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ต้วนเจียเจ๋ออ่านเนื้อหาภารกิจและครุ่นคิดอยู่หลายครั้ง
ยิ่งคิดชายหนุ่มก็ยิ่งหมดคำพูด ต้วนเจียเจ๋อไม่สนใจของรางวัล

ต้นฝูซางเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่อีกาทองสามขาพักพิง
เมื่อเทียบกับรายละเอียดเนื้อหาของภารกิจแล้ว ไม่ควรค่าแก่การพูดถึงเลยสักนิด

— ลาเหมียนฮวาถังเตอะทู่จื่อ

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

	 หากอยากเห็นสวนสัตว์ซาฟารีหลิงโย่วที่เงียบสงบนั้นคงเป็นไปได้ยาก  

แต่หากอยากเห็นลู่ยาที่สงบเสงี่ยมนั้นทำได้ง่าย  ๆ เพียงให้ต้วนเจียเจ๋อ 

แสดงความรักนิด  ๆ  หน่อย  ๆ ลู่ยาก็พึงพอใจแล้ว คงไม่มีใครเคยคิดว่า 

คนอย่างลู่ยาเต้าจวินจะพึงพอใจง่ายดายถึงเพียงนี้...

	 และแน่นอนว่า เมื่อผมเป็นเจ้าของสวนสัตว์ เล่ม 5 นี้ ความปั่นป่วน 

ของสัตว์เทพทั้งหลายในหลิงโย่วก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และดูท่าว่า 

จะเป็นเช่นนั้นไปตลอดกาล แถมสัตว์ที่ถูกส่งมาใหม่ในเล่มนี้ยังเรียกได้ว่า  

เป็นคนที่ดวงซวยอย่างถึงที่สุด และถูกทำร้ายได้เพียงแค่เผลอทำตัวไม่ดี 

ใส่ต้วนเจียเจ๋อ หรือทำให้สัตว์เทพตัวอื่นตกใจเท่านั้น หากอยากรู้แล้วว่า 

สัตว์เทพที่ถูกส่งมาใหม่ในเล่มนี้จะมีใครบ้าง เราเปิดหน้าถัดไปแล้วเดิน 

เข้าสวนสัตว์ซาฟารีหลิงโย่วไปพบกับพวกเขาพร้อมกันเลยค่ะ
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ผึ้ง  จำนวนหนึ่งหมื่นกว่าตัวหากจะสร้างรังสักรังหนึ่งใช้เวลาเพียงสามถึง 

หา้วนักเ็สรจ็เรยีบรอ้ย หากไมย่า้ยรงัผึง้ออกไป ตูข้องบา้นนัน้กค็งจะพงัแน่ ๆ  

แต่ผึ้งมีสัญชาตญาณระวังภัยสูงมาก หากไม่ใช้มืออาชีพมาจัดการก็ยาก 

ที่จะย้ายรังผึ้งได้อย่างปลอดภัย

เมืองตงไห่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ แม้จะได้ยินมาว่ามีฟาร์มผึ้ง 

อยู่ในเขตเมืองตอนล่าง แต่พวกชาวบ้านไม่อยากเสียเงินจ้างคนมาจัดการ  

เลยคิดว่าจะยกรังผึ้งพวกนั้นให้หลิงโย่ว แต่ไม่รู้ว่าทางหลิงโย่วจะต้องการ 

หรือไม่

ต้วนเจียเจ๋อสนใจน้ำผึ้งมาก แต่หลิงโย่วไม่มีมนุษย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านผึ้งเลย

ดังนั้นเขาจึงไปหาสัตว์เทพที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้แทน

“เสีย่วสง คณุชอบดืม่นำ้ผึง้ไหมครบั” ตว้นเจยีเจอ๋กอดคอสงซอืเชยีน 

พลางเอ่ยถาม

สงซือเชียนรีบผละออกมาก่อนจะพูดขึ้นด้วยความตื่นเต้น “แน่นอน  

ข้าชอบ!” จากนั้นก็ตามมาด้วยน้ำเสียงเศร้าหมอง “แต่ที่อาณาจักรธรรม 

ของพระโพธิสัตว์กวนอิมไม่มีรังผึ้ง ข้าเลยไม่ได้กินมาหลายร้อยปีแล้ว หาก 

ท่านไม่พูดถึง ข้าก็แทบจะจำรสชาติของน้ำผึ้งไม่ได้แล้ว...”

พูดจบสงซือเชียนก็รู้สึกเสยีใจขึ้นมา เพราะทีอ่าณาจักรธรรมอันสูงส่ง 
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ของพระโพธิสัตว์กวนอิมมีแค่บ่อเลี้ยงปลากับสวนปลูกต้นไผ่เท่านั้น

ต้วนเจียเจ๋อเริงร่า “แล้วน้ำผึ้งป่าชอบไหมครับ อยู่ที่หมู่บ้านข้าง  ๆ  

นี้เอง ฝูงผึ้งมันย้ายรังลงมาจากภูเขาทำให้กระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้าน  

พวกเขาเลยอยากจะเอารังผึ้งออกไป ถ้าสนใจละก็ เราย้ายรังผึ้งพวกนั้น 

ไปไว้ในพื้นที่เลี้ยงสัตว์แบบเปิดที่พวกเราเช่าไว้ แล้วให้คุณเป็นคนดูแลมัน 

ได้ไหมครับ”

“ได้!” ทันทีที่คิดถึงน้ำผึ้งป่ารสชาติหวานหอม น้ำลายของสงซือเชียน 

ก็แทบจะไหลย้อยลงมา

“โอเคครับ ถ้างั้นพรุ่งนี้พวกเราไปที่หมู่บ้านข้าง ๆ กัน” ต้วนเจียเจ๋อ 

รีบสรุป

หมีเป็นสัตว์ที่ไม่กลัวผึ้งเพราะพวกมันมีขนหนา ตอนที่สงซือเชียน 

ยังเป็นแค่หมีจริง  ๆ  ก็มักจะควักเอาน้ำผึ้งจากรังผึ้งในภูเขาออกมากิน 

เป็นประจำ เรียกได้ว่าตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมมาก ไม่ว่าผึ้ง 

ตัวไหนก็ไม่สามารถต่อยเขาได้

เมื่อตกลงกับสงซือเชียนเรียบร้อย ต้วนเจียเจ๋อจึงส่งข้อความแจ้ง 

เจ้าหน้าที่ตำรวจขณะกำลังเดินออกไป ตอนที่เดินผ่านพานเสวี้ยนเฟิง เขาก็ 

เห็นอีกฝ่ายมีท่าทางเหม่อลอยกำลังถือลูกท้อค้างไว้อยู่ในมือ ต้วนเจียเจ๋อ 

จึงยื่นมือไปลูบศีรษะของพานเสวี้ยนเฟิง “กินอาหารอยู่ก็ยังจะเหม่ออีก 

เหรอครับ กินเยอะ ๆ หน่อย”

พานเสวี้ยนเฟิงรีบพยักหน้าอย่างร้อนรน “ครับ ๆ”

จู้กวงหมิงอาศัยอยู่ท้ายหมู่บ้านถงซินที่ติดกับภูเขา เมื่อไม่นานมานี้บ้าน 

ของเขาแทบจะกลายเปน็จดุชมววิไปแลว้ ทัง้ยงัมคีนคอยเฝา้มองจากทีไ่กล ๆ  

อยู่ตลอดเวลา ทั้งหมดนั่นเป็นเพราะมีฝูงผึ้งมาทำรังอยู่ในสวนของบ้านเขา

ตอนนี้จู้กวงหมิงและสมาชิกในครอบครัวต้องเลี่ยงไปใช้ประตู  

หลังบ้านแทนเพื่อป้องกันการถูกผึ้งทำร้าย แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีผึ้งหลุด 

เข้ามาต่อยเหมาเหมา ลูกสาวของเขาไปสองครั้งจนมือบวมเป่ง จู้กวงหมิง 

แต่งงานช้าจึงทำให้มีลูกช้าไปด้วย เขามีลูกสาวอยู่หนึ่งคนซึ่งก็คือเหมาเหมา  
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พอเห็นลูกโดนผึ้งต่อยเขาจึงรู้สึกปวดใจมาก

จู้กวงหมิงมีสุนัขพื้นเมืองอยู่ตัวหนึ่ง แต่มันโดนผึ้งต่อยจนตอนนี้ 

บวมเป็นหมูไปแล้ว เขาจึงทำได้แค่นำไปฝากไว้กับคนอื่นในหมู่บ้านชั่วคราว  

สุนัขตัวนี้ซื่อสัตย์มาก ปกติตอนกลางคืนมันจะชอบนอนหมอบอยู่ในสวน  

แต่ตอนนี้มันไม่กล้ากลับมาบ้านเพราะกลัวจะโดนผึ้งต่อยอีก

พวกเขาคิดหาวิธีมากมายแต่ก็ไม่สามารถกำจัดผึ้งออกไปได ้ พวกมัน 

แลดูมุ่งมั่นที่จะตั้งรกรากอยู่ที่นี่

โชคดีที่หลังจากแจ้งเรื่องไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทางนั้นก็รับปากว่า 

จะช่วยติดต่อกับสวนสัตว์ให้เข้ามาจัดการเรื่องนี้ ซึ่งผู้อำนวยการต้วนก็ 

ใจดีมาก บอกว่าจะพาผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งมาด้วยเพื่อกำจัดรังผึ้ง

“อดทนกันอีกหน่อยนะ พรุ่งนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้ว!” จู้กวงหมิง 

พูดกับภรรยาและลูกสาว

ภรรยาของจู้กวงหมิงบ่น “ขอให้เป็นอย่างนั้นทีเถอะ หากพรุ่งนี้ 

ไม่เรียบร้อย ฉันจะพาลูกเราไปพักที่บ้านแม่สักสองสามวัน”

“เลิกพูดเถอะ ยุ่งยากเรื่องไปโรงเรียนเปล่า ๆ” จู้กวงหมิงมองไปยัง 

มือของลูกสาว “ทายาอีกสักสองสามครั้งนะลูก รู้ไหม”

เหมาเหมาพยกัหนา้อยา่งเชือ่ฟงั “คะ่พอ่ จรงิส ิ พรุง่นีห้นไูปสวนสตัว ์

ได้ไหมคะ หนูอยากไปดูแพนด้ากับเพื่อนร่วมชั้น”

“ได้สิ ไปเถอะ” จู้กวงหมิงตอบตกลง ถึงอย่างไรพรุ่งนี้ก็ต้องย้าย 

รังผึ้ง ปล่อยให้ลูกอยู่บ้านคงไม่ดีเท่าไรนัก

จู้กวงหมิงกับภรรยาอายุมากแล้ว และลูกสาวก็ยังเล็กอยู่ พวกเขา 

จึงเข้านอนกันแต่หัวค่ำ เพียงไม่นานก็ปิดไฟมืดสนิท บ้านของพวกเขา 

อยู่ท้ายหมู่บ้าน เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ที่สุดก็มีสระน้ำกั้นไว้ ทันทีที่ดับไฟ  

บรรยากาศก็มืดมิดและเงียบสงัดลง

ในตอนที่กำลังสะลึมสะลือ จู้กวงหมิงรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงการ 

เคลื่อนไหวจากด้านนอก เขาที่กำลังเคลิ้ม ๆ ถึงกับสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันที เขา 

นอนฟังเสียงนั้นอยู่บนเตียงพักใหญ่ ก่อนหน้านี้บ้านของเขามีสุนัขคอยเฝ้า 

อยู่เลยไม่รู้สึกกลัวขโมยเท่าไรนัก แต่ว่ากันตามหลักแล้วถึงตอนนี้จะไม่มี 
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สุนัข แต่ก็ยังมีผึ้งทั้งฝูงอยู่นะ หัวขโมยพวกนั้นยังกล้าเข้ามาอีกเหรอ

ทว่าจู้กวงหมิงยังได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวที่ดูเหมือนกำลังค้นหา 

อะไรบางอย่าง ถึงแม้ในสวนจะมีแต่เครื่องมือการเกษตรเก็บเอาไว้ แต่นั่น 

ก็นับเป็นทรัพย์สินเหมือนกันนี่ เมื่อคิดได้ดังนั้นเขาจึงลุกขึ้นมาจากเตียง 

พลางสะกิดปลุกภรรยากับลูกสาว แล้วหยิบไม้กระบองเตรียมจะเดินออกไป 

ด้านนอก

จู้กวงหมิงบอกให้ทั้งสองคนอยู่ในห้อง ส่วนตัวเองไปแง้มประตูใหญ่ 

มองดูสถานการณ์

ค่ำคืนนั้นไร้ดวงดาวและแสงจันทร์ ถึงแม้สายตาของจู้กวงหมิงจะ 

ไม่ค่อยดีนัก แต่เขาก็เห็นเงาราง  ๆ  เล็กใหญ่สองร่างอยู่ในสวนที่มืดสลัว  

ร่างหนึ่งนั่งยอง  ๆ  อยู่กลางสวน ส่วนอีกร่างอยู่ข้าง  ๆ  รังผึ้ง เขามองไม่เห็น 

ว่าเป็นใคร รู้แต่ว่าตัวอ้วนมาก นอกจากนี้ยังมีเสียงเด็กร้อง “อ๊าก!”  ดังมา  

สงสัยคงโดนผึ้งต่อยเข้าแล้ว

จู้กวงหมิงตะโกนขึ้นทันที “ไอ้โง่ที่ไหนมันกล้าเข้ามาที่นี่วะ!”

“เร็ว ๆ สิ เร็วเข้า” พานเสวี้ยนเฟิงใช้ศีรษะดันจ้งเป่าจนมันแทบจะตีลังกา 

หงายหลัง เมื่อเห็นแบบนั้นเขาก็ยิ่งโมโหมากกว่าเดิม “ทำไมแกถึงไม่เดินด ีๆ  

สักที!”

