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พล นิกร กิมหงวน

ทัวรเชียงใหม
ป.อินทรปาลิต
พอยางเขาสูฤ ดูรอน บรรดาทานผูม อี นั จะกินทัง้ หลาย ก็ทาํ ทาเหมือนกับจะชักดิน้ ชักงอตาย
เพราะความรอนของอากาศ แตคนจนนั้นรอนหรือหนาวยอมไมมีความหมายอะไรเลย
คณะพรรค ๔ สหายไดปรึกษาหารือกันในเย็นวันหนึง่
“ขืนอยูกรุงเทพฯ กันตายแน” อาเสี่ยกิมหงวนขบกรามพูด นัยนตาวาวโรจนผิดปกติ เขานุง
ผาขาวมาผืนเดียว นั่งไขวหางอยูบนเกาอี้เหล็ก ภายในเรือนตนไม และบนโตะนัน้ เต็มไปดวยเหลา และ
อาหารมากมายเหลือเฟอ “ไปตากอากาศเถอะโวยพวกเรา คนมีเงินอยางเราจะไปอยูกรุงเทพฯ หาตะหวัก
ตะบวยอะไรกันวะ ในเมือ่ มันรอน จนกระทั่งน้ําลายในปากของกันเดือดฟอด ๆ เชนนี้”
นิกรเห็นพองดวย เขานุง กางเกงชัน้ ในตัวเดียว นั่งยอง ๆ บนเกาอีเ้ หล็ก และถือพัดใบลานโบก
กระพือใหตนเองเพื่อบรรเทาความรอน
“จริงวะ มันรอนคลายกับวาโลกของเราจะระเบิดออกมาเปนเสีย่ ง ๆ เมื่อเชานีก้ ันตืน่ นอน
ขึ้นมา ทีน่ อนของกันเปยกโชกไปหมด”
ดร.ดิเรกทําหนาชอบกล
“เปยกเหงื่อของยูหรือ”
“เปลา…กันเยีย่ วรดที่นอนนะ กอนนอนอายเสีย่ มันเขกกะบาลกัน กันก็เลยเยี่ยวรดทีน่ อน”
พูดจบนิกรก็หันมายักคิ้วใหกับพอตาของเขา “ไปตากอากาศกันเถอะครับคุณพอ พวกเราลวนแตเงินทอง
เหลือใช เมื่อถูกฤดูรอนเชนนี้ก็ควรจะหาทางถลุงเงินเลนแกกลุมสักหมื่นสองหมื่น”
ทานเจาคุณปจจนึกฯ หัวเราะเบา ๆ
“ที่พูดเชนนี้นะ หมายความวาแกจะเปนผูออกคาใชจา ยในการเดินทางไปตากอากาศยังงัน้
หรือ”
นายจอมทะเลนสะดุง โหยง
“แลวกัน…ผมทําเชนนี้ผมก็หักหนาคุณพอนะซีครับ คุณพอเปนพอตาของผม”
“เอาเถอะนะ ฉันไมถือหรอก”
นิกรเอียงคออมยิม้
“แตผมถือนีค่ รับ” แลวนิกรก็หันมาทางนายพัชราภรณ เพือ่ นเกลอของเขา “วายังไงโวยพล
เราจะไปเที่ยวสงขลาหรือจะไปหัวหิน หรือจะไปบางแสนก็วามา”
พลสั่นศีรษะชา ๆ ยกแกวเบียรขน้ึ จิบนิดหนึง่ แลวกลาวกับนิกร

“สงขลาหรือหัวหินตลอดจนบางแสนกันเบื่อเต็มทน ถาจะไปตากอากาศกันแลว กันคิดวาไป
เที่ยวเชียงใหมกันดีกวา ถือโอกาสไปเลนสงกรานตกนั ที่น่ัน อีกไมกี่วันก็จะถึงสงกรานตแลว”
เสีย่ หงวนเห็นพองดวย
“เออ….จริงโวย เขาทีมากทีเดียว บุกนครพิงคกนั เถอะวะพวกเรา เขาวาสงกรานตที่เชียงใหม
สนุกมาก พวกเราจะไดเห็นขนบธรรมเนียมประเพณี ของพีน่ อ งไทยเหนือ ซึ่งเต็มไปดวยวัฒนธรรมอันดีงาม
ใชน้ําสาดกันแตพอหอมปากหอมคอ ไมเหมือนกับที่เราเลนกันในกรุงเทพฯ ซึ่งสาดกันเปนถัง ๆ บางทีกเ็ อา
โคลนสาด บางทีใชเม็ดแมงลักละลายน้ําสาด บางทีก็ใชหมาหมุยปนในน้ําสาด อันเปนเหตุใหเกิดการแจก
หมากแจกแวนกันขึ้นในระหวางผูส าดกับผูถ ูกสาด ตํารวจเลยสัง่ งดสาดน้าํ ในกรุงเทพฯ เมือ่ ถึงตรุษ
สงกรานต แตที่เชียงใหมเขาสาดน้ํากันเพื่อประเพณีและเพื่ออวยพรใหแกกัน ไปก็ไป กันจะเปนผูออก
คาใชจา ยเอง”
ดร.ดิเรกถามยิม้ ๆ
“งบประมาณเทาไรละ”
เสี่ยหงวนชําเลืองมองดูเจาคุณปจจนึกฯ แลวพูดเสียงหนักแนน พรอมยกกําปน ทุบโตะดังปง
“กันใหลา นบาท”
ทานเจาคุณปจจนึกฯ ทําคอยน แลวเอื้อมมือเขกศีรษะอาเสี่ยกิมหงวนดังสนั่น
“นีแ่ นะ ลานบาท ไปเที่ยวเชียงใหมเพียงสามสี่คนใชเงินตั้งลานบาทมีอยางที่ไหน แกเจตนา
ลอฉันมากกวา”
อาเสีย่ หัวเราะ
“ก็นน่ั นะซีครับ อยางมากก็ในราวสองสามหมื่นบาทเทานั้น”
เจาแหวถือถาดเงินใบใหญเดินเขามาในเรือนตนไมแลวสะดุดเทาตนเองเซถลาเกือบจะหกลม
เขายิ้มแหง ๆ วางถาดลงบนโตะ หยิบจานกับแกลมออกมาจากถาด ซึ่งมีขาวเกรียบกุงทอด และไกสาม
อยาง คือถัว่ ลิสงทอดกับตะไครและขิง อันเปนของแกลมเหลา แลวเจาแหวก็ถือถาดเดินไปนั่งบนเกาอี้
เหล็กตัวหนึง่ ริมราวลูกกรงของเรือนตนไม นิ่งฟงคณะพรรค ๔ สหายปรึกษาหารือกันในเรือ่ งทีจ่ ะไปเทีย่ ว
เชียงใหม
พลวา “เชียงใหมมีอะไรหลายอยางที่นาเที่ยวมาก ถึงแมพวกเราเคยไปเที่ยวมาแลวก็ยังไม
เบือ่ และยังเที่ยวไมทั่ว กันคิดวาถาจะใหดี เมื่อเราไปถึงเชียงใหม เราควรจะหาคนนําทางสักคน เพื่อใหเขา
พาเราไปเที่ยวลําพูน ปาซาง เราจะไดไปแวะเยี่ยมคุณนวลสวาท หรือมายเราก็ไปเทีย่ วตามอําเภอชัน้ นอก
ของเชียงใหม เชน สันกําแพง แมแตง แมโจ หรือจอมทอง เขาใจวาเราคงจะไดรบั ความสนุกสนาน
เพลิดเพลินมาก และจะไดรับความรูใ นการทัศนาจรของเรา”
เจาแหวพูดเสริมขึ้นทันที
“รับประทานกระผมอาสาเปนผูน าํ เทีย่ วเอง”

ทุกคนหันมามองดูเจาแหวเปนตาเดียว กิมหงวนหยิบซอมอันหนึง่ ขวางไปทีเ่ จาแหวเบา ๆ
แลวหัวเราะ
“แกเคยไปเทีย่ วเชียงใหมหรือวะอายแหว”
เจาแหวลืมตาโพลง
“ปูโ ธ…รับประทาน บานเกิดเมืองนอนของผมนีค่ รับ”
เจาคุณปจจนึกฯ หัวเราะหึ ๆ
“ไหนลองบอกขาซิวาไปเชียงใหมนะ ไปยังไง ไปรถไฟสายไหน”
เจาแหวยิม้ นอยยิม้ ใหญ
“รับประทานมันหญาปากคอกนีค่ รับใตเทา รับประทานเอากันตัง้ แตออกจากบานนีเ่ ลยครับ
นั่งรถยนตจากบานเราเขาไปในเมือง รับประทานขามสะพานพุทธตรงไปสถานีบางกอกนอย ขึน้ รถดวนที่
นัน่ …….”
พลอดหัวเราะไมได
“ไปไหนวะ อายแหว”
“รับประทานก็ไปเชียงใหมนะซีครับ”
นายพัชราภรณโบกมือ
“พอแลว……นั่งเฉย ๆ เถอะเดี๋ยวจะโดนเตะเจ็บตัวเปลา ๆ แกรูหรือวาเชียงใหมมันอยูทางทิศ
ไหนของกรุงเทพฯ”
เจาแหวชักฉิว
“รับประทานก็ทิศเหนือนะซีครับ เชียงใหมกอ็ ยูเ ลยลําพูนไปนิดเดียว”
นิกรหัวเราะกาก
“แลวทําไมแกถึงเสือกไปขึน้ รถดวนสายใต”
“แลวกัน….รับประทาน ฟงผมพูดใหจบเสียกอนซีครับ รับประทานผมหมายความวา พวกคุณ
ลวนแตเปนเศรษฐีมที รัพยเหลือทีจ่ ะคณานับได รับประทานเทาทีผ่ มเรียนวา ไปขึ้นรถดวนสายใตนน้ั ก็
เพื่อใหการทัศนาจรเชียงใหมเปนไปอยางแหวกแนว ใหเหมาะสมกับการเทีย่ วของเศรษฐี”
ดร.ดิเรกหัวเราะชอบใจ
“ออไร…เขาทีดเี หมือนกัน อยาเพิ่งขัดคอมันโวยพวกเรา ปลอยใหอา ยแหวมันพนดูซิ อยากจะ
รูว า การเทีย่ วเชียงใหมแบบแหวกแนวของมันนัน้ มันจะไปไดอยางไร ถาหากวาเดินทางโดยรถดวนสายใต”
เจาแหวยิม้ ออกมาได
“รับประทานไปไดซีครับ ขึน้ รถดวนสายใตไปลงสิงคโปร แลวก็…….จับเรือทีส่ งิ คโปรเดินทาง
ยอนมากรุงเทพฯ ขึน้ รถดวนสายเหนือไปเชียงใหมอีกตอหนึง่ ”

“อายลิง” เจาคุณปจจนึกฯ ตะโกนลั่น “พอแลว ไมตองอธิบาย นีห่ รือทัศนาจรแบบแหวกแนว
ของแก”
เจาแหวหัวเราะ ทันใดนัน้ เอง คุณหญิงวาดก็เดินนวยนาดเขามาในเรือนตนไม ทานเจา
คุณปจจนึกฯ กับ ๔ สหายและเจาแหวสะดุงเฮือกไปตามกัน ทุกคนจองตาเขม็งมองดูคุณหญิงวาดดวย
ความแปลกใจและตืน่ ตะลึง คุณหญิงวาดสวมกางเกงขาสั้นสีเทาออน กางเกงของทานยาวเพียงคืบเศษ ๆ
และฟตเปรี๊ยะ สวมเสือ้ เชิ้ตคอฮาวายแพรสีแดงเลือดนก สวมรองเทาผาใบสีขาวและถุงเทาสัน้ แบบสปอรท
ผัดหนาขาววอก ทาปากเขียนคิว้ และมีผาแพรโพกผม
“ตายแลว” นิกรรองลัน่ “คุณอาครับ….นีค่ ณ
ุ อาหญิงจะไปเลนกระตัว้ แทงเสือทีว่ ัดไหนกัน
ครับ”
คุณหญิงวาดทําตาเขียวกับหลานชายของทานทันที
“วัดพอมึงนะซี แกแปลกใจหรือทีฉ่ นั แตงตัวอยางนี้ รูไ หมวามันรอนแทบจะเปนบาอยูแลว ฉัน
ก็เลยขอยืมกางเกงแมนันมานุงใหทอนลางมันถูกลม คอยยังชัว่ หนอย” พูดจบคุณหญิงก็ทรุดตัวลงนัง่ บน
เกาอีเ้ หล็กตัวหนึง่ “รินเบียรใหแมหนอยซิพล”
เสีย่ หงวนรีบหยิบขวดเบียรรินใสแกวใบหนึง่ แลวสงใหคุณหญิงวาด อาเสี่ยพูดพลางหัวเราะ
พลาง
“เอา….หนู ดืม่ เสียหนอย แหมวันนี้หนูนารักจังเลย ทาปากเขียนคิว้ เสียดวยไดขา ววาเริม่ ฟต
จะเขาประกวดนางสาวไทยปนี้ไมใชหรือหนู”
คุณหญิงวาดทั้งฉิวและทั้งขัน
“โธ….ประเดีย๋ วแมแพนกะบาลดวยขวดเบียรเลย แกจะลอขาไปถึงไหนวะอายหงวน” แลว
คุณหญิงวาดก็หัวเราะหึ ๆ “แมไพเขาซื้อลิปสติ้กมาใหม สัง่ มาจากนอกโดยตรง ลิปสติก้ แบบนีท้ าแลวไม
ลอก เขาก็เลยจับทาลิปสติ้ก และเขียนคิว้ ให ไมใชวา อาดัดจริตอยากจะเปนสาวหรอกโวย นีม่ นั ในบานของ
เรา จะทํายังไงก็ทําได ขืนออกไปนอกบานแตงหนาอยางนี้หมามันก็ฟดอาเทานั้นเอง”
เจาคุณปจจนึกฯ หัวเราะกาก
“ดูคณ
ุ หญิงสาวและสวยขึน้ อีกเปนกองนะครับ คลาย ๆ กับผูหญิงในวัยสี่สิบเศษ ๆ เทานัน้ ”
คุณหญิงวาดคอนควับ
“เนื้อตกกระแลวคะเจาคุณ อยามายกยอปอปนดิฉนั เลย” แลวทานก็ถอนหายใจเฮือกใหญ
แยงพัดใบลานในมือนิกรมาโบกพัดกระพือลมใหตนเอง เพื่อใหบรรเทาความรอน “โอย…ทําไมมันรอนยังงี้
โวย นี่โลกมันจะแยกหรืออยางไรพอดิเรก ฝรั่งมันทดลองระเบิดปรมาณูบอย ๆ ทําใหดนิ ฟาอากาศ
ปรวนแปร หนารอนปนร้ี อนที่สดุ คืนนีเ้ ห็นจะตองนอนในตูเย็นเปนแน”
นิกรพูดเสริมขึ้น

“ดีซคี รับ พอรุง เชาคุณอาก็กลายเปนไอสครีมแทงไปเทานั้น” แลวนิกรก็หวั เราะชอบใจ “พวก
ผมกําลังปรึกษากันจะไปตากอากาศที่เชียงใหม คุณอาหญิงไปดวยกันไหมละครับ”
คุณหญิงวาดขมวดคิ้วยน
“ไปเชียงใหม……ไมเอาละไกลเหลือเกิน อานั่งรถไฟนาน ๆ กับเขาไมได มันวิงเวียนไมสบาย
แลวเทาก็บวมเพราะเลือดลมมันเดินไมสะดวก พวกแกไปกันเถอะ”
เจาคุณปจจนึกฯ ยิ้มใหคุณหญิงวาด
“คุณหญิงจะทนรอนอบอาวอยูในกรุงเทพฯ ยังงี้ละหรือครับ”
“ไหนคะ ดิฉนั หรือคะ คนมีเงินจะทนรอนอยูในกรุงเทพฯ อยางไรกัน ดิฉันกับเจาคุณ
ประสิทธิ์ฯ จะพาแมเมีย ๆ ของเจาพวกนี้ไปหัวหินเร็ว ๆ นี้แหละคะ โทรเลขไปบอกคนเฝาบานแลว”
พลวา “ดีเหมือนกัน คุณพอกับคุณแมและเมีย ๆ ของผมไปหัวหิน ผม ๔ คนกับคุณอาปจจ
นึกฯ จะไปเที่ยวสงกรานตที่เชียงใหม”
เจาแหงพูดเสริมขึ้นเบา ๆ
“รับประทานเอาผมไปดวยไหมครับ”
นายพัชราภรณหันควับมาทางคนใชแกนแกวของเขา
“แกจะไปหัวหินกับคุณแมหรือจะไปเชียงใหมกับพวกฉันก็เลือกเอา”
เจาแหวยิ้มหวานจอย
“รับประทานไปเชียงใหมกับพวกคุณครับ”
คุณหญิงวาดทําตาเขียวกับเจาแหว
“จริงซี ไปกับฉันแกทําลิงทําคางไมได” แลวคุณหญิงวาดก็สะดุง เฮือกสุดตัว “อุย ตายกูบ ไล
ขานเสด็จ…..”
ทุกคนตางมองไปทางหนาเรือนตนไม และอาปากหวอลืมตาโพลงไปตามกัน ทานเจาคุณ
ประสิทธิ์ฯ ประมุขของบาน “พัชราภรณ” เดินอมยิม้ เขาหาคณะพรรค ๔ สหาย ทานสวมกางเกงสักหลาด
ขายาวสีกรมทาสวมเสื้อโอเวอรโคตซึง่ เปนเสือ้ กันหนาว สวมถุงมือสีขาวและสวมหมวกบาเลสีแดง
ดร.ดิเรกกลืนน้าํ ลายดังเอื๊อก
“มายกอด……มีอะไรเกิดขึ้นหรือครับคุณอา ผมสงสัยวานอตในตัวคุณอาคงจะหลุด หรือ
หลวมไมตาํ่ กวาสามสีต่ ัว ฮะ ๆ นี่ไทยแลนดนะครับไมใชเอสกิโม คุณอาเปนหนาวมากเชียวหรือครับ”
เจาคุณประสิทธิ์ฯ ยิ้มอยางภาคภูมิ ทานทรุดตัวนัง่ ขางเสีย่ หงวนแลวทานก็กลาวกับคณะ
พรรค ๔ สหายอยางหนาตาเฉย
“ทุกคนอยาคิดวาอาเปนบา อายังมีสติสมั ปชัญญะดีอยูเ สมอ แตความรอนของอากาศมันทํา
ใหอาแทบจะเปนบาตาย อาบน้ําก็ไมหายรอน นั่งอยูกับพัดลมมันก็ไมหายรอน ในที่สุด ไมมีอะไรดีกวาที่จะ
ใชวิธีหนามยอกเอาหนามบง คือทําจิตใจใหเขมแข็ง แลวเอาชนะธรรมชาติ อาพยายามคิดวาขณะนี้อากาศ

กําลังหนาวมาก อาก็เลยงัดเอาเสื้อโอเวอรโคตมาใส แลวมันก็ทาํ ใหอารูส กึ วาหนาวจริง ๆ ดูซี….เนือ้ ตัวของ
อาสัน่ ไปหมดเพราะความหนาว”
๔ สหายกลืนน้าํ ลายเอื๊อกพรอม ๆ กัน เจาคุณปจจนึกฯ หัวเราะกาก
“เขาทีครับ เจาคุณ แตผมเห็นจะไมยอมทําตามเจาคุณแน สวมเสื้อเชิ้ตแพรบาง ๆ อยางนี้ยัง
รอนแทบชัก ขืนสวมโอเวอรโคตแบบเจาคุณก็เห็นจะตายเทานัน้ เอง”
นิกรจัดแจงผสมวิสกี้โซดาสงใหอาเขยของเขา
“ดืม่ เสียหนอยซีครับคุณอา ดื่มเพื่อความครึกครื้นในหมูคณะของเรา”
เจาคุณประสิทธิ์ฯ สัน่ ศีรษะ
“เหลาไมเอาละโวย ขอเบียรใหอาดีกวา”
เสี่ยหงวนรีบรินเบียรใสแกวสงใหเจาคุณประสิทธิ์ฯ ทันที ตอจากนัน้ ผูใ หญทง้ั สามและ ๔
สหายก็สนทนากันอยางสนุกสนานทุกคนแปลกใจอยางยิ่งทีเ่ จาคุณประสิทธิฯ์ เอาชนะธรรมชาติไดทานนั่ง
หนาวสัน่ ตลอดเวลา

เย็นวันนัน้
ที่สถานีรถไฟกรุงเทพฯ มีประชาชนนับพันเศษ รูสึกวาสถานีกรุงเทพฯ วันนี้อนุ หนาฝาคัง่
ผิดปกติ เกาสิบเปอรเซนตของผูที่มาสงผูที่จะเดินทางไปกับรถดวนเที่ยวนี้เปนคนของอาเสี่ยกิมหงวน ซึง่ อา
เสี่ยไดสั่งใหมาคอยสงที่สถานีในตอนพลบค่ําวันนี้ บรรดากรรมกรโรงเลื่อยโรงสีและอูต อเรือไดยนื จับกลุม
รวมกันเปนพวก ๆ และแลวเมื่อ ๔ สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ ปรากฏตัวขึน้ เสียงไชโยโหรองก็ดงั ขึน้ ทัว่
บริเวณสถานีกรุงเทพฯ พวกกรรมกรไดเฮโลกันเขามาหอมลอมคณะพรรค ๔ สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ ซึ่ง
ในเวลาเดียวกันนีเ้ อง เจาแหงไดตามมาหาง ๆ คุมรถเข็นคันหนึง่ บรรทุกกระเปาเสือ้ ผารวมหกกระเปา
ดวยกัน ๔ สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ หยุดชะงักขางรถโบกีค้ ันสุดทาย ซึ่งเปนรถนอน พวกกรรมกรเหลานี้
ไดเขามาหอมลอมอยางหนาแนน เจาคุณปจจนึกฯ กลาวถามเสี่ยหงวนทันที
“อะไรกันวะอายหงวน เราไปเที่ยวเชียงใหมเพียงไมกี่วันคนของแกตั้งมากมายกายกองมาสง
แก ราวกับวาแกจะไปเมืองนอกแรมป”
เสี่ยหงวนกระซิบกระซาบกับเจาคุณปจจนึกฯ เบา ๆ
“ไมมีอะไรหรอกครับ ธรรมดาคนมีเงินจะทําอะไรก็ตองใหมันมากเรื่อง และตองใหมันมี
พิธีรตี รองสักหนอย คุณอาก็ทราบดีแลววาคนเรายิง่ มีเงินมากก็ยง่ิ ดัดจริตมาก คือพยายามทําอะไรไมให
เหมือนกับคนจน ๆ ผมสั่งใหพวกกรรมกรเหลานี้มาสงผม ก็เพื่อใหคนที่จะไปรถดวนเขารูวาผมเปนคนใหญ
คนโต ถึงไดมีลูกนองมาสงมากมายเชนนี้”
หัวหนากรรมกรสองคน พากันเดินเขามาหาคณะพรรค ๔ สหาย แลวกมศีรษะคํานับอา
เสี่ยกิมหงวนอยางนอบนอม
“ฯพณฯ ทานจะไปเชียงใหมกี่วันครับ”

อาเสีย่ แยกเขีย้ ว
“เดีย๋ วถีบเปรี้ยงใหเทานั้นเอง นี่อาเสี่ยกิมหงวนโวย ไมใช ฯพณฯ ทาน ถาแกจะยอกันละก็ ก็
ขอใหยกยอปอปน เพียงแตหอมปากหอมคอเทานัน้ อยาใหถงึ กับมีแสงเฮากวงออกจากตัวกันเลย ขอบใจ
มากที่อุตสาหพากันมาสงกัน”
หัวหนากรรมกรคนหนึง่ ยิม้ ใหเสีย่ หงวน
“อาเสีย่ ครับ ผมจะสั่งเรียกแถวกรรมกรทั้งหมดและรองเพลง “ตนตระกูลไทย” พรอม ๆ กัน
ขณะทีร่ ถดวนสายเหนือเคลื่อนออกจากสถานี อาเสี่ยจะเห็นเปนอยางไรครับ”
กิมหงวนอดหัวเราะไมได
“อยาใหถึงกับยังงี้เลยวะอายนองชาย เดีย๋ วใครเขาจะนึกวากันไมสบาย อยางมากก็เพียงแต
รองไชโยก็พอแลว”
“ครับ” ชายหนุม ผูน น้ั รับคํา “ขอใหอาเสี่ยสวัสดีมีชัยเถอะนะครับ และขอใหการลําเลียงฝน
เอามากรุงเทพฯ จงปลอดภัยดวยประการทัง้ ปวง”
“เฮย” เจาคุณปจจนึกฯ เอ็ดตะโรลั่น “นี่พวกแกคิดวาเราจะไปเอาฝนที่เชียงใหมมาขายยังงั้น
หรือ พูดเปนบาไปได เราไปเทีย่ วตากอากาศโวย” แลวทานเจาคุณก็กลาวกับ ๔ สหาย “ไปขึน้ รถเถอะโวย
เหลือเวลาอีกหานาทีเทานัน้ ”
คณะพรรค ๔ สหายเดินตามเจาคุณปจจนึกฯ ตรงไปทีร่ ถโดยสารชัน้ ทีห่ นึง่ ซึ่งในเวลา
เดียวกันนีเ้ อง เจาแหวไดข้ึนไปอยูบนรถโบกีน้ น้ั แลว และกําลังรับกระเปาเสือ้ ผาจากพนักงานรถเข็นของ
ร.ส.พ. ๔ สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ พากันขึ้นมาบนรถคันนี้ ซึง่ ติดอยูก บั รถนัง่ นอนโท เทาที่คณะพรรค ๔
สหาย โดยสารรถชั้นหนึ่ง ก็เพราะตองการอยูใ กล ๆ กัน และไดสนทนากัน ดังนัน้ จึงไมไดโดยสารรถนัง่ นอน
ตามทีไ่ ดตกลงกันไว
เสียงระฆังครั้งแรกดังกังวานขึ้นแลว อาเสีย่ กิมหงวนโผลหนาตางมองดูพวกกรรมกรของเขา
ซึ่งยืนเรียงรายหนาสลอนเต็มไปหมด ผูท ่ีโดยสารรถดวนเทีย่ วนีแ้ หละผูท ม่ี าสงญาติมิตรของตน ตางคิดวา
เสี่ยกิมหงวนของเราคงเปนคนใหญคนโตคนหนึ่งจึงมีคนมาสงมากมาย
ครัน้ ไดเวลา ๑๘.๐๕ น. รถดวนสายเหนือก็คอ ย ๆ เคลือ่ นออกจากสถานีกรุงเทพฯ อยางแชม
ชา พวกกรรมกรของเสีย่ หงวนตางไชโยโหรอ งและโบกมือให อาเสีย่ โบกมือตอบ บรรดาผูโ ดยสารทีน่ ง่ั อยูใ น
รถโบกีช้ น้ั ทีห่ นึง่ หลังนี้ ไดมองดูเสี่ยหงวนของเราเปนตาเดียว
เนือ่ งจากรถไฟขึน้ ราคาคาโดยสาร จึงทําใหผโู ดยสารรถไปบางตาผิดปกติ เพราะคนที่เดินทาง
โดยรถไฟนัน้ จะตองมีความจําเปนจริง ๆ ฉะนัน้ รถโบกีห้ ลังนีจ้ งึ มีผโู ดยสารเพียงครึง่ เดียวเปนอยางมาก ๔
สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวเลือกนั่งตามสบาย และสามารถเดินพลุกพลานไปมาในรถโดยไม
ตองเกรงวาจะทําความรําคาญใหแกผอู ่ืน

รถดวนเชียงใหมใชรถจักรจูงลาก ไมใชรถดีเซล และรถเสบียงก็ใชรถโดยสารชั้นสามดัดแปลง
คณะพรรค ๔ สหายก็สง่ั เหลาและอาหารมากินกันอยางสนุกสนาน และอนุญาตใหเจาแหวรวมวงดวยเปน
พิเศษ
ขณะทีร่ ถดวนสายเหนือใกลจะถึงสถานีคลองรังสิต ชายกลางคนคนหนึ่งรูปรางสูงใหญ แตง
เครื่องแบบนายตรวจสรรพสามิตของกรมสรรพสามิต ไดพาตัวเดินเขามาในรถโบกี้หลังนีด้ ว ยทาทางเอา
การเอางาน เขาตรงเขามาหยุดยืนเบื้องหนาคณะพรรค ๔ สหาย แลวพูดเสียงออแอลน้ิ ไกสน้ั แสดงวาเขา
กําลังมึนเมา
“ทานโทษ…….ผมจําเปนตองทํางานตามหนาที่ โปรดยกกระเปาเสื้อผาของคุณลงมาใหผม
คน เรื่องราชการแลวผมไมเคยยอทอเลย ผมคือนายตรวจกระดูกเหล็กแหงกรมสรรพสามิต”
๔ สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ ตางพากันมองดูหนานายตรวจผูเ ครงครัด แตกําลังมึนเมาจน
แทบจะครองสติไมได
“คุณจะคนอะไรครับ” เสี่ยหงวนถามยิ้ม ๆ
นายตรวจยักคิว้ ให แลวพูดเสียงออแอ
“คนฝน ซีครับ”
เสี่ยหงวนทําคอยน
“ฝนนะเขาคนขามา ไมใชขาไป กรุงเทพฯ ไมมฝี น หรอกคุณ แลวก็ไมมีนักคาฝนคนใดในโลกที่
จะนําฝนกรุงเทพฯ ไปขายทางภาคเหนือ”
นายตรวจสรรพสามิตทําตาปริบ ๆ
“เอะ….รถดวนคันนี้ไมไดลองกรุงเทพฯ หรอกหรือครับ ทีร่ ถหยุดเมือ่ กี้นน้ี ะ ไมใชสถานีบาน
บิน่ หรอกหรือ”
๔ สหายหัวเราะขึ้นพรอม ๆ กัน แลวนิกรก็เอื้อมมือมาฉุดแขนนายตรวจสรรพสามิตใหนั่งลง
ขาง ๆ
“นัง่ กินเหลากับพวกผมดีกวานายตรวจ คุณทํางานยังงี้นากลัวแย ผมคิดวาไมมนี ายตรวจ
สรรพสามิตคนใดอีกแลวทีจ่ ะเครงครัดตอหนาทีข่ องเขาเหมือนอยางคุณ จนกระทั่งลืมนึกไปวารถไฟมัน
แลนขึ้นหรือมันแลนลอง” แลวนิกรก็หัวเราะชอบใจ “ขณะนีร้ ถเพิง่ ถึงสถานีคลองรังสิตครับ และกําลังจะ
เดินทางไปเชียงใหม”
นายตรวจสรรพสามิตทําหนาชอบกล
“วา…..ถายังงัน้ มันเปนความผิดของผมเอง เมื่อคืนนีผ้ มจําไดวา ผมถองเหลากับพวกการดรถ
จนกระทั่งเมาฟุบอยูในรถการด เรากินเหลากันตัง้ แตรถลองมาถึงสถานีอตุ รดิตถ ตายจริง……ผมคงนอน
อยูในการดจนกระทั่งรถถึงกรุงเทพฯ และนอนตัง้ แตเชาจนถึงค่าํ ในทีส่ ดุ ผมก็กลับขึน้ เหนืออีก”

