
บทน�ำ

ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ณ บรเิวณเขตอุทยานแห่งชาต ิตดิชายแดนลาว
สตัว์บกขนาดใหญ่ชนดิหนึ่งก�าลงัระส�่าระสาย ดจูากรปูกายภายนอก

ของพวกมนัแล้ว ยากที่มนุษย์คนใดจะอยากเข้าไปสุงสงิ ด้วยตระหนกัรู้ว่า

ตนเองนั้นมรีูปร่างและพละก�าลงัอ่อนด้อยกว่ามากเพยีงใด

แต่ไม่ใช่เจ้ามนุษย์กลุ่มนี้... 

พวกมนัมรีาวสบิคน กระชบัอาวุธในมอืเตรยีมเลง็ ปืนไรเฟิลบรรจุ

กระสนุ .375 H&H Magum ส�าหรบัล่าสตัว์ใหญ่โดยเฉพาะ มชีายคนหนึ่ง

ยืนคอยชี้เป้า พวกมันเข้ามาล่าช้างป่า ล้มเจ้าสัตว์ใหญ่เพียงต้องการงาช้าง

เท่านั้น ในเมื่องาสขีาวนวลยิ่งขนาดใหญ่โตเท่าไรยิ่งมมีูลค่ามหาศาล อาจจะ

ถงึหลกัล้าน ความโลภจงึท�าให้พวกมนัก้าวผ่านความเกรงกลวับาปกรรม

ช้างป่าโชคร้ายต้องกระสุนล้มลง เสยีงแปร๋นดงัแสบแก้วหกู้องไปทั่ว

ทั้งพงไพร นกนานาชนดิกระพอืปีกบนิขึ้นจากต้นไม้พร้อมกนั ส่งสญัญาณ

ว่าก�าลงัตระหนกถงึขดีสดุ ช้างตวัที่เหลอืในฝงูเริ่มแตกตื่น ออกวิ่งพร้อมกบั

ส่งเสยีงร้องแสบแก้วหู แต่กลบัโดนสอยร่วงไปทลีะตวัๆ ราวกบัใบไม้ร่วง 
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หมดความสง่างามแห่งการเป็นสตัว์ป่าผู้ยิ่งใหญ่

ธนัย์วชัเงยหน้าขึ้นทนัททีี่ได้ยนิเสยีงช้างร้อง เขากบัพรานป่าช�านาญทาง
คู่ใจท�าภารกิจพาสัตว์สงวนซึ่งถูกยิงบาดเจ็บมาส่งคืนให้แก่ป่า ที่จริงแล้ว

ธนัย์วชัมตี�าแหน่งเป็นสตัวแพทย์ประจ�ากรมปศสุตัว์ แต่จงัหวดัที่เขาประจ�า

อยูเ่ป็นแหล่งป่าไม้อดุมสมบรูณ์จนได้ขึ้นทะเบยีนเป็นอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า

มกัจะบาดเจบ็หลงเข้ามาในหมูบ้่าน บางครั้งชาวบ้านกแ็อบจบัสตัว์ป่ามาเลี้ยง 

เขาจงึต้องดแูลสตัว์ป่านอกเหนอืจากพวกววัควายไปโดยปรยิาย ครั้นได้รกัษา 

ดูแลพวกมนัหลายครั้งเข้า กก็ลายเป็นความช�านาญและผูกพนัโดยไม่รู้ตวั

“เสียงอะไรน่ะ ชนะ ได้ยินไหม ไอ้พวกล่าสัตว์อีกแล้ว อยู่ไม่ไกล

หรอก”

เก้งเผ่นแผล็วเอาตัวรอด ความกลัวคงจะฝังใจมันไม่มากก็น้อย  

ธนัย์วชัได้แต่มองตามด้วยความเป็นห่วง และโล่งใจที่มนัวิ่งไปคนละทางกบั 

เสยีงปืน ก่อนหายตวัเข้าไปในดงไม้หนา

“น่าจะใช่...หมอ” พรานหนุม่พดูเนอืยๆ ชนิชากบัสิ่งที่เกดิขึ้น จงัหวดั

ตดิชายแดน ป่าไม้เขยีวขจ ีสตัว์ป่าชุกชุม นกัล่าอยู่คู่กบันกัอนุรกัษ์เสมอ 

“พวกมนัรูไ้ด้ยงัไงว่าโขลงช้างป่าอพยพมาถงึที่นี่ ต้องมพีวกพรานป่า

ไปบอกให้รู้แน่ ชนะว่าไหม”

“มะ...ไม่รู้สหิมอ พรานป่าแถวนี้มเียอะนบัไม่หวาดไม่ไหว” พรานป่า

หน้าเสีย แล้วรีบถามเมื่อเห็นสัตวแพทย์หนุ่มเก็บสัมภาระและเดินไปทิศ 

ตรงกนัข้าม หนัหลงัให้ทางออกจากป่า “นั่นหมอจะไปไหน” 

“ต้องไปด ูอย่างน้อยถ้าพวกมนัเหน็เจ้าหน้าที่มนัอาจจะกลวั และถอย

ออกไป ฉนัทนฟังเสยีงช้างร้องไม่ไหวหรอก ไอ้พวกล่าเอางาแน่”

“ตะ...แต่เรามีแค่ปืนสั้นคนละกระบอกนะ มาส่งไอ้เก้งตัวนั้นก็จบ 

อย่าหาเรื่องเลย ไปแจ้งต�ารวจดกีว่า”

ธันย์วัชไม่ฟังเสียงทัดทาน นับตั้งแต่เข้าเรียนในคณะสัตวแพทย-
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ศาสตร์เขาก็รู้ตัวว่า ทั้งชีวิตที่เหลือมีหน้าที่รักษาเยียวยารวมถึงช่วยเหลือ

ปกป้องสัตว์ ไม่ว่าจะสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่า ถึงแม้ว่าจะต้องแลกด้วยชีวิต 

เขากไ็ม่กลวั

ทกุครั้งยามต้องเข้าป่าเพื่อท�างาน ชายหนุม่เหน็พรานป่าท�าพธิกีราบไหว้ 

เจ้าป่าเจ้าเขาแลว้ขนลุกซูต่ั้งแต่ศรีษะจดปลายเท้า และหลายครั้งที่เขาเชื่อวา่

ตนเองรอดจากภยันตรายซึ่งแฝงอยู่ในมุมลี้ลับแห่งผืนป่าด้วยอ�านาจแห่ง

ท่านพนัสบดี๑ จุดเริ่มแห่งศรัทธาที่ก่อตัวขึ้นในใจสัตวแพทย์หนุ่ม และ 

ฝังรากลกึลงไปถงึจติใต้ส�านกึ

ธันย์วัชตั้งหิ้งบูชาพระพนัสบดีที่บ้าน กราบไหว้บูชาทุกวัน ต่อมา

เหมอืนโชคชะตาชกัพา เขาได้พบเสอืบาดเจบ็สาหสัจากกระสนุปืนนายพราน 

ซมซานมานอนหมดแรงอยู่ชายป่า จงึพยายามรกัษามนัแต่มนักไ็ม่รอด 

พรานชนะพบว่าเสือตัวนั้นเป็นเจ้าของคมเขี้ยวอันหายาก ลักษณะ 

ในตวัเขี้ยวกลวงไปจนถงึปลายเขี้ยว เรยีกกนัว่า ‘เขี้ยวเสอืโปร่งฟ้า’ จงึแนะน�า

ให้นายสตัวแพทย์ตดัเกบ็ไว้ เพราะนั่นคอืเครื่องรางอนัหาได้ยากยิ่ง 

ธนัย์วชัท�าการขอขมาแล้วตดัเขี้ยวนั้นมาเกบ็ไว้บูชากบัตวั เชื่อกนัว่า

เสอืโคร่งเจ้าของเขี้ยวเสอืโปร่งฟ้ามเีทพารกัษ์คุ้มครองตวัมนั และหลงัจาก

ตายไปเสอืตวันั้นจะกลายเป็นวญิญาณเจ้าป่าเจ้าเขา

หลงัจากนั้นชายหนุ่มสวมเขี้ยวเสอืโปร่งฟ้าไว้ตลอดเวลา ยิ่งเพิ่มแรง

กระตุ้นอะไรบางอย่างให้เขาพร้อมจะดูแลปกปักบรรดาเหล่าสิงสาราสัตว์

น้อยใหญ่ ราวกบัว่าพวกมนัเป็นเลอืดเนื้อเชื้อไขของเขาเอง ขณะนี้เครื่องราง

ก�าลังร้อนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คล้ายกับรับรู้ว่าสัตวแพทย์หนุ่มก�าลังเดือด 

ถงึขดีสุด

ธันย์วัชวิ่งฝ่าดงไม้ไปตามทิศทางเสียงปืน อาจจะเป็นเพราะเขาเป็น

คนกล้าหาญโดยธรรมชาติ หรือได้พลังเสริมลึกลับให้ฮึกเหิม สัตวแพทย์

๑ พระนามแห่งเจ้าป่าเจ้าเขา
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หนุ่มมุ่งหน้าโดยไม่ฟังเสยีงเรยีกของพรานป่า เขาได้ยนิเสยีงฝีเท้าช้างย�่าลง

บนพื้นดนิระรวั สะเทอืนราวกบัมใีครก�าลงัตกีลองศกึ ลมกระโชกแรงจน

น่ากลวั เมฆทะมนึแผ่เข้ามาปกคลุมท้องฟ้าเบื้องบน

“พายุจะมาแล้ว โธ่ หมอ ท�าไมไม่เชื่อกนับ้าง” พรานชนะคราง เขา

ขลาดกลวั นายพรานต๊อกต๋อยอย่างเขานอกจากน�าทางคนเข้าป่าแล้ว กไ็ด้

แต่ส่องสตัว์เลก็สตัว์น้อยโดยใช้วธิซีุ่มโจมต ีหลงัๆ กเ็หลอืแค่ยงินกตกปลา

ไปตามประสา เพราะสัตวแพทย์ธันย์วัชปรามไว้ เรื่องจะให้เผชิญหน้ากับ

สัตว์ใหญ่ดุร้าย หรือตั้งตนเป็นฝ่ายตรงข้ามกับพวกล่าสัตว์ใหญ่เป็นอาชีพ 

ไม่มทีาง

พรานชนะลังเลอยู่ชั่วครู่แต่ก็วิ่งตามธันย์วัชไปในที่สุด ควบคุมขา 

ไม่ให้สั่น วิ่งตรงลึกเข้าไปทางล�าธาร ซึ่งมักจะเป็นแหล่งชุมนุมของสัตว์ป่า

น้อยใหญ่ แม้ธนัย์วชัจะเคลื่อนกายเรว็จนลบัหายไปจากสายตา แต่พรานป่า

รู้จักหนทางในป่านี้ดีราวกับบ้านตัวเอง เขารู้ว่าหมอหนุ่มก�าลังมุ่งหน้าไป 

ทางใด แม้จะไม่เหน็ร่างสูงโปร่งแล้วกต็าม

เสยีงปืนดงัชดัขึ้นทุกท ีช้างร้องโหยหวนน่าเวทนาดงัราวกบัว่ามนัอยู่

ข้างกายเขา ขาสองข้างคล้ายหมดแรงชั่วขณะ ใจหนึ่งกก็ลวัแต่อกีใจหนึ่งก็

กงัวล พรานชนะตดัสนิใจเร่งฝีเท้าตามสตัวแพทย์หนุ่มไปให้ทนั

“สาธุ ท่านเจ้าป่าเจ้าเขา ขออย่าให้เกดิอะไรขึ้นกบัหมอวชัเลย”

เดก็หญงิจ้องฝ่าม่านสายฝนที่กระหน�่าลงมาอย่างไม่ลมืหลูมืตา หวงัว่า
ในวนิาทใีดวนิาทหีนึ่งจะปรากฏภาพรถกระบะสดี�า พาหนะคู่ใจของบดิามา

จอดเทยีบหน้าประตูบ้าน

เธอนั่งตรงนี้มาสองชั่วโมง พ่อน่าจะเสรจ็ธรุะและกลบัออกจากป่าได้

แล้ว ฝนตกหนักขนาดนี้เธอใจคอไม่ดี พ่อของเธอย้ายมาเป็นสัตวแพทย์

รกัษาหมหูมากาไก่ไปจนถงึช้างม้าววัควายของชาวบ้านละแวกนี้ตั้งแต่เธอยงั 

ไม่เกดิ แต่เนื่องจากจงัหวดันี้ตดิกบัผนืป่า พ่อเธอจงึต้องพลอยรกัษาสตัว์ป่า 
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ไปโดยปรยิาย

อาภาไม่ค่อยสบายใจ เมื่อคืนเธอฝันร้าย ฝันว่าพ่อถูกช้างตกมัน

ไล่กวด เมื่อเช้าเธอตกใจตื่นพร้อมเสียงโหวกเหวก ชะโงกไปดูก็เห็นพราน

ชนะมาร้องเรยีกพ่ออยู่รมิรั้ว บอกว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้เร่งให้พ่อส่งเก้งกลบัป่า

วันนี้ พ่อก็รีบเอารถกระบะคู่ใจออกไปพร้อมกับพรานชนะทันทีตั้งแต่ฟ้า 

ยงัไม่สาง 

เกอืบหกโมงเยน็แล้ว ท�าไมพ่อไปนานเหลอืเกนิ ปรกตถิ้าเข้าป่าพ่อ

จะต้องกลบัออกมาก่อนมดื หรอืว่าตดิฝนที่กระหน�่าลงมาราวกบับ้าคลั่ง

แต่ในที่สุดอาภากย็ิ้มออกเมื่อเหน็ร่างคุ้นตายนือยู่นอกรั้ว

“พ่อ!”

