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เกษาสมัย
ป.อินทรปาลิต

นาบาน “พัชราภรณ” ซึง่ อยูน อกถนนใหญไดกลางสภาพเปนตึกแถว ๒ ชั้นไปแลว
เจาคุณประสิทธิ์ฯ จางผูรับเหมามาสรางตึกแถวขึ้น มีดว ยกัน ๑๐ หอง พอปลูกเสร็จก็ใหเขาเชา
เรียกแปะเจีย๊ ะ หองละ ๘,๐๐๐ บาท คาเชาลวงหนาเดือนละ ๕๐ บาท อีก ๕ เดือน เพียงแตเงิน
แปะเจีย๊ ะก็คมุ คาสรางตึกแลว คนมีเงินโชคดีอยางนี้ ทําอะไรเปนเงินเปนทองไปหมด
หลังจากเปดใหเชาไมกี่วัน ก็มีผูมาเชาถึง ๘ หอง ผูเ ชาทุกคนเปนจีน เพราะคนไทย ไมมี
เงินเสียคาแปะเจี๊ยะ สวนชาวจีนนั้นเทาไรเทากัน หองแรกเปนรานกาแฟ หองที่ ๒ เปนรานขาย
เครือ่ งยาจีน หองที่ ๓ ขายสินคาเบ็ดเตล็ด และเครือ่ งสําอางคตา งๆ หองที่ ๔ ขายกระดาษ
เครือ่ งเขียน เครื่องเกมกีฬา เพราะหวังจะไดรบั การอุดหนุนจากนิสสิตของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หองที่ ๕ เปนรานตัดเสือ้ ฟอรมตางๆ หองที่ ๖ เปนรานซอมรถจักรยาน หองที่ ๗ เปนรานซักรีด
หองที่ ๘ ขายเปดยางหมูแดงเกีย๊ วบะหมี่ หองที่ ๙ กับหองที่ ๑๐ คือหองสุดทาย ยังวางอยูไ มมคี น
มาเชา
นันทา, ประไพ, ประภา, และนวลลออ เขาทุนกันคนละหมืน่ บาทขอหองที่ ๙ ตัง้ รานดัดผม
ขึ้น ใหชอ่ื วา “เพ็ญพิมล” จางชางดัดผมเซ็ทผมที่มีชื่อเสียงมาประจําราน ๔ คน มีเครือ่ งดัดผมที่
ทันสมัย ตกแตงรานอยางหรูหรา มีนิสสิตหญิงและชาวบานซอยจุฬาฯ มาดัดผมมากมายรานของ
แมเสื้อทั้ง ๔ เจริญรุง เรืองอยางผิดคาด
พล, นิกร, กิมหงวน, ดร.ดิเรก เห็นรานดัดผมของเมียมีความเจริญก็ชกั อิจฉาตารอน จึง
เขา ยึดครองหองที่ ๑๐ ตัง้ รานตัดผมขึน้ เขาหุน กันคนละหมืน่ บาท ๔ สหายชวยกัน วิ่งเตนซื้อ
พัดลม ปตเลี่ยนไฟฟา กระจกบานใหญ เกาอีต้ ดั ผม ๔ เกาอี้ ตลอดจนเครือ่ งมือ เครือ่ งใชอยาง ครบ
ครัน ตบแตงหองใหสวยทีส่ ดุ ทีจ่ ะทําได แลวลงหนังสือพิมพประกาศ รับสมัครชางตัดผมฝมอื ดี ตาง
มัน่ ใจวารานตัดผมของตนเอง จะมีความเจริญรุงเรือง เชนเดียวกับรานดัดผม “เพ็ญพิมล”

ตอนสายวันนั้น เปนวันรับสมัครชางตัดผม
๔ สหายพากันออกมาจากบาน นัง่ คุยกันในรานเกษาสมัย รอคอยตอนรับ พวกชางที่จะ
พากันมาสมัครงาน ทุกสิง่ ทุกอยางในรานพรอมแลว ยังขาดแตชา งเทานัน้
เจาแหวกําลังเช็ดกระจก เขาตองทํางานอยางเหน็ดเหนือ่ ยมาก เปนภารโรงทัง้ รานดัดผม

และรานตัดผม
นาฬิกาขอมือพล บอกเวลา ๙ น. เขามองออกไปนอกรานแลวพูดกับเพือ่ นๆ
“เอ - ๙ โมงแลวโวย ไมเห็นมีชางมาสมัครงานสักคน“
นิกรวา “นั่นนะซิ ถาหาชางไมไดเราจะทําอยางไร เปนชางมันเสียเองรึ”
ดร.ดิเรกสดุง โหยง
“ลําบากนักก็อยาเปนดีกวา”
“อือ กันก็วา อยางงัน้ แหละ” พูดจบนิกรก็หวั เราะ “ขืนตัดเขาเปนคัน่ บรรได ก็เห็นจะโดน
เตะปาก”
กิมหงวนพูดโพลงขึ้น
“จะยากเย็นอะไรวา กันเชือ่ วากันตัดไดแน ๆ ลองดูไหมละดิเรก ขึ้นไปนั่งเกาอี้ซี กันจะตัด
ใหเดีย๊ วนีแ้ หละ”
ดิเรกอมยิม้
“ชางเถอะ ขืนใหแกตัดออกไปจากรานหมาฟดแน”
ความเงียบเกิดขึน้ ชัว่ ขณะ พลมองดูปา ยเหนือแผนกระจก แลวเขาก็สดุง เฮือก
“เฮย ! ใครเปนคนเขียนปายบอกราคา”
นิกรยิม้ แปน
“กันเอง”
พลหัวเราะกาก
“ถาคุณอา หรือคุณพอเขามาในนี้ แกอาจจะถูกเตะก็ได
เจาแหวหวัวเราะหึๆ พูดเสริมขึ้น
“รับประทานไมอาจจะหร็อกครับ รับประทานถูกเตะอยางเด็ดขาด”
นิกรทําตาเขียว
“แลวมันกงการอะไรของแกดวยละ ทลึง่ ”
ทันใดนัน้ เจาคุณปจจนึกฯ แตงกายอยางอยูก บั บานเดินยิม้ เขามาในรานเกษาสมัย
กิมหงวนแลเห็นเขาก็ลกุ ขึน้ ยืนตอนรับ
“ตัดผมหรือครับ เชิญครับ”
เจาคุณหยุดยิม้
“ทะลึง่ ๆ ฉันจะมาใหพรแก อยาหาเรือ่ งใหฉนั ดาแกเลย งา - เมื่อไรแกจะเริ่ม ทําการ
ตัดผมเสียที”
พลพูดยิ้มๆ
“วันนีแ้ หละครับ รอใหชา งเขามาสมัครกอน”

