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ตอนที ๓๑/๑๐๕ น. ๑

ตอนที ๓๑

บนเรือโจรสลัด
เรือยังคงแลนตอไปชาๆ ทามกลางอากาศ
หนาวเย็น และทัศนวิสัยแยๆ เหมือนเดิม
“พี่สมุทร ตอนนี้เราอยูที่ไหนนี่?”
สุดสาคร ถาม แตไมมีคําตอบ และไมมีใคร
กลาตอบ สังข มือถือกลองสองออกไปขางหนา
กําลังเพงสองดูอะไรบางอยาง เมื่อมองดวยตา
เปลา จากกาบเรือขางขวาเยื้องไปดานหนา สิ่งที่
ปรากฏอยูเบื้องหนาไกลๆ ดูเหมือนวามันจอดอยู
นิ่งๆ กลางทะเล สูงทะมึน เรือของพวกเด็กๆ
กําลังแลนเขาไปหามัน
มานหมอกคอยๆ จางหายไป ปรากฏเรือ
สําเภาโบราณ ที่พวกเขาไมเคยเห็นมากอน ขนาด
ของมัน ใหญราวกับยักษ โผลหัวขึ้นมาจากกลาง
ทะเล ดําทะมึนดูนาสะพรึงกลัว เมื่อเปรียบเทียบ
ขนาดกันแลว เรือสําเภายนตของพวกเขา
กลายเปนเรือแคระไปทันที
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ตอนที ๓๑/๑๐๕ น. ๒

เมื่อเขาไปใกลในระยะที่กลองสองเห็นชัดเจน
สังขรูแลววา พวกเขากําลัง เดินหนาเขาไปหาเรือ
ปศาจมรณะ จึงตะโกนสั่ง
“เรือพวกโจรสลัด ทุกคนประจําตําแหนง ไป
ซายเกาสิบองศา ไป ไป ไป!”
ความโกลาหล เขามาครอบงําอีกครั้ง แต
คราวนี้ไมนานเหมือนเมื่อครั้งกอน เพชรกับบาว
หลา ลดใบเรือลงจนสุด เพื่อไมใหตานแรงลม สุด
สาครลงไปสตารทเครื่อง สองสามครั้งก็ติด และรอ
ฟงคําสั่ง เอื้อย กับ โสนนอย ระวังภัยอยูดานหลัง
ของ สังขและรอฟงคําสั่ง
เสียงเครื่องยนต คงดังไปถึงเรือปศาจนั่น เมื่อ
เรือสําเภายนต เบนหัวไปไดครึ่งทาง เรือสําเภา
ยักษเริ่มเคลื่อนไหว นาทีระทึกเชนนี้ พวกเด็กๆ
จะชารีรออีกไมไดแลว ทุกคนเรงมือสุดกําลัง โดย
ไมหันไปมองขางหลัง แตเสียง ฮึย!ๆ ของกลุมคน
ไลตามมา ก็อดหันไปมองไมได และมันก็เปนไป
ตามที่คาด เรือขนาดเล็ก เล็กกวาเรือของพวก
เด็กๆ ครึ่งหนึ่ง กําลังแลนตามมาหางๆ
สังข ใชกลองสองดู มันไมไดมาลําเดียว
“ทําไงดี มันมากันเกือบ ๑๐ ลํา”
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ตอนที ๓๑/๑๐๕ น. ๓

