
บทน�ำ
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	 เสียงลมหวีดกรีดโสตจนแก้วหูแทบระเบิด!
	 แรงโน้มถ่วงดจุมือท่ีมองไม่เห็นกอบก�ำร่ำงเอำไว้	ก่อนกระชำก
ดึงให้หล่นร่วงลงจำกควำมสูงเหนือระดับน�้ำทะเลกว่ำ	800	เมตร	
	 ...สู่ผืนดินเบื้องล่ำงไร้ซึ่งสิ่งใดรองรับ
	 ห้วงเวลำแสนสัน้	พลนัขยำยยืดดจุกำลถกูเหนีย่วร้ัง	พอให้หวน
คิดถึงควำมเลวระย�ำของ	‘พวกมัน’
	 กี่ชีวิตต่อกี่ชีวิตในผืนป่ำ	 ท่ีต้องสังเวยให้กับควำมวิปริต	 และ		
ถือตนว่ำเป็นเผ่ำพันธุ์อันย่ิงใหญ่เหนืออ่ืนใด	 ท้ังท่ีเขตแดนแห่งกำร					
อยู่อำศัยระหว่ำงคนกับสัตว์ก็แบ่งแยกกันอย่ำงชัดเจนอยู่แล้ว	 แต	่																																																																												
พวกมันกลับรุกรำนเข้ำมำในผืนแผ่นดินท่ีสัตว์ป่ำพ�ำนักกันอย่ำง								
สงบสุข	เพียงเพื่อ	‘สังหำร’	สนองตอบกิเลสชั่วช้ำ
	 แม้ร่ำงจะหล่นร่วงจนอยู่ห่ำงพวกมันมำกข้ึนทุกขณะ	 ทว่ำ			
ภำพใบหน้ำช่ัวช้ำยังตรึงตดิในสองตำรำวกบัสลกัเสลำเอำไว้มปิรำรถนำ
จะลบเลือน
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	 รำวกบั...ฝังเอำไว้ในสมอง	ในห้วงทรงจ�ำ	เพ่ือตอกย�ำ้ซ�ำ้ชัดว่ำ
พวกมันคอืเดนคน	เพรำะแม้มนุษย์จะเป็นผูก้�ำหนดนยิำมค�ำ	‘เดรัจฉำน’	
ไว้ใช้เรียกสตัว์อืน่	อันหมำยถงึกำรยกตนข้ึนเหนอืสตัว์เหล่ำนัน้ด้วยถอืว่ำ
ตนเป็นสัตว์ประเสริฐ
	 ทว่ำส�ำหรับพวกมัน	เดรจัฉำนยงัเป็นค�ำท่ีสงูส่งเกนิกว่ำจะนยิำม
ให้เสียด้วยซ�้ำ
	 พวกมันจิตใจ	‘ต�่ำ’	ยิ่งกว่ำสัตว์!
	 เขำรู้แน่แก่ใจ	 ว่ำนำฬิกำชีวิตเหลือเวลำเดินได้อีกไม่นำนนัก	
สองตำที่เบิกโพลงมองเห็นเพียงแผ่นฟ้ำกว้ำง	และใบหน้ำของพวกมัน
ที่ส่งรอยยิ้มเหี้ยมเหนือผำสูงชัน	
	 ดวงตำปิดปลงเพื่อก�ำซำบควำมมืดมิด	 เพ่ือกลบทับจิตใจท่ี
เปี่ยมเมตตำให้ปกคลุมด้วยห้วงอนธกำล
	 จนสำมำรถกล่ำวประโยคแช่งชักในเวลำช่วงสดุท้ำยของชีวตินี้
ได้
	 “ข้ำแต่เจ้ำป่ำเจ้ำเขำ	 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีปกปักรักษำผืนป่ำแห่งน้ี	
ขอได้โปรดดลบันดำลให้เหล่ำคนเลวระย�ำท่ีกระท�ำเรื่องช่ัวช้ำ	 เข่นฆ่ำ
สรรพสัตว์อย่ำงไร้ปรำนี	 จงพบกับควำมวิบัติ	 จงเจ็บปวดทุกข์ทรมำน
มำกกว่ำสตัว์ท่ีถกูฆ่ำนบัร้อยนบัพนัเท่ำ	จงฉิบหำยตำยไปไม่ได้ผดุไม่ได้																																																																													
เกิด	 ต้องถูกจองจ�ำเป็นผีเฝ้ำป่ำชดใช้เวรกรรมท่ีพวกมันได้กระท�ำ				
ด้วยเถิด”
	 มือยกพนมตรงกลำงอก	ถ้อยค�ำลอยตำมลมไม่อำจดังไปถึงหู
พวกมัน	
	 ทว่ำกลับดังไปถึงผู้ที่เขำปรำรถนำให้ได้ยิน	
	 เพียงเท่ำนี้...แม้ร่ำงจะตกลงสู่พื้น	 กระแทกผืนดินแข็งจน
กระดูกท่ัวกำยแตกละเอียด	 อวัยวะภำยในทุกส่วนแหลกเละเช่นเดียว
กบัสมองท่ีทะลกัลอดจำกช่องว่ำงของกะโหลกศรีษะปริแยก	ลกูตำถลน
ออกนอกเบ้ำ	 โลหิตแดงฉำนอำบย้อมร่ำงไร้วิญญำณประหนึ่งผืนพรม		
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สีชำดปูลำดรองรับเอำไว้
	 แต่มุมปำกเขำกลับยกยิ้ม...
	 ย้ิมยินดี	 ท่ีอีกไม่ช้ำ	 พวกมันจะได้ชดใช้กรรมด้วยควำมทุกข์
ทรมำน
	 ...ที่ควำมตำยมิอำจเทียมเทียบได้เลยแม้แต่น้อย!



บทที่ 1
สัตว์ประเสริฐ
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	 เสยีงลกูเทนนิสกระทบแร็กเกตสลบัเสยีงเสยีดสขีองพืน้รองเท้า
กฬีำกบัพ้ืนสนำมดงัต่อเนือ่งนบัช่ัวโมง	ร่ำงสงูเป่ียมด้วยกล้ำมเนือ้แบบ
นักกีฬำ	เคลื่อนไหวคล่องแคล่ว	จนเพื่อนที่เล่นคู่กันท�ำเพียงยืนมอง
	 และลกูท่ีอีกฝ่ำยท�ำพลำดจนลอยโด่ง	กถ็กูเขำกระโดดตบปิดเกม																																																																																				
เรียกเสียงปรบมือจำกกองเชียร์ข้ำงสนำมเกรียวกรำว
	 “เหนื่อยไหมกร	?”
