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พูดถึงยอดกุนซือในประวัติศาสตร์จีน เชื่อได้ว่าเราๆ ต้องมีชื่อติดหูกัน 

อยู่บ้าง และส่วนใหญ่คงเป็นคนในยุคสามก๊กอย่างจูเก่อเลี่ยง (ขงเบ้ง) ท่ีคอย

ช่วยงานหลวิเป้ย (เล่าป่ี) หรอืใครเคยอ่านความลบัแห่งสามก๊กของเอน็เธอร์บุค๊ส์ 

ก็คงมีชื่อของซือหม่าอ้ี (สุมาอ้ี) และกัวจยา (กุยแก) แวบขึ้นมา แต่ในทุกยุค

ทุกสมัยล้วนมียอดคน ซึ่งในผ่าสวรรค์ ราชันทะลุฟ้าซึ่งดำาเนินอยู่ในยุค 

ห้าชนเผ่าสิบหกแคว้นเล่มนี้ เราก็จะได้รู้แล้วว่ายอดกุนซือเสนาธิการผู้หนึ่ง 

ท่ีถังอี้หมิงนับถือหนักหนาอย่างหวังเหมิ่งทำาอะไรได้บ้าง แล้วจะสมราคาท่ี 

ถังอี้หมิงสู้อุตส่าห์ไปเย่ียมเยือนหลายครั้งหลายคราหรือไม่ การรบที่ไม่เพียง

พ่ึงพากำาลังทหาร แต่ใช้สติปัญญาจู่โจมจะเป็นอย่างไร แค่คิดก็น่าตื่นเต้นแล้ว 

อย่ารอช้า ไปดูกันเลยดีกว่า!

สำานักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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เกี่ยวกับนักเขียน

สุ่ยเผิงเฉิง เกิดเมื่อ ค.ศ. 1985 ชื่นชอบนิยายกำาลังภายในของท่านจินยง 

(กิมย้ง) อย่างที่สุด ตอนเรียนชั้นมัธยมปลายเคยลองเขียนนิยายกำาลังภายใน

เรื่องยาว กลายเป็นเด็กหนุ่มที่เดินอยู่ระหว่างเส้นขอบของโลกแห่งความจริง

และใต้เงาของบรรณพิภพ หลังจากเรียนจบจากมหาวิทยาลัยก็เริ่มเขียน 

ผลงานลงในเว็บอ่านนิยายออนไลน์ โดยใช้นามปากกาว่า 'สุ่ยเผิงเฉิง' และ 

ยังคงปลูกเพาะผลงานผ่านปลายปากกาอย่างไม่หยุดย้ัง
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เกร็ดประวัติศาสตร์

มู่หรงเค่อ (ค.ศ. 321-367) ชื่อรองเสวียนกง ชนเผ่าเซียนเปย เป็นบุตร

คนที่สี่ของจักรพรรดิเหวินหมิงต้ีมู่หรงฮ่วงแห่งแคว้นเฉียนเยียน (เยียนก่อน) 

และเป็นน้องชายของจักรพรรดิจิ่งเจาตี้มู ่หรงจว้ิน เป็นนักปกครองและ 

นักการทหารยอดอัจฉริยะแห่งเฉียนเยียน อนุชนรุ่นหลังยกย่องให้เป็นหนึ่งใน

สิบแม่ทัพผู้ย่ิงใหญ่แห่งยุคห้าชนเผ่าสิบหกแคว้น ประวัติศาสตร์บันทึกว่า 

มู่หรงเค่อละเอียดรอบคอบ ถือสัจจะและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มาตั้งแต่เล็ก สุขุม 

ลุม่ลกึอย่างยิง่ เมือ่อายุสบิห้าปีก็เริม่บงัคบับญัชากองกำาลงั พิชติใต้สูศ้กึเหนอื  

คว้าชัยชนะหลายต่อหลายครั้ง ยศตำาแหน่งสูงสุดถึงไท่ไจ่ (อัครมหาเสนาบดี) 

กุมอำานาจปกครองทั้งหมดท้ังมวล แต่ไม่มีความเห็นแก่ตัวแม้เพียงน้อย ดูแล

ความสงบเรียบร้อยของราชสำานัก ใส่ใจในวิธีการและผลสำาเร็จของการทำางาน 

ถือเป็นเสาหลักของราชวงศ์เฉียนเยียน
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยายเอ็นเธอร์บุ๊คส์ได้ที่

www.enter-books.com หรือ

www.facebook.com/enterbooks
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Shui Peng Cheng 7

รัชศกหย่งซิงปีที่สามแห่งราชวงศ์หร่ันเว่ย เดือนหก วันที่หนึ่ง 

ตามปฏิทินจันทรคติ

เห็นได้ชัดว่าเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีจากทัพใหญ่ของ 

แม่ทัพมู่หรงเค่อแห่งแคว้นเยียน กองก�าลังทหารปิงโจวที่อยู่ภายใต้ 

การบัญชาการของจางผิงแม่ทัพอาวุโสแห่งแคว้นโฮ่วจ้าวก็ไม่อาจ 

ท�าอะไรได้

ไม่ว่าทัพเยียนจะเคลื่อนไปถึงท่ีใด กองก�าลังทหารปิงโจวก็ได้แต่

ทิ้งอาวุธยอมแพ้อยู่ตลอด เพียงไม่ก่ีวันป้อมสกุลนับร้อยบนดินแดน 

ปิงโจวก็ตกเป็นของแคว้นเยียน จูเก่อเซียงแม่ทัพเจิงซี (พิชิตประจิม) 

ของจางผิงถึงขนาดยกป้อมหนึ่งร้อยสามสิบแปดป้อมให้แคว้นเยียน 

ทั้งที่ยังไม่ทันได้ออกรบ มู่หรงเค่อไม่เพียงมอบเงินบ�ารุงขวัญให้บรรดา

แม่ทัพและทหารที่ยอมสวามิภักดิ์เหล่านั้น แต่ยังให้ทหารชั้นสูงพวกนั้น

มียศมีต�าแหน่งเช่นเดิม การกระท�าของเขาซื้อใจชาวบ้านละแวกปิงโจว

ได้มากโข

บทที่ 1

ดาบวิเศษออกจากเตา
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8 ผ่าสวรรค์ ราชันทะลุฟ้า 3