เสียงหัวเราะของคณะพรรค ๔ สหายดังขึน้ อยางครืน้ เครง นิกรจัดแจงผสมวิสกี้โซดาสงให
นายตรวจสรรพสามิต
“ดืม่ เสียหนอยซีครับ นายตรวจ บานของคุณอยูทไ่ี หนละ”
นายตรวจสรรพสามิต ผูเ ครงครัดตอหนาทีร่ าชการขมวดคิ้วนิว่ หนา แสดงวาเขากําลังใช
ความคิดอยางหนักหนวง
“ผมงงไปหมดแลวครับคุณ คุณชวยบอกผมหนอยเถอะครับวา ผมเปนนายตรวจสรรพสามิต
อยูที่เชียงใหม หรืออุตรดิตถแน”
“อาว” อาเสีย่ รองลัน่ “ตัวของคุณคุณไมรู แลวผมจะไปรูไดอยางไร แตวา …….คุณอยาเพิ่งไป
สนใจกับเรื่องนี้เลยครับ คุณจะเปนใครหรืออยูท ไ่ี หน เมือ่ คุณหายเมาเปนปกติแลว คุณก็จะทราบเอง กิน
เหลากับพวกผมดีกวา เราตางเปนนักสุราบานเดียวกัน พวกผมกําลังจะไปเที่ยวสงกรานตที่เชียงใหม เรา
ลวนแตเปนเศรษฐีกระเปาหนักดวยกันทัง้ นั้น หวังวาคุณคงไมรังเกียจที่จะรวมเสพสุรายาเมากับผม”
นายตรวจขี้เมายิ้มแปน แตนัยนตาปรือทัง้ สองขาง
“เรื่องรังเกียจผมรับรองวาไมมี ผมกําลังจะบอกคุณวา ทําไมผมถึงกินเหลาและขคเมาหยําเป
เชนนี้ อึก๊ ……คนเรามันทําอะไรก็ตอ งมีเหตุผลดวยกันทัง้ นัน้ เทาที่ผมกินเหลาก็เพราะผมไดรับความเสียใจ
อยางมหึมา”
“เสียใจเรื่องอะไรครับ” พลถามยิ้ม ๆ
นายตรวจสรรพสามิตหันมามองดูพล
“ความเสียใจของผมหรือครับ ผมเลาใหคุณฟงก็เหมือนกับโกหก ผมไดทราบขาวอันแนนอน
วาทางราชการจะแตงตั้งใหผมเปนอธิบดีกรมสรรพสามิต
คุณคิดดูเถอะวาผมจะยอมรับตําแหนงนีไ้ ด
อยางไร เพราะมันเกินความรูความสามารถของผม ถาขืนใหผมเปนอธิบดีกรมสรรพสามิต ราชการในกรม
สรรพสามิตก็จะยุงยาก นีเ่ องทําใหผมคิดมากและกลุม ใจ ผมก็เลยกินเหลาตลอด ๒๔ ชั่วโมง”
เจาคุณปจจนึกฯ หัวเราะหึ ๆ
“อยาคิดอะไรใหมากเลยนาอายหลานชาย เรื่องนี้รับรองวาเธอมีหวังไมถึงหนึ่งเปอรเซนต เธอ
เหมาะแกหนาที่นายตรวจมากกวาตําแหนงอธิบดี เชือ่ ฉันเถอะ เปนตายอยางไรทางการก็คงไมตั้งใหเธอ
เปนอธิบดีแนนอน”
นายตรวจทําตาปริบ ๆ มองดูเจาคุณปจจนึกฯ
“ก็ไมแนนะครับคุณอา เพือ่ นรุน เดียวกับผมคนหนึง่ เดี๋ยวนี้เขาเปนรัฐมนตรีไปแลว คนเรา
สําคัญที่โชควาสนา อยางผมยังงี้อาจจะไดเปนรัฐมนตรีก็ได แตผมไมอยากคิดหรอกครับ ยิง่ คิดมากยิง่ ปวด
กบาล ลูกผมตั้งสี่คน เมียอีกคนหนึง่ แมยายอีกสองคน”
ดร.ดิเรกกลาวขึน้ ทันที
“คุณมีเมียคนเดียว ทําไมถึงมีแมยายตัง้ สองคนละครับ”

นายตรวจสรรพสามิตถอนหายใจเบา ๆ
“แมยายตัวคนหนึ่งครับ และแมยายเลี้ยงอีกคนหนึ่ง คือวาพอตาของผมแกมีเมียงสองคนครับ
เมียนอยกับเมียหลวง พอแกตายผมก็เลยตองรับภาระเลี้ยงดูแมยายทัง้ สองคนดวย”
๔ สหายรูส กึ ครึกครืน้ มาก ทีไ่ ดเพือ่ นรวมทางอันเปนนักดืม่ คอเหล็ก และเปนนายตรวจ
สรรพสามิตแหงจังหวัดลําปาง
ทุกคนตางดืม่ เหลาและสนทนากันอยางครืน้ เครงตลอดเวลา
อาเสี่ยกิมหงวนไดเชิญผูโดยสารใหมารวมดื่มเหลากับเขาหลายคน สวนผูโดยสารที่เปนผูหญิงและเด็ก
กิมหงวนก็เลีย้ งน้าํ อัดลมและเครือ่ งดืม่ น้าํ ชากาแฟ อันแสดงถึงน้าํ ใจอันกวางขวางของเขา
รถดวนเหนือถึงสถานีปากน้าํ โพประมาณ ๑.๐๐ น. เศษ ๔ สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ นั่งหลับ
นกไปตามกัน เสียงนิกรกรนสนั่นหวั่นไหว แขงกับเสียงมาเหล็ก นายตรวจสรรพสามิตผูนั้นนอนแผยาว
เหยียดอยูบนพืน้ รถ และหลับอยางสบาย ปรากฏวาเปนเวลาเกือบครึง่ เดือนแลวทีเ่ ขากินนอนอยูใ นรถคันนี้
ทั้งนี้ก็เพราะเขาดื่มเหลาเมามายจนหมดสติ จึงไมมีโอกาสที่จะไดลงจากรถดวนขบวนนี้
ขบวนรถดวนสายเหนือถึงอุตรดิตถตอนรุงอรุณของวันใหม
และเดินทางตอไปตาม
กําหนดเวลาของมัน ถึงนครลําปาง ๑๓.๐๐ น. เศษ ตอจากนั้นก็เดินทางมุงตรงไปยังนครเชียงใหมอันเปน
จุดหมายปลายทาง
๔ สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ ไดเปลีย่ นเครือ่ งแตงกายชุดใหมเรียบรอย สวนนายตรวจ
สรรพสามิตผูนั้น พลกับนิกรไดชว ยกันประคองเขาลงจากรถทีส่ ถานีลาํ ปาง และมอบใหเพื่อนนายตรวจ
สรรพสามิตคนหนึ่งชวยพาไปสงบาน ซึ่งนายตรวจสรรพสามิตผูนั้นปรากฏวาชื่อนายสวิง เปนนายตรวจ
สรรพสามิตทีข่ ยันขันแข็งในหนาทีร่ าชการมาก ใฝฝน ทีจ่ ะเปนอธิบดีกรมสรรพสามิตและชอบดืม่ สุราเปนอา
จินต
ภูมปิ ระเทศสองฟากทางรถไฟเต็มไปดวยปาไมและขุนเขาสลับซับซอนสุดสายตา บางขณะ
รถไฟก็วิ่งเลียบไหลเขา และอีกดานหนึง่ เปนเหวลึกนาหวาดเสียว ทางรถไฟวกเวียนไปมา ผานขุนเขาตาง ๆ
มาตามลําดับ
รถดวนลอดถ้าํ ขุนตาล อันเปนถ้าํ ทีย่ าวทีส่ ุด หลังจากนั้นก็ถึงนครลําพูน และถึงนครเชียงใหม
ในเวลาประมาณ ๑๗๐๐ น. เศษ
การเที่ยวนครเชียงใหมของคณะพรรค ๔ สหายในครัง้ นี้ เสี่ยหงวนไดโทรเลขมาถึงเพื่อนเกา
ของเขาคนหนึ่งซึ่งเปนลูกจีนและมีชื่อวา เสี่ยยงเปนนักธุรกิจผูยิ่งใหญคนหนึ่งของเชียงใหม ตัง้ รานจําหนาย
สรรพสินคาอยูท ่ีถนนวิชยานนท หนาตลาดวโรรส และเปนรานสามคูหามีสินคาตาง ๆ เชนเสื้อผา แพร
พรรณ คลาย ๆ กับหางแปซิฟคในกรุงเทพฯ เสีย่ ยง มีเคหะสถานบานพักของเขาอยูทางถนนนอกเมืองไป
ดอยสุเทพ ซึ่งถนนสายนั้นเต็มไปดวยคฤหาสนที่ใหญโตหรูหราไมแพบางกะปในพระนคร เสี่ยหงวนไดโทร
เลขมาถึงเสี่ยยง แจงใหทราบวา เขากับเพื่อนทั้งสี่คนและญาติผูใหญของเขาจะเที่ยวเชียงใหม และจะ
มาถึงนครเชียงใหมตอนพลบค่ําวันนี้ ใหเสี่ยยงจัดรถมารับและเตรียมที่พักไวให เสี่ยยงผูนี้เมื่อตอนสงคราม

เอเซียบูรพาเขามีฐานะย่ําแยมากเกือบจะสิ้นเสื้อประดาตัว
แตแลวก็ไดรับความชวยเหลือจาก
อาเสีย่ กิมหงวนใหยมื เงินหาแสนบาททําทุนคาขาย เสี่ยยงคบกับพวกนายทหารญี่ปุนเพียงพักเดียว ก็มี
ฐานะดีขน้ึ ตามลําดับ หลังจากสงครามสิ้นสุดลง และรานคาของเสี่ยยงถูกลูกระเบิดเพลิงเผาผลาญพินาศ
เสี่ยยงก็พาครอบครัวของเขาเดินทางมาเชียงใหม ตัง้ ถิ่นฐานทํามาหากินอยูท ่ีน่ี ประกอบอาชีพในทาง
คาขายตามความถนัดของเขา แลวเสี่ยยงก็เปนคหบดีผูมั่งคั่งคนหนึ่งของนครพิงค ซึง่ บุญคุณของอา
เสี่ยกิมหงวนนั้น เสี่ยยงกับภรรยาของเขาไดเทิดทูนไวเหนือหัวอยางไมมีวันลืม ทุกครั้งที่เสี่ยยงเดินทางมา
กรุงเทพฯ เขาจะตองแวะเยี่ยมเสี่ยหงวนที่บาน “พัชราภรณ” เสมอ และมักจะมีขาวของพื้นเมืองไปฝาก
เสีย่ ยงจึงรูจ กั คุน เคยกับทานเจาคุณปจจนึกฯ และคณะพรรค ๔ สหายเปนอยางดี
ที่บริเวณสถานีรถไฟเชียงใหม
มีประชาชนหญิงชายมาคอยตอนรับมิตรสหายของตน
ประมาณรอยคนเศษ เมือ่ รถหยุดเทียบชานชาลาเรียบรอย ผูโ ดยสารก็พากันลงจากรถ ซึ่งโดยมากลวนแต
เปนเด็กนักเรียนเดินทางกลับมาบาน เจาคุณปจจนึกฯ ถือกระเปาเดินทางนําหนาพา ๔ สหายกับเจาแหว
ลงจากรถ และยืนรวมกลุม กันอยูบนชานชาลานัน้
ทันใดนัน้ เอง ชายในวัยกลางคนรูปรางสูงชลูดคลาย ๆ กิมหงวน แตงกายภูมิฐานอยางคนมี
สตางคไดพาคนใชของเขาตรงเขามาหาคณะพรรค ๔ สหายอยางรีบรอน
หนุม ใหญผนู ค้ี ือนายยงหรือเสีย่ ยงนัน่ เอง กิรยิ าทาทางของเขาเต็มไปดวยความตื่นเตนยินดี
“หงวนโวย” เสีย่ ยงรองตะโกนลัน่ และตรงเขาจับมือเพื่อนเกาผูมีบุญคุณตอเขา ตอจากนัน้
เสี่ยยงก็ยกมือไหวเจาคุณปจจนึกฯ และ ๔ สหายตางฝายตางทักทายกันไตถามทุกขสุขกันตามธรรมเนียม
เสี่ยยงกลาวกับเจาคุณปจจนึกฯ อยางนอบนอม
“ผมเตรียมตอนรับคุณอากับเพือ่ น ๆ ไวอยางเต็มทีแ่ ลวครับ เมียของผมไดจัดหองพักไว
เรียบรอย และขาวของเครื่องใชกเ็ ตรียมไวพรอม เรามีดอดจสเตชัน่ คันใหมเอี่ยมไวใหคณ
ุ อาและเพือ่ น ๆ
เทีย่ วเตร ชมบานเมืองตามความพอใจ”
เจาคุณปจจนึกฯ ยิม้ เล็กนอย
“ความจริงอาไมไดตั้งใจจะมารบกวนเธอหรอกนะเสี่ยยง อาจะโทรเลขบุคหองที่โรงแรมไชย
ณรงค แตเจาหงวนเขาวามาพักอยูกบั เธอดีกวา เพราะบานชองใหญโตกวางขวาง และอากาศดี อยูใ กล
ดอยสุเทพฯ
เสีย่ ยงยิม้ ออนโยน
“ถาคุณอากับเพือ่ น ๆ ไมมาพักอยูกบั ผม ผมคงเสียใจมากทีเดียว ไปคุยกันทีบ่ า นเถอะครับ
แลวก็มอบกระเปาเสื้อผาใหคนของผมเถอะครับ”
เสี่ยยงพาคณะพรรค ๔ สหายกับทานเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหงออกไปจากสถานี ตรงไป
ทีร่ ถสเตชัน่ คันใหมเอีย่ มคันหนึง่ หลังจากนั้นรถดอดจตรวจการสีเขียวสดก็พาคณะพรรค ๔ สหายเดิน
ทางเขาไปในเมืองตรงไปยังบานพักของเสี่ยยง

เสี่ยยงกับภรรยาของเขาไดใหการตอนรับคณะพรรค ๔ สหายอยางดีทส่ี ดุ ซึ่งเสี่ยยง
กับโฉมศรีไดตง้ั งบประมาณไวสองแสนบาทในการตอนรับอาเสีย่ กิมหงวนเพือ่ นรักของเขา สองสามีภรรยา
ไดจดั หองนัง่ เลนชัน้ บนของตัวตึกเปนหองนอน ซื้อเตียงสปริง ทีน่ อนหมอนมุง อยางดี รวมหาชุดตั้งอยูใน
หองเดียวกัน ภายในหองนอนนั้นมีตูเสื้อผา โตะเครื่องแปงใหมเอี่ยม มีวิทยุขนาดใหญเลนจานเสียงได มี
พัดลมและเครื่องบํารุงความสุขอีกหลายอยาง นับวาเปนหองนอนทีใ่ หความสะดวกสบายดวยประการทัง้
ปวง สวนเจาแหว เสีย่ ยงจัดใหพกั อยูห องติด ๆ กัน คนใชชายหญิงของเสีย่ ยงคอยปรนนิบตั ริ ับใช ๔ สหาย
กับเจาคุณปจจนึกฯ ตลอดเวลา การตอนรับอยางดีเชนนี้ทาํ ใหเจาคุณปจจนึกฯ กับพล, นิกร และ ดร.ดิเรก
รูสึกซาบซึ้งใจในไมตรีจิตของเสี่ยยงอยางยิ่ง
ตอนเชาวันรุง ขึน้ คณะพรรค ๔ สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวไดนง่ั รถดอดจตรวจ
การคันใหมของเสีย่ ยงออกจากบานพักตรงเขามาในเมือง รถคันนีต้ ระเวนไปตามถนนสายตาง ๆ ๔ สหาย
ไดมโี อกาสชมบานเมืองอันสวยสดงดงามและอุน หนาฝาคัง่ ของนครเชียงใหม โดยเฉพาะถนนทาแพและ
ถนนวิชยานนท เปนยานของการคา มีรา นคามากมาย ไมยิ่งหยอนกวากรุงเทพฯ เทาใดนัก
เสี่ยยงพาคณะพรรค ๔ สหายไปรับประทานอาหารทีร่ า นอาหารแหงหนึง่ ตรงขามกับ
โรงพยาบาลเทศบาล หลังจากนั้นเขาก็พาคณะพรรค ๔ สหาย เขาไปเทีย่ วตลาดวโรรส
ภายในตลาดมีผูคนมากมาย พอคาและแมคา ทัง้ หลายลวนแตเปนคนไทย มีคนตางดาวเพียง
เล็กนอย นิกรสามารถพูดภาษาพื้นเมืองไดอยางงู ๆ ปลา ๆ
ขาวแพรสะพัดไปทั่วนครพิงคแลว อาเสี่ยกิมหงวนมหาเศรษฐีแหงประเทศไทย และมหา
เศรษฐีอันดับทีส่ ามของโลกไดเดินทางมายังนครเชียงใหม และพักอยูท ่ีบา นเสีย่ ยง เปนแขกผูม เี กียรติของ
เสีย่ ยง ชาวนครเชียงใหมตางตื่นเตนอยากจะเห็นหนากิมหงวน ซึ่งมีขาวเลาลือมานานวาเขาเปนมหา
เศรษฐีคนเดียวทีก่ ลาฉีกธนบัตรทิง้ ครัง้ หนึง่ สามสีห่ มืน่ บาท และใชเงินสุรุยสุรายฟุมเฟอยที่สุดในโลก
บรรดาพอคาแมคาและผูท ม่ี าจายตลาด ตางสงเสียงจอกแจกจอแจ เมื่อแลเห็นเสี่ยยงกับ
คณะพรรค ๔ สหาย ทุกคนรูวา กิมหงวนอยูใ นกลุม นี้ แตไมอาจจะทราบไดวา เปนคนไหน บางก็เขาใจวาพล
พัชราภรณเปนกิมหงวน บางก็เขาใจวานิกร แตสวนมากเขาใจถูกตอง เขาเชื่อวาเจาหนุมรางสูงชลูดสวม
แวนตาขอบกระ ทาทางกวน ๆ ผูนั้นคืออาเสี่ยกิมหงวนมหาเศรษฐีแหงประเทศไทย
แมคา ขายผลไมคนหนึง่ ซึง่ รูจกั มักคุน กับเสีย่ ยง ไดรองตะโกนถามเสี่ยยงวา
“เสี่ยหงวนคนไหนเจา”
เสี่ยยงหันไปยิ้มใหแมคาผลไม และชี้มือไปที่เสี่ยหงวนเพื่อนเกลอของเขา
“นี่…….คนนี้”
ยายแมคา ผลไมรอ งตะโกนบอกพรรคพวกใหมองดูเสีย่ หงวนทันที เสียงจอกแจกจอแจดังไป
ทัว่ บริเวณ ประชาชนหญิงชายพากันเขามาหอมลอม ชายกลางคนคนหนึง่ ไดรอ งตะโกนขึน้ ดัง ๆ

“พวกเฮาบเคยเห็นพอเลี้ยงฉีกแบงค ฉีกใหพวกเฮาดูหนอยเตอะ”
แลวเสียงเฮฮาก็ดงั ขึ้นลัน่ ตลาด อาเสี่ยกิมหงวนทําตาปริบ ๆ หันมาทางนิกรเบา ๆ
“เฮย…..คนนัน้ เขารองบอกอะไรกันวะ”
นิกรอมยิม้
“เขาบอกวา เขาไมเคยเห็นแกฉีกแบงค เขาขอรองใหแกฉีกใหดูสักหนอย แสดงใหเขาดูหนอย
ซี ชาวเชียงใหมเขารูกันทั่วไปแลววา แกกําลังพักอยูในเมืองเชียงใหม”
หญิงสาวคนหนึง่ ไดรอ งตะโกนขึน้ ดัง ๆ
“ขาเจาอยากดูพอ เลีย้ งฉีกแบงค”
เสีย่ หงวนผิวปากหวือ เปลี่ยนสายตามาที่เสี่ยยงเพื่อนเกลอของเขา
“แกเสือกประชาสัมพันธใหใคร ๆ เขารูทําไมวะวากันมาเชียงใหม กันเลิกฉีกแบงคมานาน
แลว”
เสี่ยยงหัวเราะชอบใจ
“กันโฆษณาใหใคร ๆ เขารูวาแกมาเชียงใหมและมาพักอยูกับกันก็เพื่อเปนเกียรติของกัน
นัน่ เอง ฉีกใหเขาดูหนอยเถอะวะ สักหมืน่ บาทก็พอแลว ชาวเชียงใหมจะไดชมเปนขวัญตา ใคร ๆ เขารูมา
นานแลววาแกเปนเศรษฐีคนเดียวในโลกที่กลาฉีกเงินทิง้ ”
เสี่ยหงวนยิ้มนอยยิ้มใหญ หันมาทางเจาแหว ซึ่งยืนอยูขางหลังเขาและถือกระเปาเดินทาง
ขนาดยอมอยูในมือ ซึ่งในกระเปานั้นมีเงินสดหกแสนบาทของกิมหงวนบรรจุอยูและเปนธนบัตรใบละรอย
ลวน ๆ ซึ่งอาเสี่ยตั้งใจนํามาใชสอยที่เชียงใหมในการทองเที่ยวแบบทัศนาจรของเขา
“อายแหว เปดกระเปาหยิบเงินมาใหขา สักหมืน่ เถอะวะ ขาจะฉีกแบงคใหพี่นองชาวเชียงใหม
ไดชมเปนขวัญตา”
เจาแหววางกระเปาใบนัน้ ลงบนรานแผงลอยของแมคา ผักคนหนึง่ แลวเปดกระเปาออก ผูที่แล
เห็นธนบัตรใบละรอย ซึง่ บรรจุอยูใ นกระเปาใบนีจ้ นเต็มเปยมตางอาปากหวอลืมตาคางไปตามกัน เจาแหว
หยิบธนบัตรใบละรอยปกหนึ่งออกมาจากกระเปานัน้ แลวยืน่ สงใหเสีย่ หงวน
“รับประทาน โปรดฉีกใหสงาผาเผยหนอยนะครับ ฉีกใหสมศักดิ์ศรีของอาเสีย่ ทีเ่ ปนมหา
เศรษฐีคนเดียวในโลกทีก่ ลาฉีกแบงคทลี ะหมืน่ สองหมืน่ เชนนี”้
เสี่ยหงวนยิ้มนอยยิ้มใหญ เผนแผล็วขึน้ ไปยืนบนรานแผงลอยของยายปาคนหนึ่ง เขาชู
ธนบัตรใบละรอยปกเบอเริม่ ขึน้ เหนือศีรษะ แลวหันมาพยักเพยิดกับนิกร ตอจากนั้น อาเสี่ยกิมหงวนก็รอง
ตะโกนขึน้ ดวยเสียงหนักแนนคลายกับเลนปาหี่ และนิกรไดทําหนาที่บรรเลงลอโกะและกลองยาว เพื่อ
เรียกรองประชาชนคนดูใหเขาชมการฉีกแบงคของเขา
“พี่นองชาวเชียงใหมทั้งหลาย”
นิกร “แผง ๆ “

“ขาพเจา อาเสี่ยกิมหงวน ไทยแท”
“แผง ๆ “
“นักฉีกแบงคอาชีพ”
“แผง ๆ “
“อัว๊ จะฉีกใหล้ือดูเปนขวัญตา”
“แผง ๆ ฉีกเสียทีซโี วย เมื่อยปากเต็มทนแลว แผง ๆ “
กิมหงวนพยายามเกกหนาใหเหมือนกับตัวงิว้
“ธนบัตรในมืออั๊วหมืน่ บาทพอดี”
“แผง ๆ “
“แตอ๊ัวยังนึกเสียดายอยู”
“บะแลว” นิกรเอ็ดตะโรลัน่ “ฉีกก็ฉกี เถอะโวย เงินหมื่นบาทคนอยางแกขนหนาแขงไมรวง
หรอก”
อาเสีย่ วหัวเราะชอบใจ แลวฉีกธนบัตรออกเปนชิ้นเล็กชิ้นนอยโปรยลงมายังพื้นดิน ทามกลาง
ความตืน่ ตระหนกตกใจของผูท ไ่ี ดเห็นเหตุการณทเ่ี กิดขึน้ นี้
บรรดาพอคาแมคา และผูท จ่ี า ยตลาดตาง
วิพากษวิจารณกันแซดไปหมด อาเสีย่ กมศีรษะโคงคํานับคนดูรอบ ๆ ตัวเขา แลวกระโดดลงมาจากรานแผง
ลอยนัน้ พยายามวางทาใหสงาผาเผย เพื่อใหสมกับที่เขาเปนมหาเศรษฐีของประเทศไทย ชาวเชียงใหมที่
ไดเห็นการฉีกแบงคของอาเสี่ยกิมหงวนตางเชือ่ แลววา อาเสี่ยกิมหงวนเปนมหาเศรษฐีจริง ๆ และคงจะมี
สติสัมปชัญญะไมสูจะดีนัก
เสี่ยยงเดินเขามายกมือตบหลังเสี่ยหงวนเบา ๆ
“แกแนเหลือเกิน กันเชือ่ วาไมมมี นุษยคนใดในโลกนี้อกี แลวทีจ่ ะกลาฉีกแบงคครัง้ ละหมืน่ สอง
หมื่นไดเหมือนอยางแก เดินตอไปเถอะพวกเรา เรายืนรวมกลุม กันอยางนี้ ปดทางจราจรกันเสียหมดใคร ๆ
เขากําลังหอมลอมมองดูแกดวยความตืน่ เตน กันจะพาแกไปเทีย่ วใหท่ัวตลาด หลังจากนั้นเราก็จะนั่งรถไป
เที่ยวนอกเมือง”
ครัน้ แลว เสี่ยยงก็พาคณะพรรค ๔ สหาย พรอมดวยเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวเดินแอว
ตลาดวโรรส ๔ สหายแปลกใจไปตามกันเมื่อไดแลเห็นผูหญิงขายหมู และรานจําหนายเนือ้ สุกรนัน้
กวางขวางใหญโตมาก มีกระจกเปนฝากั้น มีประตูปด เปดทําดวยกระจกอยางแข็งแรง ปองกันแมลงวัน
ตอม ตลาดวโรรสเปนตลาดทีใ่ หญโตกวางขวางและสะอาดเรียบรอย ดีกวาตลาดในกรุงเทพฯ บางแหงเสีย
อีก
นิกรจูงมือดิเรกพาเขาไปหยุดยืนหนารานแมคาสาวคนหนึ่ง ซึ่งมีรูปรางหนาตาของหลอน
คลาย ๆ กับสุชลี า นางสาวไทย นิกรทําตาหวานกับแมคา สาวคนนีแ้ ละยิม้ นอยยิม้ ใหญ
“ขายอะไรหนู”

แมคา สาวยิม้ เอียงอาย และตอบนอบนอม
“ขายกระบองเจา”
ดร.ดิเรกสะดุงเฮือก
“ไปเถอะเวย อายกร ลงขายกระบองละก็หมายความวาเราอาจจะหัวแตกก็ได”
นิกรหัวเราะเบา ๆ ชี้มือลงไปที่ฟกทองสับชุบแปงทอด แลวบอกดิเรกวา
“ทางเหนือ เขาเรียกขนมชนิดนีว้ า กระบอง แกไมตองตกใจ ชาวเชียงใหมเปนผูท ม่ี อี ธั ยาศัยดี
มาก รับรองวาเมืองนี้ ไมมีการแจกหมากแจกแวนเหมือนกรุงเทพฯ แกอยากกินอะไรบางละ ชวยอุดหนุน
นองสาวบางซี นี่….จิ๊นสม แคบหมู ลาบ ไกยา ง กันรับรองวาอาหารเหลานีส้ ะอาดถูกอนามัย และราคาไม
แพง”
นายแพทยหนุมสั่นศีรษะชา ๆ
“กินบเปน”
นิกรหัวเราะเบา ๆ แลวกลาวกับแมคาสาว
“พวกเรารับประทานอาหารมาแลว เอาไวพรุงนี้เชาฉันจะมาอุดหนุนเธอ ซื้ออาหารของเธอไป
กินกัน”
หลอนไมพูดวากระไร นอกจากยิม้ เล็กนอย กิรยิ าทาทางนารักนาเอ็นดู
เสี่ยยงพาคณะพรรค ๔ สหาย เดินเที่ยวตลาดวโรรสจนรอบ และออกมาทางดานถนนวิชยา
นนท ไมวาคณะพรรค ๔ สหายจะยางกรายไปทางไหน ใคร ๆ ก็พากันมองดูดเปนตาเดียว
ในที่สุด รถดอดจตรวจการคันใหมเอี่ยมของเสี่ยยงก็พาคณะพรรค ๔ สหายแลนไปตามถนน
สายตาง ๆ อยางแชมชา
เสี่ยหงวนกลาวถามเสี่ยยงซึ่งเปนผูนําเที่ยว
“เฮย…..ยงโวย จะพาพวกเราไปเที่ยวไหนวะ หรือจะไปเที่ยวในเมืองกอน”
เสี่ยยงยิ้มใหเสี่ยหงวน
“เทีย่ วในเมืองกอนก็ได สําหรับวันนี้กันตั้งใจวาจะพาพวกเราไปเที่ยวหวยแกว แตยังมีเวลา
ถมเถไป นั่งรถเที่ยวใหทั่วเมืองเสียกอน ถาแกจะไปดูเขาทําเครื่องเขินเครื่องเงิน หรือการแกะสลักชางไม
กันก็จะพาไปชมโรงงานแกะสลักของนายอินทรศร ที่ประตูเชียงใหม หรือถาแกตองการดูการทําหมอ
เคลือบ กันก็จะพาไปดูทางบานประตูชา งเผือก”
ทานเจาคุณปจจนึกฯ พูดเสริมขึ้น
“การเที่ยวชมเมือง ไมวา จะเปนในเมืองหรือนอกเมือง พวกเราก็ควรจะไดรับความรูในทาง
ประวัติศาสตรหรือในทางโบราณคดีบา ง เธอก็มาอยูเชียงใหมหลายปแลว คงจะมีความรูดี ในเรื่องที่
เกี่ยวกับเมืองเชียงใหมนี้”
คราวนีเ้ สี่ยยงยิม้ แหง ๆ

