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ตอนที ๒๙/๑๐๕ น. ๑

ตอนที ๒๙

บทเรียนบนเรือรบ
เรือสําเภา ถูกลากไปซ อมยัง อุ โมงคยักษ ที่
ทายเกาะลับ งานใหญ อยางนี้ ตาเฒาทะเลเป น
ชางใหญ ในการซอมบํารุ ง จากเงินส วนหนึ่งที่สิ น
สมุทร แอบขโมยจากปา ที่ ได จากการขายเรื อของ
พอ การซอมเรื อครั้งนี้ มีผูชวย ๒ คน คนหนึ่งชื่อ
เพชร อี กคนหนึ่ง ชื่อบาวหลา ซึ่ง เปนคนที่เฒา
ทะเลวางแผนใหไปซื้อเรือนั่ นเอง
ดีทีเ ดียว มั นเปนเรือรบ ไมใชเรื อสินคา และ
เปนเรือรบโบราณสัญชาติ อาหรับเสียดวย ขึ้นชื่ อ
ในเรื่องความเร็ว มินาเลา พ อของสินสมุ ทร ไมใช
มันแลว … ไมนานเรื อสําเภาเก าราง ก็ถูก บูรณะ
ขึ้นใหม ดูสงา งาม ทันสมัยและแข็งแรงกว าเดิม
งานนี้มั นบ งบอกถึ งความชํา นาญ ในการซ อมเรื อ
และความเป นนั กรบเก าของเฒาทะเล ที่ถู กเก็บ
ซอนไวม ายาวนาน
แผนกระดานที่ปดตัวลําเรื อ ถูกจั ดวางเหลื่อม
กันเปนชั้นๆ ยัง อยู ในสภาพดี ตาเฒ าทะเลใช
สวนผสมของน้ํามั นตัง อิ๋ว ที่ผา นการเคี่ย วจนขน
ชโลมและอุ ดตามรอยต อของแผ นกระดานทุกแผ น
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ที่ประกอบเปนตัว เรือ รวมทั้งตะปูเหล็กก็ ไมเว น
รับประกันไดวาน้ําทะเลไมมีโอกาสซึมเขา มาได เลย
หางเสื อ และเสากระโดงเรื อ เดิ มทํา จากไมสน
เฟอร (fir) ก็ยังอยูในสภาพที่แ ข็งแรงดี ใบเรื อเป น
รูปสามเหลี่ยม มั นถูกถัก ทอขึ้นมาใหม จะมีก็ แต
ฝากั้นชองในเรื อที่ เดิ ม ใชไม จากต นเอลม (elm) ซึ่ง
ตองใชไม ชนิดอื่ นที่ หาไดงายกวา มาซ อมแซม มัน
ถูกแบงออกเปน ๔ หองเล็กๆ สํา หรั บเก็ บ
สัมภาระ อาวุธ หองนอน หองทํา อาหาร กับ อีก
หองหนึ่งที่เ หลือ เปนที่เก็ บน้ําจืดและน้ํามั น
เชื้อเพลิง มันเพียงพอสํา หรับ คน ๑๐ คน ที่จะอยู
บนเรื อไดหลายสิ บวันติดต อกั น โดยไมต องขึ้นฝง
แมจะเปนเรื อทะเลขนาดเล็ก แตเฒาทะเลก็
เนรมิต ความทั นสมัยใหแ กมั นไม นอย คื อ มันถู ก
ติดตั้งเครื่ องยนตควบคูไปดวย กลายเป นเรื อ
สําเภายนต ติ ดตั้งระบบป องกั นน้ําไหลเขาเรื อ เมื่ อ
เจอพายุ ใหญ นอกจากนี้ ก็มี ปนประจําเรื อ ใชป น
กลมือ ที่ตาเฒาทะเลไดมาเมื่อ ๒๐ ป กอน พร อม
กระสุน อีกหีบหนึ่ง ถูกติดตั้ งไวที่หัวเรื อ แม มันจะ
เปนปนเกาสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ แตมันก็
ใชได ดี ที่ทายเรือสําเภามี เรือขนาดเล็กสํารองไวลํา
หนึ่ ง เมื่ อถึงคราวจําเป นตองสละเรื อ
Hopeful wit h Hearted – DIN HIN FA, igood media.

