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พอไดเวลา ๑๖.๓๐ น. คณะพรรคสี่สหายกับทานเจาคุณปจจนึก ฯ ก็รวมเสพยสุรากันทีเ่ รือนตนไม
อันเปนกิจวัตรประจําวัน
เมื่อเหลาเขาปาก
ทุกคนก็คกึ คักเขมแข็งสดชื่นและคุยจอ
ซึ่งโดยมากก็มักจะคุยถึงเรื่องที่ตนมี
ความสามารถอยางโนนอยางนี้ เจาคุณปจจนึก ฯ คุยเรื่องเมื่อครั้งทานเปนผูบัญชาการกองพล และเปนแมทพั
นอย พลคุยถึงศิลปะแหงการเกีย้ วผูหญิงซึ่งเขามีความเชี่ยวชาญมาก นิกรคุยถึงเรื่องการกินอาหารแปลก ๆ เสีย่
หงวนคุยโออวดความมัง่ มีของเขา เขากําลังดําริที่จะขอซื้อสนามหลวงจากเทศบาลนครกรุงเทพฯ เพือ่ สราง
โรงแรมอันทันสมัยขึน้ ทีน่ น่ั ดร. ดิเรกคุยเรื่องที่เกีย่ วกับประเทศอินเดีย เลาใหฟงวาการลาสิงหโตที่เทือกเขา
หิมาลัยนั้นเปนเรื่องที่นาตื่นเตนหวาดเสียว เพราะครัง้ หนึ่งเขาไดตอ สูกับสิงหโตดวยมือเปลาตัวตอตัว
ในตอนแรก ใครคนหนึง่ เปนผูพ ดู และนอกนัน้ เปนคนฟงอยางตัง้ อกตัง้ ใจ แตแลวตอมาคนที่นั่งฟงเกิด
เปรี้ยวปาก อดรนทนไมไดกค็ ยุ ขึน้ บาง แลวคนอื่น ๆ ก็คยุ เชนเดียวกัน
ในทีส่ ดุ ทัง้ ๕ คนก็พดู ขึน้ พรอม ๆ กัน ในเรือ่ งตาง ๆ รวมหาเรื่องโดยไมมคี นฟงเลย
เจาคุณปจจนึกฯ วา “ถึงแมอาจะมีอายุแกเฒาแลวอาก็ยงั มีมันสมองเฉียบแหลมและมีวชิ าความรูใน
ยุทธวิธีและยุทธศาสตรเปนอยางดี อยางอายังงีเ้ รียกวา นายทหารชัน้ หัวกะทิ อายังมีสมรรถภาพในตัวเอง
เขมแข็งอยูเสมอ ไดขาววาทางราชการทหารบกจะเรียกตัวอากลับเขารับราชการอีกในไมชานี”้
นิกรวา “นักนิยมกินทั้งหลายยอมเห็นวาทุกสิ่งทุกอยางในโลกนีก้ ินไดทั้งนั้น แมกระทัง่ ไสเดือนกิ้งกือ
กันเคยกินไสเดือนน้ํากะทิมาแลว ใชไสเดือนตางลอดชองอรอยบอกไมถูกทีเดียว มีรสเค็มปะแลม ๆ นิดหนอย
โดยมากคนเราเกลียดไสเดือน ซึง่ ความจริงมันไมไดสกปรกโสมมอะไรเลย ไสเดือนกินดินเปนอาหาร สวนหมูมัน
กินในสิง่ ทีไ่ มนา จะกิน เรากลับนิยมกินเนื้อหมูกันไดผานการกินมามากตอมาก แมกระทัง่ กิง้ กือ, คางคก หรือ
เขียดกันก็เคยกินมาแลว อายที่อรอยที่สุดก็คือตัวดวงเล็ก ๆ ที่เกาะตามตนออย ตัวขนาดเทาเม็ดมะขามหยิบ
ออกมาจากตนออยใสปากเคี้ยวดังกรวบ น้ําในตัวของมันราวกับน้ํากะทินั่นเอง”
เสี่ยหงวนพูดขึ้นดวยเสียงออแอ
“กันเสนอราคาไปแลว กันใหราคาตารางวาละสามพันบาท ถาเทศบาลตกลงใจขายสนามหลวงใหกัน
กันจะสรางโรงแรมแบบทันสมัยทีส่ ดุ ขึน้ ทีน่ น่ั
คือสรางเปนตึกยี่สิบชั้นอยางนอย
โรงแรมของกันจะมีโรง
ภาพยนตรมีตลาดสดตลาดแหง รานคาแบบดิพารตเมนทสโตร รานจําหนายสรรพสินคาตาง ๆ สถานทีล่ ลี าศ
สถานทีส่ าํ หรับเด็กเลน สถานทีส่ าํ หรับผูใ หญเลน โรงแรมของกันจะมีพรอมทุกสิ่งทุกอยาง แมกระทั่งซอง
กระหรีช่ น้ั สูงสําหรับตอนรับชาวตางประเทศและคนไทย บนดาดฟาเครือ่ งบินแฮลิคอปเตอรจะขึน้ ลงไดสบาย
นักทองเที่ยวที่มาจากตางประเทศ เมือ่ ลงจากเครือ่ งบินทีส่ นามบินดอนเมืองแลว แฮลิคอปเตอรของกันก็จะ
นํามาสงที่โรงแรมของกัน แลวเมือ่ นักทองเทีย่ วจะเดินไปจากประเทศไทย ก็ไมตองเสียเวลาขึน้ รถยนตไปดอน
เมือง เขาจะนัง่ แฮลิคอปเตอรที่โรงแรมของกัน ตรงไปยังทาอากาศยานดอนเมืองไดทเี ดียว”
ดร. ดิเรกพูดขึ้นในระหวางที่นิกรกําลังพูด

“ไอยังจําไดอยางไมมวี ันลืม สิงหโตตัวนั้นตัวขนาดเทากับมาเทศเห็นจะได แตขาของมันสัน้ กวามีขน
คอพองนากลัว มันกระโดดเขาตะปบกันแบบจูโ จมทีเดียว กันเอี้ยวตัวหลบแลวปลอยหมัดฮุคซายไปเต็มเหนี่ยว
ถูกขากรรไกรมันอยางถนัดใจ เจาสิงหหนุมถึงกับทรุดตัวลงนั่งกนกระแทกพื้น แลวลุกขึ้นรองคํารามกระโจนเขา
ใสกันอีก กันยกแขนซายขึ้นกันไวและถอยหลังออกหาง กันไดจดมวยอยางรัดกุมที่สุด พอไดโอกาสกันก็เตะ
บานพับขาหนาทําใหเจาสิงหหนุม ตัวนัน้ เสียหลัก เมื่อมันปราดเขามาจะขย้ํากัน กันก็แยปซายสองทีซอนแลว
ตามดวยฮุคขวาเต็มเหนี่ยว เทานั้นเองเจาสิงหหนุม ก็ผงะหงายลมลงอยางไมเปนทา ทานมหาราชาจันทรกุมาร
ซึ่งยืนทอดพระเนตรอยูใ ตตนไมไดรีบเสด็จเขามานับหนึ่งถึงสิบอยางชา ๆ แตสงิ หโตตัวนัน้ ไมยอมลุกขึน้ ชัยชนะ
อันเด็ดขาดจึงเปนของกัน”
พลกลาวขึ้นบาง ขณะที่ใครตอใครกําลังเลาเรื่องของตน
“เปนชายอยาใหเสียเชิงชาย ถาเราจีบผูห ญิงคนไหนแลว เราก็ตอ งพยายามเอาใหไดโดยถือสุภาษิตที่
กลาววา.....ดักลอบตองหมั่นกูเปนเจาชูตองหมั่นเกี้ยว........ผูห ญิงนะไมมอี ะไร ถาเรารูจ ักเอาอกเอาใจหลอน
ยกยอปอปนหลอนยอมเปนลูกแมวเซื่อง ๆ สําหรับหลอนเทานี้เราก็จะเปนผูพิชิตใจหลอน โดยไมยากเย็นอะไร
พวกแกก็คงจะเคยเห็นแลว เราเคยเที่ยวเตรกันมามากตอมาก กันมักจะเอาชนะพวกแกไดเสมอ”
ทัง้ ๕ คนตางพูดคนละเรื่องตามที่ไดบรรยายมานี้ ดังนั้นภายในเรือนตนไมจึงฟงไมไดศัพท บางคนพูด
พลางหัวเราะพลาง และนาน ๆ ก็มีการตบมือเปาปากกระทืบเทาเพื่อชวยใหครึกครื้นรื่นเริงขึ้น
เจาแหวถือถาดไมใบใหญใสโซดา และวิสกี้ตางประเทศเดินลอยหนาเขามาในเรือนตนไม สดุดขา
ตัวเองเซถลาเกือบจะหกลม เจาแหววางถาดลงบนโตะแลวมองดูสี่สหายกับทานเจาคุณปจจนึก ฯ อยางแปลก
ใจแกมขบขันแลวเจาแหวก็เอ็ดตะโรลัน่
“เอา ... รับประทานราวกับตลาดทาเตียน พูดกันทีละคนซีครับ รับประทานตางคนตางพูดแลวใครจะ
ฟง อื้อฮือ เหมือนกับนกกระจอกยกพวกตีกันไมผดิ ”
เสียงจอกแจกจอแจเงียบกริบ สีส่ หายกับเจาคุณปจจนึก ฯ มีทา ทีสลึมสลือตามกัน อาเสี่ยยิม้ ใหเจา
แหว แลวกลาวกับพรรคพวกของเขา
“จริงโวย อายแหวมันพูดถูก เราอยูกันหาคนคุยกันคนละเรื่องพรอม ๆ กันอยางนีใ้ ชไมได เพราะไมมี
คนฟง เราตองคุยกันทีละคน เอา...อายกรคุยกอนแกบอกกันเมื่อตอนบายวา แกกําลังวางแผนการที่จะพาพวก
เราไปทัศนาจรแบบแหวกแนวนัน้ แกจะไปไหนวะ”
นิกรลืมตาโพลง
“เออ..... เรื่องนี้สําคัญมาก กันจะเลาใหพรรคพวกฟง กันจะพาพวกเราทองจักรวาล โดยพาหนะกาศ
วิเศษของกัน ซึ่งกันไดใชเวลาตัง้ สองวันสรางแบบแปลนจรวดยานของกันขึ้น และบัดนีเ้ รียบรอยแลว”
เสียงหัวเราะครื้นเครง ดังขึน้ ลัน่ เรือนตนไม ดร. ดิเรกวาเสียงอหาย พูดพลางหัวเราะพลาง
“มายเฟรนด มันเปนเรื่องชวนหัวที่นาฟงพอใช”
“อาว” นิกรเอ็ดตะโร “นี่แกนึกวากันพูดเลนยังงั้นหรือ ไมใชเรือ่ งตลกโวยเรื่องจริง แกอยาลืมวากัน
เปนนิสิตเกาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และไดรบั ปริญญาเกียรตินยิ ม วศ.บ. มาแลว”
พลหัวเราะกาก ยกฝามือผลักหนาเพื่อนเกลอของเขาคอนขางแรง
“คุยเรื่องอื่นเถอะวะอายกร ขายหนาดิเรกมันเปลา ๆ”

“ปุทโธ” นิกรเอ็ดตะโรแลวทําตาเขียว ใหรากเลือดกาวไปนีธ่ รณีสบู ซีเอา ใหตายโหงตายหา พระแกว
พระกาฬหักคอกันซีเอา หรือไมกใ็ หพระเสือ้ เมือง พระกางเกงเมืองผลาญชีวิตกันในทันตาเห็น ถาหากวาเรื่องนี้
ไมเปนความจริง กันไดใชวิชาความรูและสมองอันเฉียบแหลมปราดเปรื่องของกัน สรางแปลนพาหนะกาศขึน้
ดวยหลักวิชาการอันสูง อยางชาในสัปดาหหนาจรวดยานของกันก็จะสรางเรียบรอย”
เจาคุณปจจนึก ฯ หัวเราะหึ ๆ ทานกลาวกับพลอยางขบขัน
“อยางนีส้ ง หมอฝนไดแลว ถาอายกรคิดสรางจรวดก็หมายความวาอายกรเปนไปแลว”
นิกรโกรธหัวฟดหัวเหวีย่ ง
“ก็ทดี เิ รกมันคิดจรวดไปเทีย่ วโลกพระอังคารหรือโลกพรจันทรสาํ เร็จ ทําไมคุณพอไมหาวาดิเรกมันเปน
บาเลาครับ”
เจาคุณปจจนึก ฯ หัวเราะกาก
“แกกับดิเรกมันเปรียบเทียบกันไมไดหรอก คนอยางดิเรกพวกเราก็รูกันแลววามันไมใชคน มันคือ
เทวดามาเกิด แมกระทัง่ นักปราชญทั่วโลกก็ยอมรับวาดิเรกเปนนักวิทยาศาสตรชั้นเยี่ยมของโลก”
นายแพทยหนุมยิ้มแกมแทบแตก เอียงหนาเขาไปกระซิบกระซาบกับพอตาของเขา
“นาฬิกาขอมือเรือนทองหาพันบาททีไ่ ปดูกนั วันนัน้ และคุณพอชอบ พรุงนี้ผมจะซื้อใหนะครับ”
นิกรยกมือทุบโตะดังปง แลวกลาวขึ้นดวยเสียงอันดัง
“นี่ทุกคนเขาใจวากันพูดเลนยังงัน้ หรือ พูดจบเขาก็หันมาทางเจาแหว “เฮย วิง่ ขึน้ ไปบนตึกไปเอามวน
กระดาษทีว่ างอยูบ นโตะเขียนหนังสือ ในหองกันมาใหขา เดีย๋ วนี”้
เจาแหวรับคําสัง่ แลว วิ่งตื๋อออกไปจากเรือนตนไม คราวนี้สามสหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ ตางพากัน
มองดูนายจอมทะเลนเปนตาเดียว
อาเสี่ยพูดเสียงหัวเราะวา
“เมื่อวานนี้แกก็ยงั ดี ๆ อยูนี่นาอายกร ไหงเปนไปได....”
นิกรตวาดแวด
“กูไมบาโวย”
พลพูดเสริมขึน้ เบา ๆ
“อยาคิดอะไรมากเลยนาอายกร กันอยากจะเขาใจวาแกกลุมใจขึน้ มา แกก็นั่งวาดภาพจรวดเลนตาม
มโนภาพของแก”
นิกรขบกรามกรอด โมโหพลจนตาเหลและจมูกบานพะเยิบพะยาบ
“อายพล แกกําลังดูหมิ่นเพื่อนของแกมากเกินไป” นิกรพูดอยางเปนงานเปนการ “กันไมไดวาดจรวด
เลนอยางชางเขียน ๆ รูป แตกนั วาดเปนแบบแปลนทีเดียว ประเดี๋ยวแกจะเห็นแปลนจรวดยาน หรือพาหนะ
กาศของกันแกจะตองตื่นเตนไมนอ ย แกอยาลืมวา คนอยางคุณนิกรนีแ่ หละเขาเรียกวาคมในฝก”
เสี่ยหงวนพูดเสริมขึ้นเบา ๆ
“พอชักออกมาขี้สนิมรวงพรู”
นิกรทําตาเขียวกับเสีย่ หงวน
“อายอหิวาต.....เกิดเปนชายอยาหมิ่นชายซีโวย ดิเรกมันเปนคนมีสิบนิ้วเหมือนกัน เมือ่ ดิเรกมันคนมัน
ทําอะไรได กันก็ควรจะทําไดเชนเดียวกัน”

เสียงหัวเราะดังขึ้นอีกลั่นเรือนตนไม สามสหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ เขาใจวามันเปนเรื่องขบขัน
มากกวาความจริง จนกระทั่งเจาแหวพาตัวเดินเขามาในเรือนตนไมอยางรอนรน ในมือขวาของเจาแหว ถือมวน
กระดาษวาดเขียนแผนใหญ เจาแหวสงกระดาษมวนนั้นใหนิกรอยางนอบนอม แลวพูดยิม้ ๆ
“รับประทานมันดังหึง่ ๆ ขอบกลครับ”
นิกรขมวดคิ้วยน
“เสียงอะไรวะ”
“รับประทานเสียงจรวดยานของคุณนะซีครับ”
คราวนี้นิกรตะโกนเสียงดังราวกับฟารอง
“ยังไมไดสรางโวย มันเปนแตเพียงแบบแปลนเทานั้น หนอยแนะ ไดยนิ เสียงเสียแลว”
เจาแหวหัวเราะหึ ๆ
“รับประทานผมเปนฝานสนับสนุนนีค่ รับ คือสนับสนุนคุณตลอดกาล”
นิกรพยักหนาชา ๆ
“ถอยออกไปหางหนอย ๆ ประเดี๋ยวจะโดนอวัยวะเบื้องต่าํ ”
เจาแหวถอยหลังกรูด นิกรสงมวนกระดาษสีขาวใหนายแพทยหนุม ดวยทาทางภาคภูมแิ ละหยืง่ ผยอง
“แกดูดเิ รก นีค่ อื แบบแปลนพาหนะกาศของกันทีก่ นั จะสรางขึน้ กันจะพาพวกเราทองเที่ยวไปตามดวงดาวตาง ๆ
ในทองฟา ในจักรวาลอันเวิ้งวางกวางขวางทีเ่ รียกวาอวกาศ”
คราวนี้ นายแพทยหนุมมองดูนิกรอยางแปลกใจและสนใจ
“อายกร” ดิเรกพูดยิ้ม ๆ “กอนที่แกจะพาพวกเราทองเที่ยวไปในยูนิเวิรสนั้น แกมีความรูในเรื่องระบบ
สุรยิ ะหรือโซลารซสิ เตมดีแลวหรือ”
นิกรหัวเราะอยางทรนง
“ถากันจะบอกแกวา กันมีความรูในเรื่องโซลารซิสเตมดีกวาคอเปอรนิคัส นักดาราศาสตรยอดเยี่ยม
ของโลก กันก็กลัววาแกจะหาวากันโม”
อาเสีย่ พูดเสริมขึน้ ทันที
“ซึ่งความจริงแกก็โม” แลวกิมหงวนก็หัวเราะ “ไหนลองอธิบายยอ ๆ ใหพวกเราฟงยอ ๆ หนอยซิ”
นิกรยืดหนาอกขึน้ ในทาเบง แลวพูดขึน้ ดวยเสียงหนัก ๆ วา
“ตามระบบสุรยิ ะนัน้ มีดวงอาทิตยใจกลาง และมีดาวพระเคราะหรวม ๙ ดวง โคจรรอบดวงอาทิตย
ตามตําแหนงตาง ๆ กัน อันเปนวงโคจรที่คงที่คือเปนวงกลมรอบดวงอาทิตย”
“ออไรท ออไรท” ดิเรกพูดอยางยิ้มแยม “ตั้งแตคบกันมาก็วันนี้แหละ แกพูดอยางเปนงานเปนการ
แกอธิบายไดถูกตองทีเดียว แลวยังไงอีกกร”
นายจอมทะเลนยิ้มแปน
“นอกจากดาวพระเคราะหทงั้ เกาดวง ก็มดี าวพระเคราะหนอยลูกอุกาบาต ดาวหางและสะเก็ดดาวที่
เรียกกันวาผีพุงใตปรากฏอยูทวั่ จักรวาล ดาวพระเคราะหตา ง ๆ ทั้งเกาดวงจะหมุนรอบตัวเอง และหมุนรอบดวง
อาทิตยซึ่งดาวพระเคราะหเหลานี้ไมมีแสงสวางในตัวของมัน ตองอาศัยแสงสวางจากดวงอาทิตย”
พลถามขึ้นโดยไมสจู ะเลื่อมใสอะไรนัก
“ชือ่ ดาวอะไรบาง ดาวพระเคราะหที่แกพูดถึงนี่นะ”

นิกรวา “ ก็มีดาวพระพุธหรือเมอคิวรี่ แลวก็ดาวพระศุกรคือดาววีนัส ตอจากนั้นก็คือโลกของเราที่
เรียกกันวาโลกราหู แลวก็ดาวพระอังคารฝรั่งเรียกวามารส ดาวพฤหัสหรือจูปเตอร ดาวพระเสารหรือซาเติน ซึ่ง
มองดวยตาเปลาไมเห็น เพราะมีหมอกปกคลุมอยูตลอดเวลา นอกจานั้นก็คือดาวมฤตยูหรือยูเรนัส มองไมเห็น
ดวยตาเปลาเหมือนกัน อีกสองดวงคือดาวเนปจูน แลวก็ดาวพระยมหรือดาวพลูโต ซึ่งดาวทัง้ สองดวงนี้ก็มอง
ไมเห็นดวยตาเปลา เนื่องจากอยูไกลจากโลกเรามาก” พูดจบนิกรก็ยิ้มแหง ๆ “พอแลวโวยอยาใหกันอธิบาย
มากกวานี้เลย เพราะกันรูแตเพียงเทานี้ เรียนมาตั้งแตอยูชั้นมัธยมปที่เจ็ด เดีย๋ วนีล้ มื หมดแลว”
เสี่ยหงวนพูดขึ้นดวยเสียงหัวเราะ
“ดาวพระเคราะหไมไดมเี กาดวง ความจริงมันมีถึงสิบดวง”
ดร. ดิเรกทําหนาตื่น ๆ
“ดวงทีส่ บิ ชือ่ อะไรวะ”
เสี่ยหงวนพูดหนาตาเฉย
“ดาวลูกขอยอยางไรละ”
นิกรพูดเสริมขึน้
“ถายังงั้นมีสิบเอ็ดดวงโวย ชื่อดาวกิมเบอีกดวงหนึง่ โวย”
กิมหงวนสะดุงเฮือก
“อายเวรนี่ลอชื่อพออีกแลว”
เจาคุณปจจนึก ฯ กลาวถามนิกรอยางเปนงานเปนการ
“แกกําลังทําตนเปนนักดาราศาสตร เทาที่แกอธิบายใหฟง ก็รูสึกวาแกมีความรูพอใชได พอถามแกสัก
หนอยเถอะวะกร โลกเรานี้เกิดขึน้ จากอะไร”
นิกรนิง่ คิดทําตาปริบ ๆ
“เกิดขึ้นจากการเผยแพรของมันครับ บางทีก็เกิดจากการซุกซนของเรา ก็เลยทําใหเกิดเปนโรคขึ้น”
เจาคุณปจจนึก ฯ ลืมตาโพลง
“โลกโวย ไมใชโรค”
“ยังงานหรือครับ” นิกรพูดยานคาง “โลกเราก็เกิดจากสะเก็ดของดวงอาทิตยนั่นแหละครับ หลุดลอย
จากดวงอาทิตยตงั้ แตผมยังเล็ก แตวา อีตอนนั้นผมยังจําความไมได ที่หลุดลอยก็เนื่องจากพระอาทิตยแกวงแรง
ไปหนอย ทําใหโลกวิ่งขลุกขลักแลวก็หลุดออกมาจากดวงอาทิตย มาลอยเดนเปนสงาอยูที่เราอยูทกุ วันนี้ ทีล่ อย
อยูไดก็เพราะพระอาทิตยดูดไว”
เจาคุณปจจนึก ฯ พยักหนาชา ๆ
“แลวพระอาทิตยลอยอยูไ ดอยางไร”
“พระอาทิตยลอยอยูไดกเ็ พราะมันลอยอยูได” แลวนิกรก็ทาํ หนาตืน่ ๆ หันมาถามเสีย่ หงวน “ใชไหม
วะ”
“ไมรโู วย” อาเสี่ยตวาด “เรื่องนี้กันไมมีความรู กันรูแตเพียงวาถากันกักตุนเงินปอนดสเตอริง หรือ
เงินดอลลารไวแยะ ๆ ปลอยไวพอมันขึ้นราคากันนําออกขายกันก็ไดกําไรหวาน ๆ กันเปนนักการคาไมใชนกั
ดาราศาสตร”

ความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะ ดร. ดิเรกคลีม่ วนกระดาษแบบแปลนของนิกรออกดู แลวเขาก็ทาํ หนา
เหมือนกับกินน้าํ มันละหุง
“นี่นะหรือจรวด”
นิกรยักคิว้ และพยักหนา
“ถูกแลว”
นายแพทยหนุม ถอนหายใจเบา ๆ
“แกควรจะเขียนบอกไวดวยวาจรวดยาน หรือพาหนะอากาศ ทีแรกกันนึกวาแปลนไมตีพริกแบบใหม
เสียอีก จรวดทําไมหัวทูน กั ละโวย”
นิกรชักฉิว
“กันสรางสวนหัวของมันใหเหมือนกับเครือ่ งบินแบบสกายมาสเตอร เพราะหอบังคับการอยูตอนหัว ถา
หัวแหลมทําใหเนือ้ ทีแ่ คบไป”
ดิเรกวา “แตหัวทูมันก็ตานอากาศมาก”
“ออ เรือ่ งนีก้ นั คิดแกไขไวพรอมแลว จรวดของกันจะมีความตานทางอากาศนอยที่สุด เพราะกันมี
เครื่องมือพิเศษสําหรับบังคับจรวดนี”้
นายแพทยหนุมกลั้นหัวเราะแทบแย
“ทําไมถึงไมมีมาตรสวน..........”
“ไมจาํ เปนหรอก นักประดิษฐชั้นดีอยางกันเขียนแปลนไมตองใชมาตรสวนก็ได”
ดิเรกหัวเราะกาก
“เขาทีดีเหมือนกัน แกลองบอกกันซิ โครงของจรวดนีแ้ กจะทําดวยอะไร”
นิกรอมยิ้ม
“ตั้งใจจะทําดวยไมไผ บุกระดาษสาทาแปงเปยกใหทั่ว แลวเอาสังกะสีบขุ า งนอกพนสีงามระยับไป
เลย"
“โอโฮ” เสีย่ หงวนรองลัน่ “ถายังงี้ละก็จรวดของแกคงเปนจรวดกงเต็กแนนอน กันขอรับรองดวยเกียรติ
ของกันวาเปนตายอยางไรกันก็ไมไปกับแก”
“ตามใจแกซิ” นิกรพูดอยางเดือดดาล “แกไมไปทีหลังแกก็เสียใจเอง กันจะเดินทางไปดาวพระศุกรเร็ว
ๆ นี้ดวยจรวดของกัน ดาวพระศุกรเปนดวงดาวทีม่ ีเพชรมากที่สุด เพชรที่โลกพระศุกรซื้อขายกันในราคาถูกมาก”
“ทําไมแกรูล ะ ” เจาคุณปจจนึก ฯ ถาม
“ผมนั่งเทียนดูทางในครับ เพชรที่ดาวพระศุกรขนาดยี่สิบกาหรัด เขาตวงขายกันเปนถัง ๆ ขายถังละ
หกสลึงเทานัน้ ถาผมเดินทางไปโลกพระศุกรซื้อติดตัวมาสักถังเดียว ผมก็จะขายไดเงินหลายสิบลาน เปนตาย
อยางไรผมก็จะตองเดินทางไปดาวพระศุกรใหได”
เจาคุณปจจนึก ฯ ทําหนาชอบกล ทานปองปากกระซิบกระซาบกับนายแพทยดเิ รก
“เอาไปสงไดแลวดิเรก ขืนไวบานประเดี๋ยวมันจะยุงนา ดีไมดีอา ยกรเกิดฌาปนกิจบานของเรา เราก็
จะไมมีที่อยูเ ทานั้น”
“อาว” นิกรอุทาน “นีเ่ ขาใจวาผมเปนบายังงัน้ หรือครับ”
เจาคุณปจจนึก ฯ สะดุง โหยง หันมาทําตาเขียวกับนิกร “แนะ ขากระซิบแลวยังเสือกไดยินอีก”

