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คํานําสํานักพิมพ์

	 สวัสดีค่ะนักอ่านที่น่ารักทุกท่าน

	 สวนสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเปิดทำการแล้วค่า ~

	 สำหรับสวนสัตว์แห่งนี้ อาจจะเพิ่งเปิดใหม่ สัตว์ที่มีอาจจะยังไม่มาก 

	 แต่เราขอรับรองว่า สัตว์ทุกตัวที่ปรากฏในเรื่องนี้ น่ารักน่าเอ็นดูกัน 

ทั้งนั้นเลยนะคะ

	 (ต้วนเจียเจ๋อฝากมาบอกว่า เล่มต่อ ๆ ไปจะมีสัตว์มากกว่านี้แน่นอน)

	 ว่าแล้วก็อย่ารอช้า ขอเชิญทุกท่านเที่ยวชมสวนสัตว์แห่งนี้กันให้ 

เพลิดเพลินนะคะ

	 กรงของโหย่วซูเลี้ยวซ้าย ส่วนกรงของลู่ยาเลี้ยวขวา

	 ว่าแต่ทั้งคู่คือสัตว์ชนิดไหน และมีความพิเศษอย่างไร ไปติดตามได้ 

ในเรื่อง เมื่อผมเป็นเจ้าของสวนสัตว์ ในหน้าถัดไปเลยค่ะ
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ยามเช้าตรู่ ไอหมอกบาง ๆ ปกคลุมยอดเขาไหเจี่ยวและบริเวณที่อยู ่

ใกล้เคียงราวกับจมอยู่ท่ามกลางทะเลเมฆ

สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง  ๆ  กลางสวนสาธารณะไหเจี่ยวที่ตั้งอยู่ 

ระหว่างเนินเขาและพื้นที่ราบนั้นก็ปรากฏออกมาจากพุ่มไม้น้อยใหญ่ให้เห็น 

เป็นบางส่วน สิ่งก่อสร้างเหล่านี้คงอยู่มาราว  ๆ  ยี่สิบปี ทำให้สวนสาธารณะ 

แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ที่สร้างความทรงจำในวัยเด็กให้กับชาวตงไห่ไม่น้อย 

และในตอนนี้ก็มีผู้มาเยี่ยมชมอยู่เพียงไม่กี่คน

ต้วนเจียเจ๋อลากกระเป๋าเดินทางมาหยุดอยู่ที่หน้าสวนสาธารณะ เขา 

กวาดสายตามองไปยังชิงช้าสวรรค์ จากนั้นก็ละสายตามองไปที่ลุงยามซึ่ง 

กำลังนอนอ้าปากหาวอยู่ และในที่สุดก็เบนสายตามองไปที่สวนสัตว์ไหเจี่ยว 

ที่ทั้งเล็กและทรุดโทรมซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ถึงร้อยเมตร บนใบหน้าที่งดงาม 

เผยให้เห็นถึงสีหน้าที่ยากเกินจะบรรยายออกมา

ถึงแม้พวกเขาจะเรียกที่นี่ว่า  “ไหเจี่ยว” แต่สวนสัตว์แห่งนี้ก็ไม่ได้มี 

ความเกี่ยวข้องอะไรกับสวนสาธารณะไหเจี่ยวเลยสักนิดเดียว

ต้วนเจียเจ๋อจำได้ราง ๆ ว่าสวนสัตว์แห่งนี้สร้างขึ้นยังไม่ถึงห้าปี และ 

เป็นของเอกชน ส่วนชื่อก็ตั้งตามความนิยมของสวนสาธารณะไหเจี่ยว

สื่อท้องถิ่นได้มีการประชาสัมพันธ์สวนสัตว์แห่งนี้อยู่หลายต่อหลาย 

ครั้ง แต่ดูเหมือนว่าการบริหารงานจะไปได้ไม่สวย ธุรกิจเลยไม่เดินหน้า 
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ไปไหน  และต้วนเจียเจ๋อเองก็เป็นเหมือนกับคนส่วนใหญ่ที่ ไม่ เคยมี  

ประสบการณ์ด้านนี้

พอมองดูแล้วในขณะนี้ก็ไม่มีพนักงานให้เห็นเลยแม้แต่คนเดียว  

แผ่นป้ายปกคลุมไปด้วยฝุ่นละออง ประตูใหญ่  — ซึ่งชื่อที่ถูก ควรเรียกว่า  

“ประตูเล็ก”  มากกว่า ก็มีสนิมขึ้นเกรอะกรัง ด้านหน้าประตูเต็มไปด้วย 

เศษกิ่งไม้และใบไม้แห้งกองอยู่เต็มพื้น ยิ่งไปกว่านั้นตามมุมกำแพงก็ยังมี 

หยากไย่เต็มไปหมด สมกับที่ว่า “บริหารได้แย่” สามคำนี้จริง ๆ

ในขณะที่ต้วนเจียเจ๋อกำลังคิดว่านอตบนป้ายแผ่นนั้นมันหลวม  

“โครม” เสียงป้ายร่วงตกลงมาบนพื้น ฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่ว ทำให้ฉากที่อยู่ 

ตรงหน้าดูเศร้าสลดยิ่งกว่าเดิมเข้าไปอีก

ต้วนเจียเจ๋อ “...”

อนัทีจ่รงิตว้นเจยีเจอ๋กเ็พิง่จะรูว้า่ตวัเองกบัสวนสตัวเ์สือ่มโทรมทีอ่ยูต่รงหนา้นี้ 

มีความเกี่ยวข้องกันอย่างถึงที่สุด

เรื่องราวมันเริ่มต้นจากเมื่อครึ่งเดือนก่อน

ชว่งฤดจูบภาคการศกึษา ตว้นเจยีเจอ๋ทีจ่บสาขาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม 

จากมหาวิทยาลัยอันดับสองในเมือง ผู้ซึ่งล้มเหลวในการสอบเข้าเรียนต่อ 

ปริญญาโท อีกทั้งสถานการณ์การจ้างงานก็ย่ำแย่ จึงไม่สามารถหางานที่จะ 

แสดงศักยภาพออกมาได้

ขณะที่ต้วนเจียเจ๋อเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย เขาก็ตั้งใจทำงานพิเศษ 

และประหยัดอดออมเพื่อที่จะนำเงินมาเป็นค่าเล่าเรียน เขามักจะตกอยู่ใน 

สภาวะการเงินที่คับขันอยู่ตลอดเวลา ถ้าเกิดว่ายังหางานไม่ได้อีกละก็ เขา 

ก็คงจะต้องไปย้ายอิฐ1 เพื่อประทังชีวิตแน่นอน

ทันใดนั้นเองก็ได้มีทนายความคนหนึ่งติดต่อมาหาต้วนเจียเจ๋อและ 

บอกกับเขาว่า ญาติห่าง  ๆ  คนหนึ่งของเขาได้เสียชีวิตลงและทิ้งสวนสัตว์ 

1 搬砖 เป็นคำสแลงที่วัยรุ่นชอบใช้ มีความหมายว่า  “ทำงาน” ใช้พูดถึงสภาพการทำงาน 

ของตัวเองซึ่งเป็นงานที่หนักและเหนื่อยมาก ๆ แต่ได้เงินไม่มาก
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แห่งหนึ่งเอาไว้ อีกทั้งยังตัดสินใจยกมันให้กับต้วนเจียเจ๋อที่ไม่รู้ว่าเคยเจอ 

หน้ากันเมื่อกี่ปีมาแล้ว

สำหรับต้วนเจียเจ๋อ ความจริงแล้วเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องดีมาก เหมือน 

กับพายที่หล่นลงมาจากสวรรค์2 หลังจากที่แน่ใจแล้วว่านี่ไม่ใช่การต้มตุ๋น 

หลอกลวง และแถมเจา้ตวัเองกไ็มต่อ้งจา่ยเงนิสกัแดงเดยีว เขาเลยดอีกดใีจ 

นัดคุยกับทนายความ จัดการเซ็นเอกสารรับมรดกกิจการสวนสัตว์แห่งนี้ 

เพื่อที่จะเปลี่ยนมือแล้วขายต่อ เพราะสุดท้ายแล้วเขาที่ไร้ซึ่งประสบการณ์ 

และไม่มีความกระตือรือร้นในการบริหารสวนสัตว์ หากขายสวนสัตว์แห่งนี้ 

ได้ เงินที่ได้มาก็คงพอที่จะช่วยบรรเทาชีวิตความเป็นอยู่ของเขาได้อย่างมาก

วนันีใ้นสำนกังานทนายความ หลงัจากทีต่ว้นเจยีเจอ๋ตรวจเชก็เอกสาร 

เรียบร้อยแล้ว ก็ลงมือเซ็นชื่อของตัวเองลงไปทันที

หลังจากที่เซ็นเสร็จไปได้สักพัก ทันใดนั้นก็พบว่ายังมีสัญญาแปลก ๆ  

ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแนบติดไว้อยู่อีกหนึ่งฉบับ ด้านบนเขียนข้อกำหนด 

เอาไว้ว่า คู่สัญญาฝ่าย ข3 สมัครใจยินยอมที่จะเข้าร่วมกับ  “โครงการแห่ง 

ความหวังหลิงเซียว”  คู่สัญญาฝ่าย  ข  จะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล 

พนักงานที่คู่สัญญาฝ่าย ก ส่งมาเพื่อช่วยเหลือ และคู่สัญญาฝ่าย ก จะต้อง 

ช่วยคู่สัญญาฝ่าย ข เพื่อขยับขยายพื้นที่ทางธุรกิจ

“ทนายหวัง นี่มันคืออะไรเหรอครับ” ต้วนเจียเจ๋อดึงแผ่นสัญญา 

ออกมา ทำไมตอนที่เช็กเอกสารเมื่อสักครู่นี้ตัวเองถึงจำไม่ได ้ พลาดสัญญา 

ฉบับนี้ไปได้อย่างไร

ทนายหวังไม่มั่นใจ เขาจึงหยิบเอาสัญญาฉบับนั้นกลับมาดู แล้วก็ 

ต้องแปลกใจ “ผมเองก็ไม่ทราบ เอกสารฉบับนี้ไม่ได้มาจากผม...รูปแบบ 

เอกสารฉบับนี้มันไม่ถูกต้อง ตราประทับก็ไม่มี โดยทั่วไปแล้วจะถือว่าไม่ม ี

ผลทางกฎหมายครับ”

2 天上掉馅饼เป็นการเปรียบเปรยว่า อยู่ดี ๆ ก็มีโชคลาภหรือสิ่ง ๆ ดีลอยเข้ามาหา
3 คู่สัญญาฝ่าย ข และ ก โดยปกติแล้วการเขียนสัญญาภาษาไทยและอังกฤษจะระบุว่าคู่สัญญา 

ทำหน้าทีอ่ะไรในสญัญา เชน่ ผูว้า่จา้งกับผู้รับจ้าง ผูซ้ือ้กบัผูข้าย แต่สัญญาภาษาจีนสว่นใหญ่มกัระบุเป็น 

甲方 กับ 乙方 ซึ่ง 甲方 คือฝ่าย ก และ 乙方 คือฝ่าย ข
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ด้วยความเป็นมืออาชีพของทนายหวัง เขายังวิพากษ์วิจารณ์ประโยค 

สุดท้ายที่อยู่ในสัญญาฉบับนั้นอีกด้วย

“น่าแปลก เอกสารฉบับนี้มาจากไหนกัน” ทนายหวังสีหน้าสับสน  

จากนั้นก็เอาออกไปถามกับผู้ช่วยที่เป็นคนพิมพ์สัญญา

ผู้ช่วยก็มีสีหน้าที่สับสนไม่ต่างกัน พูดว่า “มีคนใช้คอมพ์ของเรา 

พิมพ์เอกสารฉบับนี้ออกมาหรือเปล่าครับ จากนั้นผมที่ไม่ทันระวังก็พิมพ์ 

สัญญาออกมาอีกหนึ่งฉบับ แล้วหยิบซ้อนติดกันมา”

เขาแทบจะเค้นสมองคิดอย่างหนักถึงหาคำอธิบายที่ไม่สมเหตุสมผลนี้ 

ออกมาได้ อย่าว่าแต่ตัวเขาเองที่ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลย ทนายหวังและ 

ต้วนเจียเจ๋อเองก่อนหน้านี้ก็ไม่มีใครเคยเห็นเอกสารแผ่นนี้มาก่อน ทุกคน 

จึงทำได้แค่ยอมรับเหตุผลง่าย ๆ นี้ไปโดยปริยาย

“น่าจะ...ใช่นะครับ” ต้วนเจียเจ๋อทำได้เพียงจำใจพูดประโยคนี้

เขาเดินออกมาจากสำนักงานทนายความ ในมือยังถือนามบัตรไว้อีก 

หนึ่งแผ่น มันเป็นนามบัตรของนายหน้าคนกลางที่ทนายหวังเป็นคนแนะนำ 

ให้กับเขา ซึ่งสามารถช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายสวนสัตว์ได้ และ 

เขาวางแผนที่จะติดต่อกลับไปภายหลัง

บนถนนสายใหญ่ที่เต็มไปด้วยเสียงวุ่นวายของผู้คน ทันใดนั้นเอง  

ต้วนเจียเจ๋อก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นชัดเจนเป็นพิเศษ  มันชัดเจนราวกับ 

เสียงนั้นดังออกมาจากในหัวของเขาเอง

[สวัสดีท่านผู้ใช้งาน ต้องการติดตั้งแอปพลิเคชัน

“โครงการแห่งความหวังหลิงเซียว” หรือไม่]

ต้วนเจียเจ๋อตกใจจนเกือบจะสะดุดล้มหน้าทิ่ม

โครงการแห่งความหวังหลิงเซียว นี่เป็นคำที่ปรากฏอยู่บนหนังสือ 

สัญญาฉบับเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่เหรอ แต่ว่าสัญญาฉบับนั้นทนายหวังให้ผู้ช่วย 

ของเขาโยนมันลงไปในเครื่องทำลายเอกสารแล้วนี่

ต้วนเจียเจ๋อหันซ้ายหันขวา คนอื่น  ๆ  ที่เดินผ่านไปมาดูเหมือนจะ 

ไม่มีใครได้ยินเสียงนี้เลย นี่มันกลางวันแสก  ๆ  นะ เขาตกใจกลัวจนเหงื่อ 

แตกพลั่ก
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ไม่นะ! คงไม่ใช่วิญญาณหรอกนะ

ช่วงเวลาเที่ยงวัน ตลาดที่ครึกครื้นเจริญหูเจริญตา ผู้คนสัญจรไปมา  

รถราวิ่งกันขวักไขว่ไม่ขาดสาย

แต่ต้วนเจียเจ๋อที่ยืนตะลึงอยู่ท่ามกลางฝูงชนที่หลั่งไหลไปมากลับ 

ก้าวขาไม่ออก รู้สึกหนาวเหน็บไปทั่วร่าง

ผ่านไปราว  ๆ  หนึ่งนาที หัวใจที่เต้นตึ้กตั้กของต้วนเจียเจ๋อจึงค่อย  ๆ  

สงบลง แต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นมาอีกครั้ง ทำให้ต้วนเจียเจ๋อสะดุ้งตกใจ 

อีกรอบ

[ไม่มีการตอบรับ เริ่มดาวน์โหลดค่าเริ่มต้น ——]

...ไอ้แอปพลิเคชันหลอกลวง!

ต้วนเจียเจ๋อแทบจะดีดตัวขึ้นมา  พร้อมกับสบถก่นด่าอยู่ในใจ 

ชุดใหญ่

ตกลงนี่มันคือเทคโนโลยีสีดำ4 อะไรกันแน่ และนี่มันแอปพลิเคชัน 

บ้าบออะไรอีก อย่าบอกนะว่าจะมาติดตั้งอะไรพวกนี้ในสมองของเขาน่ะ

ต้วนเจียเจ๋อยืนนิ่งอย่างเคร่งเครียดอยู่พักหนึ่ง ในสมองดูเหมือนว่า 

จะไม่ปรากฏสิ่งแปลกปลอมอะไร แต่เป็นเพราะแสงที่สว่างเจิดจ้าอย่างน่า 

อัศจรรย์ เขาจึงล้วงโทรศัพท์ออกมา ปรากฏว่าในโทรศัพท์มีไอคอนของ 

แอปพลิเคชันใหม่อยู่แอพหนึ่ง

ต้วนเจียเจ๋อลองลบมันดูแล้ว แต่ลบไม่ออก

รูปไอคอนของแอปพลิเคชันนี้เป็นรูปก้อนเมฆ พื้นหลังสีฟ้าอ่อน ชื่อ 

ของมันก็คือ “โครงการแห่งความหวังหลิงเซียว”

เห็นได้ชัดว่าแอปพลิเคชันนี้ไม่ใช่แอพที่ผู้ใช้งานทั่วไปจะสามารถกด 

ใช้งานได้ และต้วนเจียเจ๋อก็อดไม่ได้ที่จะอยากรู้อยากเห็น เขาจึงเงยหน้า 

มองไปรอบ ๆ มองหาแปลงดอกไม้ จากนั้นก็นั่งลงไปบนขอบปูนและใช้มือ 

ที่สั่นเทาเปิดเข้าไปในแอปพลิเคชัน

หากพูดว่าไอคอนของแอปพลิเคชันนี้ยังคงมีความสวยงามอยู่บ้าง 

4 黑科技 หมายถึง แอปพลิเคชันหรือเทคโนโลยีลึกลับ
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แล้วละก็ ถ้าอย่างนั้นอินเตอร์เฟซของแอปพลิเคชันนี้ก็ล้วนแต่บ่งบอกถึง  

“ความเป็นผู้นำ” อยู่เต็มไปหมด

ถ้าถามว่าอะไรที่เรียกว่าความเป็นผู้นำ

นั่นก็คือตัวหนังสือที่มีขนาดใหญ่โต สีสันโดดเด่นสะดุดตา ยิ่งใช้ 

สีเหลืองกับสีแดงก็ยิ่งโดดเด่นเข้าไปใหญ ่ แต่จะดีกว่านี้ถ้าเพิ่มเส้นตัดกรอบ 

สีดำลงไป

แต่เรื่องพวกนี้ไม่ใช่ประเด็น ประเด็นคือเนื้อหารายละเอียดด้านใน

รายละเอียดของแอปพลิเคชันนี้ง่ายมาก ง่ายเสียจนสามารถบอกได้ 

ว่ามันทำขึ้นมาแบบลวก ๆ และผู้ที่อยู่เบื้องหลังก็ได้เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้งาน 

ให้โดยอัตโนมัติ สิ่งที่ปรากฏชัดเจนก็คือชื่อของต้วนเจียเจ๋อ และยังมีแถบ 

“ข้อมูลของฉัน” “ภารกิจของฉัน” “การจัดการสัตว์” และอื่น ๆ

เมื่อกดเข้าไปที่  “ข้อมูลของฉัน”  ก็จะปรากฏเนื้อหาข้อมูลเหมือน 

ด้านล่าง

ชื่อ : ต้วนเจียเจ๋อ (ผู้อำนวยการสวนสัตว์)

เพศ : ชาย

อายุ : 23

สถานที่ : สวนสัตว์ไหเจี่ยว

พื้นที่ : 40 ไร่

พนักงาน : 0

ความนิยม : 0

...

