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พล, นิกร, กิมหงวน

เกศาใส
ป.อินทรปาลิต
ถึงแมคุณหญิงวาดเศรษฐีนีมาย เปนสุภาพสตรีบรรดาศักดิ์ในวัยชราที่อยูขางจะลาสมัย
และมีระดับพื้นการศึกษาไมมากมายอะไรนัก แตทานก็มีสติปญญาสามารถหาเงินใชไดปละหลาย
ลานบาทจากเงินปนผลของบริษัทตาง ๆ ที่ทานมีหุนอยูเชนบริษัทปูนสิเมนตไทยการไฟฟานคร
หลวง ธนาคารตาง ๆ แมกระทัง่ โรงภาพยนตรชน้ั หนึง่ อีกหลายแหง นอกจากนีท้ า นยังเปนหุน ใหญ
ของธนาคารสี่สหาย โรงแรมสีส่ หาย รับจํานองขายฝากทีด่ นิ อาคารบานเรือนใหกยู มื เงิน คุณหญิง
วาดจะคิดทําอะไรมักจะไดผลสมความมุงหมายของทาน แตความคิดของคุณหญิงวาดผิดพลาดไป
เมื่อทานสรางอาคารสองชั้นขนาดใหญกวางและลึกขึ้นรวม ๘ คูหาริมเขตบานของทานซึ่งติดกับ
ถนนซอย อาคารที่กลาวนี้หองหนึ่งกวาง๔ เมตรลึก ๑๐ เมตร มีชานหลังหองและมีหอ งน้าํ หองครัว
ตางหาก ชัน้ บนมีหอ งน้าํ เปนพิเศษ มีหนามุขสําหรับตากอากาศ คาเชาหองเดือนละ ๑๒๐ บาท
สัญญาเชา ๑๐ ป แตคณ
ุ หญิงวาดเรียกเงินแปะเจีย๊ ะถึงหองละ ๕๐,๐๐๐ บาท อาคารของทานจะอยู
อาศัยหรือจะเปนอาตารพาณิชยก็ได อยางไรก็ตาม ซอยนี้ไมใชทําเลการคา มีผูมาเชาอยูเพียง ๔ หอง
เทานัน้ หองแรกเปนชาวภารตกับครอบครัว ตอมาหองทีส่ องและหองทีส่ ามเปนเมียนอย หรือเมีย
เก็บของผูม อี นั จะรับประทาน หองทีส่ เ่ี ปนรานตัดเสือ้ กางเกงของชาวจีนแคะ นอกนัน้ วาง และคุณ
หญิงวาดไมยอมลดราวาศอกใหผูที่มาขอเชาทานพูดเสมอวาเมื่อไมมีใครเชา ทานก็ไมเดือดเนือ้
รอนใจอะไรเพราะตึกแถวนี้เปนสมบัติของทานปลูกอยูในที่ดินของทาน
ในที่สุดเจาคุณปจจนึกฯ ก็ขอเชาตึกสองคูหาจากคุณหญิงวาด
"ใหผมเชาสักสองหองเถอะนะครับคุณหญิง ผมใหแปะเจี๊ยะแสนบาท และคาเชาอีกเดือน
ละ ๒๔๐บาท ตามที่คุณหญิงกะกําหนดไว"
"เจาคุณจะทําอะไรคะ"
"ผมจะเปดรานตัดผมที่ทันสมัยที่สุดครับเรียกหุนจากอายสี่คนคนละแสนบาท แลวผมจะ
เปนหุน ใหญเปนผูจ ดั การรานของผมเอง"
คุณหญิงวาดหัวเราะชอบใจ
"รานตัดผมอะไรกันคะลงทุนตั้งหาหกแสน เจาลิงสี่ตัวนั่นกับเจาคุณคนละแสนก็หาแสน
แลว"

"ออ รานของเราจะเปนรานตัดผมทีด่ ที ส่ี ดุ ในกรุงเทพฯ ครับ เราจะแตงรานใหสวยงามที่สุด
ดวยเฟอรนเิ จอรราคาแพงมีเครือ่ งทําความเย็น เครือ่ งใชในการตัดผมจะมีครบถวน ทีน่ ง่ั ตัดผมจะ
เปนเกาอีน้ วมนัง่ นอนแบบลาทีส่ ดุ เราจะเลือกชางตัดผมมีฝม อื เยีย่ มมาเปนชางประจํารานของเรา
สองคูหาคงตัง้ เกาอีไ้ ด ๑๖ ตัว ซึ่งผมกะดูแลว"
คุณหญิงวาดชักจะเลื่อมใสในแนวความคิดของเจาคุณปจจนึกฯ เพราะทานรูด วี า กิจการตัด
ผมนัน้ มีแตเจริญกาวหนาและมีกาํ ไรมาก
"แลวชั้นบนละคะ"
"ชัน้ บนหรือครับ กอกัน้ เปนหอง ๆ ซีครับ มีเตียงนอนสําหรับนวดตัวมีทอ่ี บและอางอาบ
น้าํ "
"ตาเถน" คุณหญิงอุทานเบา ๆ "นีเ่ จาคุณคิดจะเปดบริการนวดตัว และอาบน้ําดวยยังงั้นหรือ
คะ"
"ครับ การนวดตัวและอาบน้ําโดยไมมีอะไรแฝงอยูเบื้องหลังไมใชกิจกรรมที่ลามกหยาบ
คายอะไร เพราะการนวดตัวเองดวยเครื่องไฟฟาดวยวิธีการที่ถูกตองจะชวยใหผูถูกนวดหายเมื่อยลา
หายขัดยอก เสนสายที่ตึงก็จะหยอนคลาย ที่หยอนคลายอยูแลวก็จะไมขอดเปนปมหรือไมตึง หมอ
นวดสาวผมจะคัดเลือกแตคนดีที่ไมเคยเสียชื่อ บริการอันดีเยืย่ มของเราจะทําใหเรามีลกู คาขาประจํา
มากมาย ผมหวังวาคุณหญิงคงจะไมขดั ของทีผ่ มขอเชาตึกสองคูหาขางบานเรา เปดรานตัดผม นวด
ตัว"
คุณหญิงวาดสัน่ ศรีษะ แลวพูดพลางหัวเราะพลาง
"ดิฉันจะใหเจาคุณเชาตึกของดิฉันยังไงกันคะ เจาคุณนะเปรียบเหมือนพีช่ ายของดิฉนั ที่
คลานตามกันมา ความสัมพันธของเราเหมือนญาติสนิท ลูกสาวเจาคุณก็เปนหลานสะใภดิฉัน เจาคุณ
อยากจะไดตกึ แถวทีว่ า นีเ่ อาไปตัง้ รานตัดผมหรือทําเปนซองทําเปนกวนอะไรก็ตามใจเถอะคะ ดิฉนั
ใหฟรี"
เจาคุณปจจนึกฯ มองดูคุณหญิงวาดอยางชื่นใจ
"ถาอยางนี้ผมก็ไมเอา ผมทําการคาผมไดผลประโยชน คุณหญิงก็ตองไดคาแปะเจี๊ยะและคา
เชาตึก"
"ไมละคะ" คุณหญิงวาดพูดพลางหัวเราะพลาง "ดิฉนั กินเงินเจาคุณไมลงหรอก รถยนตคนั
หนึ่งตั้งแสนกวา ดิฉันปรารภวาอยากไดเจาคุณยังแอบไปซื้อมาใหดิฉัน เจาคุณไดแสดงตนเปนพีช่ าย
ทีด่ ขี องดิฉนั ตลอดมา ดิฉนั พูดจริง ๆ นะคะถาเจาคุณจะตัง้ รานตัดผมก็เชิญเถอะคะ เอาหองริมซาย
สุดและถัดไปอีกหองก็แลวกัน เพราะหองริมมีประตูหลังติดตอกับบานเราและดิฉันไดสงวนไวไม
ยอมใหใครเชา นึกวาแมสาว ๆ เขานึกสนุกขึ้นมาจะตั้งรานตัดเสื้อเสริมสวยอะไรก็ตามใจเขา เจาคุณ
เปดรานเปนรานตัดผมนวดตัวเถอะคะ"
"ขอบคุณครับทานผูห ญิง"

คุณหญิงวาดสะดุง เฮือกแลวหัวเราะ
"ไหงมาเลื่อนบรรดาศักดิ์ใหดิฉันละคะ ดิฉนั เปนแตเพียงคุณหญิงเทานัน้ "
"แตขอใหผมยกยองคุณหญิง เปนทานผูหญิงเถอะครับของมันยกกันได"
"หรือคะ ไดคะ แตอยาไปเรียกดิฉนั วาทานผูห ญิงนอกบานนะคะ ในบานเราเราจะเรียกกัน
อยางไรก็ได อยางเจาคุณดิฉนั จะเรียกสมเด็จเจาพระยาปจจนึกฯ ใครจะมาทําไม"
ทานเจาคุณทําคอยน
"อยาเลยครับประเดีย๋ วเหามันจะขึน้ หัวผม"
คุณหญิงวาดหัวเราะคิก๊
"ไมเปนไรคะ เจาคุณหัวลานเปนมันแผล็บอยางนีเ้ หามันอาศัยอยูไ มไดหรอกคะ พอเกาะมัน
ลื่นหกลมไปตามกัน"
"อาว ยังงีเ้ รากอคุยกันไมไดเทานัน้ เอง"
คุณหญิงวาดวาเสียงอหายแลวกระพุมมือไหวทานเจาคุณปจจนึกฯ
"ประทานโทษเถอะคะ เราพีน่ อ งกันก็ตอ งหยอกลอกันบางเพือ่ ความครึกครืน้ เรือ่ งตึกแถว
ขางบานเจาคุณจะเอาไปทําอะไรก็เชิญเถอะนะคะ แตถาจะใหแปะเจี๊ยะหรือคิดคาเชาคาออนใหดิฉัน
แลวแลวดิฉันไมรับเด็ดขาด ถาอยางนี้มันก็เทากับวาเจาคุณกับดิฉันเปนคนอื่น เราคบกันมาไมใช
เวลาเล็กนอยรูจักอัธยาศัยใจคอกันเปนอยางดี"
"แหม-ผมขอบคุณคุณหญิงมากทีเดียว ถายังงัน้ ผมขอหองสองคูหาเพือ่ ทํารานตัดผม แลว
ก็....เมื่อคุณหญิงไมคิดแปะเจี๊ยะและคาเชา ผมก็จะตอบแทนพระคุณคุณหญิงดวยวิธีใดวิธีหนึ่งเปน
ตนวาซื้อของขวัญที่ถูกใจให"
คุณหญิงวาดอมยิม้
"สุดแลวแตเจาคุณเถอะคะ แตอยาซื้อหวลานกระดาษมาใหดิฉันก็แลวกัน"
เย็นวันนัน้ เอง
เมื่อไดเวลากินเหลาพักผอนหยอนใจ สี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ ก็มาชุมนุมกันอยูท เ่ี รือน
ตนไมหนาบาน "พัชราภรณ" โดยมีเจาแหวคอยปรนนิบตั ริ บั ใชเหมือนเชนเคย พอเริม่ จิบเบียรแกว
แรกเจาคุณปจจนึกฯ ก็พยักหนากับ พ.อ. พล แลวกลาววา
"คุณแมแกยกตึกแถวขางบานใหอาสองหองโวย เรามารวมงานกันเถอะ"
พลยิ้มเล็กนอย
"คุณอาจะทําอะไรครับ"
"เปดรานตัดผมและนวดตัวอาบน้าํ "
"โอโฮ" เสีย่ หงวนเอ็ดตะโรลัน่ "ผมเขาหุน ดวยคนครับ ความคิดของคุณอาเด็ดขาดมาก ถา
เรามีรา นนวดตัวอาบน้าํ เราก็ไมจาํ เปนตองเสียเวลาไปนวดตัวทีอ่ น่ื วิเศษแทครับ"

ทานเจาคุณยิ้มกริ่ม
"อาเรียกหุนคนละแสนโวย แลวก็จายสด"
เสี่ยหงวนรับคําทันที
"ตกลงครับ แสนบาทเรือ่ งเล็กขนหนาแขงผมไมรว ง"
"ดีแลว พรุงนี้แกเซ็นเช็คใหอาก็แลวกัน" พูดจบทานเจาคุณก็หันมาทางนายพลดิเรกเขย
ใหญของทาน "วายังไงดิเรกแกจะเขาหุนกับพอไหมละ"
ศาสตราจารยดเิ รกซอนยิม้ ไวในหนา
"ตองลงทุนตัง้ หาหกแสนเชียวหรือครับ"
"ใช รานตัดผมของเราจะเปนรานทีห่ รูหราสวยงามทีส่ ดุ ในกรุงเทพฯ บริการแบบตาง
ประเทศ เหมือนรานตัดผมในอังกฤษหรือฝรัง่ เศสทีพ่ อ เคยเห็นมา ชางตัดผมของเราจะตองเปนชางที่
มีฝมือเยี่ยม เครื่องมือเครื่องใชสะอาดทันสมัยเพียงเกาอี้ที่นั่งก็จะเปนเกาอี้ที่ดีที่สุด"
"เราจะมีรายไดวนั หนึง่ ประมาณเทาใดครับ"
เจาคุณวา " เรามีเกาอีต้ ดั ผม ๑๖ ตัว คาตัดผมหัวละ๑๐ บาทรวด คากันคอโกนหนวดคิดตาง
หาก การนวดตัวและอาบน้าํ คิดบริการชัว่ โมงละ ๑๐๐ บาท วันหนึง่ เราจะมีรายไดในราวหมืน่ บาท
เปนอยางนอย หมอนวดสาวของเราพอจะเลือกใหสวยที่สุดและชํานาญในการนวดเปนพิเศษ"
"ออไร ถายังงั้นผมเขาหุนดวย แสนบาทนะครับ"
"เออ"
พลพูดเสริมขึ้น
"ความคิดของคุณอาไมเลวครับ การตั้งรานตัดผมไมมีทางขาดทุนเลย สําคัญแตเพียงวาเรา
คุมชางฝมือดีใหอยู อยาใหเขาไปจากเราได จะใหเขาอยูก บั เรามันก็ตอ งตกลงกันในเรือ่ งเงินรายได
มากกวาเรา"
"ถูกละพล อาจะใหเขา ๖๐ เปอรเซ็นตเหมือนอยางทีร่ า นใหญ ๆ เขาใหกัน แตรา นของเรา
ตองรับเฉพาะคนชัน้ สูงเทานัน้ เราตกแตงรานใหหรูหราจริง ๆ คนชั้นกลางและคนชั้นต่ําก็ไมกลา
เขารานเรา แกหุนดวยนะพล"
"ครับ แตผมไมรบั เปนผูจ ดั การหรือบริหารงานนะครับ เพราะผมไมมีความสามารถในเรื่อง
นี้"
"เออนา อาเปนผูจ ดั การเอง" พูดจบทานก็หันมามองดูเขยเล็กของทาน ซึ่งกําลังตั้งอกตั้งใจ
กินขาวเกรียบกุง ทอดจิม้ น้าํ พริกเผาอยางเอร็ดอรอย "เฮย-ปดจังหวะกินคุยกับพอบางซีโวย"
นิกรหัวเราะ
"คุณพอเอาแนหรือครับ"
"เอ แกเขาหุน ดวยนะ"
"เดีย๋ วครับ ผมตองชวนอายแหวกอน ถาอายแหวเขาหุน ดวยผมก็เอา" แลวเขาก็หันมามองดู

