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พล นิกร กิมหงวน

สามลอบรรดาศักดิ์
ป.อินทรปาลิต
เงินคือแกวสารพัดนึก
คนทีร่ าํ่ รวยอยูแ ลว ก็ยง่ิ มีความโลภอยากจะร่าํ รวยยิง่ ขึน้ อีก เปนตนวาคุณหญิงวาด ทานผูใหญแหงคณะ
๔ สหายของเรา คุณหญิงวาดซือ้ จักรยานสามลอไวประมาณ ๑๐ คันใหเขาเชาแบบเสือนอนกินคิดคาเชาฉะเพาะ
เชาขีใ่ นตอนกลางวัน ๑๐ บาท กลางคืน ๘ บาท รถสามลอของคุณหญิงตละคันใหมเอี่ยม เบาะผาพลาสติกมีไฟฟา
แบตเตอรี่ คุณหญิงสรางโรงเก็บสามลอไวในบาน “พัชราภรณ” นั่นเอง ทานตัง้ ใจวาทานจะซือ้ รถสามลออีกสักหา
หกรอยคัน เพราะมีรายไดจากการใหเชารถงดงามมาก
บรรดานักขับสามลอทีเ่ ชารถคุณหญิงวาด มักจะเชาในตอนกลางวัน พอเชาเขาก็มารับรถไปขี่เรรับคน
โดยสาร ตกเย็นก็นาํ รถมาสง พวกคนใชในบาน “พัชราภรณ” ก็เลยถือโอกาสหาเครือ่ งแตงตัวแบบนักขับสามลอ
คนละชุด แลวขะโมยสามลอออกขีห่ าลําไพในตอนกลางคืน ทั้งนี้มีเจาแหวเปนหัวโจกหรือผูนํา
เย็นวันหนึง่
๔ สหายกับทานเจาคุณปจจนึก ฯ กําลังหัดขีร่ ถสามลอกันอยางสนุกสนานภายในบาน “พัชราภรณ” พล,
นิกร, กิมหงวน และ ดร. ดิเรก ขี่รถวนเวียนไปมาตามถนนหนาบานในความควบคุมของเจาแหวซึ่งเปนผูฝกให
พลขี่ไดเกือบดีแลว สวนนิกรแนกวาเพือ่ น ถึงกับปลอยมือและบางทีกข็ น้ึ ไปยืนบนอานในทาผาดโผน ปลอยให
รถวิง่ ไปตามถนน อาเสีย่ กิมหงวนหัดเลีย้ วยกลอ ดร. ดิเรกยังบังคับรถไดไมสูดีนัก สวนเจาคุณปจจนึก ฯ กําลังจะ
ฝกขี่ ทานยืนฟงเจาแหวอธิบายถึงเคล็ดลับของการขีร่ ถสามลออยางยืดยาว
“รับประทานวิธบี งั คับสามลอแตกตางกวาสองลอครับ รับประทานสามลอตองหักแฮนเดิลแรง ๆ และ
ตองขืนตัวนิดหนอย รับระทานลองขี่ดูซีครับ”
เจาคุณปจจนึก ฯ เมมปากแนน พยักหนาชา ๆ
“เอาวะ ขาคิดวามันคงไมยากจนเกินไป รถยนตขายังขับไดนี่หวา ออ - เดีย๋ วกอน เบรคอยูตรงไหนอาย
แหว”
เจาแหวชี้ที่มือไปที่เบรค
“รับประทานนั่นแหละครับเบรค รับประทานเวลาเบรคตองใชเทาซายเหยียบลงไป โอะ - ตายหา รับ
ประทานคุณหญิงออกมาแลว”
คุณหญิงวาดเดินออกมาจากหองโถงอยางรีบรอนทานไมทันแลเห็นเจาคุณปจจนึก ฯ คงเห็นแต ๔ สหาย
ซึง่ กําลังขีร่ ถของทานอยางสนุกสนาน นิกรขับรถพุงเขาชนรถของ ดร. ดิเรกดังกรวบ นายแพทยหนุมหันแฮนเดิล
หลบลงไปนอกถนน สามลอคันนั้นเสียการทรงตัวลมลงนอนตะแคงทันที ดร. ดิเรกพุง ลงจากอานรองเสียงหลง
แวนสายตาสัน้ หลุดกระเด็น
คุณหญิงวาดตะโกนสุดเสียง
“มันยังไงโวย อายพวกฉิบหาย หมด - หมดรถของฉันบรรลัยหมดแลว อยากจะรูว า อายหมาตัวไหนเปน
คนอุตริชวนกันหัดขีส่ ามลอ หา - อายหมาตัวไหนวะ”

เจาคุณปจจนึก ฯ กลืนน้าํ ลายติด ๆ กันหลายครั้ง เดินเขามาหาคุณหญิงวาดแลวสารภาพผิด
“ผมเองคุณหญิง วา - เอ็ดตะโรไปได ผมเองแหละครับชวนอายลิง ๔ ตัวนีห้ ดั ขีส่ ามลอ เทานี้แหละตอง
ดาดวย”
คุณหญิงวาดสะดุง โหยง รีบยกมือไหวเจาคุณปจจนึก ฯ ทันที
“ประทานโทษเถอะคะ แหม - ตาย ๆ ดิฉันไมยักเห็นเจาคุณ”
อาเสี่ยหัวเราะชอบใจ
“หัวแดงแจเปนลูกตําลึงสุกอยางงี้ คุณอายังไมเห็นอีกหรือครับ อยูไ กลตัง้ โยชนผมยังมองเห็น”
“โธ - อายกิมเบ” ทานตะโกนลอชือ่ พออาเสีย่ แลวหันมายิม้ กับคุณหญิง “โกรธหรือครับทีผ่ มเอาสามลอ
ของคุณหญิงมาหัดเลน”
คุณหญิงวาดยิม้ แปน
“ไมโกรธหร็อกคะ ถาเจาคุณหัดดิฉนั จะไปวาอะไร หัดไวก็ดีเหมือนกันนะคะ โบราณวา รูอ ะไรไมสรู ู
วิชารูร กั ษาตัวรอดเปนยอดดี ถาเจาคุณขี่ไดคลองแคลวดิฉันอนุญาตคะ จะเอารถไปเรรับผูโดยสารที่ไหนก็ตามใจ