นายจอมทะเลนหัวเราะ
“เสียงกระซิบของคุณพอยังกับเสียงชางหัวเราะอยูกันแคคืบทําไมผมจะไมไดยิน ผมไมไดบา นะคุณพอ
ผมสามารถทีจ่ ะสรางจรวดยานอันนีไ้ ดจริง ๆ คุณพออยาลืมวามารโคนีเมือ่ คิดวิทยุโทรเลขขึน้ นัน้ ใคร ๆ ก็หาวา
เขาเปนบา แตแลวทัว่ โลกก็เปนหนีบ้ ญ
ุ คุณอันลนเหลือของนักประดิษฐผนู ้ี ผมก็เหมือนกันในอนาคตอันใกลนี้ผม
จะเปดสายการเดินทางแหวกแนวดวยจรวดยานของผม เดินทางจากโลกเราไปยังดาวพระศุกรซง่ึ อยูไ กลจากโลก
เพียงยีส่ บิ หกลานไมลเทานัน้ เอง ผมจะสรางจรวดยานสักรอยลํา และจัดวิธีการแบบรถประจําทางคือมีคนขับ
กระเปาและนายตรวจ”
“ฮา” เจาคุณปจจนึก ฯ อุทานขึน้ ดัง ๆ “เพียงเด็กกระเปานะพอฟง แตนายตรวจนี่เห็นจะไมไหวโวย
เพราะนายตรวจจะตองกระโดดจากลํานี้ไปลําโนน”
“แนนอนทีเดียวครับ เมื่อเปนนายตรวจก็จะตองทําหนาที่ฉีกตัว๋
แตเห็นจะตองจางแพงสักหนอย
อยางนอยก็เดือนละแสนบาท ผมจะเปดบริการทันสมัยทีส่ ดุ ซึ่งจรวดยานของผมจะเริ่มตนจากโลกของเราไป
แวะยังดวงจันทร และก็ไปดาวพระศุกรเรือ่ ยไปจนกระทัง่ ดาวพระสิน้ สุดแคดวงอาทิตยสายหนึง่ อีกสายหนึ่ง
จากโลกของเราไปดาวพระอังคาร ดาวพฤหัสบดี และดาวพระเสาร ดาวมฤตยู ดาวเน็ปจูน และดาวยมผมไม
จําเปนจะตองขอสัมปทานจากรัฐบาลในเรื่องนี้ เพราะจักรวาลอันกวางขวางไมมีใครเปนเจาของ ถาสายการ
เดินทางจรวดของผมทั้งสองสายนี้สําเร็จเมื่อไหร
ชาวโลกเราจะไดไปเที่ยวยังดวงดาวพระเคราะหตาง ๆ
ตลอดจนดวงอาทิตยเปนการทัศนาจรแบบแหวกแนวของผม”
ดร. ดิเรกกลาวถามขึ้นอยางเลื่อมใส
“แลวแกจะคิดคาโดยสารยังไง”
“เรื่องนี้ตองคิดดูกอน สุดแลวแตระยะใกลไกลเปนตนวา ไปดาวพระศุกรคิดคนละสามบาทสองสลึง
ถาไปดาวพระอังคารก็ตองคิดคนละหาบาท”
“สงสัยเหลือเกินโวย” พลขัดคอขึ้น “จรวดของแกจะใชอะไรเปนเชือ้ เพลิง”
นิกรหัวเราะ
“ตองคิดดูกอ น กันจะพยายามใชนาํ้ ประปาเปนเชือ้ เพลิงประหยัดโสหุย ”
เสี่ยหงวนถามวา “งบประมาณคาสรางจรวดของแกเห็นจะไมแพง”
“อะ ก็ไมใชยอยโวย อยางนอยกันจะตองใชจา ยเงินราวสามสี่รอยบาท ในการสรางพาหนะอากาศ
คราวนี้ แตกันมีงบประมาณเรียบรอยแลว เริม่ ทําเมือ่ ไรก็ขอเบิกจากประไพ”
เสีย่ หงวนถอนหายใจเฮือกใหญ หันมามองดูเพื่อนเกลอทั้งสอง คือพลกับ ดร. ดิเรก แลวกลาวเบา ๆ
วา
“ติดตอกับโรงพยาบาลโรคจิตไดแลวหมอ ใหกรไปพักผอนอยูท น่ี น่ั สักหาหกเดือน คอยรับตัวกลับบาน
ลงคิดจรวดไปโลกพระศุกรละก็อยาไปสงสัยอะไรอีกเลย”
นิกรเอื้อมมือรับมวนกระดาษแบบแปลน จากนายแพทยหนุม แลวลุกขึ้นยืนกลาวกับคณะพรรคของ
เขาอยางเดือดดาล
“ไมเห็นมีใครสนับสนุนผลงานของกันเลย มีแตยิ้มเยาะและเขาใจวากันเปนบา คอยดูก็แลวกัน อีก
ไมกี่วันพาหนะอากาศของกันก็จะสําเร็จเรียบรอย แลวอยาเสียใจนะทีก่ นั ไมชวนไปเทีย่ วโลกพระศุกร”
อาเสีย่ หัวเราะงอหาย

“ไมเสียใจเลย ตรงกันขามกันกลับดีใจที่กันไมตองไปเสี่ยงภัยเสีย่ งชีวิตกับแก กันคิดวาจรวดยานของ
แกคงจะขึ้นสูงอยางมากก็ในราวสองวาแลวก็หลนลงมาคอยน ทีเ่ ขาสรางจรวดยานนะเขาไมไดใชไมไผทาํ โครง
หรอกโวย”
นิกรชักฉิว
“ก็มนั คนละวิธนี โ่ี วย เอาเถอะ.....อีกหนอยแกจะตองตื่นเตนในความสามารถของกัน” พูดจบเขาก็หัน
มาทางเจาแหว “แกคิดวาขาเปนบาหรือเปลาอายแหว”
เจาแหวยิม้ แหง ๆ
“รับประทาน ผม ผมไมพยายามคิดมากมายถึงเพียงนั้นหรอกครับ อยางมากก็คิดวาคุณนิกรเผลอ ๆ
ไผล ๆ ไปบาง รับประทานหมูน อ้ี ากาศมันก็รอ นเหมือนกัน ถาอยางไรละก็รับประทานกุมสติไวบางนะครับ”
นิกรยกเทาถีบเจาแหวเต็มแรง
แลวถือมวนแบบแปลนของเขาออกไปจากเรือนตนไมอยางหัวเสีย
เสียงหัวเราะอยางครื้นเครงดังขึ้น นายจอมทะเลนหันมาทําปากขมุบขมิบอวยชัยใหพรเพือ่ นเกลอของเขา
นิกรเดินขึ้นมาบนตึกใหญ พอเขามาในหองโถงชัน้ ลาง ก็แลเห็น ๔ นางกับทานเจาคุณประสิทธิแ์ ละ
คุณหญิงวาดกําลังนัง่ สนทนากันอยู นิกรเดินกมตัวผานหนาทานผูใ หญทง้ั สอง คุณหญิงวาดรองเรียกหลานชาย
ของทานทันที
“เดี๋ยว ๆ ๆ มานี่ซเิ จากร นัน่ กระดาษอะไร”
นิกรหยุดชะงัก หมุนตัวกลับเดินเขามาทรุดตัวลงนัง่ บนโซฟารตวั เดียวกับเจาคุณประสิทธิ์ และ
คุณหญิงวาด แลวเขาก็สง แบบแปลนจรวดยานของเขาใหคณ
ุ หญิง”
“คุณอาลองทายซิครับวาอะไร”
คุณหญิงวาดคลี่ออกดูดว ยความสนใจยิง่ แลวทานก็โยนทิง้ ไปกลางหองรองเอ็ดตะโร
“แกจะบาหรืออายกร เสือกเขียนรูปไมตีพริกมาใหฉันดู”
นายจอมทะเลนอาปากหวอ
“แลวกัน” เขาอุทานแลวลุกขึ้น เดินไปเก็บแผนกระดาษสงใหคุณหญิงอีก “คุณอาดูเสียใหดีครับดูใหดี
วารูปนีเ้ ปนรูปอะไร”
คุณหญิงวาดกมลงมองดูแลวตะโกนลั่นหอง
“ดูทั้งวันมันก็เปนไมตีพริกนั่นเอง”
นิกรโมโหจนตัวสัน่
“มีมนุษยคนไหนบางครับในโลกนีท้ น่ี ง่ั หลังขดหลังแข็ง ซึง่ ใชเวลาสองวันสองคืนเพือ่ เขียนรูปไมตพี ริก
จรวดครับไมใชไมตีพริก”
เจาคุณประสิทธิ์ชะโงกหนามองดูแลวทานก็ยมิ้ เล็กนอย กลาวกับเมียของทานเบา ๆ
“จรวด ถูกแลวคุณหญิง ไมใชไมตีพริกในครับหรอก คุณหญิงมองดูใหดซี ี ภายในจรวดแบงเปนหอง
ตาง ๆ”
คราวนีค้ ุณหญิงวาดสนใจกับแบบแปลนของนิกร
“ออ หองนีเ้ ปนหองบังคับการ หองนีห้ อ งนอนเขียนหนังสือบอกไวยงั งีค้ อ ยรูเ รือ่ งหนอย หองนี้เปนหอง
ผูโดยสาร หองเล็กทางทายที่สุดมีถังสองใบคงเปนหองสวม”

นิกรวา “ครับ ถูกแลว เราไมสามารถทีจ่ ะสรางสวมแบบชักโครกหรือสวมซึมในจรวดยานลํานี้ได ก็
ตองใชถงั ไมตามรูปที่ผมเขียน ผมจะสรางจรวดลํานีเ้ ดินทางไปทัศนาจรโลกพระศุกรครับ”
สีน่ างหัวเราะครืน ประไพพูดขึน้ ดวยเสียงหัวเราะ
“ไพเลาใหคณ
ุ นวลฟงแลว ถึงเรือ่ งทีก่ รมีสญ
ั ญาวิปลาศไป นั่งเขียนแปลนอยูจนดึกจนดื่นไมเปนอันกิน
อันนอน โถ—นึก ๆ ก็นาสงสาร คนเราเวลามันจะเปนไปมันไปงาย ๆ เหมือนกันนะคะคุณนวล”
นวลละออมองดูนกิ รอยางเศราใจ
“โถ—นาสงสาร ดิฉนั สงสัยมาหลายวันแลวเห็นนัยนตาขุน ๆ ขวาง ๆ อยางไรชอบกล”
นันทาหัวเราะคิก๊ พูดพลางหัวเราะพลาง
“ดีเหมือนกันจะไดสงไปอยูปากคลองสานสักพัก”
นิกรรับมวนกระดาษมาจากคุณหญิงวาด แลวมองดูสี่นางอยางเดือดดาล ประภาเมียรักของ ดร. ดิเรก
กลาวกับนายจอมทะเลนทันที
“คุณนิกรอยาพยายามคิดอะไรใหฟุงซานเลยคะถาจะสรางพาหนะกาศไปเทีย่ วนอกโลก ก็ควรใหดิเรก
เขาคิดดีกวา”
นวลละออพูดเสริมขึน้ เบา ๆ
“นั่นนะซีคะ การสรางจรวดไมใชเรือ่ งเล็กเลย เพราะจะตองมีความรูในทางสถาปตย, วิศว และ
วิทยาศาสตร นอกจากนีย้ ังจะตองเชีย่ วชาญในดาราศาสตรอีกดวย”
นิกรโมโหจนหัวเราะ
“ทุกคนมีแตดูถกู เหยียบย่าํ ผม ทําไมนะครับ..... คนอยางนายนิกรนะ ไมสามารถจะสรางจรวดไปนอก
พิภพไดหรือคุณ”
เจาคุณประสิทธิพ์ ดู เสริมขึน้
“ขึน้ ไปนอนพักผอนเสียเถอะเจากร เรือ่ งจรวจยานอยาเพิง่ ไปคิดมันเลยพยายามทําใจใหสงบ หา
หนังสือทางพระอานเพื่อใหจิตใจหายฟุงซาน ถาแกขืนเปนอยางนี้ ฉันก็จาํ เปนจะตองสงตัวแกไปอยูก บั หมอฝน
สักพัก”
“อือ.....” นิกรคราง “ผมเพิ่งเขาใจเดีย๋ วนี้ คนทีค่ ดิ ทําอะไรใหญโตหรือพิศดาร มักจะถูกคนอื่นลง
ความเห็นวาเปนบา เอาละครับ ใครจะหาวาผมบาหรือมีสติฟน เฟอนก็ตาม ผมจะตองสรางจรวดยานของผมให
สําเร็จเพื่อเดินทางทัศนาจรไปดาวพระศุกร และดวงดาวอื่น ๆ ตลอดจนดาวธง, ดาวไถ, ดาวไขจิ้งจก, ทาง
ชางเผือกหรือดาวหางตาง ๆ ยังได ผมลาละครับ ขอใหพี่นองปลายตระกูลไทยจงเจริญ แตในไมชา นีผ้ มจะ
กลายเปนศาสตราจารย นิกร การุณวงศ จอมปราชญของโลก ทั่วโลกจะตองตื่นเตนไปตามกัน คนอยางผมก็
หนึง่ ไมมสี อง เมื่อผมคิดทําอะไรแลวก็ตองสําเร็จ ผมจะไปเอาเพชรทีโ่ ลกพระศุกรมาขายทีโ่ ลกเรา รับรองวาราน
ขายเพชรในสําเพ็งตองเจงในคราวนี้”
พูดจบนิกรก็ถอื มวนแบบแปลนของเขาพาตัวเดินขึน้ บันไดไปชัน้ บน
ทามกลางเสียงหัวเราะอยาง
ครื้นเครงของสี่นางกับทานเจาคุณประสิทธิ์กับคุณหญิงวาด
จรวดยานหรือยาหนะกาศไดถกู สรางขึ้นเงียบ ๆ ตามแบบแปลนของนิกร ซึง่ นิกรเปนนายชางควบคุม
การกอสราง โดยมีเจาแหวเปนผูช วยและคนใชในบานพัชราภรณเปนลูกมือ

จรวดยานยักษนี้ มีขนาดกวางเสนผาศูนยกลางประมาณ ๕ เมตร ยาว ๔๕ เมตร โครงของมันทํา
ดวยไมไผ ปดกระดาษสาหรือกระดาษวาว แลวใชสงั กะสีบขุ า งในขางนอก ซึง่ ตอนบุสงั กะสีนต้ี อ งจางกรรมกร
มาชวยอีก ๑๐ คน
บริเวณเนื้อทีด่ ินตอนหนึ่งทางหลังบานพัชราภรณไดใชเปนที่สรางจรวดมหึมาลํานี้ ชัว่ เวลาไมถงึ ๑๐
วันจรวดยานยักษของนายจอมทะเลนก็เสร็จเรียบรอยสวนหัวของมันเปลีย่ นจากทูเ ปนแหลม ทั้งนีก้ ็เพราะใครตอ
ใครไดเตือนนิกรดวยความหวังดีวา ถาหัวจรวดทูเกินไปก็จะหมดความสวยงาม มองดูไมผดิ อะไรกับไมตพี ริก
ขนาดใหญ นิกรจึงดัดแปลงสรางจรวดหัวแหลมเหมือนกับจรวดยานทีเ่ ขาสรางกัน
ในทีส่ ดุ พาหนะกาศซึง่ เกิดขึ้นจากมันสมองของนิกรก็สาํ เร็จเรียบรอยตั้งตระหงานเปนมุม ๔๕ องศา
อยูในโรงของมันอยางสงางาม จรวดลํานี้พนสีบร็อนซเงินงามตามาก สวนหางของมันปรากฏธงไตรรงค อันเปน
สัญญลักษณของชาติไทย ตอนหัวของจรวดมีตวั อักษรปรากฏวา
ทองจักรวาล ๑
ตลอดเวลาที่นิกรสรางจรวดยานยักษของเขา พลกับกิมหงวนและ ดร. ดิเรกกับทานเจาคุณปจจนึกฯ
เจาคุณประสิทธิ์ ฯ คุณหญิงวาดและสี่นางไมไดสนใจกับงานของนิกรแมแตนอย ทุกคนเขาใจวานิกรมีสติ
วิปลาศแตเมื่อเขาไมไดคลุมคลัง่ อาละวาด ทําความเดือดรอนใหกับใคร ทุกคนก็ปลอยไปตามเรื่อง
ตอนสายวันนั้น
นิกรพาทานผูใ หญกบั เมีย ๆ ของเขาและเพื่อนเกลอทั้งสามมาที่โรงงานสรางจรวด เพื่อใหทุกคนไดชม
ยานวิเศษ
เมื่อเขามาในโรงจรวดยักษ ทานผูใ หญและคณะพรรค ๔ สหาย ไดตกตลึงพรึงเพริดไปตามกันดวย
ไมมีใครคาดหมายวานิกรจะมีความสามารถเชนนี้
ดร. ดิเรกอาปากหวอ มองดูจรวดยานดวยความตื่นเตนแปลกใจเหลือที่จะกลาว
“โอ......มายกอด แกมีความสามารถถึงเพียงนี้เชียวหรือนิกร”
นายจอมทะเลนยิ้มแปน
“ไหมละ เพียงแตแกเห็นภายนอกของจรวดยานแกก็ตื่นเตนแปลกใจแลว ถาหากวาแกเขาไปดูขา งใน
รับรองวาแกจะตองตื่นเตนกวานี้ กันขอเชิญทุก ๆ คนขึ้นไปชมจรวดยานยักษของกันได คราวนีแ้ หละ กันจะ
พิสจู นธาตุแทของกันเองใหแกไดแลเห็นวา คุณนิกร การุณวงศไมใชยอยเลย สามารถทําในสิง่ ทีเ่ ปนไปไมไดให
เปนไปได”
เสียงจอกแจกจอแจดังขึ้น คุณหญิงวาดมองดูพาหนะกาศดวยความตื่นเตน
“เกงมากทีเดียวหลานรักของอา อานึกไมถงึ วาแกจะมีความสามารถเชนนี้ โอโฮ....แกสรางไดสวยงาม
มั่นคงแข็งแรงดีมาก ถาไปโลกพระศุกรเมือ่ ไหรละก็อยาลืมนะนิกร แกจะตองเอาเพชรมาฝากอาสักหนึ่งถัง”
นิกรพยักหนา
“ไดครับ เอาถังใหญหรือถังเล็กเลาครับ”
“เพชรนะ......”
“ก็เพชรนะซีครับ เราพูดกันเปนมาตราถังสะดวกดีแลว ถังหนึง่ ในราวแปดลิตร”
คุณหญิงวาดยิ้มแหง ๆ
“อาเอาถังเล็ก ๆ ก็ได ขนาดหมอเคลือบใตเตียงนอนของอา”

“ออ หมอเคลือบทีม่ หี ขู า งเดียวนัน่ หรือครับ ตกลงครับ ผมไดนง่ั เทียนดูแลว ชาวโลกพระศุกรถอื วา
เพชรคือกอนอิฐ กอนหินเพราะมีอยูม ากมาย เขาเก็บมาจารนัยใหเปนเหลี่ยมแลวโรยตามถนนเพื่อใหเกิดความ
สวยงามเมื่อตองแสงอาทิตยหรือแสงไฟ ชาวโลกพระศุกรนยิ มใชแกวเปนมณีอนั มีคา เพราะโลกพระศุกรหาแกว
ยากที่สุด อยางลูกแกวน้าํ มะเน็ดจารนัยแลว ถาเรานําไปขายชาวโลกพระศุกร ก็จะขายไดอยางนอยลานบาท”
“โอโฮ” คุณหญิงวาดอุทานลัน่ “ถายังงั้นขนเอาไปเจากร ซื้อน้ํามะเน็ดมากินสัก ๕๐ – ๖๐ โหล ทุบ
ขวดใหแตก เอาแกวกลมในขวดไปจางเขาเจียรนัยแลวเอาไปขาย เม็ดละลานบาท รอยเม็ดก็รอ ยลานขนเอา
เงินใสจรวดไปใหเต็ม”
นิกรสั่นศีรษะไมเห็นพองดวย
“อยาเลยครับ คุณอา เงินทีโ่ ลกพระศุกรลา นบาทคิดเปนเงินไทยในราว ๑๐ สตางคเทานั้น อาผมขอ
เชิญทุก ๆ คนขึ้นชมจรวดยานของผม เพื่อเปนเกียรติแกวศิ วกรผูยิ่งใหญ เชิญโวยพวกเรา แตขน้ึ ไปบนจรวด
แลวเดินเบา ๆ หนอยเดีย๋ วจะพัง เพราะมันไมคอยจะแข็งแรงนัก”
ดร. ดิเรก มีความสนใจมากกวาเพื่อน นิกรเดินนําหนาพาทานผูใ หญและพรรคพวกของเขาขึน้ บันได
ไปในจรวดยานยักษ ทุกคนไดแลเห็นหอบังคับการอันสวยงามกวางขวางและเต็มไปดวยหนาปทมตา ง ๆ ซึ่งนิกร
ชี้แจงใหฟงวา เข็มมาตรเหลานี้ไมมีความหมายอะไรทําไวโก ๆ อยางนั้นเอง”
“แลวแกจะเดินทางไปถูกหรือ” เจาคุณปจจนึก ฯ กลาวถามอยางเปนงานเปนการ
“ถูกซีครับ คุณพอ ฝรั่งนะมันทําอะไรมากเรื่องไปอยางงั้นเอง กฎธรรมดามันก็มีอยูแลว ของใหญดูด
ของเล็ก เมือ่ จรวดนีอ้ อกไปพนโลก ถาผมบังคับมันตรงไปยังโลกพระศุกร มันก็จะไมไปทางอืน่ ได”
นิกรอธิบายใหคณะพรรคของเขาทราบ แลวพาไปชมหองอื่น ๆ คือหองของผูโดยสาร หองเก็บสะเบียง
อาหารและหองอื่น ๆ ทัว่ ทุกหอง
ดร. ดิเรกกลาวถามวา
“จรวดของแกไมใชเครื่องยนตดอกหรือ”
นิกรยิ้มแหง ๆ
“ไมใชหรอก ใชแรงดันของอากาศอยางเดียวเทานั้น ซึ่งไมตองซื้อตองหา กันถึงคิดคาโดยสารถูกที่สุด
ไปโลกพระศุกรคิดคนละสามบาทสองสลึงเทานั้น เด็กและภิกษุสามเณรกับทหารและตํารวจในเครือ่ งแบบลดครึง่
ราคา ไมมตี ั๋วเบงหรือตัว๋ พยัก ผูห ญิงมีทองเด็กในทองไมตองเสียคาโดยสาร”
“เดี๋ยว ๆ ๆ” ดร. ดิเรกพูดอยางสงสัย “อธิบายใหกันฟงหนอยเถอะวาจรวดนีจ้ ะแลนไปได อยางไร
ดวยอาศัยแรงผลักดันของอากาศ กันยอมรับวาขณะนี้แกฉลาดกวากันมาก”
นิกรยิ้มแปน
“ถาอธิบายก็จะเสียเวลามาก เอายังงี้ก็แลวกันแกเคยเห็นลูกโปงหรือเปลา ลูกโปงทีไ่ มไดอดั แกสแลว
เราเอามาเปาเลนนะ”
นายแพทยหนุม พยักหนา
“ออไรท เมื่อเด็ก ๆ กันชอบเลนมาก”
นิกรอธิบายตอไป
“เมื่อเราเปาลูกโปงใหพองลมเต็มที่แลวเราปลอยใหมันหลุดจากมือ ลูกโปงลูกนัน้ ก็จะวิง่ จูด ไปไกลและ
วิ่งไดเร็วมาก พอลมหมดมันก็ตก จรวดยานของกันก็เชนเดียวกัน กอนจะออกเดินทางกันจะสูบออกซิเจนเขามา

ในจรวดอยางเต็มที่ และแลวเมือ่ กันปลอยออกทางทอเล็ก ๆ ทายจรวด จรวดนี้จะพุง ขึ้นสูเวหาทันทีดว ย
ความเร็วสูงสุดไมตาํ่ กวาชัว่ โมงละสองพันไมล”
ดร. ดิรเกกลั้นหัวเราะแทบแย
“แลวถาลมที่อยูในจรวดหมดไป......”
นิกรวา “ก็ตองอาศัยลมจากกันบาง ผูโ ดยสารบาง หรือจากเจาหนาที่ประจําจรวดบาง เอาเถอะนากัน
ไปไดกแ็ ลวกัน
อยางไรก็ตามพาหนะกาศของกันลํานีจ้ ะตองไปถึงดวงจันทรและโลกพระศุกรไดอยางไมมี
ปญหา”
คุณหญิงวาดเอื้อมมือเขี่ยแขนนิกร
“อยาลืมนะพอกร เอาถังขนาดนี”้
นิกรยิ้มแปน
“ไมลมื หรอกครับ” แลวเขาก็กลาวถามอาเสี่ยกิมหงวน “วายังไงแกจะไปกับกันไหม”
อาเสี่ยทําตาปริบ ๆ
“กันคิดวาลําบากนักละก็กันไมไปละวะกร กันจะเฝาดูจรวดยานของแกจากเครื่องราดารโทรภาพพิเศษ
ของดิเรกมัน”
นิกรหันมาทางพล
“แกละไปไหม”
พลสั่นศีรษะแลวพูดเสียงหัวเราะ
“กันยังไมอยากตาย ขอใหกันอยูร อฟงขาวแกที่นี่ดกี วา”
นิกรถามพอตาของเขา
“คุณพอไปกับผมไหมละครับ”
“โอย” ทานเจาคุณอุทาน “ตอใหแกแถมเงินใหฉนั สักแสนบาทฉันก็ไมไป จรวดของแกมันไมมั่นคง
แข็งแรงอะไรเลย วิง่ ขึ้นไปในอากาศไดสักยี่สิบเมตรหลนพลั่กลงมาพอก็มองเทงเทานั้น”
ดร. ดิเรก พูดเสริมขึ้น
“กันก็ไมไป ไมตอ งชวนกันหรอกนะ กันไมอยากใหเมียกันเปนหมายหรอก”
นิกรชักฉิว ใบหนาของเขาเครงเครียดผิดปกติเขาหันมาพูดกับพีส่ าวของเขาเบา ๆ
“ไปไหม พีน่ นั ”
นันทาอดหัวเราะไมได
“เชิญเถอะพอมหาจําเรญ หัวเด็ดตีนขาดฉันก็ไมไปกับแก จรวดบาบออะไรกันใชไมไผทาํ โครง ฉันรูส กึ
วามันบอบบางเต็มทน”
นิกรถามนวลละออ ประไพและประภาก็ไมมีใครยอมไปกับเขา ดังนั้นนิกรจึงกลาวขึ้นอยางเดือดดาล
“ดีแลว ไมมใี ครไป ผมไปกับเจาแหวสองคนเทานั้น”
พลหัวเราะงอหาย
“แกควรจะทําพินยั กรรม และสัง่ เสียคุณไพไวใหเรียบรอย”
ประไพพูดเสริมขึน้ ทันที

“ไมจาํ เปนหรอกคะคุณพลคะ ถากรตายดิฉันก็ฮุบหมด” พูดจบหลอนก็กลาวกับผัวรักของหลอน
“เมือ่ ไรจะไปคะกร พยายามเดินทางไปเร็ว ๆ หนอยนะคะ สิ่งใดที่ไพลวงเกินคุณมาแลว กาย วาจา ใจ กรุณา
อโหสิใหไพดวย อยาใหเปนเวรกรรมติดตอกันไปในชาติหนาเลย”
ศาสตราจารยนิกรทําตาปริบ ๆ
“ฟง พี่นองทั้งหลายฟงดูเถิด เมียของกันกลายเปนแมกากีแกมเขียวไปแลว มีอยางทีไ่ หนแชงใหผวั
ตาย”
ประไพยิม้ นารัก
“โถ ไมไดแชงหรอกคะ แตรูปการณมันบอกวาตายตัง้ ๑๐๐ เปอรเซ็นต แลวก็ .... กรก็ทราบดีแลววา
ดาวพระศุกรนะไมใชดาวลูกขอยจะไดอยูใกล ๆ เรา มันไกลจากโลกมากมายนัก เมื่อเดินทางไปกรก็ตองเสี่ยง
โชคเสี่ยงชีวติ ”
นิกรยิ้มออกมาได
“ถาติง๋ ตางวาพีต่ าย.....”
ประไพวา “ไมตองติ๋งตางหรอกคะ เอาเปนวากรตายจริง ๆ ก็แลวกัน”
นายจอมทะเลนสะดุงเล็กนอย
“เอาละ สมมุตวิ าถากรตาย แลวไพจะมีผวั ใหมไหมจะ”
“ออ สาบานใหกไ็ ดคะ ”
“สาบานวาอยางไรจะ”
“สาบานวาไพตองมีผัวใหมเด็ดขาด คราวนีไ้ พจะหาใหหนุม ฟอทีเดียว เลือกดูขนาดเรียนหนังสือชัน้
มัธยม ๖ หรือเตรียมอุดม”
คุณหญิงวาดเอ็ดตะโรหลานสะใภของทาน
“พูดอะไรก็ไมรยู ายไพ บัดสีบดั เถลิง มีอยางหรือมีผวั เด็ก ๆ ขายหนาเขาตาย”
ประไพหัวเราะ
“เดี๋ยวนี้เขานิยมกันยังงั้นนี่คะ ผูห ญิง แก ๆ มักจะชอบมีผวั หนุม ๆ บางคนอายุตง้ั ๕๐ กวาแลวมีผวั
เปนเด็กนักเรียนประชาบาลก็ม”ี
“ไฮ” คุณหญิงวาดรองลั่น “เอาอะไรมาพูดนะ โกหก”
“ก็โกหกนะซีครับ”
เสียงหัวเราะอยางครื้นเครงดังลั่น นิกรรีบกลาวหามทันที
“เบา เบาหนอยครับจรวดผมจะพัง วา – โครงเครงไปหมดแลว กรุณาลงไปจากจรวดไดแลวครับ อาว
ๆ อายหงวนดันดึงฝาจรวดเสียหลุด สังกะสีมันเผยออยูก ็เห็นแลว แหมโวย ยังงีม้ ันขัดใจกันแท”
กิมหงวนถอนหายใจเฮือกใหญ เดินเขามาหานิกร
“กรเวย กันขอเตือนแกดวยความหวังดี จรวดนี่มันมีลักษณะคลายกับจรวดกงเตก ถาแกรักทีจ่ ะมีชีวติ
อยูต อ ไปละกอ เอาน้ํามันกาดราดและเอาไฟเผาเสียดีกวา อยาพยายามไปดาวพระศุกรเลย เอาไวใหดเิ รกมันมี
เวลาวางสรางจรวดที่นาดูกวานี้ขนึ้ ดีกวา”
นิกรยิ้มแคน ๆ

