะกลาวแลวโวยอายกร เราออกมาจากหองสลายตัวมารวมกัน
ที่น่ีไดอยางไรกัน"
นายพลดิเรกพูดเสริมขึน้ ดวยเสียงหัวเราะ
"อยาตื่นเตนแปลกใจเลยเพื่อน ขณะนีเ้ รามาถึงอดีตเมือ่ ประมาณ ๘๐ ปที่แลวมา
นี่คือตําบลหนึ่งหรือสวนหนึง่ ของกรุงเทพพระมหานครในอดีต ที่มีแตสวนตนผลไมก็เพราะ
สมัยนั้นบานเรือนไมหนาแนนเหมือนปจจุบัน รออายสีค่ นและอายแหวกอนแลวเราก็จะ
ออกเดินทางเรื่อยๆ ไป พบใครถามเขาดูกพ็ อจะรูว า เราอยูท ไ่ี หน"
พลยิ้มใหเจาคุณปจจนึก ฯ
"รูสึกอยางไรบางครับคุณอา"

ทานเจาคุณถอนหายใจหนัก ๆ
"อายอมรับวาอาตื่นเตนที่สุด ดิเรกกับดํารงมีความสามารถผิดมนุษยทช่ี ว ยใหเรามาพบกับ
อดีตเชนนี้ ที่นี่มันนาจะเปนฝงธนมากกวากรุงเทพ ฯ โวย แตสภาพของสวนนีค้ ลายกับสวนที่
เจาของปลอยปละละเลยไมเอาใจใส"
พลวา "อาจจะเปนที่สาธารณะก็ไดครับ คุณแมเคยเลาใหผมฟงวาสมัยนั้น คือเวลาทีเ่ รา
มาถึงมันนี้ มีท่ีดินวางเปลามากมายลวนแตเปนของหลวง ทีด่ นิ ของเอกชนก็ราคาถูกมาก
สมัยที่คุณแมยังเปนเด็กไรละ ๑๐ ตําลึง เทานัน้ "
นิกรหัวเราะชอบใจแลวกลาววา
"เดี๋ยวนี้คืบเดียวยังซือ้ ไมได ในกรุงเทพ ฯ ตารางวาหนึง่ อยางขีห้ มูขห้ี มาก็ ๒,๐๐๐ บาท
ไรหนึ่งราคาเกือบเทาหัวคุณพอ"
เจาคุณปจจนึก ฯ จุป าก
"อยานาอายกร เดีย๋ วจะเกิดฟนกบาลกันขึน้ "
นิกรยกมือไหวปะหลก ๆ แลวลวงมือลงไปในยามหยิบบุหรี่ ๕๕๕ ออกมาซองหนึง่
พรอมดวยเครื่องขีดไฟแกส เขาจุดบุหรีส่ บู และแบงใหเพือ่ น ๆ ตอนนีเ้ องมีหญิงชราคนหนึง่
เดินผานมา คุณยายมีอายุรว ม ๗๐ ขวบแลว เจาคุณปจจนึก ฯ ปราดเขาไปหาและถามวา
"พี่สาว ชวยบอกเราหนอยเถิดวาทีน่ ท่ี ไ่ี หน"
หญิงชรามองดูอยางตืน่ ๆ
"ออ - พวกมึงมาจากบานนอก มาเที่ยวงานสงกรานตกระมัง"
ทานเจาคุณทําคอยนเมือ่ ไดฟง ภาษาไทยเดิม
"ใช เรามาจากเมืองมิน" ทานพูดยิม้ ๆ
"ที่น่ีเขาเรียกวาบางกะปโวยอายทิด"
"งั้นเรอะ ขอบใจมากพีส่ าว แลวถนนดินสายนี้ละมันไปไหน"
หญิงชราหัวเราะเบา ๆ
"ขาอยูในสวนนี้ตง้ั แตสาวจนแกกไ็ มเคยเห็นวามันไปไหนนีอ่ า ยทิด มันก็อยูอ ยางนี้
ใหผูคนเขาเดินกันจากสระปทุมหรือมักกะสันมานี่หรือจะไปพระโขนง ไปปากนํา้ ก็ไปทางนี้
พวนมึงจะไปไหนกันละ"
สี่สหายเดินเขามาหาดวยใบหนายิม้ แยม นิกรกลาวกับหญิงชราวา
"เราจะไปสนามหลวงกันจะปา ไปดูงานสงกรานต"
"สนามหลวง....เอะ....มันอยูต รงไหนวะ"
พลพูดเสริมขึน้ ดวยเสียงหัวเราะ
"ทุงพระเมรุจะปา"

"ออ ทุงพระเมรุก็ทุงพระเมรุซีโวย ใครเขาเรียกสนามหลวงกันบาง พวกเอ็งเดินไปตาม
ถนนดินนี่แหละ ผานสวน และหมูบานเรื่อยไป จนกวาจะถึงคลองมหานาค แลวเอ็งก็จะ
มองเห็นภูเขาทอง เอ็งไปถึงสะพานผานฟาก็เดินไปถึงทุงพระเมรุได วันนี้เขามีงานสนุกมาก มีวา ว
พนันดวย"
อาเสี่ยถามหญิงชราบาง
"แลวสนามกีฬาไปทางไหนละปา ดูเหมือนคณะรัฐมนตรีเขาตักบาตรกันทีน่ น่ั พวกเราหลง
อยูในสวน อยากจะออกไปทางถนนสุขุมวิทจะไดนั่งแท็กซี่ไป"
หญิงชราอาปากหวอ
"มึงพูดอะไรกูไมรูเรื่องเลยอายหมา สนามกีฬาตวักตะบวยทีไ่ หนวะ หรือมึงหมายถึง
บอนไกและปลากัดก็ไปที่มักกะสัน อายแท็กซี่นะมันเปนยังไงวะอายหมา"
พล นิกร กับศาสตราจารยดเิ รก และเจาคุณปจจนึก ฯ ตางหัวเราะขึน้ พรอม ๆ กันสวน
อาเสี่ยทําตาปริบ ๆ ยิ้มใหหญิงชรา
"ไมรูเรื่องก็แลวไปเถอะปา ฉันมันเปนคนบานนอกคอกนาพูดภาษาเมืองหลวงไมคอ ยเปน"
"เออ กูไมถือสาหาความอะไรหรอกอายทิด มึงไมเคยมาบางกอกหรือนาน ๆ มาทีก็ไมรูจัก
ทิศทาง" แลวแกก็ยม้ิ ใหเสีย่ หงวน " แหม - มึงถาจะรํ่ารวยมากนะ อายทิด ใสสายสรอยโตเกือบเทา
หัวแมตนี กูเชียวโวย"
อาเสี่ยกมหนากระซิบกระซาบบอกหญิงชรา
"ทองชุบนะปา ฉันเอาโซผูกลิงที่บานมาจางเขาชุบ"
หญิงชราหัวเราะกาก แตแลวก็หยุดหัวเราะทันที เพราะลูกชายของสี่สหายกับเจาแหว
ไดคืนรางหรือรวมตัวกันเบือ้ งหนาของแก ใบหนาของหญิงชราซีดเผือดนัยนตาเหลือกลาน
แกจองมองดูเจาหนุมรูปหลอทั้งสี่คนและเจาแหวดวยความหวาดหวั่นขณะที่ทุกคนมีทาทางมึนงง
และแลวหญิงชราก็วง่ิ ไปตามถนนอยางไมคดิ ชีวติ รองเอะอะเอ็ดตะโรลัน่
"ผีหลอกกลางวันโวย ผีหลอกกู"
คุณยายกลัวผีจึงวิ่งเร็วขนาด ๑๐๐ เมตรตอ ๑๑ วินาทีทาํ ใหคณะพรรคสีส่ หายมองดูดว ย
ความสงสาร แตแลวทุกคนก็เขาไปหานายทหารหนุม ทัง้ สีค่ นและเจาแหว
"ออไร" นายพลดิเรกกลาวกับลูกชายของเขา
"การสลายตัวของเราไมมีผิดพลาด เราไดเขามาอยูใ นอดีตเมือ่ ประมาณ ๘๐ ปทแ่ี ลว
มาแลว"
ร.อ. นพมองดูบดิ าของเขาแลวกลาวถามอยางงง ๆ
"นี่นะเรอะพอกรุงเทพ ฯ ในอดีต"
"ถูกแลว"

"วา - ไหงมีแตสวนผลไม ถนนหนทางหรือตึกสวย ๆ ไมมเี ลยรานนวดอบอาบหรือไนทค ลับ
ก็คงไมมี"
เจาคุณปจจนึก ฯ หัวเราะหึ ๆ
"สมัยนั้นมันมีที่ไหนเลา สภาพของกรุงเทพ ฯ หรือบางกอกมันก็เปนอยางนีแ้ หละ"
ศาสตราจารยดํารงกลาวกับเพื่อน ๆ ของเขา
"เทาที่กันเรียนรูมาและฟงทานผูใหญผูเฒาเลาใหฟง กรุงเทพ ฯ มีถนนไมกี่สาย
ไปไหนก็ตองเดินผานสวนไปอยางนี้ แตกม็ หี มูบ า นหนาแนนเปนแหง ๆ บางที ก็มโี รงบอน
และโรงงิ้ว"
เสี่ยตี๋ยิ้มใหคณะพรรคสี่สหาย
"ไปกันเถอะครับผมชักสนุกแลว ผมตืน่ เตนเหลือเกินเทาทีพ่ วกเราไดมาพบเห็นอดีต
ซึ่งไมนาจะเปนไปได มันคลายกับวาเราเขามาอยู ในแดนสนธยา หรือเมืองเจตภูต ทั้งนี้ก็เพราะ
ผูคนที่เราพบเห็นในขณะนีไ้ ดสญ
ู หายตายจากไปหมดแลว เรือกสวนเหลานีก้ ก็ ลายเปนอาคาร
บานเรือนไปหมด แตพวกเราไดแลเห็นในสภาพเดิมทุกอยาง"
มีการสนทนากันสักครู มนุษยสมัยปจจุบนั ทัง้ ๑๐ คนก็พากันเดินรวมกลุม ไปตามถนนดิน
ซึ่งขณะนี้เปนเวลา ๖.๓๐ น. ผูคนและพระภิกษุสามเณรเดินสวนทางมา ในบาตรของพระคุณเจา
เต็มไปดวยขาวปลาอาหารและผลไมตา ง ๆ วันนีเ้ ปนวันทีป่ ระชาชนคนไทยทัง้ หลายไดบาํ เพ็ญ
กุศลทําบุญตักบาตรใหทานปลอยนกปลอยกา ทีม่ บี า วไพรขา ทาสก็แจกเสือ้ ผาขาวของเงินทอง
หรือปลอยใหไปเทีย่ วเตรไปเยีย่ มพอแมญาติพน่ี อ งของตน
คณะนักทัศนาจรอดีตมาถึงหมูบานใหญแหงหนึ่ง ริมคลองแสนแสบ ตําบลปทุมวันกอน
๘.๐๐ น. เล็กนอย หมูบ า นนีม้ ตี ลาดเล็ก ๆ และบานเรือนประมาณ ๑๐๐ หลังคาเรือน ประชาชน
หญิงชายทั้งเด็กผูใ หญและคนชราลวนแตแตงกายสวยงามเดินขวักไขวไปมา และเลนสาดนํ้า
กันอันเปนประเพณีของคนไทยในวันตรุษ หนาบานใหญซง่ึ เจาของบานเปนขุนนางหรือพอคา
มีฐานะดีไดจัดตั้งโรงทานเลีย้ งอาหารผูค นโดยไมเลือกหนา ขาวแกง ขนมจีนนํา้ ยา ขาวตมหมู
ขาวตมกุง สวนของหวานก็มลี อดชองนํา้ กะทิเปนพืน้ บานเรือนเหลานีเ้ ปนแบบทรงไทยเดิม
บรรยากาศเปนไทยแท ทําใหนกั ทัศนาจรตืน่ ตาตืน่ ใจตลอดเวลา หนุมสาวที่พึ่งกลับมาจากวัด
ลวนแตแตงกายประกวดประขันกัน ผูห ญิงตัดผมตัดหรือไวผมสยายยาวประบา
สวนมากนุงผาโจงกระเบนหมสไบมีดอกไมไทยเสียบแซมผม หรือจอนหู เชน จําป จําปา รสสุคนธ
พวกหนุม ๆ ถือขันเงินใสนา้ํ โรยดอกมะลิผสมนํา้ อบไทยเดินเขาไปหาสาวสวยและกลาวกับหลอน
อยางนอบนอม
"กรุณาใหกรู ดนํา้ มึงสักจอกเถอะนะอีโรย"
"เอาเลย อายทิด วันนีว้ นั ตรุษกูไมถอื "

คณะพรรคสี่สหายกับลูกชายของเขาพรอมดวยเจาคุณปจจนึก ฯ กับเจาแหวยืนจับกลุม
อยูกลางหมูบาน มองดูผคู นและทุกสิง่ ทุกอยางทีป่ รากฏในสายตาดวยความสนใจ
จนกระทัง่ นิกรกลาวขึน้
"สายมากแลวโวยพวกเรา ไดเวลากินอาหารแลว แตเราไมมีเงินไทยสมัยนี้ติดตัวมาเลย
ทํายังไงละ"
ร.อ.นพชี้มือไปขางหนา แลวกลาวกับบิดาของเขา
"โรงทานนั่นยังไงละพอ อาหารคาวหวานเขา บริการฟรี"
นิกรทําคอยน
"แกจะใหพอ กินอาหารทีเ่ ขาบริจาคเปนทานยังงัน้ หรือ"
เจาคุณปจจนึก ฯ พูดเสริมขึ้น
"ไมมีใครเขาดูถูกดูหมิ่น คนทีเ่ ขาไปกินอาหารในโรงทานหรอก ไพรผูดีก็กินได
เจาของโรงทานเขาตัง้ ใจเลีย้ งดูผคู นในวันตรุษสงกรานต ซึ่งเปนเรื่องของวัฒนธรรม
ในทางระเบียบประเพณีของเรา"
พนัสวา "ลองไปกินกันเถอะครับ สาว ๆ ทีท่ าํ หนาทีต่ กั อาหารแจกจาย หนาตากระจุม
กระจิ๋ม ดีเหมือนกัน วาไงครับอาหมอ"
"ออไร กินก็กินโวย เมือ่ เรามาอยูใ นอดีตเราก็ตอ งทําตัวใหเหมือนกับวาเราเปนคนสมัยนี้"
เมื่อไมมีใครคัดคาน นักทัศนาจรก็เดินรวมกลุม ตรงไปทีโ่ รงทานแหงนัน้ เขาสรางเปน
เรือนโรงขนาดใหญ ปูพน้ื สูงจากพืน้ ดินเพียงคืบเดียว หลังคาคาดดวยผาขาว และไมมีฝา
ในโรงทานมีมายาวตั้งเรียงราย ดานหลังมีถว ยชามและหมออาหารตัง้ อยูบ นเตียงไม สาวสวย
หลายคนทําหนาที่ตักอาหารและขนมแจกจาย แตละคนยิ้มแยมแจมใส และตัง้ อกตัง้ ใจบริการ
ประชาชน
พอนักทัศนาจรขึน้ มาบนโรงทาน และเดินเขามาทีเ่ ตียงตัง้ อาหารคาวหวาน สาวใหญ
รางอวนจํา้ มํา่ คนหนึง่ ก็รอ งเชิญ
"เชิญจะ ขนมจีนนํ้ายา แกงไก แกงเนื้อ ซาวนํา้ ลูกตาลนํา้ เชือ่ มลอดชองนํา้ กะทิของ
ทานขุนสุวรรณการชํานิ ชางทองหลวงจะ"
นิกรยิม้ ใหหลอน
"แกงปลาไหลมีจะ"
"ไมมีหรอกจะ ทานขุนทานวาแกงปลาไหลมันคาวจัดแสลงโรคไมใครมคี นกิน"
"นั่นนะซิ ฉันก็ไมกินเหมือนกันถามไปยังงั้นเอง ขอขนมจีนแกงไกใหพวกเราเถอะนองสาว
อา - ไกอหู รือ ไกตะเภาจํะ"
หลอนหัวเราะชอบกล

"ขาก็ไมรูเหมือนกันวาไกอะไร อา - ตักโวย พวกเรา ขนมจีนแกงไก หนึง่ -สอง-สามสี่.....สิบจาน โวย"
คณะทัศนาจรตางนัง่ รับประทานอาหารอยูบ นมายาวในโรงทานนัน้ ฝมือแกงเผ็ดไก
อรอยมาก เพราะถึงเครื่องเทศและมะพราว เมือ่ สาวสวยคนหนึง่ นําถวยใสนา้ํ ปลาพริกขีห้ นู
มาใหอาเสีย่ ก็กลาวถามหลอนอยางกันเอง
"อีหนู ชวยบอกขาหนอยเถอะวะ บานหลังโรงทานนีบ่ า นทานขุนสุวรรณการชํานิใชไหม"
หลอนคอนอาเสีย่ แตแลวก็ยม้ิ ให
"แหม - เปนผูหลักผูใหญแลวพูดจาเอ็งขามึงกูยังกะ "ไมเมืองเดิม" ไมนาฟงเลย
อาเสี่ยนัยนตาเหลือก จองมองดูหญิงสาวซึง่ เปนคนของทานขุนสุวรรณการ ฯ ดวยความแปลกใจ
ไมนอย
"ตอนนี้ "ไมเมืองเดิม" ยังไมเกิดโวยทําไมเอ็งรูก อ นเกิด "ไมเมืองเดิม" เกิด พ.ศ. ๒๔๕๒
นี่มันพ.ศ.เทาไหรเอ็งบอกขาซิ"
สาวสวยหัวเราะเบา ๆ
"พ.ศ. ๒๔๓๐ จะ"
เสี่ยหงวนกลืนนํา้ ลายเอือ๊ ก
"แลวทําไมเอ็งรูลวงหนา"
"เพราะฉันเคยไปเทีย่ วกรุงเทพ ฯ ในอนาคตมาแลวนะซี"
พวกทัศนาจรตางพากันมองดูหญิงสาวดวยสีหนาตืน่ ๆ ไปตามกัน
"เอ็งไปไดยังไงวะอีหมา" นิกรถามเสียงคอนขางดัง
หลอนหันมาทางนิกร
"อยามาเรียกฉันวาอีหมานะ แกนะซีอายหมา"
"อาว - เปนยังงั้นไป ขาเห็นเอ็งเปนเด็กคราวลูกคราวหลานเรียกอีหมาจะเปนยังไงไปละ"
"แตฉันไมใชคนบานนอกคอกนาที่เขานิยมเรียกเด็ก ๆ วาอีหมาหรืออายหมาหรอกจะ
ฉันเปนชาวเมืองหลวงและมีการศึกษาดี อยางนอยฉันก็เปนหลานของทาน ขุนสุวรรณการ ฯ
ชางทองหลวงผูมีชื่อเสียงโดงดังทั้งบางกอก"
นิกรยกมือไหวหลอนอยางนอบนอม
"ขอโทษทีครับคุณแม"
"แหม - อาอยาทําใหฉนั อายุสน้ั หนอยเลย"
นายพลดิเรกสบตากับหลอนเขาก็กลาวถามขึน้ ทันที
"หลานสาว เธอพูดเมื่อกี้ฉันสนใจมาก เปนความจริงหรือทีเ่ ธอไปเทีย่ วกรุงเทพ ฯ
ในอนาคต"

"ถูกแลวจะอา ฉันไมโกหกหรอกฉันไปมาจริง ๆ อาจารยคงพาฉันกับเพือ่ น ๆ สามสีค่ น
ไปเที่ยวกรุงเทพ ฯ หรือบางกอกในอนาคต คือกรุงเทพ ฯ ใน พ.ศ.๒๕๑๐ หมายถึงอีก ๘๐ ป
ขางหนา เวทมนตรของอาจารยคงชวยใหเราพบเห็นบานเมืองในบางกอกสวยงามราวกับเมือง
สวรรค เราไดเห็นมันกอนทีม่ นั จะเกิดขึน้ ขาเห็นตึกสูง ๆ ทัว่ บางกอก ถนนหนทางมีรถยนตร
แลนเต็มไปหมด ผูค นมากมายจนเวียนหัวแตงกายแปลก ๆ ไมเหมือนกับคนสมัยนี้ ถนนหนทาง
บานเรือนแนนขนัด พวกเราจําอะไรไมไดทั้งนั้นนอกจากภูเขาทอง ทุงพระเมรุและพระราชวัง
บางกอกในอนาคตมันสวยงามเหมือนเมืองฟาจริง ๆ อะไร ๆ ก็ทนั สมัยคลายเมืองฝรัง่ อาจารยคง
บอกฉันวาบานเมืองของเราที่ฉันไดพบเห็นมันนั้นมันยังไมเกิดขึ้น แตมนั จะตองเกิดขึน้
เหมือนอยางที่เราไดเห็นมัน ฉันยังไดมโี อกาสไปดูหนังทีโ่ รงสยามเรือ่ ง "รถถังประจัญบาน"
มันสนุกและตื่นเตนมาก เพราะฉันไดเห็นบางกอกในอนาคตฉันจึงซือ้ หนังสือนวนิยายของ
"ไมเมืองเดิม" มาอานและไดรวู า นักเขียนคนนีเ้ ขียนเรือ่ งชีวติ ในชนบทดีมาก สํานวนแบบบานนอก
จริง ๆ เรือ่ งทํานองนีใ้ คร ๆ ก็สู "ไมเมืองเดิม" ไมได"
นักทัศนาจรทั้ง ๑๐ คนนัง่ นิง่ เฉยอาปากหวอไปตามกันศาสตราจารยดาํ รงคอย ๆ
หันหนามามองดูบดิ าของเขาแลวพูดเบา ๆ
"เปนยังไงพอ มีคนไปถึงอนาคตไดกอ นเรา"
ศาสตราจารยดิเรกบุยใบหามลูกชายของเขาไมใหพูดอะไรอีก เสีย่ หงวนกลาวถาม
สาวสวยวา
"หนูยังไมไดบอกอาเลยวาบานใหญหลังโรงทานนีน่ ะ เปนบานของทานขุนสุวรรณการ ฯ
ใชไหม"
"ใชจะ ทานเปนลุงของหนูเอง อามีธรุ ะอะไรเกีย่ วกับทานหรือ"
"มีนิดหนอย อามีทองคําติดตัวมาอยากจะขายใหทา น พวกอามาจากตางจังหวัด
เราเปนชาวนาอยูท อ่ี าํ เภอลาดกระบังจังหวัดมีนบุรี ทานขุนทานรับซือ้ ทองไมใชหรือ"
"จะ ทานซือ้ ขายทองแทงและทองรูปพรรณ"
อาเสี่ยยิ้มออกมาได
"ไดการแลวโวยพวกเรา" เขากลาวกับคณะพรรคของเขา "เรามีเงินเที่ยวสงกรานต
บางกอกแลว ประเดี๋ยวกินขาวแลวเขาไปหาทานขุนดวยกันเอาทองทีเ่ รานําติดตัวมาไปขายทาน
แตทานขุนจะมีเงินสดพอที่จะซื้อทองของ เราหรือเปลาก็ไมรถู า จายเปนเช็ค เราก็ไมเอา
เพราะกลัวเดงออกมาจากแบ็งค"
สาวนอยชักยัวะขึน้ มาทันที หลอนมองดูกมิ หงวนดวยแววตาแข็งกราว
"ลุงของหนูเปนเศรษฐีนะจะบอกให ทานมีเงินไมตํ่ากวา ๑๐๐ ชั่ง ผูค นแถวนีล้ ว น
นับหนาถือตาทั้งนั้น เรือนใหญหลังโรงทานนีร้ าคาคากอสรางตัง้ ๕ ชั่ง"

เสี่ยตี๋พูดโพลงขึ้นเพราะเปรี้ยวปากอยูนานแลว
"แตหองนํ้า หองสวมทีบ่ า นฉันราคารวมพันชัง่ ทีเดียวนะนองสาว"
หลอนหันไปคอนสมนึก
"แหม - พอเศรษฐี รํา่ รวยถึงกับมีหอ งนํา้ สําหรับอาบเชียวเรอะเขาอาบนํา้ กันในคลอง
หรือในทองรองหลังบานกันทั้งนั้น" พูดจบหลอนก็พาตัวไปจากทีน่ น้ั
เจาคุณปจจนึก ฯ กลาวกับศาสตราจารยดเิ รกทันที
"แกรูสึกอยางไรบาง เทาทีเ่ ด็กสาวคนนัน้ บอกเราวาไดไปเทีย่ วกรุงเทพ ฯ ในอนาคตดวย
เวทมนตรคาถาของอาจารยคนหนึง่ "
นายพลดิเรกยิม้ แหง ๆ
"ผมไมอยากเชื่อวาจะเปนไปไดครับคุณพอ แตหลอนก็พูดไดถกู ตองถึงอนาคตคือปจจุบนั
ของเราเปนตนวานักประพันธผูใหญยิ่งคนหนึ่งที่ลวงลับไปแลวคือไมเมืองเดิม แลวก็โรงหนังสยาม
ที่ฉายเรือ่ ง "รถถังประจัญบาน"
นิกรวา "ไสยศาสตรหรือเวทมนตรคาถาไมใชเรือ่ งเหลวไหลไรสาระไปไดแบบเดียวกับ
วิทยาศาสตรเหมือนกัน แตทาํ กันคนละวิธี แกและลูกชายของแกพาเรามาอยูใ นอดีตดวยวิชา
วิทยาศาสตร ฉะนัน้ ไมแปลกอะไรทีอ่ าจารยคงจะพาเด็กสาวคนนีก้ บั เพือ่ น ๆ ไปสูอ นาคต"
"ออไร ออไร กันยอมรับวากันตืน่ เตนมหัศจรรยใจไมนอ ย" แลวนิกรก็ผดุ ลุกขึน้ "แลวใครเอา
อะไรอีกบางไหม เจาสี่คนนี่จะเอาอะไรวามา"
พนัสยิ้มให
"ไมตองหรอกครับใหหมดจานเสียกอนผมจะไปขอเขาเองถาผมยังไมอม่ิ "
หลังจากพวกนักทัศนาจรอดีตทัง้ ๑๐ คนไดรบั ประทานอาหารทัง้ คาว หวาน ทีโ่ รงทาน
จนอิ่มแลวเด็กสาวผูเ ปนหลานสาวของเจาของโรงทานก็พานักทัศนาจร ออกจากโรงทานเขาไปใน
บานใหญหลังนัน้
บริเวณบานของขุนสุวรรณการ ฯ มี เนือ้ ทีไ่ มตา่ํ กวาหาหกไรและมีรว้ั ไมรวกกัน้ เขตทัง้ สีด่ า น
เมื่อผานประตูร้ัวเขามาทุกคนก็แลเห็นพวกทาสของทานขุนหลายคนกําลังทํางานกันตามทีต่ า งๆ
ทาสเหลานี้แตงกายเหมือนกัน กางเกงขาสั้นแบบกางเกงใน เสื้อคอกลมหลวมๆ สีดําทั้งชุด
ทุกคนโกนหัวโลนเลี่ยน และบางคนก็ถกู ตีตรวนเสนเบอเริม่ มีผคู มุ สองสามคนคอยควบคุม
บังคับทาสใหทํางาน บางก็ตาํ ขาว บางก็ผาฟน บางก็ถางหญาพรวนดินตกแตงตนไม ผูค นใน
บานพลุกพลาน หลานสาวของขุนสุวรรณการฯ พาคณะนักทัศนาจรขึน้ ไปบนเรือนใหญ
และเชิญใหนั่งพักผอนที่หอนั่ง
ร.อ. นพกระซิบกระซาบกับพอของเขาเบาๆ

