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ขณะที่พวกหลัวซวินส่วนหนึ่งกำลังทำงานก่อสร้างกันอย่างขมีขมัน ด้านเหอเฉียนคุน 

กับอู๋ซินผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและภาพถ่ายจากดาวเทียมเป็นประจำทุกวันก็มี 

ความคบืหนา้อกีครัง้ ตอนทีเ่หน็ขอ้มลูซึง่อดตาหลบัขบัตานอนคดักรองออกมาอยา่งยากลำบากนัน้ 

ทั้งคู่ต่างช็อกกันไปครู่หนึ่ง จากนั้นก็รีบหอบของวิ่งไปหาทุกคนที่  ‘ไซต์งาน’...ใช่แล้ว ตอนนี้ 

บนพื้นดินถูกทุกคนขุดเจาะจนกลายเป็นหลุมใหญ่ ๆ ดูคล้ายพื้นที่ก่อสร้างไม่มีผิด

— หน่วนเหอ

ก  า  ร  อ่  า  น  คื  อ  ร  า  ก  ฐ  า  น  ที่  สํ  า  คั  ญ



คํานําสํานักพิมพ์

โอตาคุวันสิ้นโลก  เดินทางมาถึงเล่มสุดท้ายแล้ว แต่การผจญภัย 

ของคนหนุ่มสาว เด็กน้อย และสัตว์เลี้ยงของทีมโอตาคุยังคงลุ้นระทึก 

ไม่แผ่วเลย แถมระหว่างทางพวกเขาก็ไม่ลืมที่จะรื่นรมย์ไปกับรสชาติของ 

เนื้อ...เอ๊ย ไม่ใช่สิ รสชาติของชีวิตไปด้วย

แน่นอนว่า อุปสรรคยังคงมีมาให้ฝ่าฟัน ในหนึ่งวันของพวกเรายัง 

พบเจอเรื่องพลิกผัน ที่ต้องเปลี่ยนแผนกันอยู่เสมอ  ๆ  เลย แล้วนับประสา 

อะไรกับทีมโอตาคุ ที่ต้องผ่านผลิ ร้อน ร่วง หนาว สี่ฤดูที่ไม่ปกติในยุค 

วันสิ้นโลกกันล่ะ

แต่ระดับโอตาคุสายกี๊กผู้เขียน มาตรการการเอาตัวรอดกรณีฉุกเฉิน 

แล้วนั้น จะต้องพาทีมผ่านวันร้าย  ๆ  ไปได้อย่างหฤหรรษ์แน่  ๆ  เลย ไม่เชื่อ  

ก็เปิดหน้าต่อไปดูสิคะ
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บทที่

ถ้าไม่รีบฉวยโอกาสออกไปตอนนี้ แล้วจะรอออกไปเมื่อไร

คลื่นซอมบี้มาอีกแล้ว
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แม้จะอยู่ ในห้องใต้ดิน  แต่พวกหลัวซวินต่างก็ไม่กล้าทำเสียงอึกทึก 

ครึกโครม ทกุคนทำงานกนัอยา่งเบาไมเ้บามอืทีส่ดุ คอยระวงัไมใ่หส้ง่เสยีงดงั

ที่จริงโลหะที่เหยียนเฟยใช้สร้างผนังนั้นก็หนาเว่อร์วังอลังการมากแล้ว  

ประสิทธิภาพในการกันเสียงก็ดีเยี่ยม ต่อให้ยืนเคาะผนังฝั่งนี้ เสียงก็ไม่ดัง 

ไปยังอีกฝั่ง ก่อนหน้านี้ตอนกินข้าวอยู่ที่โรงอาหารชั้นหนึ่ง พวกเขาได้ยิน 

เสียงก้องกังวานเหมือนก้อนหินตกใส่เกราะโลหะ น่าจะเป็นเพราะตกกระทบ 

กับแผ่นโลหะบาง  ๆ  ที่ใช้บังแผงพลังงานแสงอาทิตย์เข้าพอดีจึงเกิดเป็น 

เสียงดังฟังชัด

พวกเขาเติมดิน ใส่ปุ๋ย และปลูกพืชกันอย่างเบามือเบาเท้า เมล็ด 

ที่เพิ่งงอกใหม่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ตอนนี้เติบโตเป็นต้นกล้าแล้ว ระหว่างที ่

ทุกคนทำงานของวันนี้อยู่ที่ชั้นใต้ดิน จิตใจก็พะวักพะวนไม่น้อย คอยแต่ 

เหลือบมองดูด้านบน ทั้งยังผลัดกันขึ้นไปดูสถานการณ์ทีละคนสองคนอยู่ 

เป็นระยะด้วย

ถึงแม้จะดูสถานการณ์ภายนอกผ่านหน้าจอโน้ตบุ๊กได้ก็ตาม แต่ 

ก็เห็นจากกล้องของห้องเดียวเท่านั้น ส่วนห้องอื่น  ๆ  จะมีเรื่องไม่คาดฝัน 

เกิดขึ้นหรือไม่ ต้องไปดูให้เห็นเองกับตาถึงจะสบายใจ
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ขณะที่ทุกคนกำลังระวังตัวแจ พวกเด็ก ๆ ในบ้านก็อยู่อย่างเงียบสงบ 

เป็นพิเศษ หลังจากอวี๋ซินหรันช่วยงานผู้ใหญ่พักหนึ่งแล้วก็วิ่งไปที่ข้างเปล 

ซาลาเปาน้อย แล้วนั่งหัดเขียนหนังสือและวาดรูปอยู่เป็นเพื่อน โดยมี 

เจ้าตัวเล็กเดินตามหลังเด็กน้อยต้อย ๆ คอยเฝ้าอยู่ในห้องอย่างรู้งาน

โชคดีที่ซาลาเปาน้อยสงบเงียบเรียบร้อยมาแต่ไหนแต่ไร ไม่ว่า 

หลัวซวินจะพาสะพายหลังไปไหน หรือใส่เปลไกวไปมา ก็เพียงส่งเสียงร้อง 

อุแว้ ๆ แค่ตอนอึ ฉี่ หรือหิวเท่านั้น ไม่เคยร้องไห้โยเยมาก่อนเลย

จนถงึตอนเทีย่งทกุคนจงึหยดุงานและพกัผอ่น หลวัซวนิกบัเหยยีนเฟย 

ขึ้นมายังชั้นบนและไปตรวจดูสถานการณ์ภายนอกที่ชั้นสาม เหยียนเฟย 

เปิดผนังเกราะโลหะเป็นช่องเล็ก  ๆ ตามทิศต่าง  ๆ เพื่อใช้สังเกตสถานการณ์ 

คลื่นซอมบี้ที่อยู่ข้างนอก

สิ่งที่ปรากฏแก่สายตายังคงเป็นซอมบี้หลากหลายสีสันมีทั้งที่บินอยู่ 

บนฟ้าและวิ่งอยู่บนพื้น โชคดีที่ซอมบี้เหล่านี้อยู่ห่างจากฐานทัพใหม่ของ 

พวกเขาคอ่นขา้งไกลจงึไมม่วีีแ่วววา่จะเขา้มาคกุคาม อกีทัง้ซอมบีจ้ำนวนหนึง่ 

ยังเข้าไปเฉียดใกล้พื้นที่เพาะปลูกจนถูกเถาปีศาจพุ่งเป้าโจมตี จึงยิ่งทำให้ 

พวกเขาปลอดภัยขึ้นไปอีก

“เราลงไปกันก่อนเถอะ ดูท่าทางแล้วพวกมันคงต้องใช้เวลาเคลื่อน 

ขบวนกันอีกสักระยะ”  เหยียนเฟยปิดผนึกผนังกลับมามิดชิดทั้งหมด 

เหมือนเดิม มือที่โอบบ่าหลัวซวินตบไหล่คนรักเบา ๆ

หลวัซวนิพยกัหนา้เลก็นอ้ยแลว้กลบัไปกนิขา้วเทีย่งทีช่ัน้หนึง่พรอ้มกบั 

เหยียนเฟย

เนื่องจากก่อนหน้านี้ทุกคนกังวลว่าตอนคลื่นซอมบี้ผ่านมาแถวนี้อาจ 

เผลอทำลายจานรับสัญญาณดาวเทียมเสียหาย ดังนั้นจึงใช้โลหะปิดผนึก 

ของเหล่านี้ไว้โดยเฉพาะเพื่อป้องกันไม่ให้พวกซอมบี้ผ่านมาเห็นสิ่งเหล่านี้เข้า  

ตอนนีจ้งึยงัถอดเกราะโลหะทีป่ดิผนกึของพวกนัน้ออกไมไ่ด ้ ตอ้งรออกีหนอ่ย 

แล้วค่อยว่ากัน

แล้วก็เป็นอย่างที่เหยียนเฟยคาดไว้ คลื่นซอมบี้ใช้เวลาสองวันเต็ม 

ในการ ‘เดินผ่าน’ บริเวณฐานทัพใหม่ของพวกเขา กว่าจะค่อย ๆ หายไปอย่าง 
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ไร้ร่องรอย

จากนั้นพวกเขาถึงได้ถอดเกราะโลหะที่ป้องกันจานรับสัญญาณ 

ดาวเทียมออก เหอเฉียนคุนกับเพื่อน  ๆ  สองสามคนรับหน้าที่กรองข้อมูล

ข่าวสารที่เพิ่งได้รับมาใหม่ ในนั้นมีภาพถ่ายจำนวนหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่า... 

ซอมบี้ระลอกนี้เดินทางไปถึงฐานที่มั่นตะวันตกเฉียงใต้แล้ว แถมยังปิดล้อม 

ที่นั่นไว้อีกครั้ง

ฐานที่มั่นตะวันตกเฉียงใต้คาดการณ์ไว้นานแล้วว่าคลื่นซอมบี้ครั้งนี้จะ 

ผา่นมาใกลฐ้านที่มั่น และยังเตรียมมาตรการรับมือและเตรียมความพร้อมไว ้

ล่วงหน้าด้วย

ทางการได้ประกาศแจ้งเตือนไม่ให้ประชาชนทุกคนในฐานที่มั่น 

ออกไปข้างนอกในช่วงเวลาที่กำหนด และเตรียมพร้อมป้องกันไว้ล่วงหน้า  

ตลอดจนการจัดแบ่งทีมต่าง  ๆ  ว่าจะต้องผลัดเปลี่ยนเวรคุ้มกันฐานที่มั่น 

อย่างไรตอนที่คลื่นซอมบี้มาถึงก็ล้วนเตรียมการไว้เสร็จสรรพหมดแล้ว

น่าเสียดายก็แต่ยังคงมีสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงมากมายทำให้ฐานที่มั่น 

เกิดความโกลาหลวุ่นวายเล็กน้อย  เช่น  เนื่องจากในฐานมีทรัพยากร 

ไม่เพียงพอ ดังนั้นถึงแม้จะผลิตอาวุธและกระสุนได ้ แต่ปริมาณก็ไม่มากพอ  

ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องพึ่งพาผู้มีพลังพิเศษเป็นกำลังสำคัญในการป้องกัน 

ฐานที่มั่น

แต่ปัญหาก็คือ หลังจากเปลี่ยนขั้วอำนาจการปกครองใหม่  เพื่อ 

สร้างเสถียรภาพภายในฐานที่มั่น คนเหล่านั้นจึงแอบทำตามแนวทางเดียวกับ 

ผู้บริหารฐานที่มั่นในอดีต ด้วยการจัดส่งทีมที่ไม่ให้ความร่วมมือกับเบื้องบน 

เข้าไปทำภารกิจในส่วนลึกของเขตตัวเมืองหรือเขตที่มีซอมบี้ชุกชุม ทำให้ 

เสียมือดีไปเป็นจำนวนมาก

หรืออย่างเช่น เพื่อให้ผู้มีพลังพิเศษกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม 

ของกองทัพให้มากที่สุด จะได้รักษาอำนาจในการปกครองฐานที่มั่น จึง 

ยกระดับภารกิจของแต่ละทีมให้ยากมากขึ้น บีบคั้นทีมที่มีขนาดเล็กและทีม 

ที่ไม่ฟังคำสั่งให้ยุบทีมไป พวกผู้มีพลังพิเศษจากทีมที่ถูกยุบไปเหล่านั้น 
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สว่นหนึง่ยอ่มตอ้งไปเขา้รว่มกบัทมีทีใ่หญก่วา่ แตก่ม็ผีูม้พีลงัพเิศษอกีสว่นหนึง่ 

ไม่เต็มใจเข้าร่วมกับทีมพวกนั้นด้วยเหมือนกัน ครั้นถึงเวลาประกาศพื้นที่ 

รับผิดชอบป้องกันของแต่ละทีมช่วงก่อนที่ซอมบี้จะปิดล้อมฐานที่มั่น ทีแรก 

ใช้วิธีการส่งข้อความถึงแต่ละทีมเหมือนเช่นทุกครั้ง ผู้มีพลังพิเศษบางคน 

ที่ไม่เข้าร่วมทีมใด  ๆ  แล้วจึงไม่ได้รับข่าวสาร เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ดูเหมือนว่า 

จำนวนผู้มีพลังพิเศษจะลดลงอย่างฮวบฮาบ

ยังดีที่เป็นการแจ้งล่วงหน้าจึงคำนวณตัวเลขกำลังหลักในการป้องกัน 

กำแพงฐานที่มั่นออกมาได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้นำระดับสูงพบปัญหาแต่ 

เนิ่น ๆ และรีบเปลี่ยนเป็นแจ้งข่าวถึงคนทั่วไปทั้งหมดในฐานที่มั่น แถมยัง 

ตั้งค่าตอบแทนเป็นคริสตัลเพื่อชักจูงใจคน...โดยปกติหลังจากคลื่นซอมบี้ 

ผ่านไปแต่ละครั้ง ทางฐานที่มั่นจะส่งทหารออกไปเก็บรวบรวมคริสตัล 

ที่กระจัดกระจายอยู่โดยรอบ จนเก็บกวาดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยถึงค่อย 

ให้คนทั่วไปออกไปทำภารกิจที่นอกฐานได้

คริสตัลที่เก็บรวบรวมได้ ส่วนหนึ่งย่อมต้องแบ่งให้กำลังพลของ 

หน่วยต่าง  ๆ  เป็นรางวัลตอบแทน ส่วนที่เหลือทั้งหมดเก็บเป็นสมบัติของ 

ฐานที่มั่น จะยอมปล่อยออกมาก็เฉพาะในยามจำเป็นเท่านั้น

นอกจากนี้ยังมีบางสถานการณ์ที่ชนชั้นผู้บริหารซึ่งเพิ่งมารับตำแหน่ง 

หมาด  ๆ  เองก็คิดไม่ถึง เดิมทีคิดว่าการเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ยกชุดแล้ว 

