
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

寻孔明  

เจาะเวลาหาขงเบ้ง  

เล่มที่ 1 โดย มังกรพลัดถิ่น 

'ดำรงค์' หนุม่ไทยนิสยัดแีต่ไร้โชคลาภวาสนา เพราะเกิดมา 

'อ้วนดำ' 

แต่ใครจะรู้วา่ 'ดำรงค์' เกิดมาพร้อมชะตาในการปกป้อง 

และนอกจากจะปกป้องมิติฯ เขายังต้องปกป้องประชาชนตา

ดำๆ ในยุคแห่งสงครามสามก๊ก ..เฮ้อ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
แผนทีโ่ดย : สามกก๊วทิยา https://www.samkok911.com/ 

https://www.samkok911.com/


 
 

 

 

Author 

มังกรพลัดถิ่น 

 

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พุทธศกัราช ๒๕๓๗ 

ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรอื ดดัแปลง ทำซ้ำ 

หรือแก้ไข ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดไปใช้ โดยไม่ได้รับ

อนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมาย

บัญญัติไว้สูงสุด 

 

Contact 

Email : masterexiledragon@gmail.com 

Fanpage : https://www.facebook.com/MasterExileDragon

https://www.facebook.com/MasterExileDragon


1 
 

 

ตอนที่ 1 อ้วนดำ 
 

 

'ดำรงค์' ชอบเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กจนเข้ามหาวทิยาลัยก็ไม่

หยุดเล่น 

  

'มวยไทย' 

  

แต่การกินที่โหดร้ายของเขา ทำให้หุ่นที่ควรจะเป็นหุ่น

นักกีฬามวยไทย กลับกลายเป็นนักมวยปล้ำหรอืนักกีฬาซูโม่เสีย

อย่างนั้น ..อ้วนจนคล้ำ ..อ้วนจนดำจากผิวหนงัที่แตกลาย อย่าง

น่าอนาถ 

  

ตุ๊บตั๊บๆ 
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ต่อให้รูปลักษณ์ไม่น่าดู แต่ตรงกันข้ามกันกับวิชามวยซาดิสม์

ของเขา 

  

พั้วๆๆ !! 

"พอๆๆ ออมมือให้หน่อยดิ" 

  

เรียนจบหลายปีแล้ว.. 

  

หากจะเทียบกับตัวละครในการ์ตูน เขาคอืไจแอนท์ แต่ก็เป็น

ไจแอนท์ที่นสิัยดมีากๆ และมคีวามสุภาพจนเกินจำเป็น ..ไม่ชอบ

รังแกใคร หน่ำซ้ำยังชอบช่วยเหลือผูอ้ื่น.. แต่นี่ไม่ได้ทำให้เขาได้

ทำงานอย่างที่ตั้งใจ 

  

"บริษัทจะติดต่อกลับไปอีกทีนะคะ..." 
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สาวสวยงาน HR (Human Resources) แจ้งเขาไปอยา่ง

กล้าๆกลัวๆ ..แม้ชายหนุ่มพูดจาสุภาพอ่อนโยน ไม่ต่างจากผู้ดีทีผ่่าน

การอบรมสั่งสอน แต่รปูลักษณ์ของเขาที่ตัวใหญ่มากกกก ..มันไม่

ต่างกับพวกชอบใช้กำลัง 

ผ่านไปวันแล้ววันเล่า ..เดือนแล้วเดอืนเลา่ จนเป็นปีๆ!!! 

 ทุกคนล้วนตัดสินเขา้ไปแล้ว จากรูปลักษณท์ี่เหน็  

  

มีแตต่้องสร้างงาน!! 

ที่ดินมรดกผืนสุดทา้ย ถกูแปลงเป็นสินทรัพย์ผา่นการจำนอง

ธนาคาร.. 

หากไม่จำเป็นจริงๆ .. 'ดำ' ไม่ต้องการใช้วิธีนี้เลย 

แต่เมื่อลงมือแล้ว จะตอ้งลุยอย่างเตม็ตัว 

  

เริ่มด้วยตัวคนเดียว 'ดำ' ต้องไปติดต่อ dealer ใหญ่ที่

ประเทศจีน ..ด้วยตัวเอง 
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เรียนเก่งมาก ทั้งมีความสามารถด้านภาษาน่ายกย่อง ..แต่ดู

เหมือนที่ไหนๆต่างไม่เชื่อถือเขาเท่าไหร่ ตอนนี้เขาเริ่มรูส้ึกแล้วว่า 

ควรจะจ้างผู้ประสานงานที่บุคลิกดีๆมาทำงานที่เหมาะสมกว่าเขา

มากกว่า ..เฮ้อ 

  

เงินทุนของเขานอ้ยจนเกินไป ..ประธานบริษัทขอเวลา 5 วัน

ในการตัดสินใจ เพื่อดูแนวโน้มของธุรกิจ โดยเสนอให้ 'ดำ' กลับไป

รอที่เมืองไทย 

  

แต่ไหนๆ ก็มาถึงนี่แล้ว แถมกลับไปก็ไม่มีอะไรทำอยู่ดี 'ดำ' 

ยืนยันจะรอคอยคำตอบด้วยตัวเอง มันอาจจะทำให้ทางนี้เห็นถึง

ความตั้งใจอย่างแท้จริงของเขาก็ได ้

  

เริ่มหาที่พ่ึง 

สิ่งศักด์ิสิทธิ์ตา่งๆ 'ดำ' เทิดทูนมหาอุปราชขงเบ้ง ซึ่งเป็น

ตัวแทนของสติปญัญา 
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เขาอ่านสามก๊กมาตั้งแตเ่ด็ก และยึดถอืขงเบ้งเป็นอาจารย์ 

ศาลเจ้านักรบ-หวู่โหวฉือ 武侯祠 

สร้างขึ้นเพื่อบวงสรวงสกัการะมหาอุปราชขงเบ้งที่สร้างขึ้น

แห่งแรกมานานเกือบ ๑,๘๐๐ ปี ณ ค่ายบัญชาการรบของขงเบ้ง

ที่ฮันต๋ง 
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 หลังทำความเคารพด้วยจิตใจที่บูชาอย่างลึกซ้ึง 

ดำยังเหลอืเวลาอีกมากในการชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆ 

 "โลหะนี่แปลกประหลาดมากๆ ?" 

คล้ายโลงอันเล็กๆ และที่น่าแปลกใจกว่าคือ ป้าย! 

  

"ปกติเขาต้องพิมพ์ว่าห้ามสัมผัสไม่ใช่เหรอ ?" 

.. แล้วกลับติดป้ายเชิญชวนเสียอย่างนั้น 

 อาจจะเป็นหลักจิตวิทยา .. ยิ่งห้ามก็เหมือนยิง่ยุ และยิ่งเชิญ

ชวนกลับเกรงอันตราย ..แต่มันไมใ่ช่ดำ!! 

  

เขาสัมผัสมันเบาๆ .. 

  

แข็ง! 

 โลหะอะไรก็ต้องแข็งเปน็ธรรมดานะ่สิ... 
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 "คำวา่สัมผัส เนี่ย ...อาจจะหมายถึงการสัมผัสด้วยอยา่งอื่น" 

และทา่นจูกัดเหลียง ( Zhuge Liang : 諸葛亮) หรอืที่

รู้จักกันดีในช่ือ ขงเบ้ง ย่อมเป็นผูส้ัมผสัสงครามด้วยสติปัญญา 

  

"ลวดลายเหล่านี้ ประหลาดจริงๆ ? " 

ดำเริ่มใช้ปัญญา .. เส้นนี่ ไปชนกับน่ี 

ไล่ดูอย่างเพลิดเพลิน .. วกมานี่ แล้วมาโผลท่ี่นี่เฉยเลย! 

 สมาธิเกิดข้ึนในช่ัวขณะ ..เขาพัฒนาตัวเองได้โดยไม่รู้ตัว 

 ขณะที่ชี้ โดยไมไ่ด้ใช้นิ้วสัมผสั .. แต่พลังลมปราณที่ดำไม่เคย

เรียนรู้ กลับแผ่พุ่งออกไปเข้าตรงจุด 

 เฟี้ยววววว.. 

  

ร่าง 'อ้วนดำ' หายไปอย่างปราศจากร่องรอย ???? 
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ตอนที่ 2 มรดกแวมไพร์ 
 

 

ร่างอ้วนดำ ปรากฎขึ้นใน 'มิติเซียนสวรรค์' 

ช่างกว้างขวาง ..ที่นี่ดูคล้ายปราสาทเก่าแก ่

  

ปราสาทแวมไพร ์
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ดำรงค์ ตกใจอย่างที่สุด!!! 

  

มีโลงเก่าแก่ต้ังอยู่ ? 

  

"เจ้าคงจะเป็นผู้สืบทอดมรดกของข้า" 

เสียงเย็นๆ ลอยมาอยา่งน่าฉงน.. 

  

"อยู่ๆ  ผมก็มาโผล่ตรงนีค้รับ .. ไม่ทราบว่าคุณเป็นใคร ?" 

  

เอียดดดดด.. 

ฝาโลงถูกเปิดขึ้นพร้อมกับร่างขาวซีด 

  

ซีดแต่หล่อเหลา ..หล่อข้ันเทพ!! 
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 "เจ้าช่าง ..ช่างอัปลักษณ์" 

เสียงวิจารณ์ตรงๆ จากเจ้าของมรดก... 

  

"แต่เอาเถอะ เจตจำนงค์นี้ รอคอยมานานมากๆแล้ว.." 

แวมไพร์ (vampire) ไมไ่ด้แย่ทุกตน .. พวกเขามีทั้ังคนดีและ
คนไม่ดีเช่นเดียวกันกับมนุษย์ และเจตจำนงค์นีม้ีเพื่อปกป้องโลกธาตุ
ไม่ต่างกัน.. 

  

-หว่างคิวของแวมไพรร์ปูงาม ปรากฎเรืองแสงสีทองอรอ่ม 
จากนั้น ลอยตรงมา! ทีห่ว่างคิ้วของชายหนุ่มผูอ้ัปลักษณ์- 

วุ๊บบบบบบ... 

  

อ๊ากกกกกก... 
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เจตจำนงค์หายไปแล้วเหลือแต่ร่างอ้วนๆ ...เขาดูทุรนทุราย 
อย่างไม่ปกต ิ

  

มรดกนี้ เปลี่ยนโครงสรา้งทางพันธุกรรมของเขาไปเสียแล้ว... 

  

..เขี้ยวเล็กๆ ปรากฎขึ้น ซึ่งมันไม่เข้ากับหน้าบานๆของเขา
เลยซักนิด.. 

ผิวดำดูซีดลง มันไม่ได้ดูขาว แต่ดูอมโรคเสยีมากกว่า 

  

โดยรวมดำรงค์ดูอุบาทขึน้ไปอีกข้ัน !!! 

  

"เชี่ย.." 

จากชายที่สุภาพเรียบรอ้ย ...ดูเหมอืนชายหนุ่มก้าวร้าวขึ้น 
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ความเจ็บปวดนี้ ทำให้เขาแทบคลั่ง.. 

และเมื่อสติกลับคืนแลว้ ... ดำรงค์ลุกขึ้น และรอ ... 

และหากเขายังไม่ทำอะไร ...ก็ดูเหมือนว่าเขาอาจจะต้องรอ
ไปอีกยาวนาน 

 เริ่มเดินสำรวจ ... 

ในโลงนั่น คล้ายมีคมัภีรบ์างอย่าง .. 

  

[คัมภีร์วิถีแวมไพร์] 

 

เจตจำนงค์ได้ถ่ายทอดอะไรหลายๆอย่างให้เขา รวมทั้งเรื่อง
การศึกษาเบื้องต้นในวิถทีางนี้.. 

อ่านอย่างตั้งใจ ..ดำรงคห์ัวดีเรียนเก่งเป็นทุนเดมิ 

..เวลาในมิติเซยีนสวรรค์ผ่านไปเรื่อยๆ แตม่ิติภายนอกผา่นไป
เพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น 
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ดำไม่รูส้ึกง่วง หิว หรือเบื่อหน่าย .. สมาธิจดจ่ออยู่กับองค์
ความรู้ในคัมภรี ์

  

 

"เยี่ยมมากๆ .. เราสามารถสร้างอาชีพขึ้นมาเองได้เลย
นะเนี่ย" 

ดำเริ่มมไีอเดยีการหาตังค์จากความสามารถที่มี 

  

สำเร็จคัมภรี์แล้ว 

เพียงแค่คิดจะออกไป ..ร่างอ้วนๆ ก็ค่อยๆจางหายไปในทันที
... 
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ตอนที่ 3 ทะลวงพลังบ่มเพาะ 

 

 

ว้าปปปป... 

ดำออกมาแล้ว แต่ดูเหมอืนเขากำลังจะเจอปัญหา .. 

  

แสงแดดนั่น!! 

จากคัมภีร์วิถีแวมไพร์ หากเขาต้องการรอด ต้องรีบทะลวง
พลังบ่มเพาะให้ได้ [พลงับ่มเพาะขั้น 2] เพือ่ตอ่ต้านแสงอาทิตย์ด้วย
ทักษะ #ทานตะวัน 

  

แวมไพร์น้อยในร่างใหญโ่ต ต้องหลบในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้โดย
ไม่อาจหลีกเลี่ยง 
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 ในช่วงสายๆของวัน มนีักท่องเที่ยวมากมาย ตา่งมาเยี่ยมชม
ที่นี่ 

  

"เย้เข้..ลำคอนั่น .. ช่างน่ากัดกินจริงๆ" 

ดำรงค์ต้องรีบหักห้ามความต้องการจากภายใน DNA 

  

เอือกก .. รู้สึกหิวมากๆ 

  

จิ๊ดๆๆ.. 

ซอกเล็กๆนี่มีหนู ..อยู่กนัเป็นฝูง!! 

  

ดำคว้ามันมาทลีะตัว ทลีะตัว อย่างหิวโหย .. 
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ซู๊ดดด.. 

ดูดเลือดจนเกลี้ยง และเมื่ออิม่จนได้ที่ ..เขาเอนตัวนอนลงไป 

  

โคจรพลังปราณ ตามคมัภีร์วิถีแวมไพร์.. 

ผ่านไปอย่างยาวนาน.. 

 ปั้ง! 

[พลังบ่มเพาะขั้น 1] 

  

เสียงทะลวงขั้นดังสนั่นไปทั่ว 

  

มืดค่ำ.. 

โชคดีที่เวลานี้ปราศจากนักท่องเที่ยวและผูค้นโดยสิ้นเชิง ... 
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ชายหนุ่มเริ่มสำรวจทักษะ 

------------------------------------------------------------------------ 

ทักษะ#คืนสภาพ LV.1 

เมื่อทรงฌาน ครบ 1 ชั่วโมง สภาพร่างกายและจิต จะกลับมาคืนใน
สภาพสมบูรณ์ !! 

------------------------------------------------------------------------ 

 ตอนนี้สภาพสมบูรณ์และเขาไม่จำเป็นต้องใช้มนั 

  

ดำออกมาจากที่ซ่อน .. 

[พลังบ่มเพาะขั้น 1] 

ดูเหมือนเขาจะปราดเปรียวกว่าแต่ก่อนมาก ..พงุก็เริ่มยุบลง
ละ 

ต่อให้พลาดข้อตกลงกับ Dealer ใหญ่ ก็นับว่าโชคดีเหลือเกิน
ที่เขาได้รับวาสนาในครัง้นี้ .. 
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ในความมืด รา่งโตๆกลบัยิ่งคลอ่ง.. 

  

พลังที่เอ่อล้นนี่ ? 

ดำอึดอัด จนต้องหาทีร่ะบาย.. 

  

ฟุบๆๆๆ ..ฟั๊บๆๆ 

ซ้อมชกรัวๆ พร้อมเตะออกไปอย่างรวดเร็ว 

  

ยิ่งออกกำลัง ดูเหมือนยิง่คล่อง .. 

  

กลางป่าเขาที่มืดมิด ปรากฎร่างอ้วนๆ ฝึกวิทยายุทธอย่าง
ไม่รู้จักเหน็ดเหนือ่ย.. 
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ตอนที่ 4 ความผิดพลาดของระบบ 
 

 

พลังบ่มเพาะขั้น 2 ยังอกีไกล 

ดำรงค์จำเป็นจะตอ้งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน.. 

เขาจ่ายเงินซือ้ผา้หนาๆหลายเมตร มาตั้งเป็นชุดคลุมทัว่ร่าง .. 

เพื่อปิดบังไปทั่วทั้งรา่งจากแสงอาทิตย์ ... ช่างดไูม่ต่างกับ
นักบวชนอกรีต ! 

  

และโชคดีที่เขาเตรียมมนัเสร็จก่อนจะถึงเที่ยงคนื เพราะเมือ่
ผู้รับมรดก 108 มีพลังขัน้ 1 ขึ้นไป ย่อมหมายถงึภารกิจหลักของผู้
ปกป้องโลกธาตุ ที่กำลังจะเริ่มขึ้นเมื่อถึงกำหนด 

ผู้ปกป้องแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงเวลา... 
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###################################### 

ภารกิจ 108 ผู้ปกป้อง 

จำนวนผู้ทำภารกิจในโลกธาตุ : 104 คน 

ระยะเวลา : 00:01 - 05:01 ทุกวัน 

สถานที่ : มิตฝิึกฝน 

จำนวนผู้ทำภารกิจในมติิฝึกฝน : 4 คน 

หน้าที่ : กำจัด อสูร/มาร/หัวหน้ามาร/หัวหน้าอสูร 

รางวัล : ทรัพยากรที่เก็บได้, คะแนน 

*ก่อนตายในมิตฝิึกฝน จะถูกส่งออกมามิติฝึกฝนทันที 

**หากบาดเจ็บหนักเกินไป แม้ไม่เสียชีวิตในมิตฝิึกฝน แต่
อาจจะเสียชีวิตในมิติปกติ 

*** ท่านจะถูกหักคะแนน !! 

ภารกิจถูกส่งมาแล้ว และเขาจะถูกดูดเข้าไปในมิติทันที  
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------- 

00:01 

------- 

ร่างอ้วนๆในชุดคลุมค่อยๆจางหายไป!.. 

 

มิติฝึกฝน-ชมพทูวีป 

 มันควรจะสวยงาม เพยีงแต่ ..แสงเทียนจากเทียนพรรษา
ขนาดยักษ์นั่น ซ้ำยังมแีสงพระอาทิตยท์ี่ร้อนแรงสุดๆ ..เฮ้อ 
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 ถ้าดำรงค์ไม่มเีสื้อคลุม ก็สงสัยดำ คงจะดำเกรียมเช่นเดียว
ชื่อ! 

....แสงเหล่านีท้ำให้เขาเหนื่อย 

  

ดำรีบเข้าไปหลบในโพลงต้นไม้เก่าๆ... 

  

แอบมองออกไป... 

เด็กๆ 3 คนนั้น ! 

  

[พลังบ่มเพาะ ขั้น 9] !!!! 

-คนไทยหรือเปล่านะ- 

 เมื่อมองผ่านแสงจ้า ..ดำย่ิงปวดตา 

รอเวลา... 
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เขาว่างจนไมม่ีอะไรทำ 

ดำเปิดระบบแลกเปลี่ยนของระบบผู้ปกป้องฯ ขึ้นมาดู 

  

 
-คล้ายภาพจำลองสามมติิ วัสดุมากมายหลายชนิด ลอยเหนอืศรีษะ
ของทั่งสอง สอ่งแสงสวยงามราวอยู่บนสวรรค์- 

  

######################################
##### 

ในมิติผู้ปกป้อง ท่านสามารถใช้แต้มแลกเปลีย่นกับวัสดุที่
ปรากฎบนศีรษะ 

######################################
##### 
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สถานะปัจจุบัน 0 คะแนน 

และการฆา่อสูรเหล่านั้น น่าจะทำให้เขาได้แต้มที่ว่า 

  

"มีให้แลกเป็นเงินจริงๆด้วย " 

ดำรงค์คิดจะใช้ช่องทางนี้เพื่อหาตังค์ใช้ .. แต้มละ 1 ดอลลาร ์

  

และหากเขาตอ้งการเกบ็แต้ม เขาจะต้องรีบทะลวงขั้น 2 
เพื่อให้ได้ทักษะ#ทานตะวัน โดยเร็วทีสุ่ด!! 

  

หลบซ่อนต่อไป .. และขอให้มันครบ 5 ชั่วโมงเรว็ๆ 

  

*********** 
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แต่ขณะทีร่่างกำลังจะถกูดีดออกจากมิติฝึกฝน 

เขากลับถูกโจมตีจาก 'ดาบยักษ'์ โดยไม่ทราบสาเหตุ ..ไอ้เด็ก
คนนั้น!! 

  

มันขี่ดาบแล้วกวาดฝูงอสูรจำนวนมากเพือ่สังหาร! 

ดาบยักษ์ทำตัวไม่ต่างกบัคันไถ มันพุ่งชนและกวาดล้างทุกสิ่ง
ทุกอย่างโหดเหี้ยม 

  

....หยุดดดด... 

ขณะกำลังจะห้าม แตโ่ดนกวาดเข้าไปอยา่งถนัดถนี่!! 

  

ปั๊ก! 

...สาหัส 
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------- 

05:01 

------- 

  

เมื่อได้เวลา ผู้ปกป้องทกุคนย่อมถูกดีดออกจากมิติฝึกฝน ..
ดำรงค์เองก็เช่นเดียวกัน 

  

แต่จากเหตุการณ์ไมค่าดฝัน จังหวะที่มิติจะดีดผู้ปกป้องที่เกิด
บาดเจ็บสาหัส พรอ้มๆกับจังหวะที่มิติจะดีดผู้ปกป้องออกไปเมื่อ
หมดเวลา ... Ambiguous (ความกำกวม) 

ระบบเกิดข้อผิดพลาดขนาดใหญ่ แทนที่มันจะสง่ดำกลับไปที่
จุดเดิม ก่อนที่จะเข้ามา กลายเป็นว่ามันส่งเขากลับไปที่จุดเดียวกัน 
เพียงแต่วา่..มติเวลาต่างออกไป ...จนถูกต้ดขาดจากระบบมิติ
ปกป้องโลกธาตุ!!! 
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..ว้าปปปป 

ร่างสาหสัของเขาต้องไดร้ับการ#คืนสภาพในทันที 

ดำรงค์นอนตอ่ แลว้ทรงฌานเพือ่ใช้ทักษะ.. 

  

.. 1 ชั่วโมงผ่านไป.. 

  

ชายหนุ่มลืมตาขึ้น... 

  

ในคู่มือแจ้งไวอ้ยา่งชัดเจนว่า เขาจะถูกส่งมาทีจุ่ดเดิมที่เข้าไป 
..เพียงแตส่ิ่งที่อยู่ตรงหนา้ มันไม่เห็นจะเหมือนเดิมเลย ? 

  

....ที่นี่ คอืที่ไหน ? 
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ตอนที่ 5 ยุคผ้าเหลอืงเฟื้องฟ ู
 

 

มันควรจะเป็นเวลาตี 5 ไม่ใช่เหรอ ? 

แต่กลายเป็นช่วงสายๆของวัน.. 

  

"เวลาไม่ตรงเหรอ ?" 

ย่อมไม่ใช่แค่เวลาทีไ่ม่ตรง .. แต่วันและเวลาถูกย้อนกลับไป
เป็นพันๆปี!!! .. 
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เมืองฮั่นจง มณฑลซานซี ประเทศจีน 

(เมืองฮันต๋ง) 

คริสตศักราช 183 (พ.ศ. 726) 

  

 

  

เป็นช่วงยุคเข็ญของประชาชนอย่างแท้จริง 
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ผู้คนลว้นอดอยาก ..เกิดโจรโพกผ้าเหลือง ปลุกระดมชาวบ้าน
เข้าร่วมได้มากมาย ..เปน็ช่วงกลียุค 

  

"เจ้าอ้วนนั่น!" 

ร่างใหญ่โตมากๆ ไมอ่าจปกปิด... 

  

"ที่นี่ที่ไหน ?" 

ดำรงค์ยังไม่หายงง 

  

"สงสยัจะเพี้ยน ...หิ้วมันขึ้นมา" 

แม้ร่างถูกปกปิดด้วยผ้าคลุม แต่แสงแดดในเวลานี้ ยังทำให้
เขาอ่อนล้ากำลังอย่างมาก.. 
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"เบาๆครับ ผมไม่คอ่ยสบาย" 

แต่พวกมันช่างไร้เมตตาอย่างแท้จริง 

  

"เฮอะ เจ้าขอทานนี่หนว่ยก้านไม่เลว ..เอามันไปเข้ากำลังพล
ของเรา" 

โจรเหล่านีเ้หิมเกริมไม่เบา ถึงกับเกณฑ์กำลังพลกลางวัน
แสกๆ! 

  

อยากจะตอ่ต้าน แต่มันเกินกำลัง ..แวมไพร์กลางแดดร้อนๆ
แบบนี้ ไม่ต่างอะไรกับไอติมอยู่หน้าเตาไฟ 

....... 

.......... 

ในค่ายทหารเหลอืง ถูกจัดแบ่งอย่างไรร้ะเบยีบสิ้นดี 
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พวกมันมั่วสุมกัน กดขี่คนอ่อนแอกว่า กระทำไมต่ัวไม่ต่าง
จากเจ้าชีวิต.. 

"อ้วนๆอยา่งเอ็ง ไม่ต้องกินข้าว !" 

ยัดจอบใส่มือ แล้วสั่งให้ขุดแปลงผัก... 

