ตอน เขตย้อ นเวลา (บทที ๑๐ ผจญภัย กลางมหาส มุทร)

ฝ่าอ ุปสรรค ตาม หารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๓๐/๑๐๕ น. ๑

บทที ๑๐
ผจญภัยกลางมหาสมุทร
ตอนที ๓๐

เขตย้ อนเวลา
โดว ดาบแหงทองทะเล แล นมาได ๓ วัน
ทองทะเลยังปกติดี สินสมุทรตั ดสิน ใจ พาเรื อ
ออกไปหางฝง มากขึ้น ทะเลก็ย ังสงบดี เรือยั งแลน
ฉิว แดดจั ด พวกเขาตั้งวงสนทนากั นที่บริเวณหัว
เรือ เพื่ อทํ าลายความเบื่อหนาย ใครใครคุยก็ คุย
ใครใคร นอนก็นอน เวนแต สัง ข ยัง คงประจํ าอยู
หัวเรื อ ทุกคนแลกเปลี่ยนความใฝฝน แกกันและ
กัน
“เราอยากตัว ใหญกวานี้ ” สินสมุ ทร เอย ขึ้น
“จะได มีแรงเยอะๆ ใครก็ ไมกลามารังแก”
“แตเราตัวเล็กแคนี้ก็พอแลว ขอใหวิ่งเร็ วๆ
วายน้ําไวๆ ปาจะได ไลตีไมทั น” สุดสาครบอก และ
ถาม “แลวเธอล ะ เอื้ อย โตขึ้นอยากเป นอะไร?”
“อยากเปนหมอ” เอื้ อย ตอบ
“ก็เปนอยูแลว นี่ ไง” สุดสาคร กระเซาเล น
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ตอน เขตย้อ นเวลา (บทที ๑๐ ผจญภัย กลางมหาส มุทร)

ฝ่าอ ุปสรรค ตาม หารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๓๐/๑๐๕ น. ๒

“ไมเ อา เป นหมอจริ งๆ สิ ไม ใชหมอแค บน
เรือ”
“โสนนอยละ อยากเป นอะไร?” สินสมุทร
ถาม
“อืม! …” โสนนอย ใชความคิด “เปนอะไรดีละ
... คิดไมออก”
“ก็เปนซัก อยางสิ อะไรก็ ได ” สุดสาคร เตื อน
“เปนคุ ณครู หรือเป นตํารวจดี ... แลวถา เปน
ตํารวจละ” โสนนอย ตอบ
พวกเพื่อนๆ ตางพากั นหัวเราะ
“หัวเราะอะไร?”
“ก็เธอ ตั วเล็กๆ ทั้งผอมทั้งบาง เปนคุ ณครู
นะดีแลว จะเป นตํารวจไดยังไง? ประเดี๋ยว โจรมั น
ก็อุมเธอไปละไมว า ฮา ฮา ฮา ” สินสมุ ทรอธิบาย
ยังหัวเราะไม หยุ ด แต ดูเ หมื อนวาการสนทนายัง ไม
จบ เพราะยัง ขาดคําตอบอยูอี กหนึ่ง ข อ
“เออ! สั งข ยัง ไม บอกเลย โตขึ้ นอยากเปน
อะไร?”
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ตอน เขตย้อ นเวลา (บทที ๑๐ ผจญภัย กลางมหาส มุทร)

ฝ่าอ ุปสรรค ตาม หารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๓๐/๑๐๕ น. ๓

