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วนัที่ ๑๒ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๔๙๐
ณ เมอืงน�้าปาย รฐัไตหลวง

มนัคอืหลุมพราง...

เหตุวุ่นวายที่เกิดขึ้นเมื่อสี่วันก่อน เกือบท�าให้การประชุมครั้งใหญ่

ของสหภาพต้องยุติ เมื่อทหารของนายพลซานอูเกิดเรื่องทะเลาะวิวาท 

ชกต่อยกับทหารองครักษ์ของเจ้ายอดเมืองแห่งเมืองเหลิน จนท�าให้การ

ประชุมในวนันั้นต้องยุตลิง 

ซานอูโกรธจนเกือบจะถอนตัวจากการประชุม แต่แล้วพรรคพวก

ของเขาก็ช่วยเกลี้ยกล่อมให้เขาตัดสินใจกลับเข้าประชุมในอีกสามวันต่อมา 

และได้ข้อตกลงว่าจะร่วมมอืกนัเรยีกร้องเอกราชจากองักฤษ แต่จะร่วมกนั

เพื่อให้เกิดพลังในการเจรจาเท่านั้น หลังจากได้รับเอกราชแล้ว ทุกรัฐ

สามารถตดัสนิใจแยกตวัเป็นอสิระได้อย่างที่ต้องการ

ทว่าในสนธสิญัญาที่ซานอรู่างมาทั้งหมด ไม่มข้ีอไหนกล่าวถงึสทิธใิน

การแยกตวัเป็นรฐัอสิระ บรรดาเจ้าหลวงจงึทวงถาม กไ็ด้ค�าตอบว่าเขาจะ

น�าไปเขียนในรัฐธรรมนูญของสหภาพ ซึ่งจะเป็นผลดีมากกว่าเขียนไว้ใน
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หนงัสอืสญัญาน�้าปาย...

เขาไม่ได้ร่วมลงนาม...เจ้าหลวงเมืองเล็กๆ อย่างเมืองนาง ที่อยู่ทาง
เหนือของเมืองเชียงรุ้ง เมืองใหญ่ที่สุดของฝั่งตะวันออกของแม่น�้าดาวิน  

ไม่ได้มอี�านาจมากมายถงึเพยีงนั้น

เมอืงนางอยูอ่ย่างสงบสุขมาตลอดหลายปี แม้ตลอดระยะเวลาสามปี

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ที่ทหารไทยเข้ามาปกครองเมอืงนาง เจ้าหลวง

ก็ยังปกครองเมืองเช่นที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตกาล ทว่าการปกครอง

เริ่มสั่นคลอนหลงัจากทหารญี่ปุ่นถอนก�าลงั พวกม่านพยายามที่จะรวมรฐั

ไตหลวงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเวียงม่าน ซึ่งเหล่าเจ้าหลวงจะไม่มี

วนัยนิยอมให้เกดิขึ้นแน่

อาณาเขตของรฐัไตหลวงมถีงึสามสบิสามเมอืง ทุกเมอืงรวมกนัเป็น

ชนชาตไิตหลวงที่อยูอ่ย่างสงบสขุตลอดมา รฐัไตหลวงปกครองด้วยระบอบ

เจ้าหลวง ซึ่งเป็นหวัใจของเมอืง เป็นศูนย์รวมจติใจของชาวบ้าน และต้อง

ท�าหน้าที่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ประชาชนของตนเช่นกัน แล้วเขาล่ะ...ก�าลัง

เลอืกสิ่งที่ดทีี่สุดให้แก่ประชาชนของเขาหรอืยงั

“ท�าไมไม่พูดอะไรเลยล่ะ เจ้าแสงหน่อฟ้า”

คนถกูถามละสายตาจากภาพการลงนามตรงหน้า พยายามไม่ถอนใจ 

กระนั้นความไม่สบายใจกย็งัถ่ายทอดออกมาทางสายตาจนคนถามรู้สกึได้

“เจ้าน้องเฮา๑ คิดว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาพากลอย่างนั้นรึ” เจ้าขุน- 

ค�าแสงถาม ทั้งที่ต่างกร็ู้อยู่แก่ใจ

“ข้าเฮา๒ ไม่เคยไว้ใจพวกม่านเลย” เขากระซิบ “โดยเฉพาะมือขวา

๑ เจ้า...เฮา เป็นค�าเรยีกบุรุษที่สอง เรยีกบุคคลที่ให้เกยีรตอิย่างสุภาพ โดยที่ค�าว่า ‘เฮา’ 

หมายถงึ ของฉนั เมื่อเพิ่มค�านี้ จะท�าให้ค�าพูดสุภาพยิ่งขึ้น
๒ ข้าเฮา แปลว่า กระผม ผม หรอืข้าพเจ้า
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ของซานอู นายพลหม่านวนิ ที่มกีองก�าลงัอยู่ในมอืมากเหลอืเกนิ”

“แต่คราวนี้เราจ�าเป็นต้องร่วมมอืกนั หากพวกเราต้องการเป็นอสิระ

จากองักฤษ เจ้าน้องเฮากร็ู้ด”ี

“แต่ข้าเฮายงัไม่เหน็ความจ�าเป็นที่จะต้องร่วมลงนามในวนันี้ ในสญัญา

ไม่มีส่วนไหนที่บอกว่าจะให้เราเป็นอิสระ นอกจากสัญญาลมปาก และ

สถานการณ์บ้านเมอืงตอนนี้กไ็ม่มอีะไรน่าไว้ใจทั้งนั้น หากยนิยอมแล้วพวก

ม่านกลบัค�า ไม่ยอมท�าตามสญัญา พวกเราจะท�าอย่างไร”

“แต่ผู้น�าเวยีงม่านอย่างซานอูสญัญาแล้ว เขาจะต้องท�าตามที่สญัญา

ไว้สิ” เจ้าขุนค�าแสงพูดเหมือนให้ก�าลังใจตนเองมากกว่าจะกล่าวด้วยความ

มั่นใจ

เจ้าแสงหน่อฟ้ามกิล่าวอะไรอกี เพราะความอดัอั้นคบัอยู่ในอก สิ่งที่

เขาต้องการพดูกไ็ด้พดูไปหมดแล้วในการประชมุระหวา่งรฐัไตหลวงตลอด

หลายเดือนที่ผ่านมา ภายใต้วิกฤติการเมืองของรัฐ ก็มีการแบ่งแยกเป็น 

ก๊กเหล่า บรรดานกัศกึษากอ็อกมาต่อต้านระบอบเจ้าหลวงที่ปกครองเมอืง

มาแต่เก่าก่อน ทั้งที่บคุคลเหล่านั้นมโีอกาสร�่าเรยีนสงูถงึมหาวทิยาลยัเพราะ

ได้รบัทุนจากเจ้าหลวงส่งเสยีให้เรยีน แต่กถ็ูกบรรดาพวกนกัศกึษาหวัใหม่

ล้างสมอง กลบัมาคดิโค่นล้มเจ้า ทั้งยงัมคีวามประสงค์ชดัเจนที่จะรวมกบั

เวยีงม่านต่อต้านองักฤษ และเรยีกร้องประเทศให้เป็นประชาธปิไตย ไม่ใช่

ระบอบเจ้าหลวงอย่างปัจจุบนั 

ขณะที่บรรดาเจ้าหลวงต้องการประวงิเวลาออกไป และยงัต้องการที่

จะเป็นรฐัในอารกัขาขององักฤษจนกว่าจะพร้อมขอเอกราช ทว่าความร้อน

ระอุทางการเมอืงกท็�าให้เจ้าหลวงต้องเคลื่อนไหว นบัวนัความไม่พอใจของ

เหล่านกัศกึษาที่มตี่อเจ้าหลวงผู้ปกครองเมอืงยิ่งจะลุกลามขยายวงกว้างขึ้น

เรื่อยๆ จนยากจะควบคุม

เหล่าเจ้าหลวงรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนแปลงระบอบการ

ปกครอง หากเมืองที่เคยปกครองแบบเจ้ามาเนิ่นนาน ควรจะต้องให้เวลา 
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ในการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป เตรียมรัฐธรรมนูญให้พร้อม

รองรับประชาธิปไตยในอนาคต ไม่ใช่เร่งรัดหรือบีบคั้นเจ้าหลวงด้วยพลัง

ประชาชนเช่นนี้ 

เจ้าแสงหน่อฟ้ามองเจ้าหลวงที่ก�าลังร่วมลงนามในสัญญาเบื้องหน้า

ด้วยหวัใจที่หนกัอึ้ง 

เมื่อนึกย้อนกลับไป การเดินทางไปพบนายกรัฐมนตรีอังกฤษของ 

นายพลซานอู ก็มีเบื้องหน้าเบื้องหลังที่เหล่าเจ้าหลวงต้องแก้ไข ด้วยกลุ่ม

นกัศกึษาแอบอ้างชื่อเจ้าหลวงและประชาชนรฐัไตหลวงว่าต้องการเข้าร่วมกบั 

ประเทศเวยีงม่าน จงึท�าให้เสยีงคดัค้านของนายกรฐัมนตรอีงักฤษที่ต้องการ 

ให้รัฐไตหลวงยังคงเป็นรัฐในอารักขาต่อไปอ่อนลง ทั้งที่เหล่าเจ้าหลวงกไ็ด้

แจ้งไปแล้วว่ายงัไม่พร้อมจะเข้าร่วมกบัเวยีงม่าน แต่สถานการณ์กพ็าไป 

ความวุ่นวายตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาเกิดจากการยุยง

นักศึกษาให้เป็นแนวร่วม ทั้งยังจัดตั้งกลุ่มเพื่อเอกราชแห่งรัฐไตหลวง ก็

เร่งรดัให้เหล่าเจ้าหลวงต้องรบีตดัสนิใจ ทั้งที่ไม่มใีครมั่นใจเลยว่าในอนาคต

ซานอจูะท�าตามสญัญาหรอืไม่ ไม่มั่นใจเลยว่าอนาคตของสหพนัธรฐัเทอืกเขา๓ 

จะเป็นไปในทศิทางใดต่อไป เจ้าหลวงที่ลงนามจงึรู้สกึประหนึ่งถูกบงัคบัให้

กลนืทรายลงคอ

“คงไม่มอีะไรหรอกน่า เจ้าแสงหน่อฟ้า หลงัจากได้เอกราชแล้ว เรา

กจ็ะแยกเป็นรฐัอสิระ ได้ปกครองกนัเอง คงไม่มอีะไรน่าห่วงหรอก” เจ้าขนุ- 

ค�าแสง เจ้าหลวงผู้ใหญ่ที่เขาให้ความเคารพประดุจญาติผู้ใหญ่ปลอบใจ  

“เป็นผู้หลกัผู้ใหญ่แล้ว จะกลบักลอกเหมอืนเดก็ๆ ไม่ได้”

“ออค่า๔” เขาพมึพ�ารบั แม้จะพยายามมองโลกในแง่ด ีทว่าความรูส้กึ

๓ สหพันธรัฐเทือกเขา ประกอบด้วยรัฐหลายเชื้อชาติ ในอดีตเป็นรัฐอิสระที่อาศัยอยู่ใน

เขตเทอืกเขา มแีนวร่วมทางระบอบประชาธปิไตย
๔ ออค่า แปลว่า ครบัหรอืค่ะ
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ที่บบีคั้นอยูใ่นอกกท็�าให้รูส้กึสบายใจได้ไม่ง่ายนกั เจ้าหลวงหลายคนภายใน

ห้องกค็งจะคดิเช่นเดยีวกนั เพยีงแต่ต้องเกบ็ความรูส้กึนั้นไว้ในอก และต่าง

กร็อคอยผลการตดัสนิใจในวนันี้ ด้วยหวงัว่า...มนัจะส่งผลการเปลี่ยนแปลง

ไปในทางที่ดอีย่างที่ทุกฝ่ายต้องการ

เจ้าแสงหน่อฟ้าเดินทางกลับเมืองนางในสัปดาห์ต่อมา ความหนักใจ
ยงัไม่หลุดพ้นไปจากอก เพราะหลงัจากการลงนามร่วมกนัในสญัญา เหล่า

เจ้าหลวงกม็คีวามคดิเหน็ที่แตกต่างกนัออกไป ทว่าทกุองค์กล้็วนแต่ต้องการ

ให้เกดิสิ่งที่ดทีี่สุดแก่บ้านเมอืงของตน 

เมืองนางเป็นเมืองเล็กๆ อยู่ห่างไกล ประชาชนต่างก็ยังคงรักและ

ศรัทธาในเจ้าหลวงของตน ไม่เหมือนทางฝั่งตะวันตกและทางใต้ของแม่น�้า

ดาวิน ที่ประชาชนไม่พอใจต่อความเหลื่อมล�้าทางสังคมมากขึ้น ทั้งยัง 

ต่อต้านระบอบเจ้าหลวงที่นบัวนัจะรุนแรงยิ่งขึ้น 

หอค�าเมืองนางตั้งตระหง่านตรงหน้า หลังจากรถยนต์ของเขาแล่น

ผ่านชมุชน ข้ามล�าธารสายเลก็ๆ และวิ่งขนานไปกบัล�าธารอกีราวหนึ่งกโิลเมตร 

กล่็วงเข้าสูเ่ขตหอค�าที่ล้อมรอบด้วยก�าแพงหนิและพุม่ไม้แบบตะวนัตก ผ่าน

พ้นประตูเข้าไปตามเส้นทางที่โรยกรวดอีกราวห้าสิบเมตร จะเห็นสนาม 

สเีขยีวขจตีรงเบื้องหน้าตกึสขีาวอนัเป็นสถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน อาคาร 

ก่อด้วยปูนแบบองักฤษ หลงัคาไม้แบบไทเขนิ ลดหลั่นเป็นชั้นเหนอือาคาร 

สขีาว แม้จะไม่ใหญ่โตเทยีบเท่ากบัหอค�าเชยีงรุง้ เมอืงพี่เมอืงน้องที่อยูท่างใต้ 

แต่ก็อบอุ่นไปด้วยความรักที่แผ่กระจายโอบล้อมไปทั่ว เพียงแค่ได้เห็น 

ความอบอุ่นกแ็ผ่ซ่านไปถงึหวัใจ

“เจ้าพ่อกลบัมาแล้ว”

ร่างเลก็ๆ ที่ก�าลงัวิ่งเล่นอยูใ่นสนามหญ้าพากนัวิ่งออกมาต้อนรบัและ

ยนืรอคอยอย่างกระตอืรอืร้นก่อนที่รถจะจอดสนทิเสยีอกี เจ้าแสงหน่อฟ้า

ก้าวลงจากรถ พร้อมๆ กบัที่ร่างเลก็ทั้งสองพุง่เข้ามากอดราวกบัลกูธนทูี่พุง่
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ออกจากคนัศร