“เราจะสูกับมัน สังขวาไง” สินสมุทร ขอ
ความเห็น สังข พยักหนา
“ทุกคน ประจําที่ เตรียมพรอม”
สังข บรรจุกระสุนเขารังเพลิง สินสมุทรบังคับ
หัวเรือเขาหาศัตรู ประคองเรือใหอยูกับที่ เอื้อย
และ โสนนอย เตรียมหนาไม และลูกดอก สุด
สาครขึ้นมาชวยอีกแรง สวนเพชรกับบาวหลา
คอยชวยเหลืออยูขางๆ ขอใหสั่งมา ยินดีปฏิบัติ
ตาม
เรือลําแรกของศัตรู ยิงลูกดอกจํานวนหนึ่งเขา
หาเปาหมาย พวกเด็กๆ หลบเขาที่กําบัง เมื่อได
ระยะ สังข เหนี่ยวไกปน ยิงใสพวกมันไปชุดหนึ่ง
๒๐ นัด เรือของศัตรูหยุดอยูกับที่ อีกสองลําโผล
มาอีก สังข ก็ยิ่งใสอีกชุด มันเงียบหายไป นาที
ระทึกใจ ผานไป สังข สองกลองดูไปรอบๆ
“พวกมัน พากันหนีไปที่เรือใหญแลว” สังข
บอกเพื่อนๆ
“ทําไงตอดีละ?” เอื้อยขอความเห็น
ยังไมทันจะมีคําสั่งใดๆ ออกมาจากตนหนเรือ
พวกเด็กๆ มองเห็นแสงสวางวาบ เหมือนพลุถูก
จุดที่เรือสําเภายักษ มันแวบที่นั้น แตมันพาลูก
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ตอนที ๓๑/๑๐๕ น. ๔

กระสุนดินดํามาหลน ตูม! ที่ขางกาบขวาของเรือ
ของพวกเด็กๆ
“พวกมันสูปนของเราไมได มันยิงปนใหญตอบ
โตมาแลว” สินสมุทร วิเคราะหไดเขาเปา “แตก็แค
กระสุนดินดํา ถาไมโดนเรือเราก็ไมเปนไร”
ตูม!
คราวนี้ลงขางซาย สินสมุทรตัดสินใจถอย
บังคับหัวเรือเบนหางออกไปจากที่นั้น เพื่อหนีไปให
พนระยะกระสุนปนใหญ ของพวกโจรสลัด แตเรือ
ลําแมของพวกมัน เคลื่อนเขามาใกลเกินไป การ
หนีคราวนี้ เหมือนหนีเสือปะจระเข
“ดูนั่น!” สุดสาคร ชี้ไปที่ดานหลังของเรือ
มันคือบริเวณที่มีน้ําทะเลหมุนวน ถามีสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดหลุดเขาไปใกลศูนยกลาง ก็คงถูกดูดลงไป
อยางแนนอน และมันมีขนาดใหญมากเสียดวย
คาดวาเรือของพวกเด็กๆ ไมอาจรอดพนจากแรง
ดูดของมันไปได สินสมุทรเรงเครื่องยนตเพื่อพาเรือ
ไปใหหางรัศมีดึงดูดของมัน ขณะยื้อกับแรงดูดของ
น้ําวน กระสุนปนใหญของพวกโจรสลัด ก็ระดมยิง
เขามา โชคดีที่ไมโดนเปา สังข วิเคราะหวิถีกระสุน
มันเหมือนมีเจตนาบางอยาง ที่จะยิงไมใหถูกเรือ
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ตอนที ๓๑/๑๐๕ น. ๕

ความลังเล ความวิตกกังวล ครอบงําไปทั่ว เรือ
ใหญของพวกโจรสลัดก็ใกลเขามาทุกขณะ
สังข ตัดสินใจบรรจุกระสุนเขารังเพลิง ยิงใส
เรือใหญอีกสองสามชุด ปง! ปง! ปง! ... แตไมได
ผล เรือโคลงเคลงไปมา ตามแรงหมุนของน้ําวน
ฐานยิงไมมั่นคง กระสุนพลาดเปาไปหมด
สั่ง

“สังข หยุดยิง ประหยัดกระสุนไว” สินสมุทร

ชวงนาทีแหงความเปนความตาย มีวัตถุสิ่ง
หนึ่ง คลายหัวสมอเรือ แตเล็กกวามาก ถูกยิงมา
จากเรือใหญ มาตกที่ขางกาบเรือ และก็มีอีก ๓
อัน ถูกยิงไลหลังตามมา หัวสมอถูกดึงครูดไปติด
กับกาบเรือ เรือของพวกเด็กๆ ถูกดึงออกมา จน
พนแรงดูดของน้ําวน พรอมกับ เหลาสมุนโจรสลัด
มันมาจากไหนไมรู กรูกันขึ้นมาบนเรือยนตของ
พวกเขา เด็กๆ คิดจะตอสู แตพิจารณาดูแลวไม
นาจะสูไหว เพราะแตละคนรางสูงใหญราวกับยักษ
สินสมุทร ที่วาตัวโตกวาเพื่อน ก็สูงเลยเอวของ
พวกมันไปนิดเดียว สินสมุทรขยิบตา สงสัญญาณ
ใหเพื่อนๆ วางอาวุธยอมแพ
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ตอนที ๓๑/๑๐๕ น. ๖

