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ประวัตินักเขียน

ไอซ์เป็นสาวน้อยที่มีตัวตนอยู่บนโลกนี้เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2533 

แม่บอกว่ำเพรำะปวดท้องคลอดเลยอดไปเที่ยวงำนสนำมหลวง (ฮำ) และเนื่องจำกเกดิ

วันเฉลิมพระชนมพรรษำ พ่อเลยชิงตัดหน้ำแม่แจ้งชื่อเป็น เฉลิมรักษ์ แต่ด้วยเคย 

โดนประกำศออกหน้ำไมค์แล้วเรียก นายเฉลิมรักษ์ (อั้ยย่ะ!) ซึ่งไอซ์รับบ่ได้ เมื่อ 

ขึ้นปี 2 เลยขอแม่เปลี่ยนชื่อเป็น ปุณกิา

ถงึแม้ว่ำไอซ์จะเกดิที่กรุงเทพมหำนคร แต่พื้นเพมำจำกชยัภูม ิเวลำปิดซมัเมอร์ 

แม่เลยมักส่งไปเรียนภำษำ (อีสำน) กับตำ แต่สุดท้ำยลูกสำวคนนี้ดันปีนต้นมะม่วง 

และจบัปูนำเป็นอย่ำงเดยีว เมื่อโตขึ้นมำกเ็รยีนสำยวทิย์ที่โรงเรยีนชโินรสวทิยำลยั ห่ำง

จำกบ้ำนแค่ 3 ป้ำยรถเมล์ เมื่อเติบใหญ่ก็ศึกษำต่อที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี โดย 

เลือกเรียนสำยสังคมศำสตร์ นั่นคือ...รัฐประศำสนศำสตร์ และจบด้วยเกียรตินิยม 

อนัดบั 1 ซึ่งแม่บอกว่ำดมีำก ไม่เสยีททีี่ส่งคนเรยีน (โธ่~คณุแม่) แต่ถงึจบมำกย็งัเร่ร่อน 

เลยขอไปอปัเกรดตวัเองด้วยกำรเรยีนต่อปรญิญำโท สำขำวชิำกำรจดักำรสำธำรณะ ที่

มหำวทิยำลยัเดมิ

ส่วนนิสัยรักกำรอ่ำนเกิดจำกควำมชอบอ่ำนนิทำนพื้นบ้ำน ต่อมำติดนวนิยำย

แฟนตำซีโดยเฉพำะเรื่องพ่อมดหนุ่มแว่น (อ๊ำย) จนได้ลองอ่ำนนวนิยำยแนวผจญภัย 

ท่องป่ำ ล่ำสตัว์ ชวีติกำรอ่ำนกเ็ลยอปัเกรด และบอกตวัเองว่ำ สิ่งนี้แหละใช่เลย จำกนั้น

ก็เริ่มหมกมุ่นเรื่องแนวสืบสวนจำกกำรดูซีรีส์ของอเมริกำมำกเกินไป ปัจจุบันเลยรู้ว่ำ 

ตวัเองมำแนวทำงนี้

นวนยิำยเรื่อง จอมพรานออนไลน์ เป็นเรื่องแรกที่ไอซ์เขยีน ขอฝำกตวัด้วยนะคะ 

ไอซ์ยินดีรับค�ำแนะน�ำและค�ำติชมค่ะ ติดตำมได้ที่เว็บเด็กดี http://writer.dek-d.

com/g_ice/story/view.php?id=517693 และมำกดไลค์แฟนเพจกนัได้ที่ https://

www.facebook.com/pages/จอมพรำนออนไลน์/641434052559797 ค่ะ



จากใจนักเขียน

เล่ม 3! แวบเดียวก็มาถึงเล่ม 3 แล้ว แถมเนื้อหาในเล่มนี้ก็ยังไม่ได้มีแค ่

กำรบกุป่ำ เพรำะเรำจะเริ่มบุกเมอืงก่อนจะบุกป่ำ งำนนี้ทั้งโขลงช้ำงและบรรดำดอกไม้

เฝ้ำบ้ำนของพันต่ำงออกมำร่วมด้วยช่วยกันสร้ำงควำมปั่นป่วน ไหนโขลงช้ำงจะถล่ม

เมอืง ไหนบรรดำดอกไม้ที่อยำกเปลี่ยนกระถำงใหม่จะชงิทรพัย์ แถมยงัมเีหล่ำภตูและ

สตัว์เลี้ยงน่ำรกั ซึ่งน�ำโดยหนูปิ่น พำกนัยกขบวนมำก่อเรื่องวุ่นวำยให้พนัต้องปวดหวั 

ไม่หยุดอกีต่ำงหำก

 ดูท่ำงำนนี้พนัจะต้องรบัศกึหนกักว่ำที่เคย ในเมื่อทั้งสตัว์เลี้ยงและคนใกล้ตวั

ต่ำงขยนัสร้ำงเรื่องกนัไม่มหียุด ดงันั้นหำกอยำกรู้ว่ำ เรื่องรำวในเล่ม 3 จะอลเวงชวน

ปวดหัวขนำดไหนนั้น ก็ขอเชิญเพื่อนๆ ไปทดลองด้วยตัวเองกับ จอมพรานออนไลน์ 

ภาค บุกป่าปรศินา ฝ่าวกิฤตกู้โลก กนันะคะ 

 ด้วยรกั

 g.ice



www.satapornbooks.com



ก่อนที่พวกเฟิสต์จะออกจากเกม พวกเขาได้นดัหมายผู้มสี่วนเกี่ยวข้องให้มา

ประชุมกันในสถำนที่ลับ แต่หลังจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลำยได้ปรำกฏตัวขึ้น โทนี่ 

ผู้มหีน้ำที่รบัผดิชอบในภำรกจินี้กต็้องกุมขมบั เพรำะผู้ที่มำส่วนใหญ่คอื บุคคลที่ไม่ได้

อยูใ่นรำยชื่อที่ศนูย์บญัชำกำรสง่มำให้ ยิ่งไปกว่ำนั้น รำยชื่อที่ตกส�ำรวจเหล่ำนี้กลบัเป็น

บุคคลส�ำคญัที่เกี่ยวข้องกบัภำรกจิที่โทนี่ได้รบั

หำกเขำไมเ่จอบคุคลเหล่ำนี้จำกในเกม เขำกค็งไม่มวีนัรูว่้ำ ดร.ฮอฟมนั แบนกบั

ผู้ช่วยที่ตำยไปมทีำยำทอยู่ และแน่นอนว่ำเขำได้โทรไปหำศูนย์บญัชำกำรให้ตรวจสอบ

ข้อเทจ็จรงิเรื่องทำยำทของนกัวจิยัทั้งสองแล้วว่ำ เป็นควำมจรงิหรอืเปล่ำ หลงัจำกทรำบ

ค�ำยืนยัน โทนี่ก็ปวดหัวอีกรอบ เพรำะตอนนี้เขำไม่แน่ใจเสียแล้วว่ำมีข้อมูลอะไรที่

ตกหล่นไปอีกบ้ำง จะไม่ให้เขำระแวงไปได้อย่ำงไร ก็ในเมื่อข้อมูลเกี่ยวกับลูกๆ ของ 

นักวิจัยทั้งสองยังตกหล่นได้ งำนนี้เขำเลยได้แต่โทรไปต่อว่ำผู้ดูแลข่ำวสำรประจ�ำ 

ศูนย์บญัชำกำร

ไม่รู้ว่ำสหีน้ำของเขำแสดงอำกำรปวดหวัมำกเกนิไปหรอือย่ำงไร พี่ชำยที่ยนือยู่

ไม่ไกลจงึพูดว่ำ

“แสดงว่ำพวกนั้นเป็นตวัจรงิ” เฟิสต์สรุปจำกสหีน้ำของน้องชำย

“ใช่ครบัพี่ หลงัจำกผมให้คนไปตรวจสอบ ปรำกฏว่ำพวกเขำเป็นลกูของนกัวจิยั

ทั้งสองจรงิๆ แต่เหตุผลที่ไม่มขี้อมูลในตอนแรก เกดิจำกทั้งสองได้หย่ำกบัภรรยำ และ

บทนำา



ฝ่ำยภรรยำไม่ยอมลงชื่อว่ำทั้งสองเป็นพ่อของลกู ที่ส�ำคญั ลกูๆ เองกใ็ช้นำมสกลุแม่กนั

ทั้งนั้น” โทนี่กล่ำวพลำงนวดขมบั

“ทั้งสองครอบครวัเลยหรอื มนัจะบงัเอญิจนน่ำแปลกไปไหม” เฟิสต์ตั้งข้อสงัเกต

เกี่ยวกบัควำมผดิปกติ

“ไม่เลยครับพี่ เรื่องนี้ไม่แปลกสักนิด คุณลุงของพวกเรำเองก็หย่ำกับภรรยำ

เหมือนกัน เนื่องจำกบ้ำกำรวิจัย ผมว่ำนี่ก็น่ำจะเป็นสำเหตุเดียวกันที่ท�ำให้ภรรยำของ 

นกัวจิยัทั้งสองหย่ำขำดกบัสำม”ี

นี่เป็นครั้งแรกที่เฟิสต์ได้รูส้ำเหตกุำรหย่ำของลงุ ที่แท้ลงุของเขำเองกบ้็ำกำรวจิยั

เกนิไปจนไม่มเีวลำให้ครอบครวั ดงันั้นจงึไม่แปลกที่ภรรยำพวกนั้นจะโมโหจนไม่ยอม

ให้ลูกๆ ใช้นำมสกุลสำมี

“พี่เฟิสต์ครบั คนอื่นๆ มำกนัแล้ว” โทนี่สะกดิพี่ชำยเบำๆ เมื่อเหน็รถแล่นเข้ำมำ

จอด

“ลงไปรบัทุกคนกนัเถอะ พี่อยำกรู้จรงิๆ ว่ำจะมเีรื่องไหนที่ตกหล่นไปอกีบ้ำง” 

กล่ำวจบเฟิสต์กเ็ดนิน�ำน้องชำยลงไปยงัโถงด้ำนล่ำง

เพยีงบุคคลแรกปรำกฏสู่สำยตำ กท็�ำเอำเฟิสต์นิ่งอึ้งตะลงึงนั ด้วยนกึไม่ถงึว่ำ

จะเหน็คนคนนี้ ณ ที่แห่งนี้

“คุณมำย...” เฟิสต์พูดเสยีงเบำปำนเสยีงละเมอ

“ผมลืมบอกพี่ไปว่ำ ดร. ไม่ได้มีลูกชำยเพียงคนเดียว แต่ยังมีลูกสำวอีกหนึ่ง 

และเธอกค็อื มำย ซึ่งมชีื่อเตม็ๆ ว่ำ นำงสำวกลัยำ แก้วปรำน ีและครอบครวัฝ่ำยแม่

ของเธอเปิดร้ำนเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดชื่อ ร้ำนสตำร์” ตอนแรกโทนี่จะอธิบำยเพิ่ม

เตมิ แต่เมื่อมองอำกำรของพี่ชำยแล้ว เหน็ทจีะไม่ได้ยนิที่เขำพูดอย่ำงแน่นอน

“สวสัดคี่ะ คุณเฟิสต์ มำยไม่นกึเลยว่ำคุณเองกเ็กี่ยวข้องกบัเรื่องนี้ด้วย” หญงิ

สำวผมสดี�ำยำว ใบหน้ำรูปไข่ และนยัน์ตำหวำนซึ้ง เอ่ยกบัคนตรงหน้ำที่มองเธอด้วย

อำกำรตกตะลงึ

พอเสยีงหวำนๆ ดงัขึ้น คนที่นิ่งตะลงึกไ็ด้สติ

“เช่นกันครับ ผมเองก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่ำจะเจอคุณที่นี่ ผมว่ำคุณมำยไปที่

ห้องประชุมด้ำนบนก่อนจะดกีว่ำครบั”

“ขอบคุณค่ะ คุณเฟิสต์ แล้วเจอกนันะคะ”

8  จอมพรานออนไลน์ เล่ม 3 ภาค บุกป่าปริศนา ฝ่าวิกฤตกู้โลก



มำยตอบรบัด้วยน�้ำเสยีงสดใส แล้วเดนิไปตำมทำงที่เฟิสต์บอก โดยทิ้งชำยหนุม่

ผมสดี�ำซึ่งตอนนี้ก�ำลงัมสีหีน้ำยุ่งยำกใจไว้เบื้องหลงั

“จะให้ผมเรยีกคุณว่ำอะไรดคีรบั” เฟิสต์ถำมคนคุ้นหน้ำในเกม แต่แปลกหน้ำ

ในโลกของควำมเป็นจรงิ

“ที่จรงิกอ็ยำกให้เรยีก เนยีง เหมอืนเดมินะครบั แต่ควำมจรงิชื่อของผมคอื นำย

อำทร แก้วปรำน ีเรยีกว่ำ ทร กไ็ด้ครบั ผมขอตวัก่อน” ว่ำแล้วชำยหนุ่มผมสดี�ำหน้ำตำ

คมสนักข็อปลกีตวัออกไป

เฟิสต์มองไล่หลงัทร ด้วยรู้ดวี่ำอกีฝ่ำยไม่ค่อยอยำกคุยกบัเขำ สำเหตุคงไม่พ้น

เหตุกำรณ์ที่เกดิขึ้นในหมู่บ้ำนชบีำ

“พี่ครบั พวกทนิมำแล้ว เอ๊ะ! คนที่น�ำมำท�ำไมถงึหน้ำตำเหมอืน เมลโล หวัหน้ำ

กลิด์กำกไร้เกรยีน เซยีนมไีรวะ~!” โทนี่พดูกบัพี่ชำยด้วยน�้ำเสยีงตื่นตระหนก แต่กป็รบั

ท่ำทใีห้สงบลงเมื่ออกีฝ่ำยเดนิเข้ำมำใกล้

“ไม่เจอกันนำนเลยนะ ท่ำนนักรบ หัวหน้ำกิลด์ผู้พิทักษ์มังกร อ๊ะๆ ไม่ใช่สิ 

ตอนนี้ต้องเรยีกว่ำ คุณเฟิสต์ ใช่ไหม” เมลโลทกัทำยเหมอืนตอนอยู่ในเกมไม่ผดิเพี้ยน 

ระหว่ำงคนทั้งคู่ยงัเตม็ไปด้วยควำมไม่ลงรอยกนัอยู่เหมอืนเดมิ

“ห้องประชุมอยู่ข้ำงบน” เฟิสต์เอ่ยห้วนๆ ถงึอย่ำงไรเขำกอ็ดมอีคตกิบัคนตรง

หน้ำไม่ได้ แม้ท่ำทำงจะต้องร่วมมอืกนักต็ำม

“อย่ำเรยีกแบบนั้นส ิท่ำนหวัหน้ำกลิด์ อ๊ะๆ แย่จงั ผมพูดผดิอกีแล้ว คุณเฟิสต์

ก็อย่ำเรียกผมด้วยชื่อในเกมเลย เรียกผมว่ำ คิม ดีกว่ำ” คิมกล่ำวด้วยรอยยิ้มจอม

ปลอม

“เฮยี พอก่อน พวกเรำมำประชุมเรื่องส�ำคญักนันะ เฮยีจ�ำไม่ได้เหรอว่ำพ่อตำย

ยังไง” ทินกล่ำวเตือน แต่ดูท่ำเรื่องนี้จะไปจี้ใจด�ำของคิมเข้ำ จึงท�ำเอำบรรยำกำศที่ 

ไม่เป็นมติรหำยไป กลำยเป็นบรรยำกำศมำคุที่เหมอืนอยำกฆ่ำใครสกัคน

คมิหลบัตำลงชั่วขณะ ก่อนจะเดนิขึ้นบนัไดไปยงัห้องประชุม โดยมทีนิเดนิตำม

หลงั

“พี่ครบั พวกเรำเองกข็ึ้นไปข้ำงบนกนัเถอะ คนครบแล้ว” โทนี่เอ่ยชวนพี่ชำย

“ขึ้นไปก่อนเถอะ พี่รอคนอกีคนหนึ่งอยู่ แถมเขำคนนั้นยงัเป็นคนที่ส�ำคญัมำก

ด้วย” เฟิสต์บอกน้องชำย
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“ใครครบัพี่” โทนี่ถำมต่อด้วยควำมอยำกรู้ เพรำะเฟิสต์ไม่เคยเอ่ยถงึคนคนนี้

