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จากใจนักเขียน

ใกล้ถงึบทสรุปของเร่ืองราว ดไูปก็น่าใจหาย พวกเรารูจ้กักนั

ผ่านเรื่องราวต่างๆ ในนยิายมาไม่น้อย ถงึอย่างไรทกุเรื่องราวบนโลกล้วน

มจีดุจบทั้งสิ้น เพยีงแต่ท่านจะปล่อยให้มนัจบไปตามเวลา หรอืจะหยดุ

คดิถงึปลายทางของมนัก่อน เพราะถ้าปล่อยให้ผลลพัธ์เกดิขึ้นเมื่อใด ย่อม

แสดงว่าไม่สามารถแก้ไขได้แล้ว

ผมเรียนสายวิทยาศาสตร์มา ดังนั้นจึงไม่ค่อยเชื่อเรื่องเหนือ

ธรรมชาตมิากนกั ผมไหว้พระ ไม่เคยไหว้วตัถทุี่เรยีกว่าพระพทุธรูป ผม

ไหว้ความดงีามที่รูส้กึได้ อย่างเทศกาลต่างๆ เช่น การไหว้หลมุศพเชง็เม้ง 

ผมไม่ทราบว่าคนเราตายไปแล้วจะกลับมาได้ไหม หรือยังคอยคุ้มครอง

เราอยู่หรอืไม่ ผมรู้เพยีงแต่ว่า การเคารพบรรพบรุษุเป็นเรื่องที่สมควร ก็

เท่านั้น (แถมได้กนิของอร่อยตอนหลงัอกี ฮา) 

ด้วยความเป็นเหตเุป็นผล ผมจงึไม่เคยเชื่อว่า กรรมดกีบักรรมชั่ว

ซึ่งไม่เหมือนกันเลยจะหักล้างกันได้ การฆ่าคนตาย ต่อให้เราไถ่ชีวิตโค 

กระบอืมากเท่าไร ก็ไม่อาจฟื้นคืนชีวิตคนได้ การท�าร้ายผู้อื่น ต่อให้เรา

ช่วยเหลอือกีฝ่ายอย่างไร ท�าบญุแค่ไหน อาการบาดเจบ็มนักเ็กดิขึ้นแล้ว 

ไม่สามารถแก้ไขใดๆ ได้ สิ่งเดยีวที่บญุพอจะลบล้างได้กค็อื ลบล้างความ

รูส้กึผดิบาปให้เบาบางลงเท่านั้น ดงันั้นสิ่งที่ดทีี่สดุคอื อย่าให้ผลลพัธ์ของ

การท�าบาปเกดิขึ้น กเ็ท่านั้นเอง

ผมยอมรบัว่าไม่ใช่คนดนีกั แต่กม็จีดุยนืในระดบัหนึ่ง ตั้งแต่ผมเป็น

เดก็จวบจนถงึรุน่ลกูสาวของผมเอง ที่บ้านวางเงนิไว้ไม่เคยหายแม้สกับาท
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เดยีว ขนาดโทรศพัท์ผมเอง ลูกสาวกจ็ะขอก่อนทกุครั้ง เวลาไปซื้อขนม 

ลูกสาวกถ็ามว่าจ่ายเงนิหรอืยงั มองดูเหมอืนจะไม่มอีะไร แต่กลบักนั ถา้

ผมมีงานส�าคัญอยู่ในโทรศัพท์ ลูกสาวหยิบไปใช้อาจเกิดความเสียหาย 

ขนม...ถ้าลูกสาวกินก่อนโดยคิดว่ายังไงก็จ่ายเงินแน่ แต่ผมกลับพกเงิน 

ไม่พอจ่าย เท่ากบัว่าเรากนิโดยไม่มเีงนิจ่าย นั่นคอืปัญหาเกดิขึ้นแล้ว

อย่างที่หลายคนทราบกนั เรื่องนี้ผมแต่งให้ลูกสาวอ่านในอนาคต 

ดงันั้นบทสรปุย่อมต้องชี้ให้เหน็ถงึผลแห่งการกระท�า การคดิไม่ดตี่อผู้อื่น

ย่อมได้รับผลนั้นตอบแทน แม้การแก้แค้นจะดูเป็นเรื่องที่ถูก แต่ถ้ามัน 

น�ามาซึ่งการท�าร้ายผู้อื่นคนื ย่อมเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง

