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ซ่อมเตาพลังเวท

บาร์คสัง่ให้ทกุคนออกไปจากโรงตเีหลก็ชัว่คราวเพือ่ทีเ่ขาจะเริม่

การซ่อมเตาพลงัเวท บาร์คให้เหตผุลว่า ในการซ่อมเตาพลงัเวทจะต้อง

ใช้สิ่งของที่มีพิษร้ายแรงเป็นส่วนผสมและยาแก้พิษระดับสูงมีไม่มากนัก 

จงึมเีพยีงตลุาและผู้ช่วยอกีไม่กี่คนที่สามารถเข้าร่วมได้

บาร์คให้ตุลากินยาป้องกันพิษก่อนเริ่มการสร้างส่วนผสมที่ใช้ใน

การซ่อมเตา

การฝังวงเวทกลับไม่ยากอย่างที่คิด คราวแรกตุลาคิดว่าการฝัง 

วงเวทไปที่เตาไฟจะต้องมกีารร่ายเวทประกอบและมพีธิกีรรมซบัซ้อน แต่

สิ่งที่บาร์คท�าคอืการน�าสมนุไพรต่างๆ มาสบั บางชนดิกค็ั้นเอามาเฉพาะ

น�้า แล้วน�าไปต้มรวมกบัก้อนผลกึบางอย่าง เมื่อทกุอย่างละลายเข้าด้วย

กนัแล้วกจ็ะได้ของเหลวสนี�้าตาลที่มลีกัษณะเหมอืนโคลนเหนยีว จากนั้น

บาร์คก็ใส่ส่วนประกอบสุดท้ายลงไป มันเป็นสิ่งที่ตุลาคุ้นเคยดี นั่นคือ 

ผลกึวญิญาณ แต่ผลกึวญิญาณของบาร์คนั้นแค่ดูด้วยตา ตลุากร็ู้ว่าเป็น

ของระดบัสูงกว่าที่เขามมีากนกั

เมื่อใส่ผลึกวิญญาณระดับสูงลงไป น�้ายาในหม้อต้มก็เปลี่ยนสี
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จากสนี�้าตาลเป็นน�้าที่ใสและเหนยีวหนดื บาร์คให้ตลุาระบตุ�าแหน่งของ

วงเวท แม้ว่าตอนนี้จะไม่มพีลงังานไหลเข้ามาในวงเวทแล้ว แต่พลงังาน

ที่แฝงอยู่ยงัไม่หายไป ท�าให้ตลุายงัดูออกว่าวงเวทไหนที่ไม่สมบูรณ์

บาร์คใช้พูก่นัวาดวงเวทลงที่เตาหลอม ทนัททีี่วาดเสรจ็วงเวทกห็าย

ไปเนื่องจากหมึกที่ใช้มีความใสมากนั่นเอง ตุลาที่เพ่งสมาธิอย่างเต็มที่

พบว่า วงเวทที่บาร์ควาดต�าแหน่งไม่ตรงจดุกบัวงเวทเก่าที่มอียู่ บางวงก็

วาดเหลื่อมกนัเลก็น้อย เขาจงึขอเป็นคนวาดด้วยตวัเอง นายช่างใหญ่เอง

กเ็หน็ด้วย

นอกจากนี้เขายงัพบว่า ถงึแหวนที่สวมอยู่จะสลายเวทมนตร์ แต่

กไ็ม่ได้สลายพลงังานที่แฝงอยูใ่นวตัถ ุดงันั้นวงเวทเหล่านี้นา่จะใช้งานได้

หลงัจากสร้างเสรจ็ 

หลังจากที่วาดวงเวทไปได้หลายวง ตุลาก็ได้ยินเสียงของระบบ 

ดงัว่า

“ผู้เล่นตลุาบรรลเุงื่อนไข ได้รบัทกัษะเขยีนอกัขระเวทระดบั 1”

“ผลของทักษะ : เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่อักขระที่เขียนระดับละ 

5%”

ตลุาลองสงัเกตดู พบว่าพลงังานที่แฝงอยู่ในวงเวทที่เขยีนทหีลงัมี

ระดับสูงกว่าวงเวทที่เขียนก่อนหน้าเล็กน้อย เมื่อวาดวงเวททับวงเวทที่

หมดพลังได้ครบ เขาก็เห็นว่าวงเวทที่ไม่เสียหายมีพลังน้อยกว่าวงเวทที่

เขยีนซ่อมแซมเสยีอกี 

เมื่อตอนที่ทกัษะเขยีนอกัขระเวทของตลุาเลื่อนเป็นระดบั 4 แล้ว 

เขากถ็ามบาร์คว่า

“คณุบาร์คครบั เตานี้ซ่อมแซมครั้งสดุท้ายเมื่อไหร่เหรอครบั”

บาร์คตอบกลับมาว่า “ก็ตั้งแต่ฉันยังเด็กละนะ ท่านปู่เป็นคนลง

อกัขระเอง ตามวธิทีี่ท่านจอมเวทคนนั้นบอกมานั่นแหละ”
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ตุลาคิดในใจว่า ‘สงสัยระดับทักษะการเขียนอักขระเวทของปู่ 

คุณบาร์คจะต�่ามากละมั้ง หรือไม่เวลาก็ผ่านมานานมากแล้ว วงเวทถึง

ลดพลงัลงไปมาก’

ตลุาจงึกล่าวว่า “ผมคงต้องเขยีนวงเวทพวกนี้ทบัของเก่าทั้งหมด

แล้วละครบั เท่าที่ดู วงเวทใหม่มนัมพีลงัมากกว่าของเก่ามาก ผมจะเขยีน

ทบัให้พวกมนัมพีลงัเท่ากนั”

บาร์คเองกบ็อกว่า “ตามใจละกนั เรื่องแบบนี้ฉนัไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่

แล้ว ส่วนผสมของน�้ายาที่ใช้เขียนวงเวทพวกนี้ฉันก็ผสมตามที่บันทึกไว้

ในต�ารา ของปูฉ่นัผสมหนึ่งครั้งกพ็อจะวาดวงเวทได้ทั้งเตาสบายๆ วตัถดุบิ

พวกนี้ฉนัเกบ็สะสมมาเรื่อยๆ แต่หาจอมเวทที่จะมาซ่อมเตานี้ไม่ได้สกัท ี

ถ้าเธอเหน็ว่าเหมาะสมกว็าดมนัใหม่ทั้งเตาเลยกไ็ด้”

ตุลารับค�า แต่ในขณะที่ก�าลังจะวาดต่อก็เกิดเสียงโวยวายจาก

ประตหูน้าดงัลั่น บาร์คและตลุาจงึต้องหยดุมอืแล้วเดนิออกไปที่ประต ูพบ

ว่านายช่างที่เป็นผูเ้ล่นคนหนึ่งนอนสลบอยู ่ใบหน้าเขยีวคล�้าอย่างน่ากลวั 

บาร์คสบถออกมาอย่างหงุดหงิด “เฮอะ ไอ้หมอนี่คงแอบดูพวก

เราท�างานแน่ ๆ ฉนัย�้าแล้วย�้าอกี ขั้นตอนการสร้างหมกึอาคมมนัต้องใช้

วตัถมุพีษิ เจ้านี่คงคดิว่าไอ้ยาแก้พษิระดบัต�่าของมนัจะช่วยป้องกนัได้เลย

เสี่ยงเข้ามาแอบดู ที่มันไม่ตายในทันทีก็คงเพราะมันกินยาแก้พิษระดับ

ต�่ากนัไว้ละมั้ง” แล้วบาร์คกห็นัไปตะโกนบอกนายช่างคนอื่นๆ ให้ช่วยกนั

แบกนายช่างจอมสอดรู้ไปรกัษาพษิที่ร้านขายยา แล้วเน้นว่าให้หายาแก้

ค�าสาปให้มนักนิด้วย

บาร์คหันมาพูดกับตุลาว่า “ไอ้ส่วนผสมพวกนี้มันไม่ใช่แค่มีพิษ 

ความจรงิพษิของมนัไม่ได้ร้ายแรงถงึตายหรอก แต่ท่านจอมเวทเคยบอก

ท่านปู่ว่า วิธีการสร้างส่วนผสมพวกนี้เป็นศาสตร์ของพวกแม่มด มันม ี

ค�าสาปแฝงอยู่ เพราะท่านจอมเวทรู้ว่าตระกูลของฉันเป็นผู้ใช้ลมปราณ 
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คงจะใช้พลงัเวทวาดวงเวทไม่ได้ เลยอตุส่าห์ไปหาวธิกีารปรงุยาของพวก

แม่มดมาดดัแปลงให้”

ตลุาค่อยเข้าใจ มนิ่า ตวัเขาที่ใช้เวทไม่ได้ถงึได้เขยีนอกัขระพวกนี้

ให้มพีลงัได้ 

จากนั้นเด็กหนุ่มก็เข้าไปเขียนวงเวทที่เตาจนเสร็จสิ้น พบว่าหมึก

อาคมมเีหลอืไม่มากนกั แต่ตลุาคดิว่าถ้าเอาไปวาดอกัขระลงบนมดีคงจะ

ได้หลายสบิเล่ม ตลุาขอน�้ายาส่วนที่เหลอื นายช่างใหญ่กจ็ดัหาขวดแก้ว

ขุ่น ๆ มาให้ใส่

ตลุาอดเป็นห่วงผูเ้ล่นคนนั้นไม่ได้ “แล้วคณุบาร์คจะลงโทษนายช่าง

คนนั้นหรอืเปล่าครบั”

บาร์คส่ายหน้าอย่างไม่ใส่ใจนกั “ช่างมนัเถอะ เรื่องแค่นี้เอง เจ้า

นั่นโดนพษิกบัค�าสาปเข้าไปขนาดนั้นแล้ว ถอืว่าเป็นบทเรยีนไปกแ็ล้วกนั 

ดซีะอกี คราวหลงัจะได้หดัเชื่อฟังค�าสั่งกนับ้าง”

นายช่างใหญ่ถูมอือย่างตื่นเต้น “ได้เวลาทดสอบผลงานแล้ว” 

บาร์คจัดการเก็บเศษถ่านทั้งหมดที่อยู่ในเตาออกไปแล้วเอาแท่ง

เหลก็ซึ่งสลกัอกัษรเวทที่อยูร่อบๆ ออกไปทลีะก้อน ตลุาสงัเกตเหน็ว่า เมื่อ

แท่งเหลก็ถกูเอาออกไป พลงังานที่แฝงอยูร่อบกายกถ็กูดดูเข้าไปในอกัขระ

อย่างรวดเรว็ ความร้อนในเตาค่อยๆ เพิ่มขึ้น และเมื่อเอาแท่งเหลก็ออก

ไปจนหมด เปลวไฟในเตากก็ลายเป็นเปลวไฟสฟี้าสวยงาม

บาร์คหวัเราะออกมาดงัลั่น “ฮ่าๆๆ ไม่ได้เหน็ภาพแบบนี้มาตั้งนาน 

ตั้งแต่ตอนที่ท่านปู่ยงัมชีวีติอยู่ละมั้ง” 

จากนั้นบาร์คจงึเอาแท่งเหลก็ที่ลงอกัขระสามแท่งไปวางไว้รอบเตา

สามจดุ ท�ามมุเป็นรูปสามเหลี่ยม เปลวไฟที่ร้อนแรงกล็ดก�าลงัลงไปพอ

สมควร ตลุาค่อยเข้าใจ แท่งเหลก็พวกนี้เป็นอปุกรณ์ที่ใช้ควบคมุพลงังาน

เพื่อปรบัอณุหภูมนิั่นเอง
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แล้วบาร์คก็ท�าสิ่งที่น่าตื่นตระหนกอีกครั้งโดยการโคจรลมปราณ 

ดูดอากาศที่อยู่ในโรงงานให้มารวมกันเหมือนไต้ฝุ่นลูกเล็กๆ บนฝ่ามือ 

จากนั้นกโ็ยนไต้ฝุน่ลกูเลก็ๆ นั้นเข้าไปในเตาพลงัเวท ท�าให้เกดิลมกระโชก

ที่มคีวามร้อนสูงพุ่งออกมาอย่างรนุแรง แต่บาร์คกส็ามารถบงัคบัทศิทาง

ของเปลวไฟให้ออกไปทางหน้าต่างได้อย่างสบายๆ

บาร์คที่เห็นตุลาท�าหน้าตะลึงก็หัวเราะออกมาแล้วกล่าวว่า 

“ตระกูลฉันตีเหล็กมาหลายชั่วอายุคนแล้วนะ ไอ้การควบคุมอากาศกับ

ความร้อนมนัเรื่องธรรมดา ตอนนี้ในโรงตเีหลก็คงไม่มลีะอองพษิตกค้าง

อยู่แล้วละ”

ตุลาต้องประเมินบาร์คใหม่ ถึงความรู้เรื่องเวทของบาร์คจะเป็น

ศูนย์ แต่พลงัลมปราณที่แสดงออกมาเรยีกได้ว่าสดุยอดจรงิๆ NPC ของ

เกมนี้โหดยิ่งกว่าที่เขาได้อ่านจากบอร์ดมาก ขนาดแค่เกาะเริ่มต้นยัง 

สดุยอดขนาดนี้ แล้วที่ทวปีหลกัจะขนาดไหน

บาร์คเรยีกช่างตเีหลก็ทกุคนให้กลบัเข้ามาได้ แล้วหนัมาถามตลุา

ว่า “แล้วจะเอาน�้ายาพวกนั้นไปท�าอะไรล่ะ”

ตุลาตอบว่า “ผมจะลองเอาไปวาดอักขระเวทไฟลงไปที่มีดครับ 

มนัน่าจะกลายเป็นอาวธุที่มพีลงัโจมตสีูง”

แต่บาร์คกลบัส่ายหน้า “ไม่มปีระโยชน์หรอก อกัขระพวกนี้มพีลงั

มากเกนิไป ไปลงอกัขระไว้ที่มดีเล่มไหน ไม่ถงึ 10 นาท ีจากมดีที่แขง็แกร่ง

มันจะหลอมละลายจนอักขระเสียรูปร่าง คงมีแต่เตาหลอมนี่แหละที่จะ

ทนพลงังานของวงเวทพวกนี้ไหว ขนาดฉนัส่งพลงัลงไปเมื่อกี้ยงัไม่มแีม้แต่

รอยขดีข่วน”

ตุลาที่ได้ยินก็ไม่ละความพยายาม ถามกลับไปว่า “แล้วหินที่ใช้

สร้างเตาพวกนี้เอามาจากไหนเหรอครบั”

บาร์คเบกิตากว้างแล้วหวัเราะออกมาอย่างชอบใจ “ฮ่าๆๆ เข้าใจ
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คดิดนีี่ ไอ้หน ูหนิพวกนี้ได้จากพวกโกเลมเวทที่อยูท่างทศิเหนอืของอลัวนี 

แต่คงต้องรออีกหลายวนั ฉนัรบัปากจะสร้างดาบที่ดทีี่สดุให้เธอ รบัรอง

ไม่ผิดค�าพูด ฉันจะสร้างดาบที่จัดการพวกโกเลมหินได้อย่างง่ายดายให้

เธอเอง”

จากนั้นบาร์คก็ให้ตุลาทดลองใช้งานดาบหลายรูปแบบเพื่อให้

ก�าหนดรูปแบบของดาบที่เขาจะตีให้ แล้วสรุปได้ว่าดาบที่เหมาะสมกับ

ตลุาที่สดุเป็นดาบสองคมสนัหนา นายช่างใหญ่นดัหมายให้ตลุามารบัใน

อกีหนึ่งอาทติย์ให้หลงั

ตุลาขอยืมดาบจากโรงตีเหล็กเพื่อเอาไปใช้ฝึกซ้อมกับกองทหาร

ในวนัพรุ่งนี้ บาร์คกใ็ห้เขาเลอืกได้ตามใจชอบ 

หลงัจากตลุาออกไปจากร้านแล้ว บาร์คกห็นัไปมองหน้านายช่าง

ทกุคนที่อยู่ในร้านแล้วประกาศว่า

“ฉันรับปากไอ้หนูนั่นไปแล้วว่าจะตีดาบที่ดีที่สุดถ้ามันซ่อมเตา

เวทมนตร์ที่เป็นมรดกส�าคญัของตระกูลได้ และไอ้หนูนั่นมนักท็�าได้จรงิๆ 

ดงันั้นฉนัจะตดีาบที่ดทีี่สดุออกมาให้ได้ พวกแกทกุคน ให้หยดุงานที่รบั

มาไว้ก่อน ฉนัต้องการก�าลงัของพวกเราทกุคนเพื่อสร้างดาบเล่มนี้” 

และแล้วความฝันของเหล่าช่างที่ประจ�าโรงตีดาบแห่งนี้ก็เป็นจริง 

นั่นคือการมีส่วนร่วมในการตีดาบกับนายช่างใหญ่ที่จะตีดาบอย่างเต็ม

ฝีมอืและชี้แนะเทคนคิในการตดีาบอย่างละเอยีด ปกตพิวกผูเ้ล่นและ NPC 

ที่มาฝึกฝนที่นี่จะต้องใช้วิธีการลักจ�าเท่านั้นเพราะบาร์คไม่ค่อยได้ชี้แนะ

ใคร อนัที่จรงิเรยีกว่าไม่ค่อยพูดจาเสยีมากกว่า งานนี้ผู้เล่นที่มาฝึกฝนที่

โรงตดีาบแห่งนี้จงึได้รบัประโยชน์มากมาย

ตุลาเดินทางไปทีร้่านขายยา ตอนนีเ้ป็นเวลาบ่ายกว่าๆ แล้ว 

การเขียนอักขระไม่ได้ใช้เวลานานมากนัก เด็กหนุ่มตัดสินใจว่าจะกิน
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อาหารกลางวนัก่อนค่อยเข้าไปหาลคั ใจจรงิแล้วเขาอยากจะลองใช้น�้ายา