“ไมรู แตตอนนี้ เราอยากเจอแม ” สังขตอบ
ขณะใชกลองส องมอง “และอยากจะบอกแม วา
เรารักแม มากที่สุ ดเลย”
คําตอบของสัง ข ทํา ให พวกเพื่อนๆ มองหนา
กันดวยความรูสึกเหงาๆ เศราๆ เป นการทําลาย
บรรยากาศรื่ นเริง ไปโดยไมตั้ง ใจ แตสิ่ง ที่หักเห
ความสนใจของพวกเด็ กๆ คื อ เมฆบนท องฟาเริ่ ม
กอตัวรวมกั นหนา จนเปนสีเ ทาเขม ลมพัดแรงขึ้ น
สินสมุทรรี บควาแผนที่ออกมาดู เพราะเกรงว าเรื อ
จะไปผิ ดทิ ศ และบอกใหเ พื่ อนๆ เขาประจํา
ตําแหนงเรื อ ฝนตั้งเค ามาแลว ลูกคลื่นเริ่มสู งขึ้น
เล็กนอย
เพชรกั บบาวหลา ลดใบเรื อลงครึ่งหนึ่ง เรื อ
ยังคงเลนเทาเดิ ม เพราะลมแรงมาก เรือโยก
โคลงเคลงไปตามแรงลูกคลื่น ไม นาน ฝนก็เทลง
มา นี่เปนครั้ง แรกที่ พวกเด็กๆ เจออุ ปสรรค แตก็
ไม ใช ป ญหา เพราะพวกเขาเคยปะทะกับ พายุฝนมา
หนหนึ่งแลว ตอนออกเรื อฝกซ อมกับเฒา ทะเล สิน
สมุทรบั งคับเรื อ ลูกเรื อที่เหลื อ ชวยกั นสูบน้ํา ออก
จากเรื อ เพื่ อลดน้ําหนักของน้ําบนเรือ
เวลาผานไปราว ๒ ชั่ว โมง พายุฝนจึงเบา
บางลง พร อมกับความมืดโรยตัวลงมาแทน
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ตอน เขตย้อ นเวลา (บทที ๑๐ ผจญภัย กลางมหาส มุทร)

ฝ่าอ ุปสรรค ตาม หารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๓๐/๑๐๕ น. ๔

หลังจากผลั ดเปลี่ย นเสื้ อผากั นแลว ก็กิน
อาหารค่ํา ระหวางนั้ น สิ นสมุทร ถื อโอกาสประชุ ม
การเปลี่ยนแผนเดิ นทาง เขากางแผนที่ ออกดู และ
ชี้ไปที่เ กาะแหงหนึ่งในแผนที่ ซึ่งอยูหางจาก
แผนดินไกลออกไป
“เห็นเกาะนี่ ไหม เราจะไปที่นั่น”
“นีเ่ ทากั บวา เราออกทะเลใหญกันเลยนะ”
สังข หวั่นวิตก “ไปอีกไกลแคไ หนละ ?”
“ไมรู อาจจะเจ็ดวัน” สินสมุทรตอบ แลว หัน
ไปถาม โสนนอย “แตเราก็มี น้ําและอาหาร
เพียงพอไม ใชเ หรอ?” โสนนอย พยักหนา
“มีใครเห็นเปนอยางอื่นไหม ?” สินสมุ ทรถาม
อีกครั้ง ก็ ไม มีใครปฏิ เสธ เขาจึ งสรุปการประชุมวา
“ถางั้น เมื่ อไปถึ งที่นั่น เราจะแวะเติ มน้ําและ
อาหาร”
หลังจากจั ดเวรยาม ทุกคนก็เ ขา นอน แตสิน
สมุทร ไม อาจทิ้ งงานกั ปตันเรื อไปได เขาจึงเลื อก
นอนขางบน พร อมกับ พวกผู ชายทั้ งหมด
“พี่สมุทร ไปที่เกาะนั่น แลวเราจะเจอ
อะไรบ าง?” สุดสาคร ถามพี่ชาย
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ตอน เขตย้อ นเวลา (บทที ๑๐ ผจญภัย กลางมหาส มุทร)
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ตอนที ๓๐/๑๐๕ น. ๕

“เราอาจจะเจอพอกับแมก็ ได ” สินสมุทรตอบ
แบบไมค อยแนใจสักเทา ไร ก อนจะงีบหลั บไป
กอนฟาสว าง ลมทะเลพั ดพาเรื อมาเกยตื้น ที่
เกาะแหงหนึ่ง สิ นสมุ ทร สุ ดสาคร สองพี่นอง ตื่ น
ขึ้น เขาใจวา มาถึง เกาะที่ หมายแลว มองเห็ นสัง ข
และคนอื่ นๆ ยัง หลับสบาย จึงกระซิ บกระซาบ พา
กันลงจากเรื อ โดยไม ปลุกเพื่ อนๆ
เมื่อขึ้ นฝงมาได เขามองฝาความมืดสลัว ไปที่
ใจกลางเกาะนั่น ปรากฏแสงไฟสองดวงโผลพน
จากแนวป าออกมา
“ใชดวงตาปศาจ รึ เปลา ?” สุดสาครเกาะแขน
พี่ชาย และกระซิบถาม พากั น เดิ นเข าไปใกลๆ
มันเปนดวงไฟกลมโต
“ไม ใช หรอก” สินสมุทร ตอบ
ดวงไฟสองดวง สอ งไปกระทบศีรษะเด็กทั้ ง
สองเขาพอดี เด็ กๆ จึงผลุ บหัวลงหลบไฟ
“นั่นใคร?” เสียงดัง มาจากแสงไฟ สองพี่ นอง
เริ่มสงสัย ปนกับความดี ใจ ที่มีคนอยูที่ นี่ เขาจึง
คอยๆ โผล หัวขึ้ นมา แสงไฟนั่ นก็ยิ่งสวางขึ้นอีก
พรอมคําถามที่ ฟงดูคุนๆ หู แตก็ยั งไมแน ใจ
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ตอน เขตย้อ นเวลา (บทที ๑๐ ผจญภัย กลางมหาส มุทร)