“แกจะใหกันเผา .... ฮะ ฮะ ลงทุนไปตัง้ ๔๐๐ กวาบาท เสียเวลาทําแทบลมแทบตายจะใหเผา คน
อยางคุณนิกรไมเคยเลิกลมความตั้งใจเลย เปนตายอยางไรกันก็จะเดินทางไปดาวพระศุกรใหจงได และจะออก
เดินทางมะรืนนีแ้ หละ”
คุณหญิงวาดพูดเสริมขึ้น
“อยาลืมเอาเพชรมาฝากอาหนึ่งถังนะพอกร”
นิกรยิ้มใหทา นแลวพาทุกคนออกไป จากพาหนะอากาศของนิกร เมือ่ ลงบันไดมาขางลาง พลไดกลาว
ถามเจาแหวอยางขบขัน
“แกจะไปกับเจากรจริง ๆ หรือวะอายแหว”
เจาแหวถอนหายใจหนัก ๆ
“รับประทานผมไดสนับสนุนนิกรมาตลอดกาล ก็ตองไปซีครับ รับประทานไปเที่ยวเดียวเอาเพชรมาสัก
ถังก็พอแลว”
ทุกคนพากันเดินกลับไปบนตึกใหญ เหลือนิกรกับเจาแหวเพียงสองคนยืนอยูข างพาหนะอากาศ เจา
แหวมองดูจรวดยานอยางทอแทใจ นายจอมทะเลนยกมือตบหลังเจาแหวเบา ๆ
“แกอยาทําหนาเปนเทา กันหนอยเลยวะอายแหว สีหนาแกบอกใหรูดวี าแกไมเชือ่ ความสามารถของ
ฉัน แกจะตองวิตกทําไมในเมื่อตายก็ตายดวยกัน และถาเราเดินทางไปถึงโลกพระศุกรไดสําเร็จ แกกับกันก็จะมี
ชื่อเสียงโดงดังทั่วโลก เงินทองไหลมาเทมาเขากระเปาเรา เพียงแตเราพาชาวโลกพระศุกรมาโลกเราสักคนหนึ่ง
เราก็จะเปนเศรษฐีแลว”
พูดถึงเงินเจาแหวก็ตาลุกตาชัน เขายิ้มออกมาได
“นัน่ นะซีครับ อา....รับประทานคุณวาจะออกเดินทางมะรืนนี้ .......”
นิกรหัวเราะ
“เปลา กันหลอกเจาพลเจาหงวนกับเจาดิเรกนะ เราจะเดินทางเย็นวันนี้แนนอน กันจะพยายามใช
อุบายอันแยบคายของกันหลอกอายลิงสามตัว และคุณพอไปกับเราดวย แกเตรียมตัวเดินทางไดแลว เอาเสือ้
กางเกงไปสองสามชุดก็พอ เอาผาขาวมาแปรงสีฟนยาสีฟนไปดวย”
“รับประทานเสบียงกรังและยารักษาโรค”
“เออ...เอาไปอยางละนิดหนอย เสบียงกรังก็ควรเอาแตเครื่องกระปอง จรวดของเราจะใชเวลาเพียงวัน
เดียวเทานั้น ความเร็วของจรวดกอนพนความดึงดูดของโลกไมตา่ํ กวาชัว่ โมงละสองพันไมล เมื่อพนความดึงดูด
แลว อาจจะวิง่ ไดเร็วถึงชั่วโมงละแสนไมลหรือเร็วกวานั้น เพราะเนือ้ ทีอ่ ากาศไมมอี ะไรตานทาน”
เจาแหวกลืนน้ําลายติด ๆ กันหลายครัง้
“รับประทานเรือ่ งนีเ้ ปนเรือ่ งใหญนะคุณ”
นิกรจุย ป าก
“อยาบาไปหนอยเลยวะ เรื่องเล็กไมใชเรื่องใหญ คนเรานะถาทําอะไรใหมันมากเรื่องมันก็ยุงไปเอง ถา
เราคิดวาเปนเรื่องเล็ก เราก็ทาํ ไดงาย ๆ ไมตอ งมีพธิ รี ตี องอะไร ขอใหเชื่อความสามารถของกันเถอะวะมือชั้นกัน
แลวอยางมากเราก็ตาย แตเราจะตายอยางหรูหราทีส่ ดุ คือลอยนิ่งเฉยอยูใ นอากาศเหมือนดาวดวงหนึ่ง ไมเนา
ไมเปอ ยลอยอยูเ ชนนัน้ อีกหลายลานป จนกวาดวงดาวใดดวงหนึ่งโคจรเขามาใกลเรา แกกับกันก็จะลอยเขาไป

หาดาวดวงนั้นอยางรวดเร็วเหมือนกับผีพุงใตหรือดาวตก แลวรางของเราก็จะถูกความเสียดสีของอากาศเผาไหม
ละลายไป เปนการตายอยางโกที่สุด”
เจาแหวถอนหายใจเฮือกใหญแลวฝนหัวเราะ
“รับประทานนาฟงครับ แตไมนา ไป”
“นา ทําใจดี ๆ เถอะวะ ถาเราเดินทางไปสําเร็จแกก็จะกลายเปนมหาเศรษฐีแหว ไมตอ งมาใหพวกเรา
จิกหัวใชอยางทุกวันนี”้
นิกรจี้ถูกจุดแลว เจาแหวขบกรามกรอด
“รับประทานจริงครับ ผมไดเปนไทยเสียทีรบั ประทานถูกโขกสับไมเวนแตละวัน ผิดก็ดา ถูกก็ดา สําหรับ
ทานเจาคุณนะไมเทาไรหรอกครับ แตคุณหญิงเต็มทีมาก”
นายจอมทะเลนทําคอยน
“อากูนะโวยอายแหว”
เจาแหวสะดุง เฮือกเหมือนถูกเข็มแทง รีบยกมือไหวนกิ รทันที
“รับประทานเผลอไปครับนึกวาคุยกับคนอืน่ แฮะ แฮะ ผมจะเตรียมทุกสิ่งทุกอยางใหเรียบรอย
รับประทานคุณจะออกอุบายยังไงครับ”
“เอาเถอะ เปนความคิดของขาเอง แตแกจะตองรวมมือดวย รีบไปซือ้ ขาวของไดแลว” พูดจบนิกรก็
ลวงกระเปาเสื้อเชิตหยิบธนบัตรใบละรอยหนึ่งฉบับออกมาสงใหเจาแหว
เจาแหวดีใจเหลือที่จะกลาว รีบยกมือไหวนกิ รทันที
“รับประทานอยางงีค้ อยชื่นใจหนอย นาน ๆ คุณนิกรถึงจะใหเงินผมสักครั้ง”
นายจอมทะเลนขมวดคิ้วยน
“เปลา เปลา ไมใหใหมึง ใหไปซื้อของโวยไปซื้อเครื่องกระปองและยาตาง ๆ เทาที่จาํ เปน ซือ้ ฟลม
ถายรูปมาสัก ๑๐ มวน เครื่องกระปองไมตองซื้อมาก เอาตับหานหนึง่ โหล เนยจืดครึง่ โหล น้ําตาลทรายสัก
๑๐ กิโล กาแฟ ๒๐ กิโลพอแลว บิสกิทสักหาหกหีบ สวนยาก็เลือกดูยาทีจ่ ําเปนตองใช หรือไมซื้อแกจะขโมย
เอามาจากหองทดลอง วิทยาศาสตร ของดิเรกมาก็ได ออ ซื้อกางเกงแพรจีนมาใหขาสัก ๒ ตัว เครือ่ งกระปอง
อยาลืมไสกรอก หมูแฮมสัก ๕ ปอนด”
เจาแหวทําหนาปน ยากทีส่ ดุ
“รับประทานสั่งซื้อราวกับจะมาตัง้ รานขาย รับประทานใหเงินผมรอยเดียว กางเกงแพรจีนสองตัวก็
หมดแลว”
นิกรหัวเราะชอบใจ
“รอยบาทนีน่ ะขาใหเปนคารถ สวนคาซือ้ ขาวของตาง ๆ ไปเบิกเอาที่ประไพ บอกเขาเถอะวา ผัวจะไป
ตายเขาคงไมเสียดายเงินหรอก เพราะเปนการจายครัง้ สุดทายอยางมากพันเดียวก็พอ”
เจาแหวเดินยิ้มกริ่มพาตัวไปจากที่นั้น
นิกรทรุดตัวนัง่ บนบันไดขางจรวด
เขารูสึกเหน็ดเหนื่อย
ออนเพลียไมนอ ยเทาทีเ่ ขา ทุมเททั้งกําลังและความคิดในการสรางพาหนะกาศของเขา
แลวนิกรก็ตะโกนลัน่ บาน
“เหนือ่ ยโวยมันจะขึน้ จากพืน้ ดินไดหรือไมกไ็ มรู”

เย็นวันนั้นเอง นิกรไดสละทรัพยสวนตัวซื้อตราขาวหนึง่ ขวด โซดาครึ่งโหล เปดยางและไกตอนอยาง
ละตัว เขาสั่งใหเจาแหวไปเชิญเพื่อนเกลอทั้งสามกับเจาคุณปจจนึก ฯ มาที่จรวดยานของเขาดวยกลอุบายทีจ่ ะ
พาพรรคพวกเดินทางไปยังดาวพระศุกร
ภายในหองรับประทานอาหารในจรวดยานยักษขณะที่นิกรกําลังจัดวางจานกับแกลมใหเรียบรอย เจา
แหวก็พาเจาคุณปจจนึก ฯ กับพลและเสีย่ หงวนกับ ดร. ดิเรกเขามาในยานพาหนะกาศ
“เนือ่ งในงานอะไรกันโวย” พลถามยิม้ ๆ “มีตราขาวซะดวยตัง้ แตเปนเพื่อนและเปนญาติกันมาเพิ่งเห็น
แกใจปา วันนี”้
นายจอมทะเลนยิ้มใหคณะพรรคของเขา
“เชิญ....เชิญนัง่ พวกเรา กินเลี้ยงเนื่องในความสําเร็จผลของกันในการสรางพาหนะกาศไดสําเร็จ ปด
ประตูเสียโวยเจาแหว แลวแกมาคอยรับใชกนั ทีน่ ”่ี
คณะพรรค ๔ สหายตางนัง่ หอมลอมโตะทีเ่ หลีย่ มเสีย่ หงวนน้าํ ลายไหลยืดรีบผสมวิสกีโ้ วดาทันที แต
แลวก็รองโอกอากทําทาเหมือนกับจะอาเจียร พลรีบสงแกวน้าํ สีเหลืองใหอาเสีย่
“เอา....ดื่มเสีย เดี๋ยวจะลงแดงตาย”
กิมหงวนมือสั่นจนเหลาในแกวกระฉอกหกเขายกแกวเหลาขึ้นดืม่ รวดเดียวหมดแกว แลวยกหลังมือ
ซายเช็ดปาก
“ฮา....คอยยังชัว่ หนอย ไมรวู า เปนยังไง กอนจะกินตองโอกอากเสียกอนรําคาญเหลือเกิน ไปกินเหลา
นอกบานทีไรขายหนาทุกที”
คณะพรรค ๔ สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ ตางรวมสนทนากันและดืม่ เหลาอยางสนุกสนาน นิกร
บริการเต็มที่ สัง่ ใหเจาแหวนําหมูแผนทีซ่ อ นไวหนึง่ กิโลกรัมมาเลีย้ งตอนรับเพือ่ น ๆ ของเขาและทานเจาคุณปจจ
นึก ฯ
เวลาผานพนไปไมถงึ ครึง่ ชัว่ โมง พล กิมหงวน, ดร. ดิเรก และเจาคุณปจจนึก ฯ ก็เริ่มพูดเสียงออแอ
ลิน้ ไกสน้ั ไปตามกัน นิกรลุกขึน้ แลวกลาวกับเพือ่ น ๆ ของเขาวา
“ขอโทษนะ กันจะไปเอาเหลามาใหอกี วันนี้กินเผื่อหมากันสักวันเถอะวะ”
เจาคุณปจจนึก ฯ พูดเสียงออแอในทาทางสะลึมสะลือ
“ตกลง ตกลงโวย วันนีซ้ าหนุกจังเลย อยาเลนอุตริพาจรวดบินไปนะโวยอายกร”
นิกรขยิบตากับเจาแหว แลวเดินนําหนาพาเจาแหวออกไปจากหองอาหาร พอออกมาพนประตูนิกรก็
ใสกุญแจทันทีเสียงกิมหงวนเอ็ดตะโรลั่น
“เฮ...ปดประตูทําไมโวย รอน”
นิกรรองตะโกนบอก
“เพือ่ นยาก นึกถึงพอแกวแมแกวไวใหดี กันกําลังจะพาพวกเราเดินทางไปดาวพระศุกร”
ครั้นแลวนิกรก็เขานัง่ ประจําทีก่ ัปตัน โดยมีเจาแหวเปนผูชวย นายจอมทะเลนมองดูหนาปทมมาตรา
ตาง ๆ แลวหันมาถามเจาแหวเบา ๆ
“ชวยบอกกันหนอยเถอะวะ ทํายังไงจรวดมันถึงจะแลนไปได”
เจาแหวสะดุง โหยง
“อาว รับประทานผมจะตรัสรูไ ดอยางไรละครับ”

นิกรยกมือเกาศีรษะ หยิบโนนดึงนี่วุนไปหมดสักครูนิกรก็ยิ้มออกมาได
“เรายังไมไดอัดลมเขาจรวดของเราเลย แกเดินเครื่องยนตหมุนอากาศภายนอกใหเขามาหนอยซี”
เจาแหวหัวเราะ
“รับประทาน คุณบาไปคนเดียวก็แลวกันครับ รับประทานผมไมรเู รือ่ งอะไรเลย คุณใหผมดูแปลน
รับประทานผมก็ดูไปสงเดช ดูจนตายก็ไมรูเรื่อง”
นิกรชักฉิว ผลุดลุกขึน้ ยืน เขาไดยินเสียงเพื่อน ๆ และเจาคุณปจจนึก ฯ ตะโกนโหวก ๆ และใชมอื และ
ทาถีบทุบประตู ทัง้ นีก้ เ็ พราะภายในหองรับประทานอาหารไมมหี นาตาง เมื่อปดประตูจงึ รอนอบอาว
“เปดประตูโวยอายกร รอนจะตายแลว”
นิกรรองตะโกนบอก
“เฉย ๆ นาประเดี๋ยวสนุก กันกําลังจะพาไปทัศนาจรแบบแหวกแนว ไปเทีย่ วโลกพระศุกรโวย”
ดร. ดิเรกตะโกนสุดเสียง
“มายกอด ไอไมไปกับยู ไอจะอยูน ”่ี
นายจอมทะเลนหัวเราะกาก เขาจัดแจงเดินเครื่องยนตขนาดเล็กซึ่งเปนเครื่องดูดอากาศภายนอกเขา
มาในจรวด สักครูนิกรก็นั่งประจําที่กัปตันตามเดิม ใบหนาของนิกรเครงขรึม เขาประณมมือทั้งสองขึ้นเหนือ
ศีรษะแลวพูเสียงเครือนาสงสาร
“เจาพระคุณเอย คุณพระคุณเจาชวยลูกดวยผลแหงความซื่อสัตยของลูก ขอใหจรวดยานเดินทางไป
ดวยดีเถิด”
แลวนิกรก็บังคับเครื่องไลลมในจรวดออกจากทอยางขางทายเสียงดังปูด
เหมือนกับปาฏิหารย พาหนะกาศซึง่ สรางแบบเฮงซวยพุง ปราดขึ้นสูหวงเวหาทันที แตลกั ษณะการวิ่ง
ของมันถึงแมจะรวดเร็วก็แกวงทอกแทกชอบกลไมสูจะมีระเบียบเรียบรอยเทาใดนัก
“ไขโย” นิกรรองลัน่ “ไชโยซีโวยเจาแหว”
เจาแหวกลืนน้ําลายเอื๊อก หนาขาวซีดเหมือนแผนกระดาษ
“รับประทาน ไชโยไมออกหรอกครับ รับประทานคุณกําลังพาผมไปตาย รับประทานลงดินเถอะครับ
ออย......ตายแน”
นิกรหัวเราะชอบใจ
“ลงไมไดโวยไดแตขน้ึ ”
ภายในหองรับประทานอาหารมีเสียงตึงตังโครมครามสักครูประตูหองก็พังทะลาย ดวยแรงเทาของอา
เสี่ยกับพล สามสหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ วิ่งถลันออกมาจากหอง ทุกคนทําทาเหมือนกับจะเปนลม เมื่อทราบ
วาจรวดยานเฮงซวยของนิกรกําลังพุงขึ้นสูเวหา และสูงขึน้ จากพืน้ ดินตามลําดับ
“โอย” เจาคุณปจจนึก ฯ รองสุดเสียง “เปนลมดีกวาโวย”
แลวรางอันอวนใหญของทานก็ลมลงนอนหงายเหยียดยาวสิ้นสติสมประดี ดร. ดิเรกวิ่งเขากอดนิกร
ดวยความดีใจ
“ยูเกงมาก ฮะ ฮา ไอขอชมเชยความสามารถของยู”
นิกรยิ้มแปน เขาไมมีเวลาพูดกับใครทัง้ นั้นเพราะเขาตองการทําหนาที่บังคับจรวดยาน ดวยความ
ระมัดระวังตลอดเวลา

พาหนะกาศวิง่ สายไปมา เหมือนกับงูเลื้อยหรือคนเมา แตความเร็วของมันเร็วมาก ไมต่ํากวา ๒,๐๐๐
ไมลตอชัว่ โมง เจาคุณปจจนึก ฯ พลกับ เสี่ยหงวนและ ดร. ดิเรกหายตื่นเตนแลว ทุกคนบอกตัวเองวาเมื่อถึงที่
ตายก็ตายดวยกัน แลวก็ปลอยใจตนเองใหเขมแข็ง เจาคุณปจจนึก ฯ เดินมาทีห่ นาตางหอบังคับการทานรอง
เพลง “ตนตระกูลไทย” เสียงแจว ๆ
มองลงมาขางลางแลเห็น โลกของเราเปนรูปวงกลมใหญคลุมขอบฟา และสามารถแลเห็นการหมุนของ
โลกอยางถนัด ภูมิประเทศเห็นแตพืชและภูเขาทองทะเลเทานั้น
นิกรพยักหนากับผูช ว ยของเขา
“มาโวย มาถือทายแทนขาหนอย ขาเหนื่อยเต็มทนแลว”
เจาแหวยิม้ แหง ๆ
“รับประทานทํายังไงละครับ”
“เถอะนา” นิกรตวาด “ถือพวงมาลัยนี่ไวก็แลวกัน อีกสักครูเราจะพนความดึงดูดของโลกแลว”
เจาคุณปจจนึก ฯ เอ็ดตะโรลัน่
“เฮย กระเปาสตางคขาหาย ใครเอาไปโวย”
นิกรลุกขึ้นยืน ลวงกระเปากางเกงหยิบซองธนบัตรคืนใหพอตาของเขา แลวพูดเสียงหัวเราะ
“ไมมอี ะไรครับ ของใหญมันดูดของเลก กระเปากางเกงของคุณพอคงจะเล็กกวากระเปากางเกงของ
ผม มันก็เลยดูดเอากระเปาเงินของคุณพอมาอยูใ นกระเปาผม มาดูทางนี้โวยพวกเรา ดูใหดเี ราจะเห็นโลกของ
เรากําลังหมุนควางโนน...ทะเลทรายซาฮาราทางขวานั่นมหาสมุทรแปซิฟค นัน่ บานเจหนอม”
เสี่ยหงวนยกมือเขกกบาลนิกรคอนขางแรง
“มองเห็นหรือวะ สวดสงเดช แมน้ําสายใหญ ๆ ยังมองไมเห็น แลวจะเห็นบานเจหนอมไดอยางไร”
พลจองตาเขม็งมองดูทวิ ทัศนเบื้องลาง พาหนะกาศไกลจากโลกทุกวินาที ตอจากนั้นราวครึ่งชั่วโมงก็
แลเห็นโลกของเรากลายเปนสีชมพูออ น และพอสังเกตเห็นภูเขา, พืชสีเขียว ทองทะเลตาง ๆ ทุกคนมีความรูสึก
เหมือนกับตกอยูใ นความฝน ทองฟามืดมิดแลเห็นดวงดาวระยิบยับ จรวดของนิกรบายทิศทางตรงไปยังดาวพระ
ศุกรซึ่งสวางสุกใสกวาดาวอื่น ๆ
เจาคุณปจจนึก ฯ กลาวถามนายแพทยหนุม อยางเปนงานเปนการ
“ขณะนีเ้ พิง่ ๕ โมงเย็นเทานั้นทําไมถึงมืดอยางนี้ละ”
ดร. ดิเรกยิ้มเล็กนอย
“ก็เพราะจรวดของเราอยูในที่วา งเปลานะซีครับ แสงอาทิตยที่สอ งลงมาถูกแตเพียงจรวดยานของเรา
เทานั้น”
ทานเจาคุณหันมาทางนิกรแลวยกเทาเตะกนลูกเขยจอมทะเลนของทานดังปาบ
“นีแ่ นะ ตมขาเสียสุกเลย หลอกพวกเราใหขน้ึ มากินเหลาบนจรวด พอไดทีแกก็ขับจรวดขึ้นสูอากาศ
อยางนีแ้ ลวนีเ่ ราจะทําอยางไรกันวะ”
นิกรอดหัวเราะไมได
“ไมตอ งทําอะไรหรอกครับ ปลอยใหจรวดมันแลนไปตามยะถากรรม ถาไปถึงดาวพระศุกรก็นับวาเปน
โชคของเรา ถาไปไมถงึ เราก็ตาย คุณพอแกแลวไมนา จะกลัวตายเลย”

“ก็ขามีสตางคนี่หวา คนมีเงินตอใหแกหงําเหงอะก็กลัวตายดวยกันทั้งนั้น” พูดจบทานก็ถอนหายใจ
เฮือกใหญ “เสื้อผาหรืออะไรสักนิดก็ไมไดเอาติดตัวมาเลย มีเงินติดมาสองรอยกวาบาท คาโรงแรมก็แทบจะไม
พอแลว”
ดร. ดิรเกพูดเสริมขึ้น
“คุณพออยาเพิ่งคิดวาบนดาวพระศุกรจะมีโรงแรมโอโถงเหมือนบานเรานะครับ มันอาจจะมีแตพชื และ
ภูเขาแมนา้ํ ลําธารเทานั้น ดาวพระศุกรอยูใกลดวงอาทิตยกวาโลกเรา อุณหภูมทิ น่ี น่ั คงจะรอนยิง่ กวาอาฟริกา
ในเรื่องเสื้อผาไมจาํ เปนหรอกครับ ถาดาวพระศุกรไมมีมนุษยเราอาจจะแกผาเดินเลนกันอยางสบายใจ”
“อะ” เจาคุณอุทาน “ทํายังงั้นไดหรือ เผือ่ มันมีคนและคนมันแอบเสีย เราดันแกผาตัวลอนจอน ผูค น
โผลมาเห็นเราเขาเราก็วิ่งกันตูดแปนเทานั้นเอง”
เสียงหัวเราะอยางครื้นเครงดังลั่นพาหนะกาศ ทุกคนสนุกสนานกันแลว ไมมีใครกลัวตาย จรวดยาน
แบบเฮงซวยวิง่ ไปมาโดยไมหยุดยั้ง ดร. ดิเรกเลื่อมใสในความสามารถของนิกรมาก เพราะพาหนะกาศของนิกร
วิง่ ไปไดดว ยความเร็วสองพันไมลตอ ชัว่ โมง โดยอาศัยแรงขับของอากาศเทานั้น เชนเดียวกับเปาลูกโปงใหพอง
ลมเต็มทีแ่ ลวปลอยไป นิกรมีเครื่องยนตขนาดเล็กอยูเครื่องเดียวทําหนาที่สูบออกซิเยนภายนอกเขามาสํารองไว
นิกรเชือ่ วาเขาสูห ว งอากาศ ความเร็วของจรวดยานทีม่ ีอยูแลวจะบังคับจรวดใหวงิ่ ไป ซึ่งมันจะทวีความเร็วถึง
ชัว่ โมงละแสนไมลกไ็ ด
ในทีส่ ดุ พาหนะกาศเฮงซวยของนายจอมทะเลนก็หยุดกึก และลอยนิ่งเฉยอยูในจักรวาล
“เฮ” เสี่ยหงวนรองลั่น “เครื่องเสียหรืออายกร”
นิกรยักไหล พรอมกับแบมือ
“จรวดของกันไมมีเครื่อง รับรองวาไมเสีย”
เสี่ยหงวนใจเตนระทึก
“แลวทําไมมันหยุดชะงักลอยเทงเตงอยูเ ชนนี”้
นิกรยิ้มแหง ๆ
“นัน่ นะซี เรื่องนี้กันก็ไมรูเหมือนกัน กันขอประกาศใหทราบทัว่ กันวา กันขอมอบตําแหนงผูบ งั คับการ
จรวดยานลํานีใ้ หแกดเิ รกนับแตนาทีนเ้ี ปนตนไป สําหรับกันและผูชวยของกันคืออายแหวหมดความสามารถแลว
เทาที่นําจรวดขึ้นมาไดก็เปนไปอยางฟลุคเต็มทน”
นายแพทยหนุม หัวเราะหึ ๆ
“ออไรน กันจะบังคับจรวดยานลํานี้แทนแก แกเตรียมเสื้อผาที่จะตองใชในอากาศมาดวยหรือเปลา”
นิกรพยักหนา
“เอามาพรอมรวม ๖ ชุดดวยกัน มีเครื่องออกซิเยนในตัวกันขโมยมาจากหองเก็บของของแก”
ดร. ดิเรกทําหนาชอบกล แลวหันมาพูดกับเจาแหว
“ไปขนเอาเครื่องแตงตัวมาใหพวกเราเดี๋ยวนี้เทาที่จรวดหยุดลอยตัวอยูเฉย ๆ ก็เพราะทีต่ รงนี้เปนที่
สิ้นสุดแหงความดึงดูดของโลก ถาหากวาเราหลุดพนจุดนี้ไปไดเราก็มีหวังไปถึงโลกพระศุกรอยางไมมีปญหา”
อาเสี่ยถามขึ้นดวยเสียงสั่นเครือ
“ถาหลุดออกไปไมไดละ”
“ออ ไมมปี ญ
 หาอะไร พวกเราก็ตายแหงแกอยูที่นี่ลอยอยูอยางนีน้ ับหมื่นปแสนปทีเดียว”

