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เมื่อมีเวลาวางในเย็นวันหนึ่ง เสี่ยหงวนก็จินตนาการถึงตัวเอง เขาเปนคนโชคดีทส่ี ดุ ชาติกอนคงได
สรางบุญกุศลไวมากมาย ชาตินี้เขาจึงมัง่ มีอยางลนเหลือ มหาเศรษฐีหนุมผูนมี้ ีรายได จากกิจการคา และ
ผลประโยชนอน่ื ๆ ปละหลายสิบลาน เขาสุขสบายอยางทีเ่ รียกวานั่งอยูบนกองเงินกองทอง ถึงแมจะใชจา ยเงิน
อยางฟุม เฟอยสักเทาใด จํานวนเงินอันมากมายมหาศาลก็มิไดพรองไปจากธนาคาร มีแตจะเพิ่มพูลขึ้น
กิมหงวนคิดวา อายุของเขาก็เขาเขตตกลางคนแลว อีก ๙๐๐ ปเศษก็จะมีอายุครบ ๑,๐๐๐ ป เขาควร
จะทําอะไรสักชิน้ หนึง่ ทีเ่ ปนการชวยเหลือพีน่ อ งรวมชาติของเขา ในที่สุดอาเสี่ยก็เห็นวา เขาควรจะจัดตัง้ นักมวย
ขึ้นคณะหนึ่งสงเขาแขงขันที่เวทีราชดําเนิน ชวยเหลือนักมวยทีย่ ากจนใหมีที่อยูที่กินใหมีงานทําเปนปกแผน การ
กีฬา ของประเทศไทย เราไมมีบคุ คลใด หรือองคการใดใหความอุปการะอยางแทจริง นักฟุตบอลลของไทยเรา
ผอมกะหรอง รางกายไมสมบูรณ ตองทํางานอาชีพไมมเี วลาไดฝกซอม เมือ่ ทีมตางประเทศเดินทางเขามา
แขงขัน ทีมฟุตบอลลของไทยเราก็ถกู ตอนเปนลูกไล นักกีฬาประเภทอื่นก็ไมอาจจะทําสถิติของเขาใหใกลเคียง
กับ สถิตขิ องโอลิมปคได เพราะขาดผูอ ปุ การะ ถามัวฝกซอมอยูก็อดตาย สวนนักมวยของเราบางคนตอง
ทํางานกรรมกรแบกหาม ตองขีส่ ามลอ บางก็เดินย่าํ ตอกเตะฝุน เขาเหลานีอ้ ยูไ มดแี ละกินไมดี อนาคตบนเวที
ผืนผาใบของเขาจึงกาวหนาตอไปไมได ถึงแมวา เขาจะมีลวดลายและชั้นเชิงดีก็ตาม
กิมหงวน รักกีฬาชกมวยมาตัง้ แตเขายังเปนเด็ก เมื่อเปนนักเรียนอัสสัมชัน ทัง้ เอ.ซี. ยอมยกให
กิมหงวนเปนผูมีฝมือเลิศในการชกมวยสากล และเมื่อเขาเขามาเปนเพื่อนเกลอกับพล, นิกร กิมหงวนก็ไดหัด
มวยไทยกับ สมาน ดิลกวิลาศ เคยขึ้นชกในฐานะนักมวยสมัครเลนมาหลายสิบครั้งแลว เคยปราบนักมวย
สําคัญ ๆ ยอยยับไปดวยหมัดดินระเบิดของเขา ถึงแมปจจุบันนี้ถา หากวามีเวลาวาง อาเสีย่ ก็มกั จะซอมมวยกับ
พล, นิกรเสมอ
เขานําความคิดของเขามาปรึกษากับเพื่อน ๆ และทานเจาคุณปจจนึกฯ ในตอนค่าํ วันนัน้ พล, นิกร,
ดร. ดิเรก กับทานเจาคุณก็เห็นพองดวย
“เออ – เขาทีดีเหมือนกัน” เจาคุณปจจนึกฯ พูดยิม้ ๆ “ถาแกทําไดอยางนี้ กีฬามวยของเราก็จะรุงเรือง
ขึ้น เปนการชวยเหลือสนับสนุนนักมวย แตในเรื่องนี้ไมใชเล็กนอย แกจะตองมีงบประมาณกอนใหญ เพื่อจัดทํา
การนี”้
กิมหงวนพยักหนา
“ถูกละครับ ผมใหแสนบาท”
นิกรทําหนาเบ ชําเลืองมองดูพอตาของเขากอนจึงกลาววา
“แสนบาทนอยไป สักลานบาทคอยยังชัว่ หนอย”
เจาคุณปจจนึกฯ เงยหนาขึน้ มองดูลกู เขยจอมทะเลนของทานทันที
“เดี๋ยวก็เปรี้ยงเขาใหหร็อก เขากําลังพูดกันเปนงานเปนการทลึ่งเชียว อายแกกับฉันนีเ่ ห็นจะเปนพอตา
ลูกเขยกันเพียงชาติเดียวเทานั้น”

นิกรหัวเราะหึ ๆ
“ชาติหนาคุณพอเปนลูกเขยผมบางก็ไดนค่ี รับ”
กิมหงวนโบกมือใหนกิ รสงบปากเสียง แลวเขาก็พูดกับเพื่อนเกลอของเขาอยางเปนงานเปนการ
“ฟงทางนีเ้ พือ่ นรัก กันมีเจตนาอยางแรงกลาที่จะชวยเหลือนักมวยที่ยากจน โครงการณของกันจะ
อธิบายใหฟงแตยอ ๆ เพื่อกันจะไดฟงความเห็นของเพื่อน”
พลพยักหนาหงึก ๆ
“เออ – วามา กันเชื่อทีเดียววาคณะนักมวยของแกจะเปนคณะนักมวยที่ใหญยงิ่ ที่สุดในประเทศไทย”
คราวนีเ้ สี่ยหงวนยิ้มแกมแทบแตก
“แนนอนเหลือเกิน งบประมาณแสนบาทนีก้ นั จะเลือกเชาตึกใหญ ๆ สักหลังหนึง่ ซึง่ มีบริเวณบาน
กวางขวาง เหมาะแกการฝกซอม นักมวย และเปนที่อยูข องนักมวยในคณะของเรา กันจะเรียกครูสมาน ดิลก
วิลาศของเรามาจากปากน้ําโพเพือ่ ใหเปนครูผูฝกหัด ถึงแมวา ครูของเราจะพายแพพี่ทิดสุข และเจาหนูนอ ยสุรชัย
ลูกสุรนิ ทร บรรดานักมวยทัง้ หลายก็ยังยอมเชื่อถือวา ชั้นเชิงมวยของครูสมานยากที่จะหาใครเปรียบได วัยและ
สังขารของเขาเทานัน้ ทีท่ าํ ใหเขาตองปราชัย แตนั่นไมไดหมายความวา ครูสมานของเราจะไมมอี ะไรเหลืออยูใน
ตัวของเขา”
นิกรเห็นพองดวย
“จริงโวย ครูสมานของเราคือเจาตําหรับมวยไทย เหมาะแลวที่แกจะใหมาเปนเทรนเนอร แลวยังไงอีก
ละ”
กิมหงวนนิ่งนึกสักครู
“เมือ่ ไดสถานทีแ่ ลว กันก็จะสรางเวทีขึ้นในบานเชาหลังนั้นเพื่อใหเปนที่ฝกซอม นักมวยของเราจะได
เคยเวที ตอจากนั้นก็ซื้อเครื่องมือเครื่องใชในการฝกมาใหพรอม ปนชิงบอลล, เชือกกระโดด, บารเบ็น, ซันดาว,
กระสอบทราย, นวม, นาฬิกาจับเวลา และอะไรตออะไรอีก ตลอดจนกระทัง่ กระจับ”
นายแพทยหนุม ทําหนาฉงน
“กระจับ ... วอท อิส อิท”
เสีย่ หงวนหัวเราะ
“เครื่องปองกันอวัยวะสําคัญของนักมวย เขาใจไหมละ”
“ออไรน ออไรน อิท อิส กระจับ ฮะ ฮะ”
กิมหงวนชี้แจงใหที่ประชุมฟงตอไป
“ตอจากนั้น กันก็จะประกาศรับนักมวยใหมาอยูค ณะของเรา โดยมีที่อยูทกี่ ินให โดยไมตองเสียอะไร
เลย นักมวยที่ขึ้นชกจะไดเงินรางวัลจากสนามเต็มเม็ดเต็มหนวย เราจะไมหักเงินเขาแมแตสตางคเดียว เสือ้ ผา
เราจะจัดหาให นักมวยคนไหนมีทางกาวหนาเราก็จะติดตอกับตางประเทศสงไปชก แตประการสําคัญที่สุดก็คือ
เราจะรับแตนักมวยที่มจี ิตใจเปนนักสู ไมใชตอยเพื่อหวังเงินรางวัลอยางเดียวเทานั้น นักมวยในคณะของเราทุก
คนตองสูอยางทีเ่ รียกวายอมตายคาเวที แพชนะไมแปลก เพราะเปนเกมกีฬาที่จะตองมีแพหรือชนะ เมื่อนักมวย
ของเราไดอยูดกี ินดี จิตใจก็เปนสุข รางกายแข็งแรง ไดฝกซอมตามตารางของเราทีก่ ําหนดให เวลาปวยไขเราก็
รักษาพยาบาลเขา กันไมตองการสิ่งตอบแทนจากนักมวยเลย กันตองการชวยเหลือนักมวยเทานัน้ เพื่อน ๆ จะ
เห็นเปนยังไง”

ดร. ดิเรกพอใจมาก
“กันขออนุโมทนาในกุศลอันนี้ แกเปนเศรษฐีคนแรกที่คิดอุปการะนักมวย ความจริงกีฬามวยเปนกีฬาที่
มีเกียรติยิ่ง นักมวยทุกคนเปนนักสู ทีเ่ ราควรเคารพนับถือ เขาสูก ันอยางลูกผูชายและดวยน้ําใจของนักกีฬา แพ
ก็ไมอาฆาตพยาบาทคูตอสู ชนะก็ไมดูหมิ่นเยาะเยยคูตอสู บนเวทีแลวเขาจะมุง หนาประหัสประหารกัน แตเมื่อ
ลงมาจากเวทีเขาก็คือเพือ่ นกัน งา – ทานมหาราชาสิงหะปุระเคยเลี้ยงนักมวยปล้ําไวถึง ๑๐๐ คน พระองค ....”
พลโบกมือ
“พอโวย เรื่องทานมหาราชาของแกเอาไวเลาสูกันฟงวันหลังดีกวา” แลวนายพัชราภรณก็หันมายิม้ กับ
เสี่ยหงวน
“กันขอสนับสนุนโครงการณทน่ี า นิยมของแก และยินดีที่จะรวมมือกับแกเพื่อชวยเหลือนักมวย
ทั้งหลาย”
นิกรถามวา “แกจะตัง้ นักมวยเมื่อไร และจะใหชื่อคณะวาอยางไร นักมวยในคณะของแกจะมีแต
ผูชายลวน ๆ หรือมีนักมวยผูหญิงดวย”
กิมหงวนถอนหายใจเฮือกใหญ
“แกนาเปนผูแ ทนราษฎรเหลือเกิน กระทูของแกหลายคําถามเหลือเกิน”
นิกรหัวเราะ
“ไมเปนละโวย ปากและฟนกันยังไมแข็งพอทีจ่ ะเคี้ยวจอบเสียมหรือของแข็งอื่น ๆ ได ดีไมดเี ดีย๋ วจะถูก
เตะในสภา สูเ ปนนายนิกรอยางนีไ้ มได สบายดี ไมมีใครมาสาปแชงกัน”
กิมหงวนวา “นักมวยในคณะของเราจะมีแตผูชายลวน ๆ นักมวยผูห ญิงลําบากใจมาก ปกครอง
ลําบากลูกเตารองกระจองอแงหนวกหู เราจะรับแตนกั มวยผูชายที่เปนโสดเทานั้น และตองการผูท ม่ี คี วาม
ประพฤติเรียบรอย ชื่อคณะของเรากันจะใหชื่อวา ‘ คณะ ๔ สหาย ‘ “
เจาคุณปจจนึกฯ กลาวขึ้นเบา ๆ
“ความคิดของแกดีมาก ใคร ๆ ก็ตองสรรเสริญแก แกทําถูกแลว กิมหงวน เมื่อแกมั่งมีอยางลนเหลือ
เชนนี้ มันก็ตองชวยเหลือเพื่อนรวมชาติของแก สําหรับอา ถึงแมจะแกแลว อาก็มีใจเปนนักกีฬาและชอบ
เกมกีฬาทุกชนิด ที่ชอบที่สุดก็คอื รักบี”้
นิกรอมยิ้ม
“ ออ – มินาละ มอมมันถึงบอกวาคุณอาชอบรักบี้มาก”
เจาคุณปจจนึกฯ สดุง โหยง
“เอ – อายนี่คอยชักใบใหเรือเสียเสมอ”
๔ สหายหัวเราะ ขึน้ พรอม ๆ กัน ตอจากนัน้ ก็ปรึกษาหารือกันในอันทีจ่ ะตัง้ คณะนักมวยขึน้ โดยเร็วทีส่ ดุ
กิมหงวนขอรองใหเจาคุณปจจนึกฯ เปนหัวหนาคณะ สวนเขาจะเปนผูจ ัดการ พลเปนสมุหบัญชี นิกรเปน
หัวหนาพี่เลี้ยงนักมวย ดร. ดิเรก เปนแพทยประจําคณะ เงินคือแกวสารพัดนึก
ไมมอี ะไรทีเ่ สีย่ หงวนทําไมได
เขาไดเชาบานใหญหลังหนึง่ ในตรอกตรงขามสนามกีฬาแหงชาติ
เจาของบานคิดคาเชาเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท แปะเจี๊ยะ ๔,๐๑๐ บาท เก็บคาเชาลวงหนา ๔ เดือน ตาม
สันดานของพวกเจาของบานหนาโลหิตทัง้ หลาย