เจาแหว "เอาไหมวะแหว คนละแสนบาท แลวเราไดตดั ผมฟรีนวดตัวฟรีในฐานทีเ่ ราเปนเจาของ
ราน"
เจาแหวฝนยิ้มอยางนาสงสาร
"รับประทานคุณนิกรชางไมนึกบางเลยวา ผมเปนขี้ขาพวกคุณ มีเงินเดือนเดือนละ ๖๐๐
บาทเทานั้น รับประทานผมเก็บเงินเดือนไวโดยไมใชอะไรเลยแมแตบาทเดียว ผมตองใชเวลาถึง ๑๕
ปเชียวนะครับถึงจะมีเงินแสนมาเขาหุน ตัง้ รานตัดผม"
นิกรขมวดคิ้วยน
"ก็แกไปหาเจาคุณพอแกซีโวย"
เจาแหวหัวเราะหึ ๆ
"รับประทาน ผมมีพอ เปนเจาคุณ ผมคงไมมาอยูใหพวกคุณจิกหัวใชอยางนี้หรอกครับ ดึก
ดื่นเที่ยงคืนนึกจะเรียกใชก็ปลุกลุกขึ้น รับประทานหัวไมไดวางหางไมไดเวน"
"เฮย" พลตวาด "ถาแกเห็นวาอยูที่นี่แกเหนื่อยมากเกินไปมีเงินเดือนไมคุมคา แกจะลาออก
จากงานไปอยูที่อื่นก็ตามใจแกซี"
เจาแหวเอียงคอยิม้
"รับประทานจางผมก็ไมไป"
เจาคุณปจจนึกฯ กลาวกับนิกรอยางเปนงานเปนการ
"อยาพูดเลนนาอายกร แกจะเขาหุนกับพอหรือไมก็วามา"
นิกรพยักหนาแลวหัวเราะ
"เอาครับ ผมเพิ่งไดเงินปนผลจากบริษัทปูนสิเมนตไทยเมื่อเดือนกอนแสนหาหมื่นบาท ผม
จะเอาเงินนีเ้ ขาหุน กับคุณพอแสนบาท คุณพอตองบริหารงานใหดนี ะครับตัง้ ชือ่ รานใหเพราะ ๆ
บริการทันสมัยมีชางฝมือเยี่ยม หมอนวดสาวงามแฉลมรางอวบอัดมีชีวิตชีวาไมใชปากเขียวเหมือนผี
ดิบ ขนจัก๊ แรยาวตัง้ คืบ ยังงั้นพอนวดใหใครคนถูกนวดก็ชักจะพาลเปนลมแลว"
เจาคุณปจจนึกฯ ยิ้มละไม ดีใจที่คณะพรรคสี่สหายยอมเขาหุนกับทานตั้งรานตัดผม
"ขอบใจพวกแกทั้งสี่คน อา-เรามาปรึกษาหารือกันเถอะ เราจะตัง้ ชือ่ รานตัดผมของเราวา
อยางไรดี อายหงวนวามากอน"
อาเสี่ยทําตาปริบ ๆ
"อัตคัดเกศาดีไหมตรับ"
ทานเจาคุณแยกเขี้ยว
"อัตคัดเกศาก็หัวลานนะซีโวย"
เสี่ยหงวนยิ้มแหง ๆ
"หรือครับ ถายังงั้นผานผมไปดีกวา เรื่องภาษาไทยผมไมใครจะมีความรูความชํานาญกับ
เขาหรอกครับ"

ทานเจาคุณหันมาพยักหนากับพล
"แกอาจจะตัง้ ชือ่ รานตัดผมของเราไดเพราะกวาคนอืน่ แตคาํ วาเกศานะตัดเอาออกเสีย เถอะ
วะ ชือ่ ทีเ่ พราะ ๆ โดยไมจําเปนตองมีคําวาเกศาอยูขางหนาหรือขางหลังนะมีถมไป"
พ.อ. พลยิ้มแหง ๆ
"ผมยังนึกไมออกครับคุณอา ตองใหเวลาผมคิดบาง"
เจาคุณปจจนึกฯ เปลี่ยนสายตามาที่นายแพทยหนุม
"ถายังงั้นแกดีกวาดิเรก นึกชื่อเก ๆ สักชื่อซิ"
"ทรงวิไลดีไหมครับ"
ทานเจาคุณทําหนาเบ
"ไมไหวโวย ถามีคําวาทรงก็ตองหมายถึงรานตัดกางเกง"
"ยังงั้นก็ควรจะมีคําวาเกศาหรือเกษีซีครับ" นายพลดิเรกพูดยิ้ม ๆ
"ก็ไดเหมือนกัน แกจะใหชื่อรานวากระไรละ"
ดร. ดิเรกนิง่ คิดสักครู
"เกศาวินาศเปนยังไงครับ"
เสียงหัวเราะดังขึน้ อยางครืน้ เครง เจาคุณปจจนึกฯอาปากหวอมองดูศาสตราจารยดเิ รกอยาง
ขบขัน
"ถาเราตัง้ รานตัดผมของเราวา 'เกศาวินาศ' ใครเขาจะเขารานเราละ" เจาคุณพูดพลางหัวเราะ
พลาง "แกนึกยังไงขึ้นมาวะถึงตั้งชื่ออยางนี"้
"ผมตัง้ ตามเหตุผลครับ คนทีเ่ ขาไปตัดผมก็ลว นแตผมยาวทัง้ นัน้ เมือ่ ชางเขาตัดผมออกเสน
ผมที่ถูกตัดออกก็วินาศไป เรือ่ งมันเปนยังงีค้ รับ คําวา 'เกศาวินาศ' ก็คอื ตัดผมนัน่ เอง"
นิกรพูดเสียงคับปาก เพราะไกตอนสามสี่ชิ้นเขาไปอยูในปากเขา
"ขืนเอาชือ่ ของแกรานของเราเจงแนหมอ"
เจาคุณปจจนึกฯ หันมาทาง พ.อ.นิกร
"ถายังงั้นแกลองตั้งมาสักชื่อซิ บางทีแกอาจจะเลือกชื่อรานไดเหมาะสมก็ได เพราะรูสึกวา
แกมักจะมีอะไรดี ๆ อยูเสมอ"
นิกรนิ่งคิดสักครูแลวหันมายิ้มใหอาเสี่ย
"ตั้งวาไงดีละ"
"จะไปรูเ รอะ" เสี่ยหงวนตวาดลั่น "กลืนอะไรที่อยูในปากเสียกอนซีแลวคอยพูด มัวแต
ปรึกษาหารือกันกับแกลมตั้งสี่จานแกยัดคนเดียวเกือบหมด"
นายจอมทะเลนหัวเราะชอบใจเขากลาวกับพอตาของเขาอยางภาคภูมิวา
"เราตองตัง้ ชือ่ รานของเราเปนภาษาจีนครับ แลวโฆษณาโกหกวาชางของเรามาจากฮองกง
ถาตัง้ ชือ่ รานเปนไทยผมรับรองวาไมมใี ครสนใจแนนอน เพราะรานตัดผมชัน้ ดีในกรุงเทพฯ มีอยู

เยอะแยะ แลวก็คนไทยเรามักจะเชื่อถือคุณวุฒิของคนตางชาติมากกวาคนไทยดวยกัน"
คราวนี้ พล พัชราภรณ เห็นพองดวย เขาพูดเสริมขึน้ ทันที
"จริงโวยกร รานเสริมสวยหรือรานตัดผมทีม่ ชี า งเปนคนตางดาว และตั้งชื่อรานเปนภาษา
ของเขายอมมีลกู คาประจํามาก หรือมิฉะนัน้ ชางหรือเจาของรานทีเ่ ปนคนไทยก็ตอ งสําเร็จมาจากตาง
ประเทศจึงจะมีรายไดดี"
นิกรวางทาผึ่งผาย หยิบซอมจิ้มแหนม ๒ ชิ้นใสปากเคี้ยวกรวม ๆ แลวกลาวกับพอตาของ
เขาวา
"เราตองพยายามใหคนเขาใจผิดคิดวา เรามีชา งตัดผมประจํารานมาจากฮองกงครับ ฉะนัน้
เราควรจะใหชอ่ื รานของเราเปนจีน เชนอาดํา หรือ อาแดง"
เจาคุณปจจนึกฯ เห็นพองดวย
"เขาทีดเี หมือนกัน แกคิดวาเราควรจะตัง้ ชือ่ รานของเราวาอยางไร"
นิกรนิ่งคิดสักครู แลวตอบเสียงหนักแนน
"อาเกาดีไหมครับ"
เสี่ยหงวนสะดุงโหยงแลวหัวเราะชอบใจ
"จะดีหรืออายกร ตัง้ ชือ่ รานวาอาเกา มันจะไปกาเขาเขานะซี เกานะมันแปลวาหมาโวยรู
ไหม"
เสียงหัวเราะดังขึน้ ลัน่ เรือนตนไม พ.อ.นิกรทําหนาเหยเกชอบกล
"ถาอยางนั้น ชือ่ อาเหนงเปนยังไง"
ทานเจาคุณทําตาโตเทาไขหา น
"อยาเพิ่งทะลึ่งนาอายกร เรากําลังปรึกษาหารือกันอยางเปนการเปนงาน"
นิกรอมยิม้
"ผมจนดวยเกลาแลว คุณพอตัง้ เอาเองเถิดครับ"
เจาคุณปจจนึกฯยกแกวเบียรขึ้นดื่มประมาณครึ่งแกวจึงกลาวกับคณะพรรคสี่สหาย
"เห็นจะตองไปหาทานพระครูขอใหทา นชวยตัง้ ชือ่ ใหและกําหนดวันทําพิธเี ปดรานของเรา
ตอนนีท้ กุ คนตองชวยกันหนอยโวยเกีย่ วกับการวิง่ เตนซือ้ ขาวของเครือ่ งใชและแตงราน ชั้นลางสอง
คูหาเปดทะลุถึงกันอยูแลว สีทาหองก็ยังใหมอยูไ มตอ งทําอะไรนอกจากเดินสายไฟและตกแตง แต
ชัน้ บนตองกัน้ เปนหองๆและตอทอประปาเพิม่ เติม"
นายพลดิเรกยิ้มใหพอตาของเขา
"เรื่องไฟฟากับน้ําประปา ผมจะเรียกลูกศิษยของผมชวยกันทํา ติดแอรคอนดิชน่ั พรอม สอง
วันก็เสร็จ"
"เออ-ดีมาก เปนอันวาพอเบาใจและหมดกังวลในเรื่องน้ํากับไฟ"
กิมหงวนพูดเสริมขึ้น

"สําหรับชางไม ผมจะเรียกชางไมทอ่ี ตู อ เรือของผมมาชวยกันทํา สงไมที่โรงเลี่อยมาให
เสร็จ เมือ่ กัน้ หองนวดตัวอาบน้าํ ชัน้ บนเสร็จเรียบรอยแลวผมจะใหเขาทาสีใหดว ย"
"ขอบใจแก อายหลานชายถาชวยกันคนละมือคนละตีนอยางนี้วันศุกรที่ ๒๐ นี้เราคงทําพิธี
เปดรานไดแนนอน และวันที่ ๒๑ ก็เริม่ งานตัดผมนวดหนานวดตัวอาบน้าํ ไดเลย อา-เจาพลจะชวย
อะไรไดบางละ"
"ผมรับตกแตงสถานทีค่ รับคุณอา ผมสนใจและมีความชํานาญพอตัวในเรื่องตกแตงบาน
หรือแตงหอง ผมจะซื้อมานมาติดใหสวย แตงรานของเราใหสวยงามทันสมัยที่สุด"
นิกรชูมอื ขวาขึน้ เหนือศีรษะ
"ผมรับอาสาติดตามชางตัดผมและหมอนวดสาวครับ"
ทุกคนหันมามองนายจอมทะเลนเปนตาเดียว
"แกรูจักคุนเคยกับชางตัดผมฝมือดีๆหลายคนหรือ" ทานเจาคุณถามลูกเขยของทาน
นิกรสั่นศีรษะ
"ไมรจู กั หรอกครับ แตผมรูวาชงตัดผมฝมือดีที่มีขาประจํามากๆอยูที่รานไหนบาง ผมจะไป
ติดตอดึงตัวเขามาอยูก บั เรา"
เจาคุณปจจนึกฯหัวเราะหึๆ
"แกไมรูจักคุนเคยกับเขาแกจะเอาเขามาไดอยางไร"
นิกรหัวเราะเบาๆ
"พอผมเคยสอนวา เอาเงินทุม เขาไปทีไ่ หนความสําเร็จเกิดขึน้ ทีน่ น่ั "
คราวนีเ้ สีย่ หงวนเห็นพองดวย
"จริงวะ เตี่ยกันก็เคยสอนกันวา ความขัดของหรือความไมสําเร็จจะสิ้นสุดลงเมื่อเรายื่นใบ
ละรอยเปนปกๆใหเขา ถึงปกแรกเขาสั่นศีรษะ ปกหลังเขาก็ตองพยักหนา"
นายพลดิเรก รีบดึงจานแหนมออกมาใหพน มือนิกรแลวถามวา
"แกจะไปเอาหมอนวดสาวทีไ่ หนมาทํางานใหเรา"
"โอยเยอะแยะไป พวกกะหรีเ่ ดีย๋ วนีห้ ากินลําบากเพราะตํารวจจองตะครุบตัวนอนเขลงอยู
กับบาน ไมใครจะไดไปไหน หาสัก ๒๐ คนก็ได"
เจาคุณปจจนึก นัยนตาเหลือก
"เราไมตอ งการหมอนวดอยางนัน้ โวยอายกร เราตองการหมอนวดจริงๆ ซึง่ การนวดตัวอาบ
น้าํ ของเราไมมอี ะไรเคลือบแฝงอยูเ บือ้ งหลัง หองนวดจะไมเปดประตูและคนที่มารับการนวดจะไม
เปลือยการเหมือนเปรต หมอนวดของเราตองเปนคนดีไมเคยเสือ่ มเสียชือ่ เสียงทุกคนจะตองแตง
เครือ่ งแบบเรียบรอย ไมใชนุงกางเกงลิงและใสเสื้อยกทรงนวดใหแขก"
เสียงหัวเราะดังขึน้ อยางครืน้ เครง นิการยิ้มใหพอตาของเขาแลวกลาววา
"เอาเถิดครับ สําหรับชางตัดผมและหมอนวดประจํารานผมหาไดแนนอน ผมเองก็เคยคิด

