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วิกฤติการณ์ยึดครองพืน้ ทีสยาม
่ โดยญีป่ นุ่ ในสมัยสงครามโลกครัง้ ทีสอง
่
คือประเด็นหลักของนวนิยายเรือ่ ง ‘กว่าจะสิน้ แสงสูรย์’ โดย ราชศักดิ์ เล่ม
นี้
ชีวิตที่ผันแปรของ คำรณ ตัวละครเอกในเรื่อง ดำเนินไปตามชะตา
ของบ้านเมือง และชะตากรรมของตัวเขาเองอย่างไม่หยุดหย่อน
คำรณ ผูเคย
้ เป็นทัง้ ทหาร นายช่างหัวรถจักร พ่อค้า เป็นแม้กระทัง่
ผู้ร่วมในขบวนการเสรีไทย สงครามทำให้เขาเป็นไปต่างๆ นานา ผ่านความ
ทุกข์ยากสารพัดสารพัน ผ่านความเป็นความตาย ความผิดหวัง ได้พบมิตร
แท้ พบรักหลายครั้งหลายครา และเห็นคุณค่าในทุกสิ่งโดยมิได้กล่าวโทษ
ใคร หรือสิ่งใด นั่นเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นระหว่างสงคราม ความรู้สึกระดับ
ชาติจึงยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งปวง
สิ่งเหล่านี้คือเรื่องราวใน ‘กว่าจะสิ้นแสงสูรย์’ เสี้ยวหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่ต้องอาศัยความชาญฉลาดของผู้นำในอันจะฝ่าวิกฤติ ซึ่ง
หากผิดพลาดแม้เพียงก้าวเดียว ก็อาจนำพาชาติไทยให้พบหายนะได้อย่าง
ไม่ยากเย็น
ความน่าสนใจอยูที่ การ
่ พลิกอดีตหาปูมหลังในประวัตศิ าสตร์ของผูเขี
้ ยน
โดยนำมาต่อยอดเป็นนวนิยายให้มอี รรถรสเพิม่ ขึน้ ทำให้ผูอ่้ านรับทราบเหตุการณ์สำคัญต่างๆ โดยไม่ต้องเสียเวลาสืบค้นเอง แต่กลับสนุกเพลิดเพลิน
และได้ความรู้เพิ่มพูนอย่างมาก
ภาพของเชลยทีอด
่ โซซูบโทรม และภาพเส้นทางรถไฟเหนือกระแสน้ำ
เชี่ยวเลียบเลาะโตรกทะมึนในป่าทึบ ที่เต็มไปด้วยภัยร้ายคุกคาม คือภาพที่
ผู้เขียนพรรณนาไว้อย่างเด่นชัดที่สุด

ความสังเวชใจในสงคราม ยังย้ำเตือนเราเสมอว่า…มันอาจมิใช่สวรรค์
สำหรับผู้ชนะเท่าใดนัก แต่สำหรับผู้แพ้ หรือเชลย…สงครามคืออเวจี…ที่
ต้องทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสอย่างแน่แท้
เมื่อเป็นดังนี้แล้ว ความผูกพันระหว่างมิตรแท้ที่ตายแทนกันได้ และ
ความรักที่จริงใจ จึงเป็นหลักชัยอันมั่นคงให้กับชีวิตของคำรณ ตัวละคร
สำคัญในเบื้องปลายด้วยเช่นกัน
ขอบพระคุณผู้เขียนที่กรุณา ‘เติมเต็ม’ นวนิยายเรื่องนี้ด้วยคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ และขอบคุณผู้อ่านทุกท่าน ที่สนับสนุนผลงานของ ราชศักดิ์ เสมอมา

จากใจผู้เขียน
ราชศักดิ์

“แพ้หมากกระดาน
มองสวนญี่ปุ่นดูแคบ
ไม่เห็นดอกไม้สักหนึ่งดอก”
นี่คือบทกลอนไฮกุที่ พลโทฮามาดะอดีตผู้อำนวยการกองควบคุม
เชลยศึกซึ่งปลิดชีพตนเองที่บ้านพักในกรุงเทพฯ เขียนทิ้งไว้ตอนเช้าตรู่ของ
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๔๘๘ ก่อนหน้าที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะมีหมายเรียกให้
ไปรายงานตัวในศาลอาชญากรสงครามไม่กี่วัน
เขา เป็นผู้หนึ่งที่ถูกกล่า วหา ว่า เป็นอาชญากรสงคราม ด้ว ย ฐานะ
ตำแหน่งเขาไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบการตายของเชลยศึกพันธมิตรกว่า
หนึ่งหมื่นคนจากการสร้างทางรถไฟ สายไทย-พม่าได้ ในความเป็นจริงเขา
ไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติต่อเชลยศึกอย่างที่เป็นอยู่ และเคยไปปรึกษากับ
ผู้บัญชาการทหารญี่ปุ่นเรื่องการตายของเชลยศึกที่วันหนึ่งจะเป็นปัญหาใหญ่
แต่ไม่มีใครฟัง การเอาชนะสงครามให้ได้คือจุดหมายหลักของกองทัพ ไม่มี
เรื่องอื่นใดสำคัญกว่า
นี่เป็นอีกฉากแห่งความเศร้าสลดที่หนึ่งในบรรดานายทหารญี่ปุ่นเลือก
ตัดสินชีวิตของตนเองในวันสิ้นแสงตะวัน ตะวันดวงเดียวกับที่เคยแผดแสง
แรงกล้าเผาผลาญแผ่นดินเอเชียอาคเนย์จนลุกเป็นไฟและดึงชาติไทยทีร่ กั ของ
เราให้เข้าร่วมในวังวนแห่งสงคราม อยู่ตรงริมขอบเหวแห่งหายนะโดยที่ไม่รู้
ว่าอนาคตจะจบลงอย่างไร
นับย้อนหลังไปสองสามปีก่อน ผู้เขียนได้ไปเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี
ภาพป่าเขาลำเนาไพรอันเขียวขจี และลำน้ำแควอันสวยงามทำให้มีความสุข
เพลิดเพลินไปกับสิ่งรอบตัวเป็นอย่างมาก ได้ไปชมอนุสรณ์สถานสงคราม

หลายแห่ง เช่น พิพิธภัณฑ์สงคราม สุสานทหารพันธมิตร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทางรถไฟสายมรณะ และสะพานข้ามแม่น้ำแควอันเป็นสถานที่ที่
เชลยศึกพันธมิตรถูกญีป่ นุ่ บังคับให้ทำงานก่อสร้างจนบาดเจ็บล้มตายมากมาย
(จากเชลยจำนวน ๖๐,๐๐๐ คน เสียชีวิตไป ๑๖,๐๐๐ คน ไม่รวมกรรมกร
ทีเสี
่ ยชีวติ อีก ๖๐,๐๐๐ คน) หลังจากทีได้
่ เห็น ความรูส้ กึ หดหู่ เวทนาสงสาร
ก็ประดังเข้ามาแทนที่
ย้อนนึกถึงตอนที่ผู้เขียนนั่งไปกับขบวนรถไฟสู่สถานีน้ำตกแถวท่าเสา
อันเป็นจุดสุดท้ายปลายทางของทางรถไฟสายมรณะในปัจจุบัน ไม่น่าเชื่อว่า
สภาพป่าเขาสวยงามของสองข้างทางที่เห็นนั้นเมื่อหลายทศวรรษก่อนมีแต่
ความโหดร้ายทารุณและความทุกข์ทรมานแทรกอยู่ทุกอณู แผ่นดินสองข้าง
ทางและในป่าดงลึกเข้าไปเป็นที่ฝังร่างผู้เสียชีวิตจำนวนมากที่แม้ตอนนี้ก็ยัง
หาได้ไม่ครบทุกร่าง ทางรถไฟดังกล่าวตัดผ่านหุบเขาแควน้อย เริ่มสร้าง
ปลายปี ๒๔๘๕ เสร็จใช้งานราวตุลาคม ๒๔๘๖ เริ่มต้นจากสถานีหนองปลาดุก อำเภอบ้านโป่ง ผ่านตัวเมืองกาญจนบุรีขึ้นเหนือสู่ชายแดนพม่า
บนเส้นทางมีสถานีหลักๆ อย่างเช่น ชนไก่ วังลาน ถ้ำกระแซ วังโพ ถ้ำผี
ท่าเสา ไทรโยค ท่าขนุน นิเก จนถึงสถานีพระเจดียสาม
์ องค์ (ซังการายา)
จากนัน้ ก็ข้ามเขตแดนเข้าสูพม่
่ าไปสิน้ สุดทีสถานี
่ ทันบิวซายัต โดยมีความยาว
ทัง้ สิน้ กว่า ๔๐๐ กม. เป็นเส้นทางในไทย ๓๐๔ กม. และในพม่า ๑๐๑ กม.
