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บทโครงสรางเรื่อง (Plot Outline)
ภาพยนตร เรื่อง Seek for Return (ไขความลับ กลับจักรวาล)
องก 1
เกิดระเบิดครั้งใหญ จากการพุงชนกันของ กลุมกอนสสารมืด (dark matter)
กับหลุมดํา (black hole) ขนาดใหญ ในหวงอวกาศ ที่บริเวณชายขอบของกาแลกซี่
ทางชางเผือก กอใหเกิดการระเบิดของสสารมืดอยางรุนแรง ระดับซูปเปอรโนวา ปลดปลอยรังสี
คอสมิก แผออกไปทั่วจักรวาล ในระยะ 10,000 ปแสง สงผลกระทบตอกลุมวัตถุประหลาด
ที่โคจรผานมาใกลโลก ทําใหวัตถุเหลานั้น โคจรแตกกระจายกันออกไป อยางไรทิศทาง หาก
กลุมเทหวัตถุเหลานั้น เปนยานอวกาศของพวกเอเลี่ยน รังสีคอสมิก อาจเปนสาเหตุใหญ ที่ทํา
ใหพวกเขาขาดการติดตอจากกันโดยสิ้นเชิง
ป พ.ศ.1313 (ค.ศ.770) บนเนินดินสูง ใจกลางปาทึบแหงหนึ่ง ซึ่งชนพื้นเมืองที่นั่น
เรียกวา บูดูร ใกลกับเมือง ยอคยาการตา ประเทศอินโดนีเซีย ในปจจุบัน คณะเดินปา ซึ่งเปน
ชนพื้นเมืองคณะหนึ่ง ขณะตั้งแคมปพักอยูบริเวณขอบเนินดินนั้น พวกเขาเห็นปรากฏการณ
ประหลาด ลําแสงสีขาว พุงตรงจากฟาลงมาที่ใจกลางเนินดินบูดูร เมื่อลําแสงนั้นสัมผัสกับ
ผิวหนาดิน ก็บังเกิดเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหว แผนดินสะเทือนราวกับภูเขาไฟระเบิด กอนหิน
กอนดินพุงกระจัดกระจาย ออกไปทุกทิศทาง ทําใหคณะเดินทางตางหนีเอาตัวรอด แตมีชาว
พื้นเมืองผูหนึ่ง ที่ยังซุมดูเหตุการณอยู เขามองเห็นประกายไฟฟา พุงออกจากบริเวณที่มีสิ่ง
หนึ่งตกลงมา มันพุงออกไปทุกทิศทาง พรอมกับเงาของสิ่งมีชีวิต และหายเขาไปในปา
เขามีชีวิตรอด ออกไปเลาปรากฏการณนั้น ใหแกเจาผูครองนคร แหงราชวงศไศเลนทรา
(Sailendras) ตอมาเจาผูครองนคร ไดเสด็จไปยังสถานที่เกิดเหตุที่บูดูร ก็ปรากฏกลุม
กอนหินมากมายกองสุมบนใจกลางเนินดิน ราวกับวากอนหนานี้ มีการรื้อถอนบางสิ่งออกไป
จนไมปรากฏรองรอยวัตถุใดๆ หลงเหลืออยู สรางความประหลาดใจใหแกเจาผูครองนคร และ
พระองคคิดดําริบางสิ่งไวในใจ
ป 1945 เขตอาณานิคมดัตช เกาะชวา อินโดนีเซีย
คฤหาสนแหงหนึ่ง ตั้งอยูริมฝงแมน้ําโปรโก (Kali Progo) ชายเจาของบาน วัย
70 ป ขาหลวงชาวดัตช กําลังควบคุมดูแล คนงานขุดอุโมงคใตดินของบาน คนงานขุดคนพบ
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วัตถุเปนหินทรงประหลาดสีดํา* ขวางทางเดินอุโมงค ไมสามารถเคลื่อนยายได เขาจึงสั่งใหทุบ
ออก จนมันมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 30 นิ้ว แตมันก็ยังมีน้ําหนักมากเทาหินกอนใหญ ชาย
เจาของบาน จึงสั่งระดมใหคนงาน ชวยกันเข็นเอามันไปเก็บไวในอาคารเก็บของ ซึ่งหางจากตัว
บานไปราว 100 เมตร
ปเดียวกันนั้น อินโดนีเซียประกาศเอกราช เปนอิสระทั้งจากจักรวรรดิญี่ปุน และ เนเธอ
แลนด ทําใหคฤหาสนหลังนั้น ถูกยึดเปนทรัพยสินของรัฐบาลอินโดนีเซีย และมันไดถูกขายตอให
เอกชนในเวลาตอมา
ป 2014 เขตปกครองพิเศษ ยอคยาการตา (Yogyakarta) เกาะชวา อินโดนีเซีย ที่
คฤหาสน รถยนตคันหนึ่ง วิ่งมาจอดที่ดานหนา นีล (Neel) พาลูกสาว ซาราห (Sarah)
วัย 12 ป และ ลูกชายชื่อ ริค (Rik) วัย 10 ป พรอมดวยชายชราพิการเปนอัมพาต นั่งบน
รถเข็น ชื่อ วอลเทอร (Wolter) ซึ่งเปนพอของ นีล โดยมี ยูริ (Youri) ผูเปน
ภรรยาของ นีล ออกมารับ และพาเขาไปในบาน
นีล และครอบครัว เปนฝรั่งชาวเนเธอแลนด แตไดรับความไววางใจ ใหทําหนาที่เปน