"อีตาขุนนี่คงกระดูกขัดมันขนาดหนักเชียวนะครับ แมแตโตะเกาอีช้ ดุ รับแขกก็ไมยอม
ซื้อหาไวรับแขก ใหแขกนั่งกับพรมปูพื้น มีหมอนสามเหลี่ยมแจกคนละใบ พัดลมก็ไมมีใช
ทั้งๆที่ตอนนีอ้ ากาศรอนจัด"
นิกรทําตาปริบๆ
"นี่มันอดีตของเรานะโวยอายนพ สมัยนี้มีไฟฟาใชเมื่อไรละ ขนมธรรมเนียมประเพณี
ก็เปนไปตามแบบเกาเขานิยมนั่งกับพื้น เกาอังเกาอีเ้ ขาไมใชกนั หรอกนอกจากตามวังเจา
หรือบานขุนนางใหญๆโตๆ นั่งกับพื้นอยางนี้แหละ คือสัญญลักษณ ของคนไทยสมัยนี"้
นักทัศนาจรรอคอยเจาของบานอยูเ พียงสองสามนาที สุภาพบุรษุ เจาของรางบอบบาง
ศรีษะลานแบบชะโดตีแปลงคนหนึง่ ก็ปรากฎขึน้ เขามีวัยไมเกิน ๖๐ ป แตงกายภาคภูมินุงผามวง
โจงกระเบนสีน้ําเงินสวมเสือ้ ติดแขนยาวเลยขอศอกเล็กนอยสีเดียวกับผานุง มีผาขาวมาไหม
พาดบาหนึ่งผืน ชายผูนี้แหละคือขุนสุวรรณการชํานิชางทองหลวงผูมีชื่อเสียง
คณะพรรคสี่สหายกับลูกชายของเขา พรอมดวยเจาคุณปจจนึกฯและเจาแหวตาง
ประนมมือไหวทา นขุนพรอมๆกัน ทุกคนไดตกลงกันไวแลววาจะกระทําตัวเปนชาวชนบทเขามา
เที่ยวชมงานสงกรานตทบ่ี างกอก
ขุนสุวรรณการฯ รับไหวและยิ้มใหแลวดินมานั่งรวมวงสนทนา
"ยินดีตอนรับพวกแกดวยไมตรีจิต อา-- หลานสาวฉันบอกวาพวกแกเปนชาวนาลาดกระบัง
มาเที่ยวงานสงกรานตและมีทองแทงมาขายใหฉัน"
เสี่ยหงวนเลื่อนตัวเขามาชิดนิกรยกมือขวาปองปากเอียงเขาไปกระซิบกับเพือ่ นเกลอ
ของเขา
"ทุงหมาหลงกับชะโดตีแปลงเจอกันเขาแลวโวย ทาทานขุนกระทํายุทธหัตถีกบั คุณอา
ดีไหมวะ เดิมพันสักหนึ่งชั่ง"
นิกรกลัน้ หัวเราะแทบแย แทนทีจ่ ะตอบกิมหงวนหลับหันมาถามพอตาของเขา
"สูทานขุนไหมละครับคุณพอ ผมคิดวาถึงอยางไรแรงปะทะของคุณพอก็เหนือกวา"
ขุนสุวรรณการฯ รองขึ้นดังๆ แสดงสีหนาบึ้งตึง เพราะไมพอใจแบบเดียวกับคนหัวลาน
ทุกคนที่ใจนอยโมโหรายเมือ่ ใครพูดถึงเรือ่ งศรีษะของเขา
"เอายังไงกันแน เอาทองมาขายฉันหรือมาทาฉันชนหัวลานในวันสงกรานต ชนกันก็ได
ไมแปลก วันนี้วันตรุษ วันสนุกสนาน ลองดูกเ็ อา" แลวทานขุนก็ยม้ิ ใหเจาคุณปจจนึกฯ "เอาไหมละ
พี่ชาย เลนกันพอทวมๆ สัก ๔ ตําลึง ใครรองโอยกอนก็แพไป"
เสี่ยตีส๋ นับสนุนเจาคุณปจจนึกฯทันที
"สูเขาครับคุณปู คุณปูก ห็ นึง่ ในตองอูเหมือนกัน"
ทานเจาคุณจุป าก

"นี่มันเมืองไทยโวยไมใชเมืองพมา"
แกไมกลาสูฉันใชไหมละ ฮะ ฮะ พูดแลวจะหาวาคุย พี่ชายฉันเคยพนันชนหัวลานกับพวก
ขุนนางในวังมาหลายคนแลว อยางเกงก็สูฉันไดเพียงสามสี่โปก เอาไหมละฉันตอสองเอาหนึง่
แกจะเลนเทาไรก็ได"
เจาคุณปจจนึกฯเกิดยัวะขึน้ มาทันทีและเกลียดขึห้ นาทานขุนชางทองทีพ่ ดู กับทานแบบ
ดูหมิน่ เหยียดหยาม
"เอาซีครับทานขุน ผมจะรองตัวผมเองสัก ๒๐ ชั่ง"
ขุนสุวรรณการฯ ทวนคําเสียงหนักๆ
"หนาอยางแกนะเรอะจะมีเงินเดิมพันตั้ง ๒๐ ชั่ง"
พนัสกลาวกับสมนึกอยางเดือดดาล แตเขาขบกรามพูดเบาๆ
"ขอใหกันเตะปากอายขุนหมากรุกนีเ่ สียทีเถอะวะ"
สมนึกยึดแขนพนัสไว
"ใจเย็นๆอายนัส ลอดชองนํา้ กะทิเมือ่ กีม้ นั หวานจัดไปหนอย แกลอเขาไปสองถวย
เลยชักจะดุ อยางไรก็อยาลืมวาเรากินขาว กินขนม ของทานขุนเขา ตองนึกถึงบุญคุณของเขา
หนักนิดเบาหนอยอดทนไว เอาไวกระทืบวันหลัง"
เจาคุณปจจนึกฯ พยายามทําใจใหเยือกเย็น ไมโกรธทานขุน ซึง่ ทานไดคดิ วา ทานมาเทีย่ ว
อดีตที่ผานมาขุนสุวรรณการฯเขาใจวาเปนคนบานนอกคอกนาจึงพูดกับทานอยางไมเพราะหู
มิหนําซํ้ายังจะดูหมิ่นทานดวย
"เงิน ๒๐ ชั่งหรือ ๑๖๐๐ บาท ผมไมมตี ดิ ตัวมาหรอกครับทานขุน แตพวกเรามีทองแทง
หานขุนบอกมาซีวาจะรับซื้อทองแทงของเราบาทละเทาไร"
"บาทละสามตําลึงกับสองบาท ถาเปนทองรูปพรรณบาทละสีต่ าํ ลึง"
ทานเจาคุณยิม้ แคนๆ
"ทองแทงบาทละ ๑๔ บาท"
"ใช"
เจาคุณปจจนึกฯ หันมาทางคณะนักทัศนาจร
"เอาทองมารวมกันขายทานขุนโวย ทานขุนทานเปนเศรษฐี ทานคงจะมีเงินซื้อทองเรา
แนนอน"
คนที่มีทองตางลวงยามหยิบทองแทงออกมา เสีย่ หงวนมีทองแทงติดตัวมา ๕ แทง
เมื่อรวมกันเขาแลวก็ปรากฏวามีทองแทงหนักแทงละ ๑๐ บาท รวม ๑๒ แทง ในเวลาเดียวกัน
นั้นเอง นางทาส ๒ คนไดนาํ นํา้ เย็นหยดยาอุทยั เสิฟใหทา นขุนและนักทัศนาจรโดยทัว่ หนากัน
ขุนสุวรรณการฯสั่งใหนางทาสไปนําเครือ่ งชัง่ ทองและนํา้ กรดกัดทองมาใหเขาโดยเร็ว

ทองแทง ๑๒ แทงทีว่ างอยูเ บือ้ งหนาเจาคุณปจจนึกฯ ทําใหทานขุนชักจะเกรงๆ
พวกชาวนากํามะลอคณะนี้ เขาพูดคุยไตถามทุกขสขุ ของคณะพรรคสีส่ หายกับเจาหนุม รูปหลอ
ทั้งสี่คนและเจาคุณปจจนึกฯ กับเจาแหวเปนอยางดี แลวก็นกึ ในใจวาถาทองแทงทัง้ ๑๒ แทง
เปนทองจริงๆ ก็ตอ งเปนเงินถึง ๑๖๔๐ บาท ซึ่งเงินจํานวนนี้ไมใชเงินเล็กนอย
เมื่อนางทาสนําเครื่องชั่งทองและนํ้ากรดกัดทองมาให ทานขุนก็เริม่ ตรวจสอบนํา้ หนัก
ทองทีละแทงและใชนา้ํ กรดกัดดู
"ไมตองตรวจหรอกครับทานขุน" ร.อ.นพพูดยิ้มๆ "ทองของพวกเราเปนทองคําบริสทุ ธิ์
รอยเปอรเซนต ซือ้ มาจากตลาดนัดสนามหลวง"
ขุนสุวรรณการฯ ยิ้มแหงๆ
"แตฉันจะตองตรวจใหเรียบรอย พอฉันเคยสอนฉันไววา อยาไวใจทางอยาวางใจคน
จะจนใจเอง"
นพหัวเราะเบาๆ
"แตพอผมสอนผมวา ไมไดเลหต อ งเอาดวยกล ไมไดดว ยมนตรกต็ อ งใชคาถา
ดานไดอายอด ไมมีตีนปนขึ้นตนไม ไมมีไสกินคน ไมมีขนสะบัดปก"
นิกรหันมาทําตาเขียวกับลูกชายของเขา
"พอแลวๆ ชักจะบานํา้ ลายไปหนอยแลวอายนพ"
"โธ--ก็ผมเปนลูกพอ......."
"ยังจะมายอนอีกเดียวยันโครมเขาใหเทานัน้ เอง นั่งเฉยๆเถอะประเดี๋ยวแกจะไดชม
ยุทธหัตถีครั้งสําคัญระหวางคุณตาของแกกับทานขุนชะโดตีแปลงคนนี"้
ชางทองหลวงสะดุงโหยง มองดูนกิ รอยางเคืองๆ
"อยามาตั้งฉายาใหฉนั หนอยเลยนา ถึงหัวฉันลานก็ไมไดไปหนักกบาลใคร"
นิกรอมยิม้
"หนักนะไมหนักหรอกครับแตเหม็นเขียว"
ทานขุนตรวจดูทองแทงตอไป ปรากฏวาทองทุกแทงเปนทองคําบริสทุ ธิม์ นี า้ํ หนักแทงละ
๑๐ บาทเทากัน มีตวั อักษรจีนตีตราบอกใหรวู า ทองแทงนีเ้ ปนทองของหางขายทอง "กิมหงวน"
ถนนเยาวราช อาเสีย่ นํามาแจกจายใหคณะนักทัศนาจรอดีตเพือ่ แลกเปลีย่ นเปนเงินสมัยนี้
"ทองแทงทั้งหมดนี้ฉันจะรับซื้อไว ตามราคาทองในเวลานีค้ อื บาทละ 14 บาท"
เสีย่ ตีย๋ ม้ิ ใหเสีย่ หงวน
"กําไรดีนะครับเตีย่ ตนทุนของเตีย่ ก็บาทละ 400 แลว"
ทานขุนพูดโพลงขึ้น
"แกพูดยังไงฉันฟงไมเขาใจ"

สมนึกรีบพูดกลบเกลือ่ น
"เปลาครับ ผมพูดถึงเรือ่ งขาวเปลือกทีข่ ายไปเมือ่ เดือนสามทีแ่ ลวมา ไมเกีย่ วกับเรือ่ งทอง
หรอกครับ อาทองของเรา 12 แทง นํา้ หนัก 120 บาท ใชไหมครับ"
"ถูกแลว นํ้าหนัก 120 บาท ฉันรับซือ้ บาทละ 14 บาท"
ร.อ.นพพูดเสริมขึ้น
"ก็เปนเงิน 6,180 บาท นะซีครับ"
ทานขุนกลืนนํา้ ลายเอือ๊ ก
"แกคิดเลขภาษาตวักตะบวยอะไรกัน 1,680 บาท โวย ไมใช 6,180 บาท คิดยังงี้
ฉันก็ลมจมเทานั้น"
"นั่นนะซีครับผมก็วายังงั้น"
เจาคุณปจจนึก ฯ สบตากับชางทองหลวงทานก็กลาววา
"ผมจะเอาทอง 12 แทงนีพ้ นันชนหัวลานกับทานขุนเพือ่ ความครึกครืน้ ในวันสงกรานต
ทานขุนตอผมสองเอาหนึง่ เมือ่ กีน้ ้ี ถาผมแพทา นขุนก็ยดึ เอาทองแทงไปตีราคา 1,680 บาทถูกไหม
ละครับ"
"ใช" ชางทองหลวงพูดยิ้ม ๆ และนึกดีใจที่จะไดทองแทงฟรี ๆ ซึ่งอยางไรเสียเขาจะตองชนะ
เจาคุณปจจนึกฯ แน ๆ เพราะเขาเคยชนะคูต อ สูม ามากแลวในการเลนหัวลานชนกัน
ทานเจาคุณพูดตอไป
"แตถาทานขุนแพผม ทานขุนจะตองจายเงินสดให ผมเปนสองเทาของราคาทองคือ
เปนเงิน….อา…" แลวทานก็หนั มาทางเสีย่ ตี๋ "ชวยปูค ดิ เลขในใจหนอยเถอะวะ สมนึก 1,680
สองหนเทาไร"
เสี่ยตี๋พูดพลางหัวเราะพลาง
"ก็จะยากอะไรละครับ เอา 4 คูณ 1,680 ไดผลลัพทเทาใดเอา 2 หารอีกทีหนึง่ "
พนัสพยักพเยิดบอกเจาคุณปจจนึกฯ
"3,360 บาทครับคุณปู"
เจาคุณปจจนึกฯ ยิม้ ใหคตู อ สูข องทาน
"ถาทานขุนแพ ทานขุนจะตองจายเงินสดใหผม 3,360 บาทหรือ 42 ชั่ง"
"ถูกละ ฉันตกลงพนันกับแกตามนี"้
นิกรวา "กอนจะตกลงเงือ่ นไขเกีย่ วกับการชนหัวลานกันทานขุนไปเอาเงินสดมาวางกอน
เถอะครับพวกเราจะไดแนใจวาทานขุนมีเงินจริง ๆ "
ขุนสุวรรณการฯ มองดูนกิ รอยางเกลียดชัง

"ฉันเปนขุนนางเปนชางทองหลวง ฉันเปนคนทีม่ เี กียรติไมตอ งกลัววาคนอยาง
ขุนสุวรรณการชํานิจะเลนตุกติกหรือไมซอ่ื เมือ่ เราพนันกันมันก็ตอ งเปนไปดวยความยุตธิ รรม"
พูดจบเขาก็ลุกขึ้นยืน "ฉันจะไปเอาเงินมาเดี๋ยวนี้และฉันจะเรียกทนายหนาหอของฉัน
มาเปนพยานรูเ ห็นดวย"
ทานขุนพาตัวเดินออกไปจากหอนัง่ อยางรอนรนสีส่ หายกับเจาหนุม รูปหลอทัง้ สีค่ น
และเจาแหวตางพากันมองดูเจาคุณปจจนึกฯ ดวยความหวงใย
"คุณอาสูเขาไดแนนะครับ" พล.ต.พลกลาวถามอยางเปนงานเปนการ
"อาจะพยายามเอาชนะใหได"
อาเสี่ยวา "ผมเชียรคณ
ุ อาเต็มทีค่ รับ ใหมนั รูไ ปวาชะโดตีแปลงจะเหนือกวา….
เหนียวแนนกวา… ทรหดกวาทุง หมาหลง"
นิกรกลาวขึน้ บาง
"แตถาคุณพอแพอีตาขุน ชะโดตีแปลงคนนีพ้ วกเราแยนะครับ ไมมีเงินเที่ยวสงกรานต
และซื้ออาหารกินกวาเราจะกลับไปบานก็พรุง นีต้ อนสายตามทีเ่ ราตัง้ เวลาไวทท่ี ห่ี อ งสลายตัว"
เจาคุณปจจนึกฯ ยิ้มเจื่อน ๆ
"พอยังมีทองอยูในยามอีก 3 แทงถาแพเขาพอจะขายทอง 3 แทงนี้เราก็มีเงินเที่ยวเตร
กันอยางสนุกสบายคิดเฉลีย่ แลวใชเงินกันคนละ 10 บาท ตอวันก็เหลือเฟอแลวจะเลนพนันตาม
โรงบอนและเที่ยวเตรกนิ เหลากินอาหารดี ๆ อยางไรก็ไมหมด 10 บาท 10 บาทตอหนึง่ วันนะ
เที่ยวแบบเศรษฐี คนทัว่ ๆ ไปเขาใชกนั อยางมากในการเทีย่ วเตรอยางนีว้ นั หนึง่ ก็สองสลึงเทานัน้ "
ศาสตราจารยดาํ รงกลาวขึน้ อยางแปลกใจ
"คาครองชีพในอดีตทีเ่ ราพบเห็นนีม้ นั ถูกเหลือเกินครับคุณตา ปจจุบันนี้สองสลึงก็ขึ้น
รถเมลไดระยะเดียวหรือโอเลีย้ งแกวเล็กไดแกวเดียว ที่เขาวาบานเมืองเจริญขึ้นขาวของแพงนั้น
เปนคํากลาวที่ชุย ๆ ผมคิดวาเพราะเรากาวเร็วเกินไปเราจึงตองเผชิญกับ ปญหาคาครองชีพ
ที่สูงขึ้นทุกวันแมกระทัง่ ขาวสารถึงหนึง่ ก็เกือบครึง่ รอยแลว"
พนัสยิม้ ใหดาํ รง
"กันก็คิดอยางแกนีแ่ หละดํารง ถาความเจริญของประเทศชาติเราเกิดขึน้ ทีละนอย
โดยที่เราไมตองเปนหนี้เปนสินเขา คาครองชีพก็คงจะไมสูงอยางนี้ คนไทยในอดีตสุขสบายทีส่ ดุ
ราคาทองคําแทงบาทละ 14 บาท ไมนาจะเปนไปได" แลวเขาก็หนั มาทางเจาคุณปจจนึกฯ
"คุณยาเคยเลาใหฟง วาตอนทีพ่ อ ผมยังเปนเด็ก บานเราจายกับขาววันละสามบาทเทานัน้ ทัง้ ๆ
ที่เลีย้ งคนเต็มบาน"
"ใช ผักปลามันถูกอยางไมนาเชื่อครอบครัวเล็ก ๆ จายกับขาวมือ้ เย็น 10 สตางคกเ็ หลือกิน
เราจะไมมวี นั ไดรบั ความสุขสะดวกสบายอยางนัน้ อีกแลว"

ความเงียบเกิดขึน้ ชัว่ ขณะ นิกรคลานเขามานัง่ ขางพอตาของเขา
เจาแหวกลาวขึน้ ทันที
"รับประทานผมขอรับหนาทีน่ ด้ี ว ยความเต็มใจครับ ผมมีเข็มและดายอยูในยามพรอมแลว"
เจาคุณปจจนึก ฯอาปากหวอ
"แกจะเย็บแผลที่หัวฉันยังงั้นหรือ"
"ครับ รับประทานถาแตกก็ตอ งเย็บแบบไกชนแตวา เงือ่ นไขการตอสู จะเปนอยางไร
รับประทานผมยังไมทราบผมชํานาญเย็บไกชนครับ"
ทานเจาคุณทําตาปริบ ๆ
"อยาเลยวะ ถาหัวฉันแตกใหดเิ รกมันชวยฉันดีกวา"
เสียงหัวเราะดังขึน้ อยางครืน้ เครง ขุนสุวรรณการฯ เดินเขามาในหอนัง่ แลว
ในมือของทานขุนถือธนบัตรปกเบอเริ่มซึ่งเปนธนบัตรใบละรอยบาท และใบยอยตัง้ แตหนึง่ บาท
หาบาทสิบบาทและยีส่ บิ บาท ชายหนุม เจาของรางสูงโปรงหนาตาคมคายคนหนึง่ เขาคือ
นายฟกทนายหนาหอหรือเลขานุการของทานขุนนัน่ เอง
ขุนสุวรรณการฯ กับทนายของเขาทรุดตัวลงนัง่ ขัดสมาธิใกลๆ กันแลวทานขุนก็แนะนําให
นักทัศนาจรอดีตใหรจู กั กับทนายหนาหอของเขา ตอจากนัน้ ทานขุนก็วางเงินลงขางหนาแลว
กลาวกับเจาคุณปจจนึกฯ อยางยิม้ แยม
"แกยังไมไดบอกฉันเลยวาแกชือ่ อะไร"
"ผมชื่ออูดครับ เปนกํานันลาดกระบัง"
เสี่ยหงวนพูดเสริมขึ้น
"ผมชื่อกินหงวนครับเปนผูใหญบาน"
ชางทองหลวงไมสนใจ กับอาเสีย่ หรือคนอืน่ เพราะไมใชคแู ขงของเขา เขากลาวกับ
เจาคุณปจจนึกฯ ตอไป
"นี่เงินสดของฉันรวม 42 ชั่งหรือ 3,360 บาทถวน เลื่อนทองทั้งหมดมารวมกับเงินนี่ซี
เอาละ…ใชไดใครชนะในการชนหัวลานก็รวบเงินและทองเอาไป ซึ่งการแขงขันของเรา
จะเปนไปดวยความยุตธิ รรม ทีส่ ดุ ตอหนาพรรคพวกของทานกํานันและทนายหนาหอของฉัน"
"ครับผม เงื่อนไขละครับทานหมื่น"
"อาว ลดบรรดาศักดิฉ์ นั เสียแลวไหมละ ฉันเปนขุนไมใชหมื่น"
"ขอโทษครับผมเผลอไป ทานขุนมีเงื่อนไขยังไงบางก็วามา"
"เงื่อนไขเรอะ ทานกํานันกับฉันอยูใ นทาโกงโคง หางจากกันเพียงหนึ่งวา เมือ่ ทนายของฉัน
ใหสัญญาเราคลานเขาหากันและชนกันทันทีการชนไมมียกและไมมีกติกาอะไรเพียงแตเราเอาหัว

ชนกันเทานั้น ใครหัวแตกมีบาดแผลเลือดไหลกอนก็เปนฝายปราชัยแพไป เขาใจไหมละ
ทานกํานัน"
"เขาใจครับทานขุน ถายังงัน้ ก็เตรียมตัวชนกันเถอะครับ ถาโชคเปนของผมผมก็คงจะไดเงิน
42 ชั่งไปใชอยางสบาย"
คูตอสูท้ังสองฝายตางเตรียมตัวตอสูก นั นายฟกทนายหนาหอของขุนสุวรรณการฯ ใชมือ
นวดศีรษะของทานขุนอยางตัง้ อกตัง้ ใจ เสี่ยหงวนลวงยามหยิบนํ้ามันใสผม ชัน้ เยีย่ มกระปุกหนึง่
ออกมาแลวกระซิบกระซาบกับ เจาคุณปจจนึก ฯวา
"ทานํ้ามันเสียหนอยนะครับจะไดลน่ื ผมจะชวยทาให
"เอา ดีเหมือนกัน"
อาเสี่ยเปดกระปุกนํา้ มันออกใชนว้ิ ควักขึน้ มานิดหนึง่ เขาประนมมือไหวทา นเจาคุณ
เสียกอน จึงเอานํ้ามันละเลงศีรษะอันลานเลี่ยนของทานเอามือถูไป มาจนกระทั่งเจาคุณ
กลาวหาม
"เบา ๆ โวย ประเดี๋ยวเกิดไฟไหมลุกพึ่บพั่บขึ้นมาจะยุงกันใหญพอแลว เออ ขอบใจมาก"
"เดี๋ยว ครับขัดมันเสียหนอย" แลวเขาก็มองดูหนาลูกชายของเขา "แกมีแปรงขัดรองเทา
ติดมาหรือเปลาขอใหเตีย่ หนอยซิ"
ทานเจาคุณทําคอยน
"หัวคนนะโวยไมใชรองเทา"
เสียงหัวเราะของนักทัศนาจรอดีตดัง ขึน้ อยาง ครืน้ เครง เจาแหวคลานเขามาหา
เจาคุณปจจนึกฯ แลวกระซิบบอก
"รับประทานเวลาเขาติดพันคูต อ สูอ ยาเงยหนานะครับ รับประทานตองซอนหนาผาก"
"งั้นเรอะ ขอบใจมากทีช่ ว ยแนะนํา จริงของเอ็งโวย สวนหนาผากเปราะกวากลางกบาล
และหนาผากไมมคี วามลืน่ เอาละวะกูสตู ายวันนี้ อยางไรก็ตอ งเปนวันสงกรานตหลัง่ เลือด
มายทานขุนก็ขา ทีจ่ ะตองอาบเลือดกันไปขางหนึง่ "
เจาแหวกระซิบบอกอีก
"รับประทานระหวางทีช่ นกันทานเจาคุณอยาลืมวา นะ มะ พะ ธะ นะครับนึกวาในใจ
ตลอดเวลา"
ทานเจาคุณขมวดคิว้ ยน
"วาแลวหัวไมแตกหรือ"
"แตกครับ" เจาแหวพูดแบบหนาตาย "รับประทานวาใหมีกําลังใจเขมแข็งครับ"
นายฟกทนายหนาหอกกลาวขึน้ ดังๆ
"คูตอสูเตรียมตอสูไ ดแลวครับ"

