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พล นิกร กิมหงวน

จอมเวหา
ป. อินทรปาลิต
ความเดิมจาก "บินประจัญบาน"
ร.ท. แตงดองนักบินฝรั่งเศสผูมีสมญาวา "อายหางเขียว" ไดจดหมายมาทาทาย จ.อ.ทองใบ ธวัชชัย เสือ
อากาศของเราไดนําหมูเครื่องบิน ๕ เครื่องไปสูรบกับมันที่ฐานทัพอากาศของฝรั่งเศส ทองใบจึงนําหมูเครื่องบิน
ขับไลไปพบกับ "อางหางเขียว" ตามคําทา ผูที่ไปกับเขา คือ จ.อ. พล พัชราภรณ, จ.ท. นิกร การุณวงศ, จ.ท.
กิมหงวน ไทยแท และ จ.ท. วิรชั วิไลลักษณ.
หมูเ ครือ่ งบินทีก่ ลาวนี้
ไดไปพบกับหมูเครื่องบิน "อางหางเขียว" สมความตัง้ ใจของทัง้ สองฝาย
สงครามเวหาระหวางไทยกับฝรัง่ เศสไดเปนไปอยางดุเดือด
จ.ท.กิมหงวนแสดงความสามารถอาจหาญนํา
เครื่องบินของเขาเขาชน "อางหางเขียว" ตกลงมาพินาศดวยกันทัง้ คู อาเสี่ยกับร.ท.แตงดองตางกะโดดรมชูชพี เอา
ตัวรอด และขณะทีร่ ม ลอยอยูใ นอากาศ ทัง้ สองไดตอ สูก นั ดวยปนพกอีก กิมหงวนยิง "เสืออากาศ" ของฝรั่งเศส
ตายกลางอากาศ.
ผลของการสูร บ ฝายเราไดชยั ชะนะอยางงดงาม จ.ท.วิรชั ถูกยิงตาย สวนหมูเครื่องบินของ "อายหาง
เขียว" ถูกยิงตายหมด การรบภาคอากาศครัง้ สําคัญนี้ นิกรออกจะอับโชคมาก เขาไมไดทําลายเครื่องบินขาศึก
แมแตลาํ เดียว.
ทางราชการไดเลื่อนยศให จ.ท. กิมหงวนและจ.อ.ทองใบเปนนายเรืออากาศตรี จ.อ.พล พัชราภรณเปน
พันจาอากาศโท สวนนิกรคงเปนจาอากาศโทตามเดิม ทําใหกะดิง่ ทองของเรานอยใจในโชคของตนมาก.
กิมหงวนผูปราบอางหางเขียว กลายเปนนักบินทีม่ ชี อ่ื เสียงโดงดังทีส่ ดุ ในกองทัพอากาศ ทางการไดให
เครื่องบินขับไลฮอกพับฐานเปนเครื่องบินประจําตัวเขาอีกหนึ่งลําแทนเครื่องบินที่พังไป อาเสีย่ ใหชา งอากาศทาสี
ดําทีท่ อ นหาง และขนามนามตนเองวา "อางหางดํา" หรือ "เปรตเวหา" อันเปนสมญาทีเ่ ขาพอใจที่สดุ .
วันหนึ่ง, กองทัพอากาศของเราไดเตรียมการโจมตีไซงอ นเปนการใหญ ตองใชเครื่องบินเกือบสองรอย
เครื่อง วันนัน้ เอง ฝูงเครื่องบินจากจังหวัดใกลเคียงไดเดินทางมารวมกําลังที่ศรีโสภณ.
ในตอนบาย ขาศึกสงเครื่องบินทิง้ ระเบิดขนาดหนัก ๑ เครื่อง และเครื่องบินขับไลอีก ๙ เครื่อง ลวงล้าํ
เขามาเพือ่ จะทําลายเครือ่ งบินและสนามบินของเรา ทองใบนําหมูเครื่องบินขึ้นปะทะตานทานไว พล, นิกร,
กิมหงวน มีโอกาสขึน้ ตอสูอ กี อาเสี่ยถูกยิงเครื่องยนตรชํารุดตองนําเครื่องบินลง ทองใบ, สมบัต,ิ พล, นิกร
ทําลายเครื่องบินขับไลของขาศึกไดคนละ ๑ เครือ่ ง และเครื่องบินของมันชนกันเองตกอีก ๒ เครื่อง เหลือ ๓
เครื่องทิ้งเจายักษใหญไวบินหนีไปโดยเร็ว.
"เจายักษใหญ" เครื่องบินฝรัง่ เศส ๔ เครื่องยนตรพยายามจะทิง้ บอมบลงสนามบินของเรา นิกรนํา
เครื่องบินของเขาเขาขัดขวางและสูรบกันตัวตอตัว ในที่สุด จ.ท.การุณวงศกบ็ งั คับเครือ่ งบินเขาชนกับ "อายยักษ
ใหญ" แลวกะโดดรมลงมาขางลาง เขาถูกไฟลวกบาดเจ็บสาหัสตองสงไปอยูโ รงพยาบาลทหารศรีโสภณ.

คืนวันนัน้ .
ฝูงเครื่องบินของเรานับจํานวนรอยก็ออกเดินทางไปไซงอน ฝาแนว ป.ต.อ. อันหนาแนนของขาศึก ทิ้ง
ลูกระเบิดเพลิง ลูกระเบิดทําลาย รวมน้าํ หนักทัง้ หมดไมตาํ่ กวา ๓๐ ตัน ทําความพินาศฉิบหายใหแกนครที่
สวยงามทีส่ ดุ ในอินโดจีน.
พล พัชราภรณไดแสดงความสามารถอาจหาญอยางนาชมยิง่ เขานําเครื่องบินจิกหัวลงมายิงไฟฉาย
และปลอยบอมบขนาดเล็กทําลายหนวยป.ต.อ. ขาศึกไดระดมยิงปนกลหนักตอสู กะสุนนัดหนึง่ ถูกหนาทองนาย
พัชราภรณมอี าการสาหัส พลตองผละจากการรบรีบเดินทางกลับฐานทัพตามลําพัง แลวทานผูบ ัญชาการทหาร
อากาศก็สง เขาไปโรงพยาบาลศรีโสภณโดยดวน.
เมื่อฝูงเครื่องบินของเราโจมตีไซงอ นจนกะทั่งเกิดเพลิงไหมทั่วเมืองแลวก็เดินทางกลับมาฐานทัพโดย
สวัสดิภาพ ปรากฏวาเครื่องบินโจมตีและขับไลหายไป ๕ เครือ่ ง ร.ต. กิมหงวนอยูใ นจํานวนทีห่ ายไปดวย ทุก ๆ
คนเขาใจวาอาเสี่ยตองเปนเหยื่อกะสุนป.ต.อ.ขาศึกเสียแลว.
แต - หลังจากฝูงบินมาถึงสักครูใหญ ๆ เสี่ยหงวนก็ติดตามมา เขาถูกกะสุนปนกลบาดเจ็บสาหัส ที่
หนาผากแหงหนึ่ง และทีเ่ ขาขวาอีกแหงหนึง่ กะสุนปนยังอยูในกะดูกเหนือเขาเล็กนอย ผูบ ังคับบัญชารีบสงเขา
ไปโรงพยาบาล.
พล, นิกร, กิมหงวนไดมานอนปวยอยูร ว มหองเดียวกันอีก ร.ต.ดิเรก ณรงคฤทธิ์ แพทยปริญญาอังกฤษ
หรือเพือ่ นเกลอของพล, นิกร. กิมหงวนเปนแพทยผูรักษา ดิเรกกลารับรองวาอาการปวยของ "เสืออากาศ" ทัง้ สาม
คนนีจ้ ะตองหายวันหายคืนไนไมชา.
ตอจากนี้ขอใหทานโปรดอานขอความสําคัญในเรื่อง"จอมเวหา"ตอไป ผูเขียนขอกราบเรียนใหทราบ
ดวยวา ถาทานผูมีใจรักชาติคนหนึ่งคนใดจะจัดทําถุงของขวัญสงไปใหทหารหาญของเราที่กําลังสูรบกับขาศึกใน
สมรภูมแิ ลว โปรดอยาลืมบรรจุหนังสือชุดพล, นิกร, กิมหงวนลงไปดวยนะคราบ.

เชาวันนัน้ .
๗.๐๐ น. เศษ ทีโ่ รงพยาบาลทหารศรีโสภณ "เสืออากาศ" ทัง้ สามกําลังนอนหลับคุดคูอ ยูบ นเตียง
เดียวกัน แสงแดดออน ๆ สองลอดเขามาในหนาตาง เสีย่ หงวนกรนเสียงสนัน่ หวัน่ ไหวราวกับเสียงเครือ่ งบิน เขา
นอนโกงโคงตูดโดง พลนอนตะแคง เทาขวาพาดอยูบ นศีรษ ะอาเสีย่ นิกรนอนหงายไขวหาง มือขางหนึง่ อยูใน
กะเปาพล อีกขางหนึ่งอยูใ นกะเปากิมหงวน ตางคนตางกรนแขงกัน
บังตาประตูหองเผยอออกชา ๆ ร.ต.ดิเรก ณรงคฤทธิ์ พาเจาคุณปจจนึกกับนายทหารคนสนิทของทาน
เขามาในหอง เจาคุณมาเยีย่ มสามเกลอ มีขนมและชอดอกไมถอื ติดมือมาดวย ทานแมทพั คอยคลายความวิตกเมือ่
พระเวชการวิจติ ร นายแพทยใหญเรียนใหทานทราบเมื่อตะกี้นี้วา พล, นิกร, กิมหงวนพนอันตรายแลว
เจาคุณปจจนึก ฯ มองดูสามสหาย แลวทานก็หัวเราะเบา ๆ
" แยมนั , เตียงเดียวผาขึ้นไปนอนตั้งสามคน มองดูคลาย ๆ กับลูกหมาหนาหนาว ฮะ - ฮะ "
นายแพทยหนุม ยกนิว้ ชีแ้ ตะริมฝปากแลวรองซีด๊
"อยาเอ็ดไปครับ" เขาพูดเสียงกะซิบ "ใหมันเปนนอนกันตามสบายเถอะครับ เพราะยังออนเพลียอยู
มาก"
ทานแมทพั พะยักหนาชา ๆ

"เมื่อคืนนี้มีอาการเปนยังไงบัางวะ ดิเรก ?"
นายณรงคฤทธิน์ ง่ิ ตรึกตรอง
"ไมมอี าการทีน่ า วิตกหรอกครับ นอกจากกิมหงวนมันละเมอลุกขึ้นนั่งตะโกนดาฝรั่งเศส แลวพูดพร่าํ
ถึงการรบทางอากาศ สวนเจาพลกับเจากรนอนหลับเปนตาย"
" เออ - ดี ยังงั้นอีกไมกี่วันคงหายเปนปกติ "
พูดจบเจาคุณก็เดินจรดปลายเทามายืนที่ขางเคียงภายในหองคนไขเงียบกริบสักครูห นึ่ง
เสี่ยหงวนก็
พรวดพราดลุกขึน้ นัง่ หลับตารองเพลงทีเ่ ปนปรปกษกับเจาคุณปจจนึก ฯ
" โอละเฮ - เอย - โอละหึก ลุกขึ้นแตดึก หัวลานแดงแจ เอา - โอละเฮ เอย - โอละหึก ลุกขึ้นแตดึก จั๊บ
ๆๆๆ"
แลวกิมหงวนก็เอนตัวลงหลับตอไป เจาคุณปจจนึก ฯ ทําคอยน ร.อ.จั๊บนายทหารคนสนิทของทานกลืน
น้าํ ลายเอือ้ ก สวนดิเรกยกมือปดปากหัวเราะคิกคัก.
ทานแมทัพหันมาพูดกับนายทหารคนสนิท
" คุณวามันละเมอจริง ๆ หรือแกลงทํา ? "
ร.อ.จั๊บ ปส วุ รรณยิย้ แหย ๆ กอนที่เขาจะพูดออกความเห็น กิมหงวนชิงพูดขึ้น
" ใหดนิ้ ตายซีครับ ผมละเมอจริง ๆ "
เจาคุณพะยักศีรษ ะอันลานเลี่ยนหงึก ๆ
" อือ - เห็นจะจริง มายมันคงไมสาบาน " แลวทานก็สะดุง โหยง " อาย - แกลงละเมอแลวละ อายนี้
เฮย ! อายเสีย่ "
กิมหงวนหลับตาโบกมือ พูดเสียงงัวเงีย
ทานแมทพั อมยิม้ ลวงปนพกออกมาจากซอง ยกดามปนฟาดกะบานอาเสีย่ คอนขางแรงดัง ปอก !
" จะมาเลนลูกไมหลอกกินเปลา คนอยางขานะไมไดแอมละโวย เฮ - ลุกขึน้ ลืมตามองดูโลกเสียที ลุก
ขึน้ ขาเอาเหลามาใหสามขวด "
ทันใดนั้น พล, นิกร, กิมหงวนก็พรวดพราดลุกขึน้ นัง่ ลืมตาโพลง
" ไหนละครับ ? " ตางกลาวพรอม ๆ กัน.
เจาคุณปจจนึก ฯ มองหนา "เสืออากาศ" ทัง้ สามทีละคน แลวทานก็หัวเราะ
" หนอยแน, พอเอยถึงเหลาเทานัน้ ตื่นหมดเลย "
อาเสีย่ ยิม้ เอียงอาย
" สวัสดีมชี ยั ครับ คุณอา, ไหนละครับเหลา ? คนเราโต ๆ ดวยกันแลว พูดอะไรก็ตอ งทําตามคําพูดนะ
ครับ"
เจาคุณชักฉิว
" แดกเขาไปไดรึ กําลังเจ็บอยูอ ยางนี้ ? "
นิกรพูดเสริมขึ้น
"จะเปนอะไรไปครับ ผมถูกไฟลวก ไมใชวาปวยกะเพาะอาหารพิการ "
พลพูดเสริมขึน้
"นั่นนะซิครับ มันคนละเรื่องแท ๆ ถาไดดม่ื สักคนละขวดสองขวด ผมคิดวาผมคจะหายเร็ววันขึน้ อีก
อา - นั่นหออะไรครับคุณอา ? "

เจาคุณยิ้มเล็กนอย
" ขนมโวย อาซือ้ มาฝากแก " พูดจบทานก็สง หอกระดาดใหนายพัชราภรณ.
พลรีบแกดูทันที ภายในหอมีกลวยทับราว ๑๐ ลูก ทอฟฟ ๕ - ๖ อัน มะพราวแกว ๓ อัน แลวก็ละมุด
๕ - ๖ ผล กลวยน้าํ วาอีกครึง่ หวี.
สามเกลอลืมตาโพลง แลวตางก็หวั เราะกากพรอม ๆ กัน ดิเรกกับ ร.อ.จับ๊ วาเสียงอหาย เจาคุณปจจนึก ฯ
ชักฉิว ทําหนากะเรีย่ กะราดชอบกล.
เสี่ยหงวนชี้มือไปทีห่ อขนม พูดพลางหัวเราะพลาง
" นี่หรือครับ คุณอา, ของเยี่ยมคนเจ็บ ? "
" เออ ! ทําไมวะ, แกเห็นวามันเปนของเลวทรามต่ําชาอะไรรึ ? "
กิมหงวนหนาแดงกร่ํา ยกหลังมือเช็ดน้าํ ตา
" ฮะ - ฮะ เปลาครับ แตวาเทาทีผ่ มเคยเห็น โดยมากของเยี่ยมคนไขเขามีแต แอปเปล, องุนสดหรือลูก
พลุน"
ทานแมทัพขมวดคิ้วยน
" อายบา แกรูไหมวาแอปเปล, องุนลูกพลุนหรือขนมปงหวานนะ มันเปนของตางประเทศ เราเปนคน
ไทย เราตองอุดหนุนคนไทยซีวะ "
นิกรหัวเราะคิก พูดเสริมขึ้นเบา ๆ
" จริงครับ แลวก็ถกู สตางคดว ย หมดหอนีอ้ ยางมากก็เฟอ งเดียว "
เจาคุณคอนควับ
" แกมันไมรจู กั อะไร กลวยน้าํ วาและกลวยปง มีวติ ามินตัง้ แตเอ. ถึง แซด นี่ - มะพราวแกว กินเขาไป
แลวบํารุงกองเลือดกองลม แกกะษัย, บํารุงสมอง ทอฟฟน แ่ี กรอ นในกระหายน้าํ อมเลนแกกลุม ดีกวาดูดขีฟ้ น
เปนกอง แลวก็ละมุด บํารุงตอมตาง ๆ ในรางกายของแก หรือแกจะขวางกะบานกันเลนแกกลุม ก็ได "
สามเกลอมองดูหนากันแลวหัวเราะหึ ๆ ทานแมทัดทรุดตัวนั่งบนเกาอี้ขางเคียง แลวไตถามอาการปวย
ของพล, นิกร, กิมหงวน กะดิง่ ทองไมมอี าการอะไรทีน่ า วิตก นอกจากปวดแสบปวดรอนเพราะพิษไฟลวก พลมี
อาการพนเขตตอนั ตรายแลว สวนเสีย่ หงวนเขาจะพนภัยก็ตอ เมือ่ ผาเอาลูกปนออกมาได
เจาคุณปจจนึก ฯ หันมาพูดกับนายแพทยดเิ รกลูกเขยของทาน
" แกคิดวา อีกกีว่ นั แกถึงจะผาเอาลูกปนทีข่ าออก ? "
นายณรงคฤทธิย์ ม้ิ เล็กนอย
"ขาใครครับ ? "
เจาคุณทําปากจู
" ขาอายหงวนโวย "
" ออ - ตองรอผลการตรวจเอกสเรยกอ นครับ ถารูแ นวา ลูกปนอยูต รงไหน และอายเสีย่ มีกาํ ลังแข็งแรง
พอ ก็ทําการผาตัดได ไมยากเย็นอะไรหรอกครับ เมือ่ สองสามวันนีท้ หารชางคนหนึง่ ถูกยิง ลูกปนกลเขาไปฝง
อยูในกะโหลกศีรษะตั้งเกาลูก ผมยังผาเอาลูกปนออกไดจนหมด "
คนเจ็บทัง้ สามสะดุง โหยงพรอม ๆ กัน พลรีบกลาวถามทันที
" เฮ - โกหกกะมังอายดอก ? "

" แลวกัน " ดิเรกพูดอยางเคือง ๆ " กันจะโกหกเอาตะหวักตะบวยอะไรกันวะ ใหตายโหงตายหาเอา
โธ - ยูไมเชือ่ ไอหรือนี่ ? "
นายพัชราภรณกลืนน้าํ ลายเอือ๊ ก
" เดีย๋ วกอน อายดอก ฉันสงสัยเหลือเกิน ธรรมดาคนเรานะ ถูกยิงหัวนัดเดียวก็ตายโหง ทหารทีแ่ กวา
ถูกยิงตัง้ เกานัดไมตายใครจะเชือ่ วะ "
ดิเรกขมวดคิ้วนิ่วหนา
" ใครบอกแกละวาไมตาย ที่ฉันผาเอาลูกปนออกนะเขาตายแหงแกแลว "
อาเสีย่ ยกเทาถีบดิเรกปง เขาให นายแพทยหวั นอกเซแซด ๆ ลมลงกนกะแทกพืน้ ดังอัก้ พล, นิกร,
กิมหงวน หัวเราะลัน่ ดิเรกคอย ๆ ลุกขึน้ ดวยความลําบากยากเย็น.
" มึง - ดีละมึง ออย - พอไมผาลูกปนใหแกหรอก คอยดูซิ ฉิบหาย ! ถีบเอาตะโพกแทบหัก "
กิมหงวนยิม้ แปน
" ก็แกมันพูดกวนโทโสนีห่ วา"
นายณรงคฤทธิท์ าํ ปากหมุบหมิบ ทานเจาคุณหัวเราะชอบใจ ชีม้ อื ใหดเิ รกนัง่ ลงบนเกาอีว้ า งขางตัวทาน
แลวกลาวถามอาการของเสีย่ หงวน
" ดิเรก แกบอกพอซิ ติง๊ ตางวาแกไมสามารถเอาลูกปนออกจากขาอายหงวนไดแกจะทํายังไง ? "
นายแพทยลว งกะเปาหยิบกลองและถุงยาเสนออกมาอัดจุดสูบ
" ถาเอาออกไมไดกอ ตองตัดขานะซี ปา "
เจาคุณทําคอยน มองดูหนากิมหงวนแลวทานก็หัวเราะ
" วาไง อายเสีย่ ? "
กิมหงวนยักคิว้ แผล็บ
" จะเปนไรไปครับ ตัดก็ตัด เอาขาคุณอาตัดมาใสขาผมก็แลวกัน "
ทานแมทพั ลืมตาโพลง
" แลวขาจะเดินยังไงกันโวย ? "
อาเสีย่ หัวเราะลัน่
" สุดแลวแตคุณอาซีครับ นะครับ เสียสละขาใหผมขางหนึง่ ก็แลวกัน
เจาคุณทําคอยน
" อายเวร ใครจะไปยอมวะ แลวก็แกคิดดูซี แกสูงยังกะเปรต ถาตัดขาออกเอาขาฉันไปใสขาแก แกก็
คงเดินทิ้มเพลก ๆ ขาขางหนึ่งยาว อีกขางหนึ่งสั้นจุดจู แทนทีจ่ ะใหความสะดวกสบาย แกกลับจะตองลําบากใจ
ไปตลอดชาติ "
ดิเรกพูดเสริมขึ้น
" ผมคิดวาถาผมตัดขาอายหงวนออก ผมจะเอาขาหมาใสใหแทน "
อาเสี่ยหลับตาป
" ไมรับประทานละ หมอจา, เชิญแกไปตัดขาใหคณ
ุ พอแกเถอะ นี่ - ดิเรก ฉันนะรําคาญเต็มทนแลว
อยากจะใหแกผาเอาลูกปนทีข่ าฉันออกในวันนี้และเดี๋ยวนี้ ฉันจะไดไปรบอีก ไดยินเสียงเครื่องบินบินขาม
โรงพยาบาลไปเมือ่ เชานี้ ฉันอยากจะไปรบเหลือเกิน "
ดิเรกหัวเราะเบา ๆ

" อยาใจรอนนักเลยวะ หงวน, ถาผาไดกนั ก็ผา ใหแกนะซี รอไปอีกสองสามวันเถอะนา ใหแกแข็งแรง
กวานีส้ กั นิดเถอะ "
เสี่ยหงวนสั่นศีรษ ะชา ๆ เอือ้ มมือปลิดกลวยน้าํ วาทีพ่ ลวางไวบนโตะมา ๑ ลูก ปอกเปลือกใสปากเคี้ยว
คําเดียวหมดลูก แลวเหวี่ยงเปลือกไปกลางหอง นิกรคอนกิมหงวนมับ ควาละมุดมากินบางกลัวจะขาดทุน พล
รีบยึดทอฟฟไ วกอ น.
เจาคุณปจจนึก ฯ แลเห็นสามเกลอมีกิริยากะปรี้กะเปลาทานก็ดีใจ
" อายหลานชาย " ทานพูดกับพล, นิกร, กิมหงวน " อามีขาวดีจะบอกแกใหทราบวา สิบนาฬิกาวันนี้
ทานผูบญ
ั ชาการทหารทั่วไปจะมาเยี่ยมแกที่นี่เปนสวนตัว ฉะนัน้ จึงขอเตือนแกสักหนอยวา แกจะตองระมัดระวัง
กิรยิ ามารยาทใหมาก "
สามสหายยิม้ แปนไปตามกัน
พลวา " สําหรับผม คุณอาไมตอ งเตือนหรอกครับ "
กิมหงวนพูดขึน้ บาง
" ผมก็เชนเดียวกันครับ "
" มึงละตัวสําคัญ " เจาคุณพูดเสียงหนัก ๆ
อาเสีย่ หัวเราะกาก
" ผมรูจักกาละเทศะดีครับ "
" เออ - อยาใหทา นตําหนิตเิ ตียนแกไดกแ็ ลวกัน เมือ่ คืนนีท้ า นเรียกอาไปปรึกษาขอราชการบางอยาง
ทานไดกลาวขวัญชมเชยแกทัง้ สามคน ทานพูดวา ไมนกึ เลยวาแกสามคนจะกลาหาญชาญชัยถึงอยางนี้ "
สามสหายหนาบานไปตามกัน.
" คุณอาแจงขาวพวกผมไปใหเมีย ๆ ของเราทราบหรือเปลาครับ ? "
เจาคุณสั่นศีรษะ
" เปลา - ไมจาํ เปนและไมมปี ระโยชนอะไรเลย ขืนโทรเลขไปบอกก็จะตื่นเตนตกอกตกใจกันใหญ ดี
ไมดีก็จะแหกันมานี่ "
" ครับ - ดีแลวครับ "
ตอจากนี้ ทานแมทพั ก็สนทนากับ พล, นิกร, กิมหงวน เปนเรื่องสวนตัว นายทหารคนสนิทนั่งตาปรือ
อยูท างมุมหองตามลําพัง ยิง่ คุยก็ยง่ิ ออกรส สามสหายและทานเจาคุณหัวเราะกันลั่นหอง หัวเราะอยางไมตอ งอัน้
ราวกับวาทีน่ ไ่ี มใชโรงพยาบาล
บังตาประตูถกู ผลักออกโดยแรง พ.ท.พระเวชการวิจติ ร นายแพทยใหญแหงโรงพยาบาลศรีโสภณ เดิน
พรวดพราดเขามาในหองดวยใบหนาถมึงทึง ทานไมแลเห็นเจาคุณปจจนึก ฯ คุณพระจองมองดูดเิ รก นายแพทย
เวรดวยแววตาแข็งกราว แลวเอ็ดตะโรลัน่
" คุณดิเรก ! ทีน่ ี่เปนโรงพยาบาล ไมใชกว นกัญชา ทําไมมาถึงชวนคนไขคุยเอ็ดตะโรยังงี้หา ? "
นายแพทยณรงคฤทธิท์ าํ หนาปูเลีย่ น ๆ
" ผมเปลาครับ " เขาพูดแผวเบา ชี้มือบุยใบมาทางเจาคุณปจจนึก ฯ
พอแลเห็นแมทัพใหญดานเขมร พระเวชการ ฯ ก็ใจหายวาบลมแทบจับ ทานลืมตาโพลง อาปากหวอ
รีบชิดเทาตรงกมศีรษ ะโคงคํานับอยางงดงาม

ไมตอ งสงสัยวาเจาคุณปจจนึก ฯ จะโกรธแคนพระเวชการ ฯ สักเพียงใด เพราะคุณพระเปนผูน อยอยูใต
บังคับบัญชาของทาน แตบงั อาจดุทา น.
ทานเจาคุณเมมริมฝปากแนน
" คุณพระดุผมเชียวหรือนี่ ? "
เจาคุณปจจนึก ฯ, พล, นิกร, กิมหงวนกับดิเรกและร.อ.จับ๊ หัวเราะครืน ทานเจาคุณหายโกรธแลว ทาน
ลวงกะเปาหยิบนาฬิกาออกมาดูเวลา แลวพูดกับสามสหาย
" อาเห็นจะตองกลับละโวย สองโมงตองไปประชุมทีก่ องบัญชาการรบทัว่ ไป บางทีเวลาเย็น ๆ ถามี
เวลาวางจะมาเยีย่ มแกอีก ใครอยากกินอะไรหรืออยากไดอะไรก็บอกมา "
พลหัวเราะหึ ๆ
" ผมอยากรับประทานสมเขียวหวานครับ "
เจาคุณพะยักหนา
" สมเขียวหวาน ? ไดซี ทีต่ ลาดถมเถไป อาจะใหทหารไปซือ้ มาให เจากรละ จะเอาอะไร ? "
" ผมหรือครับ อยากไดเหลาสักสองสามหีบครับ "
เจาคุณปจจนึก ฯ แยกเขี้ยว
" บอกวากินไมไดกเ็ ชือ่ กันบางซีโวย แลวกันอายนี่ ใหหายเสียกอนเถอะ ฉันจะเลี้ยงแกใหเต็มคราบ
ทีเดียว "
กะดิ่งทองยิ้มแหง ๆ
" ถายังงัน้ ซือ้ ถัว่ ลิสงคัว่ มาฝากผม สักสิบสตางคกไ็ ดครับ "
พลกับกิมหงวนสะดุง โหยง
" เฮ ! " อาเสี่ยเอ็ดตะโร " อยาอุตตริโวย อากาศหองนีม้ นั ปลอดโปรงสบายดีแลว กินอยางอื่นเถอะพอ
มหาเจริญ "
นิกรหัวเราะ
" ถางัน้ คุณพอซือ้ ปลาหมึกตัวใหญ ๆ มาฝากผมสักสามตัวนาครับ "
เจาคุณยิ้มเล็กนอย
" ได - น้าํ จิม้ เอาไหมละ ? "
" เอาซีครับ ใสกะเปามาก็ได ออ - เม็ดกวยจีส้ กั สองสามหอนะครับ เอาไวขบเลนแกเหงา แลวก็ตงุ ชาง
ปอเปยะสักหาหกอัน ของโปรดของผมทั้งนัน้ "
ทานแมทพั พะยักหนารับคํา เปลีย่ นสายตามาทีก่ มิ หงวน
" แกละ จะเอาอะไรบางวามา "
อาเสีย่ อมยิม้ แกมตุย
" เหลาครับ " เขาพูดหนาตาเฉย.
เจาคุณกลืนน้าํ ลายเอือ๊ ก
" เชือ่ กันบางซีโวย เวลานีย้ งั กินไมได "
กิมหงวนจุยป ากจิ๊ก
" ปูโ ธ ผมถูกยิงทีห่ วั เขา กินเหลาแสลงดวยหรือครับ "
" เจาคุณวา " ไมแสลง แตถา แกยังอยูโ รงพยาบาล แกจะกินเหลาไมไดเปนอันขาด "

อาเสี่ยหัวเราะเบา ๆ
" ถายังงัน้ คุณอาซือ้ มาเถอะครับ ผมถือออกไปกินนอกโรงพยาบาลก็ได "
" แลวกัน ประเดี๋ยวพอก็จะเตะเปรี้ยงปรางเขาใหเทานัน้ อดเหลาสักเจ็ดแปดวันนัน้ จะตายเชียวหรือวะ?"
เสีย่ หงวนหนามอย เขาบนพึมพัม
" นา - ดีละนา " แลวก็หนั มาพูดกับเพือ่ นเกลอทัง้ สอง " เฮะ - ขี้เหนียวเฮะ ขอเหลากินสักขวดก็ไมได "
เจาคุณปจจนึก ฯ ยกมือผลักหนากิมหงวนเบา ๆ
" เอาเถอะ อายหลานชาย ถาแพทยเขาสงแกกลับประจําการเมือ่ ไรแลว อาจะใหแกกินเหลา อยางที่
เรียกวากินเผือ่ หมาทีเดียว งา - อยางไรโวย แกอยากไดสง่ิ ของเครือ่ งใชหรือขนมขาวตมอะไรก็บอกมา เย็น ๆ อา
มาเยีย่ มจะไดหามาให "
อาเสีย่ นิง่ ตรึกตรองอยูส กั ครู
" ฮีย้  ! " เขารองเสียงลั่น " ไมเอาละครับ สิง่ ทีผ่ มอยากไดคณ
ุ อาก็คงไมกลาหอบหิว้ เอามาใหผม " พูด
จบกิมหงวนก็ปลิดกลวยน้าํ วาเอาออกมากินอีก ๑ ผล โยนเปลือกไปทางมุมหอง ถูกหนา ร.อ. จับ๊ ปส วุ รรณเต็ม
รักโดยไมมีเจตนา
ทานแมทพั พะยักหนากับเสีย่ หงวน
" เอาเถอะนา บอกมาเถอะ แกตองการอะไร ถามันเปนของใหญโตจะไดใหทหารรับใชเอามาให "
กิมหงวนกะพุม มือไหวอยางนอบนอม
" ขอบพระคุณครับ อยาใหผมรบกวนคุณอาเลยครับ ผมหายปวยแลวผมไปหาซื้อเอาก็ได ไมมใี ชกย็ งั
ไมตอ งใช "
เจาคุณหัวเราะหึ ๆ
" อะไรของแกวะ เสือ้ เชิต้ รึ ? "
" ไมใชหรอกครับ "
" ยังงั้นอะไรเลา บอกมาเถอะนา ในฐานทีอ่ าบูชาในความกลาหาญของแก แกอยากไดอะไรอาจะตอง
พยายามหามาใหแก "
อาเสีย่ ซอนยิม้ ไวในหนา
" จริงหรือครับ ? "
" เออหวา " พูดจบทานก็ลกุ ขึน้ " แกจะเอาอะไรวามา อาจะกลับละ ? "
กิมหงวนพูดเสียงออน ๆ
" ผมอยากไดหวั ลานจําลองมาใสเลนโก ๆ สักหนึ่งหัวครับ "
ทานแมทัพแยกเขี้ยว
ทําปากยืน่ นัยตาโตเทาไขหาน
ทานจองมองดูอาเสีย่ ราวกับจะกินเลือดกินเนือ้
กิมหงวนทําหนากะเรีย่ กะราดชอบกล เขาคอย ๆ สงหมอนหนุนศีรษะใหทาน แลวกมหัวใหเจาคุณปจจนึก ฯ
โดยดี
เจาคุณเงื้อหมอนสุดแขน นายแพทยดเิ รกใจหายวาบ เผนพรวดเขามาควาขอมือทานไว
"โน ๆ ๆ ๆ ปา อายเสี่ยมันเปนเจ็บทีห่ ัว ถาเอาหมอนตีมันอาจจะกลายเปนโรคเสนประสาท ขอทีครับ"
เจาคุณฟาดหมอนลงกลางกระบานนายแพทยณรงคฤทธิ์ดังปบ !
"นี่แนะ ขอทีขาก็ให ถอยออกไป" แลวทานก็พดู กับกิมหงวน "มา – กมหัวลงมาดี ๆ ทะลึ่งนักมึง"
ดิเรกชักฉิว เลยพูดเอ็ดตะโร