มันเปนรายไดดีเหมือนกัน”
เจาคุณปจจนึก ฯ ทําหนาชอบกล
“ใจคอคุณหญิงจะใหผมขี่สามลอรับคนโดยสารหรือนี”่
“อุย จะเปนไรไปละคะเจาคุณก็ สมัยนีเ้ ปนสมัยประชาธิปตัย ไมเห็นจะนาอับอายอะไร อาชีพสุจริตไม
วาจะเปนอาชีพอยางไรยอมมีเกียรติทง้ั นัน้ ”
เจาคุณปจจนึก ฯ อมยิม้
“คุณหญิงนัง่ รถซี ผมจะพาคุณหญิงไปเที่ยวรอบ ๆ บานเรา เชิญซีครับ ผมยินดีเปนคนรถบรรดาศักดิ์ให
คุณหญิง”
คุณหญิงวาดหัวเราะคิ๊ก
“เอาซีคะ สนุกดีเหมือนกัน วาแตเจาคุณขี่ไดจริง ๆ นะคะ
“โอยมันจะยากเย็นอะไรครับ กะอีแคสมบัตขิ ส่ี ามลอ”
คุณหญิงวาดยิ้มนอยยิ้มใหญเดินเขามากาวขึ้นนั่งบนรถ แลวทําตาเขียวกับเจาแหว ซึ่งทําใหเจาแหวเย็น
วาบไปหมดทั้งตัว
“ออ เอ็งเปนผูฝกหัดอยางนั้นหรืออายแหว”
เจาแหวยิม้ อาย ๆ
“ครับผม รับประทานคุณนิกรตั้งกระผมใหเปนผูเชี่ยวชาญการขี่สามลอครับ แลวก็เจานายทัง้ ๔ คนนี้รับ
ประทานทานขอรองใหผมชวยหัดให”
คุณหญิงวาดมองดูเจาแหวอยางแปลกใจ
“เอ็งขี่รถเปนหรือวะอายแหว”
คราวนี้เจาแหวยืดอกขึ้นในทาเบง
“รับประทานเกงครับ ไตถังยังได…….รับประทานขี่ปลอยมือ ขีย่ กลอ….ยกลอเดียวหรือยกสองลอหรือ
ยกทีเดียวสามลอรับประทานไดครับ”
คุณหญิงวาดโบกมือ
“พอแลว อายหา ถามนิดเดียวตอบเสียเปนคุงเปนแคว”

เจาแหวทําหนากะเรีย่ กะราดชอบกล ชวยประคองกนเจาคุณปจจนึก ฯ ขึ้นนั่งบนอาน มองดูไมผิดอะไร
กับโองใบใหญ ๆ ขึ้นไปตั้ง ทานเจาคุณปจจนึก ฯ ยอมรับวาครั้งนี้เปนครั้งแรกในชีวิตของทานที่ไดขี่สามลอเจา
แหวชวยผลักรถใหเคลือ่ นทีไ่ ปตามถนนลาดยางแอสฟลท
“รับประทานถีบซีครับ”
เจาคุณปจจนึก ฯ ขมวดคิ้วยน ยกเทาขวาถีบเจาแหวปงเขาใหทําใหเจาแหวเซถลาออกไปนอกถนน เจา
แหวโมโหจนหนาเขียว รองตะโกนเสียงลัน่ บาน
“ถีบรถขอรับ ไมใชถบี ผม…….ปูโ ธ”
เจาคุณปจจนึก ฯ หัวเราะงอหาย
“ใครจะไปรูละหวา เอ็งบอกใหถีบขาก็ถีบนะซี” พูดจบทานก็ขยับเทาถีบรถ คุณหญิงวาดนัง่ หัวเราะชอบ
อกชอบใจตลอดเวลา
หนารถสายไปสายมาเหมือนกับคนขีเ้ มา นิกรกับเสี่ยหงวนขี่รถตรงเขามาหาอยางรวดเร็ว เจาคุณปจจนึก
ฯ รองเสียงหลงกลัวจะชนกัน แตแลวสองสหายก็หลบไปไดอยางหวุดหวิด
คราวนี้เจาคุณปจจนึก ฯ รูส กึ ออกรสบางแลว ทานขี่รถความเร็วขึ้นทีละนอย เลี้ยวไปมาตามถนนรอบ
บาน “พัชราภรณ” ความชํานาญในการบังคับรถเกิดขึน้ ตามลําดับ เจาคุณปจจนึก ฯ พาคุณหญิงวาดออมไปทาง
หลังตึกดวยความเร็วสูง แลวทานก็เลีย้ ววงแคบ
“โครม”
สามลอพลิกคว่าํ กลิง้ ออกไปนอกถนน คุณหญิงวาดรองอุทานออกมาคําหนึง่ กระเด็นออกไปนอกรถ
กระโปรงเปดเห็นกางเกงในอยางชัดเจน เจาคุณปจจนึก ฯ หัวทิ่มเขาไปในกอพุทธรักษา พวกคนใชชายหญิงของ
บาน “พัชราภรณ” ที่แลเห็นเหตุการณตางหัวเราะคิกคักไปตามกัน แตไมมใี ครกลาหัวเราะดัง ๆ เพราะกลัวจะถูก
ดา
เจาคุณปจจนึก ฯ รองครวญครางนาสงสาร ฝนใจรวบรวมกําลังลุกขึน้ ดวยความลําบากยากเย็น เดิน
กะโผลกกะเผลกเขามาหาคุณหญิงวาด แลวทานก็สดุง เฮือกยกฝามือขางขวาขึน้ ปดตา
“วา..คุณหญิง เอากระโปรงลงเสียทีซิครับ เปดหนาถังไวทําไม”
คุณหญิงวาดสายหนา
“โอย….แขงขาดิฉันยอกไปหมดแลวเจาคุณ โธ-นึกวาเจาคุณขีร่ ถเกง ถารูว า จะพามาคว่าํ อยางงงีจ้ า งให
ดิฉนั ก็ไมนง่ั ”
เจาคุณปจจนึก ฯ ทําหนาแหย ๆ นาสงสาร รองตะโกนเรียกสาวใชใหมาชวยกันประคองคุณหญิงวาด
ใหลุกขึ้น แลวเจาคุณปจจนึก ฯ ก็เดินกะยองกะแยงออกไปทางหนาตึก สามลอคันนัน้ พังยับเพราะการเลีย้ วแบบ
ยกลอของเจาคุณปจจนึก ฯ

!
