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พอตะวันรอนออนแสง ๔ สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ ก็นง่ั รวมกลุม กันอยูท เ่ี รือนไม กินเหลากิน
กับแกลมสรวลเสเฮฮากันตามอัธยาศัย!
บนโตะเหล็ก มีขวดเหลาตราขาวสองขวด ขวดโซดาอีกหลายขวด หมีก่ รอบกับแหนมอยางละจาน
กิมหงวนกับนิกรกําลังถกเถียงกันอยางหนาดําหนาแดง อาเสีย่ กิมหงวนวาสัตวทม่ี อี ทิ ธิฤทธิท์ ส่ี ดุ ในโลกนิค้ อื มังกร
หรือทีจ่ ีนเรียวาเลง แตนายจอมทะเลนวาควรจะเปนราชสีหม ากกวา เพราะราชสีหน น้ั นอกจากเปนสัตวทเ่ี ฉลียว
ฉลาดมีปญญาเทา ๆ กับมนุษยแลวยังมีกาํ ลังวังชาแข็งแรง มีสงาและมีอาํ นาจในตัว เพียงรองขึน้ เทานั้น สัตวปา
หรือมนุษยที่อยูใกล ๆ ก็จะตองหูแตกตาย!
อาเสีย่ กิมหงวนขบเขีย้ วเคีย้ วฟน จองมองดูหนานิกรอยางเดือดดาล!
"ราชสีหม นั มีตวั ตนทีไ่ หนกันวะกร มีแตราชสีหก นิ น้าํ ขาว"!
"นัน่ มันหมาโวยไมใชราชสีห ราชสีหท าํ ไมจะไมมี คนฉลาดยอมรูด วี า ในปาหิมพานตนน้ั เปนทีอ่ ยูข อง
!
พญาราชสีหทง้ั หลาย" !
"แลวปาหิมพานตมนั อยูท ไ่ี หนเลา" อาเสีย่ ตะคอกถาม!
"จะไปรูเรอะ ยายขาเลาใหฟงอยางนั้นนีห่ วาเมื่อเปนเด็กคุณยายเคยเลาเรื่องราชสีหใหฟง บอย ๆ " !
!
ดร.ดิเรกนัง่ ฟงอยูด ว ยความอิดหนาระอาใจก็โบกมือหามสองสหายแลวกลาววา !
"อยางเถียงกันเลยวะ รวมความแลวทัง้ ราชสีหแ ละมังกรก็ลว นแตเปนสัตวสมมุตเิ มือ่ พูดถึงฤทธิข์ องมัน
แลวก็ขอตัดสินวา มังกรและราชสีหย อ มมีฤทธิ์ เทา ๆ กัน"!
เสียงแตรไฟฟาของรถยนตคันหนึ่งดังกังวานขึ้นทีห่ นาประตูใหญนอกถนน เจาคุณปจจนึก ฯ หันมาทาง
!
เจาแหวซึง่ นัง่ อยูท บ่ี นั ไดหนาเรือนตนไมแลวกลาววา!
"เฮย....ใครมาวะ ถามีแขกมาหาขาละกอ เอ็งชวยบอกเขาก็แลวกันวา ขาเปนอหิวาหตายแลวเมื่อเชานี้เบื่อ
รับแขกเต็มทนแลว ตัง้ แตเชาขามีแขกมาหาตัง้ ๗-๘ รายแทบจะไมมเี วลาพักผอน" ! !
"รับประทานถาหากเขาถามกระผมวา รับประทานเอาศพไปไวที่ไหน จะใหกระผมเรียนเขาวาอยางไร
ครับ"!
ทานเจาคุณเมมปากแนน !
"บอกก็แลวกันวาสงไปวัดดอนแลว" !
เจาแหวถอนหายใจหนัก ๆ !
" รับประทาน อายผมก็โกหก ใครไมเปน เสียดวยอารับประทานถาเขาถามวาใครเปนเจาภาพละครับ จะ
ใหผมตอบเขาวาอยางไร"!
เจาคุณปจจนึก ฯ จุยปาก !
" โธ..ประเดี๋ยวพอขวางดวยขวดเหลากระบาลแบะเทานัน้ เอง"!
เจาแหวลุกขึ้นเดินไปทางหนาบาน " พัชราภรณ" พลจัดแจงผสมวิศกี้โซดาสงใหเจาคุณปจจนึก ฯ อีก
หนึ่งแกว !
"อีกแกวซีครับ คุณอา" !

"อะ พอแลวอายหลานชาย อาเปนโรคความดันโลหิตสูง ดืม่ มากไมได"!
นิกรพูดเสริมขึ้น!
้ ผมรับรองวาถาจะใหหายเด็ดขาด คุณ พอ
#โลกความดันโลหิตสูงของคุณพอ มันสูงเพียงเล็กนอยเทานัน
ตองดืม่ เหลาเพียว ๆ หมดขวดเปนหายแน" !
"ออ...ดีจริงนะพอมหาจําเริญ" แลวทานก็ตวาดลัน่ "ดืม่ เขาไปตัง้ ขวดก็ตายนะซีโวย"!
"ก็ตายนะซีครับ" นิกรพูดหนาตาเฉย "คุณพอตายเสียไดพนิ ยั กรรมของคุณพอก็จะมีผลบังคับ ความจริง
คุณพอก็มอี ายุมากแลวนะครับ เห็นโลกมาพอแลว ผมคิดวาคุณพอควรจะตายไดแลว"!
"อาว" เจาคุณเอ็ดตะโรลั่น "แลวมันเรือ่ งอะไรกันวะมาแชงกู"!
"ไมไดแชงครับ" นิกรพูดยานคาง " ผมเพียงแตอยากใหคณ
ุ พอตายเทานัน้ คุณพอคิดดูซคี รับ ถาผมตาย
กอนคุณพอ แลวใครจะทําศพคุณพอ ตามธรรมดา พอตาที่ดีแลวจะตองตายกอนลูกเขย" !
เจาคุณปจจนึกฯ หันมายักคิว้ กับเสีย่ หงวน !
" ฟงซีอา ยหงวน มันพูดนาเตะไหม" !
อาเสีย่ อมยิม้ !
"ผมวาอายกรมันพูดมีเหตุผลนาฟงเหมือนกัน ขอโทษนะครับคนแกขนาดคุณอา อยูไ ปก็หนักโลกเปลา
ๆ ไมมสี มรรภาพอะไรในตัวเองแลว อยางชาปหนาก็ตอ งตะบันน้าํ ดืม่ ถาอยางไรละกอพยายามตายเสียเถอะนะ
ครับ อยาหาวาผมแชงคุณอาเลย พวกเราจะชวยกันทําศพคุณอาใหหรูหราทีเดียว" !
"ออ... ไมรับประทานหรอกจะ แกอยากตายก็ตายซี ทําไมจะตองมาแนะนําฉันดวย" พูดจบทานก็หนั มา
ทางนายพัชราภรณ "ถามจริง ๆ เถอะวะพล แกคิดวาคนแกอยางอานะเปนคนรกโลกหรือเปลา" !
พล อดหัวเราะไมได !
" ผมไมเคยคิดอยางนั้นหรอกครับ ตามธรรมดา ผมเคารพรักคนแกเสมอเพราะอยางนอยก็ถอื วาเปนผูท ม่ี ี
วัยวุฒเิ ห็นโลกมากอนผม"!
"อือม... แกเปนคนดีมากอายหลานชาย หนุม สาวเดีย๋ วนีเ้ ขาไมคอ ยจะนึกอยางนีห้ รอก ลวนแตเกลียดชัง
คนแกทั้งนั้น อันทีจ่ ริงโลกเรานีอ้ ยูไดดวยคนแก ไมใชคนหนุม สาว คนเรายิง่ แกกย็ ง่ิ เฉลียวฉลาด และสุขมุ เยือก
เย็น ทัง้ นีก้ เ็ พราะไดเห็นโลกและเปนโรคมามากมายพอแลว"!
สีส่ หายหัวเราะขึน้ พรอม ๆ กัน นิกรกลาวสรรพยอกพอตาของเขา !
"แหม....คุณพอจะตลกก็ไมบอกใหรลู ว งหนาจะไดเตรียมเอามือจีเ้ อว ฮิ ฮิ #! !
"อาว เดี๋ยวก็จะโดนเตะเจ็บตัวไปเทานั้นเอง แกอยาพยายามคิดวาฉันเปนเพือ่ นเลนกับแกเลยวะกร ฉัน
เปนพอตาของแกโวย รูจ กั นิว้ กอยหัวแมมอื บาง" !
ครัง้ นีน้ กิ รชักฉิว !
"พอตาไมใชพอ ตัว กลัวอะไรกับพอตาครับหรือคุณพอจะเชือดกับผมตัวตอตัวก็ยงั ได พรุง นีพ้ มิ พไทย
จะไดพาดหัววา ลูกเขยทรยศกระซวกพอตาตายคาที่ ทางพอตาจนไสทะลักขาดใจตาย "!
พล ยกเทาเตะหนาแขงนิกรคอนขางแรงแลวพูดพลางหัวเราะพลาง !
่
#อายเวรนี่ไมรูจักเด็กรูจักผูใหญ ลอซะเรือ่ ย นีด่ วี า แกเปนลูกเขยคุณอานะ ถาหากวาแกเปนลูกเขยคนอืน
ก็แกคงเจอไมตะพดนานแลว"!

เจาแหวอุมกลองกระดาษเแข็งขนาดใหญคลายกับกลองบรรจุเตรือ่ งรับวิทยุ เดินเขามาในเรือนตนไม
แลววางกลองกระดาษแข็งนีบ้ ดุ ว ยกระดาษสีสบี รอนซเงินซึง่ เปน กระดาษทีส่ วยงาม และแปลกตาทีส่ ดุ เชือกทีร่ ดั
กลองกระดาษมีขนาดเทาสายไฟฟา และคลายกับวาทําดวยพลาสติคมีสแี ดงสลับขาว ! !
!
"กลองอะไรวะอายแหว" พลถามอยางเปนงานเปนการ!
" รับประทานยังไงไมทราบครับ มีสภุ าพบุรษุ ผูส งู อายุคนหนึง่ ซึ่งเปนเจาของรถเกงคันใหญไดมอบ
กลองนีใ้ หนาํ มาใหคณ
ุ หมอ พรอมดวยจดหมายหนึ่งฉบับ" พูดจบเจาแหวก็ลว งกระเปากางเกงหยิบจดหมายซอง
สีชมพูออกหนึง่ ฉบับออกมาสงให ดร. ดิเรก ณรงคฤทธิ์ อยางนอบนอม !
นายแพทยหนุม ฉีกริมซองออก ดึงกระดาษสีเดียวกันออกมา คลี่ออกดูขอความในนั้น แลวดิเรกก็ทํา
หนายูย ช่ี อบกล เขาสงจดหมายฉบับนัน้ ใหนายพัชราภรณแลวกลาววา !
"ไมรภู าษาอะไรโวย แตพิมพดีดไดอยางเรียบรอย ตัวอักษรคลายอยางกับหนังสือขอมหรือหนังสือ
แขก"!
เจาแหวพูดเสริมชึ้นมาทันที !
"รับประทานสุภาพบุรุษผูนนั้ สั่งไววา ใหเอากระดาษจดหมายลนไฟเสียกอนครับ"!
พล พัชราภรณมองดูขอ ความในจดหมายฉบับนัน้ ซึง่ เขาไมสามารถจะอานไดแมแตตวั เดียว แลวเขาก็
สงจดหมายฉบับนัน้ ใหอาเสี่ยกิมหงวน !
#วา" เสี่ยหงวนคราง "สงสัยจะเปนภาษาแอสกิโมเสียแลว เกิดมาไมเคยเห็นตัวอักษรขยุกขยิกอยางนี้
เลยนี้"!
นิกรเอื้อมมือกระชากจดหมายฉบับนัน้ มาจากเสี่ยหงวน เขาพิจารณามองดูสกั ครู ก็รองขึ้นดัง ๆ !
"ออ.. นีม่ นั ภาษาธิเบตนีห่ วา ฟงนะ..กันจะแปลใหฟง....หมอดิเรกทีร่ ัก ชีวติ ของทานจะสิน้ สุดลงภายใน
สองสามวัน ถาทานรักตัวกลัวตาย จงจายเงินสดใหนิกร การุณวงศแสนบาท"!
"เฮย" ดร. ดิเรกเอ็ดตะโรลั่น แยงจดหมายมาจากมือนิกร แลวหยิบไมขีดเบ็นซินบนโตะขึน้ มาจุดมัน
ขึ้น ยกจดหมายฉบับนั้นลนเพื่อใหเกิดความรอน !
ดวยกิรยิ าทางเคมีบางอยาง ทําใหตัวอักษรภาษาประหลาดเลือนหายไป แลวตัวอักษรภาษาไทยก็ปรากฏ
ขึ้นแทนที่ ขอความทีป่ รากฏในจดหมายฉบับนี้ทําใหนายแพทยหนุมตื่นเตนเหลื่อทีจ่ ะกลาว !
"อือม ... มันแปลกมาก" ดร.ดิเรกปรารภเสียงหนัก ๆ "ชวยบอกกันหนอยเถอะวะพวกเราวาขณะนีก้ นั
ตกอยูใ นความฝนหรือเปลา กันไดรบั จดหมายจากศาสตราจารยคนหนึง่ ซึง่ เปนชาวโลกพระอังคาร และขณะนี้ได
ลงมาอยูใ นโลกเรา" !
คราวนีท้ กุ คนเต็มไปดวยความตืน่ เตนสงสัย เสีย่ กิมหงวนเอือ้ มมือขามโตะ กระตุกจดหมายฉบับนัน้ ไป
จากมือนายแพทยหนุม แลวกลาววา!
"มา...กันจะอานใหฟง " !
สายตาทั้งหมดกับจองมองดูอาเสี่ยเปนตาเดียว กิมหงวนกระแอมเบา ๆ สามสีค่ รัง้ แลวอานจดหมาย
ฉบับนัน้ ดวยเสียงอันดัง !
บนยอดภูเขาลูกหนึ่งในประเทศไทย !
๑๓ มิถนุ ายน พ$ศ$!๒๔๙๙ !
!
!
!!!!!!!!!!!!!!
!

!

เรียน ดร$ดิเรก ณรงคฤทธิ!์

ขาพเจา ศาสตราจารย กนก โกสุมพันธุ ผูเ ชียวชาญพลังงานปรมาณูแหงพิภพระอังคาร ไดเดินทางมาถึง
ประเทศไทยแหงพิภพนี้ ไดประมาณเดือนเศษโดยพาหนะกาศ ทีช่ าวโลกของทานนิยมเรียกวาจานผี ขาพเจากับ
คณะของขาพเจาไดพักอยูบนยอดเขาแหงหนึง่ ทางภาคเหนือซึง่ ความลาดชันของภูเขาลูกนัน้ ไมมมี นุษยคนใดขึน้
ไปสํารวจได ความจริงขาพเจามิไดมนี ามวา "กนก" แตขา พเจาไดตง้ั ชือ่ ของขาพเจาเปนภาษาไทย เพือ่ ความ
สะดวกในการติดตอกัน!
ขาพเจายินดีทจี่ ะเรียนใหทานทราบวา ขาพเจาไดใชเวลาสิบกวาปศกึ ษาการ พูด การเขียน การอาน
!
ภาษาไทยของทานดวยโทรทัศนพิเศษจากพิภพของเรา ขาพเจากลาพูดไดเต็มปากวา ชาวโลกพระอังคารอันไกล
โพนนั้น มีความเฉลียวฉลาดกวาชาวโลกนีม้ ากมายหลายพันเทา เรารูจ กั ใชพลังงานปรมาณูมาหลายสิบศตวรรษ
เด็กทารกอายุ ๗-๘ ขวบทีเ่ ราสามารถทําลูกระเบิด เอ.บอมบ หรือ เอช. บอมบ ไดโดยใชเวลาสรางชัว่ โมงเดียว
เทานั้น ขาพเจาสามารถเดินทางมายังโลกของทานไดเปนเวลาหลายปแลว แตชาวโลกนี้เปนผูที่มจี ติ ใจ
หวาดระแวง มองดูเพือ่ นตางโลกในแงรา ย เขาใจวาเปนศัตรู แตเราผูเจริญแลวในดานศิลปะวิทยาการและจิตใจ
ไดเดินทางมาเพือ่ ผูกมิตรกับชาวโลกของทาน !
ขณะนีม้ นี กั วิทยาศาสตรในประเทศ ไทย ๒-๓ คน ไดเขารวมมือกับเราและ เราไดทราบวาทานเปน
นักวิทยาศาสตรทเ่ี ชีย่ วชาญทีส่ ดุ ในประเทศไทยขาพเจาจึงอยากเชิญทานไป พบประสนทนากับเราที่พาหนะกาศ
หรือจานผีของเรา ขาพเจาไดสง เครือ่ งโทรทัศนพเิ ศษมาพรอมนีแ้ ลวพรอมดวยสมุดคูม อื แนะนําวิธกี ารใช เครื่อง
ติดตอกับขาพเจา ซึง่ เราจะไดพดู ตอบโตกนั ไดอยางสบายและเห็นหนากันถนัด ขาพเจาหวังอยางยิง่ วาทานคงยินดี
เปนมิตรกับขาพเจา ซึง่ เปนสหายตางพิภพของทาน!
ขอแสดงความนับถืออยางสูง!
!
ศาสตราจารยกนก !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

!

เมือ่ เสีย่ หงวนอานจบ ทุกคนตางก็มองดูหนากัน ดร.ดิเรกเผนพรวดลุกขึ้นทรุดตัวลงนัง่ หนากลอง
กระดาษแข็ง เรียกใหเจาแหวเขามาชวยแกะหอกระดาษออก ครัน้ แลวนายแพทยหนุม ก็แลเห็นเครือ่ งรับสง
โทรทัศนขนาดกระทัดรัดปรากฏอยูในกลองนั้น นายแพทยหยิบสมุดคูม อื เลมหนึง่ ออกมาพิจารณาดู ตัวอักษรใน
สมุดเลมนีล้ ว นแตเปนภาษาไทยทัง้ สิน้ !
แลวดิเรกก็กลาวกับเจาแหวอยางรอนรน !
"ขาไซดจ นบอกไมถกู แลวโวย เจาแหวอยู ๆ ก็ไดมโี อกาสติดตอกับพวก โลกพระอังคาร โอ....ตื่นเตน
อะไรอยางนี้ "!
เจาแหวยิ้มแหง ๆ !
"รับประทาน อยาเพิ่งมั่นใจนักเลยครับ คุณหมอเครือ่ งรับโทรทัศนนอ้ี าจสงมาจากโรงพยาบาลสมเด็จ
เจาพระยาก็ได อา....ปากคลองสานนะครับ"!
นายแพทยหนุม ขมวดคิว้ ยน !
" โน....เปนไปได นีเ่ ปนของขวัญทีก่ นั ไดรบั จากชาวโลกพระอังคาร คือผูทใี่ ชนามวา ศาสตราจารยกนก
แกชวยยกกลองโทรทัศนขึ้นไปไวบนหองทดลองเดี๋ยวนี้ระวังใหดนี ะ ถาแกทําโทรทัศนหลุดมือตกแตกแกอยาอยู
เปนคนเลย" !
เจาแหวกลืนน้าํ ลายเอือ๊ ก !
"รับประทานถายังงั้น คุณหมอ ยกไปเองดีกวา" !
#อาว" ดิเรกเอ็ดตะโร "แกเปนนายขาหรือขาเปนนายแกวะ"!