“โอ๊ย เบาๆ ลูก” เขาหัวเราะชอบใจ เมื่อจะพากันล้มไปทั้งสามคน 

บตุรชายคนโตอยู่ในอ้อมแขน ขณะที่ร่างเลก็กระจ้อยร่อยซึ่งถกูพี่ชายเบยีด

ออก กพ็ยายามจะแย่งเข้ามากอดบดิาอกีคน

“โธ่เอ๋ยเจ้าจ้อย” เสยีงครางอ่อนใจดงัขึ้นเบื้องหลงั เมื่อเหน็บุตรสาว 

กอดเอวบิดาเอาไว้ ไม่ยอมแพ้พี่ชาย เจ้าแสงหน่อฟ้าคลายอ้อมกอดจาก 

บุตรชาย ก่อนจะก้มลงอุ้มเด็กน้อยวัยหกขวบเข้าสู่อ้อมกอด แขนที่ว่างก ็

โอบไปรอบเอวภรรยาที่เดนิมาถงึตวั 

“เหนื่อยไหมคะคุณ” เธอถามเป็นภาษาองักฤษอนัเป็นภาษาแรกของ

เธอ 

แมรี่แอนน์ดงูดงามในชดุล�าลองแบบตะวนัตก กระโปรงสุม่ยาวคลมุ

ข้อเท้า ตัวเสื้อปักชายด้วยลูกไม้ รัดเอวด้วยเข็มขัดเส้นหนา ผมสีน�้าตาล

อ่อนเกล้ามวยเฉกเช่นหญิงไตหลวงทั่วไป และปักด้วยหวีสับทองค�าตอก

ลวดลายประดับพลอยน�้างาม เป็นหวีสับที่เธอใช้ประดับผมแทบทุกวัน  

ด้วยเป็นของขวญัชิ้นแรกที่เขามอบให้หญงิสาว ในวนัที่เธอได้รบัการแต่งตั้ง 

ให้เป็นมหาเทวีจันทาเทวี ภรรยาคนแรกและคนเดียวของเขา นับจากนั้น

แมรี่แอนน์กไ็ม่เคยให้หวสีบัอยูห่่างกาย นอกเสยีจากต้องเปลี่ยนการประดบั

ผมไปตามพธิเีท่านั้น

“เหนื่อยกายไม่เท่าไหร่หรอก แต่เหนื่อยใจนี่สิ” เขาพยายามคลี่ยิ้ม 

ทว่ารอยยิ้มคงไม่อาจส่งไปถงึดวงตาได้

มหาเทวเีดนิเข้ามาคล้องแขน มอืที่ว่างกล็ูบต้นแขนเขาเบาๆ แล้วพา

ออกเดนิ

“ไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหน ก็ปล่อยวางไว้สักครู่ก่อนนะคะคุณ มากิน

คุกกี้และน�้าชากบัลูกๆ ก่อน ฉนัเพิ่งท�าเสรจ็เมื่อตะกี้นี้เอง”

มหาเทวีแสนจะรู้ใจ คราวนี้เขายิ้มได้เต็มที่ยิ่งขึ้น เมื่อเจ้าจ้อยหรือ 

เจ้าแสงจันทา บุตรสาวคนเล็กจับมือของเขาอีกข้าง ลากไปนั่งที่เก้าอี้กลาง
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สนามหญ้า

“แด๊ดดี้กินคุกกี้ของหนูนะคะ หนูช่วยมามี้ท�า” เด็กน้อยพูดภาษา

องักฤษตามมารดา ด้วยเป็นข้อบงัคบัของมหาเทวทีี่ต้องการให้ลกูทั้งสองพดู

คล่องทั้งสองภาษา เวลาอยู่ด้วยกันภายในครอบครัวก็จะใช้ภาษาอังกฤษ 

ยามอยูก่บัข้าราชบรพิารกจ็ะใช้ภาษาไทเขนิ อนัเป็นภาษาประจ�าเมอืงได้อย่าง

ไม่ขัดเขิน เด็กๆ ไปโรงเรียนมิชชันนารีซึ่งมหาเทวีเป็นผู้ก่อตั้งและคอยให้ 

การสนบัสนนุ แยกเป็นโรงเรยีนหญงิและชาย สอนทั้งสองภาษาให้นกัเรยีน

เท่าๆ กนั

“จ้ะลูก” 

บุตรสาวคนสุดท้องเป็นความสุขทางใจอย่างที่สุดของเขา มใิช่ว่าเขา

ไม่รกัเจ้าแสงหน่อเมอืง แต่บุตรชายนั้นไม่ช่างประจบเอาใจเหมอืนบุตรสาว 

ความรกัจงึเทไปให้เจ้าแสงจนัทา ที่ช่างพูดและขี้อ้อนอย่างช่วยไม่ได้

เจ้าแสงจันทาปีนขึ้นมานั่งบนตัก แล้วหยิบคุกกี้มาป้อนให้ถึงปาก  

มหาเทวจีุปากและเตอืน

“เชด็มอืหรอืยงัลูก เมื่อกี้ยงัวิ่งเล่นกลางสนาม เปื้อนอะไรบ้างกไ็ม่รู้”

มหาเทวจีนัทาเทวเีป็นคนอนามยัจดั ตามประสาคนที่เคยได้ร�่าเรยีน

มาสูง ทว่าคนที่รักหลงลูกสาวกลับจับมือเล็กๆ ที่ยังถือคุกกี้อยู่เข้าปาก  

แล้วเคี้ยวตุ้ยๆ ก่อนจะยิ้มให้ภรรยาที่ส่ายหน้าด้วยความอ่อนใจ

“อร่อยจงัเลย เก่งที่สุดเลยลูกพ่อ”

เดก็น้อยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ พอท�าให้บดิายิ้มได้แล้วกน็กึอยากจะไปเล่น

ต่อ จงึดิ้นลงจากตกั และตามไปเล่นกบัพี่ชาย 

สายตาของเจ้าแสงหน่อฟ้ามองบตุรทั้งสองด้วยความห่วงใย แต่เสยีง

อ่อนโยนข้างกายกป็ลุกให้เขาตื่นจากภวงัค์

“การประชุมเป็นไงบ้างคะคุณ”

เขาส่ายหน้าช้าๆ เป็นค�าตอบแรก 

“จรงิๆ แล้วกเ็ป็นไปตามที่คาด แต่นกึไม่ถงึว่ามนัจะเรว็ขนาดนี้”
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“ข่าวแจ้งมาว่ามกีารเซน็สญัญาร่วมกนัของเจ้าหลวงกบัผู้น�าเวยีงม่าน 

เพื่อขอเอกราชจากองักฤษแล้ว”

“ใช่” เขาพมึพ�า “เดอืนมถิุนา ซานอูจะเดนิทางไปพบกบัแอตล๕ี เพื่อ

ขอให้มอบเอกราชแก่ประเทศเวียงม่าน ซึ่งรวมรัฐเทือกเขาทั้งหมดเข้าไว ้

ด้วยกนั”

“แล้วที่คุณบอกว่าเรายืนยันว่าจะขอแยกสหพันธรัฐเทือกเขาเป็น

อสิระ เขาจะให้เราแยกได้เมื่อไหร่คะ”

“ซานอูไม่ได้ระบไุว้ในสญัญา แค่บอกว่าทกุรฐัมสีทิธเิสรภีาพทดัเทยีม

กัน และให้มีตัวแทนในสภาตามสัดส่วนเพื่อร่วมกันบริหารประเทศ แต ่

พวกเราต้องการแยกประเทศทนัท”ี

“แต่เขาไม่ยอม” เธอคาดเดา

“เขาไม่บอก ได้แต่บอกว่าจะระบเุรื่องแยกตวัเป็นรฐัอสิระในรฐัธรรม- 

นูญ ตรงนี้ผมคดิว่ามนัคลุมเครอืเกนิไป ผมไม่สบายใจเลย”

“ซานอูเป็นถงึนายกรฐัมนตร ีคงไม่กลบัค�าหรอกค่ะ”

“ผมรู้ แต่ภายในพรรคของเขา ก็ใช่ว่าจะเห็นด้วยกับความคิดของ

ซานอูทุกคน พวกเขากร็ู้ว่าทรพัยากรธรรมชาตสิ่วนใหญ่อยู่ในรฐัเทอืกเขา 

หากเวียงม่านขาดรัฐเทือกเขา ก็เหมือนคนถูกตัดแขนตัดขา ผมไม่ได้คิด 

เรื่องนี้คนเดยีวหรอกนะ ใครๆ กเ็หน็ ผมบอกตรงๆ ว่าไม่สบายใจเลย”

“ค่ะ” มหาเทวีเอื้อมมือมาลูบหลังมือสามีเบาๆ “แล้วคุณจะท�ายังไง 

ต่อไปคะ”

“ผมยังไม่รู้ รู้แต่ว่าผมจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ รัฐไตหลวงอ่อนด้อยกว่า

ทั้งด้านก�าลงัทหารและอาวธุ เพราะบ้านเมอืงเราอยูอ่ย่างร่มเยน็เป็นสขุเสมอ

มา หากพวกม่านที่มกี�าลงัทหารมากกว่าทรยศ พวกเราคงจะสู้ไม่ได้ และ

บอกตรงๆ ว่าผมไม่ไว้ใจคนของซานอูเลย เพราะภายในพรรคของเขากย็งั

๕ คลเีมนต์ รชิาร์ด แอตล ีอดตีนายกรฐัมนตรอีงักฤษ ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๘๘ - ๒๔๙๔
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มกีลุ่มที่มคีวามเหน็แตกกนัไปหลายฝ่าย”

สหีน้าของมหาเทวกีลดักลุม้ไม่แพ้กนั สองสายตาประสาน มอืทั้งสอง

บบีกนัแน่นเพื่อถ่ายทอดก�าลงัใจให้แก่กนัอย่างเงยีบๆ เมื่อมองเหน็อนาคต

ของเมอืงนางที่ช่างมดืมนเตม็ที

เดือนมิถุนายน นายพลซานอูเดินทางกลับจากอังกฤษพร้อมกับข่าว 
ที่น่ายนิดวี่า องักฤษสญัญาจะมอบเอกราชให้เวยีงม่านภายในหนึ่งปีภายใต้

เงื่อนไขที่ว่า ในระยะเวลาหนึ่งปีเวียงม่านต้องจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป  

เพื่อให้ได้ผูแ้ทนราษฎรจากทั่วประเทศเข้ามาร่วมร่างรฐัธรรมนญู แต่เพยีง

แค่ไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้น ระหว่างประชุมตัวแทนจากรัฐต่างๆ ก็มีข่าว 

ที่น่าตกใจ เมื่อมีมือปืนบุกเข้ากราดยิงในห้องประชุม ท�าให้นายพลซานอู

และผู้เข้าร่วมประชุมอกีหกคนต้องจบชวีติลง...

เจ้าจ่ามทูน เจ้าหลวงเมืองปอน ที่ท�าหน้าที่เป็นตัวแทนรัฐไตหลวง 

ถกูยงิจนได้รบับาดเจบ็สาหสัและเสยีชวีติในเช้าวนัต่อมา ขณะที่เจ้ายอดเมอืง 

ผู้น�าเจ้าหลวงของรฐัไตหลวงล้มป่วย ไม่สามารถไปร่วมประชุมได้ จงึรอด

ชวีติในคราวนั้น ทว่าการสญูเสยีเจ้าจ่ามทนูกไ็ด้สร้างความเสยีใจแก่ประชาชน 

ในรฐัไตหลวงยิ่งนกั

ปัญหาการเมอืงเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น 

วนัที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๑ เวยีงม่านได้รบัเอกราชจากองักฤษ 

น่าเสียดายที่นายพลซานอูผู้พยายามต่อสู้เพื่อเอกราช กลับไม่ได้มีชีวิตอยู่

เพื่อเหน็ชยัชนะของเขา

วันเดียวกันนี้เอง นายซอเต็งผู้ที่อังกฤษเลือกมาแทนนายพลซานอู 

กไ็ด้รบัต�าแหน่งนายกรฐัมนตร.ี..

“ดกึแล้ว ยงัไม่นอนอกีหรอืคะคุณ” 
ประตูห้องท�างานเปิดแง้มออก ใบหน้านวลที่ยงัคงสวยเสมอปรากฏ
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ต่อสายตา เวลานี้เธอสวมชดุนอนผ้าฝ้ายสขีาวที่คุน้เคย ปลอ่ยผมยาวสยาย

ถึงกลางหลัง ใบหน้าปราศจากเครื่องส�าอางดูราวกับหญิงสาวที่เขาพบใน 

วนัแรกที่มหาวทิยาลยัในเวอร์จเินยี

เขาแปลกใจที่แมรี่แอนน์เคยตามบิดาที่เป็นผู้จัดการบริษัทค้าไม้มา

อยู่ที่เมอืงเชยีงรุ้งหลายปี แล้วจงึกลบัไปเรยีนมหาวทิยาลยัที่สหรฐัอเมรกิา 

และในคนืงานเลี้ยงของมหาวทิยาลยักท็�าให้เขาได้พบกบัเธอโดยบงัเอญิ

แม้เวลาจะผ่านไปหลายปี แต่ไม่ว่าจะเป็นวินาทีไหนเขาก็ไม่เคยนึก

เสยีใจที่เลอืกเธอ 

“ผมเพิ่งเขยีนจดหมายถงึพ่อของคุณเรื่องการลงทุนของเรา”

“มอีะไรอกีหรอืคะ” เธอคาดเดาจากการกนิเลี้ยงกบัเจ้าขุนค�าแสงและ

ญาติๆ  ของเขาในตอนค�่า เหล่าผูช้ายยงันั่งสบูยาและดื่มเหล้ากนัต่อหลงัจาก

เธอพาเดก็ๆ เข้านอน ทว่าสามยีงักลบัมานั่งท�างานต่อ กแ็สดงว่ามบีางอย่าง

ในใจ

“ไม่มอีะไรพเิศษหรอก ผมแค่ต้องการรายละเอยีดบญัชทีี่เราลงทุน

ไปน่ะ และผมกต็ั้งใจจะให้เขาหาซื้อบ้านที่โน่นสกัหลงั วนัหน้าเวลาลูกๆ ไป

เรยีน จะได้มทีี่อยู่”

“คุณจะส่งลูกไปแล้วหรือคะ” เธอท�าหน้าตกใจ “พวกแกยังเด็กอยู่

เลยนะคะ”

“ยงัหรอก” เขายิ้มปลอบใจภรรยา “ผมกอ็ยากรอให้พวกเขาโตกว่า

นี้อกีสกัหน่อย”

“นั่นสคิะ” แมรี่แอนน์ถอนใจเบาๆ “ยงัอกีหลายปี แล้วคุณจะรบีซื้อ

ไปท�าไมคะ”

“มันเป็นการลงทุนน่ะ ก�าไรจากเงินปันผลก็ต้องลงทุนเพิ่ม ที่ทาง  

ถ้ามจีงัหวะกต็้องซื้อ อกีหน่อยราคาจะแพงขึ้นอกีหลายเท่า ไม่แน่...วนัหน้า

พวกเราอาจจะต้องย้ายไปอยู่ที่นั่น”

“หมายความว่ายงัไงคะ”
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“โธ่...อนาคตการเมืองของไตหลวงไม่มีอะไรแน่นอนทั้งนั้น เวลานี้ 

เจ้ายอดเมืองได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดี เป็นเพียงหุ่นเชิดให้รัฐบาลเวียงม่าน 

ที่มีนายซอเต็งในต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นฝ่ายบริหารประเทศ อ�านาจ

ทั้งหมดอยู่ในมอืของพวกม่าน เวลาผ่านไปผมกย็ิ่งไม่มั่นใจ ที่ผ่านมาผมถงึ

ได้ใช้ชื่อคุณกับพ่อของคุณเปิดบริษัทเพื่อลงทุนที่อังกฤษและสหรัฐอเมริกา 

อย่างน้อยถ้าเกดิอะไรขึ้นกบัผม ลูกๆ กบัคุณกจ็ะได้ไม่ล�าบาก”

