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!

ป.อินทรปาลิต!
!

ศาสตราจารยกนกพยายาม ปลอบใจตนเองใหเขมแข็ง เขาใชปน ใหญปรมาณูยงิ สกัดกัน้ ทําลายฝูงอุกา
บาตเหลานัน้ เสียงระเบิดดังกึกกองทั่วเวหา ลูกอุกาบาตหลายตอหลายลูกถูกยิงแหลกละเอียดเปนผุยผง แตจาํ นวน
ลูกอุกาบาตใหญนอ ยทีผ่ า นจานผีเลยไปนัน้ มากมายเหลือเกิน!
!
ในที่สุด ลูกอุกาบาตขนาดเล็กลูกหนึ่งไดพุงเขาชนจานผีโคลงเคลงไปมาจนกระทั่งคณะพรรคสี่สหาย
ลมลุกคลุกคลานไปตามกัน เจาคุณปจจนึกฯ กลิง้ เขาไปใตเกาอี้ ปากของทานปะทะกับขาเกาอี้เต็มแรงทําใหปาก
แตกและริมฝปากปลิน้ มองดูคลายๆ ครุฑ!
!
พาหนะกาศหรือจานผีหยุดเคลื่อนไหวแลว เพราะเครือ่ งยนตบางชิน้ ชํารุดเสียหายจานผีลอยลํานิง่ เฉยอยู
ในอวกาศมีสภาพไมผดิ อะไรกับดวงดาวเล็กๆ ดวงหนึง่ อาการโคลงเคลงยุตลิ งแลว คณะพรรคสีส่ หายตางพากัน
เขามาหอมลอมทานผูบงั คับการ!
!
ศาสตราจารยกนกยิ้มใหเจาคุณปจจนึกฯ แลวกลาววา!
"สบายกันละครับ พวกเราเครื่องยนตของจานผีชํารุด ขณะนีเ้ ราลอยนิง่ เฉยอยูใ นอากาศ และจะลอยอยู
อยางนีโ้ ดยไมอาจจะทราบไดวา อีกกีเ่ ดือนหรือกีป่ " !
!
"อาว" เจาแหวรองเสียงสัน่ "รับประทานก็ตายกันหมดนะ ซีครับทานอาจารย" !
ศาสตราจารยกนกพยักหนารับรอง !
"ไมมปี ญ
 หาอะไรอีกอายนองชาย พวกเรามีหวังตายถึงรอยเปอรเซ็นต"!
!
"โธ" เจาแหวคราง แลวทําหนาเหมือนกับจะรองไห "รับประทานแกไขอะไรไมไดหรือครับ" ทานผู
บังคับการสั่นศีรษะ!
!
"ยากเหลือเกิน แรงกระแทกของอุกาบาตทําใหเครือ่ งยนตชาํ รุดเสียหาย แตวา .....ไมนาจะตกใจอะไรเลย
นี่นะนายแหว คนเราทุกคนไมมีใครทีจ่ ะหนีความตายไป พนได เราตายอยางนีด้ กี วาไปตายทีโ่ ลกมนุษย เพราะ
ความตายของเราไมไดทาํ ใหใครเดือดรอนเลยแมแตลกู เมียของเราเอง อยางชาในสิบวันนีพ้ วกเราก็จะกลายเปนผี
เฝาทองฟาไปตามกัน"!
!
!

เจาคุณปจจนึกฯ หนาจอย ทานกลาวกับพลเบาๆ วา!
"อายพวกเรานีม่ นั รนหาทีแ่ ทๆ ไมควรเอาชีวติ มาทิง้ ทีน่ เ่ี ลย ลูกหนีข้ องอาหลายรอยคนคงจะสบายใจไป

ตามกัน" !
พลหัวเราะเบาๆ !
"ผมยังมัน
่ ใจเสมอครับวาเราคงไมตายงายๆ ทานอาจารยกนกยอมมีความรู ความสามารถ พอทีจ่ ะแกไข
เครื่องยนตไหทํางานเหมือนเชนเดิม" พูดจบเขาก็หันมาทางนิกรแลวเอ็ดตะโรลั่น "เฮย-ยังไมทนั ไรเลยโวยรองไห
แลว"! !
นิกรปลอยออกมาเสียงโฮ ยกหลังมือขวาเช็ดน้าํ ตาพลางพูดพลาง!

!

"รูอ ยางงีก้ น
ั ไมยกั ตามมาดวย เปนตายอยางไรกันก็จะไมยอมตายอยูก ลางอากาศเชนนี"้ แลวเขาก็หนั มา

ทางทานผูบ ังคับการ "อาจารยครับ ขอรมชูชพี ของผมใหรม เถอะครับ ผมจะโดดลงไปยังสวนใดสวนหนึ่งของ
โลกราหู" !
!
ศาสตราจารยกนกหัวเราะลัน่ !
"นี่ไมใชเครื่องบินนะคุณนิกร เราอยูใ นจานผีและอยูไ กลจากโลกถึงสองแสนไมล ถาคุณจะกระโดดรม
ชูชพี ลงไปแลว ตองกินเวลาสามปเปนอยางนอยกวาจะถึงพืน้ ดิน#!!!!
นิกรพยักหนาอยางมัน่ ใจ แลวพูดเสียงหนักแนน !
#เอาละครับสามปก็สามป ดีกวามาทนทุกขทรมานอยูใ นจานผีน#้ี !
!
ดร$ ดิเรกพูดเสริมขึ้น!
!
#ที่ทานอาจารยพูดนะทานเปรียบเทียบใหฟงโวยขณะนี้เราอยูในอวกาศอันวางเปลา เพียงแตแกออกไป
พนจานผีนี้ รางของแกก็จะลอยเควงควางเหมือนลูกโปงอัดแกสและลอยนิง่ เฉยอยู ณ จุดใดจุดหนึ่ง จนกวาจะมี
ดวงดาวใดดวงหนึ่งผานเขามา และถาแกเขาสูค วามดึงดูดของดวงดาวนัน้ แกก็จะพุง ไปสูด าวดวงนัน้ ทันทีพอเขาสู
บรรยากาศของดาวดวงนัน้ รางของแกก็จะเสียดสีกบั อากาศไหมละลาย เปนผงไปเลยเหมือนกับผีพงุ ใตทเี่ ราแล
เห็น" !
พลกลาวกับทานศาสตราจารยกนกวา!
!
"ทานอาจารยจะไมพยายามแกไขเครือ่ งยนตหรือครับ" !
ศาสตราจารยกนกถอนหายใจหนักๆ !
"แกยากเหลือเกิน คุณพล แตผมจะลองติดตอกับตนกลดูกอ น" พูดจบทานผูบ งั คับการก็พดู วิทยุ
โทรศัพทติดตอกับนายอึ้ดทึ่ด หรือนายวีระซึ่งทําหนาทีเ่ ปนตนกลประจําจานผีนี้ !
"ฮัลโหล.....วายังไงคุณวีระ มีความหวังไหม" !
มีเสียงหาวๆตอบทานผูบ งั คับการ!
!
"มีครับ มีหวังตายในราว ๑00 เปอรเซ็นตเครื่องยนตชิ้นหนึ่งหักสะบั้น ไมสามารถจะซอมไดผกู ารสัง่
ใหพวกคุณๆ ทีม่ ากับเราเขาแถวไดแลวครับ เขาแถวเรียงเดีย่ วแลวรองเพลงชาติตอนทีจ่ ะตาย" !
คณะพรรคสีส่ หายเสียขวัญไปตามกัน นิกรกับเจาแหวรองไฮสะอึกสะอืน้ ศาสตราจารยกนกลุกขึน้ ยก
มือไขวหลัง เดินวนเวียนไปมารอบหอบังคับการ สักครูห นึง่ เขาก็กลาวกับสีส่ หายวา!
!
"พวกคุณควรจะทําจิตใจใหเขมแข็ง ผมจะออกไปดูหอ งเครือ่ งยนตสกั หนอย ถาพอจะแกไขไดกจ็ ะ
พยายามใชความสามารถอยางเต็มทีเ่ พือ่ นําจานผีของเราเดินทางไปยังโลกพระจันทรและดาวพระอังคารตาม
จุดหมายของเรา" !
ครัน้ แลวศาสตราจารยกนกก็พาตัวเดินออกไปจากหอบังคับการ คณะพรรคสีส่ หายเต็มไปดวยความรูส กึ
รักตัวกลัวตายเหมือนๆกัน เมือ่ มองออกไปนอกจานผีกม็ แี ตดวงดาวระยิบยับทัว่ ทองฟา ดาวตางๆ มีขนาดโตกวาที่
มองดูจากโลกมนุษยมากเพราะขึน้ มาสูงจากโลกถึงสองแสนกวาไมล อันเปนระยะครึง่ ทางระหวางดวงจันทรกับ
โลก !
เวลาผานพน ไปอีกในราวครึง่ ชัว่ โมงศาสตราจารยกนกก็เดินเขามาในหอบังคับการดวยใบหนายิม้ แยม
แจมใส !
"วายังไงครับ อาจารย" ทุกคนกลาวถามขึน้ พรอมๆ กัน !
ทานผูบงั คับการหัวเราะชอบใจ !

"ไมมอี ะไรทีพ่ วกคุณจะตองวิตก บัดนีค้ ุณอึ้ดทึด่ ตนกลไดซอ มแซมเครือ่ งยนตเรียบรอยแลว" !
คณะพรรคสีส่ หายตืน่ เตนยินดีไปตามกัน !
"ก็ไหนวาซอมไมไดอยางไรเลาครับ" เจาคุณปจจนึกฯ พูดเสียงหัวเราะ !
ศาสตราจารยกนกเดินไปนัง่ ประจําที่นักบินตามเดิม!
!
"ผมพูดเลนสนุกๆ นะครับ อยากนะทดลองดูวา ใตเทากับคุณ ๆ เหลานีจ้ ะมีใครกลัวตายบางไหมในเรือ่ ง
เครื่องยนตของจานผีนี้ ถึงแมวา มันจะชํารุดเสียหายมากนอยเพียงใด เราก็ตอ งแกไขไดเสมอเพราะเรามีเครือ่ ง
อะไหลอยูพ รอม และคุณวีระตนกลของผมก็เปนวิศวกรทีเ่ ชี่ยวชาญยากที่จะหาใครเปรี่ยบเหมือน" !
คณะพรรคสีส่ หาย ตางถอนหายใจโลงอกไปตามกันสักครูห นึง่ พลก็ไดยนิ เสียงตนกล พูดดังออกมาจาก
ลําโพงกระจายเสียง !
"เรียบรอยแลวครับ กัปตัน พาหนะกาศของเราเคลือ่ นทีไ่ ดแลว% !
ทานผูบงั คับการเอื้อมมือกดปุมสวิทหลายตอหลายอันที่อยูเบื้องหนา จานผีก็เริ่มเดินทางตอไปแลวก็มี
ความเร็วขึ้นทีละนอย คณะพรรคสีส่ หายยิม้ แยมแจมใสไปตามกัน !
!

ใกลเขาไป...ใกลดวงจันทรเขาไปตามลําดับ มองแลเห็นดวงจันทรโตกวาบริเวณสนามหลวงสัก ๔-๕
เทาซึ่งขนาดดวงจันทรได โตขึน้ ทุกๆ นาที แสดงวาจานผีบินเร็วมาก ศาสตราจารยกนก อธิบายเรือ่ ง ดวงจันทรให
สีส่ หาย ๆงแลวบอกวาภายในสองชัว่ โมงนีจ้ านผีกจ็ ะถึงโลกพระจันทรอนั เปนจุดหมายแรกของการเดินทาง !
อีกครัง้ ทีม่ อี กุ าบาตผานมา ๔ ลูกแตเปนลูกอุกาบาตขนาดเล็ก ศาสตราจารยกนกไดทาํ ลายอุกาบาต
เหลานั้นดวยปนใหญประจําจานผี และยิงไดอยางแมนยําราวกับจับวางดวยเครือ่ งมืออัตโนมัต!ิ
!
ในที่สุด ก็เขาสูความดึงดูดของดวงจันทร ศาสตราจารยกนกหยุดเครื่องยนตทันทีแลวก็เดินเครื่องถอย
หลังเต็มที่ การบังคับจานผีเปนไปอยางรวดเร็วฉับพลัน คณะพรรคสีส่ หายไดมองแลเห็นดวงจันทรอยางถนัด
ชัดเจนแลววงกลมนัน้ กวางใหญไพศาล เปนโลกที่อางวางเปลาเปลี่ยวมีแตขุนเขาใหญนอย และภูเขาเหลานี้
ปราศจากพืช ศาสตราจารยกนกบอกกับ ดร. ดิเรกวา ขณะนีจ้ านผีอยูสูงจากดวงจันทรเพียง ๔๐ ไมลเทานั้นเอง
แลวเขาก็กลาวขึน้ ลอยๆ วา !
"ใครจะตอบผมไดบางวาดวงจันทรคืออะไร" !
เจาแหวชูมือขวาขึน้ เหนือศีรษะ !
"รับประทานผมทราบครับ" !
ศาสตราจารยกนกขมวดคิว้ ยนแลวหัวเราะกาก !
"ดีแลวเธอบอกฉันซิ พระจันทรคืออะไร" !
เจาแหวยิม้ กวางอยางภาคภูมิ!
!
"พระจันทรคือบริวารของโลกครับ เมือ่ ผมเปนนักเรียนประชาบาล ครูสอนวิชาภูมศิ าสตรแกบอกวา
โลกเปนบริวารของดวงอาทิตย แลวพระจันทรหลุดออกไปจากโลกเปนบริวารของดวงอาทิตย แลวพระจันทร
หลุดออกไปจากโลกเปนบริวารของโลก รับประทานตัวของผม เองพอหลุดออกมาจากทองแมกเ็ ปนบริวารของ
ทานเจาคุณพอของคุณพล" !
เสียงหัวเราะอยางครื้นเครงดังลั่นหอบังคับการ กอนที่ใครจะพูดอะไรตอไป ชายหนุม สองคนก็พากัน
เดินเขามาในหอบังคับการ หนาตาชองชายหนุมสองคนนีเ้ ปนคนไทย อายุรนุ ราวคราวเดียวกับสีส่ หาย สวมเสือ้
กางเกงยืดแนบเนื้อเหมือนๆ กันทัง้ สองคน !

คณะพรรคสีส่ หายตาง จองตาเขม็งมองๆ ดูชายหนุม ทัง้ สองนีด้ ว ยความแปลกใจ จน กระทัง่ ชายหนุม
รางสูงโปรงคนหนึง่ ไดยม้ิ ใหสส่ี หายและกลาววา !
"สวัสดีครับ ทุกคนๆ จําผมไมไดหรือครับผมคือนายอึ่ดทึ่ดหรือนายวีระตนกลประจําจานผีนี้ แลวก็...
ทานผูนคี้ ือ คุณเดชาหรือศาสตราจารยเดชา วิศวกรผูเ ชีย่ วชาญแหงโลกพระอังคารคนหนึง่ " !
อาเสีย่ กิมหงวนอาปากหวอ !
!
"คุณอึ่ดทึ่ด งวงของคุณหายไปไหนเสียละครับ% !
นายอึ่ดทึ่ดหัวเราอยางขบขัน !
"อาเสี่ยไมนาจะโงเขลาเบาปญญาอยางนี้เลยครับคนมีงวงจะเรียกวาคนไดอยางไร มีงวงเราก็ตอ งเรียกวา
ชาง" !
สี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวทําหนาตืน่ ไปตามกัน ศาสตราจารยกนกหัวเราะชอบใจ เขาเรียก
ชายหนุมที่ชื่อเดชาใหามานั่งบังคับจานผีแทนเขาแลวเขาก็ลุกขึ้นอธิบายใหคณะพรรค ๔ สหายฟงวา !
"บัดนีถ้ งึ เวลาแลวทีจ่ ะเลาความจริงใหพวกคุณฟง ฮะ ฮะ คุณวีระและคุณเดชาทั้งสองคนนี้เปนเพื่อนรัก
รวมชีวติ ของผมเองครับ เราไดเดินทางไปโลกพระอังคารดวยกันเมือ่ กอนสงครามโลกครัง้ ทีส่ องนี้ พรอมดวย
ศาสตราจารยชาวเยอรมันทีผ่ มเลาใหฟง แตศาสตราจารยเหลานัน้ ตายหมด เหลือเราสามคนทีเ่ ปนคนไทย พวก
เราสามคนนีม่ อี ารมณขนั มีความสนุกสนานเชนเดียวกับพวกคุณนีแ่ หละครับ คุณวีระกับพวกลูกเรือของเราไดเอา
หัวชางจําลองมาใสเขาเพือ่ หลอกพวกคุณใหเขาใจผิดเลน" !
คณะพรรค ๔ สหายอาปากหวอไปตามกัน !
"ปูโ ธ" นิกรคราง "ผมนึกวาคนโลกพระอังคารหนาตาเปนชางเสียอีก" !
เสียงหัวเราะดังขึ้นอยางครืน้ เครง ศาสตราจารยวรี ะพูดพลางหัวเราะพลาง !
"คนโลกพระอังคารก็เหมือนมนุษยในโลกราหูแหละครับ รูปรางหนาตารูปพรรณสันฐานไมผดิ แผกกัน
เลย ลูกเรือของเราถาถอดเอาหัวชางออก คุณก็คงคิดวาเปนคนไทยเชนเดียวกับเรา" !
!
เมือ่ รูว า ศาสตราจารยวรี ะกับศาสตราจารยเดชาเปนมนุษยชาวโลกราหู และเปนคนไทยเชนเดียวกัน สี่
สหายก็รสู กึ ตืน่ เตนยินดีไมนอ ยหลังจากศาสตราจารยกนกก็พดู วิทยะโทรศัพทเรียกลูกเรือสามคน มาพบที่หอลัง
คับการเพือ่ ใหคณะพรรคสีส่ หายไดแลเห็นรูปรางหนาตาอันแทจริงของชาวโลําพระอังคารผูเ ฉลีย่ วฉลาด คณะ
พรรคสี่สหายไดสนทนาปราศรัยกับลูกเรือเหลานีเ้ ปนอยางดี ซึง่ ลูกเรือทัง้ สามคนก็พดู ภาษาไทยไดคลองแคลว
เพราะไดเลาเรียนการเขียนอานการพูดจากศาสตราจารยกนกมานานแลว !
ณ บัดนี้ จานผีอยูส งู จากพืน้ ภิภพของดวงจันทรในราวไมลเดียวเทานัน้ ภูมปิ ระเทศของดวงจันทรมแี ต
ภูเขาและทีร่ าบ ยอดเขาสูงๆ ปกคลุมดวยหิมะขาวโพลน ทุกคนมองแลเห็นทิวทัศนเบื้องลางอยางถนัด !
ความเร็วของพาหนะกาศเหลือเพียง ๔๒๐ ไมลตอ ชัว่ โมง หมายความวา จานผีบินชาที่สุด และกําลังจะ
สงสูโ ลกพระจันทร คณะพรรคสีส่ หายกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวยืนตลึงพรึงเพริดไปตามกัน !
ในที่สุด อาเสีย่ กิมหงวนก็กลาวขึน้ เปรยๆ !
"เราฝนไปหรืออยางไรกันโวย ไมอยากจะเชือ่ เลยวาเราสามารถบุกบัน่ มาจนถึงโลกพระจันทร วา...ไม
นาเชือ่ " !
ดร.ดิเรกเมมปากแนน !
!
"เปนความจริง อายเสีย่ ขณะนีเ้ ราอยูไ กลจากโลกเราถึงสีแ่ สนไมลแลว" !

