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Premise:  
เกิดอุปสรรคและความหายนะอะไรขึ้น กับ  
ลีออง โช ผูยึดมั่นตอความซื่อสัตยของตัวเอง 
ซึ่งอุปสรรคและความหายนะเหลานั้น ลวน
เกิดจากการทรยศหักหลังของเพ่ือนรัก. เพื่อ
เปนการทดสอบ ความเชื่อมั่นท่ีมีตอความ
ซื่อสัตย ดุจพระเจาของเขา แมตองแลกดวย
ชีวิต เขาจะทําอยางไร, สูหรือยอมแพ.  

Synopsis :  
เม่ือเพ่ือนรักของ ลีออง โช ท้ั 3 คน คือ  

เลวิส เหลียง, บีโม เรย และ หลุยส ไชยงค 
ตางทรยศหักหลังเขา เพียงเพ่ือกีดกันเขา ไมให
เปนผูมีสวนรวมและสวนแบง ในการเดินทางไปลา
สมบัติ ทีเ่กาะเซอรกา ซึ่งเปนเกาะลับมหัศจรรย 
มีสมบัติมากมาย ตามลายแทงที่พวกเขารวมกัน
เปนเจาของ. ลีออง โช ตองเอาตัวรอดในเกาะ
แหงหนึ่ง ภายใตการชวยเหลือของ อาเธอร ล ู
เฒาทะเล ผูพิทักษ คริสตัลแหงกาลเวลา ตาม
บัญชาของ เทพอมตะ. แตแลว ก็มีเหตุการณที่
เขาตองยอมสูญเสียดวงตา ใหกับจอมโจรสลัด 
แคร็กเกอร เปโรสะเปโร ผูโหดเหี้ยม เพื่อแลกกับ
ชีวิตของ อาเธอร เฒาทะเล ผูมีบุญคุณ. ดวย
ความดี ความซื่อสัตยของ ลีออง โช ทําใหเขา
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ไดรับพรวิเศษในการมองเห็น แทนดวงตาอีกขาง
หนึ่งกลับคืนมาเปนการตอบแทน แมวาดวงตา
จริงของเขาจะบอดสนิท. เขาไดรับภารกิจจาก 
เทพอมตะ ใหเปนผูพิทักษ ผลึกคริสตัลแหง
กาลเวลา รุนถัดไป ทําใหเขามองเห็นความ
หายนะ ของเพ่ือนทั้งหมดของเขา ผานมโนภาพ
ซึ่งเกิดจากปาฏิหาริยของคริสตัลแหงกาลเวลา ท่ี
เขาปกปองมันไว. 

 

โครงสร้างการดาํเนินเรื�อง (Plot Structure) 

องก 1 

ค่ําคืนหน่ึง เมื่อมองระยะไกล จะเห็นเงาดํา
ทะมึนของตึกเกาตึกหน่ึง ตั้งตระหงานอยูบนริมฝง
ทะเลอันเงียบสงบ มีแสงไฟสองลอดออกมาจาก
หองหนึ่ง ไดยินเสียงแววๆ ผสานกับแรงลมทะเล 
ของบุคคลกลุมหนึ่ง ที่อยูภายในนั้น. พวกเขา
สนทนา โตเถียงกัน ในการวางแผนทําอะไร
บางอยาง.  

ในหองนั้น ปรากฏวัตถุโบราณล้ําคา
หลากหลายชนิด แสงไฟจากแสงเทียนสองไปท่ัว
หอง และแสงจากเตาไฟ มันสวางเพียงพอท่ีจะ
มองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหองนี้. สิ่งท่ีปรากฏบนโตะ
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กลมตรงกลาง คือแผนที่โบราณ ซ่ึงพวกเขา
เรียกวา ลายแทงมหาสมบัติ แหงเกาะสวรรคท่ีมี
ชื่อวา เซอรกา อันเปนเกาะลึกลับ ยากที่ผูใดจะไป
ถึง มันไมปรากฏอยูบนแผนที่โลก มีเพียงคําเลา
ลือเทานั้นวา มันมีอยูจริง. พวกเขาไดลายแทงนี้
มา เทากับยืนยนัวา นี่คือเปาหมายเดียวกันที่
พันธมิตรทั้งส่ีฝาย กําลังวางแผนทีจ่ะไปท่ีนั่น. 

แลวแผนการก็เริ่มขึ้น 

ชายผูมรีางสูง ผิวขาว ผมยาวถึงไหล ในชุด
นักลาสมบัติ เพื่อนๆ เรียกวา เลวิส หรือ เลวิส 
เหลียง จากดินแดนมังกร ผูมีความฉลาดรอบรูใน
การขุดคนหาสมบัตโิบราณ. เขายืนขึ้นอยางสงา 
แลวมองไปท่ีชายตัวเล็กกวาทุกคน ท่ีนั่งอยูขางๆ 
หากแตมีใบหนาคมสัน ดวงตาคอนขางกลมโต ผม
หยิกเปนลอน ดูสงางาม แตอยูในชุดที่ไมตางจาก
ยาจก คนไรทรัพยสิน ในหมูสหาย เรียกเขาวา  
ลีออง โช หนุมสายเลือดผสมอาทิตยอุทัย-อิตา
เลียน. เขาเปนผูคนพบลายแทง และเขาทําตาม
สัญญา ที่จะไมทรยศกับเพื่อน โดยการครอบครอง
ลายแทงไวเพียงผูเดียว. เลวิส ตองการแผนการท่ี
ดีในการเดินทาง เขาจึงขอความเห็นจากเพ่ือนๆ. 

บีโม เรย อดีตหัวหนาหมูบานชาวเล แหง
เกาะชวา ผูมีบริวารลูกเรือกวารอยคน เขาพยุง
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รางอันสูงใหญและอวน มีหนวดเคราครึ่งใบหนา 
ยืนขึ้นอยางชาๆ ดวยทาทางสุขุมสมเปนผูนํา. 
แมวาเขาจะมีทรัพยสินเงินทองและบริวารมากมาย 
แคนี้ก็ทําใหเขามีความสุขแลว แตการผจญภัยเปน
เสนหอยางหนึ่งที่เขาไมอาจพลาดงานนี้ได เพื่อ
เปนการรับประกันในความปลอดภัยใหแกสหาย 
และไมตองลําบากจนเกินไป เขายินดีใหใชเรือ
ขนาดใหญของเขา เปนพาหนะเดินทาง และให
เพ่ือนๆ ทุกคน รวมเดินทางไปดวย พรอม
ขอเสนอที่วา สมบัติที่หาไดจะแบงเทาๆ กัน 
หลังจากหักสวนเกินที่เขาควรจะไดรับ ในฐานะ
ผูนํา.  

ขอเสนอนี้ ทําให หลุยส ไชยงค หนุมนัก
ผจญภัยแหงแผนดินสุวรรณภูม ิลูกผสมไทย-ผรั่ง
เศส รูสึกไมพอใจ เขาขยับใบหนาที่คมเขม ผิว
ผสมดําแดง คิ้วเขม บนรางสูงทะมัดทะแมง เขา
แยงวา การคนหาสมบัติครั้งนี้ ตองเปนการ
แขงขัน ใครหาไดมาก ขนไปไดมาก ก็ใหเปนสิทธ์ิ
ของคนนั้น ดังนั้น ตางคนตางไปดวยเรือของ
ตัวเอง. เรย แยงวา ครั้งแรกเขาก็คิดเชนนั้น แต
นั่นไมเปนธรรมกับเพื่อนๆ เขายังบอกอีกวา แลว
ลีออง จะไปอยางไร เรือของเขาเล็กเกินไป เขาก็
ควรมีสวนแบงในแผนน้ีดวย และที่สําคัญ ลีออง
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เพียงคนเดียว ท่ีอานลายแทงนี้ได พวกเราตองพ่ึง
เขา.  

แต หลุยส ก็ยังไมเห็นดวยอยูดี เขามองเห็น
วาจะเกิดเรื่องทรยศขึ้นได จะมีใครรับประกันไดวา 
ลีออง จะบอกความจริงทั้งหมด ในลายแทง.  

ลีออง ถกูพาดพิง รูสึกไมสบายใจ เขาอธิบาย
วา เขาไมเคยคิดหักหลังเพื่อน แมเขาจะรูตําแหนง
สมบัติก็จริง การขุดสมบัติเพียงคนเดียว อาจไม
ปลอดภัยจากพวกโจรสลัด ลีอองจองหนาหลุยส 
พูดกับเขาอยางเปนจริงเปนจังวา พวกเราบางคน 
อาจจะเปนใครก็ได ถาเผชิญหนากับโจรสลัด 
แคร็กเกอรเมื่อใด นั่นแหละคือโชครายละ แนนอน 
เขาจึงตองมีเพื่อน ดังน้ัน อยามาดูหมิ่นน้ําใจและ
ความซื่อสัตยของตน. 

เพียงแคเอยชื่อ แคร็กเกอร หรือ แคร็กเกอร 
เปโรสะเปโร ก็ทําเอาทุกคนรูสึกสยองไปไมนอย 
ยกเวน หลุยส เพราะเขาเองก็มีศักด์ิศรี เปน
ทายาทผูสืบเชื้อสายจอมโจรสลัดในตํานาน แจ็ค 
สแปโรว เชนกัน. 

ทุกคนเงียบไปครูหนึ่ง ลีออง จึงเอยซ้ํายืนยัน
ความซื่อสัตยของตนอีกวา ตอใหเขาเปนผู
ครอบครอง ผลึกคริสตัลแหงกาลเวลา เขาก็จะไม
เก็บไวคนเดียว. 
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เม่ือเอยถึง คริสตัลแหงกาลเวลา เหมือนเปน
มนตสะกดใหทุกคนนิ่ง กลบกลืนความรูสึกสยอง
ของโจรสลัดแคร็กเกอรไปชั่วขณะ. ทุกคนนั่งลง 
มองหนากันและกัน ราวกับวา พวกเขาไดลืมสิ่ง
สําคัญท่ีสุดไปในโลกของการลาสมบัติและการ
ผจญภัยทางทะเล.  

ลีออง ทําลายความเงียบดวยคํากลาววา มัน
ก็แคคําเลาลือ ตัวเขาเองเปนนักแสวงโชคที่
เกงกลาคนหนึ่ง กย็ังไมเคยพบเห็นคริสตัลแหง
กาลเวลา ท่ีไหนเลย แมวามันจะเปนของวิเศษ
มหัศจรรย แตไมใชวาจะมีผูใดครอบครองมันได
โดยงาย พวกเราไมรูดวยซ้ําไปวา คริสตัลแหง
กาลเวลาน่ัน มีตัวตนจริงหรือไม และถูกเก็บไวท่ี
ใด เขาบอกใหสหายทั้งสามคน มองขามมันไปได
เลย. แตเลวิสแยงวา นาเสียดาย ของวิเศษนั่นจะ
ทําใหพวกเขารูท่ีซอนของขุมสมบัติ ไมใชแคโลกใบ
นี้เทานั้น. 

