บทโครงราง (Story Outline)
บทภาพยนตร เรื่อง โชคชะตา ขาไมสน (Drive Good Lucky)
ผูเขียน: สูดิน ชาวหินฟา – dfilm school. โทร. +668 8291 9232
วันที่ 1 สิงหาคม 2561
ความยาวเรื่อง: 100 นาที
แกนเรื่อง (theme) : ผลของความซื่อสัตย และการทรยศหักหลัง
แนวคิดของเรื่อง (log line) : ลาภ ยศ ตําแหนง การแขงขัน ความฉลาด ความสุข บางครั้ง ไมอาจ
ไดมาเพราะ ความซื่อสัตย. หวงเวลาเทานั้น ที่จะพิสูจน ความยั่งยืนของสิ่งเหลานี้ นี่คือ สัจจะแหงอมต
ธรรม.
แนวภาพยนตร (genre) : อภินิหาร แฟนตาซี และการผจญภัย (miracle fantasy – adventure)
ประโยคหลัก (premise): เกิดอุปสรรคและความหายนะอะไรขึ้น กับ ลีออง โช ผูยึดมั่นตอความ
ซื่อสัตยของตัวเอง ซึ่งอุปสรรคและความหายนะเหลานั้น ลวนเกิดจากการทรยศหักหลังของเพื่อนรัก. เพื่อ
เปนการทดสอบ ความเชื่อมั่นที่มีตอความซื่อสัตย ดุจพระเจาของเขา แมตองแลกดวยชีวิต เขาจะทําอยางไร,
สูหรือยอมแพ.
เรื่องยอ (synopsis): เมื่อเพื่อนรักของ ลีออง โช ทั้ 3 คน คือ เลวิส เหลียง, บีโม เรย และ หลุยส
ไชยงค ตางทรยศหักหลังเขา เพียงเพื่อกีดกันเขา ไมใหเปนผูมีสวนรวมและสวนแบง ในการเดินทางไปลา
สมบัติ ที่เกาะเซอรกา ซึ่งเปนเกาะลับมหัศจรรย มีสมบัติมากมาย ตามลายแทงที่พวกเขารวมกันเปนเจาของ.
ลีออง โช ตองเอาตัวรอดในเกาะแหงหนึ่ง ภายใตการชวยเหลือของ อาเธอร ลู เฒาทะเล ผูพิทักษ คริสตัล
แหงกาลเวลา ตามบัญชาของ เทพอมตะ. แตแลว ก็มีเหตุการณที่เขาตองยอมสูญเสียดวงตา ใหกับจอมโจร
สลัด แคร็กเกอร เปโรสะเปโร ผูโหดเหี้ยม เพื่อแลกกับชีวิตของ อาเธอร เฒาทะเล ผูมีบุญคุณ. ดวยความดี
ความซื่อสัตยของ ลีออง โช ทําใหเขาไดรับพรวิเศษในการมองเห็น แทนดวงตาอีกขางหนึ่งกลับคืนมาเปน
การตอบแทน แมวาดวงตาจริงของเขาจะบอดสนิท. เขาไดรับภารกิจจากเทพอมตะ ใหเปนผูพิทักษ ผลึก
คริสตัลแหงกาลเวลา รุนถัดไป ทําใหเขามองเห็นความหายนะ ของเพื่อนทั้งหมดของเขา ผานมโนภาพซึ่งเกิด
จากปาฏิหาริยของคริสตัลแหงกาลเวลา ที่เขาปกปองมันไว.
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โครงสรางการดําเนินเรื่อง (Plot Structure)
องก 1
ค่ําคืนหนึ่ง เมื่อมองระยะไกล จะเห็นเงาดําทะมึนของตึกเกาตึกหนึ่ง ตั้งตระหงานอยูบนริมฝงทะเลอัน
เงียบสงบ มีแสงไฟสองลอดออกมาจากหองหนึ่ง ไดยินเสียงแววๆ ผสานกับแรงลมทะเล ของบุคคลกลุม
หนึ่ง ที่อยูภายในนั้น. พวกเขาสนทนา โตเถียงกัน ในการวางแผนทําอะไรบางอยาง.
ในหองนั้น ปรากฏวัตถุโบราณล้ําคาหลากหลายชนิด แสงไฟจากแสงเทียนสองไปทั่วหอง และแสงจาก
เตาไฟ มันสวางเพียงพอที่จะมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหองนี้. สิ่งที่ปรากฏบนโตะกลมตรงกลาง คือแผนที่โบราณ
ซึ่งพวกเขาเรียกวา ลายแทงมหาสมบัติ แหงเกาะสวรรคที่มีชื่อวา เซอรกา อันเปนเกาะลึกลับ ยากที่ผูใดจะไป
ถึง มันไมปรากฏอยูบนแผนที่โลก มีเพียงคําเลาลือเทานั้นวา มันมีอยูจริง. พวกเขาไดลายแทงนี้มา เทากับ
ยืนยันวา นี่คือเปาหมายเดียวกันที่พันธมิตรทั้งสี่ฝาย กําลังวางแผนทีจ่ ะไปที่นั่น.
แลวแผนการก็เริ่มขึ้น
ชายผูมีรางสูง ผิวขาว ผมยาวถึงไหล ในชุดนักลาสมบัติ เพื่อนๆ เรียกวา เลวิส หรือ เลวิส เหลียง
จากดินแดนมังกร ผูม ีความฉลาดรอบรูในการขุดคนหาสมบัตโิ บราณ. เขายืนขึ้นอยางสงา แลวมองไปที่ชาย
ตัวเล็กกวาทุกคน ที่นั่งอยูขางๆ หากแตมีใบหนาคมสัน ดวงตาคอนขางกลมโต ผมหยิกเปนลอน ดูสงางาม
แตอยูในชุดที่ไมตางจากยาจก คนไรทรัพยสิน ในหมูสหาย เรียกเขาวา ลีออง โช หนุมสายเลือดผสมอาทิตย
อุทัย-อิตาเลียน. เขาเปนผูคนพบลายแทง และเขาทําตามสัญญา ที่จะไมทรยศกับเพื่อน โดยการครอบครอง
ลายแทงไวเพียงผูเดียว. เลวิส ตองการแผนการที่ดีในการเดินทาง เขาจึงขอความเห็นจากเพื่อนๆ.
บีโม เรย อดีตหัวหนาหมูบานชาวเล แหงเกาะชวา ผูมีบริวารลูกเรือกวารอยคน เขาพยุงรางอันสูง
ใหญและอวน มีหนวดเคราครึ่งใบหนา ยืนขึ้นอยางชาๆ ดวยทาทางสุขุมสมเปนผูนํา. แมวาเขาจะมีทรัพยสิน
เงินทองและบริวารมากมาย แคนี้ก็ทําใหเขามีความสุขแลว แตการผจญภัยเปนเสนหอยางหนึ่งที่เขาไมอาจ
พลาดงานนี้ได เพื่อเปนการรับประกันในความปลอดภัยใหแกสหาย และไมตองลําบากจนเกินไป เขายินดีใหใช
เรือขนาดใหญของเขา เปนพาหนะเดินทาง และใหเพื่อนๆ ทุกคน รวมเดินทางไปดวย พรอมขอเสนอที่วา
สมบัติที่หาไดจะแบงเทาๆ กัน หลังจากหักสวนเกินที่เขาควรจะไดรับ ในฐานะผูนํา.
ขอเสนอนี้ ทําให หลุยส ไชยงค หนุมนักผจญภัยแหงแผนดินสุวรรณภูมิ ลูกผสมไทย-ผรั่งเศส รูสึกไม
พอใจ เขาขยับใบหนาที่คมเขม ผิวผสมดําแดง คิ้วเขม บนรางสูงทะมัดทะแมง เขาแยงวา การคนหาสมบัติ
ครั้งนี้ ตองเปนการแขงขัน ใครหาไดมาก ขนไปไดมาก ก็ใหเปนสิทธิ์ของคนนั้น ดังนั้น ตางคนตางไปดวยเรือ
ของตัวเอง. เรย แยงวา ครั้งแรกเขาก็คิดเชนนั้น แตนั่นไมเปนธรรมกับเพื่อนๆ เขายังบอกอีกวา แลวลีออง
จะไปอยางไร เรือของเขาเล็กเกินไป เขาก็ควรมีสวนแบงในแผนนี้ดวย และที่สําคัญ ลีอองเพียงคนเดียว ที่
อานลายแทงนี้ได พวกเราตองพึ่งเขา.
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แต หลุยส ก็ยังไมเห็นดวยอยูดี เขามองเห็นวาจะเกิดเรื่องทรยศขึ้นได จะมีใครรับประกันไดวา ลีออง
จะบอกความจริงทั้งหมด ในลายแทง.
ลีออง ถูกพาดพิง รูสึกไมสบายใจ เขาอธิบายวา เขาไมเคยคิดหักหลังเพื่อน แมเขาจะรูตําแหนงสมบัติ
ก็จริง การขุดสมบัติเพียงคนเดียว อาจไมปลอดภัยจากพวกโจรสลัด ลีอองจองหนาหลุยส พูดกับเขาอยาง
เปนจริงเปนจังวา พวกเราบางคน อาจจะเปนใครก็ได ถาเผชิญหนากับโจรสลัดแคร็กเกอรเมื่อใด นั่นแหละคือ
โชครายละ แนนอน เขาจึงตองมีเพื่อน ดังนั้น อยามาดูหมิ่นน้ําใจและความซื่อสัตยของตน.
เพียงแคเอยชื่อ แคร็กเกอร หรือ แคร็กเกอร เปโรสะเปโร ก็ทําเอาทุกคนรูสึกสยองไปไมนอย ยกเวน
หลุยส เพราะเขาเองก็มีศักดิ์ศรี เปนทายาทผูสืบเชื้อสายจอมโจรสลัดในตํานาน แจ็ค สแปโรว เชนกัน.
ทุกคนเงียบไปครูหนึ่ง ลีออง จึงเอยซ้ํายืนยันความซื่อสัตยของตนอีกวา ตอใหเขาเปนผูครอบครอง
ผลึกคริสตัลแหงกาลเวลา เขาก็จะไมเก็บไวคนเดียว.
เมื่อเอยถึง คริสตัลแหงกาลเวลา เหมือนเปนมนตสะกดใหทุกคนนิ่ง กลบกลืนความรูสึกสยองของโจร
สลัดแคร็กเกอรไปชั่วขณะ. ทุกคนนั่งลง มองหนากันและกัน ราวกับวา พวกเขาไดลืมสิ่งสําคัญที่สุดไปในโลก
ของการลาสมบัติและการผจญภัยทางทะเล.
ลีออง ทําลายความเงียบดวยคํากลาววา มันก็แคคําเลาลือ ตัวเขาเองเปนนักแสวงโชคที่เกงกลาคน
หนึ่ง ก็ยังไมเคยพบเห็นคริสตัลแหงกาลเวลา ที่ไหนเลย แมวามันจะเปนของวิเศษมหัศจรรย แตไมใชวาจะมี
ผูใดครอบครองมันไดโดยงาย พวกเราไมรูดวยซ้ําไปวา คริสตัลแหงกาลเวลานั่น มีตัวตนจริงหรือไม และถูก
เก็บไวที่ใด เขาบอกใหสหายทั้งสามคน มองขามมันไปไดเลย. แตเลวิสแยงวา นาเสียดาย ของวิเศษนั่นจะทํา
ใหพวกเขารูที่ซอนของขุมสมบัติ ไมใชแคโลกใบนี้เทานั้น.
ในเมื่อยังไมมีขอสรุปที่ดี และไมตองการใหสหายทั้งสี่คน แตกความสามัคคีกันไปมากกวานี้ เลวิส จึง
เสนอแผนการเดินทาง คือ สหายทุกคน ตางก็มีเรือและลูกเรือเปนของตนเอง เรือทุกลํา จะเกาะกลุมกันไป
จะไมมีผูใดแยกกัน ที่สําคัญคือ หากเกิดพายุ และเรือลําใดอัปปาง หรือเจอกับพวกโจรสลัด พวกเขาจะ
ชวยเหลือกัน และเมื่อไปถึงเกาะเซอรกาแลว ใครมีปญญาขนสมบัติไปไดเทาไร เปนสิทธิ์ของผูนั้น. เลวิส
เสนอตอวา ใหลีอองไปกับตน และเขาจะเปนผูน ําขบวนไป และจะแวะพักเติมน้ํา อาหาร ที่เกาะนี้ เขาชี้ไปที่
เกาะแหงหนึ่งในแผนที่ลายแทง.
ทุกคนเงียบไปครูหนึ่ง และคิดวาไมมีแผนใดดีไปกวานี้ เลวิส จึงสรุปแผนการเดินทาง พวกเขามีเวลา
เตรียมตัวหนึ่งเดือน.

