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ประวัตินักเขียน

สวัสดีครับนักอ่านทุกท่าน ผม Mr. Saka เป็นชายไทยที่เกิด 

ในตระกูลข้าราชการ คุณพ่อคุณแม่ พี่ป้าน้าอา รับราชการเกือบ 

ทั้งตระกูล ส่วนผมชอบงานอิสระจึงทำธุรกิจส่วนตัวสบายๆ 

งานอดิเรก เมื่อมีเวลาว่างมักจะอ่านหนังสือ ปกติอ่านทุกแนว 

ทั้งมีสาระและไร้สาระ ทั้งของไทยและต่างประเทศ เนื่องจากเติบโต 

ในครอบครัวข้าราชการ จึงได้รับการส่งเสริมการอ่านมาตั้งแต่เด็ก

กิจกรรมของครอบครัว คือ จะไปวัดทำบุญและปฏิบัติธรรม 

เกอืบทกุสปัดาห ์ดงันัน้ในงานเขยีนของผมจงึมกีลิน่อายของพทุธศาสนา 

แทรกซึมอยู่บ้าง

แรงบนัดาลใจของนยิายเรือ่งนี ้เกดิจากวนัหนึง่ผมไดอ้า่นขอ้ความ 

ที่ว่า “นิยายแฟนตาซีไม่จำเป็นต้องอิงหลักการทางวิทยาศาสตร์” นั่นคือ 

จดุเริม่ตน้ใหผ้มอยากจะแตง่นวนยิายทีม่กีารผสมผสานระหวา่งหลกัการ 

ทางวิทยาศาสตร์และเวทมนตร์ที่มีอยู่ในจินตนาการของทุกคนให้เป็น 

หนึ่งเดียวกัน จึงเป็นต้นกำเนิดของ Magic World Online

Art : Raveeoft
itans



ขอขอบคุณนักอ่านทุกท่านที่สนใจและติดตามให้กำลังใจมา 

ตลอด ผมคิดว่านักอ่านทุกท่านมีส่วนในความสำเร็จของนิยายเรื่องนี้  

หากไม่ได้รับคำวิจารณ์และคำแนะนำจากทุกท่าน Magic World Online 

จะไม่ใช่นิยายที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสาระเช่นนี้แน่นอน

ติดตามผลงานได้ที่ http://writer.dek-d.com/nitatsr809/story/ 

view.php?id=836791 

และติดตามความเคลื่อนไหวของ Sataporn Fantasy ได้ที่เพจ  

www.facebook.com/SatapornFantasy นะครับ



จากใจนักเขียน

Magic World Online เป็นนวนิยายที่ผู้เขียนตั้งใจจะเขียน 

ในแนวแฟนตาซีโดยอิงหลักการทางวิทยาศาสตร์ผสมผสานเวทมนตร์ 

ในจินตนาการ

ในเล่ม 1 นี้ เนื้อเรื่องแบ่งออกเป็นสองช่วง ช่วงแรกเป็นภาคสร้าง 

เกมซึ่งพื้นฐานของเรื่องนี้มีเนื้อหาเป็นนิยายวิทยาศาสตร์ หากทฤษฎีใด 

ในเรื่องไม่ตรงตามหลักการทางวิทยาศาสตร์อยู่บ้าง ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ 

ด้วยครับ

ช่วงที่สองเป็นเนื้อเรื่องของ ‘ตุลา’ เด็กหนุ่มผู้มีปัญหาทางด้าน 

ร่างกาย และมีโอกาสเข้าไปเล่นเกมที่มีความสมจริงราวกับว่ามันคือโลก 

อีกโลกหนึ่ง เขาพบว่าหลักการในโลกจำลองหลายอย่างสามารถนำมา 

ปรับใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงได้ แล้วเขาจะสามารถคลี่คลายปริศนา 

ของศาสตร์แห่งเวทมนตร์ที่ปรากฏขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงได้หรือไม่  

มาร่วมลุ้นไปกับพัฒนาการของตุลาได้เลยครับ

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ คุณประดับเกียรติ ตุมประธาน และ 

กองบรรณาธิการสถาพรบุ๊คส์ ที่ได้ช่วยให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ 



ต่อผู้เขียนเป็นอย่างมาก นวนิยายเรื่องนี้จะเป็นรูปเล่มไม่ได้ถ้าไม่ได้รับ 

ความกรุณาจากทีมงานของสำนักพิมพ์ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ  

และขอขอบคณุนกัอา่นทกุทา่นทีใ่หค้ำแนะนำและกำลงัใจเสมอมา ขอให้

ผู้อ่านได้รับความบันเทิงและเนื้อหาสาระจากนิยายเรื่องนี้

Mr. Saka

(มิสเตอร์ซากะ)
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จุดเริ่มต้นแห่งความฝัน

ภายในเกม The War of Titan ซึง่เปน็เกมออนไลนอ์นัดบัหนึง่ 

ในขณะนี้

ชายหนุม่ผมทองในชดุเกราะเปลง่ประกายนัง่อยูบ่นเสาหนิตน้ใหญ ่ 

ที่หักพัง ข้างกายมีดาบขนาดยักษ์ส่องแสงสีทองปักอยู่ สายตาทอดมอง 

ดูเพื่อนๆ และลูกน้องที่คอยเก็บเงินและสิ่งของต่างๆ ในดันเจี้ยน

“เฮ้อ! ดันนี้โหดที่สุดในเกมนี้แล้วเหรอเนี่ย” อาเธอร์ นักดาบ 

และหัวหน้ากิลด์ The Great Kingdom บ่นด้วยความเบื่อหน่าย

ว้าบ! แสงสีขาวส่องสว่างรอบตัวนักดาบหนุ่ม แล้วแถบเลือด 

ก็ฟื้นฟูขึ้นมาจำนวนหนึ่ง

“ไอ้บ้า! เกมนี้เพิ่งอัปแพตช์ใหม่มาไม่นานแกก็บ่นซะแล้ว แล้วที่ 

ชนะมาทั้งที่เหลือเลือดไม่ถึง 5 เปอร์เซ็นต์ ยังจะมาทำปากดีอีก โดนบอส

สะกิดอีกทีแกได้ไปรออยู่ที่เมืองแน่” หลิน หญิงสาวชาวจีนในชุดนักบวช 

ซึ่งเป็นเพื่อนและลูกกิลด์อดหมั่นไส้เพื่อนของเธอไม่ได้ พอเกมอัปแพตช์ 

เสร็จปุ๊บ อีตาหัวหน้ากิลด์บ้าพลังดันลากเธอและสมาชิกกิลด์ที่ออนไลน์ 

เข้ามากลุ่มแรกๆ เข้ามาลุยดันเจี้ยนที่โหดที่สุดตามที่ประกาศไว้หน้าเว็บ
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“เอานา่หลนิ ยงัไงกไ็มม่ใีครตายนี ่แถมเงนิกบัของทีด่รอปออกมา 

ยังคุ้มค่าสุดๆ” เจนนี่ รองหัวหน้ากิลด์กล่าวพร้อมรอยยิ้ม นอกเกมเธอ 

กับอาเธอร์เป็นแฟนกัน ในเกมทั้งคู่ก็ยังเป็นคู่รักกันอีก

“ย่ะ ยายงก สมแล้วที่เรียนเศรษฐศาสตร์ ฉันน่ะไม่เข้าใจเธอ 

เลยนา้ คนทีค่ดิเรือ่งกำไรขาดทนุเกง่อยา่งเธอ ทำไมมาลงเอยเปน็แฟนกบั 

นายถึก บ้าบิ่น แถมยังเป็นจอมเจ้าเล่ห์นี่ได้ ขาดทุนชัดๆ” หลินกล่าว 

แซวพลางมองหน้าเพื่อนรักกับหัวหน้ากิลด์ 

หลินกับเจนนี่เป็นเพื่อนรักกัน พวกเธอเรียนมาด้วยกันตั้งแต่เด็ก 

พอเข้ามหาวิทยาลัยก็แยกสายออกมาตามความถนัด และมหาวิทยาลัย 

ของพวกเธอก็เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่อยู่ไม่ห่างกันมาก พวกเธอมักจะ 

นัดเจอกันบ่อยๆ จนมาวันหนึ่งเจนนี่ได้แนะนำแฟนให้เธอรู้จัก ในสายตา 

ของเธอเห็นว่าอาเธอร์เป็นพวกเจ้าเล่ห์ชอบวางแผนการ บางครั้งก็มุทะลุ 

ทำอะไรบ้าบิ่น ครั้งนี้ก็เช่นกัน ยังไม่ทันได้ศึกษาข้อมูลของดันเจี้ยนใหม่  

ก็ลากเธอและลูกกิลด์มาเสี่ยงตายซะแล้ว ต่างกับเพื่อนของเธอที่มีนิสัย 

ละเอียดรอบคอบอย่างมาก

“เอ่อ...คุณหลินครับ ความจริงแล้วผมเองก็ไม่ได้เลวร้ายซะ 

ขนาดนั้นนะครับ ออกจะหล่อเหลา ชาญฉลาดปราดเปรื่อง มาบอกว่า 

กระผมเป็นไอ้ถึก ไอ้ทุยเนี่ย หนุ่มฮอตอย่างผมรับไม่ได้ครับ” อาเธอร์ 

รีบกล่าวแก้ 

อันที่จริงอาเธอร์เองก็จัดว่าเป็นคนหน้าตาดี แต่ก็ไม่ถึงกับโดดเด่น 

มากนัก เมื่อเทียบกับแฟนสาวที่รูปร่างหน้าตาสามารถไปเป็นดาราได้ 

อย่างสบาย ทำให้เขาอดน้อยใจอยู่บ้างไม่ได้ ส่วนที่บอกว่าเขาเป็น 

หนุ่มฮอตกลับเป็นเรื่องจริง เนื่องจากเป็นนักศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ใน 

มหาวิทยาลัยชั้นนำเช่นเดียวกับแฟนสาว เพียงแต่เมื่อ 3 ปีก่อน หลังจาก 

เริ่มคบกับเจนนี่ได้ไม่นาน อาเธอร์ทุ่มเงินที่เก็บสะสมมานานมากกว่า 
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ครึ่งไปกับตลาดหลักทรัพย์และได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า ปัจจุบัน 

เขากระจายเงินลงทุนไปตามพอร์ตการลงทุนหลายแห่ง ทำให้มีรายรับ 

มาอย่างต่อเนื่องและเขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับกลไกการตลาดซึ่งมี 

พื้นฐานจากประสบการณ์จริง ผลงานของเขาได้รับคำชมเชยจาก 

ศาสตราจารย์หลายท่าน สถาบันทางการเงินชื่อดังหลายแห่งต้องการ 

ให้เขาไปทำงานด้วย แต่เขายังไม่ได้ตอบรับ เรียกได้ว่าอนาคตสดใส 

เลยทีเดียว

“โอ้โฮ! กล้าพูดนะพี่” มินโฮ ลูกกิลด์และรุ่นน้องมหาวิทยาลัย 

ชาวเกาหลีในชุดนินจาเอ่ยแซวออกมา

“เอาเหอะ ฉันก็พอเข้าใจที่แกรีบมาเคลียร์ดันนี้ เพราะอยาก 

ตดัหนา้กลิดอ์ืน่โดยเฉพาะพวกแบลก็สตาร”์ หลนิกลา่วออกมาอยา่งเขา้ใจ 

กิลด์แบล็กสตาร์เป็นกิลด์ใหญ่พอๆ กับคิงดอมและเป็นคู่แข่งกันมานาน  

โดยเฉพาะหัวหน้ากิลด์ทั้งสองฝ่ายเหม็นขี้หน้ากันอย่างแรง

“ความจริงมันยังมีอีกหลายเหตุผลนะ เดี๋ยวพวกเรานัดเจอกัน

นอกเกมก็แล้วกัน สถานที่กับเวลาให้มินโฮช่วยนัดทุกคนให้ทีก็แล้วกัน 

ขอสถานทีเ่ปน็สว่นตวันะ งานนีเ้รือ่งคา่ใชจ้า่ยพีจ่ดัการเอง” อาเธอรก์ลา่ว 

พร้อมกับหันไปสั่งมินโฮ

“ได้ครับ แต่เวลายังกำหนดไม่ได้นะครับ ช่วงนี้หลายคนติดสอบ 

อยู่กว่าจะมาพร้อมหน้ากันคงอีกหลายวัน” มินโฮรับคำ

“มีเรื่องเร่งด่วนอะไรหรือเปล่า” หลินกล่าวถาม

“อันที่จริงมันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนอะไรหรอก แต่ก็เป็นเรื่องใหญ่ 

พอสมควร ฉันอยากขอความร่วมมือจากทุกๆ คนหน่อย” อาเธอร์บอก

“เรื่องอะไรล่ะ บอกหน่อยได้ไหม” หลินถาม

“อดใจหน่อยน่า ใจร้อนจริงๆ เธอเนี่ย” อาเธอร์ตอบพลางทำหน้า 

ล้อเลียน
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“ชิ! แล้วเธอล่ะเจน รู้เรื่องนี้หรือเปล่า” หลินหันไปถามเพื่อนแทน

“อมื” เจนนีย่ิม้พลางพยกัหนา้ “แตค่ยุตรงนีค้งไมเ่หมาะ ไวไ้ปคยุกนั 

นอกเกมดีกว่า ตอนนี้พวกเรากลับกิลด์กันก่อนเถอะ” เจนนี่บอกพลาง 

หันกลับไปสั่งลูกกิลด์ “ทุกคนคะ เก็บของเสร็จแล้วกลับไปแบ่งของ 

ที่กิลด์กันนะคะ เท่านี้กิลด์เราก็ได้เป็นกิลด์แรกที่พิชิตดันเจี้ยน Titan  

Cave แล้วนะคะ”

“เฮๆๆ” เหล่าลูกกิลด์ขานรับ “เจอกันที่ตึกกิลด์นะครับหัวหน้า” 

แล้วทุกคนก็วาร์ปออกจากดันเจี้ยน

“ประกาศให้ผู้เล่นทุกท่านทราบ ขณะนี้มีผู้พิชิต ดันเจี้ยน 

Titan Cave เรียบร้อยแล้ว ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ”

เสียงประกาศที่ดังออกมาเรียกเสียงฮือฮาจากเหล่าผู้เล่นจำนวน

มาก

“เฮ้ย! ดันเจี้ยนเพิ่งมาใหม่ใครมันไปถล่มแล้ววะ” ผู้เล่นคนหนึ่ง 

กล่าว

“ถ้าไม่ใช่พวกแบล็กสตาร์ ก็พวกคิงดอมแหงๆ นอกจากสอง 

กิลด์นี้แล้วคงไม่มีกลุ่มไหนหรอก” คนที่อยู่ใกล้ๆ ตอบ

“นั่นสิ ว่าแต่เป็นกลุ่มของแบล็กสตาร์หรือของคิงดอมล่ะ” 

“เฮ้ยๆๆ ดูที่หน้าข้อมูลดันเจี้ยนสิ” ผู้เล่นคนหนึ่งตะโกนออกมา 

“ผู้พิชิตดันเจี้ยน Titan Cave ชื่อปาร์ตี้ ดาบเทพเจ้า หัวหน้าปาร์ตี้ 

คิงอาเธอร์ กิลด์ The Great Kingdom โว้ยยย!”

