
 

 

CRYSTAL GAME E-BOOK 
 

 

(เวรกรรมตามทนั)ตอนออนไลน์กรรม(เนือ้เร่ืองย่อ) 
 

นวนิยายแนวสยองขวญัสืบสวนสอบสวน 
 

 

BY 
 

BUN K. 

(VERSION ไทย) 
 

 



 

 

 

 

เวรกรรมตามทนั(ตอนออนไลน์กรรม)(เนือ้เร่ืองย่อ) 
 

นวนิยายแนวสยองขวญัสืบสวนสอบสวน 
 

 

BY 
 

 

 

BUN K. 

 

 



 

ค าน า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 (หากสนใจหนงัสือ(EBOOK)เวรกรรมจะตามทนั

(ออนไลน์กรรม) (ฉบบัสมบรูณ์)เร็วๆนีส้นใจตดิตอ่คณุชยั

ยนัต์T.0898743604(เพ่ือน าไปขายปลีกและขายสง่เท่านัน้)หรือ

คณุชยัยนัต์T.0964836498(ตดิตอ่สอบถามหนงัสือ(EBOOK)เวร

กรรมจะตามทนั(ออนไลน์กรรม) ( ฉบบัสมบรูณ์) เทา่นัน้หรือ

EMAIL crystalebookgame@gmail.com)สว่นหนงัสือ

(EBOOK)เวรกรรมจะตามทนั(ออนไลน์กรรม) (เนือ้เร่ืองย่อ)

อนญุาตการพิมพ์จ าหน่ายจากทีมงาน (crystalebookgame)แล้ว

ขอบคณุมากๆส าหรับสว่นหนงัสือ(EBOOK)เวรกรรมจะตามทนั

(ออนไลน์กรรม)  เนือ้เร่ืองยอ่)ผลิตโดยทีมงาน

(crystalebookgame). 

 

 

 

 



เวรกรรมจะตามทนั(ตอนออนไลน์กรรม เนือ้เร่ืองย่อ) 
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                ในยคุปัจจบุนันีเ้คร่ืองโทรศพัท์มือถือและ

เคร่ืองแทบเลตพีซีหรือไมก็่เคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นปัจจยัส าคญั

อยา่งหนึง่ส าหรับมนษุย์ทกุๆคนเป็นอย่างยิ่ง ซึง่ไมว่า่จะใช้ส าหรับ

พิมพ์งาน,ดหูนงั,ฟังเพลง,หรือไมก็่ใช้ค้นคว้าข้อมลูตา่งๆผ่านทาง

อินเตอร์เน็ต แตใ่นท่ีนีเ้ราจะกลา่วถึงเร่ืองการใช้อินเตอร์เน็ต

ส าหรับด้านตา่งๆ ส าหรับแต่ละคนแตล่ะวนั และมนษุย์ทกุๆคนก็

ใช้อินเตอร์เน็ตผา่นทางโทรศพัท์มือถือ,แทบเลตพีซี,เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ แตแ่ล้วก็เกิดเร่ืองราวแปลกประหลาดขึน้ตา่งๆ