องก 2
ลีออง กลับไปหาภรรยา และเตรียมตัวในการเดินทางไปเผชิญโชคครั้งนี้. เรย กลับไปที่หมูบานของตน
เพื่อตระเตรียมอาหาร สุรา ยา และเครื่องอํานวยความสะดวก อาวุธปองกันตัว และคัดเลือกลูกเรือฝมือดี
W r it er : SU D IN C H A O H I N F A – i g ood m ed i a. n e t (2 0 18 )

3

Script Writing – Story Outline :

เรื่อง โชคชะตา ขาไมสน (Drive Good Lucky)

แมวาเขาจะมีเรือขนาดใหญและทันสมัยกวาสหายทั้งสามคน แตเขาก็ไมประมาท. หลุยส มุงศึกษาหาวิธี
ดัดแปลงเรือใหแข็งแรง สามารถรับน้ําหนักไดดี ไปพรอมๆ กับการสะสมอาวุธ อาหาร และฝกลูกเรือในการ
ตอสู.
การเตรียมตัวของ เลวิส ก็ไมตางจากเพื่อนๆ เขาเตรียมวางแผนเสนทางเดินเรือรวมกับ ลีออง. ลีออง
ยังชื่นชมเขาอีกวา เปนเพื่อนที่ฉลาดที่สุด สวนเลวิสก็ชื่นชมวา ลีอองก็เปนเพื่อนที่ซื่อสัตยจริงใจมากที่สุด.
แตในบรรดาสหายทั้งหาคน ตางก็มีแผนสอง แผนสาม อยูในใจทุกคน และซอนมันไว ยกเวน ลีออง มี
เพียงแผนเดียว คือไปกับเลวีส เพื่อนําเพื่อนๆ ไปใหถึงเกาะเซอรกา ใหสําเร็จ เขาหวังวาการเดินทางผจญภัย
ลาสมบัติเซอรกา ในครั้งนี้ จะสําเร็จไดดวยคํามั่นสัญญา ที่จะจริงใจตอกัน และไมทรยศหักหลังกัน.
เมื่อครบกําหนดเวลา ขบวนเรือเดินทะเล 3 ลํา พรอมลูกเรือไปลาสมบัติ เริ่มออกเดินทาง. ใบเรือถูก
กางออกรับกระแสลม เมื่อออกสูทองทะเล ลูกเรือของทุกลําตางเขมแข็ง มีกําลังใจ ดวยหวังวาเมื่อพบสมบัติ
และนําไปขายไดเงินไปใชสอย ตามที่ทุกคนตองการ. เรือของ เลวิส นําขบวน ถัดไปเปนเรือของ บีโม เรย
และ หลุยส ไชยยงค ซึ่งเกาะกลุมกันไปหางๆ.
การเดินทางผานไป 10 วัน คราวานเรือลาสมบัติเซอรกา พักแวะเติมน้ํา อาหาร ที่เกาะแหงหนึ่ง.
ลูกเรือของเรือทั้ง 3 ลํา รวมกันกวา 150 ชีวิต ตางชุมนุมพักเหนื่อย กิน ดื่ม สนุกสนานเฮฮา. ที่เต็นทพัก
ของสหายทั้ง 4 คน สุรา ทําใหการสนทนาเริ่มออกรสชาติการแขงขันกันและกัน.
เรย ลงทุนไปกับงานนี้ไมนอย เขาตองสนองลูกเรือใหครบทุกคน ดังนั้น เขาตองไดสิ่งตอบแทนที่คุมคา
หลุยส มีความปรารถนา ไมใชแคแสวงหาขุมทรัพยเซอรกาเทานั้น เขามีเปาหมายไปไกลกวานั้น คือ การได
ครอบครองผลึกคริสตัลแหงกาลเวลา. เลวิส ถามวา ถางานนี้ลมเหลว พวกเขาทั้งหมดไปไมถึงเกาะเซอรกา
จะทําอยางไร หลุยส บอกวานั่นคือขอผิดพลาดของ เลวิส ทั้งที่มีลายแทงอยูกับมือ พวกเขาจะไปไมถงึ เซอร
กาไดอยางไร เรย ตอกย้ําบรรยากาศความขัดแยงอีกวา จะไมมีใครคิดทรยศเขา เพราะเขามีลูกเรือมากกวา.
ลีออง เริ่มมองเห็นวี่แววความขัดแยง จึงเตือนสติใหสหายทุกคน รักษาคําสัญญา และชวยเหลือกัน เพราะไม
มีใครรูวา ในสถานการณลาสมบัติ จะพบอุปสรรคอะไรบาง ทุกคนอาจตายหมด. เลวิส ปกปอง ลีออง เขา
เห็นดวยกับสิ่งที่ลีอองพูด. บรรยากาศความขัดแยงสงบลง แตทิ้งรองรอยความไมพอใจแก เรย หลุยส และ
เลวิส. ในความขัดแยงของพวกเขา มีความรูสึกรวมอยูอยางหนึ่ง ที่ลีออง ไมอาจลวงรูได.
การเดินทาง ดําเนินตอไปอีก 10 วัน ตลอดทั้ง 10 วัน เลวิส เรียนรูการอานลายแทงจาก ลีออง จน
มั่นใจวาเขาใจดีแลว. เขาขอรองให ลีออง เลาถึงความเปนมาของ คริสตัลแหงกาลเวลา ในฐานะผูเชี่ยวชาญ
วัตถุโบราณ ไมแพอินเดียนา โจน.
ลีออง เลาวา คริสตัลแหงกาลเวลา เปนสมบัติของจักรวาล, เทพอมตะ เปนผูค นพบมัน เมื่อครั้ง
จักรวาลกอกําเนิด มันไดรับการปกปองมาตลอด เพื่อไมใหถูกสัมผัสกับแสงอาทิตย มีมนุษยผูหนึ่งคอยพิทักษ
มันไว แตเขาก็ไมรูวา คริสตัลแหงกาลเวลาจะมีตัวตนจริงหรือไม และผูพิทักษเปนใคร เขารูประวัติมันคราวๆ
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แคนี้. เลวิส ถามวา แลวเพราะเหตุใด ผูคนจึงตองการครอบครองมัน ลีออง เลาตอวา เมื่อนํามันไปสัมผัสกับ
แสงอาทิตย มันสามารถทําใหผูครอบครอง ขามเวลาไปในอดีตและอนาคตไดตามทีป่ รารถนา เลวิส ยิ้มที่มุม
ปากเล็กนอย ซึ่งลีอองไมอาจคาดเดาวา เลวิสเพื่อนรักกําลังคิดอะไร.
ถาแผนที่ลายแทงบอกไวไมผิด, เมื่อการเดินทางของพวกเขา ผานมาถึงเกาะหัวกะโหลก นั่นหมายถึง
วา พวกเขามาถูกทางแลว และใกลเกาะเซอรกา เขาไปทุกขณะ. เลวิสและลูกเรือของเขา จะตองผาน การ
ตอนรับจากอสูรแหงทองทะเล ในดานแรกนี้ กอนเหยียบยางขึ้นไปบนเกาะเซอรกา. มันเปนอสูรที่ไมมีชีวิต ไม
มีหัวใจ มันมาพรอมกับคลื่นทะเลที่ปนปวน จนลูกเรือรูสึกไดเหมือนถูกปศาจจับเรือเหวี่ยงโยกโยนไปมา จน
นาสะอิดสะเอียน นาเวียนหัว บางคนทนไมไดก็อาเจียณออกมา.
ระหวางที่ลูกเรือ กําลังสาละวนอยูกับการประคองเรือไมใหลม สิ่งที่ไมคาดคิดก็เกิดขึ้นกับลีออง, ลีออง
ถูกเรือเหวี่ยงตกจากเรือ พรอมกับกลองใสแผนที่ลายแทง ที่เขาหอยติดตัวไว. โชคดีที่สายสะพายของ
กระบอกแผนที่ เกี่ยวกับขอเหล็กขางเรือ ลีออง จึงหอยโตงเตง โยนโยกไปมาตามแรงเหวี่ยงของคลื่น. เขา
รองเรียกใหเลวิสชวย เลวิส รีบควาสายสะพายของกระบอกแผนที่ไวไดทัน แตมันรับน้ําหนักตัวของลีอองไม
ไหว ลีออง สบตากับเลวิสของรองใหชวย แตเขาก็อานสายตาของเพื่อนไมออกวา เพราะเหตุใดเพื่อนรักจึง
ชักชา ปลอยใหเขาหอยโตงเตงเกือบจะตกทะเล. ลีออง เริ่มสะทกสะทานกับชะตาชีวิตของตัวเอง เมื่อเขามอง
ไปที่ดวงตาของเลวิส.
เลวิส ควาสายสะพายกระบอกแผนที่ลายแทงไว จนกระทั่งมือของลีอองออนลา. ในที่สุด ลีออง ก็หลุด
รวงสูทองทะเล โชคดีที่มีกลองใหญใบหนึ่ง หลนตูมลงไปที่ใกลๆ ตัวเขา. เหมือนเปนความตั้งใจ ที่จะใหเกิด
เหตุการณแบบนี้.
ลีออง รีบเอาตัวรอดจากอสูรกายแหงทองทะเล ดวยการเกาะกลองใบใหญชวยชูชีพ ซึ่งแลวแตวามัน
จะพาเขาไปที่ใด.
อีกดานหนึ่งของทองทะเล หางจากเกาะหัวกะโหลก ออกไปทางดานขวา 90 องศาตะวันตก ราวไมกี่
ไมล ชายชราแหงทองทะเลผูหนึ่ง กําลังแลนเรือเล็กของตน หนีบางสิ่งที่ไลหลังเขา เขามองเห็นความปนปวน
ของทะเลขางหนา เขาลังเลนิดหนึ่ง นี่มันเหมือนหนีเสือปะจระเข แตเขาก็ไมมีทางเลือก เขาตัดสินใจ แลนเรือ
ตอไปขางหนา ซึ่งอาจมีทางรอดมากกวา ยอนกลับไปปะทะกับเสือ.
เลวิส รีบบัญชาใหลูกเรือใชใบพาย บังคับเรือออกไปใหพนๆ อสูรบานี่. พอพนออกไปได เขาสั่งให
ลูกเรือกางใบเรือรับกระแสลม เรือวิ่งฉิวทิ้งหางจากคลื่นทะเลอันปนปวนไปไดอยางหวุดหวิด และมุงหนาสู
เกาะเซอรกา ดวยรอยยิ้มที่ซอนไว ทิ้งใหลีออง เผชิญกับชะตากรรมเพียงลําพัง.
อีกดานหนึ่งของหวงทะเลอันเวิ้งวาง เรือของโจรสลัดลําหนึ่ง แลนผานอาณาบริเวณที่ไมไกลจากเกาะ
กะโหลกเทาไรนัก จอมโจรสลัด ผูมีใบหนาที่แสดงถึงความโหดเหี้ยม ผานศึกตอสูมาไมนอย สังเกตไดไมยาก
คือ มีนัยนตาเพียงขางเดียว ที่บริเวณแกมดานตรงขาม มีรอยบากอันเกิดจากของมีคมฝากไวเปนที่ระลึก.
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เขาสองทางไกลดวยกลอง แทนที่จะพบสิ่งที่ตองการ แตกลับเปนแนวของคลื่นทะเลที่กําลังปนปวน เขาก็
แสดงอาการโกรธขึ้นมา ดวยการถีบลูกสมุนโจรคนหนึ่ง ลมกลิ้งที่กลางลําเรือ แลวสั่งใหแลนเรือออมไปทาง
ทิศตะวันออก เพื่อหลบหลีกจากการปะทะกับคลื่นยักษที่อยูขางหนา แลวตามหาสิ่งนั้นใหพบ.
เรือของเลวิส เริ่มหางจากเพื่อนๆ ออกไป ดวยความเร็วที่ไมเคยเร็วแบบนี้มากอน. ไมมีใครรูเลยสักนิด
วา เลวิส ทําอะไรกับเรือของเขา จึงแลนไดเร็วและทิ้งหางพวกเพื่อนๆ ไกลออกไปทุกขณะ ในใจเขาคิดอะไร.
แนนอนวา คนฉลาดอยางเลวิส ตองทําในสิ่งที่คนอื่นคิดไมถึง.
ลีออง พยายามเอาตัวรอด โดยการเกาะกลองใบใหญลอยไปตามกระแสคลื่น เขาไมอาจคาดเดาไดวา
เมื่อไหร คลื่นอันบาคลั่งนี้จะจบลง ไมเชนนั้น ชีวิตของเขาอาจตองจบลงในเวลาอันใกลน.ี้ ขณะทองทะเล
ปนปวน, ลีอองสังเกต มีนกทะเลตัวหนึ่ง บินโฉบผานมา แลวก็ผานไป เขาคิดบางสิ่งเกี่ยวกับนกตัวนั้น. ชะตา
ชีวิตของเขา ขึ้นอยูกับความเมตตาของอสูรแหงทองทะเล.
ชายชราแหงทองทะเล ก็ประสบภาวะเดียวกัน เรือของเขาถูกคลื่นทะเลบาโยนไปมาเหมือนลูกบอล.
นกทะเลตัวเดิม บินโฉบเฉี่ยวไปมา. เขาพยายามประคองเรือใหลอยอยูบนผิวน้ําใหนานที่สุด ซึ่งเรือของเขาแม
จะมีขนาดเล็ก แตมีความพิเศษอยางนาทึ่ง คือมันไมจม เมื่อเผชิญกับอสูรแหงทองทะเล มันจะทําหนาที่
เหมือนเรือดําน้ําและลอยขึ้นมาบนผิวน้ําไดเอง เพียงแตวา เจาของเรืออยาหลุดออกจากตัวเรือเทานั้น ก็จะ
รอดชีวิตได.
กลองใบใหญชวยชูชีพพา ลีออง ออกมาจากเขตบาคลั่งของทองทะเล คลื่นเบาลงและเริ่มสงบขึ้นทุก
ขณะ. ลีออง ถอนหายใจ ที่รอดชีวิตมาได. และเขาก็เริ่มมีความหวังมากขึ้น หลังจากนั่งรอ นอนรอบนกลอง
ใบใหญนั่น เขามองเห็นเรือเดินทะเลลําหนึ่ง กําลังแลนตรงมาที่เขา เมื่อมันแลนมาอยูในระยะที่สายตา
มองเห็น เขาจําได มันคือเรือของ หลุยส ไชยยงค. ลีอองดีใจมาก ตะโกน และโบกสัญญาณดวยผา ใหคนบน
เรือมองเห็น.
หลุยส สองกลองทางไกล และมองเห็นลีออง ใหสัญญาณขอความชวยเหลือ. เขาเริ่มโฟกัสความคิด,
เพราะเหตุใด ลีอองจึงถูกทิ้งใหลอยอยูกลางทะเลอยางโดดเดี่ยวเชนนี้ หากเลวิสจะฆาเขาเสีย ก็ทําไดไมยาก
แตดูเหมือนเปนการจงใจที่จะใหเกิดเหตุการณแบบนี.้
ภาพในสมองของเขาผุดขึ้นมา <flash back scene> คืนที่พวกเขาพักแวะเติมน้ํา อาหาร ที่เกาะแหง
นั้น, บรรยากาศความขัดแยงสงบลง แตทิ้งรองรอยความไมพอใจแก เรย หลุยส และ เลวิส. ในความขัดแยง
ของพวกเขา มีความรูสึกรวมอยูอยางหนึ่ง เรย หลุยส และ เลวิส ตางสบตากัน และแฝงนัยสําคัญ ซึ่งมี
เพียงเขาสามคนเทานั้นที่รู. <end flash back scene>
หลุยส ลดกลองสองทางไกลลงแนบกับอก พูดกับตัวเองวานี่คือการแขงขัน เขาตองไมแพ. หลุยส สั่ง
ใหลูกเรือแลนเรือตอไป ดวยความเร็วที่เรงสุดกําลัง เทาที่เขายัดใสนวัตกรรมใหแกเรือของเขา จนทําใหมันดูมี
ความซับซอนยากที่จะเขาใจ. ลูกเรือตางพากันแปลกใจ และโหรองยินดี ที่เรือของพวกเขาแลนไดเร็วกวา
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ปกติ.
นกทะเล บินกลับมาที่ชายชราแหงทองทะเลอีกครั้ง ขณะที่เขากําลังตอสูกับคลื่นยักษของอสูรทะเลที่
บาคลั่ง มันพยายามจะสื่อสารอะไรบางอยางกับเขา และเขาก็เขาใจ. เขาทําอะไรไดไมมากไปกวา รอจนกวา
เหตุการณจะสงบ. และในทีส่ ุด คลื่นยักษของอสูรก็ยอมแพ ชายชราแหงทองทะเลและนกของเขา ก็ผานพน
ออกไปจากที่นั่นได.
นกทะเลบินถลาออกไปขางหนา หายไปครูหนึ่ง แลวก็บินกลับมา เพียงครูเดียว ชายชราแหงทองทะเล
ก็พบกับ ลีออง นั่งอยางหมดอาลัยในชีวิตบนกลองใบใหญ. ชายชราแหงทองทะเล ชวยชีวิตของลีอองไว พา
เขาขึ้นเรือ เขาแนะนําตัว ชื่อ อาเธอร ลู และนกของเขา เรียกมันวา ลู ซึ่งเปนชื่อเดียวกับเขา ลีออง แนะนํา
ตัวและกลาวขอบคุณที่ชวยชีวิตเขาไว. มิตรภาพระหวาง มนุษยสองคนกับนกทะเลอีกหนึ่งตัว ก็เริ่มขึ้น.
ลีออง เลาเรื่องราวของเขาให อารเธอฟงแบบคราวๆ เขาเสียใจที่ไมสามารถรักษาแผนที่ลายแทงไวได
อารเธอ บอกกับเขาวา เขาถูกเพื่อนทรยศหักหลังเสียแลว มันเปนเรื่องปกติของมนุษย ถามีความโลภเขามา
มิตรภาพจะหายไป ความซื่อสัตยและการมีอุดมการณของเขา อาจทําใหเพื่อนของเขาไมชอบ และนั่นคือ
สาเหตุที่ทําใหเขาตองถูกทิ้งลงทะเล ลีอองบอกวามันเปนอุบัติเหตุ แตอารเธอแยงวา มันเปนเจตนาของคน
ฉลาดและขี้โลภ เขาเคยผานพบคนประเภทนี้มามากตอมากแลว ความซื่อสัตยของ ลีออง เปนสิ่งดี นายก
ยอง แตตองใชใหถูกคน, ไมรูวา อารเธอ ชื่นชมหรือเสียดสี ลีออง กันแน.
อารเธอ กับลีออง แลนเรือผานมาไดวันเดียว ทองเรือก็ปะทะกับหินโสโครก ใกลเกาะเล็กๆ แหงหนึ่ง.
เรือเสียหายมาก จนตองจอดแวะพักที่เกาะเล็กๆ แหงนี้ เพื่อซอม.
ตลอดครึ่งวัน พวกเขาและเจาลู เดินสํารวจไปรอบๆ เกาะ โชคดีที่เกาะเล็กๆ นี่ มีทุกอยางเกือบ
สมบูรณ ทั้งถ้ํา หาดทราย โขดหินและลานหิน ที่ใจกลางเกาะเปนปาเล็กๆ มีน้ําจืด และพอที่จะหาอาหารได.
อีกสองวันตอมา เรือของ บีโม เรย ก็ผานมาที่เกาะนี้. ขณะที่ ลีออง ใหสัญญาณโบกผาเปน
สัญลักษณขอความชวยเหลือ อารเธอ ก็หาที่หลบซอน เกรงวาอาจเปนคนที่กําลังตามลาเขาก็ได. เรยสอง
กลองดู ก็รูวาเปนลีออง เขาคิดอยูครูหนึง่ ทําไม ลีออง จึงมาติดอยูที่เกาะนี่ เรย แสดงความไมพอใจเล็กนอย
ดาเลวิสในใจ ตองเปนเขาแนๆ ที่จับลีอองโยนทิ้งทะเล เพื่อริบสวนแบงสมบัติของเขามาเปนของตัวเอง เขา
จะทําอยางไรดี ระหวางทิ้งเพื่อนไวกลางทะเลแบบนี้ หรือจะชวยเขาไปลาสมบัติดวยกัน และถาลีอองเอาแผน
ที่ลายแทงติดมือมาดวย ก็นับวาเปนโชคของเขา และเปนโชคของลูกเรือของเขาดวย ที่การมาลาสมบัติครั้งนี้
ไมเสียเที่ยว ในที่สุด เขาก็ไดขอสรุป.
<flash forward scene>.