จ้งเป่ามองพานเสวี้ยนเฟิงด้วยท่าทางไร้เดียงสา

หลังจากที่เมื่อตอนกลางวันได้ยินว่ามีรังผึ้งอยู่ใกล ้ๆ พานเสวี้ยนเฟิง 

กใ็จเตน้ขึน้มาทนัท ี เขากเ็ปน็หม ี และกร็กัการกนินำ้ผึง้เหมอืนกนั! โดยเฉพาะ 

น้ำผึ้งป่าเขายิ่งชอบมาก! ในอดีต ตอนที่เป็นราชาแห่งภูเขา พานเสวี้ยนเฟิง 

จะใหป้ศีาจตวัเลก็ ๆ นำผึง้ทีเ่ลีย้งไวม้าใหเ้ขาโดยเฉพาะ เขาคอยออกคน้หาผึง้ 

และรีดไถปีศาจพวกนั้นอยู่เป็นประจำ แต่เมื่อมาอยู่หลิงโย่วก็ไม่ได้กินอีก  

จึงคิดถึงรสชาติหอมหวานของน้ำผึ้งพวกนั้นมาก

น่าเสียดายที่ผู้อำนวยการดันมอบเรื่องน่ายินดีพวกนี้ให้กับสงซือเชียน 

ไปเสียได้ ฝ่ายนั้นมองเขาเป็นศัตรูตัวฉกาจ รังผึ้งตกไปอยู่ในมืออีกฝ่าย 

แบบนั้นแล้วจะมีส่วนแบ่งของเขาได้อย่างไร หรือถึงต่อให้แบ่งจะแบ่งได้ 
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สักเท่าไรกัน ผึ้งหนึ่งฝูงผลิตน้ำผึ้งได้มากแค่ไหนกันเชียว!

ดงันั้นพานเสวีย้นเฟิงจงึตดัสนิใจมาชงิกินนำ้ผึ้งเสยีตัง้แตค่นืนี้ ตอ่ให ้

สงซือเชียนจะไม่แบ่งให้ ก็ถือว่าคุ้มแล้ว

แต่เขาไม่ได้มาเพียงคนเดียว ยังดึงจ้งเป่าเข้ามาพัวพันกับเรื่องนี้และ 

พามันออกมาด้วย

จ้งเป่าตื่นเต้นมาก ตั้งแต่เล็กจนโตมันยังไม่เคยทำเรื่องแบบนี้เลย!  

น้ำผึ้งป่าสดใหม่รสชาติเป็นอย่างไร พานเสวี้ยนเฟิงบรรยายให้มันรับรู้ได้ 

อย่างน่ามหัศจรรย์! ตอนอยู่ที่หน้าประตูจ้งเป่าตื่นเต้นเสียจนล้มกลิ้งไป 

ครั้งหนึ่ง...ไม่สิ ล้มกลิ้งอยู่หลายครั้ง

พานเสวี้ยนเฟิงเห็นว่าจ้งเป่าโง่เกินไป จึงรู้สึกทนไม่ได้เลยให้มัน 

ไปกินน้ำผึ้งก่อน ส่วนตัวเองคอยดูลู่ทางอยู่ตรงนี้

จ้งเป่าใช้ขาสั้น  ๆ  ปีนขึ้นไปข้างตู้ เนื่องจากตัวเตี้ย มันจึงต้องคว้าตู้ 

เพื่อช่วยพยุงตัวถึงจะสามารถเอื้อมถึงรังผึ้งได้ จ้งเป่ายื่นอุ้งเท้าแหย่เข้าไป 

ในรังผึ้งตามที่พานเสวี้ยนเฟิงสอนเอาไว้

เพียงชั่วพริบตา ผึ้งที่ตกใจกลัวก็ต่อยเข้าไปที่ร่างกายของจ้งเป่า 

ในทันที “อ๊าก!” จ้งเป่ากรีดร้องออกมาก่อนจะถูกพานเสวี้ยนเฟิงตำหนิ

“มันเจ็บขนาดนั้นเลยหรือไง แพนด้าสมัยนี้อ่อนแอเสียจริง!”

หรอืพดูอกีอยา่งกค็อื แพนดา้ทีถ่กูเลีย้งมาโดยมนษุยพ์วกนีจ้ะออ่นแอ 

มากเกินไปแล้ว!

จ้งเป่าเหลือบมองพานเสวี้ยนเฟิงด้วยความน้อยใจ ถึงแม้ผิวหนัง 

จะหนามากก็จริง แต่มันก็ยังรู้สึกเจ็บอยู่เล็กน้อย มันยื่นมือไปฉีกรังผึ้ง 

ออกมาหนึ่งชิ้นแล้วเลียท่ามกลางการโจมตีของฝูงผึ้ง

พานเสวี้ยนเฟิงกลืนน้ำลาย “เป็นอย่างไรบ้าง หวานไหม”

จ้งเป่าเลียอีกสองสามทีพลางขบเคี้ยวอีกเล็กน้อย

“เจ้าเด็กบ้านี่ แกอย่ามัวแต่กินสิ!”

“ไม่เห็นหวานเลย...” จ้งเป่าร้องตอบอย่างอ่อนแรง

“จะไม่หวานได้อย่างไร” พานเสวี้ยนเฟิงร้อนรน “แกแอบขโมยกิน 

ช็อกโกแลตที่ผู้อำนวยการให้ฉันมาใช่ไหม”
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จ้งเป่าแทบจะร้องไห้อยู่แล้ว ก็รังผึ้งนี่ไม่หวานจริง ๆ นี่นา มันสงสัย 

ในสัมผัสการรับรสชาติของตัวเอง แต่รสชาติไม่เหมือนกับที่พานเสวี้ยนเฟิง 

บรรยายเอาไว้ เจ้ารังผึ้งนี่สู้ขนมรังนก1 ของโปรดมันไม่ได้เลยสักนิด

ขณะที่พานเสวี้ยนเฟิงกำลังจะก้าวไปข้างหน้าเพื่อไปหาจ้งเป่า จู่ ๆ ก็ม ี

เสียงตะโกนของมนุษย์ดังขึ้นมาจากทางด้านหลัง

“ไอ้โง่ที่ไหนมันกล้าเข้ามาที่นี่วะ! มันยังไม่ถึงเวลาเก็บน้ำผึ้งโว้ย!”

พานเสวี้ยนเฟิง “...”

น่าเจ็บใจนัก! นึกแล้วเชียว! แบบนั้นมันจะไปหวานได้อย่างไรกัน!

“ไอ้ลูกหมี2 พวกนี้มันเป็นลูกเต้าเหล่าใคร...” จู้กวงหมิงมองเด็กตัวใหญ่ 

และตัวเล็กทั้งสองกลิ้ง ๆ คลาน ๆ ออกไปจากสวน จากนั้นบ่นพึมพำก่อนจะ 

ปิดประตูลง

ภรรยาของจู้กวงหมิงหมดคำพูด “เด็กที่ไหนกัน ทำไมถึงไม่เสียดาย 

ชีวิตอะไรขนาดนี้ ไม่โดนผึ้งต่อยแย่เลยเหรอ”

“ไม่ได้ยินเสียงร้องหรือไง ผึ้งคงต่อยเด็กน้อยนั่นจนเจ็บไปหมด 

นั่นแหละ คงจะสวมเสื้อผ้ามาไม่เยอะพอแน่  ๆ” จู้กวงหมิงครุ่นคิด ถึงว่า 

ทำไมเงาของเจ้าสองคนนั้นถึงดูอ้วนตัวหนาขนาดนั้น บางทีคงจะใส่เสื้อ 

ขนเป็ดมาละมั้ง “เด็กผู้ชายชอบหาเหาใส่หัวกันจริง  ๆ โชคดีที่เหมาเหมา 

ของพวกเราเป็นเด็กดีเชื่อฟัง”

“ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับจ้งเป่า เนื้อตัวสกปรกมากเลย...”

หลังจากได้ยินประโยคนี้ ต้วนเจียเจ๋อจึงเดินไปดู แล้วก็เป็นจริง 

อย่างที่ได้ยินมา เจ้านี่ไม่เจอกันนานเข้าหน่อย ทำไมเนื้อตัวถึงสกปรก 

มอมแมม ใตฝ้า่เทา้กบักน้กเ็ปรอะเปือ้นเตม็ไปดว้ยโคลน แถมยงัมเีศษหญา้ 

1 วอโถว ขนมนึ่งชนิดหนึ่ง ทำจากแป้งข้าวโพด แป้งเกาเหลียง หรือแป้งธัญพืชอื่น ๆ ลักษณะ 

เป็นรูปกรวยคว่ำ ด้านฐานเป็นโพรงตรงกลางคล้ายรังนก
2 คำเปรียบเปรยถึงเด็กซน หรือเด็กเล็กที่ไม่รู้เรื่องรู้ราว
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ติดตัวอยู่เต็มไปหมด

ที่หลิงโย่วจะไม่อาบน้ำให้แพนด้า ถึงแม้จ้งเป่าจะยังเล็กอยู่ แต่ตอน 

ทีม่นัมาถงึเนือ้ตวักถ็อืวา่คอ่นขา้งสะอาดมาก แตอ่ยูไ่ดไ้มท่นัไร ทำไมเนือ้ตวั 

สกปรกเลอะเทอะขนาดนั้น

พานเสวีย้นเฟงิทีก่ำลงัปดัเศษหญา้บนตวัของจง้เปา่ เมือ่สงัเกตเหน็วา่ 

ผู้อำนวยการมาก็ถึงกับเหงื่อท่วมในทันที

ต้วนเจียเจ๋อไม่ได้เข้าไปด้านใน เพราะอีกเดี๋ยวเขาต้องออกไปหมู่บ้าน 

ถงซิน เขาจ้องมองจ้งเป่าอยู่พักใหญ่ก่อนจะสังเกตเห็นว่า นอกจากเศษหญ้า 

แล้วยังมีผักกระชับติดอยู่ด้วย

ขณะกำลังคิดว่าจะเอ่ยปากพูดบางอย่างก็มีคนโทร.เข้ามาเร่งให้รีบ 

ออกไป เขามองแพนด้าทั้งสองที่นั่งตัวแข็งทื่อก่อนจะเดินจากไป

ถึงแม้ว่าหลิงโย่วจะไม่มีชุดของคนเลี้ยงผึ้ง แต่พวกเขาเลี้ยงสัตว์ 

หลายชนิดจึงมีชุดป้องกันที่ค่อนข้างแน่นหนาและรัดกุม ซึ่งทุกชุดจะต้อง 

สวมหมวกนิรภัย ถึงจะมีบริเวณที่เปิดเผยผิวหนังอยู่บ้างก็ไม่เป็นไร เพราะ 

ผู้ที่รับผิดชอบเคลื่อนย้ายรังผึ้งในครั้งนี้คือ สงซือเชียน

หลังจากมาถึงหมู่บ้านถงซิน ก็เห็นจู้กวงหมิงกับภรรยาเจ้าของบ้าน 

ที่มีผึ้งมาทำรังรอการมาถึงของพวกเขาอยู่แล้ว จู้กวงหมิงพูดว่า “ขอบคุณ 

ครับผู้อำนวยการ โชคดีที่พวกคุณให้ความช่วยเหลือ เมื่อคืนมีไอ้ลูกหมี 

ที่ไหนก็ไม่รู้เข้ามาขโมยน้ำผึ้งด้วย”

“อะไรนะครับ”

“พวกนั้นโดนผึ้งต่อยจนหนีไปแล้ว! แต่ว่าก็ยังอันตรายมากอยู่ดี  

หากไม่ใช่เพราะเมื่อคืนผมตะโกนไล่ไปละก็ เจ้าพวกนั้นคงจะถูกผึ้งรุมต่อย 

ตายไปแล้ว ไอ้ลูกหมีสองตัวนั้นก็โง่จริง ๆ ฝูงผึ้งเพิ่งจะมาสร้างรังได้ไม่กี่วัน  

จะเก็บน้ำผึ้งมันต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือนขึ้นไปนะ!”

“...”

เมื่อต้วนเจียเจ๋อเหลือบไปเห็นผักกระชับในสวนก็เอ่ยออกมา

“เพือ่ไมใ่หเ้รือ่งแบบนีเ้กดิขึน้อกี พวกเรารบีจดัการยา้ยรงัผึง้กนัดกีวา่ 

ครับ เดี๋ยวมันจะอันตรายไปถึง...” ต้วนเจียเจ๋อมุมปากกระตุก “ลูกหมี”
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หลังจากนั้นไม่นาน เหล่าชาวบ้านที่เข้ามามุงดูก็ได้เห็นเหตุการณ์ 

อันน่าทึ่ง

ชายหนุ่มรูปร่างกำยำถือกล่องใส่ผึ้งแล้วจับผึ้งตัวเป็น ๆ ด้วยมือเปล่า  

นางพญาผึ้งถูกเขาจับปีกออกมาเป็นตัวแรก ถึงแม้ร่างกายของชายคนนี้จะด ู

หนักอึ้ง แต่การเคลื่อนไหวว่องไวและปราดเปรียวอย่างที่สุด เขาไม่จำเป็น 

ต้องรมควันผึ้งด้วยซ้ำ แถมยังไม่ต้องเอาอะไรมาล่อก็จับผึ้งได้แล้ว

เขาสามารถจดัการกบัผึง้ทัง้ฝงูไดอ้ยา่งงา่ยดายในเวลาคอ่นขา้งเรว็มาก

“รีบกลับกันเถอะ พวกเราเตรียมสถานที่เลี้ยงผึ้งเอาไว้แล้ว เดี๋ยว 

จะได้ย้ายพวกมันไปอยู่ที่นั่น” ในตอนที่สงซือเชียนมองเจ้าตัวเล็กพวกนี้ 

ก็ดูเหมือนเขาจะคิดถึงน้ำผึ้งของตัวเองขึ้นมา

จู้กวงหมิงที่เพิ่งเห็นการเคลื่อนไหวอันบุ่มบ่ามและแสนง่ายดายของ 

สงซือเชียนตัวสั่นเทาเล็กน้อย “ไม่เป็นไรแน่เหรอครับ ผึ้งพวกนี้ดุร้ายมาก  

ถ้าพวกมันไม่ยอมจะทำอย่างไร”

“พวกมันจะไม่ยอมได้ยังไงกัน!” สงซือเชียนหันไปพูดกับต้วนเจียเจ๋อ 

อย่างไม่สนใจไยดี “ไปกันเถอะผู้อำนวยการ”