ในเมื่อยังไมมีขอสรุปท่ีดี และไมตองการให
สหายทั้งสี่คน แตกความสามัคคีกันไปมากกวาน้ี 
เลวิส จึงเสนอแผนการเดินทาง คือ สหายทุกคน 
ตางก็มีเรือและลูกเรือเปนของตนเอง เรอืทุกลํา 
จะเกาะกลุมกันไป จะไมมีผูใดแยกกัน ที่สําคัญคือ 
หากเกิดพายุ และเรือลําใดอัปปาง หรือเจอกับ
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พวกโจรสลัด พวกเขาจะชวยเหลือกัน และเมื่อไป
ถึงเกาะเซอรกาแลว ใครมีปญญาขนสมบัติไปได
เทาไร เปนสิทธ์ิของผูนั้น. เลวิส เสนอตอวา ให 
ลีอองไปกับตน และเขาจะเปนผูนําขบวนไป และ
จะแวะพักเติมน้ํา อาหาร ที่เกาะนี้ เขาชี้ไปที่เกาะ
แหงหนึ่งในแผนที่ลายแทง. 

ทุกคนเงียบไปครูหนึ่ง และคิดวาไมมีแผนใดดี
ไปกวานี้ เลวิส จึงสรุปแผนการเดินทาง พวกเขามี
เวลาเตรียมตัวหน่ึงเดือน. 

องก 2 

ลีออง กลับไปหาภรรยา และเตรียมตัวในการ
เดินทางไปเผชิญโชคครั้งนี.้ เรย กลับไปท่ีหมูบาน
ของตน เพ่ือตระเตรียมอาหาร สุรา ยา และเครื่อง
อํานวยความสะดวก อาวุธปองกันตัว และ
คัดเลือกลูกเรือฝมือด ีแมวาเขาจะมีเรือขนาดใหญ
และทันสมัยกวาสหายทั้งสามคน แตเขาก็ไม
ประมาท. หลุยส มุงศึกษาหาวิธีดัดแปลงเรือให
แข็งแรง สามารถรับนํ้าหนักไดดี ไปพรอมๆ กับ
การสะสมอาวุธ อาหาร และฝกลูกเรือในการตอสู. 

การเตรียมตัวของ เลวิส ก็ไมตางจากเพื่อนๆ 
เขาเตรียมวางแผนเสนทางเดินเรือรวมกับ ลีออง. 
ลีออง ยังชื่นชมเขาอีกวา เปนเพื่อนที่ฉลาดที่สุด 
สวนเลวิสก็ชื่นชมวา ลีอองก็เปนเพื่อนท่ีซื่อสัตย
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จริงใจมากท่ีสุด. 

แตในบรรดาสหายทั้งหาคน ตางก็มีแผนสอง 
แผนสาม อยูในใจทุกคน และซอนมันไว ยกเวน  
ลีออง มีเพียงแผนเดียว คือไปกับเลวีส เพื่อนํา
เพ่ือนๆ ไปใหถึงเกาะเซอรกา ใหสําเร็จ เขาหวังวา
การเดินทางผจญภัยลาสมบัติเซอรกา ในครั้งนี้ จะ
สําเร็จไดดวยคํามั่นสัญญา ที่จะจริงใจตอกัน และ
ไมทรยศหักหลังกัน. 

เม่ือครบกําหนดเวลา ขบวนเรือเดินทะเล 3 
ลํา พรอมลูกเรือไปลาสมบัติ เริ่มออกเดินทาง. ใบ
เรือถูกกางออกรับกระแสลม เม่ือออกสูทองทะเล 
ลูกเรือของทุกลําตางเขมแข็ง มีกําลังใจ ดวยหวัง
วาเมื่อพบสมบัติ และนําไปขายไดเงินไปใชสอย 
ตามท่ีทุกคนตองการ. เรือของ เลวิส นําขบวน 
ถัดไปเปนเรือของ บีโม เรย และ หลุยส ไชยยงค 
ซึ่งเกาะกลุมกันไปหางๆ. 

การเดินทางผานไป 10 วัน คราวานเรือลา
สมบัติเซอรกา พักแวะเติมน้ํา อาหาร ที่เกาะแหง
หนึ่ง. ลูกเรือของเรือทั้ง 3 ลํา รวมกันกวา 150 
ชีวิต ตางชุมนุมพักเหนื่อย กิน ด่ืม สนุกสนาน
เฮฮา. ท่ีเต็นทพัก ของสหายทั้ง 4 คน สุรา ทําให
การสนทนาเร่ิมออกรสชาติการแขงขันกันและกัน.  

เรย ลงทุนไปกับงานนี้ไมนอย เขาตองสนอง
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ลูกเรือใหครบทุกคน ดังนั้น เขาตองไดสิ่งตอบ
แทนที่คุมคา หลุยส มีความปรารถนา ไมใชแค
แสวงหาขุมทรัพยเซอรกาเทานั้น เขามีเปาหมาย
ไปไกลกวาน้ัน คือ การไดครอบครองผลึกคริสตัล
แหงกาลเวลา. เลวิส ถามวา ถางานนี้ลมเหลว 
พวกเขาทั้งหมดไปไมถึงเกาะเซอรกา จะทําอยางไร 
หลุยส บอกวานั่นคือขอผิดพลาดของ เลวิส ทั้งที่
มีลายแทงอยูกับมือ พวกเขาจะไปไมถงึเซอรกาได
อยางไร เรย ตอกย้ําบรรยากาศความขัดแยงอีก
วา จะไมมีใครคิดทรยศเขา เพราะเขามีลูกเรือ
มากกวา. ลีออง เริ่มมองเห็นวี่แววความขัดแยง 
จึงเตือนสตใิหสหายทุกคน รักษาคําสัญญา และ
ชวยเหลือกัน เพราะไมมีใครรูวา ในสถานการณ
ลาสมบัติ จะพบอุปสรรคอะไรบาง ทุกคนอาจตาย
หมด. เลวิส ปกปอง ลีออง เขาเห็นดวยกับสิ่งที่ 
ลีอองพูด. บรรยากาศความขัดแยงสงบลง แตทิ้ง
รองรอยความไมพอใจแก เรย หลุยส และ เลวิส. 
ในความขัดแยงของพวกเขา มีความรูสึกรวมอยู
อยางหนึ่ง ที่ลีออง ไมอาจลวงรูได. 

การเดินทาง ดําเนินตอไปอีก 10 วัน ตลอด
ทั้ง 10 วัน เลวิส เรียนรูการอานลายแทงจาก  
ลีออง จนมั่นใจวาเขาใจดีแลว. เขาขอรองให  
ลีออง เลาถึงความเปนมาของ คริสตัลแหง
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กาลเวลา ในฐานะผูเชี่ยวชาญวัตถุโบราณ ไมแพ
อินเดียนา โจน. 

ลีออง เลาวา คริสตัลแหงกาลเวลา เปน
สมบัติของจักรวาล, เทพอมตะ เปนผูคนพบมัน 
เมื่อครั้งจักรวาลกอกําเนิด มันไดรับการปกปองมา
ตลอด เพ่ือไมใหถูกสัมผัสกับแสงอาทิตย มีมนุษย
ผูหนึ่งคอยพิทักษมันไว แตเขาก็ไมรูวา คริสตัล
แหงกาลเวลาจะมีตัวตนจริงหรือไม และผูพิทักษ
เปนใคร เขารูประวัติมันคราวๆ แคนี้. เลวิส ถาม
วา แลวเพราะเหตุใด ผูคนจึงตองการครอบครอง
มัน ลีออง เลาตอวา เมื่อนํามันไปสัมผัสกับ
แสงอาทิตย มันสามารถทําใหผูครอบครอง ขาม
เวลาไปในอดีตและอนาคตไดตามท่ีปรารถนา เลวิส 
ยิ้มท่ีมุมปากเล็กนอย ซึ่งลีอองไมอาจคาดเดาวา 
เลวิสเพื่อนรักกําลังคิดอะไร. 

ถาแผนที่ลายแทงบอกไวไมผิด, เม่ือการ
เดินทางของพวกเขา ผานมาถึงเกาะหัวกะโหลก 
นั่นหมายถึงวา พวกเขามาถูกทางแลว และใกล
เกาะเซอรกา เขาไปทุกขณะ. เลวิสและลูกเรือของ
เขา จะตองผาน การตอนรับจากอสูรแหงทอง
ทะเล ในดานแรกนี้ กอนเหยียบยางข้ึนไปบนเกาะ
เซอรกา. มันเปนอสูรท่ีไมมีชีวติ ไมมีหัวใจ มันมา
พรอมกับคลื่นทะเลท่ีปนปวน จนลูกเรือรูสึกได
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เหมือนถูกปศาจจับเรือเหวี่ยงโยกโยนไปมา จนนา
สะอิดสะเอียน นาเวียนหัว บางคนทนไมได  
ก็อาเจียณออกมา. 

ระหวางที่ลูกเรือ กําลังสาละวนอยูกับการ
ประคองเรือไมใหลม สิ่งที่ไมคาดคิดก็เกิดขึ้นกับ 
ลีออง, ลีอองถูกเรือเหวี่ยงตกจากเรือ พรอมกับ
กลองใสแผนที่ลายแทง ท่ีเขาหอยติดตัวไว. โชคดี
ที่สายสะพายของกระบอกแผนที่ เกี่ยวกับขอเหล็ก
ขางเรือ ลีออง จึงหอยโตงเตง โยนโยกไปมาตาม
แรงเหวี่ยงของคลื่น. เขารองเรียกใหเลวิสชวย  
เลวิส รีบควาสายสะพายของกระบอกแผนที่ไวได
ทัน แตมันรับน้ําหนักตัวของลีอองไมไหว ลีออง 
สบตากับเลวิสของรองใหชวย แตเขาก็อานสายตา
ของเพ่ือนไมออกวา เพราะเหตุใดเพ่ือนรักจึงชักชา 
ปลอยใหเขาหอยโตงเตงเกือบจะตกทะเล. ลีออง 
เริ่มสะทกสะทานกับชะตาชีวิตของตัวเอง เมื่อเขา
มองไปท่ีดวงตาของเลวิส. 

เลวิส ควาสายสะพายกระบอกแผนที่ลายแทง
ไว จนกระทั่งมือของลีอองออนลา. ในที่สุด ลีออง 
ก็หลุดรวงสูทองทะเล โชคดีที่มีกลองใหญใบหนึ่ง 
หลนตูมลงไปที่ใกลๆ ตัวเขา. เหมือนเปนความ
ตั้งใจ ที่จะใหเกิดเหตุการณแบบนี้.  