บานนีช้ าวตางประเทศครอบครัวหนึง่ เชาอยู เพิ่งยายไปอยูที่อื่นเมื่อเร็ว ๆ นีเ้ อง ตัวตึก ๒ ชัน้ แบบ
ทันสมัย มีบริเวณบานกวางขวาง มีโรงรถยนตร เรือนคนใช มีบอ น้าํ ขนาดใหญทางหลังบาน มีไฟฟาน้าํ ประปา
พรอม และมีสวมถึง ๕ แหง
อาเสีย่ เรียงชางไมมาสรางเวทีขน้ึ ในทีว่ า งทางหลัง สวนโรงรถยนตทาํ เปนคลังพัสดุสาํ หรับเก็บขาวของ
เสี่ยหงวนกับคณะพรรคของเขาไดเสียเวลาวิ่งเตนในเรื่องนี้อยูหลายวัน หาซื้อขาวของเครื่องใชในการฝกนักมวย
ซื้อเครื่องแตงบานที่หลับ ทีน่ อน หมอนครกกระบากสากกระเบือจิปาถะ บนตึกแบงหองใหญเปนหองเล็ก ๆ
คลายโรงแรม เพื่อใหนักมวยอยูอ าศัย กิมหงวนสิ้นเงินเกือบ ๓๐,๐๐๐ บาทแลว
เมื่อทุกสิ่งทุกอยางเรียบรอย กิมหงวนก็โทรเลขดวนถึงสมาน ดิลกวิลาศ เรียกตัวลงมาพบกับเขา ตก
ลงจางสุภาพบุรษุ แหงสังเวียนเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท เปนครูผฝู ก หัดนักมวย หลังจากนั้นเขาก็ประกาศแจง
ความในหนาหนังสือพิมพรายวันทุกฉบับ ดังมีขอความตอไปนี้
กิมหงวน ไทยแท กับเพื่อน
ยินดีใหความอุปการะแกบรรดานักมวยที่ขาดผูอุปถัมภและไมมีที่อยูที่อาศัย
นักมวยคนใดหวัง
กาวหนาในการชกมวยขอเชิญไปพบไดทส่ี าํ นักงาน “คณะ ๔ สหาย” ตรอกตรงขามสนามกีฬาแหงชาติ ใน
เวลา ๑๖.๐๐ น. ทุกวัน
ดวยประกาศแจงความนีเ้ อง พวกนักมวยทีม่ ีฝมือแตมีฐานะยากจนตางก็พากันไปพบคณะพรรค ๔
สหาย ดวยความปติยินดี มีทง้ั นักมวยหนาใหม นักมวยหนากลางเกากลางใหม นักมวยรุนเกา ตลอดจน
นักมวยรุนเกาลายคราม คือรุนเดียวกับนายยังหาญทะเล หรือนายทับจําเกาะ ในวงการกีฬามวยพากันตื่นเตน
มาก นักมวยมีฝมือเยี่ยมของคณะตาง ๆ ไดแอบไปสมัครอยูค ณะ ๔ สหาย เพราะเปนที่รูกันทั่วไปวา กิมหงวน
เปนมหาเศรษฐีทใ่ี จดีทส่ี ดุ ตัง้ คณะขึ้นโดยไมหวังผลใด ๆ จากนักมวยเลย
ชั่วเวลาไมกี่วัน คณะ ๔ สหาย ก็ไดรับสมัครนักมวยไวถึง ๑๗๘ คน เมื่อมีจาํ นวนมากมายเกินคาด
เชนนี้ จึงจําเปนตองคัดเลือกไวเพียง ๓๐ คนเทานั้น เนื่องจากไมมีสถานทีใ่ หพักอาศัย ผลของการคัดเลือก ๔
สหายไดนกั มวยฝมอื เลิศ ๕ คน ฝมือขนาดดี ๑๐ คน ขนาดมวยรองบอนแพบา งเสมอบางชนะบาง ๑๐ คน
และขนาดพอใชไดมวี ี่แวววาจะดีตอไปอีก ๕ คน
ในจํานวน ๕ คนของนักมวยขั้นดีเลิศนี้ ลวนแตเปนนักมวยที่ไมเคยปราชัยใครเลย อยางมากก็เสมอ
ตละคนมีประวัติการชกดีที่สุด คือโดยมากนอคเอาทคูตอสูภายใน ๓ ยก มีรายชือ่ ตอไปนีค้ อื นายเดช แขง
เหล็ก นายอาวุธ พันธุล กู ทุง นายศรีเมือง ศรเหล็ก นายบรรจง พันธุล กู ทุง และนายพายัพ วัวแดง นักมวย
ทัง้ ๕ คนนี้ คือแมเหล็กของสนามมวยราชดําเนิน ขึน้ ชกทีไรมีคนดูแนนขนัด เปนนักมวยทีก่ ําลังหนุมแนน มี
ชั้นเชิง และศิลปของการตอสูค นละแบบ นายเดช หมัดหนัก เหมือนชางถีบ นายอาวุธมีพลังกําลังเหมือนชาง
สาร นายศรีเมือง ไวเหมือนลิงลม นายบรรจง ศอกเขาคลองที่สดุ นายพายัพหมัดหนักเหมือนนายเดช
เจาคุณปจจนึกฯ หัวหนาคณะไดยื่นใบสมัครแสดงความจํานงขอนํานักมวยขึ้นชก ณ เวทีมวยราช
ดําเนิน ซึง่ คณะกรรมการก็ยินดีตอนรับไว นัดใหนํานักมวยมากเปรียบตามวันเวลาที่มกี ารชกมวย
แลวนักมวยของคณะ ๔ สหาย ก็ไดขึ้นชกในวันพฤหัสบดีและวันอาทิตยนัดละ ๑ คน หรือ ๒ คน
ในวงการมวยพากันสนใจกับนักมวยคณะ ๔ สหายมาก เนื่องจากพวกนักมวยของกิมหงวนไดอยูดีกินดี และ
ไดรับการฝกหัดโดยถูกตองตามแบบแผนของมวยไทย ขึ้นชกทีไรจึงชนะทุกครั้ง และโดยมากชนะนอคเอาท
ชื่อเสียงของนักมวยคณะ ๔ สหายแพรไปทัว่ นักมวยตัวดี ๆ ของคณะอื่นทราบวา คณะ ๔ สหายไมเอา

เปอรเซ็นตจากนักมวยและใหความอุปการะนักมวยเหมือนกับลูกหลาน ก็พากันแอบไปสมัครขอรวมคณะดวย
กิมหงวนไดรับไวอีกหลายคน
วันคืนผานพนไปเพียง ๒ เดือน คณะนักมวย ๔ สหายก็มชี อ่ื เสียงรุง โรจนเปนทีน่ ยิ มแกประชาชนนัก
ดูมวยทั้งหลาย มวยของกิมหงวนขึ้นชกอยางดุเดือดทันอกทันใจคนดู ไมมีการยืนจด ๆ จอง ๆ นาน ๆ ชกกันสัก
ที เมื่อคนดูนิยมหนักเขาก็เปนธรรมดาอยูเ อง ที่ทางสนามมวยจะตองจัดใหนักมวยของเสี่ยหงวนไดขึ้นชกทุกนัด
ของการแขงขัน ดังนัน้ หัวหนาคณะนักมวยบางคนก็อจิ ฉาริษยา ประกาศตนเปนศัตรูอยางออกนอกหนา
โดยเฉพาะนายยอดหัวหนาคณะพันธุลูกทุงอดีตแชมเปยนมวยไทยเสื้อสามารถของเวทีราชดําเนิน เดือดดาล
กิมหงวนมากทีส่ ดุ ถึงกับอาเจียรออกมาเปนโลหิต
อาวุธกับบรรจง พันธุล กู ทุง เปนหัวแกวหัวแหวนของเขา เปนนักมวยทีท่ าํ คะแนนนิยมเกือบเทาอุสมาน
ศรแดง ขึน้ ชกทีไรประชาชนแนนขนัดรอบชามอางยักษและทุกครัง้ ทีอ่ าวุธหรือบรรจงขึน้ ชก นายยอดก็หกั เงิน
รางวัลเอาไว ๓๐ เปอรเซ็นต บางทีถงึ ๔๐ เปอรเซ็นต เมือ่ นักมวยทัง้ ๒ ไปอยูค ณะ ๔ สหาย ก็ทาํ ใหเขา
ขาดรายได และทําใหคณะนักมวยของเขาอับรัศมีลงทันที เขาพยายามวิงวอนใหอาวุธกับบรรจง กลับมาอยู
คณะพันธุลูกทุงตามเดิม แตนกั มวยทัง้ ๒ จะมาไดอยางไรในเมื่อเขามีที่กินราวกับวังเจา ขึ้นชกไดเงินรางวัล
เทาใดก็เปนของเขาหมด นอกจากนี้เขายังเคารพ ๔ สหายเหมือนกับพอของเขา พวกนักมวยเรียกเสี่ยหงวน
วาเตี่ยหรือเจาคุณปจจนึกวาคุณปา เรียกนิกรและ ดร. ดิเรก วาคุณพี่ และเรียกเจาแหววาอายแหว คณะพรรค
๔ สหายยุง อยูกับพวกนักมวยจนแทบจะไมไดทํางานทําการอะไร ควบคุมการฝกซอม คอยเอาใจใสในทุกขสุข
ของนักมวย บางวันก็ลงซอมกับพวกนักมวยดวย พล พัชราภรณยังชกไดดีเกือบเหมือนเกา เวนแตกําลังของ
เขาเทานัน้ ทีล่ ดนอยถอยลงไป พล, นิกร, กิมหงวน พยายามซอมมวยกับพวกนักมวยแทบทุกวัน ในไมชา ๓
สหายก็มกี ําลังแข็งแกรงขึ้น สวนเจาคุณปจจนึกฯ ลองซอมกับเจาแหว ๑ ยก ถูกเจาแหวชกกนจ้ําเบาเลยเลิก
และดาเจาแหวเสีย ๓ วัน ๓ คืน ในฐานทีท่ าํ ใหทา นกินน้าํ พริกไมได
ตอนเย็นวันจันทร
เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น ทีบ่ ริเวณหลังตึกใหญของคณะนักมวย ๔ สหาย บรรดาหนุม ฉกรรจทย่ี ดึ
เวทีผืนผาใบเปนอาชีพของเขาไมต่ํากวา ๓๐ คน ไดนง่ั เรียงรายอยูบ นสนามหญา ตัง้ อกตัง้ ใจฟงสมาน ดิลก
วิลาศ อาจารยผูฝกหัดแนะนําสัง่ สอนถึงวิธีการชกแกศษิ ยของเขา และสมานไดวิจารณการชกของพายัพ บัว
แดง ที่ขึ้นชกคูเ อกบายวานนี้ พายัพพบคูต อ สูท ม่ี ฝี ม อื ทัดเทียมกับเขา พายัพจึงเพียงแตชนะคะแนนอยาง
หวุดหวิด
“วานนีค้ ุณชกเลวมาก พายัพ” สมานกลาวกับชายหนุม หนามูฮ ูเหมือนนกฮูก เจาของนามพายัพ วัว
แดง “ ในยก ๑ คุณชกเหมือนกับมวยวัดและถูกประจวบชกคุณดวยหมัดสวิงซายลมลงนับถึง ๕ ทําไมคุณถึง
ชกเลวอยางนั้นละพายัพ”
นายหนานกฮูก ใบหูเหมือนดอกกล่ําปลีเงยหนาขึ้นมองดูสุภาพบุรุษแหงสังเวียนดวยความเคารพรัก
และเกรงกลัว
“ดาผมเถอะครับครู ผมยอมรับผิดทั้ง ๆ ที่มันไมใชความผิดของผม ทัง้ ๆ ทีผ่ มถูกชกลงไปนับถึง ๕ ใน
ยกที่ ๑ ก็เพราะผมทําตามคําสั่งของคุณพี”่
เย็นเติลแมนสมาน หันมามองดู ๔ สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ ซึง่ นั่งอยูบนมายาวเกาอี้สนาม
“ใครเปนคนสั่งครับ”

นิกรยิ้มแหย ๆ
“แฮะ แฮง ผมเองครับครู ผมใหอา ยแหวมาปะปนอยูใ นกลุม นักพนันครับ ใหเงินไป ๑,๐๐๐ บาท
ผมกระซิบสั่งพายัพใหยกมือในยกแรก และใหยอมถูกชกนับ ๕ พอพายัพถูกหมัดลมลงไป นักพนันคนหนึ่งก็ตอ
ประจวบ ๓ เอา ๑ เจาแหวรีบรอง ๑,๐๐๐ บาททันที ผมเลยไดเงินใช ๓,๐๐๐ บาทหวาน”
เจาคุณปจจนึกฯ ทําปากจู มองดูลูกเขยจอมทะเลนของทานอยางเคือง ๆ
“แกเลนยังงี้กอแยซีโวย แลวกัน ถาเจาพายัพพลาดพลัง้ ถูกนอคเอาทจริง ๆ จะวายังไง มิเสียมวย
หรือ”
ดร. ดิเรก พูดเสริมขึ้น
“เวอรี่แบด ทีหลังเห็นจะตองใหเจาพลกับอายแหวขึ้นใหน้ํา ไมไดการละโวยเลนสกปรกอยางนี้
ประชาชนเขาจะเสื่อมความนิยม นักมวยในคณะของเราก็เพราะแก”
พลวา “อยาเห็นแกเงินหนอยเลยวะกร มวยของเราตองชกจริง ๆ ไมมีการตมยําประชาชนเหมือนกับ
พวกเจาของมาแขงบางคน ตอไปขอเสียทีเถอะเพื่อน”
เสีย่ หงวนพูดขึน้ บาง
“แกทําอยางนี้ไมเหมาะเลย”
“เอา ๆ ชวยกันดาเขาซี” นิกรเอ็ดตะโร “มวยของเราชนะแลว ยังจะพูดยังโงนยังงี้อีก”
สมานหัวเราะ กลาวกับพายัพตอไป
“ขอบกพรองของคุณวานนี้ยงั มีอกี ผมจะชี้แจงใหฟง ทําไมคุณถึงปลอยใหประจวบเอาศอกเฉือนคอ
คุณตลอด ๕ ยก เวลาเขากอดกันกลางยก ๓ นะ คุณเกือบจะตกเวทีเชียวนะ”
พายัพยิ้มใหเทรนเนอรของเขา
“ผมยอมรับวา ผมแกไมตกครับครู ประจวบเอาศอกขยีค้ อผมจนปวดยอกระบมไปหมด ไมทราบวา
จะแกอยางไรครับ นอกจากออนไปขางหลัง รอจนกรรมการเขามาแยกออกจากกัน”
สมานหัวเราะ
“วิธีแกศอกขยี้แบบนั้น แกงา ยทีส่ ดุ ลุกขึ้นซีครับ พายัพ ผมจะสอนใหคณ
ุ แลวจําไว”
เจาหนุม หูกล่ําปลีลุกขึ้น ยกมือไหวเย็นเติลแมนสมาน ซึ่งเขาเคารพเปนอาจารยของเขา
“กรุณาสอนวิธแี กใหผมเถอะครับ”
สมานวา “ไมยากเย็นอะไร สมมุติวา เขาใชศอกซายขยีค้ อคุณ คุณจะตองใชมือขวาตบขอศอกเขาเต็ม
แรง คราวนีศ้ อกของเขาก็จะหลุดพนคอคุณและทําใหเขาเสียหลัก เปดโอกาสใหคุณใชหมัดฮุกขวาไดตามสบาย
เอา—สมมุติวาคุณเปนประจวบ ลองเอาศอกซายขยี้คอผมซิ”
พายัพกระทําตามสัง่ เดินเขามาชิดตัวสมานยกศอกซายขึ้นขยีค้ อ สมานตบขอศอกดวยฝามือขวา
แลวฮุกขวาถูกขาตะไกรซายพายัพเบาะ ๆ พวกนักมวยพูดกันพึมพัม ชมเชยลูกไมของอาจารยและตางก็จดจํา
ไว
ขณะนัน้ เจาแหวเดินออกมาทางหลังตึกอยางรีบรอน ตรงเขามาหาคณะพรรค ๔ สหาย แลว
รายงานใหเสีย่ หงวนทราบ
“รับประทานนายยอดเขามาหาเสีย่ ขอรับ”
กิมหงวนขมวดคิว้ ยน

