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ไขความลับ กลับจักรวาล (Dork Devils) 
องค 1 

เกิดระเบิดคร้ังใหญ จากการพุงชนกันของ กลุมกอนสสารมืด (dark matter) กับหลุมดํา 
(black hole) ขนาดใหญ ในหวงอวกาศ ท่ีบริเวณชายขอบของกาแลกซ่ีทางชางเผือก กอใหเกิด
การระเบิดของสสารมืดอยางรุนแรง ระดับซูปเปอรโนวา ปลดปลอยรังสีคอสมิก แผออกไปท่ัวจักรวาล ใน
ระยะ 10,000 ปแสง สงผลกระทบตอกลุมวัตถุประหลาด ท่ีโคจรผานมาใกลโลก วัตถุเหลาน้ัน โคจร
แตกกระจายกันออกไป อยางไรทิศทาง หากกลุมเทหวัตถุเหลาน้ัน เปนยานอวกาศของพวกเอเลี่ยน รังสี
คอสมิก อาจเปนสาเหตุใหญ ท่ีทําใหพวกเขาขาดการติดตอจากกันโดยสิ้นเชิง พวกเขารูดีวา ตองให
พลังงานของรังสีผานพนไปกอน การสื่อสารติดตอกัน จึงจะกลับคืนมาไดดังเดิม ซึ่งตองใชเวลาอีกนาน 

ป พ.ศ.1313 (ค.ศ.770) บนเนินเตี้ยๆ แหงหน่ึง ซึ่งกินพื้นท่ีเปนบริเวณกวาง ราวหน่ึงตาราง
กิโลเมตร มันผุดขึ้นบนใจกลางปาแหงหน่ึง ซึ่งมองเห็นแนวเทือกเขาอยูดานหลัง ซึ่งชนพื้นเมืองท่ีน่ัน
เรียกวา บูดูร ใกลกับเมือง ยอคยาการตา ประเทศอินโดนีเซีย ในปจจุบัน คณะสํารวจปาจากนครหลวง
คณะหน่ึง ราว 20 คน เดินปามาถึงท่ีน่ัน และตั้งแคมปพักอยูบริเวณขอบเนินดินน้ัน พวกเขาเห็น
ปรากฏการณประหลาด ลําแสงสีขาว พุงตรงจากฟาลงมาท่ีใจกลางเนินดินบูดูร เม่ือลําแสงน้ันสัมผัสกับ
ผิวหนาดิน ก็บังเกิดเสียงระเบิดดังสน่ันหวั่นไหว แผนดินสะเทือนราวกับภูเขาไฟระเบิด กอนหินกอนดินพุง
กระจัดกระจาย ออกไปทุกทิศทาง คณะเดินทางตางวิ่งหนีเอาตัวรอด มีราวหาคน ท่ีถูกสะเก็ดกอนหิน
กระเด็นใส แตผูเฒาผูหน่ึงซึ่งเปนหัวหนาคณะเดินปา ยังคงซุมดูเหตุการณอยู เขามองเห็นประกายไฟฟา 
พุงออกจากบริเวณท่ีมีสิ่งหน่ึงตกลงมา มันพุงออกไปทุกทิศทาง พรอมกับเงาของสิ่งมีชีวิต และหายเขาไป
ในปา 

ผูเฒาในสภาพอิดโรย อดนอนมาหลายคืน มีชีวิตรอด เลาปรากฏการณน้ัน ใหแกเจาผูครองนคร 
แหงราชวงศไศเลนทรา (Sailendras)/ ตอมาเจาผูครองนคร ไดเสด็จไปยังสถานที่เกิดเหตุท่ีบูดูร ก็
ปรากฏกลุมกอนหินมากมายกองสุมบนใจกลางเนินดิน ราวกับวากอนหนาน้ี มีการรื้อถอนบางสิ่งออกไป 
จนไมปรากฏรองรอยวัตถุใดๆ หลงเหลืออยู สรางความประหลาดใจใหแกเจาผูครองนคร และพระองคคิด
ดําริบางสิ่งไวในใจ 

ป 1945 เขตอาณานิคมดัตช เกาะชวา อินโดนีเซีย 
คฤหาสนแหงหน่ึง ตั้งอยูริมฝงแมนํ้าโปรโก (Kali Progo) ชายเจาของบาน วัย 70 ป 

ขาหลวงชาวดัตช กําลังควบคุมดูแล คนงานขุดอุโมงคใตดินของบาน คนงานขุดคนพบวัตถุเปนหินทรง
ประหลาดสีดํา ขวางทางเดินอุโมงค ไมสามารถเคลื่อนยายได เขาจึงสั่งใหทุบออก จนมันมีขนาด
เสนผาศูนยกลาง 30 น้ิว แตมันก็ยังมีนํ้าหนักมากเทาหินกอนใหญ ชายเจาของบาน จึงสั่งระดมใหคนงาน 
ชวยกันเข็นเอามันไปเก็บไว ในอาคารเก็บของ ซึ่งหางจากตัวบานไปราว 100 เมตร 
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ปเดียวกันน้ัน อินโดนีเซียประกาศเอกราช เปนอิสระท้ังจากจักรวรรดิญ่ีปุน และ เนเธอแลนด 
คฤหาสนหลังน้ัน ถูกยึดเปนทรัพยสินของรัฐบาลอินโดนีเซีย และมันไดถูกขายตอใหเอกชนในเวลาตอมา 

ป 2014 เขตปกครองพิเศษ ยอคยาการตา (Yogyakarta) เกาะชวา อินโดนีเซีย ท่ีคฤหาสน
ตอนเชาตรู ของวันหน่ึง รถยนตคันใหญ วิ่งมาจอดท่ีดานหนา นีล (Neel) พาลูกสาว ซาราห 
(Sarah) วัย 12 ป และ ลูกชายชื่อ ริค (Rik) วัย 10 ป พรอมดวยชายชราพิการเปนอัมพาต น่ัง
บนรถเข็น ชื่อ วอลเทอร (Wolter) ซึ่งเปนพอของ นีล โดยมี ยูริ (Youri) ผูเปนภรรยาของ นีล 
ออกมารับ และพาเขาไปในบาน 

นีล และครอบครัว เปนฝรั่งชาวเนเธอแลนด แตไดรับความไววางใจ ใหทําหนาท่ีเปนวิศวกรของ
รัฐบาล ซึ่งจางมาเปนพิเศษ ใหมีหนาท่ีดูแลสิ่งปลูกสรางท่ีเกี่ยวกับ พิพิธภัณฑ และสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ 
ในเขตเมืองยอคยาการตา เขาทํางานอยูท่ีน่ีนานหลายป จึงซ้ือคฤหาสนหลังน้ีไว และพาภรรยา คือ ยูริ มา
อยูดวย ตอมาเขาไดปรับปรุงบานคร้ังใหญ ใหพรอมอยู แลวพาลูกและพอมาอยูดวย ... วันน้ี เปนวันแรก ท่ี
ครอบครัวน้ีจะไดอยูพรอมหนากัน 

หลังจาก ไปรับลูกๆ และพอ ท่ีสนามบิน มาบานเรียบรอยแลว นีล ตองออกไปทํางานตอท่ีในเมือง 
เขาสั่งกําชับ พวกลูก อยาเลนซน เพราะเพ่ิงมาถึงใหมๆ แลวเขาขับรถออกไป 