สถานการณ์ในฐานน่าจะพัฒนาไปในทิศทางแบบที่พวกเขาคาดคิดไว้ เช่น  

ปัญหาเรื่องการทำงานเหลาะแหละไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

ต่าง ๆ ที่ต้องติดต่อกับบุคคลภายนอก

ตอนแรกนึกว่าได้ขับไล่  ‘แมลงร้าย’  ฝูงนั้นไปพ้นแล้ว เจ้าหน้าที่ใหม่ 

จะตั้งใจทำงานกันอย่างขยันขันแข็งกันทุกคน แต่พวกผู้บริหารกลับมองข้าม 

ปัญหาอย่างหนึ่งไป...ประวัติศาสตร์นับแต่โบราณกาลมา ประเทศของ 

พวกเขาล้วนเป็นสังคมอุปถัมภ์ ไม่ว่าใครก็ตาม ขอแค่มีคนใหญ่คนโตคอย 

หนุนหลังเพียงเล็กน้อย ก็พร้อมที่จะเป็นทั้งฝ่ายเอื้อประโยชน์และฝ่าย 

รับประโยชน์จากคนรอบข้างกันทั้งนั้น

บ้างก็อาศัยสายสัมพันธ์  บ้างก็ส่งของกำนัลเพื่อหวังใช้เส้นสาย 
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ทางลัด และหากงานในปัจจุบันของพวกเขาไม่ได้สร้างความมั่งคั่งแบบ 

ที่คาดหวัง แถมผู้บริหารยังไม่ได้ลงมาตรวจสอบควบคุมอย่างจริงจัง  

ขบวนการเน่าหนอนฟอนเฟะของคนเหล่านี้ก็จะยิ่งแทรกซอนลึกเข้าไปใหญ่

เหตุปัจจัยต่าง  ๆ  ทำให้การเตรียมการรับมือก่อนที่ซอมบี้จะยกโขยง 

มาครั้งนี้ไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งใจ ถ้าไม่เพราะมีเวลาเตรียมการป้องกันมากพอ 

ละก็ คงเกิดปัญหาใหญ่โตแน่ โชคดีที่พวกเขาตรวจพบวิกฤตการณ์ทัน  

จึงค้นพบปัญหาภายใน  ปรับเปลี่ยนนโยบาย  และปรับแก้กลยุทธ์ได้ 

ทันท่วงที

เมื่อซอมบี้ตัวแรกบินผ่านเข้ามาเหนือฐานที่มั่น  สงครามซอมบี้ 

ปิดล้อมฐานจึงได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งอย่างเป็นทางการ

ในภาพถ่ายภาพหนึ่งเห็นเงาร่างดำ  ๆ กระจุกตัวหนาแน่นอยู่รอบฐานที่มั่น 

แห่งหนึ่งที่มีขนาดพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ ที่นั่นก็คือฐานที่มั่นตะวันตกเฉียงใต้ 

ซึ่งถูกล้อมด้วยคลื่นซอมบี้นั่นเอง

หลัวซวินวิเคราะห์อย่างละเอียด หลังจากดูภาพอื่น  ๆ  ประกอบจน 

แน่ใจว่าซอมบี้กลุ่มที่อยู่ไกลออกไปอีกไม่น่ามุ่งหน้ามาสมทบที่ฐานที่มั่น 

ตะวันตกเฉียงใต้และฐานทัพของพวกเขาเพิ่มแล้ว จึงบอกว่า “ตอนนี้ฐาน 

ของเราปลอดภัยชั่วคราว รอดูสถานการณ์อยู่ในบ้านสักสองสามวันก่อน 

ค่อยออกไป”

คนอื่น  ๆ  ต่างพยักหน้าสนับสนุน  แม้ว่าซอมบี้จะไปรวมตัวอยู่ที่ 

ฐานที่มั่นตะวันตกเฉียงใต้แล้ว แต่ใครจะรู้ เล่าว่าหากการต่อสู้ยืดเยื้อ  

พวกมันจะหันกลับมาทางเดิมหรือเปล่า

แต่จู่  ๆ  จางซู่ก็เอ่ยขึ้น “ฉันว่าเราออกไปหาของกันช่วงนี้ดีกว่า ไปที่ 

โกดังหรือศูนย์กระจายสินค้ากันก่อนก็ได ้ ขืนมัวรอให้คลื่นซอมบี้ถอนกำลัง 

ให้หมด ก็ต้องมีคนจากในฐานออกมารวบรวมทรัพยากรด้วยเหมือนกันแน่  

ถ้าไปเจอคนพวกนั้นจะยิ่งยุ่งยากนะ”

ทุกคนอึ้งไปสักพักก่อนตาลุกวาว แล้วหันไปมองหลัวซวิน

หลัวซวินเข้าใจความหมายของจางซู่ เขาขมวดคิ้วครุ่นคิดสักพัก 
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จึงตัดสินใจว่า “นายพูดก็ถูก มีของบางอย่างที่ไปถึงก่อนมีสิทธิ์ก่อน ที่จริง 

ตอนนี้เราเองก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่นั่นจะมีทรัพยากรที่เราต้องการ 

หรือเปล่า แต่ถ้าไม่ฉวยจังหวะนี้รีบออกไปลองหาดู วันหน้าถ้าหากไปเจอ 

คนอื่นด้วยได้งานเข้าแน่”

จางซู่วิ เคราะห์ได้ถูกต้องแล้ว  พวกเขาสามารถประเมินความ 

ปลอดภัยและความเสี่ยงได้จากภาพถ่ายดาวเทียม ฐานที่มั่นก็สามารถทำได ้

เหมือนกัน มิหนำซ้ำฐานที่มั่นมีกำลังคนมากกว่า และมีทีมที่แข็งแกร่ง 

เยอะกว่าด้วย เวลาพวกเขาออกไปรวบรวมทรัพยากรก็มีโอกาสพบกับ 

ทีมอื่นของฐานที่มั่นอยู่แล้ว ถ้าไม่รีบฉวยโอกาสออกไปตอนนี้ พอถึงตา 

คนในฐานที่มั่นออกมา ก็ไม่รู้เลยว่าจะมีอะไรเหลือถึงมือพวกเขาบ้าง บน 

โลกนี้ไม่มีคนโง่หรอก มีแต่ความได้เปรียบในการลงมือช้าหรือเร็วเท่านั้น

หลังจากหารือกัน ทุกคนก็ตัดสินใจว่าพรุ่งนี้จะออกเดินทางกันแต่เช้า  

จุดหมายปลายทางคราวนี้คือ...โกดังสินค้าของธุรกิจห้างร้านจำนวนมาก 

ที่พวกเขาหาเจอจากในแผนที่ ที่บังเอิญมากก็คือ บริเวณใกล้เคียงของ 

ที่แห่งนั้นยังเป็นที่ตั้งของหนึ่งในศูนย์ขนส่งหลักของบริษัทขนส่งยักษ์ใหญ่ 

ในยุคก่อนวันสิ้นโลกของเมืองเอพอดี

ตอนเช้าตรู่ เมื่อตรวจดูภาพถ่ายดาวเทียมอีกครั้ง พวกหลัวซวิน 

จึงตัดสินใจออกเดินทางทันที พวกเขาอาจเจอซอมบี้หลงฝูงกลางทางบ้าง 

ประปราย แต่เมื่อเทียบกับคลื่นซอมบี้แล้ว ซอมบี้หลงฝูงพวกนี้ถือได้ว่า 

เป็นกระดูกคนละเบอร์อย่างแท้จริง

สถานที่ที่พวกเขาจะไปอยู่ห่างจากฐานทัพใหม่ไกลพอควร บวกกับ 

ถนนหนทางชำรุดเสียหายหนักเอาการ ทุกคนที่นั่งอยู่ในรถจึงรู้สึกเหมือน 

อยู่บนเครื่องเล่นผจญภัยในสวนสนุกไม่มีผิด กระแทกกระทั้นสะท้าน- 

สะเทือนตั้งแต่หัวจรดเท้า อวี๋ซินหรันผู้น่าสงสารถูกเขย่าจนอาเจียนออกมา  

พวกเขาได้แต่รีบจอดรถเพื่อให้เด็ก ๆ ได้พักกันสักเดี๋ยว หลัวซวินรีบตรวจด ู

อาการของซาลาเปาน้อยที่เบาะหลัง แต่ใครจะคิดว่าหนูน้อยกลับลืมตาแป๋ว 

ราวกับผลองุ่น ชูไม้ชูมือหัวเราะเอิ๊กอ๊ากสนุกสนาน ดูร่าเริงเป็นพิเศษ

หรือว่าเจ้าหนูจะชอบความรู้สึกที่ถูกเหวี่ยงแบบนี้?
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หลัวซวินกับเหยียนเฟยมองหน้ากันโดยไม่พูดอะไร ก่อนหันไปมอง 

เปลที่เด็กน้อยนอนอยู่อีกครั้ง...บางทีอาจเป็นเพราะซาลาเปาน้อยอยู่ในเปล 

ที่มั่นคงแน่นหนามาก พอรถโคลงเคลงไปมา สำหรับหนูน้อยแล้วจึงเหมือน 

ถูกคนอุ้มโยกไปโยกมา จึงรู้สึกสนุกมากกว่าทรมาน

“ดีขึ้นบ้างไหมจ๊ะ” ซ่งหลิงหลิงเติมน้ำสะอาดใส่ถ้วยส่งให้สวีเหมย 

ช่วยอุ่นด้วยไฟ ก่อนจะถือกลับมาป้อนให้อวี๋ซินหรันบ้วนปาก

เด็กหญิงตัวน้อยล้างปากบ้วนน้ำสองที ก่อนพยักหน้าด้วยใบหน้า 

ขาวซีด “หนูไม่เป็นไรแล้วค่ะ”

เมื่อเห็นใบหน้าซีดเผือดของหนูน้อย ทุกคนต่างรู้ว่าเด็กคนนี้กำลัง 

ฝนือยู่ พวกเขาจงึหนัไปมองหลวัซวนิกบัเหยยีนเฟยซึง่กำลงัอุม้ซาลาเปานอ้ย 

ผู้คึกคักผิดปกติลงมาจากรถ
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บทที่

คนกลุ่มนี้เหมือนพวกถือบัตรเครดิตไม่จำกัดวงเงิน
มาเดินช็อปปิ้งตามห้างร้านแล้วรูดปื๊ดๆอย่างเมามัน

ช็อปกระหน่ำ

212

หลัวซวินมองสำรวจไปรอบๆ  ก่อนหันมาลูบหัวเด็กหญิงยิ้ม  ๆ  

“เราพักกันสักเดี๋ยวเถอะ ไม่ต้องรีบหรอก”

ระยะนี้สภาพอากาศอบอุ่นขึ้นเรื่อย  ๆ โลกกลายเป็นสีเขียวชอุ่ม  

เต็มไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าทุกแห่งหน และเพราะมนุษย์ทำกิจกรรมต่าง  ๆ  

น้อยลงจึงทำให้พืชพันธุ์เจริญงอกงามได้ดีเป็นพิเศษ แวบแรกที่มองออกไป  

หลัวซวินรู้สึกเหมือนอยู่ท่ามกลางท้องทุ่งไม่มีผิด

อาคารหลายแห่งในเขตตัวเมืองซึ่งอยู่ห่างออกไปไกลลิบล้วนมีต้นไม้ 

ใบเขียวแผ่เลื้อยปกคลุมเต็มไปหมด  ราวกับเป็นซากอารยธรรมรกร้าง 

กลางป่าอย่างไรอย่างนั้น ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นภาพฝันที่ไม่มีอยู่จริง

แต่นี่คือความจริง คือสภาพแวดล้อมที่ผู้คนในยุควันสิ้นโลกพบเห็น 

ได้บ่อยจนเป็นเรื่องปกติ

คนทั้งกลุ่มถือว่านี่เป็นการออกมาตั้งแคมป์ปิกนิก ต่างเดินลงจากรถ 

แล้วทอดสายตามองไปรอบ  ๆ พวกเขายืนอยู่บนถนน ตาก็มองดูดอกไม้ 

ใบหญ้าริมทางที่ไม่รู้ว่าเป็นพืชกลายพันธุ์หรือไม่ ดอกไม้สีเหลืองสีแดงนั่น 

ก็ไม่รู้ว่าคือดอกอะไร บานสะพรั่งสดใสสวยงามเหลือเกิน
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อวี๋ซินหรันรับน้ำอุ่นจากซ่งหลิงหลิงมาดื่ม หลัวซวินถือโอกาสพา 

ซาลาเปาน้อยออกมารับแดด...ระยะนี้พวกเขาทำกิจกรรมต่าง  ๆ  อยู่แต่ 

ในบ้านจึงอาจไม่ค่อยดีกับร่างกายของเด็กนัก  ควรให้หนูน้อยออกมา 

สูดอากาศบ้างไม่ใช่เหรอ

ขณะที่พวกเขาทั้งกลุ่มกำลังพักผ่อนอยู่นั้น จู่  ๆ  ก็สัมผัสได้ถึงแรง 

สั่นสะเทือน...

“คะ...คลื่นซอมบี้เหรอ?!” หวังตั๋วร้องขึ้นด้วยความตื่นตระหนก  

รีบหันมองซ้ายมองขวา ท่าทางของเขาดูเหมือนพร้อมที่จะเผ่นกลับขึ้นรถ 

เพื่อหนีเอาชีวิตรอดได้ตลอดเวลา

คนอื่นก็ตื่นตกใจไม่แพ้กัน หลัวซวินหันไปมองจางซู่ อีกฝ่ายรีบใช้ 

พลังพิเศษธาตุลมตรวจหาทิศทางที่มาของแรงสั่นสะเทือนนั้น

ทว่าสายลมที่เขาส่งไปถึงเป้าหมายยังไม่ทันจะย้อนกลับมา พวก 

หลัวซวินก็เห็นแล้วว่าวัตถุเป้าหมายนั้นคืออะไรกันแน่...