ว่ากันว่าทุกไม้หมอนแทนร่างเชลยศึกและกรรมกรที่ตายจากงานก่อสร้างทาง
รถไฟนี้ ปัจจุบนั เส้นทางซึง่ ไปสิน้ สุดทีสถานี
่ น้ำตกเป็นระยะทางเพียง ๑ ใน ๓
ของเส้นทางในไทยเท่านั้น ส่วนที่อยู่เหนือขึ้นไปถูกรื้อทิ้งหลังสงครามปล่อย
ให้กลายเป็นป่าดงรกร้างไม่เหลือสภาพเดิม
ด้วยความสนใจในเรือ่ งดังกล่าว ผูเขี
้ ยนพยายามหาหนังสือทีเกี
่ ย่ วกับ
ทางรถไฟสายมรณะและสภาพสงครามในขณะนัน้ มาศึกษาทำให้เพิม่ พูนความรู้
มากยิ่งขึ้นจนเกิดแรงบันดาลใจเขียนนวนิยาย ‘กว่าจะสิ้นแสงสูรย์’ ขึ้นมา
กองทัพญี่ปุ่นเปิดรับคนไทยเข้าไปสมัครทำงานหลายประเภท เช่น
ช่างซ่อมบำรุงสาขาต่างๆ คนครัว นักการภารโรง ยามเฝ้าโกดัง เสมียน

แรงงานทั่วไปและอื่นๆ นอกจากนี้ยังจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เสบียงอาหารและ
สิง่ ของอืน่ ๆ จำนวนมากจากพ่อค้าคนไทย เส้นทางในเขตไทยตามรายทางไป
สู่พม่ามีสถานีราวยี่สิบแห่ง มีอู่ซ่อมบำรุงอยู่ในป่าใกล้เส้นทางหลายสิบแห่ง
แต่ละสถานีมีญี่ปุ่นเป็นนายสถานี พนักงานสถานีอื่นๆ เป็นญี่ปุ่นครึ่งหนึ่ง
นอกนัน้ เป็นพวกแขก พม่า ชวา มลายู มีคนไทยน้อยมาก เหล่านี้ คือ
ส่วนหนึ่งของข้อมูลจำนวนมากที่ถูกนำไปเป็นฉากของนวนิยาย
‘กว่าจะสิน้ แสงสูรย์’ เป็นนวนิยายทีสะท้
่ อนเรือ่ งราวต่างๆ ในช่วงสงคราม
โลกครั้งที่สอง โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นที่กาญจนบุรีเป็นส่วนใหญ่ ตัวละครถูก
กำหนดให้โลดแล่นหลากหลายบทบาทในเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งเคยเกิดขึ้นจริง
นวนิยายเผยให้เห็นเส้นทางชีวิตของคำรณ ชายหนุ่มอาภัพรักที่ถูก
เกณฑ์ไปร่วมรบในศึกเชียงตุงก่อนจะปลดประจำการและมาทำงานให้กองทัพ
ญีป่ นุ่ ในฐานะช่างไฟบนหัวรถจักรซึง่ ขึน้ ล่องขนยุทธปัจจัยเข้าไปสนับสนุนการ
รบในพม่าที่กำลังปะทะกับอังกฤษอย่างดุเดือด ในขณะเดียวกันโชคชะตาได้
นำพาให้เขามาพบและรักกับเอมอรแม่ค้าสาวสวยหน้าค่ายชนไก่
ขณะเดียวกัน คำรณได้เข้าเป็นสมาชิกเสรีไทยเพื่อต่อต้านญี่ปุ่นและ
ให้การสนับสนุนฝ่ายพันธมิตร เขาเดินทางไปกับขบวนรถไฟพร้อมกับแอบ
หาข่าวไปด้วย บางครั้งก็เข้าร่วมกิจกรรมลับของขบวนการ ชีวิตจึงเต็มไป
ด้วยความเสี่ยงจากการถูกญี่ปุ่นจับและจบลงที่ความตาย การถูกโจมตีทาง
อากาศซึ่งเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาก็เป็นอันตรายอีกรูปแบบหนึ่ง นอกจากนี้อาจ
เกิดอุบัติเหตุขณะเดินทางเมื่อไรก็ได้ เนื่องจากเส้นทางนี้สร้างอย่างเร่งรีบจึง
มักมีขบวนรถไฟตกรางตกเหวเป็นระยะ แม้มีอันตรายรอบด้านเช่นนี้คำรณ
ก็ไม่ท้อแท้และมุ่งทำงานเพื่อชาติอย่างเต็มที่
การที่คำรณทุ่มเทอุทิศตนให้กับงานเสรีไทยทำให้ต้องเผชิญหน้ากับ
หน่วยประสานงานของรัฐบาลอย่างเลี่ยงไม่พ้น หน่วยงานนี้ร่วมมือกับญี่ปุ่น
อย่างใกล้ชิดเพือ่ สืบหาระดับหัวหน้าของขบวนการทีพวก
่ เขาถือว่าเป็นกบฏมุง่
ทำลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่น
ชีวิตมนุษย์นั้นไม่แน่นอน ไม่เที่ยง เหมือนกรณีของพลโทฮามาดะ

บทสุดท้ายของแต่ละคนแตกต่างกันไป มีทั้งสุขและทุกข์ บางครั้งเริ่มต้นดี
แต่ปลายร้าย บางครัง้ เริม่ ร้ายแต่ปลายดี ชีวติ รักของคำรณกับเอมอรจะเป็น
อย่างไรในช่วงสุดท้ายของสงคราม โชคชะตาของตัวละครแต่ละตัวจะเป็น
อย่างไร มีอะไรเกิดขึน้ บ้างในวันทีแสง
่ สูรย์เริม่ อ่อนกำลังและหยุดการแผดเผา
เหมือนกับทีกองทั
่ พญีป่ นุ่ อันทรงพลังอำนาจต้องยอมแพ้ต่อฝ่ายพันธมิตรโดย
ไม่มีเงือ่ นไข เหล่านีเป็
้ นสิง่ ทีท่่ านผูอ่้ านจะได้ติดตามรับรูต่้ อไป ผ่านตัวอักษร
แต่ละบรรทัดจนถึงหน้าสุดท้าย
ท้ายสุดนีผู้ เขี
้ ยนหวังว่าท่านผูอ่้ านทุกท่านจะได้รับความสุขจากการอ่าน
และประสบแต่ความโชคดีตลอดปี ๒๕๖๑
ขอขอบพระคุณกองบรรณาธิการสำนักพิมพ์เพื่อนดีและทุกท่านที่ได้
ให้การสนับสนุนผลงานของผู้เขียนในครั้งนี้
มกราคม ๒๕๖๑
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๑
“เครื่องบินญี่ปุ่นพวกนี้ไม่รู้ว่ามาจากไหน” ชายร่างสูงผิวคล้ำแหงน
มองท้องฟ้าท่ามกลางเสียงเครื่องยนต์คำรามลั่นและเสียงกัมปนาทสะท้าน
แผ่นดินขณะนกเหล็กโฉบร่อนทิ้งระเบิดและกราดกระสุนสู่เป้าหมาย
“น่าจะมาจากเกาะคาว่ะ ชม” พลทหารหนุ่มรุ่นเดียวกันคาดเดา
“รู้ได้อย่างไรวะ ไอ้รณ”
“พีเกรี
่ ยงเพือ่ นของญาติข้าประจำอยูที่ นั่ น่ เขาเคยเล่าให้ฟังว่าทีสนามบิ
่
น
เกาะคา ลำปางมีฝูงบินทิง้ ระเบิดทัง้ ของไทยและญีป่ นุ่ แบ่งพืน้ ทีกั่ นใช้คนละซีก
เหมือนที่ดอนเมือง” คำรณอธิบาย
“เขาเป็นนักบินหรือ”
“เปล่า…เป็นพลปืนหลัง แกบินมาแถวเชียงตุงเป็นระยะ บางครั้งก็
เข้าไปถึงยูนนาน”
“ลำใดลำหนึ่งเมื่อหลายวันก่อนอาจมีพี่เกรียงของเอ็งอยู่ด้วย” ชมพูด
อย่างภูมิใจแทน
“ก็เป็นไปได้ แต่บางครั้งก็ไปที่อื่น ตอนนี้พล. ๔ กำลังถูกต้านหนักที่
เมืองยอง เขาคงไปช่วยที่นั่น”
“กำลังทางอากาศจะช่วยได้มาก เพราะเราเสียเปรียบเรือ่ งภูมปิ ระเทศ”
“ก็ดูสิ เครื่องบินเราเพิ่งมาถล่มไปหยกๆ ตอนนี้ข้าศึกกลับมาอีกแล้ว”
“อาจจะยังไม่หนักพอ” เพื่อนร่วมรบถอนหายใจ
คำรณมองภาพเนินเขาทีอยู
่ ไม่
่ ไกล ดอยเหมยสูงจากระดับน้ำทะเลราว
เจ็ดร้อยเมตรเท่านั้น แต่มีลักษณะสูงชัน ช่องเขาแคบ อังกฤษเสริมสร้าง
จนเป็นป้อมปราการมั่นคงทำให้ยากต่อการเข้าตี
มันเป็นปราการสำคัญด่านสุดท้ายที่ทัพไทยต้องฝ่าไปให้ได้
หากผ่านดอยเหมยไปได้ การเข้ายึดเชียงตุง เมืองหลวงแห่งรัฐฉาน
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ของพม่าก็เป็นเรื่องไม่ยาก
ฝนตกหนักตั้งแต่หัวค่ำพอตกดึกก็เหลือแต่ละอองเบาบาง ในที่สุด
คำรณก็ผล็อยหลับไปใต้ผืนผ้าใบที่ผูกขึ้นง่ายๆ ด้วยความอ่อนเพลีย
ฟ้าสางของวันใหม่ ชายหนุม่ มองไปยังแนวข้าศึกทีดู่ สงบเงียบแต่ซ่อน
พิษร้าย นึกถึงพระห้อยคอที่แม่ให้มาก็มีกำลังใจขึ้น
ไม่น่าเชื่อว่าดอยนี้ถูกเครื่องบินถล่มมาก่อนหน้าหลายครั้งแล้วแต่ก็ยัง
ยืนหยัดอยู่ได้
เห็นภาพเบือ้ งหน้าแล้วหนักใจ การเข้าตีตรงหน้าเป็นเรือ่ งทีเสี
่ ย่ งมาก
หากไม่มีการสนับสนุนจากปืนใหญ่หรือกำลังทางอากาศก็ยากทีจะ
่ ขับไล่ข้าศึก
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทหารจีนออกไปได้
“ไม่รู้ว่าปืนใหญ่ไปมุดอยู่ที่ไหน ไม่ได้ยินเสียงเลย” เข้มเพื่อนสนิทที่
ถูกเกณฑ์มาพร้อมกันมองไปรอบๆ
“พลวิทยุ บอกว่ายังอยูที่ เชิ
่ งเขา มีปัญหานิดหน่อย กำลังหาทางนำ
ขึ้นมา” ใครคนหนึ่งบอก
“อย่างนี้จะทันกินหรือ”
“ภูมิประเทศแบบนี้การขนย้ายปืนใหญ่เข้าที่ตั้งทำได้ยาก ใช้ยานยนต์