“ผมเปนพอคาครับคุณอา ในเรื่องประวัติศาสตรของนครพิงค ผมไมไดสนใจเลย ผมรูแตเพียง
วาสินคาของผมจะตองขายมากกวาตนทุนจึงจะใชได ผมไมทราบจริง ๆ ครับ แมกระทั่งวาเชียงใหมนี้อยู
ไกลจากกรุงเทพฯ เทาใดผมก็ไมทราบ”
“บะ” เจาคุณปจจนึกฯ อุทาน “ยังงั้นการเที่ยวของเราก็ไมไดรับความรูอะไรเลย เราเทีย่ วแบบ
ทัศนาจรก็ควรจะรูวาอะไรเปนอะไร อยางนอยเราควรจะรูว า ผูแ ทนราษฎรในจังหวัดนี้มกี ค่ี น การปกครอง
ฝายบริหารแบงออกเปนกีอ่ าํ เภอ นักทองเทีย่ วทีด่ จี ะตองพยายามศึกษาหาความรูจ ากการเที่ยว หาจางคน
นําทางใหเราสักคนไดไหมละหลานชาย เลือกเอาคนทีม่ ีความรูส กั หนอย”
ดร.ดิเรกพูดเสริมขึ้นทันที
“ไมจาํ เปนตองจางหรอกครับคุณพอ ถาสงสัยอะไรเกี่ยวกับเมืองเชียงใหมถามผมได เพราะไม
มีอะไรในโลกนี้ทด่ี อกเตอรดเิ รกไมร”ู
พลอดหัวเราะไมได เขาหันมามองดูหนานายแพทยหนุม แลวกลาววา
“แกเปนหมอ เปนนักวิทยาศาสตร แกไมใชนักภูมิประวัติศาสตร”
“ออไร…แตกนั เปนคนไทย กันก็ตอ งศึกษาหาความรูใ นเรือ่ งบานเมืองของเรา ซึ่งนคร
เชียงใหมนี้กันก็มีสวนเปนเจาของคนหนึ่ง ในฐานะทีก่ นั เปนคนไทย กันสามารถทีจ่ ะบอกแกไดวา นคร
เชียงใหมเปนเมืองที่มีภูเขาลอมรอบ อยูหางจากระดับน้ําทะเล ๑,๐๒๓ ฟต และอยูไกลจากรุงเทพฯ โดย
ระยะทางรถไฟ ๗๕๑ กิโลเมตร”
ทุกคนมองดู ดร.ดิเรก ดวยความเลือ่ มใส นิกรหัวเราะกาก
“แกพูดสงเดชหรือวาพูดตามความรูข องแก”
นายแพทยหนุมชักฉิว
“เปนความจริง กันรับรองวากันมีความรูดีในเรื่องเมืองเชียงใหม เพราะกันเคยศึกษามามาก”
เจาคุณปจจนึกฯ กลาวถามนายแพทยหนุมคลายกับจะลองภูมิ
“ดีแลว ถาเชนนัน้ แกตอบพอซิวา เชียงใหมมีพลเมืองเทาไร มีพื้นที่เทาใด และจงเลาถึง
ประวัติศาสตรของนครเชียงใหมนใ้ี หฟง โดยสังเขป”
นายแพทยหนุม อมยิม้
“พลเมืองของเชียงใหมหรือครับ จากการสํารวจสํามโนครัวเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ ปรากฏวามีพล
เมือประมาณหาแสนสี่หมื่นคน แตปจ จุบนั นีม้ ีประมาณเจ็ดแปดแสนคน ที่ยังอยูในทองยังไมไดคลอดอีกก็
ในราวสองหมืน่ คนเปนอยางนอย เชียงใหมมีผูแทนราษฎรสี่คน แบงการปกครองออกเปนสีส่ ิบอําเภอกับ
สามกิ่ง พื้นที่ของจังหวัดนี้ ๒๔,๑๐๐ ตารางกิโลเมตร มีเศษนิดหนอย ถาจะเอากันใหแนตองรังวัดใหม
พื้นที่ของเชียงใหม โดยมากเปนทีร่ าบ เหมาะแกการกสิกรรม ตัวเมืองใหมนี้กวางขวางกวาเมืองเกามาก
ตั้งอยูสองฟากฝงแมน้ําพิงค แมนาํ้ ปงหรือแมนาํ้ ระมิงคน่ันเอง”
เจาคุณปจจนึกฯ รูสึกสนใจเปนอยางยิ่ง ถึงกับชะโงกหนามาพูดกับคนขับรถของนายยง

“เฮ……หยุดรถกอน อายหลานชาย”
ดอดจตรวจการคันใหมเอีย่ มหยุดนิง่ ริมถนนทาแพขางโรงภาพยนตรสริ วิ งศตามคําสัง่ ของเจา
คุณปจจนึกฯ
“หยุดรถทําไมครับคุณอา” พลถาม
ทานเจาคุณอมยิม้
“อากําลังสนใจ ในเรื่องประวัติศาสตรของนครเชียงใหมที่ดิเรกมันเลาใหฟง รูส กึ วาไดความรูดี
มาก ขอเวลาใหอาซักถามดิเรกสัก ๑๐ นาทีเถอะ หยุดประเดีย๋ วนะ” แลวทานเจาคุณก็หนั มาถามนาย
แพทยหนุม ตอไป “ดิเรกพอรูสึกวาแกมีความรูดีมากทีเดียว แกเลาใหฟงซิ ใครเปนผูสรางเมืองเชียงใหม”
ดิเรกหัวเราะ
“ไมใชผมหรอกครับ”
เจาคุณปจจนึกฯ ทําคอยน
“รูแลววาไมใชแก เทาทีแ่ กรูน ะใครเปนคนสรางเมืองนี้”
คราวนี้ ดร.ดิเรกยิม้ แหง ๆ
“ผมเรียนประวัตศิ าสตรจากอายกรอีกทีครับ ลืมเสียแลว”
นิกรยืดหนาอกขึ้นในทาเบง พยายามวางทาใหสมกับเปนผูม คี วามรู เขายักคิว้ ใหพอ ตาของ
เขาแลวกลาววา
“คุณพอไมทราบหรือครับวา ใครเปนผูสรางนครเชียงใหม”
เจาคุณปจจนึกฯ สัน่ ศีรษะ
“ไมรูหรอก”
นิกรหัวเราะ แลวพูดหนาตาเฉย
“คุณพอไมรูแลวผมจะไปตรัสรูไดอยางไร”
“ถุย” เจาคุณปจจนึกฯ รองลั่นแลวหันมาทางนายพัชราภรณ “อาคิดวาแกคงรูแ น”
พลวา “ก็รูอยางงู ๆ ปลา ๆ แหละครับ เทาที่ผมทราบกษัตริยตน วงศเม็งราย คือพระเจาเม็ง
รายมหาราชเปนผูสรางมหานครเชียงใหมขึ้นราว พ.ศ. ๑๘๑๐ เศษ ตัง้ อยูบ นฝง ตะวันตกของแมระมิงค คู
เมืองและซากกําแพงเมืองยังปรากฎอยูดังที่เราไดเห็นแลว”
นิกรชักอิจฉาพลทีร่ ดู ีกวาเขา จึงพูดขึ้นทันที
“ชาวเชียงใหมแตเดิมมาจากไหน ตอบหนอยซิอาจารย”
พลหันมายิ้มใหนิกร
“ชาวเชียงใหมหรือคนภาคเหนือ คือพวกไตมุงถอยรนมาจากอาณาจักรไทยในตอนใตของ
ทะเลจีน และไดตั้งอาณาจักรขึ้นที่ลุมแมน้ําโขง คืออาณาจักรโยนก คนไทยพวกไตมุงเหลานี้ขนานนาม
ตนเองวาคนเมือง หรือคนไทยนัน่ เอง”

นิกรคอนควับ
“ทําไมแกถึงรูดีอยางนี้ละ”
“คนเราถาไมเรียนก็ไมรู” แลวเขาก็หนั มาทางเจาคุณปจจนึกฯ “สงสัยอะไรอีกถามผมไดครับ”
“แกรูด หี รือ”
“บางทีกไ็ มรคู รับ ผมกับอายกรและอายหงวนมีความรูพอฟดพอเหวี่ยงกัน”
เจาคุณปจจนึกฯ รองบอกคนขับรถใหนาํ รถแลนตอไป แลวทานก็กลาวถามเสีย่ หงวนอยาง
เปนงานเปนการ
“การศาสนา และการศึกษาของชาวเชียงใหมเปนอยางไร”
เสีย่ หงวนยิม้ แกมแทบแตก
“ถามผมถึงขนาดนี้เชียวหรือครับ อา…….ผมจะอธิบายใหฟง ชาวเชียงใหมยอมมีเสรีภาพใน
การนับถือศาสนา เชน พุทธศาสนา คริสเตียน โรมันคาธอลิก แตโดยมากพลเมือง ๙๕ เปอรเซนตนบั ถือ
พุทธศาสนา ถึงเวลาอุปสมบท มีการอุปสมบทกันมาก เชียงใหมมวี ัดวาอารามถึง ๑,๐๐๕ วัด ภิกษุ
สามเณรประมาณ ๗,๐๐๐ รูป การศึกษาของชาวเชียงใหมอยูใ นเกณฑดี แตโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษายังมี
นอย เมื่อคืนนี้ผมนอนอานหนังสือเกี่ยวกับเมืองเชียงใหมเลมหนึ่งทองมาไดแคนี้ละครับ อยาถามอะไรผม
อีกเลย”
เสียงหัวเราะดังขึ้นอยางครื้นเครงลั่น รถดอดจตรวจการผานประตูทา แพออกไป และเลี้ยว
ซายไปตามถนนรอบคูเมืองดานนอก คณะพรรค ๔ สหาย ตางไดชมวัดวาอารามและกําแพงเมืองเกา ๆ อัน
เปนอนุสรณของพระเจาเม็งรายมหาราชผูสรางนครเชียงใหมนี้
ในที่สุด ในราว ๙.๐๐ น. ดอดจตรวจการของเสีย่ ยงพาคณะพรรค ๔ สหายมุงตรงมายังดอย
สุเทพ และใกลดอยสุเทพเขามาทุกที ธรรมชาติสวย ความเพลินตาบนยอดดอยยังปกคลุมดวยกลุมหมอกสี
ขาว ถนนมณีนพรัตนจากในเมืองสูห ว ยแกวเปนถนนลาดยางชัน้ หนึง่ ทางซายมือเต็มไปดวยคฤหาสนงาม
ๆ เชนเดียวกับบางกะป ตอจากนัน้ ก็ถงึ สนามบิน เมือ่ รถแลนมาถึงเชิงดอยคณะพรรค ๔ สหายของเราก็ได
แลเห็นสวนพฤกษชาติงามตามาก ดอยสุเทพอยูห างจากตัวเมืองเพียง ๖ กิโลเมตรเศษ
“ยงโวย” เสี่ยหงวนกลาวถามเกลอเกาของเขา “จากตีนเขาขึน้ ไปบนวัดพระธาตุไกลไหม ทาง
สะดวกดีหรือ”
เสี่ยยงหันมาตอบกิมหงวน
“๑๑ กิโลเมตร ทางคดเคี้ยววนเวียนไปมาตามไหลเขา วัดพระธาตุสูงจากเชิงดอยหนึ่ง
กิโลเมตร รับรองวาเมื่อขึ้นไปถึงยอดดอยแลว พวกเราจะหายรอนเย็นสบายเหมือนกับตนฤดูหนาว”
พลกลาวถามเสี่ยยงวา
“เราแวะหวยแกวกอนไมดีหรือครับ ขากลับลงมาจากดอยจะไดไมตองเสียเวลาแวะ ผมไมได
มาหลายปแลวจดจําอะไรไมไดเลย รูสึกวาทุกสิ่งทุกอยางใหมและแปลกตาสําหรับผม”

เสี่ยยงยิ้มใหนายพัชราภรณ
“ครับ ไปหวยแกวกันกอนก็ดเี หมือนกัน อยางไรก็ตาม เราจะตองกลับไปรับประทานอาหาร
กลางวันทีบ่ านผมกอน ๑๓.๐๐ น. “
นิกรพูดเสริมขึ้นทันที
“เรือ่ งนีส้ าํ คัญมากครับเสีย่ ยง คนเราถาทองมันหิว ถึงจะเที่ยวกันอยางไรก็ไมสนุก ถาจะใหดี
ผมวากลับไปกินขาวกันกอนแลวมาเทีย่ วหวยแกวไมดหี รือครับ”
ดร.ดิเรกอดหัวเราะไมได
“นี่มันเพิ่ง ๓ โมงครึ่งเทานั้นเอง แกจะกินอาหารกลางวันไดลงคอหรือวะกร”
การสนทนาสิ้นสุดเพียงเทานี้ ดอดจตรวจการวิ่งไปตามถนนขึ้นสูยอดดอย ซึง่ ถนนสายนี้
แหละสําเร็จดวยบารมีของพระครูบาศรีวิชัย ถนนกวางประมาณ ๕ เมตร ซึง่ รถยนตหลีกกันไดอยางสบาย
สภาพของถนนพอใชได บางตอนพืน้ ถนนขรุขระบาง
ขึน้ จากเชิงดอยเพียงครูเ ดียวก็ถงึ ทางแยกไปหวยแกว คนขับรถบังคับรถเลีย้ วซายมือไปตาม
ทางแคบ ๆ และสูงต่าํ ตามความลาดของภูเขา ลึกเขาไปประมาณ ๒๐๐ เมตรเศษ ก็ถงึ บริเวณหวยแกวอัน
รืน่ รมย
ดอดจตรวจการหยุดใตรม เงาของตนไมใหญตน หนึง่ คณะพรรค ๔ สหายกับเสี่ยยงไดพา
กันลงมาจากรถและเริม่ ตนถายรูปกันอีก นิกรกลาวกับพอตาของเขา
“ผมขอถายรูปคุณพอสักรูปเถอะครับ”
เจาคุณยิม้ อาย ๆ
“ถายเอาไปทําไมวะ”
“ผมจะลองกลองของผมครับ เพิ่งซื้อมาใหมยังไมไดถายเลย หางเขารับรองวากลองถายรูป
แบบนี้ถา ยคนหัวลานไดดมี าก แสงสะทอนบนศีรษะคนหัวลานจะไมทําใหภาพเสียเลย”
เจาคุณปจจนึกฯ แยกเขี้ยว ปรีเ่ ขามาจะเตะนิกร แตนกิ รวิง่ หนีไปเสียกอน เสีย่ ยงรองบอกให
คนขับรถของเขาจัดแจงกลับรถใหเรียบรอย แลวเขาก็พาคณะพรรค ๔ สหาย กับเจาคุณปจจนึกฯ และเจา
แหวเดินลัดตรงไปยังหวยแกว อันเปนธารน้ําตกและอยูไมไกลจากรถเทาใดนัก
ถึงแมเปนฤดูแลง แตธารน้าํ ตกก็ยงั มีนาํ้ ไหลซาดซาตลอดเวลา กระแสน้ําเหลานี้ไหลบาลงมา
จากยอดดอยสูงน้ํากระทบดขดหินเปนหลืบซอกและกระจายเปนฝอยฟองไหลไปตามธรรมชาติอันคดเคี้ยว
อาเสีย่ กิมหงวนจองตาเขม็งมองดูหว ยแกวดวยความตืน่ เตนสนใจในความงามอันแสน
ประหลาด แลวกิมหงวนก็อทุ านขึน้ ดัง ๆ
“โอ…..งามอะไรอยางนีห้ ว ยแกวเอย หวยแกว…..หวยแกว……งามเหมือนหวยแกวไมมีผิด
…….ยิง่ มองก็ยง่ิ เหมือนหวยแกว”
“เฮ” ดร.ดิเรกเอ็ดตะโร “แดดมันก็ไมไดรอนจัดนี่นะ อายเสีย่ เมือ่ กีน้ ้ียงั ดี ๆ อยูนน่ี า”

กิมหงวนสะดุงแลวหัวเราะ ยกกลองถายรูปขึ้นถายภาพธารน้ําตกหวยแกว เด็กนักเรียนหลาย
คนกําลังเลนน้ําดําผุดดําวายกันอยางสนุกสนานรอบ ๆ หวยแกวเต็มไปดวยตนไมใหญนอยและสุมทุมพุม
ไม หนุม ๆ สาว ๆ ชาวนครพิงคไดนดั มาพบกันและสนทนากันดวยภาษารักของเขา ถาหวยแกวตัง้ อยูใ น
พระนครหลวงแลว นักจี้นักไชทั้งหลายก็คงจะร่ํารวยไปตามกัน แตหวยแกวของเชียงใหมไมเคยปรากฏวามี
การจีใ้ ครเลย เพราะชาวเชียงใหมเปนผูที่มีวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีงาม ประกอบทั้งประชาชนชาวเมือง
ไดรว มมือรวมใจกันกับเจาหนาทีฝ่ า ยปกครอง คอยปราบปรามพวกคนรายอยูเ สมอ ผูรายในเชียงใหมไมมี
มีแตผดู ที ง้ั นั้น
พล พัชราภรณยืนกอดคอกับเสี่ยยงและมองดูธารน้ําตกดวยพอใจและสนใจ เสีย่ ยงกลาวกับ
พลวา
“คุณมาเชียงใหมเร็วไปหนอย ถาคุณมากลางเดือนพฤษภาคมกระแสน้าํ ตกก็จะมากกวานี้
และไหลแรงกวานี้ และคุณจะไดเที่ยวงานนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งคุณจะไดเห็นพี่นองชาวลานนา
ไทยนับจํานวนหมืน่ บนดอยนี้ ชาวพุทธบริษทั เหลานัน้ ไดหลัง่ ไหลมาจากดินแดนตาง ๆ ทางภาคเหนือ
ทั้งหมดดวยจิตใจเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนา”
เสีย่ หงวนตะโกนขึน้ ดัง ๆ
“ยงโวย”
เสีย่ ยงทําคอยนแลวหันควับมาทางกิมหงวน
“ลอชื่อพออีกแลว……..”
อาเสีย่ หัวเราะ
“ขอโทษทีลืมไปโวย นึกวาแกชื่อยง พาพวกเราไปเที่ยวใหรอบ ๆ หวยแกวเถอะวะ ยืนอยู
อยางนี้รอนเหลือเกินสงสารคุณพอทานเถอะ หมวกทานไมไดเอามา แดดรอนกบาลแดงแจอยางนี้
ประเดีย๋ วทานก็ปวดหัวแย”
เจาคุณปจจนึกฯ ยองเขามาหยุดยืนขางหลังอาเสี่ยกิมหงวนแลวยกเทาขวาเหวี่ยงลูกแปถูก
กนกิมหงวนดังพั่บ
“นีแ่ นะ ทะลึ่งนัก คนอยางแกชาวเหนือเขาเรียกวาสะหลดเหมือนวอก”
อาเสีย่ หัวเราะกาก
“คุณอาก็พูดคําเมืองไดเหมือนกันหรือครับ”
“อาว……ทําไมขาจะพูดไมได” แลวทานก็กลาวกับคณะพรรค ๔ สหายเปนภาษาไทยเหนือ
“ไปทางพูนเตอะ”
นิกรพูดเสริมขึ้นเบา ๆ
“ฮิ ฮิ ขุนชางอูคาํ เมืองได งืดใบ งืดงาว…..”
ดร.ดิเรกกระซิบกระซาบบอกนิกร

“อยาสงสัยอะไรเลย คุณแมของประภาเปนไทยเหนือมีภูมิลําเนาอยูลําพูน และเปนเชือ้ สาย
ของเจาผูครองนครลําพูน คุณพอจึงพูดภาษาคําเมืองได”
นิกรขมวดคิว้ แลวกลาวถามดิเรก
“คิงอูค ําเมืองไดบ” นายแพทยหนุม สัน่ ศีรษะ
“ฮาอูบ ไ ด ฮาอูไ ดแตองั กริส๊ แถมไทยกลางเสียดวย” แลวดิเรกก็หวั เราะ “ลําบากนักก็พดู
ภาษาไทยกลางกันเถอะวะ”
นิกรกระซิบกระซาบถามนายแพทยหนุม
“เฮย พอตาภาษาไทยเหนือเขาวาอยางไรวะ”
ดร.ดิเรกอมยิม้
“พอตาก็คือ ปอผัว”
นิกรขมวดคิว้ ยน
“ลูกเขยละ”
“ลูกเขย วาลูกจาย”
นายจอมทะเลนพยักหนารับทราบ หันมาทางพอตาของเขา
“ปอผัว มาหาลูกจายหนอยเตอะ”
ทานเจาคุณปจจนึกฯ ยกมือทาวสะเอวแลวหัวเราะหึ ๆ
“ทะลึ่งฉิบหายเลยมึง ไปแอวกองหนอยรอบ ๆ หวยนอ”
นิกรยกมือเกาศีรษะ
“ปา……ปกธรณีสูบดาก”
“เฮย” ดร.ดิเรกเอ็ดตะโรลัน่ “คนละเมืองเสียแลวละโวย ที่แกพูดนะอิสาน”
“วาปรื่อ….” นิกรถาม
ดิเรกแยกเขีย้ ว
“เอาเขาใหนน่ั ผาไปสงขลาแลว นี่มันเชียงใหมโวย”
คณะพรรค ๔ สหาย ตางหัวเราะขึน้ พรอม ๆ กัน จากนัน้ เสีย่ ยงก็พาเดินเทีย่ วรอบ ๆ บริเวณ
หวยแกวทามกลางแสงแดดรอนแรง แตลมทีพ่ ดั โกรกตลอดเวลาชวยบรรเทาความรอนลงได สักครูหนึ่ง
เสี่ยยงก็พาคณะพรรค ๔ สหายมาถึงธารน้ําไหลบนเนินเขา ซึง่ กระแสน้าํ ทีเ่ กิดขึ้นนีม้ าจากหวยแกวนัน่ เอง
ทุกคนหยุดชะงักและจองตาเขม็งมองไปขางหนาดวยความตืน่ เตนใจ ผูหญิงสาวแตงกาย
แบบชาวบานปาคนหนึง่ กําลังจะทําอัตวินบิ าตกรรมตนเอง
หลอนสวมซิน่ ดําและสวมเสือ้ แขนยาวสีดาํ
ใบหนางามแฉลมชอยถึงแมวาหลอนกําลังจะรองไห มือถือมีดปลายแหลมยาวประมาณหนึง่ คืบ แมสาว
งามผูนี้ทําปากหงุบหงิบ เงยหนาขึ้นไปมองบนดอยสุเทพ แนนอนละ หลอนคงรําพันถึงความอาภัพของ
ตนเอง และคงจะเนือ่ งมาจากความรักมากกวาสิง่ อืน่ ขณะนีห้ ลอนกําลังตัง้ สัตยอธิษฐานขออํานาจคุณ

พระบรมธาติใหชวยดลบันดาลสงวิญญาณของหลอนไปสูคติภพ ซึง่ ทางตายนั้นเปนทางสุดทายของหลอน
และเปนทางออกที่ดีที่สุด
“นองสาว” เสีย่ หงวนตะโกนสุดเสียง “อยา……อยาทําเชนนัน้ ”
อาเสีย่ วิง่ ตือ๋ เขาไปหาหลอน ความลื่นของกอนหินบนภูเขาทําใหกิมหงวนเสียหลักลมลงกน
กระแทกพื้นหิน แตแลวเขาก็ลกุ ขึน้ วิง่ ตรงเขาไปหาสาวนอยนาสงสารคนนัน้
เสี่ยหงวนรีบทรุดตัวลงนั่ง แยงมีดในมือหลอนเหวี่ยงทิ้ง เขาจองตาเขม็งมองดูหลอน เขา
แปลกใจที่หญิงสาวผูนี้ทาปากเขียนคิ้ว ทาปากสีนวลผิดปกติ แตกอนที่เสี่ยหงวนจะพูดวากระไร ชาย
ฉกรรจคนหนึ่งก็พูดดังขึ้นขางหลังเขา
“เสียหมด……รอตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงแลวกวาเมฆจะหมด คุณไมไดมีสวนในการแสดงหนัง
เรื่องนี้เลย เสือกเขามายุงทําไม ปด โธ……”
เสี่ยหงวนทําคอยน คอย ๆ เงยหนาขึ้นมองดูชายหนุมรางใหญคนหนึ่งซึ่งแตงกายเรียบรอย
และถือแฟมเอกสารเลมหนึง่ อยูใ นมือ เสี่ยหงวนยิ้มแหง ๆ
“แฮะ แฮะ นีถ่ า ยหนังกันหรือครับ”
ชายผูน น้ั จุย ปาก
“ก็ถายหนังนะซี กอนทีค่ ณ
ุ จะแสดงตนเปนวีระบุรษุ คุณก็นา จะแหกตามองดูกอน กลองหนัง
ตั้งอยูที่ขางชะงอนหินนั่นเห็นไหม แลวก็พวกเรายืนอยูตั้งหาหกคน เรากําลังถายตอนนางเอกฆาตัวตาย
คุณทะลึ่งเขามาชวยนางเอกเหลานี้เสียฟลมไปตั้งหลายฟุตแลวจะทําอยางไร”
กิมหงวนรีบลุกขึน้ ยืนทําหนาครึง่ ยิม้ ครึง่ แหย รูส กึ อับอายขายหนาอยางยิง่ แตเมื่อกิมหงวน
ชําเลืองมองดูนางเอก เขารูส ึกพึงพอใจในรูปโฉมอันสคราญตาของศิลปนสาวผูน ้ี
แลวอาเสีย่ ก็กลาวกับผูก าํ กับการแสดง
“ขอโทษ คุณกําลังถายเรือ่ งอะไรไมทราบ”
ผูก าํ กับการแสดงตอบหวน ๆ
“เรือ่ งกุหลาบนครพิงคถกู ทิง้ เมือ่ เด็ดดม”
“โอโฮ ทําไมชื่อยาวเฟอยนักละครับ”
“ออ บริษัทภาพยนตรของผมไดถายทําภาพยนตรแบบแหวกแนว ไมตองการใหซํ้ากับใคร
แมแตชอ่ื เรื่องก็ตอ งตัง้ ใหเก ๆ อยางนี้ กรุณาหลีกไปเถอะครับ เราจะตองรีเทคใหม ขืนชักชาประเดี๋ยวเมฆ
บังพระอาทิตยก็ถา ยไมได”
เสี่ยหงวนหัวเราะ
“นี่ตอนจบใชไหมครับ”
“ครับ ถูกแลว พอนางเอกแทงตัวตายและกระโดลงไปในน้ําก็ขา ววอพอดี”
เสีย่ หงวนนิง่ คิดอยูส กั ครูห นึง่

“เอาอยางนีด้ ีกวาครับ อยาเพิ่งใหมันจบเลยที่ถายไวเมื่อกี้นี้ ตอนทีผ่ มวิง่ เขามาชวยนางเอกได
ขอใหเปนเรือ่ งในหนังก็แลวกันเพิม่ ตัวละครอีกตัวคือผม ผมไดชวยนางเอกไวไมใหตาย และผมไดติดตาม
ไปฆาอายหนุม ผูเ ปนเหตุใหนางเอกฆาตัวตาย ผมจะยิงกับมันตัวตอตัว และผมจะชกมันอยางเชนก็ได
คาใชจา ยในการถายทําตอไปผมจะออกใหกไ็ ด”
ผูกํากับการแสดงอดหัวเราะไมได
“เทาทีเ่ ราถายทําตามตนฉบับนี่ เราก็กลัววาจะไมมคี นดูอยูแ ลว ขืนแทรกแทรงบทของคุณเขา
ไป ผมรับรองวาไมมีใครเขายอมใหเขาฉายตามโรงของเขาหร็อก”
เสีย่ หงวนอมยิม้
“ก็จะแปลกอะไรครับ เมื่อเขาโรงใหญไมได ฉายตามงานวัดก็ได ผมทราบวาปนง้ี านภูเขาทอง
มีแน เพราะเขาบูรณะซอมแซมเสร็จแลว เอานา……ขอใหผมเลนหนังดวยคนเถอะครับ”
ผูก าํ กับการแสดงถอนหายใจหนัก ๆ กอนทีเ่ ขาจะพูดวากระไรเสียงแซซรองตะโกนมา
“วายังไงโวยผูก ํากับ จะถายหนังหรือจะคุยกัน”
ผูก าํ กับการแสดงยกมือตบบาอาเสีย่ เบา ๆ
“กรุณาออกไปใหพน จากที่น่ีหนอยเถอะครับ ผมมันไมเหมือนกับคนอื่น เวลาโมโหขึน้ มาไม
คอยจะยัง้ คิดอะไร เมื่อกี้นี้ผมแจกหมากใครคนหนึ่ง แลวหมอนัน่ เขามายืนอยูห นากลอง ขอรองก็แลว ไลก็
แลวไมยอมออก ผมก็เลยกระแทกหนาเขาเบาะ ๆ ลงไปนอนโกงโคงตูดโดงแลวลุกขึ้นวิ่งไมรูทางไป”
เสีย่ หงวนทําหนากระเรี่ยกระราดชอบกล เขาพาตัวเดินกลับไปหาคณะพรรคของเขา นิกร
หัวเราะงอหาย
“ยังไงวะ วีรบุรษุ เขาถายหนังเห็นอยูท นโท เสือกวิ่งเขาไปชวยเขาได ผูหญิงที่ไหนวะจะมาฆา
ตัวตายในที่มีคนพลุกพลานเชนนี้”
คณะพรรคสีส่ หายพากันมองดูเขาถายทําภาพยนตรกนั สักครูห นึง่ ทานเจาคุณปจจนึกฯ ก็
กลาวขึน้ วา
“ขึน้ ไปบนดอยเถอะวะ ขึน้ ไปนมัสการพระธาตุบนดอยเขาดีกวา เราเสียเวลาอยูท ห่ี วยแกว
นานแลว ตอนบายเรายังไปเทีย่ วสันกําแพงอีกตามแผนการณของเรา”
คณะพรรคสี่สหายเห็นพองดวย เสี่ยยงพอเลี้ยงหนุมไดพาคณะพรรคสี่สหายยอนกลับไปยังที่ ๆ รถ
ดอดจตรวจการของเขาจอดคอยอยู
การเดินทางจากหวยแกวขึน้ สูย อดดอยสุเทพนัน้ เต็มไปดวยความครึกครื้นรืน่ เริง เมื่อพนจาก
ทางหวยแกว ดอดจตรวจการก็เลี้ยวซายมือแลนไปตามถนนขึ้นสูยอดดอย สูงขึ้นไปและสูงขึ้นไปจากพื้นดิน
ตามลําดับ มองแลเห็นทิวทัศนเบื้องหลังอยางถนัด ถนนขึ้นสูยอดดอยวกเวียนไปมาตามไหลเขา และแลว
เสีย่ ยงก็ใหคนขับรถของเขาหยุดรถทีส่ ถานทีส่ าํ คัญแหงหนึง่ เขาอธิบายใหคณะพรรคสี่สหายทราบ
“นีแ่ หละครับวังบัวบาน ลงไปเทีย่ วสักครูดไี หมครับ”