	 หญิงสำวผมสีน�้ำตำลแดงยำวถึงกลำงหลัง	 รูปหน้ำเฉ่ียว						
ด้วยเคร่ืองส�ำอำงท่ีแต่งเกินพอดี	 รีบวิ่งแจ้นจำกเก้ำอ้ีข้ำงสนำมพร้อม		
ผ้ำขนหนูในมือเพือ่มำซับเหงือ่ให้ชำยหนุม่	ท่ีแม้เหงือ่โซมกำยก็ไม่อำจ																																																																																	
ลดทอนควำมหล่อเหลำอันเป็นต้นเหตุของเสียงเชียร์และกรีดร้อง					
จำกสำว	ๆ	จนสร้ำงควำมหมั่นไส้จำกเพื่อนในแก๊งทุกคน
	 “ขอบคุณครับ”
 กร	หรือ	กรวัฒน	์ปล่อยให้	นิโลบล	แฟนสำวเช็ดเหงื่อเพียงครู่	
ก่อนพำกนัเดนิออกจำกสนำมไปสมทบกบัเพ่ือนท่ีนัง่แผ่หลำหอบหำยใจ
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หนกัหน่วง	ชำยหนุม่ในชุดกฬีำสขีำวท้ังเสือ้และกำงเกง	ดสูะอำดสะอ้ำน	
โดดเด่นกว่ำผู้ชำยทุกคนในสนำมจนตกเป็นเป้ำสำยตำของท้ังบรรดำ	
สำว	ๆ	ของเพื่อน	และหญิงสำวจำกคอร์ตอื่น
	 “ใกล้จะได้เวลำนัดกับคุณพ่อแล้วไม่ใช่เหรอ	 กรรีบไปอำบน�้ำ
เปลี่ยนเสื้อผ้ำดีกว่ำ	เดี๋ยวไปสำยผู้ใหญ่รอจะไม่ดี”
	 คนถกูเร่งเร้ำไม่ตอบอะไร	แม้นดัส�ำคญัของบิดำจะเกีย่วพันกบั
ธรุกจิของตน	แต่เม่ือมองเวลำบนหน้ำปัดนำฬิกำข้อมอื	กพ็บว่ำยังเหลอื
เวลำอีกหลำยชั่วโมง
	 คนท่ีควรตืน่เต้นไม่ควรเป็นหล่อน	ซ่ึงไม่เกีย่วข้องอะไรกบังำน
ของเขำเลยสักนิด
	 กรวัฒน์ลอบถอนใจอย่ำงระอำ	 หำกบิดำของนิโลบลไม่ใช่						
นำยทหำรยศพลเอกผูร้ัง้ต�ำแหน่งส�ำคญัในกองทัพ	และยังเป็นเพ่ือนสนทิ																																																																									
ของพ่อจนเขำจ�ำต้องตกปำกรับค�ำดูแลเธอในฐำนะแฟนอย่ำงเลี่ยง								
ไม่ได้	ผูห้ญิงตรงหน้ำคงไม่มีวนัได้เข้ำมำข้องเกีย่วในชีวติของเขำอย่ำง
แน่นอน
	 ชำยหนุ่มหวังจะให้สำยน�้ำเย็นจำกฝักบัวในห้องอำบน�้ำช�ำระ
ล้ำงควำมขุ่นมัวในใจนี้ไปได้บ้ำง

	 บีเอ็มดบัเบิลยู	เอ็ม	2	สดี�ำสมบุคลกิผูเ้ป็นเจ้ำของ	วนข้ึนอำคำร
จอดรถของโรงแรมฮิลตัน	 แม้ต้องใช้เวลำร่วมช่ัวโมงกับกำรฝ่ำกำร
จรำจรของมหำนครมำจนถึงย่ำนสุขุมวิทนี้	แต่เมื่อดูนำฬิกำ	กรวัฒน์ก็
ยังไม่ร้อนใจเพรำะมำถึงก่อนเวลำนัดกว่ำครึ่งชั่วโมง
	 แต่เม่ือชำยหนุ่มต้องวนหำท่ีจอดรถจนเวลำท่ีเหลือถูกนับ			
ถอยหลังลงเร่ือย	 ๆ	 สีหน้ำเรียบเฉยของกรวัฒน์ก็เริ่มปริวิตกจนคนท่ี
นั่งด้ำนข้ำงสังเกตได้
	 “อ๊ะ!	ตรงนั้นว่ำงค่ะกร”
	 นโิลบลท่ีเหลอืบตำเห็นช่องว่ำงรบีช้ีบอกกรวฒัน์	ชำยหนุม่ลงัเล
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เลก็น้อย	เพรำะหำกเลีย้วเข้ำไปจอดจำกตรงนี	้จะเป็นกำรขับรถย้อนศร
	 แต่เมื่อค�ำนึงถึงเวลำ	 เขำจ�ำต้องฝ่ำฝืนกฎจรำจรของอำคำร	
จอดรถนี้
	 และกรวฒัน์พลนัต้องเหยียบเบรกสดุเท้ำ	จนนโิลบลท่ีก�ำลงัส่อง
กระจกตรวจสอบควำมเป๊ะของใบหน้ำ	หัวคะม�ำแทบโขกกบัคอนโซลรถ	
เสียงกรี๊ดดังทะลุแก้วหูกรวัฒน์จนชำยหนุ่มหูชำ
	 และเมือ่หญิงสำวตัง้สตไิด้	มองผ่ำนกระจกหน้ำรถไปเห็นสำเหตุ
ท่ีท�ำให้กรวัฒน์ต้องหยุดรถกะทันหัน	นโิลบลกผ็ลกัประตลูงจำกรถก่อน
ก้ำวฉับ	ๆ	เข้ำหำรถคู่กรณีที่เกือบประสำนงำกันทันที
	 “ขับรถภำษำอะไร	ไม่มีตำดูรึไงว่ำคนเขำมำถึงก่อน”
	 อีกฝ่ำยยงัไม่ทันลงจำกรถ	แต่เสยีงแหลมเสยีดโสตของนโิลบล	
ก็มีอำนุภำพมำกพอท่ีจะซอนแทรกจนคนในรถกระบะย่ีห้อฟอร์ด						
เรนเจอร์	สีน�้ำเงินได้ยินชัดเต็มสองหู
	 ไม่รอช้ำ	 คนที่นั่งฝั่งข้ำงคนขับกระโจนลงจำกรถมำยืนประจัน
หน้ำกบันโิลบลด้วยท่ำทีเอำเร่ืองไม่ต่ำงกนั	ด้วยส่วนสงูท่ีมำกกว่ำจนถงึ
แม้นิโลบลจะสวมรองเท้ำส้นสูงหลำยนิ้ว	 แต่ระดับสำยตำก็ยังเท่ำกับ		
สำวผมสั้นระต้นคอท่ีสวมรองเท้ำผ้ำใบธรรมดำ	 อีกท้ังโครงหน้ำอัน
ประกอบด้วยตำกลมโตทว่ำโฉบเฉี่ยวคล้ำยตำแมว	 จมูกโด่งได้รูปแบบ
มิได้ผ่ำนมีดหมอ	 และริมฝีปำกบำงสีชมพูธรรมชำติไม่แต่งเติมสีสัน
ด้วยลิปสติก	ก็ท�ำให้คนที่โบ๊ะหน้ำหนำจนมองไม่เห็นสีเนื้อดั้งเดิมอย่ำง
นิโลบล	รู้สึก	‘หมั่นไส้’	จนพำนให้หงุดหงิดเพิ่มขึ้นอีกหลำยค�ำรบ
	 “รถฉันขับภำษำคน	ในเส้นทำงที่คนดี	ๆ	เขำขับกัน	ไม่ใช่ขับ
มักง่ำยย้อนศรแบบรถคุณ”
	 “ฉันย้อนเข้ำมำนดิเดยีว	มำถงึช่องจอดนีก่่อนเธอด้วยซ�ำ้	ถ้ำมี
มำรยำทก็ควรหยุดให้ฉันจอดก่อนสิ”
	 “ฉันไม่จ�ำเป็นต้องมีมำรยำทกับคนที่ขับรถไม่มีมำรยำท”
	 “อี...!”