มำก่อน

“เขำเป็นคนที่พบกบั ดร.ฮอฟมนั เป็นคนสุดท้ำย”

“หรือว่ำ...” โทนี่ก�ำลังจะพูดต่อ แต่ก็ต้องหยุด เพรำะกำรปรำกฏตัวของใคร 

บำงคนที่ก�ำลงัเดนิเข้ำมำ

“ยินดีต้อนรับครับ คุณไพรีพินำศ รำกแก้วประเสริฐ เป็นเกียรติอย่ำงมำกที่ 

คุณมำเข้ำร่วมในครั้งนี้” เฟิสต์กล่ำวต้อนรับบุคคลที่เดินเข้ำมำด้วยสีหน้ำสบำยๆ แต่

แววตำกลบัดูมอี�ำนำจอย่ำงแปลกประหลำด

ทำงด้ำนโทนี่เอง เมื่อได้เห็นคนตรงหน้ำก็ได้แต่นิ่งค้ำงด้วยควำมตื่นเต้นดีใจ  

ไม่นกึไม่ฝันเลยว่ำจะได้เหน็รุ่นพี่สำยลบัระดบัต�ำนำน กว่ำจะฟื้นคนืสตไิด้ กต็อนที่โดน

พี่ชำยสะกดิให้เดนิขึ้นไปยงัห้องประชุม

ในหอ้งประชมุที่มบีรรยากาศแสนวงัเวง ชายหนุม่คนหนึ่งซึ่งนั่งถดัจากหวัโต๊ะ

ก�ำลงัพจิำรณำสิ่งของในมอืด้วยใบหน้ำที่เปี่ยมไปด้วยควำมสงสยั แล้วหนัไปถำมคนที่

นั่งอยู่ตรงหวัโต๊ะประชุม

“ท่ำนแน่ใจแล้วหรอืว่ำสิ่งนี้คอืแผนที่ มนัดูไม่ต่ำงจำกแผ่นหนงัเปล่ำๆ เลย”

“ใช่ ไม่ผดิแน่ ฉนัอ่ำนคลื่นสมองของเจ้ำเดก็นั่นแล้ว มนัเป็นแผนที่จรงิๆ เพยีง

แต่คนที่จะสำมำรถเหน็แผนที่ได้ต้องมชีปิแผนที่ป่ำมดืเสยีก่อน” เครกเอ่ยเสยีงเหี้ยม

“ที่ท่ำนเรยีกผมมำที่นี่ เพรำะเรื่องนี้มส่ีวนเกี่ยวข้องกบัผมใช่ไหม” ชำยหนุม่ถำม

โดยไม่แสดงสหีน้ำให้เหน็พริุธแต่อย่ำงใด

“ใช่ มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับนำย เพรำะนำยจะต้องเข้ำประลองเพื่อให้ได้ชิปมำ 

อย่ำลมืว่ำนำยต้องชนะให้ได้” เครกยงัคงกล่ำวด้วยน�้ำเสยีงโหดเหี้ยมเหมอืนเดมิ

“แต่ใช่ว่ำจะท�ำส�ำเรจ็ได้ง่ำยๆ นี่ สำยของผมรำยงำนว่ำ เดก็ 2 คนนั้นกต็้องกำร

ของรำงวัล แบบนี้ยิ่งท�ำให้ทุกอย่ำงผิดแผนไปหมด แทนที่กิลด์กำกไร้เกรียน เซียน 

มีไรวะ~! กับกิลด์ผู้พิทักษ์มังกรจะแย่งชิงของรำงวัลให้พวกเรำ” ชำยหนุ่มว่ำ พลำง

ขมวดคิ้วเล็กน้อยกับเรื่องที่ท�ำให้เสียอำรมณ์ เพรำะไม่สำมำรถหำเรื่องให้กิลด์ทั้งสอง

มอบรำงวลัให้เขำได้

“ควิ นำยรู้ใช่ไหมว่ำงำนนี้ต้องไม่มคี�ำว่ำผดิพลำด” เครกย�้ำพลำงเดนิไปที่โต๊ะข้ำง
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ตวั ก่อนจะหยบิเอกสำรบำงอย่ำงขึ้นมำอ่ำนเงยีบๆ

“ผมจะไม่ให้ผิดพลำดแน่นอน ถึงยังไงท่ำนก็จะต้องได้ของที่ต้องกำร แต่คงมี

เรื่องกวนใจเลก็น้อย เพรำะคนที่แทรกแซงกลิด์กำกไร้เกรยีน เซยีนมไีรวะ~! กบักลิด์

ผู้พิทักษ์มังกรไม่ได้มีแค่พวกเรำเท่ำนั้น ท�ำให้สำยของพวกเรำที่ท�ำงำนอยู่ในกิลด์

เคลื่อนไหวไม่สะดวก และไม่แน่ใจว่ำกลุ่มที่จะประลองมคีนของทำงนั้นแฝงตวัอยู่ด้วย

หรอืเปล่ำ” ควิส่ำยหน้ำไปมำด้วยควำมไม่พอใจ

“คนที่แทรกแซงใชก่ลุม่แม่นกน้อยกลุม่นั้นหรอืเปล่ำ ถำ้ใช่ นำยคงกงัวลมำกไป

แล้ว เพรำะถึงยังไงแม่พวกนั้นก็คงไม่ฉลำดพอที่จะล่วงรู้แผนกำรของพวกเรำ” เครก

เอ่ยด้วยน�้ำเสยีงเยำะเย้ย

“อย่ำประมำทดีกว่ำครับ แม่นกน้อยที่ท่ำนว่ำเป็นถึงหนึ่งในเจ้ำแม่ของวงกำร 

หำกไม่ฉลำดคงมำถงึจุดนี้ไม่ได้ อกีอย่ำง บำงทอีทิธพิลของเธออำจจะมำกกว่ำของท่ำน

ก็เป็นได้” คิวโต้กลับ เพรำะแม้กิลด์หงส์ไฟเพิ่งจะเริ่มมีอิทธิพลในเกม แต่ในโลกของ

ควำมเป็นจรงิ พวกเธอกลบัมอีทิธพิลมำกกว่ำที่คดิ

เพล้ง~!

เสยีงแก้วแตกดงัขึ้นทนัททีี่ควิพูดจบประโยค

“ไปท�ำงำนของแกจะดกีว่ำ คงรู้นะว่ำถ้ำไม่ส�ำเรจ็จะเกดิอะไรขึ้น อ้อ! ฝำกบอก

ไอ้พวกที่เป็นสำยลบัในกลิด์กำกไร้เกรยีน เซยีนมไีรวะ~! กบักลิด์ผู้พทิกัษ์มงักรด้วย

ว่ำ ถ้ำไม่ส�ำเรจ็พวกมนัจะมจีุดจบยงัไง” เครกแค่นเสยีง แล้วเดนิออกจำกห้องไป

“บ้ำชะมดั!” ควิสบถ พลำงปำดเลอืดจำกบำดแผลที่แก้มซึ่งโดนเศษแก้วที่เครก

ปำบำด

หลงัจากเครกออกมาแล้ว เขากห็นัไปถามลกูน้องที่ยนือยู่หน้าห้องประชมุ

“พวกนั้นมำถงึหรอืยงั”

“มำถงึแล้วครบัท่ำน ตอนนี้พวกนั้นก�ำลงัรอท่ำนอยู่ที่ห้องประชุมสอง” ลูกน้อง

ตอบค�ำถำมด้วยท่ำทำงนอบน้อม และรู้ด้วยว่ำพวกนั้นที่หวัหน้ำเอ่ยถงึคอืใคร

“หึ! นำยคิดว่ำแผนกำรของฉันจะมีเท่ำนี้จริงๆ หรือ คิว” เครกเอ่ยขึ้นแล้ว 

หวัเรำะเบำๆ กบัแผนกำรที่เขำคดิขึ้น คนอย่ำงเขำต้องมแีผนส�ำรองอยู่แล้ว
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-ป้อมปราการของตระกลูตรเีนตร-

ตอนนี้สถำนกำรณ์ในป้อมก�ำลังวุ่นวำย เนื่องจำกทุกคนต้องเตรียมพร้อมด้ำน

ควำมปลอดภัยให้พันที่จะมำอำศัยอยู่ที่นี่ โดยเฉพำะตำของพันที่เป็นห่วงและกังวล

มำกกว่ำใครเพื่อน เลยเป็นเจ้ำภำพใหญ่ในกำรจดักำรทุกอย่ำง

“นท ีเดก็พวกนั้นเตรยีมควำมพร้อมในเกมไปถงึไหนแล้ว” ชำยชรำวยั 70 ปีที่

ยนือยู่หน้ำห้องเอ่ยถำมผู้เป็นลูกชำยที่ก�ำลงัจบิไวน์แดงด้วยน�้ำเสยีงหนกัแน่น

“เคนรำยงำนมำว่ำ ส่งคนของเรำไปเตรียมพร้อมที่เมืองพันทิวำหมื่นรำตรี

เรยีบร้อยแล้วครบัพ่อ” นทตีอบพร้อมกบัวำงแก้วไวน์เบำๆ

“แล้วเจ้ำเดก็ 13 ตวันั่นล่ะ” ตำของพนัหมำยถงึ 13 นกัฆ่ำที่ถูกส่งไปฝึกฝีมอืใน

เกม

“พวกนั้นไปประจ�ำในเกมนำนแล้วครบั ตอนนี้ผมให้เคนเข้ำไปประสำนงำนกบั

พวกนั้นแล้ว แต่เรื่องในเกมยงัไม่น่ำห่วงเท่ำไหร่หรอกครบัพ่อ เพรำะถงึตำยในเกมกย็งั

เกดิใหม่ได้ แต่ถ้ำตำยในโลกจรงิขึ้นมำ พนัจะไม่มโีอกำสเกดิเป็นครั้งที่ 2 นะครบั” นที

พูดกบัผู้เป็นพ่ออย่ำงมคีวำมหมำยซ่อนเร้น

“ไปได้ข่ำวอะไรมำ” ตำของพนัเอ่ยขึ้นด้วยควำมสนใจ

“ไพรไีม่อยูบ้่ำน ดำเองกไ็ม่อยูบ้่ำน ตอนนี้ในบ้ำนเหลอืแค่พนัที่นอนอยูใ่นเครื่อง

เล่นเกม ไม่สำมำรถหลบหนีได้ แม้ตัวบ้ำนกับบริเวณรอบบ้ำนจะมีกำรรักษำควำม

ปลอดภยัแน่นหนำขนำดไหน แต่พ่ออย่ำลมืว่ำครำวที่แล้วกเ็ป็นแบบนี้ ตอนที่พวกเรำ

ไปเยี่ยมดำกบัลูกๆ ภำพแรกที่เหน็เมื่อเข้ำไปคอื ภำพของพนัถูกมดักบัเสำบ้ำน สิ่งเหล่ำ

นี้ยงัอยูใ่นควำมทรงจ�ำของผมอยู่เลย” นทพีดูเสรจ็กห็ยบิแก้วไวน์ขึ้นมำกระดกจนหมด

แก้ว แล้วหนัไปหยบิเครื่องมอืสื่อสำรตดิต่อลูกน้องทนัที

“ลูกจะท�ำอะไร นท”ี ตำของพนัถำมเมื่อเหน็กำรกระท�ำของลูกชำย

“ผมจะไม่ยอมให้เกดิเหตกุำรณ์แบบครำวที่แล้วอกี ดงันั้นผมจะไม่รอให้พนัออก

จำกเกมเอง แต่ผมจะให้คนของพวกเรำไปเคลื่อนย้ำยพนัและเครื่องเกมเข้ำมำที่นี่เดี๋ยว

นี้” นทตีอบเสยีงเรยีบ

“ถำ้ท�ำอยำ่งนั้นพนัจะได้รบัอนัตรำยไม่ใช่เหรอนท ีเพรำะถ้ำเรำถอดปลั๊กที่เชื่อม

ระหว่ำงพนักบัเกมออก มนัจะท�ำให้เกดิอนัตรำยกบัสมองของพนัได้นะ” ตำของพนัอด

ไม่ได้ที่จะเตอืนลกูชำย แม้ในใจจะคดิว่ำลกูชำยของตนต้องมแีผนอะไรอยูอ่ย่ำงแน่นอน
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“มนัไม่ได้น่ำกลวัแบบที่พ่อคดิหรอกครบั เพรำะเรื่องนี้ผมได้ตดิต่อกบัทำงเกม

เรยีบร้อยแล้ว ทำงนั้นบอกว่ำเกมจะสำมำรถประคองตวัได้นำน 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเวลำ

เพยีงพอส�ำหรบักำรขนย้ำยพนัเข้ำมำที่นี่ แต่ถ้ำพวกเรำย้ำยพนัไม่ทนั พนัจะหลุดออก

จำกเกม ซึ่งผลกระทบนั้นคงไม่ต้องพดูถงึ เพรำะอนัตรำยแน่ แต่ไม่ต้องห่วงหรอกครบั

พ่อ ผมไม่ยอมให้เกดิเหตุกำรณ์แบบนั้นขึ้นมำแน่นอน” นทกีล่ำวพร้อมกบัยนืขึ้น

“พ่อจะตดิต่อเจ้ำไพรเีอง พอกลบัถงึบ้ำน มนัจะได้ไม่ตกใจว่ำลกูชำยหำยไปไหน” 

กล่ำวเสรจ็ตำของพนักเ็ดนิออกไปจดักำรเรื่องที่พูดคุยกบันททีนัที

เมื่อได้ยนิคนเป็นพ่อพูดแบบนี้ กท็�ำเอำนทอีดหวัเรำะเบำๆ ไม่ได้ เพรำะคำดว่ำ

ไมใ่ช่เรื่องนี้เรื่องเดยีวที่พอ่ของเขำจะคยุกบัลกูเขย ใช่ว่ำพ่อของเขำไม่ชอบไพร ีเพยีงแต่

ว่ำลูกเขยกบัพ่อตำกเ็หมอืนลิ้นกบัฟัน ย่อมกระทบกระทั่งกนัเป็นธรรมดำ

“เคน เรื่องที่สั่งเป็นไปตำมแผนใช่ไหม” นทหีนัมำหำคนสนทิที่เดนิเข้ำมำเงยีบๆ

“ครบั ทุกอย่ำงเรยีบร้อย ตอนนี้คุณดำทรำบเรื่องแล้ว และยนืยนัว่ำจะมำกบั

ขบวนของคุณหนูพนัด้วย” เคนตอบ

นทพียกัหน้ำรบัค�ำตอบนั้น เขำอดไม่ได้ที่จะมองออกไปนอกหน้ำต่ำง เพื่อดปู้อม

ปรำกำรของตระกูลตรเีนตรที่เคยสงบมำเป็นเวลำนำน
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แสงแดดอ่อนๆ ยามเช้าอาบไล้ไปทั่วที่นอน ท�าให้เดก็หนุ่มเจ้าของเตยีงต้อง

ลุกขึ้นมำคว้ำผ้ำห่มคลมุหวัเอำไว้ แต่ดทู่ำทำงแสงแดดจะท�ำหน้ำที่ได้ด ีแม้กระทั่งผ้ำห่ม

กย็งัไม่อำจป้องกนัมนัได้ สุดท้ำยเดก็หนุ่มจงึได้แต่ตื่นขึ้นมำอย่ำงไม่ยนิยอมพร้อมใจ

เด็กหนุ่มลุกจำกที่นอนด้วยผมชี้ฟูไม่เป็นทรง ก่อนจะเหยียดแขนบิดขี้เกียจ 

พร้อมกบัสะบดัหนำ้ไปมำเพื่อไลอ่ำกำรง่วงเหงำหำวนอน หลงัจำกตั้งสตไิด้ เขำกม็องไป

รอบกำย สิ่งแรกที่เขำควำนหำคอืปืนที่อยู่ข้ำงตวัเสมอ แต่กลบัพบเพยีงควำมว่ำงเปล่ำ 

ท�ำให้เขำตื่นตกใจ โดยเฉพำะเมื่อมองชุดที่ตนสวม และเหน็ว่ำตนสวมชุดนอนใส่สบำย 

ที่นอนเองกไ็ม่ใช่ขนแกะนุ่มๆ แบบที่เคยนอน

พนัที่ก�ำลงัแตกตื่นกระโดดขึ้นจำกเตยีง ตอนนี้เขำตื่นเตม็ที่แล้ว และเมื่อระลกึ

ได้ว่ำนอนอยู่ในบ้ำนต้นไม้ เขำกห็วัเสยีที่ตวัเองไม่มสีตขินำดนี้ ถ้ำเกดิเหตุกำรณ์แบบนี้