“ครับ” ต้วนเจียเจ๋อบอกลาชาวบ้าน ก่อนจะปีนขึ้นหลังม้า ถูกต้อง  

เขาขี่จี๋กวงมาที่นี่ ส่วนสงซือเชียนขึ้นรถของสวนสัตว์กลับไป

ระหวา่งทางกลบั ตอนทีใ่กลจ้ะถงึพืน้ทีเ่ลีย้งสตัวแ์บบเปดิของพวกเขา  

สงซือเชียนก็ลงจากรถแล้วบอกลาคนขับ จากนั้นจึงเดินตามหลังจี๋กวงขึ้นไป 

บนภูเขากับผู้อำนวยการ

รังผึ้งที่สงซือเชียนเตรียมไว้อยู่ใกล้กับพื้นที่เลี้ยงสัตว์แบบเปิดของ 

พวกเขา เขาเพิ่งทำรังผึ้งเสร็จเมื่อวานและนำมันไปแขวนไว้บนต้นท้อ แถม 

บริเวณนี้ยังมีลำธารเล็ก  ๆ  ไหลอยู่ด้านข้าง เนื่องจากผึ้งต้องการน้ำเพื่อช่วย 

รักษาระดับความชื้นในรังผึ้งเอาไว้

“จะปล่อยผึ้งตอนนี้เลยไหมครับ เราต้องเอานางพญาผึ้งใส่เข้าไปก่อน 

ใช่ไหม” ต้วนเจียเจ๋อถาม

“ช้าก่อน” สงซือเชียนหยิบอ่างน้ำออกมาจากโพรงหญ้าแล้วนำไป 

รองน้ำในลำธาร
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พอเหน็แบบนัน้ตว้นเจยีเจอ๋กเ็ขา้ใจในทนัท ี เขารบีหยบิ “เฟงิโหยวจงิ”3  

ออกมาก่อนจะหยดลงไปในอ่างน้ำสองสามหยด

ส่วนสงซือเชียนเปิดฝากล่องใส่ผึ้งทีละฝา

หึ่ง ๆ ๆ 

ผึ้งหมื่นกว่าตัวบินออกมาราวกับพยับเมฆครึ้มดำ หลังจากที่บินวน 

ในอากาศอยู่สองสามรอบราวกับแมลงวันไร้หัว4 ในที่สุดพวกมันก็พบ 

เป้าหมายอย่างรวดเร็วและบินไปรวมตัวกันอยู่เหนืออ่างน้ำอย่างผิดปกติ

แม้ว่าแหล่งน้ำจะอยู่ใกล้  ๆ แต่พวกมันกลับเลือกที่จะเรียงแถว 

เบียดกันอยู่รอบ  ๆ  อ่างน้ำ บริเวณนั้นเต็มไปด้วยฝูงผึ้ง มีทั้งตัวที่หยุดนิ่ง 

และตัวที่กำลังบินวน หนาแน่นจนมองไม่เห็นผิวน้ำเลย

สงซือเชียนค่อย  ๆ  คีบตัวนางพญาผึ้งที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจน 

บินไม่ขึ้นเพราะโดนเขาจับปีกไปที่อ่าง

ไม่มีผึ้งบินเข้ามาโจมตีเลยสักตัว พวกมันต่างหมกมุ่นกับการดื่มน้ำ 

ตรงหน้าอย่างใจจดใจจ่อ

ภายใตก้ารบญัชาของนางพญาผึง้ หลงัจากทีผ่ลดักนัดืม่นำ้และบนิวน 

ไปมาได้สักพัก พวกมันก็ย้ายเข้าไปอยู่ในรังผึ้งที่สงซือเชียนเตรียมเอาไว้ให ้

อย่างไม่ลังเล

“บริเวณนี้ยังมีดอกไม้  ต้นไม้อยู่อีกเยอะ  อีกไม่กี่เดือนพวกเรา 

ก็จะมีน้ำผึ้งกินแล้ว” สงซือเชียนอดเลียริมฝีปากไม่ได้

ต้วนเจียเจ๋อยังไม่เคยกินน้ำผึ้งเปล่า  ๆ  มาก่อน อย่างมากที่สุดก็แค่ 

อาหารที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้ง ซึ่งแค่นั้นสำหรับเขาก็หวานมากเกินไปอยู่แล้ว  

แต่เพื่อนร่วมชั้นสาวของเขาเคยพูดถึงน้ำผึ้งและเธอก็ชอบกินมาก อย่าว่าแต่ 

นำ้ผึง้ปา่เลย เพยีงแคเ่หน็ทา่ทางตะกละของสงซอืเชยีน ตว้นเจยีเจอ๋กอ็ดยิม้ 

ไม่ได้

3 เฟิงโหยวจิง ยี่ห้อน้ำมันหอมสีเขียวใส ซึ่งผสมจากสมุนไพรหลายชนิด สรรพคุณคล้าย 

ยาหม่องน้ำเซียงเพียวอิ๊ว
4 แมลงวันไร้หัว เป็นสำนวนหมายถึง การเคลื่อนไหวหรือกระทำการอย่างไม่รู้ทิศรู้ทาง  

สะเปะสะปะ มั่วซั่ว
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“ถ้าอย่างนั้นก็เยี่ยมมากเลยครับ ผมไม่กินหวาน เพราะฉะนั้นคุณ 

ก็ตามสบายเลย”

สงซือเชียนเหลือบมองผู้อำนวยการเงียบ  ๆ  พลางคิดในใจ ท่านกับ 

เต้าจวินออกจะหวานกันเสียขนาดนั้น  ยังจะมาบอกว่าไม่กินหวานอีก 

อย่างนั้นเหรอ...

สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสงซือเชียนไม่ใช่การได้มีฝูงผึ้งเป็นของตัวเอง แต่เป็น 

ตอนทีต่ว้นเจยีเจอ๋นำเจา้แพนดา้ทัง้สองตวัออกมาตหีลงัจากกลบัมาถงึหลงิโยว่ 

ต่างหาก

สงซือเชียนนั่งดูอยู่ด้านข้างอย่างมีความสุขตลอดเวลา  เมื่อเห็น 

เจ้าแพนด้าสองตัวถูกผู้อำนวยการผลักให้กลิ้งไปกลิ้งมาก็รู้สึกสบายใจขึ้น 

มาก ทุกคนล้วนเป็นหมีเหมือนกัน แล้วมีสิทธิ์อะไรถึงได้รับการปฏิบัติ 

ดีกว่าข้า เป็นไงล่ะ กรรมตามสนอง...

หมีสีขาวดำเล็กใหญ่สองตัวก้มหัวม้วนตัวโดนผู้อำนวยการผลัก 

ให้กลิ้งไปมาด้วยความรู้สึกผิด จ้งเป่ายังกลิ้งไปมาได้ แต่พานเสวี้ยนเฟิง 

ตัวหนักเกินไป ทำให้ขณะที่โดนผลัก อุ้งเท้าหลังทั้งสองข้างก็ยังลากอยู่ 

บนพื้น

จ้งเป่าพยายามมุดเข้าไปในอ้อมแขนของพานเสวี้ยนเฟิง ร่างกาย 

ของมันเล็กกว่าอีกฝ่ายมาก แต่ก็ถูกผู้อำนวยการลากเท้าหลังให้ออกมา

พานเสวี้ยนเฟิงป้องศีรษะของตนพลางโอดครวญสำนึกผิด

จ้งเป่ามองท่าทางอันเชี่ยวชาญของพานเสวี้ยนเฟิงและยกมือป้อง 

ศีรษะของตนตาม

ต้วนเจียเจ๋อทุบไปบริเวณที่มีเนื้อเยอะที่สุดของพานเสวี้ยนเฟิงสอง 

สามครั้ง “คุณนี่มันจริง  ๆ  เลย ใจกล้ามากนักนะที่แอบหนีออกไป คุณ 

เห็นไหมว่าทำให้จ้งเป่ากลายเป็นหมีแบบคุณไปด้วยแล้วเนี่ย โดนต่อย 

เจ็บไหมล่ะ หา?”

จ้งเป่าพยักหน้าอย่างระมัดระวัง

พานเสวี้ยนเฟิง “...”
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เจ้าบ้า! โง่หรือไง ยังจะพยักหน้ารับอีก

“เจ็บใช่ไหม” ต้วนเจียเจ๋อดึงหูจ้งเป่า “แถมที่โง่ที่สุดก็คือไม่ได้กิน 

น้ำผึ้ง! คงไม่รู้ใช่ไหมว่าผึ้งพวกนั้นเพิ่งจะย้ายรังไปที่นั่นได้แค่ไม่กี่วัน ถ้า 

ไม่ใช่เพราะเจ้าของบ้านมองเห็นไม่ชัด วันนี้ทั้งสองคนคงจะขึ้นพาดหัวข่าว 

ไปแล้ว”

จง้เปา่ยงัไมเ่ขา้ใจทีต่ว้นเจยีเจอ๋พดู แพนดา้ขึน้พาดหวัขา่วเปน็เรือ่งปกต ิ

ไม่ใช่เหรอ

ต้วนเจียเจ๋อเอ่ยจริงจัง “จ้งเป่า หลังจากนี้เล่นกับพานเสวี้ยนเฟิง 

ให้น้อยลง เดี๋ยวจะโง่เหมือนกันหมด”

พานเสวี้ยนเฟิง “...”

สงซือเชียนที่นั่งดูมาตลอดเพิ่งจะเข้าใจสถานการณ์ขึ้นมา เขาพูดขึ้น 

อย่างมีความสุข “โอ้! ที่แท้เจ้าลูกหมีสองคนนั้นก็คือเจ้าสองตัวนี้?”

...

...

น้ำผึ้งสีเหลืองเข้มบรรจุอยู่ในโหลแก้ว เมื่อต้วนเจียเจ๋อเปิดฝาออกดม  

ก็ได้กลิ่นหอมหวานของน้ำผึ้งที่ลอยฟุ้งขึ้นมา หลังจากผ่านการผลิตอย่าง 

ขยันขันแข็งของฝูงผึ้ง ในที่สุดผึ้งบนภูเขาก็ผลิตน้ำผึ้งออกมาได้แล้ว ถึงแม้ 

ต้วนเจียเจ๋อจะเคยบอกว่าให้สงซือเชียนดูแล แต่อีกฝ่ายก็ยัง  “ให้เกียรติ”  

แบ่งน้ำผึ้งมาให้ผู้อำนวยการ

เจ้าแพนด้าที่นอนอยู่บนพื้น ทันทีที่ได้กลิ่นหอมหวานของน้ำผึ้งก็ยิ่ง 

บ้าคลั่ง มันกอดขาต้วนเจียเจ๋อพลางทำท่าทางออดอ้อน

พานเสวี้ยนเฟิงที่อยู่ไม่ไกลคลานเข้ามาอย่างหลบ  ๆ  ซ่อน  ๆ ไม่กล้า 

เข้ามาใกล้มากนัก เขาอยากให้จ้งเป่าเปิดทางให้ เพราะมันยังเด็กและได้รับ 

การปฏิบัติที่ดีกว่าเขามาก ประกอบกับที่เขาเคยทำผิดก็ยิ่งทำให้ไม่ได้รับ 

การปฏิบัติเหมือนกับจ้งเป่าเข้าไปอีก

“หืม ครั้งก่อนที่ก่อเรื่องยังไม่ได้กินสินะ อยากกินอย่างนั้นเหรอ”  

ต้วนเจียเจ๋อนั่งลงก้มหน้ามองจ้งเป่า หลังจากที่เจ้าตัวแสบมาอยู่ที่หลิงโย่ว 
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ได้สักระยะ ไอคิวของมันก็เพิ่มขึ้นมาก ตอนนี้มันเหมือนกับเด็กอายุสามสี ่

ขวบแล้ว

แต่จ้งเป่าชื่นชอบพานเสวี้ยนเฟิงที่เป็นราชาแห่งภูเขามาก บางครั้ง 

ต้วนเจียเจ๋อก็กลัวว่าวันหนึ่งจ้งเป่าที่น่ารักของเขาจะชอบนอนเกาพุงกับ 

แกะเท้าตัวเองเหมือนกัน...

จ้งเป่ายกอุ้งมือสองข้างกอดขาต้วนเจียเจ๋อพลางพยักหน้าด้วยท่าทาง 

ไร้เดียงสา

ครั้งก่อนมันเลียอยู่นานจนแทบจะเคี้ยวรังผึ้งแต่ก็ไม่มีน้ำผึ้งสักหยด  

และสุดท้ายยังต้องหนีหัวซุกหัวซุนไปกับพานเสวี้ยนเฟิง แถมกลับมาถึง 

สวนสัตว์ ผู้อำนวยการก็โกรธมากจนมันถูกผลักกลิ้งไปมาแบบนั้นอีก

“ครั้งหน้าจะไม่ทำอีกใช่ไหม” ต้วนเจียเจ๋อถาม

จ้งเป่าทิ้งตัวนั่งลงไปกับพื้นแล้วซบหน้ากับขาของต้วนเจียเจ๋อ  

จากนั้นส่งเสียงร้องออดอ้อน ‘หลังจากที่โดนตีแบบนั้นก็ไม่กล้าทำอีกแล้ว’

ต้วนเจียเจ๋อยิ้ม เขาหยิบช้อนขึ้นมา ถึงอย่างไรมากสุดเขาก็คงแค่ 

ชิมนิดหน่อย ดังนั้นเขาจึงเทน้ำผึ้งออกมาหนึ่งช้อนแล้วยื่นไปตรงหน้าจ้งเป่า

ลูกแพนด้ารีบคว้ามือต้วนเจียเจ๋อราวกับกลัวว่าเขาจะหนีไปอย่างไร 

อย่างนั้น จากนั้นแลบลิ้นสีแดงเลียไปบนช้อน รสชาติหวานหอมของน้ำผึ้ง 

ทำให้เจ้าตัวแทบคลั่ง เมื่อเห็นน้ำผึ้งไหลเยิ้มลงมาจากช้อน มันก็รีบยื่นหน้า 

เข้าไปเลียทันที จ้งเป่าเลียน้ำผึ้งหมดภายในสามคำแถมยังอมช้อนไว้ในปาก 

เพื่อดูดรสชาติที่ยังหลงเหลืออยู่ ดวงตาทั้งสองข้างหยาดเยิ้ม บรรยากาศ 

แห่งความสุขแผ่กระจายไปทั่วร่าง

ต้วนเจียเจ๋อเห็นแล้วรู้สึกสนใจมาก เขาดึงช้อนกลับมาก่อนจะเท 

น้ำผึ้งให้อีกหนึ่งช้อน

จ้งเป่าเป็นหมีฉลาด มันไม่กล้าพุ่งเข้าไปควักน้ำผึ้งในโถ แต่กอดขา 

ทิ้งตัวอยู่บนหน้าตักของต้วนเจียเจ๋อคอยจ้องมองเขาเทน้ำผึ้ง

น้ำผึ้งหอมมากจริง  ๆ สงซือเชียนวางรังผึ้งไว้ข้างต้นท้อ จากนั้น 

เร่งรัดให้เหล่าผึ้งไปรวบรวมน้ำหวานของดอกไม้ทุกวัน เขาศึกษามาแล้วว่า 

ดอกไม้พันธุ์ไหนจะทำให้น้ำผึ้งมีคุณภาพดี ประกอบกับที่ผึ้งพวกนี้โชคดี 
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ได้กินน้ำทิพย์หยางจือเข้าไป ทำให้น้ำผึ้งที่ผลิตออกมานั้นมีความพิเศษ

นี่เป็นครั้งแรกที่จ้งเป่าได้กินน้ำผึ้ง มันมีความสุขมาก โดยเฉพาะ 

หลังจากที่กินหมดไปหนึ่งช้อนเต็ม  ๆ มันก็จ้องไปที่โถน้ำผึ้งไม่ละสายตา 

จนน้ำลายแทบจะไหลย้อยออกมา

ต้วนเจียเจ๋อเทน้ำผึ้งจนเต็มช้อน น้ำผึ้งสีเหลืองทองย้อยลงมา สีสัน 

ของหยดน้ำผึ้งเต็มไปด้วยแรงดึงดูด ต้วนเจียเจ๋อค่อย  ๆ  ส่งช้อนเข้าปากที่ 

อ้ากว้างของจ้งเป่าโดยไม่รู้ตัว

พานเสวี้ยนเฟิงร้องเสียงอ่อยอยู่ข้าง  ๆ พยายามดึงดูดความสนใจ 

จากจ้งเป่า เขาร้อนรนมาก ทำไมจ้งเป่าถึงทำท่าทางราวกับเขาไม่มีตัวตน 

อย่างนั้นล่ะ ตกลงกันไว้ก่อนแล้วนี่ว่าให้จ้งเป่าเป็นคนเปิดทาง แล้วทำไม 

ถึงทำแบบนี้ เจ้าเด็กนั่นลืมเขาไปแล้วแน่ ๆ!

