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01
We meet by fate

การพบกันของเรา มันคือพรหมลิขิต
ฝนตก Wifi ช้าเป็นเต่า ไม่หนักหนาเท่าไฟดับ
ขนมไม่รเู้ ลยว่าการมาอาศัยหอของเพือ่ นชัว่ คราวเพือ่ ปัน่ โปรเจ็กต์สดุ โหด
เป็นความโชคดีหรือโชคร้ายกันแน่ เกือบสองวันกับกองขยะในห้องก็เกินทน
แล้ว ยังมีอนิ เตอร์เน็ตทีเ่ พิง่ มาติดๆ ดับๆ เอาตอนนีอ้ กี
แสงจากจอแล็ปท็อปสว่างจ้า ส่องทั่วทั้งใบหน้าของขนมจนรู้สึกร้อน
และแสบตา ในห้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสตอนนี้มืดสนิท ต้องขอบคุณแสงไฟจาก
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์นเี่ ลยนะ ทีท่ ำ� ให้เห็นดวงตาขาวๆ ของเพือ่ นอีกสองชีวติ
ซึ่งก�ำลังนั่งกอดเข่าท�ำงานอยู่ข้างๆ แล็ปท็อปเครื่องเดียวของขนม
"จะไปไหนวะหนม"
เขาลุกขึน้ หยิบร่ม คว้ากระเป๋าเงิน ท�ำท่าจะออกจากห้องแต่กลับถูกเพชร
เรียกไว้ซะก่อน
"ไปร้านเกมอ่ะ"
"งานก็ ยั ง ไม่ เ สร็ จ มึ ง ยั ง มี อ ารมณ์ เ ล่ น เกมอี ก ไง?" ตอนนี้ เ พชร
แทบไหลลงนอนบนพื้น ส่วนอู๋ เพื่อนอีกคนของขนมน่ะ สลบคาเตียงไปแล้ว
ขนมฉีกยิ้มแป้น เอื้อมมือตบไหล่เพชรแรงๆ
"เหลือแค่งานตัดต่อจิ๊บๆ เอง เพชรท�ำได้อยู่แล้ว"
King Storm : ขนม
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King Storm : ออนได้แล้วเหรอ
King Storm : มาหาที่ศาลาน�้ำมนต์ด้วย มีเรื่องจะคุยอ่ะ
หลังจากไม่ได้ล็อกอินเข้าเกมออนไลน์นานถึงสามสัปดาห์ พอล็อกอิน
เข้ามาข้อความของพายุ หัวหน้ากิลด์เลเวล 147 ก็เด้งขึน้ บนหน้าจอ
ขนมขมวดคิ้ว แต่ยังไม่คลิกเม้าส์ไปที่เซิร์ฟเวอร์ศาลาน�้ำมนต์ตามที่
ถูกเชิญหรอก เขาขอเวลาเก็บรางวัลที่ระบบให้ก่อนก็แล้วกัน
ระหว่ า งที่ ก� ำ ลั ง เมามั น กั บ สิ่ ง ที่ ร ะบบมอบให้ ทองเอย เพชรเอย
ค่าล็อกอินเอย ขนมก็หยิบเสื้อกันหนาวขึ้นมาคลุมไหล่ลวกๆ
แอร์ในร้านเกมเย็นชะมัด
King Storm : เร็วดิขนม ยังอยู่เปล่าเนี่ย
ข้อความเด้งขึ้นอีกครั้ง ขนมเบะปากใส่หน้าจอ ถ้าไม่ติดว่าเป็นคน
รักความสงบคงพิมพ์ข้อความด่ากลับไปแล้ว จะรีบอะไรนักหนา
ขนม นม เนย : ไปท�ำไม มีอะไรบอกในนี้เลยได้เปล่า เรารีบอ่ะ
ขนม นม เนย : นี่แค่จะล็อกอินมาเก็บของเฉยๆ ไม่ได้ว่างเล่นนะ
King Storm : มาเถอะ
King Storm : นี่ก็รีบเหมือนกัน
หน้าต่างเชิญไปที่ศาลาน�้ำมนต์เด้งขึ้นมาอีกครั้ง ขนมถอนหายใจ
เฮือกใหญ่ พายุเป็นหัวหน้ากิลด์ที่ดี แต่เผด็จการไปหน่อย คนผิวขาวหน้าบึ้ง
ยอมคลิกเม้าส์ตอบรับค�ำขอร้อง หน้าจอคอมพิวเตอร์ของร้านเกมก�ำลังขึ้น
ข้อความสั้นๆ ว่า 'Loading...'
โหลดไม่นาน ภาพกราฟิกสีสวยสมจริงก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ขนม
เม้มปาก คนที่เล่นเกมส่วนใหญ่รวมตัวกันอยู่ที่นี่ไม่ตำ�่ กว่าสิบ ชุดสีแดง เงิน
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ทอง เขียว ฟ้า ลายตาไปหมด
ขนมไม่ได้สนภาพบนหน้าจอเท่าไหร่ เพราะตอนนี้เขาหนาวมากกว่า
และก�ำลังยกมือขึ้นป้องปาก เป่าลมใส่มือแรงๆ
King Storm : เมื่อวานกิลด์เราไปแข่งมา
King Storm : ทุกคนบริจาค EXP ให้กิลด์คนละ 500,000
โอ้โห บริจาคอะไรกันเยอะขนาดนี้
ขนมตาโตทันที เคาะแป้นเบาๆ รอเครื่องหมายจุดสามจุดในก้อนเมฆ
เหนือศีรษะของพายุปรากฏขึ้นมาเป็นข้อความ
King Storm : แต่ว่านายไม่ได้ล็อกอินเลย
King Storm : เราพยายามทักแชต ส่งจดหมายลับ แล้วก็ส่งอีเมล
ไปหานายด้วย
ขนม นม เนย : อ่า
King Storm : เราเลยคิดว่านายต้องชดเชยให้กลิ ด์ดว้ ยการบริจาค EXP
1,000,000 PK* ในนามกิลด์หนึง่ รอบ แล้วก็เติมเงินให้กลิ ด์ 5,000 บาทอ่ะ
"หา!"
