104
สัญชาตญาณ
ที่ตื่นขึ้น
ในสถานที่ซึ่งไม่สามารถระบุได้แน่ชัด?
พันธรัตน์ รัตนพันธ์ ก�ำลังโดนความตระหนกสงสัยระลอกใหญ่
อัดกระแทกเข้าใส่สมองอย่างรุนแรง หลังจากเด็กชายฉวยโอกาสขณะ
เจ้าหน้าที่เฝ้ายามคนหนึ่งเข้ามาในห้องที่ตนถูกขังอยู่ จัดการเจ้าหน้าที่
คนนั้น และหนีออกมาจากห้องผ่านทางประตูที่เขาเปิดเข้ามา
เด็กชายพยายามปรับสภาวะการหายใจที่หอบเร่งกระชั้นเพราะ
ใช้ก�ำลังอย่างกะทันหันให้สงบลง เขาเหลียวมองสภาพแวดล้อมโดยรอบ
ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัย
พันธรัตน์พบว่าตนก�ำลังยืนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอุโมงค์
มีเพดานเป็นทรงโค้ง พื้นผิวของอุโมงค์สร้างด้วยคอนกรีต ดูคล้ายกับ
อุโมงค์หลบภัยที่เด็กชายเคยเห็นจากภาพยนตร์หรือไม่ก็สารคดี
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บรรยากาศภายในอุโมงค์มืดทึบ มีเพียงแสงสว่างเล็กน้อยจาก
หลอดไฟนีออนที่ติดอยู่บนเพดานในระยะห่างๆ กัน แต่ก็เพียงพอที่จะ
ท�ำให้เห็นสภาพเก่าคร�่ำคร่าของอุโมงค์ ซึ่งพื้นผิวของผนังคอนกรีตเป็น
สีหม่นด�ำกะเทาะลอกล่อน
บนผนังและเพดานอุโมงค์ปรากฏคราบฝุ่นและหยากไย่เกาะทั่ว
บริเวณ เมื่อเด็กชายหันหลังไปมองยังประตูที่ตนเองกระโจนหนีออกมา
เขากลับพบว่าบนผนังแทบไม่มรี ่องรอยของประตูเลยหากไม่สงั เกตอย่าง
ละเอียด
สภาพของผนังทีเ่ ก่าและคราบฝุน่ บดบังร่องรอยการมีอยูข่ องประตู
พันธรัตน์ถอนหายใจยาวปรับสติสมาธิให้กลับมามัน่ คง ผลักดันฟันเฟือง
ในสมองให้หมุนเพือ่ เร่งพลังสมองหาทางจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าเพือ่
เอาตัวรอดออกไปจากสถานที่แห่งนี้
เด็กชายเพ่งมองไปตลอดความยาวของอุโมงค์ทที่ อดตัวไปด้านหน้า
เท่าที่ระยะสายตาจะมองเห็น เขาพบว่าอุโมงค์ไม่ได้ทอดตัวยาวไปตรงๆ
แต่มลี กั ษณะโค้งไปด้านซ้าย เมือ่ เหลียวมองกลับไปด้านหลัง เขาก็พบว่า
อุโมงค์นั้นทอดยาวโค้งไปด้านซ้ายเช่นกัน
นั่นหมายความว่าอุโมงค์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในลักษณะที่คดโค้ง
ไปมา ความกังวลและไม่ไว้ใจท�ำให้พันธรัตน์ไม่บุ่มบ่ามสุ่มเสี่ยงวิ่งตะบึง
ไปตามทางโดยไร้จุดหมายและการวางแผน
นัยน์ตาสีน�้ำตาลของเขาสาดประกายครุ่นคิดวิเคราะห์ เขาก�ำลัง
นึกถึงค�ำพูดของหมายเลขแปดที่อธิบายเกี่ยวกับความสามารถที่เพิ่ง
ตื่นขึ้นของตนเอง จากการทดลองใช้ความสามารถทางสมองของเขา
ในครั้งก่อน
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ท�ำให้พันธรัตน์รู้ว่าเขายังควบคุมพลังคลื่นสมองของตนได้ไม่ดี
เท่าไร ไม่ต่างอะไรกับเด็กทารกเพิ่งหัดคลาน ซึ่งท�ำให้เด็กชายเริ่ม
กังวลใจ เพราะในสภาพตัวคนเดียวแถมยังไร้อุปกรณ์ต่างๆ ที่เขาถนัดใน
การใช้งานเพือ่ การเจาะระบบหรือเอาตัวรอดอย่างทีเ่ คยท�ำ ในสถานการณ์
ที่ไม่มีแม้แต่โน้ตบุ๊กสักเครื่อง เขาจะหวังพึ่งพาความสามารถที่เพิ่งตื่นขึ้น
และยังท�ำความรู้จักกับมันได้ไม่นานได้มากสักแค่ไหน?
สติที่หยุดเตลิดท�ำให้เกิดความคิด พันธรัตน์เหลียวมองไปรอบๆ
ตัวอย่างละเอียด พร้อมกับคิดวิเคราะห์วา่ แท้จริงแล้วสถานทีแ่ บบนีม้ อี ยู่
เพื่ออะไร และด้วยเหตุผลข้อไหนเขาจึงถูกพาตัวมาซ่อน ณ ที่แห่งนี้
พันธรัตน์รวบรวมข้อมูลต่างๆ เข้ามาในสมองเพื่อวิเคราะห์หา
เหตุผล กลอกนัยน์ตาสีน�้ำตาลไปมาช้าๆ แสดงอาการครุ่นคิด
ด้วยข้อมูลของหมายเลขแปดซึ่งทิ้งค้างไว้ในสมอง ท�ำให้รู้ว่า
นิโคตินให้ความส�ำคัญกับตัวเขาค่อนข้างมาก ถ้าเช่นนั้นย่อมหมายความว่า สถานที่แห่งนี้ต้องมีความปลอดภัยในระดับสูงพอที่คนขี้ระแวง
อย่างนิโคตินวางใจว่าจะสามารถเก็บรักษาสิ่งที่มันให้ความส�ำคัญเอาไว้
ได้
เมื่อคิดมาถึงจุดนี้ท�ำเอาพันธรัตน์เดาะลิ้นด้วยความหงุดหงิด
เพราะนั่นหมายถึงว่า ยิ่งที่แห่งนี้ปลอดภัยมั่นคงส�ำหรับนิโคตินมาก
แค่ไหน เขาก็ยิ่งจะหาทางหนีออกไปได้ยากมากขึ้นเท่านั้น!
พันธรัตน์เหลียวมองไปรอบๆ เพื่อสังเกตสภาพแวดล้อมอีกครั้ง
ในเมื่อเขายังไม่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างแน่ชัด
พันธรัตน์จึงยังไม่บุ่มบ่ามเคลื่อนไหวโดยไม่รู้แน่ชัดว่าสถานที่แห่งนี้เป็น
สถานที่ประเภทไหน เด็กชายคิดจะใช้พลังคลื่นสมองเพื่อเข้าถึงอุปกรณ์
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อิเล็กทรอนิกส์ในสถานที่แห่งนี้เพื่อดึงข้อมูลแผนที่ออกมา เพราะพันธรัตน์วิเคราะห์จากห้องที่เขาถูกน�ำมาขังไว้ตอนที่ไม่ได้สติ ซึ่งมีอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่เหนือกว่าเทคโนโลยีปัจจุบัน แสดงว่านิโคตินต้องใส่
เทคโนโลยีหลายๆ อย่างไว้ในสถานที่แห่งนี้แน่
พันธรัตน์คิดว่าเขาสามารถใช้พลังคลื่นสมองแทรกแซงเพื่อเข้าถึง
ข้อมูลที่ต้องการได้แน่ แม้จะเพิ่งท�ำความรู้จักกับความสามารถที่เพิ่ง
ตื่นขึ้นของตนเอง แต่ผลลัพธ์จากการใช้คลื่นสมองก่อนหน้านั้นท�ำให้
เด็กชายคิดว่าเขาคงควบคุมพลังสมองของตนได้ไม่ยาก
เขาหลับตาลงเร่งเร้าสมาธิให้แหลมคมเพื่อใช้พลังสมองในการ
เข้าถึงระบบไฟฟ้าของสถานทีแ่ ห่งนีเ้ หมือนทีเ่ ขาเคยท�ำก่อนหน้า ใบหน้า
ของเด็กชายเริ่มเกร็งเขม็ง ขณะที่เร่งพลังคลื่นสมองให้ขยายออกไปเพื่อ
เข้าถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใกล้ที่สุด
“โอ๊ย!”
พันธรัตน์รอ้ งค�ำรามด้วยความเจ็บปวด เด็กชายยกมือขึน้ กุมศีรษะ
ใบหน้าบิดกระตุก เพราะขณะที่เขาก�ำลังเร่งพลังคลื่นสมอง จู่ๆ เด็กชาย
ก็รู้สึกปวดปลาบในศีรษะราวกับสมองถูกทุบกระแทกด้วยของแข็งเข้า
อย่างแรง
เขาย่อตัวลงขณะมือยังกุมศีรษะ ใบหน้าบิดเขม็ง ในมโนส�ำนึกเขา
เห็นภาพมากมายไหลเวียนเข้ามาอย่างรวดเร็ว แต่พร่าเลือนไม่ชัดเจน
เหมือนที่เคยเห็นก่อนหน้านั้น
“พอ พอ หยุด ยะ...หยุด!”