ภายนอกเกม

สามวันต่อมา

ณ ร้านอาหารจีนแห่งหนึ่งในห้องจัดเลี้ยงพิเศษขนาดเล็ก
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กลุ่มผู้ก่อตั้งกิลด์ The Great Kingdom นัดมารวมตัวกันทั้งเจ็ดคน 

ได้แก่

อาเธอร์ ไบรตัน ชาวอเมริกัน ชื่อในเกม King Arthur อาชีพนักดาบ  

นักศึกษาปีสุดท้าย สาขาเศรษฐศาสตร์ MIT

เจนนิเฟอร์ โครว์ ชาวอเมริกัน ชื่อในเกม Jeennie อาชีพนักเวท 

นักศึกษาปีสุดท้าย สาขาเศรษฐศาสตร์ MIT

ซอง จุนโซ ชาวเกาหลี ชื่อในเกม JoooonZo อาชีพนักประดิษฐ์ 

นักศึกษาปีสุดท้าย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ MIT

ธวัชชัย กิ่งแก้ว ชาวไทย ชื่อในเกม Touch อาชีพนักฝึกสัตว์ 

นักศึกษาปีสุดท้าย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ MIT

คุวาโนะ ชินสุเกะ ชาวญี่ปุ่น ชื่อในเกม ShinShura อาชีพนักเวท 

นักศึกษาปีสุดท้าย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ MIT

จางหลินหลง ชาวอเมริกันเชื้อสายจีน ชื่อในเกม LiinLonn 

อาชีพนักบวช นักศึกษาปี 2 สาขาแพทยศาสตร์ Harvard Medical 

School

ลีมินโฮ ชาวเกาหลี ชื่อในเกม Minho อาชีพนินจา นักศึกษาปี 1 

สาขาแพทยศาสตร์ Harvard Medical School

คนกลุม่นีส้ว่นใหญเ่ปน็ชาวเอเชยีทีม่าศกึษาในมหาวทิยาลยัชัน้นำ 

ของโลก ด้วยสภาพสังคมอเมริกันทำให้คนกลุ่มนี้สนิทสนมกัน หลินเอง 

แม้เกิดและเติบโตในอเมริกาแต่ก็สามารถเข้ากับคนกลุ่มนี้ได้ดี และการ 

ที่เธอเป็นเพื่อนรักกับเจนนี่ทำให้อาเธอร์พลอยสนิทกับคนกลุ่มนี้ไปด้วย

แม้แรกเริ่ม คนส่วนใหญ่ในกลุ่มจะไม่ค่อยกล้าสนิทกับอาเธอร์นัก  

แต่เมื่อคบกันไปนานๆ แล้ว ทุกคนต่างรู้ว่าอาเธอร์เป็นคนจริงใจและ 

ไม่เคยมีความคิดเหยียดผิวหรือดูถูกพวกเขาเลย แม้กระทั่งหลังจากที ่
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อาเธอร์ประสบความสำเร็จในธุรกิจจนกลายเป็นคนดัง เขาก็ยังปฏิบัติ 

ตัวต่อเพื่อนๆ กลุ่มนี้เป็นอย่างดี พวกเขาจึงกลายเป็นเพื่อนสนิทกันมา 

จนถึงทุกวันนี้

“เฮ้อ! ทำไมนัดกันทีไรต้องพามาร้านอาหารจีนด้วยนะ” อาเธอร์

บ่นพลางจับตะเกียบอย่างยากลำบาก

“เพราะพวกเรารู้ว่านายใช้ตะเกียบไม่เก่งไง ฮ่าๆๆ” จุนโซกล่าว

“ใช่แล้วครับ พอพี่จุนโซรู้ว่าพี่อาเธอร์มากินด้วย ก็กำหนดให้เป็น

ร้านอาหารจีนทันทีครับ” มินโฮกล่าวเสริม

“กใ็ครใชใ้หน้ายกนิไวนกัละ่ ถา้เปน็รา้นอาหารแบบอืน่ทไีร มนีายอิม่ 

อยู่คนเดียว เพราะงั้นร้านอาหารจีนแหละเหมาะสมที่สุด” หลินยิ้มเยาะ

“ผมกับชินไม่รู้เรื่องนี้นะครับ พวกเราเพิ่งสอบเสร็จเมื่อวานเอง  

เพิ่งรู้เหมือนกันว่านายนัดรวมพล” ธวัชชัยพูดชี้แจง

ส่วนชินสุเกะไม่พูดอะไร แค่ยิ้มพลางคีบอาหารกินอย่างสบายใจ

“เจนจา๋” อาเธอรห์นัมาออ้นแฟนสาว “ชว่ยผมหนอ่ยนา้ อา้มมม” 

เจนนี่หัวเราะพลางคีบอาหารป้อนให้

“ทีเ่หลอืจดัการดว้ยตวัเองนะคะ ฮิๆ ” เจนกลา่ว “จะไดฝ้กึใชต้ะเกยีบ 

ด้วยไงคะ” 

คนกลุ่มนี้ถึงดูเหมือนจะกลั่นแกล้งอาเธอร์ แต่ความจริงแล้ว  

ทุกคนต่างชอบอาเธอร์กันทั้งนั้นและยกตำแหน่งหัวหน้ากิลด์ให้อาเธอร์  

เกม The War of Titan นั้นแม้ออนไลน์ไปทั่วโลก แต่ผู้เล่นส่วนใหญ่เป็น 

ชาวเอเชีย ทำให้เมื่อตอนก่อตั้งกิลด์ใหม่ๆ กิลด์ The Great Kingdom 

ถูกกิลด์ต่างๆ หาเรื่องอยู่บ่อยครั้ง แต่ภายหลังจากที่ได้รู้จักใกล้ชิด 

กับอาเธอร์ กิลด์ส่วนใหญ่ บ้างกลายเป็นพันธมิตร บ้างก็ยุบมารวมกัน 

คงเหลือแต่ขั้วอำนาจเก่าอย่างแบล็กสตาร์ มีหัวหน้ากิลด์ชื่อโครนอส 

ที่ยังทำตัวเป็นปฏิปักษ์ และคอยท้าดวลอยู่บ่อยๆ
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“ว่าแต่เรื่องที่นายนัดพวกเรามาเนี่ย มันเรื่องอะไรกัน” หลินถาม 

เพราะสงสัยมาหลายวันแล้ว

“อืม...ก่อนจะพูดถึงเรื่องนั้น เธอคงรู้ดีว่าพวกเราที่เรียนที่ MIT 

ต่างก็จบหลักสูตรกันแล้ว หลังจากนี้คงมีเวลาเล่นเกมน้อยลง ฉันเลย 

อยากจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยก่อน ฉันอยากยกตำแหน่งหัวหน้ากิลด์ 

ให้เธอน่ะ หลิน” อาเธอร์กล่าว

“ให้ฉันเป็นหัวหน้ากิลด์เหรอ คงไม่เหมาะเท่าไหร่หรอก”

หลินพูดพลางหันไปมองหน้ามินโฮ “ยกให้มินโฮดีกว่านะ”

“หา!” มินโฮงง “ผมเหรอครับ ไม่ไหวมั้ง”

“รับๆ ไปเหอะ เหลือนายคนเดียวแหละที่พอมีเวลาว่าง ดูจากวิชา 

ที่ลงปีหน้า หลินเองก็ต้องเรียนหนักคงเป็นไม่ได้หรอก” ชินสุเกะบอก 

พลางกล่าวต่อว่า “ถ้าไม่ไหวจริงๆ ก็ค่อยโอนตำแหน่งให้พวกขุนพลก็ได้”

แกนนำกิลด์ The Great Kingdom นั้น นอกจากกลุ่มผู้ก่อตั้งแล้ว 

ก็มี 20 ขุนพลซึ่งส่วนมากมาจากกิลด์ที่ยุบรวมมานั่นเอง

“เดี๋ยวก่อนๆ นายมารู้ตารางเรียนของชั้นได้ไงยะ” หลินโวย  

“หรือว่านายแอบเจาะระบบของมหา’ลัยชั้น” หลินรู้มาว่าชินสุเกะเป็น 

สุดยอดแฮกเกอร์ตัวจริงเสียงจริง เคยป่วนระบบไฟจราจรของเมือง 

เคมบริดจ์เพื่อกลั่นแกล้งกลุ่มที่ไม่ชอบหน้ากันมาแล้ว แต่ไม่มีใครจับได้ 

มีแค่พวกเธอเท่านั้นที่รู้

“จะบ้าเรอะ! กะอีแค่ตารางเรียนของเธอ ฉันไม่เสียแรงไปเจาะ 

ระบบหรอก” ชินพูดออกมาพลางเหลือบมองธวัชชัย “ฉันรู้มาจากเจ้าทัช 

ต่างหาก” สายตาทุกคู่หันมามองธวัชชัย

ธวัชชัยเอามือลูบหัวทำท่าเขินๆ “เอ่อ...เขาว่ากันว่าผู้ชายไทย 

ค่อนข้างจะเสน่ห์แรงน่ะครับ” ธวัชชัยพูดอ่อยๆ

หลินขมวดคิ้วแล้วถาม “หมายความว่าไง เสน่ห์แรง แล้วมัน 
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เกี่ยวกันยังไงกับตารางเรียนฉัน”

“เอ่อ...อันนี้ผมพอรู้นะครับ” มินโฮเอ่ยอย่างตื่นเต้น “คือผมก็ 

สงสัยมานานแล้วว่าคุณแอนนาเบล คนที่พี่หลินไปปรึกษาเรื่องวิชา 

ที่เรียนบ่อยๆ ไปหาใครที่ MIT ไม่นึกเลยนะครับว่าจะเป็นพี่ทัชนี่เอง  

ไปไงมาไงล่ะนั่น คุณแอนนาเบล ป็อปมากๆ เลยนะครับ มีเคล็ดลับอะไร 

เหรอครับ บอกกันได้ไหม” มินโฮถามกลับ ส่วนหลินช็อกจนค้างไปแล้ว

“ก็ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรหรอก ตอนแรกผมแค่ขอคำปรึกษาเชิง 

จิตวิทยาน่ะ อยากได้คำปรึกษาเพื่อไปพัฒนา AI ให้ตอบโต้ได้เป็น 

ธรรมชาติขึ้นแค่นั้นเอง” ธวัชเริ่มหน้าแดง “ตอนหลังบางครั้งผมก็นัด 

เธอกินข้าวบ้าง พามาทดสอบ AI บ้าง แค่นั้นละครับ”

นอกจากชินสุเกะแล้ว ทุกคนที่รู้จักธวัชชัยต่างพากันแปลกใจ  

โปรแกรมเมอรห์นุม่ทีใ่ชเ้วลาทัง้วนักบัโปรแกรมตา่งๆ มาตลอด ไมน่า่เชือ่วา่ 

จะสนใจคนจริงๆ กับเขาด้วย มิหนำซ้ำยังไปคว้าเอาสาวงามต่างสถาบัน 

มาได้อีกต่างหาก

สว่นแอนนาเบลนัน้เปน็สาวสวยอธัยาศยัดจีนเปน็ทีรู่จ้กั เรยีกไดว้า่ 

เป็นควีนเลยทีเดียว อีกทั้งยังเป็นคนที่หลินไปขอคำปรึกษาเป็นประจำ  

การที่เธอมาคบกับธวัชชัยที่ภาพลักษณ์ภายนอก วันๆ เอาแต่ขลุกอยู่กับ 

คอมพิวเตอร์จนแทบไม่ได้เข้าเรียน ทำให้คนอื่นนอกจากกลุ่มเจ็ดคนนี้ 

ไม่รู้ว่า แท้จริงแล้วธวัชชัยเป็นคนอ่อนไหว มีจินตนาการและความคิด

สร้างสรรค์สูงมาก เห็นได้จาก AI Alice ซึ่งธวัชชัยใช้เวลาเขียนขึ้นมา 

หลายปี ถ้าไม่ทุ่มเทความพยายามขนาดหนักคงไม่สามารถสร้าง AI ที่มี 

ประสิทธิภาพสูงระดับนี้ได้

ชินสุเกะรู้เรื่องนี้เพราะเขาเป็นรูมเมตกับธวัชชัยนั่นเอง

“ก็ดี ไอ้โรคโอตาคุของแกมันจะได้ลดลงไปบ้าง ถ้าพ่ีแอนช่วยรักษา 

ให้หายขาดไปเลยก็จะดีเย่ียม” หลินพูดออกมาหลังจากสงบสติอารมณ์ได้
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“เอาเถอะ เรื่องนายทัชมีแฟนก็เป็นข่าวดีมาก ส่วนเรื่องกิลด์

ก็ให้มินโฮรับไปก็แล้วกัน ออนไลน์ครั้งหน้าเดี๋ยวฉันโอนตำแหน่งให้” 

อาเธอร์สรุปแล้วกล่าวต่อว่า “ทีนี้ก็มาถึงเรื่องหลักกันละนะ”

“ที่เรียกทุกคนมาประชุมพร้อมกันวันนี้ ผมมีเรื่องสำคัญมากที่ 

อยากจะขอความร่วมมือจากทุกคน” ทุกคนต่างหันมามองหน้าอาเธอร์

“ฉันอยากจะสร้างเกมออนไลน์”



“สรา้งเกมออนไลน”์ หลนิพดูออกมางงๆ “แลว้นายจะใหฉ้นั 

กับมินโฮมาทำไม เราสองคนคงช่วยอะไรนายไม่ได้หรอก” หลินบอก

“ใจเย็นหน่อยหลิน เกมออนไลน์ที่อาเธอร์จะสร้างมันไม่ใช่ของ 

ง่ายๆ แบบที่เธอรู้จัก” ชินสุเกะกล่าว

“ชิน นายรู้เรื่องเกมที่อาเธอร์จะสร้างด้วยเหรอ” จุนโซถาม

“ก็นะ อาเธอร์มันมาปรึกษาชั้นเรื่องนี้ตั้งนานเป็นปีแล้ว” ชินสุเกะ 

พูดสบายๆ

“จะสร้างเกม แล้วทำไมไปปรึกษาเมคคานิคอย่างชิน ไม่มา 

ปรึกษาโปรแกรมเมอร์อย่างผมล่ะครับ รับรองว่าผมสร้าง AI ได้เหนือ 

กว่าทุกเกมในตอนนี้เลย” ธวัชชัยกล่าวอย่างมั่นใจ

“นั่นสิ แล้วปรึกษากันแค่สองคน อ้อ เจนก็คงรู้เรื่องด้วยสินะ” 

จุนโซบ่นออกมาเบาๆ

“ทุกคนคะ ที่ไม่ปรึกษาทุกคนก็เพราะอยากให้ทุกคนเรียนจบกัน 

ก่อน แล้วโพรเจกต์นี้ก็เป็นโพรเจกต์ที่ใหญ่มากๆ ด้วย ที่ต้องปรึกษาชิน 

ก่อน เพราะชินเป็นคีย์แมนสำคัญของโพรเจกต์นี้ ถ้าชินไม่แน่ใจ วันนี ้

2

เกมออนไลน์ในฝัน
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คงไม่เรียกทุกคนมาหรอกค่ะ” เจนนิเฟอร์อธิบาย

“ทุกคนฟังทางนี้ครับ” อาเธอร์กล่าว

“เกมออนไลนท์ีผ่มอยากจะสรา้งเปน็เกมออนไลนเ์สมอืนจรงิ ไมใ่ช ่

เสมือนจริงแบบทุกวันนี้ แต่เสมือนจริงแบบโลกจริงๆ เลย” อาเธอร์ 

มองหน้าทุกคนแล้วกล่าวต่อ

“ยกตวัอยา่งนะ อยา่งการหลอมหรอืผสมแร ่จนุโซนายไปขดุแรไ่ด ้

แร่เหล็กบริสุทธิ์มาเนี่ยทั้งที่ในความจริงมันเป็นไปไม่ได้ แต่ก็เอาเถอะ  

ถือว่ายกผลประโยชน์ให้แก่ผู้เล่นจะได้หาแร่ได้ง่ายๆ แต่ปัญหาจริงๆ มัน 

อยู่ที่เวลาหลอมโลหะออกมา เอาแร่เหล็กบริสุทธิ์มาผสมกับโลหะระดับ 

ตำ่ ดนัไดด้าบระดบัตำ่ซะงัน้ แตเ่หลก็บรสิทุธิก์ลบัสรา้งดาบเกรดสงูกวา่ได ้ 

ทั้งที่ในความจริงเอาเหล็กบริสุทธิ์มาสร้างอาวุธ มันเทียบกับโลหะผสม 

ไม่ได้ นายยังหัวเราะขำเลยไม่ใช่เหรอว่า เรียนมาจนความรู้ท่วมหัว 

กลับเอามาใช้ในเกมไม่ได้เลย”

“ถ้าทำได้ก็ดี แต่ถ้าจะให้มันสมจริงขนาดนั้นมันต้องใช้ฐานข้อมูล 

มหาศาลเลยนะ” จุนโซแย้ง แค่นึกถึงข้อมูลที่จะต้องใช้เพื่อประมวลผล 

การหลอมโลหะแล้ว นักศึกษาวิศวกรรมสายวัสดุอุตสาหกรรมอย่างเขา 

ย่อมรู้ดีว่ามันยากขนาดไหน

“กไ็อง้านวจิยัของนายไง แบบจำลองการเคลือ่นทีข่องโมเลกลุนะ่”  