ต้วนเจียเจ๋อไม่ได้ดูอะไรมากนัก เขาเลื่อนลงมาข้างล่าง เห็นคำว่า  

“เกี่ยวกับเรา” จากนั้นก็กดเข้าไปดู

แนะนำ  :  โครงการแห่งความหวังหลิงเซียว  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

สนับสนุนผู้ประกอบการหนุ่มสาวที่โดดเด่น เพื่อเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง  

และจะได้รับสวัสดิการสนับสนุนต่าง  ๆ  ฟรีทุกประเภท ซึ่งรวมไปถึงการ 

จัดส่งพนักงานประจำไปให้อย่างไม่จำกัด  เพื่อช่วยเหลือปรับเปลี่ยน 

แผนการเติบโตทางธุรกิจของผู้ใช้งาน ส่วนรางวัลจะได้รับหลังจากผู้ใช้งาน 
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ดำเนินการทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อย หลังจากพัฒนามาเป็นเวลาหนึ่งร้อยปี 

โครงการแห่งความหวังหลิงเซียวจัดเป็นระบบกึ่งอัตโนมัติ เพราะฉะนั้น 

ระบบจะทำการเซ็นสัญญาให้ทันที เพื่อสร้างแผนการเติบโตต่อไป...

เมื่อมองดูอีกครั้ง ในนั้นยังมีอีกหัวข้อหนึ่ง ดูเหมือนจะเป็น “สัญญา 

จ้าง” เมื่อกดเข้าไปดูด้านในจะมีเนื้อหาสองแถวที่สำคัญมากอยู่

การยกเลิกสัญญา  : ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและกรอกข้อมูลตาม 

คำแนะนำ จากนั้นส่งไปยังสำนักงานโครงการแห่งความหวังหลิงเซียว  

เป็นอันเสร็จสิ้น ระยะเวลาในการตรวจสอบคือเจ็ดสิบปี

การละเมิดสัญญา : ฟ้าผ่าห้าครั้ง

การลงโทษ : หากผู้ใช้งานไม่สามารถทำภารกิจให้เสร็จสิ้นภายใน 

ระยะเวลาที่กำหนดหลังจากที่ได้รับภารกิจ จะต้องโดนฟ้าผ่าหนึ่งครั้งเพื่อ 

เป็นการลงโทษ ถ้าหากโดนฟ้าผ่าเกินสามครั้งจะถือว่าละเมิดสัญญา

ฟ้าผ่าห้าครั้ง? มันใช่ฟ้าผ่าแบบที่เขาคิดไว้หรือเปล่านะ

ต้วนเจียเจ๋อดวงตามืดมน แทบอยากจะจับไอ้คนที่ทำระบบบ้านี่มา 

ตะโกนใส่หน้า “เฮ้ย! นี่มันระบบบ้าบออะไรของพวกแก มีสิทธิ์อะไรที่แก 

จะมาเลือกฉันตามใจชอบ ใครอยากจะให้แกมาช่วยเริ่มต้นธุรกิจกันฮะ!  

แลว้ทำไมการยกเลกิสญัญาของฉนัจะตอ้งมารอพวกแกตรวจสอบตัง้เจด็สบิป ี 

และไอ้การละเมิดสัญญาบ้านี่ ยังจะต้องมาโดนฟ้าผ่าอีกตั้งห้าครั้งเนี่ยนะ!”

และประโยคสุดท้ายที่ว่าการลงโทษสำหรับการทำภารกิจเสร็จไม่ทัน 

ในเวลาที่กำหนดนั่น พอฟังดูแล้วทำไมมันไม่สมเหตุสมผลเลย หรือว่าโดน 

ฟ้าผ่าแล้วจะไม่ตาย?

ผ่านไปครึ่งค่อนวันอารมณ์ของต้วนเจียเจ๋อถึงค่อย ๆ สงบลง มือหนึ่ง 

กุมศีรษะแล้วถอนหายใจออกมา ผู้คนที่เดินขวักไขว่ไปมาอยู่บนถนน เมื่อ 

เห็นสภาพนี้ของเขาต่างก็เห็นอกเห็นใจ และคิดว่าพ่อหนุ่มคนนี้ทำกระเป๋า 

เงินหายหรือเปล่า

เฮ้อ!

ตอนนี้ดูเหมือนว่าสวนสัตว์คงไม่สามารถขายออกไปได้แล้ว เขาลอง 

พยายามเปลี่ยนชื่อผู้ประกอบการที่เป็นชื่อของเขา แต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยน 
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ได้ ราวกับระบบนี้เป็นระบบที่ตายตัวและมีขอบเขตในการใช้งาน

ถ้าหากต้วนเจียเจ๋อขายสวนสัตว์นี้ทิ้งและไม่สามารถที่จะจัดการ 

ควบคุมมันได้ เขาก็ไม่สามารถที่จะทำงานให้เสร็จสิ้นทันเวลา จากนั้น 

ก็จะถูกฟ้าผ่า...หรือไม่ก็อาจจะถูกตัดสินว่าละเมิดสัญญาและโดนฟ้าผ่า 

ห้าครั้ง...ไม่ว่าจะทางไหนสุดท้ายก็แย่อยู่ดี

มาลองคิดในแง่ดีดีกว่า ต้วนเจียเจ๋อปลอบใจตัวเอง หากไม่ได้คิด 

เกี่ยวกับเป้าหมายที่แท้จริงของมันมากนัก เช่นนั้นก็นับว่านี่เป็นดัชนีทองคำ 

จากสวรรค์เลยนะ!

เมื่อเห็นโครงการแห่งความหวังอะไรนี่คุยโม้ว่าตัวเองดีเลิศ แถม 

ความสามารถทางเทคโนโลยียังน่าอัศจรรย์เหนือจินตนาการจนน่าทึ่ง ตาม 

หลักการแล้ว หากเขายอมรับความช่วยเหลือในการเปิดสวนสัตว์นี้ ธุรกิจ 

ก็น่าจะเจริญรุ่งเรืองอยู่ไม่น้อย ชีวิตของเขาก็คงจะสุขสมหวัง...ใช่ไหม

หลังจากนั้น จุดเริ่มต้นของทุกอย่างก็ได้เปิดฉากขึ้น

ต้วนเจียเจ๋อที่ได้กลายมาเป็นผู้อำนวยการสวนสัตว์ไหเจี่ยวอย่างเป็น 

ทางการได้เดินทางมาถึงที่นี่ และใช้กุญแจเปิดประตูเข้าไป ก็ได้เห็นว่า 

สภาพด้านในกับสภาพที่เห็นอยู่ด้านนอกนั้นรกร้างไม่ต่างกัน เสียงร้องของ 

สัตว์ที่ส่งเสียงออกมาเป็นครั้งคราวนั้นไม่ได้มีชีวิตชีวาเลยแม้แต่น้อย กลับ 

อ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเสียด้วยซ้ำไป

ในตอนที่ต้วนเจียเจ๋อเดินผ่านกรงสัตว์ เขามองเห็นสิงโตที่ผอมแห้ง 

จนเหลือแต่กระดูกนอนอยู่ในที่คับแคบ นกยูงหงอยเหงาไร้ชีวิตชีวา ลิง 

ที่ริมฝีปากแห้งเหี่ยว และสัตว์อื่น  ๆ  ที่ทั้งสกปรกทั้งผอมแห้งจนป่วยหนัก 

รุนแรง

สัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์ไหเจี่ยวมีจำนวนไม่มาก  ราว  ๆ  สิบถึงยี่สิบ 

สายพันธุ์ แต่สัตว์เหล่านี้ต้องการที่อยู่อาศัยที่กว้างขวางมากกว่านี้ กรงของ 

ที่นี่สร้างมามีขนาดค่อนข้างเล็ก และมีกรงจำนวนหนึ่งที่ยังว่างอยู่ ดูเหมือน 

กรงที่ว่างอยู่พวกนี้จะเป็นของสัตว์ที่เคยเลี้ยงไว้และล้มตายไป

กรงสัตว์ทั้งหมดยังเป็นกรงที่ค่อนข้างล้าสมัย ไม่เหมือนกับสวนสัตว์ 

หลาย  ๆ แห่งที่เปลี่ยนมาเป็นแบบผนังกระจกทั้งหมดเพื่อให้ง่ายและสะดวก 
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ต่อการเยี่ยมชม ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นอยู่ แท้จริงแล้วไม่เป็นธรรมต่อบรรดา 

สัตว์เหล่านี้เอามาก ๆ

ไม่เพียงเท่านั้น  ในช่วงที่ไม่มีเจ้าของ เจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ที่ เป็น 

พนักงานประจำของสวนสัตว์ก็ถูกไล่ออกไปตั้งนานแล้ว ทนายหวังจึงจ้าง 

คนว่างงานที่ทำตัวลอยชายไปวัน  ๆ  มาทำหน้าที่ให้อาหารสัตว์อยู่เป็นประจำ  

ซึ่งเห็นได้ชัดเลยว่าคนพวกนี้ไม่ใส่ใจดูแล ไม่เป็นมืออาชีพ และนึกไม่ถึงว่า 

ยังแอบยักยอกอาหารสัตว์เอาไว้เองอีกด้วย

ตัวอาคารสำนักงานนั้นทรุดโทรมมาก เป็นอาคารสองชั้นขนาดเล็ก 

ที่ทาสีเคลือบไว้แบบลวก  ๆ และในขณะเดียวกันก็ยังใช้เป็นที่พักพนักงาน 

อีกด้วย

ระหว่างทางที่เดินมานั้น ต้วนเจียเจ๋อเองก็ได้รับผลกระทบทำให้หดหู่ 

ไร้ชีวิตชีวา เขาเปิดแอปโครงการแห่งความหวังหลิงเซียวขึ้นมา และกด 

เข้าไปที่ภารกิจของฉัน ไม่รู้ว่าภารกิจถูกตั้งเวลาไว้ในตอนนี้ หรือมีบุคคล 

อื่นรู้ว่าเขามาถึงที่สวนสัตว์แล้ว แถบภารกิจที่แต่เดิมเคยเป็นสีเทาก็สว่าง 

ขึ้นมาในที่สุด

“ภารกิจมือใหม่”

ต้วนเจียเจ๋อกระปรี้กระเปร่าขึ้นมาทันที โดยปกติแล้วภารกิจมือใหม่ 

มักจะเป็นภารกิจง่าย ๆ อีกทั้งยังแจกของรางวัลใหญ่สำหรับมือใหม่อีกด้วย

ต้วนเจียเจ๋อกดเข้าไปที่ภารกิจมือใหม่ แล้วก็เป็นอย่างที่คิดไว้

คำอธิบายภารกิจ : ชื่อที่โด่งดังและโดดเด่นเป็นพื้นฐานสำหรับการ 

เริ่มต้นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ มาเปลี่ยนชื่อดี  ๆ  เพื่อสวนสัตว์ของท่าน 

กันเถอะ!

รางวัลภารกิจ : หลังจากทำภารกิจเสร็จสิ้น ท่านจะได้รับอาหารสัตว์ 

คุณภาพสูงสำหรับ 30 วัน ซึ่งจะแจกจ่ายให้ทุกวัน

การสนับสนุนของหลิงเซียว  : เดิมทีสวนสัตว์มีสัตว์มากมายหลาย 

สายพันธุ์ แต่ปัจจุบันสวนสัตว์ของท่านมีสัตว์เพียงแค่ 23 สายพันธุ์เท่านั้น 

พนักงานที่ถูกส่งมาโดยระบบหลิงเซียวจะมาประจำตำแหน่งสัตว์ เพื่อเพิ่ม 

สีสันให้กับสวนสัตว์!
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ต้วนเจียเจ๋อโล่งอก ไม่เลวเลยทีเดียว เขาที่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับ 

การเลี้ยงสัตว์และการฝึกสัตว์ให้เชื่อง และอาหารของสัตว์พวกนี้ ถ้าจะให้ 

เขาไปซื้อให้สัตว์ทีละตัวก็คงจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากไปหน่อย แถมตอนนี้เขา 

ไม่มีพนักงานเลยแม้แต่คนเดียว

รางวัลสำหรับภารกิจนี้คืออาหารสัตว์คุณภาพสูง ซึ่งจะช่วยเขาแก้ไข 

ปัญหาเรื่องการจัดเก็บไปได้

การนำสัตว์สายพันธุ์ใหม่เข้ามาในสวนสัตว์ก็เป็นปัญหาเช่นกัน ต้วน- 

เจียเจ๋อไม่มีช่องทางหรือเส้นสายใด ๆ ถึงแม้ว่าสวนสัตว์จะมีเงินอยู่ในบัญชี  

แต่การจะนำสัตว์สายพันธุ์ใหม่เข้ามาหลังจากนี้ก็ยังถือเป็นเรื่องยาก แต่ 

ระบบสนับสนุนของโครงการแห่งความหวังนี้ก็ใส่ใจและคำนึงถึงข้อนี้มาก  

โดยแทนที่จะส่งพนักงานมาก็เปลี่ยนเป็นสัตว์แทน นับว่ามีความใส่ใจอยู่ 

ไม่น้อยเลยทีเดียว

ในตลาดแรงงานเต็มไปด้วยผู้คน ดังนั้นการจะหาพนักงานที่ดีนั้น 

สามารถหาได้ง่าย แต่จะหาสัตว์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้นั้นไม่ใช่ 

เรื่องง่าย

เวลาไม่คอยท่า ต้วนเจียเจ๋อรีบเปิดเครื่องมือค้นหาทันที เพื่อค้นหา 

ว่าสวนสัตว์ไหเจี่ยวควรจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรถึงจะดี

โดยปกติแล้วภารกิจสำหรับมือใหม่นั้นทำสำเร็จได้ง่ายมาก ง่ายถึง 

ขนาดที่ต้วนเจียเจ๋อเองก็รู้สึกว่า เขาสุ่มตั้งชื่ออะไรไป ไม่แน่บางทีก็อาจจะ 

สามารถผ่านภารกิจไปได้

หลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมง ต้วนเจียเจ๋อก็กรอกชื่อใหม่ของสวนสัตว์ 

ลงไปในระบบ  :  หลิงโย่ว ไป่ตู้5 บอกไว้ว่าเป็นชื่อของสวนสัตว์แห่งแรก 

ในสมัยโบราณที่ฟังแล้วดูมีเอกลักษณ์มาก

สรุปว่าระบบไว้หน้าเขามากและตัดสินให้ชื่อนี้ผ่านไปได้ แต่ที่แถบ 

ภารกิจยังไม่ขึ้นว่าภารกิจสำเร็จ

ต้วนเจียเจ๋อคิดอยู่ครู่หนึ่ง ในที่สุดก็เข้าใจจุดสำคัญของสถานการณ์ 

5 百度 เสิร์ชเอนจินอันดับหนึ่งของประเทศจีน
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ว่า ควรจะต้องรอให้กระบวนการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ก่อน ถึงจะสามารถ 

เปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการได้ และทำให้ภารกิจมือใหม่สำเร็จเสร็จสิ้น

ต้วนเจียเจ๋อไม่รอช้า รีบเสิร์ชหาที่อยู่และข้อมูลติดต่อของโรงงาน 

จากอินเทอร์เน็ตทันที เขารีบโทร.นัดหมาย จากนั้นก็โทร.ไปขอคำปรึกษา 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนในการเปลี่ยนชื่อสวนสัตว์

หลังจากที่โทร.เสร็จเขาก็เปิดเข้าไปดูที่  “การสนับสนุนของหลิงเซียว” 

อีกครั้ง ในนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ดูเหมือนว่าทางนั้นจะเริ่มส่งสัตว ์

มาที่สวนสัตว์แล้ว นี่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของรางวัลสำหรับภารกิจมือใหม่ 

ด้วย สัตว์ตัวแรกได้ถูกส่งมาแล้ว ตอนนี้มันอยู่ระหว่างการขนส่ง

สัตว์ที่ถูกส่งมาโดยโครงการที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้ก็น่าจะสุดยอด 

ไม่ต่างกัน แล้วบริษัทขนส่งที่ไหนจะมาส่งให้ล่ะ หรือว่าจะวาร์ปผ่านมา 

กลางอากาศ?