เก่ียวกบัการใช้อินเตอร์เน็ต เม่ืออยู่ๆ อินเตอร์เน็ต ซึง่มนษุย์ทกุคน

ใช้กนัทกุๆวนัและทกุๆเวลา และก็ใช้กนัอยา่งสนกุสนาน กลบั

กลายเป็นอินเตอร์เน็ตสยองขวญั ซึง่เม่ือมนษุย์ผู้ใดใช้อินเตอร์เน็ต

แล้วก็มกัจะเกิดสิ่งท่ีตามมาในไมช้่าหรือเร็ว ซึง่บางคนเรียกสิ่งนัน้

วา่ เวรกรรมตามทนัหรือออนไลน์กรรม ไมว่า่จะเป็นใครท าสิ่งใดไว้

กบัคนอ่ืนอยา่งไรไว้ ก็มกัจะเกิดเร่ืองราวตา่งๆหรือได้รับอาการ

บาดเจ็บหรือไมก็่ถึงแก่ความตาย จากการท าเวรกรรมไว้กบัมนษุย์

คนอ่ืนหรือไมก็่สตัว์ตา่งๆ ไม่วา่จะเป็น การลกัทรัพย์ของผู้ อ่ืน,การ

ฆา่สตัว์ตดัชีวิต,การท าร้ายผู้ อ่ืนจนถึงกบับาดเจ็บ หรือไมก็่ถึงกบั



สิน้ชีวิต,การท าร้ายผู้ อ่ืนหรือสตัว์ตา่งๆจนถึงกบัพิการแขนขาขาด 

การปล้นทรัพย์ของผู้ อ่ืน ฯลฯ ซึง่เม่ือใดก็ตามท่ีมีผู้ เลน่หรือใช้

อินเตอร์เน็ตแล้วภายในเวลาไมเ่กิน 15 นาที ก็จะมีเสียงดงัเกิดขึน้ 

และถ้าหากวา่มีใครยงัดงึดนัท่ีจะเลน่หรือใช้อินเตอร์เน็ตตอ่ไป 

หลงัจากนัน้อีก คร่ึงชัว่โมง ก็จะมีเสียงดงัเพิ่มมากขึน้ และก็เสียง

เหลา่นัน้ก็จะขยายออกไปเป็นวงกว้างมากขึน้ และเสียงท่ีเราๆได้

ยินนัน้ก็คือ เสียงแหง่เวรกรรมของแตล่ะคน ซึง่คนเรานัน้ แตล่ะคน 

ก็มกัจะท ากรรมดีและกรรมชัว่ตัง้แตว่ยัเยาว์จวบจนกระทัง่แก่เฒา่ 

และแตล่ะคนก็มีกรรมไมเ่ทา่กนั ดงันัน้ถ้าหากวา่ใครเคยท ากรรม

ชัว่ไว้มากๆแล้ว ถ้าหากยงัอยากจะใช้หรือเลน่อินเตอร์เน็ตตอ่ไป 

กรรมเก่าเหลา่นัน้มนัก็มกัจะดงัขึน้เร่ือยๆ เสียงจะดงัจนเกิด

อบุตัเิหตตุา่งๆได้ไมว่า่จะเป็นการเกิดอบุตัเิหตทุางรถยนต์บนท้อง

ถนน ซึง่ไมว่า่จะเป็น รถขนาดตา่งๆชนกนั หรือไมก็่  รถขนาด

ตา่งๆขบัชนมนษุย์หรือสิ่งท่ีมีชีวิตตา่งๆ หรือเกิดอบุตัิเหตดุ้าน

ตา่งๆอีกมากมาย จนกลายเป็นศพแล้วศพเลา่ หรือไมบ่างคนซึง่

ได้ฟังกรรมเก่าของตนและญาตพ่ีิน้องทกุๆวนั ก็ถึงกบัเสียสตหิรือ

เป็นบ้าไปได้ จนเจ้าภาพหรือเจ้าของงานศพจะต้องนิมนต์เหลา่



พระเจ้ามาท าการสวดศพ ศพแล้วศพเลา่ จนพระเจ้าต้องทึง่และก็

ยิม้กนัเป็นแถวๆ(ก็เพราะเงินปัจจยั ซึง่เจ้าของงานศพใสซ่องปัจจยั

ให้กบัพระเจ้าแตล่ะองคฺ์)และเม่ือเหลา่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตรู้สึกทึง่กบั

เสียงกรรมเก้าเหลา่นีว้า่มนัเกิดขึน้มาได้อยา่งไร หลายๆคนก็

อาจจะสงสยัวา่มาจากอินเตอร์เน็ตมนัร่ัว เลยท าให้เจ้าหน้าต ารวจ

หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกนัทัง้หมดเลยต้องเปิดเสียงดงัว่าข้อมลู