ด้วยเหตุนี้จางผิงที่ปักหลักอยู่ที่ปิงโจวจึงล้มเลิกความคิดที่จะ 

ต่อต้าน หลังน�ากองก�าลังทหารสามพันกว่านายถอยไปอยู่ที่ผิงหยางได้

ไม่นานก็ยอมสวามิภักดิ์ต่อมู่หรงเค่อ กองก�าลังแคว้นเยียนไม่เพียง 

แทบไม่เสียหาย แต่ยังได้ปิงโจวมาไว้ในก�ามือง่ายดาย

มู่หรงเค่ออาศัยจังหวะน้ีน�ากองก�าลังท่ีได้รับชัยชนะของตนเข้า 

ปิดล้อมเย่ียเฉิงเมืองหลวงของหรั่นเว่ย ทว่าเพราะก�าแพงเมืองเย่ียเฉิง

แข็งแกร่ง ทัพเยียนเองก็ไม่ช�านาญในการเข้าโจมตีเมือง หลังบุกโจมตี

อยู่เป็นนานแต่ก็ไม่สัมฤทธิผล สุดท้ายจึงได้แต่คุมเชิงกันอยู่อย่างนั้น

ในเวลาเดียวกันต้วนคานท่ีครอบครองดินแดนชงิโจว เพราะสญูเสยี 

ใหญ่หลวงจึงตัดสินใจท�าตามค�าแนะน�าของแม่ทัพใหญ่อูเหมิงปิดล้อม

เส้นทางเชื่อมต่อเขาไท่ซานกับจี่หนาน หมายขังตายถังอี้หมิงไว้บนเขา

ทัพเยียนยังไม่บรรลุภารกิจสยบดินแดนทางตอนเหนือของแม่น�้า

หวงเหอ ต้วนคานเองก็ยังไม่โจมตีรุกคืบเข้ามา ท�าให้ถังอี้หมิงมีโอกาส

พัฒนากองก�าลังของตน ภายใต้การน�าของถังอ้ีหมิง พวกทหารกับ 

ชาวบ้านบนเขาต่างร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึง่ หลงัพยายามกันอยู่สบิกว่าวัน  

ในท่ีสุดพวกเขาก็สร้างเตาหลอมเหล็กเตาแรกได้ส�าเร็จ

หลังเตาหลอมสร้างเสร็จ ถังอ้ีหมิงก็ให้คนขนแร่เหล็กกับถ่านหิน

มาจากเหมือง ลงมือหลอมเหล็ก

วันแรก ตะวันฉายแสงร้อนแรง งานต่างๆ บนเขาต่างหยุดลง

เป็นการชั่วคราว หวังเหมิ่งตั้งเครื่องสักการะภูตผีและเทพเจ้าไว้รอบๆ 

เตาเผา มีเด็กผู้ใหญ่จ�านวนมากเข้ามาห้อมล้อมมุงดู

ถังอี้หมิงไม่สนใจพิธีกรรมเซ่นไหว้อะไรพวกน้ันเลยสักนิด เขาเฝ้า

ตรวจสอบไปตามรอยต่อต่างๆ ดูว่ายังมีอะไรขาดตกบกพร่องบ้าง 

หรือไม่
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Shui Peng Cheng 9

เตาหลอมน้ีเขาออกแบบด้วยตวัเอง ด้านล่างเป็นทีว่่างขนาดใหญ่ 

ภายในเต็มไปด้วยไม้ฟืนกับฟางหญ้าแห้งที่ลุกติดไฟได้ง่าย อีกท้ังยังมี

ถ่านหินอีกจ�านวนหนึ่งปูรองไว้ ท่ีอยู่ด้านบนคือปล่องควันยาวสูง

ประมาณตึกสามชั้น

ที่อยู่รอบเตาหลอมยังมีกล่องหีบลมอีกสี่กล่อง หวงต้า หวงเอ้อร์ 

หลี่เหล่าซื่อยืนล้อมกล่องหีบลมอยู่รอจุดเตาหลอม

เตาหลอมถูกอบด้วยไฟต�่าอยู่ระยะหนึ่งก่อนแล้ว ตอนนี้แค่รอ 

จุดไฟเท่าน้ัน ข้างช่องเติมวัตถุดิบมีทหารถือพลั่วเหล็กยืนกันอยู่เป็น

จ�านวนมาก พร้อมโยนถ่านหินเหล็กเข้าไปในช่องทุกเมื่อ

หลังพิธีเซ่นไหว้จบสิ้น หวังเหมิ่งก็เดินไปหยุดอยู่ข้างถังอ้ีหมิง  

พูดอย่างนอบน้อม "นายท่าน ทกุอย่างพร้อมแล้ว เหลอืแค่จดุไฟเท่าน้ัน"

ถังอ้ีหมิงพยักหน้า ตะโกนบอกทหารท่ีอยู่ข้างๆ "เอาคบไฟมา!"

ทหารที่ยืนอยู่อีกด้านยื่นคบไฟที่เตรียมไว้แล้วให้ถังอี้หมิง เขา

ลงมือจุดคบไฟด้วยตนเอง ก่อนจะเดินตรงไปยังช่องเติมวัตถุดิบ  

โยนคบไฟท่ีลุกติดไฟน้ันเข้าไปด้านใน

ในเตาล้วนแต่เป็นวัตถุติดไฟง่าย พอเจอประกายไฟเข้าก็ลุกไหม้

ขึ้นทันที เปลวไฟลุกลามช้าๆ กลืนกินวัตถุลุกติดไฟในเตา

เพียงไม่นาน เปลวไฟร้อนแรงก็ลกุโชนเผาไหม้ถ่านหินทีอ่ยู่ภายใน

เปลวไฟคุโชนมากขึ้นทุกที ควันด�าลอยขึ้นเหนือเตาหลอมช้าๆ 

ครั้นควันด�าก่อตัวหนาขึ้น ถังอ้ีหมิงก็โบกมือตะโกน "หวงใหญ่ หวงเล็ก 

สูบหีบลม"

"ขอรับ!" หวงต้า หวงเอ้อร์ขานรับพร้อมกัน

หวงต้า หวงเอ้อร์ หลี่เหล่าซื่อสูบหีบลมพร้อมกัน เร่งเปลวไฟ 

ในเตาเผาให้ย่ิงโหมกระพือ เพียงไม่นาน ถ่านหินสีด�าก็เรืองแสงสีแดง
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10 ผ่าสวรรค์ ราชันทะลุฟ้า 3

ควันลอยออกมาจากปล่องมากขึ้นเรื่อยๆ ก่อนจะเริ่มเบาบางลง

ในเวลาไม่นาน แสงไฟสีแดงฉานฉายลอดออกมาพร้อมกับฝุ่นละออง

ที่ลอยละล่องไปในอากาศ

ยิง่กล่องหีบลมถูกสูบอัดเร็วขึ้นมากเท่าไร เปลวไฟภายในเตาก็ยิ่ง

ลุกสูงมากข้ึนเท่าน้ัน หลังประเมินว่าเผาได้พอสมควรแล้ว ถังอี้หมิง 

ก็ตะโกนบอกพวกหูเย่ียนที่ยืนอยู่ข้างช่องเติมวัตถุดิบ "ได้แล้ว เติม

วัตถุดิบลงไป!"