ต้วนเจียเจ๋อคิดขณะที่วิ่งเข้าไปที่กรงสัตว์ เขาบีบจมูกแล้วทำความ 

สะอาดกรงใหม่เพื่อเตรียมไว้ให้สัตว์ตัวใหม่ได้เข้าไปอยู่ในนั้น

ไม่รู้ว่าสัตว์ที่ถูกส่งมาเป็นตัวอะไร แต่ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีกหรือสัตว์ 

สี่ขาก็เตรียมกรงเอาไว้ก่อนดีกว่า  เพราะยังไงซะจุดที่ให้นกอาศัยอยู่ก็ 

ทำความสะอาดได้ง่ายกว่าอยู่ดี

ต้วนเจียเจ๋อยังคิดอีกว่า หลังจากนี้ไปน่าจะมีการแจ้งภารกิจที่ยก 

ระดับสภาพความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก เพราะตอนนี้สภาพการกินการอยู่ 

ของสัตว์พวกนี้ย่ำแย่และเลวร้ายเอามาก ๆ

เดิมทีต้วนเจียเจ๋อไม่ได้มีความสนใจในการจัดการสวนสัตว์ แต่เมื่อ 

เขาเห็นสัตว์ที่เหงาหงอย ไร้ชีวิตชีวา และบาดเจ็บไม่ได้รับความเป็นธรรม  

ในใจก็อดรู้สึกสงสารไม่ได้ ถ้าหากไม่มีหนทางที่จะปล่อยพวกมันให้เป็น 

อิสระ อย่างน้อยเพิ่มคุณภาพชีวิตของพวกมันให้ดีขึ้นสักนิดก็ยังดี

ในชว่งบา่ย ตว้นเจยีเจอ๋ไดไ้ปทีโ่รงงานอกีครัง้เพือ่สัง่ทำปา้ยขนาดใหญ่ 

เป็นป้ายที่มีหลอดไฟส่องแสงสว่างได้ นอกจากนี้ยังมีป้ายขนาดเล็กที่ไว้ 

สำหรับตกแต่งภายในสวนสัตว์ หรือแม้กระทั่งการออกแบบทั้งหมดเขาก็ทำ 

ที่โรงงานแห่งนี้เช่นกัน เมื่อตกลงนัดหมายกันเรียบร้อย หลังจากที่ทำเสร็จ 
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ทางโรงงานจะมาส่งให้ที่หน้าประตู ส่วนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งนั้นจะคิดแยก 

ต่างหาก

ในวันที่รอป้ายไฟจัดส่งมา นอกจากขั้นตอนการดำเนินงานที่ต้วน- 

เจียเจ๋อต้องวิ่งไปวิ่งมาอยู่หลายรอบ ก่อนหน้านั้นเขาได้อ่านเอกสารต่าง  ๆ  

ที่ได้รับมาจากทนายความ เมื่อพลิกสมุดบัญชีดูคร่าว  ๆ  เขาจึงรู้ว่าในบัญชี 

มีเงินสดอยู่ไม่ถึงสองแสนหยวน เพราะช่วงหลายปีที่ผ่านมาธุรกิจนี้ดำเนิน 

ไปด้วยความยากลำบากและขาดทุนมากเกินไป

แม้จะมีเงินไม่มาก แต่ไม่ว่ายังไงก็ยังต้องจ้างพนักงานเอาไว้ก่อน  

เงินที่มากกว่าหนึ่งแสนนี้สามารถประคองตัวได้ระยะหนึ่ง แต่แน่นอนว่าเขา 

จะไม่จ้างพนักงานหลายตำแหน่งหรือให้เงินเดือนที่สูงเกินไป

เนื่องจากต้วนเจียเจ๋อไม่ค่อยเข้าใจระบบการจัดการของสวนสัตว์  

เขาจึงทำตามความคิดของตัวเองโดยการโพสต์ประกาศรับสมัครพนักงาน 

บนอินเทอร์เน็ต เตรียมรับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ก่อน เรื่องอื่นค่อย 

ว่ากันทีหลัง

ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาต้วนเจียเจ๋อได้จับตาดูคนที่ทนายหวังจ้างให้ 

มาเลี้ยงสัตว์และทำความสะอาดกรง เมื่อพวกเขามาทำงาน เงินค่าจ้างของ 

พวกเขาก็เปลี่ยนเป็นการจ่ายรายวันแบบตัวต่อตัว ทำให้พวกเขาไม่สามารถ 

ยักยอกหรือขโมยอาหารสัตว์ได้อีก

คนพวกนี้เป็นชาวบ้านที่ว่างงานจากหมู่บ้านใกล้เคียง พวกเขาไม่ได้ 

ไม่พอใจกับการควบคุมคนของต้วนเจียเจ๋อ ตรงกันข้าม กลับถามว่ายัง 

ต้องการจ้างคนเพิ่มอีกไหม

พวกเขาทั้งหมดมาจากหมู่บ้านเดียวกัน ดังนั้นจึงง่ายต่อการรวมกลุ่ม 

และสร้างเรื่องขึ้นมาอีก เนื่องจากการทุจริตที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี ้ ต้วนเจียเจ๋อ 

จึงปฏิเสธไป

ผ่านไปสามสี่วัน ป้ายชื่อสวนสัตว์ที่สั่งทำขึ้นใหม่ก็ส่งมาถึง

ป้ายชื่อสวนสัตว์อันเก่าถูกนำลงมาหมด ต้วนเจียเจ๋อยืนรอคนของ 

โรงงานอยู่ที่หน้าประตู จากนั้นก็คอยจับตาดูเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาติดตั้ง 

ป้ายได้เรียบร้อย
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พนักงานขับรถของโรงงานพูดคุยกับต้วนเจียเจ๋อ “นี่เป็นสวนสัตว์ 

ของคุณเหรอครับ”

ต้วนเจียเจ๋อพยักหน้า “ใช่แล้วครับ เดิมทีที่นี่คือสวนสัตว์ไหเจี่ยว  

แต่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อและจะเริ่มเปิดกิจการใหม่อีกครั้งครับ”

พนักงานขับรถ “อ้าว ถ้าอย่างนั้นเจ้านายของพวกคุณกำลังคิดอะไร 

อยู่ สู้ไปเปิดกิจการอยู่ใจกลางเมืองไม่ดีกว่าเหรอ ที่นี่เดิมทีก็ปิดตัวลงไป 

แล้ว”

เดิมทีในเมืองก็มี  “สวนสัตว์”  อยู่หลายแห่ง  ขนาดพื้นที่ก็ไม่ได้ 

ใหญ่โตมากนัก ส่วนมากจะอยู่ติดกับสวนสนุกหรือสวนสาธารณะ มีเพียง 

แค่สวนสัตว์ในเมืองตงไห่เพียงแห่งเดียวที่ เป็นอิสระและยังนับว่าได้ 

มาตรฐาน

เดมิทธีรุกจิของสวนสตัวไ์หเจีย่วนัน้แยม่าก ไมเ่พยีงแตส่ภาพแวดลอ้ม 

ความเป็นอยู่ที่ไม่ดี แม้แต่สัตว์ก็มีน้อย เพราะสภาพภูมิศาสตร์ที่แย่

แม้ว่าสวนสาธารณะไหเจี่ยวที่อยู่ใกล้เคียงจะได้รับความนิยมมาก  

แต่สวนสัตว์นี้อยู่ห่างกันเกินไป ผู้คนที่มาสวนสาธารณะไหเจี่ยวส่วนใหญ่ 

ล้วนแต่มาปิกนิก ย่างบาร์บีคิว จึงเป็นเรื่องยากที่จะถูกสวนสัตว์เล็ก  ๆ  

แบบนี้ดึงดูดให้เดินเข้ามา เพราะหากต้องการจะไปสวนสัตว์ ผู้คนส่วนใหญ่ 

คงเลือกที่จะไปสวนสัตว์ในเมืองกันหมด

ต้วนเจียเจ๋ออายที่จะบอกว่าตัวเองคือผู้อำนวยการสวนสัตว์  เขา 

ยืนกรานว่า “ในอนาคตพวกเราต้องการจะขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น ในเมืองคงมี 

พื้นที่ไม่ใหญ่พอขนาดนั้น...”

คนขับรถยิ้มและพูดว่า “โอ้โห ถ้าอย่างนั้นก็ดูเหมือนว่าเจ้านายของ 

พวกคุณกำลังทำโครงการใหญ่ละสิ อย่างการเปลี่ยนพื้นที่บนภูเขาไหเจี่ยว 

มาทำเป็นสวนสัตว์ซาฟารีอย่างนั้นสินะ”

ต้วนเจียเจ๋อพยักหน้า “เป็นความคิดที่ดีนะครับ”

ไมว่า่ใจจะใหญแ่คไ่หน ความฝนัจะไกลเทา่ไร หากเขาลงมอืทำจรงิ ๆ  

อะไรก็ฉุดเขาไม่อยู่

พนกังานจากโรงงานตดิตัง้ปา้ยไดอ้ยา่งรวดเรว็ เมือ่ลองทดสอบระบบ 
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ไฟเปน็ทีเ่รยีบรอ้ย ตว้นเจยีเจอ๋จงึจา่ยคา่ดำเนนิการ จากนัน้พวกเขากจ็ากไป 

ทันที

ต้วนเจียเจ๋อยืนชื่นชมป้ายไฟอันใหม่อยู่ที่หน้าประตู เขารู้สึกพอใจ 

เป็นอย่างมาก จากนั้นก็เริ่มครุ่นคิดว่า หลังจากเปิดกิจการอย่างเป็นทางการ  

กิจกรรมอะไรที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้...

“ที่นี่คือสวนสัตว์หลิงโย่ว?”

ต้วนเจียเจ๋อได้ยินน้ำเสียงที่เย็นชาดังขึ้นกะทันหันจากด้านหลัง เขา 

จึงหันกลับไปมอง

ชายคนหนึ่งสวมเสื้อเชิ้ตสีดำยืนอยู่ห่างจากเขาประมาณห้าก้าว มือ 

ข้างหนึ่งล้วงอยู่ในกระเป๋ากางเกง ส่วนอีกข้างวางอยู่บนที่จับกระเป๋าเดินทาง 

ที่อยู่ตรงเท้า

เขาสูงกว่าต้วนเจียเจ๋อประมาณครึ่งศีรษะ อวัยวะบนใบหน้าของเขา 

สมบูรณ์แบบจนข้ามขอบเขตข้อจำกัดเรื่องเพศไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่ว่า 

จะเป็นรูปทรงเว้าโค้งที่ชี้ขึ้นของปลายหางคิ้วและหางตา หรือจะเป็นริมฝีปาก 

ที่บางเฉียบของเขานั้น ล้วนแต่เต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งและเย็นชา

เส้นผมสีแดงทองที่เป็นไฮไลต์อยู่บนบางส่วนของศีรษะเขานั้นนับว่า 

ดูดีสวยงาม แต่มันก็ทำให้คนมองรู้สึกสับสนอยู่เล็กน้อย ชายที่หล่อเหลา 

เหมือนเทพบุตรผู้เย็นชาขนาดนี้ไม่น่าจะมีงานอดิเรกเป็นการทำสีผมถึงจะถูก

แต่อย่างไรก็ตาม ภายใต้แรงกดดันของเขา ความสงสัยข้อนี้...ไม่ว่า 

อย่างไรต้วนเจียเจ๋อก็ไม่กล้าที่จะถามออกไป

ต้วนเจียเจ๋อตกอยู่ในภวังค์ครู่หนึ่ง ชายหนุ่มผู้นั้นหันมา จากนั้น 

ก็เอ่ยปากถามประโยคที่สองออกมาด้วยความไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัด “นาย 

คือต้วนเจียเจ๋อ?”

ต้วนเจียเจ๋อเผยสีหน้าประหลาดใจ “ใช่ครับ ขอโทษนะครับ คุณ 

คือ?”

เมื่อต้องเผชิญกับคำถามนี้ สีหน้าบนใบหน้าที่งดงามของชายหนุ่ม 

ก็เปลี่ยนไปทันที น้ำเสียงเย็นชาด้วยความเดือดดาลพร้อมที่จะระเบิดออกมา 

และเต็มไปด้วยความอัปยศอดสู “ฉันคือลู่ยา เป็นสัตว์...ที่โครงการแห่ง 
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ความหวังหลิงเซียวส่งมา”

ต้วนเจียเจ๋อ “...?”

ถึงแม้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมาจะทำให้ต้วนเจียเจ๋อ 

รู้ซึ้งแล้วว่าชีวิตคนเรานั้นช่างไม่เที่ยงแท้ แต่แล้วเมื่อชายหนุ่มรูปงามที่ยืน 

อยู่ตรงหน้าบอกด้วยความอัปยศอดสูว่าตัวเองเป็นสัตว์ตัวใหม่ที่ถูกส่งมา... 

นี่จึงเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่ซัดสาดเข้ามาในใจของเขา

ต้วนเจียเจ๋อถามด้วยความสับสน “คุณหมายถึง คุณเป็นพนักงาน 

ที่ถูกส่งมาใช่ไหมครับ”

ลึก  ๆ  แล้วเขารู้สึกว่าบางที  “ลู่ยา”  คนนี้อาจจะเผลอหลุดปากพูด 

ออกมาโดยที่ไม่ตั้งใจ

ลู่ยาพูดอย่างเกรี้ยวกราด “ฉันต่างหากที่ต้องถามนาย ตามปกติ 

แล้วมันควรจะเป็นพนักงาน แต่ทำไมถึงกลายเป็นสัตว์ไปได้”

“เอ่อ ก็ระบบนั่นมันกำหนดแผนงานมานี่ครับ บอกว่าตามสถาน- 

การณ์ในตอนนี้ สวนสัตว์ของเรากำลังขาดแคลนสัตว์...”

ต้วนเจียเจ๋ออดไม่ได้ที่จะถอยหลังออกมาสองก้าว “แต่ผมคิดว่า 

การที่เปลี่ยนพนักงานให้กลายเป็นสัตว์มันอาจจะเป็นข้อผิดพลาดก็ได้ คุณ 

อย่าโกรธไปเลยนะ ยังไงผมก็ไม่พาคุณออกไปจัดแสดงหรอก...”

ในตอนที่เขาพูดออกมา ทันใดนั้นก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ

“สภาพแบบนี้ ในตอนนี้ แน่นอนว่านายทำไม่ได้” ลู่ยาพูดหน้านิ่ง  

“ดังนั้นหลังจากนี้ ในเวลาทำงานของทุกวัน ฉันต้องคงอยู่ในร่างเดิมของ 

ตัวเองไว้”

ต้วนเจียเจ๋อ “...”

ประโยคนี้ได้ทำลายล้างทัศนคติทั้งสาม6 ของต้วนเจียเจ๋อไปอย่าง 

สมบูรณ์

ในตอนนี้เอง ลู่ยาก็มองประเมินต้วนเจียเจ๋อตั้งแต่หัวจรดเท้าอยู่ 

ครู่หนึ่ง จากนั้นก็ขมวดคิ้วและพูดว่า “นายคงไม่ได้เป็นคนของเผ่าพันธุ์ 

6 三观 หมายถึง ทัศนคติต่อโลก ทัศนคติต่อชีวิต และทัศนคติต่อคุณค่า
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มนุษย์จริง ๆ หรอกนะ”

ตอนที่ รู้ ว่ าสวนสัตว์แห่งนี้มาเปิดอยู่ที่ โลกมนุษย์  ก็ทำให้ เขา 

ประหลาดใจมากพออยู่แล้ว  แต่สิ่งที่ทำให้น่าตกใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือ  

ผู้อำนวยการสวนสัตว์ตรงหน้าดูเหมือนจะเป็นแค่มนุษย์ธรรมดา ๆ คนหนึ่ง

“ก็ใช่น่ะสิครับ”  ต้วนเจียเจ๋ออยากจะร้องไห้  “แต่ดูท่าทางแล้ว  

คะ...คุณคงจะไม่ใช่”

ลู่ยาเลิกคิ้วหนาของเขาขึ้น “เปิ่นจุน7 เป็นอีกาทองสามขาตัวสุดท้าย 

ระหว่างสวรรค์กับโลก8”

โชคดีที่ตอนนี้สวนสัตว์ยังไม่มีนักท่องเที่ยว มีเพียงแค่ลุงยามที่กำลัง 

นอนหาวอยู่ที่ประตูสวนสาธารณะเท่านั้น

ต้วนเจียเจ๋อมองไปยังป้ายสวนสัตว์ที่เป็นรูปวงกลมเล็ก  ๆ  ซึ่งอยู่ 

ด้านหลัง และหันกลับมามองท่านอีกาทองสามขาซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่าของสวรรค์ 

และโลกที่อยู่ตรงหน้านี้ รอยยิ้มสุดท้ายบนใบหน้าของเขาก็พลันแข็งค้างไป 

ทันที

ภายใต้คำอธิบายที่เต็มไปด้วยความน่าสงสัยของลู่ยา ในที่สุดต้วนเจียเจ๋อ 

ก็เข้าใจแล้วว่า โลกใบนี้แท้จริงแล้วช่างแตกต่างกับโลกที่เขาเคยรู้จักอย่าง 

สิ้นเชิง เหนือฟ้ายังมีฟ้า เหนือคนยังมีเทพเซียน โครงการแห่งความหวัง 

หลิงเซียวถึงส่งสัตว์ที่อยู่ในตำนานออกมา

ในนามของระบบนี ้ ไดเ้ปดิใหท้ัว่ทัง้สามภพหกภมูทิกุเผา่พนัธุเ์สมอภาค 

และเท่าเทียม แต่เพราะโลกมนุษย์นั้นแยกออกจากภพอื่นมาเป็นเวลานาน 

7 本尊 คำเรียกแทนตัวเองว่าข้าผู้ยิ่งใหญ่ ลู่ยาในเรื่องจะเรียกแทนตัวเองด้วยคำนี้ 
8 ตามตำนานของจีนเล่าว่า ในยุคกำเนิดโลกมีดวงอาทิตย์อยู่ 10 ดวง ผลัดกันส่องแสงลงสู่ 