ที่ได้มาเขียนวงเวทอยู่เหมือนกัน แต่คงต้องไปหาสถานที่ที่ห่างไกลจาก

ตวัเมอืงมากๆ ไม่อย่างนั้นละอองพษิอาจจะกระจายออกไปจนกลายเป็น

เรื่องใหญ่ได้ เรื่องพษิที่แฝงอยูไ่ม่น่ามปัีญหากบัตลุาเพราะบาร์คให้ยาแก้

พษิส�ารองมาแล้ว

เมื่อตุลาเดินไปเกือบถึงร้านขายยา ก็เห็นผู้เล่นที่ถูกค�าสาปเดิน

สวนมา เขาจึงทักว่า “พี่ชายคนนั้นน่ะครับ คุณบาร์คไม่ว่าอะไรเรื่องที่ 

พี่แอบเข้าไปดูตอนท�างานนะครบั สบายใจได้ คณุบาร์คบอกว่าถ้าหาย

เมื่อไหร่กก็ลบัเข้าไปท�างานต่อได้เลยครบั”

ผู้เล่นคนนั้นส่ายหน้า “ไม่ละ ฉันไม่กลับไปท�างานที่โรงงานบ้าๆ 

นั่นอกีแล้ว ตาแก่นั่นไม่ยอมสอนวธิตีอีาวธุให้ใครเลย เอาแต่บอกให้ดแูล้ว

ท�าตามเท่านั้นเอง เสยีเวลาเดนิทางมาจากทวปีหลกัจรงิๆ”

“โห พี่เดนิทางมาจากทวปีหลกัเลยเหรอครบั” ตลุาถามอย่างสงสยั

“เรื่องนั้นช่างมนัเถอะ ว่าแต่ท�าไมแกมองเหน็วงเวทได้ล่ะ”

ตลุาเริ่มไม่ค่อยพอใจคนคนนี้เท่าไร แต่กย็งัตอบกลบัไปว่า “กบ็อก

แล้วไงว่าผมโดนค�าสาปแปลกๆ ท�าให้ใช้พลงัพเิศษไม่ได้เลย”

ชายคนนั้นขมวดคิ้ว แล้วเรยีกวงเวทออกมาส่องแสงใส่ตลุาอย่าง

รวดเรว็จนเขาหลบไม่ทนั แล้วเขากไ็ด้ยนิเสยีงชายคนนั้นบอกว่า

“แกโกหก ฉนัตรวจสอบแกไม่ได้เลย แกพกไอเทมอะไรกนัแน่”

ที่แท้แสงนั้นก็คือเวทตรวจสอบแบบเดียวกับลีนุสนั่นเอง แต่เมื่อ

เป็นการตรวจสอบโดยเวทมนตร์ แหวนของตุลาย่อมไม่ท�าให้ผิดหวัง  

อกีฝ่ายไม่สามารถตรวจสอบอะไรเขาได้อยู่แล้ว

ตลุาเริ่มรูส้กึโกรธ แต่ยงัตอบว่า “ไม่ได้พกไอเทมอะไรทั้งนั้นแหละ 

ถ้าไม่เชื่อกต็ั้งปาร์ตี้แล้วกดชวนผมเข้ามาส”ิ

แล้วตลุากไ็ด้ยนิเสยีงดงัมาว่า 
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“ผู้เล่น คูเนเลยีส ชวนเข้าปาร์ตี้ รบั หรอื ไม่”

‘ชื่อ คูเนเลยีสเองเหรอเนี่ย’ ตลุาคดิในใจ แล้วกล่าวว่า “รบั”

“ดูที่พลงัพเิศษส ิไม่ได้เพิ่มขึ้นมาตั้งแต่สร้างตวัละครเลยนะ ส่วน

ไอ้ที่ตรวจสอบไม่ได้นั่น สงสยัเป็นผลมาจากค�าสาปละมั้ง ไม่กส็กลิของ

นายมนัอ่อนจนตรวจอะไรไม่ได้”

คูเนเลียสสลายปาร์ตี้แล้วพูดว่า “เวทตรวจสอบของฉันอยู่ระดับ

สูง แล้วถ้าไม่ใช่ว่าแกสูงกว่าคลาส 3 ฉันตรวจสอบได้แน่ ว่าแต่แกได ้

ไอ้ค�าสาปนี้มายงัไงล่ะ”

ตลุาเริ่มหงดุหงดิจงึบอกไปว่า “รู้จกั NPC พเิศษมั้ยล่ะ แกไปหา

เรื่อง NPC พิเศษสิ เดี๋ยวก็รู้ว่ามันจะเป็นยังไง จะไปด้วยกันตอนนี้เลย

กไ็ด้” ตลุาชกัอยากให้หมอนี่ไปหาเรื่องลคูสัซะแล้ว ถงึผูเ้ล่นจะท�าร้ายกนั

ไม่ได้ แต่ NPC พเิศษอดัหมอนี่ได้แน่ๆ ตลุาที่มปีระสบการณ์ตายอย่าง

บ้าบอมาแล้วรู้ดทีี่สดุ

คูเนเลยีสหวัเราะเยาะออกมา “ไอ้โง่ แกไปหาเรื่อง NPC พเิศษมา

งั้นเรอะ ไม่รู้เหรอว่า NPC พเิศษของเกมนี้น่ะ ไม่ต่างจาก GM หรอกนะ 

อืม...ถ้าค�าสาปนี่ได้มาจากพวกนั้นก็สมเหตุสมผลดี ว่าแต่ไอ้วงเวทที่ 

ตาแก่ร้านตเีหลก็นั่นใช้มนัเป็นยงัไงล่ะ”

ตลุาลองวาดดูคร่าวๆ บนพื้นดนิแต่ไม่ลงรายละเอยีด “ประมาณ

นี้แหละ ที่รู้ทั้งหมดกม็แีค่นี้ ส่วนไอ้วธิที�าน�้ายาที่ใช้วาดวงเวทนั่นฉนัไม่รู้”

“กว็งเวทธาตไุฟธรรมดา แล้วไอ้แก่นั่นโจมตฉีนัยงัไง ท�าไมฉนัตดิ

พษิได้ทั้งที่ฉนัใช้ยาป้องกนัพษิระดบัสูงซะด้วยซ�้า” คูเนเลยีสยงัคงสงสยั

ตลุาหวัเราะออกมา “นี่ไม่รู้จรงิๆ เหรอว่าไอ้ที่โดนน่ะ มนัไม่ใช่พษิ 

แต่เป็นค�าสาป รู้สึกว่าไอ้การผสมน�้ายานั่นจะใช้วัตถุดิบของพวกแม่มด 

มนัเลยมลีะอองค�าสาปกระจายไปทั่วโรงตเีหลก็ไง”

คราวนี้คูเนเลียสขมวดคิ้ว “ตาแก่นั่นไม่ได้ใช้วิชาแปรธาตุสร้าง
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น�้ายาที่ใช้วาดวงเวทเหรอ”

ตลุาถามกลบับ้าง “มนัคอือะไรล่ะ ไอ้วชิาแปรธาตทุี่ว่าน่ะ”

คูเนเลยีสไม่ตอบ แต่หนัมาจ้องมองตลุาแล้วถามว่า “ว่าแต่แกยงั

มอีะไรปิดบงัฉนัอกีรเึปล่า บอกมาให้หมดจะดกีว่า”

ตลุาเริ่มรูส้กึร�าคาญ “ฉนัไม่มอีะไรจะพูดกบัแกแล้วว่ะ ไปละ ยงัไง

อยูเ่กาะเริ่มต้น แกกไ็ม่มปัีญญาท�าอะไรฉนัได้อยูแ่ล้ว” แล้วตลุากเ็ดนิออก

ไปโดยไม่สนใจคูเนเลยีสอกี

คูเนเลยีสตะโกนไล่หลงัว่า “อย่าคดินะว่าฉนัจะท�าอะไรแกไม่ได้! 

ไอ้เดก็บ้า! ถ้าแกไปที่ทวปีหลกัเมื่อไหร่ ฉนัจดัการแกแน่!!”

ตุลาที่ได้ยินหัวเราะออกมาเสียงดังแล้วชูแขนข้างซ้ายขึ้นมา เผย

ให้เหน็ก�าไลที่สลกัค�าว่า MINOR แล้วกล่าวโดยไม่หนักลบัไปว่า

“ถ้าแกรอไหวน่ะนะ ฮ่าๆๆ”

คูเนเลยีสเหน็ก�าไล MINOR และดูลกัษณะของตลุาที่น่าจะมอีายุ

ไม่มากแล้ว เขาก็รู้สึกได้ว่าคงจะท�าอะไรมันไม่ได้จริงๆ จึงอดหัวเราะ 

ออกมาไม่ได้

“ตลุางั้นเรอะ ด ี ฉนัจะจ�าชื่อของแกไว้ คนที่กล้ามเีรื่องกบั NPC 

พิเศษจนโดนค�าสาปบ้าๆ แบบนี้แล้วยังไม่ยอมเลิกเล่นเกมนี้...น่าสนใจ

จรงิๆ ฮ่าๆๆ”

ความเข้าใจผดิของเขาจะไม่มวีนัได้รบัความกระจ่างไปตลอดกาล



ตุลาเดินแยกจากคเูนเลยีส เขามัน่ใจว่าคนอย่างคเูนเลยีสเป็น

พวกที่มองเหน็แต่ประโยชน์ของตวัเองเท่านั้น บนเกาะเริ่มต้นแห่งนี้ คน

อย่างนั้นท�าอะไรเขาไม่ได้ อย่างมากก็คงจะกระจายข่าวของเขาออกไป

อย่างเสยีๆ หายๆ ซึ่งกน็่าจะเป็นผลดตี่อตวัเขามากกว่า ส่วนเรื่องที่คูเน-

เลยีสรูช้ื่อของเขา ตลุาไม่ได้ให้ความสนใจเท่าไร เพราะเขาคอื ตลุาคนที่ 15 

เนื่องจากเกมนี้สามารถตั้งชื่อซ�้ากนัได้

หากข้อมลูของตลุาถกูบดิเบอืนไปว่าเกดิจากค�าสาป ย่อมดกีวา่มี

คนรู้ว่าสถานะของเขาเกดิจากการครอบครองไอเทมระดบั S ถงึสามชิ้น 

ถ้ามคีนเกดิสงสยัจนตามสบืที่มาของแหวนสามวงนี้จนรูว่้าสมองของตลุา

มีความพิเศษกว่าคนทั่วไป ไม่ใช่แค่ในเกม แม้แต่ชีวิตจริงของเขาคงจะ

หาความสงบไม่ได้อีกแล้ว แม้ว่าจะไม่ชอบใจปฏิกิริยาของคูเนเลียสนัก 

แต่ตุลาก็ยอมบอกความจริงบางอย่างปนกับเรื่องโกหกเพื่อให้คูเนเลียส

เชื่อเขาได้อย่างสนทิใจ

เมื่อตลุามาถงึร้านขายยา ก่อนที่เขาจะเข้าไปข้างใน กไ็ด้ยนิเสยีง

ของระบบดงัมาว่า

20

หลักการแห่งเวทมนตร์
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“ผู้เล่นแจ็ค ต้องการสนทนากับท่านต้องการ รับ หรือ ไม่”

ตุลานึกประหลาดใจ ร้านขายยานี่มีอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าหว่า 

จะเข้าทไีรมเีรื่องมาแทรกตลอด

เสยีงของแจค็ดงัออกมาว่า “ตลุาเหรอ ตอนนี้พี่อยู่ที่โดอ ีรบัเควส

ของส�านกัพลงัจติได้แล้ว จะเข้ามาร่วมปาร์ตี้กนัไหม ถ้าเคลยีร์เควสนี้ผ่าน 

จะเข้าไปเรยีนวชิาจติได้โดยไม่ต้องเสยีเงนิเลยนะ”

ตลุากล่าวตอบไปว่า “ไม่เป็นไรครบัพี่ ตอนนี้ผมก�าลงัท�าเควสของ

ร้านขายยาเมอืงอลัวนีอยู่ครบั คงอกีนานกว่าจะเสรจ็”

แจค็กล่าวว่า “เอางั้นกไ็ด้ แล้วว่างๆ ค่อยมาเจอกนักแ็ล้วกนั” แล้ว

กต็ดัการตดิต่อไป

ตลุาอดคดิในใจไม่ได้ว่า ‘ถงึเรารบัเควสได้กเ็รยีนการใช้พลงัจติไม่

ได้อยู่ด’ี ก่อนจะเดนิเข้าร้านขายยา 

ความจริงแล้วที่ระบบของเกมก�าหนดให้ผู้เล่นเข้าส�านักได้ตอน

เลเวล 30 ขึ้นไปนั้นมจีดุประสงค์เพื่อให้ผู้เล่นฝึกทกัษะพื้นฐานก่อนที่จะ

เรยีนการใช้ ‘พลงัพเิศษ’

แต่ผู้เล่นส่วนใหญ่พอเลื่อนเลเวลได้ถึงระดับ 10 และได้แต้มค่า

สถานะมาถงึ 50 แต้มซึ่งเพยีงพอที่จะอปัสถานะถงึระดบัที่ใช้พลงัพเิศษ

ได้แล้ว กม็กัจะขวนขวายหาวธิกีารเรยีนรูพ้ลงัพเิศษในเกมกนั และมกัหา

เควสเพื่อเรยีนการใช้พลงัพเิศษให้ได้ โดยไม่รู้ว่า หากมพีลงัพเิศษ ทกัษะ

พื้นฐานบางอย่างจะไม่สามารถพัฒนาได้หรือพัฒนาได้ช้ามากๆ เช่น 

ทกัษะหลบหลกี หากมพีลงัปราณและเรยีนรูว้ชิาตวัเบา การพฒันาทกัษะ

หลบหลีกย่อมท�าได้ยาก อย่างกรณีของตุลาที่ตอนนี้มีระดับทักษะหลบ

หลีกที่สูงถึง 35 นั่นเท่ากับมีความสามารถในการหลบการโจมตีได้

มากกว่าปกติเกือบ 3 เท่า ถ้าได้วิชาตัวเบามาเสริมในภายหลัง ความ 

แตกต่างย่อมชัดเจนมาก ซึ่งอีกไม่นานตุลาก็จะรู้ความลับนี้ ท�าให้แทบ
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ไม่อยากจะถอดแหวนสามวงนี้ไปเลยทเีดยีว

ส่วนการที่ NPC ในเกมใช้ชวีติเหมอืนคนทั่วๆ ไปและเหมอืนกบัมี

สังคมอยู่ในอีกโลกหนึ่งนั้น ท�าให้เมื่อมีความสนิทสนมมากพอหรือมี

เงื่อนไขที่ด ีกฎต่างๆ จงึสามารถยดืหยุ่นได้ เหมอืนกบัการที่ตลุาต้องไป

หาถ่านหรอืเชื้อเพลงิเพื่อแลกกบัการตดีาบ สามารถใช้วธิกีารซ่อมเตาพลงั

เวทแทนการท�าเควสธรรมดาได้ บางครั้งการเคลียร์เควสตรงๆ กลับได ้

ผลประโยชน์น้อยกว่าการแก้ปัญหาที่ตรงจดุเสยีอกี

ตุลาเข้ามาในร้านขายยาพบว่า ตอนนี้ในร้านขายยามีลูกค้าอยู่ 

ไม่มากนัก เขาจึงเดินตรงเข้าไปหาลัค และขอเรียนรู ้ทักษะการ

ปฐมพยาบาล ลคัพาตลุาเข้าไปหลงัร้าน แล้วให้เขาศกึษาต�าราสมนุไพร

จ�านวนมากเพื่อให้จดจ�าชื่อ ลกัษณะ และคณุสมบตัทิางยาของสมนุไพร

ชนดิต่างๆ ได้ 

ตลุาพบว่าตวัเองมรีะดบัการเรยีนรู้ที่ไม่ธรรมดา ถ้าเพ่งสมาธอิ่าน

หนงัสอืเล่มใดอย่างตั้งใจ เขาจะจดจ�าข้อความในหนงัสอืเหล่านั้นได้อย่าง

ง่ายดาย ไม่รู้ว่าเป็นเพราะการฝึกสมาธชิ่วยให้ความจ�าของเขาดขีึ้นหรอื

ว่าเกดิจากการช่วยเหลอืของระบบเกมกนัแน่ เพราะในโลกความเป็นจรงิ 

เขาก็ไม่ได้ตั้งใจใช้สมาธิในการอ่านหนังสือเท่าไร โดยมากจะเน้นที่การ

ฝึกฝนร่างกายและการนั่งสมาธมิากกว่า

‘ออกเกมไปคราวนี้คงต้องตั้งใจอ่านหนังสือที่พี่กัญญาให้มา

มากกว่านี้ซะแล้ว จะได้รู้ว่าความจ�าของเรามันดีขึ้นหรือว่าเป็นเพราะ

ระบบเกมกนัแน่’ ตลุาคดิในใจอย่างตื่นเต้น 

ถึงจะรู ้ว่าการฝึกสมาธิของเขาพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว แต่

ดอกเตอร์จางหลนิหลงเคยกล่าวไว้ว่า ถ้าตลุาฝึกสมาธไิด้จนถงึระดบัสูง 

เขาจะกลายเป็นอจัฉรยิะ เพราะสมองของเขามรีะดบัความเรว็เหนอืกว่า

คนทั่วไปมาก แม้ว่าตอนนี้ในโลกจริงเขาจะควบคุมการเคลื่อนไหวได้ด ี
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แต่ยงัไม่ได้ทดลองเลยว่า IQ ของเขาพฒันาไปด้วยหรอืเปล่า

