The book is owned by ชมรมอนุรกั ษการตูนไทย
Typed to Word Document by Pornpimol Pitaktrakoon
Converted to PDF Format by webmaster@samgler.org

This PDF file is intended for educational purpose and private use only. Our goal
is to promote SamGler to all walks of life and to memorize Por Intarapalit, one
of the greatest writers in Thai history.

สามเกลอกับลูก

ของขวัญปใหม
ป.อินทรปาลิต
เมื่อวันสิ้นสุดของป พ.ศ. 2508 ผานมาถึง คนในบาน "พัชราภรณ" ก็แจมใส
สดชื่นรื่นเริงไปตามกัน
คุณหญิงวาดและสี่นางไดจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแกคนใชชายหญิงของทานดวยอาหาร
แบบไทย ซึ่ง ม.ล.ตุ เปนผูรบั เหมาทําอาหารไทยมาเลีย้ งมากมายหลายอยาง ทั้งของคาวของหวาน
คุณหญิงวาดอนุญาตใหคนของทานพาญาติมิตรมารวมรับประทานอาหารดวยตามอัธยาศัย
ตอนบายวันนัน้ เองมีการสอยลูกกัลปพฤกษในหมูคนใชชายหญิง ตลอดจนคนสวนและ
คนยามในบาน "พัชราภรณ" การสอยลูกกัลปพฤกษไมตองเสียคาธรรมเนียมใด ๆ มีเงื่อนไขแตเพียง
วาคนหนึง่ สอยไดครัง้ เดียว คือเอาไมสอยสลากทีแ่ ขวนไวเรียงรายบนตนนกยูงขนาดยอมตนหนึง่ ทุก
สลากมีรางวัลอันมีคา อยางนอยทีส่ ุดก็บสิ กิทหนึง่ หีบ รางวัลทีด่ มี เี ครื่องรับวิทยุทรานซิสเตอร เครื่อง
เลนแผนเสียง เครื่องบันทึกเสียงขนาดเล็ก กลองถายรูป นาฬิกาขอมือทั้งหญิงชาย พวกคนใชชาย
หญิงตางสนุกสนานรื่นเริงไปตามกัน และซาบซึ้งในพระคุณของคุณหญิงวาดเจานายของเขา ซึ่งให
ความเมตตาคนในบานทุกคนราวกับลูกหลานของทาน เจาแหวตั้งใจจะสอยโทรทัศนทรานซิสเตอร
จอกวาง 6 นิว้ ราคา 4,200 บาท แตโชคไมดีเลยสอยไดบิสกิทหนึ่งกลอง สวนโทรทัศนขนาดจิ๋วเครื่อง
นัน้ แจวแมบานตึกใหมเปนผูสอยได
หลังจากสอยลูกกัลปพฤกษกันเรียบรอยแลว นันทาซึง่ ทําหนาทีเ่ ปนแมบา น "พัชรา
ภรณ" ก็เรียกคนใชชายหญิงทุกคนขึน้ ไปบนตึกใหญจา ยเงินเดือนประจําเดือนธันวาคมใหพรอมดวย
เงินรางวัลพิเศษสําหรับปใหมอีกคนละ 2 เดือน ตามคําสั่งของคุณหญิงวาด
"ใครจะไปเทีย่ วเยีย่ มญาติพ่ีนอ งสงทายปเกาตอนรับปใหมกต็ ามใจ" นันทาไดกลาวกับ
คนใชทกุ คนเชนนี้ "หรือใครจะอยูรับใชในระหวางวันนี้และพรุงนี้ก็จะไดรับเงินเบี้ยเลี้ยงพิเศษ พวก
ผูช ายนะอยาไปเทีย่ วทําเมาแอนะจะบอกให พกเงินติดตัวไปมาก ๆ ใครมันจะลวงเอาไปกิน แลวก็
อยาไปมีเรื่องมีราวกับใครเปนอันขาด ที่สนามหลวงมักจะมีเรื่องวิวาทกันเสมอ เมื่อตางฝายตางเมา
เขาไป
พวกคนใชชายหญิงไมต่ํากวา 10 คน ตางพากันออกจากบาน "พัชราภรณ" หา
ความสุขสําราญกันเต็มที่ สาวใชที่มีแฟน พวกแฟนของหลอนก็มาคอยรับที่หนาบาน ทุกคนแตงกาย
สวยงามมีเครื่องทองหยอง พวกคนใชชายก็แตงกายโกไปตามกัน สวมเสื้อกางเกงใหมเอี่ยม ใสน้ํามัน
ใสผมเพื่อชวยใหมีชีวิตชีวาขึ้น

อยางไรก็ตาม เจาแหวและสาวใชกับคนใชอีกหลายคนไมยอมไปเที่ยว เพราะเปนหวง
พวกเจานาย เกรงวาจะไมมีใครปรนนิบัติรับใช เนื่องจากตอนหัวค่าํ คืนวันนีจ้ ะมีการเลีย้ งอาหารแบบ
โตะจีนทีน่ ่ี แตเปนการเลีย้ งภายในครอบครัวเทานัน้ ไมไดเชิญแขกหรือบุคคลภายนอกมารวมสนุก
ดวย
วันสุดทายของป พ.ศ. 2508 ทําใหทกุ คนมีภารกิจที่ตอ งทํา อันเปนเรือ่ งสวนตัวมากมาย
รถเกงในโรงรถซึ่งมีอยูหลายคันหายไปหมด คณะพรรคสี่สหายกับสี่นางและเจาหนุมรูปหลอทั้งสี่คน
แมกระทั่งเจาคุณปจจนึกฯ ตางผลัดเปลีย่ นกันออกจากบานไปหาซื้อของขวัญหลายชิ้น ไปรับเคกทีส่ ง่ั
จองไว ใชจา ยเงินกันอยางฟุม เฟอยเปนรายการพิเศษ
ประตูรว้ั หนาบาน "พัชราภรณ" เปดกวางตั้งแตตอนเชา มีแขกมาทีบ่ านตลอดเวลา เปน
แขกของคุณหญิงวาดบางของเจาคุณปจจนึกฯ บาง บางทีกม็ มี ติ รสหายของคณะพรรคสีส่ หายกับ
สีน่ างมาเยีย่ มเยียนกันในวันสุดทายของป และในวันปใหมคือวันพรุงนี้ก็จะมีแขกมาที่บาน "พัชรา
ภรณ" มากหนาหลายตาตามธรรมดาของคนมีเงินมียศถาบรรดาศักดิ์ ใคร ๆ ก็อยากมาหามาเยี่ยม
เยียนและเอาของขวัญมาให สวนคนชัน้ ตาสีตาสานัน้ วันปใหมหรือวันเกิดยอมไมมคี วามหมายอะไร
แตทห่ี นาบาน "พัชราภรณ" มีแผนปายกระดาษแข็งเขียนตัวอักษรขนาดโตติดไวทเ่ี สา
ประตูปรากฎขอความวา
งดของขวัญปใหมอยางเด็ดขาด
คณะพรรคสีส่ หายกับเจาคุณปจจนึกฯ ไดออกคําสั่งไปตามบริษัทของตนทุกแหงแจงให
พนักงานและคนงานของบริษัททราบลวงหนาแลววา ยินดีตอนรับผูท ไ่ี ปเยี่ยมอวยพรปใหม แตหามนํา
ของขวัญไปใหอยางเด็ดขาด ผูใดฝาฝนจะถูกลงโทษอยางหนัก ทัง้ นี้ยอ มนับวาคณะพรรคสีส่ หายของ
เรามีความเห็นอกเห็นใจผูใ ตบงั คับบัญชา โดยเฉพาะพวกพนักงาน และเสมียนสาว ๆ ยอมนาเห็นอก
เห็นใจหลอนอยางที่สุด เพราะมีเงินเดือนไมมากมายอะไรนัก
พอใกลพลบค่ํา คณะพรรคสี่สหายกับสี่นางพรอมดวยทานผูใหญทั้งสอง และเจาหนุม
รูปหลอทัง้ สีค่ นก็อยูกนั พรอมหนา ทีต่ กึ ใหมของเจาหนุมเนือ้ หอม มีเสียงเพลงจากแผนเสียงดังอยู
ตลอดเวลา พนัส นพ สมนึก และดํารงเกือบจะไมไดทําอะไร เพราะมัวแตตอนรับมิตรสหายชายหญิง
ของตน ซึ่งผลัดเปลี่ยนกันมาเยี่ยม บางคนก็มาชวนไปเที่ยวสงทายปเการับปใหม แตเจาหนุมทั้งสี่คน
ก็ชี้แจงใหฟงวา สําหรับวันนี้ไปเทีย่ วไหนไมได เพราะพอแมและญาติผูใหญขอรองใหรวมรับประทาน
อาหารในตอนค่าํ

จนกระทัง่ 18.00 น.

พนัส นพ สมนึก และดํารง นายทหารหนุมทั้งสี่คน กําลังเตนทวิสตกนั อยูใ นหองโถงชัน้
ลางของตึกใหม เสี่ยตี๋เตนพลางรองเพลงไปดวย ซึ่งเปนเพลงที่เขาแตงขึ้นแบบกลอนสด ทั้งเนื้อเพลง
และทํานองเพลงทําใหเพื่อนเกลอทั้งสามสนุกสนานกันเต็มที่ ไมมีใครรูวาทานเจาคุณปจจนึกฯ ยืนดู
อยูท ่ีประตูดา นหนาตึกดวยใบหนายิม้ แยม เมื่อไดเห็นหลานชายของทานทั้งสี่คนรองรําทําเพลงกัน
โดยเฉพาะ ร.ต.นพ เตนทวิสตปนฮาไวคือมีการสายตะโพกดวย
เสี่ยตี๋รองเพลงพลางดีดมือใหจังหวะและโยกตัวไปมา
เสียงโปก ๆ แมครัวตําน้าํ พริก ตําอีก ๆ ดัง ปก ๆ
หยิบมะอึกยัดใสในครก
ตําจนหกใสกะปอีกนิด
เห็นมะอึกแดงแจไดคิด
ไมมีผิดเจาคุณปูปจจนึกฯ
ทานเจาคุณปราดเขามายืนขางหลังลูกชายเสี่ยหงวน ยกเทาขวาเหวีย่ งลูกแปถูกกน ร.ต.
สมนึกดังพลั่ก แลวทานก็รอ งเพลงตอทันที
รองดีเตะทีนะอายนึก
เปนยังไงมะอึกใสครก
เจาหนุมรูปหลอทั้งสี่คนทําหนาเหยเกไปตามกัน สมนึกยกมือขวาลูบคลํากนของเขา
แลวดุนพ
"เห็นคุณปูก็ไมบอกดวย ทําใหเราถูกเตะฟรี"
ลูกชายนิกรยิม้ แหง ๆ
"เห็นเมื่อไรเลา พอไดกลิน่ ก็เห็นตัวทานเดินเขามาในหองแลว"
ทานเจาคุณทําตาเขียวกับหลานตาของทาน
"กลิน่ อะไรวะอายนพ"
"ก็กลิน่ โอดิโคโลญที่คณ
ุ ตาใสนะ ซีครับ"
"อยาทะลึง่ นะโวยจะบอกให พอแกกับเตีย่ อายตี๋กระเซาฉันมาพอแลว แกเปนลูกแกยัง
จะกระเซาฉันอีกหรือ ปูหรือตานะมีความสําคัญยิ่งสําหรับพวกแกรูไหม อา - ไปรวมสนุกกันทีห่ ลังตึก
ใหญเถอะ พอแมปานาอาลุงและยาของแกเขาลงโตะแลว ค่ําวันนี้พวกเราจะสนุกสนานกันใน
ครอบครัวของเราโดยเฉพาะ"
พนัสยิ้มใหเจาคุณปจจนึกฯ
"ไดขา วจากอายแหววา
คุณยาและคุณปูอ นุญาตใหพวกเราดืม่ เหลากันในวันนีเ้ ปน
พิเศษใชไหมครับ"
ทานเจาคุณพยักหนา
"เออ ทุกคนก็จะดืม่ เพือ่ สงทายปเกาตอนรับปใหม พอครัวทีโ่ รงแรม "สีส่ หาย" ของเรา
มันขนเอาเหลาเบียรมาตัง้ เยอะแยะ"

