ตอน แผ นเดินทาง (บทที ๙พบ เพื อนใหม่)

ฝ่าอ ุปสรรค ตาม หารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๒๘/๑๐๕ น. ๑

ตอนที ๒๘

แผนเดินทาง
๒ วั นถัดมา
พวกเด็กๆ ช วยเฒา ทะเลซ อมสะพาน เปน
การตอบแทนน้ํ าใจของเขา และการสราง
สัมพันธภาพใหม ที่ ดี ในระหวางพวกเขากั นเอง
แมวาเด็กทั้ง ๕ คน จะมีพื้นฐานทางครอบครัว
แตกตางกัน แตมี อยูสิ่ง หนึ่ง ที่เปนความขาดพร อง
รวมกั น นั่นคื อ พ อกั บแม ที่ พวกเขาจากมา
หรือไมก็ทิ้งพวกเขาไป สังขคิ ดถึงแมกับหงอม
เปลว ซึ่งทุกวั นจะนั่งล อมวงกินขา วพร อมหนากัน
กอนนอนหงอมจะเลา นิทานใหฟงเสมอ โสนนอย
แมจะรูสึกวา พอขี้เมา ขับไลเธออยูบ อยๆ แตแ ม
เลี้ยงดีกั บเธอเหลือ เกิน เอื้ อย ยัง มีความหวังว าจะ
ได พบแมที่แท สวนสองพี่ นอง สิ นสมุ ทร สุดสาคร
คิดวา พ อของพวกเขา อาจจะติ ดอยูที่เกาะใดเกาะ
หนึ่ งกลางทะเลก็ ได การรวมกิจกรรมครั้ง นี้ กอ
เกิดโอกาสอันสวยงามและเหมาะสม ที่ จะแสดงให
เห็นวา พวกเขา ตางมีหัวใจและความมุงมั่นอั น
เดียวกั น

Hopeful wit h Hearted – DIN HIN FA, igood media.

ตอน แผ นเดินทาง (บทที ๙พบ เพื อนใหม่)

ฝ่าอ ุปสรรค ตาม หารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๒๘/๑๐๕ น. ๒

“สังข เธอจะอยูที่ นี่อีกนานไหม ?” เอื้ อย เป น
ฝายถามขึ้ นกอน ระหวางสง กระติก น้ํา ดื่ม ใหสั งข
“ยังไมรู ”
“แตเราคิดถึ งแม จังเลย” เอื้ อย บ นเศราๆ
แลวหันไปถาม ความคิ ดของเจาถิ่นบาง “แลว
สมุทรละ คิดยั งไงกับพ อแม ? เธอคงไมต องคิ ด
อะไรมากซินะ เพราะเธอยัง มีปา คอยดู แล”
สินสมุทร ตอกตะปูลงไป กอนตอบวา
“ประเดี๋ยว พ อกับ แม ก็กลับ”
“แตเราก็รอมาหลายปแลว นะ เขาคงไมกลั บ
มาแลวละ” สุดสาคร พู ด “พ ออาจจะติ ดอยูบ น
เกาะที่ไหนสั กแหงก็ ได ”
“แลวเธอ ไมคิ ดจะออกตามหาเหรอ?” เอื้ อย
ถาม
“ไมรูจะไปยัง ไง”
“มันต องมี วิธีซิ ” สังข พู ดขึ้น
ตั้งแตพอกับแมหายไป ไม มีใครพู ดถึง เรื่องนี้
จนกระทั่งไดยิ นคําวา มั นต องมีวีธิซิ ใช! มันตอ งมี
วิธีคําพู ดของเพื่ อนใหม มันได จุดประกายความคิ ด
ใหแกสินสมุทร เขาไมอยากรออีกต อไป เขาก็คิ ดไว
Hopeful wit h Hearted – DIN HIN FA, igood media.

ตอน แผ นเดินทาง (บทที ๙พบ เพื อนใหม่)

ฝ่าอ ุปสรรค ตาม หารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๒๘/๑๐๕ น. ๓