คืนนั้นอากาศรอนอบอาว
มันเปนเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. เสีย่ หงวนเลีย่ งลงมานัง่ ทีเ่ กาอีส้ นามหนาตึกตามลําพัง ขณะที่เขากําลัง
เพลิดเพลินกับสายลม ดวงดาวและกลิน่ ดอกไม นิกรก็เดินเขามาทรุดตัวนั่งขาง ๆ
“วา….โลกมันจะแตกหรือยังไงกันโวย รอนชิบหายเลย” นายจอมทะเลนปรารภขึ้นดัง ๆ
เสี่ยหงวนมองดูเพื่อนเกลอของเขาดวยความประหลาดใจยิ่ง นิกรอยูใ นเครือ่ งแบบกรรมกรสามลอ มี

แผนหมายเลขติดที่หนาอก
“อะไรกันวะอายกร ทําไมแกถึงแตงตัวอยางนี้”
นิกรอมยิม้
“อยูว า ง ๆ ไมรจู ะทําอะไร หาตังใชโวย กันชวนคุณพอเอารถสามลอไปขี่เรรับคนโดยสาร เปนการออก
กําลังบริหารรางกายไปในตัว บางทีกันอาจจะไดเงินใชสักหาหกพันบาท ใครจางไปสงที่ไหนถูกแพงเอาทั้งนั้น”
อาเสีย่ หัวเราะกาก
“สามลอตะบักตะบวยอะไรกันวะหาเงินไดคืนละหาหกพันบาท ใหแกขี่ทั้งวันทั้งคืนตลอดเดือนก็ไม
ได”
นิกรอมยิม้
“เอาเถอะวะ ไมไดหา หกพันไดสกั หาสลึงก็ยงั ดี กันอยากจะทดลองความสามารถของกันมากกวา ดูซิวา
การเปนกรรมกรสามลอมันเหนื่อยยากลําบากใจสักเพียงไหน”
“แลวคุณอาไปกับแกดวยงัน้ หรือ?”
นิกรพยักหนา
“อือ เราขี่คนละคัน พอตาคัน ลูกเขยคัน”
กิมหงวนนึกสนุกขึน้ มาบางแลว
“กันไปดวยคนซีวะกร นึกวาขีส่ ามลอเลนสนุก ๆ ไดคา โดยสารหรือไมชา งมันเถอะ ขี่เรื่อยเปอยไปหา
อาหารกินเลนแถวราชวงศ ถามีคนโดยสารจางใหไปสงที่ไหนก็เอา”
นายจอมทะเลนยิ้มใหเพื่อนของเขา
“ไปก็ไปหาเครื่องแบบกรรมกรสามลอ แตงตัวเขาซีแลวก็อยามัวงุม งาม นีม่ นั สองทุม กวาแลว”
อาเสี่ยนิ่งคิด
“เอ - จะไปเอาเสื้อกางเกงที่ไหนละหวา ออ - ที่อายจอนคงมี รูปรางอายจอนสูงพอ ๆ กับกันทีเดียว” แลว
เสีย่ หงวนก็ลกุ ขึน้ ยืน “รอกันประเดี๋ยวนะ อยาหนีไปกอนละ ออ - คุณอามาโนนแลว แตงตัวแบบสามลอยังงี้เขาที
ดีเหมือนกัน”
เจาคุณปจจนึก ฯ เดินหัวเราะหึ ๆ ขบขันตัวเอง เดินเขามาหาสองสหายแลวยกมือตบศรีษะกิมหงวนคอน
ขางแรง
“เฮย - อากับอายกรจะลองเปนสามลอสมัครเลนนํารถออกเรรบั คนโดยสาร แกไปกับอาไหมละ”
กิมหงวนหัวเราะ
“ไปซีครับ ผมตกลงกับอายกรแลว ผมจะไปแตงตัวเดี๋ยวนี้”
“เออ - ไปเถอะ อาจะคอย ไปกันหลาย ๆ คนสนุกดี อาแตงตัวยังงีเ้ หมือนพวกสามลอไหมวะ”