ขนมร้องเสียงลั่นพร้อมกับดีดตัวนั่งตรง ก่อนจะเม้มปากแน่นเมื่อรู้ว่า
ตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวในร้านเกม
นิว้ ของเขารีบรัวลงบนแป้นเสียงดังปัก้ ๆ ลงแรงทีป่ ลายนิว้ กลางเคาะปุม่
Enter เพือ่ กดส่ง
ขนม นม เนย : เดี๋ยวๆ ท�ำไมมันเยอะจังอ่ะ
* Player Kill หรือ PK หมายถึงการต่อสู้ระหว่างผู้เล่นด้วยกัน ส่วนใหญ่เพื่อความสะใจ แต่บางเกม
ก็ได้ผลประโยชน์บางอย่างหรือบางทีก็มีผลเสีย
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King Storm : ก็นายไม่ลอ็ กอินมาแข่งเองนีน่ า นายท�ำให้กลิ ด์เราแพ้นะ
ขนมว่ามันไม่ใช่แล้วล่ะ
กิลด์นี้มีแต่คนเก่งๆ ขนมแค่เลเวล 144 แถมฝีมือยังระดับกลางๆ
เคยเข้าร่วมการแข่งขันระดับกิลด์ แต่ไม่ค่อยได้โชว์ฝีมือสักเท่าไหร่ ขาดขนม
ไปแค่คนเดียว มันร้ายแรงถึงขัน้ พากิลด์พา่ ยแพ้สงครามเลยเหรอเนีย่
King Storm : เราขอโทษด้วยนะ แต่วา่ เราปรึกษากับคนในกิลด์แล้วอ่ะ
ขนมมองหน้าจอพลางตักโจ๊กกระป๋องเข้าปากไปด้วย พลันต้องลุกขึ้น
โลดเต้นเพราะโจ๊กยังไม่หายร้อน แต่เจ้าตัวดันตักเข้าปากเต็มๆ ค�ำ
King Storm : คนในกิลด์ก็เห็นด้วย
"พี่ยุ้ยๆ ขนมขอน�้ำเปล่าขวดหนึ่งครับ"
ขนมตะโกนขอน�้ำเปล่าจากพี่ที่เป็นเจ้าของร้านเกม แต่ดูเหมือนว่า
พี่ยุ้ยก�ำลังยุ่งกับลูกค้าอยู่ เลยต้องพาปากร้อนๆ กับเท้าที่แทบก้าวไม่ออก
เพราะความหนาวเดินไปหยิบน�้ำในตู้แช่เอง
King Storm : นายท�ำให้กิลด์เราตกอยู่ล�ำดับสอง ต้องชดใช้นะขนม
King Storm : อ้อ
King Storm : อีกอย่าง
หน้าจอยังมีข้อความเด้งขึ้นมา แต่ขนมไม่ได้สนใจ
[[ศาลาน�้ำมนต์]] King Storm : คู่ PK อาจจะโหดหน่อย
[[ศาลาน�ำ้ มนต์]] King Storm : แต่ถา้ นายไม่อยาก PK ก็เติมเงินให้กลิ ด์
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หนึง่ หมืน่ บาทละกันนะ
ขนมควักเหรียญสิบบาทในกระเป๋ากางเกงจ่ายค่าน�ำ้ ดืม่ อากาศข้างนอก
เย็นเพราะฝนตก แอร์ในร้านก็หนาวจนนึกว่าอยู่โซล ยังไม่พอ น�้ำเปล่า
ยังแช่ตู้เย็นจนเกือบเป็นน�้ำแข็งอีก
เขาเดินกลับมานั่งประจ�ำที่ ขมวดคิ้วอีกรอบเมื่อเห็นข้อความของพายุ
เด้งขึ้นบนกล่องแชตของศาลาน�้ำมนต์ ซึ่งเป็นแชตสาธารณะที่คนในเซิร์ฟ
ศาลาน�้ำมนต์ผ่านไปผ่านมาก็สามารถเห็นได้
โอเค ขนมยอมรับว่าพายุเป็นคนเปิดเผย ใจกว้าง และตรงไปตรงมา
ถึงได้แจ้งอะไรในทีส่ าธารณะแบบนี้ แต่มนั ดูเป็นการขูเ่ ข็ญกันเกินไปหรือเปล่า
ให้ บ ริ จ าคค่ า EXP น่ ะ ไม่ เ ท่ า ไหร่ ห รอก ท� ำ เควสต์ สั ก สี่ ห ้ า ครั้ ง ขนมก็ ไ ด้
สิ่งที่บริจาคไปกลับคืนมาแล้ว แต่ PK กับเติมเงินให้กิลด์เนี่ย...มันมากไป
จริงๆ
และที่ไม่เข้าท่าก็คงเป็นคนนอกที่ไม่ได้มีส่วนร่วมกับกิลด์ คนพวกนั้น
เข้าข้างพายุ พิมพ์ข้อความโดยติดชื่อขนมไปด้วยว่าควรท�ำตามที่หัวหน้ากิลด์
บอก ส่วนใหญ่เป็นสาวๆ ทั้งนั้นแหละที่ออกตัวจนพายุยืนเชิดหน้าชูคอได้
สิ่งที่ท�ำให้สาวๆ หลงใหลพายุก็คงเป็นความหล่อ ขนมก็ยอมรับนะว่า
เขาหล่อ (เคยแอบเปิดรูปในโพรไฟล์ของพายุ) หน้าตาดี เรียนนานาชาติ
เป็นเดือนมหา'ลัย (ขนมเคยเห็นคนอื่นพูดถึงพายุประมาณนี้)
[[ศาลาน�้ำมนต์]] King Storm : ว่าไงเนี่ย คิดนานจัง
[[ศาลาน�้ำมนต์]] ขนม นม เนย : คู่ PK คือใครอ่ะ
[[ศาลาน�้ำมนต์]] King Storm : แมชชีน
ขนมเบิกตากว้าง เอาของยากมาให้ขนมแบบนี้เลยเหรอ
[[ศาลาน�้ำมนต์]] King Storm : เอ้อๆ ลืมบอก
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[[ศาลาน�ำ้ มนต์]] King Storm : ต้องชนะเท่านัน้ นะ ถ้าแพ้ตอ้ งเติมเงิน
เพิม่ อีกสองหมืน่ รวมเป็นสามหมืน่ บาทอ่ะ
ขูดเลือดขูดเนื้อกันชัดๆ
ขนาดพายุยังไม่เคยแข่งชนะแมชชีนเลยด้วยซ�้ำ
และนั่นก็คือคนที่เหนือกว่าพายุในเซิร์ฟนี้ แมชชีน (Machine) คือ