  

"หิวก็หิว แดดก็ร้อน .." 

ดำรงค์บ่นไปขุดไป ..และความอดทนจะทำให้เขาผ่านพ้นไป
ได้ 

  

จะค่ำแล้ว! 

นี่จะเป็นเวลาที่ดำฟื้นกำลัง ..แต่ 

  

แกร็ก.. 



33 
 

โซ่เหล็ก เส้นใหญ่กว่าใคร! 

  

"ตัวมึงใหญ่ ต้องเส้นขนาดนี้ถึงจะอยู่ ฮะฮ่ะฮา" 

หมดหวัง..แถมขังเขาในห้องขังอีกต่างหาก..เฮ้อ 

  

ยิ่งดึก เขี้ยวดำรงค์จะยิ่งยาว ..ทั้งคมวาวน่าสยอง 

  

จะเที่ยงคืนละ .. หลังจากเข้าไปในมิติฝึกฝน เราอาจจะ
ออกมาโดยไม่มโีซ่ก็ได้... 

  

ดำลุ้นทุกนาที ..เขาต้องการอิสระภาพจากเจ้าสิง่นี้โดยเร็ว
ที่สุด 
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------- 

00:01 

------- 

ไม่มีอะไรเกิดขึ้น! .. ดำถกูตัดจากระบบผู้ปกป้องโลกธาตุ
อย่างสมบูรณ์ .... (Y_Y) 

  

ในสภาพน้ีจะทำอะไรได้ ? 

คิด คิด...และคิด 

  

การบ่มเพาะ! 

และเขาต้องการเลือด 
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เลือดแต่ละชนิดย่อมแตกต่างกัน เลือดระดับสูง ยิ่งช่วยใน
การบ่มเพาะเทา่นั้น 

และเลือดพิเศษ อาจจะมีทักษะบางอย่างเพิ่มาให้อีกด้วย 

  

ถูกขังเดี่ยวแบบนี้จะทำยังไง ? 

มันไม่มีแม้แต่สัตว์ตัวเลก็ๆ.. 

  

กวาดตาซักครู่ ..เขาเห็นทรัพยากรบ่มเพาะแล้ว 

  

...มรดกแวมไพร์ยอ่มสรา้งความก้าวร้าวแก่จิตวิญญาณของ
ชายหนุ่ม 

  

-ทหารเสือ้เหลอืงเหลา่นี ้..พวกมันไม่เคยเมตตากับใคร แล้ว
ทำไมเราจึงต้องเมตตากับมัน ?- 
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ดำรงค์แกล้งเกลือกกลิ้งลงไป... 

อ้ากกก ..เจ็บๆ ข้าเจ็บจะตายอยู่แล้ว !! 

  

ทหารคนหน่ึง เปิดห้องขังแล้วเข้ามาทันที .. พวกมันช่าง
ประมาท และคงไม่คาดว่าโซ่เหล็กขนาดใหญท่ีต่รึงร่างไว้กับผนัง จะ
มีใครยกมันข้ึนมาได!้ 

เมื่อหยือ่เข้ามาในระยะ ดำลงมือในทันท ี

  

ขวับ!! 

มือขวาล็อคจับ มือซ้ายปิดปาก แล้วฝังเขี้ยวยาวลงไป! 

  

ซู๊ดดดดด.. 

เมื่อถูกล่ามโซไ่ว้กับฝนัง ดำรงค์ไม่สามารถสลัดหลุดได้อยู่ดี 
ฝังร่างแห้งๆลงไป ปิดลอ็คประตู จากนั้นย่อยทรัพยากรที่เพิ่งได้มา 
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………… 

ได้พลังบ่มเพาะมี 1 ใน 10 ส่วน ขาดอีก 9 เขาย่อมทะลวง
พลังบ่มเพาะขั้น 2 ได ้และเมื่อนั้น!!! 

  

ฉับๆๆๆ 

เสียงขุดดินด้วยพลังกำลงัของเจ้าอ้วน.. 

ใช้งานหนัก และไม่ได้กินอะไร ..หุ่นอ้วนๆ คอ่ยๆผอมลงอยา่ง
รวดเร็ว .. 

วันละศพ วันละศพ วันแล้ววันเล่า... พวกมันเริม่สังเกตุความ
ผิดปกติ! 

  

ทหารผา้เหลอืงต่างเก็บตัวไม่ออกไปไหนเวลากลางคืน 

  

ทรัพยากรบ่มเพาะของเขา ..เริ่มขาดแคลนเสยีแล้ว... 
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ตอนที่ 6 หนีตาย 
 

 

ผ่านมาหลายสิบวัน ดำรงค์แทบไม่มีอะไรตกถึงท้อง 

ชัน้ไขมันถูกใช้ไปอย่างทีค่วรจะเป็น 

  

กล้ามแกร่งของผู้ครอง [พลังบ่มเพาะขััน 1] เริม่ปรากฏให้
เห็น 

  

รูปร่างกระชับขึ้น ..หน้าเรียว เริ่มมคีวามคมคายหล่อเหลา ..
เพียงแต่ในภาพคลุมหนาย่อมไมม่ีใครเห็นมัน 
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เป็นงานที่หนักมากๆ ..พวกมันเริ่มแบ่งอะไรให้เขากิน 

ข้าวต้ม ที่แทบจะไม่มเีมล็ดข้าวในนั้น.. 

ดำรงค์จับสัตว์เล็กสัตว์นอ้ยเพื่อเลี้ยงชีพและบ่มเพาะ
เล็กๆน้อยๆ 

 แทบจะไม่ไหวอยูแ่ล้ว.. 

  

วันนี้ผู้ใช้แรงงานอย่างเขาต้องออกไปทำการเพาะปลูกที่ภูเขา
ลูกใหม่ และหน้าที่บุกเบิก เสี่ยงตายย่อมตกอยู่กับไอ้หน้าใหม่อย่าง
เขา.. 

  

"ว่ากันว่าภูเขานี้ มีกิเลน" 

ไม่มีใครอยากเสีย่ง แต่ดำถูกบังคับ ..คล้ายพวกมันจะรู้
จุดอ่อนของเขาเรือ่งผ้าคลุม 
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"ถ้าแกไมย่อมไป พวกขา้จะถอดผา้คลุมของแกซะ" 

  

ดำยอมพวกรุ่นพี่อย่างวา่ง่าย .. 

และโชคดีนิดหน่อยที่พวกมันเข้าใจว่าเขาอายในความ
อัปลักษณ์ภายใต้ผ้าคลมุนั้น 

   

ดำเพียงคนเดียว ตอังลากสังขารออกไป .. 

เมื่อลับตาผู้คมุ ดำวิ่งออกไปทันที มันเป็นโอกาศดีที่สุดในการ
หนี.. 

  

ไม่ขึ้นเขาไป! ดำพยายามเดินอ้อมแนวป่าไปอีกทาง แต่กลับ
เจอเข้ากับเหวลึก 
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"คงมีทางเขัาออกเพียงทางเดียว ..และพวกมันคงเฝ้าอยู่ที่
เดิม" 

แผนสอง ของเขา ..รอจนมืดค่ำ จากนั้นเสีย่งตายฝ่าออกไป 

  

[พลังบ่มเพาะขั้น 1] แม้ไม่ไดสู้งมาก แต่พอจะหลบหนีผู้ฝึก
ยุทธระดับกลางๆได้บ้าง 

  

  

แต่แผนสองยังไม่ได้ถูกใช้ออกไป..เขาอาจจะต้องคิดแผน 3 
เสียแล้วละ่ เมือ่เห็นสัตว์โบราณที่ชาวบ้านขนานนามว่า 'กิเลน' 
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กิเลนตัวโตเต็มวยั สูงใหญ่กว่าม้า พลังมหาศาลกว่าช้างพลาย 
100 เชือก  

 
กิเลน 
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 สัตว์โบราณตัวนี้แมไ้ม่ใช่สัตว์กินเนื้อ แต่ห่วงแหนถ่ินที่อยู่
อาศยั มันโจมตีชายหนุม่ทันที!! 

  

ดำรงค์ในเวลานี้ออ่นแอยิ่งกว่าสตรีเสียอีก 

เขาหลบหลีกเท่าที่ทำได้ .. 

  

เฟี้ยวว.. 

  

รู้สึกว่าความเร็ว และความคล่องตัวของดำจะดขีึ้นมากๆเมือ่
น้ำหนักตัวลดลงไปเท่าตัว 

  

เฟี้ยวๆๆ 

  



44 
 

..แฮ็กๆ 

เริ่มเหนื่อยลา้จากหลายๆปัจจัย 

  

-ต่อให้วิ่งหนีก็คงจะไม่รอด- 

คิดได้ดังน้ัน ใช้กำลังเฮือกสุดท้ายกระโดดเกาะทีค่อกิเลน 

   

กิเลนตกใจวิ่งเตลิดออกไปสุดกำลัง 

...ดำพยายามจะใช้เขี้ยวสั้นๆเพื่อกัดเข้าไป 

แต่ตอนกลางวัน แค่เอาตัวรอดได้ขนาดนี้ก็ดีมากๆแล้ว และ
พละกำลังตอนนี้ก็แทบไม่เหลือ 

  

หนังหนาๆของมันไม่มีทีท่าว่าเขี้ยวสั้นจะแทงเข้าไปได้
แม้แต่น้อย..เฮ้อ 
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ตอนที่ 7 ล้มกิเลน 

 

กิเลนวิ่งเตลิดขึ้นภูเขาสงูด้วยความเร็ว 

..ดำใกล้จะตกลงไปแล้ว! 

  

ด้วยสัญชาตญาณมวยไทย เมือ่มีกอดคอ ..มันก็ต้องมีการตี
เข่า!! 

  

ปั๊กๆ 

คล้ายเตือนด้วยการกระทำว่า เอ็งอย่าวิ่งเร็วเกินไปนะเว้ย! 

  

ซึ่งมันได้ผล 
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กินเลนลดความเรว็ลงหลายเท่า ..เดาว่าจุก! 

  

มันวิ่งไปสลัดไป อยา่งรนุแรง 

 นี่เป็นการแข่งความอดทนระหว่างสองเผ่าพันธุอ์ย่างแท้จริง 

ฝ่ายหนึ่งพยายามตีจาก แต่อีกฝ่ายกลับไม่ยอมให้ไปไหน.. 

  

กุ๊บๆๆๆ 

ทั้งวิ่ง ทั้งกระโดด 

  

ปั๊กๆ 

เข่าได้เข่า! 

ดูกันว่าใครจะไปก่อนกนั 

  



47 
 

.... 

...... 

จากสาย.. เป็นบ่าย 

จากบ่าย ..จนเย็น 

พละกำลังของดำรงคค์่อยๆ ฟื้นฟู.. 

 กำลังแขนแกร่งเริม่มา ยิ่งนานไปยิ่งกอดรัดแนน่ขึ้น ? 

  

กิเลนเป็นสัตว์ฉลาด ..และมันรู้ชะตากรรมของมัน 

  

หากปล่อยไวแ้บบนี้ มีแต่ต้องตาย ..และมันจะไม่ยอมตายตัว
เดียวเด็ดขาด 
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วิ่งเต็มกำลัง! 

เปา้หมายคือก้อนหินยักษ์ข้างหน้า.. 

  

กรุบๆๆๆ 

  

ห่างอีกไม่ถึง 10 เมตร ..แต่เมื่อตะวันลับขอบฟา้ มันหมายถึง
รัตติกาล และจ้าวแห่งรตัติกาล กำลังเจ่อเขีย้วยาวที่คอของมัน ..ทั้ง
แหลมคมแวววาว.. 

  

ฉึบ! 

ดั่งต้องมนต์..กิเลนหยุดนิ่งทันที 

   

ซู้ดดดๆๆๆ 
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กลืนกินอย่างหิวโหย ..เป็นโลหิตชั้นสูง!! 

   

อึกๆๆ 

นี่เพียงพอกับการทะลวงพลังแล้ว.. 

  

แต่ดำยังไม่หยุด ? 

จาก [คัมภีร์วิถีแวมไพร์]กรณีที่เป็นโลหิตช้ันสูง ผู้สืบทอดที่
ดูดกลืนโลหิตจนหยดสดุท้าย ..มโีอกาสได้รับทกัษะบางอย่าง ? 

  

อึดอัดไปหมด ..โลหิตปริมาณมหาศาลนั่น ! 

แต่ห้ามประมาทกระเพาะของคน(เคย)อ้วนเป็นอันขาด! 

  

อึกๆๆ... 
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******** 

************ 

  

ภารกิจสมบูรณ ์

ดำนอนลงไปทันที ..เขาเริ่มยอ่ยทุกๆสิ่ง 

  

ปั้ง ปั้ง !! 

[พลังบ่มเพาะขั้น 2] 

  

------------------------------------------------------ 

ทักษะแพสซีฟ#ทานตะวัน LV.1 

ร่างกายจะไม่ถูกแผดเผาจากแสงอาทิตย์ 

(แต่ยังทำให้ผูส้ืบทอดออ่นกำลังลง) 
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คุณสมบัติพิเศษ 

เพิ่มความสามารถในการป้องกันแสงอาทิตย์ 10% 

เพิ่มคณุสมบัติพื้นฐานทกุด้าน 5% 

------------------------------------------------------ 

 (แพสซฟี : ทักษะที่เปิดตลอดเวลา ไม่ตอ้งเรยีกใช้งาน) 

  

#ทานตะวัน 
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แม้ตอนกลางวันพละกำลังจะถูกลดลงถึง 90% 

แต่ดำรงค์ไม่จำเป็นต้องสวมเสื้อคลุมอีก .. 

  

ดูเหมือนว่า ..ทรัพยากรบ่มเพาะยังถูกยอ่ยไม่หมด.. 

  

นอนลงไปอีกรอบ อย่างตั้งใจ และถ้าโชคดีเขาอาจจะได้
ทักษะพิเศษก็ได ้

  

********** 

************* 

  

"ดูเหมือนพลังบ่มเพาะจะแทบจะทะลวงขั้นได้อกีรอบ.." 
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ดำรงค์เข้าใจด ี..มันเปน็ไปได้ยากมากๆ ที่จะทะลวง 2 ขั้น
ในวันเดียวกัน 

  

สำรวจทักษะพิเศษอย่างตื่นเต้น... 

..... 

....... เท่าเดิม ..เฮ้อ.. 

  

ความผิดหวัง ยอ่มมาจากความคาดหวัง ..และชายหนุ่มต้อง
ทำใจกับมัน 

  

ดำจัดการซากที่เหลือของกิเลน.. 

  

เขาทุบหินก้อนใหญ่ด้วยพลังบ่มเพาะขั้น 2 แล้วใช้เศษหิน
แหลมคมต่างใบมีด 
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วัตถุดิบหายาก 

แน่นอนว่าเขาของกิเลนจะมีราคาที่สูงมากๆ 

เนื้อ กระดูก ..หนัง แมแ้ต่ฟัน! 

ชำแหละแล้วเก็บไว้.. 

  

  

ดวงตาของมันน่าสนใจมากๆ 

แก้วตาของมัน สีเทาทบึ อาจจะสามารถกรองแสงได้! .. 

  

ดำค่อยๆแซะแก้วตาของมันออกมาอย่างระวัง ...แข็งยังกะ
เลนส ์

นี่จะเป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกของเขา 
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ใช้ซ่ีโครงของมันเหลาออกมาเป็นโครงและประกอบกับเลนส์
ที่มาจากแก้วตา.. 

  

[แว่นตากิเลน] 

แข็งแรงทนทาน ป้องกันด้วยตา และทีส่ำคญัชว่ยกรอง
แสงแดด ซึ่งมันส่งผลตอ่ความอ่อนแอของดำรงค์ได้โดยตรง.. 
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ตอนที่ 8 เข้าเมืองอีกครั้ง 

 

 

พวกมันขวางทางเข้าออกไวั และค่ายทหารผ้าเหลืองอยู่ถัดไป
ไม่ไกล 

แม้จะเป็นตอนกลางคืนดำรงค์กลับยังไม่มั่นใจวา่จะฝ่าออกไป
ได้ 

  

"มันเสีย่งเกินไป" 

พลังบ่มเพาะของเขาขััน 2 ก็จริง แต่หากปะทะ ทหารระดับ
ต่ำๆซัก 4 -5 คนยังพอรบัมือไหว ..แต่นี่เป็นกองทัพ และพวกมันมี
กระทั้งทหารนะดับกลาง-ระดับสูง อยู่หลายคน 
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เขาสำรวจและลา่ทรพัยากรต่อ 

เนื่องจากกิเลนไม่ใช่สัตวก์ินเนื้อจึงมีสัตว์ป่าจำนวนมากมาย
ให้ดำรงค์ทำปศสุัตว์แบบง่ายๆขึ้น 

เขาจับสัตว์นาๆชนิดมาขังไว้ในถ้ำในตอนกลางคืน และตอน
กลางวันซ่อนตัวเพื่อใช้เลือดของมันบ่มเพาะ 

  

ซู้ดดดดๆๆๆ 

....ตัวใหญ่มีทรัพยากรมากหน่อย 

ซู้ดดๆๆ 

...ตัวเล็กก็มีทรัพยากรเล็กหน่อยไปด้วย 

  

นอนเพือ่ยอ่ย และดูดซมึเป็นพลังบ่มเพาะตามวิถีแวมไพร์ 

.....ผ่านไปหลายวัน ..จนในที่สุด 
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ปั้ง ปั้ง ปั้ง!! 

  

[พลังบ่มเพาะขั้น 3] 

  

ดำรงค์ดีใจมาก 

สิ่งนี้จะเพิม่โอกาสในการรอดชีวิตจากยุคสมยัแห่งความ
โกลาหลนี้ ..ยุคสามก๊ก 

เป็นยุคแห่งการชิงอำนาจของขุนศึก และมีเพียงบางกองทัพ
เท่านั้นที่ใส่ใจในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน..กองกำลังท่านเล่า
ปี ่

  

ดำรงค์ตั้งใจจะเข้าร่วมกับพวกเขา! 
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แต่สิ่งที่สำคญัในเวลานีค้ือทักษะใหม่จากขุมพลงัใหม่! 

 ------------------------------- 

ทักษะ #ค้างคาวจำแลง LV.1 

เปลี่ยนร่างของผูส้ืบทอดเป็นค้างคาว 

ว่องไว 300% 

ระยะเวลาเปิดใช้งานได้ 10 นาที 

คูลดาวน์ 10 นาท ี

-------------------------------  
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#ค้างคาวจำแลง 

  

มันเป็นทักษะหลบหลีกหลบหนีที่มีประสทิธิภาพมาก และคง
ถึงเวลาทีเ่ขาจะออกจากภูเขาได้แล้ว 

  

ปล่อยสัตว์ที่เหลอื 

... 
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จากนั้นตรงไปที่ปากเหวลึก 

  

#ค้างคาวจำแลง 

  

พรึบ! ผับๆๆๆ.. 

ข้ามหุบเหวอยา่งง่ายดาย.. 

  

เดินทาง 10 นาที 

..พัก 10 นาที 

..... 

....... 

  

"ตอนนี้เราคงจะหลบพน้แล้ว" 
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ดำรงค์จะกลับเขา้เมอืงอีกรอบเพือ่หาข่าว และแสวงโชคหาก
มี.. 

  

เนื่องจากเขาต้องหลบหลีกกองทัพเหลือง ทำให้เส้นทางยาว
กว่าเดิมหลายเท่าตัว และแมเ้ป็นผู้ฝึกยทุธ แตก่ารเดินด้วยเทา้เปล่า 
..กินเวลาเป็นวัน 

ดำชอบการเดินทางในเวลากลางคืนเป็นทีสุ่ด เพราะไมไ่ม่
ร้อน ไมเ่หนื่อยแถมเบาแรงกว่าเยอะ  

(เมืองฮันต๋ง) 

เกือบ 3 ทุ่ม ทหารย่อมปิดประตูเมือง.. แต่มันไม่เป็นอุปสรรค์
ใดๆสำหรับค้างคาว 

  

#ค้างคาวจำแลง 

พรึบ! ผับๆๆๆ.. 
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 ทั้งเมืองมืดมิด บ้านเรอืนทุกหลังดับไฟเข้านอนกันหมด ..
เว้นเพียงหมู่ตึกนั่น 

  

******** 

หอใผ่เขียว 

******** 

ปรากฎสตรีงดงามหลายคนที่หาได้ยากในยคุของเขา ..แต่ละ
นางสวยสด ไม่ตา่งกับนางฟ้านางสวรรค์ 

  

ดำรงค์ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ แม้อายุจะเลยเบญจเพสแล้ว 
แต่ยังไม่เคยมีแฟน หรอืคบหาผู้หญิงเลยในชีวิต 

(เบญจเพส : 25 ปี) 

  



64 
 

แต่ไม่ใช่ว่าเขาจะชอบเพศเดียวกัน เพียงแต่รูปลักษณ์ที่จัดว่า
แย่มาก แถมฐานะกลางๆ ย่อมยากยิ่งกว่ายากหากจะมีสาวไหนมา
สนใจผู้ชายอว้นดำเช่นเขา.. 

  

  

แอบดูสาวๆ จนเพลิน และเกินเวลา 10 นาทีแนน่อน.. 

  

ตุบ! 

โดยพลั่งเผลอ.. 

ดำรงค์หล่นลงไปในห้องของสาวนอ้ยที่ดำรงค์แอบมอง.. และ
ดูเหมือนเธอกำลังร้องไห้อยู่ 

  

ก่อนที่่เธอกำลังจะกรีดรอ้ง..เขาใช้มือแกร่งปิดปากน้อยๆของ
เธอไว ้
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..ซอกคอนั่น ..น่ากินจรงิ 

ดำรงค์หมายถึงการกิน โดยไมม่ีนัยะแอบแฝงใดๆ 

  

เมื่อเข้าใกลส้าวนอ้ย เขีย้วของเขายิ่งยาว ..และหากต้องการก็
แค่เพยีงฝังมันลงไปทีค่อเนียนๆนั่น 

  

สาวน้อยรอ้งไห้อย่างนา่สงสาร ..ดำเริม่ครองสตไิด้ 

  

"ถ้าคณุไมส่่งเสยีงรอ้ง ผมจะปล่อยมอื ตกลงไหม ?" 

เธอพยักหน้าเป็นคำตอบ 

  

ปล่อยมือ.. 
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ย่อมเป็นมอืเรยีวงามของชายหนุ่ม และมันไม่ใช่มืออวบอ้วน
อีกต่อไป 

ใบหน้าหล่อเหลาปรากฎขึ้นต่อหน้าสาวงามเจา้น้ำตาคนนั้น.. 

หล่อนเอียงอายทันที .. 

'เสี่ยวชิง' ถูกขายเข้ามาที่หอไผเ่ขียวเป็นวันแรก หากความ
ยากจนไม่โหดรา้ยจนเกินไป สาวน้อยยอ่มไม่มีวนัเฉียดเข้ามาที่นี่เป็น
อันขาด 

  

"นายทา่น ..บุกเข้ามาชว่ย 'เสีย่วชิง' ใช่หรือไม่เจ้าคะ" 

ดวงตามีความหวัง.. 

แม้แต่ตัวเอง ยังแทบเอาตัวไม่รอด แล้วนี่ ? 
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ใครจะนึกว่าเทพบุตรรูปงามอย่างเขา กลับเป็นไก่อ่อนที่ไม่
เคยมีประสบการณ์รักๆใคร่ๆเลยแม้แต่ครั้งเดียว ? ..ดำรงค์โอนออ่น
ไม่ต่างกับ 'เจ้าทึ่ม' วัวนอ้ยทีไ่ม่เคยรู้จักโลกอีกใบ ..โลกแห่งความรัก 

  

"ถ้าน้องมอีะไรให้ช่วย กบ็อกพี่มาได้เลยนะครับ~" 

  

จากเดิมเข้ามาสืบข่าว กลับกลายเป็นภารกิจช่วยสาวงามเสีย
อย่างนั้น ..เฮ้อ 
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ตอนที่ 9 ช่วยสาวงาม 

 

เอี้ยดดด 

ประตูห้องเล็กๆถูกเปิดออก.. 

  

'คุณชายซ่ง' แขกคนแรกของ 'เสี่ยวชิง' มาแลว้.. 

หากไม่ใช่เพราะเขาเขา้มา ..พรหมจรรย์ของเธอ ..จะต้องถูก
พรากในวันนี้!! 

  

**************** 

แค่มีเงินก็เสพสุขได้ แตห่ารู้ไม่วา่เมือ่ก้าวข้ามธรณีประตูเข้า
มา มันยอ่มหมายถึงลมหายใจสุดท้ายของเขา 
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จากด้านหลัง.. 

  

ขวับ!! 

มือขวาล็อคจับ มือซ้ายปิดปาก แล้วฝังเขี้ยวยาวลงไป! 

  

ซู๊ดดดดด.. 

หมดทุกหยดหยาด.. 

  

"ท่าน ..ทา่น ท่านเป็น!!" 

...ปิดปากน้อยๆอีกรอบ จากนั้นกระซิบบอกเบาๆ 

  

"ผมเป็นคนที่จะช่วยคุณ ..และไม่มีวันทำรา้ยคณุอยา่ง
แน่นอน" 
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น้ำเน่ามากๆ ดำรงค์จำมาจากละครดังหลังขา่ว.. 

  

ดำเล่าคร่าวๆว่าตัวเขาคอืใคร .. 

'เสี่ยวชิง' เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง แต่ตอนนี้เธอไม่มีอะไรจะเสยี.. 

