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ฝาอุปสรรค ตามหารักนิรันดร (Hope Full with Hearted) 

เด็กชายสังขวุฒิ เด็กหญิงเอ้ือย และ เด็กหญิงโสนนอย วัย ๗–๘ ขวบ เปนเพื่อนเลนกันมาต้ังแต
วัยเยาว ในหมูบานชนบท สังขวุฒิ หรือ สังข เปนลูกท่ีเกิดจาก ยศกร วิมลมาศ ผูวาราชการเมืองวิชัยยศ 
และนางจันทนี ตอมา นางเมธาวรรณ ภรรยาคนท่ีสองของยศกร ใสความจันทนี วามีชูและเด็กสังข คือลูก
ชู จนจันทนีตองพาลูกหนีไปอยูกับ ตาเปลวและยายปน ท่ีหมูบานชนบท นางเมธาวรรณ บงการใหสมุนไป
ฆาสังขและนางจันทนี สังข ถูกคนรายจับโยนลงนํ้า เอ้ือย กับ โสนนอยกระโดดลงนํ้าตามไปชวย เด็กท้ัง ๓ 
คน ถูกกระแสนํ้าพัดพา หลุดเขาไปในดินแดนสนธยา และเปนท่ีมาของเร่ืองราวท้ังหมด 

สังข เอ้ือย โสนนอย ไดรับการชวยเหลือและการอบรมเลี้ยงดูจาก นาเคนทร บุรุษเฒาผูอหังการแหง
หมูบานปาอาถรรพ ซึ่งเต็มไปดวยภัยอันตรายจาก ภูติ ปศาจ สัตวราย ตนไมกินคน แมงมุมยักษ สัตว
เวตาล ปศาจนารีผล เขาสอนใหเด็กท้ังสาม รูจักเอาตัวรอดในปา และสอนเวทกล[ i] ใหแกเด็กๆ ตอสูกับ
ภัยอันตรายตางๆ สังขเปนเด็กฉลาดและแข็งแรงกวาเพื่อน ถนัดการใชอาวุธทุกชนิด เอ้ือย และ โสนนอย 
แมจะเปนเด็กมีนิสัยขี้สงสาร แตเธอก็แกรงพอท่ีตอสูกับศัตรูไดทุกรูปแบบเชนกัน ท้ังน้ีเปนผลจากการ
ฝกอบรมสั่งสอนของนาเคนทร 

เม่ืออายุของพวกเด็กๆ ได ๑๒ ป พวกเขาตองการออกไปจากปาอาถรรพ เพ่ือไปตามหาแมและพอ 
สังขรักแมมาก เอ้ือยอยูกับแมเลี้ยงและพี่สาวใจราย แมจะมีพอขี้เมาแตก็ชวยอะไรเธอไมได เอ้ือยจึง
ตองการตามหาแมจริงๆ ท่ีท้ิงเธอไป สวนโสนนอย แมตายตั้งแตเธอเกิด อยูกับพอผูมีแตมิจฉาทิฏฐิหาวา
ลูกท่ีเกิดมาเปนกาลกิณีพาคนตายเขาบาน แมแมเลี้ยงจะใจดี แตเธอก็เบื่อพอและเบื่อบาน จึงตามเอ้ือยมา 
แตในท่ีสุดเธอก็คิดถึงแมเลี้ยงใจดีและอยากกลับไปหาพอ 

นาเคนทร รวบรวมคนปาในหมูบานท่ีเขาอยูได ๖ คน เปนผูอาสาพาเด็กๆ ออกจากปา พวกเขา
ตองเผชิญกับมายาของปา พบฝูงกินร กินรี เทพีแหงลําแสงอโรลา ตอสูกับอํานาจของภูติ ปศาจ เอเลี่ยน 
มนุษยตางดาว หนอนทะเลทราย หลุมดําดูดเวลา พวกเขาตองเสียเวลาไปนานถึง ๕๐ ป และในท่ีสุด พวก
พี่เลี้ยงท่ีพาเด็กมา ตองมาจบชีวิตลงท้ังหมด แตเด็กปลอดภัย จากการกลับมาของนาเคนทรดวยเครื่องผาน
มิติเวลา และชวยเด็กไวไดทัน กอนท่ีจะตกเปนเหยื่อของเอเลี่ยนตางดาว นาเคนทรไดท้ิงปมปริศนา
บางอยางไวใหเด็กๆ คนหาคําตอบในอนาคต  

เอ้ือย โสนนอย และ สังข พบเด็กชาวเลอีก ๒ คน เปนพ่ีนองกัน คือ สินสมุทร กับ สุดสาคร พอกับ
แมของพวกเขา ออกไปทําการคาทางทะเล ท้ิงใหพวกเขาอาศัยอยูกับปา นานหลายป สินสมุทร กับสุด
สาคร ก็อยากออกตามหาพอแมเชนกัน พวกเขาไดรับการชวยเหลือจาก เฒาทะเล ฝกสอนการเดินเรือให  

สังข เอ้ือย โสนนอย สินสมุทร และ สุดสาคร ออกผจญภัยทางทะเล ดวยจุดมุงหมายอันเดียวกัน 
คือตามหาแมและพอของพวกเขา ระหวางทางพวกเขาตองผูกมิตรกับโจรสลัด และตองตอสูกับผีเสื้อสมุทร 
หมึกยักษ จนเรืออัปปางลงท่ีเกาะรางกลางทะเล และท่ีน่ี พวกเด็กๆ คนพบจุดกําเนิดของตํานานสายฟา
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และเทพอสูร ท่ีเปนเรื่องราวของ หนุมาน นางเมขลา และรามสูร ดวยความกลาหาญของเด็กๆ ท่ีชวยคืน
อํานาจอิทธิฤทธ์ิใหแกหนุมาน หนุมานจึงตอบแทนดวยการ บอกท่ีซอนของยานอวกาศของมนุษยตางดาว 
ท่ีทําตกไวเม่ือหลายพันปกอน เพ่ือใหเขารอดพนจาก การลมสลายของเกาะราง อันเน่ืองมาจากแผนดินไหว 
และยุบเกาะท้ังเกาะจมหายทะเลไป น่ันเปนจุดสิ้นสุดภาคท่ี ๑ ของการผจญภัย ของเด็กท้ัง ๕ คน 

จบภาคท่ี ๑ 
เด็กท้ัง ๕ คน พากันอาศัยยานอวกาศของมนุษยตางดาว ซึ่งใชทําเปนเรือเดินทะเล รอนแรมไปติดท่ี

ชายฝงของนครพันธุรัฐ ซึ่งเปนนครรัฐอิสระ ปกครองโดยนายหญิงพันธุรัฐ นครพันธุรัฐ มีภารกิจผลิตอาวุธ
ขาย ท้ังอาวุธตอสูอากาศยาน อาวุธชีวภาพ มีหองแล็บทดลอง มีการขยายเมืองโดยอาศัยแรงงานทาส 
ภายใตระบอบเผด็จการของนายหญิง 

พวกเด็กๆ ถูกจับไปเปนทาส แตในท่ีสุด นายหญิงก็มองเห็นความฉลาดของสังข และความสามารถ
ของสินสมุทรและสุดสาคร จึงรับเลี้ยงไว แตไมรูวายังมีเด็กอีก ๒ คน คือ เอ้ือย กับ โสนนอย ท่ีธนญชัย 
หลานรักของนายหญิง ใหเปนท่ีหลบซอน เพ่ือแลกกับการไดใกลชิดกับเอ้ือย เพ่ือกันไวเปนคนรัก ธนญชัย 
ไมรูวาพวกเด็ก ก็วางแผนหนีออกไปจากท่ีน่ีเชนกัน 

สังข คนพบปริศนาของนาเคนทร แทจริง นาเคนทร คือสามีของนายหญิงพันธุรัฐ ซึ่งท้ังสองคนเปน
นักวิทยาศาสตร รวมกันสรางเครื่องผานมิติเวลา แตนาเคนทรไมอาจทนอยูกับนายหญิงได จึงขโมยกุญแจ
และลักพาเครื่องผานมิติเวลาหนีไป และไมกลับมาอีก และเม่ือนายหญิง พบกุญแจของนาเคนทรท่ีอยูกับ
สังข ก็รูความจริงวา นาเคนทรไดสงสังข มาเปนตัวแทนในฐานะคนรัก และแทนคําขอโทษท่ีไมอาจมีบุตร
ใหกับนายหญิงได นายหญิงจึงรับสังขไวเปนทายาท สรางความเจ็บแคนใหแกธนญชัย และเขาก็เจ็บแคน
มากข้ึน เม่ือสังขใชกลลวงพาเพื่อนๆ ท้ัง ๕ คน หลบหนีไปได แตโชครายกลับตกอยูท่ีสองพ่ีนอง สินสมุทร
กับสุดสาคร ถูกจับไดเสียกอน 