ตลุาศกึษาวธิกีารพนัแผลแบบต่างๆ วธิกีารห้ามเลอืด และการใช้

สมุนไพรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บางชนิดต้องใช้น�้าที่คั้นออกมา 

บางชนิดแค่ขยี้ เอาไปโปะแผล แล้วใช้ผ้าพันไว้ก็พอ เพียงแค่วิธีการ 

เบื้องต้นของการใช้สมนุไพรกก็นิเวลาไปจนถงึเวลาปิดร้าน

ลัคเอง แม้มีงานในร้านค้าแต่ก็ยังแบ่งเวลามาให้ค�าแนะน�าตุลา

เป็นระยะ เมื่อถงึตอนเยน็ ลคัเหน็ว่าไหนๆ ตลุากต็้องเรยีนทกัษะที่ร้านนี้

อกีสกัพกั จงึให้เขานอนค้างที่ร้านนี้ไปเลย 

การอบรมการรักษาเบื้องต้นและการใช้สมุนไพรใช้เวลาไปถึง 

สามทุ่มจงึเสรจ็สมบูรณ์

เจ้าของร้านยาและสมุนไพรรู้สึกประหลาดใจมาก ตุลาสามารถ

จดจ�าลักษณะและวิธีการใช้งานสมุนไพรต่างๆ และรูปแบบการรักษา

พยาบาลได้โดยไม่เกิดความสับสน ลัคตั้งใจจะสอนให้ตุลารู้จักวิธีการ 

ปรุงยาซึ่งเป็นทักษะที่มีประโยชน์มาก แต่ก็ต้องผิดหวังเมื่อรู้ว่าตุลาใช้

เวทมนตร์ไม่ได้ แค่ตุลาเดินเข้ามาใกล้วงเวท การปรุงยาก็ล้มเหลวแล้ว 

ขณะที่วธิกีารปรงุยาของลคัพฒันามาจากวชิาแปรธาตซุึ่งต้องใช้เวทมนตร์

ช่วยในการปรงุยาให้มปีระสทิธภิาพสูง 

ตุลาถามลัคว่า “พี่ลัคครับ พอจะรู้วิธีการปรุงยาของพวกแม่มด

หรือเปล่าครับ ผมพอจะรู้มาว่าการปรุงยาด้วยศาสตร์ของแม่มดไม่ต้อง

ใช้เวทมนตร์ช่วย”

ลัคส่ายหน้า “วิชาแปรธาตุกับการปรุงยาของศาสตร์แม่มดมัน 

ใกล้เคยีงกนัมาก ถ้าอยากได้ยาที่มปีระสทิธภิาพสงู ยงัไงกต้็องใช้เวทมนตร์

เข้าช่วย”

ตลุาแย้ง “แต่ผมเคยเห็นวธิกีารปรงุยาแบบที่ไม่ต้องใช้เวทมนตร์

ช่วยนะครบั” แล้วตลุากบ็อกวธิกีารสร้างน�้ายาที่ใช้เขยีนวงเวทที่บาร์คท�า
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ลัครู้สึกแปลกใจมาก ไม่รู้มาก่อนว่ามีวิธีการแบบนี้ด้วย เมื่อรู้ว่า

ตุลามีน�้ายาที่ใช้เขียนวงเวทติดตัวอยู่ ลัคจึงขอตรวจสอบ ตุลาก็ล้วง 

ขวดแก้วออกมาจากกระเป๋าแล้วส่งให้อกีฝ่าย

เจ้าของร้านยาใช้เวลาตรวจสอบหมึกอาคมเกือบชั่วโมงก็ออกมา

แล้วกล่าวกับตุลาว่า “น�้ายานี่สร้างขึ้นจากวัตถุดิบที่มีพลังแฝงมากและ

สนบัสนนุการวาดวงเวทธาตไุฟเท่านั้น ที่น่ากลวัคอืขั้นตอนในการปรงุยา

มันจะมีละอองค�าสาปกระจายออกมา แต่ตอนนี้มันไม่มีอันตรายอะไร

แล้วละ ความจรงิถ้ามวีตัถดุบิที่มพีลงัมากขนาดนี้ไม่ต้องใช้เวทมนตร์กไ็ด้ 

แต่ถ้าผ่านพธิกีรรมทางเวทมนตร์ตอนสร้างมนัจะกลายเป็นหมกึที่ใช้สร้าง

วงเวทระดบัสูงได้เลยทเีดยีว”

ตุลาเกิดสงสัยเรื่องวงเวทว่ามันท�างานยังไง จึงถามเจ้าของร้าน

ขายยา แต่ได้รับค�าถามกลับมาว่า “เคยได้ยินหรือเปล่าว่าพลังงานจะ

ไม่มกีารสูญสลายไป แต่จะเปลี่ยนรูปแบบได้”

‘เกมนี้มีกฎการอนุรักษ์พลังงานด้วยเหรอเนี่ย’ ตุลาอดคิดในใจ 

ไม่ได้ “เคยได้ยนิครบั”

ลัคพยักหน้าแล้วกล่าวต่อว่า “พลังงานไม่เพียงไม่สูญสลายไป

เท่านั้น แต่ยงัมคีวามทรงจ�าที่เชื่อมต่อถงึกนัได้ด้วยนะ รู้หรอืเปล่า”

คราวนี้จดัว่าเป็นความรูใ้หม่จรงิๆ ตลุากล่าววา่ “พลงังานมคีวาม

ทรงจ�าด้วยเหรอครบั”

“ใช่แล้ว ตลุาไม่เคยร่ายเวทคงจะยงัไม่รู้ การร่ายเวทจะมกีารอ้าง

ถงึผู้มอี�านาจ เช่น เทพแห่งไฟ จ้าวแห่งความมดื หรอืราชนัแห่งแสงสว่าง 

นั่นคอืการหยบิยมืพลงัจากธรรมชาตมิาแปรเปลี่ยนเป็นพลงัเวท เนื่องจาก

พลงัธรรมชาตมิคีวามทรงจ�า เมื่อได้รบัค�ากล่าวขานในการร่ายเวทจะตอบ

สนองค�ากล่าวเหล่านั้นจนแปรเปลี่ยนเป็นพลงังานที่เราใช้ได้” ลคัอธบิาย

ต่อว่า “ส่วนวงเวทคอืสญัลกัษณ์ที่เหล่าธาตรุบัรูไ้ด้ และจะเปลี่ยนรปูแบบ
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พลงังานไปตามที่ผู้สร้างวงเวทก�าหนดขึ้น เท่าที่พี่รู้มา ผู้ที่ใช้พลงัเวทได้

เป็นเผ่าแรกคือเผ่าเทพ การใช้เวทของเผ่าเทพจะไม่มีการท่องและใช้วง

เวท แต่จะดงึพลงังานจากธรรมชาตมิาแล้วเปลี่ยนรูปลกัษณ์โดยตรง แต่

เผ่าข้ารบัใช้ของเหล่าเทพไม่สามารถใช้พลงัในลกัษณะนั้นได้ พวกเทพจงึ

คิดค�าร่ายโดยมอบนามของตนและสัญลักษณ์ในการใช้เวทหรือวงเวท

ส�าหรบัการร่ายเวทให้ นั่นคอืที่มาของเวทมนตร์ตามต�านาน”

ตุลาอดรู้สึกเคลิบเคลิ้มไม่ได้ เหล่าธาตุมีความทรงจ�าและความ

ทรงจ�าของเหล่าธาตุเชื่อมต่อถึงกัน ดังนั้นหากธาตุนั้นเคยรับใช้ใครและ

มีการเอ่ยสรรเสริญนายของตนก็จะตอบรับและแปรเปลี่ยนเป็นพลังให้ผู้

ร่ายใช้ได้ วงเวทที่อยูท่ี่เตาหลอมของบาร์คคงเป็นวงเวทที่เทพแห่งไฟสร้าง

ขึ้น พลังงานที่อยู่ใกล้ๆ โรงตีเหล็กจึงหลั่งไหลเข้าไปในวงเวทจนเตาไฟ

ท�างานได้

ตลุาถามต่อ “ถ้างั้นเวทมนตร์กม็ไีม่มากมายเท่าไหร่สคิรบั เพราะ

ในทวปีหลกัตอนนี้ไม่มเีหล่าเทพเหลอือยู่อกีแล้ว”

ลคัหวัเราะ “เปล่าเลย เวทมนตร์ยิ่งกระจายออกไปอย่างกว้างขวาง

มากขึ้นซะอกี เมื่อเหล่าเทพคดิค้นค�าร่ายและวงเวทขึ้นมาได้ เผ่าอื่นๆ ก็

พยายามเลียนแบบ บางเผ่าก็มีความสามารถในการใช้เวทได้โดยตรง 

พวกนั้นกส็ร้างวงเวทและค�าร่ายขึ้นมาให้คนอื่นใช้ แม้กระทั่งมนษุย์บางคน

ที่มีความสามารถระดับสูงก็สามารถเปลี่ยนพลังธรรมชาติมาใช้งานได้

โดยตรง ไม่ต้องพึ่งพลังของคนอื่นในการร่ายเวทอีก คนเหล่านั้นต่างก็

ก�าหนดค�าร่ายและสัญลักษณ์ของตนเองขึ้นมาเพื่อใช้ควบคุมเวทมนตร์ 

ซึ่งความรุนแรงของเวทมนตร์นั้นขึ้นอยู่กับผู้สร้าง หากผู้สร้างมีความ

สามารถมาก เป็นผู้มพีลงัที่สามารถควบคมุพลงัธรรมชาตไิด้เป็นจ�านวน

มาก ค�าร่ายที่เขาคดิค้นขึ้นย่อมทรงพลงั แต่นี่เป็นแค่เรื่องเล่านะ”

แต่ตลุานกึถงึลคูสัขึ้นมาได้ ลคูสัมคีวามสามารถระดบันั้นแนน่อน 
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ตลุาเคยเหน็เขาใช้เวทมนตร์ที่ไม่มทีั้งค�าร่ายหรอืวงเวทปรากฏออกมา ต่าง

กับการร่ายเวทของคูเนเลียส แม้จะรวดเร็วจนตุลาตั้งตัวไม่ทัน แต่เขา

สามารถอ่านการไหลเวยีนพลงัธรรมชาตไิด้และรบัรูถ้งึรปูร่างของวงเวทที่

ใช้ได้อย่างชดัเจน

ลคัหวัเราะออกมาเบาๆ “ฮะๆ จะว่าไปไอ้เรื่องพวกนี้มนักเ็ป็นแค่

ต�านานหรอืมอียูแ่ค่ในหนงัสอืเท่านั้นแหละ ความจรงิแล้วมนัจะเป็นยงัไง

พี่เองกไ็ม่รู้หรอก รู้แค่ว่าเมื่อร่ายเวทออกไปแล้วมนัจะเกดิผลตามที่ต�ารา

นั้นบอกไว้เท่านั้นเอง ว่ากันว่าคนที่มีสัมผัสระดับสูงจนรับรู้ถึงพลัง

ธรรมชาตไิด้เท่านั้น ถงึจะสร้างวงเวทและค�าร่ายได้ พี่เองยงัไม่รู้เลยว่าคน

แบบนั้นจะมอียู่จรงิๆ หรอืเปล่า”

ตลุาคดิในใจว่า ‘กม็อียู่จรงิๆ นั่นแหละ ถ้าแค่รบัรู้พลงัธรรมชาติ

ได้มนักอ็ยู่ใกล้กว่าที่พี่ลคัคดิซะอกีคร้าบบ’

ลคัเหน็ว่าดกึมากแล้วจงึให้ตลุานอนพกัอยูท่ี่โรงเกบ็สมนุไพรคนืนี้ 

ถ้าตุลาจะออกไปฝึกซ้อมที่ค่ายทหารในตอนเช้า ให้ออกทางหลังร้านได้

เลย 

เมื่อรู้เรื่องของเวทมนตร์มากขึ้น ตุลาก็อดคิดไม่ได้ว่า ในเมื่อเขา

สามารถสัมผัสกับพลังธรรมชาติได้ ถ้าถึงเวลาที่เขาใช้เวทมนตร์ได้ เขา

จะไม่พึ่งค�าร่ายและวงเวทที่อาศัยพลังของคนอื่น แต่จะต้องใช้เวทให้ได้

โดยการใช้พลงัธรรมชาตโิดยตรง เพยีงแต่ตอนนี้ยงัไม่รู้วธิกีารเท่านั้น

ความคดิเช่นนี้ท�าให้ในอนาคตตลุามวีชิาเวทที่ไม่เหมอืนใคร

เมื่อยามเช้ามาเยือน ตุลาก็ออกจากร้านตรงไปที่ค่ายทหาร 

ครอสสั่งให้ตลุาไปที่ค่ายทหารชั้นในได้เลย โดยมนีายทหารระดบันายกอง

อกีคนเดนิไปส่ง

เมื่อเข้าไปถงึลานฝึกชั้นใน ตลุากไ็ด้พบกบัคนรู้จกั นั่นคอืลนีสุและ
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เพื่อนๆ 

ตุลารีบเข้าไปทักทายแล้วถามว่า “คุณลีนุสเป็นทหารองครักษ์

ไม่ใช่เหรอครบั ท�าไมมาอยู่ที่ค่ายทหารได้ล่ะครบั”

“พวกเราเป็นทหารองครกัษ์กจ็รงิ แต่เมอืงนี้มนัไม่ได้ใหญ่โตอะไร

มากมาย พวกเรากฝ็ึกซ้อมร่วมกนันั่นแหละ ว่าแต่เป็นยงัไงบ้างล่ะ ที่ได้

ไปฝึกมาน่ะ” กรีอสเป็นคนตอบและถามกลบัโดยไม่ยอมเอ่ยชื่อของลูคสั

ออกมา

ตลุาตอบว่า “กไ็ด้แต่ฝึกพื้นฐานเท่านั้นแหละครบั แล้วท่านผู้เฒ่า

กไ็ม่อนญุาตให้ผมฝึกพลงัพเิศษจนกว่าค่า VIT จะสูงกว่า 200 ด้วยครบั”

ลีนุสรู้สึกสนใจมาก ขอประลองฝีมือกับตุลาทันที เขาอยากรู้ว่า 

พื้นฐานที่ลคูสัสอนให้ตลุานั้นอยูร่ะดบัไหน โดยมเีงื่อนไขว่าจะไม่มกีารใช้

พลงัพเิศษใดๆ ทั้งสิ้น

เมื่อเริ่มการประลอง ลนีสุบกุจู่โจมอย่างต่อเนื่อง แต่ส�าหรบัตลุา

แล้ว รูปแบบการโจมตแีบบตรงๆ อาศยัพลงัเข้าว่าของทหารไม่สามารถ

ท�าอะไรเขาได้ ตุลาใช้ดาบเบี่ยงทิศทางการโจมตีได้ แต่เมื่อสวนกลับ  

ลนีสุเองกส็ามารถหลบได้ไม่ยากนกั

ตอนหลงัลนีสุให้ตลุาเป็นฝ่ายโจมตบี้าง ปรากฏว่าตลุากท็�าอะไร

ลนีสุไม่ได้เลย ลนีสุจงึกล่าวว่า “พื้นฐานของเธอมนัประหลาดมากๆ การ

รบัท�าได้อย่างสมบรูณ์แบบ แต่ด้านการรกุดเูหมอืนจะไม่มทีกัษะเสรมิมา

เลยสนิะ ลองบอกทกัษะเสรมิการต่อสู้ให้ฟังหน่อยได้ไหม”

เมื่อตุลาอ่านรายชื่อและระดับทักษะเสริมจนครบ ลีนุสก็ท�าหน้า

สงสยัแล้วถามว่า “ที่อ่านมาครบแล้วเหรอ”

“ครบั” ตลุาตอบกลบั

“นี่ไปฝึกฝีมือมายังไงเนี่ย ทักษะเสริมการเคลื่อนที่มีแค่ทักษะ 

หลบหลกีเท่านั้นเอง ท�าไมไม่มกีระโดดสูง หรอืเสรมิการวิ่ง หรอืการพุ่ง
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ตวัเลยล่ะ ไม่เคยวิ่งไล่ฆ่ามอนสเตอร์เลยหรอืไง ท�ายงัไงถงึเลเวล 20 ได้

ล่ะเนี่ย” ลนีสุถามอย่างสงสยั

ตลุาลองนกึดู การต่อสู้ที่ผ่านๆ มา เขาไม่เคยวิ่งไล่ตมีอนสเตอร์

จรงิๆ ด้วยแฮะ มแีต่วิ่งหน ีส่วนการพุง่โจมตกีวางป่านั่น ระยะมนักป็ระชดิ 

จรงิๆ หรอือาจเป็นเพราะรปูแบบการใช้งานไม่เหมาะสม มนัจงึไม่ขึ้นเป็น

ทกัษะเสรมิกเ็ป็นได้

“อมื ผมไม่เคยวิ่งไล่ฆ่ามอนจรงิๆ ด้วยครบั ส่วนใหญ่ที่เจอจะเป็น

พวกโจมตกี่อน แล้วผมกแ็ค่สวนกลบัเท่านั้นเอง”

ลนีสุที่ได้ฟังกก็ล่าวว่า “โชคดนีะเนี่ยที่เธอใช้พลงัพเิศษไม่ได้ ตอน

นี้คงต้องเน้นการฝึกพื้นฐานให้มากๆ แล้วละ อย่างน้อยต้องให้มีทักษะ

เสรมิการเคลื่อนที่ทั้งการรบัและการรกุในระดบัที่เท่าๆ กนั”

ตลุาสงสยัจงึถามว่า “ใช้พลงัพเิศษไม่ได้แล้วมนัดยีงัไงเหรอครบั”