เหมือนกันในเรือ่ งทีจ่ ะตัง้ รานตัดผมเพราะเห็นวามันมีรายไดด"ี
ทานเจาคุณมองดูคณะพรรคสี่สหายทีละคน
"ปญหาสําคัญก็คือชางตัดผมนี่หละ ชางดีมีฝมือมีขาประจําติดมักจะเลนตัวและอยูกับเราไม
ยืด เราพอจะมีทางแกไขไหมในเรือ่ งนี"้
เสี่ยหงวนพูดขึ้นทันที
"จะยากอะไรครับ ใหชา งตัดผมกับหมอนวดของเราเปนแฟนไดเสียกัน เขาก็ตอ งอยูก บั เรา
ทั้งสองคน"
"เออ จริงของแกโวย พรุง นีเ้ ราจะตองชวยกันวิง่ เตนหาซือ้ ขาวของไดแลว ซื้อมาแลวเอามา
ไวที่นี่กอน สวนทางรานจะตบแตงหรือกั้นหองเดินสายไฟเดินทอประปาก็ทํากันไป เราควรจะเปด
รานของเราในวันศุกรท่ี ๒๐ ใครจะมีความเห็นอะไรบางละ"
ศาสตราจารยดิเรกกลาวขึ้นดวยใบหนายิ้มแยม
"ผมมีความเห็นวา บริการรานตัดผมของเราจะตองทําใหเหมือนกับรานอืน่ ๆ เขาอันเปนของ
เคยชินสําหรับคนไทยเรา เทาทีค่ ณ
ุ พอจะจัดทําแบบรานตัดผมในตางประเทศ คิดเฉพาะคาตัดผม
สวนคาโกนหนวดกันคอนัน้ คิดตางหากผมไมเห็นดวยครับ ขืนทําอยางนัน้ รานเราเจงแน เราคิดคา
ตัดหัวละ ๑๐ บาทโกนหนวดกันคอและโกนหนาพรอม มีการแยงหูนดิ หนอยเพือ่ ใหคนตัดผมเกิด
คันหูจะไดจางชางแคะหู"
พลยิ้มใหเจาคุณปจจนึกฯ
"หมอมันพูดถูกแลวครับคุณอา รานตัดผมเมืองไทยก็ตอ งทําตามแบบทีเ่ รานิยมกัน"
เสี่ยหงวนกลาวขึ้นอยางเปนงานเปนการ
"คาตัดผม ๑๐ บาทนะคนชั้นต่ํา หรือคนชัน้ กลางไมตดั หรอกครับ ราคสูงอยางนี้ดีแลว
เพราะรานเรามีเครือ่ งเย็นมีเครือ่ งมือเครือ่ งใชทส่ี ะอาดทันสมัย แมแตสบูโกนหนวดเราก็จะใชสบู
อยางดีเชนสบูยารดเลย หรือ แกนจันทร คาตัดผม ๑๐ บาท แคะหู ๕ บาท ลางตาและแคะขี้ตา ๕บาท
แคะขี้มูกลางจมูก ๕ บาท สระผม ๕ บาท ที่แพงเพราะเราใชแชมภูดีๆ และน้ํามันใสผมอยางดี ไมใช
สบูซักผาหรือสบูหอมชั้นเลวมาฟอกหัวเขา"
นิกรถามวา "แลวเราจะมีบริการดัดเทียมเปาลอนใหพวกคุณๆจิ๊กโกทั้งหลายไหม"
กิมหงวนพยักหนา
"ตองมีบา ง คือหาชางที่ดัดผมเปนสักสองคนไวตอนรับคุณจิ๊กโกที่มีสตางค เดี๋ยวนี้ลูกทาน
หลานเธอกลายเปนจิ๊กโกไปเยอะแยะ ขับรถเกงเที่ยวทั้งวัน สวมเสื้อฮาไวสีสะดุดตามองดูหนาและ
ทรงผมก็รวู า เปนจิก๊ โก คุณๆเหลานี้ไมเสียดายเงินคาแตงผม เทาไหรก็เทากัน ผมสลวยเปนลอนคลื่น
นาเอ็นดูมาก"
เจาคุณปจจนึกฯกลาวสรุปวา
"ถาอยางนัน้ เราคิดคาบริการตามทีอ่ า ยหงวนวา กินเหลากันเถอะวะพวกเรา ขืนปรึกษา

หารือกันอยางนี้อายกรกินกับแกลมหมดแน"
"เดีย๋ วกอนครับคุณอา" พลพูดเสียงหัวเราะ
"วาไง"
"คุณอาอยาวาผมรูด หี รืออวดดีเลยนะครับ ผมก็เปนนักการคาหรือนักธุรกิจคนหนึง่ ผมเห็น
วารานตัดผมของเราลงทุนเพียงสองแสนก็พอแลว เพราะตึกของเราไมไดเชาเขาไมไดเสียคา
แปะเจี๊ยะ เราเพียงแตซื้อเกาอี้ตัดผมซึ่งผมกะวาเปนเงินไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ซือ้ เครือ่ งปรับอากาศ
เครือ่ งมือเครือ่ งใชและอุปกรณในการตัดผมอีกแสนบาท สําหรับชัน้ บนซึง่ เปนหองนวดตัว อาบน้าํ
๕๐,๐๐๐ บาทก็ถมเถไป มันแพงที่เกาอี้ตักผมเทานั้นแหละครับ"
ทานเจาคุณนิง่ คิด
"แกแนใจวาทุนสองแสนบาทพอหรือพล"
"พอครับ"
"เอา-ยังงั้นเรียกหุนคนละหาหมื่นโวย ๕ คน สองแสนหาหมื่น ถาไมพอก็จะเรียกเพิ่มอีกคน
ละสองสามหมื่น"
เสี่ยหงวนโบกมือหามแลวพูดตัดบท
"กินเหลากันเถอะครับ สําหรับพวกเราเงินหมืน่ เงินแสนพูดกันคําเดียว ไมจาํ เปนตองเสีย
เวลาชีแ้ จงแสดงเหตุผล" แลวกิมหงวนก็หันมาทําตาเขียวกับนิกร "ยัดไกตอนเสียหมดเลย ควัก
สตางคออกมาใหอายแหวขามฟากถนนหนาบานไปซื้อใหมซีโวย"
นิกรยิ้มแหงๆ พยักหนาเรียกเจาแหวใหมาหาเขาแลวลวงกระเปาเสี้อเชิ้ทหยิบธนบัตร
ยอยออกมาปกหนึง่ สงธนบัตรใบละบาทหนึ่งฉบับใหเจาแหว
"ไปซื้อไกตอนมาใหสักบาทเถอะวะ เอาเนือ้ หนาอกนะ กระดูกไมเอาใหเขาเลาะออก"
เจาแหวอดหัวเราะไมได
"รับประทานบาทเดียวนะ ไดตีนไกขางเดียวนะครับ เนือ้ หนาอกนะอยางนอยก็ตอ ง ๑๐
บาท"
นิกรตัดใจลวงกระเปากางเกงหยิบซองธนบัตรออกมาเปดออก เขาหยิบธนบัตรใบละรอย
บาทออกมาปกหนึ่งเปนเงิน ๑,๐๐๐ บาทออกมาสงใหเจาแหวแลวพูดเสียงหนักแนน
"ไปเหมาไกตอนมาใหหมดราน เอาเปดยางดวย วันนี้กันยอมลมจมเลี้ยงพรรคพวกสักพัน
บาทเถอะวะ"
เจาแหวหัวเราะกาก
"รับประทานดีครับ พันบาทนี่รับประทานไดทั้งไกตอนและเปดยางเต็มเขงเลยครับ รับ
ประทานผมจะใหลูกจางเถาแกตงแบกมาสง วันนีค้ ณ
ุ นิกรของผมใจปา จริงๆ " พูดจบเจาแหวก็พาตัว
เดินออกไปจากเรือนตนไม

คนมีเงินก็เหมือนมีแกวสารพัดนึกอยูในตัวไมมีอะไรที่คนมีเงินทําไมไดหรือทําไมสําเร็จ
รานตัดผมที่หรูหราสวยงามทันสมัยของคณะพรรคสี่สหาย ไดใชเวลาตกแตงไมถึง ๑๐ วันก็เรียบ
รอย ชั้นลางสองคูหากลายเปนรานตัดผมที่โอโถงทันสมัยที่สุดเพียงแตเกาอี้นวมและโซฟาที่ใหแขก
นัง่ พักผอนหรือรอคอย ก็เปนเฟอรนเิ จอรชน้ั ดีราคาแพงมาก มานและเครื่องประดับหองลวนแตสี
เขียวออนงามตา เกาอีน้ ง่ั ตัดผมทัง้ ๑๖ ตัวเปนเกาอี้แบบใหมที่สุด เปนทัง้ เกาอีน้ อน เกาอีน้ ง่ั บุหนัง
หุม นวมสีเขียวออน พ.อ. พล พัชราภรณ ไดตบแตงรานไดสวยงามจริงๆ
ตอนเชาวันศุกรท่ี ๒๐ มีนาคน ไดมีการทําพิธีทางศาสนาที่รานตัดผมสองคูหานี้ พระภิกษุ
สงฆจากวัดธาตุทองรวม ๕ รูปไดมาสวดมนตและฉันเชา ซึ่งคณะพรรคสี่สหายกับสี่นางและทาน
ผูใ หญทง้ั สองไดตกั บาตรแกพระคุณเจาดวย เมื่อพระภิษุสงฆกลับวัดแลว ก็มีการตบแตงสถานที่ภาย
นอกอีกครั้งและในราว ๑๓.๐๐ น. เจาคุณปจจนึกฯ ก็สง่ั ใหเจาแหวนําริบบิน้ แพรสีแดงขนาดใหญ
มากมากั้นประตูตลอดทั้งสองหองเพื่อใหพล.อ. เจาพระยาวุฒไิ กรชาญณรงค ลูกพี่ลูกนองของเจา
คุณปจจนึกฯ เปนผูตัดริบบิ้นหลังจากทําพิธีเปดในเวลา ๑๕.๐๐ น.วันนี้ สี่นางกับพวกคนใชชาย
หญิงของบาน "พัชราภรณ" ตองเหน็ดเหนือ่ ยไปตามกัน
บายวันนัน้ เอง หลังจาก ๑๔.๓๐ น. รถเกงขนาดใหญใหมเอี่ยมหลายคัน จอดเรียงรายอยูใน
ถนนซอยหนาตึกแถวของคุณหญิงวาด บรรดาแขกผูม เี กียรติตา งนัง่ อยูบ นเกาอีเ้ หล็กซึง่ ตัง้ อยูบ น
บาทวิถีหนาตึกแถว อาคารของคุณหญิงวาดทัง้ ๘ หองปลูกล้ําเขามาใหเขตที่ดินของทานถึง ๓ เมตร
ดังนัน้ ทางเทาซึง่ อยูใ ตกนั สาดจึงเปนทีด่ นิ สวนหนึง่ ของคุณหญิงวาดนัน่ เอง
เจาคุณปจจนึกฯ กับคณะพรรคสี่สหายเลือกเชิญเฉพาะแตทานผูใหญที่เคารพนับถือรวมทั้ง
หมดประมาณ ๕๐ คนเทานั้นทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีลวนแตอยูในวัยหงอมและกําลังงอมทั้ง
นัน้ วัยกลางคนหรือวัยหนุมสาวมีเพียงไมกี่คน
คณะพรรคสี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯแตงสากลสวนสี่นางกับคุณหญิงวาดลวนแตแตงกาย
เฉิดฉัน ดวยผาไหมไทยแบบเวลาบายทั้งเสื้อกระโปรงสีเดียวกัน แตละคนแตงเครือ่ งเพชรแวววาว
ครัน้ ไดเวลา ๑๔.๕๐ น. ทานนายพลผูเฒา พล.อ. เจาพระยาวุฒไิ กรชาญณรงคผมู วี ยั ๘๓ ป และมี
ศักดิ์เปนพี่ชายเจาคุณปจจนึกฯ ก็มาถึงโดยรถโอลสโมบิลเกงสีฟาคันใหมเอี่ยม พอรถหยุด เจาคุณ
ปจจนึกฯก็พาคุณหญิงวาดพรอมดวยสี่สหายกับสี่นางเขาไปรับทานเจาพระยา อดีตเสนาบดี
กระทรวงกลาโหมในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช
คนขับรถของเจาพระยาวุฒไิ กรฯ ซึ่งแตงกายเรียบรอยคลายกับคนขับรถยนตหลวง รีบลง
มาจากรถแลวเปดประตูตอนหลังใหเจานายของเขา เจาคุณปจจนึกฯ เลือ่ นตัวเขามายืนระหวางชอง
ประตูบานซายตอนหลังรถ แลวยกมือไหวพี่ชายของทานอยางนอบนอม
"สวัสดีครับ คุณพี่ เชิญครับ"
เจาพระยาวุฒิไกรฯ ยิ้มใหเจาคุณปจจนึกฯ
"ขอบใจ สบายดีเจาคุณ แตวา หมูน ห้ี นามืดเปนลมบอยๆ แลวก็หูไมใครด"ี พูดจบทานเจา

คุณวุฒไิ กรฯ ก็รวบรวมกําลังลุกขึ้น
เจาคุณปจจนึกฯ ชวยประคองทานนายพลอาวุโสลงจากรถเจาพระยาวุฒิไกรฯ แตงกาย
เครือ่ งแบบไทยเดิม นุง ผามวงโจงกระเบนสีเลือดหมู สวมถุงนองรองเทา สวมเสือ้ ราชประแตนหรือ
เสือ้ คอตัง้ มีดมุ ๕ เม็ดมี ๔กระเปา ตดดวยผาแพรสีนวลออน เจาพระยาวุฒิไกรฯ หงอมเต็มทนแลว
เนือ้ หนังเหีย่ วยนตกกระแตความจําของทานดีมาก ใครเปนหนีท้ า นเทาไหรทา นจําไดทง้ั นัน้
คุณหญิงวาดพาสี่สหายกับสี่นางเขามาไหวทานนายพลผูเฒาเจาพระยาวุฒิไกรฯรับไหวอยางงงๆ จน
กระทั่งเจาคุณปจจนึกฯตองอธิบายใหทานทราบ
"คุณหญิงวาดกับพวกลูกๆหลานๆยังไงละครับ"
เจาพระยาวุฒิไกรฯยกมือขวาบองหู แลวพยักหนารับทราบ
"ประภากับประไพคนไหนละ"
ประไพพูดขึ้นทันที
"ประไพอยูนี่คะคุณลุงขา แลวก็พี่ภายืนอยูขางๆไพนี่แลว"
ทานนายพลผูเฒา มองดูหลานสาวของทานทั้งสองคนอยางชื่นชม
"ไมไดพบกันหลายปจําไมได แลวผัวประไพอยูไหน"
พ.อ. นิกรชูมอื ขวาขึน้ เหนือศีรษะ
"ผมครับ ผมเปนสามีประไพครับ คนนีพ้ ลตรีดเิ รกเปนสามีของคุณประภา"
เจาคุณปจจนึกฯ ยกนาฬิกาขอมือขึ้นดูเวลา แลวกลาวกับเจาพระยาวุฒิไกรดวยใบหนายิ้ม
แยม
"ไดเวลาฤกษเปดรานแลวครับคุณพี่ เชิญทางโนนเถอะครับ"
เจาพระยาวุฒิไกรฯพยักหนารับทราบ
"ถูกละ พี่มาชาไปหนอย แตวาพี่ก็มาทันเวลานี่นะ"
เจาคุณปจจนึกฯกลืนน้ําลายเอื๊อกกมหนากระซิบขางหูพี่ชายทาน
"เชิญคุณพีเ่ ตรียมตัวทําพิธเี ปดรานเถอะครับ เหลือเวลาอีกสองนาทีเ่ ทานัน้ "
"ออ เอาซี" แลวทานก็หันมายิ้มใหกับคุณหญิงวาด "สบายดีหรือคุณหญิง"
"ขอบพระคุณเจาคะ สบายดี รูสึกวาปนี้เจาคุณพี่เปนหนุมขึ้นนะคะ"
"ปูโธ" เจาพระยาวุฒไิ กรฯคราง "สงสัยวาผมจะไปไมรอดถึงสงกรานตปนี้นะซีคุณหญิงเอย
อะไรมันก็ไมรา ยเทาโรคลม ผมมักจะเปนลมบอยๆ อา-เปนยังไงจะพอหนุมๆทุกคนคงจะสุขสบาย
กันดีสินะ"
พ.อ. พลตอบแทนเพือ่ นๆของเขา
"สบายดีครับคุณลุง พวกเราระลึกถึงคุณลุงอยูเสมอแหละครับ"
"งัน้ เรอะ ขอบใจมากพอหลานชาย อา-คนนี้ใชไหมอาเสี่ยกิมหงวนมหาเศรษฐี"
อาเสี่ยยิ้มแปน