พันธรัตน์ตะโกนลั่น ในที่สุดเด็กชายก็ลืมตาขึ้น ใบหน้าอาบเหงื่อ
ชุม่ โชก จังหวะการหายใจถีก่ ระชัน้ รุนแรง ในทีส่ ดุ เขาก็ยตุ กิ ารใช้พลังสมอง
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ลงได้ แต่อาการปวดแปลบบางส่วนยังค้างคาอยู่ในสมอง
เด็กชายยกมือขึ้นลูบใบหน้าที่ชุ่มเหงื่อ ตอนนี้เขาตระหนักชัดเจน
แล้วว่าความสามารถทีเ่ พิง่ ตืน่ ขึน้ มาของตนยังอยูใ่ นระยะทีย่ ากจะควบคุม
ในวินาทีนนั้ เด็กชายเริม่ รูส้ กึ สิน้ หวัง แต่สญ
ั ชาตญาณในร่างกายกลับบอก
เขาว่า พลังสมองไม่ได้ตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างได้
นํา้ หนักของวัตถุทสี่ วมอยูบ่ นข้อมือขวาราวกับจะเร่งเร้าให้เด็กชาย
ฉุกคิด ในวินาทีนั้นเขารู้สึกได้ว่าประสาทสัมผัสในร่างกายตื่นขึ้น ทั้ง
โสตสัมผัสและฆานสัมผัสถูกเร่งระดับจนถึงขีดสุดอย่างคาดไม่ถึง
พันธรัตน์สงบอารมณ์ที่ก�ำลังพลุ่งพล่านเพราะความเจ็บปวด
เมื่อครู่ ตั้งสมาธิไปยังประสาทสัมผัสต่างๆ ในร่างที่ก�ำลังตื่นขึ้น
เด็กชายเดินเข้าใกล้ผนังด้านซ้ายมือ ยกฝ่ามือขึ้นทาบไปบน
ก�ำแพงปูนของอุโมงค์ สิ่งที่ฝ่ามือสัมผัสได้คือความเย็นยะเยียบ ท�ำให้
เด็กชายรับรู้ได้เบื้องต้นว่าสถานที่แห่งอาจจะเกี่ยวข้องกับนํ้า
ในเมื่อพลังสมองสร้างความเจ็บปวดให้เขาจนใช้การไม่ได้ และ
เด็กชายไม่กล้าพอที่จะบุ่มบ่ามเดินหน้าต่อ ทางออกที่ดีที่สุดส�ำหรับการ
วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อหาทางเอาตัวรอด คือการใช้ประสาทสัมผัส
ต่างๆ ในร่างเพื่อรับรู้และแยกแยะสภาพแวดล้อมให้ละเอียดมากที่สุด
ในเมื่อไม่สามารถใช้สายตาแยกแยะความแตกต่างในสภาพแวดล้อมทั้งจากด้านหน้าและด้านหลังได้ชัดเจน เด็กชายจึงหลับตาลง
ปิดจักษุสัมผัส เพื่อเร่งเร้าประสาทสัมผัสส่วนอื่น เขาสูดหายใจเข้าลึก
ดึงมวลอากาศเข้าสู่โพรงจมูกเพื่อแยกแยะกลิ่น
ทั้งๆ ที่ความจริงแล้วพันธรัตน์ไม่ค่อยจะมั่นใจในประสาทสัมผัส
ของตนเองสักเท่าไร เพราะเด็กชายต้องเผชิญกับอาการภูมิแพ้มาตั้งแต่
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เด็ก ส่งผลให้จมูกของเขาไม่ค่อยได้กลิ่น แถมหูก็ยังอื้อเพราะการสั่ง
นํ้ามูกอย่างแรงอยู่บ่อยครั้ง ซ�้ำร้ายเขายังสายตาสั้นอีก
แต่คราวนี้เขากลับรู้สึกได้ว่าในร่างกายของตนมีอะไรบางอย่าง
ก�ำลังเปลี่ยนไป ความรู้สึกนั้นไม่ได้มาจากการค�ำนวณหรือวิเคราะห์
อย่างที่พันธรัตน์ถนัด แต่ในทางตรงข้าม เหมือนกับว่าสัญชาตญาณ
บางอย่างในร่างก�ำลังจะตื่นขึ้นมา
การกระท�ำครั้งนี้ไม่ได้ถูกผลักดันด้วยการค�ำนวณหรือใช้สมอง
หาเหตุผลและความเป็นไปได้ ทุกอย่างถูกผลักดันด้วยสัญชาตญาณเพียง
อย่างเดียว
แค่ไม่กี่วินาทีเมื่อมวลอากาศไหลผ่านโพรงจมูก เด็กชายพลัน
สัมผัสได้ถึงกลิ่นบางอย่างที่สะกิดความสงสัยของเขา
ในมวลอากาศที่แฝงไปด้วยกลิ่นอับชื้นชวนระคายจมูก เหมือน
เวลาเข้าไปในห้องอับๆ ที่ไม่ได้ถูกใช้มาเป็นเวลานาน พันธรัตน์สามารถ
แยกแยะได้ว่ามีกลิ่นอยู่ไม่กี่ชนิดที่กระตุ้นความสนใจของเขา
มันคือกลิ่นสาบของดินและกลิ่นเหม็นหืนของพืชบางชนิดที่เขา
ไม่สามารถแยกแยะได้ว่ามันคืออะไร แต่สงิ่ ทีเ่ ด็กชายสงสัยมากทีส่ ดุ ก็คอื
กลิ่นระคายจมูกที่เขารับรู้นั้นไม่ได้มาจากจุดเดียว แต่เหมือนมันก�ำลัง
หมุนวนหรือเคลื่อนไหว
เพราะเขาไม่สามารถระบุได้ว่ากลิ่นที่รับรู้นั้นมาจากจุดใดจุดหนึ่ง
ที่แน่นอนตายตัว
พันธรัตน์พยายามเร่งระดับประสาทสัมผัสต่างๆ ของตนให้ไปสู่
จุดสูงสุดเท่าทีจ่ ะท�ำได้ แต่เขาก็ไม่สามารถระบุหรือหาค�ำตอบทีเ่ ขาสงสัย
ได้อย่างแน่ชดั อาจเป็นเพราะความหนาของผนังของอุโมงค์ทเี่ ป็นตัวแปร
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ส�ำคัญ
เด็กชายลืมตาขึ้น คิ้วทั้งสองข้างขมวดมุ่นด้วยอาการครุ่นคิด เขา
ผนวกข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ประสาทสัมผัสรับรู้มาเข้าด้วยกันและวิเคราะห์ถึง
กรณีที่เป็นไปได้มากที่สุด
กลิ่นที่พันธรัตน์รับรู้มาคล้ายกับกลิ่นของดินและโคลน ท�ำให้
เด็กชายคาดถึงความเป็นไปได้มากว่าอุโมงค์แห่งนี้มีอาจถูกฝังอยู่ใต้ดิน
แต่เขาก็ยังไม่กล้าสรุปเพราะยังคาใจเกี่ยวกับกลิ่นที่คลุ้งกระจายเหมือน
กับกลิ่นนั้นก�ำลังเคลื่อนไหว
ขณะตกอยู่ในห้วงสงสัยซึ่งยังหาค�ำตอบที่ค้างคาใจไม่ได้ จู่ๆ
กระแสความคิดสายหนึ่งก็แล่นปราดเข้ามาในสมอง
พันธรัตน์แนบหูเข้ากับก�ำแพงอุโมงค์เพื่อตรวจรับเสียง หากเสียง
ที่ได้ยินเป็นอย่างที่เขาคาดไว้ แสดงว่าข้อสันนิษฐานของเขามีโอกาส
ถูกต้อง เสียงทีผ่ า่ นเข้ามากระทบโสตประสาทของเขาคือเสียงเคลือ่ นไหว
ของอะไรบางอย่าง
เสียงนั้นแทรกผ่านอุโมงค์ส่งผ่านมาตามคอนกรีตที่เป็นของแข็ง
มาถึงการรับฟังของพันธรัตน์อย่างชัดเจน เมื่อมารวมเข้ากับกลิ่นที่รับรู้
เด็กชายจึงมั่นใจมากว่า สิ่งที่คิดเอาไว้ไม่ผิดแน่
เด็กชายคิดว่ากลิน่ ทีเ่ ขารับรูเ้ ป็นกลิน่ ของดินจริงๆ แต่ไม่ใช่ดนิ แข็ง
มันอาจเป็นดินทีเ่ หลวเละเป็นโคลน รวมถึงกลิน่ ของพืชบางอย่างทีป่ ะปน
มาด้วยกัน และความแรงของกลิ่นที่ราวกับก�ำลังเคลื่อนไหว
เมื่อพันธรัตน์รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน ผลลัพธ์ที่คาดคิด
ว่ามีโอกาสเป็นไปได้ทำ� เอาใบหน้าเขาเครียดเขม็ง กลิน่ ของดินทีเ่ หลวเละ
กลิน่ ของพืชและความไม่สม�ำ่ เสมอของกลิน่ ทีเ่ หมือนกับก�ำลังเคลือ่ นไหว
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บวกกับเสียงที่เขาได้ยิน
นั่นหมายความว่าอุโมงค์แห่งนี้มีโอกาสสูงมากที่จะอยู่ใต้น�้ำ!
หากเป็นไปตามการสันนิษฐาน กลิ่นดินที่รับรู้ก็คือกลิ่นของโคลน
ใต้นำ�้ และกลิน่ ของพืชก็นา่ จะเป็นกลิน่ ของสวะหรือตะไคร่กบั เศษซากพืช
ที่ทับถมอยู่ใต้น�้ำ ส่วนที่กลิ่นไม่สม�่ำเสมอก็เพราะน�้ำไหลตลอดเวลา
“บ้าจริง!”
พันธรัตน์สบถด้วยความวิตกกังวล
ถ้าอุโมงค์แห่งนี้อยู่ใต้น�้ำตามที่เขาคิดจริง ย่อมหมายความว่า
โอกาสที่เขาจะหนีออกไปจากสถานที่แห่งนี้ยิ่งยากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า
แต่เด็กชายรู้ดีว่าถึงแม้จะตระหนกไปก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น เขาจึง
รวบรวมสมาธิทั้งหมดมุ่งไปยังการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อเอาตัวรอด
พันธรัตน์มองส�ำรวจอุโมงค์อย่างละเอียด เขาพบว่าพื้นผิวของ
คอนกรีตดูเก่าแสดงว่ามันคงสร้างมานานแล้ว ท�ำให้ไม่นา่ จะมีเทคโนโลยี
ชั้นสูงได้แน่ เด็กชายคิดว่านิโคตินคงเป็นคนที่ปรับปรุงสถานที่แห่งนี้และ
ใส่เทคโนโลยีเข้าไป
เขาเริม่ คิดวิเคราะห์วา่ สถานทีแ่ ห่งนีต้ งั้ อยูส่ ว่ นใดของประเทศ จาก
กลิน่ ทีเ่ ขาสัมผัสในตอนแรกท�ำให้พนั ธรัตน์แยกแยะได้วา่ หากอุโมงค์แห่ง
นี้อยู่ใต้น�้ำจริงอย่างที่เขาคิด มันน่าจะเป็นแม่น�้ำหรือสถานที่ขนาดใหญ่
ที่เป็นบ่อน�้ำจืด
เพราะเขาไม่อาจสัมผัสถึงกลิน่ ของเกลือทีแ่ ทรกมา ถ้าดูจากขนาด
และการทอดตัวของอุโมงค์ที่มีขนาดใหญ่ สถานที่แบบนี้คงยากที่จะ
สร้างขึ้นในบ่อน�้ำที่ถูกสร้างขึ้น รวมถึงการไหลของกระแสน�้ำที่ค่อนข้าง
เชี่ยวรุนแรง
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พันธรัตน์จงึ ให้ความสนใจไปทีแ่ ม่นำ�้ ซึง่ มีขนาดใหญ่และลึกพอทีจ่ ะ
สร้างอุโมงค์แบบนี้ ในขณะที่ยังไม่สามารถไขความสงสัยเรื่องสถานที่ให้
กระจ่างได้ ทันใดนัน้ ความรูส้ กึ บางอย่างในร่างของพันธรัตน์พลันแผดก้อง
ขึ้น
มันเป็นสัมผัสที่ท�ำให้เด็กชายรู้สึกเจ็บปลาบไปทั่วผิวหนัง จังหวะ
ชีพจรของเขาก็ดดี ตัวสูงขึน้ อย่างกะทันหันสูบฉีดกระแสเลือดจนไหลพล่าน
ไปทั่วร่าง
ในเวลาอันสัน้ แค่ไม่กวี่ นิ าที พันธรัตน์ไม่สามารถแยกแยะได้ชดั เจน
ว่าความรู้สึกนั้นหมายความว่าอะไร แต่สิ่งหนึ่งที่เด็กชายสัมผัสได้อย่าง
แน่ชัดคือความรู้สึกคุกคามที่ก�ำลังมุ่งมายังตนเอง
เด็กชายเหลียวมองไปยังด้านซ้ายมือ นัยน์ตาสีน�้ำตาลหดวูบลง
เพื่ อ เพ่ ง มองไปตามทางอุ โ มงค์ ที่ ท อดตั ว ยาวอยู ่ ใ นความมื ด ทึ ม ทึ บ
ในวินาทีนี้ในระยะการมองเห็นของเด็กชาย พบเพียงความว่างเปล่า แต่
จมูกของพันธรัตน์สัมผัสได้ถึงกลิ่นสาบบางอย่าง
ท� ำ ให้ เ ขารู ้ ดี ว ่ า อี ก ไม่ กี่ อึ ด ใจต้ อ งมี อ ะไรบางอย่ า งปรากฏขึ้ น
พร้อมกับเจตนาคุกคามที่มุ่งมายังตัวเขา
“เฮ้ย!”
พันธรัตน์อุทานดังลั่น นัยน์ตาสีน�้ำตาลเบิกกว้างมองไปยังสิ่งที่
ก�ำลังพุ่งเข้ามาหาด้วยความเร็ว ในวินาทีแรกเด็กชายคิดว่าตนเองมอง
ผิดไปเพราะความมืด แต่สิ่งที่เคลื่อนไหวด้วยความเร็วนั้นใกล้เข้ามา
เรื่อยๆ จนเขามั่นใจว่าตนเองไม่ได้เข้าใจผิด
วินาทีที่เห็นชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่ก�ำลังพุ่งเข้าใส่เขา ความคิดจะ
หนีก็เกิดขึ้นในสมองทันที เพราะสิ่งนั้นคือสุนัขขนาดใหญ่สี่ตัว ถึงแม้
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พันธรัตน์จะไม่ได้เชี่ยวชาญพันธุ์สุนัข แต่จากรูปร่างและสีขน เขาก็ระบุ
ได้ทันทีว่ามันเป็นพันธุ์ร็อตไวเลอร์
ถึงแม้จะอยู่ในระยะค่อนข้างไกล แต่เด็กชายก็รู้ได้ว่าสุนัขทั้งสี่ตัว
ที่ก�ำลังพุ่งตะบึงเข้ามาหาเขามีขนาดใหญ่ ถึงมันจะยืนด้วยสี่ขา แต่กะ
คร่าวๆ พวกมันก็สูงเกินระดับเอวเขาด้วยซ�้ำ หากอยู่ในลักษณะที่จะพุ่ง
กระโจนเข้ากัด พวกมันต้องมีความสูงมากกว่าเด็กชายแน่!