สังข พาเอ้ือยกับโสนนอย หนีตอไป โดยอาศัยสเปรยลองหน และขโมยแคปซูลแปลงราง[ ii] มาดวย 
สังขเกรงวาจะถูกธนญชัยไลตามมาทัน พวกเขาจึงแยกกันหนีไปคนละทาง สังขหนีหลุดเขาไปในเขตของคน
ปาเผากินคน สวนเอ้ือยกับโสนนอย หลุดพนจากการตามลาไดสําเร็จ 

สังข ถูกคนปาจับไปทําพิธีบูชายัญ แตเขาก็หนีรอดออกมาได ดวยการตัดสินใจฉีดแคปซูลแปลงราง 
สารเคมีทําปฏิกิริยากับเน้ือเย่ือ และระบบเซลลประสาท ทําใหสังขกลายรางเปนพวกคนปา เขาสวมรอยเปน
หัวเผาของพวกมัน หนีรอดออกมาได สังขรูตัวอีกคร้ังก็ตอเม่ือ เขาไดกลายเปนคนปาและพูดไมได สังข
ตัดสินใจ เขาไปในนครพันธุรัฐอีกครั้ง ในรางของคนปา เพ่ือไปชวยสินสมุทรกับสุดสาคร 

เอ้ือยกับโสนนอย หลุดออกมาจากปา พบเด็กชายพลายงาม และชวยเหลือเขา ใหรอดพนจากการ
ฆาตกรรมของพอเลี้ยงหัวลาน พลายงามพาเอ้ือยและโสนนอย ไปท่ีบาน พบแมชื่อพิม พิมรูความจริงวาลูก
ไมปลอดภัย จึงใหเอ้ือยกับโสนนอย ชวยพาพลายงามไปอยูกับยาทอง ท่ีเมืองกาญจนา  
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พลายงาม เอ้ือย โสนนอย เดินทางดวยมา ไปจนถึงวัดสม พบสมภารบุญ ซึ่งเปนญาติของยาทอง 
สมภารบุญ จึงพาไปพบยาทอง ยาทองจึงรับเลี้ยงเอ้ือยกับโสนนอยไว ในฐานะเปนหลาน จนกระท่ังโตเปน
หนุมสาว ยาทองสอนวิชาการ ความรู ภาษา ใหแกเอ้ือยกับโสนนอย พลายงามใหเรียนวิชาการปกครองกับ
พระอาจารยคง วัดหนองคอกไก ความใกลชิดของหนุมสาว กอใหเกิดตํานานรักสามเสา ระหวางโสนนอย 
พลายงาม และ สรอยมณี ซึ่งยาหม้ันหมายจะใหแตงงานกับพลายงาม ระหวางท่ีโสนนอยเผชิญกับปญหา
รักสามเสา เอ้ือยก็เผชิญกับปญหาหัวใจเชนกัน เพราะเธอแอบรักสังขมาตลอดเสนทางท่ีผจญภัยมาดวยกัน 

ความคับแคนและอึดอัดใจ ทําใหโสนนอยกับเอ้ือย ไมอาจอยูบานของยาทองได แตกวาพวกเธอจะทํา
ใหยาทองยอมรับวา พวกเธอมิใชเด็กอกตัญู ท่ีไมอาจอยูรับใชยาได โสนนอย บอบช้ําและตรอมใจเพราะ
คนรัก เม่ือรูวา พลายงามจะตองแตงงานกับสรอยมณีอยางแนนอน ในขณะท่ีเอ้ือย ก็คิดถึงสังขอยูไมนอย
โสนนอย ตรอมใจและปวยหนัก เปนเหตุใหยาทอง จําตองอนุญาตใหพวกเธอไป เพราะตองออกตามหา
เพื่อนและพอกับแม และเปนการตัดไฟรักของหลานชายกับโสนนอย 

กลาวถึงสังข ในรางของคนปา ในนครพันธุรัฐ เขาแฝงตัวเรียนรูวิทยาการตางๆ ไปดวย และ
สืบเสาะหาเพ่ือนรักไปดวย เขาอดทนรอเวลาอยูนานป จนกระท่ังโตเปนหนุม ในท่ีสุดก็พบสินสมุทรในราง
ของอสูรรางยักษ และสุดสาครในรางของสัตวทะเลตัวเล็ก พวกเขาจํากันไดเพราะรหัสลับท่ีสื่อสารกัน เม่ือ
คร้ังยังเปนเด็ก สังขพบเพื่อนแลวจึงวางแผนหลบหนีไปดวยกัน โดยขอความชวยเหลือจากเจน ใหชวยสอน
ขับเคร่ืองบินให สังขพยายามพาเพื่อนฝากระสุนไปท่ีเคร่ืองบิน เพ่ือหลบหนีออกจากนครพันธุรัฐ แตทําไม
สําเร็จ สินสมุทรและสุดสาครถูกยิงอาการสาหัสและไมรอด สุดสาครมอบแคปซูล สําหรับคืนรางเดิม ท่ีขโมย
มาได ยื่นใหสังข และบอกใหสังขตัดใจ หนีเอาตัวรอดไป และท้ิงพวกเขาไวท่ีน่ี กอนจะสายเกินแก ไมเหลือ
อะไรเลย สังข จึงขับเคร่ืองบิน หนีออกจากนครพันธุรัฐไดสําเร็จ จนกระท่ังเคร่ืองบิน บินมาตกท่ีบึงนํ้าแหง
หน่ึง ท่ีนครรัฐเทพนารา เพราะหมดเชื้อ 

การผจญภัยของพวกเด็กๆ มาสิ้นสุดภาคท่ี ๒ ท่ีตรงน้ี พวกเขาตองสูญเสีย สินสมุทรกับสาครไป 
สังข จะไดพบกับเอ้ือย และโสนนอยหรือไม เปนเรื่องท่ีนาติดตามตอไป 

จบภาคท่ี ๒ 
หลังจากเอ้ือยกับโสนนอย ออกจากบานยาทองมาแลว ก็พบกับเพ่ือนรวมทางคนใหม ชื่อสิงหดํา ท้ัง

สามคนพากันออกจากเขตเมืองกาญจนา มุงสูเมืองใหญชื่อ นครรัฐเทพนารา สิงหดํา เปนลูกของชาง
แกะสลักไม เขามีปานดํารูปสายฟาท่ีบริเวณแกม เขาเกงการตอสูและปองกันตัว ดวยขวาน เพราะอาชีพ
ของเขาใชขวานมาตั้งแตเด็กๆ พวกชาวบานหาวาสิงหดําเปนกาลกิณี เขาเกิดมาพรอมกับวันฟาผา และมี
คนตายไปมากมาย พวกชาวบานกดดันใหพอแมพาเขาไปอยูท่ีอ่ืน ถาไมไปก็จะถูกทําราย เขาจึงจําเปนตอง
ละจากพอกับแมไป 

เอ้ือย โสนนอย และสิงหดํา ตองเผชิญกันเหลาคนรายอันธพาล ในยานสลัมของนครรัฐเทพนารา 
เขาตอสูกับพวกคนราย จนเกือบจะพลาดทาน แตมีชายในรางคนปา ซึ่งพลัดหลงมาอาศัยอยูกับชาวชุมชน
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สันติอรุณ ไดเขาชวยเหลือไวทัน และพาเอ้ือย โสนนอย และ สิงหดํา ไปอยูดวยกันท่ีสันติอรุณ พวกเขาไมรู
วา ชายในรางคนปาน้ัน แทจริงคือสังข ตอมาชาวชุมชนภายใตการนําของพอใหญรักพูน ไดใหการตอนรับ
พวกเขาทุกคน 

สังข มีโอกาสไดพบกับ รจนารินี หรือ รจนา ท่ีชุมชนสันติอรุณ เธอเปนนักศึกษามาศึกษาวิจัยในเขต
พื้นท่ีรอบๆ บึงนํ้า สังข เอ้ือย โสนนอย สิงห และ รจนา ไดหลอหลอมความซื่อสัตย สามัคคี รวมกับชาว
ชุมชน ในการพัฒนาชุมชนสันติอรุณ จนเปนโมเดลตัวอยาง ในการแกไขปญหาใหแกคนสังคมเมือง ภายใต
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ตอมาความจริงก็ปรากฏ เม่ือพวกเพื่อนๆ พากันไปชวยกันงมหากลองท่ีเก็บ
แคปซูลสําหรับคืนราง ท่ีบริเวณซากเครื่องบินตก เม่ือไดแคปซูลมาแลว ฉีดเขารางของสังข สังขจึงกลับคืน
สูรางเดิม ความหวังของเอ้ือย ท่ีจะไดครองรักกับสังข กลับคืนมาอีกคร้ัง แตก็มีอุปสรรคใหญมาขวางกั้น 
เพราะสังข และ รจนา ไดกอรางสรางรักกันขึ้น ณ ท่ีสันติอรุณ 

