<<< สงครามชิงดินแดน ตอจากตอนที่ 1>>>
คราวนี้นกิ รยิม้ แหย ๆ แลวพูดเปนงานเปนการ
“กันเตรียมอุบายไวเรียบรอยแลว พล - วิธีที่ดีที่สุดก็คือวางเพลิงหองแถวแถวนี้ เมื่อเพลิง
ไหมตํารวจบน โรงพักคงวิ่งมาดับเพลิงหมด จะเหลืออยูก็เพียงยามและนายสิบเวรเทานั้น ทีนี้มัน
จะยากอะไรเลา เราขึ้นไปบน โรงพักบอกกับตํารวจเวรวา ทานเรสิดังสั่งใหเรามาเอาจาระบุรุษไปขัง
ทีค่ า ยทหาร มันก็คงจะมอบตัวใหเรา ถามันไมยอม เราก็ใหมันกินลูกตะกั่วเสีย ยังไงเพื่อนอุบาย
ของกันแนบเนียนไหมละ?”
พล, แจงและอีด๊ ตางเห็นพองในแนวความคิดของนิกรทันที
“เตยเลยโวย!” อี๊ดรองออกมาดัง ๆ ดวยความดีใจ “วิเศษมาอายหลานชาย”
พลเขามาจับมือคูหูของเขา
“แกนี่ปญญาแหลมมาก กันขอชมเชย”
กะดิ่งทองยิ้มแปน
“ยังงั้นเรอะลูกเรอะ?”
“พัวะ !” ฝามือของพลสัมผัสสกลางหลังนายหนาทะเลนอยางถนัด “นี่แนะทะลึ่งนัก อาย
หารอย”
นิกรยิ้มกะเรี่ยกะราด หันมาทางอี๊ด
“คุณอาแบงเอาไปสองรอยหาสิบนะครับ”
อีด๊ สะดุง โหยง แลวตวาดแหว
“ไมเอา!”
คณะพรรคพากันหัวเราะชอบใจ พล พัชราภรณ เอื้อมมือตบบาเพื่อนเกลอของเขาแลวพูด
ยิม้ ๆ
“ดีมากกร แนวความคิดของแกพวกเราเห็นพองดวย วาแตวาเราจะวางเพลิงโดยวิธีใด
ละ?”
“อาว - ก็จุดไมขีดเขานะซี”
พลทําคอยน
“รูแ ลวโวย ! ปูโ ธ - อายนี่ ฉันหมายความวาเราจะวางเพลิงตอนไหน และใชอะไรเปน
เชื้อเพลิง?”
นิกรพะยักหนาหงึก ๆ

“ออ - พูดใหมันเขาใจยังงี้ซีนา อา - การวางเพลิงวางมันหลังหองแถวนี่แหละ สวน
เชื้อเพลิงก็หาเอา ถมเถไป อยาเซอนักเลยโวย ทําเปนคุณอาอี๊ดไปได เซอตลอดศก”
อีด๊ กลืนน้าํ ลายเอื๊อก ยกมือไหวกะดิง่ ทอง
“จา - เชิญเถอะพอ จะดาวาโขกสับอยางไรก็เชิญ อายฉันมันไกนา แกมันไกบา น
ไกออ สตราหล็อบ เฮอะเหอ”
นิกรยิม้ แหย ๆ
“ผมมันอดพูดเลนสนุก ๆ ไมไดหรอกครับ อยาถือโทษผมเลยครับ คุณอา”
“ยะ , ไมถอื หรอกพอคุณ ฉันนะรูมานานแลววานายนะไมเต็มเต็งเหมือน ๆ กับพอกิมหงวน
บุราณทาน กลาวไววา อยาถือคนบาอยาวาคนเมา เอาเถอะสําหรับนายฉันอภัยให”
นายการุณวงศอา ปากหวอ หันมาพูดกับพลเบา ๆ
“นีอ่ ว๊ั เปนบาจริง ๆ หรือวะนี?่ ”
พลหัวเราะกาก
“อยาใหกนั พูดเลยโวย แกจะเสียใจ นึกเอาเองก็แลวกัน”
กะดิ่งทองทําหนาเหมือนกับจะรองไห เปลีย่ นสายตามาที่แจง
“นองชาย, ลือ้ ชวยดูหนอยเถอะนะ กิริยาทาทางของอั๊วมีหวังคลายกับคนบาบางไหม บอก
อัว๊ ตามตรง ไมตองเกรงใจ อั๊วบารึ?”
แจงทํากิริยากะมิดกะเมี้ยน
“ทามันก็ยังงั้นแหละครับ”
นิกรทําคอยนหลับตาป คณะพรรคฮาตรึม กะดิง่ ทองถอนหายใจเฮือกใหญ
“วา - “ แลวเขาก็ตะโกนสุดเสียง “กูไมบา!”
อีด๊ เอียงหนาเขามากะซิบกะซาบกับพล แตมนั ก็ดงั พอนิกรไดยนิ
“เชือ่ อาเถอะวะหลานชาย คนบานะพยายามทีจ่ ะใหคนอื่นเขาใจวาตัวเปนคนดีเสมอ”
นิกรทําปากยืน่ ตีอกชกหัวตัวเอง
“ผมไมบา! ออย - อยาลอยังงีน้ า ประเดี๋ยวพาลเปนบาจริง ๆ “
เสียงหัวเราะอยางครืน้ เครงดังขึน้ อีก พลกะเซาเพื่อนเกลอของเขา
“อายกร, อยานึกคิดอะไรใหมากนักเลยโวย ทําใจใหสงบ ๆ เถอะ โธ - เมือ่ เย็นนีแ้ กยังดี ๆ
อยูน น่ี า เห็นจะเปนเพราะเอาฟอรมทหารแขกมาแตง แลวอายหมอทีแ่ กฆาตายมันคงเปนบาหรือ
มายก็คมุ ดีคมุ ราย กลิ่นไอของมันติดอยูที่ฟอรมเลยทําใหแกชักฟนเฟอนไปดวย”
นายการุณวงศทําตาปริบ ๆ
“ไมเอานา อยาพูดยังงีโ้ วย ประเดี๋ยวมันก็พาลเปนบาไปจริง ๆ เทานัน้ ” พูดจบนิกรก็ยักคิว้
หลิว่ ตา รายรํากระทําทาพระเอกยีเ่ ก “ปางองคพระทรงศรี ประทับอยูปรางมณี งามละออตา - - -“

“เฮย ! “ พลตวาดแหว “พอ - พอ - พอที พอมหาจําเริญ เริม่ งานของเราเถอะเวย มัวแต
เลนอยูน น่ั แหละ อยาร่ําไรเลย เวลาไมคอยทา”
นิกรยิม้ เล็กนอย
“เอา - กันจะแสดงการวางเพลิงเอง ไปโวย, เขาไปในตรอกหลังหองแถวนีเ้ ถอะ”
การสัพยอกหยอกลอสิ้นสุดลงเพียงเทานี้ คณะพรรคตางพากันเดินตามนิกร เลี้ยวเขาไปใน
ตรอกเล็ก ๆ หลังหองแถวนี้
อีกในราว ๑๕ นาทีตอมา
ทหารแขกมอร็อคโคกํามะลอทั้งสี่คน พากันวิ่งปุเลง ๆ ออกมาจากตรอก วิ่งพลางหัวเราะ
พลาง การวางเพลิงไดผานไปโดยสวัสดิภาพ ขางหลังหองแถวเปนโรงไมกระดาน มีขี้กบมากมาย
เมื่อจุดไมขีดขึ้น ไฟก็ลุกวูวามอยางรวดเร็ว
แขกปลอมทัง้ สีพ่ ากันขามถนนเดินไปใหไกลจากที่ตน เพลิงอยางรีบรอน แลวหยุดยืนในที่
มืดแหงหนึ่ง เตรียมแผนการเขาแยงจาระบุรุษไทยทัง้ สองทีถ่ กู ขังอยูใ นสถานีตํารวจ
“ไฟไหม! ไฟไหม!”
แสงเพลิงจับทองฟา เปลวไฟแลบขึ้นสูงกวาหลังคาหองแถว ชาวบานรานตลาดแตกตืน่
ตกใจรองเอะอะ โวยวายขึน้ ประชาชนวิ่งไปมาขวักไขว เสียงนกหวีดตํารวจเปายาว ตลาดเวียง
จันทรตกเปนเหยื่อพระเพลิงแลว ไฟลุกลามอยางรวดเร็ว เนื่องจากหองแถวเหลานี้เปนไมเกา ๆ
และมีวัตถุซึ่งเปนเชื้อเพลิงมาก
พวกตํารวจบนโรงพัก ตางวิ่งลงจากสถานีไปชวยดับเพลิงอยางเขมแข็ง ประชาชนโกลาหล
อลหมาน บางก็ขนของหนีไป บางก็ตะโกนกูเ รียกกัน พวกนักจิกก็ถือโอกาสพลอยผะสมโรง ชวยขน
ของบาง หาเศษหาเลยกับผูหญิงสาว ๆ บาง
ไมถึง ๑๐ นาที อาณาเขตตเพลิงไหมก็ขยายออกไปทั้งสี่ทิศ รถดับเพลิง ๓ คันพึ่งมาถึง
และตอสายสูบทําการดับเพลิงอยางวองไว พวกตํารวจญวนตองทํางานอยางเหน็ดเหนือ่ ย สวน
นายตํารวจ ฝรั่งเศสก็เหงื่อไหลไคลยอยไปตามกัน
เวลาผานไป ความโกลาหลอลหมานก็ยง่ิ ทวีขน้ึ สูบน้ําเพียง ๓ สายนั้นไมสามารถจะสะกัด
กัน้ การลุกลามของเพลิงได ไฟลามขามถนนติดเรือนโรงดานสถานีตาํ รวจแลว กองดับเพลิงตอง
ยายมาดับทางดานนี้ เพราะมีอาคารเคหะสถานสําคัญ ๆ หลายแหง
แขกปลอมทั้งสี่เริ่มงานของเขาแลว
พล, นิกร, อีด๊ และแจง ในเครือ่ งแบบทหารแขกมอร็อคโค พากันวิ่งออมมาทางหลัง
โรงพัก มีปนสะพายครบครัน พลวิ่งนําหนา เสื้อของเขามีเครือ่ งหมายยศนายสิบตรี เขาก็เลยตั้ง
ตัวเปนผูบงั คับหมู

ตางวิง่ ขึน้ ไปบนสถานีตาํ รวจ ขณะนี้บนโรงพักมีตํารวจเพียง ๓ คนเทานัน้ คือยามสถานี
และนายสิบเวร นอกนั้นไปดับไฟหมด
นายพัชราภรณปราดเขาไปหานายสิบตํารวจโทชาวญวนทันที แลวพูดภาษาฝรั่งเศส
“ทานเรสิดังสั่งใหเรามารับคนไทยสองคน ที่ตอ งหาเปนจาระบุรษุ เพื่อเอาไปขังไวที่คาย
ทหาร โปรดมอบตัวเขาใหเราเดีย๋ วนี้”
นายสิบตํารวจญวนทําหนาเหรอ เขาแปลกใจในคําสั่งของเรสิดังมาก
“เสียใจนาย เราไมมีอํานาจที่จะมอบตัวเขาใหทานไป ตองรอใหผูบงั คับบัญชาของเรามา
กอน”
พลหันมาทางคณะพรรค ตางปลดปนเล็กยาวออกจากบา พลจอดาบปลายปนจี้พุงเจา
โปลิศญวน และแสดงกิรยิ าดุดนั ใหเหมือนกับพวกแขกมอร็อคโค
“ถาไมมอบคนไทยสองคนใหเรา ทานก็ตองตาย เร็ว, ไขหองขังออกเดี๋ยวนี้ ! ”
ตํารวจญวนหนาซีดเผือด ยกมือทั้งสองขางชูหรา พลบังคับเขาดวยดาบปลายปน ใหเดิน
ตรงไปที่หองขัง ขณะนีพ้ ลตํารวจญวนคนหนึง่ ไดวง่ิ ลงบันไดไปอยางรวดเร็ว
เจาคุณปจจนึกฯ กับอาเสีย่ ยืนเกาะซีล่ กู กรงมองดูอยางตืน่ ๆ ขณะทีน่ ายสิบตํารวจญวน
ไขกุญแจหองขังเปดประตูออก กิมหงวนก็จําไดวา ทหารแขกทัง้ สี่คนนี้ คือคณะพรรคของเขา
นัน่ เอง
ความดีใจทําใหลมื ตัวรองออกมาดัง ๆ
“พล ! วูป  ปลอมตัวสนิทจริงโวย”
แขกปลอมทัง้ สีใ่ จหายวาบไปตามกัน ตํารวจที่ยืนยามอยูหนาโรงพักรูความจริงแลว เขา
ยกนกหวีดขึ้นเปาเสียงลัน่ แลวยกปนขึน้ ประทับจะยิงมาทีค่ ณะจาระบุรษุ
ดวยความรวดเร็วราวกับฟาแลบ นิกรรีบประทับปนยิงเจาญวนผูนาสงสารเสียกอนที่มัน
จะยิงพวกตน
ปง !
ตํารวจญวนปลอยปนผงะหงายตายคาที่ พลฉุดเจาคุณปจจนึกฯ กับกิมหงวนออกมาจาก
หองขัง แลวผลักนายสิบตํารวจเวรเขาไปแทน จัดแจงลัน่ กุญแจเรียบรอย
เสีย่ หงวนโผเขากอดพลดวยความดีใจ
“อายเพือ่ นยาก ถาแกไมมาชวยกันกับคุณอาคงมองเทงแน ฮะ – ฮะ ไมเลวโวย จําแทบ
ไมไดแน”
พลกวาดสายตามองไปรอบ ๆ แลวพูดเร็วปรื๋อ
“หนีโวย เรากําลังอยูในระหวางอันตราย เร็ว – เราตองไปจากนี่โดยเร็วที่สุด”

แตแลวกอนที่คณะจาระบุรษุ ไทย จะลงไปจากสถานีตาํ รวจ นายตํารวจฝรั่งเศสคนหนึ่ง
กับตํารวจญวนอีก ๕ - ๖ คน ก็วิ่งตรงมาที่หนาโรงพัก ตํารวจญวนที่นี่ที่หลบหนีไปไดไปรายงาน
ใหนายตํารวจฝรัง่ เศสทราบวา มีทหารแขก ๔ คน ไดขูนายสิบเวรใหมอบจาระบุรุษให อายนาย
ตํารวจตาน้ําขาวรูทนั ทีวา พรรคพวกของจาระบุรุษไดปลอมแปลงเปนทหารแขก ดังนั้นจึงพาตํารวจ
ญวนวิ่งมาที่นี่ เพือ่ ปองกันไมใหแยงชิงผูต อ งหาได
คณะพรรคจาระบุรษุ ไทย ตองเผชิญหนากับเหตุการณคับขันแลว อายนายตํารวจสัง่
ลูกนองขยายแถวนั่งยิงที่หนาโรงพัก ซึ่งมีพุมไมเปนที่กําบัง แลวเริ่มระดมยิงไปบนโรงพัก มุง
หมายจะลางชีวิตคนไทยทั้งหกคน
พอเสียงกะสุนปนนัดแรกดังขึ้น พล, นิกร, กิมหงวน, เจาคุณปจจนึกฯ, แจงและอี๊ด ก็วง่ิ
เขาหาที่กําบังสุดแลวแตจะหาได พลโยนปนพกใหเจาคุณ ๑ กะบอกและนิกรไดใหปนพกกิมหงวน
๑ กะบอกเชนเดียวกัน ตางยิงตอสูกับพวกตํารวจญวนอยางไมลดละ เคราะหดที ท่ี หารแขก
กํามะลอทั่งสี่คน มีกะสุนปนอยูใ นกะเปากะสุนคนละ ๖ ตับ ๆ ละ ๕ นัด สามารถทีจ่ ะตอสูไ ดนาน
และทําใหตํารวจญวนไมกลารุกล้ําขึ้นมาบนโรงพัก
เสียงปนทั้งสองฝายดังสนั่นหวั่นไหว เจาคุณปจจนึกฯ แอบอยูท เ่ี สาคอนกรีตตนหนึง่ มือ
ถือปนพกคอยจองยิงฝายตํารวจญวนและควบคุมการตอสู
นายตํารวจฝรัง่ เศสทีค่ วบคุมตํารวจญวน ไดออมมาทางซายของสถานีตํารวจ ปนขึ้นไป
บนหลังคารถเกงคันหนึง่ ซึง่ จอดอยูใ ตรม เงาของตนไม มันยกมือเล็งหมายศีรษะนายแจงซึ่งอยูในที่
กําบังตรงหนาตางพอดี แลวก็กะดิกนิ้วลั่นไก
ปง !
ระยะหาง ๑๐ เมตรเทานัน้ และดวยความชํานาญของมัน กะสุนปนพกทะลุขมับนายแจง
คนไทยซึ่งมีเลือดรักชาติเหมือนกับพี่นองชาวไทยทั้งหลาย เขาปลอยปนเล็กยาวหลุดจากมือ แลว
ผงะหงายตายคาที่โดยมิไดรองแมแตคําเดียว
อายนายตํารวจตาน้าํ ขาวยิม้ แสยะ มันยกปนเล็งหนาอกอาเสี่ยแลวลั่นไกมุงหมายจะเด็ด
ชีวิตเฮียหงวนของเรา
ปง !
กะสุน ๙ ม.ม. เฉียดหนาอกกิมหงวนดังวืด อาเสีย่ สะดุง โหยง จากประกายไฟทีแ่ ลบออก
จากกะบอกปนทําใหเขารูว า ผูที่ยิงเขายืนอยูบนที่สูงตรงกับหนาตางขางโรงพัก
อาเสีย่ รีบคลานมาทางหนาตางอีกบานหนึง่ กะชับปนพกมั่นไวในมือ และคอย ๆ โผล
หนามองออกไปขางนอก เมือ่ สายตาชินกับความมืด เขาก็แลเห็นอายนายตํารวจฝรัง่ เศสยืนอยู
บนหลังคารถ
เสีย่ หงวนยกปนพาดขอบหนาตางดวยใบหนายิม้ แยม

“เสร็จพอละมึงทีนี้” พูดจบก็เล็งยิงหมายทรวงอกอายเศส แลวกะดิกนิ้วลัน่ ไก ๒ นัดซอน
ปุง ! ปุง !
อายเศสยกมือกุมทรวงอก รองครางเหมือนกับเสียงวัว มันคอย ๆ ผงะหงายหลนลงมา
จากหลังคารถเกง สิ้นใจตายอยูบนพืน้ ดินนัน่ เอง
กิมหงวนหัวเราะกาก หันมาพูดกับนิกร
“เฮย ! กันยิงอายตาน้าํ ขาวมองเทงไปหนึง่ ตัวแลวแลวโวย หงายลงจากหลังคารถนาดู
พิลึก”
พูดจบก็คลานเขามาที่ศพนายแจง เสี่ยหงวนยิ้มเศรา ๆ แสดงความอาลัยรักเพื่อนรวม
ชาติของเขา เอื้อมมือเขยารางทีป่ ราศจากวิญญาณแลวพูดเบา ๆ “แจง – ไปที่ชอบ ๆ เถิดนะ
เพื่อนนะ กันไดแกแคนฆาอายหมาวัดฝรัง่ เศสทีม่ นั ยิงแกแลว”
กะสุนปนอีกนัดหนึง่ เฉียดศีรษะกิมหงวนไปเพียงเซ็นติเมตรเดียวเทานั้น อาเสี่ยรองขึน้
ดวยความตกใจ รับคลานหนีไปแอบทางหีบใหญใบหนึ่ง
เจาคุณปจจนึกฯ แลกเห็นตํารวจญวนอีกกลุมหนึ่งวิ่งตรงเขามา ทานลืมตาโพลงใจเตน
ทึกทัก
“พล ! พลโวย พวกมันแหกันมาอีกแลว”
นายพัชราภรณตกตะลึง
“ทําไงดีละครับ ?”
เจาคุณพูดเร็วปรื๋อ
“หนีออกทางหลังโรงพักโวย ถาชักชา พวกเราตองถูกมันลอมแน”
เสี่ยหงวนพูดเสริมทันที
“หนีไปยังไงละครับ ถาเราลุกขึ้นวิ่งมันก็ยิงเรามองเทงเทานั้น ไอยา ! มันขยายแถวเต็ม
หนาโรงพักเห็นไหมครับ ?”
พล พัชราภรณ มองไปรอบหอง เขายิ้มออกมาไดเมื่อแลเห็นปนกลมือกะบอกหนึ่งอยูในตู
กะจกในหองหัวหนาสถานีตํารวจ แววตาของพลแจมใสขึ้นทันที เขาคลานเขามาขางเจาคุณปจจ
นึกฯ ยกมือชีใ้ หทานดูปน กลมือ
“เห็นไหมครับ คุณอา ปนกลมือในตูนน้ั จะชวยใหเราหนีไปจากทีน่ ไ่ี ดอยางสบายทีเดียว”
เจาคุณทําตาปริบ ๆ
“อยางพึ่งดีใจ มีลูกหรือเปลาก็ไมรู ?”
พลยิม้ เล็กนอย