ฝ่าอ ุปสรรค ตาม หารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๓๐/๑๐๕ น. ๖

“นัน่ ใช สินสมุทร รึเปลา ?”
สินสมุทร โผลหนาขึ้ นมองไปที่แสงไฟนั้น
“จริงด วยๆ คุ ณ นั่นลูก ของเรา สุ ดสาคร ก็
อยูที่นี่ดวย … ลูกแม ”
พอกั บแมของพวกเขา ถื อไฟดวงใหญเดิ นมา
หาพวกเขา และโนมตั วเขามาใกลๆ สินสมุ ทร ดี ใจ
มาก ตะโกนเรียกสุดเสีย ง
“พอ แม ”
“วูด! … วูด !”
เสียงหวูดเรื อ พร อมดวยดวงไฟสองดวงคู
สวางจาราวกั บกลางวัน ปลุก ใหสินสมุทร ตื่ นจาก
ภวังค ตามดวยสัง ข และ สุ ดสาคร
“แสงอะไรนะ?” สังขถาม เสีย งวู ดดังขึ้ น เขา
มาใกลกวาเดิ ม
“เรือ เรื อใหญ หันหัวเรื อ เร็ว!” สุดสาคร
ตะโกนบอกพี่ชายสุดเสีย ง
เสียงหวูดเรื อดังใกลเ ขามาอีก ดวงไฟสองดวง
ยังคงสวางจา ทุก อยางโกลาหลไปหมด แตพวก
เด็กๆ ก็ตั้งสติ ได สินสมุทร หมุนหางเสื อบังคั บเรื อ
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ตอน เขตย้อ นเวลา (บทที ๑๐ ผจญภัย กลางมหาส มุทร)

ฝ่าอ ุปสรรค ตาม หารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๓๐/๑๐๕ น. ๗

เพื่อไปให พนจากเส นทางของเรือเดิ นสมุ ทรโดยเร็ว
พรอมกับตะโกนสั่ งเสียงดังลั่ น
“สุดสาคร ติ ดเครื่ อง เร็ว! พี่ บาวหลา ลดใบ
เรือเดี๋ยวนี้ ”
สุดสาคร ลงไปขา งลาง เพื่ อติ ดเครื่ องยนต ใบ
เรือที่ เหลื ออีกครึ่ง ค อยๆ ถูก ชักขึ้นเพื่ อรับแรง
ปะทะของลม เอื้ อย โสนน อย ชวยเพชรกับบาว
หลา ชัก ใบเรื อขึ้นสุ ดเสา
“สาคร ติดเครื่ องเร็ว ” สังข ตะโกนลงไป
ขางลาง ขณะที่เสียงหวู ดดั่งสนั่นหวั่นไหวเป น
ระยะ
เครื่องไมไดติ ดมาหลายวั น มันจึงดื้อติดยาก
สักหนอย สินสมุ ทร พยายามสตารทเครื่ องอีก ๓
ครั้ง คราวนี้ เครื่องยนตถูกปลุกใหตื่นทันเวลา ลม
กรรโชกมาอยางแรง มันถูกเรงเครื่อ งเต็มกํ าลัง
รวมกับ แรงลมที่ปะทะใบเรื อ พาหัวเรื อสําเภายนต
เบนออกจากเส นทางของเรือยักษไปได อยาง
หวุดหวิด
ไม นาน แสงแรกแห ง อรุณ เริ่ม จับทองฟา
ดวงตะวันกลมโตสีแดง เริ่ม โผลพนจากขอบทะเล
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ตอนที ๓๐/๑๐๕ น. ๘