ความลับเปดเผย ใหชาวชุมชนสันติอรุณทราบ แทจริง รจนา เปนบุตรสาวของ สมลักษณ วงศนารา 
ประธานนครรัฐเทพนารา และทานหญิงมณฑิรา ผูเปนภรรยา และกลายเปนสะพานให คณะลูกขุนของนคร
รัฐ ซึ่งเปนคณะท่ีปรึกษาของประธานนครรัฐ เลือกท่ีจะใหสันติอรุณ เปนโมเดลในการแกปญหาเมืองใหญ 
ทามกลางความไมพอใจของท้ัง สมลักษณ และ คณะมนตรีของเมืองน้ี เพราะน่ันคือการขัดขวางหนทาง
ทุจริตคอรัปช่ันของพวกเขา  

ตอมา สมลักษณ ไมพอใจท่ีบุตรสาวไปคบกับสังข จึงบังคับใหลูกไปเรียนตอท่ีฝร่ังเศส แตรจนากลับ
หนีไปอยูกับสังข ท่ีสันติอรุณ สมลักษณจึงขับไลไสสงใหออกจากบาน และเพ่ือปองกันความเสื่อมเสียทาง
วัฒนธรรม พอใหญรักพูนจึงจัดงานแตงงานใหสังขกับรจนาอยูกินกันอยางถูกตอง ภายใตการรับรูและ
ความรวมมืออยางลับๆกับ ทานหญิงมณฑิรา 

คณะลูกขุนไมมีทางเลือกอ่ืนท่ีดีกวาน้ี จึงบังคับทางออม ใหสมลักษณ บริหารประเทศ ตามแนวสันติ
อรุณโมเดล จนเปนเหตุใหมุขมนตรีพาหิระ เจาพอขาใหญของกลุมอิทธิพลในรัฐบาล ทนไมได จึงจางวาน
คนไปฆาสมลักษณ และวางแผนตอใหฆารจนาดวย สมลักษณไดรับบาดเจ็บสาหัสปางตาย สังขพารจนาไป
เย่ียมพอ ก็ถูกคนรายตามมาสังหาร แตสิงหดําและเอ้ือย ตามไปชวยไวไดทัน สมลักษณไมอาจยื้อชีวิตไวได 
จึงเอยปากฝากบานเมืองไวกับ รจนาและสังข ซึ่งถือเปนพินัยกรรมสุดทาย 

สังขและรจนา กลับเขาบาน และคณะลูกขุนไดสถาปนารจนารินี ขึ้นเปนประธานนครรัฐเทพนาราคน
ใหม โดยมีสังขเปนรองประธาน และใหสิงหดํามาชวยงานในตําแหนงผูอารักขาผูนํานครรัฐ เรื่องราวสงบสุข
เรื่อยมาไดไมนาน ตอมา นครรัฐนารเนีย ไดสงผูแทนนามวา ลอรดเอลเลป และเลด้ีลูซี่ พรอมดวยบุตรี ซู
ซานา มาเชื่อมสัมพันธไมตรี เอ้ือยและโสนนอย มีโอกาสตอนรับบุคคลท้ังสาม ราวกับเปนญาติผูใหญ จน
ทานลอรดและเลด้ี รักใครเอ้ือยกับโสนนอย เสมือนเปนลูกสาว คร้ังหน่ึงเกิดเหตุ พวกกบฏนครรัฐนารเนีย 
ไดบุกมาจับทานลอรดเอลเลปและครอบครัว ไปเปนตัวประกัน แตเอ้ือยและโสนนอย ไดแสดงวีรกรรมชวยไว
ได แตลอรดเอลเลปตองมาเสียซูซานาไป ดวยความอาลัยรักลูกสาว ลอรดเอลเลปและเลด้ีลูซี่ จึงรับเอา
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เอ้ือยกับโสนนอยไวเปนบุตรบุญธรรม และพากลับไปนครรัฐนารเนีย 
รจนาและสังข ไดออกกฎหมายยกเลิก การผลิตสิ่งเสพติดและการพนันทุกชนิด สงผลใหประชาชนใน

นครรัฐเทพนารา ตางมีความสุขกันท่ัวหนา ยกเวนพวกอิทธิพล ท่ีหากินกับแหลงเสพติดและการพนัน 
ตอมา สังขไดริเริ่มตั้งโครงการ การอนุบาลคนชรากับหญิงมีครรภ ใหมาอยูเรียนรูวิถีวัฒนธรรมซึ่งกันและ
กัน เปนเหตุให สังขไดพบกับแมจันทนีในวัยชรามากแลว[ iii] และไออุนแหงรัก ระหวางแมลูก ก็สรางปฏิ
หาริย นํ้าตาของแมลูกก็ไหลพราก เม่ือรูวาเวลาแหงการรอคอย ไดสิ้นสุดลงแลวอยางสมบูรณ 

ขาวการพบกันของแมกับสังข สรางความปติยินดีใหแก เอ้ือย โสนนอย ท่ีนครรัฐนารเนีย ตอมาอีก 
๑ ป รจนาก็ใหกําเนิดบุตรชาย และเอ้ือยกับโสนนอย ไดเดินทางมาเยี่ยมหลาน  สังข เอ้ือย โสนนอย พบ
กันอีกคร้ังหน่ึง สังขพาเพื่อนๆ ไปเท่ียวชมความสวยงาม ของนครรัฐเทพนารา เขาพาไปชมความงามท่ีริม
ฝงนํ้า เปนเหตุใหคนราย ท่ีแฝงตัวมากับความมืด ขับรถพุงชนรถของสังข จนตกลงไปในนํ้า สังข เอ้ือย 
และโสนนอย ออกจากรถท่ีกําลังจมนํ้าไมได ภวังคความรูสึกตางๆ ในอดีตของสังข กลับมารุมเราเขา 
กอนท่ีจะสําลักนํ้าหมดสติไป 

เม่ือฟนคืนสติขึ้นมา ก็พบวา ตนเองกําลังน่ังอยูทามกลางวงลอม ของแมจันทนี ตาเปลวและยายปน 
ท่ีเฝาเปนหวงเหลน รวมท้ังเด็กเอ้ือย เด็กโสนนอย และเด็กหญิงนาตานารักอีกคนหน่ึง ซึ่งแมบอกกับสังข
วา เธอคือ รจนา เปนลูกสาวของเพื่อนแม ทุกคนมาเฝาดูอาการของเด็กชายสังขวุฒิ หลังจากชวยกันอุม
ขึ้นมาจากรองลําธารได กอนจะจมนํ้าตาย เม่ือทุกอยางกลับเปนปกติดีแลว สังขก็โผเขาสวมกอดแม และ
พูดกับแมวา แมครับ ผมรักแม. 

จบภาคท่ี ๓ 
ภาพยนตรเรื่องน้ี อุทิศใหแกสตรีผูเปนแมของแผนดิน แมผูสราง และสตรีผูท่ีกําลังจะเปนแมของลูก 
 

จบ 
 

 

 

 

 

ขอมูลเกี่ยวกับเร่ือง (Title information) 
ผูเขียน: ดิน หิน ฟา (สูดิน ชาวหินฟา) 
ความยาวเรื่อง: 3 ภาค ภาคละ 120 นาที 
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แนวคิดของเรื่อง (theme) 

เม่ือชีวิตยังอยู หัวใจยังไมสิ้นหวัง แรงปรารถนายังคงเต็มเปยม หัวใจนอยๆ ของพวกเด็กๆ ท่ีมี
หัวอกอันเดียวกัน พรอมท่ีจะฟนฝาอุปสรรค แมจะยากหนักหนาสักเพียงไร และแมเวลาจะผานไป
เน่ินนานสักเพียงไร ก็ไมทําใหพวกเขาทอถอย ท่ีจะรวมกันตามหารัก รักท่ีบริสุทธ์ิจาก “แม” ผู
ซึ่งรอพวกเขาอยู  

แนวภาพยนตร (genre) 

ชีวิตผจญภัย–แฟนตาซี–วิทยาศาสตร–แอ็คช่ัน (adventure–fantasy–science 
fiction–action) 

เรื่องยอ (synopsis)  

เปนนวนิยายไตรภาค ชีวิตผจญภัย ตอสูกับอุปสรรค ภูติ ปศาจ สัตวราย ภัยธรรมชาติ ความ
โหดรายของมนุษย และการเมือง โดยอาศัยเคาโครงเรื่อง และตัวละครในวัยเด็ก จนถึงวัยผูใหญ จาก
วรรณคดีไทยและนิทานไทยหลายเรื่อง ผูกรอยใหรวมอยูในเรื่องเดียวกัน อุปสรรคเหลาน้ัน จะเปนโจทยเพื่อ
พิสูจน ศรัทธา ความรัก ความภักดี ความกตัญู ของพวกเขา ท่ีมีตอบุพการีและผูท่ีเขารัก และแสดงให
เห็นถึงความกลาหาญ ความอดทน และ สติปญญา ท่ีพวกเขามีอยู  

