ตอน คําสงลั
ั บ (บทที ๓ วันส ังหา ร)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๙/๑๐๕ น. ๑

ตอนที ๙

คําสั งลับ
“อะโหล อะโหล สองโหลยี่สิบสี่ คืนนี้ อยาลื ม
จูงมื อบุตร ฉุ ดมือหลาน ประสานมื อแฟน ไปดูชม
งาน รถไตถัง ชิง ชาสวรรค ละครชาง ละครลิง
และการละเล นอีกมากมาย ที่ส นามโรงเรียนบาน
แสงสุข เราจะอยูรั บใชทานถึงสองวั นสองคื น ทาน
จะไดรั บความสนุกสนาน สําราญใจ กับวงดนตรี
รําวงกลางแปลง ... ”
เสียงประกาศ จากเครื่องขยายเสียง ของ
ขบวนรถละครเร ดังไปทั่วหมู บาน เร าใจพวกเด็ก
เล็กๆ จนพากัน วิ่ งบา ง เดิ นบาง ติ ดตามรถละคร
เร ซึ่ งวิ่งไปอยางชาๆ ยิ่ง ไปไกล ขบวนของพวก
เด็กๆ ก็ยาวขึ้น นานหลายปแลว ไมมีรถเร
มหรสพจากภายนอก เขามาในหมู บาน
ผูคนในหมู บานแสงสุข และหมู บานใกล เคียง
ตางทะยอยกั น มุงหนาสู โรงมหรสพกลางแจง
ตั้งแตหัวค่ํา คื นนี้ คงไม มีใครอยู บาน นอกจากคน
ปวย เพราะเสียงจากลํา โพง มันมีส เน หดึงดู ด เยา
ยวน ใหตองออกจากบาน ไปออรวมกั น เหมื อน
ฝูงแมลง กําลังบินร อนเล นกับแสงไฟยามค่ํ าคืน
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ตอน คําสงลั
ั บ (บทที ๓ วันส ังหา ร)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๙/๑๐๕ น. ๒

หากคื นนี้ มีนักลาแมลง ออกจับแมลงเพื่ อนํามา
ทําอาหาร และแมลงเหลานั้น เป นสัตว ที่กินได
เหมื อนแมงดา หรือตั๊ กแตนบางพันธุ นักลาแมลง
คงจะโชคดี มากๆ ไมต องออกแรงไลจับ ใหเมื่ อย
จันทนี เห็นวาโอกาสดีๆ อยางนี้ หาได ไมงาย
ในรอบหลายป เธอจึงแตงตั วใหลูก ชาย ได ออกไป
รับรสความสนุก รวมกั บ ชาวบานคนอื่นๆ ใน
หมู บาน
“แตแมตองอยูเฝาบา นนะจะ ลูก ไปกะหง อม”
จันทนี บอก ขณะสวมเสื้ อตัว ใหมที่สุด ใหลูกชาย
สังข แต งตัวเสร็ จ ตั้งแตยั งไมค่ํา นั่งฮัมเพลง
พื้นบาน อยูคนเดีย ว ที่หัวบั นไดบาน ระหวา งรอ
ตาเปลว กับยายปน ซึ่งเพิ่ งกลับจากสวน
“หงอม ไวไวหน อย ปะเดี๋ยวไมทัน ได ดูลิง กะ
ชาง” สังข ตะโกนบอก
เปนไปตามคาด ชาวบา นแสงสุ ข คงจะยกกัน
มาทั้ง หมูบา น พากั นมาแบงรั บเอาความสนุ ก
เพลิดเพลิน เทาที่ มี ใหดูไดเสพกั น ตามประสา
ชาวบานปา ซึ่งหา งไกลเทคโนโลยี ... แต กิจกรรม
ครั้งนี้ มั นไดผล สําหรั บบางคน ที่ต องการให มัน
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ตอน คําสงลั
ั บ (บทที ๓ วันส ังหา ร)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๙/๑๐๕ น. ๓

เกิดขึ้น เพื่อค นหาบุคคลเปา หมาย เหมื อนลอ
แมลงดวยแสงไฟ ให บินเขา มาติ ดกับ
...
สามเดื อนถั ดมา เมธาวรรณ ไดรับการติ ดต อ
กับ บุรุษลึ กลับระดั บเจาพ อ ชื่อพล ที่เคยพบกั นมา
ครั้งหนึ่งแลว เธอขับรถไปพบเขา ในสถานที่ลั บตา
คน การพบกันหนนี้ สรางความไม พ อใจใหแก เธอ
เพราะต องเพิ่มจํา นวนเงิ นคา จาง ด วยเงิ นก อนโต
อีกก อน
พล ใชประสบการณ และขอมูลที่เ ขามี เปน
เงื่อนไขต อรอง กับความใคร อยากของนายจาง
เขารูสึกวา นี่ไมใชการโกง แตเ ปนแคแทกติคเล็ กๆ
พล ยื่น ขอตกลงใหม แทนขอตกลงเดิ ม เพื่ อให
แนใจวา นายจา งจะไมเ บี้ยวคาแรงที่คา งจาย
เพราะอางวาทํางานพลาด ฆ าผิดคน ก็แนละ นี่มัน
เปนอาชีพของเขา เขาต องแนใจ ก อนลงมือ
ปฏิบัติการ เขานําภาพถายอีก ภาพหนึ่ง ยื่นให
เมธาวรรณดู
“นองสาวก็รู นี่ พี่หมดเงิ นไปไม นอย กั บการ
ตามลาหาเหยื่ อ และก็เ จอแลว ”
“แลวทําไม พี่ ไม จัดการซะตอนนั้น?”
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ตอน คําสงลั
ั บ (บทที ๓ วันส ังหา ร)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๙/๑๐๕ น. ๔