จานผีบนิ เปนวงกลมกวาง ศาสตราจารยกนกทํางานอยางหนักในการบังคับจานผี แลวเขาก็รอ งบอกสี่
สหาย !
"พวกคุณดูใหดี โนน...ภูเขาใหญลกู นัน้ มีขนานพอๆกับภูเขาหิมาลัย สังเกตใหดจี ะแลเห็นเปนรูป
กระตาย" !
นิกรพูดเสริมขึ้น !
"กระตายสัตวสเ่ี ทาหรือกระตายขูดมะพราวครับอาจารย" !
ศาสตราจารยกนกหันมายิม้ ใหนกิ ร !
"กระตายสัตวสเ่ี ทาครับ ภูเขาลูกนีท้ าํ ใหชาวโลกราหูไดเห็นเปนตัวกระตายกําลังอมยิม้ ยอดเขาสองลูก
คือหูของมัน" !
เจาคุณปจจนึกฯ พูดขึ้นดังๆ !
"โอ...เขาทีโวยพล เปนรูปกระตายจริงๆ" !
นายพัชราภรณเห็นพองดวย !
"นั่นนะซีครับ มินา ละใครๆ ถึงไดเห็นเปนกระตาย ผมตืน่ เตนเหลือเกินครับคุณอา ไมเสียชาติทเ่ี กิดมา
เลยเทาทีเ่ รามีโอกาสเที่ยวโลกพระจันทร"พูดจบเขาก็หันมาทางเจาแหว "รูส กึ ยังไงบางวะ อายแหว" !
เจาแหวยิม้ ดวยมุมปากขางขวา !
"ไซนดิ หนอยครับ รับประทานมองดูโลกเราซีครับแดงแจนาเกลียดเหลือเกิน" !
เจาคุณปจจนึกฯ หันมาทําตาเขียวกับเจาแหว !
"เดียวพอถีบหลุดออกไปนอกจานผีเลย" !
เจาแหวใจหายรีบยกมือไหวทา นเจาคุณ !
"รับประทานผมไมทนั นึกถึงใตเทา แฮะ แฮะ รับประทานดูซีครับ แดงแจจริงๆ ไมไดแกลงวา" !
ทุกคนมองผานชองหนาตางเหนือศีรษะตางแลเห็นโลกราหูโตกวาพระจันทรหลายเทาลอยอยูใ นหวง
เวหาและมีสแี ดงระเรือ่ !
"โอโฮ" นิกรรองลัน่ "อายหรอมแหรมกลางโลกเราคงจะเปนภูเขากระมังโวย ดิเรก ยิง่ ดูยง่ิ คลายลูกมะอึก
ไมมผี ดิ " !
เจาคุณปจจนึกฯ ยาองเขามาขางหลังลูกเขยจอมทะเลนของทานแลวเหวี่ยงลูกแปถูกกนนิกรดังพับ่ !
"นี่แนะ" !
!
เสียงหัวเราะดังขึ้นอยางครืน้ เครงลั่นจานผี ศาสตราจารยกนกบังคับพาหนะกาศใหลอยลํานิง่ เฉยอยูก ลาง
อากาศ สกครูก ต็ าํ่ ลงมาทีละนอยและแลวจานผีกถ็ งึ พืน้ แผนดินแหงโลกพระจันทรในบริเวณหุบเขาแหงหนึง่ !
พอเครื่องยนตหยุดเรียบรอย ศาสตราจารยกนกก็ลกุ ขึน้ จากทีน่ ง่ั นักบิน เขากลาวกับศาสตราจารยผชู ว ย
ของเขาทั้งสองคนวา !
"คุณวีระกับคุณเดชาชวยกันตรวจเครือ่ งยนตใหเรียบรอยนะครับ ผมจะพาคุณทั้ง ๔ คนนี้และเจาคุณ
ออกไปเที่ยว ชมภูมปิ ระเทศโลกพระจันทรสกั ชัว่ โมงแลวจึงจะกลับมารับประทานน้าํ ชาทีน่ ่ี" !
ทานศาสตราจารยวรี ะกมศีรษะ !
"เชิญ เชิญตามสบายเถอะครับ ผมจะดูแลทุกสิ่งทุกอยางใหเรียบรอย" !
พลยิม้ ใหวรี ะและเดชา !
"อาจารยทง้ั สองไมออกไปเทีย่ ว กับเราบางหรือครับ" !

เดชาสัน่ ศีรษะ !
"มายละคุณ ผมเทีย่ วโลกพระจันทรหลายหนแลวขีเ้ กียจแตงเครือ่ งอวกาศครับ โลกพระจันทรมแี ต
ความเงียบเหงา ปราศจากสิง่ ทีม่ ชี วี ติ แมกระทัง่ พืชเชนตะใครนาํ้ ก็ไมมี"!
นิกรกลาวถามศาสตราจารยอยางนอบนอม "เราตองแตงเครื่องอวกาศดวยหรือครับอาจารย" !
"แนนอน คุณนิกรบนดวงจันทรืไมมอี อ กซิเจนถาเราออกไปจากจานผีอยางนีเ้ ราก็ตายหมด พูดกันก็ไมไดยนิ
เนือ่ งจากไมมอี ากาศ ไปเถอะครับ เชิญไปทีห่ องแตงตัวทุกๆ คน" !
คณะพรรคสีส่ หายและเจาคุณปจจนึกฯ กับเจาแหว ตางพากันเดินตามศาสตราจารยกนกออกไปจาก
หอบังคับการ !
ขณะนี้เปนเวลาในมนุษย โลก ๑๔.๓๐ น.!
!
ประตูจานผีดานหนึง่ เผยออกทีละนอยดวยเครือ่ งอัตโนมัติ ศาสตราจารยกนกเดินนําหนาพาสีส่ หายกับ
เจาแหวและเจาคุณปจจนึกฯผานประตูพาหนะกาศออกไปทุกคนแตงเครือ่ งอวกาศ สวมหมวกครอบแกว สวมเสือ้
กางเกงหนัง รองเทาเหล็กบางสวมถุงมือคลายขนสัตว ในหมวกครอบแกว มีเครื่องรับสงวิทยุขนาดจิว๋ สามารถ
ติดตอกันไดดวยวิทยุโทรศัพทในรัศมีถึง ๒๐ ไมล !
คณะพรรคสีส่ หายสงเสียงเอะอะเอ็ดตะโรลัน่ เมื่อยางเหยียบพื้นโลกพระจันทร และทุกคนรูส กึ วา
น้ําหนักตัวของตนแทบจะไมมี !
"ไอยา " อาเสี่ยอุทานแลวหัวเราะ "อาจารยครับทําไมเปนอยางนีล้ ะครับ ตัวของผมมันเหมือนกับจะลอย
ได ฮะ ฮะชอบกล" !
ศาสตราจารยกนกอธิบายใหทราบ !
"พิภพของดวงจันทรเล็กกวาโลกเรามาก ความดึงดูดจึงนอยกวาโลกเรา อาเสี่ยลองกระโดดดูซีครับ ไม
จําเปนตองออกแรงเต็มที อาเสี่ยก็จะโดดไดในระยะ ๑๐ เมตรอยางสบาย" !
กิมหงวนลองกระโดดเลนทันที รางอันสูงชลูดลอยละลิว่ คราวนี้ พล&นิกร&ดร.ดิเรก& เจาคุณปจจนึกฯ
และเจาแหวก็พลอยสนุกขึน้ มาบาง ตางกระโดดเลนกันอยาง สนุกสนาน !
ศาสตราจารยกนก พาคณะพรรคสีส่ หายสํารวจโลกพระจันทรตอ ไปภูมปิ ระเทศระหวางหุบเขา มีแต
รอยแยกแตกระแหง บางแหงก็เปนเหวลึกกวางใหญ !
นิกรยกมือจับแขนเจาแหวแลวกลาววา !
"เฮอ...ไดยินเสียงเจ็กขายกวยจั๊บโวย แกไปเรียกมันมาซิ กันจะกินรองทองสัก ๑๐ ชาม" !
เจาแหวกลืนน้าํ ลายเอือ๊ กแลวหัวเราะ !
"แฮะ แฮะ หูแววนะครับ คุณนิกร เจกกวยจับ๊ มันจะขึน้ มาขายไดอยางไรครับ นีม่ นั โลกพระจันทรไมใช
โลกเรา" !
นายจอมทะเลนยิ้มแหงๆ !
"จริงโวยลืมไป" !
คณะพรรคสี่สหายเดินไปตามพื้นแผนดินอันขรุขระ พล พัชราภรณ กลาวถามศาสตราจารยกนกอยาง
เปนงานเปนการ !
"ผมสงสัยเหลือเกินครับ รอยแผนดินแยกแตกระแหงเหลานีเ้ กิดขึน้ ไดอยางไร" !
ศาสตราจารยกนกอธิบายใหนายแพทยหนุม ทราบ !

"ผมเขาใจวาเกิดจากการหมุนอันรวดเร็วของโลกพระจันทร นับแตวาระแรกที่ดวงจันทรหลุดมาจากโลก
เรา แตที่พระจันทรไมมีออกซิเจน พืช สัตวและมนุษยจึงเกิดขึ้นไมได นักดาราศาสตรมกั จะเรียกดวงจันทรวา
โลกแหงความเงียบสงบ" !
คณะสํารวจดวงจันทรเดินไปไกลจากจานผีตามลําดับ นิกรกับเสีย่ หงวนคุยกันจอมาตลอดทางบางทีก็
หยุดกมลงเก็บกอนหินเล็กๆ !
ซึง่ คิดวามันอาจจะเปนเพชรหรือมรกตก็ได แตศาสตราจารยกนกหันมาบอกสีส่ หายวา !
"อยาเก็บเอาไปเลยครับ หินเหลานีถ้ า เอาไปขายทีโ่ ลกเราอยางแพงก็ไดกอ นละ ๕๐ สตางคเทานัน้ ผมได
สํารวจโลกพระจันทรแลว แรธาตุตา งๆอันเปนทรัพยในดินไมปรากฏ แตที่โลกพระอังคารคุณจะหายูเรเนียมได
งายดายเหลือเกิน แรดบี กุ เพชรนิลจินดามีมากมายเหลือทีจ่ ะกลาว ทองคํา แรเรยูเนียม มีทุกหนทุกแหง ชาวโลก
พระอังคารใชทองคําจริงๆ ครับมิฉะนัน้ ก็ชาํ ระหนีด้ ว ยเพชร" !
คณะพรรคสีส่ หายพากันเดินตอไป สักครูน ายจอมทะเลนก็กลาวกับศาสตราจารยกนก !
"อาจารยครับ ผมกลับไปทีจ่ านผีกอนนะครับ" !
"อาว...ทําไมละคุณนิกร" !
นิกรทําหนาครึ่งยิ้มครึ่งเหย !
"ทองผมไมดเี สียแลวละครับ มันโครกครากอยางไรชอบกล ผมไปละครับ ขืนชักชากวาจะเดินไปถึง
จานผีกวาจะถอดเครือ่ งแตงตัวอวกาศออก พอดีกางเกงของผมเลอะเทอะหมด" !
แลวนิกรก็วง่ิ ตือ่ กลับไปยังจานผี ซึง่ มองแลเห็นอยูใ นหุบเขาเบือ้ งหนาแลลิบ!
!
!

จานผีอําลาโลกพระจันทรในเวลา ๑๖.๐๐ น. เวลาโลกมนุษย เดินทางมุงตรงไปยังพิภพพระอังคารอันไกล
โพน และหางไกลจากดวงจันทรทุกวินาที !
แตการผานพนความดึงดูดของโลกพระจันทรนั้น ไมทําใหเกิดอถปสรรคอะไรแมแตนอยเพียงแตจานผี
ลดความเร็วอยางกระทันหัน เกือบจะหยุดนิง่ จานผีโคลงเคลงไปมาพักหนึ่งก็หลุดจากความดึงดูดของพระจันทร
ออกไปได !
ความเร็วเพิ่มขึ้นทันที จนกระทัง่ พาหนะกาศบินไดเร็วถึงชัว่ โมงละแสนหาหมืน่ ไมล แตจกั รวาฬอัน
กวางขวาเหลือที่จะคณานับไมมีอะไรจะเปรียบเทียบความเร็วได ทุกคนจึงรูสึกคลายกับวาจานผีลอยอยูเฉยๆ !
ขณะนี้ โลกเราและดวงจันทรมขี นาดเล็กลงทีละนอย แตดาวพระอังคารซึง่ ปรากฏอยูเ บือ้ งหนาโนน
โต๘นตามลําดับ มองแลเห็นแจมใสเปนสีแดงระเรื่องโตขนาดลูกฟุตบอลและโตขึ้นทุกที !
วันคืนผานพนไปตามลําดับ แตจานผีหรือพาหนะกาศไดรบั แสงสวางจากดวงอาทิตยตลอดเวลา การ
เดินทางผจญกับลูกอุกาบาตอีกหลายครัง้ แตศาสตราจารยกนก ไดใชปน ใหญปรมาณูยงิ ทําลายอุกาบาตเสียกอน
หรือมิฉะนัน้ กลังคับจานผีบนิ หลบหลีกไปได !
วันนั้นเปนวันที่ ๖ ของการเดินทาง!
ดาวอังคารใหญโตขนาดสนามหลวงหรือสนามมาแลวโลกราหูเล็กลงอีกมาก สวนดวงจันทรของโลกเรา
กลายเปนดาวเล็กๆ ดวงหนึ่ง !
เวลาทีล่ ว งมานี้ คณะพรรคสี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวมีความตื่นเตนทุกลมหายใจ ตางกิน
ไมไดนอนไมหลับ คอยถามศาสตราจารยกนกเสมอวา เมือ่ ไรจะถึงโลกพระอังคาร !
"ใจเย็นๆ เถอะครับพรุงนี้เย็นรับรองถึงแนๆ" !

คณะพรรคสี่สหายของเรา มีความคุน เคยกับพนักงานประจําจานผีทกุ ๆ คนเปนอยางดีสําหรับ ดร.ดิเรก
ไดรบั ความรูเ พิม่ เติมอีกมากศาสตราจารยกนกสัง่ สอนดะไรใหกจ็ ดจําไดตามวิสยั ของคนฉลาด จนกระทัง่ นาย
แพทยหนุมของเราสามารถบังคับจานผีไดดี เจาคุณปจจนึกฯ กับพล งวนอยูกับเครื่องวิทยุอันเปนประดิษฐกรรมที่
ยอดเยีย่ มพิเศษสุด สามารถรับฟงเสียงวิทยุจากโลกราหูไดดี ทุกสถานี เสียงเพลง"ใครขโมยกางเกง" ฟงชัดเจนดี
มาก แตเพลง "พมางมหอย" ฟงทะแมงๆชอบกล เครือ่ งสิง่ ของสถานีนน้ั มีกาํ ลังสงนอยเกินไปนีเ่ อง !
เจาแหว นัง่ เลนหมากรุกกับศาสตราจารยเดชาตลอดวันบางทีกห็ วุดหวิดจะเกิดแจกหมากแจกแวนกันขัน้
เพราะเจาแหวมักเลนโกง !
นิกรกับเสี่ยหงวนชอบไปคุยกับพวกลูกเรือตามหองตางๆ บางทีกไ็ ปขลุกอยูก บั ศาสตราจารยวรี ะในหอง
เครื่องยนต สวนดร.ดิเรกนัง่ ประจําหนาที่นักบินที่สองคลอดวัน ใชเวลาทีม่ อี ยูศ กึ ษาหาความรูใ นเรือ่ งจานผี ซึง่ ใช
เครื่องยนตไฟฟา ไมตอ งใชนาํ้ มันเชือ้ เพลิง มีเครื่อง มือจับไฟฟาในอวกาศมาใชเปนพลังงานบังคับ จานผีใหแลน
ไปได !
บายวันหนึ่ง !
เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. ขณะทีเ่ จาแหวกําลังโขกหมากรุกกับศาสตราจารยเดชา โดยมีเจาคุณปจจนึกฯ
กับพลนัง่ รวมกลุม อยูด ว ยและขณะทีศ่ าสตราจารยกนกกําลังสอน ดร. ดิเรกในวิชาแมเหล็กไฟฟาชัน้ สูง ลูกเรือคน
หนึ่งก็พูดวิทยุโทรศัพทติดตอ กับผูบ งั คับการอยางระส่าํ ระลัก !
"อาจารยครับหยุดจานผีเดี๋ยวนี"้ !
ศาสตราจารยกนกลืมตาโพลง พูดวิทยุโทรศัพทที่อยูเบื้องหนาเขาทันที !
"มีอะไรเกิดขึ้นหรือ" ถามพลางมองดูหนาลูกเรือของเขาซึง่ ปรากฏอยูใ นจอโทรภาพ !
"อาเสี่ยกิมหงวนเปดประตูฉุกเฉิน และหลุดออกไปนอกจานผีทั้งสองคนครับ" !
ดร.ดิเรกรองสุดเสียง เอื้อมมือดึงสวิทหยุดเครื่องยนตทันที แลวหันมาพูดกับศาสตราจารยกนก !
"มีทางชวยเหลือเพื่อนผมไหมครับ อาจารย" !
ศาสตราจารยกนกทําทาเหมือนกับปวดกบาลจนแทบจะทนไมไหว !
"พอจะชวยไดครับ แตถา มีลกู อุกาบาตผานมาทางทีอ่ าเสีย่ และคุณนิกรลอยอยู คุณนิกรกับ เสีย่ กิมหงวนก็
อาจจะถูกลูกอุกาบาตดึงดูดเอาไป ตามธรรมดาของใหญดูดของเล็ก" !
วงหมากรุกยุติการแขงขันทันที ทุกคนลุกขึน้ เดินเชามายืนขางหลังศาสตราจารยกนก และ ดร. ดิเรก เจา
คุณปจจนึกฯกับพลและเจาแหวแสดงความหวงใยเสีย่ หงวนกับนิกร จนออกนอกหนา !
ผูบังคับการเปดราดารพลางบนพึม !
"ผมไดเตือนแลววา อยาเปดประตูฉกุ เฉินก็ไมเชือ่ หวงจักรวาฬตอนนีม้ กี ลุมอุกาบาตมากเสียดวย อุกา
บาตบางลูกโตขนาดภูเขาใหญๆ ทีเดียว" !
แลวศาสตราจารยกนกกับ ดร.ดิเรก ก็ชว ยกันคนหากิมหงวนกับนิกรดวยเครือ่ งราดารจานผีถกุ ติดเครือ่ ง
และเลี้ยวกลับเปนวงกลมกวางทําการคนตัวอาเสี่ยกิมหงวนกับนายจอมทะเลน ซึ่งสองสหายคงจะลอยเควงควาง
อยูห า งจากจานผีไมตาํ่ กวาหมืน่ ไมล !
อยางไรก็ตาม ศาสตราจารยกนกไดสรางเครือ่ งมือพิเศษไวมากมายจากเครือ่ งมือเหลานี้ ทําให
ศาสตราจารยกนกสามารถบังคับจานผีใหแลนไปทางเกาได !
!