ตลอดเสนทาง ในการฟนฝาอุปสรรคเหลาน้ัน กอใหเกิด ความสัมพันธท่ีแนบแนน และหลอหลอม
เปน ความรัก จากหัวใจบริสุทธ์ิ พรอมท่ีจะเสียสละ ใหคนท่ีตนรักมีชีวิตอยูรอด และไปใหถึงจุดหมาย
ปลายทาง ความปรารถนาท้ังหมดท้ังสิ้น ของพวกเขา ก็ไมไกลเกินเอ้ือม แมวาบางคนจะสูญเสียสิ่งหน่ึง 
แตก็ไดรับอีกสิ่งหน่ึงทดแทน 

ivแนวทางการนําเสนอเรื่อง[ ] : เลาเรื่องผานฉาก ตัวละคร แอ็คช่ัน และบทสนทนา ตามลําดับเรื่อง 
(sequence) และมีเลาเหตุการณยอนหลัง (flash back) อนาคต (forward) รวมท้ัง
ปรากฏการณอิงเบื้องหลังของตัวละครแตละตัว ประกอบในเรื่องดวย สไตลการนําเสนอเรื่องราวอิงแนวบท
ภาพยนตร 

 

 

 

ประตูมิติเวลาจักรวาล Space–Time Gate Machine : STG) 
เปนเคร่ืองจักรกลฟสิกคควันตัม โครงสรางภายนอก เปนรูปวงแหวนทรงกระบอก เสนผาศูนยกลาง 

๒ เมตร ยาวประมาณ ๗๐ ซม. ความหนาของกระบอกโลหะ ๒๐ ซม. ตัวกระบอก ทําดวยโลหะพิเศษท่ี
มีสวนผสมของธาตุนิวตรอนเขมขนสูง ภายในกระบอก มีปนอิเลกตรอน ๓ กระบอก ทําหนาท่ียิงลําแสง
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นิวตริโบซอน เปนรูปทรงสามเหลี่ยม ลําแสงท่ีเปนรูปสามเหลี่ยมน่ีเอง จะสั่นเพื่อสรางความถี่ของทุกๆ สิ่งท่ี
อยูรายรอบ (ความถี่คลื่นเสียง ความถี่ไฟฟา–แมเหล็กไฟฟา ความถี่คลื่นแสง–เวลา เรงเวลาใหแสง
เดินทางเร็วขึ้น) กลายเปนพลังงานมหาศาล ท่ีทําใหเวลา และ สถานท่ีปนปวน ความถี่ตางๆ ท่ีมันสราง มา
จากการตั้งคาท่ีกุญแจ ท่ีเปนรูปสามแฉก โดยมันจะพาวัตถุท่ีอยูในรัศมีดึงดูด พรอมดวยตัวทรงกระบอก 
หดหายไปยัง จุดเวลา และพิกัดสถานท่ีในจักรวาล ตามท่ีไดตั้งคาไวใน ลูกกุญแจ ชิปคอมพิวเตอร จะ
ทํางานโดยใชพลังงานจากแสงอาทิตยเชนกัน แบตเตอรี่ถูกสรางขึ้นมาแบบพิเศษ ไมมีอาย ุ

           
  

ลูกกุญแจ เปนรูปผลึกแกวปลายแหลมทรงสามเหลี่ยมดานเทา ๓ แฉก แตโครงสรางภายในทําจาก
โลหะผสมพิเศษมีวงจรอิเล็กทรอนิกท่ีสลับซับซอน โดยท่ีสวนปลายของแตละแฉก จะมีหลอดไฟทรง
สามเหลี่ยมดานเทา กระพริบ ถาปลายดานน้ันหันไปทางทิศท่ี เคร่ือง STG ตั้งวางอยู กุญแจ ใชพลังงาน
จากแสงอาทิตย โดยใหดูสถานะจากไฟรูปสามเหลี่ยม ท่ีอยูบนผลึกแกวตรงกลางของรูปสามแฉก 

พิกัดเวลา และ พิกัดสถานท่ีในจักรวาล มีใหตั้งคา ๓ พิกัด คือ พักัดปจจุบัน พิกัดอดีต และ พิกัด
อนาคต หากตั้งเสร็จแลว ตองล็อกปุมพิกัดปจจุบันเสมอ มิฉะน้ัน จะกลับไมถูก ถาตองการไปอดีต ก็ใหปด
ปุมการทํางานของพิกัดอนาคต ถาตองการไปอนาคต ใหปดปุมการทํางานของพิกัดอดีต 

วิธีใชงาน นําเคร่ืองออกตั้งในที่มีแสงแดด ตั้งพิกัดเวลา และ พิกัดสถานท่ีในจักรวาล แลวนําลูก
กุญแจ คอยๆ เขาไปใชจุดศูนยกลางระหวางปนอิเล็กตรอน เคร่ืองก็จะทํางาน ยิงลําแสงออกจากปลายเปน
รูปสามเหลี่ยม กอน บิดปุมไปทางซาย จะลดคามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมใหนอยลง นอยลง ไปเรื่อยๆ 
จนกวาจะเหลือ ๐ แลวทุกอยางจะถูกดูดหายไป ณ พิกัดปจจุบัน และเม่ือไปถึงปลายทาง (อดีต หรือ 
อนาคต แลวแตท่ีตั้งคาไว) ก็ใหบิดลูกกุญแจไปทางขวา จะเพิ่มคามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมใหมากข้ึน 
มากข้ึน ไปเรื่อยๆ รอจนกวาเทากับ ๓๖๐ แลวทุกอยาง ก็จะถูกผลัก ออกมาอยู ณ พิกัดปลายทาง 

ดังน้ัน ท้ังตัวเคร่ือง STG วัตถุหรือคนท่ีพามา และ ลูกกุญแจ ก็จะติดตามมาดวย คามุมองศา จาก 
๐ – ๓๖๐ จะปรากฏใหเห็นบน หนาปทมเดียวกันกับ ท่ีระยุพิกัด 
มนุษยเอเลี่ยน 

มนุษยเอเลี่ยน มี ๒ พวก ท่ีหลุดเขามาอยูในมิติของโลกมนุษย มันหลุดเขามา ตั้งแตโลกอุบัติขึ้น 
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และมันก็ถูกขังอยูเชนน้ันมาอยางยาวนาน ไมสามารถติดตอพวกเดียวกันเองในจักรวาล ท่ีอยูตางมิติไดเลย 
พวกท่ี ๑ เรียกวา มนุษยโอทู (O2) มีรางโปรงใสขุนๆ สามารถกอรูปเลียนแบบสิ่งท่ีมันเห็นได ไม

วาจะเปนวัตถุ หรือ คน สัตว เรียนรูภาษาพูด ความคิดของมนุษยได กินธาตุออกซิเจน (O) และ ไอโดร
เยน (H) เปนอาหาร ดังน้ัน มันอยูท่ีไหนท่ีน่ันจะมีความชื้นหรือนํ้า และถามันชุมนุมกันท่ีน่ันก็จะเกิดนํ้า
ทวม 

พวกท่ี ๒ เรียกวา มนุษยอิเล็คตรอน หรือ ET มันจะกินไฟฟา ท่ีมีความถี่ตั้งแต ๕๐ – 
๑๐,๐๐๐ เฮิรทซ ไมมีรูปราง มีแตเสียงดังเปรียะประ ห่ึงๆ เหมือนหมอแปลงไฟฟา ถามันผานวัตถุท่ีทํา
จากแรโลหะ ก็จะปรากฎประกายสายไฟแลบแปรบปราบ เหมือนไฟฟาช็อท และถามันมาชุมนุมกันมากๆ ท่ี
น่ันก็จะเกิดความรอนและไฟใหม เวลามันโกรธ มันจะเพิ่มกระแสไฟในตัวเอง และเกิดเพลิงไหม และน่ันก็จะ
ทําใหมันหิวอาหารมากข้ึน ดังน้ัน เม่ือมันผานไปท่ีใดท่ีมีไฟฟา ไฟฟามักจะดับ โดยเฉพาะเมื่อมันหิวจัดๆ 

สองพวกน้ีไมถูกกัน มันรูวา บัดน้ี มีมนุษยสรางเครื่อง STG ขึ้นแลว และมันตองการจะออกไปจาก
มิติโลกมนุษย ผานเครื่อง STG สิ่งท่ีมันตองทําก็คือ จะตองขโมยเครื่อง STG โดยอาศัยคนชวยผานการ
สะกดจิต พวกเอเลี่ยนพยายามจะสรางประตูกาลเวลาใหได แตไมสามารถออกไปจากมิติของโลกมนุษยได 
เพียงแตยอนเวลาไปอนาคตหรืออดีต บนโลกไดเทาน้ัน แตออกไปจักรวาลอ่ืนไมได สรุปก็คือ ประตูกาลเวลา
ท่ีมันสราง กําหนดไดแตเพียงพิกัดเวลาเทาน้ัน ไมสามารถกําหนดพิกัดสถานท่ีได มันจึงออกไปจักรวาลอ่ืน
ไมได 

ประตูกาลเวลาของพวกเอเลี่ยน คือ การใชวัสดุสะทอนคลื่นกลับไปกลับมา อาจเปนกระจกเงา ท่ีดี
ท่ีสุดสุดคือ วัสดุแผนรูปทรงโคง เหมือนเลนซเวา หรือจานเรดาร โดยมันจะวิ่งชน (ตัวมันเปนอนุภาคท่ีมี
ขนาดเล็กอยูแลว) วัสดุสะทอน กลับไปกลับมา จนเกิดความเร็วและความเรง ขอเสียของประตูกาลเวลา
ของพวกเอเลี่ยน คือ ไมอาจกําหนดพิกัดเวลาท่ีแนนอนได มันจึงผานทะลุเวลา ไปแบบม่ัวๆ 
ตํานานหนุมาน 