หูเย่ียนตอบรับ น�าผู้คนลงมือเติมถ่านหินลงไปในเตาเผา

หลังเติมถ่านหินเสร็จ พวกเขาก็เติมแร่เหล็กกับหินปูนขาวท่ี 

กองอยู่ข้างๆ เข้าไป แร่เหลก็กับหนิปนูขาวถูกทุบจนกลายเป็นก้อนเลก็ๆ 

หลังเติมพวกมันลงไปประมาณสิบสองตั้น* เมื่อแร่เหล็กกับหินปูนขาว 

ผสมเข้าด้วยกันเป็นที่เรียบร้อย พวกเขาก็หยุดมือ

งานเติมวัตถุดิบด�าเนินไปซ�้าๆ อยู่หลายชั่วยาม ใครเหน่ือยก็ 

ผลัดเปลี่ยนเอาคนอ่ืนเข้ามาท�าแทน วนเวียนซ�้าไปซ�้ามาเช่นนี้ไม่มีหยุด

เห็นพวกทหารท�างานเหน็ดเหนื่อยเช่นน้ัน ถังอี้หมิงก็อดบอกกับ

ตวัเองไม่ได้ ดทู่าต้องคดิหาวิธีสกัหน่อยแล้ว พ่ึงพาแต่แรงงานคนแบบนี้ 

คงไม่ไหว ต้องสร้างสายพานล�าเลียงอะไรพวกน้ันข้ึนมา จะได้ประหยัด

ก�าลังคนควบคุมดูแลเตาหลอม

"นายท่าน พวกเราต้องเผาไปอีกนานเท่าใด" หวังเหมิ่งท่ียืนอยู่

ข้างๆ ถาม

ถังอี้หมิงตอบ "งานหลอมเหล็กจ�าต้องใช้เวลา บางทีอาจนานมาก 

ย่ิงไปกว่าน้ันนียั่งเป็นครัง้แรกอีก เช่นนีแ้ล้วกัน ท่านให้คนอืน่กลบัไปก่อน  

ข้าจะทิ้งทหารสองร้อยนายเฝ้าที่น่ีไว้ พรุ่งนี้เช้าค่อยแวะมาดูผลลัพธ์"

* ตั้น มาตราชั่งโบราณของจีน ในสมัยเว่ยจิ้น 1 ตั้นหนักประมาณ 26.7 กิโลกรัม
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หวังเหมิ่งพยักหน้า "นายท่าน หลายวันมานี้ท่านยุ่งอยู่กับการ

สร้างเตาหลอมจนไม่ได้หลับไม่ได้นอน เช่นน้ีมิสู้มอบหมายที่นี่ให้ข้า

ดูแล นายท่านจะได้กลับไปพักผ่อน"

"ไม่ได้ เรื่องนี้พวกท่านไม่เข้าใจ ข้าถึงต้องดูแลเอง หากเกิดอะไร

ผิดพลาดขึ้น ความพยายามตลอดหลายสิบวันมานี้มิเท่ากับสูญเปล่า

หรือ" ถังอี้หมิงพูด

"ทว่านายท่านเป็นผูน้�าชาวบ้านนับหมืน่ ร่างกายต้องแบกรบัภาระ

หนาหนัก หาก…" หวังเหมิ่งเตือน

"ฮ่าๆๆ ท่านกุนซือวางใจเถอะ ไม่มีหากอะไรท้ังนั้น ข้ารู้จักดูแล 

ตวัเอง หลายวันมาน้ีท่านกับพวกหวงต้าฝึกทหารเหนด็เหน่ือยไม่ใช่น้อย 

หัวหน้ากองคนอื่นๆ หรือก็ไม่มีใครได้อยู่ว่าง พวกท่านล้วนเป็นขุนนาง

ผู้สร้างคุณูปการใหญ่หลวง มีภาระหน้าที่ส�าคัญต่างๆ ต้องแบกรับ 

สมควรพักผ่อนให้มากถึงจะถูก" ถังอี้หมิงกล่าว

หวังเหมิง่ได้แต่ตอบ "นายท่าน เช่นน้ันเทีย่งคนืข้าจะมาเปลีย่นเวร 

กับท่าน"

"ไม่ต้อง ท่านกุนซอืกลบัไปพักผ่อนให้สบายเถอะ ท่านเองก็เหน่ือย

มามากแล้ว" ถังอ้ีหมิงยืนกราน

หวังเหมิ่งจนปัญญา "เช่นนั้นข้าขอตัว นายท่านรักษาตัวด้วย"

ถังอ้ีหมิงโบกมือ "ไปเถอะๆ"

หวังเหมิง่หนัหลงัเดินไปบอกกบัพวกชาวบ้านทีม่ามงุดใูห้แยกย้ายกัน 

กลับท่ีพัก หลังเขาท่ีคึกคักอยู่แต่เดิมจู่ๆ ก็กลับกลายเป็นสงัดเงียบ

เตาหลอมลกุไหม้อยู่เกือบตลอดทัง้วันท้ังคนื เช้าวันท่ีสอง หวังเหมิง่ 

พาคนมาอกีครัง้ ถังอีห้มงิให้คนจดุเตาเผา พอเหน็ความร้อนของเตาเผา

สูงได้ ท่ีก็ให้คนเคลื่อนหินที่ป ิดอยู ่ตรงช่องปล่อยเหล็กเหลวออก  
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พร้อมใช้แท่งเหลก็ยาวๆ เขีย่เอาดินเหนยีวทีอ่ดุอยู่ออก ปล่อยเหลก็เหลว

สีแดงส้มไหลตามร่องท่ีอยู่บนพ้ืนผ่านเตาอุ่นลม ก่อนจะปล่อยให้ไหล

เข้าไปในเตาเผา

เสียงร้องตะโกนยินดีดังกระห่ึม หลังท�างานเหน็ดเหน่ือยยาวนาน

ต่อเน่ืองกันอยู่สบิกว่าวนั ในท่ีสดุผลลพัธ์ของความเหน่ือยยากก็ปรากฏข้ึน 

ต่อสายตา แล้วเช่นนี้จะไม่ให้พวกเขาต่ืนเต้นดีใจได้อย่างไร!