ลนีสุอธบิายว่า “ถ้ามพีลงัพเิศษสงู ค่าสถานะต่างๆ ทั้งพลงัป้องกนั

และฟื้นฟูจะเพิ่มมากขึ้น เช่น หากมีค่าความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นจากการ

เสรมิปราณ เมื่อแบกน�้าหนกั 10 กโิลกรมั ค่า STR และ VIT ย่อมไม่เพิ่ม

ขึ้น แต่ถ้าเธอไม่มพีลงัพเิศษ เมื่อแบกของหนกั 10 กโิลกรมั ร่างกายจะ

พฒันาให้มค่ีา STR เพิ่มมากขึ้น หากมลีมปราณ ถ้าอยากจะเพิ่มค่า STR 

ซกัหนึ่งหน่วยกไ็ม่รู้ว่าจะต้องแบกน�้าหนกัซกักี่กโิล ถ้าระดบัลมปราณสูง

อาจต้องแบกเป็นร้อยๆ กิโลเลยทีเดียว ทักษะการเคลื่อนไหวเสริม

ความเรว็กเ็ช่นกนั หากมวีชิาตวัเบา ถ้าอยากจะให้ทกัษะหลบหลกีมรีะดบั

สูง กต็้องไปสู้กบัมอนสเตอร์สายความเรว็ที่มรีะดบัสูงมาก และแน่นอน

ว่ามอนสเตอร์ระดับนั้นจะอันตรายมาก แต่ส�าหรับเธอที่ใช้พลังพิเศษไม่

ได้ แค่สู้กบัมอนสเตอร์ธรรมดา ทกัษะเสรมิของเธอกน็่าจะขึ้นระดบัสูงได้

อย่างง่ายดาย ฉันแนะน�าว่าเธอควรรีบเก็บระดับทักษะเสริมให้สูงที่สุด

ก่อนที่จะเริ่มเรยีนรู้การใช้ศาสตร์แห่งการใช้พลงั”
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ตลุารูส้กึว่านี่คอืค�าตอบของความแขง็แกร่งของเหล่า NPC ในเกมนี้

อย่างแน่นอน การฝึกอย่างมขีั้นตอนตามที่ลนีสุอธบิายมานี้ แค่ฟังกร็ูแ้ล้ว

ว่าหากมีพื้นฐานระดับสูงก่อนเริ่มเรียนรู้การใช้พลังพิเศษจะช่วยให้เขา

แขง็แกร่งมากขนาดไหน

แต่การที่จะฝึกจนระดับทักษะเสริมการเคลื่อนไหวอื่นๆ สูงเทียบ

เท่าระดบัทกัษะหลบหลกีที่ขึ้นไปถงึระดบั 35 นั้นไม่ง่ายอย่างแน่นอน

ตลุากล่าวอย่างมุ่งมั่นว่า

“ผมพร้อมรบัการฝึกแล้วครบั!”



ตุลาฝึกฝนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเที่ยงในค่ายฝึก

ของกองทพัเมอืงอลัวนี ค่ายฝึกแห่งนี้มฐีานการฝึกที่หลากหลาย เหมาะ

ส�าหรบัตลุาที่มทีกัษะพื้นฐานไม่มากจรงิๆ 

ในช่วงเช้านั้นตุลาวิ่งวนเวียนไปตามค่ายฝึกรูปแบบต่างๆ ท�าให้

ทกัษะหลายๆ อย่างเพิ่มขึ้นมามากมาย ได้แก่

Sprint (วิ่งเรว็) Dash (พุ่งชน) High Jump (กระโดดสูง) Climb (ปีน

ป่าย) และมทีกัษะที่ได้มาจากการเสี่ยงชวีติคอื Dive (ด�าน�้า) เนื่องจากครู

ฝึกฐานการว่ายน�้าไม่ทนัสงัเกตว่าตลุาเป็นเดก็ใหม่และว่ายน�้าไม่เป็น เมื่อ

เหน็ตลุายนืรรีอไม่ยอมขยบัอยู่ที่ขอบสระ ครูฝึกจงึประเคนบาทาส่งตลุา

ลงสระ ท�าเอาเขาเกอืบตายและวุ่นวายไปทั้งค่าย

ตุลาที่เข้าทดสอบมาหลายฐานการฝึกได้รู้อย่างชัดเจนว่าตัวเขา

ขาดพื้นฐานมากมายขนาดไหน ยกเว้นฐานการฝึกฝ่ากบัดกัและทดสอบ

ความแม่นย�าเท่านั้นที่เรยีกว่าสามารถท�าลายสถติไิด้ เนื่องจากทกัษะการ

หลบหลกีของตลุาสูงและมสีมาธทิี่ดมีาก

เมื่อถงึเวลาพกัเที่ยง ตลุาเอาข้าวกล่องที่มมีาแจกเหล่าทหารที่ฝึก

21

เกมที่ ไม่มีอาชีพ ความสมจริงที่โหดร้าย
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อยูด้่วยกนั ซึ่งแน่นอนว่ารสชาตดิกีว่าอาหารที่ทางกองทพัท�ามาแจกมาก 

ท�าให้เขาสนทิสนมกบัพวกทหารหลายคนมากขึ้น

เมื่อกนิอาหารเสรจ็ ขณะที่ก�าลงันั่งพกัผ่อนตลุาบ่นออกมาว่า “ถงึ

จะได้ทกัษะเสรมิมาหลายอย่าง แต่ระดบัทกัษะของผมมนัไม่ค่อยจะเลื่อน

ขึ้นมาเลยครบั คงอกีนานกว่าระดบัทกัษะทกุอย่างจะเท่ากนัหมด”

นายทหารที่นั่งอยู่ข้างๆ ยิ้มจนเหน็ฟันเป็นประกาย ก่อนจะกล่าว

ออกมาว่า “มีวิธีที่ช่วยให้เธอเพิ่มระดับทักษะอย่างรวดเร็ว แต่มัน 

ค่อนข้างจะโหดนะ สนใจไหม”

ตลุารบีตอบรบัว่า “สนใจสคิรบั ถงึจะโหดแค่ไหนผมกไ็ม่เกี่ยง”

นายทหารคนนั้นหวัเราะออกมาเสยีงดงั แล้วเดนิไปหยบิดาบ 2 เล่ม 

มาเคาะเสยีงดงักงัวาน แล้วตะโกนว่า

“เฮ้ย! ทกุคนฟังทางนี้ วนันี้มเีดก็ใหม่ขอจดัเตม็โว้ย!”

เหล่าทหารที่นั่งพักผ่อนอยู่ส่งเสียงเฮดังลั่น แล้วเดินมาล้อมรอบ

ตลุา 

ครูฝึกเดนิมามองดูรูปร่างตลุาแล้วกล่าวว่า “จะไหวเร้อ”

จากนั้นกม็นีายทหารหลายคนหยบิอปุกรณ์มาเตรยีมพร้อมไว้ 

ตลุาถามว่า “เอ่อ...ที่ว่าจดัเตม็นี่หมายความว่าไงครบั”

นายกองคนหนึ่งเรยีกตลุาให้เข้ามาแล้วบอกว่า “กไ็ม่มอีะไรมาก

หรอก แค่ให้เธอแต่งตวัเตม็ที่เท่านั้นแหละ”

จากนั้นตลุากถ็ูกลากไปใส่ชดุเกราะ เริ่มจากเกราะห่วงโซ่ (4.5 kg) 

เป็นอย่างแรก ตามด้วยถงุมอืห่วงโซ่ (3 kg) รองเท้าเหลก็ (3 kg) สนบัแข้ง

แบบอศัวนิที่ประกบหน้าหลงั (สองข้าง 5 kg) สนบัขาช่วงบนที่มจีดุป้องกนั

เข่า (สองข้าง 5 kg) ช่วงบนกส็วมเสื้อเกราะเหลก็ (13 kg) ทบัเกราะห่วง

โซ่ เกราะไหล่ สนบัแขน และอย่างสดุท้ายคอืหมวกเกราะ (4.5 kg) บวก

กบัดาบเหลก็ (5 kg) และโล่ไม้ (5 kg) โดยรวมแล้วมนี�้าหนกัเพิ่มขึ้นกว่า
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หกสบิกโิลกรมั

ตุลาถูกลากเข้าไปที่ฐานฝึกแรก แล้วครูฝึกก็สั่งออกมาเสียงดัง 

“เอาเลยเริ่มการฝึกได้!” 

เมื่อตลุาได้รบัค�าสั่งกเ็ริ่มออกเดนิ อนัที่จรงิฐานฝึกแรกเป็นการฝึก

วิ่ง แต่ตอนนี้เขาวิ่งไม่ออกจรงิๆ

ทางด้านกลุ่มทหารที่มองดูอยู่ก็หัวเราะออกมาอย่างเฮฮา นาย

ทหารที่ฟันเป็นประกายเอาโต๊ะมาตั้งแล้วตะโกนว่า “มาๆๆ ทกุคนเข้ามา

เลย! กตกิาเดมิ แทงเสยีๆ”

“ฐานแรกกจ็อดแล้ว 10 เหรยีญเงนิ”

“ข้าว่าเตม็ที่สามฐาน 20 เหรยีญเงนิ”

“วิ่งครบทกุฐาน 50 เหรยีญเงนิ...”

เหล่านายทหารหลายนายต่างพนันกันอย่างสนุกสนาน การฝึก

แบบจัดเต็มไม่ได้มีขึ้นบ่อยๆ เมื่อมีเด็กใหม่ถูกหลอกให้ฝึกแบบนี้ท�าให้

พวกเขารู้สกึสนกุสนานมาก หลายคนส่งเสยีงเชยีร์ออกมาดงัลั่น

“สู้โว้ย! ไอ้หนู อย่ายอมแพ้ ผ่านให้ได้ซกัสามฐานค่อยพกัโว้ย”

บางคนกต็ะโกนว่า “เฮ้ย อย่าฝืนร่างกายมากนกั เอาแค่เหนื่อย

แล้วกห็ยดุพกัได้เลย ไอ้น้อง”

ตุลาที่ออกแรงอย่างเต็มที่หยุดพักเหนื่อยเมื่อผ่านฐานฝึกที่สาม 

‘ฐานฝึกการปีนป่าย’ 

ขณะที่ก�าลงัจะขอยอมแพ้ กไ็ด้ยนิเสยีงลนีสุตะโกนออกมาว่า “รอ

อยู่นั่นแป๊บนงึเดี๋ยวฉนัไปหา”

แล้วลนีสุกห็นัมาบอกพวกนายทหารที่ดอูยูว่่า “เดี๋ยวข้าจะไปถาม

ไอ้หนูนั่นเองว่าจะขอยอมแพ้ถอดเกราะออกหรอืเปล่า”

แล้วลนีสุกเ็ดนิเข้าไปหาตลุา ถามเสยีงดงัว่า “ว่าไง ตลุา ไม่ไหว

แล้วเหรอ อยากจะถอดเกราะออกแล้วใช่ไหม”
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ตลุายงัไม่ทนัได้ตอบอะไร ลนีสุกโ็น้มหน้ามากระซบิว่า “เธอต้อง

ฝึกให้ครบทกุฐานนะ ไม่งั้นจะไม่มสีทิธิ์เข้าฝึกในนี้ได้อกี ค่ายทหารนี้มกีฎ

เข้มงวดมาก ไม่ต้อนรบัคนที่ใจไม่สู้หรอกนะ”

ตุลารีบพูดออกมาว่า “ผมยังไหวอยู่ครับ ผมจะพยายามอย่าง 

เตม็ที่”

ลนีสุตะโกนออกไปว่า “ไอ้หนูนี่บอกว่ายงัไหวโว้ย!”

แล้วลีนุสก็แอบยิ้มออกมา ‘หึๆ หลอกง่ายดีวุ้ย พยายามเข้าละ 

ฉนัแทงไปตั้งเยอะ ยงัไงกฝึ็กให้ครบทกุฐานเลยละกนั ฉนัจะได้รวยๆ ฮ่าๆๆ’

และแล้วตลุากส็ามารถฝึกได้จนครบทกุฐาน (ยกเว้นการว่ายน�้า ครู

ฝึกประเมนิว่าถ้าลงน�้าตายแน่นอน) ซึ่งกว่าจะผา่นได้แต่ละฐานกใ็ช้เวลา

นานมากจนท�าสถติใิหม่ที่ช้าที่สดุระดบัที่ว่าไม่มใีครท�าได้ช้ากว่านี้อกีแล้ว 

ซึ่งกไ็ม่รู้ว่าควรจะภูมใิจดหีรอืเปล่า

ทักษะที่ขึ้นอย่างรวดเร็วคือทักษะปีนป่าย และตุลายังได้ทักษะ

เสรมิเพิ่มก�าลงัขึ้นมา แถมค่า STR กเ็พิ่มขึ้นมาไม่น้อย และทกัษะทรหด

กเ็ลื่อนระดบัอกีด้วย

หลงัจากถอดเกราะแล้ว นายทหารฟันขาว (ภายหลงัตลุากรู้็ว่าเขา

ชื่อไวท์ ตลุาคดิว่ากส็มชื่อด)ี กบ็อกให้ตลุาไปฝึกตามฐานการฝึกอกีรอบ

หนึ่ง ซึ่งปรากฏว่า ทกัษะเสรมิการเคลื่อนไหวเพิ่มระดบัได้อย่างรวดเรว็ 

ท�าให้ตลุาเริ่มรู้สกึถูกใจการฝึกแบบโรคจตินี้ขึ้นมาบ้างแล้ว

เท่าที่ตุลาสังเกตดู ไม่มีพวกนายทหารคนใดฝึกแบบจัดเต็มเลย 

ส่วนมากจะใส่แค่เกราะเพิ่มน�้าหนักไม่กี่ชิ้นเท่านั้น จากการสอบถามใน

ภายหลัง ท�าให้เขารู้ว่าการฝึกแบบจัดเต็มนั้นจะท�ากันอาทิตย์ละครั้ง

เท่านั้นเพราะเสี่ยงต่อการบาดเจบ็ แต่การที่นกัเดนิทางอย่างตลุามคีวาม

สามารถในการพฒันาร่างกายสูงกว่าคนที่อยู่ในโลกนี้ถงึ 10 เท่า ท�าให้

เขาได้รบัประโยชน์สูงสดุ
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ตลุาเองกเ็พิ่งรู้ว่าโดนลนีสุหลอกให้ฝึกจนครบทกุฐาน คนอื่นที่มา

รูท้หีลงัต่างกค็าดโทษลนีสุที่ท�าให้ทกุคนเสยีเงนิเดมิพนั และบงัคบัให้เขา

สั่งซื้ออาหารราคาแพงมาเลี้ยงทกุคนเป็นการลงโทษ สรปุว่าลนีสุชนะได้

เงนิเดมิพนัจ�านวนมาก แต่โดนสั่งให้ออกค่าอาหารจนขาดทนุไปมากมาย

เช่นกนั ซึ่งกไ็ม่มใีครรู้สกึสงสารแม้แต่น้อย มแีต่สมน�้าหน้าเท่านั้น

ตลุารู้สกึถูกใจชดุฝึกแบบครบเครื่องของอศัวนิมาก จงึถามครูฝึก

ว่าถ้าอยากได้ชดุแบบนี้ต้องใช้เงนิเท่าไร ซึ่งกไ็ด้ค�าตอบว่าราคาเกอืบ 50 

เหรยีญทอง ตลุานกึได้ว่าตอนนี้เขามไีอเทมชิ้นหนึ่งซึ่งน่าจะขายได้ราคา

ด ีเขาถามครูฝึกว่าหวัใจจ่าฝูงหมาป่าพอจะตรีาคาได้เท่าไร

ครฝึูกแนะน�าว่าให้เอาหวัใจจ่าฝงูหมาป่าไปขายให้สมาคมการค้า

โดยการเปิดประมูลน่าจะได้ราคาด ีตลุาท�าตามค�าแนะน�า เอาหวัใจจ่าฝงู

หมาป่าไปประมลู โดยก�าหนดเวลาไว้ 6 วนัในเกม เมื่อออนไลน์ครั้งต่อไป 

เขาจะได้เงินใช้พอดี แม้ว่าจะรู้สึกเสียดายอยู่บ้างกับไอเทมเปลี่ยนเป็น

เผ่าสายความเร็ว แต่ใจจริงแล้วเขาอยากเล่นสายพลังจิตมากกว่าจึง

ตดัสนิใจขายเอาเงนิมาใช้ดกีว่า

หลงัจากนั้นตลุากฝ็ึกอยู่ในค่ายต่อจนถงึเวลาออกจากเกม

เมื่ออยู่นอกเกม ตุลาท�ากิจกรรมตามปกติ ช่วงเช้าฝึกซ้อม

ร่างกาย ส่วนช่วงบ่ายวนันี้ ตลุาฝึกสมาธ ิวนันี้เขาต้องการพสิจูน์ว่าสมอง

ของเขาพฒันาไปอย่างที่ดอกเตอร์จางเคยบอกไว้หรอืไม่

ตุลาตั้งใจอ่านหนังสือเรียนที่กัญญาให้มาอย่างจริงจัง เขาพบว่า 

ไม่ว่าการจ�าหรือการท�าความเข้าใจบทเรียน เขาสามารถท�าได้อย่าง

ง่ายดาย 

เมื่อถงึเวลาเยน็ ตอนที่ทกุคนมาพร้อมหน้ากนั ตลุากบ็อกเรื่องนี้

แก่ทกุคน
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กญัญาที่ได้ฟังพฒันาการของน้องชายถามว่า “ตลุ การเคลื่อนไหว

ร่างกายของเราเป็นปกตดิหีรอืยงั”

ตลุาตอบว่า “ถ้าเป็นในเกมไม่มปัีญหาอะไรแล้วครบั แขง็แรงกว่า

คนปกตซิะอกี แต่นอกเกม ผมคงต้องออกก�าลงักายฝึกกล้ามเนื้ออกีนาน

เลยครบั”