อินเตอร์เน็ตซึง่ทกุคนก าลงัใช้อยูไ่ด้เกิดการร่ัวไหลแล้ว เลยอยาก

ให้ทกุคนหยดุใช้ก่อน จนกวา่จะถึงเวลาอนัสมควรแล้วจึงจะใช้

อินเตอร์เน็ตได้ หรือไมเ่หลา่ผู้ ท่ีเช่ียวชาญด้านอินเตอร์เน็ตหรือกรูู 

ก็พดูวา่ มนัมีสาเหตมุาจาก เกิดจากการแฮ๊กเกอร์ข้อมลูด้านตา่งๆ

ภายในอินเตอร์เน็ตของเหลา่ผู้ มีความสามารถหรือหนว่ยงานหรือ

องค์กรณ์ตา่งๆท่ีมีทัง้บคุคลากรชัน้ยอดทางด้านอินเตอร์เน็ต ซึง่

นอกจากนีย้งัมีอปุกรณ์ไฮเทคและล า้ยคุมากมาย ซึง่เป็นตวัแปร

ส าคญัของเหลา่ประชาชนคนธรรมดาของคนท่ีใช้งานอินเตอร์เน็ต

ร่ัวไหล โดยเฉพาะเหลา่ลกูค้าประชาชนคนธรรมดา ท่ีจะต้องท า

ธุระกรรมทางด้านอินเตอร์เน็ต ไมว่า่จะเป็น การติดตอ่ธนาคาร

ผา่นอินเตอร์เน็ต,การโอนเงิน,ฝากเงิน ฯลฯ และได้เป็นท่ีมาของ



ข้อมลูของลกูค้าร่ัวไหลออกไปเร่ือยๆ ไมว่า่จะเป็นรหสับตัรเครดิต

,บตัรเดบติ,บตัรวีซา่มาสเตอร์การ์ด ฯลฯ ร่ัวไหลออกไป ซึ่งแม้แต ่

อดีตข้อมลูของเหลา่ลกูค้าผู้ซึ่งใช้งานอินเตอร์เน็ตร่ัวไหลออกไป 

และเม่ือใดก็ตามท่ีลกูค้าทา่นใดใช้อินเตอร์เน็ตแล้ว ก็จะมีข้อมลู

ตัง้แตอ่ดีตของลกูค้าทา่นนัน้ผู้ซึง่ใช้อินเตอร์เน็ต ณ ปัจจบุนั เปิด

ออกหรือดงัออกผา่นเคร่ืองเสียง ซึง่ดงัขึน้ตลอดเวลา ตัง้แต ่15 

นาทีแรก ท่ีคนเร่ิมใช้อินเตอร์เน็ต และก็ดงัขึน้เร่ือยๆ จวบจนเวลา

ผา่นไป พอลกูค้าซึง่ใช้อินเตอร์เน็ตผ่านไปซกัคร่ึงชัว่โมง เคร่ือง

เสียงซึง่เปิดดงับริเวณด้านนอกจะดงัขึน้เร่ือยๆและก็ขยายความ

ดงั และก็เสียงดงัเป็นวงกว้างออกไปเร่ือยๆ จวบจนกระทัง่เวลา

ผา่นไป 1 วนั 1 คืน แล้วเสียงก็อาจจะสงบลง หรือไมก็่ เบาบางลง 

หรือไมก็่ เปล่ียนไปเป็น ลกูค้ารายอ่ืนๆ ซึง่มีความจ าเป็นจะต้องใช้

อินเตอร์เน็ต และเหตกุารณ์แบบนีจ้ะเกิดซ า้แล้วซ า้อีก จนเหลา่

ลกูค้าหลายๆคน ซึง่มีความจ าเป็นจะต้องใช้อินเตอร์เน็ต ตา่งก็

ต้องตกใจหรือสะดุ้งกบัเสียงของเหลา่มนษุย์ดงักลา่ว โดยการเปิด

เสียงผา่นล าโพงจนเสียงดงัขึน้เร่ือยๆ และเม่ือข้อมลูของเหลา่

ลกูค้าท่ีมีความจ าเป็น และจะหลดุออกไปหรือร่ัวไหลออกไป



เร่ือยๆ ท าให้เหลา่ลกูค้าผู้ใช้งานผา่นระบบอินเตอร์เน็ตตา่งๆ ก็

ต้องหวาดระแวงวา่ข้อมลูอนัเป็นความลบั ซึง่มีข้อมลูส าคญัท่ีอยู่

ภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือวา่มีข้อมลูส าคญัร่ัวไหลออกไปกบั