เจาแหวนิ่งคิด !
" นั่นนะซีครับ" !
ครัน้ แลวเจาแหวก็ยกกลองใสเครือ่ งรับโทรทัศน วิเศษพาเดินออกไปจากเรือนตนไม นายแพทยหนุมหัน
มาพยักหนากับเจาคุณและเพือ่ นเกลอของเขา !
"ไปบนตึกเถอะพวกเรา กันจะลองติดตอกับศาสตราจารยกนก ดวยเครื่องรับสงโทรทัศน ทีเ่ ขาสงมาให
เราถาอยางไรพวกเราคงจะไดไปเทีย่ วโลกพระอังคารในวันสองวันนี้ เพราะกันจะกระทําตนเปนมิตรที่ดีกับ
ศาสตราจารยกนกกับพรรคพวกของเขา" !
นิกรยิม้ ออกมาได !
"เขาทีโวย กันไปดวยคนนะหมอ และขอใหกนั ไดไปแวะเทีย่ วโลกพระจันทรสกั นิด กันอยากรูค วามจริง
เหลือเกินวา กระตายที่อยูในพระจันทรนะมันตัวผูหรือตัวเมียแน"!
่ โธ" อาเสีย่ อุทาน "ไมนา จะสงสัย ยายกันแกเคยบอกกันวา กระตายในพระจันทรเปนกระตายตัว
#วัท
เมีย แกคิดดูเหตุผลงายๆ ซีวะอายกรในคืนเดือนหงายพวกกระตายตัวผูจ ะพากันตะเกียกตะกายหงายหนามองดูควง
จันทร ถากระตายในพระจันทรเปนกระตายตัวผูอ า ยกระตายทีโ่ ลกเรามันคงไมบา ตะเกียกตะกายคะเยอคะแหยง
หรอก" !
ครั้นแลว ทุกคนก็เดินตามนายแพทยหนุม ออกไปจากเรือนตนไม รีบตรงไปยังหองทดลองวิทยาศาสตร
ของดร.ดิเรก!
ในที่สุด เครื่องรับสงโทรทัศนขนานกระทัดรัดก็ถุกนําออกมาจากกลองกระดาษตั้งลงบนโตะริม
หนาตางหองทดลองวิทยาศาสตร นายแพทยหนุม มองดูสมุดคําแนะนําสักครูก เ็ ขาใจดีเขาจัดแจงตอสายไฟฟาเขา
กับเครื่องรับสงบิดโนนบิดนี่ไปตามคําแนะนําในสมุดคูมือ ทุกคนยืนหอมลอมมองดูดว ยความสนใจ ภายใน
หองทดลองวิทยาศาสตรเงียบกริบสักครูท กุ คนก็มองแลเห็นภาพเหมือนกับไยแมลงมุมนัน้ เตนกระเพือ่ ม ๆแลวก็
จางหายไป ทุกคนตกตลึงไปตามกันเมือ่ ไดแลเห็นภาพประหลาดปรากฏในจอโทรทัศนภาพนัน้ ไมใชมนุษย
ธรรมดา แตมนั เปนหุน พยนตรซง่ึ มีรปู รางหนาตานาเกลียดนากลัวมากหุน เหล็กทีม่ องแลเห็นออกเปนสีธรรมชาติ
รางของหุน เหล็กนั้นมีสีคลายสีเขียวเหมือนกับแกวมรกตนัยนตาทัง้ สองขางเปนสีทบั ทิมปากกวางผิดปกติและอา
ประหงับๆ ทีห่ นาอกหุน เหล็กมีไฟ กระพริบสีเขียวสีแดงสีเหลืองตางๆ กัน และตลอดเวลานี้ ทุกคนตางไดยนิ
เสียงครางกระหึ่ม ๆ เหมือนกับไดนาโมตางโรงกลึงตางๆ!
หุน เหล็กไดยกมือขวาชูขน้ึ แลวกลาวกับนายแพทยหนุม ดวยเสียงกังวาน !
"สวัสดีครับ คุณหมอดิเรก" !
นายแพทยหนุม ยิม้ แหงๆ !
"สวัสดี คุณเปนใครไมทราบ" !
หุน เหล็กยกมือชีห้ นาอกตัวเอง !
"ผมคือศาสตราจารยกนก ผูบ ญ
ั ชาการจานผีหรือพาหนะกาศ นามที่แทจริงของผมคือกะฮึดชะบึด้ อึด่
ตะคึด่ ฟรึด่ กะฮึด่ อันเปนภาษาของโลกพระอังคารแปลวาทองคําผม ก็เลย ตั้งชื่อของผมเปนภาษาไทยวากนก ซึง่
แปลวาทองคําเชนเดียวกันยินดีมากทีไ่ ดรจู กั กับคุณหมอและพรรคพวกของคุณหมอ"!
ทุกคนตกตลึงพรึงเพริดไปตามกัน มีความรูส กึ เหมือนกับตกอยูใ นความฝน เพราะมันไมนาจะเปน
ความจริงไปไดเจาแหวเผลอตัวรองขึ้นดังๆ!
"โอโฮ รับประทานมองดูเหมือนพญาคางคกครับหนาตานาเกลียดเหลือเกิน"!

ภาพในโทรทัศนมองดูเจาแหวอยางเคืองๆ !
"เจาหนุมเอย เรือนรางอันแทจริงของขานั่นซอนอยูในหุนเหล็กนี้ หุน เหล็กทีแ่ กมองแลเห็นไดปกปด
รางกายของขาไว เพราะบรรยากาศในโลกนีเ้ ปนภัยตอพวกเราหากเราถูกอากาศของโลกนีเ้ พียงครูเ ดียว เราจะตอง
ตายทันทีจึงตองมีหุนเหล็กสรวมใสรางกายของเราอยางแนนหนา"!
นิกรกระซิบกระซากกับพลเบาๆ!
" เคยเห็นในหนังวะ สงสัยวามันคงหลุดออกมาจากจอหนังเปนแน"!
ถึงแมนกิ รกระซิบ ชาวโลกพระอังคารทีอ่ ยูใ นจอโทรทัศนกส็ ามารถไดยนิ ถนัด!
"เปลา....ผมไมไดหลุดมาจากจอหนังหรอก ผมไดเดินทางมาจากโลกพระอังคารอันไกลโพน และ
พรอมแลวทีจ่ ะเปนมิตรกับพวกคุณ" !
เสี่ยหงวนโคงศีรษะคํานับอยางงดงาม !
"รูส กึ เปนเกียรติอยางยิง่ ครับ ทานศาสตราจารยทม่ี ชี อ่ื อึดอัดเรียกยากเต็มทน" !
#เรียกผมวากนกเถอะคุณ" !
อาเสีย่ ยิม้ แหงๆ !
"ขอบคุณครับทานศาสตราจารยผมคืออาเสีย่ กิมหงวน ไทยแท มหาเศรษฐีแหงประเทศไทย และ นี่เพือ่ น
รักเพือ่ นเกลอของผม คนนี้ชื่อนิกร การุณวงศคนที่ยืนขางหมอดิเรกชื่อ พล พัชราภรณ เปนเจาของคฤหาสนนี้ อา
คนแกพงุ พลุย รูปรางอวนเตีย้ เปนญาติผใู หญของเราครับ คือเปนพอตา ของนิกรและดิเรก และเปนอาของผมกับเจา
พล อายเปรตนั่นคือคนใชของพวกเรา ชือ่ นายแหวหรืออายแหว" !
หุน เหล็กอาปากปะหงับๆ แลวกลาววา !!
"ขอบคุณมาก ขอบคุณทุกๆทาน เทาที่ผมนําจานผีมาลงในประเทศไทยก็เพราะคิดแลววา ผมสามารถที่
จะสรางความเปนมิตรกับพวกคุณซึง่ เปนเพือ่ นตางโลกของผมได เพราะอยางนอยทีส่ ดุ เราก็พดู กันรูเ รือ่ งซึง่ ผมมี
ความชํานาญในวิชาภาษาไทยไมยง่ิ หยอนกวาพวกคุณเลย ผมไดศกึ ษามาหลายปแลว โดยที่พวกคุณนั่นแหละเปน
ครูสอนผม ทัง้ ๆ ทีผ่ ูสอนไมรูสึกตัวคือผมเรียนจากโทรทัศนนนั่ เองเริ่มเรียนตั้งแต ก.ไก ข.ไข เด็กชายปญหา
เด็กหญิงเรณูฝนตกแดดออกนกกระจอกเขารัง พอเมียไมอยูพ าอีหนูไปดูหนังผมอาจจะคุยในเรือ่ งวรรณคดีกบั พวก
คุณได ไมเชือ่ ลองสนทนากับผมซีครับ" !
"ถายังงัน้ ทานศาสตราจารยลองบอกผมหนอยซีครับวาใครเปนคนแตงโคลง ๔ สุภาพบทนี"้ !
!
!
!

!
!

หัวเราใครวาลาน! !
ลานก็ลานเปนเลา! !
!
นอกครูเพราะครูเรา !

ชางเขา!
ยิ่งแกว!
ก็นอกครูแฮ!

!

ยังไมทันทีน่ ิกรจะพูดบาทสี่ ทานเจาคุณปจจนึกฯ ก็ยกลูกแปลเหวีย่ งถูกกนนายจอมทะเลนดังพลัก่ !
"นี่แนะ ๆ ๆทะลึ่งนัก"!
หุนเหล็กหัวเราะชอบใจทําใหสสี่ หายอดหัวเราะไมได แลวหุนเหล็กก็กลาวกับเจาคุณปจจนึกฯ วา!
"ทานเจาคุณไมตองเสียใจที่อัตคัตเสนผม ขอเชิญไปที่พาหนะกาศของผมเถอะครับ ผมจะใชรงั ษีพเิ ศษ
ฉายศีรษะเจาคุณเพียงสองสามนาทีเทานัน้ เสนผมอันดกดําจะเกิดขึน้ ทันที เมือ่ ศตวรรษทีแ่ ลวมา ชาวโลกพระ
อังคารทัง้ ผูห ญิงผูช ายถูกกัมมันตภาพรังษีหวั โกรนไปตามกัน ตามถนนหนทางมองไปทางไหนลวน แตเห็นมัน
แผล็บไปทั้งนัน้ "!

นิกรพูดเสริมขึ้น !
"ลานกันทั้งโลกก็เหม็นเขียวแยนะ ซีครับ ทานศาสตราจารย" !
"ออ..เปนบางคุณนิกร แตพอทนไดตอ มานักวิทยาศาสตรของโลกพระอังคารไดคดิ คนรังษีพเิ ศษชวยให
เกิดผมดกในเวลาอันรวดเร็ว ชาวโลกพระอังคารก็หายหัวลานหวีผมแปรไปตามกัน"!
เจาคุณปจจนึกฯ เต็มไปดวยความตืน่ เตนสนใจเหลือทีจ่ ะกลาว ใบหนาของทานยิ้มแยมแจมใสผิดปกติ
ทานเดินเขามาหยุดยืนใกลๆ เครือ่ งรับสงโทรทัศนวเิ ศษแลวกลาววา !
"คุณครับ ทําอยางไรจึงจะไดไปเทีย่ วจานผีของคุณละ" !
หุน เหล็กกมศีรษะเล็กนอย !
"ผมกําลังจะออกปากเชิญคุณหมอและทุกๆ คนอยูเ ดีย๋ วนีแ้ หละครับ" แลวเขาก็กลาวกับนายแพทยหนุม
คุณหมอดิเรกที่รัก ถาหากคุณหมอและพรรคพวกของคุณหมอไมรงั เกียจแลว ผมใครจะขอเชิญไปเยีย่ มจานผีของ
เราและผมยินดีจะใหความรูกับคุณหมอในเรื่องแรงขับโดยเราไมใชน้ํามันเชื้อเพลิงเลย และเสียงของมันก็ดังขนาด
ไดนาโมใหญ ๆ ๕-๖ ลูกรวมกันเทานัน้ เองผมรับรองดวยเกียรติยศวาผมกับพรรคพวกของผมจะใหการรับรอง
อยางเต็มที"่ !
ดร.ดิเรก ยิม้ เล็กนอย !
"ขอบคุณครับผมและพวกเรายินดีรบั คําเชิญนีด้ ว ยไมตรีจติ อยางสูง แตเราจะไปยังพาหนะกาศของคุณได
อยางไร" !
" ผมจะแกปญหานี้เอง คืนนีเ้ วลา ๔ ทุม ตรงผมจะสง ชามผี หรือเฮลิคอปเตอรของโลกพระอังคารมา
รับพวกคุณทีน่ ่ี ชามผีของเราจะรอนลงในทีว่ า งหลังบานนี้ และจะรับพวกคุณไปยังพาหนะกาศของเรา"!
"ชามผี" อาเสีย่ อุทาน !
"ถูกแลวอาเสีย่ เราควรจะเรียกมันวาชามผี เพราะรูปรางของมันคลายชามแกง ไมมปี ก ไมมใี บพัดแลน
ไปดวยอํานาจกระแสไฟฟา ขึ้นลงอยูกับที่แบบเฮลิคอปเตอรของพวกคุณ แตประสิทธิภาพดีกวาเฮลิคอปเตอร
หลาย รอยเทา เพราะบินเร็วไดถงึ ชัว่ โมงละ ๒%000 ไมล "!
ดร.ดิเรกพูดขึน้ ทันที !
"ตกลงครับคุณกนก พวกผมจะเตรียมตัวไปกับคุณในคืนวันนี"้ !
ยินดีครับผมจะเตรียมการตอนรับใหเต็มที่ อนึ่งขอไดโปรดปกปดเรื่องนี้ไวเปนความลับดวยนะครับผม
ตองการใหพวกคุณที่อยูในหองนีท้ ราบเรื่องของเราโดยเฉพาะ เพราะถาใคร ๆรูข า วจานผีเดินทางมาจากโลกได "!
นิกรพูดเสริมขึ้นทันที "รับรองครับ เราจะไมแพรงพรายใหใครรูเ ลย แมกระทัง่ เมียของพวกเรา"!
หุนพยนตกมศีรษะโคงคํานับอีกครั้งหนึ่ง ! !
"เอาละครับเอาไวคุยกันเมื่อพบกันที่จานผีดีกวาผมจะใหพวกคุณไดแลเห็นตัวจริงของผมที่ซอนอยูใน
หุน เหล็กนีด้ ว ยเพราะในจานผีของเราเราใชอากาศของโลกเราซึง่ อากาศในโลกพระอังคารจะไมเปนภัยตอชาวโลก
นี้เลย นับวาพวกคุณไดเปรียบพวกเรามาก เพราะในรางกายมีเม็ดโลหิตแดงตอตานกับจุรินทรีย ตางๆ ไดดสี ว น
พวกผมถาถูกอากาศของโลกนีก้ ต็ อ งเสียชีวติ ในไมชา ปญหาเรือ่ งนีแ้ หละครับทีเ่ รายังแกไมตก"!
เจาคุณปจจนึกฯ พูดเสริมขึ้น !
"อยาลืมนะครับคุณกนก เรื่องรังษีพิเศษ ทีค่ ณ
ุ วา" !
" ครับไมลืมหรอกครับใตเทา อา....ผมลาละครับลากอนทุกๆคน" !

ครัน้ แลวมนุษยหนุ พยนตกค็ อ ยๆเลือนหายไป ทีจ่ อโทรทัศนมีแตเสนขีดๆ เหมือนไยแมลงมุมพนไปมา
ดร.ดิเรกเอือ้ มมือปดสวิท เครื่องทันที สี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ ตางหันมามองดูหนากันอยางตืน่ เตน !
" โอ...กันตืน่ เตนจนบอกไมถกู แลว" นายแพทยหนุม พูดหนักๆ "เปนแปลกมาก แตมันเปนความจริง ฮะ
ฮะ เพียงแตเครือ่ งรับสงโทรทัศนนี้ ก็มคี า หลายลานบาททีเดียว รับรองวานักประดิษฐในโลกเรายังทําไมได
ความรูข องพวกเรายังนอยเกินไป " !
เจาคุณปจจนึกฯ ยิ้มนอยยิ้มใหญ กระซิบกับพลเบาๆ !
"คราวนีแ้ หละวะ หายเหม็นเขียวกันเสียที มันเปนโชคของอาอยางมหาศาลทีเดียว อาตื่นเตนจนบอกไม
ถูกแลว"!
เสียงจอกแจกจอแจดังขึน้ ลั่นหองทดลองวิทยาศาสตร สีส่ หายกับเจาคุณปจจนึกฯ ตางวิพากยวจิ ารณกนั
ถึงเรือ่ งของชาวโลกพระอังคารอาคันตุกะทีม่ าจากดวงดาวอันแสนไกล ทุกคนเชือ่ วาชาวโลกพระอังคารจะตอง
เฉลียวฉลาดกวามนุษยในโลกนีม้ ากมายนัก !
!

อาหารค่าํ มือ้ นัน้ เปนไปอยางเงียบเชียบสีส่ หายกับเจาคุณปจจนึกฯ ตางนัง่ กมหนากมตารับประทาน
อาหารไมมใี ครยอมปริปากพูดอะไรเลย สี่นางกับเจาคุณประสิทธิ์ฯ และคุณหญิงวาดรูส กึ แปลกใจไปตามกัน !
"เอ .... ทําไมมันเงียบเชียบเหมือนกับเปาไมตีพริกอยางนี้นะ" คุณหญิงวาดกลาวขึน้ เพราะอดรนทน
ไมได"มีอะไรเกิดขึ้นหรือนี่ ไมเห็นมีใครปริปากพูดอะไรเลย"!
นิกรยกมือชีห้ นาเสีย่ หงวนแลวกระซิบกระซาบ!
"อยาพูดเปนอันขาด เก็บเปนความลับ" !
เสีย่ หงวนพยักหนา !
"รูนา"!
เจาคุณประสิทธิ์ฯ กลาวถามลูกชายของทานเบาๆ !
"พวกแกสีค่ นคบคิดทําอะไรกันหรือวะพล" !
นายพัชราภรณ ฝนหัวเราะ !
"อา...คืออยางงี้ครับคุณพอ..."!
เจาคุณปจจนึกฯ ตวาดพลเสียงลัน่ !
"อยาพูดซีโวย" !
พลชักฉิว !
"แลวกันคุณอาผมกําลังจะโกหกคุณพอครับ" !
"งานเรอะ ขาไมรนู ห่ี วายังงัน้ ก็โกหกตอไปเถอะ" !
นันทาพูดเสริมขึ้นทันที !
"ไมมอี ะไรหรอก นอกจากจะคบคิดกันไปเทีย่ วซุกซนเทานัน้ เอง"!
นิกรทําตาเขียวกับพีส่ าวของเขา!
"ใครบอกวาเราจะไปเทีย่ วซุกซนละ เราจะไปชมจานผีตา งหาก"แลวนิกรก็สะดุง เฮือกรีบยกมือปดปาก
ตัวเอง "อุย ตาย... เผลอพูดออกมาแลว"!
คุณหญิงวาดอดหัวเราะไมได!
"จานผีชามผีทไ่ี หนกันวะเจากร"!
นายทะเลนทําหนาชอบกล !

"จอดอยูบนยอดเขาครับ เขาติดตอกับพวกเราเมื่อตอนเย็นนี้เอง มีแสงไฟแลบออกมาทางลูกนัยนตาตัว
เขียวปด รูปรางคลายๆคางคกตัวใหญๆรองอีด๊ ตลอดเวลา"!
สีน่ างกลืนน้าํ ลายเอือ้ กพรอมกัน ประไพมองดูหนาผัวรักของหลอนแลวทําตาแดงๆเหมือนกับจะรองไห!
"โถ .. เปนอะไรไปแลว พูดไมรูเรื่องๆเลยเมือ่ เย็นนี้ก็ยังพูดกันรูเรือ่ งนี่นา กรขา...โถดูซี ทําสะลืมสะลือ
นาสงสาร"!
นิกรไดทกี เ็ ลยแกลงทําเปนบา เขายักคิว้ ใหเมียรักของเขาแลวพูดยิม้ ๆ วา!
"ฝรัง่ มาซอมใหแลวแตเสียงแหลมไปหนอยเลยไปขอยืมเตรือ่ งทําไฟทีว่ ดั มาชวยอีกเครือ่ งคราวนีด้ าํ มะ
เมื่อมไปเลย ฝง สงฝงเสา หางสงหางเสือกานแดงกานดําน้ํารอนน้าํ ชาตะเขบกจิ้งจกปา เชือ่ พีเ่ ถอะไพจา เราปลาย
ตระกูลไทยตองรักชาติ ฝนจะตกอยางไรใหชาติไทยเราเปนมหาอํานาจก็แลวกัน เพีย้ ง นะโม พุทธายะ...." !
คุณหญิงวาดคอย ๆ หันมาทางนายแพทยหนุม !
"พอดิเรก เจากรมันเปนอะไรไปแลว...."!
นายแพทยหนุม หัวเราะกาก!
"คุณอามัวแตสนใจกับอายกร ประเดี๋ยวอาหารบนโตะนี้ก็เหลือแตจานเปลาๆเทานั้นเอง คนบานะไมตั้ง
อกตัง้ ใจกินอยางนีห้ รอกครับ" !
เสีย่ หงวนแยงขาไกทอดมาจากมือนิกรทันที !
"พอซีโวย แกเลนเขาไปตัง้ สามขาแลว"!
นิกรยิ้มแหงๆ!
"มันอรอยนีห่ วา ความจริงถาไกมนั มีขาเทาๆกับกิง้ กือก็วเิ ศษมากทีเ่ ดียว นีต่ วั หนึง่ มีสองขาเทานัน้ ยาย
อิม่ แกทอดไกสองตัวได ๔ ขา"!
การรับประทานอาหารค่าํ มือนีไ้ มสจู ะออกรสเทาใดนัก เพราะสีส่ หายกับเจาแหวและเจาคุณปจจนึกฯ มี
ใจจดจอทีจ่ ะเดินทางไปชมพาหนะของโลกพระอังคารตางคนตางปกปดเรื่องนี้ไวเปนความลับ !
เวลาผานพนไปทีละนอย ! !
คณะพรรคสีส่ หายอยูใ นหองทดลองวิทยาศาสตรของดร.ดิเรกรอคอยเวลานัดนายแพทยใชเวลาวางศึกษา
เครือ่ งรับสงโทรทัศนอนั เปนของขวัญทีเ่ ขาไดรบั จากชาวโลกพระอังคารแลวเขาก็ยอมรับสารภาพวาความรูข อง
เขานอยเกินไป เขาไมสามารถประดิษฐหรือแกไขเครื่องโทรทัศนนี้ไดแนนอน และไมมีนักประดิษฐคนใดในโลก
นี้ที่จะสรางไดทั้งนี้ก็เนื่องจากเครือ่ งรับสงโทรทัศนมีคุณภาพ ยอดเยีย่ มไมนา จะเปนไปได ใชกระแสไฟสลับหรือ
ตรง แบ็ตตารี่ไดทั้งนัน้ !
เจาคุณประสิทธิ์ ฯกับคุณหญิงวาดพาสีน่ างไปดูภาพยนตรรอบดึกทีศ่ าลาเฉลิมไทย และ ออกไปจากบาน
้ คณะพรรคสี่สหายจึงโลงใจไปตามกัน !
"พัชราภรณ" ในเวลา ๒๐.๓๐ น.เศษ ดังนัน
กอนเวลา ๒๒.๐๐น. เล็กนอยสีส่ หายกับเจาคุณปจจนึก ฯ และเจาแหวไดพากันลงไปทางหลังตึกใหญ
และตรงเขาไปสวนดอกไมหลังบาน "พัชราภรณ" ทั้ง ๖ คนยืนรวมกลุม อยูภ ายใตรม เงาของตนไมตน หนึง่ เจา
คุณปจจนึก ฯ นึกกระหยิม่ ยิม้ ยองตลอดเวลา ดีใจที่ทานจะหายหัวลานในคราวนี้ !
"เอ....ถาจะเหลวกระมังหวา "ทานเจาคุณพูดเปรยๆ !
ดิเรกวา "คงไมเหลวหรอกครับ อีก ๒ นาที ๔ทุม ผมคิดวาเขาคงมารับเราตรงตามเวลา ตามปกติ
นักวิทยาศาสตร นักประดิษฐ หรือผูท เ่ี ห็นวาเวลามีคา สําหรับเขามักจะรักษาเวลาเสมอ"!
นิกรยกมือชีไ้ ปบนฟา รองตะโกนขึ้นดวยความดีใจ !

