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ใกล้ถงึ บทสรุปของเรือ่ งราว ดูไปก็นา่ ใจหาย พวกเรารูจ้ กั กัน
ผ่านเรือ่ งราวต่างๆ ในนิยายมาไม่นอ้ ย ถึงอย่างไรทุกเรือ่ งราวบนโลกล้วน
มีจุดจบทั้งสิ้น เพียงแต่ท่านจะปล่อยให้มันจบไปตามเวลา หรือจะหยุด
คิดถึงปลายทางของมันก่อน เพราะถ้าปล่อยให้ผลลัพธ์เกิดขึน้ เมือ่ ใด ย่อม
แสดงว่าไม่สามารถแก้ไขได้แล้ว
ผมเรียนสายวิทยาศาสตร์มา ดังนั้นจึงไม่ค่อยเชื่อเรื่องเหนือ
ธรรมชาติมากนัก ผมไหว้พระ ไม่เคยไหว้วัตถุที่เรียกว่าพระพุทธรูป ผม
ไหว้ความดีงามทีร่ สู้ กึ ได้ อย่างเทศกาลต่างๆ เช่น การไหว้หลุมศพเช็งเม้ง
ผมไม่ทราบว่าคนเราตายไปแล้วจะกลับมาได้ไหม หรือยังคอยคุ้มครอง
เราอยู่หรือไม่ ผมรู้เพียงแต่ว่า การเคารพบรรพบุรุษเป็นเรื่องที่สมควร ก็
เท่านั้น (แถมได้กินของอร่อยตอนหลังอีก ฮา)
ด้วยความเป็นเหตุเป็นผล ผมจึงไม่เคยเชื่อว่า กรรมดีกับกรรมชั่ว
ซึ่งไม่เหมือนกันเลยจะหักล้างกันได้ การฆ่าคนตาย ต่อให้เราไถ่ชีวิตโค
กระบือมากเท่าไร ก็ไม่อาจฟื้นคืนชีวิตคนได้ การท�ำร้ายผู้อื่น ต่อให้เรา
ช่วยเหลืออีกฝ่ายอย่างไร ท�ำบุญแค่ไหน อาการบาดเจ็บมันก็เกิดขึ้นแล้ว
ไม่สามารถแก้ไขใดๆ ได้ สิง่ เดียวทีบ่ ญ
ุ พอจะลบล้างได้กค็ อื ลบล้างความ
รูส้ กึ ผิดบาปให้เบาบางลงเท่านัน้ ดังนัน้ สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ คือ อย่าให้ผลลัพธ์ของ
การท�ำบาปเกิดขึ้น ก็เท่านั้นเอง
ผมยอมรับว่าไม่ใช่คนดีนกั แต่กม็ จี ดุ ยืนในระดับหนึง่ ตัง้ แต่ผมเป็น
เด็กจวบจนถึงรุน่ ลูกสาวของผมเอง ทีบ่ า้ นวางเงินไว้ไม่เคยหายแม้สกั บาท
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เดียว ขนาดโทรศัพท์ผมเอง ลูกสาวก็จะขอก่อนทุกครั้ง เวลาไปซื้อขนม
ลูกสาวก็ถามว่าจ่ายเงินหรือยัง มองดูเหมือนจะไม่มีอะไร แต่กลับกัน ถ้า
ผมมีงานส�ำคัญอยู่ในโทรศัพท์ ลูกสาวหยิบไปใช้อาจเกิดความเสียหาย
ขนม...ถ้าลูกสาวกินก่อนโดยคิดว่ายังไงก็จ่ายเงินแน่ แต่ผมกลับพกเงิน
ไม่พอจ่าย เท่ากับว่าเรากินโดยไม่มีเงินจ่าย นั่นคือปัญหาเกิดขึ้นแล้ว
อย่างที่หลายคนทราบกัน เรื่องนี้ผมแต่งให้ลูกสาวอ่านในอนาคต
ดังนั้นบทสรุปย่อมต้องชี้ให้เห็นถึงผลแห่งการกระท�ำ การคิดไม่ดีต่อผู้อื่น
ย่อมได้รับผลนั้นตอบแทน แม้การแก้แค้นจะดูเป็นเรื่องที่ถูก แต่ถ้ามัน
น�ำมาซึ่งการท�ำร้ายผู้อื่นคืน ย่อมเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง
ในเล่มนี้ สิ่งที่ต้องการสื่อก็คือ นรก ซึ่งผมคิดว่าเป็นสถานที่ที่มี
ความยุติธรรมมากที่สุดในโลก ไม่ว่าคนจนคนรวย ล้วนต้องรับผลแห่ง