เด็กหญิงร้องลั่น พ่อกลับมาแล้ว ยืนโบกมือไหวๆ ให้เธออยู่ตรง 

รั้วบ้าน แต่ท�าไมพ่อไม่ขบัรถมา รถพ่อหายไปไหน แล้วท�าไมไม่เดนิเข้าบ้าน 

ยืนตากฝนแบบนั้นเดี๋ยวก็เป็นหวัดหรอก ทีเวลาเธอออกไปเล่นน�้าฝน ถ้า 

พ่อรู้จะต้องเอด็และจบัเธอไปอาบน�้าสระผมทุกที

ภาพตรงหน้าเบลอไปหมด คงจะเป็นเพราะสายฝน แต่เดก็หญงิแน่ใจ 

น่าแปลกที่ถงึแม้ว่าจะมองร่างพ่อไม่ถนดั แต่สิ่งที่สะดดุตาเดก็หญงิมากที่สดุ 

คือเขี้ยวเสือโปร่งฟ้าบนล�าคอบิดาก�าลังเปล่งแสงเรืองแข่งกับสายฝน พ่อ 

กวกัมอืเรยีกเธอ...

อารามรบีร้อนจะวิ่งไปหาพ่อ อาภาจงึไม่สนใจจะเข้าไปเอาร่ม ลมืใส่

แม้กระทั่งรองเท้า วิ่งตื๋อออกไปทนัท ี เท้าเลก็ๆ กระทบกบัน�้าดงัจ๋อมแจ๋ม 

ภาพพ่อที่ก�าลงักวกัมอืขาดๆ หายๆ เพราะมอืป้อมคอยเชด็น�้าฝนออกจาก

ดวงตาเพื่อให้เหน็ทางข้างหน้า

“พ่อ” เธอร้องเรยีกอกี ท�าไมพ่อยนืรออยู่หน้ารั้ว หรอืพ่อลมืกุญแจ

เด็กหญิงหลับตาเป็นบางช่วง ไม่ให้น�้าฝนไหลเข้า ถึงกระนั้นก็ยัง 

ซอยเท้าถี่ เพยีงเสี้ยววนิาทเีธอกม็าหยุดตรงรมิรั้ว แต่ไม่เหน็พ่อเสยีแล้ว

พ่อไปไหน?
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อาภามองซ้ายขวา หน้าตาตื่น ทั้งตวัเปียกชุม่ไปด้วยหยดน�้า ฉบัพลนั

แสงฟ้าแลบแปลบเข้ามาในโสตประสาท เจดิจ้าจนเธอต้องหลบัตาปี๋

เปรี้ยง!
พรนภาสะดุ้งสุดตัว หม้อแกงในมือหล่นลงพื้น น�้าแกงไหลนองไป

ตามร่องไม้กระดาน

“โธ่ ท่านคะ ท�าไมขว้างขวานแรงแบบนี้ ลูกตกใจหมด”

พรนภาบ่นกบัตวัเอง วนันี้ฟ้าฝนแรงผดิปรกต ินี่กระมงัที่ท�าให้สามี

ของเธอกบัพรานน�าทางยงัไม่กลบัออกจากอุทยานแห่งชาตเิสยีที

หญงิสาวใจหววิพกิล แม้จะเพยีรบอกตวัเองซ�้าไปซ�้ามาว่าพรานชนะ

ช�านาญและเชี่ยวชาญป่าแถบนี้มาก แล้วทั้งสองคนก็เคยเข้าป่ามานับครั้ง 

ไม่ถ้วน ไม่เคยมีอันตรายใดๆ ครั้งนี้ก็แค่ไปส่งสัตว์ป่ากลับบ้านของมัน  

สามเีธอส่งสตัว์เข้าป่าหรอืไปดูสตัว์บาดเจบ็ในป่าเป็นประจ�าอยู่แล้ว

“ภา ภา เอาผ้าขี้ริ้วเข้ามาให้แม่ทซีลิูก”

เงยีบ ไม่มเีสยีงตอบรบั พรนภาชะเง้อ ไม่เหน็ลูกนั่งอยู่ชานหน้าบ้าน 

เมื่อสกัครู่ก่อนจะหนัหลงัไปหยบิหม้อแกง พรนภายงัเหน็ลูกนั่งนิ่งคอยพ่อ

อยู่ตรงนั้น

จากใจหวิวเพราะตกใจกลายเป็นหล่นวูบ ผู้เป็นแม่ไม่สนหม้อแกง 

ที่เอยีงกระเท่เร่อยู่บนพื้นครวั ถลาออกไปหน้าบ้านพร้อมกบัตะโกนลั่น

“ภา! ภา อยู่ไหนลูก”

จู่ๆ ฝนกซ็าราวกบัมใีครสั่ง ม่านน�้าฝนหนาคลี่ออก ท�าให้เหน็ภาพ

ตรงหน้าชดัขึ้น ลูกสาวเธอนอนอยู่กบัพื้นตรงรมิรั้วหน้าบ้าน!

พรนภาพุ่งตัวออกไป เห็นผิวอาภาซีดขาวปราศจากสีเลือดราวกับ 

ศพ เนื้อตัวเย็นเฉียบ ตบหน้าเขย่าตัวเท่าไรลูกสาวก็ไม่กระดิก เธอรีบ

ประสานมอืทั้งสองข้าง คุกเข่าขึ้นคร่อมร่างเลก็ซึ่งนอนไม่ได้สต ิและกดลง

ไปที่ต�าแหน่งหัวใจเป็นจังหวะถี่ๆ ปากก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือสลับ
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กบัปลุกลูกสาว

“ดาว! ดาว!” พรนภาตะโกนเรยีกเพื่อนบ้านสุดเสยีง “โทร. ตามใคร

กไ็ด้ให้มาเอาตวัภาไปโรงพยาบาลท”ี 

เพื่อนบ้านสาวโผล่ออกมายืนข้างรั้ว เมื่อเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตะลึง 

ตวัแขง็เป็นหุ่นจนพรนภาต้องสั่งเสยีงดงัอกี

“โทร. ตามใครกไ็ด้ที่มรีถมารบัลูกฉนัท ีเรว็เข้า ดาว!”

ดาวเลื่อนวิ่งจี๋กลบัเข้าไปในบ้าน คงจะไปโทรศพัท์ขอความช่วยเหลอื

จากใครกไ็ด้ที่พอจะนกึออก

พรนภายังกดฝ่ามือลงบนกึ่งกลางหน้าอกด้านล่างของลูกสาวขึ้นลง

เป็นจงัหวะรวดเรว็โดยไม่รู้จกัเหนด็เหนื่อย

“ภา ฟื้นสลิูก ฟื้นเดี๋ยวนี้ ได้ยนิแม่ไหม ภา!”

‘พ่อ พ่อจ๋า’
อาภาไม่เข้าใจ เธอกอดพ่อแทบทุกวัน แต่วันนี้เมื่อได้เห็นท่าน เธอ

กลบัใจหายพกิล ผวาเข้าไปรดัวงแขนล้อมรอบล�าตวัหนาแน่น อาภาสงัหรณ์

ไม่ด ีกลวัว่าพ่อจะหายตวั หนเีธอกบัแม่ไปอยู่ที่ไกลแสนไกลสกัแห่ง ตลอด

กาล...

‘หนูกลวัจงัเลยค่ะ เมื่อกี้ฟ้าผ่าลงมา หนูโดนฟ้าผ่าใช่ไหมคะพ่อ’

เด็กหญิงเพิ่งเห็นว่าพ่อของเธออยู่ในชุดสีขาวทั้งตัว ใบหน้าของท่าน

สดใสทั้งๆ ที่ท่านเป็นคนผิวคล�้ากร้านแดด เนื่องจากท�างานกลางแจ้งเป็น

ส่วนใหญ่ ตรงหน้าอกยงัคงมเีขี้ยวเสอืโปร่งฟ้าห้อยอยู ่เขี้ยวสขีาวนวลบดันี้

เปล่งแสงสเีหลอืงทองอร่ามจนเดก็หญงิแสบตา

‘ไม่ต้องกลวั พ่อจะอยู่กบัหนูในนี้...ตลอดไป’

ธนัย์วชัชี้ไปที่ศรีษะกลมมน ที่เขาเคยบรรจงจบูด้วยความรกัใคร่อยู่

ทุกวนั

‘ถ้าลูกตื่นขึ้นแล้วพบว่ามเีรื่องประหลาดเกดิขึ้นกบัตวัลูก อย่าตกใจ 
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ขอให้รู้ไว้ นั่นคือของขวัญจากพ่อ พ่อต้องการปกป้องลูกจากศัตรูของเรา 

และให้ลูกได้สบืทอดเจตนารมณ์ของพ่อ’ ธนัย์วชัถอดสร้อยคล้องเขี้ยวเสอื

ออก และบรรจงสวมลงไปที่คอลูกสาว ‘พ่อให้หนู ภาต้องรกัษาเขี้ยวเสอืนี้

ยิ่งชวีติ พลงัของเขี้ยวเสอืจะดลบนัดาลพลงัวเิศษแก่ลูก’

‘ตื่น? พ่อหมายความว่ายงัไงคะ หนไูม่ได้ก�าลงัฝันอยูส่กัหน่อย’ อาภา

ขมวดคิ้ว ก้มลงมองเขี้ยวเสอื เมื่อเครื่องรางมาอยูก่บัเธอแล้ว แสงเรอืงรอง

กลบัดบัลง ดูเป็นเขี้ยวสตัว์ธรรมดา

‘พลงัวเิศษอะไรคะ’

ธนัย์วชัยิ้มเยน็ ‘สิ่งที่ลูกพร�่าบอกพ่อว่าอยากได้มาตลอดอย่างไรล่ะ’ 

อาภาเงยหน้ามองบดิาเตม็ตา ยิ่งมองยิ่งแปลกตา ร่างบดิาเรอืงรอง

ราวกับมีรัศมีเปล่งออกมา คล้ายกับว่าพ่อไม่ใช่พ่อของเธออีกต่อไป ท่าน

เลื่อนไปอยู่ในสถานะที่สูงส่งกว่านั้น

‘พ่อมอบของขวัญให้ลูก หลังจากโดนกระแสไฟจากฟ้าผ่า ลูกจะ

สามารถรับพลังจากเขี้ยวเสือโปร่งฟ้าได้ พลังที่ให้ลูกไว้ปกป้องตัวเอง 

ปกป้องแม่ ช่วยบรรดาสัตว์ทั้งหลายแทนพ่อ เพราะพ่อไม่ได้อยู่บนโลก

มนุษย์แล้ว’

‘พ่อไม่อยู่? พ่อจะไปไหนคะ’ 

‘ไปอยูก่บัท่านพนสับด ีพ่อจะช่วยท่านดแูลป่า เราอยูก่นัคนละภพภมูิ

แล้ว ลูกคงไม่อาจเหน็พ่อได้อกีในเวลาปรกต’ิ

เดก็หญงิไม่เข้าใจสิ่งที่พ่อตวัเองพดูเลยแม้แต่นดิเดยีว เธอเคยได้ยนิ

พ่อพดูถงึท่านพนสับด ีพ่อบอกว่าเป็นพระนามแห่งท่านเจ้าป่าเจ้าเขา พ่อบชูา

กราบไหว้ท่านทุกวนัไม่เคยขาด

‘พ่อจะเข้าป่าอกีเหรอคะ ภาจะรอพ่อกลบัมานะคะ’

ธนัย์วชัยิ้ม ลูบศรีษะลูกสาวอย่างอ่อนโยน ‘ลาก่อน ลูกรกั...’