ผืนแผ่นดินเป็นเวลาหลายพันปี ดวงอาทิตย์นั้นคืออีกาทองสามขา พวกเขาเป็นโอรสแห่งองค์เทียนตี้  

เจ้าแห่งสวรรค์ แต่แล้ววันหนึ่งดวงอาทิตย์กลับฉายแสงพร้อมกันทั้ง 10 ดวง ทำให้โลกแทบมอดไหม้  

พระเจ้าเหยา กษัตริย์แห่งมวลมนุษย์จึงรับสั่งให้โฮ่วอี้ หาวิธีควบคุมดวงอาทิตย์ โฮ่วอี้จึงยิงธนูใส่ 

ดวงอาทิตย์ให้ร่วงมาทีละดวง จนเมื่อเหลือดวงสุดท้ายดวงเดียว พระเจ้าเหยาจึงร้องขอให้เขาละเว้น เพื่อ 

ประโยชน์ของมนุษยชาติ โลกจึงเหลือดวงอาทิตย์เพียงดวงเดียวมาจนทุกวันนี้
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จนขาดการติดต่อ  ดังนั้นในช่วงหลายปีนับตั้งแต่เริ่มโครงการนี้ขึ้นมา  

จึงไม่เคยมีการช่วยเหลือมนุษย์และก็ไม่เคยมีการดำเนินกิจการในโลก 

มนุษย์มาก่อน

อาจเป็นเพราะความหลักแหลมของระบบนี้ที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น จึง 

ไม่สามารถรองรับการยกเลิกออนไลน์ได้ในขณะนี้

เมื่อก้าวแรกพลาด ก้าวต่อไปก็พลาดตาม อย่างแรกเลยคือ หาก 

เป้าหมายที่ระบบเลือกไม่ใช่มนุษย์ แสดงว่าแผนของโครงการในอนาคต 

ก็จะเกิดความผิดพลาดขึ้น แถมยังไม่สามารถแก้ไขได้ ทว่าอย่างน้อยที่สุด 

แล้วอีกฝ่ายก็คงไม่เป็นเหมือนกับต้วนเจียเจ๋ออย่างแน่นอน แม้กระทั่ง 

จะรอให้ถึงเวลายกเลิกก็คงจะรอไม่ไหว

แต่ในโลกอื่น โดยพื้นฐานแล้วคงไม่มีสวนสัตว์แบบนี้อยู่หรอก  

ที่เปลี่ยนจากส่งพนักงานมาให้เป็นสัตว์แทน...

เมื่อมองจากจุดนี้ ระบบเองก็มีฟังก์ชันบางอย่างที่ไม่สามารถเทียบ 

ได้กับระบบที่มนุษย์โลกสร้างขึ้น แม้จะเรียกว่าเป็นระบบคำนวณอัจฉริยะ  

แต่กลับทำให้เกิดความผิดพลาดครั้งใหญ่แบบนี้ได้

สรุปก็คือ ลู่ยามั่นใจว่าระบบไม่ได้ตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนแน่นอน ถึง 

ทำให้เกิดข้อผิดพลาดและคว้าต้วนเจียเจ๋อมาเป็นตัวเลือกแบบนี้

แต่เขาก็ไม่มีทางเลือก เพราะถึงแม้จะเกิดข้อผิดพลาดขึ้น เขาก็จะ 

ต้องไปยื่นเอกสารรายงานข้อผิดพลาดซึ่งคงต้องใช้เวลานานหลายทศวรรษ  

สวรรค์กว้างใหญ่ไพศาลยิ่งกว่ารัฐบาลของโลกมนุษย์มากเหลือล้น มีภาระ 

หนักอึ้งจนนับไม่หวาดไม่ไหว ทำให้ระยะเวลาในการตรวจสอบยาวนานไป 

หลายสิบปี

นี่มันหลุมพรางชัด  ๆ แต่ก็ไม่ใช่แค่ต้วนเจียเจ๋อคนเดียวที่ได้รับ 

ผลกระทบ

ลู่ยาอ้างว่าพนักงานอย่างเขาที่ถูกส่งมาจากโครงการแห่งความหวัง 

หลิงเซียวในวันนี้ แท้จริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งของ  “อาสาสมัคร”  ที่มีหน้าที่ 

นำความทันสมัยเข้ามาช่วยเหลือพัฒนาความล้าสมัย

แต่พวกเขาเองก็ถูกควบคุมโดยระบบเหมือนกันกับต้วนเจียเจ๋อ ถ้า 
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หากพวกเขาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในภารกิจเดียวกัน พวกเขาก็ต้องโดน 

ฟ้าผ่าด้วยเช่นกัน

เพราะในเมื่อเป็น  “สัตว์”  ก็ยิ่งต้องรักษาหน้าที่ของสัตว์อย่างเต็มที่  

จึงไม่สามารถทำตัวเหมือนกับพนักงานทั่วไปได้ อย่างเช่นการช่วยเหลือ 

สวนสัตว์ในด้านพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นต้น

ข้อหลังเขายังพอที่จะทนได้ แต่ข้อแรกนี่มันโหดร้ายเกินไปแล้ว

ต้วนเจียเจ๋ออดไม่ได้ที่จะพูดว่า “ถ้าอย่างนั้นโครงการนี้ก็ไร้มนุษย- 

ธรรมเกินไปแล้วละครับ แม้กระทั่งอาสาสมัครก็ยังต้องโดนฟ้าผ่าเหรอ  

พวกคุณร้องเรียนไม่ได้เลยเหรอครับ ลาออกทันทีเลยก็ไม่ได้?”

เขาเห็นลู่ยาชะงักไปครู่หนึ่ง จากนั้นก็เริ่มก่นด่าสาปแช่งโครงการ 

ขยะบ้า ๆ นี่อีกครั้ง

ต้วนเจียเจ๋อ “...”

...

ทั้งสองคนยืนอยู่ข้างนอกนานแบบนี้คงไม่ดีเท่าไหร่ ต้วนเจียเจ๋อ 

จึงพาลู่ยาเข้าไปในสวนสัตว์หลิงโย่ว

ต้วนเจียเจ๋อ “ผมไม่รู้ว่าจะได้คุณมา ก็เลย...”

เขามองไปยังกรงที่ว่างเปล่า

ลู่ยาใช้สายตาเย็นชาจับจ้องไปที่ต้วนเจียเจ๋อ  “นี่คือที่ไหน นี่คือ 

อะไร”

ต้วนเจียเจ๋อ “...ที่ทำงานของคุณ”

ลู่ยา “...”

ต้วนเจียเจ๋อ “คุณบอกเองว่าตอนที่คุณทำงานคุณจะรักษารูปลักษณ์ 

เดิมของคุณเอาไว้ไม่ใช่เหรอครับ สัตว์ในสวนสัตว์ก็อยู่ในกรงกันทั้งนั้น  

แล้วเพราะเงื่อนไขพวกนี้ทางเราถึงต้องการความช่วยเหลือจากคุณ ซึ่ง 

แน่นอนว่าแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่...”

ลู่ยาเกรี้ยวกราด “นายเข้าใจความหมายของ  ‘อีกาทองสามขาตัว 

สุดท้ายระหว่างสวรรค์กับโลก’  ไหม หมายความว่าบนสวรรค์และโลกใบนี้ 

มแีคฉ่นัตวัเดยีวเทา่นัน้! นายกลา้มากทีใ่หฉ้นัมาทำงานในทีแ่บบนี้ ความคดิ 
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แบบนี้ของนายยังจะกล้าเปิดสวนสัตว์อีกเหรอ”

ต้วนเจียเจ๋อ =_=!

ต้วนเจียเจ๋อรวบรวมความกล้าแล้วพูดว่า “อันที่จริงกรงนี้มีไว้สำหรับ 

พวกสัตว์ใหญ่ คุณอาจจะไม่สามารถอยู่ทำงานที่นี่ตามที่ผมคิดไว้...คุณ 

จะต้องไปอยู่กรงนกแทน”

ลู่ยา “...”

ลู่ยาได้ยินแล้วอยากจะต่อยหน้าคนขึ้นมาทันที

ต้วนเจียเจ๋อรีบพูดเสริมขึ้น “แค่ช่วงเวลาทำงานเท่านั้น เดี๋ยวผม 

จะทำความสะอาดกรงให้คุณใหม่ หลังเลิกงานคุณก็ไปอาศัยอยู่ที่ห้องเล็ก  ๆ  

กับผมได้”

ในตอนนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับอาคารสภาพทรุดโทรมหลังเล็กที่อยู่ 

ข้าง  ๆ  เงื่อนไขข้อนี้ก็ฟังดูดีขึ้นมาทันที หากไม่ได้เปรียบเทียบกันก็คงไม่รู้ 

ถึงข้อนี้

ความเกรี้ยวกราดของลู่ยาลดลงเล็กน้อย เขาชี้นิ้วสั่งต้วนเจียเจ๋อว่า  

“ฮึ ฉันต้องการที่ทำงานที่ใหญ่กว่านี้ รีบเอาไอ้เจ้าสิงโตนั่นออกไปและทำให้ 

มันสะอาดเรียบร้อย”

แบบนี้ก็แสดงว่าเขายอมรับเงื่อนไขที่จะต้องอาศัยอยู่ที่นี่ในตอน 

กลางวันแล้วสินะ ต้วนเจียเจ๋อถอนหายใจด้วยความโล่งอก

ลู่ยาแผ่กลิ่นอายที่ยากจะรับมือออกมา ต้วนเจียเจ๋อที่ไม่มีทางเลือก 

จึงทำได้แค่ปล่อยไป แต่เขาก็คิดไม่ถึงว่าลู่ยาจะใช้ที่นี่เป็นที่ทำงานจริง  ๆ  

และตอนนี้ที่ทำงานก็ได้ถูกใช้เป็นที่เรียบร้อย ดูเหมือนว่าลู่ยาจะปรับตัวได้ 

อย่างรวดเร็ว

ผ่านไปไม่ทันไรต้วนเจียเจ๋อก็พบเจอกับเรื่องยุ่งยากอีกครั้ง เขาไม่รู้ว่าจะ 

จัดการย้ายสิงโตไปอีกกรงหนึ่งได้อย่างไร ในกรงนั้นเดิมทีก็มีประตูเหล็กที่ 

สามารถกัน้พืน้ทีไ่วค้รึง่หนึง่ไดเ้พือ่ทีจ่ะทำความสะอาดกรงใหเ้สรจ็ไปทลีะสว่น

แต่ว่าเขาเป็นแค่คนธรรมดาที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนว่าควรจะย้ายสิงโต 

ไปยังกรงเปล่าอีกกรงหนึ่งได้อย่างไรนี่นา
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ไม่กี่วันที่ผ่านมาสิงโตตัวนี้กินอิ่มและดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาก แต่นั่นก็ 

ไม่นับว่าอิ่มท้องเท่าไหร่ ดังนั้นเรื่องที่จะขย้ำต้วนเจียเจ๋อจึงไม่ต้องพูดถึง

เขายืนกระวนกระวายอยู่นอกกรง ได้ยินเสียงลู่ยาที่อยู่ข้าง ๆ หัวเราะ 

เยาะ “พวกมนุษย์เดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้กันไปหมดแล้วเหรอ แม้กระทั่งสิงโต 

ก็ยังกลัว”

ต้วนเจียเจ๋อเมินเสียงของลู่ยา ในที่สุดเขาก็เข้าใจแล้วว่าลู่ยาไม่ได้ 

เย็นชาเหมือนอย่างที่เห็นภายนอก แต่เย็นชาเกินกว่าที่เห็นอยู่มาก จึงทำให้ 

ดูน่าหมั่นไส้นิดหน่อย เหมือนกับในตอนนี้...

เมื่อเห็นว่าลู่ยาในตอนนี้เป็นสัตว์ของสวนสัตว์ ผู้อำนวยการต้วน 

จึงตัดสินใจที่จะมองข้ามไป

ในตอนนี้เอง สิงโตก็อ้าปากแล้วร้องคำรามออกมา

สิงโตคำรามสะเทือนทั่วฟ้า เปี่ยมไปด้วยพลังอันแข็งกล้า เสียง 

ที่คำรามออกมาอย่างฉับพลันนั้นเกือบทำให้ต้วนเจียเจ๋อลงไปนั่งกองกับพื้น

ลู่ยาเปล่งเสียงหัวเราะเยาะขึ้นอีกครั้งทันที

ท่าทีอันสง่างามของต้วนเจียเจ๋อที่รักษาไว้ในตอนแรกนั้นก็ค่อย  ๆ  

หายไปหมด เพราะเหตุการณ์ที่น่าอัปยศในครั้งนี้ เขาอับอายเสียหน้า 

จึงโมโหและตะโกนขึ้นว่า “คุณทำได้ คุณก็มาทำเองสิ!”

ลู่ยาจ้องไปที่ต้วนเจียเจ๋อ ถ้าเทียบกันแล้วสายตาของเขายังน่ากลัว 

ยิ่งกว่าเสียงคำรามของสิงโตเสียอีก

แต่ต้วนเจียเจ๋อไม่ได้กลัวอะไรมาก ก่อนหน้านี้เขาก็แค่เกรงใจลู่ยา  

แต่พอเขาได้รู้แล้วว่าลู่ยาก็โดนระบบควบคุมเหมือนกัน เพราะฉะนั้นไม่มี 

ทางที่อีกฝ่ายจะมาทำร้ายตัวเองได้

ดังนั้นต้วนเจียเจ๋อจึงนั่งลงไปที่ด้านข้างแล้วซ่อนแข้งขาที่อ่อนระทวย 

ของตัวเองเอาไว้ “ผมไม่ทำแล้ว คุณเก่งมากคุณก็ทำเอง! ยังไงซะนี่มัน 

ก็เป็นที่ทำงานของคุณตั้งแต่แรก!”

ลู่ยาส่งเสียงหึและตะโกนออกมาอย่างหน้าไม่อาย  “ฉันเป็นสัตว์ 

หายาก นายเป็นผู้อำนวยการ เดิมทีมันก็เป็นหน้าที่นายที่ต้องปรนนิบัติฉัน 

เร็วเข้า รีบจัดการเรื่องกรงให้เรียบร้อย”
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“...” ต้วนเจียเจ๋อถึงกับพูดไม่ออก

เมื่อลู่ยาเห็นว่าความโอหังของต้วนเจียเจ๋อหมดลง ก็ทำตัวประหนึ่งว่า 

ตัวเองเป็นผู้ชนะ เขาเชิดคางขึ้นอย่างภาคภูมิใจราวกับได้รับรางวัล จากนั้น 

พูดขึ้นว่า “ไปเร็ว มีเปิ่นจุนอยู่ มันจะทำอะไรได้”

ทีตอนนี้เปลี่ยนจากสัตว์หายากเป็นเทพเซียนไปแล้ว

นกตัวนี้...มันวอนหาเรื่องจริง ๆ ต้วนเจียเจ๋อกัดฟันก่นด่าในใจ

ไม่รู้ว่าลู่ยาทำอะไร สิงโตนั่นก็ไม่กล้าที่จะส่งเสียงคำรามออกมาอีก  

แต่กลับหนีบหางของตัวเองเล่นแทน ต้วนเจียเจ๋อจึงใช้โอกาสนี้เปิดกรง  

รวบรวมความกล้าใช้ไม้ตะบองไล่สิงโตออกมา

ภายใต้แรงกดดันที่ลู่ยาแผ่ออกมาอย่างเต็มที่ทำให้เจ้าสิงโตเชื่อฟัง 

และถูกพาไปยังอีกกรงหนึ่ง ทันทีที่มันเข้าไปข้างใน มันก็ยกขาข้างหนึ่งและ 

ฉี่ออกมา มันตกใจกลัวเป็นอย่างมาก

ลู่ยายืนกอดอกอยู่ข้าง ๆ ได้ทีขี่แพะไล่ เขาชี้นิ้วสั่งต้วนเจียเจ๋อให้ล้าง 

กรงสิงโตอีกรอบหนึ่งจนแน่ใจว่าสะอาดเรียบร้อยและมีความสะดวกสบาย 

ถึงจะใช้ได้

ลู่ยาล้างสมองต้วนเจียเจ๋อ “นี่เป็นสิ่งที่นาย ในฐานะผู้อำนวยการ 

สวนสัตว์จะต้องทำ และนายก็จะต้องคอยปรนนิบัติรับใช้เปิ่นจุนต่อไป 

ในอนาคต”

ต้วนเจียเจ๋อยิ้มและพูดว่า “ปรนนิบัติ? ปกติแล้วสวนสัตว์ของ 

พวกเราจะไม่ใช้คำนี้นะครับ พวกเราจะเรียกมันว่า ‘การเลี้ยงดูสัตว์’ ต่างหาก”

ลู่ยา “...”