  

จากนั้นเขียนจดหมายขึน้มา.. 

  

ข้ากับคุณชายซ่งชอบพอกัน จึงตัดสินใจหลบหนีไปกับเขา 

ได้โปรดอยา่ขัดขวางความรักของเราทั้งสองเลย 

ลงชื่อ 

เสี่ยวชิง 

  

ดำรงค์หอบศพและสาวน้อยออกไปจากหอไผ่เขยีว 
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กลบฝังร่างคณุชายซ่งในสุสาน 

ใช้เชือกโรยตัวออกจากเมืองฮันต๋งไป.. 

  

"เสี่ยวชิง เคยได้ยินช่ือ 'ท่านข่งเบ้ง' ไหม ?" 

..ในยุคนั้นเป็นไปได้ยากจริงๆที่จะรู้จัก สาวนอ้ยส่ายหน้า
ทันท ี

  

"แล้วเมืองซงหยง ล่ะ ?" 

...สาวน้อยยิม้อย่างยินดี 

  

"ที่นั่นใกล้ๆกับบ้านเกิดของข้าเลยละ่" 
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ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะนัน่หมายถึงการส่งเสีย่วชงิกลับบ้าน 
และเขามีโอกาสเจอกับท่านข่งเบ้งอีกด้วย! 

  

แต่ระยะทางไกลมากๆ หากเดินเท้าคงใช้เวลาหลายเดอืน..ยิ่ง
มีสตรีมาด้วยยิ่งแล้วใหญ่ 

และหอใผ่เขียวจะติดตามทั้งคู่มาหรือไม่ก็ไมอ่าจคาดเดา..เฮ้อ 

  

พวกเขาเดินทางตอนกลางคืนเทา่นั้น ..พยายามหาที่หลบ
ซ่อนในช่วงกลางวัน 

ดำรงค์นิยมพักในป่าตอนกลางวัน เพราะแสงแดดไม่แรง
เหมือนภายนอก ซึ่งสะดวกในการล่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารและการ
บ่มเพาะ 

 ดูเหมือนเสีย่วชิงจะไวว้างใจเขาขึ้นทุกวัน แม้สิง่ที่เขาทำมัน
จะดูเป็นสิ่งที่น่าประหลาดแถมยังดูน่ากลวัสุดๆ ..แต่เขาหลอ่มาก 

(ตรรกะช่างวิบัติอย่างเหลือแสน~) 
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เสี่ยวชิงแอบมองเขาอยูต่ลอดเวลา.. กล้ามเนื้อที่กระชับ ผิว
ละเอียดไม่ต่างกับสตรีในห้องหอ หน้าตาหลอ่เหลาราวเทพบุตร ..
เขาช่างมีเสน่หม์ากเลยเกิน~ 

  

"วันนี้มีกระต่ายป่าด้วย" 

ดำรงค์สวม [แว่นกิเลน] หิ้วกระต่าย 2 ตัวเขา้มา ..พวกมัน
ไม่มีเลือดซักหยด 

  

สาวน้อยนำไปปรุงอาหารอยา่งง่ายๆ ดำรงค์ทานเพียงไม่กี่คำ
พอเป็นพิธเีท่านั้น ..และเป็นเสี่ยวชิงที่จัดการทีเ่หลือทั้งหมด 

  

พวกเขาเปลีย่นเวลานอนเป็นตอนกลางวัน ..เมือ่ทานเสร็จดำ
ใช้ผ้าคลุมกางเพือ่บังแสงและอำพรางสายตาผูค้น จากนั้นนอน
พักผ่อนภายในนั้น ..มันคล้ายเต็นท์ในยุคปัจจุบัน 
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เสี่ยวชิงชอบเวลานี้ทีสุ่ด ..เธอได้ใกล้ชิดชายที่เธอหลงไหล ซุก
ตัวลงไปข้างๆ ทำตัวไมต่่างกับเจ้าของร่างกำยำนี้เลย... 

  

การนอนเขาดำรงค์ คือการบ่มเพาะ! 

ทรัพยากรที่เขาได้มา ลว้นถูกย่อยในช่วงเวลานีน้ั่นเอง 

  

...... ผ่านไปหลายวัน ..หลายสัปดาห์ 

  

ตอนหัวค่ำของวันที่ 28 สาวน้อยพลันสดุ้งตืน่จากเสียงอัด
อากาศของการทะลวงพลังบ่มเพาะ 

  

ปั้ง ปั้ง ปั้ง ปั้ง !!!! 

[พลังบ่มเพาะ ขั้น 4] 
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 พลังกำลัง และพลังลมปราณของดำรงค์ เขา้สูขุ่มกำลังใหม่
แล้ว! 

 ฮื่อๆ.. 

เสี่ยวชิง ตกใจจนร้องไหอ้อกมา.. 

  

ดำพยายามปลอบประโลม เขาขอโทษที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ..
หลังจากอธิบายสาวนอ้ย เธอรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย .. 

  

"ท่านจอมยุทธเป็นผู้ปกป้องโลกนี้ ?" 

..โลกธาตุ มันคือมหาจักรวาล หรอืเอกภพ ซึ่งคนในยุคนั้น
ยากนักที่จะเข้าใจ ..อาจจะต้องรอจนพระถังซมัจั๋งอัญเชิญ
พระไตรปิฎกมาไดส้ำเรจ็เสียก่อนนั่นแหละ 

  

ปล่อยให้เธอเข้าใจไปแบบนั้นก็ไม่แย่เท่าไหร่... 
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ดำรงค์เริม่สำรวจทักษะใหม่ทันที 

  

 

-------------------------------- 

ทักษะ #อุลตราโซนิก LV.1 

ส่งคลื่นเสยีงความถี่สูง กำลังขยาย 300% ออกไป 

คุณสมบัติพิเศษ 

เพิ่มคณุสมบัติทุกด้าน 5% 

--------------------------------- 
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#อุลตราโซนิก 

  

-เป็นทักษะโจมตี หรือทกัษะตรวจจับกันนะ ?- 

แม้สำเร็จ [คัมภีร์วิถแีวมไพร์] แต่ถ้าไม่ทดสอบก็คงไม่รู ้

แล้วจะรออะไร ? 

  

#อุลตราโซนิก 

  

วี๊ดดดดดดดดดดด.. 
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"ว้าย! แสบแก้วหูจัง ..กรี๊ดดดด" 

  

หยุดปล่อยทักษะทันที .. พลันปรากฎรูปรา่ง 'เสีย่วชิง' ซึ่งไม่
ต่างจาก ภาพ x-ray ในหัว 

  

ดำรงค์รูส้ึกวาบหวิวกับภาพที่ปรากฎขึ้นจากนิมิตเล็กน้อย ..
แต่คุณสมบัติของทักษะนี้มันน่าสนใจยิ่งกว่าภาพชวนมองนั่นแน่นอน 

  

#ทักษะอุลตราโซนิก นอกจากจะโจมตีได้ ยังเป็นทักษะ
ตรวจจับอีกด้วย! 
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ตอนที่ 10 ขายตรง (Direct Sales) 
 

เป้าหมายคือ 'เขาโงลังกั๋ง' 卧龙岗 หรอื เนนิเขามังกร
ซ่อนกาย 

โดยคาดหมายว่า ทา่น 'ข่งเบ้ง' จะซ่อนกายอยู่ทีน่ั่น! 

  

แม้ดำรงคไ์ม่ใช่ 'เล่าปี'่ แต่วาสนาอาจจะไดพ้บเจอยอดคนใน
ตำนานที่เขาใฝฝ่ันทุกคนืวันก็เป็นได้ 

  

แต่การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก สายตาของ
ดำรงค์ยอ่มไม่มีปัญหาในการเดินทางตอนกลางคืน แต่ 'เสีย่วชิง' 
ไม่ใช ่
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ขาขาวนวลเนียน เริ่มปรากฎรอยแผลเล็กบ้าง-ใหญ่บ้าง ช่าง
น่าสงสารเป็นนักหนา.. 

  

ไม่ได้บ้าหอบฟาง แต่เขาต้องหอบซากกิเลนและอุปกรณอ์ื่นๆ
ใส่ในผ้าคลุมมาโดยตลอด และแม้จะผา่นมาเป็นเดือนๆ แต่ชิ้นส่วน
ของสัตว์วิเศษกลับไมส่่งกลิ่นเหม็นเน่าใดๆ ? 

หุ่นกำยำปราศจากไขมนัส่วนเกิน ดำรงค์ตัวใหญ่และแข็งแรง
มาก และด้วย [พลังบ่มเพาะขั้น 4] การหอบหิ้วสิ่งของเหลา่นี้ยิ่ง
สะดวกสบายขึ้นทุกขณะ 

  

ทนดูต่อไปไม่ไหว ... โดยไมส่อบถาม ดำรงค์หอบห้ิวสาวน้อย
ขึ้นบ่าไปทั้งอยา่งนั้น.. 

  

'เสี่ยวชิง' เขินอายเป็นทีสุ่ด สาวบรสิุทธิอ์ยา่งเธอกลับใกล้ชิด
ชายหนุ่มมากมายถึงเพยีงนี้ ? 
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"จอมยทุธปลอ่ยเสี่ยวชิงลงเถิดเจ้าคะ่" 

...แม้ไม่ใช่พวกเผด็จการ แต่เขาไม่เปิดโอกาสใดๆให้อุทธรณ์ 
เพราะเขาทนดูสาวนอ้ยทรมานมากกว่านี้ไมไ่ด้อกีแล้ว 

  

เป็นการล่วงเกินที่บริสทุธิ์ใจมากๆ แต่สรา้งมลทลิให้แก่เธอ
โดยไมไ่ด้เจตนา .. กระน้ันเสี่ยวชิงกลับแอบดีใจ ..หากสุดท้ายเป็น
เขา 

  

เร็วขึ้นอีกหลายเทา่ ..ยิ่งดึกพลังแวมไพรย์ิ่งคึกคกั 

 เฟี้ยวว.. 

  

คล้ายนั่งบนรถม้า เสีย่วชิงสัมผัสได้ถึงลมเย็นๆทีพ่ัดผ่านไป 
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---------------------------------- 

เมืองซงหยง 襄阳 (เซียงหยาง) 

---------------------------------- 

  

ถึงที่หมายในเบื้องต้น ..คงได้เวลาแยกทางกันแล้ว 

  

"จากจุดนี้.. เสี่ยวชิงเดินกลับบ้านเองได้แล้วใช่ไหม ?" 

ดำรงค์จำเป็นต้องเอ่ยในสิ่งที่เขาไม่ต้องการเลย 

ทั้งคู่ใชเ้วลาด้วยกันนานแรมเดือน ..เป็นไปไม่ไดเ้ลยที่จะไม่
เกิดความผูกพันธ์ใดๆ 

 ...น้ำตาสาวนอ้ยหลั่งไหล... 

เธอจากไปแล้ว และน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้เจอ.. 
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หากคิดหยุดเธอเอาไว้ ? 

ดำรงค์ยอ่มสามารถกระทำได้โดยง่าย ..หาที่สงบๆ ห่างไกล
จากสงครามในยุคเข็ญ สร้างครอบครัวที่อบอุ่น .. 

แต่ชายหนุ่มมีปณิธานทีย่ิ่งใหญ่กว่านั้น ความเดอืดร้อนทีทุ่ก
คนได้รับ การกดขี่ข่มเหงที่แม้แต่ผูม้ีพลังยุทธเช่นเขายังแทบเอา
ตัวเองไมร่อด 

และเขาเชื่อว่าการที่เขาได้มาติดอยู่ในยุคสมัยแห่งสมครามนี้ 
ย่อมมีเหตุผลบางอยา่ง ? ที่นอกเหนือจากความบังเอิญ 

  

*********** 

การเดินทางอย่างทรหดเป็นเดือนๆ ทำให้ดำรงค์เห็น
ความสำคัญมากๆกับพาหนะ 

ในยุคสมยันั้น ยอ่มใช้สตัว์เพื่อใช้ในการขับขื่ ...วัวควาย และ
ม้า 

 มันเป็นความฝันอันยิ่งใหญ่ของชายหนุ่ม! 
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และ 'มา้' เทา่นั้นที่คูค่วรกับจอมยุทธ และยอดคน 

  

มีปัญหาเพยีงเล็กน้อย แต่ยิ่งใหญ่เหลือเกิน เพราะนอกจาก
จะไม่มีเงินแล้ว 'ดำ' ยังขี่มันไม่เป็น 

  

แก้ไปทีละ step 

เหมือนจะหัดขึ่รถจักรยาน อันดับแรกคุณจะต้องมีมัน
เสียก่อน 

  

...ซากกิเลน น่าจะแก้ปัญหาเรือ่งเงินได ้

  

ของป่าทั่วไป ยอ่มวางขายในตลาดสด แตส่ิ่งวิเศษนี้ย่อมเป็น
อีกเรื่อง 
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 ดำรงค์สำรวจตลาดให้ทั่ว เขาสอบถามเรื่องการค้าขายใน
เมืองซงหยงให้เข้าใจ หากเป็นของหายากมรีาคา ประชาชนทั่วไป
ย่อมไม่มีปัญญาซือ้หา ควรค้าขายกับคนที่ตอ้งการมันโดยตรงจะ
ดีกว่า 

  

เขากิเลนมสีรรพคณุทางยาเหลอืคณานับ นอกจากจะหาได้
ยากเย็นยิ่งยัก ในแต่ละตัวมีแค่เพียง 2 ข้างเท่านั้น ราคาจึงสูงคา่
มหาศาล 

  

ดำรงค์หยิบเขากำเลนออกมาเล็กๆเพยีงกิ่งเดียว ห่อผ้าอยา่ง
ดี แล้วเข้ารา้นยาที่ใหญท่ี่สุดในซงหยง 

  

"เถ้าแก่ ข้ามีวัตถุดิบปรงุยามาเสนอ ..ไมท่ราบวา่.." 

... เฮอะ 
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ย่อมเป็นเอกลักษณ์ของร้านที่ใหญ่โต และมีอทิธิพลสูงสุดใน
เมืองนี ้

  

ดำรงค์พูดต่อทันที แม้จะถูกขัด 

"เขากิเลน ตัวเต็มวัย ไมท่ราบว่า ?" 

...หา จะ เจ้าว่าอะไรนะ !!! 

  

ยาอายุวฒันะ ย่อมตอ้งใช้มันเป็นส่วนผสมในการปรุง และทั้ง
ร้านไมไ่ด้สัมผัสกับมันมาหลายสิบปีแล้ว 

  

ห่อผ้าเล็กๆ สแีดง ..ถูกเปิดออก 

กลิ่นเฉพาะตัว หอมหวลกระจายไปทั่งรา้น! มหีรือเถ้าแก่คนนี้
จะไม่รู้ ? 
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"จะเจ้า ต้องการแลกสิ่งนี้กับอะไร ?" 

...อะไรก็ได้ที่เขาตอ้งการ 

  

"ผมต้องการเพยีงแค่เงิน ที่มากพอสำหรับมัน" 

  

ทองคำเหลอืงอรา่ม เตม็ถาดสีดำ .. 

ช่างเป็นการค้าทีส่ะดวกสบายยิ่งนัก 

  

ร่างใหญ่โตหอบมันขึ้นไปอย่างง่ายๆ คล้ายไม่มีปัญหาใดๆ
กับน้ำหนักมหาศาลของ 

มันเลย.. 
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ตอนที่ 11 ผู้คลัง่สรุา 
 

ในสมัยนี้การหาเงินยากกว่าการใช้เงินเป็นล้านเท่า และขอ
เพียงมเีงิน ยอ่มซื้อหาได้แทบทุกอย่าง ..ยกเวน้คุณมีเงินไม่พอ! 

  

แต่เศรษฐกิจในสมัยสามก๊กยังไม่รองรับความต้องการของ
มนุษย์ได้มากมายถึงเพยีงนั้น ..และหลายๆสิ่งแม้มีเงินก็อาจจะหาซื้อ
ไม่ได ้

  

เช่นเดียวกันกับเขากิเลนและม้าเจ๋งๆ 

  

'ดำ' เสียเวลาในการเลอืกซ้ือม้า มากกว่าการหาเงินเสียอีก.. 
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ม้าดีๆสว่นใหญ่มักถูกกว้านซื้อเพือ่ใช้ในการสงคราม...และ
แม้แต่การซื้อใจยอดขุนศึก 

  

(เช่นลิโป้ ถูกตั๋งโต๊ะซือ้ใจด้วยม้าเซ็กเทา จนถึงกับยอมสังหาร
พ่อบุญธรรมตัวเองมา เพื่อมาขอสวามภิักด์ิ) 

 'ดำ' รู้สึกพลาดสิ่งสำคญั แทนที่จะแลกเขากิเลน ด้วยม้าดีๆ
ไปเลย แต่เขากลับเลอืกเงินตรา 

ย่อมเกิดจากความรูส้ึกของมนุษย์ในยุคสมัยแห่งทุนนิยม! 

  

  

ม้าที่ขายในตัวเมืองล้วนตัวเล็ก ใช้เดินทางใกล้ๆ หรือใช้ใน
การเกษตรกรรมพอได้ แต่ในการสงครามยอ่มเกินกำลัง.. 
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"พี่ชายทราบหรอืไม่ ? หากต้องการม้าดีๆ จะหาซื้อได้จากที่
ไหน?" 

  

สูง 198 cm 

ตัวสูงใหญ่ไซด์ดำรงค์ ..ม้าแกลบเหล่านีไ้ม่มทีางรับได้ 

  

"เจ้าคงเป็นคนตา่งที่ จึงไม่รู้จัก ..ผู้คลั่งสรุา" 

...ย่อมไม่รู้จัก และในพงศาวดารสามก๊ก ไม่เคยกล่าวถึง 

  

ว่ากันว่าเขาเป็นนักผจญภัยชั้นเซียน ออกเสาะแสวงหาม้าป่า
เป็นอาชีพ 

  

ดำเตรียมสุราชั้นเลิศเพือ่ใช้เบิกทางการเจรจา ... 
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ซื้อของจำเป็น และจ้างช่างไม้ต่ออุปกรณ์แบกหามด้วยคนๆ
เดียวขนาดยักษ์!! 

คล้ายเป้หลัง ทีส่ร้างสรา้งเป็นไม้เนื้อแข็ง.. 

ไม่มีใครเชื่อเด็ดขาดว่าใครจะยกมันขึ้น..จนได้เห็นกับตา 

  

[พลังบ่มเพาะขั้น 4] 

พละกำลังเกินจินตนาการ ..ไม่ต่างกับขุนศึกช้ันต้นเลยทีเดยีว 

  

แต่ความรวดเร็วต่างหากล่ะ คอืจุดเด่นของแวมไพร์ ..ซึ่งหาก
เป็นเวลากลางคืน ยอ่มสร้างความแตกตื่นไปทั่วทัังเมืองอยา่ง
แน่นอน 

  



92 
 

ก้าวช้าๆ แต่ระยะขายาวเยียดของดำรงค์ช่วยให้การเคลือ่นที่
เป็นไปได้อย่างราบรื่น และเพียงไม่นานนักดำรงค์ก็มาถึงเป้าหมาย
ได้อย่างที่ตัังใจ 

  

****************** 

ปศุสัตว์แห่งเซียงหยาง 

****************** 

  

สถานที่กว้างขวาง คอกม้าไม่ต่ำกวา่ 30 คอก 

ปรากฏชายร่างยักษ์ราวขุนศึก แบกอุปกรณ์ไซด์ใหญ่เต็มไหล่
กว้าง ..หน้าคมเขม้หล่อเหลา แต่งตัวประหลาดชอบกล แต่ที่โดดเด่น
ที่สุดคอืผ้าคลมุใหญ่ยาวสีดำนั่น 

  

เขาวางสรุาเลิศรส จากนั้นชักชวน ยอดคนผู้หนึ่ง .. 
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บุคลิกไม่ธรรมดา 'ยอดคน' ย่อมไมธ่รรมดา ชายขี้เมานี่ ย่อม
ไม่อาจไม่เป็น 'ผู้คลั่งสรุา' อย่างเด็ดขาด 

  

"พี่ชายท่านนี้ ผู้นอ้งเดินทางรอนแรมระยะไกล ปรารถนาคบ
หาสหายสุราเช่นท่าน ..เชิญดื่ม!" 

ดำรงค์ทอ่งประโยคเด็ดที่จดจำจากนิยายกำลังกายในเป็น
อย่างดี ..และมันได้ผล! 

  

เป้าหมายดื่มกินอย่างเมามัน! 

  

-มาได้ครึ่งทางแล้วล่ะ- 

ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ... 
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"พี่ชายที่นับถือ น้องชายคนนี้ต้องการม้าหาดีซักตัว ..ไม่ทราบ
ว่า ?" 

...อ๋อ ..อยากได้มา้ นายท่านรอซักครู่ 

  

นายท่าน ? 

  

คนงานขี้เมาลุกข้ึน แลว้พาเดินดูม้าที่มี 

เหล้าดีๆไม่ได้ช่วยอะไร แถมทำให้ลิ้นสั้นๆยิ่งระรัวอย่างรุ่น
แรง 

  

"ม้าครามนภา รวดรั่วๆเร็วๆ อึด ....อา อึดถึกทน" 

"ม้าสายลมมมม ระรั่ว ลม อ่า ... เอือกก!" 
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ดำรงค์ พลาดทา่ยับเยิน ..แต่ขณะนั้นเอง 

  

"พอๆ ถ้าจะเมาขนาดนี้ก็ไปนอน..ไป๊" 

..เสียงทีเ่ต็มไปด้วยอำนาจบารม ี

  

เขาคือ 'ผู้คั่ง(แค้น)สุรา' ไม่เพียงไม่กินสุรา แตเ่กลียดสุรา
จนเข้ากระดูกดำ! 
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ตอนที่ 12 ศัตรูทีน่า่กลัว 

 

ท่านแม่ของเขาถูกพ่อข้ีเมาทุบตีจนตาย! 

  

จน เครียด กินเหลา้ .. กินเหล้า จน เครยีด 

เป็นวัฎจักรเช่นนี้อยู่ร่ำไป 

เขาเกลียดมันยิ่งกว่าโควดิ-19 

และไอ้หน้าหลอ่นี้ กลับนำมันมาท้าทายเขาถึง 'ปศุสัตว์แห่ง
เซียงหยาง' 

  

"กล้าดียังไง นำสรุามาทีน่ี่ ?" 

ร่างสูงใหญ่ของดำ ดูจะหดเล็กลงอยา่งไมค่วรเป็น.. 
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"นั่น ..มันเป็นการเข้าใจผิด และขอให้ท่านอย่างถือโทษ" 

ดำรงค์สำนึกผิดอย่างแท้จริง.. 

 บรรยากาศดีขึ้น เมื่อมคีำขอโทษจากผูส้ึกนึกผดิ 

  

"จงบอกว้ตถุประสงค์ของเจ้ามา ?" 

...วัตถุประสงค์ ? 

  

คำง่ายๆ แต่ตอบไดย้ากเย็น ..หรือดำรงค์แค่คิดมากเกินไป ? 

  

"ผมอยากช่วยเหลือประชาชน" 

...ประชาชน ? 

  

"ประชาชน ..คือสิ่งใด ?" 
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.... 'ดำ' แปลกใจเล็กน้อย 

  

"ผมต้องการช่วยเหลือชาวบ้านให้รอดพ้นจากความทุกข์ยาก
เท่านี้" 

...ด้วยตัวคนเดียว ? 

 "ผมจะเข้าร่วมกับกองกำลังที่เมอืงจัวจฺวิ้น ..ซึ่งห่างไกลจาก
ที่นี่มาก" 

หากเดินทางเป็นแรมป ี
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ต้องเดินทางจาก A ไป B 

  

น่านับถือ! 

 "ระยะทางยาวไกลมาก หากต้องการไปถึงน่ันใน 3 เดือน 
จะต้องใช้ม้าไม่ต่ำกวา่ 3 ตัว พลัดเปลีย่นกันไปตลอดทาง" 
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..ช่างสมกับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องม้า 

  

'ผู้คลั่งสุรา' รู้สึกชมชอบในความตั้งใจของดำรงค์ ถึงกับพา
เดินชมอาชาด้วยตนเอง.. 

... เป็นม้าดี แต่หากเทียบกับความสูงใหญ่ของดำ ยังถือวา่
ด้อยไปมากๆ 

  

"ตัวนี้ข้าจับได้มานานแลว้ แต่ยังปราบพยศมันไม่ได้เสยีที" 

เป็นม้าสวย สีดำสนิท ..ช่างเหมาะกับการพลางตัวในเวลา
กลางคืนมากๆ! 

  

และที่สำคัญ ตัวใหญ่กว่าม้าทุกๆตัวใน 'ปศุสตัว์แห่งเซียง
หยาง' หลายเท่า !! 
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ดำรงค์ยอ่มไม่มคีวามหวงัที่จะขี่มันเลย.. 

อย่าวา่แต่ม้าพยศ แค่ม้าที่ฝึกมาเชื่องๆ เขายังไมม่ีความรู้ที่จะ
ขี่มันด้วยซ้ำ ..และหากจะได้ม้าไป เขาคงต้องจงูมันกลับ หรือไม่ก็ขอ
ฝึกการขี่ม้าที่นี่ จนกว่าจะขี่เป็นนั่นแหละ.. 

 แต่ลักษณะของมันช่าง ...งดงาม 

  

ถึงกับเผลอตัวสมัผสัมันอย่างแผ่วเบา ..แต่นั่นเป็นการ
กระตุ้นทักษะบางอย่าง !! 