ศาสตราจารยดาํ รงผิวปากหวือ
"วันนีเ้ มากันใหคลานเลยโวยพวกเรา ในบานเราเราจะเมากันยังไงก็ได นาน ๆ กินเหลาที
สนุกดีเหมือนกัน" แลวเขาก็หนั มาทางเจาคุณปจจนึกฯ "คุณตาไปกอนเถอะครับ วันนี้คุณตาของผม
แตงตัวหลอผิดปรกติ เสือ้ ฮาไวตัวนีร้ ับกับกางเกงสีนํ้าตาลจังครับ รูส ึกวาคุณตาเปนหนุมขึน้ อีก"
"อยา อยา อยามายอตาเลยวะดํารง ตาคงจะไดรว มรืน่ เริง ส.ค.ส.กับพวกแกในปน้ี
เทานัน้ ตาอาจจะเทงทึงในป 2509 นีก้ ไ็ ด"
สมนึกพูดโพลงขึ้น
“ยังไมตายหรอกครับคุณปู คุณปูยังแข็งแรงเนื้อหนังยังไมเหี่ยวยน ผมก็ยังไมหงอกสัก
เสน”
ทานเจาคุณทําตาเขียวกับเสี่ยตี๋
“ผมกูมีเมื่อไหรเลา” แลวทานก็หวั เราะ “ไปเถอะอยาร่ําไรอยูเ ลย”
นพวา “เดีย๋ วครับ ขอเวลาใหพวกเราเก็บแผนเสียงเก็บเครื่องขยายเสียงใหเรียบรอย
เสียกอน”
“แลวรีบไปนะ”
“ครับ”
เจาคุณปจจนึกฯ หมุนตัวกลับพาตัวเดินออกไปจากหองโถง เจาหนุมรูปหลอทั้งสี่คนพา
กันมองตามจนลับตาแลวสมนึกก็กระซิบกระซาบกับคณะพรรคของเขา
“มอมเหลาคนแกกันสักทีดไี หมวะ”
“มอมเหลาใคร” พนัสถาม
“ก็คณ
ุ ปูกบั คุณยานะซี”
เจาหนุม รูปหลอสะดุง โหยง
“จะดีหรืออายตี๋”
“รับรองวาสนุกเด็ดขาด คนแกเมาเหลาเขาทีมากมีมขุ แปลก ๆ หัวเราะกันอยางไมตอ ง
อัน้ ทีเดียว รับรองวาจํารูญหนวดจิม๋ สูไ มได ถาหากวาคุณปูแ ละคุณยาเมาเหลา อยางนอยเราจะไดดู
คุณยารําสีนวลอวยพร หรือดูคุณปูแสดงเสภารําเรื่องขุนชางขุนแผน ซึง่ ทานจะแสดงเปนตัวขุนชางเอง
ยิ่งเมายิ่งสนุก คนแกเมาสนุก ไมไดเมาอาละวาดเหมือนคนหนุม เอานะ ชวยกันมอมเหลาทาน
ศาสตราจารยดํารงหัวเราะเบา ๆ
“เห็นจะยากหนอย เพราะคุณยาทานคงไมยอมดื่มเหลา”
สมนึกยิม้ เล็กนอย
“ถายังงัน้ เราก็พยายามใหทา นดืม่ เบียรสกั แกว”
พนัสพูดเสริมขึ้นดวยเสียงหัวเราะ

“เบียรทานคงไมเมาหรอก เพราะมีแอลกอฮอลต่ําไมเหมือนเหลา อยางมากก็เพียงมึน ๆ
เทานัน้ เอง”
เสีย่ ตีย๋ ม้ิ นอยยิม้ ใหญ
“แตถา เราเอาขีบ้ หุ รีซ่ ิกา ร ผสมลงไปในแกวเบียรเพียงหนอยเดียว รับรองวาคุณปูก ับคุณ
ยาเมาไมรูเรื่อง ขนาดเมาจนตาเหลทเี ดียว กันวางแผนไวเรียบรอยแลว เก็บขีเ้ ถาซิกา รของคุณปูห อ
กระดาษใสกระเปากางเกงไวแลว เราเคยดูลุงพล อาหมอ อากร และเตี่ยของกันเมาเหลามาแลว ลอง
ดูคณ
ุ ปูก ับคุณยาเมาเหลาบาง การเลี้ยงรื่นเริงสงทายปเกาค่ําวันนี้จะสนุกสนานครื้นเครงที่สุด”
นพพูดโพลงขึ้นทันที
“ถายังงัน้ แตงตัวแบบไทยเดิมโวย วันนีก้ นั ตองสนุกใหเต็มที่”

อากาศเริ่มมืดขมุกขมัวกันบางแลว
ตามเวลาที่กลาวนี้ คณะพรรคสีส่ หายกับสีน่ างและทานผูใ หญทง้ั สองกําลังนัง่ อยูท ่ีโตะ
รับประทานอาหารซึง่ เปนโตะกลมแบบโตะจีน โตะอาหารรวม 3 โตะ ตั้งรวมกลุมใกล ๆ กัน สี่สหาย
กับเจาคุณปจจนึกฯ นัง่ อยูโตะหนึง่ คุณหญิงวาดกับสี่นางนั่งรวมกันอยูอีกโตะหนึ่ง สวนโตะวาง
สําหรับเจาหนุม รูปหลอทัง้ สี่คน เทาที่เสี่ยหงวนสั่งใหโรงแรม “สีส่ หาย” จัดโตะมา 3 โตะก็เพื่อใหกนิ
อยูก นั อยางสบายในระหวางครอบครัวและเครือญาติ ความจริงโตะหนึ่งนั่งรับประทานอาหารรวมกัน
ไดถงึ 10 คน แตสมาชิกของบาน “พัชราภรณ” มีเพียง 14 คนเทานัน้ พอครัวชาวจีนฝมือชั้นเยี่ยมจาก
ฮองกงกําลังชวยกันทําอาหารอยูใ นตึกโรงครัวของบาน “พัชราภรณ” พนักงานรับใชแตงเครื่องแบบ
ของโรงแรม “สีส่ หาย” รวม 5 คน คอยปรนนิบัตริ ับใชซ่ึงมีเจาแหวรวมอยูดว ย เจาแหวสวมเชิ๊ทแขน
ยาวผูกเน็คไทเงื่อนกะลาสีอยางภาคภูมิ มีเงินอยูในกระเปาเกือบ 2,000 บาท ซึ่งเปนเงินเดือนและเงิน
รางวัลพิเศษ พรุงนี้เจาแหวก็คงไดรับแจกเงินจากสี่สหายและสี่นางอีกตามสมควร ปใหมทีไรเจาแหวมี
เงินใชจายอยางฟุมเฟอยไปนาน ทําใหเจาแหวอยากจะใหมปี ใ หมปล ะ 365 วัน
เสียงพูดเสียงสรวลเสเฮฮากันในระหวางสี่สหายกับสี่นางเงียบกริบทันทีเมือ่
เสียงเถิดเทิงดังกังวานขึน้
วงกลองยาวบรรดาศักดิ์ ซึ่งประกอบดวยนายทหารหนุมทัง้ สีค่ นลงมาจากตึกใหมแลว
นพลูกชายของนิกรแตงเปนผูหญิงไทยโบราณสวมวิคปลอม หนาตากระจุมกระจิ๋มเหมือนผูหญิงจริงๆ
แตหนาอกทั้งสองขางไมเทากัน ขางขวาโตกวาขางซายมาก นพนุงผาซิ่นยกเชิงทองหมผาสไบเฉียง รํา
ปอยั่วยวนเสี่ยตีซ๋ ง่ึ ตีกลองยาวอยางแคลวคลอง มีการขึ้นเขา ลงศอก ดีดลูกไขว ตามลีลาของเถิดเทิง
หรือกลองยาว สมนึก พนัส และดํารง นุงผามวงโจงกระเบนซึ่งเปนผามวงสีตะกั่วตัดเหมือน ๆ กัน
สวมเสื้อผาปานคอกลมสีขาวลงแปงรีดเรียบรอย ประแปงลายพรอย และมีดอกเยอบีราทัดหูขางขวา
เหมือน ๆ กัน สวมรองเทาหุมขอแบบคัทชูไมมีเชือกผูก มีผาขาวมาไหมพาดไหลแบบไทยแท สมนึก

กับนพตีกลองยาว ดํารงตีฆอง ถึงแมวาวงเถิดเทิงนี้เปนวงเล็ก มีกลองยาวเพียง 2 ใบ ไมมีฉาบและ
กรับ เสียงกลองยาวก็ดงั กระหึม่ ไปทัว่ บาน เพราะใชกลองขนาดใหญ ซึ่งนายตรวจรถเมลของนิกรคน
หนึง่ จัดหามาให
สี่นางและคุณหญิงวาดหัวเราะชอบอกชอบใจไปตามกัน เมื่อแลเห็น ร.ต.นพแตงตัวเปน
ผูหญิง ทาทางกระชดกระชอยดัดจริตกรีดกรายเหมือนกระเทยตามสะพานพุทธฯ
วงกลองยาวเคลื่อนที่ตรงเขามาในบริเวณสนามหลังตึก ซึ่งแวดลอมไปดวยพันธุไมดอก
รอบสนาม พวกคนใชชายหญิงตางวิง่ มาดูเถิดเทิงบรรดาศักดิ์แลวหัวเราะกันอยางครืน้ เครงชอบอก
ชอบใจทีเ่ จาหนุม รูปหลอทัง้ สี่คนแสดงกลองยาวดังที่คณะพรรคสีส่ หายไดแสดงเมื่อปกลายนี้
“เจานพมันไมเลวนะครับคุณหญิง” เจาคุณปจจนึกฯ กลาวกับคุณหญิงวาดซึง่ นัง่ อยูโตะ
ติด ๆ กัน หางจากกันเพียงเมตรเดียว “หนวยกานของอายนพเหมือนอายกรเมื่อหนุม ๆ ไหมครับ”
คุณหญิงวาดหัวเราะชอบใจ
“เหมือนคะ เจากรเมื่อหนุม ๆ ก็ชอบแตงเปนผูห ญิงอยางนีแ้ หละคะ เคยประกวดแฟนซี
ไดรับรางวัลมาหลายครั้งแลว”
พ.อ.พลกลาวกับนายพลดิเรกดวยใบหนายิม้ แยม
“ปลอยมันหมอ วันนีใ้ หลกู ๆ ของเรามันสนุกกันเต็มที่ สนุกในบานดีกวาใหมนั ไปสนุก
นอกบาน”
“ออไร อายรงของกันเริม่ แสดงลวดลายตีกลองยาวแลว มีการยกกลองยาวขึ้นกระแทก
กับหัวแลวดีดลูกสน นัน่ - ดูลกู ชายอายหงวนบาง”
อาเสีย่ หัวเราะกากเมือ่ แลเห็นสมนึกรําปอในทาเลาโลมนพลูกชายของนิกร
ซึ่งนพก็
ทําทาผลักไสนาขบขัน
และแลววงกลองยาวก็มาหยุดบรรเลงหนาโตะรับประทานอาหารทัง้ 3 โตะ
“มง ๆ มงเทงมง เทงมง ๆ มง ๆ จะมงเทงมง เทงมงเทงมง”
แลวเสียงเพลงกลองยาวก็ดังขึ้นพรอม ๆ กัน ซึ่งเจาหนุมเนื้อหอมทั้งสี่คนไดฝกซอมกัน
มาเปนอยางดีแลว
ใครมีมะกรูด มาแลกมะนาว ใครมีลูกสาว เอามาขายใหผม จะขายเทาไร ผมไมปรารมย
เพราะวาพอของผม แตละคนมั่งมี
มง ๆ มงเทงมง เทงมง เทงมง
สงทายปเกา จงสรางเศราสิ้นโศก พนเคราะหพนโรค ขอใหทานสุขี ทัง้ คุณปูคณ
ุ ยา คุณ
ตาของเรามี ลุงปานาสาว และคุณอาเหลานี้
มง ๆ มงเทงมง เทงมง เทงมง