กญัญาพยกัหน้าแล้วกล่าวว่า “พี่ให้เวลาฝึกร่างกายอกีครึ่งปี พอ

เริ่มเปิดปีการศึกษาใหม่ในเดือนพฤษภา พี่อยากให้ตุลได้ไปเรียนใน

โรงเรยีนเหมอืนคนทั่วๆ ไป”

เกรียงไกรและนภาเองก็เห็นด้วย ชีวิตในวัยเรียนจะเป็นประสบ-

การณ์ที่ติดตัวไปชั่วชีวิต ตุลาเองจะได้รู้จักการเข้าสังคมด้วย เด็กหนุ่ม 

จะได้มเีพื่อนจรงิๆ บ้างไม่ใช่แค่เพื่อนในโลกไซเบอร์หรอื AI

ตุลารู้สึกตื่นเต้นมาก เขาเองก็ฝันมานานแล้วว่าจะได้ใช้ชีวิตใน 

วัยเรียนเหมือนคนทั่วๆ ไป เด็กหนุ่มจึงรับปากพี่สาวอย่างแข็งขันว่าจะ

ท�าให้ได้ตามที่กญัญาบอก 

แล้วหลงัจากนั้นตลุากข็อตวัเข้าไปเล่นเกม

ทันทีที่ตุลาเข้ามาในเกม เขาก็พบว่าตอนนี้ตัวเองกลายเป็น

จุดสนใจไปเสียแล้ว ข่าวเรื่องของไอ้บ้าที่ชอบใส่แว่นด�าไปกวนประสาท 

NPC พเิศษจนโดนค�าสาปที่ท�าให้เรยีนรู้การใชพ้ลงัพเิศษไม่ได้แพร่สะพดั

ไปทั่ว 

ตุลาไม่ได้คิดอะไรมาก เขาเดินทางไปที่สมาคมการค้าเพื่อดูว่า

หวัใจจ่าฝงูหมาป่าขายได้ราคาเท่าไร ผลปรากฏว่าได้ราคาดกีว่าที่คดิมาก 

ตุลาได้เงินมาถึง 75 เหรียญทอง เพราะแม้ว่าในทวีปหลัก ผู้เล่นจะ

สามารถช�าแหละเอาหัวใจจากจ่าฝูงมอนสเตอร์ได้ไม่ยาก แต่ไม่ใช่ว่า 

หัวใจมอนสเตอร์ระดับจ่าฝูงทุกตัวจะใช้ท�าภารกิจเปลี่ยนเผ่าได้ ต้องมา
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จากจ่าฝงูที่มลีกูน้องจ�านวนมากและมอีายยุาวนานมากพอ และถงึแม้ว่า

หวัใจหมาป่าจะหาได้ไม่ยากนกั แต่ส�าหรบัผูเ้ล่นสายปราณที่เน้นความเรว็ 

ไอเทมนี้กไ็ม่ใช่สิ่งที่จะมองข้ามได้ 

ตลุาคดิในใจว่า 1 เหรยีญทองเท่ากบั 1 เครดติ ตเีป็นเงนิไทยก็

หลายพนับาท ไม่น่าเชื่อว่าไอเทมภารกจิเปลี่ยนเผ่ามนัจะได้ราคาดขีนาด

นี้ เขาชกัจะรู้สกึเสยีดายขึ้นมาเสยีแล้ว

จากนั้นตลุากม็ุง่หน้าไปที่โรงตเีหลก็เพื่อไปรบัดาบที่บาร์คตใีห้ เมื่อ

ไปถงึเขากลบัไม่พบบาร์คหรอื NPC คนอื่นเลย คนที่นั่งอยู่ในโรงตเีหลก็มี

แค่พวกผู้เล่นที่เป็นช่างเพยีง 4 คนเท่านั้น

เมื่อผู้เล่นคนหนึ่งมองเหน็ตลุากเ็ดนิมาทกัทายและบอกว่า “ตอน

นี้อาจารย์กบั NPC คนอื่นๆ ก�าลงันอนหลบัอยู ่คงอกีนานกวา่จะตื่น ส่วน

ดาบที่ต ีคงต้องรอให้อาจารย์มามอบให้น้องเองละนะ”

แล้วผู ้เล่นทุกคนก็เข้ามาพูดคุยกับตุลา ส่วนใหญ่ทุกคนรู้สึก

ขอบคณุที่ตลุามาท�าเควสตดีาบชั้นด ีเพราะท�าให้ทกุคนได้เรยีนรูว้ชิาการ

ตดีาบดีๆ  จากบาร์คในตอนนั้นเอง

ตลุารูส้กึสงสยัจงึถามว่า “ท�าไมพวกพีๆ่  ต้องมาเรยีนตดีาบที่นี่ล่ะ

ครบั ที่ทวปีหลกัไม่มโีรงตดีาบที่สอนเก่งๆ เหรอ ครบั”

ผู้เล่นคนหนึ่งหวัเราะออกมา “น้องตลุาเพิ่งเล่นเกมมาไม่นาน คง

ยังไม่รู้ ไอเทมระดับ S จะมีใช้เฉพาะพวกราชาหรือระดับแม่ทัพของ 

อาณาจักรใหญ่ๆ เท่านั้น ซึ่งกว่าครึ่งเป็นผลงานการสร้างของช่างใน

ต�านาน ท่านปู่ของอาจารย์บาร์ค”

ตลุาพยกัหน้าเข้าใจ ไอ้เตาพลงัเวทแสนสะดวกนั่นมนัไม่ใช่ของที่

ช่างระดบัธรรมดาจะมไีด้จรงิๆ

ผู้เล่นอีกคนหนึ่งกล่าวว่า “ความจริงแล้วพวกเราที่มาเรียนที่นี่ 

ทุกคนก็ถอดใจไปแล้วละว่าฝีมือของอาจารย์บาร์คคงไม่ได้รับถ่ายทอด 
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มาจากปู่ แต่พอได้มสี่วนร่วมในการตดีาบให้ตลุา พวกเรากร็ู้เลยว่าฝีมอื

ของอาจารย์เป็นของจรงิ เดี๋ยวตลุาเหน็ดาบที่อาจารย์ตกีจ็ะรู้ ดาบที่ใช้แค่

วัตถุดิบที่มีแต่ในเกาะเริ่มต้นความจริงจะไม่สามารถสร้างอาวุธที่สูงกว่า

ระดบั D ได้ แต่ด้วยวธิกีารสร้างของอาจารย์กลบัสร้างดาบระดบั B ขึ้น

มาได้ ถ้าใช้วตัถดุบิชั้นสูงจากทวปีหลกั พี่มั่นใจเลยว่าต้องได้ดาบระดบั 

S อย่างแน่นอน”

ตุลาที่ได้ยินก็รู้สึกตกใจมาก เขาคิดว่าเควสนี้จะได้รับเพียงอาวุธ

ระดบั D แต่กลบัได้อาวธุระดบั B มาแทน ท�าให้เขาอดรู้สกึตื่นเต้นไม่ได้ 

งานนี้คนที่ขาดทนุที่สดุคงไม่พ้นคูเนเลยีส นายช่างมารยาททราม

หลงัจากนั้นทกุคนกน็ั่งคยุเรื่องต่างๆ และขอแลกรายชื่อเป็นเพื่อน

กับตุลา ท�าให้เด็กหนุ่มรู้ว่าพวกผู้เล่นกลุ่มนี้เป็นเพื่อนกันในโลกจริงด้วย 

ความจรงิแล้วกลุ่มของพวกเขามอียู่ 8 คน แต่อกี 4 คนออฟไลน์ไปแล้ว 

โดยตอนที่บาร์คสร้างอาวธุ พวกเขาจะผลดักนัเข้ามาเรยีนการตดีาบกบั

บาร์ค ที่เหลอืตอนนี้ม ีวนิด์ เป็นชายร่างใหญ่ที่อว้นมาก สโนว ์ที่มผีวิขาว

จดัและมกีล้ามเป็นมดัๆ ไอซ์ ชายร่างเลก็แต่คล่องแคล่ว ฟรอซ ที่มดีวง

ตาสฟ้ีาโดดเด่น และเพื่อนอกี 4 คนที่มชีื่อคล้ายๆ กนั พวกเขาเรยีกตวัเอง

ว่า กลุ่มช่างเหมนัต์

เมื่อคยุกนัได้สกัพกั ตลุากถ็ามออกมาว่า “เกมนี้ไม่มอีาชพีไม่ใช่

เหรอครบั ช่างตดีาบนี่ถอืว่าเป็นอาชพีหรอืเปล่า แล้วมทีกัษะในการสร้าง

อาวธุมั้ยครบั”

ฟรอซกล่าวว่า “เกมนี้ไม่มทีกัษะอาชพีหรอกนะ ไม่ส ิต้องเรยีกว่า 

ไม่สามารถมไีด้จะถูกกว่า”

ตลุารู้สกึสงสยัจงึถามว่า “หมายความว่าไงครบัที่ว่า ไม่สามารถ

มไีด้”

“ตุลารู้สึกหรือเปล่าว่า ตรรกะในเกมนี้ นอกจากเรื่องพลังพิเศษ
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แล้ว ไม่มอีะไรแตกต่างจากโลกเราเลยจรงิๆ ซึ่งต่างจากเกมอื่นๆ มาก”

ตุลาหัวเราะแห้งๆ “แหะๆ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเกมอื่นมัน

เป็นยงัไง ผมเองกเ็พิ่งเคยเล่นเกมออนไลน์เสมอืนจรงิเป็นครั้งแรกละครบั”

“อมื งั้นพี่จะอธบิายง่ายๆ นะ ตลุาเลเวล 20 แล้ว คงเคยต่อสู้มา

บ้าง สังเกตหรือเปล่าว่าเวลาที่พลังชีวิตลด ร่างกายไม่ได้เสียเลือด

มากมายเท่าไหร่ ถ้าเป็นเกมอื่น กว่าพลังชีวิตจะศูนย์ต้องเสียเลือด

มากมายจนหมดตวั ขณะที่เกมนี้ พลงัชวีติจะวดัจากความสมบูรณ์ของ

ร่างกาย ถ้าร่างกายบาดเจ็บจนอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ 

นั่นคือพลังชีวิตเหลือศูนย์” ฟรอซพูดต่อว่า “แล้วยาฟื้นพลังของเกมนี้ 

ความจริงแล้วก็ไม่ได้ฟื้นเลือด แต่เป็นสมุนไพรและเวทรักษาอาการ 

บาดเจบ็แบบเคลื่อนที่ซะมากกว่า”

เรื่องนี้ตลุารู้มาแล้ว เขาถามต่อว่า “แล้วมนัเกี่ยวอะไรกบัที่เกมนี้

มอีาชพีไม่ได้ล่ะครบั”

คราวนี้วนิด์เป็นคนตอบแทน “เพราะความสมจรงิไงล่ะ เกมนี้เนน้

ความสมจรงิมากจนเกนิไป ท�าให้มอีาชพีไม่ได้ ทกัษะในเกมทั้งหมดจะ

สนบัสนนุให้ผู้เล่นมสีถานะต่างๆ สูงกว่าความสามารถของมนษุย์ในโลก

จรงิเท่านั้น ทกัษะสายการสร้างไม่มเีลย ไม่ว่าใครกต็ามในเกมนี้ ถ้าผสม

ถ่าน ดนิประสวิ และก�ามะถนัในอตัราส่วนตรงกนั ทกุคนกจ็ะได้ระเบดิที่

มีอานุภาพเท่ากันทุกคน เรื่องที่ว่าถ้ามีทักษะการสร้างระดับสูงจะได้

ระเบดิที่มอีานภุาพรนุแรงกว่านั้นไม่มเีลย”

“สรุปว่าอาชีพสายการสร้างไม่มี เกมนี้จะสร้างอะไรขึ้นมาต้อง

อ้างองิกฎเกณฑ์ทางฟิสกิส์เท่านั้น” ฟรอซสรปุ

ไอซ์เสรมิว่า “ไม่ใช่ว่าท�าอาหารเก่งแล้วไม่ตั้งใจท�าจะมทีกัษะช่วย

ให้อาหารอร่อย การตดีาบถ้าท�าผดิวธิกีไ็ม่มทีกัษะช่วยให้ออกมาเป็นดาบ

คณุภาพสงู เกมนี้เรยีกได้ว่าเป็นความสมจรงิที่โหดร้ายเลยกว่็าได้ ถ้าไม่มี
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พลงัพเิศษกบัทกัษะเสรมิการต่อสูห้รอืทกัษะช่วยด�ารงชพี เกมนี้กแ็ทบไม่

ต่างกบัโลกจรงิๆ เลยละ”

ตลุาเริ่มเข้าใจแล้วว่าเกมนี้องิกฎเกณฑ์ทางฟิสกิส์จรงิๆ แม้แต่การ

ต่อสู้และการส่งแรงต่างๆ กไ็ม่ต่างจากโลกจรงิ การต่อสู้กบัสตัว์อสูรกไ็ม่

ต้องสู้จนเลอืดมนัหมดตวั แค่โจมตจีดุตายมนัได้ เดี๋ยวมนักต็ายไปเอง

สโนว์กล่าวว่า “แต่กม็ข้ีอดนีะ ความรูใ้นโลกจรงิสามารถเอามาใช้

ในเกมนี้ได้อย่างเตม็ที่ จะสร้างอะไรกส็ร้างได้ ขึ้นอยูก่บัว่าเราจะรูเ้รื่องนั้น

จรงิหรอืเปล่า อย่างการตดีาบในเกม พวกพี่กก็ะจะเอาความรู้ในเกมนี้ไป

ลองตดีาบจรงิๆ ในโลกของเราด้วย สมยันี้หาคนที่จะสอนเรื่องพวกนี้ใน

โลกจรงิได้ยากมากเลยละ”

ตุลาพยักหน้ารับ “อาชีพสายสร้างไม่มีเพราะอย่างนี้นี่เอง แต่

ความจรงิน่าจะมอีาชพีสายต่อสู้นะครบั ยงัไงมนักเ็ป็นเกมนี่”

ฟรอซบอกว่า “เกมนี้ให้อสิระกบัผู้เล่นน่ะ ไม่มอีาชพี แต่มสี�านกั

ต่างๆ สอนเทคนคิการใช้พลงัรปูแบบต่างๆ แทนไงล่ะ ถ้าใช้ดาบไปนานๆ 

แล้วไม่รุง่กส็ามารถเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นได้เลย ยงัไงความเก่งกข็ึ้นอยูก่บั

ระดบัทกัษะและวธิกีารใช้พลงัอยู่แล้ว”

ตุลาที่ได้ท�าความเข้าใจเกมนี้ขึ้นมาอีกขั้นรู้สึกว่านี่เป็นเหมือนอีก

โลกหนึ่งจรงิๆ ไม่ใช่แค่เกมอย่างที่เข้าใจในตอนแรก 

ทั้งห้าคนคยุกนัไปได้อกีสกัพกั ประตูห้องของบาร์คกเ็ปิดออกมา

บาร์คที่มองเหน็ตลุากก็ล่าวทกัทายว่า “มาแล้วเรอะไอ้หน ูรบันี่ไป

ส ิดาบที่ฉนัตั้งใจตใีห้เธอโดยเฉพาะ”

แล้วบาร์คกส็่งดาบพร้อมฝักให้เดก็หนุ่ม ตลุาที่รบัดาบมากอ็ทุาน

ออกมาว่า “นี่มนัดาบจรงิๆ เหรอครบัเนี่ย”

เขามองดาบในมอื มนัช่างเป็นดาบที่ต่างจากที่คาดคดิเอาไว้จรงิๆ



ดาบเล่มนี้มีใบดาบที่ใหญ่และหนากว่าดาบทั่วไปหลายเท่า 

วิธีการเก็บเข้าฝักจึงต้องเป็นฝักดาบแบบพิเศษที่ชักออกมาทางด้านข้าง 

ตลุาแกะตวัลอ็กแล้วชกัดาบออกมาดู

‘หนกัโคตร’ นี่คอืความคดิแรกของเขาขณะที่จ้องมองดาบในมอื

บาร์คกล่าวอย่างภาคภูมิใจว่า “นี่เป็นดาบที่ฉันตีขึ้นมาแล้วรู้สึก

ภูมใิจมากที่สดุเลยนะ ตอนสร้างอาวธุระดบั S ยงัไม่รู้สกึภูมใิจเท่าเลย

ละ”

แล้วบาร์คกช็ี้ไปที่ใบดาบพลางอธบิายต่อว่า “ส่วนแกนกลางของ

ดาบใช้วตัถดุบิที่มคีวามยดืหยุน่สงู ไม่ว่าจะโดนแรงปะทะมากขนาดไหน 

รบัรองได้เลยว่าดาบเล่มนี้จะไม่มทีางร้าว ส่วนคมดาบใช้วตัถดุบิที่มคีวาม

แขง็มากที่สดุเท่าที่จะหาได้จากเกาะเริ่มต้น ผ่านวธิกีารชบุเพิ่มความแขง็

ประจ�าตระกูล รบัรองได้ว่าต่อให้ไปฟันกบัโลหะระดบัสูง ดาบเล่มนี้กจ็ะ

ไม่มกีารบิ่น ดาบเล่มนี้มสี่วนคมต่างจากดาบเล่มอื่นอยู่บ้าง องศาความ

คมค่อนข้างมาก ท�าให้มคีวามหนาและน�้าหนกัมากเป็นพเิศษ”

กลุ่มช่างเหมนัต์กล่าวเสรมิด้วยว่า “ทกุชิ้นส่วนที่ต ีพวกเราตดีาบ

22

ยอดดาบ??? 
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แผ่ออกมาแล้วตซ้ีอนทบักนัหลายชั้น ท�าให้เนื้อ เหลก็กระจายกนัไปอย่าง

ทั่วถงึ รบัรองได้ว่าเนื้อโลหะจะมทีั้งความเหนยีวและความแขง็ ส่วนการ

ชุบคมเพื่อให้ส่วนคมแข็ง พวกเรารับรองได้เลยว่ามันแข็งแกร่งมาก ขั้น

ตอนสดุท้ายคอืการลบัดาบเพื่อแต่งความคมกท็�าได้ยากมากจรงิๆ”

บาร์คกล่าวต่อว่า “พจิารณาจากรปูแบบการใช้ดาบของเธอ ความ

รู้เรื่องการถ่ายท�าหนังสูงมาก นักดาบทั่วๆ ไปมักใช้แค่แรงแขนหรือแรง

จากเอวในการตวดัดาบ แต่เธอสามารถใช้แรงจากทั่วทั้งตวัในการเหวี่ยง

ดาบได้ ดาบที่มนี�้าหนกัมากขนาดนี้บวกกบัความสามารถของเธอจะทรง

ประสทิธภิาพที่สดุ”

ตลุาพจิารณาดาบในมอื มนัมคีวามหนามากกว่าดาบที่เขาใช้ซ้อม

มาก ดาบทั่วไปเมื่อเข้าใกล้ส่วนคมดาบมักจะบาง แต่ดาบเล่มนี้องศา

ความคมแตกต่างจากดาบอื่นๆ เหมอืนแผ่นเหลก็ที่โดนฝนขอบให้คมกรบิ

มากกว่า ใบดาบก็กว้างและหนากว่าดาบทั่วไปมาก ท�าให้มีน�้าหนัก

มากกว่าดาบทั่วไปหลายเท่า

ตลุาลองใช้ทกัษะตรวจสอบดูพบว่า

ดาบผ่าศลิา ระดบั B คณุสมบตั ิน�้าหนกัมาก ความทนทานเทยีบ

เท่าดาบระดบั S

ตลุาอดรู้สกึตกใจไม่ได้ ‘ดาบนี่แขง็ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย’

แล้วเขาก็ถามออกไปค�าถามหนึ่งว่า “คุณบาร์คครับ ดาบนี่

คุณสมบัติยอดเยี่ยมมากเลยครับ แต่ผมเป็นผู้เล่นสายความเร็วนะครับ 

ดาบเล่มนี้จะเหมาะกบัผมอย่างงั้นเหรอครบั”

เงยีบกรบิ!!!