  

ทักษะพิเศษจากโลหิตของกิเลน !! 
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--------------------------------------------------- 

ทักษะแพสซีฟ #ขี่ม้า LV.1 

ผู้สืบทอดสามารถควบคมุม้าทุกตัวไดอ้ย่างไร้ที่ติ 

เพิ่มความรวดเร็วของมา้ 100% 

เพิ่มความอดทนของม้า 100% 

คุณสมบัติพิเศษ 

น้ำหนักของผู้สืบทอดและสมัภาระจะไมส่่งผลกับม้าที่ขี ่

--------------------------------------------------- 

  

'เจ้าขาว' ... 

ม้าสีดำถูกดำรงค์เรยีกวา่ เจ้าขาว ..และมันคงจะดีกว่าที่จะ
เรียกว่า 'เจ้าดำ' เพราะคล้ายคลึงกับชื่อของเขามากจนเกินไป 
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เจ้าขาวยอมให้ลูบ และขี่มัน!!!! 

  

ชายสูงใหญ่ แต่เจ้าขาวกลับไม่รู้สึกหนักแต่อยา่งใด มันวิ่ง
ออกไปง่ายๆ 

  

'ดำ' ควบมันไปอย่างมอือาชีพ จน 'ผูค้ลั่งสุรา' อา้ปากค้าง... 

  

"ผมขอซื้อมัน ..ขอเพียงตัวเดียวก็พอ" 

เขามั่นใจมากๆในการเดนิทางที่จะมาถึง 

  

แต่ก่อนจะไปเขาจะตอ้งทำความฝันให้เป็นจริงเสียก่อน ...

มหาอุปราชผู้ยิ่งใหญ ่จูกัดเหลียง (Zhuge Liang : 諸葛亮 : 
ขงเบ้ง) 
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…………………  

 …………………………….. 

กรุบๆๆๆ 

เจ้าขาวช่างรวดเร็ว และด้วยเอฟเฟคของทักษะ#ขี่ม้า ยิ่ง
ส่งผลออกอันน่าตะลึงโลก! 

  

เฟี้ยววววว 

  

....2 ชั่วโมงถัดมา 

ท้องฟ้าเริ่มมดืมดิ ..แตด่ำรงค์กลับชอบเดินทางในเวลานี้
อย่างท่ีสุด 

..เขาถอด [แว่นกิเลน] ออก 
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...โจรผ้าเหลืองก่อกวนอยู่ทุกพื้นที่ 

หลังจากเห็นดำรงคค์วบม้างามใหญย่ักษ์ด้วยความเร็วสูง 
พวกมันต้องการเขา้ปลน้ชิงในทันที! 

 ใช้เชือกเส้นใหญ่ๆ เกี่ยวโยงเขา้กับต้นไม้หลายๆต้น 

  

หากเป็นตอนกลางวันพวกมันคงจะทำสิ่งนี้ไดส้ำเร็จแน่ๆ 

แต่หูตาแวมไพร์ในตอนกลางคืน ช่างแหลมคมไม่ต่างจาก
ใบหน้าของเขาเลย ..ดำรงค ์

  

เห็นดังนั้น 

กระโดดลงจากหลังเจา้ขาว! 

จากนั้นพุ่งโจมตีพวกมันทันท ี
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#อุลตราโซนิก 

  

วี๊ดดดดดดดดดดด.. 

  

5 คน ? 

..ชายหนุ่มไม่จำเป็นต้องเจรจา ..หรือพูดคุย 

คลื่นเสียงความถีสู่งที่ถูกปลดปล่อยออกไปเต็มๆ 300% ทำ
ให้พวกมันต้องทิ้งอาวุธ และพยายามปิดหูทั้งสองข้างอยา่งทรมาน ..
โลหิตที่ไหลออกมาจากหูทั้งสองข้างมันทำให้ดำรงค์ แทบคลั่ง!! 

  

ขวับ! 

หิ้วไปกินทีละคน...ซู้ดดดดด... 

ขวับ ....ซ้ดดดด 
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เมื่อลูกสมุนหายไปทีละคน ทีละคน.. 

  

ผู้สืบทอด 'กระบี่โลหิต' เช่นเขาย่อมไมอ่าจรอความตายโดย
ไม่โต้ตอบ ..ไอ้ปีศาจ 

  

เมื่อกระบี่ยาวถูกชักออกจากฝักย่อม หากไม่ได้ลิัมรสเลือด
ย่อมไม่อาจจดัเก็บมันเข้าไป 

  

รัศมีกระบี่สีแดงสดจนน่ากลัว 

 เห็นได้ดังนั้นดำรงค์หลบฉากออกออกมาทันที 

  

ฉับๆ เชี้ยงงงง.. 
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กระบวนท่ารุนแรง รวดเร็ว ..งดงามจนดำรงค์ถงึกับเผลอ
จดจำมันเอาไว้ด้วยความหลงไหล 

  

'เวลากลางวันเป็นช่วงอ่อนแอของเขา ...หากมีอาวุธคู่มอืใช้
งาน ย่อมสรา้งโอกาสรอด' 

  

เชี้ยงง ฉึบๆๆ 

จ้วงแทงอยา่งโหดเหี้ยม.. 

หากไม่ใช่เพราะเป็นเวลากลางคืน ..เกรงว่ารา่งดำรงค์ คงถูก
กระบี่คลั่งนี้ขาดออกเป็นเสี่ยงๆ 

  

หลบได้อย่างหวุดหวิด! 

 กระบวนท่านั้นช่าง หมดจดงดงาม~ 
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แต่นั่น! 

ร่างรวดเรว็ของแวมไพรอ์ย่างเขา กลับปรากฏรอยโลหิตเล็กๆ
ขึ้น..หลบกระบี่พ้น แต่รศัมีกระบี่มันไม่ธรรมดาเลย 

  

รัศมีกระบี่เมื่อได้ดูดกลืนโลหิต แสงสีแดงยิ่งดูเชิดจ้า มันสร้าง
รัศมีทำลายล้างและรุนแรงยิ่งเดิมอีกด้วย! 

  

อันตรายที่สุด ..จากผูล้า่กลายเป็นผู้ถูกล่า และจากผู้ถูกล่า 
กลับแข็งแกร่งจนน่าหวาดหวั่น.. 
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ตอนที่ 13 กองทัพอมนุษย ์
 

หัวหน้าโจรปล้นมา้ กลบัเป็นถึงผู้สืบทอด 'กระบี่โลหิต' 

จอมยุทธผู้นี้มศีักยภาพสูงพอจะตั้งตนข้ึนเป็นใหญ่ด้วยซ้ำ ..
แต่เขาเลอืกทางสบาย 

  

อยู่ภายใต้ร่มเงาของ 'เตยีวโป'้ ( Zhang Bao: 張寶) หนึ่ง
ในแกนนำของกลุ่มโจรโพกผ้าเหลอืง ซึ่งเป็นน้องชายคนรองของ
เตียวก๊ก 

  

เป้าหมายไม่ควรยิ่งใหญเ่กินไปจนไม่สามารถกระทำให้เป็น
จริงได้ ..แต่ก็ไม่ควรเล็กเกินไป จนถึงขั้นจิ๊บจ้อยไร้ราคา .. เขากลับ
เลือกอย่างหลัง ? 
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อันที่จริงมันมีอีกทางที่งดงาม และดีที่สุดสำหรบัทุกคนคือ 
'ทางสายกลาง' ย่อมไมล่ำบากจนลากเลอืด หรอืเบาหวิวกว่าขนนก 
..ดำรงค์ตั้งใจอย่างมั่นเหมาะในเส้นทางน้ี 

  

***************** 

………………….. 

……. 

ผ่านมาหลายกระบวนเพลง ดำรงค์เอาแต่หลบ ..และหากจะ
พูดให้ถูกคือเขาต้องการหลบ ? 

  

หลบเพื่อเรียนรูอ้ะไรบางอย่างจากคุณครูผูม้ีกระบี่ยาวสีแดง
น่าหวาดหวั่นนี้.. 

  

เชี้ยวว ..ช้ัวๆๆ 
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วืดด.. วูบบบ ..ขวับๆ 

ได้เลือดบ้างเล็กน้อย แต่ถือว่าคุม้กับกระบวนทา่ตัดตรงๆแล้ว
เชยีงขึ้นอยา่งรุนแรงนั้ัน .. ย่อมไม่รู้จักช่ือกระบวน แต่เขาจะจำมัน
ไปทั้งอยา่งนั้น หน่ำซ้ำยงัตั้งช่ือให้อีกด้วย 

  

-ดาวตกกระจายแสง- 

-เสียดแทงระแวงหลัง- 

-ทะยายไกลแล้วร่ายรำ- 

-รุกล้ำเลศิเตลิดไกล- 

  

'ดำ' จำลองกระบวนท่าในหัว ..สร้างนิมิตตามกระแสแห่ง
กระบวนเพลงยุทธ... 

  

-ปัดป้องผยองใจ- 
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-สบัดใส่แล้วจู่โจม- 

-รุกรับทั้งซ้ายขวา- 

-หมุนตัวมาตวัดฟัน- 

-บนล่างต่างติดพัน- 

-ทั่วโรมรันพลันหมอบลง- 

  

................. 

....................... ยิ่งนานคุณครูของเขายิ่งเหนือ่ยล้า ..ซึ่ง
ตรงกันข้ามกันนักเรียนเกรด A เช่นดำรงค ์

  

จึงถึงเวลาเทีย่งคืน .. พลังกำลังและคุณสมบัติทกุด้านของดำ 
ขึ้นไปถึงจุดสูงสุด 

...ได้เวลารับใบประกาศฯ 
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ขวับ! 

จากด้านหลัง.. 

มือแกร่งบีบเข้าไปทีค่อแน่นๆ แล้วฝังเขีย้วแหลมยาวลงไป 
โดยไมม่ีพิธรีีตรองอะไร 

  

ซู้ดดดดๆๆๆๆ.. 

หัวหน้าโจรปล้นมา้สิ้นช่ือในวันนี้ ..แต่ในวันหน้าเขาอาจจะมี
อีกช่ือก็ได้ ? 

  

โลหิตขั้นสูง ? 

ดำรงค์ดื่มเลือดมาแลว้ 4 คนเต็มๆ และคนสุดทา้ย เขาจำเป็น
จะต้องดูกลืนจนทุกหยดหยาดจนถึงวิญญาณ..เขาอาจจะมีโชค
ได้รับทักษะพิเศษอีก !!! 
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ภารกิจเก็บเก่ียวทรัพยากรสมบูรณ์ ..ดำรงค์นอนลงไปทันที 
เพื่อย่อยมันทั้งหมด... 

 ปั้ง ปั้ง ปั้ง ปั้ง ปั้ง !!!!! 

[พลังบ่มเพาะขั้น 5] 

  

ดำรงค์ตรวจสอบทักษะใหม่ทันที.. 

  

------------------------ 

ทักษะ #กองทัพกระดกู LV.1 

ปลุกชีพโครงกระดูกที่ถกูท่านสังหาร 

จำนวนสูงสุด 10 ตัว 

------------------------- 
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ทักษะพื้นๆที่ไมม่ีคา่โบนัสอะไรให้ ..แต่เหมาะกับยุคสงคราม
เป็นที่สุด!! 

  

#กองทัพกระดูก 

ดำรงค์คัดเลือกรา่งที่จะทำกองทพักระดูกของเขา... 

 สุดสยอง... 

5 ศพที่อยู่ข้างหน้า ..เมือ่โครงกระดูกทีอ่ยู่ภายในพยายาม
แหวกร่างเนื้อออกมาสดๆ! 

  

อีก 4 ร่างโผล่ออกมาจากพื้นดิน ..เป็นโจรผ้าเหลืองที่ถูก
สังหารก่อนหน้านี ้

  

ส่วนร่างสุดท้ายโผลอ่อกมาจากผ้าคลมุที่ขนซากกิเลนมา 
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โครงกระดูกกิเลน!! 

  

ดูเหมือนว่าความแข็งแกร่งของโครงกระดูกแต่ละตัว จะแปร
ผันตามความสามารถเดมิของเจ้ารา่ง ..และโครงกระดูกสีโลหิตนั่น! 

  

เขาแต่งตั้งให้มันเป็นหัวหน้าทีม ...'ไอม้ดแดง' 

  

มันขึ้นไปข่ีหลังโครงกระดูกกิเลน ทำท่าราวขุนศกึ ..แต่กระบี่
โลหิตในมือกลับไม่แผร่ศัมีใดๆอีก...เพราะเจ้าของๆมันถูกเปลี่ยน
มือไปแล้ว ? 

'ไอ้มดแดง' ลงจากหลังกิเลนทันท ี

จากนั้นคุกเข่าลงที่หน้าดำรงค์ ..มันพยายามมอบกระบี่ ? 
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และเมื่อมอืเรยีวสัมผสัดา้ม 'กระบี่โลหิต' เปล่งรศัมีทั้งกว้าง
ทั้งยาวกว่าที่เคย ..ดเูหมือนดำรงค์จะได้รับทักษะพิเศษ! 

  

------------------------------------------ 

ทักษะแพสซีฟ #กระบีโ่ลหิต ิ

ควบคุมกระบี่เลือดอยา่งสมบูรณ์ 

------------------------------------------ 

  

คุณสมบัติธรรมดา ทักษะที่ไม่มแีม้กระทั้ง Level. แต่มี
ความไม่ธรรมดา ..เพราะสิ่งที่เรียกว่าสมบูรณ ์คือความเป็นที่สดุ 
และเขาจะคอ่ยๆใช้งาน และเรียนรู้มันไปพร้อมๆกัน 

  

หมดธุระที่นี่แล้ว 
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เพียงแค่คิด กองทัพกระดูกต่างสลายตัวไปกับดิน โดยไมท่ิ้ง
ร่องรอยใดๆ 

  

กรุบๆๆๆ 

ควบม้าเพื่อเขา้เมอืง เพือ่ซื้อยทุธโธปกรณ์ และสืบข่าว 

  

......ดำรงค์มาถึงที่หมายก่อนประตูเมืองเปิด 

  

ระหว่างรอ.. 

#คืนสภาพ เพื่อฟื้นฟสูภาพ ..ด้วยทักษะนี้เขาไม่จำเป็นต้อง
นอน หรือพักผ่อนใดๆ 
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--------------------------------- 

เมืองซงหยง 襄阳 (เซียงหยาง) 

----------------------------------- 

  

หลังจาก#คืนสภาพ ชายหนุ่มลุกขึ้นยืนอยา่งแจม่ใสแล้วสวม 
[แว่นตากิเลน] จากนั้นใช้เงินเลือกซ้ือยทุธภัณฑ์ที่จำเป็น เช่นอาวุธ
และชุดเกราะจำนวณ 9 ชุด จากนั้นจ้างช่างมากฝีมือในเครื่องหนัง 
ตัดเย็บหนังกิเลนแช่น้ำยา ที่ถูกเตรยีมไว้นานเป็นเดือนๆ 

  

ซื้อแผนที่ และสอบถามเส้นทางสำหรับจุดหมายหลัก ..เมอืง

จัวจวิ้น และจุดหมายสำหรับพรุ่งนี้ ..เขาโงลังกั๋ง (อั้วหลงกั่ง 卧

龙岗 เขามังกรซ่อนกาย) 

ดำรงค์รอจนได้รับอุปกรณ์ครบถ้วน แล้วออกจากเมืองก่อน
พลบค่ำทันที. 
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ตอนที่ 14 พบเจอจอมปราชญแ์ห่งยุค 
 

ดำรงค์ชอบตอนกลางคนืที่สุด.. 

เขาควบ 'เจ้าขาว' ตามแนวป่าอย่างสบายใจ 

  

'เขาโงลังกั๋ง' ที่อาจะเปน็ถิ่นพำนักของมังกรซอ่นกาย ..จูกัด
เหลียง หรือท่านข่งเบ้ง ซึ่งอยูอ่ยูไ่ม่ไกลจากตำแหน่งปัจจุบันของ
ชายหนุ่มเลย 

  

ก็แค่อยากเข้าไปทำความเคารพตามประสาแฟนพันธุ์แท้.. 

......... 

............. 
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ดูจากแผนที่ ควรจะเป็นภูเขาข้างหน้านั่น 

..เป็นเนินเขาไมสู่ง เหมาะแก่การเพาะปลูกมากๆ ..แต่นั่น!! 

 คล้ายมีแขกมาเยอืน ..แต่ดูจากอาวุธทีค่รบมือของชาย
ฉกรรจ์นับ 20 คน ก็คาดได้ว่า ไม่มีทางมาด.ี. 

  

'ดำ' ลงจากม้า จากน้ันดลูาดเลาไปก่อน 

  

"ส่งตัวผู้หญิงมา !! แล้วพวกเราจะไปทันที" 

ชายฉกรรจ์ที่ดูเหมอืนจะเป็นหัวหน้ากลุ่ม เปิดการเจรจา 

  

"ที่นี่มีเพียงคนแก่ เด็กๆ และบุตรสาวของเราเทา่นัั้น ...พวก
ท่านมาหาผิดที่แล้ว" 
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เสียงทรงอำนาจ เฉยีบคม แค่ฟังก็รูว้่าต้องเป็นผูม้ีสติปัญญา 

  

"ไม่ต้องพูดแล้ว ..ถา้ใช้ไม่อ่อนไม่ได้ พวกเราลุย" 

ดึกๆอย่างนี้ ย่อมไมอ่ยู่ในสายตาเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ..หน่ำซ้ำ
หมู่ตึกเหล่านี้อยูไ่กลอำเภอ และเข้าไปในเขตภูเขาค่อนขา้งลึก 

  

บางที สติปัญญาอาจจะแก้ไขได้แทบทุกเรื่อง ยกเพียงอีกฝา่ย
เอาชนะด้วยวิธีอื่น เช่น การใช้กำลัง 

  

ตุ๊บๆๆๆ 

ผู้ไม่ประสงค์ดี ใช้เสาไมข้นาดใหญ่เป็นเครื่องทนุแรงในการ
พังประตู และซักพักเทา่นั้น 

  

โครมม!!! 
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เมื่อไร้ซึ่งประตู คนพาลเหล่านั้นต่างกระทำตัวไม่ต่างกับโจร
ปล้นชิง.. พวกมันต่างยกพลพรรคทั้งหมดเข้าไปในตัวตึกทันที 

  

"ได้โปรดหยุด ข้ายอมกลับไปกับพวกท่านแล้ว ..ฮื่อๆ" 

เสียงนั่น! 'เสีย่วชิง' ไมผ่ดิแน่.. 

  

********************* 

หลังแยกทางกัน เสี่ยวชงิรีบกลับไปที่บ้าน 

แต่ปรากฎว่าเหล่าแมงดาจากหอใผ่เขียวมาถึงกอ่นพวกเขาถึง 
2 วัน ...พวกมันใช้ม้า 

พ่อแมแ่ละคนในครอบครัวต่างถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยม..เสีย่วชิง
ไม่รู้ว่าจะกลับไปพึ่งใคร ยกเว้นจอมยุทธคนนั้น 
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เธอพยายามสืบข่าวค้นหา ..แต่สุดท้ายกลับคลาดกันเพียง
ไม่กี่ชั่วโมง 

  

เสี่ยวชิงเป็นเด็กฉลาด จอมยทุธท่านนั้นกล่าวถึงท่านจูกัดเหลี
ยงหลายต่อหลายครั้ง ..จนเธอสืบเสาะมาที่ตระกูลนี้ 

  

ท่าน จูกัดกุ๋ย (諸葛珪) บิดาของ จูกัดเหลยีง(ข่งเบ้ง) ช่าง
มีเมตตา และรูส้ึกถูกชะตากับหญิงสาว จึงรับเธอเป็นลูกบุญธรรม 

  

จนในวันนี้ พวกมันตามหาเธอจนเจอ สาวนอ้ยไม่มีทางหลีก
หนีชะตากรรมได้อีกแลว้ ..พ่อแม่ที่แท้จริงเพิ่งจะตายไปเพราะเธอ 
และหากพอ่แม่บญุธรรมจะต้องประสบชะตากรรมเดียวกัน เธอยอม
ตายเองเสียดีกว่า!! 
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และหากไม่ใช่เพราะดำรงค์อยู่ตรงนี้ เหตุการณย์่อมไม่ต่าง
จากที่สาวนอ้ยคิดอยา่งเด็ดขาด ..แต่มันจะเปลี่ยนไปแน่ๆเพราะเขา
อยู่ข้างหน้าเธอแล้ว 

  

เสียงดังสนั่นหวั่นไหว ..แค่ฟังเสียงย่อมรู้ได้ว่าเป็นผู้มีพลัง
ภายในระดับหนึ่ง.. 

  

"ผมให้โอกาสพวกคุณปลดอาวุธ จากนั้นไปทันที และหา้ม
ไม่ให้กลับมาก่อกวนที่นีอ่ีก" 

ชายหนุ่มร่างยักษ์ข่มขู่อย่างตรงไปตรงมา 

  

"ท่าน ..ทา่นจอมยุทธ" 

แทบอยากจะเข้าไปกอด เพียงแต่เขาอยู่ขา้งนอกนั่น แถมมา
เพียงคนเดียว ...แต ่
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ด้านหลังปรากฎนักรบชุดเกราะ และอาวุธครบมือ ..หอก 
ดาบ กระบี่ บางคนมีกระทั้งธนูครบเซ็ท ? 

  

เหล่าแมงดา พวกนี้ยอ่มไม่ใช่คนธรรมดา พวกมนัล้วนมีวร
ยุทธ ..และทีส่ำคัญ มันมีปัญญา 

 พวกมันทำท่าถอย แต่เมื่อถอยจนได้ที่ และอยู่ในระยะใกล้ๆ
กับนักรบที่ถือคันธนู ..พวกมันฉกชิงความได้เปรยีบแล้ว จากนั้นชิง
ลงมือทันท ี

  

ฮ่าๆๆ เจ้าพวกโง่ ..พั้วๆๆ 

ปั๊กๆๆๆ 
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ทหาร 2 คนถูกจู่โจมอย่างโหดร้าย พวกเขาสาหัส จากนั้น
ล้มลงแน่น่ิงไป..โครงกระดูกภายในเกราะเสื่อมสลายไปทันที ..ช่าง
น่าเสียดาย แต่ไม่นานนักหรอก ...เพราะดำรงค์กำลังจะเก็บโครง
กระดูกชุดใหม่แล้ว !! 

  

เชี้ยงงง. 

กระบี่วิเศษถูกชักออกมา ความแหลมคมก็สว่นหนึ่ง แต่รัศมี
สรแดงสดนั่น! 

  

พวกมันถอยอย่างไม่รู้ตวั ..แต่มันคงสายเกินไป 

  

นักรบชุดเกราะที่เหลอื 8 คน โจมตีประสานเขา้ไป 

 ทุกๆสิ่งยอัมไปด้วยสีแดง.. 
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หัวหน้าแมงดารับกระบีไ่ปเพียงกระบวนเดียวกล็าโลก..เหล่า
สมุนถูกนักรบเกราะเหลก็ของเขาสังหารเรยีบ .. 

  

กระบี่โลหิต..เป็นอาวุธทีไ่ม่ธรรมดา มันดูดกลืนเลือดสดๆ ทั้ง
ยังส่งผลไม่ต่างกับการการดูดเลือดด้วยคมเขี้ยวของเขาเทา่ไหร่ 

  

-ดีมากๆ เราไม่ต้องกัดคอพวกมันอีก- 

..แต่หากเป็นคอนวลเนยีนของสาวงาม ..ดำรงค์คงไม่นึก
รังเกียจนัก.. 

  

ทุกคนและทุกสิ่งมีการพฒันา กระบี่ยิ่งสูบเลอืดเข้าไปมันยิ่งดุ
ร้าย เหล่ากองทพักระดกูก็ดูเหมือน Level ของมันจะมีการพัฒนา
ด้วย ..ไอม้ดแดงจาก LV.30 เป็น LV.31 กระดกูตัวอื่นๆเริ่มขยับขึ้น
สู่ Level 10+ ขึ้นไปทุกตัว 
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ส่วนโครงกระดูกกิเลน LV.50 อาจจะเพราะสัตว์วิเศษนี้ 
Level สูงอยู่แลว้จึงพัฒนายากข้ึน 

  

เนื่องจากยังมสีายตาผูอ้ืน่.. ดำรงค์ไม่จำเป็นต้องรีบใช้ #
กองทัพกระดูก เพือ่เสรมิทัพในตอนนี ้

หลังจากให้นักรบชุดเกราะของเขากลบฝังซากศพทั้ง 24 ร่าง 
ก็ให้ทุกตนเดินเข้าไปในป่าแล้วสลายร่างลงดิน เพื่อตบตาผูค้น 
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จูกัดเหลียง (Zhuge Liang; 諸葛亮 ; ขงเบ้ง) 

 บุคลิกโดดเด่นเกินวัย! 

เด็กชายที่ด้านหลังนั่น ..ย่อมเป็น ทา่นจูกัดเหลียง (ขงเบ้ง) ไม่
ผิดแน่ 
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"ข้า จูกัดกุ๋ย ..ขอขอบคณุท่านจอมยทุธทีย่ื่นมือเขัามาช่วยขา้
และครอบครัว.." 

แต่ก่อนที่ท่านจูกัดกุ๋ยจะโค้งลงไป ..มอืเรยีวยาวของชายหนุ่ม
กลับรีบประคองไว้อย่างรีบร้อน..ดำรงค์ถึงกับคกุเข่าลงไป แล้ว ? 