สุนัขป่าตัวใหญ่ยักษ์สองตัวกำลังกระโดดทะยานอยู่บนถนนสายเล็ก 

ด้วยความคึกคะนอง ด้านหน้าของพวกมันมีเป็ดและห่านกลายพันธุ์ที่ขนาด 

ตัวใหญ่ขึ้นมากกำลังวิ่งหนีตายอย่างไม่คิดชีวิตอยู่หลายตัว ปากก็ส่งเสียง 

ร้อง ‘ก้าบ ๆ’ ไม่หยุด

คำกล่าวที่ว่า  ‘หมาไล่ตามเป็ด เป็ดร้องก้าบ  ๆ1’  เป็นอย่างไร เวลานี้ 

พวกหลัวซวินได้เห็นภาพกับตาตัวเองแล้ว

ดูเหมือนว่าเพราะสุนัขป่าสองตัวนั้นจะมีเป้าหมายแค่ต้องการไล่ล่า 

เป็ดห่านโง่ ๆ ที่แหกปากร้องลั่น วิ่งกระเจิงไปทั่วสองสามตัวเท่านั้น พวกมัน 

จึงไม่ได้ปรี่ต้อนฝูงเป็ดห่านมาทางที่พวกหลัวซวินอยู่ เพียงแค่ไล่ตามหลัง 

พวกเป็ดพวกห่านวิ่งพล่านไปทั่วทุ่งร้างกว้างใหญ่ กระทั่งเล่นสนุกจนหนำใจ 

แล้วจึงค่อยกระโจนขย้ำเหยื่อทีละตัว  ๆ สุดท้ายก็คาบเสบียงอาหารของ 

พวกมันเดินส่ายหางจากไปอย่างมีความสุข

1 ‘ร้องก้าบ ๆ’ เป็นสำนวน หมายถึง เจ๋ง ร้ายกาจ เก่งกาจ ในบางท้องถิ่นของจีนนำมา 

สร้างเป็นสำนวนพักท้าย คือ สำนวนที่พูดเฉพาะวรรคหน้าก็สื่อถึงความหมายหลักที่อยู่วรรคหลัง  

ว่า ‘หมาไล่ตามเป็ด เป็ดร้องก้าบ ๆ’ ซึ่งให้ความหมายแบบเดียวกัน คือใช้กล่าวชมความสามารถ
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กลุ่มของพวกหลัวซวินเบิกตาอ้าปากค้าง มองดูเหตุการณ์ตั้งแต่ต้น 

จนจบ จนสุนัขป่าสองตัวคาบเหยื่อจากไป เหลือเป็ดห่านยืนหันรีหันขวาง 

อยู่กลางทุ่งอย่างงง ๆ เพียงไม่กี่ตัว

ผ่านไปนานพักใหญ ่ ทุกคนถึงหันมามองหน้ากันสองสามท ี หลัวซวิน 

อดพูดติดตลกไม่ได้ว่า “ฉันแอบนึกอยู่เหมือนกันว่าหมาป่าสองตัวนี้มัน 

หายไปไหน ที่แท้ก็ไปไล่ต้อนเป็ด2 นี่เอง” เอาเถอะ คำพูดประโยคนี้ของเขา 

ฟังดูสองแง่สองง่ามจริง ๆ

จู่ ๆ อู๋ซินก็ถามขึ้น “พี่หลัวครับ สองตัวนั้นเป็นหมาป่าจริง ๆ ใช่ไหม”

“ทำไมเหรอ” หลัวซวินไม่เข้าใจคำถาม คนอื่นก็หันไปมองอู๋ซินอย่าง 

งง ๆ ไม่แพ้กัน

“ผมเคยได้ยินว่า หมาป่าหางจะลู่ต่ำ มีแต่หมาบ้านเท่านั้นที่หาง 

ชี้ขึ้น...เมื่อกี้ตอนพวกมันเดิน ดูเหมือนจะยกหางกระดิกไปมานะครับ”

“...ฉันไม่ได้สังเกต” 

“ดูเหมือนพวกมันจะส่ายหางนะ แต่ชี้ขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ”

“ไม่แน่อาจเป็นหมาบ้านจริง  ๆ  ก็ได้! เพราะถ้าเป็นหมาป่า มีเหรอ 

ที่พวกมันจะไม่โจมตีพวกเราเลย”

“ใช่  ๆ และเท่าที่ได้ยินมา ดูเหมือนหมาป่ามีเหลืออยู่ไม่เยอะแล้ว 

ด้วยนี่”

“ในสวนสตัวก์ม็ไีมใ่ชเ่หรอ ถา้เปน็พวกทีห่ลดุออกมาจากสวนสตัวล์ะ่”

กลุ่มคนซึ่งแวะพักผ่อนหย่อนใจคุยกันเรื่องที่ว่าแท้จริงแล้วสัตว์ 

สองตัวนั้นเป็นสุนัขบ้านหรือสุนัขป่ากันแน่นานครึ่งชั่วโมงเต็ม  ในที่สุด 

ก็นึกขึ้นได้ว่าวันนี้พวกเขายังมีงานสำคัญต้องทำ หลังจากปรึกษากันทุกคน 

ก็ตัดสินใจเป็นเอกฉันท์ว่า...ให้อวี๋ซินหรันนั่งเบาะหน้ารถคันของหลัวซวินกับ 

เหยียนเฟยที่ใช้เปิดทาง

อวี๋ซินหรันสามารถใช้พลังพิเศษเปลี่ยนเศษหินขนาดใหญ่บนถนน 

2 เป็ด เป็นศัพท์สแลง หมายถึงชายขายบริการ ตรงข้ามกับคำว่าไก่ ซึ่งหมายถึง 

หญิงขายบริการ
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ข้างหน้าให้กลายเป็นทรายได้ ส่วนที่มีเศษกรวดเศษหินเล็ก ๆ ก็ไม่ต้องใส่ใจ 

อะไร แค่จัดการถนนช่วงที่เป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งทำให้รถโคลงเคลงโดยการนำ 

ทรายไปกลบจนราบเรียบ

สถานที่ที่จะไปคราวนี้อยู่ไกลจากฐานทัพใหม่ของพวกเขาพอสมควร  

โชคดีที่หลังจากขับเข้าถนนหลวงสายหลักก็ไม่ต้องรบกวนอวี๋ซินหรันจัดการ 

ผิวถนนให้ยุ่งยากแบบนั้นแล้ว

พวกเขาใช้เวลาขับรถมากว่าหนึ่งวันจึงถึงที่หมาย...จุดหมายปลายทาง 

คือเขตชานเมืองทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเอ ในยุคก่อนวันสิ้นโลกที่นี่ 

เป็นหมู่บ้านชานเมืองแห่งหนึ่ง แต่เดิมพื้นที่ละแวกนี้มีสภาพแวดล้อมก้ำกึ่ง  

จะเจริญก็ไม่เจริญ แต่พอเข้ายุควันสิ้นโลก เนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งห่างไกล 

และมีประชากรเพียงน้อยนิด จึงไม่ได้ถูกทำลายเสียหายมากมายนัก

โดยเฉพาะสถานที่ที่พวกหลัวซวินมาเคยเป็นโกดังและศูนย์กระจาย 

สินค้า เมื่อก่อนทั้งช่วงเวลาเช้าและเย็น นอกจากรถที่เข้าออกมารับส่งสินค้า 

กับคนงานที่ดูแลจัดการโกดังแค่ไม่กี่คนแล้วก็แทบไม่มีผู้คนเลย

พวกเขาขบัรถไปถงึบรเิวณใกลก้บัเขตโกดงั จากนัน้สำรวจสถานการณ ์

รอบด้านไกล ๆ ก่อน เมื่อแน่ใจแล้วจึงค่อยขับรถเข้าไป

โกดังในบริ เวณนี้บางหลังถูกทำลาย  ในขณะที่บางหลังสภาพ 

ภายนอกยังค่อนข้างดี จากภาพถ่ายดาวเทียมพวกหลัวซวินสามารถดูว่า 

สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ยังมีสภาพดีอยู่หรือไม่ได้เพียงคร่าว ๆ เท่านั้น ส่วนความ 

แข็งแรงของหลังคา โครงสร้างอาคาร และสภาพภายในต่าง  ๆ  ต้องรอ 

ไปถึงที่ก่อนถึงจะเห็น อย่างเช่นตอนนี้ ผนังด้านข้างและประตูทางเข้าของ 

โกดังหลายหลังถูกทำลายและเปิดอ้าอยู่ ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถ 

เห็นได้จากภาพถ่ายดาวเทียม

“เคยมีคนมาที่นี่แล้ว” หลังจากที่ทุกคนขับรถเข้าไปก็กวาดตาสำรวจ 

แล้วพูดขึ้นด้วยความมั่นใจ

หลัวซวินคิดอยู่ครู่หนึ่ง เขาขับรถอยู่คันหน้าสุด มุ่งหน้าไปทางโกดัง 

หลังหนึ่ง “เราไปที่โกดังเป้าหมายก่อน แล้วค่อยไปตรวจดูโกดังหลังอื่น”  

เขาคาดว่าคงมีทีมอื่นเคยมาแล้ว ถึงอย่างไรที่นี่ก็เป็นศูนย์กระจายสินค้า  
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ภารกิจต่าง ๆ ที่ทางฐานที่มั่นเคยประกาศก่อนหน้านี้ต้องเคยส่งคนมาที่นี่แล้ว 

แน่ ฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องเหนือคาดเลยสักนิด หลัวซวินคิดว่าขอเพียงยังมี 

ของทีพ่วกเขาตอ้งการเหลอือยูก่พ็อ ไมไ่ดค้าดหวงัวา่จะตอ้งเจอของดอีะไรนกั  

เพียงแค่ได้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการเท่านั้นก็ดีมากแล้ว

หลังจากพวกหลัวซวินขับรถวนดูสักพัก  ในที่สุดก็จอดรถที่หน้า 

โกดังหลังหนึ่งซึ่งประตูทางเข้าถูกระเบิดจนเป็นรูโหว่ เมื่อเห็นว่ามีคนอื่น 

เคยมาที่นี่แล้ว เขาก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจเลยสักนิด เพียงแค่ให้เหยียนเฟย 

ที่อยู่ข้าง ๆ เปิดประตูโกดังขึ้น

ประตูเหล็กเลื่อนเปิดเสียงดัง เผยให้เห็นสภาพภายในอันมืดสลัว

ประตูของโกดังเกือบทุกหลังในละแวกนี้ล้วนมีร่องรอยถูกงัดแงะ 

ทำลายด้วยวิธีรุนแรงกันทั้งนั้น คงเป็นคนกลุ่มที่ยกขบวนกันมาก่อนหน้านี้  

แต่ถึงแม้พวกนั้นจะเปิดช่องประตูได้ แต่ก็ใช่ว่าจะขนของทุกอย่างไปได้ 

หมด นี่จึงเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้หลัวซวินใจเย็นได้ขนาดนี้

“ยังมีของอยู่! พี่หลัว ยังมีของอยู่ครับพี่” เสียงร้องตื่นเต้นดีใจของ 

ทุกคนดังมาจากรถคันอื่น  ๆ  ที่จอดอยู่ข้างกัน หลัวซวินไม่ได้มัวแต่ดีใจจน 

มองข้ามสภาพโดยรอบไป ตรงกันข้าม เขากลับบอกจางซู่ซึ่งอยู่ในรถอีกคัน 

ว่า “จางซู่ นายลองตรวจสอบดูก่อนว่ามีอะไรอยู่ในนั้นหรือเปล่า”

พวกเขามองจากด้านนอกเข้าไปเห็นลังกระดาษวางซ้อนกันอยู่ในโกดัง  

ดูจากบรรจุภัณฑ์ด้านนอกยังค่อนข้างสมบูรณ์ดี แต่ไม่รู้ว่าจะมีซอมบี้มนุษย์ 

หรือซอมบี้สัตว์ซ่อนอยู่ในโกดังนี้หรือไม่

พลังพิเศษธาตุลมของจางซู่หมุนวนภายในโกดังรอบหนึ่ง “ไม่รู้สึกว่า 

มีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ข้างในนะ”

ตอนนี้เองหลัวซวินถึงค่อยวางใจลงได้ครึ่งหนึ่ง คนทั้งกลุ่มเปิด 

ประตูก้าวลงจากรถ แล้วเดินเข้าไปตรวจดูในโกดังด้วยกันอย่างระมัดระวัง

พวกเขาหยุดยืนอยู่ห่างจากกองลังกระดาษไกลพอสมควร ก่อน 

จะให้จางซู่ใช้คมวายุกรีดฝาลังกระดาษใบหนึ่งแง้มดู เผยให้เห็นสิ่งที่อยู่ 

ข้างใน...เกลือ

ที่นี่เป็นโกดังสินค้าของบริษัทเกลือแห่งหนึ่ง ของที่อยู่ในนี้ก็คือเกลือ 
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ซึ่งพวกหลัวซวินต้องการมาก เพราะไม่ว่าจะเก็บไว้นานแค่ไหนก็ไม่เน่าเสีย

เมื่อเห็นหีบห่อที่แสนคุ้นตาด้านใน ทุกคนต่างร้องเฮออกมาเบา  ๆ  

อย่างกลั้นไม่อยู่ เมื่อแน่ใจแล้วว่าไม่มีอะไรผิดปกติ พวกหลัวซวินจึงค่อย ๆ  

ก้าวเข้าไปเปิดลังกระดาษใบนั้นอย่างระมัดระวัง

สภาพด้านนอกของลังกระดาษยังคงไม่บุบสลายสักนิดถึงแม้จะ 

วางทิ้งไว้จนเข้าสู่ยุควันสิ้นโลกมานานป่านนี้ แต่เนื่องจากไม่โดนฝน แถม 

สภาพอากาศแถวนี้ก็แห้งมาก ลังกระดาษจึงไม่ชื้นและไม่ได้รับความเสียหาย

“ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะ ขนไปกันเถอะ” ในโกดังหลังนี้เก็บเกลือไว ้

