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พล นิกร กิมหงวน

เสือตอเสือ
ป. อินทรปาลิต

ยุทธนาวีระหวาง ร.ล. พระนคร กับ เรือพิฆาตซูเอส แหงราชนาวีองั กฤษนัน้
ถึงแมเรือพระนครของเราไดจมเรือขาศึกลงสูกนทะเลหลวง เรือลาดตระเวนพระนคร
ก็ถูกยิงไดรับความเสียหายเล็กนอย ทานผูบ ญ
ั ชาการทหารเรือไดมคี าํ สัง่ ดวนให ร.ล. พระนคร
เดินทางมาซอมในกรุงเทพฯ ซึง่ บัดนีก้ ารซอมแซมไดเสร็จเรียบรอยแลว
ร.ล. พระนคร เดินทางไปประจําฐานทัพสัตตหีบตามเดิม พล , นิกร , กิมหงวน เสืออากาศ
ทั้งสามตองอําลาบุตรภรรยาและทานผูใ หญไปปฏิบตั หิ นาทีของลูกผูช ายชาวไทยตอไป
วันนี้ วันเสาร
ทางราชการไดจดั งานรืน่ เริง ฉลองชัยชนะของเรือ " พระนคร " ทีส่ ตั ตหีบอยางมโหฬาร
โดยมีนายพลเรือตรี พระยาพิฆาตตอรปโ ด ผูบ ญ
ั ชาการทหารเรือเปนเจาภาพ
การฉลองไดจัดทําขึ้นบนเรือ " พระนคร " นัน่ เอง ทางการไดออกบัตรเชิญบรรดาพอคาคหบดี
ขาราชการชั้นผูใหญในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง มารวมสโมสรในงานนี้ มีจํานวนแขก
ที่ไดรบั เชิญประมาณ ๑๐๐ คน
" พระนคร " จอดทอดสมออยูก ลางนํา้ ประดับธงทิวปลิวสะบัด เริ่มงานฉลองตั้งแตเวลา
๑๖.๐๐ น. เปนตนไป มีพระภิกษุสงฆ สวดมนตเย็น พระเถระผูใหญประพรมนํ้าพระพุทธมนตร
ทั่วลําเรือและเจิมปนใหญทุก ๆ กระบอก บรรดาแขกทีม่ าในงานนีต้ า งยินดีปรีดาไปตามกัน
ซึ่งทุกคนรูสึกปลื้มใจในชัยชนะของเรือ " พระนคร " มาก สามเกลของเราไดรบั ตําแหนงเปน "
ปฏิคม " หรือเจาหนาทีต่ อ นรับแขก พล , นิกร , กิมหงวนแตงเครือ่ งแบบนายทหารอากาศ
อยางสงาผาเผย แขกทุก ๆ คนสนใจกับเขามาก เพราะไดยินชื่อเสียงของสามเกลอมานานแลว
เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. เศษ กอนเวลารับประทานอาหารคํา่ เล็กนอย
บรรดาแขกผูมีเกียรติไดพากันเดินชมความใหญโตระโหฐานของ ร.ล. พระนครดวยความ
พอใจ ทางการสงวนไวแตเพียงปอมปนและหอรบ นอกนัน้ หุกหองหับไดอนุญาตใหแขกชมได

เราควรจะเอยนามบุคคลสําคัญ ๆ ทีม่ าในงานนีใ้ หทา นทราบไวบา ง เชน นายอากรติง่
พอคาปลาที่รํ่ารวยที่สุดในจังหวัดชลบุรี เจาสัวเกา เจาของโรงงานทํานํา้ ตาลทรายแดง
หลวงวารีกะตาง เจาของโรงทํานํา้ แข็ง ขุนคงคามัจฉากิจ เจาของโรงทํานํา้ ปลาดี นาย
อวตาลภควโต เจาของหางขายผาและแพรพรรณใหญโตทีส่ ดุ ในจังหวัดระยอง นายอาริกาโต
พอคาชาวญี่ปุนแหงศรีราชา ทานเหลานี้ไดเคยสละทรัพยบํารุงกองทัพเรือมาแลว
ทางการจึงเชิญมาเปนเกียรติยศ สวนขาราชการชั้นผูใหญมี พระประคองประชาราษฎร ,
หลวงนิกรสุขเกษม , ขุนดุลยกิจคดีแดง , หลวงโปลิศการโกศล , นายเทิม้ เวชกิจวิบลู ย
แขกแทบทุกคนไดพาครอบครัว คือบุตรภรรยามาดวย ซึง่ ครอบครัวของแขกนีเ่ องทําให พล , นิกร ,
กิมหงวน กะหยิ่มยิ้มยองลืม นึกวาตนมีเมียแลว
ขณะนี้ พวกแขกหลายสิบคนกําลังชมเครือ่ งบินทะเลทัง้ สามเครือ่ งของ ร.ล. พระนคร พล ,
นิกร , กิมหงวน ผลัดกันตอบคําถามของแขก ซึง่ รุมกันถามจนนักบินไมรวู า จะตอบใครดี
เจาสัวเกา ชายชรารางเล็กแตกระเปาใหญแตงกายตามแบบแตจว๋ิ นิยม
นุงกางเกงแพรหมุยอาบังลิน้ สีดาํ สวมเสือ้ นอกระดุม ๕ เม็ด และสวมหมวกนักเรียนสมัยเกา
คือหมวกฟางมีผาพันชั้นประถม ยืนอยูข า งหญิงสาวรูปรางแนงนอยคนหนึง่ ซึง่ แตงเครือ่ ง
เพ็ชรพราว หลอนคือธิดาสุดสวาทของเจาสัวเกานัน่ เองมีนามภาษาจีนวาเพ็กลัง้ และมีนาม
ภาษาไทยวาสุมาลี หลอนเปนหญิงทันสมัย สําเร็จการศึกษาจาก กรุงเทพฯ อายุเพียง ๒๐ ขวบ
เทานั้น คุณเตี่ยหวงทีส่ ดุ หนุม ๆ ที่เมืองชล พยายามเตาะสุมาลีกระบานแยกไปหลายคนแลว
ดวยฝมือเคาบอยสมุนของทานเจาสัวนัน่ เอง
พอคานํ้าตาลทรายแดง สนใจกับเครื่องบินทะเลทั้งสามลํานี้มาก เพราะแกพึ่งเห็น
เปนครั้งแรก เจาสัวยิ้มนอยยิ้มใหญมองโนนมองนี่ แลวหันมาพูดกับธิดาของแกเบา ๆ
" พิ่กงโวย อีหลู แฮะ ๆ มังใหญโตยังงี้มายนาบิงขึ้งลายเลย ขาก....... "
สุมาลีลืมตาโพลง
" อุยตาย อยาขากซีคะเตีย่ ทีน่ เ่ี รือรบ ไมใชเลาเตงที่บาน "
เจาสัวขมวดคิว้ ยน พูดเสียงเอ็ดตะโร
" ทังไลไมขาก คังคอยิบ ๆ เหมือนแมวเอาติงขวงคอเตีย่ มายขักซูเหล็กเลี้ยว มายหาย
คังคอขาก - ถุย "
กิมหงวนทําคอยน ยืน่ มือขวาออกมาใหเจาสัว
" ประทานโทษเถอะครับ ผมจะรูส กึ เปนเกียรติยศมาก ถาคุณเตีย่ ขากใสมอื นอย ๆ ของผม
" พูดพลางเลนหูเลนตากับสุมาลี " ทีน่ ไ่ี มมกี ะโถนหรอกครับ "
เจาสัวกันลูกสาวไปไวขางหลัง แลวยิ้มแหง ๆ
" ขอบจายคับ คุง - ผมกิงเขาปายเลี้ยว "

" ออ - ทีหลังขากใสมอื ผมดีกวานะครับ "
นิกรพูดโพลงขึ้นดัง ๆ
" คุณเตี่ยทําไมไมเห็นแนะนําใหผมรูจ กั กับคุณคนนัน้ บางเลย "
แมงามยิ้มใหอา ยเสือมือกาว เดินออกมายืนขางหนาเจาสัว
"ดิฉันยินดีรูจักกับคุณคะ ผูท ก่ี ลาหาญอยางคุณสามคนดิฉนั เคารพมาก ดิฉนั - สุมาลี
พงษนานกิง คะ"
นิกรยกมือวันทยาหัตถหลอน
"เปนเกียรติยศเปนอันขาดเชียวครับ ผม - นายเรืออากาศเอกนิกร การุณวงศ หัวหนา
นักบินประจําเรือรบลํานี้ งา - ผมเปนนายเรืออากาศเอกครับ อีกสองสามวันคงจะได
นายนาวาอากาศตรี และอีกหาหกสิบปคงไดเปนนายพลเรืออากาศเปนแน"
หลอนยิม้ ออนหวาน
"คุณจะไมแนะนําดิฉนั ใหรจู กั กับเพือ่ นของคุณบางหรือคะ?"
กิมหงวนยกมือวันทยาหัตถสมุ าลีอยางแข็งแรง
"ผมขอแนะนําตนเองครับ ผม - นายเรืออากาศเอกกิมหงวน ไทยแท นักบินเรืองนาม
ผูมีสมญาวาเปรตเวหา"
เจาสัวสะดุง เล็กนอย พูดขัดขึน้
"เยียะเปงคงลีๆ ทังลายไมชอบ ชอบเปงเปก"
อาเสี่ยกลืนนํ้าลายเอื๊อก
"เปนฉายาของผมครับ คุณเตีย่ "
เจาสัวจุย ป าก
"ใคเปงเตีย่ คุงโวย?"
เสี่ยหงวนเอียงคออมยิม้
"แนะ, คุณเตี่ยละกอยังงีแ้ หละ จําไมไดหรือครับ เราเคยสาบานกันไววา เราจะเปนเตีย่
เปนลูกกันตลอดชาติ"
เจาสัวทําหนายูย ่ี ยกมือเกาศีรษ ะ
"ไมเคยสาบังนอ คุง"
นิกรหัวเราะกาก
"เคยครับ, ผมยังจําคําสาบานไดนน่ี า"
เจาสัวยกมือทาวสะเอว
"สาบังวายังไง คุง?"
"สาบานวา คุณเตีย่ จะนับถือพวกผมสามคนเปนลูกบุญธรรม"