พลวา
“แดดรอนเหลือเกินเสี่ย ผมคิดวาเราขึน้ ไปยอดดอยดีกวา วังบัวบานนี่ใชไหมละครับที่มี
ประวัตเิ ลากันวาผูห ญิงสาวชื่อบัวบานมากระโดดน้าํ ตายทีน่ ”่ี
เสีย่ ยงพยักหนารับรองวาเปนความจริง
“ครับ ถูกแลว บัวบานเปนลูกสาวของแมเฒาบัวเขียว หลอนมีอายุยส่ี ิบป และมีอาชีพเปนครู
ประชาบาลแหงหนึง่ ตามประวัตเิ ทาทีผ่ มไดทราบมาปรากฏวา บัวบานไดรกั ใครอยูก ับขาราชการฝาย
ปกครองคนหนึ่งที่มีตําแหนงเปนปลัดอําเภอ รักกันไปรักกันมาเกิดทองขึน้ เจาหนุม ไมยอมรับวาหลอนทอง
กับเขา บัวบานไดรบั ความเศราโศกเสียใจแลวอับอายขายหนาก็เลยตัดสินใจฆาตัวตายทีน่ ่ี ความจริงแต
กอนนีเ้ ขาเรียกวาวังกุลาครับ”
เจาคุณปจจนึกฯ กลาวถามอยางเปนงานเปนการ
“วังกุลาเปนยังไง”
เสี่ยยงหันมายิ้มใหเจาคุณ
“กุลาหมายถึงฝรัง่ ครับ จะเปนชาวยุโรปหรืออเมริกันก็ได แตเดิมชาวเหนือเรียกฝรั่งวากุลา
พวกกุลาเคยมาฆาตัวตายที่วงั บัวบานนี่ เขาเลยเรียกวากุลา เลยเปลี่ยนชื่อเปนวังบัวบานหลังจากที่แมสาว
งามมาฆาตัวตาย”
ดอดจตรวจการของเสีย่ ยงออกแลนตอไป สักครูหนึ่งก็เลยผานผาเงินอันเปนที่พักรอนรมเย็น
ทีส่ ดุ และในทีส่ ุดคณะพรรคสี่สหายก็เดินทางขึน้ มาถึงเชิงบันไดพญานาคอันดับสุดทาย
ทุกคนพากันเดินลงจากรถและแวะเขาไปนั่งในรานจําหนายเครื่องดื่มซึ่งเปนรานเล็ก ๆ แหง
หนึง่ คณะพรรคสีส่ หายไดด่ืมน้าํ อัดลมกันคนละขวด นิกรคนเดียวดืม่ ถึงสีข่ วด หลังจากนัน้ ก็พากันออก
จากรานเครือ่ งดืม่ เดินขึ้นบันไดพญานาค ซึง่ มีคน่ั บันไดรวมทัง้ หมดเกือบ ๓๐๐ ขั้น และมีขน้ั บันไดเปน
ระยะ ๆ
เมือ่ ขึน้ มาถึงตอนกลางบันได
ทุกคนรูสึกเหน็ดเหนื่อยจนกระทั่งแขงขาแทบจะหลุด
เจาคุณปจจนึกฯเหน็ดเหนื่อยมากที่สุดเพราะทานมีอายุชราภาพมากแลว
ถึงกับขอรองใหหยุดพักผอน
คณะพรรคสี่สหายนั่งพักผอนทอดสายตามองไปทั่วบริเวณ บันไดทีก่ ลาวนีม้ ีความลาดชันมาก ราวบันได
ทั้งสองขางเปนตัวพญานาค หัวของพญานาคอยูท ่ีโคนบันไดเปนรูปพญานาคสามหัว และสวนปลายหาง
ของพญานาคจดกับประตูเขาวัดพระธาตุพอดี
“โอย ทานเจาคุณรองอุทานเสียงหนัก ๆ เมือ่ ยเหลือเกินโวยอายกร แกชวยใหพอตาขี่หลังแก
ขึน้ ไปบนวัดไดไหมวะ”
นายจอมทะเลนทําหนาชอบกล

“มันจะดีรื้อ…..ขืนขี่คอผมเราก็รวงลงไปคอหักตายดวยกันเทานั้น รูปรางคุณพอเหมือนกับคิง
คองจะมาขีผ่ มไดอยางไรกัน แข็งใจเดินขึน้ ไปอีกสักครูเ ถิดครับ จวนจะถึงแลว คุณพอก็เคยเปนนายทหาร
มานาจะอดทน”
ทานเจาคุณฝนหัวเราะ
“พอแกแลวโวย พวกแกยังหนุมแนนยังบนวาเมื่อยไปตามกัน ทีจ่ ริงอากาศบนนีเ้ ย็นสบายมา
กลมทีพ่ ดั มาถูกตัวเรารูส กึ วาหนาวเล็กนอยคงจะเปนเพราะอยูส งู นัน่ เอง พอจําไดวาบนยอดภูกระดึงก็มี
ความรมเย็นเชนนี้”
ครั้นแลวคณะพรรคสี่สหายก็พากันขึ้นบันไดพญานาคตอไป เสีย่ หงวนกับเจาคุณปจจนึกฯ
อยูลาหลังเพราะความเมื่อย เจาคุณปจจนึกฯ ถึงกับคลานขึน้ มาตามขัน้ บันได
ในที่สุด ทุกคนก็พนขั้นบันไดเขาสูบริเวณวัดพระธาตุบนยอดดอยสุเทพ ตางคนตางยอมรับวา
การขึ้นบันไดมานี้มีความเหน็ดเหนื่อยออนเพลียไปตามกัน แตก็มีจิตใจชื่นบานที่จะไดนมัสการพระบรม
ธาตุและพระพุทธรูป
เสีย่ ยงพาคณะพรรคสีส่ หายเดินเทีย่ วชมปูชนียสถานตาง ๆ รอบพระอุโบสถ ทุกคนไดแลเห็น
รูปปน ของพระฤาษีและรูปชางปน
คณะพรรคสีส่ หายไดใหเสีย่ ยงถายรูปรวมกันเบือ้ งหนาระฆังยักษ
หลังจากนมัสการรูปปนของพระครูบาศรีวชิ ัยแลว
ดร.ดิเรก ไดถายภาพงาม ๆ ไวหลายภาพดวยกลองถายรูปขนาดเล็กของเขา เจาคุณปจจนึกฯ
เดินเขามาหยุดยืนขางนายแพทยหนุมแลวกลาวถามเบา ๆ
“พอคิดวาพระเจดียอ งคใหญสที องทีเ่ ราเห็นนัน่ แหละคงเปนทีบ่ รรจุพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจา พระเจดียองคนี้สวยงามมาก”
“ออไร…คุณพอทราบไหมครับวาใครเปนผูอญ
ั เชิญพระบรมธาตุมาประดิษฐานทีน่ ่ี”
ทานเจาคุณยิม้ แหง ๆ
“พอไมรูหรอกแกชวยเลาใหพอฟงหนอยซิ”
นายแพทยหนุม มองดูพระสถูปเจดียดว ยความสนใจแลวเขาก็กลาววา
“ตามตํานานของพระบรมธาตุปรากฏวาพระบรมสารีรกิ ธาตุนไ้ี ดอญ
ั เชิญมาจากกรุงสุโขทัย
ราว พ.ศ. ๑๙๐๐ ตอมา พ.ศ. ๑๙๒๗ พระเจากือนากษัตริยองคที่แปดแหงราชวงศเม็งรายไดเชิญพระบรม
ธาตุขน้ึ มาไวบนพระสถูปเจดียอ งคน้ี คือนําพระบรมธาตุออกจากนครพิงคทางประตูสวนดอกบุกปาฝาดง
มาจนถึงดอยสุเทพ และพยายามขึ้นมาจนถึงยอดดอย เมื่อชางศึกไดนําพระบรมธาตุมาถึงที่นี่ ชางเผือก
นัน้ ก็ไดรับความเหน็ดเหนือ่ ยถึงแกการกิรยิ า พระเจานากือไดทรงสรางพระสถูปเจดียบรรจุพระบรมธาตุไว
ซึ่งตอมาทุกวันเพ็ญเดือนหกไดมีงานฉลองพระบรมธาตุที่นี่อันเปนงานสําคัญประจําปจนกระทั่งทุกวันนี้”
เจาคุณปจจนึกฯ ยิม้ นอยยิม้ ใหญ
“แกนี่ทําไมถึงรอบรูไปเสียทุกสิ่งทุกอยางวะดิเรก”

นายแพทยหนุม หัวเราะชอบใจ
“นัน่ นะซีครับ ทานมหาราชาจันทรกุมารเคยรับสัง่ วา ผมเปนสัพภัญูผรู อบรูทกุ สิง่ ทุกอยาง
คนเราถาอยากรูก็ตองเรียนซีครับ ถาไมเรียนก็ไมรู ผมเองนอกจากจะเปนนักวิทยาศาสตรและนายแพทยผู
ยิ่งใหญแลว ผมยังเปนนักประวัติศาสตรยอดเยี่ยมคนหนึ่งของประเทศไทย ผมสามารถจะเรียนใหคุณพอ
ทราบวา คนงานที่สรางพระสถูปเจีดียบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนี้มีกี่คนและชื่ออะไรบาง คนนั้นมีเมียชื่อ
อะไรและมีลูกชื่ออะไรและนิสัยใจคอเปนอยางไร ผมเรียนซึ้งขนาดนี้เลย”
“พอแลว” เจาคุณพูดเสียงหัวเราะ ”รูมากไปแลว”
เสี่ยยงพาพลนิกรเสี่ยหงวนและเจาแหวเขามาหาเจาคุณปจจนึกฯ และดร.ดิเรก แลวชวนขึ้น
ไปบนสถูปเจดียซึ่งรอบ ๆ พระเจดียนั้นเปนพระวิหารอันกวางใหญและรื่นรมยมาก ทุกคนไดถอดรองเทาไว
ขางประตู คณะพรรคสี่สหายตางไดมีโอกาสนมัสการพระพุทธรูปองคใหญในโบสถ พุทธมามกะชนหลาย
สิบคนไดมาประชุมกัน ณ ที่นี้โดยไมมีการนัดหมายกัน กลิน่ ธูปและควันเทียนหอมตลบ
ขณะนี้ทางการกําลังบูรณะซอมแซมพระเจดียอันเปนที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เจาหนาที่
ทางวัดจึงประกาศหามใหงดการนมัสการพระบรมธาตุในระหวางที่ชางกําลังซอมแซมเพราะจะทําใหพวก
ชางทํางานไมสะดวก คณะพรรคสีส่ หายจึงไดแตนมัสการพระบรมธาตุรมิ รัว้ พระสถูปเจดียน น้ั
คณะพรรคสี่สหายไดใชเวลา ๑ ชั่วโมง พักผอนอยูในบริเวณวัดพระธาตุ นิกรนําแซนวิชที่
เตรียมมาออกเลี้ยงเพื่อน ๆ ของเขาซึง่ ทําใหทุกคนแปลกใจไปตามกัน และปรากฏวาแซนวิชนีน้ กิ รไดขอรอง
ใหภรรยาของเสี่ยยงเตรียมไวใหเขา
ในที่สุด เสี่ยยงก็พาคณะพรรคสี่สหายเดินทางออกจากวัดพระธาตุลงบันไดพญานาค และขึ้น
รถยนตลงมาจากยอดดอยบายโฉมหนากลับเขาไปในเมืองเพือ่ รับประทานอาหารกลางวันกัน
บายวันนัน้ เอง
ดอดจตรวจการของเสีย่ ยงก็พาคณะพรรคสีส่ หายเดินทางออกจากบานถนนมณีนพรัตนยอน
เขามาในเมือง ขามสะพานนวรัตนมุงตรงไปยังอําเภอสันกําแพงซึ่งอยูหางจากนครพิงคประมาณ ๑๓ ก.ม.
และใชเวลาเดินทางไมถึงครึ่งชั่วโมง สันกําแพงเปนอําเภอเล็ก ๆ ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของจังหวัด
เชียงใหม เสีย่ ยงไดพาคณะพรรคสีส่ หายเดินเที่ยวชมรานตลาดซึง่ ทีน่ ม่ี หี มูบ า นหนาแนนพอสมควร และ
เสีย่ ยงรูจ กั กับชาวสันกําแพงสวนมากเนื่องจากเปนนักธุรกิจดวยกันและมีการติดตอกันมานมนานแลว
คณะพรรคสี่สหายไดมีโอกาสชมโรงงานทอผา และทํารมหลายแหง กรรมกรทอผาและทํารม
ลวนแตเปนผูห ญิงและมักจะเปนสาวในวัยรุน ตะละคนแฉลมแชมชอย อยางขี้ริ้วที่สุดก็ขนาดนางสาวไทย
เจาของและผูจ ดั การโรงงานเหลานัน้ ไดตอ นรับคณะพรรคสีส่ หายเปนอยางดี
อาเสี่ยกิมหงวน สั่งซื้อผาซิ่นไหมและซิ่นยกรวมเปนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเขาไดชําระเงินให
เรียบรอย และขอใหเจาของรานสงผาซิ่นเหลานี้ไปใหที่กรุงเทพฯ คณะพรรคสีส่ หายไดมโี อกาสรูจ กั นางสาว
เชียงใหมประจําป ๒๔๙๗ ซึ่งมีเอวบางรางนอยและสวยมาก รานขายผาของเธอเปนรานทีห่ รูหราแหงหนึง่

ในสันกําแพง นวลอนงค แกวญานะ สวยและนารักมาก นอกจากนีย้ งั สุภาพออนหวานปราศจากการ
เยอหยิง่ ถือตัว
คณะพรรคสี่สหายเดินทางกลับเชียงใหมในเวลา ๑๖๐๐ น.เศษ ซึ่งการทองเที่ยวไดสิ้นสุดลง
สําหรับวันนี้ ทุกคนออนเพลียไปตามกัน แตกไ็ ดรบั ความสนุกสนาน และไดความรูจ ากการเทีย่ วนคร
เชียงใหมโดยทัว่ หนากัน

วันตอมา
พอตะวันสาย รถดอดจตรวจการของเสีย่ ยงก็พาคณะพรรคสีห่ สายมาปรากฏตัวขึน้ ทีน่ คร
ลําพูนซึ่งอยูหางจากนครพิงคเพียง ๒๕ กิโลเมตร ตามโครงการทองเทีย่ วในวันนี้ คณะพรรคสีส่ หายจะ
เทีย่ วลําพูนและปาซาง และตั้งใจจะไปเยี่ยมนวลสวาทรองนางสาวไทย และดาวรุงแหงปาซางผูมีอัธยาศัย
อันดีงามและตอนรับอาคันตุกะดวยอัธยาศัยไมตรีจติ
นครลําพูนอยูท างทิศใตของจังหวัดเชียงใหม ดอดจตรวจการเดินทางจากเชียงใหมมาตาม
ถนนลําพูน ผานอําเภอสารภีดนิ แดนของคนสวยและอุดมไปดวยลําใยกะโหลก ลิ้นจี่ที่มีรสหวานชื่นใจ ถนน
สายลําพูนเปนถนนลาดยางเรียบรอย สองฟากถนนมีตน ยางขึน้ เปนระยะ ๆ เจาหนาทีข่ องกรมทางไดถาก
เปลือกตนยางทีโ่ คนตนออกเปนชองสีเ่ หลีย่ มและใชสขี าวทาชองนัน้ เพือ่ ใหยวดยานพาหนะไดสงั เกตใน
เวลากลางคืน
จากเชียงใหมถึงลําพูนใชเวลาเดินทางเพียงครึ่งชั่วโมง
เมื่อรถเขาเขตจังหวัดลําพูน คณะพรรคสีส่ หายก็ขอรองใหนายแพทยหนุม บรรยายถึงเรือ่ ง
นครลําพูนใหฟง
นายแพทยหนุมยิ้มอาย ๆ แลวกลาวถอมตัว
“กันไมสูจะรูอะไรมากมายนักหร็อก รูอยางงู ๆ ปลา ๆ เทานั้น”
พลวา
“แตถึงอยางไรแกคงมีความรูดีกวาพวกเรา อธิบายใหพวกเราฟงสักนิดหนอยเถอะ”
ดร.ดิเรกนิง่ อึง้ ไปสักครูแลวก็กลาววา
“นครลําพูนหรือหริภุญชัย เปนเมืองเกาแกเมืองหนึ่งในลานนาไทยนี้เมื่อครั้งกระโนน ลําพูน
เปนราชธานีของหริภุญชัย ภายใตการปกครองของกษัตริยมอญซึ่งทรงพระนามวาพญายีบา จากตํานาน
ของเมืองนีก้ ลาวกันวา ผูสรางเมืองลําพูนเปนพระฤาษีสององคดวยกัน คือสุกกพันฤาษีองคหนึง่ และ
วาสุเทพฤาษีอกี องคหนึง่ ทั้งสองพระองคไดชวยกันสรางนครลําพูนขึ้นในราว พ.ศ. ๑๒๐๐ เมื่อสรางเมือง
เสร็จพระฤาษีทั้งสองพระองคก็ทรงแตงตั้งใหขุนนางผูใหญเปนผูจําเริญพระราชสาสนไปถึงพระเจาลพราช
แหงกรุงละโวทูลขอพระราชธิดาของพระเจาลพราช ซึ่งมีพระนามวาพระนางจามเทวีใหมาครองเมืองลําพูน
พระเจาลพราชก็ทรงอนุญาต ขณะที่พระนางจามเทวีเสด็จมาครองเมืองลําพูนนั้น พระนางกําลังอยูใน
ระหวางทรงพระครรภ แตไมปรากฏวาผูใดเปนพระสวามีของพระนาง”

นิกรจุย ปากลัน่
“สนุกโวย เรือ่ งนี้โลดโผนตืน่ เตนดีเหลือเกิน”
นายแพทยหนุมหันมาทางนายจอมทะเลน
“เปลา…….ไมใชเรื่องโลดโผนเลย กันกําลังเลาเรื่องตํานานเมืองลําพูนใหฟง”
นิกรลืมตาโพลง
“นั่นแหละ มันเปนเรือ่ งที่โลดโผนยิง่ โลดโผนตอนทีแ่ กบอกวาพระนางทรงพระครรภ แตไม
ปรากฏวาใครเปนพระสวามีของพระนาง เรือ่ งนี้ตอ ไปขางหนาตองรบกันใหญ”
เจาคุณปจจนึกฯ เอื้อมมือเขกกบาลนิกรดังโปก
“ถาไมอยากฟงก็อยาขัดคอเขา” แลวทานก็หนั มาทางดิเรก “แลวยังไง”
ดร.ดิเรกเลาตอไป
“พระนางจามเทวีครองเมืองลําพูนไดไมกี่เดือนก็คลอดพระโอรสฝาแฝด”
เสี่ยหงวนพูดเสริมขึ้นทันที
“เลยสงไปผาตัดทีอ่ เมริกา”
ดิเรกหันควับมามองดูอาเสี่ย
“เดีย๋ วถีบตกรถเลย อยาขัดคอซีโวย”
เสี่ยหงวนรีบยกมือไหวนายแพทยหนุม
“ลอเลนนิดหนอยนา ทําใจนอยเปนหมาไปได แลวยังไงวะ ฟงแกเลาไดความรูด เี หมือนกัน”
นายแพทยหนุม เลาตํานานเมืองลําพูนตอไป
“พระนางจามเทวี……..”
นิกรยกมือขวาชูข้ึนเหนือศีรษะ
“อาจารยฮะ ผมสงสัย ขอถามอะไรหนอยไดไหมฮะ”
ดร.ดิเรกขมวดคิ้วยน
“สงสัยอะไร”
นิกรพูดพลางหัวเราะพลาง
“เจาแมจามเทวีทําไมถึงชื่ออยางนั้นละฮะ”
“อยาไปรูเ ลย” ดิเรกตวาด “พระราชบิดาของเธอทรงตั้งใหอยางนั้นนี่นา”
นิกรหัวเราะหนาเปนเชนเคย
“กันจะบอกให พระนางจามเทวีเมื่อยังทรงเปนเด็กอยูนั้นพระองคเปนหวัดบอย ๆ และทรง
พระจามตลอดวัน เสด็จพอจึงตั้งพระนามวาจามเทวี แปลวาหญิงผูชอบจามหรือผูหญิงจามเสมอ”
อาเสีย่ ชะโงกหนามาทางนิกรแลวยกมือขวาเขกกบาลนายจอมทะเลนดังสนัน่
“นีแ่ นะ ประวัติศาสตรตอนนี้มนั อยูน อกใบปก เขาไมไดพิมพไวในเลม แกมันชางแปลดีนกั ”

พลกลาวกับ ดร.ดิเรกอยางเปนงานเปนการ
“เลาตอไปเถอะเพือ่ น กันสนใจในเรือ่ งนีม้ าก แลวยังไง”
ดิเรกวา
“พระนางจามเทวีไดคลอดพระโอรสฝาแฝดสองพระองค ซึ่งทรงพระนามวามหันตยศและ
อนันตยศ เมื่อพระกุมารทั้งสองเติบโต พระนางจึงมอบราชสมบัติใหเจาชายมหันตยศครองนครลําพูน แลว
พระนางไดเสด็จไปสรางเมืองลําปางใหเจาชายอนันตยศไดครองราชสมบัติอยูที่นั่น
พระนางจามเทวี
สิ้นพระชนมเมื่อพระองคมีพระชนมมายุไดเกาสิบสองป พระราชโอรสทั้งสองไดสรางสถูปเจดียขึ้นบรรจุ
พระอัฐิไวเรียกวา “สุวรรณาจังโกฏิ์เจดีย” ซึ่งชาวเมืองเรียกกันวา “กูก ุด” ประเดี๋ยวพวกเราคงจะไดเห็นกูกุด
ทีก่ ลาวนี้ นครลําพูนมีกษัตริยสืบเชื้อสายจากพระเจามหันตยศมาหลายพระองค จนกระทั่ง พ.ศ. ๑๓๐๐
เศษ นครลําพูนก็ตองเสียเมืองใหแกพระเจามิลักขุ และหลังจากนั้นพระเจาแผนดินในราชวงศอื่นก็ไดครอง
นครลําพูนสืบมาจนถึงรัชสมัยของพญายีบา ในที่สุดลําพูนก็ตองเปนเมืองขึ้นของพระเจาเม็งราย พ.ศ.
๑๘๐๐ เศษ ประวัติของนครลําพูนนีม้ อี ยูม ากมาย ถาอยากจะรูก ไ็ ปหาอานเอาที่หอสมุดแหงชาติ กันจําได
เพียงแคนเ้ี อง”
เสียงหัวเราะของคณะพรรคสี่สหายดังขึน้ อยางครืน้ เครง
ดอดจตรวจการแลนผานศาลากลางไปตามถนนสายตรงอันยาวเหยียดซึง่ สองฟากทางเต็มไป
ดวยอาคารบานเรือนและรานคา นครลําพูนเปนเมืองเล็ก ๆ ที่สงบเงียบ ความเจริญรุงเรืองของลําพูนไม
อาจจะเทียมเทานครเชียงใหมได มีถนนสายสําคัญอยูเ พียงสายเดียว
คณะพรรคสี่สหายไดแวะชมวัดพระธาตุ และไดนมัสการพระบรมธาตุหริภุญชัยอันเปนปูชนีย
สถานสําคัญที่สุดของนครลําพูน ตอจากนั้นก็ไดชมพระเจดียศ รีเชียงยัน และมีการถายรูปกันหลายตอ
หลายภาพ
ดอดจตรวการของเสีย่ ยงออกจากวัดพระธาตุหริภญ
ุ ชัยเดินทางมุง ตรงไปยังปาซางถิ่นทีอ่ ยู
ของนวลสวาท และเปนถิน่ สาวงามซึง่ เสีย่ ยงรับรองวาปาซางเปนดินแดนทีอ่ ุดมสมบูรณไปดวยหญิงสาวที่
มีรูปโฉมสคราญตายิ่ง นอกจากนวลสวาท ลังกาพินธุ รองนางสาวไทย พ.ศ. ๒๔๙๖ แลว ยังเปนถิ่นที่อยู
ของจันทรงาม ไชยแสน ผูครองตําแหนงนางสาวลําพูนแหงป พ.ศ. ๒๔๙๗ ดวย
ในที่สุด รถดอดจคนั ใหญกแ็ ลนมาถึงถิน่ ที่อยูข องนวลสวาท ลังกาพินธุ เสี่ยยงลงรถหายเขา
ไปในบานหลังนัน้ ซึง่ เปนตึกสองชัน้ ขนาดเล็กและมีรว้ั รอบขอบชิดเปนบริเวณ คณะพรรคสีส่ หายรออยูใ นรถ
อยางกระสับกระสาย ทุกคนใครจะไดเห็นโฉมหนาของนวลสวาทซึง่ ๔ สหายของเราเคยรองตะโกนเชียร
เสียงแหบเสียงแหงในคืนที่นวลสวาทไดปกรากฏโฉมหนาบนเวทีประกวดนางสาวไทย และทุกคนรูสึกพึง
พอใจในความงามของนวลสวาทมาจนทุกวันนี้
เสีย่ ยงกลับออกมาดวยสีหนาเศราสรอยผิดปรกติ เขาตรงเขามาหยุดยืนที่รถแลวก็พูดขึ้นวา

“โชครายเหลือเกินพวกเรา คุณนวลสวาทไปกรุงเทพฯ ดวนวานนีเ้ อง และไปขึ้นรถที่เชียงใหม
เสียดวย”
อาเสี่ยกิมหงวนจุยปาก
“อุตสาหเดินทางมาหาทัง้ ทีไมยกั ไดเห็น นาเสียดายมาก”
เจาคุณปจจนึกฯ พูดขึ้นบาง
“เรายอนกลับไปเทีย่ วลําพูนก็แลวกัน อาอยากจะชมโรงงานทอผาและอยากจะเห็นปูชนีย
สถานวัตถุ”
นิกรเห็นพองดวย
“กลับก็กลับครับ อยางไรก็ตาม เราจะตองกลับไปดูมวยทีส่ นามมวยเดชานุเคราะหในเย็น
วันนี้ใหจงได คนรถเขาบอกผมวาวันนีม้ มี วยคูส าํ คัญถึงสองคู”
เสีย่ ยงกาวขึ้นมานัง่ บนรถแลวกลาวกับคนขับรถของเขา
“ไปโวย อายอูดกลับลําพูน”
ทานเจาคุณปจจนึกฯ ทําคอยนและหันมาถามเสี่ยยงทันที
“คนรถของเธอชื่ออะไรนะ”
เสี่ยยงยิ้มแหง ๆ
“ชือ่ อูดครับ”
คณะพรรคสีส่ หายหัวเราะครืน เจาคุณปจจนึกฯ เมมปากแนนทําตาปริบ ๆ แลวกลาวกับ
เสีย่ ยงอยางเคือง ๆ
“เปลี่ยนชื่อเสียใหมไดไหม เธอคงไมรูวาอาชื่ออูด”
พอเลี้ยงยงกลั้นหัวเราะแทบแย
“ทําอยางไรดีละ ครับ พอแมของเจาอูดมันตั้งให ผมคิดวาอูด มันคงไมยอมเปลี่ยนชือ่ ของมัน
หร็อกครับ”
นายอูดคนขับรถเกาแกของเสีย่ ยงหัวเราะหึ ๆ เขาจัดแจงสตารทรถและกลับรถทีห่ นาบานรอง
นางสาวไทย แลวนําดอดจตรวจการแลนยอนกลับเขาไปยังนครลําพูน
เย็นวันนัน้
คณะพรรค ๔ สหายไดมาปรากฏตัวขึน้ ทีส่ นามมวยเวทีเดชานุเคราะห ซึง่ ไดเปดทําการ
แขงขันชกมวยทุกวันอาทิตย สนามมวยที่นี่เปนสนามมวยขนาดกระเปา บรรจุคนดูไดอยางมาก ๔,๐๐๐
คน รั้วรอบสนามมวยผุพังไปเกือบหมดแลว ๔ สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวกับเสีย่ ยงไดซ้ือบัตรที่
นั่งหนาเวทีซึ่งเก็บคาดูเพียงคนละ ๒๐ บาท เทานัน้ มีเกาอีเ้ หล็กนัง่ และมีหลังคากันแดดฝนเปนพิเศษ
เฉพาะที่นั่งหนาเวที หลังคามุงดวยใบตองพลวงหรือใบตองตึงสิ่งแวดลอมรอบ ๆ สนามมวยบอกวาแยมาก

นาชมเชยทีน่ ายสนามไดมานะพยายามตอสูก ับอุปสรรคนานา
ประการจัดการแขงขันมวยทุกเย็นวัน
อาทิตย
โปรแกรมนีเ้ ปนรายการพิเศษ สิงหชัย ลูกนครพิงค นักมวยฝมือเยี่ยมแหงนครเชียงใหมจะทํา
การตอสูกับ ศักดา เดชกําแพง นักมวยกรุงเทพฯ ผูม ีฝม อื ดีคนหนึง่ อีกคูห นึง่ ก็เปนมวยทีเ่ รียกรองคนดู
เพราะตางฝายก็เปนเสือรายแหงนครพิงคเชนเดียวกัน และดาวรายทั้งสองเพิ่งจะโคจรมาพบกันในวันนี้
คณะพรรค ๔ สหายไดมาถึงสนามมวยกอนเวลาแขงขันเล็กนอยและเกือบจะไมมีที่นั่ง
บังเอิญมีที่นั่งหนาเวทีเหลืออยูอีกเพียง ๘ ที่พอดี ประชาชนเบียดเสียดเยียดยัดแนนไปหมด เสียงจอกแจก
จอแจดังอยูต ลอดเวลา
พอไดเวลาแขงขัน เสียงระฆังก็ดงั กังวานขึน้ จนแสบแกวหู หลังจากนัน้ โฆษกก็ประกาศนาม
นักมวยคูแ รกใหทราบ
“คูท ห่ี นึง่ แกว หาญสู น้ําหนัก ๕๖ กก. แดง และเขียว แขงเหล็ก น้าํ หนัก ๕๕ กก. เปนฝายน้าํ
เงิน”
เสียงเฮฮาดังขึ้นทั่วสนามมวย นักมวยทั้งสองไดไปปรากฏตัวบนเวทีแลว หลังจากเตน
หย็องแหย็งตามธรรมเนียม และยกมือไหวคนดูทง้ั สีท่ ศิ สองนักมวยก็กลับไปนั่งยังมุมของตนเพื่อใหพี่เลี้ยง
สวมนวมให
เสียงระฆังเริ่มการแขงขันดังขึ้น
“แกง”
นักมวยทั้งสองทรุดตัวนั่งไหวครูของตน ทามกลางเสียงปพาทยนางหงสใชปมอญขนาดใหญ
บรรเลงเสียงเทงทึงดูทะแมง ๆ ชอบกล คลายกับจะเตือนนักมวยวา ถาใครพลาดพลัง้ เสียทีกอ็ าจจะถูก
สงไปปาชาได เครื่องดนตรีทใ่ี ชบรรเลงมีระนาดเอก, ระนาดทุม , ฆองโหมง และตะโพนขนาดใหญ เมื่อ
นักมวยไหวครูและรายรําเสร็จแลวก็กลับไปยังมุมของตนอีกครั้งหนึ่ง จนกระทั่งระฆังยกแรกดังขึ้น
“แกง”
น้าํ เงินกับแดงไมเคยมีเรื่องโกรธเคืองกันมาเลย แตนา ประหลาดยิง่ ทีเ่ ขาปราดเขาตะลุมบอน
กันอยางดุเดือด มีการเตะถีบทุบถองกันตามอัธยาศัย คณะพรรค ๔ สหายสงเสียงเฮฮาอยางคึกคะนอง
เสีย่ ยงหลับตาป เผลอรองไอยาออกมาบอย ๆ เขาไมเคยดูมวยเลยในชีวิตของเขา แตวันนี้แข็งใจมาดูเพื่อ
เห็นแกเสี่ยหงวนและคณะพรรค ๔ สหายของเรา
อาเสี่ยกิมหงวนหนุนฝายน้ําเงินเสียงลั่นนั่งยงโยยงหยก
“เอาโวย น้ําเงิน ตอย……ตอยซีโวย บะแลวกัน…….ยื่นหนาไปรับแขงมันทําไม เอาเลยอาย
นองชาย อาว-เจอเขาเขาใหแลว”
ชายหนุมรางใหญใบหนาแสยะ กลามเนื้อขึ้นเปนมัด ๆ คนหนึ่งนั่งดูมวยขางหลังเสี่ยหงวน
เขารูสึกรําคาญใจอยางยิ่งที่อาเสี่ยไมยอมนั่งเฉย ในทีส่ ุดเขาก็ยกฝามือตบหลังเสีย่ หงวนคอนขางแรง