หรือสัตว์ลากมาไม่ได้ ต้องถอดเป็นชิ้นและขนขึ้นมาเท่านั้น” คำรณบอก
เพื่อน “แต่ก็ใช้เวลาและแรงงานมากพอดู”
“นั่นน่ะสิ” ชมพยักหน้า
กองทัพไทยเข้าตีทัง้ ด้านหน้าและด้านหลัง กำลังของทัง้ สองฝ่ายได้แต่
ตรึงกันอยู่หลังก้อนหินน้อยใหญ่ คำรณพยายามตั้งสติให้มั่นคงอยู่กับภาพ
เบื้องหน้า จะเผลอไผลไม่ได้เลยถ้าอยากกลับบ้านอย่างมีลมหายใจ
มันเป็นคืนหนึ่งของปลายเดือนพฤษภาคมปี ๒๔๘๕
ภายใต้ฟ้ากว้างและหมู่ดาวดารดาษ ลมภูเขาหนาวเย็นพัดหวีดหวิว
เสียงหมู่ไม้สะบัดกิ่งก้านเอนไหวคละเคล้าด้วยเสียงสัตว์ป่า ทหารไทยอาศัย
ซ่อนพรางในความมืดแล้วไต่เนินสูงขึน้ ไปทีละน้อย แต่ถูกข้าศึกยิงสกัดอย่าง
หนักจนชะงักอยู่กับที่ การบุกกินแดนทำได้ยากเนื่องจากชัยภูมิที่เสียเปรียบ
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หลายชั่วโมงแล้วที่แนวรบขยับไปข้างหน้าได้ไม่กี่เมตร
หลังการปะทะดุเดือดจบลง รอบด้านกลับเงียบสงัดจนน่ากลัว
ทุกคนรอความหวังจากการยิงสนับสนุนของหน่วยทหารปืนใหญ่ซึ่ง
กำลังแก้ปัญหาเรื่องการขนย้ายอยู่
คำรณหมอบหลังก้อนหินที่ตีนเนิน มือกำปืนเล็กยาวแบบ ๖๖ แน่น
“ปืนนีมี้ แรงถีบมาก เวลายิงต้องระวังให้ดี” คำรณกระซิบเบาๆ กับชม
สายตาจ้องเขม็งไปข้างหน้า
“ใช่ หากประทับไม่ดีอาจถีบไหปลาร้าหักเอาง่ายๆ ข้าเห็นมาแล้ว”
อีกฝ่ายเห็นด้วย
“ไม่น่าเชือ่ นะว่า เมือ่ ปีทีแล้
่ วข้ายังรบอยูใน
่ เขมรอยูเลย
่ พอศึกอินโดจีนจบนึกว่าจะสบายกลับต้องออกมารบที่นี่อีก” เข้มซึ่งหมอบอยู่ใกล้กันพูด
ขณะส่งสายตาฝ่าความมืดออกไป
“รบไกลกว่าเดิมด้วย คืนนี้คงไม่ได้นอน ต้องหาจังหวะหลับนกเอา”
ชมทำหน้าเบื่อหน่ายตาจ้องมองแนวข้าศึกที่เห็นทะมึนอยู่ภายใต้แสงจันทร์
พลางพูดต่อ “แถวนี้ห่างจากแม่สายสักเท่าไรวะ ข้าได้แต่เดิน…เดินจนไม่รู้
ว่าไกลแค่ไหน”
“ราวร้อยห้าสิบกิโล” เข้มบอก
“ไกลไม่ใช่เล่น แถมมีแต่หลุมบ่อเลนโคลนราวกับขุมนรก” คนขี้บ่น
ส่ายหน้า “อิจฉาคนแนวหลังว่ะ พวกนั้นหลับอุตุในที่นอน ขณะที่พวกเรา
มาหมอบหนาวสั่นอยู่บนเขา แถมมีกระสุนเฉียดไปมา”
“เอ็งจะบ่นไปทำไมวะ ไอ้ชม บ่นไปก็เท่านั้น” คำรณมองหน้าเพื่อน
อย่างขำๆ
“อดไม่ได้ว่ะ” ชมส่ายหัวแล้วเปลีย่ นเรือ่ ง “เฮ้อ ตอนนีไ้ ม่รูว่้ าแฟนเรา
เป็นอย่างไรบ้าง ห่างกันนานๆ อาจเขวเอาง่ายๆ”
“อย่าเพิง่ มองโลกในแง่ร้ายเลยเพือ่ น” คำรณอมยิม้ คล้ายเห็นเป็นเรือ่ ง
ขำ แต่ลึกลงไปแล้วแสนเจ็บปวด ภาพสวยน่ารักของปัทมาสาวน้อยเจ้าเสน่ห์
ปรากฏขึ้นในห้วงนึก
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“ข้าเคยถูกสาวหักอกมาแล้ว” ชมพูดแล้วมองหน้าคำรณ “ถ้าข้าตาย
ที่นี่คงไม่มีใครเสียน้ำตาให้”
“จะคิดมากไปทำไม เดีย๋ วได้ตายจริงๆ หรอก” คำรณเจ็บแปลบทีหั่ วใจ
ความจริงแล้วเขาเองก็ไม่ต่างกัน
“อย่าห่วงเลย อย่างน้อยพ่อแม่พี่น้องก็พร้อมจะเสียน้ำตาให้” เข้ม
แทรกขึ้น
“ไม่มีใครรักเราจริงเท่าพ่อแม่หรอก” คำรณเสริม สำหรับเขาการออก
ศึกครัง้ นีได้
้ ช่วยพาตนเองให้ห่างออกมาจากหญิงสาวคนนัน้ ยิง่ ไกลจากบ้าน
เท่าไรยิง่ ดี ยิง่ เสีย่ งตายเท่าไรก็ยิง่ ชอบเพราะมันจะทำให้เขาลืมเธอได้ง่ายขึน้ !
***
คำรณเป็นชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งพอๆ กับชม ผิวค่อนข้างคล้ำจาก
ไอแดด ดวงตาสีดำคมวาวคูนั่ น้ สะท้อนความซือ่ และจริงจัง จมูกได้รูปเข้ากับ
ใบหน้าคมเข้มที่มีเส้นผมหยักศก เหนือริมฝีปากมีหนวดเรียว แม้ท่าทาง
ทะมัดทะแมงผึ่งผายจะดึงดูดเพศตรงข้าม แต่ไม่มีใครรู้ว่าเขาเพิ่งผ่านความ
ผิดหวังในความรักมาเมื่อไม่นานนี้เอง
เป็นรักแท้ที่ถูกมองข้าม
ปัทมามีอายุน้อยกว่าเขาสามปี พ่อของเขาและเธอเป็นเพื่อนสนิทกัน
มานาน ทำให้คำรณและปัทมาคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กกระทั่งถึงวัยหนุ่มสาว
ทั้งสองสนิทสนมกันมากจนใครๆ คิดว่าเป็นคู่รักกัน ปัทมาเป็นสาวสวยและ
มีเสน่ห์ คำรณตกหลุมรักเธอจนหมดหัวใจ
จากความเป็นเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องโรงเรียนเดียวกันและจากท่าทีของเธอ
ที่มีต่อเขาทำให้คำรณอดหลับตาฝันถึงชีวิตคู่ในอนาคตไม่ได้
ความฝันเริ่มมลายหายไปเมื่อเทอดเพื่อนรักของเขาได้แสดงให้เห็นว่า
ต้องมนต์เสน่ห์เธอเช่นกัน ด้วยสถานภาพที่เหนือกว่าในทุกเรื่อง จึงไม่น่า
แปลกใจทีเมื
่ อ่ เวลาผ่านไปท่าทีของหญิงสาวก็เปลีย่ นไป…เธอมอบหัวใจให้กับ
ผู้มาทีหลัง!
ความฝันอันงดงามมลายหายสิน้ ชีวติ คูอั่ นแสนสุข ไม่มีทางเป็นไปได้
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อีกต่อไป…
ชายหนุม่ ถอนหายใจยาว ความเหงาเศร้าผุดขึน้ มา ภาพหญิงสาวยัง
แจ่มชัด วันเวลานับจากนีไป
้ คงเป็นบทพิสจู น์ว่าเขาจะสามารถก้าวข้ามความ
เจ็บปวดนั้นได้หรือไม่
ห้วงเวลาที่ผ่านมาเปรียบเสมือนม่านหม่นแห่งความผิดหวังที่บดบัง
เส้นทางที่เคยรื่นรมย์ให้เหลือแต่ความเงียบเหงาเปล่าเปลี่ยว หวังว่าวันหนึ่ง
กาลเวลาจะค่อยๆ กัดกินความทรงจำที่เจ็บปวดนี้ให้หมดไป
โชคร้ายได้มาเยือนคำรณอีกครั้งเมื่อพ่อของเขาเสียชีวิตลงด้วยไข้
มาเลเรีย จากความทุกข์ทีถาโถม
่
เข้ามาทำให้เขาเต็มใจเข้าร่วมรบในพม่าเพือ่
หนีให้ไกลจากสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความเศร้า
ภาพของแม่ทีม่ าส่งเขาเดินทางสูสนาม
่ รบปรากฏขึน้ แทนภาพหญิงสาว
แม่ส่งสายตาแห่งความรักความห่วงใยมาพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงทียั่ งแจ่มชัด
ในความคิดคำนึงของเขาว่า
“รณ ใจจริงแม่ไม่อยากให้เอ็งไปรบเลย”
“สงครามเป็นเรือ่ งเศร้า แต่บางครัง้ ก็ยากทีจะ
่ เลีย่ งนะแม่ คนเราแล้ว
แต่ดวง ถ้าไม่ถึงคราวก็ไม่เป็นไร” ชายหนุ่มพูด
“แม่ก็เชื่อเช่นนั้น หวังว่าพระคงปกปักษ์รักษาเอ็ง”
“พระที่แม่ให้มาต้องช่วยคุ้มครองผมแน่นอน” เจ้าของเสียงจับพระที่
ห้อยคอขึ้นดูอย่างมั่นใจ
“ไม่รูว่้ าไทยเรามีความจำเป็นอะไรถึงกับต้องส่งกองทัพบุกเข้าไปในพม่า”
สายจิตรน้องสาวคนเดียวที่อยู่ใกล้ๆ ถามขึ้น
ชายหนุ่มหันไปมองน้อง “เท่าที่รู้คงเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการรบ
ของญี่ปุ่นให้สมกับที่ไทยเป็นมิตรร่วมรบ”
“ก็แค่มิตรจำยอม สายจำได้ว่าตอนศึกอินโดจีนพี่ก็ต้องไปรบ ทหาร
ตายไม่น้อย คราวนี้เลยอดเป็นห่วงไม่ได้”
“สงครามก็คือสงคราม เหมือนสาดน้ำรดกัน ไม่ใช่เรือ่ งดี แต่เมือ่ เลีย่ ง
ไม่ได้ก็ต้องยอมรับ…อย่าห่วงเลย พีไม่
่ เป็นอะไรแน่” คำรณยิม้ ให้น้องสาวอดใจ
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หายไม่ได้ที่ต้องจากบ้านจากบุคคลอันเป็นที่รักไปสู่อนาคตที่ไม่แน่นอน
