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ซ่อมเตาพลังเวท

บาร์คสัง่ ให้ทกุ คนออกไปจากโรงตีเหล็กชัว่ คราวเพือ่ ทีเ่ ขาจะเริม่
การซ่อมเตาพลังเวท บาร์คให้เหตุผลว่า ในการซ่อมเตาพลังเวทจะต้อง
ใช้สิ่งของที่มีพิษร้ายแรงเป็นส่วนผสมและยาแก้พิษระดับสูงมีไม่มากนัก
จึงมีเพียงตุลาและผู้ช่วยอีกไม่กี่คนที่สามารถเข้าร่วมได้
บาร์คให้ตุลากินยาป้องกันพิษก่อนเริ่มการสร้างส่วนผสมที่ใช้ใน
การซ่อมเตา
การฝังวงเวทกลับไม่ยากอย่างที่คิด คราวแรกตุลาคิดว่าการฝัง
วงเวทไปทีเ่ ตาไฟจะต้องมีการร่ายเวทประกอบและมีพธิ กี รรมซับซ้อน แต่
สิง่ ทีบ่ าร์คท�ำคือการน�ำสมุนไพรต่างๆ มาสับ บางชนิดก็คนั้ เอามาเฉพาะ
น�้ำ แล้วน�ำไปต้มรวมกับก้อนผลึกบางอย่าง เมื่อทุกอย่างละลายเข้าด้วย
กันแล้วก็จะได้ของเหลวสีนำ�้ ตาลทีม่ ลี กั ษณะเหมือนโคลนเหนียว จากนัน้
บาร์คก็ใส่ส่วนประกอบสุดท้ายลงไป มันเป็นสิ่งที่ตุลาคุ้นเคยดี นั่นคือ
ผลึกวิญญาณ แต่ผลึกวิญญาณของบาร์คนั้นแค่ดูด้วยตา ตุลาก็รู้ว่าเป็น
ของระดับสูงกว่าที่เขามีมากนัก
เมื่อใส่ผลึกวิญญาณระดับสูงลงไป น�้ำยาในหม้อต้มก็เปลี่ยนสี
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จากสีนำ�้ ตาลเป็นน�้ำที่ใสและเหนียวหนืด บาร์คให้ตุลาระบุต�ำแหน่งของ
วงเวท แม้ว่าตอนนี้จะไม่มีพลังงานไหลเข้ามาในวงเวทแล้ว แต่พลังงาน
ที่แฝงอยู่ยังไม่หายไป ท�ำให้ตุลายังดูออกว่าวงเวทไหนที่ไม่สมบูรณ์
บาร์คใช้พกู่ นั วาดวงเวทลงทีเ่ ตาหลอม ทันทีทวี่ าดเสร็จวงเวทก็หาย
ไปเนื่องจากหมึกที่ใช้มีความใสมากนั่นเอง ตุลาที่เพ่งสมาธิอย่างเต็มที่
พบว่า วงเวทที่บาร์ควาดต�ำแหน่งไม่ตรงจุดกับวงเวทเก่าที่มีอยู่ บางวงก็
วาดเหลือ่ มกันเล็กน้อย เขาจึงขอเป็นคนวาดด้วยตัวเอง นายช่างใหญ่เอง
ก็เห็นด้วย
นอกจากนี้เขายังพบว่า ถึงแหวนที่สวมอยู่จะสลายเวทมนตร์ แต่
ก็ไม่ได้สลายพลังงานทีแ่ ฝงอยู่ในวัตถุ ดังนัน้ วงเวทเหล่านีน้ ่าจะใช้งานได้
หลังจากสร้างเสร็จ
หลังจากที่วาดวงเวทไปได้หลายวง ตุลาก็ได้ยินเสียงของระบบ
ดังว่า
“ผู้เล่นตุลาบรรลุเงื่อนไข ได้รับทักษะเขียนอักขระเวทระดับ 1”
“ผลของทักษะ : เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่อักขระที่เขียนระดับละ
5%”
ตุลาลองสังเกตดู พบว่าพลังงานที่แฝงอยู่ในวงเวทที่เขียนทีหลังมี
ระดับสูงกว่าวงเวทที่เขียนก่อนหน้าเล็กน้อย เมื่อวาดวงเวททับวงเวทที่
หมดพลังได้ครบ เขาก็เห็นว่าวงเวทที่ไม่เสียหายมีพลังน้อยกว่าวงเวทที่
เขียนซ่อมแซมเสียอีก
เมื่อตอนที่ทักษะเขียนอักขระเวทของตุลาเลื่อนเป็นระดับ 4 แล้ว
เขาก็ถามบาร์คว่า
“คุณบาร์คครับ เตานี้ซ่อมแซมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เหรอครับ”
บาร์คตอบกลับมาว่า “ก็ตั้งแต่ฉันยังเด็กละนะ ท่านปู่เป็นคนลง
อักขระเอง ตามวิธีที่ท่านจอมเวทคนนั้นบอกมานั่นแหละ”
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ตุลาคิดในใจว่า ‘สงสัยระดับทักษะการเขียนอักขระเวทของปู่
คุณบาร์คจะต�่ำมากละมั้ง หรือไม่เวลาก็ผ่านมานานมากแล้ว วงเวทถึง
ลดพลังลงไปมาก’
ตุลาจึงกล่าวว่า “ผมคงต้องเขียนวงเวทพวกนี้ทับของเก่าทั้งหมด
แล้วละครับ เท่าทีด่ ู วงเวทใหม่มนั มีพลังมากกว่าของเก่ามาก ผมจะเขียน
ทับให้พวกมันมีพลังเท่ากัน”
บาร์คเองก็บอกว่า “ตามใจละกัน เรื่องแบบนี้ฉันไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่
แล้ว ส่วนผสมของน�้ำยาที่ใช้เขียนวงเวทพวกนี้ฉันก็ผสมตามที่บันทึกไว้
ในต�ำรา ของปูฉ่ นั ผสมหนึง่ ครัง้ ก็พอจะวาดวงเวทได้ทงั้ เตาสบายๆ วัตถุดบิ
พวกนี้ฉันเก็บสะสมมาเรื่อยๆ แต่หาจอมเวทที่จะมาซ่อมเตานี้ไม่ได้สักที
ถ้าเธอเห็นว่าเหมาะสมก็วาดมันใหม่ทั้งเตาเลยก็ได้”
ตุลารับค�ำ แต่ในขณะที่ก�ำลังจะวาดต่อก็เกิดเสียงโวยวายจาก
ประตูหน้าดังลัน่ บาร์คและตุลาจึงต้องหยุดมือแล้วเดินออกไปทีป่ ระตู พบ
ว่านายช่างทีเ่ ป็นผูเ้ ล่นคนหนึง่ นอนสลบอยู่ ใบหน้าเขียวคล�้ำอย่างน่ากลัว
บาร์คสบถออกมาอย่างหงุดหงิด “เฮอะ ไอ้หมอนี่คงแอบดูพวก
เราท�ำงานแน่ ๆ ฉันย�้ำแล้วย�้ำอีก ขั้นตอนการสร้างหมึกอาคมมันต้องใช้
วัตถุมพี ษิ เจ้านีค่ งคิดว่าไอ้ยาแก้พษิ ระดับต�่ำของมันจะช่วยป้องกันได้เลย
เสี่ยงเข้ามาแอบดู ที่มันไม่ตายในทันทีก็คงเพราะมันกินยาแก้พิษระดับ
ต�ำ่ กันไว้ละมัง้ ” แล้วบาร์คก็หนั ไปตะโกนบอกนายช่างคนอืน่ ๆ ให้ชว่ ยกัน
แบกนายช่างจอมสอดรู้ไปรักษาพิษที่ร้านขายยา แล้วเน้นว่าให้หายาแก้
ค�ำสาปให้มันกินด้วย
บาร์คหันมาพูดกับตุลาว่า “ไอ้ส่วนผสมพวกนี้มันไม่ใช่แค่มีพิษ
ความจริงพิษของมันไม่ได้ร้ายแรงถึงตายหรอก แต่ท่านจอมเวทเคยบอก
ท่านปู่ว่า วิธีการสร้างส่วนผสมพวกนี้เป็นศาสตร์ของพวกแม่มด มันมี
ค�ำสาปแฝงอยู่ เพราะท่านจอมเวทรู้ว่าตระกูลของฉันเป็นผู้ใช้ลมปราณ
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คงจะใช้พลังเวทวาดวงเวทไม่ได้ เลยอุตส่าห์ไปหาวิธกี ารปรุงยาของพวก
แม่มดมาดัดแปลงให้”
ตุลาค่อยเข้าใจ มิน่า ตัวเขาที่ใช้เวทไม่ได้ถึงได้เขียนอักขระพวกนี้
ให้มีพลังได้
จากนั้นเด็กหนุ่มก็เข้าไปเขียนวงเวทที่เตาจนเสร็จสิ้น พบว่าหมึก
อาคมมีเหลือไม่มากนัก แต่ตลุ าคิดว่าถ้าเอาไปวาดอักขระลงบนมีดคงจะ
ได้หลายสิบเล่ม ตุลาขอน�ำ้ ยาส่วนที่เหลือ นายช่างใหญ่ก็จัดหาขวดแก้ว
ขุ่น ๆ มาให้ใส่
ตุลาอดเป็นห่วงผูเ้ ล่นคนนัน้ ไม่ได้ “แล้วคุณบาร์คจะลงโทษนายช่าง
คนนั้นหรือเปล่าครับ”
บาร์คส่ายหน้าอย่างไม่ใส่ใจนัก “ช่างมันเถอะ เรื่องแค่นี้เอง เจ้า
นั่นโดนพิษกับค�ำสาปเข้าไปขนาดนั้นแล้ว ถือว่าเป็นบทเรียนไปก็แล้วกัน
ดีซะอีก คราวหลังจะได้หัดเชื่อฟังค�ำสั่งกันบ้าง”
นายช่างใหญ่ถูมืออย่างตื่นเต้น “ได้เวลาทดสอบผลงานแล้ว”
บาร์คจัดการเก็บเศษถ่านทั้งหมดที่อยู่ในเตาออกไปแล้วเอาแท่ง
เหล็กซึง่ สลักอักษรเวททีอ่ ยูร่ อบๆ ออกไปทีละก้อน ตุลาสังเกตเห็นว่า เมือ่
แท่งเหล็กถูกเอาออกไป พลังงานทีแ่ ฝงอยูร่ อบกายก็ถกู ดูดเข้าไปในอักขระ
อย่างรวดเร็ว ความร้อนในเตาค่อยๆ เพิ่มขึ้น และเมื่อเอาแท่งเหล็กออก
ไปจนหมด เปลวไฟในเตาก็กลายเป็นเปลวไฟสีฟ้าสวยงาม
บาร์คหัวเราะออกมาดังลัน่ “ฮ่าๆๆ ไม่ได้เห็นภาพแบบนีม้ าตัง้ นาน
ตั้งแต่ตอนที่ท่านปู่ยังมีชีวิตอยู่ละมั้ง”
จากนัน้ บาร์คจึงเอาแท่งเหล็กทีล่ งอักขระสามแท่งไปวางไว้รอบเตา
สามจุด ท�ำมุมเป็นรูปสามเหลี่ยม เปลวไฟที่ร้อนแรงก็ลดก�ำลังลงไปพอ
สมควร ตุลาค่อยเข้าใจ แท่งเหล็กพวกนีเ้ ป็นอุปกรณ์ทใี่ ช้ควบคุมพลังงาน
เพื่อปรับอุณหภูมินั่นเอง
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แล้วบาร์คก็ท�ำสิ่งที่น่าตื่นตระหนกอีกครั้งโดยการโคจรลมปราณ
ดูดอากาศที่อยู่ในโรงงานให้มารวมกันเหมือนไต้ฝุ่นลูกเล็กๆ บนฝ่ามือ
จากนัน้ ก็โยนไต้ฝนุ่ ลูกเล็กๆ นัน้ เข้าไปในเตาพลังเวท ท�ำให้เกิดลมกระโชก
ที่มีความร้อนสูงพุ่งออกมาอย่างรุนแรง แต่บาร์คก็สามารถบังคับทิศทาง
ของเปลวไฟให้ออกไปทางหน้าต่างได้อย่างสบายๆ
บาร์ ค ที่ เ ห็ น ตุ ล าท� ำ หน้ า ตะลึ ง ก็ หั ว เราะออกมาแล้ ว กล่ า วว่ า
“ตระกูลฉันตีเหล็กมาหลายชั่วอายุคนแล้วนะ ไอ้การควบคุมอากาศกับ
ความร้อนมันเรื่องธรรมดา ตอนนี้ในโรงตีเหล็กคงไม่มีละอองพิษตกค้าง
อยู่แล้วละ”
ตุลาต้องประเมินบาร์คใหม่ ถึงความรู้เรื่องเวทของบาร์คจะเป็น
ศูนย์ แต่พลังลมปราณที่แสดงออกมาเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆ NPC ของ
เกมนี้โหดยิ่งกว่าที่เขาได้อ่านจากบอร์ดมาก ขนาดแค่เกาะเริ่มต้นยัง
สุดยอดขนาดนี้ แล้วที่ทวีปหลักจะขนาดไหน
บาร์คเรียกช่างตีเหล็กทุกคนให้กลับเข้ามาได้ แล้วหันมาถามตุลา
ว่า “แล้วจะเอาน�ำ้ ยาพวกนั้นไปท�ำอะไรล่ะ”
ตุลาตอบว่า “ผมจะลองเอาไปวาดอักขระเวทไฟลงไปที่มีดครับ
มันน่าจะกลายเป็นอาวุธที่มีพลังโจมตีสูง”
แต่บาร์คกลับส่ายหน้า “ไม่มีประโยชน์หรอก อักขระพวกนี้มีพลัง
มากเกินไป ไปลงอักขระไว้ทมี่ ดี เล่มไหน ไม่ถงึ 10 นาที จากมีดทีแ่ ข็งแกร่ง
มันจะหลอมละลายจนอักขระเสียรูปร่าง คงมีแต่เตาหลอมนี่แหละที่จะ
ทนพลังงานของวงเวทพวกนีไ้ หว ขนาดฉันส่งพลังลงไปเมือ่ กีย้ งั ไม่มแี ม้แต่
รอยขีดข่วน”
ตุลาที่ได้ยินก็ไม่ละความพยายาม ถามกลับไปว่า “แล้วหินที่ใช้
สร้างเตาพวกนี้เอามาจากไหนเหรอครับ”
บาร์คเบิกตากว้างแล้วหัวเราะออกมาอย่างชอบใจ “ฮ่าๆๆ เข้าใจ
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คิดดีนี่ ไอ้หนู หินพวกนีไ้ ด้จากพวกโกเลมเวททีอ่ ยูท่ างทิศเหนือของอัลวีน
แต่คงต้องรออีกหลายวัน ฉันรับปากจะสร้างดาบที่ดีที่สุดให้เธอ รับรอง
ไม่ผิดค�ำพูด ฉันจะสร้างดาบที่จัดการพวกโกเลมหินได้อย่างง่ายดายให้
เธอเอง”
จากนั้นบาร์คก็ให้ตุลาทดลองใช้งานดาบหลายรูปแบบเพื่อให้
ก�ำหนดรูปแบบของดาบที่เขาจะตีให้ แล้วสรุปได้ว่าดาบที่เหมาะสมกับ
ตุลาทีส่ ดุ เป็นดาบสองคมสันหนา นายช่างใหญ่นดั หมายให้ตลุ ามารับใน
อีกหนึ่งอาทิตย์ให้หลัง
ตุลาขอยืมดาบจากโรงตีเหล็กเพื่อเอาไปใช้ฝึกซ้อมกับกองทหาร
ในวันพรุ่งนี้ บาร์คก็ให้เขาเลือกได้ตามใจชอบ
หลังจากตุลาออกไปจากร้านแล้ว บาร์คก็หันไปมองหน้านายช่าง
ทุกคนที่อยู่ในร้านแล้วประกาศว่า
“ฉันรับปากไอ้หนูนั่นไปแล้วว่าจะตีดาบที่ดีที่สุดถ้ามันซ่อมเตา
เวทมนตร์ที่เป็นมรดกส�ำคัญของตระกูลได้ และไอ้หนูนั่นมันก็ท�ำได้จริงๆ
ดังนั้นฉันจะตีดาบที่ดีที่สุดออกมาให้ได้ พวกแกทุกคน ให้หยุดงานที่รับ
มาไว้ก่อน ฉันต้องการก�ำลังของพวกเราทุกคนเพื่อสร้างดาบเล่มนี้”
และแล้วความฝันของเหล่าช่างที่ประจ�ำโรงตีดาบแห่งนี้ก็เป็นจริง
นั่นคือการมีส่วนร่วมในการตีดาบกับนายช่างใหญ่ที่จะตีดาบอย่างเต็ม
ฝีมอื และชีแ้ นะเทคนิคในการตีดาบอย่างละเอียด ปกติพวกผูเ้ ล่นและ NPC
ที่มาฝึกฝนที่นี่จะต้องใช้วิธีการลักจ�ำเท่านั้นเพราะบาร์คไม่ค่อยได้ชี้แนะ
ใคร อันที่จริงเรียกว่าไม่ค่อยพูดจาเสียมากกว่า งานนี้ผู้เล่นที่มาฝึกฝนที่
โรงตีดาบแห่งนี้จึงได้รับประโยชน์มากมาย
ตุลาเดินทางไปทีร่ า้ นขายยา ตอนนีเ้ ป็นเวลาบ่ายกว่าๆ แล้ว
การเขียนอักขระไม่ได้ใช้เวลานานมากนัก เด็กหนุ่มตัดสินใจว่าจะกิน

Mr. Saka

11

อาหารกลางวันก่อนค่อยเข้าไปหาลัค ใจจริงแล้วเขาอยากจะลองใช้นำ�้ ยา
ที่ได้มาเขียนวงเวทอยู่เหมือนกัน แต่คงต้องไปหาสถานที่ที่ห่างไกลจาก
ตัวเมืองมากๆ ไม่อย่างนัน้ ละอองพิษอาจจะกระจายออกไปจนกลายเป็น
เรือ่ งใหญ่ได้ เรือ่ งพิษทีแ่ ฝงอยูไ่ ม่นา่ มีปญ
ั หากับตุลาเพราะบาร์คให้ยาแก้
พิษส�ำรองมาแล้ว
เมื่อตุลาเดินไปเกือบถึงร้านขายยา ก็เห็นผู้เล่นที่ถูกค�ำสาปเดิน