“นายยอดไหนวะ”
“รับประทานหัวหนาคณะพันธุล กู ทุง ยังไงละครับ หนาตาหมอกวน ๆ ยังไงชอบกล พูดจาโฮกฮาก
ทาทางหยิ่งยะโส รับประทานถามผมวา นายกิมหงวนอยูไหน พูดหวน ๆ เปนมะนาวไมมีน้ํา รับประทานผม
เลยตอบหวน ๆ วาอยูโวย”
อาเสี่ยมองดูคณะพรรคของเขา
“นายยอดคงมาหาเรื่องกับกันแน ๆ เขาพยายามเขาใจวา เราแยงเอานักมวยของเขามา”
บรรจง พันธุล กู ทุง พูดเสริมขึน้
“แยงยังไงกันครับเตีย่ เปนความสมัครใจของผมเอง พี่ยอดแกเอาเปรียบผมกับอาวุธมากมายนัก ขึ้น
ชกทีไรหักเงินตั้ง ๓๐ เปอรเซ็นตบางทีกก็ วา หนาเลือดทีส่ ดุ ขอบเบิกเงินลวงหนาจากคณะกรรมการ แลวบอก
วาเบิกมาใหผม ที่แทเอาไปใชสบาย เอาเปรียบนักมวยอยางทีส่ ดุ ใครจะไปอยูด ว ยครับเตีย่ ”
กิมหงวนพยักหนา
“เอาละ เตีย่ จะไปพบกับเขาเอง”
อาวุธเจาหนุมรางใหญพดู เสริมขึน้
“อยาเลยครับเตีย่ พี่ยอดแกออกจะเฮีย้ ว ๆ มีนิสัยมุทะลุดเุ ลือดรอนมาก ดีไมดเี ดีย๋ วมีเรื่องครับ”
นักมวยคนหนึง่ พูดโพลงขึน้ มาทันที
“มีเรื่องยังไงวะ นี่มันในบานของเตีย่ เรา ลองทําอะไรเตี่ยหนอยเถอะวะ พี่ยอดก็พี่ยอดเถอะ พอ
กระทืบใหจมดินเลย”
กิมหงวนมองดูผูพูดแลวจุยปาก
“อยาเอะอะไป ไมมอี ะไรหร็อก เขาอาจจะมาดีก็ได เตีย่ จะตองออกไปพบกับเขา อายเรื่องจะมากํา
แหงที่บานนะใครจะไปยอม ผิดนักก็ไดเตะปากกันละ คนอยางเตี่ยไมเคยเอาตีนยัดไวในกระเปา” แลวกิมหงวน
ก็หันมาถามเจาแหว “เฮย -- นายยอดเขามาคนเดียวหรือ”
“ครับ รับประทานมาคนเดียว”
“ดีละ ฉันจะออกไปพบกับเขาเดีย๋ วนี”้
เจาคุณปจจนึกฯ พนักหนาเรียกเสีย่ หงวนเขามาหาทาน
“อายหงวน
อาพอจะเดาไดวานายยอดเขาคงจะมาเจรจาเพือ่ ขอใหบรรจงกับอาวุธกลับไปอยูค าย
“พันธุล กู ทุง ” ตามเดิม เพราะอาย ๒ คนนี่เปนตัวเงินตัวทองของเขา”
“ครับ คงเปนเชนนั้น”
“แกควรจะเจรจากับเขาอยางดี ในฐานทีเ่ ราเปนหัวหนานักมวยดวยกัน บอกเขาก็แลวกันวา เรื่องนี้
แลวแตความสมัครใจของเด็ก เมื่อเด็กมันฝากเนื้อฝากตัวอยูกับเรา เราก็ตองเลี้ยงมันไว”
เสี่ยหงวนยิ้มเล็กนอย
“ครับ ผมจะพูดกับเขาอยางดีที่สดุ ”
กิมหงวนโบกมือใหพวกนักมวยของเขา ซึ่งทุก ๆ คนเคารพรักกิมหงวนเหมือนกับพอบังเกิดเกลา แลว
อาเสี่ยก็เดินไปที่ตึกใหญ

ทีห่ นาตึก ชายฉกรรจในวัยกลางคนรางสูงใหญกลามเนื้อขึ้นเปนมัด ๆ ผิวคล้ําแตงกายเรียบรอยคน
หนึง่ ยืนกระสับกระสายอยูข า งบันได เพือ่ รอพบหัวหนาคาย ๔ สหาย เขาผูนี้คือนายยอด อดีตแชมเปย นมวย
ไทยเสื้อสามารถแหงเวทีมวยราชดําเนินนั่นเอง เขาเปนครูผฝู ก หัด และหัวหนานักมวยคณะ “พันธุล กู ทุง ”
เมื่อกิมหงวนออกมาหนาตึก ยอดก็ถอนหายใจดัง ๆ ยิ้มใหอาเสีย่ พลางยกมือไหว
“สวัสดีครับเสีย่ ”
“ออ” อาเสีย่ รับไหว “สวัสดีทส่ี ดุ คุณยอดเชิญครับ เชิญในหองรับแขก”
ยอดกลาวคําขอบคุณเบา ๆ เดินขึน้ มาบนตึกเลีย้ วซายมือตามกิมหงวนเขาไปในหองรับแขกอันหรูหรา
ทั้งสองทรุดตัวนั่งบนเกาอี้นวมคนละตัว
“คุณมีธรุ ะอะไรหรือครับ” อาเสี่ยถามยิ้ม ๆ
“ครับ ผมอยากจะมาขอความกรุณาอาเสี่ยในเรื่องเด็กของผม ที่มาอยูคณะของอาเสี่ย”
กิมหงวนยิ้มเล็กนอย
“คุณหมายถึงบรรจงกับอาวุธใชไหม”
“ครับ งา – ประทานโทษนะครับถาหากวาคําพูดของผมจะทําใหอาเสี่ยไมพอใจ ความจริงอาเสี่ยไมใช
คนจน ใคร ๆ ก็ยอมรับนับถือวาอาเสีย่ เปนมหาเศรษฐีทร่ี าํ่ รวยทีส่ ดุ ในเมืองไทย อาเสี่ยตัง้ คณะนักมวยขึ้นทําไม
ถึงตองเที่ยวแยงเอาตัวนักมวยคณะอื่น ๆ เขามาเปนเด็กของอาเสี่ย ผมบอกตามตรงวาผมนอนไมหลับมาหลาย
คืนแลว เมื่อคิดถึงเด็กของผมที่อาเสี่ยแยงเอามา ทั้งอาวุธและบรรจงตางก็เปนตัวเงินตัวทองของผม”
กิมหงวน ไมเยือกเย็นพอที่จะฟงคําพูดอันกาวราวเชนนี้ได ใบหนาของอาเสีย่ บึง้ ตึงทันที
“คุณยอด อยาประณามผมเชนนี้ คนอยางผมไมเคยทําความเดือนเนื้อรอนใจใหใคร เด็ก ๒ คนผม
ทราบดีวา เปนเด็กของคุณ แตมนั บากหนามาหาผม บอกกับผมวาขอฝากตัวเปนเด็กของผม และเลาใหฟง วา
คุณมีเชื้อสายมาจากพวกยิว หักเปอรเซ็นตเงินรางวัลถึง ๔๐ เปอรเซ็นต และหักโนนหักนีจ่ ปิ าถะ มันก็ทนอยู
ไมได สําหรับคณะ ๔ สหาย ไมมกี ารหักเงินจากนักมวยเลย เรามีที่อยูใหพกั อาศัย มีอาหารใหกนิ มี
เครื่องมือใหฝกซอม และมีครูฝก หัดให ทั้งนี้เพราะผมกับเพื่อน ๆ มีเจตนาที่จะชวยเหลือนักมวยของเราเทา
นัน้ เอง”
นายยอดมองดูเสี่ยหงวนดวยแววตาแข็งกราว
“อยางไรก็ตาม อาเสี่ยไมควรจะใหเด็กของผมทั้ง ๒ คนอยูในคณะ ๔ สหายตอไป ในฐานะที่เราตาง
ก็เปนหัวหนานักมวยดวยกัน ผมจึงมาพูดขอความกรุณาโดยดี โปรดเห็นอกผมบาง เจาวุธกับเจาบรรจงอยูกับ
ผมตั้งแตมันยังเปนนักมวยคูหนึ่งวันพฤหัสฯ เดีย๋ วนีก้ ลายเปนนักมวยฝมือเยีย่ มทําเงินรายไดใหสนามครั้งหนึง่
รวมแสน ไมยิ่งหยอนกวาอุสมานเทาใด คืนใหผมเถอะครับ”
กิมหงวนหัวเราะหึ ๆ
“เรื่องนี้ผมเห็นใจคุณ เอาละครับ ผมยินดีจะคืนใหคุณ แตวา.....”
“ทําไมครับ”
“ผมเสียใจเหลือเกินที่ไมอาจจะคืนใหคุณ”
นายยอดทําตาเขียว
“สํานวนอาเสีย่ สวิงมากไปหนอย”

“ครับ ผมเปนนักประพันธกจ็ ําเปนจะตองสวิงบาง เด็ก ๒ คนมันสมัครใจอยูกับผมแลว ผมจะคืนไป
อยางไร มันหนีรอ นมาพึง่ เย็น คุณสังเกตหรือเปลา บรรจงและอาวุธแข็งแกรงขึ้นอีกมากผิดกวาเมื่อมันอยูกับ
คุณ ผมจายไขไกใหเขากินคนละ ๒๐ ฟองตอ ๑ วัน นมสดอีก ๖ กระปอง อาหารก็ลวนแตมวี ิตามินโปรตีน
เอายังงีด้ ีกวานาคุณยอด คุณหานักมวยดี ๆ มาชกกับเด็กของผมดีกวา เด็กของคุณยังมีดี ๆ อีกหลายคนนี่นา”
ยอดเมมปากแนน นิง่ อึง้ ไปสักครู
“อาเสี่ยครับ เปนอันวาอาเสี่ยไมยอมคืนเด็ก ๒ คนใหผม”
กิมหงวนพยักหนา
“ครับ แตถาเขาไมสมัครใจอยูกบั ผมและตองการกลับไปอยูกับคุณเมื่อไรผมก็จะคืนใหทันที”
นายยอดเคนหัวเราะ
“ผมเขมนอาเสี่ยเสียแลว ใหดิ้นตายเถอะครับ”
เสี่ยหงวนขมวดคิว้ ยน
“หมายความวาคุณอยากจะเตะหนาผมยังงั้นหรือ”
นายยอดเปนคนจริงคนหนึง่ และเปนคนขวานผาซาก มีความรูส กึ อยางไรก็พดู ออกมาอยางนัน้
“ครับ อาเสี่ยขมเหงน้าํ ใจผมมาก เพราะถือวาเปนผูมเี งิน ฮึ่ม”
กิมหงวนหัวเราะ
“คุณจะฮึ่มหรือคุณจะแฮผมก็ไมกลัวคุณ คนอยางผมถาใครออนมาก็ออนตอบ ถาแข็งมาก็แข็งเขาหา
กัน”
“แนหรือครับ อาเสี่ย” ยอดขบกรามถาม
“ยิ่งกวาแนอีกคุณ ทีไ่ หน—เมือ่ ไหร ฮา – อยาหนอยเลยนาคุณยอด หรือคุณถือวาเปนนักมวยไดเสือ้
สามารถมาตั้ง ๓ ตัว ลองเอาเหงื่อกับผมดูสักตั้งก็ได ถาไมมจี ริงผมคงไมกลาเปนหัวหนาคณะนักมวย”
ยอดหนาแดงกล่าํ อารมณของเขาเดือดพลาน
“อาเสีย่ ตองการเปนปรปกษกบั ผมหรือนี่”
กิมหงวนยักคิ้ว
“ก็ได”
หัวหนานักมวย “พันธุล กู ทุง ” ยกกําปนขวาทุบโตะปง
“อาเสี่ยเอายังงี้ดีไหม คุณกับผมขึ้นชกกันในวันอาทิตยนี้เปนคูพเิ ศษ คือเปนมวยอาฆาต สละเงิน
รายไดจากเงินรางวัลทั้งหมดบํารุงกองการกุศล” แลวยอดก็เคนหัวเราะลั่น “แตผมคิดวาอาเสี่ยคงไมกลาสูผม
หรอก หรือยังไงครับ ประชาชนและนักมวยคงจะไดชมฝมอื ของเราเปนขวัญตา”
รางกิมหงวนสั่นเทิ้มเพราะความโมโห มันเปนการทาทายกันอยางทนงองอาจ
“คุณยอด ฮะ ฮา คุณอาจจะรูจ กั ผมนอยเกินไป คนอยางอาเสีย่ กิมหงวนไมเคยปฏิเสธคําทาของใคร
เลย อยาทนงวาคุณเปนนักมวยชั้นเสื้อสามารถ และมีรูปรางใหญกวาผม น้ําหนักของคุณคงไมมากกวาผมไม
เกิน ๓ กิโลกรัม มา ตกลงครับ พรุงนี้เชาไปพบกับคณะกรรมการที่เวทีราชดําเนิน ๙.๐๐ น. ตรง ใครไมไปลูก
หมา ๕๐๐ ชาติ”
ยอดยื่นมือใหเสี่ยหงวนจับ

“ยินดีครับ ผมรูสึกเปนเกียรติยศอยางยิ่งที่ผมจะไดชกกับอาเสี่ย เราคงไดชกกันอยางแนนอน เพราะ
เราเปนมวยอาฆาตไมไดอยูใ นรายการ ที่ทางสนามเขาเปรียบไว เอาละครับ ผมเคยไดยินเขาพูดกันวาอาเสี่ย
เคยเปนนักมวยสมัครเลนศิษยเอกของพี่หมาน เคยชกชนะมาหลายครั้งจนไดรับสมญาวา “เหีย้ โบราณ” ผม
อยากเห็นฝมืออาเสี่ยนัก”
กิมหงวนหัวเราะ
“แนนอน เราตองใหเห็นฝมือกัน เย็นวันอาทิตยนจ้ี ะขีโ้ ชคขาตาของเรา ใหมันรูไปทีเถอะวา “เหี้ย
โบราณ” จะปราชัย “เหี้ยปจจุบนั ”
นายยอดสดุงโหยง
“ที่อาเสี่ยวาไมใชฉายาของผม ใคร ๆ เขาเรียกผมวา “หมัดดินระเบิด”
กิมหงวนหัวเราะ
“เอาละครับ เราคงจะไดเห็นกัน ดีเหมือนกันถาผมชนะคุณ ชื่อเสียงของนักมวยคณะ ๔ สหายก็จะ
รุง โรจนขน้ึ อีก”
นายยอดอมยิม้
“อาเสี่ยหวังชนะเอามากเชียวหรือ”
“ก็ยังงั้นซีครับ ถาคิดวาแพคุณผมจะรับคําทาของคุณเอาตะหวักตะบวยอะไรกัน ผมตองชนะแน”
หัวหนาคาย “พันธุล กู ทุง ” มองดูกิมหงวนอยางดูหมิ่น
“แตสถิติการชกมวยของผมนับตัง้ แตสนามมวยสวนสนุก, หลักเมือง, สวนเจาเชตุ และเวทีราชดําเนิน
ผมไมเคยแพใครเลยนะครับ”
กิมหงวนลืมตาโพลง
“นัน่ แหละ คุณจะตองแพผมครัง้ นี้เปนครั้งแรก พูดแลวจะวาคุย นี่ – ดูกําปนผมนี่ หารูไมพบเลย
หมาบูลดอกตัวใหญ ๆ ผมชกปงเดียวขาตะไกรแหลก ครัง้ หนึง่ ผมไปลาสัตวกบั เพือ่ น ๆ ทางดงพญาเย็นวัว
กระทิงตัวหนึ่งปราดเขามาขวิดผม ผมหลบฉากแพลบ ฮุกขวาปง กนกระแทกเลย”
นายยอดทําตาปริบ ๆ
“ใคร – อาเสี่ยหรือวัว”
“วัวซีครับไมใชผม ถาคุณไมเชื่อวาเรื่องนี้เปนความจริง โปรดรอประเดีย๋ ว ผมจะไปเอาธูปเทียนมาจุด
สาบาลกับคุณเลย”
นักมวยเสื้อสามารถโบกมือ
“ไมตองครับ อาเสีย่ จะทําสงครามเสนประสาทกับคนอยางผมนะ อาเสีย่ จะไมไดรบั ประโยชนอะไรเลย
ผมอาจจะคุยใหอาเสี่ยฟงบางก็ไดวา ผมเคยปล้ํากับชางปามาแลว เคยชกเสือลายพาดกลอนซี่โครงหัก เคยเตะ
หมีควายขนาดใหญปงเดียวนอคเอาท อาเสี่ยจะเกงกวาผม หรือผมจะเกงกวาอาเสี่ยวันอาทิตยนคี้ งจะรูก ัน ผม
รบกวนเวลาอันมีคาของเสี่ยมานานแลว ผมลาละครับ”
กิมหงวนยิ้มแหง ๆ ถามเสียออย
“นีเ่ ราจะชกกันจริง ๆ หรือครับ”
“อาว” ยอดอุทานดัง ๆ “เราไมใชเด็กอมมือนีค่ รับ จะไดพูดกันสงเดช อาเสีย่ เปนผูใ หญแลว อยา
กลับคํานะครับ อาเสี่ยจะตองไปพบกับผมที่เวทีราชดําเนิน พรุง นี้ ๙.๐๐ น. ตรง”