"อาลายทํา?"
"ลูกบุญธรรมครับ?" นิกรพูดยิม้ ๆ
เจาสัวทําหนาบองแบวชอบกล กิมหงวนเดินออมหลังคุณเตีย่ เขามายืนขางๆ คุณลูก
แลวจีบแมงามตอไป
"คุณคงไมรงั เกียจทีจ่ ะตอนรับผมไวเปนเพือ่ นทีด่ ขี องคุณคนหนึง่ "
สุมาลียม้ิ นาเอ็นดู
"ไมรังเกียจเลยคะ"
เปรตเวหายกนิว้ ชีม้ อื ขวาใสปากกัด แกวงแขนซายไปมา
"งา - คุณชือ่ อะไรนะครับ ผมลืมเสียแลว?"
"สุมาลี พงษนานกิงคะ"
กิมหงวนยิม้ หวานจอย
"แหม - คลองกะผมเปย บเชียวครับ สุมาลี-สุมาหงวน ฟงจําเริญหูมากเชียวนะครับ"
นิกรยองเขามายืนขางหลอน ยกมือเขีย่ แขนหลอนเบาๆ
"ผม - สุมากร ขอฝากตัวเปนลูกชายคุณสักคนไดไหมครับ?"
แมงามสะดุง แลวยิม้ อายๆ
"อุยตาย! คุณพูดอะไรก็ไมรู"
เจาสัวเกาแสดงกิรยิ ากะสับกะสาย ควาแขนลูกสาวพาเดินเขามายืนขางๆ ร.อ.พัชราภรณ
แลวทําเปนไกถามพล
"อาคุงคับ เยียะผมหยักขึ้งเครื่องบิงมั่ง ลายไหมคุง?"
อายเสือรูปหลออมยิม้
"ถาเจาสัวอยากขึ้น โปรดขออนุญาตทานผูบ ญ
ั ชาการซีครับ หากไดรบั อนุญาตจากทาน
แลว ผมก็ยินดีจะพาเจาสัวขึ้นเที่ยวชมภูมิประเทศ"
สุมาลีเดินออมมายืนขางหนาเตีย่ แลวทําตาหวานกับพล
"รูสึกนากลัวไหมคะ ครัง้ แรกทีค่ ณ
ุ ขึน้ เครือ่ งบิน?"
พลหัวเราะ
"ไมนากลัวเลยครับ เปนแตตน่ื เตน"
"แหม - ดิฉันเห็นจะไมกลาละคะ"
กิมหงวนกะแอมขึน้ ดังๆ คลายกับวาชางเขาไปติดอยูใ นคอหอย
"อะแฮม!"
เจาสัวเกาสะดุง โหยง มองดูอาเสีย่ ทันที
"ทําลายกะแอมดังนักคับ เสียงคุงยังกะพวกโจรหารอย"

เสี่ยหงวนยักคิว้ แผล็บ
"คุณเตี่ยปลอยใหคณ
ุ สุมาลีคยุ กับอายนัน่ จะตองเสียใจภายหลังนะครับ เดีย๋ วจะวา
ผมไมบอก"
เจาสัวลืมตาโพลง เอียงหนากะซิบกะซาบถามเปรตเวหา
"เยียะเจาชูเรอะ?"
กิมหงวนกะซิบตอบ
"ครับ - มีเมียอยูกรุงเทพตั้งหนึ่งกุรุส"
เจาสัวหลับตาป
"หนึง่ กูรกุ กีต่ วั ?"
อาเสี่ยกลืนนํ้าลายเอื๊อก กะซิบบอกเจาสัว
"รอยสี่สิบสี่คนครับ คุณเตีย่ ดูหนามันซี สวยออกอยางนี้ แนะ - แนะ คุณสุมาลีเลนตา
กับมันแลว"
เจาสัวจองมองดูพล แลวรูส กึ วา นายทหารอากาศรูปหลอคนนี้ ไมนาไววางใจเลย
เจาสัวกรากเขามายืนขางๆ ลูกสาว คอยๆ กมหนามองดูหนาสุมาลี แลวพูดขึ้นดังๆ
"นั่งแน ยังงีเ้ องอีหลู"
"เอะ - อะไรคะเตีย่ ยุงจริง?"
เจาสัวยกมือชีห้ นา
"เอ็งทําตาหวางกับเขาทังลาย อยากมีผวั นักบิงรึ อยากเปงหมายเรอะ มีผวั นักบิง
สามวังเปงหมายเลี้ยว"
ใครตอใครพากันหัวเราะลั่น สุมาลีอายจนหนาแดง เตีย่ ของหลอนเปนคนพูดจา
ขวานผาซากอยางนี้มานานแลว ตามธรรมดาของคนมีเงิน แมงามนึกเดือดดาลขึน้ มาก็เอ็ดตะโรขึน้
"บาจริงเชียว เตีย่ นี่ พูดอะไรก็ไมรู อยาทําเปนคนหัวโบราณหนอยเลยคะ สมัยนี้เขาไมหวง
ลูกสาวแลว"
เจาสัวเอ็ดตะโรบาง
"ไมหวงลายเรอะ เตีย่ เลีย้ งเอ็งมาตัง้ แตตงี เทาฝาหอย จนกิทง่ั ตีงเทาหนาเตีย่ เอ็งขืงทํา
เปงคงซูหมัย เตี่ยตีหวั แตกโวย เคาเปนอ ปาย - ปาย ไปทังโนง เตีย่ อยากลูตอปโล
เรือบิงมายลูเลีย้ ว เตีย่ ไมชอบนักบิง"
กิมหงวนหัวเราะกาก พูดขึน้ ลอยๆ
"หวงฉิบหายเลย"
เจาสัวเกาสะดุง ทําตาโตกับอาเสีย่
"คุงวาใค"

อาเสี่ยอมยิ้ม
"ผมวาคนหวงลูกสาว"
เจาสัวคอนปะหลับปะเหลือก
"หวงซีวะ" แลวเขาก็ฉดุ แขนสุมาลีพาเดินไปทางทายเรือ พวกแขกทีย่ นื อยูร อบๆ
ตางพากันหัวเราะชอบใจ
ขณะนั้นแขกจริงๆ คนหนึง่ คือนายอวตาล ภควโต นายหางขายผาและแพรพรรณ
ที่ใหญโตที่สุดในจังหวัดระยอง ไดพาหญิงสาวรูปรางสคราญตาคนหนึง่ เดินเขามาหยุดยืนดู
เครื่องบินทะเลทั้งสาม นิกรแลเห็นเขาก็ยนื ตะลึง หันมากะซิบกับกิมหงวน
"เฮย - ลูกสาวแขกสวยกวาคุณสุมาลีเปนกอง ดูซวี ะ"
อาเสี่ยมองตามสายตาอายเสือมือกาว แลวนํา้ ลายไหลยืดออกมาโดยไมรสู กึ ตัว
เขาจุย ป ากเบาๆ
"เออเฮอโวย งามอะไรอยางนี้ คลายกับเทพธิดาวีนสั คุณแมของหลอน คงเปนคนไทยแนๆ
วุย สวยฉิบหายเลยโวย"
นิกรแกลงรองตะโกนขึน้ ดังๆ
"เร็ว! เร็ว! เรเขามา ชมเครือ่ งบินทะเลทางนีค้ รับ มีเจาหนาทีอ่ ธิบายใหฟง ครับ เรเขามา
ฉะเพาะชาวอินเดียอธิบายใหฟงอยางแจมแจงที่สุด"
นายหางอวตาล ยกมือลูบคลําเครา แลวพาหญิงเดินเขามายืนขางหนาเพื่อน
หางจากสามเกลอเพียงเล็กนอย กิมหงวนรีบยกมือวันทยาหัตถมบั
"สวัสดีครับ นายหาง"
อวตาลยิ้มเห็นฟนขาว
"คะราบ สะวะดี" แกพูดเร็วปรือ๋ "อีนเ่ี รือบิน๋ "
นิกรรีบตอบแทนเสีย่ หงวน
"เครือ่ งบินทะเลครับ"
"โอ - บินได?"
กระดิ่งทองกลืนนํา้ ลายเอือ๊ ก
"ไดซีครับ ยังงัน้ เขาจะเอามาบรรทุกไวบนเรือรบไวบนทําไมกัน"
อวตาลหัวเราะ เอือ้ มมือจับใบพัด
"นาย - อีนห่ี างสัว?"
กิมหงวนหัวเราะคิก
"หางเสือเขาก็ตอ งไวทางตูดซีครับ นายหาง นีเ่ ขาเรียกใบพัด"

"ออ - บายพาด เฮ - เฮะ อีนท่ี อ่ี นิ เดียมายมีนะ อินเดียใชพรมขีล่ อยไดนะ โอ - นาย
ตองใชนา้ํ มันเหมือนโรดยนตรไหม?"
เสี่ยหงวนพะยักหนา
"ตองใชซีครับ มายยังงั้นมันจะขึ้นไดยังไง"
"อือ - นํ้ามันเบ็นซิ้น?"
"ดีกวาเบ็นซินครับ แตสาํ หรับเครือ่ งบินชะนิดนี้ อาจใชนา้ํ มันไดทกุ อยาง เวลานี้นํ้ามัน
เครื่องบินขาดแคลนครับ ตองใชนา้ํ มันหมูแทน"
นายหางถอยหลังกรูด
"โอ - นํ้ามันหมูไมดีนะ อี๋ - ใชนํ้ามันถั่วแทนไมไดเรอะ?"
กิมหงวนสัน่ ศีรษ ะ
"ไมไดครับ นายหาง เคยทดลองมาแลวใชนา้ํ มันถัว่ นักบินมักจะทองเสีย ปลอยไอเสีย
ตลอดเวลา"
อวตาลพะยักหนา
"นํ้ามันอื่นใชไมได?"
นิกรชิงพูดขึ้น
"ก็ไดเหมือนกันครับ แตไมดีเหมือนนํ้ามันหมู กองทัพอากาศไดเคยทดลองใชนา้ํ มันใสผม
นํ้ามันหนูหริ่ง นํ้ามันจิ้งเหลน ตลอดจนกระทัง่ นํา้ มันทีเ่ หลือจากทอดกลวยแขก นํา้ มันหมอม
นํ้ามันเชี่ยว และนํ้ามันอะไรตออะไรอีก ไมเปนผลเลยครับ"
นายหางนิ่งฟงอยางสนใจ "ทําไมไมคดิ ใชนา้ํ ประปาแทนนะ"
กิมหงวนทําคอยน
"ออ - คิดแลวครับ พอคิดเสร็จ ทางเทศบาลเขาขัดของ เกรงวาประชาชนจะไมมีนํ้ากิน
ทางตํารวจก็คัดคาน เกรงวาคดีตกี นั ตามกอกนํา้ จะนอยลง"
อวตาลยิ้มแหยๆ นิกรเดินเขามาขางๆ แมงามแลวพูดนอบนอม
"ผมคิดวาคุณคงสนใจกับเครือ่ งบินมาก เพราะผมสังเกตุดคู ณ
ุ จองมองดูเครือ่ งบิน
ทั้งสามตลอดเวลา"
หลอนพูดอายๆ
" คะ ดิฉันชอบเครือ่ งบินมาตัง้ แตเด็กๆ แลวคะ"
"ออ ดีครับ ชอบเครื่องบินดีกวาชอบเลนไพ" พูดจบนิกรก็นกึ ดาตัวเองทีพ่ ดู เรือ่ ยเปอ ย
ออกมาโดยไมนาจะพูด
"งา คุณอยูท ไ่ี หนครับ ประทานโทษ"
"ดิฉันอยูร ะยองคะ"