“เออ - ดี ขอใหรานแกจงเจริญรุงเรือง”
นิกรยกมือไหว
“สมพรปากครับ ขอใหรา นของคุณพอจงเจริญเชนเดียวกัน”
เจาคุณเมมปากแนน
“เดีย๋ วโดนเตะ” พูดจบทานก็หนั มาเตะเจาแหวพลัก่ เขาให แลวตวาดแวด “หัวเราะอะไร
อายเวร”
เจาแหวทําหนาชอบกล
“รับประทานเสนหัวเราะมันกระดกขึน้ มาเองครับ”
“เออ - ดี เสนเทาขาก็กระตุกขึน้ มาเหมือนกัน“ แลวทานก็ยม้ิ กับ ดร.ดิเรก “คาตัดผม คน
ละเทาไหร”
“๓ บาทครับ ปา”
ทานเจาคุณยิม้ เล็กนอย
“๓ บาทแพงไปหนอย เดี๋ยวนี้ไมมีการเซ็งลี้เงินหายากแลว”
“โน ๆ ๆ ไมแพงเลยปา ทีอ่ นิ เดีย คาจางตัดผมคนหนึง่ ถึง ๑๐ รูป”
“ฮา ?”
“จริงๆ ครับ คนอินเดียมักจะผลัดกันตัดผม ไมใครยอมไปใหชา งตัด เพราะคาจางตัดผม
เปนแพงมาก”
กิมหงวนพูดโพลงขึ้น
“แตทเ่ี มืองจีนถูกครับ ๒ หัว ๓ อีแปะเทานัน้ ”
เจาคุณคอนควับ ทอดสายตามองไปรอบ ๆ ราน ออกปากชมวาเขาใจแตงราน สอาดและ
สวยดี สายตาของทานสิน้ สุดทีป่ า ยกระดาษแข็งเขียนตัวอักษรสวยงามบอกราคา เจาคุณปจจนึกฯ
อานเบา ๆ
ไชโย ! - อัตราคาแตงผม - ไชโย !
ตัดผม
๒ บาท
โกนหนวด
๑ บาท
แคะหู (แคะเกลีย้ งเลย)
๑ บาท
ลางตา
๑ บาท
ภิกษุ, สามเณร, ยายชี และคนหัวลาน
ไมคิดคาจางตัด
อานจบทานก็กลืนน้าํ ลายเอือ๊ ก

“อายหมาตัวไหนวะ ทีเ่ ขียนปายแผนนี?้ ”
เสีย่ หงวนยกมือชีน้ า อกนิกร
“หมาตัวนีค้ รับ”
ทานเจาคุณทําปากยืน่ รองตะโกนลัน่
“เอาออก อายเวร แกนี่มันทลึ่งมาก เร็วเอาออกเดีย๊ วนี”้
นิกรกลัน้ หวัวเราะแทบแย ลุกขึน้ เดินไปปลดปายกระดาษแข็งออกเก็บไวในลิน้ ชัก
แลวกลับมานัง่ ตามเดิม ทานเจาคุณพูดกับ ๔ สหายอยางเปนการเปนงาน
“ฉันคิดวารานของพวกเรา อาจจะมีลูกคาขาประจํามาก แตตอ งระวังในเรือ่ งกิรยิ า
มารยาทของชางตัดผม ชางทีพ่ ดู หยาบคายและคุยกันในเวลาทํางาน จะทําใหผมู าตัดผม
ไมยอมเขารานของแกอีก” พูดจบทานก็หมุนตัวกลับ
“อาว, ไปไหนละครับ” นิกรถาม
“พอจะไปดูรานของเมียแก” แลวเจาคุณปจจนึกฯ ก็ออกเดินไปจากรานเกษาสมัย
สักครูห นึง่ มีชายหนุม คนหนึง่ เดินเขามาในราน เขายกมือไหวกิมหงวน แลวกลาว
ถามอยางนอบนอม
“ประทานโทษ ผูจ ดั การรานอยูไ หนครับ?”
อาเสีย่ ชีต้ วั เอง แลวชี้เพื่อนๆ
“นี่ - นัง่ อยูน ท่ี ง้ั ๔ คน”
เจาแหวพูดเสริมขึ้น
“ผมไมใชนะครับ”
ชายแปลกหนาหวัวเราะ
“ออ, ฉันรูด วี า แกเปนขีข้ า ของคุณเหลานี้ มองหนาแพล็บเดียวก็ร”ู แลวเขาก็หนั มาพูดกับ
๔ สหาย “ผมมาสมัครเปนชางตัดผมครับ”
นิกรชีม้ อื ไปทีเ่ กาอี้
“เชิญนั่ง ขอโทษคุณเปนใคร”
เขานั่งลงอยางสงบเสงี่ยม
“ผมเปนชางตัดผมครับ”
นิกรกลืนน้าํ ลายเอือ๊ ก
“รูแลว แตอยากทราบวาคุณชือ่ อะไร?”
“ออ - ชื่อผมมีครับ”
นิกรทําคอยน
“ปูโ ธ, ก็บอกมาซีวา ชือ่ อะไร”