ไม่น้อย แต่ไม่ได้มีอยู่เต็มโกดัง เพราะคนอื่นที่เคยมาที่นี่คงขนกลับไป 

บางส่วนแล้ว หรืออาจเป็นไปได้ว่าไม่ได้มีเกลืออยู่เต็มโกดังมาตั้งแต่แรก  

เท่าที่พวกเขาเห็นอยู่ตอนนี้ก็มีเพียงลังบรรจุเกลือกองนี้เท่านั้น

และนอกจากเกลือเสริมไอโอดีนทั่วไปแล้ว ยังมีเกลือที่เติมส่วนผสม 

อื่น  ๆ  อีกบางส่วน รวมทั้งดอกเกลือและเกลือหิมาลัยที่เม็ดค่อนข้างใหญ่ 

อีกด้วย แต่ละชนิดล้วนเป็นสินค้าแบรนด์เดียวกันทั้งหมด

เกลือแต่ละลังหนักพอสมควร พวกหลัวซวินใช้รถเข็นที่เหยียนเฟย 

สร้างขึ้นลำเลียงไปไว้ที่รถ โดยแบ่งส่วนหนึ่งใส่ไว้บนรถบรรทุกและอีก 

ส่วนหนึ่งใส่ไว้ในรถพลังงานไฟฟ้า จนกระทั่งในโกดังเหลือเกลืออยู่อีกราว 

ยี่สิบถึงสามสิบลังสุดท้าย พวกเขาถึงได้ขับรถออกมาจากที่นั่น

ดูเหมือนว่ารอบโกดังเก็บเกลือจะรายล้อมไปด้วยโกดังสินค้าเกี่ยวกับ 

อาหาร บางโกดังไม่ต้องเข้าไปใกล้ก็ได้กลิ่นตุ  ๆ  โชยมาจากข้างใน...ของ 

หมดอายุจะยังมีกลิ่นหอมอยู่ได้อย่างไร บางโกดังก็ว่างเปล่าโบ๋เบ๋ คิดว่าคง 

มีคนมาขนของไปหมดตั้งแต่เข้าสู่ยุควันสิ้นโลกช่วงแรก ๆ แล้วละมั้ง

หลังจากตรวจดูโกดังสินค้าประเภทเดียวกันผ่านไปหลายหลัง  

ในที่สุดพวกหลัวซวินก็พบสินค้าประเภทที่ต่างออกไป เช่น...โกดังเครื่องใช้ 

ไฟฟ้า

“หัวหน้าครับ หัวหน้า! ตรงนี้มีแอร์! มีแอร์ด้วย!” เหอเฉียนคุน 

กระโดดโลดเต้นอยู่หน้าประตูโกดังหลังหนึ่ง ในฐานะคนอ้วนเพียงหนึ่งเดียว 

ของทีม เวลาถึงช่วงหน้าร้อน เหอเฉียนคุนจึงค่อนข้างทรมาน ใช้ชีวิต 
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ยากลำบากเป็นพิเศษ

ช่วงก่อนหน้านี้ เวลาปกติที่อุณหภูมิเดียวกัน ทำกิจกรรมต่าง  ๆ  

เหมือนกัน ก็มีแค่เขาคนเดียวเท่านั้นที่มักเหงื่อไหลไคลย้อยอยู่เสมอ ดังนั้น 

จึงมีเพียงเขาที่เซ็งมากเมื่อรู้ว่าเครื่องปรับอากาศในฐานทัพใหม่ส่วนใหญ่ 

ใช้การไม่ได้

โกดังขนาดใหญ่หลังนี้ไม่ได้มีแค่เครื่องปรับอากาศ แต่ยังมีเครื่องใช ้

ไฟฟ้าอย่างอื่นอีก ทั้งตู้เย็น โทรทัศน์ เครื่องดูดควัน พัดลม และอื่น  ๆ  

อีกสารพัด  เห็นได้ชัดว่าตอนก่อนวันสิ้นโลกที่นี่ เคยเป็นคลังเก็บและ 

กระจายสนิคา้ของบรษิทัเครือ่งใชไ้ฟฟา้บรษิทัหนึง่ ของทีค่นสัง่ซือ้กบับรษิทันี ้

คงจะจัดส่งออกจากที่นี่ เพราะมีสินค้าเก็บไว้ในโกดังหลังนี้และหลังอื่น  ๆ  

ในบริเวณใกล้เคียงกันอย่างครบครัน

สวีเหมยกับซ่งหลิงหลิงเห็นเครื่องปั่นน้ำผลไม้ ดรายร์เป่าผม และ 

เครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็กวางอยู่บนชั้นของแถมแจกฟรีด้วย

“หยิบของตามจำนวนที่เราต้องการให้ครบก่อน เอาตู้แช่ไปเพิ่มอีก 

สักสองสามตู้ด้วยนะ” ตู้แช่ในบ้านส่วนใหญ่เป็นของมือสอง หลัวซวินเห็น 

เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้เป็นของใหม่ชนิดที่ยังไม่แกะออกจากกล่องเลย ใจ 

ก็นึกอยากลองใช้ขึ้นมาเหมือนกัน

“ต้องติดแอร์อย่างน้อยห้องละเครื่องดีไหม ห้องใต้ดินก็ด้วย เรา 

ใช้แค่พัดลมดูดอากาศกับช่องระบายอากาศแบบนี้ไปตลอดไม่ได้หรอก  

ต้องหาแอร์ที่เป็นระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์หรือเปล่า”

“หัวหน้า เราเอาเครื่องปั่นกลับไปด้วยได้ไหม พอผลไม้ในบ้าน 

สุกแล้วจะได้เอามาปั่นผลไม้ให้ทุกคนดื่ม”

“ทุกคนเอาของที่จำเป็นไปก่อน ของอย่างอื่นถ้ายัดใส่รถได้ก็จัด 

ไปเลยเต็มที่...”

คนกลุ่มนี้เหมือนพวกถือบัตรเครดิตไม่จำกัดวงเงินมาเดินช็อปปิ้ง 

ตามห้างร้านแล้วรูดปื๊ด ๆ อย่างเมามัน
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213

ท้ายรถบรรทุกขนาดใหญ่หนึ่งคัน  พ่วงตู้คอนเทนเนอร์ไว้สองตู้  

รถพลังงานไฟฟ้าสี่คันก็มีข้าวของยัดไว้จนเต็ม ครั้งนี้พวกหลัวซวินเก็บเกี่ยว 

ทรัพยากรมาได้มากมาย

สินค้าในโกดังแถบนี้มีมากมายหลายชนิด แต่ปัจจุบันโกดังที่เก็บ 

สนิคา้เกีย่วกบัอาหารลว้นวา่งเปลา่ไปเกอืบหมดแลว้ พวกเขาไดม้าเพยีงเกลอื  

เครื่องปรุงรส  เครื่องเคียง  เช่น  ผักดอง  เต้าหู้หมัก  และซอสต่าง  ๆ  

มาบางส่วน

ผักดองซีอิ๊วและผักดองเกลือในกระปุกแก้วพวกนั้นยังอยู่ในสภาพดี  

น่าจะยังกินได้  ส่วนผักดองและของหมักดองที่บรรจุอยู่ ในขวดหรือ 

ซองพลาสติก เวลานี้บรรจุภัณฑ์บวมเป่ง หากเปิดปากขวดปากซองออกมา 

คงส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งอย่างไม่ต้องสงสัย

โชคดีที่พวกหลัวซวินปลูกผักกินเองและเลี้ยงนกกระทากลายพันธุ์ 

ไว้ด้วย ในบ้านของพวกเขาจึงไม่ขาดแคลนอาหารประเภทนี้ ขอเพียงขน 

เกลือล็อตนี้กลับไป พวกเขาก็จะมีเกลือเก็บไว้กินได้เป็นสิบปี แล้วหลังจาก 

นั้นค่อยนำของอย่างอื่นไปแลกเกลือกลับมาเพิ่ม เท่านี้ก็เพียงพอที่จะใช้ 

ยังชีพในฐานทัพใหม่ได้แล้ว
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อาหารหมักดองที่มีวันหมดอายุเหล่านี้...จะอร่อยกว่าของที่หลัวซวิน 

ทำเองได้อย่างไร สมาชิกทีมโอตาคุทุกคนล้วนไม่สงสัยในเรื่องนี้ แต่ที่ 

พวกเขายัดสิ่งเหล่านี้ใส่ไปตามช่องว่างในรถก็เพื่อนำไปแลกกับคนอื่นใน 

ฐานที่มั่น หรือไม่ก็นำขวดนำกระปุกเหล่านี้ไปใส่อาหารประเภทเดียวกัน 

ที่ทำขึ้นเองในบ้านได้

การวนสำรวจรอบนี้พวกเขายังตรวจดูโกดังต่าง  ๆ  ไม่ทั่ว และยังหา 

ของเป้าหมายได้ไม่ครบ แต่พื้นที่บนรถเต็มหมดแล้ว เมื่อคำนึงถึงความ 

ปลอดภัย พวกเขาจำต้องขนกลับไปก่อนเที่ยวหนึ่ง แล้วจะทำอย่างไรต่อ 

ค่อยวางแผนกันอีกที ถึงอย่างไรพวกเขาก็ได้ในสิ่งที่ต้องการมากที่สุด 

มาแลว้ ไวม้าคราวหนา้คอ่ยมาขนเครือ่งใชไ้ฟฟา้บางสว่นกลบัไปเพิม่ รวมถงึ 

เข้าไปดูโกดังสินค้าที่อยู่ด้านในด้วย

คนทั้งกลุ่มตั้งแคมป์พักแรมบนที่ โล่งใกล้กับเขตโกดังหนึ่งคืน  

เช้าวันรุ่งขึ้นก็เดินทางกลับฐาน แต่ระหว่างทางครั้งนี้พวกเขาไม่ได้โชคดี 

เหมือนตอนขามา...เพราะเจอซอมบี้หลงฝูงที่เดินสะเปะสะปะไปทั่วเข้าแล้ว

อย่างที่เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ปัจจุบันรูปลักษณ์ภายนอกของซอมบี ้

เหล่านี้ เปลี่ยนไปจนไม่เหลือเค้าความเป็นมนุษย์แล้ว  ซอมบี้ตัวที่พวก 

หลัวซวินเจอล่าสุดรูปร่างลักษณะเปลี่ยนแปลงไปมาก ขนาดของมันใหญ่โต 

กว่าร่างกายมนุษย์ทั่วไปเป็นเท่าตัว ถ้ายืนตัวตรงคาดว่าคงสูงประมาณ 

สามเมตร แขนที่กลายเป็นขาหน้าล่ำสันและดูเหมือนจะยาวกว่าขาหลัง 

เล็กน้อย มองเผิน ๆ ก็เหมือนกอริลลา

มีก็แต่หน้าตาของพวกมันที่ยังใกล้เคียงมนุษย์อยู่บ้าง คือขากรรไกร 

ไม่ได้ยื่นยาวออกมาอย่างพวกลิง แถมไม่ได้มีขนขึ้นรุงรัง บนหัวยังมีผม 

เหลืออยู่ประปราย  พวกหลัวซวินจึงแน่ใจว่าพวกมันน่าจะเป็นซอมบี้ที่ 

กลายร่างจากซอมบี้มนุษย์

“...ซอมบี้แบบนี้จะมีพลังพิเศษหรือเปล่า” เสียงสวีเหมยดังมาจาก 

วิทยุสื่อสาร หลัวซวินยังไม่ทันได้ตอบคำถามเธอ ซอมบี้ตัวนั้นก็ทุบอก 

ตัวเองสองที ก่อนวิ่งตึงตังพุ่งใส่ขบวนรถของพวกหลัวซวิน

เหยียนเฟยรีบตั้งแผ่นโลหะขวางหน้าซอมบี้ตัวนั้นอย่างรวดเร็ว เมื่อ 
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สองสิ่งปะทะกันก็เกิดเสียงดังสนั่น ครั้นแล้วเจ้าซอมบี้ก็คว้าแผ่นโลหะขึ้นมา 

บิดด้วยแรงพลังมหาศาล พยายามบิดม้วนให้เป็นก้อนเพื่อจะปากลับมา 

ใส่รถของพวกเขา

“น่าจะเป็นซอมบี้พลังแข็งแกร่งนะ” เหยียนเฟยไม่ได้รู้สึกโมโหที่ 

ฝ่ายตรงข้ามบีบขยำแผ่นโลหะของเขาราวกับเศษกระดาษ เขาตอบคำถาม 

พลางตวัดนิ้วขึ้น ทันใดนั้นแผ่นโลหะที่ยังอยู่ในมือของซอมบี้ก็มีหนาม 

แหลมคมอันหนึ่งโผล่พุ่งเข้าเสียบคางของมัน! 

ซอมบี้กลายพันธุ์แบบนี้ไม่ได้มีแค่พลังแข็งแกร่ง แต่ยังมีผิวหนังที่ 

หยาบหนาจนนา่ตกใจ ถงึขนาดทีเ่หยยีนเฟยไมส่ามารถแทงทะลสุมองของมนั 

ได้ในคราวเดียว ซอมบี้ตัวนั้นแผดเสียงคำรามพลางกระทืบเท้าย่ำอยู่กับที่  

พยายามดึงหนามแหลมออกอย่างยากเย็น ทันใดนั้นมันก็กระชากชิ้นส่วน 

โลหะติดมือมาบางส่วน ขว้างใส่รถของพวกหลัวซวิน

โชคดีที่เหยียนเฟยเป็นผู้มีพลังพิเศษธาตุโลหะ เขาจึงหยุดโลหะนั้น 

เอาไว้ก่อนที่จะชนกับตัวรถได้อย่างหวุดหวิด อีกด้านหนึ่งสวีเหมยก็ปล่อย 

ลูกไฟออกไปทางหน้าต่างรถ พุ่งตรงไปที่หนามโลหะและใบหน้าของซอมบี้

คมวายุจำนวนมหาศาลของจางซู่ลอยพุ่งไปพร้อมลูกไฟขนาดมหึมา  

กระแทกใสด่า้นฐานของหนามโลหะครัง้แลว้ครัง้เลา่ราวกบัคอ้นทีก่ำลงัตอกลิม่  

ทำให้ปลายหนามแหลมฝังลึกเข้าไปในสมองซอมบี้

เหยียนเฟยเองก็ควบคุมโลหะที่ถูกโยนมาให้ลอยหวือกลับไปกระแทก 

ใส่ฐานหนามโลหะ ขณะที่ซอมบี้กำลังพยายามถอนดึงโลหะออกจากตัว 

ก็กลับต้องถอยร่นทีละก้าว ๆ ตามแรงโจมตีอย่างหนักซ้ำ ๆ หลายครั้ง กระทั่ง 

หนามแหลมแทงทะลุสมอง ดันคริสตัลกระเด็นหลุดออกมา เจ้าซอมบี้ 

ก็ตายคาที่อยู่ตรงนั้น

เมื่อเห็นว่าในที่สุดซอมบี้ตัวนั้นลุกขึ้นมาไม่ได้อีก ทุกคนถึงได้ถอน 

หายใจออกมาอย่างโล่งอก แต่ละคนหันไปมองหน้ากัน นัยน์ตาฉายแววดีใจ

ซอมบี้กลายพันธุ์แบบนี้ก็ฆ่าได้ด้วยเหรอ ได้สิ ฆ่าได้อยู่แล้ว ตอนนี ้

ก็ฆ่าตายไปตัวหนึ่งแล้วไม่ใช่หรือไง แล้วซอมบี้กลายพันธุ์แบบนี้จัดการ 

ง่ายหรือเปล่า ไม่ง่ายเลยสักนิด
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พวกหลัวซวินฆ่าซอมบี้ร่างยักษ์พลังแข็งแกร่งนี่ได้ก็จริง แต่เพราะ 

คราวนี้มันมาแค่ตัวเดียว ถ้าพวกมันยกโขยงกันมาเป็นฝูง ต่อให้ใช้วิธี 

ขุดหลุมกับดักแบบเมื่อก่อน คาดว่าคงต้องออกแรงกันอย่างหนักเลยทีเดียว  

และถ้าพวกเขาดันดวงจู๋เจอฝูงซอมบี้ที่มีจ่าฝูงคอยวางแผนสั่งการด้วยละก็...