ท่ีพิพิธภัณฑเคราตัน เมืองยอคยาการตา มีนักทองเท่ียว มาเท่ียวชม หนาตากวาทุกวัน สวนหน่ึง
เปนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย มีบรรยายพิเศษดวย วันน้ี มีจํานวนผูเขาชมมากมายเปนพิเศษ และวันน้ี มี
เจาหนาท่ีใหม ฝายโยธาเขามาทํางานสองคน เปนชายหญิงฝร่ังชาวตางชาติ 

หลังจาก นีลออกจากบานไปแลว ริค กับ ซาราห พากันจัดเก็บขาวของ เขาประจําหองตางๆ เสร็จ
เรียบรอยแลว ริค กับ ซาราห พากันออกไปสํารวจบริเวณบาน พวกเขาพบทางเขาอุโมงคท่ีหองใตดิน และ
ชวนกันมุดเขาไปไดนิดหนอย ดวยความกลัว จึงพากันออกไปสํารวจท่ีอ่ืนตอไป 

ระหวางทํางานภาคสนาม ขางมิวเซียม นีล ไดยินเสียงไซเรนของรถตํารวจ วิ่งไลคนราย เขาเห็น
หญิงบาวัยชราผูหน่ึง เดินปวนเปยนอยูบริเวณน้ัน เธอเกือบถูกรถตํารวจชน แตเขาไมสนใจ เพราะท่ีน่ีมัน
เกิดเหตุเชนน้ีอยูบอยๆ หญิงชราบาคนน้ัน ก็อยูท่ีน่ันเปนประจําอยูแลว หลังจากน้ันเขาเขาไปพักกินอาหาร
บาย ท่ีหองอาหาร ปรากฏขาวจากโทรทัศนดาวเทียมวา มีการโจรกรรมทําลายวัตถุโบราณ เปนจํานวนมาก 
ในเวลาใกลเคียงกัน กอนหนาน้ีเกิดขึ้นท่ี พมา ตอมาก็ท่ี กัมพูชา และอินโดนีเซีย ลักษณะและรองรอยการ
โจรกรรมทําลาย เหมือนกันในทุกท่ี คาดวาเปนคนรายรายเดียวกัน 

นีล กลับบานมาทันกินอาหารคํ่า กอนกินขาว ระหวางลูกๆ อาบนํ้า และยูริ จัดเตรียมอาหาร เขา
อานขาวจากหนังสือพิมพตางประเทศ ตํารวจไมสามารถจับคนราย ท่ีเขาไปทําลายของในมีวเซียมได ซึ่ง
กอนหนาน้ัน วัตถุโบราณตางๆ ในมิวเซียม ก็ถูกทุบทําลายในลักษณะเดียวกัน นีล ก็ไดรับไลนจากเพ่ือน
วิศวกร ซึ่งทําหนาท่ีดูแลมีเซียมของอีกเมืองหน่ึง เลาถึง พฤติกรรมคนราย เหมือนในขาว เขาสงภาพมา
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ใหนีลดูดวย 
ระหวางอาหารค่ํา ริค และ ซาราห เลาใหนีลฟง ถึงสิ่งท่ีพวกเขาพบมาในบาน นีลจึงจําเปนตองบอก

สิ่งตางๆ ท่ีซอนอยูในบานใหลูกไดรู โดยเฉพาะอุโมงคลับ เขาไดตั้งกฎไววาหามบุคคลภายนอก รูเรื่อง
อุโมงคเด็ดขาด อุโมงคจะเปนทางหนีหรือทางรอดสุดทาย หากเกิดเหตุไมดีในบาน นีล ออกความเห็นวา จะ
จางแมบานและพอบาน ใหมาชวยงานในบาน ทุกคนเห็นดวย 

รุงเชา นีล ออกไปทํางานตามปกติ ยูริ ขอติดรถไปดวย จะไปทําธุระท่ีมิวเซียม และหาซ้ือของอ่ืนๆ ท่ี
จําเปน เธอสั่งใหลูกๆ ชวยดูแลปู และดูแลบาน อีกไมนานจะกลับมา 

ชวงท่ี วอลเทอร หลับและแมไมอยูบาน ซาราห รูสึกวา นํ้าประปาในบาน ไหลติดๆ ขัดๆ ซาราห 
ชวนนองชายออกไปสํารวจบริเวณบานตอ พวกเขาพากันเขาไปในอาคารเก็บของเกา ท่ีซอนอยูในปาหลัง
บาน ท่ีน่ันพวกเขาพบกอนหินรูปรางประหลาด และมันหนักมาก ผลักก็ไมขยับ ท้ังๆ ท่ีขนาดของมันก็ดูไม
ใหญนัก 

ท่ีมิวเซียม ยูริ ไปรับหนังสือเลมหนา ภาษาดัช จากผูอํานวยการมิวเซียม เพ่ือใหยูริชวยแปลให ขา
กลับ มีโอกาสพบคนสองคน เธอเขาใจวาเปนสามีภรรยากัน ชื่อ โอเวน (Owen) และ เฮเลน 
(Helen) พวกเขาเลาวา ไดอาสามาทํางานท่ีมิวเซียมแหงน้ี ดูแลดานโยธา เม่ือยูริรูวา พวกเขาเปนคน
ชาติเดียวกัน ก็ยินดี และบนวาท่ีบานกําลังปรับปรุงใหม ระบบนํ้ายังมีปญหา เพราะบานมันมีอายุมากแลว 
โอเวน เสนอวาจะใหพวกเขาไปชวยซอมใหหรือไม ยูริ ปฏิเสธ 

ตอนกลางวัน นีล พา ฮารโต (Harto) และ ซีเทีย (Setia) มาท่ีบาน ตอนน้ัน ยูริ กลับ
มาถึงบานแลว เธอออกมาตอนรับ เม่ือแนะนํากันเปนท่ีเรียบรอยแลว นีล ก็ออกไปทํางานตอ ฮารโต กับ ซี
เทีย เปนสามีภรรยากัน และเปนชาวพ้ืนเมืองท่ีน่ี โชคดีท่ีพูดภาษาสื่อสารกันไดเปนอยางดี 

รุงเชา นีล ออกไปทํางานตามปกติ เขายังคงทํางานภาคสนามไมเสร็จ พอพักเท่ียง นีลเขาไปกิน
อาหารท่ีรานท่ีเคยกินประจํา เขาตองพบกับหญิงกึ่งดีกึ่งบา คนเดิม เธอเปนชาวพ้ืนเมืองคนหน่ึง ซึ่งคนแถว
น้ันถือวา เปนหญิงบาคนหน่ึง จึงไมมีคนสนใจ เธอวนเวียนมาคุยกับเขา พูดเพอเจอเกี่ยวกับ มนุษยตาง
ดาว หญิงบาเพอวา มีเอเลี่ยนมาจากตางดาว มาปะปนอาศัยอยูในโลกนานนับพันปแลว พวกเขาสามารถ
ปรับตัวเขากับมนุษยบนโลก พวกเอเลี่ยน อยูไดทุกท่ีบนโลกใบน้ี และพวกเขาพยายามหาทางกลับบาน 
หญิงบา ยังเลาอีกวา พวกเขากําลังหาของบางอยาง นีล เห็นวาเธอไมมีพิษสงอะไร ก็ฟงๆ ไป เพราะเปน
เรื่องตลกดี เจาของราน ตองมาไลเธอออกไปจากราน เพราะเกรงจะรบกวนแขก 