๗ ชีวิตบนเรือสําเภายนต โดว ดาบแหงทอง
ทะเล ก็ถูกนําตัวขึ้นไป บนเรือของพวกโจรสลัด
ถูกมัดมือไพลหลัง นําไปนั่งรวมกัน ที่บริเวณกลาง
ลําเรือ สมุนโจรคนหนึ่ง แบกถุงใสสัมภาระติดตัว
ของเชลย ซึ่งใสรวมกันไวในถุงเดียว โยนโครมลง
ไป ขางๆ กลุมเชลย ทามกลางสายตาเหลาโจร
สลัด ที่รุมลอมจับจองมาที่เชลย เหมือนเปนของ
ประหลาดสําหรับพวกมัน บางคนหัวเราะชอบใจ
เสียงดังลั่น พวกเด็กๆ ดูแลวไมเห็นจะขําตรงไหน
เลย
มันชางเปนเรือสําเภาโบราณ ที่มีขนาดใหญโต
จริงๆ มีเสากระโดงเรือ ๕ ตน ตัวเรือแบง
ออกเปน ๓ ชั้น ชั้นที่พวกเด็กๆ ถูกจับมา เปน
ชั้นบนสุด มันชางนาอัศจรรย ที่ยังมีเรือพวกนี้
แลนอยูในทะเลอีกรึนี่ แลวโจรพวกนี้มันคนยุคไหน
กัน ยังใชปนลูกกระสุนดินดําอยูเลย สังเกตดวย
สายตาคราวๆ เทาที่เห็น พวกสมุนโจร มี
ประมาณ ๑๐๐ คน
“แลวหัวหนามัน คนไหนละ” สังข คิดในใจ
ไมนาน ก็มีโจรผูหนึ่ง หนาตาเหี้ยมเกรียมกวา
ทุกคน สวมหมวกปกสีน้ําตาลดํา หนวดใตจมูก
ถูกตกแตงอยางดี ปลายทั้งสองขางแหลมเปยบ
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ตอนที ๓๑/๑๐๕ น. ๗

คิดวาตาขางซาย นาจะถูกปดไวดวยแผนหนังสัตว
เหมือนหัวหนาโจรสลัดทั่วไป หรือไมกม็ ีมือขาง
หนึ่งเปนตะขอ หรือมีขาจริงขางเดียว อีกขางเปน
ขาปลอม อะไรทํานองนั้น แตนี่ไมใช เขาเปนคนที่
สมบูรณทุกอยาง
เขายืนพูดดวยภาษาของพวกเขา ที่พวกเด็กๆ
ฟงไมรูเรื่อง ทุกครั้งที่เขาหยุดพูด ก็จะมีเสียงเฮ
และหัวเราะดังขึ้น เปนระยะ เขาชี้มาที่เชลย แลวก็
ชี้ไปที่เรือสําเภายนตที่ปลนมาได ก็ยิ่งสรางอารมณ
ขันใหกับพวกมันมากขึ้น จบการปราศรัย พวก
ลูกสมุนโจรก็เขาประจําที่ เพื่อออกเดินเรือตอไป
เชลยทั้ง ๗ คน ถูกนําไปขังไวที่ชั้นลางของ
เรือ สังข สินสมุทร สังเกตเห็นวา เรือสําเภายนต
ของพวกเขา ถูกลากพวงไวที่ทา ยเรือสําเภาใหญ
ทุกอยางดูเปนปกติ เรือไมไดเสียหายอะไร
“มันคงอยากไดเรือ มากกวา นินาละ มันถึง
ยิงไมใหถูกเรือของเรา” สังข บอกเพื่อนๆ
เด็กๆ และเพชรกับบาวหลา ถูกพาลงมาที่ชั้น
ลางสุดของสําเภายักษ พวกเขาถูกผลักเขาไปนั่ง
ออรวมกัน ในหองกรงเล็กๆ หองหนึ่ง แลวลง
กลอนประตูปดใสกุญแจไว
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ตอนที ๓๑/๑๐๕ น. ๘