นายหางเดินอาดๆ เขามาขวางกลาง แลวพูดขึงขัง
"เฮ อีนค่ี ยุ กันไมดนี ะ "
กะดิง่ ทอง อมยิม้
"ผมเปนสุภาพบุรษุ ครับ"
"ไมไดนะ" นายหางตวาด "สุภาพบุรุษก็ไวใจไมไดนะ"
กิมหงวนพูดสอดขึน้
"งา นายหางจะไมแนะนําลูกสาวนายหางใหรจู กั กับพวกผมบางหรือครับ"
อวตาลทําตาโตเทาไขหาน
"ไหน ลูกสาว"
"ก็ยนื อยูน ไ่ี งครับ"
อวตาลหัวเราะกาก
"เฮ อีนเ่ี มียจัน่ นะ ไมใชลูก"
พล นิกร กิมหงวน ทําคอยนพรอมๆ กัน ตางมองดูแมงานดวยความเศราใจ
หลอนยิ้มเล็กนอย แลวพูดกับเสืออากาศทัง้ สาม
"ถาไมรังเกียจ คุณไปเทีย่ วบานเราทีร่ ะยองบางสิคะ รานปากเล็กใจหวาน
ใครๆ ก็รจู กั คะ"
"คราบ" นิกรพูดยานคาง "นายหางนะนายหาง ใหดน้ิ ตาย"
อวตาลยิ้ม หันมาสงภาษาแขกกับเมียเขา แลวพาหลอนเดินไปทางหัวเรือ สามเกลอ
ทํายืนตาปริบๆ ไปตามกัน
ขณะนั้น
เจาหนาที่ทหารเรือไดตะโกนเชิญพวกแขกใหไปรับประทานอาหารตามกําหนดเวลา
"เชิญทานผูมีเกียรติทง้ั หลายไปรับประทานอาหารคะราบ เชิญคะราบ"
ไมตองใหเชิญเปนคําสอง แขกทุกๆ คนตางรีบกะวีกระวาดไปทางหัวเรือ แตรวงทหารเรือ
กําลังบรรเลงเพลงอยางไพเราะ โตะอาหารตัง้ อยูใ ตรม ปนเรือ่ ยไปจนถึงหัวเรือ เจาหนาที่ไดเชิญ
พวกแขกไปนั่งตามทีท่ จ่ี ดั รับรองไว โตะอาหารมี 6 โตะ โตะหนึ่งมีแขก 20 คน
นายพลเรือพระยาพิฆาตตอรปโ ดนัง่ เดนเปนสงาอยูท โ่ี ตะ ๆ หนึง่ น.อ. หลวงชํานาญทะเลลึก
กับพล นิกร กิมหงวน นัง่ อยูท โ่ี ตะนีด้ ว ย เมือ่ อยูต อ หนาผูใ หญ และแขกผูม เี กียรติ เสืออากาศ
ทั้งสามก็สาํ รวมกิรยิ ามารยาทใหเรียบรอย
กอนที่การรับประทานอาหารจะเริ่มตน พวกแขกตางสนทนาปราศัยกันอยางสนุกสนาน
ดูเหมือนโตะทานผูบ ญ
ั ชาการจะครึกครึน้ กวาเพือ่ น เจาคุณพิฆาตฯ กลาวสัพยอกสามเกลอของเรา

"ไง เจาหลาน ดูพวกแกสดชืน่ ไปตามกันเชียว แกเห็นจะพอใจในหนาที่ใหมของแกละซี?"
พลมองดูทา นแลวยิม้ ออนโยน
"ครับ พวกกระผมสามคนสบายใจมาก เพราะไมมีงานจุกจิก เหมือนอยูฝ งู บินใหญครับ
ผสมกับทั้งทานผูบ งั คับการก็เมตตากรุณากระผมมาก"
หลวงชํานาญทะเลลึกยิ้มแปน
ทานผูบัญชาการหันมาพูดกับหลวงชํานาญฯ ดวยใบหนายิม้ แยม
"ผมขอฝากไวดวยนา ผิดพลัง้ อะไรก็ดา วาเถอะ ไมตองเกรงใจผม งา เจาหลานชาย
ของผมทั้งสามคนนีม้ คี วามประพฤติเปนอยางไรบางครับ"
ผูบังคัญการร.ล. พระนคร เรียนปฏิบตั ทิ า นอยางนอบนอม
"เรียบรอยดีครับผม กระผมพอใจในสมรรถภาพอันเขมแข็งของคุณพล นิกร และ
คุณกิมหงวนมาก"
เจาคุณพิฆาตฯ พยักหนาชาๆ กอนทีท่ า นจะพูดอะไรตอไป อายเสือมือกาวไดพดู เสริมขึน้
"ลงมือรับประทานกันไดหรือยังละครับ คุณอา?"
ทานเจาคุณสะดุง เล็กนอย
"เอ แกนี่ดูตะกละจริงแฮะ"
นิกรยิ้มอายๆ มองดูหมอหูฉลามแลวพูดเสียงออยๆ
"โธ นานๆ ผมถึงจะมีโชคอยางนีส้ กั ที กินก็กนิ เถอะครับ ประเดีย่ วกับขาวก็เย็นชืดหมด"
พูดจบก็หยิบตะเกียบคีบเนือ้ ไกผดั หนอไมชน้ิ หนึง่ ใสปาก
พลยกเทาเตะหนาแขงเพือ่ นเกลอดังโปก
"แลวกัน ตะกละจริงโวย"
ทานผูบัญชาการจุย ป ากแลวลุกขึน้ ยืน ทหารเรือตนหนึง่ รีบยกไมโครโฟน สําหรับพูด
กระจายเสียงมาตั้งขางๆ ทาน
แขกทั้งหมดยุตติการสนทนาทันที ตางพากันมองดูเจาคุณพิฆาตฯเปนตาเดียว
ทานเจาคุณกระแอมดังๆ 7 ครัง้ แลวพูดเสียงกังวาน
"ทานผูมีเกียรติทง้ั หลาย ในนามของผูบ ญ
ั ชาการทหารเรือ ขาพเจารูส กึ เปนเกียรติยศ
อยางยิ่ง ที่พวกทานไดกรุณามาในงานฉลองเรือรบหลวงพระนคร เนือ่ งจากไดชยั ชนะขาศึก
จากการยุทธนาวีเมือ่ สอง สามวันนี้ ทานทัง้ หลาย ขาพเจาขอเชิญทาน ดื่มถวายพระพร
สมเด็จพระเจาอยูห วั พระประมุขแหงชาติไทย และดืม่ อวยพรทานนายกรัฐมนตรีทร่ี กั ของเราดวย"
แขกทุกคน ถือแกวแชมเปญลุกขึน้ ยืน เจาคุณพิฆาตฯ รองขึ้นดังๆ
"ขอใหสมเด็จพระเจาอยูหัวจงทรงพระเจริญ ขอใหทา นนายกรัฐมนตรีผนู าํ ชาติไทย
จงประสพความสุขดวยจตุรพิธพร และขอใหชัยชนะจงเปนของชาติไทยในเร็ววันนี้ ไช - โย "

แตรวงทหารเรือบรรเลงเพลงชาติ แขกผูม เี กียรติตา งยืนในทาตรง พอจบเพลงก็ยกแกว
ขึ้นดืม่
ตอจากนั้น การรับประทานอาหารจีนก็เริม่ ตนขัน้ นิกรไมรอชา รีบทําสถิตทิ นั ที
นายอวตาลภควโต ซึง่ นัง่ อยูต รงกันขามเสืออากาศทัง้ สามนํา้ ลายสออยูน านแลว พอเริ่มกิน
พี่บังก็หยิบสอมจิ้มหมูยางชิ้นเบอเริ่มใสปาก
กิมหงวนลืมตาโพลง อาปากหวอ
"นายหาง! "
อวตาลมองดูกิมหงวนแลวอมยิ้ม
"เห, วาอะไรนา?"
อาเสี่ยหัวเราะกาก
"อายนีม่ นั หมูยา งนีค่ รับ?"
อวตาลพะยักหนาหงึกๆ คีบใสปากอีกหนึง่ ชิน้
"รูแลวนา หมูยางจั๋นชอบมาก มากๆ"
ใครตอใครพากันอมยิ้มไปตามๆ กัน นิกรหยิบชอนตักหูฉลามในหมอใสถว ยเล็กจนเต็ม
แลวจัดการถายทอดหูฉลามเขากระเพาะของเขา การกินเลีย้ งเปนไปอยางครึกครึน้ สนุกสนาน
มีวิสกี้โตะละสองขวด ดืม่ กันพอหอมปากหอมคอ เปรตเวหาสมัครใจดืม่ เหลามากกวากินขาว
คํ่าแลว
แสงไฟสองสวางทั่วลําเรือ "พระนคร" เสียงแตรวงบรรเลงเพลงไทย อยางไพเราะ
พวกแขกสรวลเสเฮฮากัน บรรดาพลทหารเรือทีท่ าํ หนาทีร่ บั ใชตา งเหน็ดเหนือ่ ยมาก กอนที่
การกินเลี้ยงจะสิน้ สุดลง น.อ. หลวงชํานาญทะเลลึก ทานผูบ งั คับการ ร.ล. พระนคร ไดลกุ ขึน้
กลาวคําขอบคุณแขกผูม เี กรียติดว ยถอยคําอันนาจับใจ
ตอนสุดทาย ทานกลาววา
" - ทานทั้งหลาย ในวันพรุงนี้ เรือพระนครของเราจะไดออกเดินทางไปรวมปฏิบตั กิ ารยุทธ
กับราชนาวีญ่ีปุน มหามิตรของเราในนานนํา้ มหาสมุทรอินเดีย ขาพเจาจึงขอถือโอกาสนี้
กลาวคําอําลาทานดวย"
มีเสียงตบมือกราว หลวงชํานาญฯ ทรุดตัวนัง่ ดวยใบหนาทีย่ ม้ิ แยม อากรติงถูกขอรองให
กลาวตอบผูบังคับการ ชายชราพอคาปลาทีร่ า่ํ รวยทีส่ ดุ ในจังหวัดชลบุรี ไดลกุ ขึน้ กมศีรษะ
โคงคํานับทั้งสี่ทศิ เหมือนกับนักมวยตอนขึน้ เวที ทาทางเกงกางอยางไรชอบกล