ถังอี้หมิงไม่มีเวลาตะโกนดีอกดีใจ พอเห็นว่าได้ที่แล้ว เขาก็รีบใช้

ก้อนหินกับโคลนปิดขวางช่องปล่อยเหล็กเหลว ท้ังนี้ก็ด้วยเพราะใน 

เตาเผาบรรจุเหล็กเหลวได้ปริมาณจ�ากัด หลังเหล็กเหลวไหลเข้าไปใน

เตาเผา ถังอ้ีหมิงก็เปิดประตูเตา เพราะปล่องควันสูงๆ คอยช่วยสูบลม 

หลังเปลวไฟพุ่งลามออกข้างนอกครั้งหน่ึงมันก็หดกลับเข้าไปในเตา 

เปลวไฟร้อนแรงลุกลามเผาไหม้อยู่บนเพดานเตา ส่องสะท้อนอยู่กับ

เหล็กเหลวบนท้องเตาเกิดเป็นประกายแสงวูบวาบ

"โจวซวง อีกเด๋ียวพอข้าเรียก เจ้าก็รีบคีบเอาก้อนเหล็กออกมา  

ตีมันลงบนแท่นตีเหล็กที่เตรียมไว้ แสดงฝีมือช่างตีเหล็กของเจ้า 

ออกมา!" ถังอี้หมิงตะโกนบอกโจวซวง

โจวซวงพยักหน้าหนักแน่นพลางขานตอบ "นายท่านวางใจได้!"

ถังอีห้มงิย่ืนแท่งกวนเหลก็ยาวๆ เข้าไปในเตาหลอม กวนเหลก็เหลว 

ท่ีอยู่ภายใน เมื่อเหล็กเหลวที่มีความร้อนสูงสัมผัสกับอากาศบริสุทธ์ิ  

สารคาร์โบเนียมที่อยู่ภายในก็ท�าปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศทันที 

ไม่เพียงเกิดฟองอากาศ แต่ยังปลดปล่อยพลังงานความร้อนขนาดใหญ่

ออกมาอีกด้วย

เหล็กเหลวเดือดปุดๆ กากท่ีดูไม่ต่างอะไรกับกากเต้าหู้ลอยแยก

ออกจากเหล็กหลอม กองซอ้นกนัอยูอ่กีด้าน เนือ่งจากความบรสิทุธิข์อง
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เหล็กเพ่ิมสูงข้ึนทีละน้อย จุดหลอมเหลวของมันจึงพลอยสูงตามไปด้วย 

เหล็กเหลวที่กระเพ่ือมไหวเริ่มกลายเป็นวัตถุก่ึงของแข็งไปทีละนิด  

ก่อนจะจับตัวเป็นก้อนกลายเป็นเหล็กหล่อกระด�ากระด่าง

ถังอี้หมิงใช้แท่งกวนเขี่ยก้อนเหล็กนั้นมาท่ีปากเตา ก่อนตะโกน

เสียงดัง "โจวซวง! ได้เวลาแล้ว"

พอได้ยินถังอี้หมิงตะโกน โจวซวงก็รีบใช้คีมคีบเหล็กก้อนนั้น 

ออกมาวางลงบนแท่นตี แล้วหวดด้วยค้อนเหล็กเสียงดังสนั่น

โจวซวงหวดกระหน�่าค้อนเหล็กอย่างต่อเนื่อง ประกายไฟกระเด็น

แปลบปลาบไปทั่ว เพียงไม่นานกากที่อยู ่ด้านในก็ถูกเค้นออกมา  

ปลิวกระเด็นกลายเป็นสะเก็ดไฟ ปริมาตรของมันเริ่มหดเล็กลง สีที่เคย

แดงส้มก็เริ่มหมองลงทีละน้อย สุดท้ายก็กลายเป็นแท่งเหล็กแท่งหน่ึง 

โจวซวงวางแท่งเหล็กลงบนเตาเผาท่ีอยู่อีกด้านเพ่ือเพ่ิมความร้อนรอ 

ตีเหล็กใหม่อีกรอบ ขณะเดียวกันก็คีบแท่งเหล็กอีกแท่งท่ีอยู่ในเตาเผา

ออกมาท�าแบบเดิมซ�้าอีกคราว

หวงต้าดูอยู่ข้างๆ พอเห็นถังอี้หมิงเหนื่อยจนแทบไม่ไหว ก็รีบ

เข้าไปรับเอาแท่งกวนในมือถังอี้หมิงมาถือไว้ "นายท่าน! ท่านเหนื่อย

มากแล้ว พักสักครู่เถอะ ที่น่ีข้าจัดการเอง!"

"เจ้ากับโจวซวงต้องท�างานประสานกันให้ดี!" ถังอ้ีหมิงตะโกน  

ก่อนมอบแท่งกวนเหล็กในมือให้หวงต้า

ถังอ้ีหมิงไปนั่งอยู่อีกด้าน มองดูหวงต้าลงมือท�างานเลียนแบบ

ตนเอง ปากก็พร�า่ชีแ้นะไม่หยุด เพียงไม่นาน หวงต้าเองก็เหน่ือย หวงเอ้อร์ 

เข้ามารับงานในมือหวงต้าต่อ ทุกคนต่างสลับผลัดเปลี่ยนกันเข้ามา

ท�างาน

หลิวซานพาคนจ�านวนหนึ่งคอยเติมถ่านหินกับถ่านไม้เข้าไป 
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ในเตา ภายใต้เสียงตะโกนดังลั่นของถังอี้หมิง กากถูกตักออกตรง 

ตามเวลาที่ก�าหนด เพียงไม่นาน บนพื้นก็เต็มไปด้วยแท่งเหล็กที่ต ี

ออกมาได้ ปริมาณน่าจะมีสักราวๆ พันกว่าชั่ง

"เร็วจริงๆ!" หวงต้าปาดเหงื่อพูดอย่างตื่นเต้น

ถังอี้หมิงมองดูวัตถุดิบที่ลดลงทีละน้อย หัวคิ้วขมวดเข้าหากัน 

ก่อนตะโกน "เถาเป้า มาน่ี"

"นายท่าน ท่านเรียกข้า?" พอได้ยินถังอี้หมิงเรียกหา เถาเป้าก็ว่ิงรี่

เข้ามา

"เจ้ารีบลงเขา บอกหวังเจี่ยนกับหวังข่ายท่ีอยู่ที่เหมืองถ่านหินกับ

เหมืองเหล็กว่าวัตถุดิบที่นี่ใช้เจียนหมดแล้ว ให้พวกเขาหยุดงานเหมือง

ชั่วคราว ล�าเลียงวัตถุดิบท้ังหมดมาที่นี่" ถังอี้หมิงมอบหมายงาน

ถังอี้หมิงตะโกนเสียงดังลั่นขึ้นอีกครั้ง "โจวซวง!"