การใช้อินเตอร์เน็ตอยูเ่ร่ือยๆ จนท าให้เหลา่ลกูค้าหลายๆคน ซึง่

เคยเป็นผู้ ใช้งานอินเตอร์เน็ตอยา่งเป็นล ่าเป็นสนั จะต้องหยดุใช้

งานลง และก็เปล่ียนไปท าอาชีพด้านตา่งๆแทน เชน่ อาชีพใดๆ

โดยท่ีไมมี่ความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้อินเตอร์เน็ตเลย ไมว่า่จะเป็น 

อาชีพทางด้านการเกษตรตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นท าสวน,ท าไร่,เลีย้ง

สตัว์,ปลกูพืชผกัตา่งๆ ฯลฯ อีกมากมาย หรือหลายๆคนก็มีข้อ

สนันิษฐานว่า ข้อมลูอาจจะเกิดขึน้มาจากส านกังานต ารวจ

แหง่ชาตหิรือวา่ส านกังานต ารวจทางด้านตา่งๆร่ัวไหลออกไป ซึง่

ปัจจบุนักรมต ารวจไมค่อ่ยมีงบประมาณในการตอ่กรกบั

อาชญากรรมทางด้านคอมพิวเตอร์หรือการใช้อินเตอร์เน็ตใน

รูปแบบตา่งๆเป็นประจ า ซึง่ท าให้ข้อมลูของรูปคดีตา่งๆของกรม

ต ารวจร่ัวไหลออกไปเป็นประจ า ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั หรือไมก็่

มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตหรือผู้ มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวะ

กรรมทางด้านเคร่ืองโทรศพัท์,เคร่ืองแทบเลตพีซี,เคร่ือง



คอมพิวเตอร์ว่า จริงๆแล้วมนัเป็นท่ีตวัเคร่ืองบางรุ่นมากวา่ หรือว่า

ประสิทธิภาพและการท างานของอปุกรณ์ภายในตวัเคร่ืองมนัต ่า

เกินไป ยิ่งถ้าหากวา่ตวัเคร่ืองชิน้ไหนใช้งานจนเกินไปหรือใช้เกิน

ประมาณ 3 ปี ขึน้ไปแล้ว ก็ควรจะต้องเปล่ียนเคร่ืองรุ่นใหม่ๆ ทนัที 

เพราะถ้าหากลกูค้าทา่นใดฝ่าฝืนแล้วใช้เคร่ืองซึง่ไมมี่

ประสิทธิภาพอยา่งนัน้แล้วหละ ก็อาจจะท าให้เวลาการใช้งาน

อินเตอร์กบัเคร่ืองซึง่ไมมี่ประสิทธิภาพชิน้ดงักลา่ว ท าให้เกิดข้อมลู

ร่ัวไหลจากการใช้อินเตอร์เน็ตกบัเคร่ือง ซึง่ไมมี่ประสิทธิภาพ

ดงักลา่วได้ ดงันัน้เหลา่กรููทัง้หลายก็เลยบอกวา่ เสียงสญัญาณซึง่

เปิดออกนัน้ หลงัจากท่ีลกูค้าใช้อินเตอร์เน็ตแล้ว เป็นเสียง

สญัญาณเตือนวา่ ลกูค้าควรเปล่ียนไปใช้เคร่ืองรุ่นใหม่ๆ ได้แล้ว 

เพ่ือป้องกนัการใช้งานอินเตอร์เน็ตร่ัวไหลนัน่เอง แตก็่มีหลายคน

สงสยักนัวา่ แล้วท าไมผู้ให้บริการทางด้านเครือข่ายโทรศพัท์มือถือ

หรือผู้ให้บริการทางด้านอินเตอร์เน็ต จากหลายๆคา่ยถึงไม่

ปรับปรุงหรือพฒันาทางด้านเครือข่ายผู้ให้บริการทางด้าน

โทรศพัท์ ซึง่ในเม่ือข้อมลูของลกูค้าจากคา่ยตา่งๆร่ัวไหลออกไป

ทางเสียงสญัญาณ จากการใช้อินเตอร์เป็นประจ า เช่น ข้อมลู



ทางด้านการท าธุระกรรมทางการเงินด้านอินเตอร์ร่ัวไหลออกไป 

หรือไมข้่อมลูทางด้านธนาคารจากการท าธุระกรรมทางด้านตา่งๆ 

ซึง่เกิดจากการใช้อินเตอร์เน็ตร่ัวไหลออกไปตามเสียงสญัญาณได้

ดงัขึน้ และก็มีค าถามจากลกูค้าผู้ใช้สว่นใหญ่จากการใช้

อินเตอร์เน็ต มีการสอบถามถึงผู้ให้บริการจากหลายๆคา่ยวา่ แล้ว

ท าไมเหลา่ผู้ให้บริการจากหลายๆคา่ยถึง ไมล่งทนุทางด้าน

อปุกรณ์หรือพฒันาเคร่ืองมือตา่งๆให้ทนัสมยัท่ีสดุ หรือเพราะวา่ 

เหลา่ผู้ให้บริการไมมี่เงินหรืองบประมาณท่ีจะลงทนุ หรือว่า เหลา่

ผู้ให้บริการไมมี่งบประมาณหรือเงินทนุในการจ้างบคุคลากรผู้ซึง่มี

ความสามารถมาร่วมท างาน หรือไมเ่หลา่ผู้ให้บริการไมส่ามารถท่ี

จะหาบคุคลากรท่ีมีความสามารถทางด้านอินเตอร์เน็ต และ

ทางด้านการพฒันาทางด้านเทคโนโลยีทางด้านอินเตอร์เน็ต

มาร่วมท างานไมไ่ด้หรือวา่ยงัหาไม่พบ และหรือไมร่ะบบของ

เครือข่ายทางด้านอินเตอร์เน็ตยงัครอบคลมุยงัไมท่ัว่ถึงทัง้แผน่ดนิ

หรือไมก่นัอยา่งไร ซึง่แตล่ะค าถามของลกูค้า และหลายๆคนวา่

จริงๆแล้ว ท่ีอินเตอร์เน็ตร่ัวไหลนัน้เกิดจากสาเหตอุะไร และเมื่อผู้

ให้บริการตอบกลบักบัลกูค้าวา่สาเหตท่ีุเกิดจากการท่ีลกูค้า



หลายๆคนใช้อินเตอร์เน็ตแล้วร่ัวไหลนัน้มีสาเหตมุาจาก ขณะนีผู้้

ให้บริการทางด้านอินเตอร์เน็ตก าลงัเร่งพฒันาสร้างเสาสญัญาณ