กรรมเท่าเทียมกัน แม้แต่ผู้อยู่ในนรกก็ไม่อาจพ้นกฎเกณฑ์นี้ไปได้
Sengjar

ป.ล. เล่ม 8 ก็ยังบ่นไม่สะใจเช่นเดิม เจอกันเล่ม 9 ซึ่งเป็นเล่ม
สุดท้ายนะครับ ผมขอสัญญาว่า จะถ่ายทอดให้เล่มสุดท้ายเป็นบทสรุป
ของเรื่องราวที่สมบูรณ์ที่สุดในใจผม เพื่อมอบให้แก่ทุกคน ขอบคุณครับ
www.facebook.com/WeaponUniverseOnline
www.facebook.com/SatapornFantasy
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พักผ่อน

ตวั

“ห้องสมุด!” มหาเทพมิคาเอลทวนสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ พร้อมพิจารณา
มนุษย์ตรงหน้าไปในตัว ปกติมนุษย์มักวิงวอนต่อเทพเจ้า เพื่อขออ�ำนาจ
พละก�ำลัง เงินทอง แต่เด็กหนุม่ ตรงหน้ากลับถามหาความรูเ้ สียนี่ สายตา
มหาเทพมิคาเอลแสดงให้เห็นถึงการประเมินค่าวันให้สงู ส่งเพิม่ ขึน้ อีกระดับ
“ครับ ห้องสมุด ถ้าเป็นไปได้เป็นห้องสมุดที่มีหนังสือเยอะๆ ก็ดี
ครับ จะได้ไม่เสียเวลาไป” วันยืนยันค�ำตอบ ส่วนสี่สาวได้แต่ยิ้มเจื่อนๆ
เมื่อได้ยินค�ำขอที่แทบไม่ต้องเดา โดยเฉพาะสองแฝดที่มองด้วยความ
เสียดาย เพราะระดับเทพเจ้ามิคาเอลมาต้องขอสุดยอดไอเทมได้แน่ แต่
ก็ทราบดีว่าต่อให้ตอบอีกกี่ครั้ง ค�ำตอบของวันก็ยังคงเป็นหนังสือเท่านั้น
ไม่รู้ว่าจะบ้าอ่านหนังสือไปถึงไหนกัน ไม่สิ ส�ำหรับพี่วันแล้ว หนังสือ
นั่นแหละคือสุดยอดไอเทม
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“ฮ่าๆๆ เจ้าช่างเป็นมนุษย์ที่แปลกเสียจริง คนมากมายต้องการ
อ�ำนาจเท่าทีจ่ ะท�ำได้ เจ้ากลับสนใจแค่หนังสือ ข้าตอบให้กไ็ ด้ แดนสวรรค์
มีหนังสือที่บนโลกมนุษย์ไม่มีมากมาย แบบสร้างอาวุธเทพ วิชาต่อสู้
คาถา และความรู้อื่นๆ ถึงแม้ข้าจะเป็นผู้ปกครองแดนสวรรค์ ข้าก็มิอาจ
เอาหนังสือมาให้เจ้าได้หรอกนะ เพราะในดินแดนเทพแต่ละแห่งจะมีการ
ปกครองตัวเองอีกทีหนึง่ เพือ่ มิให้อำ� นาจตกอยูก่ บั คนคนเดียวมากเกินไป
เจ้าคงต้องไปสวรรค์แต่ละที่เพื่อหาหนังสือและขอกับผู้ปกครองดินแดน
นั้น เอาเป็นว่าเรื่องนี้ข้าบอกให้เจ้าฟังฟรี เจ้ายังคงมีสิทธิ์ขออย่างอื่นอีก
ว่ามาสิ” มหาเทพมิคาเอลหัวเราะอย่างอารมณ์ดี สายตาที่ผิดหวังเมื่อ
ได้ยนิ แสดงให้เห็นว่าสิง่ ทีข่ อไม่ใช่เรือ่ งล้อเล่น มนุษย์ผนู้ ชี้ า่ งน่าสนใจจริงๆ
วันกลับมามีสหี น้าปกติหลังจากคิดว่าค่อยไปเอาหนังสือทีหลังก็ได้
สายตานิ่งและพิจารณาข้อมูลที่ตนเองมีอยู่ มองมาที่มือของตัวเองแล้ว
กล่าวกับมิคาเอลว่า
“งั้นผมขอแหวนที่นิ้วนางข้างขวาของท่านได้หรือไม่ครับ”
มหาเทพมิคาเอลนิง่ ไปเล็กน้อยหลังจากได้ยนิ เขาพิจารณามนุษย์