"คุณพอจะมาทําคนไขของผมไมไดเปนอันขาด เขาใจ ?"
เจาคุณแมทพั ขมวดคิว้ ยน
"อุวะ, มันลอขานี่หวา"
ดิเรกถอนหายใจเบา ๆ
"ลอก็เตะมันซีครับ ใชหมอนตีกระบานไดรึ ดีไมดกี ลายเปนโรคตับทรุดคุณพอจะวายังไง ผมเปน
ผูรับผิดชอบนา"
เจาคุณพะยักหนาหงึก ๆ
"ดีแลว" แลวทานก็พดู กับอาเสีย่ "เฮย ! หมอมันใหขาเตะแก ลุกขึ้นยืนกอดอกหันมาใหขาเตะดี ๆ"
กิมหงวนหันควับมาทางดอกเตอรหนุม
"อายดอก แกมั่นใจหรือวา ถาฉันถูกเตะฉันจะไมเปนอันตราย ?"
"เยสสสส " หมอตอบหนาตาเฉย
อาเสี่ยนิ่งเงียบไปนาน แลวลุกขึน้ หันหลังใหเจาคุณปจจนึก ฯ
"เมื่อหมอรับรองก็เอาซีครับ"
เจาคุณยิ้มแปน หมายมั่นปน มือที่จะเตะเสี่ยหงวนใหสมรัก ทานถอยหลังออกไปหลายกาว เทาเจา
กรรมเหยียบเอาเปลือกกลวยทีอ่ าเสีย่ โยนทิง้ ไว ลืน่ แพรดหกลมกนกระแทกปงอยางถนัดใจ
พล, นิกร, กิมหงวน และดิเรกหัวเราะกาก สวน ร.อ. จั๊บนายทหารคนสนิทกลั้นหัวเราะแทบแย เขาเอา
นิ้วทิ่มลูกตาตัวเองคอนขางแรง เพือ่ ใหรสู กึ เจ็บจะไดไมหวั เราะ แมกะนัน้ ก็ยงั กลัน้ ไมได ตองชกหนาตัวเองอีก
1 ที ถูกปากครึ่งจมูก
ทานแมทพั สูดปากครางเบา ๆ หยิบเปลือกกลวยหอมเหวี่ยงไปขางหนา หลนลงกลางศีรษะ ร.อ. จั๊บ
พอดี คราวนีน้ ายหทารคนสนิทชักฉิว ควาเปลือกกลวยขวางไปตกหางจากเจาคุณ 2-3 กาว เจาคุณไมทันเห็นลุก
ขึ้นไดก็ปรีเ่ ขามาจะเตะกิมหงวน เหยียบเขาใหอกี เปนซ้าํ สองหงายทองกนสัมผัสสพน้ื หลังหอง โครม !
"ออย ! มึง – กนกบกูหกั แลว ไมยอม"
เสียงหัวเราะอยางครื้นเครงดังขึน้ อีก คราวนี้ ร.อ. จับ๊ ปลอยเสียกากใหญ เขาลุกเดินเขามาชวยประคอง
เจาคุณปจจนึก ฯ ใหลุกขึน้ ยืน แลวพูดเปนเชิงประจบ
"ใตเทาลมอยางสงาผาเผยเหลือเกินครับ"
เจาคุณโมโหจนลืมตัว
"ใครบอกพอมึงละ ?" พูดจบทานก็สะดุงโหยง "โอะ ! คุณจั๊บ ขอโทษ - ขอโทษครับ ผมลืมไปนึก
วาอายเสีย่ ขอโทษที คุณ"
ร.อ. ปส วุ รรณทําหนายูย เ่ี หมือนปส ะกอต
"แฮะ ๆ ไมเปนไรครับ งา – ใตเทาค งหายเจ็บแลว"
เจาคุณฝนยิม้ อยางยากเย็น
"ใตเทานะไมเปนไรหรอกคุณ แตกนกบผมนะซีแทบหัก เพราะอายเวรกิมหงวนคนเดียว แดกแลวยัง
ทิง้ ไวอกี "
อาเสีย่ หัวเราะลัน่
"ก็ไมมกี ระโถนนีค่ รับ"
เจาคุณปจจนึก ฯ โกรธหัวฟดหัวเหวี่ยง ยกมือชีห้ นากิมหงวน

"มึง ! ถาไมนกึ วาแกยังเจ็บปวยอยูล ะ ก็ พอเตะตายหาเลย" แลวทานก็หันมาทางนายทหารคนสนิท
ของทาน "ไป – คุณจั๊บ กลับกันทีเถอะ"
เจาคุณคอนกิมหงวนอีกครั้งหนึ่ง แลวหมุนตัวกลับกาวเทาออกเดิน ปลายเทาเหยียบเปลือกกลวยอัน
เกาเขาใหอีก คราวนีล้ น่ื ไถลไปขางหนา เจาคุณขืนตัวไว เลยลมลงกนกระแทกพืน้ อีกอยางงามทีเดียว
ทานแมทัพนัง่ นิ่งเมมริมฝปากทําตาปริบ ๆ ในราว 5 นาที ทานก็รอ งลัน่
"โอย !"
กิมหงวนทําคอยนหลั บตาป
"เอาไวพรุง นีค้ อ ยรองซีครับ"
"ทะลึ่ง !" พูดจบทานก็ลุกขึ้นอยางรวดเร็ว เดินลงสนปง ๆ ออกไปจากหอง ร.อ. จับ๊ วิง่ เหยาะ ๆ ตาม
ทานออกไป
สามเกลอ กับ นายแพทยณรงคฤทธิพ์ ากันหัวเราะจนน้าํ หูนาํ้ ตาไหล
การหัวเราะมากทําใหพลรูส กึ
เจ็บปวดจากพิษบาดแผล และนิกรก็เชนเดียวกัน ตางหนานิว่ คิว้ ขมวดสูดปากเบา ๆ
ดิเรกเห็นทาไมเปนการก็รบี หาม
"เฮ – เปนหยุดหัวเราะโวย ไป – ไปนอนตามเตียงของตน อายเสีย่ ! แลวกัน ไอบอกยูวา ใหหยุด
หัวเราะ"
"อุวะ – ก็มันขันนี่หวา"
นายณรงคฤทธิ์ ปรีเ่ ขามากะชาก กิมหงวนใหลุกขึ้นควาหูมับลากไปเตียงของเขาและบังคับใหนอนจนได
พลขบกรามแนนเพราะเจ็บในทอง เขาลุกขึ้นเดินเงื่องหงอยไปนอนที่เตียงของเขา
นายแพทยควาละมุดผลหนึง่ ใสปากกัด แตแลวเขาก็ขวางออกไปนอกหนาตาง ทําหนาเหยเกชอบกล
"มายกอด เปนฝาดโวย ! วา – ขมติดปากเลยละมุดดิบแท ๆ ดันซือ้ มาได"
สามสหายพากันหัวเราะอีกครัง้ หนึง่ พลชักฉิวเอ็ดตะโรลัน่
"อายดอก ! โอย – ซีด๊ ไป – ออกไปใหพน อูยกันเจ็บในทองโวย"
ดิเรกหนาจอย เขาพะยักหนาชา ๆ
"เปนนอนนิ่ง ๆ แลวพยายามหลับเสีย บา – หัวเราะกันมากนักฝรัง่ วาไมดนี า กันไปละ กูด มอนิง่ "
"พูดจบดิเรกก็เดินออกไปจากหอง แตแลวเขาก็เผลอเหยียบเปลือกกลวยเขาอีกคนหนึง่
"โครม ! ออย !"
นายแพทยณรงคฤทธิล์ งอยางไมเปนทา พลกับนิกรตองกัดริมฝปากตนเองจนหอเลือด สวนกิมหงวน
แหกปากหัวเราะ
มิหนําซ้าํ ยกขาทัง้ สองขึน้ ซอยเทาถีบอากาศคลายกับขีร่ ถจักรยาน ดิเรกลุกขึน้ สูดปากลัน่
เดินกระโผลกกระเผลกออกไปจากหองดวยใบหนาเหยเก
พุทธศักราช 2484 ผานมาแลว 7 วัน
พล นิกร กิมหงวน เกือบจะหายเปนปกติแลว บาดแผลของนิกรทีถ่ กู ไฟลวกหายสนิท แตที่หนาเปน
รอยดางหลายแหง รอยไฟไหมนแ้ี หละคืออนุสรณแหงความกลาหาญ ซึง่ ทุกครัง้ ทีน่ กิ รสองกะจก เขาจะตอง
นึกถึงการเสียสละอยางกลาหาญของเขา ทีน่ ําเครือ่ งบินคูชีวิตเขาชนกับเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดหนัก ปองกัน
ขัดขวางมิใหขาศึกทําลายเครื่องบินของเรา ที่จอดอยูเ รียงรายในสนามบิน

พล พัชราภรณ ลุกขึ้นเดินไดบางแลว แตแพทยบังคับใหเขานั่งหรือนอนเฉย ๆ อีก 2-3 วัน เพราะเห็น
วาสุขภาพของเขายังไมสมบูรณพอ ทั้ง ๆ ทีถ่ กู หามพลยังอดลุกขึน้ วิง่ ไปทีห่ นาตางไมได ทุกครั้งทีเ่ ครือ่ งบิน
ของเราบินผานโรงพยาบาล นายพัชราภรณมีชีวิตจิตตใจเปนนักบินจริง ๆ เขาตื่นเตนยินดีจนออกนอกหนา ทุก
คราวที่ไดรับคําสั่งใหนําเครื่องบินขึ้นตอสูกับขาศึก หรือใหเดินทางไปทิง้ ระเบิด ไปตรวจการ
อาเสีย่ ของเราคนเดียวทีย่ งั ไมมหี วังทีจ่ ะหายขาด กะสุนปนทีฝ่ งอยูในกระดูกเหนือหัวเขา
ทําให
กิมหงวนเดินไมถนัด เพราะรูสกึ เสียวปลาบ ตองใชไมยนั ใตรกั แรทง้ั สองขาง แตเสีย่ หงวนก็รสู กึ โกดี
เหมือนกัน เพราะถาหากวาเขาสวมเครื่องแบบนายเรืออากาศตรี เดินกระโผลกกะเผลกใชไมทง้ั สองชวยพยุง
กําลังขา เดินเขาเฉลิมกรุงหรือหอยเทียนเหลา หรือโรงละครศิลปากร ใครตอใครก็จะมองดูเขาเปนตาเดียว
และแนเหลือเกินเขาจะตองซุบซิบกันวา "นีย่ งั ไงละ เปรตเวหา เสืออากาศของเราทีฆ่ า อายหางเขียว" พวก
ผูหญิงคงจะทําตาเฟองตาสลึงกับเขา เขาจะตองเปนเทพบุตร ชื่อของเขาจะฝงแนนอยูที่ริมฝปากของประชาชน
คนไทยทั้งประเทศ มันโกนอยอยูหรือ
วันนัน้ ตอนสาย
ทีโ่ รงพยาบาลทหาร ศรีโสภณ พล นิกร กิมหงวนกําลังนั่งคุยกันถึงความหลังของตน ซึง่ ไมนา จะได
เปนนักบินชั้นเสืออากาศเลย อาเสีย่ โมลน่ั หอง คุยจนน้าํ ลายแตกฟอง
"แตกอ นนี้ กันเคยรูจ กั กับนายทหารอากาศคนหนึง่ ซึง่ ตกเรือบินตายโหงไปหลายปแลว" เสี่ยหงวน
กําลังโมขนาดสีด่ าว "กันถามเขาวา นักบินคนหนึ่ง ๆ นะ กวาจะเปนนักบินลําบากใหม เจาหมอนั่นบอกวา
ยากเย็นราวกับเข็นภูเขาขึน้ ครก"
พลสะดุง แลวหัวเราะ
"เข็นภูเขาขึ้นครก หรือเข็นครกขึ้นภูเขาวะ พูดเสียใหถกู "
กิมหงวนทําตาโต
"กันพูดถูกแลว เข็นภูเขาขึ้นครก ไมใชเข็นครกขึน้ ภูเขา"
"ถุย !" พลรองลัน่ "เขามีแตเข็นครกขึน้ ภูเขา"
เสีย่ หงวนจุย ป าก
"โธ – อายบองตื้นเอย นีแ่ หละเขาวาโงแลวยังจะอวดหยิง่ การเข็นครกขึน้ ภูเขานะ ถึงมันจะลําบากถา
เรามีความพยายามจริง ๆ ก็ตอ งสําเร็จ แตที่ฉนั วาเข็นภูเขาขึน้ ครกนะมันเปนของเหลือวิสัย หรือวาพอมึงทําไดก็
วามา"
พลเอือ้ มมือเขกกระบานกิมหงวนดังโปก
"นี่แนะ – ตองวาถึงพอดวย ประเดีย๋ วพอด ---"
อาเสีย่ ยิม้ แหง ๆ เลาเรือ่ งตอไป
"เพือ่ นนักบินคนนัน้ พยายามอธิบายใหกนั เห็นวาการขับขีเ่ ครือ่ งบินนัน้ ยากมาก
แตพอกันไดเปน
นักบินกันรูส กึ วามันไมยากอะไรเลย ขับรถยนตรยงั จะยากกวา เพราะตองคอยระวังหลบหลีกรถ พลาดนิดผิด
กฎหนอย พอแขนขาวรวบมับ สวนเครือ่ งบินมันบินไปในอากาศอันกวางขวาง เราจะขับหกขะเมนตีลังกายังไง
ก็ไมตองกลัวจราจรเรียกตรวจใบขับขี่ จริง ๆ วะพูดแลวจะวาคุย เดีย๋ วนีก้ นั กลาพูดไดเต็มปากวา ใน
กองทัพอากาศของเรานีไ้ มมนี กั บินคนใดเลยทีจ่ ะมีความสามารถยิง่ ไปกวากัน"
"อวก !" พล นิกรรองขึ้นพรอม ๆ กัน แลวพลก็พดู ตอไป "อยาโมนกั เลยวาอายหางแดง เพือ่ น
นักบินของเรานะเขาชํานิชาํ นาญยิง่ กวาเรามากนัก อายแกมันเทากับไกออ นเพิง่ สอนขัน"

"หนอยแน ถางั้นเราทําไมถึงไดเลื่อนยศปรูดๆ เหมือนคนขี้ลงทองละหวา พรวดเดียวจากจาอากาศโท
ฟนนายเรืออากาศตรีเลย คราวนีก้ น็ า กลัวจะหวดนายเรืออากาศโทเสียดวยซ้าํ ผาวะ ! อัว๊ ไดเปนนายเรืออากาศ
โทละกอ อุย – หมูหมาขวางหนาพอเตะหงายทองหมดเลย"
พล นิกร มองดูหนากันแลวทําหนาเบ
"เฮอ ! " นิกรถอนหายใจยาว "อายหงวนเอย แกนะอะไร ๆ ก็ดหี รอก เสียอยางเดียวบายศแลวก็
ทะลึ่ง"
พูดจบนิกรก็หวั เราะ
อาเสีย่ คอย ๆ กมหนามองดูบั้นเอว และเห็นมือขวาของนิกรกําลังควานหาสิ่งของในกระเปาของเขา ก็
เอือ้ มมือตะครุบศีรษ ะอายเสือมือกาวทันที
"ฮึม่ ! ประเดี๋ยวพอด พูดแตปากซีโวย ทําไมตองลวงกระเปาดวย"
กระดิง่ ทองยิม้ กะเรีย่ กะราด
"เปลานา ปวยมาหลายวันเลยซอมมือดู ไมไหวโวย มือไมไมเบาเหมือนแตกอ นเลย ตองอิมปรูฟ
ใหม"
การสนทนาหยุดชะงักชัว่ ขณะ บังตาประตูหองถูกผลักออกเต็มแรง
"กุดมอนิง่ บอยส" ดิเรกกลาวทักดวยใบหนายิม้ แยม
"เยสส เกาเจง" อาเสีย่ ตอบ
นายแพทยทาํ คอยน ยกมือชีห้ นากิมหงวน
"เอ็งเปนเลวมาก เจอหนาดาทุกที"
"โน ๆ ๆ ๆ" เสี่ยหงวนลอยหนาลอยตาพูด แลวหัวเราะคิก หามเปลเขามาทําไมวะ อายดอก ?"
ดิเรกยกมือทั้งสองเทาสะเอว หันไปบอกใหทหารวางเปลลงแลวพูดกับกิมหงวน
"ฉันจะเอาตัวแกไปหองผาตัด"
กิมหงวนลืมตาโพลง
"ฮะ – เอาไปทําไมกันโวย ?"
"อาว – ผาเอาลูกปนออกนะซี"
อาเสี่ยใจหายวาบ
"ไมเอาละโวย อยาผาเลย ใหมนั ฝงอยูใ นขากันตอไปก็แลวกัน"
นายแพทยอมยิม้
"ไมได ถาลูกปนยังคงอยูใ นขาแก ไมชาแกจะเดินไมได และจะตองถูกปลดออกประจําการ แกรักจะ
เปนนักบินตอไปอีกก็ตอ งใหฉนั ผาเอามันออก"
"วา – " เสี่ยหงวนครางเสียงยาว "เจ็บไหมวะ?"
"ไมเจ็บหรอก ไอมียาฉีดเขาไขสันหลัง ทําใหเสนประสาทชา"
อาเสี่ยทําตาปริบ ๆ
"ยาอะไรวะ ?"
"อา – เซนเฟรดอินโนไซนา แมงกานีส ยานฟูโซ โฮโปโทนิค โกโนเรียซาล"
พล นิกร กิมหงวน กลืนน้าํ ลายเอือ๊ กพรอม ๆ กัน นิกรกลาวถามทันที
"นีช่ อ่ื ยอหรือชือ่ เต็มวะ ?"

ร.ต. ณรงคฤทธิแ์ หงนหนามองดูเพดาน แลวแหกปากหัวเราะตามแบบนักเรียนนอก
"ชือ่ ยอโวย ชือ่ เต็มของมันเขียนสองกระดาดฟุลสะแกปพอดี"
พลทําปากจู
"ยาขนานนีน้ ะ เรอะ ชือ่ ยาวสองหนากระดาดฟุลสะแกป ?"
"โน – หลายพันขนานรวมกัน ทิงเจอรไอโอดีน, ควีนิน, แอสไพริน, ยูคาลิฟ อะไรตออะไรอีก ไมเชือ่
แกลองเขียนดูซฉี นั จะบอกให"
กิมหงวนมองไปทางประตูหองแลวพูดขึ้นดัง ๆ
"ออ – ใตเทาหรือครับ ?"
ดิเรกหลงกล หมุนตัวกลับมองไปที่ประตู อาเสีย่ พะยักหนากับเพือ่ นเกลอทัง้ สอง พล นิกร กิมหงวน
ตางยกเทาขัน้ ถีบดิเรกปงเขาใหเต็มแรง
ศัลยแพทยเซแซด ๆ ลมลงบนเปลสนามพอดี พลเสนารักษทั้งสองตางยกเปลขึ้นจะพานายแพทย
ออกไปจากหอง ดิเรกเอ็ดตะโรลัน่
"เฮย ! วางลง"
พลเปลปฏิบตั ติ ามคําสัง่
สามเกลอหัวเราะลัน่
ดิเรกโกรธจนหัวฟดหัวเหวีย่ ง ลุกขึน้ ทําหนา
เหมือนกันฝรั่งเศสเมื่อตอนโกรธ
"เวอรรี่แบด เลนอยางนี้ฝรัง่ ไมชอบนา เฮ – อายเสีย่ มานอนลง ฉันจะพาแกไปหองผาตัด"
กิมหงวนหนาจอย
"นานไหมวะ กวาจะเอาลูกปนออกและเย็บแผลเรียบรอย ?"
ดิเรกพูดอยางไวพมู
"แพทยอน่ื ๆ ทําราวสิบนาที แตกนั ทําสองนาทีเปนอยางมาก"
อาเสีย่ ยิม้ ออกมาได ลุกขัน้ ใชไมยนั รักแรกระโผลกกระเผลกมานอนบนเปลสนาม แลวพูดกับเพือ่ น
ทัง้ สาม
"เอาวะ จะไดเสร็จเรื่องเสร็จราวกันที เดินเหินไมถนัดเรือ่ งราวกันเสียที แกสองคนตามไปเฝาดูกันที่
หองผาตัดดวยโวย กันจะไดใจชื้นขึ้นบาง"
พลกลาวถามดิเรก
"กันไปดูไดไหม ?"
นายแพทยหัวนอกสั่นศีรษ ะ
"ซอรี่ ยูยงั ไมแข็งแรงพอทีจ่ ะเดินไปไกล ๆ ได จากนี่ไปหองผาตัดตั้งรอยเมตร"
นายพัชราภรณหวั เราะ
"กันคิดวากันแข็งแรงพอแลว มายกันจะถีบแกหกลมไดรึ ?"
ดิเรกนิ่งตรึกตรอง
"เอา – ตามใจ แตแกสองคนจะเขาไปในหองผาตัดไมไดเปนอันขาด"
"ไมเอาละโวย ถาไมใหเจาพลเจากรเขาไปในหองผาตัด อัว๊ ก็ไมยอมใหผา ตัด ประเดี๋ยวแกแกลงฉัน
ตายหาไปจะวายังไง ?"
"แลวกัน" ดิเรกชักฉิว "มีอยางรึวะหมอจะแกลงคนไข ?"

"วาไดรึ หมออยางแกใครจะไวใจ แลวการทีแ่ กเขาไปอยูก บั กันในหองสองตอสอง นาเกลียดออกจะ
ตายไป ใครเขาไมรคู วามจริงเขาก็จะพากันติฉินนินทาได ฉันเปนสาวเปนนางนี่ยะ คุณหมอ แหม – จะหา
โอกาสละซี"
ดิเรกแยกเขี้ยว มองดูกมิ หงวนซึง่ นอนไขวหา งยักคิว้ แผล็บ ๆ อยูบนเปล
"โธ ประเดี๋ยวพอกะทืบตายหาเลย เฮ – ทหารหามไปโวย งานกันยังมีอกี มาก ทหารที่สงมาจากแนว
หนาอีกตั้งรอยคน กําลังรอใหกนั ผาเอาลูกปนออก บางคนกะสุนฝงอยูใ นหัวใจ บางคนฝงอยูในหัวขมอง บาง
ก็ฝง อยูต ามตาตุม บาง หนาแขงบาง ลวนแตตองผาตัดทั้งนั้น เร็ว – อยาชักชา"
พลเปลชวยกันยกกิมหงวนขึน้ พาออกไปจากหอง พล นิกร ลุกขึน้ เดินตามออกไป
ทั้งหมดเดินมาตามเฉลียงตึก เลยหองเอกสเรยมาเล็กนอย ก็ถึงหองผาตัด ดิเรกนําหนาพาเขาไปใน
หองเขาสัง่ พลเปลใหชว ยอุม กิมหงวนขึน้ วางบนเตียงผาตัดกลางหอง อาเสี่ยชักใจแปว เมื่อแลเห็นเครื่องไม
เครื่องมือตาง ๆ เต็มหอง
เสร็จหนาทีข่ องเขาแลว พลเปลก็แบกเปลออกไปภายในหองคงเหลือแต 4 สหาย ดิเรกปดประตูกะจก
ฝาใสกลอนเรียบรอย พล นิกร นั่งมองดูดิเรกอยูขาง ๆ เตียงผาตัด
ศัลยแพทยถอดเสือ้ ชัน้ นอกทหารออก เปดตูห ยิบเสือ้ ยาวออกมาสวม พลางคุยฟุง วาการผาตัดเอาลูกปน
ทีข่ าอาเสีย่ ออก เรียกวาผาตัดรายยอย ไมจําเปนตองมีผูชวยเหลือ
เขาลงมือพลางคุยโมพลาง
"เมื่อกันกลับจากอังกฤษมาเมืองไทย กันไดขึ้นแวะเที่ยวทีป่ ระเทศอินเดีย มหาราชาองคหนึง่ เสวย
กะหรูห มาไกเขาไป กระดูกติดคอตัง้ หลายอาทิตย แพทยทั้งอินเดียหมดปญญา"
สามเกลอตัง้ อกตัง้ ใจฟงหมอพากย
"แลวงัยอีก ?" พลถาม
ดิเรกปดกอกน้ํา และสลัดน้าํ ทีม่ อื ออก
"กันไดเขาเฝา และทูลอาสาผาตัดโดยยอมเอาชีวติ ของกันเปนประกัน ซึง่ พระองคกอ็ นุญาต" เขาหยุด
เลาเดินไปเปดหีบนิกเกิลหยิบเข็มฉีดยายกขึ้นดู แลวหยิบสําลีชบุ แอลกอฮอเช็ดปลายเข็มใหสะอาด
"เลาตอไปซีโวย" กะดิง่ ทองเอ็ดตะโรเพราะความอยากรู
ดิเรกเลาพลาง บรรจุยาฉีดพลาง
"กันรับอาสาแลว ก็ขอยืมเครื่องมือผาตัดจากนายแพทยแขก พวกดอกเตอรหนวดนกกระจอกเหลานัน้
เกิดอิจฉา กลัวกันจะหักหนาเขาเลยไมยอมให แกลงพูดบายเบีย่ งตาง ๆ นา นา เปนตนวา จํานําเครื่องมือเสีย
แลว มายก็ทําหาย มายก็ใหคนอืน่ ขอยืมไป"
ดิเรกหยุดเลา วางเข็มฉีดยาบนรถเข็น ซึง่ เต็มไปดวยเครือ่ งมือศัลยกรรม เขาเข็นรถเขามาใกล
กิมหงวน
อาเสี่ยยกเทาเตะกนนายแพทยเบา ๆ
"อยาเพิง่ ผาตัดวะ เลาใหจบกอนเถอะ กําลังสนุก"
นายแพทยณรงคฤทธิห์ ัวเราะเบา ๆ
"ถอดเสือ้ ออกกอนซีแก แลวฉันจะเลาใหฟง "
กิมหงวนลุกขึน้ นัง่ รีบถอดเสือ้ ชัน้ ในออกสงใหพลแลวลงนอน
"เอา – เลาตอไป แกโกหกสนุกมาก"

ดิเรกทําคอยนทันที
"ไมใชโกหก แลวกัน, เรื่องจริงโวย ใหตกน้ําปอมแปมซีเอา"
อาเสีย่ พะยักหนาหงึก ๆ
"เอาเถอะ ฉันจะพยายามเชือ่ แลวไงอีก, แกไดเครื่องมือที่ไหน ?"
ดิเรกยิ้มแปน
"กันจนปญญาไมรจู ะทําอยางไร ในทีส่ ดุ ก็พบเคียวเกีย่ วหญาอันหนึง่ ซึง่ ทหารรักษาพระทวารเหน็บ
สะเอวอยูก นั เลยขอยืมมัน ใชเคียวอันนั้นแหละ ผาพระคอหอยมหาราชาองคนั้น ดึงเอากระดูกไกออกมาได"
พล, นิกร, กิมหงวนตบมือกราว นายแพทยโคงคํานับดวยใบหนายิ้มแยม พากยตอ ไปอยางสนิทสนม
"ทีนคี้ วามหนักใจก็เปนของกันอีก"
"ทําไมละ ?" สามเกลอพูดขึน้ พรอม ๆ กัน
นายแพทยขมวดคิว้ ยน แอคทาทางไปในตัว
"กันเขาใจผิดนะซี อายทีก่ นั ดึงออกมานะ แทนที่จะเปนกระดูกไก กลับกลายเปนพระลูกกระเดือก
ของทาน"
กิมหงวนพรวดพราดลุกขึน้ นัง่ โดยเร็ว พล, นิกร อาปากหวอ
"แลวแกทํายังไงหา ?" อาเสีย่ พูดเร็วปรือ๋
ดิเรกยิม้ เล็กนอย
"กันเปนแพทย
ถูกอบรมใหเปนคนใจเย็นสามารถแกไขในเหตุการณคบั ขันทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะหนา
ดังนั้น, กันจึงบังคับใจใหเปนปกติ ขอยืมดายหลอดตราสมอและเข็มเย็บผาของนางในฮาเร็มคนหนึง่ มา จัดการ
ยัดลูกกระเดือกเขาไปใหม และลวงเอากะดูกไกอนั แทจริงออกมาได ตอจากนั้นกันก็เย็บพระคอหอยใหพระองค
โดยเรียบรอย ความทุกขทรมานของพระราชาหายไปราวกับปลิดทิง้ "
สามเกลอตบมือกราว ดิเรกยิ้มนอยยิ้มใหญ
นิกรกลาวถาม "แลวพระองคประทานอะไรใหแกบาง ?"
นายแพทยนง่ิ ตรึกตรอง
"ประทานเช็คสองหมื่นรูป ใหทหารมาสงที่เรือพรอมดวยเสบียงอาหาร โลตี, มะตะบะ, สายไหม,
กะหรี่ปบ และเครื่องกะปอง หมูผัดขิง, กะหรีไ่ ก, วุนแทง ...."
อาเสีย่ โบกมือหาม
"เดี๋ยว ๆ ๆ ๆ คุณหมอจา, ฉันสงสัยเหลือเกิน พระราชานะเสวยหมูผดั ขิงดวยหรือยะ ?"
ดิเรกสะดุงโหยง รีบพูดกลบเกลื่อนทันที
"ขอโทษ – กันพูดผิดไป แพะผัดขิงนะ ไมใชหมู"
พล, นิกร หัวเราะลัน่ สวนเสี่ยหงวนทําตาปริบ ๆ
"อือ – ไปไดอยางน้ําขุน ๆ เชียวฮิ เอา – แข็งอกแข็งใจเชือ่ มันหนอย แกเกงมาก, หวดเสียสองหมื่น
รูปหวาน ๆ เปนหมอนีห่ าสตางคงายยังงี้เอง"
"หวานกะผีอะไรเลา" นายณรงคฤทธิพ์ ดู หนาตาขึงขัง "มหาราชาองคนน้ั เลนลูกไมกบั กันเขาให"
"อาว!" พลอุทาน "ทําไมวะ, เช็คของพระองคไมมเี งินในแบงกยังงั้นหรือ ?"
นายแพทยยม้ิ ทะแมง ๆ