"โนน...มาแลวโวย"!
ทุกคนมองตามสายตานายจอมทะเลน !
"ไหนวะ" เจาคุณปจจนึก ฯ ถามอยางรอนรน!
" โนนยังไงละครับ บินคูกันมา"!
"จานผีนะเรอะ" !
"คางคาวแมไกครับ" นายจอมทะเลนพูดพลางหัวเราะพลาง !
ทานเจาคุณยกกําปนทุบหลังนิกรดังบึ้ก !
"นี่แน โกหกหนาตายดีนัก"!
!

ดร. ดิเรก ยกมือไขว หลังเดินวนเวียนไปมาในทาทีกระสับสายสักครูห นึง่ ทุกคนก็ไดยนิ เสียงกระหึม่
คลายกับเสียงไดนาโมไฟฟาดังขึน้ ในอากาศ เจาคุณปจจนึก ฯ ดีใจเหลือทีจ่ ะกลาว !
ทานยกมือชีบ้ อกสีส่ หาย!
"แนโวยทีน่ ม้ี าแน" !
นิกรปดมือพอตาของเขา !
"อยาชีค้ รับคุณพอเดีย๋ วนิว้ ดวน" !
"ฮา...ไมใชรงุ กินน้าํ นีห่ วา" !
"อาว ผมเตือนดีๆ ยังจะเถียงอีก เอามือเช็ดกนซีครับ" !
"ปุโ ธอา ยนี่" ทานเจาคุณพูดพลางหัวเราะพลาง !
ชามผีเครื่องนั้น ลอยนิ่งเฉยสูงจากดิน ประมาณรอยเมตา แลวบินต่าํ ลงมาทีละนอย รูปลักษณะของมัน
เหมือนกับชามกวยเตีย๋ วเราดีๆ นีเ่ องมีขนาดโตกวา " แพคการด" สักครึง่ หนึง่ !
ในที่สุด ชามผีกล็ งสูพ น้ื ดินในบริเวณสวนดอกไมหลังบาน "พัชราภรณ" โดยสวัสดิภาพ คณะพรรคสี่
สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ และเจาแหวรีบเดินเขาไปที่ชามผีเครื่องนั้น !
ประตูดานขวาของชามผีเลื่อนออกโดยเครื่องมืออัตโนมัติ มนุษยเหล็กแหงโลกพระอังคารเดินออกมา
จากประตูนั้นรูปลักษณะของหุนพยนตเหมือนกับทีป่ รากฏในจอโทรทัศนเมื่อตอนเย็นนัยนตาทั้งสองขางโปน
ถลนวาวโรจน มีแสงพุง ออกมาเหมือนไฟฉาย ทีห่ นาอกมีดวงไฟสีตา ง ๆ ปดเปดวูบวาบตลอดเวลา มนุษยพระ
อังคาร กมศีรษะโคงคํานับคณะพรรคสีส่ หายอยางนอบนอม !
"สวัสดีครับ ทุกๆ คน" เขาพูดภาษาไทย อยาง ชัดเจน "จําผมไดไหมครับ ผมคือศาสตราจารยกนก
ผูเ ชีย่ วชาญพลังงานปรมาณูแหงพิภพ พระอังคาร" !
หุนเหล็กยิ้มใหเสี่ยหงวน !
"ยินดีครับ อาเสีย่ พวกคุณจะเรียกผมวาอาจารยกไ็ ด " !
เสี่ยหงวนรองขึ้นดัง ๆ !
"โอ...ทานศาสตราจารยกระดกหรือครับ รูปรางของทานใหญโตกวาที่เห็นในจอโทรภาพเปนกอง"!
หุนพยนตหัวเราะเลาๆ ทําปากปะหงับๆนากลัว !
"จอโทรทัศน ๑๒ นิ้วเทานัน้ นีค่ รับอาเสี่ย ผมดีใจจริง ๆที่ไดรูจักและเปนมิตรกับพวกคุณ สหายตางพิภพ
ของผม แตอาเสีย่ โปรดจําชือ่ ผมใหมน่ั ผมชือ่ กนกไมไดชอ่ื กระดก" !
อาเสีย่ ทําคอยน !

"ตายจริงของโทษนะครับทานอาจารยกรุณาอนุญาตใหพวกเราเรียกวาทานอาจารยเถอะนะครับ เราเชือ่
ทีเดียววา ทานอาจารยเปนนักวิทยาศาสตรชน้ั เยีย่ มของโลกพระอังคาร" !
เจาคุณปจจนึกฯ พูดเสริมขึ้น !
ุ วาเต็มทนแลว จะไดสน้ิ สุดกรรมเวรกัน
#ไปกันหรือยังละ ทานอาจารยผมอยากฉายแสงวิเศษตามทีค่ ณ
เสียที" !
หุน พยนตหวั เราะ !
"ไปซีครับ เชิญขึน้ พาหนะกาศของเราไดแลว นีแ่ หละครับคือชามผี เพราะมีรปู รางคลายชาม และชามผี
นี้อยูประจําในจานผีของเรา จานผีลาํ หนึง่ ก็ตอ งมีชามผีลาํ หนึง่ "!
นิกรพูดเสริมขึ้น !
"แลวครกผี%!ไมตพี ริกผี หรือเขียงผี อีโตผีมาดวยหรือเปลาครับ"!
ศาสตราจารยกนกอดหัวเราะไมได ! !
"ไมมหี รอกครับ คุณนิกร " !
อาเสีย่ กลาวถามนุษยจานผีอยางนอบนอม !
"อยางนี้ ภาษาชาวโลกพระอังคารเขาเรียกวากระไรครับ อาจารย #!
" ออ พวกเราเรียกชามผีวา ...พรึดซาซา ครับ"!
พลหัวเราะเบาๆ!
"แปลวาชามผีหรือคุณ "!
#ครับ ถูกแลว เราเรียกกันวาพรึดซาซา แต ถาจานผีเราเรียกกันวาบึด้ ทึด่ " !
ดร. ดิเรกถอนหายใจเฮือกใหญ !
"แหม ภาษาของชาวโลกพระอังคารรูส กึ วาฟงยากเหลือเกินนะครับทาน อาจารยเสียงทีพ่ ดู เหมือนกับถูก
ทุบหลังตลอดเวลา"!
ั ก็เรียนรู แลวผมจะสอนภาษาอานเขียนพูดของ
#ไมยากเลยครับคุณหมอ คนฉลาดอยางคุณหมอไมกว่ี น
ชาวโลกพระอังคารให เพราะตอไปถึงแมผมจะกลับไปโลกของผมแลวเราก็จะไดติดตอโดยเครื่องรับโทรทัศน
พิเศษของผม อา ...เชิญ ขึ้นชามผีเถอะครับ ภายใน ๒๐ นาที ชามผีนจ้ี ะรอนลงบนภูเขาลูกหนึง่ ซึง่ พาหนะกาศหรือ
จานผีของเราอยูท ี่นั่น"!
พลกลาวถามเพือ่ นตางโลกอยางนอบนอม!
"ทานอาจารยถอดหนาใหเราดูใบหนาอันแทจริงของทานอาจารยหนอยไดไหมครับ "!
"โอ...เสียใจเหลือเกินคุณพล ผมบอกคุณแลววา ถารางกายของเราถูกอากาศทีโ่ ลกนี้ เราจะตองตายดวย
เชื้อจุลินทรียทันที เอาไวไปถึงจานผีเสียกอน ผมจะใหพวกคุณไดเห็นตัวของผมซึ่งอยูในหุนเหล็กนี้ เชิญเถอะครับ
อยาใหเสียเวลาเลย"!
นิกรพูดขึ้นทันที !
"ทานอาจารยครับ"!
"วาไง คุณนิกร" !
นายจอมทะเลนยิ้มแปน !
"ผมอยากจะเรียนถามอะไรสักหนอย ประทานโทษวัตถุทหี่ อยอยูข างเอวทานอาจารยรูปรางเหมือนไมตี
พริกนะอะไรครับ" !

ศาสตราจารยกนกหัวเราะชอบใจ !
"เปลา...ไมใชไมตพี ริกหรอกคุณ โลกพระอังคารไมมใี ครกินน้าํ พริก วัตถุอนั นีค้ อื อาวุธรายของผม มัน
คือแสงมฤตยู ฉายไปถูกอะไรเขา แมสิ่งนั้นจะเปนเหล็กก็จะไหมละลายเปนจุลในพริบตาเลยมีคุณคายิ่งกวาอาร.
บอมบ หรือเอช.บอมบ ของชาวโลกนีม้ ากมายนัก" !
อาเสีย่ พูดเสริมชึน้ เบาๆ!
"ทานอาจารยลองฉายตัวเจาแหวใหผมดูหนอยเถอะครับ" !
"อาว" เจาแหวรัองเอ็ดตะโร "รับประทานอยูด ี ๆ จะใหผมกลายเปนเถาถานไปแลวไหมละ" !
ครั้นแลว มนุษยตา งพิภพก็พาสีส่ หายกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหว เดินเขาไปในชามผี ขางในมีแสง
ไฟสีมว งออนสวางไสวราวกับกลางวัน แตหาดวงไฟหรือหลอดไฟไมพบ มีที่นั่งเปนเบาะหนัง ๓ ทีน่ ั่ง เบาะหนึ่ง
นัง่ ไดสองคน มนุษยพระอังคารนัง่ ประจําที่นักบินตอนหนา !
ประตูดา นขางคอยๆ เลื่อนปดเขามาหากันแลว ศาสตราจารยกนก เอือ้ มมือปดเปดสวิท และเครื่องบังคับ
ยุงไปหมด ดร. ดิเรกของเราจองตาเขม็งมองดูตลอดเวลา!
ชามผีคอ ยๆ ลอยขึน้ สูอ ากาศอยางแชมชา คณะพรรคสีส่ หายรูส กึ ตื่นเตนแปลกใจไปตามกัน เมือ่ ลอย
ขึน้ มาสูงจากพืน้ ดินราว ๒๐๐ เมตร มันก็บินไปอยางรวดเร็ว และทวีความเร็วขึ้นหลายเทาเร็วกวาซุเปอรเซเบอร
เครื่องบินไอพนประจัญบานเกือบสองเทา !
แตทุกคนนั่งสบายยิ่งกวา นั่งรถเกงคันใหญ ชาวพระนครไมมใี ครรูว า ขณะนีช้ ามผีกาํ ลังบินอยูเ หนือนาน
ฟากรุงเทพฯ และออกไปพนพระนครแลว บายโฉมหนาไปทางทิศเหนือดวยความเร็งสูง !
คณะพรรคสีส่ หายรูส กึ ตืน่ เตนตลอดเวลาตางสนทนาวิพากยวจิ ารณกนั มาตลอดทาง!
เจาคุณปจจนึกฯ กลาวสรรพยอกนายแพทยหนุม !
#เปนยังไงดิเรก แกคงจะยอมรับแลวซีนะวามนุษยชาวโลกพระอังคารมีความรูใ นวิชาวิทยาศาสตรดกี วา
นักวิทยาศาสตรของโลกเรามาก" !
ดร.ดิเรกฝนยิ้ม ! !
"ออไร ผมเชือ่ เหลือเกินครับวาพลังงานปรมาณูเปนเรือ่ งเล็กสําหรับชาวโลกพระอังคารขณะนีผ้ มกําลัง
แปลกใจทีส่ ดุ ยานฟาทีเ่ ราโดยสารมานีม้ นั แลนไปไดอยางไรและทําไมเงียบกริบอยางนี้" !
ศาสตราจารยกนกหันมาพูดกับดิเรก !
"ผมบอกคุณหมอแลววาเราใชกระแสไฟฟาในหวงเวหานีเ่ อง พาหนะกาศของเราไมไดใชเครือ่ งยนตเลย
มันบินไปดวยอํานาจแมเหล็กไฟฟาเทานัน้ ชาวโลกพระอังคารเลิกใชเครือ่ งบินไอพนมาหลายพันปแลว ถาคุณ
หมอและคุณ ๆ เหลานีไ้ ดไปเห็นพาหนะกาศ หรือ จานผีของเราแลวผมรับรองวาทุกคนจะตื่นเตนมหัศจรรยใจ
ทีส่ ดุ "!
เสีย่ หงวนถามวา !
" เกือบถึงจานผีหรือยังครับทานอาจารย"!
" เรามาไดครึง่ ทางแลวอาเสีย่ ขณะนี้เรากําลังบินอยูเหนือจังหวัดนครสวรรคแลว"!
"โอ โฮ " นิกรรองลัน่ "แพลบเดียวเทานนั้นมถึงนครสวรรคแลวหรือครับรูปรางเทอะทะเหมือน
ชามกวยเตยวไมนา จะบินไดเร็วอยางนีเ้ ลย ภูเขาทีจ่ านผีจอดพักอยูในเวลานี้อยูในเขตจังหวัดอะไรครับ ทาน
อาจารย " !
"ระหวางลําปางกับเชียงรายครับ และอยูใ นปาสูง " !

พลถามขึน้ บาง !
"ทานอาจารยกบั พรรคพวก ไมเดือดรอนในเรื่องอาหารการกินบางหรือครับ"!
้ สวนน้าํ
#เปลาไมเดือดรอนเลยคุณ เรากินอาหารสําเร็จมือ้ หนึง่ เพียงเม็ดเล็กๆ ขนาดแอสไพรินเทานัน
ดืม่ เราก็แยกจากอากาศ"!
เจาคุณปจจนึก ฯ กลาวถามขึน้ บาง !
"จานผีมาดวยกันกีล่ าํ ครับ" !
"ลําเดียวครับใตเทา แตมเี จาหนาทีป่ ระมาณ ๕๐ คน จานผีของเราใหญโตมาก วัดเสนผาศูนยกลาง ถึง
๓๐ เมตร มีเครือ่ ง บํารุง ความสุขสารพัด ขาวของเครือ่ งใชมพี รอมทุกอยาง แมกระทั้งผูห ญิง....ถาเราตองการมี
ความสุขจากเพศตรงกันขาม เรามีหนุ ผูห ญิงทีเ่ คลือ่ นไหวไดและพูดได!
"โอ" อาเสีย่ คราง "แลวมันจะบนวาหรือดาเราไหมครับทานอาจารยถาหุนนั้นไดเสียเปนเมียเราแลว"!
ศาสตราจารยกนกหัวเราะลีน่ !
"อาเสีย่ ไปชมดวยตาเองดีกวาครับ อยางใหผมอธิบายเลยจะหมดรส อีก ๑๕ นาทีเราจะถึงทีห่ มายแลว"
ขณะนี้ชามผีบนิ เร็วเต็มที่ และอยูส งู จากพืน้ ดินประมาณ ๒๐๐๐ เมตร คณะพรรคสี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ และ
เจาแหวรูส กึ วาอากาศคอนขางหนาวเย็น และเมือ่ มองดูขา งลางก็แลเห็นแตแสงตะเกียงวาววับตามบานชาวบาน
ปรากฏเปนแหงๆ!
ตลอดเวลาทีน่ ง่ั อยูใ นชามผี นายแพทยหนุม ไดสนใจในการบังคับเครือ่ งชามผีตลอดเวลาเขาเฝามองดู
ศาสตราจารยกนกบังคับชามผีเครือ่ งนัน้ เครือ่ งอุปกรณในการบินมีอยูม ากมาย หนาปทมตางๆ ที่อยูขา งหนา
ศาสตราจารยกนก แหงพิภพพระอังคารนัน้ ไมตาํ่ กวา ๔๐ อันศาสตราจารยกนกนัง่ ถือพวงมาลัย ซึ่งเปนรูปครึ่ง
วงกลม โดยไมไดมีทาทีวาเขาตั้งอกตั้งใจอะไรนัก ทัง้ นีก้ เ็ พราะวาชามผีพาหนะวิเศษ มีเครื่องกลไกบังคับอยางดี
เลิศ แสดงไหเห็นวาวิศวกรของชาวพระอังคารนัน้ มีความรูค วามสามารถอยางยอดเยีย่ ม !
ในทีส่ ดุ ชามผีกบ็ รรลุถงึ จุดหมายปลายทาง เมือ่ ชามผีลอยนิง่ เฉยอยูใ นอากาศศาสตราจารยกนกก็หนั มา
ทางคณะพรรคสี่สหาย แลวพูดวา !
" ถึงยอดเขาอันเปนทีพ่ กั ของพวกผมแลว มองใหดซี คี รับ พวกคุณจะแลเห็นแสงสวางเปนสีเขียวนวล
ปรากฏอยูบ นยอดเขาตามชองสีเ่ หลีย่ ม เล็กๆ รอบวงกลม นี่นคี่ ือแสงที่สองลอดออกมาจากหนาตางจานผีของเรา"!
ทุกคนตางมองไปขางลาง ความตื่นเตนมหัศจรรยใจบังเกิดขึ้นอีกเปนทวีคูณ ศาสตราจารย กนก บังคับ
ชามผีลอยต่าํ ลงมาเปนเสนตรงแบบเดียวกับการลงในทีจ่ าํ กัดของเครือ่ งบินเฮลิคอปเตอร แตประสิทธิภาพระหวาง
เฮลิคอปเตอรกบั ชามผีนน้ั ยอมแตกตางกันราวกับฟาดิน!
จานผีมหึมาของชาวโลกพระอังคารมีรปู ลักษณะเหมือนกับหมวกกะโล หรือหมวกกันแดด ตางกันที่
ขอบของมันเปนวงกลม สาน หมวกกันแดดนั้นเปนวงรี เมือ่ ชามผีลอยต่าํ ลงมา สวนบนของจานผีกเ็ ผยออกดวย
เครื่องมืออัตโนมัติ ชามผีคอ ยๆ เลื่อนลงไปในจานผี แลวสวนบนของจานผีก็ปด สนิทตามเดิม ศาสตราจารยกนก
อธิบายใหคณะพรรคสีส่ หาย ทราบวาจานผีของชาวโลกพระอังคารทุกๆ เครื่องจะตองมีชามผีอยูห นึง่ เครื่อง ซึง่
ชามผีนน้ั ก็คลายกับเรือกรรเชียงประจําเรือใหญๆ นั่นเอง!
ครั้นแลว ผูเ ชีย่ วชาญพลังงานปรมาณูแหงโลกพระอังคารก็พาสีส่ หายกับเจาคุณปจจนึก ฯ และเจาแหว
ออกไปจากชามผี ลงบันไดเหล็กไปชางลาง ทุกสิง่ ทุกอยางภายในปริมณฑลอังกวางขวางของจานผี ลวนแตทําให
คณะพรรคสีส่ หาย ของเราตื่นเตนเหลือทีจ่ ะกลาว ดร.ดิเรกไมอาจจะทราบไดวา ลําตัวอันมหึมาของจานผีนส้ี ราง
ดวยวัตถุชนิดใด แตไมใชเหล็กแนนอนมันคงจะเปนวัตถุชนิดหนึง่ ซึ่งมีความเหนียวแนนกวาเหล็กหลายรอยเทา