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	 ไม่ทันได้โพล่งค�ำผรุสวำทออกมำ	 กรวัฒน์ท่ีลงจำกรถมำยืน
เคียงข้ำงก็เอำมือจับต้นแขนนิโลบลเป็นเชิงปรำม	 ก่อนหันไปพูดกับ
หญิงสำวคู่กรณีด้วยเสียงเรียบ
	 “ผมต้องขอโทษด้วย	พอดเีห็นมีท่ีจอดว่ำงอยู่ตรงใกล้ทำงโค้งนี	้																																	
เลยย้อนศรเข้ำมำจะจอด	ไม่ทันเห็นว่ำรถคุณขับมำ”
	 สำวผมสั้นแม้ได้ยินค�ำขอโทษ	 แต่เม่ือมองใบหน้ำชำยหนุ่มท่ี		
ไม่แสดงอำรมณ์ใดคล้ำยใส่หน้ำกำกอยู่ตลอดเวลำ	ก็ยังไม่พอใจเพรำะ
เช่ือว่ำอีกฝ่ำยแค่กล่ำวขอโทษให้ผ่ำนไปโดยไม่ได้ส�ำนึกว่ำกระท�ำผิด			
จริง	ๆ
	 “ถ้ำอย่ำงน้ัน	คณุช่วยถอยไปหน่อย	ฉันขับมำถกูทำง	และก�ำลงั
จะเข้ำจอดในช่องนี้”
	 กรวัฒน์มีท่ำทีลังเล	 เหลือเวลำอีกเพียงสิบนำที	 ซึ่งเขำเชื่อว่ำ
บัดนีพ่้อคงนัง่รออยู่ในห้องอำหำรพร้อมกบัแขกผูใ้หญ่ท่ีกว่ำจะหำโอกำส
นัดมำพบเพ่ือเจรจำธุรกิจก็ไม่ใช่เรื่องง่ำย	 หำกคนเป็นเด็กเช่นเขำไป			
ช้ำกว่ำเวลำนัด	ย่อมมีภำพติดลบแต่แรก	กำรเจรจำก็อำจไม่ประสบผล	
อย่ำงที่ตั้งใจ
	 “ขอโทษจริง	ๆ	ครับ	พอดีผมมีธุระส�ำคัญมำก	 เหลือเวลำอีก		
ไม่กี่นำทีแล้วด้วย	 และ...รถผมก็เลี้ยวหัวเกือบจะเข้ำช่องอยู่แล้ว	 คุณ
ช่วยรบกวนหำที่จอดที่อื่นได้ไหมครับ”
	 เท่ำนี้ก็รู้ชัดว่ำอีกฝ่ำยขอโทษแต่ปำกเท่ำนั้น	
	 สำวผมสั้นถกแขนเสื้อเช้ิตแขนยำวข้ึนเกือบถึงศอก	 ขบเข้ียว
เคี้ยวฟันหมำยม่ันจะมีเร่ืองให้ได้	 กระท่ังชำยคนขับท่ีลงจำกรถมำ								
สกัพักใหญ่แต่ยืนน่ิงไม่กล่ำวอะไร	เดนิอ้อมร่ำงหญิงสำวมำยืนตรงหน้ำ																																																																			
กรวัฒน์	 รูปร่ำงสูงใหญ่เต็มไปด้วยมัดกล้ำมของชำยผิวสองสี	 ส่งให้
ใบหน้ำเคร่งขรมึด	ู‘น่ำหวำดหวัน่’	จนกรวฒัน์ท่ีไม่เคยกลวัใครหน้ำไหน
ยังอดชะงักค�ำพูดไม่ได้
	 “ถึงคุณจะมำถึงก่อน	 แต่คุณมำแบบผิดกฎจรำจร	 และคนท่ี			



15 

ท�ำผิดกฎ	ก็ไม่ควรได้รับสิทธิในกำรจอดรถแซงหน้ำคนที่ท�ำถูก	และที่
คุณบอกว่ำมีธุระส�ำคัญก็ค่อนข้ำงเห็นแก่ตัวไปหน่อย	 เพรำะคุณไม่ได้
ถำมพวกผมเลยว่ำมีธุระอะไรส�ำคัญเหมือนกันหรือเปล่ำ”
	 แม้พูดเสียงเรียบ	 แต่น�้ำเสียงกังวำนมีอิทธิพลเพียงพอให	้							
กรวัฒน์เกือบเลิกดึงดันจะจอดในช่องนี้ให้ได้
	 แต่สัญชำตญำณเอำตัวรอดของมนุษย์	 ถึงอย่ำงไรก็ย่อมเห็น
ประโยชน์ของตวัเองส�ำคญักว่ำคนอ่ืนเสมอ	อีกท้ังกรวฒัน์ก็ไม่ใช่ชนช้ัน
หำเช้ำกินค�่ำเสียเมื่อไหร่	 ลูกชำยอดีตรัฐมนตรีเช่นตน	 ต่อให้ไม่เคย			
ป่ำวประกำศหรือถำมค�ำถำมคนอืน่ว่ำ	‘รู้ไหมว่ำกลูกูใคร	?’	แต่หลำยคน																																																																															
ในประเทศก็คุ้นหน้ำค่ำตำเขำผ่ำนสื่อต่ำง	ๆ	ดีอยู่แล้ว
	 กรวัฒน์ประเมินแล้ว	 เขำมีอ�ำนำจต่อรองเหนือกว่ำอีกฝ่ำย		
หลำยขุม
	 “ถ้ำอย่ำงนั้นก็ไม่เป็นไร	 พอดีผมรีบจริง	 ๆ	 คงต้องจอดรถไว้
ตรงนี้แหละ	ถ้ำคุณอยำกจอดในช่องนี้ก็รอให้ผมเสร็จธุระก่อนนะ	เดี๋ยว
มำเลื่อนให้”
	 กล่ำวด้วยประโยคยียวนไม่สมใบหน้ำนิง่	กรวัฒน์ไม่ถนดัเจรจำ
ต่อควำมอยูแ่ล้ว	เพรำะท่ีผ่ำนมำจะไปไหนท�ำอะไรกม็แีต่คนพินอบพิเทำ
จนชำยหนุ่มวำงตัวเองว่ำอยู่เหนือกว่ำผู้อ่ืนมำโดยตลอด	 และแม้กำร		
จอดคำหน้ำช่องจอดรถแบบนี้จะเป็นกำรกีดขวำงมิให้รถคันอื่นเดินรถ
ในช่องทำงนี้ได้	แต่กรวัฒน์มั่นใจว่ำเขำ	‘เคลียร์’	กับเจ้ำของโรงแรมได้
ไม่ยำก
	 ‘เพียะ!’