แผ่นป้ายขนาดเล็กที่ส่งมาจากโรงงานยังไม่ได้ถูกติดตั้งให้เรียบร้อย  

ในตอนนั้นเป็นเพราะต้วนเจียเจ๋อต้องการที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายจึงเลือกจ่าย 

แค่ค่าติดตั้งป้ายสวนสัตว์ขนาดใหญ่เท่านั้น ทางโรงงานได้แถมตะปูมาให้  

เขาจึงหยิบแผ่นป้ายเล็ก ๆ พวกนั้นมาตอกตะปูติดไปรอบ ๆ

แผ่นป้ายอันเดิมที่เคยมีคำว่า “สวนสัตว์ไหเจี่ยว” ถูกแทนที่ด้วยป้าย 

อันใหม่ทั้งหมด

ตำแหน่งของป้ายบางอันติดอยู่ในที่ที่ค่อนข้างสูง ต้วนเจียเจ๋อจึงต้อง 
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ใช้บันไดปีนขึ้นปีนลง ถือเป็นงานที่ใช้แรงมาก กว่าจะทำเสร็จก็ทำเขาหอบ 

เหนื่อยไปไม่ใช่น้อย

ต้วนเจียเจ๋อไม่รอช้า เขารีบเปิดแอปโครงการแห่งความหวังหลิงเซียว 

ขึ้นมาทันที เมื่อมองไปเขาก็เห็นว่าในที่สุดภารกิจแรกของเขาได้เปลี่ยนเป็น 

คำว่า  “ภารกิจเสร็จสิ้น”  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นเครื่องหมายกระเป๋า 

ใบเล็กก็กะพริบขึ้น

เขากดเปิดไปที่กระเป๋าเล็ก ๆ มันแสดงข้อความขึ้นมาว่า :

ขอแสดงความยินดี คุณทำภารกิจเสร็จสิ้น ตอนนี้คุณสามารถ 

รับรางวัลได้แล้ว! ต้องการรับรางวัลทันทีหรือไม่

ภายใตต้วัเลอืกระหวา่งใชก่บัไมใ่ช ่ กย็งัมตีวัเลอืกใหก้ดดรูายละเอยีด 

ของรางวัล หลังจากที่กดเปิดเข้าไปแล้วก็จะมีคำอธิบายรายละเอียดบอกไว้

นอกจากนี้ที่ด้านบนยังแสดงตารางแผนการให้อาหารสัตว์ บอกถึง 

สัตว์แต่ละชนิดที่อยู่ในสวนสัตว์ ในแต่ละวัน ทุกตัวจะต้องกินเท่าไหร่ กิน 

อะไร และยังบอกถึงอาการเจ็บป่วย สภาพการตั้งท้องของพวกสัตว์ต่าง  ๆ  

ที่ต้องเจอ เช่น สิงโตจะได้กินเนื้อที่แตกต่างกันไปในแต่ละวัน ส่วนใหญ่ 

จะเป็นเนื้อวัวกับเนื้อหมู เสริมด้วยพวกเนื้อไก่และเนื้อเป็ด

อาหารพวกนี้จะถูกส่งไปในคลังเก็บอาหารโดยอัตโนมัติในทุก ๆ  เช้า  

ซึ่งสามารถระบุสถานที่ที่จะกำหนดให้เป็นคลังรับอาหารได้

อันที่จริงนี่ก็ถือว่าเป็นการสอนในรูปแบบหนึ่ง เพราะว่ารายการอาหาร 

เลี้ยงสัตว์ที่ดีที่สุดถูกคำนวณออกมาโดยระบบนี้ ถึงแม้ว่าในอนาคตจะไม่มี 

รางวัลแล้ว แต่ถ้ารู้เรื่องส่วนผสมและปริมาณ ต้วนเจียเจ๋อก็สามารถที่จะ 

วาดรูปเสือตามรูปแมว9 ได้

หลังจากที่ต้วนเจียเจ๋อเลือกคลังเก็บอาหารเรียบร้อยแล้ว จากนั้น 

ก็กดปุ่มเพื่อรับรางวัล ด้านล่างปรากฏตารางรายการ ซึ่งจะมีหมายเลขที่ 

สอดคล้องกับจำนวนของสัตว์

ต้วนเจียเจ๋อวิ่งไปดูที่คลังเก็บอาหาร ด้านในมีถังหลายใบวางไว้ 

9 照猫画虎 อุปมาหมายถึงการลอกเลียนแบบ
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อยู่แล้ว  แต่ละถังมีหมายเลขติดเอาไว้ว่า  สิงโตหมายเลขหนึ่ง นกยูง 

หมายเลขหนึ่ง  นกยูงหมายเลขสอง ฯลฯ  แต่ละถังมีอาหารบรรจุอยู่ 

ด้านในเต็มถัง เมื่อเทียบกันอีกครั้ง ตัวเลขเหล่านี้ก็คือหมายเลขที่อยู่ 

ในตารางรายการอาหาร ซึ่งสามารถทำตามที่กำหนดไว้แล้วนำไปให้สัตว์ 

แต่ละตัวได้

ที่สำคัญก็คือ  ต้วนเจียเจ๋อคิดไม่ถึงว่าจะมีถังอาหารของลู่ยาที่ 

เหมือนกับถังอื่น  ๆ  ด้วย มันเขียนไว้ว่า อีกาทองสามขาหมายเลขหนึ่ง  

ต้วนเจียเจ๋ออยากจะบอกว่า เขาคงจะไม่เจอหมายเลขสองหรอกนะ

อีกาทองสามขากินอะไร

ตามรายการอาหารที่คำนวณโดยระบบของแอปนั้น วันนี้ลู่ยาจะได้ 

กินเนื้อวัวและผักกาดขาวที่อยู่ในถัง!

พวกคนงานชั่วคราวที่รับผิดชอบในการให้อาหารสัตว์ยังไม่มา ต้วน- 

เจียเจ๋อจึงรีบออกมาพร้อมกับถังอาหารของลู่ยา

ลู่ยาในตอนนี้ยืนอยู่ด้านนอก  ทันทีที่มองเห็นถังที่อยู่ในมือของ 

ต้วนเจียเจ๋อกับตัวหนังสือบนถังที่เขียนว่า “อีกาทองสามขาหมายเลขหนึ่ง”  

ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกเหมือนกับแมวที่ถูกเหยียบหางก็ไม่ปาน  จากนั้นจึง 

ระเบิดออกมา “มีอย่างที่ไหน อย่าคิดว่าคนอย่างเปิ่นจุนจะกินของบ้า ๆ นี่”

“คุณไม่กินงั้นเหรอ” ต้วนเจียเจ๋อแอบดีใจอยู่เล็กน้อย มองดูแล้ว 

คุณภาพของเนื้อพวกนี้ดูเหมือนจะไม่เลวเลยทีเดียว ช่วงไม่กี่วันมานี้ 

เขาได้แต่ซื้อข้าวกล่องที่ร้านอาหารในสวนสาธารณะ รสชาติแย่แถมยังแพง 

อีกต่างหาก

ในเมื่อลู่ยาไม่กิน ต้วนเจียเจ๋อจึงตัดสินใจที่จะเอาของพวกนี้มา 

ทำกินเอง ทั้งอุปกรณ์เครื่องครัวและเครื่องปรุงที่นี่มีพร้อมหมดแล้ว เมื่อ 

ตอนที่ต้วนเจียเจ๋อยังเรียนอยู่ เขาและรูมเมตก็ทำอาหารกินกันในหอพัก 

เป็นประจำ ถือว่าเขาเป็นเชฟพ่อบ้านได้เลย

ลู่ยาโกรธจนถึงขีดสุด ราวกับได้รับความอัปยศอดสูที่ไม่มีอะไร 

จะเกินกว่านี้อีกแล้ว “ไม่กิน!”

ต้วนเจียเจ๋อ “คุณไม่กินอะไรเลยจะไม่หิวแย่เหรอ”
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ลู่ยาตอบอย่างเย็นชา “ฉันไม่กินธัญพืชทั้งห้า10 มานานแล้ว”

คิดไม่ถึงว่าเขาจะได้รับอาหารดี  ๆ ในราคาถูกแบบนี้ ทันทีที่ได้ยินว่า 

ลู่ยาไม่ต้องการกินอาหารพวกนี้ ต้วนเจียเจ๋อจึงรีบยกถังไปที่ห้องครัวอย่าง 

ดีอกดีใจ เขาหั่นเนื้อวัวเป็นชิ้น  ๆ หั่นผักกาดขาวเป็นเส้น  ๆ  แล้วทำเป็น 

อาหารที่กินง่าย ๆ ในครัวเรือน

เนื้อวัวและผักกาดพวกนี้ไม่รู้ว่าผลิตจากที่ไหน ต้วนเจียเจ๋อแค่ 

ผัดไปแบบลวก  ๆ  เท่านั้นก็ส่งกลิ่นที่หอมมากเป็นพิเศษ แต่ว่าในครัวไม่มี 

ข้าวสวยอยู่เลย เขาจึงคิดจะไปซื้อข้าวที่ร้านอาหารตรงสวนสาธารณะไหเจี่ยว  

จากนั้นหยิบชามใบหนึ่งและวิ่งน้ำลายสอออกไป

หลังจากผ่านไปห้านาที ต้วนเจียเจ๋อกลับมาพร้อมกับชามข้าวสวย  

ถึงแม้จะอยู่ข้างนอกก็ยังได้กลิ่นของอาหารที่โชยออกมาจากห้องครัว ต้วน- 

เจียเจ๋ออยากกินจนแทบจะอดใจไม่ไหว

ทันทีที่ก้าวเข้าไปในห้องครัว ต้วนเจียเจ๋อก็เห็นลู่ยากำลังคีบเนื้อวัว 

เข้าไปในปากอยู่หน้าเตา

ลู่ยา “...”

ต้วนเจียเจ๋อ “...”

ลู่ยา “...”

ใบหน้าถมึงทึงของต้วนเจียเจ๋อจับจ้องไปที่ลู่ยา ก็พูดเองไม่ใช่เหรอ 

ว่าอย่าคิดว่าฉันจะกินอาหารพวกนี้ และที่บอกว่ามันเป็นความอัปยศอดสู 

อันใหญ่หลวงนั่นล่ะ แล้วไอ้ที่บอกว่าไม่กินพวกธัญพืชทั้งห้านั่นหายไปไหน 

หมดแล้ว

เขาเหลือบตามองไปที่อาหารในจาน อดไม่ได้ที่จะพูดขึ้นว่า “...ทำไม 

มันถึงเหลือแค่ครึ่งเดียว”

เขาเพิ่งออกไปแค่ห้านาทีเองนะ!

ใบหนา้ของลูย่าขึน้สแีดงทนัท ี และวางทา่พาลโกรธเอาดือ้ ๆ “อนัทีจ่รงิ 

10 ไม่กินธัญพืชทั้งห้า เรียกว่า ปี้กู่  (辟谷) คือวิธีการฝึกอย่างหนึ่งของนักพรตเต๋า โดย 

หลีกเลี่ยงการกินธัญพืชทั้งห้าชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี และถั่ว
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นี่มันเป็นอาหารที่เอาไว้เลี้ยงฉัน! นายก็อยากจะกินอาหารสัตว์งั้นเหรอ”

ต้วนเจียเจ๋อ “ไม่ใช่อย่างนั้น ผมก็แค่อยากถามคุณว่า...ต้องการ 

ข้าวสวยด้วยไหม...”

สายตาคมประดุจดาบของลู่ยาจับจ้องไปที่เขา “...เอามา”

...

ลู่ยาเต้าจวิน11 ผู้สง่างามสูงส่งไม่มีใครเปรียบยืนอยู่ในครัวพร้อม 

ถือชามผักกาดขาวผัดเนื้อวัว ภาพที่เขากินอย่างเอร็ดอร่อยจริงจังทำให้ 

ต้วนเจียเจ๋องุนงงเล็กน้อย

ประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือ ดูเหมือนว่าลู่ยาไม่ได้คิดที่จะเหลือไว้ 

ให้เขาเลยสักนิดเดียว...

ท้องของต้วนเจียเจ๋อร้องโครกคราก แต่ลู่ยาแสร้งทำเป็นไม่ได้ยิน 

เลยแม้แต่น้อย

ต้วนเจียเจ๋อหน้าหนาเรียกลู่ยา  ปากเต็มไปด้วยถ้อยคำหวานหู  

“เต้าจวิน ผมขอชิมเนื้อวัวหน่อยได้ไหมครับ”

“ไม่ได้” ลู่ยาเงยหน้า พูดอย่างเย็นชา “นี่เป็นอาหารหนึ่งมื้อของฉัน 

ถ้าแบ่งให้นายกิน เกรงว่าฉันจะกินไม่อิ่มกันพอดี”

ด้วยความมุ่งมั่นฝึกฝนบำเพ็ญเพียรของเขา เขาจึงงดธัญพืชทั้งห้า 

มาเป็นเวลานาน แต่วันนี้ตอนที่เห็นอาหารของมนุษย์ที่ไม่ได้เห็นมานาน  

กลับมีพลังดึงดูดที่แตกต่างไปจากเดิม

คำพูดพวกนี้ทำให้ต้วนเจียเจ๋อโมโหขึ้นมา  ทำไมคุณถึงไม่งกจน 

ตายไปเลยล่ะ การฝึกบำเพ็ญเพียรของอีกาทองสามขามันแปรผกผันกับ 

สภาพจิตใจหรือยังไง ยิ่งฝึกฝนมากเท่าไหร่ใจก็ยิ่งแคบมากขึ้นเท่านั้น

ต้วนเจียเจ๋อพูดอย่างขุ่นเคืองว่า “ได้ ถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้คุณก็ทำกิน 

เองแล้วกัน!” มองดูอีกาทองสามขาตัวนี้แล้ว อย่าว่าแต่ทำอาหารเลย แค่รู้ 

วิธีปรุงอาหารก็ดีแค่ไหนแล้ว

ลู่ยาเกรี้ยวกราด “นายกล้าขู่เปิ่นจุน?”

11 道君 หมายถึง ผู้สูงส่งหรือผู้ยิ่งใหญ่ ในเรื่องจะเป็นคำเรียกที่ผู้อื่นใช้เรียกแทนตัวลู่ยา
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ช่างเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจจริง  ๆ ในระหว่างที่ลู่ยาพูด รอบกาย 

ของเขาก็ปรากฏกลุ่มเปลวเพลิงลุกอยู่รอบตัว อุณหภูมิในห้องครัวเพิ่ม 

สูงขึ้น แม้กระทั่งอากาศเองก็บิดเบี้ยวจนดูน่ากลัวไปหมด

นี่ตกลงแล้วใครขู่ใครกันแน่

ต้วนเจียเจ๋อได้แต่สบถอยู่ในใจ เขารู้ตัวว่าตัวเองมีตำแหน่งเป็น 

ผู้อำนวยการสวนสัตว์ จึงไม่ได้กลัวแรงกดดันของลู่ยาเลยแม้แต่น้อย “ผม 

ไม่กล้าครับ ก็แค่ถ้าผมกินไม่อิ่ม ผมก็ไม่มีแรงไปดูแลพวกสัตว์ได้”

ลู่ยาถลึงตามองต้วนเจียเจ๋อ ใบหน้าเต็มไปด้วยความไม่พอใจ แต่ 

เปลวไฟพวกนั้นก็ค่อย ๆ มอดลงทีละนิด

ต้วนเจียเจ๋อเห็นว่าเขามีท่าทีอ่อนลง จึงรีบวิ่งไปล้างช้อนแล้วตักเนื้อ 

ในจานของลู่ยา

ถงึแมว้า่สายตาของลูย่าจะมองไปยงัมอืของตว้นเจยีเจอ๋ดว้ยแรงกดดนั 

มหาศาล แต่ก็ไม่ได้ห้ามปรามอะไร

ต้วนเจียเจ๋อตกใจกับรสชาติของเนื้อวัวนี้มากจริง ๆ เขาไม่ได้คิดว่า 

ฝีมือการทำอาหารของตัวเองจะสะท้านฟ้าสะเทือนดินขนาดนั้น วิธีการปรุง 

ก็ทำแบบง่าย ๆ ทั่วไป แต่รสชาติกลับหอมอร่อยถูกปาก เนื้อสัมผัสอ่อนนุ่ม 

แม้กระทั่งผักกาดขาวเองก็หวานกรอบเป็นพิเศษ เมื่อเทียบกับข้าวกล่อง 

ที่กินไปเมื่อสองสามวันที่แล้ว ช่างแตกต่างกันราวฟ้ากับเหว ต้วนเจียเจ๋อ 

กินไปก็แทบจะหลั่งน้ำตาออกมา

ต้วนเจียเจ๋อ “ทำไมมันถึงอร่อยขนาดนี้...เนื้อวัวกับผักกาดขาวพวกนี้ 

มาจากไหนกันครับ สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ไหม”

ถ้าหากว่าราคาไม่แพงมาก เขาก็อยากจะซื้อมันมาเลี้ยงฉลองให้ 

ตัวเองบ้าง

ลู่ยายืนดูอย่างพอใจพลางพูดขึ้นว่า “นายซื้อมันไม่ได้หรอก นี่ไม่ใช่ 

ของบนโลกมนุษย์”

โลกมนุษย์นั้นถูกแยกตัวออกมาเป็นเวลานานหลายสิบปี  พลัง 

วิญญาณในแต่ละวันก็เบาบางลงเรื่อย  ๆ มาจนถึงทุกวันนี้ มันช่างน่าสมเพช 

จริง ๆ
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และส่วนผสมพวกนี้ล้วนแต่สร้างขึ้นมาจากสวรรค์ที่เปี่ยมไปด้วย 

พลังแห่งจิตวิญญาณ แม้จะไม่ได้เป็นอาหารชนิดที่วิเศษมาก แต่การเจริญ 

เติบโตในสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์เป็นธรรมชาตินั้นย่อมดีกว่าในโลก 

มนุษย์หลายเท่า

เมื่อต้วนเจียเจ๋อได้ยินเช่นนั้นก็เสียใจอย่างสุดแสน จุดประสงค์ 

ของการเกิดเป็นมนุษย์นั้นคืออะไร ไม่ได้ดีเท่าสัตว์ แถมตัวเองก็ยังเป็น 

ผู้อำนวยการสวนสัตว์อีก

ลู่ยามองต้วนเจียเจ๋ออย่างใจจดใจจ่อ พูดเตือนขึ้นว่า “นายพอได้ 

แล้ว”

ต้วนเจียเจ๋อรีบกินเข้าไปอีกคำ แล้ววางช้อนลงอย่างอาลัยอาวรณ์

...