“แล้วพี่จะเขียนจดหมายมา”
“พีรณ
่ เป็นทหารมาร่วมสองปีแล้วนะ อีกไม่นานน่าจะได้เวลาปลดออก”
“น่าจะเป็นอย่างนัน้ เขาจะมีผลัดใหม่ไปเปลีย่ นเป็นระยะ” เจ้าของเสียง
มองน้องสาวอย่างเอ็นดู
…ภาพของครอบครัวจางหายไป ชายหนุม่ สะบัดหัวไล่ความฟุง้ ซ่านและ
พยายามตั้งสติมั่นอยู่กับภาพสนามรบอันโหดร้ายเบื้องหน้า

๒
สงครามมหาเอเชียบูรพาเกิดขึ้นจากการที่กองทัพญี่ปุ่นทุ่มเทสรรพ
กำลังบุกลงใต้ตะลุยไปทัว่ เอเชียอาคเนย์เพือ่ ขับไล่นักล่าอาณานิคมผิวขาวและ
สถาปนาวงไพบูลย์ร่วมกัน ญี่ปุ่นส่งตัวแทนเข้าเจรจากล่อมไทยให้ร่วมเป็น
พันธมิตร โดยย้ำว่าไม่เคยคิดเข้ายึดครองไทยที่เป็นประเทศเอกราชและหวัง
ให้ไทยสนับสนุนการรบเพื่อปลดปล่อยเพื่อนในเอเชียจากนักล่าอาณานิคม
ตาน้ำข้าว
เมื่อตัดสินใจร่วมรบจากภาวะจำยอม รัฐบาลไทยก็จับชาวต่างชาติที่
เป็นศัตรูอย่างสหรัฐฯ อังกฤษ ฝรั่งเศสและอื่นๆ ไปกักกันไว้ที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์และการเมือง พร้อมกับเตรียมรับสงครามที่ไม่รู้ว่าอนาคตจะจบ
ลงแบบใด
กองทัพลูกพระอาทิตย์อาศัยแผ่นดินไทยเป็นฐานเข้าตีร่างกุง้ เมืองหลวง
ของพม่าจากทางเหนือของตากโดยมุ่งข้ามแม่น้ำสาละวิน ในขณะที่ทัพไทย
เลือกเข้าโจมตีรัฐฉานของพม่าซึ่งอยู่ติดกับทางใต้ของมณฑลยูนนานอันเป็น
ภารกิจทีกองทั
่ พไทยเลือกให้สอดคล้องกับแผนการรบของมหามิตรญีป่ นุ่ และ
ขณะเดียวกันแผนนี้ยังช่วยให้ไทยไม่ต้องเผชิญหน้ากับอังกฤษโดยตรง
เป้าหมายขัน้ ต้นของกองทัพพายัพของไทยคือเข้ายึดเมืองเชียงตุงและ
เมืองยอง หากสำเร็จก็จะปฏิบตั ตาม
ิ ขัน้ ตอนทีสอง
่ คือขยายการยึดครองไปยัง
พื้นที่รัฐฉานช่วงติดเขตแดนจีนใต้
กองทัพพายัพประกอบด้วยสามกองพลหลัก คือ กองพลที่ ๒ ที่ ๓
และที่ ๔ โดยมีหน่วยพลาธิการและกองบินน้อยผสมที่ ๘๐ ซึง่ ตัง้ อยูที่ เชี
่ ยงรายและลำปางเป็นหน่วยสนับสนุน
ตามแผน กองพลที่ ๒ จะเคลื่อนจากฝางเข้าตีเมืองห้างหลวงในรัฐ
ฉานใต้แล้วย้อนไปตีเชียงตุงพร้อมกับกองพลที่ ๓ ในขณะทีกำลั
่ งพลส่วนใหญ่
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ของกองพลที่ ๔ จะเข้าตีเมืองพยาคและเมืองยอง
คำรณประจำอยู่กองพันทหารม้าที่ ๒ กองพลที่ ๓ ซึ่งจะเคลื่อนจาก
เชียงรายมุง่ เข้าตีเมืองโก เมืองพยาคแล้วแยกเข้าตีดอยเหมยปราการสุดท้าย
ที่ป้องกันเชียงตุงร่วมกับกองพลที่ ๒
นั่นคือที่มาของค่ำคืนอันเหน็บหนาวภายใต้ห่ากระสุนที่ดอยเหมยของ
คำรณ พลทหารหนุ่มผู้เพิ่งผ่านสมรภูมิอินโดจีนมาได้ไม่นาน
***
คำรณนึกย้อนหลังถึงวันที่เขาและเพื่อนเดินทางไปโคราชเพื่อเข้าที่
รวมพลร่วมกับทหารอื่นๆ หลังจากที่ไทยเข้าร่วมป็นเพื่อนร่วมรบกับญี่ปุ่นได้
ไม่นาน
ภาพตัวเองและเพือ่ นๆ ในชุดสีเขียวขีม้ า้ สวมหมวกหนีบและรองเท้าหนังพร้อมผ้าพันแข้ง ดูทะมัดทะแมงไม่น้อย ด้วยจิตใจอันฮึกเหิมของหนุม่
วัยฉกรรจ์ การได้ออกรบเพือ่ ชาติถือเป็นเกียรติยศอันสูงส่งของลูกผูช้ ายทีให้
่
ความรู้สึกภาคภูมิใจอย่างไม่เคยเป็นก่อน
เขาถูกเกณฑ์เข้าสูสนาม
่ รบอินโดจีนขณะทำงานเป็นผูช่้ วยช่างไฟหัวรถจักรที่สถานีบางกอกน้อยก่อนจะตามมาด้วยการรบครั้งนี้ซึ่งเป็นการรบที่เขา
และเพื่อนโรงเรียนเก่าอย่างชมและเข้มไม่ได้คาดคิดมาก่อนหน้า
“ตอนแรกนึกว่าพี่เทอดจะไปรบพร้อมกับพี่เสียอีก” สายจิตรเอ่ยถึง
เพื่อนพี่ชาย
“เขาอยู่ผลัดหลัง พ่อเขามีเพื่อนฝูงในกองทัพมาก อาจได้บรรจุใน
หน่วยดีก็ได้ ไม่ต้องเข้าป่าเขาเสี่ยงตายอย่างพี่” สำเนียงผู้พูดคล้ายประชด
ประชันนิดๆ
“มีอย่างนี้ด้วยหรือ”
“พี่พูดเล่นน่ะ” ชายหนุ่มยิ้มบางๆ กลบเกลื่อน “คงไม่มีเรื่องอย่างว่า
หรอก ทหารแต่ละคนมีความหยิง่ ในศักดิศ์ รี ล้วนอยากออกรบเพือ่ ชาติด้วย
กันทั้งนั้น เทอดก็คงคิดเหมือนกัน แต่เขาเคยไปเรียนที่ญี่ปุ่น รัฐบาลอาจ
อยากให้ทำงานที่จำเป็นต้องใช้ภาษาญี่ปุ่น ซึ่งตอนนี้กำลังขาดแคลน”
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“จริงสิ น่าจะมีประโยชน์มากกว่า” น้องสาวพยักหน้าเห็นด้วย
“คงมีการตัง้ หน่วยทำงานร่วมกันระหว่างไทยกับญีป่ นุ่ แน่ เทอดเคยพูด
ว่ามีคนติดต่อจะให้ไปเป็นล่ามที่นั่น”
“เห็นใครว่าญี่ปุ่นก็มีล่ามที่พูดไทยได้ไม่ใช่หรือ”
“ใช่ จำเป็นต้องมีทั้งสองฝ่าย ญี่ปุ่นเองก็เตรียมการเรื่องนี้มานาน
ล่ามของเขาหลายคนล้วนเคยเข้ามาอาศัยในไทยคนละหลายปี ปลอมเป็น
หมอฟันบ้าง เป็นพ่อค้าบ้าง ยามว่างก็แอบออกหาข่าวจนรู้ทะลุปรุโปร่ง”
“ไม่น่าเชื่อว่าฝ่ายเราไม่รู้”
“พี่ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลเรารู้ขนาดไหน บางคนบอกว่าฝ่ายไทยรู้ตัวมา
ตลอด ทีแน่
่ ๆ พีคิ่ ดว่า ฝ่ายเราประมาท เฉือ่ ยชาเรือ่ งการระวังป้องกัน รูต้ วั
อีกทีก็อย่างที่เห็น”
***
คำรณนึกถึงหนังสือพิมพ์ต่างๆ ยามนี้ล้วนลงแต่ข่าวชัยชนะอันน่าทึ่ง
ของกองทัพญี่ปุ่นผู้เกรียงไกร
ได้รับรูแล้
้ วรูส้ กึ ตืน่ เต้น จิตใจฮึกเหิม เลือดในกายฉีดพล่านพร้อมเข้า
สนามรบ
ข่าวกองทัพพายัพพร้อมเคลื่อนทัพปรากฏในหัวข้อข่าวตัวใหญ่ของ
หนังสือพิมพ์ เช่น กองทัพไทยหนึ่งแสนเคลื่อนประชิดพม่า
มันเกิดไล่ๆ กับข่าวทีญี่ ป่ นุ่ ลำเลียงยุทโธปกรณ์และกำลังพลสูสวรรคโลก
่
ตาก และแม่สอดเพื่อเสริมการรบในพม่า
การที่ญี่ปุ่นประสบชัยชนะเหนือจักรภพอังกฤษในพม่าและสิงคโปร์ใน
ช่วงสัน้ ๆ และข่าวเยอรมันบุกรัสเซียทีผ่่ านมาทำให้คนไทยจำนวนไม่น้อยเริม่
เห็นคล้อยตามท่านผูน้ ำว่า การเป็นพันธมิตรร่วมรบกับญีป่ นุ่ น่าจะมีประโยชน์
มากกว่าโทษ ยิ่งรู้ว่าเยอรมันซึ่งเป็นพันธมิตรของญี่ปุ่นกำลังรุกไล่ฝรั่งเศส
อยู่ในยุโรปคนไทยก็ยิ่งสะใจ เพราะที่ผ่านมาฝรั่งเศสสร้างความเจ็บช้ำไว้กับ
คนไทยไม่น้อย
ถึงกระนัน้ สายตาของคนไทยอีกส่วนหนึง่ ก็ยังมองด้วยความเป็นห่วงและ
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ไม่แน่ใจ

***
ต้นเดือนพฤษภาคม ๒๔๘๕ กองพลต่างๆ ของกองทัพพายัพก็เคลือ่ น
พลตามเส้นหลักการรุกมุ่งสู่รัฐฉาน กองพลที่ ๓ ข้ามแม่น้ำสายเข้าไปท่าขีเ้ หล็กฝัง่ พม่าตามหลังกองพลที่ ๔ จากนัน้ ก็ใช้เส้นทางท่าขีเ้ หล็ก-เมืองโกเมืองเลน-เมืองพยาคก่อนแยกไปยึดเชียงตุง
ข้าศึกของไทยส่วนใหญ่เป็นทหารจีนที่ประจำอยู่ทางใต้ในเขตคุนหมิง
ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เคลื่อนลงมายึดรัฐฉานไว้ต้านญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีกองพล
ผสมซึ่งมีแม่ทัพนายกองเป็นชาวอังกฤษเข้าร่วมด้วย
การปะทะกับทัพไทยซึ่งกำลังเคลื่อนไปหาจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้!