“คุณ……คุณครับ…..คุณโวย”
เสีย่ หงวนหันมามองดูอยางเดือดดาล
“ยังไงกันโวยนองชาย นักเลงหรือยังไง ลือ้ ทุบหลังอั๊วทําไม”
เจาหนุม รางใหญปานยักษปกหลัน่ แสยะยิม้
“ทุบหลังนะยังดีนะครับ ผมนึกจะเตะคุณดวยซ้ําไป ผมอยากรูน กั วาคุณเปนลิงหรือเปนคน
นั่งเฉย ๆ ซีครับ คุณนัง่ ยุกยิก ๆ อยางนี้ ผมก็ดูไมเห็นนะซี”
อาเสีย่ โมโหจนตัวสัน่ ผลุดลุกขึน้ ยืนและกระชากแวนตาขอบกระออกแลวเอ็ดตะโร
“อายนองชาย ออกไปชกกับอัว๊ ขางนอกตัวตอตัว อยู ๆ มาทุบหลังกันอยางนีไ้ ดหรือวะ ผิดถูก
พูดกันดี ๆ ไดนห่ี วา ออกไป…..ลื้อไมสูอั๊วลื้อไมใชคน”
ชายรางยักษหวั เราะกาก
“ออกไปชกกับคุณตํารวจก็ควาเอาไปโรงพักเทานั้น ขึ้นชกกันบนเวทีเปนคูพ เิ ศษไมดีหรือคุณ
ผมก็หนึ่งไมมีสองเหมือนกัน”
อาเสีย่ ขบกรามกรอด
“อั๊วก็สองไมมีสามโวย ลุกขึ้น…..ไปพบกรรมการเดี๋ยวนี้ คนอยางอัว๊ ก็ชายชาติเสือคนหนึง่
อายเรื่องทีจ่ ะยอมลบเหลีย่ มลูบคมนัน้ อยาหวังเลย”
เจาหนุมรางใหญผุดลุกขึ้น
“ถาคุณไมสูผมคุณเปนลูกหมา ๕๐๐ ชาตินะครับ”
เสีย่ หงวนตะโกนลัน่
“๕๐๐ ชาตินอยไป เอาพันชาติดีกวา”
“หรือครับ ถาเชนนัน้ ไปพบนายสนามเดี๋ยวนี้ โนนทานนัง่ อยูน น่ั ผมยินดีแนะนําตัวเองใหคุณ
รูจัก ผมเปนผูจัดการ ศักดา เดชกําแหง ทีจ่ ะขึ้นชกเปนคูเ อกในวันนี้ ผมคือ ยอด พยัคฆพาย แชมเปยนมวย
ไทยรุน มิดเดิลเวท ประจําป พ.ศ. ๒๔๙๘ นี้ ฮะ ฮะ แมแตสมเดชยังเลี่ยงผมนะครับ”
อาเสีย่ อาปากหวอ
“ฮา อยาลอเลนนา ลื้อคือ ยอด พยัคฆพาย จริง ๆ หรือ”
ยอดแหกปากหัวเราะ ขณะนีม้ วยตอยกันหมดยกแลว ประชาชนกําลังพากันมองดูคูพิพาท
อยางสนใจ
“ผมนี่แหละครับ ยอด พยัคฆพาย”
เสี่ยหงวนกลืนน้ําลายเอื๊อก กลาวถามเสียงออย
“เมื่อกี้กันสัญญาวายังไงนะอายนองชาย”
“คุณวา……ถาคุณไมสูผม คุณจะยอมเปนลูกหมาพันชาติ”
“โอโฮ ขอตอเพียงรอยชาติไดไหม”

พลกับนิกรปราดเขามาขวางกลาง
“อะไรกันโวยหงวน” พลถามอยางเปนการเปนงาน
อาเสีย่ ยิม้ แหง ๆ
“เรื่องมันไมมีอะไรหรอก นายคนนีเ้ ขาทุบหลังกัน หาวากันนัง่ ยุกยิก บังเขา ในที่สุดกันก็เลย
ทาเขาชก แตนายยอด พยัคฆพาย เขาขอตอสูกับกันบนเวที”
นิกรยกมือคลํากลามเนื้อของนายยอด แลวหันมาพูดกับเสี่ยหงวน
“ถาแกมัน่ ใจวาวันนีเ้ ปนวันตายของแกก็สกู ับเขาเถอะ แตสง่ั เสียกันไวใหเรียบรอยกอน แกจะ
ใหกนั จัดการฌาปนกิจศพแกทีน่ ่ี หรือจะใหเอาศพไปกรุงเทพฯ ก็วา มา”
เสี่ยหงวนทําคอยน แลวหัวเราะ
“คนอยางกันก็เปนเสือรายทีเ่ ต็มไปดวยเขีย้ วเล็บอันแหลมคม”
แลวกิมหงวนก็ยกมือขวา
ตะกุยหนานิกรดังแควก “นี่ยังไงละ เลือดออกซิบ ๆ เห็นไหมละ เล็บกันไมไดตัดมาสามเดือนแลว” พูดจบ
อาเสีย่ ก็อา ปากแยกเขี้ยว “เขีย้ วกันก็ยงั ขาวและแหลมคมอยางนี้”
นิกรหัวเราะหึ ๆ ยกนิ้วชี้มือขวาจิ้มเขี้ยวขางซายของกิมหงวน
“ขาวกะผีอะไร เหลืองออยเชียว แลวก็มพี ริกติดอยูด วย”
พล พัชราภรณ ไดกลาวกับแชมเปย นมวยมิดเดิล้ เวทของเวทีราชดําเนินอยางกันเอง
“นองชาย สุภาพบุรุษผูนี้เปนเพื่อนกันเองสติเขาไมสูจะดีนัก อภัยใหเขาเถอะเพื่อน เราตาง
เปนชาวกรุงเทพฯ ดวยกัน อยาใหมีเรื่องมีราวกันเลย ขายหนาพี่นองชาวเชียงใหมเขาเปลา ๆ “
เสี่ยหงวนพูดโพลงขึ้นทันที
“อยาไกลเกลี่ยโวย กันไมตองการใหแกหรือใครมาไกลเกลี่ยกรณีพิพาทระหวางกันกับนาย
ยอด พยัคฆพาย เทาที่นายยอดกําแหงทุบหลังกัน ก็เพราะทะนงตัววาเปนนักมวยฝมือเอก กันจะตองสอน
นายยอดใหสาํ นึกตัว ซึ่งกันยินดีจะพบกับนายยอดบนเวทีนี้ เปนมวยคูว วิ าทหรือมวยแถม โดยไมตอ งเอา
เงินรางวัลแมแตบาทเดียว” แลวอาเสี่ยก็พยักหนากับนายยอดแชมเปยนมวยรุน มิดเดิล้ เวท “ไป-ไปพบ
กรรมการในสนามเดี๋ยวนี้ คนอยางกันยอมตายเสียดีกวาที่จะยอมใหใครลบเหลี่ยมลูบคมกัน”
พลชักฉิวกิมหงวนที่หามไมเชื่อ เขาสนับสนุนนายยอดทันที
“ถาอยางนัน้ เอามัน นองชาย”
“พูดอยางงีก้ ไ็ มถูกอายพล เราพวกเดียวกันผิดถูกอยางไรก็ตอ งเขาขางพวกเราซีวะ” แลวนิกร
ก็พดู กับเสี่ยหงวน “ไมตองกลัว อายเสีย่ กันจะขอชกกับนายยอดดวยอีกคนหนึง่ เขาเปนนักมวยแชมเปยน
เราสองคนเปนชามเปอนไมใชแชมเปยน ถาแกแพ กันจะขอแกมือกับนายยอดอีกคนหนึง่ ”
นายยอดพูดเสริมขึน้ ทันที
“ยินดีเชียวครับ ตัวตอตัวละก็เรียงหนาเขามาเถอะ ถาหากวาผมแพคณ
ุ หรือเพือ่ นของคุณ ผม
จะมอบเข็มขัดแชมเปยนใหทันที”

นิกรลืมตาโพลง
“ไหนละ เข็มขัด”
นายยอดหยิบกระดาษแผนหนึง่ ออกมาจากกระเปาเสื้อเชิต้ แลวสงใหนิกรอยางภาคภูม”ิ
“นี่ยังไงละครับ เข็มขัดแชมเปยนมิดเดิ้ลเวทของผม”
นิกรทําหนาชอบกล
“นีม่ นั ตัว๋ จํานํานีน่ ะ”
นายยอดหัวเราะเสียงปรา
“ถูกละครับ ถาคุณหรือคุณคนนี้ชนะผมก็เชิญไปไถเอาที่กรุงเทพฯ ผมจํานําไวที่โรงจํานํา
ผานฟาเพียง ๒๕๐ บาทเทานัน้ อยามัวร่ําไรอยูเ ลยครับ ไปพบกับนายสนามเดีย๋ วนี้แหละ ผมจะไดแสดง
ฝมือของผมใหชาวเชียงใหมไดชมเปนขวัญตา ในระหวางคุณทั้งสองคนนี้ ใครจะชกกับผมกอนก็ได”
อาเสีย่ วา “ออ-อัว๊ ตองชกกับลือ้ กอนแนนอน เพราะอัว๊ คิดวาอยางชาก็ไมเกินยกสอง”
“คุณจะนอคผมยังงัน้ หรือครับ” นายยอดถามยิม้ ๆ
“ไมใช-อัว๊ หมายความวา อั๊วจะถูกหามลงมาจากเวที ตอจากนั้นอั๊วก็จะใหอายกรเพื่อนเกลอ
ของอัว๊ ขึ้นกัดกับลื้อ เอย-ขึน้ ชกกับลื้อ เพือ่ แกแคนแทนอัว๊ ตอไป”
เจาคุณปจจนึกฯ พาดร.ดิเรกกับเสีย่ ยงเดินเขามาหาแลวกลาวถามนิกรกับกิมหงวน
“แกสองคนจะสูกับเขาไดหรือ นายยอดเขาเปนนักมวยแชมเปย นและรูปรางก็ใหญโตกวา
อยาเอาชีวิตมาทิง้ เสียทีน่ เ่ี ลยวะ”
อาเสีย่ ชักฉิว
“ไมตองหามผม คุณอาคิดวานายยอดชนะผม พนันกับผมสักหมืน่ บาทยังได”
เสี่ยยงพูดกับเสี่ยหงวนเปนภาษาจีนดวยเสียงแผวเบา
“อยานา-หงวน ลื้อไมมีทางสูกับเขาหรอก นิด ๆ หนอย ๆ อภัยใหเขาเสียเถิด นัง่ ดูมวยตอไป
ดีกวา”
เสี่ยหงวนโบกมือหามเสี่ยยง
“ลือ้ ไมตอ งวุน วาย เพราะอั๊วไมใชเตี่ยลื้อ และลื้อก็ไมใชลูกชายอั๊ว”
เสีย่ ยงกลืนน้าํ ลายเอื๊อก
“ดีแลว-ถายังงั้นเชิญลื้อขึ้นไปใหนายยอดเขากระทืบบนเวทีเถิด อั๊วจะจัดการในเรื่องศพของ
ลือ้ เอง”
นิกรพูดขึน้ ดัง ๆ
“คนอื่นธุระไมใชโวย กันกับอายหงวนจะชกกับนายยอดเอง ใหมันรูไปทีเถอะวา นายยอดจะ
วิเศษอยางไร กันก็เปนนักมวยสมัครเลนทีม่ ชี ่ือเสียงโดงดังมาแลว เคยคว่าํ นักมวยฝมอื เอกมาตัง้ หลายคน”

ครัน้ แลวนิกรก็เดินนําหนาพาเสีย่ หงวนกับนายยอดไปพบกับนายสนาม ประชาชนคนดูพากัน
มองดูเปนตาเดียว ผูทน่ี ง่ั อยูไ กล ๆ ไมอาจจะทราบไดวามีอะไรเกิดขึ้น แตผูที่นั่งชั้นพิเศษ ๒๐ บาท รูดวี า แช
มเปย นมวยมิดเดิล้ เวทแหงเวทีราชดําเนินไดมเี รื่องปะทะกับคณะพรรค ๔ สหาย และหลายตอหลายคนที่
แลเห็นเสีย่ หงวนที่ตลาดวโรรสตางจําไดวา เสีย่ หงวนคือมหาเศรษฐีผูยง่ิ ใหญแหงไทยแลนด
มวยคูท ห่ี นึง่ สิน้ สุดลงในยกสี่ ซึง่ ทัง้ สองฝายพันตูกนั อยางดุเดือด แตแลวนักมวยฝายน้าํ เงินก็
ยืน่ หนาไปรับแขงนักมวยฝายแดง เลยลงไปนอนอมยิ้มฟงกรรมการนับสิบแลวก็ใหพี่เลี้ยงประคองปกลงไป
จากเวที
ทันใดนัน้ เอง โฆษกของเวทีเดชานุเคราะหกไ็ ดประกาศทางเครือ่ งกระจายเสียงใหทราบทัว่ กัน
ซึ่งขอความในประกาศนั้นทําใหนักนิยมมวยทั้งสนามตื่นเตนสนใจมาก
“ทานทัง้ หลาย…….ทานผูม เี กียรติทง้ั หลาย ขาพเจามีความยินดีทจ่ี ะประกาศใหทราบทัว่ กัน
วา อาเสี่ยกิมหงวนมหาเศรษฐีแหงประเทศไทย และคุณนิกร การุณวงศ คหบดีชั้นแนวหนา ไดเกิดเรือ่ งเปน
ปากเสียงกับ ยอด พยัคฆพาย แชมเปย นมวยรุน มิดเดิล้ เวทของเวทีมวยราชดําเนิน ทั้งสองฝายไมอาจจะ
ตกลงกันได จึงไดมาพบนายสนาม และขอพบกันบนเวทีในฐานะมวยคูว วิ าท ฉะนั้นหลังจากมวยคูที่สองได
ทําการแขงขันสิ้นสุดลงแลว ทางสนามจะไดจัดใหอาเสี่ยกิมหงวน ไทยแท ขึน้ ชกกับยอด พยัคฆพาย เปน
พิเศษในการชกแบบมวยไทยหายก และถาอาเสี่ยกิมหงวนเปนฝายปราชัย คุณนิกร การุณวงศ ก็จะขอขึ้น
ชกกับยอด พยัคฆพายเปนการแกมือแทนอาเสี่ยกิมหงวน ทางสนามขอเรียนใหทราบวาทั้งอาเสี่ยกิมหงวน
และคุณนิกรเปนนักมวยสมัครเลนที่มีชื่อเสียงมาแลว ขอใหทา นคอยชมการชกอันดุเดือดตืน่ เตนของมวยคู
วิวาทนี้ ซึ่งทางสนามเชื่อวาคงจะครึกครื้นถึงใจพระเดชพระคุณทั้งหลายโดยทั่วหนากัน”
เสี่ยงตบมือโหรองไดดังขึ้นแซ็งแซ เจาคุณปจจนึกฯ กับเสี่ยยงบนพึมพํา ดวยความวิตกเปน
หวงกิมหงวนกับนิกร
การตอสูข องนักมวยคูท ส่ี องเริม่ ตนแลว ๔ สหายกับเจาแหวไดพากันไปยังที่พักมวยฝายแดง
เพือ่ ชวยเหลือเสี่ยหงวนกับนิกร ในการทีจ่ ะขึน้ ชกกับยอด พยัคฆพาย มวยคูทส่ี องชกกันเปาะแปะ
เหยาะแหยะ เสียงคนดูรองตะโกนใหไลลง ซึ่งนักนิยมมวยเหลานี้อยากจะเห็นฝมือของยอด พยัคฆพาย
อยางยิง่
นักมวยคูที่สองชกกันไดเพียงสองยกเศษ ตางฝายตางก็ปลอยหมัดเด็ด ถูกปลายคางของอีก
ฝายหนึง่ เลยลมลงไปดวยกัน จนกระทั่งกรรมการนับสิบ จึงพยุงกายลุกขึ้น กรรมการเลยตัดสินใหเสมอกัน
โฆษกประจําสนามไดประกาศทางเครื่องกระจายเสียงดังไปทั่วสนามมวย
“ทานทัง้ หลาย อันดับตอไปนีเ้ ปนการแขงขันมวยคูววิ าท ระหวาง ยอด พยัคฆพาย
แชมเปย นมวยไทยรุน มิดเดิล้ เวทของเวทีราชดําเนินประจําปน้ี น้าํ หนัก ๗๐ กิโลกรัม ฝายน้ําเงิน กับอา
เสี่ยกิมหงวน ไทยแท มหาเศรษฐีของประเทศไทย น้าํ หนัก ๖๗ กิโลกรัม ฝายแดง นักมวยทั้งสองนี้จะตอสู

กันแบบมวยไทยหายก และถาหากอาเสีย่ กิมหงวนเปนฝายปราชัยแลว นิกร การุณวงศ เพื่อนรักเพื่อนเกลอ
ของอาเสีย่ กิมหงวนก็จะขึ้นชกกับ ยอด พยัคฆพาย ใหทา นชมอีกคูหนึง่ ”
เสียงโหรอ งดังขึน้ ราวกับสนามมวยเดชานุเคราะหจะถลมทลาย อาเสี่ยกิมหงวนวิ่งขึ้นบันได
เวทีและเผนแผล็ววิ่งขามเชือกกั้นเวที เตนหย็องเหย็งเหมือนกบ ยกมือไหวคนดูทง้ั สีท่ ิศ เขาสวมกางเกงสี
แดงสด คนดูตางสงเสียงจอกแจกจอแจตลอดเวลา เจาคุณปจจนึกฯ กับพล พัชราภรณ ทําหนาที่เปนพี่
เลี้ยง เมื่อพี่เลี้ยงทั้งสองขึ้นไปบนเวที นักดูมวยคนหนึง่ ก็รองตะโกนขึน้
“โอย-ฮอนแต พระอาติ๊ดขึ้นสองดวงโวย”
ทานเจาคุณปจจนึกฯ ทําคอยน กวาดสายตามองหาเจาของเสียงนัน้ แตทานก็ไมอาจจะ
ทราบไดวา ใครเปนคนรองตะโกนขึน้ ในเวลาเดียวกันนีเ้ อง นักมวยฝายน้ําเงินก็ขน้ึ ไปปรากฏตัวบนเวที
รูปรางของยอดใหญโตล่าํ สันมาก ถึงแมจะเตี้ยกวาเสี่ยหงวนก็ตาม กลามเนื้อของยอดขึ้นเปนมัด ๆ คอเปน
หนอกเหมือนกับวัวกระทิง ใบหนาเหี้ยมเกรียมนากลัว ยอดนุงกางเกงสีน้ําเงิน ทาทางทะมัดทะแมง
เสี่ยหงวนพรวดพราดลุกขึ้นจากมานั่ง ทําทาจะมุดเชือกลงจากเวที แตเจาคุณปจจนึกฯ ฉุด
ผมไวดงึ เขามานัง่ บนเกาอี้ตามเดิม
“อยาเลนตลกอยางนี้นา ” เจาคุณปจจนึกฯ พูดยิ้ม ๆ “ประเดี๋ยวคนดูเขาจะเขาใจผิดคิดวาแก
ปอดลอย ไมกลาสูนายยอด อารูดีวาคนอยางแกไมเคยเกรงกลัวใครเลย”
เสี่ยหงวนยิ้มแหง
“ยอใหมากกวานีห้ นอยเถอะครับ คุณอา วันนี้จิตใจผมมันเหี่ยวแหงอยางไรชอบกล”
พลแกลงพูดกับเจาคุณปจจนึกฯ
“อายเสี่ยมันเปนอยางนี้แหละครับคุณอา ชอบพูดเปนเชิงวามันเกรงกลัวเขา แตคอยดูเถอะ
ครับ อายหงวนตองน็อคนายยอดไดภายในยกหนึง่ นีแ่ หละครับ”
กิมหงวนยิม้ ออกมาได
“เร็วโวย-สวมนวมเร็ว ๆ โวย ชักไดเรื่องแลว คนอยางกันมันบายอเสียดวย ทัง้ ๆ ทีร่ วุ า ถูกยอก็
อดทีจ่ ะปลืม้ ในคํายอไมได”
เมื่อนักมวยทั้งสองสวมนวมเสร็จเรียบรอย เสียงระฆังสัญญาณก็ดังขึ้นทันที
“แกงค”
เสีย่ หงวนกับยอดตางทรุดตัวลงนัง่ พับเพียบในบทบาทไหวครู ทัง้ สองรายรําไหวครูอยางนา
ชม เสี่ยหงวนขึ้นพรหมสี่หนา สวนยอด พยัคฆพาย รํามวยตามแบบของเขา มีการเหลียวหนาเหลียวหลัง
และยิม้ เยาะคูตอ สู เรียกเสียงปรบมือรอบ ๆ สนาม นักมวยทั้งสองรําเสร็จแลว กรรมการหามมวยก็เรียกมา
พบและใหโอวาทตามธรรมเนียม

“คุณทัง้ สองขอใหตอสูก ันแบบนักกีฬานะครับ อยาเอารัดเอาเปรียบกัน หามใชวชิ ายูโด และ
อยากัดกันเปนอันขาด เพราะวาผิดกติกา เมื่อใครคนหนึ่งลมลงไปอีกฝายหนึ่งจะเตะหรือกระทืบซ้ําไมได
เมือ่ กรรมการบอกวาแยกตองแยกออกจากกันทันที”
แลวนักมวยทั้งสองตางก็กลับมายังมุมของตน เมื่อเสียงระฆังยกที่หนึ่งดังกังวานขึ้น เสีย่ หงวน
ก็ปราดเขาตะลุมบอนคูตอ สูของเขาทันที บุกเบิกทางดวยการเตะดวยเทาขวา และชกหนึ่งสองสาม ยอด
ปองปดเทาของกิมหงวนไวไดอยางคลองแคลววองไว อาเสี่ยพยายามใชหมัดทั้งสองชกใบหนาและลําตัวคู
ตอสู แตแลวฮุคขวาของยอดก็เหวีย่ งปงออกมาถูกปลายคางกิมหงวนเซถลาไปหลายกาว
กิมหงวนลมลงนัง่ คุกเขาขางเชือกกัน้ เวทีทางดานตะวันตก เขามองดูเจาแหวซึง่ ยืนเกาะขอบ
เวทีอยูอยางสะลึมสะลือ แลวก็กลาวกับเจาแหว
“เอาผาขาวมาปดพืน้ เวทีหนอยเถอะวะ”
เจาแหวเอื้อมมือที่ถอื ผาขาวมาเกา ๆ ผืนหนึ่งยื่นเขามาในเวที ชวยกวาดฝุน ละอองให นักมวย
ฝายแดงลมลงนอนเหยียดยาว ฟงกรรมการนับอยางสงาผาเผย
เจาคุณปจจนึกฯ เอ็ดตะโรลั่น
“ลุกขึน้ -ลุกขึน้ ซีโวยอายหงวน”
อาเสีย่ อมยิม้ แลวยักคิ้วใหเจาคุณปจจนึกฯ
“ลุกไมไหวละครับ หูอ้ือนัยนตาพราพราวไปหมดแลว หมัดอายยอดเหมือนกับชางถีบ”
เจาแหวรองตะโกนบอกกรรมการหามมวย
“รับประทานนับชา ๆ หนอยซีครับ”
กรรมการนับไดถงึ แปด เสีย่ หงวนก็รบี พรวดพราดลุกขึ้นยืน และเตนกาเหมือนกับวาเขาไมได
รับความเจ็บปวดอะไรเลย ยอดมองดูอาเสีย่ อยางเศราใจ เขาเดินปรี่เขามายื่นคางใหกิมหงวนชก อาเสี่ยชก
หมัดตรงขวาเต็มเหนีย่ ว ถูกปลายคางยอดดังสนั่น แตแลวอาเสีย่ ก็รอ งสุดเสียง สะบัดมือเรา ๆ ถอยหลัง
กรูด มันไมผิดอะไรกับวาเขาชกกําแพงคอนกรีต ยอดปราดเขาไลกมิ หงวนเหมือนกับแมวไลตะครุบหนู พอ
ไดโอกาสก็กระโจนตีเขาลอยทันที กิมหงวนถูกเขาที่ลิ้นปอยางจัง ก็ลมลงสิ้นสติสมประดี
กรรมการยกมือขึ้นนับเสียงลัน่
“หนึง่ สอง สาม สี่”
นิกรรองขึน้ ทันที
“อยานับเลยครับ ตอใหคณ
ุ นับถึงหาหมืน่ อายหงวนมันก็ไมฟน”
กรรมการนับตอไปจนถึงสิบ พลกับเจาแหวรีบวิง่ ขึน้ ไปบนเวทีประคองอาเสีย่ ลุกขึ้นดวยความ
ลําบากยากเย็น แลวพาลงมาจากเวทีนั้น ทามกลางเสียงเอะอะเฮฮาของคนดี นักพนันตอยอดถึงรอยเอา
หนึง่ แตไมปรากฏวามีใครรองเลย

มันไมผดิ อะไรกับวากิมหงวนเปนมวยจําอวดประชาชนคนดูหวั เราะทองคัดทองแข็งไปตาม
กัน ตลอดเวลาทีอ่ าเสี่ยตอสูกบั นายยอด พยัคฆพาย เมื่อกิมหงวนถูกหามลงมาจากเวที คนดูกป็ ลงอนิจจัง
นึกสงสารกิมหงวนทีห่ าญสูก ับแชมเปย นมวยมิดเดิล้ เวทแหงเวทีมวยราชดําเนิน
อีกสักครูห นึง่ โฆษกก็ประกาศใหประชาชนคนดูทราบ
“ทานทัง้ หลาย ทานคงไดเห็นฝมอื ของยอด พยัคฆพายแลว เขาเปนนักมวยทีม่ ลี าํ หักลําโคน
และมีวธิ กี ารชกอยางดุเดือนทีส่ ดุ อันดับตอจากนีไ้ ป นิกร การุณวงศ เพื่อนเกลอของอาเสี่ยกิมหงวน จะได
ขึ้นชกกับยอด พยัคฆพาย เพื่อแกมือแทนอาเสี่ยกิมหงวน นิกร การุณวงศ น้าํ หนักตัว ๕๘ กิโลกรัม เปน
ฝายแดง”
นิกรวิง่ ขึน้ บันไดเวทีอยางองอาจ เขานุง กางเกงสีแดงสดเชนเดียวกับกิมหงวน นายจอม
ทะเลนตองการทําลายขวัญคูตอ สูซ ง่ึ นัง่ มองดูเขาอยู จึงเผนแผล็ววิ่งขามเชือกกั้นเวทีเขาไป แตบงั เอิญเทา
ขวาสะดุดเชือก นิกรจึงลมลงนอนแผหราอยูกลางเวที ทามกลางเสียงหัวเราะของคนดู ซึง่ หัวเราะกันทอง
คัดทองคลอน
แตแลวนิกรก็ลุกขึน้ อยางรวดเร็ว เดินตุปดตุเปเขาไปหานักมวยฝายน้าํ เงิน และยื่นมือใหจับ
แสดงน้ําใจนักกีฬา
คนดูโหรองกันเกรียวกราว เพราะฝายหนึ่งรูปรางใหญโตราวกับภูเขา อีกฝายหนึง่ ตัวโตกวา
ภูเขานิดเดียว
“โวย…..ไมเอาโวย เราตองการดูมวย ไมตองการดูการฆาตกรรม ตัวมันเล็กกวากันมากนัก
โวย”
นิกรปองปากรองพูดกับคนดู
“ทานทัง้ หลาย ทานไมตองเปนหวงขาพเจา ขาพเจาคือนายแย็กผูฆ า ยักษ ทานคงไดยินไดฟง
นิทานมาแลว แย็กตัวนิดเดียวเอาชนะยักษตวั โต ๆ ได ขาพเจาก็เชนเดียวกัน”
คราวนี้ประชาชนคนดูตางตบมือใหเกียรตินกิ ร และทุกคน แมกระทั่งกรรมการไดพากันเอาใจ
ชวยนิกร เนื่องจากนิกรมีรูปรางบอบบางและเล็กกวายอดมาก น้ําหนักตัวของนิกรนอยกวายอด ๑๒
กิโลกรัมพอดี
พล พัชราภรณ กับเจาคุณปจจนึกฯ ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงอีกตามเคย ขณะที่พลกับทานเจา
คุณปจจนึกฯ ไดสวมนวมใหนิกรนั้น ทานเจาคุณไดกลาวกับลูกเขยของทานดวยความหวงใย
“อายกร แกรูตวั หรือเปลาวา แกกําลังจะชกกับยักษวัดแจง”
นิกรอมยิม้
“ไมตองเปนหวงผมคุณพอ ตัวใหญ ๆ ซีครับดี ผมจะไดชกไมผิด ประเดี๋ยวผมจะแสดง
ลวดลายใหคณ
ุ พอดู ผมจะน็อคนายยอดใหไดภายในครึง่ ยกเทานัน้ ผมเตรียมแผนการณไวเรียบรอยแลว”
พลอดหัวเราะไมได