วิศวกรของรัฐบาล ซึ่งจางมาเปนพิเศษ ใหมีหนาที่ดูแลสิ่งปลูกสรางที่เกี่ยวกับ พิพิธภัณฑ และ
สถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในเขตเมืองยอคยาการตา เขาทํางานอยูที่นี่นานหลายป จึงซื้อคฤหาสน
หลังนี้ไว และพาภรรยา คือ ยูริ มาอยูดวย ตอมาเขาไดปรับปรุงบานครั้งใหญ ใหพรอมอยู แลว
พาลูกและพอมาอยูดวย ... วันนี้ เปนวันแรก ที่ครอบครัวนี้จะไดอยูพรอมหนากัน
หลังจาก ไปรับลูกๆ และพอ ที่สนามบิน มาบานเรียบรอยแลว นีล ตองออกไปทํางานตอ
ที่ในเมือง เขาจึงขับรถออกไป
มีนักทองเที่ยว มาเที่ยวชม ที่พิพิธภัณฑเคราตัน หนาตากวาทุกวัน สวนหนึ่งเปน
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย มีบรรยายพิเศษดวย ทําใหวันนี้ มีจํานวนผูเขาชมมากมายเปน
พิเศษ และวันนี้ มีเจาหนาที่ใหมฝายโยธาเขามาทํางานสองคน เปนชายหญิงฝรั่งชาวตางชาติ
หลังจากจัดเก็บขาวของ เขาประจําหองตางๆ เรียบรอยแลว ริค กับ ซาราห พากัน
ออกไปสํารวจบริเวณบาน พวกเขาพบทางเขาอุโมงคที่หองใตดิน และชวนกันมุดเขาไปไดนิด
หนอย ดวยความกลัว จึงพากันออกไปสํารวจที่อื่นตอไป
ระหวางทํางานภาคสนาม ขางมิวเซียม นีล ไดยินเสียงไซเรนของรถตํารวจ วิ่งไลคนราย
แตเขาไมสนใจ เพราะที่นี่มันเกิดเหตุเชนนี้อยูบอยๆ หลังจากนั้นเขาเขาไปพักกินอาหารบาย ที่
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หองอาหาร ปรากฏขาวจากโทรทัศนดาวเทียมวา มีการโจรกรรมทําลายวัตถุโบราณ เปน
จํานวนมาก ในเวลาใกลเคียงกัน กอนหนานี้เกิดขึ้นที่ พมา ตอมาก็ที่ กัมพูชา และอินโดนีเซีย
ลักษณะและรองรอยการโจรกรรมทําลาย เหมือนกันในทุกที่ คาดวาเปนคนรายรายเดียวกัน
นีล กลับบานมาทันกินอาหารค่ํา เขาอานขาวจากหนังสือพิมพตางประเทศ ตํารวจไม
สามารถจับคนราย ที่เขาไปทําลายของในมีวเซียมได ซึ่งกอนหนานั้น วัตถุโบราณตางๆ ในมิว
เซียม ก็ถูกทุบทําลายในลักษณะเดียวกัน
ระหวางอาหารค่ํา ริค และ ซาราห เลาเรื่องสิ่งที่พวกเขาไปพบมาในบาน ใหนีลฟง นีลจึง
จําเปนตองบอกสิ่งตางๆ ที่ซอนอยูในบานใหลูกไดรู โดยเฉพาะอุโมงคลับ เขาไดตั้งกฎไววาหาม
บุคคลภายนอก รูเรื่องอุโมงคเด็ดขาด อุโมงคจะเปนทางหนีหรือทางรอด หากเกิดเหตุไมมีใน
บาน นีล ออกความเห็นวา จะจางแมบานและพอบาน ใหมาชวยงานในบาน ทุกคนเห็นดวย
รุงเชา นีล ออกไปทํางานตามปกติ ยูริ ขอติดรถไปดวย จะไปทําธุระที่มิวเซียม และหาซื้อ
ของอื่นๆ ที่จําเปน เธอสั่งใหลูกๆ ชวยดูแลปู และดูแลบาน อีกไมนานจะกลับมา
ชวงที่ วอลเทอร หลับและแมไมอยูบาน ซาราห ชวนนองชายออกไปสํารวจบริเวณบาน
ตอ พวกเขาพากันเขาไปในอาคารเก็บของเกา ที่ซอนอยูในปาหลังบาน ที่นั่นพวกเขาพบกอนหิน
รูปรางประหลาด และมันหนักมาก ผลักก็ไมขยับ ทั้งๆ ที่ขนาดของมันก็ดูไมใหญนัก
ที่มิวเซียม ยูริมีโอกาสพบคนสองคน เขาใจวาเปนสามีภรรยากัน ชื่อ โอเวน (Owen)
และ เฮเลน (Helen) พวกเขาเลาวา ไดอาสามาทํางานที่มิวเซียมแหงนี้ ดูแลดานโยธา
เมื่อยูริรูวา พวกเขาเปนคนชาติเดียวกัน ก็ยินดี และบนวาที่บานกําลังปรับปรุงใหม ระบบน้ํายัง
มีปญหา โอเวน เสนอวาจะใหพวกเขาไปชวยซอมใหหรือไม ยูริปฏิเสธ
ตอนกลางวัน นีล พา ฮารโต (Harto) และ ซีเทีย (Setia) มาที่บาน ตอนนั้น
ยูริ กลับมาถึงบานแลว เธอออกมาตอนรับ เมื่อแนะนํากันเปนที่เรียบรอยแลว นีล ก็ออกไป
ทํางานตอ ฮารโต กับ ซีเทีย เปนสามีภรรยากัน และเปนชาวพื้นเมืองที่นี่ โชคดีที่พูดภาษา
สื่อสารกันไดเปนอยางดี