ในระหว่ำงกำรเดนิทำงในป่ำมดื สงสยัเขำต้องไปเกดิในเมอืงก่อนใครเพื่อนอย่ำงแน่นอน

“ที่นอนนี่มนันุ่มจรงิๆ พอได้นอนลงไปแล้ว ไม่อยำกตื่นเลย...ไม่ส ิ ควำมจรงิ

อยำกให้เหตกุำรณท์ี่หมูบ้่ำนชบีำเป็นฝันตื่นหนึ่งจรงิๆ หำว~” พนัพดูเสรจ็กเ็หยยีดแขน

สองข้ำงเพื่อบิดขี้เกียจอีกครั้ง จำกนั้นจึงลุกจำกที่นอน เดินไปอำบน�้ำให้ร่ำงกำยและ

จติใจแจ่มใสขึ้น

หลงัจำกท�ำธรุะในห้องน�้ำเรยีบร้อยแล้ว พนักเ็ดนิออกจำกห้องนอน แต่ยงัไม่ทนั

ได้ก้ำวออกจำกห้อง เขำกไ็ด้ยนิเสยีงใสๆ ดงัขึ้นมำแต่ไกล

1
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“อรุณสวสัดิ์เจ้ำค่ะ นำยท่ำน” นอกจำกเสยีงใสๆ แล้ว ยงัมกีลิ่นอำหำรที่เรยีก

เสยีงท้องร้องเบำๆ จำกพนัได้อกีด้วย

“อรุณสวสัดิ์บุษบำ” พนัทกัทำยด้วยรอยยิ้ม เมื่อเหน็ภูตสำวแสนสวยยกอำหำร

เช้ำมำให้

“อรุณสวสัดิ์เจ้ำค่ะ นำยท่ำน จุ๊บ มอร์นงิคสิ~” บุษบำตอบรบัด้วยกำรทกัทำย

แบบในภำพยนตร์ที่ตนเองเคยดูทนัท ีเล่นเอำพนัที่สนใจแต่อำหำรเงยหน้ำมองเธอด้วย

ควำมตกใจ

“ทกัทำยยำมเช้ำไงคะ ใครๆ กท็�ำกนัแบบนี้” บุษบำพูดเมื่อเหน็สหีน้ำของนำย

ท่ำน เธอไม่อธบิำยอะไรต่อ แล้วน�ำอำหำรเช้ำไปวำงบนโต๊ะเลก็ที่ใช้รบัประทำนอำหำร

ได้

“เขำทกัทำยกนัแบบนี้เหรอ” พนัถำมตวัเองด้วยควำมแปลกใจ ก่อนจะสลดัควำม

คดิออกจำกหวั จ้องมองอำหำรเช้ำที่อยู่ตรงหน้ำ

หลังจำกบุษบำเดินออกจำกห้องไปแล้ว พันก็เดินมำที่โต๊ะเล็กเพื่อรับประทำน

อำหำรเช้ำ เมื่อเปิดดูกต็้องดใีจที่เป็นโจ๊กหมูสบัใส่ไข่ ตอนแรกกลวัว่ำบุษบำจะเอำพวก

ไข่ดำวกบัขนมปังมำเสร์ิฟเสยีอกี ไม่ใช่ว่ำมนัไม่อร่อย เพยีงแต่มนัไม่อุน่ท้องเหมอืนโจ๊ก 

ระหว่ำงที่เขำก�ำลงัจะกลนืค�ำสดุท้ำย กต้็องแปลกใจเมื่อได้ยนิเสยีงฝีเท้ำเข้ำมำใกล้ประตู 

แต่หลงัจำกนั้นกลบัหยุดนิ่ง ไม่มเีสยีงเคำะประตู

พนัมองอย่ำงสงสยั ยิ่งเดนิเข้ำใกล้ประตูมำกเท่ำไร กแ็น่ใจว่ำเขำไม่ได้คดิไปเอง 

เพรำะมคีนยนือยู่หน้ำประตูห้องจรงิๆ แต่ไม่ใช่พวกสำวๆ ดอกไม้แน่ เพรำะพวกนั้น

นึกจะเข้ำมำก็เข้ำมำ ไม่ได้มำรยำทดีถึงขนำดหยุดรอเจ้ำของห้องหรอก สุดท้ำยเขำจึง

ตดัสนิใจเปิดประตูออกไปเพื่อดูว่ำใครยนือยู่หน้ำห้องกนัแน่

“เฮ้ย!/เฮ้ย!”

เสยีงร้องแสดงควำมตกใจดงัออกมำจำกปำกคนทั้งคู ่ถงึแม้พนัจะมั่นใจว่ำมคีน

ยนือยู่จรงิ แต่กไ็ม่นกึว่ำจะเป็นคนคนนี้...คนที่เขำรู้จกัมำทั้งชวีติ

“พี่รำมมำได้ไงเนี่ย~!” พนัทกัก่อนคนแรก พลำงเขย่ำตวัพี่ชำยอย่ำงดใีจ

“มำได้แล้วกัน ไอ้คุณน้อง นี่ถ้ำพี่ไม่รออยู่ที่บ้ำน พันจะยอมติดต่อหำพี่ไหม” 

รำมถอืโอกำสบ่นน้องชำยตวัดทีนัท ีจะไม่ให้บ่นได้อย่ำงไร กว่ำเขำจะท�ำควำมเข้ำใจกบั

เหล่ำดอกไมเ้ฝ้ำบ้ำนได้ เขำเกอืบจะกลำยเป็นวญิญำณเฝำ้บ้ำนนี้แทนแล้ว แถมหลงัจำก
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อธบิำยแล้วกใ็ช่ว่ำจะจบ ยงัต้องคอยระแวดระวงัภูตสำวดอกไม้ตนหนึ่งซึ่งคอยเอำของ

แปลกๆ มำให้กิน ครั้งแรกเขำคิดว่ำอีกฝ่ำยไม่ตั้งใจ แต่ครั้งต่อๆ มำนี่ เขำมั่นใจว่ำ 

เธอจงใจชวัร์ เพรำะของแปลกๆ มกัมำในรูปแบบของน�้ำดื่ม บำงทกีป็นกบัอำหำร แต่

ยิ่งเจอเขำกย็ิ่งรู้ทนั คุณเธอเลยปล่อยตำมสำยลม ช่ำงเป็นภูตดอกไม้ที่แปลกประหลำด

เสยีจรงิๆ

“พี่เป็นนกับวชเหรอ” พนัถำมเมื่อเหน็ชุดของพี่ชำย

“เปล่ำ เป็นจอมเวท อนัที่จรงิคนกค็ดิว่ำพี่เป็นนกับวชกนัทั้งนั้น” รำมตอบ พลำง

มองน้องชำยที่ไม่เหน็หน้ำกนัมำหลำยวนัด้วยควำมรูส้กึแปลกประหลำด โดยเฉพำะเมื่อ

มองดูสภำพของบ้ำนอนัใหญ่โตมโหฬำร ซึ่งเป็นถงึบ้ำนระดบั 8 รำคำแสนแพง ไหนจะ

ผกำโลกนัตร์ที่ปลูกรอบบ้ำน ซึ่งเขำเองเคยได้ยนิแต่ค�ำเล่ำลอือกี

“ว่ำแต่พี่มำท�ำไม ผมรู้ว่ำพี่ไม่ได้มำเยี่ยมผมเฉยๆ แน่” พนัท้วงขึ้น หลงัจำกเหน็

พี่ชำยเหม่อเหมอืนคดิอะไรอยู่

“ตอนแรกกะจะมำเยี่ยม แต่ตอนนี้จะชวนไปงำนประลอง ไปไหม” ปำกบอกว่ำ

ชวน แต่แววตำของรำมนี่สั่งให้ไปชดัๆ

“ไปกไ็ป ว่ำแต่พี่จะลงประลองด้วยเหรอ” พนัถำมเพิ่มเตมิ ตอนแรกที่ได้ยนิเรื่อง

งำนประลองจำกพวกเฟิสต์ พันไม่คิดจะลงประลองด้วยหรอก แค่อยำกนอนดูทำง

โทรทัศน์อยู่ที่บ้ำน เพรำะดำร่ำบอกเขำว่ำมีกำรถ่ำยทอดสดงำนประลองให้ชมทำง

โทรทศัน์ด้วย เมื่อคดิถงึสิ่งที่ดำร่ำพูด พนักอ็ดที่จะลูบแหวนสเีหลอืงทองไม่ได้ ไม่ได้

เหน็หน้ำคนให้ เหน็แค่แหวนกย็งัดี

“พนั...พนั~!” รำมตะโกนเรยีก เมื่อเหน็น้องชำยเหม่อไป

“ได้ยนิแล้ว มอีะไรพี่” พนักอดหมอนถำมกลบัอย่ำงเซง็ๆ

“ออกเดินทำงกันเถอะ เพรำะพวกเรำต้องจองตั๋วไปเมืองพันทิวำหมื่นรำตรีอีก 

ไม่รู้ที่นั่งจะเตม็หมดหรอืยงั เสยีดำยแฮะที่ไม่ได้จองตั้งแต่แรก” รำมบ่นยกใหญ่ ตอน

แรกที่ไม่ได้จอง เพรำะเขำมีทักษะวำร์ปไปที่ไหนก็ได้ซึ่งเป็นทักษะพิเศษของจอมขมัง-

เวทมนตร์ด�ำ แต่ถ้ำเขำพำพนัไปด้วยกต้็องใช้วธิเีดนิทำงแบบธรรมดำเหมอืนชำวบ้ำนเขำ

“ไม่ไปได้ไหม” พอพนัได้ฟังว่ำต้องรบีไปจองตั๋วที่นั่งอกี เหน็ทคีนต้องเยอะมำก

แน่ๆ เขำจงึรู้สกึไม่อยำกไปขึ้นมำแล้ว

“ไม่ได้ ต้องไป” รำมท�ำเสยีงเข้ม แต่ในใจแอบยิ้มเมื่อเหน็ปฏกิริยิำของน้องชำย 
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ไม่ว่ำจะโตขึ้นขนำดไหน พันก็ยังเป็นน้องชำยที่น่ำแกล้งของเขำเช่นเคย โดยเฉพำะ 

ท่ำทำงงอแงที่เหน็ทไีรรู้สกึมนัเขี้ยวทุกที

“นำยท่ำนเจ้ำคะ บุษบำ/บุหงำ ไปด้วยนะเจ้ำคะ~!” ทนัใดนั้นเสยีงประสำนของ

สองสำวที่แอบฟังอยู่ก็ดังขึ้น ท�ำเอำพันกับรำมสะดุ้งเฮือก เนื่องจำกไม่รับรู้เลยว่ำม ี

คนอื่นหรอืตนอื่นมำร่วมฟังด้วย

“บุษบำ บุหงำ แอบฟังหรอื” พนัถำมเสยีงเข้ม เล่นเอำ 2 สำวที่เก่งกล้ำไม่กลวั

ใครหน้ำซดี ก่อนจะแก้ตวัเสยีงเบำรำวกบักระซบิ

“กพ็วกเรำมำดูแลควำมปลอดภยัให้นำยท่ำน เพรำะกลวัว่ำจะมคีนปลอมตวัมำ

ท�ำร้ำยนำยท่ำนนี่เจ้ำคะ” บุหงำที่องอำจเหนือใครเพื่อนกระซิบตอบด้วยเหตุผลที่เรียก

ได้ว่ำแถ

พนัส่ำยหวัเลก็น้อย เพรำะเคยชนิกบัพฤตกิรรมของสำวๆ ดอกไม้ดี

“ท�ำไมบษุบำกบับหุงำถงึอยำกไปล่ะ” พนัถำมด้วยควำมสงสยั ทตีอนไปป่ำยงัไม่

อยำกไปกนัเลย

“ส�ำหรบับุษบำ บุษบำอยำกไปเปิดหูเปิดตำเจ้ำค่ะ เพรำะไม่เคยออกจำกป่ำเลย 

เพื่อนๆ หลำยคนที่ได้ไปประจ�ำร้ำนค้ำในเมอืงต่ำงกลบัมำเล่ำให้ฟังว่ำ ข้ำงนอกน่ำสนุก

มำก~” ท้ำยประโยคบุษบำลำกเสยีงยำวเหมอืนจะบอกพนัว่ำ ‘ช่วยเหน็ใจหนูเถอะ’

“ส่วนบหุงำจะไปดคูวำมต้องกำรของเหยื่อ...เอ๊ย! ลกูค้ำเจ้ำค่ะ คอืบหุงำก�ำลงัจะ

ท�ำโครงกำรใหม่ๆ แล้วอยำกจะศกึษำตลำดก่อน จะดูจำกทวีกีไ็ม่ได้แล้ว เพรำะช่วงนี้มี

แตเ่รื่องงำนประลอง อย่ำงเจำะลกึงำนประลองบ้ำงละ ว่ำที่ผูช้นะจะเป็นใครบ้ำงละ เล่น

เอำรำยกำร เจาะประเดน็เส้นทางเงนิ ที่บุหงำดูประจ�ำงดออกอำกำศเลย” บุหงำร่ำยยำว

ถงึควำมล�ำบำกของเธอทนัท ี เล่นเอำรำมที่ได้ฟังถงึกบัขมวดคิ้ว แล้วหนัมำกระซบิกบั

พนั

“พนัแน่ใจนะว่ำนี่ภูต”

“ครับพี่ เธอเป็นภูต เพียงแต่...สนใจด้ำนกำรเงินนิดหน่อย” พันหัวเรำะกลบ

เกลื่อน

“เอำละ ผมจะพำพวกเธอไปก็ได้ แต่ไม่รับรองว่ำจะพำไปถึงเมืองที่จัดงำน

ประลอง เพรำะขนำดผมเองกย็งัไม่รู้เลยว่ำจะมทีี่ว่ำงพอส�ำหรบัเดนิทำงหรอืไม่ ว่ำแต่

พวกเรำต้องขึ้นอะไรไปนะพี่” พนัหนัมำถำมรำม
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“เรอืเหำะ พวกเรำต้องนั่งเรอืเหำะไป” รำมหนัมำตอบ

“เอ๊ะ! เรอืเหำะหรอืเจ้ำคะ ไอ้เศษเหลก็ที่ลอยฟ้ำได้เรยีกว่ำเรอืเหำะหรอืเจ้ำคะ” 

บุหงำซึ่งสนใจทุกอย่ำงที่เกี่ยวกบัเงนิถำมขึ้นทนัที

“อ้อ! ไอ้ที่บหุงำบอกว่ำจะซื้อไว้สกัล�ำเอำไว้ท�ำร้ำนอำหำรน่ะเหรอ” บษุบำเงยหน้ำ

ขึ้นมำถำม เมื่อรู้ว่ำเรอืเหำะคอืเศษเหลก็บนิได้ซึ่งบหุงำชี้บอก ตอนที่มโีฆษณำในโทรทศัน์

“จะซื้อเหรอ แต่มนัแพงไม่ใช่เล่นเลยนะ หนึ่งล�ำตกประมำณ 500 ลกูได้ นี่ขนำด

แบบเกรดต�่ำที่สุดนะ” รำมหนัมำถำมบุหงำด้วยควำมตกใจ

“อ้อ! ล�ำที่รำคำ 500 ลูกไม่เหมำะที่จะเอำมำท�ำร้ำนอำหำรหรอกเจ้ำค่ะ ล�ำที่ 

บุหงำจองแพงกว่ำ 500 ลูก และสำมำรถเอำมำท�ำร้ำนอำหำรได้ด้วย” บุหงำตอบด้วย

ทที่ำครุ่นคดิเลก็น้อย

“แล้วล�ำที่บุหงำจองไว้รำคำเท่ำไหร่” รำมถำมต่อด้วยควำมสงสยั

“อ้อ! บุหงำจองล�ำที่รำคำกลำงๆ ไว้ รำคำก ็1,000 ลูก”