ตอน บทเรียนบนเ รือรบ (บทที ๙ พบ เพื อนใหม่)

ฝ่าอ ุปสรรค ตาม หารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๒๙/๑๐๕ น. ๓

เฒาทะเลตั้งชื่อใหมันวา “โดว ดาบแห งทอง
ทะเล” มีธงประจําเรื อ เป นรูป ดาบไขว ๕ อั น
ซอนกั นเป นรู ปพั ด ซึ่ง หมายถึงการรวมพลังเปน
หนึ่ งเดียวกั นของเด็ก ๕ คน
เฒาทะเล นําสิ่ งของจําเปนสํา หรับ เดิ นเรื อ
มอบให พวกเด็กๆ และสอนวิธี ดูแผนที่ ใหกับสิน
สมุทร สั งข และสุ ดสาคร สอนการบั งคับ เรือใหแก
สินสมุทร ตนหนมื อใหม สอนวิธีใชเข็ม ทิศรวมกับ
การดูแสงจากดาวฤกษเพื่อหาตําแหน งทิศ ทาง
สอนวิธีใชป นให กับสัง ข และเด็กทุ กคน ตลอดจน
การชัก ใบสํา เภาขึ้นและลง ทุก อยางมีการฝกซอม
รวมกับลูกเรือ ที่เ ปนผู ใหญ คื อ เพชรกับ บาวหลา
มีการจํ าลองสถานการณ เพื่ อให แน ใจวา เมื่ อ
คราวเจอปญหาจริง พวกเด็กๆ จะไดแก ปญหา
เอาตัวรอดได
ทุกคนไดรับการบรรจุเขาประจําตําแหนง สิน
สมุทร เป นตนหนเรือ มี เข็ มทิศ แผนที่ และกล อง
สองทางไกล เป นอุ ปกรณ ประจําตัว สัง ข ประจํา
ปนรบที่ หัวเรื อ สุ ดสาคร เป นชางเครื่ องยนต เอื้ อย
กับ โสนน อย อยู ประจํากาบเรือฝงซ ายและขวา
เพชรกั บบ าวหลา เปนกะลาสีเรือ ทุกคนมี ดาบ
ประจําตัว พกติ ดหลั งไวคนละดาม นอกจากนี้ มี
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อาวุธสํารองที่ตนเองถนัดอีกคนละหนึ่ง อยาง เชน
มีดสั้ น หนาไม ธนู นอกจากนี้ เอื้ อย ยั งไดรั บ
ตําแหนง เป นหมอประจําเรื อ โสนน อย เป นแม
ครัว
ตลอดระยะเวลาที่รว มกั นซอมเรือ และฝ กซ อม
บทเรีย น เพชรกับบาวหลา รูสึกประทับ ใจในความ
ฉลาด เอาจริ งของพวกเด็ กๆ พวกเขามี
ความกา วหนาในบทเรียน อยา งรวดเร็ว แตมั นก็
เอาอะไรแนนอนไม ได กับ ทองทะเลบา ลําพั งเด็ก ๕
คน อาจจะสูกับแรงปะทะ ของลมและคลื่นทะเลไม
ไหว รวมทั้ งโจรสลั ดด วย ดัง นั้น การเดิ นทางครั้ง
นี้ เพชรกับ บาวหลา จึงอาสาเปนกะลาสีเรือ และ
คอยเปนพี่เลี้ยงใหแ กเ ด็กๆ ดวย
เพื่อความมั่ นใจ เฒา ทะเลกํ าหนดบททดสอบ
จากเหตุการณ จริง วาการผจญภัยทางทะเล จะฝา
อุปสรรคไปไดแค ไหน การทดสอบครั้ งสุด ทาย เฒา
ทะเลรอโอกาส วันที่ มีพายุฝน เขาพาพวกเด็ก เขา
ประจําตําแหนงบนเรื อ แลว พาออกจากฝง แต
ไม ใหไกลนัก แม จะเป นการสุมเสี่ย งไปหนอย แต
เขาคิ ดวามันไม มีทางเลื อกที่ ดีก วานี้ เพราะนี่คื อบท
ทดสอบของจริง ถารัก ษาเอาตัวรอดครั้ง นี้ได เมื่อ
เจอพายุ จริงๆ พวกเขาจะไดแก ป ญหาได
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พายุฝนฟาคะนอง สรางความหวาดกลัว ใหกับ
นักผจญภัย ในปามรณะไม นอย เพราะที่นี่คือทะเล
ไม ใช ปา ที่ตอ งเผชิญกั บพวกป ศาจ เหมื อนทุกครั้ง
ที่ผานมา นี่เ ปนการสรางทัก ษะ การตอสู กับภัย
ธรรมชาติท างทะเล ซึ่ง เอาแน นอนไม ได สิ นสมุ ทร