โจวซวงในเวลานี้ก�าลังพักผ่อนอยู่อีกด้าน พอได้ยินถังอี้หมิงเรียก

ก็ว่ิงตรงเข้ามาทันที "นายท่าน ท่านเรียกข้า?"

"เจ้าเป็นช่างตีเหล็ก ตอนน้ีพวกเขาต่างรู้วิธีหลอมเหล็กแล้ว  

เจ้าใช้เหล็กหล่อพวกน้ันตีอาวุธได้หรือไม่" ถังอี้หมิงถาม

โจวซวงตอบ "นายท่าน ท่านต้องการอาวุธอะไร"

ถังอี้หมิงคิด "ข้าอยากได้ดาบสักเล่ม เจ้าตีได้ใช่หรือไม่"

"นายท่าน ดาบมีดาบเหล็ก ดาบเหล็กกล้า ดาบเหล็กกล้าบริสุทธ์ิ 

ดาบเหล็กกล้าเนื้ออ่อน ดาบเหล็กกล้าทมิฬ ดาบวิเศษ รวมทั้งหมด 

หกระดับ เหล็กหลอมนานกลายเป็นเหล็กกล้า เหล็กกล้าหลอมนาน

กลายเป็นเหล็กกล้าบริสุทธ์ิเน้ืออ่อน หากหลอมต่อไปจะกลายเป็น 

เหล็กทมิฬ หากหลอมซ�้าอีกถึงตอนน้ันมันก็จะกลายเป็นเหล็กวิเศษ  

คนทั่วไปจะรู้ก็แต่การตีดาบเหล็กกับดาบเหล็กกล้า ส่วนดาบเหล็กกล้า
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บริสุทธ์ิน้ันตีสิบเล่มเสียหายเก้าเล่ม ดาบเหล็กกล้าเนื้ออ่อนตีร้อยเล่ม

เสียหายเก้าสิบเก้าเล่ม ส่วนดาบเหล็กกล้าทมิฬกับดาบวิเศษนั้นถือเป็น

ดาบหายาก ไม่ทราบว่านายท่านต้องการดาบชนิดใด" โจวซวงถาม

ได้ยินโจวซวงพูดเข้าอกเข้าใจเรือ่งดาบดเีช่นนัน้ถังอีห้มงิก็ถามขึน้ 

"แน่นอนว่าข้าย่อมต้องอยากได้ดาบวเิศษทีต่ดัทองเฉอืนหยกได้ เพียงแต่ 

ไม่รู้ว่าเจ้าตีดาบชนิดใดเป็น"

"นายท่าน ตระกูลข้าเป็นช่างตีเหล็กมาหลายต่อหลายรุ่น ทักษะ

การหลอมดาบหรือก็ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ ่น เมื่อถึงรุ่นข้า 

แม้จะยังไม่อาจจดัเป็นตระกูลช่างดาบเลือ่งชือ่ได้ ทว่าข้าเองก็ปรารถนา

จะมีโอกาสได้ตีดาบวิเศษให้นายท่านสักเล่ม เพียงแต่อาจใช้เวลานาน

อยู่สักหน่อย อีกทั้งยังต้องการคนท่ีมีทักษะการหลอมเหล็กคอยช่วย

ด้วย" โจวซวงตอบ

ถงัอีห้มงิหวัเราะเสยีงดงั "ได้ เรือ่งนีไ้ม่ยาก ชาวบา้นบนเขาไท่ซาน

มย่ีีสบิกว่าหมืน่ ในหมูพ่วกเขาต้องมช่ีางเหลก็แน่ ข้าจะช่วยเจ้าหาลกูมอื

ดีๆ สักหลายๆ คนช่วยเจ้าตีดาบวิเศษ อย่างไรพวกเราก็ไม่ขาดแคลน

วัตถุดิบอยู่แล้ว"

"ขอรับ นายท่าน ไม่ทราบท่านต้องการดาบด้ามสั้นหรือด้ามยาว" 

โจวซวงถาม

ถังอี้หมิงคิดในใจ ดาบด้ามยาวคงไม่ต่างอะไรกับดาบง้าวที่ 

กวนอว่ี (กวนอู) ใช้ ดาบประเภทน้ันใช้ยาก สู้ดาบด้ามสั้นท่ีฉวยคว้าได้

ทันท่วงทีไม่ได้

"ข้าต้องการดาบด้ามสั้น ยาวสักประมาณด้ามกระบี่เท่าน้ัน 

ก็ได้แล้ว" ถังอ้ีหมิงตอบ

โจวซวงบอก "เช่นน้ันข้าจะไปเตรียมการเดี๋ยวนี้"
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"ดี ใช่แล้ว เจ้าต้องการลูกมือสักก่ีคน"

"ความจริงแค่สามคนก็พอแล้ว ทว่าการตีดาบวิเศษใช้เวลา

มากกว่าปกติ ฉะนั้นข้าอยากได้ลูกมือมากสักหน่อย" โจวซวงตอบ

ถังอี้หมิงพยักหน้า "เช่นน้ันคืนนี้เจ้าก็พักผ่อนสั่งสมเรี่ยวแรงก�าลัง

ให้ดี พรุ่งน้ีเริ่มลงมือตีดาบวิเศษให้ข้า"

"เช่นนั้นข้าขอตัวก่อน!" โจวซวงกล่าวอ�าลานอบน้อม

ถังอี้หมิงให้หวังเหมิ่งตามหาช่างเหล็กในหมู่พวกชาวบ้านอยู่

หลายวัน สดุท้ายก็รวบรวมคนท่ีเคยเป็นช่างเหลก็ได้ร้อยกว่าคน ถังอีห้มงิ 

ตัดสินใจรับพวกเขาท้ังหมด ในสมองคิดอยากเปิดโรงผลิตอาวุธให ้

โจวซวงเป็นหัวหน้าเสียให้รู้แล้วรู้รอด 

วันถัดมา ถังอีห้มงิพาช่างเหลก็ท้ังหมดไปพบโจวซวง โจวซวงเลือก

คนแค่สิบกว่าคนมาช่วยเขาตีดาบวิเศษ ส่วนคนอื่นๆ ให้ไปสร้างแท่น 

ตีเหล็ก ผลิตอาวุธ

ถังอีห้มงิจบัตาดกูารฝึกทหารใหม่ไปพร้อมกับสถานการณ์ภายใน

โรงผลิตอาวุธ

สามวันต่อมา ทวนวงเดือนเหล็กกล้าบริสุทธ์ิจ�านวนสามร้อยเล่ม

ก็ถูกตีขึ้นเป็นที่เรียบร้อย ทวนทั้งสามร้อยเล่มนี้แข็งแกร่งคมกริบกว่า

อาวุธท่ีพวกเขาเคยใช้อยู่แต่เดิม ทว่าเพราะพวกมันสร้างขึ้นจาก

เหล็กกล้าจึงหนักมืออยู่มิใช่น้อย น�้าหนักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณย่ีสิบชั่ง