พ่อของเธอก้มลงจูบที่เรือนผมนุ่มสลวยเบาๆ อาภาเริ่มงอแง กอด

ร่างในชดุชาวแน่นไม่ยอมปล่อย แต่ไม่เป็นผล เพราะฉบัพลนัร่างนั้นกส็ลาย
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กลายเป็นไอสขีาวภายในอ้อมแขนเลก็ๆ สลายไปต่อหน้าต่อตา

‘พ่อคะ พ่อ!’ เดก็หญงิร้องไห้จ้า

อาภาตกใจตื่น ลุกพรวดจากที่นอน เธอเห็นแม่ผวาเข้ามาเกาะข้าง

เตยีง

“ภา ภาเป็นอะไรไหมลูก คุณพระคุณเจ้าช่วย ลูกฟื้นแล้ว รู้ไหมหนู

สลบไปตั้งสามวนั”

อาภาก้มลงมองหน้าอกตัวเองทันที พบว่าเขี้ยวเสือโปร่งฟ้าคล้อง 

ล�าคออยู่จรงิ เธอยิ่งประหลาดใจ

“พ่อ...พ่อมาหาหนู พ่อให้เขี้ยวเสอืหนู”

พรนภาน�้าตารื้น พยายามกลั้นไว้อย่างสุดความสามารถ 

“ภาพดูอะไรลกู พ่อ...มาไม่ได้แล้ว เขี้ยวเสอืนั่นพรานชนะเอามาคล้อง

ให้ลูก ไม่รู้ส ิเขาบอกว่าอาจจะช่วยให้ลูกฟื้น”

“น้าพรานชนะ? แล้วท�าไมน้าพรานชนะถงึเอาของพ่อมาให้หนูล่ะคะ”

“ภา ฟังให้ดีนะลูก” พรนภาคิดว่าไม่อาจจะปิดบังความจริงได้อีก 

ต่อไป อาภาจะต้องถามหาบิดาไม่หยุดหลังจากฟื้นขึ้นมา “พ่อไม่อยู่แล้ว  

พ่อโดนพวกลักลอบฆ่าสัตว์ยิงตาย ศพยังอยู่ในป่า พรานชนะเอาร่างพ่อ 

ออกมาไม่ได้ เพราะพายุแรง ได้แต่เขี้ยวเสอืที่คล้องคอพ่อกลบัมา”

อาภาชอ็ก นิ่งงนัไปชั่วครู่ เรื่องที่เธอฝันเมื่อครู่กระจ่างชดัราวกบัว่า

เป็นความจรงิ

แพทย์เจ้าของไข้อนุญาตให้อาภากลับบ้านได้ทันทีหลังจากฟื้นขึ้นมา
แล้วไม่พบอาการผิดปรกติอันใด นอกเสียจากว่าเด็กหญิงจะซึมเศร้าลง 

อย่างเห็นได้ชัด ดวงตาแดงก�่าอยู่ตลอดเวลา อาการโศกเศร้าเป็นธรรมดา

ของคนที่เพิ่งเสยีบุคคลอนัเป็นที่รกัยิ่งไป

พ่อโดนยงิตาย! พวกล่าช้างเอางา อาภาเกลยีดพวกมนันกั

พรนภาทุกข์ระทมไม่น้อยไปกว่าลูกสาว แต่เธอยังต้องเป็นหลักให้
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อาภาตวัน้อย เธอเข้าใจหวัอกคนเป็นลูกสาว จงึได้ปล่อยให้อาภาจมอยู่กบั

ความเศร้าโศกให้พอใจ แล้วกาลเวลาจะเยยีวยาแผลใจเธอกบัลูกเอง

พรานชนะหยุดรถหน้าบ้านพรนภา ครั้นสองแม่ลูกลงจากรถ เขาก็

ขบัไปจอดหน้าบ้านตนเองที่อยู่ตดิกนั 

เจ้าตูบวิ่งรี่ออกมาต้อนรบัเจ้านายของมนัถงึหน้าบ้าน อาภาได้ยนิมนั

ครางหงงิ เธออยากฟังเจ้าตูบออก อยากพูดระบายความทุกข์ให้เพื่อนสี่ขา

ฟังเตม็ทน เดก็หญงิเผลอจบัเขี้ยวเสอืที่ล�าคอ

“คดิถงึ คดิถงึ”

เสียงเล็กๆ ดังก้องขึ้นในหัว อาภามองหน้าเจ้าตูบที่กระโดดเหยงๆ 

กระดิกหางรัว ดวงตาของมันทอประกายตื่นเต้นที่เห็นเด็กหญิงเพื่อนยาก 

ผู้หายไปหลายวนักลบัมาบ้านสกัที

อาภาเศร้าเกินกว่าจะสนใจเล่นหัวกับเจ้าตูบเหมือนทุกครั้ง ไม่ใส่ใจ

เสยีงเลก็ๆ ที่เธอได้ยนิว่าคดิถงึดงัมาจากไหน สุนขัพนัทางหุ่นสะโอดสะอง

จึงได้แต่กระดิกหางวิ่งตามอาภาไปติดๆ ไม่เห็นด้วยว่าเขี้ยวเสือโปร่งฟ้า 

ที่แขวนซ่อนไว้ภายใต้เสื้อยดืส่องแสงสเีหลอืงเรอืงรองออกมา

“เป็นอะไร”

เสยีงเลก็ๆ ดงัขึ้นในหวัอกี อาภาเงยหน้าขึ้นมองแม่

“หนูคดิถงึพ่อค่ะ”

พรนภาไม่ได้เอะใจ คิดว่าจู่ๆ อาภาก็พูดขึ้นมาเองด้วยความเศร้า  

เธอจงึดงึตวัลูกมากอด

“แม่กค็ดิถงึจ้ะ แต่พ่อไปอยูบ่นสวรรค์แล้ว เราต้องอยูก่นัเองสองคน

แล้วนะจ๊ะ ภาเข้าใจใช่ไหม”

อาภาพยักหน้า เธอรู้ว่าพ่อไปอยู่ที่ไหน และมั่นใจว่าท่านสุขสบาย

พอควร

“ไป ตูบ มาพนัหน้าพนัหลงัแบบนี้หวิใช่ไหม” 

พรนภาเรยีกสตัว์เลี้ยงให้ตามเข้าไปหลงับ้านซึ่งเป็นพื้นที่ครวัเปิดโล่ง 
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อาภาเดนิตามแม่ไปตดิๆ

“พ่อ...ไปไหน”

เสยีงเลก็ๆ ดงัขึ้นในหวัอกี คราวนี้อาภาเริ่มตระหนก เพราะเธอก�าลงั

จ้องหน้าแม่ แม่ไม่ได้ขยบัปากพูดสกัค�า หวัใจเดก็หญงิเต้นแรง

อาภาคดิว่าเธอหแูว่ว แต่เสยีงเลก็ๆ ที่ได้ยนิในหวัดงัขึ้นซ�้าหลายครั้ง

จนเธอเริ่มไม่สบายใจ เดก็หญงิทรดุตวัลงนั่งบนแคร่ในครวั มองแม่จดัการ

เปิดตู้กบัข้าวและหยบิปลาทูที่เหลอืค้างไว้ออกมา 

เจ้าตูบมองพรนภาจดัแจงหาข้าวให้มนั พลางส่งเสยีงงี้ด

“ปลา...ตูบ...ไม่ใช่...แมวนะ”

“ปลาอกีแล้ว ตูบมนัไม่ใช่แมวนะแม่” อาภาโพล่งตามเสยีงเลก็ๆ ที่

ได้ยนิ

“เรื่องมากน่ะไอ้ตูบ ฉันไม่มีปัญญาไปหาอะไรให้แกหรอกนะตอนนี้ 

เหลือแต่ปลาทูนี่แหละ จะกินหรือไม่กิน” พรนภาแกล้งตอบเจ้าหมาน้อย  

คดิว่าอาภาพูดแทนมนัเพราะความรกั

“กนิ” เสยีงเลก็ๆ ดงัขึ้นอ่อยๆ

“กนิจ้ะ” อาภาตอบแม่แทนหมาน้อย 

พรนภาก้มหน้าก้มตาคลุกข้าวสวยกบัปลาทู โดยไม่สงัเกตว่ามอีะไร

ผดิปรกตเิกดิขึ้น

ครั้นตอบแม่แทนหมาน้อยแล้ว อาภากน็กึขึ้นได้ หน้าตาตื่น หนัขวบั

ไปมองหน้าเจ้าตูบ เธอเหน็มนัอ้าปาก ยงิฟันเหมอืนก�าลงัแสยะยิ้ม

“ตูบ...กนิ...ปลา”

คราวนี้เสียงเล็กๆ ดังชัดในสมองยิ่งกว่าเสียงใดๆ ในโลก อาภา

ตาเหลือก ลุกพรวดขึ้น จ้องหน้าเจ้าตูบราวกับว่ามันได้กลายเป็นสัตว์

ประหลาดอะไรสักอย่าง เหงื่อซึมไปทั่วร่างเล็ก ใจอาภาเต้นโครมคราม  

ไวเท่าความคดิ เธอยกตวัหมาพนัทางหุ่นผอมเพรยีวขึ้น อุ้มมนัวิ่งตื๋อออก

จากครวัไป
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“ภา ภาจะไปไหน แล้วนั่นอุม้ไอ้ตบูไปท�าไม จะไปเล่นซนอะไรตอนนี้”

อาภาไม่ฟังเสยีงมารดา อุม้เจ้าตบูที่ยอมให้เดก็หญงิกระเตงไปหน้าบ้าน
แต่โดยด ีเมื่อคดิว่าไกลจากมารดาพอแล้ว อาภากว็างหมาน้อยลง

“ตูบ แกพูดกบัฉนัเรอะ ฉะ...ฉนัอยากพูดกบัแกมาก โอ๊ย! ฉนัไม่ได้

ฝันไปใช่ไหม”

หมาน้อยนั่งนิ่ง จ้องตาอาภาเป๋ง ไม่กระดิกกระเดี้ยอยู่ไม่สุขตาม

ประสาหมาซุกซนเหมอืนที่เคย

“ภา...ฟัง...ตูบ...ได้” เสยีงเลก็กระท่อนกระแท่นดงัขึ้นในสมอง

อาภาอ้าปากค้าง ตาเบกิโพลง เกอืบจะส่งเสยีงกรี๊ดแต่อุดปากตวัเอง

ไว้ได้ทนั ใจนกึไปถงึความฝันประหลาดตอนอยู่โรงพยาบาล 

‘ถ้ามอีะไรประหลาดเกดิขึ้นกบัลูก อย่าตกใจ ขอให้รูว้า่เป็นของขวญั

จากพ่อ สิ่งที่ลูกต้องการมาตั้งแต่เดก็’

นี่มันปาฏิหาริย์ชัดๆ เธอใฝ่ฝันมาตลอดว่าอยากเข้าใจสัตว์ที่เธอรัก 

วนิาทนีี้เธอเข้าใจเจ้าตูบ เธอสื่อสารกบัมนัได้ แล้วค�าถามกผ็ุดขึ้นมากมาย 

อาภาดึงเขี้ยวเสือโปร่งฟ้าออกมาจากเสื้อ พบว่ามันก�าลังส่องแสงสีเหลือง

นวลออกมา จงึเบกิตากว้าง

หรือว่าเป็นเพราะเขี้ยวเสือ ปรกติเครื่องรางไม่ได้ส่องแสงเหมือน 

ตอนนี้ แถมอาภายังรู้สึกว่ามีกระแสความร้อนส่งออกมาจากเขี้ยวเสือ 

อกีด้วย

“นอกจากแกแล้ว ตวัอื่นพูดกบัฉนัได้ไหม”