"ครับ ผมเอง"
"อือ ใครๆก็ยอมรับนับถือวาเธอมั่งมีอยางมหาศาล เอาละ...อยาเพิ่งคุยกันเลยนะ เจาคุณ
ปจจนึกเขาวาถึงเวลาฤกษแลว"
พลประคองทานนายพลผูเฒา พาเขาไปในกลุมแขกผูมีเกียรติ หลายตอหลายคนที่รูจักคุน
เคยกับเจาพระยาวุฒไิ กรฯตางยกมือไหวทา นอยางนอบนอม นิกรรีบออมไปดานหลังพวกแขกผูมี
เกียรติตรงไปที่เครื่องขยายเสียง
"ทานผูมีเกียรติทั้งหลาย บัดนี้ถึงเวลาฤกษเปดรานตัดผมแลวขอรับ พระยาปจจนึกพินาศเจา
ของและผูจัดการรานไดกลาวรายงานตอทานประทานในพิธีนี้ คือเจาพระยาวุฒไิ กรชาญณรงคเพือ่
เชิฯทานทําพิธีเปดราน"
เจาคุณปจจนึกฯ เดินไปเบือ้ งหนาแขกผูม เี กียรติและมีไมโครโฟนตัง้ อยูอ นั หนึง่ เสียงตบมือ
ดังเปาะแปะ ทานเจาคุณกมศีรษะโคงคํานับอยางสวยงาม และเห็นศีรษะอันลานเลี่ยนของทานเปน
มันแผล็บ และแลวทานก็อานขอความจากกระดาษแผนหนึ่งที่ทานเขียนไว
ทานประธานและทานผูมีเกียรติทั้งหลาย ในฐานะที่ขาพเจาเปนเจาของ และผูจ ดั การรานตัด
ผมนี้ขาพเจาขอขอบพระคุณและรูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งเทาที่ทานไดกรุณาใหเกียรติมาในพิธีเปด
รานของเรา รานตัดผมของขาพเจาทีจ่ ะเปดบริการประชาชนตัง้ แตวนั พรุง นีเ้ ปนตนไปนัน้ เปนราน
ตัดผมทีโ่ อโถงหรูหราทันสมัยทีส่ ดุ มีเครือ่ งมือเครือ่ งใชทส่ี วยงามสะอาดเรียบรอย มีเกาอีท้ น่ี ง่ั ตัด
ผม ๑๖ เกาอี้ มีชางตัดผมผูชํานาญงาน ๑๒ คนซึ่งขาพเจาจะหามาเพิ่มอีก ๔ คนใหครบจํานวนเกาอี้
เราไดเชิญชางตักผมฝมอื ดีจากรานตัดผมตางๆมาประจํารานเราแลวเปนตนวา นายแฉลม, นาย
สมาน, นายยุทธ และนายเภา บริการของเราจะเปนที่พออกพอใจแกทานทั้งหลายที่มาตัดผมที่นี่สวน
ชัน้ บนของอาคารนีเ้ ราจะจัดเปนสถานนวดตัวอบตัวและอาบน้าํ ชางนวดสาวแตละคนเปนสุภาพ
สตรีทม่ี เี กียรติ มีกริ ยิ ามารยาทเรียบรอย มีศิลปในกานวดตัวอยางยอดเยี่ยม คนแกนวดแลวเปนหนุม
ขึ้น เสนสายที่ตึงก็จะหยอนยานทําใหรางกายหายปวดเมื่อย บัดนี้ไดเวลาฤกษแลว ขาพเจาขอเชิญ
พลเอกเจาพระยาวุฒิไกรชาญณรงคทําการเปดผาคลุมปาย และเปดรานตัดผมนี้
เสียงตบมือดังขึน้ อยางกระพรองกระแพรงเจาคุณปจจนึกฯ กมศีรษะคํานับแขกผูมีเกียรติอีก
ครัง้ หนึง่ แลวเดินมาหาพี่ชายของทานซึ่งเปนประธานในพิธี เมื่อเจาคุณวุฒิไกรฯลุกขึ้นยืนทุกคนก็
ลุกขึ้นเชนเดียวกัน
เจาคุณปจจนึกฯ พาเจาพระยาวุฒิไกรฯ มาที่โตะสี่เหลี่ยมโตะหนึ่ง บนโตะมีสวิทชไฟฟา
วางอยูในพานทอง ซึง่ ศาตราจารญืดเิ รกเปนผูจ ดั ทํา
“กดตรงไหนละเจาคุณ” เจาพระยาวุฒิไกรฯถามเบาๆ
“กดปุมกลมๆ ในพานทองนั่นแหละครับ”

“งัน้ เรอะ”
เมือ่ เจาพระยาวุฒไิ กรฯ กดสวิทชไฟฟา ระบบกลไกไฟฟา ซึง่ มีแตเพียงไดนาโมรซอ นอยู
ขางปายก็บังคับใหผาแพรคลุมปายเคลื่อนออกเหมือนมานละครและแลวลูกสวรรคบรรจุแกส
ประมาณ ๕๐ ลูก ก็พาผาแพรทั้งสองผืนลอยขึ้นสูอากาศดวยการกระทําของนายพลดิเรกซึ่งไมมี
อะไรขัดของ
เสียงเพลงดังขึ้นทันที แตแทนที่จะเปนเพลงมหาฤกษหรือมหาชัย กลับเปนเพลงมารชนาวิก
โยธินอเมริกัน ผูเปดแผนเสียงก็คือ พ.อ.นิกรนัน่ เอง บรรดาแขกผูม เี กียรติตา งตบมือกราว เจาพระยา
วุฒไิ กรฯ ยิ้มใหนองชายของทานแลวกลาววา
“เพลงนีเ้ ขาทีดเี หมือนกัน ฟงแลวชักอยากนวดตัวแฮะ”
“เอาซีครับคุณพี่ ประเดี๋ยวขึ้นไปชั้นบนผมจะเชิญใหคุณพี่นวดตัวเปนปฐมฤกษ และจะให
คุณพีต่ ดั ผมสักนิดหนอยเพือ่ เปนศิรมิ งคลแกรา นเรา”
เจาพระยาวุฒิไกรฯ หัวเราะชอบใจ บรรดาแขกผูม เี กียรติตา งพากันมองดูปา ยเหนือกันสาด
หนาราน ซึ่งปรากฎขอความวา “เกศาใส”
เจาคุณปจจนึกฯ เจาพระยาวุฒิไกรฯ ตรงเขามาหยุดยืนเบือ้ งหนาริบบิน้ แพรกัน้ ประตูหนา
รานทัง้ สองประตู แตกน้ั เปนเสนเดีย่ วติดตอกัน เสีย่ หงวนยืนอยูข า งประตูนน้ั มือถือกรรไกรเลมหนึง่
แตมนั เปนกรรไกรตัดตนไมขนาดเล็กไมใชกรรไกรตัดผา
พ.อ.กิมหงวนสงกรรไกรยักษใหเจาพระยาวุฒิไกรฯ อยางนอบนอม
“คุณลุงกรุณาตัดริบบิน้ ครับ”
“โอโฮ” เจาพระยาวุฒิไกรฯ อุทานเบาๆ “ฉันไปเปดงานมาหลายแหงแลวพอหลานชาย ไม
มีใครเขาใชกรรไกรใหญโตมโหฬารอยางนีเ้ ลย”
เสี่ยหงวนยิ้มแหงๆ
“คุณลุงกรุณาเถอะครับ ตอนแรกผมเตรียมกรรไกรตัดผาไวแลว วางเผลอไวเดี๋ยวเดียวไม
ทราบวาใครหยิบเอาไปเลยตองเอากรรไกรตัดตนไมมาแทน แตวา มันก็คมดีนะครับ”
ทานนายพลผูเฒาทําหนาชอบกล ทานคอนกรรไกรเกือบไมไหวเพราะความชราของทาน
เมื่อทานยกกรรไกรขึ้นตัดริบบิ้นพวกแขกก็หัวเราะคิกคักไปตามกัน ริบบิ้นสีแดงขาดออกจากกัน
แลว เจาพระยาวุฒิไกรฯ เดินนําหนาพาเจาคุณปจจนึกฯ เขาในราน “เกศาใส” สี่สหายติดตามเขาไป
ดวย ภายในรานเปดไฟนีออนสวางจา แตยงั ไมไดใชเครือ่ งปรับอากาศเพราะประตูหนาหองและ
หลังหองยังเปดอยู
ชางตัดผมในวัยหนุม รวม ๑๒ คนสวมเสื้อยาวสีขาวตั้งแถวหนากระดานเรียงเดี่ยวอยูทาง
ดานซายของหอง เมือ่ เจาพระยาวุฒไิ กรฯ เขามาในรานพวกชางตัดผมก็กมศีรษะโคงคํานับทานอยาง
พรอมเพรียงกัน
ทานนายพลผูเฒาแลเห็นความสวยงามของรานทานก็กลาวชมดวยความจริงใจ

“รานของเจาคุณสะอาดเรียบรอยและตบแตงไดสวยงามทันสมัยมากพี่เชื่อวาในไมชา คงจะ
มีลูกคาขาประจํามากมาย”
เจาคุณปจจนึกฯ ยิ้มเล็กนอย
“ขอบคุณครับคุณพี่ อา-คุณพี่กรุณาใหเกียรติตัดประเดิมเปนปฐมฤกษสักนิดสิครับ อยาง
นอยพวกชางของเราก็จะไดภาคภูมิใจที่ทานพลเอก เจาพระยาวุฒไิ กรชาญณรงคไดตดั ผมทีร่ า น
“เกศาใส” เปนคนแรก กรุณาตัดนิดหนอยเปนพิธเี ทานัน้ แหละครับ”
“ได-ได ไมขดั ของ”
เจาคุณปจจนึกฯ ประคองพี่ชายของทานขึ้นไปนั่งบนเกาอี้ตัดผมหมายเลข ๑ ซึง่ เปนเกาอีต้ วั
แรกแถวซาย พล พัชราภรณรบี เดินเขาไปหาชางตัดผมฝมอื ดีคนหนึง่ แลวกระซิบกระซาบบอก
“นายแฉลมชวยตัดผมใหทานสักนิดเถอะ ไมตองใชปตตาเลี่ยน ใชกรรไกรธรรมดาเล็มผม
ใหทา นนิดหนอยพอเปนพิธเี ทานัน้ ”
นายแฉลมชางตัดผมรางสูงโปรงฝมือเยี่ยมเดินดเขามาหาเจาพระยาวุฒิไกรฯ เขาหยิบผากัน
เปอนสีขาวผืนหนึ่งมาคลุมรางของทาน ตอจากนัน้ เขาก็ตดั ผมใหเจาพระยาวุฒไิ กรฯพอเปนพิธคี อื ใช
กรรไกรเล็มตีนผมนิดหนอย ไมถึง ๒ นาทีก็เสร็จเรียบรอย เขาแกผากันเปอนออกใหทานแลวกมลง
กระซิบถามทานนายพลผูเฒา
“ใตเทากรุณาจะดัดผมไหมละครับ กระผมจะบริการเปนพิเศษ”
เจาพระยาวุฒิไกรฯ กลืนน้ําลายเอื๊อก
“ขอบใจมากชาง วัยของฉันมันไมเหมาะแกการตัดผมหรือนุงกางเกงบลูยีนเสียแลวเธอ แต
วาวันหลังฉันจะสงหลานชายของฉันใหมาดัดผมที่นี่ ฉันมีหลานตาอยูสามคนกําลังหนุมคะนองที
เดียว เขาชอบดัดผมทาปากเขียนคิ้วจะเปนผูหญิงก็ไมใชจะเปนผูชายก็ไมเชิง ชอบรองเพลงฝรัง่ แอน
หนาแอนหลังดีดมือเปาะแปะทําคองอกแงก เหมือนเปนสันนิบาต เสียงของเขาแหบพรานาฟงมาก”
เจาพระยาวุฒิไกรฯ กาวลงมาจากเกาอี้ที่นี่งตัดผมแลวชมเปาะวาเกาอี้แบบนี้นุมนิ่มนั่งสบาย
สวยงามทันสมัย ตอจากนัน้ เจาคุณปจจนึกฯ ก็เชิญเจาพระยาวุฒไิ กรฯ ขึ้นบันไดไปชั้นบนซึ่งคณะสี่
สหายติดตามไปดวยเหมือนเชนเคย
ที่ระเบียงหนาหองชั้นบน สาวสวยในวัย ๑๘ ปถึง ๒๒ ปรวม ๖ คน แตงเสือ้ กระโปรงชุดสี
กรมทาคอปกเสือ้ สีขาวยืนเขาแถวหนากระดานเรียงเดีย่ วรอคอยตอนรับอยู แตละคนมีรปู รางอวบ
อัดมีสว นเวาสวนโคง และสวนนูนเปนที่นาพิศมัย เด็กสาวทั้ง ๖ คนนี้มีความสวยไมยิ่งหยอนกวา
กัน ทุกคนบอกความเขมแข็งสามารถที่จะตรากตรําทํางานหนักได มีความชํานาญในการนวดดวย
เครือ่ งไฟฟา แตรวมความนาจะเปนหมอขยํามากกวาหมอนวด
หมอนวดสาวทัง้ ๖ นางตางกระพุมมือไหวเจาพระยาวุฒิไกรฯอยางพรอมเพรียงกัน ทาน
นายพลผูเ ฒายิม้ ละไมเมือ่ ไดเห็นเด็กสาวหรืออีหนูเหลานี้ ทานก็เหมือนกับผูชายทุกคน ถึงจะแกเฒา
ขนาดตะบันน้าํ กินเมือไ ดพบเห็นเด็กสาวๆ ก็รูสึกสดชื่นตื่นใจมีชีวิตชีวาขึ้น