“เชื่อวามีครับ ปนกะบอกนี้ตอ งเปนปนสําหรับหัวหนาสถานีตํารวจใช และลูกปนก็คงจะ
อยูใ นตู” พูดจบพลก็ลกุ ขึ้นวิ่งจากทีก่ าํ บัง ฝากะสุนปนเขาไปในหองหัวหนาสถานีตาํ รวจ นายพัช
ราภรณยกพานทายปนกะแทกกะจกตูแตกเพลง
ความปตยิ ินดีไดบงั เกิดขึน้ แกพลอยางสูงสุด เขาแลเห็นกะสุนปนกลหลายตลับวางซอน
กันอยู พลโยนปนเล็กยาวทิ้ง หยิบปนกลมือขึน้ มาถือ และหยิบกะสุนใสกะเปากางเกงหลายตลับ
ตลับหนึ่งมีกะสุน ๓๕ นัด ปนกลชะนิดนี้พลมีความรูพอที่จะยิงได เพราะไดความรูจากเพือ่ นนาย
ตํารวจสันติบาล นายพัชราภรณเคยไปเยี่ยมเพื่อนที่กองสันติบาล และขอดูปนกลมือซึ่งชะนิด
เดียวกับกะบอกนี้ และเพื่อนนายตํารวจไดอธิบายวิธีบรรจุกะสุนและยิงใหพลทราบดวย ไมสูยาก
อะไรนัก
พลจัดแจงบรรจุกะสุน ๑ ตลับ ยกขึน้ ประทับบาเดินออกมาจากหองอยางอาจหาญ เสีย
อยางเดียวทีแ่ ตงเครื่องแบบทหารมอร็อคโค
นายพัชราภรณสา ยปากกะบอกปนไปทางพวกตํารวจญวน
และกะดิกนิ้วลั่นไกอยาง
ดุเดือด เสียงปนกลดังสะเทือนเลื่อนลั่น โปลิศญวนหลายคนตองเปนเหยือ่ ปนกลกะบอกนีล้ ม
ระเนระนาด ทีเ่ หลือตายก็เสียขวัญพากันวิง่ หนีเตลิดเปดเปง
พลหันมาทางพรรคพวกของเขา
“เร็ว – หนีเร็ว พวกเรา”
คณะจาระบุรุษตางลุกขึน้ วิ่งลงบันไดโรงพักอยางรีบรอน เจาคุณปจจนึกฯ ฉุดกะชาก
ลากแขนนองชายของทาน อารามรีบรอน เจาคุณก็สะดุดเทาตนเองหกลมปาบ นายอี๊ดยัง้ ไมทนั
เลยลมทับลงไปครอมหลังพี่ชาย แตแลวอีด๊ ก็รบี ลุกขึน้ ฉุดเจาคุณปจจนึกฯ พาวิ่งปุเลง ๆ ตาม พล,
นิกร, กิมหงวนไป
พลหยุดชะงัก หันกลับมายกปนยิงกราดไวอกี เปนการยิงเดาสุม และขูข วัญตํารวจญวน
ซึ่งมันก็ไดผลดีมาก เพราะไมมีใครกลาติดตามมาเลย
คณะพรรคจารุบรุ ษุ ไทย พากันวิง่ เขาไปในตรอกมืดหางจากสถานีตาํ รวจไมกม่ี ากนอย
เปนเปนการรอดตายอยางหวุดหวิด เจาคุณปจจนึกฯ และกิมหงวนนึกขอบใจพล, นิกร และอี๊ด
มาก ทีย่ อมเสีย่ งอันตรายชวยเหลือตนใหมีอสิ สรภาพ แตเมื่อนึกถึงแจงและองถี่ ทุกคนก็เศราใจ
ไปตามกัน
อีกสักครูใ หญ ๆ คณะจารุบุรษุ ไทยก็ออกมาพนเขตตหมูบา น มองแลเห็นแตทุงนาและปา
ละเมาะ พระจันทรสองแสงสวางนวล
โนน – ขางหนาโนน แสงเพลิงสองสวางทองฟา อัคคีภัยกําลังคุกคามตลาดเวียงจันทร
ยังความพินาศฉิบหายจํานวนหมืน่ แสน เพราะการวางเพลิงอันแนบเนียนของนายการุณวงศ

ตางคนตางเหน็ดเหนื่อยแทบจะขาดใจตาย เจาคุณปจจนึกฯ หอบแฮก ๆ ถึงกับ พล, นิกร
ตองเขาพะยุงปกคนละขาง คณะจาระบุรุษเดินตรงไปที่ศาลารางแหงหนึ่ง ตางนั่งลงพักผอนดวย
ความออนระโหยที่ตองวิง่ ทนเปนระยะทางเกือบ ๒,๐๐๐ เมตร
เจาคุณนอนแผหลาอยูบนศาลา พล, นิกร, กิมหงวนและอี๊ดเหงื่อไหลทวมตัว แตถึงกะนั้น
ก็ยงั คุยกันจอ
นายพัชราภรณลูบคลําปนกลมือคูชีวิต แลวพูดกับเพือ่ นเกลอทัง้ สอง
“ถาไมไดปน กลกะบอกนี้ ก็นา กลัววาพวกเราตองเปนศพไปตามกัน แหม – เหนื่อยจริง
โวย เฮอ – นาน ๆ วิ่งทีแยมัน”
เสี่ยหงวนหัวเราะหึ ๆ
“อายพวกเรานี่มันนักผะจญภัยแทเชียวนิ เดชะบุญคุณพระชวยแท ๆ กะสุนปนตั้งสองนัด
ถากกันไปอยางหวุดหวิด มายก็หลงจงเกาเจงแลว” พูดจบก็หนั มาทางเจาคุณปจจนึกฯ แลวอา
เสีย่ ก็สะดุง โหยง เอื้อมมือเขยาแขนทาน “คุณอา ! คุณอาครับ เอะ – ตายเสียแลวกะมังหวา”
เจาคุณยกเทาเตะปากกิมหงวนดังเพียะ
“ยัง – ยังโวย ใครบอกพอมึงละ”
กิมหงวนสูดปากเบา ๆ
“ลุกขึน้ มาคุยกันซีครับ แลวกัน”
“เพลียจะตายโหง ลุกขึ้นไหวเมื่อไหรเลา เกิดมาจากทองพอทองแมก็พึ่งวิ่งไกลที่สุดวันนี้
แหละ” แลวเจาคุณก็ถอนหายใจดัง “ทองไสเสียดไปหมดแลว คอก็แหง อยากกินน้ําเหลือเกิน”
อาเสีย่ สัน่ ศีรษ ะชา ๆ
“ไมไหว คุณอาไมอดทนเสียเลย สูค ณ
ุ อาอีด๊ ก็ไมได”
อีด๊ วางทาทางผึง่ ผายทันที เขาเปนคนบายอพอ ๆ กับพีช่ ายของเขา
“ก็คณ
ุ พีน่ น่ี า กินแลวก็นอน จะเอาเรี่ยวแรงที่ไหนมา ? “ อีด๊ พูดยิม้ ๆ
เจาคุณพรวดพราดลุกขึน้ นัง่
“อายอีด๊ ชะ – ชา อยาโมหนอยเลยวะ แกก็เหนื่อยเปนหมาหอบแดดเหมือนกัน”
อีด๊ หัวเราะ
“แตผมจําไดวา ผมประคองคุณพีม่ าเกือบตลอดทาง”
“อยา – อยา – อยา อายอี๊ด, ฉันประคองแกตางหาก” พูดจบเจาคุณก็ยกแขนทัง้ สอง
ขางขึ้นเกร็งกลามเนื้อ “เฮย – พูดจะวาคุย ขาแกลงทําเปนเหนือ่ ยหรอกวะ”
อาเสีย่ พูดเสริมขึ้นทันที
“ผมก็คิดวาอยางงั้นแหละครับ คุณอาเปนนายทหารเคยลําบากกรากกรํามามาก วิง่ แคน้ี
เหนือ่ ยก็ผดิ ที”

เจาคุณปจจนึกฯ ถูกลูกยอเขาก็อมยิม้ แกมตุย
“จริงวะ, พูดแลวจะวาคุย อยางเจาอี๊ดนะรึจะแข็งแรงกวาขา ฮะ – ฮะ”
นิกรกะซิบกะซาบกับอี๊ด
“ผมคิดวาคุณอาตองแข็งแรงกวาคุณพอแน ๆ เอาซีครับ, ลองดีกับคุณพอหนอยเถอะนา
คุณอา, ทาวิ่งแขงก็ได ผมถือหางคุณอาเอง”
อีด๊ พะยักหนาหงึก ๆ หันมายิ้มกับพี่ชาย
“คุณพี,่ ผมนะไมคุยหรอกครับ ผมคิดวากําลังของคุณพีน่ ะ ไมถึงครึ่งผมหรอก มาวิ่งแขง
กับผมไหมละ จากตนตาลขางหนาโนนมาศาลานี้ จะไดรดู รี ชู ว่ั วาใครโม”
เจาคุณชักฉิว แตแลวก็หวั เราะ
“อยาเลยวา อี๊ด, อายขาเปลา ๆ “
สามเกลอหันมาพะยักหนากันทันที นิกรกับกิมหงวนเสมอขางอี๊ด พลเสมอขางเจา
คุณปจจนึกฯ นายลิงทั้งสามรูลูกไมกันดีแลว กิมหงวนแกลงพูดใหเจาคุณมีมานะ”
“เชือ่ อัว๊ เถอะวะ พล, คุณอาอีด๊ ตองชะนะเด็ดขาด”
นิกรสนับสนุน
“จริงโวย, บาทหนึง่ เอาขีห้ มากองเดียวเทานัน้ อยางคุณพอนะเรอะ จะสูคุณอาอี๊ด”
พลพูดขึน้ บาง
“ทําไมจะสูไมไดวะ พะนันเอาอะไรกันก็เอา”
นิกรกับกิมหงวนหัวเราะเปนทีเยาะเยย เจาคุณปจจนึกฯ ชักฉิว พรวดพราดลุกขึ้นยืน พูด
กับนองชายของทาน
“มา – อายอีด๊ พิสูจนกันดูใหรูเท็จจริง ไป – ไปทีต่ น ตาลนัน่ เดีย๋ วนี้ แลวก็วิ่งมานี่ ฉัน
รับรองวาแกจะตองดมตูดฉันแน ๆ
อี๊ดวางทาทางใหสงาผาเผย
“อา – ไดครับ คุณพี่, อายเรื่องวิง่ วัวละกอมาเหอะ ผมตอใหคณ
ุ พีส่ องวาก็ได แคตน ตาล
นัน่ มานีม่ นั ก็หวานเทานัน้ ”
สามเกลอตางสนับสนุนโตเถียงกันเสียงลั่น ความจริง พล, นิกร, กิมหงวน ตองการตมเจา
คุณปจจนึกฯ
พลหันมาพูดกับเจาคุณอยางนอบนอม
“คุณอาสูคณ
ุ อาอี๊ดไดหรือครับ ?”
เจาคุณยักคิว้ แผล็บ
“หวานเลย หลานชาย”
นิกรกับอาเสี่ยฮาปา แลวกิมหงวนก็แกลงพูดกะเซาเจาคุณปจจนึกฯ

“ถารูวาสูไมไดละกอ อยางทําปากแข็งเลยครับ คุณอา, อายอาอี๊ดแกเปลา ๆ แลวก็
เหนือ่ ยดวย ดีไมดีเปนลมเปนแลงไปก็จะทําใหพวกผมพลอยยุงยากไปดวย”
เจาคุณทําปากยืน่ นัยตาถลน
“อายหงวน !” ทานพูดเสียงหนัก ๆ “มึงวิ่งแขงกะขาอีกคนหนึ่งก็เอาวะ ?”
อาเสีย่ หัวเราะกาก
“คุณอาก็เจงผมเทานั้นแหละครับ ขาผมยาวยังกะเปรต คุณอากาวสามที ผมกาวทีเดียว
เทานัน้ ก็ออกหนาแลว”
“เถอะนา – ลองดูกบั อายแกสกั ตัง้ เถอะวะ” เจาคุณพูดดวยความโทโส
อีด๊ พูดสอดขึน้
“คุณพี่ – เจาหงวนมันนอกประเด็นครับ คุณพีก่ บั ผมตางหากทีจ่ ะประลองกําลังกัน หรือ
จะยอมแพก็วามา ?”
เจาคุณปจจนึกฯ โกรธนองชายของทานจนตัวสัน่
“อายอีด๊ ! เฮย – มาชกกะกูตวั ตอตัวดีกวาวะ จะไดรูดรี ูชว่ั กัน มา – ใครไมสูไมใชลูกคน
อยาหนอยเลยวา นักเลง”
อีด๊ สะดุง โหยง รีบยกมือไหวปะหลก ๆ
“สําหรับคุณพี่ผมไมสูหรอกครับ”
“ไมสู – ทําไมไมสู ?” แลวเจาคุณก็ปรี่เขามายกมือค้ําคอนองชายของทาน “โธ – เดีย๋ ว
พอดเตะฟรีเลยอายนี่, ฮื้อ – ตบหนาเสียทีเถอะวะ” พูดจบทานก็ตบหนาอีด๊ ดังเพียะ
คราวนี้อ๊ีดชักบรรดาลโทสะทันที ลืมนึกวาเจาคุณปจจนึกฯ เปนพี่รวมสายโลหิต เขายก
มือชีห้ นาเจาคุณแลวพูดคํารามอยางดุเดือด
“ผมไมสูแลวคุณพี่ยังจะทําผม มา – พี่ก็พี่เถอะวะ เตะพีเ่ สียเถอะ”
เจาคุณถอยหลังกรูด อกสั่นขวัญหาย สามเกลอหัวเราะลั่น
“อะ – อีด๊ พีน่ าโวย ลอเลนหนอยเดียวโกรธดวยหรือ ?”
“โกรธซีวะ” อีด๊ เอ็ดตะโร “เลนตบหนานีห่ วา” แลวเขาก็ยางสามขุมเขาไปหาทาน
เจาคุณปจจนึกฯ หนาซีดเผือด วิ่งจูดเขามากอดเสี่ยหงวน
“ชวยดวยโวย อายเสี่ย !”
พล, นิกร เห็นทาไมเปนการ ก็เขาขวางอาอีด๊ ไว
“อยาครับ คุณอา, ไมใชคนอื่นนะครับ” พลพูดยิ้ม ๆ
อีด๊ แสดงกิรยิ าฮึดฮัด
“มา – คุณพี่ มาซี เกิดเปนลูกผูชายใครจะยอมใหลบเหลี่ยมกันงาย ๆ “
ทานเจาคุณยิม้ แหย ๆ

“เออ, ดีละนา ทีหลังเอ็งอยามาเลนกะขาก็แลวกัน” แลวทานก็พูดกับกิมหงวน “เฮะ,
ลอเลนหนอยโกรธเฮะ”
สามเกลอหัวเราะคิกคักไปตามกัน ตางชวยกันพูดไกลเกลี่ยคูพิพาท สักครูสองพี่นองก็คืน
ดีกนั ตามเดิม อี๊ดกับเจาคุณปจจนึกฯ ตางเขามากอดกัน แสดงความรักฉันทพี่นอง
เปนอันวา การแขงวัวทามกลางแสงจันทรตองเลิกลม เพราะถาขืนแขง พี่นองแหงตระกูล
‘ศิรสิ วัสดิ์’ ก็อาจจะเกิดเตะปากกันขึน้ ได
คณะจาระบุรุษไทยนักพักผอนสนทนากันอยางราเริง นิกรพยายามจะเอนตัวลงนอนตั้ง
หลายครั้ง แตอาเสี่ยกับพลคอยขัดขวางไว
ดึกแลว
ลมสงัดเงียบ แมแตใบไมก็ไมไหว แสงจันทรสองสวางไปทั่วบริเวณ อากาศเย็นยะเยือก
จับใจ นาน ๆ จึงจะมีลมพัดผานมาสักครั้งหนึ่ง
คณะจาระบุรุษไทยปรากฏตัวอยูท ช่ี ายทุง ใกลจะถึงหมูบานแหงหนึ่งแลว แลเห็นแสง
ตะเกียงสองริบหรี่ ทัง้ หาคนตัง้ ใจจะหนีขา มฟากไปหนองคายกอนรุง สวาง จึงจําเปนตองเดินทาง
ในเวลากลางคืน และเดินมาอยางเดาสุม คิดวาถาพบหมูบ า นก็จะไตถามทางไปริมแมโขงจากเขา
แลวก็จะรีบพากันไป
พล พัชราภรณ ถือปนกลมือเดินนําหนา ปนกะบอกนี้แหละมันทําใหเขาอุนใจมาก คณะ
จาระบุรษุ ไทยบุกทุง นาหมายตรงหมูบ า นทีแ่ ลเห็นอยูข า งหนา อีกในราวสิบนาฑีกม็ าถึง
เงียบสงัด ไมมีเสียงอะไร นอกจากนิกรตดออกมาเบา ๆ หนึง่ ครัง้ แลวก็มีเสียงมะเหงก
เจาคุณปจจนึกฯ กะทบศีรษะนายการุณวงศดงั โปก
ทั้งหาคนหยุดยืนขางกองฟาง หางจากหมูบานราว ๕๐ เมตร เทานั้น
แลวทุกคนก็สะดุงเฮือก เมื่อไดยินเสียงแหลมเล็กของผูหญิง ๒ หรือ ๓ คน รองขอความ
ชวยเหลือทําลายความเงียบ ตางวิ่งเหยาะ ๆ ตรงไปที่เรือนหลังหนึ่ง ซึ่งเขาใจวาเปนที่มาของเสียง
นัน้ คณะจาระบุรุษไทยหยุดยืนในระหวางกอกลวย มองขึน้ ไปบนเรือน
จากแสดงสวางของตะเกียงที่แขวนอยูก บั ฝาหอง ทัง้ หาคนไดแลเห็นทหารแขกมอร็อคโค
๓ - ๔ คน นัง่ และเดินเพนพานอยูบนเรือน แนนอนเหลือเกิน เจาเดรัจฉานเหลานี้คงจะทําทารุณ
กรรมตอผูห ญิงชาวบาน ตามทีห่ นังสือพิมพลงขาวความระยําอยางรายกาจของมันบอย ๆ
พลหันมาพูดกับคณะของเขา
“เตรียมตัว พวกเรา ฆาอานพวกเปรตเหลานีใ้ หหมด”
นิกรและอี๊ดปลดปนเล็กยาวออกจากบา เลื่อนลูกขึ้นลํา สวนเจาคุณปจจนึกฯ และเสี่ย
หงวนถือปนพกคนละกะบอก