ตรงหน้าอย่างละเอียดอีกครัง้ สายตามองทีน่ วิ้ และแหวนแต่ละวงของวัน
“ไม่น่าเชื่อ เจ้ามีแหวนแห่งดินแดนทั้งสามครบแล้ว ขาดแต่เพียง
แหวนแห่งดินแดนสวรรค์เท่านั้น เจ้ารู้หรือไม่ว่าถ้าเจ้ารวบรวมมันครบ
จะเกิดอะไรขึ้น”
“ไม่ทราบครับ แต่ถ้าไม่ท�ำก็ไม่รู้ใช่ไหมครับ” วันตอบ ส�ำหรับเขา
มันก็แค่อีเวนต์ในเกมเพื่อให้เกิดการเดินทางต่อไป
“ตามต�ำนาน เมื่อใดที่แหวนทั้งสี่ปรากฏขึ้นยังโลกมนุษย์ เมื่อนั้น
ทางสู่ดินแดนอีกภพหนึ่งจะเปิดออก อย่างเจ้าคงรู้นะว่ามันคือที่ไหน
เมือ่ รูอ้ ย่างนีเ้ จ้ายังต้องการอีกหรือ” มหาเทพมิคาเอลถามย�้ำอย่างจริงจัง
“คงเป็นภพนรกสินะครับ ก็ดี ผมมีธุระกับฮาเดสอยู่แล้ว” วันยิ้ม
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ตอบ พลางนึกถึงเซอร์เบอรัสที่หลงทางกลับนรกไม่ถูก ถ้ามันทราบคงจะ
ดีใจแน่ๆ อีกอย่างเรื่องนี้เขาก็รับปากไว้แล้ว ต้องท�ำให้ได้
“มีธรุ ะกับฮาเดส ฮ่าๆ คงมีมนุษย์เพียงคนเดียวทีก่ ล้าพูดว่า มีธรุ ะ
กับเจ้าแห่งนรก เจ้าช่างน่าสนใจจริงๆ แหวนวงนีข้ า้ มีสทิ ธิม์ อบให้คนทีท่ ำ�
ตามเงื่อนไขของข้าได้ ดังนั้นกรณีนี้ก็สามารถมอบแหวนให้เจ้าได้”
มหาเทพมิคาเอลสะบัดมือข้างขวาหนึ่งครั้ง แหวนก็หายไปอยู่ที่นิ้วก้อย
ข้างขวาของวันทันที
“มาสเตอร์ได้รับ แหวนแห่งภพสวรรค์ (S) ค่ะ”
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แหวนแห่งภพสวรรค์ (S) ธาตุแสง
ความสามารถ : ขอความช่วยเหลือจากเทพทีเ่ ป็นลูกน้องสายตรง
ของมิคาเอลได้
สกิล อาณาเขตแห่งแสงสว่าง : สร้างพืน้ ทีแ่ ห่งแสงขึน้ มา เพิม่ พลัง
ชีวิตให้พันธมิตรทั้งหมด และโจมตีมอนสเตอร์หรือผู้เล่นที่มีธาตุมืดเป็น
ธาตุประจ�ำตัว ใช้ได้วันละหนึ่งครั้ง ไม่จ�ำกัดเวลา ใช้ SP 1,000 ต่อวินาที

ทันใดนั้นเอง แหวนแห่งเมืองเริ่มต้นที่นิ้วชี้ข้างขวาก็เปล่งแสงขึ้น
ตามด้วยแหวนแห่งเมืองใต้สมุทรที่นิ้วโป้งข้างขวา จากนั้นจึงเป็นแหวน
แห่งภพปีศาจที่นิ้วกลางข้างขวา และแหวนแห่งภพสวรรค์ที่นิ้วก้อยข้าง
ขวา แสงทัง้ สีเ่ ส้นพุง่ ตรงไปยังประตูทศิ ใต้ทลี่ อยอยู่ จนเกิดเป็นสัญลักษณ์
คล้ายเลขหกสามตัวเรียงกันเป็นรูปสามเหลีย่ มทีห่ น้าประตู แล้วเสียงของ
ระบบก็ดังขึ้นทั้งเกม
“ขณะนี้มีผู้เล่นรวบรวมสิ่งของที่ใช้ปลดผนึกแพตช์สามเรียบร้อย
ท�ำให้เกมอัปเกรดแพตช์สองและสาม ผูเ้ ล่นมีเวลาจัดการเควสต์ทที่ �ำค้าง
อยู่หนึ่งวันในเกม จากนั้นเกมจะหยุดให้บริการสองวันในโลกจริงเพื่อ
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อัปแพตช์ ขอย�ำ้ ! กรณีทไี่ ม่ออกจากเกม จะถูกบังคับออกทันทีเมือ่ ถึงเวลา