  

สำหรับลูกผู้ชายในยุคสมัยนั้น นี่ถือเป็นการเคารพขั้น
สูงสุด! 

  

"ท่านที่นับถือสู้อสุาห์ปกป้องดูแล 'เสีย่วชิง' ของข้า ..พระคณุ
ข้าน้อยนีย้ากลมืเลอืน" 

  

ดำรงค์อา้งเหตุผลนี้ ก็เพื่อหลบหลีกสาเหตุที่แท้จริง ..ซึ่งหาก
เขาเอย่ตรงๆเรื่องที่ยังมาไม่ถึงของท่าน หากไมถู่กหาว่าบ้า ..ก็คง
สร้างความสงสยัอย่างไม่จำเป็น 
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-เสี่ยวชิงของขา้ ..เสีย่วชิงของข้า- 

สาวน้อยมโนไปไกลมากๆ.. 

จูกัดกุ๋ยดีใจเมือ่รู้เหตุผล(ปลอมๆนี้) เพราะเสีย่วชิงคือบุตร
บุญธรรม .. และจอมยทุธรูปงามที่คุกเข่าตรงหน้าอาจจะเขยขวัญ
ในอนาคตก็เป็นได้~ 
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ตอนที่ 15 ออกเดินทาง 
 

ชื่นมื่นเป็นที่สุด ..จูกัดกุ๋ยรู้สึกดีมากๆเมือ่ได้รูค้วามจริง 

  

"เป็นคนกันเอง เจ้าลุกขึ้นเถิด.." 

เขารู้สึกคล้ายได้ลูกชายมาอีกคน 

  

แต่คนที่ดีใจที่สุดคงไม่พน้ 'เสี่ยวชิง' 

นับจากชายหนุ่มคนนั้นปรากฎตัวขึ้น มันก็เหมือนจิตวิญญาณ
ของเธอตกเป็นของเขาไปจนหมดเสียแล้ว~ 

  

"ท่านพอ่ ..ข้าขอเข้าครวัเพื่อเตรียมอาหารก่อนนะเจ้าคะ" 
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บรรยากาศอบอุ่นเป็นทีสุ่ด ดำรงค์แทบอยากลงหลักปักฐาน
เสียที่นีเ่สยีเลย ..แตอุ่ดมการณ์ย่อมสำคัญกว่า 

 ช่างไม่ต่างกับภรรยาทีดู่แลสามี .. เสีย่วชิงจัดเตรียมที่นอน
ให้เขา 

นี่ยังถือว่านอ้ย และต่อให้เขาต้องการ ..เธอก็พรอ้มอุ่นเตยีง
ให้ด้วยความเตม็ใจ~ 

  

**************** 

ทุกคนเข้านอนแล้ว ..แต่ดำรงค์ไม่จำเป็น 

เขาต้องการเตรยีมอุปกรณ์หลายๆอยา่งสำหรับเสี่ยวชิง และ
มันต้องเสร็จก่อนที่เขาจะออกเดินทางในวันรุ่งขึน้ 
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ออกจากห้องนอน จากนั้นหาที่เหมาะๆในป่า แล้วเรยีก
ลูกสมุนทุกตนให้มาช่วยงาน 

  

แกร็กๆๆ... 

แป็งๆๆๆ  

ฟู่ๆๆๆ 

ดินประสิวนี่ใช้ได้ 

บดให้ระเอียด แลว้อัดเข้าไปในท่อเหล็กที่ถูกตขีึ้น กระสุน
โลหะนับรอ้ยลูกถูกบรรจุลงไป.. 

  

ดำรงค์ใช้เวลาทั้งคืนเพือ่เตรียมไว้ทั้งหมด 10 ชุด... 

  

*************** 



137 
 

หลังอาหารเช้า ดำรงค์หยิบอุปกรณ์ที่จัดเตรยีมไว้ออกมา.. 

  

"สิ่งนี้คอื ?" 

จูกัดกุ๋ยสนใจมันมากๆ 

  

"หากท่านต้องการทราบ กระผมจะขอทดสอบให้ทุกคนเห็น" 

  

ปั้ง!!!! ตูมมมมมม 

เพียงลั่นไก อาวุธเหล็กตะโกนลั่นดุจฟา้ผ่า 

 แต่ความนา่กลัวของมนัหาใช่เสียงที่ดังสนั่นโลกไม่ ? 

  

หุ่นสิบๆตัวในฐานะเป้าซ้อมลูกธนู พวกมันไมเ่หลือซากอะไร
เลย ต่างกระจัดกระจายเป็นเสี่ยงๆ 
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"เหลืออีก 9 ชุด ไวส้ำหรับป้องกันตัวนะครับ" 

ดำรงค์วางแผนไว้แบบน้ี ..และทุกคนจะปลอดภยั จนถึงวันที่
เขา และ/หรือ ท่านเล่าป่ี มาเยือนที่นี่อีกครั้ง 

.......... 

............. 

ร่ำลาอยา่งเรยีบง่าย ...ชา่งไม่คล้ายคูร่ัก แต่ 'เสี่ยวชิง' ยึดถือ
ชายหนุ่มคอืคู่หมั้น!!! และท่อเหล็กกัมปนาท นัน้คือของหมั้นหมาย
แทนใจ !!! 

  

เสี่ยวชิงเตรยีมสิ่งของที่ใช้ระหว่างเดินทางให้ดำรงค์ไปมาก
พอสมควร ส่วนท่านจูกดักุ๋ยถึงกับมอบโสมล้ำคา่ให้เขานำติดตัวไป
ด้วย.. 

 กรุบๆๆๆ 

ควบเจ้าขาวออกไปด้วยความเร็วปานสายลม... 
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"น่าจะยังทัน.." 

ดำรงค์ต้องการมีสว่นร่วมในกิจกรรมบันลือโลก ..คำสาบาน
ในสวนดอกท้อ 

(คำสาบานในสวนท้อ (Oath of the Peach Garden ; 桃

園三結義) การร่วมสัตยส์าบานตนเป็นพี่นอ้งร่วมสายเลอืด
ระหว่างเล่าปี่ กวนอูและเตียวหุย) 

 

คำสาบานในสวนดอกทอ้ 
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"แม้นไมเ่กิดวัน เดือน ปีเดียวกัน แต่ขอตายวัน เดือน ปี
เดียวกัน" 

วีรบุรษทั้งสามมีความรกัใคร่เสมอืนพ่ีน้องในสายเลือด
อย่างแท้จริง!! 

  

อันที่จริงดำรงค์เองก็ไมแ่น่ใจเรื่องวันและเวลา แต่เขาจะ
เดินทางไปให้เร็วทีสุ่ดเทา่ที่จะทำได้ ไมแ่น่ว่า ดำรงค์อาจจะ
กลายเป็นน้องสี่ก็ได้นะ..ฮะฮะฮ่า 

  

.......... 

...... แต่เพียงไม่นาน กลบัเจอปัญหา 

  

นับตั้งแต่โจรผ่าเหลอืงออกอาละวาดไม่มทีี่ใดในแผ่นดินนี้จะ
อยู่กันได้อย่างสงบสุข ..โดยเฉพาะคนเดินทางระหว่างอำเภอ มักถูก
ปล้นฆ่าเป็นธรรมดา 
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ชายผู้มาเพยีงลำพัง และแม้รา่งกายสูงใหญ่พลังภายในระดับ
จอมยุทธ แต่พวกมันมีกำลังมาก จำนวนคนหลกัสิบ หลักร้อย หลัก
พัน ..พวกมันยังต้องเกรงใจผู้ใด 

  

แม้อยากจะโบยบินไป แต่ตอนน้ี 'ดำ' จะทำอะไรได้ ? 

  

เส้นทางนี้ถูกปิดตายเสียแล้ว .. 

  

แม้ไมย่ิ่งใหญ่เท่าท่าน 'กวนอูหักด่านหมื้นลี้' แตก่ารฝ่าฟันของ
บุรุษทั้งสองไม่ได้แตกต่างกัน 

  

เขาเดินทางทั้งกลางวันและกลางคืน.. 

และแม้ตอนนี้จะไม่ใช่ตอนกลางคืน ..แต่ดำรงคไ์ม่คิดลา่ถอย 
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#กองทัพกระดูก 

  

เลือก 2 ศพล่าสุดมาเสรมิทัพ ..น่าแปลกใจเล็กน้อยที่หัวหน้า
แมงดา Level ของมันกลับต่ำที่สุด ? จนดำรงคไ์ม่คิดเลือกใช้งาน 

  

"บางทีผู้นำแย่ๆ  ก็มาจากสวะที่ถูกแต่งต้ังโดยคนถ่อย" 

ในหมู่คนพาลยอ่มมีวธิีเลือกผู้นำแบบคนพาล ..ซึ่งไม่ได้มองที่
ความสามารถของตัวบุคคล 

  

10 ตนปะทะ 10 คน ! 

ดำรงค์ไม่ต้องลงมือเลย และปลอ่ยให้เด็กๆเก็บเวลไป.. 

  

พั้วๆๆ .. 
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ไม่เหลอืรอดซักราย.. 

ช่างเป็นกองทัพทีโ่หดเหี้ยมมากๆ ..อันที่จริง จะว่าไปแล้ว 
เขาโหดเหี้ยมกับเหลา่คนพาลมากกว่า.. 

  

สำหรับชาวบ้านแล้ว 

แค่หาเลีย้งปากเลีย้งทอ้งยังลำบาก ไหนจะตอ้งมาโดนรีดไถ 
มาเจอกับสภาพสงคราม ถูกเกณฑ์ไปรบเพือ่รักษาอำนาจให้กับ
ผู้ปกครอง ..ประชาชนเหล่านี้ มีทางเลอืกอื่นหรอืไม่ ? 

  

มันก็แค่สงครามแย่งอำนาจของผูอ้ยากขึ้นเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
... 

  

ตลอดรายทาง ล้วนมแีต่ความทุกข์ยากลำบาก ..ด้วยสภาพ
เช่นนี้ ย่อมถูกชักจูงโดยโจรผ้าเหลืองงา่ยๆ ..เป็นโจรโดยสถานการณ์ 
พวกเขามักถูกกวาดต้อนเข้าค่าย ไม่ตา่งกับที่ดำรงค์เคยประสบมา 
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แม้อยากจะรีบไปให้ทันเหตุการณ์ แต่เมื่อเห็นความทุกข์ยาก
ของชาวบ้าน 'ดำ' กลับไม่อาจมองข้ามได ้

  

ดังนั้นหากผ่านไปเจอค่ายทหารเหลือง .. ดำรงค์ตั้งใจจะ
เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านให้ได้มากเท่าท่ีจะมากได้.. 
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ตอนที่ 16 ฮาเร็ม ? 
 

------------------- 

เทือกเขาเกียมแฮ 

------------------- 

เส้นทางไม่ราบเรียบ เตม็ไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อน และโขด
หินระเกะระกะ ..ไม่อาจเคลื่อนที่เร็ว จึงเป็นจุดยุทธศาสตรส์ำคัญ
ของโจรภูเขาผา้เหลอืง 
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 พวกมันตั้งค่าย รวบรวมเสบียงและกำลังพลไวจ้ำนวนมาก 
เด็กและสตรีก็ไม่มีเว้น ..และหากเป็นสตรสีวยงามย่อมตกเป็น
นางบำเรอให้พวกมันจนสิ้นไรศ้ักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

  

ด่านลอย ถูกตั้งกระจัดกระจายตามเทอืกเขาเกยีมแฮ มัน
เป็นไปไม่ได้เลยที่ ดำรงค์จะรอดพ้นการตรวจจับเหล่านี้.. 

  

"พบผู้เดินทาง มาเพียงคนเดียว พวกเราเตรียมจับหมู!!!" 

มันไม่ประมาท จัดกำลังเป็นหลายกอง ..หยือ่โอชะนี้ไม่อาจ
รอดพ้นไปได ้

  

"สิ่งของที่มันขนมาด้วยมากมายนัก และม้ายักษ์นั่นอีก !!!" 

ดีใจจนน้ำลายยืด พวกมันจู่โจมทันที โดยไม่ทนัตั้งตัว 
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เฟี้ยวววว... 

ถึงกับใช้ธนู ? 

  

เป้าหมายของพวกมันตัวสูงใหญ่มากๆ ดูจากรูปร่างและ
สัดส่วน และการเดินทางเพียงลำพังนั้น จะเป็นอย่างอื่นไปไมไ่ด้ ..
หากมิใช่ชาวยุทธ 

  

วูมม วืดด.. 

แม้เป็นตอนกลางวัน แถมใส่แว่นตาดำ [แว่นตากิเลน] แต่
การเคลือ่นที่ของดำรงคไ์ม่แย่เกินไป และประสาทสัมผัสทางการได้
ยินของแวมไพร์ยอ่มดีมากๆ ..ล้วนไม่ต่างกับค้างคาวแมแ้ต่น้อย 

  

-ถ้าเรามอีาวธุระยะไกลก็คงดี- 
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อันที่จริงดำรงค์นำ 'ท่อเหล็กกำปะนาท' มาด้วยหนึ่งชุด แต่
ยังไม่มคีวามจำเป็นต้องใช้มัน และสิ้นเปลืองเกนิไปหากจะใช้กับคน
พวกนี้ 

  

#กองทัพกระดูก 

นักรบเกราะเหล็กโผล่ขึน้มาจากไหนก็ไม่รู้ 10 ตน พวกเขาจู่
โจมออกไปทันที.. 

  

'ดำ' ชักกระบี่โลหิตแล้วโจมตีออกไป .. แม้จะเปน็กระบี่ยาว 
แต่การโจมตีบนหลังม้ากลับไม่สะดวกเอาเสียเลย ..พวกมันหลบ
เพียงง่ายๆกพ็้นระยะแลว้.. 

 ดูเหมือนดำรงค์ยังมีปญัหากับอาวุธทีม่ีระยะจำกัดจนเกินไป 
..ทักษะระยะกลางจึงถกูใช้ออก 

  

#อุลตราโซนิก 
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...วี๊ดดดดดดดดด.. 

  

"อ๊ากกก ..แสบหูชมัด ..ช่วยด้วย.." 

ดำรงค์ช่วยปลดปลอ่ยพวกมันทันท ี

  

เชี้ยะ ..ฉึบๆๆ 

  

เขาตั้งใจไม่ปล่อยให้ใครรอด ..และแม้กระบี่โลหติจะกลืน
เลือดได้ แต่ไม่ช่วยเรื่องความหิวโหยของเขา 

  

เขี้ยวแหลมคมฝังไปทีค่อทหารผ้าเหลืองระดับหัวหน้า!!! 

  

เหวออ... ปีศาจ มันเป็นปีศาจ!! 
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ต่างหนีตายออกไป... แต่สำหรับ 'ไอม้ดแดง' แม้เพียงชีวิต
เดียว ก็ย่อมไมม่ีทางปลอ่ยไป..เพราะมันหมายถงึการอัพเลเวลของ
เขา 

ควบกิเลนเข้าไป ..เขาเปลี่ยนอาวุธเป็นหอก 

ฉึบๆๆ 

[ไอ้มดแดง : LV.38] 

ส่วนกิเลนพฒันาขึ้นมาเล็กน้อย [กิเลน : LV.52] 

  

-หอกหรือทวน เหมาะกบัการโจมตีบนหลังม้า- 

ดำรงค์เริม่มีแผนในใจ.. 

  

นักรบ 3 ตนถูกล้อมและรุมสังหาร 

กำลังพลลดลงแค่ 3 แตม่ันคือ 30% ทีม่ ี
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ดำรงค์ใช้ทักษะ#กองทพักระดูก เสรมิเข้าไปใหม่โดยเร็วทีสุ่ด 

ใช้ลมปราณไม่เยอะเท่าไหร่ ..และดูเหมือนวา่หากพวกเขา
สังหารได้มากพอก็ไม่ต้องกลัวกำลังพลจะขาดแคลนแต่อย่างใด 

เว้นเสียแต่ศัตรูมีจำนวนมากๆ และนักรบกระดกูถูกทำลายไป
พร้อมกัน ...มันอาจจะสร้างปัญหาใหญ่ได ้

  

พวกมันมีกองเสรมิ! 

พวกทหารผ้าเหลอืงประมาณ 50 คน จูโ่จมเข้ามา.. 

  

เฟี้ยววววๆๆ ปั๊กๆๆๆ 

นักรบเกราะถูกทำลายไป 5 ตนทันที ..นี่ชักไม่ดีเสียแล้ว 

  

ดำรงค์ใช้ทักษะ#กองทพักระดูก อีกรอบ 'ไอ้มดแดง' สั่งให้
ลูกสมุนหยิบโล่ห์ออกมาใช้ 
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เฟี้ยววววๆๆ ปั๊ก 

  

ถูกทำลายอีก 1 แต่นั่นเป็นตัวเลขที่รับได้ และดำรงคส์ามารถ
เสริม#กองทัพกระดูกได้ทันสบายๆ 

  

ใช้หลายรอบเกินไปพลังลมปราณเริ่มจะมีปัญหา 

แม้ [พลังบ่มเพาะขั้น 5] จะมีขุมพลังด้านลมปราณจัดว่าสูง 
แต่การใช้งานในสภาพทีคู่่ต่อสูงจำนวนมากมายขนาดนี้ กำลัง
ประสบปัญหาเสียแล้ว..เฮ้อ 

  

ดำรงคไ์ม่อยากถอย ทั้งยังอยากสังหารพวกมันให้หมดสิ้น 
เพราะความลับของเขาถูกเปิดเผยมากจนเกินไปแล้ว.. 
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[โสม 20 ปี] 

โสมที่ท่านจูกัดกุ๋ยให้มาดูเหมือนจะช่วยฟื้นฟพูลังลมปราณได้ 
! 

 

กรึบๆๆ 

เคี้ยวและกลืนอย่างรวดเร็ว.. 

สรรพคณุยอดเยีย่ม ..พลังลมปราณค่อยๆฟื้นฟไูด้ทันการณ์ 

 #กองทัพกระดูก 

..เมื่อนักรบกระดูกถูกลดจำนวน ดำรงเรยีกมาเสริมในทันท ี

 

...... #กองทัพกระดูก 

............#กองทัพกระดกู 
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กองกำลังเล็กๆ แต่ถูกเสริมกำลังตลอดเวลา ซึง่ตรงกันข้าม
กับอีกฝั่ง ที่ทหารเสื้อเหลืองลม้ตายไปทีละคนสองคน 

พวกมันขอเจรจา ..และข่มขู่ 

"สตรีเหลา่นี้ หากเจ้าต้องการ 'ค่ายพยัคฆ์เหลือง' ยินดีมอบ
ให้" 

สายงามกว่า 30 คน ..ดำรงค์กลืนนำ้ลายอย่างยากลำบาก ..
เขาสามารถเปดิฮาเรม็ได้เลย! 

  

แต่สำหรับบัณฑิต 'กิเลส' มีไว้กำจัด หรอือย่างน้อยๆ ก็กดข่ม
มันเอาไว้! 

(บัณฑิต : คนฉลาด หรอืคนที่ดำเนินชีวิตด้วยปัญญา) 
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ลูกศรจากคันธนูถูกปลอ่ยออกไป...เฟี้ยววว 

....ฉึบ 

มันจึงเป็นคำตอบที่ชัดเจน เท่ห์ๆ .. 

แต่เนื่องจากเป็นการยิงธนูในครั้งแรก เขาจึงยิงไม่ถูกเป้า 
และนอกจากจะไม่ถูกไม่ตรงเป้าแล้ว ลูกศรออ่นกำลังเกินไปอีก.. 
เฮ้อ 
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ตอนที่ 17 หญิงงามรุมล้อม 
 

ฮะฮะฮ่า! 

โจรผ้าเหลืองตา่งหัวเราะเยอะเย้ย.. 

  

'ไอ้มดแดง' เห็นลูกพี่เสยีหน้า จึงรีบแก้สถานการณ์ทันที 

  

เฟี้ยววว..ป๊ัก 

  

กลางกระหม่อมของศัตรูที่หัวเราะเสียงดังเกินไป! 

  

ดำรงค์ถือคติไมเ่จรจากบัผู้ก่อการร้าย 
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โยนคันธนูทิ้ง ชักกระบี่ จากนั้นฆ่าสังหารเขา้ไป! 

  

ชั้วๆๆ พั้วๆ 

ล้างอายกันไปเลย.. 

  

#กองทัพกระดูก 

.... เสริมกำลังรบ เมือ่กองทัพอมนุษย์เกิดความสุญเสีย 

เป็นศึกที่ยาวนาน ดำรงค์ใช้ [โสม 20 ปี] ไปจนหมด 

............... 

แต่กองทัพมีการพัฒนาขึ้นมาก.. [ไอม้ดแดง LV.41] [กิเลน 
LV.58] นักรบตนอื่นถูกสับเปลี่ยนทดแทนไปเรือ่ยๆ สุดท้ายโดย
เฉลี่ยอยูท่ี่ LV.23 
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ปลดปล่อยชาวบ้าน ดำรงค์แบ่งเสบียงและอุปกรณ์บางส่วนที่
ยึดได้ แจกจ่ายออกไป ..แม้สาวงามอยากตอบแทน และขอติดตาม
เทพบุตรที่ช่วยเหลือพวกเธอจากฝันร้ายทีย่าวนาน ..แต่ดำรงค์
ปฏิเสธไปอย่างไม่น่าเชือ่ 

  

"ผมชว่ยคน ไม่หวังผลตอบแทนจริงๆครับ" 

...แมนมากๆ ทั้งยังเป็นสุภาพบุรุษ หรืออาจจะเป็นไก่อ่อน ที่
ขาดประสบการณ์นี้ในวัยที่ควรจะเรียนรูเ้รื่องรักๆใคร่ๆ 
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จุ๊บ.. สาวๆเหลา่นี้ยอ่มไม่ถือตัว และพวกเธอล้วนมี
ประสบการณเ์รื่องนี้ขั้นสูง ..แม้เขาจะไม่หวังผล แต่พวกเธอหวัง!! 

  

ตัวสูงใหญ่แต่กล้ามเนือ้แน่นกระชับ รูปงามราวเทพบุตร ปาก
สีแดงงดงามเหมอืนแวมไพร์ทัว่ไป แต่ผิวกลับไมข่าวซีด อาจเป็น
เพราะผิวที่เคยคล้ำจนดำมากๆมาก่อนก็เป็นได ้

  

อย่าคิดว่าจะรอด.. 

พวกเธอทำงานกันเป็นทีม ..ซึ่งอันที่จริงผู้ทีม่ี [พลังบ่มเพาะ 
ขั้น 5] และกำลังทะลวงใหม่เช่นเขา ย่อมมีเรีย่วแรงมากเกินพอที่จะ
ตอบสนองแก่สาวๆทุกๆคน 

  

ถูกผลักให้นอน ..ดำก็นอนลงง่ายๆ 

แต่เขานอนลงเพือ่ทะลวงขั้น !!!! 
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หมูในอวย! 

สาวๆตา่งระดมจูบทุกๆส่วนอย่างยา่มใจ ...แต่แล้ว 

  

ปั้ง ป้ััง ป้ัง ป้ัง ปั้ง ป้ัง !! 

[พลังบ่มเพาะ ขั้น 6] 

  

เสียงดังกำปะนาท !!! 

สาวๆตกใจที่สุดในชีวิต พวกเธอต่างคนต่างวิ่งไปคนละทศิละ
ทาง 

  

และก่อนที่ชายหนุ่มตอ้งตกเป็นหยื่ออารมณ์ของสาวๆเหล่านี้
... 



161 
 

  

#ค้างคาวจำแลง 

วี๊ด....ผับๆๆๆ 

  

จับม้าได้ ควบทะยานออกไปทันที.. 

  

กล่องเก็บของบนหลัง 'เจ้าขาว' ถูกเติมเต็มไปด้วยวัสดุและ
ทรัพยากรทีม่ีคณุภาพ 

[โสม 10 ปี] x 8 pack 

[โสม 20 ปี] x 5 pack 

[โสม 30 ปี] x 2 pack 

นอกจากได้ช่วยเหลือชาวบ้าน ดำรงค์และกองทพัอมนุษย์
ของเขา ยังได้รับผลประโยชน์ไปเต็มๆ 
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ทำดีย่อมไดด้ี ..โดยไม่ได้คาดหวัง แต่ผลดีๆย่อมปรากฎขึ้น
ได้โดยไมต่้องพยายามเลยด้วยซ้ำไป.. 

เมื่อมีเวลาดำรงค์ตรวจสอบทักษะใหม่ 

------------------------------- 

ทักษะแพสซีฟ #กระดกูแกร่ง LV.1 

กองทัพกระดูกต้านทางแสงแดดเพิ่ม 10% 

เพิ่มพลังชีวิตของกองทพักระดูก 110% 

เพิ่มพลังโจมตี/พลังป้องกันของกองทัพกระดูก 10% 

เพิ่มความวอ่งไวของกองทัพกระดูก 5% 

คุณสมบัติพิเศษ 

มีโอกาสที่กองทัพกระดูกโจมตีติดสตั้น 1% 

-------------------------------- 
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ดีมากๆเลย โดยเฉพาะคุณสมบัติพิเศษ เพราะถึงแม้โอกาสจะ
น้อยนิดที่จะโจมตีติดสตัน้ แต่ทักษะของมรดก 108 ผู้ปกป้อง
โลกธาตุ ยอ่มถูกพฒันาขึ้นโดยอัตโนมัติเมือ่ทะลวงขั้นใหญ่ได้ และใน 
LV สูงๆ โอกาสเหล่านี้จะถูกเพิ่มขึ้นตาม LV ของมันอยา่งแน่นอน!! 