เรย เก็บกลองสองทางไกล และตัดสินใจเอาเรือเล็กลงทะเล แลนไปที่เกาะ
เพื่อไปรับลีอองขึ้นเรือ. ลีอองพยายามตามหา อารเธอ เพื่อพาเขาไปดวย แตอารเธอก็หายตัวไปอยางไร
รองรอย เขารออยูนาน จนแนใจวาหาอารเธอไมพบแนแลว ลีออง จึงขึ้นเรือเล็กไปกับ เรย.
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เมื่อขึ้นเรือใหญแลว เรย ถามหาแผนที่ลายแทง ลีออง บอกความจริงวา เขาไมไดเอามาดวย มันอยู
กับเลวิส หลังจากที่เขาประสบอุบัติเหตุตกจากเรือ. เรย มีสีหนาเปลี่ยนไป เขาคงผิดหวังไมนอย คราวนี้เขา
แอบดาเลวิสในใจ วาไอเพื่อนทรยศ แตพอมาทบทวนวา ลีอองคงไมมีประโยชนอีกตอไป เขาจะทําอยางไรกับ
ลีออง ครั้นจะจับโยนทิ้งทะเล ก็ทําไมลง เพราะยังเห็นแกความเปนเพื่อน.
และเมื่อ เรือของ บีโม เรย มาถึงเกาะเซอรกาเปนคนสุดทาย เขารูสึกวามีเหตุการณที่ไมดีเกิดขึ้น เขา
บอกใหลีออง รอเขาอยูบนเรือ เขาจะเปนคนไปเจรจากับสหายทั้งสองดวยตนเอง. เรย รูความจริงวา สมบัติ
ที่เหลืออยู ไมเพียงพอสําหรับเขาและลูกเรือ. เรยโกรธมาก ที่สหายทั้งสอง ไมเหลือทรัพยสมบัติไวใหเขาเลย.
เรย มีปากเสียงกับ เลวิส อยางรุนแรง วาเขาเปนคนที่เห็นแกตัว จับลีอองโยนทิ้งทะเล จนกระทั่งเขาไปพบ
และนําขึ้นเรือมาดวย และถาลีออง ถามหาสวนแบง จะใหเขาทําอยางไร.
ลีออง มาถึง ก็เห็นสหายทั้งสาม ยืนถืออาวุธประจันหนากันแลว. และไดยินเสียงของเลวิส ตะคอกใส
หนา เรยวา นั่นแหละ คือตัวปญหาละ รูอยางนี้ รับขึ้นเรือมาดวยทําไม. คราวนี้ ลีออง รูความจริง เขาเสียใจ
ที่ถูกเพื่อนทรยศ แตอยางไรก็ตาม เขาก็ควรมีสวนแบงในสมบัตินี้ดวย. <end of flash forward scene>
บีโม เรย ไดขอสรุปใหม เขาคิดวา ไมอยากมีปญหากับเพื่อนๆ ในภายหลัง และตองการลดตัวหารใน
สวนแบงสมบัติเซอรกา เรย เก็บกลองสองทางไกล สั่งใหลูกเรือ เรงเดินเรือตอไปใหทันเรือของเลวิส ที่ไป
ลวงหนาหลายวันแลว.
หลังจากเรือของ เรย หายไปจากขอบฟาแลว อารเธอ ก็ปรากฏตัว มายืนอยูที่ขางหลังลีออง. ลีออง
เสียใจมาก ที่ถูกเพื่อนปฏิเสธทั้งสองคน ถาเขาไมประสบอุบัติเหตุตกจากเรือ ก็คงไมเกิดเหตุการณแบบนี.้
อารเธอ บอกกับเขาวา นั่นไมใชอุบัติเหตุหรอก แตเปนเจตนาตองการกันเขาออกจากสวนแบง แตเพื่อไมใหดู
นาเกลียด จึงทําใหเหมือนเปนอุบัติเหตุ และที่สหายของเขาผานมาที่เกาะนี่ ก็ไมใชเรื่องบังเอิญแนนอน แตเขา
หลงทางตางหาก เพราะชั่วชีวิตของเขา เขารูจักกับเสนทางเดินเรือบนโลกใบหนี้มากกวาทุกคน แตที่เกาะนี่
เขาเองก็ไมรูดวยซ้ําไปวา มันหลุดรอดจากสายตาของเขาไดอยางไร.
การซอมเรือแทบเปนไปไมไดเลย ดังนั้น พวกเขาตองใชชีวิตบนเกาะที่เงียบเหงานี้ตอไป รอจนกวาจะมี
เรือหลงทางผานมา. เพื่อทําลายความเงียบเหงา ไมมีอะไรดีไปกวา การเลาเรื่องราวสูกันฟง.
อารเธอ บอกวา เกาะนี้มีขอดีตรงที่ มีที่หลบซอนอยางดี ลีออง เกิดขอสงสัยวา เพราะเหตุใด อารเธอ
ตองคอยหลบซอนผูคน เขากลัวอะไร และหลบซอนเชนนี้ มานานเทาใดแลว. อารเธอไมตอบ แตเขาหักเห
ความสนใจของลีออง โดยถามเขาไปวา รูจักคลิสตัลแหงกาลเวลาไดดีแคไหน. ลีออง เลาใหอารเธอฟงเทาที่รู
อารเธอ เลาเสริมวา ลีอองยังไมรูพลังดานลบของมัน เมื่อผลึกนั่นสัมผัสกับแสงอาทิตย มันจะดูดกลืนอายุขัย
ของสิ่งมีชีวิตที่อยูรอบรัศมีพลังของมันไปดวย. ลีอองถามวา ในเมื่อคริสตัลแหงกาลเวลา เปนสมบัติของ
จักรวาล ทําไมเทพอมตะ จึงไมปกปองมันเสียเอง อารเธอตอบวา ก็เพราะเทพอมตะไมมีรางที่จะบดบัง
แสงอาทิตยได จึงมอบหมายให เทพนิลกาฬ เปนผูพิทักษ แตเทพนิลกาฬ ไมทําตามสัญญา เทพอมตะจึง
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มอบภารกิจนี้ใหกับมนุษยเปนผูพิทักษ และเก็บซอนรักษามันไว. ลีออง ถามอารเธอวา เขาเคยเห็นผลึก
คริสตัลนั่นหรือ และใครคือผูพิทักษ อารเธอตอบวา เขาก็รูมาแคนั้น นั่นเปนแคคําเลาลือ จนกลายเปนตํานาน
ไปแลว ลีอองหัวเราะ ที่แทอารเธอก็มีความรูไมตางไปจากเขาสักเทาไหร อารเธอก็หัวเราะตาม รวมทั้งเจา ลู
ดวย.
ลีออง กลาวขอบคุณ อารเธอ ดวยใจจริง ทีช่ วยชีวิตเขาไว เหมือนเกิดใหม เขาจะไมลืมบุญคุณ
จากนั้นก็เลาเรื่องของตัวเอง ครอบครัว ประสบการณการผจญภัย ใหอารเธอฟงอยางละเอียด.
พวกเขามีเวลาอีกมากมาย ที่จะเลาประสบการณตางๆ แลกเปลี่ยนกัน, ครั้งหนึ่ง ลีออง คาดเดาอายุ
ของอารเธอ รอยป หารอยป พันป อารเธอเยาวา ตัวเลขหมื่นปหายไปไหน แลวพากันหัวเราะ. อารเธอเลา
ประสบการณ ที่ครั้งหนึ่งเขามีชีวิตอยูบนเกาะแหงหนึ่งอันยาวนาน เกาะแหงนั้น มีหาดทรายกันกวางใหญ
รายลอมดวยทะเลอันเวิ้งวาง ผูคนตางมีมุมมองตอทะเลแตกตางกันอยางไมนาเชื่อ.
เด็กชายคนหนึ่ง เอาของเลนออกมาเลนที่ชายหาด เขาเลนเพลินจนลืมทิ้งสิ่งของไวที่ชายหาด คลื่น
ทะเลก็พัดสิ่งของเหลานั้น พาจมหายไปในทะเล ตกค่ํา เด็กชายมาตามหาสิ่งของของเขา เขาก็ไมพบมันแลว
เขาเสียใจมาก เขียนขอความไวบนหาดทรายนั้นวา ทะเลคือขโมย เขาหวังวาทะเลจะคืนของเลนใหแกเขา นั่น
เปนความคิดของเด็ก วันรุงขึ้น ขอความที่เขาเขียนก็หายไปเพราะคลื่นทะเล.
พอเขาโตขึ้นเปนผูใหญ มีอาชีพประมง วันหนึ่ง เขาออกไปจับปลาไดปลามากมาย โดยไมยาก พอกลับ
ถึงฝง เขาก็ขอบคุณทะเล ดวยการเขียนขอความไวบนผืนทรายนั้นวา ทะเลคือผูให เปนคํากลาวขอบคุณ แต
แลวในเวลาไมนาน ขอความนั้น ก็ถูกคลื่นพัดพาหายไปกับน้ําทะเล.
ตอมาไมนาน ภรรยาก็มีลูกชายใหแกเขา จนลูกชายของเขามีอายุได 10 ป เห็นวานาจะเรียนรูเกี่ยวกับ
ทะเลไดแลว เขาก็พาลูกออกไปจับปลาดวย แตวันนั้นโชคไมดี เกิดคลื่นลมทะเลบาคลั่ง ทําใหเขาตองสูญเสีย
ลูกชายไป เขาและภรรยาของเขาเสียใจมาก ภรรยาของเขาตัดพอตอวาทะเล ดวยการเขียนขอความไวบนผืน
ทรายแหงนั้นวา ทะเลคือฆาตกร ที่คราชีวิตลูกชายของเธอไป ไมนาน ขอความนั้นก็ถูกลบเลือนไปดวยแรง
คลื่นทะเลเชนกัน.
ตอมา เขากับเพื่อนๆ พากันออกลาหาสมบัติไปตามเกาะตางๆ จนกระทั่งไปพบไขมุกล้ําคาบนเกาะ
ไขมุก และเขาก็ขนมันกลับมา นํามาขายไดเงินมากมาย เพื่อนของเขารูสึกขอบคุณในโชคชะตา แตเขากลาว
ขอบคุณทะเล ดวยการเขียนขอความไวบนผืนทรายวา ทะเลคือผูใหโชค เพียงแคไมกี่นาที ขอความนั้นก็
หายไปกับแรงคลื่นทะเล.
ทะเลจะไมถือสา สิ่งที่มนุษยคิด มนุษยกระทํา ทะเลมีชวงอายุนานกวามนุษยมากมาย ยอมเห็นความ
จริงแทของทุกสรรพสิ่ง อารเธอสรุปวา ทะเลคือความยิ่งใหญ ยอมมีจิตใจที่หนักแนน อดทน สามารถรับคลื่น
อารมณของมนุษย รองรับไดทั้งสิ่งของโสโครกและสิ่งของที่มีคา และทะเลยอมใหบทเรียนความสูญเสียบาง
เพื่อรักษาความสมดุล เพราะในโลกใบนี้ มิใดมีเพียงมนุษย สัตว พืช และสิ่งมีชีวิตเทานั้น สิ่งเหลานี้ไมใช
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เจาของของโลก แตเปนเพียงแขกที่มาศัยชั่วเคราว ซึ่งเมื่อระยะเวลาผานไป อายุขัยของสรรพสิ่งนั่นแหละ
คือปจจัยที่ทําใหทุกอยางมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งที่เปนหายนะและความโชคดี.
ลีออง ซึมซับประสบการณตางๆ จากอารเธอโดยไมรูตัว ทําใหเขาเขาใจโลก ชีวิตของมนุษย และ
ปรากฏการณตางๆ.
เวลาผานไป 10 วัน ลีออง นั่งรอที่โขดหินริมหาด หวังวา อาจจะมีเรือแลนหลงผานมา. ขณะนั้นเขา