ใน ๑๐ นาทีนั่นเอง ภาพเสีย่ หงวนและนิกรก็ปรากฏในจอราดาร สองสหายลอยนิง่ เฉยอยูใ นเวหา
เหมือนลูกโปงผูกเชือกโงนเงนไปมาทัง้ อาเสีย่ และนิกรตางกําลังรองให สะอึกสะอืน้ เต็มไปดวยความรักตัวกลัว
ตาย !
จานผีลดความเร็วอยางฉับพลัน แลนตรงเขาหาสองสหายซึง่ ดิน้ กระแดวๆ นาสงสาร บางทีกเ็ อาหัวลง
บางทีก็เอาหัวขึ้น เมือ่ นิกรกับอาเสีย่ แลเห็นจานผีบนิ ยอนกลับมาสองสหายก็มขี วัญและกําลังใจดีขน้ึ ตางคนตาง
รองตะโนลัน่ แตในอวกาศเชนนี้ เสียงของนิกร กับอาเสีย่ ทีต่ ะโกนจนแสบคอหอยไปปรากฏเสียงเลย !
จานผีบนิ มาหยุดหางจากสองสหายราว ๕ เมตร ศาสตราจารยกนก สวมเครือ่ งแบบอวกาศกาวออกไป
ทางประตูฉุกเฉิน ขางหลังทานศาสตราจารยมีทอออกสิเจ็น ผูบังคับการจานผีปลอยออกสิเจ็นออกจากทอทําให
ศาสตราจารยเหาะเขาไปหาสองสหาย !
นิกรกับเสี่ยหงวน กอดเอวศาสตราจารยแนนปลอยใหกนกพาเหาะเขาไปในจานผี ครัน้ แลวเครือ่ ง
อัตโนมัติก็บังคับบานประตูฉุกเฉินปดเขามาทันที!
!
สองสหายออนเพลียเต็มทน ถึงกับลมลงกนกระแทกพืน้ เจาคุณปจจนึกฯกับพล&!กร.ดิเรก เจาแหว
ศาสตราจารยกนกตางพากันมองดูนกิ รกับเสีย่ หงวนอยางขบขัน!
แลวทานผูบ งั คับการก็พดู เสียงดุ !
"ผมเตือนอาเสี่ยกับคุณแลววาอยาเปดชองประตูเปนอันขาดเคราะหดีแทๆ ที่เราหาคุณพบ มายก็ตอ งเปน
ผีเฝาจักรวาฬทัง้ สองคน" !
อาเสีย่ ยิม้ แหงๆ !
"ของคุณเหลือเกินครับ เทาทีอ่ าจารยกรุณาชวยเรา ผมไมตั้งใจจะออกไปจากจานผีหรอกครับ เรื่องมันมี
อยูนิดเดียวเทานั้น" !
ทานผูบงั คับการอดหัวเราะไมได !
เสีย่ หงวนหันมาคอนนิกรเสีย่ กอนจึงกลาววา!
"เราสองคนเปดประตูฉุกเฉินออก เพราะตองการดูโลกราหูใหถนัดครับกําลังดูเพลินๆ อายกรนึกยังไง
ขึน้ มาก็ไมทราบ มันยกเทาถีบผมเก็มแรงทําใหผมหลุดออกไปพนประตูแตผมควาขอเทาอายกรไวได และลากมัน
ออกไปจานผีดว ย ผมกับอายกรก็เลยแกวงทอกแทกอยูใ นอวกาศนึกวาตายเสียแลว" !
เจาคุณปจจนึกฯ หัวเราะชอบใจ !
"นี่แหละคือผลแหงความทะลึ่งของแกทั้งสอง ฮะ ฮะดูในจอราดาร เห็นแลวอดหัวเราะไมได" !
นิกรฉุดแขนอาเสีย่ ใหลกุ ขึน้ ยืน แลวถอนหายใจโลงอก !
"เหมือนกับตายแลวเกิดใหม โอย...ใจคอไมไดอยูกับเนื้อกับตัวเลย รอดตายอยางนาประหลาด" !
พลกลาวกับเพือ่ นเกลอของเขาอยางสัพยอก !
"บรรยากาศนอกจานผีเปนยังไงบางวะ ถาจะสบายดี" !
อาเสี่ยคอนประหลับปะเหลือก !
"อยากะเซานะโวย เดี๋ยวก็เกิดเตะปากกันขึ้นเทานั้นเอง"!
ศาสตราจารยกนก ยกมือทัง้ สองตบบานิกรกับเสีย่ กงวนพรอมๆ กัน !
"อยาพยายามหาเรือ่ งเลน อะไรทีใ่ กลกบั ความตายอีกเลยนะครับ พรุง นีเ้ ราก็จะถึงดาวพระอังคารแลวไป
คุยกันทีห่ อบังคับการเถอะ ผมปลอยใหคุณวีระบังคับ "จานผี" อยูต ามลําพัง" !
ครัน้ แลวศาสตราจารยกนกก็พาคณะพรรคสีส่ หายตรงไปยังหองหอบังคับการ !

วันรุงขึ้น !
หลังจากอาหารเชาผานพนไปแลว คณะพรรคสี่สหายก็แลเห็นดาวพระอังคารเปนรูปวงกลมใหญ โตกวา
สนามหลวงหลายเทา เมื่อมองจากกลองโทรทัศนจะแลเห็นภูเขาและทิวไม อยางถนัดชัดเจน ศาสตราจารยกนกมี
กิริยาสดชื่นรื่นเริงผิดปกติ !
สี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวกับทานผูบงั คับการ สวนศาสตราจารยวรี ะทําหนาทีข่ บั จานผี
อยางระมัดระวัง !
"สหายรักของผม" ศาสตราจารยกนกพูดยิม้ ๆ "เราจะถึงดาวพระอังคารในเวลา ๑๖.๐๐ น. วันนี้ ฉะนัน้
กอนที่พวกคุณจะไดเหยียบโลกใหม ทีห่ า งไกลจากโลกราหูถงึ ๒๐ ลานไมล ผมยินดีจะเปดเผยความจริงและ
สภาพความเปนไปของชาวโลกพระอังคารใหทราบ" !
คณะพรรคสีส่ หายตางมองดูหนาศาสตราจารยกนกเปนตาเดียว !
!
"กอดีนะซีครับ ทานอาจารย พวกผมควรจะไดรขู นบธรรมเนียมประเพณีบา ง" !
กนกยิม้ เล็กนอย เขานิง่ อึง้ ไปสักครูจ งึ กลาววา !
"พิภพพระอังคารนั้นมีเนื้อที่ที่ มนุษยและสัตวอาศัยอยูไ ด เพียงหมืน่ ตารางไมลเทานัน้ เอง เล็กกวา
ประเทศไทยเรา ๒๐ เทา สวนเนื้อที่นอกนั้น ลวนแตเปนน้ํา แข็ง อุณหภูมติ าํ่ กวาลบ ๙๕ ดีกรีฟาเร็นไฮ ไมมคี วาม
อบอุน พอทีจ่ ะใหสตั วและมนุษยมชี วี ติ อยูไ ด ชาวโลกพระอังคารไดอยูร วมกันระวางเสนอีเควเตอรเทานัน้ " !
ดร. ดิเรกพยักหนารับทราบ !
"แลวการปกครองละครับ ทานอาจารยชาวโลกพระอังคารมีกช่ี าติและกีป่ ระเทศ%!
ศาสตราจารกนกตอบโดยไมตอ งคิด !
"มีประเทศเดียว หรือราชอาณาจักรแหงเดียวกัน" !
เจาคุณปจจนึกฯเปรยๆ วา !
"ถาเชนนัน้ พลเมืองคงนอยกวาโลกราหู" !
"ถูกแลวครับใตเทาการสํารวจมะโนครัวครัง้ ใหญเมือ่ เดือนทีแ่ ลวมาปรากฏวา พิภพพระอังคารมีพลเมือง
เพียงลานคนพอดี" !
ทานเจาคุณทําปากจู!
"ไมขาดไมเกิน....." !
"ครับ เด็กที่อยูในทองอีกประมาณสามหมื่นคนยังไมไดคิด" !
เสี่ยหงวนหัวเราะ กาก !
"ยังไงเสียแลวละครับทานอาจารย ผมคิดวาอยางนอยควรจะมีสกั สองลาน"!
ทานผูบงั คับการสั่นศีรษะ !
"เปลา มีลา นเดียวจริงๆ ผมจะเลาใหฟง...เมื่อในราว ๑๒ ศตวรรษทีแ่ ลวมา โลกพระอังคารมีพลเมืองถึง
๘๐๐ ลาน แตมนุษยนน้ั ไมวา จะอยูโ ลกใหนตองมีกเิ ลศมีความโลภโมโทสันอิจฉาริษยากัน คิดทําลายลางซึง่ กัน
และกัน ตอนนัน้ โลกพระอังคารไดทาํ สงครามกันแบบสงครามลางชาติ ยุคนัน้ โลกพระอังคารไดทาํ สงครามกัน
แบบสงครามลางชาติ ยุคนั้นโลกพระอังคารอยูในอารบอมบและเอชบอมบ แบงออกเปนสองคาย คลายกับฝายเสรี
ประชาธิปไตยและฝายคอมมูนสิ ต ตางฝายตางนําระเบิดมหาประลัยไปทิง้ ใสกนั ผูค นลมตายวันละหลายแสน" !
พลกลาวขึน้ ทันที!
"ชาวโลกพระอังคารคิดระเบิดปรมาณูและไฮโดรเจ็นไดตง้ั พันกวาปหรือครับ%!

ศาสตราจารยกนกอมยิม้ !
"ครับ ผมไดเลาใหฟง แลว ศิลปวิทยาการของชาวโลกมนุษยจะเทียบกับชาวโลกพระอังคารไมไดเลย
อา... สงครามครั้งนัน้ รบกัน ประมาณ ๕ ป ฝายใตกป็ ราชัยฝายเหนือ ผูคนลมตายเกือบหมดโลก บานเมืองพัง
พินาศ ศิลปตางๆ ถูกทําลายจนสิน้ เชิงดวยอํานาจของแรงละเบิด เมือ่ สงครามสงบไดสามสีร่ อ ยป ขั้วโลกเหนือ
และขัว้ โลกใตซง่ึ มนุษยชาวโลกพระอังคารอาศัยอยู ก็กลายเปนน้าํ แข็งไปหมด มนุษยไดอพยพมารวมกําลังกัน
แถวเนนศูนยสูตร และสรางเปนราชธานีขน้ึ มา !
นิกรถามขึน้ !
"มีพระมหากษัตริยปกครองหรือครับอาจารย" !
"ถูกละคุณนิกร จะเรียกวาพอเมืองก็ได แตทถ่ี กู แลวควรเปนผูเ ผด็จการมากกวากษัตริย หรือพอเมือง
เพราะอํานาจในการบริการอยูที่พระองคเทานัน้ คําวสั่งของพระองคดคือปกาสิต พอเมืองหรือกษัตริยน น้ั ชาวโลก
พระอังคารไดโหวตขึน้ โดยถือวา ใครมีความรูใ นวิชาวิทยาศาสตรอยางสูงก็ควรจะเปนกษัตริยข องเขา กษัตริย
องคสดุ ทายของชาวโลกพระอังคาร ทรงพระนามวาอึดตะปอ" !
เสี่ยหงวนหัวเราะ !
"ชือ่ คนทีต่ ายไปแลวตัง้ หลายลานทําไมไมเอามาตัง้ ละครับ ชื่ออึดตะปอ ฟงดูแลวทะแมงๆ ชอบกล%!
"อึดตะปอเปนภาษาของโลกพระอังคารแปลวาจอมปราชญ พระองคสน้ิ พระชนมไปแลวเมือ่ ปกอ นนี้
เอง"!
เจาคุณปจจนึกฯ กลาวถามขึน้ ทันที !
"แลวเดีย๋ วนีบ้ ลั ลังกวา งกษัตริยห รืออาจารย" !
"ไมวางหรอกครับใตเทาผมคิดวา ใตเทาและทุกคนในทีน่ ี้คงจะตื่นเตนแปลกใจเหลือจะกลาว ถาผมจะ
บอกใหทราบวา ผมนี่แหละครับคือกษัตริยห รือจอมเผด็จการแหงโลกพระอังคาร" !
คณะพรรคสีส่ หายสะดุง เฮือกไปตามๆกัน !
"มายกอด...." ดร.ดิเรกรองเสียงหลง "ทานอาจารยไมไดลอ พวกเราเลนหรือครับ" !
"เปนความจริงคุณหมอ ระหวางรัชสมัยพระเจาอึดตะปอ ผมไดดาํ รงคตาํ แหนงเปนหัวหนาวิศวกร และ
แมทพั อากาศ เมือ่ พระอึดตะปอสิน้ พระชนมกม็ กี ารโหวดพอเมืองคนใหม มีการลงคะแนนกัน ผมมีทหารอยูใน
บังคับบัญชามากมายก็เขารับการเลือกตัง้ คนของผมใชวธิ ที ง้ิ รมและไพลฟา พวกชาวเมืองก็เตารพรักผมในทีส่ ดุ ผม
ก็ไดคะแนนโหวตสูงสุด จึงไดเปนพอเมืองหรือจอมเผด็จการแหงดาวพระอังคาร" !
"วา"นิกรครางแลวยกมือไหวศาสตราจารยกนก " ประทานโทษนะครับทานมีความจริงสัก ๕ เปอรเซ็นต
ไดไหมครับ" !
ศาสตราจารยกนกลืมตาโพลง !
"รอยเปอรเซ็นต ไมใช ๕ เปอรเซ็นต" เขาตะโกนเสียงลัน่ !
นายจอมทะเลนยกมือไหวอีกครัง้ !
"มันไมนาจะเปนไปไดนี่ครับ" !
"ถูกละแตมันเปนไปแลว ผูย ง่ิ ใหญแหงพิภพพระอังคารก็คอื ตัวผมนีแ่ หละ อํานาจสูงสุดเปนของผม
ชาวโลกพระอังคารลานคนลวนแตจงรักภักดีตอ ผมทัง้ สิน้ ไหนๆ พูดแลวก็จะขอเปดเผยใหหมด ผมคือจอมเผด็จ
การแหงพิภพพระอังคาร และศาสตราจารยวรี ะเปนผูบ ญ
ั ชาการกองทัพอากาศของเรา ศาสตราจารยเดชาเปน

วิศวกรผูย ง่ิ ใหญ เราสามคนเปนเพือ่ นกันและรักกันอยางทีส่ ดุ เรามีชวี ติ อยูใ นโลกพระอังคารอยางสะดวกสบาย
ขอใหพวกคุณเชือ่ เถอะวา เทาที่ผมเลาใหฟงนีเ้ ปนความจริงถึงรอยเปอรเซ็นต" !
อาเสีย่ กิมหงวนมองดูหนาจอมบงการแหงโลกพระอังคารแลวยิม้ เล็กนอย !
"ทานอาจารยครับ ทานอาจารยไมคิดทีจ่ ะกลับไปอยูโลกราหูหรือครับ" !
ศาสตราจารยกนกสัน่ ศีรษะชาๆ !
"ผมไมคดิ เลยอาเสีย่ และจะไมพยายามคิดดวยโลกราหูหรือโลกมนุษยของเรานัน้ ไมมคี วามสงบสุข
เหมือนโลกพระอังคารเลย ถาอาเสี่ยไดไปเห็นโลกพระอังคารแลวและไดพักอยูสักวันเดียว อาเสีย่ ก็จะรูส กึ วาไมมี
โลกไหนอีกแลวทีจ่ ะมีความรมเย็น เปนสุขเหมือนอยางโลกพระอังคาร ชาวโลกพระอังคารทุกๆ คนมีสมั มา
อาชีพ ไมมีการเบียดเบียนขมเหงซึ่งกันและกันทุกครัวเรือนมั่นอยูใ นความสงบและมีรายไดเพียงพอในการเลี้อง
ตนและครอบครัวของเขา การครองชีพถูกทีส่ ดุ ผมจะเลาใหคณ
ุ ฟง กาแฟทีโ่ ลกพระอังคารมีรสหอมหวนชวนดืม่
ยิง่ กวากาแฟทีบ่ ราซิล ขายยังไงพวกคุณรูไหม โอเลีย้ งแกวละสตางคเดียว แถมขนมปงทาเนยอีกสองแผนและ
บุหรีอ่ กี หนึง่ ซอง คุณคิดดูกแ็ ลวกันวามันถูกอยางนาใจหายขาวผัดขายเปนชามอางๆ ละสองสตางคเทานัน้ ใสหมู
ตั้งหนึง่ กิโล กุน เชียงอีกในราวสิบคูซ อ้ื ไปชามอางเดียวกินไดทง้ั ครอบครัว หรือถาเปนทหารก็กนิ ไดทง้ั หมวด !
"โอโฮ" เจาคุณปจจนึกฯรองลั่น "ทําไมมันถูกอยางนีท้ า นอาจารย" !
ศาสตราจารยกนกยิม้ อยางภาคภูมิ !
"ก็เพราะโลกพระอังคารมีพลเมืองเพียงลานคนนะซีครับใตเทา เราไมไดแยงกันกินกันอยางโลกราหูผม
รับรองวาไมมกี ารครองชีพของโลกไหนทีจ่ ะถูกกวาโลกพระอังคารเสือ้ ผายังงีถ้ กู ทีส่ ดุ กางเกงปาลมบีชอยางทีใ่ ต
เทานุงที่โลกพระอังคารขายพับละสตารงคเดียว แถมเสือ้ เชิต้ คอฮาวายอีกหนึง่ ตัวทีพ่ ะเนียดของผม อา...เอย..
ทําเนียบครับไมใชพะเนียด ทําเนียบของผมมีบริวารของผมอยูในราวรอยคน ใตเทาลองทายซิครับวาแมครัวของ
เราจายวันละเทาไร" !
เจาคุณยิ้มแหงๆ !
"ก็คงไมเกินสองบาทใชไหมครับทานอาจารย" !
ศาสตราจารยวรี ะซึง่ นัง่ อยูท น่ี ง่ั นักบินไดหวั เราะกาวแลวหันมาพูดขึน้ ดวยเสียงอันดังวา !
"สองบาทนะเลีย้ งทหารทัง้ กองพันนะครับใตเทาคุณกนกจายกับขาวเพียงวันละสิบสตางคเทานนัน้ บาน
ผมในราววันละ สามสตางคเราะมีเพียงไมกค่ี น" !
ศาสตราจารยกนกพูดเสริมขึน้ !
"เปนความจริงครับใตเทา อาหารการกินถูกทีส่ ดุ ผักตางๆ เราขายเปนตันไมไดขายเปนกิโล อยาง
ผักคะนาอยางงีข้ ายสามตันสองสตางค ไขไกขายเปนรอยไขเปดก็ขายเปนรอย%!
นิกรวา "รอยละหนึง่ สตางคกระมังครับ" !
"ถูกแลวคุณนิกร ไขไกรอ ยฟองหนึง่ สตางคแถมไกตอนสิบตัว ถาเปนไขเปดรอยฟองหนึ่งสตางคแถม
เปดเปนๆอีกหนึ่งเลา"!
อาเสีย่ กิมหงวนจุย ปาก !
"อยางนี้แหละครับ ถึงจะเรียกวาโลกพระศรีอาริยผมตื่นเตนเหลือเกินที่คาครองชีพใน โลกพระอังคารถูก
อยางนี้ จําพวกผลไมเห็นจะไมแพงนะครับ เปนตนวาทุเรียน" !
ศาสตราจารยกนกหัวเราะอยางขบขัน !

"ทุเรียนหรือครับ.....ถาเปนทุเรียนกานยาวก็ดูเหมือนสามใบตอหนึ่งสตางค ถาเปนทุเรียนเลวๆอยางอี
รวงยายเปนหลัวครัว หลัวสะสตางคเดียวเทานัน้ " !
อาเสีย่ ยิม้ ทะแมงๆ !
"อยางแอบเปลหรือองุนเลาครับ" !
"โอย ไมตอ งซือ้ หรอกอาเสีย่ ตามถนนหนทางเต็มไปดวยแอบเปล และองุน ยัว๊ เยีย้ ไปหมด เปนผลไมทไ่ี ม
มีราคาตอพวกเรา"!
นิกรชําเลืองดูพอ ตาของเขาแลวถามขึน้ เบาๆ !
"ลูกมะอึกเลาครับ แพงไหม" !
ศาสตราจารยกนกลืมตาโพลง !
"โอ...สําหรับมะอึกแพงมากทีเดียว ผมไดเลาใหคุณฟงแลววาอากาศในโลกพระอังคารในตอนกลางคืน
นัน้ หนาวจัดยิง่ กวาขัว้ โลกเหนือของเรา มะอึกเปนตนไมทช่ี อบอากาศรอน ปลูกไวกต็ ายหมด ตองปลูกในหอง
กระจกทีม่ คี วามอบอุน เพียงพอ ดังนั้น ชาวโลกพระอังคารทีเ่ ปนมหาเศรษฐีเทานัน้ จึงจะสามารถรับประทาน
น้าํ พริกใสลกู มะอึกได เพราะลูกมะอึกลูกหนึง่ ถาสุกเต็มทีเ่ รียกวาแดงแจ ขายถึงลูกละหารอยบาท% !
นิกรหันมายิ้มใหพอตาของเขา !
"เรานุงเจียมหมเจียมหนอยนะครับคุณพอ ถาเราจะกินน้าํ พริกก็ไมจาํ เปนจะตองใสลกู มะอึก หรือยังไง
ครับ" !
"ปูโ ธ..." เจาคุณปจจนึกฯคราง "ประเดี๋ยวพอถีบออกไปนอกจานผีเทานัน้ ผลไมมตี ง้ั รอยอยางพันอยาง
แกไมถาม จําเพาะเจาะจงถามถึงลูกมะอึก !
นิกรโบกมือแลวกลาวขึน้ วา !
"ผมไมมีเจตนาจริงๆครับคุณพอ" !
พล พัชราภรณ กลาวถามศาสตราจารยกนกบาง !
"มีอะไรบาง ไหมครับที่ชาวโลกพระอังคารขาดแคลน และขาวของเครือ่ งใชอะไรบางทีแ่ พงกวาโลก
ราหู" !
ศาสตราจารยกนกยิม้ อยางภาคภูมิ !
"พิภพพระอังคารของผมไมเคยมีอะไรขาดแคลนเลยเรือ่ งเลยเรือ่ งลูกมะอึกผมพูดเลนสนุกๆ ไมมรี าคา
คางวดหรอกครับ โลกพระอังคารมีความเจริญกวาโลกพระราหูดว ยประการทัง้ ปวง ถนนหนทางกวางใหญ
สะอาดเรียบรอย รถแท็กซีท่ โ่ี ลกพระอังคารถูกมาก เพราะยานพาหนะของเราใชเครื่องไฟฟาซึ่งดักเอาในอากาศ
ไมมกี ารชํารุดเสียหายหรือตองซอมแซมเปลีย่ นโนนเลีย่ นนี่ คาโดยสารรถแท็กซีท่ โ่ี ลกพระอังคารคิดสองไมลตอ
หนึ่งสตางค ถาหากวาเชาเปนชัว่ โมงคิดชัว่ โมงละสิบสตางค เทานัน้ !
!
!