และทนตอความเสียดสีของอากาศ ทัง้ นีก้ เ็ พราะศาสตราจารยกนก กลาววา ขณะทีจ่ านผีบินออกไปพนจากความ
ดึงดูดของโลก คืออยูใ นอวกาศ จามผีจะทําความเร็วไดถงึ ชัว่ โมงละ ๑๕๐%๐๐๐ ไมล อัน เปนอัตราเรงสูงสุด และ
จานผีทุกๆ เครื่องจะบินอยูในหวงเวหาไดเปนเวลานับป โดยไมตอ งรอนลงยังดวงดาวใดเลย การทีด่ ร.ดิเรกได
สนทนากับศาสตราจารยกนก ระหวางที่นั่งชามผีเดินทางมาที่นนี่ ั้น ทําใหนายแพทยหนุม ไดรบั ความรูต า งๆ
มากมาย และทําใหเขารูส กึ ตัววาขณะนีเ้ ขาเปนนักวิทยาศาสตรทไ่ี มมคี วามหมายอะไรแลว !
ศาสตราจารยกนก ซึ่งอยูในเรือนรางของหุน พยนตเดินฉับๆ นําหนาพาคณะพรรคสี่สหาย ผานไปตาม
ทางภายในบริเวณจานผีอันกวางใหญและเต็มไปดวยหองหับตางๆ ในทีส่ ดุ ศาสตราจารยกนกก็พาทุกคนมายังหอง
บังคับการซึ่งเปนหองใหญ และเต็มไปดวยเครือ่ งกลไก บังคับจานผี เครื่องมือทุกๆชิ้นแปลกและใหมในสายตา
ของดร. ดิเรก !
ศาสตราจารยกนกไดเอือ้ มมือโยกสวิทไกตางๆ และกดปุม อะไรตออะไรวุน ไปหมด จน กระทัง่ นิกร
รําคาญใจก็กลาวถาม!
"ขอโทษนะครับทานอาจารยปุมและสวิทตางๆ ทั้งหมดนีน่ ะ มีในราวสองพันอันเห็นจะได ทานอาจารย
ติดไวโกๆ หรืออยางไรครับ ผมเห็นทานอาจารยโยกโนนกดนีอ่ ยางสับสนไมเห็นมีอะไรเกิดขึน้ เลย" !
หุน พยนตหวั เราะชอบใจ !
"คุณนิกรทีร่ กั มนุษยแหงโลกพระอังคารนัน้ ลวนแตมสี จั จะ ไมโกหกตลบแตลงเหมือนชาวโลกนีส้ วิท
ตางๆ ตลอดจนหนาปทมอนั มากมายลวนแตเปนเครือ่ งยนตกลไกอันวิเศษ อีกสักครูค ณ
ุ คงจะรูเ องวามีผลอะไรเกิด
ขึ้นมา" !
นายจอมทะเลนยิ้มแหงๆ ! !
"หรือครับผมพูดเกินเลยไปบางอาจารยอยาถือโทษโกรธผมเลยนะครับ อายผมมันเปนคนทะลึ่งมาแต
ไหนแตไรแลว ความจริงมันไมใชความผิดของผมหรอกครับ ผมเปนเด็ก พอแมไมใครจะสัง่ สอนผมก็เลยทะลึง่
เสียจนเคยตัว"!
หุนพยนตหัวเราหึ ๆ ในลําคอ เขาเชิญใหชาวโลกมนุษยทั้ง ๖ คนสัง่ รวมกัน บนโซฟารขนาดใหญ
ทันใดนั้นเองพื้นจานผีก็แยกออกเปน ๖ ชองเบื้องหนาสี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหว มือวิทยาศาสตรยน่ื
ออกมาจากชองเหลานัน้ จนสุดแขน ทั้ง หกมือถือถาดเล็กๆ ใสแกววิศกีผ้ สมโซดาแลวยืน่ มาใหชาวโลกมนุษยมอื
เหลานีม้ รี ปู ลักษณะคลายกับมือผูห ญิง !
ทุกคนหนาตืน่ ไปตามกัน กอนทีใ่ ครจะพูดวากระไร เสียงแจวๆ ของผูหญิงคนหนึ่งก็ดังขึน้ แผวเบา ซึง่
เปนเสียงทีส่ ภุ าพออนโยนนาฟงมาก !
"เชิญดืม่ เสียหนอยซีคะ พวกเราชาวโลกพระอังคารขอตอนรับพวกทานดวยไมตรีอนั จริงใจ"
ศาสตราจารยกนกพยักหนากับคณะพรรคสีส่ หาย !
"เชิญซีครับ ดืม่ เสียนิดหนอยกอนแลวเราคอยคุยกัน " !
สี่สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ และเจาแหว ตางรับแกวน้าํ สีเหลืองมาจากมือวิทยศาสตร มือเหลานัน้ คอยๆ
เลื่อนลงไปใตพื้นหองตามเดิม !
ทุกคน ตางยกแกวน้าํ สีเหลืองขึน้ ดืม่ และพอเหลาตกถึงทองทุกคนก็มคี วามสดชืน่ กระปรีก้ ระเปราขึน้
อยางนาประหลาด วิศกีข้ องชาวพระอังคาร มีกลิ่นหอมหวานเหมือนกับกลิ่นของเกษรดอกไม !
"โฮโฮ" อาเสีย่ รองลัน่ "ทานอาจารยครับวิศกีข้ องทานอาจารยมีรสชาดวิเศษเหลือเกิน"!
มนุษยหนุ พยนตพยักหนารับวาเปนจริง !

"ถูกแลวครับ อาเสีย่ วิศกีท้ โ่ี ลกพระอังคารมีคณ
ุ ภาพสูงมาก ดืม่ เขาไปแลวบํารุงกําลัง ทําใหรางกายสด
ชืน่ มีสติปญญาเฉียบแหลมขึ้น คึกคักเขมแข็งตลอดเวลา" !
อาเสี่ยทําตาปริบๆ !
"ทานอาจารยใหผมเปนเอเยนตขายวิศกี้นี้ไดไหมครับ ทําสัญญาชื้อขายกันเปนป ๆ ทานอาจารยเอา
บรรทุกจานผีมาสงผมก็แลวกัน "!
ศาสตราจารยกนกอดหัวเราะไมได เขา เดินวนเวียนไปมารอบๆ หอบังคับการนัน้ และเขาก็ยนื เดนเปน
สงา !
"อา... บัดนี้ถึงเวลาแลวที่ผมจะใหพวกคุณไดเห็นรูปรางและหนาตาอันแทจริงของผมขออยาได
ประหลาดใจอะไรเลย ถาผมจะเรียนใหทราบวาผมนีเ้ ปนคนไทยคนหนึ่ง ซึง่ ไดเดินทางไปยังพิภพพระอังคาร
เมื่อกอนมหาสงครามโลกครั้งที่สองนี้ ผมไดไปเรียนวิชาวิทยาศาสตรทป่ี ระเทศเยอรมันนีโดยทุนสวนตัว พวก
คุณอยาไดเขาใจผิดคิดวาผมเปนคนหนุม ความจริงผมมีอายุแกกวาพวกคุณเล็กนอย ผมเปนนักวิทยาศาสตรที่
เชีย่ วชาญคนหนึง่ เรียนจบมหาวิทยาลัยที่กรุงเบอรลินไดรบั ปริญญาเกียรตินิยม และทางรัฐบาลเยอรมันไดเชิญผม
เปนกรรมการคนหนึง่ ในการคนควาพลังงานปรมาณู"!
ดร.ดิเรกรองขึน้ ดังๆ !
"อะไรกันครับนี่ ผมงงไปหมดแลวทานอาจารยเปนคนไทยจริง ๆหรือครับ"!
"ถูกแลวคุณหมอ สัง่ เฉย ๆ เถอะผมจะเลาใหฟง ผมคือศาสตราจารยกนก โกสุมพันธุ เปนผูที่มคี วาม
ใกลชิดกับฮิตเลอรคนหนึ่งผมขอรับรองดวยเกียรติวา ทานอดอพ ฮิตเลอรมคี วามศรัทธานิยมชมชอบในความรู
ของผมมากถึงกับเคยกลาวในทีป่ ระชุมสภาปองกันอาณาจักรวาผมเปนนักวิทยาศาสตร ผูยิ่งใหญที่สดุ ในโลกผม
จําไดวาปนั้นตรงกับ พ.ศ. ๒๔๘๒ นักประดิษฐ ชาวเยอรมันไดสรางจรวดขึน้ เครื่องหนึ่งเพื่อใชเดินทางไปยังพิภพ
ดาวอังคาร การสรางไดปกปดเปนความลับและเริม่ สรางหลังจากสงครามโลกครัง้ ทีห่ นึง่ ผมเองไดรูเรื่องจรวด
หรือพาหนะกาศนีก้ ต็ อ เมือ่ เขาสรางเสร็จเรียบรอยแลวรัฐบาลเยอรมันไดขอรองใหผมเดินทางไปยังโลกพระ
อังคารพรอมดวยศาสตราจารยอกี สีท่ า น คือ ทานศาสตราจารย ฟอน บี.กริม แอนโก คน หนึง่ ศาสตราจารย เคาน
ฮันสไกเยอรอกี คนหนึง่ แลวก็ศาสตราจารย โฟคสวาเกนกับ ศาสตราจารย อา......"!
เสีย่ หงวนพูดขึน้ !
" นากลัวจะศาสตราจารยเบนซละมังครับ"!
"ไมใชอาเสีย่ ทานชื่อศาสตราจารยบอควอรด แฮนซาร"!
เสี่ยหงวนหัวเรากาก !
"ผมนึกแลวไมผดิ ถาไมใชศาสตราจารยเลนซกต็ อ งเปนศาสตราจารยบอ ควอรด หรือมายก็เปน
ศาสตราจารยโอเปล "!
คราวนีม้ นุษยหนุ พยนตมองดูอาเสีย่ กิมหงวนอยางเดือดดาล !
"อาเสีย่ เขาใจวา ผมพูดโกหกสงเดชอยางนัน้ หรืออาเสีย่ รูห รือเปลา...วาชือ่ รถยนตตา งๆ ที่ทําจากประเทศ
เยอรมันนีเขาตัง้ ชือ่ จากนักวิทยาศาสตรคนสําคัญๆ ผมสาบานไดวา เรือ่ งทีผ่ มเลานีม้ คี วามจริงถึงสามสิบหา
เปอรเซ็นต"!
นายแพทยหนุม ขบเขีย้ วเคีย้ วฟนมองดูกมิ หงวนแลวพูดขึน้ !
"ถาแกไมอยากฟงก็นง่ั เฉยๆ กันกําลังสนใจในเรือ่ งของทานอาจารยมาก" แลวดิเรกก็หันมาทางหุน
พยนต"เลาตอไปเถอะครับทานอาจารย"!

หุน พยนตยม้ิ ออกมาได !
"ผมกับศาสตราจารยทก่ี ลาวนามแลวรวม ๕ คน ไดออกเดินทางไปยังพิภพพระอังคารในตอนดึกสงัดคืน
วันหนึ่ง ซึง่ ในระหวานัน้ เปนเวลาทีค่ าวพระอังคารไดโคจรเขามาใกลโลกเรามากทีส่ ดุ จรวดยานของเราไดทําการ
เดินทางดวยการปกปดเปนความลับที่สุดใชแรงขังเคลื่อนดวยพลังงานปรมาณู ซึง่ ในการเดินทางนัน้ เราทุกคนตอง
ผจญกับเหตุการณอันนาตื่นเตน หวาดเสียวสยดสยอง เราใชเวลาในการเดินทางเกือบสองเดือนจึงถึงพิภพพระ
อังคารโดยสวัสดิภาพ แตนน่ั หมายความวา เราไมสามารถจะเดินทางกลับโดย พาหนะกาศเครือ่ งนัน้ ไดอกี แลว
เพราะขณะทีจ่ รวดลงสูพ น้ื พิภพพระอังคารจรวดไดชนกับภูเขาลูกหนึง่ จนแหลกละเอียด และผมคนเดียวเทานัน้ ที่
รอดตายเหมือนกับมีปาฏิหารย" !
นิกรกระซิบกระซาบกับเสีย่ หงวนเบาๆ !
"คลายๆ กับเรือ่ งหนังโวย" !
ศาสตราจารยกนกเลาตอไป !
"ผมไดรบั ความชวยเหลือจากชาวโลกพระอังคารอยางดีทส่ี ดุ ทุกๆ คนโปรดตั้งใจฟงผม ผมขอยืนยันวา
พิภพพระอังคารนัน้ เจริญกวาโลกเราหลายพันเทา ไมใชหลาบสิบเทา ตัง้ แตตกึ รามบานเรือนถนนหนทาง การ
คมนาคมสวยงามและสะดวกสบายทัง้ สิน้ น้าํ ไหลไฟสวางตลอดวัน ชาวโลกพระอังคารลวนแตมกี ารศึกษาสูงถา
จะเปรียบเทียบแลว นักเรียนอนุบาลชัน้ ปฐม วัยเด็กนักเรียนอายุในราว ๕-๖ ขวบก็มคี วามรูข นาดศาสตราจารย
ของโลกเรานี้ รูส กึ วาชาวโลกพระอังคารตืน่ เตนยินดีมากทีไ่ ดเห็นผมเปนเพือ่ นตางโลกของเขาผมถูกสีง่ ตัวไปอยู
กับนักวิทยาศาสตรคณะหนึง่ และนับวาผมไดใหประโยชนแกเขาไดมากมายในเรือ่ งโลกมนุษยซง่ึ ขาวโลกพระ
อังคารเชือ่ วาโลกรานีม้ มี นุษยมพี ชื เชนเดียวกับโลกพระอังตารผมไดใชเวลาสามสีป่ ร ว มมือกับนักวิทยาศาสตร ผี
มือเยีย่ มของชาวโลกพระอังคารหลายคนสรางจานผีจนสําเร็จแลวนําจานผีออกบินทดลองผมไดมาเทีย่ วโลกเราใน
ระยะหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ องนีห้ ลายครัง้ ใชเวลาเดินทางจากโลกพระอังคารมาโลกเราเพียงเจ็ดวันเทานัน้
ขอใหผมไดแพลงความจริงใหทราบวาโลกเราอยูห า งจากโลกพระอังคารเพียง ๒๐ ลานไมล ไมใช ๔๘ ลานไมล
ตามทีน่ กั วิทยาศาสตรคดิ คํานวนไว" !
ดร.ดิเรกกลาวถามขึน้ ทันที่ !
"ทานอาจารยเคยนําจานผีลงทีไ่ หนบางครับ" !
หุน พยนตสน่ั ศีรษะ !
"ผมไมกลานําลง เพราะเพียงแตผา นประเทศบางประเทศเราก็ถูกป.ต.อ. ระดมยิงอยางหนาแนน ผมไม
เขาใจเลยวาทําไมชางโลกมนุษยนจ้ี งึ สําคัญผิดคิดวาผูท ม่ี าจากดาวดวงอืน่ ทัง้ หลายจะตองมาในฐานศัตรู"!
#แลวยังไงครับ ทานอาจารย" พลกลาวถามดวยความสนใจยิง่ !
หุน พยนตหนั มาทางนายพัชราภรณ !
"ผมเดินทางไปมาหลายตอหลายเทีย่ ว จนกระทัง่ ครัง้ สุดทายนี้ ผมไดตัดสินใจนําจานผีลงบนยอดเขาลูก
นีแ้ ละสามารถติดตอกับพวกคุณไดสาํ เร็จ อา-นี่แหละครับคือความเปนมาของผม ตอไปนีค้ ณ
ุ สงสัยอะไรเชิญถาม
ไดผมยินดีจะตอบคําถามทุกๆ ขอ และหลังจากนัน้ ก็จะพาพวกคุณเทีย่ วชม หองหับตางๆ ภายในจานผีอนั มหึมา
ของเรา"!
นิกรชูมือขวาขึ้นเหนือศีรษะ !
" ครูฮะ ถาจะใหดแี ลวครูกรุณาถอดหุน พยนตออกใหพวกผมไดเห็นรูปราง อันแทจริงของครูหนอยได
ไหมฮะ" !

ดร. กนกหัวเราะกาก !
" ไดซคี ณ
ุ ความจริงผมทําใหมนั มากเรื่องมากราวไปเอง เพราะไมอยากใหบริษัทหนังที่ทําเรื่องของพวก
ดาว นพเคราะห ตาง ๆ ไดรบั ความอับอายขายหนา บรรยากาศในโลกนีห้ รือทีโ่ ลกพระอังคารมันก็เหมือน ๆ กัน
นัน่ แหละคุณพูดกันอยางงายๆ ถามีออ กซิเจนหายในเราก็มชี วี ติ อยูไ ดทง้ั นัน้ เทาที่ผมสวมหุนเหล็กพะรุงพะรัง
อยางนี้ ก็เพือ่ ใหสมกับทีผ่ มมาจากดาวพระอังคาร ผมเองเปนคนมีอารมณขบขันเหมือนพวกคุณเหมือนกัน มาชวย
ผมหนอยคุณหมอ " !
ดร. ดิเรกลุกขึ้นเดินเขาไปหา ศาสตราจารยกนกสัง่ ใหดเิ รกถอดศีรษะหุน เหล็กของเขาออกและคอยๆ
!
ถอดแขนขาหนาอกออกที่ละชิน้ ในที่สุดพณะพรรคสี่สหายก็ไดแลเห็นรูปรางและโฉมหนาอันแทจริงของทาน
ศาสตราจารยผนู !้ี
หนาตาของเขาก็คือคนไทยนั่นเอง และมีอายุประมาณ ๔๘ ปเปนอยางมาก รูปรางลักษณะแข็งแรง
บุคคลิกลักษณะขอกใหเห็นวาเปนผูท ม่ี คี วามรูส งู ศาสตราจารยกนกสรวมกางเกงขายาวซึง่ เปน กางเกงยืดแนบเนือ้
และสรวมเสือ้ ยืดคอวีแขนยาวสีนาํ้ เงินหมน!
ศาสตราจารยกนกเดินเขามานัง่ บนเกาอีน้ วมตัวหนึง่ กตรงขามกับคณะพรรคสีส่ หายแลวพูดยิม้ ๆ วา !
"บัดนี้พวกคุณแลเห็นหนาผมแลว ใครจะไตถามอะไรผมก็เชิญถามได" !
ดร. ดิเรกกลาวถามขึน้ ทันที !
" ทานอาจารยครับ ผมรูส กึ เปนเกียรติอยางยิง่ ทีไ่ ดรจู กั กับทานอาจารยผทู ม่ี คี วามรูค วามสามารถยากทีจ่ ะ
หาใครเปรียบเหมือน ผมอยากจะเรียนถามวาเจาหนาทีป่ ระจําจานผีไปไหนกันหมด และนักวิทยาศาสตรคนไทย
สองสามคนทีท่ า นอาจารยวา ไดรว มมือกับทานอาจารยนน้ั อยูท ไ่ี หนกอนอืน่ ผมอยากเห็นหนาชาวโลกพระอังคาร
สักคนหนึ่ง " !
ศาสตราจารยกนกยิม้ ใหนายแพทยหนุม !
!
"ไดซคี รับ ถาคุณไดเห็นชาวโลกพระอังคารแลวคุณคงจะแปลกใจไมนอ ย คุณหมอคิดวารูปรางหนาตา
ของเขาก็เหมือนกับชาวโลกของเราใชไหมครับ" !
" ออไรท ผมคิดวามันควรจะเปนอยางนั้น " !
"เปลา...คุณหมอเขาใจผิด จริงอยูช าวโลกพระอังคารมีรปู รางและสวนสูงคลายคลึงกับโลกเรา คือสง
ประมาณ ๕ถึง ๖ ฟต สวนน้าํ หนักตัวก็ในราว ๔๕ กิโลกรัมถึง ๗๐ กิโลกรัม แตชาวโลกพระอังคารนัน้ มีหนาตา
อันนาประหลาด หนาของเขาเหมือนกับชาง มีงวงยาวเหมือนกับชางนัยตาก็เหมือนชาง ใบหูทั้งสองขางก็เหมือนหู
ชาง " !
เสี่ยหงวนทําหนาชอบกล !
"เหมือนชางจะเรียกคน อยางไรเลาครับทานอาจารยเปนอันวาชาวโลกพระอังคารก็คอื ชางนัน่ เองและ
เปนชางขนาดเล็ก"!
"ไมใชอยางนัน้ " ศาสตราจารยกนกพูดยานคาง "ผมหมายความวาสวนใบหนาของชาวโลกพระอังคาร
!
เทานั้นที่เหมือนชาง แตอวัยวะอืน่ ๆ ทีแ่ ขน% คอ และ ขา ตลอดจนมือเทาเหมือนกับพวกเรานี่เอง จะแตกตางกันก็
ทีว่ า ชาวโลกพระอังคารมีนว้ิ มือและนิว้ เทาถึงขางละ ๗ นิ้ว" !
" วา " นิกรคราง "นองๆกิง้ กือเขาไปแลวรวมสองมือสองเทาก็มตี ง้ั ๒๘ นิ้วนะซีครับทานอาจารยไง มี
นิว้ มากนักละ"!

