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พล นิกร กิมหงวน

เสือตอเสือ
ป. อินทรปาลิต
เพียงเวลาครึ่งเดือนที่ พล นิกร กิมหงวน เสืออากาศทั้งสามไดถูกเรียกตัวกลับเขา
รับราชการทหาร เปนนักบินแหงกองทัพอากาศประจําฝูงใหญผะสมไทย - ญีป่ นุ สามเกลอของเรา
ก็ไดแสดงฝมือเสือเกาใหบรรดาเพือ่ นนักบินไทย - ญีป่ นุ ไดเห็นความสามารถอาจหาญของเขา
อยางที่ไมมีนักบินของประเทศใด จะทําประวัติการณดีเยี่ยมไปกวานี้.
หนังสือพิมพรายวันทุกฉะบับ ลงขาวกันเกรียวกราว เครื่องบินอังกฤษที่ลอบเขามา
โจมตีพระนครและธนบุรใี นใกลรงุ วันที่ ๘ มกราคม ถูก พล นิกร กิมหงวน ยิงตกหมด ขณะที่
ติดตามไปทันเหนือจังหวัดกาณจนบุรี และยิ่งกวานี้ เสืออากาศทั้งสามยังจับนักบินอังกฤษไดอีก
คนหนี่ง ซีง่ เปนคนเดียวทีร่ อดชีวติ อยางหวุดหวิด.
รูปถายของพล นิกร กิมหงวน ปรากฎในหนาหนังสือพิมพ พรอมดวยคําสัมภาษณ
อยางยืดยาว ประชาชนคนไทยและญี่ปุนตางสงโทรเลขกับจดหมายชมเชยไปยังเสืออากาศทั้งสาม
บางก็สงของขวัญไปให ทานผูบัญชาการทหารสูงสุดไดกรุณาเชิญ พล นิกร กิมหงวน มากินเลี้ยง
รวมโตะกับทาน เกียรติยศจากชัยชะนะในครั้งนี้ ทําใหประชาชนทั้งประเทศ เอยนามสามเสือ
แหงกองทัพอากาศตลอดวัน ทุกบานชองครัวเรือน, วัดวาอาราม, โรงยาฝน , กวนกัญชา, วงไพ,
รานกาแฟ, ทาเรือจาง, ซองผูห ญิง พูดกันแตความกลาหาญของ พล นิกร กิมหงวน ผูหญิงสาว
แมหมาย หรือทีม่ ผี วั แลว สงจดหมายไปขอรูปถาย บางคนเกี้ยวเขาไปในจดหมาย คลายกับจะ
บอกวาอยากไดเขาเปนผัวยังงั้นแหละ.
ชื่อเสียงของสามเกลอ ทั้งโดงและทั้งดังเหมือนกระสุน ปตอ.ทีเ่ ราทานมองแลเห็น
เมื่อคืนวันที่ ๘ พวกนักบินญี่ปุนตางยกยองบูชาเขา พล นิกร กิมหงวน ลบรัสมีเสืออากาศของ
ประเทศญี่ปุนเสียแลว นายเรืออากาศโท อาซาฮี ตองแอบเขาไปนัง่ รองไหเงียบๆ บางคนอิจฉา
เขาทั้งสาม แตความจริงเขาไมไดอจิ ฉา ไดทําการบินไดอยางหาวหาญนาพิศวงมาก จนบางคน
พล นิกร กิมหงวน เปนเทพบุตรแหงกองทัพอากาศ เราจะไดเริม่ เรือ่ งสามเกลอตอไป ณ
บัดนี.้
เย็นวันนั้น.
ที่สนามบินดอนเมือง จะแลเห็นเครือ่ งบินรบและเครือ่ งบินทิง้ ระเบิดหลายสิบเครือ่ ง
จอดอยูเรียงราย ทั้งของไทยและของญี่ปุน พวกชางอากาศตองทํางานอยางเหน็ดเหนือ่ ย

มีการตรวจตราเครื่องยนตร เติมนํา้ มันเชือ้ เพลิง และลําเลียงลูกระเบิดขึ้นบรรทุกเครื่องบินทิ้งระเบิด
สวนเครื่องบินขับไลก็มีลูกระเบิดขนาดเบาติดใตปกเหมือนกัน.
ฝูงบินใหญผะสม ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปโจมตียางกุงพรุงนี้เชา เปนการตอบแทนที่
กองทัพอากาศอังกฤษสงเครื่องบินมาโจมตีพระนครและธนบุรี การโจมตีเมืองหลวงแหง
ประเทศพะมาในวันพรุง นี้ มีเครื่องบินไทยและญี่ปุนที่จะเดินทางไปเกือบ ๕๐เครือ่ ง
เราประสงคจะทําลายลางจุดยุทธศาสตรและสนามบินของอังกฤษที่นั่นใหพินาศยอยยับ
เพื่อตัดกําลังสําคัญและปองกันไมใหขาศึกสงเครื่องบินมารุกรานเราอีก.
ขณะนี้ บรรดานักบินไทย - ญีป่ นุ นั่งจับกลุมสนทนากันอยางสนุกสนาน การโตตอบกัน
ใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลาง แตบางหมู พวกญี่ปุนพูดญี่ปุน พวกเราพูดภาษาไทย คุยกันตั้งชั่วโมง
หัวเราะตอกะซิกกันตลอดเวลา แตตา งฝายตางไมรวู า อีกฝายหนึ่งคุยวากะไรบาง.
เสืออากาศทั้งสามนั่งเดนเปนสงาอยูใตเครื่องบินตรวจการณของญี่ปุนลําหนึ่ง มีนักบินไทย
- ญี่ปุนเกือบ ๒๐ คนหอมลอม กิมหงวนกําลังคุยโขมงโฉงเฉง เลาถึงเรือ่ งทีเ่ ขาสูร บกับเครือ่ งบิน
อังกฤษที่เหนือจังหวัดกาญจนบุรตี อนเชาวันที่ ๘ พวกนักบินญี่ปุนตั้งอกตั้งใจฟงอาปากหวอ
ไปตามกัน.
นายเรืออากาศโท อาซาฮี อยูใ นทีน่ น้ั ดวย เสืออากาศของประเทศญี่ปุนนั่งกะสับกะสาย
อยูนานแลว พอกิมหงวนเลาจบเขาก็พูดขึ้น
"ผมรูสึกวา คุณเปนคนที่มีโชคดีมากทีเดียว คุณไดสรางประวัติการรบทางอากาศ
ไดอยางงดงาม แตถาหากวาเจานักบินอังกฤษ คือนายเรืออากาศโทโรบินสันบินผาดแผลงไดดี
กวานัน้ และใจเย็นสักเล็กนอย คุณอาจจะถูกมันยิงตกก็ได"
อาเสี่ยลืมตาโพลง แหกปากหัวเราะลั่น
"ยังงั้นหรือครับ ความจริงเจาโรบินสัน บินผาดโผนไดดีกวาคุณมากมายนัก คุณอาซาฮี
ไมใชผมดูถูกคุณหรอก มันเกงกวาคุณจริงๆ แต - ฝมอื การบินขนาดนัน้ เพียงหนึ่งในสิบของผม
เห็นจะได"
อาซาฮีหนาแดงกํา่
"คุณมั่นใจวา คุณบินผาดแผลงไดดีกวาผมยังงั้นรึ คุณกิมหงวน?"
เสี่ยหงวนอมยิ้มแกมตุย พะยักหนาชาๆ
"อยาใหผมตอบเลยครับ ถามพวกเราดูดีกวา"
อายเสือมือกาวพูดเสริมขึน้ ทันที
"จริง - อยางคุณอาซาฮี อยางไรก็บินผาดโผนสูพวกผมสามคนไมได"
เสืออากาศแหงประเทศอาทิตยอุทัยยิ้มเล็กนอย
"คุณเอาอะไร เปนเครือ่ งวัดความสามารถของผม" เขาถามนิกร,
กะดิง่ ทองหัวเราะเบาๆ

"ผมเคยเห็นการแสดงผาดโผนของคุณนะซีครับ เมือ่ เปรียบกับเจาหงวนหรือผมแลว
ผิดกันไกลทีเดียว"
อาซาฮีเมมริมฝปากแนน ลวงกะเปาหยิบหอยายินตันออกมาอยางรวดเร็ว เขาใสมือ ๒ - ๓
เม็ดแลวใสปากเคี้ยวกลืนเพื่อดับโมโห นิ่งอึ้งไปสักครู เขาก็หันมาทางนักบินญี่ปุน แลวพูดเร็วปรือ๋
"เฮ - พวกเรา ถามจริงๆเถอะวะ กันกับนายเรืออากาศตรีกมิ หงวนใครจะบินผาดโผน
เกงกวากัน"
พวกนักบินญีป่ นุ หัวเราะครืน เขามีใจยุตติธรรมอยางยิ่ง และบูชา ความจริง ตามนิสสัย
ของชาวญีป่ นุ นักบินหนาเสี้ยมศีรษะโลนคนหนึ่งพูดขึ้นดังๆ
"เจาเพื่อนยาก ฝมอื ของแกนะ ขนาดลูกศิษยคุณกิมหงวนเทานั้น"
พูดจบเขาก็แปลใหพวกนักบินไทยฟงเปนภาษาอังกฤษ.
อาซาฮีหนาแดง, หูแดง, นัยนตาแดง ผลุนผลันลวงหอยายินตันออกมาอีก เทใสมอื จน
หมดหอ ใสปากเคี้ยวกรวมๆ.
"เพื่อใหเห็นเท็จจริง บินประลองกันดีกวา คุณกิมหงวน" เขากลาวกับอาเสี่ยเสียงขุนๆ
กิมหงวนเลิกคิ้ว ทําปากจู
"คุณจะพะนันบินผาดโผนกับผมรึ?"
เสืออากาศของญี่ปุนพะยักหนา
"ครับ - ถูกแลว เอาเบียรกันสักสองหีบ"
พวกนักบินไทยตบมือกราวพูดกันจอกแจก ลงมติเห็นสมควรทีเ่ สือตอเสือจะประลอง
ฝมือกัน จะไดรูวาใครเกงกวาใคร และนอกจากนี้ ตนยังมีหวังไดดม่ื เบียรฟรีดว ย.
เสี่ยหงวนสั่นศีรษะชาๆ
"เบียรสองหีบ ฮะ - ฮะ - เปลี่ยนเปนวิสกี้สักหนึ่งโหลไมดีหรือครับ?"
อาซาฮีคิดเลขในใจโดยเร็ว แลวก็เห็นวาถาเดิมพันวิสกี้ ๑ โหลและเขาแพกิมหงวน
เขาก็ไมมีทรัพยพอที่จะจายเปนคาวิสกี้ แตเพือ่ เปนการไวเหลีย่ ม จึงเสพูดหลีกเลี่ยง.
"เราพะนันกันสนุกๆ หรอกครับคุณ เบียรหนึ่งหีบก็ดีถมไปแลว"
กิมหงวนหันมาพูดกับพล
"วาไงวะ สูเขาดีไหม?"
นายพัชราภรณอมยิ้ม
"สูซีวะ, เราจะใหเขาลบลายเสืออากาศก็ควรตายเสียดีกวา เอายังงี้ก็แลวกัน
พะนันเบียรตราหมีกนั หนึง่ หีบ"
อาเสี่ยหัวเราะกาก หันมาพูดกับอาซาฮี
"ตกลงครับ คุณอาซาฮี เดิมพันกันดวยเบียรตราหมีหนึง่ หีบ"
นักบินญีป่ นุ นิง่ ตรึกตรอง