เขาไมส นใจ กับคําถาม
“ถาจะใหทํางานต อ ต องเพิ่ มคาแรง ที่ ใหไป
หนก อน ใชหมดไปแลว ”
“นี่ ... แก”
เมธาวรรณ แสดงความไม พอใจ เธอรูสึก กวา
ลูกคาของเธอผู นี้ มีเลหเ หลี่ยมไมนอย เขารู วา
เปาหมายของเธอเปนใคร แตกลั บยังไมล งมื อ นี่
มันโกงกันชัดๆ แต จะทําอยา งไรได การทําธุร กิจ
กับโจร ก็ตอ งเสี่ยงเปนธรรมดา ไม มีทางเลื อกอื่นที่
ดีกวา นี้ ถาผลตอบแทนที่จะไดรับนั้ น มั นคุมคา
เธอจําเป นต องยอม ตามข อตกลงใหม
“ก็ได ... กํา จัดไอเ ด็กเวรนั่ นซะ แล วก็แม มัน
ดวย อยาใหเหลือ หลักฐาน นี่คาเหนื่อยครึ่งนึ
งกอน ที่เหลือเมื่ องานเสร็ จ อ อ! อยาลื ม -”
“ตองสะอาดและเงียบสนิท” เขาแสยะยิ้ม และ
พูดสอดขึ้ น “พี่ไมลืมหรอกนา น องสาว”
...
บายวั นพฤหัสบดี หลัง พิธี ไหวครูของพวก
เด็กๆ ผูปกครองทั้งสองหมู บา น ตา งก็มาร วม
กิจกรรม ภายในโรงเรีย น ตลอดทั้งวันเต็ มไปดวย
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ตอน คําสงลั
ั บ (บทที ๓ วันส ังหา ร)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๙/๑๐๕ น. ๕

ผูคน สรางความสนุกสนาน และเสียงหัวเราะ
เสียงพู ดคุย กั นเซ็งแซมาแต ไกล โดยเฉพาะ
บริเวณสนามเด็ กเลน และในหอประชุม
มีชายแปลกหนา ๒ คน ขับรถยนต ปกอัพ
ติดฟล มกรองแสงเขม จนมองไมเ ห็นคนขับ ที่ อยู
ขางใน ผา นเข ามาในหมูบา นแสงสุ ข และจอดไถ
ถามชาวบา นสองสามคํา เมื่ อไดคําตอบพวกเขา ก็
ขับรถตรงไปที่ โรงเรียน ขณะนั้นโรงเรีย นยังไมเลิ ก
พอรถจอดสนิ ท ชายคนหนึ่ง ลงจากรถ ลงไปถาม
นักเรีย นคนหนึ่ง เพื่ อใหแ น ใจวา เด็กชายสังขวุ ฒิ
คือคนไหน
กิจกรรมวันไหวครู เลิกราวๆ บายสองโมง
พวกเด็กๆ ตางพากั นกลับบานพร อมกั บ
ผูปกครอง สั งข กับ แม พากัน เดิ นมาจนถึง ทาง
แยกเขา บาน
“รอนๆ อย างงี้ หนูขอไปเลนน้ําก อนได ไหม
แม ?” สังข ร องถาม
“ไปกะใคร?”
“โกะ แลวก็ เอื้อย โสนนอย”
“ไปเถอะ แลว อยา กลับค่ํา มากนะลูก ”
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ตอน คําสงลั
ั บ (บทที ๓ วันส ังหา ร)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๙/๑๐๕ น. ๖

