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ทางเข้าน่ีชวนตื่นเต้นมาก เพราะทุกคนคิด (ไปเอง) ว่ามันต้องมีอะไร
เซอร์ไพรส์แน่ แต่เปล่าเลย เดินไปจนสุดทางก็เจอกับห้องสี่เหลี่ยมขนาด
ไม่ใหญ่มาก พร้อมทีน่ัง่แบบอฒัจนัทร์ราว 6-7 ขัน้ จากนัน้เรากจ็ะถกูปล่อย
ให้เพลิดเพลินไปกับแสงสีสื่อผสมระดับ 5D ที่อยู่ตรงหน้า แต่ไม่รู้ว่าเป็น
เพราะนั่งในมุมที่ไม่โอเคหรือเปล่านะครับ เพราะกะว่างานอ้วกแตกต้อง
มา นี่ได้แค่มึนๆ ความ 5D ไม่สามารถท�าอะไรได้เลย (แม้ว่าภาพมันจะ
พยายามม้วนหน้า ม้วนหลัง บินขึ้นฟ้า มุดลงน�้า เข้ารกเข้าพง ขนาดไหน
ก็ตาม) กลับออกมามองหน้ากันแบบงงๆ ว่า “เข้าไปท�าไม”

แล้วก็ได้เวลาโบกมือลา Thriller City ไปด้วยความเสียดายแต่ไม่
เสียใจ เดินเร่ือยเปื่อยไปตามทาง แล้วก็มาเจอกับโซน Harbor Town 
สวยงามสมเป็นศลิปะแบบตะวนัตก มเีรอื De Liefde เทยีบท่าอยู่ มเีสือ้ผ้า
ให้เปลีย่นด้วยนะ ใครใคร่คอสเพลย์เป็นกะลาสเีรอืกต็ามศรทัธา ความสนกุ
ไม่ได้อยู่แค่ที่เรือหรอกครับ เพราะ ณ เพลานั้นก็เย็นย�่า ผีออกมาตากผ้า
อ้อมกันแล้ว เลยกะว่าขอปิดท้ายด้วย Game Museum (ゲームミュージ
アム) ในละแวกนั้นแล้วกัน 

เกมสดุท้ายคอื เกมตกปลา คณุพระคณุเจ้า สนกุมาก ลมืโลกมาก 
มิตรกลายเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกันในพริบตา ภายในโถงท�าเสมือน
เป็นบ่อปลาขนาดใหญ่ (นึกสภาพบ่อตกกุ้งก็ได้ครับ) รอบๆ บ่อจะมีอาวุธ
ของเราวางอยู่คือ เบ็ดแบบ Interactive เรามีหน้าที่ตกปลาให้ได้มากที่สุด 
แข่งกับคนรอบๆ บ่อ ซ่ึงปลาแต่ละตัวจะมีคะแนนไม่เท่ากัน ระหว่าง 
ตกปลาธรรมดาก็จะมีช่วงปลามังกร เต่ายักษ์ ออกมาให้ตกกันด้วย นาที
นั้นจ�าได้ว่าหมุนเอ็นหนักหน่วงมาก มากจริงๆ เพื่อแม่แพ้บ่ได้ ปลาไหน 
ตัวใหญ่ก็จ้องตกไว้ก่อน เวลาผ่านไปสักระยะใหญ่ๆ จนกระทั่งหมดเวลา 
(หมดรอบ) ก็มาประกาศรางวัลกัน รางวัลที่ 1 ตกเป็นของเจ้าบ้าน เพราะ
นางตกปลามังกรได้...ส่วนพวกกะเหร่ียงก็ได้รางวัลปลอบใจกันไปตาม
สไตล์ Loser ออกมาแล้วปวดแขนเลยครบั จ�าไม่ได้ว่าท�าอะไรไปบ้าง รูแ้ค่
ว่ามันมาก และไม่อยากแพ้ เมื่อยขบไปทั้งร่าง

และแล้วก็ได้เวลาโบกมือลา Huis Ten Bosch จริงๆ แล้ว ถ้าให้
สรุปว่าคุ้มค่า 6,500 เยนที่เสียไปหรือเปล่า วัดจากผลงานของตัวเองแล้ว
คิดว่าไม่คุ้มเอาซะเลย เพราะเล่นไม่เยอะ เดินไม่ทั่ว เวลาไม่พอ แต่เรื่อง
ของความสนุกสนาน ความประทับใจท่ีได้ก็ต้องบอกว่าคุ้มครับ แม้ว่า
อากาศจะไม่เป็นใจ อะไรต่างๆ ก็ขลุกขลักไปบ้าง แต่ก็เป็นประสบการณ์
ดีๆ  ทีเ่กาะควิชมูอบให้ ถ้าใครมโีอกาสไปเทีย่วในภมูภิาคนีก้ล็องเคลยีร์ควิ
สัก 1 วันไปผจญภัยในแดนมหัศจรรย์กันนะครับ