ในเล่มนี้ สิ่งที่ต้องการสื่อก็คือ นรก ซึ่งผมคิดว่าเป็นสถานที่ที่มี

ความยุติธรรมมากที่สุดในโลก ไม่ว่าคนจนคนรวย ล้วนต้องรับผลแห่ง

กรรมเท่าเทยีมกนั แม้แต่ผู้อยู่ในนรกกไ็ม่อาจพ้นกฎเกณฑ์นี้ไปได้

 Sengjar

ป.ล. เล่ม 8 กย็งับ่นไม่สะใจเช่นเดมิ เจอกนัเล่ม 9 ซึ่งเป็นเล่ม

สดุท้ายนะครบั ผมขอสญัญาว่า จะถ่ายทอดให้เล่มสดุท้ายเป็นบทสรปุ

ของเรื่องราวที่สมบูรณ์ที่สดุในใจผม เพื่อมอบให้แก่ทกุคน ขอบคณุครบั

www.facebook.com/WeaponUniverseOnline

www.facebook.com/SatapornFantasy
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232
พักผ่อน

“ห้องสมดุ!” มหาเทพมคิาเอลทวนสิง่ทีไ่ด้ยนิ พร้อมพจิารณา

มนษุย์ตรงหน้าไปในตวั ปกตมินษุย์มกัวงิวอนต่อเทพเจ้า เพื่อขออ�านาจ 

พละก�าลงั เงนิทอง แต่เดก็หนุม่ตรงหน้ากลบัถามหาความรู้เสยีนี่ สายตา

มหาเทพมคิาเอลแสดงให้เหน็ถงึการประเมนิค่าวนัให้สงูส่งเพิ่มขึ้นอกีระดบั

“ครบั ห้องสมดุ ถ้าเป็นไปได้เป็นห้องสมดุที่มหีนงัสอืเยอะๆ กด็ี

ครบั จะได้ไม่เสยีเวลาไป” วนัยนืยนัค�าตอบ ส่วนสี่สาวได้แต่ยิ้มเจื่อนๆ 

เมื่อได้ยินค�าขอที่แทบไม่ต้องเดา โดยเฉพาะสองแฝดที่มองด้วยความ

เสยีดาย เพราะระดบัเทพเจ้ามคิาเอลมาต้องขอสดุยอดไอเทมได้แน่ แต่

กท็ราบดวี่าต่อให้ตอบอกีกี่ครั้ง ค�าตอบของวนักย็งัคงเป็นหนงัสอืเท่านั้น 

ไม่รู้ว่าจะบ้าอ่านหนังสือไปถึงไหนกัน ไม่สิ ส�าหรับพี่วันแล้ว หนังสือ 

นั่นแหละคอืสดุยอดไอเทม
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“ฮ่าๆๆ เจ้าช่างเป็นมนุษย์ที่แปลกเสียจริง คนมากมายต้องการ

อ�านาจเท่าที่จะท�าได้ เจ้ากลบัสนใจแค่หนงัสอื ข้าตอบให้กไ็ด้ แดนสวรรค์

มีหนังสือที่บนโลกมนุษย์ไม่มีมากมาย แบบสร้างอาวุธเทพ วิชาต่อสู้ 

คาถา และความรู้อื่นๆ ถงึแม้ข้าจะเป็นผู้ปกครองแดนสวรรค์ ข้ากม็อิาจ

เอาหนงัสอืมาให้เจ้าได้หรอกนะ เพราะในดนิแดนเทพแต่ละแหง่จะมกีาร

ปกครองตวัเองอกีทหีนึ่ง เพื่อมใิห้อ�านาจตกอยูก่บัคนคนเดยีวมากเกนิไป 

เจ้าคงต้องไปสวรรค์แต่ละที่เพื่อหาหนังสือและขอกับผู้ปกครองดินแดน

นั้น เอาเป็นว่าเรื่องนี้ข้าบอกให้เจ้าฟังฟร ี เจ้ายงัคงมสีทิธิ์ขออย่างอื่นอกี 

ว่ามาสิ” มหาเทพมิคาเอลหัวเราะอย่างอารมณ์ดี สายตาที่ผิดหวังเมื่อ

ได้ยนิ แสดงให้เหน็ว่าสิ่งที่ขอไม่ใช่เรื่องล้อเล่น มนษุย์ผูน้ี้ช่างน่าสนใจจรงิๆ

วนักลบัมามสีหีน้าปกตหิลงัจากคดิว่าค่อยไปเอาหนงัสอืทหีลงักไ็ด้ 

สายตานิ่งและพิจารณาข้อมูลที่ตนเองมีอยู่ มองมาที่มือของตัวเองแล้ว 

กล่าวกบัมคิาเอลว่า

“งั้นผมขอแหวนที่นิ้วนางข้างขวาของท่านได้หรอืไม่ครบั”

มหาเทพมคิาเอลนิ่งไปเลก็น้อยหลงัจากได้ยนิ เขาพจิารณามนษุย์

ตรงหน้าอย่างละเอยีดอกีครั้ง สายตามองที่นิ้วและแหวนแต่ละวงของวนั

“ไม่น่าเชื่อ เจ้ามแีหวนแห่งดนิแดนทั้งสามครบแล้ว ขาดแต่เพยีง

แหวนแห่งดินแดนสวรรค์เท่านั้น เจ้ารู้หรือไม่ว่าถ้าเจ้ารวบรวมมันครบ  

จะเกดิอะไรขึ้น”