ขุนสุวรรณการฯ กับเจาคุณปจจนึกฯ ตางคลานยงโยยงหยกและถอยหลังไปตัง้ ทา
เตรียมปะทะกัน หางจากกันราว ๒ เมตร คณะนักทัศนาจรสงเสียงจอกแจกจอแจขึน้ ทันที
ทุกคนเชียรเจาคุณปจจนึกฯ เสียงลั่นไปหมด และเสียงเสี่ยตี๋ดังกวาเพื่อน
"คุณปูสูตาย.... คุณปูไ วลาย.... ฮึ่ม....สู ฮึ่ม....สูต าย
นพรองตะโกนขึน้ บาง
"เอาเลยครับ "หัวลานประจัญบาน" คงจะตืน่ เตนนาดูกวา "รถถังประจัญบาน" มากมาย"
นายฟกรองขึ้นดังๆ
"ลงมือตอสู หนึง่ ....สอง....สาม"
โดยไมพูดพลามทําเพลง เจาคุณปจจนึกฯ และ ทานขุนตางคลานเขาหากันอยางรวดเร็ว
และชนกันเสียงสนัน่ หวัน่ ไหวเปนครัง้ แรก
"โปก"
ทานเจาคุณทําหนาเหยเกถอยออกหาง แตแลวทานก็ขบเขีย้ วเคีย้ วฟนพุง เขาชน
ศีรษะชางทองหลวง ลานตอลานปะทะกันอยางรุนแรง นพกับดํารงตะโกนลัน่
"คุณตาอยาถอย คุณตาสูต าย หนักเขาไปครับ"
การปะทะกันครั้งที่สองทําใหขุนสุวรรณการฯ รูส กึ เจ็บปวดไมนอ ยและยอมรับนับถือวา
เจาคุณปจจนึกฯ มีศรี ษะแข็งแกรงทรหดอดทนยิง่ กวาคูต อ สูข องเขาทีผ่ า นมาแลว อยางไรก็ตาม
ชางทองหลวงก็หาเสียขวัญไม เมือ่ เจาคุณปจจนึกฯ บุกเขามาทานขุนก็ปราดเขาปะทะ
แบบชางประสานงา
"กรวบ.....โปก"
เสียงไชโยโหรองดังขึน้ สนัน่ หวัน่ ไหวเมือ่ นักทัศนาจรอดีตแลเห็นหนาผากตอนบนขางขวา
ของทานขุนมีบาดแผลเลือดไหลทะลัก ความดีใจทําใหสส่ี หายหนุม ถึงกับกระโดดโลดเตน
นิกรผุดลุกขึ้นรําปอลอยหนาไปมา พนัส นพ สมนึกและศาสตราจารยดาํ รงใชปาก
บรรเลงกลองยาว
"มงๆ มงเทงมงเทงมงๆ ลอยหนาลอยตาเสียหนอยเถิด"
นิกรรําพลางรองพลาง
"มาละโหวย มาละวา มาแตของเราของเขาไมมา ตะละลา"
การตอสูสิ้นสุดลงเพียงเทานี้ ชัยชนะทําใหทา นเจาคุณลืมความเจ็บปวด
สวนทานขุนชางทองหนาซีดเหมือนไกตมเพราะเสียดายเงิน ๔๒ ชั่ง เขามองดูเงินเดิมพัน
ที่วางอยูใกลๆ กับทองแทงแลวเขาก็เรอเอิก้ อากหันมาพูดกับทนายของเขา
"ยาดมโวยอายฟก โอย.... กูบรรลัยแลวไมนึกเลยวาจะแพเขางายๆ อยางนี"้

นายฟกสงถํ้ายาดมแบบไทยใหเจานายของเขาในเวลาเดียวกับทีเ่ จาคุณปจจนึกฯ
รวบเงินและทองไปไวทห่ี นาตักของทาน เมือ่ ขุนสุวรรณการฯ ทําทาเหมือนกับจะเปนลม
ทนายของเขาก็กลาวปลอบโยน
"อยาเสียใจเลยครับทาน การพนันก็คอื การตอสู ถาเราเอาชนะเขาไมไดเราก็ตองแพเขา
ทานขุนเคยชนะเขามา ๑๒ ครัง้ แลวนีค่ รับ วันนีโ้ ชคไมชว ยทานขุน"
ทานขุนรองไหทาํ ปากแบะ
"ไปเอายามาใสใหกู มึงดูซิแผลใหญหรือแผลเล็ก"
"นิดเดียวเทานัน้ แหละครับ เอานํา้ มันมนตรไพรมาทาสักวันสองวันก็คงหาย
ผมจะไปเอามาใหเดีย๋ วนีแ้ หละครับ" พูดจบนายฟกก็ลกุ ขึน้ รีบออกไปจากหอนัง่
เจาคุณปจจนึกฯ สงทองแทงทั้ง ๑๒ แทงใหอาเสีย่ เก็บรักษาไวแลวทานก็ตรวจนับจํานวนเงิน
๓,๓๖๐ บาทจนครบถวน ทานสงเงินใหพล ๓,๐๐๐ บาท
"เอาไปแบงกันโวยพล มีตดิ กระเปาทัว่ หนากันจะไดเทีย่ วกันใหสนุก"
พูดจบทานก็หันมายิ้มใหคูแขงขันของทาน
"เอาไวปหนาผมมาเทีย่ วสงกรานตผมจะใหโอกาสทานขุนแกมอื กับผมนะครับ"
ชางทองหลวงสะอืน้ เต็มไปดวยความเสียดายเงิน ๔๒ ชัง่ ทีเ่ ขาตองเสียใหเจาคุณปจจนึกฯ
ไป แตแลวเขาก็แสดงความยินดีกบั ทานเจาคุณเพือ่ แสดงนํา้ ใจของเขา
"ยินดีดวยนะทานกํานัน ปหนามาสูกันใหมเดิมพันสัก ๕๐ ชั่งนี่ทานกํานันจะไปเที่ยวไหน
กันอีกละ"
"นั่นนะซีครับ ผมก็ไมทราบเหมือนกันวามีทเ่ี ทีย่ วทีไ่ หนบางทานขุนชวยแนะนํา
หนอยซีครับ"
ทานขุนยกมือขวาปายเลือดทีห่ นาผาก
"ตอนเชานี่ก็ไมมีอะไรหรอกนอกจากทําบุญตักบาตรหรือทําบุญตามวัดตางๆ
นอกจากนี้ก็มีรดนํ้ากัน แตบา ยสองโมงลวงแลวจะมีงานทัว่ บางกอก ที่ทุงพระเมรุคงสนุกที่สุด
เพราะมีการละเลนและการแขงขันกีฬาตางๆ พวกชาวบานตามหมูบ า นก็จะรืน่ เริงกัน
สนุกสนานกันเลนแมศรี ชวงรํา กลองยาว หมากรุกคน บางแหงก็จะมีทิ้งกระจาด มียี่เก
มีเพลงฉอย คืนนีผ้ คู นก็จะเทีย่ วกันจนสวาง ตอนกลางคืนโรงบอนทุกแหงและทีโ่ รงหวย
คงสนุกมาก"
ทนายหนาหอปราดเขามาในหองทรุดตัวนัง่ คุกเขาสงขวดยาและสําลีใหทา นขุน
นักทัศนาจรอดีตไดสนทนากับชางทองหลวงอีกสักครูก ล็ าไปเพราะตองการเทีย่ วชมกรุงเทพฯ
ในอดีตและในวันสงกรานต
สงกรานตในอดีตหมายถึงการประกอบบุญกุศลและสนุกสนานรืน่ เริงกัน

ทุกวัดวาอารามเต็มไปดวยพุทธบริษัททั้งหลายนําภัตตาหารเชาและเพลมาถวายพระคุณเจา
การทําบุญใหทานเปนไปดวยความจริงใจมิใชทาํ บุญเอาหนาหรือบริจาคทานดวยความรําคาญ
นักทัศนาจรทั้ง ๑๐ คนไดทะลุออกถนนหลวงสายหนึง่ คือถนนเพชรบุรใี นปจจุบนั นี้ แตพน้ื ถนน
เปนอิฐแผนสีแดงฝงลงไปในดิน ความกวางของถนนประมาณ ๘ เมตร สองฟากฝงถนนมี
ตนจามจุรีขึ้นเปนทิวแถว ใหความรมเย็นแกผูคนที่สัญจรไปมาและหลังแนวตนจามจุรี
ก็คือสวนฝรั่ง สวนมะพราวและสมโอ บานเล็กเรือนนอย ไมมอี าคารทีเ่ รียกวาตึก ไมมีนํ้าพุที่สี่แยก
ไมมีรานคาที่หรูหราหรือบริษัทจําหนายรถยนตร ยวดยานทีใ่ ชถนนนีก้ ค็ อื รถลากหรือรถเจก นานๆ
จึงจะมีรถมาเทียมเดีย่ วหรือเทียมคูป รากฏใหเห็นสักคันหนึง่ ประชาชนเดินกันกลางถนน
โดยไมตองกลัวรถทับ หรืออยากจะนัง่ คุยกันกลางถนนก็ทาํ ไดตามอัธยาศัย
อยางไรก็ตามวันนีเ้ ปนวันสงกรานตถนนทุกสายจึงมีผคู นพลุกพลานผิดปรกติ
เขาเลนสาดนํ้ากัน ทักทายกัน และใหพรกันในวันตรุษอยางยิ้มแยมแจมใส หนุมสาวตางพากันไป
เยี่ยมทานผูใหญท่ีเปนญาติหรือผูท ต่ี นเคารพนับถือ การแตงกายของคนไทยในยุคนัน้ บอกใหรวู า
เปนคนไทย
นายพลดิเรกกลาวถามพอตาของเขาดวยความรูส กึ ตืน่ เตนเมือ่ ไดเห็นถนนในอดีตเปนครัง้
แรก
"นี่ถนนอะไรครับคุณพอ ผมเขาใจวาคงเปนถนนเพชรบุรีแนๆ หรือยังไงครับ"
ทานเจาคุณพยักหนารับทราบ
"ใช ถนนเพชรบุรีถูกแลวแตดูเหมือนจะชื่อถนนประแจจีนหรือยังไงพอก็จําไมได
ขางหนาเราคือสีแ่ ยกราชเทวี ชัว่ เวลาเพียงแปดสิบปประเทศไทยเราเจริญกาวหนาไปมาก"
พล.ต. พลเห็นพองดวย
"จริงซีครับ ถาคุณอาไมบอกวาถนนนีค้ อื ถนนเพชรบุรใี นปจจุบนั ผมก็ไมทราบวา
เรากําลังเดินอยูบนถนนอะไร มันคลายกับถนนเล็กๆ ตามบานนอก อา - แลวก็ทเ่ี ขาเรียกวา
ศาลาแรกนานะอยูทางไหนครับ"
"ออ อีกสักครูกถ็ งึ ไปถึงสี่แยกอุรุพงษเลี้ยวขวาตรงไปทางกรมทางหลวงปจจุบันนี้
ที่ที่เขากําลังกอสรางอาคาร ซีโต นัน่ แหละคือศาลาแรกนาสําหรับประกอบพิธจี รดพระนังคัล
แรกนาขวัญ แถวนั้นไมมีอะไรนอกจากทุงนา เราจะไปดูกนั ก็ได ทุงนาและสวนผักมีเนื้อที่นับพันไร
สิ่งปลูกสรางก็มีแตวังพญาไทหรือโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาในเวลานี้เทานั้น แตสถานีจติ รลดา
มีแลว"
ร.อ. สมนึกรองขึ้นดังๆ
"เตีย่ "

เสี่ยหงวนกําลังเดินกอดคอคุยกับพนัสถึงความประหลาดมหัศจรรยใจของตัวเองทีไ่ ดมา
พบเห็นอดีตเกือบรอยปมาแลว พอไดยนิ เสียงลูกชายรองเรียกเขาก็หยุดชะงักและหันไปมองดู
สมนึก
"อะไรวะอายนึก"
"ฮื้อ ผมเปนรอยเอกนะเตีย่ อยาเรียกผมวาอายไมไดหรือครับ อยางนอยก็ควรเรียกผมวา
ผูก อง"
"กองเล็กหรือกองใหญวะ"
เสี่ยตี๋หัวเราะชอบใจแลวชี้มือไปที่รถลากคันหนึ่งซึ่งพาหญิงชราสองคนวิ่งผานหนาไป
"นั่งรถเจกเที่ยวกันเถอะครับ ผมรูส กึ วามันปลอดภัยกวารถยนตรมาก ใชกําลังหนึ่งแรงคน
ไปเรือ่ ยๆ"
อาเสี่ยยิ้มใหลูกชายของเขา
"เดินเที่ยวกันไปกอนดีกวา เราจะไดเห็นอะไรตออะไรในครัง้ อดีตซึง่ ไมมใี ครมีโชคดี
เหมือนอยางพวกเรา บานเมืองสมัยกอนจะมีอยูก แ็ ตเพียงรูปถาย หรือมายเขาก็เขียนเปนบันทึก
เปนสารคดีซ่ึงอาจจะผิดพลาดกับความเปนจริง อยางนี้เราเห็นแหงๆ เตีย่ สนุกจังโวยอายนึก
ผูคนในสมัยนี้นารักมาก แกสังเกตหรือเปลาพวกสาวๆ ลวนแตรกั นวลสงวนตัวไมไดมาเทีย่ ว
ตามลําพัง มีผูใหญคุมมา แลวก็แตละคนสงบเสงีย่ มขีอ้ าย"
นพพูดเสริมขึ้น
"นั่นนะซีครับ นุงกางเกงฟตๆ ก็ไมปรากฏ สมัยนี้จิ๊กโกและจิ๊กกี๋คงไมมีนะครับ
ขวดที่พวกหนุมๆ ถือติดมือก็เปนขวดนํา้ อบไทยไมใชระเบิดขวด ถึงแมหลายตอหลายคนสะพาย
ดาบก็ไมนากลัวอะไร เขามีอาวุธติดตัวไวกเ็ พราะเคยปฏิบตั กิ นั มา"
ตํารวจนครบาลสามคนเดินสวนทางมา นักทัศนาจรตางมองดูเจาพนักงานอยางตืน่ ๆ
"ไทยยามหรือยังไงครับคุณตา" พนัสถามเจาคุณปจจนึกฯ
ทานเจาคุณจุป าก
"ไมใชไทยยามหรอกลูก นีแ่ หละตํารวจแตสมัยนีเ้ ขาเรียกวาพลตระเวณ แตงชุดสีกากี
พันผาพันแขงสีดาํ และสวมหมวกสีแดงอยางนีค้ าดกระบองเปนอาวุธ พวกนายตํารวจมักจะเปน
ฝรั่ง ชาวอังกฤษหรือชาวเด็นมารค"
เสี่ยตีพ๋ ดู สอดขึน้
"ชาวอเมริกันไมมีหรือครับ"
"ไมมีหรอก ตอนนีอ้ เมริกนั ไมเคยมายุง กับเรา จนกระทั่งรัชกาลที่ ๖ มีชาวอเมริกนั คนหนึง่
เขามารับราชการเปนทีป่ รึกษาของรัฐบาลเราและไดรบั บรรดาศักดิเ์ ปนพระยา เจานึกออกไหมวา
ทานผูน เ้ี ปนใคร"

สมนึกยิม้ เล็กนอย
"พระยากัลยาณไมตรีใชไหมครับ"
"ถูกแลว ดอคเตอรฟรานซิส บีแซร หรือเจาคุณกัลยาณไมตรี ทานผูน ม้ี บี ญ
ุ คุณ
ตอคนไทยมาก ไมใครจะมีใครรูห รอกวาเมือ่ สงครามอาเซียบูรพาทีแ่ ลวมา เจาคุณกัลยาณไมตรี
คอยคัดคานไมใหกองทัพอากาศของสหรัฐโจมตีกรุงเทพฯ อยางรุนแรงมายยังงั้นกรุงเทพฯ
อาจจะถูกระเบิดปรมาณูก็ได" แลวทานก็หนั มาทางศาสตราจารยดเิ รก "เรามาสูอ นาคต
ชาไปหนอย ถาแกกับดํารงตัง้ เวลาเร็วขึน้ อีกสัก ๕ ปกะใหตรงกับ ร.ศ. ๑๑๒ เราก็จะไดเห็น
เรือรบของฝรั่งเศสเขามาจอดทอดสมอเรียงรายในแมนา้ํ เจาพระยาในสาเหตุทป่ี อ มปนของเราที่
พระประแดงยิงเรือนํารองของมันจม ตอนนัน้ ไทยเกือบจะเปนขีข้ า อายเศสแลว
แตดวยพระปรีชาญาณของพระพุทธเจาหลวงเหตุการณจึงคลี่คลายไปไดเพราะเรายอมเสีย
คาปรับใหมัน"
นิกรกลาวขึน้ ดวยเสียงหนักแนน
"อายพวกฝรั่งเศสนีผ่ มเกลียดเขาไสมาแตไหนแตไรแลว แตผมชอบนํา้ หอมของมันครับ
เขาทํานองเกลียดตัวกินไขเกลียดปลาไหลกินงู"
เจาคุณหัวเราะหึๆ
"กินนํ้าแกงโวยไมใชกินงู"
รถลากคันหนึ่งแลนผานมาอีก นักลากรถชาวจีนผูส งู อายุรอ งขึน้ ดังๆ เมือ่ เห็นนักทัศนาจร
เดินเกะกะอยูกลางถนน
"เฮ - เฮ็บ"
ทุกคนรีบหลีกทางให ร.อ. นพมองดูรถลากอยางขบขัน
"อาแปะแกใชปากตางกระดิ่งหรือระฆังวะ รองเฮเฮ็บ เสียงดังดีเหมือนกัน
นาสงสารแกมากแกแลวยังตองมาลากรถ ลูกชายเปนนายพลอยูเ มืองจีนปลอยใหเตีย่ มาลําบาก
ในเมืองไทย"
เจาแหวพูดเสริมขึน้ ดวยเสียงหัวเราะ
"ทําไมคุณนพรูล ะ ครับวาเตีย่ ตาแปะลากรถนัน่ เปนนายพลอยูเ มืองจีน"
"กูเดาเอาโวย"
ที่สี่แยกราชเทวีลึกเขาไปจากถนนไมกี่เมตรมีหมูบานหนาแนนและมีโรงทานหลายแหง
ปรากฏวาชาวบานเหลานีไ้ ดออกมาเชือ้ เชิญคนเดินถนนใหเขาไปรับประทานอาหารทีเ่ ขาจัดเลีย้ ง
ถึงกับยื้ดยุดฉุดมือกัน แตถา เปนผูห ญิงเขาก็เชิญอยางสุภาพยกมือไหวออ นวอนใหเขาไปเทีย่ ว
ในหมูบ า นของเขา

หนุมๆ หลายคนถือขันนํ้าวิ่งเฮโลเขามาหานักทัศนาจรอดีต แลวกลุมรุมสาดนํ้า
สงกรานตกันอยางสนุกสนาน เจาคุณปจจนึกฯ ถูกสาดนํา้ มากกวาเพือ่ นจนเปยกโชกไปหมด
ทั้งตัว แลวหนุมๆ เหลานี้ก็ประนมมือไหวใหพรทาน
"ขอใหคุณตากับลูกหลานทีม่ าดวยมีความรมเย็นเปนสุขอายุมน่ั ขวัญยืนเถอะนะครับ
กรุณาเขาไปเทีย่ วในหมูบ า นเราหนอยซีครับ อาหารคาวหวานของเรามีพรอม"
เสี่ยหงวนยิ้มใหคณะพรรคของเรา
"ไปโวยพวกเรา รวมสนุกกับเขาบาง กันหิวนํา้ คอแหงเต็มทนแลวไดนา้ํ อัดลมเย็นๆ
สักขวดก็คงจะชื่นใจ"
พลวา "นํ้าอัดลมมันมีเมื่อไหรละ มีแตนํ้ามะเน็ด นํ้าแข็งก็ไมม"ี
"เออ - จริงโวยลืมไป"
พวกหนุมๆ ตางตอนหนาตอนหลังเชิญนักทัศนาจรใหเขาไปในหมูบ า นของเขา
ตามโรงทานมีประชาชนนัง่ รับประทานอาหารกันแนนขนัด เจาหนุม คนหนึง่ อธิบายใหทราบวา
ตอนบายจะมียี่เกโรงหนึ่งและเพลงฉอยอีกโรงหนึ่ง สําหรับตอนเชาถึงเทีย่ งมีการบรรเลงกลองยาว
หรือเถิดเทิงเพียงวงเดียวแตกเ็ ปนกลองยาวฝมอื ยอดเยีย่ ม
พอเขาในหมูบ า นพวกหนุม ๆ และผูหญิงในวัยกลางคนหรือที่มีลูกผัวแลวประมาณ ๒๐ คน
ก็พากันเขามาตอนรับรินเหลาใสจอกสงใหนกั ทัศนาจรดืม่
"เพื่อความสุขในวันสงกรานต พวกพี่ๆ และหลานๆ กรุณาดืม่ หนอยนะคะ แลวก็คณ
ุ ลุง
หัวลานนั่นดวย" ผูหญิงกลางคนคนหนึง่ กลาวขึน้ ดวยเสียงออแอแลวรองบอกพรรคพวกของหลอน
"แจกใหท่ัวโวย ใครไมกนิ กูปลํา้ เอาเปนผัวไมเชือ่ ก็ลองดู"
เสียงเฮฮาดังขึ้นลั่นไปหมด เปนอันวานักทัศนาจรทัง้ ๑๐ คนซึง่ ไมอยากเปนผัว
ยายผีเสื้อยักษเจาของรางอวนใหญเหมือนกับหมูตกนํา้ ตายตองกินเหลาไทยทีเ่ ขายืน่ จอกมาให
วงเถิดเทิงของคณะ "รวมทาส" ซึง่ ลวนแตเปนทาสของใครตอใคร แตเปนทาสชัน้ ดีทน่ี ายทาส
ผอนผันใหอิสรภาพเหมือนขาไททั้งหลายเริ่มบรรเลงเพลงอีกครั้งหนึ่งหลังจากหยุดพักการบรรเลง
ประมาณ ๑๐ นาที เถิดเทิงวงใหญนม้ี กี ลองยาวถึง ๑๐ ใบ มีกรับและโหมงหลายอัน หนุม สาวตาง
จับคูรําเทิงบองกันอยางสนุกสนาน
นักทัศนาจรตางเขาไปยืนจับกลุม ใตตน มะขามใหญ มองดูเขาเลนกลองยาวกัน
สวนนิกรกับลูกชายของเขาเลีย่ งไปทีโ่ รงทานเพือ่ กินขนมหวานแบบไทยเปนตนวา
ลอดชองนํ้ากะทิ ลูกตาลวุน หวานหรือสาคูนา้ํ เชือ่ ม สวนอาหารคาวก็มีมากมายเหลือเฟอ
ศาสตราจารยดาํ รงรูส กึ ครึกครืน้ ไมนอ ย
"คุณตาออกรําหนอยซิครับ"
เจาคุณปจจนึกฯ ทําหนาเบ

"ไมไหวโวยดํารงตาไมมีแรง แลวก็แดดมันรอนเปรีย้ งออกอยางนีอ้ อกไปเลนกับเขา
เดี๋ยวก็ลมใส"
เสียงกลองยาวเสียงกรับและเสียงโหมง คือ ฆองดังกระหึ่มระคนกับเสียงรองเพลง
แบบเพลงเทิงบอง หรือ เถิดเทิงกลองยาวก็เรียก การเลนกลองยาวดําเนินไปชัว่ ครูเ ดียว
ก็มีเรื่องเกิดขึน้ ทําใหกลองยาวตองหยุดบรรเลงทันที
ชายฉกรรจ ๓ คนมีดาบสะพายบาแตงกายภาคภูมแิ ละคนนําหนาถือหวายเสนหนึง่
ขนาดนิ้วกอยยาวประมาณเมตรครึ่งตรงเขามาที่วงกลองยาวนี้ คนทีถ่ อื หวายปราดเขาจิกผม
หญิงสาวในวัยรุน คนหนึง่ แลวกระชากจนหนาหงายทําใหหลอนลมลงทันที เขายกหวายขึน้
หวดลงบนรางหลอนสามสี่ทีติดๆ กัน สาวสวยหวีดรองยกมือปดปอง แตแทนทีเ่ ขาจะปราณี
เขากลับเตะหลอนซํา้ อีกทีหนึง่
"อีทาสถอย เจาคุณทานสั่งใหพวกมึงมาเที่ยวไดแคทางรถไฟและทางโนน แคสะพานขาวนอก
มึงหนีมาเลนสนุกจนถึงนีท่ าํ ใหกตู อ งเสียเวลาติดตามหาตัวมึง" พูดจบเขาก็เงือ้ หวายหวดลง
ยังรางของนางทาสอีก
"ปาเถื่อน" เสี่ยหงวนรองขึ้นดังๆ
"อยาหามกันนะอายพลกันจะสัง่ สอนอายหนุม สามคนนัน่ เสียหนอยทีม่ นั รังแกผูห ญิง"
พลยิ้มใหเสี่ยหงวน
"ไมหา มหรอก เอาซี"
"โธ - หามเสียหนอยไมไดหรือ อา - อายหมอหามหนอยซีวะ แกก็รนู สิ ยั กันดีแลว
เวลากันโมโหกันเห็นชางเทามด"
"ออไร จัดการกับอายสามคนนั่นซี อยางนีก้ นั สนับสนุนกันไมหา มหรอก เห็นไหมละ
มันเฆี่ยนและเตะผูหญิงคนนั้นอีกแลว"
อาเสี่ยพาตัวเดินเขาไปในทาทางองอาจ ใครตอใครพากันมองดูเขาเปนตาเดียว
กิมหงวนปราดเขาไปยกมือซายผลักหนาเจาหนุม กลางคนรางใหญผนู น้ั ซึง่ กําลังเงือ้ หวาย
จะเฆี่ยนนางทาสทําใหผคู มุ ทาสของขุนนางคนหนึง่ เซถอยหลังออกไปหลายกาว
หมูสินคนสนิทของพระยาคชบาลพินิจเจากรมชางหลวงมองดูเสี่ยหงวนของเราดวย
แววตาแข็งกราว หมูสินเปนผูที่มีอิทธิพลในยานสะพานขาวและตําบลใกลเคียงซึ่งใครๆ ก็เคารพ
เกรงกลัวเขาเพราะนอกจากเขาเปนอันธพาลใหญแลวยังเปนคนของเจาคุณพานทองอีกดวย
"มึงเปนใคร" หมูสินถามเสียงดัง ใบหนาของเขาเครงเครียดบึง้ ตึงผิดปรกติ
เสี่ยหงวนยักคิว้ ให
"ก็แลวใครเปนมึงละ"
หมูสนิ ขบกรามกรอด