คณะพรรคสีส่ หายจุย ป ากขึน้ พรอมๆ กัน ดร.ดิเรกกระซิบกระซาบบอกพลเบาๆ วา !
"ทานอาจารยชกั จะเละละโวย เมือ่ กอนกินเหลาก็พดู กันรูเ รือ่ งดีนห่ี วา ลองรถแทกซีช่ ว่ั โมงละสิบสตางค
ละกอเหลือเชื่อ% !
เจาแหวอดรนทนไมไดกก็ ลาวถามกับศาสตราจารยกนกวา !
"รับประทานอาจารยครับ ผมอยากจะเรียนถามวาทีโ่ ลกพระอังคารมีฝน ไหมครับ รับประทานทีว่ า แม
ทองดํานะครับ" !
ศาสตราจารยกนกขมวดคิว้ ยน !

"ออไมมหี รอกเจาแหว ชาวโลกพระอังคาร เลิกสูบฝน มาประมาณยีส่ บิ ศตวรรค แลว แกถามทําไม" !
เจาแหวทําตาละหอย !
"รับประทานผมคิดวาถามี และถาขายถูกเพียงตันละสองสามสตางค รับประทานผมก็จะซื้อเอาไปโลก
ราหูสกั สองสามตัน% !
ศาสตราจารยกนกหัวเราะกาก!
"ฉันจะแนะนําใหเจาแหว ถาแกอยากร่าํ รวย เปนมหาเศรษฐีก็ไมยากอะไรเลย ทีโ่ ลกพระอังคารมีเรเดียม
และยูเรเนียมมากมาย ขุดลงไปในดินเพียงคืบเดียวเทานั้นก็พบแรทกี่ ลาวนี้ เวลาแกกลับโลกมนุษยแกขุดเอา
เรเดียมใสกระเปาไปสักหนึ่งกิโล แลกย็ เู รเนีย่ มอีกกิโลแกก็มเี งินนับรอยลาน" !
เจาแหวทําตาปริบๆ !
"เอ....รับประทานเขาทีดีเหมือนกันครับ แตวา ...รับประทานทานอาจารย อยาลืมวาทานอาจารยจะตอง
พาพวกเราไปสงโลกมนุษยนะครับ"!
ศาสตราจารยกนกยิม้ เล็กนอย !
"เห็นจะไมมีเวลาเสียแลวอายนองชาย พยายามหาทางกลับกันเอาเองก็แลวกัน" !
ทุกคนสะดุง เฮือกพรอมๆกัน !
"ฮา" เสี่ยหงวนรองลัน่ "ทานอาจารยอยาลอเลนนาตัง้ ยีส่ บิ กวาลานไมลนะครับ ไมใชใกลๆ"!
!
ศาสตราจารยกนกเปาปากเบาๆ แลวยกมือหยิบแกวน้าํ สีเหลืองขึน้ ดืม่ นิกรเห็นวาทานผูบังคับการจานผี
มึนเมามากแลว ก็กลาวหามดวยความหวังดี !
"พอทีครับ ทานอาจารย ทานอาจารยเริม่ สะลึกสะลือแลว" !
ศาสตราจารยกนกชักฉิว !
"มือชัน้ ผมกินเหลาเมามีหรือคุณนิกร ชาวโลกพระอังคารกินเหลาเกงทุกคน เราดื่มกันเปนไหๆ ไมใชดม่ื
เปนขวดอยางนี"้ !
นิกรหัวเราะ !
"เหลาคงถูกมากนะครับ ทานอาจารย" !
"โอย...ถูกเหมือนไดเปลา ตาขาวขวดละสตางคเดียวเทานัน้ แถมแหนมอีกหกหอ ถัว่ สิสงทอดอีกครึง่
กิโล สวนแมโขงขายเปนไหซองสองไหสตางค" พูดจบเขาก็ยกแกวน้าํ สีเหลืองดืม่ รวดเดียวหมดแกว !
!
ทันใดนัน้ เองดวงไปสีแดงซึง่ เปนสัญญาณอันตรายก็วบู วาบขึน้ แลวก็มีเสี่ยงกริ่งดังไปทั่วหอบังคับการ
คณะพรรคสีส่ หายกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวพรอมดวยศาสตราจารยกนกตางตกใจ ผลุดลุกขึน้ ยืนแลววิง่ มา
ยืนรวมกลุม เบือ้ งหลังศาสตราจารยวรี ะ ซึ่งกําลังทําหนาที่ขบั จานผี !
"มีอะไรเกิดขึน
้ หรือครับทานอาจารย%พลกลาวถามศาสตราจารยวีระอยางรอนรน !
ศาสตราจารยวรี ะยิม้ เล็กนอย !
"ไปนัง่ กินเหลากันเถอะครับ ไฟแดงและกริง่ สัญญาณนีแ้ สดงวา จานผีของเรากําลังผานวัตถุชน้ิ หนึง่ ชิน้
ใดในอวกาศ ซึ่งวัตถุนั้นจะเปนอืน่ ใดไปไมได นอกจากลูกอุกาบาต หรือสะเก็ดดาวทีก่ าํ ลังเคลือ่ นผานมาทางเรา
เรือ่ งเล็กครับถามันตรงเขามาผมก็จะจัดการทําลายมันเสียดวยปนใหญปรมาณูของเรา" !
ทุกคนเงียบกริบ ตางจองตาเขม็งมองไปขางหนาพาหนะกาศ หรือจานผีคงบินไปดวยความเร็งสูงสุด
ตามปกติ สักครูห นึง่ ทุกคนก็ตน่ื เตนประหลาดในไปตามกัน เมือ่ แลเห็นภาพๆหนึง่ ปรากฏในจอราดอรอยาง
ชัดเจน!

ศาสตราจารยวีระบังคับจานผีใหลดความเร็วลงอยางกระทันหัน ภาพที่ปรากฏในจอราดารนนั้ คือจรวด
ยานยักษ หรือพาหนะกาศชองชาวโลกราหู ซึง่ ขณะนีก้ าํ ลังลอยนิง่ เฉยอยูใ นอวกาศ !
"คุณวีระ" ศาสตราจารยกนกรองขึน้ ดวยเสียงอันดัง "นําจานผีของเราไปหยุดขางจรวดนี"้ !
ดร.ดิเรก ยกมือจับแขนศาสตราจารยกนกเขยาแลวพูดดวยเสียงสัน่ ๆ วา !
"อาจารยครับจรวดนีเ้ ดินทางมาจากโลกราหูนค่ี รับ" !
ศาสตราจารยกนกพยักหนารับทราบ !
"ถูกแลวคุณหมอตองเดินทางมาจากโลกราหูแนนอน ผมเขาใจวาน้าํ มันเชือ้ เพลิงคงจะหมด หรือมิฉะนัน้
เครื่องยนตก็ขดั ของ อยางไรก็ตามจรวดยักษน้ี คงเปนจรวดของประเทศมหาอํานาจ เชน อังกฤษ&!อเมริกาหรือ
รัสเซีย ซึ่งสงคนของเขาเดินทางมายังพิภพพระอังคาร" !
พลจองตาเขม็ง มองดูภาพในจอราดารแลวกลาววา !
"คนที่อยูในจรวดอาจจะตายหมอแลวก็ไดนะครับ ทานอาจารย" !
ศาสตราจารยกนกยิม้ เล็กนอย !
"ผมไมสามารถจะตอบได ถาหากวาจรวดเพิง่ หยุดการขับเคลือ่ น เจาหนาทีป่ ระจํายานก็อาจจะยังมีชวี ติ
อยู แตถา จรวดนีห้ ยุดอยูใ นอวกาศนีห้ ลายวัน หลายเดือนหรือหลายปมาแลว ก็ไมมปี ญ
 หาอะไร พนักงานประจํา
จรวดยานยักษนี้กค็ งจะตายหมด ออกซิเจนในจรวดยานนีค้ งมีใชไดอยางมากเพียงเดือนเดียว และสเบียงอาหารก็
เชนเดียวกัน" !
นิกรกลาวถามขึน้ บางวา !
"จรวดยักษนม้ี นั จะลอยนิง่ เฉยอยูอ ยางนีต้ ลอดไปหรือครับทานอาจารย" !
"ก็ควรจะเปนอยางนั้น คุณนิกร เพราะในอวกาศเปนทีว่ า งเปลาไมมอี ากาศ และไมมคี วามดึงดูดจรวด
ยักษนี้ เมือ่ เครือ่ งยนตหยุดทํางานมักก็จะลอยลํานิง่ เฉย จนกวาจะมีดวงดาวดวงนัน้ มันก็จะพุง เขาไปหาดาวดวง
นั้นทันที หรือมิฉะนั้นลูกอุกาบาตขนาดมหึมาโตขนาดภูเขาใหญๆ ก็อาจจะดึงดูดจรวดนีเ้ ขาไปเปนบริวารของมัน
เรื่องของความดึงดูดนี่แหละคุณนิกรเปนเรื่องทีป่ ระหลาดมหัศจรรยมาก" !
นิกรเห็นพองดวย !
"จริงครับ มนุษยเราทุกวันนีก้ อ็ ยูด ว ยความดึงดูดดวยกันทัง้ นัน้ เวลาผมไมมเี งินใช ผมก็ดงึ ดูดจากคน
โนนบางคนนี้บาง แลวโลกก็ดึงดูดตัวผมไว แตดวงอาทิตยดงึ ดูดโลกเราไวอีกทีหนึ่ง ดึงกันไปดูดกันมาจนคน
แหงเปนเชนนีม้ าหลายกัปหลายกัลปแลว" !
!
อาเสีย่ กิมหงวนยกฝามือผลักหนานิกรเต็มแรง จนกระทัง่ นายจอมทะเลนซวนเซไปหลายกาว เสียง
หัวเราะดังขึ้นลั่นหองบังคับการ !
ภาพทีป่ รากฏในจอราดารนน้ั มีขนาดใหญและชัดขึน้ ตามลําดับ แสดงวาจานผีกาํ ลังใกลเขามายังจรวด
ยานลํานัน้ ขณะนีค้ วามเร็วของจานผีลดลงมาก สักครูห นึง่ ทุกคนก็มองแลเห็นจรวดยานลํามหึมาลําหนึง่ ลอยนิง่
อยูใ นอวกาศ มีอาการเคลือ่ นใหวไปมาเล็กนอยเหมือนกับวาจรวดยานยักษนไ้ี มมนี าํ้ หนักในตัวเอง !
เจาคุณปจจนึกฯ ยกมือปองหนาผากมองดูดว ยความตืน่ เตนสนใจ แลวทานก็กลาวกับอาเสีย่ กิมหงวน
เบาๆวา !
"แกตาดีๆชวยมองดูแพนหางของมันหนอยเถอะวะหงวน" !
อาเสี่ยกมตัวลงมองดูสวนหางของจรวดยักษนั้น แลวก็ยนื นิง่ เฉย จนกระทั่งเจาคุณปจจนึกฯ กลาวถาม!
"วาไงวะ" !
!

อาเสีย่ ยิม้ แหงๆ !
!
"เห็นไมถนัดหรอกครับ เลยไมรวู า ตัวผูห รือตัวเมีย" !
"ปูโ ธ..." เจาคุณปจจนึกฯ เอ็ดตะโรลั่น "ดูเครือ่ งหมายธงทีแ่ พนหางโวย ไมใชใหดวู า ตัวผูห รือตัวเมีย"!
"ออ" เสี่ยหงวนพูดยานคาง "ไมมธี งบอกสัญชาติหรอกครับ" !
ขณะนี้จานผีหยุดการเคลื่อนไหวแลวจอดอยูหางจรวดยานยักษในราว ๑๐ เมตร ศาสตราจารยกนกกลาว
กับคณะพรรคสีส่ หายวา !
"ไมมปี ญ
 หาอะไรอีก ผมเขาในวาจรวดนี้ คงเครือ่ งยนตขาํ รุดหรือหมดน้าํ มันเชือ้ เพลิงลอยเทงเตงอยูท น่ี ่ี
นานมาแลว เจาหนาทีป่ ระจําจรวดคงจะตายหมด เพราะขาดออกซิเจนหรือขาดอาหาร แตเพื่อใหแนใจวาคนที่อยู
ในจรวดนัน้ ยังมีชวี ติ อยูห รืออยางไร ผมจะไปสํารวจดูสกั หนอย" !
แลวเขาก็กลาวกับอาเสีย่ กิมหงวน !
"ไปกับผมไหมละครับอาเสี่ย แตงชุดอวกาศไปดวยกัน" !
อาเสีย่ สะดุง โหยง !
"ไมละครับ ทานอาจารยผมเข็ดแลว สองคนกับอายกรออกไปลอยอยูต ง้ั นาน นึกวาตายเสียแลวเข็ดจน
ตายทีเดียว" !
นิกรพูดเสริมขึ้น !
"ผมก็เข็ดเหมือนกันครับ มันวังเวงและเยือกเย็นหัวใจอยางบอกไมถกู รอดตายมาไดก็เปนบุญนักหนา
แลว"!
ศาสตราจารยกนกหัวเราะขอบใน แลวพาตัวเดินออกไปจากหองบังคับการ คณะพรรคสีส่ หายตาง
วิพากวิจารณกนั เสีย่ งจอกแจกจอแจ ศาสตราจารยวรี ะอธิบายใหฟง วา!
!
"ในอวกาศเชนนีท้ กุ สิง่ ทุกอยางยอมไมมนี าํ้ หนักเขาเชือ่ วาภายในหวงจักรวาฬอันกวางขวาง โดยไมมี
ขอบเขตเปนที่สิ้นสุด อาจจะมีจรวดหรือพาหนะกาศ ลอยเทงเตงอยูอ กี หลายลํา เพราะขาติมหาอํานาจไดพยายาม
มานานนักหนาแลว ทีจ่ ะสงจรวดยานเดินทางไปยังพิภพพระอังคาร และเมือ่ ชาติใดสงจรวดยานขึน้ มาก็ไดปกปด
กันเปนความลับ มนุษยทเ่ี ดินทางขึน้ มากับจรวดนัน้ ตองเสียวีวติ อยางนาสงสาร ผมเชือ่ วาวิศวกรของชาวโลกราหู
นัน้ ยังมีความสามารถนอยเกินไป ตราบใดทีจ่ รวดยานยังตองใชน้ํามันเชื้อเพลิง ตราบนัน้ มนุษยชาวโลกราหูจะไม
มีหวังเดินทางไปถึงดาวพระอังคารไดเลย จานผีของเรานีใ้ ชแรงขับเคลือ่ นดวยอํานาจแมเหล็กไฟฟา ซึง่ ไฟฟานัน้
ยอมหาไดในอากาศหรือในอวกาศทัว่ ไป นอกจากนี้เรายังมีเครื่องมือเครื่องใชในการเดินทางอีกมากมาย ซึง่ มนุษย
ชาวโลกราหูยงั ทําไมได เพราะมีความรูใ นวิชาวิทยาศาสตรเพียงเล็กนอย เมือ่ เทียบกับนักวิทยาศาสตรหรือวิศวกร
แหงโลกพระอังคาร" !
!
ขณะนัน้ ศาสตราจารยกนกไดแตงเครือ่ งอวกาศเหาะออกไปนอกจานผีแลว โดยใชทอ ออกซิเจนพน
อากาศผลักดันตัวไป มันเปนภาพที่ตื่นเตนนาดูอยางยิง่ คณะพรรคสีส่ หายแลเห็นอากาศพุง ออกทอทีต่ ดิ อยูข า ง
หลังศาสตราจารยกนกอยางถนัด อากาศนัน้ ไดดนั ตัวศาสตราจารยกนกตรงไปยังพาหนะกาศ หรือจรวดยานยักลํา
นั้น !
ในที่สุดศาสตราจารยกนกก็ยืนเกาะขอบหนาตางหอบังคับการ มองเขาไปในจรวดยานยักษลาํ นัน้ !
ศาสตราจารยวรี ะ พูดวิทยุโทรศัพทตดิ ตอกับศาสตราจารยกนกทันที !
"ฮัลโหล..เปนยังไงครับ" !
เสียงศาสตราจารยกนกพูดมาดังทัว่ หอบังคับการ !

"จรวดนี้เปนของชาวยุโรปแนนอน ผมแลเห็นพนักงานประจําจรวดหกคนสิ้นชีวิตอยูในหอบังคับการนี้
แตศพทุกศพยังไมเนาเปอ ย เราไมสามารถจะใหความชวยเหลืออะไรเขาไดแลว" !
นิกรรองตะโกนพูดหนาไมโครโฟน !
"อาจารยครับ มีสะเบียงอาหารอะไรเหลืออยูบางไหมครับ ถาอยางไรเราควรจะยึดเอาไว" !
เสียงศาสตราจารยกนกหัวเราะเบาๆ !
"เห็นจะไมมีอะไรหรอกคุณนิกร" !
!

ครัน้ แลวผูบ งั คับการจานผีกผ็ ละจากจรวดยานยักษลาํ นัน้ เหาะกลังมายังจานผี โดยใชอากาศดันตัวของ
เขาเหมือนเชนเดิม !
เสียงจอกแจกจอแจภายในหอบังคับการเงียบกริบ เมือ่ ศาสตราจารยกนก ซึง่ อยูใ นเครือ่ งชุดอวกาศพาตัว
เดินเขามาดวยใบหนาเศราหมอง !
เขากลาวกับเจาคุณปจจนึกฯวา !
"ผมเศราในเหลือเกินครับใตเทา เทาที่ผมไดเห็นเพื่อนรวมโลกของเรานอนตายอยูในจรวดนั้น คน
เหลานีล้ ว นแตยอมเสีย่ งภัยเสีย่ งชีวติ เพือ่ หวังติดตอกับดวงดาวพระอังคาร ลูกเมียของเขาจะไมมโี อกาสไดรคู วาม
จริงเลย" !
เสี่ยหงวนพูดเสริมขึ้น !
"เอาเถอะครับ ผมกลับไปโลกมนุษยเมือ่ ไร ผมจะใหสมั ภาษณหนังสือพิมพวา ผมไดพบจรวดยานลํานี้
ลอยเทงเตงอยูใ นอวกาศ" !
ศาสตราจารยกนกถอนหายใจหนักๆ !
"มันเปนกรรมของคนเหลานี้เราก็เหมือนกันแหละครับอาเสี่ย ถาเครือ่ งยนตของเราชํารุดเสียกายและ
แกไขไมได พวกเราก็ตอ งตายเชนเดียวกัน" พูดจบศาสตราจารยกนกก็หันมาทางศาสตราจารยวรี ะแลวกลาว "นํา
จานผีของเราเดินทางตอไปคุณวีระ"!
!
ศาสตราจารยวีระรับคําสั่งจัดแจงสตารเครื่องยนตซึ่งเปนเครื่องไฟฟา ตอจากนัน้ จานผีหรือพาหนะกา
ศก็ออกเดินทางตอไปและทวีความเร็วขึน้ ตามลําดับชัว่ เวลาไมถงึ ครึง่ นาทีกท็ ง้ิ จรวดยานลํานัน้ ไวเบือ้ งหลังจนมอง
ไมเห็น !
ในราว ๑๕.๐๐ น. วันนั้นเอง จานผีก็เดินทางมาใกลจะถึงความดึงดูดของดาวพระอังคารแลว
ศาสตราจารยกนกทําหนาที่บังคับจานผีดวยตนเอง ความเร็วของจานผีลดลงตามลําดับ คณะพรรคสีส่ หายเฝา
มองดูดวงคาวพระอังคารซึง่ ปรากฏอยูข า งหนาตรงระดับสายตา มีปริมณฑลกวางใหญเปนวงกลมครอบจักรวาฬ
ระหวางนีศ้ าสตราจารยกนกตองทํางานอยางหนักทีส่ ดุ จนกระทั่งไมสามารถจะพูดกับใครตอใครได !
!
อีกครั้งหนึ่งทีจ่ านผีสั่นสะเทือนไปหมดทั้งลํา เมือ่ เขาสูค วามดึงดูดของดาวพระอังคารแตแลวจานผีกเ็ ดิน
ตอไป และคอยๆ กลับตัวของมันเองทีละนอยๆ โดยไมมใี ครรูส กึ จานผีบินดวยความเร็วประมาณ ๒&๐๐๐ ไมล
ตอชัว่ โมง มองแลเห็นโลกพระอังคารกวางใหญไพศาลชัดเจนขึน้ ทีล่ ะนอย !
คณะพรรคสีส่ หายตืน่ เตนประหลาดใจเหลือทีจ่ ะกลาวทุกคน จองตาเขม็งมองไกลไปขางลาง แลเห็น
ขุนเขาใหญนอยชัดเจนขึ้นทุกขณะ และก็เห็นตนไมใบไมปรากฏไปทั่ว !
ความเร็วของจานผีถกู ลดลงอีกจนกระทัง่ เหลือ ๑&๐๐๐ ไมลตอ ชัว่ โมง นิกรหันมากอดพอตาของเขา !
"โอย ดีใจเหลือเกินครับคุณพอ" !
ทานเจาคุณปจจนักฯ ยิม้ เล็กนอย !