นามแฝงในเกมของเขา บุคคลที่เป็นอันดับหนึ่งของระบบมาตลอด มีอาวุธ
ร้ายกาจ มีแรงท�ำลายล้างมอนสเตอร์ระดับยากๆ ให้ตายภายในห้าวินาที
แล้วก็ไม่เคย PK แพ้เลยสักครั้ง
แมชชีนได้รบั ฉายาจากทุกคนในเซิรฟ์ ว่า 'แมชชีน 3 นาที' เหตุผลทีค่ นอืน่
เรียกเขาแบบนัน้ ก็เพราะว่าเขาไม่เคยปล่อยให้คู่ PK มีชวี ติ รอดเกินสามนาที
แมชชีนมีเลเวล 147 เท่ากับพายุ แต่ฝมี อื ของเขาน่ะ เรียกได้วา่ ขัน้ เทพ
ขนมไม่เคยเจอแมชชีนเลยสักครัง้ พายุเคยเอาแมชชีนไปนินทาในแชต
ของกิลด์ว่าเขาเป็นประเภทที่ไม่ค่อยเดินเล่นในศาลาน�้ำมนต์ ส่วนใหญ่
แค่ลอ็ กอินมาท�ำเควสต์กบั เพือ่ น PK กับคนอืน่ พายุบอกว่าเขาท�ำตัวเหมือนเป็น
คนดูแลเกมนีใ้ นคราบบุคคลธรรมดา
ขนมกลืนน�้ำลายลงคอทันที
[[ศาลาน�้ำมนต์]] ขนม นม เนย : ไม่
[[ศาลาน�้ำมนต์]] King Storm : ก็แล้วแต่
[[ศาลาน�้ำมนต์]] ขนม นม เนย : มีอย่างอื่นให้เลือกอีกไหม
[[ศาลาน�้ำมนต์]] King Storm : ไม่มี
คนตัวขาวถอนหายใจเฮือกใหญ่ กลอกตาไปมาให้กับความเอาแต่ใจ
ของพายุ ขนมคลิกเม้าส์ไปทีย่ อดเขาสูงเพือ่ ให้คาแร็กเตอร์ของตัวเองเดินขึน้ ไป
อยูบ่ นนัน้
บริจาค EXP ให้กลิ ด์ 500,000 ไม่มปี ญ
ั หา ถือว่าเป็นความผิดของขนมเอง
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ทีด่ นั ไม่ได้ลอ็ กอินเกมนาน
PK กับแมชชีน ก็เหมือนจะไม่ใช่ปัญหา แต่ห้ามแพ้ ยกเลิกไม่ได้ด้วย
เพราะนัน่ หมายความว่าขนมจะต้องเสียเงินให้กบั กิลด์สามหมืน่ บาท มันแทบ
จะเท่าค่าเทอมของขนมเลย
[[ศาลาน�้ำมนต์]] ขนม นม เนย : ถ้าเราชนะแมชชีน ขอไม่จ่ายเงินกิลด์
ได้เปล่า
[[ศาลาน�้ำมนต์]] King Storm : ได้ดิ ไม่ต้องเสียอะไรเลย
[[ศาลาน�้ำมนต์]] ขนม นม เนย : ถ้าเราชนะขอตกลงเพิ่มอีกได้เปล่า
[[ศาลาน�้ำมนต์]] King Storm : ได้ดิ ว่ามา
[[ศาลาน�้ำมนต์]] ขนม นม เนย : ถ้าเราชนะ นายต้องซื้อชุดเหินฟ้า
ทะลุนภาให้เรา
[[ศาลาน�ำ้ มนต์]] ขนม นม เนย : ไม่ตอ้ งมายุง่ กับเราอีก และช่วยถีบเรา
ออกจากกิลด์ดว้ ย
[[ศาลาน�ำ้ มนต์]] ขนม นม เนย : ไม่งนั้ เราจะส่งอีเมลไปฟ้องเว็บมาสเตอร์
ของเกมว่ามีการขูเ่ อาเงินจากคนทีไ่ ม่ได้ลอ็ กอินในวันแข่งขันสงครามกิลด์
ก็ถ้าเกมนี้มันเข้าออกกิลด์ตามอ�ำเภอใจได้ ขนมคงกดออกจากกิลด์
ไปนานแล้ว
ฝนตกอีกแล้ว
ตกตั้งแต่เย็นของเมื่อวาน จนกระทั่งเช้าก็ยังไม่หยุด โชคดีที่เมื่อคืน
เพชรปัน่ งานเสร็จ และถ้าไม่ได้ฮอตสปอตของอู๋ เช้าวันนีค้ งไม่มงี านไปพรีเซนต์
แต่ในความโชคดี ก็ยงั มีความโชคร้ายอยูด่ ี ขนมคิดผิดทีเ่ มือ่ คืนไม่ยอม
อยู่ค้างกับเพื่อน เขากลับบ้านแถวสาทรก่อน ท�ำให้เช้าวันนี้ต้องฝ่าเม็ดฝน
ตัวเกือบเปียก แถมยังต้องมาเบียดคนบนชานชาลาบีทีเอสอีก
ห้องของเพชรกับอูส๋ กปรกเกินกว่าจะท�ำใจนอนลงได้ดว้ ยแหละ ถึงจะเป็น
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12 MHz, ความถี่หัวใจ 1

ผู้ชายเหมือนกัน ง่ายๆ สบายๆ ไม่เรื่องมาก แต่สุดท้ายยังไงขนมก็สะดวกใจ
กับการนอนทีห่ อ้ งของตัวเองมากกว่า
ยืนบ่นคนเดียวในใจได้ไม่นานรถไฟฟ้าสกรีนหน้ามาริโอ้ เมาเร่อรอบคัน
ก็แล่นมาจอดตรงหน้า ขนมก้มมองนาฬิกาข้อมือ เจ็ดโมงสี่สิบห้านาที...กับ
มนุษย์เงินเดือนเกินครึง่ ทีแ่ ออัดอยูใ่ นรถไฟฟ้าขบวนนัน้
วันนีม้ เี รียนเช้า ขนมเลีย่ งคนเยอะๆ ไม่ได้ แถมฝนยังตกหนักอีก บ้านก็
อยู่ไกลมหา'ลัยกว่าใครเพื่อน ถ้าพลาดขบวนนี้...มีหวังไปไม่ทันพรีเซนต์งาน
แน่ๆ
ประตูรถไฟฟ้าเปิดออก คนทีย่ นื ต่อแถวบนชานชาลารีบกรูเข้าไปในตัวรถ
ทั้งที่ความจริงควรจะรอให้คนข้างในเดินออกมาหมดก่อน ขนมยืนอยู่เกือบ
ท้ายสุดของแถว กว่าจะถึงคิว คนคงแทบล้นออกนอกประตูแล้ว
ขนมพยายามเบียดตัวแทรกเข้าไป มือซ้ายก�ำสายกระเป๋าเป้แน่น
โทรศัพท์ไอโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดที่ป๊าซื้อให้เมื่อสามเดือนก่อนถูกกอดแนบอก