ลีออง รีบเอาตัวรอดจากอสูรกายแหงทอง
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ทะเล ดวยการเกาะกลองใบใหญชวยชูชีพ ซึ่ง
แลวแตวามันจะพาเขาไปท่ีใด. 

อีกดานหน่ึงของทองทะเล หางจากเกาะหัว
กะโหลก ออกไปทางดานขวา 90 องศาตะวันตก 
ราวไมกี่ไมล ชายชราแหงทองทะเลผูหนึ่ง กําลัง
แลนเรือเล็กของตน หนีบางสิ่งที่ไลหลังเขา เขา
มองเห็นความปนปวนของทะเลขางหนา เขาลังเล
นิดหนึ่ง นี่มันเหมือนหนีเสือปะจระเข แตเขาก็ไมมี
ทางเลือก เขาตัดสินใจ แลนเรือตอไปขางหนา ซึ่ง
อาจมีทางรอดมากกวา ยอนกลับไปปะทะกับเสือ. 

เลวิส รีบบัญชาใหลูกเรือใชใบพาย บังคับเรือ
ออกไปใหพนๆ อสูรบานี่. พอพนออกไปได เขาสั่ง
ใหลูกเรือกางใบเรือรับกระแสลม เรือวิ่งฉิวท้ิงหาง
จากคลื่นทะเลอันปนปวนไปไดอยางหวุดหวิด และ
มุงหนาสูเกาะเซอรกา ดวยรอยยิ้มท่ีซอนไว ท้ิงให
ลีออง เผชิญกับชะตากรรมเพียงลําพัง.  

อีกดานหน่ึงของหวงทะเลอันเวิ้งวาง เรือของ
โจรสลัดลําหนึ่ง แลนผานอาณาบริเวณที่ไมไกล
จากเกาะกะโหลกเทาไรนัก จอมโจรสลัด ผูมี
ใบหนาที่แสดงถึงความโหดเหี้ยม ผานศึกตอสูมา
ไมนอย สังเกตไดไมยาก คือ มีนัยนตาเพียงขาง
เดียว ที่บริเวณแกมดานตรงขาม มีรอยบากอัน
เกิดจากของมีคมฝากไวเปนท่ีระลึก. เขาสอง
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ทางไกลดวยกลอง แทนท่ีจะพบสิ่งที่ตองการ แต
กลับเปนแนวของคล่ืนทะเลท่ีกําลังปนปวน เขาก็
แสดงอาการโกรธขึ้นมา ดวยการถีบลูกสมุนโจร
คนหนึ่ง ลมกลิ้งท่ีกลางลําเรือ แลวสั่งใหแลนเรือ
ออมไปทางทิศตะวันออก เพื่อหลบหลีกจากการ
ปะทะกับคลื่นยักษที่อยูขางหนา แลวตามหาส่ิงน้ัน
ใหพบ. 

เรือของเลวิส เริ่มหางจากเพ่ือนๆ ออกไป 
ดวยความเร็วที่ไมเคยเร็วแบบนี้มากอน. ไมมีใครรู
เลยสักนิดวา เลวิส ทําอะไรกับเรือของเขา จึงแลน
ไดเร็วและทิ้งหางพวกเพ่ือนๆ ไกลออกไปทุกขณะ 
ในใจเขาคิดอะไร. แนนอนวา คนฉลาดอยางเลวิส 
ตองทําในสิ่งที่คนอ่ืนคิดไมถึง. 

ลีออง พยายามเอาตัวรอด โดยการเกาะกลอง
ใบใหญลอยไปตามกระแสคลื่น เขาไมอาจคาดเดา
ไดวา เมื่อไหร คล่ืนอันบาคลั่งนี้จะจบลง 
ไมเชนน้ัน ชีวิตของเขาอาจตองจบลงในเวลา
อันใกลนี้. ขณะทองทะเลปนปวน, ลีอองสังเกต มี
นกทะเลตัวหนึ่ง บินโฉบผานมา แลวก็ผานไป เขา
คิดบางสิ่งเกี่ยวกับนกตัวนั้น. ชะตาชีวิตของเขา 
ขึ้นอยูกับความเมตตาของอสูรแหงทองทะเล. 

ชายชราแหงทองทะเล ก็ประสบภาวะเดียวกัน 
เรือของเขาถูกคลื่นทะเลบาโยนไปมาเหมือนลูก
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บอล. นกทะเลตัวเดิม บินโฉบเฉี่ยวไปมา. เขา
พยายามประคองเรือใหลอยอยูบนผิวน้ําใหนาน
ที่สุด ซึ่งเรือของเขาแมจะมีขนาดเล็ก แตมีความ
พิเศษอยางนาทึ่ง คือมันไมจม เมื่อเผชิญกับอสูร
แหงทองทะเล มันจะทําหนาที่เหมือนเรือดําน้ําและ
ลอยขึ้นมาบนผิวน้ําไดเอง เพียงแตวา เจาของเรือ
อยาหลุดออกจากตัวเรือเทานั้น ก็จะรอดชีวิตได. 

กลองใบใหญชวยชูชีพพา ลีออง ออกมาจาก
เขตบาคลั่งของทองทะเล คลื่นเบาลงและเริ่มสงบ
ขึ้นทุกขณะ. ลีออง ถอนหายใจ ที่รอดชีวิตมาได. 
และเขาก็เริ่มมีความหวังมากขึ้น หลังจากนั่งรอ 
นอนรอบนกลองใบใหญนั่น เขามองเห็นเรือเดิน
ทะเลลําหนึ่ง กําลังแลนตรงมาที่เขา เม่ือมันแลน
มาอยูในระยะท่ีสายตามองเห็น เขาจําได มันคือ
เรือของ หลุยส ไชยยงค. ลีอองดใีจมาก ตะโกน 
และโบกสัญญาณดวยผา ใหคนบนเรือมองเห็น. 

หลุยส สองกลองทางไกล และมองเห็นลีออง 
ใหสัญญาณขอความชวยเหลือ. เขาเริ่มโฟกัส
ความคิด, เพราะเหตุใด ลีอองจึงถูกท้ิงใหลอยอยู
กลางทะเลอยางโดดเด่ียวเชนนี้ หากเลวิสจะฆา
เขาเสีย ก็ทําไดไมยาก แตดูเหมือนเปนการจงใจที่
จะใหเกิดเหตุการณแบบนี้. 

ภาพในสมองของเขาผุดขึ้นมา <flash back 
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scene> คืนที่พวกเขาพักแวะเติมน้ํา อาหาร ท่ี
เกาะแหงนั้น, บรรยากาศความขัดแยงสงบลง  
แตทิ้งรองรอยความไมพอใจแก เรย หลุยส และ 
เลวิส. ในความขัดแยงของพวกเขา มีความรูสึก
รวมอยูอยางหนึ่ง เรย หลุยส และ เลวิส ตาง
สบตากัน และแฝงนัยสําคัญ ซึ่งมีเพียงเขาสามคน
เทาน้ันที่รู. <end flash back scene>  

หลุยส ลดกลองสองทางไกลลงแนบกับอก 
พูดกับตัวเองวานี่คือการแขงขัน เขาตองไมแพ. 
หลุยส สั่งใหลูกเรือแลนเรือตอไป ดวยความเร็วที่
เรงสุดกําลงั เทาที่เขายัดใสนวัตกรรมใหแกเรือ
ของเขา จนทําใหมันดูมีความซับซอนยากท่ีจะ
เขาใจ. ลูกเรือตางพากันแปลกใจ และโหรองยินดี 
ที่เรือของพวกเขาแลนไดเร็วกวาปกติ. 

นกทะเล บินกลับมาท่ีชายชราแหงทองทะเล
อีกครั้ง ขณะที่เขากําลังตอสูกับคลื่นยักษของอสูร
ทะเลท่ีบาคลั่ง มันพยายามจะสื่อสารอะไร
บางอยางกับเขา และเขาก็เขาใจ. เขาทําอะไรไดไม
มากไปกวา รอจนกวาเหตุการณจะสงบ. และใน
ทีสุ่ด คลื่นยักษของอสูรก็ยอมแพ ชายชราแหง
ทองทะเลและนกของเขา ก็ผานพนออกไปจากที่
นั่นได. 

นกทะเลบินถลาออกไปขางหนา หายไปครู
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หนึ่ง แลวก็บินกลับมา เพียงครูเดียว ชายชราแหง
ทองทะเลก็พบกับ ลีออง นั่งอยางหมดอาลัยใน
ชีวิตบนกลองใบใหญ. ชายชราแหงทองทะเล 
ชวยชีวิตของลีอองไว พาเขาขึ้นเรือ เขาแนะนําตัว 
ชื่อ อาเธอร ล ูและนกของเขา เรียกมันวา ลู ซึ่ง
เปนชื่อเดียวกับเขา ลีออง แนะนําตัวและกลาว
ขอบคุณทีช่วยชีวิตเขาไว. มิตรภาพระหวาง 
มนุษยสองคนกับนกทะเลอีกหน่ึงตัว ก็เริ่มขึ้น. 

ลีออง เลาเรื่องราวของเขาให อารเธอฟงแบบ
คราวๆ เขาเสียใจที่ไมสามารถรักษาแผนที่ลาย
แทงไวได อารเธอ บอกกับเขาวา เขาถูกเพ่ือน
ทรยศหักหลังเสียแลว มันเปนเร่ืองปกติของมนุษย 
ถามคีวามโลภเขามา มิตรภาพจะหายไป ความ
ซื่อสัตยและการมีอุดมการณของเขา อาจทําให
เพ่ือนของเขาไมชอบ และนั่นคือสาเหตุที่ทําใหเขา
ตองถูกทิ้งลงทะเล ลีอองบอกวามันเปนอุบัติเหตุ 
แตอารเธอแยงวา มันเปนเจตนาของคนฉลาดและ
ขี้โลภ เขาเคยผานพบคนประเภทน้ีมามากตอมาก
แลว ความซื่อสัตยของ ลีออง เปนสิ่งดี นายกยอง 
แตตองใชใหถูกคน, ไมรูวา อารเธอ ชื่นชมหรือ
เสียดสี ลีออง กันแน. 

อารเธอ กับลีออง แลนเรือผานมาไดวันเดียว 
ทองเรือก็ปะทะกับหินโสโครก ใกลเกาะเล็กๆ แหง
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หนึ่ง. เรือเสียหายมาก จนตองจอดแวะพักท่ีเกาะ
เล็กๆ แหงนี้ เพื่อซอม. 