นิล กลับมาถึงบานตอนค่ํา หลังอาหารค่ํา เขาบอกกับ ยูริ วา เขาจะตองไปซอมงาน ท่ีเมืองจําลอง 
(Taman Mini) และ มิวเซียมวายัง (Museum Wayang) ท่ีจาการตา เพราะไดรับแจงวา ท่ีน่ัน
ถูกพวกโจรกรรมรื้อคนอีกแลว และตองคางท่ีน่ันคืนหน่ึง ยูริ บอกวา ระบบนํ้าประปาท่ีบานยังมีปญหาอยู 
นีล บอกวา ใหรอเขากลับกอน นีลไมตองการใหคนอ่ืน เขามายุงในบานของตน ตอนท่ีตนไมอยู ฮารโต กับ 
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ซีเทีย เปนคนดี ซื่อสัตย เพราะเขารูจักสองคนน้ีมานาน จึงไวใจใหอยูในบานอยางอิสระ และจะชวยงาน
บานทุกอยาง ในระหวางท่ีเขาหายไปคืนหน่ึง ริค ถามพอวา แลวเรื่องความลับเกี่ยวกับบานละ นิลบอกกับ
ลูกวา ทุกอยางยังเปนไปตามกฎ 

องค 2 
ระหวางทํางานบาน ซีเทีย เลาให ยูริ ฟงวา เธอกับสามี เคยมาทําความสะอาดบานหลังน้ี หลายครั้ง

แลว วันน้ี บานหลังน้ีดูดีขึ้น แตนํ้าหยุดไหล คงขัดของจริงๆ วอลเทอร ตองการนํ้าทําความสะอาดรางกาย 
ยูริ คงรอใหสามีกลับไมได เธอจึงโทรไปท่ีสํานักงานประปาของรัฐ ใหสงคนมาชวยซอมใหหนอย ปรากฏวา
วันน้ีเปนวันหยุด พนักงานสวนใหญไมมาทํางาน แตพวกเขาจะหาคนมาแทนให 

ขณะท่ีพวกเด็กๆ กําลังเลนสนุกกันท่ีหนาบาน ก็มีรถวิ่งเขามาในบาน ชายหญิงสองคน เดินลงมา
ดวยชุดพนักงานเทศบาล ยูริ ออกมารับ เธอจําไดวา พนักงานสองคนนี้ คือ โอเวน และ เฮเลน ซึ่งเคยพบ
ท่ีมิวเซียมมากอน พวกเขาบอกวา ไดรับการติดตอจากเทศบาลใหมาทํางานน้ี ยูริ จึงเชิญเขาบาน และบอก
จุดเสียของระบบนํ้าในบาน 

โอเวน กับ เฮเลน เปนคนมีนํ้าใจ ในระหวางซอมทอประปา เธอเลาวาวันน้ีเปนวันหยุด เธออยูได
นานเทาใดก็ได และยินดีจะชวยซอมแซมสวนอ่ืนๆ ใหดวย ยูริ จึงเลี้ยงอาหารพวกเขาเปนการตอบแทน ริค 
กับ ซาราห ก็ชอบพวกเขาดวย ระหวางอาหารกลางวัน ยูริ เพ่ิงรูวาพวกเขาเปนพี่นองกัน ไมใชสามีภรรยา
กันอยางท่ีเขาใจมาตั้งแตแรก พวกเขามาหางานทําท่ีน่ี เพราะท่ีน่ีใหงานและใหเงินดีดวย 

ภาคบาย โอเวนกับเฮเลน ซอมระบบนํ้าท้ังหมด จนใชการไดดีทุกจุด ราว 15.00 น. เสร็จงาน
แลว ซาราห ยังไมอยากใหพวกเขากลับ จึงพาดูรอบๆ บริเวณบาน โอเวน กับ เฮเลน คุยเร่ืองราวตางๆ 
แลกเปลี่ยนกับพวกเด็กๆ จนเปนท่ีสนิทสนมกันดี ระหวางท่ียูริ กําลังดูแล วอลเทอรอยู ริค พาพวกเขาไปท่ี
หองเก็บของหลังบาน ทีแรก ซาราห ไมเห็นดวย แต ริค อางวาไมอยูในขอหามท่ีพอสั่งไว 

เม่ือโอเวน และ เฮเลน เห็นหินกอนน้ัน เขารูสึกแปลกใจ พวกเด็กๆ บอกวา มันคือกอนหินกอนหน่ึง 
ท่ีวางขวางทางอยู มันหนักมาก และพอก็ไมไดบอกอะไรเกี่ยวกับมันดวย คงไมมีความสําคัญอะไร โอเวน 
จึงอาสายายกอนหินให พวกเด็กๆ ก็ไมวาอะไร เพราะพวกเขาก็สงสัยเชนกันวา โอเวน จะมีแรงยายกอน
หินไดหรือไม 

เม่ือไปถึงมีวเซียม สิ่งแรกท่ี นีล เห็น คือ รองรอยการขุดรื้อคนวัตถุโบราณเหลาน้ัน รอยแตก จะเปน
เสนตรง เหมือนถูกตัดดวยแสงเลเซอร เขาคิดวา พวกหัวขโมยท่ัวไปไมทําอยางน้ีแน 

การยกกอนหินของโอเวน ทําไมสําเร็จ เฮเลนมาชวย ก็ไมไดผล เขาขอนุญาตใชวิธีอ่ืน พวกเด็กๆ ก็
อนุญาต เพราะตองการจะใหยายอยูแลว โอเวน มองเห็นฆอนเหล็กวางอยูตรงน้ันพอดี เขาความันมาทุบไป
สี่หาครั้ง พวกเด็กๆ กลัวหินกระเด็นใส จึงออกไปใหหาง ไมนานกอนหินก็มีรอยปริแตก แปลกตรงท่ี รอย
แตกของกอนหิน เปนแนวเสนตรงผากอนหินออกเปนสองซีก ริคและซาราห รูสึกแปลกใจ ท่ีภายในกอนหิน 
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มีผลึกหินสีดําทรงหกเหลี่ยม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 ซม. 
สายตาของโอเวน สองประกายสีเขียวเรืองๆ ออกมา เม่ือเห็นมัน แตพวกเด็กๆ ไมทันสังเกต ผิว

ของกองผลึก ดูเปนวาวงาม ริค ยื่นมือไปหยิบมัน แตมันหนักมาก แทบยกไมขึ้น โอเวน บอกเด็กๆ วา เขา
อยูมิวเซียม เคยอานหนังสือ เกี่ยวกับวัตถุนอกพิภพ มันอาจจะเปนกอนหินอุกกาบาตอะไรสักอยางก็ได มัน
มีมวลมากกวาท่ีสายตาเราเห็น มันจึงมีน้ําหนักมากกวากอนหินท่ัวไป 