ตอนนี้อะไรก็ไม่ส�ำคัญเท่ากับสิ่งที่อยู่ในมือแล้วล่ะ
รถไฟฟ้าปิดประตูสนิทและก�ำลังจะเคลือ่ นตัวออก ส่งผลให้คนทัง้ ขบวนนี้
ทรงตัวกันไม่อยู่ เซไปมาเบียดดันกันจนแทบล้ม
ขนมเองก็ไม่ตา่ งกัน กายโอนเอียง หน้าตาเหลอหลา ไม่มที ยี่ ดึ เกาะอะไร
สักอย่าง เพราะมัวแต่หว่ งไอโฟนของตัวเอง
เจ้าของร่างทีส่ งู เพียง 173 เซนติเมตร ก�ำลังซวนเซ และคงต้องล้มอับอาย
ขายขีห้ น้าคนในขบวนแน่ๆ หากไม่ได้มอื หนาของใครบางคนรัง้ เอาไว้ซะก่อน
"ขอบคุณครับ"
ขนมพึมพ�ำเบาๆ เขาก�ำลังวุ่นวายอยู่กับกระเป๋าเป้ที่ถูกคนในขบวน
เบียดจนแทบหลุดออกจากไหล่ กระทั่งคนที่ช่วยขนมไว้คงจะร�ำคาญ ร่างสูง
186 เซนติเมตรจึงคว้ากระเป๋าของคนซุ่มซ่ามมาสะพายไว้เอง
ขนมรู้นะว่าเจ้าของร่างสูงที่ช่วยตนไว้ยังเป็นนักศึกษา เพราะเขาใส่เชิ้ต
สีขาว แถมหัวเข็มขัดของชายคนนีย้ งั เป็นตรามหาวิทยาลัยทีข่ นมเรียนอยูด่ ว้ ย
ซะอีก
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"ไม่เคยขึ้นบีทีเอสเหรอ"
น�ำ้ เสียงทุม้ ของร่างสูงดังขึน้ แต่ไม่ได้ดงั จนคนรอบข้างหันมอง เสียงนัน้
ท�ำให้ขนมเงยหน้าเพือ่ ดูวา่ เขาเป็นใคร และจะตอบค�ำถามกลับไปด้วย แต่กต็ อ้ ง
กลัน้ ลมหายใจ เบิกดวงตาคูก่ ลมๆ ของตัวเองทันที
สาบานได้ไหมว่าขนมไม่ได้ตาฝาด
คนตรงหน้าคือ...พี่คลิน
พี่คลิน เดือนมหา'ลัย ปีสี่ คณะดิจิตอลมีเดีย
คนที่หล่อๆ สูงๆ ขาวๆ...คนที่ขนมแอบปลื้มมากๆ
เขาอยู่ตรงหน้าขนมแล้ว!
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02
In your eyes, and my heart

ระดับสายตาของเขา กับอัตราการเต้นของหัวใจของเรา
King Storm : แมชชีนรับค�ำท้าของนายแล้วนะขนม
King Storm : ขอให้ไม่ชนะ :)
ดูทา่ พายุคงจะอยากให้ขนมเอาเงินสามหมืน่ ทีใ่ ช้ทำ� อะไรได้หลายอย่าง
ไปจ่ายให้กิลด์มากสินะ
ไร้สาระดีจริง
เสียงถอนหายใจแรงดังขึน้ ปลายนิว้ เรียวประกอบกับเล็บสะอาดรัวเคาะ
พืน้ ทีว่ า่ งบนแล็ปท็อปเป็นจังหวะ ขนมเหลือบตามองอูท๋ กี่ ำ� ลังนอนสลบอยูบ่ น
โซฟาในห้องเล็กๆ ที่เป็นส่วนย่อยของห้องสมุดอีกทีหลังจากจบพรีเซนต์
แอร์เย็นๆ ส่งผลให้เพื่อนเข้าสู่ห้วงนิทราอย่างสบายใจ
ขนมเหลือบตามองนาฬิกาบนหน้าจอแล็ปท็อปไปพลางๆ ยังไม่ถงึ เวลา
PK หรอก แต่เขากลับรูส้ กึ ตืน่ เต้นอย่างบอกไม่ถกู
แมชชีนขึ้นชื่อของความเก่งกาจ ไม่มีใครรู้ว่าชื่อจริงๆ ของเขาคืออะไร
ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใคร หน้าตาแบบไหน ทุกคนรู้จักเขาเพียงแค่คาแร็กเตอร์
ชายหนุม่ ธรรมดาแต่สง่างาม ฝีมอื การประลองในแต่ละครัง้ ทรงอ�ำนาจเหนือใคร
"ใจเย็นดิหนม"
ขนมยกมือลูบอกข้างซ้ายเบาๆ ต่อให้รู้ดีว่าตัวเองมีฝีมือพอเทียบชั้นได้
แต่การรัวนิ้วลงบนแป้นคงไม่รวดเร็วเท่าแมชชีน
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PK ครั้งนี้ ตายเป็นตาย
"มึงจริงจังเกินไปเปล่าหนม เหงือ่ แตกทัง้ ๆ ทีห่ อ้ งนีห้ นาวจะตายเนีย่ นะ"
เพชรหิว้ ไก่ทอดเข้ามา ความจริงห้องนีม้ นั มีไว้สำ� หรับให้นกั ศึกษาประชุม
วางแผนท�ำงาน หรือปรึกษาเรือ่ งเรียน แต่ดว้ ยความสามารถของเพชรนัน่ แหละ
ห้องส�ำหรับการศึกษาก็เปลีย่ นเป็นห้องทานอาหารดีๆ นีเ่ อง
"อู๋ มากินไก่กัน"
ขนมเรียกเพือ่ นทีน่ อนอยูบ่ นโซฟา อูป๋ รือตามอง พอเห็นว่าเป็นของโปรด
ก็รีบพุ่งเข้าใส่ ขนมพับแล็ปท็อปเก็บใส่กระเป๋า มีเวลาอีกราวชั่วโมงเศษ
กว่าจะถึงเวลาแข่ง เขาขอกินไก่เก็บพลังไว้ส�ำหรับ PK เย็นนี้ดีกว่าจะสนใจ
ข้อความไร้สาระของพายุ
"วันนี้มึงล็อกอินเกมดิอู๋ ขนมมันจะ PK กับแมชชีน"
เพชรพูดทั้งๆ ที่ปากยังเคี้ยวไก่
"เอาจริงดิ? ถ้าแพ้ท�ำไง" อู๋ถามขึ้น
"ไม่ท�ำไงหรอก เราจะไม่แพ้"
"ว้าว น้องหนมมั่นใจอะไรขนาดนี้"