หนุมาน เปนสิ่งมีชีวิตท่ีเปนกายทิพยพวกหน่ึง (มนุษยแสง) มีแสงสวางในตัวเอง รางกายโปรงใส ไม
หยาบเหมือนกายมนุษยหรือสัตวในปจจุบัน มีอายุยืนยาวหลายแสนป มีถิ่นกําเนิดในอีกกาแล็กซี่หน่ึง มี
ชีวิตท่ีอิสระโลดแลนไปท่ัวจักรวาล มีอาวุธประจําตัวคลายตรีศูร อาวุธน้ีเปรียบเหมือนกุญแจควบคุมวิถี
โคจรของตัวเอง คร้ังหน่ึง เดินทางมาบรรจบอยูกลาง การตอสูของ มนุษยเผาพันธุเดียวกัน คือ รามสูร 
และ นางเมขลา หนุมาน ถูกขวานของรามสูรพุงชน จนอาวุธตรีศูร หลุดจากมือ หลนลงไปท่ีในถ้ําบนเกาะ
รางกลางทะเล เปนเหตุใหศูนยควบคุมระบบโคจรท้ังหมดสูญเสีย รางของหนุมานก็เปลี่ยนเปนลิงเผือก 
หลนลงไปในเกาะรางน้ันดวย ลิงนอยไมสามารถลงไปเอาวุธของตัวเองในถ้ําได เพราะมีงูยักษเฝาอยู 
เหตุการณน้ัน ผานไปเปนหม่ืนป หรือหลายพันป ซึ่งไมอาจนับเวลาท่ีแทจริงได จนกระท่ัง สังขไปพบตรีศู
รท่ีอยูในถ้ํา และนํามันมาคืนให อิทธิฤทธ์ิและระบบกลไกตางๆ ของหนุมานก็กลับคืนมา 

 P l o t  Ou t l i n e  :  Hope  Fu l l  w i t h  Hear ted   b y  SUDIN CHAOHINFA ,  f i lm  s choo l .   
 



 10.

นครพันธุรัฐ 
เปนนครรัฐอิสระ ท่ีตั้งอยูบนแหลมแหงหน่ึง บนเกาะใหญ มีอุณหภูมิโดยท่ัวไป ประมาณ ๒๐ องศา 

เต็มไปดวย หมอกและฝน ปกครองโดยผูเผด็จการหญิงซ่ึงมีจิตใจคอนขางโหดราย ซึ่งทุกคนจะเรียกวา 
“นายหญิง” ความจริงตอนท่ีพวกเด็กๆ หลุดเขาไปเปนทาส อายุจริงของเธอก็ราวรอยกวาปแลว แตท่ียัง
ดูสาวเพราะ อาศัยสารปฏิชีวภาพท่ีเธอคนพบและฉีดเขาไป สารน้ีจะไปหลอเลี้ยงเนื้อเยื่อ และใหกําเนิดเซลล
ใหม ทดแทนเซลลเกาท่ีตายไป ดูสาวไมแกตามอายุจริง นายหญิงมีทหารองครักษคุมครองเมือง อยางแนน
หนา ประชาชนในเมืองน้ี จะถูกเกณฑใหไปเปนแรงงานทาส เพ่ืองานกอสรางท้ังบนดินและใตดิน ผลิต
ชิ้นสวนของเคร่ืองจักรกล รวมทั้งอาวุธขายใหแกรัฐอ่ืนๆ ตามใบสั่ง นายหญิงมีแผนท่ีจะครองโลก โดยการ
สรางเครื่องจักรสมองกล มีหองแล็บทดลองมากมาย มีนักวิทยาศาสตรท่ีสําคัญหลายคน ผลงานเดนของ
เหลานักวิทยาศาสตรของเมืองน้ีคือ ประตูมิติเวลาจักรวาล หรือ STG (Space–Time Gate 
Machine) ซึ่งถูก นาเคนทร ขโมยไปแลว อากาศยานลองหน รุนยูเอฟ–I และยูเอฟ–II สเปรย
ลองหน สารเคมีเปลี่ยนแปลงเซลลรางกาย นอกจากน้ีก็ยังมีหุนยนต เคร่ืองจักรกลไวใชงานทั่วไป 

นายหญิงพันธุรัฐ มีสามีชื่อ นาเคนทร เปนนักวิทยาศาสตรท้ังคู เธอตองการทายาทไวสืบสกุล และ
ตอยอดอํานาจ แตนาเคนทรไมสามารถมีบุตรใหได และเหตุท่ีทําใหนาเคนทรหนี ก็เพราะนายหญิงไปฆา
นองชายของนาเคนทรตาย เขาโกรธมาก จึงขโมยเคร่ืองยายมิติเวลาหนีไป แตเม่ือนาเคนทรพบกับสังข เขา
จึงสงสังขมาให นายหญิงพันธุรัฐ 
นครรัฐเทพนารา 

เปนนครรัฐอิสระ ปกครองโดย ประธานนครรัฐ ชื่อ สมลักษณ วงศนารา มีภรรยาชื่อ มณฑิรา มี
บุตรสาวคนเดียว ชื่อ รจนารินี หรือ รจนา การสถาปนาผูปกครอง เปนไปตามขอกําหนดแหงธรรมนูญของ
นครรัฐ ซึ่งรวมกันรางระหวางประธานนครรัฐ ซึ่งเปนผูนําสูงสุด กับคณะท่ีปรึกษาเรียกวา คณะลูกขุน 
คณะลูกขุน จะถูกแตงตั้งหรือถอดถอนโดยตรงจาก ประธานนครรัฐโดยตรง ดังน้ัน คณะลูกขุน
เปรียบเสมือนฝายนิติบัญญัติ และฝายตุลาการ สวนฝายบริหาร ขึ้นกับประธานนครรัฐโดยตรง ซึ่ง
ประกอบดวย คณะมนตรีแตละตําแหนงเรียกวา มุขมนตรีฝายตางๆ เชน มุขมนตรีฝายกลาโหม ฝาย
มหาดไทย ฝายเศรษฐกิจและพาณิชย ฝายการตางประเทศ ฝายการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

มุขมนตรีพาหิระ ชอบวางตัวเปนเจาพออิทธิพล สมลักษณ จึงจําเปนตองอิงอิทธิพลของเจาพอ เพ่ือ
ค้ําบัลลังกของตน ใหอยูไดตอไป เปดชองทางให พาหิระและพวก กอการทุจริตคอรัปช่ันในเมือง ทําให
ประชาชนไดรับความเดือดรอนไปท่ัว จนกระท่ัง คณะลูกขุนไดมีมติ ใหเปลี่ยนนโยบายการปกครอง เปน
แบบเศรษฐกิจพอเพียง แบบท่ีชุมชนสันติอรุณทําอยู เรียกวา สันติอรุณโมเดล สงผลใหประชาชนอยูดีมีสุข 
เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น แตสงผลกระทบตอผูเสียผลประโยชนจาก การคาอบายมุขและการพนัน จนเปนเหตุ
ใหเกิดการฆาตกรรมทานผูนํา ในเวลาตอมา 
อากาศยานลองหน 
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รูปทรงคลายนกอินทรียกางปก แตมีผิวเปนมันวาว เหมือนกระจกใส การลองหนหายตัว ใชหลักการ
ทางวิทยาศาสตร คือ ท่ีผิวของยาน จะสงคลื่นไฟฟาท่ีมีความถี่ระดับหน่ึง ผานตัวแปลงคุณสมบัติคลื่นไฟฟา 
ใหเปนคลื่นแสง ทําหนาท่ีรบกวนคลื่นแสง ท่ีตกกระทบระหวางวัตถุ (ผิวของยาน) มายังนัยนตาของมนุษย 
ทําใหมนุษย ไมสามารถมองเห็นวัตถุน้ันได หรือมองเห็นไดไมชัดเจน เหมือนกับการมองผานกระจกใส ท่ีมี
รอยบิดเบ้ียว ไปตามรูปทรงของผิววัตถุ แตไมเปนอุปสรรคตอการมองเห็นวัตถุอ่ืนท่ีอยูถัดไป เพราะคลื่น
แสงจากวัตถุท่ีอยูถัดไป สามารถวิ่งออมผานคลื่นแสง ท่ีถูกรบกวนดานหนาได  

ท้ังน้ี ปจจัยท่ีทําใหทัศนวิสัย ในการการมองเห็นยาน ไดชัดเจน ขึ้นอยูกับองศาของการมอง คือมุม
ตกกระทบ กับนัยนตามนุษย เทากับ ๙๐ องศา ถามากหรือนอยกวาน้ี จะลดประสิทธิภาพในการลองหน 
สูญเสียไปได อากาศยานลองหน มีขนาดไมใหญนัก เพ่ือใหการลองหน มีประสิทธิภาพดีท่ีสุด ภายในจึง
บรรจุท่ีน่ังไดไมเกิน ๓ คน รวมท้ังคนขับ 