	 หน้ำสะบัดหันตำมแรงตบ	 รำวกับเห็นดำวลอยวนอยู่รอบหัว	
เมื่อตั้งสติได้ก็หันกลับไปมอง	 เห็นสำวผมสั้นที่จู่	 ๆ	ก็ก้ำวปรำดขึ้นมำ
ท�ำร้ำยตนเช่นนี้	กรวัฒน์จึงเลือดขึ้นหน้ำ
	 “คุณ!”
	 “ไอ้ทุเรศ!	 ตอนแรกฉันคิดว่ำคุณแค่เป็นคนโง่ไม่รู้กฎระเบียบ
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เฉย	 ๆ	 แต่คุณแม่งเป็นคนโง่ท่ีโคตรเห็นแก่ตัวเลย	 รีบถอยรถออกไป
เดี๋ยวนี้เลยนะ	ไม่งั้นฉันจะเรียก	รปภ.”
	 “ว้ำยกร!	เป็นยังไงบ้ำง	หน้ำเป็นแผลหรือเปล่ำ	?”	นิโลบลที่ยืน
ด้ำนข้ำงซึ่งเพิ่งคลำยอำกำรตกใจ	จับใบหน้ำคนรักอย่ำงเป็นห่วง	ก่อน
หันไปเกร้ียวกรำดใส่คู่กรณี	 “นี่นังทอม	 ฉันจะแจ้งต�ำรวจข้อหำท�ำร้ำย
ร่ำงกำย”	และหันไปพูดต่อกับชำยผมสั้น	“ดูแลเมียแกดี	ๆ	หน่อย	อย่ำ
ให้มำอำละวำดเป็นหมำบ้ำแบบนี้”
	 และเหตุกำรณ์ท่ีก�ำลังคุกรุ่นไม่มีทีท่ำจะสงบ	 ก็ถูกคนมำใหม่
ระงับอำรมณ์คนทั้งสี่ลง
	 “มีอะไรกันครับ	เกิดอะไรขึ้นครับพี่กร	?”
	 กรวัฒน์หันตำมเสยีงเรียก	เห็นเป็น	กันต์ธร์ี น้องชำยท่ีมำตำม
นดัหมำยส�ำคญัเหมือนกนั	กค็ลำยโทสะลงได้บ้ำงก่อนเล่ำเรือ่งรำวแบบ
รวบรัดให้ฟัง
	 คนเป็นน้องท่ีดตู่ำงกบักรวฒัน์ท้ังรูปร่ำงหน้ำตำ	ท่ีแม้ส่วนสงูจะ
แทบไม่ต่ำง	 แต่ร่ำงกำยผอมบำงบ่งบอกว่ำคงไม่ได้ออกก�ำลังกำยหรือ
ดแูลรูปร่ำงเหมือนพ่ีชำย	ผวิขำวจัดคล้ำยไม่เคยต้องแสงแดด	ผมยำวระ
ต้นคอสดี�ำสนทิตดักบัใบหน้ำขำวซีด	จมูกโด่งเป็นสนัรองรับสะพำนจมกู
แว่นตำกรอบด�ำได้พอดิบพอดี	 ใบหน้ำคงแก่เรียนของเขำท�ำให้กระทั่ง
หญิงสำวผมสั้นที่อำรมณ์เดือดเป็นน�้ำในกำต้มยังต้องลดอุณหภูมิลง
	 “เอำเป็นว่ำ	 เดี๋ยวผมขับรถของพ่ีชำยไปหำท่ีจอดท่ีอื่นเอง			
เชิญพวกคุณจอดในช่องนี้ได้เลย”
	 นิโลบลตัง้ใจสอดปำกอย่ำงไม่ยอม	ทว่ำเมือ่กรวัฒน์เห็นน้องชำย																																																																																								
เสนอทำงแก้ปัญหำที่ดีที่สุด	ก็จ�ำต้องโยนกุญแจรถให้ก่อนรีบผลุนผลัน
เข้ำไปในโรงแรม	เพรำะเวลำนัดหมำยเหลือไม่กี่นำทีแล้ว
	 กันต์ธีร์พินิจสองชำยหญิง	 ก่อนทอดสำยตำค้ำงท่ีใบหน้ำ			
กร้ำนแกร่งของฝ่ำยชำยที่มองจ้องเขำอย่ำงพิจำรณำเช่นกัน	
	 “รบกวนคณุกบัภรรยำช่วยถอยรถออกไปก่อนนะครับ	ผมจะได้
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ขับออกไปจอดตรงอื่น”
	 สำวผมสั้นท่ีลดโทสะพยักหน้ำครำหนึ่ง	 ก่อนหันหลังเดินไป		
ขึ้นรถ	ขณะที่ฝ่ำยชำยค้อมศีรษะให้เล็กน้อยเป็นเชิงขอบคุณ	
	 โดยไม่วำยทิ้งถ้อยค�ำบำงประกำรให้กันต์ธีร์รับรู้อย่ำงจงใจ
	 “นั่น...เพื่อนผมครับ	ไม่ใช่ภรรยำ”
	 กันต์ธีร์ค้อมศีรษะตอบ	 เมื่อเงยหน้ำขึ้นมำเห็นรอยย้ิมจำงบน
ใบหน้ำที่เคยไร้อำรมณ์ของชำยคนนั้นผ่ำนบำนกระจกหน้ำรถ	
	 ...พลันบังเกิดควำมรู้สึกประหลำดขึ้นในใจ

	 ห้องอำหำรหรูท่ีกำรันตีควำมเลิศรสของอำหำรด้วยดำว						
สองดวงจำกมิชลิน	 และกำรให้บริกำรอันเป็นเลิศสมเป็นห้องอำหำร
อันดับหนึ่งของโรงแรมใหญ่ย่ำนใจกลำงเมือง	 บอกถึงระดับของแขก		
ผู้มำรับประทำนได้ว่ำต้องถูกจัดอยู่ในหมวด	‘ไฮโซ’	
	 ในห้องส่วนตัว	 มื้ออำหำรจบลงพร้อมรอยยิ้มยินดีอันเกิดจำก
ผลส�ำเร็จของกำรตกลงเจรจำทำงธรุกจิท่ีกรวฒัน์หมำยมัน่ป้ันมือมำนำน	
เพรำะธรุกจิอสงัหำริมทรพัย์ท่ีท�ำอยู่	เลง็ท่ีดนิตดิแม่น�ำ้เจ้ำพระยำผนืหน่ึง																																																																																								