รำมตกใจ ไม่นึกว่ำน้องชำยจะมีเงินมำกขนำดนี้ แต่ที่ตกใจยิ่งกว่ำก็คือ สิ่งที่ 

น้องชำยเขำพูดออกมำ

“ท�ำไมไม่จองรำคำสูงสุดล่ะ” พันเอ่ยขึ้นเป็นครั้งแรก หลังจำกฟังบทสนทนำ

ระหว่ำงภูตสำวกบัพี่ชำยของตน

“สูงสุดมนัสองล้ำนลกูนะเจ้ำคะ นำยท่ำน แถมยงัเปลี่ยนไปเรยีกว่ำยำนเหำะแทน

เรอืเหำะ จะใช้ท�ำร้ำนอำหำรได้หรอืเปล่ำกไ็ม่รู้” บุหงำท�ำสหีน้ำไม่แน่ใจ

“น่ำจะได้นะ เพรำะมันบินได้เหมือนกันนี่ ใช่ไหมครับพี่ ยำนเหำะใช้เป็นร้ำน

อำหำรได้เหมอืนกนัใช่ไหมครบั” พนัหนัมำถำมพี่ชำย แต่กลบัพบว่ำพี่ชำยยนืนิ่งตำค้ำง

ร่ำงแขง็ทื่อ

“พี่รำมๆ” พนัเขย่ำตวัพี่ชำย แต่ไม่มสีญัญำณตอบรบัจำกหมำยเลขที่ท่ำนเรยีก 

เขำเลยได้แต่ยกัไหล่ แล้วสั่งให้บุหงำตดิต่อซื้อยำนเหำะทนัที

“รบัทรำบเจ้ำค่ะ นำยท่ำน” บุหงำรบีตอบรบัค�ำสั่งอย่ำงร่ำเรงิ ตอนแรกเธอเอง

ก็อยำกได้ยำนเหำะมำกกว่ำ เพรำะออปชันที่เธอไม่ได้บอกเจ้ำนำย แต่มันแพงเกินไป 

แถมช่วงนี้เธอยงัมคี่ำใช้จ่ำยเยอะ ไหนจะต้องลงทุนในโครงกำรสปำทองค�ำ ซึ่งเธอคดิ

จะใช้มนัพฒันำเมอืงววีั่น หนึ่งในจุดวำร์ปของบ้ำนอกี เงนิเลยเหลอืไม่พอซื้อยำนเหำะ
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หลงัออกจากบ้านหนองน�้าซบั กลุ่มของพนักว็าร์ปมาถงึเมอืงเริ่มต้น แน่นอน

ว่ำ 2 สำวที่ไม่เคยออกจำกบ้ำนต่ำงตื่นเต้นกนัใหญ่ โดยเฉพำะบุษบำที่หนัซ้ำยหนัขวำ

โปรยยิ้มให้คนไปทั่ว ท�ำเอำพนัต้องเดนิห่ำงเป็นวำ กลวัจะถูกเหมำว่ำมำด้วยกนั ส่วน

บุหงำกใ็ช่ว่ำจะดกีว่ำกนั เพรำะมำถงึกเ็อำแต่จดอะไรบำงอย่ำงลงกระดำษ ด้วยควำม

สงสัย เขำจึงชะโงกหน้ำเข้ำไปดู ปรำกฏว่ำบุหงำก�ำลังจดรำยชื่อร้ำนค้ำและของที่ขำย

ตลอดทำงที่เดนิผ่ำน

“พี่รำม เรำจะไปไหนกนั” พนัถำม ขณะที่พี่ชำยยงัเดนิน�ำหน้ำต่อไปเรื่อยๆ

“กไ็ปขึ้นยำนเหำะของนำยไงเล่ำ” รำมบอกน้องชำยตวัดซีึ่งท�ำเอำเขำชอ็กเรื่องซื้อ

ยำน

“อ้ำว~ซื้อมำแล้วยังต้องไปขึ้นที่ไหนอกีล่ะ” พนัถำมด้วยควำมไม่เข้ำใจ เขำนกึ 

ว่ำจะมยีำนเหำะจอดที่บ้ำนเสยีอกี

“ยำนเหำะใหญ่ขนำดนั้นเขำต้องมทีี่ไว้ต่ำงหำกส ิมำๆ เดี๋ยวพวกเรำโบกรถเมล์

ไปกนั” รำมพูดจบกท็�ำท่ำจะโบกรถ แต่พนัจบัแขนห้ำมไว้

“ไม่ต้องไปรถเมล์ก็ได้พี่ ผมมีเกวียนอยู่ รับรองวิ่งไวไม่แพ้กัน” พันเอ่ยด้วย 

รอยยิ้ม แต่เหมอืนเขำนกึถงึเรื่องบำงเรื่องขึ้นมำได้ สหีน้ำจงึเศร้ำสร้อยลง โดยเฉพำะ 

เมื่อนกึถงึคนขบัเกวยีนที่ตอนนี้ไม่เหลอืสกัคน

“พนัเป็นอะไรหรอืเปล่ำ” รำมถำมน้องชำยเบำๆ เมื่อเหน็สหีน้ำของอกีฝ่ำย

2

เหตุเกิดที่ท่าเทียบเรือเหาะ



“เปล่ำครบัพี่ ไม่มอีะไร ผมเองกค็ดิว่ำพวกเรำนั่งรถเมล์กนัดกีว่ำ จะได้ถอืโอกำส

เปลี่ยนบรรยำกำศบ้ำง” พนัตอบเบำๆ แล้วหนัไปโบกมอืเรยีกรถเมล์ที่ก�ำลงัเข้ำมำใกล้ 

เมื่อรถจอดสนทิกต็้อนสองภูตสำวขึ้นรถโดยไม่มองหน้ำรำมที่จบัตำมองอยู่

พันกับพี่ชายพร้อมด้วยสองภูตสาวมาถึงท่าเทียบเรือเหาะขนาดใหญ่ซึ่ง 

ตอนนี้มผีู้คนคบัคั่ง ทว่ำเรอืเหำะที่จอดอยู่กลบัมเีพยีง 5 ล�ำ ซึ่งในควำมคดิของพนั มนั

ไม่สำมำรถบรรทุกคนที่ต่อแถวได้หมดอย่ำงแน่นอน และเนื่องจำกคนเยอะ เขำจึง 

จบัมอืสองภูตสำวเอำไว้แน่นกนัหลงทำง ส่วนรำมกจ็บัตำมองเขำไว้เช่นกนั

“แล้วพวกเรำต้องไปทำงไหนกนัต่อหรอืครบัพี่” พนัเอ่ยถำม

รำมชี้มอืไปยงัป้ำยบอกทำง ป้ำยบนสดุชี้ไปยงัจดุจ�ำหน่ำยตั๋ว ป้ำยรองลงมำชี้ไป

ยงัชำนชำลำรอเรอืเหำะ มเีพยีงป้ำยสุดท้ำยที่พนัต้องกำรคอื ป้ำยบอกทำงไปยงัท่ำจอด

เรือเหำะส่วนตัว เมื่อเห็นดังนั้น เขำจึงรีบจูงมือสองภูตสำวเดินไปตำมทำงที่ป้ำยบอก 

โดยมรีำมเดนิตำมหลงัมำอกีที

พวกพันเดินกันมำจนถึงห้องกระจกใสที่มีคนอยู่ประปรำย แต่ละคนสวมชุด 

บ่งบอกควำมรวย ซึ่งไม่น่ำแปลกใจ ในเมื่อคนที่มปีัญญำซื้อเรอืเหำะย่อมเป็นคนมอีนั

จะกนิ

“พัน เอำกำร์ดที่ได้จำกพนักงำนขำยไปรูดที่เครื่องคล้ำยเครื่องรูดบัตรเครดิต

ตรงนั้นซะ มนัเป็นเครื่องอ่ำนค่ำน่ะ พอประมวลผลเสรจ็ มนัจะเรยีกยำนของเรำให้เข้ำ

มำเทยีบท่ำ และจะมกีุญแจออกมำด้วย พอได้แล้วให้เกบ็ไว้ เพรำะมนัคอืกุญแจประตู

ส�ำหรับไปที่ยำนเหำะ ถ้ำยำนของพวกเรำเทียบท่ำแล้ว จะมีเสียงจำกล�ำโพงในห้องนี้

ประกำศใหพ้วกเรำไปขึ้นยำน พวกเรำค่อยเดนิออกไปทำงประตสูขีำวที่มหีมำยเลข 1-5 

แต่พนัต้องเป็นคนน�ำนะ เพรำะมแีต่พนัที่มกีุญแจ แล้วใช้กุญแจไขประตูที่เขำประกำศ” 

รำมสอนน้องเสรจ็กเ็รยีกให้สองภตูสำวมำยนืข้ำงตนแทน เพื่อไม่ให้กวนพนัระหว่ำงเดนิ

ไปต่อควิรูดบตัร

“ครบัพี่” พนัตอบรบัเบำๆ พลำงทบทวนสิ่งที่พี่ชำยบอก เพื่อเวลำปฏบิตัจิรงิจะ

ได้ไม่มอีะไรผดิพลำด

“เรือเหาะ ระดับเงิน จอดเทียบท่าแล้วค่ะ ขอเชิญผู้เล่น ไบโอนิกา ที่ประตู

หมายเลข 2”
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เสยีงประกำศของพนกังำนดงัขึ้น หลงัจำกนั้นไม่นำน ชำยหนุ่มผมสมี่วงเข้มก็

เดนิตรงไปที่ประตูพร้อมกบัคณะผู้ตดิตำมประมำณ 10 คน

“นั่นมนัไบโอนกิำนี่ คนที่เคยไปท้ำประลองกบัท่ำนนกัรบ หวัหน้ำกลิด์ผู้พทิกัษ์

มงักร โอ้โฮ! ตวัจรงิหล่อจงัเลยนะเธอ” สำวๆ กระซบิกระซำบกนัเมื่อมองไปยงัชำย

หนุ่มที่ก�ำลงัเดนิไปยงัประตูสู่ท่ำเทยีบยำน

เนื่องจำกเสยีงกระซบิกระซำบนั้นดงัพอสมควร ท�ำให้พนัหนัไปมองด้วยควำม

สนใจ เพรำะฝีมือของเฟิสต์นั้นเขำเคยเห็นมำแล้ว ถ้ำคนตรงหน้ำเคยท้ำสู้กับเฟิสต์มำ

ก่อนก็คงมีฝีมือไม่น้อยเลย พอมองคนในกลุ่มของคนตรงหน้ำก็เห็นว่ำแต่ละคนล้วน

แต่งตวัด้วยชุดดีๆ  ทั้งนั้น และประกำยตำของแต่ละคนกบ็อกว่ำเป็นยอดฝีมอื เมื่อมอง

เสรจ็เขำกล็ะควำมสนใจ เมื่อหนัไปดูแถวกพ็บว่ำเหลอือกี 2 ควิกจ็ะถงึควิของเขำแล้ว 

ระหว่ำงที่รออยู ่เสยีงกระซบิกระซำบกย็งัไม่จำงหำย แต่เขำหมดควำมสนใจไปแล้ว เลย

ไม่ได้หนัไปมองต่อ

“เฮ้ย! แก!”

อยู่ๆ กม็คีนเดนิเข้ำมำกระชำกไหล่พนั และพูดจำด้วยน�้ำเสยีงกระโชกโฮกฮำก 

เนื่องจำกไม่ทนัระวงัว่ำจะมคีนมำหำเรื่อง ท�ำให้พนัเซไปตำมแรงนั้น

“มอีะไร” พนัถำมพลำงสะบดัมอืของคนตรงหน้ำออกจำกไหล่

“นำยไปขอโทษเพื่อนฉนัเดี๋ยวนี้”

เมื่อพนัได้ยนิประโยคที่คนตรงหน้ำพดู เขำกถ็งึกบังงว่ำตวัเองท�ำผดิอะไร ท�ำไม

ถึงต้องไปขอโทษ แต่เมื่อเงยหน้ำมองอีกฝ่ำยชัดๆ เขำก็เห็นว่ำคนคนนี้คือ ไบโออะไร 

นี่แหละที่สำวๆ เขำกรี๊ดกนั

“อะไรกัน” พันถำมเพียงเท่ำนี้ ฝ่ำยตรงข้ำมก็ท�ำท่ำจะเข้ำมำคว้ำคอเสื้อ แต ่

ครั้งนี้อกีฝ่ำยลงมอืไม่ส�ำเรจ็เพรำะเขำระวงัตวัอยู่

ตอนนี้ทุกคนในห้องต่ำงหันมำมองดูด้วยควำมสนใจว่ำเกิดเรื่องอะไรกันขึ้น 

ท�ำไมไบโอนกิำถงึเข้ำไปหำเรื่องผู้ชำยคนนั้น

“เกดิอะไรขึ้นน่ะเธอ” สำวนำงหนึ่งกระซบิถำมเพื่อนสำวที่นั่งอยู่ข้ำงๆ

“ไม่รู้สิเธอ แต่ฉันคิดว่ำอีตำที่ใส่ชุดนำยพรำนคนนั้นต้องไปหำเรื่องคุณไบโอฯ 

แน่ๆ เลย” สำวอกีคนหนึ่งที่พนัจ�ำได้ว่ำเธอแทบจะละลำยเมื่อเหน็หน้ำไบโอนกิำรบีพูด

“บ้ำน่ำ! ฉนัเหน็คุณไบโอฯ ของเธอไปกระชำกไหล่เขำก่อนนะ” สำวอกีคนแย้ง
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“ถ้ำอย่ำงนั้นนำยคนนั้นต้องท�ำอะไรให้คุณไบโอฯ ไม่ชอบใจแน่ๆ” สำวกไบโอ- 

นกิำยงัออกโรงปกป้องต่อไป

ไบโอนกิำและพนัต่ำงได้ยนิเสยีงกระซบิกระซำบด้วยควำมสงสยัของคนในห้อง 

ไบโอนกิำจงึชงิกล่ำวก่อนว่ำ

“ทุกท่ำนครบั ที่ผมท�ำแบบนี้กเ็พรำะคนคนนี้ลวนลำมเพื่อนสำวของผม” เพยีง

ไบโอนกิำประกำศออกมำเท่ำนั้นละ แต่ละคนต่ำงกม็องพนัด้วยสำยตำดถูกูดแูคลนทนัที

“เฮ้ย! นำยจะบ้ำหรอืไง ผมไปลวนลำมเพื่อนสำวคุณที่ไหนกนั อย่ำว่ำแต่เพื่อน

สำวคุณเลย แม้แต่คุณผมกเ็พิ่งเคยเหน็หน้ำวนันี้เอง” พนัรบีแก้ตวั พลำงมองดูพี่ชำยที่

หยบิอำวุธขึ้นมำเตรยีมพร้อม

ไบโอนิกำหันมำมองพัน เขำเองก็ตกใจที่คนตรงหน้ำสำมำรถสะบัดมือเขำออก 

แถมยังหลบไม่ให้คว้ำได้ด้วย ท�ำให้ไบโอนิกำระวังฝีมือของคนตรงหน้ำอยู่เหมือนกัน 

แต่ในเมื่อเขำหำเรื่องไปแล้ว จะยอมอกีฝ่ำยได้อย่ำงไร เขำจงึเดนิหน้ำต่อ

“ไบโอฯ หยุดก่อน นี่คงเป็นกำรเข้ำใจผดิ เขำแค่มองเรำเฉยๆ ไม่ได้ใช้สำยตำ

ลวนลำมสกันดิ” เพื่อนสำวที่พนัจ�ำได้ว่ำอยู่ในคณะของไบโอนกิำเดนิเข้ำมำห้ำมปรำม

“แต่ฉันเห็นมันมองเธอตั้งแต่หัวจดเท้ำด้วยสำยตำน่ำรังเกียจ” ไบโอนิกำเถียง

ต่อ และเริ่มโมโหที่สำวซึ่งตนหมำยปองกลบัห้ำมตน แถมยงัมองด้วยสำยตำต�ำหนิ

“ไบโอฯ ถ้ำนำยไม่เลกิหำเรื่องคนอื่น ฉนัจะไม่ขึ้นเรอืของนำย” สำวน้อยประกำศ

ก้อง เล่นเอำไบโอนกิำฮดึฮดัด้วยควำมขดัใจ

“เพรำะแกคนเดยีว!” ไบโอนกิำหนัมำตะโกนใส่พนั แล้วท�ำท่ำจะเข้ำมำท�ำร้ำย

พันเองก็เตรียมพร้อมอยู่ก่อนแล้ว จึงยกมีดตัดเหล็กไหลขึ้นเพื่อรับกำรโจมต ี

แต่ก่อนที่ไบโอนกิำจะวิ่งเข้ำมำถงึตวัพนั แสงสดี�ำที่มต้ีนก�ำเนดิมำจำกพี่ชำยเขำกพ็ุง่ตรง