หลังจากที่ต้วนเจียเจ๋อรู้ว่าส่วนผสมของอาหารแต่ละอย่างมีค่ามาก 

ขนาดนี้ เขาก็ปวดใจอย่างมาก เพราะท้ายที่สุดแล้วเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ 

กินมันอีก แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องให้ความสำคัญกับมันเพิ่มขึ้น ในตอน 

ที่พวกชาวบ้านที่จ้างมาทำงานชั่วคราวนำอาหารออกมาข้างนอกทีละถัง เขา 

ก็ต้องจับตามองไว้ไม่ให้คลาดสายตา

พนักงานชั่วคราวพวกนี้รู้สึกประหลาดใจอย่างหาสาเหตุไม่ได้ ถึงแม้ 

มองด้วยตาเปล่าจะไม่สามารถบอกได้ว่าอาหารพวกนี้ดีแค่ไหน ไม่แน่ 

พวกเขาอาจจะคิดว่าอาหารเหล่านี้ไม่น่าจะดีเท่ากับผักที่ปลูกในหมู่บ้านของ 

พวกเขาเอง

แต่ผลตอบรับบนร่างกายของสัตว์นั้นแสดงออกมาอย่างชัดเจนมาก

เจ้าสิงโตที่กินอิ่มหนำสำราญขึ้นในไม่กี่วันที่ผ่านมา เมื่อมันได้เห็น 

อาหารล็อตใหม่ที่โยนไปให้ตรงหน้า มันก็กระตือรือร้นขึ้นมาทันที หรือพูด 

ให้ถูกก็คือ สัตว์ทุกตัวต่างกระตือรือร้นกันหมด แต่รูปร่างของเจ้าแมวใหญ่ 

ตัวนี้กลับแสดงออกมาให้เห็นได้ชัดเจนที่สุด

ต้วนเจียเจ๋อจับตาดูชาวบ้านที่กำลังแบกถังอาหารซึ่งอยู่ห่างออกไป 

ประมาณห้าสิบกว่าเมตร สิงโตลุกขึ้นเดินวนไปวนมารอบ  ๆ กรง จ้องอีกฝั่ง 

อย่างไม่ละสายตา สามารถพูดได้เลยว่ามันอยากกินจนน้ำลายไหล
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เมื่อพวกชาวบ้านเดินเข้ามาใกล้กรง เจ้าสิงโตก็ยิ่งเอาหัวถูไปกับ 

ซี่ลูกกรง พอชาวบ้านขยับตัวเล็กน้อย มันก็ขยับร่างกายตามไปด้วย

การให้อาหารของพวกชาวบ้านไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันมากนัก  

พวกเขาใช้ที่หนีบด้ามยาวคีบเนื้อโยนเข้าไปในกรง จากนั้นก็ไม่ทำความ 

สะอาด ทำให้ภายในกรงสกปรกมาก แต่พอต้วนเจียเจ๋อขอให้พวกเขารีบ 

ทำความสะอาดกรง สภาพมันก็ดูดีขึ้นมาก แต่วิธีการให้อาหารของพวกเขา 

ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิม

เมื่อชาวบ้านโยนเนื้อวัวเข้าไปในกรง เจ้าสิงโตก็พุ่งเข้าหาอาหารทันที 

และฝังหัวลงไป วิธีการกินของมันดูน่าเวทนายิ่งกว่าตอนที่มันหิวโซอดอยาก 

และได้กินอิ่มครั้งแรกเสียอีก ยิ่งไปกว่านั้นมันยังส่งเสียง  “แค็ก  ๆ”  ออกมา 

จากลำคอ ทำให้ต้วนเจียเจ๋อแอบกลัวว่ามันจะสำลักตาย

ชาวบ้านก็ส่งเสียง “เฮ้ย” ออกมา “ทำไมวันนี้ถึงหิวขนาดนี้นะ”

พวกสัตว์ตัวอื่น  ๆ  ก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน ทำให้พวกชาวบ้านที่เห็น 

แล้วต่างรู้สึกว่า ผู้อำนวยการคนใหม่จะต้องยกระดับคุณภาพของอาหาร 

อย่างแน่นอน ไม่แปลกใจเลยที่เห็นเขาปกป้องอาหารจากพวกตนเสีย 

ขนาดนั้น เพราะเมื่อก่อนพวกตนร่วมมือกันแอบโกงค่าอาหารและขโมย 

เนื้อสัตว์ไป

ต้วนเจียเจ๋อจ้องมองพวกชาวบ้านอยู่พักหนึ่ง ในขณะที่พวกเขาเริ่ม 

ทำความสะอาดอยู่นั้น ต้วนเจียเจ๋อได้เดินกลับไปที่กรงสิงโต เมื่อมาถึง 

ก็มองเห็นเจ้าสิงโตที่เพิ่งจะกินอาหารเสร็จกำลังค่อย  ๆ  ถูปากเลียอุ้งเท้า 

ของมัน และไม่ปล่อยให้เศษอาหารเหลือแม้แต่ซาก

ต้วนเจียเจ๋อเข้าใจการกระทำของมันอย่างถ่องแท้ เพราะเนื้อสัตว์ 

ชิ้นนั้นมันอร่อยมากจริง ๆ

ยิ่งไปกว่านั้นเขามักจะรู้สึกว่า หลังจากที่เจ้าสิงโตกินเนื้อพวกนั้น 

เข้าไป มันดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาก ถึงขนาดเรียกว่าเปล่งประกายได้เสียด้วยซ้ำ 

ไป เขาไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพราะเขารู้ที่มาของอาหารเหล่านั้น  

จึงทำให้เกิดผลทางจิตวิทยาขึ้น
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วันต่อมา แอปพลิเคชันของต้วนเจียเจ๋อได้ส่งข้อความมาอีกครั้ง ภารกิจ 

ที่สองถูกส่งมาแล้ว

คำอธิบายภารกิจ : โปรดเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานเพื่อการเปิด 

ให้บริการอย่างราบรื่นกันเถอะ! เพิ่มจำนวนสัตว์ สามสิบสายพันธุ์ภายใน 

หนึ่งเดือน และรับสมัครพนักงานอย่างน้อยสามคน มิฉะนั้นจะตอบสนอง 

ความต้องการของนักท่องเที่ยวให้พึงพอใจได้อย่างไรกันล่ะ

รางวัลภารกิจ : หลังเสร็จสิ้นภารกิจ ทั้งสวนสัตว์จะได้รับอาหาร 

สัตว์คุณภาพสูงสำหรับสามสิบวัน พร้อมอัพเกรดและปรับปรุงกรงฟรี

สำหรับการสนับสนุนของหลิงเซียวด้านล่างยังคงไม่มีความคืบหน้า  

ดูเหมือนว่าจะยังไม่มีสัตว์ตัวใหม่ส่งมาที่นี่ชั่วคราว ทำให้ต้วนเจียเจ๋อโล่งใจ 

ไปได้ เพราะแค่ลู่ยาคนเดียวเขาก็ลำบากใจจะแย่อยู่แล้ว

แต่ภารกิจนี้ก็ทำให้ต้วนเจียเจ๋อลำบากใจอยู่เล็กน้อย ไม่ต้องพูดถึง 

เรื่องการรับสมัครพนักงานใหม่ เพราะเขาก็กำลังทำอยู่แล้ว แต่เดิมที 

สวนสัตว์แห่งนี้ก็ไม่ได้ใหญ่ เงินก็มีไม่มากพอ แถมยังจะต้องเพิ่มสัตว์ 

เข้ามาใหม่อีกสามสิบสายพันธุ์ ทำไมรู้สึกว่าความยากของภารกิจที่สองนี้ 

เพิ่มขึ้นมาเฉยเลย

ต้วนเจียเจ๋อรีบวิ่งไปนับจำนวนกรงที่ยังว่างอยู่ซึ่งเหลือไม่มากแล้ว  

ในตอนที่เขากำลังกระวนกระวายอยู่นั้นเอง ทันใดนั้นเขาก็นึกบางอย่าง 

ขึ้นได้ จึงหยิบตารางการให้อาหารสัตว์ก่อนหน้านี้ขึ้นมา แล้วก็เป็นอย่างที่ 

คิดไว้!

ในการคำนวณพันธุ์สัตว์ชนิดต่าง  ๆ  ก่อนหน้านี้ ถึงจะเป็นพันธุ์นก 

เหมือนกัน แต่ว่านกยูงกับนกแก้วก็นับเป็นคนละชนิด หมายเลขทั้งหมดจึง 

เขียนไว้เป็น นกยูงหมายเลขหนึ่ง นกยูงหมายเลขสอง นกแก้วหมายเลข 

หนึ่ง นกแก้วหมายเลขสอง เป็นแบบนี้

สัตว์ชนิดอื่นไม่ง่ายต่อการที่จะนำเข้ามา แต่ถ้าพูดถึงพันธุ์ของนก  

ต้วนเจียเจ๋อสามารถไปตลาดดอกไม้และนกเพื่อซื้อพวกมันมาได้เลย ซื้อ 

สายพันธุ์ละตัวและซื้อจนครบสามสิบตัว ก็จะสามารถทำภารกิจได้สำเร็จ  

ยิ่งไปกว่านั้น นกก็ไม่ต้องใช้พื้นที่ในการเลี้ยงมาก ดังนั้นข้อจำกัดด้านพื้นที่ 
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ถือว่ามีน้อยมาก

ในตอนแรกที่เขาพูดว่าภารกิจเพิ่มความยากขึ้นอย่างกะทันหันนั้น  

ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะสามารถทำให้สำเร็จได้โดยง่าย

เมือ่คดิไดแ้ลว้กล็งมอืทำทนัที ตว้นเจยีเจอ๋พกเงนิทีม่ไีปตลาดดอกไม ้

และนกที่อยู่ในเมืองอย่างเบิกบานใจ

ตลาดดอกไม้และนกของเมืองตงไห่นั้นนับว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่  

หลังจากที่ต้วนเจียเจ๋อเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่า การหานกสามสิบสายพันธุ์นั้น 

น่าจะไม่ใช่ปัญหา

นกฮวยบี้จีน นกซีซคิน นกปักกิ่งโรบิน นกคีรีบูน นกจาบฝน นก 

กระจิ๊ดหางขาว นกซีบราฟินช์...

ต้วนเจียเจ๋อไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรในการเลือกซื้อ เขาจึงเลือกซื้อ 

พันธุ์ที่ถูก ดูแล้วแข็งแรง (แต่ถึงแม้ว่ามันจะไม่แข็งแรง กลับไปป้อนอาหาร 

ไม่กี่วันก็จะฟื้นตัวดีขึ้นเอง) การเลือกซื้อผ่านไปอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้น 

จึงถือโอกาสเช่ารถเข็นจากร้านค้า สั่งซื้อกรงมาเป็นพิเศษเจ็ดแปดกรง และ 

วางนกลงไป

แม้ว่านกจะมีหลากหลายสายพันธุ์ แต่ที่สวนสัตว์ก็พอจะมีนกอยู่บ้าง 

แล้ว แถมราคาก็ไม่ได้แพงมาก หลังจากที่ซื้อไปได้ยี่สิบตัวเขาก็นึกอะไร 

ขึ้นได้...เพราะว่าตอนนี้เขามองเห็นร้านขายปลานั่นเอง

อันที่จริงซื้อปลามันสะดวกกว่าซื้อนกเสียอีก!

ต้วนเจียเจ๋อมีความสุขมากที่หาร้านเจอ เขาเลือกซื้อปลาสวยงาม 

หลายสิบสายพันธุ์ในราคาที่ย่อมเยา เพียงเท่านี้ก็น่าจะพอแล้ว จนถึง 

ตอนนี้เขาใช้เงินหมดไปสองสามพันหยวนเป็นค่าตู้ปลาไปจนถึงกรงนกเพื่อ 

ให้พวกมันอยู่ร่วมกัน

เดิมทีแล้วภายในสวนสัตว์ไหเจี่ยวก็เคยเลี้ยงปลาเอาไว้ แต่บ่อน้ำนั้น 

เหือดแห้งไปนานแล้ว บรรดาปลาจึงตายไปหมด อีกทั้งในบ่อน้ำนั้นล้วนแต่ 

เป็นเพียงปลาทองธรรมดา  ๆ ซึ่งเมื่อก่อนก็ได้ให้นักท่องเที่ยวเช่าตาข่าย 

ตักพวกมันกลับไป
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ต้วนเจียเจ๋อครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง ถ้าบ่อน้ำว่างเปล่าแบบนั้นก็คงจะ 

น่าเกลียด ดังนั้นเขาเลยซื้อปลาทองเพิ่มอีกสามสิบตัว

มาถึงตอนนี้เขามีปลาทั้งหมดสามสิบตัวแล้ว ในตอนที่ต้วนเจียเจ๋อ 

ซื้อตู้ปลา เขาก็วางแผนที่จะใส่ปลาสวยงามลงไปรวมกันทั้งหมด ส่วน 

ปลาทองก็ใส่ลงไปในบ่อน้ำ แต่ตอนนี้เขาเอาพวกมันทั้งหมดมารวมอยู่ใน 

ตู้เดียวกัน พอมองดูแล้วก็รู้สึกอึดอัดอยู่นิดหน่อย

ต้วนเจียเจ๋อตบตู้ปลา พูดเองเออเองว่า “พวกแกอยู่ในนั้นกันดี  ๆ  

นะ กลับไปแล้วค่อยแยกบ้านกัน”

พ่อค้าช่วยต้วนเจียเจ๋อย้ายตู้ปลาไปวางบนรถเข็น ต้วนเจียเจ๋อเป็น 

เพียงแค่คนธรรมดา ส่วนเขาที่เป็นพ่อค้าทำไมจะต้องเอ่ยปากเตือนลูกค้า 

ที่เอาปลามารวมกันไว้แบบนี้ว่าไม่ดีด้วยล่ะ เขาแทบอยากจะให้ปลาพวกนั้น 

ตาย ๆ ไปซะ ลูกค้าจะได้กลับมาซื้อปลาใหม่อีกรอบ

แต่ในตอนที่ต้วนเจียเจ๋อจะไสรถเข็นเดินออกไปนั้นเอง ก็ถูกคุณลุง 

คนหนึ่งรั้งตัวเอาไว้

“พ่อหนุ่ม ทำไมเธอถึงเอาปลามาใส่ไว้ในตู้เดียวกันหมดเลยล่ะ!”  

คุณลุงถือตัวกรองไว้ในมือ คาดว่าเขาน่าจะเป็นคนชอบเลี้ยงปลาสวยงาม  

จึงทนดูไม่ได้ที่เห็นปลาในตู้ปลาขนาดใหญ่ของต้วนเจียเจ๋อผสมปนเปกัน 

แบบนั้น

ต้วนเจียเจ๋อถามอย่างงุนงง “ทำไมเหรอครับ”

คุณลุงบอก “ปลาในนี้ของพ่อหนุ่มมีทั้งใหญ่ทั้งเล็ก แถมยังมีปลากัด 

ปลาออสการ์...โอ๊ย เธอไม่ต้องการปลาพวกนี้แล้วเหรอ ยังไม่รีบตักมัน 

ออกมาอีก! กลับไปนี่เหลือถึงครึ่งหนึ่งก็ไม่เลวแล้ว”

“เหรอครับ ปลามันทะเลาะกันได้ด้วยเหรอ” ต้วนเจียเจ๋อสังเกต 

ปลาที่อยู่ในตู้ของตัวเองอย่างละเอียด “คุณลุง แต่ทำไมผมรู้สึกว่าพวกมัน 

ดูจะเข้ากันได้ไม่เลวเลยล่ะครับ”

“เข้ากันได้ไม่เลวตรงไหนกัน” คุณลุงก้มตัวเพื่อต้องการจะชี้ให้เห็น 

ถึงความเข้ากันไม่ได้ของพวกมัน แต่หลังจากที่มองดูอย่างละเอียดแล้ว  

เขาก็อดไม่ได้ที่จะสบถออกมา “...โอ้ มันเข้ากันได้ไม่เลวจริง ๆ ด้วย”
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ในตู้ปลานี้มีปลาหลายพันธุ์หลากสี มีทั้งใหญ่ทั้งเล็ก มีทั้งดุร้ายและ 

เชือ่ง แตก่ลบัไมก่ดักนัเลยแมแ้ตน่อ้ย แมก้ระทัง่...แมก้ระทัง่จะอยูเ่บยีดเสยีด 

กันมาก ปลาที่สายพันธุ์เดียวกันก็จะว่ายเป็นแถวไปด้วยกัน แต่ถ้าไม่ใช่  

พวกมันก็จะว่ายเรียงตามขนาดเล็กไปใหญ่ ต่างคนต่างว่าย อย่างกับมีคน 

จับพวกมันเข้าแถวอย่างนั้น

คุณลุงเลี้ยงปลามานานหลายปียังไม่เคยพบเจอเหตุการณ์แบบนี้ 

มาก่อน เขามึนงงอยู่พักหนึ่ง แล้วพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงแหบแห้ง “พ่อหนุ่ม  

เธอนี่มีความสามารถจริง ๆ ทำแบบนี้ได้ยังไง”

ต้วนเจียเจ๋ออายจนเหงื่อตก “ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ ผมเลี้ยงปลา 

เก่งมากมาตั้งแต่เด็กแล้ว”