ซ่ึงเป็นท่ีดนิเปล่ำไร้สิง่ปลกูสร้ำงใด	แต่เจ้ำของท่ีดนิผูมี้ฐำนนัดรศกัดิเ์ป็น
ถงึหม่อมรำชวงศ์	ไม่ยินดขีำยท่ีให้นกัลงทุนเพือ่น�ำไปท�ำประโยชน์อืน่ใด	
กดโทรศัพท์หำก็ตัดสำยทิ้ง	ครั้นจะนัดพบก็ปฏิเสธร�่ำไป
	 ร้อนถงึคนเป็นพ่อ	ท่ีแม้จะวำงใจให้ลกูชำยบริหำรธรุกจิด้วยรู้ว่ำ
ลูกทั้งสองเป็นคนเก่งกล้ำสำมำรถ	แต่กับบำงเรื่อง	‘อิทธิพล’	ของตนก็
เปรียบเสมือนใบเบิกทำงท่ีช่วยให้ธุรกิจของลูกชำยเดินหน้ำไปได้อย่ำง
ไม่สะดุด
	 “คุณชำยลองชิมทำร์ตเสำวรสของท่ีนี่ดูสิครับ	 มีขำยเฉพำะ
ฤดูกำลเท่ำนั้น	 ปีหนึ่งขำยอยู่แค่สองเดือนเอง	 ผมมำกินเมื่อปีท่ีแล้ว
อร่อยมำก”
 เกษม	ชำยร่ำงท้วมดภูมูฐิำนสมวัย	จดุรอยย้ิมบนใบหน้ำท่ีปกติ
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จะเคร่งขรึมตลอดเวลำ	พลำงแนะน�ำเมนูของหวำนปิดท้ำยมื้ออำหำร
	 “ผมขอผ่ำนดกีว่ำ	เม่ือเดอืนท่ีแล้วไปตรวจสขุภำพมำ	หมอบอก																																																																											
ให้งดของหวำน	เดีย๋วไอ้โรคเบำหวำนท่ีเป็นอยูจ่ะพำนก�ำเริบหนกัจนยำก
จะรักษำ”
	 “ผมมองว่ำคุณชำยยังแข็งแรงเหมือนคนหนุ่ม	ผมนี่สิ	น�้ำหนัก
เกินมำตรฐำนไปเยอะจนขยับแข้งขำก็ล�ำบำก	 ไม่แข็งแรงปรำดเปรียว
เหมือนสมัยหนุ่ม	ตอนนั้นให้บุกป่ำฝ่ำดงขึ้นเขำลงห้วยไม่เคยหวั่น”
	 กรวฒัน์และกนัต์ธร์ีนัง่ฟังผูใ้หญ่สองคนคยุกนัถกูคอ	กรู้็สกึยนิดี
กับก้ำวแรกแห่งควำมส�ำเร็จของโปรเจกต์ยักษ์ที่ก�ำลังวำงโครงกำรอยู่
	 อันที่จริงทั้งคู่ยินดีตั้งแต่	หม่อมราชวงศ์พงษ์ประพัฒน์ฯ	กล่ำว
ค�ำว่ำ	“ตกลง”	ในกำรเสนอขอซ้ือท่ีดนิด้วยจ�ำนวนเงนิมหำศำลท่ีพวกตน																																																																							
เสนอแล้ว
	 “ต้องโทษเด็กสองคนนี้นะ	 ท่ีไม่ยอมบอกตั้งแต่ทีแรกว่ำบริษัท		
ท่ีตดิต่อซ้ือท่ีดนิของผมเป็นบรษัิทของพวกเขำ	ถ้ำรู้ก่อน	ผมก็ไม่ดงึดนั
จะเก็บท่ีดินเอำไว้หรอก	 จริง	 ๆ	 ผมไม่ได้ยึดติดอะไรกับทรัพย์สมบัติ
พรรค์นั้น	 แต่แค่ไม่ชอบให้พวกพ่อค้ำหรือนักธุรกิจเอำท่ีดินบนผืน																																																																																									
แผ่นดนิไทยไปปู้ย้ีปู้ย�ำท�ำอะไรไม่ดไีม่งำม	เห็นมำนกัต่อนกัแล้ว	พวกท่ี																																																																																
ชอบกว้ำนซ้ือท่ีไปสร้ำงโรงงำนอุตสำหกรรมจนท�ำสิ่งแวดล้อมเสียหำย	
หรือท�ำแหล่งบันเทิง	สถำนบันเทิง	ให้คนมำเท่ียวพลกุพล่ำนแล้วไม่ดแูล																																																																																
ขยะจนแม่น�้ำล�ำคลองเน่ำเหม็นไปหมด”
	 เม่ือรู้ว่ำอีกฝ่ำยกงัวลเรือ่งน้ี	กรวัฒน์จึงส�ำทับข้อดขีองโครงกำร
ให้เขำฟัง
	 “ขออนุญำตเรียนอย่ำงนี้ครับ	 คอนโดมิเนียมท่ีผมจะสร้ำง	
รองรับลูกค้ำระดับไฮเอนด์	ตัวอำคำรจึงใช้พื้นที่ก่อสร้ำงไม่มำกนัก	เรำ
เน้นสิง่แวดล้อมโดยรอบให้สมบูรณ์แบบท่ีสดุ	ท้ังสวนหย่อม	สระว่ำยน�ำ้	
ลำนจอดรถ	จงึมปีริมำณผูพ้กัอำศยัในโครงกำรหำกมคีนซ้ือเตม็ท้ังหมด
ทุกห้อง	 แค่เพียง	150	ครอบครัวเท่ำนั้น	 ส่วนเรื่องกำรบริหำรจัดกำร		
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น�้ำเสียและกำรก�ำจัดขยะ	 เรำก็มีกำรจ้ำงวิศวกรและบริษัทชื่อดังที่ดูแล
เรื่องพวกนี้โดยเฉพำะอยู่แล้ว	เรื่องปัญหำสิ่งแวดล้อมต่ำง	ๆ	นั้นจะไม่