  

.......ค่ำแลว้ 

แม้ดำรงค์จะใช้เวลาในการ#คืนสภาพ เพยีง 1 ชั่วโมง โดยไม่
ต้องพักผ่อนใดๆ แต่ 'เจ้าขาว' พาหนะคู่ใจ มันยงัต้องกินต้องนอนอยู่
ดี.. 

  

ดำรงค์เรยีก [กิเลน] ออกมาเพื่อใช้เดินทางในเวลากลางคืน 

แต่หากจะจูง 'เจ้าขาว' ให้วิ่งไปด้วยกัน มันก็แทบจะไม่ได้
พักผ่อนเช่นเดิม 
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ถนนหนทางแบบนี้ ..ดำรงค์ไมอ่ยากทำรถลากข้ึนมาเพือ่
บรรทุกมันไป 

และจากคณุสมบัติพิเศษของทักษะ #ขี่ม้า นำ้หนักของผู้สืบ
ทอดและสมัภาระจะไมส่่งผลกับม้าที่ขี ่

  

ดำรงค์ใช้วิธีแก้ปัญหาแบบไทยๆ ...เขาหยิบพู่กนัขึ้นมาเขียน
ข้อความบนกระดาษ จากนั้นนำมันไปแปะติดไว้กับ 'เจ้าขาว' 

  

 

############ 

ม้าตัวนี้คอืสัมภาระ 

############# 

มันได้ผล! 
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...ช่างน่าอนาถใจ 'เจ้าขาว' ม้าสีดำสนทิแต่ได้ช่ือสีขาวบรสิุทธิ์ 
และจากมา้ยักษ์ที่ดุดันทมิฬ บัดนี้กลายเป็นเพยีงสัมภาระของดำรงค์
เสียแล้ว ...เฮ้อ 

  

กรุบๆๆๆ 

ในเวลากลางคืนเหลา่กองทัพกระดูก ยิ่งว่องไว แข็งแกร่ง
มากๆ 

ดำรงค์เคลือ่นที่ไปด้วยความเร็วที่สูงส่งจนไม่นา่เชื่อ 

  

ผ่านป่าเขาอยา่งรวดเรว็ 

  

...ทุ่งกว้าง 

.....ทางเปลี่ยว 

.........ทุ่งนา 
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เข้าเขตเมืองฮองหลง.. 

  

ดำรงค์หยุดพักและเริ่ม #คืนสภาพ เพื่อรอประตูเมืองเปดิ 
ในอีกไม่กี่ช่ัวโมงข้างหน้านี้เอง.. 
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ตอนที่ 18 นายช่างใหญ ่

 

 

-------------- 

เมืองฮองหลง 

--------------- 

ปรากฎร่างจอมยุทธหุ่นทรมานใจสาวน้อยสาวใหญ่ในชุดสีดำ
ทมิฬ 

ใบหน้าคมเข้มหลอ่เหลา ประดับด้วย [แว่นตากเิลน].. 

  

เจ้าขาววิ่งเยาะๆ อย่างสง่างาม บคุลิกราวขุนศกึแห่งแผ่นดิน.. 
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"แม่นางทา่นนี้ รบกวนช่วยดูกระบี่นี้ให้หน่อยไดไ้หมครับ ?" 

เสียงทุม้ๆจากหน้าหล่อๆลอยเข้าไปในร้านตีเหล็ก 

  

 

  

....ลูกสาวช่างตีเหล็กถึงกับคุมสติไมอ่ยู่ 

แวมไพร์รูปงามช่างมีเสน่ห์ดึงดูดใจสตรีอย่างน่าประหลาด.. 
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"..อ่า เอ่อ ..ขา้ๆ จะตามท่านพอ่มาให้" 

................. 

.................... 

"กระบี่วิเศษ !!" 

ปรจารย์ด้านตีเหล็กเช่นเขาย่อมรู้ด ี

  

"หากผมต้องการอาวุธวิเศษที่คล้ายคลึงกับกระบี่นี้ จะต้องทำ
ยังไงครับ ?" 

...ดำรงค์ต้องการอาวุธทีถ่นัดในการรบบนหลังม้า หอก ทวน 
หรือ ง้าว 

  

"คุณสมบัติวิเศษเหล่านี้ เกิดจากโลหะที่หลอ่หลอม และตีมัน
ขึ้นมา.." 

...นายช่างใหญ่ ขอตัวไปค้นตำราโบราณที่สืบทอดรุ่นต่อรุ่น 
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"โลหะวิเศษนีม้ีชื่อว่า 'โลหะสีชาดวิบัติ' คณุสมบัติคือดื่มกิน
โลหิตและวิญญาณของสิ่งมีชีวิต" 

..... 

"ซึ่งต้องใช้คู่กับ 'มณีค้างคาวนรก' จึงจะเปิดคณุวิเศษของมัน
ได้" 

.......นายช่างใหญ่ตื่นเตน้มากๆ หากเขาจะเป็นผู้สรา้งมัน!! 

  

"แล้วทีร่้านนี้ มวีัสดุที่วา่มาหรือไม่ครับ ? ผมยินดีจ่ายสำหรับ
มัน.." 

ลัทธิทุนนยิมฝังหัว จนดำรงคค์ิดไปเองวา่ เงินซือ้ได้ทุกอย่าง.. 

  

..เฮอะ 

นายช่างใหญ่ อทุานด้วยความรูส้ึกดูถูก 
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"ไสหัวไปจากรา้นข้า!" 

ดำรงค์ไม่ได้มีเจตนาล่วงเกิน กลับล่วงเกินไปเสียแล้ว ... 

  

"ผมไม่ตั้งใจจริงๆ ..ท่านที่นับถือโปรดให้อภัยให้กับความโง่
เขลาของผมด้วย" 

การขอโทษด้วยใจจริง มักได้ผลเสมอ.. 

  

"เอาเถอะ ..เฮ้อ วัตถุดิบเหล่านั้นแม้แตฝ่ันยังไมก่ล้าคิด ..หาก
เจ้ามีวาสนาอาจพบเจอมันก็ได้" 

....นายช่างใหญ่จะขอเดมิพันกับจอมยทุธคนนี้ 

เขายกแผนที่ให้ ..แต่มีเงือ่นไข 

 "คนแปลกหน้าเช่นเจ้า ข้าไม่อาจเชื่อใจได้ ข้าจะให้ หลิ่งจ ี
ลูกสาวข้าติดตามไปด้วย.. เจ้าตกลงหรือไม่ ?" 
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(หลิ่งจ ี: 岭姬 : หญิงสาวแห่งสายลม) 

  

"ผมตกลงครับ"... 

  

หากเป็นยุคปัจจุบัน หลิ่งจี ย่อมเป็นสาวนอ้ยวยัใส แต่ในยุค
โบราณ ย่อมถึงวัยออกเรือนแลว้ หน้าตางดงาม แต่ด้วยความซุกซน
แก่นแก้วไม่ยอมใคร แมม้ีชายหนุ่มหมายปองจำนวนมาก ถึงกับมาสู่
ขอหลายต่อหลายคน แต่ถูกปฏิเสธไปทั้งสิ้น 

การมีธิดาขึ้นคานภายในบ้าน เป็นสิ่งที่ขมขื่นจนเกินจะ
ทนทานได้ 

ดังน้ันเมื่อลูกสาวรอ้งขอร้อง ...มีหรอืที่บิดาผูร้ักลูกสาวคน
เดียวยิ่งกว่าดวงใจเช่นนายช่างใหญ่ จะไม่ส่งเสรมิ ? 
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ตามแผนทีท่ั้งคู่ตอ้งเดินทางไกล ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 1 สัปดาห์ 
แต่ด้วยความเทพของ 'เจ้าขาว' และทักษะ#ขีม่า้ ที่ส่งผลโดยตรงต่อ
การเดินทาง ทำให้ย่นเวลาไปได้หลายเท่าตัว 

  

กรุบๆๆๆ 

ดำรงค์โอบประคองเอวน้อยๆไว้ เพราะกลัวแกว้ตาดวงใจของ
นายช่างใหญ่จะไดร้ับอนัตราย และหากเธอเปน็อะไรไป ความหวัง
ในการสร้างอาวุธใหมย่อ่มเป็นศูนย์อย่างไม่ต้องสงสัย 

  

หน้าแดงไปตลอดทาง .. 

กลิ่นกายของเขาช่างหอมหวานไม่ต่างกับสตรี ..ดำรงค์ติด
นิสัยอาบน้ำวันละ 2 เวลา และทำความสะอาดจนเกินจำเป็นสำหรับ
ผู้คนยคุสมัยนี้ กลิ่นกายจึงน่าลุ่มหลงระดับ 10 !! 

  

"เราจะพักกันที่นี่ช่ัวคราวนะ" 
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เนื่องจากเคยร่วมทางกบั 'เสี่ยวชิง' ดำรงค์จึงปฏิบัติตนต่อ
สตรีได้อย่างหมดจดงดงาม 

  

-เขาช่างแสนดี ..และเปน็สุภาพบุรุษ- 

ดำรงค์ออกไปล่าสัตว์ด้วยความชำนาญ 

'หลิ่งจ'ี โชว์ทักษะการทำอาหารมัดใจชาย .. 

 "อืมม อรอ่ยมากๆเลย" 

เสน่ห์ปลายจวัก ของสตรียุคนีไ้ม่ธรรมดา ..ดำรงค์ชื่นชมจาก
ใจจริง 

  

"ข้าขอพักต่อซักครู่ได้หรือไมเ่จ้าคะ ?.." 

ดำยิ้มเบาๆ เป็นคำตอบ ..แต ่
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ซบลงไปกับตักกว้างๆ ? 

  

เอือกก.. เขาไม่ได้มอีารมณ์ในเรื่องอะไร เพียงแต่ลำคอขาว
นวลเนียนนั้น ..ช่างน่ากินจริงๆ 

  

...แค่ดม คงไม่เป็นอะไรหรอกมั้ง ? 

  

ร่างสมส่วนก้มตัวแล้วสดูดมที่ซอกคองามเขา้ไปเต็มปอด.. 

  

สาวน้อยบิดกายด้วยใจระทึก 

...และเริ่มออกอาการ.. 
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ดำรงค์ไม่ควรทำแบบนี้ ! เมื่อได้กลิ่นกายสาวนอ้ย สติกลับ
ยิ่งเลอืนลาง เลอืนลาง .. 

ลิ้นสัมผัสคอขาวๆอ่อนๆ อยา่งแผว่เบา เพือ่ชิมมัน ..เขี้ยว
แหลมคมพรอ้มมากๆ ...แต่เคราะห์ยังด ี!! 

  

ฮี้ๆๆๆๆ 

'เจ้าขาว' ม้าดำแสนรู้ กลับเรียกสติให้เจ้านายของมันทัน ใน
จังหวะสุดท้าย ..เฮ้อ 

  

หลิ่งจีผิดหวังเล็กน้อยที่เทพบุตรของเธอซึ่งดำเนนิการมาได้
ขนาดนี้แล้ว กลับยุติกลางคัน ? 

....แต่เธอยังมีโอกาสอีกเยอะ  

สาวสวยย้ิมกริ่ม จากนัน้แกล้งนอนต่อไป ด้วยใจท่ีเต้น
ระรัว.. 
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ตอนที่ 19 ราชาวานร 
 

'หลิ่งจ'ี หลับไปแล้วด้วยความเหนือ่ยอ่อนจากการเดินทาง..
แต่สำหรับแวมไพรอ์ยา่งดำรงค์ ช่วงเวลานี้คอืเวลาแห่งการบ่มเพาะ
อย่างแท้จริง! 

  

#กองทัพกระดูก 

  

เรียกนักรบเกราะเหล็กออกมา จากนั้นสั่งให้คอยเฝ้าและ
ปกป้องสาวน้อยเอาไว้ โดยไม่ให้รับอันตรายอย่างเด็ดขาด.. 

'ไอ้มดแดง' เป็นผูร้ับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบ
ทั้งหมดตกอยู่ที่มัน 

'เจ้าขาว' ทำหนา้ที่ให้ความอบอุ่นใกล้ๆ  
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เปลี่ยนจากตักกว้างๆของชายหนุ่ม เป็นน่องอุน่ๆของมา้ยักษ์
แทน 

เจ้าขาวคล้ายรู้ภาษามนษุย์ มันปฏิบัติต่อสาวนอ้ยอยา่งเป็น
มิตร ..ดูเหมือนมันจะนยิมสาวน้อยคนนีไ้ม่น้อยเลยทเีดียว 

  

ขี ่[กิเลน] ออกไป เป้าหมายคอืโลหิตจากสัตวป์่าในบริเวณนี้ 

  

วิ่งเหยาะๆช้าๆ และเมือ่ได้ระยะจึงควบออกไปดว้ยความเรว็ 

  

กรุบๆๆๆ 

  

แม้กิเลนกระดูกในเวลากลางคืนจะรวดเร็วปานใด แต่สายตา
แวมไพร์ในยามราตรีกลบัรวดเร็วยิ่งกว่า!! 
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เชี้ยวววว.. 

พุ่งออกไปประดุจลูกกระสุน 

ขวับบ ...ซู้ดดดดด.. 

เลือดสดๆ จากกวางป่า .. 

  

ดำรงค์ไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธ เพราะถึงอย่างไร การดืดกลื
นด้วยตัวเองย่อมบ่มเพาะได้ดีกว่าหลายเทา่ แถมยังอ่ิม่ท้องเสยีด้วย 
....ท้องของคน(เคย)อ้วน มันเป็นอะไรทีอ่ลังการมากๆ 

  

เชี้ยวววว.. 

วัวป่า!! 

ขวับบ ...ซู้ดดดดด.. 
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[พลังบ่มเพาะขั้น 6] กลับทำให้สัตว์ป่าร่างใหญ่ยักษ์เหล่านี้ 
หมดทางต่อสู้ หรือป้องกันเลยแม้เพียงนิดเดยีว.. 

  

***************** 

  

เริ่มรูส้ึกใกล้เต็มท้อง ดำรงค์นอนลงไปเพือ่ยอ่ยทรัพยากร .. 

แต่แล้วคล้ายร่างสมส่วนของเขาถูกจับจ้องจากอะไรบางอย่าง 
? 

  

แวมไพร์ยอ่มรูส้ึกได้ ..แต่เขาจะนอนย่อยไปทั้งแบบนี้แหละ.. 

  

ในที่สุดมันก็ยอมเปิดเผยตัว.. 
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[ราชาวานร ธาตุดิน LV.50] 

สัตว์วิเศษในป่าใหญ่แหง่นี้ ..ดำรงค์ลุกล้ำอาณาเขตของมันยัง
ไม่พอ ซ้ำยังฆา่สังหารสตัว์ป่าในปกครองของมนัหลายสิบตัว 

สัตว์วิเศษตระกูลลิง ยอ่มมีสติปัญญาในระดับสงู มันซุ่มดูจน
แน่ชัดว่าเป้าหมายล้มตวันอน 

จากนั้นขยับเข้ามาประชิด ..เจตนาเพื่อปลิดชีวติชายหนุ่มโดย
ที่เขาไมรู่้ตัว.. 

  

จอมยุทธเช่นเขา แมแ้ต่ลิงยังรูส้ึกได้ถึงอันตรายอย่างแสน
สาหัส และด้วยการลงมอืทีเผลอแบบน้ี ซ้ำในเวลากลางคืน มันย่อม
มีโอกาสสังหารได้ในเสีย้ววินาท ี

  

แผนนี้ไม่เลวเลย เพียงแต่ตัวแปรสำคญัคอืความพิเศษของ
จอมยุทธผู้นี้ต่างหาก !! 
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..เขาแข็งแกร่ง และไรเ้ทียมทานมากๆในยามราตรี !! 

  

สองมอืใหญ่ของราชาวานร เล็งเข้าที่คอกำยำของดำรงค์ ห่าง
อีกเพียงนิดเดยีว... 

  

วืดดดด 

หาย ? หายไปแล้ว ? 

  

โปรดจำเอาไว้ว่า เสี้ยวเวลาที่ลงมือโจมตี ย่อมเป็นเสี้ยว
เวลาที่ไมม่ีการป้องกัน 

  

ขายาวๆ ของดำรงค์งา้งสุด จากนั้นเหวี่ยงลงไปสุดที่คอของ
ราชาวานรทันท!ี! 
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พั้ววววว ...ตูมมมม 

ดำเคยเป็นนักมวยไทย(รุ่นน้ำหนักเกิน) ที่นิยมความซาดิสม์
อย่างไม่อาจปกปิด และท่าเตะก้านคอนี้เป็นทา่พิฆาตที่เขาไม่เคยนำ
ออกมาใช้ในการแข็งขันแม้แต่เพยีงครั้งเดียว เพราะ 

1.พุงยื่นๆ และส่วนเกินทุกๆส่วน นั้นทำให้การขยับแบบ 
full-step ทำได้ยากมากๆ 

2.ท่านี้รุนแรงเกินไป จนอาจจะกลายเป็นฆาตกรได้โดยไม่รู้ตัว 

..แต่สำหรับสัตว์วิเศษทีม่ีเจตนาต้องการสังหารเขาอย่าง
ชัดเจน ...ดำรงค์ย่อมจัดเต็มให้เช่นกัน 

  

[พลังบ่มเพาะขั้น 6] ยอ่มมพีลังกายและพลังลมปราณที่กล้า
แกร่ง และด้วยการโจมตีในระดับนี้ ?  



184 
 

 

ก้านคอสคิรับเด็ดขาดดี ไม่ต้องซ้ำ !! 

กร็อบ.. 

คอหักทันท ี

  

ด้วยความกงวลวา่โลหิตขั้นสูงจะร่วงหล่นเสยีหาย จนอาจจะ
อดได้ทักษะพเิศษ 
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..ดำพลิกกายแล้วฝังเขี้ยงแหลมในจังหวะทีส่องทันที.. 

  

ชู้ดดดดดด.. 

เลือดชั้นสูงนี่ ..แถมปรมิาณก็เยอะตามขนาดของลิงยักษ์
เสียด้วย .. 

  

รู้สึกว่ากระเพาะขนาดใหญ่ของดำรงค์ชักจะไม่เพียงพอเสีย
แล้ว.. 

แต่ปัญหามีไว้แก้ ดำรงคเ์อนตัวเพือ่นอนลงไปเลย ทั้งๆที่ปาก
ยังดูดเลือดต่อไม่หยุด ? 

  

ทั้งกินทั้งย่อย.. 
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หากทำสิ่งนี้ที่บ้านย่อมถกูตราหน้าว่า ..นอนกินเหมือนงู!! 
หรืออะไรก็ช่าง ... 

เขาสนใจเพยีงผลลพัธ์ของมันเทา่นั้นพอ.. 

............ 

.................. 

พลังบ่มเพาะที่ได้มาในวันน้ี แทบจะส่งผลให้ชายหนุ่มทะลวง
ขั้นใหม่ได้เลยทเีดียว 

ส่วนทักษะพิเศษก็เช่นเคย ที่ตอ้งได้รับการกระตุ้น จีงจะ
สามารถใช้งานได้ ..เพยีงแต่ดำรงค์ัยังไม่รูว้่าจะได้ทักษะอะไร ? หรือ
เขาบรรลุเงือ่นไขทั้งหมดหรือไม่ ? คงตอ้งใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์อยู่
ดี 

  

ควบกิเลนกลับไปหาสาวน้อยหลิ่งจี .. 

เธอยังนอนหลับสบายจากการปกป้องของเจ้าขาว 
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กองทัพกระดูกหมดหน้าที่แล้ว ดำรงคอ์ุ้มสาวนอ้ยมาวางที่ตัก
อุ่นอยา่งง่ายๆ จากนั้น #คืนสภาพ เพื่อฟื้นกำลังวังชา และความ
เหน็ดเหนื่อยเหมือ่ยล้า จากการอดนอนทั้งคืน.. 
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ตอนที่ 20 ถ้ำลึกลับ 

 

เนื่องจากเป็นคนกล้าพดูกล้าทำ ทำให้ในสายตาของผูอ้ื่นใน
ยุคนี้ 'หลิ่งจ'ี เป็นสตรีแก่นแก้ว ไม่ค่อยเรยีบร้อยเท่าไหร่ 

แต่สำหรับดำรงค์ เขากลับรู้สึกว่าเธอเป็นสตรอีอ่นหวาน
มากๆ หากเทยีบกับผู้หญิงในยุคปัจจุบัน.. 

  

นอนอยา่งเรยีบร้อยสมเป็นกุลสตรี 

พอตื่นข้ึนมาสาวนอ้ยยิม้ปริ่มอย่างเขินอาย จากน้ันรีบปลีกตัว
ทำความสะอาด แต่งเนือ้ตัวตามสมัยนยิม 

  

หยิบอาหารแห้งออกมากินง่ายๆ แล้วออกเดนิทางต่อทันที 
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ด้วยพละกำลังของเจ้าขาว และทักษะ#ขี่มา้ เพยีงไม่นาน
พวกเขาทั้งคู่ก็มาถึงจุดหมายแล้ว ..ถ้ำลึกลับแห่งหุบเขาศิลาเขียว 

 หลิ่งจีนำแผนทีอ่อกมากางอีกครั้ง 

"ที่นี่ไมผ่ิดแน่นอนเจา้คะ่" 

  

...เถาวัลย์ขนาดใหญ๋ปิดปากถ้ำอยู่ หากไมม่ีแผนที่นำทาง คง
ยากสังเกตุเห็นว่ามีถำ้หนิซุกซ่อน.. 

ดำรงค์ชักกระบี่โลหิตแล้วฟันออกไปง่ายๆ 

  

ฉับ! 

ความคมของกระบี่วิเศษก็ส่วนหนึ่ง พลังภายในของผู้ใช้ก็ส่วน
หนึ่ง 

เมื่อปราศจากสิ่งปกปิด จึงปรากฎถ้ำลึกลับขึ้นทีเ่บื้องหน้า ..
มันช่างมืดมิด 
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แต่สำหรับแวมไพร์ มันไม่ใช่ปัญหาเลย แถมยังเป็น
คุณประโยชน์อย่างเหลอืล้น!! 

  

ถอด [แว่นตากิเลน] ใบหน้าหล่อเหลาน่าลุ่มหลงปรากฎขึ้น
อีกแล้ว ..สาวน้อยวางตวัไม่ถูก เธอแทบจะอยากสัมผัสใบหน้านั้น
อย่างใกล้ชิดเสยีจริงๆ~ 
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"ท่านจอมยุทธไม่จุดคบเพลิงก่อนหรอืเจ้าคะ ?" 

..มันไม่จำเป็นเลยสำหรบัดำรงค์ แต่เอาเถอะ อย่างน้อยๆ ก็
เพื่อเพื่อนร่วมทางตัวจ้อยคนนี้.. 

  

แต่ก่อนที่ดำจะทำอะไร สาวน้อยนักผจญภัยกลบัหยิบ
อุปกรณ์บางอย่าง เพียงตบๆ ไม่กี่ครั้ง ก็ปรากฎเชื้อไฟ และเมื่อนำไป
จุดใส่คบเพลิงก็เป็นอันเสร็จพิธ ี

  

นายช่างใหญ่ สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่น่าทึ่งได้ถึงขั้นนี้ ? 

 ดำรงค์คิดไม่ผิดที่แวะทีเ่มืองฮองหลงจริงๆ.. 

  

ถ้ำคับแคบ จำเป็นต้องให้เจ้าขาวรออยู่ขา้งนอก และแม้จะมี
คบเพลิงส่องสวา่งแต่การเดินเหินของสาวน้อยมปีัญหามากๆ เธอ
เดินสะดุดก้อนหินแทบทุกก้อน..เฮ้อ 
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ดำรงค์ถือวิสาสะ โอบอุม้ร่างเล็กๆขึ้นบ่าไป .. 

มันไม่ต่างกับที่เคยทำ 'เสี่ยวชิง' .. 

  

ทำเหมือนกัน แต่กลับให้ผลแตกต่างกัน.. 

  

อันที่จริงไหล่กว้างของดำรงคย์่อมเพยีงพอกับก้นเล็กๆของ
สาวน้อยอยู่แล้ว ? 

  

ขวับ! 

โน้มตัวลงไป ? 

มือขาวนวลเนยีลโอบรอบคอของรา่งกำยำ 

ขาเรียวยาวโอบรอบลำตัวแน่นๆของชายหนุ่ม.. 
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เฮือก! 

  

"หลิ่งจีกลัวตกเจ้าคะ่~" 

ท่านี้มันก็ปลอดภยัดีอยูห่รอก เว้นเพยีงร่างนุม่นิ่มน่าถนอม 
กลับบดเบียดร่างของเขาจนมากเกินไปซักนิด .. 

  

ดำรงค์หอบหายใจมากหายขึ้นอย่างชัดเจน ..ซึ่งย่อมเกิดจาก
ความปราถนาบางอย่าง 

ลำคอขาวๆนั่น! 

  

เขาทนแทบไม่ไหว .. ดำรงค์คอ่ยๆใช้มือจับที่ศรีษะสาวนอ้ย
อย่างแผ่วเบา ใกล้ขึ้น ใกล้ๆ ..ลำคอนั่น!! 
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'หลิ่งจ'ี กลับมโนไปเองวา่ ชาวหนุ่มนึกเอ็นดูจึงลบูศีรษะของ
หล่อน.. อมืมม 

  

คอกับเขี้ยว ห่างกันเพียงนิดเดียว 

  

สาวน้อยทนไม่ไดอ้ีกแลว้!! 