“ไม่ทราบครบั แต่ถ้าไม่ท�ากไ็ม่รู้ใช่ไหมครบั” วนัตอบ ส�าหรบัเขา

มนักแ็ค่อเีวนต์ในเกมเพื่อให้เกดิการเดนิทางต่อไป

“ตามต�านาน เมื่อใดที่แหวนทั้งสี่ปรากฏขึ้นยงัโลกมนษุย์ เมื่อนั้น

ทางสู่ดินแดนอีกภพหนึ่งจะเปิดออก อย่างเจ้าคงรู้นะว่ามันคือที่ไหน  

เมื่อรูอ้ย่างนี้เจ้ายงัต้องการอกีหรอื” มหาเทพมคิาเอลถามย�้าอย่างจรงิจงั

“คงเป็นภพนรกสนิะครบั กด็ ีผมมธีรุะกบัฮาเดสอยู่แล้ว” วนัยิ้ม
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ตอบ พลางนกึถงึเซอร์เบอรสัที่หลงทางกลบันรกไม่ถูก ถ้ามนัทราบคงจะ

ดใีจแน่ๆ อกีอย่างเรื่องนี้เขากร็บัปากไว้แล้ว ต้องท�าให้ได้

“มธีรุะกบัฮาเดส ฮ่าๆ คงมมีนษุย์เพยีงคนเดยีวที่กล้าพดูว่า มธีรุะ

กบัเจ้าแห่งนรก เจ้าช่างน่าสนใจจรงิๆ แหวนวงนี้ข้ามสีทิธิ์มอบให้คนที่ท�า

ตามเงื่อนไขของข้าได้ ดังนั้นกรณีนี้ก็สามารถมอบแหวนให้เจ้าได้” 

มหาเทพมิคาเอลสะบัดมือข้างขวาหนึ่งครั้ง แหวนก็หายไปอยู่ที่นิ้วก้อย

ข้างขวาของวนัทนัที

“มาสเตอร์ได้รบั แหวนแห่งภพสวรรค์ (S) ค่ะ”

แหวนแห่งภพสวรรค์ (S) ธาตแุสง

ความสามารถ : ขอความช่วยเหลอืจากเทพที่เป็นลกูนอ้งสายตรง

ของมคิาเอลได้

สกลิ อาณาเขตแห่งแสงสว่าง : สร้างพื้นที่แห่งแสงขึ้นมา เพิ่มพลงั

ชีวิตให้พันธมิตรทั้งหมด และโจมตีมอนสเตอร์หรือผู้เล่นที่มีธาตุมืดเป็น

ธาตปุระจ�าตวั ใช้ได้วนัละหนึ่งครั้ง ไม่จ�ากดัเวลา ใช้ SP 1,000 ต่อวนิาที

ทันใดนั้นเอง แหวนแห่งเมืองเริ่มต้นที่นิ้วชี้ข้างขวาก็เปล่งแสงขึ้น 

ตามด้วยแหวนแห่งเมืองใต้สมุทรที่นิ้วโป้งข้างขวา จากนั้นจึงเป็นแหวน

แห่งภพปีศาจที่นิ้วกลางข้างขวา และแหวนแห่งภพสวรรค์ที่นิ้วก้อยข้าง

ขวา แสงทั้งสี่เส้นพุง่ตรงไปยงัประตูทศิใต้ที่ลอยอยู ่จนเกดิเป็นสญัลกัษณ์

คล้ายเลขหกสามตวัเรยีงกนัเป็นรปูสามเหลี่ยมที่หน้าประต ูแล้วเสยีงของ

ระบบกด็งัขึ้นทั้งเกม

“ขณะนี้มีผู้เล่นรวบรวมสิ่งของที่ใช้ปลดผนึกแพตช์สามเรียบร้อย 

ท�าให้เกมอปัเกรดแพตช์สองและสาม ผูเ้ล่นมเีวลาจดัการเควสต์ที่ท�าค้าง

อยู่หนึ่งวันในเกม จากนั้นเกมจะหยุดให้บริการสองวันในโลกจริงเพื่อ 
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อปัแพตช์ ขอย�้า! กรณทีี่ไม่ออกจากเกม จะถกูบงัคบัออกทนัทเีมื่อถงึเวลา 

ผู้เล่นทกุคนจะไปเริ่มต้นยงัเมอืงที่ใกล้ที่สดุ”