ห้วงเวลานีเริ้ ม่ เข้าหน้าฝนจึงมีฝนตกหนักเป็นระยะ ถนนทีมี่ แม่นำ้ ไหล
สวนขนานไปนี้เป็นทางเกวียนซึ่งมีสภาพเป็นโคลนเลน และมีทากดูดเลือด
ชุกชุม ทหารส่วนใหญ่ต้องเดินเท้า สงวนรถยนต์ไว้ใช้ในการขนส่งอาวุธ
ยุทธภัณฑ์และเสบียงต่างๆ ท้ายขบวนของหน่วยเสบียง เป็นกลุ่มม้าต่าง
ล่อต่างและลูกหาบแบกข้าวของ
ชายหนุ่มทอดสายตาไกลออกไป ข้างหน้าเป็นหุบกว้างและภูเขาสูง
ที่ขอบฟ้าเป็นเทือกเขาสีน้ำเงินวางตัวสลับซับซ้อน ใกล้ยอดเขามีสายหมอก
สีขาวแผ่คลุมอยู่ทั่วไป
รอบตัวดูสงบเงียบมีแต่เสียงลมพัดกิง่ ไม้ไหว เขากับเพือ่ นร่วมตายรูดี้
ว่ามีอะไรรออยู่ มันเป็นช่วงคลื่นลมสงบก่อนเกิดพายุใหญ่โดยแท้
วันแรกพักทีปาง
่ ฮาด วันต่อมาทีพั่ กคือเมืองเลน ปางคาหลวง…แล้ว
มุ่งสู่เมืองพยาค
หลังจากยึดเมืองพยาคได้ในเวลาไม่นาน หน่วยของคำรณก็แยกผ่าน
ทางใต้ของพยาคมุ่งไปยังเชียงตุง
คำรณใช้มือปาดเหงือ่ ทีไหล
่ จากหน้าผากขณะมองไปข้างหน้า หูได้ยนิ
เสียงรองเท้าบู๊ตบดกรวดเล็กๆ แทรกอยู่กับเสียงพูดคุยเบาๆ ของเพื่อนทหาร
ข้างๆ
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ทางเกวียนขรุขระปนโคลนเลนอีกทั้งสัมภาระบนหลังซึ่งหนักไม่น้อย
ทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก ไกลออกไปแถวทหารยาว
เหยียดเดินลัดเลาะไปบนถนนทีคดเคี
่ ย้ วแนบไปตามไหล่เขาและหน้าผา บาง
คราวต้องข้ามลำธารซึ่งไหลเชี่ยวกราก
สภาพป่าดงดิบมีมากขึน้ ต้นไม้สูงใหญ่นานาพรรณสองข้างทางชูยอด
หนาแน่น ทิวทัศน์อันสวยงามของธรรมชาติช่วยลดความเหนือ่ ยล้าของทหาร
ลงได้บ้าง
“แถวนี้ต้องระวัง เพราะเคยมีรถพลัดตกเหว” เข้มที่รู้จักภูมิประเทศ
ดีกว่าใครพูดขึ้น
“ข้าศึกมักแอบซุ่มยิงจากข้างทาง ยิ่งเข้าใกล้ยิ่งเจอมาก” ชมเสริม
พลางใช้ผ้าเช็ดหน้าซับเหงื่อที่หน้าผากแล้วพูดต่อ
“ไอ้เข้มเอ็งรู้เรื่องแถวนี้ดี เชียงตุงหน้าตาเป็นอย่างไรวะ”
“เป็นเมืองใหญ่ พืน้ ทีเป็
่ นแอ่งกระทะ ตัง้ อยูระหว่
่ างแม่นำ้ สองสาย มี
ภูเขาสูงสลับซับซ้อนล้อมรอบ ผูค้ นมาก ข้าศึกตัง้ ด่านดักไว้เป็นระยะ ด่าน
สุดท้ายคือดอยเหมย ศึกหนักของเราน่าจะรออยู่ที่นั่น”
“อีกไกลไหมถึงจะเจอข้าศึกด่านแรก” คำรณถามบ้าง
“ไม่ไกลแล้ว ภูเขาข้างหน้าทีพวก
่ เอ็งเห็นนัน่ ละ” เข้มพยักหน้าพลาง
จ้องมองไปยังภาพเบื้องหน้า
“นั่นน่ะหรือ ไกลไม่ใช่เล่นเลย” ชมทำหน้าเบื่อโลก
“ไม่ว่าใกล้ไกลอย่างไร รับรองได้ว่ามีคนรอต้อนรับพวกเราเต็มที่แน่”
อีกฝ่ายมีสีหน้าจริงจัง
***
ชายหนุ่มเพ่งสายตาฝ่าไอแดดไปข้างหน้า ฝุ่นสีแดงอิฐบนถนนถูกลม
พัดฟุ้งกระจายไปกับเศษหญ้าแห้ง บางจุดมองเห็นหมู่บ้านชาวไทยเขินซ่อน
ตัวอยู่ท่ามกลางหมู่ไม้
หลายครั้งที่ต้องพบพายุฝนฟ้าคะนอง สายฝนกระหน่ำหนักเป็นม่าน
ขาว ท่ามกลางฟ้าร้องครืนคราน ถนนเฉอะแฉะเป็นหลุมบ่อ มีน้ำขัง ทาง
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ถูกตัดขาดหลายแห่งทัง้ จากอุทกภัยและการก่อวินาศกรรม เมือ่ มีฝนตกติดต่อ
กันนานๆ ดินก็จะถล่มลงมาปิดถนนจนใช้การไม่ได้ บางแห่งกอไผ่ทัง้ กอทลาย
ลงมากองอยูบน
่ ถนนทำให้รถแล่นผ่านไม่ได้ กองกำลังต้องหยุดเป็นระยะเพือ่
ซ่อมสะพานหรือไม่ก็ขนย้ายสิ่งกีดขวางที่ถล่มลงมาปิดเส้นทาง
ไม่นานทหารไทยก็ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ เคลื่อนเข้าใกล้เนินสูงที่ข้าศึก
เตรียมรับอยู่
คำรณรู้สึกอุ่นใจที่ได้เห็นกองร้อยอาวุธหนักเคลื่อนเข้ามา หน่วยนี้มี
ปืนกลวิคเกอร์อาร์มสตรองและปืนใหญ่ภูเขาแบบ ๔๙ แทนปืนโบฟอร์ตรุน่ เก่า
การยิงสนับสนุนด้วยอาวุธหนักเป็นเรือ่ งสำคัญมากในการเข้าตีป้อมปราการอัน
แข็งแกร่งของข้าศึก
ฝ่ายไทยเริ่มใช้ปืนครกและปืนใหญ่ระดมยิงข้ามหัวไปตกในแนวหน้า
ส่งเสียงกัมปนาทแผ่นดินสะเทือน ส่วนบนฟ้าเครือ่ งบินของไทยก็โฉบลงโจมตี
อย่างหนัก
หลังจากสูรบ
้ กันอย่างดุเดือดนานหลายชัว่ โมง ในทีส่ ดุ ทัพไทยก็สามารถ
ยึดด่านข้าศึกก่อนถึงดอยเหมยได้ ตามเส้นทางมีร่างศัตรูนอนตายและบาดเจ็บ
เกลือ่ นกลาด คาดว่าข้าศึกทีเหลื
่ อคงถอยไปรวมกันบนดอยเหมยปราการด่าน
สุดท้ายที่ปกป้องเชียงตุง
เครือ่ งบินคอร์แซร์ปีกสองชัน้ ของไทยเริม่ โฉบลงทิง้ ร่มยาและอาหารแห้ง
ให้ทหารเบื้องล่างเป็นระยะ
ในทีส่ ดุ ดอยเหมยปราการสำคัญด่านสุดท้ายก็ปรากฏอยูเบื
่ อ้ งหน้าไม่ไกล
“อีกไม่กีกิ่ โล…งานหนักรออยูแล้
่ ว เพือ่ น” เข้มพูดเสียงกร้าวขณะจ้อง
มองภาพเบื้องหน้า

๓
ใกล้ค่ำ ฝนซาเม็ดพักใหญ่แล้ว คำรณสลัดความคิดต่างๆ ออกจาก
สมองพลางจ้องมองแนวข้าศึกบนดอยเหมยอย่างระแวดระวัง บนนั้นมีคูรบ
ป้อมปืนกลและขวากหนามเต็มไปหมด ถนนสู่ปราการเป็นถนนดินขรุขระที่
ค่อยๆ โค้งไต่ขึ้นสู่ยอดเนิน ข้าศึกจึงเห็นการมาของทหารไทยแต่ไกลและ
เตรียมรับมืออย่างเต็มที่
ดงไม้และหญ้าคาต้องลมพลิว้ ไหวเป็นระลอกใต้แสงจันทร์แรม อากาศ
หนาวเย็นจนต้องกอดอกกระชับแน่น รอบตัวเต็มไปด้วยหมู่ไม้ดำทะมึนให้
ความรู้สึกไม่เป็นมิตร แต่ละนาทียาวนานเหมือนไม่สิ้นสุด เป็นนาทีของ
ความเป็นความตาย
“พวกเอ็งรูไหม
้
ญีป่ นุ่ กำลังรุกหนักทุกแนวรบ พวกฝรัง่ หนีกันกระเจิง
อังกฤษที่ว่าแน่ๆ ก็เสียสิงคโปร์กับร่างกุ้งไปเมื่อไม่กี่วันก่อน เราอยู่ข้างญี่ปุ่น
ถ้าเขาชนะเราก็ชนะด้วย” เข้ม หนุม่ ผิวคล้ำร่างเตีย้ ล่ำพูดด้วยท่าทางเชือ่ มัน่
พีชาย
่ ของเขาตายในศึกอินโดจีน เมือ่ ญีป่ นุ่ เข้ามาขับไล่ฝรัง่ นักล่าอาณานิคม
เขาจึงรู้สึกสะใจอยู่ลึกๆ
“ไทยเราจะเป็นมหาอำนาจก็คราวนี้ละ” ชมพูดแล้วยิ้มอย่างขันๆ ตา
มองไปที่คำรณแล้วทักว่า
“เอ็งสักอะไรไว้ที่โคนแขนขวาวะ วันนั้นเห็นไม่ถนัด”