ตลอดครึ่งวัน พวกเขาและเจาลู เดินสํารวจไป
รอบๆ เกาะ โชคดีที่เกาะเล็กๆ น่ี มีทุกอยางเกือบ
สมบูรณ ท้ังถ้ํา หาดทราย โขดหินและลานหิน ที่
ใจกลางเกาะเปนปาเล็กๆ มีน้ําจืด และพอที่จะหา
อาหารได. 

อีกสองวันตอมา เรือของ บีโม เรย ก็ผานมา
ที่เกาะนี.้ ขณะที ่ลีออง ใหสัญญาณโบกผาเปน
สัญลักษณขอความชวยเหลือ อารเธอ ก็หาที่หลบ
ซอน เกรงวาอาจเปนคนท่ีกําลังตามลาเขาก็ได. 
เรยสองกลองดู ก็รูวาเปนลีออง เขาคิดอยูครูหน่ึง 
ทําไม ลีออง จึงมาติดอยูที่เกาะนี่ เรย แสดงความ
ไมพอใจเล็กนอย ดาเลวิสในใจ ตองเปนเขาแนๆ 
ที่จับลีอองโยนทิ้งทะเล เพ่ือริบสวนแบงสมบัติของ
เขามาเปนของตัวเอง เขาจะทําอยางไรดี ระหวาง
ทิ้งเพ่ือนไวกลางทะเลแบบนี้ หรือจะชวยเขาไปลา
สมบัติดวยกัน และถาลีอองเอาแผนที่ลายแทงติด
มือมาดวย ก็นับวาเปนโชคของเขา และเปนโชค
ของลูกเรือของเขาดวย ที่การมาลาสมบัติครั้งนี้ 
ไมเสียเท่ียว ในที่สุด เขาก็ไดขอสรุป. 

<flash forward scene>. เรย เก็บกลอง
สองทางไกล และตัดสินใจเอาเรือเล็กลงทะเล แลน
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ไปที่เกาะ เพ่ือไปรับลีอองขึ้นเรือ. ลีอองพยายาม
ตามหา อารเธอ เพื่อพาเขาไปดวย แตอารเธอก็
หายตัวไปอยางไรรองรอย เขารออยูนาน จนแนใจ
วาหาอารเธอไมพบแนแลว ลีออง จึงข้ึนเรือเล็กไป
กับ เรย. 

เม่ือขึ้นเรือใหญแลว เรย ถามหาแผนที่ลาย
แทง ลีออง บอกความจริงวา เขาไมไดเอามาดวย 
มันอยูกับเลวิส หลังจากท่ีเขาประสบอุบัติเหตุตก
จากเรือ. เรย มีสีหนาเปลี่ยนไป เขาคงผิดหวังไม
นอย คราวนี้เขาแอบดาเลวิสในใจ วาไอเพื่อน
ทรยศ แตพอมาทบทวนวา ลีอองคงไมมีประโยชน
อีกตอไป เขาจะทําอยางไรกับ ลีออง ครั้นจะจับ
โยนทิ้งทะเล ก็ทําไมลง เพราะยังเห็นแกความเปน
เพ่ือน. 

 และเมื่อ เรือของ บีโม เรย มาถึงเกาะเซอร
กาเปนคนสุดทาย เขารูสึกวามีเหตุการณที่ไมดี
เกิดข้ึน เขาบอกใหลีออง รอเขาอยูบนเรือ เขาจะ
เปนคนไปเจรจากับสหายทั้งสองดวยตนเอง. เรย 
รูความจริงวา สมบัติที่เหลืออยู ไมเพียงพอสําหรับ
เขาและลูกเรือ. เรยโกรธมาก ที่สหายทั้งสอง ไม
เหลือทรัพยสมบัติไวใหเขาเลย. เรย มีปากเสียง
กับ เลวิส อยางรุนแรง วาเขาเปนคนที่เห็นแกตัว 
จับลีอองโยนทิ้งทะเล จนกระทั่งเขาไปพบและนํา
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ขึ้นเรือมาดวย และถาลีออง ถามหาสวนแบง จะ
ใหเขาทําอยางไร. 

ลีออง มาถึง ก็เห็นสหายทั้งสาม ยืนถืออาวุธ
ประจันหนากันแลว. และไดยินเสียงของเลวิส 
ตะคอกใสหนา เรยวา นั่นแหละ คือตัวปญหาละ รู
อยางนี้ รับขึ้นเรือมาดวยทําไม. คราวนี้ ลีออง รู
ความจริง เขาเสียใจที่ถูกเพื่อนทรยศ แตอยางไรก็
ตาม เขาก็ควรมีสวนแบงในสมบัตินี้ดวย. <end 
of flash forward scene> 

บีโม เรย ไดขอสรุปใหม เขาคิดวา ไมอยากมี
ปญหากับเพื่อนๆ ในภายหลัง และตองการลด
ตัวหารในสวนแบงสมบัติเซอรกา เรย เก็บกลอง
สองทางไกล ส่ังใหลูกเรือ เรงเดินเรือตอไปใหทัน
เรือของเลวิส ท่ีไปลวงหนาหลายวันแลว. 

หลังจากเรือของ เรย หายไปจากขอบฟาแลว 
อารเธอ ก็ปรากฏตัว มายืนอยูที่ขางหลังลีออง.  
ลีออง เสียใจมาก ท่ีถูกเพื่อนปฏิเสธทั้งสองคน  
ถาเขาไมประสบอุบัติเหตุตกจากเรือ ก็คงไมเกิด
เหตุการณแบบนี้. อารเธอ บอกกับเขาวา นั่นไมใช
อุบัติเหตุหรอก แตเปนเจตนาตองการกันเขาออก
จากสวนแบง แตเพื่อไมใหดูนาเกลียด จึงทําให
เหมือนเปนอุบัติเหตุ และที่สหายของเขาผานมาท่ี
เกาะนี่ ก็ไมใชเรื่องบังเอิญแนนอน แตเขาหลงทาง
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ตางหาก เพราะชั่วชีวิตของเขา เขารูจักกับ
เสนทางเดินเรือบนโลกใบหนี้มากกวาทุกคน แตที่
เกาะนี่ เขาเองก็ไมรูดวยซ้ําไปวา มันหลุดรอดจาก
สายตาของเขาไดอยางไร. 

การซอมเรือแทบเปนไปไมไดเลย ดังนั้น พวก
เขาตองใชชีวิตบนเกาะท่ีเงียบเหงานี้ตอไป รอ
จนกวาจะมีเรือหลงทางผานมา. เพื่อทําลายความ
เงียบเหงา ไมมีอะไรดีไปกวา การเลาเรื่องราวสูกัน
ฟง. 

อารเธอ บอกวา เกาะนี้มีขอดีตรงที ่มีที่หลบ
ซอนอยางดี ลีออง เกิดขอสงสัยวา เพราะเหตุใด 
อารเธอตองคอยหลบซอนผูคน เขากลัวอะไร และ
หลบซอนเชนนี้ มานานเทาใดแลว. อารเธอไมตอบ 
แตเขาหักเหความสนใจของลีออง โดยถามเขาไป
วา รูจักคลิสตัลแหงกาลเวลาไดดีแคไหน. ลีออง 
เลาใหอารเธอฟงเทาท่ีรู อารเธอ เลาเสริมวา  
ลีอองยังไมรูพลังดานลบของมัน เมื่อผลึกนั่น
สัมผัสกับแสงอาทิตย มันจะดูดกลืนอายุขัยของ
สิ่งมีชีวติที่อยูรอบรัศมีพลังของมันไปดวย. ลีออง
ถามวา ในเมื่อคริสตัลแหงกาลเวลา เปนสมบัติ
ของจักรวาล ทําไมเทพอมตะ จึงไมปกปองมันเสีย
เอง อารเธอตอบวา ก็เพราะเทพอมตะไมมีรางที่จะ
บดบังแสงอาทิตยได จึงมอบหมายให เทพนิลกาฬ 
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เปนผูพิทักษ แตเทพนิลกาฬ ไมทําตามสัญญา 
เทพอมตะจึงมอบภารกิจน้ีใหกับมนุษยเปนผูพิทักษ 
และเก็บซอนรักษามันไว. ลีออง ถามอารเธอวา 
เขาเคยเห็นผลึกคริสตัลนั่นหรือ และใครคือผู
พิทักษ อารเธอตอบวา เขาก็รูมาแคน้ัน นั่นเปนแค
คําเลาลือ จนกลายเปนตํานานไปแลว ลีออง
หัวเราะ ท่ีแทอารเธอก็มีความรูไมตางไปจากเขา
สักเทาไหร อารเธอก็หัวเราะตาม รวมท้ังเจา ลู 
ดวย. 

ลีออง กลาวขอบคุณ อารเธอ ดวยใจจริง ที่
ชวยชีวิตเขาไว เหมือนเกิดใหม เขาจะไมลืม
บุญคุณ จากนั้นก็เลาเรื่องของตัวเอง ครอบครัว 
ประสบการณการผจญภัย ใหอารเธอฟงอยาง
ละเอียด. 

พวกเขามีเวลาอีกมากมาย ที่จะเลา
ประสบการณตางๆ แลกเปล่ียนกัน, ครั้งหน่ึง  
ลีออง คาดเดาอายุของอารเธอ รอยป หารอยป 
พันป อารเธอเยาวา ตัวเลขหมื่นปหายไปไหน 
แลวพากันหัวเราะ. อารเธอเลาประสบการณ ท่ี
ครั้งหนึ่งเขามีชีวิตอยูบนเกาะแหงหนึ่งอันยาวนาน 
เกาะแหงนั้น มีหาดทรายกันกวางใหญ รายลอม
ดวยทะเลอันเวิ้งวาง ผูคนตางมีมุมมองตอทะเล
แตกตางกันอยางไมนาเชื่อ.  
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เด็กชายคนหนึ่ง เอาของเลนออกมาเลนที่
ชายหาด เขาเลนเพลินจนลืมทิ้งสิ่งของไวที่
ชายหาด คลื่นทะเลก็พัดสิ่งของเหลานั้น พาจม
หายไปในทะเล ตกค่ํา เด็กชายมาตามหาสิ่งของ
ของเขา เขาก็ไมพบมันแลว เขาเสียใจมาก เขียน
ขอความไวบนหาดทรายนั้นวา ทะเลคือขโมย เขา
หวังวาทะเลจะคืนของเลนใหแกเขา นั่นเปน
ความคิดของเด็ก วันรุงขึ้น ขอความที่เขาเขียนก็
หายไปเพราะคลื่นทะเล.  