"เอายังงี้ดีกวา ถาคุณแพ คุณตองจายเบียรอาซาฮีใหผมหนึง่ หีบ เพราะผมเปนญีป่ นุ
ผมตองแดก เอย - ดืม่ เบียรญป่ี นุ แตถาผมแพผมใหเบียรตราหมีคุณ"
"โอ.เค. หยวน ผมเปนคนไทยตองยัดเบียรโดยไทยทํา ไทยซื้อ ไทยขาย ญี่ปุนกับไทย
ไมใชอื่นไกล พี่นองกัน จริงไหมละครับ ไหน - ขอยายินตันผมสักเม็ดซิ"
อาซาฮีอมยิ้ม
"ยายินตันเปนของญีป่ นุ "
อาเสี่ยพะยักหนา
"แตผมชอบครับ"
เสืออากาศของญี่ปุนหัวเราะลั่น ลวงกระเปากางเกง หยิบยายินตันหลายหอออกมาแจกจาย
นักบินไทยและนักบินญี่ปุน นาปลื้มใจอยางยิ่งที่มิตรภาพระหวางไทย - ญีป่ นุ สนิทสนมกลมเกลียว
กันเปนอยางดีที่สุด
ญี่ปุนคนหนึง่ ตะโกนขึน้
"ฟูจียามากูจี! เมือ่ ไหรจะบินแขงขันกันเสียทีโวย?"
เสี่ยหงวนกับอาซาฮีหันมามองดูหนากัน
"วาไงคุณ ตกลงกันเสียกอน เราจะบินทาผาดโผนอะไรบาง ใครจะขึน้ บินกอน หรือจะขึน้
บินพรอมๆ กัน"
กิมหวงนหันมาจะปรึกษานิกร แตเมือ่ เห็นอายเสือมือกาวนัง่ สับปะหงก ก็เปลี่ยนสายตามาที่
พล
"เอยังไงดีโวย พล?"
นายพัชราภรณหวั เราะเบาๆ
"เดี๋ยวกอน, แกกับคุณอาซาฮีคิดดูเสียใหดี เบียรหนึง่ หีบนะ มันไมคมุ หรอกนะโวย
การนําเครื่องบินขึ้นบินผาดโผนโดยไมไดรับคําสั่ง เปนการผิดวินยั อยางรายแรง อยางกรุณาก็คง
สิบหาวัน ถาอยางไมกรุณาก็ถูกถอดเปนพลทหาร"
เสี่ยหงวนขมวดคิ้วนิ่วหนา
"แลวกัน เกิดมาเปนคนกลัวติดตะรางดวยหรือ กัน - เสืออากาศโวย กันตองการใหอาซาฮี
ยอมยกใหกันมีความสามารถในการบินดีกวาเขา อายเรือ่ งซังเตนะมันตองเอาแนละ แกอยาเสือก
เอะอะไปซี ประเดีย๋ วอาซาฮีนกึ ขึน้ ไดกอ จะไมเอาเทานัน้ "
พลหัวเราะเบาๆ มองไปทางตึกกองบัญชาการ
"ตามใจแกเถอะวะ งา - เห็นจะไมเปนไรหรอก เพราะผูบังคับบัญชากําลังประชุมกัน
ทานเอาเขาใจวานักบินลองเครื่องนําเครื่องบินขึ้นทดลองก็ได"
อาเสี่ยยิ้มแปนหันมาพูดกับอาซาฮี พวกนักบินทั้งสองฝายตางสนับสนุนกันเต็มที่
และตกลงกันเรียบรอย "เปรตเวหา" กับ "เสืออากาศ" ของญีป่ นุ จะนําเครือ่ งบินขึน้ พรอมๆ กัน

โดยเครื่องบินประจําตัวของตน เมือ่ กิมหงวนทําทาผาดโผนเทาใด อาซาฮีจะตองทําทานัน้ ดวย
ถาทําไมไดก็แพ และเมื่อกิมหงวนทําไปแลวหนึ่งทา อาซาฮีก็จะเปนฝายเริ่มทําตามบางสลับกันไป
ครั้นแลวสองเสือก็เดินเขาไปในสนาม พวกนักบินหอมลอมพรอมพรู ผูที่พึ่งรูเรื่องก็พากันดีอกดีใจ
กระโดดโลดเตนเสียงเฮฮาลัน่ สนามบิน
อายหางดํากับเครือ่ งบินขับไลประจําตัวอาซาฮีจอดอยูใ ตทางลมเรียบรอยแลว ชางอากาศ
พึ่งอุนเครื่องยนตใหเมือ่ สักครูน เ่ี อง เมื่อสองเสือบอกความประสงคใหพวกชางอากาศรู เขาก็พากัน
ดีใจยินดีชวยสนับสนุนการแขงขัน ทุกคนลืมนึกถึง "ซังเต" กิมหงวนวาถาเขาชนะ คืนนีเ้ ขาจะจาย
ทรัพยสวนตัวเปดฟรีบารทส่ี โมสร นี่แหละทําใหนักบินไทยและญี่ปุนตางนึกภาวนาให
กิมหงวนชนะ เครื่องบินทั้งสองถูกเข็นออกมาทามกลางเสียงบันไซและเสียงไชโยโหรอง
กิมหงวนกับอาซาฮีจดั แจงสวมรมชูชพี หมวกหนังและแวนตาอยางรวดเร็ว
กอนจะขึ้นเครื่องบิน นิกรไดเดินนัยนตาปรือเขามาหาอาเสีย่ แลวกระซิบกระซาบเบาๆ
"เลือกเอาทายากๆ หนอยนะโวย แกเปนคนเริม่ ทํากอนไมใชรึ?"
กิมหงวนพยักหนา
"อือ - เอาทาอะไรกอนดีหวา?"
กระดิง่ ทองนิง่ นึก มองไปทีโ่ รงเก็บ
"เอายังงี้ซีวะ บินเขาโรงเก็บทะลุออกทางหลังคา"
กิมหงวนทําคอยนหลับตาป
"กอตายหานะซีโวย"
"หา - ทางายๆ ยังงี้ถึงตายเทียวเรอะ?"
"เออ!" อาเสีย่ รองขึน้ ดังๆ
นิกรจุยปากเบาๆ ยกมือเกาศีรษะ
"ยังงั้นเอาทานี้ นําเครือ่ งบินขึน้ ไปแลวบินออกมาจากทีน่ ง่ั เลนหอยโหนใตปก "
กิมหงวนยกมือผลักหนานิกรเต็มแรง พวกนักบินหัวเราะครืน พลตรงเขามา
ยกมือตบศีรษะอาเสีย่
"อาซาฮีเขาขึ้นประจําที่แลว ตัง้ ใจดีๆ โวยอายหงวน ถาแกแพเขากลับลงมา
ฉันกระทืบแกละ"
"อะ!" เสื่ยหงวนอุทาน "มันกอแรงไปนะซีโวย"
พลหัวเราะ
"ไป - ขึน้ เครือ่ งบินเถอะอยาชักชา พวกเรากําลังอยากดูความสามารถของแกและอาซาฮี"
กิมหงวนยิ้มนอยยิ้มใหญ แอคทาใหสมกับเปนเสืออากาศ ทําปากเบี้ยวบูดนัยตาถลน
เดินแกวงแขนสายตัวอาดๆ ไปทีเ่ ครือ่ งบินของเขา เผนแผล็วขึ้นไปนั่งบนหลังคา "อายหางดํา"
ฮอกพันฐานหมายเลข ๓

แลวเครื่องยนตรของเครื่องบินทั้งสองก็เริ่มสงเสียงคํารามลั่น ธงสีเขียวปรากฏขึ้น
เหนือลมแลว "เปรตเวหา" เรงเครือ่ งยนตรเต็มที่ นําเครือ่ งบินคูช วี ติ ทะยานขึน้ สูเ วหา
อาซาฮีพาเครื่องบินติดตามขึ้นไปโดยดวน พวกนักบินไทยญี่ปุนใจเตนทึกทัก
การบินอยางเยยมฤตยูไดเริ่มตนแลว "อายหางดํา" เลี้ยวเปนมุม ๙๐ องศา เฉียดหลังคา
โรงเก็บอยางหวุดหวิด แลวหงายทองในระยะตํ่าเพียง ๑๐๐ เมตรเทานัน้ พอกลับคืนตัวปกซาย
ของเครื่องบินก็แทบจะชนพื้นโลก คนดูใจหายใจควํ่าไปตามกัน
นายเรืออากาศโทอาซาฮี ก็เปนชายชาติเสือคนหนึง่ เขานึกในใจวาถาเขาแพกิมหงวน
เขาจะกระทําฮาราคีรีควานทองตัวเอง อาซาฮีบังคับเครื่องบินหงายทองในระยะตํ่าเชนเดียวกับ
กิมหงวน ทามกลางเสียงโหรองของพวกนักบินไทย - ญีป่ นุ
"เปรตเวลา" มองดูอยูต ลอดเวลา อาเสี่ยชักฉิวทันที อาซาฮีทาํ ไดดกี วาเขาเสียอีก
"วา - อาซาฮีนี่เกงฉิบหายเลย ถาเราแพมันก็เลิกเปนนักบินไปขี่สามบอดีกวาวะพับเผื่อย
ทีนี้ตาเขาเสียดวย"
เครื่องบินขับไลแหงประเทศอาทิตยอุทัยเริ่มเปนฝายนําบาง อาซาฮีเสืออากาศของญีป่ นุ
เปนชายหนุมที่ไมเกรงกลัวตอความตาย เขานําเครือ่ งบินปราดลงสูส นาม หมายรถยนตเกง
ของทานผูบัญชาการทหารอากาศ ซึง่ จอดอยูห นาโรงเก็บนอกทางบิน ลอเครือ่ งบินตราพระอาทิตย
กระทบพื้นดินหางจากรถเกงราว ๓ วาเทานัน้ แลวอาซาฮีกด็ งึ คันบังคับใหเครือ่ งบินเชิดหัวขึน้
กระโดดขามรถเกง เหมือนกับมากระโดดขามเครือ่ งกีดขวาง พวกนักบินไทยญี่ปุนยืนตะลึง
อาปากคาง นักบินญีป่ นุ ๗ คนเปนลมลมสิ้นสติ นักบินไทย ๒ คนเพียงแตทําทาจะเปนลม
อาเจียรโอกๆ
กิมหงวนหนาเสียเมือ่ มองเห็นการแสดงของอาซาฮี
"ตายหา แลวเราจะทําไดยังไงกันละวะทานี้ เสือกไปชนเอารถยนตรของ
อีตาพระควงสวานฯ พัง กอตองใชทรัพยใหทานเทานั้น วา - เอาวะ ไมทําก็แพ"
อาเสี่ยกางฐานลูกลอออก ผลักคันบังคับออกไปขางหนา เทาขวาเหยียบกระเดือ่ งแพนหาง
นําอายหางดําจิกหัวลงสูสนามบินหมายรถเกงคันนั้น
คนดูยืนตัวแข็งทื่อ หยุดหายใจไปชั่วขณะ นักบินญี่ปุนหลายคนเตรียมจะเปนลม
อายหางดําถึงพื้นดินแลว วิ่งทื่อเขาใสรถเกงแลวกระโดดขามอยางหวุดหวิด ทะยานขึ้นสูอากาศ
หาระยะสูง
นักบินญีป่ นุ อีก ๑๑ คนเปนลมสิ้นสติ พวกนักบินไทยชวยกันแกไข การแขงขันผานไป ๒
ทาแลว คูตอสูยังไมแพไมชนะกัน บัดนี้ถึงรอบกิมหงวนเปนฝายทํากอน อาเสี่ยมองลงมาขางลาง
กําลังนึกวา เขาควรจะทําทาใดดี แลวก็ตกลงใจบังคับอายหางดํา พุงขึ้นไปไดระยะสูง ๓,๐๐๐ เมตร
จิกหัวดับเครือ่ งดําดิง่ ลงมาในทาดําทิง้ ระเบิด