"กูก็คือหมูสนิ ทนายหนาหอของทานเจาคุณคชบาลฯ"
อาเสี่ยเคนหัวเราะ
"ออ นายแกเปนชางยังงัน้ เรอะ"
หมูสินทําคอยนแลวตวาดลัน่
"คนโวยไมใชชาง ทานเปนเจากรมชางหลวง"
"หนาตาเหมือนชางหรือเปลาละ"
หมูสนิ พูดสวนขึน้ ทันที
"มึงนะซีเหมือนชาง"
กอนที่เสี่ยหงวนจะพูดวากระไรนิกรก็วง่ิ เขามาและหยุดยืนขวางหนาคูว วิ าทในทาทาง
เหนื่อยหอบเพราะเขากับ ร.อ. นพวิ่งมาจากโรงทานหางจากวงเถิดเทิงราว ๕๐ เมตร
"กันแสดงเองอายหงวน ขอใหกนั ประดาบกับอายหมอนีห่ นอยเถอะวะกันเห็นมันเฆีย่ นตี
และเตะถีบแมสาวคนนั้นแลว อยางนีม้ นั ทารุณมากกันจะสัง่ สอนมันเสียหนอย เพียงแตเอาดาบ
เฉาะหนาใหเปนแผลพอเลือดออก"
หมูสินกระชากดาบคูม อื ออกจากฝกและยืนตัง้ ทาเตรียมพรอม
"มา - เขามา ใครก็ไดหรือสองคนกันก็สู อายสินคนของเจาคุณคชบาลฯ เปนครูดาบและ
ครูมวยครูกระบีก่ ระบองมาหลายปแลวใครๆ ก็รจู กั กู"
"อาว" นิกรอุทาน "บอกใหรเู สียอยางนีก้ นั จะไดไมสแู ก" แลวนิกรก็หนั มาทางอาเสีย่ "สูเขา
เฮีย นองจะเปนคนดูและเอาใจชวย"
เสีย่ หงวนหัวเราะ
"แกก็ดแี ตพดู หรือเตะทาไปยังงัน้ เอง"
"มันเปนครูดาบจะใหกันสูกับมัน มันก็ฟน กันคอขาดซีโวย แกสูก บั มันดีกวาเพราะ
หนวยกานชั้นเชิงของแกเหนือกันมาก"
อาเสี่ยผลักนิกรเซออกไปแลวกระชากดาบออกจากฝกในทาทางคึกคักเขมแข็ง
แตแลวเสียงหัวเราะอยางครืน้ เครงก็ดงั ขึน้ เสีย่ ตีร๋ อ งบอกบิดาของเขา
"เตี่ย ดาบของเตีย่ นะมีแตดา มเทานัน้ "
เสี่ยหงวนมองดูมอื ขวาของเขาแลวสะดุง สุดตัว เขาปลดฝกดาบลงมาจากบาของเขา
แลวเรียกลูกชายเขามาหา
"แกเอาดาบของเตีย่ เก็บไว แลวสงดาบของแกมาใหเตีย่ ฟนกับเขาเตีย่ ถูกตมเสียแลวโวย
ซื้อดาบมาจากเวิ้งนาครเขษมตกลงราคากันไมทนั ชักออกดูเลยไมรวู า ดาบทีซ่ อ้ื มามีแตดา มไมมตี วั
ดาบอยางนี้ฟนกับหมาก็สูมันไมได"

สมนึกสงดาบของเขาใหอาเสีย่ แลวรับดาบของเสีย่ หงวนซึง่ มีแตฝก และดามดาบมาถือไว
อาเสี่ยชักดาบออกจากฝกทันทีสงฝกดาบใหลูกชายแลวตั้งทาทะมัดทะแมง
"มา - หมูสิน กันก็ไดชอ่ื วาเปนนักดาบชัน้ ดีคนหนึง่ เหมือนกันทีเ่ มืองมิน เอยชือ่ กัน
พวกนักกระบีก่ ระบองหรือนักดาบลวนแตสา ยหนาทัง้ นัน้ "
หมูส นิ เคนหัวเราะ
"ที่สายหนาเพราะเขาไมรูจักมึงนะซี"
"ใช แหม - ดักคอเกงจริงอายระยํา"
หมูสินปราดเขาฟนเสี่ยหงวนทันที อาเสีย่ ยกดาบขึน้ ปดปองและฟนตอบอยางรวดเร็ว
ฉับพลัน เขาบุกตะลุยรุกไลจนกระทั่งหมูสินตั้งตัวไมติด ใครตอใครตืน่ เตนแปลกใจไมนอ ยที่
อาเสี่ยของเรามีฝมือยอดเยี่ยมแคลวคลองวองไวอยางนี้ หมูส นิ ลาถอยไปรอบๆ บริเวณลานกวาง
ลูกชายของสีส่ หายกับเจาแหวตางรองตะโกนหนุนเสียงเอะอะเอ็ดตะโร
"รับประทานเอาใหอยูค รับอาเสีย่ ตัดคอมันเอามาใหผมเก็บไวเปนทีร่ ะลึกนะครับ"
เสี่ยตีต๋ ะโกนลัน่
"แทงสะดือมันเตีย่ มันเปดทองคอยระวังแตขา งบน"
หมูสินแปลกใจไมนอยเทาที่เสี่ยหงวนมีกําลังและฝมือเหนือเขามาก คนสนิทของเจาคุณ
คชบาลฯ เสียขวัญแลว เขาถูกอาเสีย่ ฟนเฉีย่ วดวยปลายดาบทําใหเสือ้ แพรสีชมพูของเขา
ขาดแควกเปนทางยาว ครั้งหนึ่งทั้งสองยืนคุมเชิงกันในระยะใกล เสีย่ หงวนถือโอกาสยกเทาขวา
เตะโครมถูกใบหนาซีกซายของหมูสินอยางจังทําใหหัวหมูซวนเซลมลงนั่งพับเพียบเรียบรอย
เมื่อหมูสินลุกขึ้นมาเขาก็หันไป รองบอกสมุนคนสนิทของเขาทัง้ สองคน
"เอามันพวกเรา"
อาเสี่ยถูกกลุมรุมแลว นพกับพนัสชักดาบออกจากฝกวิง่ เขามาชวยเสีย่ หงวนทันที
การประดาบกลายเปนสามตอสามทามกลางความตืน่ เตนของพวกชาวบาน ซึง่ เฮโลกันเขามาดู
ร.อ.นพเตนวาตูซ่ีขยับดาบไปมาแลวบุกเขาฟนซายขวาอยางรวดเร็ว จนกระทัง่ คูต อ สูข องเขา
วิ่งหนีเอาดือ้ ๆ
สวนพนัสประดาบกับเจาหนุม อวนเตีย้ คนหนึง่ แตแลวเพียงครูเ ดียวสมุนคนสนิท
ของหมูสินก็เสียหลักลมลง ลูกชายของพลปราดเขาเตะปลายคางเสียงดังพล็อคเจาหมอนัน่ ก็เลย
นอนหงายเหยียดยาว ไมสามารถจะลุกขึ้นมาตอสูไดอีก
การตอสูอันดุเดือดคงเหลืออาเสีย่ กับหมูส นิ ตัวตอตัว กิมหงวนหลอกลอฟนซายขวา
จนกระทั่งหมูสินลาถอยกาวลงไปในแองดินตืน้ ๆ ก็เสียหลักลมลงอีก อาเสีย่ ปราดเขาฟนซํา้
หมูสินยกดาบขึ้นรับ แตแลวดาบของหมูส นิ ก็หลุดกระเด็นไปจากมือ
เสี่ยหงวนยกปลายดาบจีค้ อหอย

"วาไงอายหนูครูดาบชั้นสวะ ถาไมอยากตายก็ยกมือไหวกนั เสียมายกันจะเอาลูกกระเดือก
แกออกมาเตะเลนตางตะกรอ"
หมูสินหนาซีดเผือดเต็มไปดวยความรักตัวกลัวตาย เขายกมือไหวอาเสีย่ ทันที
"ผมยอมแพแลวครับ ฝมอื ดาบของคุณยอดเยีย่ มจริงๆ คุณไปเรียนมาจากไหนครับ"
เสี่ยหงวนลดดาบทีจ่ ค้ี อหอยหมูส นิ ออกแลวหัวเราะ
"อั๊วจะบอกใหนองชาย อัว๊ เปนอาจารยวทิ ยาลัยพลศึกษาโวย ไมวา กระบีก่ ระบอง
ไมส้ันไมยาวหลาวทองเหลืองเหล็กขูดชาฟหรือมีดพกดาบฝรัง่ ดาบไทย อัว๊ แน เอเชี่ยนเกมส
ที่แลวมาเด็กๆ ลูกศิษยอว๊ั ยังแสดงใหนกั กีฬาตางชาติดู"
หมูสินทําหนาฉงน
"คุณพูดถึงเรือ่ งอะไร ผมฟงไมรูเรื่องครับ"
อาเสี่ยนึกขึ้นไดวาเขามาอยูในอดีตจึงยิ้มแหงๆ
"ไมรูก็แลวไป ลุกขึ้นเถอะหมูสิน ชวยอธิบายใหกนั ฟงไดไหมวาแกทารุณกับผูห ญิง
คนนั้นทําไม"
หมูสินคอยๆ ลุกขึ้นดวยความอับอายขายหนาใครตอใคร เจาแหวถือดาบของหมูส นิ
เอามาคืนให
"เอา - เก็บดาบเสีย แลวก็จาํ ไววา นักดาบอยางแกนะฝมอื ออนหัดนัก พูดแลวจะวาคุยโวย
อยางกันอยางนีต้ อ ใหสบิ ตอหนึง่ แน.....กันเคยปราบครูดาบฝมอื ดีมาเยอะแยะแลว"
หมูสินยิ้มอายๆ เก็บดาบใสฝก แลวกลาวกับกิมหงวนสวนนัยนตามองดูนางทาสซึง่ ยืนอยู
ในกลุม นักทัศนาจร
"นังเอื้อนเปนทาสของทานเจาคุณคชบาลฯ เจานายของผมครับครู"
"ฮั่นแน เรียกอัว๊ วาครูเชียวเรอะ"
"ก็ฝมือของครูสมควรที่จะเปนครูบาอาจารยของผมนี่ครับ กรุณาใหผมเรียกครูวา ครู
เถอะครับ"
"เอา - ก็โกดีเหมือนกัน ความจริงกันเปนอาจารยนะโวยแตแกจะเรียกกันวาครูกไ็ ด
แลวยังไง"
หมูสินยิ้มใหอาเสี่ย ทาทางหยิง่ ผยองวางกามของเขาหายไปหมดแลว
"วันนี้เปนวันตรุษเจาคุณทานปลอยขาทาสของทานใหออกเทีย่ วเตรกนั ครับ
แจกงินคนละไพ"
"คนละเทาไหรนะ"
"คนละไพครับ"
อาเสี่ยหันไปรองถามเจาคุณปจจนึกฯ

"ไพหนึง่ มันเทาไหรครับคุณอา"
"สามสตางคโวย"
"โอโฮ เจาคุณแจกเงินตั้งเยอะแยะ"
หมูสินพูดเสริมขึ้น
"ครับ คนละไพทาส ๕๐ คนก็ไมใชเงินเล็กนอยตัง้ ๖ สลึงเชียวนะครับ อา - ทานได
กําหนดเขตไมใหทาสไปเที่ยวเลยสะพานขาว ทางนี้ก็ไมใหขามทางรถไฟมาเพราะ กลัวพวกทาส
จะถือโอกาสหลบหนี นังเอือ้ นขัดคําสัง่ มาเทีย่ วเลนสงกรานตจนถึงนีผ่ มก็ตอ งมาตามเอาตัวมัน
กลับไปใสตรวน การเตะถีบเฆีย่ นตีทาสเปนเรือ่ งธรรมดาของผูค มุ ทาสทีน่ ค่ี รับ ครูไมนาจะมา
ขัดขวางผมเลย"
เสีย่ หงวนยิม้ เล็กนอย
"คาตัวนังเอือ้ นเทาไหร"
หมูสินนิ่งนึก
"สามตําลึงครับ"
อาเสี่ยนึกทองสูตรคูณแมสี่ในใจ
"กอ ๑๒ บาทนะซีนะ ถาหากวากันไปหาเจาคุณคชบาลฯ และขอไถตวั นางทาสคนนี้
ทานเจาคุณจะขัดของไหม"
"ไมขัดของครับ แตครูจะตองจายเงินใหทา นในราว ๓ ตําลึงครับคือ ๑๔ บาท ตามระเบียบ
ของการซื้อขายทาสทีผ่ ซู อ้ื จะตองชําระเงินคาตัวมากขึน้ เล็กนอย"
"เอาละ แกพาพวกเราไปหาเจาคุณคชบาลฯ เถอะ ฉันจะไถตวั นางทาสคนนีเ้ อง"
"ครูจะซื้อเอาไปเปนเมียหรือครับ"
เสีย่ หงวนสะดุง เล็กนอย
"เปลาๆ กันอยากจะใหความเปนไทแกเขาเพราะสงสารเขาเทานั้น อยางนีเ้ ปนหมอนวด
ก็คงจะมีรายไดมากมาย"
หมูสินหัวเราะ
"หมอนวดสาวๆ ไมมใี ครเขาจางนวดหรอกครับ"
"เปนยังงั้นไป" แลวเสีย่ หงวนก็คดิ ไดวา ขณะนีเ้ ขาอยูใ นเวลาอดีตไมใชปจ จุบนั
ทุกสิ่งทุกอยางก็ตอ งเปนไปตามกาลสมัย
สมุนของหมูสนิ ทีถ่ กู พนัสเตะนอนสิน้ สติอยูก ลางลานดินรูส กึ ตัวฟน ขึน้ มาแลว
แตอีกคนหนึ่งหายตัวไป กิมหงวนพาหมูสินเขามาหาคณะพรรคของเขาและแนะนําใหรูจัก
โดยโกหกวานักทัศนาจรอดีตเปนชาวนาลาดกระบังมีนบุรี มาเทีย่ วงานสงกรานตบางกอก
ตอจากนั้นอาเสีย่ ก็ยกมือตบหลังนางทาสสาวและกลาววา

"ฉันจะชวยไถหนูใหรอดพนจากเปนทาส อยารอคอยจนกวาจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา
ใหเลิกทาสเลยนะเพราะยังอยูอ กี หลายปนกั บอกฉันซิถา เธอเปนไทแลวเธอจะไปอยูก บั ใครทีไ่ หน"
หญิงสาวประนมมือไหวอาเสีย่ อยางนอบนอม
"เปนพระคุณแกสตั วผยู ากหาทีส่ ดุ มิไดเชียวเจาคะ ถาทานเมตตาไถตวั ดิฉนั ดิฉนั จะไป
ชวยแมขายของทีส่ แ่ี ยกมหานาคเจาคะ แมแกแลวดิฉันสงสารและเปนหวงแมมาก"
"อือ นาฟง เด็กสาวสมัยนี้รูจักรักและเปนหวงพอแม แตอกี ๘๐ ปขางหนาจะไมมีใคร
พูดอยางนี้เลย ลวนแตเรงวันเวลาอยากเปนหนุม เปนสาวเร็วๆ จะไดไปจากพอแม ปกครองตัวเอง
ไปอยูกับเพื่อนฝูง ทีเ่ ปนหนุม ก็เทีย่ วชกหนาเขาเลน ไลยงิ ไลฟน ใครตอใครอยางสนุกสนาน
บางทีก็เอาระเบิดขวดปาเขาไปในกลุมคน แลเห็นคนถูกระเบิดคอขาดแขนขาดก็หวั เราะ
งอไปงอมา ที่เปนสาวก็ทาํ งานตามรานอาบอบนวดหรือตามไนทค ลับ มายก็บกุ ไปสัตตหีบ
ตอนรับแยงกี้ที่สนามบินอูตะเภา หรือไปขุดดอลลาทีโ่ คราชทีอ่ ดุ รทีต่ าคลี ทีฉ่ นั พูดนีน่ ะ
หนูรูเรื่องไหม"
"ไมทราบหรอกเจาคะ"
"ไมทราบก็แลวไป แตคนชัน้ เหลนของหนูจะเปนอยางทีฉ่ นั วาเพราะบานเมืองของเรา
ยิ่งเจริญขึ้นเพียงใดวัฒนธรรมหรือศีลธรรมมันก็เสื่อมทรามลง"
ที่บานใหญหลังหนึ่งทางสนามมาราชตฤณมัยสมาคมปจจุบันนี้
หมูสินกับสมุนคนสนิทของเขาไดพานักทัศนาจรมาทีน่ เ่ี พือ่ พบกับเจาคุคชบาบพินจิ
เจากรมชางหลวง ขาราชการชัน้ ผูใ หญทผ่ี คู นในถิน่ นีเ้ คารพนับถือ และเกรงกลัวในบุญวาสนา
ของทาน
บานของเจาคุณเปนเรือนทรงไทยหลังใหญ ๒ หลังแฝดติดกันมีบริเวณบานเกือบ ๑๐ ไร
ดานหลังเปนสวนตนผลไม มีเรือนพักสําหรับขาไทและบริวาร มีเรือนโรงอันเปนทีอ่ ยูข องพวกทาส
ชายหญิงประมาณ ๕๐ คน นอกจากนีย้ งั มีโรงชางอยูใ นบานดวย เจาคุณคชบาลฯ มีอายุรว ม ๖๐
ปแลว รูปรางสูงใหญแข็งแรงเหมือนชาง เสียงก็ดังเหมือนชาง เวลาโมโหหนาตาเหมือนชาง
ศาลาเตี้ยๆ หลังใหญหนาเรือนพักของทานเจาคุณ เปนทีร่ บั แขกชัน้ ผูน อ ยหรือคนทีพ่ ง่ึ
บุญบารมีทานมาเยี่ยมเยียนทานดวยความเคารพนับถือ คณะทัศนาจรไดนง่ั พักผอนรอคอย
เจาคุณคชบาลฯ ซึ่งหมูสินกําลังไปพบทานและเรียนใหทานทราบ เขาพานางทาสสาวไปดวย
เจาคุณปจจนึกฯ กลาวกับเจาหนุม รูปหลอทัง้ สีค่ นวา
"พวกเจาใครรูบ า งวาทีน่ ป่ี จ จุบนั นีค้ อื อะไร"
พนัสยิ้มใหทาน
"สนามมานางเลิง้ ครับคุณปู"

"ทําไมเจารูละ"
"ก็ผมมองเห็นพระทีน่ ง่ั อนันตอยูโ นนนีค่ รับ แลวก็มองเห็นทางรถไฟทางขวาของเรา"
"ถูกละ เมื่อกอนบานเมืองเราก็เปนอยางนี้ กรุงเทพฯมีแตสวนผลไมบานเรือนไมเบียดเสียด
ยัดเยียดกัน เดี๋ยวนีห้ ลังคาบานเกยกันทีเดียวอยางทีเ่ รียกวาไกบนิ ไมตก เจาคุณคชบาลฯ
คงจะมีฐานะดีมาก บานชองของทานใหญโตกวางขวาง หนาบานของทานมีโรงทานถึงสองโรง"
"เงินเดือนทานสักเทาไหรครับคุณตา" ศาสตราจารยดาํ รงถามยิม้ ๆ
"ก็คงไมเกิน ๕ ชั่งหรือ ๔๐๐ บาท แตรายไดขนาดนีน้ บั วามากมายเหลือกินเหลือใชแลว"
นพหัวเราะหึๆ
"สมัยนี้ถาเงินเดือน ๔๐๐ ก็ตอ งเขาโรงจํานําทุกทุกเดือน ชีวติ และความเปนอยูแ รนแคน
ที่สุด"
การสนทนาสิ้นสุดลงเมื่อเจาคุณคชบาลฯ เจากรมชางหลวงปรากฎตัวขึ้น ทานเจาคุณ
สวมกางเกงแพรจีนสีดาํ เสือ้ ผาปานคอกลมสีขาว มีผาขาวมาไหมคาดพุง ลักษณะทาทางของทาน
บอกใหรูวาเปนขุนนางผูใหญ หมูส นิ กับนางทาสเอือ้ นตามมาดวย นางทาสสาวถือหอผาติดมือ
มาดวย
เมื่อทานขึ้นมาบนศาลาหลังนัน้ นักทัศนาจรทัง้ ๑๐ คนก็กระพุม มือไหวทา นอยาง
นอบนอม เจาคุณคชบาลฯ ทรุดตัวนัง่ บนเตียงเทาสิงห สวนหมูสินกับนางทาสสาวนั่งพับเพียบ
เรียบรอยในหมูน กั ทัศนาจร
"คนไหนวะ จะมาไถตวั อีเอือ้ นทาสของฉัน"
เสี่ยหงวนยกมือขวาชูขน้ึ
"ผมครับ"
"อือ เจานี่ทาทางเขมแข็งพูดจาฉาดฉานดีนี่หวา อายสินมันบอกฉันวาแกเปนพวกชาวนา
ลาดกระบังยังงั้นหรือ"
อาเสี่ยยิ้มให
"ครับ เปนชาวนาชัน้ เศรษฐีครับใตเทา ผมมีนาอยูที่ลาดกระบังถึงหมื่นไร"
"ฮา - ของแกคนเดียวนะเรอะ"
"ของผมและของพวกชาวนาทีน่ น่ั รวมกันครับ"
"แกพูดฟงลําบากหนอยนะ เอาละ เมือ่ แกจะไถตวั อีเอือ้ นทาสของฉันฉันก็ไมขดั ของอะไร"
แลวทานก็ลวงกระเปาหยิบเอกสารฉบับหนึง่ ออกมา "ตามกรมธรรมที่ทําไว คาตัวอีเอือ้ น ๓ ตําลึง
โดยไมมีการลดเงินคาตัวเพราะฉันซื้อเสื้อผาเครื่องนุงหมใหมันเลี้ยงดูมันอยางขาไท ถาแกจะ
ไถมันแกก็ตอ งจายเงินใหฉนั ๔ ตําลึงตกลงไหมละ"
อาเสี่ยตอบโดยไมตอ งคิด

"ตกลงครับใตเทา ผมจะชําระเงินใหเดี๋ยวนี้และจะรับตัวเอื้อนไปกับเรา"
"แกจะพามันไปลาดกระบังชวยแกทํานายังงั้นหรือ"
"มายละครับ ผมจะสงเอือ้ นไปเรียนตัดเสือ้ ทีป่ ารีส สักสามสีป่ ม นั ก็จะกลับมาเปนอาจารย
ตัดเสื้อและเสริมสวยที่มีชื่อเสียง ผมจะเปดรานใหเอือ้ นครับเซงตึกแถวราชเทวีกไ็ ด จะไดแขงขัน
กับดาวรุง "
"วา - แกพูดอะไรฉันไมรูเรื่องเลย"
เสี่ยหงวนขมวดคิว้ ยน
"จริงซีครับ ผมพูดเพอเจอถึงอนาคตที่มันยังมาไมถึง" แลวอาเสีย่ ก็ลว งมือลงไปในยาม
หยิบซองธนบัตรออกมาเปดออกนับเงินได ๑๖ บาทคลานเขาไปยืน่ เงินใหเจาคุณคชบาลฯ
"นี่ครับคาไถตวั ของเอือ้ น"
ทานเจาคุณเจากรมชางหลวงนับธนบัตรทีละใบซึง่ เปนธนบัตรใบละบาทลวนๆ เมือ่ ครบ
ตามจํานวนทานก็สงเอกสารฉบับนั้นใหกิมหงวน
"เอา - นี่กรมธรรมของอีเอือ้ นฉันมอบใหแกไวเปนหลักฐาน ฉันเซ็นชือ่ โอนอีเอือ้ นใหผถู อื
กรมธรรมนเ้ี รียบรอยแลว"
"ขอบคุณครับใตเทา พวกผมรูส กึ เปนเกียรติอยางยิง่ เชียวครับทีไ่ ดรจู กั กับใตเทา
เจากรมชางหลวง"
นิกรพูดเสริมขึ้น
"ใตเทาคงจะขี่ชางและบังคับชางไดเกงนะครับ"
เจาคุณคชบาลฯ ยิม้ แปน
"ก็มีความสามารถพอตัวแหละ พอของฉันเปนพรานชางอยูดงพญาเย็นมีอาชีพ
จับชางปาขาย ฉันอยูก รมชางหลวงมาแตหนุม ควบคุมบังคับบัญชาควาญชางและดูแล
ชางหลวงเรื่อยมา จนกระทัง่ ไดเลือ่ นตําแหนงเปนเจากรม อา - พวกแกใครเปนใครบาง
บอกฉันหนอยซิ"
นายพลดิเรกสบตากับเจากรมชางหลวงเขาก็ยม้ิ ให
"กระผมชือ่ เล็กครับมีอาชีพเปนหมอ คนนีช้ อ่ื ผลครับ" เขาหมายความถึงพลแลวก็ผายมือ
มาทางนิกร "คนนี้ช่ือกอนครับเปนชาวนา ถัดไปชือ่ แหวครับ เด็กหนุม สีค่ นนีค่ อื ลูกๆ ของเรา
เจานัด เจานพ เจารง และเจาสมนึก ทานผูใ หญคนนีเ้ ปนพอตาของผมและเจากอน ทานคือกํานัน
อูดแหงลาดกระบังครับ"
เจาคุณคชบาลฯ สนใจกับเจาคุณปจจนึกฯ มากกวาคนอืน่