เจาคุณวา “เอาโวย อายทหารเหลานีใ้ จมันโหดเหีย้ มเหมือนกับอายฝรัง่ เศสนายของมัน
ฆามันโวย ประจัญบานเลย”
คณะจาระบุรุษไทยตางวิ่งเฮโรมาที่เรือน แลวพากันขึน้ บันไดไปขางบน เจาแขกมอร็อคโค
ตกตะลึงไปตามกัน มันทั้งสีค่ นรีบชูมือขึน้ เหนือศีรษะขอกวายอมแพ และนึกแปลกใจที่ทําไม
ทหารแขกดวยกันไดเอาปนขูพวกมัน ทั้งนี้ก็เพราะมันเขาใจผิด เพราะเห็นพล, นิกร และนายอีด๊
อยูใ นเครือ่ งแบบทหารมอร็อคโค มิหนําซ้ําเอาดินหมอทาหนาเสียดวย
พลใหกมิ หงวนกับเจาคุณปจจนึกฯ และนายอี๊ดคุมสัตวเดรัจฉานทั้งสี่ตัวไว แลวชวนนิกร
เขาไปในหอง
ภาพที่เขาเห็น เปนภาพที่นาสลดใจอยางยิ่ง ผูห ญิงไทยคนหนึง่ นอนเปลือยกายลอนจอน
อยูก ลางหอง อีกคนหนึ่งนุงผาถุงไมไดไดสวมเสื้อ ถูกมัดมือโยง เนื้อตัวแตกยับเพาะถูกเฆี่ยน
ทหารแขกมอร็อคโคคนหนึง่ กับนายทหารฝรัง่ เศสอีกคนหนึ่งยืนจังงังอยูใ นหองนัน้ มันทั้ง
สองกําลังจะประกอบกรรมอันลามกตอผูหญิงไทย และเมื่อไมอนุโลมตามใจมัน มันก็เฆี่ยนตีดวย
ความโหดเหี้ยมตามสันดานชาติฝรัง่ เศสและแขกมอร็อคโคซึง่ เปนมนุษยหนิ ชาติ
“ยกมือขึน้ อายสัตว !” พลตวาดแหว ประทับปนกลเตรียมพรอมที่จะลั่นไก
อายเศษกับอายแขกทมิฬปฏิบตั ิตามคําสัง่ ทันที นิกรปรีเ่ ขาไปยึดปนพกของนายรอยตรีตา
น้าํ ขาว พลบังคับมันใหออกมานอกหอง ผูห ญิงไทยทีน่ อนอยูน น้ั คอย ๆ พะยุงกายลุกขึ้น โผเผเขา
ไปหยิบผาพันกาย และชวยแกมัดนองสาวของหลอนออก
เมือ่ สองพีน่ อ งสวมเสือ้ ผาเรียบรอยแลวก็พากันเดินออกมาจากหอง แมงามทั้งสองเขาใจ
วาผูท ม่ี าชวยหลอนนัน้ เปนทหารแขกทีม่ ีศลี ธรรมอันดีงาม หารูไ มวา เปนคนไทยเพือ่ นรวมชาติของ
หลอนนัน่ เอง
พล พัชราภรณ มีกริ ยิ าดุดันราวกับพยัคฆราย ในยามนีค้ วามเมตตาสงสารอายเศสกับ
ทหารแขกทั้งหาคนมิไดมีเหลืออยูในหัวใจพลเลย เขาสัง่ ใหนกิ ร, กิมหงวน ชวยกันมัดมือทหาร
อินโดจีนทัง้ หาคนไว แลวบังคับใหมนั นัง่ บนยกพืน้ หนาระเบียงเรือน
อายนายทหารฝรัง่ เศสทําทาจะขัดขืนไมยอมใหกมิ หงวนมัดมือ สงภาษาฝรั่งเศสเอ็ดตะโร
กิมหงวนยกเทาเตะพลั่กเขาให
“นีแ่ นะ, ทําสะดิ้งไปได ประเดีย๋ วพอกะทืบแบนเลย ยื่นมือออกมาดี ๆ มึง – มึงสําคัญ
นัก มึงนึกดูบางซีวะ ถาใครเขาปลุกปล้ําแมของมึงอยางนี้ มึงจะโกรธไหม ?” แลวอาเสี่ยก็เงย
หนามองดูหญิงสาวทัง้ สอง “แมนองสาว ไมตองตกใจ พวกเรามิตรของเธอ ประเดีย๋ วฉันจะให
เธอแกแคนอายลูกหมาหกตัวนี่”
สองพีน่ อ งแปลกใจอยางยิง่ เธอมองดูทหารแขกกํามะลอทั้งสาม แลวก็เปลี่ยนสายตามา
ทีเ่ จาคุณปจจนึกฯ และกิมหงวน แลวแมคนทีร่ ูปรางขาวทวมผูเ ปนพีส่ าวก็กลาวถามอาเสีย่

“ขอโทษเถอะจะ พวกทานเปนใคร ?” หลอนพูดภาษาไทยเสียงแปรงเพียงเล็กนอย
“ก็เธอสองคนละ ?” เสีย่ หงวนยอนถาม
“ฉันเปนคนไทยจะ ฉันชื่อศรีเวียง แลวก็นองสาวฉัน ศรีจันทร”
กิมหงวนมัดมืออายเศษเรียบรอย ตบหนาฟรี ๆ เสียหนึ่งฉาด แลวลุกขึน้ ยืนพูดกับแมศรี
เวียง
“พวกเราทัง้ หาคนนีก้ เ็ ปนคนไทยเหมือนกัน”
สองสาวพี่นองลืมตาโพลง แสดงกิรยิ าตืน่ เตนยินดี ยิม้ ออกมาได
“โอ ! ทานเปนคนไทย” ศรีจนั ทรรอ งลัน่ เสียงของหลอนกังวานนาฟง “ฉันดีใจเหลือเกิน
ที่เพื่อนไทยมาชวยชีวิตฉันไว อา – แต – สามคนนี่เขาเปนแขกไมใชหรือจะ ?”
พล, นิกร กับอีด๊ ตางหัวเราะหึ
นิกรวา “ไมใชแขกหรอกจะ แมนองสาว, เราปลอมตัวเปนทหารแขกเลนโก ๆ ยังงั้นเอง”
พูดจบกะดิง่ ทองก็ถอดผาโพกศีรษ ะ, เสื้อฟอรมทหาร, กะเปากะสุนออกทิง้ คงเหลือแตกางเกงขา
สั้นและเสื้อเชิ้ตเทานั้น เขาลวงกะเปาหยิบผาเช็ดหนาออกมาเช็ดดินหมอ เปลี่ยนสภาพเปนหนุม
ไทยเชนเดิม แลวนิกรก็ถอนหายใจดัง ๆ “รําคาญฉิบหาย ฟอรมบา ๆ นี่ทิ้งเสียที”
พลกับอี๊ดตางถอดฟอรมและผาโพกศีรษะออกโยนทิง้ ตามอยางนิกรบาง ใชผาเช็ดหนา
เช็ดถูดินหมอที่หนาออก
นายพัชราภรณมองดูหนาแมงามทั้งสอง แลวกลาวถามอยางสุภาพ
“ขอโทษ เธอชื่ออะไรนะจะ ?”
“ศรีเวียงจะ นี่นองฉัน ศรีจันทร”
อาเสีย่ รีบแนะนําตัวเอง
“ฉันชือ่ ศรีหงวนจะ นี่ – คนนีศ้ รีพล, นัน่ – ศรีกร, โนน – ศรีอด๊ี , คนนี้ศรีเหมง – เอย –
ไมใช ๆ ทานเปนพระยาจะ พระยาปจจนึกพินาศ”
เจาคุณยกเทาเตะศรีหงวนพลัก่ เขาให
“โธ – ประเดี๋ยวพอยิงไสแตกเลยอายนี่ ถึงคราวเปนงานเปนการแกก็พูดเลน เลวจริงเชียว
อายนี่”
อาเสีย่ หัวเราะหึ ๆ หันมากะซิบกับนิกรเบา ๆ
“เฮะ – ศรีเหมงฉิวเฮะ”
พล พัชราภรณ ไดขอรองใหแมงามทั้งสองเลาเหตุการณของหลอนใหเขาฟง ศรีเวียงก็เลา
ใหฟงตามตรงวา หลอนอยูบา นตําบลทาแรง หางจากนีร่ าว ๕๐ เสน เมื่อสักครูใหญ ๆ นี้ อาย
นายทหารฝรั่งเศสไดพาทหารแขก ๕ คน บุกรุกขึน้ ไปบนบานของหลอน ฉุดคราหหลอนกับศรี
จันทรมาจากบาน มิหนําซ้ํายิงพอของหลอนซึ่งชราภาพมากแลวตายคาที่ พวกทหารเดรัจฉานได

พาหลอนมาที่นี่ แลวหลอนกับศรีจันทรก็ถูกอายนายทหารฝรั่งเศสขมเหงน้ําใจ นอกจากนี้ยังจะ
บังคับใหหลอนปรนนิบัตทิ หารแขกมอร็อคโคทัง้ หานี้ดว ย
เมื่อหลอนขัดขืนรองตะโกนขอความ
ชวยเหลือ มันก็เตะหลอนตบหนาหลอน สวนศรีจนั ทรถูกมัดเฆีย่ น
ศรีเวียงไดเลาความทารุณรายกาจของทหารอินโดจีนใหฟงอีกมาก ตรงตามที่หนังสือพิมพ
ในเมืองไทยลงขาวแทบทุกวัน เวียงจันทรกาํ ลังเปนอเวจีนคร ทุกหยอมหญาเต็มไปดวยความ
เดือดรอน
พวกราษฎรตางทิง้ เคหะสถานบานชองหนีเขาปาเขาดง
จนกะทั่งหมูบานตางๆ
กลายเปนบานราง
เลาจบศรีเวียงก็รองไหสะอึกสะอืน้
“พี่จา พวกเรารอคอยกองทัพไทยทุกลมหายใจเขาออก” หลอนพูดพลางรองไหพลาง
“แตแลวก็คอยหาย คนไทยฝงซายทุก ๆ คนตองผะจญกับความโหดรายของฝรัง่ เศส ตองอดอยาก
ยากแคน ถูกริบทรัพย ถูกใชงานเหมือนกับวัวควาย น้าํ ตาทีห่ ลัง่ ไหลออกมานัน้ มันแทบจะ
กลายเปนเลือดแลวนะพี่ – พี่จา เมื่อไหรกองทัพไทยจะขามมาคุมครองพวกเราเสียที พี่ก็เห็นแลว
ไมใชหรือ นองทัง้ สองยอยยับปนปด ว ยน้าํ มืออายฝรัง่ เศส พีน่ อ งรวมชาติของพีอ่ ีกหลายรอยคนก็
ตองประสพเคราะหกรรมเหมือนอยางนอง ทีน่ ่ี – ไมมีศีลธรรมและมนุษยธรรมอีกแลว มัน
ปกครองอยางขาทาส ใชอํานาจเปนธรรม พอของนองซึ่งเปนคนไทย ไมไดมีความผิดอะไรเลย
แตก็ตองถูกมันยิงตาย พี่จา – พีก่ ลับไปชวยรองเรียนใหรฐั บาลทานรีบรบกับอายฝรัง่ เศสนะพีน่ ะ
พี่นองทางฝงซายจะไดปลดแอกออกจากบาเสียที” พูดจบศรีเวียงก็รอ งไหโฮ ยกมือชี้หนาอายนาย
ทหารฝรัง่ เศส “มึง – อายสัตวเดรัจฉาน มึงอวดวาฝรัง่ เศสเปนชาติท่ีอารยะ แตการกระทําของ
พวกมึง ยอมแสดงใหรวู า ชาติฝรั่งเศสเลวเสียยิ่งกวาสัตว”
คณะจาระบุรุษไทยตื้นตันใจไปตามกัน ตางสงสารศรีเวียงกับศรีจันทรเปนอยางยิ่ง นิกร
กับกิมหงวนรองไหกะซิก ๆ อาเสี่ยทําปากแบะสะอื้นดัง ๆ เหมือนเสียงลูกหมาหนาหนาว
ความแคนเคืองแทนเพื่อนรวมชาติไดบังเกิดขึ้นแกเขา กิมหงวนมองดูอา ยตาน้าํ ขาวซึง่ นัง่ กมหนา
นิง่ แลวอาเสี่ยก็พูดขึ้นดัง ๆ
“มึง – กูไมยอมแลว มึงทํากับนองกูปน ปหมด” พูดจบเสี่ยหงวนก็ปราดเขามายืนขางนาย
ทหารฝรั่งเศสแลวขูตะคอก “เฮย – มึงชือ่ อะไร ?”
อายเศสยิม้ แสยะวางทาหยิง่ ยะโส มันพูดไทยกะทอนกะแทน
“นายรอยโทมือแป”
กิมหงวนสะดุงโหยง
“มือแป ? ถาจะถูกวัวเตะละซี มึงมันระยํามากนักนี่ วัวควายไมเลือก” พูดจบก็ยกมือจิก
ผม ร.ท.มือแปใหเงยขึน้ “เฮย – มึงนะเปนนายทหารสัญญาบัตร มึงควรจะรักษาเกียรติยศของ
ทหาร และมีความเปนลูกผูชายใหสมกับเครื่องแบบอันสงางามของมึง แตนี่มึงกลับประพฤติตน

โหดเหี้ยมเหมือนกับสัตวเดรัจฉาน กูตอ งปลดมึงเปนพลทหารตัง้ แตบัดนีเ้ ปนตนไป” แลวกิมหงวน
ก็เอื้อมมือกะชากอินทนูเครื่องหมายยศออกจากเสื้อทั้งสองขาง
คณะจาระบุรุษไทยพากันหัวเราะชอบใจไปตามกัน กิมหงวนหันมาทางคณะพรรค ชูมือ
ขึน้ เหนือศีรษ ะ เหมือนกับนักมวยเอกตอนขึน้ เวที
ม.มือแปนึกหมั่นไสอาเสี่ยเปนยิ่งนัก มันขบกรามแนนยกเทาขวาถีบหลังกิมหงวนปงเขา
ให เสี่ยหงวนเซแซด ๆ มาปะทะเจาคุณปจจนึกฯ ตะครุบเอาศีรษ ะทานเขาเต็มรัก ทานเจาคุณลัน่
หมัดขวากะแทกคางกิมหงวนเต็มแรง ยังผลใหอาเสี่ยลมลงกนกะแทก
เขาพรวดพราดลุกขึน้ อยางรวดเร็ว กะชากปนพกที่เหน็บสะเอวไวออกมา แลวเสีย่ หงวนก็
ทําปากยืน่ นัยตาถลน จองมองดูนายทหารฝรัง่ เศสราวกับจะกินเลือดกินเนือ้
“มึง – กูตองยิงมึงละ หนอยแนะ ถีบพอได”
ม.มือแปคอย ๆ ลุกขึน้ ยืนทัง้ ๆ ที่ถูกมัดมืออยู มันพยักหนาและยิ้มพราย
“ทานจะยิงฉัน เฮอะเหอ, ยิงคนที่ถูกมัดและไมมีอาวุธ คนไทยนะเขากลาหาญกันอยางนี้
หรือ ?”
คําพูดของมันรุนแรงพอใช กิมหงวนไมกลายิง ไดแตทําตาปริบ ๆ
“แลวมึงเสือกถีบกูทําไมเลา”
อายเศสหัวเราะ
“ขาหมั่นไสนี่หวา”
เสีย่ หงวนแยกเขี้ยว ปรีเ่ ขามายกเทาขวาเตะปงเขาให ถูกกานคอ ม.มือแปพอดี อายเศษ
ฝรั่งลมฮวบลงบนพื้น แตแลวมันก็พยายามพะยุงกายลุกขึ้น
“เชิญซีทาน” มันพูดและยิ้มเยาะ “ทานจะทําไมกับฉันก็เชิญ ฉันจะไดรูวาคนไทยนะทํา
คนที่ไมมีอาวุธและไมมีโอกาสตอสู”
เลือดไทยเดือดพลานในทรวงอกนายพัชราภรณทันที พลรองตะโกนขึ้นดัง ๆ
“อายเสีย่ , แกมัดมันออก ใหความยุตติธรรมแกมนั โวย”
เจาคุณปจจนึกฯ สนับสนุน
“เอา – ชกกะมันตัวตอตัวโวย ฟาดกันบนนอกชานนีแ่ หละ กวางยาวเทาเวทีสวนเจาเชตุ
พอดี”
นิกรตะโกนขึน้ บาง
“ทามันนอนแขงกะขาดีกวาวะ”
เสี่ยหงวนหันมาอมยิ้มกับคณะพรรค แลวพูดกับมือแปอยางกลาหาญ

“นี่ – อายมือแป คนไทยนะเฮย, ไมโหดรายใจทมิฬเหมือนอายเศสหรอก เอาไหมละ, ขา
จะแกมัดเจาออก แลวมาชกกะขาตัวตอตัว จะเปนมวยไทยหรือมวยฝรัง่ หรือยูโด หรือปล้าํ กันกัด
กันอะไรไดทั้งนั้น เอาไหมละ, อายหมาดําหาตัวนีม่ นั จะไดชมเปนขวัญตา”
อายเศสเคนหัวเราะ
“ถาเชนนัน้ ก็ยตุ ติธรรมอยางยิง่ ทีเดียวทาน” แลวมันก็ยกั คิว้ แผล็บ “ฝรั่งเศสเปนเลือดนักสู
เสมอ”
“ถุย !” นิกรรองลัน่ “นักสูตะหวักตะบวยอะไรกันวะ ตานเยอรมันไมทนั ไรก็ยกธงขาววิง่
หนีหางจุกตูด”
ม.มือแป มองดูนายการุณวงศดว ยความแคนเคือง แลวมันก็พดู กับกิมหงวน
“แกมัดเราออกซีทาน แลวทานกับฉันมาชกกัน”
อาเสีย่ ยิม้ แปน
“ไดซีเกลอ, แตวาฉันจะสูก ับนายแบบไทยสไตลนา” พูดจบกิมหงวนก็แกเชือกที่มัดมือ
ออก
พออายเศสเปนอิสสระพนจากเครื่องพันทนาการ มันก็เริ่มแสดงนิสสัยเดรัจฉาน ชก
กิมหงวนกรวมเขาใหทั้ง ๆ ที่ไมทันรูตัว น้ําหนักหมัดของมันทําใหอาเสีย่ เซถลาเหมือนนกปกหัก
ลมลงกนกะแทก หูอ้ือนัยตาพราพราว อายพวกแขกมอร็อคโคหัวเราะลัน่
คณะจาระบุรุษไทยตางเปนเดือดเปนแคน
ชวยกันตะโกนหนุนกิมหงวนใหลุกขึน้ ตอสู
อาเสีย่ สะบัดหนาเรา ๆ เขาไดยนิ เสียงศรีเวียงรองตะโกนแจว
“ลุกขึน้ พี่, ลุกขึ้นซีจะ ถาพี่ชกชนะมัน ศรีจะยอมเปนเมีย”
คราวนี้, กิมหงวนรูสึกวาเขามีกําลังวังชาเทา ๆ กับทารซาน อาเสีย่ แสดงทายืดหยุน ลุกขึน้
ยืนแพลบ ยักคิว้ กับแมสาวศรีเวียง
“พี่ยอมสละชีพเพื่อนอง” กิมหงวนก็ยกมือทุบหนาอกติด ๆ กันหลายครัง้ ยืดตัวตรงปอง
ปากโหรอ งเสียงทารซาน “โอ – อีโฮ – โหโห !”
โถมทะยานเขาหาอายเศสราวกับฟาแลบ เปดฉากการตอสูด ว ยหมัดสะวิงขวา ม.มือแป
กมศีรษะหลบอยางรวดเร็ว หมัดของกิมหงวนขามศีรษ ะวืด อายเศสเห็นเสี่ยหงวนเสียหลักก็ปราด
เขาประชิดตัว
แตแลว, กิมหงวน ไทยเทียม ศิษยฝม อื สวะคนหนึง่ ของ สมาน ดิลกวิลาศ ก็หมุนตัว
กะแทกศอกกลับโพละเขาใหถกู เหนือคิว้ ซาย ม.มือแปอยางถนัดใจ
ศรีเวียงกับศรีจนั ทรกะโดดโลดเตนแสดงความดีอกดีใจ คณะพรรคตางหนุนกิมหงวนเสียง
ขรม อายเศสคิว้ แตกเลือกทะลักไหลเขาตา มันยกหลังมือขึ้นเช็ดเลือด แลวมันก็บา เลือด โถมเขา
ตะลุมบอนกิมหงวนอยางไมคิดชีวิต