ตูบเอยีงคอ “ตูบ...ไม่รู้”

อาภามองไปรอบตัว เห็นผีเสื้อบินมาเกาะดอกไม้จึงค่อยๆ ย่องเข้า 

ไปหาด้วยความอยากรู้เต็มที่ พยายามเพ่งไปที่ตัวผีเสื้อปีกบางซึ่งก�าลัง

บรรจงดูดน�้าหวานจากเกสรดอกไม้

“นี่ น�้าหวานหวานไหม”



เ ร ณี  l  19

เงียบ...ไม่มีเสียงใดๆ เล็ดลอดออกมาจากเจ้าผีเสื้อตัวนั้น อาภายัง 

ไม่ละความพยายาม เธอก้มหาตวัอะไรสกัอย่างบนพื้นดนิ จ๊ะเอ๋เข้ากบัคางคก

ตวัหนึ่ง

“แก...แกคุยกบัฉนัได้หรอืเปล่า” 

อาภาย่อตวัลงนั่ง แต่คางคกกลบักระโดดแผลว็หนไีป จงึยกเขี้ยวเสอื

ขึ้นมาดู พบว่าเครื่องรางกลบัเป็นปรกต ิไม่ได้ส่องแสงหรอืมกีระแสความ

ร้อนออกมาอกี

อาภาหนัไปมองหน้าเจ้าหมาน้อย “ตกลงเขี้ยวเสอืท�าให้ฉนัคุยกบัแก

ได้ตวัเดยีวเหรอ” 

แทนที่จะตอบอาภา เจ้าตบูกลบัหตูั้ง ขนบนแผ่นหลงัตั้งชนั แกว่งหาง

ไปมา กระโจนเผ่นแผลว็ไปทางรมิรั้ว อาภาวิ่งตามหมาพนัทางไปทนัท ีจ๊ะเอ๋

เข้ากบัแมวที่ไหนไม่รู้ มนักระโดดขึ้นบนกิ่งไม้ ขู่ฟ่อๆ เมื่อเหน็ว่าหมาเข้ามา

หาเรื่อง ส่วนตบูกเ็ห่ากรรโชก กระดกิหางไหวๆ ราวกบัจะเล่นเอาเถดิเจ้าล่อ

“ไม่ต้องกลวันะเจ้าเหมยีว ตูบ...ไป ชิ้วๆ ไม่เอา อย่ารงัแกเหมยีวส”ิ 

อาภาลากคอตูบออกห่างจากต้นไม้

“เมี้ยว...ขอบใจนะ” 

เสียงเล็กๆ อีกเสียงดังขึ้นในหัว ซึ่งไม่ใช่เสียงเจ้าตูบ อาภาชะงัก  

เงยหน้าขึ้นไปมองแมวจรจดั

“เมี้ยว...ขอบใจ...ไปละ” สิ้นเสยีงแมวน้อยกก็ระโดดแผลว็จากกิ่งไม้

ลงไปบนรั้วปูน

คราวนี้เขี้ยวเสอืเปล่งแสงอกี อาภาชกัสบัสน นอกจากตูบ เจ้าแมว

ตวันั้นยงัพูดกบัเธอ แสดงว่าเขี้ยวเสอืไม่ได้ช่วยให้เธอสื่อสารกบัสนุขัได้อย่าง

เดยีว แล้วเธอสื่อสารกบัตวัไหน สตัว์ชนดิใดได้บ้าง แล้วถ้าคนอื่นใส่สร้อย

คล้องเขี้ยวเสือเส้นนี้จะคุยกับสัตว์ได้เหมือนเธอหรือไม่ แล้วถ้าเธอไม่ใส่

สร้อยคลอ้งเขี้ยวเสอืจะยงัฟังสตัว์รูเ้รื่องหรอืเปล่า พลงัวเิศษนี้จะอยูก่บัเธอ

นานแค่ไหน ชั่วคราว เป็นเดอืน เป็นปี หรอืตลอดไป และเธอจะควบคุม
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มันได้อย่างไร อาภาตื่นเต้นกับพลังวิเศษที่ได้รับจากพ่อ และมีค�าถาม

มากมายไม่รู้จบในหวัเช่นเดยีวกนั



ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กรุงเทพมหานคร
หญิงสาวยืนพิงกระบะรถกู้ภัยอยู่ด้วยจิตใจกระวนกระวาย บน

กระบะหลังมีกล่องเครื่องมือส�าหรับสัตวแพทย์เตรียมพร้อม เธอบึ่งรถ 

ออกจากโรงพยาบาลสตัว์ทนัททีี่ยุทธภพโทร. มาขอให้ออกไปช่วย ดวงตา

คู่สวยราวกับตากวางไม่ละจากเหตุการณ์ตรงหน้า เพราะเธอก�าลังลุ้น 

อย่างใจจดใจจ่อ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้ชะแลงงัดฝาท่อระบายน�้าที่ปิดไว้เพียงครึ่งเดียวให้

เลื่อนออกหมด ก่อนจะกระโดดลงไป ฉายไฟเข้าไปเพื่อส่องหาแมวที่ตดิอยู่

ข้างใน อกีคนยนือยู่ปากท่อ รอให้ความช่วยเหลอืหากเพื่อนต้องการ

“มนัหนเีข้าไปลกึกว่าเดมิอกี ท�ายงัไงดวีะ”

“ต้องหาอะไรล่อมนัออกมา หรอืแกจะมุดเข้าไป ลุยน�้าไหวไหม”

“แคบขนาดนี้ ไม่ไหวหรอก หรอืจะเอาอะไรมาไล่ให้มนัออกอกีฝั่ง”

“หวิ...หนาว”

อัสฌาหูผึ่ง เสียงที่เธอได้ยิน คนอื่นจะได้ยินว่าเป็นเสียงร้องคราง 

๑
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ของแมว มีเธอเพียงคนเดียวรู้ว่าเจ้าของเสียงก�าลังจะหมดเรี่ยวแรงในอีก 

ไม่กี่นาท ีเครื่องรางที่หน้าอกเริ่มร้อนขึ้น หญงิสาวรบีตรงเข้าไปหาเจ้าหน้าที่

กู้ภยั

“เขาอยู่ในนั้นมาทั้งคืนแล้วนะคะ รอต่อไปไม่ไหวหรอก มาฉันล่อ 

เขาเอง”

“แล้วคุณหมอจะใช้อะไรล่อมนัครบั”

ความจริงอัสฌาไม่อยากแสดงความสามารถประหลาดให้ใครเห็น 

แต่เพื่อความอยู่รอดของเจ้าตัวที่ติดอยู่ในท่อ เธอจ�าต้องช่วยมัน...ช่างเถิด 

ถ้าเธอไม่รบัเสยีอย่าง ใครจะไปสรุปอะไรได้

อัสฌาสะกิดไหล่เจ้าหน้าที่กู้ภัยให้เขาขึ้นมา แล้วกระโดดลงไปแทน 

ไม่สนใจน�้าสกปรกในท่อระบายที่ท่วมถงึข้อเท้า 

“เจ้าเหมยีว ฉนัมาช่วยแล้ว ไม่ต้องกลวันะ” 

อสัฌาดงึไฟฉายจากมอืเจ้าหน้าที่กู้ภยัด้านบนมาถอืไวเ้อง สอ่งเข้าไป

ด้านใน ดวงตาสีอ�าพันสะท้อนแสงไฟเป็นประกาย ใจเธออ่อนยวบ แมว 

สดี�าแต้มขาวตวักลม ดิ้นขลุกขลกัอยู่ในท่อระบายน�้า มนัคงจะหลงตามหนู

เข้าไปผ่านทางฝาท่อที่ปิดไว้เพียงครึ่งเดียวแล้วออกมาไม่ได้ ยิ่งมีคนมา 

เข้าใกล้มนัยิ่งกลวั กระถดตวัลกึเข้าไปอกี ครั้นอ่อนแรงจนเกอืบจะหมดสต ิ

มนักต็ื่นตระหนกจนตวัแขง็ตดิอยู่ในนั้น ไม่อาจคลานกลบัออกมาได้

“ช่วยหาไม้ยาวๆ มาให้หน่อย ด่วนเลยค่ะ”

“แต่...”

“เรว็สคิะ”

เจ้าหน้าที่ยอมท�าตามแม้จะไม่เข้าใจว่าอสัฌาก�าลงัจะท�าอะไร อปุกรณ์

มาถงึมอืภายในไม่ถงึนาท ีหญงิสาวยื่นไม้เข้าไปในท่อ

“งบัปลายไม้ไว้ให้แน่นนะเจ้าเหมยีว”

เจ้าแมวยื่นปากมางับปลายไม้ไว้แน่นที่สุดเท่าที่มันจะท�าได้ อัสฌา

ออกแรงดงึ ความจรงิในเมื่อแมวเข้าไปได้ มนัย่อมจะออกมาได้เช่นเดยีวกนั 
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เพยีงแต่มนัไม่รูจ้กัช่วยเหลอืตวัเองเหมอืนมนษุย์ ความกลวัตามสญัชาตญาณ

ท�าให้มันติดแหง็กอยู่ในนั้น และอ่อนแรงเกินกว่าจะคลานออกมาได้เอง  

และไม่มใีครสกัคนที่สามารถสื่อสารกบัมนัได้ว่าควรท�าอย่างไร 

เมื่อเหน็ว่าแมวยอมงบัปลายไม้ในที่สุด อสัฌากส็าวไม้เข้ามาเรื่อยๆ 

“ย่อตวัให้มากที่สุด อย่างนั้นแหละ” อสัฌาคอยสั่งเมื่อเจ้าแมวตวัใหญ่

ครูดกบัผนงัท่อ “บบีก้นหน่อย ดมีาก”

แมวอ้วนค่อยๆ เคลื่อนมาใกล้ปากท่อ จนในที่สุดอสัฌากย็ื่นมอืไป

คว้าตวัมนัออกมาได้

ไทยมุงพากันปรบมือตอนที่อัสฌาอุ้มแมวตัวอวบเปียกมะล่อก- 

มะแล่กไว้ในอ้อมอก 

หญิงสาวก้มลงจูบหัวมันฟอดใหญ่ “เด็กดี ไม่ดื้อ ก็ง่ายแบบเนี้ย  

ตวักลมแบบนี้ส ิตะกละจนได้เรื่อง”

“หง่าว...” แมวอ้วนตอบเสยีงอ่อย

“จ้า ไม่ต้องขอบใจ แกปลอดภยักด็แีล้ว”

“รามดูข่าวนี่ส ิ แปลกมากเลยสตัวแพทย์หญงิคนนี้ เขาสั่งให้แมวงบั 
ปลายไม้แล้วก็ดึงตัวมันออกมาจากท่อ ทั้งๆ ที่กู้ภัยเอาอะไรมาล่อมันก็ 

ไม่ยอมออกมา อย่างกบัว่าเขาคุยกบัแมวรู้เรื่องเลย”

สดีาชี้ให้ลกูชายดขู่าวในโทรทศัน์ ชายหนุม่เพ่งสายตาด้วยความสนใจ 

เพราะหญิงสาวที่แม่กล่าวถึงก�าลังตรวจรักษาแมวโชคดีที่เพิ่งรอดพ้นจาก

การอดตายอยู่ในท่อระบายน�้า หน้าตาเธอสะสวยเตะตาไม่เบา

“เป็นไปไม่ได้ ผมว่าบงัเอญิมากกว่า ใครจะไปคุยกบัแมวรู้เรื่อง เขา

อาจจะทาอะไรไว้ที่ปลายไม้ อย่างพวกกลิ่นอาหาร ให้แมวมนัอยากงบักไ็ด้”

“แต่แหม ถงึขนาดงบัไม่ปล่อยเลยนะจ๊ะ แล้วแม่ได้ยนิเสยีงเขาสั่งแมว 

ให้บบีตวัด้วย อาไร้ ท�าอย่างกบัพูดกบัมนัรู้เรื่อง”

พระรามยักไหล่ “แล้วเจ้าตัวเขาว่ายังไง อวดหรือเปล่าว่าตัวเองสั่ง
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แมวได้” 