อาเธอร์กล่าวสบายๆ

“ไอ้บ้า! งานวิจัยของฉันกว่าจะสังเคราะห์สสารไม่กี่มิลลิกรัม  

ขนาดใช้ Super Computer ของ MIT ยังใช้เวลาเป็นเดือนๆ ที่สำคัญ 

มันยังเป็นแค่ทฤษฎี ไอ้ที่สังเคราะห์ออกมาได้จากโปรแกรมมันอาจเป็น 

สสารที่ไม่มีอยู่จริงอีกต่างหาก” จุนโซตวาดกลับ เพราะงานวิจัยชิ้นนี้ 

ทำให้เขาถูกตำหนิไปไม่น้อยเนื่องจากใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 

อย่างสิ้นเปลือง แถมผลลัพธ์ที่ได้มายังไม่สมบูรณ์จนนำไปใช้อ้างอิงอะไร 
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ไม่ได้ ถึงกับถูกล้อเลียนว่าเป็นงานวิจัยขยะ พอโดนทักเรื่องนี้จึงอดรู้สึก

หงุดหงิดไม่ได้

“เอาน่า ถ้ามันยังไม่สมบูรณ์ก็พยายามทำให้มันสมบูรณ์สิ ถ้า 

นายทำสำเร็จไม่ใช่แค่เกมหรอก มันจะเปลี่ยนโลกทั้งใบเลยทีเดียว” 

อาเธอร์ตบไหล่ให้กำลังใจ

“ไอ้เรื่องนั้นมันก็จริง ใจจริงแล้วฉันก็อยากทำให้มันสำเร็จ แต่จะ 

ต่อยอดมันยังไงล่ะ จะไปขอใช้ Super Computer อีกศาสตราจารย์ 

ก็ไม่อนุมัติแล้ว” จุนโซกล่าวอย่างท้อแท้

อาเธอร์หันไปมองหน้าชินสุเกะแล้วถามยิ้มๆ ว่า “ชิน ว่าไง”

“ภายในหนึ่งปี ฉันจะสร้าง Super Computer ที่สามารถตอบโจทย์ 

ของนายได้ โปรแกรมที่นายใช้คอมพิวเตอร์มหา’ลัยในการรันหลายเดือน  

ฉันจะทำให้มันคำนวณเสร็จภายในเวลาไม่กี่วินาที” ชินสุเกะกล่าว 

เรียบๆ แต่เนื้อความที่กล่าวออกมานั้นสร้างความตื่นตระหนกแก่เพื่อน 

ร่วมโต๊ะอย่างมาก

“ขอเสริมอีกนิดนะคะ” เจนกล่าว “เครื่องคอมพิวเตอร์ต้นแบบ 

ที่สร้างออกมาแล้วตอนนี้น่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าของสถาบันเรา 

ไม่ต่ำกว่าสี่เท่าค่ะ” ระเบิดลูกที่สองลงมาอย่างกะทันหันจนแต่ละคน 

ทำหน้าเหวอ

“แชะ แชะ แชะ” อาเธอร์ถ่ายรูปอย่างสนุกสนาน “ฮ่าๆๆ หน้าตา 

พวกนายตอนนี้สุดยอดจริงๆ ว่ะ”

“โป๊ก!” “โอ๊ย!” สองเสียงที่ดังออกมาใกล้เคียงกัน ชินสุเกะเป็น 

ผู้สร้างเสียงเอฟเฟกต์ และอาเธอร์เป็นผู้รับผลของเอฟเฟกต์นั้น

“กำลังคุยจริงจังอย่าทำเป็นเล่นสิ เดี๋ยวเขกหัวซะเลย” ชินสุเกะ 

บอกเบาๆ

‘ทำไมมันไม่เตือนก่อนเขกหัวตูวะ’ อาเธอร์คิดในใจ พลางหัน 
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ไปมองหน้าแฟนสาวเพื่อขอความเห็นใจ เจนนิเฟอร์ยิ้มหวานพลางชูมือ 

ที่กำหมัดแน่น “อยากได้อีกสักทีไหมคะที่รัก”

อาเธอร์ทำหน้าขยาด รีบยิ้มประจบแล้วกล่าวว่า “กระผมมิกล้า 

แล้วขอรับ ท่านหญิงโปรดลดมือลงด้วยขอรับ”

เจนนิเฟอร์ค่อยๆ ลดมือลงพลางสั่ง “อย่าออกนอกเรื่องอีกละ 

กัน”

หลังจากทุกคนสงบสติอารมณ์ได้ การซักถามก็เริ่มขึ้น

“แอบไปสร้างกันตอนไหนวะ ฉันก็พอรู้นะว่าแกมีเงินเยอะ แต่ 

ไม่นึกเลยว่าจะสร้างของแบบนี้ขึ้นมาได้” ธวัชชัยกล่าวออกมาอย่างทึ่งๆ

“เรื่องมันมีที่มาที่ไปอยู่ พวกแกคงยังจำกันได้ เมื่อ 3 ปีก่อนที่ฉัน 

ลงทุนไปกับเทคโนโลยีและพลังงาน ยังพอจำกันได้หรือเปล่า” อาเธอร์ 

ถาม หลายคนพยักหน้า อาเธอร์จึงกล่าวต่อ

“ตอนนั้นเทคโนโลยีชิปควอนตัมเพิ่งเริ่มมีการเปิดตัว ฉันเองก็ 

ทุ่มเงินเก็บกว่าครึ่งไปกับชิปตัวนี้ เพราะฉันเริ่มเห็นว่าเทคโนโลยีชิป 

ซิลิคอนมันเริ่มไปถึงทางตัน ทั้งขนาดที่ใหญ่กว่ามากและการใช้พลังงาน 

ในการทำงานมากเกินไป รวมถึงปริมาณความร้อนจากกระบวนการ 

ทำงานสูงกว่าชิปควอนตัมมาก หลังจากที่ฉันได้ข่าววงในมาว่า มีบริษัท 

เล็กๆ แห่งหนึ่งสามารถวิจัยและประดิษฐ์ชิปควอนตัมออกมาได้ ฉันก็รีบ 

ลงทุนกับชิปตัวนี้ทันที” อาเธอร์อธิบายยิ้มๆ 

“สายขา่วของแกนีม่นัสดุยอดเลยวะ่ ไมก่ลวัถกูหลอกรไึงวะ” จนุโซ 

ถามออกมาเพราะรู้ดีว่า ถึงแม้อาเธอร์จะเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลชั้นเยี่ยม 

แต่ข่าววงในประเภทนี้มันยากมากที่จะวิเคราะห์ออกมาได้

“ฮ่าๆๆ” อาเธอร์หัวเราะออกมา “แหล่งข่าวที่ว่าก็ไม่ใช่ใคร 

ที่ไหนหรอก ก็พวกศาสตราจารย์ของมหา’ลัยนี่แหละ ไอ้ชิปที่ว่านี่ก็ผลิต 

และทำการทดสอบอยู่ในมหา’ลัยนี่เอง” อาเธอร์เฉลย
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“หา!” นับว่าเป็นโชคดีที่พวกเขาจองห้องพิเศษ ไม่อย่างนั้น 

คงกลายเป็นจุดสนใจอย่างมาก

“แรกเริ่มเดิมทีมันก็เริ่มมาจากการทำงานเล็กๆ น้อยๆ ให้ 

ศาสตราจารยภ์าควชิาเศรษฐศาสตรน์ัน่แหละ อาจารยห์ลายๆ ทา่นกค็อย 

ให้คำชี้แนะกับฉันเกี่ยวกับการลงทุนมาตลอด แล้วฉันก็คอยรายงาน 

พวกท่านเป็นประจำ จนตอนหลังอาจารย์หลายท่านเริ่มไว้ใจและให้ 

เงินสนับสนุนฉันเรื่อยมา รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนด้วย  

ต้องเข้าใจนะว่าอาจารย์ของเราทุกท่านล้วนเป็นผู้มีชื่อเสียง บางเรื่อง 

จะใหท้า่นออกหนา้กอ็าจจะกลายเปน็ขา่วใหญ ่หรอืทำใหท้า่นเสยีชือ่เสยีง 

ได้ ฉันก็เลยทำหน้าที่เป็นตัวแทนการลงทุนให้พวกท่านนั่นแหละ”

อาเธอร์หยุดพักชั่วครู่ เห็นเพื่อนๆ ตั้งใจฟังจึงกล่าวต่อ

“หลังจากนั้นฉันก็ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับศาสตราจารย์ภาค 

วิชาอื่นๆ มันเหมือนกับการเปิดโลกทัศน์ของฉันเลยทีเดียว ฉันบอกได้ 

เลยว่าอาจารย์ทุกท่านนับได้ว่าเป็นอัจฉริยะในสาขานั้นๆ อย่างแท้จริง  

แต่ศาสตราจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีบางท่านไม่มีความรู้ทางด้านการ 

ลงทุน ฉันก็เลยขอเป็นที่ปรึกษาให้ท่าน งานวิจัยบางโครงการฉันก็เป็น 

คนติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างๆ เพื่อหาทุนสนับสนุน ทำให้ฉัน 

ได้รับข่าวสารมากมาย ความจริงแล้วฉันโชคดีมากกว่า ไม่ได้เป็น 

ยอดนักลงทุนอย่างที่ใครๆ ว่ากันเลย”

หลังจากท่ีรับฟังข้อมูลท่ีกล่าวมาแล้ว หลินหันไปถามเจนนิเฟอร์ว่า

“แล้วเธอรู้เรื่องของหมอนี่นานรึยังล่ะ”

“กห็ลงัจากทีเ่รยีนปแีรกมาไดส้กัพกัแหละ ฉนัไปหาศาสตราจารย์ 

เพื่อขอคำแนะนำบางอย่าง ก็ไปเจออาเธอร์กำลังคุยกับอาจารย์เรื่อง 

การลงทุนพอดี” เจนนิเฟอร์ตอบแล้วบอกต่อว่า “ขอโทษที่ไม่ได้บอกเธอ

เรื่องนี้นะ มันเป็นเรื่องค่อนข้างส่วนตัวน่ะ”
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“นั่นสินะ” หลินกล่าวอย่างเข้าใจ

อาเธอร์กล่าวต่อว่า

“หลังจากที่ชิปควอนตัมเปิดตัว ก็อย่างที่ทุกคนรู้กัน ยอดขายของ 

ชิปซิลิคอนก็ซบเซาลงอย่างมาก โรงงานผลิตชิปที่ยังพออยู่ได้เนื่องจาก 

ชิปควอนตัมเป็นเทคโนโลยีใหม่อุปกรณ์ที่สนับสนุนการใช้งานจึงต้อง 

ออกแบบมาใหม่เกือบทั้งหมด ซึ่งก็ต้องใช้เวลาพอสมควร แต่ก็ไม่กี่เดือน 

เท่านั้น จนถึงเมื่อปีที่แล้ว โรงงานผลิตชิปแบบเก่าถ้าไม่ปิดตัวก็เปลี่ยน 

รูปแบบการผลิตไปเกือบหมด” 

อาเธอร์หันมามองหน้าชินสุเกะ

“และเมือ่ปทีีแ่ลว้นีเ่อง ฉนัไดเ้หน็โครงงานวจิยัชิน้หนึง่ ซึง่มเีนือ้หา 

เกี่ยวกับการออกแบบผังวงจรที่ควบรวมชิปประมวลผลจำนวนมากเพื่อ 

ให้ได้ประสิทธิภาพสูงขึ้น หรือก็คือการสร้าง Super Computer นั่นเอง  

ซึ่งสามารถควบรวมวงจรการประมวลผลแบบอนุกรมและแบบขนาน 

ต่อเนื่องกันไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างไม่มีที่สิ้นสุด น่าเสียดายที่ทาง 

ศาสตราจารยพ์จิารณาแลว้วา่วงจรดงักลา่วเปน็ไปไดใ้นทางทฤษฎเีทา่นัน้  

เนื่องจากการเชื่อมต่อแบบนี้จะก่อให้เกิดความร้อนในปริมาณมหาศาล  

และเทคโนโลยีนี้ไม่สามารถนำไปใช้กับชิปควอนตัมได้ เนื่องจากการ 

กระจายการประมวลผลดังกล่าวต้องใช้พลังงานจำนวนมาก เทคโนโลยี 

ควอนตัมที่ละเอียดอ่อนไม่สามารถรองรับพลังงานขนาดนั้นได้”

ชินสุเกะที่ได้ยินก็กล่าวเสริมว่า

“นายก็พูดเกินไปแล้ว ผังวงจรที่ฉันออกแบบมันไม่ถึงกับไม่มีจุด 

สิ้นสุดหรอก มันมีค่าการเสื่อมประสิทธิภาพการทำงานด้วย นั่นคือ ชิป 

หนึ่งตัวทำงานได้ 100% พอเพิ่มมาอีกตัวไม่ใช่ทำงานได้ 200% แต่จะ 

ทำงานได้แค่ 160% เท่านั้น ซึ่งส่วนที่หายไปนั้นต้องนำมาใช้คำนวณ 

การกระจายและรวมข้อมูลเพื่อแสดงผล”
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อาเธอร์กล่าวต่อว่า

“นั่นแหละ สรุปว่าเราสามารถใช้ชิป 3 ตัว ให้สามารถทำงานได้  

200% จัดเป็นการควบรวม 1 เครื่อง และใช้ 3 เครื่องควบรวมจน 

กลายเป็น 1 หน่วยย่อย ซึ่ง 1 หน่วยย่อยใช้ชิปทั้งหมด 9 ตัว แต่สามารถ 

แสดงผลการทำงานไดถ้งึ 400% ของชปิรุน่นัน้ ฟงัดเูหมอืนขาดทนุไปบา้ง 

แตผ่งัวงจรของชนิสามารถควบรวมตอ่เนือ่งไปไดเ้รือ่ยๆ จนตอนนีพ้วกเรา 

ไดส้รา้งเครือ่งตน้แบบประสทิธภิาพสงูแลว้ 1 เครือ่ง หมดชปิไปเปน็จำนวน 

มหาศาลเลยละนะ โชคดีที่วัสดุในการผลิตที่สมัยก่อนมีราคาแพงตอนนี ้

ราคาลดลงมาก ผงัวงจรกแ็กแ้ลว้แกอ้กี พลงังานกใ็ชเ้ปน็ปรมิาณมหาศาล 

จริงๆ”

เจนนิเฟอร์กล่าวเสริมว่า

“ยังไงซะ ตอนนี้เราก็ได้เครื่องต้นแบบมาแล้ว ถ้าเราสามารถผลิต 

ได้จำนวนมากก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพไปได้อีกเยอะนะคะ ชิน 

ถึงมั่นใจว่าเราจะสามารถสร้างเครื่อง Super Computer ที่จะประมวลผล

งานวิจัยของจุนโซได้ภายในหนึ่งปีไงคะ”

“ว้าว! พวกนายนี่เจ๋งสุดๆ ไปเลย ว่าแต่ชิปพวกนั้นมันเลิกผลิต 

ไปแล้วนี่ ไปเอามาจากไหนตั้งเยอะแยะ” ธวัชชัยถาม อาเธอร์ยิ้มแล้ว 

กล่าวว่า “ฉันก็ซื้อโรงงานมาผลิตเองซะเลยไงล่ะ”

“หา!” 