“อย่าพดูอย่างนั้นสคิะ” เธอยกมอืแตะรมิฝีปากของสาม ี“ถ้าเกดิอะไร

ขึ้น เราจะต้องไปด้วยกนั ฉนัจะไม่มทีางทิ้งคุณไว้ที่นี่เป็นอนัขาด”

เจ้าแสงหน่อฟ้าจบัมอืเลก็ขึ้นมาจูบ และดงึเธอมานั่งซ้อนบนตกั

“ขอบคณุนะที่รกั แต่...ไม่ว่าวนันั้นจะมาถงึหรอืไม่ เรากจ็ะต้องเตรยีม 

พร้อมรบัมอืกบัมนั”

“ฉนัเชื่อว่าคุณจะต้องปลอดภยั เพราะคุณไม่เคยประมาท”

“ผมพยายามจะไม่ประมาท แต่เราไม่มวีนัล่วงรู้อนาคต” เขาองิแก้ม

แนบกบัต้นแขนนวล ซ่อนความกงัวลใจในดวงตาไว้มดิชดิ 

แมรี่แอนน์ลูบเรือนผมที่ปราศจากผ้าโพกศีรษะเมื่ออยู่ในที่ร โหฐาน 

เธอรับรู้ถึงความกังวลใจของสามีมานาน ตั้งแต่ปีกลายหลังการประชุมที่ 

น�้าปาย เขาน�าความมาปรกึษากบัปีเตอร์ บดิาของเธอ ก่อนจะได้ข้อสรปุและ

ตัดสินใจน�าเงินส่วนตัวไปลงทุนที่สหรัฐอเมริกา โดยใช้ชื่อของแมรี่แอนน์

และบดิาของเธอเป็นผู้ถอืหุ้น และให้ปีเตอร์เป็นผู้ดูแลบรษิทั ซึ่งเป็นบรษิทั

เล็กๆ ที่เลือกลงทุนซื้อขายตราสารและหุ้นในสหรัฐอเมริกาที่ก�าลังเติบโต

อย่างรวดเรว็ เพราะเกรงว่าหากเปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบสงัคมนยิม 

เมื่อใด ทรพัย์สมบตัทิุกชิ้นของเขาและครอบครวัจะต้องถูกรบิเป็นของรฐั 

“บางท.ี..คุณอาจจะคดิมากเกนิไปกไ็ด้นะคะ...”

“เมื่อปีก่อนผมห่วงว่าซานอจูะไม่ท�าตามสญัญา แต่เวลานี้ซานอกูต็าย

ไปเสยีแล้ว เหลอืแต่ซอเตง็และหม่านวนิ หากเทยีบระหว่างสามคนนี้ ซานอู

กย็งัน่าไว้วางใจมากที่สุด ขณะที่ซอเตง็กอ่็อนโยนจนเกอืบจะอ่อนแอ ธรรมะ- 
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ธมัโม จะหนัหน้าเข้าวดัถ่ายเดยีว ขณะที่องักฤษกไ็ว้ใจเขาที่สุด 

“ส่วนหม่านวนิมกี�าลงัทหารอยูใ่นมอื เชี่ยวชาญด้านการรบ สองคนนี้ 

เปรยีบเหมอืนฐานของพรีะมดิ โดยมซีานอูเป็นปลายยอด และคานอ�านาจ

กนัอย่างสมดุล๖ แต่บดันี้ความสมดุลขาดหายไป ผมไม่มั่นใจเลยว่าซอเตง็

จะสามารถบรหิารประเทศที่เพิ่งเริ่มต้นอย่างเราได้ มปีัญหามากมายเหลอื

เกนิที่รอคอยอยู่ตรงหน้า”

“แต่อย่างน้อยเรากม็รีฐัธรรมนูญที่ระบไุว้ว่าเราจะแยกตวัเป็นเอกราช 

ได้ในอกีสบิปีข้างหน้านะคะ”

“มันเป็นความหวังเดียวของผม” เขายอมรับ “และก่อนถึงเวลานั้น 

ผมจะต้องเร่งกระตุ้นให้เจ้าหลวงทั้งหลายจัดตั้งระบบศาลยุติธรรมและ

ระบบบรหิารงานภายในรฐั เพราะเรายงัไม่รู้เรื่องราวอะไรกนัเลย มนัเป็น

งานที่หนกัและต้องใช้คนที่มคีวามรู ้เราเองกต้็องเร่งพฒันาระบบการศกึษา

ของคนในเมืองของเราเช่นกัน เพราะมันคือพื้นฐานของการพัฒนาทุกสิ่ง 

ในอนาคต”

“เรื่องนี้ฉนัทราบดค่ีะ และไม่เคยละเลย ฉนัมั่นใจว่าโรงเรยีนของเรา

จะเป็นโรงเรยีนที่ดทีี่สุดแห่งหนึ่งในรฐัไตหลวง”

“ผมทราบว่าคณุเอาใจใส่เรื่องการศกึษาของเดก็มาตลอด ถ้าไม่มคีณุ 

ผมคงแย่”

“อย่าพูดอย่างนั้นสิคะ หลังจากวันที่เราแต่งงานกัน ฉันก็ถือเป็น

ประชาชนเมืองนางคนหนึ่ง ที่มีหน้าที่พัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า 

เช่นกนันะคะ”

“ขอบคุณที่รัก...” เขากอดเอวบางแน่น ในความหนาวเหน็บและ 

ไม่มั่นคงในหนทางเบื้องหน้า...ทว่ายังคงมีความอบอุ่นคอยจับมือเขาให้เดิน

๖ คัดมาจากหนังสือเกี่ยวกับประวัติของมหาเทวีเรือนค�า สตรีหมายเลขหนึ่งคนแรกของ

พม่า มหาเทวขีองเจ้าหลวงส่วยแต๊ก
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เคยีงข้างกนัไป 

ในฐานะเจ้าหลวงของเมืองนาง เขาจะไม่ทอดทิ้งประชาชนของเขา  

ในฐานะสามี เขาก็จะคอยดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดเช่นกัน ไม่ว่าวันหน้า 

จะเป็นเช่นไร เขากถ็อืว่าได้ท�าวนันี้อย่างดทีี่สุดแล้ว



เดอืนธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
กลางป่าทางเหนอืของเมอืงกว๋างนาม-ดานงั เวยีดนามใต้

ฝนเพิ่งซาเม็ด เสียงกบพากันร้องระงมดังไปทั่วทั้งป่าอันมืดมิด 

กระท่อมสี่หลงัตรงหน้ามดืสนทิ หลงัจากตะเกยีงน�้ามนัถกูดบัไปเมื่อชั่วโมง

ก่อน 

ใบหน้าด�าสนิทที่ซ่อนตัวอยู่ในพงหญ้าชื้นแฉะหันมองกัน เห็นเพียง

ลกูตาขาวเท่านั้นที่สะท้อนในความมดื ปืนในมอืถกูกระชบัมั่น รอแค่สญัญาณ 

จากหวัหน้าทมี พวกเขากพ็ร้อมลุย 

ทหารสิบสองนายเตรียมพร้อมหลังจากกระโดดร่มในความมืดลงสู่

พื้นดินเมื่อหลายชั่วโมงก่อน จากนั้นก็แยกย้ายกันออกเดินทางสู่เป้าหมาย

คอืกระท่อมสี่หลงัตรงหน้า

ภารกิจในค�่าคืนนี้คือท�าลายคลังอาวุธสงคราม ที่สหภาพโซเวียต 

เพิ่งน�ามาสนับสนุนเมื่อไม่กี่วันก่อนให้สิ้นซาก เป็นการตัดก�าลังพวกทหาร

เวยีดกง และอ�านวยความสะดวกให้แก่ทหารอเมรกินัที่ได้รบัค�าสั่งให้บกุยดึ

๑
มีดคูกรี...แด่มิตรภาพ...นิรันดร์
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จุดยุทธศาสตร์ที่อยู่ห่างไปไม่กี่กโิลเมตร

พวกเขาจ�าต้องตดัก�าลงัด้วยการท�าลายอาวุธร้ายแรง หลงัหน่วยข่าว

กรองแจ้งพกิดัที่ซุกซ่อนอาวุธ เอทมีจงึถูกส่งมาปฏบิตักิารท�าลายล้างให้สิ้น

เสียงหยดน�้าจากใบไม้ตกกระทบพื้นดินเป็นจังหวะ ชวนให้รู้สึก 

ผ่อนคลาย แต่มันจะยาวนานไปอีกแค่ไม่กี่อึดใจ เพราะยมทูตก�าลังจะ 

ย่างกรายเข้ามา และเคียวจะเกี่ยววิญญาณนับไม่ถ้วนในอีกชั่วโมงข้างหน้า  

ซึ่งจากประสบการณ์และการฝึกฝนอย่างหนักตลอดระยะเวลาหลายเดือน 

พสุกห็วงัว่าหนึ่งในนั้นจะต้องไม่ใช่วญิญาณของเขากบัคู่หูแน่นอน

ช่วงเวลานี้บรรดาทหารเวยีดกงหาได้ผ่อนคลายกบับรรยากาศรอบๆ 

ไปด้วยไม่ เพราะท่ามกลางสงคราม สิ่งไม่คาดฝันย่อมเกิดขึ้นได้ทุกวินาท ี

และเมื่อพวกเขาต้องรับผิดชอบคลังอาวุธสงคราม ทหารทุกนายก็แทบจะ

กะพรบิตาไม่ได้เลย

พสุนอนนิ่งในแอ่งโคลนแห่งนี้มานานกว่าชั่วโมงแล้ว ไม่ต่างไปจาก

ยุพราช คู่หูของเขาที่อยู่ห่างไปไม่กี่เมตร สายตาของทั้งสองจ้องมองไปยัง

ทหารที่อยู่ใกล้ตวัมากที่สุด หากเสยีงปืนนดัแรกดงัขึ้นเมื่อไร กห็มายความ

ว่าพวกมนัจะเป็นเป้าหมายแรกที่เขาจะจู่โจม

สามปีก่อนหน้า พสุได้รับทุนจากกองทัพบกไทยไปเรียนต่อที่เวสต์-
พอยต์ โรงเรยีนทหารที่มชีื่อเสยีงที่สุดของสหรฐัอเมรกิา หลงัเรยีนจบเขา

กเ็ข้าฝึกหลกัสูตรหน่วยรบพเิศษ หรอืที่เรยีกกนัว่า ‘กรนีเบเรต์’ เพื่อเขาจะ

ได้น�าความรู้มาถ่ายทอดให้แก่ทหารรุ่นน้องในประเทศไทยต่อไป

กองทัพบกไทยมีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกองทัพบกสหรัฐอเมริกา 

ทหารไทยหลายนายที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมจึงได้รับทุนไปเรียนต่อที่เวสต์-

พอยต์ เพื่อจะได้น�าหลกัสูตรทหารที่ทนัสมยักลบัมาใช้ที่ประเทศไทย เพื่อ

ให้เกดิประโยชน์ต่อกองทพัต่อไป 

พสุได้รับอนุญาตให้เข้ารับการฝึกกับหน่วยรบพิเศษของกองทัพบก 
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เขาผ่านหลกัสตูรเข้มงวดมาได้อย่างไม่ง่ายดายนกั แต่คนที่ก�าลงันอนนิ่งอยู่

ข้างตวัเขา ท�าให้เขาผ่านพ้นหลกัสูตรนรกนี้มาได้ง่ายขึ้น...

เขาได้พบกบัยพุราชในวนัที่เข้ารบัการฝึกกรนีเบเรต์ แล้วรู้สกึถกูชะตา 

กับเพื่อนชาวกุรข่าทันทีที่สบตากัน อาจเป็นเพราะทั้งสองเป็นชาวเอเชียใน

กลุ่มชายอเมริกันอีกเกือบร้อยชีวิตที่เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ ทั้งสองสนิท

กันแทบจะทันที และตลอดระยะเวลาเกือบปีที่ร�่าเรียนอย่างหนักด้วยกัน 

ยุพราชก็กลายมาเป็นคู่หูของเขา พสุจึงได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ และรู้จักกับ 

นักรบกุรข่าจากแผ่นดินเนปาลตัวจริง หลังจากได้ยินเสียงเล่าลือมานาน 

แสนนาน

ยุพราชเล่าเรื่องราวน่าทึ่งของบรรพบุรุษของเขา พสุจงึรู้ว่าบดิาของ

ยุพราชเป็นหัวหน้าองครักษ์เจ้าหลวงองค์หนึ่งของรัฐไตหลวง เขาเกิดและ

เตบิโตที่นั่น ก่อนจะถูกส่งตวัไปเรยีนต่อ เพื่อจะได้น�าวชิาที่ได้ร�่าเรยีนกลบั

มาใช้ในอนาคตเช่นเดยีวกบัพสุ

ยิ่งมคีวามเป็นมาที่ใกล้เคยีงกนั ทั้งยงัมาจากบา้นพี่เมอืงนอ้ง กนิข้าว

เหมือนกัน จึงยิ่งสนิทสนมกันราวกับพี่น้อง ทั้งสองช่วยกันลากอีกฝ่ายให้

ผ่านพ้นสัปดาห์นรกมาได้อย่างทุลักทุเล สุดท้ายต่างก็ประสบความส�าเร็จ

โดยไม่เคาะระฆงัยกเลกิไปก่อนสปัดาห์นรกจะสิ้นสุด และนั่นเป็นก้าวแรก

ที่ท�าให้ทั้งสองมานอนอยู่ตรงนี้

สงครามเวียดนามยืดเยื้อมานานเกือบสิบเอ็ดปี นับแต่การพิพาท

ระหว่างเวยีดนามกบัฝรั่งเศส ซึ่งเป็นสงครามอาณานคิม ทว่าสหรฐัอเมรกิา

กก็ระโดดเข้าร่วมรบและจดัตั้งกองทพัในเวยีดนามเมื่อหกปีก่อน ท�าหน้าที่

เป็นตัวแทนต่อต้านการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ตามทฤษฎีโดมิโนที่ได้

กระจายมาถึงเวียดนามเหนือ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากจีนและสหภาพ-

โซเวยีต

หน่วยกรีนเบเรต์ถูกส่งเข้ามาปฏิบัติการรบแบบกองโจรหลังแนว

ข้าศึก และครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สงครามกองโจร ที่พวกเขามี 
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หน้าที่สงัหารและท�าลายทุกสิ่งที่ขวางหน้า