ไปยงัรำ่งของไบโอนกิำ หลงัจำกปะทะกบัลกูพลงัสดี�ำ ทกุคนกต้็องตกใจ เพรำะรำ่งของ

ไบโอนกิำกลำยเป็นหนิ มเีพยีงตำที่ขยบัได้

“แหมๆ โทษทนีะ พี่แค่อยำกลองเวทมนตร์สกัหน่อย” เสยีงคุ้นหูส�ำหรบัพนัดงั

ขึ้น เมื่อพนัหนัไปมอง กเ็หน็พี่ชำยก�ำลงัเดนิเข้ำมำสมทบพร้อมกบัสองสำวภูตดอกไม้ที่

กอดอกเหมอืนก�ำลงัขดัใจกบัอะไรบำงอย่ำง

“คุณคอื คุณรำม นกับวชระฆงัทอง 1 ใน 10 ตวัประหลำดใช่ไหมคะ” อยู่ๆ 

เพื่อนสำวของไบโอนกิำกร้็องขึ้นด้วยควำมตื่นเต้นยนิด ีแววตำของเธอเหมอืนแววตำของ
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คนที่ได้พบไอดอลของตนเอง

“ใช่ครบั ผมต้องขอโทษด้วยนะครบัที่บงัเอญิสำปเพื่อนของคณุ” รำมกล่ำวยิ้มๆ 

ด้วยท่ำทำงสบำยๆ แสดงว่ำเคยเจอเหตุกำรณ์แฟนคลบัเข้ำมำปลื้มบ่อยๆ

“ไม่เป็นไรค่ะ ฉันไม่ถือ แถมยังดีใจมำกๆ ที่ได้เห็นเวทมนตร์ประจ�ำตัวของ 

คุณรำม นี่ใช่ไหมคะ คำถำสำปหนิที่เลื่องชื่อ” สำวนำงนั้นยงัถำมต่อ โดยไม่ละสำยตำ

ไปจำกรำมแม้แต่น้อย

“ใช่ครับ” รำมตอบสั้นๆ แล้วไม่สนใจสำวน้อยคนนั้นอีก เขำหันมำจ้องหน้ำ 

น้องชำยตวัดทีี่มองเหตุกำรณ์ตรงหน้ำด้วยแววตำสนใจ จนเขำต้องพูดให้รบีไปจดักำร

เรื่องยำนเหำะได้แล้ว “เรว็ๆ สพินั ถงึควิพวกเรำแล้วนะ”

พนัละสำยตำจำกเหตกุำรณ์ตรงหน้ำด้วยควำมเสยีดำย แล้วจ�ำใจเดนิไปที่เครื่อง

คล้ำยเครื่องรูดบตัรเครดติ

ปิ๊ด! หลงัจำกพนัรูดบตัรเสรจ็ กุญแจสทีองกก็ระเด้งขึ้นมำ

“เรยีบร้อยแล้วครบัพี่”

รำมพยกัหน้ำรบั แต่เพยีงเท่ำนี้กท็�ำเอำคนอื่นๆ แตกตื่น เมื่อรูว่้ำแท้จรงิแล้วพนั

เป็นน้องชำยของรำม 1 ใน 10 ตวัประหลำดที่มชีื่อเสยีง

หลังจำกพันจัดกำรธุระเสร็จ รำมก็ยกมือขึ้นโบกไปที่ร่ำงของไบโอนิกำ ท�ำให ้

อกีฝ่ำยกลบัเป็นปกตอิกีครั้ง

“แฮกๆ” เสยีงหอบหำยใจของไบโอนกิำดงัขึ้น พรอ้มกบัที่เขำหนัมำมองพนัด้วย

ท่ำทำงไม่พอใจ ทั้งที่รำมต่ำงหำกที่เป็นคนท�ำร้ำย “ฝำกเอำไว้ก่อนเถอะ เชญิรอเรอืเหำะ

สบัปะรงัเคของพวกแกไปเลย ส่วนพวกเรำไปกนัเถอะ ซำร่ำ เดี๋ยวเรอืเหำะจะออกก่อน”

ไบโอนิกำพูดจบก็ดึงซำร่ำเดินไปขึ้นเรือ พันจึงมองอีกฝ่ำยด้วยแววตำไม่พอใจ 

ก่อนจะคว้ำมดีตดัเหลก็ไหล เดนิตรงไปยงัไบโอนกิำทนัที

“อย่ำนึกว่ำมีพี่ใหญ่นะแก มำสิ แส่หำเรื่องเองนะ” ไบโอนิกำที่ก�ำลังโมโหชัก 

ดำบยำวของตนขึ้นมำเตรยีมต่อสู้

“นั่นมนัดำบเศยีรมงักร!” ทกุคนในห้องต่ำงส่งเสยีงฮอืฮำเมื่อเหน็ดำบของไบโอ- 

นกิำ

พนัเหลอืบตำมองพลำงคดิว่ำ ‘สงสยัจะเป็นดำบที่มชีื่อเสยีง ทุกคนในห้องถงึได้

ท�ำท่ำตื่นตำตื่นใจแบบนี้’
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“แกอย่ำอยู่เลย!” ไบโอนกิำฟันดำบ แต่พนักลบัไม่หลบ แล้วใช้มดีตดัเหลก็ไหล

ฟันดำบเศียรมังกรทันที เพียงเท่ำนั้น ผลกำรประลองก็ปรำกฏขึ้นภำยในระยะเวลำ 

เพยีง 3 วนิำที

เคร้ง! เสยีงโลหะหล่นกระทบพื้นดงัขึ้น แม้จะไม่มำก แต่ในห้องที่เงยีบสนทิก็

ท�ำให้ทุกคนได้ยนิกนัชดัเจนทเีดยีว

“สบำยใจแล้ว” พนัพูดเบำๆ เมื่อได้สั่งสอนคนบำงคน

“ยานเหาะ ระดับ 1 จอดเทียบท่าแล้วค่ะ ขอเชิญผู้เล่น จอมพราน ที่ประตู

หมายเลข 3”

“อ่ำ...ถงึตำพวกเรำแล้ว ปะ พี่รำม บุษบำ บุหงำ ไปขึ้นยำนกนัดกีว่ำ” พนัหนัไป

เรยีกสองสำวที่ตอนนี้ก�ำลงัยนืดูเครื่องขำยน�้ำแบบหยอดเหรยีญด้วยควำมสนใจ

“นำยท่ำนเจ้ำขำ บษุบำอยำกได้ไอ้เครื่องแบบนี้ไว้ที่บ้ำนจงัเลย” บษุบำกล่ำว โดย

มบีุหงำพยกัหน้ำเสรมิ

“กไ็ปสั่งซื้อส”ิ พนับอกอย่ำงไม่คดิอะไรมำก

“เย้! รกันำยท่ำนที่สุดเลย” บุษบำกบับุหงำแสดงท่ำทำงดใีจ สองสำวต่ำงเข้ำมำ

ควงแขนพนัแล้วลำกขึ้นยำนเหำะ

หลังจำกพันเดินผ่ำนประตูเพื่อไปขึ้นยำนเหำะ ก็ทิ้งบรรยำกำศแห่งควำมตก 

ตะลงึเอำไว้ในห้อง ทั้งเรื่องที่มดีของพนัตดัดำบของไบโอนกิำได้ ไหนจะยำนเหำะระดบั 1  

ซึ่งมีแต่กิลด์ใหญ่ๆ เท่ำนั้นถึงจะมีใช้ ดังที่ทุกคนในเกมทรำบกันว่ำ เรือเหำะแบ่งเป็น 

5 ระดับคือ ทองแดง ทองเหลือง เงิน ทอง และทองเอก ส่วนระดับที่สูงขึ้นมำคือ 

ยำนเหำะที่ทุกคนทรำบว่ำล�ำหนึ่งรำคำไม่ต�่ำกว่ำแสนลูก แบ่งเป็น 3 ระดบัคอื ระดบั 3 

รำคำ 100,000 ลูก ระดบั 2 รำคำ 1,000,000 ลูก ซึ่งมเีพยีง 5 ล�ำ และระดบั 1 รำคำ 

2,000,000 ลูก ซึ่งมเีพยีง 2 ล�ำ
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“รู้สกึดจีงัที่ได้จดัการไอ้หมอนั่น” พนัเปรยขึ้นเบาๆ ระหว่างเดนิขึ้นยานเหาะ

พี่ชำยและสองภูตสำวต่ำงหัวเรำะเบำๆ เมื่อได้ยินสิ่งที่พันพูด ส�ำหรับสองภูต

สำว พวกเธอมั่นใจในฝีมือของพันอยู่แล้ว เลยไม่แปลกใจกับสิ่งที่พันท�ำต่อไบโอนิกำ 

ส่วนรำมนั้นแปลกใจเล็กน้อยกับควำมสำมำรถของพัน โดยเฉพำะอำวุธที่พันใช้ซึ่งเป็น

สิ่งที่รำมบอกได้เลยว่ำไม่ธรรมดำ

“กว้ำงกว่ำที่เห็นในโฆษณำเสียอีกนะเจ้ำคะ นำยท่ำน” บุษบำพูดด้วยควำม 

ตื่นเต้น

ภำยในยำนเหำะล�ำนี้มพีื้นที่กว้ำงขวำง จนคน 200 คนเข้ำมำนอนเล่นได้สบำยๆ 

โดยตวัยำนแบ่งเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ ส่วนที่ 1 คอื ห้องควบคุม ซึ่งมขีนำดเลก็ที่สุดแต่

ส�ำคญัที่สุด ส่วนที่ 2 คอื ส่วนที่พกั ซึ่งพนัแน่ใจว่ำระหว่ำงกำรเดนิทำงจำกเมอืงเริ่มต้น

สู่เมอืงพนัทวิำหมื่นรำตร ีเขำคงไม่สำมำรถเดนิดูได้ครบทุกห้อง ส่วนที่ 3 ซึ่งเล่นเอำพนั

ยิ้มไม่หุบคอื ดำดฟ้ำ มนัไม่ใช่ดำดฟ้ำโล่งๆ ไม่มอีะไร แต่มสีวนลอยฟ้ำแสนวเิศษ และ

ส่วนที่ 4 คอื ห้องอเนกประสงค์ ซึ่งพนัคำดว่ำเอำไว้จดัประชมุหรอืใช้เป็นห้องรบัประทำน

อำหำร

“นำยท่ำนชอบไหมคะ” บุษบำถำมพันอย่ำงเริงร่ำ พลำงกระโดดโลดเต้นไปมำ

อย่ำงมคีวำมสุข

“ชอบส ิว่ำแต่มนัอภมิหำใหญ่ขนำดนี้ มแีค่พวกเรำ 4 คนมนัดูวงัเวงชอบกลนะ 

3

สมาชิกคนที่ 5



เอำแบบนี้ดีกว่ำ” พันคิดก่อนจะปล่อยพวกภูตที่เหลืออยู่ออกมำ รวมถึงสัตว์เลี้ยงที่ 

น่ำรกัทั้งหลำย

“หนูปิ่น~!” บุษบำตะโกนเรยีกอย่ำงดใีจ

“ตั๊บแก~!” หนูปิ่นเองก็ตอบรับด้วยกำรโผเข้ำหำ เล่นเอำพันหัวเรำะกับภำพ

แปลกๆ เบื้องหน้ำ

จำกนั้นพันก็เดินดูรอบๆ ยำน ระหว่ำงนั้นเขำเห็นบุหงำที่แยกตัวจำกคนอื่นๆ 

มำนั่งอ่ำนหนงัสอื

“บุหงำท�ำอะไรอยู่”

“อ้อ! อ่ำนวธิขีบัยำนแบบง่ำยๆ น่ะเจ้ำค่ะ” บุหงำตอบเบำๆ ก่อนจะหนัไปสนใจ

หนงัสอืต่อ

“ยำนมันขับอัตโนมัติไม่ใช่เหรอ แค่ป้อนชื่อเมืองกับควำมเร็วก็พอแล้วนี่” พัน

ถำมอย่ำงสงสยั

“บำงทบีุหงำกอ็ยำกไปที่อื่นที่ไม่ใช่เมอืงบ้ำงนี่เจ้ำคะ นำยท่ำน และอกีอย่ำง ถ้ำ

บุหงำขออนุญำตนำยท่ำนให้เพื่อนๆ ของบุหงำขึ้นยำนด้วยจะได้ไหมเจ้ำคะ” บุหงำถือ

โอกำสถำมทนัที

“หมื...พวกนั้นมำที่นี่ได้ด้วยหรอื ไม่ใช่ว่ำเป็นสตัว์เลี้ยงประเภทเฝ้ำบ้ำนหรอืไง” 

พนัถำมอย่ำงแปลกใจ เพรำะบรรดำดอกไม้ที่น่ำรกัของเขำถูกจดัเป็นสตัว์เลี้ยงเฝ้ำบ้ำน 

ที่ต้องอยู่ตำมสถำนที่อำศยั อกีทั้งไม่สำมำรถแบ่งค่ำประสบกำรณ์จำกเขำได้ ไม่เหมอืน

พวกบุษบำและสตัว์เลี้ยงตวัอื่นๆ อย่ำงพุก จุก หนิเหนิ หรอืแม้กระทั่งหนูปิ่น ที่แบ่ง 

ค่ำประสบกำรณ์จำกเขำได้ และยงัสำมำรถไปไหนมำไหนได้อย่ำงอสิระ

“ได้เจ้ำค่ะ เพรำะยำนเหำะกเ็หมอืนร้ำนขำยของนั่นแหละเจ้ำค่ะ นำยท่ำน สำมำรถ

ให้สัตว์เลี้ยงมำประจ�ำกำรได้ แถมยำนเหำะระดับ 1 นี่ใส ่สัตว ์เลี้ยงจ�ำนวน 

เท่ำไหร่กไ็ด้” บุหงำรบีบอกด้วยประกำยตำคำดหวงั ถงึจะงกขนำดไหน แต่เธอเองกร็กั

เพื่อนพ้องไม่แพ้กนั ถ้ำจะมคีวำมสุขกม็ำมคีวำมสุขด้วยกนัจะดกีว่ำ

“ถงึจะมำอยู่ได้ไม่จ�ำกดั แต่พื้นที่มนัมจี�ำกดันี่” พนัขดัควำมฝันของบุหงำ

“นั่นสเิจ้ำคะ” บุหงำท�ำหน้ำเศร้ำ พลำงคดิหำทำงจดักำรให้ทุกคนได้รบัควำมสุข

อย่ำงเท่ำเทยีมกนั

“แต่ถ้ำมยีำน 2 ล�ำ มนักไ็ม่แน่ เอำละ ไปจดักำรซื้อมำอกีล�ำแล้วกนั แล้วอย่ำ
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ลมืขบัยำนกนัให้เก่งๆ ล่ะ ถงึยำนพงักไ็ม่เป็นไร อย่ำงน้อยกม็ปีระกนั” พนัพูดเสรจ็ก็

เดินจำกไป โดยไม่นึกว่ำสิ่งที่ตนท�ำในวันนี้จะท�ำให้เกิดแก๊งซิ่งยำนเหำะที่แสนอันตรำย

ขึ้นมำ และแน่นอนว่ำนอกจำกเหล่ำผู้เล่นธรรมดำจะเดือดร้อนแล้ว เหล่ำมอนสเตอร์

เองกต็กเป็นเหยื่อของนกัล่ำบนฟ้ำเหล่ำนี้

พันเดินดูรอบยำนเหำะได้สักพักก็ปลงว่ำตนดูไม่หมดแน่นอน จึงหันหลังกลับ

ไปยังห้องพักโดยไม่กังวลว่ำจะนอนหลับเพลิน เพรำะเมื่อถึงที่หมำยจะมีประกำศบอก

เอง

-ห้องประชมุ บ้านนาคเทวา-

ห้องประชุมยังมีบุคคลอยู่ครบเหมือนเริ่มแรก แถมบรรยำกำศในกำรประชุม

ครั้งนี้ยงัมแีต่ควำมตงึเครยีด

“นำยจะบอกว่ำกลิด์ฉนัมคีนทรยศ” เฟิสต์กดัฟันถำมคมิ

“ใช่ กิลด์นำยมีคนทรยศ ดังนั้นฉันไม่เห็นด้วยที่จะให้คนของกิลด์นำยเป็น

ตวัแทนของกลุ่มเรำในกำรประลองครั้งนี้”