สวนมา เขาจึงทักว่า “พี่ชายคนนั้นน่ะครับ คุณบาร์คไม่ว่าอะไรเรื่องที่
พี่แอบเข้าไปดูตอนท�ำงานนะครับ สบายใจได้ คุณบาร์คบอกว่าถ้าหาย
เมื่อไหร่ก็กลับเข้าไปท�ำงานต่อได้เลยครับ”
ผู้เล่นคนนั้นส่ายหน้า “ไม่ละ ฉันไม่กลับไปท�ำงานที่โรงงานบ้าๆ
นัน่ อีกแล้ว ตาแก่นนั่ ไม่ยอมสอนวิธตี อี าวุธให้ใครเลย เอาแต่บอกให้ดแู ล้ว
ท�ำตามเท่านั้นเอง เสียเวลาเดินทางมาจากทวีปหลักจริงๆ”
“โห พีเ่ ดินทางมาจากทวีปหลักเลยเหรอครับ” ตุลาถามอย่างสงสัย
“เรื่องนั้นช่างมันเถอะ ว่าแต่ท�ำไมแกมองเห็นวงเวทได้ล่ะ”
ตุลาเริม่ ไม่คอ่ ยพอใจคนคนนีเ้ ท่าไร แต่กย็ งั ตอบกลับไปว่า “ก็บอก
แล้วไงว่าผมโดนค�ำสาปแปลกๆ ท�ำให้ใช้พลังพิเศษไม่ได้เลย”
ชายคนนั้นขมวดคิ้ว แล้วเรียกวงเวทออกมาส่องแสงใส่ตุลาอย่าง
รวดเร็วจนเขาหลบไม่ทัน แล้วเขาก็ได้ยินเสียงชายคนนั้นบอกว่า
“แกโกหก ฉันตรวจสอบแกไม่ได้เลย แกพกไอเทมอะไรกันแน่”
ที่แท้แสงนั้นก็คือเวทตรวจสอบแบบเดียวกับลีนุสนั่นเอง แต่เมื่อ
เป็นการตรวจสอบโดยเวทมนตร์ แหวนของตุลาย่อมไม่ท�ำให้ผิดหวัง
อีกฝ่ายไม่สามารถตรวจสอบอะไรเขาได้อยู่แล้ว
ตุลาเริม่ รูส้ กึ โกรธ แต่ยงั ตอบว่า “ไม่ได้พกไอเทมอะไรทัง้ นัน้ แหละ
ถ้าไม่เชื่อก็ตั้งปาร์ตี้แล้วกดชวนผมเข้ามาสิ”
แล้วตุลาก็ได้ยินเสียงดังมาว่า
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“ผู้เล่น คูเนเลียส ชวนเข้าปาร์ตี้ รับ หรือ ไม่”
‘ชื่อ คูเนเลียสเองเหรอเนี่ย’ ตุลาคิดในใจ แล้วกล่าวว่า “รับ”
“ดูที่พลังพิเศษสิ ไม่ได้เพิ่มขึ้นมาตั้งแต่สร้างตัวละครเลยนะ ส่วน
ไอ้ที่ตรวจสอบไม่ได้นั่น สงสัยเป็นผลมาจากค�ำสาปละมั้ง ไม่ก็สกิลของ
นายมันอ่อนจนตรวจอะไรไม่ได้”
คูเนเลียสสลายปาร์ตี้แล้วพูดว่า “เวทตรวจสอบของฉันอยู่ระดับ
สูง แล้วถ้าไม่ใช่ว่าแกสูงกว่าคลาส 3 ฉันตรวจสอบได้แน่ ว่าแต่แกได้
ไอ้ค�ำสาปนี้มายังไงล่ะ”
ตุลาเริ่มหงุดหงิดจึงบอกไปว่า “รู้จัก NPC พิเศษมั้ยล่ะ แกไปหา
เรื่อง NPC พิเศษสิ เดี๋ยวก็รู้ว่ามันจะเป็นยังไง จะไปด้วยกันตอนนี้เลย
ก็ได้” ตุลาชักอยากให้หมอนีไ่ ปหาเรือ่ งลูคสั ซะแล้ว ถึงผูเ้ ล่นจะท�ำร้ายกัน
ไม่ได้ แต่ NPC พิเศษอัดหมอนี่ได้แน่ๆ ตุลาที่มีประสบการณ์ตายอย่าง
บ้าบอมาแล้วรู้ดีที่สุด
คูเนเลียสหัวเราะเยาะออกมา “ไอ้โง่ แกไปหาเรื่อง NPC พิเศษมา
งั้นเรอะ ไม่รู้เหรอว่า NPC พิเศษของเกมนี้น่ะ ไม่ต่างจาก GM หรอกนะ
อืม...ถ้าค�ำสาปนี่ได้มาจากพวกนั้นก็สมเหตุสมผลดี ว่าแต่ไอ้วงเวทที่
ตาแก่ร้านตีเหล็กนั่นใช้มันเป็นยังไงล่ะ”
ตุลาลองวาดดูคร่าวๆ บนพื้นดินแต่ไม่ลงรายละเอียด “ประมาณ
นี้แหละ ที่รู้ทั้งหมดก็มีแค่นี้ ส่วนไอ้วิธีท�ำน�ำ้ ยาที่ใช้วาดวงเวทนั่นฉันไม่รู้”
“ก็วงเวทธาตุไฟธรรมดา แล้วไอ้แก่นั่นโจมตีฉันยังไง ท�ำไมฉันติด
พิษได้ทั้งที่ฉันใช้ยาป้องกันพิษระดับสูงซะด้วยซ�้ำ” คูเนเลียสยังคงสงสัย
ตุลาหัวเราะออกมา “นี่ไม่รู้จริงๆ เหรอว่าไอ้ที่โดนน่ะ มันไม่ใช่พิษ
แต่เป็นค�ำสาป รู้สึกว่าไอ้การผสมน�้ำยานั่นจะใช้วัตถุดิบของพวกแม่มด
มันเลยมีละอองค�ำสาปกระจายไปทั่วโรงตีเหล็กไง”
คราวนี้คูเนเลียสขมวดคิ้ว “ตาแก่นั่นไม่ได้ใช้วิชาแปรธาตุสร้าง
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น�้ำยาที่ใช้วาดวงเวทเหรอ”
ตุลาถามกลับบ้าง “มันคืออะไรล่ะ ไอ้วิชาแปรธาตุที่ว่าน่ะ”
คูเนเลียสไม่ตอบ แต่หันมาจ้องมองตุลาแล้วถามว่า “ว่าแต่แกยัง
มีอะไรปิดบังฉันอีกรึเปล่า บอกมาให้หมดจะดีกว่า”
ตุลาเริม่ รูส้ กึ ร�ำคาญ “ฉันไม่มอี ะไรจะพูดกับแกแล้วว่ะ ไปละ ยังไง
อยูเ่ กาะเริม่ ต้น แกก็ไม่มปี ญ
ั ญาท�ำอะไรฉันได้อยูแ่ ล้ว” แล้วตุลาก็เดินออก
ไปโดยไม่สนใจคูเนเลียสอีก
คูเนเลียสตะโกนไล่หลังว่า “อย่าคิดนะว่าฉันจะท�ำอะไรแกไม่ได้!
ไอ้เด็กบ้า! ถ้าแกไปที่ทวีปหลักเมื่อไหร่ ฉันจัดการแกแน่!!”
ตุลาที่ได้ยินหัวเราะออกมาเสียงดังแล้วชูแขนข้างซ้ายขึ้นมา เผย
ให้เห็นก�ำไลที่สลักค�ำว่า MINOR แล้วกล่าวโดยไม่หันกลับไปว่า
“ถ้าแกรอไหวน่ะนะ ฮ่าๆๆ”
คูเนเลียสเห็นก�ำไล MINOR และดูลักษณะของตุลาที่น่าจะมีอายุ
ไม่มากแล้ว เขาก็รู้สึกได้ว่าคงจะท�ำอะไรมันไม่ได้จริงๆ จึงอดหัวเราะ
ออกมาไม่ได้
“ตุลางั้นเรอะ ดี ฉันจะจ�ำชื่อของแกไว้ คนที่กล้ามีเรื่องกับ NPC
พิเศษจนโดนค�ำสาปบ้าๆ แบบนี้แล้วยังไม่ยอมเลิกเล่นเกมนี้...น่าสนใจ
จริงๆ ฮ่าๆๆ”
ความเข้าใจผิดของเขาจะไม่มวี นั ได้รบั ความกระจ่างไปตลอดกาล
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ตุลาเดินแยกจากคูเนเลียส เขามัน่ ใจว่าคนอย่างคูเนเลียสเป็น
พวกที่มองเห็นแต่ประโยชน์ของตัวเองเท่านั้น บนเกาะเริ่มต้นแห่งนี้ คน
อย่างนั้นท�ำอะไรเขาไม่ได้ อย่างมากก็คงจะกระจายข่าวของเขาออกไป
อย่างเสียๆ หายๆ ซึ่งก็น่าจะเป็นผลดีต่อตัวเขามากกว่า ส่วนเรื่องที่คูเนเลียสรูช้ อื่ ของเขา ตุลาไม่ได้ให้ความสนใจเท่าไร เพราะเขาคือ ตุลาคนที่ 15
เนื่องจากเกมนี้สามารถตั้งชื่อซ�้ำกันได้
หากข้อมูลของตุลาถูกบิดเบือนไปว่าเกิดจากค�ำสาป ย่อมดีกว่ามี
คนรู้ว่าสถานะของเขาเกิดจากการครอบครองไอเทมระดับ S ถึงสามชิ้น
ถ้ามีคนเกิดสงสัยจนตามสืบทีม่ าของแหวนสามวงนีจ้ นรูว้ า่ สมองของตุลา
มีความพิเศษกว่าคนทั่วไป ไม่ใช่แค่ในเกม แม้แต่ชีวิตจริงของเขาคงจะ
หาความสงบไม่ได้อีกแล้ว แม้ว่าจะไม่ชอบใจปฏิกิริยาของคูเนเลียสนัก
แต่ตุลาก็ยอมบอกความจริงบางอย่างปนกับเรื่องโกหกเพื่อให้คูเนเลียส
เชื่อเขาได้อย่างสนิทใจ
เมื่อตุลามาถึงร้านขายยา ก่อนที่เขาจะเข้าไปข้างใน ก็ได้ยินเสียง
ของระบบดังมาว่า
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“ผู้เล่นแจ็ค ต้องการสนทนากับท่านต้องการ รับ หรือ ไม่”
ตุลานึกประหลาดใจ ร้านขายยานี่มีอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าหว่า
จะเข้าทีไรมีเรื่องมาแทรกตลอด
เสียงของแจ็คดังออกมาว่า “ตุลาเหรอ ตอนนี้พี่อยู่ที่โดอี รับเควส
ของส�ำนักพลังจิตได้แล้ว จะเข้ามาร่วมปาร์ตกี้ นั ไหม ถ้าเคลียร์เควสนีผ้ า่ น
จะเข้าไปเรียนวิชาจิตได้โดยไม่ต้องเสียเงินเลยนะ”
ตุลากล่าวตอบไปว่า “ไม่เป็นไรครับพี่ ตอนนีผ้ มก�ำลังท�ำเควสของ
ร้านขายยาเมืองอัลวีนอยู่ครับ คงอีกนานกว่าจะเสร็จ”
แจ็คกล่าวว่า “เอางัน้ ก็ได้ แล้วว่างๆ ค่อยมาเจอกันก็แล้วกัน” แล้ว
ก็ตัดการติดต่อไป
ตุลาอดคิดในใจไม่ได้วา่ ‘ถึงเรารับเควสได้กเ็ รียนการใช้พลังจิตไม่
ได้อยู่ดี’ ก่อนจะเดินเข้าร้านขายยา
ความจริงแล้วที่ระบบของเกมก�ำหนดให้ผู้เล่นเข้าส�ำนักได้ตอน
เลเวล 30 ขึ้นไปนั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เล่นฝึกทักษะพื้นฐานก่อนที่จะ
เรียนการใช้ ‘พลังพิเศษ’
แต่ผู้เล่นส่วนใหญ่พอเลื่อนเลเวลได้ถึงระดับ 10 และได้แต้มค่า
สถานะมาถึง 50 แต้มซึ่งเพียงพอที่จะอัปสถานะถึงระดับที่ใช้พลังพิเศษ
ได้แล้ว ก็มกั จะขวนขวายหาวิธกี ารเรียนรูพ้ ลังพิเศษในเกมกัน และมักหา
เควสเพื่อเรียนการใช้พลังพิเศษให้ได้ โดยไม่รู้ว่า หากมีพลังพิเศษ ทักษะ
พื้นฐานบางอย่างจะไม่สามารถพัฒนาได้หรือพัฒนาได้ช้ามากๆ เช่น
ทักษะหลบหลีก หากมีพลังปราณและเรียนรูว้ ชิ าตัวเบา การพัฒนาทักษะ
หลบหลีกย่อมท�ำได้ยาก อย่างกรณีของตุลาที่ตอนนี้มีระดับทักษะหลบ
หลีกที่สูงถึง 35 นั่นเท่ากับมีความสามารถในการหลบการโจมตีได้
มากกว่าปกติเกือบ 3 เท่า ถ้าได้วิชาตัวเบามาเสริมในภายหลัง ความ
แตกต่างย่อมชัดเจนมาก ซึ่งอีกไม่นานตุลาก็จะรู้ความลับนี้ ท�ำให้แทบ
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ไม่อยากจะถอดแหวนสามวงนี้ไปเลยทีเดียว
ส่วนการที่ NPC ในเกมใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วๆ ไปและเหมือนกับมี
สังคมอยู่ในอีกโลกหนึ่งนั้น ท�ำให้เมื่อมีความสนิทสนมมากพอหรือมี
เงื่อนไขที่ดี กฎต่างๆ จึงสามารถยืดหยุ่นได้ เหมือนกับการที่ตุลาต้องไป
หาถ่านหรือเชือ้ เพลิงเพือ่ แลกกับการตีดาบ สามารถใช้วธิ กี ารซ่อมเตาพลัง
เวทแทนการท�ำเควสธรรมดาได้ บางครั้งการเคลียร์เควสตรงๆ กลับได้
ผลประโยชน์น้อยกว่าการแก้ปัญหาที่ตรงจุดเสียอีก
ตุลาเข้ามาในร้านขายยาพบว่า ตอนนี้ในร้านขายยามีลูกค้าอยู่
ไม่ ม ากนั ก เขาจึ ง เดิ น ตรงเข้ า ไปหาลั ค และขอเรี ย นรู ้ ทั ก ษะการ
ปฐมพยาบาล ลัคพาตุลาเข้าไปหลังร้าน แล้วให้เขาศึกษาต�ำราสมุนไพร
จ�ำนวนมากเพื่อให้จดจ�ำชื่อ ลักษณะ และคุณสมบัติทางยาของสมุนไพร
ชนิดต่างๆ ได้
ตุลาพบว่าตัวเองมีระดับการเรียนรู้ที่ไม่ธรรมดา ถ้าเพ่งสมาธิอ่าน
หนังสือเล่มใดอย่างตัง้ ใจ เขาจะจดจ�ำข้อความในหนังสือเหล่านัน้ ได้อย่าง
ง่ายดาย ไม่รู้ว่าเป็นเพราะการฝึกสมาธิช่วยให้ความจ�ำของเขาดีขึ้นหรือ
ว่าเกิดจากการช่วยเหลือของระบบเกมกันแน่ เพราะในโลกความเป็นจริง
เขาก็ไม่ได้ตั้งใจใช้สมาธิในการอ่านหนังสือเท่าไร โดยมากจะเน้นที่การ
ฝึกฝนร่างกายและการนั่งสมาธิมากกว่า
‘ออกเกมไปคราวนี้ค งต้ อ งตั้ง ใจอ่ านหนังสือที่พี่กัญญาให้มา
มากกว่านี้ซะแล้ว จะได้รู้ว่าความจ�ำของเรามันดีขึ้นหรือว่าเป็นเพราะ
ระบบเกมกันแน่’ ตุลาคิดในใจอย่างตื่นเต้น
ถึงจะรู้ว่าการฝึกสมาธิของเขาพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว แต่
ดอกเตอร์จางหลินหลงเคยกล่าวไว้ว่า ถ้าตุลาฝึกสมาธิได้จนถึงระดับสูง
เขาจะกลายเป็นอัจฉริยะ เพราะสมองของเขามีระดับความเร็วเหนือกว่า
คนทั่วไปมาก แม้ว่าตอนนี้ในโลกจริงเขาจะควบคุมการเคลื่อนไหวได้ดี
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แต่ยังไม่ได้ทดลองเลยว่า IQ ของเขาพัฒนาไปด้วยหรือเปล่า
ตุลาศึกษาวิธีการพันแผลแบบต่างๆ วิธีการห้ามเลือด และการใช้
สมุนไพรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บางชนิดต้องใช้น�้ำที่คั้นออกมา
บางชนิดแค่ขยี้ เอาไปโปะแผล แล้วใช้ผ้าพันไว้ก็พอ เพียงแค่วิธีการ
เบื้องต้นของการใช้สมุนไพรก็กินเวลาไปจนถึงเวลาปิดร้าน
ลัคเอง แม้มีงานในร้านค้าแต่ก็ยังแบ่งเวลามาให้ค�ำแนะน�ำตุลา
เป็นระยะ เมื่อถึงตอนเย็น ลัคเห็นว่าไหนๆ ตุลาก็ต้องเรียนทักษะที่ร้านนี้
อีกสักพัก จึงให้เขานอนค้างที่ร้านนี้ไปเลย
การอบรมการรักษาเบื้องต้นและการใช้สมุนไพรใช้เวลาไปถึง
สามทุ่มจึงเสร็จสมบูรณ์
เจ้าของร้านยาและสมุนไพรรู้สึกประหลาดใจมาก ตุลาสามารถ
จดจ�ำลักษณะและวิธีการใช้งานสมุนไพรต่างๆ และรูปแบบการรักษา
พยาบาลได้โดยไม่เกิดความสับสน ลัคตั้งใจจะสอนให้ตุลารู้จักวิธีการ
ปรุงยาซึ่งเป็นทักษะที่มีประโยชน์มาก แต่ก็ต้องผิดหวังเมื่อรู้ว่าตุลาใช้
เวทมนตร์ไม่ได้ แค่ตุลาเดินเข้ามาใกล้วงเวท การปรุงยาก็ล้มเหลวแล้ว
ขณะทีว่ ธิ กี ารปรุงยาของลัคพัฒนามาจากวิชาแปรธาตุซงึ่ ต้องใช้เวทมนตร์