อาเสีย่ สัน่ ศรีษะ
“ทอนลางเหมือน แตทอนบนไมเหมือนครับ”
ทานเจาคุณอมยิ้ม
“ตางกันตรงไหนวะ”
“ก็ตรงหัวนะซีครับ สามลอหัวลานไมเห็นมีสกั คน คนหัวลานผมเห็นมีแตเจาคุณคุณพระทั้งนั้น”
แทนที่เจาคุณปจจนึก ฯ จะโกรธ ทานกลับหัวเราะชอบใจ เพราะเสีย่ หงวนเขาใจลอทานดวยการใชวธิ ยี ก
ยอ

“จริงของแก อายหลานชาย คนหัวลานมักจะเปนผูมีบุญวาสนา”
“นั่นนะซีครับ” อาเสีย่ เห็นพองดวย “คนหัวลานอะไร ๆ ก็ดหี มด เสียอยางเดียวแหละครับ”
“ทําไมวะ”
“เหม็นเขียวครับ”
เจาคุณปจจนึก ฯ แยกเขี้ยว ขยับเทาจะเตะ แตกมิ หงวนใสตนี หมาโกยอาวไปเสียแลว ความเดือดดาลทํา
ใหเจาคุณกมลงหยิบกอนดินกอนหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะขวางกระบานกิมหงวน แตแลวทานก็รบี โยนทิง้ เพราะรูส กึ
เหนอะหนะมือ เจาคุณปจจนึก ฯ แข็งใจยกมือขึ้นดมแลวก็ทําคอยนหลับตาปเมื่อไดกลิ่นขี้หมาใหมหอมยียวล
กอนเวลา ๒๐.๓๐ น. เล็กนอย รถจักรยานสามลอรวม ๓ คันไดพากันแลนตามกันออกไปจากบาน
พัขราภรณ คันหนาคือนิกร คันกลางเสีย่ หงวน คันหลังเจาคุณปจจนึก ฯ รถทั้ง ๓ คันนี้ประดับไฟฟาพราว ตางคน
ตางดีดกระดิ่งเสียงลั่น
“ติ๊งตอง ๆ ๆ ๆ กระดิง๊ ก็อง ๆ ๆ -“
ขบวนสามลอบรรดาศักดิ์ แลนมาตามถนนพญาไทบายโฉมหนาไปทางสามยาน ทัง้ สามคนพยายาม
แสดงกิริยาทาทางใหเหมือนกับกรรมกรขับสามลอจริง ๆ พอรถขามสะพานอุเทน นิกรก็เรงความเร็วขึ้นอีก เขาขี่
รถอยางคลองแคลว จนกระทั่งอาเสี่ยกับเจาคุณปจจนึก ฯ ตามไมทนั ดังนั้นเสี่ยหงวนจึงรองตะโกนขึ้นดวยภาษา
ไทยอีสาน
“เซา ๆ บักกร ขอยขี่บทันโวย”
นิกรยกเทาซายแตะหามลอนิดหนอย หันมารอทากิมหงวน
“บา.....บักธรณีสบู ขีซ่ กั ซาอยางมึงบทนั ดอก”
ทันใดนั้นเอง สุภาพบุรษุ คนหนึง่ ซึง่ ยืนอยูใ ตตน ไมรมิ ถนนก็รอ งตะโกนเรียกสามลอบรรดาศักดิ์
“สามลอ”
นิกรหามลอเอีย๊ ด เสี่ยหงวนกับทานเจาคุณขี่เลยไป นายจอมทะเลนรีบกาวลงมาจากอานแลวกลาว
ถามอยางนอบนอม
“ไปไหนครับ พณ ฯ ทาน”
ชายผูน น้ั สะดุง โหยง
“เปลา - อัว้ ไมใชรฐั มนตรีหร็อก อัว้ เปนนักธุรกิจนองชาย ไปบางกะปเอาเทาไร”
นิกรอมยิม้
“บางกะปนะบานใครละครับ เพราะมัน มีดว ยกันหลายบานหลายซอย บานเจหนอม, บานหมอมแผว,
บานนาแลม หรือ บานเจลัดดา.....”