"ดีใจทีเ่ รามาถึงโลกพระอังคารเชนนัน้ หรือ" !
"เปลาครับดีใจที่ผมรอดตายตางหาก ผมบอกตามตรงวาผมอยากกลับบานเต็มทนแลว ถึงไดมาถึงโลก
พระอังคารผมก็ไมรสู กึ ตืน่ เตนอะไรเลย" !
ดร. ดิเรก ยืนเคียงคูก บั พล ชองหนาตาง จานผี ขณะนีจ้ านผีอยูส งู จากพืน้ แผนดินของโลกพระอังคาร
ประมาณไมลเศษ สองสหายจึงมองแลเห็นทัศนียภาพเบื้องลางอยางถนัดชัดเจน ดาวพระอังคารไมมที ะเลหรือ
มหาสมุทรแตมลี าํ ธานและแมนาํ้ สายเล็กๆ หลายสาย ภูมิประเทศสวนมากเปนภูเขา ตามยอดเขาเหลานัน้ ปกคลุม
ดวยหิมะสีขาวและบริเวณทีร่ าบตางๆ มองแลเห็นเปนสีชมภูสดุ สายตาทัง้ นีก้ เ็ พราะดินของโลกพระอังคารนัน้ เปน
ดินสีแดง !
ศาสตราจารยกนกชีม้ อื ไปขางหนา แลวรองบอกคณะพรรคสีส่ หาย !
"ดูโนน เสียงจานผีนบั จํานวนรอยกําลังบินเขามาตอนรับเรา อีกสักครูก ถ็ งึ มหาอาณาจักร แหงโลกพระ
อังคารแลว เปนอันวาการเดินทางของเราปลอดภัย!
!
ฝูงบินจานผี บินเกาะหมูต รงเขามาดวยความเร็วสูงแลวกิดตามจานผีเครือ่ งนีไ้ ปดวยการบินเกาะหมูอ ยาง
สวยงาม สักครูห นึง่ คณะพรรคสีส่ หายของเราก็มองแลเห็นบานเมืองของชาวโลกพระอังคาร ปลูกอยูใ นลําคลอง
อันยาวเหยียดสุดสายตา และมีทางแยกหลายตอหลายสาย คลองทีม่ องแลเห็นเปนเสนบัดทัดเหลานี้ มนุษยชาวโลก
พระอังคารไดชวยกันสรางขึ้นและทําเปนเขื่อนมั่นคงแข็งแรง เทาทีช่ าวโลกพระอังคารตางสราง บานเรือนอาคาร
อยูในคลองลึก เชนนี้ก็เนื่องจากอากาศในตอนกลางคืนหนาวจัดจนแทบจะทนไมไหว สวนในตอนกลางวันนั้น
อุณหภูมอิ บอุน เย็นสบาย !
อยางไรก็ตามผังเมืองของมหาอาณาจักรนี้สวยงามและมีความเปนระเบียบเรียบรอยมากแนวคลองอัน
ยาวเหยียดมีความกวงประมาณ ๒๐๐ เมตรเปนอยางนอยสวนความยาว คลองสายหนึง่ จะยาวไมตาํ่ กวา ๑๐
กิโลเมตร ผนังเขื่อนทั้งสองดานริมฝงคลองมีความสูงประมาณ ๓๐ เมตร ดร.กนกอธบายใหคณะพรรคสีส่ หาย
ทราบวาบานเมืองที่อยูในแนวคลองนั้นลวนแตเปนอาคารที่มั่นคงแข็งแรงและสวยงามกวาอาคารในโลกพระราหู
เพราะสราง ดวยแกวชนิดหนึง่ ซึง่ มีอยู มากมายในโลกพระอังคารนัน้ ไมไดสรางแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ทาน
ศาสตราจารยกนกยืนยันวา วิศวกรและสถาปนิกของโลกพระอังคารนัน้ กาวหนาไปไกลมาก และอีกนับพันปกวา
ชาวโลกราหูจะมีความรูท า นัน้ !
!
พาหนะกาศหรือจานผีหยุดลอยลําอยูก ลางหาวในระยะต่าํ มาก บรรดาชาวโลกพระอังคารทัง้ หญิงชายได
พากันโบกมือไชโยโหรอ งตอนรับศาสตราจารยกนก ทีเ่ ดินทางกลับจากโลกราหูและไดแจงขาวมาทางวิทยุวา เขา
ไดพาชาวราหูรวม ๖ดคนมาดวย !
เบื้องลางของจานผีคือทําเนียบของศาสตราจารยกนกนั่นเอง บรรดาฝูงจานผีขับไลประจัญบานไดบนิ
วนเวียนอยูร อบๆ พาหนะกาศ เครือ่ งนีส้ กั ครูก พ็ ากันกลับไป !
ศาสตราจารยกนกไดนาํ จานผีของเขาลอยต่าํ ลงมาทีละนอย ในทีส่ ดุ จานผีกล็ งสูล านจอดอันกวางขวาง
เบื้องหนาทําเนียบของทานศาสตราจารยนั่นเอง !
พอดับเครื่องยนตเรียบรอย ศาสตราจารยกนกก็ลกุ ขึน้ จากทีน่ ง่ั นักบินเขาถอนหายใจโลงอกแลวกลาว
กับคณพรรคสีส่ หายวา !
"สิ้นสุดกันทีสําหรับการเดินทางไปโลกราหูของผมจะไมยอมไปเยีย่ มโลกราหูอีกเลย เบื่อเหลือเกินครับ"!
นิกรอาปากหวอ !
"ไง พูดอยางนี้ละครับอาจารย ถาอาจารยไมไปสงพวกผมจะกลังไปอยางไรกัน" !

ศาสตราจารยกนกหัวเราะเสียงกังวาน !
"พวกคุณไปไมไดก็อยูกับผมที่นหี่ มดเรื่อง ผมจะตั้งใหพวกคุณเปนรัฐมนตรีและเปนผูยิ่งใหญแหงโลก
พระอังคารนี"้ !
เสี่ยหงวนยิ้มแหงๆ !
"ลําบากนักก็อยาวุน วายไปเลยครับอาจารยกรุณาสงพวกผมกลับโลกราหูดกี วา พวกเราจะขอพักอยูท น่ี ่ี
สัก ๗ วันเทานั้นเอง" !
ศาสตราจารยกนกยิม้ เล็กนอย!
!
"ผมรับรองวา ถาคุณไดเสวยอํานาจ ไดเปนผูยิ่งใหญเปนอภิสิทธิ์ชน พวกคุณจะไมดดิ ถึงโลกราหูเลยอยู
กับผมที่โลกนีค้ ุณจะปรารถนาสิ่งใดยอมไดทงั้ นั้น หนังละครมีใหพวกคุณดูพรอม หากคุณจะดูหนังคุณกูจะไดดู
หนังแบบ "อังคารสะโคป" ซึง่ พวกคุณจะไดรบั ความตืน่ เตนแปลกใจอยางทีส่ ดุ " !
ดร.ดิเรกกลาวถามขึน้ ทันที !
"อังคารสะโคปเปนอยางไรครับอาจารย" !
"อังคารสะโปเปนภาพยนตรทม่ี จี อกวางใหญกวาซีเนมาสะโคปและวิสตาวิชน่ั หลายเทา จอขนาด
สนามหลวงเชียวคุณ แลวก็หนังทีฉ่ ายออกมานัน้ เราจะมองเห็นเหมือนกับเราดูละครไมใชดหู นัง ทัง้ นีก้ เ็ พราะ
ชาวโลกพระอังคารมีความรูใ นเรือ่ งแสงดีกวาชาวโลกราหู เตรียมตัวลงจากจานผีไดแลวครับ" !
ตอจากนัน้ ในราว ๒๐ นาที ศาสตราจารยกนกก็พาคณะพรรคสีส่ หายพรอมดวยลูกเรือทัง้ หมดออกไป
จากจานผี กองทหารโลกพระอังคารประมาณสองกองพันไดตง้ั แถวอยูเ บือ้ งหนาจานผีแลว เมือ่ ศาสตราจารยกนก
ออกมาจากจานผี เสียงแตรวงก็บรรเลงเพลง "ตนตระกูลโลกพระอังคาร" ดังลั่น กองทหารตางกระทําวันทยาวุธ
อยางแข็งแรง นายทหารชัน้ ผูใ หญคนหนึง่ วิง่ เขามารายงานตัวตอศาสตราจารยกนกทานศาสตราจารยกถ อื โอกาส
แนะนําใหคณะพรรคสีส่ หายไดรจู กั กับนายทหารหนุม รูปหลอผูน น้ั !
"ผมขอแนะนําพวกคุณใหรจู กั กับผูบ ญ
ั ชาการทหารบกของผม ทานผูนี้คือจอมพลฟูลาคินนา" !
อาเสีย่ หัวเราะหึๆ !
"ชือ่ คลายๆ ยาฆาแมลงนะครับทานอาจารยผมชักสงสัยเสียแลว ทานผูน อ้ี ายุไมเกิน ๒๕ ปทําไมถึงได
เปนจอมพลครับ มีความชอบพิเศษอะไรหรือครับ" !
"เปลาคุณ ไมไดมคี วามชอบพิเศษอะไรหรอก แตยศทหารของโลกพระอังคารไมเหมือนกับโลกมนุษย
เราเริม่ ตนดวยจอมพล เชนเดียวกับโลกมนุษยเริม่ ดวยรอยตรี" !
เจาคุณปจจนึกฯ หัวเราะหึๆ !
"ไมยุงหรือครับ อาจารย" !
"ไมยุงเลยครับใตเทาตรงกันขาม การลําดับยศทหารขอชาวโลกพระอังคารทําใหไดรบั ความ
สะดวกสบายทีส่ ดุ " !
ทานเจาคุณนิง่ ฟงดวยความสนใจ !
"ไหนลองลําดับยศใหผมฟงหนอยซิครับ"!
ศาสตราจรรยกนกโบกมือใหจอมพลนัน้ กลับไปไดแลวกลาวกับทานเจาคุณปจจนึกฯ อยางนอบนอม!
"คืออยางนีค้ รับใตเทา นักเรียนนายรอยของเราเมื่อสําเร็จเปนนายทหารก็จะไดรับยศเปนวาทีจ่ อมพล
ครั้นรับราชการไดในราวหนึ่งปหรือสองปก็จะไดเลื่อนยศขั้นเปนจอมพล" !
"เปนอันวาหมดกัน" เจาคุณพูดยิม้ ๆ !

"ยังครับ เมื่อเปนจอมพลทําความดีความชอบก็จะไดเลื่อนยศเปนมหาจอมพลจัตวา ตอจากนัน้ ก็จะได
เปนมหาจอมพลตรี&มหาจอมพลโท&มหาจอมพลเอกสิน้ สุดแคเอกอัคราชมหาจอมพลคือตัวผมนี%้ !
เจาคุณปจจนึกฯ พยักหนาทราบ!
"เขาทีดเี หมือนกันครับทานอาจารย ผมรูส กึ เปนเกียรติยศอยางสูง เทาทีผ่ มไดเปนแขกผูมีเกียรติของทาน
อาจารยในครัง้ นี"้ !
ศาสตราจารยกนกกระดกศีรษะเล็กนอย !
"ขอบคุณครับ แลวผมจะประกาศแตงตั้งใหใตเทาเปนมหาจอมพลเอกพิเศษแหงกองทัพของเรา" !
ทานเจาคุณรีบโบกมือหาม !
"ชางเถอะครับทานอาจารย ผมขอเปนแคพลโทแหงโลกมนุษยเทานั้น" !
!
ศาสตราจารยกนกหัวเราะขอบใจ ตอจากนัน้ เขาก็พาสีส่ หายกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวเดินตรวจ
แถวทหารกองเกียรติยศ ทหารโลกพระอังคารรูปรางหนาตาคลายคลึงกับมนุษยแหงโลกพระราหู ทุกคนแตง
เครื่องแบบรัดกุมสะพายปนประหลาด ซึ่งปนนัน้ สั้นประมาณหนึง่ คืบลํากลองขนาดกระบอกไมไผ เมือ่ ตรวจแถว
เสร็จเรียบรอยศาสตราจารยกพ็ าคณะพรรคสีส่ หายขึน้ ไปบนทําเนียบอันเปนอาคารทีก่ วางใหญสวยงามมาก !
คณะพรรคสีส่ หายไดเปนแขกผูม เี กียรติ ของประมุขแหงชาวโลกพระอังคาร คือศาสตราจารยกนก
ชาวโลกราหูทั้ง ๖ คนไดพักอยูทที่ ําเนียบของ พณฯ กนกและไดรบั การตอนรับอยางดีทส่ี ดุ ทําใหคณะพรรคสี่
สหายซาบซึง้ ในในไมตรีจติ ของทานศาสตราจารยคนไทยผูน เ้ี ปนอยางยิง่ !
แตอยางไรก็ตามทุกสิง่ ทุกอยางทีศ่ าสตราจารยกนกเลาใหฟง นัน้ เปนเรื่องที่ตรงกันขามหรือไมมีมลู แหง
ความจริงเลย ชาวโลกพระอังคารมีความเปนอยูอ ยางอดอยากยากแคน กิน อาหารเพียงวันละมือ้ เดียวและอาหารที่
กินนัน้ ก็ไมใครจะมีคณ
ุ ประโยชนแกรา งกายนัก ทัง้ นีก้ เ็ พราะการครองชีพในโลกพระอังคารสูงมาก เปนตนวา
ขาวราดแกงราคาจานละ ๑&๕๐๐ บาท โอเลีย้ งแกวละ ๑&๓๐๐ บาท หากจะกินอาหารจีนตามเหลาดีๆ ในจํานวน
สามสีค่ นก็จะตองจายเงินคาอาหารมือ้ หนึง่ ประมาณ ๑๐&๐๐๐ บาท !
อยางไรก็ตามชาวโลกพระอังคารเปนผูท ม่ี ใี บหนายิม้ แยมแจมใส มีความสามัคคีธรรมอยางดีเลิศ ตํารวจ
ทีโ่ ลกพระอังคารไมมศี าสตราจารยกนกโออวดวาชาวพิภพ พระอังคารเปนผูท ี่มีจติ ใจสูง มีศลี ธรรมและคุณธรรม
ไมเคยปรากฏวามีการปลนสดมภ การคอรัปชัน่ ไมมอี ยางเด็ดขาด คุกตารางก็ไมมเี พราะไมมใี ครทําความผิดใน
คดีอาญานอกจากความผิด ฐานประมาท ซึง่ มีการปรับปรุงกันไปตามเรือ่ ง การแจกหมากแจกมีด แจกไมหรือแจก
แวนนานๆ จึงจะมีสักครัง้ !
พอตะวันลับฟา อากาศก็เปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วและชางนาประหลาดทีส่ ดุ ความอบอุนในตอน
กลางวันสูญสิน้ ไปทันที ทัว่ ทัง้ พิภพพระอังคารมีแตความหนาวเยือกเย็นจับใจและความหนาวนัน้ ไดทวีขน้ึ ทุกๆ
นาที!
เวลา ๑๙.๓๐ น. ขณะที่คณะพรรคสี่สหายไดรวมรับประทานอาหารค่ํา กับศาสตราจารยกนก และ
บุคคลชัน้ นําแหงชาวโลกพระอังคารนัน้ อุฯหภูมิ-๓๐ ดีกรีฟาเร็นไฮแลว ถึงแมวาหองรับประทานอาหารมีไออุน
ทุกคนก็ยงั รูส กึ หนาวสัน่ สะทานอยูน น่ั เอง !
การรับประทานอาหารสิ้นสุดลงในราว ๒๐.๐๐ น. มีการดืม่ อวยพรกันไปมาซ้าํ ๆ ซากๆ จนนารําคาญ
แลวศาสตราจารยกนกก็ไดกลาวกับคณะพรรคสีส่ หายวา !