นึกเงินไดเงิน นึกทองไดทอง ความสุขเนืองนอง ใหผุดผองโสภี
มง ๆ มงเทงมง เทงมง เทงมง
ลอยหนาลอยตาเสียหนอยเถิด ลอยหนาลอยตาเสียหนอยเอย อายุยนื นับพัน ไมมีวันเท
งทึง ใหพวกเราไดพึ่ง อบอุนเกษี เหมือนรมโพธิ์รมไทร ที่อาศัยของนก เราลูกหลานเหมือนวิหค ไดพึ่ง
บุญบารมี
มง ๆ มงเทงมง เทงมง เทงมง เปะปะเปะปะ ทุมมงเทงมง เปะปะเปะปะ ทุมมง
เทงมง
สักครู การบรรเลงเถิดเทิงหรือกลองยาวก็ส้ินสุดลง สี่สหายกับสี่นางและทานผูใหญทั้ง
สองตางตบมือกราว นักเถิดเทิงหอบแฮก ๆ ไปตามกัน เสีย่ ตีเ๋ ดินยิม้ กริม่ เขามาหาเจาคุณปจจนึกฯ
แลวกมลงกระซิบกระซาบกับทาน
“เพือ่ ความครึกครืน้ สงทายปเการับปใหม คุณปูกรุณาชวยผมหนอยเถอะครับ อยาหาวา
ผมลวงเกินเลย”
ทานเจาคุณยิม้ ให
“แกจะใหปูชวยอะไรวามา”
“อา - ผมขอยืมหัวลานคุณปูสวมหัวเลนกลองยาวสักสองสามเพลงเถอะครับ รับรองวา
ผมจะไมทําใหชํารุดเสียหาย”
เจาคุณปจจนึกฯ กลืนน้ําลายเอื๊อก
“กบาลฉันนี่นะ หัวลานจริง ๆ นะโวย ไมใชหวั ลานกระดาษ”
เสีย่ ตีย๋ ม้ิ ให
“ครับ ผมทราบแลว”
ทานเจาคุณนัยนตาเหลือก
“ก็แลวแกจะใหปูดึงออกมาใหแกไดอยางไร”
“ก็ดงึ แรง ๆ ซีครับคุณปู”
ทานเจาคุณตะโกนลั่น
“ดึงไมออกโวย” แลวทานก็มองดูหนาคณะพรรคสี่สหาย “ดูอา ยตีม๋ นั จะใหถอดหัวลาน
ออกมาใหมนั ขอยืมเลน”
เสีย่ หงวนยิม้ เล็กนอย
“ก็ใหมนั ยืมหนอยซีครับ วันนี้สง ทายปเกา เด็ก ๆ มันจะไดสนุกกันเต็มที่”
เจาคุณปจจนึกฯ ทําตาปริบ ๆ แลวโบกมือไลสมนึก
“ไป ไป ถอยออกไปอายตี๋ โตะพวกแกอยูนั่น”

สมนึกคอนปะหลับปะเหลือก
“แหม - คุณปูน ใ่ี จดําเหลือเกิน”
เจาคุณปจจนึกฯ ลืมตาโพลง
“เรียกปูอกี แลว เอ - อายนี่ ปูโวย ไมใชปู ปูนะมันเสียงที่ไมมีใครชอบฟงนัก ไปนั่งโนน
ชักยุง แลวอายนี่”
เจาหนุม เนือ้ หอมทัง้ สีค่ นตางเดินไปนัง่ รวมกันทีโ่ ตะอาหารโตะหนึง่ เจาแหวพาคนใชคน
หนึ่งมารับกลองยาวและเครื่องบรรเลงไปเก็บ
เสียงจอกแจกจอแจดังขึน้ อีก มีการตะโกนคุยขามโตะกัน บางทีก็ลุกไปนั่งรวมโตะกัน
พูดคุยกันอยางสนุกสนาน การดืม่ เหลาและเบียรเริม่ ตนในเวลาพลบค่ําพอดี ไฟฟาซึ่งเปนไฟชอแบบ
ทันสมัยตั้งอยูริมสนามเปดสวาง และโตะอาหารทั้ง 3 โตะก็มไี ฟฟาอยูใ นโปะครอบอันสวยงาม สี่
สหายกับสี่นางและเจาหนุมรูปหลอทั้งสี่คน และเจาคุณปจจนึกฯ ตางดืม่ เหลาเบียรและกินกับแกลม
กัน เวนแตคณ
ุ หญิงวาดคนเดียวดืม่ น้าํ อัดลมแทนเหลาหรือเบียร
เมื่อเหลาเขาปากความครึกครื้นรื่นเริงก็เพิ่มพูนขึ้น สี่นางชักเสียงดังขึ้น คือพูดดังหัวเราะ
ดัง ตางคนตางตกลงกันวา คืนนีจ้ ะกินเหลาใหเมาเพือ่ สงทายปเกาและจะหาเรื่องรวนกับพวกสามีของ
หลอนกอนทีจ่ ะขึน้ วันปใหมคือ 24.00 น. คืนวันนี้
นวลลออกลาวกับเพือ่ นเกลอของหลอนดวยเสียงหัวเราะ
“คืนนี้แหละมีอะไรขุนของใจเก็บเอาไวในอกจะตองใหมันระเบิดออกมาเสียที นวลตองตี
กับเฮียแน ๆ อาจจะถึงกับไปนอนโรงพยาบาลก็ได”
สมนึกรองบอกคุณแมของเขา
“อยานะครับแม เตี่ยผมนะไมมีทางสูแมไดหรอก ผมขอรองครับ ขออยาใหมกี ารปะทะ
กันเลย”
เสีย่ หงวนขบกรามพูดขึ้นดัง ๆ
“ปะทะก็ดี จะไดตายเสียทีหมดเรือ่ ง”
“ใครตายคะ” นวลลออรองถาม
“ก็เฮียนะซี” อาเสีย่ ตวาด
เสียงหัวเราะดังขึน้ อยางครืน้ เครง คุณหญิงวาดกลาวหามสีน่ างอยางยิม้ แยม
“พวกเธอทั้งสี่คนอยาหาเรื่องทะเลาะวิวาทกันไมไดนะ อาขอเสียที ใหความเดือดรอน
และความทุกขความยุง ยากของเราในปนม้ี นั ผานไปพรอมกับวันสุดทายของปเกา
เตรียมตัวคอย
ตอนรับปใหมทจ่ี ะเริม่ ตนในเวลาสองยามคืนวันนีเ้ ถอะ”
ประไพรองเพลงปใหมขึ้นทันที

ยิม้ เถิดยิม้ เถิดนะหยิม่ หยิ่มแยมแจมไซ ซุกสําราญบานใจ ขอไฮ…..สาหวัดดี๊
นิกรหัวเราะกาก แลวรองกระเซาเมียของเขา
“ไพจา ลําบากนักก็อยารองเลย เสียงยังกะกะละมังแตก”
ประไพผุดลุกขึ้นยืนทําตาเขียวกับสามีของหลอนซึ่งนั่งอยูโตะใกล ๆ กัน
“จะเอาเรื่องหรือยังไง จะใหไพ ส.ค.ส. หรือ ส.ส.ส.”
นิกรอมยิม้
“อะไรของไพ ส.ส.ส.”
“สาวไสออกมาสับเลนนะซี กําลังเมายังงี้อยาขัดคอนะ ประเดีย๋ วไดแทงกันยับไปเทานั้น”
แลวหลอนก็หันไปทางโตะขวามือของหลอนซึ่งเจาหนุมรูปหลอทั้งสี่คนนั่งรวมกันอยู “เสียงแมเพราะ
ไหมลูกนพ”
ร.ต.นพอมยิ้ม
“เพราะครับคุณแม ฟงคลาย ๆ เสียงรวงทอง”
“อุย ตาย เอาแมไปเปรียบกับรวงทอง เสียงน้ําเซาะหินเชียวหรือ”
“จริงครับ ฟงเหมือนเสียงรวงทองตอนเปนหวัด”
ประไพคอนขวับแลวทรุดตัวลงนั่ง
“อายเปรต แกมันลูกพอไมใชลูกฉัน”
สมนึกถือแกวเบียรผสมขีเ้ ถาซิกา รเดินเขามาคุกเขาลงนัง่ ขางคุณหญิงวาดแลวก็ยม้ิ ๆ
“เพื่อหลาน ๆ และเพื่อความรื่นเริงในวันสงทายปเการับปใหม คุณยากรุณาดืม่ เบียรสกั
นิดนะครับ สองสามอึกก็ยงั ดี ผมจะไดชื่นใจ ซีครับ เบียรตราสิงโตกําลังเย็นเจีย๊ บทีเดียว”
คุณหญิงวาดยกมือซายตบศีรษะร.ต.สมนึกดวยความรัก และเอ็นดูเหมือนหลานในไส
ของทาน
“เจาก็รดู แี ลววายาไมเคยกินเหลาหรือเบียรเลย นอกจากจําเปนจริง ๆ เชนพอดิเรกเขา
ใหดม่ื บรั่นดีบาํ รุงหัวใจหรือในงานกินเลีย้ งทีม่ กี ารดืม่ อวยพรหลีกเลีย่ งไมได”
“โธ - คุณยาขา” สมนึกออดอยางประจบ “กรุณาดืม่ หนอยเถอะครับ มายยังงั้นพวกผม
เสียใจแย”
“เฮอ แยโวย พวกแกจะมาบังคับใหยา กินเหลาเมายา เอา - กินก็กนิ วันนีส้ นุกสักวัน
เถอะวะ”
คุณหญิงวาด รับแกวเบียรข้ึนดืม่ แบบหลับหูหลับตาดืม่ ประมาณครึง่ แกวแลว ทําหนา
เหยเก สงแกวคืนใหลูกชายเสี่ยหงวน เจาคุณปจจนึกฯ แลเห็นเขาก็รองขึน้ ทันที
“คุณหญิงดืม่ เบียรหรือนัน่ ”
คุณหญิงวาดมองไปที่โตะคณะพรรคสี่สหายและเจาคุณปจจนึกฯ