“ฮ่าๆๆ พวกแกจะตกใจกันไปทำไมว้า ไม่ได้ฟังที่พูดเมื่อกี้เรอะ  

โรงงานผลิตชิปซิลิคอนส่วนใหญ่ถ้าไม่เปลี่ยนสายการผลิตก็ต้องปิดตัว 

ลงไงเล่า แล้วก็อีกอย่างนะ ราคาในตลาดหลักทรัพย์น่ะมันไม่ได้แสดงถึง 

ราคาจรงิๆ ของโรงงานหรอกนะ ถา้หุน้มนัตกจนมนัตำ่กวา่ราคาเครือ่งจกัร  

ซื้อหุ้นทั้งหมดยังไงก็กำไร แต่ที่ฉันเล็งจริงๆ คือ Know How ในการผลิต 

ต่างหาก ตอนนี้เทคนิคการผลิตที่เคยเป็นความลับของแต่ละองค์กร 
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ก็เริ่มมีการนำมาขายกันบ้างแล้ว อย่างว่านะ เทคโนโลยีมันตกรุ่น 

คนก็เริ่มไม่สนใจแล้ว ยิ่งขอซื้อในนามมหา’ลัยเพื่อใช้ในการศึกษายิ่ง 

ลดปัญหาไปได้มากเลย” อาเธอร์กล่าวพลางหัวเราะไปด้วย

“ไอ้เจ้าเล่ห์ แกเอาชื่อมหา’ลัยมาใช้ประโยชน์แบบนี้ได้ยังไง 

ไม่ละอายบ้างเหรอ” หลินอดด่าไม่ได้

“เฮ้ยๆ! หลิน แกก็พูดเกินไป ข้อมูลทั้งหมดที่ซื้อมาได้ฉันก็ยกให้ 

มหา’ลัยนะ เครื่องจักรบางตัวที่ไม่จำเป็นฉันก็บริจาคให้คณะวิศวกรรม 

ไปด้วย แล้วโพรเจกต์ Hydra นี่ เธอคิดว่าไอ้ชินมันทำคนเดียวได้เหรอ  

นอกจากมันแล้วยังมีศาสตราจารย์ในมหา’ลัย นักออกแบบที่ฉันอุตส่าห์ 

ไปรวบรวมมา แล้วก็พนักงานอีกเพียบ เพียงแต่ฉันขอร้องให้ทุกคน 

ยกเครดิตให้เจ้าชินมันเท่านั้น ในฐานะที่เป็นผู้คิดค้นผังวงจรนี้ขึ้นมาได้ 

ต่างหาก” อาเธอร์อธิบายอย่างใจเย็น

“เหรอ งั้นก็แล้วไป” หลินพูดออกมาอย่างหมั่นไส้นิดๆ

“ฮ่าๆๆ โพรเจกต์ Hydra เหรอ เข้าใจตั้งชื่อแฮะ คอมพิวเตอร์ 

เปรียบเสมือนหัว แถมงอกออกมาได้เรื่อยๆ ยิ่งงอกยิ่งเก่งอีกต่างหาก” 

มินโฮหัวเราะพลางกล่าวออกมา

“แล้วนายแก้ปัญหาเรื่องการใช้พลังงานกับความร้อนยังไงล่ะ” 

ธวัชชัยยังคงสงสัยอยู่

“ฉันก็สร้างห้องเย็นแบบพิเศษไง ส่วนเรื่องพลังงาน นายลืมไป 

แล้วเหรอว่า ฉันมีหุ้นเกี่ยวกับพลังงานเยอะขนาดไหน กะอีแค่สั่งสร้าง

แผงโซลาร์เซลล์จำนวนมากรอบห้องทดลอง มันไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้ว” 

อาเธอร์กล่าว

“แผงโซลารเ์ซลลจ์ำนวนมาก ตกลงแกไปสรา้งโรงงานไวท้ีไ่หนวะ” 

ธวัชชัยถามต่อ

“ทะเลทรายในมลรัฐแอริโซนา” อาเธอร์กล่าวตอบ
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“ทำไมถึงไปตั้งในที่แบบนั้นล่ะ”

“พื้นที่กว้างราคาถูก แสงแดดแรง ความชื้นต่ำ ไม่มีนักท่องเที่ยว 

เผื่อนายยังไม่ทันสังเกต โพรเจกต์นี้กลายเป็นโพรเจกต์ระดับโลกไปแล้ว 

นะ คอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วในการประมวลผลได้ไวที่สุดในโลกก็เกิด 

ขึ้นมาแล้ว ถึงฉากบังหน้ามันจะเป็นศูนย์วิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 

ใหญ่ก็เถอะ ตอนนี้ฉันยังไม่อยากให้มันวุ่นวายก็ต้องเก็บเป็นความลับ 

ไปก่อน” อาเธอร์อธิบายง่ายๆ

ทุกคนที่ฟังอยู่ก็เพิ่งจะนึกออกว่าโพรเจกต์นี้มันใหญ่ขนาดไหน 

ถ้าหลุดออกไปคงจะวุ่นวายน่าดู ใครจะไปคิดว่าเทคโนโลยีที่กำลังตกรุ่น

กลับสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานที่เทคโนโลยีรุ่นใหม่ล่าสุดทำไม่ได้ 

มินโฮที่นั่งฟังมานานอดตื่นเต้นจนสั่นไม่ได้

“วา้ว! พวกพีส่รา้งของแบบนีอ้อกมาได ้ผมจะอดใจไมไ่หวอยูแ่ลว้  

เมื่อไหร่พี่จะสร้างเกมออนไลน์ออกมาซะทีล่ะ มีหน่วยประมวลผลที่ดี 

ขนาดนั้น เกมคงออกมาสมจริงน่าดู ยิ่งมีพี่ทัชสร้าง AI คงจะยิ่งสมจริง 

อีกกี่ปีเหรอครับ พี่ชินบอกว่าอีกหนึ่งปีคอมฯ จะสร้างเสร็จ กว่าเกมจะ 

สมบูรณ์คงใช้เวลาอีกสักปีละมั้ง อีกสองปีผมจะได้เล่นเหรอครับ” มินโฮ 

ถามเสียงสั่น

“ฮ่าๆๆ น้องมินโฮอดใจรอไว้ได้เลย พี่วางแผนงานไว้อีกไม่เกิน 

ยี่สิบปีเท่านั้นเอง ฮ่าๆๆ ”

“หา! ยี่สิบปี”

มินโฮ หลิน และจุนโซร้องออกมาพร้อมกัน



“หา! ยีส่บิป ีพีจ่ะสรา้งเกมไวใ้หล้กูชายเลน่เหรอครบั” มนิโฮ 

สงสัย

“เออ ก็มีลูกฉันกับลูกชินแหละที่จองแล้วแน่นอน” อาเธอร์ตอบ 

หน้าตายพลางหันไปแซวธวัชชัย

“อ้อ อาจมีลูกไอ้ทัชอีกคนนึงด้วย ถ้าคุณหมอสาวแสนสวย 

เต็มใจช่วยแกผลิตละนะ”

“โป๊ก!” “โอ๊ย!” เสียงเอฟเฟกต์ดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้ผู้สร้างไม่ใช ่

ชินสุเกะแต่เป็นแฟนสาว ส่วนผู้รับผลของเอฟเฟกต์ก็ยังเป็นเจ้าเดิม 

“ไหนสัญญากันว่าจะไม่ออกนอกเรื่องไงคะ” แฟนสาวยิ้มหวาน 

แต่มือกำหมัดแน่น

“หวงัวา่จะไมม่อีกีครัง้นะคะ ทีร่กั” ใบหนา้ยงัคงยิม้หวาน แตเ่สยีง 

เริ่มทำให้หลายคนขนลุก

‘ยิ้มประหาร’ คำนี้ผุดขึ้นในใจหลายๆ คน รวมทั้งชินสุเกะด้วย  

หมัดที่กำแน่นเตรียมสร้างเอฟเฟกต์กับหัวเพื่อนจอมป่วนค่อยๆ ลดลง 

ช้าๆ เพราะเห็นว่าแฟนมันมือหนักเลยเกิดความเวทนา

3

ฝันของผมมันไม่กระจอกนะ
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“เดี๋ยวก่อน” จางหลินหลงท้วง “ที่บอกว่าลูกของชินแปลว่า...” 

พูดพลางจ้องหน้าชิน

ชินสุเกะยังคงทำหน้าสงบนิ่งแต่เริ่มมีสีเข้มขึ้น 

“แหม หวัหนา้ใหญโ่ครงการทีใ่ชง้บประมาณมหาศาล แถมทัง้หลอ่  

ทั้งเข้ม ทั้งมาดขรึม นี่พวกเธอคิดว่าจะไม่มีคนสนใจเลยเหรอ โดยเฉพาะ 

สาวนอ้ยลกูสาวนกัออกแบบ CPU จะปลืม้ขนาดไหนทีม่คีนรกังานของพอ่ 

เธอจนนำมาประยุกต์ดัดแปลงให้ล้ำหน้าเทคโนโลยีรุ่นล่าสุดได้” อาเธอร์ 

กล่าวยิ้มๆ แต่ก็ยิ้มได้ไม่นาน

“โป๊ก! โป๊ก!” คราวนี้เอฟเฟกต์มาแบบดับเบิลทั้งจากซ้ายและ 

ขวาพร้อมกัน

“ฮือๆ ที่รักจ๋า ผมผิดไปแล้ว แต่ผมหวังดีจริงๆ น้า เจ้าชินน่ะ  

วันๆ ไม่พูดไม่จาเดี๋ยวมันจะกลายเป็นใบ้ไปซะก่อนนะ ยังไงตอนนี้ 

มันก็เป็นหุ้นส่วนกับเราแล้วนะจ๊ะ โปร โมตให้มันมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นอีก 

นิดๆ หน่อยๆ เพื่อนๆ เราจะได้รู้ไงว่ามันไม่ใช่ตอไม้” อาเธอร์ยังคงกวน 

ประสาทไม่หาย

“อยากโดนอีกสักทีใช่ไหมคะ ที่รัก” อาเธอร์ รีบส่ายหน้า “แล้ว 

เมื่อกี้มันไม่ใช่การโปรโมตค่ะ มันเป็นการกลั่นแกล้งกันค่ะ ยิ่งชินเอง 

ยังไม่อยากเปิดเผย คุณยิ่งไม่ควรพูด”

“ช่างมันเถอะ” ชินสุเกะพูดพลางถอนใจ “มันก็ไม่ใช่เรื่องลึกลับ 

อะไรหรอก เพียงแต่ในกลุ่มพวกเราไม่มีใครรู้จักนีน่าสักคน ผมเลยยัง 

หาโอกาสแนะนำไม่ได้”

“โห! ชนิ” ธวชัชยับน่ “นายแอบไปทำโครงการใหญ ่แถมมแีฟนแลว้ 

ทั้งที ทำไมฉันไม่รู้เรื่องเลยวะ”

“ไอท้ชัเอย๊!” ชนิสเุกะบน่พลางสา่ยหนา้ “บางทฉีนัหายไป 3 - 4 วนั 

หรอืบางทฉีนัหายไปเปน็สปัดาห ์แกไมส่งสยับา้งเลยหรอืไง หรอืในสายตา 
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แกมีแต่คุณหมอกับคอมฯ วะ”

“หา! งั้นที่ชินบอกว่าไปทำงานพิเศษนี่ ไปถึงแอริโซนาเลยเหรอ  

แล้วไปทีเป็นอาทิตย์ด้วยเหรอ” ธวัชชัยถามพลางขมวดคิ้วนึก

“ไอ้ทัชเอ๊ย! ถ้าแกไม่มี Alice คอยเตือนสงสัยคงไม่ได้ไปสอบ 

แหงๆ ระวังเหอะ สักวันลืมนัดคุณหมอแล้วจะเป็นเรื่อง” ชินสุเกะบ่น

“อ๋อ ถ้าเป็นเรื่องของแอนผมทำตารางเวลาไว้เรียบร้อยครับ  

รับรองไม่มีวันลืมแน่นอน” ธวัชชัยกล่าวหน้าบาน แต่ทำเอาหลายคน 

อยากเอามือกุมขมับ

“เออๆ เรื่องของไอ้ทัชช่างหัวมันเถอะ ที่ฉันสงสัยทำไมแกต้องวาง

แผนการตั้งยี่สิบปีวะ” จุนโซถาม 

“ถ้างั้นฉันถามแกหน่อย ถ้าเราจะสร้างโลกที่สมจริงที่สุดเท่าที่นึก 

วิธีการออกทั้งที ให้แกออกแบบออกมานะ เอาเฉพาะผิวน้ำกับผืนดิน 

ก็พอ แกคิดว่าจะใช้เวลาสักเท่าไหร่” อาเธอร์ถามกลับ

“อืม...ถ้าคอมฯ ที่แกกับชินสร้างออกมาเจ๋งจริง เวลาที่ใช้ในการ 

คำนวณคงไม่ใช่ปัญหา แต่ปัญหาคงอยู่ที่การหาข้อมูล และทฤษฎีที่ 

ใกล้เคียงความจริงที่สุดมากกว่า” จุนโซกล่าวพลางหลับตานึกถึงทฤษฎี 

ต่างๆ

“ฮ่าๆ แกนี่ไม่ธรรมดาจริงๆ แนวความคิดเหมือนฉันจริงๆ ด้วย” 

อาเธอร์หัวเราะพลางกล่าวออกมา

“เออ่...ขอโทษครบั” ลมีนิโฮยกมอืแลว้แทรกขึน้มา “การสรา้งเกม

ต้องใช้ทฤษฎีอะไรเหรอครับ ผมไม่เข้าใจอะ”

“คืองี้นะ” ชินอธิบายแทน “ที่ไอ้สองตัวนี้มันคิดจะสร้างน่ะ มัน 

ไมใ่ชเ่กมนะ่ส ิไอส้องคนนีม้นัคดิจะสรา้งโลกขึน้มาใหมอ่กีหนึง่ใบตา่งหาก  

ที่ว่าทฤษฎีไหนใช้ได้น่ะ หมายถึงทฤษฎีกำเนิดโลกอันไหนเข้าเค้าที่สุด 

ต่างหาก ที่บอกว่ายี่สิบปีน่ะ หมายถึงว่าภายในยี่สิบปีฉันจะสร้าง  
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Super Computer ที่ตอบสนองความบ้าของพวกมันได้ต่างหาก” ชินพูด 

พลางถอนใจ

“น่าสนุกเป็นบ้า” ธวัชชัยอุทานออกมา ทำให้ทุกคนยกเว้นจุนโซ

ที่อยู่ในภวังค์หันมามองหน้า

“นี่ๆ อาเธอร์ ชิน ให้ผมร่วมด้วยได้ไหม จะสร้างโลกใหม่ทั้งที 

จะขาดสิ่งมีชีวิตได้ไง อีกอย่างถ้ามีหน่วยประมวลผลที่มีประสิทธิภาพ 

ขนาดนั้น ผมจะสร้าง AI ให้สุดฝีมือเลย AI ตอนนี้ที่สร้างออกมาได้ ผม 

ต้องปิดฟังก์ชันการทำงานไปมากกว่า 60% เพราะติดขัดเรื่องคุณสมบัติ 

ของฮาร์ดแวร์ ถ้าเปิดเต็ม 100% เครื่องคอมฯ ผมมันรับไม่ไหว” ธวัชชัย 

พูดตาเป็นประกาย

“นี่ๆ ทัช ตอนนี้ Alice ทำงานอยู่แค่ 40% เองเหรอ” อาเธอร์ 

กล่าวถาม

“ใชค่รบั แลว้โปรแกรมทีเ่กีย่วกบัการพฒันาลกัษณะและการเรยีนรู ้

ยังต้องปิดไปทั้งหมด ผมเลยต้องไปปรึกษาคุณหมอไงครับ กะว่าถ้าสอน 

ไม่ได้ก็เขียนข้อมูลจับยัดลักษณะนิสัยลงไปซะเลย” ธวัชชัยกล่าวตอบ 

พลางจินตนาการถึง AI ที่เขาทุ่มเทสร้างมาจะทำงานได้ 100%

“ว้าว! แค่ 40% ยังสามารถตอบโต้ได้ขนาดนั้นเชียวเหรอ” 

อาเธอร์เริ่มเข้าโหมดเพ้อฝัน

“เท่าที่ฉันเคยเห็นมายังไม่มี AI ที่ไหนมีการตอบโต้ได้ดีเท่า Alice  

เลย” พลางหันไปมองหน้าธวัชชัย “คิดถูกจริงๆ ที่ให้นายมารับบท 

พระเจ้า”

“พระเจ้าเหรอ” ธวัชชัยงง 

“ก็ผู้ให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตทั้งปวงไง ไม่เรียกว่าพระเจ้าจะให้เรียกว่า 

อะไร” อาเธอร์กล่าวยิ้มๆ แล้วทั้งสองคนก็หัวเราะออกมาพร้อมกัน

“ตายแน่ตู” ชินพึมพำออกมาเบาๆ “ตอนแรกมีไอ้บ้าอยู่แค่ 
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คนเดียว ทำไมแป๊บเดียวกลายเป็นไอ้บ้าสามคนวะ แล้วฉันจะสร้าง 