"เอ...เรื่องนีผ้ มตอบคุณไมไดคุณนิกร ถาจะใหผมตอบตามความคาดคะเนของผม ก็คดิ วาเกีย่ วกับดินฟา
อากาศนัน่ เอง" !
เจาคุณปจจนึกฯ เอือ้ มมือเขีย่ ขาศาสตราจารยกนกแลวกลาวถามขึน้ อยางรอนรนวา !
"ทานอาจารยครับ เมือ่ ชาวโลกพระอังคารหนาตาเหมือนชาง มันก็ไมมผี มนะซีครับ ทานอาจารย"!
ศาสตราจารยหนุม ในวัยชรายิม้ เล็กนอย!
"เปนความจริงครับ ใตเทา ชาวโลกพระอังคารไมมผี ม และชาวโลกไมจาํ เปนตองมีผมเพราะทีโ่ ลก
พระอังคารอากาศหนาวมากเราแลเห็นแสงอาทิตยออ นเต็มทน"!
" อาว " เจาคุณปจจนึก ฯ เอ็ดตะโร "ถางัน้ ทานอาจารยกห็ ลอกผมนะซีครับวาไมมคี นหัวลาน เพราะมี
!
รังษีพิเศษรักษาโรคคนหัวลาน" !
"แฮะ แฮะ ผมไมไดหลอกใตเทาหรอกครับผมพูดเลนสนุก ๆ นะ แตผมรับรองวาผมสามารถทีจ่ ะชวยให
ใตเทามีผมดําเหมือนกับมนุษยปถุ ุชนทั้งหลาย ดวยอํานาจรังษีชนิดหนึ่ง อดใจรออีกสักครูน ะครับผมจะชวยใตเทา
แนๆ " !
เจาคุณปจจนึก ฯ ยิม้ ออกมาได !
" ทานอาจารยรบั ปากยังงีค้ อ ยยังชัว่ หนอย" !
เจาแหวเปรีย้ วปากเต็มทนก็พดู เสริมขึน้ เบาๆ !
"รับประทานอาจารยครับ รับประทานขอใหผมดูตัวชาวโลกพระอังคารสักคนเถอะครับ ถาชอบมาพา
กลรับประทานผมก็จะขอซื้อจากทานอาจารยไวคนหนึ่งเพื่อออกแสดงงานภูเขาทองในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้
ผมทราบวางานปดทองไหวพระที่ภูเขาทองปนี้มีแนนอน" !
ศาสตราจารยกนกหัวเราะชอบใจ เขาลุกขึ้นเดินไปที่โตะเล็กๆ ริมหนาตางแลวพูดติดตอกับคนของเขา
ดวยเครื่องโทรศัพทพิเศษซึ่งเปนโทรศัพทโทรภาพ ศาสตราจารยกนกพูดภาษาชาวโลกพระอังคารอยาง
คลองแคลว แต ฟงดูแลวภาษาทีพ่ ดู นัน้ ลวนแตใชแมกก หรือแมกดทั้งสิน ซึง่ คณะพรรคสีส่ หายของเราไมมใี ครฟง
รูเ รือ่ งไดแตนง่ั อมยิม้ ไปตามกัน !
สักครูหนึ่ง ศาสตราจารยกนกก็กลับมานัง่ สนทนากับแขกผูม เี กียรติของเขาตามเดิม ทันใดนั้นเองอา
!
เสีย่ กิมหงวนก็รอ งตะโกนสุดเสีย่ งและชีม้ อื ไปทางประตูดา นขวา!
!

!

!

"ชางมาโวย"!
!

!

ทุกคนหันไปทางประตูเขาออก แลวก็ตลึงพรึงเพริดไปตามกัน !
ชาวโลกพระอังคารคนหนึง่ แตงกายคลายๆ กับศาสตราจารยกนก ยืนอายเหนียมอยูข า งๆ ประตู เขาเปน
!
ชายหนุม ทีม่ รี ปู รางขนาดเดียวกับนิกร คือคอนขางเล็กสักหนอยใบหนาของเขาก็คือ ชางเราดีๆ นีเ่ องใบหูใหญโบก
กระพือเบาๆ ไปมาและงวงนัน้ ยาวถึงพืน้ จานผี ถูกละ....เขาเปนมนุษย แตรูปรางหนาตาของเขาประหลาดที่สุด !
" โอโฮ " นิกรรองขึ้นดังๆ "ทานอาจารยครับ..ถาหากวาหนาตาผมเปนอยางนีข้ นื เดินไปไหนคงถูก
หมาฟดแย เขาไมราํ คาญหรือครับ และหูกางเหมือนหูชา งอยางนี้ ศีรษะของเขาโตกวาศีรษะของผมตั้งสาม เทา"!
ศาสตราจารยกนกหัวเราะเบาๆ !
"เพราะชาวโลกพระอังคารมีศรี ษะใหญโต จึงไดเฉลียวฉลาดกวามนุษยในโลกนี้ ฉลาดกวากันดวย
ประการทัง้ ปวงแมกระทัง่ การเกีย้ วผูห ญิง" !
"ปูโ ธ" นิกรคราง"งวงยาวเฟอ ยอยางนีผ้ หู ญิงทีไ่ หนเขาจะรักเลาครับอาจารย" !

"อาว ผูห ญิงทีโ่ ลกพระอังคารก็มงี วงมีหนามีตาเหมือนชางเหมือนกันนีค่ ณ
ุ "!
นิกรกลืนน้าํ ลายดังเอือ้ ก !
"ยังงั้นผมเห็นจะไมไปเที่ยวโลกพระอังคารละครับ ฮะ ฮะ ทานอาจารยเรียกเขามาคุยกับพวกเราหนอย
ไดไหมครับ " !
ุ ผมยินดีทจ่ี ะบอกพวกคุณดวยวา สุภาพบุรษุ ชาวโลกพระอังคารผูน พ้ี ดู และอานเขียนภาษาได
#ไดซคี ณ
ดีเขามีนามวาอึด้ ทึด่ เปนภาษาโลกพระอังคารแปลวากลาหาญ ถาเปนคนไทยก็จะชือ่ วาวีระนัน่ เอง"พูดจบ
ศาสตราจารยกนก ก็กลาวกับบุรษุ ผูม หี นาเหมือนชางดวยภาษาไทย "คุณอึ้ดทึด่ เชิญมารูจ กั กับพรรคพวกของผม
หนอย ชาวพิภพพระหูทง้ั ๖ ทานนี้คือมิตรที่ดขี องเรา "!
ชายหนุม ผูน น้ั เดินเขามาดวยกิรยิ ากระดากกระเดือ่ งเหมือนกับสาวรุน ๆ แลวทรุดตัวลงนัง่ บนเกาอีน้ วม
!
ตัวหนึ่งขางๆ ผูบ ังคับการจานผีคอื ศาสตราจารยกนกนั่นเอง!
คณะพรรคสีส่ หายตางจองตาเขม็งมองดูเจาหนุม ผูม าจากดวงดาวอันแสนไกลดวยความตืน้ เตนแปลกใจ
!
เหลือทีจ่ ะกลาว ทุกคนไดรูความจริงวา ชาวโลกพระอังคารนัน้ มีรปู รางหนาตาเชนนีเ้ อง!
อาเสีย่ กลืนน้าํ ลายติดๆ กันหลายครั่ง แลวหันมาถามศาสตราจารยกนก !
"ชื่ออะไรครับทานอาจารย" !
"ชื่ออึ้ดทึด่ ครับ แตผมขอรองใหพวกคุณเรียกวีระดีกวา"!
อาเสีย่ คิว้ ยน !
!
" อึด้ ทึด่ นะหมายความวาตายไปแลวสามสี่วนั นีค่ รับทานอาจารย "!
ศาสตราจารยกนกอดหัวเราะไมได !
"ไมใชอยางนัน้ อาเสีย่ ทีร่ กั อึด้ ทึด่ เปนภาษาชาวโลกพระอังคาร แปลวากลาหาญ ผมถึงไดบอกใหอา
เสีย่ เรียกเขาวาวีระ สุภาพบุรุษผูนี้เดินทางมายังโลกของเราเขาทําหนาที่เปนตนกล คือรับผิดชอบเรื่องยนตกลไกล
ของจานผี และมีชา งกลอีกหลายคนอยูใ นบังคับบัญชาของเขา" !
เสีย่ หงวนยิม้ ใหศาสตราจารยกนก !
"ทานอาจารยครับคงมีเจาหนาทีม่ าหลายคน โดยเฉพาะเจาหนาที่สาํ คัญมีใครบางครับ" !
 ังคับการ แลวก็...อึ้ดทึ้ด เปนชางกลอุบอิบเปนชางวิทยุ ตุบตั๊บเปนตนหน และชึก่ ชัก่ เปน
# ก็มีผมเปนผูบ
ตนปน" !
อาเสีย่ กลืนน้าํ ลายอีกครัง้ หนึง่ เสียงดังเอือ๊ ก !
"ชือ่ ทีอ่ าจารยกลาวมานีน้ ะไมใชภาษาไทยนะครับ" !
"ถูกแลวคุณ เปนภาษาของชาวโลกพระอังคารโดยเฉพาะ" !
พลกลาวถามขึน้ ดวยความสงสัย!
"ทานอาจารยครับ การเดินทางมายังโลกนีจ้ ะตองมีการตอสูร ะหวางทางดวยหรือครับ ถึงตองมีตน ปนมา
!
ดวย" !
ทานศาสตราจารยหนั มายิม้ ใหนายพัชราภรณ !
"ครับ เราตองตอสูก บั สะเก็ดดาวหรืออุกาบาตในทองฟา ถาเราหลบหลีกไดเราก็หลบมันเสีย ถาจวนตัว
เราก็ใชปน วิเศษของเรายิงทําลายมันยอยยับไปคุณก็หนาจะรูด แี ลววา ในอากาศหรือหวยจักรวาลนัน้ มีกลุม อุกา
บาตมากมายเหลือทีจ่ ะคณานับ ซึง่ ลูกอุกาบาตเหลานีว้ งิ ไปในหวงเวหาอันวางเปลา นับเปนเวลาหลายรอยหลาย
พันป !

"ออ" นิกรอุทานเบาๆ " อายเรื่องดาวตกนี่แหละครับยายผมสั่งนักสั่งหนา บอกวาอยาใหทกั คุณยายวา
ถาเราทักแลวแทนทีจ่ ะเขาทองคนกลับไปเขาทองหมาฉิบ"!
อาเสี่ยจุยปากเบาๆ แลวหันมามองหนานิกร!
"กันเสียใจเหลือเกินทีก่ นั ลืมทักดาวประจําตัวของแกตอนทีต่ กลงมายังโลกมนุษย แกก็เลยมีโชคดีไดเกิด
!
มาเปนคน " !
คณะพรรคสี่สหายหัวเราะขึ้นอยางครื้นเครง ทําใหศาสตราจารยกนกตองพลอยหัวเราะขึ้นบาง นายชาง
นัง่ กระสับกระสายอยูน านแลวอดรนทนไมไดกก็ ลาวขึน้ ดังๆ !
"นี่เรียกผมใหมานัง่ เปน เบือ้ อยูอ ยางนีน่ ะ หรือ ครับคุยกับผมบางซีครับ วัท่ โธ"!
ทุกคนหันมามองดูนายชาง แลวตางก็ยิ้มเจื่อนๆ ไปตาม ๆ ดร. ดิเรก ยืน่ มือไหมนุษยชาวโลกพระอังคาร
สัมผัส แตแทนที่นายชางจะจับมือกับนายแพทยหนุมกับยกเทาขวาขึ้นให ดร. ดิเรกสัมผัส นายแพทยหนุม จึงไม
ยอมจับเทาแลวหันมาฟองศาสตราจารยกนกดวยความไมพอใจ !
"ตนกลของทานอาจารยดูหมิน่ ผมอยางสิ้นดี ยกเทาใหผมจับอยางนีห้ มายความวาอยางไร "
ศาสตราจารยกนกลืมตาโพลง !
"โอ...เสียใจมากคุณหมอ ความจริงคุณ อึ้ดทึด่ ไมไดดูถูกดูหมิ่นคุณหมอเลย แตประเพณีของชาวโลก
พระอังคารนัน้ เมื่อพบปะกัน ก็จะตองยกเทาขวาขึ้นตบกันเบา ๆ เปนสัญญลักษณ แหงความเปนมิตร ทั้งนี้ ก็
เพราะชาวโลกพระอังคารตางก็รดู วี า มือของคนเรามีเชือ้ โรคหลายชนิดติดอยู เทานัน้ ชาวโลกมนุษยถอื วาเปนของ
ต่าํ หรือหยาบคาย แตชาวโลกมนุษยหารูไ มวา เรายืนหยัดอยูไ ดกด็ ว ยเทาทัง้ สองขาง พวก โลกพระอังคารจึง
เคารพนับถือเทาของตนมาก ถือวาเปนของสูงและมีเกียรติ "!
นายแพทยหนุม ยิม้ ออกมาได แลวหันมาทางนายชางยกเทาขวาชูขน้ึ ระหวางระดับหนาอก แลวพยักหนา
กับนายชางอยางยิม้ แยม ตนกลจานผียกเทาขวาขึ้นเชนกันทั้งสองตบเทากันเบาๆ สองสามที เทานีเ้ องมิตรภาพ
ระหวางชาวโลกพระอังคารและชาวโลกราหูเกิดขึน้ !
"ผมคือด็อคเตอร ดิเรก ณรงคฤทธิ์ " ดิเรกพูดยิม้ ๆ "ยินดีมากครับทีไ่ ดรูจักกับคุณ"!
อึ้ดทึ่ดชูงวงขมวดขึน้ เหนือศีรษะ แลวพูดกับนายแพทยหนุม อยางสุภาพ !
"เปนเกียรติแกผมอยางมากเชียวครับคุณหมอ ผมทราบตัง้ แตตอนใกลจะพลบค่าํ แลววา ทานผูบ งั คับการ
!
ไปรับคุณหมอและพรรคพวกมาทีน่ ่ี ซึง่ พวกเราได แลเห็นหนาพรรคพวกของคุณแลว จากจอวิทยุโทรทัศนผม
แปลกใจเหลือเกินที่พวกคุณไมมีงวงเหมือนอยางกับพวกเรา มีรูเล็ก ๆ สองรูใตลกู นัยนตาอยางนีจ้ ะหายใจสะดวก
หรือครับ"!
ดร.ดิเรก นัยนตาเหลือกแลวหัวเราะกาก ยกมือขึ้นจับจมูกตัวเอง !
"นีเ่ ขาเรียกวาจมูกครับ สวนของคุณเขาเรียกวางวง" !
"อะ ไมถกู แนคณ
ุ หมอ" นายชางเถียง "ของคุณเรียกวางวงสวนของผมเรียกวาจมูก" พูดจบ นายชางก็
หัวเราะชอบใจ "ขอโทษนะครับ พวกคุณมีหนาตาประหลาดเหลือเกิน ใบหูยาวไมเกิน ๓ นิว้ ฟุต สวนพวกผมใบ
หูยาวตัง้ ๑ นิว้ ฟุตและกระดุกโบกไปมาได " !
นิกรชักฉิว พูดเริมขึ้นทันที !
!
"คุณชางครับ ถึงแมวาใบหูของพวกเราเล็กกวาหูของคุณหลายเทา ผมก็สามารถทีจ่ ะกระดิกหูได นี.....ดูซี
ครับ " แลวนิกรก็กระดิกหูขางขวาไปมาดวยความสามารถพิเศษ ของนายจอมทะเลน !
!

เสียงหัวเราะอยางครื้นเครงดังลั่นหอบังคับการ นายแพทยหนุม ไดแนะนําใหนายอึด้ ทึด่ ชาวโลกพระ
อังคารไดรจู กั กับ พล% นิกร% กิมหงวน และเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวเปนรายตัวตอจากนัน้ คณะพรรคสีส่ หายก็
ไดโอภาปราศัยกับตันกลดวยอัธยาศัยไมตรีจิต!
คณะพรรคสีส่ หายตางรูส กึ วา นายอึ้ดทึ่ดคนนี้ไมใชยอย มีความรูใ นเรือ่ งดาราศาสตรและพลังงาน
ปรมาณูวชิ าแมเหล็กไฟฟาอยางยอดเยีย่ ม คณะพรรคสีส่ หายไดผลัดเปลีย่ นกันไตถามถึงสภาพของดินฟาอากาศ
และความเปนอยูใ นโลกพระอังคาร ซึง่ นายอึด้ ทึด่ ก็สามารถตอบปญหาไดอยางคลองแคลวโดยไมตอ งคิด!
ดร. ดิเรกกลาววา!
!
"ชาวโลกมนุษยของเราไดพยายามมานานแลวทีจ่ ะติดตอกับโลกพระอังคารดวยความมัน่ ใจวาโลกของ
คุณมีมนุษยและสัตวเชนเดียวกับโลกเรา เทาทีเ่ ราดูดว ยกลองและตรวจดูดว ยเครือ่ งดาราศาสตรบางชนิด บัดนี้เปน
ทีแ่ นใจแลววาโลกพระอังคารมีสภาพคลายกับโบกราหูนน่ั เอง ถึงแมวา คุณจะมีงวงเหมือนชาง แตกไ็ มแปลก
อะไรครับ เพราะเราเปนมนุษยเหมือนกัน โลกราหูกบั โลกพระอังคารมิใชอน่ื ไกลพีน่ อ งกัน ผมอยากจะเรียนถาม
คุณวา คุณรูจ กั รูปพรรญสันฐานและขนาด ของโลกราหูดแี ลวไมใชหรือครับ "!
นายชางอมยิม้ ทําหนาเหมือนกับชางตอนอารมณดี !
"ครับ ถูกแลวคุณหมอ ถาเราไมรรู ายละเอียดในเรือ่ งโลกราหูเราก็ไมสามารถจะเดินทางมาได ผมรูด วี า
!
โลกราหูมเี สนผาศูนยกลาง ๗๙๑๓ ไมล สวนโลกพระอังคารมีเสนผาศูนยกลางเพียง ๔๒๑๐ ไมลเทานั้นคือเล็ก
กวาโลกราหูเกือบสองเทา และมีเนือ้ ทีเ่ ล็กกวาโลกราหูประมาณ ๔ เทา" !
พลกลาวถามขึน้ ดวยความอยากรู !
"พืน้ แผนดินของโลกพระอังคาร มีสีแดงใชไหมครับคุณอึด้ ทึ่ด"!
"ครับ....ครับ เปนความจริงแผนดินของเรามีสีแดงคลายกับสีปนู ดาวพระอังคารไมมที ะเล ไมมนี าํ้ แตมี
!
ทะเล สาปและหวยหนองคลองบึง ขัว้ โลกเหนือและขัว้ โลกใตของเราหนาวจัดจนมีหมิ ะปกคลุมไปทัว่ " !
อาเสีย่ ถามขึน้ บาง !
"วันคืนในโลกพระอังคารเร็วหรือชากวาโลกราหู ครับคุณชาง"!
!
"ออ ชากวาโลกนีค้ รับ เพราะโลกพระอังคารหมุนรอบตัวเองในเวลา ๒๔ ชัว่ โมงกับ ๑๗ นาที หมุนรอบ
!
ดวงอาทิตย ๖๘๗ วัน คิดเวลาของโลกราหูน้ี บรรยากาศของโลกพระอังคารประกอบดวยไนโตรเจนและ
อารกอนเปนสวนมาก คารบอนไดออกไซดมสี งู กวาโลกราหู สวนออกซีเจนมีนอ ยเต็มทน เพระเหตุนพ้ี วกเราถึง
ตองมีจมูกยาวเฟอ ยลากดินเหลานี้ เพื่อสูดออกซีเจน"!
นิกรถามวา !
"อากาศรอนหรือหนาวครับ คุณอึด้ ทึ่ด" !
"ออ...อากาศหรือคุณ ในตอนกลางวันใกลเทีย่ งอุณหภูมปิ ระมาณ ๘๕ ดีกรีฟารเรนไฮ เรียกวาอากาศ
อบอุน แตในตอนกลางคืน คุณเอย คุณถมน้าํ ลายออกมากลายเปนกอนน้าํ แข็งไปเลย พวกผมตองหมผาถึง ๑๐๐
ชั้นมันหนาวจนแทบขาดใจตายไปทีเดียว เนือ่ งจากอากาศในตอนกลางคืนหนาวจัดเรียกวา ไซบีเรียที่โลกราหู
ชาวโลกพระอังคารจึงตองปลูกบัานอยูใ ตพน้ื ดินตัง้ ๒๐๐ ฟุต คือใชพน้ื ดินเปนกําแพงกัน้ ลมหนาว ถาหากพวก
คุณมองดูดวยกลองดูดาวขนาดใหญแลว ก็จะแลเห็นบานเมืองของเราเปนทางยาวตัดกันไปมา เราไมไดปลูกอยูบ น
พื้นดินหรอกตรับเพราะทนความหนาวไมไดตอนกลางคืนหิมะตกทั่วทุกแหง ทุกหนบานตองเปดเครื่องทําความ
รอนอบอุนและถาจะออกจากบานไปไหน พวกเราก็ตอ งสวมหุน เหล็กซึง่ ภายในหุน มีเครือ่ งทําความรอน ฉะนั้น
ในตอนกลางคืนที่โลกพระอังคารจึงคอนขางจะเงียบเหงาไมใครมคี นออกจากบานไปไหน" !
!