ผูม าสมัครเปนชางตัดผมหวัวเราะ
“ชือ่ วา - มี ขอรับ”
ดร.ดิเรกพูดขัดขึน้
“คุณชื่อมีใชไหมละ?”
“ครับ - ครับ ถูกแลวผมชื่อมี “ เขาพูดเร็วปรือ๋ “ผมทราบจากหนังสือพิมพวา ทีน่ ต่ี อ งการ
ชางตัดผม”
นิกรพยักหนากับนายแพทยหนุม
“ดีแลว แกพูดกับเขาเถอะ กันสงสัยวาเขาจะไมสบาย”
นายมีหวัวเราะ
“หายนานแลวครับครับ”
ดิเรกเริ่มตนสัมภาษณชางตัดผมคนใหม
“คุณตัดผมไดดหี รือ?”
นายมียม้ิ อายๆ
“อยาใหผมพูดเลยครับ มันจะเปนการยกตัว ถาคุณไมรังเกียจ เชิญคุณคนใดคนหนึง่
ขึน้ นัง่ เกาอี้ ผมจะตัดใหดเู ปนการอวดฝมอื จะตองการทรงดอกกระทุม ทรงอะไรไดทั้งนั้น”
กิมหงวนยกมือคลําทายทอย แลวพูดกับเพือ่ นทัง้ ๓
“กันตัดเองวะ ผมกันยาวแลว”
นิกรพูดขัดขึน้
“ใหกนั ตัดก็แลวกัน ผมกันยาวกวาของแก เอาไวชา งคนที่ ๒ มาแกถึงคอยตัด”
อาเสีย่ พยักหนา
“ตามใจ”
นิกรลุกขึ้นยิ้มใหผูมาสมัครงาน
“ขอใหคณ
ุ ปลอยฝมอื เต็มที่ ถาคุณตัดผมไดสวยเปนทีถ่ กู ใจ เราจะรับคุณไวทํางาน ใหเงิน
เดือนคัน่ ต่าํ ๒๐๐ บาท”
“๒๐๐ บาท!” นายมีรองขึ้นดังๆ
นายการุณวงศขมวดคิว้ ยน
“นอยไปหรือคุณ ?”
“ไมนอ ยหรอกครับ แตมันมากเกินไป ผมขอเพียง ๑๕๐ บาทเทานัน้ ”
ดร.ดิเรกพูดขึน้ ดวยความพอใจ
“คุณเปนคนซือ่ มาก อยางนีฝ้ รัง่ เขาเรียกวา งา…….” พูดจบก็หนั มาทางนิกร “เรียกวา
กระไรวะ”

นิกรตวาดแวด
“จะไปรูเรอะ กันไมใชฝรั่งนี่หวา”
ดร.ณรงคฤทธิห์ วัวเราะ เปลีย่ นสายตามาทีผ่ สู มัครเปนชางตัดผม
“คุณเปนคนซือ่ ทีส่ ดุ คุณเปนคนแรกในโลกนีท้ เ่ี ห็นวาคาแรงงานทีน่ ายจางใหนน้ั
แพงเกินไป”
นายมียม้ิ เศราๆ
“ผมเปนคนจน และเปนคนมักนอย”
นิกรวา “ตัดผมใหผมเถอะคุณ พวกผมกําลังตองการดูความสามารถของคุณ
หรือถาหากวาคุณกลัวจะเสียเวลา นําใบสุทธิแสดงคุณวุฒขิ องนายจางเกาใหเราดูกไ็ ด”
นายมีสน่ั ศีรษ ะ
“ผมไมมีใบสุทธิหรอกครับ ความสามารถในการตัดผมไมมหี ลักวิชาทีจ่ ะเรียนรูไ ด มันเปน
ศิลปหรือเท็คนิคทีเ่ กิดขึน้ จากความชํานาญและปฏิภาณของตน เชิญนัง่ เกาอีส้ คิ รับ ผมจะแสดงให
ดู”
นิกรเดินเขามานัง่ เกาอีต้ วั ที่ ๒ นายชางคนใหมหยิบผาคลุมเปอ นคลีอ่ อกคลุมรางนิกร
แลวตรวจดูเครือ่ งมือเครือ่ งใชตา ง ๆ เชนกรรไกร หวี
“คุณเคยอยูร า นอะไรมาบาง” กิมหงวนถาม
นายชางหันมาตอบอาเสีย่
“หลายแหงครับ สายฟาแลบ, สําอางคเกษา, สําราญเกษากิจ, คลืน่ วัฒนา”
เสีย่ หงวนสดุง
“คลืน่ วัฒนามันรานดัดผมนีค่ ณ
ุ คุณเปนชางดัดผมดวยหรือ”
นายมีหวัวเราะเปดเผย
“มิไดครับ โดยฉะเพาะคลื่นวัฒนา ผมเปนภารโรงอยูท น่ี น่ั ”
เจาแหวจุย ป าก
“ฟงแลวชื่นสะดือ”
นายชางหันมาถามนิกร ขณะเอื้อมมือหยิบปตเลี่ยนไฟฟา
“ตัดแบบทรงเดิมของคุณหรือครับ”
นิกรอมยิม้
“เอาทรงใหมตามสไตลของคุณดีกวา”
“ของผมมีหลายแบบ”
“นั่นนะซี แบบอะไรบาง”
นายชางนิ่งนึก แลวพูดพลางนับนิ้วมือ