เจาแหวเดินออกไปจากหอบังคับการ สักครูก ห็ อบเสือ้ ผาชุดอากาศออกมารวม ๖ ชุดซึ่งรุมรามมาก
ดร.ดิเรกบอกใหทุกคนแตงตัว และใหเตรียมพรอมเผชิญสถานะการณอันคับขัน เขารับรองวามีหวังตายในราว
๙๐ เปอรเซนตเทานั้น
ดวยความสามารถอยางนาประหลาดของนายแพทยหนุม
จรวดหรือพาหนะกาศแลนตอไปไดอกี แต
แกวงทอกแทกจนกระทั่ง ๔ สหายยืนโงนเงนและลมลุกคลุกคลานไปตามกัน
ดร. ดิเรก ปลอยลมออกจากทอยางเต็มที่พาหนะกาศคอย ๆ เคลือ่ นที่อยางลาชา แตแลวมันก็วงิ่ ปราด
ดวยความเร็วสูง จนกระทัง่ จรวดสัน่ สะเทือนไปทัง้ ลํา เข็มวัดระยะความเร็วสูงขึ้นตามลําดับ ดร. ดิเรกตะโกน
ลัน่
“ออไรน เราหลุดพนจากความดึงดูดของโลกเราแลวโวย ขณะนี้เรากําลังจะเขาความดึงดูดของโลก
พระศุกรตั้งใจใหดีพวกเรา ถึงอยางไรก็ไมมีทางรอด”
สามเกลอกับเจาคุณปจจนึก ฯ และเจาแหวสะดุง เฮือกไปตามกัน เจาแหวพูดกับดิเรกอยางเคือง ๆ
“รับประทานคุณหมออยาพูดอะไร ใหเปนลางหนอยเลยครับ
รับประทานความตายนะไมมีใคร
หลีกเลีย่ งมันไดหรอกครับ แตรบั ประทานพูดถึงมันแลวก็อดเสียขวัญไมได”
นายแพทยหนุม หัวเราะชอบใจ
“ดูโนนพวกเรา โลกของเราไมผิดอะไรกับดวงจันทรเลย แตขณะนีโ้ ตกวาพระจันทรราว ๒๐ เทา”
เสี่ยหงวนถามขึ้นเบา ๆ
“บานเราอยูตรงไหนวะหมอ”
ดิเรกหยุดยิ้มทันที
“จะไปรูไดยังไงวะ ดูภูเขาใหญ ๆ และทะเลเถอะเราสามารถมองเห็นภูเขาหิมาลัยอยางชัดทีเดียว
เพราะยอดของมันสูงกวาเพื่อน เทือกเขาใกล ๆ หิมาลัยคงเปนธิเบตอาณาจักรแหงความเรนลับ มองใหดีเราจะ
แลเห็นประเทศเราอยางถนัด เปนรูปเหมือนขวานหรือกระบวยตักน้าํ ไมมผี ดิ ”
เสี่ยหงวนรองเอะอะขึ้นดัง ๆ
“กรโวย นั่นเกาะอะไรวะ ตรงกลางเตียนโลงไปหมด”
เจาคุณปจจนึก ฯ ทําปากจู ยกลูกแปเหวีย่ งกนอาเสี่ยดังพลั่ก
“นีแ่ นะ”
คณะพรรค ๔ สหายตื่นเตนไปตามกัน เมื่อมองไปขางหนา ทุกคนก็แลเห็นหมูด วงดาวตาง ๆ เต็ม
จักรวาลอันกวางใหเหลือทีจ่ ะคณานับ ดวงอาทิตยกลมโตมีสีเรื่อเรืองเหมือนไขแดง และมองไมเคืองตาเหมือน
มองดูบนพืน้ โลก
พลยกมือตบหลังเจาแหวคอนขางแรง
“ไงวะ อายแหว แกกําลังคิดอะไรหรือ”
เจาแหวฝนยิ้มอยางยากเย็น
“รับประทานกําลังนึกถึงพอแกวแมแกวครับรับประทานผมสงสัยหลือเกินครับ นากลัววาเราจะไมได
กลับโลกเรา”
นายพัชราภรณหวั เราะ

“นั่นเปนเรื่องของโชคชะตา คนเราเมื่อถึงที่ตายอยูที่ไหนมันก็ตองตาย ถายังไมถงึ ที่ตาย ถึงอยางไรเรา
ก็ไมตาย”
ความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะ ดร. ดิเรกนั่งประจําที่นักบิน ทําหนาทีบ่ งั คับพาหนะกาศ ซึ่งมีเครื่องมือ
เครื่องใชในการเดินทางไมกชี่ ิ้น จรวดยานทวีความเร็วขึ้นตามลําดับ จนถึงแสนไมลตอชัว่ โมง ดร. ดิเรกอธิบาย
ใหฟงวา
“ขณะนีเ้ ราเดินทางไดเร็วทีส่ ดุ แลว จรวดของเราวิง่ เร็วถึงแสนสามหมื่นไมลตอชั่วโมง”
เจาคุณปจจนึก ฯ เชื่อครึ่งไมเชื่อครึ่ง
“จริง ๆ หรือวะดิเรก”
“ออไรน”
“แลวทําไมจรวดเราไมลกุ เปนไฟ”
ดิเรกวา “เพราะในจักรวาลเหลานี้ไมมีอากาศหรือเรียกกันวาอวกาศนะซีครับคุณพอ ถาจรวดนี้วงิ่ ในที่
ๆ มีอากาศหุมหอดวยความเร็วสูงเชนนี้ มันจะเสียดกับอากาศลุกเปนไฟไหมเปนจุลไปเลย เชนเดียวกับดาวตก
หรือผีพงุ ใตนน่ั แหละครับ ความจริงมันเปนหินกอนมหึมา บางกอนเดินทางอยูใ นจักรวาลพันป หรือพันศตวรรษ
เมื่อเขาสูความดึงดูดของโลกเราก็พุงเขาชนโลก แตแลวพอพนอวกาศก็เกิดเสียดสีกบั อากาศไหมละลายเปนเถา
ถานไป”
เจาคุณปจจนึก ฯ พยักหนารับทราบ
“ออ....เมื่อคืนวันเสารแลวมา อุกาบาตลูกหนึง่ ไดถลมลงบนหลังคาบานเราเสียงดังโครม ขณะทีพ่ วก
แกรองรําทําเพลงกัน”
นิกรพูดเสริมขึน้
“นั่นไมใชอกุ าบาตหรอกครับคุณพอ พระคตุนะ ครับ เมือ่ ชาวบานเขาหนวกหูทนไมไหว เขาก็เหวี่ยง
พระคตุมา เพื่อชวยใหเกิดความครึกครื้นรื่นเริง พระคตุกค็ อื กอนอิฐหรือกอนหินนัน่ เอง” พูดจบเขาก็หนั มาทาง
ผูชวยของเขา “เฮ....จัดอาหารเย็นมาเลี้ยงดูกันเถอะวะอายแหว ไดเวลากินขาวแลว”
เจาแหวรับคําสัง่ แลวเดินออกไปจากหอบังคับการ คณะพรรคสี่สหายวิพากยวจิ ารณกันในเรื่องโลก
และดวงดาวตลอดเวลา โลกของเราเล็กลงตามลําดับสวนดวงจันทรมองแลเห็นขนาดผลสมเทานัน้ และดาว
พระศุกรมขี นาดใหญโตเกือบเทาดวงจันทรทม่ี องเห็นในโลกเราแลว
ทันใดนั้นเอง พล พัชราภรณก็รองตะโกนขึ้นดวยเสียงอันดัง
“โนน ! ดูโนนโวยพวกเรา”
ทุกคนตางมองตามสายตาพล กลุมอุกาบาตหลายรอยลูกกําลังวิ่งตรงเขามาดวยความเร็วสูง เสียง
ครื้นครั่นดังแววมาแตไกลและใกลเขามาทุกที
“มายกอด” ดร. ดิเรกคราง “เสร็จแน พวกเรา กฎธรรมดาของใหญยอมดูดของเล็ก อุกาบาตเหลานี้
บางลูกโตเทาภูเขาขนาดใหญ จรวดของเราอาจจะกลายเปนบริวารของมันก็ได โอย....ใกลเขามาแลวโอย”
นายแพทยหนุมบังคับจรวดเฮงซวยหลบหมูอุกาบาตซึ่งทองเทีย่ วไปทั่วจักรวาล แตแลวเมือ่ อุกาบาตฝูง
หลังผานมา จรวดเฮงซวยของนิกรก็หมุนตัวกลับ ติดตามหมูอ กุ าบาตไปทันที เหมือนกับมีแมเหล็กดูด
ดร. ดิเรกปลอยมือจากคันบังคับ แลวลุกขึ้นยืนเขายักไหล แลวแบมือทั้งสองขางออกพรอมกัน

“ไอไมสามารถจะบังคับจรวดยานไดแลว ขณะนี้เรากําลังถูกฝูงอุกาบาตบังคับจรวดยานของเรา ใหวงิ่
ตามมันไปดวยความเร็วไมตา่ํ กวา สองหมืน่ หาพันไมลตอ ชัว่ โมง”
ทุกคนหนาสลดไปตามกัน เจาแหวพูดโพลงขึน้ ทันที
“ถายังงั้นรับประทานนึกถึงพอแกวแมแกวไดแลวไมใชหรือครับคุณหมอ”
นายแพทยหนุมยิ้มแหง ๆ
“ไมมีอะไรที่จะดีกวา ทําจิตใจของเราใหคกึ คักเขมแข็ง เพราะเรา ๖ คน ๖ ชีวิตถาตายก็ตายดวยกัน
ถารอดก็รอดดวยกัน”
“รับประทานไปรับประทานขาวกันเถอะครับ รับประทานผมจัดตัง้ โตะเสร็จเรียบรอยแลว”
นิกรยิ้มออกมาได
“ไปโวยพวกเรา
มันจะเปนหรือมันจะตายก็ขอใหพวกเรากินขาวกันเสียกอน
อาหารเย็นมือ้ นี้มี
อะไรบางวะอายแหว”
เจาแหวนิ่งนึก
“รับประทานมีเครือ่ งกระปองลวน ๆ ครับ”
คณะพรรค ๔ สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ และเจาแหว ตางพากันเดินออกไปจากหอบังคับการของ
จรวดยาน เจาคุณปจจนึก ฯ มีใบหนาเครงขรึมผิดปกติ ทานกําลังนึกถึงความตาย และเปนหวงทรัพยสมบัติ
ของทาน
ตลอดเวลาที่จรวดแลนไปในหวงจักรวาลที่มีแตความมืดมิด นาฬิกาในพาหนะกาศไดหมุนไปเปนเวลา
๖๔ ชั่วโมงแลว
ขณะนี้เข็มนาฬิกาบอกเวลา ๘.๐๐ น. ถาหากวาอยูโลกมนุษยกจ็ ะเปนเวลาเชา คณะพรรค ๔ สหาย
นอนหลับสนิทอยูใ นหองนอนซึง่ เปนหองแคบ ๆ และมีเตียงสองชัน้ ดานละ ๓ เตียงนอนกันอยางอุดอู
ดร. ดิเรกลืมตาเปนคนแรกซึง่ ตามปกตินายแพทยหนุมเปนคนนอนตื่นเชา รางกายของเขาเคยชิน ดิเรก
จึงตื่นขึ้นมากอนเพื่อน เขาผลุนผลันขึน้ จากเตียงนอนแลวเดินมาทีห่ นาตาง
ดิเรกใจหายวาบเมื่อแลเห็นโลกพระศุกร
มีปริมณฑลเปนวงกลมกวางใหญไพศาลครอบจักรวาล
แสดงวาจรวดยานใกลจะถึงจุดหมายปลายทางแลว นายแพทยหนุมรองเอะอะเอ็ดตะโร ปลุกใครตอใคร เสียง
ลัน่ ไปหมด พล, กิมหงวน, เจาคุณปจจนึก ฯ และเจาแหวตางลนลานลุกขึน้ เวนแตนกิ รคนเดียวซึง่ กําลังนอน
ไขวหาง กรนเสียงสนัน่ หวัน่ ไหว
พลหยิบเหยือกน้าํ ในคณโฑแกว เดินเขามาราดโครมลงบนใบหนาของนิกร
“เฮย ตื่นโวย”
นิกรเคี้ยวปากจั๊บ ๆ พูดออแอแบบคนละเมอ
“ไพจา ชวยปดหนาตางที ฝนมันสาดผัว”
เสี่ยหงวนหัวเราะกาก แลวพูดพลางหัวเราะพลาง
“ฌาปนกิจมันดีกวา ไปหากระดาษหนังสือพิมพมาใหสกั แผนเถอะวะอายแหว เผามันใหเปนจุลไปเลย
อยากนอนขีเ้ ซานัก”
นิกรลืมตาโพลง รีบลุกขึน้ นัง่ แลวยิม้ แหง ๆ

“มีอะไรเกิดขึน้ หรือพวกเรา ถึงไหนแลวโวยแหม ..... หลับสบายดีเหลือเกิน ดีกวานอนอยูบา นเปน
กอง” พูดจบนิกร ก็ลกุ ขึน้ เดินเขามายืนขางพอตาของเขาริมหนาตาง พอแลเห็นดาวพระศุกรใหญโตมโหฬาร
เชนนั้น นิกรก็สะดุง เฮือกสุดตัว “เฮย....ใกลจะถึงแลวโวย เราหลุดมาจากกลุม อุกาบาตไดอยางไรกันหนอ”
นายแพทยหนุมยิ้มเล็กนอย
“กันก็ไมรูเหมือนกัน พอตืน่ ขึน้ มาเห็นโลกพระศุกรอยูใ กลเราเต็มทนแลว ก็เลยเรียกพวกเราใหลุกขึ้น
เตรียมตัวเถอะ อยางชาอีกชัว่ โมงเดียวจรวดของเราก็จะลงสูพ น้ื พิภพทีใ่ หมและแปลกทีส่ ดุ สําหรับเรา และเราจะ
เปนชาวโลกคณะแรกที่ขึ้นมาถึงดาวดวงนี”้
ทุกคนพากันออกไปยังหอบังคับการ ดร. ดิเรกเขาประจําที่นกั บิน สามสหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ และ
เจาแหวยืนอยูขางหลังเขา ทันใดนัน้ เอง จรวดยานก็หยุดชะงักลงราวกับถูกมือยักษฉุดเอาไว
มันหยุดนิ่งเฉยลอยลําอยูในอากาศ เจาคุณปจจนึก ฯ กลาวถามนายแพทยหนุม ทันที
“หยุดทําไมดิเรก”
ดร. ดิเรกขมวดคิว้ นิ่วหนา
“ผมไมไดบงั คับใหมนั หยุดหรอกครับ มันหยุดเอง”
ความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะ สักครูห นึง่ พาหนะกาศก็เกิดความสัน่ สะเทือนไปทัง้ ลํา มันแลนปรูด ออกไป
จากที่ที่หยุดอยางรวดเร็ว
และปกหัวดําดิ่งลงสูพิภพพระศุกรดวยความเร็วสูง
คณะพรรคสี่สหายลมลุก
คลุกคลานไปตามกัน ดิเรกบอกใหทุกคนยึดอะไรไวและบอกใหทราบวา ขณะนี้พาหนะกาศเขาสูบรรยากาศที่
หุม หอดาวพระศุกรแลว นายแพทยหนุมบังคับจรวดใหลดความเร็วลงตามลําดับ จนกระทัง่ เหลือ ๑,๕๐๐ ไมล
ตอชั่วโมง
ต่าํ ลงไป และต่าํ ลงไป ภูมิประเทศเบื้องลางแจมใจชัดเจนขึ้น มองเห็นทะเล, มหาสมุทร, ภูเขาและ
แมน้ํา แตยงั ไมเห็นอาคารบานเรือนของชาวโลกพระศุกร เพราะยังอยูในระยะสูงมาก
ในราว ๙.๐๐ น. เศษ จรวดยานก็เปลีย่ นจากทาบินดําดิง่ เงยหัวขึน้ ทีละนอย กระทํามุม ๔๕ องศา
เหมือนกับเครื่องบินตอนจะลงสูสนามบิน ทิวทัศนเบื้องลางชัดเจนขึ้นตามลําดับ
นิกรกระโดตัวลอยแลวรองตะโกนลั่น
“ไชโย ไชโยโวยพวกเรา ศาสตราจารยนิกรกับคณะไดรับความสําเร็จผลในการเดินทางมาโลกพระศุกร
อยางนาภาคภูมิ ฮะ ฮะ เห็นหรือยังวาคุณนิกรมีความสามารถยิง่ กวานักปราชญทั้งหลายในโลก”
คณะพรรค ๔ สหายตื่นเตนดีใจไปตามกัน เจาคุณปจจนึก ฯ มีสีหนายิ้มแยมแจมในผิดปกติ ขณะนี้
ทองฟาสวางไสวไมมีดวงดาว มีแตเมฆและหมอกปกคลุมทัว่ ไป พาหนะกาศบินอยูสงู จากพื้นดินของดาวพระ
ศุกรราว ๑๐ ไมลเทานัน้ อากาศหนาวเย็นยะเยือกจับใจ
พลกลาวถามดิเรกอยางเปนงานเปนการ
“เราปลอดภัยแลวไมใชหรือหมอ”
“ออไรน” นายแพทยหนุมพูดยิ้ม ๆ “ปลอดภัยแนนอน อยางไรเราก็ลงโลกพระศุกรไดเรียบรอยปญหา
สําคัญอยูท ก่ี ารเดินทางกลับเทานัน้ ”
กิมหงวนวา “นัน่ นะซี ขากลับผาไปโลกพระอังคารละกอแยเลย ลูกเมียทีอ่ ยูท างบานคงรองไหกนั
กระจองอแง”
เจาคุณปจจนึก ฯ กลาวถามดิเรกบาง

“พอสงสัยเหลือเกินดิเรก โลกพระศุกรนี่นะอยูใกลดวงอาทิตยกวาโลกเรา บรรยากาศมันควรจะรอน
กวาโลกเราไมใชหรือ นี่ทําไมถึงหนาวเย็นจับใจอยางนี้
ดิเรกวา “ถูกแลวครับคุณพอ มันควรจะรอนมากกวาหนาว แตทม่ี นั หนาวเพราะดาวพระศุกร ซึ่งมี
ขนาดใกลเคียงกวาโลกเรานั้น ไดแตกมาจากดวงอาทิตยกอ นโลกเราหลายลานป จึงเย็นกอนโลกเราและมีเมฆ
หมอกปกคลุมตลอดเวลา ผมเชือ่ วาโลกนี้ตองมีสิ่งมีชิตอยางไมมปี ญหา เพราะมีนา้ํ พืช และภูเขาบางแหงก็
เปนทุง หญาและทีร่ าบคลายกับทะเลทราย ผมตื่นเตนจนบอกไมถูกแลว มันนาจะเปนความฝนมากกวาความ
จริง ถาหากวาเรากลับไปโลกเราได และสามารถพาชาวโลกพระศุกรไปโลกเราสักคนหนึ่ง เราทัง้ หมดก็จะเปน
บุคคลสําคัญของโลก”
นิกรพูดเสริมขึน้
“และเราก็จะพลอยเปนโรคไปตาม ๆ กัน คนเราเมื่อมีชื่อเสียงมีเงินใชสอยอยางฟุม เฟอย ก็มกั จะซุกซน
หาโรคใหตวั เองเชนอายหงวนเปนตน”
อาเสีย่ คอนประหลับประเหลือก
“ขาหายแลวโวย ซากูระหยุดบานเมือ่ ตนฤดูฝนนีเ่ อง”
เสียงหัวเราะอยางครื้นเครงดังลั่นจรวด ในเวลาเดียวกันนี้เอง พาหนะกาศกําลังบินผานกลุม เมฆอัน
หนาทึบแหงหนึง่ ในระยะสูงจากพืน้ ดินของโลกพระศุกร เพียง ๕ ไมลเทานัน้ เมื่อจรวดยานผานพนกลุมเมฆ
เหลานั้นทุกคนก็ตื่นเตนเหลือที่จะกลาว
ภูมิประเทศเบื้องลางมองเห็นถนัดตา แลวพาหนะกาศบินเปนวงกลมกวางต่ําลงมาทุกที จนกระทั่งสูง
เพียง ๔ ไมล ๓ ไมล ๒ ไมล และ ๑ ไมล
อาคารบานเรือนของชาวโลกพระศุกร ที่ปรากฏอยูเบื้องลางมองเห็นชัดเจน อาคารเหลานีส้ รางดวย
แกวสีฟาและอาคารทุกหลังมียอดโคม ฝมือของสถาปตยกรรมและวิศวกรรมนั้นยอดเยีย่ มมาก บานเมืองเปน
ระเบียบเรียบรอยราวกับเมืองสวรรค ถนนแตละสายยาวเหยียดกวางใหญกวาถนนราชดําเนินของเรา
เมือ่ พาหนะกาศบินผานนครใหญแหงหนึง่ ซึง่ คงจะเปนเมืองหลวง คณะพรรค ๔ สหายก็แลเห็น
ชาวโลกพระศุกรหลายหมื่นคนวิง่ ออกมาจากเคหะสถาน บานเรือนของตน และยืนรวมกลุมอยูกลางถนนแหงน
หนามองดูจรวดยานของชาวโลกราหู ซึง่ ชาวโลกพระศุกรรลู ว งหนาแตวานนีแ้ ลว จากโทรทัศนพิเศษของสมาคม
ดาราศาสตรวา ชาวโลกราหูกําลังเดินทางมาดวยจรวดยานโกโรโกโสเครื่องนี้ และทางโลกพระศุกรกาํ ลัง
เตรียมการตอนรับ ในฐานะมิตรตางโลกอยางแข็งแรง
“โอโฮ” เจาแหวสงเสียงลั่น “รับประทานคนโลกนีก้ เ็ หมือนกับมนุษยในโลกเราแหละครับ “รับประทาน
สามลอวิ่งขวักไขวเต็มไปหมด”
อาเสี่ยทําตาปริบๆ มองดูเจาแหว
“ไหนวะสามลอ”
เจาแหวยิม้ แหง ๆ
“รับประทานผมพูดสงเดชไปยังงัน้ เองแหละครับ”
ดร. ดิเรกฮัมเพลงฝรั่งอยางสบายใจ เขาบังคับจรวดยานบินลงต่ําที่สุด คือ สูงจากพืน้ แผนดินของโลก
พระศุกรราว ๕๐๐ เมตรเทานั้น แลวเขาก็หันมาถามนิกรอยางเปนงานเปนการ
“กรโวย จรวดของแกมีลูกลอหรือเปลา กันจะนําจรวดลงในบริเวณลานกวางแหงใดแหงหนึง่ ”

นิกรนิ่งคิดสักครูก็หันมาทางเจาแหว
“แกลองนึกดูซิ จรวดของเรามีลกู ลอหรือเปลา”
“อาว” เจาแหวอุทาน “รับประทานคุณเปนคนออกแบบไงมาถามผม”
นายจอมทะเลนเปลีย่ นสายตามาทีน่ ายแพทยหนุม
“ดูเหมือนมีลูกลออยูขา งเดียวโวย อีกขางยังทําไมเสร็จ”
ดร. ดิเรกทําคอยน
“แยจริง จรวดของแกเฮงซวยเหลือเกิน เอาละถึงอยางไรกันก็ตอ งเสีย่ งภัยนําพาหนะกาศรอนลงในที่
ราบกลางเมืองโนนใหได กันจะบินวนดูกอนเพื่อใหแนใจวา ทีร่ าบทีเ่ ราเห็นนัน้ กวางพอทีจ่ ะนําพาหนะกาศลง
ได”
พลเอือ้ มมือตบหลัง ดร. ดิเรกเบา ๆ
“พยายามหนอยเพื่อน ถาเราลงสูพื้นดินไดโดยปลอดภัย เราก็มหี วังเดินทางกลับบานเรา ถาจรวด
ยานเกิดพังหรือชํารุดเสียหาย เราก็จะตองตกอยูใ นดาวพระศุกร จนกวาจะมีจรวดของอเมริกัน หรือรัสเซียมา
รับเรากลับ”
ดร. ดิเรกบังคับจรวดบินเลีย้ วขวาเปนวงกวางชาวโลกพระศุกรตนื่ เตนแปลกใจไปตามกัน ยวดยาน
พาหนะซึ่งมีลักษณะเหมือนสุมไกเกลื่อนกราดไปทั่วทุกถนน ดิเรกบังคับพาหนะกาศบินรอบลานกวาง ๓ รอบ
แลวเขาก็รองถามนิกร
“แกเตรียมอาวุธมาบางหรือเปลา”
นิกรยิ้มใหดิเรก
“มีปน กลมือหนึง่ กระบอก ระเบิดมือ ๒ ลูกแลวก็ปน พก ๒ กระบอก กันขโมยมาจากหองทดลอง
วิทยาศาสตรของแก”
นายแพทยหนุม ทําหนาชอบกล
“นึกแลววาคงจะเปนเชนนี้ ไปขนเอาปนออกมาเตรียมพรอมไวทกุ คนอยาตื่นเตน กันจะนําจรวดรอนลง
เดี๋ยวนี้แหละ ถาเจากรใสลูกลอไวสองขางเราก็รอดตาย”
คณะพรรค ๔ สหายเงียบกริบ ดร. ดิเรกผอนความเร็วของจรวดยานใหเหลือเพียง ๑๐๐ ไมลตอ
ชั่วโมงแลวเขาก็นาํ จรวดยานรอนลงสูสนาม พาหนะกาศใชลกู ลอสองขางวิง่ ไปตามพืน้ ทีร่ าบแหงนัน้ ในทีส่ ดุ
จรวดยานก็หยุดนิ่งกลางสนาม ซึ่งมีอาณาเขตกวางขวางคลายกับสนามบิน แตมีหญาขึ้นเขียวขจีราวกับสนาม
ก็อลฟ
ประชาชนหญิงชายทัง้ เด็กและผูใ หญของโลกพระศุกรนบั จํานวนหมืน่ ตางวิง่ เฮโลมาหอมลอมพาหนะ
กาศ และสงเสียงรองอื้ออึงตอนรับอาคันตุกะผูมาจากดวงดาวราหูอันไกลโพน
ขณะนีค้ ณะพรรค ๔ สหาย กําลังยืนจับกลุมอยูที่หนาตางขางซายของจรวดยาน ทุกคนตืน่ เตน
แปลกใจเหลือทีจ่ ะกลาว เมือ่ ไดเห็นชาวโลกพระศุกรมรี ปู รางลักษณะเชนเดียวกับชาวโลกพระราหู ผิวพรรณ
หนาตาคลายกับชาวเอเซียทัง้ หลาย พวกผูช ายสวมกระโปรงสัน้ และเสือ้ แขนสัน้ คลายกับทหารโรมันในสมัย
โบราณ พวกผูหญิงสวมกระโปรงสั้นเชนเดียวกัน แตสฉี ดู ฉาดสะดุดตา ผูหญิงชาวโลกพระศุกรไมสวมเสื้อ มี
วัตถุคลายกับกะลามะพราวปดหนาอก ทุกคนไวผมสะยายยาวประบา ชาวโลกพระศุกรลวนแตหนาตายิ้มแยม
แจมใส ขณะนีต้ ํารวจกําลังกันฝูงชนไมใหเขามาใกลจรวดยานเพราะเกรงวาจะเปนอันตราย

ดร. ดิเรกผิวปากหวือ
“ฮะ ฮา มันเปนความจริงตามที่กันคาดหมายทุกประการ กันเคยคิดวา ถาดวงดาวตาง ๆ มีมนุษย
อาศัยอยู มนุษยตามดวงดาวเหลานี้ก็ตองมี รูปรางหนาตาเหมือนกับมนุษยในโลกเรา ทัง้ นีก้ ย็ อ มเปนไปตาม
ธรรมชาติ บรรดานักปราชญทงั้ หลายเคยสันนิษฐานวา ชาวโลกพระศุกรคงจะมีจมูกยาวเหมือนงวงชาง และหู
ยาวผิดปกติ รูปรางอวนเตี้ยเหมือนคุณพอ แตหาเปนเชนนั้นไม เขาก็คลาย ๆ กับเรานีแ่ หละ”
เจาคุณปจจนึก ฯ ยิ้มนอยยิ้มใหญ
“เขาไมไดแสดงทาทีเปนศัตรูตอเราเลย สวนพวกเราชาวโลกราหู มีจิตใจต่าํ กวาชาวโลกพระศุกรมาก
แมแตหนังทีท่ าํ เกีย่ วกับผูม าจากดวงดาว ยังแสดงใหเห็นวาฝายเราไดเตรียมอาวุธยุทธภัณฑกนั เปนงานใหญ
เมือ่ แลเห็นจานผีรอ นลงยังโลกของเรา”
พลวา “ถอดเครื่องแตงตัวอันรุมรามของเราออกเสียเถอะครับ แตงกายอยางธรรมดาของเราดีกวา ปน
ผาหนาไมกไ็ มตอ งเอาลงไปหรอก ทาทางของเขาแสดงความเปนมิตรตอเราทุกคน”
๔ สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ และเจาแหว ตางถอดเครื่องแบบอากาศออก และสวมเสื้อผาของตน
ตามเดิม เสียงโหรองของพวกชาวโลกพระศุกร ดังแววเขามาในจรวดยาน ดร. ดิเรกกลาวกับเจาคุณปจจนึก ฯ
วา
“คุณพอนําหนาพาพวกเราลงไปจรวดเถอะครับ”
เจาคุณปจจนึก ฯ สะดุง เล็กนอย
“ขอใหอาเปนชางเทาหลังดีกวา อายังไมมั่นใจนักวาชาวโลกพระศุกรจะไมทาํ อันตรายเรา”
นิกรหัวเราะกาก
“ปูโ ธ คุณพอนีข่ ข้ี ลาดไมเขาเรือ่ ง” แลวเขาก็หันมาพูดกับเสี่ยหงวน “แกนําหนาอายเสีย่ กันจะอยู
ทายขบวน”
กิมหงวนยกมือผลักหนานิกรคอนขางแรง
“อายขี้ขลาด ทําคุยดีที่แทตวั เองก็ตาแหก”
ประตูจรวดเปดออกทีละนอย พล พัชราภรณเดินนําหนาพาเพื่อนเกลอของเขาและทานเจาคุณปจจ
นึก ฯ กับเจาแหวเดินลงบันไดเหล็กสูพ น้ื ดินแหงพิภพพระศุกร ทุกคนรูสึกวา บรรยากาศของโลกพระศุกรอบอุน
เย็นสบาย ไมหนาวและไมรอ น
สี่สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ และเจาแหว ตางโบกมือใหชาวโลกพระศุกรแสดงความเปนมิตร พวก
ผูหญิงสาว ๆ เบียดเสียดกันเขามาหาคณะพรรค ๔ สหาย สาวนอยคนหนึง่ สงสมุดบันทึกขนาดเล็กเลมหนึ่ง
ใหพล แลวพูดยิ้ม ๆ ดวยภาษาไทยอยางชัดเจน
“ขอลายเซ็นใหหนูหนอยคะคุณอา”
พลอาปากหวอจองมองดูสาวนอยอยางแปลกใจ
“เธอพูดไทยไดหรือจะนี”่
หลอนยิม้ ออนหวาน
“ทําไมจะพูดไมไดคะ พวกเราชาวโลกพระศุกรใชภาษาไทยเปนภาษากลางทัง้ นัน้ ”