นิกรยิม้ แหง ๆ !
" ผมอยากจะถามอะไรหนอยเถอะครับ ทานอาจารยอยาหาวาผมหยาบคายเลยนะครับ ศาสตราจารย
!
กนก พยักหนาชา ๆ สงสัยอะไรเชิญถามเถอะคุณ" !
"แฮะ แฮะ ประทานโทษนะครับที่โลกพระอังคารมีกะหรี่ไหมครับ " !
!
ศาสตราจารยกนกขมวดคิว้ ยน หันมาถาม ดร.ดิเรกแผวเบา !
"กะหรี.่ ...วอท อิสแดท" !
นายแพทยหนุม หัวเราะกาก !
"ผูห ญิงอยางวายังไงเลาครับ" !
ศาสตราจารยกนก นัยนตาเหลือก !
"โอ...ไมมคี ณ
ุ นิกร ผูห ญิงชาวโลกพระอังคารเปนกุลสตรีทน่ี า รักจริง และประเพณีของโลกพระอังคาร
!
นัน้ เปนผายเกีย้ วผูช าย และขอแตงงานกับผูช าย ฉะนัน้ กะหรีท่ โ่ี ลกพระอังคารจึงไมปรากฏ แตซอ งผูช ายโสเภณีมี
อยูไ มนอ ย ทุกซองมีผูหญิงแมงดาทําหนาทีค่ ุมกัน และเปดบริการในตอนกลางวัน นับตั้งแตเที่ยงไปจน ๑๖.๐๐
น."!
 ญิงเกีย้ วผูช ายแตโลกเรา
!
#ชอบกลแฮะ.." เจาคุณปจจนึกฯ อุทานขึ้นดวยเสียงหนักๆ "โลกพระอังคารผูห
นีผ่ ชู ายเกีย้ วผูห ญิง ไหงเปนอยางงี้ไปได แตทจี่ ริงก็เขาทีดีเหมือนกัน เมื่อพิจารณาดูกันในดานเหตุผลแลวจะเห็นวา
สัตวโลกทัง้ หลายนัน้ ตัวผูจ ะสวยกวาตัวเมีย มากมายหลายเทาเปนตนวาจิ้งหรีด เจาตัวผูม ปี ก ลวดลายสวยงาม
สวนตัวเมียปกเปนตารางเล็ก ๆ ไมไดความเลย นกก็เหมือนกัน สิงโต ผูม ขี นพอง สงานาเกรงขามและสวยงาม
มาก สวนสิงหโตตัวเมียคอเกรียนไมมแี ผงคอเทาทีม่ นุษยเรายกยองงาผูห ญิงสวยกวาผูช ายนัน้ ความจริงผูช ายเรา
สวยกวาเปนไหน ๆ "!
อาเสีย่ พูดเสริมขึน้ เบาๆ !
"แตผชู ายทีไ่ มมผี มมองดูชอบกลนะครับ"!
เจาคุณปจจนึกฯ แยกเขีย้ ว !
"เดีย๋ วก็เกิดแจกหมาก กันชึ้นเทานั้นเอง" !
เสียงหัวเราะดังชึน้ ลัน่ หองหอบังคับการศาสตราจารยกนกลุกขึน้ ยืนแลวกลาวกับคณะพรรคสีส่ หายวา
"เราคุยกันมานานแลว ตอไปนีผ้ มจะพาพวกคุณชมหองหับตาง ๆ ภายในจานผีอนั มหึมานีน้ ับแต หองเครื่องยนต
หองไฟฟา หองรับสงวิทยุ หองนอน ของพวกลูกเรือ หองอาวุธตลอดจนกระทัง้ หองน้าํ หองสวม เชิญซีครับ พวก
คุณจะไดเห็นหองสวมอันทันสมัยที่สุด มีเครือ่ งอัตโนมัตชิ ว ยเหลือเราเมือ่ ธุระเสร็จแลว"!
นิกรยิม้ แปน!
!
"ถาจะเขาทีครับทานอาจารยขอใหผมทดลองหนอยไดไหมครับ ผมกําลังปวดตะหงิดๆ ทีเดียว"!
!
ทุกคนตางลุกขึน้ เดินตามศาสตราจารยกนกออกไปจากหอบังคับการ นายชางอึด้ ทึด่ ตามไปดวย ทานผู
!
บังคับการจานผีไดพาคณะสีส่ หายเทีย่ วชมหองตางๆ และแนะนําใหรูจักกับเจาหนาทีป่ ระจําจานผีซงึ่ ทุกๆ คนมี
รูปรางหนาตาคลาย ๆ กับนายอึ้ดทึ่ด คือมีหนาตาคลายกับชางแตมอี ธั ยาศัยสุภาพเรียบรอยดีมาก มนุษย แหงโลก
ราหูกบั ชาวโลกพระอังคารไดสนทนาปราศัยกันอยางสนิทสนม ดร. ดิเรกมีความสนใจกับจานผีหรือพาหนะกาศ
ลํานีเ้ ปนทีส่ ดุ มันใหญโตมโหฬารมาก โดยเฉพาะเครือ่ งยนตไฟฟานัน้ นายแพทยหนุม มองอยางตะลึงลาน เขาไม
อาจจะเขาใจไดและไมรวู า อะไรเปนอะไร!

ในชั่วโมงนั้นเอง ศาสตราจารยกนกก็พาคณะพรรคสีส่ หายเดินทางกลับโดยชามผีเครือ่ งนัน้ และ
ระหวางทีบ่ นิ มาตามทางทุกคนไดพากันซักไซรไตถามศาสตราจารยกนกเกีย่ วกับเรือ่ งของโลกพระอังคารอยาง
มากมาย!
"อาจารยจะเดินทางกลับไปโลกพระอังคารเมือ่ ไรครับ "เสีย่ หงวนถามอยางนอบนอม !
!
ศาสตราจารยกนกหันมาตอบ !
" ผมวาจะกลับมะรืนนีเ้ ชา"!
"ขอใหพวกผมติดตามไปเทีย่ วโลกพระอังคารดวยซีครับ ทานอาจารยจะคิดคาปวยการสักเทาไดผมก็
!
ยินดีจะตอบแทนให"!
ศาสตราจารยกนกหัวเราะเบาๆ !
"ถาพวกคุณจะไปจริงๆ แลวผมยินดีใหไปฟรีโดยไมคดิ อะไรเลย และจะพากลับมาสง แตพวกคุณจะตอง
!
ไปอยูกับเราทีโ่ ลกพระอังคารในราวหนึ่งเดือน"!
นิกรพูดขึ้นทันที!
"ก็ดนี ะ ซีครับ ใครๆเขาไปทัศนาจรยุโรปหรืออเมริกา พวกผมจะทัศนาจรแหวกแนว คือไปตากอากาศ
!
โลกพระอังคาร และอยากจะแวะเทีย่ วดวงจันทรดวย"!
"ดวงจันทรเปนโลกที่เงียบเชียบ ไมมอี ะไรหรอกคุณ นอกจากผืน้ แผนดินทีแ่ หงแตกระแหงอากาศที่
!
หายใจก็ไมมี แตถา คุณตดงการไปเทีย่ วดวงจันทรผมก็พาไปไดเมือ่ ถึงดวงจันทรแลว เราจะตองแตงหุนพยนตลง
ไปจากจานผี ขืนลงไปอยางนี้เดี๋ยวเราก็ตาย เพราะดวงจันทรไมมีออกสิเจน" !
กิมหงวนกลาวถามนายแพทยหนุม !
"วาไงหมอ ไปเทีย่ วโลกพระอังคารกันนะ ผิดนักไปมีอหี นูเล็กๆ ไวคนละคน" !
!
"ออไรน ไปก็ไปกันตองไปศึกษาหาความรูใ นทางภูมศิ าสตรและวิทยาศาสตรอกี มาก ทานอาจารยกนก
คงจะชวยอบรมสัง่ สอนกันใหกนั ฉลาดขึน้ "!
ั ผมรูส กึ วาคุณหมอมีความรูใ นวิชาวิทยาศาสตร
!
&ได ซี คุณหมอ แตทา ทีเ่ ราคุยกันแลกเปลีย่ นความรูก น
นอยเกินไป ขอโทษนะครับที่ผมพูดอยางนี้ ผม พยายามแนะนําคุณหมอในเรื่องยนต ของจานผีตั้งนานคุณหมอคง
ไมเขาอกเขาใจอะไรเลย&!!!
นายแพทยหนุม ยิม้ แหงๆ !
 อ ยมากเมือ่ เทียบกับ
!
&ผมยอมรับวาเปนความจริงครับทานอาจารย นักวิทยาศาสตรของโลกราหูมคี วามรูน
นักวิทยาศาสตรชาวโลกพระอังคารแลว นักวิทยาศาสตรโลกพระอังคารขนาดหางหมา"!
ทานศาสตราจารยสะดุง เล็กนอย!
"ไง เปรียบเทียบยังงั้นละคุณหมอ อา...เมื่อพวกคุณตกลงใจแนวแนที่จะไปโลกพระอังคารกับผม ก็
!
ขอใหเตรียมตัวไวพรอม คืนพรุงนี้ ๔ ทุม ผมจะเอาชามผีไปรับเตรียมเครือ่ งปองกันความหนาวไปใหมากหนอย
นะครับ"!
คณะพรรคสีส่ หายตางตืน่ เตนไปตามกัน เจาแหวกลาวถามนายพัชราภรณเบา !
!
"รับประทานเอาผมไปดวยไมใชหรือครับ " !
พลยิม้ เล็กนอย !
"แกอยากไปไหมละ"!
!

"ปูโ ธ...รับประทานไมนาถามเลยรับประทานเจานายไปไหนผมก็ตอ งติดสอยหอยตามเจานายไปดวยซี
ครับในฐานทีผ่ มเปนคนใชผซู อ่ื สัตย" !
พลพยักหนา !
"ถายังงั้นฉันอนุญาตใหแกติดตามไปดวย " !
ชามผีบินผานกลุมเมฆบางๆ ดวยความเร็วสูง เบี้อง ลางเปนทุง นาและปาไม ชามผีลัดตัดตรงไปยังพระ
!
นครหลวง คณะพรรคสีส่ หายไดสนทนากับศาสตราจารยกนกมาตลอดทางจนกระทัง่ จานผีผา นกรุงเทพฯ มองแล
เห็นพระนครปรากฏอยูเบื้องหนา แสงไฟวามวับไปทั่วทองถนนตางๆ ในที่สุด ชามผีกล็ อยลํานิง่ เฉยตรงบานกับ
บาน "พัชราภรณ" พอดี สักครูก ร็ อ นต่าํ ลงมาเปนเสนตรงและลงสูบ ริเวณทีว่ า งหลังบาน"พัชราภรณ" อยางสงบ
เงียบ สีส่ หายกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวตางร่ํา ลา ศาสตราจารยกนก และรับปากวาจะเดินทางไปโลกพระ
อังคารแนนอน เมือ่ พล% นิกร% กิมหงวน%!ดิเรก เจาคุณปจจนึกฯ กับเจาแหวกาวลงมาจากชามผีศาสตราจารยกนก
ไดรองขึ้นดังๆ วา!
"สวัสดีครับ สวัสดีทกุ คน คืนพรุง นี้เตรียมเสือผาไวใหพรอม ๔ ทุม ตรงผมจะเอาชามผีมารับ" !
นิกรหันไปโบกมือ !
"สวัสดีครับอาจารยถา ชามผีชาํ รุดหรือเสียหายละกอ เอาครกหรือเขียงผีมารับพวกเราก็ไดนะครับ"!
ครั้นแลว สี่สหายกับทานเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวก็พากันเดินออกไปจากบริเวณสวนดอกไมหลัง
!
บาน "พัชราภรณ " ชามผีถูกบังคับใหลอยขึ้นสูอวกาศเดินทางกลับไปยังจานผี ซึง่ อยูห า งไกลจากพระนครไมตาํ่
กวา ๖๐๐ กิโลเมตร !
ขณะนีเ้ ปนเวลาดึกมากแลวคนใชชายหญิงของบาน"พัชราภรณ"กําลังหลับนอนกันอยางสบายใจ แตสี่
นางเมีย ๆ ของสีส่ หายยังไมนอน นั่งจับกลุมสนทนากันอยูในหองโถงชั้นลาง เมื่อสี่สหายกับเจาคุณปจจนึก ฯ
และเจาแหวเดินเขามาในหองโถง สี่นางก็เงียบกริบตางจองเขม็งมองดูผัวรักของตนอยางเดือดดาล
!
นวลละออพยักหนา กับเสี่ยหงวน แลวตะคอกถาม !
"ไปไหนมาคะ"!
!
อาเสี่ยเย็นวาบไปหมดทั้งตัว หันมามองดูนกิ รแลวพูดออมแอม !
!
"แกชวยบอกนวลหนอยซีวะวาเราไปไหนกันมา"!
นีกรเอียงคออมยิ้ม !
"แน ไมใชเรือ่ งของกันนีห่ วา" !
คณะพรรคสีส่ หายกับเจาคุณปจจนึก ฯ ตางนั่งลงโซฟารขางหองสมุดซึ่งเปนโซฟารขนาดสวนเจาแหว
เดินจรดปายเทายองออกไปทางประตูดานหลัง แตแลวเจาแหวเดินจรดปลายเทายองออกไปทางประตูดานหลัง
แตแลวเจาแหวก็หา มลอพืดหยุดชะงักทันทีเมือ่ ไดยนิ เสียงนันทาตวาดลัน่ !
"นั่นแกจะไปไหน อายแหว มานี.่ ..มานั่งนี"่ !
เจาแหวใจคอไมอยูกบั เนื้อกับตัว หมุนตัวกลับตีหนาปูเลี่ยนๆ แลวเดินเขามาทรุดตัวลงนัง่ พับเพียบ
!
เรียบรอยขางสีน่ าง!
ประไพยกมือชี้ หนา ผัวรัก หลอนแลวกลาวขึน้ อยางเดือดดาล !
"ไปซอยกลางมาใชไหม" !
นิกรสะคุง เล็กนอย !
"ใหกา วไปนีธ่ รณีสบู ซีเอา ตัง้ หลายเดือนมาแลวไมเคยโผลไปทีซ่ อยกลางเลย&!!!
!
!

&โกหก&!ประไพตวาดแวด &ถายังงั้นกรไปไหนมาถึงไดกลับมาดึกดื่นจนปานนี&้ !!

เจาคุณปจจนึกกลาวกับนิกรเบาๆ วา !
&บอกเมียแกเสียตามตรงเถอะวะ ถาประไพเขาใจวาแกไปเทีย่ วซอง คืนนีแ้ กอาจจะตองนอนตากยุง
นอกหองจนสวางก็ได &!!
นายจอมทะเลนยิม้ ใหเมียรักของเขาแลวกลาววา !
"พีไ่ มไดไปเทีย่ วสํามะเลเทเมาอะไรหรอก พวกเราไปเยีย่ มชาวโลกพระอังคารซึง่ เขามีไมตรีจติ เอาชามผี
มารับเราจนถึงบาน"!
" บาแลว" ประไพเอ็ดตะโร "อยาพูดเลอะเทอะ หนอยเลย จานผีบาบออะไรกัน" !
เจาคุณปจจนึก ฯ หัวเราะหึ ๆ แลวกลาวกับธิดาคนเล็กของทานวา !
"เรือ่ งจริงโวย ประไพ ไมใชเรือ่ งโกหก พอกับเจาสีค่ นและไอแหวไดไปชมจานผีของชาวโลกพระ
อังคารและถึงกลับมาถึงบานเดีย๋ วนีเ้ อง !
ประไพยิม้ เล็กนอย !
"คุณพอสบายดีหรือคะ"!
" อาว นี่แกคิดวาพอเปนบาอยางนัน้ หรือ" !
" เปลาคะ เพียงแตสงสัยเทานัน้ " !
ดร. ดิเรกพูดเสริมขึน้ ดัง ๆ!
"เรือ่ งนีไ้ มใชเรือ่ งโกหกเลยครับคุณประไพพวกเราทัง้ หมดนีไ่ ดไปชมจานผีเพิง่ กลับมาจริงๆ"!
!
ประภากลาวกับนายแพทยหนุม อยางเคืองๆ !
"ดิเรก ก็พลอยเหลวไหลไปดวยเหมือนกัน โกหกเปนตุเปนตะ เมือ่ ไปเทีย่ วสํามะเลเทเมาก็รบั สารภาพ
เสียตามตรง ใครเขาไปวาอะไรเลา" !
ดร. ดิเรกก็เหมือนกับฝรัง่ ทัง้ หลายถาถูกใครหาวาโกหกแลวจะตองเดือดดาลมาก เขารองตะโกนลัน่ หอง
"ไอไมไดโกหก ไอสาบานไดวา เปนความจริงมีจานผีของชาวโลกพระอังคารเครือ่ งหนึง่ บินลงมาเหนือ
ยอดเขาในเขตจังหวัดลําปางกับเชียงรายผูบังคับการจานผีเครื่องนั้นไดติดตอกับพวกเราโดยวิทยุโทรภาพ และมา
รับเราไปเยีย่ มจานผีของเขาเมือ่ ตอนสีท่ มุ นีซ้ ง่ึ ขณะนัน้ พวกยูไดไปดูหนังกัน"!
เมื่อนายแพทยหนุมพูดจาขึงขังเชนนี้ ๔ นางก็ชกั จะเริม่ เลือ่ มใสขึน้ มาบาง ดังนัน้ จึงซักถามรายละเอียด
จาก ดร. ดิเรก และทุกๆ คน คณะพรรคสีส่ หายกับเจาคุณปจจนึก ฯ ไดเลาเรือ่ งจานผีและมนุษยชาวโลกพระ
อังคารให ฟงทุกประการตามทีไ่ ดพลเห็นมา !
ในที่สุด สี่นางก็ยอมเชื่อวาเปนความจริง !
นวลละออ กลาวกับผัวรักของหลอน !
"เปนอันวาเฮียจะไปเทียวโลกพระอังคารแนนอนหรือคะ" !
เสีย่ หงวนยิม้ ออกมาได !
"จะ ไปแนนอน เฮียจะตองจากนวลในราวครึ่งเดือนอยางเปนหวงเฮียเลยนะคนดี" !
"โอย...ไปเถอะคะเฮียขา ถาอยางไรละกออยากลับลงมาเลยนะคะ ไปตายอยูท โ่ี ลกพระอังคารก็แลวกัน
หากตองการขาวของเงินทองก็จดหมายหรือโทรเลขติดตอมา นวลจะสงขึน้ ไปให" !
เจาคุณปจจนึก ฯ พูดเสริมขึ้น !

"มันมีการสือ่ สารเมือ่ ไหรเลาโวยยายนวล อากับผัวๆ ของพวกแกและเจาแหว จะเดินทางไป โลกพระ
อังคารแนนอนในตอนเชาวันมะรืนนี้ และคืนพรุงนี้ เวลาสีท่ มุ ศาสตราจารยกนกจะไดนาํ ชามผีมารับเราทีน่ เ่ี พือ่ ไป
เตรียมพรอมอยูทจี่ านผีของเขา ในการเดินทางไปยังพิภพพระอังคาร" !
ประไพกลาวถามขึน้ ดวยเสียงหัวเราะ !
"คุณพอไปโลกพระอังคาร คุณพอหวังหรือคะทีน่ ะไดกลับมาในโลกมนุษย" !
"อาว เมือ่ ไปแลวก็ตอ งกลับนะซีโวย แกคิดวาพอจะไปตายทีโ่ ลกพระอังคารอยางนัน้ หรือ" !
"คะ" ประไพพูดหนาตาเฉย !
เจาคุณปจจนึก ฯเมมปากแนน !
"แกคงอยากใหพอ ตาย...." !
"แหม.....ไพไมเคยพูดอยางนัน้ สักหนอย ถาคุณพอตายไพก็คงรองไหจนเปนลมแลวลมอีก"!
เสี่ยหงวนพูดเสริมขึน้ !
"รองไหกลัวจะฟน ใชไหมละครับคุณประไพ"!
เสียงหัวเราะอยางครื้นเครงดังขึน้ ทั่วหองโถง ตอจากนัน้ พลก็กลาวกับเมียรักของเขา !
" นันไมออกความเห็นอะไรบางเลยหรือ ในการทีพ่ จ่ี ะเดินทางไปเทีย่ วโลกพระอังคาร" !
นันทาสั่นศีรษะ !
"มายคะ พี่จะไปไหนก็ไป ถาหากวาไดไปถึงโลกพระอังคารจริง ๆ แลว ก็ขอใหเอาอะไรมาฝาก นัน
บาง"!
"จะ ตกลง พีจ่ ะพยายามหาซือ้ ของแปลกๆ มาฝาก แตกย็ งั ไมรเู หมือนกันวาบนโลกพระอังคารมีอะไร
!
ขายบาง " !
ประภาเมียรักของนายแพทยหนุม ไดกลาวงกับ ดร. ดิเรกอยางเปนงานเปนการ !
"ภาอยากไดเด็กคนใชสกั คนหนึง่ ถามีโอกาสละกอเอาลงมาใหภาสักคนนะคะ " !
นายแพทยหนุมทําตาปริบๆ !
#จะดีเรอะ ภา คนโลกพระอังคารนะหนาตามันเหมือนชางนะ" !
"ดี ซีคะ ถาเราไดมาสักคน ใครๆกจะแตกตืน่ พากันมาดูชาวโลกพระอังคาร อา....ภาสงสัยเหลือเกินคะ
!
ดิเรก ถามจริงๆ เถอะคะ ดิเรกกับคุณๆ เหลานี้ไดไป เที่ยวจานผีมาจริง ๆหรือคะ หรือวาชวยกันยกเมฆขึน้ " !
นายแพทยหนุม หัวเราะชอบใจ !
"ฝรั่งโกหก ไมเปน" เขาพูดพลางหัวเราะพลาง "ขอใหเชื่อเถอะวาเปนความจริง พวกเราไดไปพบเห็น
จานผีมาจริง ๆ และเราไดเดินทางโดยชามผีพาหนะวิเศษ ขึน้ ลงไปแบบเฮลิคอปเตอร แตบนิ เร็วกวาไอพน
ประจัญบานแบบ เซเบอรของกองทัพอากาศอเมริกนั เสียอีก" !
ตอจากนั้น คณะพรรคสีส่ หายก็ไดสนทนากับเมีย ๆ ของเขาในเรื่องนี้ อีกสักครูห นึง่ ก็พากันขึน้ ไปชัน้
บนของตัวตึก สวนเจาแหวแยกไปนอนทีเ่ รือนพักคนใช เขานึกภาคภูมิใจเปนที่สุดทีเ่ ขาจะไดเดินทางทองจักวาล
ไปยังดาวพระเคราะหพระอังคาร ซึง่ อยูห า งจากโลกมนุษยตง้ั ๔๘ ลานไมล แตศาสตราจารยกนก ยืนยันวาดาว
พระอังคารอยูห า งจากโลกมนุษยไมถงึ ๒๐ ลานไมล!
ทุกคนที่อยูในบาน "พัชราภรณ" ตางตื่นเตนประหลาดใจเหลือทีจ่ ะกลาว เทาที่สี่สหายกับเจาคุณปจจนึก
!
ฯ และเจาแหว จะไดเดินทางไปโลกพระอังคารโดย พาหนะกาศ จานผีของชาวโลกนัน้ ซึ่งในคืนวันนั้นเวลา
!