“ดอกกระทุม , พุมไมดัด, ตัดอยางแผลง, มดแดงชะเงอ, คุณตองการใหผมตัดแบบไหน
เลือกเอาซีครับ”
นิกรนิง่ ตรึกตรอง
“ทุก ๆ แบบคงจะสวย”
“ถูกละครับ สวยคนละอยาง”
พลพูดเสริมขึ้น
“ทีว่ า ตัดอยางแผลงนะ คุณตัดอยางไรกัน”
นายชางยิ้มอยางพากพูม
“ตัดแบบญีป่ นุ ปนไทยครับ คอนขางสัน้ หนอย ตัดแลวหนาตาคลายๆ ญีป่ นุ ”
นิกรหวัวเราะ
“แบบนี้ผมไมเอาละ ประเดีย๋ วทหารสหประชาชาติเห็นจะเขาใจวา ผมหนีมาจากคายคุมขัง
ดีไมดถี กู ซอม เอาทรงมดแดงชะเงอก็แลวกัน”
นายชางมองดูศรี ษ ะนิกร
“แบบนีส้ น้ั นะครับ”
“ดีแลวคุณ ตัดสัน้ ๆ สบายดีเอาไวผมยาวอยางนีเ้ มียผมเขาบนรําคาญนัก เขาวาผมเปน
เคาบอย พีส่ าวผมก็วา หนาตาผมเหมือนนักลวงกระเปาบนรถราง เอาละ เอาทรงมดแดงชะเงอก็
แลวกัน ผมชอบ ชือ่ มันเขาทีด่ ี”
นายชางเปดสวิทไฟตะไกรปตตเลี่ยนไฟฟา แลวเขาก็เริ่มลงมือตัดผม ตามแบบของเขาที่
ชื่อวาทรงมดแดงชะเงอ
ตะไกรปตตเลีย่ นถูกไถพรืด จากทายถอยถึงกลางกระหมอม เห็นหนังศีรษ ะขาวเวอเปน
ทาง พล, กิมหงวน, ดิเรก อาปากหวอ นิกรสดุง เฮือก เมื่อมองเห็นในกระจก เขารองเอ็ดตะโรลัน่
“เดีย๋ ว ๆ ๆ หยุดกอนคุณ ฉิบหายแลว”
นายชางถือตะไกรคาง
“ไมเปนไรหรอกครับ”
นิกรทําหนาเบเหมือนกับจะรองไห ยกมือคลําศีรษ ะตัวเอง
“ตายหา นีค่ ณ
ุ ตัดผมหรือไถนาแน โอย อกแตก ผมไมไดโกนหัวเพื่อจะบวชนะคุณ”
นายมียม้ิ เล็กนอย
“ผมเรียนคุณแลวนีค่ รับวา ทรงมดแดงชะเงอคอนขางสั้นมาก แบบนีห้ ละครับ ทรงมดแดง
ชะเงอ พวกจีนเขาชอบตัดกัน”
นิกรมีกริ ยิ าเหมือนกับจะเปนลมตกจากเกาอี้
“แลวผมจะออกถนนไดอยางไรกันนี่ โธ กระบานผมมองดูคลายๆ กับสนามบินดอนเมือง”

นายชางถอนหายใจยาว
“ตามใจคุณเถอะครับ เมือ่ คุณไมตดั ก็ลงมา”
“อาว” นิกรอุทาน “ลงยังไงกัน คุณเพิ่งไถไดพรึดเดียวเทานั้น วา เอาไงก็เอากัน ตัดให
เสร็จก็แลวกัน”
พล, กิมหงวน, ดิเรก,และเจาแหว หวัวเราะงอหาย นายชางลงมือตัดผมตอไป ใชตะไกร
ไฟฟาไถผมนิกรเกลี้ยงหมด คงเหลือแตกลางกระหมอมเล็กนอยยาวไมเกิน ๒ เซ็นติเมตร นิกรนัง่
หนางอเหมือนมาหมากรุก รูส กึ เสียดายผมของเขาอยางยิง่ ตัดผมเกรียนอยางนีห้ นาตาของเขา
บองแบวชอบกล ดูคลาย ๆ กับจีนใหมที่เพิ่มเขามาเมืองไทย
อาเสีย่ หวัวเราะกาก
“ไง อายเนีย้ ว”
นิกรรองไห แตแลวก็หวัวเราะ
“อยายัว่ โวย โธ หนาตาเปนอะไรไปแลว”
ชางตัดผมพูดปลอบใจเขา
“อยาวิตกเปนทุกขไปเลยครับ เมือ่ กอนตัดผมไดถามความสมัครใจคุณแลว คุณชอบทรง
มดแดงชะเงอผมก็ตดั ให”
พลพูดพลางหวัวเราะพลาง
“จริง ไมใชความผิดของชาง มันเปนความผิดของแก”
นิกรสอืน้ แลวเอ็ดตะโรชาง
“เสร็จหรือยังโวย รําคาญเต็มทนแลว”
นายมีหวัวเราะ
“เสร็จแลวครับ อยูแ ตกนั คอ โกนหนวดเทานัน้ ”
นิกรกระชากผาคลุมออกขวางทิง้ ผลุนผลันลงจากเกาอี้
“ไมตองกัน พอที”
นายชางหนาจอย
“ผมเสียใจมาก ทีเ่ จตนาดีของผมเปนผลรายแกคณ
ุ ”
นิกรฝนหวัวเราะ
“ขอบใจ” แลวเขาก็ตวาดแวด “ไป - ออกไปจากรานเดีย๋ วนี้ ฮึ่ม - เดีย๋ วพอเตะขาด ๒
ทอนเลย ดูซ,ิ หนาตายังกะหมาฟด มนุษยทไ่ี หนบางทีเ่ ขาตัดผมแบบนี้ ออกไป, ฉันไมตอ งการแก”
นายมีเมมปากแนน นิกรผลักโครมเซถลา เจาแหวสงไมกวดดอกหญาใหนกิ ร นายมีเห็น
ทาทางนิกรเอาจริง ก็โกยอาวออกไปจากราน “เกษาสมัย” นิกรดาพึมพํา เดินวนเวียนไปมารอบๆ
ราน สองกระจกเห็นผมก็โมโหเหมือนคนบา ในที่สุดก็นั่งลงในระหวางเพื่อนทั้งสาม

