
บทที่ 1
ชื่อเสียง

ที่ชายแดน เวลาผ่านไปสองชั่วโมง ฉางฟง ซนิเวยี อนิดี้ และเนฟกแ็อบกลบัไป

ยังป่าที่มีรังสัตว์อสูรสามเวทผึ้งแม่ม่ายด�าอีกครั้ง การเข้าไปในป่าจ�าเป็นต้องระวังตัวให้

มากที่สุด แม้การต่อสู้ระหว่างผู้เล่นกบัสตัว์อสูรจะจบลงไปแล้วกต็าม

วนันี้โชคเข้าข้างซนิเวยี เพราะเป็นคนืเดอืนหงาย ท�าให้อาวุธระดบัสูงที่ตกลงในป่า

บางจุดสะท้อนกับแสงจันทร์จนมองเห็นง่าย และเพื่อไม่ให้เสียเวลา ฉางฟงจึงให้ทุกคน

กระจายกนัออกไปเกบ็อาวุธ

ทุกคนใช้เวลาเกบ็อาวุธเกอืบครึ่งชั่วโมง เนฟกเ็ป่าปากส่งสญัญาณเสยีงนกบอกว่า 

บรเิวณที่เขาหาอาวุธมศีตัรูรอดชวีติ ทุกคนจงึไปรวมตวักนัต�าแหน่งที่เนฟอยู่

ผู้เล่นคนนั้นนอกจากถูกสัตว์อสูรต่อยจนบวมไปทั้งตัว เขาก็ยังถูกเนฟเตะอีก 

หลายครั้งจนไม่มกี�าลงัต่อสู้ เนฟใช้เท้าเหยยีบบนแผ่นหลงัของศตัรูไว้

“ท�ายงัไงกบัหมอนี่ด”ี เนฟถาม

“นายเจอเขาที่ไหน” ฉางฟงถามกลบั

“มนัหลบอยู่ในโพรงต้นไม้” เนฟตอบ

ซนิเวยีที่ยนือยู่ข้างๆ ยิ้มเหี้ยม เธอจ่อดาบลงไปที่ก้นของศตัรูแล้วกล่าวว่า “นี่คอื

การปล้น มอีาวุธดีๆ  รบีเอาออกมาให้หมด ไม่งั้นก้นทะลุ” 

ฉางฟงเห็นซินเวียขู่ศัตรูแบบนี้ก็รู้สึกเสียวๆ ขึ้นมาที่ก้นเหมือนกัน ศัตรูดูตกใจ

มาก ร้องโวยวายจนฟังไม่ได้ศพัท์ เพราะปากเขาบวมมาก

“พูดบ้าอะไรฟะ” เนฟบ่น

ซนิเวยีเอาด้านข้างของดาบฟาดลงที่ก้นของศตัรูแล้วเร่ง “เรว็ๆ เข้า”
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ศัตรูดูเหมือนจะกลัวซินเวีย จึงรีบขนเอาอาวุธออกมาประเคนให้เธอ ซินเวีย 

เหน็ว่ายงัไงกไ็ด้รดีไถศตัรูแล้ว เธอจงึจดัการยดึอญัมณขีองศตัรูด้วย

หลงัจากได้ทกุอย่างสมใจ เนฟกล็งมอืสงัหารศตัรภูายในไม่กี่ดาบ กลุม่ของฉางฟง

แยกย้ายกนัหาอาวธุต่อเกอืบชั่วโมงจงึกลบัไปยงัเตน็ท์ที่พกั ซนิเวยีค่อนข้างอารมณ์ด ีวนันี้

เธอท�าก�าไรเป็นกอบเป็นก�าอกีแล้ว ดงันั้นคนืนี้เธอจะนอนหลบัอย่างมคีวามสุขที่สุด

คนที่รูว่้าฉางฟงไปเกบ็อาวธุมเีพยีงเทพกระบี่เวรตะไลกบันกัดาบคลั่งรกัยมเท่านั้น 

เทพกระบี่เวรตะไลซึ่งท�าหน้าที่เฝ้ายามเมื่อเห็นฉางฟงกลับมาก็โบกมือทักทาย ฉางฟง 

เหน็ว่าเป็นเวรของตวัเองแล้ว จงึเดนิไปเปลี่ยนเวรกบัเพื่อนเลฟิเลย

เช้าวนัใหม่ ข่าวเทพอสรูฉางฟงในช่องสื่อสารดงัระเบดิอกีครั้ง เพราะการผสมโรง

ของผู้เล่นกลิด์อวตารที่พ่ายแพ้ให้แก่ผึ้ง ท�าให้พวกเขาขยนัโพสต์เป็นพเิศษ 

ในขณะที่มะม่วงรอกินข้าวเช้า เธอเปิดห้องกระทู้อ่านข่าวต่างๆ พอเห็นกระทู้ดัง

ประจ�าวนักถ็งึกบัร้องโวยวายลั่น เมื่อทกุคนพากนักดดกูระทู ้แต่ละคนกถ็งึกบัอึ้ง พดูอะไร

ไม่ออก 

ความคดิเหน็ที่ 9,011 : อวตารนชินิ

“เทพอสูรฉางฟงเก่งสมชื่อ แค่ใช้นิ้วเดียวสู้ห้านาที พวกฉันระดับ 63 ก็ตายไป 

สามคน”

ความคดิเหน็ที่ 9,012 : ปริ๊นซ์บ้านนา

“นายเวอร์ไปหรอืเปล่า นิ้วเดยีวเนี่ยนะ มนัจะเทพไปไหน”

ความคดิเหน็ที่ 9,013 : เหนอืยุทธ

“มนักไ็ม่แน่หรอก ฉนัเคยได้ยนิข่าวเทพอสรูฉางฟงโค่นสตัว์อสรูในต�านานมาหลาย

ตวัแล้ว โดยเฉพาะที่กวนจง เขากบัทมีฆ่าสตัว์อสูรสามเวทไฮดราได้”

ความคดิเหน็ที่ 9,014 : อวตารแปลง

“เรื่องนี้เป็นเรื่องจรงิ ฉนัระดบั 65 เป็นคนหนึ่งที่ถูกฆ่าตาย ฉนัแค่อ้าปากจะพูด

กบัมนัเท่านั้นกถ็ูกฆ่าตายแล้วว่ะ หมอนี่โหดมากๆ ทั้งเลอืดเยน็ ฆ่าแบบไม่กะพรบิตา”

ความคดิเหน็ที่ 9,015 : เซเลอร์มูน

“พวกนายพูดเกนิจรงิไปแล้ว ใครมนัจะเก่งได้เวอร์ขนาดนั้นยะ”

ความคดิเหน็ที่ 9,016 : ทอมครูซ

“สมกบัเป็นยอดฝีมอือนัดบัหนึ่งในยุทธภพ ราชนัมารจงเจรญิ!!”
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ความคดิเหน็ที่ 9,017 : เรยีงหน้าชน

“ไม่แปลกหรอกที่พวกนายตายกันเยอะ ส�าหรับฉันแม่นางอินดี้องครักษ์พิทักษ์

เทพอสูรฉางฟงอะขาโหด ฉนัเคยเหน็เธอตอนอยู่กวนจง สกลิร่างอมตะเธอเจบ็มากๆ ฉนั

ยงัอยากได้สกลินี้มาไว้ใช้งานเลย แต่โชคชะตาไม่อ�านวย เศร้าแป๊บ =..=”

ความคดิเหน็ที่ 9,018 : สอดส่อง

“สนับสนุน เรียงหน้าชน แม่นางอินดี้คืออาเจ้ของตังหู่กับธุลีดิน คิดดูสิ ขนาด 

สองคนนี้ยงันบัถอื พวกเอง็ระดบัไหน บงัอาจไปท�าให้อาเจ้โกรธ ตายซะ!”

ความคดิเหน็ที่ 9,019 : หวงโว้ย

“แม่นางซิน ไอดอลตรูถูกท�าร้ายหรือเปล่า ถ้าได้ยินทีหลังพวกเอ็งบังอาจรังแก 

ไอดอลของตรู เหอะๆ ตรูจะฆ่ากลิด์อวตารให้หมดเลย เกรยีนโว้ย!”

ความคดิเหน็ที่ 9,020 : เก่งว่ะ

“เทพอสูรฉางฟงกง็ั้นๆ แหละ มาสู้กบัตรูส ิเอานิ้วก้อยสู้เลย”

ความคดิเหน็ที่ 9,021 : จดัหนกั

“กระทูข้้างบนอย่าเก่งแต่ปาก เรื่องที่พวกข้าเจอ เรื่องจรงินะโว้ย แถมระดบัลดกนั

ทั่วหน้า”

ความคดิเหน็ที่ 9,022 : ผสมโรง

“งานนี้สนุกแน่โว้ย ฉันอยากดูผลการต่อสู้แล้วสิ ระหว่างหัวหน้ากิลด์อวตาร  

ผู้สร้างประวตัศิาสตร์ผ่านระดบั 75 ของเกมเป็นคนแรก ปะทะกบัเทพอสูรฉางฟง ผู้ได้

ชื่อว่าเป็นราชนัมารแห่งยุทธภพ ใครจะเป็นคนชนะ∏”

ความคดิเหน็ที่ 9,023 : เทพเชงิเขา

“ฉนัอยู่เมอืงหยางชนุ ฉนัได้เหน็ผู้เล่นกลิด์ GODSEVEN ปะทะกบักองก�าลงัของ 

กิลด์อวตารด้วย แต่สู้ไม่ได้ พวกเขาจึงหนีไป ได้ข่าวว่าตายกันหลายคน ถ้าหน่ายวิน 

หวัหน้ากลิด์อวตารปะทะกบัเทพอสรูฉางฟงเมื่อไหร่ จะเป็นแมตช์หยดุโลกยทุธภพกนัเลย”

กลุ่มสาวๆ อ่านกระทู้สลบักบัมองหน้าฉางฟง ซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆ ซเีรยี พวกเธอเริ่ม

สงสยักนัว่า เมื่อคนืนี้ฉางฟงไม่ได้ต่อสู้จรงิหรอื ท�าไมในช่องสื่อสารถงึพากนัพูดถงึเขาเตม็

ไปหมด เทพกระบี่เวรตะไลอ่านไปหวัเราะข�าไป ชงิผงิใช้ศอกสะกดิแขนนกัดาบคลั่งรกัยม

ก่อนถามขึ้น

“เมื่อคนื รกัจงับอกไม่มกีารปะทะกนั นายโกหกฉนัใช่ไหม” 
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นกัดาบคลั่งรกัยมยิ้มแห้งๆ ก่อนตอบ “ไม่ได้โกหก พวกเราไม่ได้ต่อสู้จรงิๆ”

“งั้นท�าไมช่องสื่อสารถงึเขยีนแบบนี้” ชงิผงิจี้ถาม

นักดาบคลั่งรักยมยกมือกุมขมับ “ฉันก็ไม่รู้ ไลจังเป็นพยานได้ ฉันไม่ได้โกหก 

ชงิผงินะ”

ด้านเทพกระบี่เวรตะไลก็ถูกยูมิสอบสวนเช่นกัน เทพกระบี่เวรตะไลไม่สามารถ

ปกปิดอะไรยูมไิด้ เขาจงึต้องเล่าแต่ความจรงิให้ฟัง

“เมื่อคนื ฉางฟงกลบัไปที่นั่นอกีหรอื เขาไปท�าอะไร หรอืไปเกบ็น�้าผึ้งเพิ่ม” ยูมจิี้

“พวกเขาไปเกบ็อาวุธที่ฝ่ายศตัรูท�าตกไว้” เทพกระบี่เวรตะไลตอบ

“แสดงว่าเมื่อคนืนี้ฉางฟงได้ปะทะกบัพวกศตัรู?” ยูมถิามต่อ

เทพกระบี่เวรตะไลยิ้มแห้งๆ ตอบว่า “เรื่องนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน เพราะเมื่อคืน

ฉางฟงไม่ได้บอกอะไร บางทฉีางฟงอาจต่อสูก้บัพวกเขาจรงิๆ และสงัหารพวกเขาทิ้งทั้งหมด

กไ็ด้” 

ยูมิหันไปมองฉางฟง แม้เธอจะอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ก็ไม่รู้จะถามฉางฟง 

อย่างไร

ชิงผิงหลังจากคุยกับนักดาบคลั่งรักยม เธอก็ไม่คิดจะถามเทพกระบี่เวรตะไล 

เพราะเห็นว่าควรถามคนที่เป็นข่าวมากกว่า เธอจึงไปซุบซิบกับปิงปิง และเพื่อให้ทุกคน

กระจ่าง ปิงปิงจงึจ�าเป็นต้องถามฉางฟงให้รู้ความจรงิ

“ฉางฟง เรื่องในช่องสื่อสาร...” ปิงปิงถามค้างไว้

ฉางฟงที่นั่งอยู่กับซีเรียหัวเราะ “ฮ่าๆๆ ฝีมือฉันเองละ ถล่มพวกมันแค่ร้อย 

สองร้อย เดก็ๆ”

“นายไปฆ่าพวกเขาตอนไหน” ปิงปิงเอ่ยปากถาม

ยูมทิี่เดนิเข้ามาสมทบจงึกล่าวขึ้นว่า “หลงัจากกลบัมาแล้ว เขาได้ย้อนกลบัไปอกี”

“ย้อนกลบัไป!” ปิงปิงอุทาน สหีน้าดูตกใจไม่ต่างจากชงิผงิ

ยูมิจึงเฉลยความจริงต่อไปอีกว่า “ฉางฟงกลับไปเก็บอาวุธของศัตรูที่ตก แต่เขา

กลบัไปฆ่าศตัรูต่อหรอืไม่ ฉนักไ็ม่รู้เหมอืนกนั”

เมื่อความจรงิถูกเปิดเผย ทุกคนกห็นัมามองฉางฟงกนัหมดอกีครั้ง

“นิ้วสลาตันฆ่าสามสิบคน แข้งทองพันชั่งฆ่าสี่สิบคน หัวอรหันต์เส้าหลินฆ่าไป 

สบิคน ตามความจรงิในช่องสื่อสารเลย ฮ่าๆๆ เทพจรงิๆ เลยตร ูมคีนตั้งชื่อท่าให้เรยีบร้อย 

ฮ่าๆๆ” ฉางฟงยงัคงหวัเราะชอบใจ
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ปิงปิงท�าหน้าเบื่อๆ พอดเีหน็เนฟเดนิเข้ามา เธอจงึถามขึ้นว่า 

“เนฟ เมื่อคนืฆ่าศตัรูไปกี่คน”

“คนเดยีว มอีะไรหรอื” เนฟถามกลบั

ปิงปิงท�าหน้าสงสัยหนัก ก่อนจะถามอีกว่า “พอรู้ไหม เมื่อคืนในขณะพวกนาย 

ย้อนกลบัไปเกบ็อาวุธ ฉางฟงฆ่าศตัรูไปกี่คน” 

เนฟส่ายหวั “ไม่ได้ฆ่าสกัคน” 

ปิงปิง ชงิผงิ และยูมพิากนัตะลงึ

“นายพูดจรงิ?” ปิงปิงถามซ�้า

“ฉนัจะโกหกเธอท�าไม” เนฟถามกลบั

“อ้าว! แล้วมันเป็นข่าวได้ยังไง” ชิงผิงกล่าวขึ้น ก่อนที่ทุกคนจะหันมามองฉางฟง

เช่นเดมิ เพื่อให้เขาอธบิายว่าเกดิอะไรขึ้นกนัแน่

“อย่ามองฉนันานนะ ในห้องกระทู้ยงับอกอกีว่า ฉนัมมีนตร์อสูรด้วย ใครที่สบตา

จะต้องท�าตามฉันทุกอย่าง ฮ่าๆๆ อูย...เทพสุดๆ สกิลนี้ ฉันจะใช้สกิลสั่งให้พวกเธอ 

หลงรกัฉนัดไีหมเนี่ย ฮ่าๆๆ” ฉางฟงพูดไปหวัเราะไปอย่างสนุกสนาน

เทพกระบี่เวรตะไลท�าความเข้าใจเรื่องทั้งหมดเสร็จก็กล่าวขึ้นว่า “น่าจะเกิดจาก

พวกเขาต้องการหนคีวามอบัอาย”

“หมายถงึใคร” ชงิผงิหนัหน้ามาถาม

“ศตัรูน่ะส ิเมื่อวานอาจจะมผีู้เล่นคนอื่นเหน็พวกเขาตายเพราะสตัว์อสูรผึ้ง ดงันั้น

เพื่อกลบกระแสความขายหน้า พวกเขาจงึปั้นเรื่องนี้ขึ้นมา” เทพกระบี่เวรตะไลตอบ

ปิงปิงใช้มอืตบหน้าผากกล่าวว่า “พวกนี้คดิกนัได้ไงเนี่ย”

“พวกเขาอาจจะมคีวามจ�าเป็นบางอย่าง จงึต้องแต่งนยิายเชดิชูฉางฟง ซึ่งพวกเรา

ไม่รู้ แต่ผลมนักเ็ป็นเรื่องดสี�าหรบัพวกเรานะ” เทพกระบี่เวรตะไลกล่าวขึ้น

“ดยีงัไง” ชงิผงิถาม

“มันก็มองได้สองแง่ แต่ที่แน่ๆ ท�าให้กลุ่มผู้เล่นที่ฉางฟงได้เตรียมไว้จัดการกับ 

กิลด์อวตารมีความฮึกเหิมและมั่นใจมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็บั่นทอนก�าลังใจของกิลด์

อวตารได้บางส่วน” เทพกระบี่เวรตะไลอธบิาย

ทุกคนเมื่อหันไปมองฉางฟงอีกครั้ง ก็พบว่าไอ้ตัวแสบไม่ได้พูดอะไร นอกจากชู 

สองนิ้วเท่านั้น

กลุม่สาวๆ คนอื่นยงัไม่เข้าใจข่าวที่เกดิขึ้น ชงิผงิ ปิงปิง และยมูจิงึท�าหน้าที่เล่าเรื่อง



10  ยุทธภพออนไลน์  ภาค ราชันมารสะท้านยุทธภพ  ตอน เส้นทางทะเลแดง (จบ)

ที่เกิดขึ้นให้ทุกคนฟัง ฟางฟางกับฉิงอี้นึกสนุกก็เลยโพสต์กระทู้จัดหนักกว่าเดิม ท�าให้ 

ฉางฟงในปัจจุบนัสามารถเดนิในอากาศ ถอดหวั แยกร่างเป็นร้อยๆ คนได้ เพยีงแค่ครึ่ง

วนักส็่งผลให้เทพอสูรฉางฟงกลายเป็นเทวดาประจ�าเกม เพราะถ้าอ่านมาตั้งแต่กระทู้แรก

จนถงึปัจจุบนั จะพบว่าเทพอสูรฉางฟงท�าได้ทุกอย่าง = =

ในขณะที่ข่าวเกี่ยวกบัเขายงัคงโด่งดงั เจ้าตวัแสบกลบัเลกิอ่านกระทูต้วัเองนานแล้ว 

เพราะฉางฟงอยูใ่นช่วงพกัผ่อน เขาอาศยันอนหนนุตกัซเีรยี โดยมซีามนีเป็นคนป้อนผลไม้

เข้าปากทลีะชิ้น 

เทพกระบี่เวรตะไลที่นั่งคยุเป็นเพื่อน แม้จะคุน้เคยกบัการท�าแบบนี้ของฉางฟง แต่

ไม่ว่าจะมองฉางฟงครั้งไหน เขากอ็ดรู้สกึอจิฉาเพื่อนเลฟิไม่ได้

“ฉงิอี้เริ่มสงสยัหรอืยงั” เทพกระบี่เวรตะไลถามขึ้น

“ไม่รู้อะ ที่โลกภายนอกเธอสนใจซนิเวยีเป็นพเิศษ” ฉางฟงตอบ

“งานนี้นายคงเกบ็ความลบัได้อกีไม่นานแล้ว” เทพกระบี่เวรตะไลกล่าวขึ้น

ฉางฟงหวัเราะแล้วกล่าวว่า “มนักไ็ม่แน่หรอก ถ้าไม่มอีะไรผดิพลาดในเกม ฉงิอี้

คงยงัหาตวัจรงิของซนิเวยีไม่เจอ เพราะฉนัสบัขาหลอกเอาไว้แล้วในโลกแห่งความจรงิ”

ในตอนแรก ฉางฟงคดิจะบอกความลบัของซนิเวยีให้กบัเทพกระบี่เวรตะไลรู้ แต่

สุดท้ายกเ็ลอืกปกปิดเอาไว้ เพราะกลวัไอ้เพื่อนเลฟิจะเอาไปบอกยูมิ

“นี่ฉางฟง ฉนัมเีรื่องบางอย่างจะบอกนาย” เทพกระบี่เวรตะไลพูดต่อ

“เรื่องอะไรอะ” ฉางฟงถาม

“ตั้งแต่เมื่อวานจนถงึวนันี้ ฉนัเหน็ปิงปิงแอบมองนายบ่อยๆ ว่ะ แถมมองนานด้วย 

สงสยัเธอก�าลงัตกหลุมรกันาย หาทางรบัมอืให้ดลี่ะ พ่อคาสโนว่า”

ฉางฟงหวัเราะข�า ก่อนกล่าวขึ้นว่า “ฮ่าๆๆ ไลจงั นายสายตาดเีกนิไปไหมเนี่ย สงัเกต

เหน็ด้วย ฮ่าๆๆ ปล่อยให้เธอจ้องฉนัต่อไปเถอะ ฮ่าๆๆ” 

ค�าตอบของฉางฟงท�าให้เทพกระบี่เวรตะไลล่วงรู้ว่าฉางฟงรู้ตัวอยู่แล้วว่าปิงปิง 

แอบมองดูตวัเองอยู่

“มเีรื่องอะไรระหว่างพวกนายหรอืเปล่า” เทพกระบี่เวรตะไลถามต่อ

“นดิหน่อย แต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอก ฮ่าๆๆ” ฉางฟงหวัเราะซ�้าอกี เทพกระบี่

เวรตะไลเห็นเพื่อนเลิฟไม่ตอบตรงๆ เขาจึงไม่คิดจะถามต่อ เพราะถามไปฉางฟงก็คง 

ตอบอ้อมๆ อยู่ดี

ฉางฟงนอนเล่นอยูน่านพอสมควร เทพกระบี่เวรตะไลจงึชวนเขาไปดูกลุ่มของปิงปิง 
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ฉางฟงไม่ได้ปฏเิสธ ทั้งหมดจงึพากนัออกจากเตน็ท์ที่พกั เพื่อไปยงัป่าอกีด้านหนึ่งของถนน 

เทพกระบี่เวรตะไลกับฉางฟงค่อนข้างแปลกใจอยู่บ้าง เมื่อพบเห็นผู้เล่นพากันมาที่นี่ 

หลายสบิคน

พอฉางฟงมาถงึ กลุ่มผู้เล่นกห็นัมามองเขาพร้อมกบัซุบซบิกนั ผู้เล่นชายต่างมอง

ซเีรยีตาไม่กะพรบิ ความอจิฉาของหนุ่มๆ พุ่งขึ้นทางสหีน้า เมื่อเหน็มอืของฉางฟงเกาะที่

เอวของซเีรยี ส่วนอกีข้างกเ็กาะที่ไหล่ของซามนีซึ่งก�าลงัอุ้มตุ๊กตาและกนิขนมขบเคี้ยวอยู่

“ดูเหมอืนพวกเขาจะมาดูนายนะ” เทพกระบี่เวรตะไลกล่าวขึ้น

“เขาไม่รู้จกัฉนัหรอก” ฉางฟงตอบยิ้มๆ

“ท�าไมจะไม่รู้จกั เขาจ�าสญัลกัษณ์ของนายได้” เทพกระบี่เวรตะไลตอบ

ฉางฟงหวัเราะข�า “ฉนัมสีญัลกัษณ์ตรงไหนกนั”

“ซีเรียไงสัญลักษณ์ประจ�าตัวนาย ยุทธภพเขาพูดคุยกันว่า ถ้าพบเจอหญิงสาว 

ที่คล้ายเทพธิดา และอีกคนน่ารักมือถือตุ๊กตา คนที่อยู่ข้างๆ หญิงสาวสองคนนั้นก็คือ  

‘เทพอสูรฉางฟง’ ” เทพกระบี่เวรตะไลตอบ

ฉางฟงไม่ได้หยุดเดินหรือทักทายใครๆ เขายังคงเดินเรื่อยๆ ผ่านเข้าไปในป่า 

ฝั่งตรงข้าม

กลุ่มผูเ้ล่นหลายคนซบุซบิและพากนัเดนิตามฉางฟงไป เทพกระบี่เวรตะไลหนัหลงั

ไปมอง เมื่อพบเหน็ผู้เล่นเกอืบสามสบิคนเดนิตามมา เขากห็นัไปกล่าวกบัฉางฟงว่า

“พวกเขาคงอยากเหน็ความเทพของนาย เพราะในช่องสื่อสารพวกนั้นโม้ความเทพ

ของนายไว้เยอะ”

“ฮ่าๆๆ ตอนนี้ฉนัคงกลายเป็นเทพทรูของจรงิแล้วสเินี่ย” ฉางฟงพูดตดิตลก

เทพกระบี่เวรตะไลส่ายหัวไม่ได้พูดอะไรต่อ ฉางฟงเดินเกือบครึ่งชั่วโมงก็มาถึง

ต�าแหน่งที่กลุ่มของปิงปิงก�าลังต่อสู้กับสัตว์อสูรหลายตัว กลุ่มผู้เล่นที่เดินตามฉางฟงมา

รู้สกึตกใจมากเมื่อพบยอดฝีมอืระดบัสูงหลายคนก�าลงัต่อสู้กบัสตัว์อสูร

“ระดบั 70 ขึ้นทั้งนั้นเลย” ผู้เล่นคนหนึ่งร้องอุทาน

“กลุ่มผู้หญิงเหล่านี้มาจากไหนกัน ท�าไมไม่เคยปรากฏในยุทธภพ” ผู้เล่นอีกคน

กล่าวขึ้น

ค�าถามของเขาไม่มเีพื่อนคนไหนตอบได้ ทุกคนได้แต่จ้องมองกลุ่มของปิงปิงต่อสู้

กบัสตัว์อสูรอย่างดุเดอืด โดยมนีกัดาบคลั่งรกัยมเป็นผู้ฝึกสอนพวกเธออย่างใกล้ชดิ

ฉางฟง ซีเรีย ซามีน และเทพกระบี่เวรตะไลเลือกสถานที่นั่งบริเวณใต้ต้นไม้ซึ่ง 



12  ยุทธภพออนไลน์  ภาค ราชันมารสะท้านยุทธภพ  ตอน เส้นทางทะเลแดง (จบ)

ไม่ไกลจากสนามต่อสูน้กั ฉางฟงนั่งมองดอูยูส่กัพกักก็ล่าวขึ้นว่า “การสอนของรกัจงัได้ผล 

พวกเธอเริ่มมสีญัชาตญาณการใช้อาวุธบ้างแล้ว”

“ปิงปิงค่อนข้างไปเร็วกว่าคนอื่นๆ การใช้อาวุธของเธออีกไม่นานคงใกล้เคียงกับ

ฉนัและรกัจงั” เทพกระบี่เวรตะไลกล่าวขึ้น

“ปิงปิงมพีื้นฐานการควบคมุแส้ที่ด ีอกีทั้งหมั่นฝึกควบคมุสกลิหุ่นจ�าแลงและการ์ด

เกราะคมิรี่า เธอย่อมแตกต่างจากคนอื่นๆ เป็นธรรมดา” ฉางฟงตอบ

เทพกระบี่เวรตะไลมองแฟนสาวที่ก�าลังใช้กระบี่โจมตีสัตว์อสูร ก่อนกล่าวขึ้นว่า 

“ยูมคิงต้องปรบัปรุงอกีเยอะ ฉนัสอนเธอใช้กระบี่มานานพอสมควรแล้วแต่ยงัใช้ไม่คล่อง

สกัท”ี

“ฮ่าๆๆ ยมูเิป็นจอมเวท ความช�านาญคนละสายกบัพวกเรา ถ้าให้เราไปแข่งเวทกบั

เธอ กเ็หมอืนเดก็อนุบาลแข่งกบัเดก็มธัยมเหมอืนกนั” ฉางฟงตอบ

“คนที่ฝีมอืดทีี่สุดรองจากปิงปิงกค็งเป็นชงิผงิ หลงัจากนั้นจงึเป็นหยกหอม” เทพ

กระบี่เวรตะไลกล่าวต่อ

“กรณขีองหยกหอม ฉนัเคยสอนการใช้อาวธุให้เธอ นบัว่าไม่เสยีแรงเปล่า ขอเพยีง

หมั่นฝึกอกีหน่อย เธอกค็งจะไล่ตามปิงปิงทนัได้ไม่ยาก” ฉางฟงเอ่ยปากชม

“ในกลุ่มสี่สาว ฟางฟางคล้ายกบันายที่สุด ทั้งวชิาตวัเบาทั้งเล่ห์เหลี่ยม เธอไม่ค่อย

นยิมการลุยดะเหมอืนฉงิอี้” เทพกระบี่เวรตะไลวเิคราะห์

ฉางฟงพยักหน้าก่อนกล่าวว่า “ยังคงเป็นมะม่วงที่อ่อนที่สุดในกลุ่ม เวลาฝึกของ

เธอดูจะน้อยเกินไป ดังนั้นการเดินทางเข้าหยางชุนทางที่ดีให้รักจังปล่อยชิกิไว้กับมะม่วง 

เพราะมนัจะช่วยให้เธอต่อสู้ได้มั่นใจขึ้น”

ในขณะที่ฉางฟงสนทนากนัเทพกระบี่เวรตะไล ในป่าไม่ไกลกเ็กดิเสยีงต่อสู้รนุแรง

มาก ไม่นานฉางฟงกเ็หน็ร่างของเนฟกบัอนิดี้ทะยานออกมา ด้านหลงัของทั้งสองมสีตัว์อสูร

ขนาดใหญ่ตามมาด้วย

‘สตัว์อสรูสามเวทมดด�านลิระดบัราชา ธาตดุนิ B ธาตลุม B ธาตุไฟ C ระดบั 63 

เตรยีมจู่โจม’

เสยีงในหวัของทกุคนดงัตดิต่อกนัสบิครั้งต่อเนื่อง บ่งบอกได้ว่าสตัว์อสูรตระกลูนี้

จะใช้วิธีรวมตัวกันต่อสู้ กลุ่มปิงปิงที่ปะทะกับสัตว์อสูรอยู่ไม่ประมาทสัตว์อสูรที่มาใหม่ 

พวกเธอจงึรบีถอนก�าลงัออกมาห่างๆ ก่อน

“ฟันมนัคมมาก ระวงักนัไว้ด้วย” อนิดี้ร้องตะโกนบอกไม่ทนัไร สตัว์อสูรสามเวท
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มดด�านิลฝูงหนึ่งก็ปรี่เข้าไปโจมตีสัตว์อสูรที่ขวางหน้ามันรวมทั้งกลุ่มของฉางฟง ฟันของ

มนัคมอย่างที่อนิดี้บอกจรงิๆ แต่ที่ร้ายกาจกว่านั้น มนัมวีธิกีารโจมตเีป็นฝูง ดงันั้นต่อให้