พอเขาโตขึ้นเปนผูใหญ มีอาชีพประมง วัน
หนึ่ง เขาออกไปจับปลาไดปลามากมาย โดยไม
ยาก พอกลับถึงฝง เขาก็ขอบคุณทะเล ดวยการ
เขียนขอความไวบนผืนทรายน้ันวา ทะเลคือผูให 
เปนคํากลาวขอบคุณ แตแลวในเวลาไมนาน 
ขอความนั้น ก็ถูกคลื่นพัดพาหายไปกับน้ําทะเล.  

ตอมาไมนาน ภรรยาก็มีลูกชายใหแกเขา จน
ลูกชายของเขามีอายุได 10 ป เห็นวานาจะเรียนรู
เกี่ยวกับทะเลไดแลว เขาก็พาลูกออกไปจับปลา
ดวย แตวันนั้นโชคไมดี เกิดคลื่นลมทะเลบาคลั่ง 
ทําใหเขาตองสูญเสียลูกชายไป เขาและภรรยาของ
เขาเสียใจมาก ภรรยาของเขาตัดพอตอวาทะเล 
ดวยการเขียนขอความไวบนผืนทรายแหงนั้นวา 
ทะเลคือฆาตกร ที่คราชีวิตลูกชายของเธอไป ไม
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นาน ขอความนั้นก็ถูกลบเลือนไปดวยแรงคลื่น
ทะเลเชนกัน.  

ตอมา เขากับเพ่ือนๆ พากันออกลาหาสมบัติ
ไปตามเกาะตางๆ จนกระท่ังไปพบไขมุกล้ําคาบน
เกาะไขมุก และเขาก็ขนมันกลับมา นํามาขายได
เงินมากมาย เพื่อนของเขารูสึกขอบคุณใน
โชคชะตา แตเขากลาวขอบคุณทะเล ดวยการ
เขียนขอความไวบนผืนทรายวา ทะเลคือผูใหโชค 
เพียงแคไมกี่นาที ขอความนั้นก็หายไปกับแรงคลื่น
ทะเล. 

ทะเลจะไมถือสา สิ่งที่มนุษยคิด มนุษยกระทํา 
ทะเลมีชวงอายุนานกวามนุษยมากมาย ยอมเห็น
ความจริงแทของทุกสรรพส่ิง อารเธอสรุปวา 
ทะเลคือความยิ่งใหญ ยอมมีจิตใจท่ีหนักแนน 
อดทน สามารถรับคลื่นอารมณของมนุษย รองรับ
ไดท้ังสิ่งของโสโครกและสิ่งของที่มีคา และทะเล
ยอมใหบทเรียนความสูญเสียบาง เพื่อรักษาความ
สมดุล เพราะในโลกใบนี ้มิใดมีเพียงมนุษย สัตว 
พืช และสิ่งมีชีวิตเทานั้น สิ่งเหลานี้ไมใชเจาของ
ของโลก แตเปนเพียงแขกท่ีมาศัยชั่วเคราว ซึ่งเมื่อ
ระยะเวลาผานไป อายุขัยของสรรพส่ิงนั่นแหละ 
คือปจจัยที่ทําใหทุกอยางมีการเปล่ียนแปลง ท้ังที่
เปนหายนะและความโชคดี. 
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ลีออง ซึมซับประสบการณตางๆ จากอารเธอ
โดยไมรูตัว ทําใหเขาเขาใจโลก ชีวิตของมนุษย 
และปรากฏการณตางๆ. 

เวลาผานไป 10 วัน ลีออง นั่งรอที่โขดหินริม
หาด หวังวา อาจจะมีเรือแลนหลงผานมา. 
ขณะนั้นเขาสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งที่ขอบฟา เริ่ม
เคล่ือนใกลเขามา เขาแสดงความดีใจ แลวโบกผา
ใหสัญญาณขอความชวยเหลือ. เวลาผานไป เขา
เริ่มไมแนใจในสิ่งที่เขาทํา คนพวกนี้แตงกายคลาย
พวกโจรสลัด เรือเล็กของคนพวกนี้จูโจมเขามาเร็ว
มาก ขณะที่ลีอองลังเล เขาก็ถูกลอม. ลีอองจึง
แนใจวา พวกนี้คือโจรสลัด เขามองไปรอบๆ ดวย
ความกังวล ภาวนาใหอารเธอ อยาอยูในบริเวณนี้
เลย.  

ลีอองทําทาจะหนี แตไมทันแลว เขาถูกสมุน
โจรอีกสองคนประกบขาง เขามองเห็นโจรผูหนึ่ง 
เดินลงมาจากเรือเล็ก ตรงมาท่ีเขา การแตงกาย 
ก็ดูบงบอกวา เขานาจะเปนหัวหนากลุมโจรพวกน้ี 
ตาบอดขางหนึ่ง หนาบากดานหนึ่ง สมุนโจรผูหนึ่ง 
ที่ยืนอยูตรงหนาของลีออง เรียกชื่อเขาวา แครก
เกอร ลีอองหนาถอดสีทันที เพราะแคไดยิน
กิตติศัพทความโหดเหี้ยม ก็นากลัวแลว แตที่เห็น
ตอหนานี่ คือ แคร็กเกอร เปโรสะเปโร จอมโจร
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สลัดตัวจริง. 

ลีออง แอบมองไปรอบๆ อีกครั้ง ไมเห็น 
อารเธออยูท่ีนี่จริงแลว ก็เบาใจไปอีกหนอย เขา
กําลังทําใจ ยอมรับสภาพการเผชิญหนากับอสูร
รายในรางของมนุษย ที่อาจรายกาจกวาอสูรแหง
ทองทะเลก็ได. แคร็กเกอร ยืนตอหนาลีออง เขา
เกริ่นนําวา เมื่อไมกี่วันเขาแลนเรือตามหาเฒา
ทะเลคนหนึ่ง ซึ่งติดหนี้เขา เขาจําเปนตองหาตัว 
ใหพบ เขาแนใจวา เฒาทะเลจะผานมาทีเ่กาะน้ี.  
ลีออง บอกวามีเขาเพียงคนเดียวที่อยูบนเกาะนี้ 
เขาไดรับอุบัติเหตุตกจากเรือ และลอยมาติดที่เกาะ
นี้ แตแคร็กเกอร ไมเชื่อ เพราะคนที่รอดชีวิตมาอยู
บนเกาะน้ีได จะตองไดรับการชวยเหลือ จากนัก
ทองทะเลที่มีความชํานาญ ไมเชนนั้น จะรอดชีวิต
ไดยาก อยาใหเขาตองเสียเวลา ใหบอกที่ซอนของ
เฒาทะเลมาเด๋ียวน้ี. 

ลีออง กัดฟน ทบทวนชีวิตของตัวเอง ความ
จริงเขาตายไปแลว แตที่เขารอด เพราะการ
ชวยเหลือจากอารเธอ เขาจะไมทรยศตอผูมี
พระคุณเปนอันขาด. แคร็กเกอร ตบหนาลีออง 
เพ่ือใหบอกความจริง. ลีอองคิดในใจ ความตาย
กับความเจ็บปวด คือทางเลือกของเขาในตอนนี้.  

แคร็กเกอร ส่ังใหสมุนออกคนหาใหทั่วเกาะ 
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สมุนชุดแรกกลับมารายงานวา ไมพบใครเลย 
ขณะที่รางของลีอองก็สะบักสะบอมไปไมนอย. 
แคร็กเกอร โกรธมาก ที่ทําใหเขาเสียเวลา เขาจึง
ใชมีดจี้ที่ดวงตาของลีออง ลีอองรูวานี่มิใชการขู. 
การทําใจรับสภาวะไวลวงหนา อาจเปนหนทาง
หนึ่งที่จะชวยลดความเจ็บปวดไดบาง, ลีออง ถูก
ควักดวงตาดานขวา เขารองลั่นดวยความเจ็บปวด 
แตแคร็กเกอรไมสนใจ จนกระทั่งสมุนโจรชุดที่สอง
กลับมา บอกวาพวกเขาก็ไมพบใครเลยบนเกาะนี่. 
แคร็กเกอร คิดในใจครูหนึ่ง มองรางของลีออง ก็
สั่งใหสมุนโจรกลับลงเรือ ผละจากไป. 

เม่ือพวกโจรไปกันหมดแลว อารเธอ ก็ปรากฏ
ตัว, เขารูสึกหดหูใจมาก กลาวขอโทษที่ไมได
ออกมาชวยเขา ลีอองบอกไมใชความผิดของอาร
เธอ. อารเธอ พยุงลีอองไปท่ีถ้ํา พยาบาลรักษา
บาดแผลดวยสมุนไพร ดวยความทนุถนอม เขา
รูสึกซาบซึง้ในความซื่อสัตยของลีออง ก็ตอนนี้.  
ลีออง ถามเขาวา เพราะเหตุใด พวกโจรสลัดจึง
เจาะจงตามลาเขา อารเธอ รูสึกอึดอัดที่จะตอบ
คําถามเขา เขาบอกแตเพียงวา แคร็กเกอร อาจ
เขาใจผิดวา เขารูที่ซอนคริสตัลแหงกาลเวลาก็ได 
ซึ่งใครๆ ก็ปรารถนามัน โดยเฉพาะพวกโจรสลัด.  

ลีออง สายหนายิ้มเล็กนอย รับคําตอบ มันก็
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แคคําเลาลือ ลีออง ขอรองใหอารเธอเลาเกี่ยวกับ
คริสตัลแหงกาลเวลา เพื่อคลายความปวด.  

มนุษยผูโงเขลาและบาอํานาจ ตางตองการ
ครอบครองคลิสตัลแหงกาลเวลา เพื่อใชสนอง
ความโลภของตน โดยพวกเขาไมรูหายนะภัยที่จะ
ตามมา เพียงแคหนึ่งนาที มันจะกลืนกินอายุของ
มนุษยผูน้ันไปสิบป. หากยังปลอยใหมันแสดงพลัง
ดานมืดตอไป มันก็จะดูดกลืนเวลาของทุกสรรพสิ่ง
ที่อุบัติขึ้นในโลก รวมท้ังดาวเคราะห ดาวฤกษ 
ดาราจักรจนหมดสิ้นอยางรวดเร็วเปนทวีคูณ.  

ลีอองรูสึกประหลาดใจ ที่อารเธอรูอะไร
เกี่ยวกับคริสตัลแหงกาลเวลาดีกวาเขามาก จึง
ถามอารเธอวา เขาเปนใครกันแน อารเธอ บอกวา
มันก็แคตํานาน แตลีอองไมเชื่อ ลีอองอุตสาหยอม
สูญเสียดวงตา เพื่อแลกกับอิสรภาพของเขา แคน้ี
ยังมีเหตุผลไมพอที่จะทําใหเขาไวใจไดอีกหรือ. การ
ปฏิเสธคําถามของลีออง ทําใหความสัมพันธ
ระหวางเขาเริ่มขุนมัว ลีอองเริ่มไมไวใจเขา และ
สงสัยในตัวของอารเธอ วาที่แทจริงเขาเปนใครกัน
แน. สถานการณเชนนี้ ความหนักใจตกแกอารเธอ 
อยางหลีกเลี่ยงไมได. 