“บอกกันหนอยซี แกจะชกยังไง”
นายจอมทะเลนยักคิ้วแผล็บ
“ไมยากเย็นอะไรเลย เตะบานพับทั้งสองขาง ขางละทีแลวปราดเขาประชิดตัว ทะลวงดวย
หมัดซายขวา พอไดโอกาสโนมคอตีเขาพลอกเดียวมอยกะรอก”
พลขมวดคิว้ ยน
“ใครมอย……”
“ก็กันนะซี” นิกรพูดหนาตาเฉย
เสียงระฆังเริ่มการแขงขันดังขึ้นแลว
“แกงค”
นักมวยทัง้ สองรีบทรุดตัวนัง่ บนพืน้ เวที แลวรายรําในบทไหวครู ทามกลางเสียงดนตรีบรรเลง
อยางวิเวกวังเวงใจ เสียงกลองดังเทงทึม ๆ ตลอดเวลา ยอดลุกขึน้ รํามวยอยางแคลวคลอง สวนนิกรโกงโคง
ฟุบหนาอยูก ับมือของเขา จนกระทั่งยอดรํามวยเสร็จ และกลับไปยืนทางมุมน้ําเงิน นิกรหมอบนิง่ เฉยเกือบ
หานาที จนคนดูรองตะโกนโหวก ๆ
“หลับไปแลวโวย เฮย-ลุกขึน้ เสียทีโวย”
กรรมการหามมวยนึกแปลกใจ ก็เดินเขามากมตัวลงยกมือเขยารางนิกร
“คุณนิกร”
นิกรสะดุงเฮือก แลวนั่งทรงตัวตรง มองซายมองขวายกมือขยีต้ าอาปากหาวดัง ๆ เขาลุกขึน้
ยืนอยางงง ๆ หมุนตัวไปรอบ ๆ แลวเดินตุปด ตุเป มุดเชือกออกไปนอกเวทีจะลงไปขางลาง
“อาว” กรรมการรองลัน่ “เขามาซีคุณ”
นายจอมทะเลนยืนยิ้มแหง ๆ
“ผมถูกนอคแลวไมใชหรือครับ”
กรรมการหามมวยทําคอยน
“ยังไมไดชก” เขาเอ็ดตะโรลัน่
“แลวกัน” นิกรอุทาน “ผมนึกวาชกกันเสร็จเรียบรอยแลว” พูดพลางมุดเชือกเขาไปในเวทีอีก
และรํามวยอยางสงเดช ทาทางเกงกางชอบกล นิกรรํามวยอยูเ กือบหานาทีกย็ งั ไมหมดบทไหวครู เขารําไป
รอบ ๆ เวทีทั้งสี่ดาน คนดูราํ คาญก็พากันโหรอ ง กรรมการปราดเขามากลาวถามนิกรอยางหัวเสีย
“แกรํามากไปแลวละครับคุณ คุณจะรําอีกนานไหม”
นิกรอมยิม้
“ไมนานหรอกครับ ในราวครึ่งชั่วโมงเทานั้น”
กรรมการหามมวยยกมือเกาศีรษะ
“ผมคิดวาลําบากนักก็อยารําเลยครับ พอเสียทีเถอะ”

นิกรหยุดรําแลวหัวเราะ
“นัน่ นะซีครับ ผมก็วาอยางนัน้ โอย-เหนื่อยจะเปนลมอยูแลว ขอพักอีกสักครูค อยชกกันได
ไหมครับ”
กรรมการหามมวยลืมตาโพลง
“ไมได-เมือ่ รํามวยแลวก็ตองชกกัน เพียงแตคณ
ุ รํามวย คุณก็บอกวาเหนื่อย แลวคุณจะสูค ณ
ุ
ยอดไดอยางไร”
“อาว” นิกรอุทาน “ผมตอตัวเองสองเอาหนึง่ คุณรองไหมละ”
กรรมการหามมวยอาปากหวอ รองเอ็ดตะโรลั่น
“สองเอาหนึง่ ……คุณตอตัวเองสองเอาหนึง่ ”
“ครับ”
กรรมการยิม้ สดชืน่ ยื่นมือขวาใหนิกรจับ
“ผมรองหนึ่งพัน และขอเอาเกียรติของผมเปนประกัน ถาคุณชนะนายยอดดวยนอคเอาท หรือ
เทคนิเกิลนอคเอาทกต็ าม ผมจะจายเงินสดใหคุณพันบาท แตถา คุณแพนายยอด คุณตองจายใหผมสอง
พันบาท”
นิกรหัวเราะ
“ตกลง-ตกลงครับ ถาจะใหดี พนันกันอีกสักหาพันบาทดีไหมครับ ผมเอาไมตลอดสามยก
แน-ตอหาเอาหนึง่ เลย”
กรรมการหามมวยขมวดคิว้ ยน
“ไมตลอดสามยก หมายความวานายยอดจะตองแพคณ
ุ ภายในสามยกใชไหมละครับ”
“ไมใชอยางงั้น” นิกรพูดยานคาง “ผมหมายความวาผมจะถูกหามลงไปจากเวทีไมเกินยกที่
สาม”
กรรมการหามมวยหัวเราะชอบใจ
“พอแลวครับ ผมพนันเพียงพันบาทเทานั้นพอแลว คุณอยาลืมวาถาคุณแพนายยอด คุณ
จะตองจายใหผมสองพันตามสัญญา”
แลวกรรมการก็เรียกนายยอดเขามาพบ เขาไดแจงกติกาการแขงขันในสาระสําคัญใหทราบ
ตามระเบียบ
และบอกใหนักมวยทั้งสองกลับไปเขามุมของตน
นิกรจับเชือกและยืดตัวขึน้ ลงอยาง
แคลวคลองวองไว ทาทางของนิกรเหมือนกับมาแขงที่กําลังฟตเต็มที่ พวกนักการพนันตอนักมวยฝายน้ํา
เงินสองรอยเอาหนึง่ แตถึงกระนั้นก็ไมปรากฏวามีใครรอง คนดูเชื่อวา เพียงแตยอดเตะเบาะ ๆ เทานัน้
นักมวยฝายแดงก็จะตองลงไปนอนงอกองอขิง เพราะทานแรงปะทะไมได
เสียงระฆังยกที่หนึ่งดังกังวานขึ้นแลว
“แกงค”

นักมวยทัง้ สองปราดเขาหากัน
และยกแขนทัง้ สองขึน้ การดในทาเตรียมพรอมทีจ่ ะ
ประหัตประหารกัน นิกรแหงนหนามองดูคูตอ สูของเขา ซึ่งสูงกวาเขาเกือบสองศอก แลวนิกรก็พยักหนาให
“เฮย-ลือ้ ยอตัวลงใหตาํ่ หนอยเถอะวะ อัว๊ จะไดเตะใหถกู หนาลือ้ ”
ยอดหัวเราะ ยอขาต่าํ ลงมา นิกรยกเทาขวาเตะหนานายยอดเต็มเหนีย่ ว แลวนิกรก็รอ ง
สุดเสียงวิ่งโขยกเขยกไปรอบ ๆ เวที เขารูส กึ เหมือนกับวา เขาเตะเอาเสาหินเขา คนดูหวั เราะกันอยางไม
ตองอั้น นักพนันตอยอดถึงหารอยเอาหนึง่ ไมปรากฏวามีใครกลารองเลย
นายจอมทะเลนมานะกัดฟนระงับความเจ็บปวด เตนกาเขามาหาคูต อสูข องเขาอีก
เจาแหวปองปากตะโกนสุดเสียง
“เตะ-รับประทานเตะบานพับซีครับ เตะบานพับใน”
นิกรเชือ่ เจาแหว เตะใตขาพับทางซายของยอดดวยเทาขวาเต็มเหนี่ยว เสียงดังเพี๊ยะ แลวนิกร
ก็รอ งสุดเสียง ทรุดตัวลงนัง่ ยกมือกุมเทา พลางหมุนตัวไปรอบ ๆ
กรรมการปราดเขามานับ
“หนึง่ -สอง-สาม-สี่”
นิกรเงยหนาขึ้นเอ็ดตะโรกรรมการ
“นับชา ๆ ซีครับ แลวกัน นับเร็วยิกยังกะลิงเชนนี้ ผมก็แยนะซี” พูดจบนิกรก็พรวดพราดลุกขึน้
ยืน นายยอดปราดเขาชกนิกรดวยหมัดซาย นิกรกมศีรษะหลบไดอยางหวุดหวิด แลวลาถอยไปรอบ ๆ เวที
สายกนเปนระบําฮาไว เขาจังหวะกับดนตรีที่บรรเลงเทงทึม ๆ ตลอดเวลา คนดูโหรองกันเกรียวกราว มวยคู
นีช้ กกันนาดูทส่ี ุด แตไมมกี ารตืน่ เตนหวาดเสียว ยอดไลตอ นนิกรไปรอบ ๆ เวที เจาคุณปจจนึกฯ ทําทา
เหมือนกับจะเปนลม ฝนใจรองตะโกนหนุนลูกเขยของทาน
“สูมันซีโวย มึงจะถอยไปถึงไหนกัน”
นิกรหันมายักคิ้วใหพอตาของเขา
“ยนแนวรบครับ ถอยจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหมเลย กรรมการเขารําคาญหนักเขา ประเดีย๋ ว
เขาจะไลผมลงจากเวทีเอง”
เทาซายของนายยอดเหวีย่ งปงถูกกานคอของนายจอมทะเลนคอนขางแรงนิกรเซถลารอน
เหมือนกับนกปกหัก ลมลงนอนพาดเชือกเสนบน ทําตาสะลึมสะลือ เจาแหววิ่งเขามายืนขางนิกรยกมือขวา
ตบพืน้ เวที แลวพูดระล่ําระลัก
“รับประทานสูเ ขาซีครับ”
นายจอมทะเลนสั่นศีรษะชา ๆ
“สูอะไรละโวย นัยนตาพรามองไมเห็นอะไรแลว อยาเพิ่งพูดอะไรกับขาเลยวะ ขากําลังตัง้ อก
ตั้งใจฟงกรรมการนับ”
กรรมการนับหนึง่ ถึงแปด พอดีเสียงระฆังหมดยกดังขึ้น

“แกงค”
นิกรลุกขึน้ เดินตุปดตุเปไปที่มมุ น้าํ เงิน แลวทรุดตัวนั่งบนมานั่งของนักมวยฝายน้ําเงิน พี่เลี้ยง
ของยอดหัวเราะกาก
“คุณ……โนน-มุมของคุณอยูท างโนน”
นิกรนัยนตาปรือ หันไปมองดูมมุ เชือก พอแลเห็นเปนมุมน้ําเงิน นิกรก็รวบรวมกําลังลุกขึน้ ยืน
ดวยความลําบากยากเย็น ยกมือขวากอดคอยอด พยัคฆพาย ซึง่ อยูข าง ๆ เขา แลวพูดดวยเสียงเหนื่อย
หอบ
“อายนองชาย ถาแกรูต ัววาแกไมมที างทีจ่ ะสูก นั ไดละก็แกบอกกรรมการขอยอมแพกนั เสีย
ดีกวา อยาใหเจ็บตัวมากกวานี้เลย กันนะไมอยากทําผูท ม่ี ีฝม อื ออนกวากันหรอก”
ยอดกลัน้ หัวเราะแทบแย
“หรือครับ-ยังงัน้ คุณกลับไปมุมของคุณเถอะครับ ผมจะพาไปสง” แลวนักมวยฝายน้าํ เงินก็
ชวยประคองปกพานิกรไปสงทีม่ มุ แดง
ระหวางที่พี่เลี้ยงทําการใหน้ํา พวกคนดูไดฮาปาและโหรองกันเกรียวกราว หลายตอหลายคน
ตะโกนสัพยอกหยอกลอนิกร และบางก็ตะโกนขอรองใหยอดเพลา ๆ มือไวบาง พวกกรรมการมองดูหนากัน
และยิ้มใหกัน ในระหวางที่เสียงจอกแจกจอแจดังขึ้นทั่วสนามมวยนี้ เจาแหวสามารถใชความวองไวของตน
ปลดลูกตุมระฆังออกมาได และเก็บใสกระเปาเดินกลับไปยังมุมแดง โดยที่ไมมีใครแลเห็นการกระทําของ
เจาแหว
กรรมการรักษาเวลามองดูนาฬิกา เมื่อครบสองนาทีของการหยุดพักเขาก็เอื้อมมือควาสาย
ลูกตุมระฆัง เพื่อจะตีระฆังเริ่มยกสอง แตแลวเขาก็สะดุง โหยง เมื่อเขาแลเห็นลูกตุมระฆังหายไปแลว เขา
กมลงมองดูรอบ ๆ ตัวเขาก็ไมเห็น ขณะนี้นิกรกําลังแผหลาอยูบนมานั่ง ปลอยใหเจาคุณปจจนึกฯ กับพล
นวดเฟน ซึ่งนิกรมีทาทางเหน็ดเหนื่อยหอบแฮก ๆ เหมือนกับจะขาดใจตาย
กรรมการใหคะแนนรองตะโกนบอกกรรมการรักษาเวลา
“วายังไงครับ เกินเวลาไปครึง่ นาทีแลว”
กรรมการรักษาเวลายักไหลแลวแบมือออกทัง้ สองขาง
“ลูกตุมระฆังมันหาย ไมรูวามันหายไปไดอยางไร”
คนงานประจําสนามมวยสองคน ถูกเรียกเขามาชวยกันคนหาลูกตุม ระฆัง เจาแหวยืนหัวเราะ
คิกคักอยูขางหลังมุมแดง แลวพูดกับนายพัชราภรณเบา ๆ
“รับประทานไมตอ งเรงรอนหรอกครับ ลูกตุมระฆังอยูที่ผม อยางชาก็อกี ไมตาํ่ กวาหานาที กวา
กรรมการจะหาอะไรมาตีระฆังได”

คณะกรรมการเริ่มวุนวาย คนดูตะโกนโหวก ๆ วาเลยเวลาพักแลว นายสนามสั่งใหคนงานไป
หาทอนเหล็กชิน้ เล็ก ๆ มาสักทอนหนึง่ แตกรรมการรักษาเวลามีปฏิภาณเฉียบแหลมเกิดขึ้น เขากมลงหยิบ
กอนอิฐกอนหนึ่งขึ้นมาแลวเคาะลงบนระฆังนั้นเสียงดังสนั่น
“แกง”
นักมวยทัง้ สองตางลุกขึ้นยืน คราวนีน้ กิ รสดชืน่ เขมแข็งขึ้น เขาจดมวยอยางรัดกุม เตนเขาใส
ยอด พยัคฆพาย แตการเตนของนิกรเหมือนกับรําวง ทําใหคนดูครึกครื้นรืน่ เริงไปตามกัน นิกรรําปอรอบ ๆ
ตัวนายยอด ซึง่ เปนการรําที่สวยมาก ยอด พยัคฆพายกําลังคลั่งรําวงอยางที่เรียกวาขึ้นสมอง เขาก็เลยรํา
วงกับนิกรทันที ทามกลางเสียงหัวเราะและเสียงตบมือโหรองของคนดูทั้งสนาม มวยคูว วิ าทคูน ท้ี าํ ใหคนดู
ครึกครืน้ รืน่ เริงไปตามกัน
นักมวยฝายแดงกับฝายน้ําเงินรําปอไปรอบ ๆ เวที กรรมการหามมวยยืนมองดูอยางหัวเสีย
แลวเขาก็ปราดเขามาขวางกลางคูต อสู
“เวทีนเ้ี ปนเวทีชกมวย” กรรมการหามมวยพูดเสียงหนัก ๆ “ไมใชเวทีรําวงนะครับ ถาหากวา
คุณทั้งสองไมชกกัน ผมก็จะเชิญลงจากเวทีเดี๋ยวนี้”
นิกรชักฉิว
“แลวกัน……ระบอบศักดินานะเขาไมใชกันแลวคุณ ฟงเสียงมหาชนบางซีครับ คุณดูซิวา พวก
คนดูเขาพอใจกันหรือเปลา ทีเ่ ราชกกันและรําวงใหเขาดู ผมกับยอดนะไมเคยโกรธเคืองกันมาเลย เทาที่เรา
ขึน้ มากระแทกหนากันเตะถีบทุบถองกันก็นบั วาเรามีใจโหดเหีย้ มพออยูแ ลว ขอใหเรารําวงกันสักหนอย
เถอะครับ ประเดี๋ยวเราจะไลเตะไลถีบกันตอไป สําหรับยกนีข้ อใหเปนยกรําวงเถอะครับ” พูดจบนิกรก็หนั
มายิม้ กับคูต อสูข องเขา “ลือ้ รําเกงมากอายนองชาย ทาสาวนอยประแปงของลือ้ ราวกับละครกรมศิลป
ทีเดียว”
ยอดยิม้ แปน มนุษยเราทุกคนก็พึงพอใจในคํายกยอดวยกันทั้งนั้น
“คุณก็รําสวยไมใชยอยครับ เอาซีครับ”
นิกรปองปากรองตะโกนไปทางวงดนตรี ซึ่งบรรเลงอยูริมรั้ว
“ขอเพลงตาแกอยากมีเมียสาวหนอย พวกเรา”
ปพาทยเริ่มบรรเลงเพลงรําวงตามคําขอของนิกรทันที นักมวยทัง้ สองตางกมศีรษะใหกัน แลว
ก็ยกมือรําปอ พาตัวไปรอบ ๆ เวที ประชาชนคนดูปรบมือโหรองเกรียวกราวตลอดเวลา กรรมการหามมวย
หัวเราะหึ ๆ อยูทางมุมน้ําเงิน เสียงปพ าทยดงั ในทํานองเพลงตาแกอยากมีเมียสาว ปม อญดังวิเวกวังเวง
เจือ้ ยแจว นิกรรําไดสวยมาก เพราะมีการสายกนตลอดเวลา
เมือ่ ครบสามนาที กรรมการรักษาเวลาก็หยิบกอนอิฐเคาะระฆังดังสนัน่
“แกง”

นักมวยทัง้ สองตางกลับไปยังมุมของตน เจาคุณปจจนึกฯ กับพลไมยอมขึ้นใหน้ํา เสี่ยหงวน
กับเจาแหวจึงขึน้ ใหนาํ้ แทน อาเสี่ยของเรายังออนเพลียมึนงงอยู แตเขาแตงกายเรียบรอยแลว กิมหงวนก
ลาวกับนิกรวา
“อายกร……แกก็หนึ่งไมมีสองในตองอู ถาหากวาแกเอาชนะเจายอดได กันจะใหแกแสนบาท
มีคนเขาตอเจายอดถึงรอยเอาหนึง่ และกันไดรองเขาไวหลายตอหลายรายแลว ขอใหแกพยายามนอคเจา
ยอดใหไดเพือ่ แกแคนแทนกัน และเพื่อศักดิ์ศรีของแกเอง กันขอรับรองดวยเกียรติยศของกันวา ถาแกชนะ
ยอด เมื่อลงมาจากเวที กันจะจายเงินสดใหแกแสนบาททันที”
นิกรลืมตาโพลง
“อยาลอเลนนา”
เสีย่ หงวนขมวดคิว้ ยน
“ไมใชลอ เปนความจริง”
นายจอมทะเลนพยักหนา
“ตกลง กันจะนอคเจายอดใหไดในยกนีแ้ หละ กันพบจุดออนในตัวยอดแลว เขาเปดชองวางที่
ทองเสมอ และเวลาที่เขาเตะกันมือของเขาตก กันจะหลอกใหยอดเตะกัน แลวกันจะสืบเทาเขาไป ชกสวน
ดวยหมัดตรงขวาหรือหมัดซาย ซ้ําดวยหมัดอับเปอรคัดทีท่ อ ง เทานีเ้ จายอดก็จะลงไปนอนใหกรรมการนับ
สิบ”
อาเสี่ยหัวเราะชอบใจ ยกมือตบศีรษะนิกร
“ตัง้ ใจใหดี อายกร กันจะไปรองเขาไว ใครตอยอดกันจะรองทั้งนั้น เลนกันใหชิบหายขายตน
เลย ถาแกแพพวกเราก็จะตองเดินทางดวยเทาจากเชียงใหมถึงกรุงเทพฯ อันเปนระยะทาง ๗๕๑ กิโลเมตร
พอดี และพอไปถึงกรุงเทพฯ ผมของเราก็คงจะยาวแคตาตุม ”
กรรมการรักษาเวลาหยิบกอนอิฐโขกระฆังอีก เสียงดังลั่น
“แกง”
นักมวยทั้งสองตางลุกขึ้น และเตนเขาหากันทามกลางเสียงปพาทยซึ่งบรรเลงเทงทึม ๆ
ตลอดเวลา นิกรยกเทาขวาเตะกราดดังเฟย วแลวกระโจนเขาตีเขาลอย แตยอดเปนมวยที่เต็มไปดวยชั้นเชิง
เขาหลบฉากนิดเดียว เขาของนิกรก็พาดขึ้นไปบนเชือก ทําใหนิกรเสียหลักลมลงกนกระแทก นายจอม
ทะเลนรีบลุกขึ้นยืน เตนเขาใสนกั มวยฝายน้าํ เงินอีก ยอดแยปซายสองทีซอ น ๆ ถูกหนานิกรสั่นเปนลวด
ดอกไมไหว นิกรหลอกลอเหวีย่ งสวิงซายเต็มเหนีย่ ว และตามดวยสวิงขวา แลวก็กอดยอดแนน นิกรถือ
โอกาสกระซิบถามคูตอสูข องเขา
“ลือ้ พักอยูทไ่ี หนวะยอด อั๊วจะหาเงินใหลื้อใชสักสองหมื่น”
ยอดใจเตนระทึก ดันตัวนิกรไปทางมุมน้าํ เงิน แลวพูดเบา ๆ
“โรงแรมศรีประกาศ ถนนลําพูนครับ”

กรรมการหามมวยปราดเขามาแยกคูต อสูอ อกจากกัน และใหชกกันตอไป คําพูดของนิกรบอก
ใหยอด พยัคฆพา ยรูท นั ทีวานิกรตองการใหเขาลมมวยให ขณะนี้ในวงการมวยนั้นการลมมวยยอมเปนของ
ธรรมดา เพราะนักมวยไดรับเงินรางวัลนอยมาก ฉะนัน้ การชกมวยตามเวทีตาง ๆ จึงปรากฏวานักมวยที่
เปนตอมักจะมีผจู า งลมมวยใหแกคูตอ สูของตนเสมอ
สองหมื่นบาทไมใชเงินจํานวนนอย ยอดกําลังตองการเงินอีกหมืน่ บาทเศษ เพื่อจายใหแก
ผูรับเหมาปลูกบานของเขาที่กรุงเทพฯ เขาไมสามารถจะหาเงินจํานวนนี้ได เพราะเขาไมไดชกมวยมานาน
แลว เพราะไมมีคูตอสูนั่นเอง เมือ่ นิกรจะใหเงินเขาตัง้ สองหมืน่ บาทยอดก็ตน่ื เตนยินดีมาก
ยอดกับนิกรจดมวยเขาหากันในทาทางคึกคักเขมแข็ง นายจอมทะเลนขยิบตาใหคูตอ สูข อง
เขาเปนความหมายแหงการลมมวย ยอดขยิบตาตอบ นิกรปราดเขาไปแยปซายถูกหนายอดอยางจัง แต
ยอดรูสึกเจ็บ ๆ คัน ๆ เหมือนกับมดกัด แลวนิกรก็เหวีย่ งฮุคขวาโครมเขาให ถูกขาตะไกรขางซายของยอด
โดยไมสูรุนแรงอะไรนัก เทานี้เองยอดก็เซถลาไปปะทะเชือก นิกรติดตามคูตอ สูข องเขา คนดูแปลกใจไป
ตามกันที่ยอดถูกนิกรชกอยางถนัดถนีเ่ ชนนี้ และทําทาออนเพลียมองแลเห็นถนัด
นักมวยทัง้ สองกอดปล้าํ กัน นิกรถือโอกาสกระซิบกระซาบกับยอด
“อายนองชาย แกยอมใหกันนอคเถอะ กันจะใหแกสองหมื่นและกันจะเอาเงินไปใหแกค่ํา
วันนี้”
ยอดแกลงทําเปนกอดรัดฟดนิกร
“ถาคุณโกหกผม ผมยิงทิ้งนะครับ”
“เออ……ตกลงนะ”
“ตกลงครับ”
กรรมการปราดเขามาแยกคูตอ สูออกจากกันแลวพูดเสียงหนัก ๆ
“ชกตอไป”
ยอดกระโจนเตะนิกรเต็มเหนี่ยว เทาของเขาขามศีรษะนิกรไปตั้งศอก แลวยอดก็แกลงทําเปน
เสียหลัก ลมลงกนกระแทกพื้น พอยอดลุกขึน้ นิกรก็ปราดเขาตะลุมบอนทันที ทัง้ สองยืนยัดแลกหมัดกัน
อยางเผ็ดรอน คนดูโหรอ งกันเกรียวกราว อาเสี่ยกิมหงวนวิ่งพลาน เทีย่ วรองใครตอใครไวหลายคน พวกที่
ตอขางยอดเริม่ หายใจไมทว่ั ทอง นิกรกับยอดแลกหมัดกันสักครูย อดก็เปนฝายลาถอย และแลวหมัดขวา
ของนิกรก็กระแทกถูกปลายคางของยอดเต็มรัก เพราะยอดเจตนายื่นคางใหชก
แชมเปยนมิดเดิ้ลเวทผงะหงายลมลงกลางเวที และบิดตัวไปมา คณะพรรค ๔ สหายตาง
กระโดดโลดเตน และโหรองลั่นไปหมด กรรมการหามมวยยกมือขึ้นนับหนึ่งสองสามและเรื่อยไปจนกระทั่ง
ถึงสิบ ยอดจึงโงเงลุกขึ้นมาได และยืนกอดเชือกเวทีในทาสะลึมสะลือ มองดูกรรมการหามมวยจับมือขวา
ของนิกรชูขน้ึ เปนสัญญาณใหประชาชนคนดูทราบวานิกรไดรบั ชัยชนะอยางเด็ดขาด

ประชาชนตางตบมือใหเกียรตินกิ รเสียงสนัน่ หวัน่ ไหว ยอดลมมวยไดสนิทมาก เพราะคนดูแล
เห็นยอดถูกชกกอยางจัง คนดูตางเขาใจวายอดแพเพราะความประมาท ซึง่ นับวายอดแสดงบทบาทไดดี
ราวกับศิลปนเอก
นิกรเดินเขามาโผกอดคูตอสูของเขา แลวกระซิบบอก
“หนึ่งทุม ลื้ออยาไปไหน อัว๊ จะเอาเงินสองหมืน่ ไปใหล้ือที่โรงแรม”
“ครับ…..ครับ…..ขอบคุณมาก”
การชกมวยระหวางยอด พยัคฆพา ยกับนิกร การุณวงศไดสิ้นสุดลงแลว นักมวยทั้งสองพา
กันลงมาจากเวที อาเสีย่ กิมหงวนถือธนบัตรใบละรอยบาทปกใหญ ประมาณหนึง่ คืบเดินเขามาสงใหนิกร
ทันที
“อายกร สัญญาตองเปนสัญญา เอา เอาไปแสนบาท”
นิกรยิม้ แกมแทบแตก เขามองดูนายยอดซึง่ กําลังเดินผานหนาเขาไปดวยความหมายทีเ่ ขาใจ
กันดี อาเสี่ยกิมหงวนเสียเงินใหนิกรแสนบาท แตพวกนักพนันไมต่ํากวาสิบคนตองจายเงินใหกิมหงวนคน
หนึ่งไมต่ํากวาสองสามหมื่น บางคนก็ใหนามบัตรไวและใหกิมหงวนไปเอาเงินที่บานของเขา กอนค่าํ วันนี้
เสี่ยหงวนไดเงินคาพนันมวยถึงสี่แสนเศษ ตามธรรมดาคนมีเงินนั้น ไมวาจะทําอะไรมักจะเกิดดอกออกผล
เสมอ ดังเชนกิมหงวนเปนตน
การชกมวยคูท ส่ี ามดําเนินตอไป เปนการตอสูระหวางเสือรายแหงเชียงใหมทั้งสอง ซึ่งเพิ่ง
โคจรมาพบกันในวันนี้ คณะพรรค ๔ สหายไดนั่งดูมวยตอไป และตางครึกครื้นรืน่ เริงไปตามกัน
การชกมวยไดสน้ิ สุดลง ในเวลา ๑๘.๐๐ น. เศษ ขณะที่มวยเลิก ประชาชนเดินเบียดเสียด
เยียดยัดกันมาจากสนามมวย นิกรไดใชใหเจาแหวนําเงินสองหมื่นบาทแอบไปใหยอด พยัคฆพายโดยที่ไม
มีใครแลเห็น
นักมวยก็เปนมนุษยปุถชุ นคนหนึง่ เงินคือแกวสารพัดนึก นักมวยไมใชพระอิฐพระปูน อุดมคติ
นั้นกินไมได และไมมใี ครที่จะมาชวยตนเมื่อถึงคราวเดือดรอนในเรือ่ งเงิน การที่นักมวยยอมลมมวยจึงไม
นาติเตียนอะไร ทัง้ นีก้ เ็ พราะเขาชกมวยเปนอาชีพเขาจึงตองมีวธิ หี าเงินดวยการเจ็บตัวเพียงเล็กนอยแตได
เงินใชมาก ๆ
ชื่อเสียงของนิกรแพรสะพัดไปทั่วนครพิงคในเวลาค่ําวันนั้น ซึ่งนิกรและยอดกับเจาแหวเทานั้น
ทีร่ วู า ชัยชนะของนิกรเกิดขึ้นจากการสมยอมของยอด เจาแหวไดคา ปดปาก ๓,๐๐๐ บาท และเจาแหวได
สบถสาบานวา เขาจะไมยอมเปดเผยความลับในเรื่องนี้เลย
วันตอมา
เสีย่ ยงไดพาคณะพรรค ๔ สหาย ออกเดินทางแตเชาตรู มุงตรงไปยังออบหลวงแหงอําเภอ
ฮอด ซึ่งเปนระยะทางหางจากเมืองเชียงใหมประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร และอยูทางทิศใตของนครพิงคนี้
คณะพรรค ๔ สหายไดรับความสนุกสนานเบิกบานใจโดยทัว่ หนากัน ถนนสายเชียงใหมอําเภอฮอดเปน