รุงเชา นีล ออกไปทํางานตามปกติ เขายังคงทํางานภาคสนามไมเสร็จ พอพักเที่ยง เขา
ตองพบกับหญิงกึ่งดีกึ่งบา เปนชาวพื้นเมืองคนหนึ่ง วนเวียนมาคุยกับเขา พูดเพอเจอเกี่ยวกับ
มนุษยตางดาว หญิงบาเพอวา มีเอเลี่ยนมาจากตางดาว มาปะปนอาศัยอยูในโลกนานนับพันป
แลว จึงสามารถปรับตัวเขากับมนุษยบนโลก มันสามารถอยูไดทุกที่บนโลกใบนี้ และพวกเขา
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พยายามหาทางกลับดาวของพวกเขา และพวกเขากําลังหาของบางอยาง แต นีล เห็นวาเปน
เรื่องตลก เขาจึงไมสนใจ
นิล กลับมาถึงบานตอนค่ํา เขาบอกกับ ยูริ วา เขาจะตองไปซอมงาน ที่เมืองจําลอง
(Taman Mini) และมิวเซียมวายัง (Museum Wayang) ที่จาการตา เพราะไดรับ
แจงวา ที่นั่นถูกพวกโจรกรรมรื้อคนอีกแลว และตองคางที่นั่นคืนหนึ่ง ยูริ บอกวา ระบบ
น้ําประปาที่บานยังมีปญหาอยู นีลบอกวา ใหรอเขากลับกอน นีลไมตองการใหคนอื่น เขามายุง
ในบานของตน ตอนที่ตนไมอยู นิลบอกวา ฮารโต กับ ซีเทีย เปนคนดี ซื่อสัตย เพราะเขารูจัก
สองคนนี้มานาน จึงไวใจใหอยูในบานอยางอิสระ และจะชวยงานบานทุกอยาง ในระหวางที่เขา
หายไปคืนหนึ่ง ริค ถามพอวา แลวเรื่องความลับละ นิลบอกกับลูกวา ทุกอยางยังเปนไปตาม
กฏ
องก 2
ซีเทีย เลาวา เธอกับสามี เคยมาทําความสะอาดบานหลังนี้ หลายครั้งแลว วันนี้ บาน
หลังนี้ดูดีขึ้น แตน้ําหยุดไหล คงขัดของจริงๆ วอลเทอร ก็ตองการน้ําทําความสะอาดรางกาย ยู
ริ คงรอใหสามีกลับไมได เธอจึงโทรไปที่สํานักงานประปาของรัฐ ใหสงคนมาชวยซอมใหหนอย
ปรากฏวาวันนี้เปนวันหยุด พนักงานสวนใหญไมมาทํางาน แตพวกเขาจะหาคนมาแทนให
ขณะที่พวกเด็กๆ กําลังเลนสนุกกันที่หนาบาน ก็มีรถวิ่งเขามาในบาน ชายหญิงสองคน
เดินลงมาดวยชุดพนักงานเทศบาล ยูริ ออกมารับ เธอจําไดวา พนักงานสองคนนี้ คือ โอเวน
และ เฮเลน ซึ่งเคยพบที่มิวเซียมมากอน พวกเขาบอกวา ไดรับการติดตอจากเทศบาลใหมา
ทํางานนี้ ยูริ จึงเชิญเขาบาน และบอกจุดเสียของระบบน้ําในบาน
โอเวน กับ เฮเลน เปนคนมีน้ําใจ เธอเลาวาวันนี้เปนวันหยุด เธออยูไดนานเทาใดก็ได
และยินดีจะชวยซอมแซมสวนอื่นๆ ใหดวย ยูริ จึงเลี้ยงอาหารพวกเขาเปนการตอบแทน ริค กับ
ซาราห ก็ชอบพวกเขาดวย ซาราห เพิ่งรูวาพวกเขาเปนพี่นองกัน ไมใชสามีภรรยากันอยางที่
เขาใจ พวกเขามาหางานทําที่นี่ เพราะที่นี่ใหงานและใหเงินดีดวย
เสร็จงานแลว ซาราห ยังไมอยากใหพวกเขากลับ จึงพาดูรอบๆ บริเวณบาน โอเวน กับ
เฮเลน คุยเรื่องราวตางๆ แลกเปลี่ยนกับพวกเด็กๆ จนเปนที่สนิทสนมกันดี ระหวางที่ยูริ กําลัง
ดูแล วอลเทอรอยู ริค พาพวกเขาไปที่หองเก็บของหลังบาน ทีแรก ซาราหไมเห็นดวย แตก็อยู
ในขอยกเวนที่พอสั่งหามไว
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เมื่อโอเวน และ เฮเลน เห็นหินกอนนั้น พวกเด็กๆ บอกวา มันคือกอนหินกอนหนึ่ง ที่
วางขวางทางอยู มันหนักมาก และพอก็ไมไดบอกอะไรเกี่ยวกับมันดวย คงไมมีความสําคัญอะไร
โอเวน จึงอาสายายกอนหินให พวกเด็กๆ ก็ไมวาอะไร เพราะพวกเขาก็สงสัยเชนกันวา โอเวน
จะมีแรงยายกอนหินไดหรือไม
เมื่อไปถึงมีวเซียม สิ่งแรกที่ นีล เห็น คือ รองรอยการขุดรื้อคนวัตถุโบราณเหลานั้น รอย
แตก จะเปนเสนตรง เหมือนถูกตัดดวยแสงเลเซอร พวกหัวขโมยทั่วไปไมทําอยางนี้แน
การยกกอนหินของโอเวน ทําไมสําเร็จ จึงใหเฮเลนมาชวย เขาจึงแนะนําใหใชวิธีอื่น พวก