"มันไมใชเช็คนะซี กันมาถึงเมืองไทยตั้งใจจะเอาเช็คไปขึ้นเงินทีแ่ บงก งากันวานเจาแขกยามที่บา นให
ดูเช็คนัน้ กอน มันบอกกันวาไมใชเช็ค กลายเปนตัว๋ จํานําไปฉิบ ตัวเลขสองหมืน่ รูปท ี่เขียนไว คือสรอยพระศอ"
สามเกลอหัวเราะกาก กิมหงวนยกมือตบบาดิเรกเบา ๆ
"เอาละ – หยุดพากยทเี ถอะ พอคุณ, ลงมือผาตัดเอาลูกปนออกใหขา เหอะ อยางเสือกดึงลูกสะบา
ออกมาเลนละ พอเดินไมไดพอ ไมยอมจริง ๆ ดวย"
ดิเรกอมยิม้
"เชือ่ พูมกันเถอะวา กะดูกไกทตี่ ดิ คอมหาราชา เอาออกยากเย็นกันยังเอาออกมาไดนห่ี วา นอนคว่ํา
โวย กันจะฉีด เซนเพรด ดินโดไซนา แมงกานีส ยานฟูโซ ไฮโปโทนิค โกโนเรียซาล ใหแก เพื่อ
เสนประสาทจะไดชา ผาตัดไมเจ็บ"
เสี่ยหงวนทําหนาเบ
"แหม – ไดยนิ ชือ่ ยาของแกแลว เขมนหนาแขงชอบกลโวย" พูดจบอาเสีย่ ก็ลกุ ขึน้ "นั่งฉีดเถอะวะ
อยานอนคว่าํ เลยลําบากเปลา ๆ"
นายแพทยพะยักหนา หยิบสําลีชบุ แอลกอฮอล
"ไดเหมือนกัน" แลวเขาก็ออ มมาขางหลังกิมหงวนยกสําลีเช็ดถูตรงกะดูกสันหลัง เหนือชายกะเบน
เหน็บเล็กนอย
อาเสี่ยกะซิบกับหมอ
"อยาใหเจ็บนะโวย ไหวละ"
"เออนา – มดกัดเจ็บมากกวา"
กิมหงวนยิม้ ออกมาได พล, นิกร จองมองดูการกระทําของนายแพทยอยางสนใจ ดิเรกจอเข็มลงแลว
แทงจึกลงไป
ความประหลาดใจบังเกิดขึ้นแก ร.ต. ณรงคฤทธิ์ มิใชนอ ย เข็มยาฉีดงอโคง หาระคายผิวหนังอาเสีย่ ไม
"บะ ! ไมเขาโวย เอ – เข็มนี้ยังใหมเอี่ยมแท ๆ
ดิเรกเปลี่ยนเข็มใหมอีกหนึ่งอัน เมื่อทําความสะอาดเรียบรอยแลว เขาก็แทงเข็มลงไปทีก่ ะดูกสันหลัง
ของกิมหงวน คราวนีแ้ ทงแรงกวาเกามาก ดังกึก !
เข็มฉีดยางอโคงเหมือนเบ็ดตกปลา นายแพทยหนุมทําหนาตืน่
"เอะ, ยังไงกันโวยนี่ ?"
อาเสีย่ ยิม้ เล็กนอย
"เข็มมันเกาละมั้ง"
"ไมเกา เข็มใหมยงั ไมไดใชเลย เอ – ทําไมแทงไมเขาแฮะ แปลกใจจริง"
กิมหงวนนึกอะไรขึน้ มาได เขายิม้ อยางพากพูม หันมายักคิ้วกับดิเรก
"เฮย – อายดอก กันนึกไดแลววาทําไมแทงไมเขา"
พูดจบเขาก็ยกมือขึน้ จับพระสมเด็จวัดระฆัง ทีค่ ลองคออยูก บั สายสรอย "นี่ – แกเห็นไหม ?"
นายแพทยทาํ ตาปริบ ๆ
"วอท ?"
"พระนีน่ ะ ซี อยาวาแตเข็มเลยวะ มีดหรือปนยังไมไดแอมเลยเพือ่ น พระองคนน้ี ะ ทานชวยใหกนั
รอดตายมาหลายครัง้ แลว"

นายแพทยอา ปากหวอ เขาเปนนักเรียนนอก ไมมคี วามเลือ่ มใสในทางไสยศาสตรหรือคงกะพันชาตรี
"เฮ – อิมพอสิเบิล เปนไปไมได"
กิมหงวนชักฉิว ปลดมีดพับสะปริงจากเข็มขัดออกมางางออก สงใหดเิ รก
"เอา – ฉันยินดีใหแกทดลองเถือฉันดวยมีดเลมนี"้
ดิเรกลูบคลําคมมีดแลวหัวเราะกาก
"กอเขาเทานัน้ แหละวะ"
กิมหงวนทําตาโตเทาไขหาน
"ถาไมเขาละ เอาวิสกีห้ นึง่ หีบ"
"โอ – ไดซเี พือ่ น" นายแพทยพดู พลางหัวเราะพลาง
"ไมมีเหตุผลอะไรเลยที่พระองคนี้จะปองกันคมมีดได"
อาเสีย่ ชักฉิว
"อายแกมันหัวสมัยจนเกินไป พระพุทธคุณนะ ยอมคุมครองปองกันผูทนี่ ับถือเสมอ" แลวกิมหงวนก็
ยื่นแขนให "เอา – ฟนซีวะอายดอก จะแทงหรือจะเฉือนก็ได"
"โน ๆ ๆ ๆ ไอไมกลา ถามันเขาไอจะตองฉิบหาย"
"เถอะนา ฉันรับรองวาฉันจะไมเอาเรือ่ งเอาราวกับแก"
นายณรงคฤทธิท์ าํ หนาชอบกล สงมีดใหนิกร
"แกทดลองแทนกันทีเถอะวะ กันไมกลาหรอก"
นิกรหัวเราะหึ ๆ
"มา – กันเอง ถาขาแกจัดการบาดแผลใหมนั ก็แลวกัน อายเสีย่ นะมันโมตอ งเจอกับคนจริงอยางอัว้ มัน
จะเหนียวไปไดยงั ไงวะ ถาเหนียวลูกปนคงไมเขาไปฝงอยูในกะดูกหรอก"
อาเสีย่ คอนควับ
"ก็วันนัน้ กันลืมเอาพระไปนีห่ วา เชิญ ๆ อายกร แลวแกจะตองแปลกใจทีม่ ดี เลมนีท้ าํ อะไรฉันไมได"
กะดิ่งทองกุมดามมีดแนน มือซายจับขอมือขวากิมหงวนกุมไว แลวเขาก็ฟน ฉับไมสจู ะแรงนัก
กิมหงวนยักคิว้ หลิว่ ตา
"ฟนใหมันแรง ๆ ซีนา เอา – แทงดีกวาวะอายกร"
นิกรแทงจวบลงไปเต็มแรง ดิเรกกับพล, นิกรอาปากหวอไปตามกัน
คมมีดหาไดระคายผิวหนัง
กิมหงวนไม สามคนมองดูหนากันอยางฉงนสนเทห
"มายกอด" ดิเรกคราง "แกเปนเหนียวจริง ๆ โวย"
อาเสีย่ ปลาบปลืม้ ใจอยางยิง่
"ไงลูกเชือ่ หรือยังวา คนอยางปานะ มีดไมหรือปนไมไดแอมเลย"
นิกรกลืนน้าํ ลายเอือ้ ก วางมีดลงขาง ๆ
"บา – เหนียวจริง ๆ โวย นึกวาแกพูดเลนเสียอีก ผาซี ! ทํายังไงกันถึงจะไดพระอยางนี้สักองค"
กิมหงวนยิม้ นอยยิม้ ใหญ
"หาเอาซีวะ แตเวลานีอ้ งคหนึง่ ในราวสามสิบบาท แกอาจจะหาซือ้ ไดตามวงการนักเลนพระ"
กะดิง่ ทองเลือ่ มใสมาก
"เอ – ไมไดการโวย ตองหาไวคมุ กันอันตราย"

พลพูดเสริมขึน้
"นั่นนะซี กันเองก็เพิ่งไดเห็นอภินิหารและบุญญฤทธิ์ของพระในวันนี้ อายเสีย่ นีไ่ มเลวแฮะ"
อาเสี่ยหนาบานเปนใบบัว เขาปลดขอสายสรอยถอดออกวางไวขา ง ๆ ที่นอน เอื้อมมือเขี่ยสะเอวนาย
แพทยณรงคฤทธิ์
"เอา – ฉีดยาไดแลว คุณหมอ"
นิกรพูดขัดขึ้นทันที
"เดีย๋ วโวย ขอใหกนั ลองอีกสักทีเถอะวะ" พูดจบเขาก็ควาขอมืออาเสีย่ แลวฟนดวยมีดพกสะปริงเต็ม
แรง
"ชัว๊ !"
เนื้อที่แขนกิมหงวนขาวเวอ สักครูเ ดียวโลหิตสีแดงเขมก็ไหลพลัก่ ๆ กะดิง่ ทองหนาขาวซีด ดิเรกกับ
พลนัง่ ตะลึง สวนกิมหงวนพอแลเห็นเลือดก็รองเอ็ดตะโรสืบนิสสัยอันนี้มาจากเตี่ยของเขา
"ไอยา ! ตายหาแลวโวยกู ออย - ดิเรกโวยชวยดวย วา – ซีอ้ า "
นายการุณวงศทาํ หนาเหมือนกับจะรองไห อดใจเตนทึกทัก เมื่อแลเห็นเลือดไหลโชกแขนกิมหงวน
"ก็ไหน แก – แกวา นะ – เหนียวยังไงละ ?" กะดิง่ ทองพูดเสียงเครือ
กิมหงวนขบเขีย้ วเคีย้ วฟน หยิบสายสรอยพระทีว่ างอยูข า ง ๆ ชูใหนิกรดู
"กูถอดพระออกแลว มึงเห็นไหม ?" อาเสีย่ พูดดวยความโกรธ แลวรองไห "ฮือ – อายกรนะมึงเพือ่ น
รักกันแท ๆ มึงฟนกูไดลงคอ ฮือ – ฮือ โฮ !"
นิกรยกมือไหวปะหลก ๆ
"กันไมรนู ห่ี วา กันไมเห็นจริง ๆ วาแกถอดพระออก ใหตายโหงตายหาซีเอา"
พลหัวเราะงอหาย เขาพูดกับนายแพทยณรงคฤทธิ์
"เฮย – ชวยใสหยูกใสยาใหมนั หนอยโวย เลือดออกมาก ๆ ประเดี๋ยวจะพาลเปนลม แมโวย แผล
เบอเรอเชียว ยังงีร้ อ ยทัง้ รอยไมมรี อด อีกสองสามวันบาททะยักเลนงานก็เสร็จ"
อาเสีย่ สะดุง โหยง
"อยาเลนแชงซีโวย อูย ดิเรก เร็วซี ใสยาใหกันหนอย"
ดิเรกหัวเราะเบา ๆ จัดการชวยเหลือกิมหงวน เช็ดเลือดใสยาและพันแผลใหเรียบรอย กินเวลาราว 5
นาที เสี่ยหงวนเดือดดาลนิกรมาก ดาพึมพําตลอดเวลา
ตอจากนั้น ร.ต. ณรงคฤทธิก์ เ็ ริม่ งานผาตัดเอาลูกปนออกจากขากิมหงวน คราวนีก้ ระทําไดโดยสะดวก
"นอนลงโวย ประเดี๋ยวใหยาซึมซาบไปทั่วเสียกอน กันจะผาขาแก"
อาเสีย่ ถอนหายใจหนักหนวง
"เวลาผาไมเจ็บแนนะ ?"
"เออนา"นายแพทยตวาดแวด "หมอที่ผาตัดและทําใหคนไขรองครวญคราง ผูนั้นคือหมอที่ไมมีพูม ปูโ ธ
มหาราชาทีก่ นั เลา – "
"พอที" พลพูดขัดขึน้ "อยาเอยชือ่ ถึงเจาแขกองคนน้ั อีกเลยวะ"
ดิเรกอมยิม้ แกมตุย
"ทําไมละ ?"
"ฉันหมัน่ ไสในความตอแหลขนาดหนักของแกนะซี"

นายแพทยหวั เราะ เอื้อมมือเลือกเครื่องมือผาตัดเตรียมไวใหเรียบรอย กิมหงวนชักใจคอไมใครดี
เพราะเกิดมาก็เพิ่งเคยผาตัดครั้งนี้
"เอาหรือยังโวย ?" เขาถามเบา ๆ
"เดี๋ยว" ดิเรกพูดยานคาง "ตองใหยาฉีดซึมซาบไปทัว่ เสียกอน อะไร – ยังไมทนั ไรเลยหนาซีดเสียแลว"
"เออซีวะ" กิมหงวนพูดเสียงออย
นายณรงคฤทธิย์ กมือตบศีรษ ะอาเสีย่ แลวนึกขึ้นไดวามือของเขาอาจจะสกปรก จึงเดินไปบางมือฟอก
สบูอ กี
นิกรหยิบมีดผาตัดเลมหนึง่ ขึน้ มาพิจารณาดู แลวพูดกับกิมหงวน
"เฮย – อั๊วผาใหเอาไหมวะ ?"
อาเสีย่ สะดุง โหยง
"อยา – อยา วางเสียโวย อยาทะลึ่งไมใชเรื่องของแก"
กะดิ่งทองหัวเราะเบา ๆ หยิบมีดใสกะเปากางเกง ดิเรกจับตามองดูอยูแ ลวจึงกะแอ็มดัง ๆ
"เอย – เอาออกมาวางไวทเ่ี กา ของหลวงโวย อยาทําทีเลนทีจริงนา"
นิกรทําหนากะเรีย่ กะราด ลวงกะเปาหยิบมีดออกมาวางไวตามเดิม ดิเรกเดินไปทีต่ เู ครือ่ งเวชชภัณฑ
เปดตูออก หยิบผาพันแผลขนาดใหญทนี่ ึ่งแลวมวนหนึง่ ถือเดินมาหากิมหงวน
"เอาละโวย กันเปนผาละ เอาผานีผ่ กู ตาเสียกอน"
อาเสี่ยถอนหายใจเบา ๆ
"ไมผกู ไมไดเรอะ ?"
"ไมได" ดิเรกตวาดแวด "ฉันบอกใหผกู ก็ตอ งผูก ประเดี๋ยวพอตบหนาตาหัน"
"อือ้ ฮือ้ " อาเสีย่ คราง "ไมนาเปนหมอเลยฮึ อยางแกสงไปเฝาสวน ขะโมยไมกลายางกรายเขาไปเลย"
นายแพทยหวั เราะ คลี่ผาพันแผลออกพันหนากิมหงวนตอนนัยตา สักครูก็เสร็จเรียบรอย"
"นอนลงโวย ทําใจดี ๆ ไมตอ งปอด มหาราชาทีก่ นั ---"
พลยกเทาถีบหมอปงเขาให ดิเรกเซแซด ๆ ไปหลายกาว
"บอกวาไมใหพดู ถึงเรือ่ งมหาราชา นี่ – จําไว แกนะมันโมขนาดสีด่ าวเลย"
นายณรงคฤทธิ์ยิ้มปูเลี่ยน ๆ เดินไปเปดกอกลางมืออีก ในราย 5 นาทีก็เขามาหากิมหงวน หยิบคอน
ยางบนรถเครื่องมือผาตัด ยากขึน้ เคาะหนาแขงกิมหงวนเต็มแรง เสีย่ หงวนนัง่ ผิวปากไมรไู มช้ี นายแพทยหันมา
พูดกับพล นิกร
"ใชไดแลว ยาที่ฉีดเขาไประงับความรูสึกในรางกายทอนลางของเจาหงวนแลว กันจะลงมือละถอย
ออกไปหาง ๆ หนอยโวย"
กิมหงวนถามขึน้ ดวยเสียงสัน่ เครือ
"ไมเจ็บแนนา ?"
"เออนา – วา – ทําใจเสาะไปได นอนนิ่ง ๆ เถอะพูดมาก ประเดีย๋ วพอดเอาเลือ่ ย ๆ ขาออกเสียขางหนึง่
หรอก"
"ออย กลัวแลวจะ หมอจา"
ดิเรกหัวเราะเบา ๆ เขาเดินไปลางมืออีก พล, นิกร มองดูเขาอยางนารําคาญ
"คุณหมอโวย" กะดิ่งทองพูดเกือบเปนเสียงตะโกน "กวาจะทําการผาตัดตองลางมืออีกกีค่ รัง้ วะ ?"

นายแพทยหันมาทําตาเขียว
"แกมันไมรจู กั อะไร เชือ้ โรคทีต่ ดิ มืออาจจะทําใหเจาหงวนเปนบาดทะยักตายก็ได"
กิมหงวนพูดขึน้ ทันที
"นาน – อายดอกมันพูดถูก เฮย – ลางมืออีกสักสิบครัง้ เถอะโวย จะไดแนใจวาปลอดภัยจริง ๆ "
ดิเรกเดินสะบัดมือเขามาหา
"พอแลว มือกันสะอาดพอทีจ่ ะทําการผาตัดใหแก อาว – นอนราบ ๆ ซียะ เสือกนอนไขวหาง โธ –
ประเดีย๋ วพอตอนเสียเลยอายนี"่
อาเสี่ยใจหายวาบ
"อยานาโวย" เขาพูดเร็วปรื๋อ "แน – อายนีจ่ ะเลนวิตถารละซี ตอนพอเขาละมึง พอแมลกู เมียญาติพ่ี
นองแกมีเทาไหร พอฆาหมดเลย"
นายแพทยทาํ ตาปริบ ๆ หันมายิ้มกับพล
"ถามันเอาจริงแฮะ งา – พูดถึงเรือ่ งการตอนคน กันมีเรื่องขํา ๆ จะเลาใหแกฟงอยูเรื่องหนึ่ง อา –
มหาราชอินเดียองคนน้ั
พอใจในความสามารถของกันมาก พระองครบั สัง่ วา พระองคเปนโรคชอบมีเมีย
เปนมาตัง้ แตอายุสองขวบแลว จึงขอใหกันตอนใหพระองค"
นายพัชราภรณทาํ หายูย ่ี
"โธ – อายเหรกเอย แกนีท่ าํ ไมถึงโมจดั นักวะ ?"
ดิเรกยักคิว้ แผล็บ เดินไปลางมือทีอ่ า งน้าํ อีก คราวนีล้ า งนานมาก ฟอกสบูคาบอลิก ใชแปลงถูเล็บ
ลาดมือดวยโลโซน แลวลางน้าํ ทําซ้าํ ๆ ซาก ๆ หลายครั้ง
พอลางมือเสร็จเรียบรอยเดินกลับมา ประตูหอ งก็เผยอออกชา ๆ คุณพระเวชการ ฯ ผูอ าํ นวยการ
โรงพยาบาลโผลหนาออกมา ทานพะยักหนากับดิเรกแลวหลบหนาออกไป ร.ต. ณรงคฤทธิ์รีบเดินตามทาน
ออกไปจากหอง
ทันใดนั้น ความคิดอันอุตตริวิตถารก็ไดบังเกิดขั้นแกนิกรทันที กะดิง่ ทองฉุดแขนพลพาเดินไปทางริม
หนาตางแลวกะซิบกะซาบกับเพือ่ นเกลอ
"เราชวยกันผาตัดใหเจาหงวนแทนดิเรกเถอะวะ"
พลอาปากหวอ
"ฮะ – ไมไดหรอก เรามีพมู เมือ่ ไหรเลา อายเสีย่ มันจะไดแหกปากรองลัน่ หอง"
นิกรอมยิม้
"ไมรอ งหรอก ดิเรกมันฉีดยาเขาไปทําใหเนื้อชาหมดแลว เอานา"
นายพัชราภรณยนื ตรึกตรองอยูส กั ครู นึกสนุกขึน้ มาก็พะยักหนาตกลง
"เอา – เอาก็เอา กันเปนแพทยผูชว ย"
กะดิ่งทองยิ้มนอยยิ้มใหญ
"ถางัน้ ลงมือเดีย๋ วนีแ้ หละโวย" นิกรกะซิบกะซาบ
"ขืนชักชาอายเหรกมันเขามามันเตะเราตายหา"
"เอาซี แกเปนคนผาตัดนะ ใหอว๊ั เปนชางเทาหลังก็แลวกัน"
นิกรมองดูอาเสีย่ ซึง่ นอนรองเพลงหงิง ๆ อยูบ นเตรียบเขากลั้นหัวเราะแทบแย กะซิบบอกพลเบา ๆ
"อยาพูดอะไรใหมนั สงสัยนา ใหกันโตตอบกับมันเอง"

พลพะยักหนารับรอง พอหมอจําเปนพากันเดินยิม้ กริม่ เขามายืนขางกิมหงวน นิกรเลือกมีดกรุก กริก๊ ๆ
"เฮ - ดิเรก ผาหรือยังโวย?" กิมหงวนถาม.
นิกรรีบพูดกลบเกลือ่ น
"กําลังเตรียมตัว แกอยาถามอะไรเลยนา ดิเรกมันสวมหนากากปองกันเชือ้ โรคมันพูดกับแกไมไดหรอก"
"ออ!" อาเสีย่ อุทาน "ผาเร็วๆ เถอะวะ รําคาญเต็มทนแลว"
กะดิ่งทองขยับมีดผาตัด เขาเกือบจะหัวเราะออกมาดังๆ สายตามองเห็นสรอยคอกับพระสมเด็จฯ เลี่ยม
ทองวางอยูขางๆ กิมหงวน อายเสือมือกาวก็ถอื โอกาสหยิบเอามาใสกะเปากางเกง.
แลวการลงมือผาตัดของนายแพทยทง้ั สองซึง่ ไมมปี ริญญาก็เริม่ ตน นิกรจรดมีดลงขางแผลที่ถูกยิงเหนือ
เขาขวาเล็กนอย กะซิบถามพลอีก
"ผาตรงนี้นะเรอะ?"
พลพะยักหนา
"เออ"
นิกรหลับตาป เบือนหนาไปทางอื่น แข็งอกแข็งใจกรีดมีดอันคมกริบลงไปที่แผลอาเสี่ยดังควาก คอยๆ
ลืมตามองดูแผล พอแลเห็นเลือดทะลัก นายแพทยเถือ่ นก็ใจหายวาบ
"ออย!" นิกรรองครางใบหนาซีดเผือด รีบกะซิบถามพล "อืย้ - แยแลวโวย ทําไงดีเลา?"
พลสัน่ ศีรษ ะชาๆ เผลอตัวพูดออกมาดังๆ
"ไมรโู วย ดูซ,ี เลือดแดงเถือกไปหมด ไปตามดิเรกมาเร็วๆ เถอะ"
เสีย่ หงวนสะดุง สุดตัว เขาพรวดพราดลุกขึน้ นัง่ รีบแกผา ผูกตาออก มองดูหนานายแพทยเถือ่ นทัง้ สอง
แลวกมมองดูบาดแผลของเขา อาเสีย่ ตะโกนสุดเสียง
"ไอยา ! อายกร - แก - ออย - แกผาแผลขาหรือนี?่ ฉิบหายแลว ดิเรก! ดิเรกไปไหน?"
นายการุณวงศทาํ หนาครึง่ ยิม้ ครึง่ แหย
"อยาเอะอะไปโวย แฮะๆ อายดอกมันออกไปขางนอก กันเห็นชักชาเสียเวลา เลยชวยผาให"
กิมหงวนทําคอยนหลับตาป
"ตาย - กู!"
นิกรหัวเราะ รีบทําหนาเปนปกติ
"ไมตายนา นอนลงเถอะวะ ไหนๆ กันผาตัดแลว ก็ใหกันทําใหตลอดไปเถอะ"
เสี่ยหงวนเอ็ดตะโรลั่น
"ไมเอา! โอย - กูตายแน เลือดออกใหญแลว หมอ! หมอโวย!"
พลกับนิกรทําหนาเลิกลัก่ ไปตามกัน บังตาประตูหองผาตัดเผยอออก ดิเรกเดินยิ้มแปนเขามาในหอง
เอื้อมมือปดประตูเรียบรอย พลกับนิกรรีบทรุดตัวลงนัง่ คลานเขาไปแอบใตโตะดวยความเกรงกลัวดิเรก.
ศัลยแพทยกวาดสายตามองไปรอบๆ หอง แลวกลาวถามกิมหงวน
"อาว - อายสองคนนั่นไปไหนละ?"
กิมหงวนชีม้ อื ไปทีโ่ ตะ
"โนนแน แอบอยูใตโตะนัน่ ออย - ชวยกันหนอยโวย แขงขาฉิบหายหมดแลว อายกรกับอายพลมันทํา
ปน นี่ - เห็นไม?"
ดิเรกแลเห็นเลือดทีข่ าเสี่ยหงวน เขาก็ลมื ตาโพลง วิ่งปราดเขามาจับแขนอาเสี่ยเขยา

"วอท - แฮปเปน?"
"อายกรมันเอามีดแฮปเอาขากันเขานะซี เร็วซีโวย เลือดออกใหญ"
ศัลยแพทยมองไปที่ใตโตะ ซึง่ พล, นิกรนั่งทําหนาปูเลี่ยนๆ อยูเคียงกัน ไมตอ งสงสัยวาดิเรกจะไมโกรธ
แคนสักเพียงไร เขาขบเขีย้ วเคีย้ วฟนอยูก รอดๆ.
"มึง! มึงสองคนเปนเลวมาก ทํายังงีใ้ ชไดหรือวะ?"
สองเกลอคลานออกมาจากใตโตะ แลวลุกขึน้ ยืน
นิกรพูดยิม้ ๆ "อยาเอะอะไปเลยนา อายเสี่ยมันเปนคนเจ็บแทๆ มันยังไมวา อะไรเลย"
กิมหงวนตวาดแวด
"วาซีวะ ทําไมจะไมวา ฉิบหาย เลนไมรูจักเลน"
หมอเถื่อนพากันหัวเราะหึๆ นายแพทยณรงคฤทธิส์ น่ั ศีรษ ะอยางหัวเสีย เขาเดินไปลางมืออีก.
ตอจากนีด้ เิ รกก็ลงมือผาตัดอยางชํานิชาํ นาญ พลกับนิกรยืนมองตาคาง ไมนกึ เลยวาดิเรกจะแคลวคลอง
วองไวอยางนี้ กิมหงวนนอนอมยิม้ ไมรสู กึ เจ็บเลย ดิเรกเอามีดกรีดเนื้อแควก ทําเหมือนเจกขายหมูชําแหละหมูขาย
ใหเรายังงั้นแหละ หยิบอายโนน จับอายนี่ คีมเล็ก คีมใหญ ตะไกรเล็ก ตะไกรใหญ มีดเล็กมีดใหญพลั วันพัลเกดูไม
ทัน.
ในราว ๕ นาฑี เขาก็เอาคีมอันเบอเรอหยิบกะสุนปนกลที่ฝงอยูในกะดูกเหนือหัวเขากิมหงวนออกมา
ดวยความสามารถของเขา.
แลวดิเรกก็ลงมือเย็บแผลอยางรวดเร็ว ซึง่ นายแพทยนอ ยคนนักทีจ่ ะชํานาญอยางนี้ พล, นิกรมองดูการ
กระทําของนายแพทยตลอดเวลา ตางรูส กึ เลือ่ มใสในความสามารถของดอกเตอรณรงคฤทธิม์ าก มิเสียแรงที่ขาม
น้ําขามทะเลไปเรียนมาจากประเทศอังกฤษ.
เย็บแผลเสร็จก็เปนอันเรียบรอย มีการทําความสะอาดรอยทีเ่ ย็บอีกนิดหนอย ดิเรกใชสาํ ลีเช็ดกะสุนปน
หัวแหลมซึ่งเปนกะสุนปนกล แลวชูใหพล, นิกรดู.
"เห็นไหม นีค่ ือความสามารถของกัน"
พลพะยักหนา
"อือ, เปนเกงโวย เตยเลยอายดอก"
นายแพทยยม้ิ แปน
"กะดูกไกทม่ี หาราชาอินเดียเสวยเขาไปนะ เอาออกยากกวานีห้ ลายเทานัก กันยังเอาออกมาได"
นายพัชราภรณหยุดยิม้ ทันที
"เอาอีกแลว เรือ่ งพระราชาแขกองคนน้ั นะ หยุดกลาวขวัญถึงเสียทีเถอะวะ"
ดิเรกหัวเราะหึๆ ยกมือตบศีรษ ะกิมหงวนเบาๆ
"เฮ, เปนเสร็จแลวโวย"
อาเสีย่ ลุกขึน้ นัง่
ร.ต.ณรงคฤทธิแ์ กผา ผูกตาเขาออก ชี้ใหเสี่ยหงวนมองดูบาดแผลทีเ่ ย็บไวใหอยาง
เรียบรอย กิมหงวนยิม้ แหงๆ ทําปากจู.
"เตยเลย - แกเย็บแผลไดแนบเนียนยังกะพวกยายซิม้ รับจางชุนกางเกงแนะโวย เออแนะ - นีเ่ ปนอันวากัน
กลับไปประจําการไดแลวไมใชหรือ?"
"โนๆๆ ยูตอ งนอนอยูอ กี ในราวหาวัน จนกวาไอจะเอาเสนไหมที่เย็บออก"
กิมหงวนจุยป ากจึก

"บะ - ก็แกเอาออกเสียเดีย๋ วนีไ้ มไดร?ึ "
นายแพทยหวั เราะ
"เอาออกแผลมันก็ไมตดิ เปนเนือ้ เดียวกันนะซี" พูดจบเขาก็สะดุงโหยง แสดงกิรยิ าตกอกตกใจจนออก
นอกหนา ดิเรกจับแขนกิมหงวนเขยา "เฮย - ตายหาละโวย เปนแย - เปนแยแลว"
เสีย่ หงวนขมวดคิว้ เล็กนอย
"ทําไมละ?"
"กันลืมตะไกรอันเล็กไวในแผลแกนะซี"
กิมหงวนทําหนาเหมือนคนที่ถูกผีหลอก พล, นิกรหัวเราะกาก
"อายดอก!" เขารองเสียงหลง "ทําไมถึงเสือกลืมไว ออย - เอาออกโวย เร็ว - หาหนทางเอาออกทีซี
ประเดี๋ยวยุงกันใหญ"
ศัลยแพทยหนาจอย
"เอาออกก็ตอ งผาแผลอีก"
อาเสีย่ สะดุง เฮือก
"โธ - หมออัปรียอ ะไรโวย ขี้ลืมอยางนี?้ "
ดิเรกวา "เพราะกันรีบรอนเกินไปนะซี งา - เมือ่ กันผาตัดใหมหาราชาองคนน้ั กันลืมไมขดี ไฟไวใน
หลอดลมพระองคหนึง่ กลัก ตองผาใหมเหมือนกัน"
กิมหงวนหนาจอยทันที
"วา - ผาแลวผาอีก ยุงจริงอายหมอเปรตนี่ เอาโวย ผาก็ผา , ทีนท้ี าํ เปนรังกะดุมเย็บติดไวกแ็ ลวกัน ถา
เผลอเรอลืมอะไรไวจะไดเอาออกไดงา ยๆ"
นายณรงคฤทธิ์แหงนหนามองดูเพดาน แหกปากหัวเราะลัน่
"กันลอยูเลนนะ หงวน, มีรวึ ะแพทยปริญญาอังกฤษจะสะเพราถึงอยางนัน้ ตัง้ แตกนั ผาตัดมานับรอยราย
แลว กันจําไดวา ครัง้ เดียวทีก่ นั ผาทองผูห ญิงคนหนึง่ เพือ่ เอาลูกทีต่ ายออกมา แลวก็เมื่อเย็บบาดแผลเรียบรอยก็นึก
ไดวา กันลืมกลองยาเสนไวในทองหลอน"
พล, นิกร, กิมหงวน ทําคอยนพรอมๆ กัน นิกรพูดพลางหัวเราะพลาง
"แลวแกทํายังไงละ?"
"หา - กันจะทํายังไง ผาอีกหลอนก็ไมมกี าํ ลัง เลยใหกินยาระบาย ไอโอได อ็อกไซ บิสมัท ชาลอต เบ
เออร แลวกันใหสาวใชของหลอนเก็บลางน้าํ ไวใหกนั เมือ่ หลอนถายออกมาแลว"
อาเสีย่ สงสัยมาก ทําตาปริบๆ
"กลองยาเสนอันทีแ่ กคาบอยูน ใ่ี ชไหม?"
นายแพทยพะยักหนา
"อือ - อันนี้แหละ"
"วา" เสี่ยหงวนรองเสียงยาว "มินา ละ กลิน่ ยังติดกลองทะแมงๆ ชอบกล"
ดิเรกหัวเราะอยางเปดเผย
"เอาละโวย เสร็จเรือ่ งเสร็จราวแลว กลับไปหองแกเสียที แกสามคนจะไดหลับนอนพักผอนเสียบาง ถา
แกเชือ่ ตามคําแนะนําฉัน อีกสองสามวันฉันจะรายงานขออนุญาต สงแกไปประจําการตามเดิม อา - คอยอยูนี่นะ

กันจะออกไปบอกพลเปลเขามา"
พูดจบศัลยแพทยหวั นอกก็เดินออกไปจากหองดวยความพากพูกทีเ่ ขาผาเอา
ลูกปนออกมาได.
กิมหงวนนึกถึงสายสรอยคอกับพระเลีย่ มของเขาได อาเสีย่ มองหารอบๆ เตียงแตกไ็ มพบ เขาคอยๆ
ชําเลืองมองดูหนานิกรกอนอืน่ กะดิง่ ทองผิวปากเพลงขามโขงกะดิกเทาทําเปนไมรไู มช้ี
อาเสีย่ ยิม้ เล็กนอย
"อายกร"
"หา?" นิกรขานรับ "อะไรวะ?"
กิมหงวนยักคิว้ แผลบ
"สายสรอยกับพระของฉันจะ เอาคืนมาใหฉันเสียดีๆ มายงัน้ กะซวกไสแกดวยมีดเลมนีแ้ หละ"
นายการุณวงศทําหนาตาขึงขังปฏิเสธอยางแข็งแรง
"อายบา! ใครเขาเอาของแกไป อยามาตูห นอยเลยวะ ชิๆ กะอีสมบัตสิ รอยคอราคาอยางมากก็แปดสิบ
บาท ฉันจะเอามาทําไมกัน"
กิมหงวนกํามีดพกสะปริงกะโดดลงจากเตียง ควาอกเสือ้ นิกรเขยา
"เอาคืนมา" เขาพูดชาๆ "มายงัน้ จะเฉือนหัวใจแกเอาออกมาแกลมเหลา เร็ว - อยาร่าํ ไร หนึ่ง - สอง - "
"ออย - คืนแลวโวย" นิกรรองลัน่ "อยาเลนมีดเลนพรานะอายเวร เดี๋ยวผีผลัก" พูดจบก็ลว งกะเปาหยิบ
สรอยคอออกมาคืนใหอาเสีย่ โดยดี
กิมหงวนหัวเราะหึๆ
"เผลอไมได อายนี่ เลวมาก หนาตาดีๆ จิกเกงฉิบหายเลย"
"เออซีวะ" นิกรพูดเสียงออย.
เสีย่ หงวนสัน่ ศีรษ ะชาๆ ขณะนัน้ บังตาประตูหองศัลยกรรมเปดออกอีกครั้งหนึง่ นายแพทยดเิ รกพาพล
เสนารักษสองคนหามเปลเดินเขามา พอเขาเห็นกิมหงวน ดิเรกก็เอ็ดตะโรลัน่
"ใครบอกใหแกลงจากเตียงหา อายหงวน?"
อาเสี่ยเอ็ดตะโรขึ้นบาง
"ก็อา ยเปรตนีม่ นั โกงสายสรอยขาไปนีห่ วา"
นายณรงคฤทธิย์ กมือเกาศีรษ ะ
"เวอรี่แบด เปนเลวมาก" แลวเขาก็สะดุงโหยงเมื่อเห็นพลนอนยิ้มอยูบนเปลสนาม "เฮย! แลวกันโวย เปล
นี่เขาสําหรับคนเจ็บ ไมใชแก"
นายพัชราภรณหวั เราะ
"แตกันก็เจ็บเหมือนกันนี่หวา"
"แกเปนอะไร?" ดิเรกถามหนาตาขึงขัง
"ยังไงก็ไมรู อยูดีๆ จมูกมันเกิดมีสองรูขึ้นมา"
ดิเรกคํารามลัน่
"ฮึม่ - แฮ ลุกขึน้ อายเปรต! ขาเอามาใหอา ยเสีย่ มันนอน เขาใจ?"
พลรีบลุกขึน้ กิมหงวนกะโผลกกะเผลกมาทีเ่ ตียงสนาม ทรุดตัวนัง่ แลวเอนกายลงนอนอยางสบายใจ.
ศัลยแพทยสง่ั ทหารใหนาํ ร.ต.กิมหงวน ไทยแทกลับไปหองของเขา แลวดิเรก็พาพล, นิกรออกไปจากหอง.