กิมหงวนมีกําลังใจดีขึ้นเปนกอง ใบหนาของเขายิ้มแฉง ถึงแมคูตอสูจะสูงใหญกวาเขา
แตกไ็ มมศี ลิ ปในการชกแบบมวยไทยเลย ม.มือแปจดมวยต่าํ ศีรษ ะไลเรีย่ กับหัวเขาเสีย่ หงวน อา
เสี่ยชักสงสารเลยรองบอก
“เฮย – เสือกยอลงไปทําไม ประเดีย๋ วถูกเขาหนาตาแหกไมรนู า อุบ !”
เสี่ยหงวนถูกหมัดอยางถนัดใจ ขณะที่พูดยังไมทันจบประโยค รางอันสูงเซไปกะทบฝา
หองครัวดังโครม
คราวนี้กมิ หงวนก็มทุ ะลุข้ึนมาบาง เขารีบตัง้ ตัวตรงสืบเทากาวเขามาหาอายเศส อาเสี่ย
ขยับหลอกจะชก ม.มือแปยกมือขึน้ ปด ครัง้ แลวกิมหงวนก็กดั ฟนหลับหูหลับตาเตะปงเขาให
หนาแขงของอาเสี่ยสัมผัสสซี่โครงอยางถนัดใจ มันยืนงงเหมือนไกตาแตก กิมหงวนกะ
โดดควาคอตีเขาหมายจะปดฉากการตอสู
พลอก !
อายเศสถูกเขาเขาเต็มรัก รางอันสูงใหญลมครืนลงทันที ใบหนาของมันเต็มไปดวยเลือด
ไหลแดงฉาน จมูกและปากยับเยิน มันพยายามจะลุกขึ้น แตก็ลุกไมไหว ไดแตนั่งพับเพียบสะบัด
หนาเรา ๆ
อาเสีย่ หัวเราะกาก กะโดดตัวลอยแลวเตะหลังอายเศสเบา ๆ ดังเพียะ
“ยังไง อายนักสู ลุกขึ้นมาซีวะ หนึง่ – สอง – สาม – ลุกขึน้ ซีโวย สี่ – หา – หก – อาย
แกวหูแตก ไดยินไหม หกแลว – เจ็ด – แปด – เกา – วะ – เกาแลวยังไมลุกแพขานา ลุกขึ้นมาซี
เกา – เกาครึง่ เอา เกาครึง่ กะนิดหนึง่ ไมลุก – วา – เกาคอน – ฮี้ – เตะฟรีเลย อยากไมลุก” พูดจบ
กิมหงวนก็ถอยหลังออกไปหาง ม.มือแป ๓ - ๔ กาว แลวพยายามนึกวาเปนลูกฟุตบอลล เสี่ย
หงวนวิง่ เขามากะโจนเตะหมายกะโดงคางอายเศสเต็มรัก
ม.มือแปใจหายวาบ เอนตัวไปขางหลัง หลบเทาเบอร ๔๐ อยางหวุดหวิด กิมหงวนเตะ
อากาศหวืด เสียหลักตัวลอยขึน้ จากพืน้ แลวละลิว่ ลงกนกะแทกนอกชานอยางถนัดใจ
“โครม ! ออย”
คณะพรรคฮาครืน พวกทหารมอร็อคโคหัวเราะลั่น กิมหงวนลุกขึน้ ดวยความลําบาก
ยากเย็น ทําทาจะเตะอายเศสอีก แตแลวก็ไมเตะ
“ฮื้อ – ประเดี๋ยวพอเตะหงายทองเลย ลุกขึน้ ไปนัง่ บนยกพืน้ รวมกับพวกอายหมาดํานัน่
ถุย – ขอเอาเกือกลูบหนาทีเถอะวะ” พูดจบก็คอย ๆ ยกพืน้ รองเทาปาดหนา ม.มือแป เบา ๆ
อายตาน้าํ ขาวขบเขีย้ วเคีย้ วฟน แตมันไมมีหนทางอะไรที่จะตอสูได มันมองดูกิมหงวน
ดวยความอาฆาตมาดราย แลวลุกขึ้นเดินไปนั่งบนยกพื้น
เสีย่ หงวนหัวเราะชอบใจ หันมามองดูแมงามทั้งสอง กิมหงวนแสดงกิริยากะมิดกะเมี้ยน
ยกนิ้วชี้มือขวาใสปากอม แลวแกวงแขนซายไปมา

“ศรีเวียงจา อยาลืมคํามั่นสัญญาที่ใหไวเมื่อตะกี้นี้นะจะ”
แมสาวนอยทําตาหวาน
“ไมลืมหรอกจะ แตพี่ชวยเอาลูกและผัวฉันไปเลี้ยงดวยนะจะ”
อาเสีย่ ทําคอยนหลับตาป
“เวาอันหยัง สูเจามีผัวแลวหรือนี่ ?”
“จะ – มีลูกตั้งสามคนแลว”
คณะจาระบุรุษหัวเราะ กิมหงวนกลืนน้าํ ลายเอื๊อกทําหนาทะมอง ๆ ชอบกล หันมามองดู
เพื่อนเกลอทั้งสองแลวพูดยิ้ม ๆ
“มินาละ, กันนึกสงสัยตั้งแตหลอนพูดทีแรกแลว นึกแปลกใจทําไมถึงจะมายอมเปนเมีย
กันงาย ๆ วา – มีลูกตั้งสามคน ไอยา ! ยังพริ้งอยูเลยฮิ ยังกะรถพึ่งออกจากอูใหม ๆ “
ศรีเวียงรองอุทานอะไรออกมาคําหนึง่
“มันใหมแตตัวถังหรอกพี่”
เสีย่ หงวนยกมือปดปากหัวเราะคิกคัก
“กันชนก็ยังใหม นองเอย”
ศรีจนั ทรคอ นควับ
“แหม – พูดอะไรก็ไมรู เกลียดหนาเสียแลว” พูดจบหลอนก็ชวนนองสาวเดินเขามาหา
คณะจาระบุรุษไทย ความดีใจทีไ่ ดพบเพือ่ นรวมชาติ ทําใหศรีเวียงและศรีจนั ทรแสดงกิรยิ าสดชื่น
รื่นเริงไดชั่วขณะ แตแลวเมื่อหลอนแลเห็นหนานายทหารฝรัง่ เศส ความแคนสุดแสนแคนก็บังเกิด
ขึ้นแกแมงามทั้งสองทันที
ศรีเวียงเดินเขามาเกาะแขนพล หลอนเขาใจเอาเองวา นายพัชราภรณเปนหัวหนา แม
สาวรองใหกะซิก ๆ แลวพูดกับพลดวยเสียงสั่นเครือ
“พี่จา, อายฝรัง่ เศสคนนีม้ ันไดปลุกปล้าํ กระทําแกนองและศรีจนั ทรจนปนปแ ลว พี่จะ
อนุญาตใหนองไดแกแคนมันไหมจะพี”่
พลขมวดคิ้วเล็กนอย เขายิม้ เศรา ๆ
“เธอตองการแกแคนหรือจะ ?”
“จะ – ความบริสทุ ธิข์ องนองทัง้ สองจะตองแลกเปลีย่ นกับชีวติ ของมัน ขอใหนองฆามัน
เถอะนะพี่นะ พี่จา – มันเปนผูท าํ ลายความบริสทุ ธิข์ องนอง”
เสี่ยหงวนกะแอ็มขึ้นดัง ๆ
“นัน่ แน, ไหนแมสาวบอกพี่วามีลูกมีผัวแลวอยางไรละ ?”
หลอนยิม้ ทัง้ น้ําตา
“นองปดพี่นี่”

อาเสีย่ ยิม้ นอยยิม้ ใหญ พอจะพูดอะไรอีกพลก็ตวาดแวด
“เฮย – อยาหมืน่ ใหมากนักเลยโวย นองสาวทั้งสองกําลังมีทุกข มันไมใชเวลาที่แกจะพูด
ลอเลนเลย ประเดี๋ยวพอยิงหงายทองเลยอายนี่”
กิมหงวนหันมายิม้ กับนายอี๊ด
“ดูเถอะครับ อายพลมันกลายเปนฝรั่งเศสไปแลว” พูดจบก็วางมือซายบนบานายอีด๊
สวนมือขวาโอบสะเอวเจาคุณปจจนึกฯ ไว
ทานเจาคุณกับนายอีด๊ ทําปากยืน่ พรอม ๆ กัน ราวกับนัดกันไว พี่นองทั้งสองตางกะแท
กศอกลงบนอกกิมหงวนดังสนัน่ หวัน่ ไหว
พลัก่ !
อาเสีย่ รองอู ทรุดตัวนัง่ ทันที นายอีด๊ ขบเขีย้ วเคีย้ วฟน ยกขางอเขาขั้นสูงสุดที่จะสูงได
ตั้งใจจะกะทืบกิมหงวนใหสมรัก นิกรเกรงวาอาเสี่ยจะคอหักตาย ก็ควาเอวนายอี๊ดดังตัวออกมา
ไดทนั ทวงที
อีด๊ คํารามลัน่
“หนอยแน ตีเสมออายนี่ กูแกคราวพอมึงก็วา ได”
เสีย่ หงวนคอย ๆ ลุกขึน้ ยืน ยกมือไหวเจาคุณและอีด๊ เปนฝกถัว่
“มันเผลอไปจริง ๆ ครับ”
เจาคุณยกมือผลักหนาอาเสี่ยคอนขางแรง
“แกมันเผลอเสมอ ใหตายซีวะ เกิดมายังไมเคยเห็นใครทะลึ่งไปกวาแกเลย โธ –
ประเดีย๋ วพอด - - - “
กิมหงวนยิ้มแหย ๆ เลี่ยงมายืนทางนิกร ฟงพลกับศรีเวียงโตตอบกัน แมสาวทั้งสอง
ตองการฆาอายมือแปดวยมือของหลอน เพือ่ ตอบแทนการกระทําอันแสนระยําของมัน นายพัชรา
ภรณหันมาปรึกษากับทานผูใหญทั้งสอง ในทีส่ ดุ คณะลูกขุนศาลเตีย้ ก็พพิ ากษาประหารชีวติ นาย
รอยโทฝรัง่ เศส
เจาคุณวา “ดีแลว อายหลานชาย อาขอตัดสินวา อายนายรอยโทมือแปสมควรตาย
อยางยิง่ สวนอายหมาดําตัวนัน่ ทีเ่ ปนคนเฆีย่ นศรีจนั ทร ก็ตอ งใหศรีจนั ทรเฆีย่ นมันบาง”
“เตยเลย !” อีด๊ ตะโกนลั่นบาน
เจาคุณหันควับมาทางนองชายของทาน
“อะไรวะ – อายอี๊ด ?”
อีด๊ ทําหนาปูเลีย่ น ๆ
“เปลาครับ”
“แลวแกแหกปากรองเตยเลยขึน้ มาทําไม ?”

“แฮะ – แฮะ ครึม้ ใจขึน้ มาก็รอ งเลนโก ๆ ยังงั้นแหละครับ”
เจาคุณปจจนึกฯ ทําตาปริบ ๆ
“อือ – อายนี่ ถาจะอายเสีย่ มันขึน้ ครูใหแลวเปนแน คนดี ๆ อยางแกไมนาจะกลายเปนคน
ทะลึ่งไปไดเลย ผาซี”
อีด๊ ยักคิ้วแผล็บ อมยิม้ แกมตุย หันมาพูดกับนายพัชราภรณ
“วาไง หลานชาย เปนอันวาเราตกลงลงโทษอายพวกเปรตเหลานี้ตามที่คณ
ุ พีว่ า งัน้ รึ ? “
พลยิม้ เล็กนอย
“ครับ – ผมจะใหศรีเวียงกับศรีจนั ทรยงิ อายมือแปดวยปนพกคนละนัด สวนอายหมาดํา
คนนัน้ ใหศรีจนั ทรเฆีย่ นรอยที”
อีด๊ หัวเราะหึ ๆ นิกรพูดเสริมขึน้
“แลวอายดําสี่ตวั นีล่ ะ ?”
พลวา “มันเพียงแตพยายามจะทําความลามก ปลอยมันไปก็แลวกัน นึกวาเอาบุญ”
กิมหงวนคัดคานทันที
“ไมได ๆ ๆ
ตามประมวลกฎหมายลักษณะอาชญาระบุไววา ผูใ ดพยายามกระทํา
ความผิด ผูน ้ันก็ตอ งมีโทษ ตองเฆี่ยนมันคนละสองโหลแลวปลอยตัวไป”
เจาคุณปจจนึกฯ ลงมติ
“ดี – ดีมาก ใหอายหงวนเปนคนเฆีย่ นก็แลวกัน”
นายพัชราภรณเห็นชอบตามนีท้ กุ ประการ เขาสัง่ ใหนิกรกับกิมหงวนคุมตัวทหารอินโดจีน
ทั้งหกคนลงไปขางลางเพื่อจัดการลงโทษตอไป อาเสี่ยมัดอายตาน้าํ ขาวเอามือไขวหลังไว ทุบบาง
เตะบาง พาตัวมันพรอมดวยทหารเดรัจฉานอีก ๕ คน ลงไปขางลาง ศรีเวียงกับศรีจนั ทรตา งปติ
ยินดีทจ่ี ะไดแกแคนอายมนุษยอบุ าทว
ม.มือแป ถูกมัดติดกับตนไมเล็ก ๆ ตนหนึง่ สวนอายแขกดําคูห ขู องมันถูกมัดติดอยูก บั
ตนไมอีกตนหนึ่งเชนเดียวกัน และทหารมอร็อคโคอีก ๔ คนอยูใ นความควบคุมของคณะจาระบุรษุ
อยางแข็งแรง
ทามกลางแสงเดือนจรัสจา
พิธีประหารชีวิตจะเริ่มตน ณ บัดนี้
ศรีเวียงกับศรีจนั ทรถือปนพกคนละกะบอก เดินปรีเ่ ขามาหาอายนายทหารฝรัง่ เศส ดวย
ความแคนสุดแคน แมสาวผูพเ่ี คนหัวเราะเสียงดัง ๆ ยกมือจิกผมมันใหเงยหนาขึ้น อายเศษรอง
เอ็ดตะโรขอชีวิต

พล, นิกร, กิมหงวน, เจาคุณปจจนึกฯ และอี๊ดยืนนิ่ง จองมองดูการแกแคนของแมสาวทั้ง
สอง ศรีเวียงจอปากกะบอกปนพกแนบหนาอกเบื้องซายของอายเศษ ใบหนาของหลอนถมึงทึงนา
กลัว
“อายสัตวนรก มึงกระทําตอเพื่อนคนไทยมามากตอมาก กูจาํ ไดวา มึงเทีย่ วฉุดคราหผู
หญิงไทยตําบลทาแรงไปทําลามกอนาจารมาหลายคนแลว โดยไมเลือกวาลูกเขาเมียใคร ฉะนั้น
กูซง่ึ ตกเปนเหยื่อของมึงจะตองแกแคนมึง ลางชีวิตมึงเพื่อแลกเปลี่ยนกับความบริสุทธิ์ของกู” แลว
หลอนก็ตะโกน “ตายเสียเถอะอายฝรัง่ เศส”
เสียงกะสุนปนพกดังลั่น ม.มือแปสะดุง เฮือกคอพับทันที ศรีจนั ทรปราดเขามายกปนยิงซ้าํ
อีก ๑ นัด ประกายไฟแลบออกจากปากกะบอกปน พรอมกับเสียงระเบิดดังสนั่น
ปง !
วิญญาณอันแสนโสมมของนายรอยโทมือแปไดเดินทางออกจากรางไปสูเมืองนรกแลว
สองพี่นองยิ้มแปน ตางเดินเขามาหาคณะจาระบุรุษคืนปนพกให
เสีย่ หงวนทําตาปริบ ๆ
ยกมือปองหนาผากมองดูศพอายเศสเพื่อใหแนใจวาตายแลว
เขาจุย ป าก แลวพูดพึมพัมออกมาเบา ๆ
“อือ – ตายงายตายดายจริงฮิ เปนเราสองนัดจางก็ไมตาย”
พลยกปนกลมือจองอกกิมหงวน
“เอาเรอะ, ลองดู”
“เอิ๊ว ! ” อาเสีย่ รองลัน่ โผเขากอดเจาคุณปจจนึกฯ หมุนตัวทานใหกําบังกะสุน เจา
คุณใจหาย รีบผลักกิมหงวนออกหาง
“ฮี้ อายเวรนีย่ งุ จริงโวย” ทานเอ็ดตะโรแลวสะดุง โหยงเมือ่ รูส กึ วาในกะเปากางเกงของ
ทาน มีมอื ใครคนหนึง่ กําลังควานหาอะไรอยู เจาคุณควาขอมือมับ เงยหนามองดูเจาของมือแลว
หัวเราะ “อายกร ชะ – ชะ ไมไดแอมหรอกวา เผลอแพลบเดียวลวงกะเปา”
กะดิง่ ทองยิม้ กะเรีย่ กะราด
“ผมลองดูความรูส กึ ของคุณพอดูนะ ครับ”
เจาคุณคอนปะหลับปะเหลือก หันมาพูดกับนายพัชราภรณอยางเปนงานเปนการ
“อายหลานชาย จะลงโทษอายพวกเปรตนี้ยังไงก็ลงมือซีโวย อยาอยูช ักชาเลย เสียงปน
ตะกีน้ ม้ี นั ดังมาก พวกกองทหารของมันไดยินเขาก็จะแหมาเลนงานเรา”
พลยิม้ ออนโยน ยกมือจับแขนศรีจนั ทรแลวชีม้ อื ไปทีอ่ า ยแขกดําผูซ ง่ึ เฆีย่ นตีหลอน
“แมนองสาว ลงมือสิจะ”
อีด๊ ถือหางกะเบนติดมือมาจากบนเรือน ๑ อัน เขารีบสงใหศรีจนั ทรทนั ที
“เอา – แมหนู ตีมันตั้งแตคอตอถึงตาตุมเลย ไมตองสงสาร”