“พอนึกมาออนวอนใหดม่ื สงทายปเกาคะ เจาคุณตองดื่มบางนะ อา - สมนึกเอาที่
เหลืออยูค รึง่ แกวนีไ่ ปใหคณ
ุ ปูแ กดืม่ เดีย๋ วนี้ ยากิน ปูแ กก็ตอ งกินดวย”
สมนึกถือแกวเบียรลกุ ขึ้นเดินเขาไปหาเจาคุณปจจนึกฯ แลวทรุดตัวลงนัง่ คุกเขายืน่ แกว
เบียรให
“ดืม่ เสียหนอยนะครับคุณปู”
ทานเจาคุณสะดุง เล็กนอย
“เรียกปูอกี แลว เดี๋ยวเขกกบาลแตก”
เสีย่ หงวนหัวเราะกากแลวกลาวกับลูกชายของเขา
“ปูนะมันเสียงถั่วลิสงตม หรือมันเทศที่ยอยแลวโวย แกและพวกแกอยากินเหลาใหมาก
นักนะ เอาแตเพียงหอมปากหอมคอ”
เจาคุณปจจนึกฯ ยกแกวเบียรขน้ึ ดืม่ รวดเดียวหมดแกว แลวสงแกวใหลูกชายของ
เสี่ยหงวน พลยกมือชี้หนาสมนึกแลวพูดยิ้ม ๆ
“หนาแกแดงก่าํ แลวอายตี๋ ลอเขาไปกีแ่ กวแลว”
“สองแกวครับลุง ลุงนัง่ รวมโตะกับอากรระวังหนอยนะครับ มัวแตคยุ กัน อากรกินกับ
หมด”
นิกรจุปาก
“ทะลึง่ แลวอายตี๋ เดี๋ยวโดนเตะ ส.ค.ส. เทานัน้ เอง”
สมนึกเลือ่ นตัวเขามาวางแกวเบียรลงบนโตะแลวกราบลงบนตักนิกร
“คืนนีก้ ินขาวแลวพวกเราจะเอารถออกเทีย่ วดูเขาสงทายปเการับปใหมกนั อาแจกเงิน
พวกผมบางซีครับ”
นิกรยิม้ ดวยมุมปากขางขวา
“ได อาจะใหแกคนละ 5 บาท เที่ยวกันใหยันสวางไปเลย”
“ปูโ ธ” เสี่ยตี๋คราง “คาน้ํามันรถก็ไมพอแลวอา”
“ก็ปมน้ํามันเรามีไวใหแกเติมฟรีแลวนี่โวย คนละ 5 บาท เหลือเฟอแลว ออกจากบานไป
แวะเติมน้ํามันที่ปมของเราใหเต็มถัง เอาเสือยัดลงไปในถึงน้าํ มันดวยรถของแกมันจะไดวง่ิ เร็ว ๆ เที่ยว
แบบนีไ้ มตองมีรายการที่ตอ งใชเงิน บุหรี่ทบ่ี า นมีเอาไปสักกระปอง ถาหิวแวะสนามหลวงกินขาวแกง
กะหรี่คนละสองจาน จานละหกสลึง กินน้ําเขียวน้ําแดงใสนาํ้ แข็งอีก 50 สตางคพอแลว”
“โอโฮ อากรนี่อฐั เิ ด็ดขาดเลยครับ”
“อะไรวะอัฐิ”
“ก็กระดูกนะซีครับ”

นิกรยกมือเขกกบาลสมนึกคอนขางแรง เสีย่ ตี๋หวั เราะชอบใจลุกขึ้นถือแกวเบียรกลับไป
ยังโตะของเขา เจาหนุม เนือ้ หอมทัง้ สีค่ นตางเฝารอคอยดูคุณหญิงวาดกับเจาคุณปจจนึกฯ มึนเมาดวย
อํานาจเบียรผสมขีเ้ ถาซิกา ร ซึ่งการมอมเหลาวิธีนี้ทําใหผูหญิงที่ไมระมัดระวังตัวเห็นแกรับประทาน
ตองไดรับบทเรียนอันมีคายิ่งมามากตอมากแลว
อาหารจีนถูกยกมาเสิฟกอนเวลา 19.00 น. เล็กนอย เริม่ รายการแรกดวยหูฉลามตุน เสน
ไกใสมันปู ดูเหมือนวาเสี่ยหงวนคนเดียวเทานั้นที่ไมสนใจในเรื่องอาหารที่โอชารสและมีราคาแพงซึ่ง
คนจนไมสามารถจะกินได รายการตอมาคือไขดนั ไกผัดเห็ดสด ความจริงเห็ดกระปองไมใชเห็ดสด
ตอนนีค้ ณ
ุ หญิงวาดและเจาคุณปจจนึกฯ เริ่มมึนเมาแลว ตางคุยจอเสียงดังฟงชัด พอถึงรายการปลา
จะละเม็ดน้ําแดง คุณหญิงวาดก็ลุกขึ้นยืนพูดเสียงออแอ
“ทานทัง้ หลาย ทั้งตัวผูตัวเมียโปรดฟงขาพเจา…..อึก๊ ……ลูกหลานโวย ฮะ ฮะ สนุกจังวะ
ตอไปนี้คุณหญิงวาดจะรองเพลงสีนวลอวยพรความสุขปใหมใหลูกหลาน”
เสียงตบมือดังขึ้นลั่นสวนดอกไมหลังบาน “พัชราภรณ” เสี่ยตี๋กระซิบกระซาบกับคณะ
พรรคของเขา
“เปนไง ขีย้ าซิการของคุณปูไ ดผลไหมละ”
ความเงียบเกิดขึ้นชัว่ ขณะ
นพนึกสนุกขึ้นมาก็ใชปากบรรเลงเพลงตางพิณพาทยใน
ทํานองเพลงสีนวล คุณหญิงวาดถอยออกไปจากโตะแลวรําปอ ถึงแมทานจะแกแลวหนวยกานทาทาง
ของทานก็ยงั ดีอยู ซึ่งเมื่อครั้งกอนทานเคยเปนนาฏศิลปในวังหลวงมาแลว และเคยรําไดสวยงามมาก
เมื่อนพบรรเลงเพลงจบ คุณหญิงก็รองเพลง “สีนวล” ทันที รองไปดวยและรําไปดวย
วันเอยวันนี้
ความทุกขผานพนดลสุขสันต

สงทายปลายปรื่นเริงกัน
อยาไดมีวันขุนของเอย

เจาคุณปจจนึกฯ นึกสนุกขึน้ มาก็ลกุ ขึน้ รํายีเ่ กและรองยีเ่ กทันที เสียงของทานออแอแบบ
ลิ้นไกพันกัน ทําใหคณะพรรคสี่สหายกับสี่นางและลูก ๆ ของหลอนหัวเราะกันอยางครืน้ เครง

จะกลาวถึงยอดชายนายขุนชาง
เปนเศรษฐีสุพรรณชั้นล่ําซํา
โอเจาพิมนิ่มเนื้อของเรียมเอย
ความรักฝงแนนอยูในอก
คิดแลวขุนชางก็โสกา

ถึงแมวากระหมอมบางก็เงินหนา
แตความรักมันทําช้ําอุรา
กระไรเลยเห็นอายแผนดีกวาขา
เปรียบเหมือนวามีครกวางบนอุรา
…………………………….

เจาหนุมรูปหลอทั้งสี่คนตบมือหัวเราะลั่น เสี่ยตี๋ลุกขึ้นเดินไปประคองคุณหญิงวาดนั่งลง
บนมาหินออนริมสนาม หางจากโตะรับประทานอาหารประมาณ 2 เมตร
“คุณยารองเพลงสีนวลไดเพราะมาก แลวก็ราํ สวยเสียดวย”
“สวยเรอะ” คุณหญิงพูดยิ้ม ๆ
“ครับ เลนเปนเรื่องเปนราวดีกวาครับ”
“เลนยังไงละ”
“เสภาขุนชางขุนแผนซีครับ”
“ตอนไหน” คุณหญิงวาดถามเสียงออแอ
สมนึกกวักมือเรียกลูกชายนิกรใหมาหาเขา
“เฮย เลนเสภาขุนชางขุนแผนตอนไหนดีละ”
ลูกชายของนิกรหัวเราะเบา ๆ
“เลนสงเดชนะ เอาตอนขุนชางเขาหองนางพิม ใหคุณตาเปนขุนชาง คุณยาเปนนางพิม
กันเปนคนขับเสภาเอง”
สมนึกรีบเดินเขาไปหาเจาคุณปจจนึกฯ ประคองทานมาหาคุณหญิงวาด แลวกลาวกับ
ทานเจาคุณวา
“เราเลนเสภาสงทายปเกากันเถอะครับ พวกผมอยากดูลวดลายคุณปูแ ละคุณยา”
เจาคุณอมยิม้
“เสภาเรอะ หวานเลย ใหปเู ปนขุนชางนะ”
“ครับ” สมนึกพูดยิ้ม ๆ “คุณยาเปนนางพิมครับ”
ทานเจาคุณหันมาทางนพ
“แกเปนคนขับเสภาเรอะ”
“ใชครับ ผมขับใหเด็ดดวงไปเลยคุณตา ในหนังสือขุนชางขุนแผนไมใครจะยกยองขุนชาง
ผมวาเสภากลอนสดผมยกยองขุนชางใหเต็มที่”
“เออ ดีโวย วันนีส้ นุกแน” แลวทานก็กม ลงมองดูคณ
ุ หญิงวาด ซึ่งนั่งพับเพียบในทา
สะลึมสะลืออยูบนมาหินออน “คุณหญิงเปนนางพิมนะครับ”
“ไดคะ กําลังเมาครึ้ม ๆ อยางนีใ้ หดฉิ นั เปนอะไรไดทง้ั นั้น นางพิม นางรจนา นางโมรา
หรือนางกากีแกมเขียวไดทกุ ตัว ดิฉนั รําเลยนะคะ”
“ยัง” เจาคุณปจจนึกฯ รองลั่น “ควรจะเปนบทของผมกอน”
คุณหญิงวาดยิ้มละไมทั้ง ๆ ทีน่ ยั นตาปรือ
“เจาคุณเปนขุนชางก็ตองเลนใหสมบทสมเรื่องของเขา ไปหาหัวลานมาใสเสียกอนซีคะ”
ทานเจาคุณทําคอยนทามกลางเสียงหัวเราะอยางครื้นเครงของใครตอใคร