อายเสือมือกาวหยิบเครือ่ งมือผาตัดหลายชิน้ ใสกะเปา แตพอนึกไดวา เปนของหลวง ก็รบี ควักออกมาวาง
ไวตามเดิม.
ในที่สุด, เมื่อสามเกลอของเราหายปวยเปนปกติ ทานผูอ าํ นวยการโรงพยาบาลก็สง พล, นิกร, กิมหงวน
กลับเขาประจําการตามเดิม รวมเวลาทีต่ อ งนอนแซวอยูท โ่ี รงพยาบาลศรีโสภณถึง ๑๕ วัน บัดนี้ตางก็แข็งแรง
สุขภาพสมบูรณพอแลว.
ตอนสายวันนั้น.
พล, นิกร, กิมหงวน ในเครื่องแบบแตงกายทหารอากาศตามยศของตน กําลังพากันเดินผานกอง
รักษาการณฐานทัพอากาศเขามาในบริเวณสนามบินดวยทาทางสดชืน่
ร.ต.กิมหงวนมีไมยนั รักแรทง้ั สองขาง
ความจริงเขาเดินและวิ่งไดเหมือนคนธรรมดา แตอาเสีย่ เห็นวา การทีม่ ไี มยนั ทําใหโกขน้ึ ก็เลยเอาไมตดิ มาดวย.
สามสหายกําลังพูดกันถึงเรือ่ งสงคราม ซึง่ ตนมีหวังจะไดออกรบอีก พวกทหารกองรักษาการณแลเห็น
เขาตางก็รอ งทักทายดวยความรักใครสนิทสนม และดีใจที่พล, นิกร, กิมหงวนหายปวย ซึ่งเทากับตายแลวเกิดใหม.
สนามบินเงียบเชียบหงอยเหงาอยางไรชอบกล อาเสีย่ ขมวดคิว้ ยน ยกมือชีใ้ หเพือ่ นทัง้ สองมองดูธง
ไตรรงคของเราบนยอดเสา
"เฮย - พล, กรโวย แกเห็นอะไรผิดปกติบางไหม?"
นายพัชราภรณสะดุง เล็กนอย
"เอะ - ธงของเราลดครึง่ เสานีห่ วา?"
นิกรพูดขึ้นเบาๆ
"ถาอายคนชักธงมันขีเ้ กียจกามัง้ เลยชักเพียงครึง่ เสาเทานัน้ "
พลยกมือผลักหนากะดิ่งทองทันที
"โธ - อายเวร มีอยางหรือวะขืนชักครึง่ เสาโดยไมมเี หตุผลจะไดตดิ ตะรางปะไร"
"ออ - จริงซีนะ" นายการุณวงศพูดเบาๆ "เอ - หรือพอตาขามองเทงไปแลวก็ไมร"ู
นายพัชราภรณยกเทาเหวีย่ งกนอายเสือมือกาวดังพับ่
"นี่แนะ, เสือกไปแชงทานทําไม"
นิกรยกมือคลํากนแลวยิม้ แหงๆ
"แลวงัน้ ชักธงครึง่ เสาเพราะเหตุใดเลา?"
อาเสี่ยตอบทันที
"เพราะวาชักไมถึงยอดเสานะซีวะ เซอจริง ไมนา ถามเลย"
พลจุย ป ากหาม
"อยาพูดเปนเลนโวย กันสังหรณใจอยางไรชอบกล บางที - บางทีนักบินชัน้ เสืออากาศของเราคนใดคน
หนึง่ ไดสละชีพเพือ่ ชาติไปแลวก็เปนได ชักกลุม ใจเสียแลวละแฮะ"
คราวนี้สามเกลอเงียบกริบ ไมมใี ครพูดอะไรเลย ตางพากันเดินมาตามถนนขางกองบัญชาการ แลวเลีย้ ว
ขวามาทางหนาสนามบิน.
เหลาทหารอากาศนัง่ จับกลุม อยูต ามใตตน ไมใหญและหนาโรงเก็บ
ดูเหมือนเขาพากันนั่งกมหนานิ่ง
ไมไดพดู อะไรกันเลย เครื่องบินขับไลหลายเครื่องจอดเตรียมพรอมที่จะผะจญกับฝูงบินฝรั่งเศสที่ลวงล้ําเขามา
นักบินประจําเครื่องนั่งอยูใตปกเครื่องบินของเขา รอคอยคําสั่งดวน.

จ.ท.คนหนึง่ แลเห็นพล, นิกร, กิมหงวนก็รอ งระบุชอ่ื เขา พวกทหารอากาศแทนทีจ่ ะไชโยโหรอ งแสดง
ความดีอกดีใจที่ 'สามทหารเสือ' หายปวย เขากลับนัง่ เฉย มีบางคนลุกขึ้นเดินเงื่องหงอยเขามาหา.
ความฉงนสนเทหใ จไดบงั เกิดขึน้ แกสามเกลอมากมาย ตางทักทายเพื่อนและกลาวคําขอบใจที่อตุ สาห
ผลัดเปลีย่ นกันไปเยีย่ มทีโ่ รงพยาบาล.
ขณะนั้น ร.ต.ทองใบ ธวัชชัย กับ จ.อ.สมบัติ ไดพากันวิง่ เหยาะๆ เขามาหา 'สามทหารเสือ' ดวยความปติ
ยินดี พล, นิกร, กิมหงวนชิดเทาตรง ยกมือวันทยาหัตถ ผูบงั คับฝูงที่ ๕ รีบรับความเคารพทันที.
"ผมดีใจมากทีค่ ุณสามคนหายปวยแลว" ทองใบพูดยิ้มๆ ยื่นมือใหจับทีละคน.
พลพูดนอบนอม
"เพราะคุณพระรัตนตรัยคุมครองผมหรอกครับ คุณครู"
ร.ต.ธวัชชัยพะยักหนาชาๆ
"คุณคงใหอภัย ทีผ่ มไดไปเยีย่ มพวกคุณเพียงครัง้ เดียว ทัง้ นีเ้ พราะไมมเี วลาวางจริงๆ นีก่ ไ็ ปทําลายชุมทาง
รถไฟของขาศึกเพิง่ กลับมาถึงเมือ่ ตะกีน้ เ้ี อง" พูดจบทองใบก็ยกมือตบหลังพล "ผมดีใจจนพูดอะไรไมถูกแลว ผม
คิดวาพรุงนี้หรือมะรืนนี้เปนอยางชา เราคงไดไปทํางานรวมตายดวยกันอีก"
พลยิม้ ออนโยน
"ครับ ผมใฝฝนถึงการรบทุกลมหายใจทีเดียว"
กิมหงวนเอือ้ มมือเขีย่ สะเอว 'เสืออากาศ' แลวกลาวถามแบบขวานผาซาก
"ใครมองเทงไปละครับ คุณครู ถึงไดชักธงครึ่งเสา?"
ทองใบหนาสลด เขาถอนหายใจเฮือกใหญ นิ่งเงียบไปนานจึงพูดกับสามสหาย
"พวกคุณคงจะเศราใจมาก ถาผมบอกวา ผูบังคับฝูงบินใหญผะสมไดเสียเสียแลว เมื่อเย็นวานนี้เอง"
พล, นิกร, กิมหงวนรูส กึ เย็นวาบไปทัว่ ตัว ตางยืนตะลึงพรึงเพริด
"ทานผูบ ังคับฝูงตาย?" พลทวนคําแผวเบา.
"ครับ - ทานไดนาํ เครือ่ งบินขึน้ ตอสูก บั พีช่ ายอายหางเขียวอยางกลาหาญทีเ่ หนือสนามบินนี้ แตบงั เอิญ
การบินผาดโผนของทานพลาดพลั้ง เครื่องบินจึงไดปกหัวลงมาชนพื้นดินแหลกละเอียด ทานแมทพั มีคําสั่งใหลด
ธงครึ่งเสาหนึง่ วันคือวันนี"้
กิมหงวนขบกรามกําหมัดแนน พีช่ าย 'อายหางเขียว' คงมาแกแคนแทนนองชายของมัน บัดนี,้ วิญญาณ
แหงนักรบ และเลือดนักบินทําใหอาเสีย่ ปรารถนาอยางยิง่ ทีจ่ ะไดตอ สูก บั พีช่ าย 'อายหางเขียว'
"ครูครับ" เขาพูดเสียงหนักๆ "พีช่ ายอายหางเขียวนะคือใครกันครับ?"
ร.ต.ธวัชชัยยิม้ เศราๆ
"มันชือ่ นายเรืออากาศเอกวัวมา เปนนักบินประจําเมืองขึน้ ของฝรัง่ เศสอาฟริกา เพิ่งเดินทางมาถึงอินโด
จีนเมื่อสองสามวันนี้แหละครับ"
พลจําชือ่ พีช่ าย 'อายหางเขียว' ไว
"คุณครูกรุณาเลาใหเราฟงโดยละเอียดไดไหมครับ?"
"ออ - ไดซคี ณ
ุ อายวัวมาเปนนักบินทีเ่ ชีย่ วชาญกวาอายหางเขียวมาก มันสามารถจิกหัวลงมาทําลาย
ป.ต.อ.ของเราไดหลายกะบอก เต็มไปดวยความเฉลียวฉลาดและไหวพริบ เมือ่ วานนี้ นายเรืออากาศเอกวัวมาได
ขับเครื่องบินทาสีแดงของมันลวงล้ําเขามาถึงนี่และทัง้ ๆ ที่ ป.ต.อ.ของเราระดมยิงอยางหนาแนน มันก็บินผาดโผน
หลบหลีกวิถีกะสุนอยางนาชม"

อาเสีย่ จุย ป ากลัน่
"มันตองผม คุณครู ฮึม่ - แฮ ผมจะตองแกแทนผูบงั คับฝูงใหได บัดนี้อายหางแดง เอย อายหางดําไดหาย
ปวยกลับมาประจําการอีกแลว ผมจะฆามันเอง ฮึม่ - แลวยังไงอีกครับ?"
ร.ต.ทองใบทําตาปริบๆ มองหนาพลคลายกับจะถามวา ทีก่ มิ หงวนหายปวยคราวนี้ สติสมั ปชัญญะของ
เขายังสมบูรณอยูห รือ?
แลวทองใบก็พดู กับอาเสีย่ ตอไป
"เจานายเรืออากาศเอกวัวมา ไดนาํ จดหมายผูกติดกับเกือกมาเกาๆ อันหนึง่ ทิง้ ลงมาขางลาง มีขอ ความ
โอหังทาทายใหผูบังคับฝูงขึ้นตอสูกับมันตัวตอตัว คุณนิตยนําเครื่องบินขึน้ ตอสูทันที แลวผูบงั คับฝูงของเราก็
สิน้ ชีวติ ดวยอุปท วเหตุเครือ่ งยนตรหยุด ขณะทีบ่ ินผาดโผน ผมไดนําเครื่องบินขึ้นตอสูแกหนาผูบงั คับฝูง แตอา ย
วัวมาคงหมดกะสุนปนจึงรีบบินหนีกลับฐานทัพ"
พล, นิกร, กิมหงวน เศราใจในมรณะกรรมของผูบ ังคับฝูงอยางยิง่ ผูบ งั คับบัญชาทีก่ ลาหาญและเมตตา
กรุณาตอผูน อ ยอยาง ร.อ.นิตย นภากาศยอมหาไดยาก นักบินทุกๆ คนตองโศกเศราเสียใจอยางทีส่ ดุ ตางตองการ
แกแคน และรบเราทานผูบ ญ
ั ชาการทหารอากาศ ใหสงตนไปพบกับ 'จอมเวหา' ของฝรัง่ เศส แตคณ
ุ พระควง
สวานฯ ไมอนุญาต เพราะการงานทีจ่ ะตองปฏิบตั ยิ งั มีอกี มากนัก.
พลพูดกับครูของเขา
"คุณครูคดิ วาผมพอทีจ่ ะตอสูก บั มันไดไหมครับ?"
ร.ต.ธวัชชัยยิม้ เล็กนอย
"ไดซคิ ณ
ุ พวกเราทุกคนไมมใี ครเลยทีจ่ ะกลัวมัน หรือนึกวาสูม นั ไมได" ทองใบพูดเสียงกราว "อายวัวมา
จะตองตามไปอยูก บั อายแตงดองนองชายของมัน ที่เมืองนรกในวันสองวันนี"้
นายพัชราภรณขบกรามแนน ถอนหายใจเบาๆ
"ผมจะพยายามขออนุญาตทานผูบ ญ
ั ชาการ เพื่อไปพบกับจอมเวหาในวันนี้ จะไดรวู า ตําแหนงจอม
เวหานะควรเปนของนักบินไทยหรือนักบินฝรั่งเศส"
ทองใบยกมือจับแขนศิษยคนโปรดของเขา
"อยาเพิง่ รอนรนนักคุณพล พวกเราอีกหลายคนทีอ่ ยากจะหาชือ่ เสียงอยางคุณบาง เปดโอกาสใหเขาบาง
เถอะ"
พลยิม้ ออนโยน นิกรพูดขัดขึน้ .
"แลวใครจะเปนผูบังคับฝูงแทนคุณนิตยละครับ?"
"อา, นายเรืออากาศเอก ศิริ ปานิกนันทน แหงฝูงบินปองกันพระนคร ทานเพิ่งเดินทางมารับตําแหนงเมื่อ
ตอนแปดนาฬิกาวันนี้เอง ไปเถอะคุณ พากันรีบไปรายงานตนเองกับทาน ผูบังคับฝูงพูดกับผมวา ทานไดยิน
ชือ่ เสียงของคุณทัง้ สามแลว ทานรูสึกปลื้มใจทีฝ่ ูงบินใหญผะสมภาคเขมรมีนักบินชั้นเสืออากาศอยูหลายคน ทาน
อยากรูจ กั คุณมาก ผมเรียนทานเมือ่ ตะกี้นี้เองวา แพทยจะสงคุณกลับมาประจําการในวันนี้ และคุณคงมาถึงนีก่ อ น
สิบเอ็ดนาฬิกา" พูดจบเขาก็กาํ หมัดชกทองนิกรเบาๆ "เกงมากคุณนิกร ผมไมนกึ เลยวานักบินทีเ่ อาแตงว งเหงา
หาวนอนจะกลาหาญชาญชัยถึงเพียงนี้"
กะดิ่งทองยิ้มแปน
"นั่นแหละครับ ลูกศิษยเกงก็เพราะไดอาจารยดี"
ทองใบหัวเราะ กิมหงวนเอือ้ มมือเขีย่ ตนแขนครูของเขาแลวกลาวถาม

"ประทานโทษ คุณครูไดขาวดีสําหรับพวกเราบางไหมครับ?"
'เสืออากาศ' ซอนยิม้ ไวในหนา
"ขาวเลื่อนยศนะหรือ?"
อาเสีย่ ยกนิว้ ชีม้ อื ขวาใสปากกัด ทํากิรยิ าเอียงอาย
"แฮะ - แฮะ ครับ"
ทองใบหัวเราะเบาๆ
"ขาวเลือ่ นยศจะยังไงผมไมทราบ แตรรู ะแคะระคายจากเพือ่ นทีอ่ ยูก องบัญชาการบอกวา ทางราชการ
กําลังพิจารณาทีจ่ ะสงคุณสามคนไปอยูก องทัพเรือ"
สามเกลอลืมตาโพลง
"จริงๆ หรือครับ?" พลถามเร็วปรือ๋ .
ทองใบพยักหนา
"เกาสิบเปอรเซ็นต แตคณ
ุ อยาเพิง่ พูดไป มายผมจะมีความผิด เพราะผูบ ญ
ั ชาการยังสงวนเปนความลับ"
พลหนาจอยทันที
"ผมจะไปเปนนักบินนาวี เอ - ไมเหมาะกะมังครับคุณครู"
"ที่ไหนได คุณเขาใจผิดมาก นักบินนาวีมโี อกาสสรางชือ่ เสียงและทํางานดีกวาพวกเราทางนี้ ถาหากคุณ
ไดทิ้งระเบิดเรือรบขาศึกสักครัง้ คุณจะรูส กึ วา การเปนนักบินนาวี วิเศษกวานักบินธรรมดามากนัก แตวา , ยังไมแน
หรอกนะ คุณพล, ผมทราบมาอยางไรผมก็เลาใหคณ
ุ ฟงอยางนัน้ "
อาเสีย่ ถามขึน้ บาง
"ทิ้งระเบิดเรือรบยากไหมครับ คุณครู?"
ทองใบอมยิ้ม
"ผมไมเคยไปทิ้งระเบิดเรือรบแมแตครั้งเดียว แตคดิ วาคงไมยากนัก ยิง่ นักบินทีก่ ลาหาญมีความชํานาญ
อยางคุณดวยแลว อาจจะงายเหมือนกับของกลวยๆ ก็ได จริงไหมครับ ผมยังจําได คุณเคยบอกผมวา ขับเครื่องบิน
งายกวาขับรถเจกหรือรถสามลอตั้งหลายเทา"
กิมหงวนทําหนาทะแมงๆ ชอบกล
"แฮะ - แฮะ คุณครูอยาพูดแดกดันผมเลยครับ เตะผมดีกวา สําหรับคุณครูกะทืบผมก็ได ผมไมวา เลย"
'เสืออากาศ ' หัวเราะกาก
"จริงซี คุณจะไดกะทืบผมเขาใหบาง ไปเถอะคุณ ไปรายงานทานผูบงั คับฝูง และทานผูบ ญ
ั ชาการ
เสียกอน เครือ่ งบินของคุณกับของคุณพล ชางอากาศเราปรับเครือ่ งและทําความสะอาดไวเรียบรอยแลว พวกเรา
ทุกคนบนถึงกะทิงเปลี่ยวหมายเลขหนึง่ และเปรตเวหาไมเวนวัน"
นิกรรีบกลาวถามทันที
"ทางการเตรียมเครื่องบินลําใหมไวใหผมหรือยังครับ คุณครู?"
ร.ต.ธวัชชัยพะยักหนา
"ไปดูที่โรงเก็บเถอะคุณนิกร, แลวคุณจะปลื้มใจในเครื่องบินลําใหมของคุณ ซึ่งมีรูปรางและเลขหมายซ้ํา
กับลําทีพ่ งั ไปแลว"
กะดิ่งทองยิ้มแปน ยกมือรําปอ

"กะดิง่ ทองแสนจะดีใจ ไดเครือ่ งบินลําใหมงามละออตา เราจะปราบฝรั่งเศส พวกเปรตนรก ไลยิงมันให
ตกเหมือนเตะหมา ขอกราบลาพระอาจารยไปรายงานทีก่ ลับมา - ตะรูเหรง?"
อาเสีย่ ยกไมยนั รักแรฟาดกะบานนิกรดังโปก
"โธ - อายเกาเจงเอย หนาดานเหลือเกินแกนี่"
พวกนักบินทีย่ นื ลอมรอบและร.ต.ทองใบหัวเราะลั่น ตอจากนัน้ หลังจากไดสนทนากับเพือ่ นๆ อีกสักครู
แลว พล, นิกร, กิมหงวนก็พากันขึน้ ไปบนตึกกองบัญชาการฐานทัพอากาศ.
กอนเทีย่ งวันเล็กนอย.
รถเกงของกองทัพอากาศคันหนึง่ พา 'เสืออากาศ' ทัง้ สามแลนเขามาในคายทหาร อันเปนที่ตั้ง
กองบัญชาการรบภาคเขมร.
สามเกลอมาหาเจาคุณปจจนึกฯ เปนสวนตัว พลไดโทรศัพทลวงหนาเรียนมาใหทานทราบแลว ทานแม
ทัพดีอกดีใจมากทีพ่ ล, นิกร, กิมหงวนหายปวยเปนปกติ ทานไดบอกใหเขามากินขาวกลางวันกับทานทีน่ ่ี และจะ
เตรียมวิสกีไ้ วรบั รอง ๓ ขวด ซึ่งสามเกลอของเราหมายมัน่ ปนมือทีจ่ ะฟาดใหเต็มคราบ.
มอริสเกงเลีย้ วขวามือตรงหนากองบัญชาการ สักครูก็หยุดเทียบบันไดตึก บานประตูตอนหลังรถเปด
ออกอยางรวดเร็ว พล, นิกร, กิมหงวนพากันกาวลงจากรถอยางสงาผาเผย พลกับกิมหงวนคาดสายรัดกุมขัดกระบี่
อาเสีย่ มีไมยนั ใตรกั แรทง้ั สองขาง แกลงเดินกะโผลกกะเผลกใหใครๆ มอง อายเสือพัชราภรณ สวมหมวกหนีบ
เอียงขวาเล็กนอย สวยเกราวกับไทโรนเพาเวอร พวกทหารรักษาการพากันมองดูเปนตาเดียว.
สามสหายตรงเขาหองโถงขึน้ บันไดไปชั้นบน อาเสี่ยผิวปากเพลงขามโขงดวยความครึ้มใจ.
ร.อ.จั๊บ ปส วุ รรณ นายทหารคนสนิททานแมทัพนั่งสับปะหงกงึกๆ อยูบ นมายาวหนาหอง ความจริงนา
เห็นใจเขามาก ๓ คืนแลวที่ร.อ.จับ๊ ไมไดนอน เนือ่ งจากทานเจาคุณปจจนึกฯ มีราชการดวนมาก
พล, นิกร, กิมหงวน เขามาหยุดยืนขางหนานายทหารคนสนิท เสีย่ หงวนยกไมยนั รักแรขา งขวาจีส้ ะเอว
ร.อ.ปส วุ รรณเบาๆ.
ร.อ.จับ๊ ลืมตาโพลง มองดูสามสหายอยางเคืองๆ
"มาอีกแลว" เขาพึมพัม "เอ - ก็ไหนฉันไดขา ววาเธอเปนบาดทะยักตายแลวไมใชหรือกิมหงวน?"
อาเสีย่ ยักคิว้ แผล็บ
"นั่น - นายรอยเอกจั๊บครับ ไมใชผม ตายหาไปเมื่อเชานี้เอง"
นายทหารคนสนิทกลืนน้าํ ลายเอือ๊ ก กอนทีเ่ ขาจะพูดอะไรตอไป เขาก็แลเห็นกะดิ่งทองกําลังจะเขาไปใน
หองทานแมทัพ
"อาวๆๆ บอกฉันเสียกอนซีนกิ ร ยังเขาไมไดจนกวาฉันจะเขาไปเรียนทาน และทานอนุญาต อานดูปาย
ซิ"
นายการุณวงศชกั ฉิว
"อยายุง ไปหนอยเลยนาคุณ ผมมาหาทานในฐานที่ทานเปนพอตาผม ไมไดมาเปนทางราชการ คุณเขาใจ
คําวาสวนตัวกับราชการไหม คุณจั๊บ?"
นายทหารคนสนิทลุกขึ้นเดินเขามาขวางประตูหอง
"จะอยางไรก็ตาม ทานกําลังนอนหลับพักผอน สัง่ ฉันไววา ใครจะเขาไปพบกับทานไมไดเปนอันขาด"

นิกรหัวเราะ ดันนายทหารคนสนิทพรวดเดียวชนบังตาเซแซดๆ เขาไปในหอง กะดิ่งทองหันมาพะยัก
หนากับเพื่อนเกลอ แลวสามสหายก็พากันเขาไป ร.อ.จั๊บจนปญญา ไมรจู ะทําอยางไร ไดแตสั่นศีรษ ะเดินบนพึมพํา
ออกจากหอง.
ทานเจาคุณแมทัพแตงกายครึ่งทอน นอนหลับอาปากกรนครอกๆ อยูบ นเกาอีโ้ ยก แมลงวัน ๔-๕ ตัวเลน
เอาเถิดกันอยูบนศีรษ ะอันลานเลี่ยนของทาน ระหวางนีเ้ จาคุณปจจนึกฯ กรากกรําตอการงานจนไมมเี วลาพักผอน
แตทา นก็ไดยอมสละความเหนือ่ ยยาก ตลอดจนชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อชาติของเรา ความอุตสาหะมานะของทาน
ประกอบกับความสามารถในยุทธวิธี กองทัพใหญดา นกัมพูชา จึงสามารถรุกคืบหนาตีขา ศึกแตกพายไปทุกนาฑี.
เสีย่ หงวนแอคทาใหผง่ึ ผาย เดินลงสนปงๆ เขาไปนั่งที่เกาอี้โตะทํางานของเจาคุณแมทัพ เขากะแอ็มดังๆ
ยกขาขึน้ ไขวหา งแลวพูดกับนิกร
"ยังไง คุณพระ, กองพลอิสสระในบังคับบัญชาของคุณพระทําไมถึงเคลือ่ นทีช่ า นัก?" แลวกิมหงวนก็ทบุ
โตะปง "ยังงีก้ แ็ ยนะ ซี หา? ผมบอกแลวไมใชหรือ คุณพระจะตองตีที่มั่นทางฝงขวาของทะเลสาปใหไดภายใน
เวลาวันอังคาร นีว่ นั ศุกรแลวยังตีไมได เลวมาก"
คุณพระนิกรแกลงทําตัวสัน่ งันงก
"ควรมิควรแลวแตจะโปรดเถอะครับ เกลาผมขอกราบเรียนใหทราบวา ยุทธบริเวณตอนนั้นฝายเรา
เคลือ่ นทีไ่ ดยากลําบากมาก"
แมทพั กํามะลอยกมือบิดหนวด หารูไ มวา เจาคุณปจจนึกฯ นอนลืมตามองดูอยูต ลอดเวลา พลแลเห็นแลว
เขาแกลงทําเปนไมรูไมชี้ยืนนิง่ เฉย.
อาเสีย่ ตวาดแวด
"ทําไมถึงเคลือ่ นยากลําบาก เหตุผล?"
กะดิ่งทองกมศีรษะโคงคํานับ
"อา - ยุทธภูมทิ น่ี น่ั เต็มไปดวยดงมะอึกขอรับ ใตเทา, พวกทหารถูกหนามมะอึกทิม่ ตําไดรบั ความ
เจ็บปวดมาก"
แมทพั กํามะลอยกมือปดศีรษ ะ ทําปากยืน่ นัยตาถลนใหคลายกับเจาคุณปจจนึกฯ เวลาโกรธ ซึง่ ไมตอ ง
สงสัยวาเจาคุณจะเดือดดาลสักเพียงใด.
"คุณพระลอผมหรือนี่ หา? อายหมาวัด! มึงรูไ หมวา ผมนายพลโทพระยาปจจนึกพินาศ แมทพั ใหญผซู ง่ึ
เปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของคุณพระ หา?"
นิกรยกมืออุดจมูก
"แหม! กระผมเหม็นเขียวกะบานใตเทาเหลือเกินครับ"
กิมหงวนแกลงทําหนานิว่ คิว้ ขมวด หันมาทางพล
"คุณหลวง! เอาคุณพระริดสีดวงฯ ไปขังสิบคืนฐานลอเรียนผม เรว - เอาตัวไป ขาวปลาไมตอ งใหมนั
แดก"
พลยิม้ แหยๆ
"ไมรโู วย ขาไมเลน บาจริง! ไมรจู กั ทีต่ าํ่ ทีส่ งู "
อาเสี่ยหัวเราะ
"ตามใจ ไมเลนฉันเลนกันสองคนก็ได"
เจาคุณปจจนึกฯ ลุกขึ้นนั่งทรงตัวตรง แลวพูดเสริมขึน้