ศัตรูระดับสูงกว่าพวกมันก็ไม่กลัว ผู้เล่นที่ตามติดฉางฟงมาพากันถอยออกไปยืนห่างๆ 

สหีน้าสยดสยอง

“ยูม ิใช้เวทโจมตรีะยะไกล” เทพกระบี่เวรตะไลตะโกนบอก เพื่อถ่วงเวลาการเข้า

ปะทะของฝูงมดด�านิล กระบี่สายฟ้าไร้ลักษณ์ของเทพกระบี่เวรตะไลพุ่งทะยานออกไป

โจมตสีตัว์อสูรมดด�านลิตวัที่อยู่หน้าสุดทนัที

สัตว์อสูรสามเวทมดด�านิลใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีก็สังหารสัตว์อสูรตัวใหญ่ที่ขวาง

ทางมนัได้ แถมกนิจนเหลอืแต่โครงกระดูกอกีด้วย ภาพการกนิสร้างความหวาดกลวัให้ 

ผู้เล่นที่พบเหน็มาก

“ทุกคนเตรยีมอาวุธหนกัของตวัเองไว้”

ฉางฟงร้องบอกพร้อมกับเคลื่อนร่างออกไปยืนด้านหน้า สัตว์อสูรสามเวทมดด�า

นลิหลายตวัปล่อยพลงัเวทลมเข้าใส่กลุม่ฉางฟงอย่างรวดเรว็ ฉางฟงเปิดระบบใช้งานก�าไล

สลายเวทแล้ว เขาจงึยกมอืขึ้นขวางไว้

วูบ! วูบ! วูบ! บอลพลงัเวทธาตุลมสลายไปในพรบิตา สร้างความตื่นตระหนกให้

คนที่ยนืชมอยูไ่ม่น้อย ฉางฟงปล่อยรงัสอี�ามหติกดดนัฝูงสตัว์อสรูสามเวทมดด�านลิ ท�าให้

พวกมันที่ก�าลังจะกระจายก�าลังกันบุกเข้ามาต้องหยุดชะงัก ฉางฟงเมื่อใช้รังสีอ�ามหิตจน

เข้าเงื่อนไขการใช้สกลิพเิศษกไ็ม่รอช้า รบีเรยีกใช้สกลิทนัที

“ตดัธรณ!ี”

ร่างกายฉางฟงเปล่งแสงออร่าเจดิจ้า เขายกเท้าขึ้นกระทบืลงพื้นเตม็แรง พรบิตา

พื้นดินที่อยู่ด้านหน้าก็สั่นสะเทือนเลื่อนลั่น ก่อนจะเกิดรอยแยกพุ่งเข้าหาสัตว์อสูรเป็น

บรเิวณกว้าง

บึ้ม!!! บึ้ม!!! บึ้ม!!! เสียงระเบิดดังกึกก้อง พื้นดินด้านหน้าฉางฟงตามรอยแยก

เริ่มยุบกลายเป็นหลุมกว้างไม่ต�่ากว่าร้อยเมตร นอกจากนี้ยงัมคีวามลกึมากกว่าสบิเมตร

สตัว์อสรูสามเวทมดด�านลิที่ก�าลงับกุเข้ามา พรบิตาเดยีวกต็กลงไปในหลุมกนัหมด 

สี่ตัวจมอยู่ในดินเหลือเพียงหัวหรือก้น แต่หลายตัวที่ไม่เป็นอะไรก็พยายามตะกายขึ้นมา

จากหลุม

สกิลตัดธรณีของฉางฟงสร้างความตื่นตะลึงให้แก่ผู้เล่นที่ไม่เคยเห็นมาก แม้แต่

กลุ่มสาวๆ ที่มากบัฉางฟงกใ็ช่จะเคยเหน็เขาใช้สกลินี้ทุกคน กลุ่มผู้เล่นที่ตดิตามฉางฟงมา
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จากด้านนอกของป่าพากนัโพสต์กระทูก้นัใหญ่ ตอนนี้ทกุคนเชื่อว่าข้อความที่คยุกนัในกระทู้

น่าจะเป็นจรงิไปเรยีบร้อยแล้ว

ครั้งแรกฉางฟงใช้เพียงนิ้วเดียวหยุดบอลพลังเวทที่พุ่งเข้ามาจากสัตว์อสูรถึงสาม

ลูกซ้อน ถ้าเป็นผู้เล่นธรรมดาไม่มทีางรบัได้แม้แต่ลูกเดยีว ยิ่งสกลิที่พวกเขาเหน็เมื่อครู่มี

รศัมกีารท�าลายล้างน่ากลวัมาก ขนาดสตัว์อสูรสามเวทมดด�านลิยงัตกลงไปในหลุมทั้งฝูง 

และถ้าเปลี่ยนจากสตัว์อสูรเป็นกลุ่มผู้เล่น ตอนนี้ทั้งกลิด์คงอยู่ใต้ดนิกนัหมดแล้ว

“กระจายก�าลงักนัจดัการพวกมนัที่ขึ้นมาจากหลมุ” ฉางฟงเอ่ยปากสั่งการจบ ปิงปิง 

กับฉิงอี้ก็เปิดระบบการใช้การ์ดและเข้าประจ�าต�าแหน่งปากหลุม ชุดเกราะของฉิงอี้ได้

เปรียบคนอื่นๆ มาก เพราะมีหวังูถึงเก้าหัว แต่ละหัวสามารถขยายใหญ่เท่ารถเก๋งได้ใน

พรบิตา เมื่อมสีตัว์อสรูปีนขึ้นมาจากหลมุ ชดุเกราะของฉงิอี้กจ็บัศตัรดู้วยปาก และรมุฉกี

ร่างสตัว์อสูรเป็นชิ้นๆ ทหีลงั

ฉงิอี้มรีะดบัพื้นฐานที่ 75 แล้ว การยนืควบคมุชดุเกราะของเธอจงึมั่นคงไม่เหมอืน

ที่ผ่านมา การฝึกช่วยให้ฉงิอี้ควบคุมหวังูทั้งหมดได้ดขีึ้นมาก

สตัว์อสรูสามเวทมดด�านลิพยายามปีนขึ้นมา แต่กถ็กูกลุ่มของฉางฟงโจมตจีนตกลง

ไปอกีครั้ง ดาบเพลงิโลกนัตร์ในมอืของนกัดาบคลั่งรกัยมกบัดาบผลกึเงนิในมอืของชงิผงิ

เปล่งอานุภาพสูงสุด เมื่ออยู่ใกล้ๆ กบัฉางฟงผู้เป็นจอมมาร

ยูมิถนัดการใช้เวท เธอจึงใช้เวทเหินหาวผสมกับเวทยิงรัวโจมตีสัตว์อสูรที่อยู่ 

ในหลุม โดยไม่จ�าเป็นต้องเลง็เป้าให้เหนื่อยแรง สตัว์อสูรสามเวทมดด�านลิปะทะกบักลุ่ม

ของฉางฟงอยู่เกือบครึ่งชั่วโมง พวกมันก็ล่าถอยกลับไปทางเดิม สัตว์อสูรที่ตายมีเพียง 

สี่ตวัเท่านั้น ฉางฟงไม่ได้บุกต่อ เพราะอนิดี้กบัเนฟบอกไว้ว่าถ้าตามไปจะเจอพวกมนัเยอะ

กว่านี้

“หึๆ  พอพวกมนัมา สตัว์อสรูอื่นๆ กเ็ผ่นหนกีนัหมดเลย แสดงว่าพวกมนัร้ายกาจ

ไม่ใช่เล่นๆ” เทพกระบี่เวรตะไลกล่าวขึ้น

เนฟยิ้มแล้วเอ่ยเสรมิ “เจอรุมกดั เก่งขนาดไหนกไ็ม่ไหวหรอก”

กลุ่มปิงปิงเหนื่อยไม่น้อย เพราะก่อนจะสู้กบัสตัว์อสูรสามเวทมดด�านลิ พวกเธอ

กป็ะทะกบัสตัว์อสูรตดิต่อกนัมาสองชั่วโมงกว่าๆ แล้ว แต่ละคนจงึหมดแรงแยกย้ายกนั

นอนลงบนพื้น

“มดด�าพวกนี้เก่งเวอร์มากอะ” ฟางฟางกล่าวขึ้นก่อน

“ใช่ ฉนัเจอบอลพลงัมนัอดัสามลูกตดิจนกระเดน็ ถ้าฉนัยงัอยู่ระดบัพื้นฐานเดมิ
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คงเกอืบตาย” มะม่วงสนบัสนุน

ชงิผงิลกุขึ้นมานั่งข้างนกัดาบคลั่งรกัยมและกล่าวว่า “ซวงซวง เธอลงไปเกบ็สมบตัิ

ของมดด�านลิ ได้อะไรบ้าง”

“ได้เงนิมา 100,000 หยวนเปียวต่อตวั ได้แท่งแร่ธาตุระดบัต�่าเกอืบร้อยแท่ง กบั

การ์ดสร้างบอลพลงัทั่วไป ไม่มกีาร์ดอะไรเทพๆ ออกมาเลย” ซวงซวงที่ขึ้นจากหลุมตอบ

“ไม่ได้อาวุธสกัชิ้นหรอื” ปิงปิงถาม

ซวงซวงพยกัหน้า “ใช่! ไม่คุม้กบัค่าเหนื่อยสกันดิ แถมเสี่ยงกว่าฆ่าสตัว์อสรูตวัอื่น

อกี” 

ฉางฟงที่นั่งฟังอยู่ไม่ไกลหันหน้าไปมองเพื่อนเลิฟที่ดูแลยูมิอยู่ ก่อนกล่าวขึ้นว่า 

“เพื่อความปลอดภยั เราควรย้ายสถานที่ฝึกใหม่”

ค�าพูดของฉางฟงมเีหตุผล เมื่อทุกคนหายเหนื่อยกย็้ายไปล่าสตัว์อสูรที่อื่น กลุ่ม 

ผู้เล่นหลายคนยงัคงตามตดิฉางฟงเป็นเงาตามตวั เพราะพวกเขาต้องการข่าวที่เป็นจรงิไป

ลงในกระทู้ เมื่อตามตดิตลอด ฉางฟงกเ็ริ่มร�าคาญเหมอืนกนั เขาจงึใช้วชิาตวัเบาพาซเีรยี

กบัซามนีหนหีายไป

ระหว่างรอให้นกัดาบคลั่งรกัยมและเทพกระบี่เวรตะไล ไปต้อนสตัว์อสูรมาเชอืด

ทิ้ง กลุ่มสาวๆ กส็นทนากนัเรื่องสกลิตดัธรณขีองฉางฟง ซึ่งหลายคนเพิ่งได้เหน็ฤทธิ์เดช

ของมนั

“สกลิของฉางฟงน่ากลวัมาก ต่อให้ศตัรูมาเป็นกองทพักไ็ม่กลวั” มะม่วงพูดขึ้น

“จริงด้วย ท�าไมไม่เคยเห็นเขาใช้กับผู้เล่นเลยล่ะ ยกตัวอย่างตอนต่อสู้กับกิลด์

อวตารนอกเมอืงจงหนาน ถ้าใช้สกลินี้ชนะไปตั้งนานแล้ว” ฉงิอี้กล่าวสนบัสนุน

“ปิงปิงรู้ไหม ท�าไมเขาถงึไม่ใช้สกลินี้” ชงิผงิถามขึ้นบ้าง

“ไม่รู้ส”ิ ปิงปิงตอบ

“งั้นรกัจงักบัไลจงัจะรู้หรอืเปล่านะ” ชงิผงิกล่าวขึ้นลอยๆ ต่อ

ยูมเิบ้ปากก่อนกล่าวว่า “สองคนนั้นอาจจะรู้ แต่คงสญัญาอะไรไว้กับฉางฟง จงึ 

ไม่บอกพวกเราอกีนั่นแหละ ถ้าสนใจจะรู้ความลบันี้จรงิๆ แนะน�าให้ไปถามซนิเวยีดกีว่า”

“ซนิเวยีตอนนี้อยู่ไหนอะ” ฟางฟางถามขึ้น

“เธอแยกไปขายอญัมณตีั้งแต่เช้าแล้ว” ปิงปิงตอบ

ฟางฟางส่ายหัวพลางกล่าวว่า “ซินเวียชอบขายสินค้าจริงๆ หยุดพักเมื่อไหร่เป็น 

ตั้งแผงขายของให้ผู้เล่นสญัจร ฉนัสงสยัเรื่องหนึ่ง เธอเอาเวลาตอนไหนไปฝึกฝีมอืจนเก่ง 
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ถ้าเป็นเนฟกบัอนิดี้จะไม่สงสยัเลย”

“ฉางฟงคงหดัให้มั้ง” ยูมกิล่าวคาดการณ์

“ไม่หรอก ฉางฟงบอกว่าวิชาตัวเบาของตัวเองแตกต่างจากของซินเวีย แสดงว่า

ซนิเวยีมวีธิฝีึกเป็นของตวัเอง” ฉงิอี้พูดแทรกขึ้น

ชงิผงิจงึส่ายหน้า “แก๊งฉางฟงนี่ แต่ละคนลกึลบัพลิกึยงัไงกไ็ม่รู้ ยกตวัอย่างซเีรยี 

ใครจะดเีท่าเธอ ตั้งแต่เจอมา เธอไม่เคยฆ่าสตัว์อสรูสกัตวั แถมเวลากนิอาหารกก็นิแต่ผกั 

ซเีรยีเป็นคนที่สุภาพมาก เธอยิ้มตลอด นี่ขนาดอยู่ในเกมนะ ถ้าอยู่ในโลกภายนอกจะเป็น

คนดขีนาดไหน”

“ไม่แปลกเลยท�าไมฉางฟงถงึตดิซเีรยีนกั” มะม่วงกล่าวขึ้น

“เฮ้อ! พูดถงึกลุ่มสาวๆ ของฉางฟงแล้วปวดหวั พวกเธอชอบคนเดยีวกนัได้ยงัไง 

ฉันหวังว่ามันจะเป็นเพียงในเกมนะ ถ้าเป็นโลกแห่งความจริงคงวุ่นวายตาย” ดอกหญ้า

กล่าวแทรกขึ้น

ปิงปิงเวลานี้จติใจไปอยูโ่ลกภายนอกแล้ว ไม่ว่าเธอจะนกึยงัไงกน็กึถงึเพื่อนที่มนีสิยั

คาสโนว่าไม่ออก

ฉงิอี้ที่นั่งฟังเงยีบๆ กน็ิ่งคดิเช่นกนั เธอเป็นคนเดยีวที่รูค้วามจรงิว่าฉางฟงคอืกมุภา 

แต่เธอกไ็ม่รู้ว่าแก๊งสาวๆ ที่ตดิตามฉางฟงเป็นใคร เธอเคยถามแม่ลนิดาของกุมภาว่าเขามี

เพื่อนเป็นเจ้าไหม แม่ลนิดากไ็ม่รู้ เธอไปจู่โจมห้องนอนของกุมภามา กไ็ม่มรีูปอะไรที่บ่งชี้

ถงึกลุ่มสี่สาวที่อยู่ในเกมสกัคน

ถ้าเอาฉางฟงมาเปรยีบเทยีบกบัเธอแล้ว แก๊งของเขากเ็ปรยีบเสมอืนสามสาวเพื่อน

รกัเธอ ไปไหนไปด้วยกนั เล่นเกมอะไรกจ็ะเล่นด้วยกนัเสมอ ถ้าใครไปเยี่ยมห้องพกัของ

เธอ ทกุคนจะพบรปูถ่ายต่างๆ ที่บอกเล่าเรื่องราวความสมัพนัธ์ของพวกเธอที่ผ่านมาอย่าง

มากมาย แต่ห้องกุมภาไม่ใช่ ไม่มสีิ่งนี้อยู่เลย มนัผดิกบัความเป็นจรงิในเกมลบิลบั

“ยิ่งคดิกย็ิ่งมนึ” ฉงิอี้กล่าวเบาๆ

ฟางฟางเองเวลานี้กก็�าลงัตกอยูใ่นภวงัค์ ฉางฟงเคยบอกว่ารูจ้กัเธอในโลกแห่งความ

จรงิ แต่เธอกลบัหาตวัจรงิของเขาไม่เจอ แม้เวลาในเกมจะผ่านมานานพอสมควรแล้วกต็าม 

เธอค่อนข้างมั่นใจว่าเพื่อนชายที่มบีคุลกิคาสโนว่าระดบัฉางฟงในโลกแห่งความจรงิแทบจะ

นบัหวัได้ แต่ไม่มใีครมบีุคลกิภาพเหมอืนฉางฟงสกัคน

“คงไม่ใช่เขาหรอกมั้ง” ฟางฟางบ่นพมึพ�า

“ไม่ได้ เราต้องไปห้องเขาสกัครั้ง” ฟางฟางตดัสนิใจ เพราะในบรรดาเพื่อนทุกคน
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ที่เธอมีอยู่ ตอนนี้ความสงสัยมุ่งไปที่เขาคนเดียว เพียงแต่มีอะไรบางอย่างที่เธอยังไม่

สามารถพสิูจน์ ถ้าพบหลกัฐานชิ้นสุดท้าย เธอจะฟันธงทนัที

หยกหอมที่ฟังมะม่วงวเิคราะห์กน็ิ่งคดิเช่นกนั บนัทกึของฟางฟางท�าให้เธอข้องใจ

หลายอย่าง เธอมั่นใจในโลกแห่งความจรงิ ฟางฟางไม่ค่อยสนทิกบัคาสโนว่าคนไหน และ

กลุม่คนที่เธอรูจ้กัไม่มใีครมลีกัษณะเหมอืนฉางฟงสกัคน การจะหาตวัจรงิของฉางฟงไม่ใช่

เรื่องง่ายอย่างที่เธอคดิไว้

ปิงปิงเองกน็ั่งขมวดคิ้ว ฉงิอี้ที่นั่งอยู่ไม่ไกลจงึแอบมองเธอ ตอนแรกฉงิอี้คดิว่าจะ

เข้าไปทกัทายปิงปิงในฐานะอาจารย์ หลงัจากที่ฉางฟงคอนเฟิร์ม แต่เมื่อนกึอกีท ีถ้าปิงปิง

เป็นอาจารย์อินธิราจริงๆ ต้องถามกลับแน่ว่าท�าไมถึงรู้จักเธอ ซึ่งฉิงอี้ยังไม่สามารถหา 

เหตุผลที่ดไีด้ จงึเลอืกเกบ็ความลบันี้ไว้คนเดยีวต่อไปก่อน

ซวงซวงเป็นคนเดยีวที่ไม่รู้ความลบัอะไรเลย เธอเพยีงสงสยัประเดน็ที่มะม่วงพูด

เท่านั้น แต่กไ็ม่ได้คดิอะไรมาก เพราะเธอไม่ได้สนใจตวัจรงิของฉางฟงเท่าไร เช่นเดยีวกบั

ตัวจริงของคนอื่นๆ ในปัจจุบัน แต่เมื่อเห็นกลุ่มเพื่อนรักทั้งสามคนต่างตกอยู่ในภวังค์  

ซวงซวงจงึถามขึ้นว่า “พวกเธอก�าลงัคดิอะไรเนี่ย”

“...”

“...”

เงยีบไม่มใีครตอบซวงซวง ท�าให้เธอขมวดคิ้วไปด้วย

“นี่พวกเธอ ฉนัถามอยู่นะ เหม่ออยู่ได้ ก�าลงัคดิอะไรเนี่ย” ซวงซวงใช้เสยีงดงักว่า

เดมิ ท�าให้สามสาวสะดุ้ง หลุดออกจากความนกึคดิของตนเอง

“ฉันก�าลังคิดถึงวัตถุที่ใช้ในการผ่านภารกิจระดับต่างๆ ของเราอยู่” ฉิงอี้ตอบขึ้น

ก่อน

“ฉนักก็�าลงัคดิเหมอืนฉงิอี้” ฟางฟางตอบ

“ฉนักเ็หมอืนกนั” หยกหอมตอบ ซวงซวงถอนหายใจและกล่าวว่า

“ไม่ต้องห่วงไปหรอก รกัจงักบ็อกแล้ว เขาได้ปทูางหาวตัถทุี่ขาดไว้ให้พวกเราพร้อม

แล้ว ขอเพียงฤทธิ์ยาเพิ่มระดับพื้นฐานหมด เราจะเริ่มท�าภารกิจเลื่อนระดับอย่างจริงๆ 

จงัๆ ดงันั้นช่วงนี้ให้มุ่งเน้นเกบ็ค่าระดบัพื้นฐานและค่าประสบการณ์ให้มากๆ เมื่อเวลานั้น

มาถงึระดบัของพวกเราจะได้ทะลุไปสูงๆ”

สามสาวต่างกพ็ยกัหน้ารบัแบบเนยีนตามที่ซวงซวงชงค�าพูดมา

กลุม่ผูเ้ล่นที่เฝ้าตดิตามกลุม่ของฉางฟง มหีลายคนปักหลกัไม่ยอมไปไหน พวกเขา
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ยังต้องการดูความเทพของกลุ่มผู้เล่นนี้ต่อไปอีก ซึ่งจุดประสงค์จริงๆ ก็เพื่อตอบสนอง

ความสนใจในช่องสื่อสารที่มีมากมาย ผู้ที่สังเกตการณ์ในวันนี้จึงมีคนของกิลด์ในเมือง 

หยางชุนด้วย

กลิด์ในเมอืงหยางชนุแบ่งออกเป็นสองกลุม่ใหญ่ กลุม่หนึ่งสนบัสนนุกลิด์ FOX ซึ่ง

เป็นกลิด์เจ้าถิ่นมานาน อกีกลุ่มสนบัสนุนกลิด์อวตารที่เพิ่งเกดิ แต่มกีารพฒันากลิด์ที่เรว็

มากจนสามารถถล่มกลิด์ FOX ได้หลายครั้ง

เมื่อสถานการณ์ปะทะเริ่มหนกัข้อขึ้น กลิด์ที่เคยสนบัสนนุกลิด์ FOX ประจ�าเมอืง

หยางชนุหลายกลิด์กเ็ริ่มกลวัภยัมาเยอืน พวกเขาจงึถอนตวัและเลอืกรกัษาความเป็นกลาง

ไว้ แต่ในเวลานี้กลิดอ์วตารกลบัไปงดัข้อกบัคนที่ไม่ควรยุง่เข้า นามนั้นคอื เทพอสรูฉางฟง 

ผู้ที่คนในยุทธภพพร้อมใจให้ฉายาว่า ราชนัมาร

พวกเขาทั้งกลุ่มที่สนับสนุนกิลด์ FOX กลุ่มที่สนับสนุนกิลด์อวตาร และกลุ่มที่

เลอืกเป็นกลางจงึให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นพเิศษ

ประวตัขิองเทพอสรูฉางฟงดงักกึก้องตั้งแต่คนเล่นเกมเดก็ๆ ยนัคนแก่ที่เพิ่งเข้ามา

เล่นเกม ถ้าเอ่ยถงึเทพอสูรฉางฟง ไม่มใีครไม่รู้จกั วรีกรรมของเขาเกดิขึ้นเกอืบทุกเมอืง

ในทวปีใหญ่

แม้การต่อสู้ที่เมอืงจงหนาน หน่ายวนิจะเป็นผู้แพ้ แต่กองก�าลงัที่ไปต่อสู้ในคราว

นั้นเป็นแค่หน่วยย่อยๆ ของหน่ายวนิเท่านั้น ปัจจุบนัหน่ายวนิได้ทะลุระดบั 75 ไปเป็นคน

แรกแล้ว ทุกคนจงึไม่อาจฟันธงว่าเมื่อทั้งสองคนได้มาปะทะกนั ใครจะเป็นผู้ก�าชยัชนะไว้

อย่างแท้จรงิ

เวลานี้...ข่าว คอืปัจจยัที่ทุกกลิด์ในเมอืงหยางชุนใฝ่หา การจะเลอืกเข้าข้างฝ่ายใด

เป็นการตดัสนิใจที่ยากมาก ถ้าพวกเขาข้างผดิฝ่าย หลงัสงครามผ่านไปจะมผีลกระทบเป็น

อย่างมาก แม้แต่พวกถอนตัวมาเป็นกลางก็ไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นก่อนจะตัดสินใจครั้ง

สุดท้าย พวกเขาจ�าเป็นต้องเปรยีบเทยีบความสามารถของทั้งสองฝ่ายให้กระจ่างชดัที่สุด

ปัจจุบนัหน่ายวนิมกีองก�าลงัยอดฝีมอืระดบัพื้นฐานสูงกว่า 60 อย่างน้อยพนัคน

ขึ้นไป ถ้านบัรวมกองทพัของกลิด์อวตารทั้งหมด มไีม่ต�่ากว่าแปดพนัคนพร้อมสนบัสนุน

การท�าสงคราม

ด้านเทพอสูรฉางฟง เบื้องหลังคือกองก�าลังกิลด์ FOX และพันธมิตรบางส่วน 

ส่วนกิลด์ DEVIL ยังไม่มีใครฟันธงว่าจะเข้าร่วมสงครามครั้งนี้หรือไม่ เพราะพวกเขา

ติดพันรบกับกิลด์ TIGER อย่างยืดเยื้อหลายจุด แต่ก็ไม่มีใครกล้าประมาทเทพอสูร 
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ฉางฟงผู้สร้างปาฏหิารยิ์มาแล้วนบัครั้งไม่ถ้วน

การโพสต์กระทู้ของกลุ่มผู้ติดตามกลุ่มฉางฟงในปัจจุบัน ท�าให้ผู้เล่นเริ่มนึกโยง 

ไปถงึกระทู้ในอดตี ในช่องสื่อสารจงึกล่าวถงึวงัราชนัขึ้นมาอกีครั้ง หลายคนคาดการณ์ว่า

ผู้เล่นหญิงที่พบเจอในป่ามีความเป็นไปได้สูงจะเป็นผู้เล่นหญิงของวังราชัน เพราะถ้าเป็น 

ผู้เล่นในกลิด์อื่นๆ ระดบัสูงขนาดนั้นอย่างน้อยกค็วรมกีารพูดถงึกนับ้าง

มะม่วงเป็นคนชอบอ่านกระทู้ เธออยากรู้ว่าคนที่ตดิตามพวกเธอมาได้โพสต์อะไร

ในช่องสื่อสาร และเมื่อเหน็ข้อความที่คุยกนัของผู้เล่น เธอกต็้องขมวดคิ้ว

“วงัราชนัคอือะไร เธอรู้จกัหรอืเปล่าชงิผงิ” มะม่วงเอ่ยปากถาม

“ไม่เคยได้ยนิมาก่อนเลย มอีะไรหรอืมะม่วง” ชงิผงิถามกลบั

ส่วนยูม ิปิงปิง และกลุ่มสี่สาวหนัไปมองหน้ากนั คล้ายกบัก�าลงัตดัสนิใจจะบอก

ความจรงิให้พวกเธอรู้ดไีหม

“ในช่องสื่อสารน่ะส ิพวกเขาคุยกนัว่า พวกเราเป็นคนของวงัราชนั” มะม่วงตอบ

ชงิผงิท�าสหีน้าครุ่นคดิ ก่อนกล่าวขึ้นว่า “วงัราชนัที่พวกเขาพูดถงึ เก่งนกัหรอื”

“ใช่! พวกเขาเคยแสดงฝีมือที่เมืองจงหนาน และส่วนใหญ่คนของวังราชันเป็น 

ผูห้ญงิมากกว่าผูช้าย ส่วนระดบัฝีมอืคนของวงัราชนัทกุคนมรีะดบั 75” มะม่วงอ่านข้อมลู

ในช่องสื่อสารดงัๆ

“มกีลุม่คนเหล่านี้ในยทุธภพด้วยหรอืเนี่ย ไม่เหน็จะรูจ้กัเลย” ชงิผงิกล่าวขึ้นลอยๆ 

ก่อนกล่าวต่อไปว่า “ตกลงวงัราชนัมาเกี่ยวข้องกบัพวกเราได้ยงัไง”

“เขาลอืกนัว่า เจ้าของวงัราชนัคอืเทพอสูรฉางฟง” มะม่วงตอบ

ยูมหินัไปปรกึษากบัปิงปิง ทั้งสองเหน็ว่าชงิผงิ ดอกหญ้า และมะม่วงกเ็ป็นเพื่อน

ในกลุ่ม บอกความจริงพวกเธอไปก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไร ปิงปิงใคร่ครวญดีแล้วจึง 

ตดัสนิใจกล่าวขึ้น “คนของวงัราชนัที่พวกเขากล่าวถงึกค็อืพวกฉนัเอง”

ค�าพูดของปิงปิง ท�าให้ชงิผงิ มะม่วง และดอกหญ้าท�าหน้างงกนัหมด ชงิผงิใช้มอื

จบัขมบัเอ่ยทวนว่า “ปิงปิงเป็นคนของวงัราชนั?”