มหาเทพมคิาเอลมองประตูทศิใต้ซึ่งเชื่อมกบัภพนรกอยู่

“ตอนนี้ทางเชื่อมภพนรกเปิดออกแล้ว แต่เจ้าไม่ต้องกงัวลไป สิ่งม ี

ชีวิตในนั้นไม่คิดจะขึ้นมาด้านบนหรอก เหมือนกับภพปีศาจนั่นแหละ 

เพราะบรรยากาศในโลกมนุษย์สะอาดเกินไป พวกนั้นจึงไม่ชอบ อีกทั้ง

ส�าหรบัคนพวกนั้น การขึ้นมาหาพวกเจ้ากลบัเป็นเรื่องเสื่อมเสยีด้วยซ�้าไป 

ที่ส�าคญัมนัคงไม่อยากหาเรื่องกบัพวกเทพอย่างข้าโดยไม่จ�าเป็น เอาละ 

ข้าไปก่อนก็แล้วกัน” มหาเทพมิคาเอลกล่าวจบก็กลายเป็นแสงหายไป

ทางประตูทิศตะวันออก ท�าให้วันทราบได้ทันทีว่าประตูทิศตะวันตกคง

เป็นภพปีศาจ ส่วนประตูทิศเหนือคงเชื่อมกับมิติของมังกร จากตรารูป

มงักรสทีองที่ประตู ซึ่งเขาต้องการตรวจสอบเพิ่มเตมิในภายหลงั

“เอาเป็นว่าเรากลับบ้านแล้วออกจากเกมก็แล้วกันครับ” วัน

ค�านวณแล้วว่าเวลาที่เหลอืไม่น่าท�าอะไรที่จ�าเป็นอกีหลายอย่างได้ทนั จงึ

คดิออกจากเกมแล้วกลบัมาจดัการปัญหาทเีดยีวดกีว่า

“หยดุตั้งสองวนั ท�าอะไรดเีนี่ย” เอซสิเอ่ยขึ้นลอยๆ เพราะตอนนี้

เธออยู่บ้านพี่วนั ไม่ได้อยู่บ้านตวัเองอย่างเคย จะออกไปไหนเหมอืนเดมิ

กไ็ม่ได้ แต่ที่แน่ๆ เธอจะไม่ลงไปชั้นต้องห้ามอกี เพราะอาจตายได้อย่าง

ที่พี่อรสิเตอืนไว้

“อ่านหนงัสอืไงครบั” วนัเสนอ ท�าเอาทั้งหมดชกัสหีน้าประท้วงทนัที

“ฟ้าจ�าได้ว่า วนับอกว่าหนงัสอืที่บ้านอ่านจบหลายรอบแล้วไม่ใช่

หรอื” อาลเิซ่ถามขึ้นมาก่อน

“กอ็่านซ�้าได้นี่ครบั ไม่เหน็มปีัญหาอะไร” วนัตอบหน้าซื่อ เพราะ

ปกตเิขากไ็ปอ่านหนงัสอืซ�้าในห้องสมดุที่เข้าเป็นประจ�าอยูแ่ล้ว ไม่เหน็จะ

แปลกตรงไหน
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“พูดกับวันแบบนั้นไม่มีประโยชน์หรอก ต้องพูดตรงๆ ไปเลย”  

อวานตีบไหล่อาลเิซ่เบาๆ แล้วหนัไปพูดกบัวนัว่า

“วไีม่ได้รงัเกยีจหรอกนะเรื่องวนัจะอ่านหนงัสอื เพยีงแต่ววี่า วนั

พกัท�าอย่างอื่นบ้างกไ็ด้นะ ไปเที่ยวผ่อนคลายสมองบ้าง อะไรแบบนี้”

“อมื ความจรงิผมกไ็ด้เที่ยวพกัผ่อนในเกมเยอะแล้วนะครบั แถม

ในบ้านยงัมทีั้งน�้าตก ป่า เกมนี้สนกุจรงิๆ แต่ถ้าพวกคณุอยากให้ผมไป

ท�าอย่างอื่นบ้างกไ็ด้ครบั แต่ว่าเราจะไปไหนกนัด ีเดนิห้างเป็นไงครบั เยน็

สบาย ผมจะได้ไปดหูนงัสอืเล่มใหม่ด้วย เหน็ว่านกัเขยีนหนงัสอืจติวทิยา

คนโปรดของผมจะมีหนังสือเล่มใหม่ออก” วันเริ่มยอมออกนอกบ้าน  

หลงัจากโดนเกลี้ยกล่อม

“เดินห้าง ดูหนังสือเล่มใหม่ พี่วันเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ย”  