“หัวผมลานอยูแลวครับคุณหญิง”
“ออ - ลืมไปคะ” คุณหญิงวาดพูดพลางหัวเราะพลาง
สมนึกพยักพเยิดกับลูกชายของนิกร
“เอาซีอา ยนพ ลงมือขับเสภาไดแลว”
นพทําตาปริบ ๆ
“เสภานะเขารองกันยังไงละ”
“อาว” เสีย่ ตีเ๋ อ็ดตะโร “ก็ไหนแกวาแกชํานาญในการขับเสภาไมใชหรือ อยาร่ําไรโวย พอ
แมและคุณปาคุณนาคุณอาคุณลุงของเราอยากดูเสภารํา”
นพกระแอมเสียกอนสามสี่ครั้ง จึงขับเสภาเสียงแจว ๆ ซึ่งหนวยกานสุมเสียงของเขาก็คือ
นิกรนัน่ เอง
ครานั้นยอดชายนายขุนชาง
ชางเหมือนมิตร ชัยบัญชาเสียจริง ๆ

หนาตาทาทางสมาทยิ่ง
พวกผูหญิงอยากไดเปนแฟนตน

เจาคุณปจจนึกฯ หัวเราะชอบใจ
“ไมเลวโวยนพ ขับเสภาอยางนี้ซีวะ ขุนชางถึงจะมีกําลังใจอยากเลน เขาทีมาก ตอไป
โวย”
สีส่ หายกับสีน่ างตางหัวเราะลัน่ นพเดินเขาไปหาคุณหญิงวาดแลวอธิบายใหทราบ
“คุณยาเปนนางพิม สมมติวากําลังนอนหลับอยูในหองนะครับ นั่งพับเพียบหลับตา” พูด
จบก็กม ลงเก็บไมดนุ หนึง่ วางลงบนมาหินออนขางคุณหญิงวาด “ติง๋ ตางวาไมทอนนีเ้ ปนดาบหรือเปน
ไมพลอง หรืออาวุธอะไรก็ได คนเราก็ตองมีอาวุธอยูข า งที่นอน”
คุณหญิงอมยิม้
“เออ ยาเขาใจแลว ถึงบทยาหรือยังละยาอยากรําเต็มทนแลว”
“ประเดีย๋ วซีครับ วา……….ขุนชางตองเขามาในหองเสียกอน เลนไปตามบทซีครับ”
เจาคุณปจจนึกฯ พูดเสริมขึ้น
“รองตอไปโวยนพ”
ลูกชายของนิกรถอยออกไปยืนขางโตะรับประทานอาหารแลวขับเสภาตอไป
ขุนชางยองเขาหองนางพิมนอง
เจาพิมพี่เหตุไฉนแกเต็มทน
นางพิมตื่นเห็นเจาจอมหมอมขุนชาง
พอขุนชางตั้งทาจะเลาโลม

ทรุดตัวลงนั่งบนเตียงทองมองแลวบน
เนือ้ หนังเหีย่ วยนดูทรุดโทรม
นวลนางตกใจเหมือนไฟโหม
นางควาไมฟาดโครมกลางกบาล

คุณหญิงวาดรายรําทําตามบท จึงหยิบไมดุนนั้นยกขึ้นฟาดศีรษะทานเจาคุณปจจนึกฯ
เต็มแรง
“โปก โอย”
“อุย ตาย” คุณหญิงวาดอุทาน “เจ็บไหมคะ”
เจาคุณปจจนึกฯ ทําหนาเหมือนกับจะรองไห ยกมือขวาลูบกลางศีรษะของทาน
“หวดผมเสียเต็มเหนีย่ วยังจะถามอีก”
คุณหญิงวาดยกมือไหวปะหลก ๆ
“ประทานโทษเถอะคะ ดิฉันแสดงไปตามบท พอนพขับเสภาไดหยดยอยมากทําใหดิฉัน
เคลิบเคลิม้ ลืมตัวนึกวาดิฉนั เปนนางพิมจริง ๆ “
เจาคุณคอนปะหลับปะเหลือก
“ไมเอาแลว เลิกกันที ผมไมเลนแลว”
นิกรลุกขึน้ เดินเขามาหาทานผูใ หญทง้ั สอง
“แสดงตอไปเถอะครับ คราวนีผ้ มขับเสภาเอง อายนพมันวากลอนสดไมไดความ กลอน
พาไปรองใหนางพิมเอาไมตีกบาลขุนชาง ที่ถูกขุนชางตองแสดงบทบาทเลาโลมนางพิม วิงวอนขอรอง
ใหนางพิมแตงงานกับตน ผมขับเองครับคุณพอ คุณพอกับคุณอาแสดงใหถงึ บทก็แลวกัน”
เจาคุณปจจนึกฯ ยิม้ ออกมาได
“มีบทโลมนางพิมดวยยังงั้นเรอะ”
“ครับ คุณพอนัง่ บนมาหินออนเลยครับ สมมติวาขุนชางกําลังเกี้ยวนางพิมไมใชวาลอบ
เขาไปหาในหองขณะที่นางพิมนอนหลับ”
“เออ ยังงี้ก็ไดรําและแสดงบทบาทดี ๆ ใหดูกนั ”
นิกรประคองพอตาของเขาใหนง่ั บนมาหินออนเคียงขางคุณหญิงวาด สี่นางยังคงหัวเราะ
รวน ชอบใจคูพระนางในวัยงอมและหงอม สมนึกนําวิสกีโ้ ซดามาใหเจาคุณปจจนึกฯ กับคุณหญิงวาด
ดืม่ อีกคนละแกว
“สงทายปเการับปใหมครับ คุณปูก บั คุณยาดืม่ อีกหนอย”
คุณหญิงวาดยิ้มแปน
“เอาเลย วันนีย้ าเมาเต็มที่ ฮะ ฮะ ความจริงเหลานี่นะ ดื่มเขาไปแลว ครึกครืน้ ดีนะคะเจา
คุณ”
“นัน่ นะซีครับ เอา - ดืม่ กันอีกคนละแกว”
สักครูหนึ่งการแสดงเสภารํา ก็เริม่ ตอไป ซึ่งคราวนี้นิกรเปนคนขับเสภาดวยเสียงกลม
กลอมนาฟง

ขุนชางอยากกอดจูบใหสมรัก
ปลุกปล้ําอนาจารกัลยา
พิมทั้งเกลียดทั้งกลัวเจาหัวลาน
มานัง่ พลอดรําพันขันสิน้ ดี
โลเจาพิมอยาตัดสลัดรัก
พีจ่ ะซือ้ รถเกงใหนงคราญ
ติดแอรคอนดิชน่ั มันแสนสุข

แตไมกลาหาญหักกลัวขอหา
นั่งหัวรอไปมาแลวโศกี
แสนรําคาญเต็มทนคนผี ๆ
ถึงมั่งมีอยางไรไมตองการ
เงินพี่มีมากนักมหาศาล
ซือ้ เครือ่ งเพชรปลูกบานใหใหญโต
ซื้อทีวีแบบเดอรลุกซใหอยางโก……….

เจาคุณปจจนึกฯ หยุดรําหันมามองดูนกิ รแลวเอ็ดตะโรลั่น
“พอแลว พอแลวโวย สมัยขุนชางขุนแผนมีแอรคอนดิชั่น มีรถเกง มีทวี ี.ดวยหรือวะ”
นิกรยิม้ แหง ๆ
“ก็กลอนสดนี่ครับ นึกไดอยางไรผมก็รอ งไปอยางนั้น”
คุณหญิงวาดหัวเราะงอหายดวยฤทธิแ์ อลกอฮอล
“ถาสมัยนั้นมีรถเกง มีเครื่องบํารุงความสุข มีตึกสวย ๆ เหมือนอยางปจจุบันนี้ ดิฉนั คิด
วานางพิมเสร็จขุนชางอยางไมมีปญหาหัวลานอกขนไมสําคัญ
ขอใหเปนเศรษฐีพวกหนุม รูปหลอ
กระเปาแหงก็หนาแหงเทานั้น”
“นัน่ นะซีครับ อะไรก็ไมสําคัญเทากับเงิน ลุกไปนัง่ โตะรับประทานอาหารกันตอไปเถอะ
ครับ ผมรูสึกวาคุณหญิงเมามาก”
“คะ แผนดินมันชักจะหมุนแลว แตวา ……..เมาก็เมา วันนีด้ ฉิ นั ตองสนุกกับพวกลูก ๆ
หลาน ๆ ใหเต็มที่เพื่อรื่นเริงสงปเกาที่จะจากเราไป”
เจาคุณปจจนึกฯ ประคองคุณหญิงวาดลุกขึ้น พากลับมานั่งโตะรับประทานอาหาร
ตามเดิม การดืม่ เหลารับประทานอาหารคงเปนไปอยางครึกครืน้ สี่นางไดผลัดกันรองเพลงโชว และอา
เสีย่ กิมหงวนไดรองลําตัดอวยพร

1! มกราคม 2509
แสงตะวันของวันใหม คือสัญญลักษณของวันเริม่ ปใหม บาน “พัชราภรณ” มีการ
เคลือ่ นไหวกันอยางคึกคัก คณะพรรคสี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ แตงเครือ่ งแบบสีขาวไปอวยพรทาน
ผูบัญชาการทหารสูงสุด และรองผูบัญชาการทหารสูงสุดฝายยุทธการที่บานพักของทาน นอกจากนี้
ยังไปเยีย่ มคํานับอวยพรรัฐมนตรีอีกหลายทาน สี่นางนําของขวัญไปใหญาติผูใหญและทานผูใหญ
หลายคน สวนเจาหนุม เนือ้ หอมทัง้ สีค่ นก็ไปเยีย่ มอาจารยเกา ๆ และญาติมิตรตามธรรมเนียมของวัน
ขึ้นปใหม รถเกงทุกคันบรรทุกของขวัญมากมาย

ทัว่ ทัง้ พระนคร และธนบุรียวดยานวิง่ ไปมาสับสน ทั้งรถประจําทาง รถแท็กซี่ หรือรถ
สวนตัว ประชาชนมากมายหลายแสนตางนําของขวัญไปใหผูใหญ เจานายหรือผูบ งั คับบัญชาของตน
มิตรสหายของตน นอกจากนีก้ ม็ กี ารไปมาหาสูเ ยีย่ มเยียนกันรวมเที่ยวเตรกนั หรือเลีย้ งอาหารกัน
ตั้งแตเมื่อคืนนี้แลว ที่สนามหลวงครึกครื้นที่สุด เดินไชโยโหรอ งกันเปนกลุม ๆ สวัสดีปใหม หรือ ส.ค.ส.
กัน บางทีก็ ก.ซ.ส.(กระซวกไส) กัน เมื่อเกิดเขมนกันขึ้น หัวแตกก็มี ไสทะลักก็มี ปากคอเปนครุฑไปก็
มี รถยนตชนคนแขงขาหัก หรือทับกลางตัวลิน้ แลบเปนอึง่ อางเทงทึงไปก็มี วันสงทายปเกาและปใหม
เปนไปอยางสนุกสนาน ซึง่ ตํารวจตองทํางานอยางหนัก จับผูตอ งหาในคดีววิ าททํารายรางกายได
หลายราย บางก็มือบอนอยูไ มสกุ ใชตะไกรเทีย่ วตัดสายสรอยเขา บางคนก็ควานหาขาวของเงินทอง
ตามกระเปาของผูอน่ื บางก็ลวงละเมิดไปแตะตองในสิ่งที่เจาของเขาสงวนและหวงหาม เขาก็บอก
ตํารวจจับ
กอนเที่ยงวันนัน้ เอง
คณะพรรคสี่สหายกับสี่นางพรอมดวยเจาหนุมรูปหลอทั้งสี่คนก็
กลับมาชุมนุมกันที่บาน “พัชราภรณ” โดยทั่วกัน ทุกคนไดปรึกษาหารือกันไวแลว ในเวลา 11.30 น.
วันนี้จะมีการมอบของขวัญใหคุณหญิงวาด และเจาคุณปจจนึกฯ ในหองโถงที่ตกึ ใหญเพือ่ ขอพรปใหม
จากทานผูใ หญทง้ั สอง