“ไม่ใช่แค่ฉนั ยูม ิซวงซวง หยกหอม ฟางฟาง และฉงิอี้ล้วนเป็นคนของวงัราชนั

ทั้งสิ้น” ปิงปิงตอบ ท�าให้ชงิผงิตกใจไม่น้อย ปิงปิงเรยีบเรยีงข้อมูลในสมองแล้วเล่าเรื่อง

ทั้งหมดที่เกดิขึ้นให้ฟัง

“แปลกดแีฮะ ฉางฟงมแีหวนแบบนี้ด้วย” ชงิผงิกล่าวขึ้น

“ระดับในขณะที่เธอเปลี่ยนใบหน้า ถ้าเอามาเทียบกับปัจจุบันเป็นอย่างไร” ดอก-
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หญ้าถาม

“ระดบัในตอนนั้นเทพกว่าตอนนี้มาก” ปิงปิงตอบ

“ถึงระดับในตอนนั้นจะสูงกว่าตอนนี้ แต่พวกเราในตอนนั้นใช้งานความสามารถ

จรงิของมนัได้ไม่ถงึครึ่งด้วยซ�้า ตอนนี้ยงัมคีวามสามารถมากกว่าเลย” ฉงิอี้ตอบ

“ใช่! ฉงิอี้พูดถูก” ซวงซวงสนบัสนุนอกีเสยีง

“ดจีงัที่พวกเธอได้รบัประสบการณ์แปลกๆ” มะม่วงกล่าวขึ้น

“มนัไม่ค่อยสนุกหรอกมะม่วง ฉนัเกอืบตายมาแล้ว” ซวงซวงตอบ

“เกอืบตาย หมายความว่ายงัไง” มะม่วงถามต่อ

ซวงซวงจงึเล่าเรื่องที่ปะทะกบักลิด์เจด็ต�าลงึให้เธอฟัง รวมถงึเรื่องที่กลิด์เจด็ต�าลงึ

มาขอโทษพวกเธอด้วย

“หัวหน้ากิลด์เจ็ดต�าลึงคงเทพมาก ที่สามารถรับมือกับฉางฟงได้สูสี” ชิงผิงกล่าว

ขึ้น

“ใช่! ในเมอืงจงหนาน เขาเป็นยอดยทุธ์ระดบัต้นๆ ในเมอืง และในสงครามที่ก�าลงั

จะเกิดขึ้นระหว่างพวกเรากับกิลด์อวตาร พวกเขาก็เข้าร่วมด้วย พวกเขาจะเก่งจริงไหม 

เดี๋ยวพวกเธอกจ็ะเหน็ด้วยตาตวัเอง” ปิงปิงตอบ

“ด ีมคีนเก่งๆ มารวมกนัเยอะๆ เราจะได้อุ่นใจ เพราะพอนกึถงึต้องต่อสู้กบัผู้เล่น

ยอดฝีมอืระดบั 60 ขึ้นเป็นพนัๆ คน ฉนัรู้สกึใจไม่ค่อยด”ี ชงิผงิตอบ

“สงครามที่จะเกดิขึ้น การสูญเสยีคงเลี่ยงไม่ได้ ปัจจุบนัฉางฟงกย็งัไม่เคยพูดถงึ

แผนการรบัมอืฝ่ายตรงข้ามเลยสกัครั้ง ไลจงัถามแล้ว เขากเ็พยีงตอบสั้นๆ ให้รอหน่ายวนิ

ออนไลน์ก่อน” ยูมกิล่าวขึ้น

“เหอะๆ เกี่ยวอะไรกบัหน่ายวนิ พวกเราถอืโอกาสโจมตตีอนนี้ไม่ดกีว่าหรอื จะได้

บั่นทอนก�าลงัของพวกมนัด้วย” ดอกหญ้ากล่าวขึ้น

“ฉางฟงอาจจะเห็นว่ามันไม่แฟร์ ถ้าแอบโจมตี เขาคงต้องการโจมตีอย่างเปิด

เผย” ชงิผงิกล่าวขึ้น

ดอกหญ้าเบ้ปาก ก่อนกล่าวว่า “ถ้าฉันเป็นผู้บัญชาการนะ สั่งบุกตอนนี้แหละดี

ที่สุด”

“สงครามไม่ใช่ชนะแล้วจบนะดอกหญ้า บางทีเราจ�าเป็นต้องชนะทั้งกายและใจ  

ไม่งั้นปัญหาก็จะกลับมาเหมือนเดิม ฉันเห็นด้วยกับฉางฟง จะชนะทั้งทีต้องสง่าและเป็น

ธรรม ผู้เล่นทั้งยุทธภพจงึให้การยกย่อง” ปิงปิงค้าน
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“ปิงปิงพูดมาก็ถูก แต่นิสัยของฉางฟงไม่ได้สนใจคนรอบข้างขนาดนั้น เขาน่าจะ 

มีเหตุผลส่วนตัวบางอย่างที่พวกเราไม่รู้มากกว่า จึงยังไม่คิดบุกโจมตีกิลด์อวตารตอนนี้” 

ฟางฟางกล่าวขึ้น

“ฉนัเหน็ด้วยกบัฟางฟาง” ฉงิอี้สนบัสนุน

“หือ...ซินเวียมาแล้ว” มะม่วงอุทาน ท�าให้ทุกคนเลิกสนทนากัน ซินเวียเมื่อพบ 

ทุกคนกเ็หนิลงจากต้นไม้สูง เนฟกบัอนิดี้ฆ่าสตัว์อสูรได้พอสมควรแล้ว ทั้งสองจงึถ่ายเท

สมบตัทิี่ตไีด้ไปยงัซนิเวยีเพื่อให้เธอเอาไปจ�าหน่าย มะม่วงร้องเรยีกซนิเวยีให้มาหาเสยีงดงั 

พอถ่ายสมบตัจิากเพื่อนภูตเสรจ็ ซนิเวยีจงึเดนิไปหากลุ่มปิงปิง

“มอีะไรหรอืมะม่วง” ซนิเวยีถาม

“ฉนัสงสยั ท�าไมฉางฟงจงึไม่เอาสกลิตดัธรณมีาใช้กบัผูเ้ล่น เธอเดนิทางกบัฉางฟง

ตลอด น่าจะพอรู้เหตุผล” มะม่วงถาม สหีน้าอยากรู้มาก เพราะถ้าฉางฟงเอาท่านี้มาใช้ใน

สงครามกบักลิด์อวตาร พวกเธอคงไม่จ�าเป็นต้องกลวัฝ่ายตรงข้าม แถมยงัรบัมอืศตัรูได้

ง่ายขึ้นด้วย

“ฉนักไ็ม่รู.้..” ซนิเวยีกล่าวค้างไว้ เมื่อเหน็มะม่วงชูสร้อยอญัมณเีส้นหนึ่งอยูต่่อหน้า 

รบีใช้มอืจบัสร้อยอญัมณเีส้นนั้นมาตรีาคา

“ถ้าบอกฉนั สร้อยเส้นนี้จะเป็นของเธอ” มะม่วงกล่าวขึ้น

ซินเวียส่ายหน้า ส่งสร้อยอัญมณีกลับไป มะม่วงไม่ละความพยายาม เธอหยิบ

สร้อยเส้นที่สองออกมา ซนิเวยีรบีคว้าพวกมนัไว้แล้วกล่าวว่า “ปกตฉินัเป็นคนเกบ็ความ

ลบัเก่งนะ ต่อให้เอาอะไรมาแลก ฉนักไ็ม่บอกหรอก อมื...สร้อยเส้นนี้ อญัมณเีนื้อดทีเีดยีว”

“ความลบั” มะม่วงพูดเบาๆ ส่วนคนอื่นๆ พากนัเอยีงหูฟัง

“เธอหมายถงึการใช้สกลินี้จะต้องมเีงื่อนไข?” ดอกหญ้าถาม

“คงอย่างงั้นแหละ แต่...” ซนิเวยีพูดค้าง เมื่อเหน็กลุ่มปิงปิงหลายคนหยบิสร้อย

อญัมณอีอกมาจากกระเป๋าคนละเส้น เธอกย็ิ้มแก้มปร ิ“ฉนัเกรงใจจงัที่จะรบัสร้อยอญัมณี

จากพวกเธอ” แม้จะพดูแบบนั้น แต่เท้าซนิเวยีกข็ยบัเดนิออกไปรบัสร้อยอญัมณขีองแต่ละ

คนเข้ากระเป๋ามติไิปเรื่อยๆ

“ฉนัเหน็ว่าพวกเธอเป็นเพื่อนของฉางฟง จะขอฝืนกฎตวัเองบอกสกัครั้งกไ็ด้ แต่...

สร้อยเส้นนี้ มนัไม่ค่อยเวร์ิกนะดอกหญ้า” ซนิเวยีพูดขึ้น ดอกหญ้าจงึต้องรบีกลุกีจุอเปลี่ยน

สร้อยเส้นใหม่ให้

“เส้นนี้ใช้ได้ ขอบใจดอกหญ้า” ซนิเวยีกล่าวขอบคุณสหีน้ายิ้มแย้ม
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“ตกลงกฎของสกลิคอือะไร” มะม่วงถามน�้าเสยีงเร่งรบี

“สกิลตัดธรณีใช้ได้เฉพาะกับสัตว์อสูรเท่านั้น ไม่สามารถเอามาใช้กับมนุษย์

ได้” ซนิเวยีตอบหน้าตาย

ทุกคนที่ได้ยินต่างตกตะลึงกันหมด ซินเวียเองเมื่อตอบค�าถามเสร็จก็โบกมือลา 

กลุ่มสาวๆ เพราะเธอมงีานต้องไปเปิดแผงขายสร้อยอญัมณตี่อ 

เนื่องจากช่วงนี้มีผู้เล่นมาที่ชายแดนกันเยอะมาก ท�าให้เธอต้องรีบไปท�าก�าไร 

ระหว่างเดนิออกมาจากกลุม่สาวๆ เทพกระบี่เวรตะไลกเ็ดนิสวนทางกบัซนิเวยีซึ่งก�าลงัส่อง

สร้อยอญัมณเีส้นใหม่ที่ได้จากดอกหญ้ากบัแสงอาทติย์ด้วยสหีน้ามคีวามสุข

“พวกเธอฝากสร้อยให้ซินเวียไปขายหรือ” เทพกระบี่เวรตะไลเอ่ยปากถาม เมื่อ

เดนิมาถงึกลุ่มสาวๆ ยูมมิองดูแฟนหนุ่มแล้วกล่าวว่า

“เราใช้สร้อยแลก เพื่อให้ซนิเวยีบอกความลบัเรื่องหนึ่ง”

“ความลบัอะไรหรอื” เทพกระบี่เวรตะไลเอ่ยปากถาม

“เรื่องสกลิตดัธรณ ีซนิเวยีบอกว่ามนัใช้กบัผู้เล่นไม่ได้” ยูมติอบ

เทพกระบี่เวรตะไลท�าหน้างงกล่าวว่า “กไ็ม่เหน็มนัจะเป็นความลบันี่ ฉนับอกพวก

เธอที่เป็นเพื่อนร่วมการเดนิทางของฉางฟงได้”

ค�าตอบของเทพกระบี่เวรตะไลท�าให้ทุกคนตะลงึกนัไปอกีครั้ง มะม่วงถงึกบัใช้มอื

จบัขมบั เพราะเธอต้องสูญเสยีสร้อยไปถงึสองเส้น ส่วนคนอื่นๆ กท็�าหน้าเซง็ไม่แพ้กนั

“ท�าไมซนิเวยีบอกว่ามนัเป็นความลบัอะ” มะม่วงบ่น

“ฮ่าๆๆ กพ็วกเธอแสดงความอยากรูเ้กนิไป ซนิเวยีกเ็ลยถอืโอกาสสวมรอยเอาข่าว

มาขายให้พวกเธอซะเลย โดนกนัไปคนละกี่เส้นเนี่ย” เทพกระบี่เวรตะไลถาม

“พวกฉนัคนละเส้น มะม่วงโดนสองเส้น” ชงิผงิตอบ

“โห! ซนิเวยีได้ก�าไรเละ” เทพกระบี่เวรตะไลกล่าวยิ้มๆ

“นี่พวกฉนัเสยีรู้ซนิเวยีสนิะ” ฟางฟางกล่าวขึ้น

“ถูกต้อง” เทพกระบี่เวรตะไลตอบ

“มนิ่าล่ะ พอเหน็นายมา ซนิเวยีกเ็ผ่นหนทีนัท”ี ฉงิอี้พูดขึ้นสหีน้าเซง็ๆ อยู่บ้าง

เทพกระบี่เวรตะไลหวัเราะข�า ก่อนตดับท “เลกิสนใจซนิเวยีได้แล้ว ฉนักบัรกัจงั

เตรยีมพื้นที่ฝึกซ้อมให้พวกเธอแล้ว รบีตามมาเรว็เข้า”

เทพกระบี่เวรตะไลกล่าวจบ กลุ่มสาวๆ กพ็ากนัลุกขึ้นยนืและเดนิตามเทพกระบี่

เวรตะไลไป กลุ่มผู้เล่นที่มาสอดแนมกล็ุกและเดนิตามไปด้วยเช่นกนั
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ฉางฟงยังคงท�าตัวตามสบายเช่นเดิม นอกจากนอนหนุนตักซีเรียกับรอขนมที่ 

ซามนีป้อนกไ็ม่ได้ท�าอะไรอย่างอื่น ความสบายของฉางฟงท�าให้กลุม่มาสอดแนมรูส้กึอจิฉา

มาก เมื่อสิ่งที่เหน็กลายเป็นตวัอกัษรในห้องสื่อสาร ความคาสโนว่าของเทพอสูรฉางฟงก็

ปลุกให้หนุ่มๆ ทั้งยุทธภพต้องอจิฉา

กลุ่มมาสอดแนมเป็นนกัแต่งนยิายตวัยง พวกเขาพมิพ์บรรยายความสวยของซเีรยี

ออกมาเป็นตัวหนังสือได้เยอะมาก เรียกได้ว่าอ่านกันเพลิน ในขณะเดียวกันก็บรรยาย

ลกัษณะของซามนีออกมาสไตล์น่ารกัใสๆ เอาใจเก่ง กลุม่แฟนคลบัที่มอียูแ่ล้วจงึเริ่มขยาย

ขนาดขึ้น

เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ เทพอสูรฉางฟงจึงกลายเป็นเสี้ยนหนามหัวใจแฟนคลับ

ของทั้งสองคนโดยปรยิาย แต่พวกเขากท็�าอะไรไม่ได้ นอกจากระบายอารมณ์เป็นค�าพูด

ในช่องสื่อสารแนวประชดประชนั

การต่อสู้หลังเที่ยง เทพกระบี่เวรตะไลกับนักดาบคลั่งรักยมจัดให้กลุ่มสาวๆ สู้

แบบตวัต่อตวักบัสตัว์อสูร ท�าให้กลุ่มผู้เล่นที่มาสอดแนมรู้สกึตื่นเต้นไปด้วย

ในขณะชมการต่อสูข้องปิงปิงกบัสตัว์อสรูตวัหนึ่ง ฉางฟงที่นอนหนุนตกัซเีรยีกเ็หน็

จอมปราชญ์อาวธุยนืยิ้มอยูห่่างจากกลุม่สอดแนมพอสมควร ฉางฟงกวาดตามองกลุม่ที่มา

สอดแนมซึ่งตอนนี้สนใจการต่อสู้มาก แล้วสะกิดซีเรียกับซามีนให้ลุกขึ้น ไม่กี่วินาทีหลัง

จากนั้น ทั้งสามกห็ายไปจากบรเิวณนั้น

ห่างจากจุดที่ฉางฟงเคยพักผ่อนสองร้อยเมตร ฉางฟงปล่อยให้ซีเรียกับซามีนไป

ยนืเล่นบรเิวณรมิบงึ ส่วนตวัเองยนือยู่ข้างๆ จอมปราชญ์อาวุธ

“นายมขี่าวอะไรหรอื” ฉางฟงเอ่ยปากถาม

“กลุ่มคนที่ไปเล่นงานปู่ผอมที่โรงพยาบาลบางส่วนถูกจับตัวแล้ว” จอมปราชญ์

อาวุธตอบ

“จบัคนที่ปลอมเป็นผู้หญงิได้ไหม” ฉางฟงถามต่อ

“ได้! หมอนั่นท�างานอยูพ่ทัยา เป็นสายงานระดบัต้นๆ ของขบวนการค้ายาเสพตดิ

ในสถานบันเทิงแถบพัทยาทั้งหมด นอกจากนี้ยังเป็นมือขวาของหน่ายวินในประเทศไทย

ด้วย” จอมปราชญ์อาวุธตอบ

“เรื่องของหน่ายวนิล่ะ” ฉางฟงถาม

“เป็นไปตามที่นายต้องการ ต�ารวจยังไม่ได้เข้ามาวุ่นวายที่บริษัท ข่าวการปิด

ชายแดนตามล่าหน่ายวินยังมีทุกๆ ครึ่งชั่วโมง แต่ละช่องให้ความสนใจเรื่องนี้มาก”  
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จอมปราชญ์อาวุธตอบ

“เมื่อหน่ายวนิเป็นเป้าของทุกคน ครอบครวันายเวลานี้กน็่าจะปลอดภยัเกอืบร้อย

เปอร์เซน็ต์ แต่พวกนายกห็้ามประมาทเดด็ขาด” ฉางฟงเอ่ยปากเตอืน

“ฉันเข้าใจ ปู่ผอมตกลงจ้างบอดีการ์ดทีมนี้ไว้อีกครึ่งปี” จอมปราชญ์อาวุธตอบ 

และบอกข้อมลูเพิ่มเตมิว่า “จรงิส!ิ ลมืบอกนาย ข่าวทองค�าแท่งของท่านนายพลที่ประชาชน

ได้รบัฟังและได้ดูภาพบางส่วนจากทวี ีตอนนี้รฐับาลได้เอาทองค�าบางส่วนขึ้นมาแล้ว และ

ที่คฤหาสน์ทา่นนายพล ปัจจุบนัเตม็ไปด้วยบุคคลส�าคญัของรฐับาล รวมถงึผูน้�าทางทหาร

และต�ารวจ พวกเขาได้ออกแถลงข่าว สญัญาว่าจะจดัการเครอืข่ายท่านนายพลให้สิ้นซาก 

เพื่อตดัวงจรค้ายาอุบาทว์ให้หายไปจากประเทศไทยอย่างถาวร”

“คนที่ร่วมขบวนการกบัท่านนายพลเป็นไงบ้าง” ฉางฟงถามต่อ

“ถูกรวบตวัเข้าคุกเกอืบสามร้อยคน เป็นข้าราชการระดบัสูงในสายงานต่างๆ เกนิ

ครึ่ง ที่เหลือก็เป็นนักการเมือง พ่อค้าผู้มีอิทธิพลประจ�าจังหวัด” จอมปราชญ์อาวุธตอบ

ตามที่เขาได้ฟังมาจากทวีี

“อมื...พวกเขาท�างานได้เรว็จรงิๆ” ฉางฟงกล่าวขึ้น

“มันแน่อยู่แล้ว รัฐบาลใช้ก�าลังทหารกับต�ารวจเกือบหนึ่งหมื่นคนในการจับกุม 

คนเหล่านี้” จอมปราชญ์อาวุธตอบ

“โห! งบค่าแรงบานเลยมั้งเนี่ย” ฉางฟงแกล้งพูด จอมปราชญ์อาวุธจงึหวัเราะ

“ถ้าวิดีโอที่ประชาชนได้ดูเมื่อเช้าเป็นความจริง ค่าแรงแค่นี้จิ๊บๆ ส�าหรับรัฐบาล 

แถมเวลานี้ประชาชนกเ็ชยีร์สดุใจขาดดิ้น เรยีกได้ว่าเกาะตดิหน้าจอเตรยีมดขูมุสมบตัโิจร”

“ปู่ผอมกบัปู่ยกัษ์คงสบายใจขึ้นเยอะ” ฉางฟงกล่าวยิ้มๆ

“ตราบใดหน่ายวนิยงัไม่ถูกจบั ปู่ผอมกค็งยงัเครยีดอยู่เหมอืนเดมิ ตอนนี้ฉนักไ็ด้

แต่ภาวนาให้หน่ายวนิถูกจบัเรว็ๆ ครอบครวัฉนัจะได้สงบสกัท”ี จอมปราชญ์อาวุธตอบ

ฉางฟงใช้มอืตบไหล่เพื่อนแล้วปลอบว่า “ตามที่ฉนัขอ ให้เวลาฉนัหนึ่งสปัดาห์ ถ้า

ทุกอย่างเป็นไปตามที่ฉนัคาดการณ์ หน่ายวนิจะไม่มายุ่งกบัพวกนายอกีทั้งในปัจจุบนัและ

ในอนาคตข้างหน้า” 

จอมปราชญ์อาวุธฟังแล้วขมวดคิ้ว “ฉนัไม่รู้ว่านายจะท�าอะไร แต่ฉนัขอร้อง ถ้า

เรื่องนี้เกี่ยวพนักบัชวีตินาย อย่าเสี่ยงเพื่อครอบครวัฉนัอกีเลย เพราะปัจจุบนันายกท็�ามา

มากจนเกนิพอแล้ว” 

ฉางฟงดวงตาเป็นประกายพลางกล่าวว่า “ฉนัเคยบอกนายไว้แล้วไม่ใช่หรอื ใคร
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จะท�าร้ายครอบครวัเพื่อนฉนั มนัต้องผ่านฉนัไปก่อน” 

จอมปราชญ์อาวุธได้ยินค�านี้เป็นครั้งที่สองแล้ว เขารู้สึกซาบซึ้งจริงๆ ที่มีเพื่อน

อย่างฉางฟง จอมปราชญ์อาวุธมั่นใจว่าฉางฟงไม่ธรรมดา ทุกสิ่งที่ผ่านมาบ่งบอกชดัเจน

ว่าเพื่อนเขาคนนี้มเีบื้องหลงัที่ซบัซ้อนเกนิกว่าใครจะเข้าใจ

“ขอบใจฉางฟง” จอมปราชญ์อาวธุกล่าวจบกโ็ค้งศรีษะลงต�่าให้เพื่อนที่อยูต่รงหน้า

เพื่อเป็นการขอบคุณอกีครั้งด้วยภาษาทางกาย

โลกภายนอก โรงพยาบาลเอกชน ตะวนันั่งเล่นกบัแคทที่ระเบยีงด้านนอก เพราะ

ไรอาก�าลงันอนหลบั ตะวนัยงัคงนั่งมองสมุดในมอืพร้อมกบัถอนหายใจ

“ตกลงนายจะให้สมุดโน้ตความจ�าเธอไหม” แคทถาม

ตะวนัใช้สนัหนงัสอืเคาะกบัหน้าขาพลางกล่าวว่า “ฉนัยงัตดัสนิใจไม่ได้”

“เฮ้อ! อย่างที่ซางอี้บอก เราควรให้เธอเริ่มต้นใหม่ดกีว่า การที่ให้คนอื่นมาพวัพนั

กบัพวกเราในเวลานี้ไม่เหมาะสมสกัเท่าไหร่” แคทแนะน�า

“แต่ไรอาเรยีกชื่อเขาได้” ตะวนัแย้ง

“เรียกแล้วท�าไม เธอจ�าหน้าเขาไม่ได้ ในสมองเธอเพียงเห็นภาพเบลอๆ ของเขา

เท่านั้น” แคทตอบ

“สกัวนัหนึ่ง เธอจ�าขึ้นมาได้ล่ะ เราจะตอบยงัไง” ตะวนัถามต่อ

“คณุหมอบอกแล้วยงัไง โอกาสจ�าได้กบัจ�าไม่ได้มนัมคีรึ่งต่อครึ่ง” แคทกล่าวเสยีง

เรยีบ

ตะวันมองดูสมุดโน้ตในมือของเขา ก่อนกล่าวขึ้นว่า “ถ้ามีสมุดโน้ตเล่มนี้ ไรอา 

อาจจะฟื้นความจ�าทั้งหมดกเ็ป็นไปได้” 

แคทถอนหายใจบ้าง “ฉนัพูดจรงิๆ นะ ถ้าไรอาได้อ่านสมุดโน้ตเล่มนี้ เธอจะต้อง

ชอบหมอนั่นแน่ๆ แต่หมอนั่นเรายงัไม่รูว่้าเขาชอบไรอาแบบไหน นายเหน็ผูห้ญงิรอบๆ ตวั

หมอนั่นไหม เพยีบเลย ถ้าสุดท้ายหมอนั่นบอกว่าชอบไรอาแบบเพื่อน นายคดิว่าใครจะ

เสยีใจที่สุด”

ตะวนัถอนหายใจอกี “เฮ้อ! ยิ่งคดิยิ่งปวดหวั”

“เอาอย่างนี้สิ ให้อนาคตเป็นตัวตัดสิน เมื่อพวกเขาเจอกันอีกครั้งก็ให้โชคชะตา 

พาไป สุดท้ายจะเป็นเพื่อนหรอืคนรกักข็ึ้นอยู่กบัวาสนาของทั้งสองคน” แคทเสนอ

“เธอหมายความว่า...” ตะวนัพูดค้างไว้
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แคทจ้องมองเพื่อนหนุ่ม แล้วกล่าวเสยีงเรยีบว่า “พาเธอกลบัไปที่เกม ในที่ที่เขา

อยู่”

ในเกมยุทธภพออนไลน์ ชายหนุ่มคนหนึ่งเดินทางมาถึงชายแดนหยางชุนแล้ว 

ถ้าสงัเกตดีๆ  จะพบว่าบนไหล่ของเขามภีูตตวัจิ๋วนั่งอยู่ ระหว่างเดนิทางเขาได้แวะสอบถาม

ผู้เล่นหลายคน ในที่สุดกร็ู้ต�าแหน่งของคนที่เขาตามหาแล้ว

“ไปกนัเถอะนาเนยี” ชายหนุม่กล่าวจบกเ็หนิร่างพุง่เข้าไปในป่าข้างทางอย่างรวดเรว็

ฉางฟงนั้นหลังจากแยกกับจอมปราชญ์อาวุธ เขาก็เดินย้อนกลับไปหาเพื่อนๆ 

ระหว่างทางกลบักเ็หน็ชายหนุ่มที่คุ้นเคยปรากฏขึ้นด้านหน้าไม่ไกลนกั

“แดน!” ฉางฟงร้องเรยีกเสยีงดงั

ชายหนุ่มหนัหน้ามามอง พอเหน็ฉางฟงกร็บีโบกมอืทกัทาย เมื่อทั้งสองเดนิเข้ามา

ใกล้กนั นาเนยีกล็ุกจากไหล่แดน ท�าความเคารพซเีรยีกบัซามนี

“สบายดไีหม” แดนถามขึ้นก่อน

“อมื...แต่อกีไม่นานคงต้องเหนื่อยอกีรอบ” ฉางฟงตอบ

“เรื่องสงครามสนิะ ฉนักเ็กอืบตายมาแล้ว โชคดตีกลงไปในเหวที่ด้านล่างเป็นน�้า 

กเ็ลยรอดฉวิเฉยีด” แดนตอบ

ฉางฟงอยากจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วจงึถามขึ้นว่า “ฝีมอืฝ่ายตรงข้ามเป็นอย่างไร”

“นอกจากระดบัของหน่ายวนิจะเกนิ 75 แล้ว ฝีมอืมดีสั้นของมนัยงัเก่งเกนิมนุษย์ 

ร่างจุติเทพของยูกิก็ยังสู้มันไม่ได้ ส่วนลูกสมุนของมันระดับเกิน 60 มีเป็นพันๆ คน  

คอบร้า ธนัวา และแคทกถ็ูกพวกมนัฆ่าตาย” แดนตอบ

“ตอนนี้ยูกอิยู่ไหน” ฉางฟงถามต่อ

“ออฟไลน์ออกไปข้างนอก เจด็เทพเหลอืเพยีงฉนัคนเดยีว” แดนตอบ

ฉางฟงลงัเลเลก็น้อยก่อนถามอกีว่า “การผ่าตดัของไรอา?”

“ปลอดภยัด”ี แดนตอบ ท�าให้ฉางฟงยิ้มออกมาได้ เพราะเขาห่วงเพื่อนหญงิคนนี้

มาก วนัที่ไรอาหรอืแก้วหายไป เขายงัคดิว่าถ้าโชคร้ายเขาคงไม่ได้เจอเธออกีตลอดไป

“แต่กม็ปีัญหานดิหน่อย” แดนพูดเพิ่ม

ค�าพูดนี้ท�าให้ฉางฟงขมวดคิ้ว “มปีัญหาอะไร” 

แดนจ้องมองฉางฟง ก่อนจะกล่าวขึ้นว่า “เธอสูญเสียความจ�า เหมือนที่เธอเคย

เป็น” 
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ฉางฟงนิ่งไปชั่วครู่กถ็ามอกี “เธอยงัเจบ็ปวดเหมอืนเดมิไหม”

“มีบ้างเล็กน้อย คุณหมอที่ดูแลบอกว่าอาการเจ็บปวดนี้จะเกิดเพียงระยะสั้นๆ 

เท่านั้น” แดนตอบ

ฉางฟงค่อยๆ คลี่ยิ้ม เขาเงยหน้ามองดูท้องฟ้าแล้วกล่าวว่า “ขอเพยีงเธอปลอดภยั 

เรื่องอื่นๆ ไม่ส�าคญัหรอก” ฉางฟงก้มหน้าลงมองแดน พร้อมกบัเอื้อมมอืไปตบที่ไหล่เพื่อน 

“ไปกนัเถอะ ไลจงักบัรกัจงัรออยูด้่านหน้า นายอาจจะยงัไม่รูว่้าสองคนนั้นมแีฟนแล้ว ส่วน

ฉนั...นายต้องเกบ็เรื่องภูตของฉนัเป็นความลบั นาเนยีกห็้ามท�าอะไรมพีริุธเดด็ขาด”

“ได้ส”ิ แดนตอบ

ทั้งสองเดินคุยกันต่อไม่นานก็มาถึงต�าแหน่งที่กลุ่มปิงปิงฝึกซ้อม เทพกระบี่ 

เวรตะไลพอเห็นแดนมาที่นี่ก็รีบเดินเข้ามาหาเช่นเดียวกันนักดาบคลั่งรักยม ใครเคยเห็น

แดนแล้วกไ็ม่ได้แปลกใจ ส่วนคนที่ไม่เคยเหน็กส็อบถามเพื่อนข้างๆ ว่าคนนี้เป็นใคร เมื่อ

รู้ว่าแดนเป็นหนึ่งในเจด็เทพกลิด์ GODSEVEN คนที่ยงัไม่รู้จกัแดนกต็กใจมาก

หลงัจากแดนแนะน�าตวักบักลุ่มสาวๆ บางคนที่เพิ่งรู้จกัเสรจ็ พวกเธอกม็ุ่งความ

สนใจไปที่ภูตตัวจิ๋ว แต่นาเนียค่อนข้างขี้อายจึงขยับเข้าไปหลบในกระเป๋าเสื้อของแดน  

ฉางฟงเหน็สาวๆ แต่ละคนจ้องมองนาเนยีตาวาว จงึกล่าวขึ้นว่า

“ลดสายตากระหายลงหน่อยนะสาวๆ”

ค�าพดูของฉางฟงท�าให้กลุม่สาวๆ หนัมามองเขาตาเขยีวปัด ฉางฟงท�าเป็นไม่สนใจ 

เขาหนัไปมองนาเนยีพร้อมกบักล่าวขึ้นว่า “มามะ...นาเนยี มาหาป๋า เดี๋ยวป๋าดูแลเธอเอง”

“เหอะๆ แค่ค�าพูดกส็่อแล้วว่าใครประสงค์ร้าย” ซวงซวงพูดขึ้น

แดนหัวเราะข�า ก่อนกล่าวขึ้นว่า “นาเนียจ�าสญัญาที่รบัปากเมื่อครู่ได้ไหม” แดน

ถามโดยไม่ได้เอ่ยตรงๆ นาเนยีกบัแดนได้รบัปากกบัฉางฟงแล้วว่าจะไม่พดูเรื่องภตูของเขา 

นาเนียพยักหน้ารับ แดนจึงกล่าวต่อ “ไปให้เพื่อนใหม่ดูตัวหน่อยสิ พวกเธอไม่ท�าอะไร

หรอก” 

นาเนยีลงัเลเลก็น้อย สุดท้ายกบ็นิไปยนืบนมอืของฟางฟางที่แบมอืรอรบัอยู่ กลุ่ม

สาวๆ ที่ไม่เคยเห็นภูตพากันตื่นเต้นมาก มีเพียงยูมิที่เคยเห็นมาบ้างแล้วจึงไม่ได้ตื่นเต้น

อะไรนกั เธอเพยีงสนใจถามถงึเทคนคิการใช้เวทป้องกนัของภูตนาเนยีเท่านั้น

ภูตจิ๋วนาเนยีคุยได้เหมอืนมนุษย์ทุกอย่าง ท�าให้กลุ่มสาวๆ อจิฉาแดนมาก เพราะ

พวกเธอเองกอ็ยากได้ภตูมาไว้คยุเล่นแก้เหงาและช่วยต่อสูด้้วย แต่ทกุคนกจ็นปัญญาเพราะ

ไม่รู้จะไปหาภูตมาจากไหน ทุกคนต่างคิดเหมือนกันว่าถ้าไม่โชคดีจริงๆ ก็ไม่มีทางได้ภูต
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มาเป็นเจ้าของง่ายๆ

กลุ่มสาวๆ พยายามไม่ท�าให้นาเนียกลัวโดยการไม่แตะเนื้อต้องตัวเธอมากนัก  

ส่วนใหญ่กลุ่มสาวๆ จะใช้วิธีการพูดคุยสร้างความคุ้นเคยเสียมากกว่า ชิงผิงอยากรู้ 

บางอย่างจงึถามขึ้นว่า “ถ้าฉนัอยากได้เพื่อนอย่างนาเนยีสกัคน ฉนัต้องไปหาที่ไหน” 