เกดิขึน้	และไม่ส่งผลกระทบถงึผูค้นท่ีอำศยับรเิวณใกล้เคยีงแน่นอนครับ”
	 หม่อมรำชวงศ์พงษ์ประพัฒน์ฯ	 รับฟังอย่ำงชื่นชม	 แม้ไม่เคย
พบตัวจริง	 แต่ภำพใบหน้ำของกรวัฒน์ที่ปรำกฏบนสื่อต่ำง	 ๆ	 ก็ท�ำให้
เขำคุน้ชินกบัคนหนุม่รุน่ลกูนีอ้ยูบ้่ำง	และย่ิงเมือ่ได้พูดคยุ	รับฟังทัศนคต	ิ										
ก็ยิ่งรู้สึกว่ำตนตัดสินใจไม่ผิดที่ยอมขำยที่ดินให้
	 กรวัฒน์แม้ลงทุนท�ำธุรกิจด้วยตัวเอง	 ฝ่ำฟันปัญหำอุปสรรค
ร่วมกบัน้องชำยมำจนบริษัทเป็นท่ีรู้จักระดบัประเทศโดยไม่พ่ึงบุญบำรมี
ของพ่อ	 ผู้ท่ีคร้ังหนึ่งเคยด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบำลยุคก่อนกำร
ท�ำรัฐประหำร	จ�ำต้องยอมรับว่ำส�ำหรับโลกธุรกิจ	บำงครั้งก็ต้องอำศัย	
‘บำรมี’	ที่ตนและน้องมีไม่เพียงพอ
	 ชำยหนุม่ยกมือไหว้ขอบคณุบิดำหลงัจำกส่งเจ้ำของท่ีดนิข้ึนรถ
ไปแล้ว
 

	 กำรประชุมใหญ่ของกรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช
ประจ�ำปี	จดัข้ึนท่ีโรงแรมฮลิตนัดงัเช่นเม่ือปีท่ีแล้ว	และผูเ้ข้ำร่วมประชุม
นอกจำกข้ำรำชกำรระดับสูงของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ																																																																														
สิ่งแวดล้อมแล้ว	 ยังเชิญหัวหน้ำเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำจำกท่ัวประเทศ
มำร่วมประชุมรับมอบนโยบำย	และแนวทำงในกำรท�ำงำนท่ีได้รับสัง่กำร																																																																														
จำกรัฐบำลอีกด้วย
	 ปัญหำกำรบุกรุกพ้ืนท่ีป่ำยังคงเป็นปัญหำส�ำคัญ	 ท่ีแม้จะ
พยำยำมหำทำงแก้ปัญหำ	 และให้ควำมรู้แก่ประชำชนถึงควำมส�ำคัญ
ของธรรมชำต	ิแต่กด็เูหมอืนจะไม่อำจขจัดปัญหำนี้ให้หมดไปได้โดยง่ำย
	 ผู้เข้ำร่วมประชุมซ่ึงเป็นตัวแทนจำกเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ				
ท่ัวประเทศ	ล้วนเป็นหัวหน้ำหน่วยงำนเกอืบท้ังสิน้	คงมเีพยีงเขตรกัษำ
พันธุ์สัตว์ป่ำเขำตะนำวศรี	 จังหวัดรำชบุรีเท่ำน้ัน	 ท่ีผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
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หัวหน้ำล้มป่วยกะทันหัน	จึงต้องส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วมประชุมแทน
	 และสองตัวแทนหน่วย	 ก็ออกจำกห้องประชุมในชุดเจ้ำหน้ำท่ี
สีกำกีติดกระดำนบ่ำ	 และมีเคร่ืองหมำยบอกสัญลักษณ์หน่วยงำนท่ี					
แขนเสื้อส่งให้สองร่ำงที่ก้ำวเดินฉับ	ๆ	ดูองอำจสมต�ำแหน่งหน้ำที่
	 แต่มิวำย	 ฝ่ำยหญิงสำวยังคงบ่นอุบหลังเงียบปำกนั่งในห้อง
ประชุมกว่ำสำมชั่วโมง
	 “เจ็บใจไม่หำย	อย่ำให้แม่เจออีกครัง้นะ	จะชกให้หน้ำหงำยเลย”
 ปวริศา	เจ้ำหน้ำท่ีสำวผูมี้บุคลกิห้ำวหำญและไม่ยอมคนไม่ต่ำง
จำกผู้ชำยอกสำมศอก	 ยังคงโกรธกรุ่นกับเหตุกำรณ์ก่อนกำรประชุม	
เธอไม่รู้หรอกว่ำผู้ชำยที่ไร้มำรยำทขับรถสวนเลนมำแย่งที่จอดเธอเป็น
ลูกเต้ำเหล่ำใคร	แต่วำงก้ำมแบบนั้น	คงเป็นลูกแหง่ที่อำศัยพ่อแม่เป็น
เกรำะคอยอวดเบ่งโอ่อ้ำงไปท่ัว	ได้ยินคนน้องเรียกว่ำ	‘พ่ีกร’	เธออนมุำน
ว่ำเขำคงชื่อ	กร	ซึ่งบัดนี้ปวริศำตั้งชื่อให้ใหม่ว่ำ	‘นำยก้อน’	หรือย่อมำ
จำก	‘นำยก้อนขี้’	เรียบร้อยแล้ว
	 “อำฆำตแรงนะ”
	 คนที่เดินเคียงข้ำงเอ่ยแซว	 ปกติ	 สิปปกร	 มิใคร่กล่ำวถ้อยค�ำ
ท�ำนองนี้นัก	แต่เห็นเพื่อนร่วมงำนตีหน้ำยักษ์ไม่เลิก	ก็อดกระเซ้ำมิได้
	 “อยำกรู้ไง	ว่ำหมอนั่นถูกเลี้ยงดูมำในสภำพแวดล้อมแบบไหน	