อากาศยานลองหน ถูกสรางขึ้น ๒ รุน ความเร็วเหนือเสียง รุนท่ีสองนอกจากจะมีความเร็วเหนือ
เสียง ยังสามารถลดเสียงของเครื่องยนต และการเสียดของปกกับอากาศ ไดถึงรอยละ ๘๐ บินเงียบและไร
รองรอย 
สเปรยชวยใหลองหน 

ภายในกระปองสเปรย จะบรรจุของเหลว ท่ีมีคุณสมบัติทางไฟฟา เม่ือมันถูกฉีดพนออกไป อุณหภูมิ
ของละอองสเปรยท่ีแตกตางจาก อุณหภูมิท่ีพื้นผิวของวัตถุ (ท่ีถูกฉีดพน) จะสรางคลื่นเหน่ียวนําทางไฟฟา 
ท่ีมีความถี่ระดับหน่ึง ทําหนาท่ีรบกวนคลื่นแสง ท่ีตกกระทบระหวางวัตถุ (ผิวของวัตถุท่ีถูกฉีดพน) มายัง
นัยนตามนุษย ทําใหมนุษยไมสามารถมองเห็นวัตถุน้ันได หรือมองเห็นไดไมชัดเจน เหมือนกับการมองผาน
กระจกใส ท่ีมีรอยบิดเบ้ียวไปตามรูปทรงของผิววัตถุ แตไมเปนอุปสรรค ในการมองเห็นวัตถุอ่ืน ท่ีบังมันอยู
ถัดไป เพราะคลื่นแสงจากวัตถุท่ีอยูถัดไป สามารถวิ่งออมผานคลื่นแสงท่ีถูกรบกวนดานหนาได 

ดังน้ัน ของเหลวท่ีบรรจุในกระปอง จะตองทําใหมันมีอุณหภูมิ ต่ํากวาอุณหภูมิของพ้ืนผิววัตถุ ท่ีถูก
ฉีดพน จึงจะมีคุณสมบัติ ในการสรางคลื่นเหน่ียวนําไฟฟา และเม่ือถูกฉีดพนออกไปแลว ประสิทธิภาพการ
ลองหน ขึ้นอยูกับอุณหภูมิ ความตางศักด์ิของไฟฟาสถิตย ท่ีอยูรอบๆ สภาพอากาศ โดยเฉพาะ อุณหภูมิ
ในของเหลว ยิ่งมีความตางมาก (เย็นจัด) ก็จะทําใหการมองเห็นเลือนลางมากตามไปดวย 

สเปรยชวยใหลองหน จึงมีเวลาจํากัดในการใชงาน ใชอําพรางตัวไดชั่วคราวเทาน้ัน และบางสภาพ
อากาศ ก็ใชไมไดผลเชนกัน 
สารเคมีเปลี่ยนแปลงเซลลรางกาย 

มีลักษณะเปนเยลใส สีเขียวเรืองแสง ภายในมีโครงสรางทางเคมีและไฟฟา ท่ีสลับซับซอน (มีชื่อ
เรียกเฉพาะทาง วา “ไมโทซิส–ดิจิไตโคไลซิน” : Mitosis–Digitycholizin) เม่ือถูกฉีด
เขาสูรางกายมนุษย จะมีปฏิกิริยาตอ ภาวะจิตใจของผูน้ันดวย กลาวคือ หลังจากสารน้ีเขาไปอยูในกระแส
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เลือด ในปริมาณท่ีพอเหมาะ (สัดสวน ปริมาณตอนํ้าหนัก =  ๑ ซีซี : ๒๕  กิโลกรัม) ภายในระยะเวลา 
๕–๑๐ นาที เน้ือเย่ือ เลือด พลาสมา และโครงสรางเซลล กลามเน้ืออ่ืนๆ รวมท้ังขน (ท่ีไมใชของแข็ง 
เชน กระดูก) ภายในของคนผูน้ัน เปลี่ยนรูป เปลี่ยนสีไป ซึ่งรูปท่ีเปลี่ยนไป จะขึ้นอยูกับภาวะจิตใจของคนผู
น้ันดวย วากําลังคิดอะไรอยู เพราะ หลังจากฉีดสารน้ีเขาสูรางกาย จะมีอาการงวงนอนทันที หลังจากตื่น
ขึ้นมา รางกายก็จะเปลี่ยนรูปไป 

สารเคมีเปลี่ยนรูป ตองการสภาวะแวดลอม อุณหภูมิ เทากับอุณหภูมิในรางกายมนุษย คือประมาณ 
๓๗ องศาเซลเซียส ดังน้ัน สารน้ีจะตองจัดเก็บในภาชนะหอหุม ท่ีมีอุณหภูมิ ๓๗ องศาเสมอ ถาอุณหภูมิ
แวดลอมต่ํากวา หรือสูงกวา ๓๗ องศาเซลเซียสเม่ือใด คุณสมบัติในการเปลี่ยนรูปก็ทําไดไมเต็มท่ี 

หากฉีดสารเขาไปแลว จะเกิดผล คือ (๑) ปริมาณของสารท่ีฉีดเขาไป ถามากเกินไป จะมีผลตอ
ระบบประสาท อาจทําใหเปนบาหรือกลายเปนสัตวประหลาด ถานอยเกินไป การเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นนอย 
 (๒) เม่ือฉีดเขาไปแลว จะอยูภายในรางกายไปตลอดชั่วชีวิต ไมมีโอกาสแกกลับ เพราะผูคิดคนยังไม
สามารถ คิดคนสารเคมีแกกลับได  (๓) เม่ือคนผูน้ัน ไดรับอากาศเย็น หรือแชนํ้านานๆ หรือ ปวยเปนไขขึ้น
สูง รางกาย จะเปลี่ยนรูปคืนรางเดิมช่ัวขณะ 
ผีเสื้อสมุทร 

ผีเสื้อสมุทร เปนสัตวทองทะเลลึก เผาพันธุเดียวกับ ปศาจแวมไพร อยูกันเปนฝูง เคลื่อนไหวเร็ว 
รางกายเหมือนมนุษยผูหญิงสาวสวย ผิวเนียนเปนมัน ออกสีเขียวเข็มๆ คอยาว เข้ียวขาวยาว ท่ีคอมีเกล็ด
คลายเกล็ดปลา ทําหนาท่ีเปนเหงือก นัยนตากลมโต ใส แบบเดียวกับตาปลา มีปกคลายปกคางคาว บินได
ท้ังบนอากาศและในนํ้า มีชีวิตอยูดวยมิติเวลา ท่ีตางจากมนุษยโลก คือ เวลาของพวกมัน จะเร็วกวาพวก
มนุษยประมาณ ๑๐๐ เทา ดังน้ัน มันจึงเคลื่อนไหวไดรวดเร็วมาก แมแตกระสุนปนก็ไมสามารถทําอะไรมัน
ได แตสินสมุทร สามารถปราบพวกมันได ดวยการใช เคร่ืองดนตรีชนิดหน่ึง ท่ีเฒาทะเลมอบให เปาออกไป 
คลื่นเสียงของเครื่องดนตรีชนิดน้ี มีผลใหระบบเวลา ของพวกผีเสื้อสมุทรสูญเสียไป ทําใหมันเคลื่อนไหวชา
ลง แตพวกมันไมรูตัว จึงถูกยิงดวยปนตายเกือบหมด 
หลุมดําดูดเวลา / ที่หมูบานไรเวลา 

หมูบานไรเวลา เปนเขตพ้ืนท่ีดูดเวลา ท่ีพวกเด็กๆ หลุดเขาไปในนั้น ท่ีใจกลางหมูบาน นาฬิกาจะ
หยุดน่ิง เวลา ๒๔ ชั่วโมงท่ีน่ัน จะเทากับ ๑๐๐ ปในโลกมนุษย พวกเด็กๆ หลุดหลงเขาไปท่ีน่ัน 
ประมาณ ๑๐ ชั่วโมง ดังน้ันอายุของ สังข เอ้ือย โสนนอย จะถูกบวกเขาไปอีกราว ๕๐ ป จึงไมแปลก ท่ี
สังขพบแม ตอนแมมีอายุ ๑๐๐ ป แทนท่ีจะเปน ๕๐ หรือ ๖๐ ป เหมือนคนปกติท่ัวไป 
เพลงประกอบภาพยนตร 

เพลง ฝาอุปสรรค ตามหารักนิรันดร 
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คํารอง–ทํานอง : สูดิน ชาวหินฟา (๒๒ ก.พ. ๒๕๕๔) 
นักรอง : เด็กหญิง / เด็กชาย 

ฝาอุปสรรค ตามหารักนิรันดร 
เฝาใฝฝน ขอใหเปนจริง 
ความรัก ความกตัญู เหนือกวาทุกสิ่ง 
แนบอกแมอิง  อุน  ไอ  รัก 

ฝาอันตราย ส่ิงเลวรายนานา 
สูอาสา แมยากยิ่งนัก 
ความโหดราย ริษยา ออนลาเหนื่อยหนัก 
ตองกลาหาญหัก อุปสรรค สูทน 

*ภูติปา อสูรราย เหตุการณทาทายใหสู 
ตองยืนหยัดอยู กอบกู หมูประชาชน 
เพ่ือแม เพ่ือรัก เพ่ือความภักดี ตองทน 
ขาขอผจญ มารราย พายแพไป 

ฝาอุปสรรค ตามหารักนิรันดร 
คืนฝนวันหวัง ยังอยูในใจ 
ความรัก ความหวัง คือพลังยิ่งใหญ 
โอแมจา แมอยูไหน ลูกเหนื่อยเหลือเกิน. 