"ผมไมอยากเชื่อเลยวาทานเปนกํานัน ลักษณะทาทางของทาน บอกวาเปนขุนนางผูใ หญ
นี่ครับ หรือทานปลอมแปลงตัวมาเทีย่ วงานสงกรานตบางกอก ถาผมรูแ นวา ทานเปนใคร
ผมจะใหการตอนรับอยางสมเกียรติทเี ดียว"
เจาคุณปจจนึกหัวเราะเบาๆ
"ถาเชนนั้นผมจะเรียนใหเจาคุณทราบก็ไดวา ผมคือ พระยามีนบุรีศรีเสนาเจาเมืองมีนบุรี
และรักษาราชการแทนเจาเมืองฉะเชิงเทราดวย"
เจากรมชางหลวงลืมตาโพลง
"โอ - ใตเทาเปนเจาเมือง นัน่ นะซีครับ บุคคลิกของเจาคุณก็บอกใหผมรูว า อยางไร
ก็ตองเปนพระยาพานทอง ประทานโทษนะครับ คนหัวลานแบบนีอ้ ยางนอยก็ตอ งเปนคุณพระ
และเจาคุณแหละครับ เฮย - อายสิน ขึน้ ไปบนเรือนบอกบาวไพร นํานํ้าชากับขนมและผลไม
มาตอนรับเจาคุณมีนฯ กับพรรคพวกของทานเดีย๋ วนี"้
นิกรพูดเสริมขึ้น
"ไดเบียรเย็นๆ และไสกรอกกระปองสักหนอยก็ดคี รับ"
เจาคุณคชบาบฯ ทําหนาตืน่ ๆ
"เธอหมายความถึงอะไร ฉันไมเขาใจ เบียรฉันไมรูจัก แตไสกรอกปลาแนมพอจะหาได
ใหเด็กมันไปซือ้ ทีต่ ลาดนางเลิง้ "
หมูสินรีบลุกขึ้นพาตัวออกไปจากหอง เจาคุณคชบาลฯ เชิญเจาคุณปจจนึกฯ
นั่งรวมเตียงกับทานแลวยกมือไหวขอโทษขอโพย ทีต่ อนแรกใหการตอนรับอยางธรรมดา
ไมไดยกยองใหเกียรติใหสมกับทีเ่ ปนขุนนางผูใ หญดว ยกัน"
เปนอันวานางทาสสาวรอดพนจากเปนทาสเจาคุณคชบาลฯ ไดรบั ความเปนไทแลว
เอื้อนปติยินดีเหลือทีจ่ ะกลาว หลอนไดพดู คุยกับสีส่ หายและลูกๆ อยางนอบนอมระหวางที่
เจาคุณทัง้ สองสนทนาปราศัยกัน
"ประเดี๋ยวเราจะพาหนูไปสงที่บานแมของหนูที่สี่แยกมหานาค" อาเสีย่ พูดยิม้ ๆ
"แมหนูอยูก บั ใครละ"
"อยูกับพี่ชายของดิฉนั เจาคะ แมไมมีเงินทําทุนคาขาย แมกเ็ อาดิฉนั มาขายไวกบั ทาน
เจาคุณไวสองปกวาแลว"
เสี่ยตี๋กระซิบกระซาบกับเตีย่ ของเขา
"เอาไปบานเราไมดหี รือครับ"
"อยายุงหนอยเลยวะอายตี๋ ถาเราพาไปบาน เอือ้ นไปปรากฎตัวในหองสลายตัว
รางของเอื้อนก็คงจะกลายเปนโครงกระดูกเพราะเอือ้ นตายไปนานแลว"
ศาสตราจารยดํารงเห็นพองดวย

"จริงครับลุง ทุกสิง่ ทุกอยางทีเ่ ราพบเห็นลวนแตเปนอดีตทั้งสิ้น เมือ่ เรากลับไปสูป จ จุบนั
สิ่งที่เปนอดีตก็จะหายไปหมด แมกระทั่งขางของที่เราซื้อหาไป ตัวเราและขาวของทีเ่ รานําติดตัว
มาเทานัน้ ทีจ่ ะกลับไปได"
ใน ๕ นาทีน้ันเองหมูส นิ กับคนของเจาคุณคชบาลฯ อีกสองสามคนก็นาํ นํา้ ชาแบบชาจีน
พรอมดวยขนมและผลไมอนั มากมายมาตอนรับนักทัศนาจรตามคําสัง่ ของทานเจากรมชางหลวง
มีบุหรี่ไทยซึ่งมวนดวยใบบัวและหมากพลูใสพานเงินมาดวย เจาคุณคชบาลฯ โบกมือไล
คนของทานใหออกไปจากศาลารับรอง แลวทานก็เชิญชวนเจาคุณปจจนึกฯ และทุกคนใหดม่ื
นํ้าชากินขนมและผลไม สูบบุหรีก่ นิ หมากตามอัธยาศัย นักทัศนาจรตางเลือ่ นตัวมานัง่ ขาง
เตียงเทาสิงห นพยกถาดใสผลไมมาวางขางหนาแลวพยักเพยิดกับคณะพรรคของเขา
"เอาเลยพวกเรา มีทั้งสม มังคุด มะปราง กลวยหอม และลางสาด ถาเราไมกนิ เจาคุณทาน
จะเสียใจ"
นิกรรองขึ้นดังๆ
"ขอใหเจาคุณคชบาลฯ จงมีอายุยนื เหมือนชาง ไชโย"
เจาคุณคชบาลฯ ทําหนาชอบกลกลาวถามเจาคุณปจจนึกฯ วา
"คําวาไชโย หมายความวาอยางไรครับ ผมพึ่งไดยิน"
เจาคุณปจจนึกฯ ยิม้ ใหและเอือ้ มมือรับถวยนํา้ ชาทีเ่ จาคุณคชบาลฯ สงมาใหทา น
"อยาสนใจเลยครับ ลูกเขยของผมคนนีส้ ติเขาไมใครดี บางทีกพ็ ดู กะปา กะเปอไมรเู รือ่ ง"
"เออ - หนาตาแกบอกวาคุม ดีคมุ ราย"
นิกรกลืนนํา้ ลายเอือ๊ ก
"เปนยังงั้นไป"
เจาคุณคชบาลฯ ยกกลองบุหรีเ่ งินลวดลายไทย สวยงามเปดออกยืน่ ใหเจาคุณปจจนึกฯ
และยืน่ ใหนกั ทัศนาจร
"สูบยาซีพวกเรา ยาบัวสะอาดซือ้ มาจากประตูผี รสกลมกลอมพอๆ กับยาสีก่ ก๊ั พระยาศรี"
นายพลดิเรกสัน่ ศรีษะ
"ขอบคุณครับใตเทา ยาฉุนๆ แบบนีพ้ วกเราสูบไมไดหรอกครับ"
"แลวพวกเธอสูบอะไร ยาฝอยมวนดวยใบจากยังงัน้ หรือ"
พลลวงกระเปาหยิบบุหรี่ ๕๕๕ กนกอกออกมาซองหนึง่
"เราสูบยาแบบนีค้ รับ ใตเทาลองดูสกั มวนซีครับ"
"นี่มันยาฝรั่งใชไหม"
"ใชครับ" พลตอบยิม้ ๆ "พวกเราซือ้ มาจากฝรัง่ ทีน่ าํ เรือกําปน มาจอดในแมนา้ํ เจาพระยา
ครับ"

"ซองละเทาไหร มันกะทัดรัดและสวยดีน่"ี
"ซองละสองตําลึงครับ"
"โอย" เจากรมชางหลวงรองเสียงดังลั่นพอๆ กับชางรอง "สูบเขาไปยังไงซองละสองตําลึง"
นิกรพูดเสริมขึ้น
"ถาติดอากรแสตมปซองละสองตําลึงกับสามบาทครับ"
"อากรแสตมป......."
เจาคุณปจจนึกฯ จุป ากดุนกิ ร
"เละอีกแลวเจากอน อากรแสตมปตวักตะบวยทีไ่ หนกันวะ"
เมื่อเจาคุณคชบาลฯ ยกซิกาแร็ต ๕๕๕ มวนนัน้ ใสปากของทาน ทานก็หยิบเครือ่ งขีดไฟ
ขึ้นมา มีชุดดายดิบอยูใ นหลอดสังกะสีขนาดดินสอดํายาวประมาณสามนิว้ อันหนึง่ หินเหล็กไฟ
กอนหนึ่งและเหล็กแบนๆ สําหรับตีหนิ ใหเปนประกายไฟติดชุด ทานเจาคุณตีเหล็กไฟแช็กๆ
แตลมพัดแรงประกายไฟจึงไมติดชุด พวกนักทัศนาจรตางพากันมองดูวธิ ตี ดิ ไฟสมัยโบราณ
อยางขบขัน ลูกชายของนิกรลวงกระเปาหยิบเครือ่ งขีดไฟแกสรอนสันออกมาจุดพึบ่ แลวยืน่
เครือ่ งขีดไฟใหเจาคุณคชบาลฯ
"เอานี่ดีกวาครับใตเทา ไมตองตีเหล็กใหเสียเวลา ชึก่ เดียวจุดยาสูบไดเลยครับ"
เจาคุณคชบาลฯ นั่งตะลึงลืมตาโพลง ตืน่ เตนมหัศจรรยใจ อยางยิง่ ทีเ่ ครือ่ งขีดไฟแกส
มีเปลวไฟปรากฎขึ้นเชนนี้ และรูปลักษณะของมันก็สวยงามนาดูมาก
"อะไรของเธอจะพอหนุม มันเหมือนกับของวิเศษ"
นพหัวเราะเบาๆ
"เครื่องขีดไฟสําหรับจุดยาสูบครับ ใชเผาบานใตเทาก็ได จุดซีครับ"
เจาคุณคชบาลฯ กมหนาลงจุดบุหรีไ่ ทยกับไฟแกสรอนสัน แลวทานก็มองดูดว ยความ
ตื่นเตนสนใจ พอนพปดไฟทานก็กลาววา
"วิเศษแทหลานชาย เปนของใชทป่ี ระหลาดและดีทส่ี ดุ ใหความสะดวกแกนกั สูบบุหรี่
ฝรั่งนี่มันเกงจริงๆ พวกเราใชหินเหล็กไฟตีแช็กๆ กวาจะติดชุดก็เสียเวลาตัง้ นาน อายนีแ่ ช็กเดียว
มีไฟแลบออกมา เธอซือ้ มาจากไหนราคาเทาใด"
เสียงหัวเราะคิกคักดังขึน้ ในหมูน กั ทัศนาจร
"ผมซื้อมาจากยานการคาวังบูรพาครับ อันหนึ่งสามชั่งครับ"
"ฮา อันละสามชั่งเชียวเรอะ"
"ครับ"
"ตายหา...ซื้ออายนีอ่ นั หนึง่ ซือ้ ทีป่ ลูกบานไดอยางสบายเธอพูดจริงๆ หรือพูดเลน
แลวก็วังบูรพามันมีหางหอที่ไหน มีแตวังของสมเด็จเจาฟาภาณุรังสี"

"ผมซื้อแถวพาหุรดั ครับ" นพพูดเสียงหัวเราะ
"ขอใหฉนั ดูหนอยซิหลานชาย"
ลูกชายของนิกรสงไฟแกสใหทาน เจาคุณคชบาลฯ รับไปพิจารณาและลองกดดู
พอไฟติดทานก็สะดุง สุดตัว
"โอย....ติดงายดีแฮะ ฮะ ฮะ ขายใหฉนั เถอะหลานชายฉันขอซือ้ หกสลึง"
นพทําคอยนแลวหัวเราะกาก
"ไมตองซื้อหรอกครับ ผมขอมอบใหใตเทาไวเปนทีร่ ะลึกและเปนการตอบแทนความกรุณา
ของใตเทาทีใ่ หการตอนรับพวกเราอยางดีเชนนี้"
เจากรมชางหลวงดีใจอยางยิ่ง
"ขอบใจเธอมากหลานชาย ฉันจะเก็บไวเปนทีร่ ะลึกและอวดพวกขุนนางดวยกัน อยางนี้
ไมเคยเห็นจริง ๆ ดีกวาไมขีดไฟและหินเหล็กไฟมันมาก แตเรานิยมใชหินเหล็กไฟกันก็เพราะ
ไมขีดไฟแพงกลักละอัฐหรือกลองหนึง่ ตัง้ ๘ อัฐ มี ๑๐ กลัก บานฉันไมไดใชไมขีดไฟหรอก ขอบใจ
มากพอคุณ ถามจริง ๆ เถอะเธอซือ้ มาอันละเทาไร"
นพอดหัวเราะไมได
"บาทเฟอ งครับใตเทา"
นายพลดิเรกลวงกระเปาหยิบเครือ่ งขีดไฟอันหนึง่ ออกมาซึง่ ประดิษฐกรรมของเขา
ใชแอลกอฮอลบริสุทธิ์เปนเชื้อเพลิงรูปลักษณะเปนหลอดโลหะกลมยาวประมาณ ๓ นิว้
เขาสงเครือ่ งขีดไฟของเขาใหเจาคุณคชบาลฯ แลวกลาววา
"ใตเทาลองชมเครื่องขีดไฟของผมบางซีครับ เพียงแตใตเทาดึงปลอกมันออกมาเปน
สองทอนไฟก็จะติด จุดบุหรีส่ บู ไดอยางสบาย"
เจาคุณคชบาลฯ ตืน่ เตนสนใจอีก ทานรับมาดู แลวดึงปลอกออกเปนสองทอน
เสนลวดขางในลุกพึบ่ ออกมานอกปลอกทันทีแลเห็นเปลวไฟสีเขียวออน
"นั่นแน อันนี้ก็ไมเลวแฮะ พวกเธอนีใ่ ชของดี ๆ ทั้งนั้นทํายังไงถึงจะใหไฟดับละ"
เสีย่ ตีพ๋ ดู เสริมขึน้
"เอาปลอกสวมกันเขาซีครับ เร็ว ๆ ครับเดีย๋ ว ระเบิดบานชองพังหมด ขางในมีดินระเบิด
แรงสูง"
เจาคุณคชบาลฯ ตกใจโยนเครื่องขีดไฟลงบนพื้นทันทีทามกลางเสียงหัวเราะ
อยางครื้นเครงของนักทัศนาจร ตอจากนัน้ เจากรมชางหลวงก็ไดสนทนากับเจาคุณปจจนึกฯ
และทุก ๆ คนโดยทัว่ หนากัน

"เจาคุณกับลูกหลานพักอยูก บั ผมสักวันสองวันเถอะครับ ผมกับภรรยาของผมจะตอนรับ
อยางเต็มที่ เมียผมเขาไปทําบุญทีว่ ดั โสมนัสประเดีย๋ วก็คงกลับหรอกครับ ถึงแมเราพึ่งรูจักกัน
ผมก็รูสึกเคารพนับถือเจาคุณมาก ลูกหลานของเจาคุณแตละคนก็เปนคนสนุกสนานรืน่ เริง"
เจาคุณปจจนึกฯ ซึ่งสมมติตัววาเปนเจาเมืองมีนบุรียิ้มให
"ขอบคุณครับใตเทา เราอยากจะเที่ยวชมงานสงกรานตกันใหทั่วกรุงเทพฯ ครับและตัง้ ใจ
จะเที่ยวกันจนสวางในคืนวันนี้ อยาใหเรารบกวนเจาคุณเลยครับ"
"ถายังงั้นใตเทากับลูกหลานก็ตอ งรับประทาน อาหารกลางวันกับผมขึน้ ไปคุยกันบนบาน
เถอะครับ ออ-แตวา รูจ กั กับลูกผมเสียกอนดีไหมครับ ผมนะไมมีลูกมีแตลูกบุญธรรมซึ่งผมรัก
ราวกับดวงใจของผม"
"ผูชายหรือผูห ญิงครับ"
"ชายครับเจาคุณ อายุได ๒๐ ปนี้ผมเลี้ยงไว ตัง้ แตมนั อายุไดสองสามเดือน"
"ออ - กําลังหนุม รับราชการหรือยังครับ"
"ยังครับ ผมกําลังหาโอกาสนํามันไปถวายตัวครับ ตอนนีก้ าํ ลังฝกใหมนั นัง่ และถวายบังคม
งายาวสองศอกแลวนะครับ ทั้งฉลาดและแสนรู ชางประจบก็เทานัน้ เอง"
เจาคุณปจจนึกฯ ขมวดคิว้ ยน
"ลูกบุญธรรมของใตเทานะเปนคนหรือชางครับ"
เจาคุณคชบาลฯ หัวเราะเสียงกังวาน
"ชางครับ ชางพลายที่กําลังหนุมคะนอง ผมไดมาจากลพบุรีครับ แมมนั ถูกเสือกัดตาย
ตอนนั้นผมยังเปนหลวงบริรักษคชาธาร ผมไดไปดูชางเผือกตัวหนึ่งที่เจาเมืองเขาจับได
แตลักษณะมันไมดีเลยไมไดเอามาขึ้นระวางเปนชางหลวงแตผมไดลูกบุญธรรมของผมมาเลี้ยง"
พูดจบทานก็มองออกไปนอกศาลาหลังใหญ แลวรองตะโกนเรียกขาไทของทานคนหนึง่
"อายมิง่ ....มิ่งโวยไปพาลูกชายกูมานี่"
"ครับผม" เจาหนุมรางใหญรับคําสั่งและวิ่งเหยาะ ๆ ไปทางหลังเรือนใหญของเจาคุณ
คชบาลฯ
เสี่ยหงวนแลเห็นเอือ้ นสาวนอยนัง่ กระสับกระสายอยูข า ง ๆ เขาก็รดู วี า นางทาสสาว
ที่พึ่งไดรับความเปนไท อยากจะออกไปใหพน จากบานนีโ้ ดยเร็วทีส่ ดุ เขาจึงกลาวกับหลอนวา
"เธอกลับไปบานคนเดียวไดไหม"
"ไดเจาคะ บานแมของดิฉนั อยูส แ่ี ยกมหานาคแคนเ้ี อง เดินไปเดีย๋ วเดียวก็ถงึ เจาคะ"
อาเสี่ยลวงกระเปาหยิบธนบัตรออกมาปกหนึง่
"ถายังงั้นเธอไปคนเดียวเถอะนะ นั่งแท็กซี่ไปก็แลวกัน"
"แท็กซีห่ รือคะ......."

เสีย่ หงวนสะดุง โหยง
"รถเจกนะเอือ้ น ไมใชแท็กซีห่ รือสามลอเครือ่ งหรอก เอา - ฉันใหเธอ ๑๐ บาทจะไดมีเงิน
ติดตัวไวใชสอย เธอกลับไปหาแมของเธอเถอะ เธอมีอิสระเสรีภาพแลว"
นางทาสสาวที่พึ่งเปนไท กมลงกราบกิมหงวน แลวรับเงินมาจากเขา
"ดิฉันจะไมลมื ความเมตตากรุณาของทานเลยคะ"
แลวหลอนก็คลานเขามากราบแทบเทาเจาคุณคชบาลฯ และเจาคุณปจจนึกฯ
"ดิฉันกราบลาละเจาคะ"
เจากรมชางหลวงยิ้มแหง ๆ
"ไปเถอะอีเอื้อน ขายินดีดว ยทีเ่ อ็งไดเปนไท"
สาวสวยหันมาประนมมือไหวและกลาวคําอําลานักทัศนาจรโดยทัว่ หนากัน ตอจากนัน้
หลอนก็ห้ิวหอผาของหลอนลุกขึน้ พาตัวเดินลงไปจากศาลาหลังนัน้ ออกไปจากบานของเจาคุณ
คชบาลฯ
ในเวลาเดียวกันนี้ลูกบุญธรรมของเจากรมชางหลวงก็ปรากฏขึ้น มันคือชางพลายรูปราง
สูงใหญนากลัว ถึงแมวาทาทางของมันจะไมดุรายก็ตาม นักทัศนาจรเลือ่ นตัวเขามาเบียดเสียดกัน
หนาเตียงที่เจาคุณคชบาลฯ กับเจาคุณปจจนึกฯ นัง่ สนทนากันอยู เจาแหวหนาถอดสีกลาว
กับนิกรดวยเสียงสัน่ เครือ
"รับประทานเอายังไงดีครับ จะสูหรือจะหนีครับ"
พลายคชรัตนชางแสนรูของเจาคุณคชบาลฯ เดินมาหยุดขางศาลาและชูงวงขึน้ ในทา
คํานับพลางสงเสียงรอง แปรแปรนทําใหนกั ทัศนาจรอกสัน่ ขวัญแขวนไปตามกัน
เจากรมชางหลวงโบกมือใหลูกบุญธรรมของทาน
"อยาขึ้นมานะลูกศาลามันจะหัก ยิม้ หนอยซิลกู เออ - ยังงั้น"
เจาพลายยิม้ แปนแลวทรุดตัวลงหมอบในทาคูเ ขา
เจาคุณคชบาลฯ กลาวกับนักทัศนาจรวา
"มันเชื่องที่สุด และรูฟ ง ภาษาคนทุกอยาง มันอยูก บั ฉันโดยไมตอ งใชควาญควบคุม
อยูที่โรงของมันหลังเรือนนี้และพวกเด็กในบานชวยกันเลี้ยงดูมัน คชรัตนจะดุรา ยเลนงานใคร
ก็ตอเมื่อฉันสั่ง กลางคืนมันทําหนาทีเ่ ฝาบานฉัน พวกหัวขโมยปนรัว้ เขามาในบานเคยถูก
เจาคชรัตนกระทืบแบนไปหลายคน บางคนมันเอางวงควาตัวไวไดแลวจับฟาดกับตนไมหวั เละ
จนกระทั่งพวกขโมยเข็ดขยาดไมกลาเขามาในบานฉัน ใครจะขีล่ กู ชายฉันเลนบางก็เอาซี พอ
หลานชายหนุม ๆ สีค่ นนัน่ อยากขีช่ า งก็ลองดู"
เสี่ยตีท๋ าํ หนาเบ

"ไมไหวละครับทาน ตัวมันใหญโตยังกะชาง ผมไมกลาขี่มันหรอกครับ ดีไมดมี นั เอา
งวงลวงผมลงมาเตะลูกไขวเพียงเบาะ ๆ ผมก็เสร็จมันเทานั้น" แลวเสีย่ ตีก๋ ย็ กมือขวาตบหลัง
เจาแหว "คนนีซ้ คี รับเขาแน เคยเปนพรานชางจับชางขายมาเยอะแยะแลว"
เจาแหวสะดุงโหยงเหมือนถูกเข็มแทง
"รับประทานคุณนึกเอาอะไรมาพูดก็ไมรู ชางกับผมนะไมเคยอยูใ กลกนั ขนาดนีห้ รอกครับ"
เจาคุณคชบาลฯ หัวเราะชอบใจแลวกลาววา
"เชิญทุกคนขึ้นไปคุยกันบนเรือนดีกวา เชิญซีครับเจาคุณประเดีย๋ วเทีย่ งเราจะได
รับประทานอาหารกลางวันกัน วันนีม้ อี าหารคาวหวานสารพัดครับ นอกจากทําเลีย้ งทานแลว
ยังเตรียมไวตอ นรับญาติมติ รของผมดวย เชิญครับ"
นักทัศนาจรและเจาคุณคชบาลฯ ตางลุกขึ้นพากันลงไปจากศาลาหลังนั้น
ทานเจากรมชางหลวงไดกอดงวงลูกบุญธรรมของทานและยกมือตบตะพองมันเบา ๆ ดวย
ความรักและเอ็นดูแลวทานก็เดินนําหนาพานักทัศนาจรทัง้ ๑๐ คนตรงไปทีเ่ รือนใหญของทาน
ทุกคนออกจากบานเจาคุณคชบาลฯ ในเวลาบายสองโมงพากันเดินไปตามถนน
หลานหลวง ขามสะพานขาวในและสะพานขาวนอกมุงตรงสะพานผานฟาลีลาศ โรงพยาบาล
มิชชั่นปจจุบันนีม้ บี า นเล็กเรือนนอยอยูไ มกห่ี ลังสภาพคลายกับสวนหรือปาละเมาะ แตทาง
สะพานขาวมีหมูบ า นของพวกญวนหนาแนน สะพานขาวนอกคือสะพานจตุรพักตรรงั สฤษดิ์
เปนสะพานไม ถนนกรุงเกษมมีแตรถลากและจักรยานสองลอแตถนนหลานหลวงมีรถมาวิง่
ขวักไขวไปมาเพราะพวกขุนนางผูใหญพาบุตรภรรยานั่งรถมาไปเที่ยวทุงพระเมรุ ซึง่ ตอนนี้
ทั่วทุกหนทุกแหงในบางกอกไดมีมหรสพ และงานรื่นเริงกันแลวตามหมูบานทั่วไป
แตจุดใหญของงานอยูที่ทุงพระเมรุ สภาพของบานเมืองและถนนหนทางทําใหนักทัศนาจร
แปลกใจไปตามกัน ความเจริญของเมืองหลวงยังลาสมัย มีแตหองแถวไมสองชั้นและบานเล็ก ๆ
สองฟากฝงถนนยังเปนสวนโดยมาก ชาวจีนทีแ่ ลเห็นมักจะไวผมเปยปลอยหางเปยยาว
บางก็ทําเปยพันไวกบั ศีรษะ ถนนหลานหลวงเปนถนนโรยกรวดกอนเล็ก ๆ คนงานของกรม
นคราทรนําถังไมขนาดใหญตดิ ฝกบัวรดนํา้ บรรจุนา้ํ แบกบารดถนนเพือ่ ลดฝุน ละออง กรุงเทพฯ
ยังไมมีรถเมลแมแตรถยนตรก็ยังไมมี มีรถรางเทียมมาเพียงสายเดียวเทานั้น จากสะพานเหล็ก
ถึงสะพานชางโรงสี อยางไรก็ตามบานเมืองมีแตความรมเย็นเปนสุข ไมมีทหารฝรั่งเดินเพนพาน
หรือขับรถอยางนาหวาดเสียวพีน่ อ งชาวไทยแตงกายตามประเพณีของตนมองเห็นแตไกลก็รวู า
เปนคนไทย
ในที่สุดนักทัศนาจรก็มาถึงถนนราชดําเนินนอกและขามสะพานผานฟาตรงไปยัง
ทุงพระเมรุ สภาพของถนนราชดําเนินเปนถนนโรยกรวดกอนเล็กกวางประมาณ ๑๕ เมตร