“นี่แหละครับ หมอนวดสาวของเรา” เจาคุณปจจนึกฯ อธิบายใหทราบ
เจาพระยาวุฒิไกรฯ จองตาเขม็งมองดูเด็กสาวเจารางอวบอัดและขาวผองซึง่ ยืนอยูห วั แถว
แลวทานก็เลือ่ นตัวเขามาหา
“หนูชอ่ื อะไร” ทานถามยิ้มๆ
“แจมจันทรเจาคะ”
“อือ ชื่อเพราะมาก หนูนวดเกงไหม”
“ก็พอนวดไดเจาคะ”
เจาพระยาวุฒิไกรฯ ลวงกระเปาบนขางซายหยิบธนบัตรใบละรอยบาทออกมาปกหนึ่งแลว
สงใหแจมจันทร ๕ ฉบับ
“เอา ปาใหหนูไวกินขนม แตวา .... หนูตอ งนวดใหปา สักชัว่ โมง”
แจมจันทรประนมมือไหวเจาพระยาวุฒไิ กรฯทันที
“ขอบพระคุณเจาคะ ปาจะนวดเดีย๋ วนีห้ รือเจาคะ”
“ใช นวดเดีย๋ วนีแ้ หละ” พูดจบทานก็หันมาทางเจาคุณปจจนึกฯ “พี่ไดทําพิธีเปดรานตัดผม
ของเจาคุณเสร็จเรียบรอยแลว เจาคุณพาพอหนุมสี่คนนี้ลงไปขางลางเถอะ พีต่ อ งการนวดตัวสัก
ชัว่ โมง หลายเดือนมาแลวไมไดนวดเลย”
เจาคุณปจจนึกฯมองดูพี่ชายของทานดวยความหวงใย
“อากาศมันรอนอบอาวอยางนีไ้ มนา จะนวดตัวเลยครับ เอาไววนั หลังไมดหี รือครับคุณพี”่
“แลวกัน” เจาพระยาวุฒิไกรฯ เอ็ดตะโร “พีไ่ มไดเลนยูโดกับหนูแจมจันทรนะ พี่นอนเฉยๆ
ใหแกชวยนวดใหไมไดออกกําลังเลย มีแตจะไดรับความสบายหายเมื่อยขบ เครือ่ งนวดไฟฟานะมัน
สบายกวามือนวดเปนไหนๆ”
“ครับ ครับ ถายังงั้นเชิญคุณพี่ตามสบายเถอะครับ” แลวทานก็พยักพะเยิดกับคณะพรรคสี่
สหายพากันเดินลงบันไดไป หมอนวดสาวอีก ๕ คนตางติดตามไปดวยเปดโอกาสใหเจาพระยาวุฒิ
ไกรฯ อยูก บั อีหนูแจมจันทรตามลําพัง
“เกศาใส” เปดบริการประชาชนในตอนเชาวันเสารท่ี ๒๑ เปนตนมา ทานผูดีมีเงินแถว
บางกะปและพวกอาเสี่ยกระเปาหนัก ตางพากันมาอุดหนุนเนืองแนนตลอดวัน ชางตัดผมและหมอ
นวดสาวตางทํางานมือไมวาง พวกชางมีรายไดอยางงดงาม เปดราน ๘.๐๐น. และปดราน ๒๐.๐๐น.
คุณหญิงวาดและสี่นางดีใจมากที่คณะพรรคสี่สหายเลิกเที่ยวเตรสนใจกับรานตัดผม ตางชวยกันดูแล
ราน ตอนรับแขก บางทีนิกรกับเสี่ยหงวนถึงกับออกไปยืนหนาราน รองเชิญใครตอใครใหตดั ผม
ตามที่ตกลงกัน ชางตัดผมและหมอนวดสาวจะไดเงินสวนแบง ๕๐ เปอรเซ็นตของรายไดท่ี
ตนทําได “เกศาใส” เปดบริการเพียงสัปดาหเดียว ชางตัดผมและหมอนวดสาวก็เกิดรวมหัวกันขอขึ้น
เงินคาแรง นายสมานชางตัดผมฝมือดีไดรับมอบหมายจากชางตัดผม และหมอนวดสาวใหเปดการ

เจรจากับเจาคุณปจจนึกฯ ซึง่ การเจรจาไดเริม่ ตนในตอนหัวค่าํ คืนวันนัน้ กอนทีร่ า น “เกศาใส” จะปด
ตามเวลาที่กลาวนี้มีคนมาตัดผมอยู ๖ คนและชัน้ บนมีผรู บั บริการนวดหนานวดตัวและอาบ
น้าํ รวม ๓ คน นายสมานไดออกมาพบกัเจาคุณปจจนึกฯ ทีห่ นาราน ขณะที่ทานเจาคุณนั่งพักผอนอยู
บนโซฟาตามลําพัง
“อา-ใตเทาครับ”
ทานเจาคุณยิ้มให
“วาไงสมาน นั่งซีหลานชาย”
เจาหนุมปากหนวดทาทางสมารททรุดตัวลงนั่งบนเกาอี้นวมตัวหนึ่งในทาทางสงบเสงี่ยม
เขารูส กึ เกรงใจทานเจาคุณปจจนึกฯไมนอ ย เทาที่เขาเปนผูแทนของพวกชางตัดผมและหมอนวดสาว
มาเจรจาขอขึน้ คาแรงงาน
“แลวแตจะโปรดเถอะครับ กระผมมีเรื่องที่จะพูดขอความกรุณาใตเทาและคุณๆทั้งสี่คนที่
เปนเจาของรานนี”้
“ออ มีอะไรก็พูดกับฉันไดสมาน ฉันมีอาํ นาจเต็มทีใ่ นการบริหารงาน”
“หรือครับ ขอบพระคุณครับ อา-พวกชางตัดผมและหมอนวดาสาว เขาขอรองใหผมเปนหัว
หนามาพูดขอความกรุณาใตเทาครับ”
ทานเจาคุณยิม้ เล็กนอย
“ขอขึ้นคาแรงใชไหมละ”
นายสมานขมวดคิ้วยน
“ทําไมใตเทาทราบละครับ”
“ของพรรคนก้ี พ็ อจะดูออกนีน่ ะ ฉันเห็นพวกเธอและหมอนวดสาวกระซิบกระซาบกันมา
แตเชาแลว ฉันพอจะเดาไดวา พวกเธอเห็นวาเรามีรายไดดจี งึ ขอขึน้ คาแรงอีก ๑๐ เปอรเซ็นต เปน ๖๐
เปอรเซ็นต
“โอ-ใตเทาทายใจพวกเราแมนจังครับ ถูกแลวครับ กระผมไดรบั การขอรองจากเพือ่ นๆ ให
มาพูดขอความกรุณาใตเทาในเรือ่ งนี้ ขอไดโปรดใหเรา ๖๐ เปอรเซ็นตเถอะครับ กระผมขอรับรอง
วา เราจะไมเรียกรองคาแรงเพิ่มขึ้นไปกวานี้เลย และเราทุกคนจะตั้งใจทํางานอยางเต็มที”่
เจาคุณปจจนึกฯ รูสึกไมพอใจที่พวกชางตัดผมและหมอนวดสาวขอขึ้นคาแรงอีก ๑๐
เปอรเซ็นตตามนี้
“สมาน ลื้อคิดดูบางวา “เกศาใส” เพิง่ เปดรานมาไดอาทิตยเดียวเทานัน้ พวกลื้อทํางานเพียง
๗ วันแลวจะขอขึน้ คาจางมันดูกระไรอยู”
“ครับผม แตวา รายไดของรานเราขึน้ ทุกๆวันนะครับ กระผมกลาพูดไดเต็มปากวา ไมมีราน
ตัดผมในยานบางกะปหรือพระโขนงนีท้ จ่ี ะมีรายไดเทากับรานของเรา”
ทานเจาคุณยิม้ เล็กนอย ทานนิ่งอึ้งไปสักครูแลวกลาววา

“ถาฉันไมตกลงตามคําขอของเธอจะมีอะไรเกิดขึ้น สมาน”
สมานไมกลาสบตาทานเจาคุณ
“ถาใตเทาไมตกลง กระผมกับหมอนวดก็ไมสามารถจะสนองพระเดชพระคุณไดครับ”
“ออ-แปลวาทุกคนพรอมแลวที่จะผละงาน ฉันคิดวาอยางนี้มันไมยุติธรรมนะสมาน เมือ่
พวกเธอมาเขาทํางานกับเราก็ไดตกลงกันเรียบรอยแลววา เราจะจายคาแรงใหครีง่ หนึง่ ของรายไดท่ี
ทําได และถากิจการของเราเจริญขึน้ เราก็จะพิจารณาเพิม่ คาแรงให ที่ให ๕๐ เปอรเซ็นต ก็เพราะ
บริการของรานเราแพงกวาทีอ่ น่ื ตัดผมหัวละ ๑๐ บาท เธอก็ไดตง้ั ๕ บาท ทีอ่ น่ื เขาให ๖๐
เปอรเซ็นต เขาตัดหัวละ ๕ บาทเทนั้น เขาก็ใหได วันหนึ่งๆพวกเธอมีรายไดตกคนละ ๑๐๐ บาทยัง
ไมพอใจอีกหรือ อดทนไปกอนเถอะสมาน บอกพวกเธอใหทํางานตอไป”
สมานยิม้ เจือ่ นๆ
“กระผมนะทนไดครับ แตคนอืน่ เขาไมยอม กระผมเสียใจที่จะเรียนใหใตเทาทราบวา ถาใต
เทาไมเพิ่มคาแรงใหเปน ๖๐ เปอรเซ็นตพรุงนี้พวกชางตัดผมและหมอนวดเขาก็จะไปหางานทําที่
อืน่ ”
ทานเจาคุณนิง่ คิด
“ถาเชนนั้นขอเวลาใหฉันสักครึ่งชั่วโมงซีนะ ราวทุม ครึง่ ฉันจะใหคาํ ตอบ กอนปดรานพวก
เธอก็จะทราบแนนอนวาเราจะขึน้ คาแรงงานใหพวกเธอหรือไม”
“ครับผม สุดแลวแตใตเทาจะกรุณาเถอะครับ”
เจาคุณปจจนึกฯ ผุดลุกขึ้นยืนแลวพาตัวเดินเขาไปทางหลังราน เปดประตูกระจกออกไป
ทางครัวไฟ แลวผานประตูขา งหองครัวเขาไปในเขตบาน “พัชราภรณ”
ขณะนี้คณะพรรคสี่สหายยังนั่งดื่มเหลา และสนทนากันอยูใ นเรือนตนไมกอ นเวลารับ
ประทานอาหารค่าํ เมือ่ เจาคุณปจจนึกฯ เดินเขามาในเรือนตนไมอาเสี่ยก็กลาวทักทานทันที
“เชิญสิครับ ผมใหอายแหวไปตามตั้งสองหนแลว คุณอาไมยอมมากินเหลา”
ทานเจาคุณทรุดตัวนัง่ บนเกาอีต้ วั หนึง่
“ตอบพลบค่ําอยางนี้มีแขกมาก ครั้นจะทิ้งโตะเงินสดใหอายแหวเฝาปลีกตัวมากินเหลา ก็
ไมใครจะไวใจอายแหวนัก”
เจาแหวนัง่ อยูท างราวลูกกรงไดยนิ เจาคุณปจจนึกฯพูดเชนนีก้ ล็ อบคอนทาน ดร.ดิเรกผสม
วิสกี้โซดาบางๆ แลวสงแกวใหพอตาของเขา
“ดื่มเสียหนอยซีครับคุณพอ วันนีก้ บั แกลมอัตคัดหนอยครับ มีขาวเกรียบกุงกับถั่วลิสงทอด
เทานัน้ ครับ”
เจาคุณยกแกวน้ําสีเหลืองขึ้นดื่มประมาณครึ่งแกวแลวหันไปทางเจาแหว
“แกออกไปอยูท ร่ี า นโวย คอยรับเงินและคอยฟงดูบางวาพวกชางตัดผมเขาพูดอะไรกัน”
เจาแหวลุกขึ้นยืน เดินเขามาหาเจาคุณปจจนึกฯ

“รับประทานกุญแจลิ้นชักโตะละครับ”
ทานเจาคุณสั่นศีรษะ
“ไมตอ ง ถาจําเปนตองทอนเงิน แกขอยืมจากพวกชางตัดผมเขากอน หรือขอแลกจากราน
ตัดกางเกงก็ได เมือ่ วานนีฉ้ นั มอบกุญแจใหแกไว ฉันจําไดวามีใบละรอยอยู ๘ ใบ พอฉันกลับไป
รานลองนับดูเหลือ ๗ ใบเทานั้น”
เจาแหวชักฉิว
“โธ- รับประทานเอาผมไปสาบานที่ไหนก็ไดครับ เรือ่ งมือไวใจเร็วผมไมเคยเลย รับ
ประทานผมเคยชวยอาเสี่ยนับแบงคใบละรอยเปนเขงๆ”
พลโบกมือไลเจาแหว
“ไป ๆ ๆ รีบออกไปทีร่ า น พูดมากเดี๋ยวก็จะเจ็บตัว”
เจาแหวเดินกระฟดกระเฟยดออกไปจากเรือนตนไม เสี่ยหงวนหมั่นไสเต็มทนก็ควาขวด
โซดาเปลาๆ ขวดหนึง่ โยนไปทีเ่ จาแหว บังเอิญขวดโซดาหลนลงกลางกบาลเจาแหวพอดีทําใหเจา
แหวรองสุดเสียงยกมือกุมศีรษะ แลวหันมามองดู สี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ ตางหัวเราะขึน้ พรอมๆ
กัน
นิกรยิม้ ใหพอ ตาของเขา
“คุณพอขยันนะครับ อยูท ร่ี า นเกือบตลอดวัน ถาจะเหนื่อยกระมังครับ หนาตาถึงไมใครสด
ชื่นแจมใส”
“แจมในยังไงไหว พวกชางตัดผมกับหมอนวดสาวกอเรื่องยุงยากใหเราแลว”
“ทําไมละครับ” พลถามอยางเปนงานเปนการ
ทานเจาคุณถอนหยายใจหนักๆ
“เขาใหนายสมานเปนตัวแทน มาเจรจากับพอเมือ่ กีน้ เ้ี องขอขึน้ คาแรงงานอีก ๑๐ เปอรเซ็นต
เปน ๖๐ เปอรเซ็นต”
นายพลดิเรกลืมตาโพลง
“เอ-อยางนีจ้ ะใชไดหรือครับ เพิง่ เปดรานทํางานได ๗ วันเทานัน้ ขอขึน้ คาแรง แลวคุณพอ
ตอบเขาวาอยางไร”
“พอก็วาอยางนี้แลว แตพอ ยังไมไดใหคาํ ตอบเด็ดขาด เพราะจะตองปรึกษากับพวกแกเสีย
กอน นายสมานวาหากเราไมตกลง ชางตัดผมและหมอนวดก็จะไปทํางานที่อื่น พูดงายๆก็คือทิ้งงาน
เรานัน่ เอง”
กิมหงวนพูดโพลงขึ้นทันที
“ไมตกลงครับคุณอา ถาเรายอมขึน้ คาแรงใหเขาเปน ๖๐ เปอรเซ็นต อีกสองสามวันเขาก็ขอ
ขึน้ เปน ๘๐ เปอรเซ็นต จนกระทั่ง ๙๐ เปอรเซ็นตเขาถึงจะพอใจ หาชางตัผมและหมอนวดไมไดเรา
ก็เลิกกิจการตัดผมนวดตัว เปดฉายหนังโปดกี วา”