“บะแลว” ชายผูน น้ั คราง “อั้วจะกลับบบานอั้วไมไดไปอยางวา บานอัว้ อยูซ อยพรอมพงษ ลื้อจะเอา
เทาไร”
นายจอมทะเลนนิ่งคิดแลวตอบอยางนอบนอม
“งา - ขอ ๒๕๐ บาทครับ”
สุภาพบุรษุ ผูโ ดยสารสะดุง เฮือกอาปากหวอ
“สองรอยหาสิบบาท.......ตายหา เอ- ลือ้ ทาจะไมสบายกระมังนองชาย อยางนอยลื้อก็คงทองผูกเปน
พรรดึกไมไดสว มมาหลายวันแลว มีอยางที่ไหนวะแคนี้ไปบางกะปเรียกคาโดยสารถึง ๒๕๐ บาท”
“โธ - คุณครับ” นิกรออด “เดี๋ยวนี้คาครองชีพมันสูงเหลือเกินครับ จะเอาลูกเขาโรงเรียนสักคนก็ตองเสีย

แปะเจี๊ยะเปนพัน ๆ ผมตองเลีย้ งดูลกู ถึง ๑๑ คน เมีย๔ แมยาย ๒ พอตา ๑ จากนี่ไปบางกะปผมเรียก ๒๕๐ บาทก็
สมควรแลวนีค่ รับ”
“ถูกกะลิงอะไรละ” ชายผูน น้ั พูดพลางหัวเราะพลาง "ลือ้ เรียกคาโดยสารอยางนีแ้ พงกวาคาโดยสารเครือ่ ง
บินเสียอีก”
“อาว ยังงั้นก็เชิญคุณไปเครื่องบินซีครับ ตกลงมาตายหาจะวาผมไมบอก ไปรถผมปลอดภัย ๑๐๐
เปอรเซ็นต อยางมากปะทะกับรถยนต ก็เพียงหนาตาแหกฟนหักหมดปากเทานั้น”
ผูโดยสารสั่นศีรษะ
“ไมไป สามลอถมเถไป แคนี้ไปบางกะปอยางแพง ๓ บาท”
เสีย่ หงวนขีจ่ กั รยานยอนกลับมาสังเกตการณเพราะเห็นนิกรหยุดรถเจรจาอยูน านแลว ชายผูนน้ั รอง
ตะโกนเรียกอาเสี่ยทันที
“สามลอ”
“จา” อาเสี่ยขานรับเสียงใส เหยียบหามลอพรึดเลีย้ วรถเขามาหยุดแลวกลางถามนิกร “ไปสิไดวะ”
นิกรวา “ไปบางกะป ไปบ......” แลวนิกรก็ขร่ี ถเลยไป ปลอยใหกิมหงวนเจรจากับผูโดยสาร
“ไปบางกะปเอาเทาไร” สุภาพบุรษุ หนุม กลาวถามอาเสีย่
กิมหงวนตอบโดยไมตองคิด
“ขอ ๕๐๐๐ บาทครับ”
สุภาพบุรษุ ผูน ท้ี าํ หนาเหมือนลิงลมอมขาวพอง
“หาพันบาท........... เอ - วันนีม้ นั วันอะไรกันโวย สามลอโกงราคาตาม ๆ กัน หรือเงินไทยกลายเปนเงิน
เมืองจีนไปแลว ย่าํ ต็อกไปดีกวาวะกู หรือลองเรียกดูอีกคัน”
เจาคุณปจนึก ฯ ขี่รถเฉียดเขามา อาเสี่ยหัวเราะ หึ ๆ นํารถของเขาแลนออกไปจากที่นั้น สุภาพบุรษุ ผู
โดยสารรองเรียกเจาคุณทันที
“เฮ - สามลอ”
เจาคุณเหยียบหามลอพรึ่ด
“ไปไหนครับคุณ”
“ไปบางกะปเอาเทาไรลุง”
“บางกะปหรือครับ เราคนไทยดวยกันผมไมคิดแพงหรอกครับ ขอพันบาทแลวกัน”
ชายผูนั้นทําทาเหมือนจะรองไห
โอย - ฉิบหายแน เงินไทยคงจะหมดคาแลวหรือมายพวกสามลอก็คงนัดกันรวมหัวขึน้ ราคากันเปนงาน
ใหญ เดินไปดีกวาวะกู” แลวเขาก็ผลุนผลันเดินจากทีน่ น้ั ไมกลาเรียกสามลอคันอืน่ ๆ ที่ผานมา
เจาคุรปจจนึก ฯ หัวเราะชอบใจ ขี่รถของทานตรงเขาไปหาเสี่ยหงวนกับนิกรซึ่งจอดรออยูหนา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หยุดรถปรึกษาหารือกัน
“เฮย เราเรียกราคาตามอัตราปกติกนั เถอะวะ” เจาคุณพูดกับ ๒ สหาย “มายยังงั้นไมมีใครขึ้นรถเราแน
แลวก็ตกลงกันเสียกอน ถามีคนจางคันไหนไป เราก็ตอ งแยกกันไป ขืนขี่ตามกันอยางนี้เหนื่อยตายหา ถาเรากลับ
ไปบานโดยไมไดคา โดยสาร ใคร ๆ เขาจะยิ้มเยาะเรา”
นิกรพยักหนา
“โอ. เค. ครับคุณพอ ถาเราแยกกันก็ไมควรไปตามทางทีเ่ ปลีย่ ว ๆ ดีไมดเี ดีย๋ วถูกตีกระบานแบะ

กรุงเทพฯ เดี๋ยวนี้มันคือเมืองโจรเราดี ๆ”
กิมหงวนพูดตัดบท
“ไปโวย ไปทางยานชุมชนดีกวา แถวนีไ้ มใครมผี โู ดยสารหร็อก”
สามลอบรรดาศักดิท์ ง้ั ๓ คันตางแลนตามกันไป นิกรแหกปากรองเพลงลัน่ ถนน เปนเพลงโหดีเรแบบ
เคาบอยฟงแลวกวนประสาทเต็มทน เสีย่ หงวนดีดกระดิง่ อยางนารําคาญ
“ติ๊งต็อง ๆ ๆ กระดงกอง ๆ ๆ”
พอถึงสามยาน สุภาพสตรีสาว ๒ คนก็รองเรียกนิกร
“ไปไหนจะสามลอ”
นิกรเหยียบหามลอเอี๊ยด นํารถเขามาหยุดแลวกาวลงจากอาน เจาคุณปจจนึก ฯ กับเสี่ยหงวนขี่เลยไป
“ไปไหนครับคุณ” นิกรถามและจองมองดูแมสาวสวยทัง้ สองอยางพอใจ
“ไปถนนพระอาทิตยเอาเทาไรจะ”
นิกรนิ่งนึก
“บานหมอชิต.........”