ทั้งสองฝงถนนมีทางเทาปูลาดดวยกระเบือ้ งซีเมนตสขี าวแผนใหญมตี น มะฮ็อกกานีขน้ึ เปนทิวแถว
ระหวางทางเทาทั้งสองขางชวยใหความรมเย็นแกประชาชนที่สัญจรไปมา มีมา ยาวสําหรับ
นั่งพักผอนตามใตตน มะฮ็อกกานีดว ย บริเวณโรงภาพยนตรศาลาเฉลิมไทยในปจจุบนั นีม้ แี ต
ดงกลวยตลอดถนนราชดําเนินไมมีอาคารแมแตหลังเดียว กรุงเทพฯ ยังไมมีอะไรทั้งนั้นมีแต
วัฒนธรรมอันสูงสงในทางขนบธรรมเนียมประเพณี และมีการครองชีพที่ถูกอยางไมนาเชื่อ
ผูคนเที่ยวเตรกันอยางสุขสบายในวันสงกรานตซง่ึ สงกรานตนม้ี คี วามหมายอยางยิง่
"นี่หรือพอถนนราชดําเนิน" ร.อ. นพถามบิดาของเขา
"เออ นี่แหละ"
นพหัวเราะเบา ๆ
"ไมเอาไหนเลย อนุสาวรียป ระชาธิปไตยก็ไมมี ถนนแคบนิดเดียวเทานัน้ มองดูมแี ต
สวนและกอไผ"
"แกชอบปาคอนกรีตใชไหมละ" นิกรถาม "สําหรับพอชอบอยางนีโ้ วย มันสบายใจอยางไร
ชอบกล ผิดกวากรุงเทพฯ ปจจุบนั ซึง่ เต็มไปดวยความเดือดรอนยุง ยากในการดํารงชีวติ
แกเห็นไหมละ เกวียนเทียมวัวยังแลนอยูต ามถนน"
"แลวรถเมลมันไปไหนกันหมดละครับพอ"
นิกรตวาดแว็ด
"ยังไมเกิดโวยนีม่ นั สมัยโบราณยังไมมรี ถยนตรใช"
สองฟากฝงถนนราชดําเนินมีโรงทานหลายแหง ตามหมูบ า นมียเ่ี ก ลําตัด เพลงพื้นเมือง
ตาง ๆ และกลองยาว ถึงไมมรี า นคาอาหารหรือหาบเรผคู นก็ไดกนิ อาหารคาวหวาน ตามโรงทาน
ตาง ๆ อยางอิม่ หนําสําราญซึง่ บางแหงเปนโรงทานของราชการสวนตาง ๆ ทั้งทหารและพลเมือง
ตางออกเทีย่ วเตรกนั
เมื่อมาถึงทุงพระเมรุคือสนามหลวงในปจจุบันนี้นักทัศนาจรก็ไดเห็นสภาพของสนามหลวง
เมื่อครั้งอดีต ผูค นแนนขนัดมาชมงานสงกรานต สนามหลวงไมมีแมธรณี กระทรวงยุตธิ รรมก็คอื
ตะรางหรือเรือนจําอันเปนที่คุมขังนักโทษ คลองหลอดไมมเี ขือ่ นคอนกรีตริมคลอง แตมเี รือ
นอยใหญผานไปมาคับคั่ง อนุสาวรียท หารอาสาสงครามโลกครัง้ แรกยังไมมี บริเวณนัน้ เปน
ที่รกรางวางเปลา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกไ็ มมี มีแตกําแพงวังจากมุมทาพระจันทรไปจนถึง
ทาชางวังหนาซึง่ วังนีค้ อื วังหนาแตไมมเี จานายประทับอยูค งปลอยใหเปนวังราง ตนมะขามรอบ
สนามหลวงยังไมมี สนามหลวงคือทุงพระเมรุเปนทุงกวางสําหรับถวายพระเพลิงพระบรมศพ
และพระศพเจานายชั้นผูใหญ นอกจากนีก้ เ็ ปนทีพ่ กั ผอนของชาวเมือง มีงานสงกรานตเปน
งานใหญประจําป

เพราะกลุมเมฆปดบังดวงอาทิตยในตอนบาย ชาวบางกอกและชาวชนบทที่หลั่งไหลกันมา
เที่ยวชมงาน ณ ทุงพระเมรุ จึงไดรบั ความรมเย็นจากลมวาวทีพ่ ดั โชยมาตลอดเวลา ดานเหนือของ
ทุงพระเมรุมีโรงมหรสพเรียงรายหลายชนิดและเริ่มแสดงแลว งิ้ว ๒ โรง เพลงฉอยหนึ่งโรง ยีเ่ ก
ทรงเครื่อง ๒ โรง ชวยใหยายแกสดชืน่ มีชวี ติ ชีวาขึน้ นอกจากนีก้ ม็ หี นังใหญหนึง่ โรง หุน กระบอก
หนึ่งโรง กลองยาวหรือเถิดเทิงประชันกันอีกหลายวง การแสดงกายกรรมของพวกญวนเรียกวา
ญวนหกที่ข้ึนไปหกคะเมนอยูบ นไมสงู นับวาตืน่ เตนหวาดเสียวไมนอ ย ลําตัดหญิงชายประชันกัน
เรียกรองแฟนลําตัดอยางคับคัง่ หมากรุกคนอยูส ดุ สนามดานเหนือใกล ๆ กับวงตะกรอ
การประลองฝมอื ดวยกระบีก่ ระบอง ดาบงาวไมสั้นไมยาวอยูกลางทุงพระเมรุ และดานใตมเี วที
มวยกลางแจงซึ่งการชกมวยจะเริ่มตนในเวลาบาย ๔ โมงตรงและทางการไดสรางพลับพลา
ที่ประทับไว สําหรับเจานายพระบรมวงศานุวงศและขาราชการชัน้ ผูใ หญ
ประชาชนนับหมื่นปะปนกันอยูในทุงพระเมรุนี้ ยืนเบียดเสียดดูมหรสพและการแสดงตางๆ
ตามอัธยาศัย ไมมกี ารลวงกระเปาหรือตัดสายสรอย ไมมีการเบียดกระแซะ ลวงลักควักผูห ญิง
มองหนากันแลวทาตอยก็ไมมที ง้ั นีก้ เ็ พราะตางก็ถอื วาเปนคนไทยดวยกันเปนพีน่ อ งรวมชาติกนั
การมองดูหนากันไมไดทาํ ใหเกิดความเสียหายอะไร
รอบทุงพระเมรุมีโรงทานมากมายหลายแหงซึ่งโปรดเกลาฯ ใหเจาพนักงานเลี้ยงดูไพรฟา
ขาแผนดินของพระองคทม่ี าเทีย่ วงาน อาหารหาบเรมขี ายเกลือ่ นกลาดโดยไมตอ งกลัวตํารวจจับ
และไมตองเสียคาเชาที่ พวกพอคาจีนนึ่งซาละเปาเลี้ยงประชาชน นอกจากนีย้ งั มีขนมเปย ะ
เครื่องจันอับและนํา้ ชาเลีย้ ง พอคาแขกตัง้ โรงทานเลีย้ งอาหารแขก มีมะตะบะ โรตีแกงกูระหมา
ขาวหมกไก ใครไดกนิ อาหารและขนมของเขาก็ใหศลี ใหพร ขอใหเขาทํามาคาขึน้ มีอายุมั่น
ขวัญยืน คนจีนและคนไทยมีความสนิทสนมรักใครกนั เปนอยางดีเปนสัญลักษณทแ่ี สดงใหเห็นวา
ชาติไทยกับชาติจีนนั้น มีความสัมพันธกันมานมนานแลวไมมีวันที่จะแตกแยกกันได ถึงแม
จีนในผืนแผนดินใหญ ปจจุบนั นีเ้ ปนคอมมิวนิสตแตชาวจีนในเมืองไทยซึง่ ลวนแตเปนพลเมืองดี
ตั้งอกตั้งใจประกอบอาชีพของเขาก็เกลียดชังลัทธิมหาประลัยนี้
นักทัศนาจรเดินเทีย่ วชมบริเวณงานในทุง พระเมรุจากดานเหนือเรือ่ ยไปทางดานใต
แลวทุกคนก็ไดยินเสียงโฆษกของสนามมวยกลางแจงประกาศดวยโทรโขง คือใชสงั กะสีทาํ เปน
รูปกรวยแลวพูดชวยใหเสียงดังไปไกลประมาณ ๑๐๐ เมตร พอไดยนิ กันทัว่ บริเวณนัน้ ไมหนวกหู
หรือแสบแกวหูเหมือนเครือ่ งขยายเสียง ผูพ ดู ยืนพูดอยูบ นเวทีมวย เปนเวทีเตีย้ ๆ ไมสูจะมั่นคง
แข็งแรงนัก ใชเชือกมะนิลากัน้ รอบเวที พื้นเวทีไมมีเบาะฟางรองรับ ผูท ท่ี าํ หนาทีโ่ ฆษกแตงกาย
แบบขุนนาง นุงผามวงโจงกระเบน สวมเสื้อราชปะแตน สวมถุงนองรองเทาและสวมหมวกสาน
มีอายุในวัย ๕๐ เศษ

"พี่นองทั้งหลาย กรรมการไดเปรียบมวยทีจ่ ะขึน้ ชกในเวลาบายสีโ่ มงตรงวันนีไ้ ดสามคูแ ลว
แตคูเอกของรายการคือ นายลอม แขงเหล็ก นักมวยขึน้ คานของโคราชซึง่ เคยปราบนักมวยฝมอื
เยี่ยมในกรุงเทพฯ มาหลายคนแลวยังหาคูไ มไดเพราะไมมใี ครกลาเปรียบกับเขา คณะกรรมการ
ขอเชิญชวนนักมวยทัง้ หลายมาเปรียบคูข น้ึ ชกกับนายลอม แขงเหล็ก ใครชนะจะไดรบั ประทานรางวัลจากเสด็จในกรมถึง ๑๐ ตําลึง ผูแพจะไดรับรางวัล ๕ ตําลึง ผูท ค่ี ดิ วามีฝม อื คูค วรกับ
นายลอม แขงเหล็ก เชิญมาพบกับกรรมการที่กระโจมนี้ "
เสี่ยตี๋ยกมือจับแขนนพเขยาเบา ๆ
"ไป - อายนพ แกไปเปรียบมวยขึน้ ชกกับนายลอมโวย เปนโอกาสของแกทีจ่ ะไดเงินใช ๔๐
บาทอยางหวาน ๆ"
ลูกชายของนิกรฝนหัวเราะ
"แกดีกวา รูปรางแกมันสูงใหญกวากัน กันยังไมอยากตายหรอกเพือ่ น รูไหมวาเขาชกกัน
แบบไหน คาดเชือกนะโวยไมไดใสนวม คาดดายดิบแลวเอากาวทาใหแข็ง ชกถูกใบหูกห็ หู ลุด
ถูกจมูกก็จมูกหลุด"
สมนึกขมวดคิว้ ยนหันมาถามพล
"จริง ๆ หรือครับ ลุง"
"เออ มวยยุคนี้เขาชกกันอยางอายนพวา นํา้ หนักตัวเขาก็ไมจาํ กัด ยกหนึง่ ประมาณ
สามสี่นาทีเขาใชกะลาเจาะรูเล็ก ๆ ลอยในถังนํา้ นํา้ ทวมกะลาจมนํา้ เมือ่ ไรก็หมดยกหรือหมดอัน
การหยุดพักระหวางยกก็ไมแนนอนแลวแตกรรมการนักมวยโบราณเขาไมชกกันแบบมวยปจจุบนั
บางทีจด ๆ จอง ๆ กันจนหมดยกไมไดชกกันสักทีเพราะเขาเก็งเลนงานคูต อ สูท เี ดียวอยู
ถาไมชกถูกที่สําคัญ ก็เตะกานคอพัวะเดียวหมอบเลย นักมวยชกกันหรือเตะกันนาน ๆ ครัง้
คนดูเขาไมวา อะไรหรอก แกจะขึน้ ชกกับนายลอมก็เอาซี้ อายตี"๋
สมนึกยกมือขวาขึ้นลูบคลําคอและใบหนาของเขาแลวเขาก็ยิ้มใหพล
"อยาดีกวาครับ"
นายพลดิเรกกลาวถามนิกรเบา ๆ
"แกเอาไหมละอายกร แสดงชั้นเชิงมวยไทยใหเราดูหนอยเถอะวะ"
"โน" นิกรรองลั่น "กันยังไมอยากใหเมียของกันเปนมายหรอกโวย ลูกกันก็ยงั เด็กไรเดียงสา"
ศาสตราจารยดิเรกทําหนาเหมือนกับจะรองไห
"อายนพนะเรอะไรเดียงสา"
"เออ -- มันยังแบมือขอสตางคกนั ทุกวัน บางทีไมถกู ใจก็นอนรองไหดน้ิ กระแดวอยูบ นเตียง
บางทีก็นอนอมหัวแมตนี เลนแลวหัวเราะเอิก้ อากตามประสาทารก"
เสียงหัวเราะดังขึ้นพรอม ๆ กัน เจาแหวเลือ่ นตัวเขามายืนขางเสีย่ หงวนแลวกลาววา

"รับประทานผมไมไดเห็นลวดลายและชั้นเชิงมวยไทยของอาเสี่ยมานานแลว รับประทาน
อาเสี่ยขึ้นชกกับนายลอมเถอะครับ อาเสีย่ เปนนักมวยสมัยใหมถงึ นายลอม แขงเหล็กจะเกงกาจ
สักเพียงไหนอาเสี่ยของผมก็ตองเหนือกวา...ไวกวา...หมัดหนักกวา...รวดเร็วกวา"
เสีย่ หงวนยิม้ แปน
"อยายุใหฉนั ถูกหามลงมาจากเวทีหนอยเลยวะ"
เจาคุณปจจนึกฯ พูดเสริมขึ้น
"อากําลังจะบอกแกขึน้ ชกกับนายลอมอยูเ ดีย๋ วนี้ พอดีอา ยแหวชิงพูดขึน้ เสียกอน
แกเปนคนมีลําหักลําโคน ออกหมัดไดรวดเร็ว เตะก็หนักยิง่ กวาอภิเดชศอกเขาของแกพราวไปหมด
ถาขึน้ ชกก็แหง"
นิกรพูดโพลงขึ้นดวยวิธีการพูดอยางเฉลียวฉลาด
"ถูกหามลงมาแหง คุณพออยาไปยุมนั เลยครับ ขืนขึน้ ไปก็ถกู น็อค นํา้ หนาอยางอายหงวน
มันจะไปสูใคร เดีย๋ วนีล้ วดลายมันหมดไปแลวเหมือนกับหมาเขีย้ วหักไดแตเหา"
พลแกลงพูดดูหมิน่ กิมหงวนบาง
"จริงโวยอายกร ในระยะสองสามปนอ้ี า ยหงวนรวงโรยแกเฒาไปมาก ออกกําลังนิดหนอย
ก็บนวาเหนื่อย ถาอายหงวนขึน้ ชกก็มหี วังถูกเตะหมอบไมถงึ ครึง่ ยก"
นายพลดิเรกแกลงพูดขึน้ บาง
"ออไร ออไร ไอพึ่งไดคดิ เดีย๋ วนีว้ า อายหงวนแกมากจิตใจของนักสูก ห็ ายไปหมดแลว
เห็นงูเหาเลือ้ ยผานหนายังกระโดดตัวลอย"
อาเสี่ยยัวะขึ้นมาทันที
"ไมโดดมันจะไดกัดตายหา งูเหานะโวยไมใชงูเขียว อยาเหยียบยํา่ ดูหมิน่ กันใหมากนัก
เลยวะ คนอยางกันไมไดแกเฒาอะไรนัก รางกายของกันก็ยงั แข็งแรงเตะปบ เปลากระเด็นไปไกล
ตั้ง ๒๐ เมตรจะเอายังไง กันซอมมวยกับลูกหลานของเราบอยๆ ถามอายนัสดูกไ็ ดวา มันเคยถูก
กันชกกนจํา้ เบาใชไหม"
สมนึกหัวเราะลั่น
"อายนัสมันแกลงทําเปนลมหรอกครับเตีย่ ความจริงหมัดเตีย่ เหมือนมดกัดเพียงเจ็บๆ คันๆ
เทานัน้ "
"ชะ ชะ มดกัด" แลวเขาก็หนั มาทางเจาคุณปจจนึกฯ "ผมจะขึน้ ชกกับนายลอม แขงเหล็ก
นะครับ อายพวกนีม้ นั ดูถกู ฝมอื ผมตองใหมนั เห็นลวดลายชัน้ เชิงของผมบาง"
ทานเจาคุณซอนยิม้ ไวในหนา
"อยาเลยวะ อาขีเ้ กียจนําศพแกกลับบาน แกนะมันไมมีอะไรเหลืออยูอีกแลว"
ร.อ.พนัสพูดเสริมขึ้น

"อยาใหพวกเราตองสูญเสียอาไปเลยครับ ไปเทีย่ วโรงบอนทีโ่ รงหวยประตูสามยอด
กันดีกวา หรือมายก็ไปดูมหรสพทางดานเหนือของทุง พระเมรุอยาหาเรือ่ งเจ็บตัวเลยครับอา"
"อายนัส" กิมหงวนพูดยานคาง "แกดูถกู อามากเกินไปเสียแลว เอาละ อาขึน้ ชกกับ
นายลอม แขงเหล็ก แนๆ ไปโวย...ไปพบกรรมการเดีย๋ วนี"้ แลวเสีย่ หงวนก็เดินนําหนาพา
คณะนักทัศนาจรตรงไปยังเตนทหลังหนึ่งซึ่งนายสนามและกรรมการหลายคนพักอยูในเตนท
หลังนั้น
ดานหลังเตนทมเี รือนโรงเตีย้ ๆ ยาวประมาณ ๑๐ เมตร เปนที่พักนักมวยและพี่เลี้ยง
มีไมรั้วเตี้ยๆ กั้นรอบบริเวณและมีพลตระเวณเฝาทางเขาออกไมยอมใหผูที่ไมมีกิจเกี่ยวของ
ลวงลํ้าเขามาในที่ทํางานของกรรมการและที่พักนักมวย
พลตระเวณหรือตํารวจอนุญาตใหนกั ทัศนาจรทัง้ ๑๐ คนผานเขาไปไดเมือ่ อาเสีย่ แสดง
ความจํานงวาเขาจะขอขึน้ ชกกับนายลอม แขงเหล็ก
"เขาไปเถอะพี่ชาย นายสนามใหเจาหนาทีป่ ระกาศหาคูช กกับนายลอมมาตัง้ แตตอนสาย
แลว"
"เขาเกงมากหรือนองชาย"
"เกงหรือไมเกงขาก็บอกไมถกู แตวา ในกรมทานเอาตัวมาจากโคราชมาเลีย้ งไวในวัง
ก็เพราะนายลอม แขงเหล็ก ชกคนตายมา 15 คนแลว"
อาเสี่ยกลืนนํ้าลายเอื๊อก
"งั้นเรอะ เขาขึ้นชกมากี่ครั้งละ"
"ก็ 15 ครั้งนะซี"
เสี่ยหงวนหันมาทางคณะพรรคของเขา
"ไปเลนถัว่ กันทีบ่ อ นสะพานเหล็กดีกวาวะ"
นิกรแหกปากหัวเราะลัน่ แลวกลาวกับพล
"นึกอะไรไมมีผิด อายหงวนนะทาดีทเี หลวมาแตไหนแตไรแลว"
อาเสี่ยตาเขียวกับนิกร
"กูพูดเลนโวยอายกร พูดตลก ๆ เลนเทานั้น คนอยางกันกลัวคนมีหรือวะ มนุษยเดินดินมี
10 นิว้ เทา ๆ กัน"
เสีย่ ตีพ๋ ดู เสริมขึน้
"ถูกละครับเตี่ย มี 10 นิว้ เทา ๆ กันแตนว้ิ มือและนิว้ เทาของนายลอมอาจจะโตกวานิว้ ของ
เตีย่ ก็ได"
อาเสี่ยเมมปากแนน
"โตกวากูกไ็ มกลัว"

"ไมกลัวก็เขาไปพบนายสนามซีครับ ผมกับเพื่อน ๆ รออยูที่นี่แหละขี้เกียจเขาไป"
กิมหงวนเดินนําหนาพาเพือ่ นเกลอทัง้ สามคน กับเจาคุณปจจนึก ฯ ผานชองรัว้ ตรงไปที่
กระโจมกรรมการ สวนสี่สหายหนุมกับเจาแหวรออยูข า งนอก เมื่อเขามาในกระโจมและอาเสี่ยแจง
ใหกรรมการคนหนึ่งทราบวา เขาขอสมัครขึน้ ชกกับนายลอม นายสนามคือพระยาภักดี ฯ
ปลัดทูลฉลอง กระทรวงมหาดไทย และประธานกรรมการ งานสงกรานตกม็ องดูเสีย่ หงวน
ดวยความสนใจยิง่
"แกนะเรอะจะขึน้ ชกกับนายลอม"
"ไมใชแกครับ ผมนี่แหละจะขึ้นชกกับเขา"
เจาคุณปลัดขมวดคิว้ ยน แลวพูดกับพวกกรรมการเบา ๆ
"หมอนีม่ นั พูดสํานวนสมัยใหมฟงดูแปรงๆ หูยังไงชอบกล" แลวทานเจาคุณรางเล็กเสียงดัง
ไวหนวดโงงก็สัมภาษณอาเสี่ยตอไป "แกชือ่ อะไรเคยเปนนักมวยหรือเปลา แลวก็แกเปนคน
บางกอกหรือมาจากไหน"
อาเสี่ยยิ้มให
"ผม....พันธุลูกทุงครับ ผมชือ่ กิมหงวนเปนชาวนามาจากแปดริว้ นี่เพื่อนๆ ผมและ
ญาติผูใหญของผม ผมเปนนักมวยอาชีพตัง้ แตรนุ หนุม ตระกูลผมเปนนักมวยทัง้ นัน้ แหละครับ
ปูผมเปนครูมวยชื่อดัง...." แลวเขาก็หนั มากระซิบถามนิกรเบา ๆ "ปูก นั อยูเ มืองไหนวะ"
"ปกกิ่งยังไงละ"
เสี่ยหงวนทําคอยนรีบหันมาทางนายสนาม
"ปูผมเปนครูมวยชื่อกองในเมืองกบินทรครับ ตาผมเปนครูมวยและครูดาบทีแ่ ปดริว้
ยาและยายผมก็เปนนักมวยชัน้ ดีรนุ ไลทเ วทมาแลว ผมขึน้ ชกรุน เวลเตอรเวทมาหลายครัง้ แลว
ทั้งมวยไทยและมวยสากล"
เจาคุณภักดี ฯ ทําตาปริบ ๆ มองดูหนาเจาคุณปจจนึก ฯ
"หลานชายของแกชักจะเละแลว พูดอะไรฉันฟงไมเขาใจ แลวก็ยา ยายของเขาเปนนักมวย
จริง ๆ หรือ"
เจาคุณปจจนึก ฯ กลั้นหัวเราะไมได
"จริงครับ ผูหญิงเราก็เกงเทาผูชายเหมือนกัน ดูอยางสมเด็จพระศรีสรุ โิ ยทัย คุณหญิงโม
คุณหญิงจันและคุณหญิงมุกเปนตน"
กิมหงวนพูดเสริมขึน้ เปนคํากลอน
"มือก็ไกวดาบก็แกวงแข็งแรงยิ่ง ถึงเปนหญิงสูศึกไมถึงพรั่น เห็นไพรีรี่เขามาแกผาพลัน
ขาศึกยืนนิง่ อัน้ ถูกฟนตาย"
เจาคุณภักดี ฯ และพวกกรรมการหัวเราะชอบใจ

