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ก่อร่างสร้างตัว

ยามเช้ามืด กลุ่มฟาลคอนหลายคนสนทนากันอย่างแผ่วเบา

“เมื่อคืนโคตร  โหดเลยว่ะ” โจกล่าวอย่างสยองขวัญ เขายังจำ 

เหตุการณ์เมื่อคืนได้อย่างชัดเจน สมาชิกกิลด์ฟาลคอนสองกลุ่มสลับ 

กันรุมโจมตีตุลาคนเดียวอย่างต่อเนื่อง แต่กลับล้มตายดุจใบไม้ร่วง ทว่า 

นั่นยังไม่เท่าไหร่ เพราะนรกที่แท้จริงเริ่มขึ้นหลังจากการประลองผ่านไป 

สักพัก แล้วพวกแมวนึกสนุกเข้ามาร่วมแจมด้วย แม้ภายหลังตุลาจะ 

ขอโทษขอโพยกับทุกคน บอกว่าเจ้าเหมียวพวกนี้ออมมือไม่เป็น ทำได ้

แค่ฆ่าในพริบตาหรือทรมานเหยื่อเล่นเพื่อความสนุก ไม่ได้เกิดจาก 

เจตนาร้าย

“นายคดิวา่จรงิๆ แลว้ตลุามฝีมีอืมากแคไ่หน ขนาดหมดัลุน่ๆ ไมใ่ช้ 

พลังพิเศษยังอัดพวกเรากระดูกหักยังกับหักไม้จิ้มฟัน ถ้าเอาจริงไม่รู้จะ 

น่ากลัวขนาดไหน” ราล์ฟกล่าวอย่างสงสัย

หมิงหมิงที่ตามไปดูเมื่อคืนถอนหายใจออกมา “พวกนายลืมอะไร 

ไปหรือเปล่า คุณตุลาน่ะโด่งดังจากการใช้ดาบยักษ์นะ เมื่อคืนแค่ดูก็รู้ 

แล้วว่าไม่ได้เอาจริง”
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พัลลภากล่าวเสริม “เมื่อคืนฉันโชคดีที่ระดับทักษะเลื่อนสูงขึ้น  

แถมค่าความสนิทสนมของฉันกับเกลยังสูงมากพอ ฉันเลยคุยกับมันได้  

พวกเธอรู้หรือเปล่าว่าคนที่ไปเผาป่าแมลงคือคุณตุลาเองนั่นแหละ แถม 

ตอนไปลุยยังคลาส 1 เลเวลก็ยังไม่ตันซะด้วยซ้ำ”

คนที่เหลือต่างตกตะลึง พวกเขาเองก็เคยไปสำรวจป่าแมลง และ

ต้องยอมรับว่าต่อให้ทุ่มกำลังคนทั้งกิลด์ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะบุกไปถึงบอส 

ได้หรือเปล่า อย่างน้อยต้องมีคลาส 3 เกินห้าสิบคนถึงจะมั่นใจได้ว่าเอา 

อยู่ ผู้เล่นคลาส 1 ถล่มรังแมลงได้ด้วยตัวคนเดียวนั้นไม่น่าเป็นไปได้

“มิน่า” หมิงหมิงพึมพำ “ตอนที่ฉันไปช่วยลูกค้าทำภารกิจกับ 

คณุตลุา ถงึไดไ้มม่แีมลงเขา้มากอ่กวนสกัตวั คดิวา่คณุตลุานา่จะไดท้กัษะ 

บางอย่างจากการเผาป่าแมลงแน่เลย พวกแมลงถึงได้หนีหายหมด”

“แล้วเขาทำยังไงนะ ถึงจัดการพวกแมลงได้หมดป่า” เอมี่กล่าว 

อย่างสงสัย

“ไมรู่ส้ ิเกลบอกวา่ตอนนัน้พวกมนัทัง้หา้ตวัถกูพษิกนั กวา่จะขบัพษิ 

ออกมาได้ พอลืมตาขึ้นมาก็พบว่ารอบๆ กลายเป็นทะเลเพลิงไปแล้ว  

บลังก้ากับบลูอายส์ได้ปราณพิษมาตอนน้ันแหละ” พัลลภาอธิบายเรียบๆ

“ให้ตายเถอะ อยากเห็นคนคนนี้ตอนเอาจริงแฮะ” ราล์ฟกล่าว 

อยา่งตืน่เตน้ “นา่จะไมด่อ้ยกวา่พวกคลาส 4 แน่ๆ  เธอไดถ้ามหรอืเปลา่วา่ 

พวกแมวเคยเห็นตอนตุลาเอาจริงหรือเปล่า”

“ลองถามแล้ว พวกแมวบอกว่าไม่รู้ เพราะเวลาพวกมันประลอง 

กบัคณุตลุา เขาไมย่อมใชพ้ลงัพเิศษ แตบ่ลงักา้เคยเลน่ซนทดลองทำลาย 

ลูกบอลความร้อนของคุณตุลาครั้งหนึ่ง ผลคือเกือบตาย หลังจากนั้น 

คณุตลุากส็ัง่เดด็ขาดเลยวา่ เวลาทีเ่ขาฝกึใชพ้ลงัพเิศษ หา้มพวกแมวเขา้ไป 

ใกล้ๆ ย่ิงวิชาดาบพวกแมวบอกแค่ว่าเคยเห็นคุณตุลาซ้อมแต่มองไม่ทัน”

“ไอ้เหมียวสายฟ้าแลบห้าตัวเนี่ยนะมองไม่ทัน” ราล์ฟร้องออกมา 
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อย่างตกใจ

พัลลภาพยักหน้ารับ “ถึงจะไม่น่าเชื่อ แต่เกลบอกว่าคุณตุลาเป็น 

พวกสายเน้นความเร็ว พลังโจมตีไม่แรงมาก ถ้าไม่ใช้ดาบหรือพลังพิเศษ

พวกแมวยังพอสู้ไหว แต่ต้องห้ารุมหนึ่งนะ ไม่งั้นไม่ไหวเหมือนกัน”

“ปีศาจชัดๆ” โจอดกล่าวออกมาไม่ได้ “ขนาดพลังโจมตีต่ำยังหัก 

กระดูกพวกฉันเป็นว่าเล่น ทักษะต่อสู้มือเปล่าระดับไหนกันแน่เนี่ย ยิ่ง 

วิชาดาบที่เหนือกว่านั้นยิ่งไม่กล้านึกจินตนาการเลยแฮะ”

โจนึกถึงการประลองเมื่อคืนก็ถึงกับขนลุก น่าเสียดายที่ระดับ 

ของตุลาต่ำกว่าพวกเขามาก แม้ว่าจะถูกตุลาจัดการไปมากขนาดไหน  

แต่ระดับทักษะของพวกเขากลับเพิ่มขึ้นน้อยมาก

“แต่ยังไงฉันก็ว่าพวกเราโชคดีที่ตุลายอมสอน โดยเฉพาะท่าก้าว 

เท้าต่อเนื่องที่แค่เรียนขั้นพื้นฐาน ทักษะเสริมของฉันที่ไม่ขยับมานาน 

ก็เลื่อนไปหลายระดับเลยทีเดียว” ราล์ฟกล่าว

หลายๆ คนพยักหน้าเห็นด้วย ท่าเท้าที่ว่าคือการก้าวเท้าต่อเนื่อง 

ที่มีรูปแบบกึ่งวิ่งกึ่งพุ่งตัว ทุกครั้งที่เคลื่อนไหวในลักษณะนี้ ทักษะวิ่งกับ 

พุง่ตวัจะถกูใชง้านโดยอตัโนมตั ิเมือ่เสรมิกบัวชิาตวัเบา ความเรว็จงึเพิม่ขึน้ 

หลายเท่า

“ว่าแต่ท่าเท้านี้มาจากสำนักไหน เกาะเริ่มต้นไม่น่าจะมีสอนนะ 

ไอ้ทักษะแบบนี้” โจกล่าวอย่างสงสัย

หมิงหมิงอธิบายว่า “เมื่อคืนตอนพวกนายกำลังฝึกฉันเลยถาม 

คุณตุลา เห็นว่าท่าเท้าพวกนี้ดัดแปลงมาจากศิลปะการต่อสู้ของโลกจริง 

คุณตุลาบอกว่าในสำนักที่ทวีปหลักน่าจะมีเหมือนกัน”

“ขอบอกไว้ก่อนเลยนะ ห้ามเอาทุกอย่างที่พวกเราได้เรียนจาก 

คุณตุลาไปสอนคนอื่นหรือเขียนตำราขายเด็ดขาด ฉันไม่ชอบพวกที่แอบ 

ทำอะไรลบัหลงัแบบนัน้ ถา้พวกเราคนไหนทำ ฉนัจะตดัเปน็ตดัตายกนัเลย” 
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พัลลภาบอกเสียงเข้ม

ทกุคนพยกัหนา้รบั พวกเขาเองกเ็คยเจอประสบการณแ์ย่ๆ  ทีท่วปี 

หลกัมาแลว้ ทัง้การถกูหกัหลงัและการทำตามใจตวัเองของผูเ้ลน่คนอืน่ๆ  

แต่หลังจากที่พัลลภากล่าวจบ ก็ได้ยินเสียงหัวเราะดังออกมาจากทาง 

บ้านพัก ทุกคนหันไปมองก็พบตุลายืนยิ้มอยู่อย่างขำๆ

“ไม่ต้องเคร่งเครียดอะไรมากมายขนาดนั้นหรอกครับ ถ้าคุณจะ 

เอาไปสอนหรือถ่ายทอดให้คนอื่น ผมก็ไม่ว่าอะไรหรอก” ตุลาหัวเราะ 

ออกมาเบาๆ แล้วกล่าวต่อ “แต่ถ้าจะถ่ายทอดออกไป ผมขออย่างเดียว 

ถ่ายทอดออกไปให้ตรงกับความเป็นจริงและเกิดประโยชน์ต่อคนอื่นก็พอ 

ถ้าเป็นไปได้อย่าถ่ายทอดให้กับคนไม่ดี แค่นั้นผมก็พอใจแล้วครับ”

“เอ่อ คุณตุลามานานแล้วเหรอคะ” พัลลภากล่าวเขินๆ ไม่รู้ตัว 

เลยว่าตุลาออกจากบ้านพักมาตอนไหน

“ก็ออกมาทันได้ยินคำพูดของคุณพัลลภาพอดีแหละครับ” ตุลา 

เอ่ยยิ้มๆ แต่ความจริงเขาได้ยินคำพูดของคนกลุ่มนี้มาสักพักแล้ว และ 

ได้แต่คิดในใจว่าต้องไปกำชับพวกแมวให้ดีกว่านี้ ไม่นึกเลยว่าเจ้าเหมียว 

จะบอกความลบัของเขากบัพลัลภามากขนาดนี ้ถงึจะรูว้า่พลัลภารกัแมว 

มาก แต่การที่ค่าความสนิทสนมของเกลกับพัลลภาเพิ่มขึ้นมาเร็วมาก 

จนสื่อสารกันได้ เขาเองก็นึกไม่ถึง

ตลุาพดูคยุกบัเหลา่แกนนำของกลุม่ฟาลคอนสกัพกั แลว้เริม่ลงมอื 

ทำอาหารเช้าให้ทุกคน หลังอาหาร กลุ่มฟาลคอนก็แยกย้ายกันออกไป 

ทำงาน พวกทีอ่ยูค่ลาส 2 จะเขา้ไปรบัผูเ้ลน่เพือ่พาไปเกบ็เลเวล เนือ่งจาก 

หากคลาส 3 ฆ่ามอนสเตอร์ จะได้ประสบการณ์น้อยเกินไป พวกคลาส 3  

จึงพากันไปจัดการขยายถนนที่ใช้แบ่งเขตป่า พร้อมทั้งสำรวจว่าโซนไหน

ที่บอสยังไม่เกิด

ผู้เล่นสายจิตชวนตุลาไปช่วยต้อนสัตว์อสูรเพื่อเพิ่มเลเวลให้กับ 
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มอนสเตอร์ต้นไม้กินคนในโซนที่ยังไม่มีบอส พัลลภาแนะนำว่า

“พวกเราจัดตำแหน่งกันให้ดีๆ ก่อน แล้วค่อยต้อนมอนสเตอร์ไป 

ในทิศทางที่กำหนด วิธีต้อนก็ง่ายๆ แค่คุณตุลาปล่อยจิตสังหารออกมา 

ก็ทำได้แล้วค่ะ เดี๋ยวพวกมอนสเตอร์ก็วิ่งหนีไปเอง”

ตุลาที่ได้ยินก็ยิ้มอย่างเขินๆ แล้วกล่าวว่า “ผมใช้จิตสังหารไม่ได้ 

ครับ”

สมาชิกกิลด์ฟาลคอนที่มาด้วยกันเบิกตาโพลง หลายคนถึงกับ 

หยิกตัวเองเพื่อพิสูจน์ว่าไม่ได้ฝันไป เป็นไปได้อย่างไรที่ผู้เล่นสายจิตซึ่งมี 

ฝมีอืระดบัสงูอยา่งตลุาจะใชจ้ติสงัหารไมไ่ด ้แตท่ีต่ลุากลา่วกเ็ปน็ความจรงิ  

โดยพื้นฐานจิตสังหารต้องมาจากความโกรธ แต่ตุลามีเงื่อนไขต้องผนึก 

สติสมาธิตลอดเวลาจึงต้องควบคุมสติสมาธิทุกวินาทีที่เคลื่อนไหว  

ไอ้การปล่อยให้อารมณ์โกรธครอบงำนั้นถือเป็นสิ่งต้องห้าม

“อมื จะวา่ยงัไงดลีะ่ เอาเปน็วา่ผมฝกึควบคมุสตสิมาธติลอดเวลา 

ครับ การจะปล่อยใจให้โกรธและขาดสติสำหรับผมถือเป็นสิ่งต้องห้าม  

ยิง่ผมฝกึวชิาการตอ่สูใ้นโลกจรงิ ยิง่ตอ้งรูจ้กัควบคมุความรูส้กึของตวัเอง  

ไม่งั้นจะเป็นอันตรายต่อคนที่อยู่ใกล้ชิดครับ” ตุลาพยายามอธิบาย 

เหตุผล

กลุ่มฟาลคอนคิดตามที่ตุลาพูด เมื่อลองนึกจินตนาการเวลาที่ 

ตุลานอตหลุดในโลกจริงก็อดสยองไม่ได้ ถึงร่างกายในเกมจะแข็งแกร่ง

กว่าโลกจริงเป็นสิบๆ เท่า แต่ความแข็งแกร่งที่ตุลาแสดงออกมาเมื่อคืน 

ต่อให้หารสิบก็ยังน่ากลัวอยู่ดี

“อืม ความโกรธทำให้ปลุกจิตสังหารได้ง่ายก็จริงค่ะ แต่จิตสังหาร 

จริงๆ มาจากความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะฆ่าซะมากกว่า คุณตุลา

ลองควบคุมจิตแล้วส่งความตั้งใจไปที่ฝูงกวางตรงนั้นดูสิคะ ถ้าทำให้

มันเตลิดหนีได้ก็ถือว่าทำได้แล้วค่ะ” พัลลภาพยายามอธิบาย เธอเอง 
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กร็ูส้กึดทีีไ่ดแ้นะนำตลุาเหมอืนไดต้อบแทนทีต่ลุาสอนพวกเธออยา่งไมห่วง 

วิชา (ซึ่งความจริงแล้วเข้าใจผิด เพราะตุลากั๊กวิชาส่วนใหญ่ไว้ ยอมสอน 

แค่ขั้นพื้นฐานเท่านั้น เพียงแต่พวกนี้ไม่รู้เท่านั้นเอง)

“อมื ความตัง้ใจและความมุง่มัน่ทีจ่ะฆา่อยา่งนัน้เหรอ” ตลุาพมึพำ 

เบาๆ ปกติเขาจะซ่อนจิตและความคิดซะมากกว่า แต่คราวนี้คงต้องลอง 

ฝึกอะไรใหม่ๆ ดูบ้าง น่าจะสนุกดี

ตุลาเพ่งสมาธิไปที่ฝูงกวางแล้วค่อยๆ ปลดปล่อยความคิดฆ่าฟัน 

ออกมา เสียงระบบก็แจ้งทักษะจิตสังหารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แทนที่ 

ฝูงกวางซึ่งได้รับผลกระทบจากจิตสังหารที่เย็นยะเยือกของตุลาจะวิ่งหนี 

กลบัไมส่ามารถขยบัตวัได ้ไมเ่พยีงแตฝ่งูกวาง แมแ้ตส่มาชกิกลิดฟ์าลคอน 

ที่อยู่ใกล้ๆ ยังไม่สามารถขยับตัวได้ พวกเขาต่างหลั่งเหงื่อออกมาอย่าง 

ตอ่เนือ่ง ยิง่อยูใ่กลย้ิง่รูส้กึหวาดกลวัจนแทบจะสลบ มแีคพ่วกแมวเทา่นัน้ 

ที่ไม่รู้สึกอะไรนัก

พวกแมวฝึกฝนการรับรู้จิตสังหารในระดับท่ีสูงกว่าน้ีจากไป่ต้าหลาง 

มาจนชิน ยิ่งรู้ว่าพลังนี้ส่งออกมาจากร่างของตุลา พวกมันยิ่งไม่รู้สึกถึง 

อันตราย เพราะแน่ใจว่าตุลาไม่ทำร้ายพวกมันอย่างแน่นอน สมกับที่ 

พวกมันเชื่อใจและภักดีต่อตุลาในระดับสูงสุด

สุดท้ายตุลาก็หยุดปล่อยจิตสังหารแล้วหัวเราะออกมา “ผมคง 

ไม่เหมาะกับการใช้จิตสังหารจริงๆ นั่นแหละครับ ดูสิ เพ่งสมาธิตั้งนาน 

พวกมันไม่เห็นเตลิดหนีเลย ขนาดทักษะจิตสังหารเลื่อนจากระดับ 1 

ไปเป็นระดับ 40 กว่าแล้วนะเนี่ย”