สังเกตเห็นสิ่งหนึ่งที่ขอบฟา เริ่มเคลื่อนใกลเขามา เขาแสดงความดีใจ แลวโบกผาใหสัญญาณขอความ
ชวยเหลือ. เวลาผานไป เขาเริ่มไมแนใจในสิ่งที่เขาทํา คนพวกนี้แตงกายคลายพวกโจรสลัด เรือเล็กของคน
พวกนี้จูโจมเขามาเร็วมาก ขณะที่ลีอองลังเล เขาก็ถูกลอม. ลีอองจึงแนใจวา พวกนี้คือโจรสลัด เขามองไป
รอบๆ ดวยความกังวล ภาวนาใหอารเธอ อยาอยูในบริเวณนี้เลย.
ลีอองทําทาจะหนี แตไมทันแลว เขาถูกสมุนโจรอีกสองคนประกบขาง เขามองเห็นโจรผูหนึ่ง เดินลงมา
จากเรือเล็ก ตรงมาที่เขา การแตงกายก็ดูบงบอกวา เขานาจะเปนหัวหนากลุมโจรพวกนี้ ตาบอดขางหนึ่ง
หนาบากดานหนึ่ง สมุนโจรผูหนึ่ง ที่ยืนอยูตรงหนาของลีออง เรียกชื่อเขาวา แครกเกอร ลีอองหนาถอดสี
ทันที เพราะแคไดยินกิตติศัพทความโหดเหี้ยม ก็นากลัวแลว แตที่เห็นตอหนานี่ คือ แคร็กเกอร เปโรสะเปโร
จอมโจรสลัดตัวจริง.
ลีออง แอบมองไปรอบๆ อีกครั้ง ไมเห็นอารเธออยูที่นี่จริงแลว ก็เบาใจไปอีกหนอย เขากําลังทําใจ
ยอมรับสภาพการเผชิญหนากับอสูรรายในรางของมนุษย ที่อาจรายกาจกวาอสูรแหงทองทะเลก็ได. แคร็ก
เกอร ยืนตอหนาลีออง เขาเกริ่นนําวา เมื่อไมกี่วันเขาแลนเรือตามหาเฒาทะเลคนหนึ่ง ซึ่งติดหนี้เขา เขา
จําเปนตองหาตัวใหพบ เขาแนใจวา เฒาทะเลจะผานมาที่เกาะนี้. ลีออง บอกวามีเขาเพียงคนเดียวที่อยูบน
เกาะนี้ เขาไดรับอุบัติเหตุตกจากเรือ และลอยมาติดที่เกาะนี้ แตแคร็กเกอร ไมเชื่อ เพราะคนที่รอดชีวิตมาอยู
บนเกาะนี้ได จะตองไดรับการชวยเหลือ จากนักทองทะเลที่มีความชํานาญ ไมเชนนั้น จะรอดชีวิตไดยาก อยา
ใหเขาตองเสียเวลา ใหบอกที่ซอนของเฒาทะเลมาเดี๋ยวนี.้
ลีออง กัดฟน ทบทวนชีวิตของตัวเอง ความจริงเขาตายไปแลว แตที่เขารอด เพราะการชวยเหลือจาก
อารเธอ เขาจะไมทรยศตอผูมีพระคุณเปนอันขาด. แคร็กเกอร ตบหนาลีออง เพื่อใหบอกความจริง. ลีอองคิด
ในใจ ความตายกับความเจ็บปวด คือทางเลือกของเขาในตอนนี้.
แคร็กเกอร สั่งใหสมุนออกคนหาใหทั่วเกาะ สมุนชุดแรกกลับมารายงานวา ไมพบใครเลย ขณะที่ราง
ของลีอองก็สะบักสะบอมไปไมนอย. แคร็กเกอร โกรธมาก ทีท่ ําใหเขาเสียเวลา เขาจึงใชมีดจี้ที่ดวงตาของลี
ออง ลีอองรูวานี่มิใชการขู. การทําใจรับสภาวะไวลวงหนา อาจเปนหนทางหนึ่งที่จะชวยลดความเจ็บปวดได
บาง, ลีออง ถูกควักดวงตาดานขวา เขารองลั่นดวยความเจ็บปวด แตแคร็กเกอรไมสนใจ จนกระทั่งสมุนโจร
ชุดที่สองกลับมา บอกวาพวกเขาก็ไมพบใครเลยบนเกาะนี.่ แคร็กเกอร คิดในใจครูหนึ่ง มองรางของลีออง ก็
สั่งใหสมุนโจรกลับลงเรือ ผละจากไป.
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เมื่อพวกโจรไปกันหมดแลว อารเธอ ก็ปรากฏตัว, เขารูสึกหดหูใจมาก กลาวขอโทษที่ไมไดออกมาชวย
เขา ลีอองบอกไมใชความผิดของอารเธอ. อารเธอ พยุงลีอองไปที่ถ้ํา พยาบาลรักษาบาดแผลดวยสมุนไพร
ดวยความทนุถนอม เขารูสึกซาบซึง้ ในความซื่อสัตยของลีออง ก็ตอนนี้. ลีออง ถามเขาวา เพราะเหตุใด พวก
โจรสลัดจึงเจาะจงตามลาเขา อารเธอ รูสึกอึดอัดที่จะตอบคําถามเขา เขาบอกแตเพียงวา แคร็กเกอร อาจ
เขาใจผิดวา เขารูที่ซอนคริสตัลแหงกาลเวลาก็ได ซึ่งใครๆ ก็ปรารถนามัน โดยเฉพาะพวกโจรสลัด.
ลีออง สายหนายิ้มเล็กนอย รับคําตอบ มันก็แคคําเลาลือ ลีออง ขอรองใหอารเธอเลาเกี่ยวกับคริสตัล
แหงกาลเวลา เพื่อคลายความปวด.
มนุษยผูโงเขลาและบาอํานาจ ตางตองการครอบครองคลิสตัลแหงกาลเวลา เพื่อใชสนองความโลภ
ของตน โดยพวกเขาไมรูหายนะภัยที่จะตามมา เพียงแคหนึ่งนาที มันจะกลืนกินอายุของมนุษยผูนั้นไปสิบป.
หากยังปลอยใหมันแสดงพลังดานมืดตอไป มันก็จะดูดกลืนเวลาของทุกสรรพสิ่งที่อุบัติขึ้นในโลก รวมทั้งดาว
เคราะห ดาวฤกษ ดาราจักรจนหมดสิ้นอยางรวดเร็วเปนทวีคูณ.
ลีอองรูสึกประหลาดใจ ที่อารเธอรูอะไรเกี่ยวกับคริสตัลแหงกาลเวลาดีกวาเขามาก จึงถามอารเธอวา
เขาเปนใครกันแน อารเธอ บอกวามันก็แคตํานาน แตลีอองไมเชื่อ ลีอองอุตสาหยอมสูญเสียดวงตา เพื่อแลก
กับอิสรภาพของเขา แคนี้ยังมีเหตุผลไมพอที่จะทําใหเขาไวใจไดอีกหรือ. การปฏิเสธคําถามของลีออง ทําให
ความสัมพันธระหวางเขาเริ่มขุนมัว ลีอองเริ่มไมไวใจเขา และสงสัยในตัวของอารเธอ วาที่แทจริงเขาเปนใคร
กันแน. สถานการณเชนนี้ ความหนักใจตกแกอารเธอ อยางหลีกเลี่ยงไมได.
ผานไปอีก 2 วัน ตอนสายๆ วันนี้ทองฟาปลอดโปรง, เรือของหลุยส ไชยยงค ก็ผานมาที่เกาะนี้ ราว
กับจงใจหรือมีคนชี้เปา. อารเธอไมไวใจแขกลึกลับที่มาเยือน เขาจึงหลบไปหาที่ซอน ปลอยใหลีอองอยูตาม
ลําพังเพียงคนเดียว ลีออง เดินออกมาจากปากถ้ําที่พัก ขณะที่อารเธอแอบดูเหตุการณ หางออกไปไมไกล
เขายังเปนหวงอาการเจ็บของลีออง แตในยามนี้เขาก็ยังไมไวใจใครทั้งสิ้น มันเปนนิสัยของเขามาตั้งแตแรก.
ลีออง ออกไปตอนรับหลุยส และลูกเรือของเขาที่ลานหินริมชายหาด เทาที่กะดวยสายตา มีแค 10 คน
คิดวาที่เหลือคงรออยูบนเรือ เขากลาวทักทาย และแสดงความยินดี เพื่อนคงไดสมบัติมาเต็มลําเรือ. แตกิริยา
ตอบรับของหลุยส แสดงความไมคอยเปนมิตรเหมือนแตกอน. เขาไมสนใจดวยซ้ําไปวา ดวงตาขางหนึ่งของลี
อองหายไป เขาเดินดูรอบๆ บริเวณลานหิน แลวถามเจาะจงวา เฒาทะเลอยูที่ไหน เขามั่นใจวาตาเฒานั่น
ตองอยูบนเกาะนี้ เพราะเขาเห็นเรือที่ซอนไวขางเกาะ โชคดีนะที่พวกโจรมันมองไมเห็น.
ลีออง เริ่มประมวลผลเหตุการณทั้งหมด เกี่ยวกับ อารเธอ คริสตัลแหงกาลเวลา แตเขาก็ยังไมกลา
สรุปอยูด.ี หลุยส ยื่นมือมาขยุมอกเสื้อของลีอองเขามาใกลๆ ความรูสึกแบบมิตรภาพหายไป เขาถามซ้ําให
บอกที่ซอนของเฒาทะเล แตลีอองก็ยังไมปริปาก ทําใหหลุยสโกรธมาก ไมเหลือความเปนเพื่อนอยูเลย.
หลุยสมองหนาลีออง ลีอองคิดวา เขาคงไมโหดรายเหมือนแครกเกอรแนๆ แตเขาคิดผิด ความโลภเขา
ครอบงํา มิตรภาพก็หายไป ความโกรธเขาสิ่งสู ความโหดรายก็แสดงผล. หลุยสสั่งใหลูกเรือสองคน จับลีออง
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คุกเขา ชักมีดคูตัวชี้ไปที่ใบหนาของลีออง ถาไมบอกที่ซอนของเฒาทะเล ดวงตาอีกขางจะไมมีใหเหลือ ลีออง
ไมคิดวาเพื่อนจะโหดรายยิ่งกวาโจรสลัดแคร็กเกอร ซึ่งมันยังเหลือดวงตาใหเขาอีกขาง.
ในนาทีวิกฤตเชนนี้ อารเธอไมอาจทนดูอยูได เขาออกจากที่ซอน ลู นกทะเลผูซื่อสัตย สงเสียงรอง
ราวกับจะบอกเขาวา อยาออกไป. อารเธอ ตะโกนใหหลุยสหยุดและปลอยลีอองไป เขาเดินมาที่ลานหิน
ลูกเรือของหลุยสซึ่งตอนนี้ไมตางอะไรกับโจรสลัด เขาประกบตัวของอารเธอไวกันหนี. ลีอองรูสึกแปลกใจ ที่
ไดยินหลุยสบอกวา นี่แหละผูพิทักษคริสตัลแหงกาลเวลาตัวจริง. อารเธอตองการซื้อเวลาชีวิตของลีอองและ
ของเขา ซึ่งก็ไมรูวาทําไปทําไม ลีอองสงสัย จึงถามหลุยสวา เขารูไดอยางไรวา อารเธอคือผูพิทักษ ที่
สามารถจะบอกที่ซอนของคริสตัลแหงกาลเวลาได เขาอยูกับอารเธอกวาสิบวัน ยังไมรูเลย.
หลุยส หัวเราะ ในความโงและความซื่อของอดีตเพื่อนรัก อยางไรเสีย เขาก็ขอบคุณที่ใหเขามีสวนรวม
ในแผนที่ลายแทงนั่น ทําใหเขามีความหวัง และเขาก็เกือบจะสมหวังอยูแลว. หลุยส ระบายความผิดหวังใน
โชคชะตา ผานคําบอกเลาวา ...
<flash back scene>