จ้งเป่าปิดกั้นเสียงจากโลกภายนอกโดยสมบูรณ์ มันส่งเสียงร้อง 

พลางอมช้อนเอาไว้เต็มปาก ครั้งนี้มันกินน้ำผึ้งหมดในคำเดียวพลางส่งเสียง  

“อื้ม  ๆ”  ออกมาอย่างมีความสุข ร่างกายขยับเด้งขึ้นเด้งลง หากไม่ติดที่ 

ตัวอ้วนเกินไป มันคงจะกระโดดขึ้นไปแล้ว

เจ้าตัวไร้ประโยชน์! แค่น้ำผึ้งช้อนเดียวก็มีความสุขเสียขนาดนี้  

พานเสวี้ยนเฟิงมองจ้งเป่าด้วยความอิจฉาริษยา  ในตอนที่เขาเป็นราชา 

แห่งภูเขา เขาสามารถกินรังผึ้งได้ทั้งรัง มันจะอะไรนักหนากับอีแค่น้ำผึ้ง 

ช้อนเดียว!

แต่ว่ากลิ่นมันช่างหอม...ยั่วยวนอะไรขนาดนี้!

ในฐานะแพนด้าและปีศาจ จมูกของพานเสวี้ยนเฟิงดีกว่าต้วนเจียเจ๋อ 

มาก เขาได้กลิ่นหอมหวานเข้มข้นอย่างชัดเจน ถึงขนาดที่สามารถบอกได้ 

ว่าน้ำผึ้งทำมาจากน้ำหวานของดอกไม้ชนิดไหน

พานเสวี้ยนเฟิงไม่สามารถอดทนได้อีกต่อไป เขาค่อย ๆ คลานเข้าไป 

หาต้วนเจียเจ๋อด้วยท่าทางน่าสงสาร ยกอุ้งมือวางบนหน้าตักของอีกฝ่าย  

ใช้ร่างกายใหญ่โตเบียดจ้งเป่าออกไป จากนั้นก็อ้าปากกว้าง

ตว้นเจยีเจอ๋มองพานเสวีย้นเฟงิดว้ยสหีนา้คลา้ยยิม้แตไ่มย่ิม้ “ทำอะไร  

อยากจะกินผมอย่างนั้นเหรอ”
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พานเสวี้ยนเฟิงตัวสั่นเทา รีบหุบปากลงทันที เขากล้าเสียที่ไหนกัน!

หลังจากที่ป้อนน้ำผึ้งไปสองช้อน ต้วนเจียเจ๋อก็ตบเบา  ๆ ไปที่หัวของ 

จ้งเป่าเพื่อบอกให้มันลุกออกไป อาหารในแต่ละวันของจ้งเป่าถูกกำหนด 

เอาไว้แล้ว ซึ่งรวมถึงขนมกับของว่างด้วย  และน้ำผึ้งนี่ก็เป็นของพิเศษ  

มันไม่ควรกินมากไปกว่านี้

จ้งเป่าไม่ได้มีความอยากอาหารมากเหมือนพานเสวี้ยนเฟิง เมื่อ 

ผู้อำนวยการบอกให้พอ  ถึงแม้ใจยังปรารถนาที่จะลิ้มรสน้ำผึ้งอันแสน 

หอมหวานพวกนั้น แต่มันก็คลานออกไปอย่างเชื่อฟัง ตอนนี้แหละถึงได้ 

นึกถึงพานเสวี้ยนเฟิงขึ้นมา มันเอนหัวไปซบอีกฝ่ายอย่างละอายใจ

‘ไอ้หมีตาขาว5!’ พานเสวี้ยนเฟิงด่าในใจ

หากรู้ว่าเป็นแบบนี้น่าจะทำตัวเย็นชาใส่มันตั้งแต่แรก! ไม่ควรใจดี 

กับไอ้หมีตาขาวนี่เพียงเพราะมันเอาอกเอาใจเก่งไปซะทุกเรื่อง เป็นยังไงล่ะ!  

พอได้กินของอร่อยก็ลืมลูกพี่ไปเสียสนิท!

พานเสวี้ยนเฟิงคับแค้นใจ นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมตอนที่เขาเป็นราชา 

แห่งภูเขาถึงไม่เลือกสัตว์สายพันธุ์เดียวกันเป็นลูกสมุน ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา 

จำนวนแพนด้าลดลงมาก แม้ก่อนหน้านั้นแพนด้าจะยังมีเยอะเขาก็ไม่เลือก  

นั่นเพราะเขารู้ดีว่าสายพันธุ์เดียวกับตนนั้นตะกละมาก  หากพาแพนด้า 

ไปลาดตระเวนบนภูเขา พวกมันอาจจะมัวแต่กอดรังผึ้งกินจนลืมภารกิจ...

ดังนั้น การที่พานเสวี้ยนเฟิงรังเกียจลูกสมุนที่ไม่สามารถควบคุม 

ตัวเองได้ แถมยังเป็นสายพันธุ์เดียวกันแบบนี้อีก ก็เพราะเขาเข้าใจนิสัย 

ของมันอย่างถ่องแท้น่ะสิ

ยิ่งไอ้เจ้าแพนด้าตัวนี้ที่มนุษย์เลี้ยงมา ยิ่งไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ 

เข้าไปใหญ่!

ขณะที่พานเสวี้ยนเฟิงกำลังโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ ต้วนเจียเจ๋อก็เท 

น้ำผึ้งออกมาหนึ่งช้อนแล้วยัดเข้าไปในปากของเขา “เอาละ แค่ช้อนเดียวพอ  

5 มาจากสำนวน “หมาป่าตาขาว” เดิมหมายถึงคนที่มีใจอำมหิต ต่อมาใช้หมายถึงคนอกตัญญ ู 

หรือคนเนรคุณได้ด้วย
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นี่เป็นการลงโทษ”

พานเสวี้ยนเฟิงที่ได้กินน้ำผึ้งรสชาติหวานหอมไปแบบไม่ทันตั้งตัว 

ขนลุกชันไปทั่วร่าง

รสชาติของมันอร่อยกว่าที่เขาจินตนาการเอาไว้มาก น้ำผึ้งหวานหอม 

กระจายไปทั่วปากก่อนจะค่อย ๆ ไหลลงสู่ลำคอ...

พานเสวี้ยนเฟิงนั่งกองลงไปกับพื้น น่าเสียดายจริง  ๆ ได้กินแค่ 

ช้อนเดียวเองเหรอ

ช้อนเล็กแค่นั้น สำหรับแพนด้ายักษ์แล้วไม่พอเลยจริง ๆ

ต้วนเจียเจ๋อปิดโถน้ำผึ้ง ภายใต้สายตาจับจ้องของพานเสวี้ยนเฟิง 

และจ้งเป่า เขาวางโถเอาไว้บนหลังตู้ จากนั้นยิ้มให้หมีโง่ทั้งสองตัว

“...” พานเสวี้ยนเฟิงตัวสั่นเทาขึ้นมาทันที ทั้ง  ๆ  ที่ผู้อำนวยการไม่มี 

พลงับำเพญ็ แถมรอยยิม้ของอกีฝา่ยกอ็อ่นโยนอยูเ่สมอ แตร่อยยิม้เมือ่ครูน่ี ้

ถึงกับทำให้เขาหวาดกลัวจนเหงื่อท่วมไปหมด ราวกับว่ากำลังถูกคุกคาม 

อย่างนั้นแหละ

พานเสวี้ยนเฟิงมองโถน้ำผึ้งอย่างอาลัยอาวรณ์ เขารู้สึกว่าถึงตัวเอง 

จะโลภมาก  แต่ก็ไม่กล้าไปขโมยมันมาจากหลังตู้  เพราะรอยยิ้มของ 

ผู้อำนวยการทำเอาเขาขนลุกขนพองไปหมด

หรือว่าอีกด้านหนึ่งของผู้อำนวยการจะดุร้ายโหดเหี้ยมเหมือนกับ 

ท่านผู้อาวุโสลู่ยา

สงซือเชียนนำน้ำผึ้งไปที่โรงอาหารแล้วบอกให้ในครัวทำไก่อบน้ำผึ้งเป็น 

เมนูเพิ่มเติมสำหรับวันนี้

ชว่งเวลามือ้เทีย่ง เพือ่นรว่มงานตา่งโหร่อ้งดใีจ พวกเขารูว้า่สงเหลา่ซอื 

นำฝูงผึ้งจากหมู่บ้านถงซินกลับมา แต่ไม่คิดว่าจะมีน้ำผึ้งในส่วนของพวกเขา 

ด้วย รสชาติไม่เลวเลยจริง ๆ 

พวกเขากินไก่อบน้ำผึ้งพลางดู นกขมิ้นขับขานพันลี้ ที่ฉายซ้ำไปด้วย

นกขมิ้นขับขานพันลี้ เป็นซีรีส์ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการคุ้มครองนก 

ซึ่งนำแสดงโดยเหมิงฉีฉี ได้รับอนุญาตให้ออกอากาศภายใต้การดูแลของ 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปิดกล้องจนถึงช่วงเวลาออกฉาย ใช้เวลาเพียง 

แค่ครึ่งปีเท่านั้น สามารถพูดได้เลยว่ารวดเร็วจริง ๆ

เนื่องจากหลายฉากของซีรีส์เรื่องนี้ถ่ายทำที่หลิงโย่วและสถานที่อื่น ๆ  

ในเมืองตงไห่ ดังนั้นชาวเมืองตงไห่จึงให้ความสนใจมาก เมื่อคืนมีคนดู 

เยอะจนกลายเป็นกระแสโด่งดังในโซเชียลมีเดีย

วันนี้เหล่าพนักงานของหลิงโย่วจึงเปิดทีวีในโรงอาหารและดูซีรีส์ 

ที่ฉายซ้ำกันอีกรอบ

ข่าวของเหมิงฉีฉีทำให้ซีรีส์ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก หลังจาก 

ออกอากาศเมื่อคืนก็ยิ่งมีผู้ชมมากมายเขียนรีวิว ตอนนี้จึงมีหลายคนทั่ว 

ประเทศกำลังดูซีรีส์ที่นำมาฉายซ้ำเหมือนกับพวกเขา

การถ่ายทำในช่วงแรกอยู่ที่หลิงโย่ว ถึงแม้ในซีรีส์สถานที่ทำงานของ 

เหมิงฉีฉีจะไม่ได้ชื่อว่าหลิงโย่ว แต่ใครที่เคยมาก็จะจำได้ทันที ยิ่งไม่ต้อง 

พูดถึงว่าในช่วงระหว่างการโปรโมตก็มักจะนำชื่อของหลิงโย่วไปโฆษณาด้วย

สาเหตุที่การออกอากาศตอนแรกได้ผลตอบรับดีมากเป็นเพราะ 

เปิดประตูเจอภูเขา6 อีกทั้งฉากที่เหมิงฉีฉีถูกนกแก้วในบ้านของตัวเอง 

กลั่นแกล้งรังแกนั้นสนุกสนานเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังดึงเอาความสามารถ 

พิเศษของเหมิงฉีฉีออกมาได้ดีมาก และเพราะความสามารถพิเศษนี้ทำให้ 

เธอมีค่าตัวที่สูงกว่าปกติ

ดังนั้นเมื่อทีมงานขอให้นางเอกของเรื่องซึ่งก็คือเหมิงฉีฉีช่วยแสดง 

เป็นคนนิสัยไม่ดี  ฉากที่จับสัตว์มาฉีดยาพวกสัตว์ถึงไม่ทำให้พวกเขา 

ผิดหวัง

เหมิงฉีฉีทำให้นกเกลียดชังได้ขนาดนั้น คนดูก็คงรู้สึกหมั่นไส้ไม่ต่าง 

กันนักหรอก

หญิงสาวที่โดนนกเกลียดจนเข้าไส้ แต่กลับกลายมาเป็นสัตวแพทย์  

พล็อตเรื่องเปิดมาแบบนี้จึงน่าสนใจตั้งแต่เริ่ม

เมื่อเห็นสถานที่คุ้นตา หรือกระทั่งเพื่อนร่วมงานปรากฏตัวอยู่ในจอ  

6 อุปมาว่า พูดหรือเล่าเรื่องตรงประเด็นไม่อ้อมค้อม

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



ลาเหมียนฮวาถังเตอะทู่จื่อ

17

แม้เมื่อคืนพวกเขาบางคนจะดูไปแล้ว แต่ก็อดพูดถึงอย่างกระตือรือร้น 

ไม่ได้ เนื่องจากเมื่อคืนบางคนดูผ่านโทรศัพท์มือถือจอเล็ก  ๆ และยังมี 

บางคนที่ไม่ได้ดู วันนี้จึงมาตั้งวงพูดคุยเรื่องซีรีส์กันอย่างสนุกสนาน

ส่วนบทบาทเจ้าหน้าที่เลี้ยงสัตว์ มีหลายบทที่ทางผู้กำกับได้เชิญ 

เจ้าหน้าที่เลี้ยงสัตว์ของหลิงโย่วเข้ามาร่วมแสดงด้วย เพราะหากใช้นักแสดง 

น่าจะต้องเสียเวลาฝึกอบรม แม้จะเป็นการแสดงแค่ฉากหลังและมีบทพูด 

เพียงไม่กี่คำ แต่พวกเขาก็มีความสุขกันมาก

ตอนนัน้ผูก้ำกบัอยากใหต้ว้นเจยีเจอ๋มาแสดงเปน็นกัทอ่งเทีย่วทีส่ญัจร 

ไปมาเพื่อมีฉากออกกล้องเป็นที่ระลึกไว้ด้วย แต่ต้วนเจียเจ๋อก็ปฏิเสธไป  

เพราะเขาไม่สนใจอะไรแบบนี้

ทางทีมงานซีรีส์เรื่อง  นกขมิ้นขับขานพันลี้  ใช้เงินโปรโมตไปจำนวนหนึ่ง 

ก่อนซีรีส์ฉาย พวกเขาได้ส่งเหล่านักแสดงไปโปรโมตในรายการต่าง  ๆ  

พร้อมทั้งเล่าเรื่องของเหมิงฉีฉี แม้กระทั่งการเปลี่ยนบทและเรื่องราวต่าง ๆ  

จนทำให้เหมิงฉีฉีถูกพูดถึงขึ้นมาอีกครั้ง

แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนพูดถึงเป็นเสียงเดียวกันก็คือเหล่านักแสดงสัตว ์