ช่วยในการปรุงยาให้มีประสิทธิภาพสูง
ตุลาถามลัคว่า “พี่ลัคครับ พอจะรู้วิธีการปรุงยาของพวกแม่มด
หรือเปล่าครับ ผมพอจะรู้มาว่าการปรุงยาด้วยศาสตร์ของแม่มดไม่ต้อง
ใช้เวทมนตร์ช่วย”
ลัคส่ายหน้า “วิชาแปรธาตุกับการปรุงยาของศาสตร์แม่มดมัน
ใกล้เคียงกันมาก ถ้าอยากได้ยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง ยังไงก็ตอ้ งใช้เวทมนตร์
เข้าช่วย”
ตุลาแย้ง “แต่ผมเคยเห็นวิธีการปรุงยาแบบที่ไม่ต้องใช้เวทมนตร์
ช่วยนะครับ” แล้วตุลาก็บอกวิธกี ารสร้างน�ำ้ ยาทีใ่ ช้เขียนวงเวททีบ่ าร์คท�ำ
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ลัครู้สึกแปลกใจมาก ไม่รู้มาก่อนว่ามีวิธีการแบบนี้ด้วย เมื่อรู้ว่า
ตุลามีน�้ำยาที่ใช้เขียนวงเวทติดตัวอยู่ ลัคจึงขอตรวจสอบ ตุลาก็ล้วง
ขวดแก้วออกมาจากกระเป๋าแล้วส่งให้อีกฝ่าย
เจ้าของร้านยาใช้เวลาตรวจสอบหมึกอาคมเกือบชั่วโมงก็ออกมา
แล้วกล่าวกับตุลาว่า “น�้ำยานี่สร้างขึ้นจากวัตถุดิบที่มีพลังแฝงมากและ
สนับสนุนการวาดวงเวทธาตุไฟเท่านัน้ ทีน่ า่ กลัวคือขัน้ ตอนในการปรุงยา
มันจะมีละอองค�ำสาปกระจายออกมา แต่ตอนนี้มันไม่มีอันตรายอะไร
แล้วละ ความจริงถ้ามีวตั ถุดบิ ทีม่ พี ลังมากขนาดนีไ้ ม่ตอ้ งใช้เวทมนตร์กไ็ ด้
แต่ถา้ ผ่านพิธกี รรมทางเวทมนตร์ตอนสร้างมันจะกลายเป็นหมึกทีใ่ ช้สร้าง
วงเวทระดับสูงได้เลยทีเดียว”
ตุลาเกิดสงสัยเรื่องวงเวทว่ามันท�ำงานยังไง จึงถามเจ้าของร้าน
ขายยา แต่ได้รับค�ำถามกลับมาว่า “เคยได้ยินหรือเปล่าว่าพลังงานจะ
ไม่มีการสูญสลายไป แต่จะเปลี่ยนรูปแบบได้”
‘เกมนี้มีกฎการอนุรักษ์พลังงานด้วยเหรอเนี่ย’ ตุลาอดคิดในใจ
ไม่ได้ “เคยได้ยินครับ”
ลัคพยักหน้าแล้วกล่าวต่อว่า “พลังงานไม่เพียงไม่สูญสลายไป
เท่านั้น แต่ยังมีความทรงจ�ำที่เชื่อมต่อถึงกันได้ด้วยนะ รู้หรือเปล่า”
คราวนีจ้ ดั ว่าเป็นความรู้ใหม่จริงๆ ตุลากล่าวว่า “พลังงานมีความ
ทรงจ�ำด้วยเหรอครับ”
“ใช่แล้ว ตุลาไม่เคยร่ายเวทคงจะยังไม่รู้ การร่ายเวทจะมีการอ้าง
ถึงผู้มีอำ� นาจ เช่น เทพแห่งไฟ จ้าวแห่งความมืด หรือราชันแห่งแสงสว่าง
นัน่ คือการหยิบยืมพลังจากธรรมชาติมาแปรเปลีย่ นเป็นพลังเวท เนือ่ งจาก
พลังธรรมชาติมคี วามทรงจ�ำ เมือ่ ได้รบั ค�ำกล่าวขานในการร่ายเวทจะตอบ
สนองค�ำกล่าวเหล่านัน้ จนแปรเปลีย่ นเป็นพลังงานทีเ่ ราใช้ได้” ลัคอธิบาย
ต่อว่า “ส่วนวงเวทคือสัญลักษณ์ทเี่ หล่าธาตุรบั รูไ้ ด้ และจะเปลีย่ นรูปแบบ
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พลังงานไปตามที่ผู้สร้างวงเวทก�ำหนดขึ้น เท่าที่พี่รู้มา ผู้ที่ใช้พลังเวทได้
เป็นเผ่าแรกคือเผ่าเทพ การใช้เวทของเผ่าเทพจะไม่มีการท่องและใช้วง
เวท แต่จะดึงพลังงานจากธรรมชาติมาแล้วเปลี่ยนรูปลักษณ์โดยตรง แต่
เผ่าข้ารับใช้ของเหล่าเทพไม่สามารถใช้พลังในลักษณะนัน้ ได้ พวกเทพจึง
คิดค�ำร่ายโดยมอบนามของตนและสัญลักษณ์ในการใช้เวทหรือวงเวท
ส�ำหรับการร่ายเวทให้ นั่นคือที่มาของเวทมนตร์ตามต�ำนาน”
ตุลาอดรู้สึกเคลิบเคลิ้มไม่ได้ เหล่าธาตุมีความทรงจ�ำและความ
ทรงจ�ำของเหล่าธาตุเชื่อมต่อถึงกัน ดังนั้นหากธาตุนั้นเคยรับใช้ใครและ
มีการเอ่ยสรรเสริญนายของตนก็จะตอบรับและแปรเปลี่ยนเป็นพลังให้ผู้
ร่ายใช้ได้ วงเวททีอ่ ยูท่ เี่ ตาหลอมของบาร์คคงเป็นวงเวททีเ่ ทพแห่งไฟสร้าง
ขึ้น พลังงานที่อยู่ใกล้ๆ โรงตีเหล็กจึงหลั่งไหลเข้าไปในวงเวทจนเตาไฟ
ท�ำงานได้
ตุลาถามต่อ “ถ้างั้นเวทมนตร์ก็มีไม่มากมายเท่าไหร่สิครับ เพราะ
ในทวีปหลักตอนนี้ไม่มีเหล่าเทพเหลืออยู่อีกแล้ว”
ลัคหัวเราะ “เปล่าเลย เวทมนตร์ยงิ่ กระจายออกไปอย่างกว้างขวาง
มากขึ้นซะอีก เมื่อเหล่าเทพคิดค้นค�ำร่ายและวงเวทขึ้นมาได้ เผ่าอื่นๆ ก็
พยายามเลียนแบบ บางเผ่าก็มีความสามารถในการใช้เวทได้โดยตรง
พวกนัน้ ก็สร้างวงเวทและค�ำร่ายขึน้ มาให้คนอืน่ ใช้ แม้กระทัง่ มนุษย์บางคน
ที่มีความสามารถระดับสูงก็สามารถเปลี่ยนพลังธรรมชาติมาใช้งานได้
โดยตรง ไม่ต้องพึ่งพลังของคนอื่นในการร่ายเวทอีก คนเหล่านั้นต่างก็
ก�ำหนดค�ำร่ายและสัญลักษณ์ของตนเองขึ้นมาเพื่อใช้ควบคุมเวทมนตร์
ซึ่งความรุนแรงของเวทมนตร์นั้นขึ้นอยู่กับผู้สร้าง หากผู้สร้างมีความ
สามารถมาก เป็นผู้มีพลังที่สามารถควบคุมพลังธรรมชาติได้เป็นจ�ำนวน
มาก ค�ำร่ายที่เขาคิดค้นขึ้นย่อมทรงพลัง แต่นี่เป็นแค่เรื่องเล่านะ”
แต่ตลุ านึกถึงลูคสั ขึน้ มาได้ ลูคสั มีความสามารถระดับนัน้ แน่นอน
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ตุลาเคยเห็นเขาใช้เวทมนตร์ทไี่ ม่มที งั้ ค�ำร่ายหรือวงเวทปรากฏออกมา ต่าง
กับการร่ายเวทของคูเนเลียส แม้จะรวดเร็วจนตุลาตั้งตัวไม่ทัน แต่เขา
สามารถอ่านการไหลเวียนพลังธรรมชาติได้และรับรูถ้ งึ รูปร่างของวงเวทที่
ใช้ได้อย่างชัดเจน
ลัคหัวเราะออกมาเบาๆ “ฮะๆ จะว่าไปไอ้เรื่องพวกนี้มันก็เป็นแค่
ต�ำนานหรือมีอยูแ่ ค่ในหนังสือเท่านัน้ แหละ ความจริงแล้วมันจะเป็นยังไง
พี่เองก็ไม่รู้หรอก รู้แค่ว่าเมื่อร่ายเวทออกไปแล้วมันจะเกิดผลตามที่ต�ำรา
นั้น บอกไว้ เ ท่ า นั้น เอง ว่ ากันว่ าคนที่มีสัม ผัส ระดับสูงจนรับรู้ถึงพลัง
ธรรมชาติได้เท่านัน้ ถึงจะสร้างวงเวทและค�ำร่ายได้ พีเ่ องยังไม่รเู้ ลยว่าคน
แบบนั้นจะมีอยู่จริงๆ หรือเปล่า”
ตุลาคิดในใจว่า ‘ก็มีอยู่จริงๆ นั่นแหละ ถ้าแค่รับรู้พลังธรรมชาติ
ได้มันก็อยู่ใกล้กว่าที่พี่ลัคคิดซะอีกคร้าบบ’
ลัคเห็นว่าดึกมากแล้วจึงให้ตลุ านอนพักอยูท่ โี่ รงเก็บสมุนไพรคืนนี้
ถ้าตุลาจะออกไปฝึกซ้อมที่ค่ายทหารในตอนเช้า ให้ออกทางหลังร้านได้
เลย
เมื่อรู้เรื่องของเวทมนตร์มากขึ้น ตุลาก็อดคิดไม่ได้ว่า ในเมื่อเขา
สามารถสัมผัสกับพลังธรรมชาติได้ ถ้าถึงเวลาที่เขาใช้เวทมนตร์ได้ เขา
จะไม่พึ่งค�ำร่ายและวงเวทที่อาศัยพลังของคนอื่น แต่จะต้องใช้เวทให้ได้
โดยการใช้พลังธรรมชาติโดยตรง เพียงแต่ตอนนี้ยังไม่รู้วิธีการเท่านั้น
ความคิดเช่นนี้ท�ำให้ในอนาคตตุลามีวิชาเวทที่ไม่เหมือนใคร
เมื่อยามเช้ามาเยือน ตุลาก็ออกจากร้านตรงไปที่ค่ายทหาร
ครอสสัง่ ให้ตลุ าไปทีค่ า่ ยทหารชัน้ ในได้เลย โดยมีนายทหารระดับนายกอง
อีกคนเดินไปส่ง
เมือ่ เข้าไปถึงลานฝึกชัน้ ใน ตุลาก็ได้พบกับคนรูจ้ กั นัน่ คือลีนสุ และ
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ตุลารีบเข้าไปทักทายแล้วถามว่า “คุณลีนุสเป็นทหารองครักษ์
ไม่ใช่เหรอครับ ท�ำไมมาอยู่ที่ค่ายทหารได้ล่ะครับ”
“พวกเราเป็นทหารองครักษ์ก็จริง แต่เมืองนี้มันไม่ได้ใหญ่โตอะไร
มากมาย พวกเราก็ฝึกซ้อมร่วมกันนั่นแหละ ว่าแต่เป็นยังไงบ้างล่ะ ที่ได้
ไปฝึกมาน่ะ” กีรอสเป็นคนตอบและถามกลับโดยไม่ยอมเอ่ยชื่อของลูคัส
ออกมา
ตุลาตอบว่า “ก็ได้แต่ฝึกพื้นฐานเท่านั้นแหละครับ แล้วท่านผู้เฒ่า
ก็ไม่อนุญาตให้ผมฝึกพลังพิเศษจนกว่าค่า VIT จะสูงกว่า 200 ด้วยครับ”
ลีนุสรู้สึกสนใจมาก ขอประลองฝีมือกับตุลาทันที เขาอยากรู้ว่า
พืน้ ฐานทีล่ คู สั สอนให้ตลุ านัน้ อยูร่ ะดับไหน โดยมีเงือ่ นไขว่าจะไม่มกี ารใช้
พลังพิเศษใดๆ ทั้งสิ้น
เมื่อเริ่มการประลอง ลีนุสบุกจู่โจมอย่างต่อเนื่อง แต่ส�ำหรับตุลา
แล้ว รูปแบบการโจมตีแบบตรงๆ อาศัยพลังเข้าว่าของทหารไม่สามารถ
ท�ำอะไรเขาได้ ตุลาใช้ดาบเบี่ยงทิศทางการโจมตีได้ แต่เมื่อสวนกลับ
ลีนุสเองก็สามารถหลบได้ไม่ยากนัก
ตอนหลังลีนุสให้ตุลาเป็นฝ่ายโจมตีบ้าง ปรากฏว่าตุลาก็ท�ำอะไร
ลีนุสไม่ได้เลย ลีนุสจึงกล่าวว่า “พื้นฐานของเธอมันประหลาดมากๆ การ
รับท�ำได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่ดา้ นการรุกดูเหมือนจะไม่มที กั ษะเสริมมา
เลยสินะ ลองบอกทักษะเสริมการต่อสู้ให้ฟังหน่อยได้ไหม”
เมื่อตุลาอ่านรายชื่อและระดับทักษะเสริมจนครบ ลีนุสก็ทำ� หน้า
สงสัยแล้วถามว่า “ที่อ่านมาครบแล้วเหรอ”
“ครับ” ตุลาตอบกลับ
“นี่ไปฝึกฝีมือมายังไงเนี่ย ทักษะเสริมการเคลื่อนที่มีแค่ทักษะ
หลบหลีกเท่านั้นเอง ท�ำไมไม่มีกระโดดสูง หรือเสริมการวิ่ง หรือการพุ่ง
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ตัวเลยล่ะ ไม่เคยวิ่งไล่ฆ่ามอนสเตอร์เลยหรือไง ท�ำยังไงถึงเลเวล 20 ได้
ล่ะเนี่ย” ลีนุสถามอย่างสงสัย
ตุลาลองนึกดู การต่อสู้ที่ผ่านๆ มา เขาไม่เคยวิ่งไล่ตีมอนสเตอร์
จริงๆ ด้วยแฮะ มีแต่วงิ่ หนี ส่วนการพุง่ โจมตีกวางป่านัน่ ระยะมันก็ประชิด
จริงๆ หรืออาจเป็นเพราะรูปแบบการใช้งานไม่เหมาะสม มันจึงไม่ขนึ้ เป็น
ทักษะเสริมก็เป็นได้
“อืม ผมไม่เคยวิง่ ไล่ฆา่ มอนจริงๆ ด้วยครับ ส่วนใหญ่ทเี่ จอจะเป็น
พวกโจมตีก่อน แล้วผมก็แค่สวนกลับเท่านั้นเอง”
ลีนสุ ทีไ่ ด้ฟังก็กล่าวว่า “โชคดีนะเนีย่ ทีเ่ ธอใช้พลังพิเศษไม่ได้ ตอน
นี้คงต้องเน้นการฝึกพื้นฐานให้มากๆ แล้วละ อย่างน้อยต้องให้มีทักษะ
เสริมการเคลื่อนที่ทั้งการรับและการรุกในระดับที่เท่าๆ กัน”
ตุลาสงสัยจึงถามว่า “ใช้พลังพิเศษไม่ได้แล้วมันดียงั ไงเหรอครับ”
ลีนสุ อธิบายว่า “ถ้ามีพลังพิเศษสูง ค่าสถานะต่างๆ ทัง้ พลังป้องกัน
และฟื้นฟูจะเพิ่มมากขึ้น เช่น หากมีค่าความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นจากการ
เสริมปราณ เมื่อแบกน�้ำหนัก 10 กิโลกรัม ค่า STR และ VIT ย่อมไม่เพิ่ม
ขึ้น แต่ถ้าเธอไม่มีพลังพิเศษ เมื่อแบกของหนัก 10 กิโลกรัม ร่างกายจะ
พัฒนาให้มคี ่า STR เพิม่ มากขึน้ หากมีลมปราณ ถ้าอยากจะเพิม่ ค่า STR
ซักหนึ่งหน่วยก็ไม่รู้ว่าจะต้องแบกน�้ำหนักซักกี่กิโล ถ้าระดับลมปราณสูง
อาจต้องแบกเป็นร้อยๆ กิโลเลยทีเดียว ทักษะการเคลื่อนไหวเสริม
ความเร็วก็เช่นกัน หากมีวชิ าตัวเบา ถ้าอยากจะให้ทกั ษะหลบหลีกมีระดับ
สูง ก็ต้องไปสู้กับมอนสเตอร์สายความเร็วที่มีระดับสูงมาก และแน่นอน
ว่ามอนสเตอร์ระดับนั้นจะอันตรายมาก แต่สำ� หรับเธอที่ใช้พลังพิเศษไม่
ได้ แค่สู้กับมอนสเตอร์ธรรมดา ทักษะเสริมของเธอก็น่าจะขึ้นระดับสูงได้
อย่างง่ายดาย ฉันแนะน�ำว่าเธอควรรีบเก็บระดับทักษะเสริมให้สูงที่สุด
ก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้การใช้ศาสตร์แห่งการใช้พลัง”
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ตุลารูส้ กึ ว่านีค่ อื ค�ำตอบของความแข็งแกร่งของเหล่า NPC ในเกมนี้
อย่างแน่นอน การฝึกอย่างมีขนั้ ตอนตามทีล่ นี สุ อธิบายมานี้ แค่ฟงั ก็รแู้ ล้ว
ว่าหากมีพื้นฐานระดับสูงก่อนเริ่มเรียนรู้การใช้พลังพิเศษจะช่วยให้เขา
แข็งแกร่งมากขนาดไหน
แต่การที่จะฝึกจนระดับทักษะเสริมการเคลื่อนไหวอื่นๆ สูงเทียบ
เท่าระดับทักษะหลบหลีกที่ขึ้นไปถึงระดับ 35 นั้นไม่ง่ายอย่างแน่นอน
ตุลากล่าวอย่างมุ่งมั่นว่า
“ผมพร้อมรับการฝึกแล้วครับ!”