“อาว” เจาคุณปจจนึกฯอุทาน “กอติดคุกนะซีโวย”
อาเสี่ยอมยิ้ม
“ยังงั้นหากินอยางอื่นดีกวานะครับ เปดเปนรายขายปลาทองโกก็ยังดี วันหนึ่งไดกําไรสัก
สามสี่พันผมก็พอใจแลว”
เจาคุณปจจนึกฯ อดหัวเราะไมได
“แกอยาพูดเปนเลนหนอยเลยวะอายหงวน เปนอันวาพวกเราไมยอมขึน้ คาแรงใหชา งตัดผม
และหมอนวดนะ อาจะไดไปบอกเขากอนปดราน”
นิกรวา “อยาวาแต ๖๐ เปอรเซ็นต เลยครับ ๕๐ เปอรเซ็นตเราก็ไมยอม อยางนี้ผมถือวาเขาขู
เราเพราะเขาถือวาแฟนของเขาตามมาตัด สวนอีหนูชา งนวดก็เชนเดียวกัน ใหมที่เราแตเกามาจากที่
อืน่ บางคนก็เปนกะหรี่มาแลว”
ดร.ดิเรก มองดูนิกรอยางแปลกใจ
“เด็กสาวทีห่ นาตานาเอ็นดูกิรริ ยามารยาทเรียบรอยนัน่ นะเรอะเปนกะหรี่”
“ใช กะหรีท่ ด่ี กี ต็ อ งสุภาพออนหวาน กะหรี่บางคนสุภาพนอบนอมกวาคนดีๆเสียอีก รูจ กั
พูดขอประทานโทษ ขอบคุณ หรือ เสียใจคะ คนดีๆบางคนเดินเขาโรงหนังนุง กระโปรงบานเหมือน
สุมไก เอากระโปรงปดกบาลเราแลวยังทําไมรูไมชี้
"ออไร ออไร ยังงีม้ นั เกีย่ วกับสันดานหรือมารยาทของแตละคน" พูดจบนายพลดิเรกก็ยิ้มให
พอตาของเขา
"เรือ่ งทีช่ า งตัดผมและหมอนวดสาวขอขึน้ คาแรงโน.เคครับคุณพอ"
พลพูดเสริมขึ้น
"ผมก็ไมตกลงเชนเดียวกัน"
ทานเจาคุณพยักหนารับทราบ
"เมื่อเราไมตกลง พรุงนี้ชางตัดผมและหมอนวดก็คงไมยอมมาทํางาน แลวเราจะแกไขอยาง
ไร"
อาเสี่ยวา "เราก็ตอ งวิง่ เตนหาชางตัดผมและหมอนวดใหมซคี รับ ถมเถไปครับคุณอา เพียง
แตเราลงประกาศแจงความในหนาหนังสือพิมพ ชางตัดผมและหมอนวดสาวมือดีก็จะหลั่งไหลกัน
มาสมัคร รานใหญ ๆ ลงทุนเปนแสนสวยงามอยางเราใคร ๆ ก็อยากมาทํางานดวยครับ"
นิกรเห็นพองดวย
"นัน่ นะซี รานของเราไมใชรา นเล็ก ๆ หรือรานหองแถวไมคหู าเดียว รานของเราสองหอง
ใหญโตมาก จัดรานสวยงามยากที่จะหารานไหนเปรียบได พื้นหองเปนมันแผล็บเพราะลงยาขัด เดิน
ไมดีลื่นไถลหกลม รานตัดผมของเราสวยที่สุดทันสมัยที่สุด ไมใชรานเฮงซวย"
"พอแลว" ทานเจาคุณตะโกนลั่น "ไดทีเอาเสียหลายลานประเดี๋ยวพอเอาขวดเหลาแพน
กบาลเลย"

นิกรยกมือชี้หนาเสี่ยหงวนแลวพูดเบา ๆ
"เลิกพูดคําวารานเด็ดขาด เพราะเราออกเสียง ร.เรือไมชดั "
ดร.ดิเรก กลาวกับพลเกี่ยวกับกิจการของรานตัดผม
"พวกชางเขาทิ้งงานเราก็ยุงเหมือนกันนะโวยพล ถาเราเลิกรานตัดผมเราก็ขายหนาเขา"
"ใช มีอยูท างเดียวหมอ เราตองรีบหาชางใหมมาประจํารานเราโดยเร็วทีส่ ดุ หาไดสกั หาหก
คนไมครบเกาอีท้ น่ี ง่ั ก็ชา งมันเถอะ คอย ๆ หาไปครบเอง สวนหมอนวดสาวก็เชนเดียวกันเราลงทุน
ไปตั้งเกือบสามแสนจะเลิกลมงายๆอยางไร"
เจาคุณปจจนึก ฯ พูดเสริมขึ้น
"แลวระหวางที่ยังหาชางไมไดจะทําอยางไร ปดรานไวกอนดีไหม เขียนปายบอกวาหยุด ๕
วันฉลองครบรอบ ๒๐ ป"
เสี่ยหงวนหัวเราะกาก
"ขืนปดรานก็อยาเปดอีกเลยครับ คุณอาไมมหี วั การคาเลย รานเราเพิง่ เริม่ กิจการมาได ๗ วัน
เทานั้น ถึงแมจะขลุกขลักมีอุปสรรคอยางไรเราก็ตองดําเนินกิจการตอไป ชางตัดผมยังไมมี ผมกับ
อายพลและอายกรจะทําหนาที่เปนชางไปกอน ตัดผมไมเห็นจะยากลําบากอะไร ตะไกรปตตาเลีย่ น
ไฟฟามันก็ชวยใหการตัดสําเร็จไปแลวตั้ง ๘๐ เปอรเซ็นต ใชตะไกรมือชวยแตงเล็มอีกนิดหนอยแลว
ก็โกนหนวดกันคอ ใครเขาจะลางตาแคะขี้ตา ลางหูแคะหูแคะขี้ฟนสระผมเราก็ทําใหเขา ถาเราใช
สมองนิดหนอยทุกสิ่งทุกอยางไมยากลําบากอะไรเลย"
พลพูดเสริมขึ้นทันที
"เรือ่ งนีก้ นั ขอถอนตัวโวย กันไมมีความรูความชํานาญในการตัดผม"
อาเสีย่ มองดูพลอยางเดือดดาล
"ของค็อมมอนโวยอายพลคืนนี้ปดรานแลวเรามาซอมฝมือกัน คนสวนคนใชและคนรถใน
บานเราเรียกมันไปเปนหุน ใหเราตัดผม กันจะสอนใหแกกับอายกรเอง"
นิกรวา "สําหรับกันไมตอ งสอน เรือ่ งตัดผมกันชํานาญพอตัว ทรงดอกกระทุม , ทรงลาน
บิน, ทรงมดแดงชะเงอหรือสาวสะกิดแม, ทรงออรเหลนนิยม, ทรงจิก๊ โก กันตัดไดดี ดัดเทียมเปา
ลอนก็ทําได"
"จริง ๆ นะเรอะ" กิมหงวนถามเพื่อใหแนใจ
"เออ จะยากเย็นอะไรวะ การตัดผมมันเปนเรือ่ งหญาปากคอกไมตอ งเสียเวลาเรียนหรอก
สําหรับคนฉลาดอยางกัน กอนตัดเรามองดูกบาล....เอย....ศีรษะแขกเราก็เห็นแลววาเขาตัดผมทรง
อะไร อยางเขาไวผมยาวและดัดลอนเราเสือกไปกรอนผมเขาเขาก็เตะปากเราเทานัน้ เรารูว า เขาตัด
ทรงอะไรเราก็ตดั ทรงนัน้ ใหเขา บางคนทาทางรอนรนเพราะหนีโปลิศมาเพือ่ ขึน้ นัง่ เกาอีก้ บ็ อกเราวา
ตัดเร็ว ๆ สวยไมสวยชางมัน เราก็ตัดทรงสาวสะกิดแมหรือทรงกะไดภูเขาทองใหเขา"
ดร. ดิเรกขมวดคิว้ ยน

"อือ ยูมีความรูดีนี่หวากันยอมรับวาแกเปนอัจฉริยบุคคลคนหนึ่ง สิ่งใดที่พวกเราทําไมได
แกมักจะทําไดเสมอ"
นิกรยิม้ แปน หันมาทางพอตาของเขา
"คุณพอไปบอกพวกชางตัดผมและหมอนวดเถอะครับพวกเราประชุมปรึกษาหารือกันแลว
เรายอมขึ้นคาแรงใหตามคําขอไมได เมื่อจะทิ้งงานจากเราก็ตามใจเพราะเปนสิทธิ์ของเขาแตถาใคร
สมัครใจทํางานกับเราตอไป เราจะพิจารณาความดีความชอบเปนพิเศษ"
เจาคุณปจจนึกฯ พยักหนารับทราบแลวลุกขึ้นยืน
"ดีแลว อาจะไปบอกเขาตามนี้ แตวา ในวันพรุง นีเ้ ราจะเปดรานตัดผมของเราตามปรกติ
ซึ่งแกจะตองแกไขความขลุกขลักที่จะเกิดขึ้น"
อาเสี่ยยิ้มแปน
"ไดครับพวกเราสี่คนจะทําหนาที่ชางตัดผมไปพลาง ๆ สวนแผนกนวดตัวอาบน้าํ เราจะปด
ชัว่ คราว แลวพวกผมจะใชเครือ่ งนวดไฟฟานวดใหแขกทีม่ าตัดผม โดยไมคดิ เงินคือบริการฟรี
เฉพาะการนวดหนานวดตัวนิดหนอย แตไมถงึ กับจับแขกแกผา อาบน้าํ "
ทานเจาคุณพาตัวเดินออกไปจากเรือนตนไม นิกรควาถัว่ ลิสงทอดกํามือหนึง่ ลุกขึน้ วิง่ ตาม
ไป
"เดี๋ยวครับคุณพอ เอาถั่วลิสงไปกินครับ ไลลมในทองดีนะครับ คุณพอแกแลวจะไดไมเปน
ลม"
คืนวันนัน้ เอง
รานตัดผม "เกศาใส" ปดเวลา ๒๐.๐๐ น. ตรงเปนอันวาชางตัดผมและหมอนวดสาวทุกคน
ตัดสินใจผละงานเพราะฝายนายจางไมยอมขึ้นคาแรงใหตามที่เสนอมา
ในราว ๒๐.๐๐ น. เศษ พวกคนใชและคนสวนตลอดจนคนรถคนทําความสะอาดรถและคน
ยามของบาน "พัชราภรณ" รวมทัง้ หมด ๑๕ คนไดรับคําสั่งจากเจาคุณปจจนึกฯ ใหมาทีร่ า นตัดผม
เกศาใส เพื่อเปนหุนใหคณะพรรคสี่สหายซอมมือตัดผม
อยางไรก็ตาม เปนที่นาพิศวงอยางยิ่งที่นายพลดิเรกสามารถตัดผมไดดีเกินคาด ทั้งนี้ก็เพราะ
เขาเปนคนเฉลียวฉลาดมีมันสมองเฉียบแหลมนั่นเอง พล พัชราภรณ มีฝม อื พอดูไดแตอยูข า งจะงุม
งาม สวนเสี่ยหงวนกับนิกรถนัดแตทรงลานบินคือใชตะไกรปตตาเลี่ยนไถจนเกรียนติดหนังหัว
แลวไมใชตะไกรมือชวยอีกดวย
คุณหญิงวาด พาสี่นางมาดูชางตัดผมทั้งสี่คนอยางขบขันเสียงหัวเราะครื้นเครงดังอยูตลอด
เวลา เด็กหนุมหลายคนที่เปนคนสวนถูกกรอนผมถึงกับรองไหเสียดายผม สวนลุงจอนหัวหนาคน
สวนนิกรดัดเทียมให เปาลอนใหสวยงามทําใหลุงจอนเปนหนุมขึ้นอีก ซึ่งลุงจอนสารภาพวาตัวแก
เองนัน้ ตัดผม ๓ เดือนตอครัง้

คณะพรรคสี่สหายกับเจาแหวซอมมือตัดผมอยู จนกระทั่ง ๒๔.๐๐ น. จึงกลับเขาไปในบาน
"พัชราภรณ"
วันรุง ขึน้
พอเปดราน ชางตัดผมชัน้ เลวทัง้ สีค่ นก็เตรียมพรอมทีจ่ ะบริการแขกของเขา เจาคุณปจจนึกฯ
นั่งประจําโตะรับเงินสดทําหนาที่เปนผูจัดการรานและแค็ชเชียรไปในตัว สี่สหายสวมเสื้อยาวสีขาว
และสวมหมวกบาเรตส ขี าวตางเตรียมเครือ่ งมือเครือ่ งใชไวพรอมสรรพ เจาแหวทําหนาทีร่ บั ใชทว่ั
ไป
รถเกงสีเทาคันหนึง่ แลนมาจอดหนารานในเวลา ๘.๐๐ น. สุภาพบุรุษในวัยกลางคนรูปราง
คอนขางอวนคนหนึง่ พาตัวเดินมาจากตอนหลังรถ ทาทางของเขาบอกใหรวู า เปนนักธุรกิจและมี
ฐานะดี
เจาแหวรีบวิง่ มาเปดประตูกระจกตอนรับ หนุม ใหญวยั ๔๕ ปเดินยิ้มเขามาในราน
เสี่ย
หงวนกมศีรษะโคงคํานับทันที
"สวัสดีครับนายหาง ผมคงจะไดรบั เกียรติตดั ผมใหนายหางเปนครัง้ แรกและครัง้ ตอไปแน
นอน"
ชายผูนั้นมองดูกิมหงวนดวยความพอใจ
"คุณรูไ ดอยางไรวาผมเปนนายหาง"
อาเสีย่ หัวเราะ
"มองดูหนานิดเดียวก็รนู ค่ี รับ หนาอยางนีร้ อ ยทัง้ รอยถาไมใชนายหางก็ตอ งเปนโจร"
พูดจบกิมหงวนก็ฉุดมือแขกของเขาพาไปนั่งที่เกาอี้หมายเลข ๓ "ผมขอแนะนําตัวเองใหนายหาง
รูจ กั ครับ ผมชือ่ หงวนครับเปนชางตัดผมฝมอื เยีย่ มคนหนึง่ "
ชายผูนั้นขมวดคิ้วยน
"ผมเคยไดยินชื่อแลว ดูเหมือนคุณอยูรานตัดผมแถวสามแยก"
"ครับ พอผมยายมาอยูร า นนีไ้ ดวนั เดียวรานนัน้ เจงเลย"
กิมหงวนหยิบผากันเปอนสีขาวคลี่ออก แลวคลุมรางแขกของเขา
แตมัวแตหันไปยิ้มใหนิกรเลยคลุมศีรษะแขกดวย
"อาว ๆ ๆ " นายหางขายเครือ่ งสําอางรองเอ็ดตะโร "นีค่ ณ
ุ จะเลนอายโมงกับผมหรืออยาง
ไร"
อาเสี่ยใจหายวาบคลี่ผาออกแลวคลุมใหใหม
"นายหางจะตัดทรงเดิมหรือครับ"
"อยากใหสน้ั กวาเกาหนอย ตอนนีห้ นารอนตัดผมสัน้ ๆ เย็นสบายดี"
"จริงครับ"