ของหลิงโย่ว ในช่วงสุดท้ายของซีรีส์มีการกล่าวขอบคุณสวนสัตว์ซาฟารี 

หลิงโย่วด้วย หลายคนทราบกันดีอยู่แล้วว่านักแสดงสัตว์ส่วนใหญ่ทาง 

หลิงโย่วเป็นคนจัดหามาให้

การแสดงอันยอดเยี่ยมของพวกมันโดดเด่นมาก ทางทีมงานจึงไม่ 

พลาดโอกาสที่จะปล่อยภาพเบื้องหลังออกมาให้ทุกคนได้เห็นว่าการแสดง 

ของนักแสดงกับสัตว์พวกนั้นมีวิธีการถ่ายทำอย่างไร เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจ 

ได้มากขึ้น

ปรากฏว่าการแสดงระหว่างคนกับสัตว์พวกนั้น บางตัวมีเจ้าหน้าที่ 

ใช้อาหารหลอกล่อเพื่อให้สัตว์ทำท่าทางที่สอดคล้องกับที่ต้องการ บางตัว 

ใช้การตัดต่อเข้ามาช่วย แต่ทั้งหมดไม่ได้มีการใช้ CG แต่อย่างใด

และสิ่งที่ตลกที่สุดน่าจะเป็นฉากระหว่างเหมิงฉีฉีกับนก ซึ่งไม่จำเป็น 

ต้องมีเจ้าหน้าที่มาหลอกล่อ...

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



เมื่อผมเป็นเจ้าของสวนสัตว์ 5

18

ผู้กำกับกล่าวว่า “ฮ่า  ๆ ทุกครั้งที่ถ่ายมาถึงฉากแบบนี้ พวกเราจะ 

ปล่อยให้เหมิงฉีฉีแสดงความสามารถออกมาได้เต็มที่เลยครับ”

ควรพูดว่าให้เหมิงฉีฉีกับนกได้แสดงกันอย่างอิสระมากกว่า แต่การ 

แสดงของคู่นี้ก็ “โด่งดัง” และเรียกความชื่นชอบจากผู้ชมได้มากมายจริง ๆ

ผู้กำกับบอกว่าโชคดีที่เปลี่ยนแปลงคาแร็กเตอร์ของตัวละครตั้งแต่ 

แรก ไม่อย่างนั้นอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์แบบนี้ บทบาทนี้ถึงแม้ตัวของเหมิงฉีฉี 

จะไม่ได้รับความรักจากนก แต่ก็ไม่ได้สร้างความรำคาญหรือไม่พอใจให้กับ 

ผู้ชม กลับกันกลายเป็นว่าทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ภาพลักษณ์ดีขึ้น

ไมว่า่จะพดูอยา่งไร การออกอากาศของซรีสีเ์รือ่ง นกขมิน้ขบัขานพนัลี ้ 

นอกเหนือจากทีมผู้กำกับและนักแสดงที่รับผลประโยชน์แล้ว การโปรโมต 

เพื่อส่งเสริมเรื่องการคุ้มครองสัตว์ก็เป็นไปด้วยดี ความนิยมของหลิงโย่ว 

ก็เพิ่มขึ้นมากเช่นกัน

หลังจากออกอากาศ ซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้รับความนิยมและโด่งดังขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง ผู้ชมมากมายหลั่งไหลมาที่หลิงโย่วเพื่อมาดูสถานที่ถ่ายทำ 

และถ่ายภาพร่วมเฟรมกับคู่หูของเหมิงฉีฉี

หากกล้าพอก็สามารถคอสเพลย์เป็นนางเอกได ้ โดยที่ไม่ต้องทำอะไร 

มาก เพียงแค่ถืออาหารไปยืนอยู่ตรงหน้าพวกนกกระจอกก็ได้แล้ว

เด็กสาวในชุดกระโปรงยาวสีเขียวคนหนึ่งกำลังเดินเตร็ดเตร่อยู่ริมถนน 

ยามเที่ยงคืน

เธอเดินไปอย่างไร้จุดหมาย ตั้งแต่ย่านในเมืองที่มีผู้คนพลุกพล่าน 

ไปจนถึงตรอกซอยร้างเล็ก  ๆ  ซอยหนึ่ง เธอดูอ้างว้างราวกับไม่มีความหวัง 

ในชีวิต

เมื่อคุณลุงคุณป้าผู้ใจดีที่เพิ่งเลิกงานเห็นเธอเข้า พวกเขาต่างก็อด 

ถามเด็กสาวหน้าตาสวยคนนี้ไม่ได้ว่า “เป็นอะไรเหรอหนู สอบได้คะแนน 

ไม่ดีเหรอ ทะเลาะกับพ่อแม่หรือเปล่า”

หญิงสาวตอบอย่างเศร้าใจ “ฉันตกงานแล้ว”

โถ  เด็กน้อย  อายุแค่นี้ก็ต้องออกไปทำงาน  แถมยังตกงานอีก  
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คุณลุงคุณป้าพูดปลอบใจเธอสองสามประโยค แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมาก  

คนน่าสงสารบนโลกใบนี้มีเยอะมากเกินไปจริง ๆ 

เด็กสาวเดินมาจนถึงชายหาดโดยไม่ทันรู้ตัว เห็นผู้ชายกลุ่มหนึ่ง 

กำลังทะเลาะกัน หรือที่ถูกควรจะบอกว่าผู้ชายหลายคนรุมทำร้ายผู้ชาย 

คนหนึ่งต่างหาก

เธอนั่งยอง  ๆ  คอยมองเหตุการณ์อยู่ด้านข้าง ดึกป่านนี้แล้วยังจะมา 

รุมทำร้ายกันอีกเหรอ จากมุมด้านข้างที่เธอนั่งมองอยู่ทำให้ผู้ชายกลุ่มนั้น 

รู้สึกแปลก  ๆ พลางคิดในใจว่าเธอคงจะไม่ได้แจ้งตำรวจหรอกนะ พวกเขา 

จึงเตะชายคนนั้นอีกสองสามทีก่อนจะพากันหนีไป

ชายคนที่โดนรุมทำร้ายนอนขดอยู่บนพื้น เขาพลิกตัวพลางส่งเสียง 

ร้องด้วยความเจ็บปวด “โอ๊ย...”

เด็กสาวเดินเข้าไปคุกเข่าข้าง  ๆ  เขา “คุณมีโทรศัพท์หรือเปล่า ฉัน 

ติดต่อครอบครัวของคุณให้เอาไหม”

เมื่อเข้าไปใกล้ เธอถึงพบว่าตัวของผู้ชายคนนี้ฟุ้งไปด้วยกลิ่นเหล้า

เขาลืมตามองเด็กสาวที่มีใบหน้างดงามตรงหน้าอย่างงุนงง พูดขึ้น 

ด้วยน้ำเสียงเจ็บปวด “ฉันไม่มีครอบครัว มีโทรศัพท์แล้วจะมีประโยชน์ 

อะไร...ถึงอย่างไรก็ติดต่อคนที่เป็นครอบครัวของฉันไม่ได้หรอก”

ดูไม่ออกเลยว่าตกลงแล้วเป็นเพราะเจ็บปวดที่กายหรือว่าเจ็บปวด 

ที่ใจกันแน่

แต่เด็กสาวกลับดวงตาเป็นประกาย แล้วนั่งลงทันที “คุณติดต่อ 

ครอบครัวไม่ได้เหรอ”

ชายคนนั้นแหงนหน้ามองท้องฟ้าไม่ตอบอะไร

เด็กสาวจึงถามต่อ “ทำไมถึงไม่พูดล่ะ ฉันไม่ใช่คนไม่ดีนะ ฉันชื่อ 

สุ่ยชิง เป็นผู้ส่งสาร”

“ผู้ส่งสาร? เธอหมายถึงพนักงานนำจ่ายน่ะเหรอ เธอทำงานอยู่ที่ 

ไปรษณีย์ละสิ...สมัยนี้ยังมีคนส่งจดหมายอยู่อีกเหรอ...” เขาพึมพำ

สุ่ยชิงประคองใบหน้าตัวเอง “ไม่มีคนส่งจดหมายแล้ว ฉันเลยเป็น 

ผู้ส่งสารที่ว่างงานอยู่นี่ไง”
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“ฉันก็ตกงานเหมือนกัน เฮ้อ!” ชายคนนั้นเอามือปิดหน้า เด็กสาว 

ที่เดินเข้ามาทำตัวสนิทสนมกับเขา เผลอทำให้เขาพูดสิ่งที่อยู่ในใจออกมา 

จนได้ แต่เอาเถอะ ถึงอย่างไรก็เป็นแค่คนแปลกหน้า พูดไปก็เท่านั้นแหละ  

“พ่อแม่ฉันเสียไปตั้งแต่ตอนฉันยังเล็ก ต่อมาฉันก็ได้แต่งงานกับเพื่อน 

ร่วมงาน พวกเราทั้งคู่รักกันมาก แต่บางทีฉันอาจจะไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็น 

ที่โปรดปรานของพระเจ้าละมั้ง สุดท้ายเธอก็ถูกพระเจ้าพรากไปอีก”

อยู่ ๆ ชายคนนั้นก็สะอื้นออกมา

“ฉันยังไม่ได้บอกลาเธอเลย...”

สุ่ยชิงหยิบพู่กันกับกระดาษออกมาจากอกเสื้อ “ก็บอกให้เร็วกว่านี้สิ  

คุณอยากบอกอะไรกับภรรยาบ้าง อะนี่ เขียนเลย”

ชายคนนั้นมองไปที่กระดาษในมือของสุ่ยชิง โปสต์การ์ดแผ่นนั้น 

เป็นรูปทิวทัศน์ของทะเลตงไห่ เห็นได้ชัดว่าเป็นโปสต์การ์ดของเมืองตงไห่  

เด็กคนนี้อาจจะทำงานอยู่ที่ไปรษณีย์จริง  ๆ  ก็ได้ แต่เขาไม่มีอารมณ์จะมา 

เขียนอะไรในตอนนี้ เลยทำได้เพียงแค่พึมพำออกมา

“อาหมิ่น ผมคิดถึงคุณจังเลย คุณคงโกรธผมมากที่ไม่ได้บอกลา 

คุณ ผมอ่านกระดาษโน้ตที่คุณเขียนเอาไว้ก่อนหน้านี้ทุกวัน มันทำให้ผม 

รู้สึกเหมือนคุณยังไม่ได้จากไปไหน ผมอยากรู้จริง ๆ ว่าที่คุณพูดว่าหลังจาก 

กลับมาแล้วมีเรื่องจะบอก เรื่องที่ต้องการจะบอกผมก่อนที่คุณจะจากไป 

มันคือเรื่องอะไรกันแน่...”

เมื่อเห็นชายคนนั้นไม่สนใจตัวเอง สุ่ยชิงก็เริ่มร้อนรน พอได้ยิน 

เขาพูดพึมพำอยู่คนเดียว สุ่ยชิงก็รีบหยิบพู่กันทันที “ไม่เป็นไร ข้อความ 

ปากเปล่าก็ได้! ฉันจดให้เอง!”

ชายคนนั้นดูไม่ค่อยมีสติเท่าไรนัก  หลังจากเขียนเสร็จสุ่ยชิงจึง 

เอื้อมมือไปหยิบบัตรประชาชนของเขาขึ้นมาดู เมื่อครู่เขาเพิ่งถูกคนรุมทำร้าย 

และไร้แรงขัดขืน นึกว่าสุ่ยชิงจะขโมยเงิน “โดนคนพวกนั้นเอาไปหมดแล้ว  

อย่ามายุ่งกับฉัน”

สุ่ยชิงจำชื่อกับวันเดือนปีเกิดบนบัตรประชาชนแล้วยัดเก็บกลับไป 

ที่ตัวเขา
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“คุณรอก่อน รอก่อนนะ! อย่าไปไหนนะ!” สุ่ยชิงยังไม่วางใจ เธอ 

เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้ายามค่ำคืน...

ชายคนนั้นไม่รู้ว่าเด็กสาวน่ารำคาญจากไปตั้งแต่เมื่อไร เขานอนนิ่งอยู่ 

ตรงนั้นพักใหญ่ จนตอนนี้พอจะมีเรี่ยวแรงขึ้นมาบ้าง ลมตอนกลางคืน 

พดัผา่น ทำใหรู้ส้กึหนาวเหนบ็ไปทัง้รา่ง เขาจงึรวบรวมเรีย่วแรงทีม่ลีกุขึน้ยนื  

คิดอยากจะออกไปจากที่นี่

แตย่งัไมท่นัไดก้า้วเดนิ จู ่ๆ กม็กีอ้นหนิกอ้นหนึง่รว่งลงมาจากดา้นบน

“โอ๊ย!” เขาจับไหล่ตัวเองพลางแหงนหน้ามอง บนท้องฟ้าที่มืดสนิท  

เห็นเพียงแค่เงาของนกตัวหนึ่งบินผ่านไป ไม่รู้ว่าเป็นนกอะไร

หินนี่หรือว่านกตัวนั้นจะทิ้งลงมา? เขารู้สึกเจ็บไปหมด จึงนั่งลง 

พลางลูบไหล่ของตัวเอง ชายคนนั้นถึงกับน้ำตาร่วง “ทำไมแม้กระทั่งนก 

ก็ยังรังแกคนหัวเดียวกระเทียมลีบอย่างฉันล่ะ...”