“มันจะพาพวกเราไปไหนกัน?” โสนนอย ถาม
“ไมรู” สังข ตอบ
“พวกเราถูกโจรสลัดจับตัวไป แลวจะตามหา
แมเจอไดยังไง” เอื้อย เปนกังวล
“แตเราวา ดูพวกมันไปกอน ถาสบโอกาส เรา
ยังพอมีทางขโมยเรือของเราคืน” สินสมุทร ออก
ความเห็น
“แตอาวุธของเรา ถูกพวกมันยึดเอาไป
หมดแลว” โสนนอย บนแบบหมดหนทาง
สักครู มีสมุนโจรผูหนึ่งเปดประตูเขามา แลว
ถามพวกเด็กๆ พรอมกับทํามือเหมือนมี
ความหมายวาใครพอจะขึ้นไปขางบนไดบาง สิน
สมุทรกับสังขอาสา มันจึงคุมตัวเด็กทั้งสองขึ้นไป
ขางบน
คบเพลิงถูกจุดขึ้น จนสวางไปทั่วบริเวณ พวก
สมุนโจรราว ๓๐ คน นั่งลอมสิ่งหนึ่งที่อยูตรง
กลาง สังขกับสินสมุทร สบตากัน แลวเดินเขาไป
ใกลอีกนิด มันคือปนประจําเรือของพวกเขา มัน
ถูกรื้อ และขนขึ้นมาขางบน พรอมเครื่องกระสุน
ซึ่งก็มีอยูหีบเดียว พวกมันคงไมรูวา ปนนั่นมันมี
อานุภาพแคไหน แมจะรู แตพวกมันอาจไมรูวิธีใช
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ก็ได นับวามันอันตรายไมนอย ถาเกิดบังเอิญไป
ปลดปุมหามยิง แลวกดไกปน มีหวังไดมีคนตาย
กันแนคืนนี้
หัวหนาโจร ทํามือเชิญชวน ใหเขาไปใกลๆ
เขาไมกลัวเลยวา เชลยอาจจะหนีไปได เขาคิดถูก
แลวละ พวกเด็กๆ คงไมคิดหนีตอนนี้หรอก
เพราะถึงยังไงก็หนีไมรอดอยูแลว สังขกับสิน
สมุทร เขาไปใกลๆ ลูกสมุนที่นั่งขวางทางอยู ตาง
ก็หลีกทางให เพราะเปนคําสั่งของหัวหนามัน
สังข เดาคําถามของหัวหนาโจรไดไมยาก เขา
อยากจะใหลองใชปนนั่นดู สังขสังเกตเห็นวาลูก
กระสุนยังอยูในรังเพลิง พรอมจะปลอยกระสุน
ออกไปไดทุกเมื่อ นี่ชางโชคดีเหลือเกิน ที่พวกโจร
ไมไปโดนไกปนในระหวางรื้อถอนและยกมาที่บน
เรือนี่
เด็กทั้งสอง เผชิญหนากับหัวหนาโจรสลัด
แบบประชิดตัวแบบนี้ สินสมุทรคิดวา สังขคงจะไม
ฉวยโอกาสยึดเรือพวกโจรเปนแน เพราะแคลั่นไก
ปนใสหัวหนาโจร ก็ไมใชวาจะไมมีโอกาส สังข
สบตาเพื่อนเหมือนเขาใจ หากทําอะไรบุมบามใจ
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รอนตอนนี้ อาจพลาดตายกันหมด เพราะพวกโจร
มีจํานวนมากกวา ทั้งเหี้ยมทั้งโหด
หัวหนาโจรมองสังข พรอมกับชี้ไปที่ปน สังข
เขาใจดีวา เขาอยากใชปนนั่นเปน สังขคิดอะไร
ขึ้นมาอีกขอหนึ่ง โจรพวกนี้ก็ไมไดทํารายอะไรพวก
เขา สูอาศัยไปกับเรือโจรสลัด อาจจะไดขึ้นเกาะใด