ตลุาหนัมายิม้ใหก้บัพลัลภาแลว้กลา่ววา่ “เอาเปน็วา่ ผมขอเขา้เมอืง 

ไปจัดการเรื่องการเขียนคู่มือ และขอฝากพวกแมวเหมียวไว้ที่นี่นะครับ”

พัลลภากล่าวราวกับละเมอออกมาว่า “คะ ค่ะ เข้าใจแล้วค่ะ”

ตลุากดใบวารป์เขา้เมอืง ทนัททีีต่ลุาหายไปสมาชกิกลิดฟ์าลคอนที่
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อยูใ่กล้ๆ  กเ็กดิอาการเขา่ออ่น พากนัลม้ตวัลงพรอ้มๆ กนั สว่นมอนสเตอร์ 

ที่อยู่ในบริเวณนั้นก็ล้มตัวลงแล้วกลายเป็นแสงหายไป

“ติดโคม่ากันทุกคนเลยสินะ จิตสังหารอะไรกันเนี่ย ไหนว่าเกาะ 

เริ่มต้นผู้เล่นทำร้ายกันไม่ได้ไง จิตสังหารเมื่อกี้ทำเอาเกือบตาย” สมาชิก 

คนหนึ่งกล่าวเสียงสั่น

“ถ้าไม่ใช่เกาะเริ่มต้น พวกเราอาจตายไปแล้วก็ได้” สมาชิกอีกคน 

กลา่วรบัพลางเปดิเมนเูชก็คา่สถานะ “ดสู ิพลงัชวีติไมไ่ดล้ดลงสกัจดุ เหมอืน 

กับการร่ายเวทน้ำแข็งนั่นแหละ ถึงเลือดจะไม่ลดแต่ก็ยังรู้สึกหนาวได้ 

น่ากลัวจริงๆ”

พัลลภาอดหันไปถามเกลไม่ได้ “เกล คุณตุลาไม่เคยใช้จิตสังหาร 

จริงๆ เหรอ ทำไมมันถึงแรงขนาดนี้ล่ะ”

เกลเอียงคอแล้วถามกลับว่า “มันแรงตรงไหนเหรอ จิตสังหาร 

ระดับนี้ยังไม่ได้ครึ่งของนายจอมโหดซะด้วยซ้ำ”

“นายจอมโหดคือใครเหรอ” พัลลภาถามอย่างสงสัย

“ก.็..อะ๊ บอกไมไ่ดน้ีน่า ตลุาหา้มไว”้ เกลรอ้งออกมา ทำใหพ้ลัลภา 

รู้ได้ทันทีว่าตุลารู้เรื่องที่เธอสามารถสื่อสารกับสัตว์เลี้ยงของเขาได้แล้ว 

เลยสั่งห้ามเอาไว้ก่อน

‘ให้ตายสิ ความลับเยอะจริงๆ ตานี่’

เมื่อตุลาเข้ามาในเมืองและได้ยินเสียงระบบรายงาน 

ค่าประสบการณ์จากการฆ่าสัตว์อสูรจำนวนมาก เขาก็อดขมวดคิ้วไม่ได้

“ให้ตายเถอะ เจ้าเหมียวพวกนี้ ทั้งๆ ที่ห้ามไว้แต่พอห่างสายตา 

แป๊บเดียวก็ล้างบางมอนสเตอร์ซะแล้ว น่าจะพาเข้าเมืองมาด้วยแฮะ 

กลุ่มฟาลคอนจะลำบากไหมเนี่ย”

ตุลาพึมพำเบาๆ แล้วกดเมนู ปิดการรายงานผลที่เป็นรูปแบบ 
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เสียงเพราะรู้สึกรำคาญ โดยไม่ได้รู้เลยว่าไอ้รายงานการสังหารสัตว์อสูร 

เมื่อครู่เป็นผลงานของตัวเอง ส่วนกลุ่มฟาลคอนก็ได้ข้อสรุปที่ตรงกันว่า  

ต่อไปนี้ห้ามทำให้ตุลาโกรธเด็ดขาด ถ้าไม่อยากเจอจิตสังหารที่เงียบงัน 

และอำมหิตจนราวกับจะกระชากวิญญาณออกไปจากร่าง

ในร้านหนังสือ ตุลาใช้เวลามากกว่า 1 ชั่วโมงในการบันทึก 

รายละเอียดข้อดีข้อเสียของการฝึกพลังหลายสาย และยกตัวอย่างที่เห็น 

ได้อย่างชัดเจนเช่น ความเหนื่อยล้าและระดับการฟื้นฟูพลัง ก่อนจะ 

สรุปว่า หากต้องการใช้พลังหลายสายพร้อมๆ กันอย่างมีประสิทธิภาพ 

ต้องมีสมาธิเป็นเลิศ จะได้ไม่เกิดความสับสนในการใช้พลัง

ดังนั้นหากสามารถร่ายเวทที่มีความยาวหลายนาที โคจร 

ลมปราณ เคลื่อนไหว และใช้พลังจิตได้พร้อมๆ กัน รวมถึงมีพลังแฝง

ในร่างกายในระดับสูง อยากจะใช้พลังหลายสายได้ก็เชิญตามสบาย 

โดยวธิทีีเ่หมาะสมทีส่ดุคอื เนน้ฝกึฝนสายหลกัเพยีงสายเดยีว อกีสองสาย

ทีเ่หลอืเรยีนรูเ้พือ่เสรมิความสามารถเลก็นอ้ยกพ็อ อยา่เนน้ฝกึทัง้สามสาย 

ไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถใช้พลังระดับสูงได้

คู่มือที่ตุลาเขียนขึ้นใหม่นี้เขาพยายามหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงพลัง 

ธรรมชาต ิเพราะเกรงวา่ผูอ้า่นจะไมเ่ขา้ใจ พรอ้มทัง้ลงรายละเอยีดปลกียอ่ย 

มากมาย และใส่ข้อคิดเห็นที่เขาวิเคราะห์ลงไปด้วย แม้ว่าหลายๆ จุดจะ 

บดิเบอืนไปบา้งเพือ่ปอ้งกนัความสบัสน แถมยงัมตีวัอยา่งประกอบหลาย 

รูปแบบ ทำให้คู่มือเล่มนี้หนาเกือบ 50 หน้า ระบบประเมินให้เป็นคู่มือ 

ระดับ B+ ราคาหลายร้อยเหรียญทอง มีโบนัสเพิ่มค่า INT ถึง 20 หน่วย 

เลยทีเดียว จนตุลาอดคิดในใจไม่ได้ว่า

‘มิน่า ค่า INT ของเราถึงขึ้นเอาๆ ข้อมูลแต่ละอย่างที่เรามีมัน 

ระดับสูงๆ ทั้งนั้นเลยนี่หว่า ส่วนใหญ่เกี่ยวกับพื้นฐานของพลังพิเศษใน 
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เกมทัง้นัน้ ถา้เราถา่ยทอดความรูท้ัง้หมดทีม่ใีหก้บัคนอืน่ คงสรา้งยอดฝมีอื 

ขึ้นมาได้ไม่ยากเลยสินะ’

ตอนนี้ตุลาเข้าใจวิธีพัฒนาความสามารถของเกมนี้มากขึ้นแล้ว 

จรงิๆ แลว้กเ็ปน็อยา่งทีล่คูสัเคยบอกไว ้ทกัษะพืน้ฐานโดยทัว่ไปจะมรีปูแบบ 

การพัฒนา โดยขั้นแรกคือการใช้งานบ่อยๆ หรือการขยันฝึกฝน แต่ต่อให้ 

ฝึกจนถึงขีดสุดยังไงก็ทำได้ถึงระดับ 70 เท่านั้น หากต้องการพัฒนาให้ 

มากขึ้นต้องอาศัยความเข้าใจและการประสานพลังถึงจะพัฒนาต่อได้  

และถ้ามีความเข้าใจในการใช้พลังและวิชาการต่อสู้ระดับหนึ่งก็จะเข้าสู่ 

ระดบัของวถิ ีสว่นระดบัสงูสดุตอ้งอาศยัโชค หรอืระดบัความเขา้ใจขัน้สงู

ที่เรียกว่า การรู้แจ้ง จึงจะสามารถเข้าสู่ระดับของแก่นแท้ได้

เมือ่มองจากจดุนีจ้ะเหน็ไดว้า่ การทีผู่เ้ลน่มพีฒันาการรวดเรว็กวา่ 

NPC ถึง 10 เท่า ไม่ได้ช่วยให้ผู้เล่นได้เปรียบ NPC ในเกมนี้เลย เพราะการ 

จะพัฒนาจนถึงระดับสูงได้ต้องพึ่งสติปัญญาและการทำความเข้าใจ 

ในวิชาที่ฝึก ถึงผู้เล่นจะพัฒนาได้ไวกว่า 10 เท่า แต่ก็มีเวลาน้อยกว่า  

NPC 4 เท่า เพราะคนปกติออนไลน์ได้วันละ 6 ชั่วโมงเท่านั้น พอหักลบ 

กนัแลว้ ผูเ้ลน่กไ็มไ่ดม้เีงือ่นไขทีเ่หนอืกวา่ NPC ในเกมนีเ้ลย ในทางกลบักนั 

เหล่า NPC ที่ใช้ชีวิตอยู่ในเกมนี้ยังจะมีเวลาและความมุ่งมั่นมากกว่า 

ผู้เล่นซะอีก

‘สงสัยคงต้องสร้างกองทัพของตัวเองขึ้นมาจริงๆ สินะ’ ตุลาคิด 

ในใจ จากการต่อสู้กับบอสแมลงที่ผ่านมาทำให้เขารู้ได้อย่างชัดเจนว่า  

คนคนเดียวมีขีดจำกัดมากขนาดไหน ถ้าเขาในตอนนั้นอยู่ในทวีปหลัก 

ที่ผู้เล่นฆ่ากันได้อย่างอิสระไม่ว่าจะในเมืองหรือโรงแรมคงจะไม่รอด  

แตถ่า้มกีองกำลงัคอยคุม้กนัในชว่งเวลาทีเ่ขาไมพ่รอ้มจะมปีระโยชนม์าก  

และนี่คือสาเหตุหลักที่ตุลายังไม่กล้าไปจัดการกับบอสลับตัวอื่น ขนาด 

บอสธรรมดาที่ไม่มีผู้เล่นจัดการมา 3 ปีในเกม (เพราะช่วงสงครามทำให ้
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ไม่มีคนมาปราบบอสในเกาะเริ่มต้นเลย) ยังโหดหินขนาดนี้ บอสลับคง 

น่ากลัวกว่านี้หลายเท่า

หลังจากเขียนคู่มือเสร็จ ตุลาก็อ่านทบทวนอีกหลายรอบ เขา 

พิจารณาถึงผลดีผลเสียแล้วตัดสินใจส่งคู่มือดังกล่าวเข้าสู่ระบบ โดย 

ไม่สนใจว่าคู่มือเล่มที่สองจะทำให้เขากลายเป็นศัตรูกับพวกผู้เล่นเก่า 

หรือเปล่า ตุลาเขียนออกมาเพียงเพราะรู้สึกว่าการที่แจ็คปล่อยข้อมูล 

ของเขาแล้วมีคำแนะนำที่ไม่ดีต่อท้าย เขาต้องเป็นคนรับผิดชอบในการ 

แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

ตุลาส่งคู่มือเข้าสู่ระบบแล้วเริ่มสำรวจว่าตำราทักษะระดับสูง 

มีมากขนาดไหน ผลปรากฏว่าตำราระดับสูงมีอยู่เป็นจำนวนมาก ราคา 

ตั้งแต่หนึ่งพันถึงหนึ่งแสนเหรียญทอง มีทั้งตำราเฉพาะสายพลังเพียง 

สายเดียว และทักษะจากการผสมพลังหลายสาย ซึ่งเขาสนใจมาก และ 

เมื่อตรวจดูบัญชีที่เปิดไว้สำหรับรับเงินที่ได้จากการซื้อขายคู่มือ เขาเอง 

ยังต้องตกใจ หลังจากคู่มือถูกลดระดับและถูกเผยแพร่ข้อมูลออกไปจน 

ทกุคนรูก้นัหมดแลว้ มนัยงัอตุสา่หข์ายไดอ้กีหลายลา้นเลม่ ทำใหย้อดเงนิ 

ในบัญชีของเขาตอนนี้มีหลายแสนเหรียญทองเลยทีเดียว

ตลุาตอ้งหกัหา้มใจอยา่งหนกัทีจ่ะไมใ่ชเ้งนิซือ้ตำราทกัษะระดบัสงู 

มาอา่นเลน่ แลว้เริม่วางแผนการฝกึฝนกองทพั NPC ทนัท ีเทา่ทีล่องคำนวณด ู

แม้มันจะมีค่าใช้จ่ายมหาศาลแต่ก็น่าสนุกสุดๆ โดยอันดับแรกเขาคงต้อง

ติดต่อกลุ่มฟาลคอนดูก่อน ถ้าพวกนี้ยอมช่วยเหลือก็จะทุ่นเวลาในช่วง 

เริ่มต้นได้มาก หลังจากวางรูปแบบการฝึกฝนและการจัดเตรียมความ 

พร้อมด้านสถานที่แล้ว เขาก็เดินทางกลับไปหากลุ่มฟาลคอน

เมื่อไปถึงตุลาพบว่ามีสมาชิกกิลด์ฟาลคอนที่ว่างอยู่ไม่กี่คน จึง 

รีบติดต่อขอพูดคุยกับแกนนำทันที เขารออยู่เกือบครึ่งชั่วโมงราล์ฟกับโจ

จึงมีเวลาว่างมาพบ
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“วา่ไงครบั คณุตลุา มอีะไรหรอืเปลา่” ราลฟ์ถาม ตลุาสดูลมหายใจ 

ลึกๆ แล้วกล่าวว่า

“เท่าที่ผมดูในตอนนี้ ผมคิดว่าพวกเราน่าจะขยายธุรกิจช่วยผู้เล่น 

ทำเควสต์ได้อีกเยอะเลยนะครับ กลุ่มของพวกคุณมีคนอยู่แค่สามสิบคน 

เทา่นัน้ แลว้กต็อ้งกำหนดเวลาออนไลนใ์หต้รงกนั ทำใหร้บัลกูคา้ไดจ้ำนวน 

จำกัด ผมเลยเกิดความคิดขึ้นมาว่า ถ้าพวกเราสามารถรองรับลูกค้าได ้

ตลอดเวลาล่ะ พวกเราน่าจะมีรายรับมากกว่านี้ได้นะครับ”

“อืม ก็น่าคิดนะครับ หมายความว่าคุณตุลาอยากให้พวกเรารับ

สมาชิกเพิ่มมากขึ้นเหรอ กำลังคนของพวกเราตอนนี้แค่ดูแลป่า 9 โซน 

กเ็ตม็ทีแ่ลว้ ถา้จะขยายใหม้ากกวา่นีค้งตอ้งรบัคนเพิม่ แลว้ตอ้งเปน็ผูเ้ลน่ 

ที่มีฝีมือมากพอด้วย ไม่งั้นก็ไม่ไหว” โจเอ่ย

ตุลาส่ายหน้าแล้วกล่าวว่า “รับผู้เล่นมากกว่านี้ก็ไม่มีประโยชน์ 

หรอกครบั ยงัไงผูเ้ลน่กม็ชีว่งเวลาทีต่อ้งออกจากเกม ทีผ่มอยากจะทำคอื 

ฝึกฝน NPC ให้เป็นผู้ช่วยมากกว่า ถ้าทำได้พวกเราจะสามารถรับลูกค้า 

ได้ตลอดเวลาเลยนะครับ”

“ความคิดดีนะครับ แต่อย่างที่รู้ เกาะนี้มันรองรับผู้เล่นโซนเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงเวลาอื่นลูกค้ามีไม่มากหรอก” ราล์ฟพูดเสริม  

“อกีอยา่งการฝกึ NPC ใหเ้กง่กไ็มใ่ชเ่รือ่งงา่ย ผมเคยฝกึพวกทหารมากอ่น 

เลยรู้ดี พวกนี้พัฒนาฝีมือได้ช้ากว่าผู้เล่นเยอะเลยนะครับ”

ตุลากล่าวอย่างมั่นใจว่า “ให้เวลาผม 1 เดือนในโลกจริงสิครับ  

รับรองว่าผมจะสามารถฝึกกลุ่มทหารที่รับภารกิจแทนพวกคุณได้”

เวลา 1 เดอืนในโลกจรงิ สำหรบัผูเ้ลน่ทีอ่อนไลนไ์ดค้นืละ 6 ชัว่โมง 

หรือ 2 วันตามเวลาในเกม นับเวลาจริงๆ ก็แค่ 2 เดือนเท่านั้น แต่สำหรับ 

NPC ทีใ่ชช้วีติอยูใ่นเกมจะเทา่กบั 8 เดอืน ตลุาตัง้ใจวา่เขาจะใชช้ว่งเวลานี ้

ฝึกฝนพวก NPC ให้มีฝีมือยอดเยี่ยมให้จงได้ ไป่ต้าหลางเคยฝึกพวกแมว 
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ของเขาจนเก่งได้ ทั้งที่แบ่งเวลาครึ่งหนึ่งไปฝึกฝนเขา ตุลาจึงมั่นใจว่า 