ขนมยักไหล่ ไม่มที างแพ้หรอก ไม่สิ อาจจะไม่แพ้กไ็ ด้ นัยน์ตาสีนำ�้ ตาลเข้ม
กลอกไปมาอย่างประหม่า คิดเรือ่ งเย็นวันนีท้ ไี ร รูส้ กึ ร้อนๆ เหงือ่ ออกทุกที
"ท�ำไมช่วงนี้กูเจอพี่คลินบ่อยจังวะ"
ห้องที่พวกเขากินไก่กันอยู่ตอนนี้เป็นห้องกระจกใส ท�ำให้มองเห็น
ห้องสมุดที่มีนักศึกษาเดินสวนกันไปมาชัดเจน
เสียงทักของเพชรท�ำให้ขนมค่อยๆ ละสายตาจากถังไก่ ประโยคค�ำถาม
เชิงบอกเล่าเมือ่ ครูส่ ร้างความสงสัย
จริงอย่างที่เพชรบอก พี่คลินมักไม่ค่อยปรากฏตัวในรั้วมหาวิทยาลัย
สักเท่าไหร่ นักศึกษาปีสที่ มี่ องเห็นอนาคตสดใสอยูใ่ กล้แค่เอือ้ มก็เริม่ ขยับขยาย
หางานท�ำก่อนเรียนจบมากกว่าเข้าเรียน
พีค่ ลินก็เป็นหนึง่ ในนัน้ เพียงแค่วา่ เขาไม่ตอ้ งเดินหางานให้วนุ่ วาย เพราะ
ด้วยความสามารถระดับสูงกับพื้นฐานทางบ้านที่มีฐานะดีส่งผลให้พี่คลิน
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สามารถสานต่อและต่อยอดธุรกิจของครอบครัวได้ แม้วา่ งานจะไม่คอ่ ยตรงกับ
สายทีเ่ รียนมาก็ตาม
"มาท�ำงานส่งอาจารย์หรือเปล่า พวกพี่เขาใกล้จบแล้วนี่หว่า"
ขนมพึม พ�ำตอบ ตายังแอบเหลือ บมองกลุ ่ มพี่ คลิ น รุ ่ นพี่ หนุ ่ มหล่ อ
เดินผ่านหน้าห้องพวกเขา แค่พคี่ ลินคนเดียวก็ทำ� ให้รสู้ กึ ถึงอานุภาพความหล่อ
แผ่ทั่วกระจายทั้งห้องสมุด
ห้องข้างๆ กันยังว่าง และไฟห้องที่ว่าก็ถูกเปิดสว่างเมื่อรุ่นพี่หนึ่งในนั้น
แตะคีย์การ์ดลงบนประตู...แอร์ท�ำงานอัตโนมัติทันที กลุ่มนักศึกษาหนุ่มสาว
ชัน้ ปีทสี่ เี่ ดินเข้าไปในห้องทีละคน จนกระทัง่ ประตูหอ้ งถูกปิด
เพราะกระจกบานใสไม่มมี า่ นกัน้ ระหว่างห้อง เลยเห็นได้ชดั เจนเกินกว่า
ทีจ่ ะแอบส่อง หรือบางทีขนมอาจจะปล่อยให้สายตาของตัวเองแสดงความรูส้ กึ
อยากรู้อยากเห็นมากไป จึงส่งผลให้พี่คลินที่ก�ำลังนั่งลงบนเก้าอี้เงยหน้า
สบสายตากับรุน่ น้องทีอ่ ยูห่ อ้ งข้างๆ
ดวงตาสีนำ�้ ตาลเข้มของพีค่ ลินจับจ้องใบหน้าเนียนใส เพียงระยะห่างกัน
แค่กระจกกั้น ขนมกลับไร้เรี่ยวแรงเคลื่อนไหวเสียดื้อๆ ร่างกายก็พานนิ่งเกร็ง
ดวงตาของคนทีแ่ อบมองในตอนแรกเลิก่ ลัก่
ขนมโดนพี่คลินสะกดด้วยสายตานิ่งๆ ไปแล้ว
เป็นช่วงเดียวกันกับทีข่ นมกลัน้ ลมหายใจ ก่อนพรูออกเสียงดังเมือ่ พีค่ ลิน
ยอมละสายตา ชายหนุ่มรุ่นพี่หันไปสนใจกระดาษเอสี่ในมือของกลุ่มเพื่อน
ที่มาด้วยกัน
"แมชชีนออนเกม" อู๋เดาะลิ้นเบาๆ หลังจากที่พูดประโยคบอกเล่าเสร็จ
ยิม้ เล็กน้อยเมือ่ เห็นขนมทีน่ งั่ อยูต่ รงข้ามมีอาการตอบโต้
ขนมไม่ ส นใจไก่ ต รงหน้ า แล้ ว เขาหยิ บ แล็ ป ท็ อ ปออกจากกระเป๋า
เปิดเครื่องแล้วล็อกอินเข้าเกม "มีแมชชีนเป็นเพื่อนเหรอ"
"อื้อ" อู๋ผงกหัวหงึกๆ มือขวาก็รัวคลิกเม้าส์เมามัน "ให้กูทักไปอ้อนวอน
ขอให้เขาแพ้ให้มึงไหมหนม"
"ไม่ต้องยุ่ง"
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สุดท้ายคนที่หวังดีก็ถูกมองตาขวาง อู๋เกาหัวแรงๆ ก่อนจะยื่นใบหน้า
แทบชิดหน้าจอ
ขนมไม่ตอ้ งการความช่วยเหลือจากใครเพราะเชือ่ มัน่ ในฝีมอื ของตัวเองดี
แม้วา่ จะพอรูช้ ะตากรรมของตัวเองอยูบ่ า้ งก็ตาม
แสงแห่งชัยชนะมันริบหรี่ สลัวๆ ยังไงก็ไม่รู้
พอมองไปห้องข้างๆ อีกที ไฟในนั้นก็ดับมืดแล้ว ม่านถูกดึงปิดบัง
แสงอาทิ ต ย์ บนจอโปรเจ็ ก เตอร์ ฉ ายภาพสามมิ ติ ส วยงาม ขนมเดาว่ า
ภาพเคลือ่ นไหวบนจอคงเป็นโปรเจ็กต์จบการศึกษาของพวกรุน่ พี่ ซึง่ แน่นอนว่า
หนึง่ ในนัน้ ต้องเป็นฝีมอื ของพีค่ ลินด้วย
จะให้นยิ ามพีค่ ลิน ทีพ่ ว่ งต�ำแหน่งเดือนมหา'ลัย และไม่ได้มดี แี ค่หน้าตา
ยังไงดีละ่
ทั้งหล่อ รวย กิริยาสุขุมพร้อมก้าวเป็นผู้ใหญ่เต็มวัย แถมยังเรียนเก่ง
อีกต่างหาก
เอาเป็นว่าพอมีเวลาสักสามชั่วโมงไหม ขนมจะได้ร่ายความเพอร์เฟ็กต์
ของพีเ่ ขาให้ฟงั
และที่ส�ำคัญมากๆ นอกเหนือจากความเพอร์เฟ็กต์ก็คือ...