นายพัชราภรณ และคณะพรรคของเขาตางรูสึกตื่นเตนไปตามกัน พลหยิบปากกาอกมาจากกระเปา
แลวเซ็นชื่อและนามสกุลของเขาลงในสมุดเลมนั้น พวกผูห ญิงอีกหลายสิบคนขอรองให คณะพรรค ๔ สหาย
เซ็นชื่อในสมุดโนตของหลอน
หญิงสาวขาวโลกพระศุกรเหลานี้ ลวนแตมีรูปรางสคราญตา เอวบางรางนอย มีสว นเวาสวนโคงเปนที่
เจริญตายิ่ง จะหาขี้รวิ้ ขี้เหรสักคนเดียวไมไดเลย ขนาดขีร้ ว้ิ ก็พอ ๆ กับสุชีลาหรือนวลสวาท
เสียงจอกแจกจอแจดังขึ้นจนฟงไมไดศัพท ชาวโลกราหูทง้ั ๖ คนแปลกใจเหลือทีจ่ ะกลาวเทาที่
ชาวโลกพระศุกรมรี ปู รางเหมือนคนไทยและพูดภาษาไทย ประชาชนชาวโลกพระศุกรทั้งหญิงชาย มองดูคณะ
พรรคสี่สหายอยางชื่นชม พล นิกร กิมหงวน ดร. ดิเรก กับเจาคุณปจจนึก ฯ และเจาแหวตางโอภาปราศัยกับ
ชาวโลกพระศุกรเปนอยางดี
ในเวลาเดียวกันนั้นเอง เสียงเครือ่ งยนตของพาหนะประหลาดแหงชาวโลกพระศุกรไดดังขึ้น ยานยนต
รวม ๕ คันแลนเขามาในบริเวณลานกวาง พาหนะเหลานี้กค็ งจะเหมือนกับรถยนตของโลกเรา แตรูปราง
เหมือนสุม ไกมลี อ ๔ ลอ โผลออกมาจากตัวถังเพียงเล็กนอย เสียงของมันดังคลายกับเครื่องบินไอพน
ยานยนต ๕ คันนี้แลนมาอยูหางจรวดยนตเพียงเล็กนอย พวกตํารวจโลกพระศุกรไดกนั ราษฎรใหหลีก
ทางออกไป หลังจากนัน้ ชายฉกรรจในเครือ่ งแบบทหารแหงโลกพระศุกรกพ็ ากันลงจากรถแลวเดินตรงเขามาหา
อาคันตุกะผูม าจากดวงดาวอันไกลโพน
ชายกลางคนรูปรางสูงใหญทเ่ี ดินนําหนา ทาทางเปนผูมีบุญวาสนา ถูกละ...เขาคืออัครมหาเสนาบดี
แหงชาวโลกพระศุกรหรือนายกรัฐมนตรีนั่นเอง แตมีอาํ นาจยิ่งกวานายกรัฐมนตรีของเรา เพราะชาวโลกพระ
ศุกรปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช อํานาจสูงสุดเปนของกษัตริย ซึง่ กษัตริยอ งคปจ จุบนั นีเ้ ปนหญิงสาว
และสวยมาก ชาวโลกพระศุกรทั้งหลายลวนแตจงรักภักดีตอพระองค โลกพระศุกรไมแบงแยกออกเปนประเทศ
ๆ อยางโลกเรา ชาวโลกพระศุกรมีพลเมืองประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ที่มีพลเมืองนอยก็เนื่องจากวา เมื่อ ๕
– ๖๐๐ ปมานี้ ชาวโลกพระศุกรไดแบงแยกกันเปนประเทศ ๆ หลายสิบประเทศ เชนเดียวกับโลกเราและแบง
ออกเปน ๒ ฝาย คือฝายคอมมิวนิสต กับฝายเสรีประชาธิปไตย ทั้งสองฝายไดกระทําสงครามกันดวยอาวุธราย
คือระเบิดตอมิค, ไฮโดรเย็น และนิวเคลียส ซึง่ ชาวพระศุกรคิดขึน้ ไดกอนพวกเรา
ครั้งนั้น ทั่วทั้งโลกพระศุกรเกิดการกลียุค รบกันแบบสงครามลางโลก ผูค นลมหายตายจากไปเกือบ
หมด ในที่สุดฝายคอมมิวนิสตก็ปราชัยฝายเสรีประชาธิปไตย ขุนศึกผูยิ่งใหญทางฝายคอมมิวนิสตไดเดินทาง
โดยพาหนะกาศจากโลกพระศุกรมายังโลกเรา
หลังจากนัน้ มาลูกหลานของขุนศึกก็เริ่มเผยแพรและคิดตัง้
คอมมิวนิสตในโลกเรามาจนกระทั่งทุกวันนี้
สงครามลางโลก ทําใหชาวโลกพระศุกรมีพลเมืองเหลืออยูเ พียงไมกี่แสนคน แตแลวพลเมืองก็เพิม่ พูน
ขึ้นตามลําดับ เพราะชาวโลกพระศุกรมีความมานะพยายามและขยันขันแข็งในการสรางชาติ จึงปรากฏวา
ปจจุบันนี้ชาวโลกพระศุกรมีพลเมืองเพิม่ ขึ้นถึง ๖ ลาน
อัครมหาเสนาบดี พาพวกขุนศึกผูยิ่งใหญเขามาหยุดยืนเบื้องหนาคณะพรรคสี่สหาย แลวทานอัคร
มหาเสนาบดีกเ็ ดินเขามากมศีรษะโคงคํานับ เจาคุณปจจนึก ฯ อยางนอบนอม ดวยความมัน่ ใจวาทานเจา
คุณปจจนึก ฯ คงเปนสาสตราจารยผยู ง่ิ ใหญ และเปนผูน าํ ชาวโลกราหูทง้ั ๕ คนเดินทางมายังดาวพระศุกร
“ในวาระมหามงคลอุดมศุภฤกษ พวกเราชาวโลกพระศุกร ขอตอนรับพวกทานดวยไมตรีจติ วิทยาคม
อุดมสันติสุขดวยใจจริงแฮ”

เจาคุณปจจนึกยิม้ แหง ๆ
“อยาพูดคําหลวงเลยทาน พูดงาย ๆ ที่ขาพเจาไมตองแปลดีกวา ขาพเจาและพรรคพวกรูส กึ ปตยิ นิ ดี
เหลือทีจ่ ะกลาวแลวทีช่ าวโลกพระศุกรใชภาษาเดียวกันกับเรา คือภาษาไทยนั่นเอง ขาพเจาเพิ่งทราบวาโลกของ
ทานมีพชื สัตว และมนุษยเชนเดียวกับโลกเรา ผูค นก็หนาตาเหมือนกันกับชาวโลกเรา ขาพเจาไดเดินทางมา
ในฐานะมิตรไมใชศตั รู ทานโปรดบอกขาพเจาหนอยเถอะวาทําไมชาวโลกนี้จึงสามารถพูดภาษาไทยได”
ทานอัครมหาเสนาบดี กมศีรษะโคงคํานับอยางงดงาม
“เอกซคิ้วมี ซินยอร ...”
เจาคุณปจจนึก ฯ สะดุงเฮือก
“เอาภาษาไทยอยางเกาดีกวานองชาย พวกเราเหลานีเ้ ปนคนไทยและเปนพวกปลายตระกูลไทย”
อัครมหาเสนาบดีหัวเราะเบา ๆ
“ขาจะเรียนใหทานผูมีศีรษะอันลานเลี่ยน”
“อาว” เจาคุณปจจนึก ฯ อุทาน “ขามาในฐานมิตรนะทาน แตถา ทานพูดพาดพิงกระบานขา ขาก็อาจ
เปลี่ยนจากมิตรเปนศัตรู”
“โอ – ขาแตทา นผูกลาหาญ ขาพเจาขอนอมรับผิดที่ขา พเจาไดกลาวคําพูดอันไมสมควรทําใหทา นไม
พอใจ ทัง้ นีข้ า ไมไดมเี จตนาเลย ขาขอเรียนใหทานทราบวา เราชาวโลกพระศุกรเคยเดินทางโดยพาหนะกาศไป
เที่ยวราหูพิภพบอย ๆ คณะศาสตราจารยที่นําพาหนะกาศ หรือจานผีเดินทางไปโลกราหู ไดมีความเห็น
สอดคลองตองกันวาภาษาไทยของทานเปนภาษาศาสตรทด่ี ที ส่ี ดุ ในโลก เพราะมีหลักเกณฑดีกวาภาษาอื่น ๆ
และเมื่อออกเสียงพูดออกมาอยางไร ก็เขียนไดถูกตองกับเสียงที่เปลงออกมา เปนตนวาเหมงหรือเลื่อนหรือโจง
เหนงถาหากวาเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาผรังเศส ก็ไมอาจจะสเปนดตวั ได หรือคําวา อายเบื๊อก ยังงี้ รับรอง
วาภาษาอังกฤษเขียนไมไดอยางแนนอน เมื่อเปนเชนนี้คณะศาสตราจารยของเราที่เดินทางไปยังโลกราหูก็ไดใช
ความพยายามทุกประการ เพื่อเรียนรูภาษาไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีตา ง ๆ พวกเราหลายคนไดไปอาศัย
อยูในถ้าํ ๆ หนึ่งซึ่งอยูในราชอาณาจักรไทย และไดมีโอกาสติดตอกับคนไทยคณะหนึง่ ชวยสั่งสอนเราใหเลาเรียน
เขียนอานภาษาไทย หลังจากนัน้ เราก็ขอรองใหเขาชวยกวานซือ้ ตําราเบสิคมาใหเรานับจํานวนหมื่นเลม ตอมา
คณะศาสตราจารยของเราก็เดินทางมาโลกพระศุกร แลวชาวโลกพระศุกรทง้ั หลายก็ไดเลาเรียนวิชาภาษาไทย
ทั้งการพูดและการเขียน ในที่สดุ พวกเราก็อา นเบสิคไดอยางคลองแคลว และไดความรูแตกฉานมากมาย เปน
ตนวาการดรถหมายถึงคนกวาดรถ ซึง่ ปรากฏรูปภาพเชนนัน้ พวกเราใชเวลาอันรวดเร็วเรียนภาษาไทยของทาน
ขาพเจายินดีที่จะบอกกับทานวา เราชาวโลกพระศุกรมคี วามเฉลียวฉลาดกวาชาวโลกอื่น ๆ แมกระทั่งทารก
เพียงสองสามขวบ ก็รจู ักวิชาคํานวณชั้นสูงและรูจกั ใชสไลดรูลไดดี โลกของเราเต็มไปดวยนักปราชญราช
บัณฑิตทัง้ ปุโรหิตและปุโรเหา”
“พอ พอ พอ” นิกรเอ็ดตะโรลั่น “เดี๋ยวทานจะเหนื่อยขาดใจตายเสียหรอก อยาพูดใหมันเร็วนักซีครับ
ผมฟงไมคอยทัน ขณะนี้พวกเรายังไมไดกินอาหาร และอยากจะอาบน้ํา ทานชวยกรุณาพาพวกเราไปพักเถอะ
ครับ”
อัครมหาเสนาบดียื่นมือขวาใหนกิ รจับ

“เราไดเตรียมการตอนรับทานไวอยางดีที่สุดแลว เรามีโทรภาพพิเศษ มองเห็นทานกับพาหนะกาศของ
ทานตั้งแตวานนี้ เชิญซีทา น พาหนะของเราจะพาทานไปยังพระราชวังหลวง และเราจะพาทานเขาเฝาถวายตัว
ตอสมเด็จพระนางเจา”
อาเสี่ยขมวดคิ้วยน
“พระนางเจา.......นัน่ หมายความวานางพญาแหงโลกพระศุกรใชไหม”
อัครมหาเสนาบดียมิ้ ใหเสี่ยหงวน
“ทานเขาใจถูกแลว โลกของเราปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย และมีอยูประเทศเดียวเทานั้น
นางพญาของเราทรงพระนามวา “พระนางจันทรามหาเทวีศรีวิลัยไพโรจนโชติชัชวาลยเอกนงคราญมาณวกา
โสภาพิลาศนุชนาฏสุดาวดีศรีศุภฤกษ”
นิกรถอนหายใจเฮือกใหญ
“แหม.......ทําไมถึงยาวเฟอยนักละครับ ยังงี้เมื่อเปนนักเรียน เวลาครูเรียกชื่อนั่งกินกวยเตี๋ยวอยูได
พอกวยเตี๋ยวหมดชามเดินเขาหองขานชื่อกันพอดี”
เสียงหัวเราะดังขึ้นอยางครื้นเครง แลวพลก็กลาวถามอัครมหาเสนาบดีอยางนอบนอม
“ประทานโทษ พณ ฯ ชือ่ อะไร ขาสงสัยวาอยางนอยทานคงเปนนายกรัฐมนตรี”
อัครมหาเสนาบดีแหงโลกพระศุกรวางทาทางใหสงาผาเผยแลวกลาววา
“ชื่อของขาอาจจะไมเพราะ สําหรับชาวโลกราหูแตถา แปลเปนภาษาชาวโลกของเราแลวเพราะมาก
ทีเดียว ขาเปนอัครมหาเสนาบดี และขามีนามวาสะดือ.......”
นิกรทําคอยนหลับตาป
“สะดือ.....” เขารองตะโกนลั่น “ขาคิดวาทางที่ดีเปลี่ยนเสียดีกวา เพราะสะดือเปนอวัยวะที่ไมคอ ยจะ
นาดูอะไรนัก” พูดจบนิกรก็ปลดกระดุมเสื้อเชิ๊ตแหวกสวนทองอวดอัครมหาเสนาบดีแลวยกมือชี้ลงไปที่สะดือของ
เขา “นีย่ งั ไงละทานสะดือละ”
อัครมหาเสนาบดีทําหนาขอบกล
“ขาไดบอกทานแลววา คําวาสะดือเปนภาษาเดิมของชาวโลกพระศุกรแปลวากลาหาญ”
นิกรพยักหนารับทราบ
“แลวพรรคพวกของทานเหลานีเ้ ปนใครบางโปรดกรุณาบอกขาซี”
อัครมหาเสนาบดียมิ้ เล็กนอย
“พวกเราชาวโลกพระศุกรชื่อคลายกัน ๆ กัน จะเปนหญิงหรือเปนชายก็ตามจะตองมีสะนําหนา ทานผู
นี้คือ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ชือ่ สะลึมสะลือ ทานผูนั้นคือเสนาบดีกระทรวงวัง ชือ่ สะแอง แลวก็
สุภาพบุรษุ รางเล็กผูน น้ั คือแมทพั ใหญของเรา”
นิกรพูดเสริมขึน้ ทันที
“ชื่อสะหวะ”
อัครมหาเสนาบดีสะดุง โหยง
“ทําไมทานรูล ะ ”
นิกรหัวเราะ
“ผมเดาเอาครับ”

“โอ....ทานเดาไดถูกตองทีเดียว ทานแมทพั ใหญของเราชือ่ สะหวะและนัน่ แมทพั หนาชือ่ สะเด็ด คนที่
ยืนขางหลังเปนเสนาบดีกระทรวงพาณิชยและคมนาคม ชื่อสวาปาม”
อาเสีย่ หัวเราชอบใจ
“ถาจะแกแดกสักหนอย”
อัครมหาเสนาบดีพูดเสียงออย
“เขาชอบกินมาแตไหนแตไรแลว แตชื่อของเขาคําวาสวาปามแปลวาซื่อสัตย บัดนี้ไดศุภฤกษวาระดิถี
ที่พวกเราขออัญเชิญมิตรตางพิภพไปยังพระราชวังหลวง ขอเชิญทานไปขึ้นรถยนตของเราเถิด”
พล พัชราภรณ ยกมือปองปากกระซิบกระซาบบอกนายแพทยหนุม
“มาผิดโลกเสียแลวละโวยเรา สงสัยวาคนโลกพระศุกรคงจะไมสบายเหมือน ๆ กัน”
ดร. ดิเรกกระซิบดุพล
“ชางเขาเถอะนา เขาเมืองตาเหร เราก็ตองทําตาเหรใหเหมือนกับเขา เขาตอนรับเราในฐานะมิตรดีก็ดี
แลว กันรูส กึ วาโลกนีค้ งจะใหความอบอุน เปนสุขใจ แกพวกเราเปนอยางดี เพราะทานผูยงิ่ ใหญเหลานี้ลวนแตมี
อารมณขันและมีความเปนกันเองกับพวกเรา”
ครัน้ แลว คณะพรรคสี่สหายก็ถูกนําตัวไปยังยานพาหนะที่ประหลาด ซึง่ มีรปู รางคลายกับสุม ไกหรือลูก
มะนาวผาครึ่ง ยานยนตเหลานีม้ ีสีสรรคสวยงามมากกอนทีค่ ณะพรรคสี่สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ และเจาแหว
จะขึ้นไปนั่งบนยานยนต นิกรก็กลาวกับทานอัครมหาเสนาบดีวา
“คุณสะดือครับ ผมขอความกรุณาหนอยไดไหม”
พณ ฯ สะดือยิ้มใหนิกร
“โปรดบัญชามาเถิดสหาย ขาพเจาพรอมทีจ่ ะรับสนองความตองการของทานเสมอ”
นิกรจุย ป าก หันมามองเกลอของเขา
“แหม....คนโลกนี้ปากหวานฉิบหายเลย” แลวเขาก็หนั เปลีย่ นสายตามาทีพ่ ณ ฯ สะดือ “ขาแต พณ ฯ
สะดือจุน”
อัครมหาเสนาบดีสะดุง เล็กนอย
“ประทานโทษ ขาชือ่ สะดือเฉย ๆ”
เสีย่ หงวนพูดโพลงขึน้ ทันที
“เมื่อเล็ก ๆ ทานรองไหเกงหรือเปลา”
ทานอัครมหาเสนาบดีนงิ่ คิดสักครู
“แมเคยเลาใหขา ฟงวา เมือ่ ขาเปนเด็กขาขีอ้ อ นรองไหเกงมาก”
เสี่ยหงวนหัวเราะกาก
“ถายังงั้นไมมีปญหาอะไร เด็กที่รองไหเกงโตขึ้นตองสะดือจุนทุกคน”
อัครมหาเสนาบดีหันไปมองดูแมทัพใหญ แลวพูดยิ้ม ๆ
“ขาสะดือจุน หรือเปลา ทานสวะ”
ทานแมทัพใหญทาํ ตาเขียว

“ผมจะไปรูร ึ สะดือของคุณกับสะดือของผมมันติดกันเมื่อไหรละ แตคณ
ุ ไมจาํ เปนจะตองไปสนใจกับ
มันหรอกเพราะเรือ่ งของสะดือเปนเรือ่ งเล็ก คุณจะจุนหรือไมจุนคุณก็ไดเปนอัครมหาเสนาบดีใหญยิ่งที่สุดในโลก
พระศุกรแลว”
พณ ฯ สะดือหันมาทางนิกร
“ทานจะใหขา รับใชอะไรบาง โปรดบอกมาเถิด”
นิกรชี้มือไปที่พาหนะกาศเฮงซวยของเขา แลวกลาววา
“ทานสะดือจุน ชวยกรุณาดวย ขากลัววาพวกราษฎรของทานจะทําใหจรวดยานของขาเสียหาย”
พณ ฯ สะดือยิ้มเล็กนอย
“ขารับรองวา พวกเราชาวโลกพระศุกรลวนแตมีวัฒนธรรมและศีลธรรมดีงาม รูจักการควรเวนควร
ประพฤติและรอบๆ พาหนะกาศของทานก็มีเจาหนาที่ตํารวจของเรารักษาการณอยูรอบ ๆ แลวเอาเถอะ ถาหาก
วาเกิดการเสียหายขึ้น ขาจะใหลกู ชายอายุหกขวบของขาสรางจรวดยานโกโรโกโสลํานั้นขึ้นใหม เพือ่ ใหทา นและ
พวก ๆ เดินทางกลับไปยังโลกราหู”
ครัน้ แลว คณะพรรคสีส่ หายก็พากันขึน้ ไปนัง่ บนยานยนตคนั หนึง่ ซึ่งมีขนาดกวางขวางกวารถเกง
ขนาดใหญเกือบสองเทา และบรรจุคนไมตาํ่ กวา ๑๐ คนอยางสบาย
ขบวนยานยนตของผูยิ่งใหญแหงขาวโลกพระศุกร
ไดแลนไปจากบริเวณลานกวางอยางสงาผาเผย
ระหวางทีย่ านยนตแลนผานไปตามถนนสายตาง ๆ นัน้ ประชาชนหญิงชายชาวโลกพระศุกรไดยืนเรียงรายอยู
สองฟากถนนสงเสียงไชโยโหรองใหคณะพรรคสี่สหายอาคันตุกะ ผูมาจากดวงดาวอันแสนไกล คณะสีส่ หาย
ของเราตางตื่นตาตื่นใจเหลือที่จะกลาว เมือ่ ไดเห็นอาคารบานเรือนของประชาชนแนนขนัด และสวยงามราวกับ
เมืองเนรมิตร ถนนหนทางสะอาดเรียบรอยเจาแหวไดใชสายตา ของเขาจองมองดูพื้นถนนตลอดเวลา ในทีส่ ดุ
อดรนทนไมไดกก็ ลาวถามนิกรวา
“รับประทานคุณบอกผมวาโลกพระศุกร ใชเพชรที่เจียรนัยแลวโรยถนนไมใชหรือครับ”
นายจอมทะเลนยิ้มแหง ๆ
“นัน่ นะซี”
เจาแหวหนาจอย
“รับประทานมองไมเห็นเพชรสักเม็ดเดียว รับประทานมีแตขห้ี มาเปนแหง ๆ
นิการแกตวั ไปตามเรื่อง
“บางทีถนนนี้ เขาอาจจะไมใชเพชรโรยก็ไดอดใจรอดูไปกอนเถอะวะ”
พณ ฯ สะดือทีน่ ง่ั อยูต อนหนารถ หันมาอธิบายใหนกิ รและเจาแหวทราบ
“สหาย.........ทานเขาใจผิดเอามากมายทีเดียวโลกของเราไมเคยปรากฏวามีเพชรเลย และเพชรนิล
จินดานั้นอาจจะไมมีความหมายสําหรับพวกเรา
เพราะมันเปนของหลอกลวงทําใหเกิดความฟุง เฟอ
ทะเยอทะยาน ขอใหทานพิจารณาดูเถิด พวกเราทั้งหญิงชายแตงตัวคลายคลึงกันทั้งนั้น โลกของเราคือแดน
สุขาวดีอยางไมตองสงสัย ที่นี่ไมมีการกินและการโกงเหมือนโลกของทาน ไมมีการเหยียดหยามแบงชั้นวรรณะ
ประชาชนขาวโลกของเราสามารถไดรับการศึกษาอยางสูงโดยไมตองเสียเงินคาเลาเรียน รัฐบาลของเราสามารถ
ปกครองประชาชน ชาวโลกนีใ้ หไดรบั ความรมเย็นเปนสุขโดยทัว่ หนา ขาราชการทีน่ เ่ี งินเดือนแพงมากขนาด
เสมียนอันดับจัตวาไดเงินเดือน ๆ หนึง่ คิดเปนเงินไทยก็ในราวสองแสนบาท และตัวขาพเจาเองไดเงินเดือน ๆ ละ

หกลาน ขาพเจาขอรับรองวาขาราชการโลกนี้ไมมีใครใชอํานาจหนาที่กอบโกยเงินเขากระเปาเลย เพราะทุกคนมี
เงินเดือนมากมายและมีฐานะระดับเศรษฐีดว ยกันทั้งนั้น”
เสีย่ หงวนนิง่ ฟงดวยความสนใจ
“สหายรัก เมือ่ ขาราชการไดเงินเดือนแพงเครือ่ งอุปโภคบริโภคทีน่ ม่ี แิ พงตามหรือ”
“โอ....เปนไปไมไดทา นทีร่ กั รัฐบาลของเราไดควบคุมราคาตลอดกาล ใครขายเกินราคาที่ควบคุมจับ
ไดตัดหัวเจ็ดชั่วโคตร การครองชีพของพวกเราถูกกวาโลกอื่น ๆ ทัง้ หมด ทานคงจะแปลกใจถาขาจะเรียนใหทราบ
วา สมมุติวา ทานมีเงินคิดเปนเงินไทยเพียงหนึ่งบาท ทานจะมีความเปนอยูอยางมหาเศรษฐีเปนเวลาหนึ่งเดือน
ทีเดียว ขา ฯ จะเลาใหทานฟง กาแฟทีโ่ ลกเรา ขายเปนปบ ไมขายเปนถวย ปบ ละหนึง่ สตางคเทานัน้ โอเลีย้ ง
ขายสองปบสตางค รับรองวาเปนกาแฟรอยเปอรเซนต ไมใชปนเม็ดมะขามคั่วอยางโลกของทาน อาหารการกิน
ถูกทีส่ ดุ เนือ้ หมูหา กิโล เนือ้ วัวเจ็ดกิโลหนึง่ สตางค มะพราวรอยผลตอหนึง่ สตางค สตางคหนึง่ กวยเตีย๋ วหนึง่
ชามกะมังใสลูกชิ้น ใสเนื้อหมู ใสเครื่องนากินที่สุด ขายเพียงสตางคเดียว น้าํ แข็งเปลากินไดฟรีทกุ แหง
ภัตตาคารทีห่ รูหราของโลกเรา กินกันหาหกคนมื้อละสองสตางคเทานั้น มีทั้งเปดไฟแดงและหมูหนั เปาฮื้อ ตมยํา
หัวปลาแลวก็หฉู ลามแฮกน๊ึ กินกันไมไหว โลกของเราอยูไดดวยการเอื้อเฟอเผื่อแผกัน ไมขูดเลือดขูดเนื้อกัน
เครื่องอุปโภคตาง ๆ ถูกเหมือนไดเปลา กางเกงอยางที่ทา นนุง โหลละหาสตางคเทานัน้ ถาตัดสากลเปนชุด คิด
ชุดละสองสตางค ใชผา ปาลมบีชรอยเปอรเซนตสกั หลาดออนดิน้ เหรียญทองไดทง้ั นัน้ สินคาทีโ่ ลกเราซือ้ ก็ขาย
ขอก็ให”
อาเสี่ยถอนหายใจเฮือกใหญ เชือ่ ครึ่งไมเชื่อครึ่ง
“อา......อยางนาฬิกาขอมือของผมยังงี้ ทีน่ ข่ี ายเรือนละเทาไรทาน”
พณ ฯ ทานสะดือยิ้มเล็กนอย
“ของเล็ก ๆ อยางนาฬิกาขอมือ เราขายกันเปนเรือนรอยทาน ถายี่หอโอเมกาขายรอยเรือนหาสตางค
ถายีห่ อ เลวลงมารอยละสามสตางคบา ง สองสตางคบา ง”
นิกรพูดโพลงขึน้ ทันที
“เอ.....เราอยากลับโลกเราเลยโวยพวกเรา
เราอยูที่โลกพระศุกรนี่ดีกวา
ทําราชการเปนเสมียน
พนักงานตําแหนงอะไรก็ได เพราะเงินเดือนอยางนอยทีส่ ดุ ก็สองแสนแลว ขาวของก็ถูกอยางนาใจหาย ชาวโลก
พระศุกรไปอยูโ ลกเราวันเดียวเปนบาตาย เจอกวยเตี๋ยวเขาชามเดียวหนึง่ บาทแลว มีเสนกวยเตีย๋ วเพียงยี่สิบกวา
เสนถั่วงอกหาสิบเสนอยางมาก ถาจะกินใหมีรสชาติ ตองสั่งพิเศษชามละสามบาท”
คณะพรรคสีส่ หายหัวเราะขึน้ พรอม ๆ กัน เจาแหวกลาวถาม พณ ฯ สะดือดวยความสนใจ
“รับประทานทีน่ ม่ี นี กั แซงคบา งไหมครับ”
ทานอัครมหาเสนาบดีทาํ หนาตืน่ ๆ
“นักแซงค......”
เจาแหวพยักหนาและยักคิว้
“ครับ ผูท ท่ี าํ มาหากินตามกระเปาของคนอืน่ นัน่ แหละครับ”
ทานอัครมหาเสนาบดีหวั เราะกาก