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เกมที่ ไม่มีอาชีพ ความสมจริงที่โหดร้าย

ตุลาฝึกฝนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเที่ยงในค่ายฝึก
ของกองทัพเมืองอัลวีน ค่ายฝึกแห่งนี้มีฐานการฝึกที่หลากหลาย เหมาะ
ส�ำหรับตุลาที่มีทักษะพื้นฐานไม่มากจริงๆ
ในช่วงเช้านั้นตุลาวิ่งวนเวียนไปตามค่ายฝึกรูปแบบต่างๆ ท�ำให้
ทักษะหลายๆ อย่างเพิ่มขึ้นมามากมาย ได้แก่
Sprint (วิ่งเร็ว) Dash (พุ่งชน) High Jump (กระโดดสูง) Climb (ปีน
ป่าย) และมีทักษะที่ได้มาจากการเสี่ยงชีวิตคือ Dive (ด�ำน�้ำ) เนื่องจากครู
ฝึกฐานการว่ายน�ำ้ ไม่ทนั สังเกตว่าตุลาเป็นเด็กใหม่และว่ายน�ำ้ ไม่เป็น เมือ่
เห็นตุลายืนรีรอไม่ยอมขยับอยู่ที่ขอบสระ ครูฝึกจึงประเคนบาทาส่งตุลา
ลงสระ ท�ำเอาเขาเกือบตายและวุ่นวายไปทั้งค่าย
ตุลาที่เข้าทดสอบมาหลายฐานการฝึกได้รู้อย่างชัดเจนว่าตัวเขา
ขาดพื้นฐานมากมายขนาดไหน ยกเว้นฐานการฝึกฝ่ากับดักและทดสอบ
ความแม่นย�ำเท่านัน้ ทีเ่ รียกว่าสามารถท�ำลายสถิตไิ ด้ เนือ่ งจากทักษะการ
หลบหลีกของตุลาสูงและมีสมาธิที่ดีมาก
เมือ่ ถึงเวลาพักเทีย่ ง ตุลาเอาข้าวกล่องทีม่ มี าแจกเหล่าทหารทีฝ่ ึก
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อยูด่ ว้ ยกัน ซึง่ แน่นอนว่ารสชาติดกี ว่าอาหารทีท่ างกองทัพท�ำมาแจกมาก
ท�ำให้เขาสนิทสนมกับพวกทหารหลายคนมากขึ้น
เมือ่ กินอาหารเสร็จ ขณะทีก่ �ำลังนัง่ พักผ่อนตุลาบ่นออกมาว่า “ถึง
จะได้ทกั ษะเสริมมาหลายอย่าง แต่ระดับทักษะของผมมันไม่คอ่ ยจะเลือ่ น
ขึ้นมาเลยครับ คงอีกนานกว่าระดับทักษะทุกอย่างจะเท่ากันหมด”
นายทหารที่นั่งอยู่ข้างๆ ยิ้มจนเห็นฟันเป็นประกาย ก่อนจะกล่าว
ออกมาว่า “มีวิธีที่ช่วยให้เธอเพิ่มระดับทักษะอย่างรวดเร็ว แต่มัน
ค่อนข้างจะโหดนะ สนใจไหม”
ตุลารีบตอบรับว่า “สนใจสิครับ ถึงจะโหดแค่ไหนผมก็ไม่เกี่ยง”
นายทหารคนนัน้ หัวเราะออกมาเสียงดัง แล้วเดินไปหยิบดาบ 2 เล่ม
มาเคาะเสียงดังกังวาน แล้วตะโกนว่า
“เฮ้ย! ทุกคนฟังทางนี้ วันนี้มีเด็กใหม่ขอจัดเต็มโว้ย!”
เหล่าทหารที่นั่งพักผ่อนอยู่ส่งเสียงเฮดังลั่น แล้วเดินมาล้อมรอบ
ตุลา
ครูฝึกเดินมามองดูรูปร่างตุลาแล้วกล่าวว่า “จะไหวเร้อ”
จากนั้นก็มีนายทหารหลายคนหยิบอุปกรณ์มาเตรียมพร้อมไว้
ตุลาถามว่า “เอ่อ...ที่ว่าจัดเต็มนี่หมายความว่าไงครับ”
นายกองคนหนึ่งเรียกตุลาให้เข้ามาแล้วบอกว่า “ก็ไม่มีอะไรมาก
หรอก แค่ให้เธอแต่งตัวเต็มที่เท่านั้นแหละ”
จากนั้นตุลาก็ถูกลากไปใส่ชุดเกราะ เริ่มจากเกราะห่วงโซ่ (4.5 kg)
เป็นอย่างแรก ตามด้วยถุงมือห่วงโซ่ (3 kg) รองเท้าเหล็ก (3 kg) สนับแข้ง
แบบอัศวินทีป่ ระกบหน้าหลัง (สองข้าง 5 kg) สนับขาช่วงบนทีม่ จี ดุ ป้องกัน
เข่า (สองข้าง 5 kg) ช่วงบนก็สวมเสื้อเกราะเหล็ก (13 kg) ทับเกราะห่วง
โซ่ เกราะไหล่ สนับแขน และอย่างสุดท้ายคือหมวกเกราะ (4.5 kg) บวก
กับดาบเหล็ก (5 kg) และโล่ไม้ (5 kg) โดยรวมแล้วมีนำ�้ หนักเพิ่มขึ้นกว่า
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หกสิบกิโลกรัม
ตุลาถูกลากเข้าไปที่ฐานฝึกแรก แล้วครูฝึกก็สั่งออกมาเสียงดัง
“เอาเลยเริ่มการฝึกได้!”
เมือ่ ตุลาได้รบั ค�ำสัง่ ก็เริม่ ออกเดิน อันทีจ่ ริงฐานฝึกแรกเป็นการฝึก
วิ่ง แต่ตอนนี้เขาวิ่งไม่ออกจริงๆ
ทางด้านกลุ่มทหารที่มองดูอยู่ก็หัวเราะออกมาอย่างเฮฮา นาย
ทหารที่ฟันเป็นประกายเอาโต๊ะมาตั้งแล้วตะโกนว่า “มาๆๆ ทุกคนเข้ามา
เลย! กติกาเดิม แทงเสียๆ”
“ฐานแรกก็จอดแล้ว 10 เหรียญเงิน”
“ข้าว่าเต็มที่สามฐาน 20 เหรียญเงิน”
“วิ่งครบทุกฐาน 50 เหรียญเงิน...”
เหล่านายทหารหลายนายต่างพนันกันอย่างสนุกสนาน การฝึก
แบบจัดเต็มไม่ได้มีขึ้นบ่อยๆ เมื่อมีเด็กใหม่ถูกหลอกให้ฝึกแบบนี้ทำ� ให้
พวกเขารู้สึกสนุกสนานมาก หลายคนส่งเสียงเชียร์ออกมาดังลั่น
“สู้โว้ย! ไอ้หนู อย่ายอมแพ้ ผ่านให้ได้ซักสามฐานค่อยพักโว้ย”
บางคนก็ตะโกนว่า “เฮ้ย อย่าฝืนร่างกายมากนัก เอาแค่เหนื่อย
แล้วก็หยุดพักได้เลย ไอ้น้อง”
ตุลาที่ออกแรงอย่างเต็มที่หยุดพักเหนื่อยเมื่อผ่านฐานฝึกที่สาม
‘ฐานฝึกการปีนป่าย’
ขณะทีก่ ำ� ลังจะขอยอมแพ้ ก็ได้ยนิ เสียงลีนสุ ตะโกนออกมาว่า “รอ
อยู่นั่นแป๊บนึงเดี๋ยวฉันไปหา”
แล้วลีนสุ ก็หนั มาบอกพวกนายทหารทีด่ อู ยูว่ า่ “เดีย๋ วข้าจะไปถาม
ไอ้หนูนั่นเองว่าจะขอยอมแพ้ถอดเกราะออกหรือเปล่า”
แล้วลีนุสก็เดินเข้าไปหาตุลา ถามเสียงดังว่า “ว่าไง ตุลา ไม่ไหว
แล้วเหรอ อยากจะถอดเกราะออกแล้วใช่ไหม”
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ตุลายังไม่ทันได้ตอบอะไร ลีนุสก็โน้มหน้ามากระซิบว่า “เธอต้อง
ฝึกให้ครบทุกฐานนะ ไม่งนั้ จะไม่มสี ทิ ธิเ์ ข้าฝึกในนีไ้ ด้อกี ค่ายทหารนีม้ กี ฎ
เข้มงวดมาก ไม่ต้อนรับคนที่ใจไม่สู้หรอกนะ”
ตุลารีบพูดออกมาว่า “ผมยังไหวอยู่ครับ ผมจะพยายามอย่าง
เต็มที่”
ลีนุสตะโกนออกไปว่า “ไอ้หนูนี่บอกว่ายังไหวโว้ย!”
แล้วลีนุสก็แอบยิ้มออกมา ‘หึๆ หลอกง่ายดีวุ้ย พยายามเข้าละ
ฉันแทงไปตัง้ เยอะ ยังไงก็ฝกึ ให้ครบทุกฐานเลยละกัน ฉันจะได้รวยๆ ฮ่าๆๆ’
และแล้วตุลาก็สามารถฝึกได้จนครบทุกฐาน (ยกเว้นการว่ายน�้ำ ครู
ฝึกประเมินว่าถ้าลงน�้ำตายแน่นอน) ซึง่ กว่าจะผ่านได้แต่ละฐานก็ใช้เวลา
นานมากจนท�ำสถิตใิ หม่ทชี่ า้ ทีส่ ดุ ระดับทีว่ า่ ไม่มใี ครท�ำได้ชา้ กว่านีอ้ กี แล้ว
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าควรจะภูมิใจดีหรือเปล่า
ทักษะที่ขึ้นอย่างรวดเร็วคือทักษะปีนป่าย และตุลายังได้ทักษะ
เสริมเพิ่มก�ำลังขึ้นมา แถมค่า STR ก็เพิ่มขึ้นมาไม่น้อย และทักษะทรหด
ก็เลื่อนระดับอีกด้วย
หลังจากถอดเกราะแล้ว นายทหารฟันขาว (ภายหลังตุลาก็รวู้ า่ เขา
ชื่อไวท์ ตุลาคิดว่าก็สมชื่อดี) ก็บอกให้ตุลาไปฝึกตามฐานการฝึกอีกรอบ
หนึ่ง ซึ่งปรากฏว่า ทักษะเสริมการเคลื่อนไหวเพิ่มระดับได้อย่างรวดเร็ว
ท�ำให้ตุลาเริ่มรู้สึกถูกใจการฝึกแบบโรคจิตนี้ขึ้นมาบ้างแล้ว
เท่าที่ตุลาสังเกตดู ไม่มีพวกนายทหารคนใดฝึกแบบจัดเต็มเลย
ส่วนมากจะใส่แค่เกราะเพิ่มน�้ำหนักไม่กี่ชิ้นเท่านั้น จากการสอบถามใน
ภายหลัง ท�ำให้เขารู้ว่าการฝึกแบบจัดเต็มนั้นจะท�ำกันอาทิตย์ละครั้ง
เท่านัน้ เพราะเสีย่ งต่อการบาดเจ็บ แต่การทีน่ กั เดินทางอย่างตุลามีความ
สามารถในการพัฒนาร่างกายสูงกว่าคนที่อยู่ในโลกนี้ถึง 10 เท่า ท�ำให้
เขาได้รับประโยชน์สูงสุด
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ตุลาเองก็เพิ่งรู้ว่าโดนลีนุสหลอกให้ฝึกจนครบทุกฐาน คนอื่นที่มา
รูท้ หี ลังต่างก็คาดโทษลีนสุ ทีท่ �ำให้ทกุ คนเสียเงินเดิมพัน และบังคับให้เขา
สั่งซื้ออาหารราคาแพงมาเลี้ยงทุกคนเป็นการลงโทษ สรุปว่าลีนุสชนะได้
เงินเดิมพันจ�ำนวนมาก แต่โดนสัง่ ให้ออกค่าอาหารจนขาดทุนไปมากมาย
เช่นกัน ซึ่งก็ไม่มีใครรู้สึกสงสารแม้แต่น้อย มีแต่สมน�้ำหน้าเท่านั้น
ตุลารู้สึกถูกใจชุดฝึกแบบครบเครื่องของอัศวินมาก จึงถามครูฝึก
ว่าถ้าอยากได้ชุดแบบนี้ต้องใช้เงินเท่าไร ซึ่งก็ได้ค�ำตอบว่าราคาเกือบ 50
เหรียญทอง ตุลานึกได้ว่าตอนนี้เขามีไอเทมชิ้นหนึ่งซึ่งน่าจะขายได้ราคา
ดี เขาถามครูฝึกว่าหัวใจจ่าฝูงหมาป่าพอจะตีราคาได้เท่าไร
ครูฝกึ แนะน�ำว่าให้เอาหัวใจจ่าฝูงหมาป่าไปขายให้สมาคมการค้า
โดยการเปิดประมูลน่าจะได้ราคาดี ตุลาท�ำตามค�ำแนะน�ำ เอาหัวใจจ่าฝูง
หมาป่าไปประมูล โดยก�ำหนดเวลาไว้ 6 วันในเกม เมือ่ ออนไลน์ครัง้ ต่อไป
เขาจะได้เงินใช้พอดี แม้ว่าจะรู้สึกเสียดายอยู่บ้างกับไอเทมเปลี่ยนเป็น
เผ่าสายความเร็ว แต่ใจจริงแล้วเขาอยากเล่นสายพลังจิตมากกว่าจึง
ตัดสินใจขายเอาเงินมาใช้ดีกว่า
หลังจากนั้นตุลาก็ฝึกอยู่ในค่ายต่อจนถึงเวลาออกจากเกม
เมื่ออยู่นอกเกม ตุลาท�ำกิจกรรมตามปกติ ช่วงเช้าฝึกซ้อม
ร่างกาย ส่วนช่วงบ่ายวันนี้ ตุลาฝึกสมาธิ วันนีเ้ ขาต้องการพิสจู น์วา่ สมอง
ของเขาพัฒนาไปอย่างที่ดอกเตอร์จางเคยบอกไว้หรือไม่
ตุลาตั้งใจอ่านหนังสือเรียนที่กัญญาให้มาอย่างจริงจัง เขาพบว่า
ไม่ว่าการจ�ำหรือการท�ำความเข้าใจบทเรียน เขาสามารถท�ำได้อย่าง
ง่ายดาย
เมื่อถึงเวลาเย็น ตอนที่ทุกคนมาพร้อมหน้ากัน ตุลาก็บอกเรื่องนี้
แก่ทุกคน
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กัญญาทีไ่ ด้ฟงั พัฒนาการของน้องชายถามว่า “ตุล การเคลือ่ นไหว
ร่างกายของเราเป็นปกติดีหรือยัง”
ตุลาตอบว่า “ถ้าเป็นในเกมไม่มปี ญ
ั หาอะไรแล้วครับ แข็งแรงกว่า
คนปกติซะอีก แต่นอกเกม ผมคงต้องออกก�ำลังกายฝึกกล้ามเนือ้ อีกนาน
เลยครับ”
กัญญาพยักหน้าแล้วกล่าวว่า “พี่ให้เวลาฝึกร่างกายอีกครึ่งปี พอ
เริ่มเปิดปีการศึกษาใหม่ในเดือนพฤษภา พี่อยากให้ตุลได้ไปเรียนใน
โรงเรียนเหมือนคนทั่วๆ ไป”