พอทัศนวิสัยเริ่ม ดีขึ้น คณะเดิ นทางท องทะเล ก็
เดิ นทางตอไปมุงสูเ กาะเกาะหนึ่ งที่ อยู หางไกล
เมื่อเขา ใกลวั นที่ ๗ อากาศก็ยิ่ งเย็น ท องฟา
มัวๆ ไปด วยหมอก จะมีบา งบางชว งที่เ ป นเวลา
กลางวั น พอจะใชกลองสองทางไกลได บาง แตก็
ไม มีวี่แววจะเห็ นเกาะนั่นเลย
“รึวา เราจะมาผิ ดทิศ ?” สังข เริ่มไมแ น ใจ
“ไม หรอก เราก็มาตามแผนที่แลวนี่ ” สิน
สมุทร ตอบอยา งมั่นใจ
ทองทะเลอั นกวางใหญ มองไปรอบๆ มีแตเวิ้ ง
น้ํา ลูกคลื่ น ลมและฝน สังข เอื้อย และ โสนนอย
เริ่มชินแลว กับการอยู ทะเลนานๆ แตคราวนี้ มัน
นานผิ ดปกติ แมแตสินสมุทรกั บสุ ดสาคร ที่วาเปน
เด็กชาวเลเอง ก็รูสึกหวั่นไหวไมนอย เวลามัน ได
เลยมาเป นวันที่ ๑๕ แลว ก็ยังไรวี่แวว ที่จะเห็น
เกาะ หรื อชายฝง และถา นับ วันที่เริ่มเดิ นทาง ก็
ราวๆ ๒๐ วั น นานขนาดนี้ อาหารและน้ํ าจืด
เหลื อนอยเต็ม ที แมทองฟา คลื่นทะเลจะดูสงบดี
แตความหวัง ที่จะเห็นฝ งก็ยัง ไมมี ความหวั่ นไหว
เขามาเยือน
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ตอน เขตย้อ นเวลา (บทที ๑๐ ผจญภัย กลางมหาส มุทร)
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ตอนที ๓๐/๑๐๕ น. ๙

“เราไม นาพาเรื อออกมาไกลอยางนี้เลย” สุด
สาคร เอยขึ้น เพื่ อปรั บทุกขกั บเพื่ อนๆ “เฒาทะเล
ก็เตือนเราแลว วาอยา ออกไปไกลจากฝง ... เรา
ขอโทษ”
“อยาโทษตัวเองเลยนา ” เอื้ อย กลาวปลอบใจ
“ก็พวกเราพร อมใจกัน จะออกทะเล และอีก อยาง
พวกเราก็เชื่อว า เธอตั ดสินใจถูก เพราะเธอเปนต น
หนเรื อนี่ ”
“อยาเพิ่ งสิ้นหวังซี เพื่ อน” สังข เอย ขึ้นบาง
“โลกมั นกลม มั นก็ตองถึ งฝงสักวันนั่นแหละ”
“จริงด วย เรื อของเราก็ ไมไดเสีย ซักหน อย”
เอื้ อย ใหกําลังใจต อ
ทั้ง ๗ ชีวิต ฝากความหวังไวที่โชคชะตา ฝาก
ชีวิตไวกับท องทะเล โดยมี น้ําและอาหารที่รอยหรอ
ลงไปเรื่อยๆ เปนสิ่งค้ําประกัน ... จนกระทั่ง บาย
ของอี กวั น
เด็ก ๕ คน กับ ผู ใหญ อีก ๒ คน พากั นนั่ งที่
กลางลําเรื อ แบง อาหารและน้ําที่ เหลืออยู น้ําจืด
เปนสิ่ งที่สําคั ญที่สุด และนี่มั นคื อมื้ อสุ ดทาย ตอ
จากนี้ไป พวกเขาจะต องรอน้ําจื ดจากฝนเท านั้น ...
ทามกลางบรรยากาศท องฟาขมุก ขมัว มีทัศนวิสัย
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ตอน เขตย้อ นเวลา (บทที ๑๐ ผจญภัย กลางมหาส มุทร)

ฝ่าอ ุปสรรค ตาม หารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๓๐/๑๐๕ น. ๑๐