ขณะนั้นที่หนาสนามบิน คุณพระควงสวานเวหน ทานผูบัญชาการทหารอากาศ พรอมดวย
นายทหารนักบินชั้นผูใหญทั้งไทยและญี่ปุน ไดพากันวิ่งปุเลงๆ ออกมา ทาผูบังคับบัญชาทั้งหมดนี้
กําลังประชุมกันอยูที่ตึกกองบัญชาการ พอเห็นเครื่องบินขับไลไทยและญี่ปุน ๒ เครือ่ ง
ขึ้นบินผาดโผน ก็ทราบทันทีวามีการประลองเกิดขึ้นแลว นักบินทัง้ สองคนผิดวินยั อยางรายแรง
อนึ่งทางการทหารไทย - ญี่ปุนคอยระมัดระวังอยางยิ่งในเรื่องความสามัคคีของนักบินทั้งสองชาติ
ไดปองกันทุกประการเพื่อไมใหมีเรื่องกินแหนงแคลงใจกัน
พวกคนดูซง่ึ โหรอ งเกรียวกราวอยูข า งลาง แลเห็นคุณพระควงสวานฯ
และทานนายนาวาอากาศโทมาโยกะกูซีวะ ก็เงียบกริบ อกสั่นขวัญหายไปตามกัน ทุกคนตางกระทํา
ความเคารพทาน
ไมตองสงสัยวา ทานผูบัญชาการจะเดือดดาลสักเพียงใด นัยนตาของทานคมวาวนากลัว
ใบหนาถมึงทึง คุณพระแหงนหนามองดูอา ยหางดํา ซึ่งกําลังดําตํ่าลงมาอยางรวดเร็ว แลวทานก็
กวาดสายตามองไปรอบๆ สิน้ สุดทีใ่ บหนานายเรืออากาศโทคนหนึง่ ซึ่งเปนครูผูประสิทธิ์ประสาท
การบินให พล,นิกร, กิมหงวน และนักบินอื่นๆ อีกหลายสิบคน
พระควงสวานฯ ตะโกนราวกับชางรอง
"คุณทองใบ มานี"่
ร.อ.ท. ทองใบ สะดุงโหยง รีบวิ่งเขามาชิดเทาตรงกระทําวันทยาหัตถ
ทานผูบัญชาการทําปากยื่นนัยนตาโตเทาไขหาน
"ใคร - ใครกับใคร?"
ทองใบยิ้มแหงๆ
"ไมใชกระผมหรอกครับ"
คุณพระตวาดแว็ด
"รูแลว ฉันอยากรูวาคูแขงขันนะใครกับใคร?"
เสืออากาศกลืนนํ้าลายเอื๊อก ขาสั่นพั่บๆ
"งา - นายเรืออากาศตรีกิมหงวนกับนายเรืออากาศโทอาซาฮีขอรับ"
ทานผูบ ญ
ั ชาการขบกรามกรอดๆ
"กิมหงวน แฮ - ฮะ - ฮะ ดีมาก - ดีมากๆๆๆ สั่งนายสนามสงสัญญาณเรียกลงเดี๋ยวนี"้
ทองใบยิ้มอยางสุดฝน
"งา - กําลังแขงขันขอรับ"
"อุวะ !" คุณพระตะโกนลัน่ "ไมตอ งโตแยง ทําตามคําสั่งของฉัน วาก - โมโหแลว
นะโวย"
นายเรืออากาศโทปากคอสัน่ รีบวิ่งไปกลางสนามโดยเร็ว ทานมาโยกะกูซีวะ
ผูบังคับฝูงบินใหญผะสมไทยญี่ปุน กลาวถามคุณพระเปนภาษาอังกฤษอยางนอบนอม.

"นักบินญีป่ นุ นะ นายเรืออากาศโทอาซาฮีใชไหมครับ?"
ผูบัญชาการพะยักหนา
"ครับ - ถูกแลว"
มาโยกูซิวะ หนาแดงกลํ่า ถอดหมวกออก ขวางลงพื้นดินดวยความโมโห ยกเทาขึ้น
จะกะทืบหมวก แตพอนึกขึน้ ไดวา หมวกใบหนึ่งราคาตั้ง ๓ เย็นก็หยุดยัง้ โมโห กมลงหยิบ
หมวกขึ้นมาสวมตามเดิม กิริยาของทานผูบังคับฝูงราวกับสิงหโตที่ถูกใครเอาไมแยงตูด.
"ซากุระ อายิโนะโมะโตะ เลวมาก - อาซาฮี เสียวินัย ฮึม่ - ผมจะบังคับใหเขาควานทอง"
คุณพระกลืนนํ้าลาย ๓ ครัง้ .
"อยารุนแรงนักเลยครับ ในยามนี้ชีวิตนักบิน คนหนึ่งมีคามากนัก เพียงแคขังคนละสิบวัน
ก็ดีถมไป"
"ไมได ๆ ๆ ๆ คุณพระ ตองฮาราคีรี ทหารญีป่ นุ เมือ่ ทําผิดวินยั ก็ควรตาย อึบ ! ดูนน่ั
คุณพระ "
เครื่องบินขับไลตราอาทิตยอุทัย ดําปกหัวลงมาใกลพื้นดินทุกทีแลว อาซาฮีทําตาม
กิมหงวนเมื่อตะกี้นี้ ความรูสึกของเสืออากาศญี่ปุนดีมาก ประกอบทั้งความสามารถในการบินดวย
เขาบังคับเครื่องใหเชิดหัวกลับในระยะตํ่าที่สุด แพนหางหางพื้นวาเดียว พวกนักบินที่ยืนดูอยู
ตกใจเปนลมไปอีกหลายคน.
แลวอาซาฮีก็เริ่มทําทาใหมเพื่อใหกิมหงวนทําตาม เครื่องบินตราพระอาทิตยควงสวานลิ่วๆ
ลงมาขางลาง เสี่ยหงวนไมรอชาทําตามทันที มันเปนภาพทีต่ น่ื ตานาดูยง่ิ เครือ่ งบิน ๒ ลําควงสวาน
พริ้วตัวปกหัวตามกันลงมา หลวงอึกกะทึก ฯ ยืนอยูขางทานผูบัญชาการ เผลอตัวพูดขึน้ มาดัง ๆ
"ไมเลว - กิมหงวนของเราไมเลว เตยเลยอายนองชาย"
คุณพระหันมาทําปากยื่น ยกกําปนทุบหลังทานผูบังคับฝูงดังตุบ
"นักบินที่ผิดวินัยอยางนี้ คุณหลวงยังจะชมอีกรึ หา ? "
หลวงอึกกะทึก ฯ ยิ้มแหง ๆ
" แฮะ - แฮะ เผลอไปครับ แหม - ใตเทามือหนักจัง "
คุณพระยิ้มออกมาได
"ขอโทษครับ ผมเผลอไปเหมือนกัน "
เครื่องบินทั้งสองเลิกควงสวานเงยหัวขึ้นพรอมๆ กัน แลวบินหงายทอง คนดูเงียบกริบ
มีอยูคนเดียวที่แหกปากตะโกนลั่นรําปออยูกลางสนาม ไมใชใครอืน่ หรอก นายเรืออากาศตรีนกิ ร
นั่นเอง.
คุณพระแลเห็นเขาก็โกรธจนตัวสัน่ ทานรองตะโกนเรียกเสียงลัน่
" นิกร ! นิกร ! "

อายเสือมือกาวหยุดรําทันที หันมาทางทานผูบัญชาการ แลววิ่งปุเลง ๆ เขามาหา
ชี้มือใหทา นดูเครือ่ งบิน.
" ดูซิครับ ใตเทา อายหงวนเกลอแกวของผมเปนยังไงบาง ฮะ - ฮะ ประเดี๋ยวลงมา
ไดฉะเบียรแลวครับ ใตเทาตองกินดวยนะครับ "
ทานผูบัญชาการแยกเขี้ยว เดินอาด ๆ เขามาจับหนาอกเสือ้ นิกรเขยา.
"แก - แกบาเรอะ แกเสือกรํายี่เกทําไม ? "
นิกรทําหนาตืน่ .
" เอะ - ก็เวลานี้เปนเวลาวางราชการ กระผมจะรองรําทําเพลงไมไดหรือครับ ? "
คุณพระทําตาปริบ ๆ ปลอยมือออก
" ออ - จริงโวย ไป - ไปใหพน เดี๋ยวถีบตายหา "
กะดิ่งทองหันมายักคิ้วกับคุณหลวงอึกกะทึก ฯ
" เฮะ - หาเรือ่ ง เฮะ "
ผูบังคับฝูงทําปากจู
" แกเฮะกะใคร หา ? "
นิกรสะดุงโหยง รําปอเขาไปรวมกลุมกับพวกนักบิน ทานผูบัญชาการโกรธหัวฟด
หัวเหวีย่ ง.
ขณะนั้น อาซาฮีบินลงมาตํ่ามาก เขาแลเห็นนายสนามโบกธงเรียกใหลง และแลเห็น
ผูบังคับฝูงของเขายืนอยูขางหลังคุณพระควงสวาน ฯ เสืออากาศของประเทศญี่ปุนใจหายวาบ
นึกถึงหองขังทันที เขารีบนําเครือ่ งบินรอนลงสนาม กิมหงวนรูสึกแปลกใจ มองลงมาขางลาง
พอแลเห็นผูบัญชาการ อาเสีย่ ก็รอ งขึน้ ดัง ๆ
" ไอยา ! ฉิบหายละโวย เอาละวะ ไหน ๆ ก็เขาซังเต บินมันใหชํ่ามือ "
ครั้นแลว อายหางดําก็เริม่ แสดงทาผาดโผนตางๆ ยั่วโทษะพระควงสวาน ฯ ใหโมโห
ยิ่งขึ้นไปอีก
ทานหันมาทางนายทหารนักบินคนหนึ่ง
" คุณเฉลิม บอก ปตอ. ขางโรงเก็บ ใหยิงเครื่องบินลํานี้ "
นายเรืออากาศเอก เฉลิมอาปากหวอ.
" กอตายนะซีครับ"
คุณพระกําหมัดชกหนาทานเอง ๒ ทีซอ น ๆ
" ตายก็ชางมัน มันขัดคําสั่งฉัน เขาใจ ? "
ร.อ.อ. เฉลิม รีบวิ่งไปทางหนวยปนตอสูอากาศยาน ที่อยูในที่ตั้งยิงขางโรงเก็บ
เครื่องบินตรวจการณ

กิมหงวนนําเครื่องบินขึ้นหาระยะสูง แลวแสดงทาหงายทอง, หกคะเมน, ควงระดับ
อยางสนุกสนาน อายหางดําบินเหมือนมาพะยศ.
ทันใดนั้น เสียง ปตอ. ๑๔ มม. ก็ดังสะเทือนเลื่อนลั่น กลุมควันพุงขึ้นไปในทองฟา
แตกระเบิดหางจากอายหางดําไมกี่มากนอย.
อาเสี่ยนัยนตาเหลือก เครื่องบินของเขาสั่นสะเทือน เปรตเวหามองลงมาขางลาง
โคลงปกหามไมใหยิง ลวงกระเปาโยนผาเช็ดหนาออกไปหนึง่ ผืน แลวรีบจิกหัวลงสนามบินทันที.
ฮอกพับฐานหมายเลข ๓ วิ่งทื่อเขามาทางกลุมนายทหาร คุณพระควงสวาน ฯ รองสุดเสียง
ยอขาลงตํ่าแลวกระโดดตัวลอยโกยอาว คนอืน่ ๆ ก็พากันหลบหลีกเอาตัวรอด อายหางดําหยุดกึก
อาเสี่ยปลดสายรัดตัวออก กะโดดลงจากเครือ่ งบิน.
เงียบกริบ สนามบินราวกับสุสาน กิมหงวนแกรมชูชีพออกโยนทิ้ง ถอดหมวกหนัง
และแวนตาออก ทําหนาปูเลี่ยนๆ ชอบกล เดินยิม้ แหงๆ ตรงเขามาหา ทานผูบัญชาการทหารอากาศ
แลเห็นอาซาฮียืนหนาจอยอยูแลว.
เขากระโดดเขากอดเสืออากาศญีป่ นุ แลวจูบเสีย ๒ ฟอด.
" คุณกับผมตางมีฝมือเทา ๆ กัน ฮะ - ฮะ เปนอันวาไมแพไมชะนะ" พูดจบก็ชดิ เทาตรง
กมศีรษะคํานับคุณพระควงสวาน ฯ " งา - กระผม อา - คือวา เราพะนันบินผาดโผนกันครับ แอะ แอะ "
พระควงสวาน ฯ นัยนตาโตเทาไขหา น
" ดีมาก "
" ครับ - วันนีผ้ มบินไดดผี ดิ คาดทีเดียว "
คุณพระพะยักหนาชา ๆ
" ฉันจะใหรางวัลแก "
กิมหงวนยิ้มแปน ทรุดตัวนัง่ ยอง ๆ ยกมือไหว
" เปนพระคุณอยางยิ่งเชียวครับ แหม - ใตเทาใจดีเหลือเกิน "
พระควงสวาน ฯ หนางอเปนมาหมากรุก
" แกเลือกรางวัลเอา สามอยาง "
อาเสี่ยนึกวาไดจริงก็ดีใจ ยกมือปดปากหัวเราะคิกคัก
" อะไรบางครับ ? "
ทานผูบัญชาการขบกรามแนน
" ขังสิบวัน ปลดเปนพลทหาร หรือสงตัวขึน้ ศาลทหารฐานผิดวินยั อยางรายแรง "
กิมหงวนอาปากหวอ นัยนตาเหลือก หัวใจเกือบหยุดเตน " ออย "
คุณพระยิ้มแคนๆ
" ไมตอ งคราง แกสองคนผิดวินัยรายอยางแรง วายังไง เลือกเอา? "