เกรียงไกรและนภาเองก็เห็นด้วย ชีวิตในวัยเรียนจะเป็นประสบการณ์ที่ติดตัวไปชั่วชีวิต ตุลาเองจะได้รู้จักการเข้าสังคมด้วย เด็กหนุ่ม
จะได้มีเพื่อนจริงๆ บ้างไม่ใช่แค่เพื่อนในโลกไซเบอร์หรือ AI
ตุลารู้สึกตื่นเต้นมาก เขาเองก็ฝันมานานแล้วว่าจะได้ใช้ชีวิตใน
วัยเรียนเหมือนคนทั่วๆ ไป เด็กหนุ่มจึงรับปากพี่สาวอย่างแข็งขันว่าจะ
ท�ำให้ได้ตามที่กัญญาบอก
แล้วหลังจากนั้นตุลาก็ขอตัวเข้าไปเล่นเกม
ทันทีที่ตุลาเข้ามาในเกม เขาก็พบว่าตอนนี้ตัวเองกลายเป็น
จุดสนใจไปเสียแล้ว ข่าวเรื่องของไอ้บ้าที่ชอบใส่แว่นด�ำไปกวนประสาท
NPC พิเศษจนโดนค�ำสาปที่ทำ� ให้เรียนรู้การใช้พลังพิเศษไม่ได้แพร่สะพัด
ไปทั่ว
ตุลาไม่ได้คิดอะไรมาก เขาเดินทางไปที่สมาคมการค้าเพื่อดูว่า
หัวใจจ่าฝูงหมาป่าขายได้ราคาเท่าไร ผลปรากฏว่าได้ราคาดีกว่าทีค่ ดิ มาก
ตุลาได้เงินมาถึง 75 เหรียญทอง เพราะแม้ว่าในทวีปหลัก ผู้เล่นจะ
สามารถช�ำแหละเอาหัวใจจากจ่าฝูงมอนสเตอร์ได้ไม่ยาก แต่ไม่ใช่ว่า
หัวใจมอนสเตอร์ระดับจ่าฝูงทุกตัวจะใช้ท�ำภารกิจเปลี่ยนเผ่าได้ ต้องมา
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จากจ่าฝูงทีม่ ลี กู น้องจ�ำนวนมากและมีอายุยาวนานมากพอ และถึงแม้วา่
หัวใจหมาป่าจะหาได้ไม่ยากนัก แต่สำ� หรับผูเ้ ล่นสายปราณทีเ่ น้นความเร็ว
ไอเทมนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะมองข้ามได้
ตุลาคิดในใจว่า 1 เหรียญทองเท่ากับ 1 เครดิต ตีเป็นเงินไทยก็
หลายพันบาท ไม่นา่ เชือ่ ว่าไอเทมภารกิจเปลีย่ นเผ่ามันจะได้ราคาดีขนาด
นี้ เขาชักจะรู้สึกเสียดายขึ้นมาเสียแล้ว
จากนัน้ ตุลาก็มงุ่ หน้าไปทีโ่ รงตีเหล็กเพือ่ ไปรับดาบทีบ่ าร์คตีให้ เมือ่
ไปถึงเขากลับไม่พบบาร์คหรือ NPC คนอื่นเลย คนที่นั่งอยู่ในโรงตีเหล็กมี
แค่พวกผู้เล่นที่เป็นช่างเพียง 4 คนเท่านั้น
เมื่อผู้เล่นคนหนึ่งมองเห็นตุลาก็เดินมาทักทายและบอกว่า “ตอน
นีอ้ าจารย์กบั NPC คนอืน่ ๆ ก�ำลังนอนหลับอยู่ คงอีกนานกว่าจะตืน่ ส่วน
ดาบที่ตี คงต้องรอให้อาจารย์มามอบให้น้องเองละนะ”
แล้วผู้เล่นทุกคนก็เข้ามาพูดคุยกับตุลา ส่วนใหญ่ทุกคนรู้สึก
ขอบคุณทีต่ ลุ ามาท�ำเควสตีดาบชัน้ ดี เพราะท�ำให้ทกุ คนได้เรียนรูว้ ชิ าการ
ตีดาบดีๆ จากบาร์คในตอนนั้นเอง
ตุลารู้สกึ สงสัยจึงถามว่า “ท�ำไมพวกพีๆ่ ต้องมาเรียนตีดาบทีน่ ลี่ ่ะ
ครับ ที่ทวีปหลักไม่มีโรงตีดาบที่สอนเก่งๆ เหรอ ครับ”
ผู้เล่นคนหนึ่งหัวเราะออกมา “น้องตุลาเพิ่งเล่นเกมมาไม่นาน คง
ยังไม่รู้ ไอเทมระดับ S จะมีใช้เฉพาะพวกราชาหรือระดับแม่ทัพของ
อาณาจักรใหญ่ๆ เท่านั้น ซึ่งกว่าครึ่งเป็นผลงานการสร้างของช่างใน
ต�ำนาน ท่านปู่ของอาจารย์บาร์ค”
ตุลาพยักหน้าเข้าใจ ไอ้เตาพลังเวทแสนสะดวกนั่นมันไม่ใช่ของที่
ช่างระดับธรรมดาจะมีได้จริงๆ
ผู้เล่นอีกคนหนึ่งกล่าวว่า “ความจริงแล้วพวกเราที่มาเรียนที่นี่
ทุกคนก็ถอดใจไปแล้วละว่าฝีมือของอาจารย์บาร์คคงไม่ได้รับถ่ายทอด
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มาจากปู่ แต่พอได้มีส่วนร่วมในการตีดาบให้ตุลา พวกเราก็รู้เลยว่าฝีมือ
ของอาจารย์เป็นของจริง เดีย๋ วตุลาเห็นดาบทีอ่ าจารย์ตกี จ็ ะรู้ ดาบทีใ่ ช้แค่
วัตถุดิบที่มีแต่ในเกาะเริ่มต้นความจริงจะไม่สามารถสร้างอาวุธที่สูงกว่า
ระดับ D ได้ แต่ด้วยวิธีการสร้างของอาจารย์กลับสร้างดาบระดับ B ขึ้น
มาได้ ถ้าใช้วัตถุดิบชั้นสูงจากทวีปหลัก พี่มั่นใจเลยว่าต้องได้ดาบระดับ
S อย่างแน่นอน”
ตุลาที่ได้ยินก็รู้สึกตกใจมาก เขาคิดว่าเควสนี้จะได้รับเพียงอาวุธ
ระดับ D แต่กลับได้อาวุธระดับ B มาแทน ท�ำให้เขาอดรู้สึกตื่นเต้นไม่ได้
งานนี้คนที่ขาดทุนที่สุดคงไม่พ้นคูเนเลียส นายช่างมารยาททราม
หลังจากนัน้ ทุกคนก็นงั่ คุยเรือ่ งต่างๆ และขอแลกรายชือ่ เป็นเพือ่ น
กับตุลา ท�ำให้เด็กหนุ่มรู้ว่าพวกผู้เล่นกลุ่มนี้เป็นเพื่อนกันในโลกจริงด้วย
ความจริงแล้วกลุ่มของพวกเขามีอยู่ 8 คน แต่อีก 4 คนออฟไลน์ไปแล้ว
โดยตอนที่บาร์คสร้างอาวุธ พวกเขาจะผลัดกันเข้ามาเรียนการตีดาบกับ
บาร์ค ทีเ่ หลือตอนนีม้ ี วินด์ เป็นชายร่างใหญ่ทอี่ ้วนมาก สโนว์ ทีม่ ผี วิ ขาว
จัดและมีกล้ามเป็นมัดๆ ไอซ์ ชายร่างเล็กแต่คล่องแคล่ว ฟรอซ ที่มีดวง
ตาสีฟา้ โดดเด่น และเพือ่ นอีก 4 คนทีม่ ชี อื่ คล้ายๆ กัน พวกเขาเรียกตัวเอง
ว่า กลุ่มช่างเหมันต์
เมื่อคุยกันได้สักพัก ตุลาก็ถามออกมาว่า “เกมนี้ไม่มีอาชีพไม่ใช่
เหรอครับ ช่างตีดาบนีถ่ อื ว่าเป็นอาชีพหรือเปล่า แล้วมีทกั ษะในการสร้าง
อาวุธมั้ยครับ”
ฟรอซกล่าวว่า “เกมนี้ไม่มีทักษะอาชีพหรอกนะ ไม่สิ ต้องเรียกว่า
ไม่สามารถมีได้จะถูกกว่า”
ตุลารู้สึกสงสัยจึงถามว่า “หมายความว่าไงครับที่ว่า ไม่สามารถ
มีได้”
“ตุลารู้สึกหรือเปล่าว่า ตรรกะในเกมนี้ นอกจากเรื่องพลังพิเศษ
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แล้ว ไม่มีอะไรแตกต่างจากโลกเราเลยจริงๆ ซึ่งต่างจากเกมอื่นๆ มาก”
ตุลาหัวเราะแห้งๆ “แหะๆ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเกมอื่นมัน
เป็นยังไง ผมเองก็เพิง่ เคยเล่นเกมออนไลน์เสมือนจริงเป็นครัง้ แรกละครับ”
“อืม งั้นพี่จะอธิบายง่ายๆ นะ ตุลาเลเวล 20 แล้ว คงเคยต่อสู้มา
บ้าง สังเกตหรือเปล่าว่าเวลาที่พลังชีวิตลด ร่างกายไม่ได้เสียเลือด
มากมายเท่าไหร่ ถ้าเป็นเกมอื่น กว่าพลังชีวิตจะศูนย์ต้องเสียเลือด
มากมายจนหมดตัว ขณะที่เกมนี้ พลังชีวิตจะวัดจากความสมบูรณ์ของ
ร่างกาย ถ้าร่างกายบาดเจ็บจนอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้
นั่นคือพลังชีวิตเหลือศูนย์” ฟรอซพูดต่อว่า “แล้วยาฟื้นพลังของเกมนี้
ความจริงแล้วก็ไม่ได้ฟื้นเลือด แต่เป็นสมุนไพรและเวทรักษาอาการ
บาดเจ็บแบบเคลื่อนที่ซะมากกว่า”
เรื่องนี้ตุลารู้มาแล้ว เขาถามต่อว่า “แล้วมันเกี่ยวอะไรกับที่เกมนี้
มีอาชีพไม่ได้ล่ะครับ”
คราวนีว้ นิ ด์เป็นคนตอบแทน “เพราะความสมจริงไงล่ะ เกมนีเ้ น้น
ความสมจริงมากจนเกินไป ท�ำให้มีอาชีพไม่ได้ ทักษะในเกมทั้งหมดจะ
สนับสนุนให้ผู้เล่นมีสถานะต่างๆ สูงกว่าความสามารถของมนุษย์ในโลก
จริงเท่านั้น ทักษะสายการสร้างไม่มีเลย ไม่ว่าใครก็ตามในเกมนี้ ถ้าผสม
ถ่าน ดินประสิว และก�ำมะถันในอัตราส่วนตรงกัน ทุกคนก็จะได้ระเบิดที่
มีอานุภาพเท่ากันทุกคน เรื่องที่ว่าถ้ามีทักษะการสร้างระดับสูงจะได้
ระเบิดที่มีอานุภาพรุนแรงกว่านั้นไม่มีเลย”
“สรุปว่าอาชีพสายการสร้างไม่มี เกมนี้จะสร้างอะไรขึ้นมาต้อง
อ้างอิงกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์เท่านั้น” ฟรอซสรุป
ไอซ์เสริมว่า “ไม่ใช่วา่ ท�ำอาหารเก่งแล้วไม่ตงั้ ใจท�ำจะมีทกั ษะช่วย
ให้อาหารอร่อย การตีดาบถ้าท�ำผิดวิธกี ไ็ ม่มที กั ษะช่วยให้ออกมาเป็นดาบ
คุณภาพสูง เกมนีเ้ รียกได้วา่ เป็นความสมจริงทีโ่ หดร้ายเลยก็วา่ ได้ ถ้าไม่มี
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พลังพิเศษกับทักษะเสริมการต่อสูห้ รือทักษะช่วยด�ำรงชีพ เกมนีก้ แ็ ทบไม่
ต่างกับโลกจริงๆ เลยละ”
ตุลาเริม่ เข้าใจแล้วว่าเกมนีอ้ งิ กฎเกณฑ์ทางฟิสกิ ส์จริงๆ แม้แต่การ
ต่อสู้และการส่งแรงต่างๆ ก็ไม่ต่างจากโลกจริง การต่อสู้กับสัตว์อสูรก็ไม่
ต้องสู้จนเลือดมันหมดตัว แค่โจมตีจุดตายมันได้ เดี๋ยวมันก็ตายไปเอง
สโนว์กล่าวว่า “แต่กม็ ขี อ้ ดีนะ ความรูใ้ นโลกจริงสามารถเอามาใช้
ในเกมนีไ้ ด้อย่างเต็มที่ จะสร้างอะไรก็สร้างได้ ขึน้ อยูก่ บั ว่าเราจะรูเ้ รือ่ งนัน้
จริงหรือเปล่า อย่างการตีดาบในเกม พวกพีก่ ก็ ะจะเอาความรูใ้ นเกมนีไ้ ป
ลองตีดาบจริงๆ ในโลกของเราด้วย สมัยนี้หาคนที่จะสอนเรื่องพวกนี้ใน
โลกจริงได้ยากมากเลยละ”
ตุลาพยักหน้ารับ “อาชีพสายสร้างไม่มีเพราะอย่างนี้นี่เอง แต่
ความจริงน่าจะมีอาชีพสายต่อสู้นะครับ ยังไงมันก็เป็นเกมนี่”
ฟรอซบอกว่า “เกมนี้ให้อิสระกับผู้เล่นน่ะ ไม่มีอาชีพ แต่มีส�ำนัก
ต่างๆ สอนเทคนิคการใช้พลังรูปแบบต่างๆ แทนไงล่ะ ถ้าใช้ดาบไปนานๆ
แล้วไม่รงุ่ ก็สามารถเปลีย่ นไปใช้อย่างอืน่ ได้เลย ยังไงความเก่งก็ขนึ้ อยูก่ บั
ระดับทักษะและวิธีการใช้พลังอยู่แล้ว”
ตุลาที่ได้ท�ำความเข้าใจเกมนี้ขึ้นมาอีกขั้นรู้สึกว่านี่เป็นเหมือนอีก
โลกหนึ่งจริงๆ ไม่ใช่แค่เกมอย่างที่เข้าใจในตอนแรก
ทั้งห้าคนคุยกันไปได้อีกสักพัก ประตูห้องของบาร์คก็เปิดออกมา
บาร์คทีม่ องเห็นตุลาก็กล่าวทักทายว่า “มาแล้วเรอะไอ้หนู รับนีไ่ ป
สิ ดาบที่ฉันตั้งใจตีให้เธอโดยเฉพาะ”
แล้วบาร์คก็ส่งดาบพร้อมฝักให้เด็กหนุ่ม ตุลาที่รับดาบมาก็อุทาน
ออกมาว่า “นี่มันดาบจริงๆ เหรอครับเนี่ย”
เขามองดาบในมือ มันช่างเป็นดาบทีต่ า่ งจากทีค่ าดคิดเอาไว้จริงๆ
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ยอดดาบ???