“เฮอะ ถ้ำกลิด์ฉนัไม่สมควร หรอืว่ำกลิด์นำยจะดกีว่ำกนั” เฟิสต์โต้กลบัอย่ำง

เผด็ร้อน

ทกุคนต่ำงส่ำยหวักบัชำยหนุม่ทั้งสอง ตอนแรกทั้งคูย่งัคงสงบรบัฟังข้อมลูอย่ำง

ตั้งใจ แต่พอมำถงึเรื่องกำรหำกลุ่มที่จะเข้ำแข่งขนัเพื่อชงิรำงวลัชนะเลศิ สองสงิห์หนุ่ม

ก็เริ่มโต้เถียงเรื่องควำมเหมำะและไม่เหมำะ จนกระทั่งไพรีต้องห้ำมปรำมด้วยตัวเอง 

มฉิะนั้นจะต้องชวดทั้งหมดเพรำะลงสมคัรไม่ทนัเป็นแน่

“ในเมื่อพวกนำยเถยีงกนัแบบนี้ เพื่อตดัปัญหำเรื่องกำรทรยศ เอำเป็นว่ำคมิ ทนิ 

เฟิสต์ โทนี่ พวกเธออยู่กลุ่มเดยีวกนัซะ” ไพรสีรุปง่ำยๆ

“ไม่ได้ครบั!” สองสงิห์หนุ่มตะโกนพร้อมกนัทนัที

“ท�ำไม” ไพรถีำมด้วยน�้ำเสยีงสุดเหี้ยม

“เรื่องที่จะให้กลิด์กำกไร้เกรยีน เซยีนมไีรวะ~! ร่วมมอืกบักลิด์ผู้พทิกัษ์มงักร 

ไม่มวีนัเป็นไปได้แน่นอน” คมิประกำศ

“ใช่ครบั กลิด์ผู้พทิกัษ์มงักรเองกไ็ม่สำมำรถร่วมมอืกบัพวกกลิด์กำกไร้เกรยีน 

เซยีนมไีรวะ~! ได้เช่นกนั” เฟิสต์ออกมำสนบัสนุน พลำงตอบโต้คมิด้วยสำยตำ
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“โธ่เว้ย~!” ถึงครำวที่พยัคฆ์อย่ำงไพรีเริ่มยัวะขึ้นมำแล้ว ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้โน่นก ็

ไม่ด ี“ฉนัยื่นค�ำขำด พวกแกต้องรวมกลุ่มกนั ฉนัไม่สนใจเรื่องกลิด์ เพรำะพวกแกต้อง

อยู่กลุ่มเดยีวกนั ได้ยนิไหม ไม่งั้นกไ็ม่ต้องลงแข่งกนัแม่งแล้ว!”

ไพรีสบถด้วยควำมหงุดหงิด อันที่จริงเขำควรจะใจเย็นกว่ำนี้ แต่มันก็เย็น 

ไม่ไหว เมื่อได้เห็นข้อควำมที่ภรรยำส่งมำบอกเรื่องกำรย้ำยตัวพันไปที่ป้อมปรำกำร 

ของตระกูล คนเป็นพ่ออย่ำงเขำกลับไม่ได้ไปดูแลควำมปลอดภัยของลูก หำกพันเป็น

อะไรขึ้นมำ ดูท่ำเฟิสต์กบัคมิต้องรบัโทสะก่อนใครเพื่อน

“ครบั” ทั้งคูต่อบรบัเสยีงอ่อย เมื่อเจอโทสะของพยคัฆ์ที่แม้ซ่อนเลบ็กย็งัคงควำม

น่ำเกรงขำม

ไพรียืนขึ้นพยักหน้ำรับรู้ค�ำตอบรับของสองหนุ่ม แล้วเดินออกจำกห้องโดยที่

ไม่มใีครกล้ำรั้งตวัเอำไว้

“แล้วจะเอำยงัไงต่อด”ี ทนิถำมขึ้นท่ำมกลำงบรรยำกำศที่กระอกักระอ่วน

“คงต้องหำคนมำเสริมอีก 1 คน เพรำะกติกำของงำนประลองมันบอกไว้ว่ำ

ต้องกำร 5 คน” โทนี่เสรมิ

“ให้มำยช่วยไหมคะ” มำยเสนอตวัเมื่อเหน็แต่ละคนคดิไม่ตก

“ไมไ่ดห้รอกครบั อำชพีของคณุมำยเป็นนกัเวทธำตนุ�้ำ คงประสำนกำรโจมตกีบั

พวกผมไม่คล่องสกัเท่ำไหร่” คมิกล่ำวอย่ำงสภุำพ ท�ำเอำเฟิสต์แอบมองอย่ำงแค้นๆ โดย

มโีทนี่ส่ำยหน้ำอย่ำงปลงตกกบัท่ำทำงของพี่ชำยที่ไม่กล้ำไปสำรภำพรกักบัมำย แถมยงั

ท�ำตวัเป็นหมำหวงก้ำงอกีด้วย

“ถ้ำอย่ำงนั้นมำยขอแนะน�ำคนได้ไหมคะ เขำใช้อำวธุประเภทโจมตรีะยะไกลค่ะ” 

มำยหนัไปถำมคนในกลุ่ม

“ได้ครบั ขอแค่ไม่ใช้เวทมนตร์กพ็อ ว่ำแต่เขำเก่งไหมครบั คนที่คุณมำยพูดถงึ” 

คมิหนัมำถำมด้วยควำมสนใจ เฟิสต์เองกต็ั้งใจฟัง

“เก่งค่ะ อย่ำงครั้งล่ำสุดเขำเอำหนังเสือที่ดรอปได้จำกสมิงมำให้มำยช่วยขำย” 

มำยเอ่ยถงึตรงนี้ทุกคนกผ็งกหวัด้วยควำมเข้ำใจถงึค�ำว่ำเก่งของมำย

อย่ำงที่รู้กนัว่ำสมงิอำศยัอยู่ในเขตป่ำมดืเท่ำนั้น แถมพวกมนัยงัฉลำดเป็นกรด 

ผู้เล่นที่ไปล่ำมกัจะกลำยเป็นเหยื่อให้พวกมันล่ำเสยีเอง ดงันั้นคนที่สำมำรถล่ำพวกมนั

ได้ต้องเก่งพอตวัเลยทเีดยีว
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“ว่ำแต่เขำเป็นใครครบั” เฟิสต์ถำมมำยอย่ำงสนใจ

“เขำคอืลูกค้ำของมำย ที่มำยตดัชุดจำกมงักรเพชร แพร พรำว บอสที่พวกเรำ

ร่วมกนัปรำบ” มำยเว้นช่วงเลก็น้อยเพื่อแกล้งบรรดำชำยหนุม่ที่ฟังด้วยอำกำรลุน้ระทกึ 

คงมแีต่เนยีงที่ดูเฉยๆ ด้วยรู้ควำมนยับำงอย่ำงอยู่แล้ว

“เขำคนนั้นก็คือ คุณจอมพรำน ซึ่งมีชื่อเล่นว่ำ คุณพัน ค่ะ” มำยตอบด้วย 

รอยยิ้ม เธอหัวเรำะน้อยๆ เมื่อเห็นอำกำรตกใจตำค้ำงของทินและโทนี่ มีเพียงเฟิสต ์

กบัคมิเท่ำนั้นที่ยงัรกัษำมำดเอำไว้ได้

-บ้านหนองน�า้ซบั-

“นำยแน่ใจนะว่ำมำถูกที่ ท�ำไมมนัถงึมแีต่ป่ำแบบนี้ล่ะวะ” ชำยสวมชุดสเีหลอืงมี

โลโก้ตดิอยู่ด้ำนหลงัเสื้อบ่นกบัเพื่อนที่มำด้วยกนั

“เอำน่ำ อย่ำบ่นนกัเลย มำตดิตั้งให้เสรจ็ดกีว่ำ จะได้กลบัไวๆ จะสนใจไปท�ำไม

ว่ำคนที่สั่งซื้อเครื่องขำยน�้ำแบบหยอดเหรยีญถงึให้มำตดิตั้งในที่ร้ำงผูค้นแบบนี้” อกีฝ่ำย

ตดับทเพื่อนข้ำงๆ เพรำะตวัเขำอยำกท�ำงำนให้เสรจ็ๆ จะได้ออกไปจำกที่นี่

“เสร็จแล้ว” พวกเขำพำกันโห่ร้องอย่ำงยินดีที่จะได้รีบออกไปจำกสถำนที่ 

น่ำขนลุกแบบนี้ แม้บ้ำนต้นไม้ระดบั 8 ของที่นี่จะดูสวยงำมมำกกต็ำม แต่ควำมรู้สกึ 

ที่เหมือนถูกจ้องมองก็ท�ำเอำพวกเขำอยำกหนีกลับบ้ำนตั้งแต่ย่ำงเท้ำเข้ำมำ ทว่ำหน้ำที่

ต้องมำก่อน พวกเขำจงึรบีตดิตั้งด้วยควำมเรว็ชนดิทลำยสถติทิี่เคยท�ำไว้

“ไปกนัเถอะ” พวกเขำไม่รอช้ำ รบีเผ่นกนัออกไป

โชคดทีี่สองพนกังำนกลบัไปก่อนจะทนัเหน็ภำพพสิดำร เพรำะหลงัจำกสิ้นแสง

หำยตัวของสองพนักงำน เหล่ำดอกไม้ที่หยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวก็เริ่มขยับตัวไปมำอย่ำง

สบัสนวุ่นวำย แล้วมำมุงดูของเล่นชิ้นใหม่ที่เจ๊บุหงำคนดแีต่แสนงกส่งมำให้พวกเธอ

“เหน็เจ๊บุหงำบอกว่ำให้หยอดไป 500 เมด็” สำวดอกไม้รำยแรกเริ่มทดลองให้

เพื่อนๆ ดู

กิ๊ง~! เสียงเครื่องขำยน�้ำแบบหยอดเหรียญดังขึ้น เมื่อมีเหรียญเพียงพอต่อ 

กำรกดของแล้ว

“นี่มนัคล้ำยกบัของที่เหน็ในโฆษณำเลย” เมื่อสำวดอกไม้ที่ทดลองเหน็เครื่องดื่ม

ซึ่งเคยเหน็ผ่ำนหน้ำจอโทรทศัน์กล็องกดดู
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ตึ้ง! เสียงกระป๋องน�้ำตกใส่ช่องรับ เล่นเอำสำวๆ ตกใจกับเสียงที่ได้ยิน สำว

ดอกไม้รำยแรกค่อยๆ เปิดช่อง เมื่อสมัผสักบักระป๋องที่เยน็เฉยีบกส็ะดุง้ ก่อนจะบรรจง

อุ้มกระป๋องน�้ำ จดักำรเปิดฝำด้วยรำกตำมวธิทีี่เหน็ในโทรทศัน์ทนัที

“อำ...” สำวดอกไม้รำดน�้ำใส่ดนิแล้วครำงอย่ำงมคีวำมสุข ก่อนจะหำเหรยีญมำ

หยอดอกีครั้ง เพยีงแต่ครั้งนี้เริ่มยำกขึ้น เมื่อมแีต่คนอยำกทดลองของใหม่

“บอสครบั พวกเรำคงไม่มโีอกำสได้กนินั่นแน่เลย” อดตีสำวกช้ำงที่ยิ่งใหญ่เอ่ย

กบัอดตีหวัหนำ้ช้ำงที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งตอนนี้ก�ำลงันอนอำบแดดและสวมแวน่กนัแดดอยูแ่ถว

บ้ำนของพนั

“ท�ำไมจะไม่ได้กนิล่ะ เอำเงนิไปหยอดส ิอ้อ! ของฉนัขอเป็นรสกล้วยผสมคำรำ-

เมล” กล่ำวจบบอสกด็ดีเงนิให้อดตีช้ำงลูกน้องทนัท ีช้ำงลูกน้องได้แต่เอำหวัถูกบัต้นไม้

เบำๆ แก้อำกำรไม่เข้ำใจว่ำอดีตหัวหน้ำเอำเงินมำจำกไหน เห็นวันๆ เอำแต่แช่โคลน 

พอกผวิ บำงทกีเ็ดนิเหยำะแหยะบอกว่ำท�ำกำยภำพบ�ำบดั

แต่สิ่งที่ช้ำงและทุกคนในบ้ำนไม่รู้คือ บอสได้เงินมำจำกลูกชำยบุญธรรมที่

อำละวำดกวำดเงนิทองมำไม่น้อย แล้วส่งให้ผู้เป็นพ่อและบรรดำช้ำงที่บำดเจบ็จำกกำร

ต่อสู้ครั้งโน้น

30  จอมพรานออนไลน์ เล่ม 3 ภาค บุกป่าปริศนา ฝ่าวิกฤตกู้โลก



“ผูโ้ดยสารโปรดทราบ ขณะนี้ยานเหาะระดบั 1 ก�าลงัจะลงจอดที่เมอืงพนัทวิา

หมื่นราตร ีขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเตรยีมสมัภาระให้เรยีบร้อย”

เสยีงประกำศที่ดงัขึ้นเล่นเอำพนัสะดุง้ตวัตื่น เพรำะไม่คำดว่ำตนจะนอนหลบัไป

นำนขนำดนี้

ก๊อกๆ

“นำยท่ำนเจ้ำคะ จะถงึแล้วเจ้ำค่ะ”

พันจ�ำเสียงได้ดีว่ำคนที่เคำะประตูคือ บุษบำ ถ้ำเขำไม่ล็อกประตูไว้ก่อน คง 

ไม่เหน็กริยิำมำรยำทแสนดขีองเธอเป็นแน่...เขำคดิอย่ำงข�ำๆ

“เดี๋ยวผมลงไป บษุบำไปรอที่ห้องประชมุก่อนเถอะ” พนัตะโกนเสรจ็กเ็ข้ำห้องน�้ำ

ไปล้ำงหน้ำตำเสยีหน่อย

ในห้องประชุมที่พนัปรบัลดขนำดให้เลก็ลง เพรำะไม่อย่ำงนั้นมนัคงแปลกพลิกึ

ที่มีกันอยู่ไม่ถึง 10 คน ในห้องที่จุคนได้หลำยร้อยคน โดยตอนนี้รำมก�ำลังอ่ำน

หนงัสอืพมิพ์ซึ่งคำดว่ำน่ำจะเป็นของเกม เพรำะเหน็พำดหวัมำแต่ไกลว่ำ ‘งำนประลอง’ 

ส่วนบุหงำตอนนี้ไม่มหีนงัสอือยู่ในมอืแล้ว เพยีงแต่เขำเดำว่ำบุหงำก�ำลงัหดัขบัยำนเหำะ

อยู่เป็นแน่ เหตุที่รู้ก็เพรำะบุหงำเอำแต่หลับตำพลำงบ่นพึมพ�ำ มือไม้เองก็เคลื่อนไหว

เหมือนกับจับอุปกรณ์ขับยำน แต่ที่น่ำแปลกที่สุดก็คือ เงินกับทองซึ่งเอำอำวุธมำนั่ง

ท�ำควำมสะอำด โดยมบีุษบำคอยถ่ำยรูปเกบ็บรรยำกำศในห้อง ส่วนพุกกบัจุกไม่ต้อง

4

 ไม่อยากดัง



พูดถงึ เพรำะโดนลูกพี่อย่ำงปิ่นมณสีั่งให้ไปวิ่งที่ดำดฟ้ำ แต่เขำยงัมองหำอกี 1 คู่ไม่เจอ