กิมหงวนนํ้าตาคลอหนวย ทําปากแบะหันมามองดูเพื่อนคูแขงขันของเขา
แลวพูดเสียงเครือ
" เอาอยางไรดีละ ครับ ? "
อาซาฮียกหลังมือเช็ดนํ้าตา
" ผม - ฮือ - ผมเอาขังสิบวัน "
อาเสี่ยพะยักหนา
" ดีเหมือนกัน " แลวเขาก็หันมาทางพระควงสวาน ฯ " ฮือ - กระผม - กรุณาเพียง - ฮือ แตขังกระผมเถอะครับ โฮ ๆ ๆ ๆ "
ทานผูบัญชาการหัวเราะก กา
" แลวกันโวย นักบินทําไมถึงรองไห ? "
กิมหงวนสะอื้น
" ก็นักบินมันจะเขาซังเตนี่ครับ ฮือ - ฮือ คุณอาซาฮีเขาทาผม ผมก็เอาซิครับ
เกิดมาเปนลูกผูชาย ใครจะยอมใหใครลบเหลี่ยมไดงาย ๆ "
" ดีแลว ฉันจะขังเธอสองคนคนละสิบวัน แลวก็นายสนามหาวัน ชางอากาศคนละสองวัน"
อาเสี่ยยกมือสั่งขี้มูกดังฟรื้ด 1 นํา้ มูกติดขากางเกงคุณพระกอนเบอเริม่ ทานผูบัญชาการ
ทําปากจู เอ็ดตะโรลัน่
"เพิ่มแกอีกหาวันเปนสิบหาวัน ฐานสั่งขี้มูกรดผูบังคับบัญชา โดยไมไดรบั อนุญาต
เธอ - เลวมาก รุมรามที่สุด"
กิมหงวนยิ้มทั้งนํ้าตา
"ก็ใตเทาไมหลีกผมนี่ครับ" พูดจบก็หยิบผาเช็ดหนาออกมาเช็ดขากางเกงใหทาน
พระควงสวาน ฯ คอนปะหลับปะเหลือก หันมาพูดกับนายนาวาอากาศโท มาโยกะกูซีวะ
"ตกลงนะคุณ ขังเพียงคนละสิบวันดีแลว"
ทานผูบังคับฝูงถอนหายใจหนัก ๆ
"ผมอยากใหควานทองมากกวาครับ"
คุณพระยกมือตบบา มาโยกะกูซีวะเบา ๆ
"อภัยใหแกเถอะนาคุณ ลงโทษเทานี้สมควรแกความผิดแลว นายทหารถูกขังอายเขา
จะตายไป"
กิมหงวนพูดขึ้นเบา ๆ
"จางผมก็ไมอาย"
พระควงสวานเงยหนามองดูกิมหงวนทันที
"วายังไงนะ หา?"
อาเสี่ยยิ้มแหย ๆ

"งา - กระผมวา ทําไมจะไมอายครับ"
ทานผูบ ญ
ั ชาการหัวเราะ
"จําไวนะ ถาตอไปแกขืนผิดวินัยอยางนี้อีก ฉันจะสงตัวแกขึ้นศาลทหาร"
"ทหารบกหรือทหารเรือครับ?"
คุณพระตะโกนลัน่
"ศาลทหารโวย บก, เรือ, อากาศรวมกัน"
"ออ - ผมไมเคยขึน้ ศาลเหมือนใตเทานีค่ รับ จะไดทราบ"
ทานผูบัญชาการยกมือทาวสะเอว
"ใครบอกแกละวา ฉันเคยขึ้นศาลทหาร?"
กิมหงวนอมยิ้ม
"ผมเดาเอาครับ"
พระควงสวาน ฯ คอนควับ
"ประเดี๋ยวก็โดนถีบหรอก ไป - ไปใหพนหนาฉัน แลวก็คนื นีไ้ ปนอนในหองขัง
ฉันจะขังแกสิบวันฉะเพาะตอนกลางคืน" พูดจบทานก็หันมายิ้มกับเสืออากาศของญี่ปุน
"อาซาฮี, ฉันเสียใจมากที่ฉันตองลงโทษคุณในฐานที่คุณผิดวินัย"
อาซาฮีกมหนามองดูพื้น
"ดีแลวครับ" เขาพูดนอบนอม "กระผมผิด กระผมยอมรับผิดทุกประการ"
คุรพระพยักหนา
"นั่นคือวิสัยของทหาร อา - เริม่ ไปนอนหองขังตัง้ แตคนื นีเ้ ปนตนไปนะ
ฉันจะขังคุณแตตอนกลางคืนเทานัน้ จะทําอยางไรได เมือ่ คุณมีความผิด ฉันก็ตองลงโทษคุณ
มายคนอื่นก็จะเอาเปนเยี่ยงอยาง ไป - ไปพักผอนได"
กิมหงวนกับอาซาฮี ตางกมศีรษะกระทําความเคารพ แลวกอดคอพากันเดินออกไป
จากสนามบินดวยทาทางหงอยเหงา การที่เสืออากาศของไทยกับญี่ปุนไดแขงขันกันนี้
แทนที่จะเปนเหตุใหแตกความสามัคคี กลับยิ่งทําใหมิตรภาพระหวางนักบินไทยกับญี่ปุน
สนิทสนมกันยิ่งขึ้นอีก
การโจมตียา งกุง นครหลวงแหงประเทศพมาของฝูง เครือ่ งบินไทย - ญีป่ นุ ได เริม่ ตน ขึ้น
อีกครัง้ หนึง่ ในตอนกลางวันที่ ๑๑ มกราคม.
ราว ๖.๐๐ น. เศษ เครื่องบินขับไลไทย - ญีป่ นุ ๒ ฝูง ไดออกเดินทางจากสนามบิน
ดอนเมือง มุงตรงไปฐานทัพอากาศจังหวัดตาก เพือ่ เติมนํา้ มันเชือ้ เพลิงทีน่ น่ั และรอคอยสมทบ
ฝูงบินทิ้งระเบิด ซึ่งจะเดินทางตามไปทีหลัง

ประมาณ ๙.๐๐ น. ฝูงเครือ่ งบินทิง้ ระเบิดของญีป่ นุ - ไทย รวม ๔ ฝูง ก็ เดิน ทาง ไป ถึง
จังหวัด ตาก เครื่องบินขับไลที่จอดคอยอยูที่นั่นไดบินขึ้นสมทบ ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงคุมกัน
เครื่องบินทิ้งระเบิด แลวพากันเดินทางไปประเทศพมาอยางรีบรอน.
ออกจากจังหวัดตากขามเทือกเขาถนนธงชัยเขาสู แดนพะมา ขามแมนํ้าซาละวินและ
แมนํ้าสะโตง ถึงนครยางกงตามจุดหมาย.
เครื่องบินไทย - ญีป่ นุ อยูในระยะสูง ๑,๘๐๐ เมตร บินอยูใ นขะบวนเปนระเบียบเรียบรอย
พอเขาชานเมืองยางกุง ปตอ. ภาคพื้นดินก็เริ่มระดมยิงขึ้นมาราวกับหาฝน.
กระสุนปตอ.แตกระเบิดรอบ ๆ นักบินไทยและญี่ปุนตางไมหวั่นไหว มุง หนาแตจะ
ปฏิบัติหนาที่ของตน เครื่องบินขับไลแยกยายกันออกจากขะบวนคอยปองกันตอสูเครื่องบินขับไล
ขาศึก.
ฮอกพับฐานหมายเลข ๑, ๒, ๓ บินเปนแนวหนากะดานออกไปรับมือกับเครือ่ งบินอังกฤษ
ซึ่งกําลังยกโขยงแหกันเขามาจะทําลาย เครือ่ งบินทิง้ ระเบิดของเรา.
พล นิกร กิมหงวนเสืออากาศทั้งสามตางโบกมือใหกัน การโจมตีนครยางกุง ในวันนี้
นายเรืออากาศตรีพล พัชราภรณ กระทําหนาที่เปนผูบังคับฝูงบินขับไลที่๑ มีเครือ่ งบินชะนิด
ฮอกพับฐานในบังคับบัญชา ๙ เครือ่ ง.
พลสงสัญญาณใหนักบินขับไลแยกยายออกจากขะบวน เตรียมประจัญบานกับสปตไฟร
ของอังกฤษ.
แลวฉากของสงครามเวหาก็เริม่ ตนอยางดุเดือด
เครื่องบินทิ้งระเบิดไทย - ญีป่ นุ ตางปลอยลูกระเบิดเพลิงและลูกระเบิดทําลายลงไปตาม
สถานที่สําคัญในทางทหาร เสียงระเบิดกับเสียงปตอ.ดังสนัน่ หวัน่ ไหว มหาอัคคีภัยไดเกิดขึ้นทั่ว
นครยางกุงไมตํ่ากวา ๒๐ แหง.
เครื่องบินขับไลแบบสปตไฟร ทะยานเขาตอสู เครือ่ งบินขับไลของเราตางใช ปนกลอากาศ
ยิงคูตอสูกัน สปตไฟรของอังกฤษมีอาวุธปนกลหนัก ๔ กะบอก ฮอกพับฐานของเรามีเพียง ๒
กะบอกเทานั้น มิหนําซํา้ ความเร็วก็ดอ ยกวาเครือ่ งบินขาศึก แตนักบินไทยมีหัวใจเปนนักรบ
มีสมรรถภาพในการบินเปนอยางดี ดังนัน้ พอเปดฉากการรบ นายเรืออากาศโททองใบ
ผูบังคับฝูงบินขับไลที่ ๒ ก็ยิงสปตไฟรรวง ๑ เครือ่ ง นักบินตานํ้าขาวคงถูกปนตายในที่นั่ง.
พล พัชราภรณสงกะสุนปนกลออกไป ๒ ชุด บังคับเครือ่ งในทาผาดโผนเชิดหัวขึน้ สูงลิบ
แลวจิกหัวลงมา หมายเครื่องบินสปตไฟรลําหนึ่ง ซึ่งอยูในทางปนของพล เสืออากาศของเรา
ยิงขาศึกทันที.
กะสุนถูกนักบินอังกฤษฟุบลงไปในที่นั่งเครื่องบินสปตไฟรที่ไมมีใครบังคับ ปกหัวควง
ละลิ่วลงสูพื้นโลก พลยิ้มในชัยชะนะอันงายดายของเขา ทองใบโบกมือใหพล แสดงความยินดีที่
นายพัชราภรณลูกศิษยของตนทําลายขาศึกได.