๒๒.๐๐ น. ตรงจะมีชามผีมารับคณะพรรคสีส่ หาย เพื่อเดินทางไปยังจามผีทจี่ อดพักอยูบ นยอดเขา ทางภาคเหนือ
ของประเทศไทย!
คุณหญิงวาดเต็มไปดวยความหวงใยทุกๆ คน แตทานไมอาจจะหนวงเหนี่ยวขัดขวางไดจึงตองจําใจ
!
อนุญาตไหสส่ี หาย เดินทางไปนอกพิภพ !
วันนี้นับตัง้ แตเชา สี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหว ตางมีงานทําอยางลนมือแตการเดินทางไป
!
พิภพพระอังคารนี้ไดปกปดเปนความลับยิ่ง คือรูกันเฉพาะคนในบาน "พัชราภรณ" เทานั้นเอง คุณหญิงวาดกับสี่
นางได ชวยกันทําอาหารเสบียงกังหลายอยาง เรียกระดมสาวใชหลายคนไปชวยในครัว ทํา หมูหวาน%ไขพะโล%
น้าํ พริกเผา%ผัดพริกขิง และขนมหวานบางชนิด !
ตอนค่ําวันนัน้ เอง เจาคุณประสิทธิฯ์ และคุณหญิงวาดไดมกี ารเลีย้ งสงคณะพรรคสีส่ หาย ภายในหองรับ
แระทานอาหารของบาน "พัชราภรณ" ปรากฏวานิกรเจริญอาหารมากกวาปกติ เขากินขาวถึงสีจ่ าน การ
รับประทานอาหารค่ําสิ้นสุดลงภายในเวลา ๒๐.๐๐น. หลังจากนัน้ เจาคุณประสิทธฯ กับคุณหญิงวาด ก็นง่ั
สนทนากับคณะที่จะเดินทางไปยังโลกพระอังคารจนกระทัง่ ๒๓.๓๐ น. เจาคุณปจจนึกฯ ก็กลาวสรุปความวา !
"เลิกคุยกันทีเ่ ถอะพวกเรา อีกยีส่ บิ นาทีอ่ าจารยกนกก็จะนําชามผีมารับเราแลว เราลงไปคอยอยูในสวน
ดอกไมหลังบานเถอะ " !
เจาคุณประสิทธิฯ์ เห็นพองดวย!
"จริงซีนะเจาคุณ ผมอยากเห็นชามผีเหลือเกินสวนจานผีเคยเห็นมาแลว"!
!
" เคยเห็นที่ไหนครับ" เจาคุณปจจนึกฯ ถาม !
#เห็นทีค่ รัวหลังบานครับ"!
เจาคุณปจจนึก ฯ ลืมตาโพลง !
"ฮา มันลงมาเมือ่ ไร "!
"หลายเดือนแลวครับเจาคุณ วันนัน้ คุณหญิงวาดเขาไปชวยยายอิม่ ทําครัว ผมตามเขาไปในครัวเกิดเถียง
!
คุณหญิงเขาในเรื่องแกงไก คุณหญิงเขาวาตองใสกระทือ ดวยถึงจะอรอย ผมวาไมเคยพบไมเคยเห็น มี แตแกงปลา
ไหล เขาจึงจะใสกระทือ เถียงกันไปเถียงกันมาคุณหญิงเขาก็ขวางกระจานผี กระชอนผีมาทีผ่ มอีก ผมก็ยนื หลบ
ไปหลบมาอยูข างประตูครัว พอคุณหญิงเอือ้ มมือควาไมตพี ริกผี ผมก็โกยแนวขึน้ มาบนตึกปลอดภัยไวกอ น"
คณะพรรคสีส่ หายหัวเราะขึน้ พรอมกัน ครั้นแลวทุกคนก็ลุกขึ้น พรอมกัน พากันออกไปจากหอง
รับประทานอาหารสีส่ หายกับเจาคุณปจจนึกฯ มีกระเปาเสื้อผาแบบกระเปาโดยสารเครื่องบินคนละใบ นอกนัน้ ก็มี
ของใชอกี คนละหอสองหอ โดยมากเปนบุหรีแ่ ละสะเบียง ซึ่งคุณหญิงวาดไดจัดหาใหทุก คนแมกระทั่งเจาแหว !
ขณะนีบ้ ริเวณทีว่ า งในสวนดอกไมหลังบาน "พัชราภรณ" เต็มไปดวยพวกคนใชชายหญิงนัง่ และยืนจับ
!
กลุม อยูส ามสีก่ ลุม คนเหลานี้ตั่งใจมาสงเจานายของเขา และอยากจะดูชามผีดว ย เสียงจอกแจกจอแจดังขึ้นทั่ว
บริเวณสวนดอกไมอนั กวางขวางหลังบานตลอดเวลา เมือ่ คณะพรรคสีส่ หายปรากฏตัวขึน้ พวกคนใชชายหญิง!
ก็เขามาหอมลอมหนาลอมหลัง!
อาเสีย่ กิมหงวนชูมอื ขวาเหนือศีรษะดวยใบหนายิม้ แยม !
" เฮ...ใครอยากไดอะไรบางบอกฉัน ขากลับฉันจะซือ้ มาฝาก" !
เสียงสาวใชคนหนึ่งพูดขึน้ ดังๆ !
"ถามีผา ตัดเสือ้ สวยๆละกอ อาเสีย่ ซือ้ มาฝากพวกเราบางนะคะ" !

อาเสีย่ รับปากวาเขาจะซือ้ มาฝาก ตามความประสงคสส่ี หายกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวตกอยูใ น
ทามกลางวงลอม คุณหญิงวาดถือโอกาสกลาวเตือนพลกับนิกร ลูกและหลานรักของทานวา !
"ขึน้ ไปอยูโ ลกพระอังคาร อยาเทีย่ วซุกซนนะเจ็บปวยจะตองเสียเวลารักษาตัว แลวกอบนโลกพระอังคาร
!
นะ มันมีนโี อขายหรือเปลาก็ไมรู # !
นายจอมทะเลนอดหัวเราะไมได !
"ผมคงไมเทีย่ วซุกซนหรอกครับคุณอา เพระผูหญิงชาวโลกพระอังคารมีหนาตาเหมือนชางเห็นจะรักไม
ลง ดีไมดีแมรองฮูมขึ้นดังๆ ผมก็ไมรวู า จะวิง่ หนีไปทางไหน"!
ทันใดนั้นเอง เสียงครางเบาๆ ของเครื่องยนตชามผีก็ดังขึ้นเหนือนานฟา มันไมผดิ อะไรกับเสียงไดนาโม
ขนาดใหญ ทุกคนตางแหงนหนามองงขึน้ ไปบนอากาศตอจากนันชามผีลาํ มหึมาก็คอ ยๆบินต่าํ ลงมาภายในบริเวณ
ที่วางซึ่งกราขึ้นลงของชามผีนั้น ใชเนือ้ ทีส่ นามแบ็ตมินตันก็พอแลว!
เจาคุณประสิทธิ์ คุณหญิงวาดกับสีน่ างและคนใชชายหญิงของบาน "พัชราภรณ"เต็มไปดวยความตื่นเตน
!
มหัศจรรยใจเหลือทีจ่ ะกลาว ทุกคนจองตาเขม็งมองดูชามผี ซึง่ มีรปู ลักษณะคลายกับชามกวยเตีย๋ ว และมีแสงเรือ่
เรืองอยางไรชอบกล ดูทมึนนากลัวมาก !
เมือ่ ประตูชามผีเปดออกพวกสาวใชกพ็ ากันรองหวีดวายวิง่ หนีดว ยความตระหนกตกใจเพราะแลเห็นหุน
พยนตเดินงุม งามออกมา ซึง่ ศาสตราจารยกนกไดซอ นรางอยูใ น หุน พยนตตัวนี้ รูปลักษณะของหุน พยนตดคู ลายๆ
กับปศาจ ปากและนัยนตาถลน และมีแสงสวางวูบวาบไปหมดทัง้ ตัว นัยนตาทัง้ สองขางมีแสงพุง ออกมา !
คุณหญิงวาดตัวสัน่ งันงก กอดเอวเจาคุณประสิทธิ์ฯแนน !
"เจาคุณขา" ทานพูดระล่าํ ระลัก "นั่นมันคางคกพระอังคารใชไหมคะ" เจาคุณประสิทธิฯ์ ยกนิว้ มือซาย
ขึน้ แตะริมฝปากแลวรองซีด๊ กระซิบกระซาบบอกคุณหญิงของทาน!
"นี่แหละ ศาสตราจารยกนกอยางไรละ เขาซอนรางอยูในหุนนัน้ ตามทีพ่ อ ดิเรกเขาเลาใหเราฟงเมือ่ เชา
!
นี้ อยาตืน่ เตนตกใจไปเลยคุณหญิง" !
คุณหญิงวาดอกสัน่ ขวัญแขวน แลวกระซิบถามสามีของทาน !
"ไมทําแนนะคะ" !
"บะแลว....ยืนเฉยๆเถอะนา"!
สี่สหายกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวเดินเขามาหอมลอมศาสตราจารยกนก แลวก็ทักทายกันอยาง
!
สนิทสนม ตอจากนั้น ดร. ดิเรกก็จงู มือศาสตราจารยกนกพาเดินเขามาหาเจาคุณประสิทธิฯ์ และคุณหญิงวาด
ใบหนาของคุณหญิงซีดเผือด ตัวของทานสัน่ เหมือนลูกนกทาน มองดูหนุ พยนตดว ยความเกรงกลัว!
"แฮะ แฮะ นายจา....อยาทําฉันเลยนะนายไหนพอดิเรกบอกวานายเปนคนไทย มีรูปรางหนาตาเหมือนับ
!
พวกเราอยางไรละ" แลวทานก็กลาวกับนายแพทยหนุม "ไมทาํ อาแนนะ"!
"ไมตอ งกลัวหรอกครับคุณอา แลวกอศาสตราจารยกนก แกเปนคนครับไมใชหมา คุณอาจะไดถามวา
!
ไมทําแนหรือแกซอนรางอยูในหุน นี้ครับ" แลวดิเรกก็หนั มาพูดกับอาจารยกนกดวยใบหนายิม้ แยม "อาจารยครับ
ทานทั้งสองนี่เปนบิดามารดาของพล และเปนอาของพวกเรา" !
หุนพยนตกมศีรษะโคงคํานับ !
"สวัสดีครับ ผมคือศาสตราจารยกนกผูบังคับการจานผีแหงโลกพระอังคาร คุณหมอคงจะเลาเรื่องของ
ผมใหฟงแลว" !
เจาคุณประสิทธิ์ยิ้มเล็กนอย!

" ครับ ผมทราบเรือ่ งของอาจารยดแี ลว ขอชมเชยความสามารถของทานอาจารยเทาทีไ่ ดขน้ึ ไปอยูโ ลก
พระอังคารจนกระทัง่ ไดเปนใหญเปนโตในโลกนัน้ และสามารถนําจานผีเดินทางมายังโลกเราได ผมคือพระยา
ประสิทธิน์ ติ ศิ าสตร และนีค่ อื ภรรยานอกกฏหมายของผมผูม นี าม วาคุณหญิงวาด" !
คุณหญิงวาดทําตาเขียวทันที !
"วายังไงเจาคุณ ดิฉนั นะหรือเปนภรรยานอกกฏหมาย หนอยแนะ นีแ่ หละภรรยาทีอ่ ยูใ นเลมกฏหมาย
ผัวเมียทีเดียว ไมใชอยูนอกใบปก" !
เจาคุณประสิทธิท์ าํ หนาชอบกล !
"ก็เธอกับฉันไมไดจดทะเบียนสมรสกันนีน่ า ฉันถึงบอกทานอาจารยวา เธอเปนเมียนอกกฏหมายของ
ฉัน" !
คุณหญิงวาดเคนหัวเราะ!
"นาสงสารเจาคุณเหลือเกิน เสียแรงทีเ่ คยเปนอธิบดีผพู พิ ากษามาแลว เคยนัง่ บัลลังกตดั สินความจนผม
!
รวงไปหมดทัง้ ศีรษะยังไมเขาใจเรือ่ งกฏหมายผัวเมียอีก คนที่แตงงานกอนพระราชบัญญัตจิ ดทะเบียนสมรสนั้น
ไมจําเปนตองจดทะเบียนสมรสก็ได เพระกฏหมายถือวาจดทะเบียนสมรสแลว เขาใจไหมคะพี่เหนง"!
"อาวทําไมถึงเรียกพีเ่ หนงละ เดี๋ยวก็เกิดแจกหมากกันขึน้ เทานั้นเอง"!
!
ขณะนั้นประไพประภา นันทาและนวลละออไดพากันเดินเขามาหาหุนพยนต ดร. ดิเรกจึงแนะนําให ๔
!
นางรูจ กั กับศาสตราจารยกนก ซึง่ ตางฝายตางก็ทักทายกันเปนอยางดี เจาคุณปจจนึกฯ พาพล นิกร%กิมหงวน และ
เจาแหวเขามารวมกลุม ดวย!
คุณหญิงวาดไดกลาวฝากฝงพล นิกรกับศาสตราจารยกนก ซึง่ หุน พยนตกร็ บั รองวาเขาจะใหการ
ตอนรับคณะพรรคสีส่ หายอยางดีทส่ี ดุ !
ในที่สุด ศาสตราจารยกนกก็พาสีส่ หายกับเจาคุณปจจนึกฯ และเจาแหวเขาไปในชามผี ลําใหญ
!
ตอจากนั้นประตูอัตโนมัติก็ปด !
ชามผีครางกระหึ่มเบาๆ คอยๆลอยชึ้นจากพื้นดินทีละนอย ทามกลางความตื่นเตนของบรรดาผูที่มาสง
คณะพรรคสีส่ หาย !
ศาสตราจารยกนกพาคณะพรรคสีส่ หายบินตรงไปทางทิศเหนือของประเทศไทย ซึง่ ในเชาวันพรุง นี้ จาน
ผีลาํ มหึมาก็จะไดเดินทางกลับสูด วงดาวพระอังคารอันไกลโพน!

!

!
!

ตอนเชาวันตอมา จานผียักษหรือ พาหนะกาศของชาวโลกพระอังคารไดบนิ ขึน้ จากยอดเขาแหงหนึง่ ใน
ระหวางเขตจังหวัดลําปางและเชียงใหมในเวลา ๘.๒๐ น. !
ศาสตราจารยกนกนักประจําทีค่ นขับในหอบังคับการนั้น ๔ สหายกับเจาคุณปจจนึกฯยืนอยูใน
หอบังคับการนัน้ ทางดานหลังของ ดร. กนก ทุกคนเต็มไปดวยความตื่นเตนประหลาดใจเหลือทีจ่ ะกลาวนับตั้งแต
วาระแรกที่จานผีบินขึ้นจากยอดเขาใหญ โดยเฉพาะ ดร. ดิเรกเฝามองดูทานศาสตราจารยกนกทําการขับขี่
ตลอดเวลา ซึ่งนายแพทยหนุมรูสกึ วาเครื่องมือบังคับจานผีนั้นเก็มไปดวยเครื่องมืออัตโนมัติ เพียงแตดร. กนกใช
นิว้ กดปุม สวิทไฟเทานัน้ พาหนะกาศอันใหญโตมโหฬารก็สามารถบินได !
ทานผูบ งั คับการจานผีไดหนั มายิม้ กับคณะพรรคสีส่ หายแลวกลาววา!
"กอนทีเ่ ราจะเดินทางไปพิภพพระอังคารอันไกลผมจะพาพวกคุณไปวนรอบพระนครในระยะต่าํ
!
เสียกอน เพื่อใหคุณไดมองเห็นกรุงเทพฯ และมองเห็นโลกนีเ้ ปนครัง้ สุดทาย" !
" อาว " ทุกคนรองขึ้นพรอมๆกัน !

แลวเสีย่ หงวนก็กลาวขึน้ ดวยเสียงอันดังวา!!!&ทานอาจารยพูดอยางนี้ไมเขาทีเลยครับ ผมสงสัยเสียแลว
หมายความวาเมือ่ เราไปถึงโลกพระอังคารแลวทานอาจารย จะไมพาพวกผมมาสงหรือครับ&!!!
ศาสตราจารยกนกหัวเราะชอบใจ!
!
&ตองมาสงแนนอน แตอยางไรก็ตามผมขอบอกพวกคุณอีกครัง้ หนึง่ วา การเดินทางไปพิภพพระอังคาร
นั้น เราจะตองเผชิญกับภัยธรรมชาติไมนอ ย เปนตนวากลุมอุกาบาต และที่สําคัญที่สุดก็คือตอนจานผีจะหลุดพน
ความดึงดูดของโลกตอนหนึง่ และตอนจานผีเขาสูค วามดึงดูดของพิภพพระอังคารอีกครัง้ หนึง่ ผมรับรองวามัน
ตืน่ เตนหวาดเสียวพอดูเหมือนกัน จานผีของเราจะหยุดชะงักในหวงเวหา เหมือนกับถูกมือยักษฉดุ มันแตผมกับ
ลูกเรือของผมจะชวยกันแกไข จนกระทัง่ จานผีสามารถบินตอไปได คุณหมอมานั่งนีเ่ ถอะครับผมจะใหคุณหมอ
เปนนักบินผูช ว ย และผมจะสอนวิธีบังคับจานผีใหผมคิดวาคนฉลาดอยางคุณหมอคงสามารถที่จะบังคับจานผีได
ภายในเวลาอันสัน้ จากเครือ่ งมือตางๆ เหลานี้" !
นายแพทยหนุม ปราดเขามานัง่ เคียงคูก บั ศาสตราจารยกนกทันที!
"ผมตื่นเตนเหลือเกินครับ ทานอาจารยจานผีนว้ี เิ ศษแทชว ยใหผมไดมคี วามรูเ พิม่ เติมอีกมากมาย ผมเชื่อ
!
วาอีกในราวสองสามรอยปขา งหนา มนุษยโลกนี้จะสรางจานผีไดเชนเดียวกัน"!
"ถูกละคุณหมอ แตอกี สองสามรอยปขา งหนาจานผีเชนนีจ้ ะไมมคี วามหมายอะไรอีก ชาวโลกพระ
!
อังคาร กําลังประดิษฐคดิ พาหนะกาศชนิดใหม ซึง่ สามารถบินไดเร็วถึงชัว่ โมงละ ๔๐๐๐๐๐ ไมลเปนอยางนอย
หมายความวาจากโลกไปควงจันทรนะใชเวลาเดินทางเพียงชัว่ โมงเดียวเทากับวาเรานัน่ รถรางจากหลักเมืองไป
สามแยกในตอนที่การจราจรคับคัง่ เชนตอน ๘.๐๐ น. หรือตอน ๑๖.๐๐ น. เศษ" !
นิกรกลาวถามขึน้ อยางเปนงานเปนการ !
"ทานอาจารยครับ ขณะนีจ้ านผีของเราบินดวยความเร็วชั่วโมงละเทาไรครับ" !
ศาสตราจารยกนกมองดูหนาปทมชนิดนีน้ กั วิทยาศาสตรชาวโลกพระอังคารเทานัน้ ถึงจะดูออก !
"ชัว่ โมงละพันหารอยไมลเทานัน้ แหละคุณนิกรแตมนั เร็วพอแลวไมใชหรือ" !
นิกรทําหนาเบ!
!
"ถูกแลวครับ เครือ่ งบินทีเ่ ร็วทีส่ ดุ ในโลกนีย้ งั บินไดชา กวานีม้ าก ถายังงัน้ อีกสักครูเ ราก็คงถึงกรุงเทพฯ
!
ไมใชหรือ" !
ศาสตราจารยกนกพยักหนารับรอง !
"ครับอีกในราว ๑๐ นาทีก็ถึงแลวกิมหงวนพูดเสริมขึ้นทันที !
"ทานอาจารยชว ยกรุณานําจานผีรอ นลงทีบ่ า นพวกเราหนอยไดไหมครับ ผมลืมขาวของอะไรหลายอยาง
!
แปรงสีฟน และยาสีฟน ก็ไมไดเอาไป ถาหากทีโ่ ลกพระอังคารไมมขี าย ผมกลับมาโลกมนุษยกค็ งไมกลายิม้ และ
ถาจะพูดกับใครก็เห็นจะตองอยูห า งจากเขาตั้งหาหกวา" !
ศาสตราจารยกนกอดเราะไมได !
"จะใหผมนําจานผีลงไปทีบ่ า นพัชราภรณ นัน้ เห็นจะไมสาํ เร็จแนเพราะไมมที ว่ี า วพอทีจ่ ะนําลงได" !
อาเสีย่ วา !
" ถายังงันลงทีส่ นามหลวงไดไหมครับ แลวผมจะขึ้นรถเรโนลดไปทีบ่ าน"!
"โอ.........ไมไดหรอกคุณ ผมไดบอกพวกคุณแลววาชาวโลกนี้ มักจะมองดูอาคันตุกะผูม าจากโลกอืน่ ใน
!
แงรา ยเสมอไป ถาผมนําจานผีรอ นลงทีส่ นามหลวง เราก็จะถูก ป.ต.อ.ระดมยิง หรือถูกเผาดวยเครือ่ งพนไฟ ถูกยิง
ดวยบาซูกา หรืออาจจะถูกเครือ่ งบินทิง้ ระเบิดใสถงึ แมวา จานผีเครือ่ งนีม้ กี ระแสแมเหล็กปองกันตัวเองหอมลอม