เขาเองก็น่าจะทำได้ ยิ่ง NPC ที่เป็นมนุษย์น่าจะคุยกันง่ายกว่าพวกแมว

ที่เอาแต่เล่น

ในขณะที่ราล์ฟกับโจกำลังครุ่นคิดอยู่ ตุลาก็กล่าวต่อ “ความจริง 

การคุยกันเรื่องนี้อาจเร็วเกินไปบ้าง แต่ผมคิดว่าพวกเราน่าจะตกลงกัน 

ก่อน หากกลุ่มทหารรับจ้างของผมฝึกฝนสำเร็จจนเริ่มดำเนินงานได้ 

เมื่อไหร่ รายรับที่ได้ผมจะโอนให้พวกพี่ 15% ส่วนรายได้ของกลุ่มพวกพี่

ผมจะไม่เอาเข้ามารวม ดีไหมครับ ผมคิดแผนนี้เผื่อเอาไว้สำหรับช่วงที่ 

สงครามจบแลว้มกีารเปดิทวปีใหม ่พวกพีค่งไมค่ดิทีจ่ะเลน่ในเกาะเริม่ตน้ 

แห่งนี้ตลอดไปใช่ไหมครับ ถ้าพวกพี่วางมือแล้วให้ผมรับช่วงต่อ พวกพี่ 

จะได้มีรายรับอย่างต่อเนื่องไงครับ”

ข้อเสนอนี้น่าสนใจมาก พวกเขาเป็นผู้เริ่มต้นธุรกิจนี้ก็จริง แต่ตุลา 

ที่ตั้งใจมารับช่วงต่อกลับคิดแผนการที่เอื้อประโยชน์ให้กับพวกเขา ทั้งที ่

ในความเป็นจริงแค่รอให้พวกเขาออกจากเกาะเริ่มต้นแล้วเข้ามาทำต่อ 

เองก็ได้ ด้วยความสามารถของตุลา พวกเขามั่นใจว่าการฝึกคนมา 

ทำงานแบบนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลย

ราล์ฟครุ่นคิดอยู่สักพักก็กล่าวว่า “เป็นข้อเสนอที่ดีมากครับ ดีจน 

เกนิไป ผมคดิวา่พวกเราขอรบัแค ่10% จะดกีวา่ เพราะคา่ใชจ้า่ยมนัไมใ่ช ่

น้อยๆ ถ้าเป็นผู้เล่นยังพอคุยกันได้ แต่ถ้าเป็น NPC การที่จะให้พวกเขา 

มาทำงานให้ยังไงก็ต้องใช้เงินจ้าง แล้วผู้เล่นในเกาะเริ่มต้นแห่งนี้ก็ไม่ได ้

มีมากนักเมื่อเทียบกับเกาะเริ่มต้นอื่นๆ คุณตุลาคิดว่ามันจะคุ้มเหรอ 

ครับ”

ตุลายิ้มออกมา สิ่งที่เขาต้องการอย่างแท้จริงไม่ใช่เงินที่จะได้จาก 

ธุรกิจนี้ แต่เป็นการฝึกฝนกองกำลังของตัวเองต่างหาก หากมีกองกำลัง 

ทีเ่ชือ่ใจได ้เขาจะสามารถทำในสิง่ทีค่ดิไดอ้กีหลายอยา่ง ตลุาคดิวา่ตอ่ให ้
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เขาถูกกักอยู่ในเกาะเริ่มต้น แต่จะใช้เวลาที่เหลือสั่นสะเทือนธุรกิจของ 

โลกนี้ให้ดู มันเป็นความท้าทายบทใหม่ที่ทำให้ตุลาอดตื่นเต้นไม่ได้

“รับรองว่าคุ้มแน่ๆ ครับ แผนงานขั้นแรกของผมคือ การสร้างค่าย 

ในบริเวณใกล้ๆ กันเอาไว้เป็นที่ฝึกฝนทักษะของพวกทหาร เรื่องนี้ 

คงต้องขอคำแนะนำจากพวกคุณที่เคยฝึกฝนทหารในกองทัพมาก่อน 

จะได้ไหมครับ”

“โห จะสรา้งคา่ยเลยเหรอครบั นัน่มนัตอ้งใชเ้งนิมากมายมหาศาล 

เลยนะ” โจกล่าวออกมาแล้วนึกขึ้นได้ ไอ้คนที่อยู่ตรงหน้าได้ชื่อว่าเป็น 

คนที่รวยที่สุดในเกมนี่นา

ตุลาหัวเราะ “ไม่มีปัญหาครับ เรื่องเงินไม่ต้องเป็นห่วง อีกอย่าง 

ผมตั้งใจจะใช้ค่ายที่ว่าเป็นที่เลื่อนระดับทักษะพื้นฐานของผู้เล่นอยู่แล้ว  

จริงอยู่ทุกเมืองจะมีสถานที่ฝึกฝนในลักษณะนี้ แต่การจะเข้าไปฝึกต้องมี 

เงือ่นไขหลายอยา่ง บางทีจ่ำกดัเลเวล บางทีต่อ้งทำงานใหเ้ปน็คา่ตอบแทน  

แต่ค่ายของผมถ้าใครอยากมาใช้บริการ แค่ยอมเสียค่าใช้จ่ายเล็กน้อย 

กเ็ขา้มาฝกึฝนได ้ในอนาคตผมจะอบรมครฝูกึทีม่คีวามสามารถ เพือ่ชว่ย 

ให้ผู้ฝึกสามารถพัฒนาทักษะได้อย่างรวดเร็ว คิดว่าสิ่งนี้น่าจะสามารถ 

สร้างรายได้ได้อีกทางหนึ่ง”

ราล์ฟกับโจที่ได้ยินอดเห็นด้วยไม่ได้ หากได้คนอย่างตุลาเป็น 

ผู้ฝึกสอน ต่อให้ต้องจ่ายค่าฝึกหนึ่งร้อยเหรียญทองก็ถือว่าคุ้ม แค่ท่าเท้า 

ทีอ่กีฝา่ยสอนใหเ้มือ่คนื พวกเขายงัไมเ่คยไดเ้รยีนจากทีไ่หนเลย ถงึเจา้ตวั 

จะบอกวา่ในทวปีหลกักน็า่จะมสีอน แตจ่ากประสบการณท์ีผ่า่นมา พวกเขา 

ยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน ที่สำคัญดูเหมือนตุลาจะมีความรู้เรื่องศิลปะ

การต่อสู้ในโลกจริงอีกต่างหาก ถ้าจะเปิดสำนักขึ้นมาจริงๆ พวกเขาเอง 

ก็อยากจะสมัครเป็นศิษย์เหมือนกัน แค่การฝึกสมาธิเมื่อคืนก็รู้แล้วว่า 

ตุลาเป็นอาจารย์ที่ยอดเยี่ยม ไม่เคยมีสำนักไหนที่คอยกระตุ้นเตือน 
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พวกเขาเวลาที่เกิดความคิดฟุ้งซ่าน

“ตกลงครับ พวกเราจะช่วยออกแบบโรงฝึกทหารเอง”

ตุลาหยิบกระดาษแผ่นใหญ่ออกมาจากกระเป๋าแล้วกางออกมา 

ในนั้นมีผังเมืองอย่างง่ายๆ

“เทา่ทีผ่มออกแบบมาถงึจะเรยีกวา่คา่ย แตท่ีจ่รงิเหมอืนกบัหมูบ่า้น 

ซะมากกว่า เพราะผมอยากลองสร้างหมู่บ้านเล็กๆ ที่สามารถเลี้ยงตัวได้ 

เริ่มจากการขุดบ่อ สร้างพื้นที่ทางการเกษตร เอาแค่ปลูกพืชผักไว้กินเอง 

ก็พอไม่ต้องถึงขั้นทำไร่นา แล้วก็มีส่วนโรงฝึก โรงงานตีเหล็ก โรงไม้ ที่อยู ่

อาศัย ส่วนสำคัญที่สุดคือโรงฝึกที่ได้มาตรฐาน ส่วนนี้คงต้องพึ่งกลุ่ม 

ฟาลคอนที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้แล้วครับ”

“โอ้โฮ นี่มันกลายเป็นผังเมืองเล็กๆ ไปแล้วนะครับ” โจอดอุทาน 

ออกมาไม่ได้ “คงต้องลงทุนไม่น้อยเลยทีเดียว”

“ถ้าทำแค่โรงฝึกอย่างเดียว ในระยะยาวมันจะสิ้นเปลืองมากครับ 

ไหนจะค่าอาหาร ค่าอาวุธ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก จัดเตรียมการให้พร้อม 

ในทีเดียว ด้วยการสร้างหมู่บ้านที่เลี้ยงตัวได้ขึ้นมาเลยจะดีกว่า ผมจะ 

รับสมัครคนมาทำหน้าที่ต่างๆ เอง พวกคุณไม่ต้องเป็นห่วง ขอให้ตั้งใจ 

ออกแบบโรงฝกึกพ็อ ชดุแรกผมจะหาคนมาฝกึประมาณหา้สบิถงึหนึง่รอ้ย 

คน และช่างฝีมือด้านต่างๆ เท่าที่หาได้ คิดว่าไม่น่ายาก” ตุลาเอ่ย

“ช่างฝีมือจะไปหามาจากไหนเหรอครับ” ราล์ฟอดถามไม่ได้ เมื่อ 

เห็นโครงสร้างของหมู่บ้านที่ตุลาคิดจะสร้าง เขาเองก็อยากศึกษาดู 

เหมอืนกนั ไมแ่นว่า่ในอนาคตเขาอาจจะสรา้งเมอืงของตวัเองในทวปีหลกั  

ควรหาความรู้ด้านนี้ไว้บ้าง

ตุลาหัวเราะแล้วกล่าวว่า “ก็ตามโรงงานต่างๆ ที่อยู่บนเกาะนี้ 

นั่นแหละครับ ผมเองก็มีค่าความสนิทสนมกับพวก NPC พวกนี้ไม่น้อย  

น่าจะขอลูกมือมาช่วยบุกเบิกหมู่บ้านนี้ได้หลายคนเหมือนกัน”
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แน่นอนว่าการที่ตุลาเล่นเกมนี้มานาน แถมวนเวียนอยู่แค่เมือง 

เริ่มต้นอัลวีนและเมืองพลังจิตโดอี ทำให้เขาสนิทสนมกับ NPC หลายคน 

โดยเฉพาะ NPC ร้านค้าที่เขาเอาวัตถุดิบไปขายบ่อยๆ คิดว่าน่าจะขอ 

ลูกมือในร้านมาทำงานที่หมู่บ้านนี้ได้ไม่ยาก แถมตุลายังตั้งใจจะฝากฝัง 

ให้ร้านค้าเหล่านั้นช่วยคัดเลือก NPC เข้ามาฝึกฝนเป็นกองทหารชุดแรก

ของเขาด้วย

สำหรับผู้เล่นทั่วไปมีไม่กี่คนที่รู้ว่าตุลามีฝีมือมากขนาดไหน แต่ 

สำหรับเหล่า NPC ร้านค้าแล้ว พวกนี้รู้ดีว่าตุลามีฝีมือสูงมาก เพราะตุลา 

เป็นหนึ่งในผู้เล่นไม่กี่คนที่นำชิ้นส่วนที่ได้จากบอสมาขาย และขายบ่อย 

ทีส่ดุ หากฝากฝงัคนพวกนีใ้หช้ว่ยคดักรองคนทีจ่ะมาเปน็กองกำลงัชดุแรก  

เขาน่าจะไม่ผิดหวัง

“กอ่นอืน่เลย ผมคงตอ้งรวบรวมชา่งจำนวนมากมาสรา้งสิง่กอ่สรา้ง 

ต่างๆ ก่อน” ตุลาเปิดเมนูดูเวลาแล้วกล่าวต่อ “วันนี้ผมคงทำได้แค่จ้าง

ช่างฝีมือให้เริ่มก่อสร้าง ฝากใบประกาศรับสมัครไว้กับร้านค้าที่ผมรู้จัก 

แล้วคงต้องออกจากเกมครับ เรื่องการออกแบบโรงฝึกขอฝากไว้กับพวก

พี่ด้วยก็แล้วกัน”

จากนัน้ตลุากค็ยุรายละเอยีดกบัพวกโจอกีสกัพกั จงึเรยีกพวกแมว 

กลับเข้าผนึก แล้ววาร์ปกลับเมือง อีกไม่นานที่นี่จะเกิดค่ายทหารเล็กๆ  

ที่เป็นหนึ่งในฐานกำลังซึ่งทำให้เขากลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของโลก MWO



เมื่อเข้ามาอยู่ในเมือง ตุลาก็เริ่มต้นทำตามแผนการที่วางไว้ 

เขาติดต่อร้านค้าต่างๆ เพื่อหาข้อมูลของช่างก่อสร้างจำนวนมาก เมื่อได้

ที่อยู่ที่แน่ชัดก็เดินทางไปหาทันที

ผลการเจรจาปรากฏว่า หากต้องการสร้างหมู่บ้านตามที่ตุลา 

ออกแบบไว้ จะต้องใช้ค่าใช้จ่ายมหาศาลยิ่งกว่าเงินสดที่เขามี แต่หาก 

สามารถหาวัสดุต่างๆ ได้เอง ทางกลุ่มช่างจะรับผิดชอบด้านการผลิต 

และการก่อสร้างโดยใช้งบประมาณน้อยกว่านับสิบเท่า

หากต้องการส่ิงก่อสร้างท่ีมีคุณภาพ เฉพาะไม้ท่ีใช้ก็ต้องใช้อย่างน้อย 

ห้าชนิด บางชนิดต้องใช้หลายพันต้น ตุลาลองคำนวณดูแล้วพบว่า  

ถ้าต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายจะต้องเหนื่อยรากเลือด หลังจากขอข้อมูล 

ตน้ไมท้ัง้หมดและจดุทีส่ามารถหาไดแ้ลว้ เขาขอใหก้ลุม่ชา่งสง่ตวัแทนไป 

ที่กลุ่มฟาลคอนเพื่อปรึกษารูปแบบของโรงฝึกทหารส่วนตัว โดยเขาจะ 

ขอใช้เวลาจัดการหาวัสดุต่างๆ เมื่อพร้อมแล้วจะติดต่อกลับไปอีกครั้ง

ความจริงถ้าเป็นไปได้ตุลาอยากจะเริ่มสร้างกองทัพ NPC ให้เร็ว 

ที่สุด แต่เขาก็ไม่อยากจะรบกวนกลุ่มฟาลคอนมากไปกว่านี้ จึงตัดสินใจ 

73

เริ่มต้นแผนการ
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วาร์ปไปเมืองโดอีและเมืองเริ่มต้นอัลวีนเพื่อแวะเวียนไปหาคนคุ้นเคย  

จะได้ติดต่อขอว่าจ้างช่างฝีมือไปช่วยบุกเบิกการสร้างหมู่บ้านแห่งใหม่  

ส่วนการเริ่มต้นฝึกฝนกองกำลังคงต้องใช้เวลาอีกนาน อย่างน้อยต้องรอ

ให้สร้างหมู่บ้านเสร็จก่อน

เมือ่ไปถงึโรงตเีหลก็ตลุากต็อ้งตกตะลงึ โรงตเีหลก็ของบารค์ตอนนี้ 

มคีนงานมากกวา่ตอนทีเ่ขาเคยอยูห่ลายเทา่ แถมโรงงานยงัขยายอาณา- 

เขตมากขึ้น สาเหตุมาจากสงครามที่ทวีปหลักทำให้ที่นั่นมีความต้องการ 

อาวธุสงูมาก แมว้า่อาวธุทีส่รา้งจากเกาะเริม่ตน้จะมรีะดบัตำ่ แตด่ว้ยฝมีอื 

ของบาร์ค ถึงระดับจะต่ำแต่ก็มีคุณภาพดี ผู้เล่นคลาส 2 คลาส 3 

กส็ามารถใชไ้ด ้ประกอบกบัชือ่เสยีงทีเ่ปน็ถงึอาจารยข์องกลุม่ชา่งเหมนัต ์ 

ผู้เล่นเพียงกลุ่มเดียวที่สามารถสร้างไอเทมระดับ S ได้ ทำให้ผู้เล่นและ 

NPC จำนวนมากจากทวีปหลักมาขอสมัครเป็นศิษย์

บาร์คแนะนำตุลากับช่างฝีมือซ่ึงทำงานในโรงตีเหล็กของเขาว่า

“เจ้าหนูนี่ก็เป็นอดีตลูกศิษย์ของฉัน ให้ไปเรียนรู้กับมันก็แล้วกัน”

คำกล่าวของบาร์คสร้างความปั่นป่วนให้กับกลุ่มผู้เล่นและ NPC 

ทีม่าเรยีนรูก้ารตเีหลก็พอสมควร บารค์ยงัคงเปน็บารค์คนเดมิทีไ่มช่า่งพดู 

และไม่ให้คำแนะนำกับศิษย์มากนัก คนที่เรียกได้ว่าเป็นศิษย์ของบาร์ค 

ถา้จะนบัไปแลว้กม็แีคก่ลุม่ชา่งเหมนัตก์บัตลุาเพยีงเกา้คนเทา่นัน้ หลายๆ 

คนจึงอยากเรียนรู้เรื่องการตีเหล็กกับตุลาจนเขาต้องรีบกล่าวว่า

“ผมไมไ่ดต้เีหลก็มานานแลว้ครบั ศษิยส์ายตรงของคณุบารค์มแีค ่

กลุ่มช่างเหมันต์เท่านั้น ผมเองก็แค่ครูพักลักจำมาจากกลุ่มช่างเหมันต์ 

อีกทอดหนึ่งเองครับ”