กิมหงวนพยักหนา
“เอา – ตกลง”
ยอดยกมือไหวคูอริของเขา เสีย่ หงวนรับไหวแลวลุกขึ้นเดินออกมาสงหัวหนาคาย “พันธุล กู ทุง ” ทีห่ นา
ตึกยืนมองดูจนกระทั่งนายยอดเดินออกไปพนประตูบาน
แลวกิมหงวนก็เดินเขามาในตึกออกมาทางดานหลังลงบรรไดตรงไปยังบริเวณลานฝกซอม ซึง่ ขณะนี้
บรรดานักมวยทัง้ หลายของคณะ ๔ สหาย กําลังฝกซอมกันอยางขมักเขมน บางก็ยกน้าํ หนัก บางก็กระโดด
เชือก, ชกลม, ชกกระสอบทราย สวนบนเวที มีนักมวย ๒ คนกําลังชกกันอยูแตไมมีกรรมการหาม มีแต
กรรมการจับเวลาการฝกซอมบนเวทีซอ มแบบสากลคนหนึง่ สมาน ดิลกวิลาศ ผูเปนครูฝกใหซอ มอยางมาก
เพียง ๓ ยกเทานั้น ยกละ ๕ นาที และพัก ๑ นาที
พล, นิกร, ดร. ดิเรก และเจาคุณปจจนึกฯ ยืนควบคุมเอาใจใสอยูตลอดเวลา สวนเจาแหวกําลังชก
กระสอบทรายเลนทัง้ ๆ ที่ไมเคยคิดวาจะขึ้นชกกับใครในชาตินี้
เสี่ยหงวนเดินเขามาหาคณะพรรคของเขา พลกลาวถามทันที
“นายยอดเขามาวาอยางไร”
อาเสี่ยอมยิ้ม
“เขาตองการใหเราสงเด็กของเขา ๒ คนกลับคืนไป พูดกันไปพูดกันมาเกือบเตะปากกันขึ้น ในที่สุด
กันกับนายยอดก็ตกลงขึ้นชกกันเปนคูพิเศษในวันอาทิตยที่จะถึงนี”้
๓ สหายและทานเจาคุณปจจนึกฯ ลืมตาโพลง
“อายหงวน” ทานเจาคุณอุทานขึน้ ดัง ๆ “จริง ๆ หรือวะนี”่
“จริงครับ ใหดิ้นตาย พรุง นี้ ๙.๐๐ น. ผมนัดกับนายยอดไปพบกันทีเ่ วทีราชดําเนิน เพื่อแสดงความ
จํานงคตอกรรมการ เขาใจวาไมมีการขัดของอะไร เพราะเราจะสละเงินรางวัลของเราทัง้ ๒ ฝายใหแกการกุศล
แหงใดแหงหนึ่ง”
นิกรมองดูกิมหงวนดวยความเปนหวง
“แกจะสูเขาไดเรอะ นายยอดเขาเปนนักมวยเสื้อสามารถ”
อาเสี่ยหัวเราะ
“ไดไมไดก็ลองฟดกับมันดูสักตั้งแหละวะ สูตายคาเวทีเลย”
“มายกอด.....” ดร. ดิเรกคราง แลวหันไปทาง สมาน ดิลกวิลาศ ซึ่งกําลังควบคุมใหพวกนักมวย
ฝกซอมการใชศอกและตีเขา “ครู – ครูครับ มานี่แนะ”
เจาของรางล่ําสันศีรษะเถิกผมบางพาตัวเดินเขามาหา ๔ สหายและทานเจาคุณปจจนึก ฯ
“วายังไงครับ คุณหมอ”
ดร. ดิเรกอธิบายใหทราบ
“อายหงวนหาเรือ่ งเจ็บตัวแลวละครู เกิดเปนปากเสียงกับนายยอดถึงกับขึ้นชกวันอาทิตยน”ี้
“อาว” สุภาพบุรษุ แหงสังเวียนลืมตาโพลง หันมามองดูอาเสีย่ “นึกยังไงละครับถึงไดไปทาทายนาย
ยอด”
“เปลา” อาเสีย่ ปฏิเสธ “มันทาผมครับ อายผมก็ชายชาติเสือคนหนึ่ง จะปฏิเสธคําทาของมันได
อยางไร พรุงนี้เชาผมกับยอดจะไปพบกรรมการที่เวทีราชดําเนิน”

เย็นเติลแมนสมานจุยปากลั่น แลวหัวเราะ
“ยอดเปนนักมวยเสื้อสามารถ ฝมือของเขายากทีจ่ ะหาใครเปรียบได ทุกวันนีเ้ ขาก็ยังเลนอยูเสมอ ผม
หนักใจแทนอาเสี่ยเสียแลว ยอดเปนนักมวยที่มีหมัดตรงขวาหนักที่สุด ชกกับใครนอคทุกทีและไมเกินยก ๓
สถิติการชกของเขาเปนสถิตยิ อดเยี่ยม ผมอยากจะขอรองใหอาเสีย่ เลิกลมความคิดนีเ้ สียเถอะครับ”
กิมหงวนสั่นศีรษะ
“ผมเปนลูกผูช าย เสียชีพดีกวาเสียสัตย ลั่นวาจาออกไปแลวตองทําอยางพูด ผมก็เปนศิษยฝม ือดีของ
ครูเหมือนกัน”
สมานถอนหายใจหนัก ๆ
“แตอาเสี่ยไมไดบํารุงตัวเหมือนอยาง นายยอดเขา เพิ่งมาจับซอมมวยไดไมกี่วันนี่เอง ผมเกรงวากําลัง
จะสูเขาไมได”
“ไมเปนไรครับ ผมเก็งนอคนายยอดใหอยูหมัดในยกแรก และผมจะขอใหเจากรกับดิเรกเปนพี่เลี้ยงผม
ในการชกคราวนี”้
ดร. ดิเรก ยิ้มแปน
“โอ.เค. ไอยินดีชวยยูเต็มที่ เมื่อไดรับปากกับเขาเปนมั่นเปนเหมาะแลวก็ตองสูกับเขา มายยังงัน้ เสีย
เกียรติลูกหมา เอย – ลูกผูชาย ฝรั่งจะเปนพี่เลี้ยงใหยูเอง”
กิมหงวนยืน่ มือใหนายแพทยหนุม จับ
“ขอบใจมาก เพือ่ นรัก ถาหากวาไมมีอุปสรรค ทางกรรมการ กันก็คงไดขึ้นชกในอาทิตยนี้แน ๆ”
พลพูดเสริมขึน้
“ถายังงั้นลงมือซอมเถอะโวย ขึ้นซอมดูกับบรรจงของเราสัก ๒ ยกเปนยังไง”
เสี่ยหงวนพยักหนา แลวพูดกับสมาน
“ครูครับ หมดยกนี้แลวบอกใหเด็กลงมาได ผมจะขึ้นซอมกับบรรจง ซอมแบบมวยไทยเลย ใสกระจก
กระจับใหเรียบรอย เฮ – บรรจง บรรจงโวย มาหาเตี่ยหนอยซิ”
ชายหนุม รางสูงใหญทเี่ คยเปนนักมวยชั้นหัวกะทิของคายพันธุลูกทุง กําลังชกถุงทรายอยู
เมื่อไดยิน
เสียงกิมหงวนเรียกเขาก็เงยหนาขึ้นมองดู แลววิง่ เหยาะ ๆ ตรงเขามาหา
อาเสี่ยเลาเรื่องเขากับนายยอดใหฟง บรรจงตกใจมาก เกรงวากิมหงวนจะปราชัยลูกพี่เกาของเขา
เพราะฝมือของบรรจงเองยังไมไดครึ่งของยอด แตบรรจงฉลาดพอที่จะไมพูดอะไรออกมาใหทาํ ลายขวัญ “เตีย่ ”
ของเขา
“เตี่ยจะชกกับพี่ยอด.....”
“เออ เราจะชกกันแบบมวยอาฆาต ทีช่ กกับเขาเรือ่ งเอ็ง ๒ คนนีแ่ หละ เอ็งคิดวาเตี่ยพอจะสูไดไหม
วะ”
บรรจงยิม้ แหง ๆ
“ถาหากวามัดขาพีย่ อดติดกับเสาเวทีทั้ง ๒ ขาเตี่ยก็คงชนะแน ๆ เชียวครับ”
กิมหงวนสดุง
“ไมตองผูกขามัน หน็อย – คนอยางเตี่ยนอคอายยอดไมไดรึ งา – อายลูกชาย เตรียมขึ้นเวทีชว ยซอม
ใหเตีย่ สัก ๒๐ ยกเถอะวะ เตีย่ จะลองชั้นเชิงดูสักหนอย”

พลเอื้อมมือเขี่ยแขนกิมหงวน
“อยาใหถึงกับ ๒๐ ยกเลย เวลานีม้ นั เย็นมากแลว รานขายโลงผีปดหมดแลว เอาเพียงยกเดียวหรือ
๒ ยก ดีถมไป”
อาเสี่ยหัวเราะ
“เอา – ตกลง ๒ ยก ก็ ๒ ยก กันไปเปลีย่ นเครือ่ งแตงตัวกอน อายแหว - อายแหวโวย ปูโ ธ มึงจะ
ซอมชกกระสอบหาหอกอะไรกันวะ”
เจาแหวเหงือ่ ไหลไคลยอย วิง่ เขามาหากิมหงวนและชกลมเลน
“พอ พอ ๆ “ เจาคุณปจจนึก ฯ เอ็ดตะโร “ฟตมากไปแลว เดีย๋ วก็ถีบเปรี้ยงเขาใหหร็อก”
เจาแหวหนาถอดสี มองดูอาเสีย่
“รับประทานอาเสีย่ ตองการอะไรครับ”
“ไปเอาปก ลองและฉิง่ ออกมาจากโรงรถ ขาจะซอมมวยกับบรรจง เอ็งเปาปไดไหมละ”
“รับประทานไดครับ แตไมเปนเพลง”
กิมหงวนอดหัวเราะไมได
“ถายังงั้นก็ไปเอามาก็แลวกัน เจาแกวมันเปาได” เขาหมายถึงนักมวยรุนหนุมคนหนึ่ง ซึ่งเคยมีอาชีพ
ทางปพาทย แตรายไดนอ ยเกินไป จึงหันมาเปนนักมวย และมีฝม ืออยูในเกณฑพอใชได
นิกรพุดเสริมขึน้
“กันเปาใหกไ็ ด ใหแกวมันตีกลอง อายแหวตีฉง่ิ ”
กิมหงวนหัวเราะ
“เออ ขอบใจมาก ชวยกันหนอยเถอะวะ ไหน ๆ กันก็ตกลงจะชกกับเจายอดแลว กันจะตองพยายาม
ใชเวลาทีม่ ีอยูเพียงอาทิตยเดียว ทําการฝกซอมบํารุงตัวกันจนสุดความสามารถ ตองกินไขไกวันละ ๕๐ ฟอง
นมสดวันละ ๕ ลิตร เนือ้ วันละ ๓ กิโล”
ดร. ดิเรกหัวเราะหึ ๆ
“ถาไขไกวนั ละ ๕๐ ฟองละกอ แกไมไดตอยกับนายยอดแน ไปเปลี่ยนเครื่องแตงตัวเถอะ”
ขาวแพรสะพัดไปทัว่ คาย ๔ สหายอยางรวดเร็ว เสี่ยหงวนกับนายยอดอดีตแชมเปยนแหงเวทีราช
ดําเนินเกิดโตเถียงกันอยางรุนแรง ถึงกับตกลงขึ้นชกกันในวันอาทิตยที่จะถึงนี้ในฐานะมวยอาฆาต พวกนักมวย
ตางรูด ีวา นายยอดเคยไดเสื้อสามารถมา ๓ ตัวแลว เขาเปนนักมวยแชมเปยนขึ้นคานที่ยงั ไมมใี ครเอาชนะได
แมแตเพียงชนะคะแนนหรือตีเสมอเขา บรรดานักมวยของ ๔ สหายพากันหนักใจไปตามกันเกรงวา “เตี่ย”
ของตนจะถูกนอคเอาทภายในเวลาไมถึงยก เปนที่อับอายขายหนาคนอื่นเขา
ใน ๕ นาที นั้นเองกิมหงวนของเราก็อยูในเครื่องแตงกายของนักมวยทีจ่ ะทําการขึ้นชก เขานุงกางเกง
ขาสัน้ สีแดงสด สวมนวมซอมขนาดใหญ และรอบ ๆ เวทีฝกซอมมีพวกนักมวยนั่งและยืนหอมลอมคอยดู “เตี่ย”
ซอมมวยไทยกับบรรจง พันธุล กู ทุง นักมวยขนาดเสือแหงสังเวียน ที่เปนตนเหตุใหกมิ หงวนกับนายยอด เกิด
กรณียพิพาทกันในครัง้ นี้
คาย ๔ สหาย มีการฝกซอมคลายกับการแขงขันจริง ๆ เวทีฝกซอมขนาดเดียวกับเวทีราชดําเนิน
และเชือกกัน้ เวทีกไ็ มหยอนเทิบทาบเหมือนเวทีราชดําเนินบางนัด นอกจากนี้คา ย ๔ สหายยังมีเครื่องบรรเลง