ดาบเล่มนี้มีใบดาบที่ใหญ่และหนากว่าดาบทั่วไปหลายเท่า
วิธีการเก็บเข้าฝักจึงต้องเป็นฝักดาบแบบพิเศษที่ชักออกมาทางด้านข้าง
ตุลาแกะตัวล็อกแล้วชักดาบออกมาดู
‘หนักโคตร’ นี่คือความคิดแรกของเขาขณะที่จ้องมองดาบในมือ
บาร์คกล่าวอย่างภาคภูมิใจว่า “นี่เป็นดาบที่ฉันตีขึ้นมาแล้วรู้สึก
ภูมิใจมากที่สุดเลยนะ ตอนสร้างอาวุธระดับ S ยังไม่รู้สึกภูมิใจเท่าเลย
ละ”
แล้วบาร์คก็ชี้ไปที่ใบดาบพลางอธิบายต่อว่า “ส่วนแกนกลางของ
ดาบใช้วตั ถุดบิ ทีม่ คี วามยืดหยุ่นสูง ไม่ว่าจะโดนแรงปะทะมากขนาดไหน
รับรองได้เลยว่าดาบเล่มนีจ้ ะไม่มที างร้าว ส่วนคมดาบใช้วตั ถุดบิ ทีม่ คี วาม
แข็งมากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะหาได้จากเกาะเริม่ ต้น ผ่านวิธกี ารชุบเพิม่ ความแข็ง
ประจ�ำตระกูล รับรองได้ว่าต่อให้ไปฟันกับโลหะระดับสูง ดาบเล่มนี้ก็จะ
ไม่มีการบิ่น ดาบเล่มนี้มีส่วนคมต่างจากดาบเล่มอื่นอยู่บ้าง องศาความ
คมค่อนข้างมาก ท�ำให้มีความหนาและน�้ำหนักมากเป็นพิเศษ”
กลุ่มช่างเหมันต์กล่าวเสริมด้วยว่า “ทุกชิ้นส่วนที่ตี พวกเราตีดาบ
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แผ่ออกมาแล้วตีซอ้ นทับกันหลายชัน้ ท�ำให้เนือ้ เหล็กกระจายกันไปอย่าง
ทั่วถึง รับรองได้ว่าเนื้อโลหะจะมีทั้งความเหนียวและความแข็ง ส่วนการ
ชุบคมเพื่อให้ส่วนคมแข็ง พวกเรารับรองได้เลยว่ามันแข็งแกร่งมาก ขั้น
ตอนสุดท้ายคือการลับดาบเพื่อแต่งความคมก็ท�ำได้ยากมากจริงๆ”
บาร์คกล่าวต่อว่า “พิจารณาจากรูปแบบการใช้ดาบของเธอ ความ
รู้เรื่องการถ่ายท�ำหนังสูงมาก นักดาบทั่วๆ ไปมักใช้แค่แรงแขนหรือแรง
จากเอวในการตวัดดาบ แต่เธอสามารถใช้แรงจากทั่วทั้งตัวในการเหวี่ยง
ดาบได้ ดาบทีม่ นี ำ�้ หนักมากขนาดนีบ้ วกกับความสามารถของเธอจะทรง
ประสิทธิภาพที่สุด”
ตุลาพิจารณาดาบในมือ มันมีความหนามากกว่าดาบทีเ่ ขาใช้ซอ้ ม
มาก ดาบทั่วไปเมื่อเข้าใกล้ส่วนคมดาบมักจะบาง แต่ดาบเล่มนี้องศา
ความคมแตกต่างจากดาบอืน่ ๆ เหมือนแผ่นเหล็กทีโ่ ดนฝนขอบให้คมกริบ
มากกว่า ใบดาบก็กว้างและหนากว่าดาบทั่วไปมาก ท�ำให้มีน�้ำหนัก
มากกว่าดาบทั่วไปหลายเท่า
ตุลาลองใช้ทักษะตรวจสอบดูพบว่า
ดาบผ่าศิลา ระดับ B คุณสมบัติ น�้ำหนักมาก ความทนทานเทียบ
เท่าดาบระดับ S
ตุลาอดรู้สึกตกใจไม่ได้ ‘ดาบนี่แข็งขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย’
แล้วเขาก็ถามออกไปค�ำถามหนึ่งว่า “คุณบาร์คครับ ดาบนี่
คุณสมบัติยอดเยี่ยมมากเลยครับ แต่ผมเป็นผู้เล่นสายความเร็วนะครับ
ดาบเล่มนี้จะเหมาะกับผมอย่างงั้นเหรอครับ”
เงียบกริบ!!!
ค�ำถามของตุลาท�ำให้ความเงียบเข้าครอบง�ำโรงตีเหล็กชั่วขณะ
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กลุ่มช่างเหมันต์ก็อดตกใจไม่ได้
‘เฮ้ย! ไม่ใช่ผู้เล่นสายอัศวินหรือนักรบคลั่งหรอกเรอะ อุตส่าห์ตี
ดาบชั้นเลิศขนาดนี้ได้แล้วนะเนี่ย’ ฟรอซคิด
‘ดาบของสายความเร็วมันต้องเป็นประเภทเบาแต่มอี �ำนาจการทะ
ลวงสูงๆ นี่หว่า’ สโนว์ก็ด้วย
‘อ้าว ซวยแล้วไง ตอนที่ตีดาบอาจารย์ไม่เห็นบอกเลยนี่ว่าเด็กนี่
เป็นสายเน้นความเร็ว’ นี่คือความคิดของไอซ์
‘...’ วินด์งงจนนึกอะไรไม่ออก
บาร์คเองก็สะดุ้งนิดๆ ‘เออว่ะ ตูลืมได้ไงวะเนี่ย’
แล้วบาร์คก็กระแอมออกมาเบาๆ “อะแฮ่ม...สายความเร็วน่ะ มี
จุดอ่อนที่พลังโจมตีตำ�่ ไง ฉันเลยตีดาบที่ช่วยให้เธอสามารถใช้ความเร็ว
ช่วยเพิ่มพลังโจมตีได้ ลองคิดดูสิ ด้วยความเร็วของเธอบวกกับน�้ำหนัก
ดาบเล่มนี้ รับรองได้ว่าไม่มีอะไรหยุดดาบของเธอได้แน่”
กลุ่มช่างเหมันต์คิดตรงกันโดยมิได้นัดหมาย ‘โอ้โห ท่านอาจารย์
ดริฟต์ได้เนียนโคตร’
ตุลาก็นึกไปถึงตอนที่สู้กับจ่าฝูงหมาป่าและรู้สึกว่าค�ำพูดของบาร์
คมีเหตุผลอยู่บ้าง ถ้าตอนนั้นเขามีดาบที่มีน�้ำหนักมากขนาดนี้คงไม่ต้อง
อาศัยแรงพุ่งของจ่าฝูงหมาป่าจัดการกับมันหรอก เอาดาบนีเ่ ข้าไปซัดกับ
มันตรงๆ ได้เลย
“ขอบคุณครับ คุณบาร์ค ผมไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าดาบที่มีนำ�้
หนักมากมันจะมีประโยชน์มากขนาดนี้”
‘เชื่อด้วยโว้ย’ คราวนี้เป็นความคิดในใจของทุกคนที่อยู่ในโรงตี
เหล็กยกเว้นตุลา
บาร์คไม่มีทางรู้ได้เลยว่า ‘ค�ำแถหน้าด้านๆ’ ของเขาจะสร้างสัตว์
ประหลาดสายความเร็วที่มีพลังโจมตีสูงขึ้นมาในอนาคต
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เมื่อตุลาได้ค�ำตอบเรื่องดาบแล้วก็ถามบาร์คต่อว่า “คุณบาร์คพอ
จะสร้างชุดอัศวินแบบครบเครือ่ งได้ไหมครับ เอาแบบครบเครือ่ งจริงๆ ทัง้
เกราะห่วงโซ่และเกราะชั้นนอกด้วย”
บาร์คถามอย่างสงสัยว่า “เจ้าเล่นสายความเร็วไม่ใช่เหรอ จะเอา
เกราะครบเซตของอัศวินไปท�ำไม”
ตุลาตอบว่า “เอาไปใช้สำ� หรับฝึกครับ ผมเคยลองสวมฝึกที่ค่าย
ทหารมาแล้ว พอถอดออกมา ทักษะต่างๆ พัฒนาอย่างก้าวกระโดดเลย
ครับ เพราะฉะนั้นถ้าได้ชุดเกราะครบเซตที่ขนาดพอดีกับตัวผมได้ก็จะ
ดีมาก ยิ่งหนักยิ่งดี ผมจะเอาไว้แค่ใส่ฝึก ดันเจี้ยนบางแห่งถ้าได้เกราะ
แบบอัศวินมาใส่ก็น่าจะลุยได้ง่ายๆ ด้วยครับ”
ตุลานึกถึงเหมืองแร่ร้าง ถ้าเขามีเกราะอย่างหนาแค่หลบก้อนแร่
ขนาดใหญ่ก็พอ ไอ้ฝนก้อนแร่ขนาดเล็กๆ นั่นไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้ ถ้า
มีอาวุธซัดที่ลงอักขระเวทด้วย การพิชิตเหมืองแร่ร้างจะกลายเป็นเรื่อง
หมูๆ ทันที ส่วนเรื่องทัศนวิสัยของเกราะอัศวินที่แคบมากนั้นไม่ใช่ปัญหา
ของตุลาที่ไม่ได้ใช้สายตาอยู่แล้ว
บาร์คลูบเคราแล้วกล่าวว่า “สรุปว่าเอาไว้ใช้ฝึกเป็นหลักและอาจ
เอาไปใช้สู้บางพื้นที่สินะ ถ้าเน้นไปที่น�้ำหนักให้มากที่สุดละก็ ต้องเน้นไป
ที่วัตถุดิบที่มีน�้ำหนักมาก วิธีการตีก็ไม่ต้องซับซ้อนมาก ถ้าจะเอาเฉพาะ
วัตถุดิบชั้นดี ข้าคิด 40 เหรียญทอง ส่วนค่าแรง...”
กลุ่มช่างเหมันต์ รีบแทรกว่า “เรื่องการลงมือสร้าง พวกผมจะขอ
เป็นคนสร้างเองครับ ท่านอาจารย์ พวกผมจะได้ฝึกฝีมือด้วย งานนี้เรา
ไม่คิดค่าแรงครับ”
พวกเขารู้ว่าเกมนี้เงินหายากมาก ราคาวัตถุดิบแพงขนาดนี้ตุลา
คงหาได้ล�ำบาก เลยเสนอตัวเป็นคนสร้างให้เป็นการตอบแทนตุลาไป
ในตัว
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ตุลาหยิบบัตรทองออกมาแล้วกดเรียกเงิน 60 เหรียญทองส่งให้
บาร์ค แล้วถามว่า “ที่เหลือผมขอมอบให้เป็นค่าแรงของพวกพี่ๆ นะครับ
แล้วผมจะมารับของได้เมื่อไหร่ครับ”
เมือ่ กลุม่ ช่างเหมันต์เห็นบัตรทองก็ตกใจมาก ยิง่ เห็นตุลาให้คา่ แรง
พวกเขามาอีก 20 เหรียญทองก็อดรู้สึกดีใจไม่ได้
ฟรอซกล่าวว่า “พวกพี่จะผลัดกันเข้ามาออนไลน์ ถ้าเร่งเต็มที่ก็
น่าจะใช้เวลาประมาณ 2 วันในโลกจริง ถึงตอนนั้นน่าจะเสร็จแล้วละ”
ตุลาคิดในใจ...ตอนแรกที่เขาเข้ามา เขาคิดว่าพอได้ดาบจะไปลุย
พวกโกเลมทันที แต่เมื่อรู้ว่าดาบที่ได้มันหนักมาก แบบนี้รับรองว่าเหวี่ยง
ดาบได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมง เขาคงต้องนอนพักเอาแรงแล้ว เขาจึงคิดว่าเขา
จะไปฝึกกับพวกทหารจนใช้ดาบนีไ่ ด้คล่องๆ ก่อน ออนไลน์รอบหน้าค่อย
ไปลุยกับพวกโกเลม
เด็กหนุ่มกล่าวว่า “ถ้างั้นอีกซักครึ่งเดือนผมจะเอาหินจากพวก
โกเลมมาให้คุณบาร์คช่วยท�ำอาวุธเวทนะครับ”
บาร์คกล่าวตอบว่า “ต้องเอาส่วนทีเ่ ป็นแกนกลางของมันนะถึงจะ
พอรับพลังได้ แต่เรื่องความแข็งของมันต้องท�ำใจหน่อย มันจะเทียบกับ
เตาของฉันไม่ได้ เพราะเตานี้สร้างจากหินโกเลมระดับสูงของทวีปหลัก”
“เอาแค่ลงอักขระเวทได้ก็พอแล้วครับ ผมเองก็คิดว่าจะได้ใช้มัน
แค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นเอง”
จากนั้นตุลาก็ขอตัวลาไปฝึกฝีมือที่ค่ายทหาร
เมื่อตุลาไปถึงค่ายทหารตุลา ก็ตรงเข้าไปหาครูฝึกแล้วกล่าวว่า
“ผมขอฝึกแบบจัดเต็มครับ”
ตุลาออนไลน์เข้ามาอีกครั้งในวันต่อมา การออนไลน์รอบที่
แล้ว เขาฝึกฝนจนใช้ดาบผ่าศิลาได้อย่างคล่องแคล่ว คงต้องยกความดี
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ความชอบให้แก่ชดุ เกราะอัศวินทีม่ นี �้ำหนักมากจนท�ำให้ทกั ษะเสริมก�ำลัง
ของเขาเลื่อนระดับไปได้ถึงระดับ 30
เสริมก�ำลัง ขีดจ�ำกัดในการรับน�้ำหนักเพิ่มขึ้น ระดับละ 5%
ตุลาซือ้ ของใช้เพิม่ เติมจ�ำนวนมากก่อนออกจากเมือง ตอนนีเ้ ขามี
เงินมากกว่าผูเ้ ล่นทัว่ ไปเนือ่ งจากการขายหัวใจจ่าฝูงหมาป่า ก่อนออกจาก
เมือง ตุลาแวะไปหาบาร์ค พบว่าตอนนี้ชุดเกราะที่เขาสั่งท�ำเสร็จไปแล้ว
หลายชิ้น และก่อนที่เขาจะออกเดินทาง กลุ่มช่างเหมันต์ได้มอบเข็มขัด
เหล็กใช้สำ� หรับสะพายดาบเส้นใหม่มาให้เขาใช้แทนเข็มขัดหนังอีกด้วย
จุดประสงค์ที่ตุลาแวะไปหาบาร์คคือ เขาต้องการถามว่าแกนของ
โกเลมหินรูปร่างเป็นอย่างไร และเมื่อน�ำไปแกะสลักเป็นอาวุธจะสร้าง
อาวุธรูปร่างแบบไหน เขาต้องการฝึกฝนวิธกี ารขว้างอาวุธไปในตัวระหว่าง
เดินทางในครั้งนี้
บาร์คแนะน�ำว่า ให้ตุลาลองหัดใช้มีดส�ำหรับปาจ�ำนวนหนึ่ง และ
บอกหลักการปามีดให้ทราบโดยคร่าวๆ ตุลาจึงซื้อมีดระดับต�่ำไปจ�ำนวน
มาก มีดส�ำหรับปาเป็นมีดที่มีขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีความบางและ
แหลมคม จุดศูนย์ถว่ งของมันจะอยูท่ ใี่ บมีด ส่วนด้ามมีดจะมีรขู นาดใหญ่
เพือ่ ไม่ให้มนี ำ�้ หนักมากเกินไป และนัน่ คือความโชคร้ายของเหล่าสัตว์อสูร
ที่อยู่ในเส้นทางที่ตุลาต้องผ่าน
ตุลาเดินออกจากเมืองไปทางทิศเหนือเพื่อมุ่งหน้าไปจัดการกับ
โกเลมหิน ระหว่างทางหากเขาพบสัตว์อสูรทีอ่ ยูเ่ ป็นกลุม่ เขาจะฝึกปามีด
ไปในตัว ระยะแรกๆ ความช�ำนาญและความแม่นย�ำมีไม่มากนัก ถ้ามีด
ปักไม่โดนจุดตาย ตุลาต้องขว้างซ�้ำไปอีกหลายครั้ง
แล้วตุลาก็นึกวิธีได้ ทันทีที่ปามีด เขาจะรีบยกมีดเล่มใหม่ออกมา
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แล้วพุ่งตัวเข้าไปโจมตีในระยะประชิดอีกที ด้วยทักษะการใช้มดี ระดับ 20
ท�ำให้เขาสามารถจัดการมอนสเตอร์ได้ไม่ยากนัก ช่วงหลังๆ ทักษะการ
ขว้างปามีระดับสูงขึ้น ท�ำให้มีดที่พุ่งไปมีความเร็วมากขึ้น ตุลาสามารถ
สังหารมอนสเตอร์ได้ด้วยการปามีดไม่กี่เล่ม
ตุลาจัดการมอนสเตอร์ระหว่างทาง บางครั้งก็วิ่งอย่างเต็มก�ำลัง
บางครัง้ ก็พงุ่ ตัวไปข้างหน้าอย่างเต็มแรง เขาหวังว่าก่อนเดินทางไปถึงจุด
ที่โกเลมหินอยู่ระดับทักษะเสริมจะเลื่อนขึ้นมาได้สักระดับ
เมื่อถึงเวลาเที่ยง ตุลาก็มาถึงจุดที่เกิดของโกเลมหิน
พอพ้นเขตทุ่งหญ้ามาได้จะเริ่มเข้าสู่อาณาเขตของทุ่งหิน แม้จะ
มีชื่อเรียกว่า ทุ่งหิน แต่ที่จริงแล้วก็เป็นพื้นดินธรรมดาที่มีก้อนหินอยู่เป็น
จ�ำนวนมาก ไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่เลย แม้แต่ต้นหญ้าก็มีเพียงประปราย
ไม้พุ่มเล็กๆ ขึ้นกระจายอยู่ทั่วไป
ทันทีทตี่ ลุ าเหยียบย่างเข้าไปในทุง่ หิน เขารูส้ กึ ได้วา่ บรรยากาศของ
เขตนี้เปลี่ยนแปลงไป พลังธรรมชาติในเขตนี้หนาแน่นกว่าทุ่งหญ้ามาก
และพลังงานส่วนใหญ่จะไหลไปรวมตัวกันอยู่ในกองหินขนาดใหญ่
ตุลารูส้ กึ สงสัยมากว่ากองหินพวกนัน้ มีอะไรพิเศษจึงเดินเข้าไปใกล้
กองหินพวกนั้นเกิดการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง ก่อนจะก่อตัวขึ้นมาเป็น
รูปร่างคน จากนั้นเสียงระบบก็ดังขึ้น
“โกเลมหิน ระดับ 27 เตรียมจู่โจม ผู้ที่ถูกโกเลมหินสังหารสูญเสีย
ระดับ 1 ระดับ รอเวลาเกิด 1 ชั่วโมง”
“มาแล้วสินะ ได้เวลาพิสูจน์ผลการฝึกแล้ว” ตุลาชักดาบแล้วพุ่ง
ถอยออกมาเพื่อศึกษารูปแบบการเคลื่อนไหวของโกเลมหิน
โกเลมหินเดินตรงมาที่ตุลา หากมองดูไกลๆ จะเป็นการเคลื่อนที่
ด้วยความเร็วพอๆ กับคนธรรมดาเดินด้วยระดับความเร็วปกติ แต่ด้วย
ขนาดที่สูงถึงสามเมตร การเคลื่อนไหวระดับคนปกติก็นับว่าเร็วมาก
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โกเลมหินเมื่อเดินเข้ามาในระยะประชิดก็ชกตุลาอย่างแรง แต่
ส�ำหรับตุลาที่ฝึกการเคลื่อนไหวมาอย่างดี ความเร็วระดับนั้นไม่สามารถ
ท�ำอะไรเขาได้แน่นอน
ตุลาหมุนตัวอย่างรวดเร็ว อาศัยแรงเหวี่ยงของร่างกายฟาดดาบ
ฟันโกเลมหินเต็มแรงทีช่ ว่ งเอวของมัน โกเลมหินทีม่ ขี นาดสามเมตรถึงกับ
เสียหลักเซไปมา ตุลารีบเคลื่อนหนีออกไปทิ้งระยะห่าง เมื่อรู้รูปแบบการ
โจมตีและระดับความเร็วของมันแล้ว ก็ได้เวลาจัดการกับมันขั้นเด็ดขาด
ตุลาค�ำนวณความเร็วของมัน เมื่อได้ระยะ เขาก็พุ่งตัวเข้าไปสุด
ก�ำลัง แล้วใช้ดาบตัดแขนของมันเต็มแรง
เปรี้ยง!