โนน - ทางขวามือโนน นิกรกําลังพันตูกับขาศึกสองตอหนึ่ง อายเสือมือกาวตกเปน
เบี้ยลาง เพราะขาศึกกลุมรุมทั้งขางหนาและขางหลัง แตนิกรก็พยายามตอสูจนสุดความสามารถ.
กิมหงวนแลเห็นเขาโดยบังเอิญ อาเสี่ยบังคับ ' อายหางดํา ' ปราดเขาชวยเพือ่ นเกลอทัน้ ที
เขาดําดิ่งลงไปขางลาง ใชวิธีรบแบบริชโชเฟน เสือเกาเมือ่ ครัง้ มหาสงครามโลกคราวแรก
กิมหงวนเชิดหัวขึ้นมา ปลอยกะสุนปนกลยิงใตทองเครื่องบินขาศึก กะสุนปนแลนทะลุจาก
แพนหางตลอดลําตัว นัดหนึ่งถูกถังนํ้ามัน สปตไฟรหมายเลข 402 เกิดเพลิงไหมทันที.
นักบินอังกฤษเผนออกจากเครือ่ งบิน กะโดดรมชูชเี อาตัวรอด นิกรบังคับเครือ่ งบินเฉียด
เขามาทางรมชูชีพ ยกมือขวาขึ้นจูบสงใหนักบินอังกฤษ ซึ่งลอยตองแตงอยูกลางหาว
" วูป สวัสดีโวย! " อายเสือ้ มือกาวรองลัน่
นักบินอังกฤษยกเทาให ชีม้ อื ใหนกิ รดูเทาของมัน กะดิ่งทองสะดุงโหยง
"หนอยแน ยกสนตีนให ตายเสียเถอะ อายเวร !"
แลวนิกรก็จิกหัวลงมา ปลอยกะสุนไปที่รมชูชีพ ๑ ชุด.
"ปง ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ"
รมทะลุไมตํ่ากวา ๑๐ รู นักบินอังกฤษรองเสียงหลง ชูมอื บอกยอมแพ แลวลมก็ทะลุออก
ตามรูลูกปน ทําใหมันลอยละลิ่วลงสูพื้นดินเร็วขึ้นอีก ถาไมตายก็ขาหัก.
อายเสือมือกาวยิ้มแปน หันไปมองหาเครือ่ งบินขาศึก เขาจะตองทําลายใหได ๑ เครือ่ ง
เพราะพลกับอาเสี่ยยิงตกคนละเครื่องแลว.
สปตไฟรลําหนึง่ อยูเ หนือนิกรขึน้ ไป ราว ๒๐๐ เมตร มันโฉบลงมาเลนงานนิกรดวย
ปนกลทั้งสี่กะบอก กะสุนหลายนัดถูกปกฮอกพับฐานหมายเลข ๒ พรุนไปหมด และเฉียดหู
อายเสือมือกาวดังวืด้ - วืด้ .
กะดิ่งทองใจหายวาบพอขาศึกบินคลอยหนาไป เขาก็ยงิ อยางดุเดือด ชางแมนยําราวกับ
ผีจับยัด กะสุนนัดหนึ่งถูกศีรษะนักบินตานํ้าขาวทะลุออกหนาผาก มันสะดุงสุดตัว ยกมือไขวควา
อากาศฟุบตายคาที่นั่ง.
แลวสปตไฟรหมายเลข 307 ก็ปกหัวลงดินอยางรวดเร็ว พลกับอาเสี่ยตางโบกมือให
เพื่อนเกลอของตน.
การประจัญบานกลางหาว ตื่นเตนนาชมอยางยิ่ง เครื่องบินขับไลไทยตอสูกับเครื่องบิน
อังกฤษเปนคู ๆ เสียงเครือ่ งยนตร, เสียงปนกล, เสียงปตอ. และเสียงระเบิดขางลางดังสนั่นหวั่นไหว
ราวกับนครยางกุงจะถลมทะลาย
เครื่องบินทิ้งระเบิดของไทย-ญีป่ นุ ปฏิบัติงานไดเปนอยางดีที่สุด ไมตอ งระวังเครือ่ งบิน
ขับไลขาศึก แต ปตอ. ขางลางยิงเครือ่ งบินทิง้ ระเบิดของเราตก ๕ เครือ่ ง และเครื่องบินขับไล
ของเราถูกสปตไฟรยิงตก ๗ เครือ่ ง แตสปตไฟรถูกนักบินไทยยิงตกถึง ๒๑ เครือ่ ง.

ครึ่งชั่วโมงของการโจมตี.
สปตไฟรเหลือเพียง ๓ ลําเทานั้น ตางบินหนีเอาตัวรอดอยางไมคดิ ชีวติ พล, นิกร, กิมหงวน
นําเครื่องบินไลกวดติดๆ ไป สามเสืออากาศรูสึกสนุกสนานในการรบมาก ตางหาวหาญที่สุด
พวกนักบินญี่ปุนซึ่งอยูในเครื่องบินทิ้งระเบิดชมเปาะไปตามกัน.
สปตไฟรทั้งสามจิกหัวลงสูสนามบินทางทิศเหนือของเมืองยางกุง ซึ่งเปนสนามบินชั่วคราว
สามเกลอนําเครื่องบินไลกวดมาอยางกะชั้นชิด พลกราดกะสุนปนกลหมายเครื่องบินลําหนึ่ง กะสุน
ถูกสวนประกอบของเครื่องยนตรเสียหาย ความเร็วของสปตไฟรชาลงทันที แตการทรงตัวยังดีอยู
สามเกลอนําเครื่องบินโฉบลงไประดมยิงพรอมๆ กัน นักบินตานํ้าขาวฟุบหมอบลงไปในที่นั่ง
แลวเครื่องบินลํานั้นก็เอียงกะเทเลลงสูพื้นสนามบิน
ปตอ. ประจําสนามบินยิงขึน้ มาอยางหนาแนน พลบุย ใบชม้ี อื บอกเพือ่ นทัง้ สองใหดู
ที่ตั้งยิงของ ปตอ. ซึ่งมีอยู ๔-๕ แหงมองแลเห็นถนัด เสืออากาศทัง้ สองผลักคันบังคับใหเครือ่ งบิน
ดําลงไปทันที ลูกระเบิดขนาด ๕๐ กก. ใตปกฮอกพับฐานหลุดลอยลงยังหนวย ปตอ. นัน้
"บึม ! บึม ! บึม ! "
ทหาร ปตอ. หัวขาด ตีนขาด แขนขาด คอขาด เปนที่นาทัศนายิ่งนัก ที่ไมตายก็ใสตีนหมา
วิ่งหนีเอาตัวรอด ฮอกพับฐานหมายเลข ๑ ในบังคับของพลบินลงมาเกือบถึงสนาม ลูกระเบิด
ใตปกถูกทิ้งลงไปอีก ครอมเครือ่ งบินยักษลาํ หนึง่ ระเบิดลั่นพังละเอียด ไฟลุกโชติชวง
กิมหงวนกับนิกรชวยกันยิงกราดดวยปนกล ทหารอังกฤษวิ่งตูดแปนไปตามกัน กิมหงวนแลเห็น
นายทหารนักบินคนหนึง่ กระโดดพลุบ ลงไฟซอนในตุมนํ้า อาเสี่ยยิ้มแปน จิกหัวยิงปนกลลงไป
ทันที
"ปง ๆ ๆ ๆ ๆ เพละ"

"ตุม แตก"
นายทหารผูนาสงสารกลิ้งออกมาจากตุม วิง่ ตูดแปนเขาไปในโรงเก็บเครือ่ งบิน
ซึ่งทําเปนเพิงเตี้ยๆ มีกิ่งไมใบไมพรางตาอยูขางบน
พลสังเกตุรูวาเปนโรงเก็บ ก็สงสัญญาณบอกเพื่อนเกลอใหรู เครือ่ งบินขับไลเครือ่ งหมายธงไตรรงค บินปราดลงไป ลูกระเบิดเพลิงและลูกระเบิดทําลายรวม 6 ลูก หรือ 3 คู ลอยละลิ่ว
หลุดจากใตปกหลนลงบนหลังคาโรงเก็บ
"บึม ! บึม ! บึม ! "
เครื่องบินทิ้งระเบิดทางไกลหลายเครื่องเปนเหยื่อของพระเพลิงและแหลกเหลวไปหมด
แลว ไฟลุกทวมยอดไม เครื่องบินขับไลแบบดีไฟแอนลําหนึ่งกําลังจะขึ้นมาตอสู พอออกวิง่
ฮอกพับฐานทั้งสองเครื่องก็ปราดลงไปเลนงานดวยกระสุนปนกล ถูกดีไฟแอนพลิกทองทันที
นักบินอังกฤษตายแหงแกอยูในที่นั่ง

อาเสี่ยเจ็บใจนัก ทีน่ ายมัน่ นายคงโฆษกของเราบอกวา นักบินอังกฤษที่มาโจมตีพระนคร
เมื่อคืนวันที่ 8 กลับไปโมใหผูบังคับบัญชาของตนฟงวา ไดเอาขวดเบียรขวางหนวยไฟฉายของเรา
ฉะนั้นกิมหงวนจึงถือโอกาสนี้ตอบแทนขาศึกใหสาสม
อายหางดํากางฐานลูกลอออก บินปราดลงสนามบิน พล นิกร แลเห็นเขาก็ใจหาย เกรงวา
กิมหงวนจะถูกยิงตาย จึงบินเปนวงกลมรอบคอยชวยเหลือ เสีย่ หงวนนําเครือ่ งบินแลนไปตาม
สนามซึ่งไมสูจะเรียบรอยนัก เขาแลเห็นทหารอังกฤษราวหาหกสิบคน ยืนตัวสั่นงันงกอยูขางทราก
เครื่องบินลําหนึ่ง กิมหงวนขับเครือ่ งบินทือ่ เขาไป เจาพวกตานํ้าขาววิ่งกระจัดกระจาย
เหมือนเลนเอาเถิด เปรตเวหายามใจอยางยิง่ สงกะสุนปนกลยิงขูไป ๑ ชุด ขาศึกชูมอื ขึน้ เหนือศีรษ ะ
กิมหงวนบังคับเครื่องบินใหหยุด ปลดสายรัดตัว ปนลงมาจากเครื่องบินอยางแคลวคลองวองไว
เขากระชากปนพกออกจากซอง เดินอาดๆ เขาไปหาพวกนักบินอังกฤษ แลวพูดภาษาอังกฤษ
อยางฉาดฉาน
"ฮะ - ฮา เห็นฤทธิ์นักบินไทยหรือยังวะ อาวๆ เสือกเดินเขาไปใกลปนกลทําไม" พูดจบ
กิมหงวนก็ยิงขูอีก ๒ นัด "ปง ! ปง !"
อาเสี่ยไมไดนึกเกรงกลัวพวกขาศึกเลย เพราะพลกับนิกรบินอยูเหนือศีรษะเขาในระยะตํ่า
กิมหงวนมองดูหนานายทหารแกคนหนึง่ ซึ่งมียศเปนนายนาวาอากาศเอก แลวอาเสี่ยก็พะยักหนา
เรียก
"มานี่ - แก - เขามานี"่
ผูบังคับฝูงบินยางกุงทําหนาตื่น
"ใคร - ทานเรียกใคร?"
กิมหงวนตอบเปนภาษาไทย
"มึงนั่นแหละ อายหา"
ผูบังคับฝูงเหงื่อแตก ชูมอื บอกยอมแพ เดินเขามาหากิมหงวนโดยดี อาเสี่ยรีบยึดปนพกไว
แลวบังคับใหหันหลังใหเขา
"เร็ว - ปนขึน้ ไปบนปกเครือ่ งบินของขา แลวยึดสายโยงปกไว ฉันจะพาแกไปกรุงเทพฯ"
ผูบังคับฝูงบินยางกุงตัวสั่นงันงก ทํากริยาอิดเอือ้ น อาเสี่ยยกปนพกยิงเฉียดหู ๑ นัด
"ปง !"
ทานนายนาวาอากาศเอกรองเสียงหลง รีบปนขึน้ ไปบนปกเปรตเวหาทันที
ขณะนั้นทหารขาศึกคนหนึ่งไดปรากฎตัวขึ้นในพุมไม หางจากกิมหงวนราวหนึ่งเสน เจาหมอนีค่ อื
ทหาร ปตอ ทีร่ อดตายวิง่ หนีไปเมือ่ สักครูน เ้ี อง มันปลดปนเล็กยาวออกจากบาเลื่อนลูกขึ้นลํา
ยกปนขึ้นประทับเล็งยิงหลังเสี่ยหงวน แลวกระดิกนิ้วลั่นไกทันที
"ปง ! ฟวย --"

กะสุนปนเล็กยาวถูกหลังอาเสี่ยอยางถนัด กิมหงวนรองอุบสะดุงสุดตัว แตกะสุนปน
หาระคายเคืองไม ดวยอํานาจคุณพระพุทธคุณ สมเด็จวัดระฆังทีห่ อ ยคออยู
อาเสี่ยหันควับไปมองดูผูที่ลอบฆาเขา ทหารคนนัน้ ยืนอาปากหวอนัยนตาเหลือก
นิกรแลเห็นเหตุการณประจักษกบั ตา เขาบังคับฮอกพับฐานหมายเลข ๒ จิกหัวลงมา
ปลอยลูกกะสุนปนกลไป ๑ ชุด เจาสุนัขตานํ้าขาวลมฮวบลงทันที กิมหงวนหัวเราะกาก
แลวไอแคกๆ เพราะรูส กึ เจ็บทีห่ นาอก พวกขาศึกยืนตะลึงไปตามกัน
กิมหงวนยักคิ้วแผล็บ ยกปนจอขมับตัวเอง แลวกระดิกนิ้วลั่นไก
"ปง !"
เสี่ยหงวนเซไป ๒-๓ กาว ยกมือลูบคลําขมับ ซึง่ เปนรอยดินปนปรากฎอยูเ ล็กนอย
"เห็นหรือยังวะ อายยอนบูล คนไทยเกงยังงี้แหละ?" พูดจบก็หนั มาขูต ะคอก
ผูบังคับฝูงบินยางกุง
"เกาะปกไว และอยากะดุกกะดิก มายพอยิงตูดทะลุเลยมึง"
กิมหงวนปนปายขึ้นไปนั่งบนที่นั่ง สวมสายรัดตัวเรียบรอย แลวเขาก็เรงเครือ่ งยนตรท่ี
ผอนเบาไว "อายหางดํา" เลี้ยวกลับ วิง่ ไปตามสนามอยางรวดเร็ว คอยๆ ลอยขึ้นสูอากาศ
ผูบังคับฝูงบินอังกฤษ นัง่ ตัวสัน่ งันงกกอดปกเครือ่ งบินแนน
ไมตองสงสัยวา พฤตติการณอนั อุกอาจกลาหาญของเสีย่ หงวน จะทําให พล นิกร
ดีอกดีใจสักเพียงใด กิมหงวนไดทําสถิติการรบอันยอดเยี่ยม เปนประวัตกิ ารณของโลก
แตทั้งนี้ก็ประกอบกับ ความสามารถของ พล นิกร ดวย