สุนัขทั้งสี่ตัวพุ่งเข้ามาหาเด็กชายอย่างรวดเร็ว ขาทั้งสี่ข้างตะกุย
พื้นคอนกรีตพาร่างที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามตรงเข้ามาด้วยเจตนามุ่งร้าย
สุนัขทั้งสี่ตัวเผยเขี้ยวแหลมที่อาบชุ่มไปด้วยน�้ำลายเหนียวเยิ้ม แสดง
ความพร้อมที่จะกัดขย�้ำเป้าหมายของมัน ขณะที่เสียงเห่ากระโชกดังขึ้น
เพื่อข่มขวัญ
ภาพที่เห็นท�ำเอาพันธรัตน์ผวาผงะถอย ในสมองมีแต่ความคิดที่
จะหนี ขณะจะหันหลังวิ่ง อะไรบางอย่างในร่างกลับฉุดรั้งเขาเอาไว้
พันธรัตน์รู้สึกได้ถึงน�้ำหนักของเครื่องควบคุมไมโตรคอนเดรียบน
ข้อมือข้างขวา เด็กชายสัมผัสได้ว่าตัวเครื่องที่รัดอยู่รอบข้อมือก�ำลังสั่น
น้อยๆ ขณะเดียวกันกล้ามเนื้อทั่วร่างก็บีบตัวเกร็งกระตุก รู้สึกได้ว่า
ในร่างกายมีพลังงานไหลเวียนอย่างรุนแรง
สภาวะทีเ่ กิดขึน้ เป็นการกระตุน้ จากเครือ่ งควบคุมไมโตรคอนเดรีย
เพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมส�ำหรับการเข้าปะทะ!
เครื่องควบคุมไมโตรคอนเดรียก�ำลังเร่งเร้าพลังในร่างกายของ
เด็กชายไปตามสัญชาตญาณ มันเป็นเพราะความกลัวของพันธรัตน์ที่
ท�ำให้เขาคิดจะหนี แต่เบือ้ งลึกในจิตใจของเขาไม่ใช่คนขีข้ ลาด ทว่าพันธรัตน์เป็นคนที่คิดตามตรรกะการคิดค�ำนวณมาตลอด จนเขามักจะลืมไป

EniGma

15

ว่าโดยเนื้อแท้แล้ว เขาเป็นคนที่มีความกล้ามากกว่าที่คาดคิด แต่เครื่อง
ควบคุมไมโตรคอนเดรียผนึกติดอยู่กับข้อมือเขาและแทรกเข้าไปถึงการ
ท�ำงานของเซลล์ มันรับรู้และสัมผัสได้ถึงเซลล์ของเด็กชายที่ก�ำลังตื่นตัว
แสดงอาการกระหายชัยชนะอยากปะทะเพื่อแสดงความเหนือกว่า
แต่สมองของพันธรัตน์กลับออกค�ำสั่งไปในทางตรงข้าม เป็น
ครั้งแรกที่ร่างกายกับสมองของเด็กชายไม่ได้ตัดสินใจไปในทางเดียวกัน
ความสับสนทีโ่ ถมเข้ามาท�ำให้พนั ธรัตน์ยนื นิง่ ขณะทีส่ นุ ขั สงคราม
ขนาดใหญ่กำ� ลังจะเข้าถึงตัวในอีกไม่กเี่ มตร พวกมันพร้อมทีจ่ ะฝังคมเขีย้ ว
เข้าใจกลางร่างเขาทันทีเมื่อเข้าถึงตัว
ตอนนีส้ นุ ขั ตัวทีว่ งิ่ อยูด่ า้ นหน้าสุดก็เข้ามาถึงระยะทีพ่ ร้อมจะจูโ่ จม
แล้ว ร่างสี่ขาขนาดใหญ่กระโจนเข้าใส่เด็กชายทันที มันอ้าปากกว้างเผย
เขี้ยวแหลมพุ่งเข้าใส่บริเวณขาข้างขวาของเขา
สุนขั สงครามทีถ่ กู ฝึกมาจะมีรปู แบบการโจมตีทเี่ ป็นระบบ ตัวแรก
จะหยุดการเคลื่อนไหวของเป้าหมาย ขณะตัวที่เหลือมีหน้าที่โจมตีต่างๆ
กันไป
พันธรัตน์ยังคงยืนนิ่ง ขณะที่สุนัขตัวแรกก�ำลังจะขย�้ำคมเขี้ยว
เข้าที่ขาของเขา และสุนัขที่เหลือก�ำลังจะจู่โจมส่วนต่างๆ ของร่างกาย
ทว่ามุมปากเขากลับปรากฏรอยยิ้มเจ้าเล่ห์แสนกลขึ้น!
“เข้ามา ตูบน้อย!”
พันธรัตน์ตะโกนลัน่ ตวัดขาขวาทีก่ ำ� ลังจะโดนกัดหลบพ้นคมเขีย้ ว
ได้อย่างฉิวเฉียด สุนัขสงครามงับได้เพียงอากาศวางเปล่า ฟันมันกระทบ
กันเสียงดังลั่น ก่อนที่เด็กชายจะหวดหน้ าแข้งขวาเข้าใส่ปากยาวๆ
ของมันจากด้านล่างได้อย่างจัง
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เสียงครางด้วยความเจ็บปวดของสุนัขโชคร้ายดังลั่นพร้อมๆ กับ
เสียงหน้าแข้งอัดปะทะ ร่างของมันถูกพันธรัตน์เตะเข้าใส่บริเวณหน้า
จนลอยคว้างขึ้นกลางอากาศ คมเขี้ยวแหลมที่ก�ำลังจะกัดขาเด็กชาย
ถูกกระแทกหลุดปลิวกระเด็น
นัยน์ตาสีน�้ำตาลของพันธรัตน์สาดประกายเหี้ยมชัดเจนเมื่อมอง
เขม็งไปยังเป้าหมายอีกสามตัวที่ก�ำลังพุ่งเข้ามาใส่เขา ส�ำหรับเด็กชาย
แล้ว สิ่งที่รับรู้อยู่คือความรู้สึกแปลกใหม่ ที่เขายืนนิ่งในตอนแรกไม่ใช่
เพราะว่าเขาประมาทหรือหวาดกลัว
แต่เด็กชายกลับรับรูด้ ว้ ยสายตาว่า ภาพทีเ่ ขาเห็นทัง้ หมดนัน้ ช้าลง
มาก เขามองเห็นทุกการเคลือ่ นไหวของสุนขั ทัง้ สีต่ วั เคลือ่ นช้าจนไม่จำ� เป็น
ต้องตระหนกขณะที่พวกมันพุ่งเข้าใกล้ เห็นแม้กระทั่งซี่ฟันของมันที่ถูก
เขาเตะหักค่อยๆ ลอยคว้างไปกลางอากาศ
ขณะเดียวกันเขารูส้ กึ ว่าสมองของตนปลอดโปร่งอย่างไม่สามารถ
อธิบายได้ ทัว่ ร่างรูส้ กึ คึกคักเต็มไปด้วยพลังงาน ร่างกายเคลือ่ นไหวอย่าง
มีระบบและแม่นย�ำจนเหลือเชื่อ กล้ามเนื้อทั่วร่างก็ขยับไปตามความคิด
อย่างรวดเร็ว
สุนขั ทีเ่ หลืออีกสามตัวก็มชี ะตากรรมไม่ตา่ งกับตัวแรก ขณะทีส่ นุ ขั
ตัวแรกถูกเตะจนกระเด็น ตัวที่สองและสามก็ก�ำลังจะฝังเขี้ยวเข้าใส่
แขนขวาและน่องข้างซ้ายของพันธรัตน์ แต่สงิ่ ทีพ่ วกมันได้รบั คือสันก�ำปัน้
ของเด็กชายที่ตอกกระแทกเข้าใส่สุนัขตัวที่ก�ำลังจะกัดแขนขวาของเขา
จนร่างของมันปลิวอัดกระแทกเข้ากับพื้น ส่วนตัวที่ก�ำลังจะกัดน่องซ้าย
ถูกเข่าอัดกระทุ้งเข้ากลางล�ำตัวจนร่างงองุ้ม
การลงมือทีร่ วดเร็วของเด็กชาย ดีดสุนขั สงครามขนาดใหญ่สามตัว
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ที่มีน�้ำหนักเกือบจะเท่าๆ เขา ลอยกระเด็นไปตกลงบนพื้นอย่างสิ้นท่า
พวกมันตะกุยเท้าทั้งสี่ข้างลนลาน พยายามลุกขึ้นแล้ววิ่งหนีไปทันที
“ว่าไงล่ะ แกน่ะ”
พันธรัตน์เอ่ยกับสุนัขตัวที่สี่ซึ่งหยุดยืนอยู่ห่างจากเขาไม่มากนัก
มันแยกเขี้ยวขู่แสดงเจตนาคุกคามใส่เด็กชาย แต่กลับตัวสั่นระริก
เด็กชายเผยรอยแสยะยิ้มเจ้าเล่ห์ใส่มัน ที่สุนัขตัวที่สี่ยังไม่โดนเขา
แผลงฤทธิ์ใส่ก็เพราะมันยั้งเท้าหยุดทันทีที่เห็นพรรคพวกถูกอัดกระเด็น
พันธรัตน์หรี่ตาจ้องเขม็งไปยังสุนัขสงครามที่ก�ำลังตัวสั่นแต่ยังพยายาม
แสดงอาการข่มขวัญคู่ต่อสู้
“เฮ้ย!”
จู่ๆ เขาก็ตะคอกใส่มันเสียงดังลั่น ท�ำเอาสุนัขสงครามสิ้นท่าร้อง
ลนลาน วิง่ หนีย้อนกลับไปทางเดิมในสภาพน่าข�ำ ท�ำเอาเด็กชายหัวเราะ
ร่วนกับท่าทางหวาดกลัวของมัน
พันธรัตน์กลับมาตัง้ สมาธิเหลียวมองไปรอบๆ ตัวอย่างระวัง เพราะ
การที่สุนัขสงครามปรากฏขึ้นแสดงว่าศัตรูรู้แล้วว่าเขาหนีออกมาได้
เด็กชายไม่อยากเสียเวลาอีกต่อไป ความคิดแรกทีแ่ ล่นเข้ามาในสมองคือ
เขาต้องหาทางติดต่อกลับไปยังองค์กรให้เร็วที่สุด
แต่เรื่องส�ำคัญก็คือ เขาไม่รู้รายละเอียดสถานที่แห่งนี้มากไปกว่า
ที่เห็นและประเมินด้วยสายตา เขายังไม่รู้ด้วยซ�้ำว่าสถานที่แห่งนี้เป็น
สถานที่ประเภทไหน
ความคิดทีจ่ ะใช้พลังคลืน่ สมองของตนเองชะงักลงทันทีเมือ่ นึกถึง
ความเจ็บปวดรุนแรงราวกับสมองถูกกระแทกเข้าใส่ด้วยของแข็งที่รับรู้
ก่อนหน้านี้
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นัยน์ตาสีน�้ำตาลสาดประกายคิดวิเคราะห์อยู่ชั่วครู่ ก่อนที่พันธรัตน์จะตัดสินใจใช้สัญชาตญาณของตนเองเป็นเครื่องน�ำทาง เด็กชาย
หลั บ ตาตั้ ง สมาธิ สู ด ลมหายใจเข้ า ลึ ก เพื่ อ ตรวจรั บ กลิ่ น ที่ ล อยจางๆ
ในอากาศ
แน่นอนว่าเขารับรู้ได้ถึงกลิ่นของน�้ำและกลิ่นต่างๆ เหมือนก่อน
หน้านีท้ ที่ ดลองสูดลมหายใจเพือ่ ตรวจสอบดู แต่คราวนีพ้ นั ธรัตน์ตอ้ งการ
แยกแยะว่าทิศทางของกลิ่น ทิศทางไหนที่เข้มข้นที่สุด
เพราะทิศทางที่กลิ่นเข้มข้นมากที่สุดย่อมหมายถึงแหล่งก�ำเนิด
กลิ่น ซึ่งก็คือแหล่งน�้ำ ถ้าหาแหล่งน�้ำที่เป็นต้นก�ำเนิดกลิ่นเจอ เด็กชาย
ก็อาจจะรู้ข้อมูลของสถานที่แห่งนี้มากขึ้น
พันธรัตน์ยงั หลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกช้าๆ ในทีส่ ดุ เขาก็รวู้ า่ กลิน่
ของน�ำ้ ลอยมาจากด้านซ้ายมือของอุโมงค์ ทิศทางเดียวกับทีส่ นุ ขั สงคราม
วิ่งมาโจมตีเขา
แต่ พั น ธรั ต น์ ยั ง ไม่ ทั น ลื ม ตาขึ้ น ในมวลอากาศก็ เ กิ ด กลิ่ น อี ก
ชนิดหนึ่งแทรกเข้ามา เด็กชายเบ้หน้าย่นจมูกด้วยท่าทางขยะแขยงทันที
เพราะตอนนี้เขาก�ำลังเร่งใช้ประสาทรับรู้กลิ่นถึงขีดสุด จึงท�ำให้
กลิ่นที่รับรู้นั้นเข้มข้นรุนแรงมากกว่าปกติ กลิ่นสาบสางคล้ายสัตว์ที่ไม่
คาดคิดจึงลอยเข้ามาปะทะสัมผัสรับรู้ของเขาเต็มๆ จนท�ำเอาเด็กชาย
ส�ำลัก
“แหวะ! ยังไม่เข็ดรึไง ไอ้หมา...”