ในตอนนีเ้อง สุย่ชงิวิง่กลบัมา เธอหอบแฮกแลว้ยืน่โปสตก์ารด์ทีห่ยบิ 

ออกมาจากอกเสื้อให้เขา “ฉันกลับมาแล้ว อาหมิ่นก็ส่งข้อความปากเปล่า 

มาเหมือนกัน เธอบอกให้คุณดูแลตัวเองให้ดี ห้ามเศร้าโศกเสียใจเพราะ 

เรื่องที่เกิดขึ้นโดยเด็ดขาด เธอจะรอคุณอยู่ที่ข้างล่างนั่น”

ชายคนนั้นเงยหน้าจ้องสุ่ยชิงตาเขม็ง “เธอเป็นบ้าหรือไง!”

ความเศร้าโศกของชายคนนั้นพลันหายไปในทันที ยัยเด็กคนนี้  

คิดไม่ถึงว่าจะเสียสติเอาเรื่องภรรยาของเขามาพูดจาแบบนี้

สุ่ยชิงมองชายคนนั้นแล้วเอ่ยต่อ “อืม...เธอยังพูดอีกว่า วันนั้นที่เธอ 

บอกว่ากลับมาแล้วมีเรื่องจะบอกกับคุณก็คือ หัวหน้าของเธอตอบตกลงแล้ว  

รอเพียงแค่การอนุมัติอย่างเป็นทางการ ถึงตอนนั้นเธอก็สามารถย้ายสาขา 

ไปที่สำนักงานได้ ไม่ต้องกลับมาสัปดาห์ละครั้งอีกแล้ว”

ชายคนนั้นตกใจมาก เขามองสุ่ยชิงอย่างแทบไม่เชื่อสายตาตัวเอง  

หลังจากที่อาหมิ่นเสียชีวิต หัวหน้าก็มาแสดงความเสียใจและบอกเขาว่า 

ความจริงเธอได้รับการอนุมัติเรื่องย้ายสาขาเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากปกติ 

แล้วเธออาศัยอยู่ที่หอพักของบริษัทซึ่งอยู่ไกลจากที่ทำงานมาก
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แต่เด็กคนนี้รู้เรื่องนี้ได้อย่างไร หรือว่าเธอจะเป็นนักแสดงที่พวก 
เพื่อน ๆ จ้างให้มาแกล้งเขา? หรือว่าอาหมิ่นอยู่ที่อีกโลกหนึ่งจริง ๆ...ภายใน 
ใจของเขาอยากจะเชื่อเรื่องความเป็นไปได้ที่ไร้เหตุผลแบบนี้มากที่สุด

“ฉันกลัวว่าคุณจะหนีไปก็เลยรีบกลับมา ทั้งหมดก็มีเท่านี้แหละ”  
ขณะพูดสุ่ยชิงก็โบกมือทักทายจิงเว่ยที่บินอยู่บนท้องฟ้า

“เธอ เธอ เธอ...เธอเป็นใครกันแน่ ทำไมถึงรู้เรื่องของอาหมิ่น”  
ชายคนนั้นรีบเข้ามาคว้าโปสต์การ์ดบนมือของสุ่ยชิง แต่ก็มีแค่สิ่งที่สุ่ยชิง 
จดเอาไว้เพียงคำสั้น  ๆ  ง่าย  ๆ  เพื่อช่วยเตือนความจำตอนกลับมาถ่ายทอด 
ข้อความปากเปล่าเท่านั้น

สุ่ยชิงพูดด้วยน้ำเสียงจริงจัง “ฉันคือผู้ส่งสาร”
“อาหมิ่น...”  ชายคนนั้นนึกถึงคำพูดของอาหมิ่นที่บอกไม่ให้เขา 

เศร้าโศกเสียใจขึ้นมาอีกครั้ง แต่ว่าตอนนี้ เขาทิ้งทุกอย่างไปหมดแล้ว 
แม้กระทั่งงานของตัวเอง จึงอดกุมหน้าร้องไห้ไม่ได้ “อาหมิ่น ผมจะต้อง 
ลุกขึ้นมาได้อีกครั้งแน่นอน”

“อืม ฉันควรกลับได้แล้ว”
เมื่อได้ยินเสียงของเด็กสาว เขาก็รีบเงยหน้ามองทันที ทว่าในตอนที ่

เงยหน้าขึ้นมา ร่างของเด็กสาวคนนั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย
ที่นี่คือชายหาด สภาพแวดล้อมรอบตัวมีแต่ความว่างเปล่า ต่อให้ 

บินได้ เธอก็คงไม่สามารถบินหายไปได้ทันทีแบบนี้หรอก
ชั่วพริบตา ความคิดหนึ่งในสมองของชายคนนั้นก็ระเบิดออกมา 

ทันที เขาเงยหน้าตะโกนเสียงดังลั่น “อย่าเพิ่งไป! เธอช่วยฉันส่งจดหมาย 
อีกครั้งหนึ่งสิ!!!”

ทว่าบนผืนฟ้าที่กว้างใหญ่ มีเพียงนกสองตัวที่ทำราวกับว่าโดนเสียง 
ของเขารบกวนจึงกระพือปีกบินหนีไป ตอนนี้นอกจากคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งก็ไม่มี 
การเคลื่อนไหวใด ๆ อีก

“ตำนานเมืองเรื่องใหม่ของตงไห่ วิญญาณเด็กสาวชุดเขียวในยามค่ำคืน...”  
ตว้นเจยีเจอ๋อา่นพาดหวัขา่วในโมเมนตว์แีชตจากโทรศพัท์ “ไมน่านมานีม้ขีา่ว 
แพร่กระจายในตงไห่ว่า หากเดินไปตามริมถนนตงไห่ยามค่ำคืนก็อาจจะ 
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พบเจอกับวิญญาณเด็กสาวในชุดกระโปรงสีเขียวคนหนึ่ง ถ้าหากบอกความ 
ต้องการหรือคำขอของตัวเองให้เธอฟัง  วิญญาณเด็กสาวชุดเขียวผู้ใจดี 
จะทำให้ความปรารถนาของคุณเป็นจริง  ว่ากันว่าในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ 
เธอเป็นคนใจบุญ หลังจากเสียชีวิตไปแล้วเธอก็ยังคอยช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ 
เหมือนเดิม...”

“นี่มันอะไรกันเนี่ย” อ่านจบต้วนเจียเจ๋อถึงกับหมดคำพูดจนอยาก 
จะบอกเรื่องจริงไปเสียเลย “นี่มันเรื่องเหลวไหลอะไรกัน มีสำนักหลินสุ่ย 
อยู่แท้ ๆ ยังจะมีผีผู้หญิงมาเดินเตร็ดเตร่อยู่ตามริมถนนได้อย่างไร”

“ใช ่ ฉนัตอบรบัคำขอของทกุคนเสยีทีไ่หนกนั” สุย่ชงิพดูดว้ยนำ้เสยีง 
น้อยใจ “ฉันตอบรับแค่คนที่จะส่งจดหมายเท่านั้น”

“ครับ คุณก็เลยไปส่งถึงยมโลกเลย?” ต้วนเจียเจ๋อมองสุ่ยชิง
หลังจากที่ตำนานเรื่องใหม่นี้แพร่กระจายออกไป นักพรตของสำนัก 

หลินสุ่ยก็กังวลใจมาก ถึงขนาดคอยไปดักซุ่มโจมตีวิญญาณเด็กสาวตนนั้น  
แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ตามที่คิดเอาไว้ ในที่สุดโจวซินถังก็มาหาผู้อำนวยการ 
สวนสัตว์ เพราะสุ่ยชิงอ้างว่าตนอยู่ที่สำนักหลินสุ่ย

ที่นี่คือเมืองตงไห่ การมีข่าวเรื่องตำนานวิญญาณเด็กสาวออกมา 
แบบนี้ สำนักหลินสุ่ยของพวกเขาจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน

สุ่ยชิงร้องไห้ “คนที่ถูกเลิกจ้างยังได้รับอนุญาตให้กลับมาทำงาน 
อีกได้ แต่ฉันตกงานแบบนี้ จะทำอย่างไรล่ะคะ”

“...”
สุ่ยชิงมองต้วนเจียเจ๋อด้วยความขมขื่น แล้วมองไปทางเต้าจวิน 

ที่กำลังนั่งอยู่บนขอบหน้าต่างโดยไม่พูดอะไรสักคำ เธอตัดพ้ออย่างหดหู่  
“ถ้าไม่ทำงานชีวิตจะมีความหมายได้อย่างไรล่ะคะ ฉันนึกว่าผู้อำนวยการ 
จะเข้าใจฉันเสียอีก”

ต้วนเจียเจ๋อเหงื่อตก “ผมเข้าใจคุณครับ งานหายากมาก ตอนแรก 
ผมก็เกือบจะต้องไปขนอิฐ7 เหมือนกัน แต่ต่อให้ผมเข้าใจคุณ มันก็ช่วย 
ไม่ได้นี่ครับ”

7 หมายถึง ทำงานหนักแต่ได้เงินเดือนน้อย
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เดิมสุ่ยชิงหางานใหม่บนโลกมนุษย์ได้แล้ว นั่นก็คือคอยช่วยลู่ยา 

ส่งจดหมาย ไม่เพียงแต่มีงานทำ ยังมีหน้ามีตาอีกด้วย มีใครเคยเห็น 

ลู่ยาเต้าจวินใช้คนส่งจดหมายให้ตัวเองกันบ้างล่ะ

แต่หลังจากที่ต้วนเจียเจ๋อกับลู่ยาคบกัน นานวันลู่ยาก็ยิ่งไม่ต้องการ 

สุย่ชงิ เพราะความสมัพนัธข์องเขากบัตว้นเจยีเจอ๋สนทิสนมกนัมากขึน้เรือ่ย ๆ  

จึงไม่ต้องการผู้ส่งสารอย่างนกชิงเหนี่ยวอีกต่อไป

นกชงิเหนีย่วผูน้า่สงสารจงึตกงานอกีครัง้ ดงันัน้ทกุวนัเลยตอ้งออกไป 

เดนิเตรด็เตรอ่ยูร่มิถนนดว้ยความเสยีใจ พอมคีนรูเ้รือ่งนีก้ท็ำใหเ้ธอมโีอกาส 

หางานใหม่ได้อีกครั้ง

มนุษย์ใช้โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ในการส่งข้อความก็จริงอยู ่ 

แต่ก็มีบางสถานที่ที่ข้อความของพวกเขาไม่สามารถส่งไปถึงได้

ซึง่เรือ่งนีแ้ตกตา่งกบันกชงิเหนีย่ว ในสามโลกไมม่ทีีไ่หนทีน่กชงิเหนีย่ว 

ไม่คุ้นเคย ต่อให้ทะเลกลายเป็นนา ตำแหน่งที่ตั้งก็ยังอยู่ในใจเสมอ! ไม่ว่า 

จะอยู่แห่งหนใด เส้นทางจะไกลเท่าไร นกชิงเหนี่ยวก็สามารถไปส่งจดหมาย 

ให้ถึงมือได้!

...แน่นอนว่าสำหรับตอนนี้ต้องขึ้นอยู่กับผู้เป็นนาย สุ่ยชิงเหลือบมอง 

ผู้อำนวยการและสมาชิกครอบครัวของเขา

ลู่ยาพูดด้วยความรำคาญใจ “เอาละ เธอไปให้ไกลกว่านี้อีกหน่อย 

ไม่ได้หรือไง เธอไม่ใช่จิงเว่ยเสียหน่อย ทำไมถึงต้องจับจ้องอยู่แต่ที่ตงไห่ 

ด้วยล่ะ”

สุ่ยชิง “...”

ต้วนเจียเจ๋อ  “ที่ เต้าจวินพูดก็มีเหตุผล  ที่สำคัญสำนักหลินสุ่ย 

เป็นมิตรของพวกเรา อย่าสร้างความลำบากใจให้พวกเขาเลยครับ คุณก็ 

อย่าเพ่งเล็งไปที่มนุษย์มาก บางครั้งพอส่งจดหมายได้แล้ว พวกเขาก็อาจ 

จะตกใจจนช็อกตายได้เลยนะ”

“...” สุ่ยชิงพูดขึ้นอย่างละอายใจ “ฉันรู้แล้วค่ะ ฉันจะเน้นไปที่คน 

ต่างถิ่นกับปีศาจแล้วกันนะคะ”

ต้วนเจียเจ๋อไม่กล้าตำหนิอะไรสุ่ยชิง คนบ้างานผิดตรงไหน ตอน 
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กลางวันสุ่ยชิงก็ตั้งใจทำงานมาก ตกกลางคืนพอสวนสัตว์ของพวกเขาปิด 

ให้บริการ สุ่ยชิงก็สามารถไปหางานทำข้างนอกได้

หลังจากที่สุ่ยชิงออกไป ลู่ยาก็พูดขึ้น “ชิงเหนี่ยวดีทุกอย่าง เสียอย่างเดียว 

โง่ไปหน่อย”

“ใครมีสามขาก็คือดีที่สุดใช่ไหมครับ...ผมจะบอกคุณให้นะ สุ่ยชิง 

มีพ่อมีแม่ คุณอย่าหลงตัวเองให้มากนักเลย!”

“...”

ต้วนเจียเจ๋อเป็น  “ผู้ดูแล”  มาหลายปี มีหรือจะไม่รู้ว่าลู่ยากำลังคิด 

อะไรอยู ่ คำพดูทีช่อบพมึพำออกมาตามปกตขิองตวัเองมนัเผยธาตแุทอ้อกมา 

ตั้งนานแล้ว!

ลู่ยาทำปากแข็ง “เปิ่นจุนเปล่าเสียหน่อย เปิ่นจุนไม่ได้ขาดแคลน!  

เปิ่นจุนมีลูกตั้งห้าสิบกว่าตัว!”