"งา ทั่งผูบังคับกัง ขาก! ผมไลฟงคําพุกอังเพาะหูเลี้ยว จับใจจินๆ ในกังทีเ่ รือลํานี้
จะเดินทางไปรบพุง นี้ ผมลีใจจินๆ คงอึ่งก็ลีใจจินๆ ผงขออวยพองใหเง็กเซียนฮองเต จงคุม ครอง
พวกทั่งและเรือลํานี"้
อากรพูดพลางแอคทาประกอบไปดวย
"ถึงแมถูกยิงลูกปง ดางหมก ยิงเทาหลายเทาหลาย มายราเบิก ถึงรูเบิกก็มา ยตาย
ลูกตอปโลก็ไมรูเบิก ยังงายยังงายก็ไมรูเบิกทั้งนั้ง ขอใหซาหวักลี มีชาย ไชโย็!"
พวกแขกตางเปลงเสียงไชโยอีก 3 ครัง้ แลวพากันหัวเราะอยางขบขัน อากรติงยิม้ แหยๆ
นั่งลงตามเดิม พล นิกร กิมหงวน ปลอยเสียงอหาย
การกินเลี้ยงสิ้นสุดในราว 19.30 น. ทานผูบ ญ
ั ชาการอําลากลับ และบรรดาแขก
ทั้งหลายเมื่ออิ่มหมีพีมันทั่วหนา แลวก็ยอ ยๆ กับลากลับหลังจากพวกแขกไปจากเรือ พระนคร
หมดแลว ทหารประจําเรือ พระนคร ไดจดั ใหมกี ารเลีย้ งฉลองกันขึน้ อยางกันเอง สามเกลอของ
เรากินกับเขาอีก เราจะไดงดเรื่องราวอันไมสําคัญนี้เสีย เพือ่ นําทานไปชมยุทธนาวีครัง้ สําคัญ
ระหวางเรือพระนคร กับเรือรบขาศึกในบทตอไป
มหาสมุทรอินเดีย
ความเปนเจาเปนใหญของราชนาวีองั กฤษแทบจะสิน้ สุดลงแลว หลังจากสิงคโปร
สุมาตราและหมูเกาะชะวาไดตกเปนของญี่ปุน อังกฤษก็เสียอํานาจในทะเล กองทัพเรือแหง
จักรภพอังกฤษแทบจะไมมเี หลืออยูใ นมหาสมุทรอินเดียอีกเลย
ณ บัดนี้
กองเรือรบสวนหนึ่งของราชนาวีไทย ไดมาปรากฏอยูใ นมหาสมุทรอินเดียตอนใตแลว
เพื่อรวมรบกับกองทัพเรือญีป่ นุ ซึง่ ไดประสานงานกันเปนอยางดี
วันนั้น ตอนเทีย่ ง,
ทามกลางทองทะเลอันกวางใหญไพศาล แลเห็นแตนา้ํ กับฟา หมูเ รือรบของเรากําลังแลน
อยูในขะบวนเปนสงาผาเผย ร.ล.นครศรีธรรมราช กับ ร.ล.ประจวบคีรขี นั ธ ซึง่ เปนเรือตอรปโ ด
แลนนําหนาและ ร.ล.พระนครอยูท า ยขะบวน
ทะเลเรียบปราศจากคลื่นลม ยามบนยอดเสาและทีห่ อรบยืนสองกลองตรวจตราดู
เรือขาศึกตลอดเวลา ทีต่ อ งระวังทีส่ ดุ ก็คอื เรือดํานํา้
พล, นิกร, กิมหงวนของเรามีเวลาวางมาก สามเกลอของเราไมใครจะไดทาํ อะไร
เพราะงานของเขาเปนหนาทีโ่ ดยฉะเพาะ นานๆ ก็นาํ เครือ่ งบินออกลาดตระเวนครัง้ หนึง่
แตไมเคยปรากฏวาไดพบเห็นเรือขาศึกเลย ตัง้ แตออกจากฐานสัตตหีบ ๑ อาทิตยเขานีแ่ ลว
หาเรือขาศึกทํายาสักลําเดียวก็ไมได กิมหงวนกับนิกรบนพึมพัมอยากจะรบตลอดวัน

อุณหภูมิของอากาศแถบนีร้ อ นมาก ความรอนทําใหอาเสีย่ มีอากัปกิรยิ าผิดแผกไป
เปนตนวาโมโหราย ชอบทํานัยนตาขวางกับคนโนนคนนี้ บางทีนง่ั อยูเ ฉยๆ ก็แหกปากหัวเราะ
ขึ้นมาโดยไมมีเหตุผล สวนนิกรพยายามแสดงตนเปนหมอดู รับทํานายโชคชาตานายและ
พลทหารเรือ โดยเรียกขนมหรือบุหรีเ่ ปนคาปวยการ ทหารเรือทุกๆ คนมีสะเบียงกรังและขนม
ติดตัวมาดวย ซึ่งทางบานทํามาใหไวกินในทะเล เปนตนวา พริกขิง, นํ้าพริกเผา, ฝอยทองกรอบ,
ทองมวน ฯลฯ แตพล, นิกร, กิมหงวนหาไดมสี ะเบียงกรังติดตัวมาดวยไม นิกรจึงชวยตัวเองดวย
การแสดงตนเปนหมอดูไพปอ ก และพลกับกิมหงวนชวยเปนหนามา กะพือขาววาอายเสือมือกาว
ทายแมนราวกับตาเห็น
ใครตอใครตางพากันมาใหนกิ รดูโชคชาตาของตน นิกรไดใชปฏิภาณของเขาทํานาย
ทายใหเพื่อนรวมตายของเขา บังเอิญคําทํานายมีสว นถูกตองบาง ชือ่ เสียงของนิกรรํา่ ลือไปทัว่
เรือพระนคร สามเกลอมีบุหรี่สูบ มีขนมกินอยางเหลือเฟอ เพราะนิกรแทๆ
ขณะนี้, ภายในหองพักของเสืออากาศทัง้ สาม พล, นิกร, กิมหงวนกําลังสนทนากัน
อยางเงียบๆ สามเกลอพากันบนถึงเรือ่ งทีต่ อ งมาแกรวอยูใ นทะเลเฉยๆ โดยไมไดรบกับขาศึกเลย
กิมหงวนวา "กันกลุมใจจริงโวย ผาซี, อยูเ รืออึดอัดจะตายโหง อาหารการกินก็ไมเปนรส
เจอกะเทียมดองกับไขเค็มบอยๆ ไมเคยไดพบเปดตุน หรือเนือ้ สันสลัดผักเลย เหลาก็ไมมีขาย
ตลอดวันไมมีเรือกาแฟหรือแมคาพายมารองขายขนมเลย"
พลกลืนนํา้ ลายเอือ๊ ก ยกเทาเตะหนาแขงกิมหงวนเบาๆ แลวหัวเราะ
"เรือแมคาตะบักตะบวยที่ไหนกันวะ นี่มันทะเลโวย ไมใชแมนํ้า"
กิมหงวนอมยิ้ม
"ออ - จริงโวย เฮอ - อายกร ขอยาสูบตัววะ"
นิกรคอนควับ
"ไมมี! แกมันสํารวยนัก เปนทหารแกจะเอาความสบายอยางพลเรือนไดหรือวะ ตองอดทน
บางซี" แลวนิกรก็หัวเราะ หันมายักคิว้ กับพล "อยูเ รือรบจะแดกเปดตุน เนือ้ สันสลัดผัก"
สองเกลอหัวเราะลั่น
"ขนเปดก็ใหมีแดกเถอะวะ เขามีไขเค็มใหกินก็ดีถมไปแลว ความลําบากกรากกรํา
ของทหารนะ ไมใครมใี ครเขาสนใจหรอก พวกเราทุกๆ คนจะเปนทหารบก, ทหารเรือหรือ
ทหารอากาศก็ตาม ตางยอมเหนือ่ ยยาก ยอมเสียสละทุกสิง่ ทุกอยางเพือ่ ชาติของเรา จริงไหมละ?"
กิมหงวนยกมือลูบคลําเหรียญชัยสมรภูมแิ ละเหรียญกลาหาญทีห่ นาอก แลวเขาก็แสดง
กิริยาคึกคักเขมแข็งทันที

"จริงๆ จริงโวย แกพูดถูก" อาเสีย่ พูดหนักแนน "เราเปนทหารเราตองอดทน ตองสละชีพ
เพื่อชาติ เราจะกินเพือ่ อยูเ ทานัน้ ตัง้ แตนต้ี อ ไป ถากันบนใหแกไดยนิ อีก กันใหถบี ฟรี งา - วาแตวา
ขอยาตัวเถอะวะกร"
กระดิง่ ทองสัน่ ศีรษ ะ
"ไมมี, เอาที่ไหนเลา เมื่อเชาใหแกไปหนึ่งซองแลว"
เปรตเวหาถอนหายใจเบาๆ
"โธ - มันหมดแลวนีน่ า"
นิกรตวาดแวด
"หมดก็อดซีโวย"
กิมหงวนทําตาแดงๆ คลายกับจะรองไห ลุกขึน้ เดินวนเวียนไปมาในหอง บนพึมพัมเบาๆ
"โธ - ลําบากฉิบหายเลย เกิดมาจากทองพอทองแมไมเคยลําบากยังงี้ มีเงินตั้งหลายลาน
แตไมมีบุหรี่สูบ ฮึ - โลกหนอโลก มินาละ โบราณถึงกลาวไววา เศรษฐียงั รูจ กั ขาดไฟ"
พลหัวเราะหึๆ
"นี่แหละ มันเปนบทเรียนของแกละ แกเปนคนมีเงินแกควรจะเอือ้ เฟอ เผือ่ แผคนจนบาง
แกคงรูรสชาติของมันแลวซีนะวา การอดบุหรีม่ นั นองๆ อยากสูบฝน ทีเดียว"
กิมหงวนคอนควับ ทําปากหมุบหมิบ ทรุดตัวนัง่ บนเกาอีต้ ามเดิม
"ใครมีบุหรี่ไมใหเราสูบแชงไวชิบหาย"
กะดิง่ ทองสะดุง โหยง
"แน - อยาเลนแชงซีโวย แลวกัน"
พูดจบเขาก็ลวงกะเปาหยิบกลักไมขดี ไฟออกมาเปดออก ขางในมีกนบุหรี่ยาวไมเกิน
๓ ซม. อยูหนึ่งกน นิกรสงกลักไมขีดมาใหเสี่ยหงวน "เอา - มีอยูเ ทานีแ้ หละ"
อาเสี่ยยิ้มแปน ยกมือไหวปะหลกๆ
"เออ - ยังงี้ซีวะถึงจะเรียกวาเพื่อน เจาประคูน ขอใหอายุวรรโณสุขังพลังนะเพื่อนนะ"
คราวนี้นิกรชักสงสาร เขานัง่ มองดูกมิ หงวนจุดกนบุหรีส่ บู ซึง่ ตามปกติบหุ รีม่ วนหนึง่
อาเสี่ยดูด ๒-๓ ทีแลวโยนทิ้ง อายเสือมือกาวลวงกะเปาหยิบบุหรีต่ ราดาว ๑ ซองออกมาโยนให
กิมหงวน
"เอา - ฉันใหตราดาวหนึง่ ซอง"
อาเสี่ยตะลึงพรึงเพริด
"ตราดาว โอ - พระเจาชวย - โอย - ดีใจจัง" แลวกิมหงวนก็รบี จุดสูบ ๑ มวนโดยเร็ว
พนควันโขมง มีใบหนาทาทางสดชืน่ ขึน้ "ซาบาย - ซาบาย - แกไปเอามาจากไหนวะ กร?"
นิกรอมยิม้

"ของตนเรือนะซี แกมาใหกนั ทํานายโชคชาตาให เลยเลนเสียสามซอง"
กิมหงวนพะยักหนาหงึกๆ
"อือ - ดีโวย อายแกนีม่ นั มีความรูร อบตัว กลิ้งเหมือนลูกบิลเลียด ถามจริงๆ เถอะวะ
แกไปเรียนโหราศาสตรมาจากไหนวะ ใครๆ เขาก็พดู กันทัว่ เรือวา แกทายแมนราวกับตาเห็น"
นิกรหัวเราะกาก
"โหราศาสตรนะ ตองเรียนดวยหรือวะ หงวน คนทีเ่ ฉลียวฉลาดมีปฏิภาณดีอยางกันละกอ
ยอมสามารถทีจ่ ะดูโชคชาตาใหใครตอใครไดแมนยําเสมอ"
อาเสี่ยอมยิ้ม สงกนบุหรี่ใหพล แลวพูดกับนิกร
"อายแกมันก็เดาสงเดชไปยังงัน้ แหละวะ เกงจริงลองทายกันหนอยไหมละ?"
กะดิ่งทองยักคิว้ แผล็บ
"ไดซีวะ"
"ชะ - ชะ อายโม ถาแกทายถูกฉันยอมใหแกกะทืบ เอา - แกลองทายซิ เวลานีฉ้ นั กําลัง
นึกถึงอะไรอยู? "
นิกรยิ้มนอยยิม้ ใหญ ผลุดลุกขึน้ ยืนทันที
"จริงเรอะ อายหงวน กะทืบจริงๆ นา"
"เออนา - ดวยเกียรติยศของลูกหมา - เอย - ลูกผูชาย แตถา แกทายผิดละ?"
นิกรหัวเราะ
"ฉันยอมใหแกกะทืบเหมือนกัน"
กิมหงวนหัวเราะลั่น
"ตกลง อายพลเปนพะยานนะโวย เอา - ทายมาอายกร เดีย๋ วนีข้ า กําลังนึกถึงอะไรอยู?"
พอหมอทายทันที โดยไมตอ งคิด
"คิดถึงนวลละออของแกนะซี"
อาเสี่ยสะดุงโหยง อาปากหวอลืมตาโพลง
"ไอยา ทําไมแมนยังงี้ละโวย วา - แกนี่ทายแมนยังกะสมอพิเภก อือ - เอาๆ ยอมโวย"
พูดจบกิมหงวนก็ลงจากเกาอี้ หนอนหงายราบบนพืน้
นิกรถูมือไปมา มองดูเปรตเวหาแลวอมยิม้
"ไมควรมาลองพูมกันนีน่ า อยูด ๆี ไมวา ดีหาเรือ่ งถูกกะทืบ นึกถึงพอแกวแมแกวใหดนี ะ
เพื่อนนะ"
เสีย่ หงวนหนาจอย