พระรามเป็นไม้เบื่อไม้เมากบัพวกที่อ้างว่าตวัเองมพีลงัเหนอืธรรมชาต ิ

เพราะเขาชอบตามไปขอพสิูจน์ และส่วนใหญ่กค็อืเล่นกลทั้งนั้น

“เขาไม่ให้สมัภาษณ์”

“เหน็ไหมครบั ผมว่าเขาใช้เทคนคิที่เราไม่รู้มากกว่า”

พระรามเลิกสนใจข่าวในโทรทัศน์ เนื่องจากได้ยินเสียงครางหงิงๆ 

แม้จะเบาแต่พระรามกจ็�าได้

“ไอ้ลูกกวาดมันเข้ามาในบ้านเราอีกแล้วครับ ผมบอกคุณวันไปตั้ง

หลายหนแล้วนะ ว่าอย่าให้หมาเขาเข้ามาเล่นซนในบ้านเรา เขากร็ู้ว่าแม่แพ้

ขนสตัว์ ไม่ไหวเลย”

สดีาหรี่เสยีงโทรทศัน์ลง เสยีงครางของหมาตวัเลก็ดงัชดัขึ้น

“ขนาดผมเอาอะไรขว้าง ฉีดน�้า ไล่ตีมันทุกครั้ง มันยังไม่เข็ดอีก  

เดี๋ยวต้องไปจดัการ ร�าคาญชะมดั”

“รามอย่าท�าอะไรรุนแรงนะลูก”

“ไม่ได้หรอกครับ แม่แพ้ขนสัตว์ ถ้าแม่เป็นอะไรขึ้นมาจะท�ายังไง  

ผมปล่อยไว้ไม่ได้หรอก” 

พระรามหน้าบึ้ง ย�่าเท้าออกไปตามเสยีงที่ได้ยนิ น่าจะดงัมาจากสวน

ข้างบ้านที่ตดิกบัเพื่อนบ้าน รั้วข้างโครงการหมูบ้่านท�าเป็นลกูกรงห่างๆ ท�าให้

หมาตวัเลก็ลอดเข้ามาเป็นประจ�า

ชายหนุ่มคว้ากิ่งไม้เล็กๆ บนพื้นหญ้า ตั้งใจเพียงจะไล่ให้สุนัขพันธุ์

เล็กกลัวแล้วกลับออกไป ไม่ได้คิดจะตีมันให้เจ็บปวด แม้ว่าจะหมั่นไส ้

ไอ้ตวัเลก็แค่ไหนกต็าม 

ขึ้นชื่อว่าสนุขั ไม่ว่าตวัเลก็หรอืตวัใหญ่กไ็ว้ใจไม่ได้ เพราะเขาเคยโดน

พวกมันไล่งับประจ�าตอนยังเด็ก และหลังจากนั้น เหมือนกับบรรดาเหล่า 

สี่ขาสมัผสัได้ว่าเขาทั้งเกลยีดทั้งกลวัพวกมนั เวลาเจอกนักม็กัจะมเีรื่องทกุที

“ไอ้ลูกกวาด ซ่านกัใช่ไหม ไปให้พ้น!” 
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พระรามส่งเสียงดังข่มขวัญหมา ก่อนจะกลืนค�าตวาดลงคอ เมื่อ 

เห็นหมาน้อยพันธุ์พอเมอเรเนียนนอนครางอยู่บนพื้นหญ้า ขาหลังของมัน

เปรอะเปื้อนเลอืดสแีดงไปหมด

“เฮ้ย!” พระรามถลนัเข้าไปดูสุนขัของเพื่อนบ้าน “ใครท�าอะไรแกวะ”

“ลูกกวาด ลูกกวาด” เสียงวันทนีย์เพื่อนบ้านของเขาดังใกล้ริมรั้ว 

เข้ามา ก่อนจะกรดีร้อง “กรี๊ด! ลกูกวาด แก...ไอ้ดอกเตอร์ใจร้าย แกตี 

ลกูกวาด โธ่ลูกแม่”

“ผะ...ผมเปล่านะ” พระรามรีบไปเปิดประตูรั้วให้วันทนีย์ซึ่งวิ่งถลา

เข้ามาช้อนร่างลูกรกัสี่ขาของเธอ 

“ท�าไมคุณต้องตมีนัขนาดนี้ด้วย แค่มนัลอดรั้วเข้ามา” วนัทนยี์มอง

พระรามด้วยดวงตาแดงก�่า

“โธ่ ผมบอกว่าผมเปล่า เอาเถอะ รบีพามนัไปหาหมอดกีว่า ผมช่วย

ขบัรถพาคุณไปเอง”

พระรามถอนหายใจที่ตกเป็นจ�าเลย แต่กก็ลุกีจุอเข้าไปหยบิกญุแจรถ 

เปิดประตูให้วันทนีย์อุ้มลูกกวาดขึ้นไปนั่ง ส่วนเขาอาสาขับพามันไปคลินิก

รกัษาสตัว์ที่ใกล้ที่สุด

“ไหนหมอช่าบอกว่าจะไม่แสดงพลังวิเศษให้ใครเห็นไง นี่ออกข่าว 
เกอืบทุกช่อง”

น.สพ. วราวุธส่งเสียงทักทายทันทีที่เพื่อนสัตวแพทย์ผลักประตู

กระจกเข้ามาในโรงพยาบาลสตัว์ สหีน้าอสัฌาดูสดใสทั้งๆ ที่ออกไปท�างาน

ช่วยเหลอืสตัว์มาครึ่งค่อนวนั กลบัเข้ามาโรงพยาบาลกใ็กล้พระอาทติย์ตก

เตม็ที

“เห็นแล้วไง ไม่มีใครเดาได้หรอก ถึงจะพูดกันไปเอง แต่ถ้าฉัน 

ไม่ยอมรบัซะอย่าง ใครจะท�าอะไรได้”

“ก็ว่างั้น สมัยเรียนผมเห็นกับตา หมอช่าไม่กล้าโกหก ไม่อย่างนั้น
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หมอช่ากค็งไม่ยอมรบักบัผมเหมอืนกนั”

“กต็อนนั้นหมอวนิจะโดนหมาบ้ากดัเอา ฉนักต็้องช่วยไว้ก่อน ไม่คดิ

หรอกว่าหมอวินจะคาดคั้นฉันขนาดนั้น อีกอย่างหมอวินดีกับฉันมาตลอด 

ฉนัรู้สกึว่าไว้ใจหมอวนิได้ เหมอืนธารน�้านั่นแหละ”

“คนบ้ายงัพูดด้วยยากเลย แล้วหมาบ้าเนี่ยนะ หมอช่าสั่งมนัค�าเดยีว

มันก็ยอมนอนหมอบลง ผมไม่สงสัยก็บ้าแล้ว” หมอวินพูดถึงความหลัง 

“แล้วเจ้าแมวจอมตะกละล่ะ”

“ฉนัดูอาการเบื้องต้น เกบ็ตวัอย่างเลอืดเขามาตรวจแล้วละ แหม...

อ้วนน่ามันเขี้ยวดี ขนาดอดโซอยู่ในท่อตั้งสองวัน แบบนี้โรคอ้วนแน่ ฉัน 

เลยเอาไปฝากไว้ที่เหมยีวบารสิตาแล้ว”

“น�้าไม่โวยเหรอ” พูดถึงธารน�้า น.สพ. วราวุธก็ดวงตาเป็นประกาย

ขึ้นมาทเีดยีว

“ยายน�้ากช็อบโวยไปอย่างนั้น เหน็หน้าแมวกใ็จอ่อน หมอวนิกน็่าจะ

รู้นิสัยยายน�้าดีกว่าใครนี่...ไม่ใช่เหรอ” อัสฌาส่งสายตาล้อเลียน “ว่าแต่ 

วนันี้คนไข้เยอะไหม”

“เยอะเป็นปรกต ิแต่หลงัจากหมอช่าออกทวีวีนันี้ รบัรองพรุง่นี้คนไข้

แน่นเพยีบ”

เสียงประตูกระจกถูกกระชากออกอย่างแรง อัสฌาหันขวับกลับไป 

เธอประหลาดใจที่เห็นชายหนุ่มรูปร่างสูงในชุดเสื้อเชิ้ตสีขาวคอปกตั้งกับ 

กางเกงสแลก็ส์สดี�าสนทิ ดเูป็นทางการมากเกนิกว่าจะพาสตัว์เลี้ยงป่วยไข้มา 

คลนิกิ ที่ส�าคญัหน้าตาดมีาก 

อสัฌาเผลอมองใบหน้าคมเข้มอยูห่ลายอดึใจ จนกระทั่งหญงิสาวร่าง

กะทัดรัดอุ้มหมาตัวเล็กแทรกเข้ามายืนคั่นกลางระหว่างอัสฌากับหนุ่ม 

รูปหล่อ ดวงตาแดงก�่า เหมอืนก�าลงัจะปล่อยโฮเดี๋ยวนี้

“ลูกกวาดมนัโดนตทีี่ขาค่ะ เลอืดออกเตม็ไปหมด...”

“คณุวนัทนย์ี!” อสัฌาอทุาน วนัทนย์ีเป็นลกูค้าประจ�าของโรงพยาบาล
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สัตว์แห่งนี้ พาเจ้าลูกกวาดมารักษาฉีดวัคซีนตั้งแต่อายุเพียงแค่หนึ่งเดือน 

“ใจเยน็ๆ นะคะ พาลูกกวาดเข้าห้องเลยค่ะ” 

อัสฌามองพระรามด้วยสายตาแข็งกร้าว แสดงให้รู้ว่าเธอก�าลัง 

ไม่พอใจอย่างแรงที่เขาท�าร้ายสุนขั

“โธ่...ผมเปล่า” พระรามถอนหายใจอกีเป็นรอบที่เท่าไรกน็บัไม่ถ้วน

หญงิสาวค้อนขวบั แล้วหมุนตวัตามวนัทนยี์เข้าห้องตรวจไป 

พระรามหย่อนตวัลงนั่งบนเก้าอี้ พูดไล่หลงัสตัวแพทย์สาวกบัเพื่อน

บ้าน “เอาเลย อยากคดิอะไรกนักเ็ชญิ เอาที่สบายใจกนัเลย”

วันทนีย์เดินหน้าซีดออกมาจากห้องตรวจก่อน สีหน้าไม่สู้ดี น�้าตา 
คลอหน่วยอยู่ตลอดเวลา

“หมอก�าลงัเอกซเรย์ขาลูกกวาดอยู่” เธอแจ้งกบัพระรามเนอืยๆ

“ใช้เวลาอกีนานไหม ผมมธีุระนะ ต้องไปงานเลี้ยงส�าคญั”

“ไม่ได้! คุณตหีมาฉนัแล้วจะหนไีปดื้อๆ ไม่รบัผดิชอบงั้นเหรอ”

“ผมไม่ได้ตหีมาคุณนะ โธ่เว้ย! ผมมากบัคุณท�าไมเนี่ย อุตส่าห์ขบัรถ

มาส่ง ทั้งๆ ที่ผมไม่ได้เกี่ยวด้วยเลย”

วนัทนย์ีปล่อยโฮเสยีงดงัลั่นโรงพยาบาล คงจะอดกลั้นมานาน เจ้าของ

สัตว์เลี้ยงตัวอื่นรวมถึงผู้ช่วยสัตวแพทย์ต่างหันมามองเธอกับพระราม 

เป็นตาเดยีวกนั

“แก...ไอ้ดอกเตอร์ใจร้าย แกตหีมาฉนัจนสาหสั แกยงัจะไม่รบัผดิชอบ

อกีเหรอ...ฮอื”

“คุณคะ ลดเสียงลงหน่อยค่ะ” ผู้ช่วยสัตวแพทย์ซึ่งประจ�าอยู่หน้า

เคาน์เตอร์เดนิเข้ามาเตอืน 

วนัทนยี์ยงัสะอื้นฮกั พระรามยิ้มแหยๆ ให้ผู้ช่วยสตัวแพทย์ ไม่กล้า

ลุกออกไปอย่างที่ตั้งใจ เจ้าของสตัว์เลี้ยงคนอื่นมองเขาเป็นตาเดยีว ทุกคน

ส่งสายตาไม่เป็นมติรมาให้
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“คุณวนัทนยี์คะ คุณหมอเชญิพบในห้องตรวจค่ะ” 