เด็กๆ ก็อนุญาต เพราะตองการจะใหยายอยูแลว โอเวน มองเห็นฆอนเหล็กวางอยูตรงนั้นพอดี
เขาจึงความันมาทุบไปสี่หาครั้ง พวกเด็กๆ กลัวหินกระเด็นใส จึงออกไปใหหาง ไมนานกอนหิน
ก็มีรอยปริแตก แปลกตรงที่ รอยแตกของกอนหิน เปนแนวเสนตรงผากอนหินออกเปนสองซีก
ริคและซาราห รูสึกแปลกใจ ที่ภายในกอนหิน มีผลึกหินสีดําทรงหกเหลี่ยม ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 10 นิ้ว
สายตาของโอเวน สองประกายสีเขียวเรืองๆ ออกมา เมื่อเห็นมัน แตพวกเด็กๆ ไมทัน
สังเกต ดูมันเปนวาวงาม ริค ยื่นมือไปหยิบมัน แตมันหนักมาก แทบยกไมขึ้น โอเวน บอกเด็กๆ
วา เขาอยูมิวเซียม เคยอานหนังสือ เกี่ยวกับวัตถุนอกพิภพ มันอาจจะเปนกอนหินอุกกาบาต
อะไรสักอยางก็ได มันมีมวลมากกวาที่สายตาเราเห็น มันจึงมีน้ําหนักมากกวากอนหินทั่วไป
โอเวน ถือมันเขามาในบาน ยูริเห็นเขา รูสึกไมพอใจ แอบตอวาลูกของเธอ วาทําไมพาคน
อื่นไปดูรอบๆ บาน ริค บอกแมวา ทั้งโอเวนและเฮเลนใจดี ไมใชคนรายสักหนอย ไมมีอันตราย
ใดๆ พวกเขายังชวยยายกอนหินกอนนั้นใหดวย แตตอนนี้มันแตกไปแลว ซาราห ยังบอกแมอีก
วา หินกอนนั้น มันคืออุกกาบาต ยูริ เริ่มสงสัยตามที่ลกู บอก แตยังไมแสดงปฏิกิริยาอะไร
ออกไป เพราะตั้งแตซื้อคฤหาสนหลังนี้มา ก็เห็นมันวางเกะกะอยูตรงนั้นตั้งนานแลว
และยูริยังไมอยากจะเสียมารยาทกับแขกมากไปกวานี้ เธอจึงใหโอเวนเอาผลึกหินเขาบาน
และเธอลองยกดู ก็รูสึกวาหนักมาก เฮเลน อธิบายวา ตอนมันตกใหมๆ มันมีน้ําหนักมากกวานี้
หลายเทา แตตอนนี้มันเบาลงมากแลว มันเปนแรงปฏิกิริยา สวนทางกับแรงโนมถวงของโลก
จึงทําใหมันเบา สิ่งที่เฮเลนอธิบาย ทําใหยูริเริ่มสงสัยแลววา แขกของพวกเขาเปนใครกันแน
โอเวน ยกผลึกหิน เดินไปที่เกาอี้รถเข็นของ วอลเทอร แลวเอามือของวอลเทอร สัมผัส
กับผลึกหินพรอมกับมือของเขา สักครูเกิดแสงสวางที่มือของโอเวน แสงนั้นผานผลึกหินไปยัง
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มือของวอลเทอร วอลเทอร รูสึกกระตุกทั้งราง สรางความตกใจใหแกยูริเปนอันมาก หาวาโอ
เวน จะทํารายพอของเธอ แตทันใดนั้น อาการกระตุกของวอลเทอรก็หยุดลง เขาคอยๆ ลืมตา
ขึ้น ขยับแขนขา และลุกขึ้นยืน เดินออกจากเกาอี้รถเข็น ความดีใจเขามาแทนที่
โอเวน จึงเลาเสริมใหทุกคนฟงวา ผลึกหินนี่ ไมใชกอนหินธรรมดาที่อยูบนโลก มันคือ
กอนพลังงานสําหรับใชกับยานอวกาศ ของพวกตางดาว มันหลุดและหลนออกมาตอนยานของ
มนุษยตางดาวตก ยูริ จึงสรุปวา พวกเขาคือเอเลี่ยน โอเวน กับ เฮเลน ไมปฏิเสธ ทําใหยูริ
ปะติดปะตอขาว เหตุการณตางๆ เกี่ยวกับการโจรกรรมในมิวเซียม ยูริ รูสึกกลัวขึ้นมาทันที
และบอกใหเด็กอยาเขาไปใกล แตโอเวน กับ เฮเลน บอกอยาวิตกกังวล พวกเขาเปนคนดี พวก
เขาตามหาสิ่งนี้มาเปนเวลานานมาก และพบมันแลว พวกเขาตองการจะกลับบานดวยสิ่งนี้
จากนั้น โอเวน ก็แสดงแผนที่จักรวาล ถึงสถานที่อยูของพวกเขา สรางความตื่นตะลึง
ใหแกทุกคน โอเวน ขอรองใหยูริชวยพวกเขาดวย ยูริ เห็นวาพวกเขาคงจะไมทํารายคน เพราะ
ยังชวยใหวอลเทอรหายปวยไดเลย
พอดีมีโทรศัพท มาที่บาน เปนของนีล เขาโทรมาเตือนภรรยาวา ขอใหระวังตัวเรื่องภัย
จากมนุษยตางดาว เฮเลน สงสายตาออนวอนยูริ ยูริจึงบอกกับนีลวาเธอไมเปนอะไร แตขอใหนี
ลรีบกลับบานไวๆ
เมื่อยูริใหโอกาสพวกเขา โอเวน จึงขนอุปกรณของเขา ขึ้นไปที่หองชั้นบน ใกลกลับที่โลง
โดยมี พวกเด็กๆ ชวย ระหวางนั้น โอเวน เลาใหพวกเด็กๆ ฟงวา ยานของพวกเขา เดินทาง