ในราว 11.40 น.
นันทา นวลลออ ประภา และประไพ นั่งรวมกันอยูบนโซฟาตัวเดียวกัน และกําลังสนทนา
กับลูก ๆ ของหลอนทัง้ สีค่ น ซึ่งนั่งพับเพียบเรียบรอยอยูบนพรมปูพื้น ทุกคนแตงกายสวยงามมีใบหนา
ยิ้มแยมแจมใสไปตามกัน ตางก็เตรียมของขวัญไวคนละ 2 หอ หรือ 2 กลอง สําหรับมอบใหคณ
ุ หญิง
วาดและเจาคุณปจจนึกฯ และตางคนตางปกปดเปนความลับไมยอมเปดเผยวาของขวัญของตนคือ
อะไรบาง
การสนทนาสิน้ สุดลง เมื่อคณะพรรคสีส่ หายพากันเดินลงบันไดมาจากชัน้ บนของตัวตึก
พรอมดวยของขวัญคนละ 2 ชิ้น โดยเฉพาะของขวัญของนิกรทั้ง 2 กลอง มีขนาดใหญโตมโหฬารมาก
ถึงกับตองแบกลงมา
สีส่ หายทรุดตัวลงนัง่ บนพรมขางลูก ๆ ของเขา ทําใหสี่นางรีบลงจากโซฟานั่งบนพรมปู
พืน้ เชนเดียวกัน นวลลออยิ้มใหนิกรแลวถามวา
“ขอขวัญของคุณคงจะเปนเครื่องเงินกระมังคะ ถึงไดบรรจุกลองขนาดใหญอยางนี้”
นิกรอมยิม้
“เครื่องเงินนะ มันไมกี่สตางคหรอกครับใหของขวัญคุณอาและคุณพอก็ตองใหของที่มี
คาราคาแพง”
ประภาพูดเสริมขึ้น

“บอกหนอยไดไหมคะ วาอะไร”
นิกรยิ้มอาย ๆ
“หีบหมากฝงเพชรลูกขนาดใหญแลวก็เชีย่ นหมากทองคําหนึง่ ชุดสําหรับคุณอา สวน
ของขวัญคุณพอคือพระพุทธรูปทองคําหนัก 400 บาท”
เสียงหัวเราะดังขึน้ ลั่นหอง นิกรโมโหเดือดทันที
“ไมมีใครเชื่อหรือนี่” นิกรรองดัง ๆ
เสีย่ หงวนหัวเราะกาก
“อยากจะเชื่อเหมือนกันโวยแตเหลือเชื่อ หีบหมากฝงเพชรนะ เพชรรานแบกะดินแถว
พาหุรัดหรือสนามหลวงใชไหม เชี่ยนหมากทองคําก็คงจะเปนทองชุบใชไหมละ”
นิกรคอนปะหลับปะเหลือก
“ดูถกู
แกคิดวาฉันไมมีเงินพอที่จะจางเขาทําหีบหมากทองคําฝงเพชรและเชี่ยนหมาก
ทองคํายังงัน้ หรือ”
อาเสีย่ อดหัวเราะไมได
“เงินนะแกมีตั้งหลายลาน แตคนกระดูกอยางแกทีเ่ รียกวาจอมกระดูก จะกลาจายเงิน
มากมายทําหีบหมากทองคําฝงเพชรและเชี่ยนหมากทองคําใหคุณอาเชียวหรือวะ”
ทันใดนัน้ เองเจาคุณปจจนึกฯ กับคุณหญิงวาดก็ปรากฎขึน้
ทานทัง้ สองเดินเคียงคูก นั ลงมาจากบันไดชัน้ บนและตรงมานัง่ รวมกันบนโซฟาตัวหนึ่ง
คุณหญิงวาดอยูในชุดผาไหมไทยสีน้ําตาล เจาคุณปจจนึกฯ สวมกางเกงสีเทาแก เชิ้ทแขนยาวสีขาว
ผูกโบวหกู ระตายคาบซิกา รมวนใหญทา ทางสงาผาเผย
“ขอบใจมาก” คุณหญิงวาดพูดยิม้ ๆ “ขอบใจทุก ๆ คนที่นาํ ของขวัญมามอบใหฉนั แตวา
ของขวัญของอายกรกลองมันใหญเหลือเกินฉันไมอยากได ในกลองอาจจะมีปาทองโกเพียงคูเ ดียว
หรือไมจิ้มฟนเพียงกลองเดียวก็ได”
เสียงหัวเราะดังขึ้นลั่นหองโถง นิกรหนาจอยบนพึมพําในลําคอ เจาคุณปจจนึกฯ พยัก
หนากับหลานชายของทานทั้งสีค่ น
“มา จะเอาอะไรใหคณ
ุ ยากับคุณปูก เ็ ขามา”
เจาหนุม เนือ้ หอมตางหยิบหอของขวัญคลานตามกันเขาไป พนัสเปนคนแรกทีม่ อบหอ
ของขวัญใหคณ
ุ หญิงวาด และเจาคุณปจจนึกฯ แลวนพกับสมนึกและศาสตราจารยดาํ รงก็มอบหอ
ของขวัญใหทานผูใหญทั้งสองเชนเดียวกัน ทานเจาคุณกับคุณหญิงตางใหศลี ใหพร ขอใหอายุมั่น
ขวัญยืนมีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ
ทานทัง้ สองตางแกหอของขวัญออกดูตอ หนาผูใ ห ปรากฎวาพนัสใหผาไหมไทยสีกลีบบัว
ราคาแพงหนึ่งชิ้น 5 เมตรแกคุณหญิงวาด และใหซิการอยางดีแกเจาคุณปจจนึกฯ หนึ่งหีบ ทําใหผรู ับ

ทั้งสองทานพอใจมาก นพใหขนมปงปอนดคณ
ุ หญิงวาดหนึง่ ปอนด นมขนหนึ่งกระปอง และใหท็อฟฟ
เจาคุณปจจนึกฯ หนึ่งกลอง
“โอโฮ” คุณหญิงวาดอุทาน “แกนีก่ ระดูกพอ ๆ กับพอแกเชียวนะ นพ ซือ้ ขนมปงปอนด
และนมขนมาใหยา”
นพอมยิ้ม
“ชาติที่จะเจริญก็เพราะพลเมืองรูจักประหยัดครับ ผมเชื่อวาคุณยาไมเคยรับประทาน
ขนมปงจิ้มนมขนแนนอน”
เจาคุณปจจนึกฯ ชูถังใสท็อฟฟขนาดเล็กใหสี่นางดู
“เห็นไหม เจานพมันเห็นตาเปนเด็กทารก ซื้อท็อฟฟใหเปนของขวัญ แตกด็ เี หมือนกัน
เอาไวอมเลนแกกลุม ท็อฟฟนอกไมใชท็อฟฟในนี้คอยยังชั่วหนอย”
สมนึกใหเข็มกลัดเพชรขนาดใหญเปนของขวัญคุณหญิงวาดคือเข็มกลัดนามสกุล “พัช
ราภรณ” ตัวหนังสือฝงเพชรลูกเม็ดใหญและเล็กเปนระเบียบเรียบรอย ฝมือประณีตงดงามมาก ราคา
ประมาณ 10,000 บาท สวนเจาคุณปจจนึกฯ ไดกลองถายรูปเยอรมันตะวันตก ราคา 8,000 บาท
พรอมทั้งฟลมอีกครึ่งโหล หลอดไฟแฟล็ชอีกหนึ่งโหล ศาสตราจารยดํารงใหนาํ้ หอมฝรัง่ เศสอยางดี
ราคา 750 บาท แกคณ
ุ หญิงวาด และใหเครื่องรับสงวิทยุขนาดจิ๋วเทาซองบุหรี่ อันเปนประดิษฐกรรม
ของเขาแกทานเจาคุณปจจนึกฯ สามารถรับสงวิทยุไดในรัศมี 5 กิโลเมตรอยางถนัดชัดเจน มีคุณภาพ
ดีกวาเครื่องวิทยุสนามแบบวอคกี้ทอ คกีข้ องทหาร
นันทามองดูนายทหารหนุม ทั้งสีค่ นแลวรองขึน้ ดัง ๆ
“พวกเธอถอยออกมาเสียทีซี อยาอิดเอื้อนรอรับแจกเงินเลยจะ เมื่อคืนคุณอาทั้งสองก็
แจกเงินใหพวกเธอคนละหมื่นบาทแลว”
พนัสพาเพือ่ นเกลอของเขาถอยออกมาและหัวเราะคิกคักไปตามกัน นันทา นวลลออ
ประภา และประไพ ถือหอของขวัญคลานเขาไปหมอบกราบทานผูใหญทั้งสองและมอบของขวัญให
ทาน คุณหญิงวาดและเจาคุณปจจนึกฯ แกดทู ันที ปรากฏวานันทาใหเสือ้ หนาวขนสัตวแกคณ
ุ หญิง
วาดหนึง่ ตัวเปนเงิน 500 บาท และใหกลองยาสูบยี่หอชั้นเยี่ยมหนึ่งกลอง ยาสูบอีก 12 กระปองแกเจา
คุณปจจนึกฯ นวลลออใหเข็มขัดทองคําคุณหญิงวาดหนึ่งเสนหนัก 18 บาท ลวดลายสวยงามมาก
และใหพระเครือ่ งชัน้ ยอดแกเจาคุณปจจนึกฯ หนึง่ องค คือ สมเด็จวัดระฆังราคารวมหมืน่ บาทเลีย่ ม
ทองมีลวดลายที่กรอบสวยงามมาก ซึ่งเจาคุณปจจนึกฯ ตืน่ เตนดีใจเหลือทีจ่ ะกลาว จนกระทั่งไม
สนใจกับของขวัญของคนอืน่ ประภาใหถาํ้ ยาดมทองคําลงยาแกคณ
ุ หญิงวาดหนึง่ อัน และพัดแพร
อยางดีที่หลอนซื้อมาจากหางญี่ปุนทางราชประสงคอีกหนึ่งเลม สวนเจาคุณปจจนึกฯ ปากกาและ
ดินสอปลอกทองหนึ่งชุด ประไพใหเครื่องบันทึกเสียงแกคุณหญิงวาดหนึ่งเครื่อง ซึง่ เปนเครื่องขนาด