ผานไปอีก 2 วัน ตอนสายๆ วันนี้ทองฟา
ปลอดโปรง, เรือของหลุยส ไชยยงค ก็ผานมาที่
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เกาะนี้ ราวกับจงใจหรือมีคนชี้เปา. อารเธอไมไวใจ
แขกลึกลับท่ีมาเยือน เขาจึงหลบไปหาที่ซอน 
ปลอยใหลีอองอยูตามลําพังเพียงคนเดียว ลีออง 
เดินออกมาจากปากถ้ําที่พัก ขณะที่อารเธอแอบดู
เหตุการณ หางออกไปไมไกล เขายังเปนหวง
อาการเจ็บของลีออง แตในยามนี้เขาก็ยังไมไวใจ
ใครท้ังส้ิน มันเปนนิสัยของเขามาตั้งแตแรก. 

ลีออง ออกไปตอนรับหลุยส และลูกเรือของ
เขาที่ลานหินริมชายหาด เทาที่กะดวยสายตา มีแค 
10 คน คิดวาที่เหลือคงรออยูบนเรือ เขากลาว
ทักทาย และแสดงความยินดี เพื่อนคงไดสมบัติมา
เต็มลําเรือ. แตกิริยาตอบรับของหลุยส แสดง
ความไมคอยเปนมิตรเหมือนแตกอน. เขาไมสนใจ
ดวยซ้ําไปวา ดวงตาขางหน่ึงของลีอองหายไป เขา
เดินดูรอบๆ บริเวณลานหิน แลวถามเจาะจงวา 
เฒาทะเลอยูที่ไหน เขามั่นใจวาตาเฒานั่นตองอยู
บนเกาะน้ี เพราะเขาเห็นเรือที่ซอนไวขางเกาะ โชค
ดีนะที่พวกโจรมันมองไมเห็น. 

ลีออง เริ่มประมวลผลเหตุการณทั้งหมด 
เกี่ยวกับ อารเธอ คริสตัลแหงกาลเวลา แตเขาก็
ยังไมกลาสรุปอยูดี. หลุยส ย่ืนมือมาขยุมอกเสื้อ
ของลีอองเขามาใกลๆ ความรูสึกแบบมิตรภาพ
หายไป เขาถามซ้ําใหบอกที่ซอนของเฒาทะเล แต
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ลีอองก็ยังไมปริปาก ทําใหหลุยสโกรธมาก ไม
เหลือความเปนเพ่ือนอยูเลย. หลุยสมองหนาลีออง 
ลีอองคิดวา เขาคงไมโหดรายเหมือนแครกเกอร
แนๆ แตเขาคิดผิด ความโลภเขาครอบงํา 
มิตรภาพก็หายไป ความโกรธเขาส่ิงสู ความ
โหดรายก็แสดงผล. หลุยสสั่งใหลูกเรือสองคน จับ
ลีอองคุกเขา ชักมีดคูตัวชี้ไปที่ใบหนาของลีออง 
ถาไมบอกที่ซอนของเฒาทะเล ดวงตาอีกขางจะไม
มีใหเหลือ ลีอองไมคิดวาเพื่อนจะโหดรายยิ่งกวา
โจรสลัดแคร็กเกอร ซึ่งมันยังเหลือดวงตาใหเขาอีก
ขาง. 

ในนาทีวิกฤตเชนนี้ อารเธอไมอาจทนดูอยูได 
เขาออกจากที่ซอน ลู นกทะเลผูซื่อสัตย สงเสียง
รอง ราวกับจะบอกเขาวา อยาออกไป. อารเธอ 
ตะโกนใหหลุยสหยุดและปลอยลีอองไป เขาเดินมา
ที่ลานหิน ลูกเรือของหลุยสซ่ึงตอนนี้ไมตางอะไร
กับโจรสลัด เขาประกบตัวของอารเธอไวกันหนี.  
ลีอองรูสึกแปลกใจ ที่ไดยินหลุยสบอกวา นี่แหละ 
ผูพิทักษคริสตัลแหงกาลเวลาตัวจริง. อารเธอ
ตองการซื้อเวลาชีวิตของลีอองและของเขา ซึ่งก็ไม
รูวาทําไปทําไม ลีอองสงสัย จึงถามหลุยสวา เขารู
ไดอยางไรวา อารเธอคือผูพิทักษ ที่สามารถจะ
บอกที่ซอนของคริสตัลแหงกาลเวลาได เขาอยูกับ



ชื�อเรื�อง  – Drive Good Lucky  โชคชะตา ข้าไม่สน Story outline & Plot structure บทภาพยนตร์  โดย  สู่ดิน ชาวหินฟ้า  
 

TITLE  by  SUDIN  CHAOHINFA –  igoodmedia.net (2018) 

อารเธอกวาสิบวัน ยังไมรูเลย. 

หลุยส หัวเราะ ในความโงและความซื่อของ
อดีตเพ่ือนรัก อยางไรเสีย เขาก็ขอบคุณที่ใหเขามี
สวนรวมในแผนที่ลายแทงนั่น ทําใหเขามี
ความหวัง และเขาก็เกือบจะสมหวังอยูแลว. 
หลุยส ระบายความผิดหวังในโชคชะตา ผานคํา
บอกเลาวา ... 

<flash back scene> 

หลังจากไดสมบัติมาครึ่งลําเรือ หลุยสกับ
ลูกเรือตองฝาคลื่นทะเลท่ีปนปวนอยางหนัก และ
เขาก็ผานมันไปได แตก็ตองเผชิญหนากับเรือของ
จอมโจรสลัด แคร็กเกอร เปโรสะเปโร และเกิดการ
ตอสูกัน. แมเขาจะมีกลยุทธการตอสูเหนือกวา แต
พวกโจรมีจํานวนมากกวา เขาจึงยอมแพ และ
สูญเสียสมบัติที่ลามาไดใหแก แคร็กเกอร เพ่ือแลก
กับชีวิตของเขาและลูกเรือที่เหลือแคสิบคน.  

การยอมแพของหลุยส ทําใหแคร็กเกอรพอใจ. 
หลุยสบอกวา เขาใหสมบัติพวกนี้แลว แคร็กเกอร 
ก็ควรตอบแทนเขาบาง แคร็กเกอรหัวเราะ ตั้งแต
เขาเปนโจรสลัด ยังไมมีเชลยคนไหนตอรองกับเขา
แบบนี้. แคร็กเกอร บอกแควา ผูพิทักษที่จะบอกท่ี
ซอนครัสตัล มีตัวตนจริง แตเขาไมอยากเสียเวลา
ไปกับมัน เขาเลือกเอาสมบัติท่ีกองอยูนี่ดีกวา เขา
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เพ่ิงไปที่เกาะหนึ่งเมื่อไมกี่วัน เห็นมีแคชายหนุมคน
เดียว แตเขาก็โชคราย เพราะไมยอมบอกท่ีซอน
ของตาเฒาทะเลนั่น แมจะยอมแลกกับดวงตาขาง
หนึ่ง มันคงจะไมรูจริงๆ. แคร็กเกอร เชื่อในสิ่งที่
ชายหนุมคนนั้นบอก แตหลุยสไมเชื่อ. <end flash 
back scene> 

เม่ือความจริงปรากฏ จะปกปดตอไปก็ไมมี
ประโยชน, อารเธอ จึงหยิบส่ิงหนึ่งที่อยูติดตัว
ออกมา มันบรรจุอยูในถุงหนังสัตว แลวชูขึ้น บอก
วา น่ีคือสิ่งที่หลุยสตองการ แลวตอรองแลกชีวิต
เขากับลีออง.  

หลุยสผละจากลีออง ตรงไปที่อารเธอ และรับ
มันมา พิจารณาดู มันคือผลึกแกวหินสีเงิน ขนาด
เทาไขนกกระทา. 

อารเธอ สงสายตาใหลีออง เปนสัญญาณ
อยางหนึ่ง, อารเธอ กําลังจะวิ่งหนีเอาตัวรอด
เฉพาะหนา แตหลุยสรูทัน เพราะหินกอนน้ัน  
ไมไดมีคุณสมบัติตามท่ีเลาลือ สิ่งนี้เปนของปลอม. 
สมุนสองคน จับอารเธอไว ลากตัวเขามา บังคับ
ใหคุกเขา หลุยสตบหนาอารเธอดวยความโกรธ  
ที่หลอกเขา พรอมกับชักดาบชี้ไปท่ีใบหนาของ 
อารเธอ แลวขูบังคับ ใหมอบผลึกคริสตัลของจริง
ใหเขา. อารเธอบอกวา ในเมื่อเขาคือผูพิทักษ เขา
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คงจะใหส่ิงที่เขาพิทักษไวไมได. หลุยสบันดาลโทสะ 
ใชดาบแทงเขาไปที่ทรวงอกใกลหัวใจของอารเธอ. 

 แลวเขาก็ตองประหลาดใจ เมื่อดาบของเขา
กระทบส่ิงหนึ่งเขา มันเริ่มเปดเผยตัวตน. เขาเห็น
แสงที่สองออกมาจากส่ิงนั้น ในทรวงอกของอาร
เธอ อารเธอรองลั่นวาอยาแตะตองมัน มันจะ
ทําลายทุกสิ่งรวมถึงทุกๆ คนที่อยูที่น่ี. 

หลุยส พบสิ่งที่เขาคนหามาแสนนาน ตลอด
ชั่วอายุของเขา มันไมใชคําเลาลือ ตํานานคริสตัล
แหงกาลเวลาถึงคราวตองฉีกทิ้ง. ตอนนี้ เขา
กลายเปนผูครอบครอบส่ิงที่วิเศษสุดมหัศจรรยใน
จักรวาล เทากับวา เขาคือผูชนะทุกสิ่งทุกอยางใน
จักรวาล. หลุยส ใชดาบควักเอาผลึกคริสตัลนั้น 
ออกมาจากทรวงอกของอารเธอ แลวชูมันขึ้น
เหนือศีรษะ พรอมตะโกนดวยเสียงอันดังวา เขา
คือเจาแหงจักรวาลตัวจริง.  