“ถ้ำนลิกบัเสอืละก ็อยู่ตรงขำนำยท่ำนไงเจ้ำคะ” บุษบำเฉลยเมื่อเหน็ว่ำพนัมอง

ไล่แต่ละคน ตน และตวั ก่อนจะขมวดคิ้วเหมอืนนบัได้ไม่ครบ

“ขอบใจ” พนักล่ำวเบำๆ ก่อนจะหนัไปมองกองเชอืก 2 กองที่อยู่ตรงปลำยเท้ำ

“นำยท่ำนเจ้ำขำ” นลิเริ่มพูด ส่วนเสอืยงัท�ำตวัเป็นกองเชอืกต่อไป

“มอีะไรเหรอนลิ” พนัย่อตวัลงมำคุยกบันลิ โดยเอำมอืเขี่ยๆ กองเชอืกลำยเสอื

ไปพลำง เขำรู้ว่ำเสอืงอนตนที่ไม่ยอมให้ออกมำช่วยต่อสู้

“พวกนิลรู้ว่ำพวกนิลคงติดตำมนำยท่ำนตลอดเวลำไม่ได้ แต่นิลรู้ว่ำนำยท่ำน 

ไม่ได้ทอดทิ้งพวกนิลเลย เพียงแต่นำยท่ำนเจ้ำคะ พวกนิลเองก็อยำกจะท�ำตัวให้ 

เป็นประโยชน์ต่อนำยท่ำนบ้ำง” นลิท�ำเสยีงเศร้ำหวังูตก

“โธ่~นลิ เสอื” พนักล่ำวเบำๆ พลำงลูบหวัน้อยๆ ทั้ง 2 หวั

“นำยท่ำน โอ้เย่...” เสือร้องทักทำยพันเสียงเศร้ำ มันตัดสินใจให้นิลพูดแทน 

เพรำะถ้ำมนัพูดเองเดี๋ยวได้เหน็น�้ำตำงูลำยเสอื

“ผมรู้ผมคงไม่เป็นธรรมกบัพวกคุณมำกเลยที่ไม่ยอมให้พวกคุณออกมำ พวก

คุณอยำกจะให้ผมท�ำอะไรล่ะ หรอืว่ำจะให้ปล่อ...ย” พนักดัรมิฝีปำกเบำๆ ไม่นกึเลยว่ำ

เขำจะต้องปลดปล่อยลูกน้องทั้งหมด ไม่เว้นแม้แต่งูทั้งสอง จงึช่วยไม่ได้ที่เขำเองกเ็ริ่ม

จะเสยีงสั่น

“ไม่เจ้ำค่ะ/ไม่ใช่ขอรับ” สองงูประสำนเสียง ก่อนจะเอำหัวดันแก้มพันเบำๆ 

ประหนึ่งปลอบใจเจ้ำนำย ไม่เพยีงแค่งู 2 ตวัเท่ำนั้นที่รบัรู้ สตัว์เลี้ยงอื่นๆ ต่ำงกร็บัรู้ถงึ

ควำมเศร้ำที่พนัเกบ็เอำไว้ เลยพำกนัมำที่ห้องประชุมกนัพร้อมหน้ำพร้อมตำ ไม่เว้นแม้

กระทั่งหนป่ิูนที่ท�ำตวัเป็นตุก๊แกที่ดกีระโดดเกำะหลงัพนั ท�ำเอำพนัสะดุง้ด้วยควำมตกใจ 

พร้อมกบัเกดิอำกำรขนลุกเลก็น้อย

“เจ้ำลกูหมำเอ๊ย!” รำมเคำะหวัน้องชำยของตนเบำๆ เมื่อพนัเงยหน้ำขึ้นมองด้วย

ควำมไม่เข้ำใจ รำมกช็ี้ให้พนัหนัไปดูรอบๆ ว่ำสตัว์เลี้ยงทุกตวัต่ำงอยู่ข้ำงพนั

“ที่พวกเรำจะขอไม่ใช่เรื่องนั้นเจ้ำค่ะ สิ่งที่พวกเรำต้องกำรคอื ยศ หำกนำยท่ำน

สั่งเลื่อนยศนิลกับเสือเป็นองครักษ์ พวกเรำจะสำมำรถแปลงร่ำงเป็นก�ำไลแขนของ 

นำยท่ำนได้ ท�ำให้สำมำรถปกป้องนำยท่ำนได้ทันที แถมยังพกพำสะดวก” นิลกล่ำว 

ตบท้ำย พลำงมองพนัด้วยสำยตำจงรกัภกัดี

32  จอมพรานออนไลน์ เล่ม 3 ภาค บุกป่าปริศนา ฝ่าวิกฤตกู้โลก



“สั่งเลื่อนยศ ผมสั่งได้ที่ไหนกนั” พนัถำมด้วยควำมสงสยั

“อ้ำว~นำยท่ำนเจ้ำคะ กแ็หวนของนำยท่ำนไง แหวนของนำยท่ำนได้รบัพรจำก

ท่ำนนำครำชเทว ีท�ำให้นำยท่ำนถอืเป็นตวัแทนของท่ำนนำครำชเทว ีสำมำรถสั่งเลื่อนยศ

พวกเรำและสั่งระดมพลพวกเรำได้ไงเจ้ำคะ” นิลมองพันด้วยควำมแปลกใจ ว่ำท�ำไม

เรื่องแค่นี้พนัถงึไม่รู้

เมื่อพันได้ยินในสิ่งที่นิลว่ำก็นึกถึงคุณสมบัติแปลกๆ ของแหวนนำคเทวีและ

นำครำชเทว ีซึ่งพนัเพิ่งเอำมำใส่อกีครั้งหลงัขึ้นจำกน�้ำพษิงูผสมพษิคำงคกนั่น

“ได้ ผมจะท�ำตำมที่พวกคุณขอ สั่งเลื่อนยศ งูนลิเพชร เป็น งูองครกัษ์นลิกาฬ 

สั่งเลื่อนยศ งูสาบเสอื เป็น งูองครกัษ์สมงิพระราม”

วำจำที่พันเปล่งออกไปแต่ละค�ำเหมือนก่อเป็นรูปร่ำงเข้ำหำงูทั้งสองที่ขดตัวก้ม

หวันิ่งเหมอืนก�ำลงัรบับญัชำ สิ้นเสยีงพนั ร่ำงของนลิกเ็รอืงแสง เมื่อสิ้นแสง ภำพที่เหน็

ตรงหน้ำกเ็ล่นเอำเขำขยี้ตำซ�้ำ เพรำะร่ำงของนลินั้นมกีเ็หมอืนไม่ม ีเพรำะดคูล้ำยเงำสดี�ำ

ธรรมดำๆ หำกไปอยู่ใต้เงำย่อมมองไม่เห็นตัว จำกนั้นเงำร่ำงของนิลก็เลื้อยพันรอบ 

ล�ำตวั ท�ำให้พนัประหลำดใจ เพรำะไม่รู้สกึเหมอืนมบีำงสิ่งกระทบร่ำงกำยเลย เมื่อนลิ

เลื้อยขึ้นมำถึงแขนข้ำงหนึ่ง มันก็ค่อยๆ พันรอบแขนนั้น แล้วหยุดนิ่งกลำยเป็นก�ำไล 

สดี�ำสนทิรูปร่ำงคล้ำยงู

พนัละสำยตำจำกนลิเพื่อมองหำเสอื และภำพที่ปรำกฏเบื้องหน้ำกท็�ำให้พนัต้อง

ขยี้ตำอกีครั้ง เพรำะร่ำงที่เคยเป็นสเีหลอืงด�ำตอนนี้กลำยเป็นด�ำเขยีว แถมยงัเป็นสเีขยีว

สด ยำมกระทบแดดจะเป็นประกำยเหมอืนมรกตน�้ำงำม จำกนั้นเสอืกท็�ำแบบเดยีวกบั

นลิ เพยีงแตเ่สอืพุง่ตวัเข้ำมำรดัแขนของพนัเอง พอพนัเสรจ็รำ่งกำยของเสอืกก็ลำยเป็น

ก�ำไลสเีขยีวสดใสมรีอยด�ำตดัขวำง

“ออกไปข้ำงนอกกนัดกีว่ำ” รำมชวนหลงัจำกเหน็พนัจดักำรทุกอย่ำงเสรจ็สิ้น

พันพยักหน้ำแล้วเหลียวมองรอบกำย เห็นว่ำส่วนใหญ่ประจ�ำที่แล้ว โดยเงิน 

ทอง บุษบำ และบุหงำยนืด้ำนหลงัพนั พุกกบัจุกเข้ำไปในแหวน เจตที่มำตอนไหนกไ็ม่รู้

กลำยเป็นหุ่นให้พันเก็บเข้ำกระเป๋ำ เพรำะรู้ดีว่ำรูปร่ำงครึ่งคนครึ่งงูต้องเป็นที่สนใจแน่ 

ยกเว้นหนป่ิูนที่เกำะหนิเหนิแน่น เหมอืนอยำกจะบอกว่ำไม่อยำกให้หนิเหนิกลบัเข้ำแหวน 

แต่พอพันส่ำยหน้ำก็ต้องยอมปล่อยไปแต่โดยดี แล้วกลำยร่ำงเป็นหุ่นให้พันเก็บเข้ำ

กระเป๋ำ ส่วนหนิเหนิกลำยเป็นแสงกลบัเข้ำแหวนไป
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“เอำละ ถึงเวลำเข้ำเมืองแล้ว” พันเอ่ยขึ้นเมื่อนึกได้ว่ำตนไม่เคยไปที่ไหนเลย

นอกจำกเมอืงเริ่มต้นและป่ำมดื

หลงัจำกพวกของพนัเดนิมำหยุดที่ฐำนกลมๆ หน้ำประตูยำนเหำะ และรำมเหน็

ว่ำครบแล้ว เขำกพ็ูดว่ำ “ลง” แล้วฐำนกลมกค็่อยๆ เลื่อนลงไปด้ำนล่ำง

เมื่อถึงพื้น รำมก็บอกให้พันไปเอำกำร์ดยำนเหำะคืน โดยกำรเสียบกุญแจข้ำง

ฐำนที่พนัลงมำ ซึ่งพนัเพิ่งสงัเกตเหน็รูเลก็ๆ ที่พอให้เสยีบกุญแจเข้ำไปได้ และกเ็หมอืน

มำยำกล พอเสียบกุญแจเข้ำไปเท่ำนั้น ยำนเหำะก็ค่อยๆ สลำยกลำยเป็นละอองแสง 

ก่อนจะรวมกลุ่มกนักลำยเป็นกำร์ดใบหนึ่งแล้วร่วงสู่มอืพนั

“ไปกนัเถอะ พวกเรำยงัต้องไปจองที่พกัอกี” รำมหนัมำบอก พลำงเหล่มองว่ำ

จะมคีนบอกอกีไหมว่ำ “ไม่ต้องจองหรอกค่ะ ซื้อไว้แล้ว” แต่เมื่อเหน็ว่ำยงัเงยีบกนัอยู่ 

รำมจงึถอนหำยใจอย่ำงโล่งอก ก่อนจะพำน้องชำยและเหล่ำภูตไปที่ป้ำยจอดรถเมล์

“พวกเรำจะไปพกักนัที่ไหนเหรอครบัพี่” พนัถำม

แต่ยังไม่ทันที่จะได้ค�ำตอบจำกพี่ชำย พันก็ต้องตะลึงกับภำพตรงหน้ำ เพรำะ

เมืองทั้งเมืองเหมือนถูกเนรมิตให้กลำยเป็นเมืองที่มีสถำปัตยกรรมแบบอินเดียผสม

เปอร์เซีย ซึ่งเปี่ยมไปด้วยมนตร์ขลงัและมีบรรยำกำศที่สุดแสนจะโรแมนติก พันมอง

ไปที่กลำงจตัุรสัอย่ำงไม่เชื่อสำยตำ เมื่อเหน็น�้ำพุที่มรีูปสลกัแสนวจิติรงดงำม และอ่อน

ช้อยรำวกบัมชีวีติ

“เข้ำเมอืงกนัเถอะพนั อย่ำมวัตำค้ำงอยู่ตรงนี้ อมื...พี่ว่ำโรงแรมที่พวกเรำจะไป

พกัน่ำจะเหลอืห้องพกัอยู่บ้ำง” รำมกล่ำวขึ้นเบำๆ เพรำะโรงแรมที่เขำนกึถงึนั้นมรีำคำ

สูงไม่น้อย ผู้เล่นส่วนใหญ่น่ำจะหลกีเลี่ยงไปพกัที่นั่น

“ทวิาราตรนีรินัดร์” พนัพมึพ�าเบาๆ เมื่อเหน็ป้ายชื่อโรงแรม พร้อมกบัเงยหน้า

มองตวัโรงแรมขนำดใหญ่ ซึ่งเป็นสถำปัตยกรรมแบบอนิเดยีผสมเปอร์เซยีและมสีชีมพู

อ่อนงำมจบัตำ ทั้งหลงัคำโดมยอดแหลม หน้ำต่ำง และระเบยีง ทั้งหมดล้วนงำมจบัตำ

เหมอืนเป็นศลิปะที่ทรงคุณค่ำ

พันกับพี่ชำยเดินเข้ำไปในโรงแรมที่บ่งบอกยี่ห้อว่ำ แพงเว่อร์ แต่คนที่มำใช้

บรกิำรตอนนี้กลบัหนำตำมำกกว่ำที่รำมคำดเอำไว้

“จะมหี้องพกัเหลอืไหมพี่” พนัถำม
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“เอำน่ำ คงจะมีห้องพักเหลืออยู่บ้ำงแหละ ไม่อย่ำงนั้นหอบกันไปนอนในยำน

เหำะที่นอกเมอืงกไ็ด้” รำมพูดเสรมิเมื่อเหน็สหีน้ำงุนงงของน้องชำย

“ไม่เหน็ต้องไปนอนนอกเมอืงเลยนี่เจ้ำคะ ยำนเหำะมรีะบบลอยตวั แค่ลอยเหนอื

ตวัเมอืงกน็่ำจะใช้ได้แล้ว” บุหงำรบีออกมำบอก

“ขอให้มนัเป็นทำงเลือกสุดท้ำยเถอะ ไอ้ลอยล�ำเหนือเมอืงอะ” รำมพมึพ�ำ แค่

เรื่องที่เกดิขึ้นเมื่อครั้งก่อน น้องเขำยงัดงัไม่พออกีหรอืไง

“คุณพนัครบั”

ระหว่ำงที่พันกับพี่ชำยก�ำลังพูดคุยกันอยู่ก็มีคนเรียก เนื่องจำกเป็นเสียงที่เคย

ได้ยนิพนัจงึหนักลบัไปมอง จำกนั้นเจ้ำของเสยีงเรยีกกย็ิ้มให้

“คุณเฟิสต์นี่เอง มำประลองหรอืครบั” พนัถำมโดยไม่ใส่ใจว่ำ รอบตวัเขำก�ำลงั

ฮอืฮำเรื่องกำรปรำกฏตวัของคนตรงหน้ำมำกแค่ไหน

“หรอืว่ำพนัมนัจะหนไีม่พ้นจรงิๆ” รำมครำงเมื่อเหน็คนที่ท�ำให้น้องชำยของเขำ

ได้รบัควำมสนใจ แถมยงัทยอยมำเพิ่มอกี

“สุดแท้อนจิจำ” รำมปลงให้แก่ชะตำกรรมของน้องชำย ก่อนจะถอยห่ำงออกมำ

เลก็น้อย
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ผู้คนที่ทยอยเดนิเข้ามาหาพนัแม้มไีม่มาก แต่กท็�าเอาคนอื่นๆ มองด้วยความ

ประหลำดใจ เริ่มจำกหัวหน้ำกิลด์ผู้พิทักษ์มังกรที่เดินเข้ำมำทักทำยพัน ต่อมำก็คือ 

เฮยีคมิ หรอื เมลโล หวัหน้ำกลิด์กำกไร้เกรยีน เซยีนมไีรวะ~! ซึ่งเป็นที่รู้กนัทั้งเกมว่ำ 

ทั้งคู่ไม่ลงรอยกนั

“คุณคอืคุณพนัที่คุณมำยเอ่ยถงึ” คมิหนัมำทกั ก่อนจะมองพนัตั้งแต่หวัจดเท้ำ 

แม้เสื้อผ้ำจะตดัอย่ำงประณตี แต่ด้วยรูปแบบของชุดที่ดูเรยีบง่ำยเกนิไป ท�ำให้หลำยๆ 

คนมองข้ำมเนื้อผ้ำที่เรียกได้ว่ำสุดยอดเหนือใคร เพรำะมันท�ำจำกหนังของมังกรเพชร 

แพร พรำว บอสอนัดบั 1 ของเกมฝันที่เป็นจรงิ

“ใช่ครบั ว่ำแต่คุณคอืใคร” พนัถำมกลบั เล่นเอำคมิหน้ำชำเลก็น้อย

“ผมกค็อื...” ก่อนที่คมิจะแนะน�ำตวั คนที่อยู่ข้ำงๆ กแ็นะน�ำแทน

“คนนี้ชื่อ พี่คมิ พี่ชำยของผมเองครบันำย” ทนิกล่ำวพร้อมทั้งมองส�ำรวจควำม

เรยีบร้อยของพนัว่ำหลงัจำกพวกเขำออกจำกเกมไปแล้ว พนัมอีะไรเปลี่ยนแปลงบ้ำง

คมิหนัมำมองนอ้งชำยอย่ำงแปลกใจ เรื่องที่ทนิแทรกซมึเขำ้กลุม่โดยกำรสมคัร

เป็นลูกน้องของพนันั้นคมิรู้ แต่ที่น่ำประหลำดใจกค็อื ทนิยอมรบัพนัและยงัไม่เลกิเรยีก