"ขาเลนดวยคนซีวะ"
กิมหงวนหันควับมาทางทานแมทพั
"เอาซีครับ" เขาพูดยิ้มๆ "คุณอามาเปนตัวแมทพั ก็แลวกัน ผมเปนผูบังคับกองพันก็ได ติง๊ ตางวาผมมา
รายงานผลการรบใหทราบ" พูดจบเสี่ยหงวนก็สะดุง สุดตัว นึกขึ้นไดวา ที่เขากําลังเลนอยูนเี้ ขาลอทาน
"เหวอเออ!" อาเสีย่ รองลัน่ .
เจาคุณเผนพรวดลุกขึน้ ยืน กะโดดเขาจิกผมกิมหงวนดึงจนหนาหงาย นิกรวิง่ จูด ออกไปจากหอง ทานแม
ทัพกําหมัดขวาแนน สะวิงโปงเขาใหถกู โหนกแกมกิมหงวนอยางเต็มรัก แลวทานก็ควาไมเทายันรักแรขา งหนึง่
ของอาเสี่ยเงื้อขึ้นสุดแขน.
พลเห็นทาไมเปนการ กะโจนพรวดเขาควาขอมือทานไว
"อยาครับ คุณอา, ขอทีครับ โดนอายนี่เขาละกอ อายเสีย่ ตองกลับไปนอนโรงพยาบาลอีกเชียวครับ" แลว
พลก็แยงไมเอามาจากมือทาน.
เจาคุณขบเขี้ยวเคี้ยวฟน ยกมือชีห้ นาเสีย่ หงวน
"มึง - มึงลอกู"
"แฮะ - แฮะ ครับ" อาเสีย่ พูดในลําคอ.
ทานแมทพั ตบหนากิมหงวนอีก ๑ เพีย้ ะ แลวกวาดสายตามองหาลูกเขยจอมทะเลนของทาน
"อายกร - อายกรไปไหน มานี?่ "
กะดิ่งทองคลานลอดบังตาเขามา และคลานเขามาหาทาน กมลงกราบบนเทาเจาคุณปจจนึกฯ
"อยาโกรธผมเลยครับ คุณพอ, ผมเลนสนุกๆ เทานั้นเอง อา - นอนแซวอยูโ รงพยาบาลตัง้ ครึง่ เดือน เพิ่ง
จะนึกครึ้มใจวันนี้แหละครับ"
เจาคุณขยับเทาจะเตะลูกเขยของทาน แตแลวก็ไมเตะ
"ฮึม่ - ดีวา ฉันนึกถึงความกลาหาญของแกหรอกนะ มายพอเตะคางหักเลย พับผา, หนอยแน - เดินทัพ
ไมได ติดดงมะอึก ชะ - ชะ เคราะหแลว อายนี่, ลุกขึน้ !"
นายการุณวงศยม้ิ กะเรีย่ กะราด คอยๆ ลุกขึ้นยืนตรง
"สวัสดีมชี ยั ครับ คุณพอ, บัดนีล้ กู เขยผูก ลาหาญของคุณพอไดหายปวยกลับมารับราชการสงคราม
ตามเดิมแลว"
เจาคุณซอนยิม้ ไวในหนา หันมาทางกิมหงวน
"ลุกขึน้ ซี อายเปรต, นี่มันทีน่ ั่งของฉัน มานัง่ ทางนี้ ทะลึ่งนัก อายหารอย" แลวทานก็ควาไมยนั รักแรจาก
มือพลสงใหกมิ หงวน "เอา - เอาไป"
อาเสี่ยหัวเราะ
"ไมตอ งใชไมยนั หรอกครับ ผมลุกเดินไปเองก็ได" พูดจบก็ลกุ ขึน้ เดินออมไปนัง่ หนาโตะเขียนหนังสือ
แมทัพทําตาปริบๆ
"อายหงวน" แลวทานก็หวั เราะกาก "เมือ่ แกเดินเหินไดคลองแคลวอยางนี้ แกจะตองใชไมยนั ทําไมกัน
หา?"
กิมหงวนยักคิว้ แผล็บ
"ยันมันไวเลนโกๆ ยังงัน้ แหละครับ ใครเห็นเขาเขาจะไดรูวาผมเปนนักบินที่กลาหาญ"
เจาคุณกลืนน้าํ ลายเอือ๊ ก หันมาทางพล, นิกร

"นัง่ ซียะ พอมหาจําเริญ เกาอี้เขามีใหนั่ง" แลวทานก็ถอนหายใจเบาๆ "เฮอ - ฉันเห็นหนาพวกแกแลว
ไมไดมคี วามสบายใจเลย แกเอย"
เสีย่ หงวนพรวดพราดลุกขึน้ ทันที
"ไปเถอะโวย พวกเรา"
เจาคุณปจจนึกฯ ทําปากจู ชีม้ อื ไปทีป่ ระตู
"เชิญๆๆ เชิญไปเดีย๋ วนี้ หนอยแน จองหอง ประเดี๋ยวพอเตะสองตีนเลย ไปซี, แกคิดวาฉันอยากพบแก
นักรึ?"
กิมหงวนยิม้ อยางกวนโทโส ทรุดตัวนั่งตามเดิม.
"ไปก็อดกินเหลานะซีครับ คุณอาบอกเจาพลไปทางโทรศัพทไมใชหรือครับวาจะเลีย้ งวิสกีส้ ามขวด"
ทานแมทพั ยกหลังมืองอๆ ชูใหอาเสีย่
"นีแ่ นะวิสกี"้
"จุก กรู" กิมหงวนกะเซา "คุณอาใจดี๊ใจดีนะครับ พวกเราอดแหงอดแลงมาหลายวันแลว เหลาแมแตหยด
เดียวก็ไมไดผา นลําคอเลย"
เจาคุณยิ้มเล็กนอย
"มันเปนของจําเปนนักหรือวะ?"
"ปูโ ธ จําเปนยิง่ กวาจําเปนอีกครับ ความจําเปนของมนุษยเราก็คือเหลา เชือ่ ผมเถอะครับ งา - มหาราชาที่
อินเดียองคหนึ่งรับสั่งวา 'ความสึกหรอในรางกายของคนเรานัน้ เกิดเพราะขาดธาตุวิสกี'้ "
พล, นิกรหัวเราะลัน่ เจาคุณแมทพั ก็พลอยหัวเราะไปดวย.
"อายหงวนเอย - -"
"เอย" แลวอาเสีย่ ก็สะดุง โหยง รีบกะพุมมือไหวทันที "แฮะ - แฮะ พูดกันเปนงานเปนการเถอะครับ
เดีย๋ วนีเ้ ราสามคนตางก็หายปวยเปนปกติแลว ผมอยากจะใหคณ
ุ อาชวยกรุณาเรียนผูบ ญ
ั ชาการใหทา นสัง่ ใหพวกเรา
นําเครือ่ งบินออกไปทําการรบกับอายพวกเศษฝรัง่ อีกเถอะครับ"
พูดจบกิมหงวนก็ขบเขี้ยวเคี้ยวฟนกรอดๆ
ทอดสายตามองออกไปนอกหนาตาง แลวกําหมัดทุบโตะปง "ผมอยากรบกับอายนายเรืออากาศเอกวัวมาพีช่ ายอาย
หางเขียวครับ มันเปนผูฆ าผูบ ังคับฝูงที่รักของผม อายวัวมา ฮึม่ - มันยังคงไมรวู า เปรตเวหาจะเปนผูสงมันไปเมือง
นรก พับเผื่อย ผมเจ็บใจเหลือเกิน"
เจาคุณปจจนึกฯ มองดูเสีย่ หงวนดวยความพอใจ.
"อายหลานชาย อยางไรแกก็ตอ งไดออกรบอีก แตระหวางนีน้ กั บินทีก่ ลาหาญของเรายังมีอกี มากมายกาย
กองนัก ซึ่งเขาจะตองทํางานเพื่อชาติ และเสียสละเพื่อชาติของเขาบาง แกตองเปดโอกาสใหเขาบางซิ แกสามคน
ควรจะพักผอนอีกสักสองสามวัน"
พลพูดเสริมขึน้
"เราแข็งแรงดีแลวครับ คุณอา"
นิกรจีบปากจีบคอพูด
"ผมก็แข็งแรงเหมือนกันครับ"
ทานแมทัพหัวเราะ มองดูสามเกลอทีละคน
"แกสามคนเปนนักรบทีก่ ลาหาญ ยากที่จะหาใครเปรียบเหมือน อยาเพิง่ รอนรนนักเลยวะ อายหลานชาย
รบนะตองไดรบแนๆ แตไมใชวนั นี"้

ภายในหองเงียบสงัดไปสักครู เจาคุณปจจนึกฯ กลาวตอไป.
"ความกลาหาญของแกทัง้ สามคน ทางราชการกําลังพิจารณาบําเหน็จรางวัลความชอบให อาเชือ่ วาเจาหง
วนคงไดเปนนายเรืออากาศโท สวนเจาพลกับเจากรตองไดนายเรืออากาศตรีแนๆ"
'สามทหารเสือ' ยิ้มแปน
นิกรวา "ถาไดนายเรืออากาศตรี ผมตองชนกับเครื่องบินขาศึกอีก ผมไมกลัวตายเลยครับคุณพอ เดีย๋ วนี้
ผมชักบาบิน่ ชอบกล รอยลําตอหนึง่ ลําผมก็สู ใหตายโหงซีเอา"
เจาคุณพะยักหนาชาๆ
"ดีมาก กร, แตจะอยางไรก็ตาม ปากกาหมึกซึมของฉันทีว่ างไวบนโตะ และแกหยิบเอาไปนัน้ ขอได
โปรดวางไวทเ่ี กา มายจะกลายเปนคดีอาญาขึน้ ได ชิ - ชิ แกคงนึกวาฉันไมเห็นละซี อยาหนอยเลยวา ไมไดแอม
หรอก"
กะดิ่งทองทําหนาปูเลี่ยนๆ
ลวงกะเปาหยิบปากกาเชฟเฟอรของทานแมทบั เอาออกมาวางไวบนโตะ
ตามเดิม.
ตอจากนี้ เจาคุณปจจนึกฯ ก็สนทนากับ พล, นิกร, กิมหงวนเปนการสวนตัว โดยมากมักจะพูดกันถึง
เรือ่ งบานชองทางกรุงเทพฯ เจาคุณวาตั้งแตทานมารบทําใหทานตองขาดเงินรายไดที่ทานเคยได เดือนหนึ่งไมต่ํา
กวา ๒,๐๐๐ บาท ทานเคยใหเขากูบ าทละ ๒๐ สตางค แตเดีย๋ วนีค้ นทีก่ ทู า นไมรวู า จะไปกูท า นไดอยางไร เพราะวา
ทานไมไดอยูท างกรุงเทพฯ.
เสี่ยหงวนหัวเราะหึๆ
"คุณอายังดีนะครับ ผมนะขาดผลประโยชนไปมาก แตวา ชาติเรายอมเหนือกวาสิง่ ใดๆ ทั้งหมด ซึง่ ผมได
พลีทกุ สิง่ ทุกอยางแลวเพือ่ ชาติ แมกะทัง่ นวลละออและอายตี๋ งา - ผลประโยชนของผมเดือนหนึง่ แสนกวาบาท ถา
รบกันสิบเดือน ผมก็ขาดรายไดไปเทากับศีรษ ะคุณอาพอดี"
เจาคุณพะยักหนาชา ๆ
“เออ – จริงซีนะ” ทานพูดเบา ๆ แลวก็สะดุง เฮือก หนาตาบูดบึ้งทันที ทานควาขวดหมึกขวางหนาอา
เสี่ยเต็มแรง กิมหงวนกมศีรษะหลบแพลบ กะปุกหมึกเฉียดไปอยางหวุดหวิด ปลิวหวือออกนอกหนาตาง “อาย
หงวน ! อายหมา ! มึงเอาหัวกูเปนมาตรฐาน มึง ! อาย - - - “
อาเสีย่ หนาซีดเผือด ทําตาปริบ ๆ หันมาถามพล
“อะไรกันโวยนี่ ตะกีอ้ ว๊ั พูดกะไรวะ ?”
พลกลัน้ หัวเราะแทบแย
“แกวา รายไดของแกสิบเดือน เทากับศีรษ ะคุณอาพอดี”
“ปูโธ ! “ กิมหงวนรองลัน่ “กันไมไดพดู งัน้ สักหนอย ใหรากเลือดลงแดงซีเอา แลวกัน อยูดี ๆ หนา
เกือบแหก”
เจาคุณตวาดแวด
“แลวงัน้ แกพูดวากะไร อายทีท่ นสาบาน ระวังเถอะมึง จะตองเปนตามคําสบถ”
“อา – คุณอาหูแววไปเสียแลวละครับ อายพลก็พลอยเปนบาไปดวย ผมพูดยังงี้ตังหาก ผมวารายไดของ
ผมสิบเดือนเทากับของคุณอาหนึง่ ป”
ทานแมทพั นัยตาโตเทาไขหาน
“อายโกหก อายมะกอกสามตะกรา แก - - ประเดี๋ยวพอดขวางหนาตาแหก”

อาเสีย่ ขมวดคิว้ นิง่ ตรึกตรอง แลวพูดพึมพัมเบา ๆ
“เอ – หรือเราพูดยังงั้นจริงหวา ถาพูดเชนนัน้ เราก็ระยํามาก แตเราไมไดพดู นีห่ วา เอ – หรือเราพูด ออ
! จริงโวย บา – เคาเป !”
เจาคุณปจจนึกฯ เมมริมฝบากแนน
“อายเปรตนีถ่ า จะบาแน พูดกับตัวเองก็ได” แลวทานก็ถลึงตากับนิกร “เฮย !“
นิกรยิม้ แหง ๆ วางปากกาหมึกซึมไวตามเดิม เจาคุณรีบตะครุบมาเหน็บรังกะดุมเสื้อเชิ้ตของทานไว
ทันใดนั้นเสียงกริ่งโทรศัพทสนามบนโตะของทานไดดงั ขึ้น ทานแมทัพยกหูขนึ้ รับ
“ฮัลโหล ที่ไหน ?”
มีเสียงตอบมาตามสาย
“กองบัญชาการฐานทัพอากาศภาคเขมรครับผม กระผมพระควงสวานฯ พูดขอรับ”
เจาคุณยิ้มเล็กนอย
“ออ – คุณพระรึ วาไง ? “
กิมหงวนพูดสอดขึน้ ทันที
“ใครพูดมาครับ คุณอา”
เจาคุณปจจนึกฯ ทําปากยืน่ นัยตาถลน
“โธ – ทะลึ่งจริง อายเปรตนี”่
พระควงสวานฯ ไดยินคําพูดที่แปลกหูเชนนี้ ก็พดู มาเร็วปรือ๋
“ใตเทาวากระผมอายเปรต ? ประทานโทษ ทําไมถึงดาวากระผมอยางนีล้ ะ ครับ ? “
เจาคุณใจหายวาบ
“เปลา – เปลาคุณพระ ขอโทษครับ ผมดานายเรืออากาศตรีกมิ หงวน” แลวทานก็ยกมือปดลําโพงพูด
จองมองดูอาเสี่ยราวกับจะกินเลือดกินเนื้อ “มึงจะบารึอา ยหงวน อยาทะลึง่ ใหมนั มากนักซีโวย” พูดจบก็ปลอยมือ
ทีป่ ด ลําโพงออก “ฮัลโล วายังไงคุณพระ ฮัลโหล – ฮาโล – วาไงครับ หา ? ฮาโล – ฮาโหล”
“ฮีย๊  !” กิมหงวนรองลัน่ มัวแตหา โหลหกโหล อีกโกฏิปก ไ็ มรเู รือ่ งกัน”
“แลวกัน อายบา !” เจาคุณพูดเกือบเปนเสียงตะโกน
พระควงสวานฯ ไดยนิ เขาก็รบี พูดมาอีก
“กระผมไมไดเปนบา ใตเทาเมาเหลาหรือครับนัน่ ?”
เจาคุณปจจนึกฯ ทําคอยนหลับตาป
“คุณพระ ตายจริง ขอโทษเถอะครับ ผมดาอายหงวน แตเสียงมันเขาเครื่องโทรศัพท” พูดจบทานก็
กระชากปนพกออกจากซอง จองหนาอกอาเสี่ยหามไมใหเขาพูดอะไร แลวทานก็พดู กับทานผูบ ญ
ั ชาการ
ทหารอาการตอไป “ฮัลโหล วากะไรครับ ?”
ในราว ๕ นาฑี ที่โตตอบกัน อาเสีย่ นัง่ เหมือนตุก ตาไมกลาพูด เพราะปากกะบอกปนตรงหนาอกเขา
พอดี จนกะทั่งทานวางหูโทรศัพท กิมหงวนก็ถอนหายใจเฮือกใหญ
“ไอยา – หันปากกะบอกไปทางอายสองคนนีเ่ ถอะครับ วา – เสียวไสจัง”
ทานแมทัพเก็บปนใสซองไวตามเดิม
“เอา – ทีนี้มึงจะพูดยังไงก็เชิญ โธ – ทะลึ่งจนไมรจู ักกาละเทศะ”
อาเสีย่ ยิม้ ทะแมง ๆ

“คุณพระทานโทรศัพทมาวากะไรครับ ?”
เจาคุณนัง่ นิ่งเฉยอยูสักครูใหญ ๆ พยายามดับโมโหโทโส แลวทานก็หันมาพูดกับพลดวยใบหนายิ้ม
แยม
“ผูบ ญ
ั ชาการทหารอากาศเขารายงานมาวา จอมเวหานําเครือ่ งบินมาอีก ถูก ป.ต.อ.นอกสนามบินยิงขับ
ไลเปดไปแลว มันเอากอนอิฐผูกติดจดหมายฉะบับหนึง่ ทิง้ ลงมา อายนักบินฝรัง่ เศสนีช้ ะลาใจมากเกินไป
เครื่องบินขับไลของเราเครื่องหนึง่ กําลังไลติดตามไป”
พล, นิกร, กิมหงวน ตางตัง้ อกตัง้ ใจฟงดวยความกระหายทีจ่ ะไดโรมรันกับ ร.อ.วัวมา พีช่ าย ‘อายหาง
เขียว’
นายพัชราภรณกลาวถามอยางนอบนอม
“จดหมายนัน่ มีความวากะไรครับ ?”
เจาคุณชําเลืองมองดูกิมหงวนนิดหนึ่ง จึงตอบพล
“เอาเถอะ, อยารูเ ลย จะมีอะไร, นอกจากดาพวกเราตามนิสสัยกักขละหยาบชาของอายพวกฝรัง่ เศส”
อาเสี่ยพูดโพลงขึ้นทันที
“ผมจะตองฟาดกับมันใหได ประเดี๋ยวเถอะครับ เมือ่ ผมกลับไปถึงสนามบินแลว ผมจะขออนุญาต
ทานผูบ ญ
ั ชาการนําเครือ่ งบินของผมไปพบกับจอมเวหา”
ทานแมทัพหัวเราะ
“อยาเพิง่ โวย หงวน, เอาไวใหหายดีกอ นเถอะ”
เสี่ยหงวนจุยป ากจึ๊กจั๊ก
“ผมหายแลวนีค่ รับ แหม – ผมอยากไปเสียเดีย๋ วนีด้ ว ยซ้าํ ไปโวย พล, กลับเหอะ”
เจาคุณปจจนึกฯ พูดขัดขึ้น
“จะไปไหน อายเสีย่ , อาซือ้ วิสกี้ไวแลวสามขวด”
“ไมกนิ ละครับ” กิมหงวนพูดหวน ๆ
“ฮะ – เปนบาไปได อายนี่”
อาเสีย่ ขบกรามแนน เลือดรักชาติและวิญญาณแหงความเปนนักรบ เรงเรากิมหงวนใหอยากจะไปพบ
กับ ‘จอมเวหา’
“ผม – ผมอยากแกแคนแทนผูบ ังคับฝูง และเพือ่ นทหารอากาศของผมครับ”
เจาคุณลุกขึน้ เดิมออมโตะเขามา ยกมือตบศีรษ ะกิมหงวน
“อายหลานชาย ไปกินขาวกลางวันกับอาเถอะ ไป – เจาพลกับเจากรดวย อาเลี้ยงแกเต็มที่ ถาแกเมาอา
จะใหทหารพาแกไปสง”
พล, นิกร, กิมหงวน มีกริ ยิ าเครงขรึมไปตามกัน ตางกระหายที่จะรบกับ ‘จอมเวหา’ ของฝรัง่ เศสอยางยิ่ง
ทานแมทัพหยิบเสื้อชั้นนอกขึ้นสวม กลัดกะดุมเรียบรอย คาดสายรัดกุมเปนสงาผาเผย ควาหมวกเหล็ก
สวมศีรษ ะ แลวพาสามเกลอออกไปจากหอง
ตลอดเวลาทีร่ บั ประทานกลางวันรวมกับทานแมทพั ใหญภาคเขมร พล. นิกร, กิมหงวน ตางมีใจจดจอ
ในความเกงกลาสามารถของ ร.อ.วัวมา นักบินฝรั่งเศส ผูม สี มญาวา ‘จอมเวหา’ สามเกลอกินขาวกลางวันโดยไม
รูส กึ เอร็ดอรอยเลย ตางดืม่ วิสกีค้ นละนิดหนอยเทานัน้ แลว พล, นิกร, กิมหงวน ก็รบี อิม่ ลากลับ

เจาคุณปจจนึกฯ รูด วี า สามสหายคงจะไปขออนุญาตทานผูบญ
ั ชาการทหารอากาศ เพื่อนําเครื่องบินไป
สูก บั ‘จอมเวหา’ ที่รังของมัน ดังนั้นทานแมทัพจึงรีบโทรศัพทลวงหนาไปถึงพระควงสวานฯ สัง่ คุณพระวาถึง
อยางไรก็อยายอมใหพล, นิกร, กิมหงวน ขึ้นเครือ่ งบินเปนอันขาด จนกวาจะถึงวันจันทรหนา
รถยนตรเกงของกองทัพอากาศแลนเขามาในกองบินใหญผะสมแลว พล, นิกร, กิมหงวน คุยกันลัน่ รถ
ถึงเรื่อง ‘จอมเวหา’ จนกระทั่งรถหยุดทีห่ นาโรงเก็บเครื่องบิน
สามเกลอพากันกาวลงจากรถ ยิ้มแยมแจมใสใหเพื่อนทหารอากาศซึงรูจักคุน เคยกันเปนอยางดี จ.อ.
สมบัตกิ าํ ลังคุยอยูก บั ชางอากาศคนหนึง่ พอเห็น ‘เสืออากาศ’ ทั้งสาม เขาก็วง่ิ เหยาะ ๆ เขามาหา
“คุณกิมหงวน” เขาพุดกับอาเสีย่ กอนเพือ่ น กรากเขาจับแขนกิมหงวนเขยา “อายวัวมามันพาเครือ่ งบิน
มาวนเวียนอยูน อกเขตตสนามบินของเราเมือ่ ตะกีน้ เ้ี องแหละครับ ครูทองใบไดรับคําสั่งใหนําเครื่องบินไลกวดไป
จนปานนีย้ งั ไมกลับมาเลย”
อาเสีย่ ยิม้ เล็กนอย
“ผมทราบแลว ทานผูบ ญ
ั ชาการโทรศัพทรายงานไปใหคณ
ุ อาทราบ แตไมไดบอกชือ่ นักบินทีต่ ดิ ตาม
ไป เอ – ครูถาจะเลยไปถึงรังมันเปนแน นี่ – คุณสมบัติ คุณรูไหมครับ จดหมายของมันที่ทิ้งลงมานั้นมีขอความ
วาอะไรบาง ?”
“ผมกําลังจะบอกคุณเดี๋ยวนี้ มันทาคุณครับ มันเขียนเปนภาษาไทยบอกวา มันตองการแกแคนแทน
นองชายของมัน ถานักบินทีย่ งิ นองชายมันตายเปนลูกผูช ายใจทหารแลว ใหนําเครื่องบินไปตอสูกับมันสิบหก
นาฬิกาวันนี้ ที่เหนือสนามบินกําปงทม”
กิมหงวนเคนหัวเราะเสียงลั่น
“ฮะ – ฮา มันทาผม โธ – อนิจํสขุ ํเอย นาสงสาร จะตายเสียเปลา ๆ มันคงไมรูหรอกวาเปรตเวหา เปน
นักบินที่มคี วามสามารถะเหนือริชโธเฟนหลายเทานัก ออ – มันทาผม ดีมาก มันตองตาย ผมจะตองไปตามนัด
สิบหกนาฬิการึ คุณสมบัติ ?”
“ครับ – แตวาคุณจะไปไดหรือครับ ผมคิดวาอยางไรเสียผูบงั คับฝูงคงไมอนุญาตใหคุณบินเปนแน
เพราะคุณเพิง่ หายปวย”
อาเสีย่ ยิม้ อยางสงาผาเผย
“ไมใหไปผมก็จะหนีไป มายมันจะคิดวา ผูฆาอายหางเขียวเปนนักบินทีข่ ี้ขลาดตาขาวสิ้นดี” พูดจบเขา
ก็หนั มาทางเพือ่ นเกลอทัง้ สอง “อายวัวมาเสร็จกันแนละวะ ผาซี”
ทันไดนัน้ สายตาของพลทีม่ องไปยังขอบฟาขางหนาโนน ไดแลเห็นจุดดําเล็ก ๆ จุดหนึ่งเคลื่อนใกลเขา
มา มันคือเครือ่ งบินลําหนึง่ และจะตองเปนเครื่องบินของเราแน ๆ เพราะถาเปนเครื่องบินฝรัง่ เศสแลว ยาม
อากาศก็คงจะรายงานใหกองบินทราบโดยทางโทรศัพทสนาม
“คุณสมบัต”ิ พลพูดกับนักบินรวมฝูงของเขา “นั่น – ครูทองใบของเราใชไหมครับ?”
ทุกคนมองตามสายตานายพัชราภรณ
“ครับ – ใชแลว” สมบัตพิ ดู ยิม้ ๆ “ครูกลับมาแลว ไปในสนามบินเถอะครับ บางทีครูอาจจะยิงจอม
เวหาตายแลวก็ได”
ทุก ๆ คนพากันวิง่ เหยาะ ๆ ผานโรงเก็บเขาไปในเขตตสนามบิน ‘กะทิงเปลี่ยว’ หมายเลข ๒๑ บินต่ํา
และใกลเขามาทุกที ฐานทีล่ อ กางออก อีกสักครูก ร็ อ นลงสนามโดยสวัสดิภาพ พวกนักบินหลายสิบคนวิง่ เหยาะ
ๆ เขาไปลอมรอบเครื่องบิน ดวยความกระหายอยากจะทราบผลของการติดตาม ‘จอมเวหา’

ร.ต.ธวัชชัย ‘เสืออากาศ’ ของเราปนออกมาจากที่นั่ง กะโดดลงมาขางลาง เขาถอดแวนตาและหมวก
หนังออก ยิ้มรับเพื่อน ๆ ของเขาและสามเกลอ กอนที่เขาจะพูดอะไรกับใคร ร.อ.ศิริ ปานิกนันทน ทานผูบังคับ
ฝูงบินใหญผะสมคนใหมกเ็ ดินเขามาหา
“วาไง คุณทองใบ ?”
‘เสืออากาศ’ ชิดเทาตรง แลวรายงานใหทา นทราบ
“ผมไดนําเครื่องบินติดตามเครื่องบินทาสีแดงไปจนกะทั่งเกือบถึงจังหวัดกําปงทม ที่นั่นมีกลุมเมฆอัน
หนาแนนเหนือทิวเขาแหงหนึ่ง เครื่องบินขาศึกไดหลบหนีไปไดโดยอาศัยกลุมเมฆเปนเครือ่ งกําบังขอรับ ผมได
คนหาอยูใ นราวครึง่ ชัว่ โมง จึงนําเครื่องบินกลับ ควรมีควรแลวแตจะโปรดครับ”
มีเสียงพึมพัมในหมูนักบิน ทานผูบ งั คับฝูงพะยักหนาชา ๆ
“ดีแลว, คุณทองใบ นับวาเปนบุญของมันทีห่ ลบหนีไปได เอาละ คุณไปพักผอนได คุณคงจะไดพบ
กับ ‘จอมเวหา’ อีก”
ทองใบยิ้มออนโยน ขณะนั้น ร.ต.กิมหงวน เดินฉับ ๆ เขามายืนขางหนาผูบงั คับฝูง เขาชิดเทาตรงอยาง
แข็งแรง พรอมกับยกมือวันทยาหัตถพบั แกบหมวกเพลไปทางหนึ่ง
“ออ – คุณกิมหงวน”
“ครับ ผมเอง ผมขออนุญาตนําเครื่องบินไปพบกับจอมเวหา เพือ่ แกแคนแทนผูบงั คับฝูงเกาของผมได
ไหมครับ ?”
ร.อ.ปานิกนันทนยิ้มเล็กนอย ยกมือตบบากิมหงวน
“ไดซคี ณ
ุ ผมยินดีอนุญาตใหคุณไปตามความประสงค”
อาเสีย่ กะโดดตัวลอย รองตะโกนลัน่
“ไชโย ! วูป  ขอใหผูบังคับฝูงคนใหม และตัวขาพเจาจงเจริญ ไช – โย ! ไช – โย ! “
ร.อ.ศิริ ทําหนากะเรีย่ กะราด เขานึกในใจวากิมหงวนนาจะเปนพลทหารชางอากาศมากกวาที่จะเปนนาย
เรืออากาศตรี
“เดี๋ยว – เดี๋ยวกอนคุณ อยางเพิ่งดีใจ ฟงผมพูดกอน”
กิมหงวนสะดุง โหยง
“อะไรอีกละครับ ก็อนุญาตใหผมแลว ?”
“ถูกละ ผมยินดีอนุญาตใหคุณไปตามความประสงค แตไมใชวนั นี้ อยางนอยตองเปนวันจันทรหนา”
“เพราะอะไรครับ นี่ผูบังคับฝูงจะกันทาไมใหผมไปรบหรือ ?”
ร.อ. ปานิกนันทน ชักเดือดดาลเกือบ ๆ จะเตะเสีย่ หงวนเสียแลว เขาเปนคนเลือดรอนอยูสักหนอย
“คุณพูดจาใหดกี วานีส้ กั นิดเถอะ คุณสงวน อยาลืมวาผมเปนผูบ ังคับบัญชาของคุณ ประเดี๋ยวผมฮึ่ด
ขึน้ มาผมถีบเอางาย ๆ ไมรนู า”
“แหม – ไมแรงไปหรือครับ ?” อาเสี่ยพูดเบา ๆ
“ก็ลองดู ผมเปนโรคชอบเตะคนทะลึ่ง ใหดิ้นตายซีเอา”
กิมหงวนหัวเราะกาก
“งั้นผูบงั คับฝูงก็มหี วังไดเตะผมทุกวันแหละครับ อายผมมันเปนโรคอดทะลึ่งไมไดเสียดวย อยาถือสา
หาความผมเลยครับ อา – ทําไมผูคับฝูงไมอนุญาตใหผมไปพบกับจอมเวหาละครับ ผูค ับฝูงทราบดีแลววามันทา
ผม ถาผมไมไปมันก็คงจะเขาใจวา นักบินไทยขีข้ ลาด”