ค�าถามของตุลาท�าให้ความเงียบเข้าครอบง�าโรงตีเหล็กชั่วขณะ 
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กลุ่มช่างเหมนัต์กอ็ดตกใจไม่ได้

‘เฮ้ย! ไม่ใช่ผู้เล่นสายอัศวินหรือนักรบคลั่งหรอกเรอะ อุตส่าห์ตี

ดาบชั้นเลศิขนาดนี้ได้แล้วนะเนี่ย’ ฟรอซคดิ

‘ดาบของสายความเรว็มนัต้องเป็นประเภทเบาแต่มอี�านาจการทะ

ลวงสูงๆ นี่หว่า’ สโนว์กด็้วย

‘อ้าว ซวยแล้วไง ตอนที่ตีดาบอาจารย์ไม่เห็นบอกเลยนี่ว่าเด็กนี่

เป็นสายเน้นความเรว็’ นี่คอืความคดิของไอซ์

‘...’ วนิด์งงจนนกึอะไรไม่ออก

บาร์คเองกส็ะดุ้งนดิๆ ‘เออว่ะ ตูลมืได้ไงวะเนี่ย’

แล้วบาร์คก็กระแอมออกมาเบาๆ “อะแฮ่ม...สายความเร็วน่ะ มี

จุดอ่อนที่พลังโจมตีต�่าไง ฉันเลยตีดาบที่ช่วยให้เธอสามารถใช้ความเร็ว

ช่วยเพิ่มพลังโจมตีได้ ลองคิดดูสิ ด้วยความเร็วของเธอบวกกับน�้าหนัก

ดาบเล่มนี้ รบัรองได้ว่าไม่มอีะไรหยดุดาบของเธอได้แน่”

กลุ่มช่างเหมนัต์คดิตรงกนัโดยมไิด้นดัหมาย ‘โอ้โห ท่านอาจารย์ 

ดรฟิต์ได้เนยีนโคตร’

ตุลาก็นึกไปถึงตอนที่สู้กับจ่าฝูงหมาป่าและรู้สึกว่าค�าพูดของบาร์

คมเีหตผุลอยู่บ้าง ถ้าตอนนั้นเขามดีาบที่มนี�้าหนกัมากขนาดนี้คงไม่ต้อง

อาศยัแรงพุง่ของจ่าฝงูหมาป่าจดัการกบัมนัหรอก เอาดาบนี่เข้าไปซดักบั

มนัตรงๆ ได้เลย 

“ขอบคุณครับ คุณบาร์ค ผมไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าดาบที่มีน�้า

หนกัมากมนัจะมปีระโยชน์มากขนาดนี้”

‘เชื่อด้วยโว้ย’ คราวนี้เป็นความคิดในใจของทุกคนที่อยู่ในโรงตี

เหลก็ยกเว้นตลุา

บาร์คไม่มทีางรู้ได้เลยว่า ‘ค�าแถหน้าด้านๆ’ ของเขาจะสร้างสตัว์

ประหลาดสายความเรว็ที่มพีลงัโจมตสีูงขึ้นมาในอนาคต
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เมื่อตลุาได้ค�าตอบเรื่องดาบแล้วกถ็ามบาร์คต่อว่า “คณุบาร์คพอ

จะสร้างชดุอศัวนิแบบครบเครื่องได้ไหมครบั เอาแบบครบเครื่องจรงิๆ ทั้ง

เกราะห่วงโซ่และเกราะชั้นนอกด้วย”

บาร์คถามอย่างสงสยัว่า “เจ้าเล่นสายความเรว็ไม่ใช่เหรอ จะเอา

เกราะครบเซตของอศัวนิไปท�าไม”

ตุลาตอบว่า “เอาไปใช้ส�าหรบัฝึกครับ ผมเคยลองสวมฝึกที่ค่าย

ทหารมาแล้ว พอถอดออกมา ทกัษะต่างๆ พฒันาอย่างก้าวกระโดดเลย

ครับ เพราะฉะนั้นถ้าได้ชุดเกราะครบเซตที่ขนาดพอดีกับตัวผมได้ก็จะ 

ดีมาก ยิ่งหนักยิ่งดี ผมจะเอาไว้แค่ใส่ฝึก ดันเจี้ยนบางแห่งถ้าได้เกราะ

แบบอศัวนิมาใส่กน็่าจะลยุได้ง่ายๆ ด้วยครบั”

ตุลานึกถึงเหมืองแร่ร้าง ถ้าเขามีเกราะอย่างหนาแค่หลบก้อนแร่

ขนาดใหญ่กพ็อ ไอ้ฝนก้อนแร่ขนาดเลก็ๆ นั่นไม่ต้องไปสนใจมนักไ็ด้ ถ้า

มีอาวุธซัดที่ลงอักขระเวทด้วย การพิชิตเหมืองแร่ร้างจะกลายเป็นเรื่อง 

หมูๆ ทนัท ีส่วนเรื่องทศันวสิยัของเกราะอศัวนิที่แคบมากนั้นไม่ใช่ปัญหา

ของตลุาที่ไม่ได้ใช้สายตาอยู่แล้ว

บาร์คลูบเคราแล้วกล่าวว่า “สรปุว่าเอาไว้ใช้ฝึกเป็นหลกัและอาจ

เอาไปใช้สู้บางพื้นที่สนิะ ถ้าเน้นไปที่น�้าหนกัให้มากที่สดุละก ็ต้องเน้นไป

ที่วตัถดุบิที่มนี�้าหนกัมาก วธิกีารตกีไ็ม่ต้องซบัซ้อนมาก ถ้าจะเอาเฉพาะ

วตัถดุบิชั้นด ีข้าคดิ 40 เหรยีญทอง ส่วนค่าแรง...”

กลุ่มช่างเหมนัต์ รบีแทรกว่า “เรื่องการลงมอืสร้าง พวกผมจะขอ

เป็นคนสร้างเองครบั ท่านอาจารย์ พวกผมจะได้ฝึกฝีมอืด้วย งานนี้เรา

ไม่คดิค่าแรงครบั”

พวกเขารู้ว่าเกมนี้เงินหายากมาก ราคาวัตถุดิบแพงขนาดนี้ตุลา

คงหาได้ล�าบาก เลยเสนอตัวเป็นคนสร้างให้เป็นการตอบแทนตุลาไป 

ในตวั 
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ตุลาหยิบบัตรทองออกมาแล้วกดเรียกเงิน 60 เหรียญทองส่งให้

บาร์ค แล้วถามว่า “ที่เหลอืผมขอมอบให้เป็นค่าแรงของพวกพี่ๆ  นะครบั 

แล้วผมจะมารบัของได้เมื่อไหร่ครบั”

เมื่อกลุม่ช่างเหมนัต์เหน็บตัรทองกต็กใจมาก ยิ่งเหน็ตลุาให้ค่าแรง

พวกเขามาอกี 20 เหรยีญทองกอ็ดรู้สกึดใีจไม่ได้

ฟรอซกล่าวว่า “พวกพี่จะผลัดกันเข้ามาออนไลน์ ถ้าเร่งเต็มที่ก ็

น่าจะใช้เวลาประมาณ 2 วนัในโลกจรงิ ถงึตอนนั้นน่าจะเสรจ็แล้วละ”

ตลุาคดิในใจ...ตอนแรกที่เขาเข้ามา เขาคดิว่าพอได้ดาบจะไปลยุ

พวกโกเลมทนัท ีแต่เมื่อรู้ว่าดาบที่ได้มนัหนกัมาก แบบนี้รบัรองว่าเหวี่ยง

ดาบได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมง เขาคงต้องนอนพักเอาแรงแล้ว เขาจึงคิดว่าเขา

จะไปฝึกกบัพวกทหารจนใช้ดาบนี่ได้คล่องๆ ก่อน ออนไลนร์อบหนา้ค่อย

ไปลยุกบัพวกโกเลม

เด็กหนุ่มกล่าวว่า “ถ้างั้นอีกซักครึ่งเดือนผมจะเอาหินจากพวก 

โกเลมมาให้คณุบาร์คช่วยท�าอาวธุเวทนะครบั”

บาร์คกล่าวตอบว่า “ต้องเอาส่วนที่เป็นแกนกลางของมนันะถงึจะ

พอรบัพลงัได้ แต่เรื่องความแขง็ของมนัต้องท�าใจหน่อย มนัจะเทยีบกบั

เตาของฉนัไม่ได้ เพราะเตานี้สร้างจากหนิโกเลมระดบัสูงของทวปีหลกั”

“เอาแค่ลงอักขระเวทได้ก็พอแล้วครับ ผมเองก็คิดว่าจะได้ใช้มัน

แค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นเอง” 

จากนั้นตลุากข็อตวัลาไปฝึกฝีมอืที่ค่ายทหาร

เมื่อตลุาไปถงึค่ายทหารตลุา กต็รงเข้าไปหาครูฝึกแล้วกล่าวว่า

“ผมขอฝึกแบบจดัเตม็ครบั”

ตุลาออนไลน์เข้ามาอีกครั้งในวันต่อมา การออนไลน์รอบที่

แล้ว เขาฝึกฝนจนใช้ดาบผ่าศลิาได้อย่างคล่องแคล่ว คงต้องยกความดี
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ความชอบให้แก่ชดุเกราะอศัวนิที่มนี�้าหนกัมากจนท�าให้ทกัษะเสรมิก�าลงั

ของเขาเลื่อนระดบัไปได้ถงึระดบั 30

เสรมิก�าลงั ขดีจ�ากดัในการรบัน�้าหนกัเพิ่มขึ้น ระดบัละ 5%

ตลุาซื้อของใช้เพิ่มเตมิจ�านวนมากก่อนออกจากเมอืง ตอนนี้เขามี

เงนิมากกว่าผูเ้ล่นทั่วไปเนื่องจากการขายหวัใจจ่าฝูงหมาป่า ก่อนออกจาก

เมอืง ตลุาแวะไปหาบาร์ค พบว่าตอนนี้ชดุเกราะที่เขาสั่งท�าเสรจ็ไปแล้ว

หลายชิ้น และก่อนที่เขาจะออกเดนิทาง กลุ่มช่างเหมนัต์ได้มอบเขม็ขดั

เหลก็ใช้ส�าหรบัสะพายดาบเส้นใหม่มาให้เขาใช้แทนเขม็ขดัหนงัอกีด้วย

จดุประสงค์ที่ตลุาแวะไปหาบาร์คคอื เขาต้องการถามว่าแกนของ

โกเลมหินรูปร่างเป็นอย่างไร และเมื่อน�าไปแกะสลักเป็นอาวุธจะสร้าง

อาวธุรปูร่างแบบไหน เขาต้องการฝึกฝนวธิกีารขว้างอาวธุไปในตวัระหว่าง

เดนิทางในครั้งนี้

บาร์คแนะน�าว่า ให้ตลุาลองหดัใช้มดีส�าหรบัปาจ�านวนหนึ่ง และ

บอกหลกัการปามดีให้ทราบโดยคร่าวๆ ตลุาจงึซื้อมดีระดบัต�่าไปจ�านวน

มาก มีดส�าหรับปาเป็นมีดที่มีขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีความบางและ

แหลมคม จดุศนูย์ถ่วงของมนัจะอยูท่ี่ใบมดี ส่วนด้ามมดีจะมรีขูนาดใหญ่

เพื่อไม่ให้มนี�้าหนกัมากเกนิไป และนั่นคอืความโชคร้ายของเหล่าสตัว์อสูร

ที่อยู่ในเส้นทางที่ตลุาต้องผ่าน

ตุลาเดินออกจากเมืองไปทางทิศเหนือเพื่อมุ่งหน้าไปจัดการกับ 

โกเลมหนิ ระหว่างทางหากเขาพบสตัว์อสรูที่อยูเ่ป็นกลุม่ เขาจะฝึกปามดี

ไปในตวั ระยะแรกๆ ความช�านาญและความแม่นย�ามไีม่มากนกั ถ้ามดี

ปักไม่โดนจดุตาย ตลุาต้องขว้างซ�้าไปอกีหลายครั้ง 

แล้วตลุากน็กึวธิไีด้ ทนัททีี่ปามดี เขาจะรบียกมดีเล่มใหม่ออกมา
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แล้วพุง่ตวัเข้าไปโจมตใีนระยะประชดิอกีท ีด้วยทกัษะการใช้มดีระดบั 20 

ท�าให้เขาสามารถจัดการมอนสเตอร์ได้ไม่ยากนัก ช่วงหลังๆ ทักษะการ

ขว้างปามรีะดบัสูงขึ้น ท�าให้มดีที่พุ่งไปมคีวามเรว็มากขึ้น ตลุาสามารถ

สงัหารมอนสเตอร์ได้ด้วยการปามดีไม่กี่เล่ม 

ตุลาจัดการมอนสเตอร์ระหว่างทาง บางครั้งก็วิ่งอย่างเต็มก�าลัง 

บางครั้งกพ็ุง่ตวัไปข้างหน้าอย่างเตม็แรง เขาหวงัว่าก่อนเดนิทางไปถงึจดุ

ที่โกเลมหนิอยู่ระดบัทกัษะเสรมิจะเลื่อนขึ้นมาได้สกัระดบั 

เมื่อถงึเวลาเที่ยง ตลุากม็าถงึจดุที่เกดิของโกเลมหนิ

พอพ้นเขตทุ่งหญ้ามาได้จะเริ่มเข้าสู่อาณาเขตของทุ่งหิน แม้จะ

มชีื่อเรยีกว่า ทุ่งหนิ แต่ที่จรงิแล้วกเ็ป็นพื้นดนิธรรมดาที่มกี้อนหนิอยู่เป็น

จ�านวนมาก ไม่มตี้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่เลย แม้แต่ต้นหญ้ากม็เีพยีงประปราย 

ไม้พุ่มเลก็ๆ ขึ้นกระจายอยู่ทั่วไป

ทนัททีี่ตลุาเหยยีบย่างเข้าไปในทุง่หนิ เขารูส้กึได้ว่าบรรยากาศของ

เขตนี้เปลี่ยนแปลงไป พลังธรรมชาติในเขตนี้หนาแน่นกว่าทุ่งหญ้ามาก 

และพลงังานส่วนใหญ่จะไหลไปรวมตวักนัอยู่ในกองหนิขนาดใหญ่

ตลุารูส้กึสงสยัมากว่ากองหนิพวกนั้นมอีะไรพเิศษจงึเดนิเข้าไปใกล้ 

กองหินพวกนั้นเกิดการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง ก่อนจะก่อตัวขึ้นมาเป็น

รูปร่างคน จากนั้นเสยีงระบบกด็งัขึ้น

“โกเลมหนิ ระดบั 27 เตรยีมจู่โจม ผู้ที่ถูกโกเลมหนิสงัหารสูญเสยี

ระดบั 1 ระดบั รอเวลาเกดิ 1 ชั่วโมง”

“มาแล้วสนิะ ได้เวลาพสิูจน์ผลการฝึกแล้ว” ตลุาชกัดาบแล้วพุ่ง

ถอยออกมาเพื่อศกึษารูปแบบการเคลื่อนไหวของโกเลมหนิ

โกเลมหนิเดนิตรงมาที่ตลุา หากมองดูไกลๆ จะเป็นการเคลื่อนที่

ด้วยความเร็วพอๆ กับคนธรรมดาเดินด้วยระดับความเร็วปกติ แต่ด้วย

ขนาดที่สูงถึงสามเมตร การเคลื่อนไหวระดับคนปกติก็นับว่าเร็วมาก 
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ทเีดยีว

โกเลมหินเมื่อเดินเข้ามาในระยะประชิดก็ชกตุลาอย่างแรง แต่

ส�าหรบัตลุาที่ฝึกการเคลื่อนไหวมาอย่างด ีความเรว็ระดบันั้นไม่สามารถ

ท�าอะไรเขาได้แน่นอน

ตุลาหมุนตัวอย่างรวดเร็ว อาศัยแรงเหวี่ยงของร่างกายฟาดดาบ

ฟันโกเลมหนิเตม็แรงที่ช่วงเอวของมนั โกเลมหนิที่มขีนาดสามเมตรถงึกบั

เสยีหลกัเซไปมา ตลุารบีเคลื่อนหนอีอกไปทิ้งระยะห่าง เมื่อรู้รูปแบบการ

โจมตแีละระดบัความเรว็ของมนัแล้ว กไ็ด้เวลาจดัการกบัมนัขั้นเดด็ขาด

ตุลาค�านวณความเร็วของมัน เมื่อได้ระยะ เขาก็พุ่งตัวเข้าไปสุด

ก�าลงั แล้วใช้ดาบตดัแขนของมนัเตม็แรง

เปรี้ยง!