แต่สิ่งที่ไม่ง่ายเลยกค็อืทหารเวยีดกงซึ่งเป็นนกัรบเดนตาย กลา้หาญ

และเชี่ยวชาญพื้นที่มากกว่าทหารอเมริกัน พวกเขาจึงเสียเปรียบในหลาย

สมรภูม ิสงครามจงึยดืเยื้อและไม่มที่าทวี่าจะยุตงิ่ายๆ 

เสยีงปืนดงัขึ้นแทรกผ่านเสยีงจิ้งหรดีเรไรที่ก�าลงัเพลดิเพลนิกบัความ

ชุม่ฉ�่ายามค�่าคนื แต่เวลานี้ไม่มใีครสนใจอกีแล้วว่ามนัจะร้องเพลงขบักล่อม

ให้หลบันอน เพราะค�่าคนืนี้ ในป่าแห่งนี้ พื้นดนิก�าลงัจะลุกเป็นไฟ

สิ้นเสยีงปืนนดัแรก เสยีงปืนนดัที่สองและอกีนบัสบิๆ นดักด็งัรวัขึ้น 

แสงไฟจากปลายกระบอกปืนเท่านั้นที่จะบอกต�าแหน่งว่าพวกที่ซุ่มซ่อนตัว

อยู่ที่ใด พสุประทบัปืนกบับ่า และเลง็ไปยงัเป้าหมายที่ใกล้ที่สุด เช่นเดยีว

กบัยุพราช 

ทหารเวียดกงหลายสิบนายวิ่งออกจากกระท่อม กรูเข้าที่ก�าบังและ

ยิงต่อต้านผู้บุกรุกอย่างไร้ทิศทาง พสุกับยุพราชโหนตัวจากแอ่งโคลน โผ

เข้าไปหลบหลงัต้นไม้ใหญ่ แล้วเลง็ยงิทหารตรงหน้าชนดิไม่ให้เปลอืงกระสนุ 

หนึ่งนดัหมายถงึหนึ่งชวีติ 

แต่เขาไม่เข้าใจจรงิๆ ว่าท�าไมทหารเวยีดกงถงึได้มมีากมาย เหมอืน

จะเพิ่มจ�านวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกวนิาททีี่ผ่านไป เสยีงระเบดิดงัตูมเมื่อพวก

มนัต่อต้านผู้บุกรกุที่คบืหน้าเข้าไป เสยีงปืนกลยงิรวัสะเปะสะปะอย่างบ้าคลั่ง 

เพื่อยนืยนัว่าค�่าคนืแห่งนรกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างแท้จรงิ 

“อาวุธซ่อนอยูใ่นหลมุตรงกลางของพวกมนั หาทางเข้าไปข้างในให้ได้” 
หวัหน้าทมีออกค�าสั่ง พสุมองไปข้างหน้า และหาช่องทางที่จะเลด็ลอดเข้าไป

“ทางโน้น” ยุพราชตะโกนบอก ก่อนจะออกวิ่งน�าหน้า คู่หูของเขาก้ม

ตวัต�่าและวิ่งซอกแซกไปตามต้นไม้เพื่อใช้เป็นที่ก�าบงั พสวุิ่งตามและออ้มมา

จนถงึด้านที่มกีารป้องกนัน้อยที่สุด เป็นช่วงรอยต่อระหว่างสองป้อมปืนกล 

แต่กไ็ม่ได้หมายความว่าจดุนี้จะปลอดภยั เพราะมทีหารเวยีดกงเฝ้าระวงัอยู่
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ไม่น้อย

แต่แทนที่ยพุราชจะพยายามหาทางบกุเข้าไป เขากลบัทิ้งตวันอนราบ

ลงบนพื้นแล้วบอก

“ถ้าพวกมนัเกบ็อาวุธไว้ใต้ดนิ แสดงว่าจะต้องมอีุโมงค์ส�าหรบัหน”ี

พสุเห็นด้วย แต่จะหาอุโมงค์ที่ว่านั่นท่ามกลางความมืดมิดเช่นนี้ได้

อย่างไร คงจะยากยิ่งกว่างมเขม็ในมหาสมุทร

“นายคดิจะท�าอะไรน่ะโย”

“นายป้องกนัข้างหลงัไว้ ฉนัจะลองหาทางเข้าจากแถวนี้”

“ฉนัไม่คดิว่ามนัจะหาได้ง่ายๆ หรอกนะ”

“คงไม่ง่าย แต่มนัคอืวธิทีะลุเข้าไปด้านในที่ปลอดภยัที่สุด” 

พสุหันไปรอบๆ เขายังไม่เปิดฉากยิง เพื่อไม่ให้ใครรู้ต�าแหน่งของ 

พวกเขา

“แล้วนายคดิว่ามนัจะอยู่ตรงนี้ร”ึ

“มนัจะต้องมทีางเข้าออกหลายที่” ยพุราชมั่นใจ พสชุ่วยเพื่อนมองไป

รอบๆ แต่ขณะนั้นเอง กม็บีางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวในความมดือย่างเงยีบ 

กรบิ ทั้งที่ห่างออกไปเพยีงไม่กี่เมตร ชายในชุดด�าค่อยๆ โผล่ขึ้นมาจากพื้น 

ใบหน้าด�าเมี่ยมหันมองไปรอบๆ ยุพราชกับพสุคลี่ยิ้ม ดึงมีดจากข้างเอว 

ขึ้นมากระโดดเข้าจู่โจมชนดิที่ไม่ยอมให้พวกมนัตั้งตวั

ชายสองคนแรกนอนนิ่งไปแล้ว เลือดมากมายไหลจากบาดแผลที่ 

ล�าคอ ชายอีกหลายคนโผล่ขึ้นมาอย่างรวดเร็ว มีดในมือของทั้งสองกวัด

แกว่งปลดิชวีติทหารที่เพิ่งโผล่พ้นมาจากหลมุคนแล้วคนเล่า จนกระทั่งเงยีบ 

กรบิ

หลายนาทใีนความมดื เสยีงปืนยงัคงดงัอย่างต่อเนื่อง พวกเวยีดกง

ตั้งใจจะตลบหลงัพวกเขาด้วยการส่งทหารออกมาหวงัจะล้อมกรอบผูบ้กุรกุ 

แต่กลบักลายเป็นว่าเปิดช่องทางให้แก่ผู้บุกรุกเสยีแทน

พสุคลานเข้าไปใกล้แผ่นไม้ที่มีใบไม้และหญ้าปกคลุมหนาอย่างช้าๆ 
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แสงจากคบเพลงิรบิหรี่ แต่ก็สว่างพอจะส่องให้เหน็ช่องทางในอุโมงค์เลก็ๆ 

ได้ ช่องขนาดนี้รับรองว่าทหารตัวโตๆ อย่างพวกอเมริกันไม่มีทางเข้าได้

แน่นอน แต่ไม่ใช่คนที่ตวัผอมบางกว่าอย่างชาวเอเชยี ยุพราชถอดอุปกรณ์

รอบเอวและถอดเสื้อ ก่อนจะหย่อนตัวลงไปในหลุมคับแคบ จนไปยืนที่ 

ก้นหลุม แล้วจึงส่งสัญญาณให้พสุส่งเข็มขัดและปืนลงไปให้ จากนั้นพสุก ็

ท�าตาม โดยหย่อนอาวุธของเขาลงไป ก่อนจะลอดตัวผ่านช่องเล็กๆ นั้น 

ตามลงไป 

ภายในอโุมงค์เงยีบสงดั พวกมนัคงยงัไม่รูว่้าทหารที่เพิ่งส่งไปเมื่อครู่

ถูกพวกเขาฆ่าตายหมดแล้ว จงึไม่มกีารป้องกนัจากทางด้านนี้ ทั้งสองสวม

เสื้อ เขม็ขดั และกระชบัพานท้ายปืนเข้ากบัไหล่ ก่อนจะค่อยๆ ออกเดนิอย่าง

เงยีบกรบิ 

รองเท้าคอมแบตเหยียบลงบนพื้นดินและย่างก้าวอย่างระมัดระวัง 

เส้นทางในอุโมงค์นั้นมีช่วงเลี้ยวสองครั้ง พอก�าลังจะผ่านหัวมุมที่สอง  

พวกเขาก็ได้ยินเสียงพูดคุยดังมาจากด้านใน พสุจึงส่งสัญญาณให้ยุพราช 

ที่ตามมาหยุด รบีถอยกลบัไปหลบอยู่ด้านหลงัหวัมุมและเงี่ยหูฟัง 

มนัเป็นเสยีงออกค�าสั่ง และเสยีงเอะอะโวยวายไม่ได้ศพัท์ เขาค่อยๆ 

ยื่นศีรษะออกไป ก็เห็นทหารวิ่งกันให้วุ่น ตรงกลางห้องมีโต๊ะท�างานที่มี

เครื่องรับ-ส่งสัญญาณวิทยุตั้งอยู่ เขาเห็นลังไม้มากมายตั้งอยู่ลึกเข้าไป 

ด้านใน เขาจึงหันมาพยักหน้าให้ยุพราชที่พร้อมอยู่แล้ว ก่อนจะยกนิ้วขึ้น

สองนิ้วทางด้านขวา และอกีสามทางด้านซ้าย 

ยุพราชเลือกทางซ้าย เขาพยักหน้ารับ ทั้งสองแนบตัวกับก�าแพง 

สบตากนัเพยีงอดึใจ ก่อนจะโผล่พ้นมุมก�าแพงดนิและบุกตะลุยไปข้างหน้า

อย่างรวดเรว็

ดวงตาของพวกเวียดกงเบิกกว้างเพียงเสี้ยวนาที เมื่อเสียงปืนกล 

ดังขึ้น ร่างทั้งห้าก็ล้มฟุบลงไปกองบนพื้น พวกเขาไม่มีเวลาคิดอีกแล้ว 

นอกจากดงึระเบดิมอืจากเอวและโยนเข้าไปที่กองไม้ ก่อนจะออกวิ่งสดุฝีเท้า
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เพื่อหลบให้พ้นจากแรงอัดของระเบิด อีกทั้งพวกเวียดกงก็กรูกันกลับมา

ทนัททีี่ได้ยนิเสยีงปืนจากด้านใน 

ห้าวนิาทรีะเบดิกท็�าหน้าที่ของมนัได้อย่างดเียี่ยม ทั้งสองเพิ่งวิ่งผ่าน

หวัมมุอโุมงค์ ทวา่แรงอดัของมนักท็�าให้ร่างของทั้งสองกระเดน็จนลม้คะม�า

ไปด้านหน้า แต่ด้วยระยะทางที่ห่างไกลและยงัมมีมุก�าแพงดนิป้องกนั ความ

รุนแรงของระเบดิจงึลดลง 

ระเบิดสองลูกแรกเป็นแค่การเปิดฉากการระเบิดที่ต่อเนื่องยาวนาน 

แสงไฟลุกโพลงจากลังไม้และเศษหญ้าที่ใช้เป็นเครื่องกันกระแทก กระสุน

และระเบิดที่อยู่ในลังระเบิดตูมๆ ท�าให้ทหารที่เพิ่งวิ่งลงมาถูกระเบิดจน

กระเดน็ 

พสุกับยุพราชตั้งตัวได้เลยรีบลุกขึ้นแล้วออกวิ่ง ก่อนที่เสียงปืนจะ 

ดงัขึ้นตามหลงั พสุวิ่งน�าหน้า พอผ่านหวัมุมที่สอง เขากค็ว้าระเบดิข้างเอว

โยนออกไปข้างหน้า แล้ววิ่งกลับมาหลบที่หัวมุม แรงอัดของมันส่งผลให ้

ช่องเล็กนั้นเปิดกว้างขึ้น เขารีบปีนขึ้นไปและหมุนตัวกลับมาเตรียมรับ

ยุพราชที่ยื่นมือขึ้นมา พอเขาดึงร่างคู่หูผ่านพ้นหลุมมาแล้ว ก็สัมผัสได้ถึง

เลอืดที่ไหลรนิลงสู่มอื

ยุพราชกัดฟันแน่นเมื่อดึงระเบิดมือลูกสุดท้ายหย่อนลงไปในหลุม 

เป็นการปิดฉากพวกที่ตามล่ามาเท่านั้น เพราะเวลานี้พื้นดินตรงหน้าก�าลัง 

ถกูพระเพลงิแผดเผา เสยีงระเบดิและเสยีงปืนดงัไม่หยดุ สลบักบัเสยีงร้อง

ครวญคราง ภารกิจของพวกเขาเสร็จสิ้นแล้ว หัวหน้าทีมเรียกให้พวกเขา

ถอนก�าลังและไปรอที่จุดนัดหมาย ซึ่งเฮลิคอปเตอร์จะบินมารับในอีก 

ครึ่งชั่วโมง 

“นายเป็นยงัไงบ้าง” พสุแนบตวัเข้ากบัต้นไม้ มองเพื่อนรกัด้วยความ

เป็นห่วง

“ฉนัถูกยงิที่ขา ยงัไกลหวัใจ” เขากระซบิลอดไรฟัน “รบีไปกนัเถอะ”

พสุพยักหน้ารับ แต่พอเห็นยุพราชก้าวออกไปเพียงสองสามก้าว  
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เขากบ็อก 

“ฉนัแบกนายไปเอง” ว่าแล้วกแ็บกเพื่อนขึ้นบ่าและออกวิ่ง จนกระทั่ง

คดิว่าผ่านพ้นเขตอนัตรายมาแล้ว จงึหย่อนตวัยุพราชลงมานั่งที่โคนต้นไม้

“ฉนัจะห้ามเลอืดให้นายก่อน ไม่อย่างนั้นนายเลอืดออกหมดตวัแน่”

ยุพราชพยักหน้าให้น้อยๆ พสุวางปืนลง แต่จู่ๆ ยุพราชก็ผลักเขา 

ล้มและยกปืนในมือยิงสวนออกไป ทหารร่างเล็กสองนายกระเด็นไปตาม

เสียงปืน พสุรีบคว้าปืนของเขาและทิ้งตัวแนบกับพื้นเมื่อยิงสวนออกไป 

ยุพราชกระเถบิตวัเข้าแนบหลงัต้นไม้และช่วยยงิสกดั

พสไุม่รู้ว่าพวกมนัมจี�านวนเท่าใด แต่กระสนุของเขาเหลอืเพยีงไม่มาก 

ยุพราชก็เช่นกัน เขาเริ่มกังวล อีกเพียงสิบนาทีเฮลิคอปเตอร์ก็จะลงจอด 

หากเขาช้าไปเพยีงไม่กี่นาท ีนั่นหมายถงึชวีติจะต้องจบลงในป่าแห่งนี้ 

เสียงปืนยังดังประปราย ต่างก็ระวังกันทั้งสองฝ่าย พสุชะโงกหน้า

ออกไป แต่เขากม็องไม่เหน็อะไรในความมดืนอกจากต้นไม้ที่รกทบึ

เสยีงสวบสาบดงัไม่ห่างจากตวั พอหนักลบัมา ชายคนหนึ่งกโ็ผล่มา 

และเล็งปืนมาที่เขา ทว่ายังไม่ทันจะได้ยิง มีดเล่มหนึ่งก็ลอยแหวกอากาศ

ออกไป ปักที่หวัใจของชายคนนั้นจนล้มฟุบขาดใจตายคาที่ พสุพลกิตวัมนั

ขึ้นมา จ�ามดีนั้นได้ทนัทวี่าคอืมดีคูกร ีมดีประจ�าตวัของยุพราช เมื่อมดีถูก

ดงึออกจากฝักจะต้องได้ดื่มเลอืด นั่นคอืค�ามั่นสญัญา 

เขาดงึมดีออกจากอกของชายผูน้ั้น เพยีงเพื่อจะได้จ้วงแทงชายอกีคน

ที่โผล่มาจากพงหญ้า ขณะที่ยุพราชได้แต่ยิงสกัดไว้จนกระทั่งกระสุนของ

พวกเขาหมด พสุจึงโยนปืนของทหารเวียดกงให้ ทั้งสองมองหน้ากันและ

ค่อยๆ เขยบิเข้าหากนั รู้ว่าทหารเวยีดกงก�าลงักระจายกนัล้อมกรอบพวก

เขา เมื่อเสยีงปืนเงยีบลง พวกมนักย็ดืตวัขึ้นโผล่พ้นจากพงหญ้าราวกบัปีศาจ

ราตรี

หลังของทั้งสองชนกันพร้อมที่จะประจัญบาน เสียงปืนในมือของ

ยุพราชดังขึ้น พสุคิดว่านาทีนี้คงจะเป็นนาทีสุดท้ายของชีวิตแล้ว ทว่าเงา 
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ร่างใหญ่ด้านหลังของพวกเวียดกงที่ปรากฏขึ้นก็ท�าให้เขาโล่งอก ร่างเล็ก 