"ขาเปนลูกผูชายใจทหารโวย ขาตองรักษาวาจาสัตย เกิดมาเปนคนเมือ่ ไมมสี ตั ย
ก็ควรจะเปนสัตว เชิญ - อายกร - เชิญกะทืบไดอยางไมตองเกรงใจและไมตองสงสาร
เพราะฉันไมใชเตี่ยแก และแกก็ไมใชลูกฉัน"
นิกรรํามือ รองยีเ่ กขึน้ ทันที
"กะดิ่งทองแสนจะปรีดา ไดกะทืบอุราอยางฟรีๆ พระยกเทากาวขยับใหเหมาะเจาะ
อายหงวนเอยขี้โครงเดาะในคราวนี้ จะกะทืบใหตายวายชีวี ตุเหรงเต็งเตรง ตูเ ร็งเต็งเตรง"
ทานผูบังคับการปรากฏอยูท ป่ี ระตูหอ ง พลแลเห็นเขาก็รีบลุกขึ้นยืนแลวรองขึ้นดังๆ
"ตรง!"
กะดิง่ ทองหันควับไปทางประตู เขารีบชิดเทาตรงกระทําความเคารพหลวงชํานาญทะเลลึก
สวนกิมหงวนคงนอนหลับตาประณมมืออยูก ลางหองกําลังนึกถึงพระอรหํ ทานผูบ งั คับการ
วันทยาหัตถรับคํานับดวยใบหนายิม้ แยม ทานมองดูกมิ หงวนอยางแปลกใจ
"อะไรกันหา คุณหงวนถาจะเมาคลื่นกระมัง?"
อาเสี่ยลืมตาขึ้น รีบพรวดพราดลุกขึน้ ยืนทันที
"แฮะ - แฮะ ไมไดเมาคลืน่ หรอกครับ"
"เอะ - แลวคุณลงไปนอนกลางหองทําไมกัน?"
กิมหงวนยิ้มแหงๆ
"ผมแพพะนันอายกรขอรับ"
"แพพะนัน?"
"ครับ - อายกรมันอวดวามันเปนหมอดูวเิ ศษ ผมเลยทาใหมันทายใจผมครับ โดยมีเดิมพัน
กะทืบคนละที"
หลวงชํานาญฯ ตืน่ เตนมาก เพราะทานทราบขาวความสามารถของนิกรจากตนเรือ
เมื่อสักครูนี้ ทีม่ าทีน่ ก่ี เ็ พือ่ จะขอใหนกิ รดูหมอให
"แลวยังไง นิกรทายถูกยังงัน้ หรือคุณ?"
กิมหงวนพะยักหนา
"ก็ถูกนะซีครับ ผมเลยตองยอมใหมนั กะทืบ"
คุณหลวงหัวเราะชอบใจ เดินเขามาจับแขนอายเสือมือกาว
"นิกร - คุณทายผมบางซี"
กะดิง่ ทองทําหนาแหย
"วา - ผมไมกลากะทืบใตเทาหรอกครับ"
ผูบังคับการทําคอยนหลับตาป

"ไมใชพะนัน ผมไมพะนันกับคุณหรอก ผมไดยนิ เขาพูดกันวาคุณเปนหมอดูทท่ี ายแมนมาก
ก็อยากจะใหคณ
ุ ดูโชคชาตาให"
นิกรถอนหายใจโลงอก
"สิ้นเคราะหไปที ผมนึกวาใตเทาไมเชื่อพูมผม จะพะนันกับผมอยางอายหงวนบาง"
คุณหลวงอมยิม้ เปลีย่ นสายตามาที่ ร.อ. พัชราภรณ
"ยังไงพล นิกรทายแมนมากไมใชหรือคุณ?"
พลหัวเราะ
"ครับ - แมนมาก เชิญใตเทานั่งซีครับ"
ทานผูบ งั คับการพะยักหนา
"ขอบใจ" แลวทานก็นง่ั ลงบนเกาอีต้ วั หนึง่ "นิกร - คุณทํานายโชคชาตาใหผมทีเถอะนา"
"ไดครับ คายกครูบหุ รีส่ ามซองครับ"
หลวงชํานาญฯยกมือคนกะเปา
"ได - ได ผมเตรียมมาแลว ตนเรือเขาบอกวา ตองเสียคายกครูอยางนอยบุหรีส่ ามซอง"
กิมหงวนพูดสอดขึน้
"แตถาจะใหแมนตองวิสกีอ้ กี หนึง่ ขวดขอรับ"
ผูบังคับการขมวดคิว้ นิว่ หนา
"โธ - จะไปเอาที่ไหนเลา ยีส่ บิ แปดดีกรียงั หากินไมได เอาเถอะนา ขากลับแวะโชนานหรือ
สุมาตรา ผมจะซื้อใหพวกคุณคนละขวด"
นิกรคานขึน้ ทันที
"อายสองคนนีไ่ มมสี ว นเกีย่ วของนีค่ รับ"
คุณหลวงหัวเราะ
"แตผมจะใหดวยอัธยาศัยไมตรีจติ ต งา - อยารํา่ ไรเลยนิกร ดูชาตาราศีใหผมหนอยเถอะ"
กะดิ่งทองเริ่มแอคทาทางใหสมกับเปนหมอดูทนั ที ลุกขึ้นไปนั่งที่โตะเขียนหนังสือ
หยิบดินสอมาถือไว.
"ใตเทาจะดูทางไทยหรือทางยิบซี?"
"ออ - ทางไทยเราเถอะ"
"จะดูยกเมฆหรือพรายกะซิบครับ?"
ผูบังคับการหนาตื่น
"เอ - อายยกเมฆหรือพรายกะซิบนะมันยังไงกันคุณ ชวยอธิบายหนอยซิ?"
อายเสือมือกาวยิม้ แหงๆ
"ผมก็ไมรเู หมือนกันครับ"

คุณหลวงสะดุง
"ไมรคู ณ
ุ พูดออกมาทําไมละ?"
"นั่นนะซีครับ" นิกรพูดหนาตาเฉย "งา - ขอคายกครูกอ นเถอะครับ"
หลวงชํานาญฯชักฉิว
"แลวกัน อยางกไปหนอยเลยนะ เชือ่ เกียรติยศผมบางซี"
กิมหงวนสอดขึน้
"เชื่อนะเชื่อหรอกครับ แตไมไวใจ โบราณวา อยาไวใจทาง อยาวางใจคน จะจนใจเอง
ไมเห็นนํ้ารีบตัดกะบอกเอาไวเสียกอน เห็นชางขีก้ ใ็ หรบี ขีต้ ามชาง ขืนอัน้ เอาไวจะทําใหเกิดปวยไข
สงบุหรี่มาใหผมกอนเถอะครับ สิบเบีย้ ใกลมอื "
ผูบังคับการทําตาปริบๆ
"คุณเขาใจผมยังไงกัน ผมเปนผูบ งั คับการเรือลํานี้ เปนผูบ งั คับบัญชาของพวกคุณโดยตรง
กะอีสมบัตบิ หุ รีส่ ามซองผมจะโกงคุณเชียวรึ?"
นิกรวา "ประทานโทษครับ เพราะใตเทาเปนผูบ งั คับบัญชาของผม จึงจําเปนเหลือเกิน
ที่ตองเรียกคายกครูกอน ถาใตเทาเกิดเลนลูกไมดฟู รี ผมจะไปฟองรองใครทีไ่ หน"
คุณหลวงผลุดลุกขึน้ ยืน
"ไมดโู วย!"
กิมหงวนตะโกนขึน้ บาง
"ไมดอู ยาดูโวย!"
หลวงชํานาญฯทําปากจู กะชากปนพกออกมาจากซองจองหนาอกเปรตเวหา
"แกโวยกับใคร?"
อาเสีย่ พูดยานคาง
"เปลาครับ ผมโวยกับเจากร ใตเทาวาไมดโู วย ผมก็บอกอายกรวา ไมดกู อ็ ยาดูโวย
เรื่องมันเปนยังงี้ครับ"
กะดิ่งทองเอือ้ มมือเขีย่ แขนทานผูบ งั คับการเบาๆ
"ไมดจู ริงๆหรือครับ?"
คุณหลวงตะวาดแวด
"ไมดู!"
นิกรหัวเราะ หนาทะเลนตามเคย
"นั่งลงกอนครับใตเทา ถึงแมใตเทาไมตกลงดู ผมก็ยินดีจะทายใหฟรีๆ สักสองขอ"
หลวงชํานาญฯซอนยิ้มไวในหนา ทรุดตัวนัง่ ลงตามเดิม
"เออ - ไหนลองทายซิ"

พอหมออมยิม้
"ผมทายวา เดี๋ยวนีใ้ ตเทากําลังอยากจะรูว า ในวันนีเ้ ราจะไดพบเรือขาศึกบางไหม
และถาพบกับมันเกิดยิงตอสูก นั ขึน้ เราจะเปนฝายมีชยั หรือปราชัย จริงไหมละครับ?"
ทานผูบ งั คับการนัง่ ตะลึง
"เออแนะ" ทานพูดมีเสียงหนักๆ "คุณ - คุณนิกร ทําไมคุณถึงลวงรูหัวใจผมอยางนี้?"
เสืออากาศทั้งสามยิ้มแปนไปตามกัน
นิกรวา "ผมดูทางยกเมฆครับ มองเห็นหนาใตเทาแพลบเดียวก็ทายถูก"
หลวงชํานาญฯเลื่อมใสมาก ความจริงนายมะกอกสามตะกราทายเอาดวยความคาดคะเน
แทๆ
"อือ - เกงมาก ใหดน้ิ ตาย เอา - ตกลงดู"
นิกรแบมือขวาออก
"ขอคายกครูกอ นครับ"
ผูบังคับการวางหนากะเรีย่ กะราดชอบกล ลวงกะเปาหยิบบุหรีต่ รามา 2 ซองออกมาสงให
นิกร
"เอา - เอาไป"
กะดิ่งทองอาปากหวอ
"อีกซองซีครับ"
"นา - ผมมีอยูสองซองเทานั้น"
กิมหงวนเอ็ดตะโรขึน้
"ไมยอมโวย อยาดูอา ยกร เสียราคาหมด"
หลวงชํานาญฯขบเขึย้ วเคีย้ วฟนมองดูอาเสีย่
"ทะลึ่งนา มันไมใชกงการอะไรของคุณสักหนอย" พูดจบทานก็หนั มายิม้ กับพอหมอ
"ผมมีอยูเพียงสองซองจริงๆ ใหดน้ิ ตายซีเอา"
นิกรจุยป ากจึก้ จัก้ สัน่ ศีรษ ะชาๆ
"แหม - นี่ดีวาเปนใตเทานะครับ ถาเปนคนอืน่ หัวเด็ดตีนขาดผมก็ไมยอมดูให
ถามพวกทหารเรือดูเถอะครับ อัตราคาดูของผมกําหนดไววา พลทหารและจาหนึ่งซอง
พันจาและนายทหารสองซอง ตนเรือและผูบ งั คับการสามซอง สวนอายสองคนนีอ้ นุญาตใหดฟู รี"
คุณหลวงหัวเราะ
"เอาละ - เริม่ ลงมือดูใหผมเถอะ"
กะดิง่ ทองนิง่ อึง้ ไปสักครู
"ใตเทาเกิดปอะไร?"