แมจ้ะชีแ้จงออกไปแลว้ แตก่ลุม่ผูเ้ลน่และ NPC ทีม่าฝกึฝนกบับารค์ 

ก็ไม่ยอมถอดใจ ต่างพากันเสนอตัวเพื่อเป็นผู้ช่วยบุกเบิกหมู่บ้านใหม่กัน 

หลายคน ตุลาใช้วิธีเดิมคือ ใช้ทักษะตรวจสอบค่าความดี ถึงวิธีนี้จะ 
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ช่วยคัดกรองคนได้ไม่ดีนัก แต่อย่างน้อยก็พอจะทำให้ได้รู้ว่า ผู้ที่ต้องการ 

รว่มงานกบัเขาไมเ่คยทำสิง่ทีเ่ลวรา้ยมากๆ มากอ่น สว่นคนทีม่คีา่ความชัว่ 

สงูมากคงตอ้งปฏเิสธ ตลุาเลอืกคนงานทีจ่ะชว่ยบกุเบกิหมูบ่า้นใหมไ่ดถ้งึ 

สิบคน เป็นผู้เล่นสี่คน NPC หกคน ถือว่ามากเกินพอเลยทีเดียว เขา 

นัดหมายว่าเมื่อสิ่งก่อสร้างพื้นฐานอย่างที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จแล้วจะ 

กลับมาอีกครั้ง

จากนั้นตุลาก็ตระเวนไปตามร้านค้าต่างๆ ที่ตนสนิทสนม เพื่อ 

เตรียมการจ้างผู้ชำนาญการสาขาต่างๆ ให้เข้าร่วมในการสร้างหมู่บ้าน 

บางคนถึงกับออกปากเข้าร่วมด้วย แต่ส่วนใหญ่รับปากจะส่งลูกมือที่ 

ไว้ใจได้มาเป็นผู้ช่วยของตุลา

เมื่อได้บุคลากรที่มีความชำนาญในสาขาอาชีพต่างๆ ครบแล้ว  

ตุลาก็แวะไปทักทายกลุ่มทหารของเมืองเริ่มต้น แน่นอนว่าพวกลีนุสเอง 

ก็ดีใจมากที่ตุลากลับมาเยี่ยม

“ไมไ่ดเ้จอกนันานเลยนะตลุา หายไปเปน็ปเีลย” พวกทหารทีส่นทิ-

สนมกบัตลุาเขา้มาทกัทายและสอบถามเรือ่งตา่งๆ ทีผ่า่นมา สำหรบัตลุา 

อายุของเขาเพิ่มจากตอนนั้นไปเพียงปีกว่า แต่สำหรับ NPC เหล่านี้ เวลา 

กลับผ่านไปหลายปี จนนายทหารหนุ่มในครั้งนั้นดูมีอายุเพิ่มขึ้นมาก  

หลายคนกลายเป็นคนใหญ่คนโตยศสูงไปแล้ว

หลังการสนทนารำลึกความหลังผ่านไป พวกทหารก็ออกปาก 

ขอประลองกบัตลุา ซึง่คดิในใจอยา่งขบขนัวา่ ‘พวกนีน้ี ่ดูๆ  ไปแลว้ถงึเวลา 

(ในเกม) จะผ่านไปหลายปี แต่ก็ยังมีนิสัยบ้าๆ บอๆ เหมือนเดิมแฮะ’

แน่นอนว่าตุลาในตอนนี้ไม่ใช่คนเดิมกับเมื่อตอนที่เขาเริ่มเล่นเกม 

ใหม่ๆ ทหารคลาส 2 และคลาส 3 ย่อมไม่ใช่คู่มือของเขาอีกต่อไป เหล่า

ทหารยศสูงจึงทยอยพ่ายแพ้ตุลาคนแล้วคนเล่าในไม่กี่กระบวนท่า

ลีนุสที่เห็นดังนั้นถึงกับพึมพำออกมาอย่างไม่ตั้งใจว่า
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“สมแลว้ทีเ่ปน็ศษิยข์องสดุยอดฝมีอืในตำนานอยา่งทา่นจอมพราน 

ลูคัส”

ไม่รู้ว่าเป็นโชคดีหรือโชคร้ายของตุลาที่มีคนได้ยินคำพูดของ 

ลีนุส ซึ่งเรียกเสียงฮือฮาจากนายทหารยศสูงหลายๆ คน จนตุลาที่ลืมไป

แล้วว่าลูคัสเป็นคนที่มีชื่อเสียงและได้รับความเคารพนับถือสำหรับเหล่า 

NPC มาก ต้องรีบปฏิเสธว่า

“ผมไม่ได้เป็นศิษย์ของคุณลูคัสนะครับ แค่เคยไปฝึกฝนเล็กๆ 

น้อยๆ แค่เดือนกว่าๆ เท่านั้นเอง คุณลูคัสไม่เคยรับผมเป็นศิษย์หรอก 

ครับ”

แทนที่คำกล่าวของตุลาจะทำให้เหตุการณ์สงบลง มันกลับสร้าง 

ความปั่นป่วนให้กับเหล่านายทหารระดับสูงมากกว่าเดิม

“ที่ผ่านมาท่านลูคัสไม่เคยยอมรับใครเป็นศิษย์เลย แต่ที่แน่ใจได้ 

ก็คือ ทุกคนที่เคยได้รับคำชี้แนะจากท่านจะกลายเป็นสุดยอดฝีมือได้ 

ไม่ยาก ให้ตายเถอะ ตุลา น่าจะบอกเรื่องนี้กับพวกเราก่อน เรื่องสำคัญ 

แบบนี้อุบเงียบเอาไว้ทำไม” นายกองไวท์กล่าว

‘อุบเงียบเอาไว้ทำไมเหรอ’ ตุลาอดคิดในใจไม่ได้ จริงๆ แล้วเขา

เห็นว่าการที่เขาเคยฝึกฝนกับลูคัสนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่เลย แต่พอนึกดูดีๆ 

สถานะของลคูสัเองกไ็มใ่ชธ่รรมดา อกีฝา่ยเปน็ NPC ทีฝ่กึฝนจนแขง็แกรง่ 

และรับรู้ความเป็นจริงของโลก MWO ว่าเป็นเกมที่ถูกสร้างขึ้น ทั้งที่ไม่ใช่ 

NPC ซึ่งประจำอยู่ในอาคารบริการผู้เล่น เท่าที่ตุลารู้ ในตอนนี้ NPC ที่

แข็งแกร่งระดับนี้มีอยู่แค่หกคนเท่านั้น นั่นคือสุดยอดฝีมือของสายพลัง 

ต่างๆ ได้แก่ ลูคัส หวงหลง ซีเรีย กับสามจักรพรรดิของเผ่าเทพ มาร 

และมังกร

ตุลาที่กำลังครุ่นคิดถึงเรื่องดังกล่าวรู้สึกเอะใจขึ้นมาทันที ‘การ 

ที่พวกคุณลูคัสเคยบุกไปประลองกับสามจักรพรรดิ แสดงว่าที่จริงแล้ว 
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ต่อให้ไม่มีการเปิดทวีป แต่คงมีวิธีเข้าไปในทวีปในตำนานอยู่แล้วสินะ  

ไม่แน่ว่าตอนน้ีอาจมียอดฝีมือบางคนเข้าไปในทวีปในตำนานแล้วก็เป็นได้’

ขณะที่ตุลากำลังครุ่นคิดอยู่นั้น ไวท์ก็ถามออกมาอีกว่า

“ว่าแต่ตุลาบอกว่าตอนนี้กำลังจะบุกเบิกสร้างหมู่บ้านอยู่ใช่ไหม  

ช่วยบอกรายละเอียดให้หน่อยได้หรือเปล่า”

“ใช่ครับ ผมกำลังเริ่มต้นสร้างหมู่บ้านเล็กๆ อยู่ครับ ผมตั้งใจจะ 

สรา้งโรงฝกึทหารเพือ่ฝกึฝนกองทหารของตวัเองสกักองหนึง่ เผือ่ในอนาคต 

จะได้พากองกำลังนี้ไปบุกทวีปหลักดูสักครั้ง แต่แผนการนี้คงต้องใช้เวลา 

อีกหลายปี”

ลีนุสอดร้องออกมาไม่ได้ “ให้ตายเถอะ ถ้าฉันหนุ่มกว่านี้อีกสัก 

20 ปี ฉันจะขอเข้าร่วมด้วยแน่ๆ”

แมกซ์ครุ่นคิดอยู่สักพักก็กล่าวว่า “ตุลา ฉันมีข้อเสนอให้เธอ ฉัน 

จะส่งกำลังพลหน่วยของฉันเข้าไปช่วยเธอสร้างหมู่บ้าน ข้อแลกเปลี่ยน 

คือเธอต้องรับกำลังพลของฉันเข้าร่วมการฝึกด้วย ถ้าได้ฝึกกับเธอฉัน 

มั่นใจว่าพวกลูกน้องจะพัฒนาได้มากกว่าตอนนี้”

ต่อให้ตุลาไม่ได้เป็นศิษย์ของลูคัส แต่ฝีมือที่แสดงออกมาเมื่อครู่

แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่ธรรมดา เด็กหนุ่มคลาส 2 เลเวลไม่ถึง 

10 กลับสามารถอัดนายทหารคลาส 2 และคลาส 3 หมอบกันเป็นแถวๆ 

ถ้าตุลายอมเหนื่อยฝึกฝนทหารของเขา มั่นใจได้เลยว่ากองทหารจะแข็ง-

แกร่งขึ้นอย่างแน่นอน

นายกองคนอื่นที่ได้ยินรีบเสนอตัวกันมากมาย ไม่ว่าใครก็อยาก 

จะพัฒนาฝีมือของตัวเอง แต่บุคคลอย่างลูคัสใช่ว่าจะสามารถขอเข้าพบ 

ไดง้า่ยๆ ถงึขนาดทีม่คีำกลา่ววา่ “หากไมเ่ปน็ทีต่อ้นรบั ตอ่ใหเ้ฝา้เปน็เดอืน 

ก็ไม่มีทางได้เจอ หากมีวาสนาเข้าไปใกล้บ้าน ก็เปิดประตูต้อนรับแล้ว” 

ตุลาเองก็รู้ดี เขาไปหาลูคัสทีไรไม่เคยต้องเคาะประตูสักที
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สำหรับทหารพวกนี้ โอกาสที่จะได้ฝึกฝนกับลูคัสแทบเป็นไปไม่ได้  

ดังนั้นการได้ฝึกฝนกับตุลาซึ่งถือเป็นศิษย์ของลูคัส ย่อมเป็นโอกาสที่หา 

ได้ยาก

ตุลารีบชี้แจงทันที “ผมคงฝึกทหารทั้งกองไม่ไหวหรอกครับ อย่าง 

มากกฝ็กึไดไ้มเ่กนิหนึง่รอ้ยคน เอาเปน็วา่ถา้จะสง่ทหารมาฝกึกบัผม สง่มา 

ไม่เกินสามสิบคนจะได้ไหมครับ จำนวนที่เหลือผมจะได้ฝึกเป็นกองกำลัง 

ของตัวเอง”

เหล่านายทหารเริ่มสุมหัวปรึกษากัน พวกเขาเองก็เข้าใจความ 

ลำบากใจของตลุา หากเปน็การฝกึทัว่ไป เพยีงแคบ่อกรปูแบบหรอืวธิกีาร 

แล้วปล่อยให้ฝึกฝนเอาเองก็พอ แต่หากเป็นเทคนิคชั้นสูงย่อมต้องอาศัย 

คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความผิดพลาด จุดประสงค์ในการ 

สร้างหมู่บ้านของตุลาคือ การฝึกกองกำลังของตัวเอง ย่อมไม่อาจเสีย 

เวลาถ่ายทอดวิชาให้กองกำลังอื่นๆ มากเกินไป

“สามสบิคนกไ็ด ้เรือ่งกำลงัคนทีพ่วกเราจะสง่ไปชว่ยสรา้งหมูบ่า้น 

พวกเราจะช่วยอย่างเต็มที่ หลังจากนั้นพวกเราจะคัดเลือกคนเข้าไปฝึก 

กับเธอเอง น่าเสียดายที่ตอนนี้นายทหารระดับหัวกะทิหลายคนเข้าไป 

เสี่ยงโชคในทวีปหลัก ไม่อย่างนั้นคงมีคนอยากฝึกกับเธอมากกว่านี้”

“มิน่า ผมเองไม่เห็นนายทหารที่คุ้นเคยหลายคนเลย นึกว่าพวก 

นั้นไม่ได้เข้าเวรซะอีก”

ลีนุสยักไหล่แล้วกล่าวว่า “ในทวีปหลักตอนนี้มีสงครามอยู่นี่นา  

ไอ้พวกไฟแรงบางคนคงอยากไปเสี่ยงโชค อีกอย่างการจะเลื่อนยศก็ต้อง

มคีลาสสงูๆ แลว้ไอเ้กาะอลักสัเองกม็แีตม่อนสเตอรค์ลาสตำ่ ไปเสีย่งโชค 

ที่ทวีปหลักมีโอกาสเลื่อนคลาสได้มากกว่าเยอะ”

พวกเขาปรกึษากนัเรือ่งการกอ่สรา้งหมูบ่า้นอกีหลายเรือ่ง ทัง้เรือ่ง 

การวางผังเมืองและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ตุลาบอกพวกนายทหารเพื่อนๆ 
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ของเขาวา่ หากจะเริม่ลงมอืสรา้งหมูบ่า้นใหไ้ปตดิตอ่กลุม่นายชา่งประจำ 

เมืองมาไค เพราะเขาได้ติดต่อไว้ก่อนหน้านี้แล้ว หลังจากนั้นตุลาก็ออก 

จากเกมก่อนเวลาหลายชั่วโมง

หารู้ไม่ว่าแผนการสร้างหมู่บ้านของตุลาที่ความจริงควรจะดำเนิน 

ต่อไปได้อย่างราบรื่น กลับถูกพวกนายทหารเหล่านี้ก่อกวนจนต่างจาก 

แผนการที่วางไว้หลายเท่า

เมือ่ตลุาออกจากเกมแลว้เขา้มาอยูใ่นบา้นทีโ่ลกจำลอง นนีา่ 

ก็ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วถามว่า

“คุณตุลาต้องการหยุดใช้เครื่องสลีปแคปซูลก่อนเวลาหรือเปล่า

คะ”

“ไม่เป็นไรครับ ผมจะหยุดใช้เครื่องตอนตีห้าเหมือนเดิม ที่ออกมา 

ก่อนเวลาเพราะต้องการทำอย่างอื่น นีน่าช่วยติดต่อพวกชัยให้ออกจาก 

เกมมาหาผมสักครู่ได้ไหมครับ”

“รับทราบค่ะ” นีน่ารับคำและส่งข้อความไปหาพวกชัย ไม่ถึง 10  

นาที พวกชัยก็มารวมตัวกันที่บ้านของตุลา

“เรียกพวกเรามาทำไมไต้ซือ ถ้าพลาดเรือกลับเกาะเริ่มต้นต้องรอ 

ไปอีกวันเลยนะโว้ย” เมื่อพบหน้าตุลา เอกก็บ่นออกมาเป็นคนแรก

“พวกแกลงเรือไปแล้วเหรอ” ตุลาถาม

“ยังหรอก” ชัยตอบแล้วอธิบายว่า “พวกเราจองเวลาเรือช่วงก่อน 

ออกจากเกม ตอนนี้ยังเหลือเวลาอีกหลายชั่วโมง ในเกมก็เป็นวันเหมือน 

กัน”

“อืม ดีที่ยังไม่ได้ออกเดินทาง ฉันมีเรื่องอยากให้พวกแกช่วย”  

ตุลากล่าวแล้วเริ่มต้นเล่าแผนการสร้างหมู่บ้านและกองกำลังให้เพื่อนๆ 

ฟังแล้วสรุปว่า
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“ที่ฉันอยากให้พวกแกช่วยคือ ให้พวกแกชักชวนพวก NPC ที่เบื่อ 

สงครามให้ลี้ภัยมาอยู่ที่เกาะเริ่มต้นหน่อย ดูเหมือนพวก NPC ในเกม 

จะสามารถเดินทางระหว่างเกาะและทวีปหลักได้อย่างอิสระนี่นา จะได ้

ให้คนพวกนี้มาเป็นชาวบ้านที่อาศัยในหมู่บ้านใหม่ของฉัน ยิ่งเยอะยิ่งดี  

ตอนนี้ฉันอยากได้กำลังคนเพื่อสร้างกองกำลังของตัวเองอยู่”

“เข้าท่าแฮะ รวบรวมประชาชนก่อนเพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจ คง 

ไมม่ทีีไ่หนเหมาะสมเทา่กบัเกาะเริม่ตน้ทีพ่วกเกรยีนซา่ไมอ่อกอกีแลว้ แต่ 

ไอ้การจะสร้างกองกำลังที่เกาะเริ่มต้นมันจะดีเหรอ อย่างเก่งพวกทหาร 

ของไต้ซือจะตันอยู่แค่คลาส 2 นะไม่น่าจะเก่งสักเท่าไหร่” คิงวิเคราะห์

ตุลาอดหัวเราะออกมาไม่ได้ “ระดับคลาสจริงๆ แล้วมันก็แค่ 

ตัวเลข เพราะความสามารถจริงๆ ขึ้นอยู่กับค่าสถานะและระดับทักษะ 

มากกว่า ถึงคลาส 2 จะมีขีดจำกัดของค่าสถานะ แต่ถามหน่อย พวกแก 

เคยเหน็คนทีฝ่กึจนคา่สถานะตนักีค่น สว่นใหญแ่คค่า่สถานะมากพอทีจ่ะ 

เลือ่นคลาสได ้ทกุคนกท็ำภารกจิเลือ่นคลาสกนัทัง้นัน้แหละ ขอบอกตรงๆ  

นะขนาดฉันเพิ่งคลาส 2 ต้นๆ แต่ก็อัดคลาส 3 ปลายๆ ลงไปกองมา 

แล้ว”