ดวยความเร็วเหนือแสง ดวยพลังงานจากวารบ (warp drive) แตพอเขามาในแก
แล็กซี่ทางชางเผือก ก็ถูกกระแสพายุรังสีคอสมิก ทําใหระบบการติดตอสื่อสารของพวกเขา ขาด
การติดตอกับยานลําอื่นๆ แลวพลัดเขามาในวงโคจรของโลก เหตุการณเกิดเมื่อกวาพันป
มาแลว พวกเขาจะกลับไดตอเมื่อ จะตองสื่อสารใหยานแมรูวา เขาพบกอนพลังงานแลว มันจะ
เปนพลังงานที่ยานจะตองใชในตอนขากลับ ถาไมมีมัน ยานของพวกเขา จะไมกลับมารับ เพราะ
ไมมีพลังงานพอกลับไปถึงดาวของพวกเขา
ที่ประชุมของตํารวจสากล รวมกับกรมตํารวจแหงจาการตา มีผลสรุปทั้งจากภาพถาย
จากกลองวงจรปด และรูปถาย ทําใหพวกเขาทราบตัวคนราย ที่เขาโจรกรรมที่มิวเซียมหลาย
แหงอยางแนชัดแลว
โอเวน ใชพลังงานจากผลึกหิน เปนตัวชวยในการสงสัญญาณดวยแสง เพื่อชี้บอก
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ตําแหนง และพวกเขาอยูระหวางรอคําตอบ ซึ่งไมสามารถกําหนดเวลาที่แนนอนไดวาเมื่อไร
บายแกๆ ของวันนั้น ขณะที่ทุกอยางกําลังดําเนินไปไดดี ก็มีตํารวจมาลอมบานของนีลไว
พวกตํารวจประกาศวา โอเวน กับ เฮเลน คือผูรายที่ตํารวจกําลังตองการ มาหลบซอนตัวใน
บานหลังนี้
โอเวน ขอให ยูริและพวกเด็กๆ รวมทั้งคนใชในบานทุกคน ไวใจเขา เขากับเฮเลน ไมได
เจตนาเปนคนราย เพียงแตตองการคนหาของสิ่งนี้ ซึ่งอาจซอนอยูในมิวเซียม หรือในทุกแหงที่
พวกเขาสงสัย จนกระทั่งถูกตํารวจตามลาวาเปนคนราย พวกเขาจําเปนจริงๆ ที่ตองทําอยาง
นั้น เขาทํามานานแลว และก็ทํามาหลายเมืองแลว
ตํารวจยื่นขอเสนอใหคนรายมอบตัว ขณะที่โอเวน ตองการเวลาเพื่อติดตอยานแม พวก
เขาจะไมทําอะไรใหเจาของบานเดือดรอน เพียงแตขออาศัยเวลา รอใหมีคนมารับเขากลับบาน
เทานั้นเอง นี่เปนโอกาสสุดทายที่พวกเขาตองการ ยูริ ก็ไมแนใจตนเองเหมือนกันวา จะเห็นใจ
พวกเขาหรือจะปฏิเสธพวกเขาดี แตเธอก็ไมมีทางเลือก
เวลาผานไปราวครึ่งชั่วโมง ตํารวจตอรองถาคนรายไมออกมา จะสงตํารวจเขาไปจับกุม
โอเวน บอกกับยูริวา เขาจําเปนตองอางกับตํารวจ เพื่อซื้อเวลา โดยขอใหพวกเขาและทุกคนใน
บาน เปนตัวประกัน ทุกคนเห็นใจและตกลง โอเวนจึงบอกตํารวจไปวา ขอใหตํารวจเลิกกลับไป
เพราะพวกเขามีตัวประกัน จากนั้น โอเวนกับเฮเลน จึงล็อคประตูเขาออกของตัวบาน ใหแนน
หนา
เวลาผานไปอีกครึ่งชั่วโมง ยูริ ไมตองการใหสถานการณเลวราย ดําเนินตอไปนานกวานี้
เธอจึงแอบปรึกษากับ ริค และ ซาราหวา จะพาปูหนีออกไปทางอุโมงคลับในตอนค่ํา ตอนที่โอ
เวนและเฮเลนเผลอ อุโมงคลับจะพาคนในบาน ไปออกที่ปาหลังบาน แตริคกับซาราหไมเห็นดวย
พวกเด็กๆ ไมอยากจะทิ้งโอเวนไป ยูริวานั่นมันเปนคนราย แตพวกเด็กๆ ไมเชื่อ
พวกเด็กๆ ขัดแยงกับแม โดยออกความเห็นวา เราควรบอกความจริงเรื่องอุโมงคลับ ให
โอเวนหนีไปจะดีกวา แตแมอางวามันคือกฏที่พอสั่งไว อุโมงคลับนั่น จะไมใหใครรูเด็ดขาด
นอกจากเจาของบาน แมกระทั่ง ฮารโตกับซีเทีย ก็ไมใหรู ริคกับซาราห รูสึกลังเล ขณะที่ยูริ
โตเถียงกับลูกๆ ตํารวจพรอมอาวุธครบมือ แอบเขามาในบานไดแลว
โอเวน สงสัญญาณแสงซ้ําออกไปอีกครั้ง เพื่อรอสัญญาณตอบกลับจากยานแม ซึ่งไมรูวา
จะนานเทาไร ทั้งโอเวน กับ เฮเลน จึงตองรอเทานั้น โดยถวงเวลารอใหนานที่สุดเทาที่จะทําได
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โอเวน เก็บผลึกกอนหินไวกับตัว หลังจากที่เขาไดมันมาแลว ผลึกหินกอนนี้ มันมีน้ําหนักเบาขึ้น
เขากับเฮเลนรูถึงคุณสมบัติขอนั้นดี เกี่ยวกับผลึกพลังงานกอนนี้ ดังนั้น โอเวน จึงตองเก็บมัน