อยู ก็ไมจาํ เปนอะไรนักทีเ่ ราจะตองเสีย่ งภัยเสีย่ งชีวติ อีกประการหนึ่งผูค นในกรุงเทพฯอาจจะแตกตื่นวุนวาย ลง
ไมไดหรอกครับอาเสีย่ แตผมรับรองวาผมจะนําจานผีบนิ ในระยะต่าํ และบินชาทีส่ ดุ ในชัว่ โมงไมเกิน ๕๐๐ ไมล
เพื่อใหทุกคนไดเห็นทิวทัศนของกรุงเทพพระนครอยางชัดเจนกอนที่พวกคุณจะเดินทางไปตาย"!
นิกรสะดุง เฮือก!
!
"ฮา.....แหม ทานอาจารยอยาพูดอยางนีห้ นอยเลยครับ ผมชักใจไมดแี ลว" !
!
"คุณกลัวตายดวยหรือ" ศาสตราจารยกนกถามยิม้ ๆ "ไมกลัวหรอกครับ แตผมยังไมอยากตาย เมื่อถึง
คราวตายแลวถึงอยางไรผมก็ไมกลัว เพราะรูว า ถึงกลัวมันก็ตาย"!
พาหนะกาศหรือจานผีบินจากทิศเหนือบายโฉมหนาลงมาทางใตอยางรวดเร็ว และอยูส งู จากพืน้ ดิน
!
ประมาณ ๕%๐๐๐ เมตร ผานเมืองตางๆ มาตามลําดับ ขณะนี้ ดร. ดิเรกสามารถบังคับจานผีไดบา งแลว !
ในที่สุด จานผีของชาวโลกพระอังคารก็เขาสูช านเมืองกรุงเทพพระมหานคร ศาสตราจารยกนกบัลคับ
จานผีใหบนิ ต่ําลงมาอยางรวดเร็ว จนกระทัง่ จานผีอยูส งู จากพืน้ ดินประมาณ ๑๐๐๐ เมตรและ ความเร็วของมันชา
ลงตามลําดับจาก ๑๕๐๐ ไมลตอ ชัว่ โมง เหลือเพียง ๕๐๐ ไมลจนกระทั่งบินเร็วขนาดเครื่องบินแบรแค็ตของเรา!
ณ บัดนี้ ประชาชนชาวจังหวัดพระนครธนบุรตี า งแตกตืน่ ตกใจวิง่ ออกมาตามถนนหนทางตางๆ แหงน
!
หนามองดูจานผี ทั่วทั้งกรุงเทพฯ การจราจรตองหยุดชงัก ทุกคนตางไดเห็นจานผีอยางถนัดตาในครัว้ นี้ และ
แทนทีจ่ านผีจะมีเสียงดังกึกกองเหมือนเครื่องบินไอพนเสียงของมันกลับเงียบกริบเกือบจะไมไดยิน !
นิกรวิ่งไปที่กลองโทรทัศน แลวมองดูมิประเทศเบื้องลาง เจาคุณปจจนึกฯ กับเสี่ยหงวนตามไปยืน
ขางๆ นิกร สวนพลกับเจาแหวมีความสนใจหนาปทมตา งๆ ในหอบังคับการมากกวาทิวทัศนของจังหวัดพระนคร!
เจาคุณปจจนึกฯ กลาวกับนิกรเบาๆ!
#เห็นชัดไหมวะ" !
นิกรสองกลองพลางพูดพลาง!
!
"โอโฮ...กลองนี่วิเศษเหลือเกินครับ แมโวย....มองเห็นคนขางลางอยางถนัดชัดเจนเชียวครับ เห็นกน
!
บุหรีท่ ี่คาบอยูใ นปากโตเกือบเทาทอนซุง" !
เสีย่ หงวนยกมือผลักนิกรกระเด็นไปจากกลองแลวก็สอ งกลองมองดูภมู ปิ ระเทศเบือ้ งลางดวยความสนใจ
อาเสีย่ หัวเราะหึๆ พูดกับเจาคุณปจจนึกวา !
"ตรงซองปาหยิบพอดีเชียวครับ ลูกนองปาหยิบอยูใ นสนามสามสีค่ นกําลังยกมือปองหนาผากมองดูเรา
ผมจําไดถนัด ยายศรี %!ยายผกา % ยายบัวเขียว %!แลวก็ยายนอยขาประจําของผม"!
เจาคุณปจจนึกฯ อดหัวเราะไมได!
#สงสัยวาแกโกหกเสียแลว ไหน....ขอดูหนอยซิ"!
เสี่ยหงวนหลีกทางใหเจาคุณปจจนึกฯ มองดูกลองโทรทัศน ทานเจาคุณสองกลองดวยความสนใจ แลว
ทานก็ประหลาดใจเหลือทีจ่ ะกลาวเพราะกลองวิเศษนี้ชวยใหมองเห็นภาคพื้นดินอยางชัดเจน สามารถจําหนาคน
ได นับวาเปนกลองทีม่ คี ณ
ุ ภาพอยางดีเลิศ!
ขณะทีจ่ านผีทกั ษิณาวัตรพระนครหลวงในระยะความสูงไมเกิน ๑%๐๐๐ เมตร พาหนะกาศของชาวโลก
!
พระอังคารก็ถกู ป.ต.อ แตกระเบิดรอบจานผีแลเห็นกลุมควันสีดําถนัดแตชิ้นระเบิดของกระสุน ป.ต.อ. ไมสามารถ
จะทําลายจานผีได !
ศาสตราจารยกนกกลาวกับ ดร. ดิเรก ดวยเสียงหนักๆวา!

"อยางนี้แหละคุณ ผมนําจานผีผานประเทศใดก็ถูกระดมยิงดวย ป.ต.อ. เสมอ แสดงวาชาวโลกราหูนไ้ี ม
ตองการตอนรับเปนมิตรกับมนุษยตา งพิภพ แตชาวโลกราหูหารูไ มวา ในไมชา นีโ้ ลกราหูจะตองพังพินาศหมดสิน้
ดวยอํานาจของ อาร.บอมบและเอช.บอมบ ซึง่ มนุษยรบราฆาฟนกันเอง ฝุน ของกัมมันตภาพรังษีจะทําใหมนุษยลม
ตายไปตามกัน สวนผูท อ่ี ยูใ นรัศมีของระเบิดไมตอ งสงสัยเลยวาเขาจะไมตาย"!
ดร. ดิเรกแกวา !
!
"ผมเชื่อวามนุษยโลกราหูตองการเปนมิตรกับชาวโลกพระอังคารเสมอแหละครับทานอาจารย แตชาว!
!
โลกราหูเขาใจผิดคิดวาจานผีเปนเครื่องบินแบบหนึ่งของประเทศมหาอํานาจ เมื่อจานผีบนิ ผานประเทศใด จึงถูก
ปตอ.ระดมยิงเชนนี"้ !
พาหนะกาศของชาวโลกพระอังคารบินขึน้ สูร ะยะสูงอยางรวดเร็ว แลวก็เดินทางบายโฉมหนาไปยัง
ดวงดาวพระอังคาร ความเร็วของมันสูงขึน้ ตามลําดับ คณะพรรคสี่สหายและเจาคุณปจจนึกฯและเจาแหว มีความ
ตืน่ เตนอยางบอกไมถกู เมือ่ จานผีหา งไกลพิภพออกมาตามลําดับ จนกระทั่งมองแลเห็นพื้นโลกเปนวงกลมขนาด
ใหญ และมีสีเปนสีเขียว คือสีของใบไมนั่นเอง !
ในทีส่ ดุ จานผีกห็ ยุดชงักลอยนิง่ เฉยอยูใ นอากาศและมีอาการสัน่ สะเทือนไปทัว่ ลําศาสตราจารยกนก
!
ชี้แจงใหฟง วา ขณะนีจ้ านผีกาํ ลังจะพนจากแรงดึงดูดของโลกราหูแลว พนจากความดึงดูดของโลกราหูแลว ไมมี
อะไรทีจ่ ะตองวิตก ขอใหทุกคนนั่งประจําที่และรัดเข็มขัดไวใหแนน คณะพรรคสีส่ หายหนาจอยไปตามกัน!
ศาสตราจารยกนกไดตดิ ตอกับตนกลทีม่ นี าม วา อึ้ดทึ่ด โดยทางวิทยุโทรศัพทตลอดเวลาใชเวลาติดตอ
!
อยูร าวครึง่ ชัว่ โมง จานผีหรือพาหนะกาศ ก็บินผาน ความดึงดูดของโลกออกไปไดดว ยความสามารถของทาน
อาจารยกนกผูน ้ี !
กิมหงวนกับนิกรนัง่ นิ่งเฉยอยูบนเกาอี้นวมคนละตัว เจาคุณปจจนึกฯ เฝามองดูสองสหายดวยความ
แปลกใจ เมื่อแลเห็นใบหนาของนิกรและเสี่ยหงวน เริ่มเปลี่ยนแปลงทีละนอย ริมฝปากของสองสหายคอยๆ ยืด
ออกและนัยนตาเหลือกลานเหมือนกับถูกความดันตานทาน ของอากาศ ทานเจาคุณยกมือเกาศีรษะแลวกลาวถาม!
"เฮ...แกสองคนเปนอะไรไปวะ" !
นิกรหัวเราะชอบใจ!
"เปลาครับ อายหงวนมันชวนผมตีหนาเลนสนุก ๆ ใหเหมือนหนังที่เราดูที่โอเดียนอยางไรเลาครับอี
!
ตอนจรวดพนความดึงดูดของโลก ผูโดยสารจะตองทําหนายืดนัยนตาเหรอยางนี้ เพราะถูกอากาศตานทาน"!
ศาสตราจารยกนกหันมายิม้ ใหเสีย่ หงวนกับนิกร !
"นัง่ ตามสบายเถอะครับ จานผีของผมมีเครือ่ งปรับภาวะอากาศอยางดีทส่ี ดุ อาเสี่ยกับคุณนิกรนั่งทํา
ปากเบี้ยวปากบูดมานานแลวเมื่อยเปลาๆ" !
ขณะนีจ้ านผีเขาสูเ ขตอวกาศแลวไมมใี ครทีจ่ ะประมาณไดวา จักวาฬนีม้ คี วามกวาง สักแคใด และจะใช
เวลาเดินทางอีกสักกีโ่ กฏิปจ งึ จะทัว่ จักรวาฬ!
ความมืดปกคลุมไปทั่ว มองแลเห็นโลกราหูลอยควางอยูก ลาวหา และโตกวาดวงจันทร ประมาณ ๕๐
!
เทา แตมีสีแดงระเรื่อเหมือนพระอาทิตยตอนแรกขึ้น อาการหมุนของโลกมองแลเห็นถนัด และสามารถมองแล
เห็นประเทศไทยเปนรูปขวานหรือกระบวย แตทางดานทวีปอเมริกานั้นมองไมเห็น !
หวงจักรวาฬเต็มไปดวยดวงดาวระยิบระยับ แสงอาทิตยสอ งตัองลําตัวจานผีสง่ิ เดียงเทานัน้ นอกนัน้ มีแต
!
ความวางเปลา จานผีทําความเร็วถึง ๑๐๐%๐๐๐ ไมลตอ ชัว่ โมง แตเสียงเครื่องยนตของมันเงียบกริบ!
ทุกคนนั่งนิ่งเฉยเหมือนรูปหุน มีความรูส กึ อยางบอกไมถกู คลายกับวาตกอยูใ นความฝน!
!
!

จนกระทัง่ ศาสตราจารยกนกไดกลาวถามขึน้ ดวยเสียงกังวาน !
"เราเดินทางมาจากโลกราหูได ๒๐๐%๐๐๐ไมล แลวระยะทางอีกสองแสนไมลกจ็ ะถึงดวงจันทรแลวผม
จะพาพวกคุณไปแวะเทีย่ วดวงจันทรสกั สองสามชัว่ โมง" !
นิกรยิ้มแหงๆ !
"ดีเหมือนกันครับ ผมคงจะไดมโี อกาสเห็นพระจันทรลั่นปอในคราวนี"้ !
อาเสีย่ ชักสงสัยจึงกลาวถาม !
"พระจันทรลั่นปอเปนยังวะอายกร"!
นิกรพูดพลางหัวเราะพลาง!
"ไมรโู วย แตเมื่อเด็กๆ เคยรองเลนยังจําได..... พระอินทรถือศร...ขีม่ า ไลฟน ....ดวงจันทรลั่นปอ....ยอปง
!
ยั้งปูด...." !
" พอแลว " อาเสี่ยพูดขึ้นทันที "แกมันชอบลั่นปอเสมอ ชักใจไมดเี สียแลวละโวยกร มันวังเวงเหงาใจ
อยางไรชอบกล" !
ทันใดนั้นเอง ทุกคนก็ไดยนิ เสียงประหลาดดังขึน้ เสียงทีเ่ กิดขึน้ นีด้ ังคลายๆ กับดอกไมไฟ ทีเ่ รียกวา
!
จังหันและดังใกลเขามาทุกที!
" อุกาบาต " ดร. ดิเรกซึง่ นัง่ อยูใ กล ๆ ศาสตราจารยกนกรองขึน้ สุดเสียงแลวชีม้ อื ไปขางหนา !
!
คณะพรรคสีส่ หายตกตลึงพรึงเพริดไปตามกัน ตางแลเห็นอุกาบาตหนึง่ มีขนาดราวกับภูเขาเล็กๆ และมี
แสงสวางนวลกําลังวิง่ ตรงมายังจานผีดว ยความเร็วสูง อุกาบาตลูกนัน้ ใกลเขามาตามลําดับ !
" ออย..." เสีย่ หงวนครางดวยความรักตัวกลัวตาย " อาจารยครับ มันกําลังจะชนเราแลว"!
ศาสตราจารยกนก หันมายิ้มกับกิมหงวน!
!
"เรือ่ งเล็กอาเสีย่ อุกาบาตเพียงลูกเดียวไมมคี วามหมายอะไรสําหรับเรา ผมจะจัดการทําลายมันดวยปน
ปรมาณูของผม" !
ทุกคนจองตาเขม็งมองดูอุกาบาตลูกนั้นมันไมผิดอะไรกับปศาจรายที่กําลังคุกคาม แตศาสตราจารยกนก
!
ไมไดแสดงทาที ตระหนกตกใจเลย เมือ่ อุกาบาตลูกนัน้ เคลือ่ นทีใ่ กลเขามาศาสตราจารยกนกก็เอือ้ มมือกดปุม ส
วิทเล็กๆ อันหนึ่ง!
ทันใดนั้นเองเสียงกัมปนาทก็ดังขึน้ จนกระทั่งจานผีสั่นสะเทือนไปทั้งลํา ตอจารนัน้ ลูกอุกาบาตก็ถกู
!
กระสุนปรมาณูระเบิดเสียงสนั่นหวั่นไหวแหลกละเอียด เปนชิน้ เล็กชิ้นนอย!
"โอโฮ " นิกรรองลัน่ "วิเศษจริงครับทานอาจารย อาวุธของทานอาจารยวเิ ศษมาก ทานอาจารย ยิงได
!
แมนเหลือเกินครับ" !
ศาสตราจารยกนกหัวเราะหึๆ !
"เปลา.....การยิงอุกาบาตผมไมไดเล็งยิงเลย เพียงแตกดปุม สวิทเครือ่ งมืออัตโนมัตขิ องเรา ก็จะสง
!
กระสุนปรมาณูออกจากลํากลอง และกระสุนปนใหญของเรานีจ้ ะคนหาเปาหมายเอาเอง ถึงแมอกุ าบาตจะหนีไป
ทางไหนลูกปนก็จะไลตดิ ตามพุง เขาชนจนได ผมอยากจะคุยอวดพวกคุณสักหนอยวา อาวุธของชาวโลกพระราหู
นัน้ นอกจะไรคณ
ุ ภาพแลว ยังลาสมัยเต็มทน"!
เสียงพึมพําดังขึ้นทั่วหอบังคับการ คณะพรรคสี่สหายตางลุกขึ้นเดินเขามายืนดานหลังที่นั่งนักบิน และ
วิพากษวจิ ารณกนั แซดไปหมดพลกลาวถามทาสศาสตราจารยอยางนอบนอมวา !
"อาจารยครับ เราจะตองเผชิญกับลูกอุกาบาตมากไหมครับ"!
!

"โอ......อีกหลายหนทีเดียว ผมจะอธิบายใหคุณฟง อุกาบาตทีท่ อ งเทีย่ วอยูใ นจักรวาลนี้ ดูคลายกับวามี
ชีวติ จิตใจ เมื่อจานผีของเราบินไปใกลมัน มันจะตองพุงเขาชนเราทันที ทัง้ นี้ก็เปนเรื่องเกี่ยวกับความดึงดูดนั่น
แหละผมจะอธิบายใหคุณฟงคุณก็คงไมเขาใจและผมเองก็อธิบายไมถูกเหมือนกัน แตคณ
ุ สังเกตดูใหดถี า ไฟแดง
ดวงนี้ปรากฏขึ้นเมือ่ ใด ก็หมายความวาเครือ่ งราดารของเราจับอุกาบาตได และเราจะตองเผชิญกับมันถาหากวาไฟ
แดงปรากฏคูก บั ไฟสีเหลืองและมีเสียงกริง่ ดังขึน้ ก็หมายความวา"!
เสี่ยหงวนพูดเสริมขึ้นเบาๆ!
!
"แดงเหลืองก็เตรียมไปนะซีครับ เหยียบครัชและเขาเกียรหนึง่ ได" !
ศาสตราจารยกนก หัวเราะเบาๆ !
"แตแดงเหลืองทีจ่ านผีนหี้ มายความถึงความตายหากเราบินเขาใกลกลุมอุกาบาตหลายๆลูก ดวงไปแดง
!
เหลืองจะปรากฏขึ้น และแลวเสียงกริง่ สัญญาณก็ดงั ลัน่ นัน่ แหละครับ หมายความวามีลกู อุกาบาตหลายสิบลูก
หรือหลายรอยลูกลอยตรงเขามาหาจานผีของเรา ปนปรมาณูของเรามีอยูเ พียงสองกระบอก จะตอสูกับลูก!
อุกาบาตไดอยางมากไมเกิน ๕-๖ ลูก"!
ศาสตราจารยกนกพูดขาดคํา ดวงไฟสีแดงและสีเหลืองก็ปรากฏขึน้ ทันที และแลวเสียงกริง่ สัญญาณก็ดงั
!
ไปทั่วหอบังคับการ ลูกอุกาบาตกลุม หนึง่ ไมตาํ่ กวา สอง สามรอยลูก มีขนาดใหญโตมโหฬารวิ่งตามกันมาเปน
ทิวแถว แบะพุง ตรงมายังจานผีดว ยความเร็วแสนไมลตอ ชัว่ โมง คณะพรรคสีส่ หายตกตลึงพรึงเพริด
ศาสตราจารยกนกหนาซีดเผือด!
ดร. ดิเรกเผลอตัวรองอุทานขึ้นมาดังๆ!
!
"มายกอด..."!
!
!

!
!

!

โปรดติดตามตอนจบในเรื่อง!
บุกดาวอังคาร!