จากนั้นตุลาก็เล่าให้ฟังถึงการประลองกับกลุ่มฟาลคอนและเหล่า 

ทหารรักษาเมือง

พวกชัยคิดในใจตรงกันว่า ‘ก็เอ็งมันพวกจอมแหกคอกนี่หว่า  

นี่หมายความว่าอยากจะสร้างกองทัพแหกคอกแบบเดียวกันขึ้นมาจริงๆ  

สินะ’

เอกแยง้ขึน้มาวา่ “แตพ่วก NPC มคีา่สถานะและพฒันาการตา่งๆ 

น้อยกว่าผู้เล่นเป็นสิบเท่าเลยไม่ใช่เหรอ กว่าระดับทักษะและค่าสถานะ 

จะมากพอคงต้องใช้เวลาไม่ใช่น้อย ฝึกพวกผู้เล่นน่าจะง่ายกว่าเยอะ”

ตุลายิ้มแล้วอธิบายสิ่งที่เขาเคยวิเคราะห์มาก่อนให้เพื่อนฟัง “วิธ ี
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พัฒนาทักษะพื้นฐานขั้นแรกคือ การใช้งานบ่อยๆ หรือขยันฝึกฝน แต่ 

ต่อให้ฝึกหนักขนาดไหนก็ยังมีขีดจำกัด คิดว่าน่าจะตันที่ระดับประมาณ  

70 จุดนี้แหละที่ผู้เล่นจะได้เปรียบพวก NPC เพราะผู้เล่นสามารถพัฒนา 

ความสามารถและร่างกายได้ดีกว่าพวก NPC ถึง 10 เท่า แต่ระดับที่สูง 

ขึ้นไปแค่ความขยันมันไม่พอ ต้องอาศัยความเข้าใจถึงจะพัฒนาต่อได้  

นั่นคือระดับทักษะขั้นสูงที่เรียกว่า วิถีแห่งนักสู้ หรือ วิถีแห่งพลัง จุดนี้ 

ไม่ว่าผู้เล่นหรือ NPC ก็ไม่ต่างกัน ฉันคิดว่าพวก NPC ที่ใช้ชีวิตอยู่ในเกม 

ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องออฟไลน์ออกจากเกมน่าจะได้เปรียบผู้เล่น 

ด้วยซ้ำ”

ชัยพยักหน้ารับ “อืม เป็นไปได้ว่ะ ดูจากพวกแมวของไต้ซือก็เห็น 

ได้ชัดแล้ว อย่างน้อยตอนนี้พวกแมวก็มีวิถีแห่งนักสู้แล้ว เทียบความ 

สามารถก็คลาส 4 เข้าไปแล้ว ถ้าให้เวลาไต้ซืออีก 3-4 ปีในโลกจริง ไต้ซือ 

อาจจะสร้างกองทัพที่มีแต่คลาส 4 คลาส 5 ก็เป็นไปได้”

คิงเห็นพ้องด้วย เกมนี้เปิดบริการมา 5 ปีกว่า ผู้เล่นที่พัฒนาได้ถึง 

คลาส 4 ยังมีน้อยมาก อาจเป็นเพราะระบบที่วันหนึ่งสามารถเล่นเกม 

ได้เพียง 2 วันในเกม แถมเรื่องบางอย่างยังจำเป็นต้องใช้ความคิดอย่าง 

ต่อเนื่อง บางคนพอออกจากเกมก็ถูกภาระหน้าที่ดึงดูดสมาธิ ทำให้ 

ความสามารถไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ตอนนี้คิงเข้าใจแล้วว่า การที่เขา 

สามารถพัฒนาได้เร็วกว่าผู้เล่นคนอื่นๆ หลายเท่า มาจากการที่พวกเขา

โชคดีได้เรียนศิลปะการต่อสู้ ทำให้ความเข้าใจและระดับทักษะก้าวหน้า

เร็วกว่าผู้เล่นทั่วไปมาก

“สรุปว่าฉันอยากให้พวกแกออกไปชักชวน NPC ที่อยากหนีจาก 

สงครามให้มาอยู่กับฉัน แต่จะพาคนไหนมาเข้าร่วมยังไงขอให้ตรวจสอบ 

ค่าความดีก่อน ถึงฉันอยากได้คนมาเป็นกำลังให้ แต่อย่างน้อยก็อยาก 

ได้คนที่จะไม่สร้างปัญหาให้กับฉันในอนาคต เรื่องค่าใช้จ่ายพวกแก 
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ติดต่อมาที่ฉันได้เลย เอาเป็นว่าฉันให้พวกแกไปก่อนเลยก็แล้วกัน”

ตุลากดสั่งโอนเงินในเกมให้กับชัยทันทีหนึ่งหมื่นเหรียญทอง ชัย 

ที่เห็นยอดเงินถึงกับหน้าซีด

“เฮย้ มากมายขนาดนีเ้ลยเหรอ ตเีปน็เงนิไทยมนัไมใ่ชน่อ้ยๆ เลยนะ  

ลงทุนมากไปป่าวไต้ซือ นี่มันแค่เกมนะโว้ย”

คิง เอก และกรที่ชะโงกหน้าเข้ามาดูก็เบิกตาค้าง ตุลาที่เห็น 

ปฏิกิริยาของเพื่อนทั้งสี่คนอดหัวเราะออกมาไม่ได้

“คิดการใหญ่ต้องกล้าลงทุนสิ หมู่บ้านนี้จะเป็นฐานกำลังของฉัน

ในการควบคุมเกม ถ้าเป้าหมายนี้สำเร็จ รับรองได้ว่าไอ้เงินจำนวนนี้มัน

เป็นเรื่องเล็กน้อยมาก”

ชัยหันมาจ้องตาตุลาแล้วถามอย่างเคร่งขรึม “ไต้ซือพอจะเล่า 

แผนงานให้ฉันฟังได้ไหม บอกไว้ก่อนนะ ถ้ามันไม่ดีฉันคัดค้านเต็มที่แน่ๆ 

ฉันรู้ว่าแกรวย แต่จะเอาเงินมาใช้แบบนี้ฉันไม่เห็นด้วย”

ตุลาหันมาพิจารณาชัยแล้วยิ้มออกมา คำกล่าวของชัยมองได้ 

สองด้านคือ เขาเป็นห่วงเพื่อนจริงๆ หรือจะมองอีกแง่คือ กำลังก้าวก่าย 

ความลบัทางธรุกจิกไ็ด ้ตลุาอดยิม้ออกมาไมไ่ด ้เขามัน่ใจวา่เปน็อยา่งแรก 

ซะมากกว่า

“หึๆ  บอกตรงๆ นะ ถา้พวกเราไมรู่จ้กักนัในโลกจรงิ รบัรองฉนัไมม่ี 

ทางบอกแน่ๆ ฉันตั้งใจจะสร้างสมาคมพรานป่าที่ทวีปหลัก แผนงานแรก 

คอืฝกึกำลงัคน พวกแกเองกใ็ชช้วีติในทวปีหลกัมานานนา่จะรูด้วีา่ ไอร้ะบบ 

ของเกมนีท้ีต่อ้งแลเ่นือ้แยกชิน้สว่นของมอนสเตอรห์ลงัการสงัหารมนัเปน็ 

เรือ่งทีน่า่เบือ่มากขนาดไหน งานอยา่งนีไ้มม่ใีครชอบหรอก ถา้ฉนัฝกึกำลงั 

คนให้เก่งๆ แล้วส่งไปรับจ้างเป็นผู้ติดตามผู้เล่น คอยจัดการงานเกี่ยวกับ

การแล่และการเก็บวัตถุดิบโดยเฉพาะ คิดว่าจะมีคนจ้างไหม”

“ลูกค้าล้นหลามแน่นอน” เอกตอบอย่างมั่นใจ
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ชยัยงัคงขมวดคิว้แลว้กลา่ววา่ “แตไ่อง้านแบบนัน้กม็อียูท่ัว่ไปนีน่า 

ตามเมืองใหญ่ๆ ก็มีพวก NPC พรานป่าคอยรับจ้างอยู่แล้วแทบทุกเมือง  

ถึงจะแพงไปหน่อยแต่ฉันเองก็เคยใช้บริการบ่อยๆ โดยเฉพาะเล่นเกม 

พร้อมไอ้คิงที่ชอบบุกฆ่ามอนไม่เลือกหน้า ไม่สนเก็บของด้วย” ชัยหัน 

ไปมองคิงแล้วอดว่าออกมาไม่ได้ ส่วนคิงที่ได้ยินก็สะดุ้งนิดหน่อยแล้ว 

ยิ้มแห้งๆ

ตุลาพยักหน้ารับแล้วกล่าวว่า “นั่นมันเป็นระดับพรานป่าธรรมดา 

ที่อยู่ตามเมืองต่างๆ แกอาจรู้ดีอยู่แล้ว เกมนี้มันไม่มีทักษะแล่เนื้อ ความ 

สามารถในการชำแหละซากสตัวอ์สรูจะขึน้อยูก่บัทกัษะการใชม้ดีโดยตรง  

ยิง่สงูเทา่ไหรย่ิง่จดัการซากสตัวอ์สรูไดง้า่ยขึน้ ฉนัมัน่ใจวา่จะอบรมพราน- 

ป่าที่มีความสามารถเหนือกว่าพรานที่อื่นได้แน่ อืม อาจแถมวิชาการ 

ทำอาหารระดับเชฟมือทอง กับช่วยต่อสู้ได้ด้วย รับรองมีแต่คนอยากจ้าง 

แน่นอน”

ชัยพยักหน้ารับแล้วกล่าวต่อ “ถึงอย่างนั้นก็เถอะ ฉันก็ไม่เห็น

ว่ามันจะทำกำไรอะไรได้มากมายนี่หว่า นายลงทุนมากขนาดนี้ฉันว่า 

เสียเปล่านะ”

ตุลายิ้มแล้วเฉลยว่า “ความจริงเป้าหมายของสมาคมพรานป่า 

ที่ฉันจะสร้างในอนาคตคือการรวบรวมข่าวสารต่างหาก ลองคิดดูนะ ถ้า 

คนของฉันได้ไปประจำอยู่ทุกเมืองในทวีปหลัก แถมคอยติดตามผู้เล่น 

คนอืน่ๆ ทำภารกจิตา่งๆ แกคดิวา่ฉนัจะกลายเปน็คนทีม่เีครอืขา่ยขา่วสาร 

กว้างไกลขนาดไหน ถ้าถึงเวลาที่กองกำลังที่ฉันฝึกอบรมพร้อมเมื่อไหร่ 

บวกกบัขา่วสารทีม่ ีฉนัคดิวา่ไอก้ารพชิติทวปีหลกัมนัไมใ่ชเ่รือ่งยาก แนน่อน 

วา่นีไ่มใ่ชแ่ผนการทีจ่ะทำสำเรจ็ไดใ้นเวลาไมก่ีป่ ีอาจตอ้งใชเ้วลาถงึ 20 ป ี

ในเกมเลยทีเดียว แต่ก็อย่างที่รู้ๆ กัน กว่าฉันจะออกจากเกาะเริ่มต้นได้ 

ก็ต้องใช้เวลาอีก 3 ปีกว่าในโลกจริง ในเกมก็ 30 ปีกว่าปี เวลามาก 
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ขนาดนั้นถ้าเอาแต่ฝึกฝีมือคงเบื่อตายแน่ๆ อีกอย่าง ถ้ามีข่าวสาร 

กว้างขวางรับรองทำอะไรได้อีกเยอะ หึๆ พวกแกต้องคาดไม่ถึงแน่ว่าฉัน 

มีแผนการอะไรอีกบ้างที่สามารถสั่นคลอนเศรษฐกิจของเกมนี้ได้ ฮ่าๆๆ”

“วันนี้ไต้ซือเป็นอะไรไปวะ ยังกับตั้งใจจะป่วนเกมนี้เลยแฮะ” 

เอกแอบกระซิบ แต่ที่นี่คือโลกจำลอง ต่อให้กระซิบเบาขนาดไหนก็ได้ยิน 

กันทุกคนอยู่แล้ว

กรยิ้มแล้วกล่าวว่า “จงใจป่วนแล้วไง แกไม่คิดว่ามันน่าสนุก 

เหรอ”

คิงหัวเราะดังลั่น “เอาด้วย น่าสนุกดีออก”

ชัยถอนหายใจออกมาแล้วกล่าวว่า “เฮ้อ อยู่นอกเกมฉันเป็น 

รองประธานชมรมคอยจัดการเรื่องต่างๆ ให้ ในเกมกะจะเล่นสบายๆ ดัน 

ยัดงานมาให้ซะได้ แถมไม่ใช่งานธรรมดา งานช้างซะด้วยสิ”

“แลว้ไง ตกลงจะเขา้รว่มหรอืเปลา่ บอกไวก้อ่นนะ ถา้เขา้รว่มกบัฉนั  

ผลกำไรที่ได้รับรองแบ่งให้แน่ๆ ถ้ามันไปได้ดีจริงๆ รับรองรวยกันทั้งกลุ่ม 

เลยนะ ขอบอก แต่ถ้ามันไม่เวิร์กก็อย่าคิดมาก ยังไงฉันก็ยังเหลือเงินอีก 

เยอะ ไม่ใช้ซะบ้างเดี๋ยวมันจะบูดซะก่อน ถ้าไม่ใช่เพื่อนกันไม่เอ่ยชวน 

หรอกนะ ฮ่าๆๆ” ตุลาหัวเราะเสียงดัง

ชัยเองก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้ “ไอ้บ้า ถ้ากลัวเงินบูด เอามาให้ 

ฉันใช้ก็ได้ เอาเถอะ ในเมื่อแกวางแผนไว้ขนาดนี้แล้ว ฉันต้องเข้าร่วม 

แน่ๆ เรื่องชักชวน NPC ไม่ต้องเป็นห่วง รับรองจะหาพวกที่ไว้ใจได้ไป 

เปน็ลกูนอ้งแกแนน่อน แตฉ่นัคงตอ้งตระเวนไปตามอาณาจกัรตา่งๆ ทีถ่กู 

ทำลายเพื่อรวบรวมคนก่อน อาจจะต้องใช้เวลาหลายวันหน่อยนะ”

เอกที่นึกขึ้นได้รีบกล่าวบ้าง “เออ พูดถึงเรื่องเมืองที่ถูกถล่ม จริงๆ  

แล้วก็มีเรื่องที่ฉันอยากจะบอกไต้ซือนะ ไอ้เรื่องที่ไต้ซือคาดการณ์ว่า 

อาณาจักร Freedom ที่เพิ่งตั้งมาได้ไม่นานจะเจรจาขอสงบศึกน่ะ ตรงกัน 
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ข้ามเลยละ พวกมันส่งกำลังคนโจมตีอาณาจักรอื่นๆ จนถล่มไปได้หลาย 

เมอืงเลย สงสยัไอเ้รือ่งการเจรจาคงยงัไมเ่กดิขึน้แน่ๆ  เผลอๆ เจา้อพอลโล 

เองอาจคิดว่ามันสามารถยึดครองได้ทั้งทวีปแหงๆ”

ตลุาทีไ่ดย้นิกต็อบวา่ “การเจรจาตอ้งเกดิขึน้แน่ๆ  ยงัไงซะอาณาจกัร  

Freedom ในตอนนี้ก็ไม่มีกำลังมากพอจะยึดทั้งเกมหรอก ไอ้การไล่ถล่ม 

เมอืงอืน่ๆ มนัเปน็แคก่ารสรา้งภาพเทา่นัน้เอง ยงัไงชว่งสงครามกไ็มม่กีาร 

ตายแล้วลดระดับจริงๆ นี่นา จบสงครามแล้วในหมู่ของมหาอำนาจคง 

ไม่มีใครแค้นกันจริงจังหรอก ยกเว้นพวกที่แพ้สงครามจนอาณาจักร 

ล่มสลาย”

“สร้างภาพหรอกเหรอ หมายความว่าไงวะ” กรถาม

“แกคิดว่าถ้าอพอลโลไปขอเจรจาตรงๆ ผลจะออกมาเป็นยังไง 

ไอ้การเจรจามันต้องดูสถานะด้วย อยู่ๆ อาณาจักรที่เพิ่งก่อตั้งจะไป 

ขอเจรจาเหรอ นั่นไม่ต่างจากขอทานไปขอความเมตตาจากมหาเศรษฐี 

เลยนะ ถ้าทำแบบนั้นมีแต่จะถูกเหยียบย่ำจมดินซะมากกว่า เผลอๆ 

จะไมม่โีอกาสไดเ้จรจาซะดว้ยซำ้ มนัตอ้งมกีารแยกเขีย้วกางเลบ็แสดงวา่ 

ขา้แนใ่หเ้หน็กนักอ่น ถงึจะเจรจากนัไดอ้ยา่งเทา่เทยีม เชือ่เถอะ อกีไมน่าน 

ต้องมีการเจรจาเกิดขึ้นแน่ๆ” ตุลาอธิบาย

“อืม งั้นเหรอ คงต้องรอดูกันไป” กรกล่าว

“แต่ใจจริงฉันก็อยากให้สงครามมันดำเนินต่อไปอีกสักพักนะ  

แผนการของฉันจะได้ไม่มีคนเพ่งเล็งมากนัก” ตุลาเอ่ยพลางนึกในใจ 

อย่างเสียดาย เขาน่าจะคิดเรื่องการสั่งสมกองกำลังของตัวเองได้นาน 

แล้ว เพียงแต่ก่อนหน้านี้เขาแค่เล่นเกมเพื่อพัฒนาฝีมือและความ 

สนุกสนานเท่านั้น ที่ตอนนี้เขาอยากหาอย่างอื่นทำนอกจากการฝึกฝน 

บ้าง อาจเป็นเพราะผลกระทบที่ได้รับมาจากการรับรู้ถึงเรื่องของไกอา  

หากมุ่งมั่นฝึกฝนเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เขาเป็นบ้าได้ แต่จะให้เลิก 
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เลน่เกมนีก้น็า่เสยีดาย เพราะตอนนีม้นักลายเปน็สว่นหนึง่ในชวีติของเขา 