พี่คลินสามารถท�ำให้ผู้ชายตัวเล็กๆ อย่างขนมเหลียวหลังมองและ
เผลอยิ้มได้ตั้งแต่แรกพบ
King Storm : ขนม อยู่เปล่า
ขนม นม เนย : ว่า?
King Storm : ซ้อมกับเราไหม
ขนม นม เนย : ไม่เป็นไรอ่ะ ขอบใจ
ขนมส่งไอคอนยิ้ม
ในเกมดูเป็นมิตร แต่ความจริงก�ำลังนัง่ เบะปาก พายุดถู กู เขาออกนอกหน้า
ซ�ำ้ ยังเสนอตัวเข้าช่วยเหมือนหวังดี แต่ความจริงเยาะหยัน
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เฮอะ! ป่านนี้พายุคงนั่งหัวเราะอยู่ คิดว่าตัวเองถือไพ่เหนือกว่าแหงๆ
King Storm : สงสัยแมชชีนมาดูสารรูปคู่แข่งอ่ะ 555
"เสื้อผ้าแมชชีนอย่างเท่" เพชรพูดทั้งๆ ที่ในปากยังเคี้ยวไก่ ชะโงกหน้า
ขออาศัยจอแล็ปท็อปของอู๋เพื่อสอดส่องสถานการณ์ "เขามาหามึงอ่อหนม?"
"จะไปรู ้ ห รื อ ไง" ขนมพึ ม พ� ำ ตอบ นั่ ง ท� ำ หน้ า หงอยพลางแอบมอง
คาแร็กเตอร์ที่ดูสง่างามของคู่ต่อสู้ไปด้วย
เท่อย่างทีเ่ พชรบอกจริงๆ นัน่ แหละ ตัวละครของแมชชีนเป็นผูช้ ายธรรมดา
ทีไ่ ม่มเี ครือ่ งประดับเหมือนตัวละครอืน่ ๆ
แมชชีนกับชุดสีด�ำยาวยืนนิ่งๆ
คาแร็กเตอร์ในเกมดูแข็งแรงและเพอร์เฟ็กต์มากๆ ขนมมองคู่ต่อสู้
ผ่ า นหน้ า จอ ในขณะที่ ค าแร็ ก เตอร์ ข องตั ว เองยั ง นั่ ง แกว่ ง ขาเล่ น น�้ ำ อยู ่ ที่
ริมล�ำธาร
แมชชีนเคลือ่ นไหวเล็กน้อยหลังจากยืนนิง่ มานาน แต่เป็นการเคลือ่ นไหว
ที่ใครก็รู้ว่ามันคือการเล็งตัวคาแร็กเตอร์ของคนที่อยากแชตด้วย คนอื่นๆ
ในศาลาน�้ำมนต์เริ่มพิมพ์ข้อความซุบซิบแบบโจ่งแจ้ง บ้างก็ว่าแมชชีนอาจจะ
ทักแชตไปขู่ขนม หรือบ้างก็ว่าเป็นการทักทายธรรมดา
แต่ไม่มีใครรู้เลยว่า...ความจริงแล้วแมชชีนกับขนมคุยอะไรกัน
King Storm : เตรียมตัวได้แล้วขนม
ขนม นม เนย : เรียบร้อยแล้ว
Machine : ขนม
Machine : ผมมีเรื่องอยากถาม
Machine : คุณไม่ได้ถูกบังคับมาแข่งใช่ไหม
ขนมวางเรียวนิ้วค้างไว้บนแป้นพิมพ์ ดวงตาสีนำ�้ ตาลมีประกายวูบไหว
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ริมฝีปากสีชมพูธรรมชาติเผยอออกจากกัน คนที่ถูกคู่ลงสนาม PK ทักแชตมา
เอียงใบหน้าเล็กน้อย
แปลกใจทีก่ ล่องข้อความของตัวเองเด้งขึน้ แปลกใจทีแ่ มชชีนอยากพูดคุย
ด้วย
ดวงตาที่ก�ำลังจับจ้องหน้าจอแล็ปท็อปอยู่กลับเปลี่ยนจุดโฟกัสไปยัง
ห้องข้างๆ ก่อนจะสะดุ้งเบาๆ เมื่อพบว่าตัวเองก�ำลังถูกมองอยู่ก่อนแล้ว
ขนมอ้าปากค้าง...พี่คลินมองขนมท�ำไม
และในเพียงแค่ไม่กวี่ นิ าที พีค่ ลินก็ละสายตาไปสนใจหน้าจอ MacBook
เหมือนเดิม
ขนมไม่ได้ตั้งใจมองหรอกนะ ถ้าก่อนหน้านั้นไม่รู้สึกเหมือนกับว่า
ก�ำลังถูกจ้องอยู่
แล้วก็จริงๆ ด้วย
ถูกมอง ถูกจ้องจังๆ เลยล่ะ
พอดึงสติกลับใส่รา่ งตัวเองได้ ขนมก็สา่ ยหัวเบาๆ ไล่สายตานิง่ ๆ ทีถ่ กู ส่ง
มาจากคลินเมือ่ ครูน่ อี้ อกไป ยอมรับว่าจูๆ่ หัวใจก็เต้นแรงแบบไม่มสี าเหตุ หรือ
บางทีอาจจะมีสาเหตุ แต่ขนมพยายามไม่สนใจมากกว่า
เพราะเมื่อสนใจแล้วจะเกิดอาการที่ใครหลายคนก็เป็นกันบ่อยๆ...