เหมื อนกั นวา สั กวั นหนึ่ง เขาจะพานองชาย
ออกไปตามหาพ อกับแมเ ชนกัน แตไมคิดวา มั นจะ
เริ่มเร็ว อยางนี้ ... หลัง ซอมสะพานเสร็จ พวก
เด็กๆ พากัน ไปปรึก ษาเฒาทะเล แทนที่เ ขาจะเห็ น
ดี ดวย แตกลั บถูกคั ดคา นอยางรุนแรง
“พวกเธอจะบารึ ไง! การออกทะเล ไม ใชเรื่ อง
ของเด็กๆ พวกเธอคิ ดว ามั นงายอยางงั้นเรอะ
ทะเลมั นอันตรายยิ่งกวา บนบกอีกเป นรอยเทา ”
จริงของตาเฒาทะเล ทะเลเปนสิ่ งที่ยิ่งใหญ
สําหรับเด็กๆ นักท องทะเลที่เป นผู ใหญ หลายคนก็
ยังเอาตั วไมร อดเลย บางคนบาดเจ็บกลั บมา บาง
คนสูญหาย เหมื อนกับ พอและแม ของพวกเขา ไมรู
วาความคิ ดบาๆ ที่จะพากันออกไปตายกลางทะเล
เปนความคิ ดของใคร มันเกิ ดแวบ ขึน้ มาในสมอง
เกือบจะพร อมๆ กั น พวกเด็กๆ ตางก ม หนา นิ่ง
ไมกลาสบตาตาเฒา … แตแลว
“แลวจะให พวกเราอยูกับตา อยางงี้ตลอดไป
อยางงั้นเหรอ” เอื้ อยพู ด น้ําตาเริ่มคลอเบา “หนู
คิดถึงแม พวกหนูเสี่ยงชีวิต ลําบากมาก็ม าก เพื่ อ
จะได พบแม แตพ อมาวันนี้ จะให หนูเลิกตามอยาง
งั้นเหรอ”
Hopeful wit h Hearted – DIN HIN FA, igood media.

ตอน แผ นเดินทาง (บทที ๙พบ เพื อนใหม่)

ฝ่าอ ุปสรรค ตาม หารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๒๘/๑๐๕ น. ๔

โสนน อย เห็นด วย จึงพู ดขึ้นมาบาง “นะตา
นะนะ ชวยพวกหนูดวยเถอะ แม เขาดีกั บโสนนอย
มาตลอด และก็ มีหนูค นเดีย ว ถ าขาดหนู ไป แลว
ใครจะเลี้ยงดูพอกั บแมล ะ”
ตาเฒา นิ่ง สุดสาครฉวยโอกาส พูดสนับสนุน
ทันที
“จริงๆ นะ ถา พวกเราไมมีพอกับแม ปานนี้ก็
ตายกันไปหมดแลว พ อของเรา อาจจะยัง มีชีวิต
อยูก็ได เราตกลงกับพี่สมุ ทรแลว วาจะออกตาม
หากั น ถาไมใชวั นนี้ ก็ต องมีสักวั นนั่ นแหละ”
“ตา พวกเราคุยกั นแลว –” สังข สรุป แตตา
เฒายกมือป อง แลวพู ดสวนขึ้น
“พวกเธอฟ งให ดีนะ ทะเลไม ใชข องเลน ถา
พวกเธอออกไปตอนนี้ จะไมมีใครรอดกลั บมา
แมแตคนเดียว พวกเธอจะไปกั นยัง ไง ตระเตรีย ม
สิ่งของไวแค ไหน มี จุดหมายรึยัง เพียงแคร่ํารอ ง
วาจะไป หรื อมีความกลา บาบิ่ นอยางไรสติยั้งคิ ด
แลวก็จ ะออกทะเลไปไดงายๆ ยัง งั้นรึ ? ไมมีเ หตุผล
เพียงพอเอาซะเลย”
“หมายความวา พวกเรา ไมมี โอกาสเลยยัง
งัน้ เหรอ?” สินสมุทร ตั ดพอ “ถารอใหพวกเราโต
Hopeful wit h Hearted – DIN HIN FA, igood media.

ตอน แผ นเดินทาง (บทที ๙พบ เพื อนใหม่)

ฝ่าอ ุปสรรค ตาม หารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๒๘/๑๐๕ น. ๕

กันก อน มั นอาจจะสายเกิ นไปก็ ได พ อกั บแม คง
ตายกอนที่เราจะหาเจอ ... ไม มีวิธี อื่นเลยรึ?”
“เด็กหนอเด็ก ” เฒา ทะเล บ นกับตัวเอง ก อน
จะเปรยขึ้ นวา “มันก็ ไม ใชวาจะหมดหนทางซะ
ทีเดีย วหรอก นอกเสียจากวา ...” ตาเฒาหยุ ด
ถอนหายใจครูหนึ่ง ก อนที่จะพูดต อ
“นอกเสียจากวา พวกเธอจะหาเรื อ เสบียง
อาหาร แล วก็แผนที่ รวมทั้งต นหนขั บเรื อ”
“พอ ... พ อมีเรื อสําเภา” สุดสาคร ยื่ น
ขอเสนอแรก
“ผมจะเป นตน หนเรือเอง พอเคยสอนไว ” สิน
สมุทร อาสา
เด็กคนอื่นๆ ไดที จึงยื่ นข อเสนอเปนการใหญ
“พวกเราสามคน เคยสูกั บปศาจมาแลว” โสน
นอย พู ด “สังข เธอถนัดการใช อาวุธทุก อยางไม ใช
เหรอ? ... สาคร เธอก็ ไม เคยกลัวทะเลใชไหม ?
ปลาบางตัวยังว ายน้ําสูเธอไม ไดเลย”
เด็ก ทั้ง ๕ คน ตา งยืนยั นพร อมกันแข็งขั น
เฒาทะเลนิ่งอึ้ง ไมกลา พูดคั ดคานอะไรออกไป
เพราะเห็นวา นี่คือความใจกลาเด็ ดเดี่ยวของพวก
Hopeful wit h Hearted – DIN HIN FA, igood media.