ไปซะแล้ว

“อย่าห่วงไปเลย หลังจากไต้ซือเขียนคู่มือค่าความดี ไอ้เรื่องการ 

ตั้งกิลด์หรือการสร้างเมืองในทวีปหลักก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว  

ยิ่งไต้ซือสร้างหมู่บ้านในเกาะเริ่มต้นที่ไม่มีอะไรน่าสนใจ รับรองไม่มีคน 

เพ่งเล็งหรอก” ชัยปลอบ

ตุลาพยักหน้ารับแล้วนึกขึ้นมาได้ เขารีบกล่าวว่า “เออ จะว่าไป 

แล้ว ฉันเพิ่งเขียนคู่มือเล่มใหม่นะ แต่คิดว่าไอ้เล่มนี้คงขายไม่ได้มากนัก 

หรอก เพราะราคามันแพงเวอร์ ที่เขียนขึ้นมาก็เพื่อความสบายใจน่ะ แค่

มีคนอ่านแล้วไปเผยแพร่ให้พวกผู้เล่นใหม่ฉันก็พอใจแล้ว”

ตุลาเล่าให้เพื่อนฟังเรื่องข้อมูลที่เขาเคยบอกกับแจ็ค แล้วแจ็คนำ 

ไปเขียนเป็นคู่มือโดยไม่ได้ปรึกษากับเขาก่อน แต่นั่นยังไม่เท่ากับคู่มือนั้น 

มีคำแนะนำผิดๆ อยู่ด้วย เขาเลยตัดสินใจเขียนคู่มือเล่มใหม่เพื่อชี้แจง  

ถึงราคาจะแพงมากจนตุลาแน่ใจว่าไม่น่าจะขายออก แต่เขาถือว่าการ 

ทำแบบนี้ทำให้ตัวเองรู้สึกสบายใจมากขึ้น แค่นั้นก็พอแล้ว

พวกชัยสอบถามถึงเนื้อหาของคู่มือ ตุลาก็เล่าโดยไม่ปิดบัง

“ว่าแต่ทำไมไต้ซือไม่ลงรายละเอียดให้มากกว่านี้ล่ะ ข้อมูลเชิงลึก 

ก็ไม่ได้เขียนไว้มากนักนี่ ไอ้ที่เคยบอกพวกเรายังลึกซึ้งกว่าที่เขียนเป็น 

คู่มือซะอีก เรื่องพลังธรรมชาติก็ไม่เห็นกล่าวถึงเลย”

“ข้อมูลบางอย่างเขียนไปก็ไม่มีคนเข้าใจ เรื่องพลังธรรมชาติยิ่ง 

จะทำให้ผู้อ่านสับสนซะมากกว่า แค่นี้ก็มากเกินพอแล้ว”

ตุลาดูนาฬิกาก็พบว่าเขายังเหลือเวลาอีกเกือบ 2 ชั่วโมง กว่า 

จะถึงเวลาออกกำลังกาย เลยหันไปกล่าวกับเพื่อนๆ

“อีกเดี๋ยวฉันจะไปทำธุระสักหน่อย พวกแกจะกลับเข้าไปเล่นเกม

ต่อหรือเปล่า”
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พวกชัยพยักหน้าตุลาจึงกำชับว่า

“เอาเปน็วา่เรือ่งทีพ่วกเราตกลงกนัวนันีข้อใหเ้ปน็ความลบัสดุยอด 

นะ ไม่งั้นสมาคมพรานป่าไม่ได้เกิดแน่ ไม่ว่าใครถามก็หาเหตุผลบอกปัด 

ออกไปก็แล้วกัน ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะ ฝากเรื่องชักชวนพวก NPC ที่ทวีป 

หลักหนีสงครามด้วยก็แล้วกัน”

“ไว้ใจได้เลย” กรตอบอย่างมั่นใจแล้วทั้งสี่คนก็กลับเข้าเกม

ตลุาและเพือ่นๆ ไมรู่เ้ลยวา่ แผนการดงักลา่วจะทำลายสมดลุของ 

เกาะเริ่มต้นยิ่งกว่ากลุ่มแปดเทพอสูรที่เคยแอบมาสร้างดันเจี้ยนที่เกาะ 

เริ่มต้นหลายเท่า แม้จะไม่ตั้งใจ แต่กลุ่มคนที่พวกชัยชักชวนมากลับมี 

เหล่าอดีต NPC ระดับราชาและชนชั้นสูงของอาณาจักรที่ล่มสลายหลาย 

อาณาจักรมาด้วย ทำให้ผู้ดูแลระบบจำเป็นต้องลบข้อมูลเบื้องต้นของ 

เกมนี้ที่เคยบอกไว้ว่าเกาะเริ่มต้นจะไม่มีทักษะและไอเทมระดับสูงออก 

ไปโดยปริยาย

ตุลาช่างสมกับเป็นจอมทำลายสมดุลเกมอย่างแท้จริง



เมื่อเพื่อนๆ ทั้งสามคนกลับเข้าสู่เกมแล้ว ตุลาก็โหลด 

นามบัตรที่จางหลินหลงเคยให้ไว้แล้วออกคำสั่งกับ AI ประจำบ้าน

“นีน่า ช่วยติดต่อดอกเตอร์จางหลินหลงให้ด้วยครับ”

AI สาวรับคำสั่ง หลังจากนั้นไม่นานก็มีคำขอเข้าใช้งานบ้านใน 

โลกจำลองของตุลา เขากดคำสั่งยินยอมทันที ทว่าผู้ที่มากลับไม่ใช่ 

จางหลินหลง แต่เป็นนายซองจุนโซเจ้าเก่า

“ว่าไง ตุลา เธอมีเรื่องที่ยังสงสัยอยู่อีกอย่างนั้นเหรอ”

“อ้าว ทำไมเป็นคุณซองล่ะครับ ผมขอติดต่อดอกเตอร์จางนี่นา” 

ตุลาอดถามไม่ได้

จุนโซยิ้มแล้วตอบว่า “ยายหลินยังไม่ว่าง ฉันเลยมาแทน”

“งั้นเหรอครับ ขอโทษจริงๆ ที่รบกวนเวลาของคุณ”

“อย่าคิดมาก ตอนนี้ที่แอริโซนาแดดยังแรงอยู่เลย ยังไม่ถึงเวลา 

พักผ่อนของฉันหรอกนะ ไม่ต้องเกรงใจหรอก ว่าแต่มีธุระอะไรเหรอ 

ถึงอยากติดต่อกับยายหลิน”

“คอื...อมื จะอธบิายยงัไงดเีนีย่ คอืผมอยากไดห้อ้งพเิศษทีส่ามารถ 

74

ชื่อเสียงทำพิษ
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เรง่เวลาไดน้ะ่ครบั อยา่งทีรู่ว้า่ระดบัความเรว็สมองของผมมนัไวกวา่ปกต ิ 

คงมีแต่ Cyber Tech ที่สามารถสร้างพื้นที่ซึ่งสามารถเร่งความเร็วตาม 

ความเรว็ของสมองผมได ้ทีผ่มอยากปรกึษาดอกเตอรจ์างเพราะดอกเตอร ์

จางน่าจะให้คำตอบที่ชัดเจนกับผมมากกว่าว่า ความเร็วระดับไหนที่จะ 

ไม่ก่อให้เกิดผลเสียกับสมองของผมน่ะครับ”

จนุโซเหน็ดว้ยในจดุนี ้ความจรงิถา้จะใหส้รา้งหอ้งทีเ่รง่ความเรว็สงู  

เขาแค่ออกคำสั่งสุดยอด AI ที่ควบคุม Metropolis ก็ทำให้ได้ แต่เขามี 

ความรู้เรื่องสมองไม่มากนัก ผลกระทบจะเป็นอย่างไรเขาเองก็ไม่แน่ใจ  

เรื่องแบบนี้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะดีกว่า

“ถา้เปน็ไปได ้ผมขอหอ้งจำลองทีม่บีรรยากาศแบบเดยีวกบั MWO  

นะครบั หอ้งเรง่ความเรว็แบบทัว่ไปมนัแปลกๆ ประสาทสมัผสัและการรบัรู ้

ของร่างกายมันเพี้ยนๆ กว่าความเป็นจริงพอสมควร ผมอยากได้ห้องที่ 

เร่งเวลาได้ และมีระดับความสมจริงให้ใกล้เคียงกับโลกจริงที่สุดครับ” 

ตุลากล่าวเสริม

“อืม ไอ้โลกจำลองที่มีความละเอียดมากขนาดนั้นมีแต่ในเกม 

เท่านั้นแหละ การจะสร้างขึ้นมาไม่ใช่เรื่องง่าย เอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะตาม

เพื่อนมาแล้วกัน รอสักครู่นะ”

จุนโซกดคำสั่งติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน สักพักตุลาก็ได้รับ 

คำขอเขา้พบจงึรบีกดยอมรบัทนัท ีผูม้าใหมเ่ปน็ชายวยักลางคนชาวเอเชยี  

อายุไล่เลี่ยกับจุนโซ แม้ว่าหน้าตาจะไม่โดดเด่นมากนัก แต่ดวงตาคม  

ดูแล้วน่าจะเป็นคนที่มีระเบียบและความรอบคอบสูง

“นี่คือเพื่อนร่วมงานของฉันเอง ลีมินโฮ เป็นหนึ่งในผู้บริหารหลัก

และมีความรู้ด้านการแพทย์ น่าจะให้คำปรึกษากับเธอได้” จุนโซแนะนำ

มินโฮไม่กล่าวอะไรมากมาย เขารีบเข้าเรื่องทันที

“จริงๆ แล้วผมมีเวลาไม่มากนัก เพราะความจริงตอนนี้ผมต้อง 
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ทำหน้าที่ดูแลระบบของ MWO ดังนั้นจะขอเข้าเรื่องเลยก็แล้วกัน ห้องที ่

สามารถเรง่เวลาไดแ้ละมสีภาพแวดลอ้มเหมอืนในเกมทีเ่ธอขอ เราสามารถ 

จัดเตรียมให้ได้ แต่คงต้องล็อกอินเข้าไปใช้ในเกมนั่นแหละจะง่ายที่สุด”

มนิโฮยืน่การด์ใบหนึง่ใหก้บัตลุา “นีค่อืการด์ไอเทมทีบ่รรจโุปรแกรม 

เร่งเวลาเป็นกรณีพิเศษ ก่อนใช้งานเธอต้องเข้าไปอยู่ในห้องที่ไม่มีคนอื่น 

อยู่ ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นหรือ NPC ถึงจะใช้งานได้ ความเร็วเริ่มต้นจะเป็น 

ความเรว็ระดบั 50 เทา่ ชว่งแรกเราจะใชค้วามเรว็ระดบันีไ้ปกอ่น หากสมอง 

ของเธอไม่ทำงานหนักมากเกินไปค่อยปรับเวลาให้เร็วขึ้นเรื่อยๆ เพราะ 

เรายังไม่รู้ว่าความเร็วสูงสุดที่จะทำให้สมองของเธอเกิดภาระมันมาก 

ขนาดไหน อ้อ บอกไว้ก่อนนะในห้องที่มีการเร่งเวลา การพัฒนาร่างกาย 

และทกัษะตา่งๆ จะลดลง ยิง่เรง่เวลามากเทา่ไหรย่ิง่พฒันาไดช้า้ลงเทา่นัน้  

ไม่อย่างนั้นจะเอาเปรียบผู้เล่นคนอื่นมากเกินไป”

มินโฮหันไปกล่าวกับจุนโซว่า “พี่จุนโซ ผมคงต้องรีบกลับก่อน  

ตอนนี้ AI ในเกมมีพฤติกรรมแปลกๆ ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ผมคงต้อง 

รีบหาสาเหตุแล้ว”

“ว่าแต่มันเกิดอะไรขึ้นล่ะ ปกติไม่เห็นนายรีบร้อนแบบนี้เลยนี่” 

จุนโซอดถามไม่ได้

มินโฮถอนหายใจออกมา “ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับ ตอนนี้ NPC  

จำนวนมากกำลังแจ้งความประสงค์จองเรือเพื่อเดินทางไปเกาะเริ่มต้น 

อัลกัส ทั้งที่ในความเป็นจริง NPC ในทวีปหลักจะมีอคติบางอย่างที่ 

ผู้สร้างเกมอย่างพวกเราแอบใส่ไว้ ทำให้ไม่ต้องการไปที่เกาะเริ่มต้น  

ผมเองต้องรีบหาสาเหตุก่อน ไม่อย่างนั้นถ้าพวก NPC ระดับสูงเข้าไป 

ในเกาะเริ่มต้น เราจะต้องปรับระบบของเกาะเริ่มต้นกันครั้งใหญ่เลย 

ทีเดียว เพราะเกาะเริ่มต้นไม่ควรจะมีทักษะและไอเทมระดับสูงอยู่”

ตลุาทีไ่ดย้นิยกมอืขึน้อยา่งหวาดๆ แลว้เอย่แทรก “เออ่ ไอเ้หตกุารณ ์
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ที่ว่าอาจเกิดจากผมก็เป็นได้ครับ”

จุนโซกับมินโฮหันมาจ้องหน้าตุลาพร้อมกัน ตุลายิ้มแห้งๆ แล้ว 

กล่าวว่า

“คอืตอนนีผ้มกำลงัวางแผนสรา้งหมูบ่า้นเลก็ๆ ทางเหนอืของเกาะ 

อลักสันะ่ครบั เมือ่ครูพ่อผมออกจากเกม ผมเลยตดิตอ่เพือ่นใหไ้ปชกัชวน 

พวก NPC ที่อยากหนีจากสงครามเข้าไปเป็นสมาชิกของหมู่บ้านที่ผม 

กำลังจะสร้าง”

“ไม่น่าใช่สาเหตุนั้นหรอก เรื่องที่เธอจะสร้างหมู่บ้านพวกเราเอง 

ก็กำลังตรวจสอบอยู่ ต่อให้เพื่อนของเธอชักชวน พวก NPC ที่ทวีปหลักก็ 

คงจะตอบรับน้อยมาก เพราะปกติพวกนั้นจะมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้ 

ไม่คิดจะเข้าไปที่เกาะเริ่มต้น ว่าแต่เธอคิดว่าจะชักชวน NPC ได้สักกี่ 

คนล่ะ” มินโฮตัดบท

“คือผมให้ทุนเพื่อนไปหนึ่งหมื่นเหรียญทองครับ ถ้าคิดเป็นค่า 

เดินทางจากทวีปหลักกลับมาเกาะเริ่มต้น ซึ่งตกหัวละยี่สิบเหรียญทอง 

น่าจะได้ไม่เกินห้าร้อยคน ถ้าหักค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ก็น่าจะได้ 

สักสี่ร้อยคนครับ”

จุนโซอดผิวปากออกมาไม่ได้ ถึงปัจจุบันนี้เขาจะจับแต่โครงการ 

พนัลา้นหมืน่ลา้น แตเ่ขาเองกย็งัรูค้า่ของเงนิอยู ่หากแลกเงนิหมืน่เหรยีญ

ทองเป็นเงินจริง สำหรับคนทั่วไปนั้นไม่ใช่น้อยๆ เลย

มินโฮเรียกหน้าจอตรวจสอบข้อมูลแล้วกล่าวว่า “แต่ NPC จาก 

ทวีปหลักที่กำลังเดินทางมีหลายพันคนเลยนะ ไม่สิ ดูจากอัตราการที่ 

เพิม่ขึน้ อาจมจีำนวนถงึหนึง่หมืน่หรอืหลายหมืน่คนเลยทเีดยีว มแีมก้ระทัง่ 

กองทัพของเผ่าพันธุ์หายากอย่างเอลฟ์และคนแคระอีกด้วย ปกติพวกนี้

จะไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์ และไม่ยอมออกจากอาณาเขตของตัวเอง 

ซะด้วยซ้ำ”
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ตลุาเบกิตาคา้ง ตกลงตอนนีท้ีเ่กาะเริม่ตน้อลักสัมอีเีวนตอ์ะไรหวา่ 

ทำไมเขาถึงไม่รู้เรื่องที่ NPC หลายหมื่นคนเดินทางเข้าไปที่นั่นเลย แบบนี้

ต้องไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่ๆ

“ตกลงที่เกาะเริ่มต้นมันเกิดอะไรขึ้นครับ ไม่มีเบาะแสเลยเหรอ” 

ตุลาอดถามไม่ได้ การที่ NPC จำนวนมากเข้าไปที่เกาะเริ่มต้นแบบนี้ เขา

กลัวว่ามันจะเกิดผลกระทบต่อโครงการสร้างหมู่บ้านของเขาเหมือนกัน

มนิโฮสัง่ใหต้รวจสอบการสือ่สารระหวา่งทวปี หลงัจากรอผลสกัพกั 

ก็มีหน้าจอปรากฏขึ้นตรงหน้า เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้ว เขาก็หันมา 

จ้องหน้าตุลา

“ตอนนี้เควสต์สร้างหมู่บ้านของเธอกลายเป็นเควสต์หลักของ 

เกาะอัลกัสไปแล้ว ฉันรู้แล้วว่าพวก NPC จำนวนมากแห่ไปที่เกาะเริ่มต้น 

ทำไม”