โอเวน ถือผลึกหินเขามาในบาน ยูริเห็นเขา รูสึกไมพอใจ แอบตอวาลูกของเธอ วาทําไมพาคนอ่ืนไป
ดูรอบๆ บาน ริค บอกแมวา ท้ังโอเวนและเฮเลนใจดี ไมใชคนรายสักหนอย ไมมีอันตรายใดๆ พวกเขายัง
ชวยยายกอนหินกอนน้ันใหดวย แตตอนน้ีมันแตกไปแลว ซาราห ยังบอกแมอีกวา หินกอนน้ัน มันคือ
อุกกาบาต ยูริ เริ่มสงสัยตามท่ีลูกบอก แตยังไมแสดงปฏิกิริยาอะไรออกไป เพราะตั้งแตซื้อคฤหาสนหลังน้ี
มา ก็เห็นมันวางเกะกะอยูตรงน้ันตั้งนานแลว ยูริไมอยากเสียมารยาทกับแขกมากไปกวาน้ี เธอจึงใหโอเวน
เอาผลึกหินเขาบาน และเธอลองยกดู ก็รูสึกวาหนักมาก เฮเลน อธิบายวา ตอนมันตกใหมๆ มันมีนํ้าหนัก
มากกวาน้ีเปนรอยเทา แตตอนน้ีเบาลงมากแลว เพราะเกิดจากแรงปฏิกิริยา สวนทางกับแรงโนมถวงของ
โลก สิ่งท่ี 
เฮเลนอธิบาย ยูริเริ่มสงสัยแลววา แขกของพวกเขาเปนใครกันแน 

โอเวน ยกผลึกหิน เดินไปท่ีเกาอ้ีรถเข็นของ วอลเทอร แลวเอามือของวอลเทอร สัมผัสกับผลึกหิน
พรอมกับมือของเขา สักครูเกิดแสงสวางท่ีมือของโอเวน แสงน้ันออกจากผลึกหิน สองไปยังมือของวอล
เทอร วอลเทอร รูสึกกระตุกท้ังราง สรางความตกใจใหแกยูริเปนอันมาก หาวาโอเวน ทํารายพอของเธอ 
แตทันใดนั้น อาการกระตุกของวอลเทอรก็หยุดลง เขาคอยๆ ลืมตาขึ้น ขยับแขนขา และลุกข้ึนยืน เดินออก
จากเกาอ้ีรถเข็น ความดีใจเขามาแทนท่ี 

โอเวน จึงเลาเสริมใหทุกคนฟงวา ผลึกหินน่ี ไมใชกอนหินธรรมดาท่ีอยูบนโลก มันคือกอนพลังงาน
สําหรับใชกับยานอวกาศ ของพวกตางดาว มันหลุดและหลนออกมา ตอนยานของมนุษยตางดาวตก ริค 
กับ ซาราห จึงสรุปวา พวกเขาคือเอเลี่ยน โอเวน กับ เฮเลน ไมปฏิเสธ แต ยูริ ยังไมเช่ือ กลับปะติดปะตอ
ขาว เหตุการณตางๆ เกี่ยวกับการโจรกรรมในมิวเซียม ยูริ รูสึกกลัวข้ึนมาทันที อาจเปนพวกโจร ปลอมตัว
มาก็ได และบอกใหเด็กอยาเขาไปใกล แตโอเวน กับ เฮเลน บอกอยาวิตกกังวล พวกเขาเปนคนดี พวกเขา
ตามหาสิ่งน้ี มาเปนเวลานานมากกวาพันป เม่ือเทียบกับเวลาบนโลก แตสําหรับพวกเขา รูสึกเหมือน
เหตุการณมันผานไปแคสิบป และเม่ือพบมันแลว พวกเขาตองการจะกลับบานดวยสิ่งน้ี 

แสงสวางจากภายนอกบานยังสวางจาอยู โอเวนขอใหพวกเขาแสดงแผนท่ีจักรวาล ถึงสถานที่ท่ี
พวกเขาอยู แตตองเปนหองมืดๆ สักหนอย ริค เกือบเผลอลืมบอกไปวา มีหองใตดิน แต ซาราห หามไวทัน 
ยูริ พาแขกไปท่ีหองโถงหองหน่ึง ซึ่งมิดชิดจากแสงขางนอก โอเวน แสดงภาพสามมิติโครงสรางจักรวาล 
และบอกท่ีอยูของพวกเขา สรางความตื่นตะลึงใหแกทุกคน โอเวน ขอรองใหยูริชวยพวกเขาดวย ยูริ เห็นวา
พวกเขา ไมทํารายคน และยังชวยใหวอลเทอรหายปวยไดเลย แตก็ยังไมไววางใจเทาใดนัก 
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พอดีมีโทรศัพท มาท่ีบาน เปนของนีล เขาโทรมาเตือนภรรยาวา ขอใหระวังตัวเรื่องภัยจากมนุษย
ตางดาว เฮเลน สงสายตาออนวอนยูริ ยูริจึงบอกกับนีลวาเธอไมเปนอะไร แตขอใหนีลรีบกลับบานไวๆ 
คราวน้ี ยูริ ตกลงยินดีชวยพวกเขา 

เม่ือยูริใหโอกาสพวกเขา โอเวน จึงขนอุปกรณของเขา ขึ้นไปท่ีหองช้ันบนสุดใตหลังคา ใกลกลับท่ี
โลงซ่ึงเปนดาดฟาเล็กๆ โดยมี พวกเด็กๆ ชวย ระหวางน้ัน โอเวน เลาใหพวกเด็กๆ ฟงวา ยานของพวก
เขา เดินทางดวยความเร็วเหนือแสง ดวยพลังงานจากวารบ  (warp drive) แตพอเขามาในแก
แล็กซ่ีทางชางเผือก ก็ถูกกระแสพายุรังสีคอสมิกรบกวน ระบบการติดตอสื่อสารของพวกเขาลมเหลว ขาด
การติดตอกับยานลําอ่ืนๆ แลวพลัดเขามาในวงโคจรของโลก เหตุการณเกิดเม่ือกวาพันปมาแลว พวกเขา
จะกลับไดตอเม่ือ จะตองสื่อสารใหยานแมรูวา เขาพบกอนพลังงานแลว มันจะถูกใชเปนพลังงาน ของยาน
ลําแม ตอนขากลับ ถาไมมีมัน ยานของพวกเขา จะไมกลับมารับ เพราะไมมีพลังงานพอกลับไปถึงดาวของ
พวกเขา 

ท่ีประชุมของตํารวจสากล รวมกับกรมตํารวจแหงจาการตา มีผลสรุปท้ังจากภาพถาย จากกลอง
วงจรปด และรูปถาย พวกเขาทราบตัวคนราย ท่ีเขาโจรกรรมท่ีมิวเซียมหลายแหงอยางแนชัดแลว ผู
บัญชาการตํารวจแหงจาการตา จึงออกคําสั่ง ตามลาฆาตกร โดยอางวาง น่ีเปนเขตพ้ืนท่ีสืบสวนของเขา 
ตํารวจสากล ยังไมตองมายุง 

โอเวน ใชพลังงานจากผลึกหิน เปนตัวชวยในการสงสัญญาณดวยแสง เพ่ือชี้บอกตําแหนง และ
พวกเขาอยูระหวางรอคําตอบ ซึ่งไมสามารถกําหนดเวลาท่ีแนนอนไดวาเม่ือไร ริค กับ ซาราห ยังคงเฝา
ติดตามดวยความสนใจ ในความมหัศจรรยของเทคโนโลยีของมนุษยตางดาว ซึ่งโอเวน ก็ยินดีจะแนะนําแก
พวกเด็กๆ 