อาการที่เรียกว่าคิดไปเอง
Machine : ยังอยู่หรือเปล่า
แชตเด้งขึ้นอีกรอบ และคราวนี้มันเตือนให้เรียวนิ้วรีบรัวแป้นตอบ
ข้อความกลับ
ขนม นม เนย : อยู่ๆ อยู่ครับๆ
คาแร็กเตอร์ของขนมลุกขึ้นจากพื้นหญ้าริมล�ำธาร ปัดเศษดินออกจาก
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ชุดสีขาวเบาๆ หันหน้าไปทางทิศที่ชายชุดด�ำร่างสูงสง่ายืนอยู่
ระยะทางห่างไกลกันราวๆ หกเมตร ขนมคิดว่าจะยืนห่างจากเขาแบบนี้
ต่อไป แต่สดุ ท้ายมือเจ้ากรรมก็เผลอคลิกเม้าส์ ส่งผลให้คาแร็กเตอร์ของตัวเอง
วิง่ เข้าไปหาแมชชีนอย่างรวดเร็ว และเมือ่ หยุดอยูต่ รงหน้า ชายชุดด�ำน่าเกรงขาม
ก็ถอยหลังสร้างระยะห่างหนึง่ ก้าว
"มึงวิ่งไปหาเขาท�ำไมวะ" อู๋หัวเราะไปพร้อมๆ กับเพชร ในขณะที่ขนม
หน้าเหวอ
แน่นอนว่าขนมกลายเป็นประเด็นให้คนในเซิร์ฟนี้ซุบซิบอีกครั้ง เพราะ
ตัวเองดันวิง่ แจ้นไปหาคูต่ อ่ สู้ แถมคูต่ อ่ สูค้ นนัน้ กลับถอยห่างราวกับรังเกียจ
[[ศาลาน�ำ้ มนต์]] ชิงใหญ่ : นีค่ อื อะไร น้อง ขน.วิง่ ไปหาแมชชีนท�ำไมอ่า
[[ศาลาน�ำ้ มนต์]] เดีย่ วแดงเดียว : สงสัยไปขอความเมตตาจากแมชชีน
แน่นวลเลย
[[ศาลาน�ำ้ มนต์]] FonFon khon narak : โหยหา~ ความรักความเมตตา~
King Storm : 5555 ถึงกับไปขอร้องเลยอ่อขนม?
"ไม่ได้ตั้งใจวิ่งไปสักหน่อย มือมันพลาดไปกดโดนต่างหาก"
"ป่านนี้คนเขาคิดว่ามึงติดสินบนแมชชีนละมั้ง" เพชรโยนกระดูกไก่
ลงถังขยะ เช็ดมือก่อนขยับไปนั่งประจ�ำที่ เปิดแล็ปท็อปแล้วล็อกอินเข้าไปดู
สถานการณ์ในเกมบ้าง
Machine : ว่างตอบค�ำถามผมหรือยัง
ขนมสะดุ ้ ง อี ก ครั้ ง ลื ม ค� ำ ตอบ ลื ม ค� ำ ถามไปหมดแล้ ว อี ก อย่ า ง
สถานการณ์ในตอนนี้ไม่เหมาะที่จะมาตอบอะไรทั้งสิ้น
เมื่อรู้ว่าตัวเองตกเป็นขี้ปากของคนอื่น สมองที่ถูกสั่งให้แก้หน้าในเวลา
คับขันจึงเกิดประกายแสงไฟขึ้น ขนมยกยิ้มร้าย ก่อนกดส่งเลือดที่ตัวเอง
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สะสมเอาไว้ทั้งหมดให้คู่ต่อสู้
[[ศาลาน�ำ้ มนต์]] ขนม นม เนย มอบเลือด 30 แคปซูลให้ Machine
เป็นของขวัญ
[[ศาลาน�้ำมนต์]] เดี่ยวแดงเดียว : เอาว่ะๆ น้องหนมไม่ได้มาเล่นๆ
Machine : ขอบคุณ
ขนม นม เนย : แหะๆ
กดส่งไอคอนยิม้ น่ารักอีกครัง้ ตอนนีค้ นในเซิรฟ์ ชืน่ ชมขนมว่าเป็นผูก้ ล้า
แข็งแกร่ง ไม่ใช่คนขี้ขลาดที่ไปอ้อนวอนหรือโหยหาความรักความเมตตาจาก
แมชชีน
แต่เป็นผู้กล้าที่มอบเลือดส�ำหรับชุบชีวิตให้คู่ต่อสู้ต่างหาก
Machine : ยังไม่ได้ตอบค�ำถามผมนะ
ขนม นม เนย : อ่า
ขนม นม เนย : ถามอีกรอบได้เปล่าครับ ลืมแล้ว
Machine : คุณเต็มใจมา PK กับผมหรือเปล่า
ขนม นม เนย : อ้อ ครับๆ เต็มใจๆ
ถูกบังคับแบบไม่มีทางเลือกมากกว่า ขนมนั่งส่ายหน้า กุมมือภาวนา
ขอให้แมชชีนเชื่อ
ขนม นม เนย : แข่งชนะจะได้ชุดแพงๆ ด้วยครับ
Machine : โอเค
ขนมรูส้ กึ ว่าทุกอย่างตอนนีม้ นั อึดอัด มวนท้องไปหมด แมชชีนเย็นชาใส่
ผ่านตัวอักษร ห้องกระจกที่เปิดแอร์ยี่สิบเจ็ดองศากลับเย็นยะเยือกราวกับ
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อยู ่ บ นภู เ ขาหิ ม ะ พอมองผ่ า นกระจกก็ ยั ง พบกั บ สายตาคู ่ เ ดิ ม ของพี่ ค ลิ น
ที่จ้องมองเป็นระยะๆ อีกต่างหาก
Machine : งั้นเริ่มเลยไหม ผมต้องรีบไปท�ำอย่างอื่นต่อ
ท�ำไมแมชชีนต้องรีบด้วย!