“หมู่บ้านที่ผมออกแบบไว้รองรับคนได้อย่างมากไม่เกินพันคน 

นะครับ จะกลายเป็นเควสต์หลักของเกาะเริ่มต้นไปได้ยังไง” ตุลา 

อดร้องออกมาไม่ได้

“ก็ไอ้พวกนายทหารของเมืองอัลวีนดันไปปล่อยข่าวว่า ศิษย์คน 

ล่าสุดของหนึ่งในสามมหาปราชญ์ ลูคัส คิดจะสร้างเมืองน่ะสิ ตอนแรก 

ก็กระจายออกไปแค่พวกนายทหารของมหานครทั้งสี่แห่งของเกาะอัลกัส 

แต่พอพวกเชื้อพระวงศ์ของเกาะอัลกัสรับรู้ แล้วใช้เวทสื่อสารแจ้งข่าวให้

กับพวกเชื้อพระวงศ์ในทวีปหลัก ราชาของบางอาณาจักรที่รู้จักกับลูคัส 

ก็เลยใช้เวทสื่อสารส่งคำถามไปหาเจ้าตัว เจ้านั่นดันยอมรับว่าเคยฝึก 

เธออยู่ช่วงหนึ่งจริงๆ พอได้รับคำยืนยัน พวกเชื้อพระวงศ์จากทวีปหลัก 

เลยสง่คนมาชว่ยสรา้งเมอืงกนัล้นหลาม ทีแ่ยค่อืพวกอดตีราชาทีส่ญูเสยี

เมืองในช่วงสงครามกับพวกแม่ทัพพากันแห่มาที่เมืองนี้ด้วยน่ะสิ”

มนิโฮถงึกบักมุขมบั “เฮอ้ แบบนีฉ้นัคงไมไ่ดก้ลบับา้นพกัใหญแ่น่ๆ   
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สมดุลของเกาะเริ่มต้นพังพินาศหมด แต่จะโทษเธอก็ไม่ได้ซะด้วยสิ แผน

ของเธอมันแค่สร้างหมู่บ้านเล็กๆ เท่านั้นเอง”

ตุลาถึงกับตกตะลึง ไอ้พวกนายทหารเพื่อนเก่าของเขาทำพิษ 

ซะแล้วสิ ขนาดบอกแล้วบอกอีกว่าเขาไม่ใช่ศิษย์ของลูคัส พวกมันยัง 

ปล่อยข่าวแบบนั้นออกไป

“ว่าแต่คุณลูคัสนี่โด่งดังมากขนาดนั้นเลยเหรอครับ ผมเองก็เห็น 

เป็นแค่ตาแก่อารมณ์ร้อนธรรมดาๆ เท่านั้นเอง อืม อาจจะขี้โม้นิดหน่อย 

แต่ก็มีฝีมือจริงๆ แล้วแค่ผมได้ไปฝึกฝนกับเขาไม่นาน ทำไมพอคนอื่น 

รู้มันถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นไปได้ล่ะครับ” ตุลาอดถามไม่ได้

“เรือ่งนีฉ้นัพอรู ้คอืกอ่นหนา้ทีพ่วกเราจะเปลีย่นโลก MWO เปน็เกม  

ก่อนหน้านั้นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดใช้ชีวิตเหมือนกับสิ่งมีชีวิตในโลกเรา 

นั่นแหละ มีเกิดและตายเป็นเรื่องปกติ ซึ่งแน่นอนว่าเอาโลกแบบนั้นมา 

ใชท้ำเปน็เกมไมไ่ด ้พวกเราเลยใสร่ะบบใหม้คีลาส เลเวล และทกัษะความ 

ชำนาญระดับต่างๆ แทรกลงไป ส่วนที่สำคัญที่สุดคือ ระบบการตายแล้ว 

ฟื้นคืนชีพ โดยที่ระดับและค่าสถานะลดลง เธอคิดว่าพอเราทำแบบนั้น 

จะเกิดอะไรขึ้น” จุนโซเอ่ย

ตลุาลองนกึในใจ ถา้เหตกุารณแ์บบนัน้เกดิขึน้ในโลกจรงิๆ จะตอ้ง 

วุ่นวายปั่นป่วนสุดๆ อย่างแน่นอน

“ความวุ่นวายใช่ไหมครับ”

“หึๆ  ไมใ่ชค่วามวุน่วายระดบัธรรมดาหรอกนะ มนัคอืมหาสงคราม 

ที่เกิดขึ้นทุกทวีปในโลกเลยละ แน่นอนว่าเมื่อมีสงครามย่อมมีวีรบุรุษ

เกิดขึ้น ทุกทวีปต่างเกิดวีรบุรุษที่กลายเป็นมหาจักรพรรดิประจำทวีป  

ยกเว้นทวีป Aldebaran ที่พวกเราเข้าไปแทรกแซงไม่ให้ไปถึงจุดนั้น เพราะ 

ถ้าเหตุการณ์ในทวีป Aldebaran ดำเนินไปถึงจุดนั้น ผู้เล่นจะไม่มีโอกาส 

ลืมตาอ้าปากอย่างแน่นอน ในหมู่วีรบุรุษที่มีโอกาสกลายเป็นมหาจักร- 
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พรรดิมีอยู่สามคน เธอเองคงรู้จักแล้ว”

แน่นอนว่าตุลาพอจะเดาออกว่าสามคนนั้นมีใครบ้าง

“นั่นคือ จอมเวทสยบหล้า ลูคัส ยอดยุทธ์ทะยานฟ้า หวงหลง 

และจติแหง่สรรพสิง่ ซเีรยี กอ่นทีพ่วกนัน้จะฟาดฟนักนัจนทวปี Aldebaran 

ยอ่ยยบั พวกเราไดเ้ขา้ไปแทรกแซง ดว้ยการดงึตวัทัง้สามคนใหม้าทำหนา้ที ่ 

NPC พิเศษไงล่ะ จากนั้นก็ปล่อยให้เวลาดำเนินต่อไปอีกเกือบร้อยปี 

จนพวก NPC เริม่คุน้เคยกบัระบบ ถงึไดเ้ปดิใหผู้เ้ลน่ชดุแรกเขา้มาใชบ้รกิาร  

แต่ผู้เล่นชุดแรกดันเอาตัวไม่รอด พวกเราเลยสร้างเกาะเริ่มต้นสิบแห่ง 

ขึ้นมา แล้วให้สามคนนั้นวาร์ปไปวาร์ปมาคอยดูแลเกาะทั้งสิบแห่งจน 

ถึงตอนนี้”

มินโฮเสริมว่า “ลูคัสเป็น NPC ที่พิเศษ ไม่ใช่พิเศษเพราะตำแหน่ง 

ที่เราตั้งให้หรอกนะ แต่พิเศษจริงๆ กรณีของหวงหลงและซีเรียที่มีฝีมือ 

สุดยอดไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะสองคนนั้นมีต้นแบบที่ยอดเยี่ยม แต่ลูคัส 

เริ่มจาก NPC ธรรมดาจนกลายเป็นระดับสุดยอด เรียกว่าไม่ด้อยไปกว่า 

สามจักรพรรดิของทวีปในตำนานเลย ส่วนผู้ติดตามของลูคัสในอดีตก็มี 

ทั้งราชาองค์ก่อนของอาณาจักร  โอโนร่า ราชาของเผ่าเอลฟ์ และราชา 

คนแคระ ถา้พวกนีจ้ะสง่คนมาชว่ยเธอทีถ่อืไดว้า่เปน็ศษิยน์อ้งกไ็มใ่ชเ่รือ่ง 

แปลก จนถงึตอนนี ้พวกเชือ้พระวงศข์องอาณาจกัรตา่งๆ เองยงัพยายาม 

ส่งลูกหลานไปฝึกฝนกับลูคัสอยู่เลย เพียงแต่ตั้งแต่ผู้เล่นเริ่มเข้ามาเล่น 

เกมนี้ พวกเราขอให้ลูคัสเลิกให้คำชี้แนะกับพวก NPC คนอื่นๆ เพราะ 

เกรงว่าพวกผู้เล่นจะรับมือไม่ไหว การที่พวกเราส่งเธอไปให้ NPC พิเศษ 

อย่างลูคัสดูแล พวกเราเองก็ไม่นึกว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น แต่สถานะ 

ของเธอในตอนนั้นถ้าไม่ใช่ลูคัส ก็ไม่มีใครเหมาะสมจะรับหน้าที่ได้ดีกว่า

อีกแล้ว”

จุนโซนึกเรื่องสำคัญขึ้นมาได้ จึงหัวเราะออกมาเสียงดัง “ฮ่าๆๆ  



42     Magic World Online โลกออนไลน์ในฝัน เล่ม 4

ถ้าพวกที่อยู่ในทวีปหลักรู้ว่าตุลาได้รับแหวนแห่งการทดสอบจากสาม 

มหาปราชญ์ ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะ”

ตุลาอดสงสัยไม่ได้ว่า ไอ้แหวนถ่วงความเจริญมันเจ๋งปานนั้นเลย 

เหรอ หารู้ไม่ว่านั่นเปรียบเสมือนหลักฐานการยอมรับผู้สืบทอดเลย 

ทีเดียว เพียงแต่ตุลายังไม่มีความสามารถถึงขั้นนั้น มินโฮที่ได้ยินก็นึก 

ออกและรีบกำชับตุลาทันที

“ต่อไปนี้เธอห้ามบอกใครว่าสวมแหวนสามวงนั้นเด็ดขาด โชคดี 

ทีม่นัแตกไปแลว้หนึง่วง แลว้รปูรา่งภายนอกกไ็มเ่ตะตา คงไมม่ใีครดอูอก 

แล้วก็ขอสั่งห้ามใช้เพลงมวยตระกูลไป่ร่วมกับทักษะ Unlimit Accelerate  

World ด้วย เพราะมันเป็นการก๊อบปี้รูปแบบของวิชาทะยานฟ้าชัดๆ  

ถ้าพวกอดีตผู้ติดตามของหวงหลงรู้ละก็ยิ่งวุ่นวายหนักกว่านี้แน่ๆ โชคดี 

ที่ซีเรียไม่ได้สอนจิตแห่งสรรพสิ่งให้เธอ อีกทั้งการทดสอบเพื่อสืบทอด 

วิชาไร้พ่ายก็ล้มเหลวไปแล้วด้วย ไม่อย่างนั้นไม่ใช่แค่ทวีปหลักปั่นป่วน  

แม้แต่ทวีปในตำนานก็คงวุ่นวายไม่แพ้กัน ถือว่าฉันขอร้องก็แล้วกันนะ”

ตุลาเห็นว่ามินโฮยอมมอบไอเทมที่ใช้เร่งเวลาได้ให้กับเขาอย่าง 

ไมบ่า่ยเบีย่ง เขาเองกไ็มอ่ยากใหค้นอืน่รูค้วามลบัของตวัเองมากไปกวา่นี้

จงึรบัปากอยา่งงา่ยดาย อกีอยา่งรปูแบบการเคลือ่นไหวของเขาในตอนนี้ 

ไม่ได้ยึดติดกับเพลงมวยตระกูลไป่อีกแล้ว แต่เขาได้สร้างรูปแบบการ 

เคลื่อนไหวที่เหมาะสมกับตัวเองที่สุดได้แล้ว คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไร

“ผมคงต้องรีบกลับไปดูแลระบบแล้วละ” มินโฮยื่นมือมาบีบไหล่ 

ของตลุา กลา่วทิง้ทา้ยวา่ “อยา่ใหค้วามลบัตา่งๆ กระจายออกไป ถา้เปน็ 

ไปได้อย่าหางานมาให้ฉันมากนักล่ะ จำไว้นะ วันหยุดของฉันขึ้นอยู่กับ 

เธอ”

มินโฮกล่าวจบก็กลับเข้าไปดูแลระบบตามเดิม ส่วนจุนโซกับตุลา 

ที่ได้ยินคำทิ้งท้ายของมินโฮต่างอดหัวเราะออกมาไม่ได้ งานของผู้ดูแล 
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ระบบช่างยากลำบากจริงๆ

ตุลาถามจุนโซว่า “ตกลงสาเหตุที่พวก NPC ทวีปหลักไม่อยากไป

ที่เกาะเริ่มต้นคืออะไรเหรอครับ แล้ววิชาไร้พ่ายเป็นวิชาแบบไหน”

“อืม ไอ้เรื่องที่ NPC ทวีปหลักไม่ยอมไปที่เกาะเริ่มต้นเธอไปถาม 

พวกนั้นเองจะดีกว่า ถ้าเธอถาม พวกนั้นคงยินดีตอบ ส่วนเรื่องวิชา 

ไร้พ่ายทำไมถึงอยากจะรู้ล่ะ”

“ผมสัญญากับคุณซีเรียเอาไว้ครับ ว่าสักวันจะคิดวิชาที่เหนือกว่า

นั้นให้ได้ ถ้ารู้ข้อมูลของวิชาที่สามคนนั้นคิดขึ้นจะได้มีความมั่นใจ”

จนุโซหวัเราะออกมา “จะวา่ไงดลีะ่ ไอก้ารคดิวชิาทีเ่หนอืกวา่จะวา่ 

ยากกย็าก จะวา่งา่ยกง็า่ยนะ วชิาไรพ้า่ยทีว่า่กส็มกบัชือ่ของมนันัน่แหละ  

คอืเปน็วชิาทีม่รีปูแบบคลา้ยๆ บารเ์รยีรป์อ้งกนัสิง่ตา่งๆ ทกุสิง่ทีส่มัผสักบั 

มัน ไม่ว่าจะพลังงานหรือธาตุใดๆ ก็ตามจะถูกสลายไปหมด สรุปแล้วถ้า 

ใช้วิชานี้ได้รับรองไม่แพ้อย่างแน่นอน แต่จะเอาชนะศัตรูได้หรือเปล่ามัน 

อีกเรื่องหนึ่ง ฉันเคยดูตอนที่สามคนนั้นบุกทวีปในตำนาน เรียกได้ว่ามัน 

มากๆ เลย เล่นกางบาร์เรียร์สลายทุกอย่างแล้วบินพุ่งเข้าชน ใครขวาง 

มีเละ บุกตะลุยได้โดยไร้การต่อต้านจริงๆ”

“เอ่อ ที่บอกว่าคิดวิชาที่เหนือกว่าได้ไม่ยากนี่หมายความว่า 

ไงครับ” บาร์เรียร์ที่สลายได้ทุกอย่างเนี่ยนะ แล้วเขาจะสร้างวิชาที่เหนือ 

กว่าได้ยังไงกัน

“ก็ไอ้วิชาที่ว่ามันมีจุดอ่อนอยู่ที่เวลาใช้จะใช้วิชาอื่นนอกจาก 

การบนิไมไ่ดเ้ลยนะ่ส ิเลยทำไดแ้คพุ่ง่เขา้ใสต่รงๆ แลว้วธิแีบบนัน้กเ็อาชนะ 

พวกระดับจักรพรรดิของทวีปในตำนานไม่ได้หรอก จักรพรรดิมังกร 

มีขนาดใหญ่โตมาก การพุ่งชนที่สร้างรอยแผลขนาด 2-3 เมตรแทบจะ 

ไมต่า่งจากเอาเขม็ไปจิม้เลย จกัรพรรดมิารกส็ามารถแยกรา่งไดม้ากมาย  

จักรพรรดิเทพก็มีพลังฟื้นตัวระดับสุดยอด จักรพรรดิเทพกับมารถือเป็น 
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พวกที่มีร่างกึ่งพลังงาน ต่อให้หัวหายก็ไม่ได้แปลว่าตาย วิชาอื่นๆ ของ 

สามคนนั้นก็ไม่สามารถสร้างบาดแผลให้กับพวกมันได้ซะด้วย สรุปว่า 

ถึงจะไม่แพ้ แต่ก็เอาชนะไม่ได้นั่นเอง ถ้าเธอคิดวิชาที่มีพลังพอจะเอา 

ชนะสามจักรพรรดิได้ ก็แปลว่าเหนือกว่าสามคนนั้นแล้ว”

“อืม สรุปว่าไอ้วิชานั้นจะว่าเจ๋งก็เจ๋ง จะว่าห่วยก็ห่วยสินะ ได้ยิน 

อย่างนี้ชักรู้สึกว่าไม่น่าเสียดายที่ไม่ได้เรียนเท่าไหร่แล้วแฮะ” ตุลาพึมพำ 

เบาๆ

“หึๆ  ยงัไงซะในตอนนีก้ถ็อืไดว้า่ วชิาไรพ้า่ยเปน็วชิาทีม่พีลงัทำลาย 

สูงที่สุดของเกมนี้ อีกทั้งยังไม่มีใครทำลายได้ก็แล้วกัน การที่เธอจะไปถึง 

ขั้นนั้นได้คงไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ๆ ไม่ต้องรีบร้อนไปหรอก ยิ่งเธอเก่งมากขึ้น 

เท่าไหร่ ยิ่งเข้าใกล้เป้าหมายของฉันมากขึ้นเท่านั้น ฉันเชื่อว่าสักวันเธอ 

คงทำได้ แล้วฉันจะคอยดูผลงานของเธอ”