อควอริสอึ้งกับค�าว่าเที่ยวพักผ่อนของพี่วันมาก สรุปพี่วันจะนอนพักใน

ร้านหนงัสอืใช่ไหม

“อ้าว! ไม่ใช่หรอืครบั ผมว่ามนักผ็่อนคลายสมองดนีะครบั” วนั

ถามอย่างแปลกใจ เพราะเขากท็�าแบบนี้เวลาเบื่อๆ เป็นประจ�า

“ก็ไม่ใช่น่ะสิคะ มันต้องไปเที่ยวภูเขา น�้าตก หรือทะเล อะไร 

แบบนี้ส ิจรงิส!ิ เอาเป็นทะเลแล้วกนั สามวนัสองคนืก�าลงัดเีลย” เอซสิ

แย้งพร้อมเสนอสถานที่

วนัท�าสหีน้าคดิหนกัเลก็น้อยเมื่อได้ยนิว่าต้องไปทะเล

“ทะเลหรอื”

“ท�าไม วนัไม่ชอบทะเลหรอืคะ” อาลเิซ่ถาม

“อมื เปล่าครบั เพยีงแต่ผมกลวัหนงัสอืจะเสยีเวลาเอาไปอ่านใกล้

ทะเล คงต้องระวังน�้าที่อาจกระเด็นมาใส่ สงสัยคงต้องอ่านหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์” วันส่ายหน้าปฏิเสธพร้อมทั้งให้เหตุผลที่ท�าเอาสามสาว

ได้แต่อึ้ง มีเพียงอวานีที่สังเกตได้ถึงคลื่นจิตที่ผิดปกติ แม้จะเป็นเพียง 
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ชั่วขณะหลังจากได้ยินว่าไปทะเลก็ตาม แสดงว่าคงต้องมีอะไรสักอย่าง

แน่ แต่ถงึถามไป ถ้าวนัไม่อยากตอบคงไม่มทีางบอกอยู่ดี

“งั้นพวกเราก็ไปทะเลกัน” อวานีสรุป เพราะเธอก็อยากทราบ

เหตผุลของวนัว่ามคีวามหลงัหรอืปัญหาอะไรกบัทะเลหรอืเปล่า

“เย้! ไปเที่ยวทะเลกันเลย” เอซิสตะโกนดังลั่น แล้วทั้งหมดก็

หายตวักลบัมติลิบัระดบัพเิศษไป

ณ ห้อง GM

“บ้า! บ้าไปแล้ว ปกตกิม็ไีอ้บ้าคนหนึ่งไล่ปลดผนกึเมอืงกบัท�าลาย

ข้าวของ แต่กย็งัพอมเีวลาพกั เนื่องจากไอ้บ้าคนนั้นหยดุอ่านหนงัสอืบ้าง 

ตอนนี้กม็ไีอ้บ้าอกีคนใช้เบลเซบบัไล่ปลดผนกึเมอืง แค่สองอย่างนี้กท็�าเอา

หาพนกังานใหม่เพิ่มกบัแก้ไขระบบที่มปัีญหาไม่ทนัอยูแ่ล้ว แล้วนี่อะไร...

ปลดผนกึแพตช์ แถมทเีดยีวสองแพตช์อกี เหน็คนดแูลเกมเป็นทศกณัฐ์มี

ยี่สบิแขนสบิหน้าหรอืไง” รองอเรก็ซ์โวยหลงัจากเหน็งานอนัมหาศาลเกนิ

กว่าจะจนิตนาการได้ถูก

“นั่นสิครับ แค่เมืองชั้นเจ็ดที่พังจนเลยไปถึงขอบม่านพลังกั้นชั้น

เจ็ดกับหกนี่ก็ใช้เวลาซ่อมไม่น้อยแล้ว ยังดีนะที่พลังผ่านม่านพลังไม่ได้ 

ไม่งั้น...เฮ้อ! ผมไม่อยากคิดสภาพเลย สกิลอะไรมันจะแรงได้ขนาดนี้” 

รองเมฆสนบัสนนุ เขาจ�าได้ดเีมื่อผูเ้ล่นคนพเิศษออกมาจนถงึตอนใช้พลงั 

มนัเกดิขึ้นเรว็มากจนกดเรยีกระบบไม่ทนั

“พวกนายบ่นไปก็เท่านั้น อย่างไรก็ต้องท�าให้เสร็จตามก�าหนด” 

หวัหน้า GM ซึ่งกลบัเข้ามาหลงัได้รบัแจ้งปัญหาเมอืงถูก AI สาวถล่มยบั 

จงึตามคนทั้งหมดที่กลบับ้านไปให้มาท�างาน

“โห! หวัหน้าครบั ปกตแิพตช์สองอย่างเดยีวกต็้องใช้เวลาท�าสอง

วัน แล้วนี่อะไร บวกแพตช์สามไปอีก แต่ระบบดันค�านวณเวลาสองวัน
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ซ้อนกนัแบบนี้” รองอเรก็ซ์โอดครวญ