ขนมนิ่งอีกครั้ง รู้สึกหายใจไม่ทั่วท้อง เก็บสีหน้าไม่อยู่ แต่ก็พยายาม
บอกตัวเองว่าอย่าสติแตกไปมากกว่านี้
มือที่วางบนแป้นพิมพ์เย็นเฉียบแต่มันกลับชื้นเหงื่อ ขนมมั่นใจทันที
เลยว่ามันคืออาการของคนที่ก�ำลังหวาดกลัว
"แมชชีนชวน PK ตอนนี้เลยอ่ะ"
"ยังไม่สี่โมงเลย จะรีบไปไหนวะ"
ขนมได้ ยิ น เสี ย งของเพชร ตอนนี้ ค นในศาลาน�้ ำ มนต์ เ ยอะจนต้ อ ง
ปรับค่าหน้าจอความละเอียดพื้นหลังในเกมให้ลดลงเพื่อลดอาการหน้าจอ
กระตุก
[[ศาลาน�ำ้ มนต์]] แฟนแพตตีท้ ไี่ ม่ใช่แดนวรเวช : พนันไหมจ๊ะ เอาชุดเกราะ
จากป่าท้อสิบหลีส่ ชี มพูไปเลยถ้าน้อง ขน. ชนะ
[[ศาลาน�ำ้ มนต์]] เดีย่ วแดงเดียว : น้องหนมไม่ชนะหรอก ข้ามียาวิเศษ
จากป่าพันปี เอาไปเลยสิบขวดฟรีๆ ถ้าแมชชีนชนะ
[[ศาลาน�ำ้ มนต์]] หาคนมาตีด้ ว้ ยกัน : *บนจ้า* ถ้าแมชชีนชนะ แจกเงิน
500 บาท ขอคนมีกสิกรเท่านัน้ ค่ะ
Machine : ถ้าคุณไม่ว่างก็ไม่เป็นไร
ขนม นม เนย : ว่างครับๆ พอดีลายตาอ่ะ แชตเต็มไปหมดเลย
ขนม นม เนย : เริ่มเลยก็ได้ครับ
[[ศาลาน�้ำมนต์]] Machine ส่งค�ำขอร้อง PK กับ ขนม นม เนย
[[World]] Machine ส่งค�ำขอร้อง PK กับ ขนม นม เนย

Page MHz, ������������ 1.indd 22

20/7/2561 BE 08:52

Swanlee 23

[[ศาลาน�้ำมนต์]] ขนม นม เนย ตอบรับค�ำขอร้อง Machine แล้ว
โปรดเป็นก�ำลังให้ศึกครั้งนี้ด้วย!
[[World]] ขนม นม เนย ตอบรับค�ำขอร้อง Machine แล้ว โปรดเป็นก�ำลัง
ให้ศกึ ครัง้ นีด้ ว้ ย!
"หนม! มึง! ให้เลือดเขาไปหมดขนาดนัน้ ถ้าตายไม่มโี อกาสฟืน้ เลยนะเว้ย"
อูเ๋ ริม่ โวยวายเมือ่ ท้องฟ้าในเกมเปลีย่ นสีเป็นครามทะมึน ลมโบกพัดแรง
ราวกับจะเกิดภัยธรรมชาติ
า้ ย ผงฝุ
น่ จากพื
ดินลอยฟุ
(ติดรตามอ่
านต่
อได้ใน้ นฉบั
บเต็มง้ )กลมกลืนกับหมอกควัน
กระแสน�ำ้ ไม่ไหลตามทิศทาง แต่ยอ้ นทวนจนผูค้ นแตกตืน่
ขนมหยิบธนูเหล็กอาบไฟร้อนๆ ออกจากหลัง ตั้งท่าเตรียมพร้อมต่อสู้
เช่นเดียวกับแมชชีนทีเ่ ผยอาวุธร้ายกาจของเขา ดาบหิมาลัยจากทีร่ าบสูงทิเบต
ชือ่ เสียงของมันเลือ่ งลือ เพียงแค่ถกู ปลายดาบสะกิดนิดเดียวก็หนาวเหน็บไปหมด
และใครทีถ่ กู พิษของหิมะจากดาบนัน่ จะถูกแช่แข็ง พ่ายแพ้ไปในทีส่ ดุ
"ไอ้หนม ถ้ามึงชนะเย็นนีไ้ ปชาบูเลย" อูแ๋ ทบกลัน้ หายใจตอนทีด่ าบแรก
ก�ำลังพุง่ ไปโดนตัวขนม แต่โชคดีทหี่ ลบได้ทนั
"มึงเลีย้ งเหรออู"๋ เพชรขมวดคิว้ เคร่งเครียดกับเกมและการบ้านพร้อมๆ กัน
"เออ! กูเลี้ยงเอง"
ขนมหลบดาบหิมาลัยมรณะอีกครั้ง และคราวนี้เขาตัดสินใจยิงธนูไฟ
ออกไป แต่มันกลับเฉียดแค่เสื้อผ้าของแมชชีน
"มึงจบเกมไปเลยหนม เพื่อชาบู กูขอร้อง"
เพชรหูผึ่ง ตามองจอแล็ปท็อปแต่มือก็ปั่นการบ้านไม่ลดละเช่นกัน
แถมส่งเสียงร้องเมื่อเห็นว่าขนมเกือบถูกดาบหิมาลัยมรณะแทงเข้าอีกครั้ง
[[ศาลาน�ำ้ มนต์]] เดีย่ วแดงเดียว : ปกติแมชชีนไม่ปล่อยให้คตู่ อ่ สูม้ ชี วี ติ
นานเกินสามนาที
[[ศาลาน�ำ้ มนต์]] King Storm : เตรียมนับถอยหลังได้เลย
[[ศาลาน�ำ้ มนต์]] King Storm : ขนมแพ้แน่
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