“...” ต้วนเจียเจ๋อกำลังจะเอ่ยปาก แต่กลับมีเบอร์แปลกโทร.เข้ามา 

ก่อน เขาจึงรีบรับสาย “ฮัลโหล”

เสียงที่คุ้นเคยดังมาจากอีกด้าน “ใช่ผู้อำนวยการต้วนหรือเปล่า  

สวัสดีครับ ผมฟู่เฟิง”

ต้วนเจียเจ๋อนึกอยู่ครู่หนึ่งถึงจำได้ นี่คือรองผู้กำกับการกองตำรวจ 

สันติบาล พวกเขาพบกันระหว่างการประชุมในเมือง ซุนอ้ายผิงรู้จักกับเขา  

ทั้งสองเคยทักทายกันแต่ก็ไม่ได้ผูกมิตรอะไรกันมากไปกว่านั้น

เจ้าหน้าที่ตำรวจติดต่อมาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว ต้วนเจียเจ๋อนึกว่า 

อีกฝ่ายจะมาตรวจสอบเรื่องวิญญาณเด็กสาวในชุดเขียว เลยตอบกลับด้วย 

น้ำเสียงตื่นตกใจ “ท่านรองฟู่? สวัสดีครับ”

ฟู่เฟิงท่าทางร้อนรนเล็กน้อย รีบพูดเข้าประเด็นทันที “เรื่องมันยาว  

ผมขอสรุปสั้น  ๆ  แล้วกัน คืออย่างนี้ครับ ตอนนี้มีอาชญากรกลุ่มหนึ่งข่มขู่ 

และจับตัวประกันหลายคนเอาไว้บนยอดตึกจินเฟิง พวกนั้นมีทั้งอาวุธและ 

ประสบการณ์โชกโชนเพราะก่อคดีมามาก และตอนนี้พวกเรายังไม่สามารถ 

ควบคุมสถานการณ์จากภายในได้...”
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ตึกจินเฟิงเป็นตึกที่สูงที่สุดของเมืองตงไห ่ และด้วยความสูงระดับนั้น 

ทำให้ไม่สามารถมองเห็นสถานการณ์บนยอดตึกจากตึกอื่น  ๆ  ได้ หาก 

ใช้โดรนก็ดูจะโจ่งแจ้งจนเกินไป พวกเขาเลยไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนถึงจะรับรู้ 

สถานการณ์ภายในตอนนี้ได้ เท่าที่ฟังดู เหมือนจะไม่มีสักวิธีที่ทำได้เลย

เมื่อได้ยินว่าไม่เกี่ยวข้องกับวิญญาณเด็กสาวชุดเขียว ต้วนเจียเจ๋อ 

ถึงค่อยโล่งใจขึ้นมา ขณะฟังคำอธิบายของรองผู้กำกับฟู่ จู่  ๆ  ต้วนเจียเจ๋อ 

ก็เผยสีหน้าแปลกประหลาดจ้องมองไปทางลู่ยา

เอาโดรนขึ้นไปไม่ได้ เลยอยากจะขอยืมโดรนลู่ยาอย่างนั้นเหรอ

คำอธิบายของรองผู้กำกับฟู่ทำให้ต้วนเจียเจ๋อเข้าใจรายละเอียด 

ของสถานการณ์ในตอนนี้ขึ้นมาบ้าง ที่แท้ก็อยากจะยืมนกนี่เอง

กลุ่มอาชญากรที่จับคนเป็นตัวประกันเป็นพวกอาชญากรร้ายแรง 

ซึ่งหลบหนีมาจากที่อื่นและถูกออกหมายจับไปทั่วประเทศ  ระหว่างการ 

หลบหนีพวกนั้นก็ยังก่อคดีเหี้ยมโหดขึ้น ด้วยเหตุนี้เส้นทางการหลบหนี 

จึงถูกเปิดเผย กระทั่งมาถึงเมืองตงไห่ซึ่งอยู่ไกลขนาดนี ้ มีความเป็นไปได้ว่า 

พวกนั้นอาจจะวางแผนหนีทางเรือ

แม้ว่าที่นี่คือเมืองตงไห่ แต่ยุคนี้แล้ว ตำรวจต่างก็เห็นหมายจับ 

กันหมด หลังจากที่ถูกต้อนจนมุม อาชญากรพวกนั้นก็เลยจับตัวประกัน 

แล้วหนีขึ้นไปบนยอดตึกจินเฟิงที่สูงหกสิบชั้น

ตึกจินเฟิงเป็นตึกที่เพิ่งเริ่มเปิดกิจการในปีนี ้ เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นถือว่า 

เป็นความเสียหายที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน

ตงไหเ่ปน็เพยีงแคเ่มอืงเลก็ ๆ ไมว่า่จะเปน็เจา้หนา้ทีต่ำรวจ เทคโนโลย ี

หรือยุทโธปกรณ์ต่างก็ด้อยกว่าเมืองใหญ่มาก พูดได้เลยว่ามีข้อบกพร่อง 

ทัง้ซอฟตแ์วรแ์ละฮารด์แวร ์ ดงันัน้จงึเปน็เรือ่งยากทีจ่ะจดัการกบัสถานการณ ์

ฉุกเฉินระดับนี้และพวกเขาก็กำลังอับจนหนทางอย่างที่สุด

นอกจากนี้หลังจากที่อาชญากรจับตัวประกันไปก็ยังเรียกร้องให้ 

พวกเขาเตรียมของที่ต้องการภายในสองชั่วโมง

ตอนนี้เรื่องราวทั้งหมดเพิ่งเกิดขึ้นและระงับการรายงานข่าวเอาไว้  

หลังจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับคำสั่ง พวกเขาก็แบ่งออกเป็นสองส่วน  
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ส่วนหนึ่งเตรียมของที่อาชญากรต้องการ แต่ก็แอบเตรียมการบางอย่าง 

ไว้ด้วย อีกส่วนหนึ่งต้องเตรียมพร้อมเข้าจู่โจม

แต่ปัญหาของการเข้าจู่โจมคือพวกเขาไม่รู้สถานการณ์บนยอดตึกเลย 

สักนิด อย่าว่าแต่สถานการณ์เลย แม้แต่จำนวนคนก็ยังระบุไม่ได้ หาก 

จู่โจมเข้าไปก็มีแนวโน้มมากว่าตัวประกันอาจจะได้รับบาดเจ็บ เรื่องนี้เป็น 

สิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยอมรับไม่ได้อย่างยิ่ง

อาชญากรพวกนั้นมีประสบการณ์มากมาย พร้อมจะคุกคามและ 

จู่โจมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทุกเวลา การบินโดรนขึ้นไปทั้งแบบนี้ พวกนั้นอาจ 

จะทำร้ายตัวประกันได้ทันที ส่วนอุปกรณ์ตรวจจับอื่น  ๆ  ก็ไม่สามารถแยก 

ตัวประกันออกจากอาชญากรได้

ความปลอดภัยของตัวประกันกำลังตกอยู่ในความเสี่ยง ภายใต้ 

สถานการณเ์ชน่นี ้ ทกุคนตา่งพยายามคดิหาวธิกีารตา่ง ๆ แลว้รองผูก้ำกบัการ 

กองตำรวจสันติบาลฟู่เฟิงก็นึกถึงสวนสัตว์ซาฟารีหลิงโย่วขึ้นมาได้

ในตอนแรกลู่ยาโด่งดังมีชื่อเสียงเพราะจัดการกับอาชญากรลักพา 

ตัวเด็ก มันได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี ซึ่งเรื่องนี้ยอมรับกันเป็นเอกฉันท์ 

จากคนทั้งประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นเมืองตงไห่มีสภาพแวดล้อมที่ดีมาก การที่ 

จะมีสัตว์ป่า รวมไปถึงนกยักษ์ตัวใหญ่ปรากฏออกมาจึงไม่ใช่เรื่องแปลก

ฟูเ่ฟงิคดิวา่วธินีีอ้าจจะเปน็หนทางทีใ่ชไ้ดเ้ชน่กนั เพราะหากตวัประกนั 

ไม่ปลอดภัย พวกอาชญากรย่อมต้องได้ใจแน่นอน ความปลอดภัยของ 

ตัวประกันเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ดังนั้นเขาจึงโทรศัพท์หาต้วนเจียเจ๋อ

หลังจากที่ฟู่ เฟิงวางสายไปยี่สิบนาที  รถตู้ของสวนสัตว์ซาฟารี 

หลิงโย่วก็มุ่งหน้ามาถึงสถานที่เกิดเหตุ  เนื่องจากสถานที่ค่อนข้างไกล  

จากหลิงโย่วมาถึงที่นี่จึงต้องใช้เวลาในการเดินทาง

ฟูเ่ฟงิกำลงัตกอยูใ่นสถานการณค์บัขนั เมือ่ไดย้นิวา่รถของหลงิโยว่กำลงัมา  

เขาจึงออกไปรับด้วยตัวเอง

ประตรูถตูเ้ลือ่นเปดิออก สิง่ทีฟู่เ่ฟงิเหน็เปน็อนัดบัแรกคอืผูอ้ำนวยการ 

สวนสัตว์ซาฟารีหลิงโย่วอายุน้อยคนนั้นกระโดดลงมาจากรถตู้ ตามด้วย 
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นกฝูงใหญ่ที่บินพุ่งออกมา ทำให้ทุกคนตกใจกันมาก

ตัวที่บินนำออกมาตัวแรกคือลู่ยา มันบินมาหยุดเกาะอยู่บนไหล่ 

ของต้วนเจียเจ๋อ จากนั้นตามมาด้วยชิงเหนี่ยว จิงเว่ย นกแก้ว นกสี่เชวี่ย 

และนกตัวอื่น  ๆ หากไม่ใช่เพราะนกฟลามิงโก้ตัวใหญ่เกินไป จูเชว่เองก็คง 

ตามมาด้วยแล้ว

นกพวกนี้พากันบินออกมาจากรถ ท่าทางดูเหมือนจะไม่ได้นำกรง 

มาดว้ย พวกมนับนิโฉบลงไปอยูบ่นพืน้ลานกวา้ง บา้งกห็ยดุอยูบ่นหลงัคารถ  

มองดูคร่าว ๆ น่าจะประมาณยี่สิบถึงสามสิบตัว

ทัง้สองคนยงัไมท่นัไดท้กัทายกนั ฟูเ่ฟงิกย็ืน่มอืไปควา้มอืตว้นเจยีเจอ๋  

“ผู้อำนวยการต้วน ดูเหมือนพวกเราจะยืมนกแค่ตัวเดียวนะครับ...”

แน่นอนว่าฟู่เฟิงรู้ว่าสวนสัตว์มีนกมากมาย แต่ในจิตใต้สำนึกของเขา 

ยังคงเชื่อมั่นในตัวของลู่ยา เขารู้สึกว่านกตัวนี้ร่วมมือกับต้วนเจียเจ๋อได้ดี 

ที่สุด นอกจากนี้ยังมีไอคิวสูง สามารถทำตามคำสั่งได้อย่างดี เช่นเดียวกับ 

สุนัขตำรวจ

“ท่านรองฟู่ ผมเพิ่งคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าหากอาชญากรพวกนั้นชอบเล่น 

เวยป๋อขณะที่อยู่ระหว่างการหลบหนีจะทำอย่างไร ผมกลัวว่าพวกนั้นจะรู้จัก 

ลู่ยา ก็เลยพานกตัวอื่นมาด้วย...”

“...”

ไม่ใช่ว่าฟู่เฟิงไม่คิดถึงเรื่องนี้ แต่ตอนนั้นเขาคิดว่าสามารถปลอมตัว 

ให้ลู่ยาได้อย่างการพ่นสีย้อมชั่วคราว แต่ดูเหมือนต้วนเจียเจ๋อจะมีวิธีที่ 

ดีกว่าแล้ว

ฟู่ เฟิงมองไปยังนกยักษ์สายตาแหลมคมที่ เกาะอยู่บนไหล่ของ 

ต้วนเจียเจ๋อ แล้วอดพยักหน้าไม่ได้ “แล้วนกตัวอื่นคุณสามารถควบคุมมัน 

ได้หมดเหรอครับ”

เขากังวลว่าไอคิวของนกพวกนั้นจะไม่สูงเท่าลู่ยาและอาจทำภารกิจ 

ไม่สำเร็จ นี่ไม่ใช่แค่ให้นกบินวนไปวนมา แต่คำสั่งที่จะต้องให้ทำมันซับซ้อน 

กว่านั้น เขารู้ความสามารถของลู่ยาถึงต้องการยืมตัวมาทำภารกิจนี้

“ผมสามารถสั่งผ่านลู่ยาให้ควบคุมนกพวกนี้ได้ครับ” แน่นอนว่า 
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ต้วนเจียเจ๋อไม่ได้บอกว่า แม้แต่นกกระจอกเขาก็สั่งและควบคุมได้

ฟู่เฟิงดีใจมาก “ดีมากเลยครับ มาลองกันเถอะ”

สิ่งที่เขาบอกว่าจะลองก็คือติดกล้องขนาดเล็กเอาไว้บนตัวนก ด้วย 

วิธีนี้ เมื่อนกบินขึ้นไปที่ความสูงระดับยอดตึกก็จะสามารถถ่ายทอดภาพ 

กลับมาให้พวกเขาและบรรลุวัตถุประสงค์ในการสอดแนมครั้งนี้

ดังนั้นลู่ยาในตอนนี้ก็ไม่ใช่โดรนลู่ยาแล้ว แต่เป็นเครื่องควบคุมลู่ยา 

แทน...