ร่วงกราวราวกบัใบไม้ที่ปลดิปลวิ เมื่อทมีของเขาตามมาทนั และยงิก่อนที่

กระสุนของพวกมนัจะถูกดดีออกจากรงัเพลงิ

“พวกนายเป็นยงัไงบ้าง” หวัหน้าทมีวิ่งเข้ามาตรวจบาดแผลของยพุราช

“ผมถูกยงิที่ขา” 

“เราต้องห้ามเลือดก่อน” พสุบอกและดึงผ้าออกจากกล่องข้างเอว  

เพื่อรัดต้นขาที่มีเลือดไหลริน พสุลุกขึ้นดึงเพื่อนให้ยืน แล้วยกตัวยุพราช 

ขึ้นพาดบ่า 

“รบีไปกนัเถอะครบั” เขาบอกหวัหน้าทมีที่พยกัหน้ารบัและออกเดนิ 

สมาชกิทั้งทมีมาครบแล้ว ทั้งหมดถอนตวัออกจากสมรภมูพิร้อมกบัชยัชนะ 

เสียงเฮลิคอปเตอร์ดังกระหึ่มเข้ามาใกล้ เรียกขวัญและก�าลังใจของทหาร

ทุกนายที่ซุ่มอยู่ในป่า รอจนกระทั่งเจ้าแมลงปอยกัษ์ร่อนลงเรยีบร้อย พสุ

จึงแบกยุพราชขึ้นไปเป็นคนแรก ตามด้วยลูกทีมที่เหลือ เมื่อครบหมด 

ทุกคนแล้ว เฮลคิอปเตอร์กย็กตวัขึ้นเหนอืผนืป่า เบื้องล่างเสยีงปืนยงัคงดงั

มาให้ได้ยิน แม้เฮลิคอปเตอร์จะลอยสูงไปบนฟ้าแล้ว พวกเวียดกงที่เพิ่ง 

ตามมาถงึกย็งัไล่ยงิอย่างโกรธแค้น

พสุทิ้งศรีษะพงิผนงัเหลก็เยน็ยะเยอืก โล่งใจที่ผ่านพ้นช่วงเวลาแห่ง

ความเป็นความตายมาได้อย่างฉวิเฉยีด เขาหนัไปสบตาคูห่ทูี่เวลานี้ดอู่อนแรง 

ลงไปอย่างเหน็ได้ชดั 

“เข้มแข็งไว้นะโย อีกไม่กี่นาทีเท่านั้นนายก็จะปลอดภัย” เขาบีบมือ

เพื่อนรกัแน่น ยุพราชบบีมอืเขาตอบและพมึพ�า

“ขอบคุณ ฉนัเป็นหนี้ชวีตินาย”

“อย่าพดูอย่างนั้นส ินายกช่็วยฉนัเหมอืนกนั เพราะเราเป็นเพื่อนตาย

ยงัไงล่ะ จรงิไหม”

ริมฝีปากหนาคลี่ยิ้ม พยักหน้าให้เขาช้าๆ สองสายตาสื่อสัมพันธ์

ระหว่างกนัเงยีบๆ มนัคอืมติรภาพที่พวกเขาค้นพบมาตลอดหลายปีที่ผ่าน
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มา และไม่ว่าเวลาจะผ่านไปอีกสักกี่ปี มิตรภาพของทั้งสองก็จะไม่มีวัน 

สิ้นสุดลง

การผ่าตดัของยพุราชผ่านพ้นไปได้ด้วยด ีนายทหารหนุม่ถกูส่งตวัไป
รกัษาตวัที่โรงพยาบาลในเมอืง พสไุด้ไปเยี่ยมเพื่อนหลงัการผ่าตดัเพยีงครั้ง

เดยีวคอืวนัขึ้นปีใหม่ หกสปัดาห์หลงัจากนั้นยุพราชกก็ลบัมาที่ค่าย แต่ยงั

ไม่ทันจะได้เริ่มปฏิบัติภารกิจ ทั้งสองก็ถูกเรียกตัวไปที่ประเทศไทย เขา

แปลกใจที่จู่ๆ กไ็ด้รบัค�าสั่งให้เดนิทางพร้อมกบัยุพราช ทั้งที่หน้าที่ของเขา

บนแผ่นดนิเวยีดนามใต้ยงัไม่เสรจ็สิ้น 

อีกทั้งเขามีก�าหนดกลับประเทศไทยในกลางปีหลังหมดสัญญากับ

กองทพัสหรฐัอเมรกิา เขาคดิว่าการเดนิทางครั้งนี้คงจะเป็นการเดนิทางสั้นๆ 

และเขากจ็ะกลบัมาปฏบิตักิารที่เวยีดนามใต้ตามเดมิ แต่เขาคดิผดิ เพราะ 

ทั้งสองถูกพาตัวไปยังบ้านหลังหนึ่งที่ร่มรื่นและมีรั้วแน่นหนาในพระนคร 

บ้านหลังนั้นใหญ่โตมโหฬาร เป็นเรือนไม้สองชั้นสไตล์โคโลเนียล ตัวบ้าน

ทาสเีหลอืงอ่อนตดักบับานประตู หน้าต่างและกรอบลายฉลุสขีาว 

ทั้งสองลงจากรถ แล้วมองไปรอบๆ บ้านที่มีสนามหญ้ากว้างใหญ่ 

และมตี้นไม้ร่มรื่นทั่วบรเิวณอย่างงงงนั

“ที่นี่ที่ไหนกนั” ยุพราชถาม

“พระนคร” เขาตอบทื่อๆ “แต่ส่วนไหนฉนัไม่แน่ใจ”

ยุพราชหวัเราะและตอบ

“อย่างน้อยมนักค็งจะปลอดภยัและห่างไกลจากสนามรบ”

“ท่านนายพลฟอสลย์ีรอพวกคณุอยูแ่ล้วครบั” ชายผวิขาวในชดุทหาร

อเมรกินัเดนิมาบอก ทั้งสองจงึเดนิขึ้นบนัไดไม้ตรงหน้าบ้าน และก้าวเข้าไป

ดา้นใน พื้นด้านล่างขดัมนัเงาวบั ทหารผูน้ั้นยงัไม่หยดุ แต่พาเดนิทะลเุข้าไป

ด้านในจนกระทั่งถงึประตู แล้วจงึเปิดให้ทั้งสองเข้าไป ก่อนจะปิดประตูลง

ตามหลงั
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ด้านในมนีายทหารคนหนึ่งตดิยศพลตรนีั่งตรงหวัโต๊ะ ด้านซ้ายเป็น

หญงิวยักลางคน มวยผมและประดบัด้วยหวทีองค�า ด้านขวาเป็นชายหนุ่ม

ผู้มใีบหน้าคมคาย มคีวามละม้ายหญงิวยักลางคนฝั่งตรงข้าม

“สวัสดีผู้หมวด” ชายในเครื่องแบบทหารทักทาย ทั้งสองรีบตะเบ๊ะ

ท�าความเคารพทนัท ี

“ตามสบาย เชญินั่งก่อนส”ิ

พสุดงึเก้าอี้ให้ตวัเอง เช่นเดยีวกบัยุพราช และรอฟังค�าสั่ง ในฐานะ

ทหาร เขาไม่ควรคาดหวงัหรอืคดิไปล่วงหน้า แค่รอคอยค�าสั่งเท่านั้น 

“ผมได้ยินมาว่าพวกคุณเป็นคนทลายคลังอาวุธของพวกเวียดกง 

เมื่อเดอืนก่อน และผมกไ็ด้รบัค�าชมเกี่ยวกบัพวกคุณมามากมาย”

“ขอบคณุครบัท่าน” ทั้งสองก้มศรีษะตอบรบัพร้อมกนั แล้วนายทหาร 

ยศสูงกเ็อ่ยต่อ

“หมวดยุพราชคงจะจ�าเจ้าอุ่นค�าได้ เธอเป็นญาตขิองเจ้าแสงหน่อฟ้า 

เจ้านายของคุณ และเจ้าขุนแสงเรอืง คู่หมั้นของเจ้าแสงจนัทา”

“จ�าได้ครบั” ยุพราชก้มศรีษะรบัน้อยๆ

“ดมีาก ทั้งสองต้องการขอความช่วยเหลอืจากพวกคณุ ที่เราเชญิคณุ

สองคนมาวนันี้ กเ็ป็นเพราะหน่วยข่าวกรองขององักฤษรายงานว่า อาจเกดิ

รฐัประหารและมคี�าสั่งลบัให้โค่นอ�านาจเจ้าหลวงของรฐัไตหลวง”

ยุพราชอ้าปากค้าง ห่วงทั้งบดิาและเจ้าแสงหน่อฟ้าขึ้นมาพลนั

“แล้วเจ้าหลวงเป็นอย่างไรบ้างครบั”

“ข่าวล่าสุด พวกเราได้ยนิมาว่าเจ้าหลวงทั้งหมดถูกเชญิให้ไปประชุม

สภาที่มโยวา พวกเราคิดว่ามนัคอืแผนลวง” เจ้าขุนแสงเรืองบอก “หน่วย

ข่าวกรององักฤษที่มสีมัพนัธ์อนัดกีบัเมอืงนาง แจ้งข่าวไปให้เจ้าแสงหน่อฟ้า

ทราบแล้ว หวงัว่าคงหยุดท่านได้ทนัเวลา”

“ครบั แล้วท่านจะให้พวกเราท�าอะไรหรอืครบั” ยุพราชถาม 

นายพลฟอสลยี์ยดืตวัขึ้น ใบหน้าฉายความไม่สบายใจ 
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“เรื่องนี้...รฐับาลอเมรกินัไม่ต้องการเกี่ยวข้อง แต่ได้รบัค�าร้องขอมา

จากรฐับาลองักฤษ เพราะองักฤษเป็นห่วงบรรดาเจ้าหลวงที่เคยเป็นพนัธมติร 

ที่ด ีและเป็นรฐัในอารกัขาของพวกเขาเมื่อย้อนกลบัไปสมยัก่อนสงครามโลก

ครั้งที่สอง แต่เมื่อพวกเขาปล่อยให้เวียงม่านเป็นอิสระ ก็ไม่สามารถเข้า

แทรกแซงเรื่องราวภายในประเทศได้อกี เวลานี้เหล่าเจ้าหลวงก�าลงัตกอยูใ่น

อนัตราย พวกเขาจงึพยายามหาทางช่วย”

“จะให้ผมช่วยยงัไงครบั” ยพุราชท�าท่าราวกบัจะวิ่งไปช่วยเจ้านายของ

เขาเสยีแต่วนิาทนีี้ ดวงตาสนีลิของเขาวาววบั

“อังกฤษส่งทหารกุรข่าหลายคนเข้าไปอย่างลับๆ เพื่อช่วยเจ้าหลวง

หลายเมืองที่ยังพอจะช่วยได้ทัน ขณะที่พวกเขาก็ไม่สามารถจะช่วยได้

ทั้งหมด จงึขอความช่วยเหลอืมา เรากพ็ยายามช่วยเท่าที่จะท�าได้ และทาง

เรากม็สีมัพนัธไมตรทีี่ดกีบัเจ้าหลวงเมอืงนาง เราจงึตดัสนิใจส่งทหารเข้าไป

ช่วยเหลือ และเลือกคุณให้เข้าไปช่วยเจ้าหลวงของคุณ เพราะคุณเป็นคน 

ในพื้นที่อยู่แล้ว การท�างานย่อมสะดวก 

“ส่วนผู้หมวดแพทจะตามไปช่วยหรือไม่ก็แล้วแต่ความสมัครใจ 

เพราะอกีไม่กี่เดอืนคณุกจ็ะหมดสญัญากบักองทพั และกลบัมารบัใช้ประเทศ

ชาตขิองคุณ ผมจงึไม่อยากบงัคบัจติใจ ถอืว่าให้คุณตดัสนิใจเอง”

“ไปครบั” พสุตอบโดยไม่ต้องคดิ “หมวดยุพราชต้องการความช่วย

เหลอื และผมกม็หีน้าตาคล้ายคนท้องถิ่น ย่อมท�างานง่ายกว่าทหารอเมรกินั”

ยุพราชหันมาสบตา ในดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความตื้นตันที่เขา 

ได้แต่ยิ้มรบั

“ดมีาก พวกคณุสองคนท�างานเป็นทมีได้ดมีากมาตลอด ผมกห็วงัวา่

คุณจะยอมรบังานนี้”

“ครบั” พสุตอบยิ้มๆ 

“ปฏิบัติการนี้จะไม่ถูกบันทึกในงานของกองทัพ พวกคุณถือว่าได ้

ลาพกัร้อนก่อนจะปลดประจ�าการ แต่พวกเราจะช่วยเหลอืพวกคณุด้านอาวธุ 
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และการประสานงานทุกอย่างที่จ�าเป็น” นายพลฟอสลยี์บอก

“ขอบคุณครบัท่าน แล้วพวกเราจะเข้าไปได้ตอนไหนครบั”

“ทนัททีี่ท�าได้”

“ครบั” ยุพราชร้อนใจ เป็นห่วงบดิาและครอบครวัที่หอค�า 

“เราจะจดัการเรื่องเงนิกบัอาวุธให้เรยีบร้อย และจะประสานงานกบั

รัฐบาลไทยเพื่อช่วยเหลือพวกคุณที่ชายแดน แต่เมื่อคุณข้ามไปแล้ว พวก

คุณก็จะขาดการติดต่อกับพวกเราทั้งหมด คุณต้องหาทางเอาตัวรอดออก

มาเอง”

“ผมทราบครับ ขอบคุณท่านมากครับ ที่มอบหมายงานนี้ให้ผม” 

ยุพราชบอก 

“ด้วยความยนิด ีเอาละ รายละเอยีดคุณสามารถสอบถามเจ้าอุ่นค�า

กับลูกชายได้ พวกเขาพร้อมที่จะให้ข้อมูลทั้งหมดแก่พวกคุณ จากนั้น 

พวกคณุกก็ลบัไปพกัผ่อนให้เตม็ที่ พรุง่นี้ผมจะส่งรถไปรบัพวกคณุที่โรงแรม 

พร้อมกบัอาวธุและรายละเอยีดทั้งหมดเท่าที่พวกเราม ีคณุสองคนจะบนิไป

เชยีงใหม่ และข้ามพรมแดนจากท่าขี้เหลก็”

“ครบั” ยุพราชลุกขึ้นพร้อมกบัพสุ เพื่อท�าความเคารพผู้มตี�าแหน่ง

สงูกว่า และนั่งลงหลงัจากนายพลฟอสลย์ีเดนิออกจากห้องไป เพื่อให้โอกาส

ทั้งสองได้ซกัถามอย่างเตม็ที่ เมื่ออยู่กนัตามล�าพงั เจ้าอุ่นค�าจงึเอ่ยขึ้น

“พวกเราติดต่อเจ้าหลวงครั้งสุดท้ายเมื่อสามวันก่อน ท่านบอกว่า

ก�าลังจะเดินทางไปประชุมที่มโยวาพร้อมกับเจ้าหลวงองค์อื่น หลังจากนั้น

เรากต็ดิต่อท่านไม่ได้อกีเลย แต่องักฤษบอกว่าได้ส่งคนไปแจ้งข่าวแล้ว แต่

ไม่รู้ว่าจะทนักาลหรอืไม่”