เกาะหนึ่ง ซึ่งยังพอมีโอกาสรอดไดมากวา อีก
อยาง โจรกลุมนี้ นาจะมีจํานวนมากกวาโจรกลุม
อื่น อยางนอยพวกเขาอาจชวยปองกันภัยจากโจร
กลุมอื่นไดอีกดวย สูผูกมิตรไวจะดีกวา
สังขปลดลูกกระสุนออกจากรังเพลิงกอน แลว
จึงชี้บอกวาใหนําไปติดตั้งที่มั่นคงกวานี้กอน
หัวหนาโจรก็เขาใจ สั่งใหสมุนโจร ทําตามที่สังข
บอก นําปนพรอมขาตั้งไปวางบนแทนบัญชาการ
ตีตะปูยึดขาไวใหแนนหนา ไมนานก็เสร็จ สังขถูก
เลือกใหขึ้นไปบนแทน พรอมกับหัวหนาโจร
หัวหนาโจรสลัด กระซิบบอกวาลองยิงใหดู
สังขจึงบรรจุกระสุนเขารังเพลิง ยิงออกไปหนึ่งนัด
ทําเอาพวกสมุนโจร นั่งหลบกันเปนแถว เสียงปน
หายไป ก็กลับยืนขึ้นมาใหม คราวนี้สังขยิงแบบ
อัตโนมัติออกไปเปนชุด ๑๐ นัด หัวหนาโจร
หัวเราะชอบใจ ขอลองยิงมั่ง เขายิงไปเปนชุดราว
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๕๐ นัด สังขสังเกตดู หากปลอยใหยิงเลนกัน
เพลิน มีหวังกระสุนหมดแน จึงสะกิดใหหัวหนา
โจรหยุดยิง หัวหนาโจรพอใจมาก จึงสั่งใหพวก
สมุนกลับไปนอนเอาแรง และปลอยใหสังขกับสิน
สมุทร กลับไปที่เดิม
หัวหนาโจรสลัด ตอบแทนพวกเด็กๆ ดวยการ
เอาอาหารชั้นดีหนอยมาเลี้ยงถึงในหอง แตก็ยังไม
ไวใจ ที่จะปลอยใหอยูขางนอก
การเผชิญภัยหนนี้ ตางจากทุกคราว ศัตรูก็
ไมไดกีดกันมิตรภาพ เพียงแตวา เปนมิตรที่สื่อสาร
ดวยภาษาพูดไมรูเรื่อง คืนนี้ พวกเด็กๆ หลับไป
ดวยความเหนื่อยและออนเพลีย
สังข สะดุงตกใจตื่นอีกที เขาใจวาสวางแลว
แตเสียงเอะอะขางบน ปลุกใหเพื่อนๆ ตื่นกันหมด
ทุกคน ไมรูวาขางบนเกิดอะไรขึ้น สักครู ไดยิน
เสียงตอสูกัน รึวาพวกโจรมันสูกันเอง หรือมีใคร
คนใดคนหนึ่งอาจจะปฏิวัติหัวหนาโจรก็ได
“พวกโจรมันสูกันเอง เพื่ออะไรกัน?” เอื้อย
ถาม
“แยงปนกันมั๊ง” โสนนอย ตอบแบบเดาสุม
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“ไมหรอก ถาแยงปนกัน ก็นาจะไดยินเสียงปน
ซิ” สังข คาดเดาสถานการณที่อยูขางบน
เสียงปนดังขึ้นทีละนัด ราว ๒๐ นัด
“นั่นไง เสียงปน คงมีโจรอีกพวกปฏิวัติ
หัวหนามันแนเลย” สินสมุทร ตอบแบบแนใจ
สักพักเสียงปนก็ดังขึ้นอีก คราวนี้มันถูกยิง
ออกเปนชุด ราว ๒ – ๓ ชุด แลวก็เงียบหายไป
แตเสียงตอสูยังมีอยู มันเกิดอะไรขึ้นกันแน พวก
เด็กๆ สงสัยไดไมนาน ก็มีสมุนโจรผูหนึ่ง ลงมา
ขางลาง พรอมถุงใบใหญ ใชมีดฟนกุญแจหองขัง