ผู้เล่นทุกคนจะไปเริ่มต้นยังเมืองที่ใกล้ที่สุด”
มหาเทพมิคาเอลมองประตูทิศใต้ซึ่งเชื่อมกับภพนรกอยู่
“ตอนนีท้ างเชือ่ มภพนรกเปิดออกแล้ว แต่เจ้าไม่ตอ้ งกังวลไป สิง่ มี
ชีวิตในนั้นไม่คิดจะขึ้นมาด้านบนหรอก เหมือนกับภพปีศาจนั่นแหละ
เพราะบรรยากาศในโลกมนุษย์สะอาดเกินไป พวกนั้นจึงไม่ชอบ อีกทั้ง
ส�ำหรับคนพวกนัน้ การขึน้ มาหาพวกเจ้ากลับเป็นเรือ่ งเสือ่ มเสียด้วยซ�ำ้ ไป
ที่ส�ำคัญมันคงไม่อยากหาเรื่องกับพวกเทพอย่างข้าโดยไม่จ�ำเป็น เอาละ
ข้าไปก่อนก็แล้วกัน” มหาเทพมิคาเอลกล่าวจบก็กลายเป็นแสงหายไป
ทางประตูทิศตะวันออก ท�ำให้วันทราบได้ทันทีว่าประตูทิศตะวันตกคง
เป็นภพปีศาจ ส่วนประตูทิศเหนือคงเชื่อมกับมิติของมังกร จากตรารูป
มังกรสีทองที่ประตู ซึ่งเขาต้องการตรวจสอบเพิ่มเติมในภายหลัง
“เอาเป็นว่าเรากลับบ้านแล้วออกจากเกมก็แล้วกันครับ” วัน
ค�ำนวณแล้วว่าเวลาทีเ่ หลือไม่นา่ ท�ำอะไรทีจ่ ำ� เป็นอีกหลายอย่างได้ทนั จึง
คิดออกจากเกมแล้วกลับมาจัดการปัญหาทีเดียวดีกว่า
“หยุดตั้งสองวัน ท�ำอะไรดีเนี่ย” เอซิสเอ่ยขึ้นลอยๆ เพราะตอนนี้
เธออยู่บ้านพี่วัน ไม่ได้อยู่บ้านตัวเองอย่างเคย จะออกไปไหนเหมือนเดิม
ก็ไม่ได้ แต่ที่แน่ๆ เธอจะไม่ลงไปชั้นต้องห้ามอีก เพราะอาจตายได้อย่าง
ที่พี่อริสเตือนไว้
“อ่านหนังสือไงครับ” วันเสนอ ท�ำเอาทัง้ หมดชักสีหน้าประท้วงทันที
“ฟ้าจ�ำได้ว่า วันบอกว่าหนังสือที่บ้านอ่านจบหลายรอบแล้วไม่ใช่
หรือ” อาลิเซ่ถามขึ้นมาก่อน
“ก็อ่านซ�้ำได้นี่ครับ ไม่เห็นมีปัญหาอะไร” วันตอบหน้าซื่อ เพราะ
ปกติเขาก็ไปอ่านหนังสือซ�ำ้ ในห้องสมุดทีเ่ ข้าเป็นประจ�ำอยูแ่ ล้ว ไม่เห็นจะ
แปลกตรงไหน
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“พูดกับวันแบบนั้นไม่มีประโยชน์หรอก ต้องพูดตรงๆ ไปเลย”
อวานีตบไหล่อาลิเซ่เบาๆ แล้วหันไปพูดกับวันว่า
“วีไม่ได้รังเกียจหรอกนะเรื่องวันจะอ่านหนังสือ เพียงแต่วีว่า วัน
พักท�ำอย่างอื่นบ้างก็ได้นะ ไปเที่ยวผ่อนคลายสมองบ้าง อะไรแบบนี้”
“อืม ความจริงผมก็ได้เที่ยวพักผ่อนในเกมเยอะแล้วนะครับ แถม
ในบ้านยังมีทั้งน�ำ้ ตก ป่า เกมนี้สนุกจริงๆ แต่ถ้าพวกคุณอยากให้ผมไป
ท�ำอย่างอืน่ บ้างก็ได้ครับ แต่วา่ เราจะไปไหนกันดี เดินห้างเป็นไงครับ เย็น
สบาย ผมจะได้ไปดูหนังสือเล่มใหม่ด้วย เห็นว่านักเขียนหนังสือจิตวิทยา
คนโปรดของผมจะมีหนังสือเล่มใหม่ออก” วันเริ่มยอมออกนอกบ้าน
หลังจากโดนเกลี้ยกล่อม
“เดินห้าง ดูหนังสือเล่มใหม่ พี่วันเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ย”
อควอริสอึ้งกับค�ำว่าเที่ยวพักผ่อนของพี่วันมาก สรุปพี่วันจะนอนพักใน