พันธรัตน์สบถออกมา เด็กชายลืมตาขึ้นมองไปยังทิศทางที่กลิ่น
สาบลอยมา ซึ่งมาจากด้านซ้ายมือ ในความคิดเขาเจ้าของกลิ่นคงเป็น
ใครอื่นใดไปไม่ได้นอกจากพวกสุนัขสงครามที่โดนเขาสั่งสอนไปเมื่อครู่นี้
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แต่ภาพทีเ่ ห็นเมือ่ เหลียวหน้าไปมอง ท�ำเอาพันธรัตน์ชะงัก นัยน์ตา
สีน�้ำตาลเบิกโพลงอย่างตระหนก
“เฮ้ย!”
เสี ย งอุ ท านอย่ า งตกใจดั ง ขึ้ น เมื่ อ พั น ธรั ต น์ เ ห็ น เจ้ า ของกลิ่ น
สาบสางก�ำลังเดินใกล้เข้ามา อุ้งเท้าขนาดใหญ่ทั้งสี่ข้างที่รองรับร่างยักษ์
ค่อยๆ เยือ้ งย่างเข้าหาพันธรัตน์อย่างไม่รบี ร้อนเหมือนเห็นว่าเด็กชายเป็น
เหยื่อที่ไม่มีทางหนีรอด
ปากยาวแหลมขนาดใหญ่เต็มไปด้วยเขี้ยวแหลมอาบน�้ำลายเยิ้ม
ชุ่มโชก เสียงลมหายใจฟืดฟาดที่เต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นสาบคลุ้งตลบ
ชัดเจนขึ้นทุกขณะที่มันเดินเข้ามาใกล้ มันใช้ลิ้นยาวหยาบแลบเลียริมฝีปากขณะทีจ่ อ้ งนัยน์ตาสีแดงสดมายังร่างผอม แสดงอาการหิวกระหาย
ชัดเจน ขนสีด�ำสนิทที่ปกคลุมทั่วร่างยักษ์ยาวกระเซิงรุงรัง ท�ำให้รูปร่าง
หน้าตาของมันชวนผวา
ด้วยส่วนสูงของพันธรัตน์ท�ำให้เด็กชายต้องแหงนหน้ามองมัน
เท่าที่เขาประมาณด้วยสายตาสัตว์ยักษ์สี่ขาที่ลักษณะคล้ายหมาตัวนี้
น่าจะมีส่วนสูงไม่ต�่ำกว่าสี่เมตร เพราะแค่มันยืนประจันหน้ากับเด็กชาย
ส่วนหัวของมันก็สูงเกือบจะถึงหลอดไฟบนเพดานอุโมงค์
แต่อะไรก็ไม่ส�ำคัญเท่ากับเจตนาร้ายของมันที่ส่งตรงถึงพันธรัตน์
อย่างชัดเจน นัยน์ตาแดงฉานของมันจ้องมองเด็กชายในระยะห่างไม่กี่
เมตร ท�ำเอาพันธรัตน์แทบจะสติกระเจิง เพราะในชีวิตไม่เคยเผชิญหน้า
กับสุนัขขนาดยักษ์แบบนี้มาก่อน
ซ�้ำร้ายพื้นที่ซึ่งเขาอยู่ยังเป็นทางยาวแบบเปิดโล่งเหมือนลู่วิ่งที่
เหมาะส�ำหรับให้มันไล่ล่าเขา ถึงแม้จะมีเครื่องควบคุมไมโตรคอนเดรีย
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แต่เด็กชายก็ไม่มนั่ ใจว่าขาผอมๆ ของเขาจะพาร่างวิง่ หนีคมเขีย้ วของมัน
ได้ทันหรือไม่
ซ�้ำร้ายถึงแม้จะมีเครื่องควบคุมไมโตรคอนเดรีย แต่เขาก็แทบคิด
ไม่ออกเลยว่าจะใช้มือเปล่าจัดการกับสัตว์ขนาดยักษ์แบบนี้ยังไง
วินาทีที่อันตรายจ่อเข้าประชิดใส่ราวกับก�ำลังหายใจรดต้นคอ
เด็กชายรู้สึกหนาวยะเยือกไปทั่วแผ่นหลัง จังหวะชีพจรเต้นสั่นระส�่ำ
ขณะทีเ่ หงือ่ เย็นยะเยียบผุดพราวบนใบหน้า แต่สญ
ั ชาตญาณบอกเขาว่า
ความคิดที่จะหนีเป็นสิ่งที่ห้ามกระท�ำโดยเด็ดขาด
เขารูท้ นั ทีวา่ หากหันหลังวิง่ หนี เท่ากับเขาต้องตกอยูใ่ นสภาพเหยือ่
ที่ถูกล่า เพราะการหนีเท่ากับแสดงความอ่อนแอขลาดกลัวออกมาให้มัน
เห็น
ดังนั้นพันธรัตน์จึงกัดฟันรวบรวมสติ ยืนประจันหน้ากับสุนัขที่สูง
กว่าสีเ่ มตร เขาใช้นยั น์ตาสีนำ�้ ตาลของเขาจ้องเขม็งเข้าไปในดวงตาสีแดง
สดของมัน พยายามเก็บความหวาดกลัวเอาไว้ให้มดิ ชิดทีส่ ดุ แสดงอาการ
ไม่หวาดกลัวให้มันเห็นเพื่อข่มมันกลับ
เพราะสัญชาตญาณในร่างกายบอกเขาว่า หากเขาคิดหนี นั่น
เท่ากับการเปิดฉากล่าของสุนัขปีศาจขนาดยักษ์ตัวนี้ แต่เด็กชายก็ไม่
มั่นใจว่าเขาจะรักษาความเยือกเย็นแบบนี้ไปได้นานสักแค่ไหน เพราะ
รูปลักษณ์ของสุนัขปีศาจขนาดยักษ์ก็พร้อมจะท�ำให้เขาขวัญกระเจิงอยู่
ทุกขณะ
แค่ตอนนี้เด็กชายปลุกปลอบความกล้าของตนเองเอาไว้ได้ก็เต็ม
กลืน เขาฝืนจ้องตามันเพื่อข่มไม่ให้สุนัขยักษ์พุ่งเข้าขย�้ำทั้งๆ ที่ชีพจร
เต้นระส�ำ่ นับจังหวะไม่ถกู นับจากนีก้ ต็ อ้ งลุน้ ต่อไปว่าไอ้ปศี าจตัวนีจ้ ะรูต้ วั
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เมื่อไรว่าคนที่อยู่ตรงหน้าก�ำลังกลัวมันแทบตาย
พันธรัตน์รชู้ ดั เจนว่าเขาถ่วงเวลาต่อไปได้อกี ไม่นานแน่ เด็กชายจึง
รวบรวมสติเร่งพลังสมองคิดหาทางเอาตัวรอดอย่างรวดเร็วที่สุด
“กรรร กรรรร!!”
สุนัขยักษ์ส่งเสียงค�ำรามต�่ำๆ นัยน์ตาสีแดงฉานของมันหรี่มอง
เขม็งมายังเด็กชายเหมือนก�ำลังประเมินว่ามนุษย์ตรงหน้ามีความสามารถ
เก่งกล้าเหมือนที่ก�ำลังแสดงออกจริงหรือไม่
ท่าทางของสุนขั ปีศาจท�ำเอาหัวใจของเด็กชายหล่นวูบ ราวกับมัน
จะมองออกว่าความกล้าที่เด็กชายแสดงออกมานั้นเป็นแค่เปลือกนอก
ท�ำเอาน�้ำลายของเขาจับเป็นก้อนเหนียวอยู่ในล�ำคอ
ขณะที่เรื่องราวก�ำลังจะด�ำเนินไปสู่จุดวิกฤติถึงขีดสุด
จู่ๆ เสียงกลไกบางอย่างก็ดังขึ้น ถึงแม้พันธรัตน์จะได้ยินอย่าง
ชัดเจน แต่ขณะที่เขาก�ำลังเผชิญหน้ากับสุนัขยักษ์ ท�ำให้ไม่กล้าขยับตัว
เพื่อหันไปมองต้นเสียง
“หันมาช้าๆ ยกมือขึ้นไว้เหนือหัว หา!”
เสียงร้องตะโกนออกค�ำสั่งดังขึ้น และในทันใดนั้นสุนัขปีศาจพลัน
ค�ำรามลัน่ ร่างขนาดยักษ์ของมันกระโจนข้ามตัวพันธรัตน์ไปทันที สิง่ ทีด่ งั
ตามมาคือเสียงร้องด้วยความเจ็บปวด
“อ๊ากกกกกก!!”
เมือ่ หันไปมอง พันธรัตน์กพ็ บกับภาพสยดสยอง สุนขั ปีศาจงับเข้า
ที่ล�ำตัวของชายชุดด�ำ ปากขนาดใหญ่ของมันก�ำลังงับบริเวณหัวไหล่
ด้านซ้ายของฝ่ายนั้น คมเขี้ยวยาวแหลมจมลึกเข้าไปตลอดล�ำตัวตั้งแต่
บริเวณไหล่ด้านซ้ายยาวมาจนถึงกลางล�ำตัวเป็นแนวเฉียง
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คมเขี้ยวจมลึกฝังเข้าใส่ร่างจนเลือดแดงสดฉีดกระฉูด!
เพราะปากของมันมีขนาดใหญ่พอที่จะกลืนล�ำตัวของผู้ใหญ่ได้
ภาพที่เห็นท�ำเอาพันธรัตน์หนาวยะเยือก เด็กชายคิดว่าหากตนเป็นฝ่าย
ถูกงับ ล�ำตัวคงขาดเป็นสองท่อนอย่างไม่ต้องสงสัย
พันธรัตน์เหลือบไปเห็นก�ำแพงอุโมงค์ถูกเปิดออกเป็นช่อง และ
ก�ำลังปิดลงช้าๆ แสดงว่าชายชุดด�ำคนนี้เป็นคนเดียวกันกับคนที่เขา
จัดการต่อยจนสลบไปในห้องลับที่เขาถูกขังอยู่ในตอนแรก
ชายชุดด�ำคนนี้คงฟื้นขึ้นมาและตามออกมาจากห้องลับ จน
ในที่สุดต้องมาพบกับจุดจบน่าสยอง
เสียงกระดูกถูกขบเคี้ยว กล้ามเนื้อถูกฉีกกระชากดังลั่นสะท้อน
ไปมาทั่วอุโมงค์ ร่างของชายชุดด�ำสั่นกระตุกรุนแรง ในที่สุดร่างของมัน
ก็ถูกฉีกขาดเป็นสองท่อน!