"ไหงตองแกผา ดวยละโวย" นายสนามถามพลางหัวเราะพลาง
"อาว ก็ตองทําโปยว่ั ยวนนิดหนอยซีครับ พอเห็นขาศึกแกผา ออกเหลือแตกางเกงลิง
ผาหมที่หมแบบตะเบงมานก็ถอดออกทิ้ง ขาศึกมัวแตตกตะลึงกองทัพผูหญิงก็บุกเขาฆาฟน
ขาศึกลมตายเหมือนใบไมรวง ทานเคยเรียนประวัตศิ าสตรไมใชหรือครับ พระนางคลีโอพัตรา
เอาชนะจอมทัพมารคอันโตนีได ก็เพราะทําโปยั่วยวนจนลุมหลงรัก ขนาดเปลือยกายเตนร็อค
แอนด รอล ใหดเู ชียวนะครับ"
"วา" นายสนามคราง "แกยิ่งพูดยิ่งเละฉันฟงไมรูเรื่อง" แลวทานก็ถามเจาคุณปจจนึก ฯ
"เจาหนุมหลานชายของแกคนนีเ้ ปนปรกติดหี รือ"
"ไมใครปรกตินักหรอกครับอยางทีเ่ ขาเรียกกันวาคุม ดีคมุ ราย แตเจาหงวนของผมเปน
นักมวยฝมือดีคนหนึ่งครับ มายก็คงไมกลาจับนายลอมนักมวยชือ่ ดัง"
นายสนามยิ้มให
"ถายังงั้นฉันตกลงใหนายกิมหงวนขึ้นชก กับนายลอมเปนคูเ อก ของรายการหาก
กิมหงวนชนะ ก็จะไดรับประทานเงินสด 10 ตําลึงจากเสด็จในกรม ถาแพกไ็ ด 5 ตําลึง
ถึงแมวานายกิมหงวนตัวเล็กและบอบบางกวานายลอมก็รสู กึ วาวองไวปราดเปรียวดี คนบาๆ บอๆ
ไมเต็มเต็งอยางนีแ้ หละมักจะสูต าย แตอยาลืมนะ นายลอมเคยชกคนตายมา 15 คนแลว
ชกกับใครคูต อ สูต ายทุกที ถูกเตะมามแตกกระเพาะแตกหรือลูกระเดือกแตก บางทีกถ็ กู ตอย
กรามหรือขาตะไกรแหลก"
อาเสี่ยเกิดอารมณยัวะขึ้นมาก็โพลงขึ้น
"แตนายลอมก็เปนมนุษยเดินดินเชนเดียวกับผมนีค่ รับ"
"ใช พูดอยางนี้สมกับเปนนักสู ฉันกลุม ใจมาตัง้ แตเชาแลวทีไ่ มมใี ครขอชกกับนายลอม
ถานายลอมไมไดคูชกเสด็จในกรมก็คงจะกริ้วฉันแน ๆ เปนอันวานายลอมไดคชู กแลว
กิมหงวนนักมวยฝมอื ดีแปดริว้ "
"ครับ บานผมอยูใ กล ๆ กับสะพานขามแมนํ้าบางปะกง"
เจาคุณภักดี ฯ ทําหนาฉงน
"สะพานขามแมนํ้า...."
"เอย - สะพานขามคลองทาไขใกลแมนํ้าครับไมใชสะพานขามแมนํ้า เพราะสมัยนี้ยังสราง
สะพานขามแมนํ้าไมไดเหมือนอยางสะพานพระพุทธยอดฟา สะพานกรุงเทพฯ หรือสะพาน
กรุงธน"
เจาคุณภักดี ฯ หันมาทางเจาคุณปจจนึก ฯ
"หลานชายของแกพูดเละเทะฟงไมรูเรื่อง แกเปนลุงหรือเปนอานายกิมหงวนละ"
"เปนอาครับ"

"ดีแลว เตรียมตัวใหหลานชายของแกไดแลวมีเวลาอีกเพียงชัว่ โมงเดียวเทานัน้ มวยคูแ รก
จะขึ้นชกบายสี่โมงตรง โดยไมตอ งใหคนดูโหรอ งเตือนกรรมการวาถึงเวลาแลว ฉันจะใหกรรมการ
พาไปที่หองพักนักมวยฝายนํ้าเงิน ทีน่ น่ั จะมีเจาหนาทีอ่ าํ นวยความสะดวกทุกอยาง แตหามไมให
นักมวย หรือพี่เลี้ยงออกไปจากบริเวณรัว้ กัน้ นีอ้ ยางเด็ดขาดเพือ่ ปองกันไมใหนกั มวยหลบหนีหรือ
ติดตอกับพวกนักพนันลมมวย นายกิมหงวนเปนฝายนํา้ เงิน"
"ครับผม" เจาคุณปจจนึก ฯ พูดยิม้ ๆ "ทานเปนใครครับขอประทานโทษ"
"ฉันเปนประธานกรรมการงานสงกรานตทุงพระเมรุ และเปนนายสนามมวยชัว่ คราวนี้
ฉันคือพระยาภักดีภูวนารถ ปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทย"
"ขอบคุณครับ อา-ผมมีเด็ก ๆ ลูกหลานมาดวยอีกสีห่ า คนรออยูข า งนอกครับ"
"งั้นเรอะ ไปรับเขามาซีจะไดดมู วยเห็นถนัด ๆ ไมตอ งเบียดเสียดกับคนดู ฉันยินดีท่ี
บอกใหรูดวยวาหากนายกิมหงวนปราชัยนายลอม ลูกหลานของแกทีม่ าดวยหรือประชาชน
คนใดจะขอขึน้ ชกกับนายลอมอีกก็ยงั ได เสด็จในกรมรับสัง่ มาวา ทานจะประทานเงินรางวัล
ใหแกผูท่ีข้ึนชกกับนายลอมทุกรายไป ใครชนะได 10 ตําลึงถาแพกไ็ ด 5 ตําลึง แตฉนั แนใจวา
คงไมมีใครกลาขึ้นชกกับนายลอมหรอกเพราะ เขาเปนนักมวยชือ่ ดังมาก แมแตครูมวยในบางกอก
ก็ยอมรับนับถือวานายลอมเปนนักมวยทีม่ ชี น้ั เชิงดี มีลาํ หักลําโคน" พูดจบทาเจาคุณก็หนั มาทาง
กรรมการคนหนึ่ง "ทานขุนชวยพานายกิมหงวนกับพรรคพวกไปทีห่ อ งพักนักมวยฝายนํา้ เงิน
หนอยซี บอกพลตระเวณและเจาหนาที่สนามมวยดวยวา อยายอมใหนกั มวยทัง้ สองฝาย
พบปะกันเปนอันขาดเพราะอาจจะทําใหการชกมีการสมยอมลมมวยกัน และฝายใดฝายหนึง่
อาจจะถูกกระทําดวยเวทยมนตรคาถาทางไสยศาสตรอนั เปนเหตุใหพา ยแพยบั เยิน"
สุภาพบุรุษวัยกลางคนทีน่ ง่ั รวมโตะ กับเจาคุณนายสนามไดลกุ ขึน้ จากเกาอี้
พาคณะพรรคสี่สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ ออกไปจากกระโจมหลังนัน้ และหลังจากนั้นสักครู
ลูกชายของสี่สหายกับเจาแหวก็ถกู พลตระเวนคนหนึง่ ไปตามตัวเขามาในเขตของกรรมการ
และนักมวยคือดานตะวันตกของเวทีมวยกลางแจงนัน่ เอง
ในที่สุด อาเสี่ยกิมหงวนของเราก็อยูในสภาพของนักมวยที่จะขึ้นชก เสี่ยหงวนสวมกางเกง
ขาสั้น สีนํ้าเงินแถบขาวซึ่งบังเอิญเลือกไดพอเหมาะพอเจาะจากกางเกงหลายตัว ทีท่ างสนาม
นํามาใหนักมวยฝายนํา้ เงินเลือก แขนซายของอาเสีย่ ผูกผาประเจียดและพระเครือ่ งรางหลายองค
มือทั้งสองขางพันดายดิบชุบกาวดวยวิธพี นั นิว้ มือทัง้ สีน่ ว้ิ ตัง้ แตนว้ิ ชีน้ ว้ิ นางนิว้ กลางและนิว้ กอย
แลวพันรอบฝามือลงไปจนถึงขอศอกและตํา่ กวาขอศอกเพียงเล็กนอย เมือ่ กาวถูกลมแหงผาก
ดายดิบ ที่พันมือ ก็แข็งเปก เหมือน พอกดวยปูนซีเมนต
เสี่ยหงวนของเราคึกคักเขมแข็งตลอดเวลา ทําใหนักมวยฝายนํ้าเงินพลอยมีขวัญและ
กําลังใจดีไปดวย

ในราว 15.30 น. ประชาชนก็เฮโลมาจากโรงมหรสพตาง ๆ หอมลอมเวทีมวยทุกดาน
เวนแตดานใตซง่ึ เปนพลับพลาทีป่ ระทับของเสด็จในกรม และพวกขุนนางผูใหญทั้งฝายทหาร
และพลเรือน เสด็จในกรมเสด็จมาถึงพลับพลาที่ประทับกอนเวลาแขงขันเพียงเล็กนอย
และเนื่องจากทางสนามไดปา วประกาศใหทราบวานายกิมหงวน นักมวยฝมือดีแหงจังหวัด
ฉะเชิงเทราจะขึน้ ชกกับนายลอม แขงเหล็ก นักมวยขึน้ คานแหงภาคอีสาน นักนิยมมวยจึง
เบียดเสียดเยียดยัดกันแนนไปหมด ใคร ๆ ก็อยากดูฝม ืออันยอดเยีย่ มของนายลอม และอยากจะ
เห็นฝไมลายมือของกิมหงวนดวย
เมื่อถึงเวลา 16.00 น. คือบาย 4 โมงเย็นมวยคูแ รกก็เริม่ ชกตามประกาศ กรรมการหามมวยเปนครูมวยมีชอ่ื คนหนึง่ รับราชการอยูใ นกระทรวงวัง กรรมการรักษาเวลาและตีกลอง
เริ่มยกหมดยกเปนนายทหารมหาดเล็กรักษาพระองคในวัยหนุม ไมมีแพทยประจําสนาม
และไมมีกรรมการใหคะแนน มวยจะชกกัน 5 ยก ถาน็อคเอาทกนั ไมไดกเ็ สนอกันไป อยางไรก็ตาม
มีกติกาและการนับ 10 เหมือนการแขงขันมวยในปจจุบนั นี้
ทามกลางเสียงปชวา กลองแขกและฉิ่ง มวยคูแ รกคือนายชมบานอู บางรักฝายแดง
และนายแกวแหงนนทบุรไี ดชกกันอยางจืดชืดคือจดๆ จองๆ นานๆ จึงจะชกหรือเตะกันสักทีหนึ่ง
ยกแรกทําอะไรกันไมได แตพอขึน้ ยกสองฝายแดงก็ชกนํา้ เงินไดทหี นึง่ หูขวาขาดหลุดกระเด็น
นํ้าเงินแลเห็นใบหูของตนตกอยูบ นเวที ก็รองโอดโอยขอยอมแพ
อาจารยวงศกรรมการหามมวยขาราชการกรมภูษามาลาจึงตัดสินใหฝายแดงชนะ
คูท่ีสอง นายกรดแหงบางซือ่ ชกกับนายเขียว บานบางยีข่ นั ธนบุรี มวยคูน เ้ี ปนมวย
ขนาดเล็กและเปนเด็กหนุมทั้งคูจึงชกกันอยางถึงพริกถึงขิง แตเนือ่ งจากอาวุธประจําตัว
คือหมัดศอกเขาและเทามีนํ้าหนักเบาไปหนอย จึงไมสามารถจะควํ่าอีกฝายหนึ่งไดเมื่อชกกัน
ครบ 5 ยกก็เสมอกัน ไดรบั ประทานรางวัลจากเสด็จในกรมคนละ 2 ตําลึง ผาขาวมาคนละผืน
ตอนนี้ผูคนแนนขนัดลนหลามไปหมด พวกนักพนันตอรองกันอยางสนุกสนาน เสียงเอะอะ
เฮฮาดังอยูตลอดเวลา ทหารและพลตระเวนทําหนาทีก่ นั คนอยางเหน็ดเหนือ่ ยเพราะคนดูลว งลํา้
เขามาในเขตเชือกกัน้ หนาพลับพลาทีป่ ระทับ
กรรมการคนหนึง่ ไดขน้ึ ไปบนเวทีและประกาศใหทราบทางโทรโขงไดยนิ กันทัว่ สนาม
"มวยวันสงกรานตคูท่ีสามทีจ่ ะขึน้ ชกกันตอไปนีเ้ ปนการตอสูแ บบมวยไทยปนมวยจีน
นักมวยทั้งฝายแดงและฝายนํา้ เงินจะชกกันดวยมือเปลาโดยไมไดคาดเชือกพันมือ ฝายนํ้าเงิน
คือนายตงหนํ่าชาวไหหลํา"
พวกจีนไหหลําตางตบมือโหรอง เชียรนายตงหนํา่ พอสงบเงียบเสียงกรรมการก็ประกาศ
ตอไป
"ฝายแดงคือนายกกเทาชาวแตจว๋ิ นักมวยทั้งสองกําลังเดินมาขึ้นเวทีแลว"

เสียงประทัดหลายตับดังขึน้ ทันที แลวก็มเี สียงลอโกดงั ลัน่ พวกจีนแตจว๋ิ ตางตะโกนเชียร
นายกก เทานักมวยจีนรางใหญพอ ๆ กับนายตงหนํา่ ทั้งสองตางขึ้นมาบนเวทีแลว
การตอสูของนักมวยจีนคูน ส้ี นุกสนานมากเพราะตางฝายตางตอสูก นั ดวยมวยจีนปน
มวยไทย มีการเลียะกันชกกันและตีศอกขึน้ เขาชกและเตะกันอุตลุด การตอสูผ า นพนไปไมถงึ ยก
นักมวยไหหลําก็ถกู นักมวยแตจว๋ิ เลียะทองทะลุถงึ กับไสไหลทะลักออกมา ชาวจีนเตจว๋ิ ตางจุด
ประทัดตีฆองกลอง กระโดดโลดเตนดีอกดีใจ หลายคนขึน้ ไปรับตัวนายกกเทาลงมาจากเวที
และแบกขึ้นบาแสดงความยินดีในชัยชนะของเพือ่ นรวมชาติ สวนนายตงหนํ่าถูกใสเปลหามไป
หองพัก พอไปถึงหองพักเขาก็สน้ิ ใจตายตอหนาเสีย่ หงวน และนักมวยฝายนํา้ เงินอีกสองคน
ตลอดจนพวกพี่เลี้ยง
อาเสี่ยเสียขวัญแลว เขามองดูนายตงหนํา่ ดวยความสงสาร หมอหลวงคนหนึง่ ติดตามมา
เพื่อจะชวยเหลือแตก็ชวยอะไรไมได เพราะไสของนายตงหนํ่าไหลออกมาทั้งขด ศาสตราจารย
ดิเรกก็ไดแตยืนดูไมสามารถจะใหความชวยเหลือไดเพราะนายตงหนํา่ สิน้ ใจตายเสียแลว
เสียงกรรมการประกาศลั่น มวยคูส ดุ ทายหรือคูเ อกของรายการ คือนายลอม แขงเหล็ก กับ
นายกิมหงวน สิงหสาํ อางลูกแปดริว้ จะขึน้ ชกกัน ณ บัดนี้ แฟนมวยโหรองเซ็งแซ นิการกับเสีย่ ตี๋
ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง
"ไปขึ้นเวทีไดแลวโวยอายหงวน" นิกรกลาวกับนักมวยของเขา
อาเสี่ยพยายามปลอบใจตัวเองใหเขมแข็งและลุกขึ้นจากเตียงไมขนาดใหญกลาวถาม
ลูกชายของเขาเบา ๆ วา
"เตี่ยควรจะกาวเทาไหนออกกอนดีวะอายตี"๋
สมนึกอมยิม้
"อยาไปสนใจกับโชคลางเลยครับเตีย่ กาวเทาไหนก็โดนน็อคเหมือนกัน"
อาเสี่ยแยกเขี้ยว
"เสือกแชงเตีย่ เสียแลว"
"ไมไดแชงครับ ที่ผมวาโดนน็อคนะนายลอมไมใชเตี่ย โธ-ผมเปนลูกแชงพอมีอยาง
ที่ไหนกัน ไปเถอะครับ"
เสี่ยหงวนถอนหายใจหนัก ๆ แลวกันมามองดูเจาคุณปจจนึก ฯ
"ใหพรผมหนอยซีครับ"
"ขอใหแกชนะคูต อ สูอ ยางงายดาย"
พลพูดเสริมขึ้น
"พวกเราจะไปยืนเกาะเวที ดูแกชก และเอาใจชวยแก"
พนัสวา "อากิมหงวนของผมตองชนะอยางเด็ดขาด"

ศาสตราจารยดํารงพูดเสริมขึ้น
"ไมตองรีรอนะครับลุง พอเริ่มชกก็เอาเลย อยางนอยก็จะทําใหนายลอมเสียขวัญ"
เจาแหวกลาวขึน้ บาง
"รับประทานระวังถูกเตะตัดบานพับนะครับ อาเสีย่ คอยยกเขารับไวใหดี ใหมนั เตะกลอน
หรือสายยูอยาใหถกู บานพับได ถาเขาคลุกระวังศอกไวบา งและพยายามอยูว งใน รับประทาน
อยาวาผมสอนเลยครับ หลักของมวยไทยรับประทานหางตัวเตะ ใกลเขามาชก ชิดตัวกระแทกดวย
ศอกแลวโนมคอตีเขา"
เสี่ยหงวนพยักหนารับทราบแลวกลาวกับ นายพลดิเรก
"แกยังไมไดใหพรกันเลย"
"ออไร แกตองชนะแหงๆ นายลอม แขงเหล็กถูกน็อคแน วันนีเ้ ปนวันชัยชนะของฝายนํา้ เงิน
โวย"
อาเสี่ยกลืนนํ้าลายเอื๊อก
"วันชัยชนะกะผีอะไรละ แพกราวรูดทุกคู"
เสียงหัวเราะดังขึน้ อยางครืน้ เครง นิกรเดินเขามายกมงคลขึน้ สวมศีรษะเสีย่ หงวน
แลวเขากับสมนึกก็พาอาเสีย่ ออกไปจากหองพักของนักมวยฝายนํา้ เงิน พวกนักทัศนาจร
ติดตามไปดวย
เมื่ออาเสี่ยปรากฏตัวขึ้นแฟนมวยไมกี่คนก็ตบมือใหเขาเสียงเปาะแปะ ตรงกันขามกับ
นายลอมนักมวยฝายแดงซึง่ นัง่ อยูบ นเวทีทางมุมแดง ผูค นนับหมืน่ ตางโหรอ งเกรียวกราว
ตอนที่เขาขึ้นมาปรากฏตัวบนเวทีเมื่อ 2 นาทีทผ่ี า นมานี้
เสี่ยหงวนกาวขึ้นไปทางมุมนํ้าเงินพรอมดวยพี่เลี้ยงทั้งสอง พอลอดเชือกเขามาแลเห็น
คูตอสูเจาของรางอันสูงใหญผูมีนามวาลอม แขงเหล็ก หรือนามเดิมวาลี แตเสด็จในกรมทรง
เปลี่ยนชื่อเขาใหมวาลอม อาเสีย่ ก็ทาํ หนาเหยเกหันมามองดูนกิ ร
"เฮย นั่นมันหมีควายในบอเขาดินนีห่ วา นีน่ ะ เรอะลอม แขงเหล็ก"
นิกร ยิ้มให
" เออ "
" วา - กันมีหวังโดนกระทืบตายคาเวทีแน มันสูงเทากันก็จริง แตตวั มันใหญกวากันมาก
หนาตามูฮ เู หมือนกับหมาบุลดอก"
สมนึกวา "ใจเย็นครับเตีย่ มันโตกวาเตีย่ ซีครับดี เตี่ยจะไดชกมันไมผิด รีบน็อคเร็ว ๆ
นะครับ เราจะไดไปเทีย่ วโรงบอนกัน"
กิมหงวนยืนเซอจนกระทัง่ อาจารยวงศครูมวย ผูมีชื่อเสียงขาราชการกรมภูษามาลา
ซึ่งเปนกรรมการหามมวยพาตัวเดินเขามาหาและกระซิบกระซาบบอก

"นั่งลงกราบเสด็จในกรมเสียซี แลวก็ไหว คนดูดว ย"
เสี่ยหงวนมองไปทางพลับพลาที่ประทับ แลวทรุดตัวลงนัง่ กราบเสด็จในกรมซึง่ ประทับ
อยูบนพลับพลา พระองคทรงแยมพระสรวลเล็กนอย อาเสีย่ ลุกขึน้ ยืนประนมมือไหวคนดูทง้ั สีท่ ศิ
นิกรพานักมวยของเขาไปทางมุมนํ้าเงิน พวกนักพนันเริม่ ตอรองกันแลวเสียงตะโกนโหวก ๆ
"ตอแดงหาเอาหนึง่ เอา....เอาไมตลอดสองยกโวย"
เจาแหวบุกเขาไปในกลุม นักพนันทางทิศใตของเวทีและเลนรองอาเสีย่ ไว จับมือกับ
ใครตอใครวุนไปหมด เจาแหวมีเงินติดตัวอยู 100 บาท ซึ่งพลแบงใหที่บานขุนสุวรรณการ ฯ
หลังจากเจาคุณปจจนึก ฯ ไดชยั ชนะในการกระทํายุทธหัตถีกบั ทานขุนชางทองหลวง
กรรมการหามมวยไมไดเรียกนักมวยมาพบกันกลางเวทีเพื่อใหสัมผัสมือกันกอนชก
อาจารยวงศเดินเขามาหาเสี่ยหงวนทางมุมนํ้าเงินและยิ้มใหเขา
"เธอจะตองตอสูใหเต็มฝมือ อยาลืมวาเสด็จในกรมทรงประทานพระเกียรติเสด็จมาชม
การแขงขันมวยนัดนี้ ถาเธอชนะเธอจะไดรับประทานรางวัลถึง 10 ตําลึง รูก ติกาดีแลวไมใชหรือ"
"กติกาวายังไงครับ"
"อาว หามเอานิ้วควักหรือทิม่ นัยนตาคูต อ สู หามกอดปลํา้ และกัดหูตอ สู แลวก็เมื่อ
กรรมการบอกใหแยกตองแยกออกจากกันทันที เมื่อฝายหนึ่งลมลงไปมือถึงพื้นหามชกหรือ
เตะตอยซํา้ "
"ครับ ขอบคุณครับ อา - ผมเรียนถามหนอยนะครับ"
"วายังไง"
"ติ๋งตางวาผมเตะนายลอมคอขาดกระเด็นหรือผมถีบทองเขาทะลุเปนรูโหว ไสพุงทะลัก
ออกมาเรีย่ ราดผมจะมีความผิดไหมครับ"
อาจารยวงศหัวเราะหึ ๆ
"ฉันสังสัยวาเธอนัน่ แหละจะถูกเตะคอขาด"
"นัน่ นะซีครับผมก็วา อยางนัน้ "
เสียงกลองดังขึ้นหนึ่งครั้ง เปนสัญญาณใหนักมวยทั้งสองฝายไหวครูปชวาและกลองแขก
เริ่มบรรเลงแลวดังเจื้อยแจวในทํานองเพลงไหวครู กิมหงวนกับลอมตางนั่งพับเพียบประนมมือไหว
ระหวางอกระลึกถึงคุณครูบาอาจารยของตน และแลวทั้งสองก็ลุกขึ้นรายรํา นายลอมรํามวยแบบ
พรหมสี่หนาสวยงามมาก อาเสีย่ ของเรารําสงเดชคนดูทอ่ี ยูใ กลเวทีตา งรองตะโกนโหวก ๆ
"นํ้าเงินโวย ลําบากนักก็อยารําเลย"
เสี่ยหงวนหยุดรําแลวรองตอบ
"ไมรําก็ไมใชมวยไทยซีโวย"
นิกรเดินเขามาถอดมงคลออกจากศีรษะกิมหงวน

"นึกถึงพอแกวแมแกวไวบางนะเพื่อน เรือ่ งความตายนะไมมใี ครหนีพน หรอก มีอะไรที่จะ
สั่งกันใหไปบอกคุณนวลบางไหมละ แลวก็ศพของแกจะใหเผาทีน่ ห่ี รือใหเรานํากลับไปบาน"
เสี่ยหงวนเอ็ดตะโรลัน่
"โธโวย พี่เลี้ยงตวักตะบวยอะไรกันวะพูดทําลายขวัญนักมวยของตัวอยางนี"้
นิกรไมพดู อะไรอีกไดแตหัวเราะแลวพาเสีย่ ตีล๋ งไปจากเวที นายลอมรายรําอยูน าน
จึงหยุดรํา
นักมวยทั้งสองตางยืนอยูท ม่ี มุ ของตนและจองมองดูหนากัน ใบหนาของลอมคอนขาง
เหี้ยม เขาตัดผมสั้นเกรียน นัยนตาโปนถลน คอและศีรษะใหญเกือบเทากัน กลามเนือ้ ทีแ่ ขนเปน
มัด ๆ หนาอกเปนแผนนูนและกวาง หูทง้ั สองขางตีบลีบเหมือนหูหนูเพราะถูกหมัดมามากตอมาก
ริมฝปากแบะหนา หนาอกของลอมสักอักขระตาง ๆ เต็มไปหมด แขนทัง้ สองขางตอนบนสักมังกร
ไวขางละตัว
กรรมการรักษาเวลาคือนายทหารหนุม แหงกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว แลเห็นนักมวยทัง้ สองฝายพรอมทีจ่ ะตอสูเ ขาก็วาง
กะลาลงในถังนํ้าใบเล็ก ๆ และหยิบไมตกี ลองขึน้ ตีกลองทันที
อาเสี่ยรองตะโกนบอกคนดูเสียงลัน่
"ยกทีห่ นึง่ "
คนดูหัวเราะครืน ลอมกับเสีย่ หงวนตางปราดเขาหากันและจดหมวยอยางรัดกุม สวนสูง
ของนักมวยทั้งสองพอ ๆ กันแตลอ มใหญกวามาก นํา้ หนักตัวของลอมขนาดมวยรุน ไลท เฮฟวี่เวท
เมื่อกิมหงวนปราดเขาชกดวยสวิงขวา ลอมก็ยกเทาซายถีบหนาอกอาเสีย่ อยางจังทําให
อาเสี่ยเซแซด ๆ ออกมา เขาแยกเขี้ยวยิงฟน บุกเขาไปชกแดงอีก แตแลวก็ถกู แดงถีบกระเด็น
ออกไปอีก ลูกถีบของลอมวองไวมาก
อาเสี่ยพยายามเขาชกคูต อ สู แตเขาเขาไมถงึ ตัวถูกถีบกระเด็นออกมาทุกทีแฟนมวย
ทั้งสนามโหรอ งเชียรลอ ม ผูใหญยิ่งแหงภาคอีสานซึ่ง ขณะนี้เสด็จในกรมไดชุบเลี้ยงเขา
ไวในวังเพราะ โปรดปรานความเกงกลาสามารถของนายลีหรือนายลอม
กิมหงวนพยายามหาทางเขาใหถงึ ตัวลอมเพือ่ จะใชหมัดทัง้ สองควํา่ คูต อ สูแ ตลกู ถีบ
ของลอมดุเดือดมาก อาเสีย่ ถูกถีบหนาหงายลมลงกนจํา้ เบาทามกลางเสียงโหรอ ง ของแฟนมวย
ที่เอาใจชวยลอม แขงเหล็ก อาเสีย่ รีบลุกขึน้ กอนทีก่ รรมการจะเขามานับเขาแลวหันมารองตะโกน
ถามนิการซึง่ ยืนอยูใ นกลุม นักทัศนาจรขางเวที
"ชวยแกลกู ถีบใหหนอยซีโวยพีเ่ ลีย้ ง"
นิกรรองตะโกนบอกทันที
"เตะซีโวย เตะมันบาง"