ทวนวงเดือนสามร้อยเล่มน้ันท�าถังอี้หมิงตื่นเต้นดีใจอย่างมาก 

เพราะทวนวงเดือนทีก่องก�าลงัฉีห่วัใช้นอกจากปลายทวนทีท่�าจากเหลก็

แล้ว ด้ามทวนล้วนท�าจากแท่งไม้กลมๆ ถูกฟันขาดได้ง่าย ทว่าทวน 

พวกนี้ตีขึ้นจากเหล็กกล้าทั้งเล่ม ยามถือพวกมันลงสนามรบเข่นฆ่าศัตรู 
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พวกหวงต้าย่อมไม่ต้องกังวลกลัวว่าทวนจะถูกอีกฝ่ายฟันขาดอีก

"โจวซวง ดาบวิเศษท�าไปเท่าใดแล้ว" หลงัตรวจดทูวนท้ังสามร้อยเล่ม 

เรียบร้อย ถังอ้ีหมิงก็หันไปถามโจวซวง

"เรียนนายท่าน เพราะในเตามีไฟลุกไหม้ไม่ขาด งานสร้างอาวุธ

จึงเป็นไปโดยสะดวก คาดว่าน่าจะท�าเสร็จสมบูรณ์ภายในวันนี้"  

โจวซวงตอบ

ถังอีห้มงิต่ืนเต้นดใีจ "ล�าบากเจ้าแล้ว เช่นน้ันคนืน้ีข้าค่อยมาดใูหม่"

ตกค�่า ถังอี้หมิงมาจริงดั่งค�า ในเวลานี้โจวซวงกับช่างเหล็กอีก 

สองคนก�าลังท�างานอยู่ คนหนึ่งควงค้อนใหญ่ อีกคนใช้ค้อนเล็ก ส่วน

อีกคนใช้คีมเหล็กคีบดาบท่ีตีขึ้นเป็นรูปเป็นร่างแล้วเอาไว้

โจวซวงจ้องมองดูเปลวไฟร้อนระอุภายในเตา ครั้นตัวดาบถูกเผา

จนถึงระดับความร้อนที่ต้องการ เขาก็ชักดาบออกมารวดเร็ว ปัดเอาดิน

ที่อยู่ทางด้านบนท้ิง แช่เขย่าลงไปในน�้าหลายต่อหลายครั้ง หลังชุบไฟ

แช่น�้าเสร็จ ดาบก็แข็งตัว

หลังชุบไฟแช่น�้าแล้วยังต้องอบคืนไฟ คือการน�าดาบไปเผาไฟ 

อีกครั้งจนหยดน�้าที่ผิวด้านบนเดือดเร่า แล้วค่อยๆ เย็นตัวลงทีละน้อย 

วิธีการเช่นน้ีจะท�าให้เหล็กเหนียวมากย่ิงข้ึน ข้ันตอนเหล่านี้ล้วนแต่

พิถีพิถัน เสร็จแล้วยังต้องใช้หินลับที่ใช้ในการตีดาบเป็นการเฉพาะ 

ขัดให้ขึ้นคม หลังจากนั้นก็ให้ช่างขัดผิวของมันซ�้าอีกรอบ ก่อนจะ

ประกอบเข้ากับด้ามเพ่ือท�าการทดลองดาบ เมื่อทุกอย่างเสร็จส้ินก็ 

น�ามันสอดเก็บเข้ากับฝักดาบที่เตรียมไว้ เพียงเท่านี้ ข้ันตอนการต ี

ดาบวิเศษก็เป็นอันสิ้นสุด

โจวซวงแช่ดาบวิเศษที่ตีเสร็จลงในน�้าเย็นอยู่เป็นนานกว่าจะ 

เอามนัขึน้ หลงัจากสอดเก็บมนัเข้าฝักดาบเป็นท่ีเรยีบร้อย เขาก็ประคอง
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วางมันลงตรงหน้าถังอี้หมิง

"นายท่าน เชิญลองดาบวิเศษได้!" โจวซวงพูดน�้าเสียงแจ่มชัด

ถังอี้หมิงย่ืนมือออกไปรับดาบ ทันทีท่ีดาบถึงมือ เขาก็รู้สึกได้ถึง

ความร้อนท่ียังสะสมอยู่บนตัวดาบ ถังอ้ีหมงิชกัมนัออกจากฝัก ประกายแสง 

เย็นเยียบวาดผ่านรัตติกาลมืดมิด

"นายท่าน เชิญลองดาบ!" โจวซวงคว้าทวนเหล็กกล้าเล่มหน่ึง 

ขึ้นมาถือไว้ตรงหน้าถังอ้ีหมิง

ถังอ้ีหมิงชูดาบวิเศษฟันใส่ทวนเหล็กกล้าอย่างรวดเร็ว เสียง

กังวานใสดังขึ้นเสียงหน่ึง ทวนเหล็กขาดเป็นสองท่อน

"ฮ่าๆๆ! ใช่ดาบวิเศษจริงๆ!" ถังอี้หมิงร้องอย่างยินดีขณะมองดู

ดาบวิเศษในมือ ตัวดาบไม่มีอะไรบุบสลายแม้แต่น้อย 

"ยินดีด้วยนายท่าน!" โจวซวงกับผู้คนที่อยู่รายรอบต่างพากัน

แสดงความยินดี

ถังอี้หมิงดีใจเหลือก�าลังท่ีได้ครอบครองดาบวิเศษ เขาตั้งชื่อมัน

ว่า 'แตกทัพ'