เล็ก แตมีคุณภาพยอดเยี่ยมสําหรับใหคุณหญิงอัดเสียงของทานไวฟงเลน และมอบกลองถาย
ภาพยนตรขนาด 8 มิลลิเมตร ราคา 4,000 บาทใหเจาคุณปจจนึกฯ เปนของขวัญวันปใหม
คุณหญิงวาด ไดกลาวแทนเจาคุณปจจนึกฯ
“ขอบใจมาก ขอบใจพวกเธอทั้งสี่คนที่ใหของขวัญเรา ขอใหทุกคนมีความสุขความเจริญ
เถอะ เมื่อคืนนี้อาแจกเงินใหพวกเธอคนละสองหมื่นแลวใชไหม”
ประไพพูดขึ้นทันที
“ดูเหมือนยังคะ คุณอา”
“มะเหงกนี่แนะ จําไดวาพอเรากินขาวกันแลว อาสรางเมาอาก็ใหแมนันไปเอาเงินที่อา
เตรียมไวมาใหอาแจกจายพวกเธอและคนในบาน อายหนูสค่ี นนัน่ คนละหมืน่ เธอสี่คนคนละสองหมื่น
อายลิงสีต่ ัวนัน่ คนละสองหมื่น ปใหมทีอาตองแจกเงินเปนเขง ๆ เพราะลูกหลานบริวารมันมาก” แลว
ทานก็หวั เราะชอบใจ
สีน่ างตางคลานออกมา พลพาเพื่อนเกลอของเขาทั้งสามคนถือหอ หรือกลองของขวัญ
คลานเขาไปหาทานผูใ หญทง้ั สอง ตอจากนั้นคณะพรรคสีส่ หายก็กม ลงกราบคุณหญิงวาดและเจา
คุณปจจนึกฯ แสดงความเคารพอยางสูงสุด เสี่ยหงวนกลาวกับทานเจาคุณเบา ๆ
“เทาทีผ่ มเคยลวงเกินคุณอามาดวยกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม กรุณาอโหสิใหผม
ดวยนะครับ”
ทานเจาคุณขมวดคิว้ ยน
“อาว แกมาลาบวชหรือนี่”
อาเสีย่ สะดุง โหยงแลวหัวเราะ
“เปลาครับ ผมจะมอบของขวัญใหคณ
ุ อา แตกถ็ อื โอกาสขอสมาลาโทษเสียดวย เพราะ
เมือ่ ป พ.ศ.2508 ผมเคยลวงเกินคุณอามามาก”
“เออ อาอภัยใหแกแลว” เจาคุณปจจนึกฯ พูดยิม้ ๆ
นิกรพูดเสริมขึ้น
“อภัยใหผมดวยนะครับ”
ทานเจาคุณสั่นศีรษะ
“ไม - เมือ่ เชานีแ้ กเอาหัวลานกระดาษใสหวั แกออกไปตักบาตรทีห่ นาบาน ฉันยังโมโหแก
ไมหาย”
“โธ - อายหงวนมันไปคนเอามาจากหองเก็บของขางครัวแลวยุใหผมใสครับ มันบอกวาป
ใหมใสหัวลาน เงินลานจะไหลมาเขากระเปาผม”
อาเสีย่ หันมาทําตาเขียวกับนิกร

“เดีย๋ วก็ยนั โครมเขาใหเทานั้น ฉันไมรูเรื่องอะไรเลยแกมาซัดฉัน แกนัน่ แหละเอาหัวลาน
มาใหฉันใส แตฉันไมเอา มันคับและบีบหัวฉัน เลนอะไรไมเห็นจะเขาเรื่อง หัวดี ๆ อยูแ ลวอยาก
หัวลาน”
เจาคุณปจจนึกฯ พูดเสริมขึ้นทันที
“พอแลวอายหงวน วันนีว้ ันปใหมอยาใหมเี รือ่ งเตะปากกันเลยวะ”
สีส่ หายมองดูหนากันแลวอมยิม้ ไปตามกัน ตอจากนัน้ ตางก็มอบของขวัญใหทานผูใ หญ
ทั้งสอง อยางไรก็ตามคุณหญิงวาดและเจาคุณปจจนึกฯ ตางปฏิเสธอยางเด็ดขาดไมยอมรับของขวัญ
ของนิกร คุณหญิงวาดกลาวกับนิกรวา
“แกเก็บของขวัญของแกไวใหคนอื่นเถอะ ฉันขีเ้ กียจเสียเวลาแกออกดู กลองมันใหญ
อยางนีฉ้ นั ก็รแู ลววาขางนอกสุกใสขางในเปนโพรง”
นิกรชักฉิว
“ตามใจครับไมเอาก็อยาเอา”
คุณหญิงวาดกับเจาคุณปจจนึกฯ ตางแกหอของขวัญออกดูดว ยความปลืม้ ใจ ปรากฏวา
พลมอบซิ่นยกเชิงทองราคา 1,600 บาท ตัวหนึง่ ซึง่ สัง่ ซือ้ จากนครเชียงใหมใหคุณหญิงวาดสําหรับแตง
ไปในงานสังคม ฝมอื ทอซิน่ ยกผืนนีส้ วยงามมาก ผาไหมสีเขียวสอดเสนทอง เชิงทองเปนลายกนก
สวนเจาคุณปจจนึกฯ พลมอบเชิ้ทฮาไวยี่หอชั้นเยี่ยมของอเมริกาใหทาน 6 ตัว บรรจุอยูใ นกลอง
สีเ่ หลีย่ มเรียบรอย
เสีย่ หงวนยกถวยกาแฟหูหว้ิ พรอมดวยจานรองและชอนกาแฟ
ซึง่ ทําดวยทองคําให
คุณหญิงวาด และมอบนาฬิกาขอมือยีห่ อชัน้ นําของสวิสตราคา 8,000 บาทใหเจาคุณปจจนึกฯ หนึง่
เรือน นายพลดิเรกมอบพัดลมทรานซิสเตอรขนาดจิ๋วใหเจาคุณปจจนึกฯ ใชแบบเตอรีถ่ า นไฟฉาย 2
กอน ซึ่งเปนประดิษฐกรรมของเขา พัดลมเล็กนี้หมุนไดแรง ใหความเย็นไดเปนอยางดี เหมาะสําหรับ
เปดนอนในมุง ปหนึง่ เปลีย่ นถานแบตเตอรีเ่ พียงครัง้ เดียวเทานัน้ คุณภาพเหนือกวาพัดลมไฟฟา เจา
คุณปจจนึกฯ พอใจและสนใจพัดลมอันนี้ไมนอย
คุณหญิงวาดกลาวอวยพร พล กิมหงวน และนายพลดิเรก
“ขอบใจมากที่เธอทั้งสามมอบของขวัญใหแมและอา ขอใหมีความสุข คิดอะไรสม
ปรารถนาเถิดนะ”
พล กิมหงวน และนายพลดิเรกตางกมลงกราบรับคําพรคุณหญิงวาดดวยความปลื้มใจ
ทันใดนั้นเองนิกรก็รองไหโฮแสดงความเสียใจอยางยิ่งที่ทานผูใหญทั้งสองไมยอมรับของขวัญของเขา
เจาคุณปจจนึกฯ มองดูเขยเล็กของทานอยางขบขัน
“เปนยังไงหัวเราะรวนเชียว หนาแกตอนนีน้ า จะถายรูปไวดเู ลน” แลวทานก็หนั ไปทางลูก
ชายของนิกร “นพโวย มาปลอบพอแกเสียหนอยซี”

นิกรสะอืน้
“ผมเสียใจเหลือเกิน ของขวัญที่ผมจะมอบใหคุณอามีราคาตั้งหาแสนสองหมื่นบาท แลว
ก็ของขวัญของคุณพอราคาสี่แสนกวา แตคณ
ุ อากับคุณพอเขาใจวาเปนของเล็กนอยไมยอมรับ”
คุณหญิงวาดลืมตาโพลงแลวพูดพลางหัวเราะพลาง
“ของขวัญตะวักตะบวยอะไรของแกวะราคาตัง้ หาหกแสน แกจะใจปาถึงกับซื้อหามาให
ฉันและเจาคุณเชียวหรือ”
นิกรสะอืน้ ดัง ๆ สั่งขี้มูกใสนิ้วชี้และหัวแมมือขางขวาสลัดมาติดหนาอกเสื้อศาสตราจารย
ดิเรกพอดี
“ทําไมผมจะซื้อมาใหคุณอาและคุณพอไมไดครับ ผมมีเงินอยูใ นแบ็งคเกือบ 30 ลาน
คุณอาเลี้ยงผมมาแตเล็กแตนอ ย เทากับวาคุณอาเปนแม หรือเปนมารดาของผมก็วาได สวนคุณพอ
ทานเปนพอตาผม ลูกสาวของทานทั้งคนทานยังยกใหเปนแม…….เอย……เปนเมียผม กี่แสนผมก็ซื้อ
ใหได เรือลมในหนองทองจะไปไหนเสีย คุณอาหรือคุณพอเทงทึงเมื่อไร ของขวัญอันมีคาของผมมันก็
กลับมาเปนของผม เทากับวาเนือ้ เตายําเตา ผมทําอะไรตองคิดรอบคอบและคิดทางไกลเสมอแหละ
ครับ ถึงคราวเสียก็ยอมเสีย”
คุณหญิงวาดทําหนาเหยเกชอบกล
“ฟงแกพูดแลวชักเขมนหนาแขงยังไงชอบกล ขอ ส.ค.ส.ที่กระโดงคางแกสักทีไดไหมละ”
แลวทานก็มองดูหนาประไพเมียรักของนิกร ซึ่งเปนหลานสะใภของทาน “เธอพอจะรูไหมวาเจากรซื้อ
อะไรใหเปนของขวัญอาและคุณพอของเธอ”
ประไพหัวเราะเบา ๆ
“ยังไงก็ไมทราบคะ แตเมือ่ สองสามวันนีเ้ ห็นตนขั้วในสมุดเช็คของกร กรไดเซ็นจายเช็ค
สองฉบับเปนเงินเกือบลานบาทเชียวคะ ไพไมไดซกั ถามก็เพราะคิดวาเขาจายไปในการคา”
นิกรพูดเสริมขึ้น
“นัน่ แหละครับ ผมจายใหชางทองไปรายหนึ่ง และชางหลอพระชัน้ ดีอกี รายหนึง่
ของขวัญทีผ่ มจะมอบใหคณ
ุ อาก็คอื หีบหมากทองคําฝงเพชรลูกราคาหาแสน”
“โอย” คุณหญิงวาดรองลั่น “ครึ่งลานเชียวเรอะ”
“ครับ แลวก็เชี่ยนหมากทองคําลงยาอีกหนึง่ ชุดอีกสองหมืน่ บาท กลองมันใหญและมี
น้ําหนักมากอยางนี้ คุณอายังเขาใจวาผมเอาปาทองโกหรือไมจม้ิ ฟนใสไวในกลองหลอกลวงคุณอาให
ดีใจหรือครับ คนอยางผมบางขณะก็กลาเสียสละเหมือนกัน เงินลานสําหรับผูมีพระคุณตอผม เปน
เรื่องเล็ก ถึงขนหนาแขงผมรวง ผมซื้อยามาปลูกขนหนาแขงใหมก็ได ผมไมรวยเหมือนอายหงวนก็จริง
แตผมตั้งใจไวแลววาปนี้ผมจะใหของขวัญที่มีคาที่สุดแกคุณอาและคุณพอ”
เจาคุณปจจนึกฯ ทําตาปริบ ๆ มองดูเขยเล็กของทาน