เจาแหวเดินเขามาสงหนังสือพิมพรายวันฉบับหนึ่งใหแขกอยางพินอบพิเทา
กิมหงวนจัดแจงเสียบปลั๊คตะไกรปตตาเลี่ยนไฟฟา หยิบพัฟแตะแปงทาตามคอและจอนหูของนาย
หางตลอดจนกลางศีรษะ เสร็จแลวก็เปดสวิทซไฟตะไกรปตตาเลี่ยน สายไฟพาดอยูบนบาซายของ
แขก
นายหางเครื่องสําอางผูมีนายวาบุญชวยมีกิริยากระตุกเปนระยะ ๆ จนกระทั่งอาเสี่ยชักโมโห
"กรุณานัง่ นิง่ ๆ ซีครับนายหาง นั่งดุกดิกอยางนี้เปนทรงกะไดภูเขาทองอยามาวาผมนะ
ครับ"
นายบุญชวยเคนหัวเราะ
"เห็นใจผมบางนายชาง ผมนะอดทนที่สุดแลว สายไฟตะไกรปตตาเลี่ยนมันถลอกไฟรั่วเขา
ตัวผม แลวคุณจะไมใหผมกระตุกอยางไร นี่ถาไมมีผาคลุมไวผมอาจจะเทงทึงแลวก็ได"
กิมหงวนสะดุงเฮือก รีบหันไปกระชากหัวเสียบปลั๊คออกทันที นายพลดิเรกปราดเขามา
ตรวจดูสายไฟตะไกรปตตาเลี่ยนแลวเขาก็ทําหนาเบ
"ทําไมแกไมตรวจดูสายไฟใหเรียบรอย นี่ไฟ ๒๒๐ โวลท และสายรั่วดีไมดีนายหางมาตาย
ในรานเราก็ซวยแยเทานัน้ ไปเอาอันอืน่ มาใช"
นายบุญชวยเริ่มมีทาทีกระสับกระสายแลว เหมือนกับเขาไมไวใจชางตัดผม อาเสี่ยใช
ปตตาเลี่ยนไฟฟาอันใหมเสียบปลั๊คแลวตัดผมใหแขกของเขาอยางปราณีต เทาที่เขาจะทําได พล,
นิกร, ดร. ดิเรก และ เจาคุณปจจนึกฯ กับเจาแหวเฝามองดูกิมหงวนอยางไมสบายใจ อาเสี่ยเมมปาก
แนนตั้งอกตั้งใจใชปตตาเลี่ยนอยางระมัดระวัง เมื่อมันเปนคลื่นก็แกไข ยิ่งแกผมของนายบุญชวยก็
สั้นเกรียน
สุภาพบุรุษผูนี้ มีเวลานอนเพียงสามสี่ชั่วโมงเทานั้นความเย็นของเครื่องปรับอากาศและแสง
สีตาง ๆ ทําใหเขางวงนอน เพียงครูเดียวเขาก็นั่งหลับปลอยใหเสี่ยหงวนไถหัวเขาตามสบาย
จนกระทั่งตีนผมทางทายทอยและขึ้นมากลางศีรษะเหี้ยนเตียน
อาเสี่ยกลืนน้ําลายเอื๊อกหมดทางที่จะแกไขได เขาหันมาพยักหนาเรียกเพื่อนเกลอทั้งสามกับ
เจาคุณปจจนึกฯ ใหเขามาหาแลวกระซิบถาม
"ทํายังไงดีละ เหลือผมกลางกบาลอีกหยอมเดียวเทานั้น"
นิกรกระซิบบอก
"เอาปตตาเลี่ยนไลขึ้นไปซี"
"หือ เสร็จแลวมันจะกลายเปนทรงอะไร"
"ทรงทิดสึกใหมซีวะ"
อาเสี่ยถอนหายใจหนัก ๆ แลวหันมากระซิบกับพล
"กันจะหลบเขาไปในบานแกชวยตัดตอใหกันทีซีวะ"
พลสั่นศีรษะ

"ไมไดหรอก เขาตืน่ ขึน้ มาเขาเห็นทรงผมของเขาเขากันก็โดนเตะเทานัน้ แกไขเอาเองซี
โวย"
เสี่ยหงวนชักฉิว
"ถายังงั้นทุกคนถอยออกไปไมตองมายุงกับกัน"
สามสหายกับเจาคุณปจจนึกฯ ตางพากันไปนั่งบนโซฟาทางหนาราน สวนเจาแหวนั่งอยูบน
มากลมตัวหนึ่งขางบันไดขึ้นชั้นบน มองดูกิมหงวนตัดผมใหแขกแลวเจาแหวก็หัวเราะงอไปงอมา
ครึ่งชั่วโมงผานพนไปแลว นายบุญชวยไดรบั การโกนหนวดโกนเครากันหนา
และนวดหนาดวยเครื่องไฟฟาอยางสบาย เขานอนหลับสนิทกรนเสียงสนั่นหวั่นไหว
เขารูส กึ ตัวตืน่ ขึน้ มาเมือ่ เสีย่ หงวนกระดกเกาอีข้ น้ึ
นายหางเครือ่ งสําอางลืมตาขึน้ มองดูโลก พอแลเห็นรางของเขาในกระจกเงาเบือ้ งหนาเขาก็
สะดุงสุดตัว ศีรษะของเขาโลนเลี่ยนเพราะถูกไถดวยตะไกรปตตาเลี่ยน นายบุญชวยนั่งนิ่งเฉยอยูสัก
ครูก็เงยหนาขึ้นถามเสี่ยหงวนดวยเสียงเกรี้ยวกราด
"คุณบอกผมหนอยเถอะนาผมคือนายบุญชวยเจาของหาง "โสภาภัณฑ" หรือเจงกิสขานแน"
เสีย่ หงวนฝนหัวเราะ
"นั่นนะซีครับ ผมก็กําลังจะเรียนถามคุณเดี๋ยวนี้ คุณเหมือนกับเจงกิสขานราวกับพีน่ อ ง
ฝาแฝด ทรงผมแบบนี้ทําใหคุณสงานาเกรงขามขึ้นอีกมากทีเดียวครับ คุณบอกใหผมตัดสั้น ๆ ผมก็
เลยตัดแบบเจงกิสขาน คุณดูซีครับ พวกผมกําลังมองดูคุณอยางตื่นตะลึงในความองอาจสงางามของ
คุณ
นายบุญชวยเปนคนบายอ เหมือนกับมนุษยทั้งหลายถูกลูกยอเขาเทานี้ก็หายโกรธแลวพาล
ทึกทักเอาวา อาเสีย่ เปนยอดชางตัดผมทีร่ จู กั เลือกทรงผมใหเขา
"ผมเหมือนเจงกิสขานจริง ๆ หรือคุณ"
"โอโฮ เหมือนยังกะแกะเชียวครับ ทีบ่ า นผมมีรปู เจงกิสขานนีค่ รับ"
นายบุญชวยยิ้มละไม
"อือ เขาทีดเี หมือนกัน เมียผมคงไมกลาขมขูผมอีก"
เสี่ยหงวนลืมตาโพลง
"ผมรับรองครับ คุณโผลไปบานคุณนายจะตองมองดูคณ
ุ อยางเกรงขามทีเดียว ทรงผมแบบ
นีห้ มาดุ ๆ ยังไมกลากัดนี่ครับ อา-เสร็จเรียบรอยแลวครับ"
นายบุญชวยกระหยิ่มยิ้มยอง กาวลงจากเกาอี้อยางภาคภูมิลวงกระเปาเสื้อเชิ้ทฮาไวหยิบ
ธนบัตรออกมาปกหนึง่
"เทาไหรชา ง"
"สิบบาทครับนายหาง"
เขาสงธนบัตรใบละ ๒๐ บาทหนึ่งฉบับใหเสี่ยหงวน

"เอา ไมตอ งทอน เหลือ ๑๐ บาทผมใหรางวัลคุณแลววันหลังผมจะมาอุดหนุนคุณอีก
คุณตัดผมใหผมถูกใจผมมาก ฮะ ฮะ พอผมเคยบอกผมวา ถาผมตัดผมเกรียนหนาตาของผมจะ
เหมือนกับเจงกิสขานไมมีผิด ลาละครับนายชาง"
กิมหงวนกระพุม มือไหวอยางนอบนอม
"สวัสดีครับ ขอบพระคุณครับนายหาง"
นายบุญชวยพาตัวเดินออกไปจากราน "เกศาใส" พอเขาผานพนประตูกระจกออกไปสี่
สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ ก็มองดูหนากันอยางขบขัน เสี่ยหงวนพูดพลางหัวเราะพลาง
"นึกวาจะถูกเตะกลับไดรางวัลอีก ๑๐ บาท นี่ถาเปนกันถูกชางกรอนกบาลกันอยางนี้กันไล
เตะชางอุตลุตเลย
นิกรยกมือตบบาเสี่ยหงวนเบา ๆ
"ผมแกยาวแลวอายหงวน แกขึ้นนั่งเกาอี้ซีกันจะตัดผมใหแก ตอนนี้ยังไมมีแขกกันอยากจะ
ซอมมือไว"
อาเสีย่ หัวเราะ
"ตัดใหอา ยแหวดีกวา"
เจาแหวสะดุงโหยง
"รับประทานชางเถอะครับ ผมเพิง่ ตัดมาเมือ่ สองสามวันนีเ้ อง"
การสนทนาสิ้นสุดลงเมื่อชายหนุมรางสมารทไวหนวดเสนเล็ก ๆ คนหนึ่งผลักประตูกระจก
หนารานออกแลวพาตัวเดินเขามา เขาคือนายสมานชางตัดผมฝมอื ดีทท่ี ง้ิ งานไปนัน่ เอง สมานแตง
กายภาคภูมิเหมือนกับอาเสี่ยคนหนึ่ง เขากระพุมมือไหวคณะพรรคสี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ อยาง
นอบนอม
"เออ สวัสดีนอ งชาย" พลกลาวทักเหมือนกับไมมีอะไรเกิดขึ้น "มาเยี่ยมพวกเราหรือสมาน
นั่งซี"
"ขอบคุณครับ อา-พวกผมเขาใชใหผมมาพบกับทานเจาคุณอีกครั้งหนึ่งครับ เรายังหวังวา
ทานเจาคุณกับพวกคุณ ๆ คงจะตกลงตามเงื่อนไขของเรา ซึ่งถาตกลงกันไดพรุงนี้เราก็จะมาทํางาน
กันตามเดิมครับ"
พลหัวเราะแลวสั่นศีรษะ
"เสียใจมากสมาน วิธีการของเธอเปนการขมขูเราใหยอมเพิ่มคาแรงให เธอยังรูจักพวกเรา
นอยเกินไป ถาพวกเธอตั้งอกตั้งใจทํางานและไมมีพิษสงอะไรอยาวาแต ๖๐ เปอรเซ็นตเลย ๘๐
เปอรเซ็นตเราก็ใหได เธอนาจะรูวาพวกเราเปนนักธุรกิจที่มีกิจการคามากมายมีรายไดปละหลายสิบ
ลานหรือเปนรอยลานก็ไดเชนอยางเสีย่ หงวนเปนตน รานตัดผมของเราเราตัง้ ขึน้ สนุก ๆ ตางหาก
เมื่อพวกเธอไมเต็มใจรวมงานเราก็จางชางใหม นี่วันนี้ยังหาชางไมไดพวกฉันก็ทําหนาที่เปนชางเฮง
ซวยไปกอน เสียใจนะสมาน ไปบอกพวกเธอเถอะวาเราไมตกลง ถาจะกลับมาทํางานกับเราอีกก็ได

แตเราให ๔๐ เปอรเซ็นตเทานัน้ เพราะเราถือวาทิง้ งานเราไป"
"ครับ ขอบคุณ ถาเชนนั้นผมลาละครับ"
เขายกมือไหวคณะสี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ อีกครัง้ หนึง่ แลวลุกขึน้ เดินออกไปจากราน
"เกศาใส" เจาคุณปจจนึกฯ หัวเราะชอบใจ
"พวกนี้ยังไมมีงานใหมทําหรอก นอกจากคิดวาเราคงยอมถึงไดสงนายสมานมาพบเรา
ในเรือ่ งการประกอบอาชีพเราจะยอมใหลกู จางของเรามาขมขูเ ราไมได ใครดีตอ เราซือ่ สัตยสจุ ริตตอ
เรา เราก็ตอบแทนความดีใหเขา"
เสีย่ หงวนเห็นพองดวย
"นัน่ นะซีครับ ดูแตผจู ดั การรานเพชรของผมทีส่ าํ เพ็งทํางานเปนคนใชของเตีย่ ผมไดเงิน
เดือนเดือนละ ๘ บาท เดีย๋ วนีผ้ มใหเงินเดือนเขา ๕,๐๐๐ บาท ซื้อที่ปลูกบานใหเขาอยูดวยนั่นก็เพราะ
ความซื่อสัตยกตัญูของเขา"
การสนทนาสิ้นสุดลงเมื่อสุภาพบุรุษผูสูงอายุในวัย ๕๘ ปคนหนึ่งผลักประตูกระจกพาตัว
เดินเขามา รูปรางของเขาอวนใหญ ศีรษะลานแตไมลานหมดทั้งศีรษะ ตรงกลางยอยมาทางหนาผาก
เปนเกาะเล็ก ๆ คลายกับเกาะไหหลํา จอนหูและทายทอยมีผมบาง ทานผูนี้คือขุนโลหการวิฑูรย
เปนขาราชการชัน้ พิเศษของกรมโลหกิจในตําแหนงหัวหนากอง
ทานขุนแตงกายโออาทันสมัย ชอบใชรถยนตอเมริกาแบบใหม ๆ ซื้อมาใชราว ๘ เดือนก็
ขายไปแลวซื้อใหม ถึงแมมีอายุเขาสูวัยชราแลวก็ยังภาคภูมิและแข็งแรง เขามาตัดผมทีร่ า นนีเ้ พราะ
เขาเปนขาประจําของชางตัดผมคนหนึ่งที่ชื่อแฉลมไมวานายแฉลมจะยายไปอยูรานไหน
ขุนโลหการฯ จะตองตามไปอุดหนุนเสมอ
นิกรปราดเขาไปตอนรับทันที
" สวัสดีครับทาน "
ทานขุนยิ้มเล็กนอย
" แฉลมไมอยูหรือ "
นิกรโกหกอยางคลองแคลว
" วันนี้ไมมาทํางานหรอกครับ และอยางนอยก็อีกตั้ง ๑๐ วันจึงมาทํางานได "
" เอะ เขาไมสบายหรือ "
" เปลาครับ เขามีเรื่องเปนปากเสียงกับแมยายของเขาครับ "
" ออ เลยไมสบายใจ..."
" ไมใชเชนนัน้ หรอกครับ เขาถูกแมยายกระซวกดวยหลาวทองเหลืองครับ เมียเขาเลยตอง
พาไปสงโรงพยาบาล "
" โอ - อาการหนักหรือเปลาก็ไมรู "
" นิดหนอยครับ ไสทะลักออกมาราวสองคืบเทานั้น อา - ผมเปนพี่ชายของแฉลมครับ ผม