เพ่ือให้สญัญาณกระจายคล่ืนสญัญาณจากการใช้อินเตอร์เน็ต

ออกไปยงัทกุพืน้ท่ีอยา่งสม ่าเสมอ และเม่ือสร้างเสาสญัญาณ

เสร็จทกุพืน้ท่ีแล้ว ระบบความปลอดภยัตา่งๆก็จะท างานได้ดีอยา่ง

ยิ่งขึน้ และก็จะไมเ่กิดการร่ัวไหลใดๆ ซึง่ถ้าหากวา่ลกูค้าใช้

อินเตอร์เน็ตแล้วข้อมลูตา่งๆจากการท่ีลกูค้าใช้อินเตอร์เน็ตนัน้ ไม่

วา่จะเป็น การท าธุระกรรมทางการเงินหรือวา่ การสัง่ซือ้สินค้า

ตา่งๆผา่นทางอินเตอร์ก็จะปลอดภยัย่ิงขึน้ หรือว่าผู้ให้บริการ

ทางด้านอินเตอร์เน็ตจากคา่ยตา่งๆก็มกัจะพดูกบัลกูค้าทกุๆคนวา่ 

มีสาเหตเุกิดขึน้มาจาก โครงการลพัธ์ซึง่เป็น การสัง่ซือ้ ดาวเทียม

จารกรรม ท่ีมีศกัยภาพของหนว่ยงานกะลาโหมหรือหนว่ยงาน

ทหารท่ีมีความไฮเทคและทนัสมยัท่ีสดุในยคุปัจจบุนันี ้และไมว่า่

ประชาชนคนจะท าอะไร แม้แตจ่ะกดเบอร์โทรศพัท์ ดาวเทียม

ดงักลา่วก็จะสามารถตรวจจบัและบนัทึกได้วา่โทรเบอร์อะไร แล้ว

ก็โทรหาใคร ซึง่ถือว่าเป็นอนัตรายตอ่การละเมิดสิทธิและเสรีภาพ

ในการด าเนินชีวิต และความเป็นสว่นตวัของบคุคลอนัขดัตอ่



รัฐธรรมนญูอยา่งเดด็ขาด และเม่ือประชาชนดงักลา่วได้ฟัง

ค าตอบแล้วถึงกบัอึง้ทึง่เสียวไปตามๆกนั ซึง่หลงัจากท่ีเหลา่ลกูค้า

ได้ฟังผู้ให้บริการทางด้านอินเตอร์เน็ตพดูกนัอยา่งนัน้แล้ว ลกูค้าๆ

หลายๆคนก็พดูขึน้วา่ ถ้าหากวา่ลกูค้าใช้อินเตอร์เน็ตแล้วข้อมลู

มนัร่ัวไหลออกไปแล้ว เหลา่ผู้ ให้บริการเค้าจะรับผิดชอบกบัข้อมลู

ของเหลา่ลกูค้านีอ้ยา่งไรหละ หรือว่าเหลา่ผู้ให้บริการจะยอมเสีย

ลกูค้าไปเร่ือยๆอย่างนัน้รึ จนท าให้ลกูค้าหลายๆคนก็บน่กนั

หลายๆคนวา่ ถ้าหากวา่อย่างนัน้แล้วก็ควรท่ีจะยกเลิกหรือเลิกใช้

อินเตอร์เน็ตไปเลยดีกว่ามัย้ แล้วเร่ืองราวของการใช้อินเตอร์เน็ต

จะเป็นอย่างไร หรือวา่มีลกูค้าทา่นใดยงักล้าหาญท่ีจะใช้หรือไม ่

โดยมีเวรกรรมตัง้แตเ่ดก็จวบจนกระทัง่ปัจจบุนัเป็นเดมิพนัหรือไม ่

แล้วตอ่จากนีไ้ปจะมีมนษุย์ผู้ ใดหรือวา่ลกูค้าท่านใดคิดท่ีจะใช้

อินเตอร์เน็ตหรือวา่ ออนไลน์กรรม กนับ้างโดยมีเร่ืองราวของเวร

กรรมของแตล่ะคน ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นกรรมชัว่ ตัง้แตว่ยัเดก็จวบ

จนเตบิโตเป็นผู้ใหญ่เป็นสิ่งเดมิพนัธ์กนับ้าง แล้วก็ถ่ายทอด

เร่ืองราวผา่นเคร่ืองขยายเสียง และก็เปิดดงัไปทกุหลทกุแหง่ แล้ว

เรามาติดตามเร่ืองราวของการออนไลน์กรรม ตามแบบฉบบัเนือ้



เร่ืองเตม็ๆได้เร็วๆนี ้ผา่นพระเอกหรือตวัละครช่ือวา่ คณุธรรม 

เก่ียวกบัเร่ืองราวสยองขวญัสัน่ประสาทสืบสวนสอบสวนและก็

ผสมแอ๊คชัน่ ได้ใน ออนไลน์กรรม ฉบบัเตม็ๆได้เร็วๆนี ้

 

(แตง่,ประพนัธ์ และพิมพ์โดย ณ เวรกรรม จะตามทนั) 
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