หลวงชํานาญฯเมมปากเล็กนอย
"ปมะเมีย"
"วา - ทําไมไปเกิดปนน้ั ละครับ?"
"แลวกัน นั่นมันเรื่องของพอผมนี่นา"
นิกรทําตาปริบๆ หันมาถามกิมหงวน
"เฮย - มะเมียนี่อะไรโวย?"
อาเสี่ยอมยิ้ม
"แพะ - อายเซอ"
ผูบังคับการพูดขัดขึน้
"มาจะ พอมหาจําเริญ ไมใชแพะ"
นิกรยกมือเกาศีรษะแกร็กๆ "อยาโกหกหมอนะครับ เอา มาก็มา อายผมนะเขาใจวา
ปมะเมียคือลิง งา - เกิดเดือนอะไรครับ โปรดบอกวันเดือนและเวลาตกฟาก"
"ออ-คุณตองรู เพือ่ ประกอบคําทํานายใชไหม?"
"เปลาครับ"
"อุวะ-แลวถามทําไม?"
"เปนธรรมเนียมของหมอดูขอรับ"
คุณหลวงสัน่ ศีรษะดวยความอิดหนาระอาใจ
"ผมเกิดเดือนสอง วันพฤหัส"
กิมหงวนยกมือปดปากหัวเราะคิกคัก เขาหันมาพูดกับพล
"เฮะ-ไกนาเฮะ เขาเรียกเดือนยี่ คุณหลวงเรียกเดือนสองเฮะ"
ทานผูบังคับการยกมือเขกศีรษะอาเสีย่ เต็มรัก
"นี่แนะ ขอเขกกะบานคุณทีเถอะ ทะลึ่งกับผมมานับครั้งไมถวนแลว"
เสี่ยหงวนกมศีรษะใหทา นอีก
"เอาอีกทีกไ็ ดครับ"
หลวงชํานาญฯ เปนคนจริง เงื้อมะเหงกขึ้นสุดแขนเขกลงกลางศีรษะกิมหงวนเต็มแรงเกิด
"โปก!"
แลวคุณหลวงก็สะบัดมือเรา ๆ เปรตเวหายิม้ นอยยิม้ ใหญ กมศีรษะใหอกี
"อีกซีครับ"
คุณหลวงตวาดลัน่
"ไมเอา! หัวแข็งยังกะหัวอายโจร" พูดจบทานก็หนั มาทางนิกร "คุณหมอ ทายโชคชะตาผม
เสียทีซ"ี

นิกรถอนใจเบา ๆ
"เชิญใตเทาถามมาเปนขอ ๆ ดีกวาครับ"
"ออ-งั้นเหรอ ดีเหมือนกัน คุณบอกผมทีเถอะวา วันนี้เรือเราจะพบเรือขาศึกบางไหม?"
กระดิ่งทองนิ่งนึก คอย ๆ หันมาถามพล
"เอ-พบหรือไมพบหวา?"
พลหัวเราะ
"จะไปรูเรอะ ขาไมใชหมอนี่หวา"
อายเสือมือกาว ทําเปนขีดเขียนอะไรตออะไรลงบนกระดาษแผนหนึง่ เขาเองกระหาย
ที่จะใครพบเรือขาศึกเหมือนกัน เพราะไมไดรบมานานแลว ดังนั้นนิกรจึงทายสงเดชวา เรือพระนคร
จะตองพบเรือขาศีก
"พบครับใตเทา"
หลวงชํานาญฯ ลึมตาโพลง
"พบเรอะ!"
"ครับ-พบแน ๆ ถามันไมพบเราเราก็พบมัน อยากลัวเลยครับ ตําราทายวาชาตาของทาน
ตกที่นั่งพระนารายณอวตารลงมาเปนรามลักษมณ เพือ่ ปราบปรามอสุรยักษในแดนไตร
เรือพระนครที่รอนแรมมาไกลจะไดพบขาศีกในวันนี้ ใตเทาผูเ รืองอิทธิฤทธิค์ งจะจมเรือขาศีก
ไดดังหมาย เกียรติทหารเรือไทยจะกระจายไปทั่ว โอย-เหนือ่ ย" แลวนิกรไอแค็ก ๆ แค็ก ๆ
ทานผูบ งั คับการหัวเราะงอหาย
"แหม-นิกร คุณพูดไดคลองแคลวเปนบทเปนกลอนราวกับหมอดูโคนตนมะขาม
ทองสนามหลวง ใหตายซี ไมเลวเลยแฮะ"
"ไมเลวหรือครับ ฮิ-ฮิ"
หลวงชํานาญฯ ยิ้มทะแมง ๆ
"งา-บอกผมหนอย เราจะพบตอนกีน่ าฬิกา?"
"วา" นิกรคราง "ใครจะไปบอกไดครับ รูแตเพียงวาวันนีจ้ ะพบเรือขาศึกเทานัน้ อาจจะเปน
ชั่วโมงนี้ หรือตอนบายหรือตอนกลางคืนก็ได"
คุณหลวงพยักหนาชา ๆ
"ผมอยากจะพบขาศีกใจจะขาดอยูแลว ถาหากวาไดพบจริง ผมจะใหวิสกี้คุณหนึ่งหีบ"
นิกรหัวเราะ
"หีบใหญหรือหีบเล็กครับ ?"
"หีบเล็กซีคณ
ุ "
"ออ-หีบหนึง่ มีกข่ี วดครับ ?"

ทานผูบ งั คับการชักฉิว
"คุณจะเอาสักกีข่ วดละ พอทูนหัว หีบหนึง่ มันก็มขี วดเดียวเทานัน้ "
สามเกลอกลืนนํ้าลายเอื้อกพรอมๆ กัน ขณะนัน้ นายทหารเรือคนหนึง่ ซึง่ เปนนายกราบขวา
ไดว่ิงกระหืดกระหอบเขามาในหองดวยกิรยิ าตึน่ เตน เขาหยุดชิดเทาตรงยกมือวันทยาหัตถ
ทานผูบังคับการ แลวรายงานอยางรีบรอน
"ใตเทาครับ พบหมูเ รือรบขาศึกทางขวาเรือเราขอรับ"
หลวงชํานาญฯ กําลังสนใจกับการทํานายโชคชะตา ก็ยกมือขึน้ โบก
"อยาเพิง่ มากวนใจผม มีเรื่องอะไรประเดี๋ยวคอยพูดกัน" พูดจบทานก็พยักหนากับอายเสือ
มือกาวแลวพูดยิ้ม ๆ "คุณนิกร คุณลองทายซิ ลูกเมียของผมที่อยูทางกรุงเทพฯ สบายดีหรือ? "
นายกราบขวามีกริ ยิ ากระสับกระสาย
"ใตเทา! ปูโ ธ พบเรือขาศีกครับ"
ทานผูบงั คับการขบเขีย้ วเคีย้ วฟน
"ก็แลวคุณทะเลนไปมองดูมันทําไมเลา?"
สามเกลอตางลุกขึ้นวิ่งมาที่ชองกระจก พล,นิกร,กิมหงวนไดแลเห็นกลุมควัน ๓ กลุม
ปรากฎขึน้ ทีข่ อบฟาขางหนาโนน
"เหวอเออ!" กิมหงวนรองลั่น "สนุกกันอีกละโวย"
คราวนี้หลวงชํานาญฯ สะดุง เฮือกทันที ทานหันมาทางนายกราบขวา
"ตะกี้นี้คุณวายังไงนะ?"
นายทหารหนุม แหงราชนาวีถอนหายใจเฮือกใหญ
"พบเรือขาศีกสามลําทางขวาขอรับ"
"ตายหา!" หลวงชํานาญฯ รองลั่น ผลุดลุกขึน้ จากเกาอี้ "เร็ว - คุณถวิล สั่งเปาแตรประจํา
สถานีรบ"
"ครับผม" นายกราบขวารับคํา วิง่ ออกไปจากหองโดยเร็ว
ทานผูบังคับการหันมาทางเสืออากาศทัง้ สาม
"ขึ้นไปบนเรือเดีย๋ วนี"้
ครั้นแลวหลวงชํานาญฯ ก็โกยอาวออกไปจากหอง พล,นิกร,กิมหงวนตางหยิบเข็มขัด
ปนพกขึ้นคาด สวมหมวกหนังและแวนตาโดยเร็ว สวนรมชูชีพไมจําเปนตองใช แลวเสืออากาศ
ทั้งสามก็วง่ิ แขงกันออกไปจากหอง
ยุทธนาวีครั้งสําคัญจะตองเกิดขึน้ ในครูใ หญ ๆ นีโ้ ดยไมมปี ญ
 หา เรือพิฆาตแหงราชนาวี