อาเสี่ยเตนเทาลอยหนาเขาใสคูตอสู พอไดโอกาสเขาก็เตะดวยเทาขวาถูกบานพับขาซาย
ของลอมดังฉาดเสียงสนั่น นักมวยยักษลมลงกนกระแทกพื้นอยางจัง การเตะตัดบานพับแบบนี้
ลอมไมเคยพบเห็นมากอนเลยจึงไมมีทางแกไข ซึ่งวิธีปองกันนั้นไมยากอะไร เพียงแตยกเขาขึ้น
รับเทาเทานั้นเอง แฟนมวยทั้งสนามเงียบกริบ อาจารยวงศเริม่ นับ หนึง่ -สอง-สาม เรือ่ ยไป
คณะนักทัศนาจรตางแหกปากรองตะโกนเชียรอาเสีย่ ดวยความดีใจ ลอมมานะกัดฟนลุกขึน้ ยืน
เมื่อกรรมการนับถึง ๕ ขาซายของเขาขัดยอกไปหมดแลวคราวนีเ้ สีย่ หงวนของเราปรีเ่ ขาใส
และไมยอมปลอยใหนาทีทองผานพนไป
เขาแย็ปซายถูกหนาลอม จนผงะแลวตามดวยหมัดตรงขวาถูกคางลอมอยางแรง
นักมวยยักษของเสด็จในกรมเซไปปะทะเชือกทางมุมแดง แลวลมลงคุกเขายกมือเกาะเชือก
อยางมึนงง ลอมพึ่งรูจักหมัดแย็ปวันนี้ การออกหมัดอยางรวดเร็วแบบมวยสากล เขาก็ไมเคย
เผชิญมาแตกอน ๆ เนื่องจากมวยยุคนี้เปนมวยชั้นเชิงจด ๆ จอง ๆ คุมเชิงกันนานจึงจะชก
หรือเตะกันที หมัดทีใ่ ชกเ็ ปนหมัดเหวีย่ งแห หรือหมัดสวิงเปนสวนมาก กรรมการเขามานับลอมอีก
คนดูท้ังสนามตื่นเตนมหัศจรรยใจไปตามกันเทาทีอ่ าเสีย่ ของเรามีฝม อื ยอดเยีย่ มเชนนีเ้ พราะเขา
ชกมวยไทยปนมวยสากลนั่นเอง การเตนฟุตเวิค้ ของเขาจึงทําใหลอ มเผลอตัวถูกหมัดเด็ด
หลังจากถูกเตะตัดขาพับ อยางไรก็ตามลอม แขงเหล็กสามารถลุกขึน้ มาไดเมือ่ กรรมการนับได ๖
อาเสี่ยเตนเทาเขาไปหาอีก ลอมจดเทาขวาออกเนือ่ งจากเทาซายของเขาขัดยอกไปหมด
จนกระทั่งเดินกระเผลก เมือ่ กิมหงวนเขามาใกลกเ็ ตะดวยแขงขวาสลัดขึน้ ไปเต็มแรง แตอาเสีย่
ยกแขนขึ้นปดทันและแลวเขาก็เตะซํา้ ตัดใตขาพับขางขวาของลอมอีกทีหนึง่ ซึง่ รุนแรงมาก
รางอันสูงใหญของลอมลมลงกนกระแทกพืน้ อีก ลอมรวบรวมกําลังลุกขึน้ ยืนกอนที่
กรรมการจะนับ อาเสีย่ ปราดเขาเตะดวยเทาขวาอีกทีหนึง่ ถูกใบหนาซีกซายของลอมเต็มแรงเกิด
ลอม แขงเหล็กรวงผลอยลงไปกองอยูบนเวทีทามกลางความตกตะลึงพรึงเพริดของแฟนมวย
รวมหมืน่ คน
กรรมการนับหนึ่งสองสามเรื่อยไปจนถึง ๑๐ นักมวยฝายแดงยังคงนอนหงายเหยียดยาว
ไมไหวติง อาจารยวงศเดินเขามาจับมือขวาของเสี่ยหงวนชูขึ้น ทันใดนัน้ เองคนดูทง้ั สนามก็ตบมือ
โหรองใหเกียรตินกั มวยฝายนํา้ เงินคืออาเสีย่ กิมหงวนของเรา อาเสีย่ ประนมมือไหวคนดูรอบ ๆ
แลวทรุดนั่งกราบเสด็จในกรมซึง่ ประทับนิง่ เฉยอยูบ นพระเกาอีใ้ นพลับพลานัน้
เจาหนาที่ของสนามมวยคนหนึง่ ถือโทรโขงขึน้ มาบนเวทีแลวประกาศใหคนดูทราบ
"ทานทั้งหลาย บัดนีน้ ายกิมหงวนสิงหสาํ อางนักมวยฝมอื ดีแหงแปดริว้ ไดชยั ชนะ ลอม
แขงเหล็กไปแลว ทางสมาคมยังมีเวลาพอที่จะแขงขันมวยใหทานชมตอไป ฉะนัน้ หากทานผูใ ด
มีฝมือดี และคิดวาจะสูก บั นายกิมหงวนได ขอเชิญขึน้ มาปรากฎตัวบนเวทีเดีย๋ วนี้ กรรมการ

จะใหทานชกกับนายกิมหงวน ชิงรางวัล ๑๐ ตําลึง ถาทานเอาชนะนายกิมหงวนได แตถา ทานแพ
ทานจะไดรับประทานเงินรางวัลจากเสด็จในกรมเพียง ๕ ตําลึง
ไมปรากฏวามีใครหาญสูอ าเสีย่ ของเราแมแตคนเดียว นิกรวิง่ เหยาะ ๆ ขึน้ ไปบนเวทีอยาง
แคลวคลอง คนดูตบมือโหรอ งเกรียวกราว
"สูเขา พี่ชาย"
นิกรรองตะโกนตอบ
"เปลาโวยไมไดสู อัว๊ เปนพีเ่ ลีย้ งขึน้ มารับนักมวยลงจากเวทีโวย"
อาเสี่ยยืนเดนเปนสงาอยูบนเวทีจนกระทั่งเจาหนาที่นําเปลหามนายลอม แขงเหล็กลงไป
นายทหารคนหนึ่งมาทีเ่ วทีแลวบอกใหกรรมการหามมวยพาเสีย่ หงวนไปเฝาถวายตัวเสด็จในกรม
ตอนหัวคํ่าคืนวันเดียวกันนัน้ เอง คณะทัศนาจรไดมาปรากฎตัวขึน้ ทีถ่ นนเจริญกรุง
โดยเดินผานสวนเจาเชตุและพระราชอุทยานสราญรมยขามสะพานมอญเรื่อยมา ถนนเจริญกรุง
มีผูคนอุนหนาฝาคั่งสองฟากฝงถนนเปนตึกแถวและหองแถวสองชั้นนับตั้งแตสี่กั๊กพระยาศรี
ชาวเมืองใชตะเกียงนํ้ามันกาดเชนตะเกียงหลอดหรือตะเกียงลานตะเกียงรั้ว ทีม่ ฐี านะดีหนอย
ใชตะเกียงเจาพายุ ทีเ่ รียกกันวาตะเกียงวอชิงตัน
หมูบานในซอยหลังตึกแถวหองแถวมีงานรืน่ เริงกันอยางสนุกสนาน เมือ่ ใกลโรงหวย
ทางประตูสามยอดผูค นก็ยง่ิ หนาแนนขึน้ ตามถนนมีรถลาก รถมา และจักรยานสองลอวิง่ ขวักไขว
นาน ๆ ก็แลเห็นรถรางเทียมมาคูแ ลนไปตามรางของมันเปนรถสองคันพวง คันหนึง่ ยาว ๓ เมตร
และกวางประมาณเมตรเศษ รูปรางสูงโยงไมเอาไหน สารถีหรือคนขับนัง่ อยูน อกรถ มีระฆังเล็ก ๆ
ใชเชือกกระตุกเปนสัญญาณใหผูคนหลบหลีก
บริเวณโรงหวยของยีก่ อฮงสนุกสนานมาก มีงิ้วหนึ่งโรงและมีบอนการพนันประเภทหนึ่ง
เลนกันโดยเสรีไมตอ งเหลียวหนาเหลียวหลังกลัวตํารวจจะบุกเขามาจับ สถานทีอ่ อกหวยยกพืน้
ขึ้นสูงคลายกับโรงงิ้ว หวยคํา่ จะออกในเวลา ๒๒.๐๐ น. ขณะนี้ประชาชนทั่วทุกมุมเมืองยังมี
เวลาพอจะซื้อหวยไดซง่ึ ขุนบาลไดสง คนของเขาไปทัว่ บางกอกและจังหวัดใกลเคียงเชนนนทบุรี
และธนบุรีแตเอเยนตเหลานัน้ จะตองรีบนําเงินมาสงทีโ่ รงหวยกอน ๒๒.๐๐ น.
คนบางกอกคลั่งหวยยิ่งกวากินรวบเพราะการเลนหวยตองใชสมองตีใบสนุกสนานมาก
ใครโชคดีก็ไดเงินใช เฟอ งเดียวหรือ ๑๒ อัฐก็แทงหวยได ถาถูกก็ไดเงินถึง ๓๐ ตอ
ที่หนาโรงหวยมีแผนกระดานทีข่ นุ บาลเขียนใบบอกไวตามระเบียบ คณะนักทัศนาจร
บุกเขามาอานขอความจากแผนปายนัน้ ดวยความสนใจ สมนึกอานเสียงแจว
"จริงก็จับ ไมจริงก็จับ"
นิกรกลาวถามลูกชายของเขาทันที

"เขาใบอยางนีห้ มายความวากระไรวะ พอจะลองเลนสัก ๑๐ บาท"
เจาแหวพูดเสริมขึ้น
"รับประทานผมก็จะเลนเหมือนกันครับ ผมไดมวยมาเกือบสามชั่งสบายแฮไปเลย
อาเสี่ยของผมแนจริง ๆ จดมวยเหมือนตัก๊ แตนตําขาวไมนา ชนะ"
นพมองดูกระดานดําแผนนัน้ พลางผิวปากเบา ๆ
"จริงก็จับ ไมจริงก็จับ คงจะหมายถึงตํารวจกระมังครับพอ ตํารวจนะเอะอะก็บอกวา
ไปโรงพักจนติดนิสยั ผมคิดวาออก ต.เตา หรือ ต.ตํารวจแน ๆ"
เจาคุณปจจนึก ฯ อดหัวเราะไมได
"สมัยนี้ยังไมมีใครรูจักคําวาตํารวจโวย เขาเรียกวาพลตระเวน ออ-แตวา ตํารวจวังมีแน"
ลูกชายของนิกรยิ้มใหเจาคุณปจจนึก ฯ
"ถาเชนนั้นก็แทง พ.พาน ซิครับ ซึ่งหมายถึงพลตระเวนหงอนแดงแขงดําที่เราเห็นเดิน
เกลื่อนกลาดไปทั่ว โนน-เดินมานัน่ ก็คนหนึง่ ทาทางทะลุม ๆ ยังไงชอบกล ไมนาเกรงขามเหมือน
ตํารวจสมัยนีเ้ ลย"
พลกลาวกับนายพลดิเรกอยางเปนงานเปนการ
"จริงก็จับไมจริงก็จับนาจะหมายถึงสิ่งที่รวมวงมะโหรีปพาทยมากกวา เสียงของมัน
ดังฉิ่งฉับ ๆ หรือฟงอีกทีกค็ ลายกับวา จริงก็จับ ไมจริงก็จับ"
นิกรลืมตาโพลง
"เออ- ใชโวยอายพล คงออก ฉ.ฉิ่งแน ๆ แกนีห่ วั แหลมนีห่ วา ฉิง่ มันดังอยางทีแ่ กวาถูกแลว
เขากับเสียงกลองแขกของวงปพ าทยฟง อรอยดีเหมือนกัน" แลวนิกรก็รอ งดัง ๆ "เปะปะ ๆ
ติงทั่งติงทัง่ เปะปะๆ เชิดหนัง เชิดหนัง ขนุนหนอนเจาะ เชิดหนัง ขนุนหนอนเจาะ ขนุนหนอนเจาะ
ควํ่ากินหงายกิน เชิญมากินซีจะๆ จริงก็จับ ไมจริงก็จับ ขนุนหนอนเจาะควํา่ กินหงายกิน"
"เฮย" เจาคุณปจจนึก ฯ ตวาด "หนาดานจริงเชียวอายนี่ "นีม่ นั หนาโรงหวยนะโวย"
"ก็เปนไรไปละครับ วันนีว้ นั สงกรานตใคร ๆ เขาสนุกสนานกันทัง้ นัน้ เดินรองรําทําเพลง
กันเปนหมู ๆ"
พนัสกลาวกับบิดาของเขา
"เราไปเที่ยวบอนสะพานเหล็กกันดีกวาครับ ไดยนิ เขาพูดกันวาบอนสะพานเหล็ก
คืนนี้มีงานสงกรานตโตรงุ มีมหรสพหลายอยาง เราไปรับประทานอาหารคํา่ กันทีน่ น่ั แลวก็นง่ั
รถเจกเที่ยวกันดูสภาพของถนนเจริญกรุงในอดีต คือขณะนี"้
"ดีเหมือนกันลูก เรื่องหวยพวกเราไมนาจะสนใจ ถาจะเสีย่ งโชคแลวเชนถัว่ หรือจับ้ ยีก่ ี
กันดีกวา"
ดํารงกลาวขึน้ อยางรูเ ทาไมถงึ การ

"ลองไปเทีย่ วหยําฉากันบางดีไหมครับลุง"
พลทําคอยนแลวหัวเราะ
"หยําฉาเปนยังไงแกรูจักหรือ"
ศาสตราจารยดํารงยิ้มแหง ๆ
"ก็ไนทค ลับไมใชหรือครับ"
"ใครบอกแกละ หยําฉาหมายถึงสถานโสเภณีของผูห ญิงจีนทีต่ รอกเตา ตรอกถัว่ งอก
หรือตอนมุมถนนพลับพลาไชย ทีต่ รอกโพก็ม"ี
"แลวโสเภณีไทยเราละครับ"
"ถามคุณตาแกดูซ"ี
เจาคุณปจจนึก ฯ อธิบายใหหลานตาของทานฟง
"มีถมเถไป ยี่สุนเหลืองในซอยขางวัดเลงเนยยี่ แลวก็ตรอกเตา ตรอกโพ ขามสะพานเหล็ก
ที่ประตูสามยอดเลยไปหนอยเดียวพวกกะหรีไ่ ทยเกลือ่ นกลาดไปหมด และทางสําเพ็งก็มีมากทั้ง
คนไทยและคนจีน"
ศาสตรจารยดเิ รกกลาวถามขึน้ บาง
"กะหรี่แขกมีไหมครับ"
ทานเจาคุณทําหนาชอบกล
"เห็นจะไมมหี รอกนอกนอกจากแกงกะหรีแ่ ขก"
เสี่ยตี๋กลาวกับเพือ่ นเกลอทัง้ สามดวยเสียงอันดัง
"ลองเที่ยวหยําฉากันดูหนอยหรือเรา เพือ่ เปนความรูป ระดับตัว"
"เฮย" อาเสี่ยตวาด "อยากกินยาตมเปนปป ๆ ยังงัน้ เรอะ ทําไมไมดเู ตีย่ เปนตัวอยาง
ตั้งแตหนุมจนปานนี้ยังไมหายขาด กินยาก็แลวฉีดยาก็แลว พอหนาหนาวก็ปวดกระดูกกระเดีย้ ว
ไปหมด อยาเชียวนะโวย"
คณะนักทัศนาจรปรึกษาหารือกันสักครูก เ็ ดินเทีย่ วชมบริเวณโรงหวยจนทัว่ แลวก็ออกไป
นอกถนนเจริญกรุงผานประตูสามยอดคือประตูเมืองอันกวางใหญ ไปทางสะพานเหล็กคือสะพาน
ดํารงสถิต
ตลอดคืนวันนั้น นักทัศนาจรอดีตไดใชเวลาใหหมดไปในบอนการพนัน ตางเลนถัว่ โป
จั๊บยี่กี และนํ้าเตาปูปลากันอยางสนุกสนาน รอบโรงบอนสะพานเหล็กมีงว้ิ ยีเ่ กและลําตัด
แตไมมีโรงทาน มีหาบเรแผงลอยขายอาหารคาวหวานเกลือ่ นกลาดไปทัว่ เจาของบอนสราง
เรือนโรงขนาดใหญไวเปนที่พักแรมแกประชาชนทั่วไป นอกจากนีย้ งั มีโรงยาฝน ไวบริการประชาชน
ถึง ๒ โรง
สงกรานตสน้ิ สุดลงตอนรุง สวางของวันนัน้

คณะนักทัศนาจรอยูโ ตรงุ ตลอดคืนก็รสู กึ ออนเพลียงวงเหงาหาวนอนไปตามกัน ในที่สุด
ก็พากันนอนพักผอนอยูท เ่ี รือนโรงพักแรมหลังนัน้ และมอยหลับไปเมือ่ รับประทานอาหารเชากัน
เรียบรอยแลว
จนกระทั่ง ๙.๐๐ น.
ขี้ยา ๒ คนนั่งซุบซิบกันอยูบ นยกพืน้ ทีส่ รางไวยาวเหยียดมีผคู นหญิงชายนอนพักผอนหรือ
นั่งสนทนากันเปนแถว
"กลุมนั้นมันกําลังนอนหลับสนิทเปนตาย คงจะเทีย่ วสงกรานตหรือเลนโปจนสวาง โอกาส
ของเราแลวโวยอายวิง ในยามของมันอาจจะมีขาวของเงินทองไมนอย แลวก็สรอยคอทีค่ อของมัน
ดวย"
"แตคนมันพลุกพลานนี่หวา พลตระเวนเขาก็เดินตรวจอยูต ลอดเวลา"
"เถอะนา เราทํางานใหรวดเร็วทีส่ ดุ ถาโชคชวยเราก็คงสบายไปนาน"
ทันใดนั้นเอง รางของนักทัศนาจรก็คอ ย ๆ เลือนหายไปทีละนอย สิงหอมควันทีช่ อ่ื วิงตกใจ
ลืมตาโพลงรองขึ้นเสียงลั่น
"เฮย อายพวกนัน้ มันเปนผีหายตัวไดโวย"
สองขี้ยาพรวดพราดลุกขึน้ แลววิง่ หนีออกไปจากเรือนโรงหลังนัน้ และรองเอะอะเอ็ดตะโร
สี่สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ สลายตัวเปนปรมาณูทโ่ี รงแรมของบอนสะพานเหล็ก
และมารวมตัวกันทีห่ อ งสลายตัวภายในหองทดลองของศาสตราจารยดาํ รงทีต่ กึ เล็กของบาน
"พัชราภรณ" ตามกําหนดเวลาทีต่ ง้ั ไวโดยเครือ่ งอัตโนมัติ
เมื่อสวนตาง ๆ ของรางกายรวมตัวกันเหมือนเดิม สีส่ หายกับทานเจาคุณก็พบตัวเอง
อยูในหองสลายตัวในเวลา ๙.๐๐ น. ตรงตามเวลาของนาฬิกา "ไสโต" เจาแหงเวลา
คณะพรรคสี่สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ แลเห็นสีน่ างกับคุณหญิงวาดนัง่ อยูบ นมายาวในหองนัน้
พล นิกร กิมหงวน ศาสตราจารยดเิ รกและทานเจาคุณเต็มไปดวยความตืน่ เตนมหัศจรรยใจ
เหลือที่จะกลาว นายพลดิเรกเปดประตูหอ งสลายตัวออกดวยระบบกลไฟฟาแลวเขาก็กลาวกับ
ทุกๆ คน
"ออกไปขางนอกเถอะพวกเรา ลูก ๆ ของเราและอายแหวจะมารวมตัวในหองสลายตัว
ในนาทีน้"ี
ไมมีใครพูดอะไรนอกจากเดินตามกันออกจากหองแกวซึง่ เปนประดิษฐกรรมอันวิเศษสุด
นายพลดิเรกปดประตูไวตามเดิม คุณหญิงวาดกับสีน่ างสงเสียงจอกแจกจอแจลุกขึน้ เดินเขามาหา
สี่สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ ดวยความตืน่ เตนดีใจ
"เปนยังไงบางคะเจาคุณ" คุณหญิงวาดถาม "ไปถึงอดีตสมัยพระพุทธเจาหลวงหรือเปลา"

ทานเจาคุณทําหนาตาย
"อยาพึ่งถามผมเลยครับ ผมกําลังมีความรูส กึ เหมือนกับวาผมเปนโรคประสาทหรือปวย
เปนโรคจิต ผมกับเด็ก ๆ ไดไปพบเห็นอดีตทีผ่ า นมาแลวจริง ๆ"
นันทากลาวถามพลทันที
"ตื่นเตนหรือคะพล"
พลไมตอบ สี่สหายนิ่งเฉยจองมองไปยังหองสลายตัวจนกระทั่งเจาหนุมรูปหลอทั้งสี่คน
และเจาแหวปรากฎตัวขึน้ เลือนลางและคอย ๆ ชัดเจนแจมใสขึน้ ตามลําดับดวยการรวมตัวเอง
"โฮ- เรากลับมาไดแลวโวย" นพรองเอะอะเอ็ดตะโร
ร.อ.ดํารงเปดประตูหอ งสลายตัวออก สีส่ หายหนุม พากันเดินออกมาจากหองอยางรอนรน
นันทา นวลลออ ประภา ประไพ ตางวิง่ เขามากอดลูกชายของหลอน ทามกลางเสียงจอกแจก
จอแจของใครตอใครจนฟงไมไดศพั ท
ศาสตราจารยดิเรก กลาวกับคณะพรรคของเขาดวยความดีใจ
"ในที่สุดพวกเราก็ไดไปพบเห็นอดีตทีผ่ า นมาแลวเกือบรอยป และนีค่ อื ความสําเร็จผล
อันใหญย่ิงทางวิทยาศาสตร เชือ่ หรือยังละวานักวิทยาศาสตรสามารถทําใหสง่ิ ทีเ่ ปนไปไมได
เปนไปไดเสมอ"
พลพยักหนาและยิ้มให
"กันตื่นเตนจนบอกไมถูก แตเราไปมาจริง ๆ ไมใชความฝน กันไดพบเห็นอดีตทีจ่ ะติดตา
เตือนใจกันไปอีกนาน"
"ออไร" แลวเขาก็หนั มาทางสีน่ าง "สนุกมากครับสงกรานตสมัยกอน ผูค นเขาทําบุญ
ใหทานกันอยางแข็งแรง บานเมืองของเราถึงไมสวยงามเหมือนปจจุบันนี้ แตกร็ ม เย็นเปนสุขมาก"
สี่นางและคุณหญิงวาด ตางผลัดกันซักถามรายละเอียด แลวคุณหญิงวาดก็กลาวกับ
ร.อ.พนัสหลานชายของทาน
"ซื้อหมากดิบมาฝากยาหรือเปลาพอนัส"
"ซื้อครับ" แลวเขาก็หันมาทางเจาแหว "ไหนละหมากของคุณยา"
เจาแหวยิม้ แหง ๆ
"รับประทานไมไดเอามาครับ ผมนอนหลับอยางสบายรูส กึ ตัวตืน่ ก็มาอยูใ นหองสลายตัว
นี้แลว"
พนัสขมวดคิว้ ยน
"นั่นนะซี เราซือ้ ขาวของไวหลายอยาง ผามวง ผาไหมและของใชเล็ก ๆ นอย ๆ ตามราน
แผงลอยหนาโรงบอนแตไมมีใครเอามา"
ศาสตราจารยดํารงพูดเสริมขึ้น

"เราไมมีทางที่จะเอามาไดหรอกครับ เพราะขาวของในอดีตหรือผูค นทีเ่ ราไปพบเห็นมาได
สูญหายไปหมดแลวตามกาลเวลา"
นักทัศนาจรตางตรวจดูขา วของ ในกระเปายามก็ปรากฎวาเงินสมัยโบราณทีท่ กุ คน
มีติดตัวอยูหายไปหมดแลว แตขา วของทีน่ าํ ไปยังอยูค รบถาขาดหายไปก็เพียงบุหรีท่ จ่ี ดุ สูบและ
เครื่องขีดไฟของนพอันเดียวทีเ่ ขามอบให เจาคุณคชบาล ฯ ไวเปนที่ระลึก
"แปลกโวย" นิกรรองขึน้ ดัง ๆ "นีเ่ ราทุกคนเปนบาหรือเปลาวะเราไปสูอ ดีตไดอยางไร
เมื่อเชานี้เรายังกินขาวแกงที่โรงบอนสะพานเหล็ก แตพอเรานอนหลับในโรงแรมของเจาของ
บอนเราก็สลายตัวและมารวมตัวกันทีน่ "่ี
ดํารงวา "อยาแปลกใจเลยครับนากร มันคือผลงานของผมกับพอ เราไปเทีย่ วอดีตกัน
มาแลว ในไมชานี้ผมจะพาพวกเราไปสูอนาคตที่ยังไมเกิดขึ้น แตมนั จะตองเกิดขึน้ ตามทีเ่ ราไป
พบเห็นอยางแนนอน"
นักทัศนาจรอดีตไดสนทนากับสีน่ างและคุณหญิงวาดสักครู ทุกคนก็พากันออกไปจาก
หองทดลองวิทยาศาสตรอยางงวยงง เพราะแปลกใจในประสพการณทเ่ี กิดขึน้ แกตนในเวลา ๒๗
ชั่วโมงที่ผานมานี้
=========================== อวสาน ==========================