ทุกคนสูดลมหายใจเข้าลึก  ๆ หลังจากเก็บคริสตัลจากซอมบี้ตัวนั้น 

มาแล้วก็เริ่มออกเดินทางกันต่อ

เป็นอย่างที่หลัวซวินคาดการณ์ไว้ไม่มีผิด ซอมบี้ตัวนี้ไม่เพียงเป็น 

ซอมบี้พลังแข็งแกร่งขั้นสี่  แต่ยังเป็นซอมบี้ที่ เกิดการกลายพันธุ์ซ้ำอีก 

ครั้งหนึ่งด้วย

ซอมบี้กลายพันธุ์แบบนี้จัดการยากกว่าซอมบี้ระดับสูงทั่วไป  ยิ่ง 

รูปลักษณ์เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะผิวหยาบเนื้อหนามากขึ้นจนทำอะไร 

ได้ยาก ถ้ายกโขยงมาพร้อมกันเป็นฝูง มนุษย์อย่างพวกเขาจะเอาชีวิตรอด 

ได้อีกเหรอ

แต่ถ้ามีแนวป้องกันที่แข็งแกร่งแน่นหนามากพอ อย่างมากพวกมัน 

ก็แค่กระแทกกำแพงเหล็กเป็นรอยบุบ  หากคว้าไม่ถึงขอบกำแพงก็คง 

ทำลายเสียหายไม่ได้ง่าย  ๆ  แน่ เมื่อครู่กำแพงโลหะที่เหยียนเฟยสร้างขึ้น 

ชั่วคราวมีขนาดเล็ก มันถึงได้คว้าไปเป็นอาวุธเล่นงานกลับมา ถ้าไม่อย่างนั้น 

คงไม่เกิดปัญหาแบบคราวนี้หรอก

พอคิดถึงซอมบี้ประเภทนี้ก็พาให้หลัวซวินคิดถึงฐานทัพของตัวเอง  

สีหน้าเขาเคร่งเครียดขึ้น รีบหันไปบอกเหยียนเฟยว่า “ก่อนสร้างโรงเรือน 

บนพื้นดิน เราคงต้องสร้างกำแพงโลหะล้อมฐานให้หมดทุกด้านแล้วละ  

ส่วนด้านในก็เสริมเกราะให้โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ แบบนี้นอกจาก 

จะป้องกันอันตรายจากเถาปีศาจแล้ว ยังป้องกันซอมบี้กลายพันธุ์พวกนี้ 

ได้ด้วย”

เหยียนเฟยรู้ซึ้งถึงความร้ายแรงของปัญหานี้ดี “ช่วงนี้เราต้องเก็บ 

โลหะกลับไปเพิ่มเยอะ  ๆ  อีกแล้วละ หลังจากสร้างห้องส่วนที่เหลือในชั้น 

ใต้ดินเสร็จ จะได้เริ่มสร้างกำแพงรั้วบนพื้นดิน” พวกเขาต้องสร้างกำแพง 

ล้อมฐานให้เสร็จก่อน  ถึงจะทำพื้นที่ เพาะปลูกข้างในได้อย่างสบายใจ  
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ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดมีเถาปีศาจชอนไชเข้ามาคงเกิดปัญหาใหญ่แน่

สำหรับเรื่องจะออกแบบกำแพงอย่างไรไม่ให้ถูกเถาปีศาจชอนไชและ 

ไม่โดนซอมบี้ทำลาย อย่างน้อยต้องรอให้ได้โลหะกลับไปปริมาณมากพอ  

แล้วทดลองหลาย ๆ แบบดูก่อนถึงจะแน่ใจได้

ขาไปใช้เวลาหนึ่งวันครึ่ง ขากลับใช้เวลาอีกหนึ่งวันครึ่ง เมื่อบวกกับเวลา 

ตอนที่พวกเขาเก็บรวบรวมสิ่งของต่าง ๆ ด้วย ครั้งนี้จึงกินเวลานานสี่วันเต็ม 

กว่าที่พวกเขาจะกลับถึงฐานทัพของตัวเอง

ในท้องทุ่ง พวกหลัวซวินพบว่ามีห่านโง่ตัวหนึ่งพลาดเดินเข้าไปใน 

ดงเถาปีศาจ เพียงไม่นานมันก็ถูกเถาปีศาจจับฉีกแบ่งกินเป็นอาหารจน 

หมดเกลี้ยง ส่วนเป็ดและห่านตัวอื่น  ๆ  ที่เหลือต่างเผ่นหนีไปไกลจากดง 

เถาปีศาจ และกำลังเดินสะเปะสะปะอยู่บนพื้นหญ้าเขียวขจี บริเวณที่ 

ไม่ไกลจากพวกมันก็คือเจ้าสุนัขป่าสองตัวนั้นที่กินอิ่มจนนอนงีบอาบแดดกัน 

อยู่นั่นเอง

สุนัขป่าสองตัวนั้นได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวบนถนนก็โงหัวลืมตา 

ขึ้นมามองแวบหนึ่ง ครั้นเห็นว่าเป็น ‘หนอนยักษ์’ สีแดงกับรถคันเล็ก ๆ สีขาว 

ที่พวกมันเคยเจอ จึงทำท่าเหมือนรู้ว่านี่เป็นขบวนรถของพวกหลัวซวิน  

เพียงแค่อ้าปากหาวทีหนึ่งแล้วล้มตัวลงหลับต่อ

พวกหลัวซวินไม่มีเวลามาสนใจว่าทำไมเจ้าสองตัวนี้ถึงเมินเฉยต่อ 

ขบวนรถของพวกเขา ตอนนี้รีบขับรถตรงกลับบ้าน ขนของทุกอย่างบนรถ 

ลงให้หมดก่อนแล้วค่อยว่ากัน

แน่นอนว่าระหว่างทางกลับมาคราวนี้เหยียนเฟยยังคงทำเหมือน 

ที่ผ่านมา คือพาลูกโลหะขนาดใหญ่ยักษ์จนน่าทึ่งกลิ้งกลับมาด้วยตลอดทาง 

ถึงสองลูก ก่อนหน้านี้เพื่อไม่ให้คนอื่นสังเกตเห็น เขาเคยเปลี่ยนรูปร่าง 

ลูกโลหะยักษ์ให้กลายเป็นรูปทรงแบบเดียวกับรถ เพียงแต่วิธีนี้ต้องใช้ 

พลังจิตเปลืองมาก และควบคุมยากกว่าลูกโลหะที่ให้กลิ้งตามมาได้ง่าย ๆ  

ตอนนี้ฐานที่มั่นตะวันตกเฉียงใต้ถูกปิดล้อม ในเวลาที่ไม่มีใครคนอื่นออกมา 

นอกฐานแบบนี้ เหยียนเฟยจึงรวบรวมโลหะกลับมาในรูปลูกโลหะยักษ์  
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แล้วปล่อยกลิ้งกลับมา สะดวกกว่าเป็นไหน ๆ 

พวกเขาทยอยขนย้ายของลงจากรถ อะไรควรเก็บไว้ในห้องเก็บของ 

ก็ไว้ในนั้น อะไรควรไปไว้บนอาคารก็ยกขึ้นไปไว้ข้างบน พวกหลี่เถี่ยตื่นเต้น 

ดีใจเป็นพิเศษที่จะได้ติดเครื่องปรับอากาศไว้ในห้องนอน มีเหยียนเฟย 

คอยช่วย เรื่องพวกนี้จึงกลายเป็นงานง่าย ๆ ยิ่งไม่ต้องพูดถึงห้องที่มีเครื่อง 

ปรับอากาศอยู่แล้ว แค่เอาเครื่องใหม่ไปเปลี่ยนแทนเท่านั้น ไม่ต้องเจาะ 

ผนังเพิ่มให้ยุ่งยากเลย

คนทั้งกลุ่มทำงานกันอย่างขมีขมัน แน่นอนว่าพวกเขาไม่ลืมที่จะ 

ตรวจสอบสถานการณ์ในบ้านตัวเองว่าเกราะโลหะด้านนอกอาคารและผนัง 

โลหะชั้นใต้ดินไม่มีร่องรอยถูกทำลายหรือได้รับความเสียหาย

เหยียนเฟยตรวจดูอย่างละเอียดจนทั่ว จนแน่ใจว่าในบ้านไม่มีความ 

ผิดปกติอะไรเกิดขึ้น ขณะที่อีกด้านหนึ่งพวกเหอเฉียนคุนก็ดูภาพถ่าย 

ดาวเทียมที่ได้รับในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาอีกครั้ง เพื่อสังเกตสถานการณ์ 

ซอมบี้ปิดล้อมฐานที่มั่นตะวันตกเฉียงใต้

หลี่เถี่ยชี้ไปที่ภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดซึ่งถ่ายได้เมื่อวานแล้วบอกกับ 

หลัวซวิน “ดูท่าทางคงจะปิดล้อมไปอีกระยะหนึ่งเลยนะครับ แต่กำแพง 

ฐานที่มั่นก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไร ไม่มีตรงไหนชำรุดเสียหายเลย”

หลัวซวินสังเกตอย่างละเอียดครู่หนึ่ง  จากนั้นก็ดูภาพอื่น  ๆ  อีก 

สองสามภาพ กอ่นจะสัน่หวับอกวา่ “มองจากมมุตรงลงไปแบบนีเ้ราดไูมอ่อก 

หรอกว่ากำแพงเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่า ซอมบี้ขุดโพรงมุดเข้าไปจากใต้ดิน 

ได้หรือไม่” ที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือ ที่ผ่านมาตอนซอมบี้ปิดล้อมฐานที่มั่น  

มีครั้งไหนบ้างที่พวกมันไม่ได้โผล่มาแบบกะทันหัน และถอนกำลังจากไป 

โดยไม่มีลางบอกเหตุ ดังนั้นสถานการณ์นอกกำแพงฐานที่มั่นตะวันตก 

เฉียงใต้ในตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง ไม่ว่าใครก็ไม่อาจบอกได้

แต่อย่างน้อยเมื่อดูจากภาพถ่ายเหล่านี้ ตอนที่กล้องจับภาพซอมบี้ 

เหล่านี้ไว้ได้ พวกมันก็ยังไม่ได้ทำลายกำแพงฐานที่มั่นละนะ

การที่ฐานที่มั่นตะวันตกเฉียงใต้ไม่เกิดเรื่องอะไรนั้นย่อมดีที่สุด  

เวลานี้ที่นั่นเป็นสถานที่เดียวที่พวกหลัวซวินจะใช้ติดต่อสื่อสารกับ  ‘สังคม 
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ปกติ’  ได้ ถ้าเกิดที่นั่นมีปัญหา หรือฐานที่มั่นใหญ่  ๆ  ทั้งหลายถูกทำลาย  

ประชากรมนุษย์ลดลงอย่างฮวบฮาบอีกครั้ง แบบนั้นฐานทัพเล็ก  ๆ  ของ 

พวกหลัวซวินก็คงรักษาให้อยู่รอดไม่ได้เหมือนกัน โดยเฉพาะท่ามกลาง 

สถานการณ์ในตอนนี้ที่นับวันพวกซอมบี้ก็ยิ่งร้ายกาจมากขึ้น
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บทที่

สร้างกำแพง ขุดชั้นใต้ดิน กั้นห้อง

ลงมือทำงาน

214

สมาชิกทีมโอตาคุ  พักผ่อนที่บ้านหนึ่งคืน วันรุ่งขึ้นร่างกายและจิตใจ 

ก็พร้อมที่จะออกไปข้างนอกกันแล้ว ถึงแม้พวกเขาอยากจะออกไปอีก 

สักรอบ แต่เพราะยังไม่ได้เตรียมเสบียงและสัมภาระ จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะ 

ออกไปวันนี้ทันที นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่คลื่นซอมบี้ปิดล้อม 

ฐานที่มั่นด้วย...ถ้าเป็นฝูงเล็กโดยทั่วไปแล้วใช้เวลาปิดล้อมประมาณสามถึง 

ห้าวัน ฝูงใหญ่หน่อยก็อาจจะกินเวลาเกินหนึ่งสัปดาห์ คลื่นซอมบี้ระลอกนี้ 

มีขนาดไม่ใหญ่นัก ถ้าเกิดพวกมันถอยทัพยกขบวนมาทางพวกเขาตอนที่ 

กำลังอยู่ข้างนอกฐานพอดี...ขืนแจ็กพ็อตเจอพวกมันกลางทางแบบนั้น  

พวกเขาต้องตกอยู่ในอันตรายแน่นอน

ทุกคนช่วยกันเก็บข้าวของไว้ตามห้องที่เหมาะสม เหยียนเฟยนำโลหะ 

ที่ขนกลับมาคราวนี้ไปไว้ในห้องใต้ดินเพื่อใช้สร้างสิ่งของจำเป็น  รวมถึง 

ชั้นปลูกผักในห้องที่ยังทำไม่เสร็จ ส่วนคนอื่น  ๆ  กำลังเก็บข้าวของเครื่องใช้ 

จิปาถะที่นำกลับมาจัดวางให้เข้าที่เข้าทางเป็นระเบียบเรียบร้อย กระทั่ง 

เหยียนเฟยติดตั้งชั้นปลูกผักล็อตใหม่เสร็จเรียบร้อย ก็ช่วยกันเติมดิน  

ใส่ปุ๋ย และลงกล้าเพาะปลูกตามขั้นตอนเดิมจนเสร็จสิ้นกระบวนการ

แต่ละคนร่วมแรงร่วมใจจัดบ้านปลูกผักมาตลอดทั้งวัน พอตกเย็น 
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เหอเฉียนคุนกับอู๋ซินก็นำภาพถ่ายดาวเทียมที่เพิ่งได้รับวันนี้มาให้ทุกคนช่วย 

วิเคราะห์ด้วยกัน

“ทุกคนดูนี่สิ ดูเหมือนคลื่นซอมบี้จะมีสัญญาณว่าจะถอยแล้วนะ!”  