ไอ้คอมฯ มหาเทพที่บรรจุความคิดบ้าๆ ของไอ้บ้าสามคนได้หรือเปล่าวะ 

เฮ้อ! ปวดหัวแฮะ”

มินโฮ เจน และหลินที่ได้ยินชินพูดหัวเราะออกมาพร้อมกัน

“คราวนี้เข้าใจแล้วรึยังที่ว่าทำไมไอ้บ้านี่ถึงวางโปรแกรมไว้ถึง 

ยี่สิบปี” ชินหันไปถามมินโฮ

มินโฮยิ้มแห้งๆ ตอบกลับมาว่า “เท่าที่ฟังมา ผมคิดว่าลูกผมคง 

ไม่มีหวังได้เล่นหรอกครับ หวังว่าเป็นรุ่นหลานยังจะน่าลุ้นกว่า”

“ไม่พอแฮะ มันขาดความสมจริงมากเกินไป ถ้าข้อมูลมีแค่นั้น 

ไม่ถึงขั้นต้องสร้างโลกหรอก เมกเอาดื้อๆ ไปเลยดีกว่า” จุนโซพึมพำ 

ออกมาเบาๆ หลังจากอยู่ในภวังค์มานาน

“อะไรไม่พอวะ จุนโซ” อาเธอร์ถาม

“ทฤษฎีกำเนิดโลกน่ะสิ เท่าที่ฉันนึกออก เรายังเอามาสร้างโลก 

ที่สมจริงไม่ได้ สงสัยโลกของนายคงต้องเมกเอาเองบ้างซะแล้ว” จุนโซ 

พูดพลางเอามือนวดขมับ

ชนิสเุกะทีไ่ดย้นิแอบถอนใจโลง่อก สรา้งโลกแบบเมกเอามัว่ๆ ฟงัดู 

ไม่ยากจนเกินไป แต่ก็โล่งใจได้แป๊บเดียวเพราะอาเธอร์พูดถึงสิ่งที่น่า 

ตื่นตะลึงยิ่งกว่า

“นายมัวแต่ไปคิดถึงทฤษฎีกำเนิดโลกอย่างเดียวมันจะไปสมจริง

ได้ไง ทำไมนายไม่คิดถึงการกำเนิดระบบสุริยะล่ะ” อาเธอร์พูดสบายๆ 

จุนโซตาเป็นประกาย แต่แล้วส่ายหน้ากล่าวว่า 

“ถ้าทำอย่างนั้นได้ก็ดี แต่ฉันว่าชินมันก็ไม่น่าไหวเหมือนกันนะ  

จะสร้างคอมพิวเตอร์ที่จำลองกำเนิดดวงดาวยังเป็นไปได้ แต่คอมฯ ที่ 

จำลองกำเนิดระบบสุริยะนี่มันก็ไม่น่าไหวนะ” จุนโซแย้ง

“ฉันบอกว่าไหวก็ไหวสิ เชื่อมือน่า” อาเธอร์กล่าวอารมณ์ดี
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“ไอ้บ้า! แกไม่ใช่คนสร้างจะมารู้ดีกว่าฉันได้ไงวะ” ชินบ่นออกมา 

อย่างหงุดหงิด

“เอาน่า ฉันมีไม้ตายลับสุดยอดอยู่ จุดประกายความคิดมาจาก 

ว่าที่พ่อตาแกนั่นแหละ ฮ่าๆๆ ” อาเธอร์หัวเราะออกมา

“ไอ้บ้ารีบๆ คายออกมาเลย” ชินกล่าว

“หึๆ ผังวงจรของแกน่ะไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้มากกว่านี้

แล้วใช่ไหม” อาเธอร์ถามยิ้ม ๆ

“มันก็พอมีหนทางอยู่แต่ตอนนี้ยังเป็นแค่ทฤษฎี แต่ประสิทธิภาพ 

ที่ทำได้ในตอนนี้ มันตอบสนองความบ้าของแกไม่ไหวแน่นอน” ชินตอบ

“ฮ่าๆๆ เมื่อผังวงจรมันทำได้แค่นั้นก็หันมาพัฒนาส่วนอื่นแทนสิ” 

อาเธอร์กล่าว

“ส่วนไหนวะ” ชินสงสัย

“แกนี่น้า ไม่มีจินตนาการเอาซะเลย ก็ชิปประมวลผลไงล่ะวะ” 

อาเธอร์เฉลย

“แต่เท่าที่มีมันก็ถึงที่สุดแล้วนี่ มันพัฒนาต่อไปไม่ได้แล้วนะ” ชิน 

กล่าวแย้ง

“ใครว่าไอ้ชิปนี่มันพัฒนาถึงที่สุดแล้ว แกนี่โคตรมั่วเลย ไอ้ที่ใช้ 

อยูเ่นีย่มนัแคส่งูสดุของระดบัการผลติแบบอตุสาหกรรมทีข่ายใหค้นทัว่ไป

โว้ย ประมาณว่าแค่มีเงินก็ซื้อได้แล้ว แต่ไอ้ของที่สุดยอดของสุดยอดน่ะ 

มันคือชิปที่ผลิตให้กองทัพ แกไม่รู้เหรอวะว่า ว่าที่พ่อตาแกน่ะระดับไหน 

ไอ้บ้าเอ๊ย จีบลูกสาวเขาทั้งทีดันไม่สนใจประวัติพ่อตาตัวเองเลย หน้าที่ 

ตอ่ไปของแก ไปขอแบบแปลนมาจากพอ่ตาแกซะ แลว้ระดบัแกฉนัเชือ่มอื 

วา่จะดดัแปลงใหเ้หนอืกวา่เดมิได ้แกคงไมรู่ห้รอกวา่ฉนัใชค้วามพยายาม 

ขนาดไหนกว่าจะดึงตัวสุดยอดบุคลากรแบบนี้มาได้” อาเธอร์กล่าว 

อย่างภาคภูมิใจ
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“แล้วทางกองทัพจะไม่ว่าอะไรเหรอ อยู่ๆ ไปขโมยเทคโนโลยี 

เขามาแบบนี้” ชินเริ่มหวั่นใจ

“เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอก ถึงของที่กองทัพใช้เมื่อก่อนจะเป็น 

สดุยอดของสดุยอดชปิรปูแบบซลิคิอน แตก่ม็ขีนาดใหญ ่แถมประสทิธภิาพ 

กแ็คใ่กลเ้คยีงกบัชปิแบบควอนตมัเทา่นัน้ กองทพัคงไมห่วงหรอก ไอส้ดุยอด 

ชปิทีม่ปีระสทิธภิาพเทยีบเทา่คอมพวิเตอรต์ามบา้นนะ่ แลว้ถา้ทางกองทพั 

ยังพัฒนาชิปควอนตัมที่เหนือกว่าชิปควอนตัมที่ขายอยู่ตามท้องตลาด 

ไม่ได้ ลุงแกไม่ได้ออกมาเจอหน้าลูกสาวหรอก การที่ลุงแกออกมาใช้ชีวิต 

ข้างนอกได้เหมือนคนปกติแปลว่าทางกองทัพคงไม่ห่วงแล้วถ้าลุงแก 

จะเอาแปลนพวกนั้นไปเผยแพร่ แต่เพื่อความชัวร์แกก็ดัดแปลงเพิ่มเติม 

เอาเองละกัน” อาเธอร์อธิบาย

“ชปิซลิคิอนทีม่ปีระสทิธภิาพเทยีบเทา่ชปิควอนตมั” ชนิรอ้งออกมา 

อย่างตกใจ

“เออเว้ย! บวกกับผังวงจรสุดวิเศษของแก ฉันคิดว่าถ้าจะจำลอง

กาแล็กซีขึ้นมาก็ไม่น่ามีปัญหานะ” อาเธอร์กล่าวยิ้มๆ

“เออ ถ้าแกคิดจะจำลองการเกิดกาแล็กซีขึ้นมานะ คนที่จะตาย 

ไม่ใช่ฉัน โน่น ไอ้ผู้เชี่ยวชาญด้านสสาร โน่นที่มันจะตาย” ชินเริ่มอารมณ์

ดีขึ้นจนพูดล้อเล่นออกมาได้

ความจรงิแลว้ดว้ยความสามารถของชนิสเุกะ ขอเพยีงเขาเปดิเผย 

ผังวงจรนี้ออกสู่สาธารณะ รับรองได้ว่าจะได้ทั้งชื่อเสียง เงินทองไหลมา 

เทมา อาจถึงขั้นได้จารึกชื่อในประวัติศาสตร์เลยทีเดียว แต่ชินเองนั้น 

มีสถานะแตกต่างจากเพื่อนคนอื่นๆ แน่นอนว่าความสามารถของเขา 

ไม่เป็นรองใคร แต่การใช้ชีวิตในต่างแดนนั้นต้องใช้ทุนสูงมาก และทาง 

บ้านของชินไม่สามารถสนับสนุนได้อย่างเต็มที่ ชินจึงต้องเรียนไปด้วย 

ทำงานไปดว้ย ซึง่งานทีน่กัศกึษาตา่งชาตไิมม่กีรนีการด์อยา่งเขาจะทำได ้ 
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ก็ไม่พ้นการเป็นผู้ใช้แรงงาน 

ในช่วงแรกของการศึกษาชินลำบากมาก ดังนั้นการที่ชินไม่กลับ 

ที่พักเป็นเวลาหลายวันจึงเป็นเหตุการณ์ที่ธวัชชัยพบอยู่บ่อยๆ จนได้มา 

รู้จักและสนิทกับอาเธอร์ เมื่ออาเธอร์รับรู้สถานภาพของเขาก็เสนอเงิน 

ช่วยเหลือ ซึ่งแน่นอนว่า คนอย่างชินต้องไม่ยอมรับอยู่แล้ว จนอาเธอร์ 

ต้องใช้วิธีเขียนสัญญาเงินกู้ ชินจึงจะยอมรับ ส่วนดอกเบี้ยอาเธอร์บอก 

ว่าให้เป็นค่าจ้างการเล่นเกมโดยคอยสนับสนุนเขาแทนจึงตกลงกันได้  

ยิ่งรวมกับเรื่องการวิจัยผังวงจรของเขาที่แม้แต่กระทั่งศาสตราจารย์ยัง 

สา่ยหนา้ เนือ่งจากงานวจิยัชิน้นีใ้ชง้บประมาณมากเกนิไป ทัง้ยงัไมส่ามารถ 

นำไปปรับใช้กับชิปควอนตัมได้ งานวิจัยชิ้นนี้จึงถึงทางตันตั้งแต่ยังไม่เริ่ม 

โครงการ แต่พออาเธอร์ได้เห็นแนวความคิดของเขาก็ตกลงใจดำเนินการ 

ทันที

อาเธอร์ติดต่อศาสตราจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ออกทุนจ้างนักวิชาการ 

สาขาต่างๆ มาเข้าร่วม ซึ่งความจริงแล้วปัญหาที่แท้จริงของผังวงจรนี ้

อยูท่ีก่ารจดัการความรอ้น ถา้ไมไ่ดผู้เ้ชีย่วชาญออกแบบระบบลดอณุหภมู ิ

เฉพาะจุดแบบพิเศษ Hydra จะไม่มีวันถือกำเนิดขึ้นมาได้เลย โพรเจกต์นี้ 

มีความเสี่ยงสูง อีกทั้งยังใช้งบประมาณมหาศาล แม้แต่อาเธอร์ก็เรียก 

ได้ว่าทุ่มสุดตัวเลยทีเดียว หลังจากที่ Hydra ถือกำเนิด หากอาเธอร์ 

จะยึดผลงานนี้ไว้เป็นของตัวเองย่อมทำได้ แต่อาเธอร์เองกลับเสนอให้ 

ชินเป็นหุ้นส่วน ทำให้ชินรู้สึกซาบซึ้งใจมากและอยากตอบแทนที่อาเธอร์ 

ทำให้ฝันของเขาเป็นจริงโดยการทำฝันของอาเธอร์ให้เป็นจริงบ้าง  

ก็ได้แต่หวังว่าไอ้ไม้ตายลับสุดยอดนั่น มันจะเจ๋งสมราคาคุย ไม่งั้นฝัน 

ของอาเธอร์คงไม่มีวันเป็นจริง

“สรุปว่าทำได้จริงๆ ใช่ไหม” จุนโซถามอย่างตื่นเต้น

“หึๆๆ” อาเธอร์หัวเราะออกมาเบาๆ “ฉันรู้นะว่าแกคิดอะไรอยู่ 
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ถ้าแบบจำลองโมเลกุลที่มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีควอนตัมกับแบบ 

จำลองการเกิดระบบสุริยะที่มีพื้นฐานจากทฤษฎีสัมพัทธภาพ ถ้าสอง 

อนันีม้ารวมกนัได ้รางวลัโนเบลจะไปไหนจรงิไหม ซอง จนุโซ จะมชีือ่เสยีง 

เหนือ ไอน์สไตน์ เลยทีเดียว”

อาเธอร์กล่าวแล้วหันไปมองหน้าชิน

“ส่วนชิน แกดังกว่าเอดิสันแน่นอน แต่ขอให้แกอดทนรอไป 

อีกสักสองสามปีละกัน ให้เราพัฒนารูปแบบการใช้พลังงานและการ 

จัดการความร้อนได้ดีกว่านี้ รวมถึงรอให้ชิปควอนตัมกระจายไปทั่วโลก 

ก่อน เราถึงจะเปิดตัว Hydra” 

“ทำไมต้องรอให้ชิปควอนตัมกระจายไปทั่วโลกล่ะ ถ้าแค่พัฒนา 

การจัดการพลังงานและความร้อน มันไม่น่าจะนานขนาดนั้นนะ” ชิน 

ถามอย่างสงสัย

“ฮา่ๆๆ พวกแกนีน่า้ ไมม่หีวัทางการคา้เลยแฮะ ดนีะทีม่ารว่มงาน 

กับฉัน ไม่อย่างนั้นคงรวยยาก ไม่ต้องห่วง เรื่องการตลาดฉันจัดการเอง” 

อาเธอร์พูดกลั้วหัวเราะ

หลินแทรกออกมาว่า “ไอ้เจ้าเล่ห์นี่คิดจะเป็นเจ้าโลกน่ะสิ คงคิด 

จะรอให้ชิปซิลิคอนหายไปจากตลาดก่อนค่อยเปิดตัว ถึงตอนนั้น คงไม่มี 

ใครพัฒนาตามแกทันใช่ไหม”

“คิกๆ” เจนอดหัวเราะไม่ได้ที่เพื่อนรักเธออ่านเกมออกขนาดนี้ 

“เสริมอีกนิดนะคะ คืออย่างที่รู้กันว่าอาเธอร์มีหุ้นกับข้อมูลการซื้อขาย 

และการตลาดของชิปควอนตัมจำนวนมาก อาเธอร์รู้ดีว่าจะเปิดตัว  

Hydra ในช่วงเวลาไหนเหมาะสมที่สุด”

“อืม...กะจะโกยทั้งขึ้นทั้งล่องสินะครับ ถ้ารีบเปิดตัวเดี๋ยวหุ้น 

ควอนตัมมันจะตก” มินโฮกล่าว

“เอานา่ กวา่จะไดเ้ครือ่งตน้แบบออกมาไดม้นักใ็ชท้นุไมใ่ชน่อ้ยนะ  
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แล้วแผนงานของพวกเรามันก็ยังต้องใช้ทุนมากกว่านี้อีกหลายสิบเท่า  

อดทนรอนิดหน่อยไม่กี่ปีเพื่อให้แผนงานราบรื่นจะดีกว่านะ” อาเธอร์ 

สรุปก่อนกล่าวต่อ

“เอาละ คนอื่นคงพอเข้าใจแล้วสินะ ที่ฉันเรียกพวกเรามารวมตัว 

กัน หลินกับมินโฮ ฉันมีเรื่องสำคัญที่จะให้พวกเธอช่วยหน่อย”

“เท่าที่ฟังมา ไม่เห็นมีเรื่องไหนเลยที่เราสองคนจะช่วยพวกนาย 

ได้” หลินพูดออกมา

“พวกเธอทั้งสองคนต้องมาเป็นที่ปรึกษาพิเศษให้พวกเรา” 