พลทหารหนุ่มที่ถูกทักร่นแขนเสื้อขึ้นจนเห็นรอยสักเล็กๆ ชัด “รูป
ราชสีห์ สักไว้เป็นกำลังใจ”
“ดูสวยดี คงขลังไม่เบา น่าจะช่วยคุ้มครองได้ ใครสักให้วะ”
“หลวงพ่อทีเพชรบุ
่
รี ท่านเก่งเรือ่ งคาถาอาคม” คนพูดมีน้ำเสียงภูมใิ จ
“คิดถูกแล้ว ข้าเองก็ไปหาอาจารย์ได้พระมาเต็มคอ แถมรดน้ำมนต์
มาด้วยแต่เราต่างจากพวกไอ้เสือนะ” เข้มพูด
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“หากสักแล้วไปทำชัว่ นอกจากไม่มีผลทางพุทธคุณแล้ว เจ้าของลายสัก
ยังจะตายโหงอีกด้วย” ชมเสริม
“คงจริง เพราะไอ้พวกปล้นเขากินมีพระเต็มคอตายด้วยกระสุนมานัก
ต่อนักแล้ว” เข้มพยักหน้า มีเสียงตะโกนด่ามาตามลมให้แปลกใจทีข้่ าศึกบาง
คนพูดไทยได้ คงเป็นลูกจีนที่เกิดในไทยนั่นเอง
ยิง่ ดึกอากาศยิง่ หนาว อีกทัง้ ลมก็ยังพัดแรง ความง่วงเริม่ ครอบงำแต่
ไม่อาจข่มตาหลับลงได้
คำรณกำปืนเล็กยาวแน่นขณะเพ่งสายตาฝ่าความมืดไปยังเนินสูง เมือ่
ตอนกลางวันข้าศึกระดมยิงลงมาอย่างหนาแน่นจนถูกตรึงอยู่กับที่ ด้านซ้าย
ขวาของเขาเต็มไปด้วยเพื่อนทหารหมอบเรียงรายดำตะคุ่มเป็นแนวยาวโอบ
ล้อมหน้าป้อมไว้ ถัดไปไม่กีเมตร
่ พลปืนกลเบาแบบ ๘๓ ตัง้ ปืนจังก้าระวังอยู่
ดึกมากแล้ว ถึงง่วงก็ต้องพยายามถ่างตาไว้
ยามเช้าตรู่ ชิน้ ส่วนปืนใหญ่ภูเขาของกองพันทหารปืนใหญ่ถูกขนย้าย
ขึ้นมาประกอบจนเสร็จและเริ่มระดมยิงใส่ข้าศึกบนดอยเหมย
ฟ้าสว่างจนเห็นลายมือ เสียงกัมปนาทดังก้องสะท้านไปทั้งหุบเขา
กระสุนปืนใหญ่ฉีกความมืดตรงเป้าหมายเกิดเป็นแสงสีแดงเพลิงวาบขึน้ เหมือน
ไฟนรกตามมาด้วยแผ่นดินสั่นสะเทือน เสียงปืนใหญ่เหมือนเสียงสวรรค์ที่
ทำให้มีกำลังใจขึ้น
อากาศยามเช้าหนาวเหน็บ หมอกขาวปกคลุมอยู่ทั่วไป ข้าศึกระดม
ยิงโต้ตอบด้วยปืนกลและปืนเล็กอย่างหนาแน่น เสียงดังจากปืนและระเบิด
นานาชนิดทำให้หูอื้อ ผงคลีจากการระเบิดคละคลุ้งไปทั่วบริเวณ กระสุนปืน
ครกของข้าศึกบางลูกตกไม่ห่างจากคำรณและพวกจนต้องพุ่งเข้าหาที่กำบัง
หลังก้อนหินใหญ่
ภายใต้การระดมยิงข้ามหัวของปืนใหญ่ ทหารไทยเคลื่อนกำลังบุกไป
ข้างหน้า หลายคนล้มลงฟุบกับพืน้ คำรณไม่มีเวลาดูว่ามีกีชี่ วติ ทีต้่ องสังเวย
ทิง้ ร่างไว้ มือของเขาบัดนีเย็
้ นและชุม่ เหงือ่ พยายามสลัดความตืน่ เต้นทิง้ ไป
และมุ่งทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
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“พวกมันกำลังโงหัวไม่ขึ้น…เตรียมบุก” เสียงผู้หมวดตะโกนสั่ง ตาม
มาด้วยเสียงห้วนเด็ดขาด “…บุก! บุกเข้าไป”
สมองคำรณเขม็งเกลียว กำปืนทีติ่ ดดาบไว้แน่นก่อนจะแข็งใจลุกวิง่ ฝ่า
ดงหญ้าคาตามพวกไป หลายคนที่กำลังฮึกเหิมพาตนเองกึ่งวิ่งกึ่งหมอบไป
ข้างหน้ากินแดนเข้าไปเรื่อยๆ บางคนโชคร้ายโดนกระสุนเข้าอย่างจังจนล้ม
ฟุบอยู่กับพื้น
“ระวังตัวด้วย” นายทหารตะโกนท่ามกลางเสียงกระสุนจากสองฝ่าย
ระงมไปทั้งหุบเขา
***
ทหารนายหนึง่ ลุกขึน้ วิง่ ผ่านคำรณลุยไปข้างหน้าอย่างบ้าบิน่ อึดใจเดียว
ก็ร้องเสียงดังก่อนจะล้มลง
เจ้าของเสียงหน้าบูดเบี้ยวกุมโคนขาที่เลือดออกชุ่ม คำรณรีบคลาน
เข้าไปช่วยอย่างรวดเร็ว พอถึงตัวก็เกร็งแขนลากร่างเข้าไปหลบหลังก้อนหิน
แค่เสี้ยววินาทีกระสุนปืนครกข้าศึกก็ตกกระทบใกล้จุดเดิมจนพื้นดินกระจาย
ไม่ต้องมีใครบอกก็รูว่้ าหากหมอนัน่ ยังอยูตรง
่ นัน้ คงต้องเป็นผีเฝ้าดอยแน่นอน
โชคไม่ดีนักสะเก็ดระเบิดชิ้นหนึ่งพุ่งถากไหล่คำรณจนเลือดพุ่ง!
ชายหนุ่มหอบตัวโยนหน้าเหยเกจากบาดแผลแม้ไม่ฉกรรจ์อะไร
มีเสียงคนตะโกนเรียกหมอสนาม
“ขอบใจมาก เพื่อน ขอบใจ…โอย…” ทหารเดนตายมองมายังผู้
ช่วยเหลืออย่างขอบคุณ สีหน้าแสดงความเจ็บปวดพร้อมกัดกรามเป็นสันนูน
“พลาดจนได้…ผม…โชคร้ายจริงๆ”
“โชคดีต่างหาก ทีรอด
่ ตายฉิวเฉียด…อดทนไว้ เพือ่ น” คำรณปลอบ
พลางใช้มือกดหัวไหล่ตัวเองที่เลือดออกมาชุ่ม “ใจเย็นไว้…หมอกำลังมา”
“คุณก็บาดเจ็บเหมือนกัน” คนเจ็บมองมาที่คำรณ
“ไม่เป็นไร แค่เฉียดผิว ห่างหัวใจ ยังโชคดีกว่าคุณ” คำรณมอง
เลือดที่ไหลย้อยลงมาตามแขน
พลเสนารักษ์คลานฝ่านรกห่ากระสุนเข้ามา คำรณพยักหน้าไปทาง

ราชศักดิ์
๒๖

คนเจ็บที่เขาช่วยไว้
“ดูขาเขาก่อน อาจถูกเส้นเลือดใหญ่ ของผมแค่เฉียด ไม่เป็นไร”
พลเสนารักษ์เข้าไปดู มองเลือดทีทะลั
่ กจากปากแผลทีเปิ
่ ดอ้าแล้วบอก
ว่า “โชคดี เฉียดจุดสำคัญไปนิดเดียว…แต่ช้าไม่ได้ต้องส่งกลับด่วน”
จัดการห้ามเลือดทำความสะอาดแผลและฉีดยาให้แล้วพลเสนารักษ์
ก็หันมาดูบาดแผลของคำรณ ปรากฏว่าเศษระเบิดแค่เฉีย่ ว แม้กระนัน้ เลือด
ก็ไหลโซม
ก่อนพลเสนารักษ์จะช่วยกันหามไป คนเจ็บก็หันหน้าอันซีดเซียวมายัง
คำรณ “ขอบใจ…ขอบใจมากเพื่อน”
สายตาของเขาแม้อิดโรยแต่สะท้อนความซาบซึ้ง คำรณเพิ่งสังเกตว่า
คนเจ็บเป็นจ่าที่เดินอยู่ในกลุ่มใกล้กัน เขามีโอกาสรอดชีวิตจากสงครามได้
เป็นนายทหารในอนาคต…ถ้าลดความกล้าบ้าบิ่นลง
แม้จะได้รับบาดเจ็บที่ไหล่ แต่คำรณปฏิเสธที่จะผละไปจากสนามรบ
เขามุ่งมั่นที่จะร่วมกับเพื่อนบุกเข้ายึดปราการข้างหน้าให้จงได้
วันนีเครื
้ อ่ งบินฝ่ายไทยบินเข้าถล่มข้าศึกแต่เช้า มากันฝูงใหญ่สิบกว่า
ลำ เสียงกราดยิงและทิ้งระเบิดจากฟ้าดังก้องหุบเขา เรียกขวัญและกำลังใจ
ให้ทหารที่กำลังอิดโรยได้เป็นอย่างดี
“คราวนี้มาเต็มฟ้าเลย ไม่ใช่เครื่องที่เคยเห็น ขนาดเล็กลง แต่บิน
โฉบเฉี่ยวน่าดู” เข้มจ้องมองเครื่องบินอย่างตื่นเต้นดีใจ
“ข้าจำได้…นี่ละเครื่องนาโงย่า เราเพิ่งได้รับจากญี่ปุ่นมาเมื่อไม่นาน”
ชมแหงนมองบนฟ้าไม่วางตา
“จริงของเอ็ง ได้ใช้งานเลย ดีจริง” เข้มมีน้ำเสียงยินดี