“นั่นเป็นเพราะไม่มใีครคดิว่าจะเกดิการอปัแพตช์สองและสามตดิ

กนั ปกตติ้องผ่านแพตช์สองก่อน ให้ผู้เล่นที่มรีะดบัสูงผ่านไปแดนสวรรค์ 

ท�าภารกิจเทพจนได้แหวนภพสวรรค์ ไปภพปีศาจชนะเบลเซบับ สืบได้

เบาะแสเรื่องลูซิเฟอร์จนได้แหวนภพปีศาจ จากนั้นผู้เล่นจะโดยสารเรือ 

ด�าน�้าในแพตช์สองลงไปเมอืงใต้สมทุร ท�าภารกจิจนได้แหวนเมอืงใต้สมทุร 

กับเควสต์ปลดผนึกเมืองเริ่มต้น หรือไม่งั้นก็ต้องปลดผนึกทุกสถานที่

ส�าคญัได้ครบ แพตช์สามกจ็ะท�างานเหมอืนกนั ดงันั้นตอนสร้างเงื่อนไข

เรื่องเวลาจงึคดิแค่อปัแพตช์เดยีวเท่านั้น” รองโซเดยีอธบิายตามขั้นตอน

ที่อ่านบนหน้าจอ ซึ่งพวกเธอสามารถอ่านได้เพราะแพตช์ถูกก�าหนดให้

อปัแล้ว

“แล้วเราประกาศเลื่อนไม่ได้หรอื หรอืไม่กอ็ปัแค่ในส่วนโลกมนษุย์ 

เช่น เรอืด�าน�้า ไปก่อน เพราะปัจจบุนัผู้เล่นยงัไม่มใีครท�าภารกจิลงแดน

สวรรค์กบัปีศาจได้หรอก ยิ่งภพนรกยิ่งเป็นไปไม่ได้” รองอเรก็ซ์หนัไปถาม

หวัหน้า

“ไม่ได้ เนื่องจากมคีนกลุ่มหนึ่งสามารถไปได้ทนัท ี คงทราบดนีะ

ว่าใคร อีกอย่างตอนนี้ผู้บริหารทั้งสิบเพิ่งส่งข้อความมาว่าได้เข้ามาครบ

แล้ว พวกเขาจะอปัแพตช์ในส่วนที่มแีต่ผู้บรหิารเข้าถงึได้ ส่วนพวกเราก็

อปัในส่วนของพวกเราไป คาดว่าท�าตามก�าหนดการปกต ิกะละสบิสอง

ชั่วโมง หนึ่งแพตช์ใช้เวลาสองวนัถงึจะทนั ถ้าระดมคนทั้งบรษิทั ท�าควบ

สองกะทั้งวนัทั้งคนืตดิต่อกนัสองวนักน็่าจะทนัได้แบบฉวิเฉยีด” หวัหน้า 

GM แจ้งสิ่งที่ผู้บริหารเพิ่งบอกเขามา ขนาดผู้บริหารยังต้องท�าต่อเนื่อง 

ลูกจ้างอย่างพวกเขาคงไม่มทีางเลอืกอื่น

“ทั้งวนัทั้งคนื!” เสยีงประสานกนัดงัขึ้นในห้อง

“สองวนัต่อกนัด้วย” รองอเรก็ซ์ย�้าเพิ่ม
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“ใช่ ไม่ต้องห่วงนะ ท่านผู้บรหิารบอกมาแล้ว โอทไีม่อั้น” หวัหน้า 