ถนนที่อยูในสภาพดีพอใช ทางบางแหงมีธรรมชาติสวยสดงดงามมาก ดอดจตรวจการของเสี่ยยงแลน
วกวนเวียนไปมาตามไหลเขา บางตอนเฉียดเหวลึก เมื่อรถแลนในที่สูงจะมองเห็นลําน้ําแมแจมอยางถนัด
และดานตรงกันขามของแมน้ําสายนี้ เต็มไปดวยขุนเขาลําเนาไม สะพานบางแหงที่รถแลนขามนั้นไมสูจะ
มั่นคงแข็งแรงเทาใดนัก นากลัวอันตรายมาก แตวิสกี้ชวยใหคณะพรรค ๔ สหายของเราไมไดสนใจกับภัย
อันตรายอะไร ภายในรถดอดจตรวจการคันนีม้ เี หลาโซดาและกับแกลมมากมายเหลือเฟอ
เมื่อมาถึงที่พักของกรมทางหลวงแผนดิน คณะพรรค ๔ สหายก็ลงจากรถ เดินทางดวยเทา
เกือบสองกิโลเมตรตรงไปยังออบหลวง และในที่สุดคณะพรรค ๔ สหายของเราก็ไดชมความสวยสดงดงาม
ของออบหลวง อันเปนแมนาํ้ สายเล็ก ๆ แตแวดลอมดวยธรรมชาติอันงามตา
เสีย่ ยงรูจ กั คุนเคยกับนายชางทางของกรมทางคนหนึง่
จึงไดรบั การเอือ้ เฟอและการรับรอง
เปนอยางดี คณะพรรค ๔ สหาย ไดแวะรับประทานอาหารกลางวันยังที่พักของกรมทางหลวงแผนดิน และ
หลังจากนัน้ ทุกคนก็อาํ ลานายชางทางเดินทางกลับมายังจอมทอง เพื่อชมน้ําตกแมกลาง อันเปนธารน้ําตก
ที่สวยสดงดงามที่สุดของนครเชียงใหม
จอมทองอยูหางจากเชียงใหม ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร มีปูชนียสถานสําคัญคือวัดพระธาตุ ซึ่ง
เรียกกันวาพระบรมธาตุศรีจอมทอง คณะพรรค ๔ สหายของเรา ไดถือโอกาสนมัสการพระบรมธาตุที่นี่
และแลวก็พากันเที่ยวชมน้ําตกแมกลาง ซึ่งหลั่งไหลลงมาจากหนาผาอันสูงชัน ผานโขดหินหลายแหงเปน
ชั้น ๆ ลงมา กระแทกถูกแองน้าํ เบือ้ งลางเปนฝอยฟอง
คณะพรรค ๔ สหาย ตื่นตาตื่นใจในความงามของธารน้ําตกอยางยิง่ ทุกคนไดถายภาพน้ําตก
และภูมิประเทศรอบ ๆ บริเวณนัน้ มองแลเห็นขุนเขาใหญสูงตระหงานเงื้อมเทียมเมฆ ซึง่ ยอดเขาปกคลุม
ไปดวยกลุมหมอกสีขาวตลอดเวลา บริเวณน้ําตกแมกลางสงบเงียบ ไดยนิ แตเสียงน้าํ ตกเทานัน้ บรรยากาศ
รมเย็นชวยใหสขุ กายสบายใจยิง่
“สวยมาก” เจาคุณปจจนึกฯ พูดกับพลเบา ๆ “เปนครัง้ แรกทีอ่ าไดเห็นน้าํ ตกอันลือชือ่ ของนคร
พิงค ทีแรกเราคิดวาหวยแกวมีความสวยงามอยางเลอเลิศ แตเมื่อไดมาเห็นน้ําตกที่แมกลางนี้แลวก็รูสึกวา
หวยแกวสูไมไดเลย”
พลเห็นพองดวย
“จริงครับ…..สวยกวาน้าํ ตกทีน่ ครนายก หรือไทรโยคเสียอีก เสียอยางเดียวไกลไปหนอย”
เจาคุณปจจนึกฯ ทอดสายตามองไปรอบ ๆ บริเวณนั้น แลวทานก็เห็นนิกรยืนสัปหงกอยูข า ง ๆ
ทาน ทามกลางแสงแดดอันรอนแรง
“เฮย”
นิกรลืมตาโพลง แลวยิม้ ใหพอตาของเขา
“งวงเหลือเกินครับคุณพอ กลับกันหรือยังละครับ เราจะไดแวะเทีย่ วสันปาตอง เพือ่ ชมบอน้าํ
หลวงตามโครงการของเรา”

เจาคุณปจจนึกฯ อดหัวเราะไมได
“ดูนาํ้ ตกทีน่ เ่ี สียบางซีเจากร อยางนอยก็ไดเปนความรูใ นการทัศนาจรของแก”
นิกรสัน่ ศีรษะ
“น้ําตกไมมีความหมายอะไรสําหรับผมหรอกครับ ที่ไหนมีภูเขาใหญและสูง ที่นั้นก็มีน้ําตก
เพราะน้าํ ตกเกิดจากน้าํ ฝนที่ขงั อยูบ นภูเขานัน่ เอง ผมจะสนใจก็ตอเมือ่ เราไดเห็นกระแสน้าํ ตกนีไ้ หลยอนขึน้
ไปบนยอดเขานัน่ แหละครับจึงจะนาดู ผมชอบดูสิ่งที่เปนไปไมไดตามทัศนะของผม”
“อือ” เจาคุณปจจนึกฯ คราง “ตกลงการมาเที่ยวเชียงใหมคราวนี้แกคงไมไดสนใจอะไรเลย”
นิกรยิม้ แหง ๆ
“จริงครับ ผมจําไดแตรา นจําหนายอาหารเทานัน้ ถาเราจะกินลาบหมู, เนื้อ, หรือหมูสมและ
อาหารพื้นเมือง เราก็ไปกินไดที่รานหมวดยืน ถนนราชวิถี เชียงใหม ในเวลาสี่โมงเย็นถึงสองทุมทุกวัน หรือ
ถาเราจะกินขาวซอยโอชารถ ก็ไปกินไดท่ีศรีเวียงขาวซอย ตรงขามโรงหนังศรีเวียง ถนนชางคลาน หรือที่
รานนายอาย รัตนสิงห หนาโรงเรียนยุพราชก็ได หรือทีร่ านนายกา ตรงขามสนามมวยเดชานุเคราะหท่ีสนั
ปาขอยก็มี แตถาเราจะกินอาหารแบบจีนแลว ผมก็จะพาคุณพอไปกินที่รานแสงชัยขางโรงหนังศรีเวียง ซึ่ง
ที่นั่นมีบะหมี่, เกีย๊ ว, เปดตุน และอาหารแบบจีน ขนมจีบซาละเปาสารพัด รานอาหารชัน้ ดีอีกรานหนึง่ ก็คือ
รานขางตลาดวโรรส ถนนวิชยานนท ตรงขามโรงพยาบาลเทศบาล”
นายพัชราภรณมองดูเพื่อนเกลอของเขาอยางหมั่นไส
“รูส กึ วาแกสนใจเรือ่ งกินมากกวาอยางอืน่ ”
นิกรพยักหนารับรอง
“ถูกแลว ความสําคัญของมนุษยเราก็คือเรือ่ งอาหาร คนเราถาลงกินอิม่ นอนหลับก็มคี วามสุข
อยางอื่นไมสาํ คัญ”
เสีย่ ยงพาเสีย่ หงวนกับเจาแหวและดร.ดิเรก เขามารวมกลุม อาเสี่ยกิมหงวนกลาวกับเจา
คุณปจจนึกฯ วา
“กลับไปเทีย่ วสันปาตองกันเถอะครับ วันนีเ้ ราเดินทางไกลมาก รูส กึ ออนเพลียไปตามกัน
ความจริงคุณอานาจะซื้อหมวกสักใบหนึ่งยังงี้แย”
เจาคุณปจจนึกฯ ทําตาเขียว
“ชางขาเถอะนา ฉันไมไดทาํ ใหแกเดือดรอนก็แลวกัน”
เสี่ยหงวนหันมายิ้มกับนิกร นายจอมทะเลนยกมือซายอุดจมูก แลวยกมือขวาโบกไปมาขาง ๆ
จมูก ทานเจาคุณปจจนึกฯ แยกเขีย้ ว ปราดเขามาใชเทาขวาถีบลูกเขยจอมทะเลนของทาน แตนกิ รไวกวา
ควาเทาเจาคุณไว แลวลากถอยหลังออกไปทําใหเจาคุณสงเสียงเอ็ดตะโร
“เฮย…..เฮย อยาเลน อายเวร ปลอยโวย”

นิกรปลอยมือออก แลวเขาก็วิ่งหนีเพราะเกรงวาจะเจ็บตัว เสีย่ ยงมองดูนกิ รอยางขบขัน เขา
พูดขึ้นอยางเปรย ๆ วา
“คนอยางคุณนิกรคงจะไมรูจักวา ความทุกขยากและความเศราโศกนั้นเปนอยางไร คนอยาง
นี้ดีมีความสุข มีอารมณขบขันครึกครืน้ ตลอดเวลา”
ตอจากนัน้ คณะพรรค ๔ สหายก็พากันเดินตรงไปทีร่ ถดอดจตรวจการคันใหญ และหลังจาก
นั้นก็เดินทางกลับเขาสูเชียงใหม ซึ่งระยะทางจะตองผานสันปาตอง และคณะพรรค ๔ สหายจะไปแวะ
เทีย่ วทีน่ น่ั ตามโครงการทีไ่ ดกาํ หนดไว
ดอดจตรวจการของเสีย่ ยง ไดเดินทางมาถึงอําเภอสันปาตองในเวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น.
อําเภอสันปาตองเปนอําเภอเอก มีประชาชนและบานเมืองอุนหนาฝาคั่งพอใช พื้นที่โดยมากเปนทุงนา
ดังนั้นพลเมืองของสันปาตองเปนสวนมากจึงมีอาชีพในทางทํานา
คณะพรรค ๔ สหายลงรถที่ตลาด และยืนจับกลุมสนทนากัน กอนทีจ่ ะเที่ยวชมรานตลาด
เหลานั้น
“นําทางซี เสียยง” เจาคุณปจจนึกฯ กลาวกับคหบดีผมู ง่ั คัง่ ซึง่ เปนเพือ่ นรักเพือ่ นเกลอเกาของ
เสี่ยหงวน “รูส กึ วาทีน่ ส่ี งบเงียบดีเหมือนกัน”
นิกรพูดเสริมขึ้นเบา ๆ
“หาอะไรกินกันกอนไมดหี รือครับ ผมชักหิวแลว”
ทุกคนมองดูนายจอมทะเลนเปนตาเดียว ดร.ดิเรก กลาวขึ้นวา
“แกแกกนิ มากไปหนอย อายกร”
“โธ” นิกรคราง “ก็มนั หิวนีห่ วา คนเราเมื่อมันอิ่มลนกระเพาะแลว ใครจะกินเขาไปไดอีก” แลว
นิกรก็หนั มาพูดกับผูน าํ ทาง “เสีย่ ยงครับ พาพวกเราไปหาอะไรกินรองทองสักหนอยเถิด บะหมี่สักชามก็ยัง
สวย”
เสี่ยยงหัวเราะเบา ๆ
“ไปซีครับ เดินไปทีส่ ามแยกสันปาตองนั่นมีรา นจําหนายบะหมี่ กวยเตีย๋ ว และอาหาร
เครือ่ งดืม่ ทุกชนิด ชื่อรานไทยเฮง ผูที่มาเที่ยวสันปาตองมักจะมาแวะรับประทานอาหารกันที่ รานไทยเฮง
นี้”
นิกรยิม้ แปน
“แหม……ยังงีค้ ณ
ุ กับผมก็รกั กันจนวันตายเทานัน้ เอง ความจริงอายเรื่องการกินนีแ่ หละครับ
ผมชอบเหลือเกิน”
เสีย่ ยงหัวเราะ
“ถูกละครับ ใคร ๆ ก็ชอบ เชิญสิครับ”

ที่รานไทยเฮง อันเปนรานจําหนายอาหารจีนและเครือ่ งดืม่ ทีด่ แี หงหนึง่ ในอําเภอสันปาตองนี้
เสีย่ ยงไดพาคณะพรรค ๔ สหายของเรามานัง่ รวมโตะกันและสัง่ อาหารวางกับเครื่องดืม่ มาจนเต็มโตะ อา
เสี่ยกิมหงวนสนใจกับผูหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งนั่งอยูที่โตะทางขวามือตามลําพัง หลอนแตงกายเรียบ ๆ แบบ
ชาวเหนือทั้งหลาย ปลอยผมสยายยาว อายุประมาณ ๑๘ ป ใบหนางามแฉลมแชมชอย ริมฝปากจิ้มลิ้ม
แกมทั้งสองเปนพวง ผิวขาวผองแบบสาวชาวเหนือทัง้ หลาย ดวงหนานัน้ ปราศจากไฝฝาราคี อาเสีย่ ไมยอม
กินบะหมี่ที่สั่งมา เขานั่งมองดูหลอนเสียจริง ๆ จัง ๆ แลวก็นกึ คลับคลายคลับคลาวาเขาเคยเห็นหลอน
มาแลวในกรุงเทพฯ
ในที่สุด เสี่ยหงวนก็เอื้อมมือเขี่ยขานายพัชราภรณซึ่งนั่งอยูขาง ๆ เขาแลวกระซิบกระซาบเบา
ๆ
“เฮย……แกชวยดูหนอยซีวะอายพล กันสงสัยวาแมสาวงามคนนี้คือสุชีลานางสาวไทยป
กอน”
พลมองตามสายตาของเสี่ยหงวน แลวเขาก็ยม้ิ เล็กนอย
“ไมใชสุชีลาหรอก หลอนสวยกวาสุชลี าเปนกอง เมื่อเขามาในรานกันแลเห็นหลอนแลว แก
อยาจองมองดูหลอนอยางนีเ้ ลยวะ เสียมารยาท”
กิมหงวนกลืนน้ําลายดังเอื๊อก
“กันเจอศรกามเทพเขาแลว ลัน่ ปุโ ดนหัวใจกันในวินาทีแรกทีก่ นั แลเห็นหลอน หลอนสวยอะไร
อยางนี้ สันปาตองดินแดนแหงเทพธิดา ผูหญิงที่เราแลเห็นขณะที่เราเดินผานมาที่รานอาหารนี้ ตะละคน
อยางขีห้ มูขห้ี มาก็นวลสวาท หรือสุชลี า ประกวดนางสาวไทยอีกกีป่  ผูท ไ่ี ดรับตําแหนงชนะเลิศก็คงจะเปน
หญิงสาวชาวเชียงใหมหรือลําพูนนี่แหละ โอ……สวยอะไรอยางนี้ ดูซพิ ล นัยนตาของหลอนกลมโตในแจว
บริสุทธิ์ไรเดียงสา คิ้วของหลอนโกงเล็กนอยราวกับคันศรของพระราม จมูกโดงรับกับปากอันจิม้ ลิม้ พริม้
เพรา เสียอยางเดียว หลอนซดน้ําบะหมี่เสียงดังโฮกฮากไปหนอย กันตกหลุมรักเสียแลวพล”
นิกรพูดโพลงขึ้นทันที
“แกอยาไปสนใจกับหลอนเลยวะอายหงวน ผูหญิงเมืองนี้หาขี้ริ้วทํายาไมไดเลย มองไปทาง
ไหนลวนแตสวยทัง้ นัน้ เรามันพบไมงามเมื่อขวานบิ่นเสียแลว”
อาเสี่ยถอนหายใจเฮือกใหญ แลวเขาก็กลาวกับเพือ่ นเกลอของเขา
“กันจะลองไปจีบหลอนสักหนอย ทุกคนเฉย ๆ นะโวย อยาขัดคอกันเลย ไหวละ”
ดร.ดิเรกยิม้ นอยยิม้ ใหญ
“ออไร…..เชิญไปจีบหลอนตามสบายเถอะ แตระวังแขงหนอยนะ ถายูไปเจอะเอากุหลาบทีม่ ี
เจาของเขาจองอยูแ ลว ยูอาจจะเจ็บตัวได”
เจาแหวพูดเสริมขึ้นเบา ๆ

“รับประทานหมากเมืองเหนือหนาฝาดหนอยนะครับ แลวก็…..รับประทานแวนทีน่ ่ีกห็ นากวา
แวนที่กรุงเทพฯ”
เสี่ยหงวนจุยปาก
“ทะลึ่งนา เดีย๋ วก็ถีบเปรี้ยงเขาใหเทานัน้ เอง”
คณะพรรค ๔ สหายอมยิม้ ไปตามกัน เสี่ยหงวนผลุดลุกขึ้น แลวก็เดินตรงเขาไปหาหญิงสาว
เจาของรางสะคราญตาที่กําลังนั่งรับประทานบะหมี่อยูตามลําพัง มีน้ําแข็งใสน้ําชาวางอยูบนโตะหนึ่งแกว
พรอมดวยน้าํ อัดลมชัน้ ดีหนึง่ ขวด
อาเสีย่ หยุดยืนขางโตะหลอน พอหญิงสาวเงยหนามองดูเขา เสีย่ หงวนก็ยม้ิ เอียงอาย ยกนิว้ ชี้
มือขวาใสปากกัด และแกวงแขนซายไปมา
แมสาวงามทําหนาตืน่ ๆ มีความรูสึกคลายกับหลอนเผชิญหนากับผูที่วิกลจริต
“เปนหยังเจา” หลอนถามเสียงสั่น ๆ
เสีย่ หงวนถือโอกาสทรุดตัวนั่งขาง ๆ หลอน
“บไดเปนหยัง อายฮักอีน่ ายแลว อีน่ ายงามแต”
หลอนยิ้มเอียงอาย
“ขี้จุ ขาเจาบงามหรอก”
อาเสี่ยจองมองดูหนาหลอนอยางไมวางตา
“อีน่ ายฮักอายกอ”
“อุย …..สะมาเตอะ อายสลิดเหมือนวอก”
เสี่ยหงวนสะดุงโหยง
“แปลวาอะไรจะนองสาว เอายังงีด้ กี วา เราคุยกันเปนภาษากลาง ฉันจะไดฟงรูเรื่อง แฮะ…
แฮะนองสาวสวยอะไรอยางนี้ ฉันเห็นเธอเขาแลวฉันไปไหนไมรอดแน ฉันจะยอมตายอยูที่สันปาตองนี่
แหละ”
หลอนยิ้มเล็กนอย
“ออ……คนเมืองกอกนะเขาฝากรักกันงาย ๆ เชนนี้หรือคะ ผูหญิงที่เมืองกอกเขาไมถือวาเปน
การดูถกู ดูหมิน่ หรือคะทีผ่ ชู ายเพิง่ แรกเห็นหนากันมาฝากรักกันตามถนนรนแคมเชนนี้”
คราวนีเ้ สี่ยหงวนอายมวนตวน แลวเขาก็ยกมือไหวหลอน
“แฮะ ๆ อภัยใหฉันเถิดนองสาว เธอเปนคนสวยนารักมาก เธอเปนชาวสันปาตองใชไหมจะ”
หลอนยิม้ ออนหวาน
“คะ……ถูกแลว ดิฉนั มีถน่ิ ฐานบานชองอยูทส่ี นั ปาตองนี่แหละคะ ดิฉนั ตัง้ รานขายผาอยูใ กล
ๆ กับรานขายอาหารนีเ่ อง”
กิมหงวนยิม้ เล็กนอย

“เธอคงเปนลูกคนเดียวของคุณพอคุณแมของเธอ”
“ถูกแลวคะ คุณพอของดิฉนั เสียตัง้ แตดฉิ นั ยังเด็ก ๆ อยู ดิฉนั กับคุณแมกเ็ ลยชวยกันทํามาหา
กิน ตั้งรานจําหนายซิ่นไหมซิ่นยกและเสื้อผาพื้นเมืองตาง ๆ “
เสีย่ หงวนเขยิบเกาอีเ้ ขามานั่งขาง ๆ หลอน
“ทานอะไรอีกไหมจะ ฉันจะสั่งมาใหเธอ”
“ขอบคุณคะ ดิฉันอิ่มแลว”
อาเสีย่ กระแอมเบา ๆ
“ประทานโทษ เธอคงไมรังเกียจที่จะรูจักกับฉัน ซึ่งเดินทางมาจากกรุงเทพฯ ดวยความหวังที่
จะไดชมบานเมืองอันสวยสดงดงามของเธอ”
“ขาเจาบไดรังเกียจเจา”
อาเสีย่ หัวเราะ
“พูดภาษาไทยกลางเถอะนองสาว ฉันฟงภาษาไทยเหนือไมใครออก และกําลังคิดวาฉัน
อยากจะไดเธอไปเปนครูสอนภาษาไทยเหนือใหฉนั นอกจากนี้อยากจะใหเธอเปนผูเก็บกุญแจตูเซฟของฉัน
ดวย ขอโทษ…..เธอชือ่ อะไรจะ”
แมสาวนอยยิ้มอาย ๆ
“จันทรพรคะ”
เสีย่ หงวนหัวเราะชอบใจ
“คลองกับฉันเปยบทีเดียว ฉันชื่อกิมหงวน ไทยแท เธอชื่อจันทรพร ฉันอยากจะใหเธอไปชวย
ฉันถลุงเงินของฉันที่มีอยู เธอจะใชวันละกี่หมื่นกี่แสนฉันก็ไมวา จะฉีกเลนเผาไฟเลน หรือเอาผูกคอหมา
เลนก็ตามใจ ฉันคือมหาเศรษฐีราํ่ รวยทีส่ ดุ ในประเทศไทย ที่พูดนี้เปนความจริงนะจะ ไมใชจะมาโกหกพก
ลมใหจันทรพรหลงเชื่อ พาคุณแมของเธอไปอยูกับฉันที่กรุงเทพฯ เถอะ”
“ดิฉนั อยากจะรับความกรุณาของคุณเหมือนกัน แตไปตกลงกันที่บานไมดีกวาหรือคะ”
กิมหงวนลืมตาโพลง
“หมายความวาเธอไมรังเกียจ ยินดีใหฉนั ไปที่บา นของเธอยังงัน้ หรือจะ”
“คะ……เชิญสิคะ คุณจะไดไปรูจ กั กับแมเฒาของดิฉนั ”
เสีย่ หงวนรองตะโกนเรียกเจกลูกจางในรานใหมาคิดเงิน และรีบจายเงินคาบะหมี่ คา
น้าํ อัดลมใหไป แมสาวงามกับอาเสี่ยตางลุกขึ้นยืน เสีย่ หงวนหันไปยักคิว้ ใหเพือ่ นเกลอของเขา เดินคลอคู
กับหลอนออกไปจากรานอาหารนัน้
สามสหายกับทานเจาคุณปจจนึกฯ และเสี่ยยงกับเจาแหวตางพากันมองดูกิมหงวนกับแม
สาวงามผูนั้น จนลับตา ทานเจาคุณปจจนึกฯ หัวเราะหึ ๆ ทานพูดพลางหัวเราะพลาง

“อายหงวนมันเจาชูไกแจ เห็นผูหญิงสวย ๆ เปนอดจีบไมได อยางไรเสียพรุงนี้อายหงวนก็คง
มาเทีย่ วสันปาตองอีก แลวก็……วาไมได แมสาวนอยคนนี้อาจจะเสร็จเจาหงวนก็ไดเหมือนกัน ชั้นเชิงเจาชู
ของอายเสี่ยก็ไมเลวจนเกินไปนัก แตถาขืนเอาไปกรุงเทพฯ ก็นา กลัววาจะตองมีเรื่องวิวาทบาดหมางกับ
นวลลออ เพราะยายนั้นแกหึงสะบั้นหั่นแหลก”
นิกรพูดตัดบท
“อยาไปยุง กับมันเลยครับคุณพอ กมหนากมตากินเกี๊ยวบะหมีข่ องเราไปตามเรื่องดีกวา เชื่อ
ผมเถอะครับ อายเสี่ยมันโง ไมรูจักดูของเกาของใหม อยางผมยังงี้ มองแพลบเดียวก็รวู า แมสาวสวยทีเ่ ดิน
คลอกับอายหงวนออกไปนัน้ หลอนสาวแตรูปรางหลอนมีเจาของเสียแลว หรือมายก็ผานมือชายมาแลว”
คราวนีพ้ ลมองดูนิกรอยางแปลกใจ
“แกรูไดอยางไรวะ”
“รูซีวะ กันเปนนักสังเกตที่ดคี นหนึง่ ผูหญิงสาวบริสุทธิ์กับผูหญิงสาวที่ผานมือชายมาแลว
ยอมแตกตางกันลิบลับ แตวาเรือ่ งของคนอื่นธูร ะไมใช อยาเอามาเปนอารมณเลย”
คณะพรรค ๔ สหาย ตางสนทนากันอยางครืน้ เครง เวลาผานพนไปประมาณ ๑๕ นาที
เสี่ยหงวนเดินเขามาในรานไทยเฮง อาเสีย่ แบกหอผามาหอบเบอเริม่ ใบหนาของกิมหงวนบอกบุญไมรับ
เขาเดินตรงเขามาหาพรรคพวกของเขา วางหอผาลงบนโตะวาโตะหนึง่ แลวก็ทรุดตัวนัง่ บนเกาอีพ้ รอมกับ
ถอนหายใจเฮือกใหญ สั่นศีรษะไปมา
เสียงหัวเราะอยางครื้นเครงดังขึน้ พรอม ๆ กัน นิกรกลาวกระเซาเพื่อนเกลอของเขา
“ไง…….อายเสี่ย เจอทีเด็ดเขาแลวใชไหม”
เสี่ยหงวนยักไหลแลวแบมือทั้งสองขางออก
“ไมใชทีเด็ด แตวาเด็ดหลาย ๆ ที กันมีตาเสียเปลาแตหามีแววไม นึกวารถใหมเอี่ยมออกจาก
อู กลายเปนรถใชแลวไปชิบ แมจันทรพรพากันไปที่รานของหลอน อยูเ ลยรานอาหารนีไ่ ปหนอยเดียวเทานั้น
หลอนไดแนะนํากันใหรจู กั กับแมของหลอน แลวก็แนะนําใหรจู กั ลูกเจี๊ยบของหลอนอีกสองคน ทั้งผัวและ
แมของหลอนมีอัธยาศัยดีงามมาก ตอนรับขับสูก นั อยางเต็มที่ และนายผัวไดขอบใจกันเทาที่พึงพอใจเมีย
ของเขาถึงกับตามไปถึงราน
ในทีส่ ดุ หลอนกับแมของหลอนและผัวของหลอนก็ออ นวอนใหกนั อุดหนุน
หลอน กันเลยซื้อผาซิ่นไหม ผาซิน่ ยก และผาขาวมามาหอบเบอเริม่ หมดเงินไปสองพันกวาบาท เจ็บใจ
เหลือเกินกอนออกจากราน หลอนยังรองตะโกนเสียงแจว ๆ บอกกันวา……ปหนาฟาใหมพบกันแถมนอ
…..”
นิกรหัวเราะกาก
“แลวแกตอบหลอนวาไง”
“กันบอกวา เมือ่ แลวบมาอีกหรอก อีนายมีผวั ละออนบบอกใหอา ยรู อายคิดวาสาวจี๋ ขาย
หนาแต”

คณะพรรค ๔ สหายหัวเราะครืน นิกรพูดพลางหัวเราะพลาง
“แกมันโงนห่ี วา มองแพลบเดียวก็รวู า แมลูกออน ทีห่ นาอกเสือ้ ของหลอนเปยก แกมองไมเห็น
หรอกหรือ หลอนชวนแกกลับไปรานก็เพราะหลอนนมคัด แลวกลับไปใหลกู หลอนกินนมนัน่ เอง”
ดร.ดิเรกหัวเราะงอหาย
“อายกรมันแนมาก นันยตาอายกรมันมีศลิ ปชา งสังเกตดีกวาพวกเรา”
เสี่ยยงพูดเสริมขึ้น
“อายเสีย่ เคราะหดเี หลือเกินทีไ่ มไดรบั บริการหมากและแวนจากพอผัวของหลอน ถาหากวา
ที่นี่เปนกรุงเทพฯ แลว แกก็คงจะไดกินหมากสด ๆ จากผัวของหลอนแนนอน”
เสี่ยหงวนยิ้มแหง ๆ
“คนที่เชียงใหมเขาไมดุรายหรอก ผัวของหลอนสุภาพเรียบรอยนารักมาก กลับไปเชียงใหมกัน
เสียทีเถอะโวยพวกเรา อยาอยูชักชาเลย ประเดี๋ยวหลอนพาผัวของหลอนยอนมาทีน่ ่ี กันก็ไมรูจะเอาหนาไป
ไวที่ไหน”
นิกรหัวเราะคิก๊ แลวพูดภาษาคําเมืองอยางคลองแคลว
“สลิดสะรักของเจาถมถอง ดอกาสะลองของเจามีเปน”
“นัน่ แน” เจาแหวรองขึ้นดัง ๆ “รับประทานสําคัญครับ แปลวากระไรครับคุณนิกร”
นิกรยิม้ แปน
“แปลวา ดอกสลิดดอกรักของเจาหงวนนะมีเยอะแยะ แตดอกขาที่หมายปองนะมีเจาของเสีย
แลว”
เจาคุณปจจนึกฯ กลาวถามนิกรดวยความสนใจยิง่
“แกไปเรียนพูดภาษาไทยเหนือมาจากไหนกันวะอายกร แตไหนแตไรมาไมเคยไดยินแกพูด
เลย”
นิกรหัวเราะชอบใจ
“ไมไดเรียนหรอกครับ ผมพูดเรื่อยเปอยสงเดชไปอยางนั้นเอง บางทีก็แปลไดความ บางทีก็
แปลไมออก”
ทานเจาคุณยิม้ เล็กนอย
“ไหนลองพูดใหฟงอีกสักประโยคหนึ่งซีวะ”
นายจอมทะเลนนิ่งอึ้งไปสักครู แลวเขาก็พูดพลางหัวเราะพลาง
“ฮูดงั ไดกลิน่ อันหยัง ลมพัดเหม็นจัง ออกลิน่ ปอผา”
เจาคุณปจจนึกฯ แยกเขีย้ ว ยกมือเขกกบาลนิกรดังสนัน่ หวัน่ ไหว
“นีแ่ นะ……ในทีส่ ดุ แกก็วกมาถึงกบาลของฉัน”

คณะพรรค ๔ สหายหัวเราะกันอยางไมตอ งอั้น ใครตอใครทีอ่ ยูใ นรานอาหารตางพากันมองดู
เปนตาเดียว เสี่ยยงเรียกลูกจางในรานมาคิดเงินคาอาหารและเครื่องดื่ม และรีบจายเงินใหเรียบรอย
หลังจากนั้นเขาก็พาคณะพรรค ๔ สหายเดินเทีย่ วชมตลาดสันปาตอง ขณะทีเ่ ดินผานรานขายผาของแม
สาวงามจันทรพร เสี่ยหงวนไมยอมมองเขาไปในรานเลย จันทรพรกับสามีของหลอนยืนยิม้ เคียงคูก นั อยูใ น
ราน
คณะพรรค ๔ สหาย กลับมาถึงเชียงใหมในราว ๑๗.๓๐ น. เศษ การทองเที่ยวแบบทัศนาจร
ในวันนี้ ทุกคนรูส กึ สนุกสนานมาก และไดพบเห็นธรรมชาติที่สวยสดงดงามตลอดจนปูชนียสถานดบราณ
วัตถุท่ีควรศึกษาหาความรู
วันเริ่มตนของวันสงกรานต ชาวพืน้ เมืองเรียกวาวันสังขารลอง ประชาชนตางเตรียมตัวที่
จะทําบุญใหทาน มีการเก็บกวาดบานเรือนของตนใหสะอาดเรียบรอย และตระเตรียมเสือ้ ผาอันสวยงาม
ของตน เพื่อแตงกายทองเที่ยว คณะพรรค ๔ สหาย ตางเตรียมตัวสนุกสนานกับชาวเมืองในวันสงกรานต
วันที่สามอยางดี
วันที่สองของสงกรานต ชาวเมืองเรียกวาวันเนาว หรือวันคลายกับวันจายของตรุษจีนนัน่ เอง
ทีต่ ลาดวโรรสในตอนเชามีผูคนอุนหนาฝาคัง่ ผิดปกติ ชาวเชียงใหมไดพากันมาจายตลาด ซื้ออาหารสดและ
อาหารแหงไปทําบุญในวันรุง ขึน้ ดอกไมธูปเทียนและเครื่องบูชาตาง ๆ ขายดีผิดปกติ ที่ปากทางเขาตลาดมี
คนจับนกมาขาย และประชาชนไดซื้อไปบาน เพื่อปลอยนกเปนอิสรภาพในวันรุงขึ้น
ครัน้ ถึงวันทีส่ าม คือวันพระยาวัน บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายก็พรอมใจกันไปบําเพ็ญกุศล
ทําบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแดพระภิกษุสงฆสามเณรทัง้ หลาย มีการเยีย่ มเยียนเคารพกราบไหวญาติ
ผูใหญ พีป่ า นาอาครูบาอาจารยของตน ตามวัดวาอารามตาง ๆ มีการกอพระเจดียทราย มีการสรงน้ํา
พระพุทธรูปตามประเพณีนิยมของพี่นองชาวเหนือ เสียงปพาทยตามวัดตาง ๆ ดังกระหึ่มตลอดวัน
วัฒนธรรมอันดีงามของชาวเชียงใหมไดปรากฏใหเห็นในวันนีค้ ือวันมหาสงกรานต พี่นองชาว
เชียงใหมทั้งหลายตางหยุดการประกอบอาชีพหนึ่งวัน ทุกคนไดออกจากเคหะสถานของตนพรอมดวยขัน
เงินขนาดกลางบรรจุนํ้า ซึง่ เปนน้าํ สะอาด โรยดอกมะลิ ดอกสารภี หรือฝกสมปอย บางคนก็ผสมน้ําหอมลง
ไปเพือ่ ใหนาํ้ มีกลิ่นหอม
ชาวเมืองพบกันเขาก็มกี ารรดน้าํ ใหกนั ดวยกิริยามารยาททีส่ ภุ าพนอบนอม หนุมสาวทักทาย
กันยิ้มแยมแจมใสใหกัน ทัง้ ๆ ทีไ่ มเคยรูจ ักกันมาแตกอนเลย ถนนสายทาแพอันเปนถนนสายสําคัญทีส่ ดุ
ของเชียงใหม เบียดเสียดเยียดยัดดวยฝูงชน เจาพนักงานจราจรไดหามไมใหยวดยานพาหนะสัญจรไปมา
ในวันนี้ ชาวเชียงใหมทั้งหลายมีความสัมพันธตอกันเหมือนพี่นอง และไมวาจะเปนคนเมืองหรือคนตาง
เมือง ชาวเชียงใหมก็โอภาปราศรัยและสาดน้ําใหดว ยอัธยาศัยไมตรีจิต
น้ําที่รดหรือสาดไปนั้นไมมีการผสมดวยสี ปราศจากเม็ดแมงรักหรือหมามุย และไมใชน้ํา
สกปรก ทั้งนี้ยอมแสดงถึงวัฒนธรรมทางระเบียบประเพณี และจิตใจอันสูงของชาวเชียงใหม ซึ่งปรากฏวามี