กล่าวจบจุนโซก็หายตัวไป ตุลาที่มีโอกาสรับรู้ข้อมูลของสาม

สุดยอดฝีมือทำให้ยิ่งเห็นความห่างชั้นมากยิ่งขึ้น แค่เอาข้อมูลที่ลูคัส

เคยบอกกับเขามาเขียนเป็นหนังสือ ไอ้เรื่องที่คิดว่าเป็นแค่ข้อมูลพื้นๆ 

กลับกลายเป็นข้อมูลระดับสูงทันที ภูมิปัญญาของสามคนนั้นย่อมไม่ใช่

ธรรมดา

ตุลาลืมนึกไปว่าตัวเองก็ไม่ธรรมดาเช่นกัน สำหรับลูคัส คนที่ 

สามารถสัมผัสพลังธรรมชาติได้ตั้งแต่เลเวล 1 เป็นยิ่งกว่าสิ่งมหัศจรรย์ 

ซะอีก การที่ลูคัสมอบแหวนผนึกพลังให้กับตุลาก็เพราะมั่นใจว่าสักวัน 

หนึง่ตลุาตอ้งสามารถพชิติมนัได ้และทะยานขึน้มาเปน็สดุยอดฝมีอืระดบั 

เดียวกับตนได้อย่างแน่นอน ไม่อย่างนั้นตอนที่ตุลาหมดเวลาฝึก ลูคัส 

คงเรียกแหวนคืนมาแล้ว คงไม่หาอุบายหลอกให้ตุลาใส่มาจนถึงตอนนี้

เมื่อได้รับรู้ข้อมูลจากมินโฮที่ละเอียดมากกว่าเว็บบอร์ดไม่รู้กี่เท่า 

ตุลาก็ส่งข้อความบอกพวกชัยว่าไม่ต้องไปหา NPC มาที่เกาะเริ่มต้นแล้ว 
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วันนี้ออกเดินทางมาเกาะเริ่มต้นอัลกัสได้เลย

ตุลาตรวจดูเวลา พบว่าเขาใช้เวลาพูดคุยกับเหล่าผู้บริหารของ  

Cyber Tech ถงึครึง่ชัว่โมง ถา้การด์ไอเทมใชไ้ดผ้ลจรงิ เวลาทีเ่หลอื 1 ชัว่โมง 

ครึ่งน่าจะเทียบเท่าเวลาประมาณ 3 วัน ตุลาจึงตกลงใจกลับเข้าสู่เกม 

อีกครั้ง และเปิดจองห้องพิเศษในโรงแรมทันที

เขาเปิดใช้งานการ์ดเร่งกาลเวลาแล้วคัดเลือกหนังสือออกมา 

หลายเล่ม พบว่าค่า INT ที่ระบุอยู่บนหนังสือลดลงไปมาก เล่มที่มีค่า 

INT 1 หน่วยเหลือเพียง 0.16 หน่วย เมื่ออ่านในห้องพิเศษที่มีการ 

เร่งเวลา ค่า INT ที่ได้ต่อหนังสือ 1 เล่มจะลดลงตามอัตราส่วนความเร็ว 

ยิ่งมากยิ่งได้น้อย

“อืม ก็ยุติธรรมดีเหมือนกันแฮะ” ตุลาพึมพำเบาๆ พลางคิด 

ในใจว่า

‘ว่าแต่กลุ่มฟาลคอนจะเป็นยังไงหว่า ปกติพวกนั้นจะออนไลน์ 

ช่วงเที่ยงคืนถึง 6 โมงเช้า คงไม่มีโอกาสได้เจอกับพวกที่มาจากทวีปหลัก  

แต่อยู่ๆ เจอกองทหารจากเมืองเริ่มต้นทั้งสี่เมืองรวดเดียวแบบนี้คงอึ้งกัน 

น่าดู’

แน่นอนว่ากลุ่มฟาลคอนถึงกับยกเลิกการทำงานในวันนี้ไป 

เลย ตอนแรกมนีายชา่งไมถ่งึสบิคนเขา้มาขอพบและเริม่สำรวจพืน้ที ่แลว้

ไมน่านกม็กีลุม่ชายฉกรรจร์ปูรา่งบกึบนึหลายสบิคนเขา้มาทกัทาย แนะนำ 

ตัวว่าเป็นทหารองครักษ์ประจำเมืองอัลวีนจะนำลูกน้องมาสำรวจพื้นที่

แตน่ัน่ยงัไมเ่ทา่ไหร ่เพราะหลงัจากนัน้ไมน่านกม็ทีหารจากมหานคร 

อกีสามแหง่เขา้มาสมทบ รวมแลว้มทีหารรอ้ยกวา่คน ซึง่ทกุคนตา่งตืน่เตน้ 

ที่จะได้มีโอกาสได้เรียนวิชาการต่อสู้จากศิษย์ของมหาปราชญ์ จนราล์ฟ

แห่งกลุ่มฟาลคอนอดถามนายกองคนหนึ่งไม่ได้ว่า



46     Magic World Online โลกออนไลน์ในฝัน เล่ม 4

“ศิษย์ของมหาปราชญ์ หมายถึงคุณตุลาเหรอครับ”

“ใช่แล้ว ท่านมหาปราชญ์ ไม่สิ ตอนนี้ต้องเปลี่ยนเป็นท่าน 

จอมพรานแล้ว เป็นคนอบรมสั่งสอนนักเดินทางจากต่างมิติที่ชื่อ ตุลา  

ถึงฉันจะเกิดไม่ทันสงครามในสมัยก่อน (เกิดทันก็แปลกแล้ว ตั้งร้อยกว่า 

ปีก่อน ขนาดราชาองค์ก่อนของโอโนร่าที่เคยเป็นลูกน้องลูคัสยังเดี้ยงไป 

แล้วเลย) แต่ท่านจอมพรานก็มีชื่อเสียงมาก ผู้ติดตามของท่านแต่ละคน 

เป็นระดับราชาของอาณาจักรใหญ่ๆ ทั้งนั้น ที่โด่งดังที่สุดคือ ราชาองค ์

ก่อนของอาณาจักร โอโนร่าไง” นายกองไวท์ตอบ

โจครางออกมา “อา มิน่าล่ะ เป็นศิษย์ของบุคคลระดับตำนาน 

นี่เอง ถึงว่าคลาส 2 ต้นๆ ทำไมถึงได้มีฝีมือสูงมากขนาดนั้น”

พัลลภาที่ได้ยินอดเอาข้อมูลมารวมกันไม่ได้ ‘สงสัยคนที่พวกแมว 

ของคุณตุลาเรียกว่า นายจอมโหด คงเป็นมหาปราชญ์แน่ๆ มิน่าถึงได้ 

ห้ามพวกแมวบอกใครๆ’ (แน่นอนว่าเข้าใจผิดซะแล้ว)

ยงัไมท่นัทีก่ลุม่ฟาลคอนจะหายตกใจ กม็กีองทหารนบัพนัเดนิทาง 

มาจากทศิทางของเมอืงมาไค เมือ่กองทหารมาถงึกม็ชีายหนุม่คนหนึง่เดนิ 

ออกมา เขาสวมชดุผา้เนือ้ดสีฟีา้เขม้ หวัไหลป่ระดบัพู ่บนเสือ้มเีหรยีญตรา 

และสัญลักษณ์มากมาย ส่วนที่น่าตลกที่สุดคือ หนวดเรียวงามที่ได้รับ 

การตกแต่งเป็นอย่างดี จนกลุ่มฟาลคอนอดขำไม่ได้ พวกเขาคิดในใจ 

ตรงกันว่า

‘โกนหนวดออกจะหล่อขึ้นหลายเท่าเลยครับท่าน’

แม้ว่ากลุ่มฟาลคอนจะรู้สึกว่าผู้มาใหม่แต่งตัวไม่เข้ากับใบหน้า  

แต่กองทหารที่กำลังนั่งคุยอยู่ไม่คิดอย่างนั้น พวกเขารีบลุกขึ้นเข้าแถว 

แล้วแสดงความเคารพอย่างพร้อมเพรียงกัน

“คำนับองค์ชายอัลเฟร โด”

องค์ชายโบกมือแล้วกล่าวว่า “นี่เหรอสถานที่ที่ศิษย์คนล่าสุดของ
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ท่านมหา...ไม่สิ ศิษย์ของท่านจอมพรานอยากจะสร้างเมือง”

“ขอรับองค์ชาย” นายทหารคนหนึ่งกล่าว ก่อนจะขอแบบร่าง 

ของหมู่บ้านจากกลุ่มฟาลคอน แล้วนำไปมอบให้องค์ชาย

องค์ชายอัลเฟร โดพิจารณาแผนผังที่ร่างขึ้นมาอย่างหยาบๆ แล้ว 

กล่าวอย่างชื่นชมว่า

“ศิษย์ของท่านผู้เฒ่าจอมพรานไม่ทำให้เราผิดหวังจริงๆ ถึงจะ 

เป็นโครงสร้างหมู่บ้านแบบง่ายๆ แต่ก็สามารถรองรับการขยายตัวได้ 

ในอนาคต ทีน่า่ชืน่ชมคอื มกีารแบง่เขตเปน็ชัน้นอกชัน้ในโดยการตดัถนน  

ทำให้สามารถควบคุมจุดสำคัญต่างๆ ได้ หากปิดถนนสายหลักก็จะ 

สามารถใช้อาคารชั้นนอกเป็นปราการป้องกันการ  โจมตีของศัตรู หาก 

มีกำลังพลมากพอก็สามารถซ่อนตัวในสิ่งก่อสร้างแล้วต่อสู้กับผู้บุกรุกได้ 

คิดโจมตีหมู่บ้านแห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียว”

กลุม่ฟาลคอนถงึกบัเบกิตาโพลง พวกเขาไมเ่คยคดิในแงน่ีม้ากอ่น 

เลย พวกเขาเหน็วา่ทีน่ีค่อืเกาะเริม่ตน้ คงไมม่ใีครบา้บกุมาแน่ๆ  แตต่อนที ่

ตุลาออกแบบหมู่บ้านแห่งนี้ เขาคิดถึงเรื่องนี้ตั้งแต่แรกแล้ว โดยยึดเอา 

หมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆ เหมืองแร่ร้างมาเป็นตัวอย่าง ต่อให้ผู้เล่นหรือ NPC 

ในเกาะเริ่มต้นทำร้ายกันไม่ได้ แต่ก็มีวิธีจัดการรูปแบบอื่นๆ อีกมาก วิธ ี

ทีง่า่ยทีส่ดุคอื การตอ้นสตัวอ์สรูจำนวนมากมาถลม่หมูบ่า้นในคราวเดยีว 

ตุลาจึงออกแบบหมู่บ้านในรูปแบบนี้ แม้พวกช่างก่อสร้างเคยแนะนำว่า  

การสรา้งหมูบ่า้นในรปูแบบนีส้ิน้เปลอืงมากเกนิไป ถา้ตลุายอมลดคณุภาพ 

วัสดุจะประหยัดได้มากกว่า แต่ตุลายังยืนยันจะใช้ในรูปเดิม แม้ว่าการ 

สรา้งหมูบ่า้นทีร่องรบัผูค้นไดไ้มเ่กนิหนึง่พนัคนและมไีมก่ีร่อ้ยหลงัคาเรอืน

แห่งนี้จะต้องใช้ไม้หลายชนิด แต่ละชนิดจะต้องใช้เป็นพันต้นก็ตาม

“สมยัทีต่ลุาฝกึอยูก่บัพวกเรา เขาสนใจหมูบ่า้นรา้งทีอ่ยูท่างทศิใต้ 

ของเมอืงอลัวนีเปน็พเิศษขอรบั หมูบ่า้นทีล่ม่สลายเพราะถกูฝงูมอนสเตอร ์
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โจมตีเป็นเรื่องลึกลับที่เกิดขึ้นเมื่อ 20 กว่าปีก่อน น่าจะส่งผลต่อการออก-

แบบหมู่บ้านนี้” ทหารองครักษ์คนหนึ่งกล่าว

องค์ชายถอนหายใจออกมา “อืม เรื่องของหมู่บ้านนั้นเป็นเรื่อง 

ลึกลับจริงๆ เกาะที่ได้รับการคุ้มครองจากเทพผู้สร้างอีกเก้าแห่งก็เกิด 

เหตกุารณค์ลา้ยๆ กนั ปกตเิวลาทีห่มูบ่า้นใดๆ ลม่สลาย ประชาชนจะฟืน้ 

ขึ้นมาในเมืองที่อยู่ใกล้เคียง แต่ตอนนั้นชาวบ้านกว่าสองพันคนถึงกับ 

หายไปทั้งหมู่บ้าน แล้วเปลี่ยนเป็นวิญญาณร้ายแทน ภายหลังพบว่า 

เป็นการกระทำของมนุษย์ที่ใช้ภูมิปัญญาโบราณของปีศาจร้าย ช่าง 

น่าเจ็บใจนัก ตุลาคงกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ทำนองเดียวกันนี้สินะ ถึงได ้

ออกแบบหมู่บ้านแบบนี้”

กลุม่ฟาลคอนอดรูส้กึหดหูไ่มไ่ด ้พวกเขามอีายมุากกวา่ตลุาหลายป ี 

เคยท่องเที่ยวไปทั่วทวีปหลัก มิหนำซ้ำยังเคยรับตำแหน่งผู้นำระดับสูง 

ที่ยึดกุมชะตากรรมของอาณาจักรเล็กๆ ด้วยซ้ำ มาวันนี้กลับรับรู้ได้อย่าง 

ชดัเจนวา่ ความสามารถของพวกตนดอ้ยกวา่เดก็อาย ุ16 ปกีวา่ๆ หลายขัน้ 

ไมเ่พยีงวชิาฝมีอื ทกัษะการตอ่สู ้แมก้ระทัง่การวางแผนและความละเอยีด 

รอบคอบก็เทียบไม่ติด ตอนนี้ไม่ว่าผู้เล่นหรือ NPC ในเกมต่างรู้แล้วว่า  

ดนัเจีย้นวญิญาณในเกาะเริม่ตน้ทัง้สบิแหง่เกดิจากฝมีอืของกลุม่แปดเทพ 

อสูรซึ่งปัจจุบันหัวหน้ากลุ่มนี้คือ อพอลโล ราชาแห่งอาณาจักร Freedom 

นั่นเอง

ในเมื่ออพอลโลเคยใช้วิธีพิเศษในการจัดการกับ NPC ของเกาะ 

เริ่มต้นได้ ในอนาคตถ้าคนคนนี้เริ่มรู้สึกว่าหมู่บ้านของตุลาเป็นภัย 

คุกคาม ไม่แน่ว่าจะใช้วิธีเดิมจัดการก็เป็นได้ ตุลาที่รู้ดีชิงลงมือป้องกัน 

ไวก้อ่น โดยออกแบบหมูบ่า้นทีส่ามารถรองรบัการจูโ่จมจากฝงูสตัวอ์สรูได ้ 

เพียงข้อนี้คนที่เคยรับตำแหน่งเป็นถึงระดับแม่ทัพที่ทวีปหลัก แต่ไม่ 

สามารถมองออก ถึงกับเกิดความละอายใจ
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โจอดถอนหายใจออกมาไม่ได้ “ไม่แปลกใจเลยที่พวกเราแพ้ 

สงคราม ต่อให้พวกเราไม่ถูกหักหลัง แต่ถ้าพูดถึงความละเอียดรอบคอบ 

ที่ระดับแม่ทัพพึงมี พวกเรายังเทียบกับเด็กที่เพิ่งเล่นเกมมาได้ปีกว่าๆ 

ไม่ได้เลย”

หลายๆ คนพยักหน้าเห็นด้วย เพียงแต่พวกเขาประเมินตุลาสูง 

เกินไปบ้าง ความจริงแม้ว่าจะไม่ได้แสดงออก แต่ตุลาก็จำเป็นต้องระมัด 

ระวังอพอลโลเป็นพิเศษอยู่แล้ว สาเหตุหลักมาจากไอเทมพิเศษที่กลุ่ม 

แปดเทพอสูรทุ่มเทกำลังคนกำลังทรัพย์สร้างขึ้น ตอนนี้มันกลายเป็นดาบ

คู่ชีพของตุลาไปแล้วนั่นเอง

องคช์ายอลัเฟร โดกลา่ววา่ “แมว้า่แผนผงันีจ้ะดมีาก แตย่งัไมด่พีอ 

ที่จะเป็นเมืองของบุคคลระดับศิษย์ของท่านจอมพราน เราจะยึดรูปแบบ 

ของหมู่บ้านนี้เป็นหลัก แล้วพัฒนาให้ดีกว่านี้กันเถอะ ตอนนี้สิ่งที่พวกเรา 

พอจะทำได้คือ การรวบรวมวัสดุต่างๆ เอาไว้ให้มากที่สุด เมื่อตุลามาที่นี ่

อีกครั้ง เราจะปรึกษากันว่าจะสร้างเมืองในรูปแบบใด”

องค์ชายกล่าวจบแล้วหันมาถามกลุ่มฟาลคอน “ว่าแต่ท่าน 

นักเดินทาง พอจะทราบหรือไม่ว่าตุลาจะกลับมาที่นี่อีกเมื่อไหร่”

“คาดว่าอีกไม่เกิน 7 วันครับ” ราล์ฟตอบ

“อืม พวกเราพอจะมีเวลารวบรวมวัสดุต่างๆ อีก 7 วันสินะ กว่า 

จะถงึตอนนัน้ พวกทีม่าจากทวปีหลกัคงจะมาถงึแลว้ เมือ่ถงึเวลาพวกเรา

จะได้เริ่มสร้างเมืองทันที” องค์ชายสรุปแล้วหันไปกล่าวกับผู้ติดตาม

“แจ้งไปยังมหานครทั้งสี่แห่งให้เริ่มเควสต์รวบรวมวัสดุสิ่งของได้  

ของรางวัลของภารกิจนี้วังหลวงจะเป็นผู้รับผิดชอบเอง”

งานนี้เรียกได้ว่า แผนการสร้างหมู่บ้านและค่ายทหารเล็กๆ ของ 

ตุลาล้มเหลวไม่เป็นท่า เพราะการก่อกวนของกลุ่มนายทหาร ทำให้มัน 

กลับกลายเป็นเมืองขนาดกลางที่มีชื่อเสียงในชั่วข้ามคืนไปเลยทีเดียว