ตาม
สัญญานะครับ คอลัมน์ Small Talk ประจ�า TPA News ฉบับ
นีย้งัอยูก่นัที ่Huis Ten Bosch เช่นเคย และไม่มทีท่ีาว่าจะจบ

ลงง่ายๆ ส่วนเรือ่งราวจะด�าเนนิต่อไปอย่างไร เชญิอ่านได้ ณ บดันี ้(ส�าหรบั 
EP.1 ให้หาอ่านจากฉบับก่อนหน้านี้นะครับ และฉบับนี้งด Small Tips ไป
ก่อนนะครับ ยาวไปหน่อย แหะๆ)

ออกจาก One Piece มาได้พร้อมความกระหยิ่มใจ ก็ตุหรัดตุเหร่
เข้าไปในโซน Thriller City（スリラーシティ）แต่สงสยัคนทีน่ีจ่ะมกัความ
ตื่นเต้นกันนะครับ เคร่ืองเล่นแต่ละจุดน่ีคิวยาวเว่อร์ ขี้เกียจรอจริงๆ  
จนแล้วจนรอดก็ได้เข้าไปเล่นใน Digital Horror House คือ ชอบมาก  
คือความดีงาม อารมณ์เหมือนหลุดเข้าไปในโลกของผีชีวะ มีอาวุธให้เรา
คือ แท็บเล็ต 1 อัน (แต่มันยิงปืนได้นะ...) ถ้าเข้าหลายคนจะต้องมีหัวหน้า
ทีม แล้วหวยก็มาออกที่ข้าพเจ้า กลัวนะ แต่ต้องมั่น ภารกิจของเราคือ  
ไขปรศินา และช่วยเหลอืดอ็กเตอร์ออกมาให้จงได้ (ล�าบากตแูท้ๆ) ระหว่าง
ทางก็จะเจอกับซอมบี้ทั้งแบบดิจิตอลและแบบ 4DX วิ่งเข้าใส่เลยจ้า ขน
หัวลุกซู่พร้อมกรีดร้องเป็นภาษาบ้านเกิดให้ซอมบี้ญี่ปุ่นฟัง มีความภาค
ภูมิใจ...ภารกิจแต่ละอันน่ีเร่งเร้ามาก จะรีบไปไหน ยากก็ยาก มีเพื่อนก็
เหมอืนไม่ม ีเพราะพวกเขาต้องคอยกนัซอมบีไ้ม่ให้เข้ามางบัศรีษะหวัหน้า
ทมีระหว่างไขปรศินา แต่ช่วงปะทะซอมบีด้จิติอลนีม่นัอย่าบอกใครเลยครบั 
ถ้ามองจากมุมของคนนอกจะคล้ายกับคนป่วยจากโรงพยาบาลบ้าหลุด
ออกมา จ้องแท็บเล็ตแล้วกรีดร้องกันซะขนาดน้ัน สุดท้ายก็เอาชีวิตรอด
ออกมาจนได้ พร้อมรางวลัปลอบใจ อาจจะไม่คุม้ในมลูค่า แต่คุม้ในความ
รู้สึก 

ถัดไปก็พยายามหาเครื่องเล่นที่คนน้อย ๆ รอคิวไม่นาน ก็เจอกับ 
Japanese Ghost Story Hall พูดง่ายๆ ก็คือบ้านผีสิงที่รวมสารพัดผีญี่ปุ่น
ไว้ด้วยกันนัน่เอง เพิม่ความสะพรงึด้วยการมชีัน้บนมชีัน้ล่าง (นางเงอืกน้อย
ไปอกี) แต่กลบัไม่น่ากลวัเท่าทีจ่นิตนาการไว้แฮะ เดนิไปตามทางแคบๆ มี
เสียงเร้าอารมณ์เรื่อยๆ และแน่นอนว่ามีผีตุ้งแช่เป็นระยะๆ ซ่ึงไม่แคร์ไง 
ของไทยพีคกว่านี้นะเอาจริงๆ ก่อนจะกลับออกมาก็แวะรับของที่ระลึกกัน
หน่อยและแวะเข้าห้องน�า้สกันดิ ห้องน�า้ท�าดมีากครบั เสมอืนเราก�าลงัปลด
ทุกข์อยู่ในห้องน�้าร้างที่มีการฆาตกรรมไปเมื่อเช้า คราบเลือดมาเต็ม ผม
เผิมห้อยระย้ามาจากเพดานก็มี ดูจะทุกข์หนักกว่าเดิม แต่อารมณ์มันได้ 
เลยขอชักภาพกับส้วมเป็นท่ีระลึกซะหน่อยด้วยลีลาอันร้อนแรงวิจิตรพิศ
ดาร แฝงไปด้วยอินเนอร์เต็มเปี่ยม

ท�าเป็นเล่นไปนะครับ เล่นไม่กี่ที่ เวลาก็ผ่านไปจนจะค่อนวันแล้ว 
แต่เรายังไม่ออกจาก Thriller City ง่ายๆ เลยไปจบที่ 5D Miracle Tour  
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