อังกฤษขนาด ๓,๔๐๐ ตัน ๒ ลํา และเรือลาดตระเวนเบาขนาด ๗,๐๐๐ ตัน ๑ ลํา กําลังแลนโผล
สวนโคงของโลกตรงเขามาหาหมูเ รือรบของเรา
ร.ล.นครศรีธรรมราช ร.ล.ประจวบคีรขี นั ธไดรบั คําสัง่ จากเรือพระนครใหประจําสถานีรบ
และเรงฝจักรเต็มที่
เสียงแตรเดี่ยวของ ร.ล.พระนคร ดังกังวาน บรรดาทหารเรือทุกคนซึง่ เปนพรรคนาวิน
ตางสวมหมวกเหล็กวิง่ เขาประจําปนและตําแหนงหนาทีข่ องตนดวยความรวดเร็วฉับพลัน
ธงรบถูกชักขึน้ เหนือยอดเสาแลว
หมูเรือของเราเริม่ แปรขบวนเพือ่ ประจัญบานขาศึก ทานผูบ งั คับการและตนเรือตอง
ทํางานอยางหนักที่สุด สถานีรบตาง ๆ รีบรายงานพรอมแลวใหทราบ ปนทุกกระบอกเตรียมพรอม
ที่จะสงกระสุนออกจากลํากลอง
พล,นิกร,กิมหงวน ตางขึน้ นัง่ ประจําเครือ่ งบินของตน พ.จ.อ. แสง เสาวลักษณเปน
พลปนหลังของพล พ.จ.ท. ชึ้น วรรณประภาเปนพลปนหลังของนิกร และ พ.จ.ท. เตา ตนุกลุ
เปนพลปนหลังของกิมหงวน เหยีย่ วทะเลทัง้ สามบรรทุกลูกระเบิดเต็มอัตราของมัน คือ
ลูกระเบิดทําลายขนาด ๑๐๐ กก. ๒ ลูก และ ๕๐ กก. ๔ ลูก
เครื่องสงเครือ่ งบินหรือคาทาพัลทสง เหยีย่ วทะเลหมายเลข ๑ ขึ้นสูอ ากาศแลว
เหยี่ยวทะเลหมายเลข ๒-๓ ติดตามขึน้ ไปในเวลาไล ๆ กัน เครือ่ งบินทัง้ สามตางบายโฉมหนา
ตรงเขาไปหาหมูเ รือรบอังกฤษ
เสืออากาศทั้งสามคอยฟงคําสั่งจากผูบังคับบัญชาของตนทางวิทยุ และตางก็ฮึกเหิมที่จะ
ทําลายเรือรบอังกฤษลําใดลําหนึง่
"ฮัลโหล นักบินทั้งสาม ฮัลโหล-นักบินทัง้ สาม จมเรือพิฆาตขาศีกลําทางซายใหได
เรือตอรปโดของเราทั้งสองลําจะจัดการกับเรือพิฆาตลํากลาง สวนเรือพระนครจะรบกับ
เรือลาดตระเวนของมัน ฮัลโหล-นักบินทัง้ สาม จงมุงหนาทําลายเรือพิฆาตลําซายเทานั้น"
พลตอบรับคําสัง่
"จมเรือพิฆาตลําซาย ทราบแลว"
เหยี่ยวทะเลทัง้ สามตางทวีความเร็วขึน้ อีก และขึ้นระยะสูงราว ๒,๓๐๐ เมตร
เพื่อหาโอกาสดําทิง้ ระเบิด
ยุทธนาวีเริม่ ตนขึน้ แลว
เสียงปนเรือพระนครดังสนั่นหวั่นไหว กลุม ควันสีดาํ พวยพลุง ออกจากกระบอกปนหนา
เสี่ยหงวนรีบรายงานผลการยิงของเรือพระนครไปใหผูบังคับการทันที
"ฮัลโหล เปรตเวหาพูด กระสุนตกครอมเปาสองรอยเมตร ยิงใหแมน ๆ หนอยซีครับ
ลูกปนมันแพง"

"ทะลึ่ง!" มีเสียงหาว ๆ ของใครคนหนึง่ พูดมา
กิมหงวนหัวเราะชอบใจ หันมาทางพลปนหลังของเขา
"สูตายนะโวย" อาเสีย่ ตะโกน
พ.จ.ท. เตาพยักหนา
"ครับ - ตายก็ตาย"
อาเสี่ยยื่นมือใหเพื่อนรวมตายจับ แลวบินตามพล,นิกรไป จนกระทั่งเขาระยะโจมตี
เครื่องบินทะเลของขาศึก ๓ เครือ่ ง ถูกสงขึน้ มาจากเรือลาดตระเวณลํานัน้ บินรีเ่ ขามาหา
สามเกลอของเราใจเตนทึกทัก
พลพูดกับเพือ่ นทางวิทยุ
"ดําทิง้ ระเบิดโวย!"
ครั้นแลว เสืออากาศทัง้ สามก็ดงึ คันบังคับใหเครือ่ งบินดําลงมาเปนมุม 50 องศา
ปตอ.เริ่มสงกะสุนอยางหนาแนนยิงตอสู แตความเร็วของเครือ่ งบินทีก่ าํ ลังดําลงมานัน้
ไมทําใหการยิงของ ปตอ.เกิดผลเลย เหยี่ยวทะเลทั้งสามเชิดหัวขึ้นในระยะตํ่าที่สุด
แลวปลดลูกระเบิดทิ้งลงไปบนเรือพิฆาตลําซาย พลทิ้งระเบิด 100 กก. เพียงหนึ่งลูก นิกรทิง้ 50
กก. 2 ลูก สวนกิมหงวนปลอยลงไปหมดเลยเพราะขี้เกียจดําลงมาบอย ๆ ลูกระเบิดของเสืออากาศ
ทั้งสามถูกเปาอยางจัง มีเสียงระเบิดสะเทือนเลือนลั่น ปลองและหอรบเรือพิฆาตแหลกละเอียด
เสากะโดงหลังหักพังราบ กลุม ควันปรากฎทัว่ ลําเรือ เรือพิฆาตเริ่มตะแคงซาย ทหารเรือทีร่ อดตาย
วิ่งสับสนอลหมาน ปตอ.หยุดยิงแลว
กอนที่ พล, นิกร, กิมหงวนจะโจมตีอีก เครือ่ งบินทะเลของขาศึกทัง้ สามเครือ่ งก็เขามาถึง
และแยกยายกันรับมือเสืออากาศทัง้ สามทันที สามเกลอเขาประจัญบานขาศึกหนึง่ ตอหนึง่
การรบทางทะเลและทางอากาศไดเกิดขึน้ ในเวลาเดียวกัน
ร.อ.พัชราภรณ ไดใชไหวพริบของตนทําการรบอยางอาจหาญ เขายิงเครือ่ งบินขาศึก 2 ชุด
แลวบินเลยไป เปดโอกาสใหพลปนหลัง แลวเหยีย่ วทะเลก็ปก หัวลงหาเรือพิฆาตลํานัน้
ซึ่งกําลังบอบชํ้า. พลบินเฉียดเสากะโดงไปตามทางยาวของลําเรือ ปลดระเบิดทําลาย 100 กก.
คูหนึ่งลงไป
ลูกระเบิดตกถูกซํา้ ทีส่ ะพานเดินเรืออีก
"บึม! บึม!"
ทันใดนั้น อายเสือมือกาวซึง่ บินติดตามหลังพลมาและถูกเครือ่ งบินขาศึกไลกวดยิงติด ๆ
มา ก็ท้ิงระเบิดเรือพิฆาตลํานัน้ อีกครัง้ หนึง่ ทิ้งแบบเสี่ยงโชค คือมีลกู ระเบิดอยูเ ทาใดก็ทง้ิ ลงไปหมด
"บึม! บึม! บึม! บึม!"

เรือพิฆาตอับปางทันที จมลงอยางรวดเร็ว เหยีย่ วทะเล 1-2 เลีย้ วกลับเขารับมือ
เครื่องบินขาศึกตอไป
เปรตเวหาของเรารบอยางบาระหํา่ เขาไมยอมใหคตู อ สูต ง้ั ตัวติด ยิงกะหนํา่ ดวยปนกล
จนกะทัง่ นักบินขาศึกตะโกนมา
"เฮย! ใหกยู งิ บางซีโวย"
กิมหงวนขบเขี้ยวเคีย้ วฟนยิงไปอีก 3 ชุด กะสุนนัดหนึง่ ถูกนักบินทะลุอกตายคาที่
เครื่องบินทะเลซึ่งไมมีใครบังคับปกหัวลงทะเลทันที
อาเสี่ยยิ้มแปน
"ไชโย! มองเทงแลวโวย เสือกบินมาหาทีต่ ายแท ๆ ไปทีช่ อบ ๆ เถอะเพื่อน"
เขานึกรําพึงในใจ เหลียวไปมองดูเพื่อนทั้งสอง ซึง่ กําลังตอสูก บั เครือ่ งบินขาศึกอยางนาชม
นิกรบินผาดโผนอยางคลองแคลว จนกะทั่งพลปนหลังของเขาซึ่งไมใชนักบินอกสั่นขวัญหาย
อายเสือมือกาวหลอกลอขาศึกใหเขาทางปนของเขา พอคูต อ สูห นั ขางให อายเสือมือกาวก็ยงิ ทันที
กะสุนถูกเครื่องยนตรเครือ่ งบินขาศึกชํารุด นักบินตองผละออกจากการรบทันที นิกรไลกวดติดๆ ไป
และยิงซํ้าเขาใหอีก พลปนทายกับนักบินขาศึกถูกกะสุนปนฟุบอยูก บั ทีน่ ง่ั นัน้ แลวเครือ่ งบินทะเล
สีบรอนซเงินก็ลวงลงสูทองทะเลในทาตาง ๆ ควันสีดาํ ระบายออกทางทอไอเสียเปนทาง
ร.อ.พล พัชราภรณ แลเห็นเพือ่ นเกลอทัง้ สองไดชยั ชะนะคูต อ สูก น็ กึ ฉิวตนเอง เกิดมุมานะ
ขึ้นทันที เขาเหลียวมาดูพลปนหลังของเขา แลวพลก็ใจหายวาบ เมื่อแลเห็น พ.จ.อ.แสง
เสาวลักษณ ฟุบหนาตายอยูก บั ทีน่ ง่ั คราวนีพ้ ลก็บา เลือด บังคับเหยีย่ วทะเลทือ่ เขาหาเครือ่ งบิน
ขาศึกทันที ตางฝายตางประหัตประหารกันดวยปนกล แตการยิงของพลไดผลกอน กะสุนชุดหนึง่
ทะลุลําตัวเครื่องบิน และถูกถังนํ้ามันบังเกิดเพลิงไหมวูบขึ้นทั้งลํา เครือ่ งบินทะเลแหงราชนาวี
อังกฤษดําดิง่ ลงทะเลอยางรวดเร็ว
โชคชัยเปนของเสืออากาศทั้งสามอีกตามเคย สามเกลอตางโบกมือใหกนั
พลพูดวิทยุติดตอกับเรือ "พระนคร" เพือ่ ขอคําสัง่ ปฏิบตั ติ อ ไป
"ฮัลโหล-นี่เครื่องบินหมายเลขหนึ่ง เครือ่ งบินขาศึกถูกเรายิงตกหมดแลว
โปรดเรียนผูบ งั คับการ"
มีเสียงพูดมาทันที
"โจมตีเรือพิฆาตทีเ่ หลืออยูต อ ไป"
อาเสียพูดสอดขึ้น
"ลูกบอมบหมดแลว เอาขี้ใสกะปองขวางลงไปไดไหม?"
มีเสียงตอบมา
"ไมตอง ลูกบอมบหมดใหบนิ กลับเรือได"