จันทนี เห็นวา ทาน้ําอยู ใกลต นมะเดื่อใหญ ซึ่ง
ไม ไกลจากบ าน ชาวบา นในละแวกนี้ ต างก็ มา
อาศัยท าน้ําแหง นี้เปนประจํา ซึ่งเธอเองก็ ไปบอยๆ
น้ําก็ ไมลึกจนเกินไป จึงไม นาจะมีอันตรายอะไร อีก
ทั้งก็มี เด็ กคนอื่ นๆ มาเล นด วย จึงอนุ ญาตใหลูก
สังข ไปเลนได
พวกคนรายสองคน สะกดรอยตาม จันทนี
และ สัง ข มาตั้งแต ออกจากโรงเรีย น โดยที่เธอกั บ
ลูกไมรูตัว
“จัดการแม หรือลู กกอน ลูกพี่ ?” คนรายอีก
คน ถาม
“ลูก”
ยังพอมีเ วลาเลนอีกเยอะ สัง ขตรงไปหาโก ะ
กอน ซึ่งต องขามสะพานไป เพราะบานของโกะ อยู
อีกฝง หนึ่ง ของลําธาร สั งขเ ดิ นมาถึงบริ เวณคอ
สะพาน เปนที่ลับตาคน ชายสองคนซึ่ ง ดักซุ ม อยู
กอน จึงออกจากที่ซอน ตรงเขาไปหาเด็กชายสังข
ทางดา นหลัง พวกเขารุมกั นเอาผา อุ ดปาก และ
ชวยกั นมั ดขา มั ดแขน สังขต อสูและดิ้น ให หลุด
จากการถู กมั ด
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ตอน คําสงลั
ั บ (บทที ๓ วันส ังหา ร)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๙/๑๐๕ น. ๗

เอื้ อย กั บ โสนน อย เดิ นผานมาใกล ที่เกิ ดเหตุ
เพื่อจะแวะไปเลนน้ําดวยกั น ไดยินเสียงการต อสู
ขลุกขลักตุ บตั๊บ จึงพากั นวิ่ งตามไปดู วาเกิดอะไร
ขึ้น
สังข เป นเด็กแข็ งแรง และว องไว คนรายทั้ ง
สองคน เกือบเอาไมอยู ถูกถีบ ถูกกั ด เป นรอย จน
เขาทนไม ไหว ชัก ปนออกมา แตเ พื่ อนอีกคนหาม
ไว เกรงวาเสียงปน จะทําใหเสียแผน กวาพวก
คนรายสองคนจะจัดการมัดสั งข ไดสําเร็จ ก็เ หนื่อย
ไม นอย
“เร็วๆ หน อยซิ วะ ไอ…เดี๋ยวก็มีคนมาเห็น
หล็อก” คนรายที่เ ปนหัวหนา สั่ง เรง
“ไอเ ด็ก นี่ มั นอึ ดชะมัดเลย ลูก พี่ ”
“ชวยด วย!” สังข ดิ้ นจนผาหลุ ดออกจากปาก
“ชวยด วย!!”
คนรายทั้ งสอง ต องเสียเวลามั ดปากสังขอีก
ครั้ง แลวอุมไปที่กลางสะพาน ขณะที่ เด็กเอื้อย
กับ โสนน อย วิ่งตามไปเห็นพอดี
“สังข ” เอื้อย ตะโกน
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ตอน คําสงลั
ั บ (บทที ๓ วันส ังหา ร)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๙/๑๐๕ น. ๘

แตไม ทันแลว คนรายโยนสัง ข ลงไปกลาง
ลําธาร แลวรี บหลบหนีไป เอื้อย กับ โสนน อย
วิ่งตามไปเพื่อจะชวยสังข แต ไม ทัน สังขคอยๆ
จมหายไปในน้ํา พวกเธอมองหน ากัน ดวยความ
ตกตะลึง ทํา อะไรไมถูก
แมวา สังข จะเปนเด็กวายน้ํ าเกง และดํา น้ํา
ได อึด มากกวาเด็กคนอื่นๆ แตก็สูกั บแรงของ
กระแสน้ําไหลเชี่ย วไม ได ทั้ งยังถูก มั ดมื อมั ดเทา
สังขพยายามดิ้น เพื่อใหเชื อกที่มัดมือมัดเทา หลุ ด
มันยากเกินไปสําหรั บเด็ก เขาสําลั กน้ํา ภาพที่ เห็ น
ลางๆ บนผิว น้ํา คื อ เอื้ อยกับ โสนนอย บนราว
สะพาน ก อนหมดสติ สัง ขนึกถึงแม อยากตะโกน
วา แม ชวยหนู ดวย หนูแสบจมู กไปหมดแลว
หายใจไม ออก แตคงไมมีประโยชน ถาแมมาถึ ง
ตอนนี้ ก็คงจะชวยไมทั น
กอนหมดสติ ... บังเกิดแสงสวา งวาบ มาจาก
ผิวน้ํา มองเห็นนางฟา ยื่ นมื อลงมาแลว จับขอมื อ
ของสังข ไว จากนั้น ก็ม องเห็ นลําแสงไฟรูป
สามเหลี่ยมดานเทา สวางวาบขึ้น แลวค อยๆ หด
ตัวหายไป พร อมกับสติความรูสึกตัว ก็ ดับ มืด
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ตอน คําสงลั
ั บ (บทที ๓ วันส ังหา ร)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๙/๑๐๕ น. ๙

อานตอนตอไป ตอนที่ ๑๐ ภาระใหม ของนาเคนทร
(บทที่ ๔ ชีวิตใหม กลางภู ผา)

กลับไปที่ เว็ บชุมชน คนคิดดี
http://www.igoodmedia.net/index.html?#hwh
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