ภาพตางๆ บังเกิดขึ้นแกเขาโดยรอบ 
เหมือนกับพายุหมุนบาคลั่ง คละเคลาเสียงอื้ออึง 
มิตขิองเวลาถูกเปด ราวกับปลดปลอยทุกสรรพสิ่ง
ใหเปนอิสระ หลุยส ตองมนตเสนหโดยไมรูตัว เขา
มองเห็นอดีตและอนาคตในเวลาอันรวดเร็ว ขณะที่
รางของเขาเริ่มเหี่ยวยน สมุนของเขาตางก็จอง
มองผลึกที่อยูในมือของเขา และก็มีสภาพไม
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ตางกัน แขนขางหนึ่งของลีอองเริ่มเหี่ยวยน
เชนกัน. 

ทองฟาเริ่มมืดดํา อารเธอตะโกนบอกลีออง 
อยาไปมองมัน และใหไปหลบซอนตัวที่หลังกอน
หินใหญ. ลีออง ปฏิบัติตามทันที กอนที่รางของ
เขาทั้งหมดจะแกเห่ียวยนไปท้ังตัว.  

ลีออง หลบไปพนรัศมีการดูดของคริสตัลแลว 
แขนและผิวหนังที่ผิดรูปของเขา ก็กลับคืนสภาพ
เดิม เขาตั้งสต ิไมหันไปมองเหตุการณโกลาหลท่ี
กําลังเกิดขึ้น เสียงมันอ้ืออึงไปหมด เสียงกรีดรอง
ของมนุยย เสียงคลื่นน้ํา กอนหินกระทบกระแทก
กัน อ้ืออึงอยูในโสตประสาทราวกับตึกถลม โลก
ทลาย พลัน! ก็ปลากฎเงาดํามืดเงาหนึ่งขึ้น ท่ี
บริเวณนั้น พรอมกับ เหตุการณโกลาหล คอยๆ 
สงบลง.  

ลีออง โผลใบหนาออกไปมอง เงาดําทะมึนน้ัน 
มาจากกลุมกอนของปุยเมฆสีขาว ประกอบกัน
เปนรางใบหนาของเทพองคหนึ่ง. เขามองไปรอบๆ 
ไมมีผูใดเหลืออยูเลยแมกระท่ังอารเธอและ ลู นก
ทะเลผูซื่อสัตยของเขา. ที่บริเวณลานกองหิน
ปรากฏกอนผลึกสีเงินใส วางอยู มันสงประกาย
วับๆ แวมๆ ดูเหมือนวามันถูกอํานาจบางสิ่งกด
ทับมันไว ไมใหมันแสดงอิทธิฤทธิ์ เขาอุทานกับ
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ตัวเองวา ไมนาเชื่อเลยวา กอนหินเล็กๆ เพียง
กอนเดียว จะมีพลังดูดสรรพส่ิงทั้งหมดใน
จักรวาล.  

ลีอองตองผงะ เม่ือมีเสียงหาวต่ํา ดังขึ้นมา
จากทองฟาเบื้องบน. เทพอมตะ กลาวกับลีออง
วา เขาเปนบุคคลท่ีซื่อสัตย และกลาหาญเกิน
มนุษย มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเปนผูพิทักษผลึก
คริสตัลแหงกาลเวลารุนตอไป สวนอารเธอ เขา
ไดรับใชเปนผูพิทักษมานานกวาหมื่นป และเขาก็
หมดวาระลงแลว. ลีออง กลาวกับเทพอมตะวา 
เขามีดวงตาเพียงขางเดียว ไมมีอาวุธ ไมมีมนต
วิเศษใดๆ ท่ีจะปกปองผลึกคริสตัลนี้ได.  

เทพอมตะ จึงสงพลังไปยังกอนผลึกที่วางอยู
บนกองหิน เกิดปรากฏการณอันนาอัศจรรย มัน
ลอยตรงไปที่ลีออง และสวมสอดไปที่ดวงตาที่บอด
ขางหนึ่งของเขา และฝงซอนอยูในนั้น. เพียงชั่วครู 
ลีอองรูสกึวาดวงตาขางนั้นของเขาแปลกไป เขา
มองเห็นภาพในอีกมิติหนึ่ง แตแคเพียงแวบเดียวก็
หายไป.  

เทพอมตะจึงกลาวกับลีอองวา ตอจากนี้ไป 
เขาคือผูพิทักษคริสตัลแหงกาลเวลา และจะไมมี
ผูใดลวงรูวามันอยูที่ใด มันไดถูกเก็บซอนไวในที่
ปลอดภัย คือดวงตาท่ีบอดสนิทของลอีอง ตอไป
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เรื่องราวของคริสตัลแหงกาลเวลา ก็จะกลายเปน
แคตํานานเหมือนที่ผานมา. เทพอมตะ กลาววา
เพ่ือเปนการตอบแทนความซื่อสัตย เสียสละของ
เขา จนทําใหดวงตาจริงเสียไป ลีออง จะสามารถ
มองเห็นภาพในมิติอ่ืนๆ เทาที่เขาตองการ 
แมกระทั่งภัยที่จะเกิดแกเขาในอนาคต เขาจะ
มองเห็นศัตรู กอนที่จะเขาถึงตัว ลีอองจะเปนผู
พิทักษท่ีสมบูรณแบบท่ีสุดเทาที่เคยมีมา. 

กลาวจบ เทพอมตะ ก็สลายจากไปพรอมๆ 
กับเงาดํามืด ทองฟากลับมาสวางไสวอีกครั้งหนึ่ง.  

ลีออง มองไปรอบๆ อีกครั้ง ตรงที่เขายืนอยู 
แมหวงเวลาผานไปแคไมกี่นาที หลังจากกอนผลึก
คริสตัลสัมผัสกับแสงอาทิตย มันไดดูดกลืนอายุ 
และชีวิตของทุกคนที่นี่ และสรางความยอยยับ
ใหแกกอนหินในบริเวณนั้นไปไมนอย. เขามองไปที่ 
เรือของหลุยส ที่ยังคงจอดนิ่งหางออกไปจากเกาะ 
มันยังอยูในสภาพดี อาจเปนเพราะรัศมีและพลัง
การดูดของกอนผลึก ยังไปไมถึง. โชคที่เขายังมี
เรือเดินทะเล เพื่อกลับบาน.  

องก 3 

ลีออง อําลาอารเธอดวยความรักและศรัทธา. 
เขาเก็บขาวของที่จําเปน และเดินไปที่ริมหาดของ
เกาะ เพ่ือจะไปใหถึงเรือ. ทันใดนั้น เขาก็ไดยิน



ชื�อเรื�อง  – Drive Good Lucky  โชคชะตา ข้าไม่สน Story outline & Plot structure บทภาพยนตร์  โดย  สู่ดิน ชาวหินฟ้า  
 

TITLE  by  SUDIN  CHAOHINFA –  igoodmedia.net (2018) 

เสียงนกทะเลรองมาแตไกล. มันคือ ลู นกผู
ซื่อสัตยของอารเธอนั่นเอง มันยงัอยู แตเจานาย
ของมันตายไปแลว เขาหมดวาระของการเปนผู
พิทักษ แตเจาลู ยังจะตองทําหนาที่เปนผูชวยของ
ผูพิทักษตอไป. 

หลังจากขึ้นเรือไดแลว มีเพียงเขาคนเดียวและ
นกทะเลอีกหนึ่งตัว ที่อยูบนเรือ การผจญภัยลา
สมบัติครั้งนี้ เขาไมไดสมบัติอะไรเลยแมแตชิ้นเดียว 
กลับตองสูญเสียดวงตาแบบมนุษยไปขางหนึ่ง แต
เขาก็ไดรับสิ่งตอบแทนอีกอยางหนึ่ง มันมีคาและมี
เกียรติสูงสงกวาสิ่งอื่นใด น่ันเปนเพราะความ
ซื่อสัตยที่เขารักษามันไวยิ่งชีวิต. เขาไดขอสรุปวา 
ความสุข ความฉลาด และชัยชนะ ไมใชสิ่งสําคัญ 
แตความซื่อสัตยตางหาก ยั่งยืนและสําคัญกวา. 
เวลากลืนกินสรรพสิ่ง แตเวลาจะไมกลืนกิน
ตัวเอง. 

ลีออง ถอนสมอเรือเสร็จ กอนที่เขาจะเริ่มกาง
ใบเรือรับกระแสลม เพือ่เดินทางกลับบาน ก็
ปรากฏภาพในมิติยอนเวลาขึ้น ในหัวของเขา.  

ที่เกาะเซอรกา เลวิส เหลียง แลนเรือฝามรสุม 
ไปถึงกอน และเขาก็พบสมบัติโบราณมากมาย 
ตามลายแทง. เขาและลูกเรือชวยกันขนลําเลียง
สมบัติเหลานั้นขึ้นเรือ ขณะท่ีหลุยส ไชยยงค ก็



ชื�อเรื�อง  – Drive Good Lucky  โชคชะตา ข้าไม่สน Story outline & Plot structure บทภาพยนตร์  โดย  สู่ดิน ชาวหินฟ้า  
 

TITLE  by  SUDIN  CHAOHINFA –  igoodmedia.net (2018) 

แลนเรือมาถึงในเวลาใกลเคียงกัน เขาโกรธ 
เลวิสมาก ท่ีแลนเรือหนีเขาไป ถาเขาไมมีความ
ชํานาญในการเดินเรือ ก็คงมาไมถึงเกาะนี้. หลุยส
สั่งใหลูกเรือ ชวยกันขนสมบัติขึ้นเรือ จนเกือบ
หมดเกาะ.  

กอนที่เลวิสและหลุยส จะถอนสมอเรือ. เรือ
ของ บีโม เรย มาถึงเกาะเซอรกาเปนคนสุดทาย. 
สมบัติที่เหลืออยู ไมเพียงพอสําหรับเขาและ
ลูกเรือ. เรยโกรธมาก ท่ีสหายทั้งสอง ไมเหลือ
ทรัพยสมบัติไวใหเขาเลย จึงเกิดการตอสูแยงชิง
ทรัพยสมบัติกันโกลาหล. หลุยส ฉลาดกวา จึง
แอบแลนเรือออกจากเกาะไดกอน ขณะที่ เรย กับ 
เลวิส ยังคงตอสูกันชุลมุน. เลวิส มีกําลังคนนอย
กวา จึงพายแพ เขาตองยอมสละสมบัติท้ังหมด 
ใหแกเรย และสมุนของเขา เพ่ือแลกกับชีวิต 
ลูกเรือของเขาถูกฆาตายไปเกือบหมด เหลือเพียง
ไมกี่คน. 

ในทองทะเลอันปนปวน คลื่นสูงราว 5 เมตร 
เรือของบีโม เรย ไมอาจตานทานกระแสลมและ
คลื่นได  มันจึงลม ณ ท่ีตรงนั้น ทะเลไดกลืนกิน
เรือที่บรรทุกทรัพยสมบัติเซอรกามาเต็มลํา และ
กลืนกินทุกชีวิตทั้งหมดท่ีอยูบนเรือ. 