ภาพสยองสะกดพันธรัตน์อยู่ชั่วครู่ เด็กชายรู้สึกว่าลมหายใจ
ของเขาแทบชะงักขาดห้วงขณะที่ภาพสยองปรากฏอยู่ตรงหน้าในระยะ
ห่างแค่ไม่กี่เมตร
พันธรัตน์สะบัดหัวอย่างแรง ในที่สุดก็เรียกสติกลับมาได้ ตอนนี้
เป็นโอกาสเหมาะที่จะหนีขณะที่สุนัขปีศาจยังวุ่นอยู่กับการกัดกินร่าง
ชายชุดด�ำ
เด็กชายเกร็งก�ำลังขาจนกล้ามเนือ้ แข็งเกร็งผุดโปน แล้วถีบพืน้ พา
ร่างพุ่งทะยานไปยังด้านซ้ายของอุโมงค์อย่างรวดเร็ว พันธรัตน์รู้สึกได้ว่า
มวลอากาศถูกร่างของเขาผ่าออกเป็นคลื่นไปด้านข้าง
เขาสัมผัสได้ถึงมวลอากาศที่พุ่งเข้าปะทะร่างและเสียดสัมผัส
ผิวกายจนรู้สึกเย็นยะเยียบ ขณะที่วิ่งตะบึงตรงไปอย่างรวดเร็ว เมื่อ
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ประสานร่างกายเข้ากับเครื่องควบคุมไมโตรคอนเดรีย ก�ำลังขาเขาของ
จึงมากกว่าปกติหลายเท่า
พันธรัตน์มองเห็นภาพรอบตัวพร่าเลือนเพราะความเร็วขณะก�ำลัง
วิ่งตะบึง หูทั้งสองข้างได้ยินเสียงลมพัดปะทะดังอื้ออึง
เขาเห็ น หลอดไฟนี อ อนบนเพดานอุ โ มงค์ ก ลายเป็ น ขี ด สี ข าว
เชื่อมต่อกัน เด็กชายทึ่งในความเร็วของตนเอง ขณะเดียวกันก็รู้สึกโล่งใจ
ขึน้ เมือ่ รูว้ า่ ภายในเวลาไม่กวี่ นิ าทีเขาก็ทงิ้ ห่างสุนขั ปีศาจมาหลายร้อยเมตร
ขณะที่ยังไม่หยุดฝีเท้าลงพันธรัตน์ก็เริ่มวิเคราะห์สถานการณ์
ไปพร้อมๆ กัน ตอนนี้เขาพอจะคาดเดาได้ว่า สถานที่แห่งนี้ต้องเป็น
ฐานทดลองสั ก แห่ ง ที่ นิ โ คติ น เป็ น ผู ้ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบแน่ ๆ เพราะมี ตั ว
ประหลาดโผล่ออกมา
เหมือนกับตัวประหลาดทีเ่ ขาเคยเจอในฐานทดลองลับหลายๆ แห่ง
แต่ความสงสัยก็ผุดขึ้นมา เด็กชายก�ำลังข้องใจว่าท�ำไมสุนัขปีศาจถึง
เข้าไปกัดขย�้ำชายชุดด�ำ ในเมื่อพวกมันเป็นฝ่ายเดียวกัน หรือมันอาจจะ
เป็นความผิดพลาดทีเ่ กิดจากสัญชาตญาณของสัตว์รา้ ยทีย่ ากจะควบคุม?
แต่ที่น่าสงสัยก็คือ ท�ำไมนิโคตินใช้สุนัขปีศาจเฝ้าหรือไล่ล่าเขา
ซึ่งค่อนข้างเสี่ยงว่าสุนัขปีศาจอาจจะคลั่งจนท�ำร้ายเขาได้ ทั้งๆ ที่นิโคติน
เป็นคนระแวดระวังและกลัวความผิดพลาดอย่างมาก และย่อมเห็นเขา
เป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ไม่สามารถเสียไปได้
ขณะที่ความสงสัยยังไหลวนเวียนอยู่ในสมอง ตลอดทั้งร่างของ
พันธรัตน์พลันสะท้าน เย็นวาบไปทั่วแผ่นหลังอย่างกะทันหัน รู้สึกได้
ชัดเจนว่ามีสัมผัสมุ่งร้ายก�ำลังคุกคามเข้าใส่ตนจากด้านหลัง
เขาเหลียวหลังไปมองขณะทีย่ งั ไม่หยุดฝีเท้าลง เสียงค�ำรามดุร้าย
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พลันดังก้องขึ้นพร้อมกับเสียงพื้นสั่นสะเทือน และเสียงกรงเล็บแหลม
เสียดสีไปกับพื้นดังแกรกกรากแสบประสาท
“กรรรร โฮกกกกกกก!!”
“โธ่ เว้ยยยยยยย!!”
พันธรัตน์ค�ำรามลั่น เกร็งก�ำลังขาให้มากขึ้นจนกล้ามเนื้อกระตุก
เต้นระริก เขาเร่งฝีเท้าพาร่างตนเองพุ่งทะยานไปด้วยความเร็วมากที่สุด
เท่าที่จะท�ำได้
ในสมองคิ ด แต่ จ ะหนี สุ นั ข ปี ศ าจที่ ต ามติ ด มาด้ า นหลั ง เพี ย ง
อย่างเดียว แต่ดูเหมือนอีกฝ่ายก็ไม่ยอมลดละการไล่ล่า สุนัขปีศาจยิ่ง
เร่งความเร็วกระชั้นเข้ามาเรื่อยๆ ด้วยขาขนาดใหญ่ทั้งสี่ข้างกับพลัง
กล้ามเนื้อของสัตว์ที่ถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีอันร้ายกาจ ท�ำให้ถึงแม้
พันธรัตน์จะมีเครือ่ งควบคุมไมโตรคอนเดรีย ร่างกายก็ไม่ได้มสี มรรถภาพ
เหนือกว่ามันมากนัก
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสภาพร่างกายเขาผอมแห้งไม่ค่อยมีแรงเป็น
ทุนเดิมอยู่แล้ว เครื่องควบคุมไมโตรคอนเดรียจึงยกระดับความสามารถ
ของเขาให้เหนือกว่าได้เพียงมนุษย์ปกติ แต่ไม่ได้ส่งผลให้สภาพร่างกาย
เหนือล�้ำมากจนสามารถปะทะกับพวกเหนือมนุษย์หรือตัวประหลาดได้
โดยไม่ล�ำบาก
ถึงตอนนีจ้ งั หวะหายใจของเด็กชายเริม่ ติดขัด เขาสูดลมหายใจเข้า
อย่างรุนแรงเพือ่ สูดออกซิเจนเข้าสูร่ า่ งกายให้มากทีส่ ดุ แต่การท�ำงานของ
ร่างกายที่มากเกินไปท�ำเอาเขาเริ่มรู้สึกเจ็บจุกบริเวณหน้าอก
ขณะเดียวกันฝีเท้าของเด็กชายก็ลดความเร็วลงเรื่อยๆ เพราะ
ร่างกายของเขาก�ำลังจะถึงขีดจ�ำกัด เมื่อเหลียวมองไปด้านหลัง นัยน์ตา
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สีนำ�้ ตาลก็เบิกโพลง เขาพบว่าสุนขั ปีศาจก�ำลังพุง่ ตะบึงเข้ามาใกล้จนห่าง
จากตนไม่ถึงสิบเมตร
ภาพลักษณ์ของมันในตอนนี้ยิ่งชวนผวา ปากยาวแหลมที่เต็มไป
ด้ ว ยเขี้ ย วอาบเลื อ ดแดงสดโชกชุ ่ ม คราบเลื อ ดบางส่ ว นยั ง กระเซ็ น
เปื้อนขนสีด�ำยาวรุงรังเป็นหย่อมสีแดงสด ขณะที่วิ่งขาทั้งสี่ข้างของมัน
ตะกุยลงไปบนพื้นคอนกรีต ท�ำให้เล็บยาวแหลมคมในอุ้งเท้าเสียดกับ
พื้นคอนกรีตเกิดสะเก็ดไฟแลบกระจาย
พันธรัตน์เร่งเร้าพลังความคิดหมุนฟันเฟืองในสมองอย่างรวดเร็ว
เขาประเมินสถานการณ์แล้วว่าต่อให้วิ่งหนีต่อไปก็ไม่มีทางพ้น มีแต่จะ
บั่นทอนก�ำลังของตนไปโดยเปล่าประโยชน์
เพราะหากต้องเข้าปะทะอย่างเลี่ยงไม่ได้ การวิ่งต่อไปคงมีแต่จะ
ท�ำให้เขาเหนือ่ ยจนแทบจะยืนไม่ไหวด้วยซ�ำ้ ฉะนัน้ ทางสุดท้ายคือการใช้
พลังความคิดและเสี่ยงเข้าปะทะโดยใช้สัญชาตญาณเอาตัวรอด และ
การลงมือต้องอยู่เหนือความคาดคิดของอีกฝ่าย
พันธรัตน์กดั ฟันแน่น ปลุกความกล้าพร้อมกับเกร็งก�ำลังทัว่ ร่างจน
กล้ามเนื้อแขนทั้งสองข้างผุดโปนเกร็งกระตุกพร้อมส�ำหรับการเข้าปะทะ
เด็กชายเกร็งก�ำลังขายั้งร่างที่ก�ำลังวิ่งตะบึงอย่างกะทันหัน ท�ำให้
ร่างของเขาไถลไปกับพื้นคอนกรีตเป็นระยะทางหลายเมตรก่อนจะหยุด
ลง แล้วพันธรัตน์กต็ ดั สินใจพุง่ สวนทางเข้าใส่สนุ ขั ปีศาจทีก่ ำ� ลังเข้ามาใกล้
“ไอ้หมาน้อย เข้ามา!!”
เด็กชายค�ำรามก้องปลุกขวัญก�ำลังใจของตน เขาดีดร่างพุง่ ทะยาน
เข้าหาสุนัขปีศาจขนาดยักษ์ ในวินาทีที่ทั้งคู่เกือบจะปะทะกัน ปากยาว
แหลมที่เต็มไปด้วยเขี้ยวคมอ้าออกกว้าง แสดงเจตนาที่จะงับร่างผอมที่
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ก�ำลังพุ่งเข้าหา
พันธรัตน์พลันทิง้ ตัวลงกับพืน้ ด้วยความแรงขณะทีว่ งิ่ ตะบึงเข้าใส่
ท�ำให้เมือ่ ทิง้ ตัวลงร่างของเขาจึงลากไถลไปกับพืน้ ปากยาวแหลมทีก่ ำ� ลัง
จะงับเข้าใส่เด็กชายจึงท�ำได้เพียงกัดความว่างเปล่า
ความแรงของการไถลบวกกับความเร็วท�ำให้รา่ งของเด็กชายผลุบ
ลอดเข้าไปใต้ท้องสุนัขปีศาจ ซึ่งเป็นไปตามการค�ำนวณของเขาแต่แรก
“กลับไปกินอาหารเม็ดเถอะไอ้ตูบบบบบ!”
พันธรัตน์ค�ำรามลั่น เกร็งก�ำลังแขนจนรู้สึกได้ว่าพลังงานที่ประจุ
อยูใ่ นกล้ามเนือ้ กระตุน้ แขนจนสัน่ ระริก ขณะทีร่ า่ งก�ำลังไถลผ่านไปใต้ทอ้ ง
ของสุนัขปีศาจ เด็กชายก็ระดมหมัดกระแทกใส่ท้องมันไม่ยั้ง!!