“แลวแกใหอะไรฉัน”
นิกรสั่งขี้มูกใสมืออีกทีหนึ่งทําใหพล กิมหงวน และศาสตราจารยดเิ รกหลบเปนควัน
“พระพุทธรูปทองคําครับ ผมจางชางฝมือเยี่ยมที่สุด เขาหลอแบบสุโขทัยสวยงามมาก
ทองคําหนักถึง 400 บาท นะครับ เทากับรางวัลที่หนึง่ ของกาชาดปน้ี
ผมแอบไปซื้อทองคําแทงทีห่ างขายของอายหงวนครับ
แตสง่ั ผูจ ัดการใหปกปดเปน
ความลับไมใหบอกใหอายหงวนรู ถาไมเชือ่ ลองโทรศัพทไปถามดูเดีย๋ วนีก้ ไ็ ดครับ ถึงหางปดปใหม
ผูจัดการก็คงอยูที่หางไมไดไปไหน”
คุณหญิงวาดหันมายิ้มใหเจาคุณปจจนึก”
“ลองเชือ่ น้าํ มนตอายกรดูสกั ทีเปนยังไงคะ ถาอายกรใหหบี หมากทองคําฝงเพชรและ
เชีย่ นหมากทองคําแกดฉิ นั และใหพระพุทธรูปทองคําหนัก 400 บาทแกเจาคุณมันก็เปนเรื่องทีน่ า
ประหลาดทีส่ ดุ ตามธรรมดามันออกจากบานไปเที่ยวไหน มันยังไมเคยซื้อขนมติดมือมาฝาก วันดีคนื
ดีก็หอยแมลงภูทอดหกสลึง ไขก็ไมใส”
“จริงครับ เมื่อสองสามวันซื้อทองหยิบมาฝากผมบาทหนึ่ง ผมยังไมทันกินอายกรลอเสีย
สองอัน”
นิกรยกกลองของขวัญขนาดใหญซึ่งหุมหอกระดาษของขวัญและผูกริบบิ้นสีแดงไวงาม
หรูสงใหคุณหญิงวาด
“คุณอารับของขวัญอันมีคา ไวเถอะครับ แกออกดูถาเปนทองชุบผมนอนใหกระทืบดี ๆ
สามที”
คุณหญิงวาดทําทาลังเลใจ
“แกอยาทําใหฉันขายหนาใคร ๆ เขานะ”
“โธ - ผมสาบานใหกไ็ ดครับ หีบหมากทองคําฝงเพชรจริง ๆ ฝงเพชรลูกเรียงกันเปนแถว
ทุกดาน เพชรเม็ดหนึ่งราคารวมหมื่นแลว”
คุณหญิงเอื้อมมือรับกลองของขวัญจากหลานชายของทาน
“อุย หนักโวย ถาแกเอาครกตําหมากใสไวในกลองนีฉ้ นั เอาครกครอบกบาลแกนะเจากร”
“เอาเลยครับ จะทํายังไงผมไดทั้งนั้น วันนีว้ นั ปใหม ผมจะลอคุณอาและคุณพอได
อยางไร”
คุณหญิงวาดแกริบบิ้นและกระดาษหอกลองออก และแลวทานก็เปดกลองออกดูนยั นตา
ของทานเบิกกวางเมือ่ แลเห็นหีบหมากทองคําลงยาฝงเพชรขนาดใหญ ฝมอื สวยงามบอกใหรวู า เปน
ของจริง ๆ ไมใชของปลอม แมแตเพียงลวดลายและการลงยาก็ประณีตเรียบรอย สวนเชี่ยนหมาก
ทองคําลงยานั้นสวยงามมาก มีตลับทอง 5 ใบ และซองใสพลูซึ่งทําดวยทองคําสุกปลั่ง และลงยา
แกะสลักดวยฝมือชางทองชั้นเยี่ยม

“นิกร” คุณหญิงวาดรองเสียงสั่น แลววางกลองของขวัญลงบนพรมปูพื้น “แกกลาให
ของขวัญราคาหลายแสนแกอาเชียวหรือ พอหงวนโวย…….เขามาดูซิ ทองและเพชรนี่นะของจริงหรือ
ของเก”
เสียงพึมพําดังขึ้นทั่วหองโถงแสดงความตื่นเตนสนใจ
อาเสีย่ คลานเขาไปหยิบ
เชีย่ นหมากทองคําขึน้ พิจารณาดู และโดยไมจาํ เปนตองใชนาํ้ กรดกัดเขาก็ม่ันใจวาเปนทองจริง ๆ
ไมใชชุบทองเพราะน้ําหนักของมันผิดปรกติหนักหนวงมือ ประกอบทั้งเสี่ยหงวนมีความชํานาญใน
เรื่องเพชรและทองอันเปนอาชีพของเขา เสี่ยหงวนยิ้มใหนิกรแลววางเชี่ยนหมากลงในกลอง หยิบหีบ
หมากทองคําฝงเพชรขึ้นมาดู
แลวอาเสีย่ ก็ลว งกระเปากางเกงดานหลังหยิบกลองสําหรับตรวจเพชรหรืออัญมณีตา ง ๆ
ออกมาสองดูเพชรที่ฝงไว เรียงรายเปนระเบียบเรียบรอย เสี่ยหงวนสองดูเพชรทีละเม็ดในราว 5 นาที
เขาก็วางหีบหมากทองคําฝงเพชรลงในกลองของขวัญแลวกลาวกับคุณหญิงวาด
“ของจริงครับคุณอาไมใชของเก หีบหมากทองคําฝงเพชรราคาประมาณหาแสน แลวก็
เชี่ยนหมากทองคําประมาณหมื่นหาพันแตอายกรอาจจะจางแพงไปหนอย”
คุณหญิงวาดตกตะลึงพรึงเพริด ความตืน่ เตนยินดีบงั เกิดขึน้ แกทา นอยางลนพน
“โอย หลานฉันใหของขวัญราคารวมครึง่ ลาน นี่ฉันฝนไปหรืออยางไรอายกรใจปาอยางนี้
เชียวหรือ”
พลวา “คุณแมอยาดีใจเลยครับ หีบหมากใบนี้ถา คุณแมหว้ิ ไปไหนคุณแมจะตองถูก
ผูร า ยฆาตาย เชีย่ นหมากทองคําก็ตองเก็บใสเซฟไว เพราะถาคนใชหรือสาวใชคนใดเกิดทรยศขึ้นมา
มันก็จะควาเอาไปเสีย”
คุณหญิงวาดยิ้มแปน
“เอาละ แมจะเก็บไวเปนที่ระลึก เก็บไวในเซฟของแม เพือ่ เปนพยานวาป 2509 นีอ้ า ยกร
ใหของขวัญอันมีคามากมายแกแม เออแนะ ตัง้ แตเปนอาเปนหลานกันมาก็พง่ึ เห็นน้ําใจอายกรวันนี้”
นิกรยิม้ นอยยิม้ ใหญ
“ผมแอบทํามารวมเดือนแลวครับ” พูดจบเขาก็ยกกลองของขวัญทีม่ นี าํ้ หนักผิดปรกติให
พอตาของเขา “นีค่ รับ พระพุทธรูปทองคําแบบเชียงแสน ฝมือชาง ชูชัย พระขรรคชัย อดีตนักมวยผู
ยิ่งใหญแตเดี๋ยวนี้กลายเปนนักสรางพระที่มีชื่อเสียงโดงดังยิ่งกวาอาชีพมวยของเขาที่เคยมีมา”
“หนักโวย” เจาคุณปจจนึกฯ พูดเบา ๆ “ทองแนนะ”
“แหงครับ”
“อะไรวะแหง”
“ก็ทองนะซีครับ ไมมีทองเหลืองหรืออยางอื่นเจือปนเลย เฉพาะคาหลอพระองคน้ี 4,800
บาท ขนาดชอบกันนะครับ พวกเราทุกคนก็รูจักชูชัยดีแลว”

เจาคุณปจจนึกฯ แกรบิ บิน้ และหอกระดาษของขวัญออกดวยความตืน่ เตน พอเปดกลอง
ทานก็แลเห็นพระพุทธรูปทองคําสุกปลั่งแบบเชียงแสนหนาตักกวาง 8 นิว้ สวยงามสะดุดตา
“โอโฮ” ทานเจาคุณเผลอตัวรองออกมาดัง ๆ แลวอุมหลวงพอออกมาจากกลองของขวัญ
“สวยมากทีเดียว อา - อายหงวนชวยดูหนอยโวยฝน หรือเปลา”
อาเสีย่ พยักพเยิดกับเมียรักของเขา
“นวลจะ ขึน้ ไปขางบนเอาน้าํ กรดกัดทองมาใหเฮียหนอยเถอะ”
นวลลออลุกขึน้ เดินผานหองโถงขึน้ บันไดไปชั้นบน เสียงจอกแจกจอแจดังขึ้นลัน่ หองโถง
ใครตอใครตางพากันชมนิกรทีใ่ หของขวัญอันมีคา แกทา นผูใ หญทง้ั สอง เจาคุณปจจนึกฯ ตืน่ เตนกับ
พระบูชาองคนม้ี าก
เพียงครูเดียว นวลลออก็กลับลงมาพรอมดวยขวดใสนํ้ากรดกัดทองสําหรับทดสอบเนือ้
ทองวาเปนทองดีหรือทองชุบ อาเสี่ยรับขวดน้ํากรดมาจากภรรยาของเขาและเริ่มพิสูจนพระพุทธรูป
องคน้ี
ความเงียบเกิดขึ้นชัว่ ขณะ จนกระทัง่ เสีย่ หงวนกลาวกับเจาคุณปจจนึกฯ
“ทองจริง ๆ ครับคุณอา”
นายพลดิเรกรองขึน้ ดัง ๆ
“พวกเราตบมือใหเกียรติอายกรหนอย ในฐานทีอ่ ายกรมอบของขวัญอันมีคา ยิง่ ใหคณ
ุ อา
และคุณพอ”
เสียงตบมือดังขึ้นทันที นิกรยิม้ แปน ชูมือทั้งสองขางประสานกันเหนือศีรษะเขา
เหมือนกับนักมวยตอนทีไ่ ดชัยชนะ เจาคุณปจจนึกฯ อุม หลวงพอพรวดพราดลุกขึ้นรีบเดินขึน้ ไปยัง
หองนอนของทานทันทีโดยไมสนใจกับของขวัญอื่น ๆ ที่วางอยูบ นโซฟา
คุณหญิงวาดยกมือตบศีรษะนิกรเบา ๆ
“ขอบใจแกมากนิกรทีใ่ หของขวัญอันมีคา ตัง้ ครึง่ ลานแกอา ขอใหแกมีความสุขความ
เจริญเถิดนะ อาว……..รองไหทําไม”
นิกรสะอืน้
“เสียดายเงินคาของขวัญครับ ผมหมดเขาไปตั้งลาน”
เสียงหัวเราะดังขึน้ อยางครืน้ เครง เจาแหวเดินออกมาจากหองรับประทานอาหารทรุดตัว
ลงนั่งคลานมาที่คุณหญิงวาด
“รับประทาน อาหารกลางวันตัง้ โตะเสร็จเรียบรอยแลวครับ”
“งัน้ เรอะ ไปกินขาวกันเถอะพวกเรา แกขึ้นไปเรียนเจาคุณใหทานลงมากินขาวเถอะเที่ยง
กวาแลว”

ทุกคนตางลุกขึ้นเดินตามคุณหญิงวาดเขาไปในหองรับประทานอาหาร ตางคน
ตางนึกไมนึกวานิกรจะกลาใหของขวัญอันมีคามากมายเชนนี้

อวสาน