ร้านหนังสือใช่ไหม
“อ้าว! ไม่ใช่หรือครับ ผมว่ามันก็ผ่อนคลายสมองดีนะครับ” วัน
ถามอย่างแปลกใจ เพราะเขาก็ท�ำแบบนี้เวลาเบื่อๆ เป็นประจ�ำ
“ก็ไม่ใช่น่ะสิคะ มันต้องไปเที่ยวภูเขา น�้ำตก หรือทะเล อะไร
แบบนี้สิ จริงสิ! เอาเป็นทะเลแล้วกัน สามวันสองคืนก�ำลังดีเลย” เอซิส
แย้งพร้อมเสนอสถานที่
วันท�ำสีหน้าคิดหนักเล็กน้อยเมื่อได้ยินว่าต้องไปทะเล
“ทะเลหรือ”
“ท�ำไม วันไม่ชอบทะเลหรือคะ” อาลิเซ่ถาม
“อืม เปล่าครับ เพียงแต่ผมกลัวหนังสือจะเสียเวลาเอาไปอ่านใกล้
ทะเล คงต้องระวังน�้ำที่อาจกระเด็นมาใส่ สงสัยคงต้องอ่านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์” วันส่ายหน้าปฏิเสธพร้อมทั้งให้เหตุผลที่ท�ำเอาสามสาว
ได้แต่อึ้ง มีเพียงอวานีที่สังเกตได้ถึงคลื่นจิตที่ผิดปกติ แม้จะเป็นเพียง
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ชั่วขณะหลังจากได้ยินว่าไปทะเลก็ตาม แสดงว่าคงต้องมีอะไรสักอย่าง
แน่ แต่ถึงถามไป ถ้าวันไม่อยากตอบคงไม่มีทางบอกอยู่ดี
“งั้นพวกเราก็ไปทะเลกัน” อวานีสรุป เพราะเธอก็อยากทราบ
เหตุผลของวันว่ามีความหลังหรือปัญหาอะไรกับทะเลหรือเปล่า
“เย้! ไปเที่ยวทะเลกันเลย” เอซิสตะโกนดังลั่น แล้วทั้งหมดก็
หายตัวกลับมิติลับระดับพิเศษไป
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ณ ห้อง GM
“บ้า! บ้าไปแล้ว ปกติกม็ ไี อ้บา้ คนหนึง่ ไล่ปลดผนึกเมืองกับท�ำลาย
ข้าวของ แต่กย็ งั พอมีเวลาพัก เนือ่ งจากไอ้บา้ คนนัน้ หยุดอ่านหนังสือบ้าง
ตอนนีก้ ม็ ไี อ้บา้ อีกคนใช้เบลเซบับไล่ปลดผนึกเมือง แค่สองอย่างนีก้ ท็ �ำเอา
หาพนักงานใหม่เพิม่ กับแก้ไขระบบทีม่ ปี ัญหาไม่ทนั อยู่แล้ว แล้วนีอ่ ะไร...
ปลดผนึกแพตช์ แถมทีเดียวสองแพตช์อกี เห็นคนดูแลเกมเป็นทศกัณฐ์มี
ยีส่ บิ แขนสิบหน้าหรือไง” รองอเร็กซ์โวยหลังจากเห็นงานอันมหาศาลเกิน
กว่าจะจินตนาการได้ถูก
“นั่นสิครับ แค่เมืองชั้นเจ็ดที่พังจนเลยไปถึงขอบม่านพลังกั้นชั้น
เจ็ดกับหกนี่ก็ใช้เวลาซ่อมไม่น้อยแล้ว ยังดีนะที่พลังผ่านม่านพลังไม่ได้
ไม่งั้น...เฮ้อ! ผมไม่อยากคิดสภาพเลย สกิลอะไรมันจะแรงได้ขนาดนี้”
รองเมฆสนับสนุน เขาจ�ำได้ดเี มือ่ ผูเ้ ล่นคนพิเศษออกมาจนถึงตอนใช้พลัง
มันเกิดขึ้นเร็วมากจนกดเรียกระบบไม่ทัน
“พวกนายบ่นไปก็เท่านั้น อย่างไรก็ต้องท�ำให้เสร็จตามก�ำหนด”
หัวหน้า GM ซึ่งกลับเข้ามาหลังได้รับแจ้งปัญหาเมืองถูก AI สาวถล่มยับ
จึงตามคนทั้งหมดที่กลับบ้านไปให้มาท�ำงาน
“โห! หัวหน้าครับ ปกติแพตช์สองอย่างเดียวก็ต้องใช้เวลาท�ำสอง
วัน แล้วนี่อะไร บวกแพตช์สามไปอีก แต่ระบบดันค�ำนวณเวลาสองวัน