๑๓.๐๐ น. เศษ ทีส่ นามบินดอนเมือง พระควงสวานเวหน ทานผูบัญชาการทหารอากาศ
พรอมดวยนายทหารนักบินชั้นผูใหญทั้งไทยและญี่ปุน ตางยืนจับกลุมสนทนากันอยูริมสนาม
ทานไดรับโทรเลขจากผูบังคับฝูงบิน จังหวัดตาก แจงวา ฝูงเครือ่ งบินทิง้ ระเบิดและขับไลของเรา
กลับจากการโจมตียางกุงแลว กําลังผานจังหวัดตาก บายหนามาดอนเมือง
เมื่อคิดระยะทางตามเสนทางบิน ก็ประมาณวาเครื่องบินจะมาถึงราว ๑๓.๐๐ น. ดังนัน้
ทานผูบัญชาการจึงพานายทหารมาคอยรับ ดวยความตืน่ เตน อยากจะทราบผลของการโจมตี
นครหลวงของประเทศพะมา
ฝูงเครื่องบินมาถึงแลว
ที่ขอบฟาขางหนาโนน จุดดําเล็กๆ หลายจุดเคลื่อนใกลเขามาทุกที นายสนาม และเวรธง
ชางอากาศ รีบเตรียมตัวชวยเหลือใหความสะดวกแกนักบิน พระควงสวานฯ ยืนกะสับกะสาย
อยูขางหลวงอึกกะทึกฯ

"เจาประคูน ขอใหกิมหงวนอยาไดกลับมาเลย" คุณพระพูดพึมพัม
หลวงอึกกะทึกฯ สะดุงโหยง
"เอะ - ทําไมใตเทาแชงแกละครับ?"
ทานผูบัญชาการสะดุง แลวยิ้มแหยๆ
"ผมพูดเบาๆ ไดยนิ ดวยหรือครับ แฮะ - แฮะ ผมพูดเลนนะ"
ผูบังคับฝูงชักฉิว
"ใตเทาเลนแชงยังงี้ไมดีนา นักบินอยางกิมหงวน ไมใชวาหาไดงายๆ นา"
คุณพระพะยักหนาชาๆ
"แตผมเกลียดความทะลึ่งของกิมหงวน โธ - คุณหลวงคิดดูซี เมือ่ คืนนีผ้ มกับเมียของผม
ลงจากบานพักเดินเลน นึกถึงกิมหงวนขึ้นมา ผมก็สงสาร แวะสโมสรซื้อบุหรี่และขนมไปเยี่ยม
ที่หองขัง หนอยแนะ มันเตาะเมียผมได"
หลวงอึกกะทึกฯ หัวเราะกาก
"เตาะยังไงครับ?"
พระควงสวานฯ เมมริมฝปากแนน
"มันวา เออเฮอ - คุณนายแตงชุดสีฟาดูคลายๆ กับสาวอายุยี่สิบเชียวครับ"
"เอ - พูดอยางงั้นเปนการชมเชย ไมเห็นจะเสียหายตรงไหน"
คุณพระตวาดแวด
"ทําไมจะไมเสีย เมียผมบายอจะตายหา ถูกชมเขาหนอยยิ้มแปน ถึงกับสั่งเจาหงวนใหไป
เที่ยวบาน จะแนะนําใหรูจักกับลูกสาว มิหนําซํา้ เมือ่ คืนนีต้ ลอดคืน กะเซากะซี้ผมจะใหผมสั่งปลอย
เจาหงวนออกจากหองขัง"
ผูบังคับฝูงบินอมยิ้ม การสนทนาสิ้นสุดลงเพียงนี้ เครื่องบินไทยและญี่ปุนมาถึงสนามบิน
แลว ตางยอยๆ กันลงสนาม พระควงสวานฯ นับเครือ่ งบินทีละเครือ่ ง เศราใจเล็กนอยทีเ่ ครือ่ งบิน
ขับไลขาดจํานวนไป ๗ เครือ่ ง และเครื่องบินทิ้งระเบิดหายไป ๔ เครือ่ ง.
พวกนายทหารไทยและญี่ปุนตางลงจากเครื่องบิน พากันตรงเขามาหาทานผูบัญชาการ
อยางมีระเบียบเรียบรอย.
พระควงสวาน ฯ หัวเราะเบา ๆ เมื่อแลเห็นกิมหงวนเดินลอยหนาเฉิบ ๆ ยกเขา สูงทวมหัว
ยิ้มแตเขามาหาทาน.
บรรดาผูบังคับฝูงที่ไปทํางานคราวนี้มี ๕ คนดวยกันคือ ร.อ.ต พล พัชราภรณ ร.อ.ท.ทองใบ
ธวัชชัย ผูบังคับฝูงบินขับไล ๑ - ๒ และ ร.อ.อ. เฉลิม ทิฆัมพร ร.อ.อ. ก. กากิกี กับ ร.อ.อ.
เซซูเอะฮาคายาม ผูบังคับฝูงบินทิ้งระเบิด ๑ - ๒ - ๓.
ผูบังคับฝูงบินทั้งหาคน ตางเขามายืนเปนแถวเรียงเดียวขางหนาทานผูบัญชาการเพื่อรายงาน
การปฏิบัติงานใหทานทราบ สวนบรรดานักบินเขาแถวเรียง ๒ อยูขางหลังเปนแถวยาวยืด

กอนที่ผูบังคับฝูงคนใดคนหนึ่งจะรายงานคุณพระควงสวาน ฯ กิมหงวนก็เดินมายกมือหาม
"เดี๋ยว ๆ ๆ ขอใหผมรายงานกอนเถอะ"
ผูบัญชาการทําปากยื่นนัยตาถลน ยกมือเทาสะเอวมองดูเสี่ยหงวนอยางหัวเสีย
"อีตาบา ไปยืนในแถวเดี๋ยวนี้"
กิมหงวนจุยปาก
"แลวกัน ไมใหผมรายงานหรือครับนี?่ "
คุณพระตะโกนลัน่
"แกไมมหี นาทีจ่ ะตองมาชีแ้ จงหรือรายงานอะไรฉัน เพราะแกไมใชผูบังคับฝูง"
กิมหงวนพะยักหนาหงึก ๆ
"ออ - ดีละครับ แลวใตเทาจะตองเสียใจภายหลัง"
พระควงสวาน ฯ ตะโกนจนแสบคอหอย
"ฉันบอกใหแกกลับไปเขาแถว แกขัดคําสั่งฉันรึ โธ - ประเดี๋ยวพอสั่งยิงเปาเสียเดี๋ยวนี้หรอก
แกรูไ หม การขัดคําสั่งผูบังคับบัญชาในเวลาใชกฏอัยยการศึกโทษถึงตาย".
กิมหงวนกมศีรษะโคงคํานับ หมุนตัวกลับเดินตุปดตุปองสายตะโพกไปมากลับไปเขาแถว
พวกนักบินไทย - ญี่ปุนยิ้มนอยยิ้มใหญไปตามกัน.
บรรดาผูบังคับฝูงตางรายงานการปฏิบัติของฝูงบินของตนใหทานผูบัญชาการใหทราบ
โดยละเอียด พล พัชราภรณเปนคนสุดทายที่รายงานทาน และรายงานของพลนี่แหละทําให
ทานตืน่ เตนสนใจมาก.
นายพัชราภรณเรียนใหทานทราบถึงการปฏิบัติอยางสามารถอาจหาญของเครื่องบินในฝูง
ของเขาที่ตอสูกับเครื่องบินขาศึกที่ขึ้นขัดขวาง เขาสามคนไดทําลายสนามบินเหนือยางกุงยอยยับ
แลวพลก็เลาถึงความองอาจกลาหาญของนายเรืออากาศตรีกิมหงวน ไทยแท ใหทานทราบ
โดยตลอด.
ตอนสุดทายพลวา "นายเรืออากาศตรีกิมหงวน ไดบังคับใหผูฝูงบินยางกุงเกาะปกเครื่องบิน
แลวนําตัวมามอบใหกับผูบัญชาการกองพลสิบหาที่จังหวัดตากโดยเรียบรอย เพื่อสงมากรุงเทพ ฯ
โดยเครื่องบินตรวจการ ซึ่งกระผมคิดวาคงสงมานี่ขอรับ"
พระควงสวาน ฯ หลวงอึกกะทึก ฯ กับนายทหารนักบินไทยตางพิศวงงงงวย
ในความสามารถของ"เปรตเวหา" ไปตามกัน แทบจะคิดวาพลรายงานเท็จตอผูบัญชาการ.
คุณพระนิ่งอึ้งไปสักครู เงยหนามองดูกิมหงวนอาเสี่ยแลเห็น เขาก็รบี โบกมือหาม
"อยา - อยา ใตเทาไมตอ งมองหนาผม"
พระควงสวานไมยักโกรธ ทานยิ้มดวยความพอใจหันมาพูดกับพล

"มันไมนาจะเปนไปไดเลย เธอทั้งสามสมควรแลวที่เปนเสืออากาศของประเทศไทย
เกงมาก โดยฉะเพาะกิมหงวนกลาหาญชาญชัยที่สุด ฉันนึกไมถึงวากิมหงวนจะทํางานไดดี
เกินคาดเชนนี"้
พลยิม้ ออนโยน
"ครับผม กิมหงวนกลาเหลือเกิน"
ทานผูบ ญ
ั ชาการหัวเราะเบา ๆ
"นักบินที่จับมาเปนผูบังคับฝูงบินยางกุงแนหรือเปลา?
"ครับผม แนนอนทีเดียวครับ เขาบอกกับทานผูบัญชาการกองพลที่สิบหาวา
เขาคือนายนาวาอากาศเอก แอนเดอรสนั ผูบังคับฝูงบินใหญแหงประเทศพะมา"
พระควงสวาน ฯ ยิ้มแปน
"เกงมาก - กิมหงวนของฉันเกงที่สุด" พูดจบทานก็เงยหนามองดูอาเสี่ย "กิมหงวนมานี่ซ"ิ
อาเสี่ยคอนควับ ยืนนิง่ เฉยทานผูบ ญ
ั ชาการหัวเราะเบา ๆ
"กิมหงวน! ไดยินไหมฉันเรียก!"
เสี่ยหงวนทําหนากะเงากะงอด บิดตัวไปมา
"ไมรุ, ตะกี้นี้ดุหนูแลวจะมาพูดกะหนูทําไมกัน"
คุณพระตะโกนลัน่
"อายเปรต! มานี"่
เสี่ยหงวนหัวเราะ เดินอมยิ้มเขามาหาทานผูบัญชาการ คุณพระสัน่ ศีรษ ะดวยความอิดหนา
ระอาใจ ทั้งเกลียดทั้งรัก
"มา - ขอใหฉนั จับมือกับเธอหนอยเถอะ ผาซี ไมนึกเลยวาเธอจะกลาหาญชาญชัยถึงเพียงนี้"
กิมหงวนยื่นมือใหทานจับ
"ใตเทาพอใจในความกลาหาญของผมหรือครับ?"
คุณพระพะยักหนา
"ถูกแลวเธอสามคนเกงมาก" พูดจบทานก็เงยหนามองดูอายเสือมือกาวซึ่งยืนสัปหงก
อยูในแถว ผูบ ญ
ั ชาการถอนหายใจเฮือกใหญ "นิกร!"
อายเสือมือกาวสะดุงเฮือกลืมตาโพลง เดินอมยิ้มเขามาทานผูบัญชาการ ชิดเทาตรง
กมศีรษะกระทําความเคารพทาน
"เกงมาก นิกร, เธอสามคนเปนนักบินที่กลาหาญและเกงที่สุดในกองทัพอากาศของเรา
ฉันจะรายงานความดีความชอบของเธอไปตามลําดับขั้น อยางไรเสียเธอก็คงจะไดนายเรืออากาศโท
แน ๆ "
อาเสียถูมอื ไปมา ยิ้มอาย ๆ
"เมื่อไหรใตเทาจะรายงานละครับ?"