“แล้วตอนนี้ครอบครวัของท่านอยู่ที่ไหนครบั” พสุถาม 

เจ้าขุนแสงเรืองเป็นคนตอบ “ลูกชายคนโตของท่านก�าลังเรียน

มหาวิทยาลัยอยู่ที่แมรีแลนด์ มีก�าหนดจะเดินทางกลับกลางปีนี้ แต่ทาง

อเมรกิาได้ขอให้เลื่อนไปก่อน ส่วนเจ้าจ้อย...เธออยู่ที่โรงพยาบาลในเมอืงนาง 



ณ า ร า  l  33

คดิว่าเธอยงัคงปลอดภยั”

“แล้วตดิต่อเธอไม่ได้หรอืครบั” ยุพราชถาม

“ทางโรงพยาบาลบอกว่าเธอตามหมอฟิลลิปไปตรวจชาวบ้านบนเขา 

ตอนนี้ยงัตดิต่อไม่ได้” 

กรามของยุพราชขบเข้าหากนัแน่น คิ้วขมวดเป็นปม

“พวกเราอยากให้พวกคณุช่วยทั้งสามออกมาอย่างปลอดภยั” เจ้าอุน่- 

ค�าตอบ 

“รายละเอยีดทั้งหมดของพวกเขาอยูใ่นนี้” นางยื่นสมดุบนัทกึเล่มเลก็

ให้ 

“ฉันจดบันทึกทั้งที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของโรงพยาบาล รวมถึง 

มะโยซา๗ ที่จงรกัภกัดตี่อเจ้าหลวง และพอจะช่วยพวกคุณได้” 

ยุพราชรบัสมุดบนัทกึเล่มนั้นมา แล้วเจ้าขุนแสงเรอืงกเ็อ่ยขึ้น

“ขอบคุณคุณทั้งสองที่ช่วยพวกเราในครั้งนี้ หากเจ้าหลวงปลอดภัย 

คงจะต้องตอบแทนพวกคุณอย่างงาม”

ทั้งสองได้แต่ยิ้มบางๆ ไม่ตอบรบัแต่ประการใด เจ้าขุนแสงเรอืงอาจ

คดิว่าเป็นรอยยิ้มไม่เชื่อถอืค�าพูดของเขา จงึกล่าวย�้า

“เจ้าหลวงร�่ารวยมากนะ เมืองนางมีเหมืองพลอยและทองค�าใหญ่ 

เป็นอนัดบัต้นๆ ของรฐัไตหลวง ถ้าพวกคุณพาพวกเขากลบัออกมาได้อย่าง

ปลอดภัย เจ้าหลวงจะต้องมอบรางวัลให้พวกคุณแน่ นอกจากรางวัลจาก

เจ้าหลวง ผมยงัจะสมทบเงนิเข้าไปให้อกี ถ้าพวกคณุพาคูห่มั้นของผมออกมา 

ได้อย่างปลอดภยั”

“ไม่ต้องหรอกครบั” ยุพราชตอบ “พวกเราท�าตามหน้าที่” 

ค�าตอบนั้นท�าให้ดวงตาเลก็ของเจ้าขุนแสงเรอืงหรี่ลง แต่กย็งัคลี่ยิ้ม 

“ไม่ต้องเกรงใจหรอก ผมรู้ว่ารายได้ทหารไม่ได้มากนกั”

๗ มะโยซา คอืผู้ใหญ่บ้าน
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พสุได้ยนิค�าพูดของคู่หมั้นเจ้าแสงจนัทากเ็ริ่มไม่พอใจ จงึเอ่ยแทรก

ขึ้น

“ทหารรายได้ไม่มาก แต่ศกัดิ์ศรกีไ็ม่ได้ด้อยกว่าใคร งานนี้พวกเรา

ท�าด้วยใจ ขอโทษครบั พวกเราต้องไปเตรยีมตวั ขอตวัก่อน”

ยุพราชก้มศีรษะเล็กน้อย เช่นเดียวกับพสุ แล้วเดินไปสมทบกับ 

พลตรฟีอสลยี์ซึ่งยนืรออยู่ที่รถ

“ทุกอย่างเรยีบร้อยดไีหม” ท่านถามเมื่อเหน็หน้าของทั้งสอง 

พสุจงึตอบ “เรยีบร้อยครบั พรุ่งนี้เช้าพวกเราพร้อมเดนิทาง”

นายพลฟอสลยี์พยกัหน้าช้าๆ และก�าชบั

“หากพวกคุณถูกจบั กองทพัจะไม่รู้เรื่องราวใดๆ ทั้งสิ้น”

“ครบั ผมเข้าใจ และผมจะไม่ท�าให้ท่านผดิหวงั” ยุพราชตอบ ก่อน

ทั้งสองจะท�าความเคารพอกีครั้ง แล้วกลบัขึ้นไปนั่งบนรถ...

เบื้องหลงัเจ้าขุนแสงเรอืงมองตามรถที่แล่นจากไปด้วยดวงตาลุกวาว
“เชอะ ท�าเป็นมศีกัดิ์ศร ีอยากรู้นกัว่าถ้าเหน็เงนิมากองตรงหน้าเป็น

ตั้ง ศกัดิ์ศรยีงัจะค�้าคออกีไหม”

“อย่าพูดอย่างนั้นสเิจ้าจาย พวกเขาจะไปช่วยเจ้าหลวง หากเจ้าหลวง

ปลอดภยั เฮากจ็ะสบายกนัไปทั้งหมด โดยเฉพาะสู”

เจ้าขุนแสงเรืองพ่นลมหายใจออกจมูกอย่างแรงด้วยความไม่พอใจ 

แต่ก็ไม่กล้าแสดงออกอะไรมากมาย และเงียบลงเมื่อนายพลฟอสลีย์เดิน

กลบัมา ใบหน้าบึ้งตงึเปลี่ยนเป็นยิ้มได้ทนัใจ

“เราส่งนายทหารที่ฝีมอืดทีี่สดุจากหน่วยรบพเิศษของกองทพัไปช่วย

เจ้าหลวง ผมหวงัว่าอกีไม่นานเราจะได้ยนิข่าวด ีขอให้พวกคุณวางใจ”

แล้วนายทหารชั้นผู้ใหญ่กข็อตวักลบั สองแม่ลูกเดนิมาส่งที่รถ ต่าง

ก็หวังเหลือเกินว่านายทหารทั้งสองจะท�าส�าเร็จอย่างที่นายพลฟอสลีย์

รบัรอง...
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บนโรงแรมอนัเป็นที่พกัชั่วคราวของสองทหารหนุ่ม ยุพราชนั่งเหม่อ
มองผ่านกระจกไปยังตึกรามบ้านช่องในพระนคร พสุเดินถือเบียร์เข้ามา 

สองขวด ยื่นให้คู่หูของเขาและนั่งลงข้างๆ ยุพราชหนัมายิ้ม

“ขอบคุณนายมากที่ตดัสนิใจเสี่ยงชวีติไปกบัฉนั”

“เราเป็นบดัดี้กนั ฉนัถอืว่าได้พกัร้อนมากกว่า” พสุบอกข�าๆ แต่ลกึ

ลงไปในจิตใจเขารู้ว่ามันคือการตอบแทนที่เขาสามารถท�าได้ หลายครั้งที่

ยุพราชช่วยชวีติเขา และหากมโีอกาส ท�าไมเขาจะไม่ช่วยบ้างล่ะ แต่สิ่งที่อยู่

ในใจของพสุ ยุพราชกร็บัรู้เช่นกนั จงึเอ่ยขึ้นเรยีบๆ

“ฉันรู้ว่านายต้องการตอบแทนที่ฉันเคยช่วยนาย แต่ฉันไม่ต้องการ

ให้นายต้องเข้าไปเสี่ยงชวีติ คราวนี้เราอาจจะไม่โชคดเีหมอืนที่ผ่านมา”

“ฉนัรู ้แต่ฉนัตดัสนิใจแล้ว เราจะท�าด้วยกนั และอย่าลมืว่าฉนัยงัว่าง

ไปอกีหลายเดอืน แค่ช่วยเพื่อน ท�าไมฉนัจะท�าไม่ได้”

“ฉันรู้ว่านายเป็นคนดี” ยุพราชเป็นคนเดียวในทีมที่เรียกชื่อของเขา

ได้ชัดที่สุด เพราะพูดภาษาไทเขินและฟังภาษาไทยเข้าใจด้วยเติบโตที่เมือง

นาง และภาษากใ็กล้เคยีงกบัภาษาเหนอืของไทย ส่วนเพื่อนฝรั่งกต็ดัปัญหา

ด้วยการเรยีกเขาว่าแพท เพราะใกล้เคยีงกบัชื่อของเขาที่สุด 

“นายเองกเ็คยช่วยชวีติฉนัเหมอืนกนั หากไม่ได้นาย ป่านนี้ฉนัคงตาย

ไปแล้ว”

พสุยิ้มและตบไหล่เขาเบาๆ

“เพราะเราเป็นบดัดี้กนัไงล่ะ เราจะไม่มวีนัทิ้งกนั และฉนัเชื่อว่าหาก

ฉนัเป็นคนถูกยงิ นายกค็งจะไม่ทิ้งฉนัเหมอืนกนั”

ยุพราชพยักหน้าช้าๆ วางขวดเบียร์ลงบนโต๊ะ แล้วก้มลงหยิบของ

บางอย่างในกระเป๋าที่วางแทบเท้า ก่อนจะวางของสิ่งนั้นลงบนมอืของพสุ

คิ้วหนาย่นเข้าหากนัด้วยความสงสยัเมื่อเหน็มดีคุ้นตา

“มดีคูกรเีล่มนี้เป็นมดีประจ�าตวัของฉนัตั้งแต่เดก็ มนัมคีวามส�าคญั

กบัฉนัมาก ฉนัขอมอบให้นาย เพื่อเป็นสญัลกัษณ์แทนมติรภาพของเรา”
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“ฉันรับมันไว้ไม่ได้หรอก นักรบกุรข่าจะต้องมีมีดประจ�าตัวไม่ใช่ร ึ

ถ้าไม่มมีดี นายกไ็ม่ใช่นกัรบกุรข่าอกีต่อไป”

“เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วง” เขายกมดีอกีอนัขึ้นมา “พ่อของฉนัท�าไว้ให้

ฉนัสองเล่ม ฉนัขอมอบของฉนัให้นาย เป็นการขอบคุณที่ช่วยชวีติฉนัไว้”

“ถ้านายยนืยนั ฉนักย็นิดรีบั” 

“ดี ผู้ชายชาวไตหลวงส่วนใหญ่จะพกมีดประจ�าตัวเป็นเรื่องปกต ิ 

เช่นเดยีวกบัชายชาวกุรข่าจะต้องมมีดีประจ�าตวั ที่รฐัไตหลวงมผีู้คนหลาก

หลายชาตผิสมผสาน อยูอ่าศยัอย่างเสร ีนายจะไม่ดแูตกต่างไปจากพวกเรา”

พสุพยักหน้าเห็นด้วย ผิวของเขาคล�้าลงเพราะการฝึกกลางแดดมา

นาน แทบจะไม่ต่างไปจากยุพราช และทั้งสองก็มีความสูงทัดเทียมกัน 

ยุพราชหล่อเหลาคมสันตามเชื้อชาติของเขา ส่วนพสุก็มีโครงหน้าแข็งแรง  

จมูกโด่งเกินชายไทย ดูคล้ายชายไตหลวงไม่น้อย แม้ดวงตาจะไม่โตเท่า

ยุพราช แต่กแ็พรวพราวขี้เล่น มเีสน่ห์ต่อผู้คนที่พบเหน็ 

พสุก้มมองมีดในมือ แล้วเงยหน้าขึ้นประสานสายตากับยุพราช  

ก่อนมอืหนกัๆ จะวางลงบนไหล่ของเขา

“นบัแต่นี้ มติรภาพของเราจะยั่งยนืไปจนกว่าจะสิ้นลม”

เขายิ้มพร้อมกบัวางมอืบนไหล่ของยุพราช และย�้าหนกัแน่น

“มติรภาพจะยั่งยนืไปจนสิ้นลม!”



บ้านเรอืนไทยประยกุต์ที่ก่อด้วยคอนกรตี มหีลงัคาไม้ทรงจั่วแบบ
ไทยที่ตั้งตระหง่านตรงหน้าถูกทาสใีหม่ ร่มรื่นอยู่ภายใต้ต้นไม้หลากหลาย

พันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นมะม่วง ชมพู่ ขนุน และมะขาม ที่มารดาของพสุเลือก 

พนัธุ์ดมีาปลูกตามหลกัความเชื่อของไทยทุกประการ เวลานี้พลต�ารวจเอก 

ดนู ปราบไพร ี บดิาของเขา ได้ย้ายกลบัมารบัต�าแหน่งผู้ช่วยผู้บญัชาการ

ต�ารวจที่พระนคร หลังจากย้ายไปรับต�าแหน่งหลายจังหวัด จนกระทั่ง 

เลื่อนเป็นผูช่้วยผู้บงัคบัการต�ารวจภธูรเขต ๕ จงัหวดัล�าปางเป็นเวลาหลายปี

ประตูรั้วเปิดออกต้อนรับแขกที่มากดกริ่ง บนประตูติดป้าย ‘บ้าน

ปราบไพร’ี พอพสุเหน็หน้าคนรบัใช้เก่าแก่กค็ลี่ยิ้มกว้าง

“คุณหนู” 

“สวัสดีครับลุงชม” พสุยกมือไหว้ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปี เขาก็ยัง

เป็นหนูน้อยส�าหรบัลุงชมเสมอ

“คุณหนูกลับมาเมื่อไหร่ครับ ไหนคุณท่านบอกว่าคุณหนูจะกลับมา 

กลางปี นี่มนัเพิ่งต้นๆ ปีเอง”

๒
สู่มาตุภูมิ
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“เดี๋ยวผมจะเล่าให้ลุงฟังอย่างละเอียดเลยดีไหมครับ” เขาบอกข�าๆ 

เพราะยงัถอืกระเป๋าเดนิทางในมอื และยุพราชกย็งัยนือยู่เยื้องไปด้านหลงั

“โอ๊ย จรงิครบั ผมลมืไป เชญิคุณหนูเข้าบ้านก่อน มาครบั ลุงถอื

กระเป๋าให้”

“ไม่เป็นไรครบั ไม่หนกัเลย ว่าแต่คุณพ่ออยู่หรอืเปล่าครบั”

“อยู่ครบั คุณท่านเพิ่งจะกลบัมาถงึเมื่อครู่นี้เอง”