สัมผัสที่รับรู้ได้ผ่านหมัดที่อัดกระแทกใส่ร่างมัน เหมือนเขาก�ำลัง
ต่อยยางแข็งๆ แต่หมัดของเด็กชายก็มีพลังมากพอที่จะจมยวบเข้าไปใน
ร่างขนาดใหญ่ของสุนัขปีศาจ
ร่างของสุนัขปีศาจสั่นกระตุกรุนแรง ปากยาวแหลมอ้ากว้างร้อง
ค�ำรามด้วยความเจ็บ ขณะทีน่ ำ�้ ลายเหนียวเยิม้ ของมันฟุง้ กระจายออกมา
เพราะแรงอัดกระแทกจากหมัด
พันธรัตน์ไม่ได้นบั ว่าตนต่อยเข้าใส่ทอ้ งสุนขั ปีศาจไปกีห่ มัดขณะที่
พุ่งลอดผ่านใต้ท้องมัน ตอนนี้เด็กชายรับรู้ได้เพียงอย่างเดียวว่า หมัดทั้ง
สองข้างของเขาเจ็บจนชา กล้ามเนื้อแขนทั้งสองข้างก็เกร็งเขม็งจนเจ็บ
แปลบ
ในทีส่ ดุ ร่างผอมก็ไถลออกมาพ้นจากใต้ทอ้ งของสุนขั ปีศาจ เขารีบ
ดีดตัวลุกขึ้นยืน มองไปยังร่างของสุนัขยักษ์เพื่อรอดูผลลัพธ์ด้วยใจที่เต้น
ระส�่ำ
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เขาเห็นร่างของมันสั่นกระตุกอยู่ชั่วขณะ ก่อนจะทรุดเซฟุบลงไป
กับพื้น หัวใจของเด็กชายพองโตขึ้น แต่ก็เป็นเพียงแค่เวลาไม่กี่วินาที
ในที่สุดร่างขนาดใหญ่ของมันก็ทรงกายลุกขึ้นกลับมาได้อีกครั้ง
สุนัขขนาดยักษ์หันมาจ้องเขม็งใส่พันธรัตน์ ถึงแม้จะไม่ต้องใช้ค�ำพูด
อธิบาย เด็กชายก็รบั รูว้ า่ มันก�ำลังแค้นเขามากกว่าเดิมหลายเท่าเมือ่ ดูจาก
สีหน้าและท่าทางที่เกรี้ยวกราดของมัน
“แย่ละ”
พันธรัตน์เปรยกับตนเอง ตอนนี้สภาวะการหายใจของเด็กชาย
ระส�่ำระสาย กล้ามเนื้อที่เกร็งเขม็งทั่วร่างปวดปลาบเพราะการใช้ก�ำลัง
อย่างรุนแรงติดๆ กัน มือทั้งสองข้างและขาของพันธรัตน์สั่นระริก เหมือน
ร่างกายจะบอกเด็กชายว่า กล้ามเนื้อและกระดูกของเขารับภาระหนัก
เกินไปและใกล้จะถึงขีดจ�ำกัด
ถึงร่างกายจะคร�ำ่ ครวญ แต่พนั ธรัตน์รดู้ วี ่าทางรอดมีแต่ตอ้ งกัดฟัน
ฝืน ต่อให้กล้ามเนื้อฉีกขาดหรือกระดูกแตกหักเขาก็ต้องเอาตัวรอดไปให้
ได้ ไม่อย่างนัน้ เขาคงถูกคมเขีย้ วฉีกกระชากจนร่างกายไม่สมประกอบแน่
ตอนนีส้ นุ ขั ปีศาจทรงกายลุกขึน้ มายืนได้เต็มทีแ่ ล้ว มันจ้องดวงตา
สีแดงเลือดมายังเด็กชายด้วยความอาฆาต ก่อนจะส่งเสียงค�ำรามดุร้าย
ใส่เขา
แต่พันธรัตน์ยังยืนเผชิญหน้ากับมัน นัยน์ตาสีน�้ำตาลจ้องเขม็ง
ไปยังดวงตาสีแดงสดราวกับเลือดของสุนขั ปีศาจอย่างไม่กลัวเกรง ในเมือ่
หนีกไ็ ม่พน้ พันธรัตน์จงึ พร้อมจะเข้าปะทะ ต่อให้ตอ้ งเค้นแรงเฮือกสุดท้าย
เด็กชายก็จะทุ่มก�ำลังทั้งหมดจัดการมันเพื่อผ่านวิกฤติไปให้ได้
ขณะที่เผชิญหน้าพันธรัตน์พยายามรีดเค้นพละก�ำลังเท่าที่เหลือ
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อยู่ให้พร้อมรับมือกับสุนัขปีศาจตลอดเวลา แต่มันก็ยังไม่เข้ามาจู่โจมใส่
เขา ท�ำแค่เพียงค�ำรามใส่และจ้องเขม็ง
เท่าที่พันธรัตน์คาดเดา เขาคิดว่าการโจมตีเมื่อครู่คงได้ผล สุนัข
ปีศาจต้องรู้แน่ว่าเขาไม่ได้ไร้พิษสงมันถึงไม่กล้าบุ่มบ่ามเข้าโจมตี ความ
ไม่มั่นใจจึงท�ำให้มันยังคงรอดูท่าทีอยู่โดยไม่เข้าจู่โจมซ�้ำ
“ฆ่ามัน ฆ่ามันเสียสิ 4781 ฆ่ามัน!”
จู่ๆ เสียงของใครบางคนซึ่งระบุที่มาไม่ได้ก็ดังขึ้น เด็กชายเหลียว
มองไปรอบๆ ด้วยความสงสัยเพราะจู่ๆ เสียงนั้นก็ดังขึ้นในประสาท
การรับรู้ของเขา
“เร็ว เร็วเข้า ฆ่ามันซะ จะได้ยุติเรื่องทุกอย่าง!”
เสียงลึกลับดังขึ้นอย่างเร่งร้อนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการฆ่า
ความสงสัยท�ำให้พันธรัตน์มองไปยังสุนัขปีศาจ เด็กชายพบว่า
ตอนนีม้ นั ยังใช้ดวงตาสีแดงเลือดจ้องเขม็งมายังเขาอย่างดุร้าย แต่ความ
สงสัยท�ำให้เขาเขม้นมองมันอย่างถี่ถ้วนกว่าเดิม ในเมื่อสถานที่แห่งนี้
มีเพียงเขากับมัน แล้วเสียงที่เขาได้ยินมาจากไหน
ในเมื่อเขาไม่ได้เป็นฝ่ายพูด ก็คงเหลือแต่สุนัขปีศาจตรงหน้า
เท่านั้น พันธรัตน์เข้าใจว่าคงมีเครื่องกระจายเสียงเหมือนปลอกคอของ
โซฟีติดตั้งอยู่ที่ไหนสักแห่งในร่างของสุนัขปีศาจแน่
“เร็ว เร็วเข้า ฆ่ามัน อย่าไปกลัวมัน มันสู้แกไม่ได้แน่”
เสียงแหบห้าวทีย่ ใุ ห้เกิดการฆ่ายังดังขึน้ แต่คราวนีพ้ นั ธรัตน์นงิ่ ฟัง
จนแยกแยะได้ว่า เสียงที่ได้ยินเขาไม่ได้รับรู้ทางโสตประสาทตามปกติ
แต่เสียงนั้นดังขึ้นในสมองของเขาเอง!
ความสงสัยท�ำเอาสมองของเด็กชายหมุนคว้างงุนงงไปชั่วขณะ
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พันธรัตน์พยายามตั้งสติรวบรวมสมาธิเพื่อหาที่มาของเสียง ในที่สุดเขา
ก็รู้ว่าเสียงที่ดังขึ้นไม่ได้คิดจะสื่อสารกับเขา แต่เป็นเพราะสมองของเขา
เองที่สามารถแพร่กระจายคลื่นได้
และในทางตรงกันข้าม สมองของเขาก็สามารถแทรกแซงเข้าไปใน
คลื่นความถี่ต่างๆ ได้ เด็กชายจึงรับคลื่นอื่นๆ ได้ ในกรณีเมื่อเขาอยู่ใกล้
การติดต่อใดๆ ที่ใช้คลื่นความถี่ เสียงที่ใช้ติดต่อกันจึงแทรกเข้ามาในหัว
ของตนเอง
พันธรัตน์มองสุนัขปีศาจตรงหน้า พบว่ามันยังไม่มีท่าทีจะโจมตี
เข้าใส่เขา มันท�ำเพียงค�ำรามขูส่ า่ ยหัวไปมาแสดงอาการกระฟัดกระเฟียด
ดุร้าย
ระยะเวลาที่ทิ้งห่างออกมาจากการปะทะครั้งล่าสุด ท�ำให้สภาพ
ร่างกายของเด็กชายฟื้นฟูขึ้นเรื่อยๆ สภาวะหอบหายใจของเด็กชาย
คลายลงจนเกือบจะเป็นปกติ กล้ามเนือ้ ทีเ่ กร็งเขม็งจนเจ็บแปลบก็เช่นกัน
พันธรัตน์เพ่งสมาธิเร่งเร้าพลังสมอง ในเมื่อสิ่งที่เขาได้ยินเกิดขึ้น
จากคลื่นที่สมองของตนเองสามารถรับได้ นั่นย่อมหมายความว่าเขามี
โอกาสทีจ่ ะใช้พลังสมองของตนเองแทรกแซงกลับไปเช่นกัน แต่คลืน่ สมอง
ของเด็กชายไม่เหมือนหมายเลขแปดทีส่ ามารถส่งถึงสมองของอีกฝ่ายได้
โดยตรง
คลื่นสมองของเด็กชายต้องผ่านสื่อกลางที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแน่นอนว่าในบริเวณใกล้ๆ ต้องมีอุปกรณ์อยู่ที่ไหนสักแห่ง ไม่
อย่างนั้นเสียงลึกลับคงไม่ดังขึ้นในสมองของเขาแน่
นัยน์ตาสีน�้ำตาลสาดประกายกร้าวขึ้น ใบหน้าของพันธรัตน์เกร็ง
กระตุกขณะที่ก�ำลังแผ่คลื่นพลังสมองเขารู้สึกปวดแปลบในสมองทันที
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แต่ความเจ็บปวดครั้งนี้น้อยกว่าครั้งก่อนมาก เขาจึงกัดฟันทน ใช้เวลา
ไม่กี่วินาทีพันธรัตน์ก็พบคลื่นของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เด็กชายพบว่ามันมาจากในตัวของสุนัขปีศาจ เท่าที่เขาเห็นภาพ
รางๆ ขึน้ ในมโนส�ำนึก อุปกรณ์ทเี่ ขาก�ำลังเข้าแทรกแซงนัน้ ฝังอยูใ่ นสมอง
ของสุนัขปีศาจ พันธรัตน์เร่งพลังสมองถึงขีดสุด นัยน์ตาเขาวาวโรจน์ขึ้น
ในที่สุดเขาก็เข้าแทรกแซงอุปกรณ์เป้าหมายได้ส�ำเร็จ
“เกิดอะไรขึ้น!?”
เสียงแหบห้าวดังขึ้น เหมือนมันจะรู้ตัวได้ทันทีว่าในกระแสคลื่นที่
มันใช้เกิดความผิดปกติขึ้น
“เฮ้ย! แกเป็นเจ้าของไอ้หมาบ้านี่ใช่ไหม”
พันธรัตน์เริ่มประโยคกวนโทสะ พลางมองเขม็งไปยังสุนัขปีศาจ
ขณะที่ส่งคลื่นสมองไปยังอุปกรณ์ภายในร่างมัน
“อ้อ แกเอง ไอ้เด็กที่เกิดจากความผิดพลาด พลังสมองของแก
ร้ายกาจอย่างที่กลัวจริงๆ”
เจ้าของน�้ำเสียงแหบห้าวมีอาการตกใจในทีแรก แต่มันก็กลับมา
รักษาความสงบเยือกเย็นเอาไว้ได้
“เก็บหมาของแกไป อย่าหาเรื่องมาขวางทางฉัน”
พันธรัตน์ส่งคลื่นสมองไปหามัน ขณะที่นัยน์ตาสีน�้ำตาลซึ่งมอง
เขม็งไปยังสุนัขปีศาจเกรี้ยวกราดขึ้นเรื่อยๆ แสดงเจตนาว่าเขาพร้อมเข้า
ปะทะกับมันอย่างไม่กลัวเกรง
“โอหัง! เหมือนเซลล์ตั้งต้นที่อยู่ในร่างกายแกจริงๆ นี่แสดงว่า
แกคงได้รบั ความไว้วางใจจากนิโคตินมากถึงขนาดทีม่ นั ยกเครือ่ งควบคุม
ไมโตรคอนเดรียให้ใส่แล้วสิ ถึงมั่นใจในพลังของตนเองขึ้นมา”
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นัยน์ตาสีนำ�้ ตาลฉายแววงงงันขึน้ วูบหนึง่ เมือ่ ได้ยนิ ค�ำพูดของฝ่าย
ตรงข้าม นิโคตินไว้ใจเขาอย่างนัน้ หรือ? ยกเครือ่ งควบคุมให้อย่างนัน้ หรือ?