ไวกับตัวตลอดเวลา
โอเวน สั่งให เฮเลน เฝาดูหนาจอสัญญาณจากวิทยุสื่อสารของพวกเขา สวนเขาจะลงไป
ดูเหตุการณขางลาง
ขณะที่เขาลงไป โอเวน เผชิญหนากับเจาหนาที่ตํารวจ 3 นาย พรอมอาวุธครบมือ โอเวน
บอกวาอยายิง แตตํารวจไมเชื่อ เมื่อยิงออกไป กระสุนถูกดูดหายเขาไปในกอนหินผลึกสีดํา และ
เกิดแรงปฏิกิริยา ปลดปลอยพลังงานออกมา แรงนั้นถีบตํารวจกระเด็นไป กระแทกกับขางฝา
ตายทันที ตํารวจอีกสองนาย ยิงตอบโตอีก ก็โดนแรงกระแทกตายอีก ตํารวจที่เหลือจึงลาถอย
ออกจากบานโดยเร็ว
ผลึกหินสีดําเปลี่ยนไป มันเริ่มขยับตัวเองไดและน้ําหนักก็เบาขึ้น
ค่ําแลว ตํารวจวางแผนวา ตอไปจะใชความรุนแรงและขั้นเด็ดขาด นีล กลับมาพอดี และ
ตองการจะเขาไปในบาน แตตํารวจกันไมใหเขาไป
หัวหนาตํารวจ เอาขอมูลภาพถายของคนรายออกมาใหนีลดู และตํารวจที่ถอยออกมา ก็
ยืนยันวา คนรายอยูในบานจริงๆ นีล จําเปนตองบอกความลับแกตํารวจ เรื่องอุโมงคลับ และ
เขาตองการอาสาเขาไปในบาน เพื่อพาลูกเมียและคนในบาน หนีออกมาทางอุโมงค แตตาํ รวจ
ปฏิเสธ ใหเหตุผลวามันเสี่ยงเกินไป และวา ถาภรรยาและลูกคิดจะหนี พวกเขาคงหนีออกมาได
แลว แตพวกเขาถูกจับเปนตัวประกัน ตอนนี้ตํารวจก็ยังไมรูจุดประสงคที่แทจริงของคนราย วา
พวกเขาตองการอะไรกันแน จึงยังอยูในบานหลังนี้
หัวหนาตํารวจ คาดวาคนรายยังไมรูเรื่องอุโมงคลับ เพราะถามันรู มันอาจหนีไปแลวก็ได
เขาจึงวางแผน สงตํารวจปลอมเปน โอเวน ลอบเขาไปในบาน ผานทางอุโมงคลับ พรอมดวย
ตํารวจหนวยจูโจม จํานวน 5 นาย
ภายในบาน ฮารโต กับ ซีเทีย จัดอาหารใหทุกคน กินพรอมกันบนโตะ แตโอเวน ยังไม
ไววางใจสถานการณ เพราะเขาแอบเห็น ยูริ คุยโทรศัพทกับคนขางนอก เขาให เฮเลน นั่งกิน
ขาว และจับตาดูพวกเขา ทําใหบรรยากาศความสัมพันธ เริ่มขุนมัวขึ้น สวนโอเวน ออกไปเดิน
สํารวจดูใหทั่วบาน เขาจําเปนตองตัดสายโทรศัพทออก
โอเวน โผลมาจากหองใตดิน และเขาไปในหองอาหาร ขณะที่ทุกคนกําลังรับประทาน
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อาหารค่ํากันอยู โอเวนบอกวา เขารูแลววาในบานมีอุโมงคลับ ยูริทําหนาไมดีเพราะความลับถูก
เปดเผยแลว โอเวน บอกกับทุกคนวา เพื่อความปลอดภัย เขาตัดสินใจจะปลอยให ริค ซาราห
และ วอลเทอร หนีออกไปทางอุโมงค นอกนั้นตองอยูกับเขา จนกวาจะเสร็จภาระกิจ นี่เปน
ขอเสนอที่ดีที่สุดแลว ยูริ ตอบตกลง แตเฮเลน แยงกับพี่ชายวา ไมควรทําเชนนั้น
แตยังไมทันไดทําอะไร โอเวน อีกคนก็โผลเขามาในหอง เฮเลน สับสนอยูครูหนึ่ง วาโอเวน
ตัวจริง คือคนไหน
ในที่สุด โอเวนตัวปลอมรูตัว ฉวยโอกาสชักปนยิ่งใสโอเวนตัวจริง กระสุนถูกดูดเขาไปใน
ผลึกหิน โอเวนตัวปลอม ถูกพลังจากผลึกหินกระแทกรางเละจนไมมีชิ้นดี ความรุนแรงจาก
ปฏิกิริยาของผลึกหินดูเหมือนวา มันรุนแรงกวาครั้งกอน และน้ําหนักของมันก็เบาขึ้นอีกดวย
จนโอเวนรูสึกได ตํารวจหนวยจูโจม ที่ซอนตัวตามมาในอุโมงค เห็นเหตุการณ จึงรายงานความ
เสียหาย พวกเขาไดรับคําสั่งใหเลิกภารกิจ ถอยกลับออกจากบานหลังนั้น
สิ่งที่โอเวน ไดยินเกี่ยวกับอุโมงคลับ เขาคิดวาถาในบานนี้มีทางออกของอุโมงคลับจริง
นีล ซึ่งอยูขางนอก ก็ตองรูวาทางเขาออกของอุโมงคอยูตรงไหน เปนอันตรายตอพวกเขา โอ
เวน จึงเคนเอาความลับจากพวกเด็กๆ ไดวา ทางเขาอุโมงคลับอยูตรงไหนของบาน
โอเวน สั่งให ฮารโต ชวยจัดการศพ ระหวางนั้น ผลึกกอนหินสีดํา เบาเหมือนกอน