หน้าเล็กๆงดงาม ซุกเขา้ไปกับไหล่กว้างๆ ..ถึงกับขบกัดเบาๆ 

  

เฮือกก 

'ดำ' ได้สติอีกครั้ง 

เกือบไปแล้ว ..เฮ้อ.. 
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แต่สิ่งนิ่มนิ่มนั่น มันช่าง.. มันช่างกระตุ้นอีกอารมณ์ขึ้นมา
อย่างชัดเจน ..อารมณ์ของผู้ชาย 

แต่โชคดีหน่อย ที่ไก่ออ่นอย่างเขา ปวกเปียกเรือ่งนี้อยา่ง
แท้จริง และดำรงค์ใส่ใจเรื่อง 'โลหะสีชาดวิบัต'ิ กับ 'มณีค้างคาวนรก' 
มากกว่า 

........... 

.............. 

ยิ่งลึกเข้าไป ก็ยิ่งมืด และมันส่งผลกับพลังแวมไพร์อย่างสูงล้ำ 
ซึ่งไม่ต่างกับเวลากลางคืน 

ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ยิ่งคมชัดเป็นที่สุด และมันเหมาะสุดๆ
กับค้างคาว ..ค้างคาวนรก!!! 

  

วี๊ดดดดด .... 

เสียงเล็กแหลม กวนประสาทถูกส่งออกมาทา้ทาย คล้ายเสยีง
เตือนเป็นนัยๆ 
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ฮึ! 

มันจิ๊บจ้อยมากๆ สำหรบัดำรงค์ แต่ก่อนอื่น เขาต้องทำอะไร
บางอย่างกับสาวน้อยคนน้ีเสียก่อน 

  

เมื่อมอืน้อยๆของเจ้าหลอ่นต้องเกาะเกี่ยวกับร่างแกร่ง ย่อม
ไม่สามารถยกมือมาป้องกันใบหูน้อยๆได้แน่ๆ 

มือยาวๆของดำรงค์ จึงจำเป็นต้องทำหน้าทีแ่ทน ... 

  

"เสียงค้างคาวพวกนั้น อาจจะทำให้คณุบาดเจ็บได้.." 

ใช้สองมือปิดใบหูของหล่อนอย่างแผ่วเบา ..หลิง่จีฟินนาเล่
เป็นที่สุด 

  

#อุลตราโซนิค 
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วี๊ดดดดดดดดดดดดดดดด 

เสียงความถีสู่งสุดยอด และทีส่ำคัญ มันถูก Boost up ขั้นไป
อีก 300% !!! 

  

บุ๊กๆๆๆๆ 

ร่วงหล่นเป็นพันๆตัว 

  

แต่ดำรงค์กลับไมส่นใจคา้งคาวเหล่านั้น ?  

เพราะเป้าหมายของเขาคือ 'ค้างคาวนรก' ผู้เป็นจ้าวแห่ง
คางคาวทั้งปวง.. 
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ตอนที่ 21 รวบรวมทรัพยากร 
 

พรึบบ ..พับๆๆๆๆ 

'ค้างคาวนรก' จู่โจมคบเพลิงในทันท!ี! 

  

ฉลาดไม่น้อย 

มันไม่ชอบแสงสว่าง แถมศัตรูผู้บุกรุกยังตอ้งใช้แสงเพือ่การ
มองเห็น ..แต่มันไม่จริงเลย 

  

เพราะดำรงค์ได้รับสะดวกสบายมากกว่าเดมิเสยีอีก!! 

  

"เกาะแน่นๆนะครับ" 
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'หลิ่งจ'ี รอคำนี้อยู่นานแล้ว หล่อนกอดเข้าไปเต็มรักเลย
ทีเดียว ~~ 

  

สิ่งนุ่มนิ่มนั่น! 

เสียสมาธแิว็บเดียว แต่เป็นแว็บที่สำคญั คา้งคาวนรกโจมตี
เข้ามาอย่างรวดเร็ว.. 

  

'ดำ' เชื่องช้าลงเล็กน้อย เพราะมสีาวนอ้ยเกาะเกี่ยวอยูอ่ยา่งนี้ 
..แต่เอาเถอะ 

  

เขารอจังหวะ.. 

  

วืดด วูปปป ขวับๆๆๆ 
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ค้างคาวนรกเริม่หวาดกลัวหน่อยๆแล้ว ที่การโจมตีมันพลาด
ทุกกระบวน.. 

  

ดำรงค์แอบเรียก #กองทัพกระดูก เหล่านักรบเกราะของเขา
ต่างอยู่กันนิ่งๆ ไม่ขยับใดๆ.. 

  

วืดด วูปปป ขวับๆๆๆ 

ค้างคาวพยายามโจมตีตอ่เนื่อง เร็วขึ้น เร็วขึ้น และเรว็ยิ่งขึ้น 
..จนในที่สุด มันพยายามโจมตีจากทิศทางอื่นบ้าง 

  

พับๆๆๆๆ 

ฉึบ! ..ทหารกระดูกแทงเข้าไปทันที! 

  

น่าเสียดายทีไ่มโ่ดยจุดสำคัญ ..แต่เพียงเท่านั้นก็พอแล้ว 
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เชี้ยงงง ..กระบี่โลหิตถกูชักออกมาแล้ว 

รวดเร็วอย่างเหลือเชือ่ กอปรกับการเคลื่อนที่ของค้างคาว
นรกเช่ืองช้าลง 

  

ฉึบ! 

ตัดขั้วหัวใจ กระบี่ดูดกลืนเลือดอย่างหิวกระหาย... 

แม้จะเป็นสัตว์วิเศษ แตด่ำรงค์ไม่คิดจะกินมัน ...เพราะ 
COVID-19 มันอันตรายเกินไปที่เสี่ยง!!! 

 ดวงตาทั้งสองขา้ง และตาที่สามของมันคือเม็ดมณี ... 

[มณีค้างคาวนรก] X 3 

  

ทั้งกระบี่โลหิต และเจา้นายของมันได้พลังบ่มเพาะมา
พอสมควร ..หนำซ้ำสาวน้อย ยังไมพ่บเห็นความลับของเขาอีกด้วย 
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หลิ่งจีพยายามควาญหาอุกรณ์จุดไฟ แต่ตอนนี้กลับไม่พบเจอ 
? ..'ดำ' ไม่ได้ต้องการขโมย แต่จะคืนให้เมื่อออกจากถ้ำไปแล้ว 

  

"มืดๆอย่างนี้กลวัหรือไม ่?" 

ดำรงค์สวมบทพระเอก ทั้งๆที่เพิ่งทำการ 'ขโมยของ' ซึ่ง
พฤติกรรมไม่ต่างจากโจรผู้ร้าย .. 

  

สาวน้อย กอดแน่นขึ้นเป็นคำตอบ .. 

  

..อ่าอมืม รูส้ึกดีจัง.. 

แวมไพร์อย่างดำรงค์เริ่มรู้สึกฟินนาเล่เป็นครั้งแรก~ 

-ภารกิจต้องมาก่อน- 

ชายหนุ่มพยายามเตอืนสติตัวเอง.. 
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"ผมขอยืมแผนที่หนอ่ยนะครับ" 

.....สาวน้อยลังเลเล็กน้อย 

"อ่า..คือ มันซอ่นอยู่ภายในเสื้อเจ้าค่ะ.." 

  

"งั้นผมจะปล่อยคณุลงก่อนละกัน" 

...ไม่เอา! ..ข้างล่างนา่กลัวจะตาย ข้ากลัวง!ู 

  

การเดินสะเปะสะปะ ในถ้ำลึกลับ ยอ่มเป็นอะไรที่โงสุ่ดๆ 
และชายหนุ่มหัวดีอย่างดำรงค์จะไม่มทีางทำแบบน้ันแน่นอน.. 

อย่างรวดเร็ว!!! 

  

วูพพ ฉีบ! 
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มันเป็นการล้วงของมอือาชีพชัดๆ!!! 

เขากางแผนที่ในมอื จากน้ันเคลื่อนที่ในพริบตา! 

  

ขวับๆๆๆ เฟี้ยววว 

สาวน้อยเสียใจเล็กน้อยที่เธอไม่รูส้ึกอะไรเลย ? ..เฮ้อ 

  

........45 นาที ต่อมา 

............ 

นี่คงเป็นแหล่งแรท่ี่ดีที่สดุในเขตน้ี โลหะลำ้ค่ามากมาย 

เรียก #กองทัพกระดูกออกมา เตรยีมอุปกรณ์ขดุเจาะ แล้วลง
มือทันท ี

  

แกร็งๆๆๆ ตุ๊บๆๆๆ ครา้ดดดๆๆ... 
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[แร่ดีบุก] x 40 

[แร่ทองแดง] x 60 

[แร่เงิน] x 28 

[แร่เหล็กแกร่ง] x 15 

[แร่เหล็กเย็น] x 5 

.... 

. 

ผ่านไปหลายชัว่โมง กลบัไม่มีวี่แววของ 'โลหะสชีาดวิบัติ' 
แม้แต่เงา 

และ 'หลิ่งจ'ี กุมความลบัน้ีเอาไว้ ? 
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"ท่านพอ่บอกว่า หากตอ้งการให้ 'โลหะสีชาดวบิัติ' ปรากฎ 
จะต้องลอ่ลวงมันออกมาเสียกอ่นเจ้าคะ่" 

ไพ่ใบแรกถูกเปิดออกมาจนได้ ..และการเปิดอีกใบยิ่งใหญ่กว่า 
!! 

  

"...มันต้องใช้โลหิตลอ่ ..แต่ต้องเป็นโลหิตของผูถ้ือครอง
พรหมจรรย์เทา่นั้นเจ้าคะ่" 

นี่เป็นสาเหตุหนึ่ง ที่บิดาของเธอให้เธอติดตามมาด้วย 

  

แต่อันที่จริงแล้ว ไม่จำเป็นสำหรับดำรงค์ซักเทา่ไหร่ 

นั่นก็เพราะฉายา 'แก่ยังซิง' มันไม่ได้มาเพราะโชคช่วย!! 

อายุจะ 26 แล้ว แต่ชายหนุ่มยังไม่เค้ยไม่เคยจริงๆ... แต่
สำหรับบุรุษ การเอ่ยปากเรื่องความซิงของตัวเองกลับเป็นเรื่อง
กระดากใจมากกว่า 
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"งั้นคงต้องรบกวน 'หลิ่งจ'ี แล้วละ่ครับ..แหะๆ" 

เธอรอคำนีม้าตลอด ..และหากชายหนุ่มพอจะเดาได้ถึง
เจตนาของเธอ ย่อมใช้วิธีดีงามบางอย่างเพื่อไดม้าซึ่งเลอืดของเธอ ...
แต่ว่า 

เขากลับใช้เล็บคมของเขา กรีดนิ้วเล็กๆของ 'หลิ่งจ'ี สร้างรอย
แผลเล็กๆขึ้น..และมันได้ผล 

ยังไม่ทันที่ 'หลิ่งจ'ี จะรอ้งโวยวาย 'โลหะสีชาดวิบัติ' ก็ปรากฎ
ตามรอยเลอืดที่หยดลงไปทันที! 

  

แกร็งๆๆๆ ตุ๊บๆๆๆ ครา้ดดดๆๆ... 

[โลหะสีชาดวิบัติ] x 1 
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ไหนๆก็มาถึงที่นี่ 'ดำ' ใช้เล็บคมสกิดโลหิตจากนิว้มือของ
ตัวเองลงไปด้วย 

  

แกร็งๆๆๆ ตุ๊บๆๆๆ ครา้ดดดๆๆ... 

[โลหะสีชาดวิบัติ] x 1 

[โลหะสีชาดวิบัติ] x 1 

... 

.... 

[โลหะสีชาดวิบัติ] x 1 

  

นี่น่าจะเพียงพอต่อการสร้างอาวุธได้อีกหลายชนิด ดำรงค์
และ หลิ่งจี ออกจากถ้ำลึกลับ จับม้าแล้วกลบัเมืองฮองหลง
ในทันที 

 



209 
 

 

ตอนที่ 22 คุณสมบัติอันโดดเด่น 
 

ตุบๆๆ แป๊งๆๆๆๆ 

ค้อนหนักๆ ทุบตี [โลหะสีชาดวิบัติ] ด้วยความยากลำบาก.. 

  

ฟู่..... 

แพล็งงงงงง... โลหะที่ขึน้รูปอย่างยากลำบากแตกกระจายไม่
ต่างกับเศษแก้ว.. เฮ้อ 

  

เป็นรอบที่ 3 แล้ว ทีพ่วกเขาสูญเสียทั้งเวลา และโลหะหา
ยาก. 

แต่ยังถือว่าโชคดีที่ดำรงค์เก็บเก่ียวทรพัยากรมาเผื่อไว้จำนวน
มาก ไม่เช่นนั้น ? 



210 
 

  

"ท่านพอ่พักผ่อนก่อนเถดิเจ้าค่ะ" 

สาวน้อยกังวลสุขภาพของนายช่างใหญ่ซึ่งก็คอืคุณพอ่ของเธอ 

  

"ลูกไปเตรียมที่พักให้ท่านจอมยุทธเถอะ พอ่จะขอทดสอบอีก
ซักรอบ.." 

แม้ทำตามตำราอยา่งเคร่งคัด แต่ไมส่ามารถเฉยีดใกล้กับ
ความสำเร็จได้เลย ..มันน่าจะมีปัจจัยอื่น ? 

  

ดำรงค์ยอ่มไม่จำเป็นต้องพักแต่อย่างใด 

เขาเพยีง#คืนสภาพซึง่ใช้เวลาไม่นานเทา่นั้น ..ซึง่อันที่จริงคน
ที่ร้อนใจสุดๆนั้นไม่ใช่นายช่างใหญ่เทา่นั้น เพราะตัวชายหนุ่มจะต้อง
เร่งเดินทางให้ถึงจุดหมายเช่นเดียวกัน 
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"หากผมจะขออา่นตำรานั่นจะได้ไหมครับ ?" 

เขาถามไปตรงๆ.. 

  

นายช่างใหญ่สา่ยหน้าแล้วกล่าวอยา่งเสยีไมไ่ด้ 

  

"มีแต่คนในครอบครัวเทา่นั้นจึงจะมีสทิธิ์ในการอ่านมัน ..ซึ่ง
เจ้าคงไม่ใช่" 

เงื่อนไขนี้ ดำรงค์ไม่อาจข้ามไปจริงๆ 

...จะว่าไปแลว้ มันมอีีกวิธีที่จะเป็นครอบครัวเดยีวกัน 

 คุกเข่าลงไป (อีกแล้ว) 

"หากท่านไมร่ังเกียจ โปรดรับข้าน้อย 'ดำรงค์' .....เป็นบุตร
บุญธรรม" 

..นั่นๆๆ ไม่ได้นะท่านพอ่! 
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'หลิ่งจ'ี ร้องเสียงหลง.. 

  

แต่นายช่างใหญ่ฉลาดพอ 

วันนี้เป็น 'บุตรบุญธรรม' วันหน้าอาจจะเป็น 'บตุรเขย' ก็ได้ 
และชายหนุ่มน่าอยู่ที่นีเ่พียงไม่นาน การผูกสัมพันธ์ไว้ ย่อมดีกว่าตัด
ขาดเหลือเพียงสถานะ 'ลูกค้า' อย่างแน่นอน 

  

"ลุกขึ้นเถิดลูกพอ่ ..ตำราเหล่านี้ทั้งหมด เจ้าสามารถศึกษาได้
อย่างเตม็ที่ แต่ถึงอย่างไร น้องสาวเจ้าคนนี้ ต้องดูแลให้ดี โดยไม่ต่าง
จากสามีดูแลภรรยา เขา้ใจหรือไม่ ?" 

ประโยคแปลกๆ นี่ ? 

แต่ดำรงค์รับปากด้วยความเต็มใจ 

  

"ครับคณุพอ่" 
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 แต่ด้วยความคาดหวังบางอยา่งจากสองพ่อลูก 'ดำ' ไม่ต้อง
เปลี่ยนแซ่ แม้จะเป็นบุตรบุญธรรมก็ตาม.. 

  

  

เรียนก่อนรู้ ..รู้ก่อนแลว้ค่อยไปทำ !!! 

  

ดำรงค์เริม่ศึกษา [ตำราโลหะพื้นฐาน] 

ดำรงค์หัวดีเรยีนจบมหาวิทยาลัยของรัฐ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 ถ้าหากจะต่อ ป.โท หรอืด็อก
เตอร์ ด้วยสติปัญญาของเขาย่อมไมเ่กินความสามารถเป็นอันขาด 
เพียงแต่ฐานะกลางๆ 'ดำ' มาได้ขนาดนี้ก็ดีมากๆแล้ว 

  

พื้นฐานของ 'ดำ' ดีมากๆ ตำราไม่หนามาก เพยีงไม่กี่นาทีก็
อ่านจบจนเข้าใจ 
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[ตำราการตีโลหะพื้นฐาน] .. 20 นาท ี

[ตำราการตีอาวธุพื้นฐาน] .. 28 นาที 

พ่อและลูกสาวเขา้นอนไปแล้ว แต่แวมไพร์นั้นไมใ่ช่ ยิ่งดึกยิ่ง
คึกคักกว่าเดิม.. 

[คัมภีร์โลหะขั้นสูง] .. 62 นาท ี

[คัมภีร์การตีโลหะขั้นสงู] .. 73 นาท ี

[คัมภีร์การตีอาวธุขั้นสงู] .. 98 นาท ี

  

เหนื่อยลา้มากๆ.. 

#คืนสภาพ .. 60 นาท ี

ต่อเลยทันท!ี 

[คัมภีร์โลหะวเิศษ] .. 162 นาท ี

[คัมภีร์การตีโลหะวิเศษ] .. 187 นาที 
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[คัมภีร์การตีอาวธุวิเศษ] .. 256 นาท ี

  

ดำรงค์คลุกอยู่ในห้องตำราข้ามคืน และเกือบจะข้ามวัน !!! 

  

"ท่านพี่ ทานอะไรหน่อยนะเจ้าคะ" 

..เสียงหวานๆ ลอยมา ตอนนี้เธอเขา้ใจวัตถุประสงค์ของทา่น
พ่อแล้ว.. 

  

ตอนนี้ดำรงคม์ีน้องสาว ..แถมน่ารักเป็นนักหนา... 

  

สำเร็จทฤษฏีต่างๆจนครบ ดำรงค์เดินออกมาจากห้อง แล้ว
นั่งลงทานอาหารที่สาวน้อยเตรยีมไว้ให้ 

  



216 
 

"อรอ่ยเหมอืนเคยเลยนะเนี่ย.." 

น้องสาวของเขาฝีมอืด้านการทำอาหารดีจริงๆ 

  

"หลิ่งจีปรุงสุดฝมีือเพื่อพี่ใหญ่สุดที่รัก~~" 

ถ้อยคำแปลกๆอีกแล้ว ? 

แต่เอาเถอะ ..กินเสร็จลกุข้ึนแล้วทำ workshop ทันท ี

  

-ต้องเริ่มจากถลุงแร่ก่อน- 

ดำรงค์ทดสอบวิชาจากแร่ทองแดงซ่ึงมีปริมาณมาก และหาก
พลาดก็คงไม่เป็นอะไรมาก 

อาจจะเพราะโชค หรืออย่างไรไม่ทราบ ดำรงคก์ลับทำสำเร็จ 
100% !!! 

 ไหนในตำรา จึงบอกว่ายากสำเร็จ ? 
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อันที่จริงมันก็ยาก เพยีงแต่ ..คุณสมบัติ LUK (luck :โชคลาภ
วาสนา) CHM (charm : เสน่ห์) AGI (agile : ความว่องไว การหลบ
หลีก) และ INT (intelligence : ไหวพริบ สติปัญญา พลังเวทยแ์ละ
ฟื้นฟู) ของผูส้ืบทอดมรดกแวมไฟรอ์ยา่งเขามันสูงมากๆ 

  

ส่วนคุณสมบัตดิ้านอื่นๆของมรดกแวมไพร ์

------------------------------------ 

STR (strength) กำลัง ต่อสู ้

อยู่ในระดับต่ำ แต่การใช้อาวุธดีๆและคมเขีย้วสามารถ
ทดแทนได้บ้าง 

DEX ความแม่นยำ 

อยู่ในระดับกลางๆ แวมไฟร์มักใช้ความเร็วเพือ่เผด็จศึก
โดยเร็วที่สุด 
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SPR (spirit) จิต วญิญาณ และ VIT พลังป้องกนั พลังชีวิต
และฟื้นฟู อยู่ในระดับที่ต่ำมากๆ ..เฮ้อ 

-------------------------------- 

  

จึงส่งผลโดยตรงกับโอกาสในการประสบความสำเร็จใน
หลายๆด้าน 

  

ดำรงค์เปลีย่นไปหลอมโลหะอื่นๆต่อ จนถึงโลหะวิเศษ [โลหะ
สีชาดวิบัติ] ...เขากลับหลอมพลาดแค่เพียงครั้งเดียว !!! 
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ตอนที่ 23 อาสาปกป้อง 

 

ตุบๆๆ แป๊งๆๆๆๆ.. 

เขาจะลองสร้างมีดเล็กๆจากแร่ทองแดงดูก่อน เพราะเป็น
การซ้อมมอืครั้งแรก 

  

กว่าจะรวบรวมทรพัยากรล้ำคา่เหล่านี้ ต้องเสยีเวลาไปเกือบ
สัปดาห ์

ดำรงค์พยายามประหยดัทรัพยากรให้มากที่สุด 

  

ทั้งๆทีล่องทำครั้งแรก 

แต่มันกลับเป็นเรื่องง่ายดายมากๆที่จะตีมีดจากทองแดง .. 
เสร็จไปหนึ่งช้ิน !! 
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ใช้เวลาเพยีงไม่นาน และเหลือทองแดงอยู่เยอะแยะ 

  

"ซ้อมมอืต่อดีกว่า" 

ดำรงค์ต้องการตีอาวธุขึน้มาอีกเพือ่ฝึกฝน 

ตุบๆๆ แป๊งๆๆๆๆ.. 

เขาตั้งใจจะทำมีดขึ้นมาเยอะๆ และถา้ได้ฝึกหัด ดำรงค์ก็
อาจจะโจมตีระยะกลางได้อีกด้วย 

[มีดบิน] x 120 เล่ม 

  

เฟี้ยววว .. แกร็งง 

พลาดอย่างไม่น่าให้อภยั ..เฮ้อ 

ทั้งธนู ทั้งปามืด 'ดำ' คงต้องฝึกต้องหัดกันอีกมาก.. 
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สาเหตุหลักๆก็มาจากคณุสมบัติ DEX คอ่นข้างน้อย ความ
แม่นยำจึงน่าอนาถเป็นที่สุด.. 

  

ตุบๆๆ แป๊งๆๆๆๆ.. 

ดำรงค์เริม่ซ้อมสรา้งอาวุธที่ดำรงค์ต้องการใช้งานที่สุด 'ง้าว' 

  

เป็นอาวุธที่เท่ห์มาก 

เหล็กกล้าถูกตีจนขึ้นรูปได้อย่างที่ตั้งใจ .. 

  

แต่มันก็หนักมากๆด้วย !!!! 

แม้ชายหนุ่มจะเคยอวบอ้วนระยะสุดท้าย จนทำให้เขาจำเป็น
แบกน้ำหนักมหาศาลมาหลายสิบปี และเมื่อรา่งกายเผาพลาญไขมัน
ไปจนหมด จึงทำให้ดำรงค์ตัวโตกล้ามกำยำพอตัว แต่หากต้องแบก
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อาวุธหนักบรมแบบนี้ จะไปฟาดฟันใครนั้นย่อมเกินกำลังเกินไปแล้ว
ล่ะ 

..ส่งสัยตอ้งเพิม่คา่ STR ด้วยการฝึก และมวยไทยสามารถ
เพิ่มพูนพละกำลังได้อยา่งไร้จำกัด 

  

ฟัพพๆๆ 

ดำรงค์ทดสอบด้วยการฟัน 

  

'ง้าว' เหมือนท่อนเหล็กหนักๆ ที่ปลายเป็นดาบหนาๆ อัน
ใหญ่ๆ 

พลังทำลายรุนแรงมากๆ ถ้าฟันเขา้ไปตรงๆ กน็่าจะตัดต้นไม้
โตๆให้ขาดเป็นสองท่อนได้เลยทีเดียว..แตม่ันช้าเกินไป 

และมรดกแวมไพร์เน้นความเร็วหาใช่พละกำลงัไม่! 

แม้อยากจะเท่ห์เหมอืนท่านกวนอู ..แต่คงจะเปน็ไปได้แค่ฝัน 
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ลองสร้างอาวุธประเภทอื่นๆ.. 

  

ตุบๆๆ แป๊งๆๆๆๆ.. 

หอกเรียวแหลมแบบนี้ดูดีมากๆ 

น้ำหนักไม่เกินกำลัง ทั่งยังปราดเปรียวเป็นที่สุด 

  

เฟี้ยวๆๆ ...ฉุๆ ๆๆ 

รวดเร็วและรุนแรงมาก แม้ต้นไม้หนาๆ ก็ไม่พ้นต้องเป็นรู
เล็กๆ.. 