ตอน แผ นเดินทาง (บทที ๙พบ เพื อนใหม่)

ฝ่าอ ุปสรรค ตาม หารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๒๘/๑๐๕ น. ๖

เขา และอีก อยาง แม พวกเขาจะเปนเด็ก แตกลั บมี
ประสบการณ การตอสูเอาตัวรอดมาเปนอยา งดี
เพียงแตมันยัง ไมถึงเวลา
“ยังไงเสีย พวกเธอก็ยัง ไม พร อม ที่ จะออก
ทะเลในเวลานี้” เฒาทะเล ประมวลสรุปขอเสนอ
เหตุผล และความเป นไปได
“หมายความวา ตาจะชวยพวกหนู ใชไหม ?”
สังข ถามเค นเอาความจริง จากตาเฒา
“มันขึ้ นอยูกับ พวกเธอตา งหากเลา ”
เฒาทะเล ทํา ทาโคลงศีร ษะ และยิ้ม ที่ริมฝ ปาก
นอยๆ พวกเด็กๆ ไดเ ฮกั นยกใหญ เหมื อนกํ าลัง
เริ่มงานฉลองความสําเร็ จ แตเป นความสําเร็ จที่ไม
อาจเปดเผยใหคนอื่ นรูได สวนเฒา ทะเลเอง ก็คิ ด
ในใจวา มั นคงถึ งเวลาแล ว ที่ต องเปดเผยตัวตนที่
แทจริง เช นกัน
วันถั ดมา พวกเขาประชุมกั น ที่บา นของเฒ า
ทะเลเหมื อนเชนเคย โจทย ขอใหญขอแรกก็คื อ จะ
เอาเรื อสําเภานั่นมาได อยางไร และถ าได มันมาแลว
คาซ อมจะหาได จากที่ไหน สว นป ญหาอื่นๆ ดู
เหมื อนวา จะมีลูท างแก ไขไวแลว
Hopeful wit h Hearted – DIN HIN FA, igood media.

ตอน แผ นเดินทาง (บทที ๙พบ เพื อนใหม่)

ฝ่าอ ุปสรรค ตาม หารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๒๘/๑๐๕ น. ๗

เฒาทะเล รวบรวมเงินก อนหนึ่งที่ตนสะสมไว
ครั้นจะเก็ บเอาไวตอไป ก็ ไม มีประโยชน เพราะอยู
คนเดียว ญาติก็ไมมี ตายไปเงิ นก็ ใชไมได อยู ดี
เอื้ อยใหตาเฒาเอาเหล็ก ไหลที่เ หลือ ไปขายไดเ งิน
มาไมนอย
ตามแผนที่วางไว เฒาทะเล จะหาคนไปซื้อเรื อ
สําเภา ของพอของสิ นสมุทร พวกเขาคงจะขายไม
แพง เพราะไม ได ใชมานานแลว ถาตกลงซื้อขาย
กันได ก็ จะลากเอาไปซอมในสถานที่ ที่ พวกเด็กๆ
เตรียมไว และเมื่ อซอมเสร็จ พวกเด็กๆ จะต องเขา
หองเรีย น และฝ กฝนการใชชีวิตบนเรื อ ก อนจะ
แลนเรื อออกทะเลไป
ตอนสายๆ ของวันหนึ่ง ลุงของสิ นสมุ ทรและ
คนงาน กําลังเก็ บและซอมแซมอวน มีสินสมุทร
กับสุดสาคร ชวยงานอยูขา งๆ ปาของเขาลงมาดู
ความเรียบรอย มีชายชาวเล ๒ คน รู ปราง
คอนขางหนา เดิ นเขามาหา ป ามองพวกเขาดวย
สายตาที่ไมค อยไว วางใจ แมเขาสองคนจะแต งตัว
ดี เพราะเป นคนแปลกหนา ปาจึ งตองถามกันไว
กอน
“มีธุระไรกะฉัน?”
Hopeful wit h Hearted – DIN HIN FA, igood media.