สองสาวหัวเราะคีก แมชุดสีเทาพูดกับเพื่อนหลอนเบา ๆ
“หูหนวกซะดวยซี”
“เปลาครับ” นิกรรีบปฎิเสธ “ขี้หูมันมากไปหนอยครับ ไมไดแคะหูมาหลายเดือนแลว งา.......ไปไหน
ครับคุณ”
“ถนนพระอาทิตยจะ”
“ออ เชิญครับ สุดแลวแตคุณจะกรุณาเถอะครับผมกรรมกรไทย ไมขูดเลือดขูดเนื้อเพื่อนรวมชาติหร็อก
ครับ”
สองสาวยิม้ ใหกนั
“โถ - พูดยังงีน้ า สงสาร ไปเถอะระจิต สามลอคันนีท้ า ทางราวกับผูด ตี กยาก”
นิกรยิม้ อาย ๆ
“คราบ เทือกเถาเหลากอผมเปนผูดีทั้งนั้นแหละครับ แตผมไมเอาถาน เอาแตขี้เถา ผมก็เลยตองลําบากขี่
รถสามลอ เลนลิเกก็ไมไหวครับ รายไดไมพอคืนหนึง่ ๆ มีแตตว๋ั เบงกับตัว๋ พยัก”
สองสาวหัวเราะคิกคักไปตามกันพากันขึน้ ไปนัง่ บนรถ นายจอมทะเลนจูงรถเคลื่อนออกจากที่แสดงทา
ผาดโผนเผนแผล็วขึ้นไปนั่งบนอาน แตเนือ่ งจากขาดความชํานาญเลยหลนพลัก่ ลงไปอีกขางหนึง่ แมสาวงามตาง
รองวีด๊ วายลัน่
“อุย - ตาเถร”
นิกรสูดปากเบา ๆ โงเงลุกขึ้นมา
“ไมใชตาเถรหร็อกครับ ผมเอง อูยย......แขงขาแทบหัก”
แมชุดสีเทาอดหัวเราะไมได
“ลําบากนักก็อยาแสดงทาโลดโผนเลยจะ ขีต่ ามธรรมดาก็แลวกัน”
“นั่นนะซีครับ ผมก็วา อยางนัน้ ”
นิกรจูงรถสามลอไปตามถนน เหยียบบรรไดกาวขึน้ ขีพ่ าผูโ ดยสารสาวทัง้ สองยอนทางกลับมาทางถนน
พญาไท

!
ทามกลางความสับสนอลหมานของยวดยานพาหนะและประชาชนถนนเยาวราชดินแดนของชาวจีน เจา
คุณปจจนึก ฯ กับเสีย่ หงวนไดนาํ รถจักรยานสามลอ แลนเอื่อย ๆ ผานหนาเทียนกัวเทียนตรงไปทางสี่แยกราชวงศ
ตางคนตางรูสึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาแทบจะขาดใจตาย เสียหงวนขี่นําหนาเจาคุณปจจนึก ฯ ติดตามมา
ในระยะใกลชิด คอยรองตะโกนบอกกิมหงวนใหขี่ชา ๆ เพราะทานหมดกําลังแลว
มันเปนเวลา ๒๑.๐๐ น. เศษ ภาพยนตรรอบค่าํ เลิกแลว ผูคนจอกแจกจอแจลานตาไปหมด หนุม สาวสอง
คูย นื อยูร มิ บาทวิถี พอแลเห็นสามลอบรรดาศักดิ์ผานมาใครคนหนึ่งก็รองเรียก
“สามลอ สามลอ”
กิมหงวนกับทานเจาคุณบังคับรถใหหยุดนิ่ง แลวกาวลงจากรถ เจาคุณปจจนึก ฯ เหงื่อไหลโทรมหนามี
ทาทางเหมือนกับจะเปนลม ทานหอบแฮก ๆ ลวงกระเปากางเกงหยิบผาเช็ดหนาออกมาเช็ดเหงื่อที่หัวลาน
ชายหนุมคนหนึ่งตรงเขามาพยักหนากับเสี่ยหงวน
“ไปบางซื่อเอาเทาไร”
กิมหงวนสดุง เฮือก แลวตอบหนาตาเฉย
“สองหมื่นบาทครับ”
“หา เทาไรนะ”
อาเสีย่ กําลังเหนือ่ ยก็ชกั ฉิว
“สองหมื่นบาทครับ ขาดตัวตอไมได ไกลจะตายหา”
นักดูหนังกลุมนั้นมองดูกิมหงวนกับเจาคุณปจจนึก ฯ อยางแปลกใจแลวพากันเดินไปจากที่นั้นทันที อา
เสี่ยถอนหายใจเฮือกใหญ
“โอย เหนื่อยเต็มฟด ใจจะขาดอยูแลว”
เจาคุณพูดเสียงออยนาสงสาร
“อาก็เหมือนกัน แขงขามันหมดกําลังแลว อายหงวน - แกชวยอาหนอยเถอะวะ โอย......เหนื่อยเหลือเกิน
เอาเชือกดยงรถอาผูกไปกับรถแกไดไหม ขืนใหอาขี่กลับบานคงตายหาแน”
“วา - ผมก็แยซคี รับ ผมหมดแรงแลว โธ - ไมควรรนหาที่เลย อยูดี ๆ ไมวาดีหาเรื่องใหตัวเองเหนื่อยรูงี้
ผมไมยกั มา”
เจาคุณปจจนึก ฯ หายใจถี่เร็ว
“แกขีไ่ มไหว ไมยอมใหอาเอารถโยง ก็พกั กันเสียทีน่ ก่ี อ นสักครึง่ ชัว่ โมงดีไหม พอมีแรงคอยขีร่ ถกลับ
บาน”
อาเสี่ยหัวเราะ
“ไปเถอะครับ รถสามลอสองคันนีท้ ง้ิ มันไวกแ็ ลวกัน เราไปขึน้ รถแท็กซีห่ นาหางใตฟา กลับบาน แลวผม
จะใชคาสามลอสองคันนี้ใหคุณอาหญิงเอง”
“วา อยาเลยโวยเสียดาย ทิ้งไวคนอื่นก็เอาไปแดกเทานั้น สามลอเดีย๋ วนีม้ นั ถูกอยูเ ทาไร ราครตัง้ สามสี่
พัน”
“ยังงัน้ ก็ตอ งพักกันสักครูค รับคุณอา โถ - เหงื่อหัวลานไหลพลั่กเลย”
เจาคุณทําปากจู

“อยาทลึง่ นา ยิ่งกําลังเหนื่อย ๆ อยู”