เหอเฉียนคุนขยายภาพบนจอแล็ปท็อปเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพเหล่านั้นกัน 

อย่างชัดเจน

ภาพถ่ายล็อตนี้ต่างจากเมื่อสองวันก่อนอย่างเห็นได้ชัด ดูเหมือน 

ซอมบี้บางส่วนได้ถอนกำลังออกไปจากบริเวณกำแพงฐานที่มั่นตะวันตก 

เฉียงใต้แล้ว ก่อนหน้านี้คลื่นซอมบี้กระจุกตัวปิดล้อมอยู่รอบฐานทั้งหมด  

บริเวณที่ไกลออกไปก็ไม่เห็นร่องรอยซอมบี้ตามมาสมทบแล้ว แต่เวลานี้ 

กลับมีขบวนซอมบี้ที่ปรากฏเป็น  ‘เส้น’  เส้นหนึ่งเชื่อมกับกองทัพซอมบี้ 

รอบนอกกำแพง คล้ายกับว่ากำลังไปรวมตัวกันอยู่ทางเหนือของฐานที่มั่น 

ตะวันตกเฉียงใต้

“เป็นไปได้ว่าพวกมันกำลังจะถอนกำลัง ดูจากภาพถ่ายนี้แล้ว คลื่น 

ซอมบี้น่าจะเคลื่อนขบวนขึ้นไปทางตอนเหนือต่อ ซึ่งไม่เป็นอันตรายกับ 

บริเวณฐานทัพของเราและบริเวณโกดังที่เรากำลังจะไปด้วย”  หลัวซวิน 

ลูบคางครุ่นคิด ก่อนชี้ไปบนหน้าจอแล้วกล่าวว่า “ถ้าเป็นแบบนี้ อย่างเร็ว 

น่าจะเป็นพรุ่งนี้ อย่างช้าก็มะรืนนี้ พวกมันน่าจะถอนกำลังไปจนหมด  

หลังจากนั้นทางฐานที่มั่นคงยังไม่ส่งคนออกมาทำภารกิจชั่วคราว คงรออีก 

วันสองวันค่อยออกมาเก็บกวาดทำความสะอาดสมรภูมิกันก่อน แล้วค่อย 

ส่งทีมต่าง ๆ ออกไปทำภารกิจ”

ถึงแม้ทางฐานที่มั่นอาจจะคาดคะเนได้เหมือนกันว่าซอมบี้พวกนี้ 

จะถอนกำลังออกไปตอนไหน แต่เพื่อความปลอดภัยก็จะยังไม่อนุญาต 

ให้ใครออกมานอกฐานทั้งสิ้น  ภาพถ่ายดาวเทียมใช่ว่าอยากถ่ายเมื่อไร 

ก็สามารถจับภาพได้เลยทันทีที่ไหนกัน เพราะดูเหมือนว่าหลังวันสิ้นโลก 

สถานที่ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีขั้นสูงได้รับความเสียหายไปไม่น้อย ถึงแม ้

ดาวเทียมเหล่านั้นจะยังถ่ายภาพพื้นโลกและส่งมายังจุดรับสัญญาณ 

แต่ละแห่งได้ตามเวลาที่กำหนดไว้แต่เดิม แต่ภาคพื้นดินก็ไม่สามารถ 

ควบคุมให้มันจับภาพเป้าหมายได้โดยเฉพาะหรือกำหนดความถี่ได้ตาม 
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ต้องการ

ประกอบกับหลังเข้าสู่ยุควันสิ้นโลกมีสถานที่หลายแห่งถูกทำลายเป็น 

วงกว้าง และดูเหมือนว่ายิ่งไม่มีทางส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศได้อีก  หาก 

ดาวเทียมดวงไหนเสีย...เมื่อถึงตอนนั้นผู้คนบนโลกนี้ก็ไม่สามารถซ่อมแซม 

ได้ นับวันจะยิ่งมีดาวเทียมลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ

ทุกคนวางความกังวลเรื่องอายุการใช้งานของดาวเทียมไปก่อน 

ชั่วคราว แล้วหันมาปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับความพร้อมด้านต่าง ๆ ก่อน 

ตัดสินใจรีบหาโอกาสออกไปข้างนอกกันอีกรอบ ถึงอย่างไรก็ควรไปศูนย์ 

กระจายสินค้าของบริษัทขนส่งที่เคยวางแผนว่าจะไปแต่ก็ยังไม่ได้ไปกัน 

สักรอบ ถ้าในนั้นไม่มีของอะไรให้เก็บเกี่ยว พวกเขาก็ยังไปเขตโกดังสินค้า 

ที่ไปมาเมื่อคราวก่อนได้ จะได้ถือโอกาสเก็บรวบรวมโลหะกลับมาอีกเยอะ ๆ  

ด้วย

เมื่อตัดสินใจได้แล้วพวกหลัวซวินจึงกำหนดหน้าที่ในการปฏิบัติ 

ภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แล้ววันรุ่งขึ้นก็ออกเดินทางกันอีกครั้ง 

โดยขับรถมุ่งหน้าสู่ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทขนส่ง การเดินทางรอบนี้ 

ใช้เวลาไปกลับสี่วันเช่นเดิม แถมพวกเขายังเก็บเกี่ยวผลประโยชน์กลับมา 

ได้มากมายมหาศาลเหมือนเคยอีกด้วย ในศูนย์กระจายสินค้าแห่งนั้นมี 

ข้าวของที่แตกต่างหลากหลาย เรียกได้ว่าอะไรก็มีทั้งนั้น แต่สิ่งที่ทำให้ 

พวกหลวัซวนิทอดถอนใจกค็อื...เพราะทีน่ีม่ขีา้วของสารพดัสิง่ รวมถงึของกนิ 

ของใช้แปลก ๆ ยิบย่อยปะปนรวมอยู่เต็มไปหมด หลังวันสิ้นโลกจึงไม่มีใคร 

สนใจให้ความสำคัญ ดังนั้นเลยไม่ใช่เป้าหมายแรกที่คนอยากจะมา

มีทั้งเวลาให้ใช้อย่างเหลือเฟือ แถมไม่มีซอมบี้มาก่อกวนแบบนี้ คน 

ทั้งกลุ่มจึงขนข้าวของแปลก ๆ ใหม่ ๆ สารพัดสารพันกลับมามากมายก่ายกอง

มีตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลชนิดต่าง  ๆ  ไปจนถึงเครื่องซักผ้า  

เครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ เครื่องกรองน้ำ กระทั่งอาหารอบแห้งที่เก็บไว้ 

ได้นานก็มีครบครัน พวกเขาจึงขนใส่รถที่ขับมาจนเต็มทุกคัน

สองสาวรื้อหาข้าวของเครื่องใช้มาได้ไม่น้อย ทั้งแชมพู ครีมอาบน้ำ  

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวยี่ห้อแพง  ๆ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ไปจนถึงตะไบเล็บ  
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แม้ในบรรดาของพวกนี้มีหลายอย่างที่ใกล้หมดอายุ  และบางส่วนก็เพิ่ง 

หมดอายุไป แต่ก็ยังใช้ได้อยู่

ฝ่ายหลัวซวินก็แกะพัสดุหลายชิ้นออกดู  พบว่ามีเมล็ดพันธุ์พืช 

บางอย่างที่ยังไม่เน่าเสียจำนวนหนึ่ง จึงเก็บกลับไปลองปลูกดูว่าคืออะไร

หลังจากเดินทางคราวนี้ พวกเขาก็ไม่ต้องออกจากฐานมาไกล  ๆ  

ได้อีกระยะหนึ่งเลยทีเดียว นอกจากต้องออกมาเก็บรวบรวมโลหะข้างนอก 

เป็นครั้งคราวเท่านั้น พวกเขาสามารถเก็บตัวปรับปรุงต่อเติมฐานทัพเล็ก ๆ  

ของตัวเองให้เสร็จสมบูรณ์ได้เลย หลังจากนั้นก็ปลูกผักปลูกต้นไม้ใช้ชีวิต 

สโลว์ไลฟ์อย่างรื่นรมย์ได้สักที

พอกลับมาถึงฐานทัพ พวกเขาได้ตรวจดูภาพถ่ายดาวเทียมอย่าง 

ละเอียดอีกครั้ง ในที่สุดทุกคนก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอก...คลื่นซอมบี้ 

ถอนกำลังไปจากฐานที่มั่นตะวันตกเฉียงใต้หมดแล้ว นอกจากนี้ดูเหมือนว่า 

ฐานที่มั่นก็ไม่ได้ถูกพวกซอมบี้ตีแตกด้วย

“หัวหน้า ปลายเดือนนี้เราจะกลับไปอีกไหมครับ” หลี่เถี่ยถามขึ้นมา 

เพราะว่าตอนนี้ใกล้จะสิ้นเดือนแล้ว ฐานที่มั่นตะวันตกเฉียงใต้เพิ่งผ่านพ้น 

เหตุการณ์คลื่นซอมบี้ปิดล้อมไปหยก ๆ คงโกลาหลวุ่นวายกันไม่น้อย และ 

หลาย  ๆ  ที่ก็อาจจะเปิดให้บริการไม่ได้ ทรัพยากรบางอย่างในฐานที่มั่นคง 

ราคาสูงขึ้นมากแน่ ๆ 

หลัวซวินส่ายหน้าพูดว่า “เดือนนี้เรายังไม่กลับไปชั่วคราว ไว้ค่อย 

กลับตอนต้นเดือนของอีกสองเดือนถัดไป พวกเราจัดการเรื่องในบ้าน 

ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกที”

การออกไปนอกฐานสองครั้งหลังมานี้พวกเขาได้ของดีกลับมาเพียบ  

ครั้งแรกเจอเกลือจำนวนมากยังไม่ต้องพูดถึง แต่ครั้งที่สองตอนไปศูนย์ 

กระจายสินค้านี้ยังเจอเครื่องปรุงรสต่าง  ๆ ซึ่งเก็บไว้ได้นานอยู่บนชั้นสินค้า 

ประเภทอาหารอีกไม่น้อย มีทั้งเกลือ ผงชูรส และผงซุปไก่ อีกทั้งเดือนนี้ 

แม้จะเก็บเกี่ยวพืชผักได้ค่อนข้างเยอะ แต่ไม่ถึงกับเป็นล็อตใหญ่อะไร  

จึงไม่จำเป็นต้องรีบร้อนนำออกไปขาย และยิ่งไม่จำเป็นต้องรีบกลับไป 

ฐานที่มั่นตะวันตกเฉียงใต้ในเวลานี้
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ต้องบอกก่อนว่า หลังจากที่คลื่นซอมบี้บุกมาแต่ละครั้ง ฐานที่มั่น 

มักมีการเปลี่ยนแปลงหลาย  ๆ  ด้าน ถ้าพวกเขารีบกลับไป ก็ไม่รู้เลยว่า 

จะเจอกับอะไรบ้าง จึงควรรออีกสักระยะหนึ่ง ให้เรื่องต่าง  ๆ  ในฐานที่มั่น 

สงบลงก่อนแล้วค่อยดูกันอีกที

เมื่อทุกคนกำหนดแผนคร่าว  ๆ  ได้แล้วก็แยกย้ายกันไปพักผ่อน 

อีกครั้ง ต่อมาก็พากันออกไปรวบรวมทรัพยากรกันอีกห้าหกครั้ง ขนโลหะ 

กลับมาจำนวนมหาศาล เตรียมไว้ใช้ทำสิ่งที่คั่งค้างไว้ต่อให้เสร็จ

หลังจากขุดชั้นใต้ดินและสร้างสิ่งต่าง  ๆ  ของโครงการใต้ดินเสร็จ 

หมดแล้ว รวมทั้งเสริมโลหะให้แข็งแกร่งขึ้นอีก ในที่สุดทุกคนก็พร้อมที่จะ 

ออกไปจัดการกับโรงเรือนเพาะปลูกบนพื้นดิน

ใช่แล้ว โรงเรือนเพาะปลูก

หลัวซวินแก้ไขแบบอยู่หลายครั้งจนได้แปลนการใช้พื้นที่ว่างบน 

พืน้ดนิออกมา และเมือ่ปรกึษากบัพวกเหยยีนเฟยอยา่งจรงิจงัอกีสองสามครัง้ 

ก็ได้แบบแปลนล่าสุดที่ใช้การได้

ขั้นตอนแรกในการสร้างโรงเรือนเพาะปลูกบนพื้นดินคือการสร้างกำแพง 

โลหะล้อมรอบที่ดินขึ้นมาหนึ่งชั้นก่อน กำแพงนี้หนาประมาณครึ่งเมตร  

ใช้โลหะที่มีความแข็งแกร่งและเหนียวแน่นคงทนสูงสุดเท่าที่เหยียนเฟยเคย 

หลอมมาได้ โดยสร้างให้ชิดติดเขตของเถาปีศาจให้มากที่สุด

แรกทีเดียวเถาปีศาจเหล่านี้เกิดความสงสัยในสิ่งแปลกปลอมที่โผล่ 

ขึ้นมานี้เป็นอย่างมาก พวกมันยื่นมือเกาะออกมาสำรวจดูอย่างละเอียด แต ่

เพราะพื้นผิวของเจ้าสิ่งนี้เรียบลื่นเกินไป ไม่มีส่วนไหนให้ยึดเกาะได้เลย  

ทั้งยังแข็งทื่อไม่ขยับเขยื้อนราวกับก้อนหิน พอพวกมันตรวจดูแล้วว่าสิ่งที่ 

ยื่นขึ้นมาด้านข้างไม่ได้ตอบโต้และไม่เป็นประโยชน์อะไร สุดท้ายก็มองว่า 

เป็นหินขวางทางแล้วเลิกสนใจไปเอง

ขั้นตอนที่สองก็คือการทาสีกำแพงโลหะให้ทั่ว

พวกหลัวซวินเลือกสีน้ำมันที่น่าจะใช้ได้มาหลายสี  แล้วผสมให้ 

ออกมามีสีใกล้เคียงกับสีของเถาปีศาจด้านนอกพวกนั้นโดยไล่เฉดเข้มอ่อน 
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ต่างกันเล็กน้อย จากนั้นก็ละเลงบนแผ่นโลหะที่เหยียนเฟยเตรียมไว ้ รอจน 