ตอนทีเ่ขาเปน็เดก็กเ็ลีย้งพวกปลาทองและเตา่ตวัเลก็ ๆ ตา่งจากเพือ่น 

ร่วมชั้นของเขาที่เลี้ยงไปไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ก็หงายท้องตาย ปลาทองตัวน้อย 

ที่เขาเลี้ยงไว้อยู่ได้เป็นสิบ ๆ ปีถึงจะตายลง เขาไม่เคยรู้สึกว่าการเลี้ยงปลานั้น 

เป็นเรื่องยุ่งยากมาตั้งแต่ไหนแต่ไร

บางครั้งเขาก็จะซื้อพวกปลาที่เหี่ยวเฉากลับมา แต่ตอนนั้นเขาไม่ 

สามารถหาตู้ปลามาใส่มันไว้ได้ เลยเอามันไปใส่รวมไว้ในตู้ปลาทองชั่วคราว 

ก็ไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้น

คุณลุงตื่นเต้นขึ้นมาทันที “ยังมีพรสวรรค์แบบนี้อยู่ด้วยเหรอ เธอ 

เคยเลี้ยงปลาหางนกยูงไหม ในบ้านฉันมีอยู่ตัวหนึ่ง ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไร  

ช่วงนี้มันไม่ค่อยเคลื่อนไหว แถมยังไม่รวมกลุ่มกับตัวอื่น ๆ อีก ฉันถามมา 

หลายคนแล้วก็ยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้เลย”

ต้วนเจียเจ๋อจะไปรู้วิธีแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรกัน ตัวเขาเองก็เลี้ยงปลา 

มาด้วยความมึนงงอยู่เรื่อย ๆ จึงรีบพูดว่าไม่รู้เรื่องทันที คุณลุงผิดหวังมาก 

และเฝ้ามอง “ปาฏิหาริย์” ในตู้ปลาของเขาสักพักก่อนจะกล่าวลา

เมื่อต้วนเจียเจ๋อกลับไปถึงสวนสัตว์ก็เอากรงนกทั้งหมดไปแขวนไว้ที่ 

โรงนก เขาถือโอกาสตอนที่พวกชาวบ้านมาให้อาหารสัตว์ให้พวกเขาช่วยกัน 

ทำความสะอาดบ่อน้ำและใส่น้ำสะอาดลงไปอีกครั้ง จากนั้นเอาปลาทอง 

ทั้งหมดใส่ลงไป
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ส่วนปลาสวยงามที่เหลืออยู่ในตู้ปลาก็ถูกต้วนเจียเจ๋อวางไว้ตรง 

ทางเดินชั้นแรกของอาคารขนาดเล็ก จากนั้นขยับโต๊ะมาแล้ววางไว้ด้านบน 

เหมือนเป็นตู้โชว์

ลู่ยารู้ว่าตอนนี้ถึงเวลาอาหารแล้ว เขาเดินออกมาเห็นต้วนเจียเจ๋อ 

กำลังจัดตู้ปลาอยู่ก็ถามว่า “นี่อะไร”

ต้วนเจียเจ๋อ “อควาเรียม...”

ลู่ยา “...”

ลู่ยาเผยสีหน้า “นายบ้าไปแล้วเหรอ” ออกมา

แต่เรื่องนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเขา เขารีบเบี่ยงเบนความสนใจทันที  

“วันนี้เป็นเนื้ออะไร”

ความหมายของประโยคนี้ก็คือ เต้าจวินอยากกินข้าวแล้ว

ในตอนนี้สัตว์ในสวนสัตว์ทั้งหมด  ผู้อำนวยการต้วนเป็นผู้ดูแล 

อาหารของสัตว์ทุกตัว รวมทั้งยังเป็นผู้ดูแลอีกาทองสามขาแต่เพียงผู้เดียว  

เขายอมรับชะตากรรมตัวเอง อุ้มถังเนื้อแกะสดใหม่เข้าไปในครัว ตัดสินใจ 

ว่าวันนี้จะทอดเนื้อแกะ

เนื้อแกะที่ไร้การปรุงรสถูกเทลงไปในน้ำมันร้อน  ๆ ชิ้นเนื้อค่อย  ๆ    

เปลี่ยนเป็นสีเหลืองทอง ส่งกลิ่นหอมเย้ายวนออกมา เขาพลิกเนื้อกลับ  

อีกด้านเพื่อทอดส่วนที่ยังไม่สุกดี ทำให้เนื้อมีสีเข้มขึ้นกว่าเดิม 

นายท่านลู่ยายืนดูอยู่ข้าง  ๆ  คอยจับตาควบคุมพนักงานทอดเนื้ออยู่ 

ตลอดเวลา

ต้วนเจียเจ๋อทอดเนื้อไปได้ครึ่งทาง เสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้น เมื่อมองดู 

แล้วเป็นหมายเลขที่ไม่รู้จัก เขากดรับสายพูดว่า “สวัสดีครับ”

“สวัสดีค่ะ คุณต้วนเจียเจ๋อหรือเปล่าคะ พอดีฉันเห็นข้อความ 

ประกาศรับสมัครพนักงานใหม่ที่คุณโพสต์บนเว็บไซต์หางานตงไห่ค่ะ...”

“อ๊ะ ใช่ครับ ผมเอง” ต้วนเจียเจ๋อดีใจมาก มีคนมาสมัครงาน 

แล้ว...”

เขาวางตะหลิวและรีบวิ่งออกไปด้านนอก

แต่ลู่ยายืนดักขวางหน้าต้วนเจียเจ๋อ เขาออกไปแล้วจะทำยังไงกับ 
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เนื้อแกะ เนื้อแกะจะทำยังไงถ้าเขาออกไป

“...” ต้วนเจียเจ๋อชนเข้ากับร่างของลู่ยาและไม่สามารถเดินต่อไปข้าง 

หน้าได้ จึงได้แต่จำใจหันกลับไปทอดเนื้อแกะไปพลางคุยกับผู้สมัครงาน 

ไปด้วย

ตำแหน่งที่อีกฝ่ายยื่นสมัครก็คือแผนกบัญชี แน่นอนว่าเรียกแผนก 

บัญชีเหมือนจะไม่ใช่เรื่องที่ถูก เพราะเนื้อหาของงานยังครอบคลุมไปถึง 

เหตุการณ์หลังจากที่เปิดสวนสัตว์ซึ่งก็จะต้องขายตั๋วและตรวจตั๋วด้วย...

ฟังจากน้ำเสียงแล้วยังเป็นวัยรุ่นอยู่ ต้วนเจียเจ๋อจึงถามเพื่อความ 

แน่ใจว่าเธอได้รับทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของการทำงานแล้วหรือไม่

ในตอนนี้เนื้อแกะทอดเสร็จแล้ว ลู่ยายืนถลึงตาอยู่ข้าง  ๆ ต้วน- 

เจียเจ๋อใช้มือข้างหนึ่งตักเนื้อแกะออกมาวางไว้ในจาน  จากนั้นก็ถูกลู่ยา 

ใช้สองมือยกจานออกไปทันที

ต้วนเจียเจ๋อพูดคุยกับหญิงสาวอีกสองสามประโยค และนัดให้มา 

สัมภาษณ์ในวันพรุ่งนี้

ถ้าหากไม่มีเรื่องราวแปลก  ๆ  เกิดขึ้น ต้วนเจียเจ๋อที่ตอนนี้กำลัง 

ขาดแคลนคนงานและต้องการทำภารกิจให้สำเร็จ ขอแค่เธอไม่บกพร่อง 

อะไรก็สามารถรับเธอไว้ได้ เพียงแต่ไม่รู้ว่าเธอจะยอมอยู่ที่นี่หรือไม่

เช้าวันรุ่งขึ้นต้วนเจียเจ๋อตื่นแต่เช้า เตรียมตัวต้อนรับผู้ที่มาสัมภาษณ์งาน 

คนแรก

น้ำเสียงและรูปลักษณ์ของหญิงสาวที่มาสัมภาษณ์คนนี้ก็เหมือนกับ 

อายุของเธอ  เธอหยิบประวัติส่วนตัวออกมาให้ต้วนเจียเจ๋อ  พูดอย่าง 

เขินอาย “ฉันชื่อซูซู หรือคุณจะเรียกฉันว่าเสี่ยวซูก็ได้ค่ะ”

ต้วนเจียเจ๋อมองดูอายุที่อยู่บนเรซูเม่ เธออายุน้อยกว่าเขาหนึ่งปี  

จบการศึกษาในปีนี้เหมือนกัน “เอ๊ะ คุณเรียนเอกภาษาจีนเหรอครับ”

เสี่ยวซูกระอักกระอ่วน “ใช่ค่ะ แต่ว่าฉันมีใบประกอบวิชาชีพบัญชี 

นะคะ” แต่ก็เป็นแค่ใบรับรองใบเดียวที่มี

บัณฑิตที่จบสาขาการบัญชีและภาษาจีนมีเยอะมาก สถานการณ์การ 
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หางานก็ลำบาก เธอก็เหมือนกับต้วนเจียเจ๋อเมื่อครึ่งเดือนก่อนที่หางานมา 

เป็นเวลานาน

ต้วนเจียเจ๋อพยักหน้าอย่างเข้าใจดี พูดด้วยความจริงใจ “ที่จริงแล้ว 

ผมคิดว่าคุณสมบัติของคุณดีมากเลย แต่ผมอยากให้คุณเข้าใจสถานการณ์ 

ของเราว่า ที่นี่ในตอนนี้มีเพียงแค่ผมคนเดียวที่เป็นผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ 

ดูแลสัตว์ก็ยังหาไม่ได้ ได้แต่จ้างให้พวกชาวบ้านที่อยู่รอบ  ๆ  มาดูแลแทน 

ชั่วคราว พอถึงตอนนั้นงานของคุณก็จะยุ่งวุ่นวายมาก นอกจากทำบัญชีกับ 

ขายตั๋วแล้ว ไม่แน่ว่าอาจจะมีเรื่องเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  อย่างอื่นให้คุณทำด้วย  

แน่นอนว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่นี่ไม่ได้เยอะมากนัก แต่รอให้ที่นี่เติบโตขึ้น 

เมื่อไหร่ เราก็จะจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นอีก...”

สำหรับเงินเดือนนั้น เขาให้เดือนละสี่พันหยวนรวมอาหารหนึ่งมื้อ  

เนื่องจากลู่ยาและสัตว์อื่น  ๆ  ที่จะถูกส่งมาในอนาคตไม่ใช่คน  เขาจึงไม่ 

สามารถรวมที่พักให้ได้ มิฉะนั้นความลับอาจจะถูกเปิดเผยได้ง่าย ๆ แต่ก็ม ี

ค่าที่พักเสริมแทนให้

ต้วนเจียเจ๋อเล่าสถานการณ์จริงให้เสี่ยวซูได้รับรู้ และยังพาเธอชม 

ด้านในสวนสัตว์

แม้ว่าจะยังไม่ค่อยสมบูรณ์  แต่เพราะอาหารคุณภาพสูงที่ได้รับ 

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา  บรรดาสัตว์ทั้งหมดล้วนแต่มีขนเรียบลื่นมันวาว 

เปล่งประกาย เต็มไปด้วยชีวิตชีวา ส่งเสียงร้องอย่างเต็มร้อย ทำให้รักษา 

หน้าของผู้อำนวยการไว้ได้

ในตอนนี้เองลู่ยาที่เดินล้วงกระเป๋ามาจากด้านหน้าก็ได้เดินเข้าไป 

ในอาคารหลังเล็ก สีผมไฮไลต์...ไม่ใช่สิ ผมสีแดงทองเป็นธรรมชาติของเขา 

เปล่งประกายสะดุดตาภายใต้แสงอาทิตย์ แต่ที่สะดุดตามากไปกว่านั้น  

แน่นอนว่าจะต้องเป็นใบหน้าของเขา ที่มองดูแล้วทั้งตัวมีแต่ความหยิ่งยโส

การปรากฏตัวของลู่ยาตรงข้ามกับสภาพแวดล้อมที่ดูโทรมแบบนี้มาก 

เสี่ยวซูเห็นแล้วแทบไม่เชื่อสายตาตัวเอง “นั่นเป็นพนักงานในสวนสัตว์ 

หรือเปล่าคะ” แต่เธอจำได้ว่าต้วนเจียเจ๋อบอกว่าตอนนี้มีเขาเป็นคนดูแล 

สวนสัตว์เพียงแค่คนเดียว จึงถามออกไปอย่างงุนงง “...เจ้าหน้าที่ให้อาหาร 
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สัตว์จากในหมู่บ้านเหรอคะ”

ต้วนเจียเจ๋อเหงื่อตก “ไม่ใช่ ๆ เขาก็เป็นแค่คนนอก”

ปัจจุบันนี้สวนสัตว์ยังไม่ได้เปิดให้บริการ ดังนั้นลู่ยาจึงสามารถเดิน 

เตร็ดเตร่ไปมาได้ แต่หลังจากที่เปิดสวนสัตว์แล้ว เวลาที่เขาทำงานจะต้อง 

กลายร่างเป็นสัตว์ ทุกวันอาจจะต้องเจอกับเสี่ยวซูบ่อยครั้ง ต้วนเจียเจ๋อ 

จึงอธิบายอีกครั้ง “เขาไม่ได้เป็นพนักงานหรอกครับ รอให้สวนสัตว์เปิด 

เมื่อไหร่ เขาก็จะพักอยู่ที่นี่ในช่วงกลางคืนเท่านั้น”

เสี่ยวซูเกิดความรู้สึกนับถือขึ้นมา “แบบนี้เองเหรอคะ มาแค่ตอน 

กลางคืนเท่านั้น”

ต้วนเจียเจ๋อ “...”

...เขามักจะรู้สึกว่าน้ำเสียงของเสี่ยวซูออกจะแปลก ๆ แต่ก็บอกไม่ถูก 

เหมือนกันว่าแปลกตรงไหน

เสี่ยวซูก็คงจะพบเจอความลำบากมามากเช่นเดียวกัน เธอจึงตอบ 

ตกลงเซ็นสัญญาอย่างไม่ลังเล ต้วนเจียเจ๋อได้กำหนดเวลาเปิดทำการที่นี่  

ช้าสุดคือหลังจากนี้อีกหนึ่งเดือน แต่ยังไม่ระบุวันที่ที่แน่นอน

เป้าหมายของเขาคือการเปิดสวนสัตว์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นได ้ และ 

เส้นตายของเวลาในการทำภารกิจก็คือต้องเปิดให้บริการสวนสัตว์ภายใน 

หนึ่งเดือน สัตว์สายพันธุ์ใหม่ได้ซื้อเข้ามาหมดแล้ว ถ้าหลังจากนี้อีกหนึ่ง 

เดือนเขายังไม่สามารถหาพนักงานใหม่เข้ามาเพิ่ม และโดนฟ้าผ่าลงมา เขา 

ก็คงจะไม่ต้องเปิดสวนสัตว์กันพอดี

เดิมทีก่อนที่สวนสัตว์จะเปิดให้บริการ เสี่ยวซูไม่ต้องมาทำงานก็ได้  

แต่เป็นเพราะหญิงสาวเสนอตัวขอใช้ช่วงเวลานี้มาฝึกอบรมหรือฝึกงาน  

โดยให้เงินเดือนเธอเพียงแค่ครึ่งเดียวก็พอ นี่คงเป็นเพราะว่ายากจนจนไม่มี 

ทางเลือก

แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะต้องฝึกอบรมเลยนี่นา ต้วนเจียเจ๋อไม่มี 

ทางเลือก เสี่ยวซูจึงทำได้แค่แสดงความผิดหวังออกมา การที่บอกให้เธอ 

กลับไปทำงานพาร์ตไทม์เหมือนเดิมทำให้ต้วนเจียเจ๋ออึดอัดใจอยู่ไม่น้อย

เพราะว่าจะต้องเซ็นสัญญากับพนักงาน ต้วนเจียเจ๋อจึงติดต่อกับ 
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ทนายหวังอีกครั้ง ทนายหวังสงสัยว่าทำไมต้วนเจียเจ๋อถึงไม่ขายสวนสัตว์ 

แล้ว

ต้วนเจียเจ๋อกลืนไม่เข้าคายไม่ออก และบอกไปว่าเขาตัดสินใจ 

จะเปิดสวนสัตว์แล้ว และตอนนี้ก็กำลังหาพนักงานอยู่

ทนายหวังอวยพรต้วนเจียเจ๋ออย่างประหลาดใจเล็กน้อย แต่ต้วน- 

เจียเจ๋อกลับรู้สึกว่า บางทีใจเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเลย

ต่อมาต้วนเจียเจ๋อถึงได้พบว่าเขาได้เอาจิตใจคับแคบของตนไปตัดสิน 

คนที่ใจคอกว้างขวางเสียแล้ว ทนายหวังตั้งใจโทร.มาหาเขา แล้วบอกกับ 

เขาว่า น้องชายของพนักงานที่สำนักงานของพวกเขาช่วงนี้กำลังหางานอยู่  

แต่กลับเจออุปสรรคทุกที่ ด้วยความที่โกรธมากเขาจึงตัดสินใจไปย้ายอิฐ

ทนายหวังพูดกับคนคนนั้นว่า หากนายไปย้ายอิฐ สู้ไปเป็นเจ้าหน้าที่ 

ดูแลสัตว์ไม่ดีกว่าเหรอ เขาคนนั้นก็สนใจขึ้นมาทันที สรุปก็คือ ทนายหวัง 

ได้แนะนำพนักงานคนใหม่มาให้กับต้วนเจียเจ๋อ นี่เป็นสิ่งที่ต้วนเจียเจ๋อ 

ต้องการมากที่สุด เขารีบกล่าวขอบคุณทันที

ไม่กี่วันต่อมา น้องชายเพื่อนร่วมงานของทนายหวังก็ได้มาสัมภาษณ ์

ชายหนุ่มชื่อว่าหลิวปิน แม้ว่าจะมีหน้าตาที่อัปลักษณ์ แต่ก็เป็นคนที่สูงใหญ่ 

แข็งแรง ร่างกายเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อ คำพูดและการแสดงออกดูแล้ว 