ไมเ กิน ๒๐๐ เมตร ต นหนเรื อ ปล อยใหเรื อแลน
ไปขางหนาตามยถากรรม เรื อแลน ชาๆ เขา ไป
ใกลบริ เวณปรากฏการณ ประหลาด สิ นสมุทร
ปลุกใหเ พื่อนๆ ตื่น มองไปขางหนา ปรากฏมา น
ลําแสง ส องลงมาจากท องฟา พุงผ านหมอก
ขมุกขมัว ลงไปที่ผิวน้ํา เป นแนวเส นตรงจากฟาก
หนึ่ งไปยังอีก ฟากหนึ่ ง ไมรูวามันเริ่มต นที่ตรงไหน
และไปสิ้นสุ ดที่ ไหน
สินสมุทร เอาเข็ม ทิศออกมาเทียบดู แต มันไม
ทํางาน ราวกับวาทิศเหนื อหายไปจากโลก สัง ข
หยิบกล องส องไปขางหนา
“แสงอะไรนะ?” สินสมุ ทร ถาม สั งขจึงสง
กลองให
“แสงเปนสีรุ ง เหมือนรุงกิ นน้ําเลย” สินสมุ ทร
พูดแล วเอากล องใหเพื่ อนๆ ส องดูทุกคน
“จริงด วย สวยจังเลย” โสนนอย อุทาน
“เอาไงดี ?” สุดสาคร ถามพี่ ชาย
คราวนี้ สินสมุทร ไมกลาตัดสิน ใจคนเดียว ผล
การประชุมแบบงายๆ พวกเขาตั ดสินใจ ปลอยให
เรือเดิ นหนาทะลุผา นมั นไป
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ตอน เขตย้อ นเวลา (บทที ๑๐ ผจญภัย กลางมหาส มุทร)

ฝ่าอ ุปสรรค ตาม หารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๓๐/๑๐๕ น. ๑๑

พวกเด็กๆ ไมรูหรอกวา สถานที่ที่ พวกเขาเขา
ไปนั้น คื ออะไร มันเป นกับดัก ของกาลเวลา หรื อ
เปนแค ปรากฏการณตามธรรมชาติ หรื อวามนุษย
ตางดาว สรา งมั นขึ้ นมา ถา พวกเขาคนใดคนหนึ่ ง
มีโอกาสพาตัวเองนั่งยานกระสวย ขึ้นมาขางบน
เหนื อพื้นโลก มองลงไปขางลาง แสงนั่น มั นส อง
ลงมาเปนวงกลมใหญ ขนาดมหึ มา สามารถลาก
เรือสําเภาของพวกเด็กๆ ไปจอดเรียงไว ในนั้ นได
เปนพันลํา พวกเขาอาจจะตั ดสิ นใจผิ ดก็ ได ที่ เขาไป
ในนั้ น หรื อวาเปนเพราะโชคชะตา กําหนดไว
เชนนั้น
เรือสําเภาสั ญชาติ นักรบ นามวา โดว ดาบ
แหงทองทะเล พรอมดวยธงสั ญลัก ษณ รูปดาบ
ไขวหาเลม แลนผา นเขา ไปในบริเวณนั้ น แสงที่
สองลงมา ก็สลายกลายเป นเกร็ ดแสงสีรุง ปลิว
ไสวรว งหล นลงมา ราวกับละอองเกสรดอกไม
ปลิวไปกั บสายลมอันแผวเบา เกร็ดแสงนั่ น คอยๆ
ปลิวพั ดวนเวียนสายไปมา บางครั้ งก็บิดเปนวงก น
หอย บางครั้งก็ หมุ นบิดเป นเกลียว บางครั้งก็ หมุ น
วนเหมื อนขดลวด ปลิว ไปทั่วบริเวณนั้ น แรงขึ้ น
เร็วขึ้น จนพวกเด็ กๆ เพชรและบา วหลา ซั ดเซไป
ตามแรงหมุ น เหมื อนถูก พลังบางอยางกระทํา
ทั้งๆ ที่กระแสลมขณะนั้นก็พั ดเอื่ อยๆ สรางความ
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มหัศจรรยใหแก พวกเด็กๆ เปนอั นมาก ทุกคนดู
สนุกสนานกั บปรากฏการณ แตสั งขกลั บไม
ไววางใจ แตไม อาจสรุ ปได วามั นเปนอะไร สักครู
เกร็ดแสงเหลานั้น ก็ค อยๆ เลื อนหายไปในอากาศ
ปลอยใหความมืดสลัวอึมครึม เขามาแทนที่ ดังเดิ ม
ราวกับ ไม มีเกิ ดอะไรขึ้ น
อานตอนตอไป ตอนที่ ๓๑ บนเรื อโจรสลัด
กลั บไปที่ เว็ บชุ มชน คนคิดดี

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