นาเนยีท�าสหีน้าครุ่นคดิ สกัพกักส็่ายหน้าก่อนกล่าวว่า “ไม่รู้ค่ะ”

“งั้นนาเนยีมาอยู่กบัแดนได้ไง” ซวงซวงถามต่อ

“นาเนยีหลบัอยู่ในหนิ แดนเป็นคนช่วยออกมา” นาเนยีตอบ

ฟางฟางพยกัหน้าแล้วถามบ้าง “ภูตอย่างนาเนยีมเียอะไหม”

“เยอะค่ะ แต่ส่วนใหญ่อยู่ในแดนภูตซึ่งผู้เล่นเข้าไปยากและน้อยคนจะเข้าไปค่ะ”  

นาเนยีตอบ

ปิงปิงค่อนข้างสนใจแดนภูตจงึซกัว่า “ในคู่มอืมคี�าอธบิายถงึแดนภูต แต่ไม่ได้ลง

รายละเอยีด นาเนยีพอรู้ไหมว่าเราจะเข้าแดนภูตได้ยงัไง” 

นาเนียยิ้มและกล่าวตอบว่า “โดยปกติคนที่ไม่ได้ท�าสัญญากับภูตเพื่อสร้างที่อยู่

อาศยัจะเข้าไปไม่ได้ค่ะ” 

ปิงปิงฟังแล้วท�าหน้างง ก่อนถามต่อ “มกีรณทีี่ไม่เป็นเจ้าของภูตแต่เข้าไปในแดน

ภูตได้ไหม”

“มคี่ะ กรณที�าเควสต์ยากๆ ผ่านและถูกส่งผ่านประตูมติไิปยงัแดนภูต แต่จะเป็น

ช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น เนื่องจากในแดนภูตมอีนัตรายมาก” 

“อนัตรายยงัไงนาเนยี” ฉงิอี้ถาม สหีน้าอยากรู้

“สัตว์อสูรเกือบหกสิบเปอร์เซ็นต์มีระดับมากกว่า 70 ค่ะ นอกจากนี้ยังมีโซน

อนัตรายมแีต่สตัว์อสูรระดบั 120 รวมกลุ่มกนัอยู่ค่ะ” นาเนยีตอบ

“โหย...แบบนี้เข้าไปกต็ายง่ายๆ เลยสเินี่ย” มะม่วงกล่าวขึ้น

ดอกหญ้าส่ายหน้าก่อนกล่าวว่า “ท�าไมเกมยทุธภพถงึท�าให้แดนภูตเป็นที่ลกึลบัและ

เข้ายากขนาดนี้นะ”

“ดินแดนภูตในอนาคตอาจจะเปิดเป็นพื้นที่ผจญภัยใหม่ ตอนนี้แค่ทะเลแดง 

พวกเรากไ็ปไม่รอดกนัแล้ว” ยูมติอบ

ปิงปิงพยกัหน้าและเสรมิว่า “ยูมพิูดถูก ดนิแดนภูตคงเป็นพื้นที่ต่อเนื่องจากการ

ผจญภัยในทวีปใหญ่ ซึ่งผู้บริหารเกมยุทธภพออนไลน์ เตรียมไว้รองรับส�าหรับอนาคต

มากกว่า”
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“เรื่องอื่นๆ ตอนนี้ไม่ส�าคญั แต่ฉนัอยากรู้จากแดนมากว่าเขาไปเจอนาเนยีที่ไหน” 

ซวงซวงกล่าวขึ้น

กลุ่มสาวๆ ต่างก็พยักหน้าเห็นด้วย ทุกคนจึงพากันลุกขึ้นเดินไปหาแดนที่นั่งคุย

กบัฉางฟง เทพกระบี่เวรตะไล และนกัดาบคลั่งรกัยม

“แดนไปเจอนาเนยีที่ไหน” ฉงิอี้เอ่ยปากถามขึ้นก่อนคนอื่น

แดนยิ้มตอบว่า “เป็นถ�้าบรเิวณชายแดนของเสยีนสงกบัโซหยง”

“นายไปเจอหนิที่ขงันาเนยีเลยหรอื” มะม่วงถามต่อ สหีน้าอยากรู้สุดๆ

“ไม่ใช่ ฉนัต้องผ่านเควสต์การเป็นผู้ถูกเลอืกเสยีก่อน หลงัจากนั้นจงึปลดผนกึหนิ

ที่ขงันาเนยีได้” แดนตอบ 

ปิงปิงยงัสงสยัอยูจ่งึถามขึ้นว่า “นายรูก่้อนหรอืเปล่าว่าหนิก้อนนั้นมนัขงันาเนยีไว้”

“ไม่รู ้ จนกระทั่งได้จับหินก้อนนั้น ฉันถึงรู ้ เพราะคอมพิวเตอร์ในหัวบอก 

รายละเอยีด” แดนตอบโดยไม่ปิดบงัอะไร ชงิผงินิ่งคดิเลก็น้อยกถ็ามขึ้นว่า

“ขอถามเพิ่มอีกนิดเพื่อเก็บข้อมูล นายไปพบถ�้าโดยบังเอิญหรือได้เบาะแสจาก

ที่ไหน”

“ฉนักบัเพื่อนพบโดยบงัเอญิ” แดนตอบ

“อ้าว! แบบนี้เพื่อนนายกไ็ม่ได้ภูตไปส”ิ ดอกหญ้ากล่าวขึ้น

“เขามภีูตที่แขง็แกร่งอยู่กบัตวัแล้ว เขาไม่สนใจนาเนยีหรอก” แดนตอบ

“พวกนายเจอโดยบงัเอญิสนิะ น่าเสยีดายสุดๆ เลย แบบนี้การหาภูตกค็งแล้วแต่

วาสนา” ฟางฟางกล่าวสหีน้าเซง็ๆ 

แดนหวัเราะ “มนักไ็ม่เชงิจะต้องใช้วาสนาอย่างเดยีวหรอก เพราะถ้ามอีาวธุน�าทาง

จะง่ายขึ้น”

“อาวธุน�าทาง!” ชงิผงิร้องอทุาน ก่อนทกุคนจะหนัหน้ามามองฉางฟงกนัหมด แดน

รู้สกึว่าตวัเองเผลอพูดมากเกนิไป เขาจงึรบีหุบปากทนัที

มะม่วงส่ายหน้าก่อนกล่าวว่า “ฉางฟงมีอาวุธน�าทางทั้งเทพและมาร ไม่เห็นจะได้

ภูตสกัคน”

“มะม่วงพดูถกู ถงึจะมอีาวธุน�าทาง แต่ไร้ซึ่งวาสนา สุดท้ายกห็าไม่เจออยูด่”ี ดอก-

หญ้ากล่าวสนบัสนุนเพื่อน แดนไม่อยากพูดมากแล้ว เขาจงึไม่ได้ตอบเพยีงแต่ยิ้มเท่านั้น

ปิงปิงนึกแปลกใจในค�าพูดของแดนจึงกล่าวขึ้นอีกว่า “แปลว่า เพื่อนที่เจอถ�้า 

พร้อมกบันายมอีาวุธน�าทางใช่ไหม”
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“ถูก พวกเธอรู้จกัเขาดเีลยล่ะ” แดนตอบ

“นายคงไม่ได้หมายถงึยูก ิหวัหน้ากลิด์ GODSEVEN หรอกนะ” ยูมกิล่าวขึ้น

“ฮ่าๆๆ ในยุทธภพออนไลน์แห่งนี้ นอกจากฉางฟงก็มีเพียงยูกิที่มีอาวุธน�าทาง 

ในครอบครอง” แดนตอบ

หยกหอมสงสยัจงึกล่าวขึ้นว่า “ภูตมสีายเทพและสายมารไหม”

“มสี ิสายเทพกอ็อกแนวสวยสง่า สายมารกอ็อกแนวดาร์กๆ หน่อย” แดนตอบ 

ดอกหญ้าพ่นลมหายใจออกมา “ถ้าอยากได้ภตูมาเป็นเพื่อนสกัคน ฉนักต้็องประจบ

มารน้อยกบัเทพน้อยหรอืเนี่ย” 

ฉงิอี้หวัเราะแล้วกล่าวว่า “ถ้าคดิประจบเจ้ามารน้อยให้มนับอกต�าแหน่งที่ซ่อนภูต

ละก ็เธอเลกิฝันไปได้เลยดอกหญ้า แต่ถ้าเป็นเทพน้อยอาจจะพอมคีวามหวงัอยู่บ้าง”

“ฉางฟง ขอยมืเทพน้อยหน่อยส”ิ ดอกหญ้าหนัไปขอฉางฟงดื้อๆ

“หึๆ  เธอคดิว่า การหาสถานที่ผนกึภูตมนัหาได้ง่ายๆ ขนาดนั้นเลยหรอื เธอดูฉนั

เป็นตวัอย่าง ฉนัผ่านเทอืกเขาลกึลบัมาตั้งเยอะ ทั้งยงัมอีาวธุน�าทางทั้งสองค่ายดว้ย ฉนัยงั

หาไม่เจอเลย” ฉางฟงตอบอย่างเนยีนๆ

“สุดท้าย คนที่จะมีภูตรับใช้ก็ต้องมีวาสนาด้วยสินะ” ฟางฟางร�าพึงร�าพัน ส่วน

สาวๆ คนอื่นกอ็อกอาการซมึเหมอืนกนัเพราะคาดหวงัไว้มาก

“เอาละ ไปฝึกซ้อมกันต่อดีกว่า พวกเธอพักกันมานานแล้ว” เทพกระบี่เวรตะไล

ตดับท กลุ่มปิงปิงจงึพากนัลุกขึ้นและเดนิย้อนกลบัไปยงัสนามต่อสู้ ด้านนาเนยีกบ็นิกลบั

มานั่งบนไหล่ของแดนตามเดมิ

ฉางฟงเหน็เทพกระบี่เวรตะไลกบันกัดาบคลั่งรกัยมลุกออกไปสอนกลุ่มสาวๆ ต่อ

แล้ว เขาจงึกล่าวขึ้นว่า

“นายมาตามหาฉนัที่ชายแดน มคีนฝากค�าพดูอะไรมาให้ฉนัไหม” แดนท�าหน้าตะลงึ

อยู่บ้าง เขาไม่นกึจรงิๆ ฉางฟงจะคาดเดาถูกต้อง ทั้งๆ ที่เขาไม่ได้พูดอะไรสกัค�า

“นายรู้ได้อย่างไร” แดนถามกลบั

“เพราะนายตั้งใจมาตามหาพวกฉนัไง” ฉางฟงตอบยิ้มๆ

“ฮ่าๆๆ มคีนฝากค�าพูดมาหานายจรงิๆ แต่ถงึไม่มคีนฝากค�าพูดมา ฉนักต็้องการ

มาพบเพื่อนเก่าอย่างนายอยู่ด ีเพราะมแีต่ร่วมมอืกบันาย ฉนัถงึจะแก้แค้นได้” แดนตอบ

เสยีงเรยีบ

“ตั้งแต่ถูกไล่ฆ่าออกจากเมอืง นายกลบัเข้าเมอืงหยางชุนหรอืยงั” ฉางฟงถามต่อ
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แดนส่ายหน้าแล้วอธิบาย “ถ้าเข้าไปมีหวังถูกฆ่าตายแน่ ไม่แตกต่างจากยูกิและ 

คนอื่นๆ ในกลิด์ GODSEVEN พวกมนัหมายหวัพวกฉนัไว้แล้ว” 

“ระดบัยกู ิไม่น่าจะมปัีญหานะ” ฉางฟงค้าน เพราะด้วยฝีมอือย่างยกู ิไม่ใช่ใครจะ

เล่นงานเขาได้ง่ายๆ

“ถ้ายกูเิพยีงเข้าไปสอดแนมไม่มปัีญหา แต่ถ้าเขาเข้าไปพกัในเมอืงหยางชนุคงไม่ได้ 

ยูกิได้ทดลองมาแล้ว ในเมืองหยางชุนปัจจุบันมียอดฝีมือของกิลด์อวตารเต็มไปหมด  

ไม่ว่าจะหนไีปตรอกไหน ซอยไหน สุดท้ายกต็้องหนอีอกจากเมอืง” แดนตอบ

“งั้นถ้าฉันเข้าเมืองหยางชุนก็คงถูกไล่ฆ่าเหมือนกับยูกิสินะ น่าสนใจ น่าสนใจ

จรงิๆ” ฉางฟงพูดยิ้มๆ

แดนจ้องหน้าเพื่อน สกัพกักอ็ดหวัเราะไม่ได้ “ต่อให้นายเดนิกลางตลาดและตะโกน

บอกว่า นายคอืเทพอสูรฉางฟง กไ็ม่มใีครกล้าแตะต้องนายหรอก”

“ท�าไมล่ะ” ฉางฟงแกล้งถามทั้งๆ ที่รู้เหตุผลดอียู่แล้ว

“ข่าวจากหลายกลิด์หลดุออกมาว่า หน่ายวนิหวัหน้ากลิด์อวตารต้องการจดัการกบั

นายด้วยมอืของเขาเอง ถ้าใครฝ่าฝืนจะต้องได้รบัโทษจากทางกลิด์” แดนตอบ

“ข่าวของนายคงเป็นข่าวโคมลอยแล้ว เพราะเมื่อวานฉันยังถูกผู้เล่นกิลด์อวตาร

แอบมาฆ่าอยู่เลย” ฉางฟงตอบ

“แต่ข่าวในช่องสื่อสาร เขยีนกนัว่า นายแอบไปถล่มพวกมนัยบัต่างหาก” แดนกล่าว

ขึ้น

“นายจะเชื่อหรือเปล่า ฉันท�าให้พวกเขาตายจริง แต่ฉันไม่ได้เป็นคนฆ่าพวกเขา

โดยตรง” ฉางฟงตอบ

แดนไม่ค่อยเชื่อฉางฟงเท่าไร เพราะในข่าวมีคนเขียนถึงเขามากมาย และข่าวก็ 

ไม่ได้มาจากคนคนเดยีว แต่มาจากหลายๆ คน

“ถ้าพวกเขาไม่ได้ตายเพราะนาย พวกเขาตายเพราะอะไร” แดนถามต่อ

“ผึ้งแม่ม่ายด�า ฉนัไปเอารงัผึ้ง ส่วนพวกเขาจะมาฆ่าฉนักเ็ลยซวยไป เรื่องมแีค่นี้

แหละ” ฉางฟงตอบยิ้มๆ ท�าให้แดนอ้าปากค้าง เพราะไม่คาดคดิว่า สารพดัท่าไม้ตายของ

ฉางฟงที่เขยีนในกระทู้ ล้วนไม่ใช่ความจรงิ

“หึๆ  มาเข้าเรื่องดกีว่า ยูกฝิากอะไรมาบอกฉนั” ฉางฟงถามต่อยิ้มๆ

“เขาฝากมาบอกว่าไม่ได้คดิจะช่วยนาย แต่เขาต้องการแก้แค้นเท่านั้น เมื่อถงึเวลา

ให้ส่งสญัญาณไปบอก” แดนตอบ
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ฉางฟงหวัเราะข�า “เพื่อนนายนี่มนัหยิ่งจรงิๆ”

“นสิยัเขากเ็ป็นแบบนี้แหละ ถ้านายยอมรบัความช่วยเหลอืของเขา ฉนัจะโทรศพัท์

ไปบอกเขาเอง” แดนตอบ 

ฉางฟงยกมอืเกาศรีษะและกล่าวว่า “เอาเถอะ! ถ้ายกูอิยากร่วมด้วย ฉนักจ็ะสนอง

ความต้องการ นายบอกยกูว่ิาได้ ฉนัยนิดรีบัความร่วมมอืจากเขา แต่ฉนัไม่ได้ขอร้องเขา” 

แดนส่ายหน้าก่อนกล่าวว่า “พวกนายนี่ แม้แต่การพูดกย็งัมลูีกเล่นอกี ฉนัละเหนื่อย

จรงิๆ”

แดนพูดจบกข็อตวัไปคุยกบัยูกทิางโทรศพัท์ ส่วนฉางฟงยงัคงนั่งคุยกบัซเีรยีและ

ซามนีตามปกต ิเกอืบสบินาทผี่านไป แดนกเ็ดนิกลบัมานั่งลงตรงข้ามฉางฟงอกีครั้ง

“นายมแีผนการหรอืยงั” แดนเอ่ยปากถาม

“แผนการจะเริ่มขึ้นเมื่อหน่ายวนิออนไลน์เกมเท่านั้น” ฉางฟงตอบยิ้มๆ

“มเีหตุผลพเิศษไหม” แดนถามต่อ

“การรบแบบไม่มหีวัหน้า ชนะไปกไ็ม่มคีวามหมาย”

ฉางฟงตอบ แต่จรงิๆ แล้ว เขาไม่มทีางเลอืก ถ้าโค่นกลุ่มผู้เล่นลูกน้องหน่ายวนิ

จนหมดในเวลานี้ เมื่อหน่ายวนิออนไลน์เข้ามา เขาอาจจะออฟไลน์ออกไปทนัทซีึ่งจะส่งผล

เสีย ท�าให้งานที่ฉางฟงท�าไว้ที่โลกภายนอกไม่ส�าเร็จ ดังนั้นเขาจะต้องหาทางถ่วงเวลาให้

หน่ายวนิอยู่ในเกมนานที่สุด ส่วนผลแพ้ชนะในเกมส�าหรบัเขาไม่ได้มคีวามหมายมากนกั

“หึๆ  นายอยากจะชนะอย่างขาวสะอาดสนิะ” แดนถาม

“ถูกต้อง ตราบใดหน่ายวนิไม่ออนไลน์เข้ามา ฉนัจะยงัไม่ด�าเนนิการอะไรทั้งสิ้น” 

ฉางฟงตอบย�้าค�าพูดเดมิให้ฟังอกีครั้ง

แดนนิ่งคดิเลก็น้อยกก็ล่าวขึ้นว่า “นอกจากกองก�าลงักลิด์ FOX นายซ่อนกองก�าลงั

ไว้อกีหรอืเปล่า”

“มี...กองก�าลังกลุ ่มนี้แม้จะมีไม่มาก แต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่กว่าผู้เล่นกิลด์อวตาร

หรอก” ฉางฟงยงัคงตอบเป็นปรศินา ไม่ได้บอกความจรงิให้แดนฟังทั้งหมด

“งั้นกเ็บาใจขึ้นมาก ฉนันกึว่ามแีต่กลิด์ FOX กบัพนัธมติรอกีไม่กี่กลิด์” แดนบอก

“ช่วงนี้นายไม่มอีะไรท�ากอ็ยู่ช่วยสาวๆ กลุ่มของฉนัฝึกฝีมอืไปก่อน” ฉางฟงกล่าว

ขึ้น

แดนหนัไปมองกลุ่มสาวๆ สกัพกัเขากข็มวดคิ้วเมื่อพบความผดิปกต ิ “ฉางฟง!!! 

ระดบัของพวกเธอ”
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“ใช่ ระดบัพวกเธอถงึ 75 ทุกคน” ฉางฟงตอบยิ้มๆ

แดนอึ้งมองดูกลุ ่มผู ้เล่นหญิงอย่างละเอียด และเขาก็พบว่ากลุ่มผู้เล่นหญิง 

หลายคนยงัไม่ใช่ยอดฝีมอืที่แท้จรงิ

“พวกนายจบัปาร์ตี้กนัใช่ไหม” แดนถาม

“ไม่ใช่” ฉางฟงตอบ

แดนหันหน้ามามองเขาแล้วกล่าวว่า “ถ้าไม่ได้จับปาร์ตี้ พวกเธอคงได้รับความ 

ช่วยเหลอืจากพวกนายแน่ๆ เพราะเท่าที่ฉนัสงัเกต บางคนวชิาตวัเบายงัไม่เข้าขั้น ปกตถิ้า

ผู้เล่นมีการพัฒนาระดับพื้นฐานด้วยตัวเอง ระดับวิชาตัวเบาจะพัฒนาไปพร้อมกับระดับ

พื้นฐานที่เพิ่มสูงขึ้น แต่นี่...แปลก แปลกมาก”

“ฮ่าๆๆ นายสายตาด ีพวกเธอกนิสมบตัเิทพเข้าไป” ฉางฟงตอบ

แดนท�าตาโต “สมบตัเิทพ หมายความว่ายงัไง”

“มนัเป็นยาเพิ่มระดบัพื้นฐาน ทกุคนที่กนิเข้าไป ระดบัพื้นฐานจะเลื่อนไปอยูร่ะดบั 

75 โดยอตัโนมตั ิเป็นเวลาหนึ่งสปัดาห์นอกเกม” ฉางฟงอธบิาย

แดนส่ายหวัพลางกล่าวว่า “มยีาแบบนี้ด้วยหรอืเนี่ย”

“ใช่! เพื่อไม่ให้ยาเสยีเปล่า พวกเธอกเ็ลยเร่งเกบ็ระดบัจรงิๆ ก่อนยาจะหมดฤทธิ์ 

และเพราะเหตนุี้ ระดบัวชิาตวัเบาของพวกเธอจงึเหมอืนผูเ้ล่นหดัใหม่ยงัไงล่ะ” ฉางฟงตอบ

แดนหันหน้าไปพิจารณาดูกลุ่มของปิงปิงที่ใช้วิชาตัวเบาเคลื่อนร่างโจมตีสัตว์อสูร

อกีครั้ง “ถงึจะเพิ่งหดั แต่พวกเธอกก้็าวหน้าเรว็มาก ใครเป็นอาจารย์ให้พวกเธอเนี่ย” แดน

ถามต่อ

ฉางฟงหวัเราะก่อนจะใช้นิ้วชี้มายงัหน้าตวัเอง “ฉนัเอง”

“เหอะๆ ไม่แปลกใจเลย เพราะดูวิชาตัวเบาที่พวกเธอฝึกมันแหกกฎเกณฑ์อยู่

บ้าง” แดนกล่าวจบกน็ั่งดูกลุ่มของปิงปิงปะทะกบัสตัว์อสูรต่อ

“ฟางฟางเหมอืนนายมาก เธอเลยีนแบบนายได้เกอืบร้อยเปอร์เซน็ต์ ถ้ามเีวลาให้

เธอฝึก อกีหลายเดอืนคงหาคนไล่จบัเธอยาก” แดนกล่าวหลงัจากวเิคราะห์เสรจ็

“คนอื่นเป็นไง” ฉางฟงถาม

“อย่างน้อยมีสามคนในกลุ่มผู้เล่นหญิงที่น่าจะมีประสบการณ์วิชาตัวเบามาแล้ว 

ส่วนคนที่ไม่เคยฝึกวชิาตวัเบามาก่อนกถ็อืว่าพฒันาได้เรว็มาก” แดนตอบ

“กลุ่มเจด็เทพเป็นไงบ้างช่วงนี้” ฉางฟงเปลี่ยนประเดน็คุย

“ส่วนใหญ่ระดบัลด มเีพยีงยกูทิี่ไม่ตาย ถ้าพวกเขาเข้าเกมมากค็งต้องเริ่มเกบ็ระดบั
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พื้นฐานกนัหนกัหน่อย” แดนตอบความจรงิ

ฉางฟงเพิ่งนึกขึ้นได้ มีข่าวแดนปะทะกับหน่ายวินมาครั้งหนึ่งจึงถามขึ้นว่า “นาย

เคยปะทะกบัหน่ายวนิ หมดัระดบัพื้นฐานที่ 80 เป็นไงบ้าง”

“ทั้งเรว็ ทั้งรุนแรง การเคลื่อนที่ระดบั 75 ถ้าไม่ใช้สญัชาตญาณต่อสู้กร็บัมอืเขา

ไม่ได้หรอก ฉนัรอดมาได้เพราะมนีาเนยีคอยปกป้อง” แดนตอบ

ฉางฟงยิ้ม “เมอืงหยางชุนใช้เวทไม่ได้ นาเนยีปกป้องนายได้อย่างไร”

“นาเนยีมโีล่แห่งแสงในครอบครอง บางคนอาจเข้าใจว่ามนัเป็นการใช้เวท แต่ไม่ใช่ 

มนัเป็นอุปกรณ์ที่นาเนยีเรยีกออกมาจากกระเป๋ามติไิด้ทนัทเีมื่อมภียัอนัตราย”

“นาเนยีบาดเจบ็หรอืเปล่า ในวนัที่ปะทะกบัหน่ายวนิ” ฉางฟงเอ่ยปากถามภูตจิ๋ว

“ไม่ค่ะ ท่านจอมมาร” นาเนยีตอบอย่างระมดัระวงั

ท่าทีนี้ท�าให้ฉางฟงหัวเราะข�า “หึๆ เธอยังกลัวฉันเหมือนเดิม ไม่ต้องตอบเป็น

ทางการแบบนั้นก็ได้ ให้เรียกฉันฉางฟง เหมือนกับที่ซีเรียและซามีนเรียก ฉันไม่ถือ”  

นาเนียดูอายๆ ก่อนจะพยักหน้ารับ ฉางฟงปรายตามองแดนแล้วถามต่อไปว่า “ตอนที่ 

ยูกปิะทะกบัหน่ายวนิ นายอยู่ด้วยหรอืเปล่า”

“อยู.่..ฉนักบัภตูของเขาเป็นคนเปิดทางให้ยกูหินไีปเอง หลงัจากนั้นฉนักร็อดราวกบั

ปาฏหิารยิ์ แต่ภูตของยูกถิูกรุมฆ่าตาย เรื่องนี้ท�าให้ยูกโิกรธมาก” แดนตอบ

“ภตูของยกูเิป็นภตูนกัรบระดบัแม่ทพั นกึไม่ถงึว่าจะถกูกลิด์อวตารฆ่าตาย” ฉางฟง 

กล่าวขึ้นลอยๆ

แดนถอนหายใจ “ต่อให้เป็นเทพสงครามมาเองกไ็ม่รอด ถ้าถูกรุมเยอะขนาดนั้น”

“แต่ฉนัรอดนะ ต่อให้พวกเขามาเป็นหมื่นๆ ฉนักย็งัรอดอยู่ด”ี ฉางฟงกล่าวยิ้มๆ

แดนมองฉางฟง สีหน้าไม่ค่อยจะเชื่อสักเท่าไหร่ หารู้ไม่ว่า ฉางฟงมั่นใจเพราะ 

ตวัเองมแีหวนแปลงร่าง ถ้าจวนตวัเขากแ็ปลงร่างเป็นแมลงวนัหลบหน ีต่อให้ฝ่ายตรงข้าม

รุมล้อม เขากฝ็่าออกมาได้แบบชลิล์ๆ

“มาเข้าเรื่องกนัดกีว่า ยูกสิู้กบัหน่ายวนินานไหม” ฉางฟงถามต่อ

“ไม่ถงึห้านาท ีแถมยงัถูกอดัฝ่ายเดยีว ตอนนี้ฉนัยงัหนกัใจอยู่ แม้นายจะเอาชนะ

ยูกมิาได้ แต่ถ้าพูดถงึแรงปะทะกนัตามระดบัพื้นฐาน นายมแีรงน้อยกว่าหน่ายวนิ โอกาส

จดัการเขาได้ส�าเรจ็มนี้อยยิ่งกว่าน้อย” แดนอธบิาย

“ฉนัมวีธิขีองฉนัแล้ว” ฉางฟงตอบยิ้มๆ

“อย่าบอกนะว่านายจะใช้วธิรีุม ไม่ได้ผลหรอก ฝ่ายตรงข้ามมยีอดฝีมอืระดบัสูง
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เป็นพนัๆ คน มนัคงไม่ปล่อยให้หน่ายวนิรบัมอืคนเดยีว” แดนกล่าวเสยีงเรยีบ

“ฮ่าๆๆ ฉนัไม่ใช้วธิรีุมหน่ายวนิหรอก แต่ฉนัมวีธิ ีอกีไม่นานนายจะรู้เอง” ฉางฟง

ตอบเป็นปรศินาไว้

แดนใช้มอืลบูคาง เขานิ่งคดิ เพราะไม่รูฉ้างฟงซ่อนทางแก้ไขอะไรไว้ แต่เมื่อฉางฟง 

มั่นใจ มนักน็่าจะเป็นแผนการที่ดี

ฉางฟงนั่งคยุกบัแดนอยูเ่กอืบสองชั่วโมง ส่วนใหญ่กคุ็ยเรื่องการผจญภยัหลงัจาก

ที่ฉางฟงจบศกึกบักลิด์ GODSEVEN จงึได้รู้การเคลื่อนไหวของกลุ่มเจด็เทพไปด้วย

กลุม่ผูเ้ล่นสอดแนมจากกลิด์ต่างๆ ยงัคงท�างานอย่างแขง็ขนั แถมยงัมมีากขึ้นด้วย 

พวกเขาแทบจะเกาะตดิกลุม่ฉางฟงกนัเลย แม้กระทั่งเตน็ท์พกัค้างแรมกย็งัตั้งอยูห่่างออก

ไปไม่ถึงร้อยเมตร ฉางฟงไม่ได้ว่าอะไร ตราบใดที่พวกเขาไม่ได้มายุ่งกับกลุ่มของตัวเอง

โดยตรง



บทที่ 2
งานเลี้ยงตอบแทน

โรงพยาบาลเอกชน บนระเบียงทางเดิน ตะวันกับแคทยังคงนั่งสนทนากัน  

ไม่นานซางอี้ที่เพิ่งมาถงึกเ็ดนิเข้ามาหาทั้งสองคน ตะวนัมองดูเพื่อนแล้วถามว่า “เรยีบร้อย

ดไีหม”

“ในระดบัหนึ่ง ประวตัขิองพวกเราที่เกี่ยวพนักบัท่านนายพลและนกัการเมอืงสขีาว

คนนั้นถูกลบออกจากระบบแล้ว แต่เราก็ต้องรับผิดชอบความผิดที่ท�ามาก่อนหน้านี้

ด้วย” ซางอี้ตอบ

ตะวนัขมวดคิ้ว ถามอกีว่า “หมายความว่ายงัไง”

“ท่านแม่ทพัไม่สามารถท�าให้เรามปีระวตัขิาวสะอาดได้ทั้งหมด ท่านแม่ทพัแนะน�า

ว่า ทางที่ดทีี่สุด พวกเราจะต้องวางมอืจากการเป็นแฮกเกอร์อย่างน้อยๆ สี่ถงึห้าปี” ซางอี้

ตอบ

แคทท�าตาโต “นายก�าลงับอกให้ฉนัห้ามเล่นคอมเป็นเวลาห้าปี”

“เหอะๆ เธอฟังฉนัดไีหมเนี่ย ฉนัหมายถงึการเป็นแฮกเกอร์ ฉนัไม่ได้หมายถงึเธอ

ห้ามเล่นคอม” ซางอี้กล่าวขึ้น 

ตะวนันิ่งคดิเลก็น้อยกก็ล่าวขึ้นว่า “มนักเ็ป็นค�าแนะน�าที่ด ีแต่กลุ่มแฮกเกอร์สาย

ต่างๆ ที่ขึ้นกบัเราทั่วโลก นายจะท�ายงัไง”