"ผมเห็นในพวกคุณทีจ่ ะตองตอสูก บั ความหนาวตลอดคืนจนกวาจะรุง อรุณของวันใหม เชิญกลับไปยัง
หองพักไดแลวครับ จะไดหลับนอนกันเสียที พรุง นีผ้ มจะพาไปเทีย่ วชมสภาพความเปนไปของขบานเมืองในโลก
พระอังคารนี"้ !
!
ทุกคนตางลุกขึ้นจากโตะอาหาร เวนแตนิกรคนเดียว ซึง่ นัง่ อมยิม้ สะลืมสะลือไมยอมลุกเจาคุณปจจนึกฯ
จุป ากดุนายจอมทะเลนแลวกลาววา !
"เฮ กลับไปหองพักของเราเสียเถอะวะ นัง่ สะลืมสะลืออยูท าํ ไมละ" !
นิกรยิ้มแหงๆ !
"ลุกไมขึ้นครับ" !
"เปนอะไรไปละ" !
"แฮะ แฮะ ไมไดเปนอะไรหรอกครับ แตมันอิ่มเหลือเกิน ผมกินเสียหลามกะเพาะ ขอใหผมนัง่ พักอยูที่นี่
อีกสักสองสามชัว่ โมงไดไหมครับ" !
ศาสตราจารยกนกกับคณะรัฐมนตรีตา งหัวเราะขึน้ พรอมกัน ดร.ดิเรกปราดเขามาฉุดนิกรใหลกุ ขึน้ แลว
กลาววา !
"รีบกลับไปนอนเถอะครับปรอทกําลังลงต่ําเรื่อย ขณะทีเ่ ราออกไปจากหองรับประทานอาหารเตาจะตอง
เผชิญกับอากาศหนาวซึง่ พอๆ กับขั่วโลกเหนือ บางทีเลือดในตัวของแกอาจจะกลายเปนน้ําแข็งไปกไดเพระ
ตามปกติแกเปนคนขีห้ นาวอยูแลว"!
!
คณะพรราคสีส่ หายกับเจาคุณปจจนึกฯและเจาแหวตางโอภาปราศรัยกับบุคคลชัน้ นําแหงชาวโลกพระ
อังคาร สักครูห นึง่ ทุกคนก็พากันออกไปจากหองรับประทานอาหารอันกวางขวางพอออกมาพนหอง คณะพรรคสี่
สหายก็ตวั สัน่ เหมือนลูกนกดวยความหนาว ทุกคนพากันเดิน กลับไปยังหองพักซึง่ ศาสตราจารยกนกไดจดั ไวให
อยูท างดานหลังของทําเนียบและหองนัน้ ใหญโตกวางขวางมาก มีเครื่องทําความอบอุนพรอม !
มันไมผดิ อะไรกับวา ขณะนีท้ กุ คนอยูใ นขัวโลกเหนืออยูใ นโลกราหู ดร.ดิเรกคาดคะเน วาอุณหภูมอิ ยู
ในราว ๓๐ ดีกรี แตความจริงขณะนี-้ ๙๐ ดีกรีแลวมองไปทางไหนมีแตหิมะโปรยปรายไปทั่ว คณะพรรคสีส่ หาย
ไมมเี ครือ่ งปองกันความหนาว ทุกคนจึงรูสึกหนาวเย็นจับใจ !
ขณะที่เดินผานหองโถงจะขึ้นบันไดมาชั้นบน นิกรไดลม ลงโดยไมมเี หตุผล พลพัชราภรณ ปราดเขาไป
ประคองเพือ่ นเกลอของเขาใหลกุ ขึน้ แลวกลาวถามดวยเสียงสัน่ เครือเพราะความหนาว !
"เปนอะไรไปโวยกร" !
นิกรทําหนาเหมือนกับจะรองไห ถมน้าํ บายปุด ปรากฏวาน้าํ ลายของเขากลายเปนน้าํ แข็งกอนเล็กๆ สาม
สีก่ อ น แลวนิกรก็พูดเสียงสั่นแทบไมเปนภาษามนุษย !
"นะ นะ หนาว แทบจะขาดใจตายอยูแ ลวโวย ชวยอุม กันไปหนอยซิ กันกาวขาไมออกแลว" !
พลวา "เดินไมไหวก็นั่งอยูบนเกาอี้นี่แหละ รุงเชาแกจะไดกลายเปนกอนน้ําแข็ง" !
เสี่ยหงวนหัวเราะกาก !
"เออ จริงซีนะ เหมือนอยางโรเบิตเทยเลอรที่ฉายทีเ่ ฉลิมกรุงเมื่อเร็วๆ นีน้ ง่ั ตายเพราะความหนาว" !
เจาแหวชวยประคองนิกร พาเดินตามพรรคพวกขึ้นบันไดไปชั้นบน ในทีส่ ดุ ก็มาถึงหองพัก เมือ่ เขามา
ในหองนอนอันกวางขวางทุกคนก็คอยๆ สบายขึน้ เพราะไดรบั ความอบอุน จากเครือ่ งทําความรอน !
"โอย" เจาคุณปจจนึกฯ อุทานเสียงยาว "ขาเห็นจะไมยอมออกไปจากหองนอนอีกแลว ไมไหวโวย...
โลกพระอังคารนีม่ นั หนาวสิน้ ดี หนาวเหน็บไปหมดทั้งตัว" !

อาเสีย่ กิมหงวนบนพึมพํา !
"อากาศหนาวผมไมชอบเลยครับคุณอา ปวดทองเยีย่ ววันละหลายหน" พูดจบอาเสีย่ ก็เดินเขาไปใน
หองน้ําซึ่งอยูในหองนอนนัน้ เอง !
ทุกคนแยกยายกันไปนอนบนเตียงของตน ผาหมนวมทุกผืนเปนผาหมไฟฟา นิกรเปนคนแรกทีเ่ อนตัวลง
นอน และคลีผา หมนวมออกคลุมศีรษะตลอดปลายเทา นอนตัวสั่นเปนลูกนกอยูใตผานวมนัน้ !
ทันใดนัน้ เองเสีย่ หงวนก็รอ งตะโกนออกมาจากหองน้าํ ดวยเสีย่ งอันดัง !
"หมอ หมอโวย ชวยดวย"!
!
นายแพทยหนุม ลืมตาโพลง รีบวิง่ เขาไปในหองน้ํา อีกในราว ๕ นาที ดร. ดิเรกก็เดินนําหนาพากิมหงวน
ออกมาจากหองสุขา พลกลาวถามทันที !
"อายหงวนเปนอะไรไปวะหมอ" !
นายแพทยหนุมหัวเราะหึๆ !
"เปลา....ไมไดเปนอะไรหรอก แตเยี่ยวมันแข็งเปนเสนลวด กันตองชวยดึงให หลุดออกมาเปนเสนๆ
เสนหนึง่ ยาวไมตาํ่ กวาครึง่ เมตร กันคิดวาพวกเราไมคนุ เคยกับอากาศทีน่ ่ี การถายของพวกเราคงจะเดือดรอนมาก
ทีเดียว คลายๆ กับวาเรากินลวดตางน้าํ ทัง้ นีก้ เ็ พราะมันหนาวจนกระทัง่ ปสสาวะของเรากลายเปนน้าํ แข็ง" !
อาเสีย่ สายหนาชาๆ !
"ทรมานทรกรรมเหลือเกินรูย งั งีไ้ มยกั เดินทางมาใหเสียเวลา อยูท โ่ี ลกไหนก็คงไมสบายเหมือนกับราหู"!
เจาแหวพูดเสริมขึ้นเบาๆ !
"รับประทานอยาเพิ่งทอแทในซิครับ ไหนๆ เรามาเทีย่ วถึงโลกพระอังคารแลวก็ควรจะทองจักรวาล
ตอไปรับประทานผมอยากไปเทีย่ วดวงอาทิตยครับ รับประทานอยากจะรูวา ผูค นทีโ่ ลกพระอาทิตยนน้ั หนาตามัน
เปนอยางไร" !
เจาคุณปจจนึกฯ มองดูเจาแหวดวยความหมัน่ ไส !
"ปูโ ธ อายเวรเอย พระอาทิตยนะ มันไมมคี นหรอกโวย แกเขาไปใกลดวงอาทิตยในราวยีส่ บิ ลานไมลตวั
แกก็ไหมละลายไปแลว" !
อาเสีย่ กิมหงวนกวาดสายตามองไปรอบๆ หองแลวกลาวขึน้ เปรยๆวา !
"นอนกันเถอะเวยพวกเรา นอนเอาแรงไปเที่ยวพรุงนั้น"!
!
คณะพรรคสีส่ หาย ตางแยกยายพากัน ไปนอนทีข่ องตน ผาหมนวมไฟฟาชวยใหทุกคนไดรบั ความ
อบอุน นอกจากนีภ้ ายในหองนอนยังมีเครือ่ งทําความอุน ดวย !
อยางไรก็ตาม ความหนาวเย็นของอากาศใหนกิ รนอนไมหลับ ซึ่งคนอื่นๆ ก็เขนเดียวกัน นิกรเหวีย่ งผา
หมนอนออกแลวลุกขึน้ นัง่ ลุกขึ้นจากเตียงนอนเดินไปทางซายมือของหอง ซึง่ ทีน่ น่ั มีผงั สวิทไฟฟาหลายสิบอัน!
เจาคุณปจจนึกฯ รองถามลูกเขยของทาน !
"แกจะทําอะไรอายกร" !
นิกรหยุดชงัก แลวหันมาพูดกับพอตาของเขา !
"ผมทนหนาวไมไหวครับคุณพอ ผมจะเรงเครื่องทําความรอนใหมากขึ้นอีก อาจารยสง่ั ไววา ถาเราทน
หนาวไมไหวก็ใหเรงเครื่องทําความรอนใหมากขึ้น" !
เจาคุณปจจนึกฯ เห็นพองดวย !
"เออ...ดีโวย พอก็หนาวจนแทบจะตายอยูแ ลว เรงใหถึงขีดสุดเลย" !

นิกรหยุดยืนหนาแผงสวิทไฟ แลวเอือ้ มมือโยกสวิทไฟอันใหญอนั หนึง่ ซึง่ นิกรเขาใจวาสวิทไฟนีเ้ ปนที่
สําหรับเรงเครือ่ งทําความรอนแตความจริงตรงกันขามสวิทไฟอันนี้ คือเครื่องทําความเย็นสําหรับใชในตอน
กลางวัน เมื่อนิกรสับสวิทเครื่องทําความเย็นก็เริ่มทํางานของมัน!
!
นายจอมทะเลน เดินยิ้มกริ่มกลับมาที่เตียงนอนและทรุดตัวนั่งบนเตียง อุณหภูมิในหองเปลี่ยนแปลง
ทันที ความอบอุนทีม่ ีอยูบางคอยๆ หายไป และความหนาวเหน็บไดเกิดขึน้ แทนที่ และเพียงครูเ ดียวทุกคนก็เริ่ม
หนาวสันสะทานจนแทบจะทนไมไหว !
"อายกร" อาเสีย่ เอ็ดตะโรลัน่ "แกไปทําทาไหนวะ แทนที่ความอบอุนจะเพิ่มขึ้นกลับกลายเปนหนาว"!
นิกรปากสัน่ จนขากรรไกรกระทบกัน !
"นั่นนะซี" แลวนายจอมทะเลนก็หันมาทางนายแพทยหนุม "แกไปชวยดูหนอยซิหมอ" !
นายแพทยหนุม บนพึมพําลุกขึน้ เดินไปทีผ่ งั ไฟฟา เขาหันมาตะโกนดานิกรเสียงลั่น จัดแจงปดเครื่องทํา
ความเย็น และเปดเครื่องทําความรอน !
คืนวันนัน้ คณะพรรคสี่สหายนอนหลับดวยความทุกขทรมาน บรรยากาศของพิภพพระอังคารในตอน
กลางคืนในตอนดึกลบ ถึง ๑๐๐ องศา !
วันตอมา!
หลังจากดวงอาทิตยโผลพน ขอบฟาความหนาวก็คอ ยๆ สูญสิน้ ไปอยางรวดเร็ว และเมื่อ ๘.๐๐ น.ลวง
แลว บรรยากาศก็อบอุนเย็นสบายเหมือนกับอากาศในฤดูหนาวของประเทศไทย !
ตอนสายวันนั้นเอง ศาสตราจารยกนกไดพาคณะพรรคสีส่ หาย กับเจาคุณปจจนึกฯและเจาแหวนั่งรถเกง
คันใหญออกเทีย่ วชมบานเรือนอาคารรานตลาดแหงราชอาณาจักรของโลกพระอังคาร!
!
รถเกงของชาวโลกพระอังคารนัน้ ไมไดใชเครือ่ งยนต แตใชเครื่องไฟฟาแบบเดียวกับจานผี รูปลักษณะ
เทอะทะ แตนง่ั สบายมากและมีความเร็วสูง อยางไรก็ตามรถยนตทว่ี ง่ิ ไปตามถนนสายตางๆ นัน้ แลนเร็วไมเกิน
ชัว่ โมงละ ๓๐ กิโลเมตร โดยเฉพาะรถเกงของทานศาสตราจารยกนกซึง่ เปนรถเกงขนาดใหญ นั่งไดถึง ๘ คนอยาง
สบายมีรถจักยานยนตในราว ๑๐ คันแลนนําหนา เปดไซเร็นทเสียยงสนั่นหวั่นไหว !
ดร. ดิเรกไดกลาวกันศาสตราจารยกนกวา !
"การจราจรที่นี่ ดีกวาโลกราหูมากเชียวครับทานอาจารย ผมรูส กึ วายวดยานพาหนะมีความเปนระเบียบ
เรียบรอย" !
ทานผูน าํ แหงพิภพพระอังคารพยักหนาชาๆ !
"ถูกแลวคุณหมอ กฏหมายของเรารุนแรงมาก รถที่แลนในเขตเทศบาล ถาวิง่ เร็เกินกวาชัว่ โมงทีก่ าํ หนด
เจาหนาที่จะยิดรถคันนัน้ เปนของหลวงถารถคันใดชนคนบาดเจ็บหรือตาย คนขับจะตองถูกประหารชีวติ เตาถือวา
คนเดินถนน ยอมมีสทิ ธิด์ กี วาคนนัง่ รถยนต เพราะคนนัง่ รถยนตไดรบั ความสดวกสบายอยูแ ลวดังนัน้ ชีวติ ของคน
เดินถนนจึงสําคัญกวาคนนั่งรถยนต" !
อาเสี่ยหัวเราะขอบใจ !
!
"แตที่โลกราหูไมเปนอยางนี้ซีครับ อยางทานอาจารยยงั งีก้ วาจะขามถนนเจริญกรุงได บางทีตองยืนรอ
ตั้ง ๒๐ นาทีกวารถจะวาง รถแทบทุกคันขับเร็วราวกับเหาะ คลายกับวาจะรีบไปติดตารางโดยไมไดคํานึงถึงคนที่
จะขามถนนเลย" !
ศาสตราจารยกนกยิม้ เล็กนอย !

"ผูทจี่ ะแกปญหานีค้ ือรัฐบาล ไมใชคนขับรถเพราะมนุษยเหลานั้นมีสัญญาณแหงความเห็นแกตัว เมือ่
เขาขับรพ เขาก็ไมจําเปนจะตองนึกถึงประชาชนคนเดินถนน" !
เจาคุณปจจนึกฯ เห็นพองดวย !
"จริงครับ ทานอาจารยพดู ถูกแลว รัฐบาลเทานัน้ จะชวยใหประชาขนคนเดินถนนไดมสี วัสดิภาพ และ
ปลอดภัยจริงๆ ผมเห็นใจมากในเรื่องที่คนเดินถนนตองรอคอยรถยนตตั้ง ๑๐ หรือ ๑๕ นาทีกวาคนขามถนนได
เวนแตถนนเยาวราช ซึง่ มีทางมาลายและมีไฟสัญญาณหามรถใหคนเดิน" !
ความเงียบเกิดขึน้ ชัว่ ขณะ พล พัชราภรณจงึ กลาวกับศาสตราจารยกนกอยางนอบนอม !
"ทานอาจารยจะพาพวกเราไปเที่ยวที่ไหนบางครับ" !
จอมพิภพพระอังคารยิม้ เล็กนอย !
"ก็แลวแตความสมัครใจของพวกคุณซี คุณอยากจะดูอะไรเลา ชมโรงเรียนของเราก็ได ผมกลาอวดพวก
คุณไดเต็มปากวา การศึกษาของมนุษยโลกพระอังคารนัน้ กาวหนากวาชาวโลกราหูหลายพันเทา เพียงแตเด็ก
นักเรียนอนุบาลของเรา ซึง่ เปนเด็กเล็กๆ ก็มคี วามรูข นาดนักศึกษามหาวิทยาลัยของโลกมนุษย" !
พลวา "ผมอยากจะชมโรงงานสรางจานผี หรือพาหนะกาศ มากกวาอยางอืน่ ครับทานอาจารย"!
ศาสตราจารยกนกหัวเราะเบาๆ !
"คุณสนใจในเรื่องนีด้ วยหรือครับไดซีคุณถาเชนนั้นผมจะพาพวกคุณไปชมโรงงานสรางจานผีของเรา
แตถงึ อยางไรพวกคุณก็ดไู มรเู รือ่ งเพราะวิศวกรของเรา ไดใชวชิ าความรูอ ยางสูงในการสรางจานผี" !
ดร.ดิเรกพูดเสริมขึ้น !
"ทานอาจารยชว ยอธิบายใหฟง พวกเราก็คงพอจะรูเ รือ่ งกันบาง" !
คราวนีศ้ าสตราจารยกนกยิม้ แหงๆ !
"ผมก็อธิบายไมไดเหมือนกัน" !
เสียงหัวเราะดังขึ้นลัน่ รถเกงคันใหญศาสตราจารยกนกพูดวิทยุติดตอกับพวกทหารทีข่ ี่รถจักรยานยนต
นําหนา ออกคําสัง่ ใหตรงไปยังสถานทีส่ รางจานผีทอ่ี ยูน อกเมือง!
!
ในชัว่ โมงเดียวกันนัน้ เองคณะพรรคสีส่ หายก็พากันเดินทางมาถึงยังโรงงานสรางจานผีซง่ึ มีอาณาเขต
กวางขวางและมีรว้ั รอบขอบชิดมีทหารรักษาการณอยางแข็งแรง !
ศาสตราจารยกนกพูดวิทยุลว งหนามากอนแลว ผูอํานวยการโรงงานสรางจานผีกับเจาหนาที่ชั้นผูใหญ
จึงไดออกมารอ คอยตอนรับประมุขแหงพิภพพระอังคาร กับชาวโลกราหูทง้ั ๖ คนนี้ !
ทุกคนพากันกาวลงจากรถหลังจากทานศาสตราจารยกนกไดพาคณะพรรคสีส่ หายใหรจู กั กับ
ผูอ าํ นวยการและเจาหนาทีค่ นสําคัญ เรียบรอยแลว ศาสตราจารยกนกก็พาคณะพรรคสีส่ หายเขาไปชมโรงงาน
สรางจานผี!
จานผีประมาณ ๓๐ ลํา จอดอยูเ ปนแถวยาวเหยียดสุดสายตา ผูอ าํ นายการโรงงานสรางจานผีไดอธิบาย
ใหคณะพรรคสีส่ หายฟงอยางนอบนอม !
"จานผีเหลานี้สรางเสร็จเรียบรอยแลวครับ ขณะนี้ยงั อยูในระหวางการทดลองของเจาหนาที่ ในไมชา
จานผีเหลานีก้ จ็ ะถูกสงไปประจําการกองทัพอากาศของเรา% !
นิกรนิง่ ฟงดวยความสนใจแลวกลาวถามวา !
"ขอโทษเถอะครับทานผูอ าํ นวยการ คาสรางจานผีลาํ หนึง่ ในราวสองรอยลานไดไหมครับ% !
ผูอ าํ นวยการหัวเราะชอบใจ !