สีแห้ง เหยียนเฟยก็นำแผ่นโลหะที่ทาสีแล้วไปประกอบบนกำแพงชั้นนอกสุด  

รวมถึงบนหลังคาที่ต่อยอดกำแพงให้งุ้มเข้ามาด้านใน กลายเป็นโดมหลังคา 

ที่ยังเปิดช่องบนสุดไว้ ดูคล้ายสนามกีฬาที่มีหลังคาคลุมเหนืออัฒจันทร์  

แต่เปิดช่องตรงกลางโล่ง ๆ 

หลังคาทรงโค้งแบบนี้  เมื่อมองตรงลงมาจากด้านบน  บวกกับ 

ลวดลายสีสันที่ไล่ระดับความอ่อนเข้ม  ทำให้ดูกลมกลืนกับเถาปีศาจที่ 

รายล้อมอยู่รอบ ๆ นั้น

นอกจากลวดลายบนกำแพงและหลังคาจะช่วยตบตาผู้คนด้านนอก 

แล้ว การออกแบบหลังคาให้โค้งมนยังช่วยกันเถาปีศาจซึ่งถึงจะสูงขึ้นกว่านี ้

ก็ไต่เลื้อยข้ามกำแพงเข้ามาไม่ได้

กำแพงโลหะสูงเกือบสี่เมตร ราว  ๆ  พื้นชั้นสองของอาคารทั่วไป ถ้า 

มีคนเดินทางผ่านมาแล้วมองเห็นจากที่ไกล  ๆ  ก็อาจมองเห็นขอบบนของ 

กำแพงได้ แต่เนื่องจากกำแพงและหลังคามีลักษณะโค้งมน อีกทั้งยังมีสีสัน 

ลวดลายกลืนไปกับธรรมชาติ คนมองก็อาจนึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของดงพืช 

กลายพันธุ์ ส่วนฐานรากของกำแพงที่อยู่ใต้ดินก็ขุดลึกลงไปเชื่อมต่อกับ 

โลหะของห้องใต้ดิน แนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกันอย่างสมบูรณ์

หลังจากจบงานสร้างกำแพง งานอื่น ๆ ที่เหลือก็สะดวกมากขึ้น พวก 

หลัวซวินไม่ได้รีบร้อนเริ่มงานใหม่ในทันที แต่รอก่อนหนึ่งวันเพื่อดูภาพถ่าย 

ดาวเทียมและสังเกตภาพที่ถ่ายติดฐานทัพของพวกเขาอย่างละเอียด เมื่อ 

แน่ใจแล้วว่าลายพรางบนกำแพงให้ผลเป็นที่น่าพอใจมาก คือถึงแม้จะตั้งใจ 

เพ่งดูก็ผิดสังเกต จากนั้นจึงค่อยตัดสินใจลุยงานกันต่อในวันรุ่งขึ้น

คราวนี้พวกหลัวซวินไม่ได้ปูพื้นด้วยโลหะโดยตรง แต่เริ่มจากการ 

ปรับพื้นให้กลายเป็นทรายก่อน

พื้นเดิมบนลานโล่งของฐานทดลองทางการเกษตรแห่งนี้บางส่วน 

ลาดยางมะตอย บางส่วนเป็นพื้นปูนซีเมนต์ และมีบ้างที่ปูด้วยแผ่นหิน  

อีกทั้งดินด้านล่างส่วนบน  ๆ  ยังไม่เหมาะสำหรับการเพาะปลูกนัก ดังนั้น 

จึงสลายให้กลายเป็นทราย จากนั้นค่อยนำดินจากใต้ดินลึกที่ตากแห้งดีแล้ว 
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มาใช้เพาะปลูกดีกว่า

ส่วนพวกแผ่นหินทางเดินและก้อนอิฐปูพื้นที่ใช้ตกแต่ง พวกเขา 

เก็บมาวางกองรวมกันไว้ด้านข้างก่อน โรงเรือนสร้างเสร็จค่อยนำมาประดับ 

ตกแต่ง เมื่อขนย้ายวัสดุต่าง  ๆ  ออกแล้ว อวี๋ซินหรันก็เริ่มลงมือสลายพื้น 

ในเขตกำแพงด้านหนึ่งให้กลายเป็นทราย

คนที่เหลือขนทรายที่ได้ไปใส่ในรถที่จอดไว้ชั้นใต้ดิน จากนั้นก็ขับไป 

เททิ้งไว้ข้างแปลงเพาะปลูกด้านนอก ส่วนอาคารหลายหลังบนพื้นดินซึ่งมี 

ประโยชน์ใช้สอยแตกต่างกันไป หลัวซวินตัดสินใจว่าจะรื้อทิ้ง แล้วย้าย 

อุปกรณ์ เครื่องมือทำการเกษตร รวมถึงยานพาหนะทางการเกษตรต่าง  ๆ  

มาไว้ในโรงเรือนทั้งหมด แต่หากมีอะไรที่เก็บข้างในไม่ได ้ ก็เก็บไว้ในอาคาร 

ที่จะจัดการท้ายสุดก่อนค่อยหาทางจัดการทีหลัง หรือไม่ก็ทำแท่นจอดจาก 

โลหะยึดติดกับผนังไว้

เพราะพวกหลัวซวินไม่จำเป็นต้องทำไร่นาบนพื้นดินโดยตรงอยู่แล้ว  

จึงยังไม่ต้องใช้รถแทรกเตอร์หรือรถหยอดเมล็ดอะไรพวกนี้ในเร็ว  ๆ  นี้ แต่ 

ของพวกนี้มีเก็บไว้ย่อมดีกว่า จะทิ้งไปก็น่าเสียดาย
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ขณะที่พวกหลัวซวินส่วนหนึ่ง  กำลังทำงานก่อสร้างกันอย่างขมีขมัน  

ด้านเหอเฉียนคุนกับอู๋ซินผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและ 

ภาพถ่ายจากดาวเทียมเป็นประจำทุกวันก็มีความคืบหน้าอีกครั้ง ตอนที่เห็น 

ข้อมูลซึ่งอดตาหลับขับตานอนคัดกรองออกมาอย่างยากลำบากนั้นทั้งคู่ต่าง 

ช็อกกันไปครู่หนึ่ง จากนั้นก็รีบหอบของวิ่งไปหาทุกคนที่ ‘ไซต์งาน’...ใช่แล้ว  

ตอนนี้บนพื้นดินถูกทุกคนขุดเจาะจนกลายเป็นหลุมใหญ่  ๆ  ดูคล้ายพื้นที่ 

ก่อสร้างไม่มีผิด

“หัวหน้าครับ หัวหน้า! มีข่าวใหม่ ข่าวล่าสุด ข่าวใหญ่มาก  ๆ  เลย 

พี่!” เหอเฉียนคุนวิ่งจนพุงกระเพื่อม เนื้ออวบ ๆ สั่นไหวเป็นจังหวะไปทั้งตัว  

สีหน้าเขาดูตื่นเต้นดีใจมาก

เมื่อบรรดาคนที่กำลังก้มหน้าก้มตาทำงานเงยหน้าขึ้นมาเห็นภาพนี้เข้า 

ต่างก็พากันหลุดขำออกมาแบบกลั้นไม่อยู่ บางคนถึงขั้นทำทรายกระเด็น 

เข้าปากเลยก็มี

แม้แต่เถาปีศาจนอกกำแพงก็โบกสะบัดมือเกาะอยู่ริมผนังโลหะ 

ที่เรียบลื่นทันทีที่ได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวจากด้านใน แต่พอพวกมัน 

ลองดูแล้วว่าไม่มีทางยื่นเข้าไปจับเหยื่อข้างในได้ถึงยอมล้มเลิกไป
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“ทำไมเหรอ” หลัวซวินลูบหน้าตัวเองทีหนึ่งก่อนเอ่ยถามสองหนุ่ม  

โดยไม่รู้ตัวเลยว่าใบหน้าตัวเองเวลานี้มีรอยเปื้อนคราบดินเป็นรูปนิ้วมือ

“นี่ครับพี่ พวกผมเพิ่งได้รับข้อมูลจากดาวเทียม!” เหอเฉียนคุน 

หอบหายใจแฮก  ๆ อู๋ซินที่อยู่ข้าง  ๆ  แข็งแรงกว่าเขามาก แม้จะรีบวิ่งมา 

เหมือนกัน แต่อย่างมากอู๋ซินก็แค่หายใจแรงขึ้นเล็กน้อย “ก่อนหน้านี้ 

พวกผมปลดล็อกรหัสไม่ได้ ก็เลยเข้าไม่ถึงข้อมูลพวกนี้ สองวันมานี้ผม 

กับเจ้าอ้วนเพิ่งจะเข้ารหัสได้...เลยเพิ่งเจอกล่องข้อมูลทั้งหมดที่ฐานที่มั่น 

แต่ละแห่งใช้แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกัน วันนี้พวกผมเจอจดหมายที่ทาง 

ฐานที่มั่นตะวันตกเฉียงใต้เพิ่งตอบกลับหาฐานที่มั่นอื่น ดูเหมือนว่าฐานที่มั่น 

ตะวันตกเฉียงใต้กำลังดำเนินการปฏิรูปครั้งใหญ่ และหลังจากเหตุการณ์ 

คลื่นซอมบี้บุกล้อมฐานผ่านพ้นไปแล้ว ฐานที่มั่นตะวันตกเฉียงใต้จะไปร่วม 

ปฏิบัติการขุดเหมืองแร่กับฐานที่มั่นอื่นด้วยครับ”

ข้อมูลเหล่านี้มีปริมาณมากเหลือเกิน อู๋ซินเองก็บอกเล่าในระยะเวลา 

สั้น ๆ ได้ไม่ชัดเจนนัก ดังนั้นเขาจึงนำข้อมูลที่เพิ่งจัดเรียงเป็นระบบระเบียบ 

แล้วโยนใส่ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของอาคารปฏิบัติการ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าด ู

ข้อมูลด้วยเครื่องมือของตัวเองได้ตลอดเวลา

ตอนนี้เองเหอเฉียนคุนเพิ่งจะดีขึ้นจากอาการเหนื่อยหอบ ดวงตา 

ของเขาเปี่ยมไปด้วยแววตื่นเต้น “ช่องสัญญาณใหม่มีอะไรเยอะมากจริง  ๆ  

ครับ พวกผมยังเจอว่าตอนนี้มีรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมด้วย แถม 

ข้อมูลก็สมบูรณ์ครบครันกว่ามาก แต่บางอย่างก็ต้องเข้ารหัสในการเปิดดู 

ด้วยเหมือนกัน ไว้พวกผมจะค่อย  ๆ  กลับไปศึกษาดูก่อน ต้องปลดรหัส 

ได้แน่  แต่อาจจะต้องหาอุปกรณ์มาเพิ่ม จะได้สร้างห้องคอมพิวเตอร์ 

ขนาดใหญ่สำหรับฐานของเราไปเลย”

หลัวซวินพูดกลั้วหัวเราะ “เรื่องพวกนี้ไม่มีปัญหาหรอก พอสร้าง 

ฐานเสร็จแล้ว เราจะเข้าไปในตัวเมืองลึกขึ้นเพื่อหาอุปกรณ์บางอย่างกลับมา 

สร้างห้องคอมพิวเตอร์ให้พวกนายโดยเฉพาะ พวกนายอยากได้แบบไหน 

ก็จัดเลยเต็มที่” คราวก่อนตอนพวกเขาไปศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท 

ขนส่งก็เจอกล้องเว็บแคมอยู่บ้าง เพียงแต่เป็นของคนละรุ่นคนละแบบกัน  
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แถมขนาดก็ไม่เท่ากัน ถึงแม้จะยังใช้การได้ ทว่าอุปกรณ์แต่ละตัวก็มีวิธีใช้ 

และประสิทธิภาพที่ต่างกัน  อีกอย่าง พวกเขาหาเจอแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้น  

หลังจากเจอของพวกนี้แล้ว หลัวซวินจึงเกิดความคิดอยากจะเข้าเมืองไป 

ขนอุปกรณ์เหล่านี้จากแหล่งขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กลับมาสักครั้ง

ของแบบนี้มักมีอยู่ในดิจิทัลมอลล์ ซึ่งย่อมมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ที่หลากหลาย ไปที่นั่นที่เดียวรอบเดียวก็น่าจะได้ของที่ต้องการกลับมา 

เพียบแล้ว

เมื่อได้ยินคำพูดของหลัวซวิน หนุ่ม  ๆ  สายไอทีทั้งหลายต่างเฮลั่น  

ปรบมือดีใจกันยกใหญ่ หลัวซวินจึงประกาศให้หยุดพักสักครู่ ทุกคนจะได้ 

ใช้เวลานี้ดูข้อมูลข่าวสารที่เพิ่งได้รับมาใหม่เหล่านี้

คนทั้งกลุ่มกลับมาพักผ่อนดื่มน้ำดื่มท่าที่ห้องโถงชั้นหนึ่ง จากนั้น 

ก็มานั่งดูข่าวใหม่อยู่บนเก้าอี้...เป็นอย่างที่เหอเฉียนคุนพูดไว้จริง ๆ ข้อมูล 

เหล่านี้เป็นสิ่งที่ฐานที่มั่นต่าง  ๆ ซึ่งยังคงรับสัญญาณดาวเทียมได้แลกเปลี่ยน 

ข้อมูลหากัน กระทั่งบางฐานแม้จะห่างกันไม่ไกล แต่ก็แลกเปลี่ยนสื่อสาร 

กันไปมาด้วยวิธีนี้ เพียงแต่ข้อมูลประเภทนี้มักถูกลบทิ้งไวมาก ดังนั้นพอ 

พวกเหอเฉียนคุนเจอเข้าก็จะรีบคัดลอกเก็บไว้ทันที

ในบรรดาเอกสารเหล่านั้น เหอเฉียนคุนกับอู๋ซินได้ทำเครื่องหมาย 

เน้นว่าเป็นเอกสารของฐานที่มั่นตะวันตกเฉียงใต้ไว้หลายไฟล ์ พวกหลัวซวิน 

กำลังดูเอกสารเหล่านี้กันอยู่

ไฟล์หนึ่งคือเรื่องหลังจากผ่านสงครามป้องกันฐานที่มั่นครั้งนี้แล้ว  

เนื่องจากอาวุธในฐานเกลี้ยงคลัง จำเป็นต้องเร่งไปขนทรัพยากรต่าง  ๆ  จาก 

เหมืองและโรงงานผลิตที่อยู่ใกล้ ๆ โดยเร็วที่สุด จึงส่งข้อความแจ้งฐานที่มั่น 

แห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้เหมืองก่อน อีกไฟล์หนึ่งก็คือข่าวเรื่องที่ฐานที่มั่นตะวันตก 