อายดําปนรองครวญครางราวกับวัว เมื่อเห็นศรีจนั ทรเดินเขามาหามัน แมงามไมตองการ
พูดชี้แจงอะไรกับมันอีก ยกหางกะเบนขึ้นหวดกะหน่ําโดยไมตองนับครั้ง เจาทหารแขกมอร็อคโค
บิดตัวไปมาและรองครางเหมือนลูกหมาถูกน้าํ รอน หลอนเฆี่ยน – เฆี่ยน และเฆี่ยน เพื่อใหสมกับ
ทีม่ นั เฆีย่ นหลอนดวยหางกะเบนอันนี้ ทุก ๆ ครั้งที่หางกะเบนสัมผัสสหลัง อายดําปนก็แทบจะ
ขาดใจตาย
พวกทหารแขกอีก ๔ คนเริ่มแสดงกิริยากะสับกะสายคลายจะคิดหลบหนี กิมหงวนหยิบ
ฟนแสมไดดุนหนึ่ง เดินยางสามขุมเขามา ตีกะบานมันคนละโปก
“ยืนนิง่ ๆ อายเปรต, อาว – มองหนา” แลวเสีย่ หงวนก็ประเคนศีรษ ะอายแขกมอร็อคโค
ที่มองหนาเขาดังโพละ อายหมอนัน่ หลับตาอมยิม้ แลวคอย ๆ หงายหลังตึงสลบเหมือด
กิมหงวนหัวเราะคิกคัก หันมามองดูแมสาวศรีจนั ทรซง่ึ กําลังโบยอายดําปน และมันคอ
พับสิ้นสติไปแลว
“แมนองสาว” อาเสีย่ พูดยิม้ ๆ “เฆี่ยนไดกี่ทีแลว”
ศรีจนั ทรหันมายิม้ กับเขา
“ไมไดนับหรอกพี่ พีช่ ว ยเขามาดูหนอยซี มันสลบไปจริง ๆ หรือวาแกลงทํา ?”
อาเสีย่ หัวเราะหึ ๆ ถือดุนแสมเดินเขามาหาอายดํา เขากมหนาเขาไปดูหนามันในระยะ
ใกลชิด อายดําหลับตาพริม้ แตกะซิบพูดกับกิมหงวนเบา ๆ
“อายหา !”
อาเสีย่ สะดุง เฮือก ขบเขี้ยวเคีย้ วฟน ยกดุน แสมขึน้ เหนือศีรษ ะ ประเคนลงกลางกะบาน
อายดําสุดแรงเกิด
โพละ !
เจาคุณปจจนึกฯ อาปากหวอ
“เฮย – ไปทํามันทําไมละ คนมันสลบแลว ?”
กิมหงวนหันมาทําตาเขียวกับเจาคุณ
“อะไรสลบ มันกะซิบดาผมวา อายหา”
คณะพรรคฮาครืน เสี่ยหงวนยกดุนแสมจะประเคนซ้ํา ศรีจนั ทรจบั ขอมือกิมหงวนไว แลว
พูดขอรอง
“พอเถอะพี่ อยาไปทํามันเลย นองไดลงโทษมันสมกับความผิดของมันแลว”
อาเสีย่ ยิม้ แปน
“แหม – แมนองสาวของฉันนี่ ชางมีใจเมตตากรุณามาก สมแลวที่เธอเปนคนไทย เปน
พุทธศาสนิกชน” พูดจบกิมหงวนก็ทรุดตัวนัง่ คุกเขาแลวกราบหลอน “พี่ขอเคารพเธอดวยน้ําใสใจ
จริง”

ศรีจนั ทรรองวี๊ด
“ตายจริง พี่จา, ทําไมพี่ทํายังงี้ละ ลุกขึ้นเถอะพี่ โธ - - - “
กิมหงวนลุกขึ้นยืน กะโดดโลดเตนอิ่มอกอิ่มใจ
“อันชีวีพี่ของฝากไวกับแมยอดพธูแหงเวียงจันทรนคร นะนองนะ”
พล, นิกร, เจาคุณปจจนึกฯ หมั่นไสอาเสี่ยเหลือที่จะทนทานแลว ตางยกเทาขึน้ พรอม ๆ
กัน ถีบเสี่ยหงวนปงเขาให หัวทิม่ เขาไปในกอหญา แลวคณะจาระบุรุษก็หวั เราะลัน่
กิมหงวนรองครางเบา ๆ ลุกขึ้นเดินกะโผลกกะเผลกบนพึมพัม
“อูย – ออย – ฮือ้ โวย ตะโพกแทบหัก” แลวกิมหงวนก็แหกปากลั่น “โอย !”
ตอจากนัน้ ก็มีการประชุมปรึกษาโทษอายทหารมอร็อคโคทัง้ สี่ พลใหความเห็นวาควรจะ
งดเฆีย่ นตีมนั
เพราะอายสีค่ นนีเ้ ปนลูกนอง ม.มือแป เมื่อนายระยํามันก็พลอยระยําไปดวย
อภิปรายกันสักครูที่ประชุมก็ลงมติ
แตนายอี๊ดคนเดียวทีค่ ัดคาน เขาพูดกับพี่ชายของเขา
“คุณพี่ ถาเราไมลงโทษมันเสียบาง มันก็คงจะทารุณโหดรายกับพีน่ องชาวไทยของเรา
อีก” พูดจบอี๊ดก็ชม้ี อื ไปทีบ่ อน้าํ บอหนึง่ “โนน คุณพี่ เห็นบอน้ําโนนไหมครับ เอาอายเปรตสี่ตวั นี้
ไปทิง้ ไวทบ่ี อ น้ํานัน่ ก็แลวกัน ถาหากวามันปนขึน้ มาไดกเ็ ปนบุญของมัน หรือมายมันก็คงตายอยู
ในบอ”
เจาคุณพะยักหนาหงึก ๆ
“เออ – เขาทีดเี หมือนกัน” แลวทานก็หันมาทางแมสาวทั้งสอง “วายังไง แมหนู ?”
ศรีเวียงพูดนอบนอม
“สุดแลวแตทา นผูเ ฒาเถอะจะ”
เจาคุณขอใหลงมติ ทุกคนจึงลงมติตามบัญญัตนิ ายอี๊ด ครัน้ แลวอายดําปนทัง้ สี่คน ก็ถกู
พาไปที่บอน้ําขางหลังเรือน
กิมหงวนรับหนาที่เปนผูจัดการลงโทษ เขาถือดุนแสมกะชับมั่นไวในมือ ลากคอเจานิโก
รคนหนึง่ พาไปยืนทีป่ ากบอน้ํา บังคับใหมนั ยืนกอดอกหันหลังใหเขา
แลวเสีย่ หงวนก็ยกเทาถีบหลังมันเต็มแรง ทหารมอร็อคโครองสุดเสียง ลอยละลิ่วลงไปใน
บอน้าํ เสี่ยหงวนปฏิบัติงานอยางคลองแคลว เชลยคนที่ ๒ - ๓ - ๔ ลงไปอยูกนบอภายในเวลา
ไมกี่นาฑี
งานแกแคนทหารอินโดจีนสิ้นสุดลงแลว พล พัชราภรณ ไดกลาวกับศรีเวียงและศรีจันทร
“นองสาว นําพวกเราไปบานของนองเถอะ เราจะไดชว ยจัดการฝงศพบิดาของเธอให
เรียบรอย และจะพาเธอหลบหนีขามฟากไปหนองคาย”
ศรีเวียงยกมือไหว หยาดน้ําตาคลอหนวย

“นองทั้งสองขอขอบใจพี่มากทีเดียว ไปสิจะ นองจะนําพี่ไปบาน เดินตัดทุง นี้อกี สักครู
ใหญ ๆ ก็ถงึ ”
เสีย่ หงวนพูดสอดขึน้
“แตนองศรีเวียงอิดโรยมากไมใชหรือ ใหพี่อุมไปก็แลวกัน”
พลยกเทาเหวี่ยงลูกแหถูกกนกิมหงวนดังพั่บ
“ทะลึ่งนา”
อาเสีย่ ยิม้ แหย ๆ ตอจากนั้นคณะพรรคไดสนทนาปรึกษาหารือกันอีกสักครู แลวศรีเวียง
กับศรีจันทรก็นําทางพาไปบานหลอน
พอแสงเงินแสงทองของวันใหมสองขอบฟาลาง ๆ คณะจาระบุรุษไทยพรอมดวยแม
สาวงามทั้งสองก็เดินทางมาถึงริมฝงซายของลําน้ําโขงดานตรงขามกับจังหวัดหนองคาย
เจาคุณปจจนึกฯ ไดเปนเจาภาพจัดการนําศพนายอินตา บิดาของศรีเวียงและศรีจันทณ
ไปฝงไวทท่ี า ยสวนหลังบานในตอนดึกเมื่อคืนนี้ ตางชวยกันคนละไมคนละมือ สองสาวจัดหา
อาหารมาเลี้ยงตามมีตามเกิด มีเนือ้ อีเกงยางกับขาวเหนียว ทุก ๆ คนลอเสียจนอิม่ พักผอนอยูที่
บานศรีเวียงจนกะทัง่ ๓ นาฬิกา จึงพากันเดินทางมานี่เพื่อหลบหนีขามแมน้ําโขง
การเดินทางจะเดินในทางหลวงไมได
เพราะทหารแขกกับทหารฝรัง่ เศสตรวจตรา
รักษาการณอยางแข็งแรง ดังนัน้ จึงตองบุกปาฝาดงมาดวยความลําบาก
คนไทยทั้งเจ็ดคน ซึง่ มีคนหัวลานปนอยูดว ย ๒ คน กําลังยืนอยูทป่ี า ละเมาะบนเนินดินสูง
แหงหนึ่ง ความหวังที่จะลงเรือขามไปหนองคายนั้นนาจะไมมีผลเสียแลว
ทุก ๆ คนไดแลเห็นกองทหารอินโดจีนตั้งเรียงรายตลอดริมฝงแมน้ํา พวกทหารแขกหรือฝูง
หมาดําแหงมอร็อคโคอยูใ นรังปนกลในลักษณะเตรียมพรอม ปนใหญทหารราบตั้งจังกา หันหนาสู
จังหวัดหนองคาย เรือตรวจของอายเศสแลนสับสนไปมาหลายลํา
นายทหารฝรัง่ เศส ๓ - ๔ คน ยืนสองกลองอยูที่ปลายสะพานน้ํา คณะพรรคจาระบุรุษตาง
คิดหาชองทางทีจ่ ะขามไปหนองคาย
เจาคุณปจจนึกฯ ยกมือตบบานายพัชราภรณ แลวพูดเบา ๆ
“ทําไงดีโวย อายหลานชาย ?”
อาเสีย่ สอดขึ้นทันที
“เดีย๋ วซีครับ คิดดูกอน”
เจาคุณเงื้อกําปนฟาดลงกลางหลังกิมหงวนดังตุบ
“ทะลึ่ง ฉันพูดกับแกเมื่อไหร”
อาเสีย่ สูดปากเบา ๆ
“วา – แลวก็ไมระบุชื่อดวยเฮะ ฮี้ – เลนยังงีอ้ กี หนอยผมก็คงเปนฝในทองหรอก”

เจาคุณยิม้ ออกมาได พูดกับพลตอไป
“พวกอายเศสมันทําทาราวกับวา กองทัพไทยจะขามมาตีในวันนี้”
พลยิม้ เล็กนอย
“วาไมไดครับ บางทีอาจจะเปนจริงก็ได เพราะวาเมื่อการเจรจาเรียกดินแดนกลับคืนโดย
สันติวิธีไมเปนผล รัฐบาลของเราก็ตองรบ ถาไมรบก็ไมไดคืน”
เจาคุณพะยักหนาชา ๆ
“ถูกแลว มันตองเปนเชนนั้น เอ – ถารบกันขึน้ จริง ๆ อาจะทําไงดีโวย อาเปนนายทหาร
นอกราชการ ถาสงครามเกิดขึน้ ก็ตองรีบไปรายงานตัวภายในยีส่ บิ สีช่ ่ัวโมง”
เสี่ยหงวนสอดขึ้นอีกตามเคย
“เอาเถอะครับ แลวผมจะบอกไปทางกระทรวงกลาโหมเองวา คุณอามีความจําเปนไป
รายงานตัวไมทนั ”
เจาคุณปจจนึกฯ ยกมือผลักหนาอาเสี่ยเต็มแรง
“โนน – ไปยืนทางโนน โธ – นี่มึงจะทะลึ่งไปถึงไหนวะ อายหงวน ?”
เสี่ยหงวนยิ้มกะเรี่ยกะราด เดินเขาไปยืนขางนิกรคูหูของเขา เจาคุณหันมาพูดกับนองชาย
ของทาน
“ชวยพีค่ ดิ วาซี อี๊ด, เราจะขามฟากไปไดโดยวิธีใด ?”
“ออ – ลงเรือไปนะซีครับ คุณพี”่ อีด๊ พูดหนาตาเฉย
เจาคุณกลืนน้าํ ลายเอือ้ ก
“ไป – ไปยืนขางอายหงวนโนน ดันพูดออกมาไดวา ลงเรือไป ถาไมลงเรือมันจะไปได
อยางไร ?”
อีด๊ อมยิม้ เดินตีหนาปูเลีย่ นๆเขาไปรวมแซทกับนิกรและกิมหงวน ปลอยใหเจาคุณปจจนึกฯ
ปรึกษาหารือกับพลตามลําพัง
พลยกมือชีไ้ ปทีช่ ายหาดทางขวามือ ซึง่ มีเรือยนตรทาสีขาวลําหนึง่ จอดลําอยู แลวพลก็
พูดกับเจาคุณ
“คุณอาเห็นเรือยนตรเร็วลํานั้นไหมครับ”
เจาคุณปจจนึกฯ พะยักหนา
“เห็นแลว แกจะยึดเรือลํานั้นเปนพาหนะพาพวกเราขามฟากยังงั้นหรือพล ?”
“ครับ แตพวกเราตองเสีย่ งอันตรายสักหนอย”
“อะ – ไมหนอยละหลานชาย เห็นรังปนกลอายพวกหมาดําไหมละ อยูหางจากเรือเสน
เดียวเทานัน้ โนนก็อีกรังหนึ่ง จากนีไ่ ปเรือยนตรลํานัน้ ก็เปนทีร่ าบ ไมมีอะไรกําบัง กวาเราจะวิง่
ไปถึงเรือ กวาจะติดเครือ่ งออกแลน มันก็ยงิ เราตายแหงแกหมด”

นายพัชราภรณหัวเราะเบา ๆ
“เอาเถอะครับ ผมคิดวาตองสําเร็จแน ๆ ปนกลมือกะบอกนีท้ าํ ใหผมอุน ใจคลายกับวาผม
มีเพื่อนรวมตายอีกสักยี่สิบคน ยิงเปนยิงกันซีครับ” หยุดนิ่งไปสักครู พลก็กลาวตอวา “ดูสคิ รับ
คุณอา, อายหมาดําสีต่ วั ทีอ่ ยูใ นรังปนกลมันนัง่ หันหลังใหเราทุกคน อา – ระยะจากนี่ถึงรังปนกล
ในราวรอยเมตรเทานัน้ ”
เจาคุณปจจนึกฯ รูส กึ วาหัวใจของทานเตนแรง
“แกจะทํายังไง หลานชาย ?”
พลยกมือลูบคลําปนกลมือคูชีวิต เงยหนามองไปทีร่ งั ปนกลอายหมาดํา แลวหันมาเรียก
นิกรกับกิมหงวนซึ่งกําลังจีบแมสาวงามทั้งสองอยู
“เฮย – อายหมืน่ สองคนนัน่ นะ มานี่ซิ”
“อะไร อายหมืน่ ?” กิมหงวนพูดเสียงหนัก ๆ “นี่ – คุณกิมหงวน ไทยแทโวย ใคร ๆ เขา
เรียกกันวาอาเสีย่ ทัง้ บานทัง้ เมือง”
พลแกลงทําหนาขึงขัง ยกปนกลมือขึน้ จอง
“มานี่ !”
อาเสีย่ กับนิกรรองเสียงหลง วิ่งจูดเขามาหานายพัชราภรณโดยดี
“เอาลงนา” นิกรพูดเสียงสั่น “เสียวไสโวย”
เจาคุณปจจนึกฯ ตะครุบศีรษะนิกรมับ
“เสียวไสทําไมเสือกเอามือลงมาควานกะเปาขา ?”
กะดิ่งทองยิ้มแหย ๆ
“มันเผลอไปครับ”
“เผลอ – ระวังใหดเี ถอะ ไปเผลอคนอืน่ เขาละกอเขาคุกเชียวแก” แลวเจาคุณก็สะดุง โหยง
เมือ่ แลเห็นนิกรเปดซองธนบัตรออกดู “เฮย ! ของขา”
นายการุณวงศสง คืนใหโดยดี แลวหัวเราะ
“คุณพอนะ ไมทันผมหรอกครับ พอตะครุบหัวผมมับ ผมก็ถงึ ซองธนบัตรออกไดเรียบรอย
แลว”
คณะพรรคพากันหัวเราะลั่น พลจุย ป ากหาม
“พอโวย - ไมใชเวลาพูดเลนนา”
อีด๊ เอ็ดตะโรขึ้นดัง ๆ
“อุวะ – ขาไปพูดอะไรเลา ?”
พลทําคอยนหัวเราะหึ ๆ
“ผมไมไดวา คุณอาหรอกครับ ผมวาอายลิงสองตัวนี่”

“ฮือ้ !” เสีย่ หงวนรองขึน้ ดัง ๆ มองดูหนาอี๊ด “นี่แหละเขาวา ฟงไมศัพท จับเอามาโพก
หัว”
“โพกหัวพอมึงนะซี”
อาเสีย่ กะโดดตัวลอย หันมายักคิ้วหลิว่ ตากับนิกร
“เฮะ – นองชายเจาคุณเฮะ ดาเปนไฟเลย”
“อาว – อาว” เจาคุณอุทาน “อยาลามปามมาถึงขาซี”
พลยกเทาเตะหนาแขงกิมหงวนดังปอก
“ฟงนี่ อายเสีย่ , บัดนี้ถงึ คราวจําเปนแลวทีฉ่ นั กับแกจะตองเสีย่ งอันตรายเขาไปยึดรังปน
กลอายดํานัน่ ” แลวพลก็ชี้มือบอก “เพื่อเราจะไดโดยสารเรือยนตรลํานั้นขามฟากไปหนองคาย”
กิมหงวนรูส กึ ตะครัน่ ตะครอหนาว ๆ รอน ๆ ทันที
“วาไง แกจะใหฉันเขาไปยึดรังปนกลนั่น”
“เออหวา”
อาเสีย่ สัน่ ศีรษ ะอยางรวดเร็วแลวรองขึน้ ดัง ๆ
“บรื๊อวส !!”
พลสงปนกลมือใหเจาคุณปจจนึกฯ แลวปราดเขาจับอกเสือ้ กิมหงวนเขยา”
“แกทําไมไดหรือหงวน ? หา – แกขี้ขลาดตาขาวถึงเพียงนี้เชียวหรือ แกตองไป วิ่งไปกับ
กันเพือ่ ยึดรังปนกลนัน่ ”
เสีย่ หงวนหนาขาวเหมือนกระดาด
“เอา – เอาโวย” พูดจบก็ทําทาจะวิ่งไป
พลควาสะเอวไวไดเหมือนอยางเลนรักบี้
“เดีย๋ ว! ปูโ ธ–ยังไมเขาอกเขาใจอะไรเลย เสือกวิ่งเขาไปกออกทะลุเทานั้น” พูดจบก็หัวเราะ
หันมารับปนกลมือจากเจาคุณ “หงวน มีวิธีเดียวเทานั้นที่พวกเราจะขามฟากไปบานเราได คือแก
กับกันวิง่ ไปยึดรังปนกลอายหมาดํานั่นใหได แลวใหพวกเราตามไปลงเรือทีหลัง สวนแกกับกัน
คอยยิงตอสูข ดั ขวางพวกทหารไว”
กิมหงวนนิ่งอึ้งอยูสักครู
“เอา - เอาไงก็เอากัน เมื่อแกกลาเสีย่ งชีวิตได กันก็กลาเสีย่ งไดเหมือนกัน”
นายพัชราภรณยิ้มแปน ยืนมือใหกิมหงวนจับ
“ยังงี้ซีนา ถึงจะเรียกวาใจลูกผูชาย”
กิมหงวนวางทาทางใหผึ่งผาย
“ไปโวย ตะลุมบอนเลย” พูดจบก็หยิบปนพกทีเ่ หน็บเอวไวออกมาถือ แลวก็ออกวิง่
พลกะโจนพรวดจิกผมไวไดอยางหวุดหวิด