"อะไรกันครับ คุณนิกร งบประมาณคาใชจายของโลกพระอังคารปหนึง่ เปนเงินไมถึงรอยลาน จานผี

เหลานี้นะหรือครับ คากอสรางลําหนึ่งประมาณรอยกวาบาทเทานัน้ เอง% !
"โอย% นิกรรองสุดเสียง "ทําไมมันถูกนักเลาครับ% !
ศาสตราจารยกนกพูดเสริมขึน้ !
"ทีถ่ กู ก็เพราะวาเรามีวตั ถุตา งๆ ที่ใชสรางจานผีอยางเหลือเฟอ พวกคุณอยากไปเทีย่ วเลนบนจานผีกเ็ ชิญ
ซีครับ ผมอนุญาติ% !
นิกรมองดูคณะพรรคของเขาแลวกลาววา !
"ขึน
้ ไปชมจานผีเถอะวะพวกเรา รูส กึ วาจานผีแบบนีส้ วยมากทีเดียว คลายกับในหนังเรื่อง "ตามมฤตยู%
ทีก่ าํ ลังฉายทีค่ งิ ส%!
ครั้นแลว คณะพรรคสีส่ หายพรอมดวยเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวก็พากันขึ้นไปบนจานผีเครื่องนัน้
และเมือ่ เขามาในจานผีแลว ดร.ดิเรกก็ปดประกูเขาออกดวยเครื่องอัตโนมัติ !
ทุกคนเดินมาที่หอบังคับการ ตางโบกมือใหศาสตราจารยกนกซึง่ ยืนอยูข า งๆ ผูอ าํ นวยการโรงงานสราง
จานผี พรอมดวยเจาหนาที่ชั้นผูใหญอีกหลายคน !
นิกรทรุดตัวลงนั่งประจําที่คนขับแลวเอื้อมมือกดปุมสวิทไฟฟา !
"เฮยๆ ๆ " ดิเรกรองลั่น "ดูแตตาโวย กดโนนกดนี่ประเดี๋ยวเกิดระเบิดตูมตามขึ้นจะเดือดรอนถึงตายไป
ตามกัน%!
นิกรคอนนายแพทยหนุม !
"อยาตืน
่ เตนไปหนอยเลยวะ เขาคงไมไดใสเครื่องมันหร็อก เพียงแตสรางลําตัวไวเทานัน้ % พูดจบนิกรก็
กดปุม อะไรตออะไรไปตามเรือ่ ง !
ทันใดนั้นเองเสียงเครื่องยนตก็ครางกระหึ่มขึน้ ทันที ศาสตราจารยกนกยืนตลึงแลวรองตะโกนบอกให
ดังเครื่อง แตไมมใี ครไดยนิ เสียงของศาสตราจารยกนก ดร.ดิเรกวิ่งเขามาทีห่ นาปทม จัดแจงโยกสวิทไฟหลาย
อันเพื่อจะดังเครื่องยนต แตแลวเหตุการณอนั นาตืน่ เตนก็เกิดขึน้ !
จานผีลํามหึมา เครื่องนัน้ คอยๆ ลอยสูงขึ้นจากพื้นดินทันที สวนบนของมันชนหลังคาโรงเก็บพังพินาศ
แลวจานผีกห็ ลุดลอยออกนอกโรงเก็บ ลอยสูงขึน้ จากพืน้ ดินตามลําดับ !
คณะพรรคสี่สหายตระหนกตกใจไปตามกัน ดร.ดิเรกกับนิกรชวยกันบังคับยานเพือ่ ใหมนั บินลงสูพ น้ื ดิน
แตแทนที่มันจะเปนเชนนั่น จานผีกลับบินไปดวยความเร็วสูง และชัว่ เวลาไมถงึ หนึ่งนาที จานผีลาํ มหึมาก็บนิ
ออกไปนอกอาณาจักรแหงพิภพพระอังคาร !
ดร.ดิเรกไดใชความพยายามอยางทีส่ ดุ ในการบังคับยานผีแตกไ็ มสาํ เร็จ เพราะกลไกของจานผีเครื่องนี้
วิศวกรไดออกแบบขึน้ มาใหมไมเหมือนกับจานผีทค่ี ณะพรรคสีส่ หายเดินทางมา สูงขึน้ ไปและสูงขึน้ ไปจากพิภพ
พระอังคาร ตามลํากดับ จานผีเครือ่ งนี้บินไดเร็วถึงชั่วโมงละ ๒๐๐,๐๐๐ ไมลตอ ชัว่ โมง !
ทุกคนเต็มไปดวยความรักตัวกลัวตายเจาแหวถึงกับขรองไหสะอึกสะอืน้ ดร.ดิเรกซึ่งเปนคนเฉลี่ยวฉลาด
ที่สุดในคณะพรรคสี่สหายถึงกับหมอปญญานัง่ ทําตาปริบๆ ปลอยใหจานผีบนิ ไปตามยะถากรรม !
ชัว่ เวลาไมถงึ ๑๐ นาที จานผีกอ็ ยูส งู จากพืน้ พิภพพระอังคารไมตาํ่ กวารอยไมล มองแลเห็นพื้นแผนดิน
เปนสีชมพูออ น และเห็นสวนทีเ่ ปนภูเขาเทานั้น จานผีสงู ขึน้ ไปจากโลกพระอังคารตามลําดับ เจาคุณปจจนึกฯ
หนาซีดเผือดเหมือนไกตม !
"ทํายังไงกันโวยดิเรก พยายามหนอยซี% !

นายแพทยหนุมหันมายิ้มกับพอตาของเขา !
"ปลอยมันตามเรื่องเถอะครับคุณพอ อยางนอยผมจะตองใชเวลาอีกหนึง่ วันหรือสองวัน เพื่อศึกษาหา
ความรูในการบังคับจานผีเครื่องนี้ เครือ่ งกลไกตางๆ ลวนแตเปนของใหมทผ่ี มไมเคยพบเห็นมาแตกอ น จังยังไมรู
วาอะไรเปนอะไร การบังคับจานผีรอนลงบนพื้นดินนั้นเปนเรื่องทีเ่ ปนไปไมไดเสียแลว ตองปลอยใหมันบินไป
ตามเรือ่ ง% !
"โอย% เจาคุณปจจนึกฯ รองลัน
่ "ก็ถา เผือ่ มันไปถึงดวงอาทิตยละ วะจะวาอยางไร% !
อาเสีย่ พูดเสริมขึน้ !
"ก็ดีนะซีครับ จะไดรวู า คุณอากับพระอาทิตยนน
้ั ใครจะแนกวากัน%!
เจาคุณปจจนึกแยกเขี้ยว !
"อยากระเซานะโวย ยิง่ กําลังใจไมดอี ยู วา...เราขึ้นมาสูงขนาดนีจ้ นแทบจะมองไมเห็นอะไรแลว ใครจะ
บอกไดบางวา จานผีนม้ี นั จะเดินทางไปโลกเราหรืออยางไร% !
นิกรกลาวกับพอตาของเขา !
"ใครจะไปรูเลาครับคุณพอ แตอยางไรก็ตาม มันจะตองไปถึงดวงดาวดวงใดดวงหนึ่ง อยางไมตอ งสงสัย
คุณพอก็พอจะรูแ ลววาถาจานผีของเราลํานีเ้ ขาสูค วามดึงดูดของดาวดวงใด มันก็จะวิง่ เขาสูด วงดาวนัน้ แบบ
เดียวกับผีพงุ ใตหรือดาวตก%แลวนิกรก็ยดื หนาอกขึน้ วางทา ทางใหผึ่งผาย รองตะโกนขึ้นดังๆ "ราเริงโวยพวกเรา
เมือ่ มันถึงทีต่ ายเราก็ตายดวยกัน ถามันไมถงึ ทีอ่ ยางไรเราก็ไมตายเหมือนดังคําทีท่ า นสุนทรภูจ นิ ตกวีไดกลาวไว
วา...เปนมนุษยสุดดีก็ทปี่ าก จะไดยากโหยหิวเพราะชิวหา ถึงทีต่ ายก็คงมวยมรณา ไมถงึ ทีว่ วี าก็อยูย ืน% !
เจาคุณปจจนึกฯ หัวเราะหึๆ !
"แกจําผิดๆ ถูกๆ แลวบางทีกแ็ ตงเอาเอง% !
"ก็นั่นนะซีครับ ผมไปเถียงคุณพอเมื่อไหรเลาคนอยางผมจะมาเอาอะไรกับผม คุณพอก็รดู แี ลววา ผม
เปนลูกเขยแบบเฮงซวย อยาทุกขโศกเลยครับคุณพอพวกเราสนุกสนานกันโวย% !
อาเสีย่ บนพึมพัม !
"สนุกกะผีอะไรเลา ถึงแมวา จานผีนจ้ี ะพาเราบินไปไดแตเราก็ไมมอี าหารและน้าํ อยางชาภายในสองวัน
เราก็จะมองเทงไปตามกัน% !
คราวนีน้ กิ รหนาสลดทันที เขารีบเดินออกไปจากหอบังคับการ สักครูห นึง่ นิกรก็กลับเขามาใน
หอบังคับการกรโดดโลดเตนดวยความดีอกดีใจ !
"ไมตายโวย พวกเรารอดตายแนๆ ในหองๆหนึ่งมีอาหารและน้ําจืดมากมาย หมูแฮมขนมปงและเครือ่ ง
กระปองมีเยอะแยะ โซดาและวิศกีก้ ม็ ี เราพอจะใชสะเบียงอาหารและเนืน้ นีไ้ ดไมตาํ่ กวายีส่ บิ วัน% !
คราวนีค้ ณะพรรคสีส่ หายก็มสี หี นาชุม ชืน่ ไปตามกัน ทุกคนยืนอยูข างหลัง ดร.ดิเรกซึ่งทําหนาที่เปน
นักบิน นายแพทยหนุม รูแ ลววาทําดอยางไรถึงจะใหจานผีลดหรือเพิม่ ความเร็ว แตเขายังไมทราบวาทําอยางไรถึง
จะใหจานผีเลีย้ วไปมาหรือบินลงต่าํ ได เขาไดแตบังคับมีนใหบินสูงเทานัน้ ซึง่ บัดนีจ้ านผีหรือพาหนะกาศกําลัง
หางไกลจากโลกพระอังคารตามลําดับ!
ในที่สุด จานผีกส็ น่ั สะเทือนไปทัง้ ลําในขณะ ที่ จานผีกาํ ลังจะผานพนความดึงดูดของดวงดาวพระ
อังคาร ดร.ดิเรกพยายามทําหนาทีน่ กั บินจนสุดความสามารถ จานผีดิ้นขลุกขลักอยูสักครูหนึ่ง ก็หลุดพนจากความ
ดึงดูดของโลกพระอังคาร !

คราวนีค้ วามเร็วของจานผีกท็ วีขน้ึ อยางรวดเร็ว จาก ๒๐๐๐ ไมล จนกระทั่ง ๑๐,๐๐๐ ไมลและเร็วขึน้ อีก
จนถึง แสนไมลและสองแสนไมลเข็มวัดระยะความเร็วสูงขึน้ จนถึงขีดสุดของมันแตเพาะหวงจักรวาฬนัน้
กวางขวาง ไมมอี ะไร เปนเปาหมายและไมมีอะไรที่จะวัดได ทุกคนจึงรูส กึ เหมือนกับวาจานผีนน้ั ลอยลําอยูก บั ที่ !
เมือ่ มองไปทางชองหนาตาง หลังหอบังคับการ ทุกคนตางแลเห็นดวงดาวพระอังคารเปนวงกลมโต
เกือบเต็มทองฟา และเมื่องมองไปขางหนาทุกคนก็แลเห็นพระอาทิตย และโลกราหูกับดวงดาวนพเคราะห
ตลอดจนดาวฤกษตางๆระยิบระยับไปทั่วหวงจักวาฬ !
เวลาผานพนไปตามลําดับ จนกระทัง่ เข็มนาฬิกาทีข่ อ มือนายแพทยหนุม บอกเวลา ๑๕.๐๐ น. อันเปน
เวลาของโลกราหู จานผีหา งไกลจากดวงพระอังคารมาได ๘๐๐,๐๐๐ ไมลแลวมองแลเห็นดาวพระอังคาร โต
ขนาดเทาสนามหลวงหรือจะโตกวานัน้ เพียงเล็กนอยเทานัน้ สวนโลกราหูนน้ั มีขนาดผมสมโอ และแลเห็น
ดวงดาวดวงหนึง่ สุกปลัง่ อยูข า งๆ โลก ดร.ดิเรกอธิบายใหทราบวานัน้ คือดวงจันทร อันเปนบริวารของโลกเรา แต
มองดูในระยะไกลเชนนี้ก็มองเห็นเปนดาวเล็กๆ ดวงหนึ่ง!
แลว ดร.ดิเรกก็กลาววา !
"เปนอันวาเราเดินทางกลับโลกราหูเลย กันจะพยายามทุกประการทีจ่ ะนําจานผีลาํ นีไ้ ปถึงโลกราหู และ
ถากันนําไปไดกจ็ ะเปนประโยชนอนั ล้าํ คา ของนักวิทยาศาสตรหรือวิศวกรทัง้ หลาย% !
นิกรถามขึน้ วา !
"ถาหากวาเครื่องยนตมันเกิดหยุดขึ้นมาจะทําอยางไร%!
นายแพทยหนุม ยักไหลแลวแบมือทัง้ สองขาง !
"ไมมป
ี ญ
 หาอะไร พวกเราก็ตายแงแกอยู ณ จุดใดจุดหนึ่งภายในหวงจักรวาฬ จานผีจะลอยเทงเตง
จนกวาจะมีดวงดาวดวงหนึง่ โคจรใกลเจามา แลวดูดเอาไป เมื่อจานผีเขาสูบรรยากาศของดาวดวงนัน้ ก็จะไหม
ละลายเปฯจุลไปเชนเดียวกับสะเก็ดดาวทีต่ กมายังโลกเรา% !
นิกรผิวปากเบาๆ ปลอบใจตนเอง ทุกคนมีใบหนาวิตกเปนทุกข ไมมใี ครรูว า จานผีลาํ นีจ้ ะเดินทางไปถึง
โลกราหูหรือไม เพราะดร.ดิเรกเปนนักบินจําเปน อยางไรก็ตามในยามนีท้ กุ คนยอมผากชีวติ ไวกบั ดร.ดิเรกแต
เพียงคนเดียว !
หนึ่งวันผานพนไปแลว วันทีส่ องลุลว งไป พอยางเขาวันที่ สามของการเดินทาง ดร.ดิเรกก็สามารถ
บังคับยานผีไดอยางคลองแคลว รูก ารบังคับทุกสิง่ ทุกอยาง มิหนําซ้ํายังบินผาดแผลงไดดวยเปนตนวาบินตะแคง
ดําดิ่งหรือพลิกทอง ซึ่งนักบินของโลกพระอังคารยังบินไมได ครัง้ หนึ่งเมื่อ ดร.ดิเรกบินผาดแผลงทําใหทุกคนหัว
โนปากปลิ้น แขนขาถลอกไปตามกัน !
"ฮะ ฮา ไมมีอะไรที่ดอกเตอรดเิ รกทําไมได%นายแพทยหนุมพูดเสียงลั่นหอบังคับการ "วิสยั ของ
นักปราชญทง้ั หลายชอบฟงมากกวาพูด กันจะบอกความจริงใหรู ศาสตราจารยกนกนะมีความรูน อ ยกวากัน
มากมาย%!
"อาว% นิกรอุทาน "ชักคุยแลวนะหมอ อยาคุยเลยวะ พยายามนําจานผีไปใหถงึ โลกเราก็แลวกัน% !
นายแพทยหนุม ยิม้ แปน !
"กันรับรองวา อีกสามวันถึงโลกเราแนๆ การหลงทางยอมเปนไปไมได เพราะเรามองแลเห็นโลกของเรา
ตลอดเวลา ซึ่งใหญโตขึ้นตามลําดับ และเดีย๋ วนีเ้ ราสามารถเห็นดวงจันทร อันเปนบริวารของโลกเราแลว สวนโลก
พระอังคารเล็กลงไปทุกที% !

ทันใดนั้นเอง ความเร็วของจานผีก็ลดลงตามลําดับจนกระทัง่ ดร.ดิเรกแปลกใจเขาจองตามองดูเข็มวัด
ระยะความเร็ว ซึง่ ลดต่าํ ลงมาอยางฮวบฮาบ ในทีส่ ดุ พาหนะกาศก็หยุดลอยลํานิง่ เฉย !
"เฮ% ดร.ดิเรกรองลัน
่ แลวลุกขึน้ ยืน หันมามองดูพรรคพวกเของเขา "แยละโวยพวกเรา เครื่องยนตชํารุด
เสียแลว%!
ทุกคนหนาซีดเผือดไปตามกัน เจาคุณปจจนึกฯกลาวกับนายแพทยหนุม วา !
"พยายามแกไขใหดีดิเรกไปที่หองเครื่องยนตเถอะ พอเชือ่ แนวา แกสามารถทีจ่ ะแกไขใหเรียบรอยแลว!
และอยาใหใครไปยุง เกีย่ วดวยเลยโดยเฉพาะอายกร ประเดี๋ยวมันเอาฆอนเหวี่ยงอะไรตออะไรหักไปลําบาก%!
นายแพทยหนุม เสียขวัญแลว เขาเดินออกไปจากหอบังคับการอยางรวดเร็วเจาคุณปจจนึกฯกับเสี่ยหงวน
และพลนิกรกับเจาแหวนัง่ คอตกไปตามกัน !
ในราวชั่วโมงเศษ ดร.ดิเรกก็กลับเขามาในหอบังคับการ ดวยใบหนาที่แสดงความวิตกเปนทุกข !
"วายังไงหมอ% พลกลาวถามทันที!
นายแพทยหนุม สัน่ ศีรษะชาๆ !
"หมดหวัง เครื่องยนตทุกสวนทุกชิ้นเปนเครื่องยนตพิเศษ ทีส
่ รางขึน้ สําหรับชาวโลกพระอังคารเทานัน้
กันมองไมรเู รือ่ งเลย มองไมรวู า อะไรเปนอะไรและเดาก็เดาไมได กันรูแตเพียงวามันเปนเครื่องยนตที่
ใชกาํ ลังไฟฟาเทานัน้ % !
เจาแหวรองไหโฮ เต็มไปดวยความรักตัวกลัวตาย !
"รับประทานแลวจะทําอยางไรกันเลาครับคุณหมอ% !
นายแพทยหนุมฝนหัวเราะ!
"ไมตอ งทําอะไร กินแลวก็นอนกันใหสบาย ไมชา เราก็ตายไปเอง% !
"อาว% เจาคุณปจจนึกฯรองลั่น "ไหวพูดอยางนีเ้ ลาโวย% พูดจบทานก็ลว งกระเปากางเกง หยิบปนพกรี
วอลเวอร ๙ ม.ม. ออกมาจองดิเรก แลวกลาวบังคับเขาดวยหนาตาขึงขัง "เร็ว-พยายามแกเครือ่ งยนตใหไดมา ยฉัน
จะยิงแก% !
ดร.ดิเรกหัวเราะกาก !
"ยิงซีครับ ถาคุณพอยิงผมก็เหมือนกับคุณพอฆาตัวตายเชนเดียวกัน เพราะผมคนเดียวเทานั้นจะบังคับ
จานผีเครื่องนี้ได% !
"เออ-จริงโวย% แลวทานเจาคุณก็เก็บปนพกใสกระเปากางเกงตามเดิม หันมาทางเสี่ยหงวน "แกลองไป
แกเครือ่ งยนตหนอยเถอะวะ% !
อาเสีย่ ลืมตาโพลง !
"ปูโ ธ...ผมเปนพอคาครับ ไมใชเอ็นจิเนียรครับพัดลมทีบ
่ า นสายหลุดไปหนอยยังแกไมได แกจานผีนี่นะ
ไมใชเรื่องเล็กนะครับคุณอา คุณอาลองไปแกดดู กี วาครับ% !
"ไมเอาโวย เดีย๋ วไฟฟาดูดตายหา%!
นิกรพูดโพลงขึ้นทันที !
"ผมเอง คุณพอ เรื่องเครื่องยนตกลไกผมก็หนึ่งไมมีสองเหมือนกัน% !
เจาคุณปจจนึกฯรีบหามนายจอมทะเลนทันที !
"ไมตอ งๆ ๆ ลําบากนักก็อยาแกดกี วา รอไวใหดิเรกมนสบายใจมันก็พยายามแกไขเอง ขืนใหพวกแกแก
พวกเราก็ไมมโี อกาสทีจ่ ะกลับไปยังโลกของเราได% !

นิกรยิ้มแหงๆ !
"นั่นละซีครับ ผมก็วา อยางนัน
้ %!
ดร.ดิเรก ยกมือไขวหลังเดินวนเวียนไปมาดวยความอึดอัดใจ แลวเขาก็กลาวขึน้ วา!
"ไปโวย ทุกคนไปที่หองเครื่องยนตดวยกัน กันจะลองใชความสามารถของกันแกไขดู ถาแกไมสาํ เร็จเรา
ก็ตายกันอยูท น่ี %่ี !
นายแพทยหนุมเดินนําหนา พาเพือ่ นเกลอทัง้ สามกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวออกไปจาก
หอบังคับการตรงไปทีห่ องเครื่องยนต ซึง่ เปนหองกวางขวาง เต็มไปดวยกลไกมากมายอันประกอบดวยเครือ่ ง
ไฟฟาใชพลังงานปรมาณู !
ทานเจาคุณปจจนึกฯ จุย ป ากลัน่ !
"โอโฮ มองไมรวู า อะไรเปนอะไร มนุษยชาวโลกพระอังคารนีฉ่ ลาดกวาชาวโลกราหูมาก% !
พลกลาวกับนายแพทยหนุม !
"แกพอจะแกไขไดไหมหมอ%!
ดร.ดิเรกเมมปากแนน !
"ยังไมรบ
ั รอง แตจะลองใชความพยายามจนสุดความสามารถ% !
ทุกคนเสียขวัญเสียกําลังใจแลวดร.ดิเรกเริม่ ลงมือสํารวจสวนประกอบตางๆ นิกรทําหนาทีเ่ ปนผู
ชวยเหลือ แตแลวเพียงคูเ ดียว นายแพทยหนุมก็รองขึ้นดังๆ !
"ไมรเู รือ่ งโวย กลับไปคุยกันที่หอบังคับการดีกวา% !
"อาว% เจาแหวอุทาน "รับประทานคุณหมอแกไมได แลวใครจะแกไดละครับ% !
นายแพทยหนุมถอนหายใจเฮือกใหญ "ใครมีความสามารถอยางไรก็แกเถอะ เครื่องยนตกลไกแบบนี้
เกิดมาจากทองพอทองแมเพิ่งเคยเห็นใครจะแกได ตละชิน้ เรียกชือ่ ไมถกู % !
เจาคุณปจจนึกฯยกมือจับแขน ดร.ดิเรก !
"ใจเย็นๆ นาดิเรก คนอยางแกไมเคยทําอะไรไมสาํ เร็จ% !
ดร.ณรงคฤทธิ์ฝน หัวเราะ !
"ผมไมรูเรื่องจริงๆ คุณพอ ความรูของผมไมเทากะผีก วิศวกรชาวโลกพระอังคารหร็อกครับ% พูดจบ
นายแพทยหนุมก็พาตัวเดินออกไปจากหองเครือ่ งยนต !
เจาคุณปจจนึกฯ กับพลและเจาแหวตามออกไป คงเหลื่อเสี่ยหงวนกับนิกรสองคนเทานัน้ !
นายจอมทะเลนยิม้ ใหเสีย่ หงวนแลวกลาววา!
"แกกับกันมารวมมือกันเถอะวะ% !
กิมหงวนขมวดคิว้ ยน!
"แกเครื่องยนตนี่นะหรือ% !
"อือ% !
อาเสี่ยหัวเราะชอบใจ !
"เฉยๆดีกวา รอไวใหดิเรกมันสบายใน มันก็จะพยายามแกไขของมันเอง% !
นิกรชักฉิว !
"เราอยากกลับไปโลกเราเร็วๆ โวยดิเรกมันบอกแลววามันแกไมได ในดานเครื่องยนตกันก็หนึง่ ไมมี
สองเหมือนกันชวยกันหนอยเถอะวะ พุทธภาษิตกลาวไววา........ลิเกวิเสโสชินิมา% !