แขนของโกเลมหนิถงึกบัแตกกระจาย ตลุารบีส�ารวจความเสยีหาย

ของดาบ ไม่มแีม้แต่รอยขดีข่วน

ตลุายิ้มแล้วคดิในใจ ‘ความแขง็แกร่งสมราคาคยุจรงิๆ ถ้าเป็นดาบ

ธรรมดาคงสร้างแรงกระแทกขนาดนี้ไม่ได้และอาจจะบิ่นได้ถ้าต้องมาฟัน

ก้อนหนิที่แขง็ขนาดนี้’

ตลุารวบรวมพลงั ใช้การวิ่งและการพุง่ชนเพิ่มความรนุแรงของการ

โจมต ี ค่อยๆ ตดัแขนขาของเจ้าโกเลมหนิ จนในที่สดุกจ็ดัการกบัมนัได้

ส�าเรจ็ แล้วเสยีงของระบบกแ็จ้งมาว่า

“ผูเ้ล่นตลุา สงัหารโกเลมหนิ ระดบั 27 ได้รบัค่าประสบการณ์ 340 

แต้ม ได้รบั ก้อนหนิ 1 ก้อน”

ตลุาอดบ่นไม่ได้ว่า “กว่าจะได้แกนกลางของไอ้โกเลมนี่ต้องฆ่ามนั

อกีซกักี่ร้อยตวัล่ะเนี่ย”

หากให้คะแนนมอนสเตอร์ที่ผูเ้ล่นของเกาะเริ่มต้นแห่งนี้นยิมมาล่า 

โกเลมหนิคงจะมคีะแนนศูนย์คะแนน เนื่องจากร่างกายที่แขง็แกร่ง ตาย
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ยาก และของที่ดรอปออกมามกัจะมแีต่ก้อนหนิ อกีทั้งการสูก้บัเจ้าโกเลม-

หนิยงัอาจท�าให้อาวธุที่ใช้เกดิความเสยีหายได้อกีด้วย 

การที่ตุลาต้องการแกนกลางของโกเลมหินเป็นจ�านวนมากท�าให้

เขาต้องอดทนจดัการมนัหลายร้อยตวั ตลุาที่รู้ข้อมูลอยู่ก่อนท�าใจไว้แล้ว

ว่าการออนไลน์รอบนี้ เขาจะต้องปักหลักอยู่ที่นี่เพื่อจัดการกับโกเลมหิน

เหล่านี้อกีนาน

ตุลาจัดการกับโกเลมหินไปได้ประมาณ 40 ตัว ระดับของเขาก็

เลื่อนมาอกี 1 ระดบั ในกระเป๋าของเขามกี้อนหนิกว่า 40 ก้อน แต่แก่น

หนิเวทมนตร์ตอนนี้มเีพยีง 4 ก้อนเท่านั้น ตลุาจงึตดัสนิใจออกมาจากเขต

ที่เกดิของโกเลมหนิเข้าสูเ่ขตทุง่หญ้าแล้วกนิอาหารเยน็ เขาก�าหนดจดุกาง

เตน็ท์ไว้บรเิวณนี้ก่อนกลบัไปจดัการกบัโกเลมหนิต่อ

การต่อสูก้บัโกเลมหนิไม่ยากอย่างที่คดิ พวกมนัเคลื่อนไหวช้าและ

โจมตทีางกายภาพเท่านั้น ตลุายอมรบัการโจมตขีองมนัเพื่อให้พลงัชวีติ

เหลอืน้อยกว่า 80% และไม่ยอมใช้ยาฟื้นพลงั เพราะตลุาได้ความรู้จาก

ค่ายทหารว่า โลกแห่งเกมนี้ร่างกายจะพฒันาได้ตามสภาพร่างกาย การ

ใช้ยาฟ้ืนพลงับ่อยๆ จะท�าให้ร่างกายไม่ยอมปรบัสภาพตามประสบการณ์

ที่ได้รบั หากยอมให้ร่างกายเกดิอาการบาดเจบ็เป็นเวลานาน ร่างกายจะ

ปรับสภาพให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ท�าให้ตอนนี้ตุลาได้ทักษะใหม่

มาอกี 1 อย่าง นั่นคอื Auto Heal ระดบั 1 ที่จะฟื้นเลอืดทกุห้านาท ี1% 

ซึ่งเป็นทักษะที่เรียกได้ว่าโกงมาก หากสามารถเลื่อนระดับไปได้สูงๆ 

ทกัษะนี้แทบจะท�าให้เป็นอมตะเลยทเีดยีว 

แต่ทกัษะนี้มขีดีจ�ากดัที่ระดบั 20 และเงื่อนไขที่จะท�าให้ได้ถงึระดบั

นั้นโหดสุดๆ นั่นคือ ต้องต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่มีระดับมากกว่าเป็นเวลา

นานกว่า 4 ชั่วโมงโดยมพีลงัชวีติเหลอืไม่เกนิ 80% ทกุ 4 ชั่วโมงทกัษะ 

Auto Heal จะเลื่อนระดบัขึ้น 1 ระดบั แต่จะสูงสดุอยู่ที่ระดบั 5 
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หากต้องการเลื่อนเป็นระดับ 6 จะต้องสู้กับมอนสเตอร์ที่มีระดับ

สูงกว่า โดยมพีลงัชวีติเหลอืไม่เกนิ 60% ทกุ 4 ชั่วโมง ระดบัจงึจะเลื่อน 

1 ระดบั แต่จะสูงสดุที่ระดบั 10

ระดบั 11 ขึ้นไปจะต้องสู้กบัมอนสเตอร์ที่มรีะดบัสูงกว่าโดยมพีลงั

ชวีติเหลอืน้อยกว่า 40% ทกุ 4 ชั่วโมง ระดบัจงึจะเลื่อน 1 ระดบั แต่จะ

สูงสดุที่ระดบั 15

ดงันั้น ระดบัสูงสดุคอื ระดบั 20 แต่คนที่มพีลงัชวีติเหลอืไม่เกนิ 

20% และต่อสู้กบัมอนสเตอร์ที่มรีะดบัสูงกว่าตวัเองต่อเนื่องกนั 4 ชั่วโมง

คงไม่มใีนโลก และการจะเหลอืเลอืดไม่เกนิ 20% เพื่อให้ได้ทกัษะระดบั 

16 ขึ้นไปต้องมรีะดบัทกัษะที่สูงถงึระดบั 15 ซึ่งจะเพิ่มเลอืดได้ทกุห้านาท ี

ครั้งละ 15% การเพิ่มระดบัทกัษะ Auto Heal ระดบั 16 ขึ้นไปจงึเรยีกว่า

แทบเป็นไปไม่ได้

หลังจากนั้นตุลาก็ตั้งใจว่าจะทุ่มเทเวลาอีกสองวันที่เหลือจัดการ

กบัโกเลมหนิเพื่อรวบรวมแก่นหนิเวทมนตร์ต่อไป...



แม้ว่าตุลาจะสามารถจดัการกบัโกเลมหนิได้ไม่ยากนกั แต่การเกบ็

แก่นหินพลังเวทกลับยากกว่าที่คิดมาก ดูเหมือนว่าโกเลมที่เกิดใหม่จะ

ไม่มแีก่นหนิพลงัเวทดรอปออกมา ตลุาใช้เวลาที่เหลอือกี 2 วนัรวบรวม

หนิพลงัเวทได้เพยีง 30 ก้อนเท่านั้น

เขาค�านวณน�้ายาที่ใช้วาดวงเวทว่าสามารถวาดวงเวทได้มากกวา่ 

40 วง ดงันั้นตลุาจงึตกลงใจใช้เวลาที่เหลอืเพื่อเพิ่มทกัษะ Auto Heal ซึ่ง

กไ็ด้ตามที่หวงั ระดบัทกัษะ Auto Heal ของเขาเลื่อนเป็นระดบั 10

แต่การเลื่อนระดบั 11 ขึ้นไปนั้นกลบักลายเป็นเรื่องที่ล�าบากมาก 

หากคดิที่จะเลื่อนระดบั 11 ขึ้นไปต้องมพีลงัชวีติเหลอืไม่เกนิ 40% และ

ระดบัทกัษะ Auto Heal ต้องอยู่ในระดบั 10 นั่นหมายความว่าต้องคอย

ควบคมุพลงัชวีติให้อยู่ไม่เกนิ 30% ทกุ 5 นาท ีเมื่อ Auto Heal ท�างาน 

พลงัชวีติที่เพิ่มขึ้นมาจะได้ไม่เกนิ 40%

การที่ระดบัพลงัชวีติต�่ากว่า 30% นั้นมผีลต่อแรงและความเรว็ของ

ตลุาเป็นอย่างมาก ท�าให้เขาถกูโจมตจีนเกอืบตายไปหลายครั้ง หลงัจาก

ความพยายามครั้งสุดท้ายที่สู้จนผ่านมาได้ในสภาวะนั้นยาวนานถึง 3 

23

Star Cut
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ชั่วโมง ระดบัเลเวลของตลุาดนัเลื่อนไปที่ 25 ท�าให้ความพยายามที่ผ่าน

มาสูญเปล่าไปอย่างน่าเสยีดาย (โกเลมที่นี่มรีะดบัตั้งแต่ 25 - 30) ตลุา

จงึต้องถอดใจเลกิล้มการฝึกทกัษะนี้แล้วออกจากเกมไป

แต่การฝึกนี้ก็ใช่จะไร้ประโยชน์ ทักษะต่างๆ ของตุลาเพิ่มขึ้นมา

มากมาย 

ทั้งกายาแกร่ง (โดนอดัเยอะ) 

พุ่งตัว (ฟันธรรมดาก้อนหินไม่แตกกระจายต้องมีแรงพุ่งตัวเสริม

ด้วย) 

เสรมิก�าลงั (แบกหนิเยอะจดั ฆ่าโกเลมไปเกอืบ 200 ตวั) 

ทรหด (ฝึกทกัษะเซตละ 4 ชั่วโมง ไม่อดึขึ้นกไ็ม่รู้จะพูดยงัไง) 

กระโดดสูง (โกเลมสูง 3 เมตร บางทตี้องพุ่งกระโดดฟัน) 

และทักษะการใช้ดาบก็เลื่อนขึ้นหลายระดับ ค่าสถานะต่างๆ ก็

เพิ่มขึ้นจากการต่อสู้ครั้งนี้ไม่น้อย

เมื่อตลุากลบัเข้าเกมมาอกีครั้ง เขาตรวจดคู่าสถานะที่เพิ่มขึ้นแล้ว

เลอืกแต้มสถานะที่ได้ไปอปั AGI อย่างเดยีว เนื่องจากการฝึกที่ผ่านมา

เพิ่มค่า STR และ VIT มากพอแล้ว ตอนนี้ตลุารู้แล้วว่าเกมนี้ต้องอปัแต้ม

สถานะอย่างสมดุล ถ้ามีแต้มสถานะใดสูงมากจนเกินไปจะท�าให้เกิด

ปัญหาได้ ถ้าต้องการโดดเด่นในด้านใดค่อยไปเสรมิการเรยีนรู้การใช้พลงั

พเิศษตามที่ต้องการจะดกีว่า

ปัญหาตอนนี้ของตุลาก็เกิดจากการที่มีค่า INT สูงเกินไปนั่นเอง 

ถ้าตอนนี้ตลุาใช้เวทได้ พลงัเวทที่ออกมาจะมพีลงัมหาศาล แต่หลงัจาก

ใช้ออกมาแล้ว เขาคงต้องเหนื่อยจนสลบเพราะสถานะด้านอื่นๆ มไีม่มาก

พอ ทั้งแรงกายและความอดทน

ด้านพลงัและความเรว็เองกเ็ช่นกนั ถ้าอปั AGI หรอื STR โดดเด่น

เกินไป การใช้ความเร็วสูงสุดหรือการใช้พลังเต็มที่ก็คงท�าได้ไม่ต่อเนื่อง 
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คงมแีต่ค่า VIT เท่านั้นที่ยิ่งสูงยิ่งดี

ส่วนค่า LUCK ตลุายงัมองไม่เหน็ประโยชน์ของมนั (เพราะ NPC 

ในค่ายทหารไม่สนใจเรื่องค่า LUCK อยู่แล้วเนื่องจากไม่คดิจะเปิดกล่อง

สุม่ ท�าเควส หรอืตะลยุดนัเจี้ยนในทวปีหลกั จงึไม่มคีวามรู้ในเรื่องนี้ ท�าให้

ตลุาพลอยไม่รู้ตามไปด้วย)

ตลุาเข้ามาในเกมครั้งนี้ เขาตั้งใจจะเกบ็แก่นหนิพลงัเวทให้ได้สัก 

50 ชิ้นแล้วค่อยกลบัเข้าเมอืง เดก็หนุ่มตรวจดูน�้าหนกัของกระเป๋า ตอนนี้

มนี�้าหนกัมากกว่า 35 กโิลกรมัแล้ว (ก้อนหนิธรรมดาหนกัก้อนละประมาณ 

1 กโิลกรมั ตอนนี้มกีว่า 300 ก้อน โดนกระเป๋าลดน�้าหนกัไป 90%) แต่

ขดีจ�ากดัของน�้าหนกัที่ตลุาสามารถแบกรบัได้สงูกว่านี้มาก น�้าหนกัขนาด

นี้จงึยงัไม่ก่อให้เกดิปัญหาในการเคลื่อนไหวมากนกั

ด้วยระดบัทกัษะและค่าสถานะที่สงูขึ้น ตอนนี้ตลุาสามารถจดัการ

กบัโกเลมหนิได้ในการฟันไม่เกนิ 5 ครั้ง ตลุารูส้กึว่าการต่อสูแ้บบนี้มนัง่าย

และน่าเบื่อจนเกนิไป เขาจงึทดลองคดิหาวธิกีารต่อสู้ที่ท�าให้รู้สกึสนกุ 

เขาก�าหนดจดุวางเท้าและพุง่ตวัเข้าไปฟันโกเลม 5 จดุเป็นรปูดาว 

ห้าแฉก เพื่อลงดาบจดัการโกเลมหนิใน 5 ดาบ

เมื่อท�าการทดลองครั้งแรก เขาสามารถสังหารโกเลมได้อย่าง

ง่ายดาย แต่วธิกีารนี้มขี้อเสยีคอื ทนัททีี่พุ่งเข้าไปฟันดาบได้ครบรอบ เขา

จะรู้สกึเวยีนหวัจนแทบยนืไม่อยู่

แต่เมื่อผลที่ได้คอืการจดัการโกเลมได้อย่างง่ายดาย ตลุากต็ดัสนิใจ

ฝึกซ้อมวธิกีารนี้อย่างจรงิจงัโดยคดิในใจว่า ‘ท่านี้เท่สดุๆ’ ยอมมนึหวัได้

เพื่อความเท่

จากนั้นตลุากฝึ็กฝนการเคลื่อนไหวรปูแบบนี้กบัโกเลมตวัอื่นๆ ครั้ง

แล้วครั้งเล่า

เนื่องจากเกม MWO จะมีโบนัสในการพัฒนาร่างกายและความ
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สามารถของผู้เล่นเป็น 10 เท่าของโลกจรงิ เมื่อฝึกฝนความสามารถด้าน

ใดเป็นเวลานาน ระบบของเกมจะช่วยปรบัสภาพร่างกายของผู้เล่นให้ใช้

ความสามารถด้านนั้นได้อย่างเตม็ที่

การที่ตลุาใช้การเคลื่อนไหวรปูแบบนี้หลายครั้ง อาการมนึหวักเ็ริ่ม

ลดลงไป จนตอนหลงัเมื่อเคลื่อนไหวได้ครบรอบเขากไ็ม่รูส้กึมนึหวัอกี และ

การเคลื่อนไหวก็เริ่มไหลลื่นขึ้นเรื่อยๆ การหยุดและหมุนตัวค่อยๆ มี

ความเรว็เพิ่มมากขึ้น

จากนั้นตลุากท็ดลองเคลื่อนไหวหลายรอบจากเดมิที่เคลื่อนไหว 5 

จดุ ปกตเิมื่อครบ 1 รอบจะสงัหารโกเลมได้ คราวนี้ตลุาไม่จดัการฟันมนั

จนตายเพื่อทดสอบว่าเขาจะพุ่งผ่านมันได้กี่รอบ ผลปรากฏว่าขีดจ�ากัด

ในตอนนี้อยู่ที่ 3 รอบ เท่ากบัว่าเขาฟันต่อเนื่องได้ 15 ดาบก่อนจะมนึหวั

จนทนไม่ไหว และการเคลื่อนที่เตม็แรงท�าให้ตลุารู้สกึเหนื่อยจนต้องหยดุ

พกั

“สรุปว่าเต็มที่ตอนนี้ได้ 3 รอบสินะ ต่อไปฝึกแบบนี้กับโกเลม 

ทกุตวัดกีว่า ท่านี่เท่สดุๆ ฮ่าๆๆๆ”