ตามแบบมวยไทยดวย คือปชะวากลองแขกและฉิ่ง ถานักมวยคนใดจะขึ้นชกในวันอาทิตย ๆ ใด ๔ สหาย
จะตองใหนักมวยของเขาขึ้นซอม ๕ ยก มีปก ลองบรรเลง
สมาน ดิลกวิลาศ สุภาพบุรุษแหงสังเวียนยืนอยูทามกลางคณะพรรค ๔ สหาย ซึง่ มีบรรจงเจาหนุม
รางล่าํ สันยืนอยูด ว ย สมานกลาวกับเสีย่ หงวนอยางนอบนอม
“เสี่ยจะซอมมวยไทยหรือครับ”
กิมหงวนพยักหนา
“ครับซอมมวยไทย และเราจะชกกันอยางจริง ๆ” แลวอาเสี่ยก็หนั มายิม้ กับบรรจงเด็กของเขา “เอ็งไม
ตองกลัวเตีย่ เจ็บ ศอกเขาใสเขามาเถอะ ฝมือของเอ็งก็คงไมเหนือกวาเตีย่ หรอกวะ เอ็งถามพี่หมานดู เตี่ยเคย
คว่ํานักมวยสําคัญ ๆ มาหลายตอหลายคนแลว”
สมานยกมือตบบาเสีย่ หงวน
“เอาละครับ ขึน้ เวทีได”
อาเสีย่ กับบรรจงและสมานตางพากันเดินขึน้ ไปบนเวทีทา มกลางเสียงสรวลเสเฮฮา ของพวกนักมวย
ทั้งหลาย นิกรพยักหนากับเจาแหวไปทางยกพืน้ ขางเวที ซึง่ เปนทีส่ าํ หรับบรรเลงปก ลอง
คูซอมทัง้ สองฝายมีพี่เลี้ยงฝายละ ๒ คน ขณะทีบ่ รรจงกําลังสวมนวม นิกรก็ยกปข น้ึ เปา
“อี๊ – แอ – แต – แต – ตูแร .....”
“เฮย” กิมหงวนตะโกนลั่น “แกเปาเสียจริงนะ อายเวร ประเดี๋ยวซีโวย นักมวยเขากําลังพันมืออยูเห็น
ไหม ระฆังก็ยังไมไดตี หมอโวย – ชวยเปนกรรมการรักษาเวลาที ตอย ๓ นาที พัก ๒ นาทีนะ”
ดร. ดิเรก ชวนพลกับทานเจาคุณปจจนึก ฯ เขามานั่งขางเวที เมือ่ บรรจงสวมนวมเรียบรอยแลวเขาก็
เดินเขามาหากิมหงวน ทรุดตัวนั่งคุกเขาและกราบลงบนเทาทัง้ สองของอาเสี่ยดวยความเคารพและกตัญูยงิ่
เขารักกิมหงวนเหมือนกับบิดาบังเกิดเกลาของเขา
อาเสี่ยประคองบรรจงใหลุกขึ้น
“อายลูกรัก เอ็งไมตองเกรงใจเตีย่ อยาทําออนขอพอเตะขาด ๒ ทอนไมรนู า”
บรรจงยิ้มแหย ๆ
“เตี่ยอยาโกรธอยาเคืองผมนะครับ ถาบังเอิญผมใชหมัดใชเทาหรือศอกไปโดนเตี่ยเขา”
กิมหงวนจุยปาก
“เถอะนา แลวกันโวย ถอยออกไป ไปอยูม มุ น้าํ เงินของเอ็ง ชวยเตี่ยซอมใหชื่นใจหนอยเถอะวะ”
บรรจงถอยกลับไปมุมของเขาทรุดตัวนัง่ พับเพียงเตรียมไหวครู กิมหงวนนัง่ ลงบาง สมานมองดูอาเสี่ย
อยางขบขัน ทาทางของอาเสี่ยฟตจัดเหมือนกับนักมวยที่กําลังฟตเต็มที่
ดร. ดิเรกมองดูนาฬิกาจับเวลา เอื้อมมือกระตุกสายระฆังแกง แตคนปนั่งคุยจอ จนกระทั่งกิมหงวน
ตะโกนลัน่
“เฮย ระฆังตีแลวโวย”
นิกรควาปข น้ึ เปาเพลงไหวครูทนั ที เสียงกลองและฉิ่งดังกองกังวาฬไปทั่วบาน นักมวยทัง้ ๒ ตางราย
รําในบทบาทไหวครู อาเสีย่ รําแบบพรหมสีห่ นา หนวยกานทาทางไมเลวนัก สวนบรรจงรํานิดหนอยเปนพิธี
แลวเดินเขามาจับมือกับกิมหงวน สมานแยกคูต อสูออก ใหกลับไปมุม สักครูเสียงระฆังยกที่ ๑ ก็ดังขึ้น
เสียงพวกนักมวยตอรองกันลั่น

“ตอน้ําเงิน ๒๐ เอา ๑ เอา เอาไมเกิน ๒ ยกเอา ใครรองวะ รองเกล็ดทอง ๒ ซองโวย”
นิกรเปาปพ ลางหัวเราะพลาง เสียงปจึงดังคลาย ๆ กับคนหัวเราะเขาเปาเพลงรําวง อยุธยาเมืองเกา
ลอยหนาลอยตาแกมโปงนัยนตาหยี นายแกวตีกลองแขกนาฟงมาก เจาแหวตีฉิ่งหยดยอย เสียงเฮฮาดังอยู
ตลอดเวลา
กิมหงวนยกเทาขวาเตะปง บรรจงยกแขนขึ้นปดเทาของอาเสี่ยจึงพบกับศอกเขาเต็มรัก เสีย่ หงวนรอง
อูทรุดตัวนั่งยกมือกุมเทา สมานยกมือขึ้นนับตามระเบียบ
“หนึง่ – สอง – สาม – สี่”
อาเสี่ยแข็งใจพยุงกายลุกขึ้น
“อยาเอาศอกรับซีโวย เจ็บจะตายหา” พูดพลางปราดเขาชกซายขวา บรรจงแทนทีจ่ ะปองปดกับยื่น
หนาใหชก กิมหงวนใชศอกทลวงฟนฉาดฉับ แตก็ไมเกิดผลเพราะบรรจงกั้นไวได
ฝายแดงบุกอยางทรหด บรรจงลาถอยไปเกือบถึงมุมน้าํ เงิน กิมหงวนกระโดดตีเขาลอยเต็มเหนี่ยว
บรรจงหลบฉากแพลบ เสี่ยหงวนปะทะเชือกเวทีลมลง ยิ้มแหย ๆ ทามกลางเสียงหัวเราะอยางครื้นเครง แลวรีบ
ลุกขึ้นมองหาคูซอมของเขา
“ผมอยูน ค่ี รับเตีย่ ” บรรจงรองบอก
กิมหงวนสบัดหนา เตนหย็องแหย็งเขาไปหา สายกนไปมาใหเขาจังหวะกับปแ ละกลอง บรรจงแย็ป
ขวาปง ๆ ๒ ทีซอ นถูกหนากิมหงวนอยางถนัดถนี่ อาเสี่ยขบเขีย้ วเคี้ยวฟนเขาชกดวยหมัดสวิง แลวตามดวยฮุ
กขวาเต็มแรง
บรรจงไมไดระวังตัวเทาใดนัก จึงถูกฮุกขวาของอาเสี่ยเต็มแรง และรุนแรงพอทีท่ าํ ใหบรรจงขาออนไป
มองเห็นถนัด
บรรจงยิ้มใหเตี่ยของเขา
“เออเฮอ หมัดเตี่ยไมเบาเลยครับ เอาครับ ชกมาแรง ๆ เถอะครับ ผมชอบ”
อาเสี่ยหัวเราะ
“ชอบอะไรเลา มือเตีย่ แทบหัก คางเอ็งทําดวยเหล็กหรือยังไงวะ”
คูซอมตางเขาพันตูกันตอไป ชั้นเชิงมวยของกิมหงวนอยูใ นเกณฑดี แตกําลังกายของเขาไมให ดังนั้น
พอปลายยก อาเสีย่ ก็หมดแรงชกเปะปะเหมือนกับคนวายน้าํ และเพียงแตถูกหมัดแยปของบรรจง กิมหงวนก็ท
รุดตัวนัง่ เหยียดแขงเหยียดขา
ดร. ดิเรก เอื้อมมือกระตุกสายระฆังตีบอกเวลาหมดยก พีเ่ ลี้ยงฝายแดง ๒ คนรีบวิ่งขึ้นมาบนเวที
ชวยกันประคองกิมหงวนลุกขึ้นดวยความลําบากยากเย็น พาเดินมานั่งทีม่ ุมแดง สมานเดินเขามาถามอาเสี่ย
“วาไงครับ อาเสี่ย ผมคิดวาวันนีซ้ อมเพียงยกเดียวไมดีหรือครับ”
กิมหงวนหูออ้ื นัยนตาพราพราว นั่งเหยียดเทาตัวออนนัยนตาปรือ
“โอย ไมไหว เหนื่อยเหลือเกิน ใจจะขาดอยูแ ลวครับครู ซอมเพียงยกเดียวก็แลวกันนะครับ”
บรรจงกลัน้ หัวเราะแทบแย เดินเขามาทรุดตัวนั่งกราบ “เตี่ย” ของเขาแลวลุกขึ้นชวยถอดนวมและผา
พันมือ
“เตี่ยชกไดดีทเี ดียวครับ ลวดลายชั้นเชิงดีกวาผมเสียอีก แตเพราะขาดการฝกซอม กําลังจึงไมม”ี
อาเสี่ยเปาปากเบา ๆ

“ยาดมโวย ใครมียาดมบาง โอย – ตาพราไปหมดเลย”
บรรจงกลัน้ หัวเราะแทบแย
“เตี่ยลงไปขางลางเถอะครับ ผมอุม ลงไปเอง”
“เออ ดีเหมือนกันโวย แหม - ปวดราวไปหมดแทบจะยกแขงยกขาไมขึ้น เอ็งตองชวยเตีย่ นา บรรจง
ถึงอยางไรเตีย่ ก็ตองชกกับอายยอดในวันอาทิตยนี้ ไดซอมอีก ๖ วันกําลังคงจะดีขึ้น เตี่ยจะตื่นตี ๔ ลุกขึ้นวิ่ง
กับพวกเอ็ง วิง่ แลวกระโดดเชือกชกลมซอมถุงทรายกินไขไกนมสดบํารุงตัวกันอยางขนานใหญ”
“ครับ พวกเราทุกคนยินดีจะชวยเตี่ย วา - เตีย่ ไมควรไปตกลงกับพีย่ อดเลย พี่ยอดนะถึงแมเขาไมได
ขึ้นชกเขาก็ซอมกับลูกศิษยของเขาทุกวัน”
“เถอะนา ขาก็หนึ่งเหมือนกัน อายลูกชาย โอย – มันจะอวกโวย คอแหงเปนผงเลย ชวยอุม เตี่ยลงไป
พักขางลางเถอะวะ” แลวกิมหงวนก็ทําตาเขียวกับพวกนักมวยของเขาที่กําลังหัวเราะกันคิกคัก “หัวเราะอะไรวะ
เดี๋ยวก็โดนเตะเทานั้น”
พวกนักมวยคาย ๔ สหายเงียบกริบ บรรจงอุมเสี่ยหงวนลงมาจากเวทีทามกลางเสียงหัวเราะของเจา
คุณปจจนึก ฯ กับ ดร. ดิเรก
กรรมการมวยเวทีราชดําเนินตกลงใหกมิ หงวนกับยอดหัวหนาคาย “พันธุล กู ทุง ” ขึ้นชกกันแลวในวัน
อาทิตยทจี่ ะถึงนี้ และจัดใหชกกันเปนคูที่ ๕ นอกเหนือจากรายการ คือเปนมวยอาฆาตคูพเิ ศษ
เพราะเสี่ยหงวนเปนมหาเศรษฐี เปนคหบดีและพอคาที่กวางขวางในวงสังคม และเปนหัวหนานักมวย
“๔ สหาย” ซึ่งมีนักมวยตัวเยี่ยม ๆ ดีกวานักมวยคณะอื่น ๆ และเพราะนายยอด พันธุล กู ทุง เปนนักมวยขึ้นคาน
ไดเสื้อสามารถถึง ๓ ตัว เมื่อทั้ง ๒ ตกลงชกกันเปนมวยอาฆาต หนังสือพิมพกล็ งขาวนีอ้ ยางเกรียวกราว
พรอมดวยรูปถาย
อาเสี่ยกิมหงวนเปนนักมวยสมัครเลนที่เคยคว่าํ นักมวยชั้นดี ๆ มามากตอมาก เขาไดใหสัมภาษณตอ
ผูแ ทนหนังสือพิมพฉบับหนึง่ อยางองอาจ
“....คุณเขียนลงไป ผม – กิมหงวนจะคว่าํ นายยอดใหได ภายในยกเดียวเทานั้น ผมกินไขไกวนั หนึง่ ถึง
๖๕ ฟอง ผมกินนอนอยูท ค่ี า ย ๔ สหาย เมียผมมาหาผมยังไลตะเพิดไมยอมใหพบ ขณะนี้ผมฟตเต็มที่ ชก
กระสอบทรายแตกไป ๘ ใบแลว เชา ๆ ออกวิ่งจากสระปทุมไปสนามหลวง ออมไปทาชางวังหนา กระโดดลง
แมน้ําวายไปขึ้นถนนตก วิ่งจากถนนตกแขงกับรถสองแถวมาสระปทุม ผมรับรองวาผมตองนอคนายยอดไดแน”
แตคําสัมภาษณของยอด กลับไมมีถอยคําใด ๆ ทีป่ ระหัสประหารอาเสีย่ เลย
“ผมทราบวาคุณกิมหงวนเปนนักมวยสมัครเลนทีเ่ กงฉกาจ มีชั้นเชิงมวยไทยยากทีจ่ ะหาใครเทียบ แต
เมื่อผมตกลงจะชกกับเขาผมก็ตองสูเต็มที่ แพหรือชนะนั้นเปนเรื่องของกีฬาครับ”
หนังสือพิมพอกี ฉบับหนึง่ ลงคําสัมภาษณเสีย่ หงวนอยางครึกโครม
“....กิมหงวนบอกกับผูแทนของเราวา เขาเปนนักมวยทีไ่ มยอมซ้าํ แบบกับใคร อุสมาน ศรแดงขี่รถเกง
ไปสนามมวย ประยุทธ อุดมศักดิ์ และพิทยา กลาศึก ขี่จักรยานยนต จําเริญ ทรงกฤติรัตน ขี่รถจักรยาน นิด
สุรยิ ะ ชี่รถ ๒ แถว ผม – กิมหงวนจะขี่ชา งไปสนามมวยในวันอาทิตยทจี่ ะถึงนี้ คุณชวยโฆษณาใหประชาชน
ทราบดวย อาทิตยหนีต้ อ งสนุกแน ๆ ผมไดจัดกองเชียรและขบวนแหของผมไวแลว กองเชียรของผมจะ
สนับสนุนผมตลอดเวลาทีผ่ มขึน้ ชกกับนายยอด และหลังจากมวยเลิกแลว ขบวนแหอันยาวเหยียดซึง่ ประกอบ
จากพวกกรรมกรโรงเลื่อยโรงสีโรงงานอุตสาหกรรมของพวกผมจะแหกลับบาน”