แขนของโกเลมหินถึงกับแตกกระจาย ตุลารีบส�ำรวจความเสียหาย
ของดาบ ไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วน
ตุลายิม้ แล้วคิดในใจ ‘ความแข็งแกร่งสมราคาคุยจริงๆ ถ้าเป็นดาบ
ธรรมดาคงสร้างแรงกระแทกขนาดนีไ้ ม่ได้และอาจจะบิน่ ได้ถา้ ต้องมาฟัน
ก้อนหินที่แข็งขนาดนี้’
ตุลารวบรวมพลัง ใช้การวิง่ และการพุง่ ชนเพิม่ ความรุนแรงของการ
โจมตี ค่อยๆ ตัดแขนขาของเจ้าโกเลมหิน จนในที่สุดก็จัดการกับมันได้
ส�ำเร็จ แล้วเสียงของระบบก็แจ้งมาว่า
“ผูเ้ ล่นตุลา สังหารโกเลมหิน ระดับ 27 ได้รบั ค่าประสบการณ์ 340
แต้ม ได้รับ ก้อนหิน 1 ก้อน”
ตุลาอดบ่นไม่ได้วา่ “กว่าจะได้แกนกลางของไอ้โกเลมนีต่ อ้ งฆ่ามัน
อีกซักกี่ร้อยตัวล่ะเนี่ย”
หากให้คะแนนมอนสเตอร์ทผี่ เู้ ล่นของเกาะเริม่ ต้นแห่งนีน้ ยิ มมาล่า
โกเลมหินคงจะมีคะแนนศูนย์คะแนน เนื่องจากร่างกายที่แข็งแกร่ง ตาย
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ยาก และของทีด่ รอปออกมามักจะมีแต่กอ้ นหิน อีกทัง้ การสูก้ บั เจ้าโกเลมหินยังอาจท�ำให้อาวุธที่ใช้เกิดความเสียหายได้อีกด้วย
การที่ตุลาต้องการแกนกลางของโกเลมหินเป็นจ�ำนวนมากท�ำให้
เขาต้องอดทนจัดการมันหลายร้อยตัว ตุลาที่รู้ข้อมูลอยู่ก่อนท�ำใจไว้แล้ว
ว่าการออนไลน์รอบนี้ เขาจะต้องปักหลักอยู่ที่นี่เพื่อจัดการกับโกเลมหิน
เหล่านี้อีกนาน
ตุลาจัดการกับโกเลมหินไปได้ประมาณ 40 ตัว ระดับของเขาก็
เลื่อนมาอีก 1 ระดับ ในกระเป๋าของเขามีก้อนหินกว่า 40 ก้อน แต่แก่น
หินเวทมนตร์ตอนนีม้ เี พียง 4 ก้อนเท่านัน้ ตุลาจึงตัดสินใจออกมาจากเขต
ทีเ่ กิดของโกเลมหินเข้าสูเ่ ขตทุง่ หญ้าแล้วกินอาหารเย็น เขาก�ำหนดจุดกาง
เต็นท์ไว้บริเวณนี้ก่อนกลับไปจัดการกับโกเลมหินต่อ
การต่อสูก้ บั โกเลมหินไม่ยากอย่างทีค่ ดิ พวกมันเคลือ่ นไหวช้าและ
โจมตีทางกายภาพเท่านั้น ตุลายอมรับการโจมตีของมันเพื่อให้พลังชีวิต
เหลือน้อยกว่า 80% และไม่ยอมใช้ยาฟื้นพลัง เพราะตุลาได้ความรู้จาก
ค่ายทหารว่า โลกแห่งเกมนี้ร่างกายจะพัฒนาได้ตามสภาพร่างกาย การ
ใช้ยาฟืน้ พลังบ่อยๆ จะท�ำให้รา่ งกายไม่ยอมปรับสภาพตามประสบการณ์
ที่ได้รับ หากยอมให้ร่างกายเกิดอาการบาดเจ็บเป็นเวลานาน ร่างกายจะ
ปรับสภาพให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ท�ำให้ตอนนี้ตุลาได้ทักษะใหม่
มาอีก 1 อย่าง นั่นคือ Auto Heal ระดับ 1 ที่จะฟื้นเลือดทุกห้านาที 1%
ซึ่งเป็นทักษะที่เรียกได้ว่าโกงมาก หากสามารถเลื่อนระดับไปได้สูงๆ
ทักษะนี้แทบจะท�ำให้เป็นอมตะเลยทีเดียว
แต่ทกั ษะนีม้ ขี ดี จ�ำกัดทีร่ ะดับ 20 และเงือ่ นไขทีจ่ ะท�ำให้ได้ถงึ ระดับ
นั้นโหดสุดๆ นั่นคือ ต้องต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่มีระดับมากกว่าเป็นเวลา
นานกว่า 4 ชั่วโมงโดยมีพลังชีวิตเหลือไม่เกิน 80% ทุก 4 ชั่วโมงทักษะ
Auto Heal จะเลื่อนระดับขึ้น 1 ระดับ แต่จะสูงสุดอยู่ที่ระดับ 5
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หากต้องการเลื่อนเป็นระดับ 6 จะต้องสู้กับมอนสเตอร์ที่มีระดับ
สูงกว่า โดยมีพลังชีวิตเหลือไม่เกิน 60% ทุก 4 ชั่วโมง ระดับจึงจะเลื่อน
1 ระดับ แต่จะสูงสุดที่ระดับ 10
ระดับ 11 ขึ้นไปจะต้องสู้กับมอนสเตอร์ที่มีระดับสูงกว่าโดยมีพลัง
ชีวิตเหลือน้อยกว่า 40% ทุก 4 ชั่วโมง ระดับจึงจะเลื่อน 1 ระดับ แต่จะ
สูงสุดที่ระดับ 15
ดังนั้น ระดับสูงสุดคือ ระดับ 20 แต่คนที่มีพลังชีวิตเหลือไม่เกิน
20% และต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่มีระดับสูงกว่าตัวเองต่อเนื่องกัน 4 ชั่วโมง
คงไม่มีในโลก และการจะเหลือเลือดไม่เกิน 20% เพื่อให้ได้ทักษะระดับ
16 ขึ้นไปต้องมีระดับทักษะที่สูงถึงระดับ 15 ซึ่งจะเพิ่มเลือดได้ทุกห้านาที
ครั้งละ 15% การเพิ่มระดับทักษะ Auto Heal ระดับ 16 ขึ้นไปจึงเรียกว่า
แทบเป็นไปไม่ได้
หลังจากนั้นตุลาก็ตั้งใจว่าจะทุ่มเทเวลาอีกสองวันที่เหลือจัดการ
กับโกเลมหินเพื่อรวบรวมแก่นหินเวทมนตร์ต่อไป...
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แม้วา่ ตุลาจะสามารถจัดการกับโกเลมหินได้ไม่ยากนัก แต่การเก็บ
แก่นหินพลังเวทกลับยากกว่าที่คิดมาก ดูเหมือนว่าโกเลมที่เกิดใหม่จะ
ไม่มีแก่นหินพลังเวทดรอปออกมา ตุลาใช้เวลาที่เหลืออีก 2 วันรวบรวม
หินพลังเวทได้เพียง 30 ก้อนเท่านั้น
เขาค�ำนวณน�ำ้ ยาทีใ่ ช้วาดวงเวทว่าสามารถวาดวงเวทได้มากกว่า
40 วง ดังนั้นตุลาจึงตกลงใจใช้เวลาที่เหลือเพื่อเพิ่มทักษะ Auto Heal ซึ่ง
ก็ได้ตามที่หวัง ระดับทักษะ Auto Heal ของเขาเลื่อนเป็นระดับ 10
แต่การเลื่อนระดับ 11 ขึ้นไปนั้นกลับกลายเป็นเรื่องที่ล�ำบากมาก
หากคิดที่จะเลื่อนระดับ 11 ขึ้นไปต้องมีพลังชีวิตเหลือไม่เกิน 40% และ
ระดับทักษะ Auto Heal ต้องอยู่ในระดับ 10 นั่นหมายความว่าต้องคอย
ควบคุมพลังชีวิตให้อยู่ไม่เกิน 30% ทุก 5 นาที เมื่อ Auto Heal ท�ำงาน
พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้นมาจะได้ไม่เกิน 40%
การทีร่ ะดับพลังชีวติ ต�ำ่ กว่า 30% นัน้ มีผลต่อแรงและความเร็วของ
ตุลาเป็นอย่างมาก ท�ำให้เขาถูกโจมตีจนเกือบตายไปหลายครัง้ หลังจาก
ความพยายามครั้งสุดท้ายที่สู้จนผ่านมาได้ในสภาวะนั้นยาวนานถึง 3
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ชั่วโมง ระดับเลเวลของตุลาดันเลื่อนไปที่ 25 ท�ำให้ความพยายามที่ผ่าน
มาสูญเปล่าไปอย่างน่าเสียดาย (โกเลมที่นี่มีระดับตั้งแต่ 25 - 30) ตุลา
จึงต้องถอดใจเลิกล้มการฝึกทักษะนี้แล้วออกจากเกมไป
แต่การฝึกนี้ก็ใช่จะไร้ประโยชน์ ทักษะต่างๆ ของตุลาเพิ่มขึ้นมา
มากมาย
ทั้งกายาแกร่ง (โดนอัดเยอะ)
พุ่งตัว (ฟันธรรมดาก้อนหินไม่แตกกระจายต้องมีแรงพุ่งตัวเสริม
ด้วย)
เสริมก�ำลัง (แบกหินเยอะจัด ฆ่าโกเลมไปเกือบ 200 ตัว)
ทรหด (ฝึกทักษะเซตละ 4 ชั่วโมง ไม่อึดขึ้นก็ไม่รู้จะพูดยังไง)
กระโดดสูง (โกเลมสูง 3 เมตร บางทีต้องพุ่งกระโดดฟัน)
และทักษะการใช้ดาบก็เลื่อนขึ้นหลายระดับ ค่าสถานะต่างๆ ก็
เพิ่มขึ้นจากการต่อสู้ครั้งนี้ไม่น้อย
เมือ่ ตุลากลับเข้าเกมมาอีกครัง้ เขาตรวจดูคา่ สถานะทีเ่ พิม่ ขึน้ แล้ว
เลือกแต้มสถานะที่ได้ไปอัป AGI อย่างเดียว เนื่องจากการฝึกที่ผ่านมา
เพิ่มค่า STR และ VIT มากพอแล้ว ตอนนี้ตุลารู้แล้วว่าเกมนี้ต้องอัปแต้ม
สถานะอย่างสมดุล ถ้ามีแต้มสถานะใดสูงมากจนเกินไปจะท�ำให้เกิด
ปัญหาได้ ถ้าต้องการโดดเด่นในด้านใดค่อยไปเสริมการเรียนรูก้ ารใช้พลัง
พิเศษตามที่ต้องการจะดีกว่า
ปัญหาตอนนี้ของตุลาก็เกิดจากการที่มีค่า INT สูงเกินไปนั่นเอง
ถ้าตอนนี้ตุลาใช้เวทได้ พลังเวทที่ออกมาจะมีพลังมหาศาล แต่หลังจาก
ใช้ออกมาแล้ว เขาคงต้องเหนือ่ ยจนสลบเพราะสถานะด้านอืน่ ๆ มีไม่มาก
พอ ทั้งแรงกายและความอดทน
ด้านพลังและความเร็วเองก็เช่นกัน ถ้าอัป AGI หรือ STR โดดเด่น
เกินไป การใช้ความเร็วสูงสุดหรือการใช้พลังเต็มที่ก็คงท�ำได้ไม่ต่อเนื่อง
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คงมีแต่ค่า VIT เท่านั้นที่ยิ่งสูงยิ่งดี
ส่วนค่า LUCK ตุลายังมองไม่เห็นประโยชน์ของมัน (เพราะ NPC
ในค่ายทหารไม่สนใจเรื่องค่า LUCK อยู่แล้วเนื่องจากไม่คิดจะเปิดกล่อง
สุม่ ท�ำเควส หรือตะลุยดันเจีย้ นในทวีปหลัก จึงไม่มคี วามรูใ้ นเรือ่ งนี้ ท�ำให้
ตุลาพลอยไม่รู้ตามไปด้วย)
ตุลาเข้ามาในเกมครั้งนี้ เขาตั้งใจจะเก็บแก่นหินพลังเวทให้ได้สัก
50 ชิ้นแล้วค่อยกลับเข้าเมือง เด็กหนุ่มตรวจดูน�้ำหนักของกระเป๋า ตอนนี้
มีนำ�้ หนักมากกว่า 35 กิโลกรัมแล้ว (ก้อนหินธรรมดาหนักก้อนละประมาณ
1 กิโลกรัม ตอนนี้มีกว่า 300 ก้อน โดนกระเป๋าลดน�้ำหนักไป 90%) แต่
ขีดจ�ำกัดของน�ำ้ หนักทีต่ ลุ าสามารถแบกรับได้สงู กว่านีม้ าก น�้ำหนักขนาด
นี้จึงยังไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการเคลื่อนไหวมากนัก
ด้วยระดับทักษะและค่าสถานะทีส่ งู ขึน้ ตอนนีต้ ลุ าสามารถจัดการ
กับโกเลมหินได้ในการฟันไม่เกิน 5 ครัง้ ตุลารูส้ กึ ว่าการต่อสูแ้ บบนีม้ นั ง่าย
และน่าเบื่อจนเกินไป เขาจึงทดลองคิดหาวิธีการต่อสู้ที่ท�ำให้รู้สึกสนุก
เขาก�ำหนดจุดวางเท้าและพุ่งตัวเข้าไปฟันโกเลม 5 จุดเป็นรูปดาว
ห้าแฉก เพื่อลงดาบจัดการโกเลมหินใน 5 ดาบ
เมื่อท�ำการทดลองครั้งแรก เขาสามารถสังหารโกเลมได้อย่าง
ง่ายดาย แต่วิธีการนี้มีข้อเสียคือ ทันทีที่พุ่งเข้าไปฟันดาบได้ครบรอบ เขา
จะรู้สึกเวียนหัวจนแทบยืนไม่อยู่
แต่เมือ่ ผลทีไ่ ด้คอื การจัดการโกเลมได้อย่างง่ายดาย ตุลาก็ตดั สินใจ
ฝึกซ้อมวิธีการนี้อย่างจริงจังโดยคิดในใจว่า ‘ท่านี้เท่สุดๆ’ ยอมมึนหัวได้
เพื่อความเท่
จากนัน้ ตุลาก็ฝกึ ฝนการเคลือ่ นไหวรูปแบบนีก้ บั โกเลมตัวอืน่ ๆ ครัง้
แล้วครั้งเล่า
เนื่องจากเกม MWO จะมีโบนัสในการพัฒนาร่างกายและความ
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สามารถของผู้เล่นเป็น 10 เท่าของโลกจริง เมื่อฝึกฝนความสามารถด้าน
ใดเป็นเวลานาน ระบบของเกมจะช่วยปรับสภาพร่างกายของผู้เล่นให้ใช้
ความสามารถด้านนั้นได้อย่างเต็มที่
การทีต่ ลุ าใช้การเคลือ่ นไหวรูปแบบนีห้ ลายครัง้ อาการมึนหัวก็เริม่
ลดลงไป จนตอนหลังเมือ่ เคลือ่ นไหวได้ครบรอบเขาก็ไม่รสู้ กึ มึนหัวอีก และ
การเคลื่อนไหวก็เริ่มไหลลื่นขึ้นเรื่อยๆ การหยุดและหมุนตัวค่อยๆ มี
ความเร็วเพิ่มมากขึ้น
จากนัน้ ตุลาก็ทดลองเคลือ่ นไหวหลายรอบจากเดิมทีเ่ คลือ่ นไหว 5
จุด ปกติเมื่อครบ 1 รอบจะสังหารโกเลมได้ คราวนี้ตุลาไม่จัดการฟันมัน
จนตายเพื่อทดสอบว่าเขาจะพุ่งผ่านมันได้กี่รอบ ผลปรากฏว่าขีดจ�ำกัด
ในตอนนี้อยู่ที่ 3 รอบ เท่ากับว่าเขาฟันต่อเนื่องได้ 15 ดาบก่อนจะมึนหัว
จนทนไม่ไหว และการเคลื่อนที่เต็มแรงท�ำให้ตุลารู้สึกเหนื่อยจนต้องหยุด
พัก
“สรุปว่าเต็มที่ตอนนี้ได้ 3 รอบสินะ ต่อไปฝึกแบบนี้กับโกเลม