ดร.ดิเรกหวัวเราะหึ ๆ มองดูหนานิกร
“ทรงผมแบบนีเ้ ขาทีดเี หมือนกัน ฮะ - ฮะ มองดูคลาย ๆ โตโจ”
นิกรคอนควับ
“อยางทลึง่ เดีย๋ วฝรัง่ จะถูกเตะ”
พลหวัวเราะกาก
“แกจะโมโหเอากะใครวะ กอนตัดชางเขาไดชี้แจงใหแกฟงแลวนี่หวา ทรงผมแบบมดแดง
ชะเงอ มันสั้น แกก็ตกลงใหเขาตัด”
นิกรนั่งนิ่งเฉย ทําปากหมุบหมิบสรรเสริญชางตัดผม และนึกเสียใจที่เขาควรจะเตะนาย
ชางสัก ๑ ปาบ
ประไพเดินหนางอเขามาในราน “เกษาสมัย” หลอนหยุดยืนเทาสะเอวมองดู ๔ สหาย
แตจาํ นิกรไมได ประไพถามพลดวยเสียงขุนๆ
“กรไปไหนคะ”
“ออย” นิกรครางลัน่ “แมคณ
ุ แมทูลหัวจําผัวไมไดหรือนี”่
ประไพลืมตาโพลง อารมณหงุดหงิดเปลีย่ นเปนขบขัน หลอนหวัวเราะคิก๊
“ตายจริง ทําไมถึงตัดผมยังงี้คะ โธ - หนาตากลายเปนลิงจอไปแลว”
นิกรฝนหวัวเราะ
“ออ ชื่นใจ เอาผัวเปรียบกับลิง”
ประไพยกมือชี้หนาเขา
“กรเอาเงินในกระเปาไพไปเรอะ”
นิกรชักฉิว
“แน - อยามาหาเรือ่ งนา”
ประไพขมวดคิ้วยน
“อยาปฏิเสธเลยคะ เอาไปก็รบั เสียดี ๆ มีอยางรึ วางไวบนโตะเครือ่ งแปงในหอง ออกไปหา
พีน่ นั หนอยเดียว เปดกระเปาออกดูเงินหายไป ๕๐๐ บาท”
นิกรเอ็ดตะโรลัน่
“ออ - ถาเงินหายละกอ พี่เอาไป”
“ไมรูละ คนในบานไมมใี ครเขามือไวอยางกรหรอก”
“อยา - อยา ไมเห็นแลวอยาปรักปรํา เงินเพียง ๕๐๐ บาทเทานัน้ อยาวาแต ๕๐๐ บาท
เลย”
กิมหงวนพูดตอ
“บาทเดียวก็เอา”

นิกรตวาดแวด
“เออซิวะ ทะลึ่ง”
ประไพเดินเขามาจับแขนสามีของหลอนเขยา
“เอาคืนมานะ”
“บะ” นิกรตะโกนลัน่ “ใครเอาของไพไปเลา พิลึกจริงเชียว”
“สาบาลได”
“ไดซี”
“ใหมอื กุดมือดวย เอาไปใช ๑ บาทเปนขี้ขาไพ ๑ ชาติ”
นิกรนิง่ อึง้
“เดีย๋ ว คิดดูกอ น” แลวเขาก็หวัวเราะ “ไมเอาละ ตัง้ ๕๐๐ ชาติตายหา แฮะ - แฮะ กรเอา
มาเอง”
ประไพอมยิ้ม
“เอาคืนมา ไพจะเอาไปซือ้ แจกันตัง้ โตะรับแขกทีร่ า น”
นิกรยิม้ แหยๆ
“ใหพี่เถอะไพ พี่จะเอาไปซื้อปากกาหมึกซึมสัก ๑ ดาม”
“ซื้อทําไมกัน เชฟเฟอรของกรละ”
เขายกนิว้ ชีม้ อื ซายใสปากกัด แกวงแขนขวาไปมา แลวนิกรก็ตกี น เมียของเขาดังเพีย้ ะ
“นีแ่ นะ ชางซักนัก เชฟเฟอรหายไปแลว เมาเหลาเมือ่ คืนวันเสาร ไมรวู า ทําตกหายทีไ่ หน”
ประไพทุบพลั่กเขาให
“ยังจะพูดอีก ผูหญิงมันลวงไปนะซิ”
”ก็นั่นนะซิ”
กิมหงวนพูดเสริมขึ้น
“หายทีบ่ า นเจหนอมครับ”
ประไพเลนงานเสี่ยงหงวนทันที
“อาเสีย่ เปนคนชวนไปใชไหมละ”
“อาว”
“ไมตอ งอาวละคะ ระวังใหดนี ะ ดิฉนั จะบอกคุณมาโนช ใหพาลูกนองไปทลายซอง
นังหนอมเสียที” หลอนหมายถึงนายตํารวจสันติบาลคนหนึง่ “ชอบไปทีน่ น่ั กันนัก แลวก็ไมพน
ความเดือดรอนของคุณดิเรก”
นายแพทยหนุม แหกปากหวัวเราะ
“เดีย๋ วนีเ้ จา ๓ คนเขาไมงอผมแลว ซัลฟาไดอาซินเม็ดละ ๕๐ สตางคเทานัน้ สรรพคุณดี