“ก่อนมาโรงพยาบาล ฉนัประกาศสลายกลุ่มไปแล้ว” ซางอี้ตอบ ท�าให้เพื่อนสอง

คนอ้าปากค้าง เพราะกวา่จะสร้างกลุม่แฮกเกอร์เหล่านี้ขึ้นมาได้ต้องใช้ทั้งเงนิและเวลามาก

“แฮกเกอร์พวกนั้นว่ายงัไง” แคทถามบ้าง

“ฮ่าๆๆ พวกเขากแ็ค่ถบีฉนัออก และแต่งตั้งหวัหน้ากลุม่คนใหม่เข้าไปด�ารงต�าแหน่ง
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แทน” ซางอี้กล่าวยิ้มๆ

“เฮ้อ! อุตส่าห์ท�ามาตั้งนาน สุดท้ายเหมือนกับเสียเวลาเปล่ายังไงไม่รู้ แบบนี้ 

โครงข่ายงานเรากเ็ท่ากบัเจ๊งทั้งหมดน่ะสซิางอี้” แคทกล่าวขึ้น

ซางอี้พยกัหน้าก่อนกล่าวว่า “เธอต้องเลอืกระหว่างเดนิเข้าคุกกบัเลกิทั้งหมด”

“โอเค ฉนัขออยู่นอกคุกกแ็ล้วกนั” แคทพูดตดับท ตะวนัพ่นลมหายใจ

“นายได้ส่งรายชื่อเครือข่ายแฮกเกอร์ของพวกเราในประเทศไทยให้ท่านแม่ทัพ

พจิติรหรอืเปล่า” 

ซางอี้เมื่อได้ยนิเพื่อนถามค�านี้ เขากห็วัเราะ “ฉนัไม่ได้โง่นะ และจะไม่ท�าให้เพื่อน

เดอืดร้อนด้วย”

“เมื่อเลกิเป็นแฮกเกอร์ นายเตรยีมแผนการไว้ส�าหรบัพวกเราหรอืยงัอะ” แคทถาม

บ้าง

ซางอี้พยกัหน้าก่อนกล่าวว่า “พวกเรามเีงนิเกบ็ในรปูแบบของเงนิดจิติอลส่วนหนึ่ง 

เราจะแปลงค่าพวกมนัเป็นเงนิไทย และน�ากลบัมาลงทุนในธุรกจิขายส่งคอมพวิเตอร์”

“นายจะขายส่งคอมพวิเตอร์ นายหาสถานที่ได้หรอืยงั” แคทถามต่อ

“เรยีบร้อย อกีสองสามวนัฉนัจะไปดูสถานที่” ซางอี้ตอบ

แคทเพิ่งนกึอะไรขึ้นมาได้ เธอจงึกล่าวขึ้นว่า “นี่ซางอี้ พวกฉนัอยากเปิดร้านขาย

ไอศกรมีกบัเค้ก”

“พวกฉนั?” ซางอี้ทวนค�า

“ฉนักบัไรอา ชดัเจนไหม” แคทพูดต่อ

“ชดัเจน แต่ฉนัไม่แน่ใจว่า เธอกบัไรอาจะมหีวัทางนี้ เพราะตั้งแต่เดก็ๆ ฉนัไม่เคย

เห็นเธอกับไรอาเข้าครัวท�าอาหารให้กินสักครั้ง เห็นแต่ชี้นิ้วสั่งให้คอบร้าท�าให้กิน” ซางอี้

พูดจี้ใจด�า

ค�าพูดนี้ท�าให้แคทเบ้ปาก “ของแบบนี้มนัหดักนัได้”

“ทอดไข่ยงัไหม้ ฉนักลวัจะเจ๊งตั้งแต่วนัแรก” ซางอี้ตอบ

“ไม่เจ๊งหรอก ฉนัสญัญากบัไรอาแล้วว่า ถ้าหายดฉีนัจะพาเธอไปเรยีนท�าขนม แกะ

สลกั และหดัท�าไอศกรมี” แคทพูด

ซางอี้ระเบดิเสยีงหวัเราะ “แกะสลกั! ฮ่าๆๆ ไม่ไหวมั้งแคท เธออย่าให้ฉนัข�าส”ิ

“ฉนัไม่สนการแกะสลกัหรอก แต่ไรอาเหน็ในทวีแีล้วอยากไปเรยีน ฉนักไ็ม่เข้าใจ 

ท�าไมอยู่ๆ เธออยากจะแกะสลักขึ้นมา เอาเป็นว่านายจัดทุนมาให้พวกฉันไปเรียนก่อน 
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สกัก้อนกแ็ล้วกนั” แคทตดับท

“โอเค ฉันก็อยากจะรู้เหมือนกัน ม้าดีดกะโหลกอย่างเธอจะเรียนท�าขนมได้ด ี

สกัแค่ไหน ฮ่าๆๆ ป.ล. อย่าเอามาให้ฉนักนินะ ฉนัยงัไม่อยากตาย ฮ่าๆๆ” ซางอี้กล่าวจบ

กห็วัเราะอกีรอบ

แคทหงุดหงิดเลยลุกขึ้นยกเท้าเตะก้นซางอี้ ก่อนชิ่งเดินหนีเข้าไปในห้องคนป่วย

อย่างงอนๆ

“เรื่องที่นายท�าทั้งหมด ยูกวิ่ายงัไงบ้าง” ตะวนัถามน�้าเสยีงจรงิจงั

ซางอี้ยิ้มพลางกล่าวว่า “เขาตามใจฉนั บอกว่า...จะท�าอะไรกท็�า”

“เฮ้อ! อนาคต การท�างานในเกม เราจะท�าแบบเดมิหรอืเปล่า” ตะวนัถาม

“ในอดตีเราท�างานในเกม เพื่อฆ่าเวลารอค�าสั่งขโมยข้อมลูหรอืโจมตคีูแ่ข่งทางธรุกจิ 

แต่ตอนนี้เราไม่ได้ขาดเงินแล้ว ต่อให้ยูกิออกค�าสั่งให้ฉันวางแผนกอบโกยเงินจากเกมอีก 

ฉันก็จะปฏิเสธเขาไป เพราะฉันอยากสร้างธุรกิจคอมพิวเตอร์ที่มั่นคงของพวกเรา

มากกว่า” ซางอี้ตอบ

ตะวนัพยกัหน้าหงกึๆ “ฉนัเหน็ด้วย” 

ซางอี้ยิ้มเอื้อมมอืมาตบไหล่ตะวนัแล้วกล่าวว่า “โอเค ฉนัขอเข้าไปเยี่ยมไรอาก่อน

ละ ไม่ได้เจอหน้าเธอสองวนัแล้ว คดิถงึ ฮ่าๆๆ” ซางอี้คลี่ยิ้มอกีครั้ง ก่อนก้าวเท้าเดนิเข้า

ห้องคนป่วยไป

ตะวนัมองดูสมุดโน้ตในมอื “ขอโทษนะไรอา แคทพูดถูกต้อง เธอเป็นครอบครวั

ของพวกเรา ดงันั้นฉนัต้องหาทางเลอืกที่ดทีี่สุดให้เธอ และหลงัจากเธอหายด ีเธอจะไม่มี

วนัร้องไห้อกี”

ตะวนัพูดกบัตวัเองจบ เขากเ็กบ็สมุดโน้ตในกระเป๋า ก่อนลุกขึ้นเดนิไปยงัห้องคน

ป่วย ซึ่งปัจจุบนัมเีสยีงหวัเราะของเพื่อนทั้งสามคนเลด็ลอดออกมา

ชายแดนหยางชนุตดิกบัทะเลแดง เช้าวนันี้ทกุคนตื่นขึ้นมากนิข้าวเสรจ็กอ็อกไป

เก็บระดับเช่นทุกวัน ฉางฟงเริ่มเบื่อที่ต้องรอแล้ว เขาจึงคิดจะออกไปโลกภายนอกอีก 

สกัครั้งเพื่อประเมนิข่าวของหน่ายวนิ ฉางฟงยงักงัวลว่า ถ้าหน่ายวนิถูกจบัตวัได้จะส่งผล

ให้แผนการของเขาไม่ประสบผลส�าเรจ็

เมื่อตดัสนิใจได้แล้ว ฉางฟงกบ็อกลาเพื่อนๆ และออฟไลน์ออกจากเกมอกีครั้ง 
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กุมภาลุกจากเครื่องเกมแล้วรีบไปดูทีวี เมื่อยังไม่เห็นมีข่าวการจับตัวหน่ายวิน  

เขากเ็บาใจขึ้นมาก

ข่าวการยดึทรพัย์ขบวนการของท่านนายพลด�าเนนิไปอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบนักย็งั

ไม่เสร็จสิ้น ทรัพย์สินรวมของเครือข่ายที่ประเมินออกมาคร่าวๆ จากทางทีวีแต่ละช่อง

สร้างความตะลงึให้แก่ประชาชนในประเทศไทยมาก มนัยิ่งกว่าเจอทองค�าในห้องใต้ดนิของ

ท่านนายพลเสยีอกี

การล้มลงของท่านนายพลใหญ่ท�าให้ฐานคะแนนเสียงของรัฐบาลดีขึ้นทันที ฝ่าย

ค้านกไ็ม่สามารถพดูอะไรมากได้ เพราะเดี๋ยวจะถกูดงึไปเอี่ยวกบัโจรอย่างท่านนายพล เช่น

เดยีวกบัเครอืข่ายในฝ่ังรฐับาล เจ้าหน้าที่รฐัท�างานอย่างเฉยีบขาดโดยไม่สนหน้าอนิทร์หน้า

พรหม ขอเพยีงมรีายชื่อจะถูกจบัไปสอบสวนทั้งหมด

กุมภามองดูนาฬิกา เวลาผ่านไปเกือบจะหนึ่งทุ่มแล้ว เขาเองก็ไม่ได้คาดหวังว่า

หน่ายวนิจะออนไลน์เล่นเกมตั้งแต่วนัแรกหลงัจากผ่านประสบการณ์ถูกกวาดล้างมา แต่

กุมภามั่นใจว่าด้วยนิสัยของหน่ายวินที่ชอบเอาชนะ ถ้าเขาคิดจะหนีไปอยู่ฝั่งพม่าก็ต้อง

เคลยีร์ปัญหาที่ค้างคาไว้ก่อน

การนั่งๆ นอนๆ ในเกมไปวนัๆ แถมไปไหนมาไหนกไ็ม่ได้ท�าให้กมุภาเกดิความเบื่อ 

เขาจงึตดัสนิใจออกมาฟังข่าวหน่ายวนิที่โลกแห่งความจรงิก่อน เพราะกว่ากลุ่มของปิงปิง

จะเกบ็ระดบัเสรจ็คงกนิเวลาในเกมอกีเป็นเดอืนๆ

กุมภารู้สึกหิวจึงเดินออกจากห้องเกมไปยังห้องครัว แต่ก็ไม่ลืมแวะดูที่เครื่อง

โทรศพัท์ เผื่อจะมคีนฝากข้อความไว้ ซึ่งกม็จีรงิๆ คนที่ฝากข้อความไว้มดี้วยกนัสองคน 

คนแรกเป็นแมข่องเขา ส่วนคนที่สองเป็นปู่ผอม กมุภาอดแปลกใจไม่ได้ ปูผ่อมคดิยงัไงถงึ

โทรศพัท์มาหาเขา กุมภาเลอืกกดปุ่มฟังข้อความจากท่านแม่สุดที่รกัก่อน

“กุมภา ลูกก�าลงัท�าอะไรจ๊ะ แม่คดิถงึลูกนะ คดิถงึมากด้วย อกีไม่นานแม่จะกลบั

ไปพกัที่กรุงเทพฯ สองเดอืน เราคงได้เจอกนัมากขึ้น เอ่อ...แม่ได้ข่าวจากส้มจนี ลูกมแีฟน

เป็นเชื้อสายเจ้าหรือ ใครเอ่ย...บอกแม่ได้ไหมจ๊ะ แม่สัญญากับลูก จะไม่บอกใครจริงๆ 

แม้แต่พ่อของเรา แม่รกัลูกจ้ะ”

กุมภาฟังข้อความจบก็อดหัวเราะข�าไม่ได้ งานนี้สายพินท�าเรื่องให้เขาต้องหาทาง

แก้ตวักบัแม่อกีแล้ว กุมภายื่นนิ้วไปกดฟังอกีข้อความทนัที

“เฮ้! ไอ้ตวัแสบ เอง็ท�าบ้าอะไรอยู่วะ ข้าโทรศพัท์ไปหาเอง็ตั้งหลายรอบแล้วกไ็ม่

รบัสายสกัท ีตามจรงิข้ากไ็ม่อยากชวนเอง็เท่าไหร่หรอก แต่เหน็ว่าเอง็ช่วยชวีติข้าไว้ วนันี้
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จงึชวนเอง็มากนิข้าวที่บ้านข้าสกัหน่อย ข้าจะรอเอง็ถงึสามทุ่มครึ่งนะโว้ย ไม่มากไ็ม่เป็นไร

นะ ไม่ต้องเกรงใจ เพราะข้าชวนแล้ว อรสิกบัวุธคงต่อว่าข้าไม่ได้”

กุมภาฟังข้อความที่สองเสรจ็ เขากห็นัไปมองนาฬิกาที่แขวนอยู่บนผนงั

“เพิ่งหนึ่งทุ่ม น่าจะไปทนัแฮะ” กุมภากล่าวจบ เขากร็บีไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ หยบิ

โทรศพัท์ และเดนิออกไปจากห้องอย่างรวดเรว็ ระหว่างเดนิเขากโ็ทรศพัท์ไปหาปู่ผอมด้วย

“สวสัดคีรบัปู่จ๋า” กุมภาทกัทายฝ่ายตรงข้ามทนัทเีมื่อปู่ผอมรบัสาย

“เอง็ก�าลงัจะโทรศพัท์มาปฏเิสธข้าใช่ไหม ไม่เป็นไรข้าเข้าใจ เอง็มงีานยุ่งเยอะ” ปู่

ผอมรบีพูด

“ใจเยน็ๆ ปู่จ๋า ผมว่างอะ เดี๋ยวผมจะไปหา” กุมภาตอบ

“หา! เอง็จะมาจรงิหรอื” ปู่ผอมถาม

กุมภาหวัเราะแล้วกล่าวว่า “ไปสคิรบั ปู่จ๋าอุตส่าห์ชวนผมทั้งท”ี

“ตายละส ิ ข้าลมืจดัที่นั่งให้เอง็ ข้าเข้าใจว่าเอง็จะไม่มา เพราะเหน็เอง็ไม่ได้ตดิต่อ

กลบัมาหลายชั่วโมง” ปู่ผอมตอบ

กุมภาอมยิ้มพลางกล่าวว่า “ไม่ต้องจัดที่นั่งให้ผมหรอก เดี๋ยวผมยืนกินอยู่ข้างๆ 

อรสิกไ็ด้ ฮ่าๆๆ คงมทีี่ว่างพอให้ผมยนืได้ ฮ่าๆๆ” กุมภาตอบก่อกวนกลบัไป ท�าให้ปู่ผอม

ต้องนิ่ง

“วนันี้ไอ้ยกัษ์เพื่อนข้ากม็าด้วย” ปู่ผมเปลี่ยนประเดน็คุย

“ดสีปิู่ จะได้คุยกนัสนุก” กุมภาตอบ

“เมยีมนักม็า” ปู่ผอมพูดต่อ

กุมภาคดิถงึน�้าส้มคั้นฝีมอืภรรยาปู่ยกัษ์ เขากย็ิ้มพลางกล่าวว่า “ดคีรบั ผมเองก็

คดิถงึคุณยายเหมอืนกนั”

“หลานสาวมนักม็า” ปู่ผอมพูดต่อ

กุมภาหวัเราะข�าก่อนกล่าวว่า “ปู่จ๋าก�าลงัคดิอะไรเนี่ย”

“ไม่ได้คิดอะไร เอางี้ข้าจัดที่ให้เอ็งนั่งข้างหลานสาวไอ้ยักษ์กับหนูอินธิราก็แล้ว

กนั” ปู่ผอมตอบ

กุมภาขมวดคิ้ว เมื่อพบว่าปู่ยักษ์ได้ชวนอินธิรามาด้วย ซึ่งถ้าปู่ผอมได้คุยกับ 

อนิธริาก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมง งั้นปิงปิงในเกมกไ็ม่ใช่อนิธริาแล้ว

“ขอถามนดิหนึ่ง ปู่ชวนอนิตอนไหน”

“ก่อนหน้าเอง็จะโทรศพัท์มาเลก็น้อย ข้าเพิ่งนกึได้หลานอนิช่วยดูแลอรสิตั้งหลาย
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ชั่วโมง ยงัไงกต็้องตอบแทนเธอหน่อย” ปู่ผอมตอบ

‘อมื...แบบนี้ค่อยสมเหตุสมผล’ กุมภาคดิในใจ

“ตกลงเอาตามที่ข้าบอกเอง็นะ ห้ามเปลี่ยนที่เดด็ขาด” ปู่ผอมคาดคั้น

กุมภาหวัเราะแล้วกล่าวว่า “ตามใจปู่จ๋าเลย”

“ดมีากไอ้ตวัแสบ เดนิตามผู้ใหญ่หมาไม่กดั เชื่อข้า” ปู่ผอมกล่าวขึ้น

ขณะนั้นกมุภามาถงึรถแล้ว เขาจงึบอกปู่ผอมให้รอประมาณชั่วโมงกว่าๆ ก่อนวาง

สายไป

กมุภาวางสายปูผ่อมเสรจ็กข็ึ้นรถและขบัออกไปจากลานจอดรถ กมุภานกึถงึอนิธริา 

เขาจงึใส่สมอลล์ทอล์กแล้วตดิต่อไปหาเธอ กุมภารอไม่นานอนิธริากร็บัสาย

“กุมภาเหรอ นายจะไปงานเลี้ยงหรอืเปล่า”

“ไปส ิตอนนี้เธออยู่ไหน” กุมภาตอบและย้อนถาม

“ออกจากบ้านแล้ว ก�าลงัไปบ้านปู่ผอม ตอนแรกนกึว่านายไม่ไปซะอกี เหน็ปู่ผอม

บอกว่าโทรศพัท์เข้าเบอร์มอืถอืนายกไ็ม่ตดิ โทรศพัท์เข้าบ้านกไ็ม่มใีครรบัสาย” อนิธริาตอบ

“เครื่องฉนัแบตหมด กเ็ลยปิดเครื่องชาร์จ” กุมภาอธบิาย

“โอเค! รถก�าลังติดมาก ฉันไม่อยากขับรถทั้งๆ ที่โทรศัพท์ ไว้เจอกันที่บ้าน 

อรสิ” อนิธริาตดับท

กุมภาหวัเราะก่อนกดวางสายไป

ที่คฤหาสน์ของปู่ผอม วันนี้จัดงานเลี้ยงภายในครอบครัวไม่ได้ใหญ่นัก กลุ่ม 

บอดกีารด์ที่เฝ้าอารกัขากไ็ด้รบัอานสิงส์ไปด้วย ปู่ผอมจ้างเชฟดงัจากโรงแรมมาท�าอาหาร

ให้กนิ กลิ่นของอาหารไทยผสมยุโรปที่พดัโชยมาจากครวัจงึหอมน่ากนิเป็นพเิศษ

พอปูผ่อมวางสายจากกมุภา แม่อรสิที่จ้องอยูก่ก็ล่าวขึ้นว่า “คณุลกูเขยมาหรอืเปล่า”

“มา” ปู่ผอมตอบสั้นๆ

“กรี๊ด! คุณลูกเขยจะมาด้วย พ่อ ฉันไปแต่งตัวใหม่ก่อนนะ คุณลูกเขยจะได ้

ประทบัใจ” แม่อรสิกล่าวจบกว็ิ่งหายไปเลย

ปู่ผอมที่นั่งอยู่กบัปู่ยกัษ์ท�าหน้าเซง็ๆ “เฮ้อ! ข้าเหน็สะใภ้ข้าแล้วกลุ้ม”

“ท�าใจเถอะเพื่อน เอ่อ...ลูกชายเอ็งกับหลานไปไหนวะ เห็นหายไปตั้งแต่บ่าย” ปู่

ยกัษ์ถาม

“ทั้งสองไปเคลยีร์งานที่บรษิทั เดี๋ยวกค็งกลบัมาแล้ว” ปู่ผอมตอบ
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ทั้งสองสนทนากนัอกีไม่นาน ภรรยาปู่ยกัษ์ อรสิ และน�้ากเ็ดนิลงมาจากชั้นบน

“หลานอรสิ วนันี้แต่งตวัสวยมาก ก�าลงัรอใครอยู่หรอืเปล่า” ปู่ยกัษ์ทกัขึ้น เพื่อ

เปิดทางดูปฏกิริยิาหลานสาวเพื่อน

ปู่ผอมรู้เกมไอ้เพื่อนยากดจีงึกล่าวขึ้นว่า “หลานน�้ากแ็ต่งตวัสวยไม่แพ้กนั สงสยั

จะแต่งตวัมาให้ไอ้ตวัแสบดใูช่ไหมล่ะ” ปู่ผอมยงิมกุตรงๆ ท�าเอาปูย่กัษ์อ้าปากค้าง ส่วนน�้า

หน้าแดงก�่า อรสิคงจะชนิกบัการเล่นของทั้งสองคนแล้ว จงึไม่ได้แสดงปฏกิริยิาอะไรมาก 

นอกจากยิ้มฝืนๆ ภรรยาปู่ผอมเมื่อรู้ว่ากุมภาจะมาด้วยกก็ล่าวขึ้น

“ฉนันกึว่าเดก็หนุ่มคนนั้นจะไม่มาแล้ว”

“มนัไม่มาแหละด”ี ปู่ยกัษ์กล่าวขึ้น

ภรรยาปู่ยกัษ์ขมวดคิ้วใส่ “พี่ยกัษ์ อย่าเอาความไม่ชอบไปลงที่เดก็ส ิ แล้วกเ็ลกิ

หวงหลานน�้าได้แล้ว เราเลี้ยงหลานได้แต่ตวั แต่หวัใจต้องให้หลานเป็นคนตดัสนิใจเอง”

“แม่ศรพีูดถูกที่สุด จ�าค�าเมยีเอง็ไว้ไอ้ยกัษ์” ปู่ผอมได้ทจีงึอดัเพื่อนต่อ

แต่ภรรยาปู่ยักษ์กลับส่ายหน้า “พี่ผอมก็เหมือนกันแหละ อย่าหาว่าฉันสอนเลย  

พี่สองคนเหมอืนกนัมาก เรื่องของหลานเพลาๆ ลงหน่อย ทั้งสองกเ็ริ่มโตกนัแล้ว เราแค่ 

ดูแลห่างๆ ดกีว่าไหม”

“ไม่ด”ี ปู่ผอมกบัปู่ยกัษ์ตอบพร้อมกนั

“เด็กหนุ่มคนนั้นก็น่ารักจะตาย มารยาทดีด้วย ฉันไม่เข้าใจว่าท�าไมคนแก่อย่าง 

พี่ยกัษ์กบัพี่ผอมต้องกดีกนัเขาด้วย” ภรรยาปู่ยกัษ์บ่น

สองชายชราที่กีดกันกุมภาก็ไม่รู ้จะอธิบายเรื่องไอ้ตัวแสบให้เข้าใจได้อย่างไร 

สุดท้ายจงึได้แต่เงยีบเสยีง

“อรสิไปดใูนครวัให้ปูซ่ ิบอกให้พวกเขาเสร์ิฟออร์เดร์ิฟได้” ปู่ผอมกล่าวขึ้น เพราะ

ไม่อยากให้บรรยากาศอดึอดั อรสิรบัค�าก่อนลุกออกจากเก้าอี้ น�้ากร็บีลุกตามไปด้วย

“หลานเอ็งน่าจะชอบไอ้ตัวแสบว่ะ อาการมันฟ้อง” ปู่ผอมแหย่เพื่อนรักขึ้นก่อน

เบาๆ

“หลานเอ็งก็ไม่ได้ดีกว่าข้านักหรอก ถึงกับใส่ตุ้มหูคนละลาย ฮ่าๆๆ” ปู่ยักษ ์

สวนกลบั

ปู่ผอมไม่ได้สงัเกตหลานขนาดนั้นจงึกล่าวขึ้นว่า “มนัเป็นแฟชั่นโว้ย ยุคใหม่เขาใส่

แบบนี้กนัทั้งนั้นแหละ”

“เอง็อย่าแถส”ิ ปู่ยกัษ์โวยวาย
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“เอง็นั่นแหละ ควรจะยอมรบัความจรงิ แม่ศรกีเ็หน็ด้วยแล้ว” ปู่ผอมตอบ

ปู่ยกัษ์เบ้ปากก่อนกล่าวว่า “คุณแม่บวั แม่เอง็กเ็หน็ด้วยเหมอืนกนั”

“เหน็บ้านเอง็ส ิแม่ข้าไปสวรรค์ตั้งนานแล้ว” ปู่ผอมโวยวาย

“เมื่อวานแม่เอง็ขี่รถเก๋งมาเข้าฝันข้า ท่านบอกให้ข้ามาบอกเอง็วนันี้ว่า ถ้าอรสิยอม

กย็กๆ ให้ไอ้ตวัแสบไปเถอะ” ปู่ยกัษ์กล่าวขึ้น

ปู่ผอมอ้าปากค้าง “ท�าไมแม่ข้าต้องไปเข้าฝันเอง็วะ ถ้าท่านอยากจะบอกมาเข้าฝัน

ข้ากไ็ด้”

“เอง็ไม่มสีมัผสัที่หกอย่างข้านี่ ดงันั้นจงึตดิต่อกบัโลกวญิญาณไม่ได้” ปู่ยกัษ์เถยีง

“นี่เอง็ก�าลงัเถยีงออกนอกโลกไปแล้ว” ปู่ผอมพูดประชด

“โอ๊ย! พี่สองคนจะเถยีงกนัไปท�าไม ฉนัไม่เหน็เดก็ๆ สองคนพูดอะไร มแีต่พวกพี่

นี่แหละพูดอยู่ฝ่ายเดยีว” ภรรยาปู่ยกัษ์บ่น เมื่อเหน็ทั้งสองต่างไม่ลดราวาศอก

“เอาเถอะ เดี๋ยวไอ้ตวัแสบมากร็ู ้มนัจะเอยีงไปทางไหน ถงึตอนนั้นเอง็กต้็องยอมรบั

ความจรงิ” ปู่ยกัษ์กล่าวขึ้น

ปู่ผอมหวัเราะแล้วกล่าวว่า “ฮ่าๆๆ เดี๋ยวเอง็กร็ู้ หึๆ ”

ด้านอรสิกบัน�้า หลงัจากมาสั่งงานในครวัเสรจ็ ทั้งสองกย็งัไม่ได้กลบัไปที่โต๊ะอาหาร

เลย แต่นั่งอ่านหนงัสอือยู่บรเิวณห้องนั่งเล่น เพราะยงัไงกต็้องรอคนร่วมโต๊ะอกีหลายคน 

ระหว่างอ่านหนงัสอื น�้ากช็�าเลอืงมองอรสิเป็นระยะ อรสิเหน็น�้าดูแปลกๆ จงึถามขึ้นว่า

“มองฉนับ่อยๆ มอีะไรหรอืน�้า”

“ขอถามอะไรหน่อยได้ไหมอรสิ” น�้ากลบัย้อนถาม

“ได้ส”ิ อรสิตอบ

“คอื...เหน็คณุน้าเรยีกกมุภาว่า คณุลกูเขย น�้าอยากรูว่้าอรสิกบักมุภาไปถงึไหนกนั

แล้ว” น�้าถาม

อรสิถงึกบัสะอกึหน้าขึ้นสแีดงเมื่อนกึถงึตวัเองถูกกุมภาจู่โจมในเกม

“เธอคดิอะไรของเธออยูเ่นี่ย เธอกร็ูแ้ม่ฉนัภาษาไทยไม่ค่อยดี คุณลูกเขยตามความ

เข้าใจของแม่ฉนั มนัแปลว่า เพื่อนสนทิ ประมาณนี้แหละ” อรสิกล่าวแก้ตวั

“จรงิหรอื” น�้าถาม สหีน้ายนิดี

“จรงิส ิน�้าชอบกุมภาเหรอ” อรสิถามน�้าเสยีงจรงิจงั

“ก็นิดหน่อย แต่เขาไม่มีทีท่าชอบฉันเลย บางทีเขาคงคิดกับฉันแค่เพื่อนหญิง 

คนหนึ่ง” น�้าตอบ อรสิพอได้ฟังน�้าพดูกน็ิ่งเงยีบไป จนน�้าถามขึ้นอกีว่า “อรสิล่ะ ชอบกมุภา
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ไหม” 

อรสิยิ้มแห้งๆ ตอบว่า “ฉนัจะชอบได้ยงัไง เราเพิ่งเจอกนัไม่กี่ครั้งเอง” 

น�้าพยกัหน้า “ปู่ยกัษ์บอกว่า อาจารย์อนิคล้ายจะชอบกุมภา อรสิคดิยงัไงกบัเรื่อง

นี้”

“เหอะๆ ตอบยากมาก ฉันเองก็อ่านใจของอาจารย์อินไม่ออกเหมือนกัน เพราะ

พวกเราเพิ่งเจอกนัไม่กี่ครั้ง แม้จะไปเที่ยวด้วยกนัมาแล้วกต็าม” อรสิตอบ

“งั้นถามกลบักนัดกีว่า กุมภามทีที่ายงัไงกบัอาจารย์อนิ”

“หมอนั่นหรอื หมาหยอกไก่ชดัๆ น�้ากร็ะวงัให้ดลี่ะ ห้ามประมาทกุมภาเดด็ขาด 

ฉันเคย...เอ่อ...แอบดูพฤติกรรมเขามาก่อน” อริสเกือบหลุดปาก แต่ก็แก้ค�าพูดได้ทันใน

ตอนท้าย

“แอบดู?” น�้าทวนค�าตาโต

“ใช่ กุมภาชอบหยอกสาวคนโน้นท ีคนนี้ท”ี อรสิใส่ไฟ

น�้าส่ายหน้าก่อนกล่าวว่า “ไม่นะ น�้าเจอเขาครั้งไหน เขาก็มีท่าทางคล้ายจะหน ี

ผู้หญงิด้วยซ�้า”

“หนผีูห้ญงิ หมายความว่ายงัไง” อรสิถามน�้าเสยีงสงสยั แต่น�้ายงัไม่ทนัได้ตอบ แม่

ของอรสิกเ็ดนิเฉดิฉายลงมาจากชั้นบนพร้อมกบัร้องเพลงภาษาองักฤษไปด้วย

“แม่เธอสวยมากเลยนะ ถ้าเป็นคนอื่นต้องคิดว่า แม่เธอเป็นพี่สาวเธอแน่ๆ” น�้า

กล่าวกบัอรสิเบาๆ

“นี่เธอก�าลงับอกว่าฉนัแก่หรอื” อรสิย้อนถาม

น�้าหวัเราะข�าแก้ตวัว่า “ฉนัไม่ได้หมายความแบบนั้น ฉนัแค่เปรยีบเทยีบ แม่เธอ

หน้าเด็กมาก แถมรูปร่างก็ดีด้วย” น�้าพูดจบประโยค แม่ของอริสก็ลงมาถึงห้องนั่งเล่น

พอดี

“คุณลูกเขยมาหรอืยงัเอ่ย” แม่อรสิถามเสยีงหวาน

“คุณน้าหมายถงึ เพื่อนสนทิของอรสิใช่ไหมคะ” น�้าถาม

“เปล่า! หมายถงึผวัในอนาคตของลูกสาวฉนัน่ะ หนูน�้า”