หลังจากไดสมบัติมาครึ่งลําเรือ หลุยสกับลูกเรือตองฝาคลื่นทะเลที่ปน ปวนอยางหนัก และเขาก็ผานมัน
ไปได แตก็ตองเผชิญหนากับเรือของจอมโจรสลัด แคร็กเกอร เปโรสะเปโร และเกิดการตอสูกัน. แมเขาจะมีกล
ยุทธการตอสูเหนือกวา แตพวกโจรมีจํานวนมากกวา เขาจึงยอมแพ และสูญเสียสมบัติที่ลามาไดใหแก แคร็ก
เกอร เพื่อแลกกับชีวิตของเขาและลูกเรือที่เหลือแคสิบคน.
การยอมแพของหลุยส ทําใหแคร็กเกอรพอใจ. หลุยสบอกวา เขาใหสมบัติพวกนี้แลว แคร็กเกอร ก็
ควรตอบแทนเขาบาง แคร็กเกอรหัวเราะ ตั้งแตเขาเปนโจรสลัด ยังไมมีเชลยคนไหนตอรองกับเขาแบบนี้.
แคร็กเกอร บอกแควา ผูพิทักษที่จะบอกที่ซอนครัสตัล มีตัวตนจริง แตเขาไมอยากเสียเวลาไปกับมัน เขา
เลือกเอาสมบัติที่กองอยูนี่ดีกวา เขาเพิ่งไปที่เกาะหนึ่งเมื่อไมกี่วัน เห็นมีแคชายหนุมคนเดียว แตเขาก็โชคราย
เพราะไมยอมบอกที่ซอนของตาเฒาทะเลนั่น แมจะยอมแลกกับดวงตาขางหนึ่ง มันคงจะไมรูจริงๆ. แคร็ก
เกอร เชื่อในสิ่งที่ชายหนุมคนนั้นบอก แตหลุยสไมเชื่อ. <end flash back scene>
เมื่อความจริงปรากฏ จะปกปดตอไปก็ไมมีประโยชน, อารเธอ จึงหยิบสิ่งหนึ่งที่อยูติดตัวออกมา มัน
บรรจุอยูในถุงหนังสัตว แลวชูขึ้น บอกวา นีค่ ือสิ่งที่หลุยสตองการ แลวตอรองแลกชีวิตเขากับลีออง.
หลุยสผละจากลีออง ตรงไปที่อารเธอ และรับมันมา พิจารณาดู มันคือผลึกแกวหินสีเงิน ขนาดเทาไข
นกกระทา.
อารเธอ สงสายตาใหลีออง เปนสัญญาณอยางหนึ่ง, อารเธอ กําลังจะวิ่งหนีเอาตัวรอดเฉพาะหนา แต
หลุยสรูทัน เพราะหินกอนนั้น ไมไดมีคณ
ุ สมบัติตามที่เลาลือ สิ่งนี้เปนของปลอม. สมุนสองคน จับอารเธอไว
ลากตัวเขามา บังคับใหคุกเขา หลุยสตบหนาอารเธอดวยความโกรธที่หลอกเขา พรอมกับชักดาบชี้ไปที่ใบหนา
ของอารเธอ แลวขูบังคับ ใหมอบผลึกคริสตัลของจริงใหเขา. อารเธอบอกวา ในเมื่อเขาคือผูพิทักษ เขาคงจะ
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ใหสิ่งที่เขาพิทักษไวไมได. หลุยสบันดาลโทสะ ใชดาบแทงเขาไปที่ทรวงอกใกลหัวใจของอารเธอ.
แลวเขาก็ตองประหลาดใจ เมื่อดาบของเขากระทบสิ่งหนึ่งเขา มันเริ่มเปดเผยตัวตน. เขาเห็นแสงที่
สองออกมาจากสิ่งนั้น ในทรวงอกของอารเธอ อารเธอรองลั่นวาอยาแตะตองมัน มันจะทําลายทุกสิ่งรวมถึง
ทุกๆ คนที่อยูที่น.ี่
หลุยส พบสิ่งที่เขาคนหามาแสนนาน ตลอดชั่วอายุของเขา มันไมใชคําเลาลือ ตํานานคริสตัลแหง
กาลเวลาถึงคราวตองฉีกทิ้ง. ตอนนี้ เขากลายเปนผูครอบครอบสิ่งที่วิเศษสุดมหัศจรรยในจักรวาล เทากับวา
เขาคือผูชนะทุกสิ่งทุกอยางในจักรวาล. หลุยส ใชดาบควักเอาผลึกคริสตัลนั้น ออกมาจากทรวงอกของอาร
เธอ แลวชูมันขึ้นเหนือศีรษะ พรอมตะโกนดวยเสียงอันดังวา เขาคือเจาแหงจักรวาลตัวจริง.
ภาพตางๆ บังเกิดขึ้นแกเขาโดยรอบ เหมือนกับพายุหมุนบาคลั่ง คละเคลาเสียงอื้ออึง มิตขิ องเวลาถูก
เปด ราวกับปลดปลอยทุกสรรพสิ่งใหเปนอิสระ หลุยส ตองมนตเสนหโดยไมรูตัว เขามองเห็นอดีตและอนาคต
ในเวลาอันรวดเร็ว ขณะที่รางของเขาเริ่มเหี่ยวยน สมุนของเขาตางก็จองมองผลึกที่อยูในมือของเขา และก็มี
สภาพไมตางกัน แขนขางหนึ่งของลีอองเริ่มเหี่ยวยนเชนกัน.
ทองฟาเริ่มมืดดํา อารเธอตะโกนบอกลีออง อยาไปมองมัน และใหไปหลบซอนตัวที่หลังกอนหินใหญ.
ลีออง ปฏิบัติตามทันที กอนที่รางของเขาทั้งหมดจะแกเหี่ยวยนไปทั้งตัว.
ลีออง หลบไปพนรัศมีการดูดของคริสตัลแลว แขนและผิวหนังที่ผิดรูปของเขา ก็กลับคืนสภาพเดิม เขา
ตั้งสติ ไมหันไปมองเหตุการณโกลาหลที่กําลังเกิดขึ้น เสียงมันอื้ออึงไปหมด เสียงกรีดรองของมนุยย เสียง
คลื่นน้ํา กอนหินกระทบกระแทกกัน อื้ออึงอยูในโสตประสาทราวกับตึกถลม โลกทลาย พลัน! ก็ปลากฎเงาดํา
มืดเงาหนึ่งขึ้น ที่บริเวณนั้น พรอมกับ เหตุการณโกลาหล คอยๆ สงบลง.
ลีออง โผลใบหนาออกไปมอง เงาดําทะมึนนั้น มาจากกลุมกอนของปุยเมฆสีขาว ประกอบกันเปนราง
ใบหนาของเทพองคหนึ่ง. เขามองไปรอบๆ ไมมีผูใดเหลืออยูเลยแมกระทั่งอารเธอและ ลู นกทะเลผูซื่อสัตย
ของเขา. ที่บริเวณลานกองหินปรากฏกอนผลึกสีเงินใส วางอยู มันสงประกายวับๆ แวมๆ ดูเหมือนวามันถูก
อํานาจบางสิ่งกดทับมันไว ไมใหมันแสดงอิทธิฤทธิ์ เขาอุทานกับตัวเองวา ไมนาเชื่อเลยวา กอนหินเล็กๆ
เพียงกอนเดียว จะมีพลังดูดสรรพสิ่งทั้งหมดในจักรวาล.
ลีอองตองผงะ เมื่อมีเสียงหาวต่ํา ดังขึ้นมาจากทองฟาเบื้องบน. เทพอมตะ กลาวกับลีอองวา เขาเปน
บุคคลที่ซื่อสัตย และกลาหาญเกินมนุษย มีคุณสมบัตเิ หมาะสมที่จะเปนผูพิทักษผลึกคริสตัลแหงกาลเวลารุน
ตอไป สวนอารเธอ เขาไดรับใชเปนผูพิทักษมานานกวาหมื่นป และเขาก็หมดวาระลงแลว. ลีออง กลาวกับ
เทพอมตะวา เขามีดวงตาเพียงขางเดียว ไมมีอาวุธ ไมมีมนตวิเศษใดๆ ที่จะปกปองผลึกคริสตัลนี้ได.
เทพอมตะ จึงสงพลังไปยังกอนผลึกที่วางอยูบนกองหิน เกิดปรากฏการณอันนาอัศจรรย มันลอยตรง
ไปที่ลีออง และสวมสอดไปที่ดวงตาที่บอดขางหนึ่งของเขา และฝงซอนอยูในนั้น. เพียงชั่วครู ลีอองรูสกึ วา
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ดวงตาขางนั้นของเขาแปลกไป เขามองเห็นภาพในอีกมิติหนึ่ง แตแคเพียงแวบเดียวก็หายไป.
เทพอมตะจึงกลาวกับลีอองวา ตอจากนี้ไป เขาคือผูพิทักษคริสตัลแหงกาลเวลา และจะไมมีผูใดลวงรู
วามันอยูที่ใด มันไดถูกเก็บซอนไวในที่ปลอดภัย คือดวงตาที่บอดสนิทของลีออง ตอไปเรื่องราวของคริสตัล
แหงกาลเวลา ก็จะกลายเปนแคตํานานเหมือนที่ผานมา. เทพอมตะ กลาววาเพื่อเปนการตอบแทนความ
ซื่อสัตย เสียสละของเขา จนทําใหดวงตาจริงเสียไป ลีออง จะสามารถมองเห็นภาพในมิติอื่นๆ เทาที่เขา
ตองการ แมกระทั่งภัยที่จะเกิดแกเขาในอนาคต เขาจะมองเห็นศัตรู กอนที่จะเขาถึงตัว ลีอองจะเปนผูพิทักษที่
สมบูรณแบบที่สุดเทาที่เคยมีมา.
กลาวจบ เทพอมตะ ก็สลายจากไปพรอมๆ กับเงาดํามืด ทองฟากลับมาสวางไสวอีกครั้งหนึ่ง.
ลีออง มองไปรอบๆ อีกครั้ง ตรงที่เขายืนอยู แมหวงเวลาผานไปแคไมกี่นาที หลังจากกอนผลึก
คริสตัลสัมผัสกับแสงอาทิตย มันไดดูดกลืนอายุ และชีวิตของทุกคนที่นี่ และสรางความยอยยับใหแกกอนหิน
ในบริเวณนั้นไปไมนอย. เขามองไปที่ เรือของหลุยส ที่ยังคงจอดนิ่งหางออกไปจากเกาะ มันยังอยูในสภาพดี
อาจเปนเพราะรัศมีและพลังการดูดของกอนผลึก ยังไปไมถึง. โชคที่เขายังมีเรือเดินทะเล เพื่อกลับบาน.