อาเธอร์กล่าวพลางจ้องหน้าหลิน

“ฉันจะสร้างแบบจำลองร่างกายมนุษย์” 



“แบบจำลองรา่งกายมนษุย ์แกจะสรา้งของแบบนัน้ไปทำไม” 

หลินกล่าวอย่างสงสัย

“นั่นสิพี่ แบบจำลองร่างกายมนุษย์ ผมว่าพี่ไปติดต่อขอข้อมูล 

จากศูนย์วิจัยต่างๆ ก็ได้นี่ เท่าที่รู้มีศูนย์วิจัยหลายแห่งที่กำลังพัฒนา 

อยู่นะ” มินโฮกล่าวเสริม

อาเธอร์ส่ายหน้า “แบบจำลองพวกนั้นมันไม่สมบูรณ์ ที่ฉันอยาก 

ได้คือแบบจำลองที่สมบูรณ์จริงๆ เป็นแบบจำลองที่สามารถอธิบายการ 

ไหลเวียนของสารเคมี กระแสไฟฟ้าในร่างกาย และประสาทสัมผัสกับ 

ความรู้สึกได้ หรือสรุปง่ายๆ ว่า ฉันจะสร้างร่างกายมนุษย์จริงๆ ในโลก 

ที่จุนโซจะสร้างขึ้น” อาเธอร์พยายามอธิบาย

“โลกออนไลนท์ีเ่หน็ในปจัจบุนันัน้ การรบัรู ้ความรูส้กึ เกดิจากการ 

สง่สญัญาณจากเครือ่งสรา้งฝนัเขา้สูส่มอง ซึง่ความรูส้กึทีส่ง่เขา้ไป มทีีม่า 

จากฐานข้อมูลของผู้ทดสอบเครื่องสร้างฝันจำนวนมาก ฉันอยากได้ 

ความรูส้กึจรงิๆ ทีเ่กดิในโลกนัน้มากกวา่ พวกนายอาจไมท่นัสงัเกต เวลา 

เราลา่สตัวอ์สรูในเกมบางชนดิ ทัง้ทีช่ัน้จนิตนาการรสชาตเินือ้ของมนัจาก 

4

พวกนายคิดว่าความสมจริงมันคืออะไร
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สภาพแวดลอ้มของมนัไวอ้ยา่งนงึ แตเ่วลากนิจรงิๆ ดนัเปน็รสชาตขิองเนือ้ที ่

เรารู้จัก ฉันเคยลองกระทั่งเนื้อสัตว์มีพิษ ดันมีรสชาติเหมือนเนื้อไก่ 

ซะได้”

“แกนี่มันโรคจิตสุดๆ ไปเลยแฮะ มิน่า ในเกมฉันเห็นแกติดพิษ 

แปลกๆ บ่อยจัง ทั้งที่ในกลุ่มเดียวกันไปด้วยกันไม่มีใครติดพิษเลยแท้ๆ” 

หลินอดกล่าวไม่ได้

“เอ่อ...มันจำเป็นขนาดนั้นเลยเหรอครับ กะอีแค่เรื่องกินนี่นะ” 

มินโฮพูดพลางยิ้มแหยๆ

“เพื่อความสมจริงไงล่ะ ลองคิดดูนะ ไม่ใช่แค่เรื่องกินเท่านั้น 

ทั้งความเหนื่อย พวกเราเล่นเกมมาก็เยอะ เวลาแกเหวี่ยงดาบบ่อยๆ เคย 

เมื่อยแขนอย่างเดียวบ้างรึเปล่า ไม่เคยล่ะสิ นั่งเหวี่ยงดาบดันเมื่อยทั้งตัว 

วิ่งทั้งวันก็ไม่เมื่อยขาดันเมื่อยทั้งตัวอีก ฉันอยากได้ไอ้ที่มันสมจริงหน่อย 

กเ็ทา่นัน้ ดงันัน้กส็รา้งรา่งกายเปน็อวตารในเกมไปเลย ความเหนือ่ย หรอื 

ประสาทสัมผัสจะได้ส่งมาจากร่างในเกมมาเข้าสมองเรา ไม่ใช่ความรู้สึก 

เหนื่อยของใครก็ไม่รู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลส่งมาให้เรารับรู้” อาเธอร์อธิบาย 

ยืดยาว คนฟังก็พยายามทำความเข้าใจ

“มิน่าล่ะ อาหารในร้านอาหารในเกมมันถึงได้อร่อยผิดปกติ มัน 

เอาฐานข้อมูลของคนที่กินอาหารภัตตาคารห้าดาวมานี่เอง มันถึงได้ 

อร่อยนัก” ธวัชชัยครางออกมา “แต่แกก็ช่างสังเกตนะ เรื่องแบบนี้ฉัน 

ไม่เคยสนใจด้วยซ้ำ”

อาเธอร์ยักไหล่แล้วกล่าวว่า “มันอยู่ที่ความสนใจของแต่ละคน 

มากกวา่ แกเองกส็นใจแตต่รรกะของ AI ในเกมนี ่ไมง่ัน้คงไมเ่คลยีรเ์งือ่นไข 

ของสตัวอ์สรูไดข้นาดนัน้” อาเธอรก์ลา่ว ธวชัชยัเองกเ็ปน็ผูเ้ชีย่วชาญดา้น  

AI เวลาเล่นเกมก็เล่นอาชีพผู้ฝึกสัตว์ซึ่งความสามารถระดับธวัชชัย 

ทีส่รา้ง Alice ซึง่สามารถพดูจาตอบโตไ้ดเ้หมอืนคนปกต ิ(ขาดแคล่กัษณะ 
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นิสัย) การคาดเดานิสัยหรือเงื่อนไขในการจับสัตว์อสูรเป็นสัตว์เลี้ยงนั้น 

ไม่ยากนัก

“อืม...ถ้าสร้างร่างกายที่สมจริงในเกมขนาดนั้นได้ ความรู้สึกของ 

คนเลน่เกมคงสมจรงิสดุๆ แตถ่า้มคีนเลน่สกัสบิลา้นคน ตอ่ใหค้อมฯ พีช่นิ 

เก๋าขนาดไหน ผมว่ายังไงก็คงไม่ไหวนะครับ” มินโฮแย้ง

ธวัชชัยที่ได้ยินก็ตอบแทนว่า “อืม...อันนี้คงต้องอธิบายนิดนึงนะ 

ยังไงซะ โลกที่สร้างขึ้นถึงมันจะสมจริงแค่ไหนมันก็ยังเป็นแค่ข้อมูล เรา 

สามารถก๊อบปี้ทุกอย่างออกมาได้ แม้กระทั่งดวงดาวหรือแร่ธาตุที่จุนโซ 

จะสร้างขึ้น ขอแค่ให้ได้รูปร่างที่เหมาะสมแค่ดวงเดียวก็พอแล้ว แล้ว 

ค่อยใช้วิธีก๊อบปี้เอามาปรับปรุงไปเรื่อยๆ ก็ได้ สรุปว่าไอ้ที่ยากที่สุดก็คือ

ต้นแบบนั่นแหละ”

“ถูกต้องแล้วละ ขอแค่มีต้นแบบที่สมบูรณ์ที่สุดอันเดียวก็พอ  

ไม่ต้องห่วงว่าข้อมูลพวกนั้นมันจะมาดึงประสิทธิภาพการประมวลผล 

ทุกชิ้นหรอกนะ เช่นการเกิดคลื่นในทะเล ขอแค่สร้างตัวอย่างลมหลายๆ  

รปูแบบทีม่ผีลทำใหเ้กดิคลืน่รปูแบบตา่งๆ แลว้บนัทกึเอาไวเ้ปน็ฐานขอ้มลู  

ครัง้ตอ่ไปเมือ่เกดิแรงลม สภาพคลืน่ทีเ่คยบนัทกึเอาไวจ้ะแสดงออกมาเอง  

ร่างกายมนุษย์เองก็เช่นกัน” จุนโซกล่าวเสริม

“เอาน่า ยังไงฉันก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรอยู่แล้ว กว่าเราจะพร้อม  

ไม่แน่ว่าไม่ต้องทำอะไรเลยพวกบริษัทเกมเองก็อาจพัฒนาจุดนี้สำเร็จ 

ไปแลว้กไ็ด ้แตย่งัไงซะฉนักม็ัน่ใจวา่ ภายในยีส่บิปไีมม่ใีครสรา้งโลกจำลอง 

ได้ดีเท่าจุนโซอยู่แล้ว” อาเธอร์หันไปมองจุนโซแล้วบอกว่า

“แบบจำลองโมเลกุลของนายน่ะ อาจสำเร็จเร็วกว่าที่คิดก็ได้นะ 

ฉันเคยเอาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว หลายคนสนับสนุนว่าธาตุ 

ที่เกิดขึ้นมาน่ะ มีความเป็นไปได้ เพียงแต่สภาวะแวดล้อมที่ว่าต้องไม่ใช่

บนโลก” อาเธอร์บอกจุนโซ
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“แกเอาผลงานของชั้นไปให้คนอื่นดูเหรอวะ” จุนโซถามแต่ก็ไม่ได้ 

ตดิใจอะไรเพราะผลงานของเขาเคยถกูลอ้เลยีนวา่เปน็งานวจิยัขยะดว้ยซำ้  

มีแต่อาเธอร์ที่ขอก๊อบปี้ฐานข้อมูลและผลลัพธ์ที่ได้ ส่วนรูปแบบการ 

ประมวลผลยังคงอยู่ที่จุนโซ

“แกคิดว่าโพรเจกต์สร้างโลกนี่แกจะทำคนเดียวได้เหรอ ต่อให้ 

คอมฯ ของเจ้าชินมันมีประสิทธิภาพสูงกว่านี้ แกก็ไม่มีปัญญารวบรวม 

ข้อมูลหรอก ฉันเองก็เลยต้องหาแนวร่วมให้แกซะหน่อย ถึงจะมีคนที่ 

เห็นด้วยกับผลลัพธ์ที่ประมวลออกมาได้ไม่มากนัก แต่คนที่เห็นด้วย 

ส่วนใหญ่เห็นว่าฐานข้อมูลของแกมันน้อยเกินไป หรือสสารที่เกิดอาจ 

เกิดขึ้นได้ในอวกาศ ฉันก็เลยดึงตัวคนพวกนั้นมา โดยให้ข้อมูลความ 

สามารถในการประมวลผลของ Hydra ไป ส่วนใหญ่ทุกคนอยากเจอ 

และร่วมงานกับแกทั้งนั้นแหละ” อาเธอร์กล่าวพลางมองหน้าชิน 

“อันที่จริงบุคลากร โพรเจกต์สร้างโลกนี่พูดคุยง่ายกว่าโพรเจกต์  

Hydra เยอะว่ะ เจ้าชินขนาดเป็นคนออกแบบแท้ๆ ยังเกือบโดนเด้งไป 

เป็นแค่ผู้ช่วย อย่างว่านะ อดีตบุคลากรระดับโลกจะมายอมรับเด็ก 

จบใหม่ง่ายๆ ได้ไง แกเองก็ตั้งใจให้เต็มที่ล่ะไม่งั้นแทนที่จะเป็นดาวรุ่ง 

ของวงการวิทยาศาสตร์ อาจกลายเป็นแค่บันไดให้คนเหยียบก็ได้”

จุนโซที่ได้ยินเริ่มรู้สึกเครียด จนต้องหันไปถามชิน “จริงหรือวะ 

ชิน”

ชินหัวเราะออกมาเบาๆ “หึๆ แกเองอยู่ในวงการนี้ก็น่าจะรู้ดี 

เรื่องผลงานทางวิทยาศาสตร์ ต่อให้แกเป็นผู้บุกเบิกและคิดค้น แต่ถ้า 

เส้นสายหรือผู้สนับสนุนไม่ดีพอ ผลงานก็จะถูกชิงไปดื้อๆ คนที่ใช้ผลงาน 

ของคนอื่นจนรับรางวัลโนเบลก็มีมาแล้วนี่นา” ชินหยุดเล็กน้อยแล้ว 

กล่าวต่อ

“นี่ยังเป็นโชคดีที่ผู้ออกทุนสนับสนุนคืออาเธอร์ หมอนี่ยังอุตส่าห ์
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ยกเครดิตของ Hydra ให้ฉัน แล้วก็เป็นโชคดีที่ผังวงจรของฉันมีการแก้ไข 

ไม่ถึง 30% และส่วนใหญ่ฉันเป็นคนลงมือแก้ไขด้วยตนเอง บวกกับ 

ทนายความที่จ้างมาเขียนสัญญาอย่างรัดกุม ถ้าเป็นศูนย์วิจัยอื่นละก็ 

เครดิตของ Hydra คงไม่ใช่ของฉันหรอก คำเตือนในฐานะที่ทำงานมา 

ก่อนนะ แกต้องทุ่มกับงานนี้ให้เต็มที่ ถ้าคนอื่นมีผลงานออกมามากกว่า 

แก แมแ้ตอ่าเธอรก์ป็กปอ้งแกไมไ่ด ้ฉนัเลยรอใหพ้วกแกเรยีนจบกอ่นไงละ่  

จะได้ทุ่มกับงานนี้ได้เต็มที่” ชินกล่าวออกมาเรียบๆ

“เจ้าชินไม่ได้พูดล้อเล่นนะ” อาเธอร์กล่าวเสริม “ความจริง Hydra 

สร้างเสร็จมาเกือบสองเดือนแล้ว หลังจากผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ 

และประมวลผลต่อเนื่องเป็นเวลานาน ตอนนี้ Hydra เครื่องใหม่กำลังอยู่ 

ในระหว่างการสร้าง หลังจากได้ต้นแบบที่ผ่านการทดสอบแล้ว เครื่อง 

ตอ่ไปจะใชเ้วลาในการสรา้งไมน่านเหมอืนเครือ่งแรก ความจรงิฉนัจะบอก

โพรเจกต์พวกนี้กับแกนานแล้ว แต่เจ้าชินมันห้ามไว้ กลัวแกเสียสมาธิ”

จุนโซถอนใจแล้วบอกออกมาว่า “ยังไงก็ขอบใจแกมากนะที่แก 

ยังนึกถึงฉัน ดูจากการเตรียมการของแกแล้ว ต่อให้ไม่มีฉัน สักวันแกเอง 

ก็คงทำสำเร็จ แต่ฉันขอประกาศตรงนี้เลยนะ” จุนโซหยุดพูดและ 

สูดลมหายใจลึกๆ แล้วกล่าวออกมาอย่างมั่นใจ

“ฉันจะพยายามเต็มที่และจะทำให้สำเร็จ ฉันจะไม่สนใจด้วยว่า 

เมื่อสำเร็จแล้วเครดิตจะตกเป็นของใคร เพราะฉันแน่ใจว่าผลลัพธ์ของ 

งานนี้จะเป็นก้าวใหญ่ของมนุษยชาติ เครดิตจะเป็นของใครฉันไม่สน 

แคไ่ดร้บัรูว้า่งานวจิยัทีใ่ครๆ มองวา่เปน็ขยะของฉนัสามารถเปลีย่นแปลง

โลกได้ แค่นั้นฉันก็ภูมิใจมากแล้ว” 

“วี้ด วิ้ว” มินโฮเป่าปาก “โคตรแมนเลยเพ่”

ชินสุเกะหันมามองหน้าอาเธอร์ “ดูมัน มันพูดซะจนฉันเหมือน 

กลายเป็นคนเลวเห็นแก่ชื่อเสียงไปเลยว่ะ”
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ทุกคนที่ได้ยินพากันหัวเราะ ในขณะที่จุนโซเริ่มหน้าแดง

“ฮ่าๆๆ เห็นแกไฟแรงขนาดนี้ฉันก็ดีใจ” อาเธอร์พูดกลั้วหัวเราะ 

“แต่ก็ไม่ต้องรีบร้อนไป อย่างที่บอกแต่แรกกว่า Super Computer ที่มี 

ประสิทธิภาพพอที่จะประมวลผลแบบจำลองของแกได้ยังต้องใช้เวลา 

อีกเป็นปี หลังจากนี้ถ้าแกพร้อมเมื่อไหร่ก็ให้ชินมันพาไปที่แล็บได้เลย  

จะได้ไปทำความรู้จักกับทีมงานที่ฉันคัดไว้ให้แล้ว”

“ส่วนหลินกับมินโฮ ฉันฝากเรื่องแบบจำลองร่างกายด้วยนะ” 