“...” <<<< o_o

“...” <<<< o_o

“คุณแม่!!! อย่างพูดแบบนี้ให้ใครฟังนะ” อรสิร้องเสยีงดงั

ส่วนน�้าอึ้งจนพูดอะไรไม่ออก
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แม่อริสท�าหน้างง ก่อนกล่าวขึ้นว่า “แม่ก็ใช้ค�าถูกแล้วนี่ ลูกเขยก็ถือผัวหนูใน

อนาคต แม่ได้ยนิในทวีพีูดบ่อยๆ”

“โอ๊ย! แม่ห้ามพดูอกีนะ ยิ่งต่อหน้าคนอื่นกย็ิ่งห้ามพดู โดยเฉพาะเรยีกคณุลกูเขย

อะไรนั่น” อรสิรบีตั้งกฎ

แต่แม่อรสิส่ายหน้า “โนเวย์ แม่เรยีกคุณลูกเขยมาตั้งนานแล้ว แม่ไม่เรยีกค�าอื่น

หรอก”

“หนูอายนะคะแม่” อรสิพูดขึ้น

“ไม่เหน็จ�าเป็นต้องอายเลย ผวัเป็นเรื่องธรรมชาต”ิ แม่อรสิตอบ

น�้าที่ยืนฟังอยู่จึงยังคงอึ้งต่อไป อริสถึงกับกุมขมับสูดหายใจลึกๆ เพราะไม่รู้จะ

จดัการกบัแม่อย่างไรดี

“คยุกบัลกูแล้วเสยีบรรยากาศหมด ไปรอพบคณุลูกเขยดกีว่า คิๆ ” แม่อรสิตดับท 

ก่อนจะหมุนตวัก้าวผ่านห้องนั่งเล่นออกไปห้องด้านนอก

อรสิหนัไปมองน�้าที่ยนืนิ่ง เธอยิ้มแห้งๆ กล่าวว่า “แม่ฉนั ภาษาไทยไม่ค่อยดนี่ะ”

“อมื” น�้าตอบรบั เพราะไม่รู้จะพูดอะไรเหมอืนกนั

หน้าประตทูางเข้าคฤหาสน์ พ่ออรสิกบัวธุมาถงึบ้านก่อนกมุภาและอนิธริา พ่ออรสิ 

เหน็ภรรยารกัแต่งชุดสวยออกมายนืรออยู่ที่หน้าประตูกค็ลี่ยิ้มหน้าบาน รบีเดนิเข้าไปหา

“แม่แต่งตวัมารอพ่อหรอื วนันี้แม่สวยมากเลย จรงิไหมวุธ”

“จรงิครบั” วุธรบีตอบ

“แม่ไม่ได้มารอพ่อหรอก แม่แต่งตัวมารอคุณลูกเขยต่างหากล่ะ” แม่อริสตอบ 

ท�าให้พ่ออรสิอ้าปากค้าง พรบิตาอารมณ์หงุดหงดิบวกกบัหงึหวงกป็ะทุออกมาทนัที

“ไหนพ่อผอมบอกตดิต่อมนัไม่ได้” พ่ออรสิบ่นเบาๆ คนเดยีว

“ตดิต่อกุมภาได้แล้วสนิะ ตามจรงิถ้าบอกเรื่องงานเลี้ยงกบัผมตั้งแต่ต้น การตดิต่อ

กุมภาไม่ใช่เรื่องยากเลย” วุธพูดจบ ทุกคนกไ็ด้ยนิเสยีงวทิยุของบอดกีารด์แจ้งมาว่า มรีถ

มาจอดที่หน้าประตูทางเข้าสองคนั

“มาแล้ว มาแล้ว คุณลูกเขยมาแล้ว” แม่อรสิพูดน�้าเสยีงดใีจ

“แม่ดีใจเวอร์ไปไหม ถ้าพ่อเป็นคนอื่นคงเข้าใจว่าแม่ก�าลังรอแฟนหนุ่ม” พ่ออริส 

กล่าวประชด แต่แม่อรสิไม่สน รบีวิ่งเข้าไปในบ้านเพื่อไปเรยีกอรสิออกมาต้อนรบั

“อรสิๆ ออกมาเรว็เข้า คุณลูกเขยมาแล้ว” แม่อรสิตะโกนเสยีงดงัผ่านห้องโถงที่มี
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กลุ่มของปู่ผอมนั่งสนทนากนัอยู่

ปู่ยักษ์เมื่อเห็นการแสดงออกของแม่อริสก็หัวเราะชอบใจ “กองหนุนที่นี่ดีจริงๆ 

ฮ่าๆๆ”

“ดกีบัผสี ิโอ๊ยปวดหวั ไมเกรนท่าจะขึ้น” ปู่ผอมบ่นอุบ

สองปู่วัยชรารอไม่นานก็เห็นแม่อริสดึงแขนอริสออกมาจากด้านในโดยมีน�้าเดิน

ตามหลงัมาด้วย อรสิถูกแม่ดงึแขนกท็�าอะไรไม่ได้ นอกจากต้องเดนิตามอย่างเดยีว

“จ�าค�าแม่ไว้ ฉกียิ้มสวยๆ ท�าให้คุณลูกเขยประทบัใจตั้งแต่แรกเหน็” แม่อรสิสอน 

ในขณะดงึแขนอรสิไปที่หน้าประตูคฤหาสน์ ปู่ผอมกลวัสะใภ้ตวัเองจะท�าอะไรพเิรนทร์อกี

จงึจ�าใจต้องลุกตามไปด้วย เช่นเดยีวกบัปู่ยกัษ์และภรรยา

ดา้นกมุภากบัอนิธริาขบัรถมาถงึคฤหาสน์ปู่ผอมในเวลาใกล้เคยีงกนั อนิธริามาถงึ

ก่อน เธอจงึเป็นคนแรกที่ขบัรถน�าหน้าเข้าไปด้านในคฤหาสน์

ที่ลานจอดรถ กุมภาเปิดประตูรถออกมายกมอืทกัทายอนิธริา

“สวสัดตีอนค�่าอนิ”

“ออื” อนิธริาตอบรบั

“วนันี้นกึไม่ถงึจะมลีาภปาก” กุมภากล่าวยิ้มๆ

อินธิราค้อนเล็กน้อย ก่อนประชดว่า “มันแน่นอนอยู่แล้ว คุณแม่ยายตอนนี้คง

เตรยีมอาหารไว้ต้อนรบันายเตม็ที่”

“แม่ยาย?” กุมภาทวนค�า

“ท�าไม หรอืจะปฏเิสธ วนัที่ฉนัมาดแูลอรสิ ฉนัได้ยนิแม่อรสิเรยีกนายว่าคณุลกูเขย

ตั้งหลายครั้ง” อนิธริากล่าวขึ้น

กุมภาหวัเราะข�า “แม่อรสิคงจ�าชื่อฉนัไม่ได้ เลยเรยีกคุณลูกเขยแทน”

“เชื่อตายละ” อนิธริาตอบ

“ฮ่าๆๆ รีบเดินเถอะอิน ทุกคนดูเหมือนจะออกมารอที่หน้าคฤหาสน์กัน

หมด” กุมภากล่าวตดับท แล้วทั้งสองกเ็ร่งฝีเท้าตรงไปยงัหน้าคฤหาสน์

“สวสัดคี่ะ” อนิธริายกมอืไหว้ผู้สูงอายุหลายๆ คน

“สวสัดคีรบัปู่จ๋า ผมคดิถงึปู่จ๋ามากเลยครบั” ไอ้ตวัแสบไม่ได้แค่สวสัดเีปล่าๆ มนั

กอดปู่ผอมด้วย ปู่ผอมเจอมุกรุกอย่างไม่ทนัได้ตั้งตวัจงึท�าอะไรไม่ถูก

“เฮ้ๆ อดึอดัโว้ย” ปู่ผอมโวยวาย

กุมภาจงึหนัไปกอดปู่ยกัษ์บ้าง แต่ปู่ยกัษ์ระวงัตวัอยู่ก่อนจงึขยบัตวัหนทีนั กุมภา
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เลยเปลี่ยนเป้าหมายไปกอดภรรยาปู่ยกัษ์แทน ท�าเอาปู่ยกัษ์อึ้ง

“สวสัดคีรบัคุณยาย ผมคดิถงึน�้าส้มคั้นของคุณยายมากเลยครบั” 

ภรรยาปู่ยกัษ์ใช้มอืตบหลงักุมภาพลางกล่าวว่า “ยายกค็ดิถงึกุมภา ว่างๆ แวะไป

เที่ยวบ้านสวนยายหน่อยนะกุมภา”

“ครบัคณุยาย” กมุภาตอบรบั แต่กไ็ม่วายมองปูย่กัษ์ที่ยนืจ้องเขมง็อยู ่ส่วนปูผ่อม

สะใจเมื่อเหน็ท่าทขีองเพื่อนวยัชราอยู่บ้าง กุมภาหนัไปมองแม่อรสิที่เดนิเข้ามาหา “สวสัดี

ครบัคุณแม่”

“สวสัดจ้ีะคณุลกูเขย มามะ! มาให้แม่กอดท”ี แม่อรสิกล่าวขึ้น กมุภากไ็ม่รอช้ารบี

ก้าวเท้าเข้าไปหา แต่พรบิตากม็รี่างเตม็ไปด้วยมดักล้ามโผล่ออกมาขวางหน้าเสยีก่อน

“มา...กอดกบัฉนักไ็ด้” พ่ออรสิพดูขึ้น และไม่รอให้กมุภาปฏเิสธ เป็นฝ่ายสวมกอด

กุมภาไว้ก่อน เพื่อชิงตัดหน้าภรรยาตัวเองในระยะเผาขน กุมภาเจอแรงบีบรัดของแขน

แน่นราวกบัคมีเหลก็กห็วัเราะ

“คุณพ่อ กอดแรงเกนิไปไหมเนี่ย ร่างผมจะหลุดออกเป็นชิ้นๆ แล้ว”

“ฮ่าๆๆ ลูกผู้ชายกอดแค่นี้กระดูกจะหลุดแล้วหรือ ช่างเป็นคนที่อ่อนแอเสีย

จรงิๆ” พ่ออรสิกล่าวเยาะเย้ยที่ข้างหู 

กุมภาหวัเราะจ้องมองแม่อรสิที่ยนือยู่ข้างๆ “คุณแม่ครบั คุณพ่อก�าลงัแกล้งผม 

คุณพ่อบอกจะบดกระดูกผม”

พ่ออรสิเจอลูกฟ้องกร็บีปล่อยกุมภาทนัท ีท�าให้กุมภาอดข�าไม่ได้ แม่อรสิค้อนให้

สามแีต่ไม่ได้พูดอะไร กุมภาเหน็ทางสะดวก เขาจงึรบีขยบัเข้าไปหาอรสิกบัน�้า แต่ปู่ผอม

รู้ทนัรบีดงึคอเสื้อด้านหลงัไอ้ตวัแสบไว้ท�าให้ไปไม่ถงึเป้าหมาย ปู่ยกัษ์กเ็รว็ไม่แพ้กนั รบี

เข้าไปประกบหลานสาวไว้

“อย่าหวงั...ไอ้ตวัแสบ” ปู่ผอมกล่าวขึ้น

“หวงัอะไรปู่จ๋า ผมกแ็ค่จะทกัทายอรสิกบัน�้าประสาเพื่อน” กุมภาแก้ตวั แต่หน้า

ทะเล้นของไอ้ตวัแสบกท็�าให้ปู่ผอมกบัปู่ยกัษ์ต้องปาดเหงื่อ เพราะถ้ามาไม่ทนัมหีวงัหลาน

สาวของตวัเองถูกมนักอดแน่ๆ

“พวกเรามากนัครบแล้วกไ็ปกนัเถอะ เดี๋ยวอาหารจะเยน็หมด” ปูผ่อมกล่าวตดับท 

พร้อมกบัเปลี่ยนจากดงึคอเสื้อมาลอ็กแขนกุมภาแทน ท�าให้เขาหมดอสิรภาพ

“ปู่จ๋าจะรกัผมเกนิไปไหมเนี่ย” กุมภาถามเมื่อเหน็ปู่ผอมคล้องแขนตวัเองแน่น

“คิๆ  เป็นเรื่องที่ดนีะคุณลูกเขย” แม่อรสิกล่าวด้วยสหีน้ายิ้มแย้ม
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ปู่ผอมไม่สนใจ รบีลากกุมภาเข้าไปภายในบ้าน เมื่อไปถงึโต๊ะอาหาร ปู่ผอมกท็�า

ตามที่ตวัเองตั้งใจไว้ “เอง็นั่งตรงนี้”

กุมภาเห็นตัวเองถูกจัดให้นั่งอยู่ตรงกลางระหว่างอินธิรากับน�้าก็ไม่ได้ใส่ใจอะไร

มากนกั

“เฮ้ๆ ท�าไมต้องนั่งตรงนั้นด้วยวะ” ปู่ยกัษ์แย้งขึ้นมาทนัที

“ข้าจดัไว้แล้ว” ปู่ผอมตอบ

“ไม่ได้! จดัแบบนี้ไม่ได้ น�้ามาเปลี่ยนที่กบัปู่เลย” ปู่ยกัษ์ไม่ยอม

“ถูก! พ่อจดัแบบนี้ไม่ถูกต้อง คุณลูกเขยต้องมานั่งใกล้อรสิเท่านั้น” แม่อรสิค้าน

ขึ้นด้วย ท�าให้ปู่ผอมดูหงุดหงดิมากที่ทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่ใจต้องการ

อนิธริาเหน็ทกุคนก�าลงัเถยีงกนัเรื่องนี้กไ็ม่รูจ้ะหวัเราะหรอืร้องไห้ให้กมุภาด ีเพราะ

มทีั้งฝ่ายกดีกนัและฝ่ายสนบัสนนุ เจ้าตวัแสบกมุภาไม่ได้ทุกข์ร้อน เขายงัคงยิ้มแย้มราวกบั

การเถยีงกนัไม่เกี่ยวข้องกบัตวัเอง ด้วยความหมั่นไส้มาก อนิธริากเ็ลยยื่นขาไปเหยยีบเท้า

กุมภาหนึ่งที

กุมภาสะดุ้งหันมามองอินธิรา แต่เธอก็ท�าเป็นไม่รู้ไม่ชี้ ปู่ผอมอ้างว่าตัวเองเป็น 

เจ้าภาพมีสิทธิ์จัดสรรที่นั่ง ท�าให้ทุกคนไม่อาจขัดใจปู่ผอมได้ เมื่อเป็นแบบนี้ปู่ยักษ์ก็ 

จดัการย้ายตวัเองมานั่งแทนที่น�้า

เมื่อทุกคนนั่งเรยีบร้อยแล้ว อาหารกเ็ริ่มถกูน�าออกมาเสร์ิฟแทนออร์เดร์ิฟที่ได้กนิ

ไปบางส่วน กุมภาก�าลงัหวิอยู่พอดจีงึไม่ได้สนใจใคร นั่งกนิอย่างเดยีวเกอืบสบิห้านาที

“ตายอดตายอยากมาจากไหนวะ ไอ้ตวัแสบ” ปู่ยกัษ์ถาม

“ข้าวเที่ยงยังไม่ได้กินปู ่จ๋า แถมอาหารที่นี่ก็อร่อยมาก ผมจึงกินเยอะเป็น

พเิศษ” กุมภาตอบ

แม่อรสิยิ้มพลางกล่าวว่า “มาทุกวนักไ็ด้นะคุณลูกเขย แม่จะท�าอาหารเลี้ยงเอง” 

กุมภาเหล่ตามองปู่ผอมกับพ่ออริส “จริงเหรอครับคุณแม่ แบบนี้ผมคงต้องมา

ฝากท้องบ่อยๆ ซะแล้ว”

“พูดจรงินะ คุณลูกเขย” แม่อรสิถามน�้าเสยีงยนิดมีาก ผดิกบัพ่ออรสิและปู่ผอม

อารมณ์ไม่จอยสกัเท่าไร วุธที่นั่งดูละครอยู่กห็วัเราะ

“อรสิ เธอไม่รอดแน่” อรสิหน้าแดงใช้ศอกกระทุ้งเข้าสขี้างวุธจนร้องโอ๊ย

“เดี๋ยวเถอะวุธ” อรสิกล่าวเบาๆ

ภรรยาปู่ยกัษ์เหน็กุมภาเจรญิอาหารกก็ล่าวขึ้น “ถ้าหลานกุมภาว่างเมื่อไหร่ กแ็วะ
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ไปบ้านสวนหายายบ้างนะ เดี๋ยวยายจะท�าอาหารโบราณไทยๆ ให้กนิ ยายรบัรองกมุภาต้อง

ตดิใจ”

ปู่ยกัษ์เหน็ภรรยาออกตวัแบบนี้กส็ะดุ้งโหยงเหมอืนกนั

ปู่ผอมได้โอกาสรบีกล่าวขึ้นว่า “ไอ้ตวัแสบ ลองไปกนิอาหารบ้านแม่ศรดีู ข้ารบั

ประกนัเอง็ถอนตวัไม่ขึ้นแน่ๆ”

“น่าสนใจมากครบัปู่จ๋า” กุมภากล่าวขึ้น

“เฮ้ๆ ท�าอย่างงี้ได้ไงวะ ไอ้ผอม” ปู่ยกัษ์โวยวาย

ปูผ่อมแกล้งท�าหน้างงๆ กล่าวว่า “ข้าพดูอะไรผดิหรอื แม่ศรที�าอาหารอร่อยจรงิๆ 

นะ หรอืเอง็จะค้าน”

“ข้า...” ปู่ยักษ์พูดได้แค่นั้นก็พูดอะไรไม่ออก เมื่อเห็นภรรยาตัวเองจ้องหน้าอยู่ 

เพราะถ้าบอกว่าอาหารไม่อร่อยกจ็ะซวยโดนภรรยาโกรธไปด้วย

“หลานกมุภา เดี๋ยวเอาเบอร์โทรศพัท์ของยายจากน�้าไว้ ถ้าจะไปหายายให้โทร. บอก

ยายก่อน ยายจะได้เตรียมวัตถุดิบทัน อีกอย่างยายจะได้ให้หลานน�้ามาเป็นลูกมือ

ด้วย” ภรรยาปูย่กัษ์กล่าวสหีน้ายิ้มแย้ม ท�าให้ปู่ยกัษ์ที่พยายามแยกหลานสาวสดุหวงออก

จากกุมภาต้องอ้าปากค้าง ด้านน�้ากห็น้าแดงก�่าเมื่อได้ยนิยายพูดเปิดทาง

“ฮ่าๆๆ ดีๆ  แม่ศรที�าถูกแล้ว” ปู่ผอมหวัเราะไม่พอยงัใช้มอืทุบโต๊ะอกีด้วย

แม่อรสิถอนหายใจเฮอืกใหญ่ “คู่แข่งเยอะจรงิๆ แต่อรสิต้องเข้าวนิ”

อนิธริากนิอาหารไปด้วยข�าไปด้วย แม้เธอจะรูจ้กักมุภาได้ไม่นานแต่กพ็อรูน้สิยัเขา 

กุมภาเป็นคนชอบแกล้ง ซึ่งตอนนี้กแ็กล้งจนปู่ยกัษ์กบัปู่ผอมหวัหมุน 

แม่อริสต้องการให้อริสเป็นฝ่ายรุก เธอจึงขยับเก้าอี้มานั่งติดอริสแล้วบอกว่า  

“อรสิ แกะเนื้อปูไปให้กุมภาหน่อยส”ิ

“เขาแกะเองไม่ได้หรอืไงคะ” อรสิถาม แต่กถ็ูกคุณแม่คนสวยตเีข้าที่แขน

“แม่จะอธบิายให้ฟัง ตอนนี้เราแกะให้แฟนไปก่อน พอแต่งงานปุ๊บแฟนจะเป็นคน

แกะให้เราแทน เพราะถ้าไม่แกะเดี๋ยวมงีอน นอนนอกห้อง” แม่อรสิตอบพร้อมกบัชี้นิ้วไป

ทางพ่ออรสิ ซึ่งก�าลงัแกะเนื้อปูให้เธออยู่

“แม่พูดอะไรอะ หนูไม่ได้เป็นแฟนของกุมภาซะหน่อย” อรสิค้าน

“ไม่เป็น อีกหน่อยก็เป็นเองแหละ แม่ลุ้นอยู่ หนูต้องสู้นะ” แม่อริสเชียร์สุดใจ 

ขาดดิ้น

“แม่! หนูยงัไม่ได้คดิอะไรกบักุมภานะ” อรสิพยายามอธบิาย
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แต่แม่อรสิส่ายศรีษะ “กเ็ปลี่ยนเป็นคดิส ิเริ่มคดิได้แล้ว จ�าไว้ จูโ่จมก่อนได้เปรยีบ”

“แม่” อรสิร้องขึ้นเบาๆ ใบหน้าเธอเวลานี้เป็นสแีดงแล้ว วธุที่แอบฟังอยูไ่ด้ทกีช็ะโงก

หน้าเข้าไปใกล้ๆ ทั้งสองพร้อมกบักล่าวขึ้นว่า

“ผมเห็นด้วยครับคุณน้า ขืนอริสมัวแต่โอ้เอ้แบบนี้ เดี๋ยวคนอื่นก็คาบไปกินกัน

พอด”ี

“ไอ้วุธ!” อรสิโวยวาย

“วธุพดูถกูต้อง คนสมบรูณ์แบบเหมอืนคณุลกูเขย จะปล่อยให้ดูโลกชายโสดนานๆ 

ไม่ได้ เดี๋ยวคนอื่นเอาไปกนิ วธุเดี๋ยวพวกเราค่อยคยุกนั ส่วนอรสิแค่ท�าตามกพ็อ” แม่อรสิ 

วางแผน

“จดัไปครบัคุณน้า...โอ๊ย!” วุธตอบ แต่กต็้องร้องขึ้นในตอนท้าย

“ห้ามนายมายุ่งเรื่องของฉนั” อรสิขู่

“ฉนัหวงัดนีะ” วุธแย้ง

“ไม่ต้อง ความหวงัดขีองนายเกบ็ไว้ให้สาวเกาหลเีถอะ” อรสิพูดขึ้น

วธุแกล้งส่ายหน้าพร้อมกบัพดูขึ้นเบาๆ ว่า “เธอทั้งโดนกอด ทั้งโดนหอม ไม่รูก้ี่ครั้ง

ต่อกี่ครั้ง เป็นฉนัแต่งงานกบักุมภาไปนานแล้ว” 

อรสิใบหน้าขึ้นสแีดง เธอหนัไปมองวุธสายตาโหดๆ “หุบปากไปเลยวุธ คนที่โดน

ไม่ใช่ฉนัแต่เป็น AI”

“หึๆ  AI ที่ไหน ฉนัเหน็เตม็สองตา เธอชดัๆ” วุธพดูขึ้นเบาๆ จบ เขากต้็องหบุปาก 

เมื่อเหน็อรสิหยบิส้อม เตรยีมจ้วงแทงมาที่ขาของเขา

“โอเค เป็น AI ไม่ใช่เธอ” วุธรบีพูด เพราะถ้าอรสิแทงส้อมมาจรงิๆ ขาเขาคงเป็น

แผลแน่

อรสิเหน็วุธไม่กวนโมโหแล้วจงึวางส้อมลง กุมภายงัคงกนิอาหารอย่างเอรด็อร่อย 

อริสถูกแม่บังคับท�าให้จ�าเป็นต้องแกะเนื้อปูให้กุมภาอย่างช่วยไม่ได้ วุธนั่งอมยิ้มและ

พยายามกลั้นหัวเราะเต็มที่ เมื่อแกะเนื้อปูได้บางส่วน แม่ของอริสก็รีบหยิบจานยื่นไปให้

กุมภาทนัที

“คุณลูกเขยเนื้อปูจ้า อริสแกะให้ด้วยความรักนะเนี่ย” แม่อริสพูดขึ้น ท�าให ้

ทกุคนในโต๊ะเกอืบส�าลกั อรสิหน้าแดงก�่าท�าอะไรไม่ถกู ปูผ่อมอยากจะร้องไห้ให้ได้ กมุภา

รบีรบัจานเนื้อปูมาแล้วบอกว่า

“ขอบคุณมากนะอรสิ เธอน่ารกัมาก”
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อรสิเจอค�าพูดชมต่อหน้าคนอื่นๆ กท็�าอะไรไม่ถูก ใบหน้าที่แดงก�่าอยู่แล้วกแ็ดง

ขึ้นไปอกี แม่อรสิเหน็ท่าทางลูกสาวกท็�าหน้าฟินๆ

“โอ...นี่แหละรกัวยัรุ่น มนัช่างโรแมนนนตกิจรงิๆ”

“ฮ่าๆๆ เยี่ยมมากอริส รักใครชอบใครก็แสดงออกมา มันไม่ใช่สิ่งผิดหรอก

หลาน” ปูย่กัษ์พดูใส่ไฟ ทั้งๆ ที่รูอ้ยูเ่ตม็อก ว่าเนื้อปทูี่อรสิแกะคงเป็นค�าสั่งของแม่มากกว่า

เธอตดัสนิใจเอง

“ไอ้ยกัษ์ เอง็พูดแบบนี้ได้ไงฟะ” ปู่ผอมกล่าวขึ้น

“ข้าพูดความจริงนี่ ฮ่าๆๆ” ปู่ยักษ์หัวเราะชอบใจ ส่วนปู่ผอมท�าหน้าเซ็ง เพราะ 

ตัวเองยิ่งพยายามแยกไอ้ตัวแสบออกจากหลานสาวสุดที่รักเท่าไร สุดท้ายผลลัพธ์กลับ 

ตรงกนัข้ามหมด

แก๊งๆ แก๊งๆ เสยีงเคาะจานของพ่ออรสิท�าให้ทกุคนหนัไปมอง พ่ออรสิจงึกล่าวขึ้น

ว่า “จานใบนี้มนัมมีดได้ไงเนี่ย ต้องฆ่ามนัให้ตาย ตาย ตาย ตาย!”

“จะเคาะจานท�าไมพ่อ มมีดกเ็อาไปล้างหลงับ้านโน่น ดูส!ิ บรรยากาศฟินเวอร์ของ

ลกูเสยีหมด และกห็ยดุเคาะเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเตรยีมนอนนอกห้อง” แม่อรสิพดูจบ พอ่อรสิถงึ

กบัหน้าเสยี หยุดเคาะจานอย่างปัจจุบนัทนัด่วน

“ฮ่าๆๆ วันนี้มีความสุขว่ะ” ปู่ยักษ์พูดน�้าเสียงออกแนวเยาะเย้ยเพื่อน ในขณะปู่

ยักษ์ก�าลังจะพูดอะไรต่อ น�้าที่เป็นคนเงียบๆ อายๆ ก็ส่งจานกุ้งผ่านภรรยาปู่ยักษ์มาให้

กุมภาบ้าง

“กมุภา นี่ของหลานน�้าแกะให้เธอ” ภรรยาปูย่กัษ์พูดขึ้น ท�าให้ปู่ยกัษ์ที่ก�าลงัมคีวาม

สุขต้องตะลงึค้าง

ปู่ผอมที่ก�าลงัเศร้าอยู่ๆ หวัเราะลั่นโต๊ะ “ฮ่าๆๆ เยี่ยมมากหลานน�้า รกัใครชอบ

ใครก็แสดงออกมา มันไม่ใช่สิ่งผิดหรอกหลาน” ปู่ผอมก๊อบปี้ค�าพูดปู่ยักษ์มาพูดเหมือน

กนัทุกค�า

“เฮ้ยๆ ไอ้ตวัแสบ รบัของทเีดยีวสองคนแบบนี้มนัไม่ดนีะโว้ย” ปู่ยกัษ์โวยวาย

กุมภาที่ก�าลังโซ้ยเนื้อกุ้งเงยหน้าขึ้นยิ้ม ก่อนกล่าวขึ้นว่า “ปู่จ๋าพูดอะไร ใครส่ง

ของกนิมาให้ ผมรบัหมดนั่นแหละ ที่หน้าปู่จ๋ากเ็หมอืนกนั ถ้าไม่กนิส่งมาเลย อิๆ ๆ”

ปู่ผอมเหน็กมุภากนิอย่างเอรด็อร่อยกส่็ายหน้า “เฮ้อ! เอง็นี่ กนิไม่เหมอืนลกูเศรษฐี

ตดิอนัดบัเลยว่ะ”

“ฮ่าๆๆ ปู่จ๋าเชญิผมมากนินี่ ไม่ได้เชญิผมมาดมๆ แล้วกลบั” กุมภากล่าวยิ้มๆ
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ปู่ผอมเถยีงไม่ขึ้นจงึได้แต่นิ่งเงยีบไป แม่อรสิยงัคงส่งอาหารมาบรกิารคุณลูกเขย

ตลอด ในโต๊ะกุมภาจงึเป็นคนกนิมากที่สุด

“หนูอนิอาหารอร่อยหรอืเปล่า” ปู่ผอมหนัไปถาม

“อร่อยมากค่ะ” อนิธริาตอบ ปู่ผอมรู้สกึชื่นชมอนิธริา เพราะเธอมมีารยาทในการ

กนิมาก แสดงว่าเธอได้รบัการฝึกมาอย่างด ีผดิกบัไอ้ตวัแสบลบิลบั

“หนูเป็นอาจารย์ ไม่คดิจะไปเรยีนต่อโทหรอื” ปู่ผอมถามต่อ

อินธิรายิ้มพลางกล่าวว่า “พอดีหนูลงหน่วยกิตเรียนปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ 

อกีใบอยู่ค่ะ เหลอืเกบ็อกีไม่กี่วชิากจ็บแล้ว หลงัจากนั้นหนูถงึจะไปต่อปรญิญาโทค่ะ”

“ดีๆ หนูอินขยันมาก เฮ้...ไอ้ตัวแสบ ถ้าเอ็งเรียนจบจะไปท�าอะไรวะ” ปู่ผอม 

หนัมาถามกุมภาบ้าง

“ยงัไม่รูปู่้จ๋า บางทอีาจจะมาเกาะขาปูจ๋่า ขอข้าวกนิไปวนัๆ กไ็ด้” กมุภาตอบตดิตลก

ปู่ผอมยกมะเหงกขึ้นแล้วกล่าวว่า “ไม่ต้องมาเล่นลิ้น ข้าละกลุ้มใจแทนพ่อกบัแม่

เอง็จรงิๆ”

“กลุ้มเรื่องอะไร” กุมภาถาม ทั้งๆ ที่กุ้งเตม็ปาก

“นสิยัเอง็น่ะส ิข้าเกดิมาจากท้องพ่อท้องแม่กเ็พิ่งเคยเจอคนแบบเอง็เป็นคนแรก” ปู่

ผอมกล่าวขึ้น

แม่อรสิฟังอยู่กร็้องกรี๊ดๆ ว่า “เยี่ยมที่สุดเลย อนาคตจะได้ลูกเขยแปลก!”