คงจะรับใชทา นไดดเี หมือนนองชายของผม เพราะเขาเรียนวิชาตัดผมไปจากผม "
ทานขุนลืมตาโพลง
" งั้นเรอะ ถายังงั้นเธอก็ชื่อฉลาดนะซี "
" ครับผมเอง เชิญนัง่ ครับ เกาอีต้ วั ทีส่ อง "
ขุนโลหการฯ จองมองดูนกิ รแทบไมกระพริบตา
" แฉลมเคยเลาใหฉันฟงวา เขาเรียนวิชาตัดผมมาจากนายฉลาดพี่ชายของเขา แตเขาวาพี่
ชายของเขาหนาตาเหมือนเขามากราวกับพิมพเดียว ฉันรูสึกวาเธอไมมีสวนเหมือนแฉลมเลย"
" จริงครับ เมือ่ กอนเราเหมือนกันมาก พอผมปวยเปนอหิวาหหนาตาผมก็เปลีย่ นแปลงไป "
ทานขุนจุปาก
" ขอเสียทีเถอะ อยาเอยชื่อถึงมัน "
นิกรพาแขกของเขาไปนั่งที่เกาอี้หมายเลข ๒ แถวซาย
เสีย่ หงวนหัวเราะหึ ๆ ชอบอกชอบใจที่แขกของนิกรมีศีรษะลานเลี่ยนหัวอกอันเดียวกับเจา
คุณปจจนึก ฯ ขุนโลหการ ฯ กับทานเจาคุณไมยอมมองหนากันเลย ตางฝายตางรูสึกเกลียดหนากัน
อยางยิ่ง ขณะที่นิกรเอาผากันเปอนคลุมตัวใหทานขุนโลหการ ฯ ทานขุนก็กลาวแนะนําตัวเองให
นิกรรูจ กั เหมือนกับจะโออวด
" ฉันใหนองชายของเธอตัดผมฉันเปนประจํามาสามสี่ปแลว ฉันคือขุนโลหการวิฑูรย ตอ
ไปถารานนี้เปลี่ยนแคชเชียรเสียใหมฉันจะพยายามมาอุดหนุนเสมอ "
" ครับ ผมจะบอกเจาของรานใหเปลีย่ นใหม "
นิกรเริ่มตนใชตะไกรปตตาเลี่ยนไฟฟาไถตีนผมทานขุนโลหการ ฯ เบาๆ แลวไถจอนหูทั้ง
สองขางเพียงเล็กนอย เพียงนาทีเดียว เขาก็เก็บตะไกรปตตาเลี่ยน แลวหยิบตะไกรมือกับหวีมาเล็ม
และตบแตง
" โอ โอ วิเศษแทนายฉลาด " ทานขุนรองขึน้ ดังๆ
" ใหดิ้นตายซีเอา เธอตัดผมใหฉันไดถูกใจฉันดีกวานายแฉลมตั้งเยอะแยะ ทาบกันไมติดที
เดียว "
นายจอมทะเลนทําหนาชอบกล ความจริงเขาตัดอยางเฮงซวยแทๆ แตกลับไดรับคําชมเชย
จากแขก
" ประทานโทษครับ ศีรษะของทานขุนมีผมนอย ตัดมากไมไดตอ งตัดนิดหนอยเทานัน้ โดย
เฉพาะผมบนกลางกบาล...เอย...กลางศรีษะตัดไมไดแมแตนิดเดียว "
ทานขุนยิ้มแปน
" จริง จริงของเธอ นายแฉลมมันตัดผมใหฉนั ก็ดหี รอกแตมนั ตัดเอาออกมากเกินไปบางที
ฉันชักโมโหเดือด "
นิกรเอียงคอไปมามองดูศรี ษะของขุนโลหการ ฯ

" สวยแลวครับทานขุน กอนตัดมองดูคลายเกาะไหหลํา ตอนนีค้ ลายเกาะโอกินาวา
นะครับ "
" แลวกัน ไหงเอาหัวฉันไปเปรียบกับเกาะตาง ๆละ "
นิกรจัดแจงเปลี่ยนผากันเปอนใหม ใชผาขนหนูคลุมใหทานขุนแลวกันคอกันทายทอยให
เสร็จแลวก็กระดกเกาอีล้ งเปนเกาอีน้ อน ขุนโลหการ ฯ บอกนิกรเบาๆ
" แคะหูดวยนะ "
" ครับผม ลางตาแคะขี้ตาดวยไหมครับ รูสึกวาขี้ตาทานขุนแยะหนอย "
" ไมตอ ง ๆ "
" ครับ ถอนขนจัก๊ แรไหมครับ "
ขุนโลหการ ฯ ลืมตาโพลง
" รานนีม้ บี ริการถอนขนจัก๊ แรดว ยหรือเธอ "
" ไมมหี รอกครับ " นิกรพูดยิ้มๆ
" แตผมบริการพิเศษสําหรับทานขุน คนเราปลอยขนจั๊กแรใหยาวเกินไปไมดีครับ ผูที่มีรถ
สวนตัวใชก็ไมสูกระไร ผูที่โหนรถเมลแยหนอย บางทีเปนสาวเปนนางขนจั๊กแรยาวตั้งคืบยืนโหน
รถเมลทําหนาตาย "
ขุนโลหการฯ หัวเราะหึๆ
" ไมเปนไร ฉันมีรถของฉันใชเอง "
นิกรเริม่ ตนโกนหนวดโกนหนาใหแขกของเขาอยางตัง้ อกตัง้ ใจแตกระนัน้ มีดโกนก็ยงั บาด
จมูกทานขุนเลือดไหลแดง นิกรรีบหยิบพัฟแตะแปงตบเลือดที่ขางรูจมูกออก ทานขุนหลับแลว นิกร
ใชมีดโกนกันกลางศรีษะตกแตงเกาะไหหลําจนเปนวงกลม
ในที่สุด หลังจากนวดหนานวดตัวใหแขกของเขาดวยเครื่องนวดไฟฟาแลว นิกรก็ลงมือ
แคะหูใหทานขุนโลหการฯโดยอาศัยไฟฟาตั้งดวงหนึ่งซึ่งเจาแหวชวยยกมาให
" อุย ...เบาหนอย " ทานขุนรองอุทธรณ
นิกรจุป าก
" ทนหนอยนะครับ กอนนีใ้ หญเหลือเกิน ถาผมเอากอนนีอ้ อกมาไดใครกระซิบดาทานขุน
เบา ๆทานขุนก็ไดยิน "
นิกรพยายามแซะขี้หูชิ้นนั้นออก ขุนโลหการฯทั้งเจ็บทั้งคันบางทีก็สูดปากอยางอรอย บาง
ทีก็สะดุงและรองครางดวยความเจ็บปวด แตตอนหลังขุนโลหการฯแทบจะทนไมไหว
" โอย ๆ ชาง เดีย๋ ว ๆ กอน "
นิกรยิ้มแหงๆ
" เจ็บมากหรือครับ "
" ใช สงสัยเหลือเกินวาที่เธอพยายามแคะมันออกมานะมันอาจจะเปนแกวหูมากกวาขี้หู

ของฉัน "
นิกรเมมปากแนน
" นัน่ นะซีครับ สีมนั แดง ๆนะครับ "
ทานขุนนัยนตาเหลือก เขารองตะโกนลัน่ ราน
" นัน่ แหละแกวหู อา - พอแลวอยาแคะเลย แคะหูซายเถอะเธอนะตัดผมไดชํานาญมาก แต
การแคะหูสแู ฉลมเขาไมไดนอ งชายเธอมือเบากวานี้ เขารูด ว ยวาอะไรคือแกวหูหรือขีห้ ู แคะขางซาย
ใหฉันเถอะขางขวาพอแลว "
นิกรยกไฟฟาไปตั้งทางซายของขุนโลหการฯ แลวเริ่มลงมือแคะหูขางซาย เริ่มตนดวยการ
ใชขนหานแยงเขาไปแลวหมุนเบา ๆ ทานขุนนอนอมยิ้มน้ําลายไหลยืดเพราะความสบายตอจากนั้น
นิกรก็ใชเหล็กเล็ก ๆ อันเปนเครื่องมือแคะหูแซะขี้หูกอนหนึ่ง นิกรใชความพยายามอยูเกือบสอง
นาทีก็ใชคีมดึงมันออกมา ขี้หูกอนนั้นยาวเกือบคืบเศษ นิกรชูใหทานขุนดู
" นีม่ นั ขีห้ หู รืออะไรแนครับทานขุน "
ขุนโลหการฯ ลืมตาโพลง
" โอยโย ปลาหมึกบดนะเธอ ลูกชายคนเล็กอายุ ๕ ขวบของฉันคงเอาปลาหมึกบดยัดเขาไป
ในหูฉนั ตามคําสัง่ ของเมียฉันตอนทีฉ่ นั เมาเหลาจนไมเปนสับปะรด "
นิกรหัวเราะหึ ๆ
" ทานขุนยังเคราะหดนี ะครับ ถาคุณหนูทบ่ี า นเอาพัดลมหรือโทรทัศนยดั เขาไปทานขุนแย
ทีเดียว นี่ยัดมากี่วันแลวครับ "
ขุนโลหการ ฯ นิ่งคิด
" ก็คงจะไมนอยกวาสองอาทิตย ฉันจําไดวาในราว ๒๐ วันฉันตัดผมครัง้ หนึง่ แหม - เอา
ปลาหมึกชิ้นนี้ออกแลวหูฉันโลงทีเดียว มินาละนึกสงสัยมาหลายวันแลว ทําไมหูขางซายถึงอื้อใคร
พูดอะไรไมใครไดยิน เธอชวยดูใหละเอียดถี่ถวนซินายฉลาดเผื่อมีอะไรหลงอยูในหูอีกบาง "
นิกรกมลงมองดูแลวแคะตอไป สักครูหนึ่งเขาก็ดึงกระดาษเช็ดมือสีชมพูชิ้นหนึ่ง ออกมา
จากหูของทานขุนโลหการ ฯ
" นีย่ งั ไงครับ ไดกระดาษเช็ดมืออีกชิน้ หนึง่ และมีอะไรอีกชิน้ หนึง่ โผลออกมาเห็นนิดเดียว
อาจจะเปนปนแกปสําหรับเด็กเลนก็ไดครับ "
" ฮา ถึงอยางนั้นฉันก็แยซีเธอ "
นายจอมทะเลนหัวเราะหึ ๆ แคะหูใหทานขุนตอไปมีขี้หูเพียงสองสามกอน แลวนิกรก็ปน
หูใหดวยขนหางของหานทําใหคันสบายถึงกับทานขุนสูดปากและยิ้มเห็นฟนปลอมขาว
ในที่สุด หลังจากนิกรไดนําผาชุบน้ําอุนผสมโอดิโคโลนมาเช็ดหนาใหแขกของเขาแลวเขา
ก็กระดกเกาอี้ขึ้น ขุนโลหการ ฯแลเห็นศรีษะของตัวเองเปลี่ยนแปลงไป มองดูคลาย ๆ ไขดาวก็
แปลกใจ

" เอะ เธอเปลีย่ นแปลงศรีษะฉันหรือนี่ "
" ครับผม แบบนี้เปนแบบของทานผูมีบุญหนักศักดิ์ใหญครับสงานาเกรงขามมาก "
ขุนโลหการ ฯ อมยิ้ม
" งัน้ เรอะ ดีเหมือนกัน " พูดจบก็กาวลงมาจากเกาอี้
แลงสงธนบัตรใบละ ๒๐ บาทใหนกิ รรวม ๒ ฉบับ
" เงินเหลือฉันใหเธอ เธอตัดผมถูกใจฉันมาก ตอไปฉันไมใหแฉลมตัดประจําแลว ฉันจะ
ใหเธอตัด "
" ขอบคุณครับคุณหลวง "
ขุนโลหการ ฯ สะดุง เฮือก
" เปลา - ฉันเปนแคขุนเทานั้น ลากอนนะฉลาด วันหลังพบกันใหม "
นิกรยกมือไหวอยางนอบนอม
" สวัสดีครับ "
ทานขุนผูอ ตั คัตเกศาพาตัวเดินออกไปจากราน "เกศาใส "
สี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ ตางมองดูหนากันแลวหัวเราะอยางขบขัน พลกลาวกับนิกรและ
เสี่ยหงวนวา
" แกสองคนรอดถูกเตะเหมือนกับมีปาฎิหาริยว ะ แทนทีแ่ ขกจะโกรธ กลับชอบใจทรงผม
แบบเฮงซวยของแกทั้งสองคนถามีแขกมาตัดผมอีกแกกับอายหงวนจัดการก็แลวกัน สําหรับกันไม
กลาตัดใหเขาโวย "
นายพลดิเรกหัวเราะชอบใจ
" ออไร ไอก็เหมือนกัน "
ในนาทีนั้นเอง ประตูกระจกหนารานตัดผมก็ถูกผลักออกชายกลางคนคนหนึ่งพานายสิบ
ตํารวจโทคนหนึง่ เขามาในรานเขาคือพนักงานเทศบาลซึง่ มีหนาทีต่ รวจตรารานแตงผมและเสริม
สวยทั้งหลายในกรุงเทพฯ นิกรปราดเขาไปตอนรับ
" ตัดผมเชิญครับ ตัดเทียมเปาลอนหรือตัดทรงอะไรไดทง้ั นัน้ "
พนักงานเทศบาลยิ้มใหนายจอมทะเลน
" ผมไมไดมาตัดผมหรอกครับ แตมาขอดูใบอนุญาตตัดผมของพวกคุณ "
นิกรอาปากหวอ คอย ๆ หันหนามาทางเสี่ยหงวน
" นายสมานเลนงานเราแน "
นายพลดิเรกเขามาหาเจาหนาที่เทศบาล
" พวกมันไมมใี บอนุญาตหรอกคุณ เพราะเราเปนชางตัดผมสมัครเลน "
" ถายังงั้นก็ไปพูดกันที่โรงพักเถอะครับ "
เสี่ยหงวนพูดโพลงขึ้นทันที

" เรือ่ งนีม้ กี ารติดคุกไหมคุณ "
พนักงานเทศบาลหัวเราะเบา ๆ
" ไมตดิ หรอกครับ ผิดพระราชบัญญัตเิ ทศบาลอยางมากก็ปรับเงินเทานัน้ "
เจาคุณปจจนึก ฯ กลาวกับสี่สหายทันที
" นายสมาน แกลงบอกพนักงานเทศบาลใหมาจับเราแนนอน ไปโวยโรงพัก เรือ่ งมันตอง
ยอมใหตาํ รวจเขาเปรียบเทียบปรับเรา ความจริงเราจะเบงก็ไดแตไมอยากเบง "
" แลวรานเราละครับ " พลถาม
" ก็ใหอา ยแหวมันปดรานเสีย เราจะเปดรานไดอกี ก็ตอ เมือ่ เราไดชา งตัดผมและหมอนวด
สาวเรียบรอยแลว "
นิกรขบกรามกรอด เขากลาวขึ้นวา
" เสร็จเรือ่ งเสียกอน ตองจางคนตาบอดยิงนายสมานทิ้งเสีย ถอดเสื้อชางตัดผมออกเสียทีซี
พวกเรา "
แลวเขาก็หันมาถามพนักงานเทศบาล " คุณครับ เปนชางตัดผมตองตีตว๋ั ดวยหรือครับ "
" ตองมีใบอนุญาตครับ ชางทุกคนตองไปรับการตรวจโรคจากแพทยของเทศบาล แลวก็
ตองเสียคาธรรมเนียมตามระเบียบ อยาเรียกใบอนุญาตวาตั๋วเลยครับ ฟงทะแมง ๆ ยังไงชอบกล "
พวกชาวบานในซอยนี้ตางแตกตื่นไปตามกัน เมื่อคณะพรรคสี่สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ
ถูกจับไปสถานีตํารวจ

- อวสาน -