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ซ้อนกันแบบนี้” รองอเร็กซ์โอดครวญ
“นัน่ เป็นเพราะไม่มใี ครคิดว่าจะเกิดการอัปแพตช์สองและสามติด
กัน ปกติต้องผ่านแพตช์สองก่อน ให้ผู้เล่นที่มีระดับสูงผ่านไปแดนสวรรค์
ท�ำภารกิจเทพจนได้แหวนภพสวรรค์ ไปภพปีศาจชนะเบลเซบับ สืบได้
เบาะแสเรื่องลูซิเฟอร์จนได้แหวนภพปีศาจ จากนั้นผู้เล่นจะโดยสารเรือ
ด�ำน�ำ้ ในแพตช์สองลงไปเมืองใต้สมุทร ท�ำภารกิจจนได้แหวนเมืองใต้สมุทร
กับเควสต์ปลดผนึกเมืองเริ่มต้น หรือไม่งั้นก็ต้องปลดผนึกทุกสถานที่
ส�ำคัญได้ครบ แพตช์สามก็จะท�ำงานเหมือนกัน ดังนั้นตอนสร้างเงื่อนไข
เรื่องเวลาจึงคิดแค่อัปแพตช์เดียวเท่านั้น” รองโซเดียอธิบายตามขั้นตอน
ที่อ่านบนหน้าจอ ซึ่งพวกเธอสามารถอ่านได้เพราะแพตช์ถูกก�ำหนดให้
อัปแล้ว
“แล้วเราประกาศเลือ่ นไม่ได้หรือ หรือไม่กอ็ ปั แค่ในส่วนโลกมนุษย์
เช่น เรือด�ำน�้ำ ไปก่อน เพราะปัจจุบันผู้เล่นยังไม่มีใครท�ำภารกิจลงแดน
สวรรค์กบั ปีศาจได้หรอก ยิง่ ภพนรกยิง่ เป็นไปไม่ได้” รองอเร็กซ์หนั ไปถาม
หัวหน้า
“ไม่ได้ เนื่องจากมีคนกลุ่มหนึ่งสามารถไปได้ทันที คงทราบดีนะ
ว่าใคร อีกอย่างตอนนี้ผู้บริหารทั้งสิบเพิ่งส่งข้อความมาว่าได้เข้ามาครบ
แล้ว พวกเขาจะอัปแพตช์ในส่วนที่มีแต่ผู้บริหารเข้าถึงได้ ส่วนพวกเราก็
อัปในส่วนของพวกเราไป คาดว่าท�ำตามก�ำหนดการปกติ กะละสิบสอง
ชั่วโมง หนึ่งแพตช์ใช้เวลาสองวันถึงจะทัน ถ้าระดมคนทั้งบริษัท ท�ำควบ
สองกะทั้งวันทั้งคืนติดต่อกันสองวันก็น่าจะทันได้แบบฉิวเฉียด” หัวหน้า
GM แจ้งสิ่งที่ผู้บริหารเพิ่งบอกเขามา ขนาดผู้บริหารยังต้องท�ำต่อเนื่อง
ลูกจ้างอย่างพวกเขาคงไม่มีทางเลือกอื่น
“ทั้งวันทั้งคืน!” เสียงประสานกันดังขึ้นในห้อง
“สองวันต่อกันด้วย” รองอเร็กซ์ย�้ำเพิ่ม
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“ใช่ ไม่ต้องห่วงนะ ท่านผู้บริหารบอกมาแล้ว โอทีไม่อั้น” หัวหน้า
GM บอก
“ปัญหามันอยูต่ รงนัน้ ทีไ่ หนเล่า” รองอเร็กซ์ตะโกนออกมา ทัง้ ๆ ที่
รู้ว่าท�ำอะไรไม่ได้ก็ตาม
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โลกจริง
โรงพยาบาลต�ำรวจเซ็นเทล
“พ่อคะ ลูกส่งข้อความมาบอกว่าจะไปฮันนีมูนกันที่ทะเล ไม่ต้อง
เป็นห่วงค่ะ” อวิกาหันมาบอกเอกภพด้วยรอยยิ้ม หลังจากอ่านข้อความ
ว่าลูกจะไปเที่ยวทะเลกันเสร็จ
“หา! กล้ามากไปแล้ว แม่ภาปล่อยพ่อนะ!” เอกภพตะโกนลั่นให้
ปล่อยเชือกที่มัดเขาเอาไว้
“พ่อนี่ก็ เบาๆ สิ นี่มันโรงพยาบาลนะ ถ้าไม่มีระบบกั้นเสียงไว้ได้
แตกตื่นกันแน่” อวิกายิ้มออกมา หลังจากที่เธอคิดถูกแล้วที่พาเอกภพผู้