GM บอก

“ปัญหามนัอยูต่รงนั้นที่ไหนเล่า” รองอเรก็ซ์ตะโกนออกมา ทั้งๆ ที่

รู้ว่าท�าอะไรไม่ได้กต็าม

โลกจริง

โรงพยาบาลต�ารวจเซน็เทล

“พ่อคะ ลูกส่งข้อความมาบอกว่าจะไปฮนันมีูนกนัที่ทะเล ไม่ต้อง

เป็นห่วงค่ะ” อวกิาหนัมาบอกเอกภพด้วยรอยยิ้ม หลงัจากอ่านข้อความ

ว่าลูกจะไปเที่ยวทะเลกนัเสรจ็

“หา! กล้ามากไปแล้ว แม่ภาปล่อยพ่อนะ!” เอกภพตะโกนลั่นให้

ปล่อยเชอืกที่มดัเขาเอาไว้

“พ่อนี่ก ็เบาๆ ส ินี่มนัโรงพยาบาลนะ ถ้าไม่มรีะบบกั้นเสยีงไว้ได้

แตกตื่นกนัแน่” อวกิายิ้มออกมา หลงัจากที่เธอคดิถูกแล้วที่พาเอกภพผู้

หาเรื่องให้ตัวเองป่วยมานอนโรงพยาบาลต�ารวจที่มีห้องพิเศษ ป้องกัน

กรณีคนไข้ที่อาจเป็นคนร้ายได้แบบนี้ ดูท่าจะหมดสิทธิ์ไปยุ่งวุ่นวายกับ

ลูกสาวได้พกัใหญ่

“แต่ว่ามนัพาลกูเราไปฮนันมีนูนะ แล้วแบบนี้กลบัมาจะเหลอือะไร 

ข้าวสารเป็นข้าวสกุ จากข้าวสกุก ็คงจะ...ไม่ โธ่ลูกฟ้าของพ่อ” เอกภพ

โอดครวญ พยายามดิ้นไปมาจนอวกิาต้องบอกความจรงิ

“ภาล้อเล่นหรอก พวกเขาไปเที่ยวทะเลกัน อีกสองวันถึงกลับ  

ไม่ต้องคดิมากหรอก”

“ไปเที่ยวทะเลกนั อมื ค่อยยงัชั่วหน่อย แต่ไม่ส!ิ สองวนักแ็สดง

ว่าค้างคนืด้วยกนั ไม่นะลกูวขีองพ่อ!” เอกภพพยายามดิ้นอกีครั้ง ส�าหรบั

เขาแล้วต้องหาทางไปขดัขวางให้ได้ ก่อนที่เจ้าหนุม่นั่นจะท�าอะไรแก้วตา
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ดวงใจของตน

อวกิาได้แต่ปลงกบัอาการคดิมากเกนิเหตขุองเอกภพ เพราะถ้าคดิ

อย่างใจเยน็จรงิๆ จากนสิยัที่ได้เหน็มา มแีต่ลูกสาวของเราจะเข้าหาวนั

มากกว่ามั้ง

พวกวันเข้าพักที่บ้านริมชายหาด เป็นบ้านพักตากอากาศ 

ส่วนตวัซึ่งมสีองชั้น สี่ห้องนอน โดยอรสิพกัคนเดยีว ส่วนคนที่เหลอืตกลง

กนัว่า วกีบัฟ้าจะนอนหนึ่งห้อง ส่วนสองแฝดแยกไปนอนอกีห้อง วนันอน

ห้องที่เหลอื

พวกเขามาถึงทะเลในช่วงเย็น จึงตกลงว่าจะท�าอาหารทะเลกิน

ก่อนแล้วค่อยเล่นน�้า วันและพวกอาลิเซ่ในสภาพปลอมตัวนั่งอยู่บนโต๊ะ

กนิข้าวนอกตวับ้าน ข้างๆ มเีตาย่างที่มอีาหารทะเลหลากชนดิอยู่ กลิ่น

กุง้และปลาหมกึหอมน่ากนิเริ่มลอยออกมา ท�าเอาสองสาวที่ก�าลงัย่างอด

ไม่ได้ที่จะตดัปลาหมกึบางส่วนมากนิก่อน

วนัใช้ส้อมจิ้มเนื้อกุ้งย่างที่ฟ้าแกะให้เรยีบร้อยแล้วเข้าปาก ค่อยๆ 

ละเลียดลิ้นกินอย่างอร่อย แล้วหยิบก้ามปูที่ทุบแล้วออกมากินต่อ  

จากนั้นกห็นัไปหาสองสาวที่ก�าลงัย่างไปกนิไปอย่างเอรด็อร่อย

“อมื...ธารนี่ย่างเก่งนะครบั ก�าลงัดเีลย” วันเอ่ยชม

“เรื่องอาหารปิ้งๆ ย่างๆ บอกพวกหนูได้เลย ของชอบค่ะ” คินิ 

ตอบเสยีงดงั แล้วหนักลบัไปจดัการบาร์บคิวิรวมมติรอย่างอารมณ์ดี

ณ ร้านอาหารริมชายหาดแห่งหนึ่ง

“ไอ้อ่อน เอาอาหารไปเสริ์ฟโต๊ะแปด” เสยีงสั่งงานดงัขึ้น

“โธ่แม่ บอกแล้วให้เรยีกอ่อนเฉยๆ ไม่ต้องเตมิค�าน�าหน้า” อ่อน

กล่าวพร้อมกับหยิบข้าวผัดปูที่วางอยู่ขึ้นมา หลังจากเกมหยุดเพื่ออัป-
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แพตช์สามแบบล�้าหน้าไปอย่างที่คาดไม่ถึง ตัวเขาจึงว่างจนแม่สั่งให้มา

ช่วยงานที่ร้านอาหาร เนื่องจากลกูจ้างเพิ่งลาออกไป แถมวนันี้ยงัมลีกูค้า

มาเยอะเป็นพเิศษ

“ทีหลังเรียกก็มาให้ไวๆ หน่อย เป็นลูกจ้างคนอื่นแม่ด่าไปแล้ว” 