“เดี๋ยว” เขาเอ็ดตะโรลัน่ แลวถอนหายใจเฮือกใหญ
“เถอะนา ทําอะไรก็ตองตัดสินใจใหเด็ดขาดรวดเร็ว ไปโวย” พูดจบเสี่ยหงวนก็ออกวิ่งอีก
พล, นิกร กับเจาคุณปจจนึกฯ รีบพุงตัวเขาควาขากิมหงวนไว เลยพากันหกลมหมดทั้งสี่
คน ศรีเวียงกับศรีจนั ทรและอีด๊ หัวเราะลัน่
ตางคนตางชวยตัวเองลุกขึน้ ยืน คราวนี้พลไมไวใจ ตองจับแขนกิมหงวนไว
“เดีย๋ วซีโวย ปูโ ธ ยังไมไดนัดหมายพวกเราเลย จะวิ่งไปแลว” พลพูดยิ้ม ๆ และหันมา
ทางเจาคุณปจจนึกฯ “คุณอาครับ คุณอาทัง้ สองกับเจากรและศรีจันทรกับศรีเวียงยืนซอนตัวอยู
ทีน่ น่ี ะครับ เมื่อผมยึดรังปนกลไดแลว ใหพากันวิ่งไปลงเรือยนตรลํานั้นโดยเร็วที่สุด แลวก็ตดิ
เครือ่ งรอผม”
อาเสี่ยพูดเสริมขึ้น
“รอผมดวยนะครับ”
พลเตะพลั่กเขาใหทันที
“ปูโ ธ อายนี่” แลวเขาก็พดู กับเจาคุณปจจนึกฯ “มันเปนการเสี่ยงอันตรายนะครับ แต
วาถาเราไมทาํ อยางนี้ เราก็กลับบานไมได”
เจาคุณพะยักหนาหงึก ๆ ทานรูส กึ ตืน่ เตนมาก หันมาถามนองชายของทาน
“วาไง อี๊ด ?”
อีด๊ หัวเราะ
“ผมนะเปนชางเทาหลังครับ เอายังไงก็เอากัน อายเรือ่ งความตายนะมันเปนของธรรมดา
ถึงที่เมื่อไหรมันก็ตายเมื่อนั้น”
กิมหงวนวา “ผิดไปละครับ คุณอา ถึงที่มันกอไมตายนะซีครับ เราขามไปถึงหนองคาย
แลวใครจะมายิงเรา”
อีด๊ ทําตาปริบ ๆ
“กูไมไดพูดกะมึงโวย”
“ก็ตามใจซีโวย” แลวกิมหงวนก็สะดุง โหยง รีบยกมือไหวอ๊ีด “ขอโทษ – ขอโทษครับ
แฮะ – แฮะ เอานะครับ เราตายดวยกัน”
ตอจากนี้พลก็ซักซอมความเขาใจกับคณะพรรคของเขา และนัดหมายกันเปนทีเ่ รียบรอย
จนกะทั่งเปนที่เขาใจกันดี แลวสองสหายก็เตรียมตัวเขายึดรังปนกล
เจาคุณเขามากอดพลและกิมหงวน อวยใชใหพรเพื่อใหเขาทํางานสําเร็จ อาเสีย่ ยิม้ แหง ๆ
จับมืออําลานิกรกับอี๊ดและแมสาวงามทัง้ สอง
ศรีเวียงโผเขากอดอาเสี่ย แลวจูบเขาหนึ่งฟอด

“สวัสดีมีชัยนะพี่นะ ถาพีย่ ึดรังปนกลได ก็เทากับวาพี่ชวยพวกเราทั้งหมดใหรอดตาย”
พูดจบหลอนก็คลายมือทีก่ อดเขาออก
กิมหงวนยืนตะลึงเหมือนรูปปน สักครูกห็ นั มายกมือนิกรขึน้ วางบนอกเขา
“เฮย – กร ชวยดูหนวยสิวะวาหัวใจกันยังเตนอยูห รือเปลา ?”
นิกรหัวเราะ
“เออ – ยังเตนอยู”
อาเสีย่ กะโดดตัวลอย
“มา – อายหงวนยอมตายเลย ใหมันมีทหารสักกี่พันก็ไมกลัว”
คณะพรรคอมยิ้มไปตามกัน พลกับกิมหงวนเดินออกมาจากพุมไม นายพัชราภรณถือปน
กลมือไวมั่น ตางคนตางใจเตนทึกทักไปตามกัน แววตาของพลเปนประกาย เขาเอื้อมมือจับแขน
อาเสีย่ แลวพูดยิ้ม ๆ
“เวลาสําคัญของเรามาถึงแลว”
กิมหงวนพะยักหนา
“เถอะนา ยังจะมัวพูดชักชาเอาตะหวักตะบวยอะไรอีก” พูดจบก็ลากพลออกวิง่ ตรงไปที่
รังปนกลนัน้
ทั้งสองพยายามวิ่งเต็มฝเทา อาเสี่ยถึงแมขายาวแตก็วิ่งไมทันพล เพราะพลซอยเทาไดเร็ว
กวา เจาคุณปจจนึกฯ อีด๊ , นิกร ศรีเวียงกับศรีจนั ทร ตางมองตามสองเกลอดวยความวิตกเปน
ทุกข
ใกลเขาไป และใกลเขาไป เหลือระยะอีก ๓๐ เมตร ก็จะถึงรังปนกลนั้น อายหมาดํา
มอร็อคโคตัวหนึง่ หันหลังมาพบเขาก็รองเอะอะบอกกัน
พลลดฝเทาใหชาลง ประทับปนกลมือแนบบา กอนทีพ่ ลประจําปนกลหนักจะหันปากกะ
บอกปนมาเลนงานเขา นายพัชราภรณก็สงกะสุนปนกลมือออกจากลํากลองทันที อายหมาดํา ๒
ตัว ผงะหงายสิน้ ใจตายคารังปนกล อีก ๒ ตัวเสียขวัญเผนแผล็ววิ่งหนี แตแลวก็ถกู พลยิงลมอยูท ่ี
ชายหาด
“เร็ว, อายเสี่ย เลยเขาไปในรังปนกล” พลพูดละล่ําละลัก
แลวสองเกลอก็โกยอาวกะโดดเขาไปในรังปนกลนั้น พลสงปนกลมือใหกิมหงวน แลวเขา
ก็หมุนกะบอกปนกลหนักหันไปทางทหารฝรัง่ เศสซึง่ กําลังเอะอะเอ็ดตะโรจะเลนงานเขา และยังไม
ทันที่พลจะเตรียมตัวพรอม ปนกลหนักกะบอกหนึง่ ซึง่ ตั้งยิงอยูบ นชายหาด ก็พนกะสุนตรงมาที่
สองเกลอของเรา
พลเหนี่ยวไกตอบทันที การยิงของทหารฝรั่งเศสไรผล เพราะหนุมไทยทั้งสองอยูในที่
กําบังอันมิดชิด สวนการยิงของนายพัชราภรณไดผลเกินคาด ขาศึกผงะหงายเหมือนกับใบไมรว ง

พลประจําปนกลกะบอกนั้นนอนตายเหมือนกับหมาถูกยาเบื่อ ใบหนาของพลเครงขรึม เขาลุกขึ้น
ยืนโบกมือบอกเจาคุณปจจนึกฯ แตแลวพลก็รีบนั่งลง เพราะเขาถูกระดมยิงอีก
เสียงปนดังสนั่นหวั่นไหว ทหารอินโดจีนถูกยิงลมระเนระนาด ลาถอยเขาไปหาทีก่ ําบัง
เจาคุณปจจนึกฯ วิง่ นําหนาพานิกร อี๊ด, ศรีเวียงกับศรีจนั ทร ตรงไปที่เรือยนตรที่จอดอยูริม
แมน้ํา กิมหงวนยกปนกลมือขึน้ ประทับ กะโดดออกไปนอกที่กาํ บัง ยืนยิงตอสูกบั ขาศึกอยางอาจ
หาญ แตพอกะสุนนัดหนึง่ ถากศีรษะวืด้ อาเสีย่ ก็รองลัน่ กะโจนพรวดเขาไปในรังปนกลอีก
พลทหารฝรั่งเศส แลเห็นคณะเจาคุณปจจนึกฯ ก็พากันขยายแถววิ่งเขาไปจะลอมจับ
นายพัชราภรณสง กระสุนปนไปตอนรับมันทันที ทหารมอร็อคโคและทหารฝรั่งเศสแตกพายออกไป
อีก บางก็หมอบลง ปลดปนกลเบาตั้งขาหยั่งนอนยิง
นายพัชราภรณมองดูตามรูไมของรังปนกล เขายิม้ ออกมาไดเมือ่ เจาคุณปจจนึกฯ นําพรรค
พวกมาถึงเรือและลงเรือไดโดยเรียบรอย พลยิงกราดขูขวัญขาศึกอีก สุนขั ตาน้าํ ขาวหลายตัวทัง้
นายและพลทหาร ลมกลิง้ อยูบนหาดทรายในทาตาง ๆ กัน ที่ยังไมตายก็กะเสือกกะสนคลานหนี
กําลังใจของพลดีขึ้น เมื่อไดยนิ เสียงเครื่องยนตร เรือยนตรลาํ นัน้ ติดแลว เสียงเจาคุณปจจ
นึกฯรองตะโกนโหวก ๆ ออกมา
"โวย! มาเถอะโวย!"
พลเงยหนาพูดกับกิมหงวนโดยเร็ว
"ไป อายเสี่ยวิง่ ไปกอน กันจะยิงหนวงเหนี่ยวพวกมันไว และจะตองยิงใหหมดกระสุนปน
เสียกอน มายมันจะเอาปนกระบอกนี้เลนงานเรา
กิมหงวนถือปนกลมือกะโจนพรวดขามรังปนกล วิง่ ปุเลง ๆ ตรงไปทีเ่ รือยนตรคณะพรรค
ของเขา พวกทหารอินโดจีนชวยกันระดมยิงอาเสี่ยอยางหนาแนนกะสุนหลายนัดเฉียดเขาไปอยาง
หวุดหวิด
กอนที่จะลงเรือ กิมหงวนหมุนตัวกลับยกปนกลยิงกลาดขาศึกบาง แลวเขาก็หัวเราะลั่น
เมื่อเห็นหมาขาวหมาดําผงะหงายไปหลายคน อาเสี่ยโกงโคงใหขา ศึกพลางรองตะโกนบอก
"เฮย-ยิงตูดกูแนะโวย" แลวกิมหงวนก็กะโดดโหยง ๆ ไปลงเรือ ประทับปนกลยิงขาศึกอีก
ปากก็ตะโกนเรียกพล "มาโวย พล!"
นายพัชราภรณเผนออกจากรังปนกล โกยแนบตรงมาทีเ่ รือ กิมหงวนแลเห็นเขาก็ระดมยิง
ขัดขวางขาศึกไวไมใหตดิ ตาม
ดวยอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายชวยคุมครองพลและคณะจาระ
บุรษุ ไทยไว ทัง้ เจ็ดคนจึงแคลวคลาดกะสุนปนอายเศส พลลงเรือไดเรียบรอย เขาควาปนกลมาจาก
มือกิมหงวนซึง่ ลูกปนหมดพอดีแลวรีบบรรจุกะสุนใหมอกี ๑ ตลับ

นิกรออกเรือทันที นายการุณวงศเรงน้าํ มันเต็มที่ นําเรือตัดตรงไปฝง ตรงขามอันเปน
ดินแดนของประเทศไทย
ทหารตาน้ําขาวหมูหนึ่งวิ่งไปที่ปนใหญทหารราบ จัดแจงบรรจุกะสุนเล็งยิงมาที่เรือลํานี้
เสียงระเบิดดังลั่นสนั่นหวั่นไหว กะสุนปนใหญตกลงในน้ําหางจากเรือ ๕-๖ วา นายพัชราภรณยิง
ตอบไปบาง นิกรขับเรือใหเลนซิกแซก ทัง้ เจ็ดคนใจหายใจคว่าํ ไปตาม
กิมหงวนคลานลงไปทางหัวเรือปลดธงฝรั่งเศสออกเอาพันรองเทา แลวยกใหพวกฝรัง่ เศสดู
คณะพรรคหัวเราะลั่น อาเสี่ยลุกขึ้นรําปออยูหัวเรือนั้น ทุกคนปลอดภัยแลว เรือกําลังแลนเขาหาฝง
หนองคาย ธงไตรรงคของเราสะบัดพริ้วอยูบนเสาธงริมฝง สงางามยิ่งนัก
นิกรบังคับเรือใหแลนชาลงทันที เมื่อเห็นเรือยนตรตํารวจไทยแลนตรงเขามา คณะจาระ
บุรุษตางโบกมือรองไชโยลั่น นายตํารวจจึงทราบวาเปนคนไทยและไชโยตอบแสดงความปติยนิ ดีท่ี
หนีกลับมาได
ทางหนองคายกําลังโจษขานกันเซ็งแซถึงเรื่อง พล,นิกร,กิมหงวน และเจาคุณปจจนึกฯตอง
ตกคางอยูใ นเวียงจันทรไมสามารถจะกลับมาได พีน่ อ งชาวไทยในจังหวัดนีพ้ ากันเปนหวงไปตาม
กัน
เมื่อแลเห็นเรือยนตรแลนเขามาใกลฝง และแลเห็นคนหัวลาน เจาหนาทีฝ่ า ยตํารวจทหาร
และพลเรือนที่รักษาการณอยูริมฝงก็รูวา เจาคุณปจจนึกฯกับคณะกลับมาแลว นอกจากนีม้ หี ลาย
ตอหลายคนทีร่ จู กั นายอีด๊ ซึง่ เปนพอคาอยูใ นจังหวัดหนองคาย ทุก ๆ คนกะโดดโลดเตนสงเสียไชโย
ตอนรับ ที่แคลวคลาดอันตรายกลับมาได
นิกรบังคับเรือยนตรแลนเขามาจอดเทียบทาน้าํ แหงหนึง่ คณะจาระบุรุษไทยตะเบ็งเสียง
ไชโยจนแสบคอหอย กิมหงวนรําเฉิบ ๆ อยูที่หัวเรือ กะทัง่ เรือเทียบทาเรียบรอย
ทัง้ เจ็ดคนตางพากันกาวขึน้ จากเรือดวยใบหนายิม้ แยม นายอี๊ดโบกมือทักทายกับบรรดาผู
ทีร่ จู กั คุน เคยกับเขาแลวหันมาคุยกับพีช่ าย
"เชิญไปพักผอนที่รานผมเถอะครับ คุณพี่ ผม-ผมดีใจจนพูดอะไรไมถกู แลว พวกเราไม
นาจะรอดตายกลับมาไดเลย"
เจาคุณยิ้มแปน
"มันเทากับตายแลวเกิดใหม
นาชมเชยความสามารถของเจาพลกับเจาหงวนมาก
กลาหาญเหลือเกิน"
กิมหงวนยิ้มแปน ยกมือเกาะบาเจาคุณปจจนึกฯ
"แหม-อีตอนที่ผมวิ่งจะลงเรือนะครับ ลูกปนถากหัวผมไปตัง้ หลายลูกใจหายหมด นึกวา
จอดเสียแลว"

เจาคุณชําเลืองมองดูมือกิมหงวนซึ่งอยูบนบาทานแลวถองหนาอกอาเสี่ยดังบึ้ก กิมหงวน
รีบเอามือออกทันที
"ทะลึ่ง-อดทะลึ่งไมไดอายนี่"
เสี่หงวนยิ้มแหยๆ ตอจากนีน้ ายอีด๊ ก็ชวนคณะพรรคไปทีร่ า น 'อีด๊ พานิช' ซึ่งเปนราน
จําหนายสิน้ คาเบ็ดเตล็ดตัง้ อยูใ กลสนามบิน
หนองคายเปนเมืองทหารแลว ทหารไทยทุก ๆ หนวยถูกสงมาที่จังหวัดนี้ไมต่ํากวา ๒๐
กองพัน
ไทยจะเริ่มบุกฝรั่งเศสเพื่อเอาดินแดนที่มันโกงไปกลับคืนมา
ในวันนัน้ เอง คณะจาระบุรุษไทยพรอมดวยแมสาวงามทั้งสองคนไดมาพักที่อยูที่ราน 'อีด๊
พานิช' ซึง่ อีด๊ ไดตอ นรับเปนอยางดี
ขาวที่เจาคุณปจจนึกฯกับคณะไดรอดตายหนีกลับมา
แพรสะพัดไปทั่วจังหวัดในเวลา
รวดเร็ว ทานจาหลวงกับขาราชการตําแหนงสําคัญๆ และพอคาคหบดีไดพากันมาเยี่ยมแสดงความ
ยินดีกับคณะเจาคุณปจจนึกฯ ทําใหนายอีด๊ พอคาตอกตอยแหงจังหวัดนี้กลายเปนคนมีหนามีตา
อิม่ อกอิม่ ใจไมนอ ย
เจาคุณปจจนึกฯไดทราบขาวจากวงการที่ใกลชิดกับทางการวา คืนวันนี้กองทัพไทยจะขาม
แมน้ําโขงเขาตีเวียงจันทร วงการทีส่ นั ทัดในกรณียก ลาววา เมื่อการเจรจาโดยสันติวิธีไมเปนผล
รัฐบาลจึงตกลงใชกาํ ลังอาวุธ ตามมติของมหาชนทั้งชาติ ซึง่ ปรารถนาอยางยิง่ ทีจ่ ะใครรบกับอาย
เศส ดวยนับนีว้ งการตามรานกาแฟก็โจษกันวา กองทัพไทยอันมหึมาทางดานอรัญประเทศก็จะเขา
โจมตีแควนเขมรในคืนนี้ดว ย
ประชาชนทัง้ จังหวัดหนองคายพากันตื่นเตนไปตามกันกัน วันนีต้ ง้ั แตเชารถยนตรบรรทุก
ทหาร พรอมดวยยุทธโธปกรณอันมากมาย ไดเดินทางจากอุดรมาเปนทิวแถว เครื่องบินรบรวม ๑๐
ฝูงจอดเตรียมพรอมอยูที่สนามบิน กองทัพทหารปนใหญ ๔ มาถึงเมื่อ ๙.๐๐ น.นีเ่ อง ประชาชนพา
กันอุม ลูกจูงหลานไปตอนรับเหลาทหารหาญ นักรบไทยทัง้ หมดมีกริ ิยาสดชื่นรืน่ เริงและมีใบหนา
ยิ้มแยมแจมใส เขมขนพรอมดวยกําลังกายและใจ
ทีร่ า น 'อี๊ดพานิช'
ตอนเที่ยงวัน พล,นิกร,กิมหงวนกับเจาคุณปจจนึกฯนั่งคุยกันอยูห ลังรานเสียงเอ็ดตะโร
ตางรูสึกครึ้มใจอยางไรชอบกล และกําลังปรึกษาหาหนทางที่จะเขารวมรบกับพี่นองทหารหาญ
เหลานั้น เจาคุณปจจนึกฯตั้งใจจะกลับกรุงเทพฯ พรุง นีเ้ ชาเพือ่ ไปรายงานตัวตอผูบ งั คับบัญชาตาม
ระเบียบ สวนพล,นิกร,กิมหงวนไมยอมกลับ จะขออาสาเปนทหารเขารบอายเศสใหได

ขณะนี้นายอี๊ดไมอยู เขาพาศรีเวียงและศรีจนั ทรไปสืบหาญาติผใู หญของหลอน เพื่อจะ
มอบตัวใหแมงามทัง้ สองอยูใ นความคุม ครองตอไป
ทุก ๆ คนคุยกันเรือ่ งสงคราม แตเสี่ยหงวนคนเดียวคอยชวนพูดถึงความตระหนี่ถี่เหนียว
ของอี๊ด
ตอนหนึง่ แหงการสนทนา กิมหงวนไดกลาวขึน้ ดัง ๆ
" จริง ๆ นะครับ ผมเคยวาลุงเชยแกขีเ้ หนียวทีส่ ดุ ในโลก แตเดี๋ยวนีผ้ มก็ไดมาพบผูท ม่ี าชิง
ตําแหนงชนะเลิศไปจากลุงเชยแลว" พูดจบกิมหงวนก็ทาํ หนาเบสน่ั ศรีษะชา ๆ "ไมไหว พี่ชายและ
หลานชายมาทั้งที เลี้ยงขาวตมกุย หัวไชโป, เตาหูย ้ี ฮะ-ฮะ อาหารกลางวันคอยยังชัว่ หนอย ขาวผัด
น้ํามันหมู แลวก็เม็ดมังลักใสน้ําตาล"
เจาคุณปจจนึกฯวางสีหนาไมคอยสนิท
"อยาไปวามันเลยวา หงวน, อีด๊ มันไมใชคนขีเ้ หนียวหรอก แตวามันไมม"ี
อาเสีย่ ทําตาโต
"อะไรครับไมมี กอนออกจากบาน ผมเห็นแกควักแบงกยส่ี บิ ออกมาตัง้ ปกเบอเริม่ ไมไหว,
ถาผมขืนพักอยูที่นี่อีกสักสามวัน เห็นจะหัวโตเบอเริม่ เปนแน" แลวเขาพูดกับเพื่อนเกลอทั้งสอง "ไงกับขาวสับปะรังเคสองมื้อที่แลวมาแกกินลงไหม?"
พลจุยปาก
"อายบา! แกนี่บาจริงโวย อาอีด๊ แกมีแกใจหาใหเรากินก็นบั วาเปนบุญคุณอยางยิง่ แลว ที
แกอยูใ นตะรางเลนขาวกับปูเค็มตัง้ หลายปทําไมแกกินไดละ ?"
อาเสีย่ ทําคอยนหลับตาป เจาคุณปจจนึกฯ,พล,นิกรหัวเราะลั่น
"ดีจริงพอมหาจําเริญ ประเดี๋ยวพอฟองหมิ่นประมาทเสียหรอกอายนี่"
คณะพรรคอมยิ้มไปตามกัน นิกรอาปากหาวออกมาดัง ๆ
"เฮว - - -"
เจาคุณทําตาปริบ ๆ มองดูลูกเขยของทาน
"โธ - อายกรเอย, ทําไมแกถึงงวงเหงาหาวนอนนักวะ?"
นิกรยิม้ แหง ๆ
"ก็เมื่อคืนนี้ผมไมไดนอนเลยนี่ครับ งวงออกจะตายไป" พูดจบนิกรก็ยกผาเช็ดหนาขึน้
เช็ดหนา
เจาคุณสะดุงโหยง ยกมือตะครุบกะเปาเสื้อเชิต้ ของทาน
เฮย! นัน่ ผาเช็ดหนาของขา"
"อะ - ของคุณพอทําไมอยูที่ผมละครับ"