“ขอบคุณครบั” เขาตอบ แล้วเดนิน�าหน้าเพื่อนเข้าไปในบ้าน สุดท้าย

กจ็�าต้องปล่อยให้ลุงชมยกกระเป๋าขึ้นไปบนห้องจนได้ เมื่อผู้สูงวยัยนืกราน 

เขาจงึพายุพราชเข้าไปหาบดิาที่ห้องรบัแขก 

คณุหญงิวราพร มารดาที่เพิ่งลงมาจากชั้นบน พอเหน็บตุรชายคนเดยีว 

กต็กใจ ก่อนจะวิ่งเข้ามาสวมกอด พลางลูบไหล่ลูบหลงั

“ลูกแม่! มาถงึตั้งแต่เมื่อไหร่”

“กลับมาถึงเมื่อเช้านี้ครับ” เขายกมือไหว้มารดา ก่อนจะหันไปทาง

บดิาที่วางหนงัสอืพมิพ์ลง แล้วส่งยิ้มกว้าง

“ไหนบอกว่าจะกลบักลางปีไง นี่เกดิอะไรขึ้น หรอืว่าแกได้รบับาดเจบ็” 

รอยยิ้มของบดิาหายวบั ถามด้วยความห่วงใย ก่อนจะกวาดสายตาไปทั่วร่าง

“เปล่าครบั ผมปลอดภยัด”ี เขาหวัเราะชอบใจ คงเป็นเพราะพวกท่าน

ทราบว่าเขาจะไปปฏิบัติการที่เวียดนามใต้ หากกลับมาก่อนเวลา นั่น 

หมายถงึอาจได้รบับาดเจบ็จงึถูกส่งตวักลบั

“อ้าว ถ้างั้นแกกลบัมาท�าไม” บดิาสงสยั เขาจงึเบี่ยงตวัให้ทั้งสองท่าน

เหน็ยุพราช ก่อนจะแนะน�า 

“นี่เพื่อนผมครับ เราเป็นบัดดี้กัน เขามาจากเมืองนาง รัฐไตหลวง  

เจ้าหลวงส่งเขาไปเรยีนต่อที่เวสต์พอยต์ เพื่อจะให้เขากลบัไปพฒันาด้านการ

ทหารที่เมอืงนาง แต่เขามปีฏบิตักิารด่วนที่เมอืงนาง นี่คอืเหตุผลที่พวกเรา

ต้องกลบัมา”

บุพการดีใีจอยู่เพยีงไม่กี่วนิาท ีข้างมารดากท็�าหน้าเศร้าเมื่อถาม
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“ลูกต้องไปท�างานอกีแล้วหรอื”

“ครบัแม่”

“เฮ้อ...” บดิาถอนใจเฮอืก ก่อนจะปลอบภรรยา “เป็นเมยีต�ารวจ เป็น

แม่ทหาร จะต้องอดทนสคิุณ”

ท่านบอกข�าๆ ก่อนจะพาทุกคนไปนั่งที่เก้าอี้รับแขก พสุข�า เพราะ

เรื่องนี้เป็นสิ่งที่บดิาของเขามกัจะพดูปลอบใจมารดามาตลอด และกเ็ป็นเรื่อง

น่าข�าอีกเช่นกันที่เขาไม่เลือกเดินทางสายเดียวกับบิดา ทั้งที่ท่านก็มียศสูง

ในกรมต�ารวจ แต่เขากลับชอบทางสายเดียวกับลุงที่เป็นทหาร และได้รับ

อิทธิพลจากท่านในช่วงเวลาที่เขาเรียนมัธยมปลายที่พระนคร บิดาของเขา

เป็นห่วง จงึให้เขาไปอาศยักบัพี่ชายของมารดา แต่ไม่คาดคดิว่าในช่วงเวลา

ไม่กี่ปีนั้น จะเปลี่ยนความคดิของเขาให้เลอืกเส้นทางทหารไปได้ 

กระนั้นท่านกไ็ม่เคยแสดงท่าทเีสยีใจ และบอกว่าไม่ว่าจะเป็นต�ารวจ

หรอืทหาร กม็หีวัใจและอุดมการณ์เดยีวกนั นั่นคอืความสงบสุขของบ้าน

เมอืงและประชาชน คนที่ผดิหวงัที่สุดคงจะเป็นมารดา เพราะหวงัว่าเขาจะ

เป็นครูบาอาจารย์ ท�างานเป็นหลกัแหล่ง ไม่ต้องย้ายไปมาเหมอืนบดิา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรูว่้าเขาจะต้องไปปฏบิตักิารที่เวยีดนามใต้หลงั

ผ่านพ้นการฝึกอบรมหลักสูตรหน่วยรบพิเศษของกองทัพบก หรือที่รู้จัก

กนัในชื่อ ‘กรนีเบเรต์’ ท่านกย็ิ่งเป็นห่วงหนกัขึ้นไปอกี ดงันั้นพอทราบว่าเขา

กลบัมาเพื่อต้องไปปฏบิตักิารที่อื่น กย็่อมใจหายเป็นธรรมดา 

“แล้วลูกจะไปเมื่อไหร่” บดิาถาม

“พรุ่งนี้ครบั”

“อะไรกนั เพิ่งมาถงึวนันี้ พรุ่งนี้กอ็อกเดนิทางแล้วงั้นร”ึ มารดาโวย

“ผมได้แวะมาที่บ้านกถ็อืว่าโชคดมีากแล้วครบัแม่” 

“นั่นส ิแล้วนี่...มนัเกี่ยวกบัการเมอืงในเวยีงม่านหรอืเปล่า” บดิาถาม

อกี 

“กป็ระมาณนั้นครบั แต่แม่หายห่วงได้นะครบั เพราะว่างานนี้ง่ายกว่า
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ที่เวยีดนามใต้เยอะ” เขาบอกให้มารดาสบายใจ “แค่ไม่กี่วนักเ็สรจ็ แล้วผม

กจ็ะได้ลาพกัร้อนจนกว่าจะถงึวนัปลดประจ�าการ”

“จรงิหรอืลูก” คุณหญงิวราพรตื่นเต้น

“ครับแม่ จากนั้นผมก็ไม่ไปไหนแล้วครับ เพราะผมจะมาช่วยลุง

พฒันาหลกัสูตรหน่วยรบพเิศษของกองทพับก”

“ได้ยนิแบบนี้ค่อยใจชื้นขึ้นมาหน่อย” คนเป็นแม่ลูบอก

“แล้วเพื่อนของแกล่ะ” บดิาสงสยั พสุจงึอธบิายแทน

“เขายังไม่ทราบเหมือนกันครับ อนาคตของเขาขึ้นอยู่กับปฏิบัติการ

ในครั้งนี้”

“อมื...” ท่านพยกัหน้าช้าๆ ด้วยสหีน้าครุน่คดิ ก่อนจะก้มมองนาฬิกา 

“นี่กเ็ยน็แล้ว คุณยงัไม่ให้ตั้งโต๊ะอกีร ึอย่าลมืนะว่าเรามแีขก”

“อ๋อ จรงิด้วยค่ะ งั้นเดี๋ยวฉนัไปบอกรุ่งให้ตั้งโต๊ะก่อนนะคะ”

“อย่าลืมน�้าท่าของแขกด้วยนะ” บิดาบอกไล่หลัง คุณหญิงยิ้มขัน

อารมณ์ดีของสามี และข�าตัวเองที่ตื่นเต้นเพราะบุตรชายกลับบ้านจนลืม

มารยาทไปหมด พอคล้อยหลงัเจ้าของบ้านฝ่ายหญงิ ดนูกถ็าม

“พ่อได้ยินข่าวการเมืองของเวียงม่านว่ามันไม่ค่อยสงบนัก แล้วแก 

จะต้องเข้าไปวุ่นวายที่นั่น พ่อว่า...”

“เราไม่วุน่วายหรอกครบั” เขารบีบอก “ไม่เกี่ยวกบัทหารของเวยีงม่าน 

เลย มนัเป็นงานที่ง่ายมาก แค่ไม่กี่วนักจ็บ ผมถงึได้อาสา ดกีว่ากลบัไปรบ

ที่เวยีดนามใต้อกีตั้งหลายเดอืน”

“ถ้างั้นแกกร็ะวงัตวัด้วยนะ”

“ครบั เรื่องนี้พ่อไม่ต้องห่วง พวกเราผ่านการฝึกมาอย่างหนกั กเ็พื่อ

พร้อมจะรบัมอืกบัเหตุการณ์ทุกรูปแบบ”

“พ่อเชื่อว่าแกท�าได้ โดยเฉพาะเมื่อแกผ่านการฝึกมหาโหดแบบนั้น 

มาแล้ว” 

“ขอบคณุครบัพ่อที่ให้ก�าลงัใจ ผมจะรบีกลบัมาให้เรว็ที่สดุที่เสรจ็งาน
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ครบั”

“ด ีแม่แกจะได้โล่งใจ เอ้า งั้นชวนเพื่อนแกคุยส ิพ่อกพ็ดูภาษาองักฤษ

ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ ไม่รู้จะชวนคุยยงัไง”

“ยุพราชฟังภาษาไทยออกครบั เพราะเขาเตบิโตที่เมอืงนาง พวกเขา

ใช้ภาษาไทเขนิ ซึ่งคล้ายๆ กบัภาษาเหนอืของเราครบั”

“อ้าวงั้นเหรอ หลงเข้าใจผดิตั้งนานว่าต้องพูดภาษาองักฤษ”

“เขาคล่องทั้งสองภาษาครบั ยงัฟังภาษาไทยเข้าใจอกี จรงิไหมโย” 

“จริงครับ” ชายหนุ่มผิวเข้มพยักหน้ารับช้าๆ พร้อมกับตอบติด 

ส�าเนยีงหนกัๆ ท�าให้ดนูหวัเราะชอบใจ 

“คุยกันรู้เรื่องแบบนี้ก็ดี ไม่ต้องเสียเวลาแปล งั้นไหนลองเล่ามาซ ิ 

ว่าไปไงมาไง ถงึได้ไปเรยีนที่โน่นได้”

ยพุราชขยบัตวั และเริ่มอธบิายด้วยภาษาไทเขนิช้าๆ ส�าหรบัคนที่อยู่

ทางภาคเหนอืมาหลายปีจงึเข้าใจได้แบบไม่มปีัญหา 

ราวหนึ่งชั่วโมงอาหารกถ็ูกน�ามาตั้งโต๊ะ ดนูกไ็ด้พูดคุยซกัถามเพื่อน

ของบตุรชายจนเป็นที่พอใจ วราพรลงมอืเข้าครวัเองเพราะอยากท�าแกงเผด็

ที่บุตรชายชอบ และเลอืกอาหารที่เขาชอบอกีสองสามอย่าง คดิว่าเขาไม่ได้

กนิอาหารไทยมานานคงจะคดิถงึ

และผลก็เป็นไปตามคาด อาหารทุกจานทั้งพสุและยุพราชต่างก็พา

กันกินจนเกลี้ยง ราวกับไม่เคยกินข้าวมาเป็นเดือน บิดาและมารดาได้แต่

มองชายหนุ่มทั้งสองกินด้วยความสุขใจ จากนั้นพสุก็ขับรถไปส่งเพื่อนที่

โรงแรม ส่วนเขากก็ลบัมานอนที่บ้าน ซึ่งบดิาและมารดายงัคงนั่งคอยอยู่

“พรุ่งนี้ต้องออกกี่โมงร”ึ บดิาถามขึ้นเมื่อเขาเดนิผ่านประตูเข้ามา

“แปดโมงครบั รถจะมารอที่โรงแรม”

“ถ้างั้นพรุ่งนี้ตดิรถพ่อไป พ่อจะไปส่ง คนืนี้ให้แม่เขาซกัถามให้หาย

คดิถงึก่อน”

“ครบั” เขาเดนิเข้าไปนั่งข้างมารดาและกอดเอวท่านไว้ “ผมกค็ดิถงึ
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แม่มากเหมอืนกนัครบั”

“ปากหวานเชยีวนะเราน่ะ ไหนบอกว่าคดิถงึ แต่มาอยู่ให้แม่กอดให้

หายคดิถงึแค่คนืเดยีวเท่านั้น”

“แค่ไม่กี่ชั่วโมงแบบนี้ ส�าหรับทหาร...ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับ”  

เขาบอกข�าๆ

“แต่แม่ไม่ใช่ทหารนี่ แค่คนืเดยีวไม่พอหรอกนะ” วราพรหยกิต้นแขน

หมับ ชายหนุ่มจึงพลิกตัวนอนหนุนตักมารดาอย่างออดอ้อน บิดาถึงกับ 

ส่ายหน้า หวนคดิถงึวยัเดก็ของพสุที่มกัจะอ้อนมารดาด้วยวธินีี้เสมอ เวลา

ท�าอะไรผดิ มารดากโ็กรธไม่ลง 

“แต่ผมสัญญานะครับ ว่าหลังกลับจากเวียงม่านแล้ว ผมจะอยู่ให้ 

แม่ซกัจนเบื่อเลย”

“ไม่อยากซักหรอก จริงๆ แม่อยากจะถามมากกว่า ว่าเมื่อไหร่จะ 

มแีฟนกบัเขาเสยีท ีแม่อยากจะอุ้มหลานเตม็แก่แล้ว”

“โธ่ แม่ครบั...”

“ไม่ต้องมาธ่งมาโธ่อะไรเลย นี่ อย่าบอกนะว่าไปคว้าแหม่มมาเป็น

เมยี”

“โธ่...” ชายหนุ่มครางอีกรอบ แล้วยันตัวลุกขึ้น “ก่อนผมจะไป

อเมริกา แม่ก็ให้ผมสัญญาแล้วสัญญาอีกว่าจะไม่ให้ผมเอาเมียแหม่มกลับ

มา”

“กใ็ช่น่ะส ิแล้วลูกท�าได้อย่างที่สญัญาหรอืเปล่าล่ะ”

“ท�าได้สิครับแม่” เขากลอกตาเหมือนเวลาที่เพื่อนฝรั่งได้ยินเรื่อง 

ไร้สาระ เพราะส�าหรบัเขา เรื่องแต่งงานยงัไม่เคยอยู่ในความคดิ

“ถ้างั้นกด็แีล้ว เพราะแม่อยากให้แกรู้จกัหนูบวั ลูกสาวของเพื่อนแม่ 

เอาไว้ถ้าแกกลบัมาเมื่อไหร่ แม่จะแนะน�าให้รู้จกั”

พสุลอบสบตากบับดิาที่ท�าหน้าไม่รู้ไม่ชี้ ก่อนจะโอดครวญ

“แค่เจอใช่ไหมครบัแม่”
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“ก.็..เจอๆ แล้วกล็องคบๆ กนัดู บางทอีาจจะชอบกนัจรงิๆ ขึ้นมา

กไ็ด้ เพราะหนูบวัเป็นเดก็น่ารกั ถ้าแกได้รู้จกัจะต้องชอบแน่ๆ”

“หนูบวัไหนครบั” เขาท�าหน้างงๆ 

“หนบูวัลกูสาวผูก้ารมนตร ีเพื่อนของพ่อไง ตอนนี้กนิต�าแหน่งผูช่้วย

ผูบ้ญัชาการเหมอืนกนั แต่ขานั้นเขาย้ายมาจากอสีาน ศกัดิ์ศรหีน้าตาทดัเทยีม 

กนั เหมาะสมกนัที่สุด”

คนที่ถูกพาดพิงได้แต่ยักไหล่ให้บุตรชาย เป็นเชิงว่าให้ไปรับมือกับ

มารดาเอง

“แม่กับคุณหญิงพิมพารู้จักกันได้พักใหญ่ เธอก็อยากจะหาผู้ชายที่

เหมาะสมกบัหนูบวัเหมอืนกนั แม่ว่าไม่มใีครเหมาะสมเท่ากบัลูกแล้ว”