กวายาฉีดเสียอีก”
หลอนมองดู พล,นิกร,กิมหงวน
“ถาขืนไปติดตอกับนังถนอมอีก ดิฉนั เปนบอกคุณมาโนชแนๆ”
พลอมยิ้ม
“เจามาโนชไปกับพวกเราทุกทีแหละครับ”
ประไพคอนควับ หมุนตัวกลับเดินออกไปจากราน “เกษาสมัย” บนพึมพําที่นิกรขะโมยเงิน
หลอนมา ๕๐๐ บาท
๔ สหายนัง่ สนทนากันตอไป ดร.ดิเรกคุยอยูส กั ครูก ข็ อตัวกลับเขาบาน อางวาจะไปเยีย่ ม
คนไข ๒ - ๓ ราย พลมีธรุ ะจะตองไปดูการขนถายสินคาขึน้ จากเรือ กิมหงวนก็มีธุระจําเปนตองไป
ตรวจงานตามโรงเลือ่ ยโรงสีของเขาหลายแหง ดังนัน้ ๓ สหายจึงพากันออกไปจากราน
นายการุณวงศนง่ั เครงขรึมอยูส กั ครู ก็ลกุ ขึน้ พูดกับเจาแหว
“ฉันจะออกไปทีร่ า น “เพ็ญพิมล” สักประเดีย๋ ว ถามีชางตัดผมเขามาสมัครงาน แกออกไป
ตามฉันดวย”
“ครับ รับประทานชวยสัง่ โอเลีย้ งใหผมสักแกวนะครับ”
นิกรมองดูเจาแหวอยางแปลกใจ แลวเดินออกไปจากรานตัดผม
เจาแหวอยูต ามลําพังก็เดินเตรไปมา มองดูอะไรอะไรในราน นึกครึ้มใจขึ้นมา หยิบเสือ้
สําหรับชางตัดผมขึน้ สวม แลวเจาแหวก็หวัวเราะมองดูรา งของตนเองในกระจก พูดพลางหวัวเราะ
พลาง
“อือ _ ทาทางเราดู ๆ ก็เหมือนชางตัดผมเหมือนกัน เขาทีแฮะ ถามันจะตองหัดตัดผม
หารายไดพเิ ศษ กลางวันพวกชางเขาตัด กลางคืนตอนหัวค่าํ เราตัดเอง ไดเงินใชสบาย ๆ เจานายก็
คงไมวา เอาละวะ ใครมาเปนชางทีน่ เ่ี ราตองประจบขอหัดกับมัน พอเปนแลว หาเรือ่ งบอกใหเจา
นายไลมนั ออก วา - เปรีย้ วปากอยากสูบกันชาเสียแลวโวย”
เจาแหวหยิบมีดโกนใหมเอีย่ มขึน้ มาโกนหนวด เปาลมใหแกมปอง แลวเขาก็สดุง โหยง
“อุย แหม - คมฉิบหาย”
ขณะนีพ้ ลทหารฮอลันดาในเครือ่ งแบบรูปรางสูงใหญขนาดนองๆ ยักษวดั แจงคนหนึง่
พาตัวเดินเขามาในราน เจาแหวหันมามองดูแลวยิม้ แปน
“ไง พรรคพวก ตัดผมเรอะ ชางยังไมมีโวย ไปรานอืน่ เถอะ”
นายตาน้าํ ขาวคนนีพ้ ดู ภาษาอังกฤษไดงู ๆ ปลา ๆ ขนาดเด็กนักเรียนมัธยม ๓ เขาตรงเขา
มายกมือตบหลังเจาแหวดังพลัก่
“กูด มอนิง่ ”
เจาแหวหนาเหรอ

“หมอนึง่ ” แลวเจาแหวก็หวัวเราะ “ไมมโี วยนีม่ นั รานตัดผม”
ฝรั่งหวัวเราะ พูดพลางทํามือบอก
“ไอ วอนท คัด มาย แฮร”
“ออ ตัดผมเรอะ คัด แฮร ตะหวักตะบวยอะไรใครจะไปรู ยังงี้ใชไหมละ” แลวเจาแหวก็ยก
มือทําทาตัดผม
“ออไร”
เจาแหวสั่นหัว
“อั๋วไมใชชางโวย ไปตัดรานอืน่ ซิ ทางสามยานมีถมไป”
ฝรั่งชักฉิว
“ไอ วอนท คัด มาย แฮร”
“เออ รูแลว” เจาแหวดุ “วา - ลําบากจริงโวย แคน ยู สปค ไซมีส?”
“โน - ไอ พูด - ไทย - ไม - ได”
“ไอก็แคนนอทสปก อิงลิชเหมือนกัน ไอโนสะเน็ก ๆ ฟช ๆ ยูทอ ค ไอทอค กอคโกทอค คัม
นอท ฟอลดาว”
“วอท ?” ฝรัง่ ตวาดแวด
“วัดเรอะ โนน - ไปทางสี่แยกเลี้ยวซายเดินไปทางสนามกีฬา เนแชน สะเตเดีย้ ม ยูโน เดิน
เรือ่ ยไปมีอยูห ลายวัดสามงาม , สระบัว , วัดบรมนิวาศ ขามกษัตริยศ กึ เลีย้ วซายวัดเทพศิรนิ ทร ตรง
ไปวัดสะเกษ”
พลทหารดัชท ทําทาปวดศีรษ ะ บนพึมพํา เปนภาษาฮอลันดา แลววา
“ไอ วอนท คัท มาย แฮร”
“ปูโ ธ บอกวาอัว๊ ไมใชชา ง”
ฝรัง่ ทําตาปริบๆ
“ตัดผมใหทโี วย”
เจาแหวสดุง โหยง
“โอ ยูสปค ไซมิส เวอรี่ เวล ยูอาร ไลต เปรต”
ฝรัง่ ขมวดคิว้ ยน
“วอท เปรต”
“อยาพูดกันเลยโวย ประเดีย๋ วเปนบา อายกันก็พดู อังกฤษไดอยางกระทอนกระแทน แลวก็
พูดไดแตฟง ไมออก กันไมใชชางตัดผมเขาใจไหม”
ฝรั่งนิ่งคิด
“ยู แฮฟ โน ไทม”