"เอาเถอะนา นัน่ มันเรือ่ งของฉัน ไหน - ลองเลาใหฟงอีกทีซิ ตอนทีเ่ ธอสามคนโจมตี
สนามบินขาศึกนะ"
กิมหงวนบรรยายใหทานฟงโดยละเอียด แอคทาทางประกอบไปดวย พระควงสวานฯ
นิ่งฟงอยางสนใจ แลวทานก็หันมาทางพวกนายทหารนักบินญี่ปุน เลาพฤติการณของอาเสี่ยใหฟง
เปนภาษาอังกฤษ.
น.อ.ท. มาโยกะกูซีวะกับนายทหารญี่ปุนอาปากหวอไปตามกัน ทุก ๆ คนตืน่ เตนใน
ความสามารถของ พล นิกร กิมหงวนเปนอยางยิ่ง การรบทางภาคยุโรปซึง่ รบกันมาชานานแลว
ยังไมเคยมีใครสรางเกียรติประวัติอันงดงามไดดีเชนนี.้
พวกญี่ปุนตางเฮโรเขามาจับมือกับเสืออากาศทัง้ สาม ทุกคนบูชาความกลาหาญของเขามาก
ไมมีใครอิจฉาริษยาเลย.
ตอจากนัน้ ทานผูบัญชาการก็ใหโอวาทแกพวกนักบินที่ไปทํางานกลับมา และอนุญาตให
ไปพักผอนได.
พล นิกร กิมหงวน ถูกพวกนักบินไทย - ญี่ปุนแบกขึ้นบา พาเดินไปที่พัก เสืออากาศทั้งสาม
ยิ้มแปน ปลื้มอกปลื้มใจในโชคชัยของเขา
เย็นวันนั้น ประมาณ ๑๖.๐๐ น.เศษ
พล นิกร กิมหงวน เลนบินเลียดกันอยูที่สโมสรนายทหารอากาศ ทหารกองรักษาการณ
คนหนึ่งไดมาบอกเขาวา มีสุภาพสตรีสาว ๓ คนมาหาที่หองเยี่ยม สามเกลอตางวางคิวบิลเลียด
วิ่งลงจากสโมสร ขอยืมจักรยานเพื่อนทหารอากาศคนละคันขี่แขงกันไปที่ประตูหนากองทัพอากาศ.
กิมหงวนโกยอาวนําหนา พลกับนิกรตามหลัง อาเสีย่ ขี่จักรยานไดเร็วมากเพราะขายาว
จักรยานทั้งสามไลกวดกันมา เสี่ยหงวนหันมาเยาะเยยเพื่อนทั้งสอง
"โวย! ใครออกหนาอัว๊ ไดใหวสิ กีห้ นึง่ - โอะ!"
ลอหนาตกลงไปในหลุม จักรยานลมควํ่าทันที
"โครม! โพลง - เพลง - ปาบ - ออย"
เปรตเวหานอนเหยียดยาวอยูก ลางถนน พลหลบไปไดอยางหวุดหวิด นิกรหลบไมทัน
ก็ทับขึ้นไปทั้งตัวกิมหงวน แลวกระดิ่งทองก็ลมกลิ้ง รถไปทาง คนไปทาง
กิมหงวนรองลั่น
"โอย - อูย - ออย - โอย! เสือกทับขึ้นมาบนหลังได ชิบหาย"
นิกรยิม้ แหง ๆ
"ก็มันหามลอไมทันนี่หวา อั๊วก็เจ็บเหมือนกันนี่นา"
พลลงจากรถหัวเราะงอหาย พิงรถไวกับตนไมเดินเขามาประคองเพื่อนเกลอทั้งสอง
ใหลุกขึ้น

"เจ็บไหมวะ?" ถามอาเสี่ยเบา ๆ
"โธ - ถามได หมด - ถลอกหมดแขงขากู ลืมเอาพระไวที่บานพัก มายก็คงไมเจ็บหรอก ซี้ด วา - แสบจังโวย หัวแมมอื หลุดไปไหนโวย ออ - อยู นึกวาหลุดไปแลว"
สองเกลอบนพึมพัม ตางปดฝุนตามเสื้อกางเกง ยกจักรยานขึ้นแลวขี่กันตอไปอีก
ที่หองเยี่ยมทหาร
นันทา, ประไพ, นวลละอด นั่งสนทนากันเบา ๆ รอคอยสามีของตน
ซึ่งทหารกองรักษาการณรวมไปตามใหแลว นันทาแตงชุดสีกานมะลิ ประไพนุงสะเกิ๊ดดํา
สวมเสือ้ แดงเลือดนก นวลละออชุดสีกานมะลิเชนเดียวกับนันทา
แมงามทั้งสามชวนกันมาเยี่ยมผัว มีหอผลไม ขนม ขาวตมมากมาย คุณหญิงประสิทธิ์ฯ
ซื้อขนมครกฝากมาใหพล ๕ สตางค
พล นิกร กิมหงวนพากันเดินเขามาในหองเยีย่ มอยางรีบรอน เสียงเอะอะเจี๊ยวจาววี้ดวาย
กะตูว ดู งั ขึน้ ทันที
ผัวของใครตางก็ลุกขึ้นวิ่งเขาไปหา กอดจูบรับขวัญกัน นายทหารเวรกองรักษาการณ
ไดยินเสียงเอะอะก็ตกใจวิ่งมาดู พอเห็นเขาก็ทําคอยนยกมือปดหนาเดินกลับไปทันที
เมื่อไดซักถามเรื่องราวทางบานตลอดจนลูกเตาญาติพี่นอง แลวตางก็จับคูคุยกันบนมายาว
รอบหอง
อาเสี่ยถอนหายใจเฮือกใหญ
"คิดถึงนวลใจจะขาดอยูแลว กลางคืนนวลแอบมาหาเฮียบางซี"
นวลละออหัวเราะ
"มะเหงกแนะ ใครจะกลามา แตในกรุงเทพยังไมกลาไปไหนมืดออกจะตาย เฮอ - เมือ่ ไหร
มันจะเลิกรบกันเสียทีนะคะเฮีย ?"
กิมหงวนอมยิ้ม
"ไมชาหรอกนวล อังกฤษมันจะตายหาในวันสองวันนี่แลว เมือ่ เชาเฮียบินไปทิง้ ระเบิด
ยางกุงอีก สนุกจังเลยนวล งา - ซื้ออะไรมาฝากเฮียบางละ ?"
แมเสือหัวเราะ
"ฝากทั้งสามคนแหละคะ ไมใชเฮียคนเดียวหรอก" แลวหลอนก็สะดุงโหยง "อุย ตาย !"
เสี่ยหงวนมองตามสายตาเมียของของ แลเห็นพลกับนันทากําลังเลนดูดปากกัน
อยางนาเสียวไส และอายเสือมือกาวกําลังเลนเอาจมูกตีแกมประไพดังฟอด ๆ
"เอิว๊ !" กิมหงวนรองลัน่
พล, นิกรสะดุง ตางตีหนาปูเลี่ยน ๆ ไปตามกัน พลกมลงจูบศีรษะนันทาอีกครั้งหนึ่ง
แลวพูดยิ้ม ๆ

"พี่คิดวาพรุงนี้จะลาไปบานเชียว พอดีนันมาหาเสียกอน"
นันทาจุดบุหรี่สงใหสามี ๑ มวน
"คุณอาหญิงนะซีคะ เคีย่ วเข็ญใหมา ทานบอกวาเมือ่ คืนนีท้ า นฝนไมดี งา - ฝนวา อายบอบมันคาบกะดูกสามชิ้นเขามาในบาน แลวก็ตาแกคนหนึ่งบอกทานวาเปนกะดูกนักบิน "
เสืออากาศทั้งสามสะดุงโหยง ตางมองดูหนากัน แลวกลืนนํ้าลายเอื้อก อาเสี่ยรีบกลาวหาม
"พอ - พอ อยาเลาตอไปเลยครับ "
นันทายิ้มแหง ๆ ชี้มือใหสามเกลอมองดูถุงขนม
"นี่แหละคะของฝาก คุณภาฝากแอปเปลมาหนึ่งถุง เจาคุณอานพรัตนฯ หอนีอ้ ะไร
ก็ไมทราบ "
นิกรพูดขึน้ เบา ๆ
"ถาจะปาทองโก มายก็เม็ดกวยจี๊"
นันทาทําตาเขียวกับนองชาย
"มีอยางรึ ทานเปนถึงเจาคุณ จะซือ้ ของสตึพรรคนน้ั มาฝาก พิลึก"
อายเสือมือกาวหัวเราะ
" จะไปรูร ึ ตองดุดว ย พับผา เจกับฉันนี่ถาจะไมมีวันถูกกันไดเลย"
นันทาอธิบายตอไป
"นี่ - หอใหญน่ี ขนมตาง ๆ ของเราสามคนทํามาให หอนีข้ องคุณพอคะ" หลอนหมายความ
ถึงเจาคุณวิจิตร ฯ "ขนมเคกซชมซุยฮง โอ - หอบกันอีรงุ ตุงนังเชียวคะ จะเอาเจาแหวมาดวย
คุณอาก็ใชใปธุระ ตองชวยกันหิ้วมาคนละไมคนละมือ เอาไปแบงกันรับประทานเถอะนะคะ"
กิมหงวนถอนหายใจเฮือกใหญ
"เฮอ - จะหาใครมีแกใจซื้อวิสกี้มาฝากสักขวดก็ไมได ใจดําเหลือเกิน ขนมนะขนมา
ทําไมกัน โตเปนควายแลว แดกขนมเปนเด็ก ๆ"
นิกรพูดเสริมขึน้
"แกไมแดกฉันแดกเอง"
กิมหงวนคอนควับ
"สนตีนแนะ"
กะดิง่ ทองหัวเราะกาก หันมาทางนวลละออ
"คุณนวลครับ ผมมีขาวดีจะบอกให อยากรูเรื่องอายเสี่ยไหมละครับ ?"
เสี่ยหงวนรีบโบกมือขยิบตาหาม แมเสือนวลละออทําหนาตืน่ ๆ
"เรือ่ งอะไรคะ ? "
กะดิ่งทองอมยิ้มแกมตุย
"อายหงวนถูกขังสิบวันครับ ฮะ - ฮะ - ฐานผิดวินยั การบิน"

นวลละออทําตาเขียวกับสามีทันที
"จริง ๆ หรือคะเฮีย ?"
กิมหงวนยิ้มอยางแหงแลง
"จะ - ยังอยูอีกเกาคืนก็พนโทษ ซวยกาลุดมอเลย เฮียขึน้ บินผาดโผนแขงกับนักบินญีป่ นุ
เลยไดรางวัลคนละสิบคืน สบาย "
นวลละออคอนควับ
"ยังมีหนามาพูดอีก ขายหนาเขาแท ๆ เปนนายทหารสัญญาบัตรถูกขัง "
กิมหงวนหันมาคอนนิกร
"ชิบหาย ! ปากยังกะตําแย "
พลกับนิกรหัวเราะลั่น ขณะนั้นเสียงแตรเดี่ยวเปาประชุมไดดังวานขึ้น สามสหายตาง
มองดูหนากัน
"อะไรกันอีกละโวย ?" พลพูดเร็วปรือ๋ "ขาศึกโจมตีพระนครอีกกะมัง ?"
"ฮี้ย !" กิมหงวนรองลั่น "ยุง จริงแฮะ กําลังคุยกับเมียเพลิน ๆ ไมรจู ะประชุมเอาตะหวัก
ตะบวยอะไรกัน "
นวลละออกวา "รีบไปเถอะคะ ประเดี๋ยวจะมีผิด ดิฉันก็จะกลับเหมือนกัน คํ่ามืดกลางทาง
จะลําบาก"
ทุกคนลุกขึ้นจากเกาอี้ นันทาทําหนาเลิ่กลั่กมองซายมองขวา แลวเผนพรวดเขาควาแขน
อายเสือมือกาว
"เอากะเปาเงินของฉันมา"
นิกรเอียงคอเล็กนอย
"แน - หาเรือ่ ง ใครเอาไป ?"
นันทายกมือตบหนาเพีย๊ ะ ลวงมือลงไปในกระเปากางเกงของนองชาย หยิบกระเปา
เอาเงินออกมา แลวยกมือเขกกะบานอายเสือมือกาวดังโปก
"นี่แนะ เงินฉันตัง้ สองรอยกวา"
นิกรสูดปากเบา ๆ
"ไปโวย พวกเรา หิ้วหอขนมผูกทายรถจักรยานไป ใครจะจูบกันก็จูบเสียอยาชักชา
ประเดี๋ยวจะเขาซังเต"
สามเกลอตางจูบเมียของตนคนละฟอด แลวหิว้ หอขนมออกไปจากหอง แมงามทั้งสาม
ตามออกไปดวย
ที่สนามบิน