คราวนีศ้ ริ ยิ ม้ิ ออกมาได เขายกมือตบบาอาเสีย่ เบา ๆ
“นองชาย คุณนะใจรอนมาก คุณเพิ่งหายปวย สุขภาพยังไมสมบูรณ”
“ใครบอกผูค บั ฝูงละครับ ?” พูดจบเขาก็ยกแขนทัง้ สองขึน้ เกร็งกลามเนือ้ “นี่ – ดูซีครับ แขนผม
แข็งแกรงยังกะเหล็ก แข็งแรงแคลวคลองวองไวดีแลวครับ”
ผูบังคับฝูงสั่นศีรษ ะ
“ถึงอยางไรผมก็อนุญาตใหคณ
ุ ไปไมได”
กิมหงวนจุยป ากจึกจัก
“ดีแลวครับ ถาเชนนั้นผมจะขออนุญาตทานผูบ ัญชาการ แลวอยาวาผมทําการขามหนาขามตานา พับผา
, ผูบังคับฝูงใจไมสปอรทเหมือนผูบังคับฝูงคนเกาเลย”
ร.อ.ศิริ ทําตาปริบ ๆ
“ถึงคุณจะไปขออนุญาตทานผูบ ญ
ั ชาการ ทานก็ไมอนุญาตเหมือนกัน เชื่อผมเถอะ”
“ทําไมครับ ?” อาเสีย่ ลอยหนาถาม
“เพราะทานเจาคุณแมทัพโทรศัพทบัญชามา หามไมใหคุณทัง้ สามขึ้นเครื่องบินจนกวาจะถึงวันจันทร
หนา”
“ฮึย๊  ! “ เสีย่ หงวนรองลัน่ “หัวลานไมอยูต ามประสาหัวลาน ยุงไมเขาเรื่อง โธ – มันนาเอาขีห้ มาละเลง
กะบานเหลือเกิน”
พวกนักบินหัวเราะลัน่ ร.อ. ปานิกนันทนทําตาโตเทาไขหาน
“คุณสงวน ! คุณบังอาจดูหมิ่นแมทัพเชียวหรือนี่ ?”
อาเสีย่ อมยิม้ ยักคิว้ แผล็บ
“เปนอะไรไปครับ หลานชายแท ๆ “
ผูบังคับฝูงคอยนหลับตาป
“เจาคุณแมทัพนะรึ เปนหลานชายคุณ ?”
กิมหงวนอาปากหวอ
“วา – ใชเมือ่ ไหรละ ครับ ผมตังหากเปนหลานชายของทาน”
“อาว – ยังงั้นหรือ ?”
“ก็ยังงั้นนะซีครับ ฟงไมไดศัพทจับเอามาทัดหู”
ร.อ.ศิริ ขบกรามเล็กนอย มองดูนายเรือตรีสูงชลูดจากศีรษ ะจรดปลายเทา แลวเขาก็คาํ รามออกมาเบา ๆ
“ฮึม่ ! ประเดีย่ วพอด – “ พูดจบผูบ ังคับฝูงก็ผลุนผลันไปจากทีน่ ั้น
พลควาอกเสือ้ กิมหงวนเขยา
“อายหงวน ! แกนี่เคราะหจะรายเสียแลว ทานเพิ่งมาเปนนายเราใหม ๆ เสือกกะเซาทานทําไม ?”
อาเสี่ยหัวเราะ
“ลองดูความเขมแข็งของทานนะซีวะ คนที่จะมาเปนนายอั๊วจะตองบึกบึนอดทน มายยังงัน้ ก็ปกครอง
กันไมอยู”
นายพัชราภรณพะยักหนาหงึก ๆ
“เออ, ระวังใหดีเถอะ แกจะตองกลายเปนพลทหารในไมชา”

“อะ ! ถอดกันงาย ๆ ไดหรือวะ ยศนายเรืออากาศตรีนะ ยอมแสดงถึงความสามารถอาจหาญของกัน
หรือไงเพื่อน ?”
ร.ต.ทองใบ เดินเขามาจับแขนกิมหงวน
“นองชาย ถาคุณนับถือผมเหมือนอยางที่พูด ก็ขอใหคุณ – อา – ขอโทษนะครับ เลิกทะลึ่ง แลวก็
เครงครัดตอระเบียบแบบแผนของทหารใหยิ่งกวานี”้
เสี่ยหงวนทําหนาปูเลี่ยน ๆ
“ขอบพระคุณครับ ผมขอนอมรับโอวาทของคุณครูใสไวในดวงหทัยประเทศของผม” แลวกิมหงวนก็
กมศีรษะโคงคํานับแบบชาวสเปญ
นิกรยกเทาถีบกนอาเสี่ยปงเขาให อาเสีย่ เซแซด ๆ หกลมปาบ พวกนักบินพากันหัวเราะลัน่ กิมหงวน
พรวดพราดลุกขึน้ หันมาแยกเขี้ยวยิงฟนยกมือชี้หนากะดิ่งทอง
“อายกร ! มึง – มึงถีบนายทหารสัญญาบัตรเชียวหรือนี่ ?”
นายการุณวงศหัวเราะหึ ๆ
“เออ !”
กิมหงวนสูดปากเบา ๆ
“ดีละวะ ฉิบหาย”
ร.ต.ธวัชชัยหัวเราะกาก ยกมือกอดคออาเสีย่
“ไมเจ็บนาคุณ นิด ๆ หนอย ๆ เปนอะไรไป ฮะ-ฮะ คุณสามคนไปปวยเสียครึง่ เดือน ทําใหพวกเรา
หงอยเหงาไปมาก ทีนี้กองบินคงจะครึกครื้นเชนเดิม”
อาเสีย่ ยิม้ นอยยิม้ ใหญ
“ผมเองก็คดิ ถึงพวกเราจนนอนไมหลับ จริง ๆ ครับ ทุก ๆ ครัง้ ที่เครื่องบินผานโรงพยาบาล ผมจะตอง
ชะโงกหนาตางมองดูเสมอ ถาไมไดขา วคราวจากเพือ่ น ๆ ทีผ่ ลัดกันไปเยี่ยม ผมก็คงกลุม ใจตาย”
ทองใบยิ้มสดชื่น ยกเมือเสยผมใหเรียบรอย
“ไปหาอะไรดืม่ แกคอแหงทีส่ โมสรเถอะคุณ ไป – ผมขอเชิญทุก ๆ คน”
นิกรพูดเสริมขึ้นทันที
“เหลาผมไมกินนะครับ คุณครู
‘เสืออากาศ’ ขมวดคิ้วเล็กนอย
“เอะ – คุณเลิกดืม่ แลวหรือนี่ ?”
“ครับ – ไดกลิ่นเหลาเขาพาลจะอาเจียนเลยครับ” แลวนิกรก็ทํากะอักกะอวน “อัว๊ ะ ! เอื้อก - - “
พลยกเทาเตะเพื่อนเกลอดังพับ่
“อายเวร – พอพูดถึงเหลาเทานัน้ รัง้ ใจไมอยูเ ชียว” แลวพลก็หันมาทาง ร.ต.ทองใบ “อยาไปเชือ่ มันครับ
คุณครู ถาอายกรเลิกกินเหลา โลกกอแตกเทานัน้ ”
ทองใบหัวเราะ
“นั่นนะซี ผมก็นกึ อยางนัน้ เหมือนกัน ไป – ไปเถอะครับ วันนี้ผมเลี้ยงเอง เรามีชวี ติ เพือ่ รบ พรุงนี้เรา
จะตายหรือจะอยูเ รารูไ มได แตวนั นีแ้ ละเดีย๋ วนีเ้ รายังมีชวี ติ อยู ฉะนั้น เราตองดืม่ หาความสดชืน่ รืน่ เริงในเวลาวาง
เพื่อเตรียมตัวรับมือกับขาศึกตอไป เชิญ – เชิญไปหยอนใจกันที่สโมสรทุก ๆ คน”
แลวทหารอากาศไมตาํ่ กวา ๑๕ คน ก็พากันเฮโรตาม ร.ต.ธวัชชัยออกจากสนามบินตรงไปสโมสร

บายวันนัน้ .
๑๕.๓๐ น. เครื่องบินขับไลฮอกพับฐานประมาณ ๒๐ เครื่อง จอดอยูก ลางสนามใตทางลมในลักษณะ
เตรียมพรอม ชางอากาศกําลังเติมน้าํ มันเชือ้ เพลิง บางก็ทําความสะอาด และตรวจตราเครื่องยนตรใหเรียบรอย
เพื่อความปลอดภัยของนักบิน
‘กะทิงเปลี่ยว’ หมายเลข ๓ หรือ ‘อายหางดํา’ จอดอยูหนาเพื่อน จ.อ.ทองแดง กับ จ.ท.แอด กําลัง
ชวยกันบรรจุสายกะสุนปนกล
งานของพวกชางอากาศเปนงานจุกจิกและละเอียดถีถ่ ว นมาก
เขาจะตอง
ระมัดระวังเครื่องบินลําที่อยูใ นความรับผิดชอบของเขา ไมใหมอี ะไรชํารุดได อะไรควรซอมก็ตอ งซอม และ
อะไรควรเปลี่ยนก็ตองเปลี่ยน ทํางานกันโดยไมมเี วลาวางมือ จะพักผอนไดก็ตอเมื่อเครื่องบินลํานัน้ ออกเดินทาง
ไปทําการ
ร.ต.กิมหงวน ไทยแท ในเครือ่ งแตงกายกางเกงขาสัน้ สวมถุงยาว และเชิ๊ตแขนสั้นมีอนิ ทนูบนบา เดิน
ลัดตัดสนามตรงมาทีเ่ ครื่องบินประจําตัวเขา ในมือถือหมวกและแวนตา ใบหนาของอาเสี่ยเครงขรึม เขาไดไป
พบทานผูบ ญ
ั ชาการทหารอากาศเมือ่ สักครูน ้ี เพือ่ ขออนุญาตนําเครือ่ งบินคูช วี ติ เดินทางไปสูร บกับ ‘จอมเวหา’
ตามคําทาทาย แตคณ
ุ พระควงสวานฯ ไมอนุญาต ดังนัน้ เสีย่ หงวนจึงตัดสินใจยอมฝาฝนวินยั อยางรายแรง ในอัน
ที่จะนําเครื่องบินหนีไปรบกับ ร.อ.วัวมา พีช่ ายของ ‘อายหางเขียว’ นักบินเรืองนามที่เปนผูมีชอื่ เสียงที่สุดใน
บรรดานักบินเมืองขึ้นแหงอาฟริกาของฝรั่งเศส
กิมหงวนรูด ที เี ดียววา การที่จะนําเครื่องบินไปโดยไมไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชานั้น นับวามีความผิด
อยางอุกฤษโทษ ถาในเวลาปกติจะตองถูกไลออกจากประจําการทันที สวนในเวลาสงครามเชนนี้ อาจจะถึงกับ
สงตัวฟองศาลทหารก็ได
จะอยางไรก็ตาม กิมหงวนก็จะตองไปตามคําทา ถึงแมกลับมาจะมีโทษผิด อาเสีย่ ก็ยอม ทัง้ นี้เพื่อจะ
แสดงให ‘เสืออากาศ’ ของฝรัง่ เศสเห็นวา เขาไมไดเกรงกลัวมันเลย
อาเสีย่ เขามาหยุดยืนขาง ‘อายหางดํา’ ของเขา แลวกะแอ็มเบา ๆ ชางอากาศทั้งสองหันหนามามองดูเขา
ตางชิดเทาตรงกระทําความเคารพดวยใบหนายิม้ แยม
“สวัสดีมชี ยั ครับ คุณสงวน” จ.อ.ทองแดง ปฏิสันถารเปนอยางดี
“สวัสดี พีช่ าย” พูดจบอาเสีย่ ก็เขามาเกาะแขนชางอากาศ มองซายมองขวาเสียกอน จึงพูดกับทองแดง
เบา ๆ “นี่ – ลือ้ ชวยเหลืออัว๊ หนอยไดไหมวะ ?”
ชางอากาศแสดงทีทา แปลกใจเล็กนอย
“ทําไมครับ จะใหผมเปนนายหนาหากูเงินใหคุณหรือครับ ?”
กิมหงวนหลับตาป แลวหัวเราะกาก
“โธ – ลื้อควรจะเขาใจอั๊วมานานแลว มีอยางหรือวะ นายเรืออากาศตรีกมิ หงวน มหาเศรษฐีแหง
ประเทศไทย จะถึงกับตองกูเงินเขาใช”
จ.อ.ทองแดง ยิม้ แหง ๆ
“เอะ – คุณเปนเศรษฐีหรือครับนี่ ?”
อาเสีย่ อมยิม้ แกมตุย

“ถูกแลว พีช่ าย, กันรวยอยางฉิบหายเชียวแก อา – เรื่องที่อั๊วจะใหลื้อชวยนั้นก็คือ ชวยหมุนใบพัดให
อัว๊ แลวอัว๊ จะไดนาํ เครือ่ งบินไปฟาดกับจอมเวหา เพือ่ ใหรดู รี ชู ว่ั วา เราหรือมันแนทเี่ ปนจอมเวหา ไดไหม
ทองแดง ชวยกันนิดเถอะนา”
จ.อ.ทองแดง ทําคอยน หันมาทางเพื่อนเกลอของเขา
“เฮย – แอด อยูดี ๆ เฮียหงวนแกจะใหขาอั๊วติดตรวนโวย”
จ.ต.แอด หัวเราะหึ ๆ
“ก็แกยังไมเคยไมใชรึ ลองดูซี ?”
ทองแดงสะดุง เปลี่ยนสายตามาที่ ‘เปรตเวหา’
“ไม – ไมรับประทานละครับ ผมขืนชวยเหลือคุณผมก็หลงจงเกาเจงเทานัน้ ”
อาเสีย่ ขมวดคิว้ นิว่ หนา
“โธ – อายเพือ่ นยาก ลือ้ จะใหฝรัง่ เศสมันดูถกู ย่าํ เหยียบเกียรติยศพวกเราหรือวะ แกก็รดู แี ลวนีน่ า วามัน
ทิง้ จดหมายลงมาทาทายกันใหไปสูก บั มันสีโ่ มงเย็นวันนี้ นีก่ ส็ ามโมงครึง่ กวาแลว”
ชางอากาศสั่นศีรษะ
“ไมไหวครับ ถาเปนเรื่องอื่นผมก็พอจะชวยเหลือคุณได”
กิมหงวนลวงมือลงไปในกะเปากางเกง หยิบธนบัตรใบละ ๑๐ บาทออกมาปกหนึง่ ในราว ๗ - ๘
ฉะบับ ยัดเยียดสงใหทองแดง
“เอา – เอาไปแบงกันกับแอดก็แลวกัน ลือ้ จะตองกลัวอะไรวะ เกิดเรือ่ งลือ้ ก็ซดั อัว๊ วา อัว๊ บอกลือ้ วา
ไดรับคําสั่งใหบนิ ไปรบกับจอมเวหา หรือจะมีวธิ ปี รักปรําอัว๊ ใหลอ้ื สองคนรอดพนความผิดอยางไรก็สดุ แลวแต
ปญญาของลื้อ”
ทองแดงทําตาปริบ ๆ มองดูธนบัตรในมือ แลวหันมาปรึกษาเพือ่ น
“หยวนเรอะ ?”
แอดยิม้ เอียงอาย
“เทาไหรวะ ?” เขาถามเปนเสียงกะซิบ
จ.อ.ทองแดง นับธนบัตรทีละใบ แลวบอกจํานวนใหเพือ่ นทราบ
“โปยจั๊บโวย ชัง่ นึงพอดี”
แอดทําหนาเบ สั่นศีรษ ะชา ๆ
“มายหวาย” เขาพูดลากกาม “อยางนอยตางตะหริดคนละหนึ่งเดือนเชียวนาแก”
กิมหงวนชักฉิว ลวงกะเปาหยิบธนบัตรปกเบอเริ่มออกมา แลวสงใบละรอยใหจาอากาศเอกทองแดงอีก
๑ ฉบับ
“เอา – หมูไมกนิ แกก็กนิ ขีก้ ต็ ามใจ”
ทองแดงหันมาขอความเห็นเพื่อน
“วาไง ?”
จ.ต.แอด หัวเราะอาย ๆ
“ลือ้ ละ ?”
ทองแดงหัวเราะ เปลีย่ นสายตามาทีอ่ าเสีย่

“เชิญคุณขึ้นประจําที่นั่งซีครับ ผมจะหมุนใบพัดให หมุนชะนิดทีเดียวติดเลย” แลวเขาก็รอ งเพลงอยาง
ครึ้มใจ “เดิน – เดิน – เดิน อายเศสฉิบหาย ขอใหไทยเจริญ เดิน – เดิน – เดิน ขึน้ ไปซีคุณ ผมจะหมุนใหเครื่อง
เดิน ไชโย ไชยะ ใหคุณชะนะตลอดปลอดภัย ยิ๊บป ! “
อาเสี่ยตบหลังชางอากาศประจําเครื่องบินของเขา จัดแจงสวมหมวกและแวนเรียบรอย
“อยางชาอีกหนึง่ ชัว่ โมง กันจะตองกลับมาพรอมดวยชัยชะนะ”
ทองแดงยิ้มแปน เก็บธนบัตรใสกะเปา
“ถาคุณฆาจอมเวหาได ผมก็คงรอดพนตะราง อา – ผมกับแอดอยูท างนีจ้ ะภาวนาเอาใจชวยคุณครับ”
กิมหงวนหัวเราะ ปนขึน้ ไปบนปกเครื่องบิน และกาวเขาไปในทีน่ ง่ั ติดสายรัดตัวกับเครือ่ งบินเสีย
เรียบรอย
เมือ่ อาเสีย่ พรอมแลว จ.อ.ทองแดง ก็หมุนใบพัดติดเครื่องยนตร ‘อายหางดํา’ สงเสียงคํารามลัน่ สนาม
พวกนักบินและชางอากาศทีน่ ง่ั จับกลุม คุยกันอยูน อกสนามตางพากันชะเงอคอมองดู
พล, นิกร วิง่ เขามาในสนาม ขณะที่ ‘อายหางดํา’ คอย ๆ แลนออกจากที่ นายพัชราภรณปองปาก
ตะโกนลัน่
“หงวน ! หงวนโวย ! อยาไป”
อาเสี่ยหันมาโบกมือใหเพื่อนเกลอทั้งสอง แลวเรงเครือ่ งยนตรเต็มที่ กะทิงเปลี่ยววิ่งปราดทวนลมไป
อยางรวดเร็ว สวนหางคอย ๆ ยกขึ้นทีละนอย แลวมันก็ขน้ึ พนพืน้ ดิน
ฐานลูกลอถูกดึงขึน้ ‘อายหางดํา’ แผดเสียงกึกกอง เชิดหัวขึ้นหาระดับสูง สักครูก ม็ องแลเห็นลําเล็ก
นิดเดียว กิมหงวนพาเครือ่ งบินของเราไปรัง ‘จอมเวหา’ อยางรีบเพือ่ ใหทนั ตามกําหนดเวลาตามนัด
เสนทางบินจากศรีโสภณไปสูจ ดุ นัดพบ อาเสีย่ ชํานาญแลว อาศัยภูมิประเทศเบื้องลางนั่นเอง ตลอด
ทางที่เขาพาเครื่องบินไปนัน้ อาเสีย่ เต็มไปดวยความกระหายทีจ่ ะไดผะเชิญหนากับ ‘จอมเวหา’ และมั่นใจวาเขา
จะตองไดชยั ชะนะอีก ถาหากวาเขาปราบนายเรืออากาศเอกวัวมาสิน้ ชือ่ อีกคนหนึง่ ชือ่ เสียงของเขาก็จะระบือไป
ทัว่ โลก
เข็มนาฬิกาในเครือ่ งบินผานไปอยางลาชา นาฑีหนึ่งเหมือนกับชั่วโมงหนึ่ง อาเสีย่ ใจรอนมากเกินไป
นั่นเอง เครือ่ งยนตรเคอรทสิ ฮอกตองทํางานอยางเต็มที่ รวดเร็วราวกับลมสลาตัน
ในที่สุด ‘เปรตเวหา’ ก็มาปรากฏตัวอยูเหนือดินแดนราชสัตรูของเรา อาเสีย่ มองแลเห็นบานชองราษฎร
และรานตลาดเปนหยอม ๆ บรรดาอาคารกับสถานทีส่ าํ คัญ ซึ่งเปนประโยชนในการรบของขาศึกสลักหักพังเหลือ
แตทราก ดวยอํานาจลูกระเบิดของเครื่องบินไทย สนามบินชัว่ คราวมองแลเห็นอยูข า งหนาลิบ ๆ
กิมหงวนนําเครือ่ งบินบินต่าํ ลงมากอีก
เขากะพุม มือไหวระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ทั้งหลายใหคุมครองปองกันเขา
บินมาอีกสักครูห นึง่ กิมหงวนก็แลเห็นเครื่องบินขับไลลําหนึ่ง บินตรงมาหาเขาอยางรวดเร็ว อาเสีย่
ใจเตนทึกทัก เครื่องบินลํานี้คงเปน ‘จอมเวหา’ แน ๆ เสีย่ หงวนเตรียมพรอมทีจ่ ะปลอยกะสุนปนกลทัง้ สองกะ
บอกตอนรับเสืออากาศของฝรัง่ เศส
ใกลเขามา และใกลเขามา อาเสี่ยมองเห็นเครื่องบินลํานั้นอยางถนัด ทาสีแดงตลอดลํา เปนเครื่องบิน
ขับไลทที่ ันสมัยและมีความเร็วมาก รูปรางคลาย ๆ กับสะปทไฟรของอังกฤษ

‘จอมเวหา’ ทะยานเขาใส ‘เปรตเวหา’ ในฐานทีเ่ ปนสัตรูของเขา และระดมยิงมาหนึ่งชุดเปนปฐมฤกษ
โดยเจตนาจะทําลายขวัญกิมหงวนดวย แตอาเสีย่ หารูส กึ ประหวัน่ พรัน่ ใจไม เขาบังคับเครื่องเลี้ยวเปนเสนตัง้ ฉาก
ออกนอกจากปนคูต อ สู แลวอาเสี่ยก็ยงิ ตอบไปบาง
การตอสูร ะหวางเสือตอเสือเริม่ ตนแลว
‘จอมเวหา’ เชิดหัวขึ้นสูง และจิกหัวลงมาพรอมกับยิงปน กะสุน ๒ - ๓ นัดถูกปกบนอายหางดําทะลุ
กิมหงวนหกคะเมนแลวพลิกทองหลายกลับ คูตอสูเขาประชิดระดมยิง ไมเปดโอกาสใหตั้งมัน่ ได
กะสุนนัดหนึง่ ถูกทรวงอกกิมหงวน ตรงกับหัวใจพอดี
“ปุง”
อาเสีย่ สะดุง เล็กนอย เสียขวัญนิดหนอยอันเปนธรรมดาของคนทีร่ ตู วั วาตนถูกยิง เขากมลงมองดูรอยกะ
สุน พรอมกับยกมือกุมหนาอก กิมหงวนแปลกใจอยางยิง่ เมื่อไมแลเห็นบาดแผล เขารีบปลดกะดุมเสื้อเชิ๊ตออก
มองดูในเสือ้ แทนทีห่ นาอกเขาจะทะลุ กับปรากฏแตเพียงรอยไหมเปนจุด ๆ หนึ่งตรงหัวใจพอดี
ทันใดอาเสีย่ ก็ขนลุกซู พระสมเด็จวัดระฆังที่สวมคออยูนเี่ องชวยคุมครองปองกันเขาใหแคลวคลาดอยู
ยงคงกะพันยิงฟนไมเขา กําลังใจของกิมหงวนดีขนึ้ ทันที อาเสีย่ มองดูเครือ่ งบินทาสีแดงแลวหัวเราะลัน่
“ฮา – ฮะ – ฮะ ๆ ๆ มา – อาววัวมา วันนี้เปนวันตายของมึงละ วูป  ! กูเหนียวแลวโวย ไชโย! ยิงมึง
บางละทีน”ี้
แลว ‘อายหางดํา’ ก็ทาํ ทาพลิกใบไมหงายทองยิงคูต อ สู ‘จอมเวหา’ ยิงสวนมาทันที เครื่องบินทัง้ สอง
ลําพุง เขาหากัน แลวก็หลบกันไปอยางนาหวาดเสียว ตางฝายตางหาวิธีที่จะใหอีกฝายหนึ่งเปนเปากะสุนปนของ
ตน
กิมหงวนรูส กึ วา ร.อ.วัวมา มีความฉลาดและเลหเ หลีย่ มเหนือ ‘อายหางเขียว’ มากนัก มันบินผาดโผน
อยางนาชม การยิงปนก็แมนยํามาก ทุกครั้งที่ยิงมา ‘อายหางดํา’ ตองทะลุ ๑ - ๒ หรือ ๓ รู
ครั้งหนึ่ง ‘จอมเวหา’ บังคับเครื่องหกคะเมนเปนรูปครึ่งวงกลมและปกหัวดิ่งไปขางลาง อาเสีย่ รูด วี า มัน
กําลังเอาเปรียบเขาโดยเลียนแบบการตอสูข องริชโธเฟน เจาอากาศสมัยสงครามโลก คือเชิดหัวขึน้ ยิงคูตอสูซึ่งอยู
สูงกวา
อาเสีย่ พา ‘อายหางดํา’ ติดตามลงไปทันที่ ‘จอมเวหา’ กับ ‘เปรตเวหา’ พนกะสุนปนกลออกจากลํา
กลองพรอม ๆ กัน
‘ธรรมยอมรักษาผูป ระพฤติธรรมเสมอ’
กะสุนปนของ ‘จอมเวหา’ เกิดติดขัดยิงตอไปไมได ร.อ.วัวมา เสียขวัญทันที มันพยายามแกไขแตกไ็ ม
สําเร็จ ถากะสุนไมขดั ลํากลอง เครื่องบังคับในการยิงก็คงเกิดการชํารุดขึ้น
‘เปรตเวหา’ ไมยอมปลอยใหเวลาผานพนไปแมแตวนิ าฑีเดียว เขาขับเครื่องบินทื่อเขาใสขาศึก ระดม
ยิงอยางหนักหนวง มุงหมายทีจ่ ะเด็ดชีพ ‘จอมเวหา’ ของฝรั่งเศส
ร.อ.วัวมา หมดความสามารถทีจ่ ะตอสูไ ดตอ ไปแลว เครื่องบินทาสีแดงบินผาดโผนหลบหลีกกะสุนปน
ของกิมหงวน แลวผละจากการรบบินหนีไปเหมือนกับหมาถูกน้ํารอน
เสี่ยหงวนยิ้มแปน เรงเครื่องยนตรเต็มที่ไลตดิ ตาม ‘จอมเวหา’ ไปทันที เหมือนกับเลนโปลิศจับขะโมย
กิมหงวนสนุกสนานมาก ความมั่นใจวาตนคงกะพันนั่นเอง ทําใหอาเสีย่ รูส กึ วาการตอสูก บั ‘จอมเวหา’ คลายกับ
สัพยอกหยอกลอกับเพือ่ น ๆ

ฝายหนึง่ หนีอยางไมคดิ ชีวติ ฝายหนึง่ ไลกะชัน้ ชิดเขาไป แตเครื่องบินทัง้ สองมีความเร็วเทา ๆ กัน
ดังนั้น เมื่อ ร.อ.วัวมา เรงเครื่องยนตรเต็มที่ และกิมหงวนเรงเครื่องยนตรเต็มที่แลว ระยะหางของเครื่องบินทั้ง
สองจึงไมตา งกันหรือใกลเขาไปอีก ถึงกะนัน้ กิมหงวนก็ยงั ไมเลิกติดตาม ‘จอมเวหา’
อีกสักครูก เ็ ขาเขตตสนามบินชัว่ คราวของขาศึก ป.ต.อ.ภาคพืน้ ดินเริม่ สงกะสุน ๓ นิ้ว ขึ้นมาตอนรับอา
เสีย่ มันแหวกอากาศเปนควันขาว แลวระเบิดหางจากอาเสีย่ ราว ๑๐๐ เมตร อันเปนรัศมีอันตรายของกะสุน
ป.ต.อ.
‘อายหางดํา’ ผอนความเร็วลงทันที กิมหงวนมองลงไปขางลาง เขาเห็นกลุมควันพลุงออกมาจาก
ป.ต.อ.กะบอกหนึ่งที่หนาโรงเก็บเครื่องบิน อาเสีย่ บังคับเครือ่ งบินจิกหัวลงอยางรวดเร็ว มุง หมายทีจ่ ะทําลาย
ทหารประจําปนกะบอกนี้ พอไดระยะต่าํ กิมหงวนก็ปลอยกะสุนปนกลออกไปทันที
ทหาร ป.ต.อ. ลมระเนระนาด บางคนก็วิ่งหนีหาที่กําบัง ปนกลหนักหลายกะบอกชวยกันระดมยิง ‘อาย
หางดํา’ อยางหนาแนน
‘จอมเวหา’ กําลังนําเครือ่ งบินรอนลงสนาม กิมหงวนตองการแสดงความสามารถของนักบินไทยให
ฝรั่งเศสเห็นเปนขวัญตา เขาจึงกางฐานลูกลอออก บังคับเครื่องบินเลี้ยงตะแคงปก จิกหัวลงสนามบิน พรอมกับ
โปรยกะสุนปนกลแจกจายพวกนักบินและชางอากาศ ซึง่ พากันวิง่ หนีชลุ มุน
การยิงคราวนีไ้ ดผลมาก ‘เปรตเวหา’ ทําลายชีวติ ทหารฝรัง่ เศสไดเกือบ ๒๐ คน อาเสีย่ ฮึกเหิมเชือ่ มัน่ ใน
คุณพระคุมครองเขา ‘กะทิงเปลี่ยว’ หมายเลข ๓ ลงถึงพื้นสนามบินขาศึก วิง่ ไปตามสนามทือ่ เขาหารถยนตเกง
คันหนึ่ง พอเขามาระยะใกล กิมหงวนก็ดึงคันบังคับเชิดหัวเครื่องบินขึน้ กะโดดขามรถเกงคันนัน้ เหมือนกับเลน
กีฬากะโดดขามรัว้ ความเกงกลาสามารถของ ‘เปรตเวหา’ ทําใหพวกขาศึกตืน่ ตะลึงไปตามกัน
‘อายหางดํา’ เลีย้ วกลับ ปกขางหนึง่ ระพื้นดิน ถึงแมขา ศึกจะระดมยิงปนกลมาสักเทาใดก็หาถูก
กิมหงวนไม แตเครื่องบินปรุทะลุหลายสิบรู อาเสีย่ บังคับเครือ่ งบินคูช วี ติ วิง่ เขาไปหาปนกลหนักกะบอกหนึง่ ซึง่
กําลังยิงเขา พลประจําปนกลตางวิ่งปุเลง ๆ หนีเอาตัวรอด ‘อายหางดํา’ ไลชนพวกขาศึกซึ่งวิ่งไปเปนกลุม แลว
กิมหงวนก็ใชปน พกยิงทหารฝรัง่ เศสอยางสนุกสนาน การกระทําเชนนีก้ ลาหาญอยางทีส่ ดุ ไมมนี กั บินคนใดทีจ่ ะ
กลาเสีย่ งอันตรายอยางนี้
กิมหงวนสัพยอกหยอกลอพวกขาศึกพอหอมปากหอมคอแลว ก็เรงเครื่องยนตนํา ‘อายหางดํา’ เผนโผน
ขึน้ สูอ ากาศ อาจหาญราวกับพระยาสีหร าช พวกทหารฝรั่งเศสมองตาคาง ไมนกึ ไมฝน เลยวา กองทัพอากาศแหง
ประเทศไทยจะมีนักบินที่กลาหาญเด็ดเดี่ยวอยางนี้
“ลากอน จอมเวหา วันหลังกูจะพาพบมึงอีก ถุย ! อายขี้เรื้อน นึกวาจะเกงกาจสักเพียงไหน นักบินขี้
ตีนยังงี้นะรึ จะมาปราบนักบินไทย ยิงกันยังไมทนั ไรก็วง่ิ หนีหางจุกตูดแลว กูนี่แหละเฮย พอของอายจอมเวหา
วูป  ! กลับบานเราดีกวาโวย”
ตลอดทางที่บินกลับ กิมหงวนรองเพลงแขงกับเสียงเครื่องบินอยางครึกครื้น ไมตอ งสงสัยวาอาเสีย่ จะดี
อกดีใจสักเพียงใด บัดนี้ เขาไดทราบวา ‘จอมเวหา’ ไมมคี วามเกงกาจไปกวาเขา และขอสําคัญ เนือ้ หนังของเขา
ทนกะสุนปนกลไดอยางนาประหลาดใจนัก เมือ่ กอนสงคราม กิมหงวนไมไดสนใจกับการอยูย งคงกะพันนัน้ เลย
เพราะคิดวามันเปนไปไมได แตเดีย๋ วนีเ้ ขาเชือ่ มัน่ แลว พระยอมคุมครองผูท ี่เคารพนับถือทาน
เข็มนาฬิกาในเครื่องบินบอกเวลา ๑๗.๓๐ น.