องก 3
ลีออง อําลาอารเธอดวยความรักและศรัทธา เขาเก็บขาวของที่จําเปน และเดินไปที่ริมหาดของเกาะ
เพื่อจะไปใหถึงเรือ. ทันใดนั้น เขาก็ไดยินเสียงนกทะเลรองมาแตไกล. มันคือ ลู นกผูซื่อสัตยของอารเธอ
นั่นเอง มันยังอยู แตเจานายของมันตายไปแลว เขาหมดวาระของการเปนผูพิทักษ แตเจาลู ยังจะตองทํา
หนาที่เปนผูชวยของผูพิทักษตอไป.
หลังจากขึ้นเรือไดแลว มีเพียงเขาคนเดียวและนกทะเลอีกหนึ่งตัว ที่อยูบนเรือ การผจญภัยลาสมบัติ
ครั้งนี้ เขาไมไดสมบัติอะไรเลยแมแตชิ้นเดียว กลับตองสูญเสียดวงตาแบบมนุษยไปขางหนึ่ง แตเขาก็ไดรับสิ่ง
ตอบแทนอีกอยางหนึ่ง มันมีคาและมีเกียรติสูงสงกวาสิ่งอื่นใด นั่นเปนเพราะความซื่อสัตยที่เขารักษามันไวยิ่ง
ชีวิต. เขาไดขอสรุปวา ความสุข ความฉลาด และชัยชนะ ไมใชสิ่งสําคัญ แตความซื่อสัตยตางหาก ยั่งยืน
และสําคัญกวา. เวลากลืนกินสรรพสิ่ง แตเวลาจะไมกลืนกินตัวเอง.
ลีออง ถอนสมอเรือเสร็จ กอนที่เขาจะเริ่มกางใบเรือรับกระแสลม เพื่อเดินทางกลับบาน ก็ปรากฏภาพ
ในมิติยอนเวลาขึ้น ในหัวของเขา.
ที่เกาะเซอรกา เลวิส เหลียง แลนเรือฝามรสุม ไปถึงกอน และเขาก็พบสมบัติโบราณมากมาย ตาม
ลายแทง. เขาและลูกเรือชวยกันขนลําเลียงสมบัติเหลานั้นขึ้นเรือ ขณะที่หลุยส ไชยยงค ก็แลนเรือมาถึงใน
เวลาใกลเคียงกัน เขาโกรธเลวิสมาก ที่แลนเรือหนีเขาไป ถาเขาไมมีความชํานาญในการเดินเรือ ก็คงมาไมถึง
เกาะนี.้ หลุยสสั่งใหลูกเรือ ชวยกันขนสมบัติขึ้นเรือ จนเกือบหมดเกาะ.
กอนที่เลวิสและหลุยส จะถอนสมอเรือ. เรือของ บีโม เรย มาถึงเกาะเซอรกาเปนคนสุดทาย. สมบัติที่
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เหลืออยู ไมเพียงพอสําหรับเขาและลูกเรือ. เรยโกรธมาก ที่สหายทั้งสอง ไมเหลือทรัพยสมบัติไวใหเขาเลย
จึงเกิดการตอสูแยงชิงทรัพยสมบัติกันโกลาหล. หลุยส ฉลาดกวา จึงแอบแลนเรือออกจากเกาะไดกอน
ขณะที่ เรย กับ เลวิส ยังคงตอสูกันชุลมุน. เลวิส มีกําลังคนนอยกวา จึงพายแพ เขาตองยอมสละสมบัติ
ทั้งหมด ใหแกเรย และสมุนของเขา เพื่อแลกกับชีวิต ลูกเรือของเขาถูกฆาตายไปเกือบหมด เหลือเพียงไมกี่
คน.
ในทองทะเลอันปนปวน คลื่นสูงราว 5 เมตร เรือของบีโม เรย ไมอาจตานทานกระแสลมและคลื่นได
มันจึงลม ณ ที่ตรงนั้น ทะเลไดกลืนกินเรือที่บรรทุกทรัพยสมบัติเซอรกามาเต็มลํา และกลืนกินทุกชีวิตทั้งหมด
ที่อยูบนเรือ.
มีเพียงเรือของ หลุยส เทานั้น ที่รอดออกมาไดจากคลื่นทะเลที่ปนปวนอยางหนัก พรอมสมบัติครึ่งลํา
เรือ. แตเขาก็ตองเผชิญกับเรือของจอมโจรสลัด ในเวลาตอมา.
ลีออง แลนเรือออกสูทองทะเลกวาง และหวังวาเขาจะไมเจอโจรสลัดระหวางทาง เพราะมิฉะนั้น พวก
โจรก็จะไมไดสมบัติอะไรเลยจากเขา.
จบ.