หนังสือพิมพลงขาวนีอ้ ยางครึกโครม กิมหงวนไดลงทุนสวนตัวหมืน่ บาททําโปสเตอรตดิ ตามถนน ฉาย
กระจกตามโรงภาพยนตรตา ง ๆ ขอใหประชาชนมาชมการตอสูอยางฉกาจฉกรรจของมวยอาฆาต ระหวาง
กิมหงวน ไทยแท กับยอด พันธุล กู ทุง
แนนอนละ กิมหงวนมีมติ รสหายมากมาย มีกรรมกรโรงเลื่อยโรงสีนับพัน และคณะพรรค ๔ สหาย ก็
มีพรรคพวกอยูไมใชนอยคนเหลานี้ตางนับวันรอเวลาคอยชมการแขงขันของมวยคูอาฆาตโดยเอาใจชวยกิมหงวน
อยางไรก็ดี ทางกรรมการสนามมวยไมไดตื่นเตนสนใจอะไรใหมากนัก เพียงแตรูสึกแปลกใจที่ เสี่ย
หงวนหาญสูกับแชมเปยนขึ้นคานเสื้อสามารถ ๓ ตัว ทางสนามมวยไมไดจัดอะไรใหเปนพิเศษ โปรแกรมที่
บรรจุในวันอาทิตยก็เปนมวยขนาดพอดูได ทางสนามเชือ่ วา ประชาชนคงไมมากมายอะไรนัก
แตเปนการคาดผิดอยางถนัด
เพราะในตอนสายวันอาทิตยนั้นเอง หลังจากเวลา ๑๐.๐๐ น. เศษ บริเวณหนาสนามมวยเวทีราช
ดําเนินก็มปี ระชาชนคนดูอนุ หนาฝาคัง่ ไมผดิ อะไรกับวัน อุสมาน ศรแดง ปะทะกับยางตันทองใบ ยนตรกิจ เมื่อ
ตนเดือนทีแ่ ลวมานี้
เจาหนาทีส่ นามมวยไดใชรถยนตร ออกวิ่งรับคนขายตั๋ว คนเฝาประตูและเจาหนาทีท่ กุ แผนกใหรบี มา
ประจําทํางานตามหนาที่ แลวในราว ๑๑.๐๐ น. หองขายตั๋วก็แทบจะถลมทลาย บรรดานักซือ้ ตัว๋ อาชีพและ
นักดูมวยตางเบียดเสียดเยียดยัดกันซื้อตัว๋ กิมหงวนไดสงรถแหของเขามาจอดหนาสนามมวย ๑ คัน มีเครื่อง
ขยายเสียงเปดจานเสียงใหฟง ตลอดเวลา และมีนา้ํ แข็งแชยาอุทยั แจกฟรี บัตรผานประตูในวันนีร้ าคาเพียง ๕
บาท ๑๐ บาท และ ๒๕ บาท แตไมถึงหนึง่ ชัว่ โมงปรากฏวาบัตรที่จําหนายหมดเกลี้ยง นักขายตั๋วอาชีพเที่ยว
เรขาย ๕ บาทตอ ๑๐ บาท และ ๑๐ บาท ตอ ๒๐ บาท เสียงใหแซดไปหมด ประชาชนสวนหนึง่ พังประตู
เฮโลขึน้ ไปชัน้ บนเพือ่ เลือกหาทีน่ ง่ั เสียงโจทยขานกันเซ็งแซถงึ มวยคูพิเศษที่จะทําการตอสูกันในเย็นวันนี้
ประชาชนหลั่งไหลกันมาอยางมืดฟามัวดิน เบียดเสียดเยียดยัดกันเขาไปหาที่นงั่ เกิดลวงกระเปาเกิด
ชกตอยกันชุลมุนวุนวาย ประวัติศาสตรของเวทีมวยราชดําเนินซ้ํารอยเกาอีกครัง้ หนึ่ง คือเหมือนกับวันแขงขัน
ระหวางอุสมานกับทองใบนั่นเอง
ในราว ๑๖.๐๐ น. เศษ อางยังษใบใหญเต็มไปดวยประชาชนคนดูนับหมื่น กองเชียรของกิมหงวนป
รากฏอยูทางอัฑฒจันทดานตะวันตก มีการรองเพลงและตีกลองยาวชวยใหสนามมวยครึกครื้นขึน้ มาก และที่
นาแปลกใจที่สุดก็คือ นักดูมวยเปนสวนมากมักจะเอาใจชวยกิมหงวน ทั้งนี้กเ็ พราะวานายยอดเปนนักมวยที่
ดุเดือดไมมีความปราณีคตู อสู เอารัดเอาเปรียบคูตอสูด วยประการทั้งปวง ชอบซ้าํ คูต อ สูเ มือ่ ลมลงไปอยางที่
เรียกวากําลังติดพันกันอยูซ ึ่งคณะกรรมการจะตัดสินฟาลวก็ไมได ยอดเปนนักมวยที่มชี ื่อเสียงรุงโรจน แตเขาไม
สามารถจะทําใหคนดูนิยมชมชื่นเขา ขึ้นชกทีไรคนดูเอาใจชวยฝายตรงกันขามเสมอ
คณะพรรค ๔ สหายของเรามาแลว
ชางพลายเชือกหนึง่ สูงประมาณ ๖ ศอก เดินดุม ๆ ขามสพานมัฆวาฬตรงมายังสนามมวยราชดําเนิน
ทามกลางเสียงไชโยโหรอ งและเสียงหัวเราะของประชาชนคนดูทอ่ี ยูเ บือ้ งหนาสนามมวย
บูอิคเกงสีฟาคลานตามมาหาง ๆ เสี่ยหงวนนั่งสงาผาเผยอยูบนคอชาง มือขวาถือตะขอ มีควานชาง
นัง่ อยูท างทายชางอีกคนหนึง่ ชางตัวนี้อาเสี่ยเชามาในราคาคาเชา ๕๐๐ บาท เขาตองการใหประชาชนเห็นวา
เขาเปนนักมวยทีไ่ มซาํ้ แบบกับใคร

สักครูห นึง่ คณะพรรค ๔ สหายก็มาถึงหนาสนามมวย กิมหงวนบังคับชางใหทรุดตัวนั่งคุกเขา แลว
เขาก็กาวลงมาจากคอชาง เดินเขามาหาคณะพรรคของเขาซึง่ กําลังพากันลงจากรถ มีพล, นิกร, เจาคุณปจจ
นึก ฯ ดร. ดิเรก และเจาแหว ในเวลาเดียวกันนีเ้ องพวกนักมวยแหงคาย ๔ สหายก็เฮโลกันเขามาตอนรับเตีย่
ของเขา
“พวกที่บานเตีย่ เขามากันหรือยัง” อาเสี่ยถามนักมวยหนุม คนหนึ่ง
“มาแลวครับ เขาไปในสนามเมื่อสักครูนี้เองแหละครับ แตคณ
ุ พีน่ วลลออสัง่ ใหผมบอกเตีย่ วาจะไปธุระ
ทีว่ ดั บางลําพูสกั ประเดีย๋ ว”
อาเสี่ยขมวดคิ้วยน
“ไปทําไมกันวะวัดบางลําพู”
“ผมไดยนิ พูดกับคุณพีป่ ระไพวาจะไปตกลงกับสับปะเหรอ
และจะไปนิมนตพระเตรียมไวกอ นครับ
กลางคืนจะไดไมขลุกขลัก”
อาเสี่ยทําคอยน
“ออ นี่เมียเตี่ยเขานึกวาเตี่ยคงจะถูกนายยอดชกตายหายังงั้นเรอะ ฮึ่ม – เมียนะเมีย ดูถูกกระทัง่ ผัว
คอยดูเตี่ยบางอายลูกชาย รับรองวาไมเกิน ๓ ยก”
พลจุยปาก กระซิบกระซาบกับกิมหงวนเบา ๆ
“อยาเพิ่งคุยโวย คนดูเขากําลังมุงดูแก”
อาเสี่ยยกมือทัง้ สองขึ้นประสานกันแลวยิ้มใหคนดูที่ยืนหอมลอมเขา
“ขอบคุณครับ พี่นองทั้งหลายทีก่ รุณามาลงบัตรใหผม ผมขอรับรองครับ ผมจะไมยอมกินอะไรแข็ง ๆ
เชนจอบและเสียมเปนอันขาด ผมจะเปนปากเสียงเพื่อพี่นอง รับรองวาไมหายหัวเหมือนคนอื่น ๆ”
เจาคุณปจจนึก ฯ ตบหลังอาเสีย่ เบา ๆ
“คนละเรือ่ งแลวโวย แกมาชกมวยไมไดมารับเลือกตั้ง เปนบาไปได”
ดร. ดิเรกกลาวถามนักมวยรางใหญคนหนึ่ง
“เครือ่ งมือเครือ่ งใชในการใหนาํ้ เอามาแลวไมใชหรืออาวุธ”
“ครับ เรียบรอยแลว เจาแกวกับเจาชอยเอาเขาไปแลวครับ กระเปาเครื่องเวชภัณฑของคุณพีก่ ็เอา
มาแลว”
“ออไรน ออไรน พี่เตรียมดายมาถึง ๓ กลุม สําหรับเย็บหนาอายหงวนเมือ่ ถูกศอกนายยอด พีไ่ ดตก
ลงกับสภากาชาดเรียบรอยแลว ๑๗.๐๐ น. ตรง รถของสภากาชาดจะมาจอดคอยรับอายหงวนทีห่ นาสนามมวย
นี่”
“เฮย” อาเสี่ยเอ็ดตะโร “ยังไงกันโวยนี่ รูสึกวาทุกคนไมเชื่อมือกันเลย” แลวอาเสี่ยก็ยกมือปดงวงชาง
“อะไรเลา เสือกเอางวงมาจี้สีขา ง ไป ๆ ๆ ถอยออกไปยืนหาง ๆ โตจนเปนชางแลวผาผอนไมรจู กั นุง ”
ควานชางหัวเราะหึ ๆ พาชางเลีย่ งไปยืนขางตนมะขามตนหนึ่ง ตอจากนัน้ คณะพรรค ๔ สหายกับ
นักมวยในคณะก็เดินรวมกลุม ตรงไปยังทางเขาสําหรับนักมวยโดยเฉพาะ ซึง่ ทางสนามมีเจาหนาทีค่ อยเปดรับให
นักมวย

เสียงโหรองของประชาชนคนดูดังเซ็งแซลั่นเวทีเมื่อโฆษกของสนามประกาศใหทราบวา อาเสี่ยกิมหงวน
และยอด พันธุล กู ทุง มาถึงแลว ทางสนามไดแสดงความเสียใจตอประชาชนคนดูทตี่ องเบียดเสียดเยียดยัดกัน
ตอนเขามาในสนาม ทั้งนีเ้ พราะสนามมวยคาดไมถงึ วา อาเสี่ยกิมหงวนจะมีแฟนมากมายถึงเพียงนี้
การแขงขันชกมวยไดเริ่มตนเมื่อเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึง่ เปนการแขงขันกอนกําหนดเวลาถึงครึ่งชัว่ โมง
ทั้งนี้เพราะคณะกรรมการไดเห็นใจคนดูที่เบียดเสียดเยียดยัดอยูทา มกลางแสงแดดอันรอนแรง
กิมหงวนกลายเปนแมเหล็กใหญของเวทีราชดําเนินแลว ทําสถิตคิ าผานประตูไดถึง ๑๗๐,๔๕๐ บาท
ซึ่งเปนสถิติสูงสุดตัง้ แตสนามมวยราชดําเนินตั้งมา
ประชาชนตางวิพากยวิจารณกันถึงมหาเศรษฐีหนุม
ตลอดเวลา คนของอาเสี่ยนั่นเองที่เที่ยวแพรขาววา เสี่ยหงวนเปนนักมวยสมัครเลนชั้นเยีย่ มยากที่จะหาใคร
เปรียบเทียบ
ภายในหอง ๆ หนึ่งซึ่งคณะกรรมการจัดใหเปนหองพักของกิมหงวน คณะพรรค ๔ สหายกําลังนั่ง
สนทนากับเสีย่ หงวนถึงเรือ่ งการตอสูใ นครัง้ นี้ กิมหงวนนุง กางเกงขาสั้นสีแดงแถบขาว กิริยาทาทางคึกคนอง ๔
สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ และเจาแหวไมไดสนใจกับเสียงปก ลอง และเสียงตะโกนหนุนของคนดูซง่ึ กําลังชม
การตอสูข องมวยคูแ รกอยูข า งนอก
“กันวางกลยุทธไวเรียบรอยแลว” อาเสี่ยพูดยิ้ม ๆ “ยกแรกกันจะตองตัดกําลังเจายอดเสียกอน เพราะ
ครูสมานบอกวา วิธชี กของนายยอดคือบุกตลุยทําลายขวัญคูตอสู และพยายามนอคเอาทคูตอสูใ นยกแรก”
ดร. ดิเรกพยักหนาหงึก ๆ
“แกจะทําอยางไรถาสมมุตวิ าแกถูกบุกแบบสายฟาแลบ แรงปะทะของแกคงสูยอดไมไดแน”
อาเสี่ยหัวเราะ
“จะยากอะไรวะหมอ กันจะเตะบานพับมันทัง้ สองขาง และเมื่อเขาชิดตัวกันจะใชศอกตีโคนแขนนาย
ยอดเพื่อตัดกําลัง กันเปนมวยวงใน เจายอดเปนมวยวงนอกเมือ่ ตัดกําลังไดแลว กันก็จะนอคเจายอดในยก ๒
หรือยก ๓”
นิกรถอนหายใจเฮือกใหญ เขามองไมเห็นทางที่กิมหงวนจะชนะนายยอดได
“แผนการณของแกถาทําไดก็เขาทีเหมือนกัน แตวา อายที่เรียกวาบานพับนะมันอยูตรงไหนวะ”
กิมหงวนยิ้มแหง ๆ ยกมือขวาขึ้นตบขางหัวเขา
“ตรงนี้ ตรงนี้ มีเสนสําคัญอยูเสนหนึ่ง ถากันเตะถูกอยางจัง นายยอดก็ตองขาเปเดิน
กะโผลกกะเผลก”
นิกรหัวเราะ
“ก็ถาเผื่อนายยอดมันเตะบานพับแกบาง”
กิมหงวนนิ่งคิด
“นัน่ นะซี ถาแยมันโวย แตวากันจะพยายามเตะมันกอน เตะใหถกู บานพับ เพียะ ๆ หงิกแดกเลย”
เจาแหวเดินอมยิม้ เขามาในหองพัก เจาคุณปจจนึก ฯ ใชใหเจาแหวไปลาดตระเวรฟงคารมของคูต อ สู
ซึ่งพักอยูในหองพักนักมวยฝายน้าํ เงิน ทานเจาคุณเห็นเจาแหวเขาก็กลาวถาม
“เออ – ไดความวายังไงบางวะ”