พระรามลกุขึ้นเดนิตามไปด้วย เขาอยากรูว่้าอาการลกูกวาดหนกัหนา

สาหัสแค่ไหน จะยอมจ่ายค่ารักษาเพื่อตัดความร�าคาญ จะได้รีบไปงาน 

เปิดตวัครมีบ�ารุงผวิที่เขาเป็นคนคดิค้นขึ้นเสยีที

“คณุวนัคะ ดฉินัเสยีใจด้วย” อสัฌามสีหีน้าล�าบากใจกบัการที่จะต้อง

แจ้งข่าวร้ายแก่วนัทนยี์ซึ่งเป็นลูกค้าประจ�าของเธอ

“อะไรนะ...ลูกกวาด ตะ...ตาย” วนัทนยี์ยกมอืขึ้นปิดปากเพื่อไม่ให้

เสยีงสะอื้นดงักว่าเดมิ มองไปทางพระรามอย่างเคยีดแค้น

“ผมเปล่า...จะให้บอกอกีสกักี่ครั้งถงึจะเชื่อ”

“ไม่ใช่ค่ะ ลูกกวาดยังไม่ตาย” อัสฌาวางฟิล์มเอกซเรย์ไว้บนจอ 

ติดผนัง “แต่กระดูกลูกกวาดแตกละเอียด คงจะเข้าเฝือกให้เชื่อมกัน 

เหมอืนเดมิไม่ได้ ดฉินัจ�าเป็นต้อง...ตดัขาเขาทิ้ง”

คราวนี้วนัทนยี์สหีน้าเหยเกหนกักว่าเดมิ 

“ลูกกวาดจะต้องพกิาร...” เสยีงเธอหายไปในล�าคอ

เจ้าของสาวท�าใจไม่ได้ หมาพอเมอเรเนียนสุดน่ารัก เวลาลงรูปใน 

โซเชียลมีคนกดไลก์มากกว่ารูปเธอเสียอีก จะต้องกลายเป็นหมาขาด้วน  

เสยีเพดดกิร ี เสยีราคา กลายเป็นหมาน่าสมเพช แล้วมนัจะอยู่ได้อย่างไร 

ลูกกวาดต้องทนไม่ได้แน่ วนัทนยี์คดิเองเออเอง

“เพราะแก แก...” วนัทนย์ีชี้หน้าพระราม “ฉนัจะไปแจ้งความเอาเรื่อง

กบัแก ดะ...ได้ใช่ไหมคะหมอ”

“ได้สิคะ กฎหมายทารุณกรรมสัตว์มีโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท  

จ�าคุกไม่เกนิสองปี หรอืทั้งจ�าทั้งปรบั”

“จะบ้ากันไปใหญ่แล้ว ผมไม่ได้ตีมัน ผมไปเจอมันนอนแบ็บอยู่ใน

สวนตดิรั้วคุณ มนัคงหนใีครมาถงึบ้านผม”

“ฉนัไม่เชื่อ แกเกลยีดหมา แกเกลยีดลูกกวาดจะตาย”

“โธ่เว้ย! ถามไอ้ลูกกวาดมันดูสิว่าผมท�ามันหรือไง” หลุดปากพูด 
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ออกไปด้วยอารมณ์โมโหแล้วพระรามกเ็กาหวัตวัเอง ลูกกวาดมนัพูดไม่ได้ 

พยานของเขากม็แีต่มนัตวัเดยีว

“คณุวนัคะ ถงึคณุคนนี้จะเกลยีดลกูกวาด” อสัฌาถลงึตาใส่พระราม 

“เคยเอารองเท้าปาหวั ฉดีน�้าไล่ แกล้งเอาไม้ไล่ตลีูกกวาด”

เมื่อได้สบตากับหญิงสาวสวยตรงๆ เขารู้สึกร้อนๆ หนาวๆ พิกล  

ยายสตัวแพทย์นี่รู้ได้ยงัไงว่าเขาเคยเอารองเท้าปาหวัลูกกวาด ยายวนัทนยี์

ยงัไม่รู้เลย พระรามขมวดคิ้ว

“แต่คราวนี้เขาไม่ได้ตมีนัค่ะ”

“คุณรู้ได้ยังไง” พระรามหรี่ตา หน้าตาแสดงความสงสัยราวกับ

ต�ารวจจบัผดิผู้ต้องหา

อสัฌาไม่ตอบค�าถามพระราม ยงัคงแนะน�าต่อ “ดฉินัว่าคุณวนัลอง

ไปดูที่กองใบไม้แห้งหลังบ้าน อาจจะเจออะไรบางอย่าง ถ้าหากเจออะไร  

คุณวนัลองไปถามเดก็คนใช้ชาวพม่าของคุณวนัดู น่าจะได้เรื่องอะไรนะคะ” 

อสัฌาทิ้งปรศินาไว้แค่นี้ “ส่วนเจ้าลกูกวาด ดฉินัจะแอดมติเพื่อท�าการผ่าตดั

พรุ่งนี้”

“แล้วมนัจะเป็นยงัไงคะ”

“ไม่ต้องห่วงนะคะคุณวัน หมามันใจแข็งกว่าคนเยอะ คนต่างหาก 

ล่ะคะที่ท�าใจไม่ได้ ส�าคัญที่คุณวันต้องอย่าซึม หรือออกอาการสงสารมัน

เกินเหตุ เล่นกับมันเหมือนปรกติ รักมันให้เหมือนกับตอนที่มันยังมีครบ 

สี่ขา พอแผลหาย เจ้าลูกกวาดจะกลบัมาสดใสอกีครั้งแน่นอนค่ะ” 

อัสฌาคว้ามือวันทนีย์มากุม “ไม่ต้องห่วงนะคะ ถ้ามันเศร้าก็พามัน

มาคะ...เอ๊ยมาเล่นกบัฉนักไ็ด้ค่ะ เดี๋ยวคุณวนัจดัการเรื่องค่ารกัษาวนันี้แล้ว 

กลบับ้านไปก่อน พรุ่งนี้มาใหม่นะคะ ดฉินัขอตวั”

พระรามลมืเรื่องมารยาท รบีคว้าต้นแขนสตัวแพทย์สาวไว้ก่อนเธอ

จะเดนิหนไีป “เดี๋ยวสคิุณ แล้วที่คุณบอกว่าผมไม่ได้ตมีนั ท�าไม...”

“ฉันไม่ได้เชื่อคุณก็แล้วกัน” อัสฌาพูดเสียงห้วน “ถึงฉันจะไม่ชอบ



30  l  สิ ง ส า ร า รั ก

หน้าคุณ เพราะคุณไม่ชอบสัตว์ แต่ฉันก็ไม่ใจร้ายพอจะปล่อยให้คุณโดน

แจ้งความจบัทั้งๆ ที่คณุไม่ได้ท�ามนัหรอกนะ คนที่ท�าตวัจรงิต้องโดนลงโทษ”

“ถงึอย่างนั้นผมกไ็ม่เชื่อคุณ มอีย่างที่ไหน คุณไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ 

แต่พูดเป็นตุเป็นตะ”

อสัฌายิ้ม 

“ฉนัไม่ได้พูดอะไรนะ แค่ให้คุณวนัลองไปสอบถามคนในบ้านดู ฉนั

กแ็ค่รอบคอบ ไม่ได้ฟันธงอะไร” คราวนี้อสัฌาหนัไปทางวนัทนยี์ “นะคะ

คุณวนั ลองไปส�ารวจรอบๆ บ้าน หาพวกไม้กวาดกวาดใบไม้น่ะค่ะ อย่างที่

ฉนับอก คุณอาจจะเจอหลกัฐาน ลองสอบคนในบ้านคุณก่อน เผื่อมคีนเหน็

อะไร...เวลาไปแจ้งความจะได้มนี�้าหนกัไงคะ”

วนัทนย์ีพยกัหน้า เธอเชื่อสตัวแพทย์สาว เพราะพาสตัว์เลี้ยงมารกัษา

ที่นี่นานแล้ว และอสัฌากด็ูแลรกัษาสตัว์เลี้ยงเธออย่างด ี

“คุณกค็วรไปช่วยคุณวนัหาหลกัฐานนะ ไม่อย่างนั้นได้ขึ้นโรงพกัแน่ 

ถึงโทษทารุณกรรมสัตว์จะเบาหวิว” อัสฌาประชด “แต่มักจะเป็นข่าวดัง  

คุณจะอายเสยีเปล่าๆ”

“ผมไม่ว่าง ผมต้องไปงานเลี้ยง”

“ตามใจคุณ อยากขึ้นโรงพกักเ็รื่องของคุณ”

พระรามจ้องหน้าอสัฌา ยายสตัวแพทย์สตเิฟ่ืองพดูจาอะไรไม่รูเ้รื่อง 

เขาเชื่อก็บ้าแล้ว ทั้งๆ ที่สิ่งที่เธอพูดเป็นประโยชน์กับเขาแท้ๆ แล้วเขาก ็

คุ้นหน้าเธอมาก สวยบาดตาแบบนี้เหมอืนเคยเหน็ที่ไหนมาก่อน แต่ยงัไม่มี

เวลานกึเพราะปัญหาตรงหน้าท�าเขาวุ่นวายร�าคาญใจไม่น้อย



บรรดาผู้ชมปรบมอืรวัและส่งเสยีงกรี๊ดเบาๆ กบัการปรากฏตวั
ของสตเีฟ่นดาราหนุม่ดาวรุง่บนเวท ีชายหนุม่ที่เปลอืยท่อนบนสดุเซก็ซี่อดุม

ไปด้วยกล้ามเนื้อเยื้องย่างออกมาท่ามกลางแสงไฟ หยดน�้าเกาะพราวอยู ่

ตามเนื้อหนงัแน่นเปรี๊ยะ เนื่องจากทมีงานตั้งใจให้ดาราหนุม่ดูเหมอืนเพิ่งขึ้น

มาจากท้องทะเล ในมือถือกระปุกครีมบ�ารุงผิวสีทองวางบนเปลือกหอย  

อีกมือจูงหญิงสาวในชุดสีแดงขลิบทองให้เยื้องย่างมาตามแคตวอล์ก และ 

มาหยุดยนืตรงปลายเวทดี้วยกนั

“ขอต้อนรับทุกท่านสู่นวัตกรรมในการปรับโครงสร้างคอลลาเจน 

และสมานผิวจากคุณค่าใต้ทะเล ที่ได้รับการสร้างสรรค์และผลิตโดย 

นกัวทิยาศาสตร์ชาวไทย The Golden Youth” บาราลปีระกาศด้วยเสยีง

หวานใส 

เสียงปรบมือดังเกรียวกราว พิธีกรบนเวทีรอให้เสียงปรบมือซาลง

แล้วจึงน�าเข้าสู่รายการ ชวนบาราลีร่วมพูดคุยกับดาราสาววัยเกินสี่สิบอีก

สามคน ใบหน้าแต่ละนางดูอ่อนเยาว์ราวกับสาวรุ่น พวกเธอยืนยันว่าได้

๒
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ทดลองใช้ผลติภณัฑ์นี้ด้วยตวัเอง และปิดท้ายด้วยการให้สตเีฟ่นดาราหนุม่

วยัยี่สบิต้นๆ กลา่วชื่นชมดาราสาววยัคณุแม่ว่าทั้งสวยและสาวปานใด แถม

จุ๊บแก้มพวกเธอทั้งสามโดยทั่วหน้า เรยีกเสยีงฮอืฮาดงัลั่น

“เหน็ไหมคะ ถ้าคณุใช้เดอะโกลเดนยธู การที่ผู้หญงิอายุเลยวยัหลกัสี่

จะมีเด็กหนุ่มอายุยี่สิบมาหลงรักไม่ใช่เรื่องแปลก” บาราลีโฆษณา พร้อม

โปรยยิ้มไปทั่วงาน

ผู้มาร่วมงานล้วนแต่เป็นคนในแวดวงสังคมชั้นสูง สองสตรีวัย 

กลางคนอยู่ในชุดราตรียาวสีทองอร่าม ในมือถือแก้วสปาร์กลิงไวน์ จิบ 

ทลีะนดิด้วยท่าทางกรดีกราย พลางนนิทาเจ้าของงานไปด้วย

“เข้าใจกระตุน้ให้เราอยากซื้อครมีนะยายเดก็นี่ แหม ไมต้่องเดก็อายุ

ยี่สบิหรอก ขอให้สู้กิ๊กพรติตขีองผวัได้กพ็อแล้ว” ไฮโซสาวแก่หวัเราะกิ๊ก

“บอกให้เราใส่สทีองเข้าคอนเซปต์งาน แต่ท�าไมตวัเองใส่สแีดง”