เฉียงใต้กำลังปฏิรูปแก้ไขสิ่งต่าง ๆ ใหม่หมดเหมือนอย่างที่พวกเหอเฉียนคุน 

บอก

ข่าวเรื่องการปฏิรูปนั้นมีเหตุปัจจัยมาก่อนหน้าแล้ว ไม่ใช่เพียงเพราะ 

เกิดจากการพบปัญหาภายในหลังต่อสู้ป้องกันฐานที่มั่นอะไรแบบนั้น แต่ 

เพราะก่อนหน้าการสู้รบครั้งนี้ ฐานที่มั่นบางแห่งในประเทศบริหารจัดการ 
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โดยกองทัพแบบเบ็ดเสร็จ ทุกคนต้องปฏิบัติตามคำสั่งของฐานที่มั่นเท่านั้น  

เป็นการจัดการแบบรวมศูนย์ที่เมื่อเกิดภาวะสงครามก็ต้องทำตามความ 

ต้องการของทางการ

ทุกคนจะได้รับแจกจ่ายอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และพลังงานตาม 

โควตา ไม่อนุญาตให้เก็บเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล ทรัพยากรทั้งหมดต้อง 

มอบให้ทางฐานจัดสรรแบบรวมศูนย์อำนาจ ผู้มีพลังพิเศษทุกคนต้อง 

ลงทะเบียนเพื่อประโยชน์ในการควบคุมจัดการ และถูกกำหนดให้ทำภารกิจ 

ตามระยะเวลา คนธรรมดาทั่วไปต้องเข้ารับการอบรมฝึกฝนวิชาทหาร 

ทุกคน และเชื่อฟังคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเสมอ หากมีเหตุจำเป็นต้อง 

ออกรบก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ คนที่ฝ่าฝืนกฎต้องถูกกองทัพ 

ลงโทษตามวินัยทหาร ถ้าละเมิดกฎขั้นรุนแรงจะถูกไล่ออกจากฐานที่มั่น  

หรือถูกตัดสินโทษตามกฎของกองทัพ

แรกเริ่มเดิมทีการจัดการแบบนี้ใช้กับฐานที่มั่นขนาดเล็กซึ่งมีประชากร 

เพียงหลักพันหรือหลักหมื่นคน ฐานที่มั่นเหล่านี้มีขนาดพื้นที่เล็กมาก ถ้า 

ในฐานไม่มีความสมานฉันท์เป็นปึกแผ่น หากแค่เกิดเรื่องขัดแย้งเล็กน้อย 

ก็แตกคอกันรุนแรงละก็ ไม่ช้าก็เร็วต้องถูกซอมบี้ฆ่าตายหมด หรือไม่คง 

ตีกันเองภายในจนตายเข้าสักวัน

ปัจจุบันเข้าสู่ยุควันสิ้นโลกมาเกือบสองปีแล้ว อัตราการอยู่รอดของ 

ฐานที่มั่นที่ใช้ระบบนี้มีสูงกว่าฐานอื่น  ๆ  หลายเท่า ดังนั้นฐานที่มั่นใหญ่  ๆ  

บางแห่งก็เริ่มใช้มาตรการเดียวกันนี้หลังจากทราบข่าว ขับไล่ผู้ที่ไม่เชื่อฟัง 

คำสั่งออกไปจากฐานทั้งหมด คนอื่น  ๆ  ก็ให้ดำเนินการตามมาตรการทาง 

การทหารอย่างเคร่งครัด แม้จะมีปัญหานั้นปัญหานี้ตามมา แต่เวลาที่ต้อง 

เผชิญกับอันตรายขึ้นมาจริง  ๆ ฐานที่มั่นเหล่านี้ก็อยู่รอดปลอดภัยมากกว่า 

ฐานที่มั่นอื่นอย่างเห็นได้ชัด

นี่จึงเป็นหนึ่งในเหตุผลว่าทำไมจนถึงป่านนี้จึงยังมีผู้รอดชีวิตจาก 

ฐานทีม่ัน่อืน่อพยพมาอยูใ่นฐานทีม่ัน่ตะวนัตกเฉยีงใต้ ผูค้นทีถ่กูฐานทีม่ัน่อืน่ 

เนรเทศออกมาพวกนี้ไม่มีที่ไป จึงต้องแสวงหาที่ซึ่งไม่มีกฎเกณฑ์ขับไล่ 

คนแบบนั้น
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เพียงแต่ตอนนี้ฐานที่มั่นตะวันตกเฉียงใต้เองก็ไม่อาจหย่อนยาน 

ระเบียบวินัยได้อีกต่อไป ขืนยังไม่ยกระดับการจัดการภายใน แล้วรอให้ 

คลื่นซอมบี้บุกมาอีกครั้ง ก็คงมีแต่สวรรค์ที่รู้ว่าฐานที่มั่นตะวันตกเฉียงใต้ 

จะยังสามารถยืนหยัดต่อไปได้หรือไม่ ก่อนหน้านี้เนื่องจากอำนาจในการ 

ปกครองถูกแบ่งส่วนการบริหารจนไม่ชัดเจน ทว่าปัจจุบันอำนาจของผู้นำ 

ระดับสูงรวมศูนย์อยู่ที่จุดเดียวกันแล้ว ทีมที่ดื้อแพ่งส่วนใหญ่ก็ถูกกำจัดไป 

จนหมด พวกผู้นำจะยังปล่อยให้มีสถานการณ์แบบนี้ต่อไปได้อย่างไร

หลังจากทุกคนอ่านข้อมูลนี้จบก็หันมามองหน้ากัน ไม่มีใครส่งเสียง 

ใด  ๆ  นานพักใหญ่ กระทั่งสักพักจึงได้ยินเสียงจางซู่แค่นหัวเราะพลางโบก 

โทรศัพท์มือถือ “ควรบอกว่า โชคดีที่พวกเราชิ่งออกมาก่อนสินะ”

ใช่แล้ว  โชคดีที่พวกเขาเผ่นออกมาไว  และโชคดียิ่งกว่าที่ได้รู้ 

ข้อความนี้ล่วงหน้า ไม่อย่างนั้นถ้าทะเล่อทะล่ากลับเข้าฐานที่มั่นไปตอนที่ 

กำลังมีการจัดการภายในละก็ ไม่รู้ว่าพวกเขาจะสามารถดิ้นหลุดและหลบหนี 

ออกมาได้หรือไม่

“เรายังกลับฐานที่มั่นตะวันตกเฉียงใต้ไม่ได้ชั่วคราว”  หลังจาก 

หลัวซวินตั้งสติครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงบอกกับทุกคนว่า “สถานการณ์ตอนนี้  

ถ้าเรากลับไปไม่รู้ว่าพวกเราจะถอนตัวออกมาได้ง่าย ๆ  ไหม ไม่ต้องกลัวว่า 

พืชผักและธัญพืชในบ้านจะมีมากจนกินไม่ทัน อย่างมากก็แค่ตากแห้งเก็บไว้  

ถ้ามีมากจนเหลือเก็บอีก คราวหน้าเราไปจับเป็ดห่านกลายพันธุ์พวกนั้น 

มาเลี้ยงก็ไม่เลวเหมือนกัน ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการสร้างฐานของเรา 

ก่อน จากนั้นค่อยหาโอกาสเข้าไปในเขตตัวเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือ 

เพื่อหาอุปกรณ์ดิจิทัลกลับมา และดูด้วยว่าจะหาเฟอร์นิเจอร์กลับมาด้วย 

ได้ไหม เสร็จแล้วก็ปิดประตูอยู่กันแต่ในบ้าน”

คำพูดของเขาได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกทีมทุกคนอย่างเต็มที่  

แม้ตอนที่จากฐานที่มั่นตะวันตกเฉียงใต้มาจะรู้สึกหดหู่  ไม่ยินดีปรีดา 

อยู่บ้าง แต่พอนึกย้อนกลับไปตอนนี้ ก็นับว่าเป็นโชคดีที่พวกเขาย้ายออก 

จากที่นั่นมาสร้างฐานทัพใหม่ของตัวเองกันตั้งแต่เนิ่น ๆ ถ้าขืนชักช้ากว่านี้ 

สักสองสามเดือน คาดว่าต่อให้พวกเขาอยากย้ายออกก็ใช่ว่าจะทำได้ง่าย ๆ
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เมื่ออยู่กันตามลำพังเพียงสองคน หลัวซวินก็กระซิบบอกเหยียนเฟยว่า  

“อนาคตต่อจากนี้ฉันไม่รู้แล้วจริง  ๆ  ว่าจะเป็นยังไง...ถ้าฐานที่มั่นตะวันตก 

เฉียงใต้ดำเนินการตามข้อมูลที่เราได้รับมาละก็ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่า 

วันข้างหน้าจะเปลี่ยนไปยังไง...”

ชาติที่แล้วเขาไม่เคยได้ยินเรื่องการปฏิรูปการปกครองในฐานที่มั่น 

ทำนองนี้มาก่อน แม้ว่าในฐานที่มั่นตอนนั้นจะยังอยู่ภายใต้การบริหารของ 

กองทพัเหมอืนชว่งแรกหลงัวนัสิน้โลก และตอ่มาบรรดาผูม้พีลงัพเิศษทัง้หมด 

รวมตัวกันไปสร้างเขตเมืองใหม่ แต่พลเรือนในฐานก็ยังคงเป็นพลเรือน  

ไม่อย่างนั้นเมื่อชาติก่อนเขาจะใช้ชีวิตเป็นโอตาคุอยู่ได้นานเกือบสิบปีได้ 

อย่างไร

เหยียนเฟยหลุดขำแล้วพูดกลั้วหัวเราะว่า “ความแตกต่างก็เป็นเรื่อง 

ปกติไม่ใช่เหรอ ในแต่ละวันมีเรื่องเกิดขึ้นตั้งมากมาย ไม่ว่าเรื่องเล็กน้อย 

แค่ไหนก็อาจส่งผลให้อนาคตแตกต่างออกไปได้ทั้งนั้น ถ้ามันเหมือนกับ 

สิ่งที่นายฝันเห็นไปหมดทุกอย่าง ชีวิตแบบนั้นจะยังมีความหมายอะไร” แม ้

ในอนาคตจะต่างจากสิ่งที่หลัวซวินรู้มา แต่เหยียนเฟยกลับไม่กังวลเลย 

สักนิด ไม่เหมือนกันสิดี ไม่เหมือนกันหลัวซวินจะได้ไม่ต้องแบกรับภาระ 

ความกดดันในใจกับสถานการณ์ที่เห็นในความฝัน

ยิ่งไปกว่านั้น เพราะชีวิตคนเราเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนต่าง  ๆ  

นี่แหละถึงจะเรียกว่าชีวิต ถ้ารู้ทุกอย่างล่วงหน้า แล้วเราก็ยังได้แต่เดินตาม 

สิ่งที่รู้มาแบบนั้น พอเจออันตรายก็ไม่สามารถเดินอ้อมหลีกหลบไปได้  

มีเรื่องเสียใจก็ต้องฝืนผ่านประสบการณ์นั้นซ้ำอีกครั้ง ใครจะไปทนไหว

ดังนั้นแม้ว่าฝันบอกเหตุของหลัวซวินจะสำคัญมาก  แต่ตอนนี้ 

พวกเขาได้สร้างชีวิตของตัวเองแล้ว การรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าจึงไม่ได้สำคัญ 

ขนาดนั้นอีกต่อไป

ครั้นได้ฟังคำปลอบโยนจากคนรัก หลัวซวินก็อารมณ์ดีขึ้นไม่น้อย  

เมือ่ปรบัอารมณก์ลบัมาเปน็ปกตแิลว้ เขากเ็ริม่ทุม่เทใหก้บังานกอ่สรา้งตอ่เตมิ 

ฐานทัพใหม่ของตนต่อ

ปริมาณงานที่เหอเฉียนคุนและอู๋ซินรับผิดชอบลดลงไปมากแล้ว แต่ 
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ทุกคนยังเห็นตรงกันว่าควรให้พวกเขาสองคนดูแลเฉพาะการเก็บรวบรวม 

ข้อมูลก็พอ ทว่าสองหนุ่มกลับตอบอย่างใจกว้างว่า งานเก็บข้อมูลใช้เวลา 

ไม่มากแล้ว เมื่อพวกเขาทำงานส่วนนั้นของตัวเองเสร็จก็จะแบ่งเวลามา 

ช่วยขนดิน ซึ่งสามารถทำควบคู่กันสองงานได้เหมือนอย่างที่สวีเหมยกับ 

ซ่งหลิงหลิงช่วยกันทำกับข้าวให้พวกตนด้วย ถ้างานก่อสร้างในแต่ละวัน 

ลดน้อยลงแล้ว พวกเขาค่อยกลับไปขลุกอยู่กับคอมพิวเตอร์ต่อ

หลุมขนาดใหญ่ภายในฐานทัพขุดเสร็จเร็วมาก เหยียนเฟยตรวจดู 

ระดับความลึกของพื้นดิน จากนั้นก็เริ่มลงมือสร้างพื้นโลหะเหนือเพดาน 

ของชั้นใต้ดิน พื้นชั้นนี้หนาประมาณหนึ่งเมตรเพื่อรองรับระบบทำความร้อน 

ใตพ้ืน้เตม็พืน้ทีข่องลานโลง่ทัง้หมด ทำใหโ้รงเรอืนแหง่นีก้ลายเปน็เรอืนกระจก 

อย่างเต็มรูปแบบ หลังจากวางระบบทำความร้อนใต้พื้นเสร็จเรียบร้อย  

ทุกคนจึงเริ่มงานขั้นต่อไป นั่นก็คือ...ถมดิน
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