“เฮ้อ! แค่คนเดยีวกจ็ะบ้าตายอยู่แล้ว ถ้ามาอกีคนมหีวงัข้าคงไปสวรรค์เรว็ๆ นี้”  

ปู่ผอมกล่าวขึ้น

ปู่ยกัษ์เหน็หลานตวัเองมองกุมภาบ่อยๆ ก็เริ่มปาดเหงื่อถี่ขึ้น ‘ชดัเจนเกินไปแล้ว

หลานน�้า’ ปู่ยกัษ์ร�าพงึในใจ ปู่ผอมที่มองน�้าอยู่กย็กมอืจบัคาง

‘หลานไอ้ยกัษ์มปีฏกิริยิากว่าหลานสาวเรา ต้องหาวธิ.ี..ชง’ ปู่ผอมคดิในใจพร้อม

กบัวางแผนการต่างๆ นานา 

ด้านปู่ยักษ์ก็ก�าลังมองแม่ของอริสที่บริการอาหารกุมภาอยู่ พร้อมกับครุ่นคิด 

เช่นกนั

‘มแีม่ฝรั่งคนนี้เป็นทพัหน้าบุก หลานเราน่าจะปลอดภยัในระดบัหนึ่ง’ 

ปู่ผอมเหล่มองปู่ยกัษ์เลก็น้อย เมื่อพบว่าปู่ยกัษ์ก�าลงัมองแม่อรสิกบักุมภา ความ

ระวงัตวักบ็งัเกดิ

‘แย่แล้ว ไอ้ยักษ์มันก�าลังวางแผน ถ้าปล่อยให้ทั้งสองร่วมมือกัน เราเดือดร้อน
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แน่’ ปู่ผอมร�่าร้องในใจ เมื่อเหลอืบไปเหน็ภรรยาปู่ยกัษ์ ปู่ผอมกเ็ริ่มยิ้มออกมาได้

‘ในเมื่อเอง็เตรยีมแผนเข้าทางแม่อรสิ ข้ากจ็ะเตรยีมแผนเข้าทางภรรยาเอง็เหมอืน

กนั ข้าไม่เชื่อหรอกว่าเอง็จะร้ายกาจไปกว่าข้า ไอ้ยกัษ์’ ปู่ผอมคดิในใจจบ สองเฒ่าวยัชรา

กห็นัหน้ามาสบตากนัพอดี

“ฮ่าๆๆ” ทั้งสองหวัเราะขึ้นพร้อมกนัอย่างไม่มคีวามหมาย

ทกุคนกนิอาหารไปด้วยคยุกนัไปด้วยเกอืบสองชั่วโมง แต่ละคนกเ็ริ่มอิ่ม แม่บ้าน

จึงมาเก็บจานเคลียร์โต๊ะ เหลือเพียงแก้วน�้าและจานผลไม้เท่านั้น ปู่ผอมเห็นกุมภายังนั่ง

เคี้ยวผลไม้จงึถามขึ้นว่า

“เอง็เอาท้องที่ไหนใส่วะเนี่ย”

“ฮ่าๆๆ คนหนุ่มๆ ธาตุมนัแรงปู่จ๋า” กุมภาตอบ

“เอง็ก�าลงัประชด หาว่าข้าแก่” ปู่ผอมถาม

“เปล่า! ปู่อย่าคิดไปเองคนเดียวสิครับ เดี๋ยวไมเกรนขึ้นจะยุ่งนะ” กุมภาพูดกวน

โมโห

ปู่ผอมหางคิ้วกระตุก “ข้าจะไมเกรนขึ้นกเ็พราะเอง็นี่แหละ”

“ฮ่าๆๆ ท�าใจร่มๆ ปู่จ๋า” กุมภากล่าวยิ้มๆ

การสนทนาในโต๊ะอาหารเกิดขึ้นต่ออีกไม่นาน อริสก็พาอินธิราไปดูอัญมณีที่เธอ

ออกแบบบนห้อง แน่นอนเป้าหมายของอริสคือการขายอัญมณีให้อินธิรานั่นเอง ส่วน

ภรรยาปู่ยกัษ์ น�้า แม่อรสิ และพ่ออรสิขอตวัไปนอน ที่ห้องนั่งเล่นจงึเหลอืเพยีงวุธ ปู่ผอม 

ปู่ยกัษ์ และกุมภา

ปู่ผอมเห็นทีวีก�าลังมีข่าวการไล่ล่าตัวหน่ายวิน จึงอดไม่ได้กล่าวขึ้นว่า “นึกไม่ถึง

ชวีติข้าจะได้เข้าไปยุ่งกบัไอ้วายร้ายคนนี้ ถ้าจบัมนัไม่ได้สงสยัข้าต้องเดอืดร้อนยาว”

“เอง็จะกงัวลไปท�าไมวะ เรื่องของเอง็ที่ขดัแย้งกบัมนัแค่จิ๊บๆ มนัคงไม่จดจ�าขนาด

นั้นหรอก” ปู่ยกัษ์พูดให้ก�าลงัใจเพื่อน

แต่ปู่ผอมส่ายหน้า “ข้าไม่คดิเหมอืนเอง็ว่ะ ขนาดมนักล้ามาตามเกบ็ข้าที่คฤหาสน์

แล้วยงัตามไปเกบ็ข้าที่โรงพยาบาลอกี แสดงว่ามนัเป็นคนอาฆาตมาก ถ้ายงัหลบหนไีด้อยู่

แบบนี้ ข้าคงนอนไม่หลบั”

วุธที่นิ่งฟังมานานจงึหนัไปมองกุมภา “เรื่องหน่ายวนิ นายมคีวามเหน็ยงัไงกุมภา”

“ตอนนี้ครอบครวันายน่าจะปลอดภยัร้อยเปอร์เซน็ต์ไปสกัระยะ เพราะหน่ายวนิ
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จ�าเป็นต้องแก้ปัญหาของตวัเองก่อน มนัจงึจะกลบัมาเล่นงานปู่ผอมได้” กุมภาตอบ

“หมายถงึอกีหลายปีใช่ไหม” วุธถาม

“อาจจะเป็นอย่างนั้น” กุมภาตอบ

ปู่ผอมถอนหายใจแล้วกล่าวว่า “ปัญหานี้แหละที่ข้ากงัวล เพราะไม่รู้หน่ายวนิมนั

จะมาแก้แค้นเมื่อไหร่ อนาคตถ้าเราลดระดบัการป้องกนัตวัเองลง มนัอาจฉวยโอกาสมา

เอาคนืทเีผลอกไ็ด้”

“งั้นคงต้องลุ้นให้มนัถูกจบัตดิคุกแล้วละ” ปู่ยกัษ์กล่าวขึ้น

“เฮ้อ! นั่นเป็นทางเลอืกเดยีวที่มอียู ่ถ้าจะให้ลุน้ทางเลอืกอื่น ขอให้มนัโดนเจ้าหน้าที่

เกบ็จะดกีว่า” ปู่ผอมตอบ 

ปู่ยกัษ์ถอนหายใจ “ตอนนี้ไม่มขี่าวมนัเลย ไม่รู้มนัข้ามฝั่งไปแล้วหรอืยงั”

“ชายแดนอยู่ไกลปู่จ๋า ถ้าหน่ายวินจะข้ามฝั่งก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือน” กุมภากล่าว

ขึ้น

“ขนาดใช้ทั้งก�าลงัทหาร ต�ารวจ และผู้น�าหมู่บ้านในเขตพื้นที่ช่วยกนัออกตามหา

เบาะแส แต่ก็ยังไม่มใีครหาพบ ข้ากลัวว่าอีกหลายสปัดาห์จากนี้การไล่ล่าหน่ายวินคงจบ

ลง” ปู่ผอมอธบิายถงึความกงัวล

“เราลงหนงัสอืพมิพ์ประกาศจบั และให้เงนิรางวลัผู้หาเบาะแสดไีหม” วุธกล่าวขึ้น

“ไม่ได้หรอกหลานวธุ ถ้าหน่ายวนิมนัรู ้มนัจะยิ่งแค้นพวกเรามากขึ้นไปอกี” ปู่ยกัษ์

ตอบ

กุมภานิ่งคดิเลก็น้อยกก็ล่าวขึ้นว่า “มนักไ็ม่แน่นกัว่าวธิกีารของวุธจะท�าไม่ได้”

“เอง็จะท�ายงัไง” ปู่ยกัษ์ถาม

“ง่ายๆ หน่ายวินมีปัญหากับคนอื่นไม่น้อย ขอเพียงปู่ผอมไม่ออกตัวเป็นเจ้าของ

รางวลักค็งไม่มใีครรู้ แต่การจะให้รางวลัควรท�าหลงัจากผ่านสปัดาห์แรกไปก่อน” กุมภา

กล่าวอธบิาย

“ท�าไมล่ะ ท�าตอนนี้ไม่ดกีว่าหรอื จะได้ช่วยกนัหา” ปู่ยกัษ์ถามต่อ

“ตอนนี้ทั้งประชาชน ทั้งสื่อสารมวลชนทกุแขนง ทั้งรฐับาลช่วยกนัออกตามหาแล้ว 

และต่อให้เราใช้เงนิกระตุน้ไป ผลลพัธ์กไ็ด้เท่าเดมิ เราควรทิ้งเวลาออกไปสกันดิ ถ้ากระแส

ลดลงค่อยกระตุ้นให้ตื่นตวัขึ้นมาอกี” กุมภาตอบ

“อมื...ข้าเหน็ด้วยกนัไอ้ตวัแสบมนั” ปู่ผอมกล่าวขึ้นหลงัจากวเิคราะห์แล้ว

“งั้นควรจะตั้งรางวลัเท่าไหร่ด”ี ปู่ยกัษ์ถาม



ปากกาแดงดำา  55

“ไมจ่�าเป็นต้องเยอะ เดี๋ยวหนา่ยวนิจะสงสยัที่มาที่ไปของเงนิ การตั้งรางวลัส�าหรบั

ผูใ้ห้เบาะแส จดุมุง่หมายกเ็พื่อกระตุน้ไม่ให้กระแสการไล่ล่าตวัหน่ายวนิหายไปเท่านั้น ส่วน

เงนิอกีจ�านวนหนึ่ง ควรเน้นจ้างบรษิทันกัสบืให้สบืหาอย่างลบัๆ จะดกีว่า” กุมภาอธบิาย

เพิ่ม

“บรษิทันกัสบืธรรมดาคงจ้างไม่ได้ เราควรจ้างบรษิทัแบบไหนกนัล่ะ” วุธถามขึ้น

“ไม่เหน็ยาก ตอนนี้ปู่ผอมจ้างบรษิทับอดกีาร์ดอยู่ อาของฉนับอกพวกเขาเคยเป็น

ทหารเก่า และมพีรรคพวกเพื่อนฝูงมาก ฉนัแนะน�าให้ลองพดูคุยกบัเขาดู” กมุภาตอบ โดย

ระวงัไม่ให้ตวัเองเข้าไปเกี่ยวข้องมากจนเกนิไป

“เอง็นี่รู้จกัคนมากจรงิๆ ว่ะ โดยเฉพาะพวกเจ้าหน้าที่รฐั” ปู่ผอมกล่าวขึ้น

กมุภาแบมอื อ้างเนยีนๆ ว่า “มนัช่วยไม่ได้ปูจ๋่า กเ็พื่อนของอาผมส่วนใหญ่เป็นนาย

ทหารหรอืไม่กต็�ารวจ สมยัเดก็ๆ ผมไปกบัอาบ่อยๆ กย่็อมต้องรูจ้กัพวกเขาเป็นธรรมดา” 

ปูย่กัษ์ที่นิ่งใช้ความคดิไปครูห่นึ่งสนบัสนนุว่า “ฉนัเหน็ด้วยกบัความคดิไอ้ตวัแสบ 

พวกที่มาเป็นบอดกีาร์ดที่นี่ ล้วนเป็นทหารเชี่ยวชาญการต่อสูแ้ละการหาข่าว ไม่มใีครเหมาะ

เท่าพวกเขาอกีแล้ว”

“โอเค งั้นตกลงตามนี้ พรุ่งนี้ฉนัจะเรยีกหวัหน้าพวกเขาเข้ามาคุย” ปู่ผอมยอมรบั

ทั้งสี่คนสนทนาต่ออีกครู่ใหญ่ อินธิรากับอริสก็พากันเดินออกมาที่ห้องนั่งเล่น  

ทั้งสี่จงึเลกิคุยเรื่องของหน่ายวนิ กุมภาเหน็ว่ามนัดกึมากแล้วจงึกล่าวลา

“ปู่จ๋าทั้งสองนี่กด็กึมากแล้ว ผมต้องขอตวักลบัก่อนนะครบั”

“หนูกจ็ะกลบัเหมอืนกนัค่ะคุณปู่” อนิธริาพูดขึ้น

ปู่ผอมพยกัหน้า “ไอ้ตวัแสบ เอง็กข็บัรถตามรถหนูอนิไปด้วย เธอจะได้ปลอดภยั 

ค�่าๆ มดืๆ เดี๋ยวนี้มนัอนัตรายมาก”

“ครบัปู่จ๋า” กุมภาตอบยิ้มๆ

เมื่อทั้งสองร�่าลาปูย่กัษ์กบัปูผ่อมแล้ว อรสิกบัวธุกเ็ดนิมาส่งกมุภาและอนิธริาที่รถ 

ไม่นานทั้งสองกข็บัรถตามกนัออกไป อรสิรูส้กึเสยีดายมากๆ เธอเกอืบจะขายชดุสร้อยคอ

ได้อยู่แล้ว แต่เสยีดายลายที่อนิธริาถูกใจ ช่างยงัท�าไม่เสรจ็

“หึๆ  มองตามตาละห้อยเลยนะ” วุธพูดขึ้น

“ไอ้วธุ เดี๋ยวเถอะ ฉนัมองตาละห้อยตรงไหน” อรสิหนัมาแหวใส่เสรจ็กเ็ตรยีมยก

เท้าขึ้นเตะ วุธเหน็เข้ากร็บีเผ่นแน่บหนไีปอย่างรวดเรว็

ด้านกุมภา พอขบัรถออกจากคฤหาสน์ เขากโ็ทรศพัท์ไปหาอนิธริา
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“ขบัช้าๆ นะอนิ เดี๋ยวตามไม่ทนั”

“รู้แล้วน่า นี่กุมภา ฉนัมเีรื่องอยากขอความช่วยเหลอืนายบางอย่าง” อนิธริากล่าว

ขึ้น

กุมภาคลี่ยิ้ม หยอกว่า “ที่รกัจะขออะไรหรอื เตม็ที่เลย”

“มาอกีแล้ว ค�าพดูกวนอารมณ์เนี่ย สกัวนันายจะปากแตกเพราะปากเสยีนี่แหละ” 

อนิธริาบ่น

“คิๆ  ถ้าไม่สนทิด้วย ฉนัไม่กล้าเรยีกแบบนี้หรอกน่า” กุมภาพูดพร้อมกบัหวัเราะ

ข�า

“โอเค มาพูดเรื่องค�าขอของฉนัดกีว่า” อนิธริาเข้าเรื่อง

“ว่ามาส”ิ กุมภาตอบ

“พอดีฉันอยากเรียนเรื่องค�าราชาศัพท์จากสายตรงหน่อย นายพอจะมีเพื่อน 

เชื้อเจ้าไหม” อนิธริากล่าวขึ้นตามแผนการที่ได้วางเอาไว้

‘อนิจะมามกุไหนเนี่ย ถ้าจะถามตรงๆ แบบนี้เธออาจมแีผนซ้อนแผนไว้’ กมุภาคดิ

ในใจ และเพยีงชั่วครู่ เขากต็อบขึ้นว่า “กพ็อจะมอียู่บ้าง ถ้าเธอคดิจะเรยีนภาษากบัพวก

เขาจรงิๆ คงต้องตดิต่อผ่านน้องสาวฉนั”

“หอื! นายมนี้องสาว?” อนิธริาแกล้งร้องอุทาน

“ไม่ใช่น้องสาวแท้ๆ หรอก เป็นลูกของคุณหญงิแม่บุญธรรมคนแรกของฉนั เธอ

รู้จักกับคุณยายคุณตาเชื้อสายเก่าที่มีความเชี่ยวชาญด้านค�าราชาศัพท์เป็นพิเศษหลาย

คน” กุมภาตอบเนยีนๆ

‘โอ๊ย! อะไรเนี่ย เขาตอบตรงๆ เลย เหมอืนกบัที่เราได้ข้อมลูมาจากคณุพ่อ’ อนิธริา 

คดิในใจ

“น้องสาวคนนี้ไปเที่ยวกบันายบ่อยไหม” อนิธริาถามต่อ

“ไม่บ่อยเท่าไหร่หรอก เธอไปเรียนเมืองนอกตั้งแต่เด็กๆ กลับมาบ้านปีละครั้ง

เอง” กุมภาตอบตามความจรงิ 

อนิธริาหวัเราะแล้วกล่าวว่า “ไปเรยีนเมอืงนอก แล้วฉนัจะตดิต่อผ่านน้องสาวนาย

ได้ไงอะ”

“ตอนนี้ปิดเทอม เธอมาพกัที่บ้าน” กุมภาตอบ

“อืม...ถ้าติดต่อผ่านน้องสาวนาย ท่าทางจะยุ่งยากไม่เบา ตอนนี้ฉันให้พ่อติดต่อ

เพื่อนของท่านให้ฉนัอยู่ ถ้าเพื่อนพ่อไม่มเีวลา เดี๋ยวฉนัจะขอให้นายแนะน�าน้องสาวนายให้
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ฉนัรู้จกัอกีท”ี อนิธริาให้เหตุผล

“โอเค” กุมภาตอบสั้นๆ

‘เธอจะมาไม้ไหนกนัเนี่ย อมื...ไม่รู้เรื่องที่เธอก�าลงัถาม เป็นเรื่องจรงิหรอืเป็นเรื่อง

อุปโลกน์เพื่อหลอกหาความจรงิจากเรา’ กุมภาคดิในใจ

ด้านอินธิราก็ครุ่นคิดไม่ต่างจากกุมภาเช่นกัน ‘พ่อให้ข้อมูลมาว่า กุมภามีความ 

เป็นไปได้ที่จะรู้จักกับเจ้าเชื้อสายเก่าหลายๆ คน เพราะคุณหญิงแม่บุญธรรมของเขา 

มีต้นตระกูลมาจากเชื้อสายเจ้าพระยา ซ�้าลูกสาวคนสุดท้องของคุณหญิงก็มีความสนิท 

ชดิเชื้อกบัลูกหลานตระกูลเก่าต่างๆ ที่อยู่ในรุ่นเดยีวกนั’

ข้อมูลที่อินธิราได้มา เมื่อมาเปรียบเทียบกับที่กุมภาพูดก็มีความสอดคล้องกัน

หลายจุด แต่ยังไม่สามารถฟันธงได้ว่ากุมภารู้จักกับตระกูลเชื้อเจ้าเก่าเป็นการส่วนตัว 

หรอืไม่

“อนิธริาจะเรยีนค�าราชาศพัท์ไปท�าไมหรอื” กุมภาถาม

อินธิราจึงกล่าวขึ้นว่า “ฉันลงเรียนวิชาพิเศษด้านประวัติศาสตร์ และพอดีฉันได้

หวัข้อค�าราชาศพัท์ ดงันั้นจ�าเป็นต้องท�ารายงานเปรยีบเทยีบระหว่างค�าราชาศพัท์ปัจจุบนั

กบัอดตีว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างไร”

จากค�าชี้แจงของอนิธริา กุมภากย็งัคงเดาไม่ออกว่าเธอต้องการสบืหาฉางฟงหรอื

ต้องการความช่วยเหลอืจรงิๆ

“โอเค ถ้าเพื่อนพ่อเธอไม่ว่าง เธอค่อยโทรศัพท์หาฉันก็แล้วกัน” กุมภาตัดบท  

อนิธริากไ็ม่ได้ถามเรื่องนี้ต่อ ทั้งสองคุยกนัเรื่องอื่นไปเลย

ด้านอนิธริาต้องการพสิูจน์ว่ากุมภาคอืฉางฟงจรงิหรอืไม่ แต่เมื่อสถานการณ์เป็น

แบบนี้ เธอก็ไม่สามารถเจาะลึกข้อมูลเพราะจะท�าให้กุมภาสงสัยมากขึ้น ส่วนกุมภาเมื่อ 

อนิธริาไม่ถามเจาะลกึ เขากไ็ม่สามารถฟันธงได้ว่าเธอก�าลงัสงสยัว่าเขาคอืฉางฟงหรอืไม่

ระหว่างคุยกนัเรื่องอื่นๆ อนิธริากอ็ดคดิในใจไม่ได้

‘เราต้องหาทางไปห้องพกักุมภาสกัครั้ง เพราะที่นั่นอาจมหีลกัฐานที่บ่งบอกได้เลย

ว่า เขาได้เล่นเกมยุทธภพหรอืเปล่า’

ในขณะอนิธริาครุน่คดิ กมุภากท็บทวนตวัเองเช่นกนั และเขามั่นใจว่าไม่ได้พดูอะไร

ผดิพลาด ทุกอย่างยงัคงสมบูรณ์ ถ้าอนิธริาจะจบัผดิเขา เธอต้องมขี้อมูลมากกว่านี้ ตอน

นี้ขอเพยีงอนิธริาไม่รู้ว่าสี่สาวในเกมเป็นใครในโลกแห่งความจรงิ เขากย็งัเกบ็ความลบัไว้

เพื่อให้อนิธริาได้ปวดหวัเล่นต่อไปได้
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กุมภาขับมาส่งอินธิราถึงหน้าประตูบ้าน เนื่องจากพ่อกับแม่อินธิราเข้านอนแล้ว 

กมุภาเลยไม่อยากรบกวนพวกท่าน อนิธริาหาข้ออ้างไว้แล้วจงึกล่าวขึ้นว่า “กมุภา นายบอก

จะสอนภาษาฉนั พรุ่งนี้ว่างไหม”

“อมื...ช่วงเช้าสองถงึสามชั่วโมงน่าจะพอมเีวลา ส่วนตอนบ่ายฉนัจะไปธรุะข้างนอก” 

กุมภาตอบ

“ห้องพกัของนายอยู่ที่ไหนล่ะ” อนิธริาถามต่อ

กุมภาจึงต้องอธิบายเส้นทางไปที่อยู่ของเขาทั้งหมดให้อินธิรารู้ เมื่อเธอเข้าใจ

ต�าแหน่งที่พกัของกุมภาแล้ว เธอกก็ล่าวขึ้นว่า “พรุ่งนี้เจอกนัสี่โมงเช้า”

“โอเค” กุมภากล่าวจบ กข็อตวักลบัห้องพกั

กุมภาขับรถออกจากบ้านอินธิราไม่นาน โทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้น พอกุมภาเห็น 

รายชื่อคนโทรศพัท์เข้ากท็�าท่าเหมอืนกบัเจอผ ีกุมภายกมอืกุมขมบัก่อนกดรบัสาย

“สวัสดีครับอา โทรศัพท์มาท�าไมดึกๆ ผมก�าลังนอนมีความสุขอยู่เลย หาวๆๆ” 

กุมภาพยายามกล่าวน�้าเสยีงตดิง่วงนอน ฝ่ายตรงข้ามรบีบบีน�้าเสยีงให้น่าสงสารบ้าง

“กุมภาหลานรกัต้องช่วยอานะ” จกัรพงษ์กล่าวขึ้น

“ไม่ไหว ไม่ไหวอา ผมง่วงนอนจะตายอยู่แล้ว คงช่วยอะไรอาไม่ได้หรอก” กุมภา

รบีปฏเิสธ

“กมุภา เรื่องนี้มนัส�าคญัต่อชวีติอาจรงิๆ ถ้าอาพลาด...ชวีติอาคงต้องจบ” จกัรพงษ์

พูดมาตามสาย กุมภาอยากนอนแล้วจงึกล่าวขึ้นว่า

“ไม่ไหวหรอกอา ผมง่วงนอนจรงิๆ ไม่ว่าจะใช้อะไรผมกไ็ม่ท�าทั้งนั้น”

“แค่สี่ชั่วโมงเอง” จกัรพงษ์ต่อรอง

“ผมไม่อยากปลอมตัวแล้วอา เกิดใครจับได้ผมจะซวย อาก็จะซวยด้วย” กุมภา

ตอบ

“งานนี้ไม่ได้ปลอมตัว แค่ท�าหน้าที่เลื่อนนัดให้อาตอนเจ็ดโมง อามีความจ�าเป็น 

ต้องไปพบญาติผู้ใหญ่ฝ่ายแฟน เขานัดให้อาไปกินข้าวที่บ้านตอนเช้า ถ้าไม่ไปมีหวังอด

แต่งงานกนัพอด”ี จกัรพงษ์ตอบ

“โอ๊ย! อาก็ให้หมอคนอื่นหรือหมอฝึกงานมาอยู่แทนสิ” กุมภาย้อนเพราะขี้เกียจ

ไปจรงิๆ และเขาเองกย็งัไม่ได้นอนจรงิๆ จงัๆ มวัแต่เล่นเกม

“หมอคนอื่นไมว่า่ง หมอฝึกงานทางจติวทิยาไม่มสีกัคน ยิ่งถ้าฝากเรื่องนี้ไว้กบันาง

พยาบาลเวร เดี๋ยวพยาบาลเอาไปพูดต่ออาจะซวยทหีลงั” จกัรพงษ์อธบิาย
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“ผมง่วงนอนครบัอา จะหลบัแล้ววว” กุมภากล่าวน�้าเสยีงเหนื่อยๆ

“จากตหี้าถงึสามโมงเช้า จ่ายชั่วโมงละหนึ่งหมื่น ถ้ารบัปากเอาเงนิสดๆ ไปเลย”

จักรพงษ์กล่าวขึ้น กุมภาที่ก�าลังขับรถเมื่อพบว่าการแลกเปลี่ยนคุ้มราคา เขาก็

สดชื่นขึ้นมาอย่างรวดเรว็

“โอเค เดี๋ยวผมไปนอนที่ห้องพกัของอาตอนนี้เลยนะครบั”

“เหอะๆ ไอ้หลานจอมงก” จกัรพงษ์ด่า

“ช่วยไม่ได้นี่อา ช่วงนี้ค่าใช้จ่ายมนัเยอะจนเงนิไม่พอใช้ และผมกไ็ม่อยากกนิมาม่า

เป็นอาทติย์ด้วย ตามจรงิถ้าไม่ใช่อาผมไม่ไปหรอกครบั เพราะง่วงนอนมาก” กุมภาตอบ 

และหาข้ออ้างให้ตวัเองได้เปรยีบในตอนท้าย

“โอเค รบีย้ายตูดมาโรงพยาบาลซะ” จกัรพงษ์ตอบจบกว็างสายไป

กมุภาที่ก�าลงัขบัรถกลบัห้องพกัรบีเปลี่ยนเส้นทางไปโรงพยาบาลทนัท ีเกอืบชั่วโมง

ผ่านไป กุมภากม็าถงึโรงพยาบาล เขาหาวนอนอยูบ้่าง ตามที่ว่าหนงัท้องตงึ หนงัตากห็ย่อน

กุมภาเดนิเข้าไปในโรงพยาบาลเรื่อยๆ ไม่ได้รบีเร่งนกั พอจะอ้อมผ่านห้องนั่งเล่น 

เขากเ็หลอืบไปเหน็หญงิสาวคนหนึ่งนั่งเล่นคอมพวิเตอร์อยู ่กมุภาจ�าได้ว่าเธอเป็นญาตขิอง

แก้วนั่นเอง จากตอนแรกจะเดนิผ่านไปเลย อยู่ๆ เขากเ็ปลี่ยนความคดิ เดนิเข้าไปนั่งลง

ตรงข้ามหญงิสาว

แคทรู้สกึแปลกๆ จงึเงยหน้าขึ้นมอง พอเหน็เป็นกุมภาเธอกต็กใจเหมอืนกนั

“นายเอง”

“ใช่! เธอไม่ไปเฝ้าเพื่อนเธอหรอื” กุมภาถาม

“มคีนเฝ้าอยู่แล้ว ฉนัไม่อยากรบกวนกเ็ลยลงมานั่งเล่นด้านล่าง อ้าว! ฉนัอธบิาย

ให้นายฟังท�าไมเนี่ย เราไม่ได้รู้จกัสนทิสนมกนัสกัหน่อย” แคทบ่นตอนท้าย

กุมภาหวัเราะข�า “แก้วเป็นไงบ้าง”

“ถามเหมอืนนายรู้จกัแก้วดงีั้นแหละ” แคทพูดขึ้น

“ฉนัเคยคุยกบัเธอมาแล้ว ย่อมต้องรู้จกัเธอเป็นธรรมดา” กุมภาตอบ

แคทท�าสหีน้าแปลกใจอยู่บ้าง ก่อนถาม “นายรู้จกัเธอตอนไหนอะ”

“ตอนอยู่หน้าระเบียงครั้งหนึ่ง และฉันปีนเข้าห้องเธอครั้งหนึ่ง” กุมภาตอบตาม

ความจรงิ

ค�าตอบนี้ท�าให้แคทท�าตาโต “นายปีนเข้าไปท�าไม”

“มนัเป็นเหตุบงัเอญิน่ะ ตกลงบอกได้หรอืยงัแก้วสบายดไีหม” กุมภากล่าวตดับท
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แคทลงัเลอยู่บ้าง แต่สุดท้ายกต็ดัสนิใจตอบว่า “กด็ขีึ้นมากแล้ว”

“ฉนัไปหาเธอได้ไหม” กุมภาถามต่อ

“นายไปกไ็ม่มปีระโยชน์หรอก” แคทตอบ

กุมภาท�าสหีน้าแปลกใจ “ท�าไมล่ะ”

“เธอจ�าใครไม่ได้ แม้แต่พวกฉนัเธอกย็งัจ�าไม่ได้เลย” แคทตอบ

กุมภาตกใจไม่น้อย เมื่อพบว่าคนที่รู้จกัอกีคนความจ�าเสื่อมเหมอืนกนั “พ่อกบัแม่

ของแก้วไม่มาเฝ้าบ้างหรอื” กุมภาถามต่อ

“พ่อกบัแม่แก้ว พอเหน็เธออาการดขีึ้น ทั้งสองกก็ลบัต่างจงัหวดัไปเคลยีร์งานก่อน 

ฉนักบัเพื่อนๆ จงึท�าหน้าที่เฝ้าแทนในช่วงเปิดภาคเรยีน” แคทตอบโกหกเนยีนๆ ตามที่ได้

กรอกประวตัไิว้ตั้งแต่ต้น โดยอุปโลกน์พ่อกบัแม่ขึ้นมาคู่หนึ่ง

‘แก้วในเกมไม่มีพ่อกับแม่ แต่แก้วที่อยู่โรงพยาบาลมีพ่อกับแม่ สงสัยชื่อคง 

เหมอืนกนัเท่านั้น’ กุมภาคดิในใจ ตอนแรกเขาไม่ได้สงสยั เพราะแคทเคยบอกว่าพวกเธอ

ไม่ได้เล่นเกม แต่กุมภาพบว่าแก้วที่โรงพยาบาลกับแก้วในเกมความจ�าเสื่อมเหมือนกัน  

เขาจงึถามดูใหม่

“เธอไม่หลบัไม่นอนหรอืไง ถงึมานั่งเล่นคอมที่นี่” กุมภากล่าว

“เรื่องของฉนั นายมายุ่งท�าไมเนี่ย” แคทบ่น

“เธอนี่ปากร้ายจริงๆ ถามนิดถามหน่อยก็ไม่ได้ ชอบโวยวายระวังหาแฟนไม่ได้

นะ” กุมภากล่าวขึ้น

แคทตอ้งพบัหนา้จอคอมพวิเตอร์ “นายเป็นหมอไม่ใช่หรอื ไปตรวจคนไข้ดกีว่าจะ

มาเสยีเวลาคุยกบัฉนั”