“ก็คนไทยนะซี”
ฝรัง่ ยกมือเกาศีรษ ะ ลวงกระเปากางเกงหยิบธนบัตร ๕ บาท ๑ ฉบับออกมาสงใหเจาแหว
“ไฟว ทิดอลส ฟอรย”ู
เจาแหวอมยิม้ เก็บเงินใสกระเปา แลวทรุดตัวนัง่ บนเกาอี้
“แทงกิว เวอรีม่ ชั ยูใจดีมาก”
ฝรัง่ โมโหจนตัวสัน่ เขากระชากเจาแหวลุกขึน้ แลวพูดไทยเร็วปรีด๊
“ฉันมีธุระจะรีบไป เขาใจไหม ตัดผมใหฉนั เดีย๋ วนี้ มายฉันจะกระแทกหนาแก”
“อาว พูดไทยเปนก็ไมบอกดวย”
“โน ไอ แคนนอท สปค ”
“วา เปนฝรัง่ ไปอีกแลว โธ อายบา”
“มึงนะซี” ฝรัง่ ยอน
เจาแหวทําคอยน แลวยกมือทาวสะเอวมองดูพลทหารดัชท
“เฮย ถามจริง ๆ เถอะวะ แกเปนไทยหรือเปน ฮอลันดา”
“ไดทง้ั ๒ อยาง อยางร่ําไร ตัดผมใหฉนั ”
”แลวกัน บอกวาไมใชชา ง”
ฝรัง่ ยกมือเขยาอกเจาแหว
“จะตัดหรือไมตดั ถาไมตดั ฉันจะชกแก”
“ออย ตัดซีโวย แตถา กระบานแกกลายเปนบันไดภูเขาทองแกอยามาตอวาฉันไมไดนา
บอกวาไมใชชา ง ยังจะบังคับใหตดั อีก”
“คิฟ๊ ไควท” ฝรัง่ ตวาด
“ขีค้ วาย” เจาแหวอุทาน “แกจะกินเรอะ”
คราวนีฝ้ รัง่ หวัวเราะ”
“พอแกนะซี กินขีค้ วาย ฉันบอกใหแกเงียบไมตอ งพูด แกตองตัดผมใหฉนั เดีย๋ วนี้”
“เอา - เอา ได , ผิดนักพอโกนใหหวั เกลีย้ งเลย”
ฝรั่งไมพูดอะไรอีก เดินไปนัง่ บนเกาอีต้ ดั ผม เจาแหวยิม้ กริม่ นึกในใจวา เขาจะเริ่มฝกหัด
ตัดผมจากหัวฝรัง่ คนนี้
เจาแหวจัดแจงคลีผ่ า กันเปอ น ออกคลุมใหฝรัง่ เอือ้ มมือหยิบปตเลีย่ นไฟฟา แลวเปดสวิท
“เอาทรงอะไรพี่ชาย มดแดงชะเงอเปนไง ตัดงายหนอย”
ทหารดัชทพยักหนา
“ออไร”
เจาแหวอมยิม้