อาเสีย่ มองแลเห็นสนามบินศรีโสภณอยูข า งหนา เมือ่ นึกถึงเพือ่ น ๆ นักบินคงกําลังรอคอยเขาดวยความ
เปนหวง กิมหงวนก็เรงเครื่องยนตรใหเร็วขึ้นอีก
‘กะทิงเปลี่ยว’ ทําทาผาดโผนหกคะเมนตีลงั กาแลวจิกหัวรอนลงสนามบินโดยสวัสดิภาพ บรรดาทหาร
นักบินและชางอากาศตางโลงใจไปตามกันทีก่ มิ หงวนกลับมาได แตถงึ กะนัน้ ก็ยงั ไมวายวิตกเปนทุกข เพราะอา
เสีย่ ผิดวินยั อยางรายแรง นําเครือ่ งบินเดินทางไปโดยไมไดรบั อนุญาต จ.อ.ทองแดง และ จ.ต.แอด ถูกคุมตัวไป
สงบอารมณในซังเตแลว ในฐานทีช่ ว ยเหลือใหอาเสีย่ กระทําความผิด
‘เปรตเวหา’ กาวลงจากเครือ่ งบิน กะโดดลงมาขางลางดวยใบหนายิม้ แยมแจมใส เขารูส กึ แปลกใจ
เล็กนอย ไมมีใครวิ่งไปตอนรับเขาเหมือนอยางคราวกอนเลย นอกจาก น.ท.พระควงสวางเวหน ผูบ ญ
ั ชาการ
ทหารอากาศ กับ ร.อ.ศิริ ปานิกนันทน ผูบังคับฝูง ซึง่ กําลังพากันเดินเขามาดวยใบหนาถมึงทึง พลกับนิกร
ตามมาหาง ๆ
ใบหนาที่ยิ้มแยมของกิมหงวนกลายเปนซีดเผือด เขานึกขึ้นไดวา เขาคงถูกผูบ งั คับบัญชาเลนงานแน ๆ
ในฐานฝาฝนวินัย กิมหงวนผิวปากเบา ๆ แกลงเดินไปอีกทางหนึ่ง ทันใดนั้น ผูบ ังคับฝูงไดรองตะโกนเรียกเขา
“คุณสงวน !”
อาเสีย่ สะดุง โหยงหยุดชะงัก เงยหนามองดูทานผูใหญทั้งสอง
“มานี่ ! “ คุณพระเอ็ดตะโรลั่น “จะไปไหนหา ?”
เสี่ยหงวนยิ้มแหย ๆ
“ผมจะรีบไปถายอุจจาระครับ”
ผูบ ญ
ั ชาการทําปากยืน่ นัยตาถมึงทึง
“มานี่ ! ” ทานตะโกนราวกับชางรอง
กิมหงวนทําหนาปูเลี่ยน ๆ เหงื่อไหลซิก หัวใจของเขาเตนชาลง เขาเดินกะมิดกะเมีย้ นเขามาหาคุณพระ
ควงสวานฯ
ทานผูบญ
ั ชาการขบกรามแนน นัยตาถมึงทึง
“เธอรูไ หมวาเธอไดฝา ฝนวินยั อยางรายกาจ ?”
อาเสีย่ กลืนน้าํ ลายเอือ๊ ก หนาตาชอบกล จะยิม้ ก็ไมใช จะรองไหกไ็ มเชิง
“ครับผม ปกเกลาปกกระหมอมกระผมผิดไปแลวครับ งา – เอาเถอะครับ จะเอาผมเขาตะราง จะถอด
ผมเปนพลทหาร หรือจะกะทืบยอดอกผมก็ตามใจ แตฟง ผมเลาถึงการรบระหวางผมกับอายจอมเวหาเสียกอน
เถอะครับ”
“ไมฟง !” คุณพระตวาดแวด แลวพูดเสียงออย “ไหน – เลามาซิ เธอไดตอ สูก บั มันรึ ?”
กิมหงวนยกมือปดปากหัวเราะคิกคัก หันไปพูดกับเพือ่ นเกลอทัง้ สองซึง่ ยืนอยูข า งหลังทานผูบ ญ
ั ชาการ
“เฮะ – ไมฟง แตวา ใหเลาเฮะ “
คุณพระยกมือตบหนากิมหงวนดังเพี๋ยะ
“นี่แนะ, ทะเลนนัก แก – ฉันจะเอาแกเขาหองขัง”
‘ เปรตเวหา’ อมยิม้ คลายๆ เปรต
“ออ – อายเรือ่ งหองขังนะผมรูล ว งหนาแลวละครับ เทาที่ผมฝาฝนวินัยนําเครื่องบินไปโดยพละการก็เพื่อ
เกียรติยศของผมและของกองทัพอากาศไทย ผมไดไปพบกับจอมเวหาแลว ในที่สุดก็หนีผม ใหดิ้นตายซีครับ
ไมไดมดเท็จเลย”

พระควงสวานฯ นงอึง้ ไปสักครู
“เลาใหฉันฟงใหละเอียด”
“ครับ – ผมจะเรียนใหทราบเดี๋ยวนี้ ขอกนบุหรี่ใหผมเถอะครับ”
คุณพระซอนมือทีค่ ีบบุหรี่ไวขางหลังทันที
“ฉันเพิ่งจุด” ทานพูดยิม้ ๆ
“ก็จุดเอาใหมซคี รับ วัทธอ – ขีเ้ หนียวไปไดยาตัวเดียวเทานัน้ ”
“วะ – มันหาซือ้ ยากนีห่ วา เอา – เอาไป”
กิมหงวนรับบุหรีจ่ ากทาน ยกขึน้ ดูดพนควันอยางเอร็ดอรอย แลวเขาก็บรรยาผลการรบระหวางเขากับ
‘จอมเวหา’ ใหทานฟง เลาพลางแอคทาไปดวย.
ตอนสุดทายกิมหงวนวา “ผมไดนําเครื่องบินบินลงไปในสนามบินของขาศึก และไลชนอายพวกนักบิน
ฝรัง่ เศสอยางสนุกเชียวครับ อายพวกสัตวนรกเหลานัน้ ชวยกันกระหน่าํ ผมดวยปนกล แตอา ยหางดํารับเคราะห
แทนผมไปหมด ใตเทาเขาไปดูสิครับอยางนอยตั้งหาสิบรู แหม – ถาเจาพลกับเจากรไปดวย ผมคงจะกะโดดลงจาก
เครื่องบินจับอายจอมเวหามัดมือไขวหลังเอามาฐานทัพเราใหจงได แตนผ่ี มคนเดียวกลัวจะถูกมันรุมกะทืบเลยไม
กลา นอกจากไลชนมันเลน แลวผมก็นําเครื่องบินเดินทางกลับ แฮะ – แฮะ กรุณาภาคทัณฑไวสักครัง้ ไดไหมครับ
ถึงแมวาผมจะฝาฝนวินัย ผมก็ไดแสดงความสามารถอาจหาญใหพวกนักบินอาฟริกาเมืองขึน้ แลเห็นฤทธิเ์ ดชของ
นักบินไทย”
ทานผูบญ
ั ชาการถอนหายใจเบาๆ
“อา – กิมหงวน เทาที่เธอเลาใหฉนั ฟงนะเปนความจริงทั้งหมดหรือ ?”
อาเสีย่ ชักฉิว ขวางกนบุหรี่ทิ้งทันที แตแลวเขาก็รบี กมลงหยิบมันขึน้ มาดูดตอไป
“แลวกันซีครับใตเทา ใหผมรากเลือดลงแดงตายสิเอา ปูโ ธ ผมจะมาตอแหลกับใตเทาเอาตะหวักตะบวย
อะไรกัน”
คุณพระควงสวานฯ ทําปากจู
“หน็อยแน ยังจะพูดจาโอหังอีก”
เสี่ยหงวนยิ้มแหงๆ
“แฮะ - แฮะ ไหน ผมก็ผิดไปแลวครับ ใตเทานาจะกรุณายกโทษใหผมสักครัง้ ”
ทานผูบ ญ
ั ชาการ สัน่ ศีรษ ะชาๆ
“เสียใจ เวลานี้เปนเวลาสงครามไมใชเวลาปกติ ฉันจะตองรายงานความผิดของเธอไปตามทางการ การ
ยกโทษหรือลงโทษเธอนัน้ ตองแลวแตทานผูบัญชาการทหารทั่วไปจะวินจิ ฉัย ไหน – ขอฉันดูหนอยซิ ทีเ่ ธอวาเธอ
ถูกยิงเปนรอยไหม”
อาเสีย่ รีบปลดกะดุมเสือ้ เชิต้ แบะออกทันที คุณพระควงสวาน, ร.อ ศิริ กับพล,นิกร ตางเขามามุงดูรอย
กระสุนปนกลอยางแปลกใจ นิกรชะโงกหนาลงไปดูจนกะทั่งทายทอยของเขา อยูห า งใบหนาพระควงสวานฯ ไม
ถึงนิว้ ฟุต คุณพระผลักศีรษ ะกะดิง่ ทองเต็มแรง
“ทะลี่ง ! ออกไปหางๆ” แลวทานก็พูดกับผูบ ังคับฝูง “แปลกมากคุณศิริ การอยูยงคงกะพันไมนาจะ
เปนไปไดเลย”
ผูบังคับฝูงยิ้มออนโยน

“ครับผม แตการรบคราวนี้ ทหารราบของเราถูกขาศึกยิงในระยะเผาขน แลวไมเปนอันตรายมีอยูห ลาย
คนเชียวครับ พวกฝรัง่ เศสถึงกับเรียกวา กองทัพปศาจหรือกองทัพหุนเหล็ก”
คุณพระหัวเราะเบาๆ
“เอาละ คุณศิริ คุณพากิมหงวนไปขังไวทก่ี องรักษาการณกอ น”
“ไอยา ” อาเสีย่ คราง “เริ่มตนตัง้ แตเดี๋ยวนี้เชียวหรือครับ”
ทานผูบ ญ
ั ชาการพะยักหนา
“ก็เดีย๋ วนีน้ ะ ซี ฉันนะหวัน่ ใจเหลือเกิน นากลัวเธอจะไดเปนจาอากาศโทตามเดิมก็ไมร”ู
เสี่ยหงวนหนาจอย ถอนหายใจเฮือกใหญ ผูบงั คับฝูงยกมือจับแขนเขา
“ไป – นองชาย วิสยั ทหารเมือ่ ทําผิดแลวก็ตอ งยอมรับผิด อยางมากก็สบิ วันเทานัน้ ”
กิมหงวนรองไห ทําปากแบะ ยกหลังมือเช็ดน้าํ ตา มองดูพล กับนิกร
“ฮือ – ฮือ กันเขาซังเตแลว”
พลพูดขึน้ เบาๆ
“ก็แกเสือกบินไปทําไมเลา ไมตอ งเสียอกเสียใจวะ แลวกันจะไปเยีย่ มที่หองขัง ซื้อขนมขางตมไปฝาก”
กิมหงวนสะอืน้ ดังๆ
“ฮือ – เอาเหลาไปฝากดวยนะพล โฮ ๆ ๆ ๆ อื๊ดนาขายหนาเหลือเกิน เปนนายทหารแตเขาซังเต”
พล, นิกรหัวเราะลัน่ ทานผูบ งั คับฝูงพาอาเสีย่ ออกจากสนามบิน ตรงไปทีต่ กึ กองรักษาการณ อันเปนที่
คุมขังนายทหารชั้นประทวนและสัญญาบัตร.
ทานผูบ ญ
ั ชาการจําตองทําตามหนาที่
สวนน้าํ ใสใจจริงนัน้
ทานพอใจในความกลาหาญของ
กิมหงวนมาก.
เสียงหวูดสัญญาณภัยทางอากาศไดดงั ครวญครางขึน้ ทัว่ จังหวัดศรีโสภณ
ประชาราษฏรไดยนิ จนชินหูเสียแลว ตางไมรสู กึ ตืน่ เตนหวาดกลัวอยางไร นอกจากพากันเขาทีห่ ลบภัย
ภายในบริเวณหลังบานของตน หรือในทีส่ าธารณะซึง่ ทางการจัดสรางไว
ยามอากาศไดรายงานทางโทรศัพทสนาม
แจงมาวาเครื่องบินโจมตีและเครื่องบินขับไลของขาศึก
ประมาณ ๓๐ ลํา กําลังเดินทางบายหนาเขามาจังหวัดนี้
แตรเดีย่ วเปาเกิดเหตุสาํ คัญลัน่ สนามบิน
ผูบังคับฝูงสั่งเครื่องบินขับไลทั้งหมด ใหขน้ึ ทําการขัดขวางตอสูโ ดยดวน บรรดานักบินตางวิ่งไปประจํา
เครื่องบินของตน ดูสับสนอลหมานไปทั่ว อยางชาอีก ๑๐ นาที เครื่องบินขาศึกก็จะมาถึงแลว ดังนั้นฝูงบินขับไล
ของเราจะชักชาไมไดเปนอันขาด
เคอรทสิ ฮอกแบบ ๑๘ ตราวัวกะทิง ถูกเข็นออกมาจากโรงเก็บอยางรวดเร็ว พวกชางอากาศทํางานกัน
อยางแคลวคลองวองไว
แลวชัว่ เวลาไมถงึ ๕ นาที
กะทิงเปลี่ยวก็นํานักบินผูกลาหาญของเรา ทะยานขึ้นสูทองฟา เสียงเครือ่ งยนตรคาํ รามกึกกอง นักรบทุก
คนเตรียมตัวทีจ่ ะประจัญบานกับขาศึก ซึง่ ไดขา ววานักบินฝรัง่ เศสทีส่ ง มาจากอาฟริกานี้ ตะละคนลวนแตสามารถ
อาจหาญ พวกเรากระหายอยางยิง่ ทีจ่ ะพบกับมัน เพือ่ จะไดเห็นประจักษแกตาวา นักบินอาฟริกาเมืองขึ้นในบังคับ
บัญชาของ ‘จอมเวหา’ จะเกงกาจสักเพียงไหน

ฝูงขับไลที่ ๕ ของเราบินออกหนาเพื่อน ร.ต. ธวัชชัยบินนําหมู ทางขวาคือ พล,นิกร ทางซาย จ.อ. สมบัติ
กับจ.ท. เกษม ซึง่ เกษมถูกสงมาแทนกิมหงวนชัว่ คราวเพราะอาเสีย่ ยังอยูใ นซังเต ความผิดทีฝ่ าฝนวินยั ทานแมทัพ
ใหญภาคเขมร คือเจาคุณปจจนึกฯ นั่นเองเปนผูสั่งขังกิมหงวน ๓ วัน และวันนี้เปนวันครบกําหนดโทษแลว พรุงนี้
เชาเขาก็จะเปนอิสระ.
ฝูงเครื่องบินขับไลของเรา กระจายหมูบ นิ ไปทางทิศตะวันออก ทีข่ อบฟาขางหนาโนน พวกเราตางแล
เห็นฝูง ‘เหีย้ อากาศ’ ของฝรัง่ เศสกําลังบินตรงเขามา ฝรัง่ เศสเพิง่ เปดฉากรุกรานเราทางอากาศในเวลากลางวันเปน
ครั้งแรก นับตัง้ แตเริ่มสงครามมา ทัง้ นีเ้ พราะมันเชือ่ มัน่ ในความเกงกลาของนักบินเมืองขึน้ แหงอาฟริกา ซึง่ เพิง่
เดินทางมาถึงวัน ๒ วันนี้
เครื่องบินขับไล ๑ ฝูง ในบังคับบัญชา ‘จอมเวหา’ เริ่มแปลแถวเปนหนากระดาน ทําหนาทีค่ ุมครอง
เครื่องบินโจมตีใหทงิ้ ระเบิดไดโดยสะดวก
‘กระทิงเปลี่ยว’ ของเราทะยานเขาใสอยางอาจหาญ ฉากการรบอยางดุเดือดกลางอากาศเริม่ ตนอีกแลว
ตางฝายตางปฎิสนั ถารกันดวยกะสุนปนกล
‘เหีย้ อากาศ’ ลําหนึง่ ถูกนิกรยิงหัวทิม่ ลงขางลางเปนปฐมฤกษ กะดิง่ ทองยิม้ แปน นึกทึ่งในฝมือยิงปน
ของตนและอยากจะเขาใจวา อายหมดนัน่ ถูกกะสุนของเขาอยางฟลุก ทีส่ ดุ
มันเปนการตอสูที่ตื่นเตนนาดูอยางยิ่ง ฝูง ’กะทิงเปลี่ยว’ กับฝูง ‘เหีย้ อากาศ’ ตางทําทาฝาดโผนหาเลห
เหลี่ยมเอาชะนะกัน เสียงเครื่องยนตรและเสียงปนกลดังลั่น ‘กะทิงเปลี่ยว’ ลําหนึ่ง เขาชน ’เหีย้ อากาศ’ ระเบิด
สนั่นหวั่นไหว เกิดเพลิงไหมและควงสวานลงสูพ น้ี ดินดวยกันทัง้ คู
การประจัญบานกลางหาวผานพนไป ๑๐ นาที ฝรั่งเศสเสียเครื่องบินขับไล ๒๒ เครื่อง ฝายเราเสียไป ๖
เครื่องเทานัน้ กําลังใจของพวกเราทรหดอดทนอยูเ สมอ นักบินไทยกลาหาญอยางทีส่ ดุ เลือดของเขาทุกๆ หยดคือ
เลือดนักรบ ทุกคนรบอยางใจเย็น ไมตง้ั อยูใ นความประมาท การตัดสินใจอยางรวดเร็ว และฝมอื อันแมนยํา ทําให
ฝูงบินขับไลของฝรั่งเศสถูกยิงตกทวีจํานวนขึน้ ถึงแมฝา ยเราจะเพลีย่ งพล้าํ ลงบาง ก็หาทําใหคนอื่นเสียขวัญไม
‘จอมเวหา’ อาละวาดอยูท า มกลาง ‘กะทิงเปลี่ยว’
ร.อ วัวมา พยายามแสดงความกลาหาญใหสมนามของมัน เครื่องบินทาสีแดงบินผาดโผนอยาง
คลองแคลว ‘จอมเวหา’ ยิงเครือ่ งบินไทยไฟลุกตกลงมาลําหนึง่ แตนกั บินผูก ลาหาญของเรากะโดดรมชูชพี ออก
จากเครือ่ งบินไดและลอยลงในดินแดนของเราโดยสวัสดิภาพ
ร.ต. ทองใบ ธวัชชัย นําเครื่องบินของเขาเขาประจัญหนา ‘จอมเวหา’ ทันที ‘เสืออากาศ’ ของเราปลอยกะ
สุนปนกลออกไปหนึง่ ชุด ‘จอมเวหา’ บังคับเครือ่ งบินสายเฉียงขวาซาย หลบหลีกกะสุนปน และพลิกกลับ ๒ รอบ
จิกหัวเครื่องบินดําดิ่งลงมาขางลาง เมื่อไดระยะต่ําพอควรก็เชิดหัวขึ้น แลวยิง ‘กะทิงเปลี่ยว’ หมายเลข๓๐
กะสุนปนกลทะลุแลนจากแพนหางเรื่อยขึ้นมาจนถึงปกเครื่องบิน ดวยการยิงอันแมนยําทีส่ ดุ ทองใบ
รูส กึ เสียวปลาบทีไ่ หลขวา เขายกมือกุมหัวไหลทนั ที โลหิตสีแดงเขามไหลชุม โชก พอรูว า เขาถูกยิง แทนที่ ‘เสือ
อากาศ’ ของเราจะมุทุลุ เขากลับระมัดระวังตัวขึน้ อีกพยายามจะพิฆาต ‘จอมเวหา’ ใหได
ร.อ. วัวมาบินทื่อเขาหาทองใบอีก และยิงกราดไมหยุดยัง้ พล พัชราภรณอยูใ นระดับสูงกวา ‘จอมเวหา’
มองแลเห็นถนัด พอเครือ่ งบินทาสีแดงผานเขาไป พลก็ผลักคันบังคับใหเครื่องบินของเขาจิกหัวลงตามหลัง ‘จอม
เวหา’ ทันที นายพัชราภรณเริม่ ยิงอยางดุเดือด ‘กะทิงเปลี่ยว’ หมายเลข ๑ พุง ลงมาเกือบจะชนกับ ‘จอมเวหา’ แลว
พลก็บงั คับมันเชิดหัวขึน้ พลิกตัวกลับ

กะสุนของพลนัดหนึ่ง ทะลุหลังของ ‘จอมเวหา’ ตัดขั้วหัวใจพอดี พีช่ าย ‘อายหางเขียว’ สะดุง สุดตัว
ปลอยมือจากคันบังคับฟุบหนาลงกับที่นั่ง ร.ต. ทองใบลืมตาโพลง ไมนึกไมฝนเลยวาศิษยของเขาจะยิงปนได
แมนยําอยางนี้
‘จอมเวหา’ ตายคาที่ !
เครื่องบินสีแดงหมุนควางเมื่อไมมีใครบังคับ มันทําทาพลิกใบไมและควงละลิม่ ลงสูพ น้ื ดิน นายพัชรา
ภรณหัวใจพองโต แนนอนและความปตยิ นิ ดีอยางสูงสุดไดบงั เกิดแกเขาเหลือทีจ่ ะประมาณ ‘จอมเวหา’ ถูกเขาลบ
ชือ่ เสียแลว
พลบังคับ ‘กะทิงเปลี่ยว’ จิกหัวตาม ‘จอมเวหา’ ลงมา จนกะทัง่ ระยะต่ําประมาณ ๒๐๐ เมตร เขาก็บนิ ใน
ทาธรรมดา เครือ่ งบินทาสีแดงกะแทกพืน้ ดินพังละเอียดไฟลุกโชน หัวปกแพนหางชี้ขนึ้ ขางบน แลเห็นธงฝรั่งเศส
อยางถนัด ทหารไทยและตํารวจสนามราว ๒๐ คนวิ่งเขามาทีท่ รากเครื่องบินนั้น บางคนไดโบมมือใหพลอวยชัย
ใหพรเขา
‘กะทิงเปลี่ยว’ หมายเลข ๑ ทะยานเขาหาฝูงเครื่องบินโจมตี ซึง่ กําลังทิง้ ระเบิดขนาด ๑๐๐ ก.ก. ลงมา
ขางลางตลาดศรีโสภณพังทะลาย และวัดทายเมืองถูกระเบิดไมมชี น้ิ ดี สุขศาลาประจําจังหวัดกําลังเปนเหยื่อลูก
ระเบิด ถึงแมทางการไดปธู งกาชาติผนื ใหญไวบนหลังคาแลวก็ตาม นักบินฝรัง่ เศสเหี้ยมโหดยิ่งกวาสัตวปา ไมมี
ศีลธรรมประจําใจ
แลเห็นโบสถแหงพระพุทธศาสนากลายเปนกองอิฐ พลก็บาเลือดขึน้ มาทันที เขาขับเครื่องบินเขาประชิด
เครื่องบินโจมตีลําหนึ่ง ยิงกราดดวยปนกลคูท ี่ปกบน เครื่องบินโจมตีลํานั้นตองเปนเหยื่อของพลอีก กะสุนปน
ทะลุถงั น้าํ มันทําใหเกิดเพลิงไหมลกุ ลามอยางรวดเร็ว พลแลเห็นพยายามจะกะโดดรม แตแลวเสียงระเบิดอยาง
สนั่นหวั่นไหว ‘เหีย้ อากาศ’ ละเอียดเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย นักบินกับพลปนกลหลังเนื้อตัวขาดเปนทอนๆ หาชิ้นดี
ไมได
นายพัชราภรณยม้ิ แปน เขาไมยอมใหเวลาผานไป พลกวาดสายตามองไปรอบๆ นําเครื่องบินคูชีวติ เขา
ตอสูกับเครื่องบินโจมตีอีกลําหนึง่
ขาศึกเหลือเครือ่ งบินอีกเพียง ๖ เครื่องเทานั้น บรรดาเครื่องบินขับไลถูกยิ่งตก เหลือเพียง ๒ เครื่อง อีก ๔
เครื่องคือเครื่องบินโจมตี ฝรัง่ เศสชาติขข้ี ลาดตาขาวตางเสียขวัญไมมแี กใจสูร บ นักบินเมืองขึน้ แหงอาฟริกาซึง่ ขึน้
ชือ่ ลือนามนักหนา อุตสาหรีบรอนเดินทางมาอินโดจีน เพื่อจะปราบนักบินไทย แตแลวนักบินผูก ลาหาญของเราก็
ไดยิงมันรวงเปนผุยผง อายพวกสัตวนรกฝรัง่ เศสนึกไมถงึ วา นักบินไทยจะสามารถอาจหาญอยางนีป้ ะทะกันเพียง
๒๐ นาทีกร็ ตู วั วา ความสามารถและกําลังน้าํ ใจของพวกมันนัน้ เปนรองเรามาก พวกมันทุกคนยอมยกให ‘จอม
เวหา’ เปนนักบินชั้นครู แตแลว ‘จอมเวหา’ ก็ถกู ยิงตก ฉะนั้นพวกที่เหลือตายจึงไมคิดทีจ่ ะสูอีก
‘เหีย้ อากาศ’ ทั้งหกเครื่อง รีบบินหนีผละจากการรบทันที เรงเครื่องยนตรเต็มที่หนีอยางไมคดิ ชีวิต ฝาย
เราไมไดตดิ ตามไป เพราะกะสุนปนจวนจะหมดแลว บางลําก็หมดเกลีย้ ง อนึง่ การไลตดิ ตามยอมไมสจู ะมี
ประโยชน เพราะเครื่องบินของมันกับของเรามีความเร็วทัดเทียมกัน
ดังนั้น ฝูงกะทิงเปลี่ยวก็เขาขะบวนตามหมูของตนบินเลี้ยวขวาเปนวงกวางตรงมาสนามบิน
การรบทางอากาศครัง้ นี้ เราเสียเครื่องบินเพียง ๖ เครื่องเทานัน้ สวนนักบินผูก ลาหาญไดสละชีพไป ๔
คน อีก ๒ คนปลอดภัยเพราะรมชูชพี

เครื่องบินขับไลพากันบินยอยๆ ลงสนาม เสียงไชโยโหรองของนักบินและชางอากาศ ซึง่ ยืนออกันอยู
หนาโรงเก็บดังสนัน่ หวั่นไหว กะทิงเปลี่ยวแลนมาจอดตามหมูของตน นักบินผูก ลาหาญตางกระโดดลงจาก
เครือ่ งบินดวยกิรยิ าราเริง และยิ้มแยมแจมใส
ร.ต. ทองใบ วิง่ เขามากะโจนกอดนายพัชราภรณ เขาจูบพลอยางเต็มรัก
“คุณพล ! คุณเกงอะไรอยางนี้ คุณเปนผูฆ าจอมเวหา” แลวเขาก็จบู พลอีก
นายพัชราภรณใจหายวาบ เมื่อแลเห็นเลือดที่ไหลขวา ร.ต. ธวัชชัย
“คุณครู คุณครูถูกยิงหรือครับนี”่
ทองใบยิ้มแปน
“ไมเปนไรคุณนิดหนอยเทานั้น ยังไกลหัวใจมาก มันยิงผมถูกไหล แตผมก็ฟาดมันลวงหนึง่ ลํา” พูดจบ
ทองใบก็รองตะโกนลัน่ “พวกเรา! มาทางนีเ้ ร็วมาชวยกันแสดงความยินดี ทีค่ ณ
ุ พล พัชราภรณไดพิฆาต จอมเวหา
ดวยฝมอื ยิงปนอันแมนยําของเขา”
พาทานผูอ า นมาทีก่ องรักษาการณกองทัพอากาศ ซึ่งเปนตึกเล็กๆ อยูขางประตูเขาออก อันเปนเขตตของ
กองบิน
ภายในหองชั้นลางหองหนึง่ ซึง่ กวางขวางพอควร มีเครือ่ งนอนเครือ่ งใชไมสอยพรอม หองนี้แหละคือ
หองสําหรับขังนายทหารชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร พวกทหารรักษาการณทุกๆ ผลัดทีม่ าอยูน ่ี ในระยะสาม
วันนี้ ตางพากันบนอูอ ไ้ี ปตามกัน ทั้งนี้เพราะนายทหารนักบินคนหนึ่งถูกขังอยูในหอง เอะอะอาละวาดตลอดวัน มี
การแหกปากรองเพลงบาง, เอากะโถนทุมประตูบาง, บางทีกแ็ กลงรองตะโกนวาไฟไหม มิฉะนัน้ ก็ขอน้าํ บาง, ขอ
อะไรตออะไรบาง, มายก็วานซือ้ บุหรีซ่ อ้ื กาแฟ ไมซอ้ื ใหกพ็ าลดา
นายทหารอากาศที่ถูกขังอยูนคี้ ือ นายเรืออากาศตรีกมิ หงวน ไทยแทนั่นเอง อาเสี่ยกลุมใจแทบเปนบา ทุก
ครั้งทีเ่ ครือ่ งบินของเราบินขึ้นจากสนามบินไปทํางานตามหนาที่ เสี่ยหงวนก็เอะอะอาละวาด ชกบานประตู
หนาตาง มายก็ตีอกชกหัวตัวเอง จนกะทัง่ พวกทหารรักษาการณเขาใจวาเขาวิกลจริต
วันนี้ กิมหงวนอาละวาดมาตัง้ แตเชา ผูบังคับกองรักษาการณตองตัดใจซื้อวิสกี้ใหหนึ่งขวด อาเสีย่ จึงหาย
คลั่ง
ขณะนี้เขานอนไขวหางกะดิกเทาอยูบนเตียง อานหนังสือขุนชางขุนแผนเสียงแจว ซึง่ หนังสือเลมนีเ้ พือ่ น
นักบินคนหนึ่งที่มาเยี่ยมไดเอามาใหอานแกเหงา
“ ครัน้ ถึงอางวางอยูท น่ี อกชาน
สองสําราญขึน้ นัง่ บนเตียงด่าํ
จึงไขน้าํ จากบัวตะกัว่ ทํา
น้าํ ก็พร่าํ พรายพรูดกู ะเซ็น
เจาพรายชักชายสะไบหม
นองอายนมไฮหมอมนะอยาเลน – “
กิมหงวนหยุดอานเพียงเทานี้ ขวางหนังสือไปทางมุมหอง
“ไมเปนเรื่อง” เขาเอ็ดตะโรลั่น “ลงนางเอกขีอ้ ายแลวปวยการอานเสียเวลา อานมาตั้งปไมเห็นรบกันสัก
นิด โวย ! รําคาญจริงโวย อีกคืนเดียวเทานั้น”