“กเ็ขาเป็นนางเอกของงาน เขากต็้องอยากเด่นเป็นธรรมดา ยกให้เขา

วันหนึ่งเถอะ ไว้ตาเธอเปิดตัวสินค้าของเธอ เธอก็ท�าแบบนี้บ้างก็แล้วกัน  

อย่าคดิอะไรมากเลย”

“แม่บาราลนีี่อยากเด่นอยากดงั เธอไม่รู้หรอกร ึหล่อนไม่ได้มาจาก

ตระกูลผู้ดทีี่ไหน ฐานะทางบ้านกไ็ม่ได้รวยเป็นพนัล้านหมื่นล้าน แค่ระดบั

ร้อยล้านจะถึงหรือเปล่า อาศัยเป็นนางแบบโฆษณามาตั้งแต่วัยรุ่น ริเปิด

บรษิทัของตวัเอง ยอดขายเริ่มจะพุ่งเข้าหน่อย ออกทวี ีอเีวนต์ เป็นว่าเล่น” 

จอมนินทาแบะปาก “ก็แค่พริตตีขายครีม ริอ่านจะเป็นไฮโซ ดูจัดงาน 

เปิดตวัสนิค้าเข้าส ิเว่อร์ซะไม่ม”ี

“เอาเป็นว่าบาราลกีเ็ชญิเศรษฐรีะดบัพนัล้านมาร่วมงานนี้ได้กแ็ล้วกนั 

อย่างน้อยก็เธอกับฉันยังไงล่ะจ๊ะ” สาวแก่ไฮโซชนแก้วกันพร้อมกับฉีกยิ้ม 

หวัเราะคกิคกัชอบใจ ต่างอวยกนัเองว่าเป็นมหาเศรษฐ ี

แสงไฟสปอตไลต์ฉายไปยงัชายหนุม่ร่างสงูโปร่งอกีคน เขาเดนิขึ้นเวที

พร้อมกับดอกไม้ช่อโตเพื่อแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงของงาน ผิวขาว
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ราวกับส่องแสงได้สะดุดตาสาวน้อยสาวใหญ่ในงาน ไม่รวมใบหน้าอัน 

หล่อเหลาสูสีดาราหนุ่มแถวหน้าของเมืองไทย ที่บรรดาสาวน้อยสาวใหญ่ 

ในงานพากนัจ้องตาเป็นมนั เขาส่งช่อดอกไม้ให้บาราล ีและดงึตวัเธอมาสวม

กอดหลวมๆ เสยีงปรบมอืแสดงความยนิดดีงัไปทั่วทั้งงานเปิดตวัสนิค้า

“นั่นใครน่ะ บาราลเีชญิดาราเกาหลมีาด้วยเหรอ”

“ไม่ใช่จ้ะ คนนั้นชื่อจิตกร ที่ปรึกษาของบาราลีบิวตีไง เห็นว่าจบ

เภสชัฯ มาจากอเมรกิา เป็นพรเีซนเตอร์ให้บาราลบีวิตดี้วยนะ ฉนัรู้จกัเขา

เพราะเขาแวะมาคุยเรื่องอยากเปิดเคาน์เตอร์เครื่องส�าอางในห้างผัวฉัน 

นั่นแหละ”

“มามอบดอกไม้ส่งสายตาให้กันหวานฉ�่าขนาดนี้ เป็นมากกว่าเพื่อน

แน่ๆ ไม่เชื่อเธอคอยดู”

“ยงัเดก็อยูเ่ลยทั้งคู ่จะท�าธรุกจิรอดไปได้สกักี่น�้า สมยันี้วงการความ

งามแข่งกนัจะตาย” เจ้าของกจิการด้วยกนัแอบซุบซบิกนัในเชงิดูถูกลบัหลงั 

หลงัจากงานเปิดตวัครมีเดอะโกลเดนยูธจบลงอย่างสวยงาม บาราลี
เตรยีมตวัจะออกจากงานไปพร้อมกบัจติกรทางด้านหน้าห้างสรรพสนิค้าหรู

ใจกลางเมอืง แต่ทางผู้จดังานวิ่งกระหดืกระหอบเข้ามาขวางไว้เสยีก่อน

“คุณลลิลี่คะ อย่าออกประตูหน้าเลยค่ะ ตอนนี้พวกกลุ่มต่อต้านมา

รวมตวัประท้วงอยูห่น้าห้างเตม็ไปหมด เขาประท้วงเรื่องที่บาราลบีวิตใีช้สตัว์

ทดลองในการผลติเครื่องส�าอางน่ะค่ะ”

“ลลิลี่ ผมว่าหลบไปด้านหลงัก่อนดกีว่า” จติกรเหน็ด้วย

“ไม่ค่ะ ลลิลี่กบับาราลบีวิตไีม่ได้ท�าอะไรผดิกฎหมายสกัหน่อย”

“พระรามนี่ไม่ไหวเลยนะครบั มาไม่ทนัร่วมงาน ทั้งๆ ที่ตวัเองเป็น

คนคดิสูตรเดอะโกลเดนยูธแท้ๆ แล้วดูส ิปล่อยให้เรารบัหน้าพวกประท้วง 

ตวัเองเป็นคนใช้สตัว์ทดลองแต่กลบัหลบหน้าไปเฉยๆ”

“ช่างเถอะค่ะ” บาราลหีวัเสยีแต่พยายามกลบเกลื่อน 
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งานส�าคญั อเีวนต์เปิดตวัครมีบ�ารงุผวิตวัแรกของบาราลบีวิต ีหลงัจาก

ที่เธอขายแต่สนิค้าประเภทเมกอปัมาได้ราวหนึ่งปี บญุพาวาสนาส่งให้บาราลี

ได้รู้จักนักวิทยาศาสตร์เคมีดีกรีดอกเตอร์และเภสัชกรนักเรียนนอกจาก

อเมรกิา หญงิสาวจงึชวนสองหนุ่มมาเป็นหุ้นส่วนด้วย พระรามเป็นคนคดิ

สูตรครีมบ�ารุงผิวตัวนี้ขึ้นมาให้บาราลีบิวตีได้เปิดตลาดครีมบ�ารุงผิว แต่ 

วนันี้กลบัมาไม่ทนัร่วมงาน

“แบบนี้ท�าเหมือนคนขี้ขลาด แล้วก็ไม่ให้ความส�าคัญกับลิลลี่เลย  

ใช้ไม่ได้”

“รามเขาคงไม่รู้ว่าจะมีคนมาประท้วง เราจะเอายังไงกับพวกงี่เง่าด ี 

นี่คงจะเหน็ว่าลลิลี่เป็นเนต็ไอดอลเลยอยากสร้างกระแส”

จิตกรถือโอกาสเดินเข้าไปโอบเอวสาวสวยร่างระหง บาราลีก็ไม่ได้

เบี่ยงตวัหลบแต่อย่างใด

“ผมพาคุณออกไปเอง เชดิหน้าไว้ ไม่ต้องกลวันะ”

บาราลีพยักหน้า เดินเชิดหน้าผ่านประตูกระจกอัตโนมัติออกไป  

ผ่านยามรักษาความปลอดภัยที่ยกมือขึ้นท�าความเคารพตัวตรงแหน็ว  

หญิงสาวยืนรอให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแหวกทางพวกชุมนุม

ประท้วง เพื่อที่เธอจะได้ก้าวไปขึ้นรถจากวัร์พร้อมคนขบัซึ่งถูกเช่ามารอรบั

ได้อย่างสะดวก

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกันฝูงชนให้ห่างออกไป บาราลีก็

เยื้องกรายไปยังรถหรูซึ่งจอดอยู่ห่างไปไม่กี่ก้าว จิตกรกุมมือเธอไว้แน่น 

หญงิสาวนิ่งแสดงว่าไม่สะทกสะท้าน คล้ายกบัไม่ได้ยนิเสยีงตะโกนด่าสาปแช่ง

จากกลุ่มผู้ชุมนุม ที่ในมือถือป้ายประณามบาราลีบิวตีที่ใช้สัตว์ทดลอง 

ในการผลติครมีบ�ารงุผวิชสูลอนราวกบัดอกเหด็ ขนาดจติกรยงัเดนิเกรง็ขึ้น 

อย่างเห็นได้ชัด แต่เขาก็พยายามไม่หวั่นไหวกับคนพวกนี้เหมือนที่บาราลี

แสดงออก

ทนัใดนั้นสิ่งไม่คาดฝันกเ็กดิขึ้น ผูช้มุนมุโห่ร้องขึ้นพร้อมกนั ถงุพลาสตกิ 



เ ร ณี  l  35

บรรจุของเหลวสีแดงข้นลอยหวือข้ามหัวใครต่อใคร วิถีโค้งลงตรงหน้า 

บาราล ีเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัตาเหลอืก

“ว้าย!”

บาราลผีงะ ตะลงึยนืตวัแขง็...

ทนัใดนั้น มอืของใครคนหนึ่งกก็ระชากตวัหญงิสาวหลบไปข้างหลงั

เขาอย่างแรง รั้งตวัเธอให้พ้นวถิกีารจู่โจม ถุงพลาสตกิตกลงบนพื้นซเีมนต์ 

แตกดังโพละ ของเหลวกระเซ็นเปื้อนรองเท้าและชายกระโปรงชุดราตร ี

ราคาแพง สขีองมนัแดงคล�้า ไม่ได้สดใสเหมอืนสชีุดราตรขีองสาวสวย

“พระราม!” บาราลอีุทาน

พระรามมาถงึงานตอนใกล้เลกิ แต่เจอผูช้มุนมุ เขาคดิว่าฝ่าคนเข้าไป

ในงานคงไม่มปีระโยชน์ จงึแฝงตวัรออยู่ในฝูงชน และพุ่งเข้ามาช่วยบาราลี

ได้ทนัเวลา

กลิ่นคาวของเลือดคละคลุ้ง จิตกรเบือนหน้าหนี บาราลียกมือขึ้น 

อุดจมูก เสียงโห่ฮาจากผู้ประท้วงก็ดังขึ้นอีกครั้ง พร้อมด้วยเสียงผู้หญิง 

ดงัแหลมออกมาจากกลุ่มพวกต่อต้านราวๆ ยี่สบิคน

“เป็นยังไง ไอ้พวกกระหายเลือดอย่างพวกแกมันต้องโดนแบบนี้ 

เลอืดววัสดๆ ฉนัขอมาจากแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเรอื ชอบไหม”

ผู้ประท้วงหวัเราะเยาะเย้ย บางคนท�าหน้าสะอดิสะเอยีน ยามรกัษา

ความปลอดภยัแหวกฝงูคนเข้าไปจบัตวัหญงิสาวเจ้าของเสยีงออกมาข้างหน้า 

“จบัส่งต�ารวจเลย ข้อหาพยายามท�าร้ายร่างกาย” จติกรตะคอก

“จับเลย ฉันไม่กลัว” หญิงสาวผู้น�ากลุ่มประท้วงไม่ยี่หระ “เป็นไง  

คุณบาราลคีนสวย ขายครมีจากการทรมานสตัว์ กค็งหอมกลิ่นคาวเลอืด

เหมอืนได้สูดน�้าหอม”

ทั้งกล้องวดิโีอ กล้องถ่ายรปูของนกัข่าวหลายส�านกัต่างเกบ็ภาพหญงิ

ร่างแบบบาง ผมสั้นประบ่า ใส่แว่นกรอบหนา สวมเสื้อยืดสกรีนอักษร 

‘มูลนิธิรักษ์สัตว์ไทย’ ก่อนกล้องจะจับไปยังสีหน้ากระอักกระอ่วนของ 
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บาราลแีละจติกร แม้จะพยายามซ่อนความร�าคาญและอบัอายไว้แต่กไ็ม่มดิ 

ทั้งสองเบอืนหน้าหนกีล้อง

แต่พระรามกลับท�าในสิ่งตรงกันข้าม เขาหันไปสู้กล้อง ปล่อยให ้

ถ่ายใบหน้าตนเตม็ตา และพูดออกมาชดัถ้อยชดัค�า 

“ผมเป็นคนใช้สัตว์ทดลองสารที่จะใช้ในเดอะโกลเดนยูธเอง คุณ 

บาราลีไม่เกี่ยวข้อง ถ้าพวกคุณมีข้อข้องใจ มาพูดคุยกับผมได้ทุกเมื่อ  

ผมยนิด”ี

หญงิสาวที่ปาถงุเลอืดใส่บาราลแีสยะยิ้ม แต่ไม่กล้าโวยวายใส่พระราม 

เนื่องจากชายหนุ่มท่าทางไม่เกรงใครเหมอืนกนั

“ไปลลิลี่ ขึ้นรถเถอะ อย่าไปสนใจเลย ปล่อยให้ยามจดัการเถอะครบั” 

พระรามดงึตวัหญงิสาวมาประคอง มองหน้าจติกรและยิ้มนดิๆ

บาราลพียกัหน้าให้พระราม “ขอบคุณนะคะราม ถ้าไม่ได้ราม ลลิลี่

คง...”