นับว่าเป็นคนตรงไปตรงมา เข้าโรงเรียนเร็วและจบการศึกษาปีเดียวกันกับ 

ต้วนเจียเจ๋อ แต่เขาอายุน้อยกว่าหนึ่งปี ต้วนเจียเจ๋อจึงให้เขาเรียกตัวเอง 

เป็นพี่

หลวิปินคดิไมถ่ึงวา่อายขุองผูอ้ำนวยการกับตัวเองจะห่างกันแคป่ีเดยีว 

ก็รู้สึกตกใจมาก เขาพูดจากใจอย่างตรงไปตรงมาว่า “คนเราแต่ละคนมัน 

ช่างแตกต่างกันจริง  ๆ ผมลำบากเลือดตาแทบกระเด็นแต่ก็ยังหางานไม่ได้  

พี่ต้วนกับผมก็อายุพอ  ๆ  กัน แต่กลับมาจ้างงานผม เฮ้อ! งานหายาก ยิ่ง 

งานของวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมก็ยิ่งยากไปอีก ผมเกือบจะต้องไปย้าย 

อิฐแล้ว”

เมื่อฟังคำตัดพ้อที่คุ้นหูเช่นนี้ ต้วนเจียเจ๋ออดไม่ได้ที่จะน้ำตาไหล  

“น้องชาย นายก็จบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมาเหรอ จบจากมหาวิทยาลัย 
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ไหนมา”

ทั้งสองได้แต่มองหน้ากันไปมา คิดไม่ถึงว่าต่างฝ่ายต่างก็มีที่มาเช่นนี้ 

หลังจากที่ทั้งคู่พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพก็ยิ่งสนิทสนมกัน 

มากขึ้น

เหตุการณ์หลังจากนี้เป็นไปอย่างราบรื่น  เดิมทีหลิวปินคิดว่าจะ 

ไม่โอเคกับงานนี้ แต่เมื่อรู้ว่าผู้อำนวยการกับตัวเองนั้นเรียนสาขาเดียวกัน  

เขาจึงไม่ลังเลที่จะทำงาน เพราะที่ทำงานนี้มีรุ่นพี่อยู่ ดังนั้นเขาจึงตกลง 

เซ็นสัญญาจ้างงานกับต้วนเจียเจ๋อ

ต้วนเจียเจ๋อรับสมัครพนักงานได้สองคนในชั่วพริบตา เมื่อกลับมา 

ก็โทร.หาเสี่ยวซู บอกเธอให้เข้ามาฝึกอบรม

เป้าหมายของต้วนเจียเจ๋อก็คือพนักงานสามคน ตอนนี้รับสมัคร 

เข้ามาได้สองคนแล้ว เขาคิดว่าสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองได้แล้ว จึงให้ 

พวกชาวบ้านไม่ต้องกลับมาทำงานที่นี่อีก  และรู้สึกสบายใจขึ้นเล็กน้อย  

เพราะการที่จะต้องมาคอยจับตาดูพวกชาวบ้านทุกครั้งนั้นเหนื่อยยิ่งกว่า 

ทำงานด้วยตัวเองเสียอีก

เสี่ยวซูดีใจมาก เมื่อไม่กี่วันก่อนเธอยังสู้รบปรบมือกับงานพาร์ตไทม์ 

ซึ่งเหนื่อยกว่างานที่นี่มาก  มาถึงที่นี่แล้ว  ต้วนเจียเจ๋อก็ดูแลหญิงสาว 

ตามปกติ ให้เธอไปให้อาหารสัตว์เล็ก  ๆ  เช่นพวกนกและปลา รอให้พวก 

พนักงานเลี้ยงสัตว์เข้ามาครบเมื่อไหร่ เธอก็ไม่จำเป็นต้องมาให้อาหารบรรดา 

สัตว์เล็ก ๆ เหล่านี้อีก

อย่างไรก็ตาม ต้วนเจียเจ๋อที่อยู่มาก่อนพวกเขาหลายวันรู้ดีว่าลู่ยา 

สามารถทำให้บรรดาสัตว์นั้นเชื่องได้ และก็ยังเคยเห็นความตะกละของสัตว์ 

เหล่านี้ ดังนั้นในตอนที่เขาให้อาหารพวกมันจึงไม่ได้รู้สึกเกรงกลัวอะไร

จะตอ้งกลวัอะไรกนั เจา้สงิโตไมม่ทีางคดิวา่ตวัเขาอรอ่ยกวา่เนือ้ทีเ่ปน็ 

รางวัลจากโครงการแห่งความหวังนั่นอย่างแน่นอน...

ท่าทางที่ดูชำนาญแบบนี้ทำให้เสี่ยวซูและหลิวปินนึกว่าต้วนเจียเจ๋อ 

เป็นผู้เชี่ยวชาญเสียอีก

พวกเขาล้วนแต่เป็นคนหนุ่มสาว ผ่านไปแค่ไม่กี่วันทุกคนก็คุ้นเคย 
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กันเป็นอย่างดี

ลู่ยาจะออกมาอยู่ต่อหน้าผู้คนเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เมื่อถึงเวลาอาหาร

ช่วงนี้ต้วนเจียเจ๋อกับลุงยามตรงสวนสาธารณะเข้ากันได้ดีมาก  

พอได้ยินว่าพวกเขาจะไปซื้อผักสดจากชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง ก็พาเขาไปหา 

พวกชาวบ้าน ในที่สุดก็ตกลงที่จะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งในทุก  ๆ  เดือนเพื่อให้ 

พวกชาวบ้านส่งผักสดจากในหมู่บ้านมาให้

เดิมทีถ้าเป็นผักเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ พวกเขาอาจจะขี้เกียจเกินกว่าจะมา 

ส่งได้ แต่เนื่องจากสวนสัตว์แห่งนี้อยู่ติดกับสวนสาธารณะ พนักงานที่นั่น 

ก็สั่งอาหารเป็นจำนวนมาก ดังนั้นพวกเขาจึงถือโอกาสนี้มาส่งให้

ในเมื่อมีผักแล้ว ต้วนเจียเจ๋อก็ลงมือทำกับข้าวด้วยตัวเอง เสี่ยวซู 

และหลิวปินก็อยู่ที่นี่ด้วย พวกเขาสองคนไม่มีใครรู้วิธีทำอาหาร มื้อกลางวัน 

นี้เขาจึงต้องทำอาหารสำหรับพนักงานเพิ่มอีกสองที่ แต่นอกเหนือจากนั้น 

แล้วเขายังจะต้องเปิดเตาทำอาหารให้ลู่ยาด้วย

ดังนั้นทุกวันตอนเที่ยงหลิวปินและเสี่ยวซูที่กำลังหิวจนท้องร้องก็มอง 

ดูต้วนเจียเจ๋อที่หิวจนท้องร้องเหมือนกันยืนทำอาหารให้ลู่ยา ส่วนลู่ยานั่งลง 

ข้าง  ๆ  และกินอาหารของตัวเอง (ต้วนเจียเจ๋อยังแอบแบ่งไว้นิดหน่อย แต่ 

สำหรับสองคนนั้นลืมไปได้เลย) หลังจากนั้นต้วนเจียเจ๋อถึงลงมือทำอาหาร 

ให้กับพวกเขา สามคนต่อหนึ่งเมนู เห็นได้ชัดเลยว่าอาหารของลู่ยานั้น 

แตกต่างเป็นอย่างมาก

พูดตามตรง หลิวปินรู้สึกอิจฉามาก

“ผมรู้สึกว่า...กับข้าวของพี่ลู่มักจะดีกว่าของพวกเราเสมอเลยนะ 

ครับ” หลิวปินพูดขึ้นเบา  ๆ อันที่จริงกับข้าวของพวกเขาก็ไม่ได้แตกต่าง 

เท่าไรนัก ดูแล้วต้วนเจียเจ๋อก็ทำแบบเดียวกัน แต่ไม่รู้ว่าเป็นที่จิตใต้สำนึก 

ของเขาหรือเปล่า ถึงได้รู้สึกว่าอาหารของลู่ยานั้นดูน่าอร่อยกว่า

เสี่ยวซู “เพราะในนั้นมีเครื่องปรุงไม่เหมือนกัน”

หลิวปินอ้าปากกว้าง “อะไร ผงชูรส?”

เสี่ยวซูยื่นทั้งสองมือออกมาทำเป็นรูปหัวใจ “มันคืออันนี้!”
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หลิวปิน “...”

หลิวปินสั่นสะท้านไปทั่วร่าง ไม่กล้าที่จะโต้แย้งออกมา

หลังจากที่รับหลิวปินและเสี่ยวซูเข้ามาทำงาน ต้วนเจียเจ๋อก็ไม่ได้จ้าง 

พนักงานคนที่สามทันที มีหลายคนที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถาม แต่คนที่เข้ามา 

สัมภาษณ์จริง ๆ มีเพียงแค่ไม่กี่คน ยิ่งคนที่จะเซ็นสัญญาก็ยิ่งไม่มีเลย

เช้าวันนี้ต้วนเจียเจ๋อตื่นขึ้นมาและเดินไปที่หน้าประตูเพื่อรับผัก เขา 

เห็นคุณลุงคนหนึ่งที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนยืนอยู่ข้างคุณป้าที่มาส่งผัก คุณลุง 

คนนี้สวมแว่นตา มองดูแล้วน่านับถือมาก

คุณป้าแนะนำคุณลุงคนนี้ให้กับต้วนเจียเจ๋อ บอกว่าเขาคืออาจารย์ 

จ้าวจากโรงเรียนประถมของหมู่บ้านถงซิน

อาจารย์จ้าวและต้วนเจียเจ๋อจับมือทักทายกัน สิ่งนี้ทำเอาต้วนเจียเจ๋อ 

ตกใจอยู่ไม่น้อย “สวัสดีครับ อาจารย์จ้าว”

“สวัสดี คุณคือเสี่ยวต้วนใช่ไหม ผมได้ยินมาว่าตอนนี้คุณเป็น 

ผู้อำนวยการของสวนสัตว์หลิงโย่วแห่งนี้เหรอครับ” อาจารย์จ้าวยิ้มอย่าง 

ลำบากใจนิดหน่อย จากนั้นก็พูดขึ้นว่า “ที่ผมมาที่นี ่ อันที่จริงแล้วผมมีเรื่อง 

อยากจะขอร้องคุณ...”

ทันทีที่อาจารย์จ้าวเปิดปากพูดออกมาช้า  ๆ ต้วนเจียเจ๋อถึงได้รู้ 

จุดประสงค์ในการมาที่นี่ของเขา

แต่ไหนแต่ไรมา ก่อนที่สวนสัตว์แห่งนี้จะตกเป็นของต้วนเจียเจ๋อ  

ในช่วงนี้ของทุกปี สวนสัตว์ไหเจี่ยวได้ให้นักเรียนโรงเรียนประถมของ 

หมู่บ้านถงซินเข้ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์ฟรี

ในปีนี้ เด็กนักเรียนที่สามารถเข้าเมืองได้ก็จะเข้าไปในเมืองกันหมด  

ส่วนนักเรียนประถมที่ยังคงอยู่ในหมู่บ้านก็คือเด็กที่ฐานะทางบ้านไม่ค่อยดี  

ทางโรงเรียนที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนให้ได้จึงได้รับการ 

ช่วยเหลือสนับสนุนโครงการนี้ฟรี นับเป็นกิจกรรมใหญ่ที่พวกเด็กนักเรียน 

เฝ้ารอคอย

ต้วนเจียเจ๋อชะงักไปครู่หนึ่ง เขาไม่คิดเลยว่าสวนสัตว์เล็ก  ๆ  ที่ใคร 

หลายคนมองข้าม แท้จริงแล้วกลับมีบางคนที่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยมันอยู่  
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เขาคิดอยู่พักหนึ่งจึงพูดขึ้นว่า “อาจารย์วางใจได้เลยครับ ข้อตกลงนี้จะยัง 

คงดำเนินต่อไปได้ครับ อาจารย์สามารถพาพวกเด็ก  ๆ  มาที่นี่ได้ตลอดเวลา 

เลยครับ”

“ขอบคุณมากนะครับ” อาจารย์จ้าวจับมือของต้วนเจียเจ๋อพลาง 

กล่าวขอบคุณซ้ำไปซ้ำมา ในตอนแรกเขาได้ยินว่าสวนสัตว์ไหเจี่ยวจะปิดตัว 

ลง แต่ต่อมาเขากลับได้ยินอีกครั้งว่าสวนสัตว์ได้มีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยน 

เจ้าของ อันที่จริงเรื่องนี้ก็ทำให้เขาหมดหวังอยู่เหมือนกัน แต่ใครจะไปรู้ว่า 

ผู้อำนวยการของที่นี่ยังดูวัยรุ่นเหมือนกับเด็กนักเรียนอยู่เลย แถมยังใจดี 

มากอีกต่างหาก

ก่อนที่จะลาจากกันไป อาจารย์จ้าวได้พูดคุยปรึกษากับต้วนเจียเจ๋อ  

และหวังว่าจะได้เจอกันใหม่ในอีกสองวันข้างหน้า

ถึงแม้ว่าสวนสัตว์จะยังไม่ได้เปิดทำการ แต่ต้วนเจียเจ๋อก็ตกปาก 

รับคำไปเป็นที่เรียบร้อย เขารีบกลับไปบอกทุกคนว่า “ทุกคน พวกเราต้อง 

ทดสอบระบบภายในกันแล้วละ”

หลิวปินไม่มีการตอบสนองใด ๆ “ทดสอบระบบภายใน?”

เสี่ยวซู “จะมีนักท่องเที่ยวมาเหรอคะ”

ต้วนเจียเจ๋อบอกเรื่องที่ตนจะต้อนรับเด็กนักเรียนประถมให้เข้ามาชม 

สวนสัตว์ฟรีให้พวกเขาฟัง หญิงสาวอารมณ์ดี รีบพูดขึ้นว่า “พระเจ้า  

เป็นแฟนคลับดั้งเดิมของสวนสัตว์ไหเจี่ยวนี่เอง ผู้อำนวยการคะ คุณคิดว่า 

พวกเขาจะถามพวกเราไหมคะว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนชื่อเป็นหลิงโย่วด้วย”

ต้วนเจียเจ๋อพูดอย่างใจเย็น “พวกเขาอาจจะถามก่อนก็ได้ว่า คำว่า 

‘โย่ว’ อ่านออกเสียงยังไง”

เสี่ยวซู “...”

ต้วนเจียเจ๋อแอบไปหาลู่ยาอย่างลับ  ๆ “เอ่อ เต้าจวิน พรุ่งนี้อยาก 

กินอาหารแบบตุ๋นหรือแบบนึ่งดีครับ”

ลู่ยาที่กำลังนอนกระดิกเท้าดูทีวีอยู ่ เห็นคนเลี้ยงสัตว์ที่มักจะโต้เถียง 

กับตัวเองอยู่ตลอดเวลามีท่าทีเชื่อฟัง ถามความคิดเห็นของตน เขาก็ทะนง 

ตนขึ้นมาด้วยความพอใจ พูดอย่างสงวนท่าทีว่า “ถ้างั้นก็เอาครึ่งหนึ่งตุ๋น 
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ครึ่งหนึ่งนึ่งละกัน”

“ได้เลยครับไท่จวิน12” ต้วนเจียเจ๋อแสร้งประจบเป็นลูกน้องที่ดี

ลู่ยารู้สึกเหมือนว่าตัวเองได้ยินอะไรผิดไป “นายพูดอะไรนะ”

ต้วนเจียเจ๋อทำหน้าไร้เดียงสา พูดว่า “ผมก็พูดว่า  ‘ได้เลยครับ 

เต้าจวิน’ ทำไมเหรอครับเต้าจวิน”

ลู่ยามองเขาด้วยความสงสัย จากนั้นก็ส่งเสียง  “หึ”  ออกมาและ 

ไม่ได้พูดอะไรต่อ

ต้วนเจียเจ๋อพูดขึ้นอีกว่า  “คือแบบนี้ครับ  ช่วงนี้ผมได้เรียนรู้ 

ประสบการณ์การดำเนินกิจการของสวนสัตว์อื่น  ๆ จากอินเทอร์เน็ต ผมรู้สึก 

ว่ามันไม่เลวเลยทีเดียว แต่ระดับความเชี่ยวชาญในการทำสวนสัตว์ของ 

พวกเราตอนนี้คงทำแบบนั้นไม่ได้ แล้วอีกสองวันข้างหน้าจะมีนักท่องเที่ยว 

มาทดสอบระบบภายในใช่ไหมครับ นี่เป็นก้าวแรกสู่ความสำเร็จในอนาคต 

ของพวกเรา ผมเลยคิดว่า ควรจะทำให้พวกเขารู้ถึงความแตกต่างของ 

สวนสัตว์ไหเจี่ยวกับหลิงโย่วในตอนนี้...”

ลู่ยามองต้วนเจียเจ๋อตาขวางทันที “นายอยากจะทำอะไรกันแน่”

ต้วนเจียเจ๋อ “แหะ ๆ...”

ลู่ยา “...”

12 太君 หมายถึง ท่านผู้ยิ่งใหญ่ ในที่นี้คือต้วนเจียเจ๋อแอบประชดลู่ยาอยู่
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