“ไมมหี รอกทาน โลกพระศุกรไมปรากฏวามีโจรผูราย เราไมมีศาลสถิตยุติธรรม เรามีตํารวจในราวรอย
คนเทานัน้ คอยชวยเหลือประชาชนและทําหนาทีเ่ ปนคนรับใชของประชาชนจริง ๆ คดีที่เกิดขึ้นก็เปนคดีเล็ก ๆ
นอย ๆ เชน เมาสุราอาละวาด หรือผิดพองหมองใจกันเกิดแจกหมากกันนิด ๆ หนอย ๆ”
“อือม” เจาคุณปจจนึก ฯ คราง “เราเคยคิดวาโลกของเราเจริญรุงเรืองกวาโลกอื่น แตทไ่ี หนไดโลกพระ
ศุกรเจริญกวาโลกเราเปนไหน ๆ ประชาราษฎรคงอยูร ม เย็นเปนสุขแนนอน เพราะทุกคนทีม่ งี านทํา มีรายไดสงู ”
พณ ฯ สะดือพูดเสริมขึน้
“เปนความจริงสหายรัก โลกของเราคือโลกสันติสุขมีแตความรมเย็นเปนสุขอันแทจริง ทัง้ นีก้ เ็ พราะเรา
ไดรบั บทเรียนอันมีคา จากสงครามลางโลกเมือ่ หารอยปกอ น ซึ่งยุคนั้น ชาวโลกพระศุกรเต็มไปดวยความ
กระเหีย้ นกระหือรือ พวกนักปราชญนักประดิษฐเฝาแตคิดอาวุธรายประหัตประหารกัน พวกเราทราบวาโลกของ
ทานเพิ่งรูจ ักใชอาวุธมหาประลัย คืออาตอมิคบอมบ ไฮโดรเยนบอมบและระเบิดนิวเคลียร แตพวกเราคิดไดเมือ่
หารอยปกอน ครั้งนั้นเราแบงแยกกันออกเปนหลายประเทศ ตามประวัติศาสตรปรากฏวาเราไดสังหารกันดวย
ลูกระเบิดที่กลาวนี้บานเมืองเกิดถลมทลาย เกิดมหาวาตะภัยและอุทกภัยครั้งใหญ ทั้งนี้เพราะเราใชระเบิดมหา
ประลัยทิง้ ลงทีช่ ว้ั โลกเหนือ ทําใหภูเขาน้ําแข็งสลายตัว แลวน้าํ ทะเลก็ไหลทวมบานเมืองตาง ๆ ผูค นและสัตวลม
ตายจํานวนรอยลานหรือพันลาน ผูท ร่ี อดชีวิตก็คอื ผูท ห่ี ลบหนีไปอยูบ นยอดเขาสูง ยุคนั้นเราไดเสียพลโลกไป
เกือบหมดทีเดียว แลวเราก็ไดรบั สันติสขุ อันแทจริง ซึง่ เราตางรูด ีวา การรบราฆาฟนกันนั้นคือความพินาศยอย
ยับ อันเกิดจากความมักใหญใฝสูงของคนไมกี่คน ชาวโลกพระศุกรทเ่ี หลือตายจึงชวยกันสรางบานเมืองขึน้ ใหม
ศิลปะวิทยาการของเราศูนยสิ้นไปเกือบหมดบัดนี้เราเจริญแลว ชาวโลกพระศุกรทง้ั หลายลวนแตเฉลียวฉลาด มี
ความรูและความคิดอยางสูง แตเราเลิกการสรางอาวุธตาง ๆ เรามุงหนาสรางแตความเจริญของโลกเรา ทัง้ ใน
ดานวัตถุและจิตใจของพลโลกเทานั้น”
เจาคุณปจจนึก ฯ วา “ถายังงั้น โลกราหูของเราก็มีหวังทีจ่ ะประสพการกลียุคเหมือนโลกพระศุกรเมื่อ
หารอยปที่แลวมา เพราะชาวโลกราหูขณะนี้กาํ ลังฮึม่ ๆ กันอยู นักวิทยาศาสตรและนักประดิษฐทั้งหลายก็มงุ
หนาสรางแตอาวุธราย”
ทานอัครมหาเสนาบดีพยักหนารับทราบ แลวพูดขึ้นดวยคําคม
“เปนธรรมดาทานทีร่ กั สิง่ ใดทีเ่ จริญขึน้ ถึงขีดสุดมันก็เสือ่ มลง เมือ่ มีการเกิดก็ตองมีการแตกดับ เมื่อมี
ความเจริญก็ตองมีความเสื่อม”
นิกรพูดเสริมขึน้
“เมื่อมีคนหัวดีก็ตองมีคนหัวลาน”
เจาคุณปจจนึก ฯ หันควับมาทางลูกเขยจอมทะเลนของทาน แลวยกมือขวารวบผมนิกรกระชากจนหนา
หงาย ยกมือซายตบหนานิกรเสียงดังฉาด
“นีแ่ น นีแ่ น”
เสียงหัวเราะอยางครื้นเครงดังลั่นยานยนต ขณะนี้ขบวนยานยนตไดเดินทางมาถึงพระราชวังหลวงของ
เจาแมจันทราแลว คณะพรรคสี่สหายตางตลึงลานในความงามของพระราชวังอันใหญโตกวางขวาง สรางดวย
แกวสีฟางามตามองแลเห็นเดนแตไกล ปราสาทสูงเยี่ยมเทียมเมฆ กําแพงแกวยาวเหยียดสุดสายตาถนนหนา
พระราชวังกวางขวาง ริมถนนเต็มไปดวยพันธุไมดอกตาง ๆ สี

ขบวนยานยนตแลนผานประตูพระราชวังอยางแชมชา กองทหารรักษาการตัง้ แถวกระทําความเคารพ
มองดูสงาผาเผยยิง่ ทหารเหลานั้นมีอาวุธแตเพียงหอกเลมเดียวเทานั้น
ยานประหลาดแลนมาหยุดหนาพระตําหนักใหญอนั เปนทีป่ ระทับของพระแมเจาจันทรา เทวีแหงโลก
พระศุกร เทพธิดาวีนสั ผูเ ลอโฉม สวยบรเู หือดงามบรแู หง
อัครมหาเสนาบดีและผูยงิ่ ใหญแหงโลกพระศุกรตา งพาคณะพรรคสี่สหายลงจากรถขึ้นบันไดหินออน
เขาไปในประสาทใหญเพื่อเขาเฝาพระนาง ๔ สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ และเจาแหวตางใจเตนระทึกไปตาม
กัน ฯพณฯ สะดือเชิญใหทุกคนนั่งบนเกาอี้ทองฝมือและสลักสวยงามมาก ภายในทองพระโรงกวางขวางตาม
ผนังประดับดวยภาพเขียนฝมอื วิจติ ร และเบือ้ งหนาของคณะพรรค ๔ สหายนัน้ คือ พระวิสูตรผืนใหญขนาด
มานศาลาเฉลิมกรุง
พณ ฯ ทานอัครมหาเสนาบดีเดินออกไปทาง พระทวารดานขวาของทองพระโรง เพือ่ กราบทูลให
นางพญาทรงทราบ คณะพรรค ๔ สหายนั่งรอคอยอยางกระสับกระสาย สักครูห นึง่ เสียงฆองใบหนึง่ ก็คราง
กระหึม่ ขึน้ เปนสัญญาณแหงการเสด็จออกของนางพญาจันทรา
พระวิสตู รผืนใหญสฟี า ออนลายทองคอย ๆ เผยออกทีละนอย ๆ นางพญาประทับอยูบ นพระแทนอัน
วิจิตรตระการตายิง่ อาคันตุกะผูม าจากโลกราหูและทุกคนทีอ่ ยูใ นทองพระโรง ตางก็ลุกขึ้นยืนถวายความเคารพ
เสี่ยหงวนรองเพลงสรรเสริญพระบารมีเสียงแจว
“ขา..............วรพุทธเจา”
นางพญารับสัง่ เสียงกราว
“ลําบากนักก็ไมตองรองหรอกทาน”
นิกรกระซิบดุเสี่ยหงวน
“รองขาววอทําไม รองตนตระกูลไทยซีวะเอาซี........กันรองดวย”
สองสหายตางรองเพลง “ตนตระกูลไทย” ขึน้ พรอม ๆ กัน
“ตนตระกูลไทย
ใจทานเหี้ยมหาญ
รักซาดินแดนไทย
ไวไฮลูกหลาน.........”
“บอกวาไมตองรอง” นางพญากริ้วแหว “ประเดี๋ยวแมสั่งตัดหัวเสียเลย อะไร.....ชางไมมีมารยาทเสีย
บางเลย ยังกะลูกลิงลูกคาง โตจนเปนควายแลวยังทะเลนอีก”
คราวนี้ทวั่ ทั้งทองพระโรงเงียบกริบ เจาแมจนั ทราทอดพระเนตรชาวโลกราหูทลี ะคน และสิน้ สุดที่
ใบหนาของพล พัชราภรณ
นางพญาแยมพระสรวลแลวสะทอนถอนพระทัยรับสัง่ กับนายพล พัชราภรณเบา ๆ วา
“ทานผูม าจากดวงดาวอันไกลโพน ขาและพวกเราชาวโลกพระศุกร มีความยินดีและเต็มใจตอนรับ
ทานดวยอัธยาศัยไมตรีจิต ทานเปนหัวหนาพาพวกทานเดินทางมาใชไหม”
พลยิม้ แปน เลนตากับมหาเทวีทนั ที
“ขอเดชะ ขาพระองค เปนพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาแลวพะยะคะ ขาพระองคชื่อพล พัชราภรณ
เปนหัวหนาชาวโลกราหูคณะนีถ้ กู แลว”

นิกรพูดขัดขึน้ ทันที
“ขาโวยไมใชแก ขาเปนผูสรางจรวดยานสําเร็จอยามาตีขลุมหนอยเลยวะ” แลวนิกรก็หนั มาทูล
มหาเทวี “คุณแมครับ ผมนีแ่ หละครับ เปนหัวหนาชาวโลกราหูคณะนี้”
มหาเทวีคอนควับ
“ขาไมไดพูดกับเจา”
กิมหงวนกระซิบกระซาบกับนิกร
“เฉย ๆ เถอะวะอายกร เจาแมพอพระทัยอายพลแลว อยางไรคงเสร็จอายพลแน ดูซวี ะ ทําหูทําตา
กระชดกระชอยกับอายพลหมั่นไสเหลือเกิน”
นิกรหัวเราะกาก แลวทูลพระนางจันทราทันที
“คุณแมฮะ อายหงวนมันวา เจาแมทาํ หูทาํ ตากระชดกระชอยกับอายพลแนะครับ”
มหาเทวีสะดุงเฮือก หันควับมาทางอาเสีย่ ทอดพระเนตรมองดูเสีย่ หงวนดวยพระเนตรถมึงทึง อาเสีย่
เย็นวาบไปหมดทัง้ ตัว นึกไมถึงวานิกรจะเลนบา ๆ กับเขาเชนนี้ พระนางจันทรายกพระหัตถขึ้นตบสองสามครัง้
ทรงรับสัง่ ขึน้ ดวยพระสุรเสียงอันดัง
“ทหาร จับอายหนุม รางสูงขะลูดเอาไปตัดหัวเดี๋ยวนี”้
กิมหงวนหนาซีดเผือดมือเทาออนมีทที า เหมือนกับจะเปนลมสิน้ สติ เขาทรุดตัวลงนั่งยอง ๆ ยกมือไหว
แลวทูลเสียงเครือนาสงสาร
“ยกโทษใหลูกชางเถอะครับคุณแม ลูกชางผิดไปแลว ทัง้ นีก้ เ็ พราะเพือ่ นเรามันเผาเรือน”
มหาเทวีตวาดลั่นพระตําหนัก
“ไดยนิ ไหมทหาร ขาสัง่ ใหนาํ ตัวอายหนุม โยงโกะคนนีไ้ ปตัดหัว แลวเอาศีรษะมันไปทิง้ สวมสาธารณะ
นอกเมือง”
“ออย” อาเสี่ยครางลั่น ตัวสั่นงันงกดวยความรักตัวกลัวตาย “ทําไมคุณแมลงพระอาญาลูกชางหนัก
หนาอยางนีเ้ ลาครับ ลูกชางผิดไปแลว ลูกชางขอพระราชทานอภัยโทษทีพ่ ดู มากปากพลอยไปหนอย โอขาแต
พระแมเจาผูงามยิง่ เปรียบประดุจเทพธิดาวีนัส”
นางพญากระทืบพระบาท
“ไมตองมายอขา เจาเปนคน ๆ แรกที่บังอาจดูหมิ่นขาเชนนี้ ทหาร ๆ เอาตัวมันไป”
ทหารรักษาการณหลายคนตรูกันเขามายื้อยุดฉุดแขนกิมหงวนใหลุกขึ้นเพื่อจะเอาตัวไปประหารชีวติ
แตทันใดนั้นเอง พณ ฯ สวะแมทพั ใหญกก็ ราบทูลมหาเทวีทนั ที
“ขอเดชะ มหาเทวี ขาพระองคขอทูลคัดคานในการทีพ่ ระองครบั สัง่ ใหทหารนําตัวทานผูน น้ั ไปประหาร
ชีวิต พระองคเคยรับสั่งไววา ถาหากวาชาวโลกราหู หรือชาวโลกพระพุทธ ซึ่งอยูใกลเราเดินทางมาเยี่ยมเยียน
พิภพเราแลว พระองคกจ็ ะถือวาอาคันตุกะผูม าจากดวงดาวอันไกลโพนคืออภิสทิ ธิช์ น ถึงเขาจะทําผิดกฎหมาย
หรือผิดจารีตประเพณีอยางไร พระองคกจ็ ะพระราชทานอภัยโทษให ควรมิควรแลวแตจะโปรดเถิดพะยะคะ ขอ
พระองคโปรดรักษาวาจาสัตยเถิด”
นางพญาแยมพระสรวลเล็กนอย
“ขาขอบใจทานมาก ทานสวะ เทาที่ทานพูดเตือนสติขา ถูกละ.....ขาไดใหคํามั่นสัญญาเชนนี”้ แลว
พระองคกห็ นั มารับสัง่ กับเสีย่ หงวน “เจาถอยชาติชวั่ พึงนึกเถิดวา เจารอดตายในครั้งนี้กด็ วยคํามั่นสัญญาของ

ขา ชาวโลกพระศุกรนน้ั ไมตลบแตลงหลอกลวง เหมือนชาวโลกอืน่ ๆ หรอก พวกเราเมือ่ ลัน่ วาจาอะไรออกไป
แลวก็ตองปฏิบัติตามคําพูดเสมอ”
เสี่ยหงวนกมลงกราบถวายบังคมแลวลุกขึ้นยืน
“เปนพระกรุณาธิคุณลนเกลาแลวพะยะคะ ขาพระองคขอถือโอกาสนีค้ รวญเพลงสรรเสริญพระบารมี
ถวายเพื่อแสดงความกตัญูกตเวทีถวาย”
นางพญาโบกพระหัตถแลวรับสัง่ หาม
“ไมจาํ เปน เมื่อมันลําบากนักก็ไมตองรอง”
เสี่ยหงวนยิ้มแหง ๆ
“ยังงัน้ เอาเพลงชางรายเหลือดีเหมือนกันครับคุณแม” พูดจบอาเสี่ยก็แหกปากรองเพลงเสียงลั่นทอง
พระโรง
“ชางรายเหลือ........”
“เฮย” มหาเทวีตวาดลั่น “บอกวาไมตองรองที่นี่ไมเคยมีใครเคยผิดพลาดรักหรืออกหักเหมือนโลกราหู
หนุมสาวรักกันไมมีใครผิดพลาดหวังเลย”
อาเสี่ยหัวเราะหึ ๆ แลวยืนนิ่งเฉย มหาเทวีรับสั่งกับ พล พัชราภรณตอ ไป
“เจาหนุม รูปงาม จงบอกขาซิวา เจามีนามกรวาอยางไรและพรรคพวกของเจานั้นเปนใครบาง”
พลกมศีรษะคํานับในทาสวยเก
“ขาพระองคไดทูลแลววา ขาพระองคชื่อพล พัชราภรณ เพื่อนคนนี้ชื่อ นิกร การุณวงศ”
นิกรพูดเสริมขึน้
“รูปก็งามนามก็เพราะพะยะคะ”
มหาเทวีแยมพระสรวล
“ถูกแลว เสียแตทะลึง่ ไปหนอย” รับสัง่ จบก็หนั พระพักตรมาทางพล “อายหนุม สูงชะลูดนัน่ นะเปนใคร
แนะนําเปนรายตัวไปซิ”
อายเสือรูปหลอยิม้ เล็กนอย
“ชื่อกิมหงวน ไทยแทพะยะคะ คนนัน้ เปนแพทยและนักวิทยาศาสตรเรืองนามแหงโลกราหู ชื่อดอกเต
อรดเิ รก ณรงคฤทธิ์พะ ยะคะ เราทั้ง ๕ คนเปนเพื่อนรักเพื่อนเกลอกัน อา....เจาหนุม หนาเซอคนนี้ ชื่อแหว
โหระพากุล เปนคนใชของพวกเราพะยะคะ”
เสี่ยหงวนพูดเสริมขึ้น
“สุภาพบุรุษอวนเตี้ยพุงพลุย ศีรษะอัตคัดผมคนนี้มีนามกรวา พระยาปจจนึกพินาศครับคุณแม เปน
ญาติผูใหญของเรา”
พระนางจันทราทรงพอพระทัยพลอยางยิง่ ถึงแมพลของเรามีอายุในวัยกลางคน แตเขาก็รปู หลอ
ทาทางสมาทเปนทีต่ องตาตองใจของเพศตรงกันขาม มหาเทวีแหงโลกพระศุกร ซึ่งเปรียบเหมือนเทพธิดาวีนัส
หลงเสนหพ ลเขาใหแลว พระองครบั สัง่ กับนายพัชราภรณวา
“ขายินดีรูจักกับพวกทาน และขอตอนรับทานดวยอัธยาศัยไมตรีจิต ขาขอชมเชยความสามารถของ
พวกทานที่สามารถเดินทางมายังพิภพพระศุกรของเรา เปนอันวานับแตนเ้ี ปนตนไป พวกทานทั้ง ๖ คนจะเปน
อภิสทิ ธิช์ นผูอ ยูเ หนือกฎหมาย และจะเปนแขกผูมีเกียรติของเรา” รับสั่งจบก็หันพระพักตรมาทางอัครมหา

เสนาบดี “ทานสะดือพาอาคันตุกะของเราไปพักที่ปราสาทใหญ ทางทายสวนเถิด ขอใหทานเอาใจใสดูแลอยา
ใหเดือดรอนได จัดทหารคอยปฏิบัติรับใชตลอดเวลาเขาใจไหม”
พณ ฯ ทานสะดือกมศีรษะเล็กนอย
“ทราบเกลาแลวพะยะคะ”
เจาแมจันทราพยักพระพักตร
“ขอบใจทานสะดือมาก ขาขอสัง่ ทานอีกอยางหนึ่งใหทานระมัดระวังพาหนะกาศของชาวโลกราหู ไว
ใหดีอยาใหใครทําใหเสียหายได บางทีขา จะไปเทีย่ วโลกราหูสกั พักหนึง่ เพื่อเชื่อมพันธไมตรีระหวางชาวโลกพระ
ศุกรกับชาวโลกราหู อนึง่ จงประกาศใหทราบทัว่ กันวา ถาราษฏรของขาแสดงกิริยาดูหมิ่นเหยียดหยามหรือทํา
รายแขกผูมเี กียรติของขาคนใดคนหนึ่ง มันผูนั้นจะถูกลงโทษประหารชีวติ ”
นางพญาผูเ ลอโฉมลุกขึน้ จากพระแทน แลวเสด็จออกไปจากทองพระโรง ทามกลางเสียงบรรเลงถวาย
พระเกียรติ พระวิสตู รผืนใหญคอ ย ๆ รูดเขาหากันทุกคนที่อยูใ นทองพระโรงตางกมศีรษะถวายคํานับอยางพรอม
เพรียง
ในชั่วโมงเดียวกันนั้นเอง ทานอัครมหาเสนาบดีก็พาคณะพรรค ๔ สหายพรอมดวยเจาคุณปจจนึก ฯ
และเจาแหวมายังพระตําหนักแกว หลังพระราชอุทธยานทุกคนไดรบั การรับรองอยางดีเกินคาด ทุกคนไดอาบน้าํ
ชําระรางกายเปลี่ยนเสื้อผาใหม เจาแมจันทราโปรดเกลา ฯ ใหนางขาหลวงรูปสวย ๕๐ คน มาคอยรับใชคณะ
พรรค ๔ สหาย
คืนนัน้ เดือนหงายกระจางดวง
พระจันทรโลกพระศุกรมองเห็นโตกวาพระจันทรในโลกถึง ๓ เทา ดังนั้น พื้นโลกพระศุกรจึงสวางนวล
ผิดปกติราวกับเวลากลางวัน
ขณะที่ นิกร, กิมหงวน, ดร. ดิเรก เจาคุณปจจนึก ฯ และเจาแหว กําลังดื่นสุราโลมนารีกนั อยาง
สําราญ พล พัชราภรณ ก็ปลีกตัวออกมาจากตําหนักหลังนั้น และลงมาเดินเลนในอุทธยานอันกวางขวางเต็ม
ไปดวยพันธบปุ ผาชาตินานาชนิด
แลวพลก็นง่ั ชมจันทร อยูบ นมาหินออนตามลําพัง
เขาตื่นเตนดีใจมากที่เขากับเพื่อน ๆ ไดเดินทางมาถึงดาวพระศุกรโดยสวัสดิภาพ พลไดพบแตสง่ิ ที่
แปลกตาแปลกใจ แมกระทัง่ ดวงจันทรแหงพิภพพระศุกรกม็ รี ปู รางคลายกับลูกรักบีไ้ มมผี ดิ ภายในดวงจันทร
เปนรูปเตาไมใชกระตาย
พลตืน่ จากภวังคเมือ่ ไดยนิ เสียงกระแอมไอของผูห ญิงคนหนึง่ ดังขึน้ ขางหลังเขา เจาหนุม รูปหลอรีบหัน
ไปมองดูเจาแมจันทรานั่นเอง พระแมเจาแหงดาวพระศุกรทรงสวมสะไบบางแนบเนือ้ แสงจันทรสองตองพระวร
กายงามแฉลมแชมชอย แลเห็นสวนสัดอันงดงามยากที่จะหานารีใดเปรียบได
นายพัชราภรณรีบลุกขึ้นยืนและกมศีรษะ ถวายคํานับอยางนอบนอม
“ทานกับพรรคพวกของทาน ไดรบั ความสุขสําราญดีหรือพล”
เจาหนุม รูปหลอยิม้ ละมัย
“ดวยเดชะพระบารมีของพระแมเจา พวกเราทุกคนสบายดีพะ ยะคะ”
เทวีแยมพระสรวล ทรุดพระองคลงนั่งบนมาหินออน

“นั่งซีจะพล นั่งคุยกับฉันเถิด ฉันดีใจมากที่พวกทานและตัวทานไดรับ ความสุขสะดวกสบายจากคน
ของฉัน ฉันไดสั่งกําชับ พณ ฯ ทานสะแองไวแลว ถาชาวโลกราหูอันไกลโพนตองการอะไรใหจัดหาใหตามความ
ประสงค”
นายพัชราภรณนั่งลงเคียงคูกับหลอน เขาไดกลิ่นประทินหอมจากพระวรกายของเธอหอมกรุน จับใจ
เขารูสึกวาพระนางจันทราเปนหญิงสาวทีเ่ ลอโฉมที่สุด
นางพญาเงยพระพักตรขึ้นทอดพระเนตรดวงดาวอันแจมใสดวงหนึ่งซึ่งปรากฏอยูเหนือขอบฟาทางทิศ
ตะวันตกและใกลจะลับแนวยอดไมอยูแลว
“ดูโนนพล นัน่ คือโลกราหูอนั แสนไกล เปนดวงดาวที่สุกปลั่งแจมใสนาดูมาก ในตอนหัวค่ําเชนนี้พวก
เราแลเห็นมันทุกคืน และแลวมันก็จะลับไปจนกระทั่งใกลรุงอรุณของวันใหม เราก็จะแลเห็นดวงดาวนีอ้ กี ”
พลยิม้ เล็กนอย
“เชนเดียวกันพะยะคะ เมื่อขาพระองคอยูใ นโลกราหู ขาพระองคก็มองแลเห็นดาวพระศุกรสุกปลั่งอยู
ในตอนหัวค่าํ พวกเราเรียกวาดาวประจําเมือง แตดาวพระศุกร จะลับขอบฟาไปและกลับมาอีกครั้งในตอนเชา
มืด เราเรียกวาดาวประกายพรึก”
“ประกายพรึก.............ชื่อเพราะดีเหมือนกัน แตโลกของทานพวกเราเรียกวาดาวกลียคุ ทั้งนี้กเ็ พราะ
เรารูดี โลกราหูนั้นมีแตการเบียดเบียนขมเหงกัน มีแตการรบราฆาฟนกัน คนที่มีอํานาจมักจะใชอํานาจขมขูขม
เหงผูท ไ่ี มมที างสูร บตบมือได
ชาวโลกของทานไมปรารถนาสันติสขุ อันแทจริง
ถาเขาตองการสันติสุขก็
หมายความวา สันติสุขที่เกิดขึ้นนั้นเขาจะตองเปนฝายไดเปรียบดวยประการทั้งปวง ชาวโลกราหูปราศจาก
สัจจะ ชอบการกลาวเท็จและชอบดูหมิ่นเหยียดหยามกัน ขาสงนักปราชญซง่ึ เปนคนของขาเดินทางไปยังโลก
ราหูดวยพาหนะวิเศษซึง่ พวกทานเรียกมันวาจานผี
พวกทานไมพยายามวาเขาใจเราเปนมิตรของทานเลย
ชาวโลกราหูมที า ทีเปนศัตรูตอ เรา ดวยการเตรียมกําลังพลและอาวุธพาหนะกาศของเราตองรอนลงในปาทึบหรือ
ในที่ไกลตามนุษย เราพยายามเรียนรูขนบธรรมเนียมประเพณีของมนุษยชาติตา ง ๆ ในพิภพของทานดวยความ
ลําบากยากเย็น คณะศาสตราจารยของเราไดนําศิลปะวิทยาการบางอยางมาใชในโลกนี้ และเราไดตกลงใช
ภาษาไทยบนโลกเรา ทั้งนี้ก็เพราะเห็นวาภาษาไทยนั้นมีรากฐานและหลักเกณฑดกี วาภาษาอื่น ๆ”
“เปนความจริงพะยะคะ” พลทูลยิม้ ๆ “ภาษาไทยของขาพระองคนั้นสามารถเขียนคําพูดที่เปลง
ออกมาไดทกุ ภาษา ถึงแมบางคําจะเขียนไมไดถกู ตองก็คลายคลึงสําเนียงนั้น แตทง้ั ๆ ที่ภาษาไทยของเราเปน
ภาษาของบรรพบุรุษ คนไทยบางคนก็มกั นิยมพูดภาษาตางประเทศ สอดแซมกับภาษาไทยเสมอ”
ตางคนตางมองดูหนากันและยิม้ ใหกัน พลยกมือขวาประคองกอดพระนางจันทราผูเลอโฉม มหาเทวี
ทรงสลัดปดปอง
“อะไรกันนี่ ทานมาถูกเนื้อตองตัวขาทําไม”
เจาหนุม รูปหลอซอนยิม้ ไวในหนา
“ขอเดชะพระแมเจา พระองคคงจะไมทรงทราบถึงประเพณีของคนไทย”
นางพญาขมวดพระขนงยน
“ประเพณีอะไรกันจะพล”