มีเพียงเรือของ หลุยส เทานัน้ ที่รอดออกมา
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ไดจากคลื่นทะเลที่ปนปวนอยางหนัก พรอมสมบัติ
ครึ่งลําเรือ. แตเขาก็ตองเผชิญกับเรือของจอมโจร
สลัด ในเวลาตอมา. 

ลีออง แลนเรือออกสูทองทะเลกวาง และหวัง
วาเขาจะไมเจอโจรสลัดระหวางทาง เพราะมิฉะนั้น 
พวกโจรก็จะไมไดสมบัติอะไรเลยจากเขา. 

จบ. 

 

 
แรงบนัดาลใจที�คดิเรื�องนี �:  

คุณกระบี่พทุธ ไดสงเรื่องสั้นเรื่องหนึ่ง
มาให เลาเกี่ยวกับ อุปนิสัยของคนหาคน 
คือ ซื่อสัตย ฉลาด ตําแหนง แขงขัน และ 
ความสุข ก็เก็บไวจะนํามาเขียนในภายหลัง 
ตอมามันไดหายไป จนกระทั่ง คุณอบอุน 
โพสตเรื่องเดียวกันนี้ ทําใหผูเขยีนเกิดแรง
บันดาลใจอีกครั้ง พยายามหาวา ใครเปน
ผูเขียนเรื่องนี้ ก็หาไมพบ ถาพบกจ็ะ
ขอบคุณ ขออนุญาตนําแนวคิดมาเขียนเปน
บทภาพยนตร เรื่องนี.้ 

และในที่สุด ก็เขียนไดสําเร็จ เมื่อเวลา
ผานไปราวหกเดือน. โดยใชเวลาพล็อตเรื่อง 
สองสัปดาห. 
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คาํอธิบายประกอบ ฉาก และ เรือง �  
(mise–en–scene) 

ตัวละคร (character)  

ลีออง โช (Leon Sho) หนุมผูมีอุปนิสัย
ซื่อสัตย จริงใจ รักษาคํามั่นสัญญา เปนคน
สายเลือดผสมอาทิตยอุทัย-อิตาเลียน เปนคนตัว
เล็กกวาเพื่อน สูงราว 165 เซนติเมตร มีใบหนา
คมสัน ดวงตาคอนขางกลมโต ผมหยิกเปนลอน ดู
สงางาม. ลีออง โช คอนขางมักนอย รักครอบครัว 
แตก็ใฝรู ใฝการแสวงโชค เขามีความเชี่ยวชาญ 
ในการอานภาษาโบราณ และรูจักสมบัติโบราณ
มากที่สุดคนหนึ่ง จนไดฉายาจากเพ่ือนๆ วาเปน 
อินเดียนา โจน ตะวันออก เขามีเรือลําเล็กๆ 
ลูกเรือแค 10 คน 

ลีออง โช มีสหาย 3 คน คือ เลวิส เหลียง, บี
โม เรย และ หลุยส ไชยยงค ซึ่งลวนเปนนักแสวง
โชคในการเดินเรือ เขาแปนผูคนพบ แผนที่ลาย
แทง ขุมทรัพยแหงเกาะเซอรกา และเปนคนเดียว
ที่สามารถอานแผนท่ีลายแทงได.  

หลังจากที่เขาไดรับมอบภารกิจ เปนผูพิทักษ
คริสตัลแหงกาลเวลา อายุขัยของเขาจึงยาวนาน. 
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เลวิส เหลียง (Levis Liang) หนุมชาวจีน 
ผิวขาว รางสูงสงา ผมยาว เปนผูมีปญญาฉลาด
ที่สุด สุขุม พูดนอย ซอนเรน เขาเปนนักแสวงโชค
ในการเดินเรือผูหนึ่ง เรือของเขามีขนาดปานกลาง 
มีลูกเรือราว 30 คน. 

บีโม เรย (Bimo Ray) เปนชายรางสูงใหญ 
และอวน หนวดเคราครึ่งใบหนา มีเชื้อสาย
อินโดนีเซีย เคยเปนหัวหนาหมูบานชาวเลแหง
เกาะชวา แตชอบออกแสวงหาความสุข และการ
ผจญภัยเล็กๆ นอยๆ ไปตามหมูเกาะตางๆ ใน
บรรดาเพื่อนสนิทของเขา บิโม เรย เปนคนร่ํารวย
ที่สุด มีเรือท่ีคอนขางทันสมัยและลําใหญ มีลูกเรือ
กวารอยชีวิต. 

หลุยส ไชยยงค (Luis Chaiyong) ผิวดํา
แดง ค้ิวเขม ทาทางทะมัดทะแมง สูง 170 
เซนติเมตร เกิดในดินแดนสุวรรณภูมิ มีเชื้อสาย
เปนทายาทจอมโจรสลัดในตํานาน แจ็ค สแปโรว 
มีอุปนิสัยชอบทาทาย แขงขัน ไมวาการแขงขัน
ใดๆ ท้ังในเชิงกีฬา การตอสู กลยุทธ เม่ือเขา
ตัดสินใจเขาสูสนามแขงแลว เขาจะไดรับชัยชนะ
เสมอ. เรือของเขามีขนาดปานกลาง ดูภายนอก
คอนขางซับซอน เพราะภายในมีกลไกไวปองกันตัว 



ชื�อเรื�อง  – Drive Good Lucky  โชคชะตา ข้าไม่สน Story outline & Plot structure บทภาพยนตร์  โดย  สู่ดิน ชาวหินฟ้า  
 

TITLE  by  SUDIN  CHAOHINFA –  igoodmedia.net (2018) 

และการตอสู เขามีลูกเรือ 30 คน แตละคนลวน
เปนคนมีฝมือท้ังการเดินเรือและการตอสู. 

อารเธอ ลู (Arthur Lou) มนุษย ผูผาน
กาลเวลามาหนึ่งหมื่นปแลว ไดรับบัญชาจากเทพ
อมตะ ใหเปนผูพิทักษผลึกคลิสตัลแหงกาลเวลา 
เขาเปนผูพิทักษรุนลาสุด เขาเก็บผลึกคลิสตัลแหง
กาลเวลา ฝงไวในรางใกลกับหัวใจ. อารเธอ มี
สหายผูซื่อสัตย เปนนกทะเล ชื่อ ลู ซึ่งเปนชื่อ
เดียวกับเขา ท่ีคอยเฝาและชวยเหลือเขามาตลอด 
ลู ทําหนาที่ดุจกลองสองทางไกลใหแกอารเธอ 
เพ่ือสองหาอาหาร ที่พักพิง ตลอดจนการหลบ
หลีก ซอนอําพรางตัว จากศัตรูและเหลาคนราย. 

เทพอมตะ เทพผูคนพบ ผลึกคลิสตัลแหง
กาลเวลา เนื่องจาก เทพอมตะ ไมมีรางท่ีจะบดบัง
แสงอาทิตยได จึงไมอาจรักษาผลึกคลิสตัลแหง
กาลเวลาไวได ครั้งกอนไดมอบหมายให เทพนิล
กาฬ (Darkmatter) เปนผูรักษา แตก็ถูกทรยศ ไม
ทําตามสัญญา เทพอมตะจึงมอบภารกิจนี้ใหแกสิ่ง
อ่ืน หรือผูอ่ืนเปนผูเก็บรักษาแทน. 

แคร็กเกอร เปโรสะเปโร  (Cracker 
Perospero) จอมโจรสลัด ผูเสาะแสวงหา 
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ผลึกคลสิตัลแหงกาลเวลา และเขาลวงรูวามันอยู
ที่ใด. 

ฉาก และ องค์ประกอบฉาก 

เกาะมหัศจรรย เซอรกา (Surga) เซอรกา 
เปนภาษาอินโดนีเซีย หมายถึง มหัศจรรย เปน
เกาะท่ีไมมีอยูในแผนที่โลก มันถูกซอนอยูในที่ใดที่
หนึ่งในทะเลจีนใต. 

คริสตัลแหงกาลเวลา (Time Crystal) คือ
กอนผลึกใสสีเงิน ขนาดไขนกกะทา มันถูกฝงอยู
ในรางของผูพิทักษ เพื่อบดบังมิใหถูกแสงอาทิตย. 
คริสตัลแหงกาลเวลา เปนสมบัติของจักรวาล โดย
มีเทพอมตะ เปนผูคนพบมัน เมื่อครั้งจักรวาลกอ
เกิด หลังปฐมกาลของเหตุการณบิกแบงค. 
คลิสตัลแหงกาลเวลา หากนําออกมาสัมผัสกับ
แสงของดวงอาทิตย หรือดาวฤกษดวงใดก็ตาม 
หากมีความเขมขนพอ จะเปนการเปดสวิทชใหกับ
มัน มันจะดูดทุกส่ิงทุกอยางในจักรวาล ไวในกอน
ผลึก หากปลอยท้ิงไวจักรวาลก็มีอันดับสูญ และ
กลับไปสูภาวะบิกคลันซใหมอีกรอบ. [บิกคลันซ 
(Big Crunch?) คือ เหตุการณท่ีจักรวาลถูกบีบ
อัดจนเกิดภาวะวิกฤต และระเบิดครั้งใหญ (Big 
Bang)] 
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 คลิสตัลแหงกาลเวลา ไดรับการปกปองมา
ตลอด เม่ือมาถึงยุคของสิ่งมีชีวิตบนโลก เทพ
อมตะ ไดเลือกมนุษยโลกผูมีเชาวปญญา ในการ
เก็บรักษามัน แตก็กลับสงผลในทางตรงกันขาม
ตามมา นั่นคือ มนุษยผูโงเขลาและชั่วชา จะใช
ผลึกคลิสตัลแหงกาลเวลา ในการขามเวลาไปใน
อดีตหรืออนาคต ผานมิติเวลาที่อยูในผลึกคริสตัล 
เพ่ือจุดประสงคที่ฝนกฎธรรมชาติและกฎแหงกรรม 
โดยไมรูวานั่นคือ จุดเริ่มตนของหายนะของ
จักรวาล. 

คลิสตัลแหงกาลเวลา จึงกลายเปนส่ิง
มหัศจรรยเพียงชิ้นเดียว และเปนที่ตองการของ
เหลาจอมโจรสลัด เพื่อตองการใชมันแสวงหา
สมบัติอันมีคา. แตผูพิทักษคลิสตัลแหงกาลเวลา ก็
ปดซอนมันไว จนยากท่ีมนุษยผูใดจะเขาถึง 
กลายเปนตํานานและคําเลาลือ ใหนักแสวงโชค
ตางคนหามัน. 