รองซํ้า – รองหมู / beat เร็ว ตอสู ขวัญ พลังใจ) (* 

 

 

 

 

ตัวละคร (character) 
ตัวละครหลัก (main character) 

(๑) สังข หรือ เด็กชายสังขวุฒิ จากวรรณคดี เรื่อง สังขทอง ในเรื่องน้ี รับบทเปน ลูกชาย
ของ ยศกร วิมลมาศ ผูวานครวิชัยยศ กับนางจันทนี วิมลมาศ ภายหลัง สงขวุฒิ พบรักและแตงงานกับ 
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รจนารินี บุตรสาวคนเดียว ของผูปกครองนครรัฐเทพนารา 
(๒) เอ้ือย จากนิทานพ้ืนบาน เรื่อง ปลาบูทอง ในเรื่องน้ี รับบทเปน ลูกของแมเลี้ยง และพี่

เลี้ยงใจราย สวนแมแทจริง ท้ิงเธอไป ปลอยใหอยูกับพอขี้เมา พอของเธอเลี้ยงดูอยางอดอยาก ตาม
ยถากรรม ตลอดเสนทางการผจญภัย ไดหลอหลอมให เอ้ือย หลงรักสังข มาตลอด แตตองมาผิดหวัง เม่ือ
สังขตองแตงงานกับรจนา เธอสูญเสียคนรัก แตเธอก็ไดรับสิ่งหน่ึงทดแทน เอ้ือย กับ โสนนอย เพ่ือนรัก 
ไดรับการอุปถัมภ จากทายาทของ นครรัฐนารเนีย (Narnia Kingdom) ซึ่งเปนนครรัฐตางแดน 
และรับเธอท้ังสองคน เปนบุตรบุญธรรม เอ้ือย จึงไดเปนเจาหญิง นามวา เองเจลลินา และโสนนอย ไดเปน
เจาหญิงโบนิตา 

(๓) โสนนอย จากนิทานพ้ืนบาน เรื่อง โสนนอยเรือนงาม ในเรื่องน้ี รับบทเปน ลูกของนาง
บุญเรือน แมเลี้ยงใจดี กับนายลม ผูเปนพอ ท่ีนอกจากขี้เหลาแลว ยังเปนคนมีมิจฉาทิฐิ หาวาโสนนอยเปน
เด็กกาลกิณี เกิดมาแลวจะพาคนตายเขาบาน โดยเริ่มจากเกิดมาแลว ทําใหแมตาย ชีวิตบั้นปลาย ไดอยู
รวมกับ เอ้ือย ในฐานะเจาหญิง แหงนครรัฐนารเนีย 

(๔) สินสมุทร กับ  (๕) สุดสาคร  สองพี่นอง จากวรรณคดี เรื่อง พระอภัยมณี ในเรื่องน้ี ท้ัง
สองคน รับบทเปน พี่นองชาวเล ผูมีพอเดียวกัน มีแมคนละคน แตเขาสองคนก็รักใครกันดีมาก พอกับแม
พากันออกเรือไปคาขาย ปลอยใหอยูกับปา ท่ีจูจ้ีขี้บน ผานไปนานหลายป พวกเขาตองการออกตามหาพอ
กับแม เม่ือพบกับ สังข เอ้ือย โสนนอย ซึ่งมีจุดประสงคเดียวกัน จึงตกลงพรอมใจกัน ออกผจญภัยไปตาม
พอกับแมดวย 

(๖) รจนา หรือ รจนารินี บุตรีคนเดียวของ สมลักษณ วงศนารา ประธานผูปกครอง แหงนคร
รัฐเทพนารา กับทานหญิงมณฑิรา พบรักและแตงงานกับ สังขวุฒิ หลังบิดาถูกพวกกบฏ สังหารจนตาย 
เธอไดรับการสถาปนา เปนประธานนครรัฐคนใหม ปกครองรวมกันกับสามี 

(๗) พลายงาม จากวรรณคดีไทย เรื่อง ขุนชาง ขุนแผน ในเรื่องน้ี รับบทเปน ลูกของนางพิม 
ซึ่งเปนหลานของ นางทอง แหงเมืองกาญจนา มีพอ แตติดคุก กําลังจะถูกพอเลี้ยงหัวลานฆา ท่ีปาแหง
หน่ึง แตเอ้ือยกับโสนนอย ชวยไวทัน จึงไดเปนเพื่อนกัน ตอมาเม่ือโตเปนหนุมสาว โสนนอย กับ พลายงาม 
ก็มีจิตผูกพันกันในฐานะคนรัก แตพลายงาม จะตองแตงงานกับ สรอยมณี ตามบัญชาของ ยาทอง โสน
นอย จําเปนตองตัดใจ ชวน เอ้ือย เพ่ือนรัก ออกจากบานของยาทองไป 

(๘) สิงหดํา หรือ สิงห นําบุคลิกตัวเอกจากนิทานพ้ืนบาน เรื่อง ขวานฟาหนาดํา มาแสดง
เปน สิงหดํา ในเรื่องน้ี รับบทเปน ลูกของชางไมสลัก เขาจึงคุนเคยกับขวาน และใชขวานเปนอาวุธ เขาเกิด
มามีปานดํารูปสายฟา ท่ีใบหนา มีภูมิพลังพิเศษมาตั้งแตเกิด สิงห มีภูมิตานทานกระแสไฟฟาแรงสูง ตอมา 
เปนเพื่อนรวมทาง รวมทุกข รวมสุข ชวงท่ีเอ้ือยกับโสนนอย ตองออกผจญภัย ตอสูกับเหลาคนราย ในนคร
รัฐเทพนารา 
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(๙) นายหญิงพันธุรัฐ จากบทบาท นางยักษพันธุรัต ในวรรณคดี เรื่อง สังขทอง ในเรื่องน้ี 
รับบทเปน เจาผูครองนครรัฐอิสระ ผูสงางามมีชีวิตอมตะ ราวกับเทพ นามวา พันธุรัฐ เปนผูยิ่งใหญ ในการ
สรางนวัตกรรม ฟสิกคควันตัม นวัตกรรมทางชีวภาพ และเคร่ืองจักรกล 
ตัวละครรอง (extra main character) 

(๑๐) นาเคนทร จากบทบาท ของทาวภุชงค (พยานาคราช) เจาเมืองบาดาล ผูเปนเพื่อนของ
นางยักษพันธุรัต ในวรรณคดี เรื่อง สังขทอง ในเรื่องน้ี รับบทเปน เฒาผูอหังการ สูกับเหลาภูติ ปศาจ สัตว
ราย ดวยเวทกล ท่ีเขาคิดประดิษฐขึ้น นาเคนทร รับภารกิจเลี้ยงดู และสั่งสอนกลยุทธ การตอสูใหแก สังข 
เอ้ือย และโสนนอย ในชวงวัยเด็ก แมนิสัยของเขา จะไมชอบเด็ก แตความออนหวาน ความซื่อบริสุทธ์ิ และ
ความกลาหาญ ของพวกเด็กๆ นาเคนทรเกิดความรัก และเปนหวงพวกเด็กๆ เหมือนลูกของตัวเอง 

(๑๑) เฒาทะเล จากบทบาทพื้นหลัง ของเรื่อง The Old man and the Sea ใน
เรื่องน้ี รับบทเปนผูเฒาชาวเล ท่ีชาวบานยานน้ัน กลาวหาวาเปนคนบา เพราะไมชอบคบคนท่ัวไป แตมา
ถูกใจพวกเด็กๆ เฒาทะเล จึงสอนวิธีเดินเรือให และมอบเครื่องดนตรีใหสินสมุทร และเคร่ืองดนตรีน้ี 
กลายเปนอุปกรณชวยชีวิต ของพวกเด็กๆ ในคราวผจญภัยทางทะเล โดยไมไดตั้งใจ เพราะมันสามารถ
เรียกปลาได และมันสามารถสยบพวกผีเสื้อสมุทรได 

(๑๒) นางทอง หรือ ยาทอง จากบท นางทองประศรี ในวรรณคดี เรื่อง ขุนชาง ขุนแผน ใน
เรื่องน้ี รับบทเปน ยาของพลายงาม มีสามีเปนทหาร ชื่อ ไกรวัลย แตถูกเพ่ือนรักหักหลัง และตายใน
สงคราม เปนผูมีภูมิรู เปนกุลสตรีตัวอยาง และเปนครูผูสอน ใหเอ้ือยและโสนนอย เรียนรูวิทยาการ ภาษา 
ความรูตางๆ 