ทันใดนั้น พล,นิกร กับนายสิบทหารรักษาการณคนหนึ่ง ไดปรากฎตัวขึ้นที่หนาหองขัง อาเสีย่ พรวด
พราดลุกขึน้ นัง่ มองผานซีล่ กู กรงออกไป
“โอ – พล สวัสดีโวย กร! วูป  กันกําลังนึกถึงแกอยูเ ชียว” พูดจบอาเสีย่ ก็วง่ิ จูด มาเกาะซีล่ กู กรง
“ไง – สบายดีเรอะ?” นิกรถามเสียงออยๆ
กิมหงวนทําตาโตเทาไขหาน
“สบาย? โธ – อายหารอย คนติดตะรางมึงยังถามวาสบายดีรึ ?”
นิกรหัวเราะกาก
“ไมรเู รอะ บางคนเขาติดตะรางเขาบอกวาสบายนีห่ วา กินแลวก็นอนไมตอ งทําอะไร”
อาเสี่ยคอนปะหลับปะเหลือก
“อยา – อยากะเซาโวย ประเดี๋ยวมันเดือดขึ้นมามันก็จะเตะเอางายๆ”
กะดิ่งทองยักคิ้วแผล็บ
“มา – ออกมาเตะอายหงวน ติดตะรางแลวยังจะอวดเกงอีก”
กิมหงวนทําปากหมุบหมิบ
“ดีวา ออกไปไมไดนะ ซีวะ” แลวเขาก็พดู กับนายพัชราภรณ “หอบอะไรมาวะอีรุงตุงนังเชียว ของเยี่ยม
กันเรอะ?”
พลอมยิม้
“เออ – ตราดําสองขวด หมูแผนกับมะมวงดิบ สัปรส แลวก็ขา วตังเมีย่ งลาว ครีมแคร็กเกอร บา – จะสง
เขาไปยังไงโวย?”
กิมหงวนถอนหายใจเฮือกใหญ
“แกหอ ออกสงเขามาทีละอยางโวย แหม – อึดอัดใจฉิบหายเลย เจาคุณอาทําได เจ็บใจนัก ผิดนิดเดียวขัง
เสียสามวัน ออกไปตองเอาขึ้หมาละเลงหัวใหได”
นายพัชราภรณหวั เราะกาก
“อยาไปโกรธเคืองทานเลยวา” พูดจบก็ทรุดตัวนัง่ แกหอ ของออกสงลอดซีล่ กู กรงเขาไปใหกมิ หงวนทีละ
อยาง “เจาคุณอานะถึงทานเปนอาของเรา แตทานก็เปนผูบ ังคับบัญชาสูงสุดของเราดวย เมื่อแกผิดทานก็ตอง
ลงโทษแกตามโทษานุโทษ เพือ่ ไมใหเปนเยีย่ งอยางแกนกั บินทัง้ หลาย”
“อยาพูดเลยวะ พูดแลวเจ็บใจ อายกันมันทําคุณบูชาโทษ นี่แหละเขาวาปดทองในตูดพระ”
พลสะดุง โหยง
“พูดเสียใหถกู โวย ปดหลังไมใชปดตูด”
“ตูด!” อาเสีย่ พูดเอ็ดตะโร “ปดหลังมันยังมองเห็น สวนปดตูดไมมใี ครเห็น จริงไหมละ กันนะกลุมใจจะ
ตายโหงตายหาอยูแ ลว ตะกี้นี้กันไดยินเสียงเครื่องบินครางกะหึ่มลัน่ สนามไปหมด แลวทหารรักษาการณคนหนึง่
บอกวา อานเศสรุกรานเราทางอากาศ กันไดยนิ ป.ต.อ.และไดยนิ เสียงระเบิดไกลๆ เลาใหกนั ฟงหนอยซิ แกกับเจา
กรขึ้นรบกับมันหรือเปลา อยากรูเ รือ่ งจังโวย เออ,อายหมูแผนนี่กินกะเหลาเขาที”
“นัง่ ลงซีกนั จะเลาใหฟง เอา – อายกรนัง่ ลงซียะ ยืนค้ํากะบานอยูได”
นิกรกับกิมหงวนทรุดตัวนัง่ สองเกลออยูน อกหองขัง สวนเกลมทีส่ ามอยูข า งใน มีประตูกรงเหล็กกัน้
เปนเขตต
“แกขึน้ ฟาดกับมันดวยรึ เปนยังไงบาง, อายพวกเหีย้ อากาศวิง่ หางจุกตูดไปแลวกะมัง”

พลพะยักหนา
“อือ! สนุกจังแกเอย ร.อ.วัวมาพีช่ ายอายหางเขียว นักบินผูม ฉี ายาวาจอมเวหา ถูกกันยิงอกทะลุมองเทงไป
แลว”
เสีย่ หงวนตกตะลึงอาปากคาง
“หา! แกฆาอายจอมเวหา?”
นายพัชราภรณยม้ิ แปน
“ถูกแลว”
กิมหงวนรูสึกวาหัวใจของเขาเตนแรง ใบหนาของเขาแดงระเรื่อ อาเสีย่ ตืน่ เตนยินดีอยางทีส่ ดุ เขารองขึ้น
ดังๆ
“อายเพือ่ นรัก ถาเชนนัน้ แกก็คอื ยอดนักบินแหงกองทัพอากาศของเรา ไชโย! ไชโยสองรอยครัง้ โวย วู
ป! แกคือจอมเวหาแหงจอมเวหา ไชโย! ไชโย! จับมือทีโวย เตยเลย!” แลวกิมหงวนก็ยน่ื มือออกมานอกลูกกรง
สองสหายบีบมือกันแนน กะดิง่ ทองถือโอกาสลอดมือเขาไปเขกกะบานกิมหงวน ๑ โปกโดยไมมเี หตุผล
อาเสีย่ รีบชักมือออกยกมือกุมศีรษ ะสูดปากเบาๆ จองมองดูหนานิกรราวกับจะกินเลือดกินเนื้อ
“อายกร! แกเขกกะบาลขาทําไม?”
นายการุณวงศยกั คิว้ แผล็บ
“อยูว า งๆ ไมมอี ะไรทํานีห่ วา”
กิมหงวนกลืนน้าํ ลายเอือ้ ก
“ออ – เลยเขกกะบานขาแกกลุม มึง – ดีละมึง พรุง นีพ้ อ ออกจากตะราง พอจะกะทืบมึงหาสิบแปดที”
นิกรหัวเราะกาก
“ทําไมมีเศษยังงั้นดวยละ?”
อาเสีย่ อมยิม้
“อาว – เทากับอายุของพอแกยังไงเลา เซอจริงอายนี”่ พูดจบเขาก็เปลีย่ นสายตามาทีพ่ ล “เลาเรือ่ งการรบ
ทางอากาศเมือ่ ตะกีใ้ หกนั ฟงหนอยเถอะวะ พวกเรายิงมันตกกีเ่ ครือ่ ง และพวกเราตายกีค่ น?”
พลบรรยายใหกมิ หงวนฟงโดยละเอียด อาเสีย่ ตืน่ เตนมาก นึกเสียดายโอกาสทีเ่ ขาไมไดขน้ึ เครือ่ งบินรบ
กับขาศึก เพราะตองติดหองขัง อยางไรก็ตาม, กิมหงวนยังรูส กึ ปลาบปลืม้ ใจทีส่ ดุ ในการทีเ่ ราไดชยั ชะนะทาง
อากาศอยางใหญหลวง ดีใจอะไรก็ไมเทากับทีพ่ ลไดพฆิ าต ‘จอมเวหา’ได.
ตอนสุดทายพลไดพดู ถึง ร.ต.ทองใบ ธวัชชัย ผูประสิทธิ์ประสาทวิชาการบินใหกับเขา
“จากการรบทางอากาศในวันนี้ ครูของเราถูกยิงที่ไหลขวามีบาดเจ็บเล็กนอย แตชาติเสือก็ตอ งไวลาย
เสมอ ครูทองใบฟาดอายเศสลวงไปหนึ่งเครื่องเหมือนกัน”
“นาน – มันตองยังงัน้ ” กิมหงวนพูดเอ็ดตะโร “เสือตองเปนเสือเสมอ ชาติเสือตองไวลาย ชาติควายตอง
ไวหาง พั่บผา, อยางครูทองใบของเราไมนาเปนนายเรืออากาศตรีเลย”
พลพะยักหนา
“จริง, อยางนอยควรเปนนายเรืออากาศเอก”
เสีย่ หงวนขมวดคิว้ ยน

“นายเรืออากาศเอกก็ยงั ไมสม อีตาพระควงสวานฯ นะแกทําอะไร ดีแตสง่ั พวกเราใหขน้ึ เครือ่ งบินไป
ลาดตระเวนไปทิ้งระเบิด และไปอะไรตออะไรอีก แกยังหวดนายนาวาอากาศโท ครูทองใบอยางขีห้ มูขหี้ มาก็ควร
เปนจอมพลอากาศเอก มหาอํามาตยนายกทองใบ ธวัชชัย”
นิกรทําคอยน ยกพื้นรองเทาใหกมิ หงวนดู
“นี่แนะ”
อาเสี่ยหลับตาบี๋ แลวสามเกลอก็หวั เราะกาก ขณะนั้นพลตาไวแลเห็นรถยนตรคันหนึ่ง แลนมาหยุดหนา
กองรักษาการณ เขาไดยนิ ผูบ งั คับกองรักษาการณบอกแถวทําความเคารพ ตอจากนัน้ นายพลโททหารบกรูปราง
อวนเตี้ยคนหนึง่ แตงเครือ่ งสนามสวมหมวกเหล็ก ก็กา วลงจากรถดวยใบหนายิม้ แยม
นายพัชราภรณรีบบอกกิมหงวนทันที
“เฮย – คุณอามาโวย”
อาเสีย่ สะดุง โหยง
“เจาคุณอารึ ดีแลว ตองยักทากับทานเสียหนอย”
พลจุย ป าก
“อยาเฮยไมดนี า แกควรจะพูมใจใหมากทีท่ า นมาเยีย่ มแก มีอะไรมาฝากแกดวยซี อยาโกรธทานเลยวะ
เชือ่ กันเถอะ”
การสนทนาหยุดชะงักเพียงเทานี้ ทานเจาคุณปจจนึกพินาศ เดินนําหนาพาผูบ งั คับกองรักษาการณเดิน
ตรงมาที่หองขัง พล,นิกรลุกขึน้ ยืนตรงกระทําความเคารพ สวนกิมหงวนนัง่ กินหมูแผน และรองเพลงเบาๆ
“ดูซิดู ซูรยิ า จากฟากระไรแดงแจ ดูซิดูใหแน แดงแจเปนมันแผล็บเชียว โอ-ซูรยิ า จะจากฟาทําหนาเชียว
น้าํ พริกใสลกู มะอึกลูกเดียวจะอรอย – หรือไฉน ชอมะปราง ติดตะรางไมใครสบายใจ กรรมเวรของใครก็คงไม
เหมือนอายหางดํา ตีตูรีตีตี่ ตาราตี๊ ตาหราตีต๊ า”
“เฮย!” ทานแมทัพเอ็ดตะโรลั่น
กิมหงวนคอยๆ เงยหนาขึ้นมองดูเจาคุณปจจนึกฯ
“ออ – สวัสดีมชี ยั ครับ” พูดแลวเขาก็ลกุ ขึน้ ยืน “คุณอามาเมือ่ ไหรครับ?”
“มาเดีย๋ วนีน้ ะซี อายเปรต” พูดจบทานก็หนั มาทางผูบ งั คับกองรักษาการณ “คุณทวีไขกุญแจหองขังออก”
ร.อ. ทวียกมือวันทยาหัตถรบั คําสัง่ ลวงกะเปาหยิบพวงกุญแจเย็ลไขเปดบานประตูออก
อาเสีย่ เดินนวยนาดออกมาจากหองขังดวยใบหนายิม้ แยม
“คุณอาจะมารับโทษแทนผมหรือครับ แหม – เปนพระคุณอยางยิ่งเชียวครับ ผมอึดอัดใจจะตายอยูแ ลว”
เจาคุณทําตาปริบๆ
“ใครบอกพอมึงละ?”
กิมหงวนยกมือปดปากหัวเราะคิกคัก
“นั่นอะไรครับ ของฝากผมใชไหม?”
เจาคุณปจจนึกฯ ยิม้ ออกมาได
“เออ!” แลวทานก็สง ถุงกระดาษสีนาํ้ ตาลใหเขา “ไมรจู ะซือ้ อะไรโวย เลยซื้อเม็ดกวยจี๋มาใหหาหอ ขนม
ครกสามตัง แลวก็บุหรี่สิงหโตแดงหนึ่งซอง สมเขียวหวานสองลูก มะพราวเผาหนึ่งใบ”
เสี่ยหงวนทําหนากะเรี่ยกะราดชอบกล เขาถอนหายใจเฮือกใหญ

“เอาละครับ ดีกวาไมไดซอ้ื อะไรมาเลย ขอบพระคุณครับ” พูดจบลก็หนั มาทางนายทหารรักษาการณ
“ไง – คุณทวี อยางนี้เขาสวมตองถือคีมเขาไปดวยไหมครับ?”
ทานแมทพั ยกรองเทาเตะหนาแขงอาเสีย่ ดังกอก
“นี่แนะ ซือ้ มาใหแลวยังจะวาขีเ้ หนียวอีก ประเดีย๋ วพอขังตอเสียอีกสิบวันหรอก” แลวทานก็หวั เราะ
“ยังไงวะ อายหงวน สามวันนีด่ แู กดําคล้าํ ไปมาก แกนะถูกอายพลลบตําแหนงเสืออากาศเสียแลวรูไ หม?”
กิมหงวนอมยิม้
“ทราบแลวครับ อายพลฆาจอมเวหาตาย แตไมแปลกหรอกครับ ผมไมไดอจิ ฉาริษยาเลย ตรงกันขาง ผม
กลับปตยิ นิ ดีอยางยิง่ ”
เจาคุณยกมือตบบากิมหงวนเบาๆ
“ดีมาก – อายหลานชาย ถูกแลว แกจะตองไมอจิ ฉาในโชคชัยอันใหญหลวงของเจาพล เพราะวาพลได
ทําลายสัตรูสาํ คัญของชาติเรา” พูดจบทานก็เหวีย่ งศอกกลับกะแทกหนาอกนิกรดังอัก้ แลวควาคอลูกเขยของทาน
เขยา ”เผลอไมได เผลอเปนลวงกะเปา แกนึกวาคนอยางฉันนะจะเซอใหแกลวงยังงัน้ รึ ไมไดแอมหรอกวา”
“คราบ” นิกรพูดยานคาง ดึงซองธนบัตรทีเ่ หน็บพุงไวออกมาดู
เจาคุณนัยตาเหลือก
“เฮย! ของขา” แลวรีบตะครุบแยงเอาไป
กะดิ่งทองยิ้มแปน
“ก็ไหนคุณพอวาไมไดแอมยังไงละครับ?”
ทานแมทัพหัวเราะแหยๆ
“อือ – อายนีไ่ วยังกะปรอท ไป – ออกไปยืนหางๆ” แลวทานก็หนั มาพูดกับกิมหงวน “อายหลายชาย,
อดทนไปอีกคืนหนึ่งก็แลวกัน อาจะปลอยแกใหมอี สิ สระกอนพนกําหนดโทษก็ไมได อยานอยอกนอยใจเลยวะ
นานๆ ไดเขาซังเตสักครัง้ มันโกนอ ยอยูห รือ” นิ่งเงียบไปสักครู ทานก็กลาวกับสามเกลอ “นี่ – อายหลานชายทัง้
สาม”
อาเสีย่ สอดขึน้
“หมายความถึงผมดวยหรือครับ?”
“เออ! แหม – อายเปรตนี่กวนโทโสจริงแฮะ ฟงนี,่ ฉันมีขาวดีทจี่ ะบอกแกสามคนใหร”ู
สามเกลอหูผง่ึ ตางรูส กึ วาหัวใจของตนเตนแรง
“ขาวอะไรครับ?” พล,นิกร,กิมหงวนพูดขึ้นพรอมๆ กัน
เจาคุณหัวเราะกาก
“อา – เดีย๋ วโวย จุดบุหรี่สูบกอน”
“ฮี้ !” กิมหงวนรองลัน่ “ยักทาจริงแฮะ ใหดิ้นตายซี!่ ”
ทานแมทัพทําตาเขียว
“มึงวาใคร อายหงวน?”
“วาคุณอานัน่ แหละครับ” อาเสีย่ พูดหนาตาเฉย
เจาคุณขบเขี้ยวเคี้ยวฟนกรอดๆ ยกเทาถีบกิมหงวนปงเขาใหเซถลาเขาไปในหองขัง แลวทานก็ปด ประตู
ลัน่ กุญแจฉับ
“อยูในนั้นแหละ ทะลึ่งนัก อยาออกมาเลย”

กิมหงวนหนาเบ ยกมือไหวปะหลกๆ
“โธ – ไขใหผมออกไปคุยกับคุณอาขางนอกเถอะครับ ทีนี้ผมไมทะลึ่งจริงๆ ใหตายโหงตายหาซีเอา”
เจาคุณปจจนึกฯ ยิม้ ออกมาได
“ฉันไมเชือ่ น้าํ มนตรแกหรอก”
“นา – คนดี๊ – คนดี ซีครับ ผมอยูในนี้อึดอัดเหลือเกิน”
เจาคุณทําปากหมุบหมิบ หันมาพูดกับพล, นิกรตอไป
“ขาวดีทอ่ี าจะบอกแกก็คอื วา
แกสามคนจะไดยา ยไปเปนนักบินนาวีประจําฐานทัพอากาศทีส่ ตั ตหีบ
ตั้งแตพรุงนีเ้ ปนตนไป คําสัง่ ดวนมาเมือ่ กีน้ เ้ี อง”
นิกรกะโดดตัวลอยรองตะโกนลัน่
“ไชโย ! วูป ” แลวเขาก็โผเขากอดเจาคุณปจจนึกฯ จูบทานหนึ่งฟอด พรอมกับดึงปากกาเชฟเฟอออกมา
จากกะเปาบน “คุณพอครับ ผมดีใจจังเลย”
เจาคุณตบศีรษ ะลูกเขยของทานเบาๆ
“แกจะดีใจอีก ถาแกไดทราบขาวดีอกี ขาวหนึง่ ” พูดจบก็ลว งกะเปาหยิบซองขาวพับสีต่ ราครุธออกมาสง
ใหพล “เอา – อานดูซี นีค่ อื คําสัง่ ยายพวกแกสามคนพรอมดวยโชคลาภอันแสนประเสริฐ”
นิกรมองดูพวงกุญแจในมือของเขา ซึง่ ลวงเอามาจากกะเปาผูบ งั คับกองรักษาการณเดีย๋ วนี้ แลวรีบไข
กุญแจเปดประตูหองขัง กิมหงวนเดินออกมาตะครุบหนังสือคําสัง่ ไปจากมือพล
ร.อ. ทวีอา ปากหวอ เจาคุณปจจนึกฯ ยืนตะลึงตางมองดูกมิ หงวนดวยความแปลกใจ
“เฮย – ทําไมแกออกมาได?” เจาคุณพูดเร็วปรื๊อ
อาเสีย่ ยักคิว้ แผล็บ
“อายกรมันไขกุญแจเปดใหผมครับ”
ทานแมทพั กับผูบ งั คับกองรักษาการณตา งหันควับมาทางอายเสือมือกาว นิกรสงพวงกุญแจให ร.อ.ทวี
อยางนอบนอม
“นี่ครับ ทีหลังละอยาเผลอนะครับ ผมไมชอบคนเผลอ”
ผูบ งั คับกองรักษาการณทําปากจู
“เธอ – เธอลวงเอาไป?”
นิกรหัวเราะกาก
“ก็ลว งนะซีครับ มายจะไขเอาอายเปรตนีอ่ อกมาไดยงั ไง?”
ร.อ. ทวีกลืนน้าํ ลายเอือ้ ก มหัศจรรยใจอยางยิง่ เขาเลิกเสือ้ ชัน้ นอกขึน้ แกเข็มขัดปลดกะดุมกางเกงออก
หยอนพวงกุญแจลงไปในกะเปากางเกงชั้นใน โดยเกรงวาประวัตศิ าสตรจะซ้าํ รอยอีก
สามเกลอหัวเราะลัน่ อาเสีย่ โบกมือใหเพือ่ นสงบปากเสียง ดึงกระดาดในซองออกมาคลี่อานขอความ
ดังๆ
“(ดวนมาก)
ที่ ท. ๑๑๓๔/๘๔ กองบัญชาการรบทัว่ ไป
วันที่ ๑๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๔
เรื่อง ใหยายนักบินไปประจําฝูงบินนาวี – “

เสี่ยหงวนหยุดอานรําปอ แลวรองลําตัดเสียงแจว
“ทิงโจะถีดทิง หัวลานหัวลิง ต้ํามะทิงโยนกบ เปกพอ!”
เจาคุณปจจนึกฯ ลั่นหมัดขวาปงเขาให ถูกซอกคางกิมหงวนเซแซดๆ แลวทานก็ยกเทาขวาเตะพลัก่ เขา
ใหถูกซี่โครงกิมหงวนเต็มแรง
“นี่แนะ – หัวลานหัวลิง โธ – ประเดีย๋ วพอดาแมเลย อาย - - - “
“อะ !” อาเสีย่ รองลัน่ “เดีย๋ วก็เดีย๋ วซีครับ แน – จะดาแมฟรีๆ อิว้ – หนาตาดีๆ ดาแมคนเลนงายๆ”
ทานแมทพั กะชากปนพกออกจากซอง จองตรงระดับเอวกิมหงวน
“อายหงวน – ถาแกขืนทะลึง่ กับฉันอีกนิดเดียว ฉันยิงแกอกทะลุเลย ไมเชือ่ ก็ลองดู?”
ใบหนาของอาเสี่ยซีดเผือดเหมือนกระดาด เขาอานคําสัง่ ตอไป มัน่ ใจหารอยเปอรเซ็นตวา อยางไรเขาก็
คงไดเลื่อนยศเปนนายเรืออากาศโทแนๆ
“เรื่อง ใหยายนักบินไปประจําฝูงบินนาวี
จาก
ผูบ ญ
ั ชาการทหารทัว่ ไป
ถึง
ผูบ ญ
ั ชาการกองบินใหญผะสมภาคเขมร
หนังสือของทานที่ ท.อ. ๑๕๗/๘๔ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ศกนี้ เสนอรายนามนักบินแหงฝูงขับ
ไลท่ี ๕ สามนายคือ ร.ต. สงวน ไทยแท พ.จ.ท. พล พัชราภรณ และ จ.ท. นิกร การุณวงศ เพื่อจะจัดสงไปประจํา
ฝูงบินนาวี ณ ฐานทัพเรือสัตตหีบ ตามทีผ่ บู ญ
ั ชาการกองทัพเรือ ขอใหสงไปเพิ่มเติมนัน้ ไดรับทราบแลว
อนุญาตใหทานสงนักบินที่กลาวนามนี้เดินทางไปสัตตหีบได และใหออกเดินทางในวันที่ ๑๕
นี้ โดยเครื่องบินประจําตัวของเขา ใหทานโทรเลขแจงใหผูบงั คับฝูงบินนาวีทราบลวงหนา และมอบหนังสือนําตัว
ไปกับนักบินทั้งสาม เมือ่ ไดจดั การไปแลวประการใดใหรายงานใหขา พเจาทราบโดยดวย
ขอแสดงความนับถือ
พล ต, …….
เสนอ มท. ภาคเขมรเพื่อทราบ
ร.อ. ประดับ ดาวเรือง
สําเนานี้รับรองวาถูกตองกับตนฉะบับเดิม
ร.ต. ขจร พิมพ, ทาน”
พล, นิกร, กิมหงวน ยิ้มแปน
“เราคงมีโอกาสไดไปบอมบเรือรบฝรั่งเศสในคราวนี”้ พลพูดดวยความดีใจ
กิมหงวนจุย ป ากใหนายพัชราภรณหยุดพูด แลวหันมาถามเจาคุณปจจนึกฯ เบาๆ
“ทําไมถึงไมไดเลือ่ นยศละครับ?”
เจาคุณอมยิ้ม
“อายเซอ พลิกดูอกี ฉะบับซี เขาเอาเข็มหมุดกลัดติดไวเห็นไหมละ ฉะบับนี้เปนสําเนาคําสั่งที่
กองบัญชาการรบทัว่ ไป สงมาใหอาตามระเบียบ”

กิมหงวนรีบพลิกดูทันที เขาแลเห็นหนังสือของทานผูบญ
ั ชาการทหารทั่วไป มีมาถึงเจาคุณปจจนึกฯ ใน
นามแมทัพใหญภาคเขมร อาเสีย่ กะแอม ๒-๓ ครั้ง แลวอานขอความดังๆ
“ที่ ท. ๑๒๕๒/๘๔ กองบัญชาการรบทัว่ ไป
วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๔
เรื่อง เลื่อนยศนักบิน
จาก
ผูบ ญ
ั ชาการทหารทัว่ ไป
เรียน มท. ใหญภาคเขมร
รายงานดวยของผูบ ัญชาการฝูงบินใหญ ผะสมที่ ท.อ. ๑๖๖/๘๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ศกนี้
แจงรายละเอียดการรบทางอากาศ ในตอนบายวันนี้ไปยังขาพเจานัน้ ไดรับทราบแลว
ขาพเจารูส กึ ปลืม้ ใจอยางยิง่ ที่นักบินผูกลาหาญของเรา ไดตานทานฝูงบินขาศึกอยางทรหดจน
กะทัง่ ไดชยั ชะนะอยางงดงาม โดยฉะเพาะอยางยิง่ พ.จ.ท. พล พัชราภรณ ไดทาํ ลายชีวติ นักบินฝรัง่ เศสผู
มีชอ่ื เสียง ซึง่ ขาพเจาไมสามารถจะกลาวคําชมเชยไดถกู ตอง
ฉะนั้น เพื่อตอบแทนความกลาหาญของนักบินแหงฝูงบินใหญผะสม ขาพเจาจึงไดเลื่อนยศให
นักบินผูท ี่มีนามดังตอไปนี้ –”
อาเสีย่ หยุดอาน ยกคําสั่งขึ้นแนบอก แสดงกิรยิ าตืน่ เตนยินดีแลวหัวเราะลัน่
“หวานโวย กันหวดนายเรืออากาศโทแนๆ”
เจาคุณปจจนึกฯ ยิม้ เล็กนอย
“อยาเพิง่ ดีใจใหมากนัก อานตอไปใหจบเสียกอน”
เสีย่ หงวนสงคําสัง่ ใหนกิ ร
“แกอานทีเถอะวะ กันดีใจจนพูดไมถกู แลว” แลวกิมหงวนก็กะโจนเขากอดเจาคุณปจจนึกฯ ใชมอื ทัง้
สองจีส้ ะเอวทาน”
“อุแวก!” ทานแมทัพรองเอ็ดตะโร “อยาเลน เฮย จัก่ กะจี้ อุวา ก! อยาเลน”
กิมหงวนปลอยมือออก ตั้งอกตัง้ ใจฟงกะดิง่ ทองอานคําสั่งเลื่อนยศตอไป นิกรยกหลังมือเช็ดปาก แลว
อานเสียงลัน่
“๑. ร.ต. ทองใบ ธวัชชัย เปน วาทีน่ ายเรืออากาศโท
๒. พ.จ.ท. พล พัชราภรณ เปน วาทีน่ ายเรืออากาศตรี”
กะดิ่งทองยกมือขวาคลําหัวใจของเขา แลวสงคําสัง่ ใหพล
“อานทีเถอะวะพล กันเห็นชื่อและยศใหมของกันแลว กันอานไมไดหรอก” แลวนิกรก็กะโดดตัวลอย
“ไชโย!”
พลหัวเราะหึๆ อานคําสัง่ ตอไป
“๓. จ.ท. นิกร การุณวงศ เปน นายเรืออากาศตรี

๔. พ.จ.ท. ถนอม วนานนท เปน พันจาอากาศเอก
๕. พ.จ.ต. ฉลวย นิรภัย เปน พันจาอากาศโท
๖. จ.ต. สวัสดิ์ ศรีเศวด เปน จาอากาศเอก
ทั้งนี้ ตัง้ แตบดั นี้เปนตนไป และนักบินที่ไดเลื่อนยศ หมายเลข ๑ ถึงเลข ๓ ใหประดับสายแดงเปน
เกียรติยศ เงินเดือนมกราคมรับตามยศใหม
อนึ่งขอแจงใหทานทราบวา ร.ต. สงวน ไทยแท ซึง่ มีความดีความชอบในการโจมตีจงั หวัดไซงอ นนัน้
ความจริงนาจะไดเลื่อนยศ แตคณะกรรมการผูพ จิ ารณาความชอบทหารตางลงมติเห็นพองกันวา ร.ต. สงวนไดฝา
ฝนวินนัยอยางรายแรง ตามทีท่ า นไดสง่ั กักขัง ๓ วัน ฉะนั้น คณะกรรมการจึงงดพิจารณาความชอบเทาที่ ร.ต.
สงวนไดทาํ ไวในครัง้ หลัง แตใหสิทธิ์พิเศษประดับสายแดงได
ขอแสดงความนับถืออยางสูง
พล ต………….”
พลโผเขากอดนิกรเพือ่ นรักเพือ่ นเกลอของเขา ทัง้ สองตางกะโดดโลดเตนแสดงกิรยิ าดีอกดีใจ สวน
กิมหงวนยืนนิ่งเหมือนรูปหุน หยาดน้ําตาไหลพรากออกมาเปนทาง อาเสี่ยสะอื้นเบา ๆ และแรงขึน้ ตามลําดับ ใน
ทีส่ ดุ ก็รอ งไหโฮ
นิกรมองดูกมิ หงวน พลางกะเซา
“ตะเร็งเตงตุม ตะเร็งเตงตุม เต็งเตรงเต็งเตง ตะเรงเต็งตุม”
“สนตีนแนะ!” อาเสีย่ ตะโกนลัน่ แลวสะอืน้ อีด๊ ๆ เหมือนลูกหมาเดินรองไหเขาไปในหองขัง เจาคุณแม
ทัพ, ผูบ งั คับกองรักษาการณและพลนิกรหัวเราะลัน่ กิมหงวนทรุดตัวนั่งบนเตียงนอน ยกฝามือทั้งสองปดหนาเสีย
อกเสียใจที่ตนฝาฝนวินัย จนตองถูกลงโทษ และถูกงดพิจารณาความดีความชอบ
เจาคุณปจจนึกฯ เดินเขาไปหากิมหงวน ยกมือตบบาเขาเบาๆ
“ไมตอ งเสียใจ อายหลายชาย โอกาศทีแ่ กจะสรางความดียงั มีอกี มากนัก จําไวเปนบทเรียนเถอะ นักบินที่
เกงกลาสามารถ จะตองหมายความวาเขามีวนิ ยั อันดีงานดวย” พูดจบทานแมทพั ก็นง่ั ลงขางกิมหงวน
ร.ต.ไทยแท เลื่อนตัวจากเตียงลงนั่งคุกเขาบนพืน้ ฟุบหนาลงบนตักเจาคุณปจจนึกฯ แลวสะอึกสะอืน้
เจาคุณตบศีรษ ะเขาเบาๆ นัยตาของทานชักแดงๆ และริมฝปากแบะเล็กนอยดวยความสงสารกิมหงวน
“อยารองไหเลยวะ ประเดีย๋ วขาก็จะอดรองไหไมได โถ – นาสงสาร ไมควรนี่นา อายกูกร็ ะยําดันสัง่ ขัง
เสียสามวัน”
กิมหงวนปลอยโฮ แลวกัดขาออนเจาคุณปจจนึกฯ เต็มแรง
“โอย !” ทานแมทพั รองสุดเสียง ตบหนาอาเสี่ยฉาดเขาให ยกเทายันปง รางอันสูงชะลูดผงะงายหลังตึง
เจาคุณปจจนึกฯ ลุกขึ้นขยับจะเตะกิมหงวนซ้ําอีก อาเสีย่ ยกมือไหวรอ งเอ็ดตะโร ผลุดลุกขึ้นยืนหัวเราะ
กาก
“นั่นแน ผมกัดนิดเดียว ทัง้ ตบทั้งถีบ แลวยังจะเตะอีก”
ทานแมทพั ยกมือลูบคลําขาออนของทาน
“นิดเดียว? มึงกัดกูเนือ้ แทบหลุด ออย – ฉิบหาย”
เสี่ยหงวนหัวเราะคิก เจาคุณเดินโขยกเขยกออกมาจากหองขัง ออกคําสัง่ กับผูบ งั คับกองรักษาการณ
“ใสกญ
ุ แจ”

“ครับผม” ร.อ. ทวีรบั คําสัง่ และปดประตูใสกุญแจทันที
เจาคุณปจจนึกฯ หันมาพูดกับพล, นิกร
“ขากลับละโวย หัวเสียเสียแลว แกสองคนกลับหรือยังละ จะไดนง่ั รถไปดวยกัน ขาจะเลยไปหาพระควง
สวานฯ ดวย”
พลยิม้ ออนโยน
“ไปซีครับ”
ตอจากนั้น พล,นิกร ก็พดู กับกิมหงวนอีก ๒-๓ คํา แลวพากันเดินตามทานแมทพั ออกไปจากกอง
รักษาการณ
อาเสีย่ มีตราดํา ๒ ขวด กับแกลมอีกหลายอยาง ฉะนั้น จึงไมตองการหนวงเหนี่ยวเพื่อนใหอยูค ุยกับเขา
ถึงแมเขาไมไดเลื่อนยศ เสี่ยหงวนก็รูสึกดีใจที่เพื่อนทั้งสองไดเปนนายทหารสัญญาบัตรเชนเดียวกับเขา
ตอดวยตอน “ปกนาวี”