คําอธิบายประกอบ ฉาก และ เรื่อง (mise–en–scene)
ตัวละคร (character)
ลีออง โช (Leon Sho) หนุมผูมีอุปนิสัยซื่อสัตย จริงใจ รักษาคํามั่นสัญญา เปนคนสายเลือดผสม
อาทิตยอุทัย-อิตาเลียน เปนคนตัวเล็กกวาเพื่อน สูงราว 165 เซนติเมตร มีใบหนาคมสัน ดวงตาคอนขางกลม
โต ผมหยิกเปนลอน ดูสงางาม. ลีออง โช คอนขางมักนอย รักครอบครัว แตก็ใฝรู ใฝการแสวงโชค เขามี
ความเชี่ยวชาญ ในการอานภาษาโบราณ และรูจักสมบัติโบราณมากที่สุดคนหนึ่ง จนไดฉายาจากเพื่อนๆ วา
เปน อินเดียนา โจน ตะวันออก เขามีเรือลําเล็กๆ ลูกเรือแค 10 คน
ลีออง โช มีสหาย 3 คน คือ เลวิส เหลียง, บีโม เรย และ หลุยส ไชยยงค ซึ่งลวนเปนนักแสวงโชคใน
การเดินเรือ เขาแปนผูคนพบ แผนที่ลายแทง ขุมทรัพยแหงเกาะเซอรกา และเปนคนเดียวที่สามารถอานแผน
ที่ลายแทงได.
หลังจากที่เขาไดรับมอบภารกิจ เปนผูพิทักษคริสตัลแหงกาลเวลา อายุขัยของเขาจึงยาวนาน.
เลวิส เหลียง (Levis Liang) หนุมชาวจีน ผิวขาว รางสูงสงา ผมยาว เปนผูมีปญญาฉลาดที่สุด
สุขุม พูดนอย ซอนเรน เขาเปนนักแสวงโชคในการเดินเรือผูหนึ่ง เรือของเขามีขนาดปานกลาง มีลูกเรือราว
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30 คน.