ตอนนี้กลายเป็นว่าตลุาต้องการฝึกท่านี้จนลมืไปแล้วว่าเป้าหมาย

หลักของเขาคือการเก็บแก่นหินเวทมนตร์ แม้กระทั่งทักษะต่างๆ และ

เลเวลที่เพิ่มมากขึ้น เขากไ็ม่ได้สนใจอกี

สิ่งที่ตลุาท�ามแีค่การเพ่งสมาธหิาจดุที่พลงังานรวมตวักนัจนกลาย

เป็นโกเลมแล้ววิ่งตรงเข้าไปจัดการกับมันเท่านั้น แม้ว่าจะพยายาม

ควบคมุดาบเพื่อจดัการกบัมนัให้ได้ใน 15 ดาบ แต่บางครั้งการจดัต�าแหน่ง

ดาบกฟั็นลกึจนเกนิไป ท�าให้เขาฟันดาบได้ไม่ครบรอบ และอาการมนึหวั

กล็ดลงเมื่อพุ่งตวัครบ 3 รอบ 

ตลุาฝึกการพุง่ตวัเป็นรปูดาวอย่างสนกุสนาน ทั้งทดลองหมนุทวน

เขม็นาฬิกาและตามเขม็นาฬิกา ไม่ทนัได้สงัเกตเลยว่าตอนนี้เขามก้ีอนหนิ
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โกเลมอยู่มากกว่า 600 ก้อน แก่นหนิพลงัเวทกก็�าลงัเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 

จนเมื่อได้แก่นหนิพลงัเวทครบ 50 ก้อน เสยีงระบบกด็งัออกมาว่า

“ผูเ้ล่นตลุาเกบ็หนิโกเลมครบ 500 ก้อนและแก่นหนิโกเลม 50 ก้อน 

ได้รบัภารกจิ การทดสอบแห่งธาตหุนิ”

“เงื่อนไขภารกิจ ต่อสู้กับโกเลมเวทและเอาชีวิตรอดให้ได้ใน 3 

ชั่วโมง”

หลงัจากที่เสยีงระบบดงัออกมา ก้อนหนิรอบบรเิวณกม็ารวมตวักนั

เป็นโกเลมหนิขนาดใหญ่ที่สูงถงึ 10 เมตร แล้วเสยีงระบบกป็ระกาศว่า

“โกเลมเวท ระดบั 30 เตรยีมจูโ่จม ผูท้ี่ถกูโกเลมหนิสงัหารไม่สญูเสยี

ระดบัและสิ่งของ แต่จะไม่สามารถเข้ารบัการทดสอบแห่งหนิได้อกี”

ตลุารูส้กึว่าน�้าหนกัของกระเป๋าเบาขึ้นอย่างประหลาด เมื่อเขาลอง

ตรวจด ูพบว่าในกระเป๋าตอนนี้เหลอืเพยีงหนิโกเลมธรรมดาร้อยกว่าก้อน

เท่านั้น แก่นหนิเวทที่เกบ็มาหลายวนัหายไปจนหมด

‘สงสยัไอ้แก่นหนิเวทกบัหนิโกเลม 500 ก้อนมนัเป็นเงื่อนไขเรยีก

ไอ้ยกัษ์นี่มาละมั้ง’ ตลุารู้สกึเซง็มาก เขาต้องมาฆ่าโกเลมเพื่อเกบ็หนิอกี

รอบหรอืเนี่ย (น่าจะห่วงไอ้ที่อยู่ข้างหน้ามากกว่านะ)

‘ท�าไมในบอร์ดข้อมูลเกมไม่มีใครโพสต์เรื่องนี้ไว้เลยนะ’ ตุลาคิด

ในใจอย่างสงสยั 

ขณะที่ตลุาก�าลงัคดิอย่างสงสยั โกเลมยกัษ์กส็่งหมดัเข้าต่อยเขา 

ตลุาหลบอย่างรวดเรว็พลางคดิในใจว่า ‘ดนีะที่ไอ้นี่เรว็กว่าโกเลมธรรมดา

ไม่มากนกั’

แต่เมื่อเหน็พลงัท�าลายล้างจากหมดัที่ต่อยลงพื้น ตลุากร็บีเปลี่ยน

ความคิดทันที แล้วปรับการใช้ยาเพิ่มเลือดเป็นเติมอัตโนมัติเมื่อเลือด

เหลอืน้อยกว่า 80%

ตลุารบีถอยห่างเพื่อทิ้งระยะ แต่โกเลมที่สงู 10 เมตรก้าวเดนิเพยีง
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ก้าวเดียว ระยะที่สร้างไว้ก็สูญเปล่า ตุลาพุ่งตัวเข้าไปฟันดาบใส่ขาของ

มนัเตม็แรง แรงกระแทกที่รนุแรงท�าเอาดาบเกอืบหลดุจากมอื ขาโกเลม

ตวันี้หนากว่าโกเลมธรรมดามาก ต่อให้ตลุาพุง่ตวัเข้าไปแรงกว่านี้กค็งฟัน

ไม่ขาด

แต่แรงกระแทกที่รุนแรงก็ท�าให้เจ้าโกเลมยักษ์ชะงักไปได้เหมือน

กัน ตุลารีบพุ่งตัวหนีเพื่อสร้างระยะห่าง คราวนี้เจ้ายักษ์ไม่ตามเข้ามา 

ตลุารู้สกึได้ว่าด้านบนมกีารก่อตวัของเวทมนตร์อยู่ 

ที่แท้โกเลมยกัษ์ก�าลงัร่ายเวทเรยีกฝนหนิเข้าโจมตตีลุา เมื่อฝนหนิ

กระหน�่าลงมา ตลุาที่รู้ตวัอยู่ก่อนสามารถพุ่งตวัหลบได้ ตลุาทดลองเอา

มอืขวารบัสะเกด็หนิ ปรากฏว่ามนัสลายตวัไปอย่างรวดเรว็

‘ที่แท้หินพวกนี้เกิดจากพลังเวทสินะ แหวนของเราถึงสลายพลัง

มนัได้ นกึว่าจะโหดเหมอืนเหมอืงร้างซะแล้ว’

ในเหมืองร้างนั้น พวกวิญญาณใช้พลังจิตยกก้อนหินปาเข้ามา 

แหวนของเขาจงึไม่สามารถป้องกนัได้ และสภาพแวดล้อมของเหมอืงกม็ี

ก�าแพงรอบด้าน ช่องทางการหนจีงึคบัแคบกว่าในที่โล่งแบบนี้

ตุลาเห็นโกเลมหินก�าลังรวบรวมพลังเวท เขาใช้จังหวะนั้นพุ่งเข้า

ประชดิตวัมนั พลางคดิในใจว่า ‘ทดลองท่าไม้ตายเลยกแ็ล้วกนั’

แม้ว่าโกเลมตวันี้จะมคีวามสงูถงึ 10 เมตร แต่ระยะห่างของขาสอง

ข้างกก็นิเนื้อที่ไม่ต่างจากโกเลมธรรมดามากนกั ตลุาใช้การเคลื่อนที่แบบ

ดาวห้าแฉกที่ฝึกมาทั้งวนัพุ่งเข้าไปจดัการ

จากตอนแรกที่ตั้งใจจะฟันให้ขาด เขากลบัเปลี่ยนวธิกีารเป็นตวดั

ดาบเฉอืนเฉยีงๆ เพื่อไม่ให้แขนรบัแรงกระแทกมากเกนิไป โกเลมหนิถงึ

กับท�าอะไรไม่ถูกเมื่อถูกตุลาพุ่งเฉียดรอบตัวแล้วฟันด้วยความเร็วสูง 

ระดับความเร็วของมันมีไม่มากนัก แค่หันไปมองทิศที่ตุลาหยุดเท้าแล้ว 

กลบัตวัยงัท�าไม่ได้เลย
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ตลุารูข้ดีจ�ากดัของเขาดว่ีาสามารถพุง่ตวัเป็นรูปดาวได้เตม็ที่แค่ 3 

รอบแล้วจะต้องหยดุพกั เขาจงึพุ่งตวัฟันแค่ 2 รอบ แล้วกพ็ุ่งตวัหลบไป

ทศิทางอื่นเพื่อออมก�าลงั

เมื่อพุ่งตัวไปจนถึงระยะที่ปลอดภัย ตุลาหันกลับไปดูผลงาน 

ปรากฏว่าส่วนที่เป็นขาของโกเลมแหว่งไปเล็กน้อย ดูท่าทางศึกนี้คง

ยาวนานนกั

ตลุาใช้วธิ ีฮติ แอนด์ อะเวย์ หลายรอบ แล้วลองสงัเกตดู พบว่า

ขาของมนัแหว่งไปมาก แต่มนักส็ามารถฟื้นตวัได้ หากเขาใช้วธินีี้ คงอกี

นานกว่าขาของมนัจะขาด ต้องอาศยัตอนนี้ที่ขาของมนัยงัไม่ฟื้นสภาพดี

จดัการมนัให้ขาดในครั้งเดยีว จะประหยดัแรงได้มากกวา่ ต่อใหต้้องหยดุ

พกัเมื่อฟันครบรอบ แต่กย็งัมแีรงเหลอืพอที่จะพุง่หลบหนไีปได้อกีสกัครั้ง 

ถ้าขามนัขาด มนัคงตามเขาไม่ได้

ตุลาตั้งสมาธิอย่างเต็มที่ คราวนี้เรียกได้ว่าต้องทุ่มสุดแรงเลย 

ทเีดยีว เมื่อโกเลมเดนิเข้ามาในระยะ ตลุากพ็ุ่งตวัเข้าไปฟันสดุแรง เขา

เลือกฟันเป็นมุมเฉียงเพื่อให้ดาบเข้าไปลึกมากที่สุดและช่วยให้แขนของ

เขารบัแรงกระแทกน้อยลง แม้ว่าการฟันเป็นมมุฉากจะก่อให้เกดิแรงปะทะ

และพลงัท�าลายมากกว่า แต่แขนกจ็ะรบัภาระมากตามไปด้วย ถ้าใช้การ

ปะทะกนัตรงๆ เขาไม่คดิว่าแขนของเขาจะรบัไหว

ตลุาเร่งสมาธอิย่างเตม็ที่ ทั้งการถ่ายแรง การกลบัตวั การพุ่งฟัน 

และการเลอืกมมุในการฟัน ในที่สดุ เมื่อเคลื่อนไหวครบ 3 รอบ ขาข้าง

หนึ่งของโกเลมกแ็ตกกระจาย ส่วนขาอกีข้างกอ็ยูใ่นสภาพที่เกอืบจะขาด

อยู่รอมร่อ

เหมอืนกบัโกเลมเวทจะรอจงัหวะนี้อยู ่เมื่อตลุาพุง่ถอยห่างออกไป 

มนักส็่งหอกหนิเข้าใส่ตลุาทนัที

ตลุาที่ขยบัตวัหลบไม่ได้รบียกมอืขวารบั แม้ว่าจะสลายหอกไปได้ 
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แต่ก็เกิดแรงผลักจนเขากระเด็นถอยหลังไปไกลและได้รับบาดเจ็บพอ

สมควร

เจ้าโกเลมที่เสยีขาไปนอนมองมาที่ตลุา เหน็ตลุาไม่ตายด้วยหอก

ที่มนัใช้เวลาเตรยีมไว้นานมากกถ็งึกบัหยดุนิ่งไม่ขยบัเขยื้อน

ตลุารอจนร่างกายมแีรงเคลื่อนไหว จงึเดนิเข้าไปหาโกเลมหนิช้าๆ 

เจ้าโกเลมหนิกพ็ยายามฟื้นสภาพขาข้างที่ยงัไม่ขาด

ตลุาจี้ปลายดาบไปที่โกเลมหนิแล้วถามออกไปว่า “แกจะยอมแพ้

ได้หรอืยงัล่ะ”

โกเลมหินไม่ตอบ แต่ร่ายเวทเรียกฝนหิน ตุลารวบรวมพลัง พุ่ง

เข้าไปจดัการกบัมนัอกีครั้ง คราวนี้เขาใช้ดาบปะทะกบัร่างของมนัเตม็แรง 

ขณะที่เพ่งสมาธเิตรยีมใจรบัแรงปะทะ เวลากห็ยดุช้าลง ตลุาคดิ

ในใจว่า ‘ไอ้ทักษะบ้าๆ นี่อีกแล้ว ทีเวลาอื่นเพ่งสมาธิแทบตายดันไม่

ท�างาน ดนัมาท�างานตอนก�าลงัจะเผดจ็ศกึซะได้’

เป็นเพราะคราวนี้ตุลาทุ่มสุดก�าลังจริงๆ และท�าใจยอมรับการ 

บาดเจบ็อย่างรนุแรง ท�าให้ระดบัสมาธขิองเขาเพิ่มขึ้นสู่ระดบัสูงมากจน

ทกัษะ Unlimit Accelerate World ท�างานเองโดยอตัโนมตั ิ ซึ่งตลุากไ็ม่

ท�าให้เสยีเปล่า จากการพุ่งฟัน เขาเปลี่ยนรูปแบบเป็นการพุ่งแทง ท�าให้

อ�านาจการท�าลายล้างจากดาบที่มีน�้าหนักมหาศาลแสดงพลังอย่างเต็ม

ที่ หากเป็นภาวะปกต ิเขาต้องใช้วธิกีารฟัน เพราะไม่สามารถเลอืกวธิกีาร

พุ่งแทงที่ต้องใช้การค�านวณที่ละเอยีดอ่อนได้

เมื่อพุ่งครบ 3 รอบ คราวนี้เขาได้ยนิเสยีงของระบบดงัออกมาว่า

“ผู้เล่นตลุาคดิค้นทกัษะใหม่ กรณุาตั้งชื่อ...”

‘โอ้ ไอ้ท่าดาบพุ่งฟันเป็นรูปดาวนี่ระบบยอมรบัว่าเป็นทกัษะด้วย

เหรอเนี่ย’

เป็นเพราะการฟันครั้งสุดท้ายของตุลามีการค�านวณวิถีดาบที่
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แม่นย�ามาก ส่งผลให้เกดิพลงัท�าลายที่รนุแรงมาก ระบบจงึระบใุห้ท่าดาบ

นี้เป็นทกัษะพเิศษที่เขาคดิขึ้นมา

ตลุาที่คดิชื่อท่านี้มานานกล่าวออกไปอย่างมั่นใจว่า “Star Cut (ตดั

ดารา)”

Star Cut (ตดัดารา) : พุ่งฟันด้วยความเรว็สูง ทกุดาบจะเพิ่มพลงั

โจมตดีาบละ 10%

ตลุาที่อ่านข้อมูลแล้วอดอทุานออกมาไม่ได้

“โอ้โห ถ้าเราฟันตดิต่อกนัได้ซกั 100 ดาบคงไม่มใีครรอดได้เลย

สนิะ พอกลายเป็นทกัษะเรยีกใช้แล้วมโีบนสัแบบนี้มนัโหดจรงิๆ” 

ตลุายงัไม่รูว่้า ถงึระบบจะช่วยปรบัสภาพร่างกายไม่ให้เวยีนหวัแต่

ก็ไม่ได้ช่วยมากนัก และเขายังไม่ทันคาดคิดว่าหากเสริมพลังพิเศษให้ 

ท่าไม้ตายนี้ ความรนุแรงของมนัจะเพิ่มขึ้นอกีมากมายนกั

ตลุาหนัไปมองโกเลมเวทที่ตอนนี้มสีภาพรุง่ริ่งสดุๆ จากการถกูดาบ

พุ่งแทงซ�้าไปซ�้ามาถงึ 15 ครั้ง

“ว่าไงแก จะยอมรบัว่าฉนัผ่านไอ้การทดสอบหนินี่ได้หรอืยงั ฉนั

ก�าลงัอยากทดลองทกัษะใหม่พอดซีะด้วยส”ิ

แล้วเสยีงระบบกด็งัขึ้น

“ผู้เล่นตลุาผ่านภารกจิ การทดสอบแห่งหนิ ได้รบัทกัษะ ควบคมุ

หนิ”

“ได้รบัแก่นหนิพลงัเวท 50 ก้อน ได้รบัหนิโกเลม 500 ก้อน”

การทดสอบที่ควรจะใช้เวลา 3 ชั่วโมงส�าเรจ็ในเวลาไม่ถงึชั่วโมง ก็

ยงัดทีี่ไม่ต้องไปเกบ็แก่นหนิพลงัเวทอกีรอบ

แล้วโกเลมเวทกส็ลายตวัไป ตลุารบีดื่มยาเพิ่มพลงัชวีติและเอายา
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รกัษาที่มมีาทาที่แขนขวา แล้วเอาผ้าพนัอย่างแน่นหนา ทกัษะ Unlimit 

Accelerate World ยงัคงท�าให้เขาเจบ็ปวดไปทั่วร่างได้อย่างเคย ขนาดฝึก

จนค่า STR และ VIT เพิ่มขึ้นมามากแล้วกต็าม

ตลุาลองดูทกัษะที่ได้มาใหม่

ควบคมุหนิ : เพิ่มพลงัในการใช้เวทธาตหุนิ 10 %

ตลุาอ่านแล้วอดบ่นออกมาไม่ได้ว่า “ทกัษะที่ไม่มปีระโยชน์อกีแล้ว

เหรอเนี่ย”