กิมหงวนหัวเราะ ชีม้ อื เขาไปในตรอกขางโรงภาพยนตศรีเยาวราช
“ไปนั่งกินแหวจีนแชเย็นกันคนละจานดีไหมครับ ลอน้ําสมคนละขวดแกเหนื่อย”
เจาคุณัจจนึก ฯ สั่นศรีษะ
“ไมเอาโวย เดีย๋ วรถหาย”
ทันใดนั้นเอง เจาพอแหงทองถนนหลวงคนหนึง่ ก็ขจ่ี กั รยานสองลอกราดเขามาแลวกาวลงจากรถ
ตั้งแสตนตรถไวเดินเขามาหยุดยืนระหวางเสี่ยหงวนกับทานเจาคุณ
“เฮย ๆ พีช่ าย เห็นปายหามจอดรถไหม โธ - อายเราเขมงวดก็หาวาอยางโงนอยางงี้ ไมเห็นอกกรรมกร
ครัน้ ปลอยปละก็ทาํ กันตามอําเภอใจ นึกจะจอดทีไ่ หนก็จอด เอาใบอนุญาตมาดู..........”
เสี่ยหงวนกับเจาคุณสดุงโหยง ตางหันมามองดูเจาพนักงานตํารวจจราจร พลตํารวจแขนขาวสดุง เฮือกอา
ปากหวอถอยหลังกรูด นัยตาลืมโพลงจองมองดูกิมหงวนดวยความประหลาดใจเหลือที่จะกลาว
“อาเสีย่ ......โอย........อาเสี่ยหรือครับนี่”
กิมหงวนยิม้ แหง ๆ เขาจําพลตํารวจผูนี้ไดดี แตกอนเคยทํางานที่อูเรือของเขาทางสามเสน
“กันเอง ชวง ยังไง - สบายดีหรือ”
พลตํารวจชวงหนาซีดเผือด น้าํ ตาคลอหนวยดวยความสงสาร เจานายของเขา
“โถ - อาเสีย่ .....อาเสีย่ ของผมตกต่าํ ถึงเพียงนีเ้ ชียวหรือครับ อนิจจังทุกขังเอย หมดตัวถึงกับตองขีร่ ถสาม
ลอ”
กิมหงวนพยักหนา
“พรหมลิขิต......ทํายังไงไดเพื่อนเอย บริษัทหางรานของกันเจงหมดแลว การคาขาดทุนปนปหมดกันถูก
ฟองลมละลายสิน้ เนือ้ ประดาตัวเลย รวบรวมเงินซือ้ สามลอไดสองคัน กันกับเจาคุณอาของกันก็เลยยึดอาชีพ
สามลอ ขอบใจเหลือเกินชวง ทีแ่ กอุตสาหทกั ทายกันและยังจํากันได”
พลตํารวจชวงรองไห เพราะสงสารเจานายของเขา
“โธ.....โธถังอนิจจังไมเที่ยง แตกอนนี้อาเสี่ยของผมเคยใชเงินวันละหมื่นสองหมื่น เดีย๋ วนีม้ าย่าํ ตอก”
กิมหงวนแกลงทําหนาสลดในบทบาทโศกนาฎะกรรม
“มันเปนกรรมของกัน ชวง”
พลตํารวจชวงยกหลังมือขึน้ เช็ดน้าํ ตา
“แลวคุณนวลลออละครับ”
อาเสีย่ แกลงรองไห
“หนีตามยีเ่ กไปแลว เดี๋ยวนี้กันตัวคนเดียวในโลกเพื่อนฝูงไมมีใครรูจักทักกันหร็อก กันกับคุณอาของกัน
ตองอาศัยศาลาวัดอยู”
“โถ - วัดไหนครับ”
“วัดเลงเนยยี่” เสี่ยหงวนตอบเสียงเครือ “กันขอโทษนะที่จอดรถในปายหามจอด กันเหนื่อยจะเปนลมอยู
แลว โอย - เกิดมาจากทองพอทองแมกเ็ พิง่ ลําบากคราวนีแ้ หละ”
พลตํารวจชวงลวงกระเปากางเกง หยิงซองธนบัตรออกมาเปดออก เขาดึงธนบัตรใบละรอยบาทใหม
เอี่ยม ๒ ฉบับออกมายืน่ สงใหเสีย่ หงวน
“โปรดอยาหาวาผมดูถกู เลยครับ ขอใหผมไดมสี ว นชวยเหลืออาเสีย่ ในยามยากบาง ผมยังเคารพนับถือ

และกตัญูรคู ณ
ุ อาเสีย่ เสมอ”
กิมหงวนยิม้ แปน เขาพอใจในความมีน้ําใจของพลตํารวจจราจรผูนี้มาก
“ขอบใจ อายนองชาย” แลวอาเสีย่ ก็เอือ้ มมือรับเงิน “เงิน ๒๐๐ บาท ของแกยอมแสดงถึงความเอือ้ อารี
ของแกที่มีตอกัน กันจะไมลืมบุญคุณของแกเลย กันไปละนะชวงกันหายเหนือ่ ยพอมีกาํ ลังทีจ่ ะขีร่ ถตอไปแลว”
“โถ.....” พลตํารวจชวงคราง
กิมหงวนกับเจาคุณปจจนึกฯ ตางก็เข็นรถออกไปจากทีน่ น้ั และกาวขึน้ นัง่ บนอานขีไ่ ปทางสีแ่ ยกราชวงศ
อาเสีย่ ตัง้ ใจวา พรุงนี้เขาจะสงเช็คหมื่นบาทใหพลตํารวจชวงที่โรงพักจราจร เพือ่ ตอบแทนความซือ่ สัตยกตัญู
ของพลตํารวจผูนี้
สามลอบรรดาศักดิท์ ง้ั ๒ คันเลีย้ วขวามือสีแ่ ยกราชวงศลดั ออกถนนเจริญกรุงตอนสีแ่ ยกถนนเสือปา ทีส่ ่ี
แยกมีจราจรสับสน และไมมตี าํ รวจทีป่ อ มกลางถนน อาเสี่ยขี่รถตัดหนารถเกงคันหนึ่งไปอยางหวุดหวิด สวนเจา
คุณปจจนึก ฯ หมดแรงเรงความเร็วไมขึ้นจึงปะทะกับ “คาดิลแล็ค” เกงใหมเอี่ยมคันนั้นอยางถนัดใจ
“โครม ! โพลงเพลง ! โชงเชง ! โอย.........”