กระดาษ จนสามารถโยนลอยตัวได ปรากฏแกสายตาของทุกคน ยูริ รูสึกเปนกังวลมากกวา
ใครๆ กอดลูกไวแนน โอเวนอธิบายวา ที่มันเปนเชนนี้ เปนเพราะมันดูดพลังงานที่มากระทําตอ
มัน แลวผันแปรเปนแรงตานแรงโนมถวงของโลก
โอเวน สั่งใหเฮเลน ยึดโทรศัพทของยูริและของเด็กๆ ไว และสั่งใหทุกคนอยูแตในบาน
อยาออกไปจากบาน คราวนี้ พวกเด็กๆ มองเห็นความดุรายของโอเวนกับเฮเลนแลว จึงรูสึก
หวาดกลัวมากขึ้น
ตํารวจหนวยจูโจม หลังออกมาพนจากอุโมงค และกลับเขาฐานพักแลว พวกเขายืนยัน
ใหหัวหนาตํารวจทราบอีกครั้งวา อยายิงใสคนรายนั่น มันมีพลังลึกลับ รองหัวหนาตํารวจ
วางแผนวา จะยิงระเบิดควันใส และบุกเขาไปจับตัว แตนีล แยงวา ทําอยางนั้นไมได ตัวประกัน
จะเปนอันตราย หัวหนาตํารวจเห็นดวยกับนีล
โอเวน กับ เฮเลน ชวยกันตั้งกลองวงจรปดในที่ตางๆ พรอมตรวจดูอาวุธ หรือสิ่งที่จะใช
เปนอาวุธ เมื่อพบก็ทําลายมันเสีย ดวยอุปกรณเลเซอรที่อยูในมือ ซึ่งเปนอุปกรณชิ้นเดียวกันกับ
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ที่ใชผาตัดวัตถุตางๆ รวมทั้งโลหะ กอนหิน
โอเวนกับเฮเลน บอกให ริค พาพวกเขาลงไปขางลางที่หองใตดิน ที่ปากอุโมงค เขาวาง
กับระเบิดไวที่นั่น เพื่อปองกันไมใหตํารวจหรือใครๆ ผานเขามา ยูริรูเขา เธอก็วิตกกังวลมากขึ้น
เพราะไมสามารถสงขาวออกไปบอกนีลไดเลย ถานีลแอบเขามาตอนนี้ ก็อาจโดนกับระเบิดได
ตํารวจยังคงลอมคฤหาสนอยู รอหนวยจูโจมพิเศษของทหาร จนกระทั่ง 04.00 น.
โอเวน ยังคงนั่งเฝาดูที่หนาจอมอนิเตอร บนหองชั้นบน เพื่อดูวามีสัญญาณตอบรับเขามา
หรือยัง คนในบานที่นอนรวมกันอยูชั้นลาง ตางพากันหลับไปดวยความออนเพลีย รวมทั้งเฮ
เลนที่นอนเฝาดูพวกเขา ก็เผลอหลับไปดวย ปลอยให วอลเทอร เดินเล็ดรอดออกมาจากบาน
เขาเดินตรงเขาไปหากลุมตํารวจ นีล รูสึกดีใจมาก ที่เห็นพอออกมาไดโดยบังเอิญ ตํารวจรีบ
ออกไปรับทันที
หัวหนาหนวยทหารจูโจมพิเศษ มาถึงที่ฐาน วางแผนกับตํารวจ เพื่อเขาไปชิงตัวประกันใน
บานหลังนั้นอีกครั้ง แตยังไมบอกวาจะเขาไปอยางไร
เสียงเอะอะขางนอก ทําใหยูริรูสึกตัว แอบเห็นพอหลุดออกไปจากบานไดแลว เธอรูสึกโลง
ใจขึ้นอีกนิด ยูริรวบรวมความกลา ตองทําอะไรสักอยาง แมตองเสี่ยงก็ยอม เพื่อพาลูกๆ
ออกไปจากบานนี้ใหได ยูริแอบกระซิบแผนกับ ฮารโตและซีเทีย
ยูริลอบทํารายเฮเลน ดวยการควาไมเบสบอล ตีที่หัวของเฮเลน แตเธอไหวตัวเสียกอน
แตไมเบสบอลก็พลาดไปถูกลําตัว เธอรูสึกเจ็บมาก ปองกันตัวลําบาก ฮารโตกับซีเทีย ฉวย
โอกาสนั้น ชวยกันมัดมือเทาของเธอไวกับเกาอี้ และก็ไมลืมมัดปากเธอดวย
สวน โอเวน ซึ่งกําลังสาละวนกับการติดตอกับยานแมอยู ตอนนี้พวกเขาไดรับสัญญาณ
แลว ไดยินเสียงขลุกขลักขางลาง เขาจึงตะโกนเรียก เฮเลน แตไมไดยินเสียงตอบรับ
บาน

ยูริ รีบสงริคกับซาราห ออกจากบานไปกอน พรอมกับซีเทีย สวนเธอกับฮารโต ยังอยูใน
ทหารหนวยจูโจมพิเศษ จํานวน 10 นาย เขาทางหนาบานไดแลว อีก 5 นาย กําลังเขา
ทางอุโมงค พวกเขาถูกสั่งกําชับ หามยิงคนรายดวยกระสุนปนเด็ดขาด แตใหยิงดวยลูกดอก
เมื่อโอเวนลงมาจากขางบนบาน พบวา พวกตัวประกันกําลังหนีออกไปสามคน เขาโกรธ
มาก และยิ่งโกรธมากยิ่งขึ้น ที่เห็นเฮเลนถูกมัด โอเวนจึงเขาไปจะชวยเฮเลน แตก็ถูกยูริ
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ขัดขวางไว เขาจึงจําเปนตองทําราย ยูริ และ ฮารโต จนบาดเจ็บ แลวไปแกมัดใหเฮเลน