พ่อแม่เลี้ยงมำยังไง	ถึงโตมำเป็นคนแบบนั้นได้”
	 “จะโทษพ่อแม่ก็ไม่ถูกนะ	ดูคนน้องสิ	มีมำรยำทดีออก”
	 “หมอนัน่อำจเป็นเดก็เกบ็มำเลีย้งก็ได้	พ่อแม่ตอนแรกไม่มีลกูไง	
แล้วก็ไปขอเด็กก�ำพร้ำมำเลี้ยง	สักพักก็มีลูกอิจฉำมำเกิด	คนเป็นน้อง
เลยได้รับกำรอบรมสั่งสอนมำดี	 ส่วนไอ้คนพี่มันเลยกลำยเป็นปมด้อย	
ขำดควำมอบอุน่	พ่อแม่ท้ิงขว้ำงไม่ดแูล	โตมำเลยกลำยเป็นปัญหำสงัคม
แบบนี้ไง”
	 สิปปกรหยุดเดิน	 ก่อนมองปวริศำท่ีหันกลับมำด้วยสำยตำ
ประหลำด
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	 “ต่อให้ฉันไม่ต้องเป็นหมอดูฟันธงหรือคอนเฟิร์ม	ฉันก็ท�ำนำย
อนำคตแกได้นะริศำ”	 หยุดเล็กน้อยก่อนกล่ำวเสียงเรียบ	 “แกไม่มีทำง
หำผัวได้แน่”
	 แล้วก็เดินจำกไป	 ท้ิงคนท่ีเพ่ิงโดนหมัดน็อกด้วยค�ำพูดให้ยืน
ประมวลผลเพียงครู่	จึงวิ่งตำมไปเตะก้นเพื่อนชำยร่ำงสูงอย่ำงเอำคืน
	 โดยไม่เห็นว่ำมีสำยตำของกันต์ธีร์ซ่ึงเพิ่งเดินออกจำกห้องน�้ำ	
มองอย่ำงสงสัยไล่ตำมหลังไป
	 “สองคนนั้น...”
	 ชำยหนุ่มสำ่ยศีรษะเม่ือร่ำงท้ังคู่เลี้ยวออกจำกประตูโรงแรมไป	
เพรำะคิดว่ำคงไม่ใช่สองคนท่ีเขำเจอท่ีลำนจอดรถเม่ือกลำงวัน	 พลำง
บังเกิดควำมสับสนในใจ	 เพรำะไม่รู้ว่ำตนเป็นอะไรถึงยังหวนคิดถึงคน
ทั้งคู่ขึ้นมำอีกครำ

	 แม้ปัจจุบันหน้ำท่ีทำงกำรเมืองจะถูกแช่แข็งด้วยเงื่อนไข					
หลักเกณฑ์จำกรัฐบำลท่ีมำจำกกำรรัฐประหำร	 ทว่ำเกษมกลับ
โปรดปรำนกับกำรใช้เวลำว่ำงคร่ึงค่อนของวันอยู่ภำยในห้องท�ำงำน														
ของตน	บำงครั้งก็ลืมวันลืมคืนจนแม่บ้ำนต้องมำตำมไปกินมื้อเย็น
	 บรรยำกำศในห้องนี้ใกล้เคียงกับบรรยำกำศที่เขำชื่นชอบ
	 พ้ืนไม้ขัดมนัส่งควำมเย็นสูฝ่่ำเท้ำทุกก้ำวย่ำงท่ีเหยียบย�ำ่	ปำล์ม
สิบสองปันนำแผ่ใบเขียวขจีคล้ำยอุ้งมือในกระถำงวำงตั้งท่ีสี่มุมห้อง	
รูปวำดต้นไม้และสัตว์ป่ำด้วยฝีแปรงธรรมดำกับลำยมือช่ืออันเป็น
เอกลักษณ์ของจิตรกรชื่อดังระดับประเทศเรียงรำยประดับบนผนัง	โต๊ะ
ท�ำงำนไม้สักขนำดใหญ่มีอุปกรณ์เครื่องเขียนวำงอยู่ตรงมุมหนึ่ง	กลำง
โต๊ะกว้ำงโล่งเพือ่จุดประสงค์แห่งกำรสนทนำกบัผูม้ำเยอืนโดยไม่มอีะไร
กั้นขวำง
	 เขำชอบสำยตำของคนที่เพิ่งเข้ำมำเห็นห้องนี้เป็นครั้งแรก
	 ไม่มีแม้สักคนท่ีสองตำจะไม่เบิกกว้ำง	 พลำงสอดส่ำยสำยตำ
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มองซ้ำยทีขวำทีอย่ำงใคร่รู้	
	 จะหยุดมองตรงงำช้ำงคู่ใหญ่ท่ีตัง้ซ้ำยขวำโต๊ะท�ำงำนกด็	ีจะหยดุ
มองตรงหัวกระทิงสตัฟฟ์บนผนังเหนือศีรษะเขำก็ดี	หรือหยุดมองหนัง
เสือโคร่งท่ีห่มคลุมเก้ำอ้ีของเขำก็ดี	 ล้วนแล้วแต่สร้ำงควำมภำคภูมิให้		
ผู้เป็นเจ้ำของห้องอย่ำงยิ่ง
	 เพรำะท้ังหมด	เกษมได้มำจำกกำร	‘ล่ำ’	ด้วยฝีมอืตนเองท้ังสิน้
	 นับตัง้แต่อดตี	สมยัท่ีเขำก้ำวเข้ำสูว่งกำรกำรเมืองด้วยกำรเป็น
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในจังหวัดรำชบุรีบ้ำนเกิด	ปณิธำนที่ตั้งมั่นว่ำ
จะพฒันำบ้ำนเมืองด้วยกำรท�ำงำน	กลบัเหือดแห้งเม่ือถกูวัฒนธรรมของ
นักกำรเมืองเข้ำครอบง�ำ	เกษมรู้จักกำรใช้	‘อ�ำนำจ’	นับตั้งแต่บัดนั้น
	 และอ�ำนำจท่ีว่ำ	กน็�ำมำซ่ึงฐำนะ	ควำมสขุควำมสบำย	และกำร
ได้มำซ่ึงสิ่งท่ีอยำกได้แต่ไม่มีโอกำสเม่ือคร้ังเป็นนำยเกษม	 ข้ำรำชกำร			
ซี	3	
	 และเมื่อได้ร่วมก๊วนกับเหล่ำผู้มีอิทธิพล	งำนอดิเรกแปลกใหม่
ที่เขำไม่เคยคิดว่ำในชีวิตนี้จะท�ำก็ได้มีโอกำสทดลองเป็นครั้งแรก