ผูห ญิงในรถเกงสงเสียงวีด้ วายลัน่ จักรยานสามลอลอพับเปนเลขแปดหักสะบั้น ทานเจาคุณปจจนึก ฯ
พุง หลาวลงจากรถในทาทีไ่ มใครสวยเทาใดนัก หนาไถลกับพืน้ ถนนถลอกปอกเปก
“ตาย ตายแน” ใครคนหนึ่งตะโกนขึ้นที่ริมถนน
เจาคุณปจจนึก ฯ เงยหนาขึ้นตอบอยางโมโห
“ยังไมตายโวย”
ประชาชนเฮโลเขามามุงดูเหตุการณ เจาของรถ “คาดิลแล็ค” เกงพากันลงมาจากรถ พล พชราภรณ กับ
ดร. ดิเรก แมเสือทั้งสี่นั่นเอง คณะพรรค ๔ สหาย เพิง่ ออกมาจากโรงภาพยนตร แค็ปปตอลกําลังจะกลับบาน
“อุย ตาย” ประไพรองสุดเสียง “นั่นคุณพอนี่คะ ตายจริง โธ - นึกยังไงขึน้ มาอุตริเอาสามลอคุณอาหญิงมา
ขี่เลน ตายจริง”
ดร. ดิเรกสดุงโหยง
“มายก็อด....... แกแลวยังจะเลนซนอีก”
เจาคุณปจจนึก ฯ ลุกขึน้ ดวยความลําบากยากเย็น พลกับ ดร. ดิเรกวิ่งเขาไปประคองทานพามาที่รถ “คา
ดิลแล็ค” เกงคันใหญ และสงเจาคุณขึ้นไปนั่งในรถ ตอจากนัน้ พลก็นาํ ซากรถสามลอเขาไปทิง้ ขางถนนเพือ่ ไมให
กีดขวางทางจราจร รถยนตหลายคันที่ตองหยุดชงักบีบแตรเสียงสนั่นหวั่นไหว คณะพรรค ๔ สหายรีบขึ้นนั่งบน
รถเกง แลวพลก็ขับรถเคลื่อนไปจากที่นั้น พอพนสีแ่ ยกก็จอดรถริมถนน
ประภายกมือเขยาแขนทานเจาคุณ
“เปนไงบางคะ คุณพอ”
เจาคุณครางเบา ๆ
“บาดเจ็บนิดหนอย วา ๆ ซวยจริงโวย หอกของตัวเองทิ่มตัวเอง”
เสียงกระดิง่ รถจักรยานดังกิง๋ ก็อง ๆ อยูข า ง ๆ อาเสีย่ นําสามลอปราดเขามาเทียบขางรถเกง นวลลออยก
มือชี้หนารองเอ็ดตะโร
“เอีย แหม - บาอะไรอยางงีก้ ไ็ มรู อยากเปนกรรมกรสามลอรึ”
อาเสีย่ ยักคิว้
“ฮือ่ สนุกดีเหมือนกัน คุณอาเปนยังไงบาง”

คณะพรรค ๔ สหายหัวเราะครืน อาเสี่ยโลงใจเมื่อทราบวาทานเจาคุณไดรับบาดเจ็บเพียงเล็กนอย ตอ
จากนั้น “คาดิลแล็ค” เกงก็แลนไปตามถนนเจริญกรุง กิมหงวนขีส่ ามลอติดตามไป แตเพียงครูเดียว “คาดิลแล็ค”
เกงก็ลับสายตาไปแลว
กิมหงวนกลับมาถึงบาน ๒๒.๓๐ น. พอดี พอลงมาจากสามลอก็นอนแผอยูท เ่ี รือนตนไม สวนนิกรกลับ
มาถึงบานราว ๒๔.๐๐ น. เศษ ไดเงินคาโดยสารมา ๖ บาท แตตัวเองเหนื่อยจนสายตัวขาดไปหลายสาย คุณหญิง
วาดดานิกรกับอาเสีย่ เอ็ดตะโร ที่ขโมยรถสามลอของทานไปขี่รับคนโดยสาร.

จบบริบูรณ