เสี่ยหงวนหัวเราะคิ๊ก!
"แปลวากระไรวะ%!
"แปลวาดูยเ่ี กดีกวาดูหนัง% !
"แลวมันเกีย่ วอะไรกับการแกเครือ่ งยนตดว ยละ%!!
"ก็ใครวาเกีย่ วละ% !
ครัน้ แลวนายจอมทะเลนกับเสีย่ หงวนก็ชว ยกันสํารวจตรวจตราดูเครือ่ งยนตรอบๆหอง !
ตามเวลาทีก่ ลาวนีท้ า นเจาคุณปจจนึกฯกับพล พัชราภรณ ดร.ดิเรกและเจาแหว ไดนง่ั รวมกลุม กันอยูใ น
หอบังคับการอยางสงบเงียบทุกคนตางทอดอาลัยไปตามกัน เฝามองดูโลกราหูเบื้องหนาโนน ซึง่ มองแลเห็นสุกใส
เปนดาวดวงหนึ่ง ถัดจากโลกไปคือคาวพระศุกร ดาวพระพุธและดวงอาทิตย นอกนัน้ ก็เปนดาวฤกษ เชน ดาวธง&!
ดาวไถ&!ดาวจรเข& ดาวลูกไก&และดาวลูกขอยอะไรเหลานี!้
เสียงสะอื้นของเจาแหว ทําใหทุกคนหันมามองดู !
"เฮ%!ดร.ดิเรกเอ็ดตะโร "รองไหทาํ ไมวะ%!!
เจาแหวยิ่งสะอื้นดังขึ้น!
"รับประทานผมกลัวตาย ฮือ...ฮือ...% !
นายแพทยหนุมหัวเราะเสียงปรา!
"คนเราถาถึงทีต่ ายมันก็ตอ งตาย%!!
เจาแหวซัดโฮ !
"รับประทานถึงทีเ่ ราก็ไมตายนะซีครับ คุณหมอนีม่ น
ั ไปยังไมถงึ ทีเ่ ราก็ไมตายนะซีครับ คุณหมอนี่มนั
ไปยังไมถงึ ทีล่ อยอยูก ลางจักวาฬอยางนี.้ ..%!
ดร.ดิเรกตวาดแวด !
"กูไมอยากพูดกับมึง%!!
ทันไดนนั้ เอง เสียงเครือ่ งยนตก็ดงั ขึ้นทุกคนดีใจเหลือทีจ่ ะกลาว นายแพทยหนุมวิ่งเขาไปประจําที่นงั่
นักบิน แลวจัดแจงเรงเครื่องยนตบังคับพาหนะกาศหรือจานผีออกแลนไปจากจุดๆนัน้ พลและแจาแหวกับเจา
คุณปจจนึกฯตางกระโดดโลดเตนไชโยโหรอ งดวยความดีอกดีใจ !
"อายกรกับอายหงวนวิเศษแท%!
ทานเจาคุณพูดขึน้ ดวยความดีอกดีใจ เรารอดตายก็เพราะความสามารถของเจาสองคนนี้ ฮะ ฮะ เรามี
หวังกลับโลกราหูไดแลว%
!
เสียงเอะอะเฮฮาดังขึ้น ทั่วหอบังคับการจนกระทั่งนิกรเดินนําหนาพาเสี่ยหงวนเขามาดวยใบหนายิ้มแยม
แจมใส นิกรถือฆองเหล็กอันเบอเริ่ม สวนเสีย่ หงวนถือขวานอันหนึง่ วิศวกรจําเปนวางทาทางใหผง่ึ ผายทัง้ สองคน
พลปราดเขามาหาดวยความดีใจแลวกลาวถามวา !
"แกสองคนแกไขอยางไรวะ เครือ่ งยนตถึงไดทํางาน%!!
นิกรพูดเสียงหนักๆ !
"เรื่องเล็กกันใชวิธีหนามยอกเอาหนามบง แกเทาไรไมตดิ ก็เลยเอาฆอนฟาดอะไรตออะไรพังไปแถบ
หนึ่ง อายหงวนชวยเอาขวานพังสายไฟและเครื่องประกอบพังทลายไปหลายชิ้น แลวเครื่องยนตมันก็ติดขึ้นเอง%!
!นายพัชราภรณเต็มไปดวยความประหลาดใจอยางใหญหลวง !
"อือม-ชอบกลโวย นับแกสองคนมีความสามารถอยางไมนาจะเปนไปได%!

เสี่ยหงวนกับนิกรโยนขวานและฆอนทิง้ ดังโครมแลวเดินเขามาหานายแพทยหนุม อาเสีย่ ยกมือตบศีรษะ
ดร.ดิเรกเบาๆ !
"ยังไงหมอ แกเชือ่ แลวหรือยังวา บางครั้งหนูตัวเล็กๆ ก็มคี วามหมายยิง่ กวาราชสีห แกเปน
นักวิทยาศาสตร เปนวิศวกรผูย ง่ิ ใหญ แตไมสามารถทีจ่ ะแกไขเครือ่ งยนตของจานผีได ในที่สุด กันกับอายกรก็
แกไขไดสาํ เร็จ% !
นายแพทยหนุม พยักหนาชาๆ !
"ออไรท เกงมากทีเดียว แกสองคนฉลาดดวาลิงชิมแปนซีทเ่ี ขาดินมากมายหลายเทา%!!
เสี่ยหงวนทําคอยน !
"เปรียบเทียบใหมน
ั ดีกวานั้นหนอยเถอะวะ เอาคนไปเปรียบกับลิงมีอยางที่ไหน%!
!

จานผีหรือยานพาหนะกาศ แลนไปดวยความเร็วสูง เข็มวัดระยะความเร็วปรากฏแลวขณะนีจ้ านผีมี
ความเร็วถึง ชัว่ โมงละ ๒๐๐&๐๐ ไมล และกําลังใกลโลกราหูเขาไปตามลําดับ !
การเดินทางกลับพิภพ ไดเผชิญกับกลุม อุกาบาตสองหรือสามครัง้ แตจานผีกส็ ามารถหลบหลีกกลุม อุกา
บาตเหลานัน้ มาได !
พอยางเขาวันที่ ๗ ของการเดินทางจานผีก็เขาสูความดึงดูดของโลกราหู ในตอนสายวันหนึ่ง ดร.ดิเรกได
ลดความเร็วลงอยางฉับพลันทัง้ นีก้ เ็ พราะรูด วี า หากจานผีเขาสูบ รรยากาศของพิภพเราและมีความเร็วมากเกินไปก็
จะเสียดสีกบั อากาศเกิดเพลิงไหมเปนจุลไปทัว่ ทัง้ ลํา !
ในราว ๑๑.๐๐ น. จานผีกเ็ ขาสูค วามดึงดูดของพิภพราหู และประมาณ ๑๒.๐๐ น.พาหนะกาศ ก็ปรากฏ
อยูเหนือกรุงเทพฯ พระนคร !
ประชาชนพลเมืองตางแตกตืน่ ตกใจไปตามกัน ดร.ดิเรกบังคับจานผีรอนลงกลางบริเวณสนามหลวง
ประชาชนไดพากันวิง่ ไปชมจานผีอยางคับคัง่ ทุกคนตืน่ เตนประหลาดใจเหลือทีจ่ ะกลาวเขาใจวามนุษยตา งพิภพพา
กันเดินทางมาเยีย่ มโลกราหูแตแลวเมือ่ แลเห็นคณะพรรคสีส่ หายพากันลงมาจากจานผีทกุ คนก็ รูวาเปนคนไทยที่
สามารถเดินทางไปยังดวงดาวนพเคราะหดวงใดดวงหนึง่ และกลับมาโดยสวัสดิภาพ
ภาพยนตรไทยสีธรรมชาติ เรื่อง "บุกดาวอังคาร% ไดสิ้นสุดลงแตเพียงเทานีเ้ มื่อดร.ดิเรกเปดสวิทไฟ
หองทดลองวิทยาศาสตรยของเขา คณะพรรคสีส่ หายกับสีน่ างและผูใ หญทง้ั สามก็วพิ ากษวจิ ารยกนั แซดไปหมด !
ภาพยนตรเรือ่ งนี้ ดร.ดิเรก ณรงคฤทธิ์ เปนผูอ าํ นายการสราง ถายภาพเอง เขียนสคริพเอง กํากับการ
แสดงเอง นอกจากนี้ยงั เปนเจาหนาที่ฝายเท็คนิค และเปนตัวแสดงนําในเรื่อง ดร.ดิเรกไดลงทุนถึง ๔๐๐&๐๐๐ บาท
ในการสรางภาพยนตรเรือ่ งนี้ ทั้งๆ ทีผ่ แู สดงทุกคนแสดงไหฟรี ฉากโลกพระอังคารนัน้ ไดกระทํากันขึน้ ทีบ่ า น
"พัชราภรณ%นั่นเอง ผูแสดงเปนศาสตราจารยกนกนี้เปนนักวิทยาศาสตรเรืองนามคนหนึ่ง ซึง่ เปนเพือ่ นเกลอของ
ดร.ดิเรก !
สาระสําคัญของภาพยนตรเรือ่ งนีอ้ ยูท จ่ี านผีและหุน ยนตซง่ึ ออกแบบและสรางโดยนิกร การุณวงศ ดร.
ดิเรกเดินวนเวียนไปมารอบๆ หองทดลองวิทยาศาสตรกลาวกับคุณหญิงวาด !
"เปนอยางไรบางครับ คุณอา%!!
คุณหญิงยิ้มแปน !
"เขาทีมากพอดิเรก ดีกวาหนังตลุงเปนกอง ชวยใหอาเพลิดเพลินไมนอ ย และขบขันตลอดเรื่อง%!
นายแพทยหนุม ลืมตาโพลง !
"เรื่องนี้เปนเรื่องตื่นเตนมหัศจรรย ไมใชเรื่องขบขันสิ้นดีทเี ดียว%!!

พูดจบทานก็หัวเราะจนน้ําหมกไหล !
"จานผีของเธอมองดูเหมือนสุมไก และบางทีก็เพยิบพะยาบเห็นกระดาษเงินทีป
่ ดไว%!!
นิกรยิ้มแหงๆ พูดเสริมขึน้ เบาๆ !
"ก็ทําอยางรีบรอนนีค่ รับ คุณอา โครงของมันใชไมไผบุกระดาษเงินและขอบของมันบุสังกะสี%!!
อาเสีย่ วา "ดูไปดูมาคลายๆ เห็ดโคน เขาทีดเี หมือนกัน% !
ดร. ดิเรกหันมาถามสีน่ างเปนเชิงขอความเห็นวา!
"พรุง นีผ้ มจะสงหนังของเราไปเซ็นเซอรทแ่ี ผนกพิจารณาภาพยนตรของกรมตํารวจแตปญ
 หามีอยูว า เรา
จะฉายทีโ่ รงไหนดีคณ
ุ ประไพชวยออกความเห็นหนอยซีครับ%!
ประไพนิ่งคิด!
"ไพคิดวา เก็บไวฉายงานภูเขาทองปนด้ี กี วาหนังเฮงซวยอยางนี้ รับรองวาทางโรงเขาไมยอมใหฉาย
เด็ดขาด%!
ดร. ดิเรกชักฉิว !
"นักวิทยาศาสตรอยางสูงเชนนีน
้ ะ หรือครับ คุณวาหนังเฮงซวย ฮะ ฮะ เขาฉายตามโรงใหญไมไดผมเก็บ
ไวดกี วา หรือมายก็ชง่ั ขายเปนกิโลไป%
!
เสียงหัวเราะอยางครืน้ เครงดังขึน้ ทัว่ หองทดลองวิทยาศาสตร ตอจากนัน้ คณะพรรคสีส่ หายก็ประชุม
ปรึกษาหารือกัน ในเรือ่ งทีจ่ ะนําภาพยนตรเรือ่ งนีเ้ ขาฉายตามโรงใหญๆ เชนศาลาเฉลิมไทยหรือศาลาเฉลิมกรุง แต
เสียงขางมากวาภาพยนตรเรือ่ งนีย้ งั ถายทําไมดพี อ ทางโรงภาพยนตรคงจะไมยอมใหฉาย !
เจาคุณประสิทธิพ์ ดู อยางเปนงานเปนการ !
"ตามความเห็นของเขา อาคิดวาภาพยนตรเรือ่ งนีด้ มี าก ถาจะใหดีแลวสงไปฉายที่อเมริกาหรือยุโรปคง
ดีกวาคนไทยเราตาต่าํ คงดูไมถงึ % !
เจาคุณปจจนึกฯหัวเราะหึๆ !
"อยาสงไปเลยทานเจาคุณ เสียคาสงเปลาๆ ถาจะใหผมพูดแบบขวานผาซาก ผมก็ขอพูดวาไมเคยมี
ภาพยนตรเรือ่ งใดเลยทีถ่ า ยทําเฮ็งซวยแบบนี้ ฮะ ฮะ ผมเห็นจานผีแลวผมขันเหลือเกิน รูปรางชอบกล มองดูคลายๆ
กับสุม ไกบนิ ได ภายในหอบังคับการก็ไมเขาทาเอาเครือ่ งวิทยุเกาๆ มาติดตัง้ ไวเห็นรุม รางยัว้ เยีย้ ไปหมดฉากโลก
พระอังคารก็คลายๆ กับฉากงิว้ พล็อตเรือ่ งใชไมได ไมมเี หตุผลเพียงพอ การดําเนินเรือ่ งก็อดึ อาดลาชาประเดีย๋ วๆ ก็
เห็นจานผีบินอยูบ นทองฟา แลวก็เห็นอีกบางตอนฉากบนทองฟา ก็แลเห็นคุณหญิงเดินเพนพานอยูข า งฉาก มองดู
เปนเทพธิดาก็ไมใช เปนแมมดก็ไมเชิงแลวดิเรกมันก็ไมตดั ออก% !
ดร.ดิเรก พูดขึน้ ดวยเสียงเอ็ดตะโร !
"ตัดยังไงเลาครับ คุณอาหญิงปวนเปย นอยูข า งฉากตลอดเวลา บางทีกโ็ ผลหวั ออกมานิดหนึง่ ไลออกก็
ดาผม%!!
"เอา% คุณหญิงวาดอุทานขึน
้ ดวยเสียงดังๆ "จะไปรูหรือวามันจะติดเขาไปในกลอง ไมมใี ครเขาสังเกต
หรอกนา%!!
นวลละออพูดขึน้ ดวยเสียงหัวเราะวา
!
"หมอคะ ดิฉันมีความเห็นเชนเดียวกับคุณไปแหละคะ หนังเรื่องนีเ้ ก็บไวฉายงานวัดเปนดีที่สุด เราเก็บ
คาดูใหถูกหนอย คนละสองบาทรวด พวกเด็กๆ ที่ไปเที่ยวงานวัดก็คงจะชอบใจ อีกไมกี่เดือนก็ถึงงานภูเขาทอง
แลว ปนค้ี งจะครึกครืน้ มากเพราะหยุดมาตัง้ สามสีป่ แ ลว%!!

นายแพทยหนุม ขบกรามกรอด เขาปลดมวนหนังออกจากเครือ่ งของมัน แลวหยิบอีกมวนขึน้ มาวางบน
โตะสงใหเจาแหว ทัง้ สองมวน ดร.ดิเรกกลาวขึง้ อยางเดือดดาลวา !
"อายแหวแกชวยจัดการฌาปนกิจหนังซังกาบวยเรือ่ งนีท
้ เี ถอะวะ ตอนแรกๆ ขาพยายามเขากับตัวเองวา
หนังเรื่องนีด้ ีมาก แตเมือ่ พิจารณาดูแลวก็เหมือนอยางทีค่ ณ
ุ อาหญิงทานวา คือดีกวาหนังตลุงหนอยเร็ว.......เอาไป
เผาเดี๋ยวนี้ เดือนหนาขาจะถายทําเรื่องนี้ใหม เอาเปนหนังพูดขนาดสามสิบหามิลลิเมตร หรือมายก็ถายทําแบบซีเน
มาสโคป%!!
นิกรหัวเราะงอหาย !
"ลําบากก็อยาทําเลยโวยหมอ พวกเราก็เบือ่ การแสดงเต็มทนแลว แกเปนนักวิทยาศาสตร เปนนายแพทย
ไมใชนกั สรางภาพยนตร ถึงอยางไรก็สเู ขาไมไดคนเราจะเอาดีทกุ ๆ อยางนั้นเปนไปไมได เชือ่ กันเถอะเพือ่ น แตถา
หากวาแกจะทําหนังจริงๆ แลว ทําหนังธรรมดาดีกวา อยาทําเรื่องแบบนี%้ !
นายแพทยหนุมขมวดคิ้วยน !
"จะใหทําเรื่องยังไงวะ% !
"ก็เรื่องอยางที่หนังไทยเขาทํากันนะซี คือรัก โศก นางเอกรองไหมากๆ หนอย แลวก็มตี วั ตลกออกมาทํา
ใหคนดูหวั เราะ การทําหนังเราไมไดทาํ ไวดเู องเราทําไวใหคนเขาดู เมื่อคนดูเขาชอบอยางไหนเราก็ตอ งทําอยาง
นั้น หนังรักโศกลงทุนไมมากมายอะไรนักเชือ่ กันเถอะเพือ่ น%!!
นายแพทยหนุมเมมปากแนน แลวรองขึ้นดังๆ !
"โน กันไมเชื่อใครทัง้ นั้น กันจะสรางเรือ่ งบุกดาวอังคารตอไป% !
แลวเขาก็หนั มาทางเจาแหว !
"บอกใหเอาไปเผายังจะยืนเซออยูอีก เดี๋ยวก็เตะตูมเขาใหเทานัน
้ เอง%
!
เจาแหวรีบเดินออกไปจากหองทดลองวิทยาศาสตร ตอจากนัน้ ทานผูใ หญกบั สีน่ างและคณะพรรคสี่
สหายก็ยอ ยๆ กันออกไปจากหองทดลองวิทยาศาสตร ทุกคนหัวเราคิกคักไปตามกัน นึกขบขันในเรือ่ งภาพยนตร
เรื่อง "บุกดาวอังคาร!ซึ่งเปนภาพยนตรทคี่ วรจะชั่งขายเปนกิโล ดร. ดิเรก ณรงฤทธิ์ นั่งคอตกอยูค นเดียว แลวก็นกึ
แกไขความบกพรองตางๆ จากการถายทําภาพยนตรเรือ่ งนี้
!
!
!
!
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!