“เตรียมพร้อมไว้เถอะ เดีย๋ วได้บุกแน่” คำรณจ้องมองเครือ่ งบินทีโฉบ
่
เข้ า โจมตี เป็ น ระลอก ทิ้ ง เปลว เพลิ ง ที่ ลุ ก แดง ฉาน พร้ อ ม ควั น ดำ โขมง ไว้
เบื้องหลัง ฝุ่นและเศษหินคลุ้งกระจายเป็นม่านสีน้ำตาลคลุมไหล่เขา
“คงโดนคลังอาวุธอย่างจัง” เข้มพูดเสียงดังอย่างสะใจขณะทีสายตา
่
จ้อง
เขม็งไปข้างหน้า
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“โดนอย่างนี้จะทนได้ให้รู้ไป” ชมพูดเสียงกร้าว
ในที่สุดหลังการปะทะอย่างดุเดือด ทหารไทยก็สามารถยึดดอยเหมย
ปราการอันแข็งแกร่งของเชียงตุงไว้ได้อย่างเด็ดขาด
ก้าวต่อไปในการบุกเข้ายึดเป้าหมายหลักจึงไม่ใช่เรื่องยาก
***
หลังยึดเชียงตุงได้ เครือ่ งบินไทยไปทิง้ ร่มเสบียงให้กองกำลังทหารแต่
ปรากฏว่าไปตกในบึงใหญ่เสียหายเกือบหมด ทำอย่างนี้อยู่สองสามเที่ยวร่ม
ก็หมดต้องเอาของใส่กระบอกไม้ไผ่ทิง้ ลงมาแทน ผลคือข้าวของเสียหายมาก
จนไม่คุ้มและต้องเลิกไป เหตุดังกล่าวทำให้การรุกตามแนวแม่น้ำหลวยไม่
ประสบผลเท่าที่ควร นอกจากการส่งกำลังบำรุงทำได้ล่าช้าแล้วทหารยังป่วย
เป็นจำนวนมาก จำนวนราวครึง่ กองพลป่วยเป็นไข้มาเลเรียและบิด กองทัพ
ส่งยาให้ไม่ได้ เจ้าบุญวาสน์เจ้าเมืองเชียงตุงแนะให้ใช้สมุนไพรแทน มี
บอระเพ็ด ใบสะเดา และอืน่ ๆ ใส่ปีบ๊ ต้มกิน ซึง่ พอช่วยคนทีป่่ วยไม่ร้ายแรง
ได้ แต่ถ้าเป็นมากต้องฉีดยาเท่านั้นจึงจะช่วยให้รอดตาย
นอกจากโรคภัยไข้เจ็บแล้ว ข้าวสารและเสบียงอืน่ ๆ ก็ขาดแคลนเพราะ
ทหารจีนและแขกที่ถอยออกไปได้กวาดต้อนวัวควายไปด้วย นอกจากนี้ยัง
ทำลายครกตำข้าวเปลือกจนเกือบหมดสิน้ ยังดีทีกองทั
่ พไทยใช้วิธยืี มข้าวจาก
โรงพยาบาลที่พวกอังกฤษตุนไว้ ทำให้แก้ปัญหาไปได้
ในห้วงเวลาดังกล่าว คำรณกับชมโชคร้ายเกิดเป็นไข้ปา่ และถูกส่งจาก
ดอยเหมยไปที่โรงพยาบาลในเมืองเชียงตุง พักรักษาตัวอยู่ราวหนึ่งสัปดาห์
อาการค่อยยังชั่วทั้งคู่ก็ถูกส่งไปประจำอยู่กับกองหนุนที่บ้านป่าปู ชานเมือง
พยาค
ที่พักทหารบ้านป่าปูเป็นกระท่อมขนาดใหญ่ เสาเป็นไม้ไผ่ ผนังเป็น
ไม้รวกขัดแตะ ส่วนพืน้ ทีใช้
่ นอนปูด้วยฟากสับ หลังคามุงด้วยใบตองตึงหรือ
ใบสัก ลมภูเขาทีพั่ ดโกรกแทรกตัวผ่านฝาทีเต็
่ มไปด้วยรูโหว่จึงไม่อาจป้องกัน
ความหนาวเย็นได้เลย
อาการเจ็บปวดทีหั่ วไหล่คอ่ ยยังชัว่ ขึน้ มากแล้ว คำรณอยูกั่ บหน่วยใหม่

ราชศักดิ์
๒๘

อย่างสบายใจเพราะมีเพื่อนอยู่ด้วยหลายคน
บนขุนเขาเปล่าเปลี่ยวไกลบ้าน ท่ามกลางสายลมที่พัดเกรี้ยวกราด
ชายหนุ่มอดนึกถึงใบหน้าร่าเริงงดงามของปัทมาไม่ได้ ภาพของเธอที่กำลัง
เดินออกจากชีวติ เขาไปตามถนนสายหนึง่ สายทีเท
่ อดเพือ่ นรักยืนรออยูทำให้
่
จิตใจห่อเหี่ยวเจ็บปวด
กำลังคิดอะไรเพลินๆ ก็ต้องตื่นจากภวังค์จากเสียงเพื่อนใหม่
“เขาว่าบนดอยเหมยพวกฝรั่งสร้างบ้านพักไว้สวยงามจริงไหมวะรณ”
“จริง ราวกับในยุโรปเลย” ชายหนุม่ นึกถึงบ้านชัน้ เดียวก่ออิฐแบบฝรัง่
ทีตั่ ง้ เรียงราย บางบ้านทีราง
่ น้ำตรงชายคามีดอกไม้เมืองหนาวออกดอกบาน
สะพรั่ง เป็นภาพที่สวยงามแปลกตา
“นึกแล้วอยากไปอยู่”
“ข้าว่านอนทีตี่ นเนินน่ะดีแล้ว บนดอยมันหนาวยะเยือก ทีข้่ ากับไอ้รณ
เป็นไข้ปา่ คงเป็นเพราะไปนอนบนนัน้ ” ชมซึง่ นอนพักอยูใกล้
่ ๆ กล่าวแทรกขึน้
“มันหนาวเข้ากระดูกเพราะเสื้อผ้าเราไม่ดีพอด้วย”
“จริงของเอ็ง รณ ดูเครื่องแบบที่เรามีสิ มันเปื่อยขาดหมดอายุไป
นานแล้ว ฝ่ายพลาธิการว่าจะส่งมาให้ก็เงียบหายไป” ชมส่ายหัว “บางคน
เริ่มเอาผ้าทอพื้นเมืองมาตัดเย็บกันแล้ว”
“ขอบคุณคุณพระนะทีเรา
่ ไม่ต้องเข้าสนามรบตอนนี”้ เพือ่ นทหารข้างๆ
มองสารรูปตนเองทีแทบ
่ ไม่มีผ้าพันกายอย่างปลงๆ
ดึกมากแล้วชายหนุ่มยังนอนไม่หลับ อากาศหนาวเหน็บไม่ต่างจาก
ดอยเหมย มองผ่านระเบียงทีพั่ กออกไปเห็นน้ำค้างตามใบไม้ใบหญ้าเป็นเกล็ด
น้ำแข็ง นอกจากเครือ่ งแบบเก่าหมดสภาพทีเหม็
่ นสาบและกันความหนาวเย็น
ไม่ได้แล้ว ก็มีเพียงผ้าห่มบางๆ คนละผืนเท่านั้น หลายคนคว้ามุ้งที่ขาดจน
กันยุงไม่ได้มาพันตัวแทนผ้าห่ม
ยามดึกของคืนฟ้าเหงาไร้คนรักเคียงข้าง เสียงม่านฝนสาดซัดกระทบ
หลังคาดังกลบเสียงอื่นๆ คำรณรู้สึกเย็นยะเยือกไปทั้งร่าง ท่ามกลางพิษไข้
ที่กำลังเล่นงาน เขาพยายามสลัดภาพปัทมาที่แวบขึ้นมาออกไป
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นึกถึงคำพูดของใครคนหนึ่งที่เคยกล่าวไว้ ความฝันเป็นของเรา แต่
ความจริงเป็นของพระเจ้า ยากที่จะกลมกลืนเป็นเรื่องเดียวกันได้
พืน้ ฟากสับดังกรอบแกรบยามขยับตัว คนทีมี่ เชือ้ มาเลเรียในสายเลือด
อย่างเขาและอีกหลายคนยิ่งหนาวเป็นทวีคูณ มันหนาวทรมานคล้ายเข็ม
ทิ่มแทงร่าง ผลสุดท้ายจึงต้องก่อกองไฟกองใหญ่ขึ้นกลางลานแล้วพากันลง
ไปนอนรอบๆ หันหน้าเข้ากองไฟสักครู่พอหนาวหลังมากเข้าก็พลิกกลับหัน
หลังเข้ากองไฟสลับไปมาราวกับเอาตัวไปย่างไฟ
เมือ่ ยารักษาไข้ปา่ เริม่ ขาดแคลน หมอเสนารักษ์ก็อาศัยใบควินนิ ป่ามา
ต้มเป็นปีบ๊ ๆ ใช้รักษาร่วมกับการให้น้ำเกลือ ครึง่ หนึง่ ของทหารทีตาย
่ เกิดจาก
มาเลเรียและไทฟอยด์ เนื่องจากทุกคนกินอาหารกระป๋องเกือบทุกวัน หา
เนื้อสัตว์และผักสดยากมาก คนไข้จึงฟื้นตัวได้ช้า หรือไม่ก็ตายเสียก่อน
หนึ่งสัปดาห์ผ่านไป สายฝนโปรยปรายเป็นระยะ คำรณนอนสิ้นแรง
อยู่กับพื้น เนื้อตัวสกปรกเหม็นคลุ้ง วันนี้กลับมามีอาการหนาวสั่น เป็นไข้
ตัวร้อนเหมือนเดิมและกินอะไรไม่ลง ไข้ปา่ ทีฝั่ งตัวอยูเกิ
่ ดกำเริบขึน้ อีกจนคิด
ว่าอาจต้องเอาชีวติ มาทิง้ ไกลบ้าน หมอเสนารักษ์มาตรวจอาการอย่างละเอียด
แล้วส่ายหัวบอกว่า
“ผมจะส่งคุณและอีกหลายคนกลับแนวหลัง ปล่อยไว้อย่างนีไม่
้ ได้ ให้