'แม้แตกทัพอย่าได้ทุกข์ระทม ศาสตราคมเบิกบุกปณิธาน' กลอน

บทนี้เดิมทีกล่าวถึงการส่งเพ่ือนที่ต้องจากลาไปออกทัพ แต่งข้ึนโดยกวี

สมัยถัง แต่วรรคหลังชวนให้นึกถึงเหตุการณ์แตกทัพของตนเองย่ิงนัก 

ส่วนเรื่องที่ว่าใครเป็นคนแต่งบทกวีน้ันถังอี้หมิงก็จ�าไม่ได้แล้ว

ถังอีห้มงิเก็บแตกทพักลบัเข้าฝัก หนัไปบอกกับช่างเหล็กร้อยกว่าคน 

ทีอ่ยู่ภายใต้การดแูลของโจวซวง "หลายวันมานีพ้วกเจ้าต่างล�าบากแล้ว 

นบัแต่น้ีไปจงใช้ความสามารถท่ีมอียู่สร้างอาวุธชัน้ยอดให้กับทหารหาญ 

ของพวกเรา"

ทุกคนต่างขานรบัเสยีงดงักงัวาน "พวกข้าจะขอจดจ�าค�าของนายท่าน"
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ถังอี้หมิงถือแตกทัพไว้ในมือ เดินไปหยุดอยู่หน้าโจวซวง "โจวซวง 

วันหน้าเจ้าจงน�าคนเหล่าน้ีสร้างอาวุธและชุดเกราะให้กับกองทัพ  

รบัหน้าทีเ่ป็นหวัหน้าดแูลโรงผลติอาวุธ ข้าจะรบัสมคัรคนเพ่ิมอกีห้าร้อย 

เจ้ากับนายช่างคนอ่ืนๆ ใช้เวลาว่างสอนพวกเขาตีหลอมอาวุธ"

โจวซวงพูดตื่นเต้น "ขอบคุณนายท่านที่เห็นความส�าคัญของข้า 

ข้าจะท�างานรับใช้นายท่านอย่างสุดความสามารถ"

"ฮ่าๆ ดี พวกเจ้าเหน็ดเหนื่อยกันมามากแล้ว กลับไปพักผ่อน 

ให้เต็มที่เถอะ"

ครั้นกลับถึงจวนขุนพล ถังอ้ีหมิงก็รู้สึกเนื้อตัวอ่อนระทวยหมดสิ้น

เรี่ยวแรง

"ท่านพ่ี ในท่ีสุดท่านก็กลับมาแล้ว อาวุธสร้างส�าเร็จหรือไม่"  

เห็นถังอ้ีหมิงกลับมาหลี่หรุ่ยก็รีบตรงเข้าไปต้อนรับ

"อืม ฮูหยิน เจ้าดู" ถังอ้ีหมิงแกว่งเจ้าแตกทัพในมือไปมาต่อหน้า

หลี่หรุ่ย

"น่ีคือ...อาวุธที่เพ่ิงท�าส�าเร็จ?" หลี่หรุ่ยถาม 

ถังอี้หมิงพยักหน้าชักแตกทัพออกจากฝัก ประกายแสงสว่างวาบ 

ดาบวิเศษแตกทัพปรากฏขึ้นต่อสายตาหลี่หรุ่ย

"ท่านพ่ี ดาบเล่มน้ีดูคมย่ิงนัก ต้องเป็นดาบชั้นดีแน่ใช่หรือไม่"  

หลี่หรุ่ยมองดูแตกทัพพลางถาม

ถังอ้ีหมิงย้ิมพูด "หากมิใช่ดาบชั้นดี ข้าจะต้องการมันไปเพ่ืออันใด 

ดาบวิเศษเล่มนี้ข้าต้ังชื่อให้มันแล้ว มันชื่อแตกทัพ มา เจ้าลองถือมันดู!"

ถังอี้หมิงย่ืนแตกทัพในมือให้หลี่หรุ่ยถือ ทันทีที่ดาบถึงมือ นางก็

รู้สึกได้ถึงน�้าหนักมากมายมหาศาลของมัน นางเป็นเพียงสตรีอ่อนแอ
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นางหน่ึงเท่าน้ัน ไหนเลยจะมีแรงถือไหว จึงเอ่ยปากบอกกับถังอี้หมิง 

"ท่านพ่ี ดาบเล่มนี้หนักย่ิงนัก"

"หนัก? อา...เจ้าว่าเช่นนั้นก็มิผิด ดาบเล่มน้ีตีข้ึนจากเหล็กกล้า

บรสิทุธ์ิมหีรอืจะไม่หนกั ฮหูยิน วันพรุง่น้ีข้าจะให้โจวซวงตกีระบีน่�า้หนกัเบา 

ให้เจ้าสักเล่ม เจ้าว่าดีหรือไม่" ถังอ้ีหมิงพูด

พอได้ยินเช่นน้ันหลี่หรุ่ยก็พูดยินดี "ดีย่ิงนักท่านพ่ี ข้ายังไม่เคย 

ได้จับกระบี่จริงๆ เลยสักครั้ง"

ถังอี้หมิงย้ิม "ฮูหยิน เพลงกระบี่ของเจ้าฝึกไปเท่าใดแล้ว"

หลีห่รุย่คืนแตกทพัให้ถังอ้ีหมงิ พูดน�า้เสยีงเป็นสขุ "เพลงกระบีข่อง

จินหย่งข้าเรียนรู้หมดสิ้นแล้ว เชื่อว่าฝึกอีกแค่เล็กน้อยก็ออกรบได้แล้ว"

ถังอี้หมิงเก็บแตกทัพเข้าฝัก ภายใต้แสงไฟเขาสังเกตเห็นใบหน้า

ทีเ่คยขาวสล้างของหลีห่รุย่ด�าคล�า้ขึน้เลก็น้อย ถังอีห้มงิย่ืนมอืลูบใบหน้า

ของหลี่หรุ่ยเบาๆ พูดเอ็นดู "ฮูหยิน เจ้าตากแดดจนด�าไปหมดแล้ว"

หลี่หรุ ่ยโอบกอดถังอี้หมิง แนบแก้มลงบนอกเขาพลางพูด 

ออดอ้อน "ท่านพี่ ข้าไม่กลัว ด�าก็ด�าไป ขอเพียงอยู่ข้างกายท่านจะให้ข้า 

ท�าอันใดข้าก็ยินดีท้ังนั้น"

ถังอี้หมิงอุ ้มหลี่หรุ ่ยขึ้นวางลงบนเตียง ย้ิมเจ้าเล่ห ์ "ฮูหยิน  

หลายวันมานี้ข้ามัวแต่ยุ่งอยู่กับเตาหลอมอาวุธทหาร ไม่มีเวลาดูแลเจ้า 

ไม่รู้ว่าเจ้าคิดถึงข้าบ้างหรือไม่"