"คราบ-ทราบแลว" กิมหงวนพูดยิ้ม ๆ
เหยี่ยวทะเลทัง้ สามตางบินเขาหมูก นั เปนระเบียบเรียบรอย พล,นิกร,กิมหงวน
มองลงมาขางลางตรวจดูผลการรบระหวางหมูเ รือรบไทยกับอังกฤษ เรือลาดตระเวนขาศึก
ถูกเรือพระนครยิงบอบชํ้าสาหัส ทายเรือกําลังจมลงนํา้ ทีละนอย สวนเรือพิฆาตอีกลําหนึง่ นัน้
กําลังแลนหนีไปอยางเต็มฝจักร พระนครของเราเกิดเพลิงไมตอนลําเรือแตสายนํ้าที่พุงขึ้นเปนทางๆ
นั้น แสดงวา ทหารหาญของเรากําลังดับเพลิงอยางขมักเขมน เรือตอรปโ ดนครศรีธรรมราช
ถูกยิงสะพานเดินเรือ และปลองพังแต ร.ล.ประจวบฯ ไมเสียหายเลย ตอรปโ ดของเราทัง้ สองลํา
หยุดยิงแลว แตพระนครยังคงยิงไลเรือพิฆาตลํานั้น กะสุน 6 นิว้ ตกขางเรืออยางหวุดหวิด
เรือพิฆาตแลนสายไปมา
เราจมเรือขาศึกไดถงึ 2 ลํา ในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเทานั้น สามเกลอนําเครื่องบินตํ่าลงมา
ตางแลเห็นทหารเรือขาศึกลอยคออยูในนํ้าเต็มไปหมด เรือรบของเราทัง้ สามลํากําลังแลนตรง
เขามาเพื่อทําการชวยเหลือในหนาที่ของมนุษยธรรม อันเปนสมบัตขิ องนักรบไทยทุก ๆ คน
สามเกลอนําเครื่องบินลงขาง ร.ล.พระนครโดยสวัสดิภาพ ทามกลางเสียงไชโยโหรองของพวก
ทหารเรือ พระนครหยุดเดินเครือ่ งลอยเทงเตงกลางทะเล ผูบ งั คับการสัง่ ใหกวานเครือ่ งบินทะเลขึน้
และสั่งใหหยอนเรือยนตรลงไปเพือ่ ชวยชีวติ ทหารเรือขาศึก
ร.อ.พล พัชราภรณเศราใจอยางยิ่งในการที่พลปนหลังของเขาตองเสียชีวิต ทหารเรือทุก ๆ
คนก็เชนเดียวกัน พล,นิกร,กิมหงวนและพลปนหลัง 2 คนไดพากันจากเครือ่ งบินเขามาหา
หลวงชํานาญฯ ผูบ งั คับการเรือพระนคร ทัง้ หาคนชิดเทาตรงยกมือวันทยาหัตถ พลไดรายงานผล
ของการโจมตีเรือพิฆาต และการยุทธกลางหาวใหทา นทราบโดยละเอียด
คุณหลวงมองลงไปที่เหยี่ยวทะเลหมายเลข 1 ทานตองถอนหายใจเฮือกใหญ เมื่อแลเห็น
ทหารชวยกันนําศพ พ.จ.อแสง เสาวลักษณลงมาจากเครือ่ งบิน ทานยืน่ มือให พล,นิกร,กิมหงวน
สัมผัสสทีละคน
"ผมขอชมเชยความสามารถของพวกคุณอีกครัง้ หนึง่ เกงมาก-เกงเกินกวาทีใ่ คร
จะนึกหมาย คุณทัง้ สามสมควรแลวทีไ่ ดรบั สมญาวาเปนเสืออากาศ"
อาเสี่ยพูดโพลงขึ้นทันที
"อยา-อยายอเลยครับ จัดโตะสุรามาเลีย้ งดูกนั ดีหวา"
หลวงชํานาญฯ หัวเราะ
"โธ-อายนองชายเอย ถามันมีละกอผมไมหวงคุณหรอก มันไมมีจริง ๆ ออกจากสัตตหีบ
มีมาสองขวด คุณก็ขะโมยเอาไปแดกจนหมด"
อาเสี่ยอมยิ้ม
"ใตเทาเปนผูบ งั คับการ ควรจะมีเหลากินซีครับ"

"ก็มันไมมีนี่นา"
กิหงวนหัวเราะ กวาดสายตามองดูเพือ่ นทหารเรือซึง่ ยืนอยูร อบ ๆ
"โวย! ใครมีเหลาขอกินบางโวย ใครมีไมใหเรากินแชงไวฉิบหาย ๆ โวย"
ทานผูบังคับการทําคอยน หลับตาป
"นี่-นี่คุณกิมหงวน เปนนายทหารอยาพูดจาใหมนั หยาบคายซีนา แลวกัน"
อาเสี่ยหัวเราะกาก
"นั่นแน เทานีผ้ มก็รแู ลววาใตเทามีเหลากิน"
คุณหลวงยิม้ เจือ่ น ๆ
"ใครบอก?"
"แฮะแอ"
ทานผูบังคับการยกมือเกาศีรษ ะแกร็ก ๆ
"ไมมีนา คนอยางผมไมใชคนใจแคบ ถามีละกอ เทาไหร ๆ มาเหอะ"
นิกรพูดตอ
"เปนไมให"
หลวงชํานาญฯ กลืนนํา้ ลายเอือ๊ ก เสพูดเรือ่ งอืน่ กลบ
"คุณสามคนไปแตงเครือ่ งแบบกางเกงขายาว คาดสายรัดกุมใหเรียบรอยเถอะ ประเดีย๋ ว
เราจะทําพิธีฝงศพทหารในเรือของเรา ทีต่ อ งเสียชีวติ ในการรบ"
พลมองดูสวนหนึ่งของเรือพระนครที่ถูกยิงพัง
"พวกเราตายกีค่ นครับ"
ผูบังคับการถอนหายใจเบา ๆ
"เกาคน บาดเจ็บอีกหาคน"
อาเสี่ยวา "แหม-มันควรจะตายมากกวานีน้ ค่ี รับ"
คุณหลวงคอนขวับ
"นั่นนะซี ผมเองนึกวาคุณตายหาเหมือนกัน"
กิมหงวนอมยิม้ ยกนิว้ ชีไ้ ปทีส่ ะดือทานผูบ งั คับการ
"คนอยางผมตายยากขอรับ เคยบอกใตเทาแลววา เง็กเซียนฮองเตไดใชใหผมลงมาเพื่อ
ปราบปรามราชสัตรู"
หลวงชํานาญฯ ซอนยิ้มไวในหนา
"ออ- คุณคงเปนดาวมาเกิด"
"ครับ - ครับ ถูกแลวครับ"
ทานผูบ งั คับการหัวเราะเบา ๆ

"ดาวอะไรกิมหงวน"
นิกรสอดขึน้
"ดาวเกาเจงกิมแซครับ"
อาเสี่ยสะดุงเฮือก หันมาทําตาเขียวกับอายเสือมือกาว
"มึงนะซิ"
กระดิ่งทองเอียงคออมยิม้
"อั๊วเปนผูมีบุญลงมาเกิด กันไมใชดาวโวย กันนีแ่ หละเปนเงกเซียนฮองเต"
พวกทหารเรือหัวเราะครืน กิมหงวนยกมือทาวสะเอวมองดูนายหนาทะเลน
"ถุย! เงกเซียนฮองเต เฮอะ - ชอบแดกแลวก็ชอบนอนหลับ"
นิกรหัวเราะ
"ก็อยูบนสวรรคมนั สบายนีห่ วา"
กิมหงวนสัน่ ศรีษะชา ๆ หันมาพูดกับทานผูบ งั คับการ
"ผมขออนุญาตกระทืบอายกรทีไดไหมครับ"
หลวงชํานาญฯ ลืมตาโพลง
"ไมได"
อาเสี่ยยิ้มแปน ทอดสายตามองไปในทะเลแลวพูดเปรย ๆ ขึ้น
"แมโวย - ฝูงลูกหมาตานํา้ ขาวลอยคอกันเต็มทะเลไปหมด บา - วายกัน ตอมแตม ๆ
นาสงสาร"
นิกรพูดขึน้ เบา ๆ
"ที่จริงไมนาชวยมันฮิ ปลอยใหมนั จมนํา้ ตายเสียรูแ ลวรูร อด" พูดกันจบก็มองดูทา น
ผูบงั คับการ
"ใตเทาครับ" เอาปนกลกราดมันเสียเปนยังไงครับ ผมยิงเอง"
หลวงชํานาญฯ จุป าก
"ไมได เราจะทําเชนนี้ไมไดเปนอันขาด ไทยเปนอารยะชาติ นักรบของไทย ยอมรักษาไวซง่ึ
เกียรติศักดิ์ ศีลธรรม และคุณธรรม มีความเมตตากรุณาตอเพือ่ นมนุษย"
กระดิ่งทองพยักหนาหงึก ๆ
"ออ จริงครับ"
ทานผูบังคับการเดินมาริมกราบเรือ ยกกลองสองตาขึน้ สอง มองดูทหารในบังคับบัญชา
ของทานชวยกันนําทหารเรือขาศึกขึน้ บนเรือโบตและเรือยนตรเล็ก การกระทําทีม่ เี มตตาจิตต
ของพวกเรานั้น ทําใหขา ศึกนึกสรรเสริญความเปนนักรบของทหารเรือไทยโดยทัว่ หนา
หลวงชํานาญฯ เดินทางกลับมาหาเสืออากาศทัง้ สาม

"คุณพล คุณนิกร คุณกิมหวงน" ทานพูดดวยเสียงหนักแนน "คุณทั้งสามไปพักผอนได
ผมอนุญาตใหคุณพักผอนสองชั่วโมง ในราวสิบหา น. คุณจะตองนําเครือ่ งขึน้ ลาดตระเวนอีก"
"วา-" อาเสีย่ คราง "ใชกันไมรูจักจบจักสิ้น"
ทานผูบังคับการทําตาปริบ ๆ
"ไมตองบน คุณเปนทหาร คุณเปนนักรบ"
เสี่ยหงวนทําหนากระเงากระงอด
"ทีใตเทาผมไมเห็นทําอะไรเลย นัง่ อยูบ นหอบังคับการวันยังคํา่ "
"อุวะ - ผมเปนผูบ งั คับการนีน่ า"
กิมหงวนอมยิ้ม
"ยังงั้นแลกกันไหมละครับ ใตเทาเปนนักบิน แลวผมเปนผูบ งั คับการเรือพระนครเอง"
พวกทหารเรือทีย่ นื อยูร อบ ๆ อมยิม้ ไปตาม ๆ กัน
หลวงชํานาญฯ อดหัวเราะไมได
"ถาคุณเปนผูบังคับการ เรือของเราหากไมโดนหินโสโครก ก็คงถูกเรือขาศึกยิงจม"
เปรตเวหาหัวเราะ
"เห็นจะจริงครับ เดีย๋ วนีผ้ มเองยังไมรเู ลยวาเรือเราแลนอยูท ไ่ี หนมองเห็นแตนา้ํ กับขอบฟา
เทานัน้ "
ผูบังคับการโคลงศีรษะดวยความอิดหนาระอาใจ ทานเปลีย่ นสายตามาทีใ่ บหนา
นายพัชราภรณ แลวยกมือตบบาเขาเบา ๆ
"เชิญคุณไปพักผอนได"
นิกรหาวขึน้ ดัง ๆ
"ครับ - ดีเหมือนกันครับ ผมนะงวงเต็มทนแลว ไดนอนสักยีส่ บิ ชัว่ โมงคงจะสบาย
ไปโวยพวกเรา ยามศึกเรารบ ยามสงบเรานอนหลับโวย"
สามเกลอตางยกมือวันทยาหัตถ แลวพากันเดินไปทางทายเรือ หลวงชํานาญฯ มองดู
ดวยความพอใจยิ่ง พล นิกร กิมหงวน ตางเปนกําลังสําคัญของทาน การยุทธนาวีวนั นี้
เสืออากาศทัง้ สามไดจมเรือพิฆาตขาศึกไดอกี ๑ ลํา
หลังจากชวยเหลือชะเลยแลว หมูเ รือรบของเราก็เดินทางตอไปตามจุดหมาย