“พอดผีมตดิเรื่องไร้สาระ เลยมาช้าไปหน่อยน่ะ คุณไม่เป็นอะไรนะ 

เจ้าหญงิของผม” ดอกเตอร์หนุ่มหยอดค�าหวาน 

บาราลดีงึชายกระโปรงให้ห่างจากกองเลอืด ก้าวฉบัๆ ขึ้นรถจากวัร์

คนังามไปพร้อมกบัดอกเตอร์หนุ่ม

จติกรขบกราม มองภาพพระรามประคองบาราลขีึ้นรถด้วยอารมณ์

ขุ่นมวัถงึที่สุด ที่โดนพระรามแย่งซนีไปต่อหน้าต่อตา

ประตกูระจกหน้าร้านแขวนโมไบล์รปูแมวส่งเสยีงกรุง๋กริ๋งยามอสัฌา
ผลกัเข้าไป มองดจูากภายนอก ร้านกาแฟแห่งนี้ตกแต่งสไตล์วนิเทจ สวยงาม

น่านั่ง เก๋ไก๋ไม่ต่างจากร้านกาแฟซึ่งผุดขึ้นเกลื่อนทุกหวัถนน แต่ถ้ามองผ่าน

กระจกเข้าไป จะเหน็ถงึจุดขายของร้านที่เอาใจคนรกัสตัว์โดยเฉพาะ

นอกจากจะมีลูกค้าเข้ามานั่งผ่อนคลายดื่มเครื่องดื่มกินของว่าง 

ภายในยงัมแีมวต่างสายพนัธุร์าวสบิตวัในทกุอริยิาบถ บ้างกน็อนหลบัอยูใ่ต้
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โต๊ะ บ้างกเ็ล่นของเล่นเช่นไล่งบัลกูบอลกลมๆ ตะปบเชอืกผูกตุ้มแกว่งไปมา 

หรอืนอนให้ลูกค้าเกาคางและหลบัตาพริ้มอย่างมคีวามสุข 

อสัฌาล้างมอืและเปลี่ยนรองเท้าตามระเบยีบก่อนเปิดประตูชั้นที่สอง

เข้าไปในเขตคาเฟ่แมว

“ช่า! โอ๊ย ก�าลงัรออยู่พอด ีขอบใจนะที่อุตส่าห์แวะมา”

เจ้าของร้าน ‘เหมียวบาริสตา’ ยิ้มให้เธอจนเห็นฟันกระต่ายชัดเจน 

เพื่อนสนิทของเธออยู่กับแมวมากจนหน้าตาจะเหมือนสัตว์เลี้ยงแสนรัก 

ในร้านเข้าไปทุกท ียิ่งเจ้าตวัไปตดัผมม้ารบักบัดวงตาหางชี้ขึ้นนดิๆ ดูคล้าย

แมวเจ้าเล่ห์ในการ์ตูนไม่มผีดิ

“ฉนัมาดูว่าเจ้าแมวหมูมนัดื้อกบัแกหรอืเปล่า”

“แล้วคุณภพไม่มาด้วยเหรอวนันี้”

“นี่ เห็นหน้าฉันก็ถามถึงคุณภพเลยนะ แกนี่อาการหนัก ฉันไม่ได ้

ตวัตดิกบัเขานะ แล้วกไ็ม่ได้เจอเขาทุกวนัเหมอืนหมอวนิสกัหน่อย”

“กแ็หม...หมู่นี้คุณภพไม่เหน็แวะมาบ้างเลย แกจะมากน็่าจะชวนเขา

มาด้วย แล้วหมอวนิไปเกี่ยวอะไร เอาไปเปรยีบท�าไม”

“กห็มอวนิแวะมาหาแกประจ�า แกไม่น่าเหงานะ”

“หมอวนิน่ะไม่ต้องมาบ่อยกไ็ด้ น่าร�าคาญ”

ยุทธภพ ชายหนุ่มที่ธารน�้าถามถึงคือหัวหน้ามูลนิธิรักษ์สัตว์ไทย  

อสัฌากบัเพื่อนรกัเป็นสมาชกิกลุ่มอาสาช่วยเหลอืสตัวท์ี่ตกทกุข์ไดย้ากหรอื

ถูกทารุณตั้งแต่จบมหาวิทยาลัย ธารน�้าปลื้มเขาเอามากๆ จนไม่สนใจ 

ขนมจบีที่ น.สพ. วราวุธขยนัขายให้มาตั้งแต่สมยัเป็นนกัศกึษา 

“เดี๋ยวฉันไปออกรายการทีวีเสวนาเรื่องการใช้สัตว์ทดลองพร้อม 

คุณภพแล้วจะบอกให้กแ็ล้วกนั ว่าแต่แมวหมูมนัเป็นยงัไงบ้าง”

อัสฌาพาแมวที่เธอช่วยออกจากท่อระบายน�้ามาฝากไว้ที่เหมียว- 

บาริสตาเพราะรู้ว่าธารน�้ารักแมวขนาดไหน และย่อมจะดูแลมันอย่างด ี

โดยไม่เกี่ยงงอน สองสาวพร้อมใจกันตั้งชื่อให้มันว่า ‘แมวหมู’ ค่าที่มัน 
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ตวักลมเหมอืนลูกหมู

“พอมนัคุ้นกบัที่นี่ มนักก็นิดะเลยละแก”

เจ้าแมวตัวกลมดิกค่อยๆ เคลื่อนตัวออกจากหลังเคาน์เตอร์บาร์  

หยุดความคดิค�านงึของอสัฌาไว้แค่นั้น มนัช้าอดือาด พุงห้อยย้อยออกมา

ข้างล�าตวั จนดูเหมอืนก�าลงัคลานไปกบัพื้นโดยใช้พุงถดัไปข้างหน้ามากกว่า

เดนิ

“อูย เจ้าแมวหมู ฉันทิ้งแกไว้ที่นี่แค่สองวัน ท�าไมถึงได้อ้วนเอาๆ”  

อสัฌายิ้ม ก้มลงไปอุ้มมนัขึ้นมาวางบนตกั “โอย หนกัจงั ฉนัจะอุ้มไม่ไหว

แล้ว ไม่เหน็โซเหมอืนตอนออกจากท่อใหม่ๆ เลย”

“เมี้ยว เมี้ยว หง่าว...แง้ว”

“ตายละ เจ้าแมวหมู มาถึงก็ฟ้องเลยนะ” ธารน�้าดึงหูมันเบาๆ  

หมั่นไส้แกมเอน็ดู

“กด็แีล้ว ธารน�้าเขาอยากให้แกผอมไง เขาถงึได้บงัคบัให้แกไปวิ่งบน

สายพานน่ะ”

“เชอะ ไอ้แมวหมู แกฟ้องเรื่องนี้เองเหรอ หนอ็ย อย่าให้ฉนัฟ้องบ้าง

ล่ะ ฉันจับแกขึ้นลู่วิ่งทีไร แกก็กระโดดหนี ช่าแกต้องมาดูมันนะ ขนาด 

ล่ามไว้ มนัยงัแกล้งนอนแผละ ให้ตวัค่อยๆ เลื่อนไปตามลู่ พอสุดเชอืกมนั

ถงึตะเกยีกตะกายลุกขึ้นมาทหีนึ่ง ทุเรศจะตาย” 

ปากบอกว่าทุเรศแต่ธารน�้าหัวเราะคิกคัก สายตาที่มองแมวอ้วนพี 

เตม็ไปด้วยความรกัและเมตตา

เจ้าแมวหมูปากคว�่า ประท้วงออกเสยีง “เมี้ยว...”

“เขาบงัคบัเพราะเขารกัหรอกน่า เจ้าหมู”

“แหม นงัแมวหม ูเวลาช่าไม่อยูก่อ้็อนฉนั พอนางฟ้าของแกมา กฟ้็อง

เรื่องฉนัเลยนะ อ้อนให้ตาย เขากไ็ม่เอาแกไปเลี้ยงหรอก แกต้องอยู่กบัฉนั

นี่แหละ แล้วรูไ้ว้ด้วย นางฟ้าของแกนั่นแหละเป็นคนสั่งให้ฉนัเอาแกขึ้นลูว่ิ่ง 

ควบคุมอาหาร...”
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แมวหมูหูตั้ง กระโดดจากตกัอสัฌาขึ้นไปบนเคาน์เตอร์ คล่องแคล่ว

เหมอืนกบัว่าไม่ได้มนี�้าหนกัเกอืบสบิกโิลฯ 

“หง่าว...” เสยีงมนัอ่อยเหมอืนตดัพ้อ ตหีน้าเศร้า และสะบดัหน้าอมูๆ 

ไปมาราวกบัผู้หญงิก�าลงัค้อน

“นี่ ต่อให้แกงอน ช่าเขาก็ไม่สนหรอก เขามีสัตว์ต้องดูแลอีกเยอะ  

บางตวัอดข้าวอดน�้ามา น่าสงสารมากกว่าแกอกี อย่าท�านสิยัเหมอืนคนขี้บ่น 

ทั้งๆ ที่มีตัวที่ล�าบากกว่าแกอีกตั้งเยอะนะ” ธารน�้าอุ้มเจ้าแมวหมูลงจาก

เคาน์เตอร์ “ลงไป เกะกะ จะท�าออร์เดอร์ลูกค้า”

“แหม พูดจาด ีพูดถงึสตัว์ตวัอื่น ฉนักลบัโรง’บาลก่อน เดี๋ยวจะส่ง

หมอวนิมาตรวจสุขภาพแมวนะจ๊ะ”

“ท�าไมแกต้องส่งหมอวนิมาด้วย”

“ก็ฉันยุ่ง แล้วหมอวินเขาก็อยากมา” อัสฌาขยิบตา “ทีแมวอ้วน 

ละรกั คนอ้วนกลบัรงัเกยีจ”

“มันไม่เหมือนกันย่ะ หมอวินน่ะเชย ชอบเล่นมุกเสี่ยว” ธารน�้าย่น

จมูก

อสัฌาหวัเราะเบาๆ 

“ไปก่อนนะเจ้าแมวหมู เจ้าของคนใหม่ของแกน่ะล�าเอยีง” หญงิสาว

ชะโงกหน้าไปลาแมวหมูซึ่งนอนขดอยู่หลงัเคาน์เตอร์

“นี่ ถ้าเจอคณุภพอย่าลมืชวนเขามาคยุงานที่นี่นะ บอกเขากไ็ด้ว่าแมว

ที่นี่คดิถงึ”

อสัฌาอมยิ้ม ส่ายหวัเบาๆ “แมวที่นี่คดิถงึหรอืว่าเจ้าของที่นี่กนัแน่” 

สัตวแพทย์สาวทิ้งท้ายก่อนหยิบกระเป๋าสะพายเดินออกไป อีกใจก็

นึกสงสารสัตวแพทย์วราวุธ เฝ้าตามจีบเพื่อนเธอมาหลายปีตั้งแต่รู้จักกัน 

แต่เพราะเขาหุน่อวบอ้วน ดเูชยระเบดิ ธารน�้าจงึไม่สนใจ เหน็เขาเป็นตวัตลก

มากกว่า