แม่ของอ่อนบ่น แล้วหนัไปผดัอาหารเพิ่มอย่างอารมณ์เสยี หลงัทราบข่าว

ว่าแผนครั้งแรกล้มเหลวไม่เป็นท่า ยิ่งนกึกย็ิ่งโมโหแล้ว แบบนี้เมื่อไรจะได้

กลับไปสบายเหมือนเมื่อก่อนเสียที พอคิดได้ดังนั้นก็ออกแรงเพิ่มไปยัง

อาหารที่อยู่ในกระทะ

อ่อนได้แต่มองตาม คิดในใจว่านี่ขนาดเขายังไม่โดนด่านะเนี่ย  

จากนั้นกเ็ดนิออกจากครวัไปเสร์ิฟข้าวผดัให้ลกูค้าก่อนจะโดนด่าของจรงิ

หน้าห้างสายลม โรงพยาบาลต�ารวจเซ็นเทล

“ท�าไมเราต้องมานั่งเฝ้าตลอดทั้งๆ ที่เริ่มมดืแล้วล่ะ” หนึ่งในคนที่

ยนืเฝ้าห้างสายลมบ่น

“ท�าไงได้ ค�าสั่งมากต้็องท�า เหน็บอกว่าต้องรอจนพนกังานกลบัไป

ไม่เหลอืใคร หวัหน้าต้องการยนืยนัว่าเป้าหมายไม่อยู่จรงิๆ ถงึจะกลบัได้ 

เพราะยังไม่มีใครเห็นพวกเธอออกมาจากห้างสักคนเดียว” เพื่อนอีกคน

ตอบ

“วันนี้วันศุกร์ ห้างปิดตั้งห้าทุ่ม แถมกว่าพนักงานจะกลับมิปา

เข้าไปตหีนึ่งเลยหรอื” หนึ่งในกลุ่มเฝ้ายามบ่น

“พวกเรายงัด ีพวกเฝ้าโรงพยาบาลมนัต้องเฝ้ายาวเลย เผื่อว่าพวก

เธอจะกลบัไปเยี่ยมคนในนั้นใหม่” เพื่อนอกีคนปลอบ

บริษัท WUO

“เฮ้อ! ท�าไมพวกเราต้องมานั่งกนิข้าวกล่องเยน็ชดืด้วยเนี่ย อาหาร
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ชดุประจ�าวนัไปไหนกนั” เมฆบ่นขณะตกัหมูทอดเข้าปาก

“แกจะบ่นไปท�าไม กร็ูอ้ยูว่่าแม่ครวับรษิทัเขาขอลาพกัร้อนไปเที่ยว

ทะเลก่อนเกิดเรื่อง จะออกไปกินข้าวข้างนอกก็เสียเวลา กินๆ ไปเถอะ 

คนอื่นเขาก็กินกัน รีบเข้าด้วยล่ะจะได้กลับไปท�างานต่อ” อเร็กซ์เตือน 

เพราะเมฆมัวแต่บ่นไม่รีบกิน ส่วนตัวเขาตอนนี้ก�าลังดื่มน�้าก่อนกลับไป

ท�างานต่อ

“ทะเล สายลม แสงแดด สาวๆ ในชดุว่ายน�้า ผมกอ็ยากไปบ้าง 

อะ” เมฆเพ้อพร้อมท�ามอืประกอบไปด้วย โดยเน้นประโยคหลงัมากกว่า

อเร็กซ์มองไปยังนาฬิกาแขวนผนังที่ส่งสัญญาณเตือนแล้วกล่าว 

ออกมา

“จะพดูให้ได้อะไรขึ้นมา ตอนนี้แค่แดดยามเช้ากห็มดสทิธิ์เหน็แล้ว 

ดแูสงนอีอนในตกึไปก่อนเถอะ อกีนาทเีดยีวจะหมดเวลาแล้ว รบีกนิเข้า”

“ผมยังไม่รู้สึกว่าได้พักเลยนะพี่” เมฆได้แต่บ่น ก่อนจะรีบเคี้ยว

ข้าวกลนืลงคอไป

ริมชายหาด บนหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่ง

วนันอนมองดาวอยู่บนก้อนหนิ พวกฟ้านอนอยู่กบัเขาข้างละสอง

คน

“คนืนี้ดาวสวยจงันะครบั ผมไม่ได้ดูดาวมานานแล้ว ขอบคณุนะ

ครับที่ชวนมาเที่ยวพักผ่อน คนเราบางครั้งก็ควรหาอะไรผ่อนคลายบ้าง

จรงิๆ” 

“นั่นสิคะ” วีกับฟ้าพิงไหล่วันคนละข้าง ทั้งห้าคนมองดาวบน

ท้องฟ้า ต่างรู้สกึดทีี่ได้มาทะเลในครั้งนี้
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