“รับประทานไดเรือ่ งแลวครับ นายยอดเขาปรึกษากับพรรคพวกของเขาวา เขาจะเลีย้ งอาเสีย่ ไวนอ ค
ยก ๕ พรรคพวกของเขาจะไปเลนพนันกับพวกนักพนันเปนเงินหมืน่ รับประทานนายยอดบอกวา ถาเขานอค
อาเสี่ยยก ๑ ก็ดูออกจะทารุณเกินไป”
กิมหงวนเดือดดาลผลุดลุกขึน้ ยืนทันที
“อายยอดดูหมิ่นฝมือขาถึงอยางนี้เชียวหรือวะอายแหว ไมไดตองไปเตะอายยอดเดี๋ยวนี”้
ดร. ดิเรกควาแขวนเสี่ยหงวนไวแลวจุยปาก
“อยาฟตใหมากนักเลยวะอดใจไวอีกสักครูใ หญ ๆ ขึน้ ไปไลเตะมันบนเวทีดกี วา ตํารวจก็ไมจับ แกจะ
ลงศอกขึ้นเขายังไงไดทั้งนั้น”
กิมหงวนหัวเราะ ทรุดตัวนั่งบนยกพื้นตามเดิม กมลงมองดูกางเกงของเขาแลวกลาวกับเพื่อน ๆ
“กันอยูฝายแดงถูกใจเหลือเกิน กันเชื่อวาวันนี้นักมวยทางมุมแดงคงชนะหมด เรื่องนีม้ ันอาถรรพชอบ
กลโวย วันไหนแดงชนะก็ชนะรวด ถาน้ําเงินชนะก็ชนะแทบทุกคู”
เสียงจอกแจกจอแจดังขึ้นหนาหอง เจาคุณปจจนึก ฯ เดินมาที่ประตู ทานแลเห็นเจาหนาที่ของสนาม
มวยและพีเ่ ลี้ยงนักมวยรวม ๔ คนกําลังชวยกันหามนักมวยคนหนึ่งผานมา หมอนัน่ นอนแนนง่ิ อยูบ นเปลผาใบ
เจาคุณหันมายิ้มกับเสี่ยหงวน
“เฮย คูห นึง่ นอคเอาทกนั แลว นี่ยังไงละ น้าํ เงินโดนนอค”
กิมหงวนอาปากหวอ แลเห็นเขาหามเปลผานไปอาเสี่ยชักขวัญเสีย แตแลวก็คดิ วาเจานักมวยฝายน้ํา
เงินคนนี้บงั เอิญเพลี่ยงพล้ําคูตอสู กิมหงวนเรียกเจาแหวใหมานวดใหเขา อาเสี่ยนอนคว่ําหนาลงบนยกพื้น
ปลอยใหเจาแหวนวด นิกรกับ ดร. ดิเรกนั่งปรึกษาหารือกันเงียบ ๆ เจาคุณปจจนึก ฯ เดินวนเวียนไปมา ทานได
เลนไวเปนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท แตไมไดเลนฝายเสี่ยหงวน ทานตอนายยอด ๓ เอา ๑ เสมอเปนแพ และเลน
กับเจาสัวกิมไซ ซึง่ เจาสัวผูเปนลุงของกิมหงวนไดรองฝายหลานชายของเขาไว ๓๐,๐๐๐ บาท ทานผูใ หญทง้ั
๓ ไมยอมปริปากใหใครรู เจาคุณปจจนึก ฯ มั่นใจวา ยอดคงจะนอคกิมหงวนภายในยกเดียว และหลังจากการ
แขงขันสิน้ สุดลง เงิน ๓๐,๐๐๐ บาทก็จะมาเขากระเปาทานอยางหวาน ๆ
เวลาผานพนไปตามลําดับ คูที่ ๒ คูที่ ๓ และคูท ่ี ๔ คือคูเ อกผานไปแลว ปรากฏวานักมวยฝายมุม
น้ําเงินชนะทั้ง ๔ คู และมวยวันนี้นอคเอาทกันทุกคู
สมาน ดิลกวิลาศ สุภาพบุรุษแหงสังเวียนเดินเขามาในหองพักของเสี่ยหงวนอยางรีบรอน
“อาเสี่ยครับ เตรียมตัวออกไปขึ้นเวทีไดแลว”
กิมหงวนกําลังนอนใหเจาแหวบีบนวด อยางสบาย เขาพรวดพราดลุกขึน้ ทันที
“คูเ อกเสร็จแลวหรือครู”
“ครับเสร็จแลวน้าํ เงินถูกศอกแตกเปนแผลฉกรรจกลางยก ๒ กรรมการเลยใหแพแทกนิเกิล”
กิมหงวนถอนหายใจเบา ๆ
“วา – ชักใจไมดีเสียแลวโวย ไปโวยพวกเราเครื่องกระจายเสียงเขาประกาศแลว”
ภายในชามอางยักษ ประชาชนคนดูนับหมื่นตางตบมือกันเปาะแปะ เมื่อยอด พันธุลูกทุงผานคนดูเดิน
มาทางมุมน้ําเงินของเขาดวยความลําบากยากเย็น พวกนักการพนันถึงจะเกลียดชังในความไมสุภาพของยอด
แตก็รักฝมือของยอด เสียงตะโกนตอรองกันโหวกเหวก
“ตอน้ําเงิน ๓ เอา ๑ เอา เอาไมตลอด ๓ ยก มาใครรอง”

กิมหงวนนักมวยฝายแดงปรากฏตัวขึ้นแลว
มีผา ผวยผืนใหญคลุมศีรษะคลาย ๆ กับโจหลุยส
ประชาชนคนดูโหรอ งเกรียวกราว โดยฉะเพาะคณะกรรมกรและพรรคพวกของ ๔ สหาย มีจํานวนหลายพันคน
ตางไชโยโหรอ งตะโกนเรียกอาเสีย่ เสียงลัน่ ไปหมด
นักมวยทัง้ ๒ ตางขึน้ ไปปรากฏรางบนเวที อาเสี่ยเปลื้องผาหมนอนสีแดงออก โยนลงไปใหเจาแหว
“เหม็นสาปฉิบหายเลยเสือกเอามาใหคลุมได รุม รามจะตายหา”
เสียงคนดูจอกแจกจอแจตลอดเวลา
ขณะที่พี่เลี้ยงทัง้ สองฝายกําลังสวมนวมใหนักมวยของตน
ดร. ดิเรก กับนิกร พี่เลี้ยงของกิมหงวนมีสีหนาเต็มไปดวยความหนักใจ
คุณหญิงวาดปองปากรองตะโกนแจว ๆ
“พอหงวน นอคมันใหไดนะหลานชาย กระโดดเหยียบชายพกถองกระบานมันเลย”
คนดูฮาครืน แมงามทัง้ ๔ กับเจาคุณประสิทธิ์ ฯ เจาคุณวิจิตร ฯ และเจาสัวกิมไซ ตางรูสึกอายคนดูที่
คุณหญิงเอ็ดตะโรขึ้น กรรมการหามมวยไดมาตรวจนวมนักมวยทั้งสองฝาย เพราะเกรงวาฝายใดฝายหนึ่งจะ
เอาสนับมือยัดลงไป โฆษกของสนามมวยเริม่ ประกาศใหประชาชนทราบ
“ทานผูมีเกียรติและบรรดานักแซงทั้งหลาย มวยคูนี้คือ กิมหงวน ไทยแท ฝายแดง น้าํ หนัก ๖๘
กิโล ฝายน้ําเงินคือยอด พันธุล กู ทุง น้าํ หนัก ๗๑ กิโล ทั้งสองชกกันเปนมวยคูพเิ ศษคือเปนมวยอาฆาต จะ
ตอสูกันแบบมวยไทยมีกาํ หนด ๕ ยก และไมมีการเสมอ ถานอคเอาทกนั ไมไดกรรมการจะชีข้ าดใหฝา ยทีท่ าํ
แตมไดเหนือกวาเปนฝายชนะ อนึง่ นักมวยทั้งสองตางมีจติ ศรัทธาสละเงินรายได จากรางวัลการชกใหแก
โรงพยาบาลกลางทัง้ หมด สนามมวยขออนุโมทนาในการกุศลของนักมวยทัง้ สองนี”้
เสียงตบมือดังราวกับเวทีจะถลมทลาย คนดูใจเตนระทึกไปตามกัน ทันใดนัน้ เอง ประชาชนชัน้ บนก็
แตกตื่นวิ่งพลาน พรรคพวกของเสี่ยหงวนกับพรรคพวกของนายยอดเกิดปะทะกันแลว ชกตอยกันชุลมุน บรรดา
ตํารวจ ทัง้ ในฟอรม และนอกฟอรม ตางนัง่ อมยิ้มเหมือนเชนเคย เพราะถาลุกไปจับกุมก็ไมมีที่นงั่ และถานําตัว
คูพิพาทไปโรงพักก็จะอดดูมวย ความสําคัญในการดูมวยมีมากกวามิใยทีใ่ ครจะชกกันใหหนาตาแหกก็ชา ง
แตวา .... มันไมใชเพียงแตชกกันหรือเตะปากกันพอหอมปากหอมคอเทานั้น เสียงปนพกดังขึ้น ๓ – ๔
นัด มือมืดไดใชปน ตัดสินกรณีพพิ าท ความโกลหนอลหมานเกิดขึน้ ทัว่ สนามมวยแลว คนดูที่มีดาบหอกระดาษ
หนังสือพิมพมาตางเตรียมตอสูปอ งกันตัว บางคนก็มีมดี พกสนับมือหลาวทองเหลือง
ในทีส่ ดุ ปรากฏวาเสียงปนนัน้ คือเสียงประทัด คนดูชกกันเหนื่อยเขาก็เลิกกันไปเอง แตคงมีถีบกันบาง
ถองกันบางประปรายเพราะเบียดเสียดแยงที่กัน
เสียงระฆังดังกังวาฬขึ้นแลว
“แกง”
นักมวยทัง้ ๒ ตางลุกขึ้นจากมาเนื้อสะเตะทรุดตัวนัง่ หมอบกราบไหวครู เสียงปแ ละกลองดังวิเวก
วังเวงเราใจคนดูและคูต อสูใหฮกึ เหิม อาเสีย่ ไหวครูอยางกระฉับกระเฉง รําไปตามมุมตาง ๆ ทัง้ ๔ มุม แลวก็
รายรําอยูก ลางเวทีถอยหนาถอยหลัง สวนนายยอดรําเปนพิธเี ล็กนอย ยืนพิงเชือกมองดูเสีย่ หงวนอยางปลง
อนิจจัง
เกือบ ๕ นาทีที่นักมวยฝายแดงยังรําอยูเ ชนนั้น พยักพะเยิดใหพวกหนังสือพิมพถา ยภาพเขา
กรรมการหามมวยถอนหายใจเฮือกใหญ เดินเขามายกมือตบหลังกิมหงวน
“คุณ – พอทีซคี รับ นานแลว”

กิมหงวนหยุดรําและหายใจอยางเหนื่อยหอบ
“แหม – เหนือ่ ย”
กรรมการหามมวยหัวเราะหึ ๆ เรียกคูตอสูมายืนกลางเวทีและใหจบั มือกัน แตกิมหงวนไมยอมจับ
“ผมกับนายยอดเปนมวยอาฆาต อยาใหจับมือกันเลยครับ จับมือแลวผมสงสารเขานอคไมลง”
กรรมการนิง่ คิด
“เอา – ไมจับก็ไมจับ คุณ ๒ คนจะตองตอสูกันภายในกรอบกติกามวยของเรา และขอใหตอสูกัน
อยางลูกผูช ายนักกีฬา”
กิมหงวนพยักหนา
“เอานา ไมตอ งสอนผมหร็อก อยากชกเต็มทนแลว ผมจะไดนอ ค ๆ เสียใหเสร็จเรื่อง จะไดรบี กลับ
บาน เย็นนีผ้ มเชิญครูไปรับประทานอาหารฉลองชัยชนะของผมดวยนะครับ”
กรรมการหามมวยอดหัวเราะไมได
“ครับ ขอบคุณมาก”
นักมวยทัง้ สองตางกลับไปยังมุมของตน เสียงระฆังยกแรกดังกังวาฬขึ้น ปเ ปาเพลงเชิดฉิง่ ทันที ทําให
คนดูโหรอ งกันลัน่ ตบมือกระทืบเทาตะโกนหนุนเสีย่ หงวนแทบทัง้ หมด
เสีย่ หงวนปราดเขาเตะยอดทันที เทาขวาของเขาขามศีรษะยอดดังวี๊ด แตยอดใจเย็นเหมือนน้ําแข็ง
เขาสืบเทากาวเขามาหาคูตอสู แลวเตะดวยเทาซายถูกใตหวั เขาขวา เสี่ยหงวนดังฉาด อาเสี่ยเสียหลักลมลงกน
กระแทกพืน้ ทันที ทําตาเขียวกับคูตอสู
“อายหา เลนบานพับกูเขาใหแลวไหมละ”
แตกอนที่กรรมการจะนับ กิมหงวนก็ลุกขึ้นคราวนี้การดแนนระวังตัวแจ เตนเขาไปหาคูต อสู แลว
ปราดเขาชกซายขวาติด ๆ กันหลายครั้ง ยอดปองปดไวไดหลบฉากสวิงขวาถูกกานคอกิมหงวนดังตุบเหมือนกับ
ฟาดดวยสากตําขาว อาเสี่ยลมลงมือยันพื้นกระดานสบัดหนาเรา ๆ
คุณหญิงวาดลุกขึ้นจากที่นั่งวิ่งมาเกาะขอบเวที
“พอหงวน ลุกขึ้นซี สูม นั ...อยางทีอ่ าตะโกนบอกยังไงเลา เหยียบชายพกถองกระบานเลย”
กิมหงวนหันมายิ้มกับคุณหญิงวาด เขาแลเห็นคุณหญิงมีใบหนาถึง ๔ หนา
“มันนุงกางเกงไมมีชายพกครับ ผมมองดูแลวไมเห็น”
คุณหญิงวาดโบกมือใหอาเสี่ยลุกขึ้น
“เร็ว-ลุกขึ้นซี นับถึง ๕ แลว” แลวทานก็มองดูกรรมการหามมวย “คุณขา นับชา ๆ ซีคะ แหม – นับ
ซะเร็วยิกเชียว”
อาเสี่ยเกาะเชือกลุกขึ้นเมื่อกรรมการนับ ๗ เขาปราดเขาตลุมบอนคูต อ สูอ ยางบาเลือด คราวนี้ยอดถูก
หมัดตรงขวาของกิมหงวนอยางถนัดใจ เนื่องจากเขาประมาทกิมหงวนเกินไป น้ําหนักหมัดของอาเสี่ยไมเบานัก
ยังผลใหนายยอดเซไปติดเชือกลมลงนัง่ พับเพียบ
กองเชียรของฝายแดงแหกปากโหรองลั่น เสียงเถิดเทิง ลอโก กลองสิงหโตดังขึน้ ทันที ทําใหคนดูออก
รสออกชาติขึ้นอีก เปนมวยคูพ เิ ศษทีต่ น่ื เตนและสนุกทีส่ ดุ ในรอบปน้ี

ฝายที่ตอขางยอดหนาถอดสีไปตามกัน ยอดรีบขึ้นมาโดยไมยอมใหกรรมการนับ ตายฝายตางจดมวย
เขาหากัน กิมหงวนเตะขาพับยอดดวยเทาซายดังเพียะ แตยอดยืนเฉย อาเสี่ยเตะซ้าํ อีก แลวเขาก็ลาถอยเมื่อคู
ตอสูบุกเขามา ตางกอดปล้ํากัน กิมหงวนมองลงไปขางลางแลเห็นทองใบนั่งดูอยูทางดานใตก็รองตะโกนถาม
“พี่ใบ บานพับนะมันอยูต รงไหน อายหานี่มันไมมีบานพับกระมัง เตะเต็มแรงไมเห็นมันเปนอะไร”
ทองใบเอาใจชวยกิมหงวนอยูแ ลว นายยางตันชี้มือลงที่ใตเขาขวาของเขาแลวรองตะโกนบอก
“ตรงนี้ ระวังศอกและอยากมหนาต่ําจะโดนเขา”
ขาดคําทองใบ เขาขวาของยอดก็กระแทกถูกลิ้นปกิมหงวนอยางถนัดใจ อาเสีย่ รองโอก หนานิว่ คิ้ว
ขมวด ลมลงนอนบิดตัวไปมา กรรมการเริม่ ตนนับชีม้ อื ใหฝา ยน้าํ เงินไปยืนมุมเวที
“หนึง่ – สอง --- สามสี่”
พอนับ ๘ กิมหงวนก็ลุกขึ้นอยางงง ๆ ยอดกระโดดเขาตีเขาลอย อาเสี่ยตกใจยกแขนขึ้นกันไว พรอม
กับยิงศอกหนาเต็มแรง
“เพียะ”
น้าํ เงินผงะหงายเลือดไหลทลัก ประชาชนโหรอ งขึน้ อีก เสียงกลองเสียงลอโกดังแสบแกวหู ฝายน้ําเงิน
ลาถอยไมเปนกระบวน กิมหงวนไลติดตามไมลดละกรรมการหามมวยรีบเขาแยกคูตอ สู ตรวจดูบาดแผลที่
ใบหนาของยอด
“ไมเปนไรครับครู ผมชกได” ยอดพูดโดยเร็ว
กรรมการรางใหญพจิ ารณาดูบาดแผลทีโ่ หนกแกมขางซายของยอด เมื่อเห็นวาไมมีอันตรายก็บอกให
ชกกันตอไป
คราวนีย้ อดระมัดระวังตัวขึ้นมาก เขาใชหมัดแย็ปรบกวนอาเสีย่ ใหโมโห และเมื่อไดโอกาสก็เตะขาพับ
ขางขวาอาเสี่ยเต็มแรง
“เพียะ”
กิมหงวนลมลงอีก สูดปากเบา ๆ แลวแยกเขี้ยว
“อายเปรต เตะถูกบานพับกูทุกที ไมไหวครับครูขอพักเถอะครับ”
กรรมการหามมวยไมฟง เสียง ยกมือขึน้ นับตามหนาที่ อาเสีย่ ฝนใจลุกขึน้ พอดีระฆังตีหมดยก
นิกรกับ ดร. ดิเรกกระโจนพรวดขึ้นมาบนเวที วิง่ ขึ้นมาประคองอาเสี่ยกลับไปมุมแดง ชวยกันใหนาํ้
ประคบประหงม นักมวยชั้นเยีย่ มหลายคนพากันมาเกาะขอบเวทีทางมุมแดง มีถวัลย วงศเทเวศร ทองใบ
ยนตรกิจ ประเสริฐ สส. เพิก สิงหพัลลภ และสมาน ดิลกวิลาศ ตางชวยกันแนะนําเสีย่ หงวน เพราะทุกคน
รูจักคุนเคยกับอาเสี่ยเปนอยางดี
“ระวังบานพับหนอยเฮีย” ทองใบรองบอกดวยใบหนายิม้ แยม
อาเสี่ยกมลงมองดู
“ระวังไมไหว พี่ใบ อายหอกนั่นทําไมมันไมมีบานพับละ”
พวกนักมวยหัวเราะลั่น
“ชกทองบาง อาเสี่ย” ถวัลยบอก “เวลาเขาคลุกมันเปดทองเสมอ”
ประเสริฐพูดเสริมขึน้
“ตั้งศอกไว เฮียหงวน ศอกซายตั้งไวคอยพุงเขาไป