พนัว่ำนำย เพรำะพี่ชำยอย่ำงเขำรู้ดวี่ำทนิเป็นคนที่หยิ่งในศกัดิ์ศรไีม่แพ้ใคร

“ผมว่ำพวกเรำไปคุยกันที่อื่นก่อนดีกว่ำไหม” รำมเสนอ ท�ำให้ทุกคนในกลุ่มที่

ก�ำลังอยู่กับควำมคิดของตัวเองเงยหน้ำขึ้นมำมอง ก่อนจะมองไปรอบข้ำง และพบ 
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แววตำสนใจอยำกรู้อยำกเหน็

“ตกลงครับ หมอรำม” คิมตอบแล้วเดินน�ำหน้ำทุกคนเข้ำไปในห้องพักที่เหมำ

ยกชั้นไว้

“เดี๋ยว คณุรูจ้กัผมได้ยงัไง” รำมหนัมำถำมคมิอย่ำงแปลกใจ ก่อนจะเจอรอยยิ้ม

กวนประสำทที่คุ้นตำ แต่ยงับอกไม่ถูกว่ำคนตรงหน้ำคอืใคร

ระหว่ำงที่พวกของพนัก�ำลงัจะเดนิตรงไปยงัลฟิต์ อยู่ๆ กม็ชีำยหนุ่มสวมชุดด�ำ

ทั้งตวั กลำงหลงัปักหมำยเลข 1 โผล่ออกมำ เล่นเอำคนทั้งคณะยกเว้นรำมชกัอำวธุทนัท ี

แม้แต่ผู้คนในโรงแรมก็ยังลุกขึ้นด้วยควำมตกใจ เมื่อเห็นบรรดำหมำยเลขที่เหลือเดิน

ตำมหลงัมำ บำงคนถงึกบัวิ่งหนอีอกจำกโรงแรม

“ไม่ว่ำเหยื่อของคุณจะเป็นใคร แต่คงต้องข้ำมศพผมไปก่อน” เฟิสต์เดนิออกมำ

ประจนัหน้ำกบัหมำยเลข 1 ทั้งคู่ต่ำงปะทะสำยตำกนั

“พี่เฟิสต์ ผมว่ำพวกเขำคงมธีุระจะพูดด้วย” โทนี่เริ่มออกควำมเหน็ เพรำะกลุ่ม 

13 ภูตอเวจกี�ำลงัไล่สำยตำมองทุกคน ก่อนจะหยุดอยู่ที่รำมครู่หนึ่ง แล้วมองผ่ำนรำม

ไปหยุดอยู่ที่พนั

“คนที่พวกเรำต้องกำรคอื 2 คนนี้เท่ำนั้น” หมำยเลข 1 พูดจบกเ็ตรยีมตวัเข้ำ

ประชดิ

“หยุดอยู่ตรงนั้น” เฟิสต์ประกำศเสยีงเข้ม

“เดี๋ยวก่อนครบั คุณเฟิสต์” รำมออกมำห้ำม ก่อนที่ทุกคนจะต่อสู้กนั

เฟิสต์จ้องหน้ำรำมด้วยควำมสงสัย พลำงมองดูกำรกระท�ำของรำมอย่ำงงงงัน 

เมื่อเหน็รำมจบัมอืพนัก้ำวไปหำ 13 ภูตอเวจี

“ยนิดทีี่ได้พบครบั คุณหนูรำมและคุณหนูพนั” หมำยเลข 1 พูดเสยีงเบำแล้ว

ก้มหวัเลก็น้อย

รำมยังท�ำตัวเป็นปกติเหมือนชินแล้ว แต่พันกลับนิ่งอึ้งเหมือนโดนแช่แข็ง เขำ

รู้ทนัทวี่ำคนพวกนี้เกี่ยวข้องกบัตำของเขำ เพรำะมแีต่คนของตำที่เรยีกเขำและพี่ชำยว่ำ 

‘คุณหนู’

“พวกนำยเป็น...” ก่อนที่พนัจะพูดจบ รำมกย็กมอืปิดปำกเสยีก่อน เพรำะหำก

คนอื่นรู้ว่ำเขำกบัพนัเป็นกึ่งๆ นำยของพวก 13 ภูตอเวจ ีและคนของพวกเขำตั้งสมำคม

นกัฆ่ำสำมตำ รบัรองว่ำพวกเขำได้ตกเป็นเป้ำของกลุ่มอ�ำนำจในเกมเป็นแน่
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“พวกคุณมธีุระอะไรหรอืเปล่ำ” รำมถำม ขณะที่พนัพยำยำมแกะมอืของพี่ชำย

ออกอย่ำงยำกล�ำบำก

“เอ่อ...คณุรำม เอำมอืออกก่อนดกีว่ำไหมครบั คอืมนัปิดจมกูคณุพนัอยูน่่ะครบั” 

หมำยเลข 1 ที่ไม่กลวัใครกล่ำวอย่ำงนอบน้อม พลำงชี้ไปที่พนัด้วยควำมเกรงใจ

“อ้ำว~เฮ้ย! พนัๆ ไม่เป็นไรนะน้อง” รำมถงึกบัสะดุ้ง เมื่อรู้ว่ำตนเกอืบฆ่ำน้อง

ตำยเสยีแล้ว ส่วนพนันั่งหำยใจเอำออกซเิจนเข้ำไปให้มำกที่สุดพลำงมองพี่ชำย ก่อนจะ

ค้อนหนึ่งครั้ง เพื่อบอกว่ำจะไม่ยกโทษให้ง่ำยๆ แน่

“นำย ดื่มนี่สคิรบั” ทนิรบียื่นยำให้เมื่อเหน็อำกำรของพนั ด้วยควำมเคยชนิ พนั

รบีคว้ำยำมำดื่มอย่ำงไม่ลงัเล

“ค่อยยงัชั่วหน่อย ขอบใจมำกนะทนิ จ�ำไว้เลยนะพี่ ทหีลงัเอำคนืแน่” หลงัจำก

ขอบคุณทนิเสรจ็ พนักห็นัมำคำดโทษรำมทนัที

“เอำน่ำ ยงัไม่ตำยเสยีหน่อย” รำมพดูด้วยน�้ำเสยีงอ่อนอกอ่อนใจ เมื่อเหน็ท่ำทำง

ของน้องชำย

“พี่ลองโดนเองไหมล่ะ” พนัพูดอย่ำงมนี�้ำโห ใช่ว่ำเขำจะขำดอำกำศหำยใจเพยีง

อย่ำงเดยีว แต่มอืของพี่ยงัเคม็สุดๆ

“เอำน่ำๆ กลบับ้ำนไปพี่จะซื้อหนงัสอืให้เท่ำที่อยำกได้เลย” รำมเริ่มหำของมำล่อ

“แน่นะ” พนัหนักลบัมำคำดคั้น เมื่อได้รบัสญัญำจำกพี่ชำยกอ็ำรมณ์ดขีึ้นจนเริ่ม

สงัเกตเหน็ว่ำ คนในโรงแรมหำยไปหมดแล้วโดยฝีมอืของ 13 นกัฆ่ำซึ่งเบื่อและไม่ชอบ

ควำมวุ่นวำย และเหน็แวบๆ ว่ำมคีนแอบอยูห่ลงัเสำขนำดใหญ่ใกล้ทำงเข้ำ แต่ที่น่ำแปลก

กค็อื หมำยเลข 13 ที่หนัไปมอง แล้วหนักลบัมำพร้อมกบัมรีอยยิ้มน่ำพศิวง

“พวกผมมำที่นี่กเ็พื่อมำรบัคณุรำมกบัคณุพนั และแจ้งเรื่องบำงเรื่องให้คณุพนั

ทรำบครบั” หมำยเลข 1 เริ่มพูด

“แต่คุณพนัคงจะไปกบัพวกนำยไม่ได้” แทนที่เฟิสต์จะเป็นคนพูด กลบัเป็นคมิ

ที่ออกหน้ำ

“คุณมสีทิธิ์อะไรถงึมำขดัขวำงพวกผม” หมำยเลข 1 ขยบัแว่นตำ ก่อนจะจ้อง

หน้ำคมิเขมง็ บรรยำกำศที่ชวนให้รู้สกึอดึอดัเริ่มก่อตวัขึ้น

คนของคมิที่ซ่อนตวัอยูใ่นโรงแรมเริ่มเข้ำมำโอบลอ้ม ไม่ใช่แค่คนของคมิเท่ำนั้น 

แต่ยังมีคนของเฟิสต์ซึ่งมีสัญลักษณ์รูปมังกรปักอยู่ที่แขนเสื้ออีกด้วย แต่แทนที่เหล่ำ 
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13 ภตูอเวจจีะเกรงกลวั มนักลบัเพิ่มควำมกระหำยในกำรฆ่ำให้มำกยิ่งขึ้น โดยดไูด้จำก

จติสงัหำรที่แรงจนพนัต้องขมวดคิ้วด้วยควำมไม่เข้ำใจ

“สทิธิ์ที่คุณพนัจะเป็นสมำชกิคนที่ 5 ของพวกเรำในกำรเข้ำประลอง” คมิกล่ำว

หน้ำตำย หมำยเลข 1 จ้องเขำนิ่งๆ ไม่ปรำกฏอำรมณ์บนใบหน้ำ บรรยำกำศคงจะร้อน

ระอุมำกกว่ำนี้ หำกไม่มเีสยีงคน 2 คนที่ดงัขึ้นพร้อมกนั

“ไม่จรงิ~!” พนัร้องทนัที

“ผมไม่อนุญำต!” รำมกล่ำวเสยีงแขง็ในฐำนะพี่ชำย

“แต่พ่อของพวกคุณอนุญำตแล้วนะ” คมิโมเม แม้ตอนตั้งกลุ่มพ่อของพนัเป็น

คนสั่งให้พวกเขำรวมกลุ่มกนั แต่กเ็ดนิออกจำกห้องไปก่อนจะตั้งกลุ่มเสรจ็เอง ดงันั้น

หำกพวกเขำที่รวมตวักนัได้ 4 คน จะบงัคบัให้พนัเข้ำประลองเพื่อให้ครบ 5 คน พ่อ

ของพนัย่อมไม่มสีทิธิ์ว่ำอะไร นอกจำกนี้เขำยงัขอสญัญำว่ำ จะไม่ยอมให้ใครมำขดัขวำง

หนทำงสู่ชยัชนะแน่

“ไอ้พ่อบ้ำ!” พนัตะโกน ก่อนจะรบีตดิต่อหำพ่อเพื่อขอควำมจรงิ แต่กลบัไม่มี

สญัญำณ

“ท�ำไมพ่อถึงท�ำแบบนี้” รำมเอ่ยขึ้นด้วยควำมไม่เข้ำใจ พลำงรีบติดต่อหำพ่อ 

อกีคนเพื่อขอเคลยีร์

“คุณหนูพันครับ ตอนนี้ยังติดต่อคุณไพรีไม่ได้นะครับ เพรำะท่ำนก�ำลังท�ำ 

บำงสิ่งอยู่” หมำยเลข 1 รบีบอก เมื่อเหน็คิ้วที่ขมวดจนจะเป็นปมของพนั

“พ่อท�ำอะไร” พนัสะกดอำรมณ์ร้อนเตม็ที่

“ขอผมคุยกบัพวกคุณเป็นกำรส่วนตวันะครบั” หมำยเลข 1 กล่ำวเบำๆ

“ถ้ำอย่ำงนั้นผมขอตวัสกัครู่นะครบั คุณเฟิสต์ คุณคมิ” พนัรบีหนัไปบอกคน

ข้ำงหลงัทนัที

“แต่ว่ำนี่อำจจะเป็นกบัดกั...” เฟิสต์พยำยำมอธบิำย

“ไม่ใช่ครบั” รำมตอบปฏเิสธให้

“คุณจะรู้ได้ยงัไง อย่ำไว้ใจพวกนกัฆ่ำจะดกีว่ำ” คมิหยนัรำม พร้อมกบัมองมำ

ทำง 13 ภูตอเวจอีย่ำงเย้ยหยนั

“หำว~อืม...ง่วงนอนจังเลย คุณหนูเจ้ำขำ พวกเรำไปคุยกระชับมิตรกันเถอะ 

ปล่อยพวกสุนัขจิ้งจอกไว้แถวนี้ดีกว่ำ” หญิงสำวคนเดียวในกลุ่มเอ่ยขึ้น พลำงชำยตำ
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มองคมิอย่ำงจงใจบอกว่ำ สุนขัจิ้งจอกหมำยถงึใคร

“เธอ...” คมิกดัฟันพลำงถลงึตำมอง

“พอเถอะครบั ผมขอตวัไปคุยกบัพวกเขำก่อน แล้วจะรบีกลบัมำ” พนัสรุปเมื่อ

เหน็ว่ำบรรยำกำศท่ำจะไม่ดี

“แต่...เอำเถอะครบั ผมจะรออยู่ตรงนี้ รบีมำนะครบั” เฟิสต์ตดัสนิใจยอมรบั 

ไม่รู้เพรำะค�ำพูดของหญงิสำวหรอืเพรำะรู้ว่ำ 13 ภูตอเวจจีะไม่มวีนัท�ำร้ำยพวกพนั

เมื่อพนัไดฟั้งค�ำพดูของเฟสิต์แลว้กย็ิ้มให้ ก่อนจะเดนิตำมหมำยเลข 1 เขำ้ไปใน

ห้องลบั ระหว่ำงนั้นเขำกส็งัเกตเหน็คนคุ้นเคยที่มองมำ แต่ไม่ยอมทกัทำยกนั

“ไม่เจอกนันำนเลยนะ เนยีง” พนักล่ำวทกัทำยเบำๆ แต่อกีฝ่ำยกลบัยงัก้มหน้ำ 

ขณะที่พนัจะเดนิผ่ำนเนยีงไป เขำกไ็ด้ยนิเนยีงพูดเบำๆ ว่ำ

“ผมไม่ได้ชื่อ เนยีง ผมชื่อ ทร ครบั...นำย” ทรพูดขึ้น ก่อนจะลงท้ำยว่ำนำย 

เมื่อเหน็พนัเดนิไปไกลจนไม่ได้ยนิแล้ว

“ทร ไม่ตำมคุณพนัไปเหรอ” มำยที่อยู่ข้ำงๆ ทรพูดขึ้น เมื่อเหน็สำยตำของทร

ที่มองตำมพนั

“ผมไม่มีสิทธิ์อีกต่อไปแล้วครับ ผมไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกเขำว่ำ นำย อีกต่อไป 

แล้ว เพรำะผมทรยศเขำ ผมไม่มสีทิธิ์ที่จะท�ำให้เขำเชื่อใจอกีต่อไป” ทรพูดขึ้น นบัเป็น

ประโยคซึ่งยำวกว่ำครั้งใดที่เขำเคยกล่ำวหลงัจำกแยกกบัพนั

“ไปกนัเถอะ ทร พวกเรำไปที่ห้องพกักนัก่อน พี่มหีลำยอย่ำงจะพูดด้วย พวก

เรำยงัไม่เคยคุยกนัแบบนี้มำก่อนเลยนะ” มำยกล่ำวจบกข็อตวัพำทรเดนิขึ้นลฟิต์ไปยงั

ชั้นที่กลุ่มของเฟิสต์เหมำไว้

“น้องอยำกแก้แค้นให้พ่อจรงิๆ หรอื” อยู่ๆ มำยกถ็ำมขึ้น เมื่อสองพี่น้องก�ำลงั

จะออกจำกลฟิต์

“ไม่รู้สิพี่ ควำมส�ำคัญของพ่อในใจผมมันแทบจะไม่มี แต่พวกเรำเป็นลูก ลูก 

ที่ดตี้องแก้แค้นแทนพ่อไม่ใช่หรอืไง”

ทรเดนิเข้ำห้องพกั ทิ้งไว้แต่มำยที่ยนืนิ่งกบัค�ำพูดของน้องชำย

40  จอมพรานออนไลน์ เล่ม 3 ภาค บุกป่าปริศนา ฝ่าวิกฤตกู้โลก