จนขาด แลวโยนถุงใบใหญใหพวกเด็กๆ พรอมกับ
กวักมือใหออกไปจากหอง
สิ่งแรกที่ตองทําตอนนี้ คือ เปดถุงควาเอา
สิ่งของของแตละคนออกมา พรอมแลว พวกเด็กๆ
ก็ตามสมุนโจรคนนั้น ขึ้นไปขางบน อะไรกันนี่! ใคร
ปฏิวัติใครกันแน
“เรือนี่ ถูกโจรอีกพวกปลน” สินสมุทร บอก
เพื่อนๆ “ทําไงดี?”
สังข มองไปที่แทนบัญชาการ เห็นหัวหนาโจร
สลัด ถูกมีดเสียบที่ขางหลัง เขาคงถูกโจรอีกพวก
ซัดมีดเขาใสขณะยิงปนใสศัตรู ไมนาน ก็มีสมุนอีก
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คนฝาคมดาบศัตรู ลากเอาตัวหัวหนาหลบไปทาง
อื่น ในระหวางชุลมุน สังขถือโอกาสวิ่งขึ้นไป บน
แทนบัญชาการ เช็คกระสุนปน ขณะทีเ่ อื้อยกับ
โสนนอย ควาหนาไมของโจรอีกคนหนึ่ง ที่ถูกยิง
ตายแลว ถือไวในมือเตรียมระวังหลังใหสังข
สังข ปลอยกระสุนออกไปเปนชุด นี่ถือเปน
โอกาสดี ๒ ขอ คือ ขอ ๑ ฟาสวางแลวมองเห็น
ไดชัดเจนวา โจรพวกไหนเปนพวกไหน ขอ ๒ โจร
สองพวกมันแตงตัวไมเหมือนกัน สังขจึงเลือกยิง
ไดถูกเปา โจรสลัดที่มาปลนลมตายกันเกลื่อน ที่
เหลือก็เพียงนอยนิด ตางพากันหนีเตลิดเอาตัว
รอดไป
หลังเสร็จศึกครั้งนี้ สรางความพอใจใหแก
หัวหนาโจรสลัดเปนอันมาก
ตอจากนี้ ชีวิตของเด็กทั้ง ๕ คน และกลาสี
อีก ๒ คน ถูกเปลี่ยนสถานะจากเชลย เปนสหาย
รักสหายโปรดของหัวหนาโจรสลัด ไปตามความ
คาดหมาย ที่หลับที่นอน อาหารการกิน ก็สะดวก
ทุกอยาง แมจะพูดกันไมรูเรื่อง แตภาษาใบและ
การเดาใจ ก็ไมเปนอุปสรรคแตอยางใด
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ใกลค่ําของคืนวันหนึ่ง ขณะที่เด็กทั้ง ๕ คน
นั่งจับเจากัน มองทะเลที่เวิ้งวางไรแผนดิน
หัวหนาโจรสลัด เดินมาทักทาย และถามวาพวก
เด็กตองการอะไร เขาจะจัดหาให สังขเปนตัวแทน
สื่อสารแทนเพื่อนๆ วา เขาตองการตามหาพอกับ
แม ที่พลัดหลงทะเลมา แลวจะใหเขาทําอยางไร
สังขบอกวาอยากขึ้นบก
หัวหนาโจร มองหนาเด็กๆ แลวพยักหนา
“เขาตกลง จะพาเราไปขึ้นฝง บน
แผนดินใหญ” สังข บอกเพื่อนๆ เด็กๆ ยิ้มออกมา
ได และกลาวขอบคุณหัวหนาโจร ดูเหมือนวา
หัวหนาโจรจะเขาใจพวกเด็กๆ เขายิ้มและเดินจาก
ไป
อานตอนตอไป ตอนที่ ๓๒ ผีเสื้อสมุทร และ หมึกยักษ
กลับไปที่ เว็บชุมชน คนคิดดี

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