ระหวางนั้น ยูริ ไดสติ รีบลากตัวฮารโต หลบไปใหพนจากตรงนั้นกอน ทําใหโอเวนสะดุด ไมรูจะ
ทําอะไรกอน เสียงสัญญาณขางบนก็ดังขึ้น ขาของเฮเลนขางหนึ่ง ก็ยังติดอยูที่เกาอี้ เขา
ตัดสินใจไมเสียเวลากับตัวประกัน เฮเลน ตะโกนวาใหรีบไปที่เครื่องรับสัญญาณ ไมตองเปนหวง
เธอ
ทหารหนวยจูโจมพิเศษ 10 นาย เขามาในบานไดแลว อาวุธฉมวกเตรียมพรอม ขณะที่
อีก 5 นาย กําลังมุดเขาทางอุโมงค
ระหวางหลบอยูในที่ซอน ยูริ แอบเห็นวาลูกๆ ออกไปพนตัวบาน ปลอดภัยดีแลว พอดี
ทหารหนวยจูโจมพิเศษ ก็กรูกันเขามา ยูริ ตะโกนวาอยายิง เพราะคิดวาพวกเขาจะใชปน เสียง
ตะโกนของยูริ กลับเปนประโยชนแก เฮเลน เฮเลนรีบหลบไปใหพนจากปลายฉวกไดอยาง
หวุดหวิด
ขณะที่ ทหารหนวยจูโจมพิเศษ 5 นาย ใตเขามาตามอุโมงค ใกลจะถึงหองใตดินแลว
ฉมวกถูกยิงใสเฮเลนไมยั้ง ขณะที่ปนของเธอ หลนที่พื้นหางออกไป เธอตัดสินใจ เหวี่ยง
ตัวหลบไปยิบปน แตเธอก็ถูกยิงที่ขา รองเสียงหลงใหชวย
โอเวน ไดยินเสียงรองของ เฮเลน เขาเปนหวงนองสาว จึงละจากการตอบรับสัญญาณไว
ชั่วคราว ลงมาที่ชั้นลาง เพื่อมาชวยเฮเลน
เฮเลน พยายามกระเสือกกระสนไป จนควาปนไดสําเร็จ เธอเห็นวาสถานการณไมดี จึง
ยิงโตตอบเจาหนาที่อยางไมยั้งมือ พรอมกับตะโกนให โอเวนหลบไป เจาหนาที่ตายไป 3 นาย
แต เฮเลน ก็ถูกรุมยิงโตอยางหนัก จนรางเต็มไปดวยลูกดอก และสิ้นใจในเวลาไมนาน น้ําเมือก
ใสๆ ไหลซึมออกมาทั่วราง โอเวน เสียใจมากที่ไมสามารถชวยนองสาวไวได เขาเห็นวาอยูใน
สถานการณเสียเปรียบ เขาจึงหนีขึ้นขางบน
ยูริ บอกให ฮารโต รีบหนีออกไปโดยเร็ว สวนเธอรีบวิ่งไปที่ชั้นลาง ที่หองใตดิน เพื่อจะไป
ดักบอก ไมใหใครก็ตาม ที่จะผานเขามาในตัวบาน เธอเห็นเงาของคนใกลเขามาที่ปากอุโมงค
แลว ยูริ จะตองรีบไปใหถึงกอนที่ทุกอยางจะสายไป
ที่จอมอนิเตอรวิทยุสื่อสารของโอเวน มีขอความแสดงการตอบรับแลว ขณะที่เจาหนาที่วิ่ง
ตามเขาขึ้นมา โอเวน ตัดสินใจกระโดดจากหนาตางลงไปขางลาง ... เปนเวลาเดียวกันกับ เสียง
ระเบิดดังขึ้นจากหองใตดิน มันระเบิดบานทั้งหลังจนพังยับ ฝุนและเพลิงลุกไหมทวมบาน
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เสียงตะโกนรองของนีล กับ ซีเทีย ดังขึ้นอยางนาเวทนา เพราะ ยูริกับฮารโต ยังติดอยูใน
บาน
องก 3
โอเวน กระเด็นออกไปนอนกลิ้งที่พื้นกลางทุงหลังบาน เขากําผลึกสีดําไวแนน ในขณะที่
มันเริ่มสั่นไหว
ขณะนั้น มีแสงสวางวาบเปนสายบนทองฟา แลวมาหยุดอยูเยื้องๆ กับตัวบาน มองเห็น
วัตถุประหลาดนั้นไมชัด เพราะแสงจาเกินไป แตคาดเดารูปทรงได มันคลายตรีศูร อาวุธของหนุ
มาน ทั้งเจาหนาที่ทหารตํารวจที่เฝาดูอยูที่ฐาน ตางตะลึงกับปรากฏการณบนทองฟา เพียงครู
เดียว วัตถุประหลาดนั้น ก็ลอยวาบหายไปบนทองฟา ไมทิ้งรอยรอยอะไรเหลือไวใหเปนขอ
พิสูจนวา แทจริงมันใชยานอวกาศของมนุษยตางดาวหรือไม คงมีแตแสงทองเริ่มทอแสงจาก
ขอบฟา เปนสัญลักษณอรุณรุงของวันใหม
เมื่อกลุมหมอกฝุน ควันไฟจากการระเบิดเบาบางลง ทุกคนก็มองเห็นรางของคนคนหนึ่ง
กําลังพยุงตัวเองเดินโซเซออกมา เขาคือ ฮารโต นั่นเอง ซีเทียวิ่งเขาไปรับ นีลรูสึกดีใจไปดวย
แตก็ทําใจไวแลววา ยูริ คงไมรอดแนนอน ริค กับ ซาราห ถามพอวา แมจะรอดหรือไม นีล ไม
ตอบ
หัวหนาตํารวจและตํารวจผูติดตามอีก 2 นาย วิ่งตามคนรายมาถึงจุดที่ โอเวน กระโดด
หนีออกมา พบแตรอยแทา และรอยเมือกเลือดใสขน ไมรูวาเขาหายไปไหน
จบ.
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