"ก็แกลวงเอาไปนะซี" เจาคุณปจจนึกฯตวาดแหว "เอามา - เฮ - อายนี่มือไวจริงแฮะ เผลอ
ไมได"
กระดิ่งทองหัวเราะฮึ ๆ สงผาเช็ดหนาปรามิดคืนใหทา น ขณะนั้นนายอี๊ด ศิรสิ วัสดิไ์ ดเดิน
เขามาในรานทั้งสี่คนตางเงยหนามองดู
เจาคุณยิ้มรับนองชายของทานและกลาววา
"ยังไง อีด๊ , พบปาของแมศรีเวียงหรือเปลา?"
"พบครับ" อี๊ดพูดยิม้ ๆ ถอดเสือ้ ชัน้ นอกออก "แหม - หาเสียแทบแยเชียวครับ ปาของแมหนู
ทัง้ สองนัน่ ดีใจทีไ่ ดพบหลาน ถึงกับรองไห ผมเลยมอบตัวใหแกไวเลย ศรีเวียงกับศรีจนั ทรวา เย็น ๆ
จะมาเที่ยวที่รานนี่”
เสี่ยหงวนถามขึ้นเบา ๆ
"ลานไหนครับ?"
"รานนี่นะซิ" นายอี๊ดพาซื่อตอบ
"ออ - ลานนีก่ ล็ านคุณอาอีด๊ ผมนึกวาลานโนนเสียอีก" พูดจบก็ชาํ เลืองมองดูเจาคุณ
ปจจนึกฯ "ความจริงลานโนนโอโถงกวาลานคุณอาอี๊ดนะครับ ถึงแมจะมีของแตงลานเพียง
หร็อมแหร็มก็นา ดู"
เจาคุณปจจนึกฯเอื้อมมือจิกศีรษะกิมหงวนมับดึงจนหนาหงายแลวตบหนาอาเสี่ยดังเพียะ
"มึง - ลูกไมมากนัก ประเดีย๋ วพอเราะฟนออกเสียหรอก" แลวก็มองดูนอ งชายของทาน "แก
มันอายไกนาเราดี ๆ นีเ่ อง หารูเทาทันอายหงวนไม"
อีด๊ ขมวดคิว้ ยน
ทําไมครับ?"
เจาคุณตวาดแหว "ไมตองอธิบายหรอก ประเดีย๋ วจะเขาเนือ้ อีก อายเปรตนีน่ ะ มันคอยหา
โอกาสวันยังค่าํ พูดพลาดทีไรเปนตองขาดทุนทุกที"
"เอะ!" นายอีด๊ อุทาน "ยังไงกันครับ ผมไมเขาใจเลย?"
เจาคุณปจจนึกฯทําปากยืน่
"มันลอวาเราหัวลานโวย"
อีด๊ หัวเราะ ยกมือลูบคลําศีรษะอานลานเลีย่ นของเขา
"ก็ชางมันปะไร ความจริงยอมเปนความจริงเสมอ หัวเรามันลานอยูแลว มันจะลอหรือไม
ลอ หัวมันก็ลา นอยูน น่ั เอง"
เจาคุณกลืนน้าํ ลายเอื้อก
"พอ - พอที อายอีด๊ , นั่งลงเถอะ ขืนพูดมากจะเจ็บตัว"
อีด๊ หัวเราะกาก เดินไปนัง่ บนยกพืน้ แลวพูดอยางเปนงานเปนการ

"คุณพีค่ รับ, คืนนีเ้ รารบกันแนเชียวครับ พวกทหารเตรียมพรอมหมดแลว ทานผูบัญชาการ
ทั่วไปมาถึงเมื่อตะกี้นี้เอง มีนายทหารชัน้ ออง ๆ มาดวยตัง้ หลายทาน ผมยังไชโยตอนรับทานเลย
ครับ"
เจาคุณปจจนึกฯลืมตาโพลง
"ทานผูบัญชาการทหารทั่วไปมาถึงหนองคายแลวหรือนี่ บา - ยังงั้นมันก็เรี่ยมแนนะซีวะ
ไชโย! พวกเราไชโย ไมไชโย ขาไชโยของขาคนเดียวก็ได ไช - โย! ไช - โย! ไช - โย! ไทยจงชะนะ
อายเศสจงฉิบหายลมจม!" แลวทานก็หนั มาพูดกับสามสหาย "อาจะตองไปพบทานผูบ ญ
ั ชาการ
เดีย๋ วนี้ เพื่อรายงานตนเองกับทาน บางทีอาจจะไดเขาประจําการตั้งแตวันนี้เปนตนไป"
พลยิ้มแปน เลือดรักชาติของเขาเดือดพลาน
"ผม - ผมไปดวยคนซีครับ ผมจะกราบเทาออนวอนทานขอเปนพลทหาร เพือ่ รบกับอาย
ฝรั่งเศส"
อาเสีย่ พูดขึน้ บาง
"ผมดวยคนครับ"
"ผมดวยครับ" นิกรพูดเสียงแจว "คุณพอพาพวกเราไปหาทานหนอยซีครับ ถาทานไม
ยอมรับผมเปนทหาร ผมจะยิงตัวตายตอหนาทาน เพื่อใหทานเห็นวาผมตองการรบ - รบเพื่อ
ประเทศชาติทร่ี ักของผม"
ยังไมทันที่เจาคุณปจจนึกฯ จะพูดวากะไรอี๊ดก็พูดขึ้น
"ผมไปดวยคนครับ ไปเถอะครับคุณพี่ รีบไปหาทานเดีย๋ วนี้แหละ"
เจาคุณปจจนึกฯนิ่งตรึกตรอง
"เจาพล,เจากรและอายหงวน" ทานพูดยิ้ม ๆ "อาดีใจมากทีแ่ กมีความรักชาติรนุ แรงอยางนี้
อายินดีทจ่ี ะพาแกไปพบกับทานผูบ ญ
ั ชาการตามความประสงค สวนเจาอี๊ดสําหรับแกเลาเหลาแลว
ถึงอยางไรทานก็คงไมรบั แกเปนทหาร แกยังไมจาํ เปนตองเขารบหรอกอี๊ดชายฉะกรรจของเรายังมี
อีกมากมายนัก"
อีด๊ หนาสลด
"โธ - ผมอยากรบนี่ครับ คุณพี่ รางกายและชีวิตของผมยินดีที่จะพลีใหชาติเสมอ"
เจาคุณยิ้มเล็กนอย
"เชือ่ พีเ่ ถอะ ทางการยังไมตองการผูท ม่ี ีอายุมาก ๆ แกคอยชวยเหลือกิจการภายในก็แลว
กัน ทางราชการอาจจะขอรองใหแกชวยทําอะไร ๆ ก็ได อยางนอยก็ชวยคัดไมทําแพสําหรับลําเลียง
ทหารขามแมน้ํา" พูดจบทานก็หนั มาพูดกับสามเกลอ "ไปโวยพวกเรา รีบไปพบกับทานผูบ ญ
ั ชาการ
เถอะ"

ทั้งสามตางลุกขึ้นตามเจาคุณปจจนึกฯ
บัญชาการทหารทั่วไป

ขึน้ บันไดไปชัน้ บน

เพือ่ แตงตัวไปหาทานผู

ทีค่ า ยทหารชัว่ คราว ซึง่ อยูใกลเคียงกับบริเวณสนามบิน
เรือนปน หยา ๒ ชั้นหลังหนึ่ง ซึง่ เปนโรงเรียนประชาบาลไดถกู ดัดแปลงเปนกองอํานวยการ
รบแลว นายทหารฝายเสนาธิการพรอมดวยแมทัพและผูบัญชาการทหารทั่วไปอยูที่เรือนหลังนี้ มี
ทหารยามรักษาการณอยางเขมแข็ง มีเครื่องฟงเสียงอากาศยานและป.ต.อ.ทันสมัย มีโทรศัพท
สนามติดตอกับกองพันทหาราบตาง ๆ
นายทหารชัน้ ผูใ หญตง้ั แตชน้ั ผูบ งั คับกองพันขึน้ ไปตองทํางานอยางเหน็ดเหนื่อย
เตรียมการเขาตีเวียงจันทรในคืนวันนี้ ทานผูบัญชาการมาถึงก็เริ่มงานไมมีเวลาพักผอนเลย ทุกคน
พลีแลวซึ่งเลือดเนื้อและชีวิต ไทยตองชะนะอยางเด็ดขาดหรือมายก็ยอมตายทั้งประเทศ
ภายในหองของทานผูบัญชาการทหารทั่วไป
ทานนายพลยืนอยูขางเสนาธิการทหารบก กําลังตรวจดูแผนทีย่ ทุ ธวิธที จ่ี ะเขาโจมตีฝรั่งเศส
ในคืนวันนีต้ ามแผนการของคณะนายทหารเสนาธิการ ทีเ่ สนอมาใหทานนัน้ ทานนายพลไดเห็น
ดวยทุกประการแลว หลังจากไดมีการแกไขจุดบกพรองเล็ก ๆ นอย ๆ ใหเรียบรอยแลว
บังตาประตูหองเปดออกชา ๆ นายทหารคนสนิทซึง่ มียศนายพันตรีทหารบก เดินเขามาใน
หองตรงเขามาหาทานผูบ ญ
ั ชาการ ชิดเทาตรงกมศีรษ ะกระทําความเคารพ ทานนายพลเงยหนา
มองดูนายทหารคนสนิทของทาน
"มีธุระอะไรหรือ คุณอุดม?"
"ทานนายพลทหาร พระยาปจจนึกพินาศ กับสุภาพบุรษุ สามคนจะขอเขามาพบกับใตเทา
ขอรับ"
ทานผูบ ญ
ั ชาการรองขึน้ ดัง ๆ
" เจาคุณปจจนึกฯ! โอ - ไปเชิญทานเขามาเถอะคุณ ผมกําลังตองการพบตัวทานทีเดียว”
นายทหารคนสนิทกมศีรษ ะทําความเคารพอีกครัง้ หนึง่ แลวเดินออกไปจากหอง ทานผู
บัญชาการหันมาพูดกับเสนาธิการทหารบก
" เจาคุณปจจนึกฯ เปนนายทหารผูใ หญ ทีน่ า ชมเชยมากทีเดียว อุตสาหเสีย่ งอันตรายเขา
ไปสืบความลับที่เวียงจันทรแทบจะเอาชีวิตไมรอด คุณพระรูเรื่องไมใชแลวหรือครับ?"
ทานเสนาธิการยิม้ เล็กนอย
"ครับ เขาลือกันใหแซดหนองคายเชียวครับ"

ทานผูใ หญทง้ั สองเงยหนามองไปทีป่ ระตูหอ ง พ.ต.อุดม นําเจาคุณปจจนึกฯ พล,นิกร,
กิมหงวนเขามาในหอง ทั้งสี่คนกมศีรษะแสดงความเคารพผูเปนประมุขแหงกองทัพไทย ทานนาย
พลรีบทําความเคารพตอบ
"สวัสดีครับ เจาคุณ" แลวทานก็เดินเขามาจับเจาคุณปจจนึกฯ ในฐานทีเ่ คยเปนเพือ่ นนาย
ทหาร และคุนเคยกันเปนอยางดี "ผมขอแสดงความยินดีที่เจาคุณกลับมาได ตัง้ แตผมไดรบั โทรเลข
ดวนจากขาหลวงแจงวาเจาคุณไปตกคางอยูใ นเวียงจันทร ผมวิตกมาก"
เจาคุณปจจนึกฯ ยิ้มแปน
"ขอบคุณครับ ผมมานี่เพื่อรายงานตนเอง และขอรับใชชาติสดุ แลวแตทา นผูบ ัญชาการ จะ
เห็นสมควร" พูดจบทานก็กม ศีรษ ะคํานับเสนาธิการทหารบก ซึง่ คุนเคยกับทาน
ทานนายพลหัวเราะเบา ๆ
"เชิญนั่งครับ" แลวทานก็พูดกับสามเกลอ "นัง่ ซีคุณ นั่งตามสบาย"
ทัง้ หาคนตางนัง่ ลงบนเกาอี้คนละตัว พล,นิกร,กิมหงวนสํารวมกิริยาใหสุภาพเรียบรอย
ตางรูสึกเกรงกลัวอยางไรชอบกล เมือ่ ไดพบทานผูบญ
ั ชาการ ทานายพลพูดกับเจาคุณปจจนึกฯ
ดวยเสียงกังวาน
"ผมยินดีทจ่ี ะเรียนใหเจาคุณทราบวา ผมจะบรรจุเจาคุณเปนผูบัญชาการกองพลที่หนึ่งนับ
แตบัดนีเ้ ปนตนไป สวนหลวงประหารไพรี ผูบ ญ
ั ชาการทหารกองพลทีห่ นึง่ ผมจะใหมารับตําแหนง
เปนรองเสนาธิการทหารบก"
ใบหนาของเจาคุณปจจนึกฯแดงระเรือ่ ปลื้มใจจนแทบจะพูดอะไรไมได
"เปนพระคุณอยางทีส่ ุดเชียวครับ ผมจะตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการโดยเต็มความสามารถ"
ทานนายพลยิม้ ออนโยน ทานหันมาเรียกเสนาธิการใหมารวมสนทนาดวย แลวพูดกับเจา
คุณปจจนึกฯตอไป
"ประเดี๋ยวผมจะสัง่ นายทหารคนสนิทใหชวยเหลือเจาคุณจัดหาเครือ่ งแตงตัวใหเรียบรอย
เจาคุณครับ ผมตั้งใจอยูแลววาสงครามคราวนี้ผมจะตองเรียกเจาคุณเขาประจําการ" หยุดนิง่ สักครู
ทานจึงกลาวตอไป "เราไมตองการเจรจากับฝรั่งเศสอีกตอไปแลว คืนนีส้ องนาฬิกาตรง เราจะไดเริ่ม
เขาตีจงั หวัดเวียงจันทรของขาศึก และกองพลที่หนึ่งในบังคับบัญชาของทานเจาคุณจะเคลื่อนขาม
แมน้ําโขงเปนกองพลแรก"
เจาคุณปจจนึกฯ มีกริ ิยากะสับกสาย
"แตผมยังไมเขาใจอะไรเลยครับ"
ทานผูบัญชาการพะยักหนาชา ๆ

"ครับ - ถูกแลว ประเดี๋ยวผมจะใหทานเสนาธิการอธิบายแผนการโจมตีของเราตลอดจน
งานอืน่ ๆ ใหเจาคุณทราบ ผม - อา - ผมตองการใหเจาคุณแตงเครื่องแบบนายพลโททหารบก
โดยเร็วทีส่ ดุ " พูดจบทานก็เอื้อมมือกดกริง่ บนโตะ
พ.ต.อุดมนายทหารคนสนิทของทานรีบเขามาในหองโดยเร็ว เขากมศีรษ ะทําความเคารพ
กอนและเตรียมฟงคําสั่ง
"คุณอุดม พาทานเจาคุณปจจนึกฯ ไปหาหลวงวีระยุทธ แลวก็เรียนใหทา นทราบวา ผมสั่ง
ใหจดั หาเครือ่ งแบบใหเจาคุณปจจนึกฯโดยเร็วทีส่ ดุ พรอมทั้งเครื่องสนาม, ปนพก, กลองสอง
ทางไกลและหนากากปองกันไอพิษ"
"ครับผม" นายทหารคนสนิทรับคํา
ทานนายพลหันมาทางเจาคุณปจจนึกฯ
"เชิญครับ เชิญเจาคุณไปกับคุณอุดม และเมื่อสวมเครื่องแบบเรียบรอยแลว ใหทานเจา
คุณมาพบกับทานเสนาธิการทีน่ ่ี เพื่อคุณพระจะไดชี้แจงใหเจาคุณเขาใจในแผนการโจมตีของเรา
ตลอดจนงานในหนาทีข่ องเจาคุณดวย" พูดจบทานก็ยน่ื มือใหเจาคุณปจจนึกฯ จับ "ผมขอแสดง
ความยินดีทเ่ี จาคุณกลับเขาประจําการรับใหประเทศชาติรว มตายกับพวกเรา"
เจาคุณยิม้ เล็กนอย
"เปนพระคุณครับ อา - ผม - ผมขอเรียนใหทา นผูบญ
ั ชาการทราบดวยวา เด็กสามคนนีเ้ ปน
หลานชายและบุตรเขยของผม ซึ่งรบเราใหผมพามาพบทานผูบัญชาการเพื่อขอสมัครเปนทหาร
แนวหนา ดวยความรูสึกรักชาติอยางรุนแรงของเขา"
ทานนายพลขมวดคิ้วเล็กนอย มองดูหนา พล, นิกร, กิมหงวนทีละคน แลวทานก็พูดยิ้ม ๆ
ดวยกิรยิ าปราศจากการถือเนือ้ ถือตัว
"คุณจะสมัครออกแนวหนา ?"
เสีย่ หงวนพูดนอบนอม
"ครับผม, เกลากระหมอมทั้งสามตางพรอมแลวที่จะเสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ"
ผูบ ญ
ั ชาการยิม้ เล็กนอย ทานรูสึกพอใจในสามเกลอมาก
"คุณเคยเปนทหารมาแลวไมใชหรือ?"
"ครับผม" พลตอบแทนเพื่อน
ทานนายพลนิ่งไปสักครู การนิ่งทําใหพล, นิกร, กิมหงวนไมสบายใจ เกรงวาทานจะขัดของ
ทั้งสามแสดงกิริยากะสับกะสาย
"ความจริง, เรามีทหารประจําการเพียงพอแลว การตีประเทศอินโดจีน ไมจําเปนจะตองใช
กําลังมากมายอะไรเลย ทางราชการจะยังไมระดมพลหรือรับทหารอาสาสมัครในเวลานี้"
สามสหายหนาซีดเผือดทันที