บายแกๆ ของวันน้ัน ขณะท่ีทุกอยางกําลังดําเนินไปไดดี ก็มีตํารวจมาลอมบานของนีลไว ทุกคนใน
บาน ลงมารวมกันท่ีหองรับแขกชั้นลาง เพ่ือมาดูเหตุการณวา ตํารวจมากันทําไม ตั้งมากมาย พวกตํารวจ
ประกาศวา โอเวน กับ เฮเลน คือผูราย ท่ีตํารวจกําลังตองการตัว มาหลบซอนตัวในบานหลังน้ี ขอให
คนรายมอบตัวแตโดยดี 

โอเวน ขอให ยูริและพวกเด็กๆ รวมท้ังคนใชในบานทุกคน ไวใจเขา เขากับเฮเลน ไมไดเจตนาเปน
คนราย เพียงแตตองการคนหาของสิ่งน้ี ซึ่งอาจซอนอยูในมิวเซียม หรือในทุกแหงท่ีพวกเขาสงสัย 
จนกระท่ังถูกตํารวจตามลาวาเปนคนราย พวกเขาจําเปนจริงๆ ท่ีตองทําอยางน้ัน เขาทํามานานแลว และก็
ทํามาหลายเมืองแลว ซาราห เขาใจในขออาง ของโอเวน ซึ่งสอดคลองกับ ภาพขาวในหนังสือพิมพ ซึ่งกอง
มัดรวมกันอยูท่ีพื้น จึงเดินเขาไปจับมือกับ ท้ังโอเวน และ เฮเลน ใหกําลังใจพวกเขา ในขณะท่ี ฮารโต และ 
ซีเทียร ยังตกใจอยู และไมแนใจ สวน ยูริ เขาใจทุกอยางดี เธอพยายาม โทรติดตอกับสามี แตสายไมวาง 
ซึ่ง เฮเลน แอบเห็นสิ่งท่ี ยูริ ทํา เธอจึงคิดจะทําอะไรสักอยาง 

ขางนอก ตํารวจยื่นขอเสนอใหคนรายมอบตัว ขณะท่ีโอเวน ตองการเวลาเพ่ือติดตอยานแม พวกเขา
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จะไมทําอะไรใหเจาของบานเดือดรอน เพียงแตขออาศัยเวลา รอใหมีคนมารับเขากลับบานเทาน้ันเอง น่ีเปน
โอกาสสุดทายท่ีพวกเขาตองการ ยูริ ก็ไมแนใจตนเองเหมือนกันวา จะเห็นใจพวกเขาหรือจะปฏิเสธพวกเขา
ดี แตเธอก็ไมมีทางเลือก แมจะไมใชตัวประกัน แตก็ไมแตกตางกัน 

เวลาผานไปราวครึ่งชั่วโมง ขณะท่ีเครื่องสงสัญญาณของโอเวน ยังทํางานอยู ตํารวจปรึกษากันรอ
ใหมืดกอน ตํารวจตอรองอีกคร้ัง ถาคนรายไมออกมา จะสงตํารวจเขาไปจับกุม โอเวน บอกกับยูริวา เขา
จําเปนตองอางกับตํารวจ เพ่ือซื้อเวลาตอรอง โดยขอใหพวกเขาและทุกคนในบาน แกลงทําเปนตัวประกัน 
ทุกคนเห็นใจและตกลง โอเวนจึงบอกตํารวจไปวา ขอใหตํารวจเลิกกลับไป เพราะพวกเขามีตัวประกัน 
จากน้ัน โอเวนกับเฮเลน ก็ล็อคประตูเขาออกของตัวบาน ใหแนนหนา แลวขึ้นไปขางบน 

เวลาผานไปอีกคร่ึงช่ัวโมง ยูริ ไมตองการใหสถานการณเลวราย ดําเนินตอไปนานกวาน้ี เธอจึงแอบ
ปรึกษากับ ริค และ ซาราหวา จะพาปูหนีออกไปทางอุโมงคลับในตอนคํ่า ตอนท่ีโอเวนและเฮเลนเผลอ 
อุโมงคลับจะพาคนในบาน ไปออกท่ีปาหลังบาน แตริคกับซาราหไมเห็นดวย พวกเด็กๆ ไมอยากจะท้ิงโอเวน
ไป ยูริวาน่ันมันเปนคนราย แตพวกเด็กๆ ไมเช่ือ 

พวกเด็กๆ ขัดแยงกับแม โดยออกความเห็นวา เราควรบอกความจริงเร่ืองอุโมงคลับ ใหโอเวนหนีไป
จะดีกวา แตแมอางวามันคือกฏท่ีพอสั่งไว อุโมงคลับน่ัน จะไมใหใครรูเด็ดขาด นอกจากเจาของบาน 
แมกระท่ัง ฮารโตกับซีเทีย ก็ไมใหรู ริคกับซาราห รูสึกลังเล ขณะท่ียูริโตเถียงกับลูกๆ ตํารวจพรอมอาวุธ
ครบมือ แอบเขามาในบานไดแลว 

โอเวน สงสัญญาณแสงซ้ําออกไปอีกคร้ัง และรอสัญญาณตอบกลับจากยานแม ซึ่งไมรูวาจะนาน
เทาไร ท้ังโอเวน กับ เฮเลน จึงตองรอเทาน้ัน โดยถวงเวลารอใหนานท่ีสุดเทาท่ีจะทําได โอเวน เก็บผลึก
กอนหินไวกับตัว เขากับเฮเลนรูถึงคุณสมบัติขอน้ันดี เกี่ยวกับผลึกพลังงานกอนน้ี ดังน้ัน โอเวน จึงตอง
เก็บมันไวกับตัวตลอดเวลา 

โอเวน สั่งให เฮเลน เฝาดูหนาจอคอมพิวเตอรของพวกเขา สวนเขาจะลงไปดูเหตุการณขางลาง 
ขณะท่ีเขาลงไป โอเวน เผชิญหนากับเจาหนาท่ีตํารวจ 3 นาย พรอมอาวุธครบมือ โอเวน บอกวา

อยายิง แตตํารวจไมเช่ือ เม่ือยิงออกไป กระสุนถูกดูดหายเขาไปในกอนหินผลึกสีดํา และเกิดแรงปฏิกิริยา 
ปลดปลอยพลังงานออกมา แรงน้ันถีบตํารวจกระเด็นไป กระแทกกับขางฝาตายทันที ตํารวจอีกสองนาย 
ยิงตอบโตอีก ก็โดนแรงกระแทกตายอีก ตํารวจท่ีเหลือจึงลาถอยออกจากบานโดยเร็ว 

ผลึกหินสีดําเปลี่ยนไป มันเริ่มขยับตัวเองไดและนํ้าหนักก็เบาข้ึน 
เริ่มดึก อากาศก็ยิ่งหนาว ตํารวจวางแผนวา ตอไปจะใชความรุนแรงและขั้นเด็ดขาด นีล กลับมา