“เอาไว้ให้ผมกลบัมาก่อนกแ็ล้วกนันะครบั ตอนนี้ผมยงัไม่อยากคดิ

เรื่องนี้” พสุยอมรับตรงๆ เพราะเขาเองก็ไม่ได้ปิดกั้น เมื่อไม่มีผู้หญิงที่ 

หมายปอง เขากไ็ม่ต้องห่วงอะไร หากมารดาจะแนะน�า เขากย็นิด ีแต่จะรบั

หรอืไม่กเ็ป็นอกีเรื่อง

“ถ้าลูกไม่ขัดข้อง งั้นแม่จะเกริ่นๆ กับคุณหญิงพิมพาเอาไว้ ว่าลูก 

จะกลบัมาเรว็ๆ นี้ จะได้นดักนิข้าวกนั”

“อย่านดัเรว็นกันะครบัแม่ เพราะผมยงัไม่รูว่้าจะกลบัมาจากเวยีงม่าน

เมื่อไหร่”

“อ้าว ไหนลูกบอกว่าไปไม่กี่วนัไง”

“พวกเราตั้งใจไว้แค่ไม่กี่วนัน่ะครบั แต่เรากต็้องเผื่อใจไว้บ้าง บางที

อาจจะมสีิ่งไม่คาดฝันเกดิขึ้น ท�าให้งานล่าช้า”

“ถ้างั้นลูกกพ็ยายามอย่าให้เกดิสิ่งที่ไม่คาดฝันกแ็ล้วกนั แม่จะได้พา

ลูกไปรู้จักกับหนูบัวเร็วๆ นี่ถ้าพรุ่งนี้ไม่ติดว่าลูกจะต้องรีบไป แม่จะเชิญ

ครอบครวัหนูบวัมากนิข้าวที่บ้าน”

ชายหนุ่มถอนใจเบาๆ รู้สึกโชคดีที่ต้องรีบเดินทาง เพราะเขายัง 

ไม่อยากพบเจอใครในตอนนี้ จงึได้แต่ยิ้ม แต่กไ็ม่กล้าขดัใจมารดา
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“เอาเป็นว่าผมจะพยายามรีบกลับมาให้เร็วที่สุดครับแม่” เขาตอบ 

ทว่าไม่มีใครจะล่วงรู้ว่าหนทางเบื้องหน้ามีอะไรรอคอยอยู่ วันนี้พสุอาจจะ

รับปากมารดาได้ แต่วันข้างหน้าล่ะ...ไม่มีใครให้ค�าตอบเขาได้ นอกจาก 

พระพรหมที่ขดีเส้นชวีติของเขาไว้เรยีบร้อยแล้ว...

แสงไฟสาดส่องไปบนถนนลูกรังซึ่งขรุขระเป็นหลุมบ่อตรงหน้าได้ 
ไม่ไกลนกั ด้วยเป็นเส้นทางขึ้นเขา แม้จะเปิดไฟสูงแล้ว แต่กย็งัมองเหน็ทาง

ข้างหน้าเพียงไม่กี่เมตร สองข้างทางเป็นป่าทึบ และยิ่งเป็นคืนเดือนแรม 

เช่นนี้ จงึมเีพยีงแสงไฟจากหน้ารถเท่านั้นที่จะให้ความสว่าง ยิ่งมองไม่เหน็

หนทางข้างหน้า คนที่อยู่ในรถกย็ิ่งร้อนใจ 

หญงิสาวสงูศกัดิ์ที่นั่งกระสบักระส่ายอยูต่รงเบาะหลงัถามขึ้นอกีครั้ง

“อกีนานไหมค่า๘ ลุงส่างค�า”

“ถนนมนัไม่ค่อยด ีข้าเฮามองไม่เหน็ข้างหน้าเลยค่าเจ้าจ้อย ถนนกม็ี

แต่หลุมบ่อ ข้างทางกเ็หน็เหว ขบัเรว็กไ็ม่ได้ค่า”

“โธ่...” หญงิสาวขยบัตวั มอืชื้นเหงื่อจนต้องเชด็กระโปรงตดิกนัหลาย

ครั้ง เธอเพิ่งเดนิทางมาถงึโรงพยาบาลเมื่อคนขบัรถของบดิามารออยู่ เพื่อ

บอกให้เธอรบีหลบหนไีปให้เรว็ที่สุด แล้วบดิากบัมารดาจะรบีไปรบัที่บ้านพกั 

ตากอากาศของครอบครวัในหบุเขา เธอรบีเกบ็เสื้อผ้ายดัลงกระเป๋าเดนิทาง 

แล้วตามมาให้เรว็ที่สุด เพราะที่นั่นคงจะปลอดภยัส�าหรบัทุกคน

ทว่าระยะทางจากตวัเมอืงขึ้นไปบนเขาไม่ใช่ใกล้ๆ แถมถนนยงัขรขุระ

เพราะไม่ค่อยได้ใช้งาน บดิาเคยเอ่ยว่าจะปรบัปรุงหลายครั้งแล้ว แต่ระยะ

หลังพวกท่านคงจะหลงลืมไป ด้วยมีภาระอื่นที่จ�าเป็นต้องใช้จ่ายแทนการ

พฒันาถนนไปสู่บ้านพกัตากอากาศ

๘ ค่า มคีวามหมายเหมอืนค�าว่า ครบัหรอืค่ะ เป็นค�าขานรบั หรอืใช้ลงท้ายประโยคเพื่อ

ความสุภาพ ใช้ได้ทั้งชายและหญงิ
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“ใจเยน็ๆ นะค่าเจ้าจ้อย ป่านนี้เจ้าหลวงกบัมหาเทวคีงหลบขึ้นไปบน

เขาปลอดภัยแล้ว” เสียงอ่อนหวานปลอบใจ อ่อนค�าเป็นเพื่อนที่ท�างานอยู่ 

โรงพยาบาลแห่งเดียวของเมืองนาง ทั้งสองเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็ก 

ด้วยเป็นบุตรสาวของคนรบัใช้ส่วนตวัของมหาเทว ี

ในวยัเดก็อ่อนค�าเป็นเดก็ด ีเรยีนเก่งและวา่ง่าย มารดาจงึสง่ให้เรยีน

พร้อมกบัเธอ และยงัให้ทนุไปร�่าเรยีนต่อหลกัสูตรพยาบาลที่สหรฐัอเมรกิา

พร้อมกัน เมื่อกลับมาทั้งสองจึงเริ่มต้นท�างานที่โรงพยาบาลซึ่งบิดาของ 

เจ้าแสงจันทาได้สร้างขึ้น โดยมีนายแพทย์ฟิลลิป มิชชันนารีชาวอเมริกัน  

ซึ่งเป็นสหายของครอบครวัมานานเป็นผู้ดูแล 

เจ้าแสงจันทาตั้งใจจะมาสืบสานงานด้านสาธารณสุขของเมือง ใน

อนาคตบิดาต้องการสนับสนุนให้หญิงสาวในเมืองนางมาเข้ารับการอบรม

เป็นพยาบาลให้มากขึ้น โดยตั้งใจจะให้ทั้งสองเป็นผู้ฝึกสอน แต่ทั้งสองเพิ่ง

กลบัมาท�างานได้ไม่ถงึปี เหตุการณ์ไม่คาดฝันกเ็กดิขึ้น!

นายแพทย์ฟิลลปิเรยีกเธอเข้าไปพบ พร้อมกบับอกให้เธอไปหลบซ่อน

ตัว โดยให้อ่อนค�าตามไปช่วยดูแลตามค�าสั่งของเจ้าหลวง เจ้าแสงจันทา 

สั่งคนขบัรถให้พาไปยงัหอค�าเพราะหวงัว่าจะพบบดิาที่นั่น แต่คนรบัใช้บอก

ว่าท่านทั้งสองได้ออกจากหอค�าไปนานแล้ว และบอกว่าหากเสร็จธุระแล้ว 

ทั้งสองจึงจะตามเธอขึ้นไปบนเขา เธอไม่รู้จะไปตามหาท่านทั้งสองที่ไหน  

อ่อนค�าจึงแนะน�าว่าควรจะไปรอที่จุดนัดหมาย ไม่อย่างนั้นอาจจะคลาด 

กนัได้ เธอกค็ดิเช่นนั้น อกีทั้งยงัหวงัว่าพวกท่านคงจะมารออยู่ที่นี่แล้ว 

“เฮาไม่เข้าใจเลยว่าท�าไมถึงได้เป็นแบบนี้ ท�าไมนายพลหม่านวินจะ

ตอ้งท�าร้ายเจ้าหลวง พวกเราไปท�าอะไรให้เขา” ลมหายใจของหญงิสาวหอบ

กระชั้น ทั้งหวาดกลวัและวติกกงัวลไปหมด แม้จะท�างานอย่างหนกั แต่เธอ

กต็ดิตามข่าวสารบ้านเมอืงอยู่เสมอ รู้ว่าการเมอืงก�าลงัร้อนระอุ 

บิดาพยายามอย่างยิ่งที่จะประคับประคองสถานการณ์ไม่ให้เลวร้าย

ลงไปกว่าเดมิ แต่กไ็ม่เป็นผล เมื่อแนวความคดิเรื่องความเหลื่อมล�้าระหว่าง
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ชนชั้นในสังคมถูกกระพือไปทั่วทุกหย่อมหญ้า นักศึกษาและประชาชนที่มี

แนวคดิต่อต้านเจ้าหลวงกเ็พิ่มจ�านวนมากยิ่งขึ้น ทั้งที่เจ้าหลวงท�าแต่ประโยชน์ 

ให้แก่ชาตบิ้านเมอืง กลบัถูกมองว่าท่านเอาเปรยีบชาวบ้านตาด�าๆ เสวยสุข

บนความทุกข์ของพวกเขา และขูดรดีภาษอีย่างโหดเหี้ยม 

ความไม่พอใจอนัเกดิจากความเป็นอยูท่ี่อตัคดัขดัสนหลงัจากเปลี่ยน 

แปลงการปกครอง ท�าให้สถานะของเจ้าหลวงสั่นคลอน เหล่าเจ้าหลวง

พยายามหาทางแก้ไข ขณะที่ฝ่ายรฐับาลเวยีงม่านน�าโดยนายซอเตง็กบ็รหิาร

ประเทศล้มเหลว ประชาชนอดอยาก ความเป็นอยูย่�่าแย่ แทนที่จะโทษความ

อ่อนแอของผู้น�า กลบัหนัมาโทษความเหลื่อมล�้าในสงัคม หาว่าเจ้าหลวงอยู่

อย่างราชา แต่พวกเขากลบัอดอยาก จนกลายเป็นปัญหาที่นายพลหม่านวนิ

ซึ่งบ้าอ�านาจได้ยื่นมอืเข้ามาจดัการ

“อย่าเพิ่งวิตกเกินไปเลยค่าเจ้าจ้อย บางทีเจ้าหลวงอาจจะเตรียม 

หาทางออกให้พวกเราทุกคนอยู่แล้ว”

หญงิสาวถอนใจเฮอืก บบีมอืเข้าหากนัแน่น

“ป่านนี้เจ้าพ่อจะเป็นอย่างไรบ้างกไ็ม่รู้”

“หากเจ้าหลวงเตรียมพร้อมขนาดนี้ ท่านคงจะเตรียมทางหนีทีไล่ 

เอาไว้เรยีบร้อย เจ้าจ้อยไม่ต้องห่วงเกนิไปหรอกนะค่า”

แม้จะได้ยินค�าปลอบใจ แต่เจ้าแสงจันทาก็ท�าใจยอมรับไม่ได้ง่ายๆ 

เธอเงยีบลง แต่ภายในจติใจยงัคงปั่นป่วนยิ่งนกั 

ราวครึ่งชั่วโมงต่อมารถก็แล่นเข้าสู ่เขตบ้านพักตากอากาศของ 
เจ้าหลวง เธอคาดหวงัว่าจะเหน็แสงไฟสว่างไสวด้านในเหมอืนอย่างในอดตี 

แต่กต้็องผดิหวงัเมื่อตวับ้านกลบัมดืสนทิ เพราะเครื่องป่ันไฟไม่ได้ถกูใช้งาน

เหมอืนที่ผ่านมา

“ข้าเฮาจะไปเปิดเครื่องปั่นไฟก่อนนะค่า” ส่างค�าบอกเมื่อจอดรถ

เรยีบร้อยแล้ว แต่เจ้านายหญงิกลบัร้องห้าม
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“อย่าเพิ่งค่า เฮากลวัว่าคนมาเหน็แล้วจะไม่ปลอดภยั”

“จรงิด้วยค่าลงุส่างค�า งั้นข้าเฮาเข้าไปหาเทยีนไขด้านในดกีว่า” อ่อนค�า 

ที่เคยมาหลายครั้งจ�าได้ว่ามารดาเก็บเทียนไขไว้ในครัว “ข้าเฮาจะไปหา  

เจ้าจ้อยเข้าไปรอที่ห้องรบัแขกก่อนนะค่า”

หญงิสาวพยกัหน้ารบั และก้าวเข้าไปด้านในหลงัส่างค�าเปิดประตูให้ 

ความเยน็ยะเยอืกรอบกายยิ่งท�าให้วติกกว่าเดมิ เธอไปนั่งรอที่เก้าอี้รบัแขก

ที่มดืมดิ ไม่นานแสงเทยีนจากมอืของอ่อนค�ากส็่องมาตามทาง

“เจ้าพ่อกับเจ้าแม่ไม่อยู่ที่นี่...ป่านนี้ท่านจะอยู่ที่ไหนกันนะ” เจ้าแสง- 

จนัทาพมึพ�า ดวงตามนี�้าใสๆ คลอเมื่อเหม่อมองผ่านกระจกห้องรบัแขกไป

ยงัความมดืมดิของป่ารอบด้าน

“เจ้าจ้อยอย่าเพิ่งวติกเกนิไปนะค่า อกีสกัประเดี๋ยวพวกท่านคงจะตาม

ขึ้นมา ข้าเฮาว่าเจ้าจ้อยขึ้นไปอาบน�้า และนอนพกัผ่อนก่อนดไีหมค่า พรุ่งนี้

อาจจะต้องรบีเดนิทางแต่เช้า ลุงส่างค�ายกกระเป๋าเสื้อผ้าขึ้นไปให้แล้ว”

“ขอบใจนะอ่อนค�า เฮาคงนอนไม่หลับหรอก หากเจ้าพ่อกับเจ้าแม ่

ยงัไม่กลบั”

“ข้าเฮาอยากให้เจ้าจ้อยพกัผ่อนมากๆ ไม่รูว่้าวนัพรุง่นี้จะเกดิอะไรขึ้น 

เจ้าจ้อยควรจะเกบ็แรงเอาไว้ค่า”

หญงิสาวพยกัหน้ารบัช้าๆ ทว่าจติใจกลบัลอยไปไกลโพ้น...

ไม่มีใครรู้เลยว่าแผ่นดินรัฐไตหลวงก�าลังจะลุกเป็นไฟ...ในอีกไม่กี่

ค�่าคืนข้างหน้า เจ้าหลวงแห่งรัฐไตหลวงก�าลังจะกลายเป็นแค่ต�านานที่เล่า 

สบืต่อกนัมาเท่านั้น