(๑๓) พอใหญรักพูน เปนปราชญชุมชน ในหมูบานสันติอรุณ ชุมชนแหงการพ่ึงพาตนเอง ซึ่ง
จําลองวิถีชีวิต วัฒนธรรม จากชุมชนสันติอโศก ของชาวอโศก ในประเทศไทย  

(๑๔) สมลักษณ วงศนารา จากบทบาทของ ทาวสามล และ (๑๕) ทานหญิง มณฑิรา จาก
บทบาทของ พระนางมณฑา ในวรรณคดี เรื่อง สังขทอง ในเรื่องน้ี สมลักษณ รับบทเปน ประธานนครรัฐ
เทพนารา และ ทานหญิงมณฑิรา ผูเปนภริยา มีบุตรีเพียงคนเดียว คือ รจนา 

(๑๖) ยศกร วิมลมาศ จากบทบาทของ ทาวยศวิมล และ  (๑๗) คุณจันทนี จากบทบาทของ 
พระนางจันเทวี ในวรรณคดีเรื่อง สังขทอง ในเรื่องน้ี รับบทเปนพอและแมแทๆ ของเด็กชายสังขวุฒิ 

(๑๘) ธนญชัย จากบทบาท ศรีธนญชัย ในนิทานพ้ืนบาน เรื่อง ศรีธนญชัย ในเรื่องน้ี รับบท
เปน หลานแทๆ ของนายหญิงพันธุรัฐ มีนิสัยเจาเลห ริษยา พยาบาท 

(๑๙) เมธาวรรณ จากบทบาท พระนางจันทาเทวี ในวรรณคดี เรื่อง สังขทอง ในเรื่องน้ี ไดรวม
เอาอุปนิสัยรายของ แมเฆาเจาเลหนามสุเมธาเขาไปดวย จึงใหชื่อวา เมธาวรรณ เปนภรรยาคนท่ีสองของ 
ยศกร วิมลมาศ ผูวานครวิชัยยศ 
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ตัวละครประกอบ (extra) 
นายชิด / แมนวล / แมปราง  คนรับใชใกลชิด ของบานผูวานครวิชัยยศ  ทนายบุญยืน 

ทนายความ ประจําตัวของ ทานผูวายศกร 
ตาเปลว / ยายปน  ตายาย ของนางจันทนี แมของ เด็กชายสังขวุฒิ  ครูเพ็ญ  ของพวกเด็กๆ ใน

หมูบานแสงสุข สอนหนังสือ ในวัยเด็กใหแก สังข เอ้ือย และ โสนนอย 
จาอู / ซู / อัง / กากา / บันตู / และ มาลา พี่เลี้ยงท้ัง ๖ ท่ีอาสาพา สังข เอ้ือย โสนนอย ออก

จากหมูบานปาอาถรรพ 
นายพลเบนลี / ดร.วีรพล / เมธา  บุคคลสําคัญ ท่ีชวยผลักดันงานตางๆ ใหแกนายหญิงพันธุรัฐ 

โดยมี เจน / แทน / พอบานอาคม  เปนผูชวย 
สมภารบุญ เจาอาวาสวัดสม โดยมี ลุงสิน เปนผูดูแลวัด พรอมดวยชาวชุมชนธัมมะ ท่ีอยูรอบๆ วัด

สม แหงเมืองกาญจนา  
บุญทิ้ง / อบเชย  สองผัวเมีย และ พร้ิง  ผูอาศัยรับใชอยูในบานของ ยาทอง ในหมูบานแหงหน่ึง 

ของเมืองกาญจนา และมี ยายเมี้ยน เปนท้ังเพ่ือน ท้ังผูรับใชใกลชิด กับยาทอง   
สรอยมณี หญิงสาวรุน ท่ียาทอง หมายหม้ันจะใหแตงงานกับ พลายงาม ผูเปนหลานชาย เธอเปน

หลานสาวของ ทานผูวาเมืองกาญจนา นามวา  นนทกาญจน หรือ คุณนนท ผูเปนเพื่อนสามีของยาทอง  
แพรวา / ภูเวียง  เปนหลานของ ยายเพลิน  ในชุมชนแออัดท่ีอยูชายขอบ ของนครรัฐเทพนารา 

เปนครอบครัว ท่ีใหท่ีพักพิงแก เอ้ือย โสนนอย และ สิงหดํา ระยะแรกท่ีเขามาผจญภัยในเมืองกรุง 
สมภารรัตน ประธานสงฆ ในชุมชนสันติอรุณ ตอนเปนฆราวาส เปนเพื่อนสนิทกับ พอใหญรักพูน 

ปราชญชุมชน  
ครูเพ็ญพร ประธานชุมชนสันติอรุณ พรอมดวยสมาชิกคนอ่ืนๆ ไดแก  ใบพุทธ / แพงดิน / เนียน 

 และ ลําภู สองสามีภรรยา กับบุตรสาวฝาแฝด ชื่อ พิศพิไล / พิมพพิลาศ 
เอ้ืองทิพย เพ่ือนสนิทของ รจนา   
พอบานจรัลพิทักษ แมบานประไพ  สองสามีภรรยา ผูรับใชในบานของปรธานนครรัฐเทพนารา เนติ 

คนขับรถประจําตําแหนงประธานนครรัฐ  
ลูกขุนพรพิไล  และ  ลูกขุนทินกร ผูมีบทบาทสําคัญในสภา  
มุขมนตรีพาหิระ / มุขมนตรีสกล / มุขมนตรีสุเทพ  เปนคณะมนตรีคนสําคัญ ของรัฐบาลแหงนคร

รัฐเทพนารา   
นายพลรังสรรค แมทัพใหญของนครรัฐเทพนารา 
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ลอรดเอลเลป และ เลดี้ลูซี่ ทานทูตแหงนครรัฐมารเนีย พรอมดวย เลดี้ซูซานา บุตรี มาเปนทูต
สรางสัมพันธไมตรีกับ นครรัฐเทพนารา ตอมา มีคนรายขามแดนมาลอบสังหาร แต เอ้ือย กับ โสนนอย 
ชวยอารักขา ชีวิตใหปลอดภัย แตทานลอรดตองสูญเสียบุตรีไป จึงรับ เอ้ือย โสนนอย ไวเปนบุตรบุญธรรม 
แทนบุตรีท่ีเสียไป และพาไปอยูท่ีมารเนียดวย 

–ฯลฯ 
- 

 
 

i  เวทกล ตางจาก เวทมนตร เพราะเวทกล คือการใชพลังจิตรวมกับพลังการเคล่ือนไหวทางกาย ท่ีใชในการหลอกลอเหลาภูติ ปศาจ และ
สัตวราย สัตวบางพวกตองเคล่ือนไหวเช่ืองชา หรือหยุดนิ่ง แตบางพวกตองรวดเร็วในระดับท่ีไดเปรียบพวกมัน สวนเวทมนตร เปนเร่ือง
ไสยศาสตร มนตดํา พิสูจนทางสาธารณะไมได นาเคนทรเปนนักวิทยาศาสตร ไมใชนักไสยศาสตร จึงไมมีเวทมนตรแบบพอมดแมมด 

ii  แคปซูล ถูกบรรจุอยูในไซลิงค ท่ีพรอมใชงานไดทุกเวลา ภายในแคปซูลจะบรรจุสารพันธุกรรม ท่ีเช่ือมตอกับระบบประสาท มันจะทําหนาท่ี
ปรับสายพันธุกรรมด้ังเดิมของสัตว ส่ิงมีชีวิต ใหกลับมาอยูในสภาพเดิม ซ่ึงสงผลตอเนื้อเย่ือและระบบเซลลในรางกาย ใหกลับสูสภาพเดิม 
เปนนวัตกรรมท่ี ดร.วีรพล เพ่ิงคิดคนได ตอนท่ีสังขเขาไปในพันธุรัฐคร้ังท่ีสอง และเขาก็ไดมันมา  

iii  จันทนี ใหกําเนิดสังข เม่ืออายุ ๑๙ ป และวันท่ีสังขพบแม เขามีอายุ ๓๒ ป แมก็ควรจะมีอายุ ๕๑ ป แตเนื่องจาก สังข หลุดเขาใน
หมูบานไรเวลา ทําใหอายุจริงของเขาถูกดูดหายไปเกือบ ๕๐ ป ดังนั้นอายุจริงๆ ของแมจันทนี ก็อยูราวๆ ๑๐๐ ป 

iv  เม่ือตีพิมพ อาจมีบทแทรก (footnote | tool tip) เพ่ืออธิบายฉาก ตัวละคร อุปกรณประกอบในฉาก (properties–setup) เพ่ือใหดู
สมจริง ดูรายละเอียดใน บทอธิบาย ฉากและองคประกอบฉาก (mise–en–scene) 
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