“ฉนัไม่ได้เป็นหมอ” กุมภากล่าวขึ้น

“นายไม่ต้องมาโกหก ฉนัไม่เชื่อนายหรอก ถ้าไม่ได้เป็นหมอ นายจะมาโรงพยาบาล

บ่อยๆ ท�าไม แถมวนันี้กม็าหลงัเที่ยงคนือกี” แคทให้เหตุผลตามที่เหน็

กุมภาหวัเราะ “ฉนัอาจจะมาเยี่ยมญาตเิหมอืนกนักไ็ด้” 

แคทเบ้ปาก “นายคดิว่าฉนัจะเชื่อที่นายพูดหรอื ครั้งก่อนฉนัเหน็นายใส่เสื้อกาวน์

ของหมอชดัๆ เปน็ไปไม่ได้ที่ถ้านายไม่ได้เป็นหมอจะสามารถเอาเสื้อกาวน์ของโรงพยาบาล

มาใส่เล่น”

“แต่ที่ปักบนเสื้อไม่ใช่ชื่อฉนันะ” กุมภาเถยีง

“กแ็ค่ชื่อ นายอาจจะลมืเอาเสื้อกาวน์ของตวัเองมา กเ็ลยยมืของหมอที่รู้จกักนัมา
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ใส่แทน” แคทตอบ

กุมภาส่ายหน้า “เธอจนิตนาการไปไกลแล้ว”

“ช่างฉนั นายจะไปไหนกไ็ป ชิ่วๆ” แคทเอ่ยปากไล่

กมุภาขี้เกยีจแหย่แคทแล้วจงึลกุขึ้นจากเก้าอี้ “ฉนัไม่รบกวนเธอละ ไว้เจอกนัใหม่”

“อย่าเจอกนัอกีเลยท่าจะด”ี แคทพูดขึ้น

กุมภาหวัเราะก่อนเดนิจากไป ระหว่างผ่านประตกูมุภาได้เดนิสวนทางกบัชายหนุม่

คนหนึ่งที่มสีหีน้าเคร่งเครยีด ท่าทางเขาดูคุ้นตามาก แต่นกึไม่ออกเคยเจอที่ไหน กุมภา

สะบดัศรีษะนกึทบทวน แต่กย็งัคดิไม่ออก สุดท้ายจงึได้แต่เดนิจากไปเท่านั้น

ด้านชายหนุ่ม เขาเดนิเข้ามานั่งลงฝั่งตรงข้ามกบัแคท สหีน้าประหลาดใจอยู่บ้าง

“เมื่อกี้ใคร” ยูกเิอ่ยปากถาม

“ไม่รู้ เคยเจอกนัสองสามครั้งที่โรงพยาบาล” แคทตอบ

“เธอควรระวงัตวัหน่อยนะแคท เธอกร็ู ้พวกเราเปิดเผยตวัเองมากไม่ได้” ยกูเิอ่ย

ปากเตอืน

“นายไม่ต้องห่วงหรอกน่า ไอ้คนเมื่อกี้น่าจะเป็นหมอ ฉนัเคยเหน็เขาใส่เสื้อกาวน์ที่

นี่” แคทตอบ

ยูกนิิ่งคดิชั่วครู่กก็ล่าวขึ้นว่า “ฉนัรู้สกึคุ้นๆ หมอนั่นยงัไงไม่รู้”

“นายคุ้นหมอนั่น แปลกแฮะ ปกตนิายไม่ค่อยสุงสงิกบัใคร ท�าไมอยู่ๆ ไปคุ้นเคย

กบัหมอนั่นได้” แคทถาม

“ไม่รู้เหมอืนกนั แต่มั่นใจว่าฉนัเคยเจอหมอนั่นมาก่อน” ยูกติอบ

“ในเกมรเึปล่า หมอนั่นเคยถามฉนัเรื่องเกม” แคทลองทาย

“เกม!!!” ยูกทิวนค�าพร้อมกบันิ่งคดิไปอกีรอบ “อมื...ฉนัอาจจะเจอเขาในเกม แต่

ไม่รู้เจอที่ไหน” 

เกมยุทธภพได้เปลี่ยนแปลงใบหน้าไม่ให้เหมอืนกบัตวัจรงิบางส่วน จุดประสงค์ก็

เพื่อป้องกนัการแก้แค้นภายนอกเกม ส่วนท่าทางต่างๆ ในเกมไม่สามารถแก้ไขได้ ดงันั้น

บางคนที่มคีวามทรงจ�าดีๆ  เวลาเจอกนัในโลกแห่งความจรงิ จงึรู้สกึคลบัคล้ายคลบัคลา

คนรู้จกั

ยูกเิมื่อนกึถงึที่แคทพูดเมื่อครู่จงึกล่าวขึ้นว่า “เขาเป็นหมอ คงไม่มเีวลามาเล่นเกม

ประจ�า ถ้าจะเจอกนัคงเป็นเพยีงผวิเผนิ” 

แคทนิ่งไปครู่หนึ่งจงึกล่าวขึ้นว่า “ฉนัเองกค็ดิแบบนั้น”
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ที่ห้องปรึกษาด้านจิตเวชของคุณหมอจักรพงษ์ กุมภาเดินเข้าไปในห้องก็พบ

จักรพงษ์ก�าลังนั่งเคลียร์เอกสารที่ค้างอยู่ กุมภาเข้าไปนั่งเก้าอี้ตรงข้าม จักรพงษ์จึงมอง

นาฬิกา

“นายขบัรถเรว็ไปไหมเนี่ย”

“วนันี้ไม่ค่อยมรีถครบัอา” กุมภาโกหก เพราะถ้าขนืบอกความจรงิว่าเขาไม่ได้อยู่

ในห้องนอน อาจักรพงษ์ของเขาอาจจะเบี้ยวเงินที่ตกลงกันไว้ จักรพงษ์หยิบเงินที่เตรียม

ไว้ออกมาให้กุมภา ไอ้ตวัแสบกร็บีรบัไปเกบ็ไว้ในกระเป๋าเสื้อทนัที

“จรงิส ินายได้เงนิจากจนิดาหรอืยงั” จกัรพงษ์ถามต่อ

“พี่เขาโอนเข้าบญัชผีมให้แล้วครบั อิๆ ” กุมภาตอบน�้าเสยีงมคีวามสุข เงนิก้อนนี้

สามารถเนรมติเซริ์ฟเวอร์ใหม่ขั้นเทพมาเพิ่มระบบให้สมบูรณ์ตามแผนที่กุมภาวางไว้

“เอาเงนิไปซื้อคอมอกีสทิ่า” จกัรพงษ์คาดเดา

“ถูกต้องครบัอา” กุมภาตอบยิ้มๆ

จกัรพงษ์ส่ายหน้า “นายซื้อของพวกนี้เยอะเกนิไปหรอืเปล่า อาเหน็นายลงทุนกบั

คอมพวิเตอร์ไปตั้งหลายล้านแล้ว” 

“ความชอบส่วนตวัครบั อิๆ ๆ อาต้องเข้าใจ ผมเรยีนมาทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

ยงัไงกต็้องหากนิทางนี้อกีนาน” กุมภาหวัเราะข�า

จกัรพงษ์จงึหวัเราะบ้าง “ให้มนัจรงิเถอะ ฉนัเดาไว้เลย อนาคตนายกไ็ม่ต่างจาก

พ่อกบัแม่นายหรอก”

“อาเป็นหมอดูหรือไง” กุมภาถาม พร้อมกับเลื่อนจานขนมที่อยู่บนโต๊ะมานั่งกิน 

ท่าทางสบายๆ

จกัรพงษ์ยิ้ม “นสิยันายมนัฟ้อง นายมนัชอบผจญภยั งานนั่งประจ�าไม่ใช่วสิยัที่

นายจะชอบ”

“อมื...ปัจจบุนัผมกย็งัตดัสนิใจไม่ได้ว่าควรจะเลอืกเส้นทางสายไหน อาพดูถกู ผม

ชอบผจญภยั แต่ผมกช็อบสนกุสนานไปกบัมนัด้วย ช่วงนี้มงีานใหม่ๆ ให้ลองท�าหลายอย่าง 

บางทมีนัอาจจะตอบโจทย์ในอนาคตของผมได้” กุมภากล่าวยิ้มๆ

จกัรพงษ์เพิ่งนกึเรื่องบางอย่างขึ้นมาได้จงึกล่าวขึ้นว่า “นายได้ยนิเรื่องบรษิทัเกมที่

นายไปแก้ไวรสัหรอืเปล่า”

“ครบั...เรื่องที่พวกเขาถูกโจรบุกบ้านหรอืครบั” กุมภาถาม

“อมื...หลานท่านประธานเป็นเพื่อนกบันายไม่ใช่หรอื นายได้โทรศพัท์ไปสอบถาม
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สารทุกข์สุกดบิบ้างไหม” จกัรพงษ์ถาม

กุมภายกัไหล่ “ถามแล้ว พวกเขาโชคดไีม่มใีครเป็นอะไรสกัคน”

“อมื...ด ีอย่าทิ้งเพื่อนตอนมภียัล่ะ เพราะถ้าทิ้งกนักไ็ม่ใช่เพื่อนแท้แล้ว” จกัรพงษ์

เอ่ยปากสั่งสอน

กมุภาพยกัหน้าก่อนจะอ้าปากหาว และกล่าวขึ้นว่า “อาครบั เตยีงด้านหลงัห้องว่าง

ใช่ไหม ผมขอไปนอนก่อนนะครบั ถ้าอาจะไปแล้วกค็่อยมาปลุกผม” 

จกัรพงษ์พยกัหน้า “ไปส ิหมอนกบัผ้าห่มเตรยีมไว้พร้อม เดี๋ยวใกล้ตหี้าจะปลุก”

“โอเคครบั ราตรสีวสัดคีรบัอา” กุมภากล่าวจบกเ็ดนิเข้าไปด้านใน ด้วยความง่วง

สะสม พอล้มตวัลงบนเตยีง กุมภากห็ลบัไปทนัที

ใกล้จะตห้ีา กมุภากต็ื่นนอนขึ้นมาเพราะจกัรพงษ์มาปลกุ งานวนันี้ไม่ได้เป็นงาน

เสี่ยงอะไร เพราะจกัรพงษ์ได้นดัคนไข้รายนี้มาตรวจหลงัจากออกเวรหรอืเป็นเวลาว่างของ

เขา ตามจรงิจกัรพงษ์ได้โทรศพัท์ไปเลื่อนนดัแล้ว แต่ฝ่ายตรงข้ามปิดเครื่อง เขาพยายาม

โทรศพัท์หลายรอบ แต่ตดิต่อไม่ได้ ดงันั้นจงึต้องปล่อยให้มาตามนดัเดมิ

เมื่อจกัรพงษ์ออกจากห้องท�างานไปแล้ว กุมภากจ็ดัการสั่งอาหารเช้าขึ้นมากนิบน

ห้อง โดยใช้เครดติจกัรพงษ์ ซึ่งกุมภากไ็ม่เกรงใจสั่งขึ้นมากนิเตม็ที่

งานวนันี้หมูมาก แค่นั่งๆ กนิๆ และดูทวีเีท่านั้น กุมภาจงึไม่จ�าเป็นต้องกงัวลอะไร 

เขาไม่ลมืส่ง SMS ไปบอกอนิธริาว่าเขาตดิธุระ น่าจะเข้าไปประมาณสบิโมงกว่าๆ กุมภา

ส่งเสร็จก็เพียงรอดูอินธิราจะตอบกลับมาหรือเปล่า ถ้าไม่ตอบเขาก็คงต้องโทรศัพท์ไป 

อกีทใีนตอนเช้า

ทุกอย่างราบรื่นดีจนกระทั่งหกโมงเช้า กุมภาคิดจะไปเดินยืดเส้นยืดสายภายใน

โรงพยาบาลหน่อย เพราะการอยู่เฉยๆ เป็นเวลานานไม่ใช่สไตล์เขา

กุมภาเดินออกมาบิดขี้เกียจหน้าห้องจักรพงษ์ ความหล่อขั้นเทพของเขาไม่เคย

ปรานีใคร นางพยาบาลสาวๆ ที่เดินผ่าน พากันมองเหลียวหลังกันหมด กุมภาเห็นว่า 

อีกไม่นานตะวันจะขึ้นจับขอบฟ้าในตอนเช้าแล้ว เขาจึงคิดจะไปดูดวงตะวันขึ้นบนชั้น 

ดาดฟ้าเสยีหน่อย

“ไปสูดอากาศสดชื่นดีกว่า” กุมภากล่าวจบก็มุ่งหน้าไปยังลิฟต์ที่จะพาขึ้นไปยังชั้น

ดาดฟ้า

การขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าใช้เวลาไม่นานนกั ชั้นดาดฟ้าของโรงพยาบาลส่วนหนึ่งถูก
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จดัเป็นสวนหย่อม และม ีรปภ. คอยดแูลอยูต่ลอดยี่สบิสี่ชั่วโมง ที่นี่จงึเหมาะส�าหรบัคนไข้

ที่ต้องการพกัฟ้ืนและรบัอากาศดีๆ  ในตอนเช้า วนันี้มคีนไม่พลกุพล่านนกั กมุภาเหน็คนไข้

และญาตคินไข้เพยีงไม่กี่คนก�าลงันั่งสนทนากนั

กุมภาไม่สนใจใครอยู ่แล้ว เขากวาดตามองหาสถานที่เหมาะๆ ส�าหรับชม

พระอาทติย์ขึ้น ในที่สุดกพ็บ 

แต่เมื่อเขาเดนิเข้าไปใกล้ กลบัพบว่ามคีนไข้นั่งรถเขน็อยู่ที่นั่นด้วยหนึ่งคน กุมภา

ไม่พบเหน็ญาตขิองคนไข้จงึรูส้กึแปลกใจอยูบ้่าง แต่การเข้าไปยุง่วุน่วายกบัเรื่องของคนอื่น

ที่ไม่รู้จกัไม่ใช่วสิยัของกุมภา เขาจงึคดิจะหามุมสงบๆ อื่นนั่งชมพระอาทติย์ขึ้น

คนไข้ดูเหมือนจะรู้สึกตัวว่ามีคนมาที่นี่จึงได้หันกลับมามองและสบตากับกุมภา 

พอดี กุมภาตกใจไม่น้อยเมื่อได้พบเห็นคนเคยรู้จักอีกครั้ง กุมภาจ้องมองเธอชัดๆ เธอ 

ไม่ต่างจากคนป่วยที่มีผ้าพันศีรษะ แม้จะดูซูบซีดอยู่มาก แต่ดวงตายังสดใสไม่ต่างจาก 

ทุกครั้งที่เขาเจอ

กุมภาเดนิเข้าไปหาเธอ เขาคลี่ยิ้มที่มุมปากตามความเคยชนิ

“แก้ว” กุมภาเอ่ยปากทกัทาย แก้ว (หรอื ไรอา ที่เพื่อนเธอเรยีก) ยงัคงจ้องมอง

กุมภาด้วยสหีน้าประหลาดใจ

“นายรูจ้กัชื่อฉนัได้ยงัไง” แก้วถาม กมุภาได้ฟังเรื่องของแก้วจากหญงิสาวที่เขาเจอ

ก่อนหน้านี้มาแล้ว จงึไม่แปลกใจนกัที่เธอจ�าเขาไม่ได้

“ฉนัเป็นเพื่อนเธอ” กุมภาตอบพร้อมกบันั่งลงข้างๆ แก้วท�าหน้าแปลกใจ

“ฉนัไม่รู้จกันาย เพื่อนคนอื่นของฉนัรู้จกันายหรอืเปล่า” 

กุมภาส่ายหน้า “ไม่รู้จกัหรอก เราคุยกนัอยู่สองสามครั้งเอง” 

“จรงิเหรอ นายชื่ออะไรล่ะ” แก้วถามแม้จะดูลงัเล

“ฉนัชื่อกุมภา” 

แก้วได้รับการเตือนจากเพื่อนที่มาเฝ้าว่าห้ามบอกชื่อไรอาให้ใครรู้ ทุกคนจะรู้จัก

เธอในชื่อแก้วเท่านั้น แก้วจงึไม่คดิจะแนะน�าชื่อนี้ให้ใครรู้จกั

“นายชื่อกุมภาสนิะ ฉนัรู้สกึเสยีใจอยู่บ้างที่จ�านายไม่ได้ ขอโทษนะ” แก้วพูดขึ้น

กุมภาหวัเราะข�า “ไม่เป็นไรหรอก ถอืว่าเราได้รู้จกักนัใหม่”

“อมื...ยนิดทีี่รู้จกัใหม่กุมภา” แก้วตอบสหีน้ายิ้มแย้ม

กมุภามองดถูาดผลไม้บนตกั และเหน็เธอก�าลงัแกะสลกัค้างไว้ จงึชี้นิ้วไปยงัผลไม้ 

“เธอก�าลงัหดัแกะสลกัหรอื”
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“ใช่! มันเป็นความทรงจ�าบางส่วนที่ฉันพอจะจ�าได้ แต่ไม่รู้มาอยู่ในสมองฉันได้ 

ยังไง คุณหมออนุญาตให้ฉันหัดแกะสลักผลไม้ได้เพื่อให้มือฟื้นคืนสภาพเดิมเร็วที่สุด”  

แก้วตอบพร้อมกบัหยบิแอปเปิลขึ้นมาโชว์ต่อหน้ากุมภา ท่าทางภาคภูมใิจในผลงานตวัเอง

มาก “เป็นไง ฝีมอืฉนั” 

“ยงัห่วยอยู่ ต้องฝึกอกีนาน” กุมภาหวัเราะ

“หา!!!” แก้วร้องลั่น เธออ้าปากค้างแล้วแหวใส่ทนัท ี“ช!ิ คนอื่นชมฉนัหมด นาย 

กล้าดยีงัไงมาว่าผลงานแกะสลกัของฉนัห่วย”

กุมภาหวัเราะไม่หยุด เขาแบมอื กล่าวว่า “ส่งแอปเปิลกบัมดีแกะสลกัมา”

“นายแกะสลกัเป็นด้วยเหรอ!” แก้วถามน�้าเสยีงประหลาดใจ

“แน่นอน” กุมภาตอบ

แก้วท�าแก้มป่องแต่กส็่งมดีให้กุมภา “คอยดูนะ ถ้าแกะออกมาได้ห่วยกว่าฉนัละก ็

จะด่าให้ไฟแลบเลย” 

กุมภายงัหวัเราะอยู่ เขารบัมดีแกะสลกัและแอปเปิลสแีดงมาหนึ่งผล “คอยดูให้ด ี

เธอจะได้เหน็ว่าระดบัชั้นเซยีนกบัระดบัหางแถวอย่างเธอ มนัต่างกนัยงัไง” กุมภาคุย

แก้วเบ้ปาก เมื่อกุมภาบอกว่าผลงานแกะสลักของเธออยู่ระดับหางแถว ทั้งๆ ที่

เพื่อนๆ และคุณหมอกช็มกนัหมด

กุมภาใช้มดีแกะสลกัอย่างคล่องแคล่ว ไม่นานกเ็ริ่มมเีค้าโครงของดอกบวัแดงให้

เหน็ สร้างความตื่นเต้นให้แก้วมาก เธอถงึกบัจ้องมองตาไม่กะพรบิ

“เป็นไง อึ้งละส ิฮ่าๆๆ รออกีนดิยงัไม่เสรจ็สมบูรณ์ด”ี

กุมภากล่าวขึ้น เมื่อเห็นแก้วจ้องมองผลงานในมือของเขาตลอด กุมภาลงมีดอีก

เพยีงไม่กี่นาท ี เขากส็่งดอกบวัให้แก้ว พร้อมกบัขอผลไม้ผลใหม่ แก้วรบีหยบิส่งให้ทนัท ี

เพราะเธออยากดเูยอะกว่านี้ ในระหว่างรอกมุภาแกะสลกัผลไม้ผลใหม่ แก้วกน็ั่งพจิารณา

ดอกบวัที่แกะจากแอปเปิลในมอืเธอ

“นายเก่งมาก เหมอืนดอกบวัจรงิๆ” แก้วกล่าวขึ้น

“ดอกบัวยังไม่ยากเท่าไหร่ เดี๋ยวจะแกะสลักรูปสัตว์อย่างที่เธอก�าลังท�าให้ดูเป็น

ตวัอย่าง” กุมภากล่าวยิ้มๆ พร้อมกบัลงมดีในมอือย่างรวดเรว็

กุมภาแกะสลกัผลไม้เป็นรูปสตัว์ได้ง่ายๆ สร้างความตื่นเต้นให้แก่แก้วมาก สตัว์

ถกูแกะขึ้นจากผลไม้สามผลท�าให้เธอเริ่มมสีายตาประหลาดใจ เมื่อพบว่ามนัคล้ายกบัภาพ

สตัว์แกะสลกัในสมองเธอ
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“นายเป็นคนแกะมนันี่เอง” แก้วร้องขึ้น

เสยีงร้องนี้ท�าให้กุมภาก�าลงัลงมดีแกะสลกัชะงกั เขาเงยหน้ามองแก้ว ก่อนกล่าว

ขึ้นว่า “เธอจ�ามนัได้ทั้งหมด”

“ใช่...มนัวนเวยีนในสมองฉนัตั้งแต่ฟื้นขึ้นมา ฉนักเ็ลยอยากแกะสลกั ตกลงนาย

เป็นคนแกะสลกัสตัว์ให้ฉนัใช่ไหม” แก้วตอบและถามกลบั

กุมภาพยกัหน้า “ถูกต้อง ฉนัเป็นคนแกะมนัให้เธอเองแหละ”

“นายไม่ได้โกหก นายเป็นเพื่อนฉนัจรงิๆ” แก้วพูดขึ้น

“หา! นี่เธอคดิว่าฉนัโกหกเธอตั้งแต่ต้นหรอื” กุมภาถาม

แก้วยิ้มก่อนตอบ “เพื่อนสนทิฉนับอกว่าเวลาคยุกบัคนแปลกหน้าให้ระวงัให้ด ีเขา

อาจจะโกหกว่าเป็นเพื่อนของเรา” 

กุมภานึกไปถึงแคทเขาก็อดหัวเราะข�าไม่ได้ “เพื่อนเธอนี่...เป็นคนหวาดระแวง

จรงิๆ” 

แก้วนิ่งเงยีบไปเลก็น้อยกก็ล่าวขึ้นว่า “ฉนักบัเพื่อนฉนั เราโตมาด้วยกนัตั้งแต่เดก็ 

ส่วนนายกับฉันเป็นเพื่อนกันแบบไหน นายบอกพวกเราเคยเจอกันมาสองสามครั้ง นาย

ช่วยเล่าให้ฉนัฟังหน่อยส ิเราเป็นเพื่อนกนัได้ยงัไง” 

กุมภาไม่ได้ปฏเิสธค�าขอของแก้ว เขาเล่าเรื่องราวที่ตวัเองได้เจอกบัแก้วตั้งแต่ต้น

ให้เธอฟัง แก้วหวัเราะจนท้องแขง็

“การเป็นเพื่อนของพวกเรา ค่อนข้างประหลาดด”ี แก้วพดูขึ้นหลงัจากกมุภาเล่าจบ

“เธออาการดขีึ้นเยอะหรอืยงั” กุมภาถาม

“อมื...ตอนนี้ก�าลงัหดัเดนิ ฉนัเดนิได้เองหลายก้าวแล้ว คุณหมอชมฉนัทุกวนัเลย

นะ อกีไม่นานฉนัจะเดนิเองได้แล้ว คิๆ ๆ” แก้วตอบพร้อมกบัหวัเราะอย่างมคีวามสุข

ทั้งสองยงัไม่ได้พูดอะไรต่อ ล�าโพงที่ตดิบนดาดฟ้ากด็งัขึ้นว่า

“ประกาศ ขอให้คุณหมอจักรพงษ์มาพบคนไข้ด้วยค่ะ คนไข้รออยู่ที่ห้องแล้ว” 

เสยีงประกาศดงัสองครั้งต่อเนื่อง กุมภาจงึส่งมดีแกะสลกัคนืให้แก้วแล้วลุกขึ้นยนื

“ฉนัต้องไปแล้ว...แก้ว” กุมภากล่าว

“เราจะได้เจอกนัอกีไหม กุมภา” แก้วย้อนถาม

“เธออยากเจอฉนัไหมล่ะ” กุมภาถามกลบั

แก้วพยกัหน้าหงกึๆ “ตกลง ฉนัจะมาเยี่ยมเธออกี เป็นวนันี้ของอาทติย์หน้า ที่นี่...

ตรงนี้...ใต้พระอาทติย์ยามเช้าตรู่”
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กุมภาตอบพร้อมกบัคลี่ยิ้มเหน็ฟันขาว

แก้วพยกัหน้าอกีครั้ง “ได้ ฉนัจะเตรยีมผลไม้มาด้วย”

“โอเค ฉนัไปละ” กุมภากล่าวจบกก็้าวเท้าออกไป

แก้วลงัเลเลก็น้อยก่อนจะหมุนล้อรถที่เธอนั่งตามกุมภาไป

“นอกจากเรื่องที่นายเล่ามา พวกเราเคยเจอกนัมาก่อนหน้านั้นหรอืเปล่า” 

กุมภาชะงกัเท้า เขาหนัหน้ากลบัไปมองแก้ว ซึ่งก�าลงันั่งจ้องมองเขา

“ฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกัน พวกเราอาจเคยเจอกันที่ไหนสักแห่งมาก่อน แต่มัน 

ไม่ส�าคัญหรอก ในเมื่อปัจจุบันเราเป็นเพื่อนกันแล้ว พวกเราสามารถสร้างมิตรภาพใหม่

ร่วมกันได้เท่าที่เวลาของพวกเรายังเดินอยู่” กุมภากล่าวจบก็โบกมือลาแก้ว ก่อนจะเดิน

ย้อนกลบัไปทางเดมิ

“แก้ว” เสยีงเรยีกที่คุ้นเคยท�าให้แก้วสะดุ้งและหนัไปมอง

“แคท เธอมานานหรอืยงัอะ” แก้วถาม

แคทพยกัหน้า “มานานแล้ว ฉนัได้เหน็เธอคุยกบัหมอนั่นด้วย” 

แก้วท�าหน้าประหลาดใจ “จรงิหรอื ท�าไมฉนัไม่รู้ตวั”

“เธอไม่รู้ตวั เพราะก�าลงัเพลดิเพลนิกบัผลไม้แกะสลกั ส่วนหมอนั่นรู้ตวันานแล้ว 

แถมยงัส่งสญัญาณนิ้วทกัทายฉนัลบัๆ ด้วย คนบ้าอะไรร้ายกาจชะมดั” แคทบ่น

แก้ว (หรอืไรอา) ท�าหน้างงๆ “เธอมาแล้ว ท�าไมไม่เข้ามาคุยกบัพวกเราล่ะ”

“ฉนัอยากจะรูว่้าหมอนั่นมาคยุอะไรกบัเธอ” แคทกล่าวจบกห็ยบิผลไม้ที่แกะสลกั

เป็นรูปสตัว์ขึ้นมาดูแล้วส่ายหน้า

“ผลไม้แกะสลกัที่อยู่ในความทรงจ�าเธอ มาจากเขาสนิะ” 

แก้วพยกัหน้า “ใช่ ไม่ผดิแน่ ฉนัจ�ารายละเอยีดพวกนี้ได้ด ี เป็นฝีมอืของเขาคน

เดยีว และเขากเ็ล่าเรื่องที่เราสองคนเจอกนัให้ฟังด้วย น่าตลกสุดๆ”

“หึๆ  เจอเขาไม่กี่ครั้งกส็นทิกนัแล้วหรอื” แคทเอ่ยปากแซว็

“กไ็ม่เชงิหรอก แต่เขาคยุสนกุด ีไม่รูม้าท�าอะไรที่โรงพยาบาลตั้งแต่เช้า” แก้วกล่าว

ขึ้น

แคทเบ้ปากก่อนกล่าวว่า “หมอนั่นน่าจะเป็นหมอเพิ่งจบ แต่ไม่รู้ท�างานที่ตึกไหน

เพราะไม่ได้เหน็บ่อยๆ แต่ค�าพดูหมอนั่นเชื่อไม่ได้ร้อยเปอร์เซน็ต์นะ เขาเคยโกหกฉนัด้วย”

“เขาโกหกเธอ?” แก้วถามสีหน้าอยากรู้สุดๆ แคทเห็นเพื่อนอยากรู้จึงเล่าให้ฟัง

คร่าวๆ แก้วท�าหน้าฉงน “เมื่อกี้พอได้ยนิเสยีงประกาศตามหาหมอจกัรพงษ์ให้ไปพบคนไข้ 
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เขากร็บีไปเลย มคีวามเป็นไปได้สูงว่า เขาอาจจะเป็นหมอฝึกหดัที่มาฝึกงาน”

“ใช่แน่ ถ้าไม่ใช่หมอจะรบีไปท�าไม” แคทพูดสนบัสนุน

แก้วลงัเลเลก็น้อยกก็ล่าวขึ้นว่า “เขานดัฉนัอาทติย์หน้ามาเจอกนัที่นี่ ฉนัควรจะมา

ดหีรอืเปล่า” 

แคทมองแก้วอยู่ครู่หนึ่ง เธอก็กล่าวขึ้น “ฉันตัดสินใจแทนเธอไม่ได้หรอก เธอ

อยากมาพบเขาหรอืเปล่าล่ะ ถ้าอยากมากม็า ถ้าไม่อยากมากไ็ม่ต้องมา” 

แก้วนิ่งคดิครูห่นึ่งกต็อบว่า “ฉนัอยากจะดเูขาแกะสลกัผลไม้อกี เพยีงแต่เพื่อนคน

อื่นๆ จะว่าอะไรฉนัไหม”

“คงไม่ว่าอะไรหรอก เขาเป็นหมอนี่ แม้จะเจ้าเล่ห์อยู่บ้างกต็าม” แคทตอบ แต่เมื่อ

นกึไปถงึเรื่องที่เธอเคยเจอมา แคทกร็บีกล่าวต่อ “ถ้าเจอเขาครั้งต่อไปในขณะเธอเล่นโน้ตบุก๊ 

เธอต้องปิดเครื่องทนัท”ี 

แก้วท�าหน้าประหลาดใจแล้วถามว่า “ท�าไมล่ะ”

“นอกจากเป็นหมอ เขาน่าจะเก่งด้านคอม เพราะเขาเคยปล่อยไวรสัเข้ามาในเครื่อง

ฉนั แถมใช้เวลาปล่อยไม่นานด้วย เขาเป็นคนน่ากลวัคนหนึ่งเลยละ” แคทออกปากเตอืน 

เพื่อความปลอดภยัของพวกพ้องทุกคน

ทั้งสองสนทนากนัต่ออกีพกัใหญ ่เมื่อแสงแดดตอนเช้าเริ่มแรงขึ้นแล้วจงึตดัสนิใจ

กลบัลงไปยงัห้องพกัผู้ป่วยแทน