พอดี และตองการจะเขาไปในบาน แตตํารวจกันไมใหเขาไป 
หัวหนาตํารวจสากล เอาขอมูลภาพถายของคนรายออกมาใหนีลดู และตํารวจท่ีถอยออกมา ก็ยืนยัน

วา คนรายอยูในบานจริงๆ นีล จําเปนตองบอกความลับแกตํารวจ เรื่องอุโมงคลับ และเขาตองการอาสา
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เขาไปในบาน เพ่ือพาลูกเมียและคนในบาน หนีออกมาทางอุโมงค แตตํารวจปฏิเสธ ใหเหตุผลวามันเสี่ยง
เกินไป และวา ถาภรรยาและลูกคิดจะหนี พวกเขาคงหนีออกมาไดแลว แตพวกเขาถูกจับเปนตัวประกัน 
ตอนน้ีตํารวจก็ยังไมรูจุดประสงคท่ีแทจริงของคนราย วาพวกเขาตองการอะไรกันแน จึงยังอยูในบาน 

หัวหนาตํารวจ คาดวาคนรายยังไมรูเรื่องอุโมงคลับ เพราะถามันรู มันอาจหนีไปแลวก็ได เขาจึง
วางแผน สงตํารวจปลอมเปน โอเวน ลอบเขาไปในบาน ผานทางอุโมงคลับ พรอมดวยตํารวจจูโจม จํานวน 
5 นาย 

ภายในบาน ฮารโต กับ ซีเทีย จัดอาหารใหทุกคน กินพรอมกันบนโตะ แตโอเวน ยังไมไววางใจ
สถานการณ เพราะเขาแอบเห็น ยูริ คุยโทรศัพทกับคนขางนอก เขาให เฮเลน น่ังกินขาว และจับตาดูพวก
เขา บรรยากาศความสัมพันธ เริ่มขุนมัวขึ้น สวนโอเวน ออกไปเดินสํารวจดูใหท่ัวบาน เขาจําเปนตองตัด
สายโทรศัพทออก  

โอเวน โผลมาจากหองใตดิน และเขาไปในหองอาหาร ขณะท่ีทุกคนกําลังรับประทานอาหารดวย
ความหิวโหย โอเวนบอกวา เขารูแลววาในบานมีอุโมงคลับ ยูริทําหนาไมดี เพราะความลับถูกเปดเผยแลว 
โอเวน บอกกับทุกคนวา เพ่ือความปลอดภัย เขาตัดสินใจจะปลอยให ริค ซาราห และ วอลเทอร ออกไป
ทางอุโมงค นอกน้ันตองอยูกับเขา จนกวาจะเสร็จภาระกิจ น่ีเปนขอเสนอท่ีดีท่ีสุดแลว ยูริ ตอบตกลง แตเฮ
เลน แยงกับพี่ชายวา ไมควรทําเชนน้ัน 

จังหวะน้ัน โอเวน อีกคนก็โผลเขามาในหอง ทักทายกับเฮเลน เฮเลน สับสนอยูครูหน่ึง วาโอเวนตัว
จริง คือคนไหน 

ในท่ีสุด โอเวนตัวปลอมไมปลอยโอกาสใหหลุดไป ฉวยโอกาสชักปนย่ิงใสโอเวนตัวจริง กระสุนถูกดูด
เขาไปในผลึกหิน โอเวนตัวปลอม ถูกพลังจากผลึกหินกระแทกรางเละจนไมมีชิ้นดี ความรุนแรงจาก
ปฏิกิริยาของผลึกหินดูเหมือนวา มันรุนแรงกวาครั้งกอน และนํ้าหนักของมันก็เบาข้ึนอีกดวย จนโอเวนรูสึก
ได ตํารวจหนวยจูโจม ท่ีซอนตัวตามมาในอุโมงค เห็นเหตุการณ จึงรายงานความเสียหาย พวกเขาไดรับ
คําสั่งใหเลิกภารกิจ ถอยกลับออกจากบานหลังน้ัน 

สิ่งท่ีโอเวน ไดยินเกี่ยวกับอุโมงคลับ เขาคิดวาถาในบานน้ีมีทางออกของอุโมงคลับจริง นีล ซึ่งอยู
ขางนอก ก็ตองรูวาทางเขาออกของอุโมงคอยูตรงไหน เปนอันตรายตอพวกเขา โอเวน จึงเคนเอาความลับ
จากพวกเด็กๆ ไดวา ทางเขาอุโมงคลับอยูตรงไหนของบาน 

โอเวน สั่งให ฮารโต ชวยจัดการศพ ระหวางน้ัน ผลึกกอนหินสีดํา เบาเหมือนกอนกระดาษ จน
สามารถโยนลอยตัวได ปรากฏแกสายตาของทุกคน ยูริ รูสึกเปนกังวลมากกวาใครๆ กอดลูกไวแนน โอเวน
อธิบายวา ท่ีมันเปนเชนน้ี เปนเพราะมันดูดพลังงานที่มากระทําตอมัน แลวผันแปรเปนแรงตานแรงโนมถวง
ของโลก 

โอเวน สั่งใหเฮเลน ยึดโทรศัพทของยูริและของเด็กๆ ไว และสั่งใหทุกคนอยูแตในบาน อยาออกไป
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จากบาน คราวน้ี พวกเด็กๆ มองเห็นความดุรายของโอเวนกับเฮเลนแลว จึงรูสึกหวาดกลัวมากข้ึน 
ตํารวจหนวยจูโจม หลังออกมาพนจากอุโมงค และกลับเขาฐานพักกองบัญชาการแลว พวกเขา

ยืนยัน ใหหัวหนาตํารวจทราบอีกคร้ังวา อยายิงใสคนรายน่ัน มันมีพลังลึกลับ รองหัวหนาตํารวจวางแผน
วา จะยิงระเบิดควันใส และบุกเขาไปจับตัวอีกคร้ัง แตนีล แยงวา ทําอยางน้ันไมได ตัวประกันจะเปน
อันตราย หัวหนาตํารวจเห็นดวยกับนีล 

ในระหวางตํารวจประเมินสถานการณ โอเวน กับ เฮเลน ชวยกันตั้งกลองวงจรปดในท่ีตางๆ พรอม
ตรวจดูอาวุธ หรือสิ่งท่ีจะใชเปนอาวุธ เม่ือพบก็ทําลายมันเสีย ดวยอุปกรณเลเซอรท่ีอยูในมือ ซึ่งเปน
อุปกรณชิ้นเดียวกันกับท่ีใชผาตัดวัตถุตางๆ รวมท้ังโลหะ กอนหิน 

โอเวนกับเฮเลน บอกให ริค พาพวกเขาลงไปขางลางท่ีหองใตดิน ท่ีปากอุโมงค เขาวางกับระเบิดไวท่ี
น่ัน เพ่ือปองกันไมใหตํารวจหรือใครๆ ผานเขามา ยูริรูเขา เธอก็วิตกกังวลมากข้ึน เพราะไมสามารถสงขาว
ออกไปบอกนีลไดเลย ถานีลแอบเขามาตอนน้ี ก็อาจโดนกับระเบิดได จากน้ันก็วางระเบิดไวในจุดสําคัญ ท่ี
ประตูใหญ เสร็จงานแลว โอเวน รูสึกสบายใจขึ้น ท่ีสรางแนวปองกันจากตํารวจไวได เขา สั่งให เฮเลน เฝา
ตัวประกันท้ังหมดไว สวนเขาจะขึ้นไปชั้นบน 