พลวา "ใตเทาขอรับ, กระผมกับเพื่อนทั้งสองไดหาโอกาสที่จะสนองคุณประเทศชาติมา
นานแลวครับผม ฉะนั้นเมื่อมีโอกาส ก็ขอใหพระเดชพระคุณไดโปรดกรุณาใหผมเปนพลทหาร
ติดตามกองทัพไปดวยเถิด ถาพระเดชพระคุณปฏิเสธ กระผมทั้งสามก็เสียใจอยางที่สุด"
ทานนายพลหัวเราะเบา ๆ หันมาพูดกับทานเสนาธิการ
"ยังไง คุณพระ, นาปลื้มใจไหม ที่คนไทยเราตางมีความรักชาติรุนแรงกันทั้งนั้น ผมไมทราบ
วาจะทําอยางไรดี
จดหมายตัง้ หลายหมืน่ ฉะบับทีม่ ีมาถึงผมนัน้ ลวนแตสมัครขอออกรบในแนว
หนา"
เสนาธิการยิม้ เล็กนอย
"สําหรับคุณสามคนนี่ ทานผูบญ
ั ชาการนาจะกรุณาอนุญาตใหแกเปนพลทหาร ไหน ๆ แก
ก็บากบัน่ เขามาพบทานผูบัญชาการแลว"
ทานนายพลพะยักหนาชา ๆ หันมาทาง พล, นิกร, กิมหงวน
"คุณชือ่ อะไร?"
อาเสีย่ รีบตอบทันที
"เกลากระหมอม สงวน ไทยแทขอรับ"
“กระผม พล พัชาราภรณครับผม"
"นิกร การุณวงศครับผม"
ผูบัญชาการพะยักหนาชา ๆ
"ดีแลว, คุณพล, คุณนิกร, คุณสงวน เมื่อคุณมีความปรารถนาอยางแรงกลา ในอันทีจ่ ะ
สนองคุณประเทศชาติ ผมก็อนุญาต และใหคณ
ุ เปนพลทหารประจํากองพันทีส่ ส่ี ิบตั้งแตบัดนีเ้ ปน
ตนไป คืนวันนีค้ ณ
ุ จะไดตะลุยขาศึกสมตามความตัง้ ใจของคุณ"
สามสหายปตยิ ินดีเหลือทีจ่ ะกลาวแลว ตางเลื่อนตัวจากเกาอี้ลงมานั่งบนพื้น คลานเขามา
กราบแทบเทาทานผูบญ
ั ชาการทหารทั่วไป และเสนาธิการทหารบก
พลวา "กระผมปลื้มใจในความกรุณาของพระเดชพระคุณอยางที่สุดเชียวครับ"
ทานนายหัวเราะเบา ๆ
"ลุกขึ้นนั่งขางบนเถอะคุณ อา - คุณอุดม คุณพาทานทั้งสามนี้ไปพบหลวงวีระยุทธฯ ดวย
สินะ ผมรับแกเปนพลหทารประจํากองพันที่สี่สิบแลวใหหลวงวีระยุทธฯ จายเครือ่ งแตงตัวใหพรอม
แลวก็พาตัวไปมอบใหผบู งั คับกองพันทีส่ ส่ี ิบ"
พูดจบทานก็หันมาพูดกับเจาคุณปจจนึกฯและ
สามเกลอ "เชิญซีครับ ใหคณ
ุ อุดมแกพาไป"
เจาคุณปจจนึกฯ, พล, นิกร, กิมหงวนดีอกดีใจแทบจะซอนความรูสึกไวไมได ทั้งสี่คนลุกขึ้น
ยืน กมศีรษะกระทําความเคารพทานผูใหญทั้งสอง แลวพากันเดินตามนายทหารคนสนิทออกไป
จากหอง

พล, นิกร, กิมหงวนรูส กึ วา ทานผูบัญชาการทหารทั่วไปเปนผูใหญที่เพียบพรอมไปดวย
ความเมตตากรุณานาเคารพนับถืออยางยิง่
สามเกลอของเราเปนทหาร สวนเจาคุณปจจนึกฯไดรับตําแหนงอันมีเกียรติยง่ิ ทานจะเปน
ผูค วบคุมทหารหาญ กองพลที่ ๑ เหยียบอินโดจีนในคืนวันนี้
หลังจากที่รัฐบาลไทยไดเรียกรองขอดินแดนที่เสียไปกลับคืนมา โดยสุภาพออนโยนแลว
ฝรั่งเศสก็ตอบปฏิเสธ และแสดงตัวเปนปรปกษกบั ไทยทันที มันไดสงกําลังทหารมาประจําชายแดน
และเขตตปลอดทหารซึง่ ฝาฝนสัญญาทีท่ าํ กันไว นอกจากนีย้ งั โหดรายทารุณตอพีน่ องชาวไทยดวย
ประการตาง ๆ สงเครื่องบินลวงล้ําเขามาตั้ง ๕๐ ครัง้ ใชทหารบุกรุกและยิงพวกเรากอน หรือ
มิฉะนัน้ ก็ใหอายพวกหมาดําแหงมอร็อดโคเปลือยกายลงเรือลอยน้าํ รองตะโกนดาทาทายพวกเรา
นับวันฝรั่งเศสก็รุนแรงตอไทยยิ่งขึ้นทุกที บอกความเปนพาลตามสันดานอันชั่วรายของ
ชาติฝรัง่ เศสซึง่ ยกตัวเองวาเปนชาติอารยะ แตความจริงสัตวเดรัจฉานจําพวกเหีย้ หรือสุนขั ยังดีกวา
ฝรั่งเศสเปนไหน ๆ
ประชาชนคนไทยทั้งชาติเห็นแลววา การพูดกันโดยดียอมไมเปนผล ดังนั้น, พี่นองชาวไทย
ก็ลงมติใหรบ - รบเพือ่ เอาดินแดนของเรากลับคืนมา และเพื่อสอนฝรั่งเศสใหรูสํานึกวา ไทยสมัยนี้
สามารถจะเหยียบหนาฝรั่งเศสไดแลว
เลือดไทยรอนระอุดวยความรักชาติ ลูกไทยทั้งหลายยังไมลืมเหตุการณเมื่อ ร.ศ.๑๑๒
บัดนี้, ถึงคราวแลวที่ไทยจะสั่งสอนฝรี่งเศสใหรูสํานึก
สงคราม ! สงคราม!
ทหารหาญของชาติพรอมแลวทุกเหลา ตางรอคอยเวลาสําคัญของพวกเขาซึ่งจะไดเดิน
ทางเขาสมรภูมิรบกับฝรั่งเศส ชาติเดรัจฉาน อายมหาโกงทีส่ รางความขมขืนใหกับพีน่ อ งชาวไทย
มาเปนเวลาเกือบ ๕๐ ป
หนองคายยามดึกสงัด
ริมฝงแมน้ําโขงสะพรึ่บพรอมดวยกําลังแสนยานุภาพ
ลูกไทยทั้งสี่กองพลกําลังทํางาน
อยางขมักเขมน พระจันทรสองสวางกระจางดวง ปนใหญสนามตัง้ เรียงรายอยูรมิ ฝง แมนาํ้ เตรียมยิง
เปดฉากใหทหาบราบ ที่ลําเลียงลงเรือไวใหก็มาก จากแสงสวางของดวงจันทรทําใหแมน้ําโขงเปน
ประกายยิบยับ เรือพายจําพวกเรือยาวและเรือมาดซึง่ เปนเรือลําเลียงทหารจอดอยูทช่ี ายหาดสุด

ลูกหูลูกตา นักรบไทยเดินกันสับสนอลหมาน ขนยุทโธปกรณลงเรือใหญที่จัดไว พรอมดวยสะเบียง
อาหารและเวชชภัณฑ
การเตรียมขามแมนาํ้ โขงไดเริ่มตนตัง้ แต ๑๙.๐๐ น.เศษ เจาหนาทีท่ หารไดปดการ
คมนาคมไมยอมใหราษฎรขามฟากไปมาแลว เพื่อปองกันการสงขาวของแนวที่ ๕
เกือบ ๒.๐๐ น. แลว
ทหารทุก ๆ คน ใจเตนทึกทัก อยากจะใหเข็มนาฬิกาผานไปโดยเร็ว การลําเลียง
ยุทโธปกรณเสร็จสิ้นเมื่อสักครูนี้เอง ขณะนีท้ หารกําลังพักผอนอยูท ช่ี ายหาดตามหมวดหมูข องตน
ฟงผูบังคับบัญชาอธิบายซักซอมความเขาใจในการขามแมน้ําโขง
พลทหารพล, พลทหารนิกร และพลทหารกิมหงวนนั่งสนทนาอยูที่โคนตนไมซึ่งมีเพื่อน
ทหารอีกมากมายปะปนอยูดวย ทัง้ สามคนไดสวมเครือ่ งแบบของนักรบก็ดสู งาผาเผยยิง่ ขึน้ ถึงแม
เสือ้ ของอาเสีย่ จะสัน้ เดินเตอไปหนอยก็ตาม กิมหงวนครึกครื้นรื่นเริงมากกวาเพื่อน พร่ําแตจะขาม
แมนาํ้ โขง คุยโขมงโฉงเฉงทําใหเพือ่ นทหารหัวเราะครืน้ เครงไปตามกัน
"อายเศสมันจะมาทานอะไรวา" กิมหงวนพูดเสียงตะโกน "พับผา พอจะยิงใหวิ่งหางจุกตูด
รองเปง ๆ ไมรูทางไปทีเดียว"
พลหัวเราะหึ ๆ แลวกลาวสัพยอก
"สําหรับพีห่ มูนองยก ขอใหจริงดังปากพูดนะพี่นะ"
กิมหงวนวางทาทางใหผึ่งเผย
"เออหวา"
พลทหารหนุมคนหนึ่งพูดสอดขึ้น
"วาแตลอ้ื นะสัง่ เสียลูกเมียแลวหรือยัง?"
กิมหงวนทําคอยน เงยหนามองดูผูพูด
"แหม - ลื้ออยาพูดใหเปนลางกลางพิธีหนอยเลยวะ ความจริงอัว๊ ไมมโี อกาสล่าํ ลาลูกเมีย
เลย อัว๊ อยูห นองคายเมียอัว๊ อยูก รุงเทพฯ แตอ๊ัวโทรเลขดวนบอกไปแลววาอั๊วขอลาไปรบ ทั้งลูกและ
เมียอั๊วไมหวงหรอกเพื่อน ชาติยอมสําคัญมากกวา ถึงแมัอว๊ั ถูกอายเศสยิงตาย เมียอัว๊ ก็ไดช่ือวา
เปนเมียทหารหาญ" แลวกิมหงวนก็แอคทาใหเหมือนกับทหารหาญจริง ๆ "จริงไหมเพื่อน สวนลูก
ของอัว๊ มันโตขึ้นมันก็จะพูมใจที่พอหรือเตี่ยของมัน ไดเสียสละเลือดเนื้อเพื่อประเทศชาติ"
ลูกไทยทีไ่ ดยินคําพูดของเสีย่ หงวนตางตบมือกราว กิมหงวนยิม้ แกมแทบแตก ทหารอีกคน
หนึง่ ไดรอ งตะโกนขึ้น
"ผมหวังวา เฮียหงวนจะตองเปนทหารทีก่ ลาหาญทีส่ ุดในกองทัพของเรา"
อาเสีย่ ผลุดลุกขึน้ ยืน ชูมือทัง้ สองประสานกันเหนือศีรษะ
"มันเปนความจริงเทากับสองบวกสองเปนสี่"

พวกทหารฮาครืน
"เฮียนะเรอะ บวกสี่?"
กิมหงวนกระโดดตัวลอย เสียงหัวเราะอยางครื้นเครงดังขึน้ อีก ขณะนั้นกองทัพทหารที่อยู
ทางขวามือตางลุกขึ้นยืนตรง แสดงวามีผูบังคับบัญชาชั้นสูงสุดผานมา ทุก ๆ คนรีบยืนทําความ
เคารพตลอดแนวหาดทรายอันยาวเหยียด
เจาคุณปจจนึกฯ นัน่ เอง
ทานผูบัญชาการกองพล๑ ในเครือ่ งแบบครบครัน พรอมดวยทหารฝายเสนาธิการและนาย
ทหารคนสนิทกับผูบ งั คับกองพันไดเดินทางมาทาง พล, นิกร, กิมหงวน เจาคุณปจจนึกฯ มีทา ทาง
องอาจผึง่ เผย ผิดแผกไปราวคนละคน หมวกเหล็กทีส่ วมศีรษ ะ เพิ่มความสงางามใหกับทานอีก
เจาคุณผูบัญชาการกองพล๑ ไดเลิกประชุมเมื่อสักครูนี้ แลวทานก็เดินตรวจทหารของทาน
ไดเห็นความคึกคัก และใบหนายิ้มแยมของนักรบไทย เจาคุณก็ปลาบปลื้มอยางยิ่ง ทาน
หยุดทักทายกับทหารโดยทัว่ หนา ในยามนีท้ กุ คนก็เทากับพีน่ อ งคลานตามกันมาทัง้ นัน้
พล, นิกร, กิมหงวน ยืนอยูใ นทาตรง มองดูเจาคุณปจจนึกฯ ตางเกือบจะจําทานไมได
ขณะที่เจาคุณผานมาถึง และหยุดปฏิสนั ถารกับนายทหารคนหนึง่ กิมหงวนก็หัวเราะกาก รอง
ตะโกนขึน้ ดัง ๆ
"คุณอาครับ วูป !" แลวเขาก็วิ่งพรวดพราดตรงเขาไปหาทาน
เจาคุณผูบ ญ
ั ชาการสะดุง โหยง
"เฮย!" ทานตวาดลั่น "รุมรามจริง อายนี่"
กิมหงวนยิ้มนอยยิ้มใหญ
"แหม - ผมแทบจําคุณอาไมไดแนะครับ จุย ๆ ๆ ๆ เออเฮอ มองคลาย ๆ กับนายพลเดอกูส
ฮิ - ฮิ"
ทานผูบ ญ
ั ชาการหลับตาป อาเสี่ยหักหนาทานดวยความรูเทาไมถึงการ ทานอยากจะโกรธ
กิมหงวน แตกเ็ ห็นวา เขาไมสูจะเขาอกเขาใจในระเบียบวินัยของทหารจึงอภัยให
"อายเสี่ย" ทานพูดเบา ๆ "เวลานีเ้ ปนเวลาราชการ ถึงแมแกเปนหลานของฉัน แตแกอยูใ ต
บังคับบัญชาของฉัน อยาใหมันรุมรามนักโวย ยืนใหมนั ดี ๆ ซี ทหารอะไรยืนขาถาง หลังงอยังงี?้ "
กิมหงวนชิดเทาตรง รีบยกมือไหวอยางนอบนอม
"ผม - ผมไมทราบครับ"
เจาคุณกลืนน้าํ ลายเอือ้ ก
"อายเวร ทหารนะเขาใชวันทยาหัตถโวย"
อาเสีย่ รีบยกมือวันทยาหัตถทนั ที
"ครับผม เกลากระผมเตรียมพรอมทีจ่ ะรบอายเศสแลวครับ"

ทานผูบัญชาการกองพล๑ หัวเราะหึ ๆ ลวงกะเปาหยิบผาเช็ดหนาออกมา ถอดหมวกเหล็ก
ออกเช็ดเหงือ่ ที่ใบหนา แตพอนึกขึน้ ไดวา ทานศีรษ ะลาน ก็รบี สวมหมวกโดยเร็ว
กิมหงวนยกมือปดปากหัวเราะคิกคัก เอื้อมมือเขี่ยสะเอวทานแลวพูดเบา ๆ
"อา - คุณอาสวมหมวก เอาสละชีพเพื่อชาติไวขางหลังครับ"
เจาคุณสะดุงเฮือก รีบถอดหมวกออกสวมใหมใหถกู ตอง แลวเรียก พล,นิกร ใหเขามาหา
ทาน
"อายหลานชายทัง้ สาม อีกสักครูก จ็ ะถึงเวลาสําคัญของเจาแลว อาขอเตือนเจาเปนสวนตัว
วาขอใหเจาจงปฏิบัตงิ านในหนาทีใ่ หเต็มความสามารถ จงกลาหาญ จงเสียสละ จงอดทน และมี
วินยั นี่คอื วินยั ของทหาร ขอใหเจาจงจําคําของอาไว"
สามเกลอยกมือวันทยาหัตถพรอมกันอยางแข็งแรง
พลวา "ผมขอนอมรับโอวาทของคุณอาดวยความจริงใจขอรับ"
ทานเจาคุณหัวเราะ ยกมือตบบานายพัชราภรณ
"เมีย ๆ ของพวกแกไดโทรเลขดวนมาถึงอาเมือ่ สักครูน้ี มีความวา เขาไดรับโทรเลขของพวก
แกแลว นวลละออ, นันทา, ประไพสั่งใหบอกแกวา หลอนดีใจทีแ่ กไดปฏิบัติตนตามหนาทีล่ กู ผูช าย
ชาวไทย และอวยพรใหพวกแกจงแคลวคลาดจากภยันตราย อา - นอกจากนีย้ งั บอกมาวา หลอน
ทั้งสามคนไดสมัครเปนอาสากาชาดแลว อาจจะถูกสงมาประจําแนวรบก็ได"
สามสหายยิ้มแปนไปตามกัน เสี่ยหงวนถามขึ้นเบา ๆ
"ฝากจูบมาถึงผมบางหรือเปลาครับ?"
เจาคุณทําตาปริบ ๆ
"โธ - อายหงวนเอย -"
"เอย" อาเสี่ยขานรับ แลววิ่งจูดเขาไปในแถว
ทานผูบัญชาการกองพล๑ บนพึมพัม พูดกับพล, นิกรอีก ๒-๓ คํา ก็เดินเลยไปทางอืน่ ดวย
ความหัวเสียกิมหงวน
๒.๐๐ น. ตรง
เบือ้ งบนทองฟา เสียงเครื่องบินโจมตีของกองทัพอากาศไทยครางกะหึ่มดังลั่นจนสะเทือน
พืน้ ดินเครื่องบินไทยนับจํานวนรอยแปรแถวเปนหมู ๆ ในระยะต่าํ บินขามแมโขงอยางอาจหาญ
เพื่อเขาโจมตีทําลายที่มั่นของขาศึกริมฝงซาย
เริ่มสงครามแลว!

เสียงแตรเดี่ยวเปาสัญญาณหนาเดิน ทหารราบพรอมดวยทหารปนใหญและหนวยรถรบ
กับกองยานยนตรตา งถือปนวิง่ ลงเรือของตนสับสนอลหมาน ปนใหญริมฝงไทยสงกระสุน ๑๕๐
มม. ขามฟากไปยังขาศึกเสียงสนั่นหวั่นไหว
ลูกไทยทัง้ สีก่ องพลตางเริม่ ตนเดินทางขามแมนาํ้ ดวยเรือพาย สวนรถรบและปนใหญกบั
ยานยนตรตา ง ๆ บันทุกเรือใหญที่มีเรือไฟจูงลาก การเคลือ่ นขะบวนรบกระทําอยางรวดเร็วทีส่ ุด
และพรอมเพรียงเรียบรอยมาก
แนวตานทานของฝรัง่ เศส เริม่ ระดมยิงกราดมาทางฝง ไทยดวยปนใหญทหารราบและปน
กลหนัก แตแลวเมื่อฝูงบินโจมตีของเราไปถึง พวกหมาตาน้ําขาวและหมาดําก็ระส่ําระสาย เสีย
กําลังใจทันที
เครือ่ งบินโจมตีเริม่ เปดฉากการรบอยางทรหด จิกหัวลงยิงขาศึกดวยปนกล แลวก็ปลอยลูก
ระเบิดเบาทําลายรังปนกลและที่มั่นซึ่งแลเห็นไดถนัดจากแสงพระจันทร
ลูกไทยทั้งสี่กองพลใกลฝงซายเขาไปทุกทีแลว ทหารทั้งหลายองอาจกลาหาญยิ่งนัก ทุก ๆ
คนกระหายที่จะเหยียบดินแดนอินโดจีน ซึ่งจวนจะถึงฝงอยูแลว
ปนใหญจากฝงไทยระดมยิงขาศึกจนตั้งรับไมติด มิหนําซ้ําฝูงเครื่องบินก็ทํางานไดผลเกิน
คาด
"ไชโย! รุกเขาไป! และรุกเขาไป! เราตองเอาดินแดนของเราใหได เราจะขยี้ฝรั่งเศสใหแหลก
ลานเราจะใหบทเรียนแกมันวา

ไทยสมัยนีไ้ มใชไทย ร.ศ. ๑๑๒