หลี่หรุ ่ยพยักหน้าขัดเขิน กอดถังอี้หมิงไว้ ร่างของเขากับนาง 

กอดกระหวัดอยู่ด้วยกันไม่ห่าง

วันที่สอง ถังอี้หมิงหาคนให้โจวซวงได้อีกห้าร้อยคน อีกท้ังยังให้

จางก้ัน หลางซู่พาคนสร้างโรงผลิตอาวุธเพ่ิม
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หลังจัดการเรื่องราวต่างๆ เสร็จ ถังอี้หมิงก็มาถึงยังลานฝึก เขา

เรยีกทหารหญิงทัง้หมดให้ไปรวมตัวกนัอยูท่ีก่ลางลาน เตรยีมตรวจสอบ

ดูความคืบหน้าของพวกนางตลอดระยะเวลาครึ่งเดือนที่ผ่านมา

บรรยากาศบนลานฝึกคึกคักเป็นที่สุด ทหารหญิงเหล่าน้ัน 

ยืนประจ�าต�าแหน่งของตน ตัง้ขบวนเป็นเก้ากลุม่ เตรยีมรบัการตรวจพล

ของถังอ้ีหมิง

หลงัตรวจพลเสรจ็ ถังอีห้มงิก็พยักหน้าพึงพอใจ เขาบอกกับตวัเอง

ในใจ ดูท่าครึ่งเดือนที่ผ่านมาทหารหญิงพวกน้ีไม่เพียงไม่เกียจคร้าน 

หน�าซ�้ายังประสบผลส�าเร็จในการฝึกฝน แต่ละคนไม่เพียงมีทักษะ 

แตกต่างกันออกไป หากยังรู ้จักวิธีการจัดกระบวนทัพ รู ้จักวิธีต่อสู ้ 

ท�าสงครามอีกด้วย ไว้โจวซวงผลิตอาวุธเสร็จเรียบร้อยก่อน ถึงตอนน้ัน

ข้าจะแจกจ่ายอาวุธให้ทุกคน ฝึกฝนทหารหญิงพวกนีอ้ย่างเข้มข้นจรงิจงั

จนกลายเป็นกองก�าลังท่ีเข้มแข็ง

"นายท่าน ทหารหญิงแสดงกระบวนพลเสรจ็สิน้แล้ว เชญินายท่าน 

กล่าวอะไรสักอย่างกับพวกนางด้วย" หวังเหมิ่งกระซิบ

ถังอี้หมิงขยับข้ึนหน้าสองก้าวข้ึนไปยืนอยู่บนแท่น กล่าวกับ 

ทหารหญิงท้ังสองหมื่นที่อยู่กลางลานฝึก "วันนี้เป็นวันที่สมควรแก่การ

เฉลิมฉลองย่ิงวันหนึ่ง เพราะเขาไท่ซานของพวกเราได้ถือก�าเนิด 

กองก�าลังที่เข้มแข็งขึ้นอีกหนึ่งกอง การแสดงของพวกเจ้าเมื่อครู่นับว่า 

ยอดเย่ียมย่ิงนกั นบัแต่นีไ้ปข้าขอแต่งตัง้กองก�าลงัทหารของพวกเจ้าขึน้

อย่างเป็นทางการ ให้ชื่อว่ากองก�าลังเหนียงจื่อ (อิสตรี) หวังว่าวันหน้า

พวกเจ้าจะเข้มงวดกวดขันต่อตนเอง เห็นตัวเองเป็นดั่งทหารนายหน่ึง!"

"ขอนายท่านอายุยืนหมื่นปีหมื่นๆ ปี!" ทหารหญิงจ�านวนนับ 

หมื่นพันตะโกนก้อง
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ถังอี้หมิงบอกกับหวังเหมิ่งอย่างพึงพอใจ "ท่านกุนซือ ก่อนหน้านี้

ท่านบอกให้ข้าตั้งธง วันนี้ข้าตัดสินใจแล้ว จะตั้งชื่อธงประจ�าทัพของ

พวกเราข้ึนอย่างเป็นทางการ ท่านว่าข้าควรตั้งชื่อธงประจ�าทัพของ 

พวกเราว่าอันใด"

หวังเหมิ่งครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง "นายท่าน พวกเราเรียกธงประจ�าทัพ

ว่าฮั่นดีหรือไม่ รวบรวมเหล่าผู้กล้าท่ัวหล้าร่วมต่อต้านพวกนอกด่าน"

"ด ีเช่นน้ันต่อจากนีไ้ปพวกเราก็จะใช้ค�าว่าฮัน่เป็นชือ่ธงประจ�าทพั

ของพวกเรา รับช่วงต่อจากหรั่นเว่ย สร้างแผ่นดินให้รุ่งเรืองสถาพร"  

ถังอี้หมิงพูดน�้าเสียงกระจ่างชัด

สองวันให้หลัง เพ่ือให้การใช้เตาหลอมเป็นไปได้สะดวกสบาย

ประหยัดแรงมากขึน้ ถังอีห้มงิได้สัง่ให้เหล่าผูใ้ต้บงัคบับญัชาตดิตัง้กล่อง 

หีบลมพลังน�้า อาศัยน�้าในทะเลสาบหลังเขาท่ีไหลอยู่อย่างไม่ขาดสาย 

ขับเคลื่อนกล่องหีบลมแทนแรงคน

อีกทั้งเขายังติดตั้งสายพานล�าเลียงแบบง่ายๆ ข้ึนอีกเส้น ให้คน

หน่ึงถึงสองคนยืนอยู่ท่ีช่องล�าเลยีง ทันทท่ีีขยับสายพาน ถ่านหินแร่เหลก็

ก็จะถูกจ�าแนกล�าเลียงส่งเข้าเตาเผาได้เอง

สองวันนี้เกิดเรื่องต่างๆ ขึ้นมากมาย โรงผลิตอาวุธของโจวซวง แค่

เตาเผาเตาเดียวก็ผลิตชุดเกราะได้ถึงห้าร้อยสี่สิบชุด ชุดเกราะของเขานี ้

แม้จะหนักอยู่บ้างแต่ก็ป้องกันคมศัสตราวุธได้ดีกว่าเกราะเหล็กทั่วไป

หลายเท่า การฝึกฝนกองก�าลงัเหนียงจือ่เริม่รวมกลุม่อบรมใหม่อกีคราว 

โดยมีหวังเหมิ่งเป็นผู้ฝึกสอน

ถังอี้หมิงอาศัยรายงานที่กวนเอ้อร์หนิวส่งกลับมา เตรียมคิด

แผนการใหม่
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