หาเรื่องให้ตัวเองป่วยมานอนโรงพยาบาลต�ำรวจที่มีห้องพิเศษ ป้องกัน
กรณีคนไข้ที่อาจเป็นคนร้ายได้แบบนี้ ดูท่าจะหมดสิทธิ์ไปยุ่งวุ่นวายกับ
ลูกสาวได้พักใหญ่
“แต่วา่ มันพาลูกเราไปฮันนีมนู นะ แล้วแบบนีก้ ลับมาจะเหลืออะไร
ข้าวสารเป็นข้าวสุก จากข้าวสุกก็ คงจะ...ไม่ โธ่ลูกฟ้าของพ่อ” เอกภพ
โอดครวญ พยายามดิ้นไปมาจนอวิกาต้องบอกความจริง
“ภาล้อเล่นหรอก พวกเขาไปเที่ยวทะเลกัน อีกสองวันถึงกลับ
ไม่ต้องคิดมากหรอก”
“ไปเที่ยวทะเลกัน อืม ค่อยยังชั่วหน่อย แต่ไม่สิ! สองวันก็แสดง
ว่าค้างคืนด้วยกัน ไม่นะลูกวีของพ่อ!” เอกภพพยายามดิน้ อีกครัง้ ส�ำหรับ
เขาแล้วต้องหาทางไปขัดขวางให้ได้ ก่อนทีเ่ จ้าหนุ่มนัน่ จะท�ำอะไรแก้วตา
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ดวงใจของตน
อวิกาได้แต่ปลงกับอาการคิดมากเกินเหตุของเอกภพ เพราะถ้าคิด
อย่างใจเย็นจริงๆ จากนิสัยที่ได้เห็นมา มีแต่ลูกสาวของเราจะเข้าหาวัน
มากกว่ามั้ง

ตวั

อย
่า

ง

พวกวันเข้าพักที่บ้านริมชายหาด เป็นบ้านพักตากอากาศ
ส่วนตัวซึง่ มีสองชัน้ สีห่ อ้ งนอน โดยอริสพักคนเดียว ส่วนคนทีเ่ หลือตกลง
กันว่า วีกบั ฟ้าจะนอนหนึง่ ห้อง ส่วนสองแฝดแยกไปนอนอีกห้อง วันนอน
ห้องที่เหลือ
พวกเขามาถึงทะเลในช่วงเย็น จึงตกลงว่าจะท�ำอาหารทะเลกิน
ก่อนแล้วค่อยเล่นน�ำ้ วันและพวกอาลิเซ่ในสภาพปลอมตัวนั่งอยู่บนโต๊ะ
กินข้าวนอกตัวบ้าน ข้างๆ มีเตาย่างที่มีอาหารทะเลหลากชนิดอยู่ กลิ่น
กุง้ และปลาหมึกหอมน่ากินเริม่ ลอยออกมา ท�ำเอาสองสาวทีก่ ำ� ลังย่างอด
ไม่ได้ที่จะตัดปลาหมึกบางส่วนมากินก่อน
วันใช้ส้อมจิ้มเนื้อกุ้งย่างที่ฟ้าแกะให้เรียบร้อยแล้วเข้าปาก ค่อยๆ
ละเลี ย ดลิ้ น กิ น อย่ า งอร่ อ ย แล้ ว หยิ บ ก้ า มปู ที่ ทุ บ แล้ ว ออกมากิ น ต่ อ
จากนั้นก็หันไปหาสองสาวที่กำ� ลังย่างไปกินไปอย่างเอร็ดอร่อย
“อืม...ธารนี่ย่างเก่งนะครับ ก�ำลังดีเลย” วันเอ่ยชม
“เรื่องอาหารปิ้งๆ ย่างๆ บอกพวกหนูได้เลย ของชอบค่ะ” คินิ
ตอบเสียงดัง แล้วหันกลับไปจัดการบาร์บิคิวรวมมิตรอย่างอารมณ์ดี
ณ ร้านอาหารริมชายหาดแห่งหนึ่ง
“ไอ้อ่อน เอาอาหารไปเสิร์ฟโต๊ะแปด” เสียงสั่งงานดังขึ้น
“โธ่แม่ บอกแล้วให้เรียกอ่อนเฉยๆ ไม่ต้องเติมค�ำน�ำหน้า” อ่อน
กล่าวพร้อมกับหยิบข้าวผัดปูที่วางอยู่ขึ้นมา หลังจากเกมหยุดเพื่ออัป-
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แพตช์สามแบบล�้ำหน้าไปอย่างที่คาดไม่ถึง ตัวเขาจึงว่างจนแม่สั่งให้มา
ช่วยงานทีร่ า้ นอาหาร เนือ่ งจากลูกจ้างเพิง่ ลาออกไป แถมวันนีย้ งั มีลกู ค้า
มาเยอะเป็นพิเศษ