ไปกับรถบรรทุกทหารที่ผลัดเปลี่ยนกำลังพรุ่งนี้เลย”
ชมถูกส่งกลับไปรักษาตัวที่แนวหลังพร้อมกับคำรณขณะที่เข้มยังคง
ประจำการอยู่ที่เชียงตุง
รถบรรทุกคนป่วยวิง่ เลยพยาคมาพักใหญ่ก็เห็นแถวทหารทีเพิ
่ ง่ กลับมา
จากเชียงตุงกำลังเดินมุง่ สูหมู
่ เรื่ อนพักไม้ไผ่ทีปลู
่ กเรียงรายในพืน้ ทีที่ เต็
่ มไปด้วย
โคลนเลน ทหารแต่ละคนอยู่ในสภาพเหงื่อไหลไคลย้อย เครื่องแบบมีฝุ่น
สีน้ำตาลแดงจับจนเกือบไม่เห็นสีผ้าเดิม ผ้าพันแข้งของบางคนสกปรกและ
หลุดรุ่งริ่ง ไม่ห่างกัน รถบรรทุกทหารเกือบสิบคันกำลังติดหล่มจมเลนอยู่
มีการเกณฑ์ทหารและชาวบ้านมาช่วยเข็นกันยกใหญ่ เลยค่ายนี้ไปไม่นานก็
สวนกับขบวนรถบรรทุกทหารที่ขับตามกันมาเป็นแถวยาว คำรณเข้าใจได้
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ทันทีว่าเป็นกำลังทีม่ าผลัดเปลีย่ นทีเชี
่ ยงตุง พวกนัน้ เพิง่ มาถึง ยังสดชืน่ และ
ห่างไกลจากสนามรบ แต่ละคนส่งเสียงไชโยโห่ร้องด้วยอารมณ์ฮึกเหิม ช่าง
ต่างจากสภาพพวกเขาทีกำลั
่ งมุง่ สูแม่
่ สายราวฟ้ากับดิน แต่ละคนล้วนซูบผอม
ไร้เรี่ยวแรง หน้าเหลืองจากพิษไข้ ไม่มีเสียงไชโยโห่ร้องใดๆ มีแต่ความ
เงียบงันและเสียงละเมอเพ้อจากพิษไข้
เมื่อถึงลำปาง คำรณถูกแยกส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวิชิตสงครามอันเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัด
ระหว่างนอนเดียวดายอยู่บนเตียงคนไข้ ชายหนุ่มปล่อยตัวเองให้จม
ดิง่ สูเรื่ อ่ งราวต่างๆ ทีผ่่ านเข้ามาในชีวติ ภาพของปัทมาผุดขึน้ มาอีก ยิง่ คิดถึง
ก็ยิ่งเจ็บปวด รู้สึกว่าตนเองช่างไร้ค่า
กลิ่นดอกไม้ข้างห้องหอมอวลปนมากับสายลม…สติคืนมา…โลกนี้ยัง
มีดอกไม้นานาพรรณมากมาย ทำไมจะต้องถอดใจยอมแพ้แค่พลาดดอกไม้
งามดอกเดียว
เขาต้องสู้ชีวิตต่อไป และอดทนฟันฝ่าไปให้ได้!

๔
คำรณนอนซมจากพิษไข้สูงอยูบน
่ เตียงคนไข้ ห่มผ้ากีชั่ น้ ก็ไม่หายหนาว
กินอะไรเข้าไปก็อาเจียนออกมาหมด น้ำหนักตัวลดวูบไร้เรีย่ วแรงจนยามเดิน
ต้องมีคนช่วยพยุง
หมอให้เขากินยาเม็ดเล็กๆ สีน้ำตาลติดต่อกันหลายวัน ผ่านไปสอง
สัปดาห์ อาการทีหนั
่ กปางตายก็ค่อยๆ ฟืน้ ตัวทีละน้อยจนเริม่ กินอาหารได้มาก
ขึ้น ไม่หนาวสั่นบ่อยเหมือนตอนแรก บางวันคำรณออกมายืนดูภาพชีวิต
ผู้คนตรงระเบียงก็พอลดความเครียดน่าเบื่อหน่ายที่ต้องขลุกอยู่แต่ในห้อง
สี่เหลี่ยมลงได้บ้าง
เสียงเพลงปลุกใจของนักร้องสาวดาวรุ่งดังมาจากห้องใกล้ๆ
“ขออย่างเดียวไทยทั้งผองอย่าปองร้าย คิดทำลายผู้นำไทยให้เสื่อม
เสีย…”
เสียงไพเราะเร้าอารมณ์ทำให้จิตใจที่ห่อเหี่ยวเกิดความกระปรี้กระเปร่า
ขึ้นมา
เมืองลำปางมีค่ายทหารญีป่ นุ่ อยูทั่ ว่ ไปจึงมีรถราของพวกญีป่ นุ่ วิง่ ไปมา
เครื่องบินทั้งของไทยและญี่ปุ่นบินขึ้นลงสนามบินเกาะคาเกือบทุกวัน โดย
เครื่องบินขับไล่ญี่ปุ่นที่มีจำนวนมากกว่าสิบเครื่องนั้นคาดว่าบินไป-กลับพม่า
บางลำมีรอยถูกยิงเสียหาย บางลำปีกแหว่งแต่ก็ยังบินประคองมาลงจนได้
ญีป่ นุ่ มีรันเวย์ของตนแยกต่างหากอยูที่ ด้่ านหนึง่ ของสนามบิน แต่นาย
ทหารอากาศไทยและญี่ปุ่นดูจะสนิทสนมคุ้นเคยกันดี
ทหารญีป่ นุ่ นำถังน้ำมันและกระสอบทรายมาเรียงเป็นบังเกอร์พร้อมกับ
ตั้งปืน ปตอ. รอบๆ สนามบิน ชาวบ้านทั้งเด็กและผู้ใหญ่มักไปมุงดูกัน บาง
ครัง้ ยังได้เพลิดเพลินกับกายกรรมบนท้องฟ้าทีนั่ กบินญีป่ นุ่ ปล่อยควันแล้วบังคับ
เครือ่ งบินให้ตีลงั กาผาดแผลง ยามว่างจากงาน ทหารแดนอาทิตย์อุทยั ชอบ
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ออกมาเดินเล่น นักบินหลายคนมีขนมติดตัวมาแจกเด็กๆ ด้วย
ตอนเย็นๆ ทหารญีป่ นุ่ จะเดินแถวถือสบูก้่ อนโต ไปอาบน้ำในแม่นำ้ โดย
มีเพียงผ้าเตี่ยวผืนเล็กๆ ปกปิดก้น ยังดีที่พวกเขาไม่ทำอะไรประเจิดประเจ้อ
และมีปัญหากับชาวบ้าน
คำรณอดคิดถึงเกรียงเพื่อนสนิทของก้านญาติผู้พี่ซึ่งเป็นทหารอากาศ
ไม่ได้ เขาใฝ่ฝันจะเป็นทหารอากาศมาตั้งแต่เด็ก และตอนนี้ได้ทำงานที่ตน
รักสมใจ คือได้เป็นพลปืนหลังของเครือ่ งบินทิง้ ระเบิด ทุกครัง้ ทีม่ าเยีย่ มเขา
จะมีเรื่องสนุกตื่นเต้นมาเล่าให้ฟังทุกครั้ง
ไม่นานชายหนุ่มก็ถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลทหารของกองเสนารักษ์
มณฑลทหารบกที่ ๑ ในบริเวณวังพญาไทเดิมในกรุงเทพฯ
รถพยาบาลวิ่งผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรูปดาบปลายปืนอันสง่างามที่
เพิ่งทำพิธีเปิดได้ไม่นาน ชายหนุ่มมองหมู่ไม้ชายคลองและทุ่งนากว้างใหญ่
ของทุ่งพญาไทที่คุ้นตาอย่างสุขใจ
บัดนี้เขาได้กลับมาบ้านแล้วแม้ว่าจะยังต้องนอนรักษาตัวอีกพักใหญ่
รูส้ กึ ขอบคุณสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิที์ คุ่ ม้ ครองให้เขารอดชีวติ กลับมาในขณะทีเพื
่ อ่ นนักรบ
หลายคนต้องนำร่างไปทิ้งไกลบ้าน
อีกไม่นานคงได้พบหน้าแม่และญาติพี่น้องที่ขาดการติดต่อไปพักใหญ่
***
หลังชัยชนะครั้งใหญ่ของญี่ปุ่นในพม่า เครื่องบินข้าศึกก็หายไปไม่
ปรากฏอีก แต่บรรยากาศใต้ภาวะสงครามก็เริ่มมาเยือนมากขึ้น ไม้ขีดไฟ
น้ำตาลทรายขาว น้ำมันก๊าด และของจำเป็นอีกหลายอย่างเริ่มหายไปจาก
ตลาด ชาวกรุงเทพฯ-ธนบุรีฯ ต้องไปรับแจกบัตรปันส่วนเพื่อนำไปซื้อของ
ดังกล่าวที่ร้านของกระทรวงพาณิชย์
หลังไทยยึดเชียงตุงเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมปี ๒๔๘๕ ได้ไม่นานก็
สามารถยึดเมืองยองสำเร็จ แต่ไม่อาจยึดเมืองมะทางเหนือของเชียงตุงได้และ
ต้องถอนตัวข้ามแม่น้ำหลวยมาสร้างแนวตรึงไว้รอการรุกรบครั้งใหม่
สงครามนอกประเทศในที่อื่นๆ นั้น ชัยชนะเป็นของกองทัพญี่ปุ่นโดย