ถึงแม้จะสงสัย แต่พันธรัตน์ก็ไม่เผยพิรุธออกไป เด็กชายยังแกล้ง
แสดงท่าทางโอหังต่อไป
“ถึงแม้จะไม่มีไอ้เครื่องนี่ แค่หมาขี้เรื้อนตัวเดียวคงจัดการไม่ยาก
หรอก”
พั น ธรั ต น์ พู ด พลางยกข้ อ มื อ ข้ า งขวาที่ ส วมเครื่ อ งควบคุ ม ขึ้ น
แสยะยิ้มดูถูก
“ช่างมั่นใจเสียจริงนะ แต่เอาเถอะ เพราะอีกไม่นานความมั่นใจ
ก็จะแหลกไปพร้อมร่างของแก!”
เสียงแหบห้าวที่ติดต่อผ่านคลื่นสมองตะคอกลั่น
พันธรัตน์พยายามกวาดตามองหาจุดที่เป็นเครื่องถ่ายทอดภาพ
เพราะรู้ดีว่าตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามก�ำลังมองเห็นการเคลื่อนไหวของเขาอยู่
เด็กชายกวาดตามองอยู่ชั่วครู่ก่อนจะสังเกตเห็นลูกบอลโลหะทรงกลม
ขนาดพอๆ กับลูกเทนนิส ลอยอยู่ข้างหัวสุนัขปีศาจ
บริเวณด้านหน้าของโลหะทรงกลมเป็นเลนส์ใส เพียงแค่มอง
ปราดเดียวพันธรัตน์กร็ วู้ า่ นัน่ ต้องเป็นกล้องขนาดเล็กทีม่ นั ใช้ดสู ถานการณ์
ปัจจุบันแน่
ด้วยไหวพริบของเด็กชาย เขาพบว่าเรือ่ งทีฝ่ า่ ยตรงข้ามพูดมามีจดุ
น่าสงสัยหลายอย่าง และด้วยท่าทีบวกกับค�ำพูดของมันที่แสดงออกมา
บ่งบอกค่อนข้างชัดเจนว่า มันไม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกับนิโคติน
ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่เขาวิเคราะห์ แสดงว่าการที่สุนัขปีศาจ
ขย�้ำชายชุดด�ำจนตาย ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก ในเมื่อพวกมันไม่ได้อยู่ฝ่าย
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เดียวกัน ถ้าอย่างนั้นเจ้าของเสียงลึกลับที่พันธรัตน์ก�ำลังเผชิญหน้าด้วย
ขณะนี้เป็นฝ่ายไหนกันแน่
เท่าทีพ่ นั ธรัตน์ฟงั จากค�ำพูดของมันในตอนแรก เจ้าของเสียงลึกลับ
นั้นก�ำลังเข้าใจว่าพันธรัตน์อยู่ฝ่ายเดียวกับนิโคติน เด็กชายจึงคิดว่าเป็น
โอกาสเหมาะที่เขาจะสวมรอยแกล้งท�ำเป็นว่าอยู่ฝ่ายนิโคตินเพื่อล้วง
ข้อมูลจากมัน
“ถึงแกคิดจะขวางยังไงก็เปล่าประโยชน์ ตอนนี้แผนการส่วนใหญ่
ด�ำเนินไปแล้ว ต่อให้คิดขัดขวางก็คงช้าไปแล้วละ”
พันธรัตน์พูดขึ้นผ่านคลื่นสมอง น�้ำเสียงเต็มไปด้วยความมั่นใจ
“แต่แกก็ยังอยู่ตรงนี้ ต่อหน้าอันตรายที่พร้อมจะเข้าขย�้ำแกได้
ตลอดเวลา ถึงแผนการมักใหญ่ใฝ่สูงของมันจะด�ำเนินไปแล้ว แต่ถ้าแก
ตาย ทุกอย่างจะด�ำเนินต่อไปได้ไม่ราบรืน่ ทีเ่ หลือก็แค่ใช้กำ� ลังขององค์กร
เข้าจัดการกับนิโคติน”
เมื่ออีกฝ่ายตอบกลับมา พันธรัตน์ก็เริ่มวิเคราะห์ค�ำพูดของมัน
ในทันที
องค์กร? มันต้องการให้เขาตาย?
พันธรัตน์พยายามเชื่อมโยงเรื่องทุกอย่างเข้าด้วยกันทันที มัน
พูดถึงองค์กรแสดงว่ามันต้องมีขุมก�ำลังที่ค่อนข้างร้ายกาจ สุนัขปีศาจที่
อยู่ต่อหน้าเขาก็เป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดี เทคโนโลยีที่จะท�ำได้ขนาดนี้
ถ้าไม่ใช่รัฐบาลเงาก็คงเป็นใครอื่นไม่ได้
การทีม่ นั ต้องการให้เขาตายย่อมไม่ใช่เรือ่ งแปลก เพราะเขาถือเป็น
กุญแจส�ำคัญที่เป็นส่วนเชื่อมโยงแผนการของนิโคตินเข้าด้วยกัน ต้อง
ยอมรับว่าข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามค่อนข้างใหม่ เพราะมันรู้ว่าพันธรัตน์
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กลายเป็นฝ่ายเดียวกับนิโคตินในช่วงเวลาหนึ่ง
แต่ข้อมูลของมันก็ยังไม่ใหม่พอที่จะรู้ว่าตอนนี้เขาได้สติกลับมา
และก�ำลังจะท�ำลายนิโคติน!
ค�ำว่าองค์กรที่มันพูดถึง ท�ำให้ในความคิดของพันธรัตน์มีเพียง
รัฐบาลเงา เด็กชายตัดองค์กรอย่าง G.S.A ทิ้งไปจากความคิดในทันที
เพราะพวกนั้นไม่ได้มีเทคโนโลยีเหนือล�้ำ
ถ้ามันเป็นรัฐบาลเงาจริงๆ แปลว่าภายในรัฐบาลเงาเองอาจจะแตก
ออกเป็นหลายฝ่ายและต่างขั้วอ�ำนาจกัน พวกมันถึงหันมาแว้งกัดกันเอง
แม้ตอนนี้พันธรัตน์จะไม่รู้แน่ชัด แต่เด็กชายคิดว่าข้อสันนิษฐานข้อนี้
มีความเป็นไปได้มากที่สุด
“ภาพสามมิตนิ นั่ พวกเราเป็นฝ่ายพัฒนามันขึน้ มาก่อน พวกเราจึง
รูก้ ลไกการท�ำงานของมันเป็นอย่างดี ถึงนิโคตินจะเอาไปดัดแปลงโดยปิด
ระบบการท�ำงานที่ถูกดัดแปลงเป็นความลับมากแค่ไหน พวกเราก็รู้ว่า
ภาพสามมิตินั่นไม่ได้สมบูรณ์แบบจนไร้จุดอ่อน”
เมือ่ อีกฝ่ายพูดถึงภาพสามมิติ ยิง่ กระตุน้ ความสนใจของพันธรัตน์
มากกว่าเดิม เท่าที่เด็กชายรู้จากข้อมูลหลายๆ อย่าง ภาพสามมิตินั่นใช้
ตามหาเขา และถ้าเป็นไปตามทีม่ นั พูด แสดงว่าภาพสามมิตนิ า่ จะมีระบบ
การท�ำงานรูปแบบอื่นอีก
“ไม่ว่าแกจะพูดยังไง ตอนนี้ภาพสามมิติก็ก�ำลังท�ำงานได้อย่างดี
มันช้าไปจริงๆ แล้วละที่จะหยุดแผนการ”
พันธรัตน์สวมรอยท�ำเป็นพูดข่มมันต่อ
“อ้อ แล้วท�ำไมแกถึงมาอยู่ที่เขื่อนนี้ล่ะ ในเมื่ออุปกรณ์ที่จะสร้าง
ความต่อเนือ่ งของภาพสามมิตไิ ม่ให้เป้าหมายถูกคลายจากการสะกดต้อง
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ใช้พลังงานไฟฟ้าจ�ำนวนมาก แกมาเพื่อที่จะถ่ายโยกกระแสไฟฟ้าจาก
ที่แห่งนี้เพื่อจ่ายไปยังเครื่องแผ่คลื่นความถี่ ต้องชมนิโคตินเหมือนกัน
ทีม่ นั วางแผนไว้ลว่ งหน้าหลายปีถงึ มาสร้างฐานลับย่อยๆ ไว้ใต้เขือ่ นนีเ้ พือ่
รอวันใช้งาน แต่การเคลือ่ นไหวของมันก็ไม่พน้ การจับตามองจากพวกเรา
อยู่ดี”
ค�ำพูดจากอีกฝ่ายท�ำให้พนั ธรัตน์เบิกนัยน์ตาสีนำ�้ ตาลขึน้ ทันที เขา
ล้วงค�ำตอบออกมาได้มากกว่าที่คาด เขื่อน? ตอนนี้เขาก�ำลังอยู่ใต้เขื่อน
หรือนี่ และยังมีการโยกกระแสไฟฟ้าเพือ่ ส่งให้เครือ่ งผลิตคลืน่ ความถีอ่ ะไร
สักอย่างอีก รวมถึงการที่ภาพสามมิติอาจจะคลายสะกดได้
ข้อมูลทีค่ าดไม่ถงึ ท�ำให้สหี น้าของพันธรัตน์เกิดความเปลีย่ นแปลง
จนสังเกตได้ เพราะเขาคิดไม่ถึงว่าจะได้รับรู้เรื่องซับซ้อนแบบนี้ จึงเผลอ
แสดงอาการประหลาดใจออกไปทางแววตา
“แก! แววตานั่น”
อีกฝ่ายสังเกตได้ถงึ ความผิดปกติในแววตาของพันธรัตน์ ท�ำให้มนั
สงสัย เพราะแววตาของเด็กชายเหมือนเพิ่งรับรู้เรื่องที่ตนเองคิดไม่ถึง
พันธรัตน์เลิกคิ้วขึ้น กลอกตาไปมาพลางแสยะปากแสดงท่าทาง
กวนอารมณ์
“เอาแต่แอบดูสีหน้าคนอื่นอยู่ฝ่ายเดียว มันเหมือนพวกโรคจิต
รู้ปะ”
พันธรัตน์พดู ขึน้ นัยน์ตาสีนำ�้ ตาลปรากฏแววเจ้าเล่หแ์ สนกล เพราะ
ถึงเขาจะไม่รู้แน่ชัดว่าอีกฝ่ายเป็นใคร แต่ข้อมูลที่เขารู้มามันก็เพียงพอให้
เด็กชายรู้ว่าตนเองต้องลงมือปฏิบัติภารกิจไปในทิศทางไหน
ตอนที่พูด เขาแอบใช้มือข้างขวากระชากกระดุมข้อมือซ้ายของ
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เสื้อเชิ้ตที่สวมอยู่ กระดุมเสื้อเชิ้ตของเด็กชายเป็นโลหะ มีน�้ำหนักเหมาะ
มือตามที่เขาต้องการ
ก่อนที่อีกฝ่ายจะทันเคลื่อนไหวอะไร พันธรัตน์ก็หนีบกระดุมโลหะ
ไว้ด้วยนิ้วโป้งและนิ้วชี้ เขาเกร็งก�ำลังจากนิ้วทั้งสองจนนิ้วสั่นระริก ก่อน
จะดีดกระดุมโลหะพุ่งออกไปอย่างรวดเร็ว
เคล้ง!
เสียงโลหะปะทะกันดังขึ้น เมื่อกระดุมที่ถูกดีดอย่างรวดเร็วพุ่งไป
กระแทกกับบอลโลหะทรงกลมทีฝ่ า่ ยตรงข้ามใช้ถา่ ยทอดภาพสถานการณ์
บอลโลหะถูกกระดุมทีด่ ดี ออกไปอย่างแรงพุง่ เข้าใส่จนทะลุ เพราะ
เครื่องควบคุมไมโตรคอนเดรียเร่งเร้าพลังจนมือของเขามีพลังมหาศาล
กระดุมโลหะจึงมีพลังท�ำลายไม่ต่างจากกระสุนปืน
“เข้าเป้าตรงเผง!”