หัวหนาตํารวจสากล ตัดสินใจเรียกกําลังเสริมจากกองทัพ และระหวางน้ันก็เฝารอดูเหตุการณขาง
นอกตัวบาน ในระหวางรอหนวยจูโจมพิเศษของทหาร ท่ีติดตอไป 

โอเวน ยังคงน่ังเฝาดูท่ีหนาจอมอนิเตอร บนหองช้ันบน เพ่ือดูวามีสัญญาณตอบรับเขามาหรือยัง คน
ในบานท่ีนอนรวมกันอยูชั้นลาง ตางพากันหลับไปดวยความออนเพลีย รวมท้ังเฮเลนท่ีนอนเฝาดูพวกเขา ก็
เผลอหลับไปดวย ปลอยให วอลเทอร เดินเล็ดรอดออกมาจากบาน เขาเดินตรงเขาไปหากลุมตํารวจ นีล 
รูสึกดีใจมาก ท่ีเห็นพอออกมาไดโดยบังเอิญ ตํารวจรีบออกไปรับทันที 

หัวหนาหนวยทหารจูโจมพิเศษ มาถึงท่ีฐาน วางแผนกับตํารวจ เพ่ือเขาไปชิงตัวประกันในบานหลัง
น้ันอีกคร้ัง แตยังไมบอกวาจะเขาไปอยางไร เพราะทหารมีแผนอยูแลว และมีอาวุธท่ีมีประสิทธิภาพ
เหนือกวา ของตํารวจสากล ท้ังปน ระเบิด วิทยุสื่อสาร กลองวิดีโอ และอุปกรณปองกัน 

เสียงเอะอะขางนอก ทําใหยูริรูสึกตัว แอบเห็นพอหลุดออกไปจากบานไดแลว เธอรูสึกโลงใจขึ้นอีก
นิด ยูริรวบรวมความกลา ตองทําอะไรสักอยาง แมตองเสี่ยงก็ยอม เพ่ือพาลูกๆ ออกไปจากบานน้ีใหได ยูริ
แอบกระซิบแผนกับ ฮารโตและซีเทีย 

ยูริลอบทํารายเฮเลน ดวยการควาไมเบสบอล ตีท่ีหัวของเฮเลน แตเธอไหวตัวเสียกอน ไมเบสบอล
พลาดไปถูกลําตัว เธอรูสึกเจ็บมาก ขยับตัวลําบาก ฮารโตกับซีเทีย ฉวยโอกาสน้ัน ชวยกันมัดมือเทาของ
เธอไวกับเกาอ้ี และก็ไมลืมมัดปากเธอดวย 

โอเวน กําลังสาละวนกับการติดตอกับยานแม ตอนน้ีพวกเขาไดรับสัญญาณแลว โอเวน ไดยินเสียง
ขลุกขลักขางลาง แตไมอาจท้ิงภารกิจสื่อสารได ยูริ รีบสงริคกับซาราห ออกจากบานไปกอน พรอม ซีเทีย 

 P l o t  Ou t l i n e  :   S eek  fo r  Re tu rn   b y  SUDIN CHAOHINFA ,  f i lm  s choo l .   
 



 11.

พวกเขาอาศัยชองหนาตางหองนํ้า ท่ีวอลเทอรออกไปไดกอนหนาน้ัน โอเวน ตะโกนเรียก เฮเลน แตไมไดยิน
เสียงตอบรับ โอเวน รูสึกเปนกังวน ยูริ กับฮารโต ยังหลบซอนอยูในบาน 

ท่ีทางเขาหนาบาน ทหารหนวยจูโจมพิเศษ 10 นาย กําลังปลดชนวนระเบิด อีก 5 นาย กําลังเขา
ทางอุโมงค พวกเขาถูกสั่งกําชับทางวิทยุสื่อสาร หามยิงคนรายดวยกระสุนปนเด็ดขาด แตใหยิงดวยลูกดอก 

โอเวน เห็นตํารวจกําลังปลดชนวนระเบิดหนาบาน จากกลองวงจรปด เขาจึงรีบลงมาจากช้ันบน 
พบวา ตัวประกันหนีออกไปสามคน เขาโกรธมาก และยิ่งโกรธมากยิ่งขึ้น ท่ีเห็นเฮเลนถูกมัด โอเวน เขาไป
จะชวยเฮเลน แตถูกยูริขัดขวางไว เขาจึงจําเปนตองทําราย ยูริ และ ฮารโต จนบาดเจ็บ แลวไปแกมัดใหเฮ
เลน ระหวางน้ัน ยูริ ไดสติ ปรากฏวาขาขางขวาบาดเจ็บ แตก็พอเคลื่อนตัวได เธอพยายามลากตัวฮารโต 
หลบไปใหพนจากตรงน้ันกอน โอเวนลังเล ไมรูจะทําอะไรกอน เสียงสัญญาณขางบนก็ดังขึ้น ขาของเฮเลน
ขางหนึ่ง ก็ยังติดอยูท่ีเกาอ้ี เขาตัดสินใจไมเสียเวลากับตัวประกัน เฮเลน ตะโกนวาใหรีบไปท่ีเคร่ืองรับ
สัญญาณ ไมตองเปนหวงเธอ 

ทหารหนวยจูโจมพิเศษ 10 นาย เขามาในบานไดแลว อาวุธลูกดอกเตรียมพรอม ขณะท่ีอีก 5 นาย 
กําลังอยูในชวงกลางของอุโมงค 

ระหวางหลบอยูในท่ีซอน ยูริ แอบเห็นลูกๆ ออกไปพนตัวบาน ปลอดภัยแลว ทหารหนวยจูโจมพิเศษ 
กรูกันเขามาทางหนาบาน ยูริ ตะโกนวาอยายิง เพราะคิดวาพวกเขาจะใชปน เสียงตะโกนของ ยูริ กลับเปน
ประโยชนแก เฮเลน เฮเลน รีบหลบไปใหพนจากปลายลูกดอกไดอยางหวุดหวิด 

ทหารหนวยจูโจมพิเศษ 5 นาย ใตเขามาตามอุโมงค ใกลจะถึงหองใตดิน พวกเขาไมรูเลยวา ระเบิด
ถูกวางเปนกับดัก ตรงปลายอุโมงค ท่ีติดกับหองใตดิน 

ลูกดอก ถูกยิงใสเฮเลนไมยั้ง ขณะท่ีปนของเธอ หลนท่ีพื้นหางออกไป เธอตัดสินใจ เหวี่ยงตัวหลบ
ลูกดอก ไปใหใกลปน มากท่ีสุด แตเธอก็ถูกยิงท่ีขา รองเสียงหลงใหชวย 

โอเวน ไดยินเสียงรองของ เฮเลน เขาเปนหวงนองสาว จึงละจากการตอบรับสัญญาณไวชั่วคราว 
ลงมาชวยเฮเลนท่ีชั้นลาง 