อาเธอร์กล่าวต่อ

“แกจะบ้าเหรอ เรื่องใหญ่ขนาดนี้แกมาฝากฉันกับมินโฮได้ไง 

พวกเรายังเรียนไม่จบเลยนะยะ” หลินรีบปฏิเสธ

“ก็บอกแล้วไงว่าไม่รีบ” อาเธอร์พูดพลางหัวเราะ “อันที่จริง 

ฉันสารภาพตามตรงเลยนะ ฉันไม่ค่อยจะรู้จักบุคลากรสายการแพทย์ 

สักเท่าไหร่ แล้วถ้าอยู่ๆ มีใครสักคนที่ไม่ใช่ฉันมาขอให้เธอช่วยสร้าง 

แบบจำลองร่างกายมนุษย์เพื่อเอาไปใช้ในการเล่นเกม เธอจะคิดยังไง” 

อาเธอร์ถามกลับ

“อืม...เป็นผมคงไม่มีทางทำให้แน่นอนครับ เพราะไม่รู้ว่าจริงๆ 

แล้วจะเอาไปใช้ทำอะไร” มินโฮกล่าว

“นั่นสินะ ถ้าบอกว่าเอาไปใช้สร้างเกมคงไม่มีใครเชื่ออยู่แล้ว” 

หลินยอมรับ

“ที่เธอพูดมาก็ถูก แต่ก็ไม่ใช่ไม่มีวิธี” อาเธอร์พูดพลางทำหน้า 

เจ้าเล่ห์

มินโฮเห็นสีหน้าอาเธอร์ รีบกล่าว “เดี๋ยวครับพี่ ผมขอไม่ฟังได้ไหม 

ผมรู้สึกว่าถ้าผมได้ยินพี่พูดตอนทำหน้าแบบนี้ ผมจะซวยทุกที” มินโฮ 

รีบพูดออกมา ถึงรู้ว่าไม่มีประโยชน์ แต่ก็นะ มันอดพูดไม่ได้

อาเธอรก์ลา่วพลางแสยะยิม้ “ทีพ่ีจ่ะใหช้ว่ยรบัรองไมผ่ดิกฎหมาย 
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...ถ้าไม่ให้ใครรู้” มินโฮเริ่มหน้าซีด

เจนนเิฟอรท์ีเ่หน็สหีนา้มนิโฮกลา่วปราม “พอไดแ้ลว้คะ่ เลกิลอ้เลน่ 

ซะที น้องมินโฮหน้าซีดไปหมดแล้ว” 

“ฮ่าๆๆ ก็เห็นระวังตัวแจ ฉันก็อดหยอกนิดหน่อยไม่ได้” อาเธอร์ 

พูดขำๆ

“ตกลงจะให้พวกฉันทำอะไรยะ” หลินถาม

“ก็ไม่มีอะไรมากหรอกน่า แค่เตรียมข้อมูลกับเตรียมความพร้อม 

เทา่นัน้เอง” อาเธอรห์ยดุนดิหนึง่แลว้กลา่วตอ่วา่ “อกีไมเ่กนิสองถงึสามปี 

ข้างหน้า ทันทีที่ Hydra เปิดตัว ฉันจะเสนอการร่วมทุนวิจัยเรื่องการ 

สร้างแบบจำลองร่างกายมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดไปที่มหา’ลัยของเธอ 

ฉันอยากให้เธอกับมินโฮเข้าร่วมให้ได้ สุดยอดคอมพิวเตอร์กับสุดยอด 

บุคลากรทางการแพทย์ รับรองว่ามหา’ลัยของเธอไม่มีทางปฏิเสธ”

อาเธอร์ยิ้มแล้วกล่าวต่อ

“พวกเธอลองคิดถึงผลที่จะได้รับดูสิ แบบจำลองมนุษย์ที่มีใน 

ปัจจุบัน กับแบบจำลองมนุษย์ที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ

สูงสุด แบบไหนจะดีกว่ากัน แล้วถ้าโชคดี อีกสองปีโปรแกรมจำลองธาต ุ

ของจุนโซอาจสำเร็จไปแล้วก็ได้ เราจะได้ร่างกายมนุษย์ที่อยู่ในรูปแบบ

ดิจิตอลที่สมบูรณ์แบบ การผ่าตัดในอนาคตจะมีเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จ 

เพิ่มมากขึ้นขนาดไหน และถ้าเรามีเครื่องสแกนร่างกายที่มีประสิทธิภาพ 

มากพอ เราก็สามารถทดลองทำการผ่าตัดผ่านดรีมเมกเกอร์ก่อนได้ 

และในฐานะผูส้นบัสนนุหลกั แคข่อ้มลูรา่งกายมนษุยท์ีม่สีขุภาพสมบรูณ ์

แข็งแรง มหาลัยเธอคงไม่หวงมั้ง”

อาเธอร์หยุดพักชั่วครู่แล้วจ้องหน้าหลินกับมินโฮ “นี่ถือว่าเป็น 

การทดสอบก็แล้วกัน ถึงตอนนั้นถ้าเธอกับมินโฮไม่ได้รับการยอมรับ 

ให้เข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ อนาคตเราคงไม่ได้ร่วมงานกัน” อาเธอร์ 
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พูดอย่างเคร่งขรึมพลางหันไปกล่าวกับแฟนสาว

“เจนคงเขา้ใจนะ ใจจรงิแลว้ผมอยากใหก้ลุม่ของพวกเราไดท้ำงาน 

ร่วมกัน ก่อนที่เกมของเราจะเปิดตัว ผมเองก็อยากได้ผู้เชี่ยวชาญด้าน 

การแพทยเ์ปน็ทีป่รกึษา แตส่ถานะของหลนิกบัมนิโฮตา่งออกไป” เขาหยดุ 

เล็กน้อยจึงกล่าวต่อว่า “ชินเองได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจาก

ทีมงานแล้ว ส่วนธวัชชัย แค่เอา Alice ไปแสดงรับรองไม่มีใครคัดค้าน 

จุนโซเองก็มีโครงงานวิจัยอยู่ก็คงต้องรอดูกันไป แต่หลินกับมินโฮ ถ้า 

จะทำให้พวกทีมงานทั้งหลายของเรายอมรับ ก็ต้องผลักดันตัวเองให้ 

กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ให้ได้”

เจนนิเฟอร์พยักหน้าอย่างเข้าใจพลางยิ้มให้เพื่อนรักของเธอ 

“ทั้งสองคนพยายามเข้านะจ๊ะ”

“แน่นอนครับพี่ ผมเต็มที่อยู่แล้วครับ” มินโฮกล่าว

“ไม่ต้องมาท้าซะขนาดนั้นหรอก ยังไงฉันก็ไม่พลาดอยู่แล้ว 

โพรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้” หลินกล่าวอย่างมั่นใจ

อาเธอร์ถอนใจแล้วยิ้มออกมา

“จดัฉากใหซ้ะขนาดนีแ้ลว้อยา่ทำพงัซะละ่ ไมง่ัน้ฉนัคงตอ้งลำบาก 

ไปหาผูเ้ชีย่วชาญดา้นการแพทยค์นอืน่ แลว้ทีต่อ้งลงทนุซะขนาดนี ้เพราะ 

ทีมงานของฉันมันไม่ธรรมดา ไม่เชื่อถามชินก็ได้” อาเธอร์บุ้ยปากไป 

ทางชิน 

ชินพยักหน้ารับแล้วพูดออกมา

 “จรงิ แตต่อนนีพ้วกทมีงานยงัไมรู่ว้า่เปา้หมายสดุทา้ยของอาเธอร ์

จะเป็นเรื่องไร้สาระอย่างเกมออนไลน์” ชินตอบเรียบๆ

“ไอ้บ้าชิน มาหาว่าสุดยอดความฝันของฉันเป็นเรื่องไร้สาระได้ 

ไงฟะ” อาเธอร์บ่นเคืองๆ

“หึๆ อุตส่าห์มีสุดยอดเทคโนโลยีอย่าง Hydra อยู่ในมือ ดัน 



46     Magic World Online โลกออนไลน์ในฝัน เล่ม 1

วางแผนทำแค่เกมออนไลน์ ทั้งที่มีวิธีใช้ประโยชน์ได้ตั้งมากมายแท้ๆ”  

ชินบ่นเบาๆ

อาเธอร์ที่ได้ยินหัวเราะออกมา

“ฮ่าๆ ชินเอ๋ย ครั้งนี้แกพลาดซะแล้ว แกคิดเหรอว่าฉันจะปล่อย 

เครื่องต้นแบบทิ้งเอาไว้เฉยๆ ให้ฝุ่นเกาะ” พลางหันไปมองหน้าธวัชชัย

“เจ้าทัชเอ๋ย แกโชคดีมากนะรู้หรือเปล่า ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้ 

ร่วมงานกับสุดยอดนักออกแบบ CG ระดับโลกของฮอลลีวูด”

“จะให้ฉันไปสร้างหนังเหรอ” ธวัชชัยกล่าวงงๆ

“ฮา่ๆๆ รบัรองเจง๋กวา่สรา้งหนงัเยอะ” อาเธอรต์อบแลว้กลา่วตอ่วา่ 

“ฉันจะให้แกสร้าง Metropolis”

“Metropolis”



6 เดือนต่อมา โลกไซเบอร์ก็ต้องตกตะลึงจากการเปิดตัว 

ของบริษัท Cyber Tech Company และโปรแกรมโลกเสมือนจริง  

Metropolis 

อันที่จริงแล้วโลกเสมือนจริงอย่าง Metropolis ไม่ใช่แนวคิด 

แปลกใหม่ ที่จริงแล้วมันเป็นแนวคิดพื้นฐานก่อนการสร้างเกมออนไลน์ 

ซะด้วยซ้ำ (เทียบกับสมัยนี้ก็ประมาณเว็บบอร์ดละมั้ง) แต่ที่ทำให้  

Metropolis ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก คือต้นแบบของ Metropolis 

มีที่มาจากเมืองหลวงของดาวดวงหนึ่ง ซึ่งเคยปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ 

ในดวงใจของใครหลายๆ คน และมีการสร้างออกมาถึง 6 ภาค (คงรู้นะ 

ว่าหนังเรื่องอะไร) 

ความจริงแล้วอาเธอร์ไม่ได้ต้องการสร้างเลียนแบบทั้งหมด เพียง 

แค่ต้องการอิมเมจของเมืองในการสร้างเท่านั้น แต่โพรเจกต์นี้กลับ 

หลุดไปถึงบริษัทสร้างหนังได้อย่างไรก็ไม่ทราบ (ก็ไอ้พวกนักออกแบบ 

ทั้งหลายนั่นแหละ แต่จับมือใครดมไม่ได้) โพรเจกต์ที่มีการเตรียม 

ความพร้อมมาเป็นอย่างดี และคิดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 3 เดือนในการ 

5

Metropolis และ เรื่องเหนือความคาดหมาย
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สร้าง กลับยืดเยื้อมาเป็นเวลาถึง 6 เดือนเลยทีเดียว

โลกแห่งนี้สร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกับเกมออนไลน์ 

ทั่วไป ไม่ใช่เทคโนโลยีสสารเสมือนจริงของจุนโซ ดังนั้นการสร้างเมือง 

ในโลกไซเบอร์แห่งนี้จึงไม่ใช่สิ่งที่ยากจนเกินไป โครงสร้างของเมืองนี้ 

จากตอนแรกที่คิดจะวางผังเมืองอย่างง่ายๆ เพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่ 

โดดเด่นสะดุดตา กลับต้องลบทิ้งทั้งหมดเนื่องจากค่ายหนังระดับโลก 

เจา้ของลขิสทิธิไ์ดเ้จรจาวา่จะมอบผงัเมอืงจากภาพยนตรเ์รือ่งดงักลา่วให ้ 

เพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่ทางบริษัทจะได้รับจากมหานครแห่งนี้  

ซึ่งกว่าจะเจรจาตกลงกันได้ก็เสียเวลาไปไม่ใช่น้อย

ภายใน Metropolis มีการแบ่งโซนต่างๆ มากมายหลายแบบ เช่น

Market Zone ซึ่งแน่นอนว่าต้องมี เป็นรูปแบบการซื้อขายสินค้า

จากโลกเสมือนจริง ซึ่งส่วนนี้ ทาง Cyber Tech จะไม่มีการแทรกแซงแต ่

อย่างใด เพียงแต่หากมีการ โอนเงินเกิดขึ้นทางบริษัทจะคิดค่าธรรมเนียม 

เล็กน้อย (รูปแบบเดียวกับ eBay ครับ ถ้าไม่อยากเสียค่าธรรมเนียม 

ก็อย่ามาโอนเงินกันในนี้ แต่ร้านค้ายังไงก็ต้องจ่ายค่าเช่า)

Entertainment Zone มีการแบ่งเป็นหมวดย่อยได้แก่

1. Movies World เป็นโซนของโรงหนังสามมิติที่นักดูหนังรู้สึก 

เหมือนเข้าไปอยู่ในเนื้อเรื่องได้ ซึ่งจุดที่ทำให้โซนหนังของ Metropolis 

เหนอืกวา่โลกออนไลนแ์หง่อืน่ นัน่คอื มกีารรเีมกหนงัทีถ่า่ยทำดว้ยเทคนคิ 

การถ่ายทำแบบเก่าให้กลายเป็นหนังสามมิติได้ แน่นอนว่ามีการคิด 

ค่าบริการเข้าชม รายได้ท่ีได้ก็ต้องแบ่งให้ต้นสังกัดของภาพยนตร์เร่ืองน้ัน

2. Sport Reality รับชมการถ่ายทอดสดเหมือนดูอยู่ข้างสนาม 

ซึ่งสร้างความตื่นตะลึงให้แก่ผู้ เข้าชมมาก เนื่องจากการถ่ายทอด 

สัญญาณภาพจากการถ่ายทอดสดให้กลายเป็นภาพสามมิติยังไม่มีใคร 

ทำได้
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3. Music Chamber มีบันทึกคอนเสิร์ตของศิลปินดังจำนวน 

มาก สามารถสัมผัสบรรยากาศของงานแสดงดนตรีได้หลายรูปแบบ  

และถ้าโชคดีคุณอาจได้พบกับศิลปินดังมาโปร โมตผลงานใหม่ที่โซนนี้ 

4. World of Gamer มีการจัดตั้งโซนเกมออนไลน์เพื่อให้ทุกคน 

เข้าชม และสามารถออนไลน์จากตรงนี้ได้เลย ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือ 

จากบริษัทเกมออนไลน์ต่างๆ เป็นอย่างดี

5. Tourist Dream เปน็การจำลองสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโลกจรงิ 

สู่โลกออนไลน์ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากบางคนไม่มีเวลา 

บางคนไม่มีทุนทรัพย์ และบางคนก็สภาพร่างกายไม่อำนวย ก็สามารถ 

เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังต่างๆ ได้

ที่สำคัญ Metropolis ยังได้กระจายเครือข่ายไปถึง สถาบันการ- 

ศึกษาและมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อช่วยส่งเสริมด้านการศึกษาอย่าง 

เต็มที่ (มีแค่โซนนี้เท่านั้นที่ไม่คิดค่าบริการ)

ปัจจุบันนี้ก็มีบริษัทห้างร้านติดต่อเข้ามาเพื่อโปร โมตสินค้าและ 

บริการเป็นจำนวนมาก และเพื่อป้องกันความแออัดของผู้ใช้บริการ  

ธวัชชัยได้ออกแบบโหมดการใช้งานหลายรูปแบบ ดังนี้

Private Mode เมื่อเข้าโหมดนี้ จะเหมือนเข้าไปอยู่ใน Metropolis 

เพียงคนเดียวจะมองเห็นแค่ AI เท่านั้น

Group Mode สามารถชักชวนคนรู้จักให้เดินทางไปด้วยกันได้

Public Mode ผู้ที่เลือกโหมดนี้จะสามารถมองเห็นทุกคนที่เลือก 

โหมดนี้ได้ (มองไม่เห็น Private กับ Group) 