ชาวพระนครซึ่งเปนผูดีมีเงินนับจํานวนพันไดพากันมาเที่ยวสงกรานตเชียงใหม
เพื่อชมขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาวเชียงใหมทั้งหลาย ทีไ่ ดปฏิบัตกิ นั มาเปนเวลาชานาน ดังนั้นสงกรานตเชียงใหมจึงมี
ความหมายสําคัญยิง่ ในดานศาสนา ดานวัฒนธรรมและในดานสังคม
มันเปนวันทีช่ าวเชียงใหมสนุกสนานเบิกบานใจเปนทีส่ ดุ ขณะที่ ๔ สหายยืนรวมกลุมกันอยู
บนราวสะพานนวรัตน หญิงสาวคนหนึง่ ก็ปราดเขามายกขันน้าํ เทราดอาเสีย่ กิมหงวนเกือบหมดขัน แลว
หลอนก็หัวเราะเสียงใส
“มวนแต ขาพเจาไดพบพอเลี้ยงอีก”
อาเสีย่ หันมามองดูหลอน แลวทําคอยน
“ไอยา …….จันทรพรหรือนี่”
“เจา”
“เธอมาถึงที่นี่เชียวหรือนองสาว”
“เจา……ขาเจามาทําบุญกับอาย”
อาเสีย่ ฝนยิม้ ใหหลอน
“งามงาว งามแต ๆ บนขัวนีบ่ มใี ครงามเทาอี่นายเลย”
หลอนหัวเราะเสียงใส แลวยกขันน้าํ ขึน้ รดสามสหายกับทานเจาคุณปจจนึกฯ คนละนิดหนอย
ทุกคนเลยรดน้าํ ใหหลอนบาง
จันทรพรโปรยยิ้มใหคณะพรรค ๔ สหาย
“ขาเจาเมือละกืดเติงหาขาเจาบางเนอ”
แมสาวงามผูมีลูกสองคน ถือขันเงินเดินไปจากที่นั้นดวยใบหนายิ้มแยมแจมใส
คณะพรรค ๔ สหายเต็มไปดวยความสุขในการรดน้าํ สาว ๆ และถูกสาว ๆ รดน้าํ ตน ดร.ดิเรก
คึกคะนองผิดปกติ เขากลาวกับนิกรเบา ๆ วา
“กร……ชวยสอนคําเมืองใหกนั สักหนอยเถอะวะ ถาจะชมผูหญิงสาว ๆ สักคนหนึง่ กันควร
จะพูดกับหลอนวาอยางไร”
นิกรอมยิม้
“ไดซี กันจะสอนให พูดกับหลอนวา อีห่ นอย……อีห่ นอยคนสึง่ ตึง”
ดร.ดิเรกทําตาปริบ ๆ แลวทวนคํานิกร
“อีหนอย คนสึง่ ตึง แปลวากระไรวะ”
นายจอมทะเลนหัวเราะเบา ๆ
“แปลวา หนูจา…..ทําไมหนูสวยอยางนี้”
ดร.ดิเรกลืมตาโพลง เขาดีดมือแปะ แลวพูดขึน้ ดัง ๆ
“ออไร……อีหนอยคนสึง่ ตึง”

ผูหญิงสาวสามสี่คนเดินผานมาพอดี นายแพทยหนุม ถือขันเงินปราดเขาไปรดน้าํ ใหแมสาว
นอยคนหนึง่ แลวพูดยิม้ ๆ
“อีหนอย……คนสึง่ ตึง”
แมสาวงามลืมตาโพลง ใบหนาที่ยิ้มแยมแจมใสของหลอนเปลี่ยนเปนบึ้งตึงทันที หลอนมองดู
นายแพทยหนุม ดวยแววตาแข็งกราวผิดปกติ แลวหลอนก็ยกมือขางซายตบหนาดร.ดิเรก ดังเพียะ หลอน
พูดเสียงเอ็ดตะโรลั่น
“ขาเจาบใชคนสึ่งตึง”
นายแพทยหนุม ทําตาปริบ ๆ แมสาวงามกลุม นัน้ รีบเดินไปจากทีน่ น้ั ทันที
นิกรหัวเราะงอหาย ถึงกับทรุดตัวลงนัง่ ยกมือกุมทอง ดร.ดิเรกเมมปากแนน เดินเขาไปหา
เสีย่ ยง แลวกลาวถามอยางเปนงานเปนการ
“เสีย่ ยง…….เสีย่ ยงครับ อีหนอยแปลวากระไรครับ”
“อีหนอยก็แปลวาหนูนะ ซีครับ”
“ออไร……แลวก็คนสึง่ ตึงแปลวาอะไรครับ”
เสีย่ ยงอาปากหวอ
“คนสึง่ ตึงแปลวาคนบา ๆ บอ ๆ คุม ดีคมุ ราย หรือแปลวาคนไมเต็มเต็งก็ได”
นายแพทยหนุม ขบกรามกรอด เดินเขามาหานิกรแลวเขาก็ยกขันเงินใบใหญฟาดลงกลาง
กบาลนิกรเต็มแรงเกิดและเตะซ้าํ อีกทีหนึง่
“นีแ่ นคนสึง่ ตึง มึงหลอกใหกเู สียคนแลวอายระยํานี่”
คณะพรรค ๔ สหายหัวเราะครืน ดร.ดิเรก เดินกลับมาหาเสีย่ ยงแลวกลาวถามยิม้ ๆ
“ผมอยากจะพูดคําเมืองบาง เสี่ยชวยสอนใหผมบางซี ขอประโยคที่พูดเพราะสําหรับเกี้ยว
ผูห ญิงใหผมสักประโยคเถอะ”
นิกรพูดเสริมขึ้น
“ก็คนสึ่งตึงยังไงละ”
ดิเรกหันมาทําตาเขียว แลวเปลีย่ นสายตามาทีเ่ สีย่ ยง
“ซีครับ วันนีผ้ มสนุกเหลือเกิน”
เสี่ยยงอดหัวเราะไมได เขานิ่งอึง้ สักครูแ ลวกลาววา
“เอายังงีซ้ คี รับ……อีน่ ายงามแตบา ผางนวลผองเทียมหนาอีน่ ายบได”
ดร.ดิเรกทําตาปริบ ๆ
“แปลกอนเถอะครับ ผมจะไดมั่นใจวาพูดไปแลวไมถูกตบหนาเหมือนเมื่อกี้นี้”
เสี่ยยงพูดพลางหัวเราะพลาง
“แปลวา คุณหนูสวยเหลือเกิน ผิวมะปรางยังเปนนวลสูห นาของคุณหนูไมได”

นายแพทยหนุมจุยปากลั่น
“เวอรีก่ ูด เขาทีมากทีเดียว ไอจําไดแลว อีน่ ายงามแตบา งผางนวลผองเทียมหนาอีนายบได”
เสี่ยหงวนพูดเสริมขึ้น
“เมือ่ แกพูดประโยคนีแ้ ลว หลอนจะตองอายเหนียมและโตตอบกับแก และแกจะตองพูดตอไป
วา อี่นายผังฮาย หนาตาเหมือนขี้เปอะ”
ดร.ดิเรกขมวดคิ้ว
“แปลวากระไรวะ”
“แปลวาคุณหนูงามเหมือนมาแตหยาดฟากระยาหงัน”
ดร.ดิเรกหัวเราะชอบใจ แลวทองภาษาคําเมืองที่ไดจากเสี่ยยงและเสี่ยหงวนเบา ๆ
“อีนายงามแต บาผางนวลผองเทียมหนาอินายบได…..อี่นายผังฮาย หนาตาเหมือนขี้เปอะ”
แลวดิเรกก็สอดสายตามองดูประชาชนทีผ่ า นไปมาบนสะพานนวรัตน พอนายแพทยหนุมแล
เห็นหญิงสาวคนหนึ่งเดินนําหนาพาหญิงชราคนหนึ่งเดินผานมานายแพทยหนุมก็ปราดเขาไปหา
ดวยความสุภาพออนนอมตามนิสยั ดร.ดิเรกไดกมศีรษะใหหญิงชราผูเปนมารดาของหญิง
สาวคนนัน้
“สวัสดีครับคุณปา”
หญิงชรายิ้มละมัย
“สวัสดีเจา”
“กรุณาใหผมรดน้าํ คุณปาและนองสาวหนอยนะครับ”
แมเฒาเต็มไปดวยความพอใจในความสุภาพของนายแพทยหนุม
“ยินดีเจา”
นายแพทยหนุมหยิบจอกเงินในขันเงินลายเทพนมตักน้ําในขันเกือบเต็มจอกแลวรดแขนแม
เฒา
“ผมขออวยพรใหแมเฒา จงมีแตความสุขความเจริญมีอายุยืนยาวตลอดไปนะครับ”
หญิงชรายิม้ ใหเขาดวยความปลาบปลืม้ ในคําพรทีไ่ ดรับ แลวแกก็รดน้าํ ใหดเิ รกเชนเดียวกัน
“ขาเจาขออวยพรใหคุณเชนเดียวกัน”
นายแพทยหนุมหันมาทางหญิงสาว
“คุณคงไมรังเกียจที่จะใหผมรดน้ําคุณสักปป เอย….สักจอกหนึง่ ”
แมสาวงามยิม้ อาย ๆ
“ขอบคุณเจา”
ดร.ดิเรกรดน้าํ ใหหลอน และสาวนอยก็รดน้าํ ใหนายแพทยหนุม ดวยอัธยาศัยไมตรีจิต คณะ
พรรค ๔ สหายพากันมองดูดร.ดิเรกเปนตาเดียว ดิเรกกมศีรษะเล็กนอยแลวกลาวกับหญิงสาววา

“อีน่ ายงามแต บาผางนวลผองยังเทียมหนาอี่นายบได”
หลอนหัวเราะเสียงใส
“อุย ….ขาเจาบงามอยางนัน้ หรอกเจา”
ดร.ดิเรกยิม้ แปน เขากลาวกับหลอนตอไปตามทีไ่ ดศกึ ษาคําเมืองจากนิกร
“อีน่ ายผังฮาย หนาตาเหมือนขีเ้ ปอะ”
หญิงสาวสะดุง โหยง มองดูดร.ดิเรกอยางเดือดดาล แลวยกฝามือขางขวาตบหนานายแพทย
หนุมทันที หลอนพูดภาษาไทยกลางอยางคลองแคลว
“คุณนะซีหนาตาเหมือนขี้โคลน ทีแรกดิฉนั คิดวาคุณเปนสุภาพบุรษุ เสียอีก ทีแ่ ทคณ
ุ ก็เปนคน
เลว ๆ ทีแ่ ตงกายสวยงาม” พูดจบหลอนก็จูงมือหญิงชราพาเดินไปจากที่นั้นโดยเร็ว
ดร.ดิเรกถอนหายใจเฮือกใหญ แลวเมมปากแนน คอย ๆ หันหนามามองนายจอมทะเลนซึ่ง
ยืนตีหนาตายทําเปนไมรูไมชี้ นายแพทยหนุม เต็มไปดวยความโกรธแคนนิกรอยางทีส่ ดุ เขาโมโหจนกระทั่ง
หัวเราะออกมาดัง ๆ แลวเขาก็เดินเขามาหาคณะพรรค ๔ สหาย ดร.ดิเรกกลาวถามเสีย่ ยงดวยเสียงหนัก ๆ
“เสีย่ ยง คุณบอกผมหนอยเถอะครับวา……..อีน่ ายผังฮาย หนาตาเหมือนขี้เปอะแปลวา
กระไร”
พอเลี้ยงกลั้นหัวเราะแทบแย
“แปลวา คุณขีร้ ้ิวมาก หนาตาของคุณเหมือนขี้โคลน”
ดร.ดิเรกจุย ปากลั่น ลวงมือลงในกระเปากางเกงขางขวา แลวหันมาทางนิกร
“อายกร……แกไดทําลายความเปนสุภาพบุรุษของกัน แกลงใหกันพูดจาลวงเกินแมสาวงาม
คนนัน้ ” แลวดิเรกก็กระชากปนพกออกมาจากกระเปากางเกง “กูยิงมึงละ”
นิกรรองสุดเสียง ถอยเขาไปยืนกําบังหลังพอตาของเขา ทานเจาคุณรองเอะอะเอ็ดตะโร เต็ม
ไปดวยความรักตัวกลัวตาย
“เฮย…..อยายิง ออย….กลัวแลวจะดิเรกจา วันนี้วนั สงกรานต อยาฆาสัตวตัดชีวิตเลย”
พล พัชราภรณควาขอมือนายแพทยหนุมไวได และบิดขอมือเต็มแรง แยงเอาปนพกกระบอก
นั้นมาจากดิเรกเก็บไวในกระเปากางเกงของเขา
“แกจะบาหรือวะหมอ แกไมเคยเลือดรอนหุนหันพลันแลนอยางนี้เลย”
นายแพทยหนุม ยิม้ แคน ๆ
“ก็อา ยกรมันทําใหกนั เสียคนนีห่ วา ฮึม…..กันอยากฆาอายกรเหลือเกิน”
นิกรหนาจอย ยกมือไหวดิเรกปะหลก ๆ
“ขอโทษทีวะ มันเปนความผิดของแกเองทีแ่ กอยากเชือ่ กันทําไม กันพูดไทยเหนือเปนเมื่อไหร
เลา บอกแลววากันพูดสงเดชไปยังยัน้ เอง”
เสีย่ หงวนหัวเราะงอหาย ยกมือตบบานายแพทยหนุม คอนขางแรง

“เราเพื่อนกันนาหมอ หนักนิดเบาหนอยอยาถือโทษโกรธเคืองมันเลยวะ แกก็ควรจะรูดีแลววา
อายกรมันมะกอกสามตะกรา ใครเชื่ออายกรมีหวังออกลูกเปนลิง” แลวอาเสี่ยก็ตวาดนิกรลั่น “ยังจะ
หัวเราะอีก ประเดี๋ยวพอจับโยนลงไปในแมน้ําเลย”
ทันใดนัน้ เอง หนุม ๆ ชาวนครพิงคกลุมหนึ่ง ประมาณ ๒๐ คน ไดรอ งรําทําเพลงเดินขบวน
ตามกันมาเปนหางแตทุกคนสุภาพเรียบรอยไมไดแสดงกิรยิ ากักขฬะหยาบคายใด ๆ ชายหนุมกลุมนี้แลเห็น
คณะพรรค ๔ สหาย ก็ตรงเขามารดน้ําให ซึ่ง ๔ สหายของเราก็สาดน้ําโตตอบอยางครื้นเครง
“ไปกับพวกผมเถอะครับ” ชายหนุมรูปหลอคนหนึ่งกลาวกับคณะพรรค ๔ สหายอยางกันเอง
“ที่หนาตลาดวโรรสมีสาว ๆ สวย ๆ กวาบนสะพานนี่มากไปซิครับ พวกผูหญิงหลายรอยคนเขาเตรียมพรอม
ที่จะปะทะกับเรา”
อาเสีย่ ยิม้ แปน
“ไปโวยพวกเรา ไปกันแยะ ๆ สนุกดี วันนีเ้ ราตองสนุกกันเต็มที่ ชาวกรุงเทพฯ กับชาวเชียงใหม
มิใชอื่นไกลพี่นองกัน ทัง้ นีก้ เ็ พราะเราเปนคนไทยดวยกันนัน่ เอง”
นิกรรองขึน้ ดัง ๆ
“เอาโวย…..อายเสือเอาวา”
เจาคุณปจจนึกฯ รีบยกมือปดปากลูกเขยจอมทะเลนของทานทันที
“นีเ่ ขาเลนสงกรานตกันโวย อายกร ไมใชเลนปลนกัน”
ตอจากนัน้ คณะพรรค ๔ สหายก็รวมกลุม กับหนุม ๆ ชาวเชียงใหมเคลื่อนพลขามสะพาน
นวรัตน ตรงไปตลาดวโรรส และกวาจะพนสะพานได ทุกคนก็ถกู สาดน้ําเปยกโชกไปตามกัน
สงกรานตที่เชียงใหมสนุกสนานที่สุด และมีความหมายที่สุดในดานวัฒนธรรมทางประเพณี
ตลอดจนศีลธรรมของชาวเมือง การแจกหมากแจกไมไมปรากฏ แมแตการทะเลาะวิวาทตอปากตอคํากันก็
ไมมี ทุกคนสนุกสนานรืน่ เริงกันเหมือนเครือญาติอนั สนิท ทําใหคณะพรรค ๔ สหายแปลกใจไปตามกัน
เมือ่ ไดเห็นชาวเมืองเชียงใหมมคี วามรักใครสามัคคีตอกันดีเชนนี้
ในทีส่ ดุ คณะพรรค ๔ สหาย กับเจาแหวและเจาคุณปจจนึกฯ ก็อาํ ลานครเชียงใหม
เดินทางกลับกรุงเทพพระนคร ในตอนสายวันจันทรวนั นัน้ เสีย่ ยงกับโฉมศรี ภรรยายอดรักของเขาไดมาสง
คณะพรรค ๔ สหาย ที่สถานีเชียงใหม
รถดวนเชียงใหม…..กรุงเทพฯ แบงออกเปนสองขบวน ขบวนแรกซึ่งมีรถโดยสารชั้นที่สองลวน
ๆ ไดออกจากสถานีเชียงใหมในเวลา ๘.๔๐ น. และขบวนหลังซึ่งมีรถโดยสารชั้นที่หนึ่ง และรถนอนออก
จากสถานีเชียงใหมเวลา ๙.๒๐ น. รถทัง้ สองขบวนนีจ้ ะไปรวมกันเปนขบวนเดียวทีส่ ถานีลาํ ปาง

คณะพรรค ๔ สหายเดินทางโดยรถชัน้ ทีห่ นึง่ และออกจากสถานีเชียงใหมในเวลา ๙.๒๐ น.
ตามกําหนด ทุกคนเต็มไปดวยความอาลัยรักเสี่ยยงผูม อี ัธยาศัยไมตรีจติ ใหการตอนรับอยางดีทส่ี ุด และ
ตองหมดเปลืองเงนมากมายในการรับรองตลอดเวลาหนึง่ สัปดาหทค่ี ณะพรรค ๔ สหายพักอยูกบั เขา
๔ สหาย ไดซ้ือสินคาพืน้ เมืองมามากมายหลายอยาง หอบกันพะรุงพะรัง เมือ่ รถผานสถานี
ขุนตาลไปไดสกั ครู คณะพรรค ๔ สหายของเราก็ไดเผชิญหนากับชายฉกรรจคนหนึง่ ซึง่ แตงเครือ่ งแบบ
นายตรวจสรรพสามิต
เขาเดินสะเงาะสะแงะเขามาในรถโดยสารชั้นที่หนึ่งคันนี้ กลิ่นแอลกอฮอลฟุงไปหมด เจา
คุณปจจนึกฯ แลเห็นเขาก็อุทานขึน้ มาดัง ๆ
“เฮย……เจอนายตรวจฝน คนเกาเขาแลว” นายตรวจสวิงนักนิยมสุรา ถึงแมวากําลังมึนเมาก็
ไดปฏิบตั ิหนาทีข่ องเขาอยางดีทส่ี ดุ และสุภาพเรียบรอยตอผูโดยสาร เขาไดทาํ การตรวจคนกระเปาเสื้อผา
และหีบหอสัมภาระตาง ๆ ของผูโดยสารทีละคน โดยไมไวหนา
ชายหนุมคนหนึ่งรูปรางสูงใหญแตงกายขมุกขมอมไดลุกขึ้นจากที่นั่งเดินมาทางทายรถ เพื่อ
จะผานไปทางรถชั้นที่หนึ่งคันตอไป เขาหยุดยืนขางนิกร แลวสงกระดาษสีน้ําตาลหอหนึ่งซึ่งมีน้ําหนัก
ผิดปกติใหนิกร เขาหันไปมองดูนายสวิงแลวก็กระซิบกระซาบกับนิกรวา
“ผมจนปญญาแลว ไมสามารถที่จะนํายาดํากอนนี้ไปกรุงเทพฯ ได จึงขอมอบใหคุณ แลวก็
…….ถาคุณไมชอบคุณก็เหวี่ยงมันทิง้ ไปนอกหนาตางรถเถอะครับ”
พูดจบชายผูน ้ันก็เดินไปทาตนขบวนรถ นิกรมองดูหอกระดาษสีนํ้าตาลในมือของเขา ซึ่งเขา
คะเนวามีน้ําหนักประมาณหนึ่งกิโลกรัม นายจอมทะเลนรูสกึ ใจเตนระทึกผิดปกติ
“อะไรวะ” เจาคุณปจจนึกฯ ซึ่งนัง่ อยูต รงกันขามกับนิกรกลาวถามเสียงหนัก ๆ
นิกรยิม้ แหง ๆ
“ฝน ครับ คุณพอ”
ทานเจาคุณนัยนตาเหลือก
“เฮย…..เหวีย่ งทิง้ ไปนอกรถเดีย๋ วนี้ อยูดี ๆ ไมวาดีจะหาเรื่องติดตะรางยังงั้นหรือ นายตรวจ
สวิงแกกําลังตรวจใกลเขามาจวนจะถึงเราอยูแลว”
นิกรทําหนากะเรีย่ กะราดชอบกล
“หมดนี่หลายสตางคนะครับ ทิ้งมันไปเสียก็นาเสียดาย” พูดจบนิกรก็ลกุ ขึน้ ดึงกระเปาเสือ้ ผา
ของเขาออกมาเปดออก ซุกหอฝนไวในกระเปา จัดแจงปดกระเปาเรียบรอยยกกระเปาขึน้ วางบนหิง้
ตามเดิม
พล พัชราภรณ ซึง่ นัง่ เคียงขางคูอ ยูกบั เจาคุณปจจนึกฯ มองดูนกิ รอยางแปลกใจ
“แกจะบาหรือวะ กร”
เสี่ยหงวน ซึง่ นัง่ อยูบนเกาอี้ตัวเดียวกับนิกรยิม้ ใหพลแลววา

“ปลอยมันตามเรื่องเถอะวะพล อายกรมันอยูน อกคุกมานานแลว ใหมันเขาไปอยูในคุกเสีย
บาง”
ดร.ดิเรก ซึง่ นัง่ อยูท างดานขวาของนิกรรีบบุยใบบอกนิกรทันที
“เฮ…..ตานายตรวจขีเ้ มาใกลเขามาทุกทีแลว”
นิกรเย็นวาบไปหมดทัง้ ตัว แลวก็นั่งนิ่งเฉย ผิวปากปลอบใจตัวเอง นายตรวจฝนนักนิยมสุรา
ตรวจคนผูโ ดยสารเรือ่ ยมาจนกระทัง่ ถึงคณะพรรค ๔ สหาย เขาจําทุกคนไดดี และไมลือวา คณะพรรค ๔
สหายไดเลีย้ งเหลายาปลาปง เขาอยางเต็มที่ เขายกมือคํานับ ๔ สหายแลวพูดยิ้ม ๆ
“ประทานโทษครับ ขอใหผมตรวจคนตามหนาที่”
นิกรยิม้ แหง ๆ กลาวกับนายตรวจสรรพสามิตดวยเสียงสั่นเครือผิดปกติ
“แฮะ ๆ คุณสวิงจําผมไมไดหรือ เมื่อตอนผมขึ้นไปเชียงใหมคุณยังกินเหลากับพวกเรา ไปกิน
เหลากับผมทีร่ ถเสบียงเถอะครับ เรื่องของตองหามรับรองวาพวกผมไมไดนําอะไรมาเลย ไมตอ งตรวจหรอก
ครับ เสียเวลาเปลา ๆ ไปกินเหลากับผมดีกวา”
นายตรวจสวิงตาแดงเหมือนนกกระปูด เขาทําตาสะลึมสะลือแลวกลาววา
“ผมเสียใจมาก ผมคิดวาผมกับคุณไมเคยรูจ กั กันมาแตกอ นเลย ขอบคุณที่จะเลี้ยงเหลาผม
แตผมกินมาอิ่มหนําสําราญแลว กระเปาของใครโปรดยกลงมาใหผมตรวจเถอะครับ”
เจาคุณปจจนึกฯ รีบลุกขึ้นยกกระเปาเสื้อผาของทานลงมาใหตรวจเปนคนแรก พลเปนคนที่
สอง เสี่ยหงวนเปนคนที่สาม สวนนิกรนั่งนิ่งเฉยใบหนาซีดเผือดเหมือนไกตม ดร.ดิเรกพูดขึน้ เบา ๆ
“ดี สมน้ําหนา ติดตะรางเสียบางก็ดีอา ยหนาขีเ้ ปอะ คิดแลวยังเจ็บใจไมหาย คราวนี้แหละมึง
ขีเ้ ปอะละ”
นิกรตวาดแวด
“อยาแชงซีโวย ยิ่งกําลังใจไมดีอยู” แลวนิกรก็ยกมือไหวนายตรวจสวิง “แฮะ ๆ อยาตรวจเลย
ครับ ผมรับรองวาภายในกระเปาของผมมีแตเสือ้ ผาเทานั้น”
นายตรวจสวิงยิม้ เล็กนอย
“แตผมไดกลิ่นฝน”
“แหม” นิกรคราง “จมูกคุณชักจะหาเรื่องเสียแลว ผมเองเกิดมาจากทองพอทองแมยังไมรูเลย
ครับวาฝน นะรูปรางหนาตามันเปนยังไง”
นายตรวจขี้เมาพูดตัดบท
“โปรดหยิบกระเปาของคุณลงมาจากหิง้ เถอะครับ คุณก็ทราบดีแลววาการขัดขืนเจาพนักงาน
นัน้ ยอมมีโทษตามกฎหมาย”
นิกรมีทาทางเหมือนกับจะเปนลม เขาลุกขึ้นหยิบกระเปาเสื้อผาของเขาลงมาวางบนมานั่ง
แลวพูดขึน้ อยางหัวเสีย

“เอา…..เชิญคุณตรวจตามความพอใจ ถาไมมีฝนผมฮาปานะจะบอกให พวกเราเตรียมฮาปา
โวย”
นายตรวจสวิงเปดกระเปาเสื้อผาของนิกรออกแลวทําเปนรือ้ คนตามหนาที่
แลวกระซิบ
กระซาบบอกนิกรเบา ๆ
“ผมจําคุณไดดี เพื่อนรัก แตทกุ คนเขากําลังมองดูผม ผมก็ตอ งคนตามหนาที่ ผมรูด วี าในหอ
นี้นะมันยาดํา เอาไปเถอะครับ แตทีหลังไมไดนะครับ จะบอกให” พูดจบนายตรวจผูใ จดีกป็ ดกระเปาเสือ้ ผา
ของนิกร แลวเดินไปจากที่น้ัน
นิกรถอนหายใจโลงอก คณะพรรค ๔ สหายมีใบหนายิ้มแยมแจมใสไปตามกัน นายจอม
ทะเลนยกกระเปาเสือ้ ผาขึน้ วางบนหิง้ ตามเดิม
อีกสักครูห นึง่ นายตรวจสวิงก็กลับมานัง่ รวมกลุม กับคณะพรรค ๔ สหาย และสนทนากับทุก
ๆ คนอยางกันเอง นิกรสัง่ เหลาและกับแกลมมาตอนรับนายตรวจขีเ้ มาหลายอยาง นายตรวจสวิงไดกระซิบ
กระซาบกับนิกรวา
“ผมจะนั่งคุมกันไปให ที่ลําปางจะมีนายตรวจขึ้นมาตรวจฝนอีก ถาผมนัง่ อยูอยางนีเ้ ขาก็คง
จะไมสนใจกับคุณ”
นิกรยืน่ มือขวาใหนายตรวจสวิงจับ
“ขอบคุณครับ ถาอยางไรชวยคุมกันผมไปจนกวาจะถึงกรุงเทพฯ ดวยนะครับ”
“โอ.เค. ตกลงครับ วันนี้ผมจะเมาใหเต็มที่เมาเหมือนอยางที่ผมเคยเมา ผมกลุมใจเหลือเกิน
คุณเอย ทางกรมโทรเลขดวนมาถึงผมอีกแลว สั่งใหผมไปประจําตําแหนงอธิบดีกรมสรรพสามิต”
คณะพรรค ๔ สหายยิม้ นอยยิม้ ใหญไปตามกัน เมื่อบอยรถเสบียงนําเหลาและกับแกลมมาให
ทุกคนก็รว มวงกันดืม่ เหลาและรับประทานกับแกลมกันอยางสนุกสนาน ไมมีใครสนใจกับเวลาที่ผานพนไป
ตอนเชาวันรุงขึ้น คณะพรรค ๔ สหายของเรา ก็ไดเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
และมีนายตรวจสวิงติดตามมาดวย แตนายตรวจนักสุราผูน ห้ี มอบฟุบอยูกบั ที่นง่ั ดวยความมึนเมา
นิกรสามารถนําฝน หอนัน้ มาไดอยางปลอดภัย การทองเที่ยวเชียงใหมของคณะพรรค ๔
สหายของเราไดสิ้นสุดเพียงเทานี้
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