พลทูลวา “ตามประเพณีของคนไทยเรานั้น ผูที่ต่ําศักดิ์กวาหรือผูท ี่เปนนอย ถาแสดงความจงรักภักดี
แลวก็ตองประคองกอดผูใหญเชนนี้ พระองคเปนนางพญาแหงโลกพระศุกร ดังนั้น ขาพระองคจึงไดถวายความ
เคารพอยางสูง คือสวมกอดพระองคเชนนี”้
นางพญาพระทัยเตนระทึก
“ออ—ถายังงั้นก็กอดขาเถอะพล ขาไมรงั เกียจทานหรอก เพราะขาไมเคยขัดขวางความจงรักภักดีของ
ใครที่มีตอขา ขาเพิง่ รูเดีย๋ วนีว้ าประเพณีของคนไทยแสดงความเคารพผูใหญดว ยการกอด นอกจากนีม้ อี ะไรอีก
บางไหมพล”
“พะยะคะ ถาหากวาผูใ หญนั้นเปนผูที่มีเกียรติยศสูงสุด ผูน อ ยจะตองจูบผูใ หญตามประเพณีนยิ มของ
เรา”
“อุยตาย” ทรงอุทานดัง ๆ “ถึงกับจูบกันดวยเรอะ”
“มีพะยะคะ ขาพระองคกาํ ลังทูลขออนุญาตพระองคเพื่อขอจุมพิตพระองคดวยความเคารพ นับถือ
อยางสูงสุด”
“โอย ฉันเปนสาว”
“ไมเปนไรมิไดพะ ยะคะ ขาพระองคไมถือ”
มหาเทวีมีพระพักตรแดงระเรื่อ
“ถูกแลว เธอไมถือ แตฉนั ถือนีน่ า เธอจะจูบฉันตรงไหนบอกใหฉนั รูก อ น”
“จูบทีพ่ ระโอษฐของพระองคพะ ยะคะ”
เจาแมจันทราทรงอายมวนตวน
“ไมไดหรอก ประเดี๋ยวฉันเกิดสปม ซั่มขึ้นมา”
พลยิ้มนอยยิ้มใหญ
“ขาพระองคไมไดจูบเพื่อความรัก คงไมทาํ ใหพระองคเสียวซานพระทัยอยางไร” พูดจบพลก็ยกมือเชย
คางเจาแมจันทราขึ้นแลวเขาก็กม ลงจูบริมฝปากอันจิม้ ลิ้ม ของนางพญาอยางดูดดื่มซาบซึ้งใจ
มหาเทวียกพระหัตถทั้งสองโอบรอบคอเขา พระวรกายสั่นเหมือนลูกนก และออนระทวยอยูในวงแขน
ของพล พระเนตรทัง้ สองหลับพริม้ เปนครั้งแรกในชีวิตที่พระนางจันทราถูกจูบ ชาวโลกพระศุกรนั้นมีการแสดง
ความรักอยางนาประหลาด ผูชายจะจูบแตเพียงนองของผูหญิงคนรักของตนเทานั้น ถาหากไดเสียเปนผัวเมีย
กันแลว ผูชายจะจูบหัวแมเทาของหลอน สวนผูหญิงชาวโลกพระศุกร คงไมมีโอกาสไดจูบผูชายเลยเพราะ
ชาวโลกพระศุกรถือกันวาผูหญิงที่จูบผูชายนั้นไดแสดงออกซึ่งราคะจริตอยางรุนแรง ผูช ายจะหันหลังใหทนั ทีถา
หากวาคนรักของเขาจูบเขา การจูบแกมหรือจูบริมฝปากนัน้ ชาวโลกพระศุกรไมเคยทดลองแตอยางไรก็ตาม ใน
ไมชานี้คณะพรรคสี่สหายคงจะสอนใหชาวโลกพระศุกร ไดรจู กั การจูบทีม่ รี สชาติและกอใหเกิดอาการเกร็งขึน้ ไป
ทั่วทั้งตัว ซึ่งแนละ....ผูหญิงบางคนที่ถูกจูบริมฝปาก จะตองดิ้นกระแดว ๆ เหมือนปลาชอนถูกทุบ
เวลาผานพนไปตามลําดับ พลกับเจาแมจนั ทราคงพร่าํ พรอดกันอยูใ นอุทธยานสวรรค ทัง้ สองปลอยให
เวลาผานพนไปโดยไมมีใครเอาใจใส บัดนี้นางพญาผูเปนเจาแมแหงดาวพระศุกร ไดรจู กั ความรักแลวเปนครัง้
แรก เพราะทรงเสนหานายพัชราภรณของเรายิง่ นัก ทรงอิงแอบแนบชิดพล ออดฉออนออเซาะฉอเลาะ
ตลอดเวลา ซึ่งพลก็ไดพร่าํ ฝากรักฝากใจไวกับเทพธิดาองคนี้

“พลขา......เธอไดสอนใหฉนั รูจ กั ความรักและความสุขในรสรัก
เธอทําใหฉันสดชื่นขึ้นอยางนา
ประหลาด ถึงแมฉันเปนประมุขแหงโลกพระศุกร ฉันก็มชี ีวิตอยูอยางวาเหวเดียวดาย รูส กึ ตัววาขาดอะไรไป
อยางหนึง่ บัดนี้ ฉันไดมีสิ่งที่ขาดไปแลวคือความรักและมีคนรักนั่นเอง แตเธอกับฉันอยูต างโลกกัน ในไมชาเธอ
ก็จะเดินทางกลับไปโลกราหู ไปหาลูกเมียของเธอ”
พลกมจูบนางพญาอีกครั้งหนึง่
“ขอเดชะ ขาพระองคเปนชายโสดพะยะคะ ตั้งแตเกิดมาไมเคยรักผูหญิงเลย” พลโกหกอยางหนาตา
เฉย “ขาพระองคเพิง่ รักพระองคเปนคนแรก และขาพระองคจะไมยอมกลับไปโลกราหูเปนอันขาด”
มหาเทวีสั่นพระพักตรชา ๆ
“เปนไปไมไดพลขา ถึงแมเธอเปนชายโสดเธอก็มเี พื่อนฝูงและวงศาคณาญาติ มีภาระกิจตาง ๆ ที่
จะตองทําและอีกประการหนึ่ง พลคงไมทราบวา ตามประเพณีของเรานัน้ มีบทบัญญัตวิ าผูท เ่ี ปนนางพญาแหง
โลกพระศุกรจะรักใครกับผูชายคนใดไมไดเปนอันขาด สวนการแตงงานนั้นไมมีหวังเลย ถาหากวาฉันฝาฝน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ทหารและประชาชนของฉันก็จะเกิดการกระดางกระเดื่อง เขาจะขอรองแกมบังคับให
ฉันลาออกจากมหาเทวีแหงดาวพระศุกรทนั ที เปนอันวาเราไดลอบลักกันอยางนีเ้ ทานัน้ ”
กอนทีน่ ายพัชราภรณจะพูดวากระไร พณ ฯ สะดือ อัครมหาเสนาบดี ซึง่ แอบซอนตัวอยูห ลังหนุม สาว
ภายในสุมทุมพุม ไมอนั หนาทึบก็เดินพรวดพราดออกมา ดวยทาทีที่ไมพอใจในการที่ เจาแมจันทรายอมตัวให
พลเจาหนุม ตางโลกกอดจูบลูบคลําตามอัธยาศัย
พลกับเจาแมจนั ทรา ตางผละออกจากกันทันที พณ ฯ สะดือจอมอัศวินแหงโลกพระศุกรจองมองดู
นางพญาอยางโกรธเคือง ความเคารพรักและความจงรักภักดีทเ่ี ขามีตอ พระองคนน้ั ไดสญ
ู สิน้ ไปหมดแลว
“ขอเดชะ ขาแตพระองคผูเปนนางพญาแหงชาวโลกพระศุกร เปนการสมควรละหรือที่พระองคยอมตัว
ใหเจาหนุมตางโลกกอดจูบเลาโลมพระองคเชนนี”้
มหาเทวีพระทัยหายวาบ แสดงกิริยาลนลานผิดปกติ พล พัชราภรณ ไดกลาวกับอัครมหาเสนาบดี
อยางไมสะทกสะทาน
“นีแ่ นะ ทานสะดือโบ ขอทานอยาไดมายุง เกีย่ วกับเรื่องสวนตัวของเราเลย ขาจะรักใครกับเจาแม
จันทราก็หาไดหนักกะบานทานไม”
พณ ฯ สะดือยิ้มแคน ๆ ความเปนมิตรกลายเปนศัตรูไปแลว
“ทานมาจากโลกราหู ทานบอกวาทานมาในฐานมิตร แตแลวทานก็มาสรางความชัว่ ชาเลวทรามของ
ทานดวยการลอบลักกับนางพญาของเราเชนนี”้
พลโบกมือหาม อัครมหาเสนาบดีไมใหพูดอะไรตอไป
“ความรักไมใชของเลวทรามต่ําชา ทานอยาพูดใหมากความเลย โปรดหลีกไปใหพน ขาจะคุยกับพระ
นางจันทรายอดรักของขา”
พณ ฯ สะดือไมยอมฟงเสียงของนายพัชราภรณ เขากลาวทูลเจาแมจันทราดวยเสียงหนัก ๆ
“พระองคทรงทราบดีแลววา ตราบใดทีพ่ ระองคยงั เปนนางพญาแหงโลกพระศุกร พระองคจะรักใคร
กับผูชายคนใดไมได”
เจาแมจันทรายิ้มแคน ๆ

“จะรักไดหรือไมไดขา ก็รกั เขาเสียแลว ขาพิศมัยชายหนุมผูนี้ราวกับดวงใจของขา เขาเปนชายคนเดียว
ทีถ่ กู ใจขาดวยประการทัง้ ปวง จงออกไปจากสวนดอกไมของขาเดี๋ยวนี”้
พณ ฯ สะดือกมศีรษะโคงคํานับนางพญา แลวทูลวา
“ดีแลว ขาพระองคจะประกาศใหทราบทัว่ กันวาพระองคทรงละเมิดขนบธรรมเนียมประเพณีของเรา
ทหารและประชาชนจะรวมมือกันเปลีย่ นประมุขแหงโลกพระศุกร เสียใหม ซึ่งพระองคจะตองสละพระราช
บัลลังกในครัง้ นี”้
มหาเทวีลมื พระเนตรโพลง
“ทําใมขาจะตองสละบัลลังกทองของขา ขาไดเปนนางพญาแหงโลกพระศุกร ก็เพราะจาสืบสันตติวงศ
จากสมเด็จพระราชบิดา เมือ่ เจาไมพอใจก็ลาออกไปเสียคนทีจ่ ะเปนอัครมหาเสนาบดีถมเถไป เจาลาออกเสียซี
ขาจะไดแตงตัง้ ใหดวงใจของขาคนนีเ้ ปนอัครมหาเสนาบดีแทนทาน”
พณ ฯ สะดือโกรธหัวฟดหัวเหวี่ยง รีบพาตัวออกไปจากทีน่ น้ั ทันที นางพญาแยมพระสรวล ยกพระ
หัตถโอบกอดคอนายพัชราภรณดวยความรัก
“อยาไปสนใจกับเขาเลยพลขา ทําใจใหสบายเถิดถึงแมวา ทหารและประชาราษฎรชาวโลกพระศุกรจะ
ใชกาํ ลังขับไลขาออกจากราชบัลลังก ขาก็หาวิตกเปนทุกขอะไรไม ขามัง่ มีเงินทองพอที่จะสรางความสุขใหกับ
เราทั้งสองไปจนวันตาย อยานึกวาขาพอใจทีไ่ ดดาํ รงคตาํ แหนงเปนนางพญาของดาวพระศุกร ขาอึดอัดใจเต็ม
ทนแลว ขาไมเคยเปนตัวของขาเองเลย เดี๋ยวนี้ขา มีความสุขใจเหลือเกิน ขาเพิง่ รูวา ความรักคือยอดของ
ความสุข ชีวิตของขาจะขาดทานไมไดเสียแลวพลเอย”
เขากอดหลอนและจูบหลอนอีก
“จันทรา แมยอดรัก พีจ่ ะรักเธอชั่วนิรันดรอนุญาตใหพี่พดู กับเธออยางนีเ้ ถอะนะจะ แลวก็จนั ทราจง
พูดกับพี่ในฐานะคนรักเถิด”
เจาแมจันทราพยักพระพักตร แลวแยมพระสรวล
“คะ นองขอมอบรางกายและชีวิตไวใหพลคนเดียว พีแ่ นใจหรือคะวาพีจ่ ะอยูก บั นองทีด่ าวพระศุกรน้ี
และพีจ่ ะไมหนีกลับไปโลกของพี”่
เขากอดจันทราแนน
“มั่นใจอยางยิง่ จันทรา พี่จะตายอยูในโลกพระศุกรนี่แหละ ไปคุยกันทีต่ าํ หนักของนองเถอะจันทราพีม่ ี
เรือ่ งทีจ่ ะปรึกษาหารือกับจันทราอีกมากมายนัก บางทีการปฏิวัตอิ าจจะเกิดขึ้นในวันพรุงนี้กเ็ ปนได และถาเปน
จริงเชนนี้ พี่กับเพื่อน ๆ ก็จะรวมมือรวมใจกันทําการปราบพวกขบถ เพื่อใหจันทราไดดาํ รงตําแหนงเปน
นางพญาแหงโลกพระศุกรตลอดไป”
เขาประคองพระนางจันทราใหลกุ ขึน้ แลวพาเดินผานอุทยานอันสวยงามตรงไปยังพระตําหนัก แตแลว
หนุมสาวก็หยุดชงักเมื่อแลเห็นหญิงชายรวม ๕ คู นั่งอยูเรียงรายในสวนดอกไมตอนใกลพระตําหนักแกว
นิกร เสี่ยหงวน ดร. ดิเรก และเจาคุณปจจนึก ฯ กับเจาแหวนั่นเอง ทัง้ หาคนตางเลือกนางขาหลวงที่
ถูกใจไดคนละคน และพาออกมาพรอดรักกันทามกลางแสงจันทรอันสุกสกาว พลบุย ใบใหพระนางจันทราสงบ
เสียง เขาจูงพระกรเธอเดินยองเขาไปหยุดยืน เบือ้ งหลังกิมหงวนกับสาวนอยคนหนึง่ อาเสีย่ นอนหนุนตักนาง
ขาหลวงรูปสวยแลวปลอยใหหลอนยกมือลูบไลศีรษะเขาอยางสบายใจ

“หนูจา ........นารักหนูตง้ั แตแรกเห็นหนาหนูแลว หนูสวยอะไรอยางนี”้ อาเสี่ยพึมพําดวยความสุข
“หนูไปโลกราหูกบั นาเถอะนะ นาจะหาบานสวย ๆ ใหสกั หลังแลวซือ้ รถเกงเล็ก ๆ ใหสักคัน”
แมงามดัดจริตดีดดิ้น
“มายละคะ คุณนาอยามาพูดใหหนูหลงลมหนอยเลย หนูขนื ไปอยูโ ลกราหูกบั คุณนาก็เทากับวาหนูหา
เคราะหกรรมใสตวั เอง ถาคุณนาทิง้ หนู ๆ ก็จะตองกลายเปนกะหรีไ่ ปเทานัน้ ”
พลกลัน้ หัวเราะแทบแย รีบจูงมือเจาแมจนั ทราพาเดินไปทางขวา เขาไดยินนิกรรองเพลงแจว ๆ
“รักเธอเขาแลวเปนไร..........รักจนคลั่งไคลจริงจัง......เธอรักใครหรือยัง.....ฉันใด.....”
จบเพลงนิกรก็ตระหวัดรัดรางสาวนอยแลว ระดมจูบเสียงดังเหมือนกับยางรถยนตรวั่ นางขาหลวงดิ้น
กระแดว ๆ อยูใ นวงแขนของนิกรอยางนาสงสาร เสียงนิกรขบกรามกรอด
“อยาดิน้ อีหนู ใหนา จูบเสียดี ๆ แลวนาจะพาไปเทีย่ วโลกราหู”
พระนางจันทราทรงหัวเราะคิก๊ พลรีบพาพระองคเสด็จไปทาง ดร. ดิเรกกับแมสาวงามซึง่ เปนคนรัก
ของเขา นางแพทยหนุม กําลังฮัมเพลงฝรัง่ อยางสบายใจ และหางจาก ดร. ดิเรกไมกมี่ ากนอย เจาคุณปจจนึก ฯ
และเจาแหวกําลังนั่งกอดขาหลวงคนละคน แฟนของทานเจาคุณรูปรางอวนใหญราวกับอึง่ อาง สวนแฟนของ
เจาแหวเอวบางรางนอย
เสียงเจาคุณปจจนึก ฯ พึมพําวา
“อีหนู......เอ็งรักปูไหมวะ
“อยากจะรักเหมือนกันแหละคะ แตเห็นจะรักไมลง”
“ทําไมละ”
“เหม็นเขียวคะ”
“วา..............เดี๋ยวก็เขกกระบาลใหเทานั้นเอง มาเอียงแกมมาใหปูจูบทีเถอะวะอีหนู รูปรางของเองมัน
ปลุกใจเสือปาดีเหลือเกิน ทําใหขารูสึกวาขาหนุม ขึ้นเปนกอง”
พลกับพระนางจันทรากลัน้ หัวเราะแทบแย พลยกมือขวาประคองกอดนางพญาแหงโลกพระศุกร แลว
พาเดินออมไปทางหนาพระตําหนัก คณะพรรคสีส่ หายหารูไ มวา พลกับเจาแมจนั ทราไดพากันขึน้ ไปพรอดรักบน
พระตําหนักอยางเปนสุข ซึ่งในคืนวันนั้นเอง พลกับเจาแมจันทราก็ไดเปนผัวเมียกันดวยความสมัครใจของทั้ง
สองฝาย
พอรุง อรุณของวันใหม การปฏิวตั รก็เกิดขึ้น กองทหารในบังคับบัญชาของพณ ฯ สวะ แมทพั ใหญได
ยกเขาลอมพระราชวังหลวงกอนเวลาย่าํ รุง บรรดาผูยงิ่ ใหญทงั้ หลาย ไดรว มมือรวมใจกับทานสวะทําการ
ปฏิวตั ร ทั้งนี้ก็เพราะเจาแมจันทราได ละเมิดขนบธรรมเนียมประเพณีที่ชาวโลกพระศุกรถอื กันอยางเครงครัด
ขณะนี้ กองทหารไดยึดมหานครอันกวางใหญไพศาลไวไดแลว พณ ฯ สะดืออัครมหาเสนาบดีประกาศ
ใหประชาชนชาวโลกพระศุกรทราบโดยทั่วกันวา
มหาเทวีแหงโลกพระศุกรไดฝา ฝนขนบธรรมเนียมประเพณี
อยางรายแรง ทรงรักใครกบั พล พัชราภรณ เจาหนุมรูปงามที่เดินทางมาจากโลกราหู ขอใหประชาราษฎร
ทั้งหลายรวมมือรวมใจกับกองทหาร บังคับใหแมจันทราสละราชบัลลังก ซึง่ คณะรัฐบาลจะไดอัญเชิญพระ
ประยูรญาตของมหาเทวีองคใดองคหนึ่งขึ้นครองราชสมบัติ ตอไป

อยางไรก็ตาย ทานอัครมหาเสนาบดีไดประกาศขอรองใหชาวโลกพระศุกรยดึ มัน่ ในความสงบสุข และ
ประกาศใหทราบทัว่ กันวา จะไมใชกาํ ลังอาวุธเวนแตจาํ เปนจริง ๆ สวนอาวุธมหาประลัยนัน้ จะไมใชอยาง
เด็ดขาด กองทหารในบังคับบัญชาของพณ ฯ สวะมีอาวุธแตเพียงดาบเทานั้น
ประตูพระราชวังทัง้ ๔ ดานปดหมด พณ ฯ สะแอง เสนาบดีกระทรวงวัง ยังเต็มไปดวยความ
จงรักภักดีตอเจาแมจันทรา พอรูวาเอกอัครมหาเสนาบดีกับแมทัพใหญคิดขบถ ทานสะแองก็รบี สงทหารขึน้
รักษากําแพงวังโดยรอบ และเตรียมรับมือกับพวกขบถเต็มที่ ทหารรักษาพระองค มีจาํ นวนประมาณ ๒๐,๐๐๐
คนอยูในสภาพเตรียมพรอม
ตามเวลาทีก่ ลาวนี้ พล พัชราภรณ กับเจาแมจนั ทรากําลังนอนหลับอยูใ นหองบรรทมอันกวางใหญ
ทานเจาคุณปจจนึก ฯ พานิกร กิมหงวน และ ดร. ดิเรก กับเจาแหวตลุยบุกเขามาในหองอยางไมเกรงใจทุกคน
สวมเสื้อเกราะแตงเครื่องรบครบครัน มีดาบใหญเปนอาวุธคูม อื คนละเลม
เสี่ยหงวนเอ็ดตะโรลั่น
“เฮย.......ลุกขึน้ โวย เกิดขบถแลว”
พระนางจันทรากับพลตางตกใจตื่น พรวดพราดลุกขึน้ นัง่ ในเวลาเดียวกันนั้นเอง พณ ฯ สะแอง
เสนาบดีกระทรวงวังก็เขามาในหองอยางรอนรน แลวกราบทูลใหมหาเทวีทรงทราบ
“ขอเดชะ ขาแตมหาเทวี บัดนี้ พณ ฯ สะดือ กับ พณ ฯ สวะแมทัพใหญและขาราชการชั้นผูใหญ
สวนมากไดรวมหัวกันเปนขบถตอพระองคแลวพะยะคะ กองทหารไดยกเขาลอมพระราชวังของพระองค เมื่อ
สักครูน ้ี ขาพระองคไดสง ทหารรักษาพระองค ขึ้นประจํากําแพงพระราชวังโดยรอบเตรียมสูรบกับฝายขบถ ควร
มิควรแลวแตจะทรงโปรดเถิดพะยะคะ”
นางพญาพระทัยหายวาบ หันควับมาทางนายพัชราภรณ
“เราจะสูเขาหรือจะยอมแพ บอกขาหนอยซิพพ่ี ล”
“ออ” นิกรอุทาน “เผลอไปคืนเดียวเปนพี่นองกันแลว อายพลนีม่ นั แน”
พลตวาดนิกรเสียงลั่น
“ไมใชเวลาทีจ่ ะพูดเลนโวย” แลวเขาก็ลุกขึ้นยืนกลาวถามเสนาบดีกระทรวงวังอยางเปนงานเปนการ
“ทหารขบถมีจํานวนสักเทาไรบอกขาซิ”
พณ ฯ สะแองนิง่ นึกอยูส กั ครู
“ขาแตพระสวามี ทหารขบถมีประมาณแสนคนพะยะคะ”
คราวนี้พลยิม้ ออกมาได
“ทําไมทานรูว า ขาเปนสวามีของพระนางจันทราละ”
“ปูโธของพรรคนี้เด็กอมมือมันก็รู พระแมเจาทรงบรรทมรวมพระแทนกับทานตลอดคืน จะไมใหขา
เขาใจอยางนี้อยางไร”
พลยกมือตบบา พณ ฯ สะแอง
“ทานเขาใจถูกแลว จันทราคือเมียรักของขาเอง ทานรีบไปควบคุมทหารรักษาพระองคไวใหดี ขากับ
เพื่อนรักทั้งสี่คนกับอาของขา และคนใชทซ่ี อ่ื สัตยของขาจะทําการสูร บกับพวกขบถจนนาทีสดุ ทาย ขาเชื่อวา
อยางไรเสียปานนี้พวกขบถคงจะทําลาย หรือเผาพาหนะกาศของขาเสียแลว ไหน ๆ พวกขาก็ไมสามารถกลับ
โลกราหูของเราได เราก็จะสูรบกับพวกขบถใหถงึ ที่สุด เพือ่ บัลลังกของจันทรา”

เสี่ยหงวนพูดเสริมขึ้น
“ขายอมตาย ......ขาจะเอาโลหิตทาทาบไวกับพื้นโลกพระศุกร เราทั้งหกจะไมยอทอกับพวกขบถเปน
อันขาด คําวายอมแพไมมใี นปทานุกรมของเรา “ แลวกิมหงวนก็ตะโกนลัน่ “ขบถจงพินาศ เจาแมจนั ทราจง
ทรงพระเจริญ ไชโย........อาว........ไมยักมีใครไชโยโวยไขโยคนเดียวเกอตายหา เอาหนอย พวกเรา ไข....โย”
คณะพรรคสีส่ หาย ตางรองไชโยขึน้ พรอม ๆ กัน นางพญาแหงโลกพระศุกรทรงลุกขึ้นยืน แลวรับสัง่
ยิ้ม ๆ
“ขาขอประกาศวา บัดนีอ้ คั รมหาเสนาบดีและแมทพั ใหญของขาไดเปนขบถ ฉะนัน้ ขาขอถอดออกจาก
ตําแหนงนับแตบัดนี้ และขาขอแตงตัง้ ให พล พัชราภรณ พระสวามีของขาเปนแมทพั ใหญ นับแตบัดนี้เปนตน
ไป
นิกรเอือ้ มมือเขีย่ แขนพระนางจันทราเบา ๆ
“พระสวามีนะ ผัวใชไหมครับ”
นางพญาทรงยิม้ แหง ๆ
“คะ ถูกแลว”
นิกรวา “เมือ่ เจาพลเพือ่ นของผมไดเปนใหญเปนโต ก็ขอใหคุณแตงตัง้ พวกเราบาง”
มหาเทวีทรงพระสรวลเบา ๆ
“ขาขอแตงตัง้ ใหทา นเจาคุณปจจนึก ฯ อาของขาเปนผูส าํ เร็จราชการแหงโลกพระศุกร คือเปนอัครมหา
เสนาบดีแทน พณ ฯ สะดือ ใหอาเสี่ยกิมหงวนเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยแทน ฯพณฯ สะลึมสะลือ และให
คุณหมอดิเรก เปนเสนาบดีกระทรวงสาธารณสุข
เจาแหวยิม้ แหย ๆ
“รับประทานผมละครับคุณแม”
นางพญาแยมพระสรวล
“สําหรับแก ฉันขอแตงตัง้ ใหแกเปนผูเ ชีย่ วชาญการเทกระโถนทองพระโรง”
เจาแหวทําคอยน
“รับประทานตําแหนงนีเ้ บอเริม่ ทีเดียว แฮะ แฮะ รับประทานขอเปนเสนาบดีกระทรวงพาณิชย สัก
เดือนไดไหมจะไดแกจนเสียที”
พระนางจันทรา ไมไดสนพระทัยกับเจาแหวอีก หันมารับสั่งกับ พณ ฯ สะแอง เสนาบดีกระทรวงวัง
“ขาขอขอบใจทานมาก สะแอง เทาที่ทานมีความจงรักภักดีตอขาเชนนี้ ขาจะไมลืมคุณงามความดี
ของทานเลย หากวาเธอปราบขบถใหราบคาบ ขาก็จะปูนบําเหน็จใหรางวัลทานอยางสาสมทีเดียว จบรีบไป
เตรียมตัวรับมือรับพวกขบถเถิด”
พณ ฯ สะแอง กมศีรษะถวายคํานับ แตกอ นทีเ่ สนาบดีกระทรวงวังจะออกไปจากหองบรรทม นาย
ทหารรักษาพระองคสองคนก็นาํ ตัว พณ ฯ สวาปามผูแ ทนฝายขบถเดินเขามาในหอง ซึ่ง พณ ฯ สวาปาม
ปราศจากอาวุธและดาบ แตสวมเสือ้ เกราะนักรบครบครัน
นายทหารรักษาพระองคคนหนึง่ ไดกราบทูบเจาแมจันทราวา
“ขอเดชะ ขาแตมหาเทวี บัดนี้ พณ ฯ สวาปามจะขอกราบทูลพระองค ในฐานะทีเ่ ปนตัวแทนฝายขบถ
พะยะคะ ควรมิควรแลวแตจะทรงโปรด”