เฮเลน พยายามกระเสือกกระสนไป จนควาปนไดสําเร็จ เธอเห็นวาสถานการณไมดี จึงยิงโตตอบ
เจาหนาท่ีอยางไมยั้งมือ พรอมกับตะโกนให โอเวนหลบไป เจาหนาท่ีตายไป 3 นาย แต เฮเลน ก็ถูกรุมยิง
โตอยางหนัก จนรางเต็มไปดวยลูกดอก และสิ้นใจในเวลาไมนาน นํ้าเมือกใสๆ สีชมพูเรืองแสง ไหลซึม
ออกมาท่ัวราง โอเวน เสียใจมาก ท่ีไมสามารถชวยนองสาวได เขาเห็นวาอยูในสถานการณเสียเปรียบ เขา
จึงหนีขึ้นขางบน 

ระหวางการตอสูชุลมุน ยูริ บอกให ฮารโต รีบหนีออกไปโดยเร็ว สวนเธอรีบวิ่งไปท่ีชั้นลาง ท่ีหองใต
ดิน เพ่ือจะไปดักบอก ไมใหใครก็ตาม ท่ีจะผานเขามาในตัวบาน แลวถูกกับระเบิด ยูริ เห็นเงาของคน ใกล
เขามาท่ีปากอุโมงค เธอตองรีบไปใหถึงกอนท่ีทุกอยางจะสายไป 
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ท่ีจอคอมพิวเตอรของโอเวน มีขอความแสดงการตอบรับแลว ขณะท่ีเจาหนาท่ีวิ่งตามเขาขึ้นมา โอ
เวน ตัดสินใจกระโดดจากหนาตางลงไปขางลาง ... เปนเวลาเดียวกันกับ เสียงระเบิดดังข้ึน จากหองใตดิน 
มันระเบิดบานท้ังหลังจนพังยับ ฝุนและเพลิงลุกไหมทวมบาน 

เสียงตะโกนรองของนีล กับ ซีเทีย ดังขึ้นอยางนาเวทนา เพราะ ยูริกับฮารโต ยังติดอยูในบาน 

องค 3 
โอเวน กระเด็นออกไปนอนกลิ้งท่ีพื้นกลางทุงหลังบาน เขากําผลึกสีดําไวแนน มันเริ่มสั่นไหว 
ขณะนั้น มีแสงสวางวาบเปนสายบนทองฟา แลวมาหยุดอยูเย้ืองๆ กับตัวบาน มองเห็นวัตถุ

ประหลาดนั้นไมชัด เพราะแสงจาเกินไป แตคาดเดารูปทรงได มันคลายตรีศูร อาวุธของหนุมาน ท้ัง
เจาหนาท่ีทหารตํารวจท่ีเฝาดูอยูท่ีฐาน ตางตะลึงกับปรากฏการณบนทองฟา เพียงครูเดียว วัตถุประหลาด
น้ัน ก็ลอยวาบหายไปบนทองฟา ไมท้ิงรอยรอยอะไรเหลือไวใหเปนขอพิสูจนวา แทจริงมันใชยานอวกาศ
ของมนุษยตางดาวหรือไม คงมีแตแสงทองเริ่มทอแสงจากขอบฟา เปนสัญลักษณอรุณรุงของวันใหม 

เม่ือกลุมหมอกฝุน ควันไฟจากการระเบิดเบาบางลง ทุกคนก็มองเห็นรางของคนคนหน่ึง กําลังพยุง
ตัวเองเดินโซเซออกมา เขาคือ ฮารโต น่ันเอง ซีเทียวิ่งเขาไปรับ นีลรูสึกดีใจไปดวย แตก็ทําใจไวแลววา ยูริ 
คงไมรอดแนนอน ริค กับ ซาราห ถามพอวา แมจะรอดหรือไม นีล ไมตอบ 

หัวหนาตํารวจสากล และตํารวจผูติดตามอีก 2 นาย วิ่งตามคนรายมาถึง จุดท่ี โอเวน กระโดดหนี
ออกมา พบแตรอยแทา และรอยเมือกเลือดสีชมพู และไมรูวาเขาหายไป 

 

จบ 
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ขอมูลเกี่ยวกับเร่ือง (Title information) 
ผูเขียน: ดิน หิน ฟา (สูดิน ชาวหินฟา) 
ความยาวเรื่อง: 100 นาที 

แนวคิดของเรื่อง (theme) 

การคนหาสิ่งของ ท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งยวด ของมนุษยตางดาวสองพ่ีนอง ท่ีพลัดหลงอยูบน
โลกใบน้ี ตองเผชิญกับอุปสรรคมากมาย โดยเฉพาะขอกลาวหาวา เปนหัวขโมย บุคคลอันตราย ไร
เมตตาธรรม ซึ่งความจริง น่ันมิใชอุปสัยท่ีแทจริงของพวกเขา 

แนวภาพยนตร (genre) 

วิทยาศาสตร – แอ็คช่ัน (science fiction - action) 

เรื่องยอ (synopsis)  

มนุษยตางดาวสองพ่ีนอง โอเวน กับ เฮเลน ยานของพวกเขา ประสบอุบัติเหตุจากการปะทุ ของ
พายุรังสีคอสมิก ตกลงมาบนโลก เขาจําเปนตองปรับตัวและซุกซอนตัวเองเปนชาวโลก ในชวง
หน่ึงพันปเศษ เขาพยายามคนหา กอนพลังงานเชื้อเพลิง ท่ีอาจเก็บซุกซอนไวท่ีไหนสักแหง เชน 
ในพิพิธภัณฑ หรือ สิ่งปลูกสราง เขาจําเปนตองร้ือคนหามัน ในขณะท่ีพวกเขาสองคน ก็ถูกหมาย
หัววาเปนพวกขโมยท่ีตํารวจตองการ 
บังเอิญ โอเวน และ เฮเลน มีโอกาสพบกับครอบครัวของ ริค และ ซาราห เด็กหนุมและเด็กสาว
สองพ่ีนอง ซึ่งมีพอเปนวิศวกร ชื่อ นีล และแมเปนนักเขียน ชื่อ ยูริ ท่ีคฤหาสนโบราณหลังหน่ึง 
และท่ีน่ันเขาไดพบกอนพลังงานเชื้อเพลิงเขาโดยบังเอิญ  
โอเวน และ เฮเลน ใชกอนพลังงานนั้น ติดตอกับยานแม ใหมารับพวกเขา ริค ซาราห และแมของ
เขา ซึ่งยอมแสรงเปนตัวประกัน เพ่ือซื้อเวลากับตํารวจ ท่ีมาลอมบานไว คอยจับกุม โอเวน และ 
เฮเลน แตสถานการณไมเปนอยางท่ีคาดไว  ตํารวจ กดดันให โอเวน กับ เฮเลน มอบตัว พวกเขา
จึงจําเปนตองใช พวกเด็กและแมของเขา พรอมคนรับใชในบาน เปนตัวประกันจริงๆ  
สถานการณบีบคั้นเขามา ตํารวจและทหารเขาจูโจมชิงตัวประกัน ในท่ีสุด การซื้อเวลาติดตอกับ
ยานแม ประสบผลสําเร็จ ยานแมของโอเวน ตอบรับกลับมาวาจะมารับพวกเขา โอเวน หนีออกไป
ได แตเขาตองสูญเสีย เฮเลนไป ขณะท่ี ริค กับ ซาราห ก็สูญเสียแมไป พรอมกับบานท่ีถูกระเบิด
จนยอยยับ สวนตํารวจ ควานํ้าเหลว 
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