บีโม เรย (Bimo Ray) เปนชายรางสูงใหญ และอวน หนวดเคราครึ่งใบหนา มีเชื้อสายอินโดนีเซีย
เคยเปนหัวหนาหมูบานชาวเลแหงเกาะชวา แตชอบออกแสวงหาความสุข และการผจญภัยเล็กๆ นอยๆ ไป
ตามหมูเกาะตางๆ ในบรรดาเพื่อนสนิทของเขา บิโม เรย เปนคนร่ํารวยที่สุด มีเรือที่คอนขางทันสมัยและลํา
ใหญ มีลูกเรือกวารอยชีวิต.
หลุยส ไชยยงค (Luis Chaiyong) ผิวดําแดง คิ้วเขม ทาทางทะมัดทะแมง สูง 170 เซนติเมตร เกิด
ในดินแดนสุวรรณภูมิ มีเชื้อสายเปนทายาทจอมโจรสลัดในตํานาน แจ็ค สแปโรว มีอุปนิสัยชอบทาทาย
แขงขัน ไมวาการแขงขันใดๆ ทั้งในเชิงกีฬา การตอสู กลยุทธ เมื่อเขาตัดสินใจเขาสูสนามแขงแลว เขาจะ
ไดรับชัยชนะเสมอ. เรือของเขามีขนาดปานกลาง ดูภายนอกคอนขางซับซอน เพราะภายในมีกลไกไวปองกัน
ตัว และการตอสู เขามีลูกเรือ 30 คน แตละคนลวนเปนคนมีฝมือทั้งการเดินเรือและการตอสู.
อารเธอ ลู (Arthur Lou) มนุษย ผูผานกาลเวลามาหนึ่งหมื่นปแลว ไดรับบัญชาจากเทพอมตะ ให
เปนผูพิทักษผลึกคลิสตัลแหงกาลเวลา เขาเปนผูพิทักษรุนลาสุด เขาเก็บผลึกคลิสตัลแหงกาลเวลา ฝงไวใน
รางใกลกับหัวใจ. อารเธอ มีสหายผูซื่อสัตย เปนนกทะเล ชื่อ ลู ซึ่งเปนชื่อเดียวกับเขา ที่คอยเฝาและ
ชวยเหลือเขามาตลอด ลู ทําหนาที่ดุจกลองสองทางไกลใหแกอารเธอ เพื่อสองหาอาหาร ที่พักพิง ตลอดจน
การหลบหลีก ซอนอําพรางตัว จากศัตรูและเหลาคนราย.
เทพอมตะ เทพผูคนพบ ผลึกคลิสตัลแหงกาลเวลา เนื่องจาก เทพอมตะ ไมมีรางที่จะบดบัง
แสงอาทิตยได จึงไมอาจรักษาผลึกคลิสตัลแหงกาลเวลาไวได ครั้งกอนไดมอบหมายให เทพนิลกาฬ
(Darkmatter) เปนผูรักษา แตก็ถูกทรยศ ไมทําตามสัญญา เทพอมตะจึงมอบภารกิจนี้ใหแกสิ่งอื่น หรือ
ผูอื่นเปนผูเก็บรักษาแทน.
แคร็กเกอร เปโรสะเปโร (Cracker Perospero) จอมโจรสลัด ผูเสาะแสวงหา ผลึกคลิสตัลแหง
กาลเวลา และเขาลวงรูวามันอยูที่ใด.
ฉาก และ องคประกอบฉาก
เกาะมหัศจรรย เซอรกา (Surga) เซอรกา เปนภาษาอินโดนีเซีย หมายถึง มหัศจรรย เปนเกาะที่ไมมี
อยูในแผนที่โลก มันถูกซอนอยูในที่ใดที่หนึ่งในทะเลจีนใต.
คริสตัลแหงกาลเวลา (Time Crystal) คือกอนผลึกใสสีเงิน ขนาดไขนกกะทา มันถูกฝงอยูใ นราง
ของผูพิทักษ เพื่อบดบังมิใหถูกแสงอาทิตย. คริสตัลแหงกาลเวลา เปนสมบัติของจักรวาล โดยมีเทพอมตะ
เปนผูคนพบมัน เมื่อครั้งจักรวาลกอเกิด หลังปฐมกาลของเหตุการณบิกแบงค. คลิสตัลแหงกาลเวลา หากนํา
ออกมาสัมผัสกับแสงของดวงอาทิตย หรือดาวฤกษดวงใดก็ตาม หากมีความเขมขนพอ จะเปนการเปดสวิทช
ใหกับมัน มันจะดูดทุกสิ่งทุกอยางในจักรวาล ไวในกอนผลึก หากปลอยทิ้งไวจักรวาลก็มีอันดับสูญ และกลับ
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Script Writing – Story Outline :

เรื่อง โชคชะตา ขาไมสน (Drive Good Lucky)

ไปสูภาวะบิกคลันซใหมอีกรอบ. [บิกคลันซ (Big Crunch?) คือ เหตุการณที่จักรวาลถูกบีบอัดจนเกิดภาวะ
วิกฤต และระเบิดครั้งใหญ (Big Bang)]
คลิสตัลแหงกาลเวลา ไดรับการปกปองมาตลอด เมื่อมาถึงยุคของสิ่งมีชีวิตบนโลก เทพอมตะ ไดเลือก
มนุษยโลกผูมีเชาวปญญา ในการเก็บรักษามัน แตก็กลับสงผลในทางตรงกันขามตามมา นั่นคือ มนุษยผูโง
เขลาและชัว่ ชา จะใชผลึกคลิสตัลแหงกาลเวลา ในการขามเวลาไปในอดีตหรืออนาคต ผานมิติเวลาที่อยูใน
ผลึกคริสตัล เพื่อจุดประสงคที่ฝนกฎธรรมชาติและกฎแหงกรรม โดยไมรูวานั่นคือ จุดเริ่มตนของหายนะของ
จักรวาล.
คลิสตัลแหงกาลเวลา จึงกลายเปนสิ่งมหัศจรรยเพียงชิ้นเดียว และเปนที่ตองการของเหลาจอมโจร
สลัด เพื่อตองการใชมันแสวงหาสมบัติอันมีคา. แตผูพิทักษคลิสตัลแหงกาลเวลา ก็ปดซอนมันไว จนยากที่
มนุษยผูใดจะเขาถึง กลายเปนตํานานและคําเลาลือ ใหนักแสวงโชคตางคนหามัน.

คริสตัลแหงกาลเวลา
Time crystal

W r it er : SU D IN C H A O H I N F A – i g ood m ed i a. n e t (2 0 18 )

17