ตอน แผ นเดินทาง (บทที ๙พบ เพื อนใหม่)

ฝ่าอ ุปสรรค ตาม หารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๒๘/๑๐๕ น. ๘

“ขายเรือนี่ ไหม ?” ชายคนหนึ่ง ถามขึ้น
“ไม ขาย ไม ชายเรื อของฉั น”
“เรือของใคร?”
“ของนองเขย” ปาตอบ แลวหันหนา ชี้มื อไป
ที่สินสมุ ทรกับสุ ดสาคร “นั่น ลูกชายของเขา”
“ลูกชายของเขา จะขายเรื อนี่ไหม ?”
สินสมุทร สุ ดสาคร เดิ นมาต อรองเจรจาวาจะ
ขายให แตเขาใหราคาต่ําเกินไป ป าของเขาจึง ไม
ยอม แตสินสมุทรยอมตกลง ปาไมพ อใจ และบอก
วาจะไมให หลานชายขาย ชายสองคนจึง ขึ้นราคา
ใหอีก เล็กนอย สิ นสมุทรตกลงขาย เขาขอ
วางเงิ นมั ดจํา ไวก อนครึ่ง หนึ่ง เปนอั นวาสั ญญาตก
ซือ้ ขายเรื อสําเภา สําเร็จ เมื่ อชายสองคนกลับ ไป
แลว ปา จึง บ นสินสมุ ทรเปนการใหญ
“จะบา เรอะ ถาพ อกลั บมา ไอเรื อบานั่ นหายไป
จะวายั งไงหา ?”
“พอไมกลั บมาแลว ” สินสมุทร ตอบอยาง
เกรงใจ
“เออ มันไม กลับมาก็ดีซิ” ปา ประชด
Hopeful wit h Hearted – DIN HIN FA, igood media.

ตอน แผ นเดินทาง (บทที ๙พบ เพื อนใหม่)

ฝ่าอ ุปสรรค ตาม หารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๒๘/๑๐๕ น. ๙

หลายวั นถั ดมา ปา กับลุง ไปคางคื นที่ตาง
อําเภอ ปล อยใหหลานชายสองคนเฝาบา น ตก
กลางคืน สินสมุทรสงสั ญญาณให ชายที่ มาซื้อเรือ
มาลากขนเอาเรื อสําเภาไป
เรือถูกลากพาไปส งยังที่ นัดหมายทายเกาะลับ
ปากับลุ งกลับ มา ไมเห็ นเรื อสําเภา สิ นสมุ ทรก็
ถูกดุ ดา อยางรุ นแรง วา เป นเด็กเหลวไหล ไม
รับผิดชอบ ปล อยใหเ ขาเอาเรื อไป สินสมุทรแกลง
ทําเป นโงวา เงินที่เหลื อเขาจะตามมาจายให ทีหลั ง
ปาก็เลยเดื อดแคน ที่ หลานชายเสีย ทีเขาไปเสีย
แลว
“แกคิดวา พ อแกยกเรื อนั่นใหแลว นึกจะทํา
อะไรก็ ทําอย างงั้ นรึ ใหเรื อเขาไปไดยั งไง เงินก็ได ไม
ครบ เด็กหนอเด็ก ถา พ อแกกลับมา ก็พู ดกะเขา
เองก็แลวกั น ฉันไม อยากยุ งด วยแลว”
สินสมุทรกับสุ ดสาคร ไมต อบโต ใดๆ สูเ งียบไว
จะดีที่สุ ด ปา ทําทา ฮึดฮัดอยูครูหนึ่ง แต ดูเหมื อนคิ ด
อะไรได บางอยาง จึงพูดบนพึมพํากั บตัวเอง
“ฮึ! จะวาไปก็ ดีเหมื อนกัน เอาไวมั นก็เกะกะ
บาน มันจะถูกขนไป หรื อถูกขโมยไปก็ ชางหัวมั น
นี่ยังดีนะ ยั งไดคา มัดจํามาบา ง”
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ตอน แผ นเดินทาง (บทที ๙พบ เพื อนใหม่)

ฝ่าอ ุปสรรค ตาม หารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๒๘/๑๐๕ น. ๑๐

ปายกเหตุผลเขาขางตั วเอง แตสองพี่ นอง
กลับรูสึกดี ใจ ที่ปาคิ ดอยางนั้น เพราะตนเองก็ มี
สวนรูเ ห็นเป นใจ กับการซื้ อขายเรือแบบโงเงา ใน
ครั้งนี้
อานตอนตอไป ตอนที่ ๒๙ บทเรียนบนเรือรบ
กลั บไปที่ เว็ บชุ มชน คนคิดดี

http://www.igoodmedia.net/index.html?#hwh
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