นายพญาแหงโลกพระศุกร ทอดพระเนตรมองดูนายสวปามอยางไมพอพระทัย พระองครับสั่งขึ้นดวย
พระสุรเสียงหนัก ๆ
“ทานตองการเจรจาอะไรกับขาก็วามา”
นายสวาปามยิม้ แสยะ ยืนถางขากอดอกอยางโอหัง เสี่ยหงวนยองเขามาขางหลังยกลูกแปเหวีย่ งพั่บ
เขาให
“เฮย....อายจอมตะกละ คํานับเจาแมเสียหนอยซี ดูจะใหญโตมากเกินไปเสียแลว”
พณ ฯ สวาปาม หันมาทําตาเขียวกับกิมหงวนพยายามสะกดกลั้นโทสะอยางยากเย็น แลวทูลมหาเทวี
วา
“ขาแตมหาเทวี พณ ฯ สะดือ อัครมหาเสนาบดีไดบญ
ั ชาใหขา มาเฝาพระองค เพื่อเปดการเจรจากัน
ดวยสันติวิธ”ี
นิกรพูดโพลงขึน้ ทันที
“ขอเดชะพระแมเจา ขณะนี้พระองคยงั ไมไดสรงพระพักตรและแปลงฟนทั้งอายพลดวย เพราะฉะนั้น
ขอไดโปรดลางหนาแปลงฟนใหเรียบรอยเสียกอน อยาใหผแู ทนฝายขบถนึกตําหนิตเิ ตียนได การจะควรประการ
ใดแลวแตจะโปรดเถิดพะยะคะ”
นางพญาทรงขวยอาย แตก็เห็นจริงตามที่นิกรกราบทูลพระองค เจาแมจันทราหันพระพักตรมาทาง
นายพัชราภรณแลวรับสั่งวา
“พลคะ เราอาบน้ําอาบทากันใหเรียบรอยเสียกอนเถิดคะ แลวเราจึงคอยเจรจากับเขา รับสัง่ จบก็หนั
มาทางสวาปาม “ทานสวาปาม ขอเชิญทานนัง่ พักผอนใหสบายกอนเถิด ขาขอเวลาอาบน้ําแตงตัวเพียงสิบ
นาทีเทานัน้ และขอเชิญใหทา นออกไปจากหองนอนของขาดวย”
เสี่ยหงวนยกมือตบหลัง พณ ฯ สวาปามคอนขางแรง
“ไปขางนอกอายหนู เปนถึงเสนาบดีควรจะมีจรรยามารยาทบาง มีอยางทีไ่ หนทะลึง่ เขามาในหองนอน
ของพระแมเจา เขาทํานองหมูเขาจะหามเอาคานเขามาสอด ผัวเมียเขากําลังนอนกอดกันเสือกทะลึ่งเขามา
ออกไปคุยกันขางนอกดีกวา”
แลวเสีย่ หงวนก็ฉดุ กระชากลากตัวทานสวาปามผูแ ทนฝายขบถออกไปนอกหอง คณะพรรคสีส่ หายกับ
ทหารรักษาพระองคทง้ั สองคน ตางตามออกไปดวย นิกรเดินเขามาหยุดยืนเผชิญหนา พณ ฯ สวาปาม แลวยิม้
ใหอยางยียวน “พี่ชาย ถามจริง ๆ เถอะวะ ลื้อเคยกินหมากไหม”
สวาปามทําหนาตืน่ ๆ
“หมากเปนยังไง”
“เอาเถอะนา เมื่อไมเคยกินก็ลองกินดูสักคําเอาไหม รับรองวาหนาฝาดทีเดียว กินแลวมีความสุข”
สวาปามยิ้มแคน ๆ
“กันไมใชเพือ่ นเลนของแก อยามาพูดลอกันเลนอยางนี”้
นายจอมทะเลน เอื้อมมือซายจับหนาอกเสื้อทานสวาปามเขยา พรอมกับงางหมัดขวาจะกระแทกหนา
ผูแ ทนฝายขบถ เจาคุณปจจนึก ฯ ตกใจ รีบควาขอมือขวานิกรไวทันแลวเอ็ดตะโรลั่น
“อยา......อายกร
อยาแสดงความปาเถื่อนอยางนีเ้ ขาเปนผูแทนอีกฝายหนึ่งซึ่งเราจะตองยกยองให
เกียรติเขาตามสมควร”

นิกรขบกรามกรอด
“แตผมหมัน่ ไสอา ยหมอนีเ่ หลือเกินคุณพอ” แลวเขาก็หันมาพูดกับสวาปาม “เฮย.....ลื้อกับอั๊วชกกันตัว
ตอตัวดีไหม”
สวาปามหัวเราะ เขามองดูนิกรอยางดูหมิ่นเพราะนิกรมีรูปรางและบอบบางกวาเขามาก
“ไมแนละกระมัง๊ แกคงไมรูวา กันนี่แหละคือแชมเปยนรุนเฮวี่เวทของโลกพระศุกร และกันขึน้ คานมา
แปดปแลว ถาแกไมเชื่อขอใหแกถามนายทหารมหาดเล็กสองคนนี้ดูก็ได”
นิกรหันควับมาทางนายทหารรักษาพระองค แลวกลาวถามทันที
“นองชาย นายสวาปามนี่นะเปนนักมวยแชมเปยนรุนเฮวีเ่ วทจริง ๆ หรือ”
นายทหารองครักษคนหนึง่ พูดยิม้ ๆ
“จริงครับ พณ ฯ ทานสวาปามเคยชกคนตายมาเกาสิบเกาคนแลว”
นายจอมทะเลนสะดุงโหยง
ทันใดนั้นเอง สวาปามก็เอื้อมมือจับแขนนิกรแลวพูดเสียงหัวเราะ
“วายังไงอายนองชาย เมื่อกี้นี้แกทากันชกตัวตอตัว”
นิกรพูดเสียงยานคางนาสงสาร
“พูดเลน.......เปนบาไปได เรื่องชกตอยตีรันฟนแทงมันเปนเรื่องของพวกนักเลงอันธพาล คนชั้นเรา
เจรจากันดวยสันติวิธีดกี วา”
“ถุย” ดร. ดิเรก รองลัน่
นิกรมองดูนายแพทยหนุมแลวยิม้ แหง ๆ
“ใหแกถุยอีกสักรอยหนพันหนกันก็ไมสมู นั แกดูรูปรางมันซีวะ เล็กกวายักษวดั แจง นิดเดียวเทานัน้ ”
เสี่ยหงวน กลาวกับสวาปาม อยางเปนงานเปนการ
“นีแ่ นะทานสวาปาม พวกทานไมนาจะขบถตอเจาแมจันทราเลย ควรจะกลับใจถวายความจงรักภักดี
ตอพระองคตามเดิมจะดีกวา”
สวาปามสัน่ ศีรษะ
“เปนไปไมได มหาเทวีไดมีพฤติการณไมเหมาะไมควรรักใครกับเพื่อนของทาน ซึ่งตามประเพณีของ
เรานั้น ผูที่เปนเจาแมของโลกพระศุกร จะตองเปนสาวและโสดตลอดไป”
“วา.....ถายังงั้นก็เปนฮิสทีเรียแยนะซี เจาแมกเ็ ปนมนุษยปถุ ชุ นคนหนึง่ ”
สวาปามวา “แตเราชาวโลกพระศุกรยอ มเครงครัดในขนบธรรมเนียมประเพณีเสมอ บัดนี้พวกเราทั้ง
ทหารและราษฎร หมดความจงรักภักดีตอพระนางจันทราแลว เราจึงปฏิวัติตอพระองค”
เสี่ยหงวนพยักหนาชา ๆ
“ถายังงั้นเลือดจะตองทวมหลังชางในคราวนี้ กันและพวกเราทัง้ หมดนี้จะตองตอสูปองกัน ราชบัลลังก
ของพระองคจนสุดความสามารถ นั่งซีเพื่อน”
สวาปามมองดูรอบ ๆ ตัวของเขา
“เกาอี้ไมม”ี
นิกรพูดเสริมขึน้
“ก็นั่งบนพื้นซีวะ”

“นั่งไมได เสียเกียรติ”
นิกรหัวเราะชอบใจ พูดพลางหัวเราะพลาง
“เกียรติของแกมากนักก็เชิญยืนแขวนอยูอยางนี้แหละ”
เวลาผานพนไปอีกสักครูห นึง่ พล พัชราภรณกบั พระนางจันทรา ก็พากันออกมาจากหองพระบรรทม
มหาเทวีเสด็จเขามาประทับยืนเบือ้ งหนาสวาปามและรับสัง่ ขึน้ วา
“ขาพรอมทีจ่ ะเจรจากับทาน ทานจะเอาอยางไรกับขาก็วา มา”
พณ ฯ สวาปามยิ้มเล็กนอย
“ขาแตพระองค .... พณ ฯ สะดือ อัครมหาเสนาบดีไดสั่งใหขา มาทูลพระองควา ขอใหพระองคสละราช
บัลลังกกอนเที่ยงวันนี้ และขอใหมอบพระราชอํานาจแกพณ ฯ สะดือเสียโดยดี ถาหากพระองคมีขัติยะมานะไม
ปฏิบัติตามคําสั่งของ พณ ฯ สะดือแลว กองทหารของเราก็จะยกเขาตีพระราชวัง และจะจับพระองคปลงพระ
ชนมเสีย”
นางพญาแยมพระสรวล พระองคไมไดตกพระทัยในคําขูข องสวาปาม พระนางจันทรายกพระหัตถแตะ
คางเสี่ยหงวนเบา ๆ แลวรับสั่งวา
“เสี่ยหงวนสหายรักของขา ทานชวยเจรจากับ พณ ฯ สวาปามหนอยเถิด”
กิมหงวนยิ้มแปน หันมายักคิว้ ใหผแู ทนฝายขบถแลวกลาวขึน้ ดวยเสียงฉาดฉาน
“ดูกอน ทานสวาปาม ทานเปนผูบ งั อาจไมรวู า ฟาต่าํ แผนดินสูง เสียแรงที่ทานไดกินเบี้ยวัดเงินปและมี
ทางกอบโกยเงินใสกระเปา จนกระทั่งสงลูกหลานไปเรียนเมืองนอกมากมายกายกอง มีเงินฝากธนาคาร
ตางประเทศหลายรอยลาน”
“เปลา ๆ “ สวาปามเอ็ดตะโรลั่น “โลกพระศุกรไมมีการกินการโกง”
“ออ ยังงัน้ ก็แลวไป แตอยางไรก็ตาม พวกทานทัง้ หลายลวนแตเปนขบถตอพระแมเจา จงตั้งใจฟงคํา
ของขา ทานสวาปามเอย สูเจา.......”
สวาปามพุดขึน้ ทันที
“พูดอยางที่คนเขาพูดกันเถอะวะ สูเจาสูมึงตะบักตะบวยอะไรก็ไมรู”
อาเสี่ยยิม้ แหง ๆ
ถายังงั้นพูดกันตรงไปตรงมา แกจงนําความไปบอก พณ ฯ สะดือจุนเถอะวา พระนางจันทราจะไม
ยอมออนนอมตอพวกขบถเปนอันขาด และพวกเราพรอมทีจ่ ะทําการสูรบเพื่อใหโลกพระศุกรรูวา เรา....ปลาย
ตระกูลไทยแหงโลกราหูนั้นมีความเกงกาจสักเพียงใด” แลวเสี่ยหงวนก็ตะโกนลั่น “เราจะรบ.........เราจะ
รุก........เราจะบุก.......แลวเราก็จะวิ่งหนี”
“ฮา” ดร. ดิเรกอุทานเสียงลั่น “รบรุกบุกทะลวงโวย ไมใชรบรุกบุกแลววิง่ หนี”
เสีย่ หงวนหัวเราะ
“วิ่งหนีแบบยุทธศาสตร คือหลอกใหขา ศึกไลแลวหันมาฟนขาศึกใหคอขาด”
ดร. ดิเรก อดหัวเราะไมได
“ออไรท”
นิกรยกมือดีดหู พณ ฯ สวาปามดังแปะแลวกลาววา

“ไปได แกจงนําความไปบอกอายสะดือกลวงเดี๋ยวนี้ ขานี่แหละจะนํากองทหารรักษาพระองคยก
ออกไปสูรบกับพวกเจาและจะตัดศีรษะอัครมหาเสนาบดีสะดือกลวงเอามาทําตะกรอเตะเลนแกกลุม ”
สวาปามขบกรามกรอด จองมองดูนิกรอยางเดือดดาล
“ดีแลว พวกเจาทุกคนไมมีหวังที่จะไดกลับโลกราหูหรอก เพราะเราไดเผาพาหนะกาศของทานเสียสิ้น
แลว”
คณะพรรค ๔ สหายตางสะดุงเฮือกไปตามกัน
“ไหงเลนยังงั้นเลาโวย” เจาคุณปจจนึก ฯ เอ็ดตะโรขึ้น
สวาปามหัวเราะอยางมีชยั
แลวเขาก็พากันเดินออกไปจากที่นนั้
นายทหารราชองครักษสองคน
ติดตามไปดวยเพื่อพาทานสวาปามไปสงที่ประตูวัง
ตอนสายวันนั้นเอง ทามกลางแสงอาทิตยอันรอนแรงกลา พณ ฯ สะดืออัครมหาเสนาบดีซงึ่ เปน
ประมุขแหงฝายขบถก็สง่ั ให พณ ฯ สวะโจมตีพระราชวังทันที
กองทัพขบถบุกเขาโจมตีทงั้ ๔ ดานในเวลาเดียวกัน เสียงทหารโหรอ งอึง มีบันไดยาวหลายพันถูก
นํามาพาดกําแพงวังและแลวทหาร ขบถก็หลัง่ ไหลขึน้ มาบนกําแพงวัง ทําการสูร บกับทหารรักษาพระองคอยาง
ดุเดือด เสียงดาบตอดาบกระทบกันดังฉาดฉับตลอดเวลาทหารรักษาพระองคไดพยายามตอสูปองกันพระราชวัง
ไว ไพรพลรบทัง้ สองฝายตางบาดเจ็บและลมตายไปตาม ๆ กัน
ดวยความเขมแข็งของทหารรักษาพระองค พวกขบถไมสามารถจะหักเขามาในพระราชวังได เมื่อไดใช
เวลาโจมตีประมาณชัว่ โมงเศษ พณ ฯ สวะแมทพั ใหญกส็ ง่ั ใหเปาแตรสัญญาณลาถอย ถอนตัวจากการรบ
พอขบถลาถอย
พวกทหารรักษาพระองคก็โหรองเกรียวกราว
หลังจากนั้นเพียงเล็กนอยประตู
พระราชวังทางดานเหนือก็เปดออกทั้งสองบาน สีส่ หายกับเจาคุณปจจนึก ฯ และเจาแหวนัง่ อยูบนหลังมาศึก
ควบขับมาพาทหารรักษาพระองค ๒,๐๐๐ คน ออกติดตามสังหารขาศึกดวยความกลาหาญ
พล, นิกร, กิมหงวน และ ดร. ดิเรก กับเจาแหว แตงเครื่องรบครบครัน สวมเสื้อเกราะและหมวก
เหล็กมือซายถือสายบังเหียนมาและมือขวาถือดาบใหญ อันเปนอาวุธคูม ือ
ทหารมารักษาพระองคไดกระจายกําลังกันออกไปเปนแนวยาวและเปนแถวเรียงสอง คณะพรรค ๔
สหายนําทหารมาติดตายโจมตีพวกขบถ
เมื่อแมทัพฝายขบถเห็นกองทหารมาของพระนางจันทราติดตามมา
เขาก็รองสั่งใหกองทหารขบถ หยุดยัง้ การลาถอยและหันมาสูร บกับกองทหารมาทันที
การตลุมบอนเปนไปอยางสับสนอลหมานแทบจะไมรวู า ใครเปนใคร ทหารมารักษาพระองคมจี าํ นวน
นอยกวาทหารขบถหลายสิบเทา ดังนั้นเมื่อรบกันไปไดเพียงครูเ ดียว กองทหารมารักษาพระองคก็ลาถอยแตก
ยับแลวสวนมากถูกฆาตาย
สวะแมทัพใหญและสะเด็ดแมทัพหนา ควบขับมาศึกนําทหารบุกเขามาอยางทนงองอาจ พลชักมา
ปราดเขารบหนาสวะทันที และในเวลาไล ๆ กัน อาเสี่ยกิมหงวนก็ชักมาเขาปะทะกับสะเด็ด
เจาคุณปจจนึก ฯ กับนิกร และ ดร. ดิเรกกับเจาแหวไดทาํ การสูร บกับ ทหารเลวฝายขบถ ดวยการรบ
บนหลังมา มันไมผิดอะไรกับพยัคฆรายที่ตกอยูในฝูงหมาปา เจาคุณปจจนึก ฯ ไดสรู บกับนายทหารขบถคน
หนึ่งแตเนื่องจากทานมีอายุชราภาพมากแลวประกอบทัง้ รูปรางอวนอุยอาย ทานเจาคุณจึงเสียทาถูกฟนคอขาด
กระเด็น พลัดตกจากหลังมาตายคาที่

นิกรเห็นพอตาถูกฆาตายก็เดือดดาล เหลือทีจ่ ะกลาว เขาควบมาตรงเขาไปหานายทหารขาศึกผูน น้ั
แตแลวพอใกลจะถึงตัวนิกรก็ชักมากลับ บังคับมาวิ่งเตลิดเปดเปงไปดวยความรักตัวกลัวตาย
ระหวางนี้ ทหารรักษาพระองคถกู ฆาตายเกือบหมดสิ้น พลสูร บกับแมทพั ใหญฝา ยขบถจนกระทัง่ ออน
แรง แลวพลก็เสียทาถูกแทงทีห่ นาอกทะลุออกทางเบือ้ งหลังผงะหงายหลนลงจากหลังมา
เสี่ยหงวนเห็นเพื่อนเกลอเสียชีวิตก็ตกใจชักมาหนีสะเด็ด แมทพั หนารีบควบมาไลตามไปอยางกระชัน้
ชิดในที่สุดสะเด็ดก็เงื้อดาบฟนคอเสี่ยหงวนเต็มแรง คมดาบตัดคออาเสี่ยกิมหงวนดังฉับ แตรางอันสูงชะลูดยัง
ควบมาหนีไปไดอกี หลายเสน แลวคอย ๆ ลวงหลนลงจากหลังมา
พวกทหารขบถตางหอมลอมนิกรกับ ดร. ดิเรกกับเจาแหวไว ทัง้ สามสูร บอยางทรหดทีส่ ดุ แตนาํ้ นอย
ยอมแพไฟเปนธรรมดา นายจอมทะเลนถูกนายทหารขาศึกคนหนึ่งแทงตกจากหลังมาตายคาที่ ซึ่งหลังจากนั้น
เพียงเล็กนอย ดร. ดิเรกก็ถูกฟนพลัดตกจากหลังมาตายคาที่
เจาแหวคนเดียวสูยับ แตแลวเจาแหวก็ถกู ฆาตายเชนเดียวกัน
พวกทหารขบถตางพากันไชโยโหรองเสียงลั่น หวนกลับมาโจมตีพระราชวังอีก แลวใชบนั ไดพาดปน
กําแพง
ทหารรักษาพระองคเสียขวัญ แลวไมเปนอันสูร บกับฝายขบถ เพราะเห็นพวกชาวโลกราหูถูกฆาตายไม
มีเหลือ ทหารขบถขึน้ มาบนกําแพงวังไดทง้ั สีด่ า นจากนัน้ ประตูวงั ก็ถูกเปดออก
เหมือนกับคลื่นในมหาสมุทร ทหารขบถในบังคับบัญชาของแมทพั สวะไดหลัง่ ไหลเขาสูพ ระราชวังและ
ฆาทหารรักษาพระองคลม ตายเกลือ่ นกราด บางก็ยอมจํานนยอมวางอาวุธแตโดยดี
พณ ฯ ทานสะดืออัครมหาเสนาบดีถอื ดาบวิง่ นําหนาพาทหารขบถจํานวนบุกขึน้ มาบนพระตําหนัก
และตรงไปยังหองบรรทมของเจาแมจันทรา แตเมื่อเขามาในหอง พณ ฯ สะดือก็หยุดชงักแลวตกตลึงพรึงเพริด
เขาแลเห็นมหาเทวีแหงโลกพระศุกรนอนหงายเหยียดยาวอยูบ นพืน้ หอง ที่พระอุระขางซายมีมีดปกติด
อยูแ นน มหาเทวีไดตดั สินพระทัยปลงพระชนมพระองคเอง ดวยการถือสุภาษิตที่กลาววา ยอมตายอยางมี
เกียรติดีกวามีชีวติ อยูอยางไรเกียรติ
ภาพยนตรไทยสีธรรมชาติเรือ่ ง “ทัศนาจรแหวกแนว” ไดสิ้นสุดลงแตเพียงเทานี้ ทามกลางเสียงตบมือ
ของเจาคุณประสิทธิ์ ฯ คุณหญิงวาดและเมีย ๆ ของสีส่ หาย ไฟฟาในหองทดลองวิทยาศาสตรของ ดร. ดิเรกถูก
เปดสวางขึ้นตามเดิม คณะพรรค ๔ สหายตางคนตางมองดูหนากันแลวทําหนากระเรี่ยกระราดไปตาม ๆ กัน
เจาแหวซึง่ เปนคนฉายกําลังเก็บกลองมวนภาพยนตรใหเรียบรอย
ภาพยนตรเรือ่ งนีป้ ระพันธโดย ก.ง. ไทรแท อํานวยการสรางโดยพระยาปจจนึกพินาศ ดร. ดิเรก
ณรงคฤทธิเ์ ปนทีป่ รึกษา และนิกร การุณวงศ เปนผูก าํ กับการแสดง ถายภาพโดยคุณหญิงวาด มือกลอง
หญิงไทยคนทีส่ อง
เจาคุณปจจนึก ฯ กลาวถามเจาคุณประสิทธิ์ ฯ เบา ๆ
“ในทัศนะของเจาคุณ เห็นเปนยังไงบางครับ”
เจาคุณประสิทธิ์หัวเราะ
“วิเศษเหลือเกินครับ ผมหลับตั้งแตมวนแรกเพิง่ ตื่นเมื่อสักครูนี้เอง”
คุณหญิงวาดพูดโพลงขึน้

“เนื้อเรื่องใชไมได ไมใครจะมีเหตุผล ผูแ สดงก็ไมไดความ พอหงวนแอคอารตมากเกินไป เจากรทํา
หนาทะเลนเสียเรือ่ ย เจาพลก็ดูอาย ๆ อยางไรชอบกล เจาคุณปจจนึก ฯ ก็หวั ลานจนนาเกลียด เขากลองแลวดู
มันแผล็บ แตการถายเขาถายวิเศษมาก”
นิกรหันมาคอนคุณหญิง
“ครับ.....วิเศษมากทีเดียว บางตอนตัวละครหัวไมมหี ลุดออกไปนอกจอ บางตอนถายติดแตหนาแขง”
คุณหญิงวาดชักฉิว
“ก็ฉันเพิ่งถายเคยเปนเรื่องแรกนีค่ ะแหม ดูตงั้ ใจจะติกันเสียจริง ๆ”
นันทาพูดกับคณะพรรค ๔ สหายอยางเปนงานเปนการวา
“ดิฉันขอวิจารณวา ภาพยนตรเรื่องนี้วเิ ศษมากแตคงไมมเี จาของโรงหรือผูจัดการโรงไหนที่จะยอมให
ฉายในโรงของเขา เวนแตวา ถาเขาอยากจะใหโรงของเขาเจง”
อาเสี่ยกิมหงวนซึง่ เปนนายทุนชักใจไมดี มองดูกลุม สี่นางแลวกลาววา
“ไมไดความเลยเชียวหรือครับ”
ประภายิม้ นอยยิม้ ใหญ
“ไดความคะ แตไมนาดูเลย”
ประไพพูดเสริมขึน้ อยางขบขัน
“ดิฉนั คิดวาดูหนังตลุงคงสนุกกวา ดิฉันขอวิจารณอยางเปดเผยวาภาพยนตรไทยเรื่องนี้ เปนภาพยนตร
ทีเ่ ลวทีส่ ดุ การถายไมไดสติ ผูแ สดงก็เลนไมเปน ผูกํากับการแสดงก็กาํ กับอยางชุย ๆ เพราะเขาใจผิดคิดวาการ
กํากับหนังเปนงานทีท่ าํ ไดงา ย ๆ ภาพยนตรหลายตอหลายเรื่องที่ฉิบหายวายวอดก็เพราะไดผูกาํ กับการแสดงที่
ไมประสีประสา คือไมมีความรูในการกํากับมาแตกอน สําหรับภาพยนตรเรื่องนี้อยาวาแตจะเขาฉายทีศ่ าลา
เฉลิมไทยเลย ตอใหฉายตามงานวัดก็เห็นจะไมมคี นดู”
นิกรถอนหายใจเฮือกใหญ พูดเสียงออนอยางนาสงสาร
“นัน่ นะซีพน่ี นั ฉันเองก็วาอยางนั้นแหละ เราถายทํากันอยางเฮงซวย นาเสียดายเหลือเกิน หมดเงิน
ไปตัง้ หาหกแสน”
เสี่ยหงวนเอ็ดตะโรลั่น
“เพราะแกทีเดียว รบเราใหกันเปนเจาของหนัง อายเราคิดวาการทําหนังคงจะไมยากเย็นอะไร เพราะ
อยากจะไดชอ่ื เสียงวาเปนผูป ระพันธบท แตในที่สุดภาพยนตรเรื่องนี้ก็จะตองชั่งขายกันเปนกิโล ๆ ไป”
ดร. ดิเรก กลาวขึน้ บาง
“อยาเพิง่ ทอใจ งานใหมก็ยอมมีการผิดพลาดบาง สุภาษิตของชาวภารตบทหนึง่ กลาวไววา ........ทะ
ระการะทนาจันทราภควคีศรีปรมา แปลวาผิดเปนครูไมมใี ครรูกอนเรียน ทานมหาราชาจันทรกุมารเคยทรงสราง
ภาพยนตรมาแลว พระองครบั สั่งวา ในตอนแรกพระองคนึกทอถอยและหมดศรัทธา แตแลวเมื่อแกไข
ขอบกพรองตาง ๆ ได บริษทั ภาพยนตร มัสกาตีของพระองคก็กับเจริญกาวหนาอยางรีบรุด จนกระทั่งกลายเปน
บริษทั ภาพยนตรทใ่ี หญทส่ี ดุ ในประเทศอินเดีย”
เจาคุณปจจนึก ฯ ตะโกนพูดกับเจาแหว
“เฮย......อยาเพิง่ เก็บเครื่อง ฉายใหดูอีกทีเถอะวะถายังไงจะไดเก็บไวฉายงานภูเขาทองปน”ี้
เจาแหวถอนหายใจเบา ๆ

“รับประทานอยาฉายเลยครับ รับประทานพูดแลวจัก๊ กระจี้เต็มทน เหมือนดูหนังตลุงไมมีผิด”
คุณหญิงวาดอาปากหาวดัง ๆ
“เฮิว้ ..... งวงนอนโวย” แลวทานก็ลุกขึ้นยืน “ดึกแลวไปนอนดีกวา ถารูว าหนังมันจะเฮงซวยอยางนี้
จางก็ไมนั่งดูใหเสียเวลา”
อาเสีย่ คอนประหลับประเหลือก
“อยาลืมวาคุณอาหญิงก็เปนตัวประกอบเหมือนกัน”
คุณหญิงอมยิ้ม
“แกอยากมาแคนฉันใหเลนฉันก็เลนนะซี” แลวทานก็พูดกับเมีย ๆ ของ ๔ สหาย “ขึ้นไปขางบนกัน
เถอะ”
นันทา,
นวลละออ,
ประภาและประไพตางลุกเดินตามคุณหญิงวาดออกไปจากหองทดลอง
วิทยาศาสตร เสี่ยหงวนผูเปนนายทุนทําทาเหมือนกับจะเปนลมเขาเดินเขาไปหาเจาแหวแลวกลาวกับเจาแหว
ดวยเสียงหนัก ๆ
“สิ้นสุดกันทีสําหรับภาพยนตรเรือ่ งนี้ แกชวยจัดการฌาปนกิจใหดวย เผามันใหวอดไปเลย”
เจาแหวอดหัวเราะไมได
“รับประทานผมก็คดิ ไวแตทีแรกแลวครับ อยางไรเสียหนังเรือ่ งนีถ้ า ยเสร็จแลวก็ตอ งเผา รับประทาน
ลองอีกเรื่องนะครับ รับประทานคราวนี้ผมแตงเรื่องและกํากับการแสดงเอง”
เสี่ยหงวนขยับเทาจะเตะเจาแหว แตแลวก็หันไปทางพรรคพวกของเขา
“ไปโวย พวกเราไปหาอาหารวางกินกันที่ราชวงศ”
เจาคุณประสิทธิ์ ฯ พูดเสริมขึ้น
“อาไปดวยคนโวย อยากกินหอยทอดมาหลายวันแลว”
คณะพรรค ๔ สหายกับเจาคุณประสิทธิ์ ฯ และเจาคุณปจจนึก ฯ กับเจาแหวตางพากันออกไปจาก
หองทดลองวิทยาศาสตร พลกับ ดร. ดิเรก หัวเราะหึ ๆ ตลอดเวลา