ซึ่งความจริงแล้ว แรกเริ่มที่มีการใช้งานมีเพียง Public Mode 

เท่านั้น แต่หลังจากเปิดบริการได้ไม่นาน จำนวนผู้ใช้งานก็มีจำนวนมาก 

จนเกิดความแออัด ธวัชชัยจึงแก้ไขด้วยการเพิ่มฟังก์ชัน View Mode 

สถานการณ์จึงคลี่คลาย
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และแน่นอนว่า ธวัชชัยนั้นกลายเป็นผู้มีชื่อเสียงระดับโลกไป 

ในพริบตา หลังการเพิ่มฟังก์ชัน View Mode เนื่องจากพนักงานต้อนรับ

ที่เข้าใจว่าจ้างคนจริงๆ มาทำงาน แต่เมื่อเปิดใช้ View Mode พนักงาน

ต้อนรับก็ยังคงทำงานตอบสนองได้โดยไม่มีอาการผิดปกติ ทำให้รู้ได้ว่า 

พนักงานต้อนรับเหล่านี้เป็น AI ซึ่งสร้างความตื่นตะลึงให้แก่เหล่า 

โปรแกรมเมอร์เป็นอย่างมาก ทันทีที่รู้ว่า ธวัชชัยเป็นผู้พัฒนา AI เหล่านี้ 

หน่วยงานต่างๆ ก็พยายามชักชวนธวัชชัยให้ไปร่วมงานด้วย ซึ่งธวัชชัย 

ก็ไม่ได้ตอบรับแต่อย่างใด

ห้องพิเศษในตึกสูงแห่งหนึ่งที่สามารถมองเห็นมหานคร 

ออนไลน์ Metropolis ได้อย่างชัดเจน มีหนุ่มสาวคู่หนึ่งกำลังตรวจสอบ 

ข้อมูลจากจอภาพที่เปิดไว้หลายบาน ชายหนุ่มถามแฟนสาวว่า

“เจน อัตราการเติบโตของ Metropolis เป็นยังไงบ้าง” อาเธอร ์

ถามแฟนสาว

“Market อัตราคงที่แต่ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นะ คงเป็นเพราะมีตลาด 

ที่เปิดมาก่อนหน้าอยู่เยอะแล้ว ส่วนหมวด Movies ของเราเรียกได้ว่า

ไม่มีคู่แข่งเลย แต่ก็ต้องจ่ายให้ค่ายหนังไม่น้อยเหมือนกัน ด้าน Sport  

ถ้าไม่มีถ่ายทอดสดการแข่งขันใหญ่ๆ จะมีลูกค้าน้อยมาก ส่วนบันทึก 

การแข่งขันไม่ค่อยมีคนสนใจมากนัก”

เมื่อการแข่งขันรู้ผลกันไปแล้ว น้อยคนจะยอมเสียเงินมาดูการ 

แข่งแบบไฮควอลิตี้ รู้ผลแล้วดูไปก็ไม่ตื่นเต้น

“โซน Music มีคำร้องขอให้เปิดห้องแสดงเพิ่ม ทั้งขนาดใหญ่และ 

ไลฟ์เฮาส์ ที่น่าประหลาดใจคือมีคำขอให้สร้างห้องซ้อมด้วย” เจนนิเฟอร์ 

อธิบายขำๆ ราวกับผู้ใช้บริการคิดจะใช้ชีวิตในนี้ไปเลย 

“โซน Gamer ก็ก้าวหน้าไปด้วยดี ผู้ผลิตบางบริษัทก็ขอพื้นที่เพื่อ 



Mr. Saka     51

จัดอีเวนต์ด้วย ฝั่ง Tourist ถือว่าเป็นโซนที่ดำเนินการได้ดีมาก ไม่คิดว่า 

คนจะนิยมขนาดนี้ ทั้งที่เรามีคู่แข่งจำนวนมาก สาเหตุน่าจะมาจาก AI  

ของทัชที่บรรยายข้อมูลได้ละเอียดและน่าสนใจ ทำให้เราเปิดรอบการ 

เขา้ชมไดไ้มจ่ำกดั ตา่งจากของบรษิทัอืน่ทีใ่ชค้นจรงิๆ ซึง่มกัจะเกดิปญัหา 

ไม่ว่างบ้าง ลูกทัวร์น้อยเกินไปไม่คุ้มบ้าง แต่ถ้าใช้ AI ของธวัชชัย ต่อให้ 

เปิด Private Mode มาก็พาทัวร์ได้

“ด้าน Education ก็มีมหาวิทยาลัยและห้องสมุดตอบรับเพิ่ม 

มากขึ้นเรื่อยๆ” เจนนิเฟอร์บรรยายอย่างยืดยาวถึงความเป็นไปในโซน 

ต่างๆ และกล่าวต่อว่า “AI ของทัชมีประสิทธิภาพสูงจริงๆ”

“เจ้าทัชมันบอกว่าให้เวลามันน้อยเกินไป AI พวกนี้ยังได้ไม่ถึงครึ่ง 

ของ Alice ด้วยซ้ำ” อาเธอร์กล่าวยิ้มๆ

เจนนิเฟอร์เลิกคิ้วอย่างสงสัย “ไหนทัชบอกว่า AI พวกนี้ก๊อบปี้ 

ได้ไง เจนนึกว่าพวกนี้เป็นก๊อบปี้ของ Alice ซะอีก”

อาเธอร์หัวเราะออกมา “ทีแรกเจ้าทัชมันก็จะทำอย่างนั้นเหมือน 

กัน มันมั่นใจใน Alice มาก แต่มันมานึกได้ทีหลังว่าระบบบันทึกข้อมูล 

ของ Alice มีหลายส่วน มันไล่ลบทีละจุดไม่ไหว เขียนใหม่ไปเลยง่าย 

กว่า”

กล่าวถึงตรงนี้อาเธอร์ก็อดหัวเราะออกมาอีกครั้งไม่ได้ “มันคง 

กลัวว่าเรื่องของคุณหมอกับมันจะกระจายออกมามั้ง ถ้าเล่นก๊อบ Alice 

ออกมาใช้ดื้อๆ”

“อย่างนี้นี่เอง” เจนพูด “เจนเคยไปทดลองมาแล้วเห็นว่าไม่ต่าง

จาก Alice เลย”

อาเธอร์ส่ายหน้า “เจนคงยังไม่เคยลองคุยกับ Alice ตอนที่มีความ 

สามารถ 100% ผมเองก็เพิ่งเคยเจอ AI งอนได้ ประชดได้ก็ครั้งนี้แหละ 

พูดแล้วก็อดขำไม่ได้”
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แล้วอาเธอร์ก็กล่าวออกมาอย่างจริงจังว่า

“เจน ผมมีเรื่องสำคัญอยากจะบอก บางทีเราอาจจะไม่ได้ 

ร่วมงานกับทัชอีกแล้วก็ได้นะ”

เจนหันมามองอย่างตกใจ “ทำไมล่ะ ทัชมาบอกเหรอว่าจะ 

ขอแยกตัว”

“ยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอก แต่ผมก็ต้องพูดเผื่อไว้” อาเธอร์ รีบอธิบาย 

“คือว่าหลังจากนี้ ตามแผนงานของผมแล้วคงอีกนานกว่าจะมีโครงการ 

ที่ต้องใช้งาน AI ทัชเองตอนนี้ก็กลายเป็นผู้มีชื่อเสียงระดับโลกไปแล้ว  

ผมคิดว่าถ้าทัชมาขอแยกตัวไปทำโครงการอื่น ผมจะไม่รั้งเขาไว้”

อาเธอร์ถอนใจแล้วกล่าวว่า “ทุกคนต่างมีทางไปนะเจน ชิน 

ผูกพันกับ Hydra มาก ถ้าถึงวันที่ Hydra เปิดตัวแล้ว ชินจะขอแยกตัว 

ไปตั้งบริษัทใหม่ผมก็ไม่ห้ามหรอก ผมจะให้ทุกคนมาผูกติดกับความฝัน 

ของผมไมไ่ดห้รอกนะ” กลา่วพลางยิม้ทะเลน้ “ยกเวน้เจา้จนุโซนะ โครงการ 

ของมัน ไม่รู้ชาตินี้จะสำเร็จรึเปล่า ฮ่าๆๆ”

“ถ้าไม่สำเร็จ เกมในฝันของคุณมันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้น่ะสิ” เจน 

แย้ง

“หึๆๆ ขึ้นชื่อว่าเกม มันก็ต้องมีอะไรที่เหนือกว่าธรรมดาบ้าง  

ที่ผมขู่เจ้าจุนโซให้มันทำให้สำเร็จน่ะ เท่ากับเป็นการช่วยมันนะ นิสัย 

อย่างมันน่ะ ถ้าไม่กดดันมันมากๆ เจ้านี่มันไม่มีไฟ ใจจริงแล้วผมกะว่า 

ถ้ามันจำลองโลกได้เกิน 90% ก็พอที่จะเอามาใช้ทำเกมแล้วละ” อาเธอร์ 

เฉลยแล้วกล่าวต่อว่า 

“แต่เจนห้ามหลุดเรื่องนี้ไปเป็นอันขาดนะ ไม่งั้นไอ้ 90% ที่ผมหวัง 

ไว้ในอีกสิบกว่าปีข้างหน้า ผมกลัวจะเหลือไม่ถึง 50% อย่างน้อยถ้าผม 

จะสร้างเกมผมก็อยากจะสร้างเกมบนดาวเคราะห์ละนะ ไม่ใช่สร้างเกม 

บนอุกกาบาต ฮ่าๆๆ ”
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เจนนิเฟอร์อดหัวเราะตามไม่ได้ จากนั้นก็ถามเบาๆ ว่า

“อาเธอร์คะ ความฝันของคุณคือเกมออนไลน์สินะคะ...” หรือว่า

คุณแค่อยากเห็นความสำเร็จของเพื่อนๆ เจนคิดต่อในใจ

“แน่นอนสิ คุณก็เห็นแล้วนี่นาว่าผมวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน 

ขนาดไหน หึๆ ถึงบางอย่างจะผิดแผนไปหน่อย แต่เดี๋ยวผมก็หาทาง 

ดึงมันมาเข้าทางจนได้น่ะแหละ ฮ่าๆๆ”

เจนเห็นท่าทางของอาเธอร์แล้วอดยิ้มไม่ได้ ให้ตายเถอะอีตานี่ 

จริงจังไม่ได้เลย ทำเป็นเล่นตลอด

แล้วทั้งคู่ก็หันมาสนใจข้อมูลบนหน้าจอ

“เจน แล้วข้อมูลการซื้อขายของชิปควอนตัมตอนนี้เป็นยังไง 

บ้างจ๊ะ” อาเธอร์ถาม

เจนนิเฟอร์ตอบกลับมาว่า “ไม่น่าเชื่อเลย ยอดการสั่งซื้อเพิ่ม 

มากขึ้นจนผลิตไม่ทันแล้ว”

“ฮ่าๆ” อาเธอร์หัวเราะออกมา “สงสัยเพราะ Metropolis  

หักปากกานักวิชาการและนักวิเคราะห์ไปหลายคนละมั้ง แล้วก็ไม่แปลก 

หรอกที่ทุกคนจะคิดว่า Super Computer ที่สร้าง Metropolis จะมี 

พืน้ฐานมาจากชปิควอนตมั องคก์รและศนูยว์จิยัตา่งๆ ทีอ่ยากจะเรง่สรา้ง 

Super Computer ที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันขึ้นมา ก็ต้องสั่งซื้อชิป 

เพื่อการวิจัยจำนวนมากแน่นอนอยู่แล้ว” อาเธอร์วิเคราะห์

การที ่Metropolis หกัปากกาเซยีนนัน้ เนือ่งจากซอฟตแ์วรอ์อนไลน ์

ประเภทนี้มีอยู่มากมายซึ่งส่วนใหญ่จะไม่มีฐานข้อมูลที่กว้างและ 

ครอบคลุมขนาดนี้ เหล่านักวิเคราะห์จึงฟันธงว่า หากมีผู้ใช้บริการ 

จำนวนมากระบบของ Metropolis จะต้องล่มอย่างแน่นอน แต่หลังจาก 

เปิดตัวมาเป็นเวลานานและทุกคนที่มีดรีมเมกเกอร์อย่างน้อยก็ต้องเคย 

เข้ามาสักครั้งหนึ่ง ระบบก็ยังเสถียรดี ไม่มีกระตุก ทำเอานักวิเคราะห์ 
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หน้าแตกไปเป็นแถวๆ

ส่วนตัวอาเธอร์เอง แม้จะไม่ใช่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ผลิตชิป 

ควอนตัม แต่ก็มีหุ้นอยู่ไม่น้อย เมื่อเขาเปิดตัว Metropolis ทุกคนต่างเห็น 

ตรงกันว่า Super Computer ที่เขาใช้ต้องเป็นชิปควอนตัมอย่างแน่นอน

“เฮอ้! บางทฉีนักส็งสยันะวา่ การทีค่ณุเปดิตวั Metropolis ออกมา 

เนีย่ หวงัเพิม่ยอดขายของชปิควอนตมัหรอืเปลา่” เจนนเิฟอรเ์ปรยออกมา 

เบาๆ

อาเธอร์ที่ได้ยินก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้ “ฮ่าๆๆ คุณเองก็รู้ดีนะ 

ที่รัก Metropolis ที่ผมตั้งใจไว้แต่แรกมันไม่ใช่แบบนี้เลยนะ” อาเธอร์ 

หันไปปิดจอข้อมูลของเขาแล้วกล่าวต่อว่า “ตอนแรกที่สร้างมันออกมา 

ผมตั้งใจให้มันเป็นแค่แหล่งข้อมูลข่าวสารเท่านั้น ตั้งใจให้มีแค่ Market 

Tourist แล้วก็ Education แค่สามโซนเท่านั้นเอง ใครจะไปนึกล่ะว่า  

ค่ายหนังจะเข้ามาร่วมวงด้วยจนกลายเป็นโพรเจกต์ยักษ์แบบนี้”

เจนนเิฟอรห์นัมากลา่วยิม้ๆ วา่ “ใครจะไปรูล้ะ่ คณุนะ่มนัจอมเจา้เลห่์ 

ตัวจริงเสียงจริงเลยนี่นา” เจนนิเฟอร์กล่าวพลางปิดจอข้อมูลของเธอ 

บ้าง “ขนาดฉันอยู่กับคุณเกือบตลอดเวลา ยังเดาเป้าหมายหรือแผน 

ร้ายๆ ของคุณไม่ออกเลย”

อาเธอรโ์อดครวญ “โธเ่จน ไมเ่หน็ตอ้งเดาเลย สงสยัอะไรกถ็ามมา 

ได้เลย แล้วไอ้แผนร้ายอะไรนั่นน่ะ...” อาเธอร์ยิ้มทะเล้น “รับรองไม่มีใคร 

จับได้หรอก ฮิๆ เชื่อมือได้”

“แสดงว่ามีจริงๆ สินะ บอกมาซะดีๆ” เจนนิเฟอร์กล่าวพลาง 

จ้องเขม็ง

อาเธอร์รีบเปิดไฟล์ข้อมูลให้แฟนสาวดูทันทีพลางกล่าวว่า “อย่า 

จ้องแบบนี้สิที่รัก ผมขวัญอ่อนนะ”

“กลัวทำไม ใน Metropolis ไม่มีใครทำร้ายกันได้ซะหน่อย” พลาง 
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อ่านข้อมูลในมือ “เนี่ยนะแผนร้าย มันร้ายตรงไหนเนี่ย”

“ฮิๆ ลองวิเคราะห์ดีๆ สิที่รัก” อาเธอร์กล่าวยิ้มๆ

เจนนิเฟอร์อ่านข้อมูลอย่างละเอียดแล้วอดยิ้มออกมาไม่ได้

“อย่างนี้นี่เอง ได้ทั้งข้อมูล ได้ทั้งเงินสนับสนุน แถมคนที่ให้ข้อมูล 

กบัเงนิ ยงัยนิดจีา่ยอยา่งเตม็ใจอกี คณุนีม่นัเจา้เลห่จ์รงิๆ นะ” เจนนเิฟอร์ 

พูดออกมาขำๆ

“ถึงจะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย แต่ยังไงซะเราก็ได้ประโยชน์ 

มากกว่าหลายเท่า ไม่เรียกว่าเป็นแผนร้ายจะให้เรียกว่าอะไรล่ะจ๊ะ ที่รัก” 

แล้วอาเธอร์ก็หัวเราะออกมา