พันธรัตน์พูดขึ้นด้วยเจตนาต้องการยั่วยุอีกฝ่าย จบประโยคด้วย
การแสยะยิม้ เจ้าเล่ห์ ส่วนหนึง่ เขาก็รสู้ กึ ทึง่ ในความรุนแรงและแม่นย�ำของ
ตนเอง
“แก! ไอ้เด็กที่เกิดจากความผิดพลาด”
การลงมือของเด็กชายท�ำให้ภาพทีอ่ กี ฝ่ายเห็นถูกตัดการถ่ายทอด
ทันที มันค�ำรามลั่นด้วยความแค้น
“ถึงแกจะรู้ข้อมูลมากไปกว่านี้หรือไม่ยังไงก็ไม่มีประโยชน์ เพราะ
สิ่งที่แกรับรู้ต้องสิ้นซากไปพร้อมกับแกอยู่ดี!”
เสียงลึกลับค�ำรามลั่นด้วยความแค้น พร้อมๆ กันนั้นสุนัขปีศาจ
ขนาดยักษ์ก็ค�ำรามลั่นอย่างดุร้ายทันทีเหมือนกับจะรับค�ำสั่งสังหารจาก
เสียงลึกลับ
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แต่เด็กชายกลับไม่มีท่าทีหวาดกลัวหรือกังวล เขายืนนิ่งขณะที่
ริมฝีปากปรากฏรอยยิ้มอย่างผู้ที่เหนือกว่าอย่างชัดเจน
“การควบคุมสมองด้วยอุปกรณ์แผ่คลื่นความถี่ไฟฟ้าเพื่อเข้า
ก�ำหนดพฤติกรรม และบงการการกระท�ำโดยตรงจากสมอง ถ้าให้อธิบาย
คร่าวๆ ก็คงประมาณนี้ละมั้ง”
จู่ๆ พันธรัตน์ก็พูดขึ้นมาพร้อมกับแสยะยิ้มเจ้าเล่ห์
“นี่แกท�ำอะไรกับเครื่องควบคุม!?”
ฝ่ายตรงข้ามรู้ได้ถึงความผิดปกติทันที เพราะเมื่อครู่นี้มันออก
ค�ำสั่งให้สุนัขปีศาจพุ่งเข้าขย�้ำพันธรัตน์ แต่มันก็ไม่เคลื่อนไหวไปตาม
ค�ำสั่ง ที่มันร้องค�ำรามขึ้นในตอนแรกก็เพราะมันรู้สึกปวดแปลบขึ้นใน
สมองที่ถูกฝังเครื่องควบคุมเอาไว้
ขณะที่พันธรัตน์ใช้คลื่นสมองของเขาเข้าควบคุมและแทรกแซง
การท�ำงานของเครื่องจนลัดวงจรท�ำให้สุนัขปีศาจหลุดจากการควบคุม
ระยะไกลทันที
แทบจะในทันทีที่พันธรัตน์สามารถเข้าแทรกแซงเครื่องควบคุม
ภายในสมองของสุนขั ปีศาจ เขาก็เข้าใจระบบการท�ำงานอย่างคร่าวๆ ของ
เครื่องได้ทันที
เด็กชายสัมผัสได้จากกระแสไฟฟ้าภายในสมองของสุนัขปีศาจว่า
เต็มไปด้วยอารมณ์โกรธที่ปะปนด้วยความเศร้า เพราะถูกควบคุมบังคับ
จากสมองโดยตรงตลอดเวลา ขณะที่พันธรัตน์คุยกับมันผ่านคลื่นสมอง
พันธรัตน์ฉวยโอกาสนัน้ เข้าแทรกแซงเพือ่ ท�ำลายระบบการท�ำงาน
ของเครื่องไปด้วยโดยที่ฝ่ายตรงข้ามไม่รู้ตัว ภายในเวลาไม่กี่นาทีเครื่อง
ควบคุมก็ถูกท�ำลายจนระบบการท�ำงานล้มเหลว
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พันธรัตน์รดู้ วี า่ การใช้กำ� ลังเพียงอย่างเดียว คงไม่สามารถสยบสุนขั
ปีศาจขนาดยักษ์ได้แน่ เด็กชายจึงเสี่ยงเดิมพันเข้าท�ำลายระบบควบคุม
สมองของมัน เพราะส่วนหนึ่งสัมผัสได้ถึงความเศร้าและอึดอัดจาก
คลื่นแม่เหล็กภายในสมอง ด้วยถูกกดขี่บังคับทุกการกระท�ำตลอดเวลา
เด็กชายพอจะจับจังหวะการใช้พลังสมองของตนเองได้คร่าวๆ แล้วว่า เขา
ไม่สามารถใช้พลังสมองติดต่อกันได้ในระยะเวลาสั้นๆ เหมือนตอนที่เขา
เพิ่งใช้พลังสมองไปในห้องที่ตนเองถูกจับขัง และเมื่อพยายามจะใช้พลัง
สมองอีกครั้งตอนที่หนีออกจากห้องมาได้ก็จะรู้สึกปวดหัวอย่างรุนแรง
เพราะช่วงเวลาในการใช้พลังสมองกระชั้นมากเกินไป จนสมองต้องรับ
ภาระสาหัส
ในขณะนี้ก็เหมือนกัน เมื่อเขาใช้พลังสมองแทรกแซงคลื่นความถี่
เพื่อพูดคุยกับศัตรูซึ่งไม่รู้ที่มา และในขณะเดียวกันเขาก็ใช้พลังสมองเข้า
แทรกแซงและท�ำลายเครื่องควบคุมสมองของสุนัขปีศาจไปพร้อมๆ กัน
แสดงว่าหลังจากนี้เขาจะใช้พลังสมองไม่ได้อีกช่วงหนึ่ง ต่อให้เขาไม่
ท�ำลายเครื่องควบคุมภายในสมองของสุนัขปีศาจ แต่เปลี่ยนระบบให้มัน
กลับมาเชือ่ ฟังเขา เด็กชายเองก็ไม่มพี ลังสมองเหลือพอทีจ่ ะเข้าไปควบคุม
สมองของมันผ่านเครื่องควบคุมอยู่ดี
เพราะฉะนัน้ ทางสุดท้ายจึงมีแต่ตอ้ งเสีย่ ง เขาท�ำลายเครือ่ งควบคุม
สมองของมันทิ้งเพื่อปลดปล่อยให้มันเป็นอิสระ หลุดจากบังคับกดขี่ที่ถกู
กระท�ำมาโดยตลอด เพราะรู้สึกได้ถึงความเศร้าของมัน และหวังว่า
การกระท�ำของเขาคงจะสร้างบุญคุณให้มันได้!
“ไม่อยากพูดมากไปกว่านี้ เปลืองน�้ำลายที่จะคุย”
พันธรัตน์ส่งคลื่นสมองไปบอกมันแค่นั้น แล้วเด็กชายก็ตัดการ
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ติดต่อโดยไม่เปิดโอกาสให้อกี ฝ่ายได้โต้ตอบ เขาหยุดเร่งเร้าพลังสมองเพือ่
เข้าแทรกแซงเครื่องควบคุมสมองของสุนัขปีศาจลงไปด้วยพร้อมๆ กัน
แทบจะในทันทีที่การใช้พลังคลื่นสมองหยุดลง ร่างผอมก็เซซวน
จนแทบจะล้มลง ภาพที่พันธรัตน์มองเห็นพร่ามัวไปวูบหนึ่งทันที ขณะที่
รู้สึกมึนงงคล้ายก�ำลังยืนอยู่บนเรือที่สั่นโคลง
ตอนนีส้ นุ ขั ปีศาจแสดงอาการงุนงงออกมาทางสีหน้าอย่างชัดเจน
นัยน์ตาสีแดงสดของมันกวาดมองไปโดยรอบ และใช้จมูกขนาดใหญ่
ก้มดมไปรอบบริเวณ
ถึงตอนนี้พันธรัตน์พยายามประคองสติกลับมาได้จนอาการพร่า
เบลอหายไปจากสมอง ภาพที่เห็นกลับมาชัดเจน แต่เด็กชายก็พบว่าเขา
ค�ำนวณพลาดไป เพราะการใช้พลังสมองกินพลังงานมากกว่าที่เขาคิด
ท�ำให้ตอนนี้เด็กชายได้แต่ยืนมองสุนัขปีศาจตรงหน้า และลุ้นว่า
มันเป็นมิตรกับเขามากแค่ไหน ขณะเดียวกันก็รอให้เรีย่ วแรงของตนฟืน้ ฟู
กลับมาเรื่อยๆ เพื่อเตรียมหาทางออกสุดท้าย ในกรณีที่เรื่องทุกอย่าง
ด�ำเนินไปอย่างเลวร้ายที่สุด เขาจะทุ่มแรงทั้งหมดวิ่งหนีเอาตัวรอดหาก
สุนัขยักษ์ไม่รู้สึกในไมตรีจิตที่เขามอบให้
พันธรัตน์สบถในใจ คิดไม่ถึงว่าตนจะจนปัญญาขนาดต้องใช้
แผนการแบบก�ำปั้นทุบดินที่ไร้เล่ห์เหลี่ยมใดๆ เอาตัวรอดแบบนี้
ในที่สุดสุนัขปีศาจก็หยุดสนใจบริเวณรอบๆ ตัวมัน นัยน์ตาสีแดง
สดมองมายังพันธรัตน์ ก่อนจะก้าวเข้าหาเด็กชายช้าๆ พันธรัตน์ไม่แน่ใจ
ว่าเขาคิดเข้าข้างตัวเอง หรือว่าเพราะสมองถูกใช้งานหนักจนมึนงง แต่
เด็กชายไม่รู้สึกว่าสุนัขปีศาจจะส่งสัญญาณอันตรายที่มุ่งคุกคามเขา
เหมือนตอนแรกที่เจอมัน ขณะที่สุนัขปีศาจเดินเข้าใกล้ หัวใจของเขาก็
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เต้นไม่เป็นจังหวะ ไม่รู้ว่ามันคิดกับเขาในแง่ไหน มิตร หรือศัตรู
พันธรัตน์ยังหยุดยืนอยู่กับที่เพื่อพิสูจน์การเสี่ยงเดิมพันของตนว่า
จะได้ผลแค่ไหน แต่ในขณะเดียวกันเขาก็เกร็งก�ำลังขา พร้อมจะหนีตลอด
เวลาหากมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้น
ยิ่งมันเข้าใกล้เขามากแค่ไหน กลิ่นสาบสางชวนระคายจมูกก็ยิ่ง
ชัดเจนขึ้นเท่านั้น ตอนนี้มันเข้าใกล้เขาในระยะไม่ถึงสี่เมตร ระยะห่างที่
หดกระชั้นเข้ามา ท�ำให้เด็กชายเกร็งก�ำลังพร้อมหนีมากขึ้น ในที่สุดมันก็
อยู่ห่างไปไม่ถึงสองเมตร
นัยน์ตาสีแดงทั้งสองข้างของมันมองเขม็งมายังเด็กชาย!
“เฮ้อ...!”
พฤติกรรมสุดท้ายของสุนขั ปีศาจท�ำเอาพันธรัตน์ถอนหายใจอย่าง
โล่งอก ทิ้งตัวลงนั่งกับพื้นขณะที่สุนัขปีศาจนอนหมอบอยู่ตรงหน้าเขา
แสดงอาการศิโรราบอย่างชัดเจน
แสดงว่าสิง่ ทีเ่ ด็กชายเสีย่ งเอามาเดิมพันได้ผลอย่างคาดไม่ถงึ สุนขั
ปีศาจยอมศิโรราบต่อเขาด้วยความส�ำนึกบุญคุณที่ปลดปล่อยมันจาก
พันธนาการแห่งความทรมาน
“เอ่อ แก อืม...”
พันธรัตน์เอ่ยอึกอัก ไม่รู้จะเรียกสุนัขขนาดยักษ์ที่นอนหมอบอยู่
ตรงหน้าว่าอะไรดี และก็ต้องยอมรับว่าภาพที่มันขย�้ำคนจนตัวขาดอย่าง
ง่ายดายยังท�ำให้เขารู้สึกสยองอยู่
“ตอนนี้แกก็เป็นอิสระแล้ว ไปหาที่ที่แกควรจะอยู่เถอะ”
พันธรัตน์บอกมันพลางทรงกายขึ้นยืน ในสมองของเด็กชายเริ่ม
วิเคราะห์สถานการณ์เพือ่ ลงมือขัดขวางแผนของนิโคติน การทีน่ โิ คตินน�ำ