	 นักธุรกิจอำหำรแช่แข็งรำยใหญ่ของจังหวัด	 ชักชวนเกษมไป
เดินป่ำ	 ครำแรกนักกำรเมืองหนุ่มปฏิเสธทันควันด้วยเพรำะไม่มีจิต
พิศวำสกิจกรรมประเภทนี้	 แต่เม่ือเสียงกระซิบดังเข้ำโสต	 สองตำท่ี					
เบิกกว้ำงกับหัวใจที่เต้นแรง	ก็ท�ำให้เขำตกปำกรับค�ำรำวต้องมนตร์
 “ไปล่าสัตว์กัน”
	 นับตั้งแต่รับต�ำแหน่ง	เขำท�ำเรื่องผิดมำนักต่อนัก	แต่ทั้งหมด
ก็เป็นเรื่องในหน้ำท่ีกำรงำนท่ีมีเป้ำประสงค์เพ่ือเข้ำมำกอบโกยหำ								
ผลประโยชน์เป็นหลักดังเช่นนักกำรเมืองทั่วไปท�ำกัน	แม้ผิด	แต่ก็เป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติที่จะหำควำมหรือลงโทษตำมกฎหมำยก็คงท�ำได้ยำก
	 แต่กำรเข้ำป่ำล่ำสตัว์นัน้มิใช่เรือ่งท่ีเกีย่วกบังำนเลยสกันดิ	ท้ังท่ี																																																																														
ควรเอ่ยปำกปฏิเสธ	 แต่เกษมกลับตอบตกลง	 และเตรียมพร้อมท้ัง
ร่ำงกำยและอุปกรณ์ตำมท่ีได้รับค�ำแนะน�ำอย่ำงกระวีกระวำด	 รำวกับ
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กจิกรรมท่ีก�ำลงัจะเกดิข้ึนในอนำคตอันใกล้	คอืเหตกุำรณ์ส�ำคญัประกำร
หนึ่งในชีวิตที่เขำจะพลำดไม่ได้
	 และเมื่อเข้ำไปสัมผัสบรรยำกำศแห่งธรรมชำติของจริง	 เกษม
ย่ิงตื่นเต้นจนอะดรีนำลีนในร่ำงทะลักหลั่งออกมำ	 และท่ีปริวิตกว่ำจะมี
อันตรำยจำกคมเข้ียวคมเลบ็ของสตัว์ล่ำเนือ้ท่ีอำจกลุม้รุมมำโจมตตีนใน
ฐำนะ	‘เหยื่อ’	ก็พลันมลำยหำย	เมื่อรู้ถึงกระบวนกำรล่ำอันช�ำนิช�ำนำญ
และปลอดภยั	ส�ำหรับสิง่มีชีวิตท่ีมมัีนสมองเหนอืล�ำ้กว่ำสตัว์อ่ืนใดอย่ำง
มนุษย์
	 ด้วยเหตุนี้	 มนุษย์จึงจัดเป็นสัตว์ประเสริฐ	 เพรำะมีปัญญำพำ
ตัวเองขึ้นสู่เผ่ำพันธุ์ที่เป็นใหญ่ที่สุดในโลก
	 เกษมจ�ำวินำทีท่ีกระสุนช�ำแรกผ่ำนกะโหลกศีรษะกวำงตัวเมีย	
เหยื่อรำยแรกของตนได้แม่นย�ำรำวกับเพ่ิงผ่ำนมำไม่นำน	 หัวถูกแรง
กระแทกเสยให้เงยหงำยไปด้ำนหลัง	 ก่อนร่ำงจะล้มตึงลงบนพ้ืนดิน		
แซมหญ้ำเป็นหย่อม	 เลือดแดงฉำนไหลทะลักจำกรอยแผลไม่หยุด
รำวกับภำยในร่ำงมีเลือดมหำศำล
	 ภำพท่ีมองเห็นผ่ำนกล้องของอำวุธสังหำรอย่ำงปืนไรเฟิลใน
มอื	คอืฉำกสดุท้ำยของชีวติท่ีต้องปรำชัยให้ควำมแข็งแกร่งของวงศ์วำน																																																																											
เดรัจฉำนจ�ำต้องตกเป็นเหยื่อของผู้ล่ำท่ีเหนือกว่ำ	 ท้ังสติปัญญำและ
อำวุธประดษิฐ์อันทรงอำนภุำพ	มิใช่มเีพยีงเข้ียวเลบ็กระจอกเช่นพวกมัน
	 รอยย้ิมผุดท่ีมุมปำกสองข้ำง	 แม้มิได้นิยมชมชอบในรสชำติ
เนื้อกวำง	 เพรำะเคยได้กลิ่นสำบสำงเม่ือคร้ังลองลิ้มในร้ำนอำหำรป่ำ									
แต่ในเม่ืออำหำรมื้อเย็นคือกวำงท่ีตนเป็นผู้ล่ำ	 รสชำติควำมอ่ิมเอมคง
ซึมแทรกในเนื้อท่ีก�ำลังจะถูกช�ำแหละ	 จนน�้ำลำยสอเต็มกระพุ้งแก้ม	
เกษมแทบอยำกกัดกลืนก้อนควำมภำคภูมินั้นเสียเดี๋ยวนี้
	 สำยตำถอนจำกกล้อง	 เกษมกับพรรคพวกเตรียมตัวไปขน
ร่ำงกวำงมำปรุงอำหำร	 โดยไม่รู้เลยว่ำ	 ภำยหลังกวำงตัวเมียตัวนั้น
ขำดใจตำยได้ไม่นำน	 ลูกกวำงตัวเล็กท่ีเดินอยู่ห่ำงออกไปอย่ำงไม	่																								
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ประสีประสำเพรำะเพ่ิงลืมตำดูโลกได้ไม่กี่วัน	 จะเดินมำเลียใบหน้ำแม่
ที่นอนเบิกตำค้ำงร่ำงแน่นิ่งไม่ติงไหว
	 มันยังคงเลียอยู่อย่ำงนั้น...
	 โดยหวังให้แม่ลุกขึ้นมำเลียตอบดังที่เคยท�ำอยู่ทุกวัน