กิมหงวนรับฟงทุก ๆ คนทีช่ ว ยแนะนําเขา นิกร กับ ดร. ดิเรกตางนวดเฟนแตแลวกิมหงวนก็หัวเราะกาก
“เฮย – อยานวดบั้นเอว จัก๋ กระจี”้
การพักใหน้ํา ๒ นาที กิมหงวนรูสึกวามันรวดเร็วเหลือเกิน เสียงระฆังยกที่ ๒ ดังกังวาฬขึ้นอีกแลว
นักมวยทัง้ ๒ ฝายตางลุกขึ้นปราดเขาหากัน กิมหงวนยกศอกขึ้นตั้ง ขยับหลอกลอ แลวเตะดวยเทาขวาเต็ม
เหนี่ยว ถูกกานคอนายยอดเต็มรัก
“เพียะ”
ยอดยืนงงเหมือนไกตาแตก อาเสี่ยปลอยหมัดตรงขวาออกไปถูกปากครึง่ จมูกครึ่ง นักมวยผูม สี มญา
วาหมัดดินระเบิดเซถลาไปติดเชือก สมานปองปากตะโกนลัน่
“เขาลอย เฮีย”
กิมหงวนวิง่ เขาไปหาคูตอสูก ระโดดตีเขาลอยเต็มแรง แตยอดหลบทันอาเสีย่ ลอยขามเชือกหลนโครม
ลงไปยังหมูชาวตางประเทศ คนดูโหรองหัวเราะกันลั่น กิมหงวนรีบลุกขึ้นบังเอิญมุดเขาไปใตกระโปรงแหมมคน
หนึง่ แหมมก็เสียหลักหกลมรองวี๊ดวาย แตอาเสีย่ ไมอาจจะสนใจกับใครไดเพราะกรรมการกําลังนับ เขารีบปน
ขึ้นมาบนเวทีอยางรวดเร็ว มุดเชือกปราดเขาตลุมบอนคูตอสูอีก
ยอดเริ่มเปนฝายบุกแลว กิมหงวนถูกหมัดฮุคขวาถึงกับลมลงคุกเขา และหลังจากนัน้ อาเสีย่ ก็ลา ถอย
หมดเรี่ยวแรง น้าํ เงินไลตอ นรอบ ๆ เวที แดงถอยพลางสูพ ลาง และพยายามเขากอดออมแรงไว หมัดฮุคของ
ยอดทําใหกิมหงวนแทบจะหมดความรูสึก
และจวนจะหมดยก ๒ อาเสี่ยก็ถูกหมัดซายเขาใหอีกทีหนึ่งอยางถนัดใจลมลงนอนโกงโคงทําตาปริบ
ๆ พอดีระฆังตีหมดยก
ดร. ดิเรกกับนิกรตองชวยกันลากกิมหงวนถูลูถกู ังกลับมายังมุมแดง อาเสี่ยนั่งพิงเชือกเทากางมือกาง
หายใจถีเ่ ร็วแสดงความเหน็ดเหนือ่ ย
“หงวน – หงวนโวย” นิกรเรียกเสียงเครือ “โธ – ตายหาแลวก็ไมร”ู
“ยัง” อาเสี่ยหลับตาพูด “โอย – เหนือ่ ยเหลือเกินโวย ใจจะขาดอยูแลว กันแพแน อยางไรเสียยก ๓ นี่
คงถูกนอค กําลังกันสูเขาไมได”
ดร. ดิเรกยกมือตบศีรษ ะกิมหงวน
“เน็บเวอรไมน นั่งเฉย ๆ กันจะทําใหแกเปนคนแข็งแรงที่สุดในโลก” พูดจบ ดร. ดิเรกก็ลวงกระเปา
กางเกงหยิบกลองกระดาษกลองหนึง่ ออกมาเปดออกและหยิบหอผาสีขาวออกมาแก มีหลอดฉีดยาทีน่ ง่ึ แลว ๑
หลอด และยาฉีดอีก ๑ หลอด
ดวยความรวดเร็วแคลวคลองวองไว นายแพทยหนุม จัดแจงบรรจุยาฉีดเขาหลอดทันที และโดยไมมี
ใครสังเกตเห็น ดร. ดิเรกไดฉีดยาเขาไปในรางของกิมหงวนที่โคนแขนซาย ดิเรกรีบเก็บเข็มฉีดยาใสกระเปาทันที
“ยาอะไรวะ หมอ” กิมหงวนถาม
“ยามหากําลัง แกรนดกอลิลาโฮนิโอซาน ประเดีย๋ วเถอะภายในนาทีน้ี สุครีพก็สูแกไมได แตแก
จะตองมีมนุษยธรรม อยาทารุณกับคูต อ สูแ บบทารุณ”
กิมหงวนสดชืน่ ขึน้ ทันที เขาลุกขึ้นดึงเชือกเลน พวกกรรมกรตางโหรองใหเขา อํานาจยาฉีดวิเศษ
ประสิทธิผลแลว อาเสี่ยสดชื่นคึกคักเขมแข็งขึ้นอยางนาประหลาด เขานึกชมเชยความสามารถของ ดร. ดิเรก
เพื่อนเกลอของเขา

เสียงระฆังยกที่ ๓ ดังกังวาฬขึ้นแลว
นักมวยทัง้ สองเดินเขามาหากัน และเริม่ ตอสูก นั ตอไป ยอดเตะเทาขวาเต็มเหนี่ยว ถูกขาตะไกรซาย
เสี่ยหงวนดังถนัด แตอาํ นาจยาฉีดไมไดทาํ ใหกมิ หงวนเจ็บปวดรวดเราอะไรเลย ยอดบุกเขามาชกซายขวา
กิมหงวนสกัดดวยหมัดซายเพียงเบาะ ๆ แตมันแรงไมผิดอะไรกับชางถีบ นายยอดงอขี้กลองลงไปนั่งคุกเขาเกาะ
เชือกขมวดคิ้วนิว่ หนา
เจาคุณปจจนึก ฯ หนาเสียรองตะโกนลั่น
“ลุกขึน้ โวย ยอดลุกขึ้นซี นอคอายหงวนใหได”
คุณหญิงวาดหันมาทําตาเขียวกับเจาคุณปจจนึก ฯ
“อาว ทําไมหนุนอยางนีล้ ะ คะ ประเดี๋ยวไดชิ๋บหายกันเทานั้นเอง”
เจาคุณปจจนึกฯ พูดออกมาอยางหัวเสีย
“ก็ผมตอเจายอดไวตั้ง ๓ เอา ๑ เลนกันเปนหมืน่ ๆ ผมก็ตองหนุนนักมวยขางผมนะซีครับ”
เจาสัวกิมไซยกมือปดปากหัวเราะคิกคัก
“ฮิ ฮิ หวางเลีย้ ว เกาหมื่งบากเอิงเงย ของพังนี้มงั ลูถูกกังไมลาย หลางชายผมมังก็มีสิบนิ้วหมวง
กังแอะ แฮะ กิ๊ป กิ๊ป”
เจาคุณปจจนึก ฯ เหงื่อแตก หันมาทําตาเขียว
“อยากะเซานาเจาสัว เดีย๋ วจะโดนเตะ”
เจาสัวกิมไซวาเสียงอหาย
“ฮิ ฮิ นีม่ งั ซูหนามมวย ไมใชสภุ าผูแ ทง เอะอะจะลายพูก วาปูเหลียวโดงเตะ เจาคุงมังตองทําใจใหสูง
หนอย อยาทําเปนเด็กเคาบอย เตะกังมังกุยฮะ ไมใชผูด”ี
“ก็อยายั่วอัว๋ ซี”
“ทังไลยัว่ ไมลา ย สิงหโตอยูในกรงอั๋วยังเอาไมแยงเลงลาย”
“ก็นี่สิงหโตมันอยูอยูนอกกรง”
“ฮิ – ฮิ สิงหโตหัวลางมีทไ่ี หน”
นักมวยทัง้ สองกําลังพันตูกันอยางดุเดือด
กิมหงวนปลอยใหยอดชกและเตะเขาหลายตอหลายครั้ง
แลวอาเสี่ยก็ลั่นหมัดตรงขวาเต็มเหนี่ยวถูกปลายคางยอดอยางถนัด
รางของยอดกระเด็นหวือหงายหลังตึง มันหนักแนนยิง่ กวาหมัดของอุสมานหรือของสมเดช อดีตแช็
มเปยนเสื้อสามารถ ๓ ตัวนอนแผหลาเหยียดยาว ขางมุมน้าํ เงินของเขา
กรรมการนับหนึ่งถึงสิบ แลวเดินเขามาจับมือขวาของอาเสีย่ ชูขนึ้ เสียงตบมือโหรองดังราวกับเวทีจะ
ถลม พวกนักการพนันที่ตอขางนายยอดหนาตาหมนหมอง ควักกระเปาจายทรัพยกันใหกลุม ไปหมด
เจาคุณปจจนึก ฯ เปนลมไปแลว รางอันอวนเตีย้ หลนพลั่กลงมาจากเกาอี้เหล็กหนาเวที ประไพหวีด
รองสุดเสียง ควาแขนประภาฉุดลุกขึ้นเขามาชวยประคองเจาคุณปจจนึก ฯ เจาคุณวิจติ ร ฯ ตะโกนเรียก ดร.
ดิเรกเสียงลั่น
“โวย หมอโวย พอตาแกเปนลมไปแลว”
เจาสัวกิมไซหนาซีดเผือด ทรุดตัวนั่งยอง ๆ ยกมือเขยาแขนเจาคุณปจจนึก ฯ

“อาเจาคุง เจาคุงคับ เกาหมื่นบากผมไมเอาคับยกให เรามังเพื่อนกังไมชา ยคนอืง่ ที่ไหน ฮิ ฮิ ฟง
ขึ้งนอ ผมไมเอาเงิงเลี้ยว”
เจาคุณปจจนึก ฯ ลืมตาโพลง
“ยกใหอวั๋ จริง ๆ รึ”
“ฮื่อ ยกให มายตองเปนทุกนอ ปูเหลียวชอกตายหา ลุกขึง้ เหอะ”
เจาคุณปจจนึก ฯ หายเปนลมแลว ประไพกับประภาประคองทานลุกขึน้ ยืน ในเวลาเดียวกันนัน้ เอง
กิมหงวนก็เดินนําหนาพาคณะพรรคพวกของเขาตรงเขามาหา
แมงามทั้ง ๔ และทานผูใ หญดอี กดีใจไปตามกัน ประชาชนคนดูจองมองดูกิมหงวนอยางชื่นชม นวล
ลออลุกขึน้ โผเขากอดเสีย่ หงวนดวยความดีใจ
“เฮียขา ทําไมถึงเกงอยางนี้ นวลไดเงิน ๓,๐๐๐ บาทแนะคะ พนันกับทานขุนประมวล ฯ ไวคะ
ทานขุนตอนายยอด ๔ เอา ๑ นวลก็เลยรองไว พันบาท แหม – ดีใจจังเลย”
กิมหงวนหัวเราะ มองดูคูตอสูของเขาซึ่งเจาหนาที่ของสนามมวยกําลังหามไปใหนายแพทยแกไข
“พูดแลวจะวาคุย มวยอยางนายยอดมันออนนัก นี่เฮียยังไมทันปลอยลวดลายนะ ชกเบาะ ๆ เทานั้น
มองเทงเลย”
คุณหญิงวาดพูดเสริมขึ้น
“สอนใหกไ็ มจาํ บอกใหเหยียบชายพกถองกระบานมัน”
กิมหงวนขมวดคิว้ ยน
“ปูโ ธ เพราะผมมัวมองหาชายพกมันนะซีครับ ถึงไดถกู มันชกลงไปจูบเวทีตั้งหลายหน ลูกไมของคุณ
อาเกาไปครับ ตั้งแตครั้งอยุธยาสมัยนายขนมตมไปชกในเมืองพมา”
คณะพรรค ๔ สหายหัวเราะขึน้ พรอม ๆ กัน การแขงขันชกมวยคูที่ ๕ เริ่มตนแลว แตประชาชน
ประมาณคอนสนามไมสนใจพากันลุกขึน้ กลับบาน และรีบออกไปดูขบวนแหของอาเสี่ยกิมหงวน
มันเปนชัยชนะที่ใหญยิ่งที่สุดในชีวิตกิมหงวน เขาสามารถโคนนักมวยเสื้อสามารถไดอยางไมนา เชือ่
กิมหงวน พาคณะพรรคของเขาเบียดเสียดเยียดยัดคนดูกลับไปยังหองพัก
ในราว ๑๘.๐๐ น. เศษ ขณะที่มวยคูสุดทายคือคูที่ ๖ กําลังชกกัน ขบวนแหของกิมหงวนก็เริ่ม
เคลือ่ นขบวนจากหนาสนามมวยไปทางสพานมัฆวาฬ ฯ อาเสีย่ ไดรบั เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท แตเขามอบให
คณะกรรมการชวยสงไปบํารุงโรงพยาบาลกลางในนามของเขา
เสียงแตรวง, เสียงกลองยาว เสียงกลองสิงหโต และลอโกดังกึกกองไปทั่วถนนราชดําเนินนอก
ประชาชนยืนดูสองฟากทางแนนขนัด กิมหงวนนัง่ อยูบนคอชางแตงกายในชุดที่ขึ้นชกมวย คณะพรรค ๔
สหายนัง่ รถยนตรรว มมาในขบวนแห ทุกคนครึกครื้นรื่นเริงดีอกดีใจไปตามกัน
แต ... ประวัตศิ าสตรแหงกีฬามวยไทยไดบรรทึกลงไปแลววา ยอด พันธุล กู ทุง ไดใชปนพกยิงตัวตาย
ภายในหองพักนักมวย หลังจากที่เขาปราชัยเสี่ยหงวนเพียง ๑๐ นาที ความอับอายขายหนาทําใหยอดคิดสั้น
ตัดสินใจพิพากษาตัวเองดวยปนพก
จบบริบรู ณ