“ทีหลังเรียกก็มาให้ไวๆ หน่อย เป็นลูกจ้างคนอื่นแม่ด่าไปแล้ว”
แม่ของอ่อนบ่น แล้วหันไปผัดอาหารเพิม่ อย่างอารมณ์เสีย หลังทราบข่าว
ว่าแผนครัง้ แรกล้มเหลวไม่เป็นท่า ยิง่ นึกก็ยงิ่ โมโหแล้ว แบบนีเ้ มือ่ ไรจะได้
กลับไปสบายเหมือนเมื่อก่อนเสียที พอคิดได้ดังนั้นก็ออกแรงเพิ่มไปยัง
อาหารที่อยู่ในกระทะ
อ่อนได้แต่มองตาม คิดในใจว่านี่ขนาดเขายังไม่โดนด่านะเนี่ย
จากนัน้ ก็เดินออกจากครัวไปเสิร์ฟข้าวผัดให้ลกู ค้าก่อนจะโดนด่าของจริง

ตวั

หน้าห้างสายลม โรงพยาบาลต�ำรวจเซ็นเทล
“ท�ำไมเราต้องมานั่งเฝ้าตลอดทั้งๆ ที่เริ่มมืดแล้วล่ะ” หนึ่งในคนที่
ยืนเฝ้าห้างสายลมบ่น
“ท�ำไงได้ ค�ำสัง่ มาก็ตอ้ งท�ำ เห็นบอกว่าต้องรอจนพนักงานกลับไป
ไม่เหลือใคร หัวหน้าต้องการยืนยันว่าเป้าหมายไม่อยู่จริงๆ ถึงจะกลับได้
เพราะยังไม่มีใครเห็นพวกเธอออกมาจากห้างสักคนเดียว” เพื่อนอีกคน
ตอบ
“วันนี้วันศุกร์ ห้างปิดตั้งห้าทุ่ม แถมกว่าพนักงานจะกลับมิปา
เข้าไปตีหนึ่งเลยหรือ” หนึ่งในกลุ่มเฝ้ายามบ่น
“พวกเรายังดี พวกเฝ้าโรงพยาบาลมันต้องเฝ้ายาวเลย เผือ่ ว่าพวก
เธอจะกลับไปเยี่ยมคนในนั้นใหม่” เพื่อนอีกคนปลอบ
บริษัท WUO
“เฮ้อ! ท�ำไมพวกเราต้องมานัง่ กินข้าวกล่องเย็นชืดด้วยเนีย่ อาหาร
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ชุดประจ�ำวันไปไหนกัน” เมฆบ่นขณะตักหมูทอดเข้าปาก
“แกจะบ่นไปท�ำไม ก็รอู้ ยูว่ า่ แม่ครัวบริษทั เขาขอลาพักร้อนไปเทีย่ ว
ทะเลก่อนเกิดเรื่อง จะออกไปกินข้าวข้างนอกก็เสียเวลา กินๆ ไปเถอะ
คนอื่นเขาก็กินกัน รีบเข้าด้วยล่ะจะได้กลับไปท�ำงานต่อ” อเร็กซ์เตือน
เพราะเมฆมัวแต่บ่นไม่รีบกิน ส่วนตัวเขาตอนนี้ก�ำลังดื่มน�้ำก่อนกลับไป
ท�ำงานต่อ
“ทะเล สายลม แสงแดด สาวๆ ในชุดว่ายน�้ำ ผมก็อยากไปบ้าง
อะ” เมฆเพ้อพร้อมท�ำมือประกอบไปด้วย โดยเน้นประโยคหลังมากกว่า
อเร็กซ์มองไปยังนาฬิกาแขวนผนังที่ส่งสัญญาณเตือนแล้วกล่าว
ออกมา
“จะพูดให้ได้อะไรขึน้ มา ตอนนีแ้ ค่แดดยามเช้าก็หมดสิทธิเ์ ห็นแล้ว
ดูแสงนีออนในตึกไปก่อนเถอะ อีกนาทีเดียวจะหมดเวลาแล้ว รีบกินเข้า”
“ผมยังไม่รู้สึกว่าได้พักเลยนะพี่” เมฆได้แต่บ่น ก่อนจะรีบเคี้ยว
ข้าวกลืนลงคอไป

คน

ริมชายหาด บนหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่ง
วันนอนมองดาวอยู่บนก้อนหิน พวกฟ้านอนอยู่กับเขาข้างละสอง

“คืนนี้ดาวสวยจังนะครับ ผมไม่ได้ดูดาวมานานแล้ว ขอบคุณนะ
ครับที่ชวนมาเที่ยวพักผ่อน คนเราบางครั้งก็ควรหาอะไรผ่อนคลายบ้าง
จริงๆ”
“นั่นสิคะ” วีกับฟ้าพิงไหล่วันคนละข้าง ทั้งห้าคนมองดาวบน
ท้องฟ้า ต่างรู้สึกดีที่ได้มาทะเลในครั้งนี้