ทหารอากาศทั้งนักบินและชางอากาศไทย - ญีป่ นุ ตางยืนอยูใ นแถวประจําหมวดหมูข องตน
มองดูเปนแถวยาวเหยียดสุดสายตา ธงไตรรงคและธงอาทิตยอุทัยโบกสะบัดพริ้วอยูเหนือเสา
ไกลออกไปหลังแถวนักบิน แลเห็นเครือ่ งบินจอดอยูเ รียงรายสงางามยิง่ นัก ทหารอากาศทั้งหมด
ยืนอยูในทางตรง น.อ.ท.มาโยกะกูซีวะ กับ น.อ.ท. หลวงอึกกะทึกเวหา ยืนคูกันอยูหนาแถว
พระควงสวานเวหน ผูบัญชาการทหารอากาศกับนายทหารคนสนิทของทาน เดินวนเวียน
ไปมาหนาแถว การประชุมยังเริ่มไมได เพราะขาดคนสําคัญไป ๓ คน คือ พล, นิกร. กิมหงวน
เสืออากาศทั้งสามมาแลว ขี่จักรยานแขงกันมาอยางสนุกสนาน หลังรถมีหอขนมผูกติด
อาเสี่ยสงเสียงเอ็ดตะโร ทํายงโยยงหยกดีดกะดิ่งเสียงลั่น
"ติ้งต็อง กะดิ๊งก็อง ติง๊ ตอง ๆๆๆ"
แลวจักรยานทัง้ สามคันก็หยุดหนาโรงเก็บเครือ่ งบิน พล นิกร กิมหงวน กาวลงจากรถ
ตั้งแสตนดเรียบรอย นายพัชราภรณรีบวิ่งไปเขาแถว นิกรกับกิมหงวนกอดคอกันเดินคุยจอผานหนา
ทานผูบัญชาการ
"เฮย !" คุณพระตวาดแวด "แกไปมุดหัวอยูที่ไหนหา เปาแตรตั้งสิบนาทีพึ่งมาถึง ?"
สองเกลอชิดเทาตรง ยกมือวันทยาหัตถ นิกรพูดฉาดฉาน
"ออกไปที่กองรักษาการณครับ เมีย ๆ ของพวกผมเขามาเยี่ยม"
พระควงสวาน ฯ จุยปากจิ๊กจั๊ก
"ไป - ไปเขาแถว" แลวทานก็กมลงหยิบกอนอิฐกอนหนึ่งขึ้นมาถือ ทําตาเขียวกับกิมหงวน
"แลบลิ้นหลอก ประเดีย๋ วพอด - -"
สองสหายวิ่งเหยาะ ๆ ไปเขาแถว พวกนักบินหัวเราะคิกคักไปตามกัน ทานผูบัญชาการ
เดินมาที่ไมโครโฟน แลวพูดเสียงกังวาน
"ทหารทั้งหลาย ขาพเจาไดรับคําสั่งดวนจากผูบัญชาการสูงสุดใหเลื่อนยศนายทหารนักบิน
ที่ทําความดีความชอบในราชการอยางยอดเยี่ยม"
กิมหงวนหัวเราะกาก แลวพูดกับพล, นิกร ดัง ๆ
"แนแลว เชือ่ เถอะวะ เราสามคนแน ๆ " คุณพระกลืนนํ้าลายเอี้อก ยกมือทาวสะเอว
จองตาเขม็งมองดูกิมหงวน"
" ถาแกพูดอีกคําเดียว ฉันจะขังแกหนึง่ เดีอน "
อาเสี่ยสะดุง
" เออเฮอ " แลวเขาก็ยืนิ ่งเหมื นอร ู ปหุ น.
ทานผูบัญชาการลวงกะเปาเสื้อ หยิบซองขาวพับสี่ออกมา ดึงกระดาดในซองออกมาถือไว
แลวอานขอความในนัน้ ดัง ๆ

" ที่ ม. ๑๑๐/๒๔๘๕ กองบัญชาการสูงสุด
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๔๘๕
เรื่อง เลื่อนยศนายทหารอากาศ
จาก ผูบัญชาการทหารสูงสุด
ถึง ผูบ ญ
ั ชาการทหารอากาศ
รายงานดวนของทาน ที่ อ. ๑๒/๔/๒๔๘๕ ลงวันที่ ๑๑ เดือนนี้ เสนอรายละเอียด
การปฏิบัติงานของนักบินที่เดินทางไปโจมตีเมืองยางกุง เมือ่ เชาวันนัน้ ไดรับทราบแลว
ขาพเจาเห็นวา นายเรืออากาศตรีพล พัชราภรณ นายเรืออากาศตรีนกิ ร การุณวงศ
นายเรืออากาศตรีสงวน ไทยแท ไดปฏิบัติงานอยางสามารถอาจหาญที่สุด จึงไดนําความขึ้นทูล
และเรียนคณะผูส าํ เร็จราชการในพระองค เพื่อขอพระราชทานยศใหนายทหารอากาศทั้งสามคนนี้
เปนนายเรืออากาศโท รับราชการสนองพระเดชพระคุณตอไป.
คณะผูส าํ เร็จราชการ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดอนุมตั ใิ หเลือ่ นยศ
นายทหารอากาศทั้งสามเปนนายเรืออากาศโทตั้งแตบัดนี้ ใหทา นอานคําสัง่ นีใ้ หบรรดาทหารอากาศ
ทั้งหลาย ทราบโดยทัว่ หนากัน.
ขอแสดงความนับถือ
---------------------"
นิกรรําปอทันที แลวรองยี่เกเสียงแจว
" กะดิ่งทองแสนจะดีใจ --- "
" เฮย ! " พระควงสวาน ฯ ตะโกนลั่น.
กิมหงวนหันมาดุอายเสือมือกาว
" บาไปได อยูในแถวแท ๆ แกนี่ไมมีวินัยเสียเลย เปนนายเรืออากาศโทแลวนะโวย
ทําตัวใหเครงครัดตอวินยั หนอยเถอะนา แลวกัน เดี๋ยวพอถีบหงายทองเลย "
คุณพระทําตาปริบ ๆ มองดูอาเสีย่
" แกก็ไมมีหนาที่พูด ไหนออกมาหนาแถวซิ ทั้งสามคนนั่นแหละ "
สามเสืออากาศยิม้ แปน ไมตองสงสัยวา พล นิกร กิมหงวน จะตื่นเตนยินดีสักเพียงใด
ตางพากันเดินมาหนาแถว ชิดเทาตรงกระทําวันทยาหัตถอยางแข็งแรง.
พระควงสวาน ฯ ยิ้มเล็กนอย
" ฉัน ขอแสดง ความยินดีในโชคของเธอทั้งสามคน " พูดจบก็ยื่นมือใหจับทั้งสามคน.
นิกรกระซิบถาม
" กระผมเปนนายเรืออากาศโทแลว ไมใชหรือครับ? "
ทานผูบัญชาการพะยักหนา.

" ถูกแลว ประเดี๋ยวเลิกประชุม เธอไปหาดาวติดอินทะนูไดอีกขางละดวง "
นิกรยิม้ นอยยิม้ ใหญ ลวงกระเปากางเกงหยิบดาวออกมา ๖ ดวง.
" แฮะ - แฮะ กระผมเตรียมไวพรอมแลวครับ อินทะนูกเ็ จาะรูไวเรียบรอย " พูดจบก็แบงดาว
ใหเพือ่ นคนละ ๒ ดวง.
แลวสามเกลอก็ตดิ ดาวเรียบรอย ดูสงาผาเผยขึ้นอีกเปนกอง คุณพระควงสวาน ฯ สั่นศรีษะ
ชา ๆ
" แหม - เหอฉิบหายเลย ถึงกับเตรียมเอาไว เธอไปซื้อมาจากไหน หา? นิกร "
อายเสือมือกาวทําหนาปูเลี่ยน ๆ
" ไมไดซอ้ื หาเอามาหรอกครับ กระผมเก็บได "
" เก็บได เก็บไดที่ไหน? "
" ที่บาใตเทาครับ " นิกรพูดหนาตาเฉย.
ทานผูบัญชาการทําคอยน รีบมองดูอินทะนูของทานทั้งสองขางทันที ดาวขางละ ๓
ดวงหายไปหมด
ทานแผดเสียงลั่นสนามบิน
" ไมยอม - แก - อีตอนที่แกเลนบิลเลียดกับฉัน แกดอดแกะเอาไป แก - เลวมาก
เอาคืนมาใหฉันใหหมด "
นิกรยกมือไหวปะหลก ๆ
" โธ - นึกวาใหทานพวกผมเถอะครับ ใตเทาซื้อเอาใหมก็แลวกัน"
กิมหงวนพูดเสริมขึ้น
" นั่นนะซีครับ อันหนึง่ ไมกต่ี งั หรอกครับ "
คุณพระโกรธหัวฟดหัวเหวีย่ ง.
" แลวใครเขาจะรูว า ฉันมียศเปนอะไร? "
นิกรอมยิม้ .
"โธ - พวกเราทุกคนทราบดีเชียวครับวา ใตเทาเปนนายนาวาอากาศเอก "
ทานผูบัญชาการทําปากหมุบหมิบ
" ชิบหาย มือไวชะมัด " พูดจบทานก็เดินมาพูดไมโครโฟนกระจายเสียง " ทานทั้งหลาย
เทาที่ พล นิกร กิมหงวน ไดรบั พระราชทานยศเปนนายเรืออากาศโท ก็เนือ่ งจากความสามารถ
อาจหาญของเขา ซึ่งพวกทานควรจะจดจําไวเปนเยี่ยงอยาง ขอใหนักบินทุกคนจงตั้งอกตั้งใจ
ทําการรบเพื่อประเทศชาติของเรา ณ บัดนี้ ประเทศไทยกับญี่ปุนมีหวังในชัยชะนะอยางเด็ดขาดแลว
กองทัพบก, เรือ, อากาศของไทย - ญี่ปุนไดเปรียบขาศึกทุกดาน ขาพเจาขอจบการประชุมดวยการ
อวยพรใหทานทั้งหลาย จงมีความสุขความเจริญ และตั้งอกตั้งใจทําการรบกับขาศึก ใหไดชัยชนะ
ในเร็ววันนี้ " พูดจบทานผูบัญชาการก็ยกมือวันทยาหัตถ " เชิญทานกลับไปพักผอนได "

พวกนักบินตางแยกยายกันออกจากแถวราวกับฝูงผึ้งที่บินออกจากรัง แลวเฮโลกันเขามา
ลอมรอบเสืออากาศทั้งสาม แสดงความปติยินดีที่เขาไดเลื่อนยศ พล นิกร กิมหงวนหนาบานเปน
ใบบัว.
กิมหงวนชูมือขวาขึ้น แลวตะโกนลั่น
" ขาพเจา เปรตเวหา ยินดีเปดฟรีบาร เลี้ยงเพื่อนทหารอากาศทั้งหมดนี้ ไปโวย อัว๊ ยอม
จายเงินหมื่นบาทเลี้ยงฉลองยศอั๊ว ไปสโมสรโวย "
เสียงบันไซและเสียงไชโยโหรองดังลั่น เสืออากาศทั้งสามถูกแบกขึ้นบา พาไปสโมสร.
ยามรบ ทหารทุกคนยอมสละชีวิต ยอมลําบากตรากตรําแทบเลือดตากระเด็น แตในยามวาง
นักรบบนเวหาก็สดชืน่ รืน่ เริงกับวิสกีแ้ ละเบียร
อาเสี่ยเหมา เหลาเบียรและอาหารหมดสโมสรเลี้ยงตั้งแตทานผูบัญชาการลงมา.
คืนนี้ ทีด่ อนเมืองไดมกี ารเลีย้ งอยางมโหฬารทีสุ่ด เ ปนประวั ติกรา ณ ทีเ ีดยว.