กับสุดสาคร เคยเจอพายุ มาบ าง ก็ยังรูสึกเกรงๆ
แตทุกคน ได กําลัง ใจ และคําแนะนําจากตัวตาเฒ า
ทะเล และความเอาใจใสของ เพชรกับบาวหลา
เปนอยา งดี พายุฝ นครั้ง นี้ สรางคลื่ นทะเลสูงเกื อบ
๒ เมตร มั นอันตรายสํา หรับเรื อเล็ ก โดยเฉพาะ
เรือหาปลา แตนี่คือการทดสอบ สมรรถนะของเรื อ
รบ ที่สรางป อมปราการป องกั นภัยธรรมชาติ มา
เปนอยา งดี
คลื่นสูง สาดน้ําทะเลเขาเรื อ แต ทุก อยางไดรับ
การปกปองไวแลว เพชรและบาวหลาชักใบเรื อลง
สินสมุทรติ ดเครื่ องยนต พาเรื อเขาฝง โชคดีที่เ ป น
พายุขนาดเล็ก คลื่นไมสูง เกิ นไป เครื่ องยนต พาเรื อ
เขาฝง ไดสําเร็ จ
ผลจากการทดสอบ เฒา ทะเล ยังหวั่นใจวา
ถาเจอพายุและคลื่ นแรงกว านี้ พวกเด็กๆ จะทาน
กําลังมั นไหวหรื อไม นี่คื อจุ ดตั ดสิน ใจสุด ทาย ที่เขา
จะปลอยใหเด็ ก ไปเผชิญภัยกลางทะเลตามลําพั ง
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หรือจะเลิกลม โครงการ แตพ วกเด็ก ทั้ง ๕ คน
ยืนยันความตั้งใจเดิม ไมเช นนั้นระยะเวลา ๔
เดื อน ที่ผานมาก็ ไรประโยชน ในเมื่ อเป นความ
ตั้งใจของพวกเขา เฒ าทะเลก็มีคํา แนะนํา เพิ่ มเติม
วา ใหพยายามแลนเรื ออยา ใหจากฝ ง เกินระยะที่
เคยทดสอบครั้งสุ ดทาย พวกเด็กๆ รั บปากวา จะ
พยายาม
เสบียงอาหาร อาวุธ เสื้ อผา ชูชีพ ยารักษา
โรค กล องส องทางไกล น้ํามั นเชื้ อเพลิง ธง หวูด
อุปกรณสูบ น้ํา ตะเกีย งสําหรั บทําสั ญลัก ษณ ไฟ
สอง และของที่ จําเปนอื่ นๆ ถูกจั ดวางและติดตั้งไว
ในเรือเรียบร อย
รุงเชา เป นวั นสําคั ญ และเปนวันแหงการ
อําลา กอนออกเดินทาง เฒาทะเลมอบเครื่ อง
ดนตรีเรียกปลาให สุ ดสาคร ไวติดตัว
“ใหพวกเราแลว ตาจะเอาที่ ไหนใช”
“อยาลืม ซิ ว าฉั นเปนเฒาทะเล ก็ตอ งออก
ทะเลหาปลาซิ อยู บานเฉยๆ ชักเมื่ อย ไมสนุก
ชาวบานจะไดเลิกว าบา ซะที ”
สังข เอื้ อย และ โสนน อย พากั นเขา ไปกอด
ชายชรา ซึ่งเขาไมคุนกับการกลาวอําลาแบบนี้ จึง
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รูสึกเกอนิ ดๆ แตค วามรูสึก อบอุ น ที่ ได อยู ชิดใกล
กับเด็กๆ สรา งความปลาบปลื้ มให อยา งน า
ประหลาด สินสมุทรกั บสุ ดสาคร ก็ เขาไปกอดบาง
เฒาทะเลจะจดจําวันประทั บ ใจนี้ ไปอีกนาน
“แลวพวกหนู จะกลับมาเยี่ย มตานะ” โสน
นอย พู ดใหสั ญญาอยา งจริง จัง
“ตาจะพยายาม หายใจรอพวกเธอก็ แลวกั น”
เฒาทะเล พู ดติดตลก โสนนอย หัวเราะทั้งเศราๆ
คณะเดินทางท องทะเล รวม ๗ ชีวิต มุงหนา
สูทะเลดานทิศตะวันตก เลียบชายฝง ไปตามเกาะ
ตางๆ เฒาทะเลโบกมือลา ขอให โชคเขาขางพวก
เด็กๆ ภารกิจสง พวกเด็ กๆ สิ้ นสุดลงแลว
อานตอนตอไป ตอนที่ ๓๐ เขตยอนเวลา
(บทที่ ๑๐ ผจญภั ยกลางมหาสมุ ทร)
กลั บไปที่ เว็ บชุ มชน คนคิดดี

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

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