ทุกตัวดีกว่า ท่านี่เท่สุดๆ ฮ่าๆๆๆ”
ตอนนีก้ ลายเป็นว่าตุลาต้องการฝึกท่านีจ้ นลืมไปแล้วว่าเป้าหมาย
หลักของเขาคือการเก็บแก่นหินเวทมนตร์ แม้กระทั่งทักษะต่างๆ และ
เลเวลที่เพิ่มมากขึ้น เขาก็ไม่ได้สนใจอีก
สิง่ ทีต่ ลุ าท�ำมีแค่การเพ่งสมาธิหาจุดทีพ่ ลังงานรวมตัวกันจนกลาย
เป็นโกเลมแล้ววิ่งตรงเข้าไปจัดการกับมันเท่านั้น แม้ว่าจะพยายาม
ควบคุมดาบเพือ่ จัดการกับมันให้ได้ใน 15 ดาบ แต่บางครัง้ การจัดต�ำแหน่ง
ดาบก็ฟันลึกจนเกินไป ท�ำให้เขาฟันดาบได้ไม่ครบรอบ และอาการมึนหัว
ก็ลดลงเมื่อพุ่งตัวครบ 3 รอบ
ตุลาฝึกการพุง่ ตัวเป็นรูปดาวอย่างสนุกสนาน ทัง้ ทดลองหมุนทวน
เข็มนาฬิกาและตามเข็มนาฬิกา ไม่ทนั ได้สงั เกตเลยว่าตอนนีเ้ ขามีกอ้ นหิน
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โกเลมอยู่มากกว่า 600 ก้อน แก่นหินพลังเวทก็ก�ำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
จนเมื่อได้แก่นหินพลังเวทครบ 50 ก้อน เสียงระบบก็ดังออกมาว่า
“ผูเ้ ล่นตุลาเก็บหินโกเลมครบ 500 ก้อนและแก่นหินโกเลม 50 ก้อน
ได้รับภารกิจ การทดสอบแห่งธาตุหิน”
“เงื่อนไขภารกิจ ต่อสู้กับโกเลมเวทและเอาชีวิตรอดให้ได้ใน 3
ชั่วโมง”
หลังจากทีเ่ สียงระบบดังออกมา ก้อนหินรอบบริเวณก็มารวมตัวกัน
เป็นโกเลมหินขนาดใหญ่ที่สูงถึง 10 เมตร แล้วเสียงระบบก็ประกาศว่า
“โกเลมเวท ระดับ 30 เตรียมจูโ่ จม ผูท้ ถี่ กู โกเลมหินสังหารไม่สญ
ู เสีย
ระดับและสิ่งของ แต่จะไม่สามารถเข้ารับการทดสอบแห่งหินได้อีก”
ตุลารูส้ กึ ว่าน�ำ้ หนักของกระเป๋าเบาขึน้ อย่างประหลาด เมือ่ เขาลอง
ตรวจดู พบว่าในกระเป๋าตอนนีเ้ หลือเพียงหินโกเลมธรรมดาร้อยกว่าก้อน
เท่านั้น แก่นหินเวทที่เก็บมาหลายวันหายไปจนหมด
‘สงสัยไอ้แก่นหินเวทกับหินโกเลม 500 ก้อนมันเป็นเงื่อนไขเรียก
ไอ้ยักษ์นี่มาละมั้ง’ ตุลารู้สึกเซ็งมาก เขาต้องมาฆ่าโกเลมเพื่อเก็บหินอีก
รอบหรือเนี่ย (น่าจะห่วงไอ้ที่อยู่ข้างหน้ามากกว่านะ)
‘ท�ำไมในบอร์ดข้อมูลเกมไม่มีใครโพสต์เรื่องนี้ไว้เลยนะ’ ตุลาคิด
ในใจอย่างสงสัย
ขณะที่ตุลาก�ำลังคิดอย่างสงสัย โกเลมยักษ์ก็ส่งหมัดเข้าต่อยเขา
ตุลาหลบอย่างรวดเร็วพลางคิดในใจว่า ‘ดีนะทีไ่ อ้นเี่ ร็วกว่าโกเลมธรรมดา
ไม่มากนัก’
แต่เมือ่ เห็นพลังท�ำลายล้างจากหมัดทีต่ อ่ ยลงพืน้ ตุลาก็รบี เปลีย่ น
ความคิดทันที แล้วปรับการใช้ยาเพิ่มเลือดเป็นเติมอัตโนมัติเมื่อเลือด
เหลือน้อยกว่า 80%
ตุลารีบถอยห่างเพือ่ ทิง้ ระยะ แต่โกเลมทีส่ งู 10 เมตรก้าวเดินเพียง
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ก้าวเดียว ระยะที่สร้างไว้ก็สูญเปล่า ตุลาพุ่งตัวเข้าไปฟันดาบใส่ขาของ
มันเต็มแรง แรงกระแทกที่รุนแรงท�ำเอาดาบเกือบหลุดจากมือ ขาโกเลม
ตัวนีห้ นากว่าโกเลมธรรมดามาก ต่อให้ตลุ าพุง่ ตัวเข้าไปแรงกว่านีก้ ค็ งฟัน
ไม่ขาด
แต่แรงกระแทกที่รุนแรงก็ท�ำให้เจ้าโกเลมยักษ์ชะงักไปได้เหมือน
กัน ตุลารีบพุ่งตัวหนีเพื่อสร้างระยะห่าง คราวนี้เจ้ายักษ์ไม่ตามเข้ามา
ตุลารู้สึกได้ว่าด้านบนมีการก่อตัวของเวทมนตร์อยู่
ทีแ่ ท้โกเลมยักษ์กำ� ลังร่ายเวทเรียกฝนหินเข้าโจมตีตลุ า เมือ่ ฝนหิน
กระหน�ำ่ ลงมา ตุลาที่รู้ตัวอยู่ก่อนสามารถพุ่งตัวหลบได้ ตุลาทดลองเอา
มือขวารับสะเก็ดหิน ปรากฏว่ามันสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
‘ที่แท้หินพวกนี้เกิดจากพลังเวทสินะ แหวนของเราถึงสลายพลัง
มันได้ นึกว่าจะโหดเหมือนเหมืองร้างซะแล้ว’
ในเหมืองร้างนั้น พวกวิญญาณใช้พลังจิตยกก้อนหินปาเข้ามา
แหวนของเขาจึงไม่สามารถป้องกันได้ และสภาพแวดล้อมของเหมืองก็มี
ก�ำแพงรอบด้าน ช่องทางการหนีจึงคับแคบกว่าในที่โล่งแบบนี้
ตุลาเห็นโกเลมหินก�ำลังรวบรวมพลังเวท เขาใช้จังหวะนั้นพุ่งเข้า
ประชิดตัวมัน พลางคิดในใจว่า ‘ทดลองท่าไม้ตายเลยก็แล้วกัน’
แม้วา่ โกเลมตัวนีจ้ ะมีความสูงถึง 10 เมตร แต่ระยะห่างของขาสอง
ข้างก็กนิ เนือ้ ทีไ่ ม่ตา่ งจากโกเลมธรรมดามากนัก ตุลาใช้การเคลือ่ นทีแ่ บบ
ดาวห้าแฉกที่ฝึกมาทั้งวันพุ่งเข้าไปจัดการ
จากตอนแรกที่ตั้งใจจะฟันให้ขาด เขากลับเปลี่ยนวิธีการเป็นตวัด
ดาบเฉือนเฉียงๆ เพื่อไม่ให้แขนรับแรงกระแทกมากเกินไป โกเลมหินถึง
กับท�ำอะไรไม่ถูกเมื่อถูกตุลาพุ่งเฉียดรอบตัวแล้วฟันด้วยความเร็วสูง
ระดับความเร็วของมันมีไม่มากนัก แค่หันไปมองทิศที่ตุลาหยุดเท้าแล้ว
กลับตัวยังท�ำไม่ได้เลย
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ตุลารูข้ ดี จ�ำกัดของเขาดีวา่ สามารถพุง่ ตัวเป็นรูปดาวได้เต็มทีแ่ ค่ 3
รอบแล้วจะต้องหยุดพัก เขาจึงพุ่งตัวฟันแค่ 2 รอบ แล้วก็พุ่งตัวหลบไป
ทิศทางอื่นเพื่อออมก�ำลัง
เมื่อพุ่งตัวไปจนถึงระยะที่ปลอดภัย ตุลาหันกลับไปดูผลงาน
ปรากฏว่าส่วนที่เป็นขาของโกเลมแหว่งไปเล็กน้อย ดูท่าทางศึกนี้คง
ยาวนานนัก
ตุลาใช้วิธี ฮิต แอนด์ อะเวย์ หลายรอบ แล้วลองสังเกตดู พบว่า
ขาของมันแหว่งไปมาก แต่มันก็สามารถฟื้นตัวได้ หากเขาใช้วิธีนี้ คงอีก
นานกว่าขาของมันจะขาด ต้องอาศัยตอนนี้ที่ขาของมันยังไม่ฟื้นสภาพดี
จัดการมันให้ขาดในครัง้ เดียว จะประหยัดแรงได้มากกว่า ต่อให้ต้องหยุด
พักเมือ่ ฟันครบรอบ แต่กย็ งั มีแรงเหลือพอทีจ่ ะพุง่ หลบหนีไปได้อกี สักครัง้
ถ้าขามันขาด มันคงตามเขาไม่ได้
ตุลาตั้งสมาธิอย่างเต็มที่ คราวนี้เรียกได้ว่าต้องทุ่มสุดแรงเลย
ทีเดียว เมื่อโกเลมเดินเข้ามาในระยะ ตุลาก็พุ่งตัวเข้าไปฟันสุดแรง เขา
เลือกฟันเป็นมุมเฉียงเพื่อให้ดาบเข้าไปลึกมากที่สุดและช่วยให้แขนของ
เขารับแรงกระแทกน้อยลง แม้วา่ การฟันเป็นมุมฉากจะก่อให้เกิดแรงปะทะ
และพลังท�ำลายมากกว่า แต่แขนก็จะรับภาระมากตามไปด้วย ถ้าใช้การ
ปะทะกันตรงๆ เขาไม่คิดว่าแขนของเขาจะรับไหว
ตุลาเร่งสมาธิอย่างเต็มที่ ทั้งการถ่ายแรง การกลับตัว การพุ่งฟัน
และการเลือกมุมในการฟัน ในที่สุด เมื่อเคลื่อนไหวครบ 3 รอบ ขาข้าง
หนึง่ ของโกเลมก็แตกกระจาย ส่วนขาอีกข้างก็อยู่ในสภาพทีเ่ กือบจะขาด
อยู่รอมร่อ
เหมือนกับโกเลมเวทจะรอจังหวะนีอ้ ยู่ เมือ่ ตุลาพุง่ ถอยห่างออกไป
มันก็ส่งหอกหินเข้าใส่ตุลาทันที
ตุลาที่ขยับตัวหลบไม่ได้รีบยกมือขวารับ แม้ว่าจะสลายหอกไปได้
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แต่ก็เกิดแรงผลักจนเขากระเด็นถอยหลังไปไกลและได้รับบาดเจ็บพอ
สมควร
เจ้าโกเลมที่เสียขาไปนอนมองมาที่ตุลา เห็นตุลาไม่ตายด้วยหอก
ที่มันใช้เวลาเตรียมไว้นานมากก็ถึงกับหยุดนิ่งไม่ขยับเขยื้อน
ตุลารอจนร่างกายมีแรงเคลือ่ นไหว จึงเดินเข้าไปหาโกเลมหินช้าๆ
เจ้าโกเลมหินก็พยายามฟื้นสภาพขาข้างที่ยังไม่ขาด
ตุลาจี้ปลายดาบไปที่โกเลมหินแล้วถามออกไปว่า “แกจะยอมแพ้
ได้หรือยังล่ะ”
โกเลมหินไม่ตอบ แต่ร่ายเวทเรียกฝนหิน ตุลารวบรวมพลัง พุ่ง
เข้าไปจัดการกับมันอีกครัง้ คราวนีเ้ ขาใช้ดาบปะทะกับร่างของมันเต็มแรง
ขณะที่เพ่งสมาธิเตรียมใจรับแรงปะทะ เวลาก็หยุดช้าลง ตุลาคิด
ในใจว่า ‘ไอ้ทักษะบ้าๆ นี่อีกแล้ว ทีเวลาอื่นเพ่งสมาธิแทบตายดันไม่
ท�ำงาน ดันมาท�ำงานตอนก�ำลังจะเผด็จศึกซะได้’
เป็นเพราะคราวนี้ตุลาทุ่มสุดก�ำลังจริงๆ และท�ำใจยอมรับการ
บาดเจ็บอย่างรุนแรง ท�ำให้ระดับสมาธิของเขาเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงมากจน
ทักษะ Unlimit Accelerate World ท�ำงานเองโดยอัตโนมัติ ซึ่งตุลาก็ไม่
ท�ำให้เสียเปล่า จากการพุ่งฟัน เขาเปลี่ยนรูปแบบเป็นการพุ่งแทง ท�ำให้
อ�ำนาจการท�ำลายล้างจากดาบที่มีนำ�้ หนักมหาศาลแสดงพลังอย่างเต็ม
ที่ หากเป็นภาวะปกติ เขาต้องใช้วธิ กี ารฟัน เพราะไม่สามารถเลือกวิธกี าร
พุ่งแทงที่ต้องใช้การค�ำนวณที่ละเอียดอ่อนได้
เมื่อพุ่งครบ 3 รอบ คราวนี้เขาได้ยินเสียงของระบบดังออกมาว่า
“ผู้เล่นตุลาคิดค้นทักษะใหม่ กรุณาตั้งชื่อ...”
‘โอ้ ไอ้ท่าดาบพุ่งฟันเป็นรูปดาวนี่ระบบยอมรับว่าเป็นทักษะด้วย
เหรอเนี่ย’
เป็นเพราะการฟันครั้งสุดท้ายของตุลามีการค�ำนวณวิถีดาบที่
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แม่นย�ำมาก ส่งผลให้เกิดพลังท�ำลายทีร่ นุ แรงมาก ระบบจึงระบุให้ทา่ ดาบ
นี้เป็นทักษะพิเศษที่เขาคิดขึ้นมา
ตุลาทีค่ ดิ ชือ่ ท่านีม้ านานกล่าวออกไปอย่างมัน่ ใจว่า “Star Cut (ตัด
ดารา)”
Star Cut (ตัดดารา) : พุ่งฟันด้วยความเร็วสูง ทุกดาบจะเพิ่มพลัง
โจมตีดาบละ 10%
ตุลาที่อ่านข้อมูลแล้วอดอุทานออกมาไม่ได้
“โอ้โห ถ้าเราฟันติดต่อกันได้ซัก 100 ดาบคงไม่มีใครรอดได้เลย
สินะ พอกลายเป็นทักษะเรียกใช้แล้วมีโบนัสแบบนี้มันโหดจริงๆ”
ตุลายังไม่รวู้ า่ ถึงระบบจะช่วยปรับสภาพร่างกายไม่ให้เวียนหัวแต่
ก็ไม่ได้ช่วยมากนัก และเขายังไม่ทันคาดคิดว่าหากเสริมพลังพิเศษให้
ท่าไม้ตายนี้ ความรุนแรงของมันจะเพิ่มขึ้นอีกมากมายนัก
ตุลาหันไปมองโกเลมเวททีต่ อนนีม้ สี ภาพรุง่ ริง่ สุดๆ จากการถูกดาบ
พุ่งแทงซ�ำ้ ไปซ�ำ้ มาถึง 15 ครั้ง
“ว่าไงแก จะยอมรับว่าฉันผ่านไอ้การทดสอบหินนี่ได้หรือยัง ฉัน
ก�ำลังอยากทดลองทักษะใหม่พอดีซะด้วยสิ”
แล้วเสียงระบบก็ดังขึ้น
“ผู้เล่นตุลาผ่านภารกิจ การทดสอบแห่งหิน ได้รับทักษะ ควบคุม
หิน”
“ได้รับแก่นหินพลังเวท 50 ก้อน ได้รับหินโกเลม 500 ก้อน”
การทดสอบทีค่ วรจะใช้เวลา 3 ชัว่ โมงส�ำเร็จในเวลาไม่ถงึ ชัว่ โมง ก็
ยังดีที่ไม่ต้องไปเก็บแก่นหินพลังเวทอีกรอบ
แล้วโกเลมเวทก็สลายตัวไป ตุลารีบดืม่ ยาเพิม่ พลังชีวติ และเอายา
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รักษาที่มีมาทาที่แขนขวา แล้วเอาผ้าพันอย่างแน่นหนา ทักษะ Unlimit
Accelerate World ยังคงท�ำให้เขาเจ็บปวดไปทั่วร่างได้อย่างเคย ขนาดฝึก
จนค่า STR และ VIT เพิ่มขึ้นมามากแล้วก็ตาม
ตุลาลองดูทักษะที่ได้มาใหม่
ควบคุมหิน : เพิ่มพลังในการใช้เวทธาตุหิน 10 %
ตุลาอ่านแล้วอดบ่นออกมาไม่ได้วา่ “ทักษะทีไ่ ม่มปี ระโยชน์อกี แล้ว
เหรอเนี่ย”