“โกนเลยดีไหม ผิดนักบวชเสียกลางพรรษาอยูเมืองไทยเลย”
“ออไร”
“บะ ออไรเสียเรือ่ ยเชียว เอาละนะ นึกถึงพอแกว แมแกวใหดี”
“เยส”
“ตัดเสียอยาโมโหนา”
“เยส”
เจาแหวอดหวัวเราะไมได ยกตะไกรปตเลีย่ นไฟฟาขึน้ ไถทายทอย
“เฮ ๆ ๆ” ฝรั่งรองลั่น “หัวคนโวยไมใชหวั หมา เบา ๆ หนอย”
“เนฟเวอรไม ไมใชหัวขา วา - แกนีห่ วั กลอกดวยแฮะ ตายหา - เผลอแพลบเดียวเวอ เขา
ไปเปนกอง”
ฝรัง่ นัง่ สับปะหงกอาปากหวอ เมื่อคืนนี้เขาพาผูหญิงนั่งรถจี๊ปเที่ยวจนรุงสวาง จึงงวงนอน
ปลอยใหเจาแหวตัดผมของเขาตามสบายใจ ยิง่ ตัดก็ยง่ิ เหีย้ นเตียนเขาไปทุกที
นิกร การุณวงศเดินเขามาในราน พอแลเห็นเจาแหวกําลังตัดผมใหฝรั่ง นิกรก็สดุง เฮือกใจ
หายวาบ
“ตายหา” อุทานออกมาดัง ๆ “อายแหว”
เจาแหวหันมามองดูนกิ ร แลวยิ้มแหงๆ
“รับประทาน เจาหมอนีม่ นั บังคับใหผมตัดผมใหเขาครับ รับประทานผมบอกแลววา ไมใช
ชางเขาก็ไมเชื่อ”
นิกรกลืนน้าํ ลายเอือ๊ ก เดินเขามาดูใกลๆ
“ตาย - อกอีแปนแตก ประเดีย๋ วเถอะ มันตืน่ ขึน้ มาแกตองโดนเตะแน ๆ “
เจาแหวชักใจไมดี
“รับประทานทํายังไงดีละครับ”
นิกรอดหวัวเราะไมได เอื้อมมือแยงปตเลี่ยนไฟฟาจากเจาแหว
“มา - ขาจะชวยแกให”
เจาแหวถอนหายใจหนัก ๆ ถอยออกมายืนดู นิกรยกปตเลีย่ นขึน้ ไถอยางสนุกสาน เพียง
ครูเ ดียว พลทหารดัชทก็มีสภาพเปนพระบวชใหม ศีรษ ะโลน นิกรแขวนปตเลี่ยนไฟฟาไว หันมา
ทางเจาแหว
“แบบนีต้ ดั งายและสดวกดี” เขาพูดพลางหวัวเราะพลาง
เจาแหวบุย ใบใหนกิ รมองดูฝรัง่
“รับประทาน ฝรัง่ ตืน่ แลวครับ”
ตางคนตางมองดูฝรัง่ เขาลืมตาขึน้ มองดูโลก พอแลเห็นตัวเองในกระจก ฝรัง่ ก็รบี ยกมือ

ขวาขึน้ ตะครุบศีรษ ะของเขา แลวรองเอ็ดตะโร
“มายกอด - - -“
เจาแหวอมยิม้
“อิท อิส ไท สะไตล”
ฝรัง่ ทําปากยืน่ นัยนตาถลน มีอากัปกิรยิ าโกรธแคนเหลือทีจ่ ะกลาว กระชากผาคลุมตัว
ออกเผนพรวดลงจากเกาอี้ ยกมือชีห้ นาเจาแหวกับนิกร
“ทานเปนแกลงจั๋น ฮะ - ฮา ทานตองตาย เดีย๋ วนีจ้ น๋ั กลายเปนทหารญีป่ นุ ไปแลว แด็ม เกาเจง” พูดจบเขาก็ลว งกระเปากางเกงหยิบปนพกกระบอกหนึง่ ออกมา
นิกรอกสัน่ ขวัญแขวน ยอตัวลงต่าํ แลวกระโดตัวลอย
“เปดโวย แหว”
ทันใดนัน้ ทัง้ บาวทัง้ นายก็พากันวิง่ พรวดพราดออกไปจากราน “เกษาสมัย” ฝรั่งโมโหจน
ตัวสัน่ เก็บปนพกไวในกระเปาแลวอาละวาด ทุบเขาของแตกหักเสียหาย เสียงตึงตังโครมคราม
นิกรกับเจาแหว หลบเขาไปในรานดัดผม “เพ็ญพิมล” นันทากับนวลลออกําลังนัง่ คุยกัน
อยูท โ่ี ตะรับแขก แลเห็นนิกรวิง่ หนาตืน่ เขามาตางก็แปลกใจ
“อะไรกันกร”
นิกรรีบบอกพีส่ าว
“ฝรั่งมันเขาไปอาละวาดในรานฉันจะพี่นัน”
“อุย ตาย” นวลลอออุทาน “เรือ่ งอะไรกันคะ”
“มันเขาไปตัดผมครับ แตเราไมมีชาง เจาแหวพูดอังกฤษไมเปน ฝรั่งเขาใจวา เจาแหวเปน
ชางตัดผม ก็บงั คับใหเจาแหวตัดผมให เจาแหวเลยกรอนเสียเหีย้ นเลย”
นันทาผลุดลุกขึน้ วิ่งเหยาะ ๆ ออกมาหนาราน แลวหมุนตัวกลับรองบอกนิกรกับเจาแหว
“เร็ว - หนีขน้ึ ไปขางบน ฝรั่งมันออกมาแลวละ”
โดยไมรอชา นิกรความือเจาแหววิง่ ขึน้ บันไดไปชัน้ บนทันที ฝรัง่ ชาวฮอลันดา เทีย่ วเดิน
มองหานายชางกํามะลอตามหองตาง ๆ เมื่อไมพบ เขาก็ตะโกนดาเสียงลัน่ ตีอกชกหัวตัวเองดวย
ความเสียใจ ลวงกระเปาหยิบปนพกออกมายิงขึน้ อากาศหลายนัด ไมตองสงสัยวาเขาจะโกรธ
แคนนิกรกับเจาแหวสักเพียงใด บรรดาผูเ ชาตึกแถวอยูแ ถวนี้ ตางรีบปดประตูเพราะความเกรง
กลัวกระสุนปนพก เกิดการโกลาหลอลหมานไปทัว่ รถจีป๊ ของ เอ็ม.พี. คันหนึ่งแลนมาพบ
เหตุการณเขาโดยบังเอิน สารวัตรอังกฤษ ๒ คน จึงลงมาฉุดคราพลทหารดัชทไปขึ้นรถ
มี
การซอมกัน ๒ - ๓ ตุบตามธรรมเนียม
นิกรกับเจาแหวยืนมองดูอยูท ห่ี นาตางชัน้ บนของราน “เพ็ญพิมล” ตางคนตางหวัวเราะงอ
หาย

จบพิมพครั้งแรก พ.ศ. ๒๔๙๓
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