  

ดำรงค์ดัดแปลงศาสตราวุธอยา่งไมรู่้จักเหน็ดเหนืื่อย ..ผา่นไป
กี่วันจำไม่ได ้
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วิศวกรอย่างเขาเพลิดเพลินจนลืมวันเวลาและความตั้งใจไป
จนหมดสิ้น ..จนในที่สุด 

  

"ทางการประกาศรับอาสาสมัครปราบปรามโจรโพกผ้าเหลือง 
..เจ้าสนใจสิ่งนี้หรือไม่ ?" 

นายช่างใหญ่สอบถามดำรงค์ เพราะนี้จะเป็นโอกาสแสดง
ฝีมือของจอมยุทธเช่นเขาอยา่งแน่นอน 

  

อาสาสมคัรปราบโจรผา้เหลือง ? 

  

ชิบหายละ .. สามพี่นอ้ง 'เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย' คงผ่านการ
สาบานในสวนดอกทอ้ไปเรียบร้อยแล้วล่ะ แถมระยะทางยังอีกต้ัง
ไกล ..ดำรงคไ์ม่มทีางไปถึงที่นั่นทันเหตุการณ์ใดๆเลย แม้แต่นิดเดียว 
..เฮ้อ 
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เป็นเรื่องน่าเศร้าจริงๆ .. 

ซึ่งอันที่จริงไม่ว่าอย่างไรดำรงค์ยอ่มไม่อาจเปลี่ยนแปลงอะไร
ได้อยู่ดี ..และประวัติศาสตร์มีไวศ้ึกษาและเรียนรู้ ไม่ได้มไีว้แก้ไขอยู่
แล้ว.. 

  

แต่หากมองอีกมุม นี่ก็เป็นโอกาสในการช่วยเหลือประชาชน 
อย่างที่ตั้งใจไม่ใช่หรือ ? 

  

"ท่านพอ่ ขอบคุณทีแ่จ้ง.. ลูกจะรีบไปสมัครในทนัที" 

  

******** 

  

ฮองหลงเป็นเมอืงใหญ่ ย่อมมีผู้กลา้อาสาจำนวนมาก แต่ไม่มี
มีใครโดดเด่นไปว่าชายผู้นี้ ..ดำรงค ์
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ร่างสูงใหญ่เกือบ 2 เมตรผิวขาวออกน้ำตาล หน้าตาคม
เข้มแบบชายไทย ผิวกายละเอียดไม่ต่างกับสตรีในห้องหอ และ
เสน่ห์จากคุณสมบตัิบัต ิCHM มันเออ่ล้นจนมากเกินจำเป็นไป
แล้ว.. 

  

ความปั่นป่วนเล็กๆจึงเกิดขึ้นทันที 

"ว้ายๆ จอมยุทธผู้นั้น !" 

"ท่านไม่ต้องอาสาไปรบ เพราะมคีนอาสาไปรักแทนท่านแล้ว
เจ้าค่ะ" 

"นางที่อยู่ข้างๆ คอืน้องสาวของท่านใช่หรือไม่ ?" 

"เขยิบไปหน่อย ขา้ก็อยากจะเห็นให้เต็มตาเช่นกัน" 

 อดีต 'อ้วนดำ' เปลี่ยนไปมากมายถึงเพียงนี้ ? 
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แต่อาจจะเพราะมรดกแวมไพร์ จึงทำให้จิตใจดำรงค์เย็น
เฉียบไม่ต่างกับน้ำแข็ง.. 

  

ปราศจากแม้รอยยิ้ม ดำรงค์มีเพียงเจตนาเดียวคอือาสา
ปกป้องชาวบ้านทุกคน.. 

  

###################################### 

“ถ้าผู้ใดมีฝมีือกลา้หาญ ให้ช่วยกันจับโจรโพกผา้เหลือง ได้
แล้วจะปูนบำเหน็จให้เป็นขุนนาง” 

....พระบรมราชโองการของพระเจ้าเลนเต้.. 

###################################### 

  

"จอมยทุธ ดำ-รงค์ ? แซ ่'ดำ' ชื่อ 'รงค์' ช่างแปลกจริงๆ ? " 
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นายเสมียน สงสยัมากๆ แต่ย่อมไม่มีการขัดขวางอันใด 
เพราะผูอ้าสา ยอ่มเป็นผู้เสยีสละ แล้วผูเ้สยีสละเพือ่คนอื่น ยังต้องมี
เงื่อนไขอะไรอีก ? 

  

ลงทะเบยีนเสร็จ 'หลิ่งจ'ี รีบชักนำร่างสมส่วนกลบัไปที่บ้าน
ทันที ..หาไมแ่ล้ว ? 

"ข้าดีใจจริงๆ ที่ทา่นพี่ไม่สนใจหญิงอื่น ~~" 

...หลิ่งจี พูดอะไรประหลาดๆอีกแล้ว ? 

  

แต่ดำรงค์สนใจงานของเขามากกว่า ... 

ตอนนี้เขามั่นใจพอที่จะเริ่มขึ้นรูปศาสตราวุธด้วยโลหะวิเศษ!! 

  

ตุบๆๆ แป๊งๆๆๆๆ.. 

จุ่มน้ำ.. ฟู่..... แพล็งงงง 
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ที่ทำมาทั้งหมด ละลายหายไปแทบไมเ่หลือ .. 

  

[โลหะสีชาดวิบัติ] ..เริม่เหลือนอ้ยจนน่าใจหาย.. 

เดิมทีทั้งนายช่างใหญ่และดำรงค์เอง ตีความเช่นเดียวกันคือ 
[มณคีางคาวนรก] เป็นมณีที่เอาไว้ประดับศาสตราเพือ่กระตุ้น
คุณสมบัติของโลหะวิเศษ 

เขามี 3 เม็ด และเขาจะลองใช้วิธีอื่นกับมัน 

หากเขาหลอมมันเข้าไปกับโลหะโดยตรง ? 

  

ปุดๆๆๆๆ 

เป้าหลอมพรอ้มแล้ว .. นำ [โลหะสีชาดวิบัติ] ลงไปในเป้า
หลอม แล้วปลอ่ยให้เดือดช้าๆ 
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จากนั้นโยน [มณีคางคาวนรก] เข้าไปอยา่งน่าเสียดาย ..มณี
เป็นสารประกอบคาร์บอน มันต้องถูกเผาและหายไปในโลหะที่รอ้น
หลายพันองศา 

  

เป้าศาสตราวุธได้เตรียมไว้พรอ้มแล้ว ... เทโลหะประสมลงไป 
ทิ้งไว้ข้ามคืน ... 

........ 

.............. 

ตุบๆๆ แป๊งๆๆๆๆ.. 

ตีซ้ำๆเข้าไป ตีเข้าไป ตีเข้าไป 

แล้วจุ่มน้ำ.. ฟู่..... วูม วมู วูม วมู วูม วูม วมู วมู วูม วมู 
วูม วูม 
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ศาสตราวุธ 

วูม วูม วมู วูม วูม วมู วูม วูม วมู วูม !!! 

 

..อาวุธวิเศษส่งเสียงร้องคำราม ดดุัน! อย่างนา่กลัว!!! 
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ตอนที่ 24 จอมยุทธดำ 

 

[ทวนโลหิต] 

สามารถดูดกลืนเลอืดของศัตรูไดไ้ม่ต่างกับกระบี่โลหิต มัน
เป็นอาวุธที่เหมาะกับการสู้รบบนหลังม้าอยา่งแท้จริง ในสมัยสามก๊ก

มีแม่ทพัที่ใช้ทวนเป็นอาวุธเช่น ทวนยาว-จูล่ง (子龍) ทวน

อสรพิษ-เตียวหุย (张飞) และแม้แต่เทพสงครามลิโป้ (吕布) 
ผู้ใช้ทวนกรีดนภา !!! 
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ภาพวาดลิโป้ วาดขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง 

 ดำรงค์ออกแบบ [ทวนโลหิต] ด้วยตัวเอง ทั้งแทง-ฟันจาก
ใบมีดค้างคาวได้ สมกับเป็นวิศวกร(ตกงาน) ..ทีส่ำคญั เขายังติด
กลไกบางอย่างที่ใบมีดอกีด้วย!! 

  

ชายหนุ่มพรอ้มมากๆกับสงครามที่รออยู่.. 
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*************** 

ร่ำลาพ่อบญุธรรม เพือ่อาสาสู้ศึกโจรผ้าเหลืองกับกองทัพ
เมืองฮองหลง 

  

"หลิ่งจีจะรอคอยพี่ใหญน่ะเจ้าคะ..ฮือๆ" 

รักแรกของเธอตอ้งจากไปไกลเสยีแล้ว.. 

  

"ถ้าพีส่ามารถหยัดยืนไดอ้ย่างมั่นคง พี่จะส่งคนมารับท่านพ่อ
และหลิ่งจีแน่นอน" 

..ที่ผ่านมาเขาอาจจะดูเย็นชาไปบ้าง แต่ดำรงคร์ู้สึกรักใคร่ทั้ง
สองเหมอืนครอบครัวเดยีวกันอยา่งแท้จริง 

  

ทัพอาสาฯ รอที่นอกเมอืง ดำรงคค์วบ 'เจ้าขาว' เข้าสมทบใน
ฐานะทัพหนา้ 
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เป้าหมายคือเทือกเขาพญาเหยีย่วที่ถูกกองทพัผา้เหลืองยึด
ครองมานานแรมป ี

  

พวกมันซ่องสุมกำลังกนัเรือนหมื่น!!! 

  

ดังน้ันกองกำลังอาสาจากเมืองฮองหลงในจำนวนไม่กี่พัน จึง
ไม่สามารถตอ่กรได้เป็นอันขาด ...กองทพัอาสาฯ จากหลายเมอืง 
และจากกลุ่มอิสระ จำจำเป็นต้องนัดหมายกันเพื่อเข้าร่วมรบพรอ้มๆ
กันในวันพรุ่งนี้ 

  

"เรียนท่านแมท่ัพ อีก 20 กิโลเมตร เป็นจุดนัดพบของ
พันธมิตรอาสาฯ" 

....แม่ทัพใหญ่ของพวกเขาพยักหน้า เพื่อรับทราบข้อมูล ..แต่
เกิดเหตุไม่คาดฝัน ? 
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กรุบๆๆๆ กรุบบๆๆๆๆ กรุบบบบๆๆๆๆ 

ม้านับพันๆตัวโผล่ออกมาจากป่าทั้งซ้าย-ขวา 

  

โจรผ้าเหลืองหาใช่จะดอ้ยสติปัญญา 

เพราะหากพวกมันปลอ่ยให้พันธมิตรอาสารวมกำลังกัน ย่อม
มีโอกาสทีพ่วกโจรผ้าเหลืองต้องพลาดท่าเสียที ดังน้ันบุกโจมตีไปที
ละกองทพัอาสาฯ ..ย่อมเป็นวิธีที่ฉลาดกว่าหลายเทา่ตัว 

  

"ทหารมา้ป้องกันเอาไว้ !!" 

เป็นคำสั่งทีไ่ร้ประสบการณ์เป็นที่สุด ม้ามีจุดเดน่ที่การ
เคลือ่นที่ด้วยความรวดเร็ว ม้าของพวกมันวิ่ง แต่ม้าของฝา่ยตั้งรับยืน
ป้องกัน ? ยังไม่ต้องรบก็รู้แล้วว่าตอ้งแตกพ่าย..ซึ่งดำรงค์ทนดูไม่ได้ 
!!! 
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'ดำ' อ่านตำราพิชัยสงครามเป็นของหวาน กลยทุธต่างๆ
ในทางทฤษฎี ..ดำรงค์ไม่มีพลาด 

  

แม้ไม่เคยปฏิบัติ แต่หากปฏิบัติด้วยทฤษฎี ด้วยความรู้ ด้วย
ปัญญา ยอ่มดีกว่าการปฏิบัติที่ชำชองแต่ดักดานทำสิ่งทีโ่ง่เขลาและ
ไร้ซึ่งประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์ 

  

"ทัพมา้ ตามขา้มา !! พวกเราจะตีผ่าเข้าไปในแนวรุกของมัน " 

..การโจมตีกลับเป็นการปอ้งกันที่สุดต่างหาก 

 ฮี่ๆๆๆๆ .. 'เจ้าขาว' ดำเมี่ยมตะโกนเรยีกกำลังใจแล้วทะยาน
ออกนำหน้าทันที! 

บุรุษร่างใหญ่โตราวขุนศกึ ในมือถือทวนวิเศษ ควบทะยานม้า
ยักษ์สีดำสนทิ ชนเข้าไปตรงๆในแนวรบของกองทัพเสือ้เหลอืงโดยไม่
เกรงกลัวอันตรายใดๆ ? 
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"พวกเราตามเขาไป!! ไปๆๆๆๆ " 

เหมือนอุปทานหมู่ เมือ่คนหนึ่งทำ อีกคนก็ทำตามๆกันไป 
โดยไมไ่ด้ฟังคำสั่งของแม่ทัพเลย ? 

  

ฉีบๆๆๆ คว้าากกกก! 

ฟันแทงเข้าไป ดำรงคแ์อบเรียก #กองทัพกระดูก คอย
สนับสนุนจากความชุลมนุวุ่นวายของกระแสทพั 

  

ฉับๆๆๆ ฉึบๆๆๆ 

อ้าากกก... 

  

มันได้พล แนวรบของพวกมันเริ่มมีปัญหาจากมา้ศึกไม่กี่รอ้ย
ตัวของกองกำลังอาสาฯ 

 "ดีๆๆ บุกเข้าไป" 
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จากที่เคยหงุดหงิดที่ทหารม้าไม่ทำตามคำบัญชา แต่ตอนนี้
ท่านแม่ทพัเริม่เห็นแลว้ว่ากระแสของการศึก ตกอยู่ในการควบคมุ
ของม้าไม่กี่ร้อยตัวจากคนหนุ่มเหล่านี ้

  

"ยิงธนูสนับสนุน!!" 

  

เฮือก!! 

ยิงเข้ามาทั้งๆที่มีทหารมา้ของตัวเองอยู่ด้วยเนีย่นะ ? 

  

'ผนงรจตกม = ผู้นำโง่เราจะตายกันหมด' 

  

แต่ดำรงค์ยอ่มไม่ใช่พวกรอความตายโดยไมท่ำอะไร ... 
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#อุลตราโซนิก 

  

วี๊ดดดดดดด วีดดดดดดด วีดดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 

เสียงเล็กแหลม แตพ่ลังงานสูง 300% จนมอืธนตู้องวางคัน
ศรลงไปเพื่อใช้มอืปิดใบหูเอาไว้ ..บางคนถึงกับกลิ่งเกลือกลงไปกับ
ดิน 

  

เฮอะ! 

มันเกินจะทนแลว้ละ่ ..คำสั่งลับถูกส่งไปยัง สัตว์วิเศษตัวใหม่
ทันที 'ค้างคาวนรก' มันเป็นมือสังหารที่รวดเรว็เป็นที่สุด แค่เพียง
พริบตา คอหอยของทา่นแม่ทัพกลับปรากฎโลหิตสดๆ จากน้ันแน่นิ่ง
ไปทันที.. 

  

'ราชาวานร' ทำลายกองทัพจากกลางวงของพวกศัตรู !!! 
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ตุบๆๆๆๆ 

พละกำลังเกินที่ใครจะทานทนได ้

ที่เหลือรอด ก็ชักม้ากลบัเข้าป่าไป.... 

  

...ดำรงค์ไดพ้ลังบ่มเพาะมาพอสมควรเลยทีเดียวกับการสู้ศึก
ในครั้งนี้ 

 ********************** 

…………………………… 

………………….. 

 ……… 

เฮๆๆๆๆ .. ทา่นจอมยุทธดำ ท่านเป็นผู้ช่วยชีวิตกองกำลัง
อาสาฯทั้งหมด !!! 
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เสียงสรรเสริญด้วยใจจริงของนักรบอาสา ..พวกเขาอาสา
มารบเพื่อบ้านเมอืง หาใช่มาเพื่อตกตายอย่างไร้ค่าและศักดิ์ศรี
จากผู้นำที่โง่เขลา 
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ตอนที่ 25 ยกค่าย 
 

ศัตรูแตกพ่ายไปแล้ว.. 

แต่การควบม้าหนึ่งรอ้ย ไล่ลา่ม้านับพันตัว เป็นเรื่องที่เกิน
กำลังมากเกินไป 

และการที่แมท่ัพของพวกเขาเพิ่งเสยีชีวิตแบบปัจจุบันทัน
ด่วน ไม่ได้ทำให้ขวญักำลังใจของเหล่าอาสาฯลดลงเลย ..กลับดู
คล้ายจะเพิ่มมากขึ้นหลายเทา่ตัว ? 

  

"พวกเรา มาเพื่อช่วยปกป้องบ้านเมือง และถา้ภารกิจนี้
ล้มเหลว หมายถึงทุกข์ภัยของชาวบ้าน" 

ดำรงค์ถือโอกาสปลุกขวญัเหล่าผู้กล้า จากน้ันนำทัพเขา้จุด
รวมพลฯ 
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...ยังไม่มีกองกำลังใด มาถึง ? 

  

นี่ไม่ใช่เรื่องดี และหากคาดไม่ผิด พวกมันยอ่มจู่โจมกองทัพ
อาสาฯ ก่อนมาสมทบกันที่นี่ 

 มีทางเลอืก 3 ทางคือ 

1.ยกทัพไปช่วย กองทพัอาสาฯ ..แต่ปัญหาคอื มี 4 กองทัพ
อาสาฯ พวกเขาจะยกไปช่วยใคร ? และระยะทางใกล้ไกลเพียงใด 
ยากจะคาดเดา ซ้ำรา้ยจะกลายเป็นความเข้าใจผิด โจมตีกันเองเสีย
มากกว่า 

2.เมื่อโจรผ้าเหลืองแบ่งกำลังโจมตีออกเป็น 5 สาย ย่อม
หมายความวา่ กองกำลงัในค่ายยอ่มร่อยหรอลงไป ส่วนทหารม้าที่
แตกพ่ายไป บ้างเตลิดหนี บ้างเสียขวญั นี่จะเปน็โอกาสที่ไมส่ามารถ
หาได้อีกแล้ว 
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3.ถอยทัพกลับฮองหลง นี่เป็นทางที่ปลอดภยัทีส่ดุ ..แต่เป็น
ทางที่ดำรงค์รังเกยีจที่สดุเช่นกัน 

  

ดำรงค์แจ้งเหลา่ผู้กลา้ทัง้หมด ช้ีแจงทั้งเหตุและผลต่างๆที่
อาจจะเกิดขึ้นได ้

  

"หากใครจะอยู่รอที่นี่ ผมแนะนำให้ซ่อนตัวอยู่ตามชายป่า ..
ส่วนใครจะไปร่วมรบกับผม ต้องตัดสินใจในตอนนี้ ทันที!!" 

ไม่อาจจะช้าแม้เพียงนาทีเดียว และนีค่ือนาทีทองอยา่ง
แท้จริง 

  

มันมีเพียงผู้กล้าเท่าน้ัน ที่สมควรรับชัยชนะอนัยากลำบาก
ในสถานการณ์ที่เป็นรองทุกๆด้านแบบนี้.. 
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เหล่าขุนนางยืนยันจะรอคอยที่จุดนัดพบตามแผนเดิม ส่วนที่
เหลือเกือบ 98% อาสาลุยต่อกับผู้นำคนใหม่ของเขา ..ดำรงค ์

  

ฮี่ๆๆๆๆ..กรุบๆๆ 

ทหารม้าเทียมรถลากเพือ่ขนย้ายทหารราบและพลธนู ? 

  

หากไม่มีรถลาก ม้าบางตัวก็ซ้อน 2 ซ้อน 3 หมวกกันน็อคก็
ไม่ยอมใส่ ..ต่างตะบึงไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญ 

  

ไม่มีใครคาดวา่จะมทีัพเล็กๆเพยีงพันคน กล้าชนค่ายใหญ่ใน
หุบเขาพญาเหยี่ยว.. 

  

นำโดยชาย จากศตวรรษ ที่ 21 !! 
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เนื่องจากโจรผ้าเหลอืงเน้นรุก ไม่เน้นรับ ต่อให้ค่ายใหญ่ก็จริง 
แต่ล้วนสรา้งจากไมไ้ผ่.. ดำรงค์ติดตั้ง [ท่อเหล็กกัมปนาท] จากนั้น
ควบ 'เจ้าขาว' ประจันหน้าค่ายอย่างไม่เกรงกลัว 

  

...ปรากฎลูกธนูดุจห่าฝนโปรยปราย... 

  

เชี้ยววววว ...วืบบๆๆๆ 

หากยกมาเป็นกลุ่มใหญค่งยากจะหลบพ้น แต่เจ้าขาวที่ได้รับ
เอฟเฟคจากทักษะ#ขี่มา้ ช่างปราดเปรียววอ่งไวเป็นอันมาก 

  

กรุบๆๆๆ ..ควบต่อเหมอืนไม่มอีะไรเกิดข้ึน 

..และเมื่อไดร้ะยะ เหนีย่วไก [ท่อเหล็กกัมปนาท] 

  

เพียงลั่นไก อาวุธเหล็กตะโกนลั่นดุจฟา้ผ่า !!! 
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ปั้ง!!!! ตูมมมมมมมมมม 

 กำแพงจากไม้ไผ่ พังครนืไม่เป็นท่า 

ไม่ต่างจากอำนาจการทำลายของฟ้าดิน ทั้งดุดันรุนแรง และ
เสียงดังสนั่นหวั่นไหวดุจฟ้าคำรน.. โจรผ้าเหลืองในค่ายแตกต่ืนอยา่ง
ที่สุดของชีวิต! 

แม้แต่กองกำลังอาสาฯ จะถูกเสียงกำปะนาทนัน่เขย่าขวญัสั่น
ประสาทจนแทบลืมหายใจ ..หากไม่ใช่เพราะผูน้ำของเขาตะโกน
เรียกสติ คงไม่มีใครรู้วา่ต้องทำอะไรต่อไป.. 

  

"ผู้กล้าทุกคน ...บุกกกกก" 

  

เฮ้ๆๆๆๆๆๆ 
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แม้ทุกคนจะกลวัอำนาจการทำลายล้างระดับน้ัน แต่หาก
อำนาจนั้นอยู่ฝา่ยเดยีวกับตนเอง ...พวกเขายังต้องกลัวอยู่อีกหรอื 
? 

  

พลธนู ยิ่งนำเข้าไปก่อน เป้าหมายย่อมเป็นบริเวณค่ายทหาร
เหลือง 

  

เซี้ยวววว...ฉึบๆๆๆ 

พวกมันเหมือนจะลมืกระทั้งการหลบหลีก ลูกธนูเหล่านั้น
สังหารโจรร้ายได้เป็นจำนวนมาก 

  

กรุบๆๆๆ กรุบๆๆๆ 

โจมตีต่อด้วยทหารมา้ 100 นาย... พวกเขาผา่นช่องว่างของ
กำแพงไมไ้ผอ่ย่างงา่ยดาย ไมม่ีแม้กระทั้งผู้ต่อตา้นการบุกทะลวงที่
รวดเร็วดุจสายฟา้นี ้



250 
 

  

เคร้งๆๆ ฉึบๆๆ ชั้วๆๆๆ ..ฆ่าสังหารเข้าไป!! 

  

แต่ทหารผา้เหลอืงยอ่มไม่รามอืรอความตาย 

หุบเขานี้เป็นปราการป้องกันโดยธรรมชาติ สามามาถเข้า-
ออก เพยีงทางเดียวจึงงา่ยต่อการปอ้งกัน 

...ในเมื่อกำแพงค่ายถูกพังลงไป หากคิดจะรอดต้องฟันผา่
ออกไปเท่านั้น ..  
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เดนตายเหล่านีค้วบม้าออกไปทันที พวกมันจะตัง้ใจจะฝ่า
ออกไปจากตำแหน่งพลธนูอาสาฯ 

แต่มันอยู่ในการคิดคำนวนของผู้นำของเขา ..ดำรงค ์

  

ทหารราบเปลีย่นไปถือหอกยาว เมือ่มา้ศึกเข้ามาในระยะใช้
เท้ายันหอกขึ้นไป 45 องศา ..ฉีบ! 

  

เกราะหนาแค่ไหน ก็ถูกทะลวงจากแรงปะทะของม้าตัวเอง .. 
จากนั้นพลธนูดึงมืดออกมาปิดฉากด้วยเลอืดของทหารเหลอืงอย่าง
ใจเย็น..เฉี้ยบบบ 

  

ในค่ายทหารม้าอาสาฯ ต่างเมามันกับการฆ่าสังหาร 

ดำรงค์เรยีก #ทหารกระดูก หุ้มเกราะออกมาเก็บเลเวลด้วย 
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[ไอ้มดแดง LV.48] 

[กิเลน LV.62] 

[ราชาวานร LV.53] 

[คางคาวนรก LV.52] 

..ทหารกระดูกตัวอื่นๆ LV.35 โดยเฉลีย่.. 

  

เหล่าผู้กลา้ต้องรีบจบเกมส์นี้โดยเร็ว เพราะแมพ้วกเขาจะมี
แผนการ และกลยุทธทีด่ีแค่ไหน แต่กำลังพลยังห่างกันถึง 10 เท่า!! 

ในเวลาที่ทัพย่อยของพวกมันอีก 4 ทัพทำการสำเร็จ และ
ย้อนกลับเข้ามาค่ายฯ ..เมื่อนั้นพวกเขาจะมีจดุจบไม่ต่างจาก
ทหารเหลืองที่ถูกปิดตาย.. แล้วฆ่าทิ้งยกค่ายเช่นเดียวกัน! 

 

***************************** 