“มีกล้องกี่ตัวครับ  ผมว่าติดหลาย  ๆ  ตัวดีกว่า แล้วให้บินขึ้นไป 

พร้อมกัน” ต้วนเจียเจ๋อเสนอ

เมือ่ทกุคนไดเ้หน็กบัตาตวัเองแลว้วา่นกพวกนีค้อยตดิตามตว้นเจยีเจอ๋ 

โดยที่ไม่มีการผูกล่ามอะไร ต่างก็คิดในใจว่าเป็นผู้อำนวยการสวนสัตว์ที่มี 

ความสามารถมาก ตอนนี้ไม่มีเวลาแล้ว ดังนั้นพวกเขาจึงติดกล้องตัวเล็ก 

เอาไว้กับนกหลายตัวโดยไม่ลังเล

ขณะที่กำลังดำเนินการ พวกเขาก็ได้รับรู้ว่านกเหล่านี้ไม่ต่อต้านหรือ 

ขัดขืนใด ๆ พวกมันเชื่อฟังและเชื่องมาก

ในฐานะหน่วยช่วยเหลือพิเศษที่ได้รับเชิญจากเจ้าหน้าที่ตำรวจของเมือง 

ตงไห่ เมือ่ตว้นเจยีเจอ๋ตบไปทีค่อของลูย่าเบา ๆ ลูย่ากเ็ปลง่เสยีงรอ้งดงัสนัน่ 

ออกมาแลว้กระพอืปกีบนิขึน้ฟา้ โดยมนีกทีไ่ดร้บัภารกจิสอดแนมอกีหลายตวั 

บินตามไปด้วย

ตามที่ได้ปรึกษากัน ลู่ยาจะไม่บินขึ้นไปถึงชั้นบนสุด แต่จะบินรอ 

ถัดลงมาสองสามชั้น ตอนนี้ภายในอาคารเคลียร์คนอื่น  ๆ  ออกหมดแล้ว  

ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจรออยู่ด้านล่าง มีเพียงอาชญากรที่คอยเฝ้าระวังอยู่ตรง 

หน้าต่างชั้นบนสุด

อาชญากรที่คอยเฝ้าระวังและคุ้มกัน ถึงแม้จะอยู่สูงแต่ก็ไม่ประมาท  

พวกนั้นรู้ว่าอาจจะมีตำรวจปีนขึ้นมาแล้วเจาะเข้ามาทางหน้าต่าง และการ 

ยืนอยู่ตรงหน้าต่างก็อาจจะถูกสังหารโดยสไนเปอร์ได้ แต่ก็ยังต้องคอยเฝ้า 

ต่อไป
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แม้พวกนั้นจะวางแผนกันมาอย่างแยบยล แต่คงไม่ทันระวังนกที่ 

บินไปมาพวกนี้แน่นอน นกบางตัวติดกล้องสอดแนม นกบางตัวทำหน้าที่ 

คุ้มกัน

พวกนกบินไปรอบ ๆ ยอดตึกตามคำสั่ง ถ่ายภาพสถานการณ์ด้านใน 

ออกมาได้ แต่เพราะมีบางจุดที่เป็นมุมอับ เหล่านกกระจาบฝนผู้กล้าหาญ 

หลายตัวจึงบินเข้าไปใกล้หน้าต่างแล้วเกาะอยู่ตรงนั้น

ในกลุ่มของนกกระจาบฝนมีเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่ติดกล้องเอาไว้  

ขณะที่อาชญากรใจอ่อนยื่นมือมาลูบเพื่อนของพวกมัน ภาพสถานการณ์ 

ด้านในก็ถูกถ่ายเอาไว้ได้ชัดเจน

หลังจากนั้นพวกมันก็บินกระจัดกระจายกันไปราวกับถูกรบกวนจาก 

พวกอาชญากร

อาชญากรทอดถอนใจ “พอเห็นเมืองนี้ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์แถม 

ยังกลมกลืนกันไปหมดแบบนี้ ถ้าไม่ใช่เพราะ...ฉันละอยากใช้ชีวิตตอนแก่ 

อยู่ที่นี่จริง ๆ”

ด้านล่าง เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจดูภาพที่ส่งกลับมาก็รีบบันทึกเก็บเอาไว้ 

ทันที

ฟู่เฟิงพูดกับต้วนเจียเจ๋อ “ดีมากเลยครับผู้อำนวยการต้วน ต้อง 

รบกวนคุณแล้ว คุณช่วยให้พวกมันตรวจสอบรอบ ๆ ต่อได้เลยครับ”

ฟู่เฟิงใช้น้ำเสียงสุภาพขอร้อง นกพวกนี้ช่วยแก้ปัญหาใหญ่ของเขา 

ได้จริง ๆ 

เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้สัตว์เข้าช่วยคลี่คลายคดีมาโดยตลอด สุนัขตำรวจ 

เองก็เตรียมพร้อมอยู่เสมอ ดังนั้นขณะที่ฟู่เฟิงรายงานท่าทีของเขาจึงไม่ได้ 

คัดค้านอะไร นกพวกนี้ได้รับการฝึกฝนมาดีจริง ๆ ไม่มีทางแหวกหญ้าให้ 

งูตื่นแน่นอน

เมื่อเห็นว่าพวกมันสามารถใช้งานได้ เขาก็ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้น พอรู้ 

สถานการณ์และจำนวนคนทั้งหมดด้านในก็จะเข้าจู่โจมได้แล้ว

ส่วนทางด้านของต้วนเจียเจ๋อ เขาคอยสื่อสารกับลู่ยาที่บินลงมา 

เป็นครั้งคราว เพื่อถ่ายทอดคำขอของฟู่เฟิง นอกเหนือจากนั้นเขาก็ไม่ต้อง 
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ทำอะไร ขณะที่ได้รับคำขอบคุณจากฟู่เฟิง ต้วนเจียเจ๋อยังคิดในใจอีกว่า  

หากคุณใจกล้ากว่านี้อีกหน่อย ก็จะได้รับการช่วยเหลือจากนกตัวอื่นที่มี 

ระดับพลังโจมตียอดเยี่ยม รับรองได้ว่าแข็งแกร่งกว่ามาก...

รู้ตัวอีกทีก็ใกล้จะถึงเวลาที่ตกลงกับอาชญากรเอาไว้แล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจ 

จึงต้องเปลี่ยนแผนจากที่วางเอาไว้ตอนแรก

เนื่องจากความพร้อมในการจัดการของเมืองตงไห่ไม่ได้สูงมาก  

หลังจากศึกษาโครงสร้างภายในของตึก พวกเขาจึงไม่กล้าพังหน้าต่างแล้ว 

บุกเข้าไป เลยตัดสินใจจะลงมือหลังจากพวกอาชญากรส่งมอบตัวประกัน 

แล้ว ตำรวจเตรียมการอย่างรัดกุม เพื่อให้แน่ใจว่าคนร้ายจะไม่สามารถ 

หลบหนีออกไปจากพื้นที่ควบคุมได้

แต่ในสิบนาทีสุดท้าย จู่  ๆ  อาชญากรเจ้าเล่ห์ก็เปลี่ยนคำขอขึ้นมา 

กะทันหัน พวกมันขอให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปภายในเวลาที่เหลือนี้ หาก 

เกินแม้แต่นาทีเดียว พวกมันจะจับตัวประกันโยนลงมาจากตึกทีละคน  

ยิ่งไปกว่านั้น พวกมันยังปฏิเสธการแลกเปลี่ยนตัวประกันจากประชาชน 

เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย

ใบหน้าของฟู่เฟิงซีดเผือด  พวกมันคงคิดเรื่องนี้เอาไว้แล้วแน่  ๆ  

การที่ขึ้นไปอยู่บนยอดตึกอาจจะไม่ใช่เพราะต้องการควบคุมสถานการณ์ 

เพียงอย่างเดียว แต่คงรอให้เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมพื้นที ่ แล้วเปลี่ยนข้อตกลง 

กะทันหัน เพื่อที่จะได้มีลู่ทางหลบหนี

ฟู่เฟิงท้อแท้ “เป็นไปไม่ได้ที่จะนำเฮลิคอปเตอร์มาถึงที่นี่ได้ภายใน 

สิบนาที คำนวณดูแล้วพวกมันอาจจะฆ่าตัวประกันอย่างน้อยห้าคนแน่  ๆ  

พวกมันคงวางแผนเอาไว้อย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วสินะ...จะอวดดีเกินไปแล้ว!”

หากตัดสินจากคดีที่ผ่านมา อาชญากรพวกนี้ไร้มนุษยธรรมอยู่แล้ว  

พวกมันแสดงออกอย่างชัดเจนเลยว่าบ้าดีเดือดและไม่รักตัวกลัวตาย 

ขนาดไหน

ถึงจะส่งมอบเฮลิคอปเตอร์ให้พวกอาชญากรไป แต่ก็ยังมีตัวประกัน 

อีกหลายคนที่ตกอยู่ในอันตราย ถึงแม้พวกเขาจะติดตั้งตาข่ายกันตกและ 
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เบาะลมเอาไว้ด้านล่างแล้ว แต่ด้วยความสูงหลายสิบชั้นแบบนั้นไม่มีทาง 

ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน ยิ่งไปกว่านั้น หากเข้าจู่โจมตอนที่ยัง 

ไม่เข้าใจสถานการณ์ด้านในแบบนี้ ตัวประกันก็อาจจะถูกทำร้าย แต่หาก 

รอให้เข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดก็อาจจะเสียชีวิตไปหลายคนแล้วก็ได้

เจ้าหน้าที่ตำรวจมองเห็นจากหน้าจอ  ว่ามีอาชญากรถือปืนเล็ง 

ตัวประกันอยู่ตรงมุมห้องและท่าทางก็ดูเคร่งเครียดมาก หากบุกเข้าไปแต่ 

ไม่สามารถฆ่าอาชญากรคนนี้ได้ในทันที ตัวประกันจะตกอยู่ในอันตราย  

แถมยังมีอาชญากรคนอื่นอีกหลายคน...การปฏิบัติการในครั้งนี้ยากกว่าที่ 

พวกเขาคิดเอาไว้

ต้วนเจียเจ๋อเป็นคนนอก  แต่ก็ยังพอได้ยินรายละเอียดคร่าว  ๆ  

อยู่บ้าง ขณะที่ทุกคนกำลังเคร่งเครียด ต้วนเจียเจ๋อก็เดินไปหยุดตรงหน้า 

นกชิงเหนี่ยวเงียบ  ๆ จากนั้นยกมือลูบขนคอมันเบา  ๆ แล้วกระซิบสองสาม 

ประโยค

บนยอดตึกจินเฟิง

เหล่าตัวประกันร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความสิ้นหวัง พวกเขาได้ยิน 

บทสนทนาระหว่างอาชญากรกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมด และไม่โง่ถึงขั้น 

ไม่รู้ว่าในหมู่พวกตนจะต้องมีบางคนที่ต้องถูกรั้งเป็นตัวประกันคนสุดท้าย 

อยู่ที่นี่

กอ่นหนา้นีพ้วกเขายงัมคีวามหวงัวา่การแลกเปลีย่นตวัประกนัจะสำเรจ็  

แต่เมื่อเวลาผ่านไป พอเหล่าอาชญากรเปลี่ยนความต้องการในช่วงนาที 

สุดท้าย พวกเขาก็ถึงกับใจสลาย

โดยเฉพาะในหมู่พวกเขายังมีเด็กน้อยอยู่หนึ่งคน แม่ของเด็กน้อย 

ร้องไห้จนตาบวมแดงไปหมด เธอเสียใจมากว่าทำไมถึงพาลูกสาวมาที่นี่ด้วย  

เดิมตั้งใจแค่พาลูกสาวออกมาเดินเล่นเลยแวะมาเยี่ยมเพื่อนของเธอที่นี่ 

เท่านั้นเอง

สีหน้าของพวกอาชญากรอึมครึมมาก พวกนั้นปล่อยให้เสียงร้องไห้ 

สะอึกสะอื้นดังระงมไปทั่วห้อง บรรยากาศหดหู่อย่างถึงที่สุด
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ในตอนที่ไม่มีใครทันสังเกต มดตัวน้อยเรียงแถวเข้ามาจากทาง 

หน้าต่างก่อนจะลงมาที่พื้น พวกมันไต่ไปตามรองเท้าของพวกอาชญากร 

แล้วเข้าไปในกางเกง

อาชญากรที่ยืนดูลาดเลาอยู่ข้างหน้าต่างรู้สึกคันยุบยิบ เขาขมวดคิ้ว  

“ครบสิบนาทีแล้ว”

เขาสบตากับหัวหน้า จากนั้นพยักหน้าแล้วเผยรอยยิ้มอำมหิตที่ 

มุมปากออกมา เขาเดินไปหยุดตรงหน้าแม่เด็กก่อนจะอุ้มเด็กหญิงตัวน้อย 

ที่อายุเพียงหนึ่งขวบขึ้นมา “โยนนังเด็กนี่ก่อน”

เด็กหญิงตัวน้อยและแม่ของเธอกรีดร้อง คนเป็นแม่พยายามจะก้าว 

เข้าไปกอดลูกสาวแต่กลับถูกอาชญากรอีกคนรั้งตัวเอาไว้ เธอทำได้แค่มอง 

คนร้ายอุ้มลูกสาวของตนโยนออกไปนอกหน้าต่าง ร่างของเด็กหญิงตัวน้อย 

ลอยออกไปนอกอาคารแล้วหายไปต่อหน้าต่อตา

“กรี๊ด!!!” แม่ของเด็กแทบกระอักเลือด เธอหันไปทำร้ายชายที่จับ 

ตัวเธอเอาไว้อย่างบ้าคลั่ง

ในตอนนี้เอง หัวหน้าคนร้ายหันปืนยิงใส่คนที่เพิ่งโยนเด็กหญิงลงไป 

และก่นด่า “แกยังเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่า โยนได้แม้กระทั่งเด็กตัวเล็ก  ๆ  

เนี่ยนะ!”

เมื่อเสียงปืนดังขึ้น ตัวประกันทั้งหมดก็พากันกรีดร้องด้วยความกลัว

คนร้ายที่โยนเด็กถูกยิงเข้าที่ท้องหนึ่งนัด เขามองหัวหน้าอย่างไม่เชื่อ 

สายตาตัวเอง “ฉันเลวเรอะ แม่แกสิ ทีแกยังค้ายาเลย!”

เขายิงโต้กลับหัวหน้าไปหนึ่งนัด แต่กลับพลาดไปโดนหน้าอกของ 

คนที่อยู่ข้าง ๆ แทน คนคนนั้นยังไม่ทันได้พูดอะไรก็ล้มคอพับเสียชีวิตทันที

เหล่าตัวประกันกรีดร้องพลางก้มตัวหลบหนี พวกเขากลัวว่าตัวเอง 

จะโดนลูกหลงไปด้วย แต่ในความเป็นจริงคือสมาชิกของกลุ่มอาชญากร 

ตะโกนด่ากันและยิงพวกเดียวกันอย่างโหดเหี้ยมโดยไร้สาเหตุ แถมปืน 

ยังไม่พลาดเลยสักนัด

สถานการณด์า้นลา่ง ฟูเ่ฟงิกดัฟนัพดู “ยงัเหลอือกีสามนาท ี แตล่ะทมี 

เตรียมตัวบุกได้...เดี๋ยวก่อน!”
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ขณะที่ฟู่เฟิงถือกล้องส่องทางไกลมองขึ้นไปด้านบน  สิ่งที่ปรากฏ 

ตรงหน้าก็ทำให้เขาตกใจสุดขีด มีเด็กหญิงตัวน้อยถูกจับโยนออกมาจาก 

หน้าต่าง!

เขายังไม่ทันได้ส่งเสียงร้องออกมา ตรงขอบหน้าต่างชั้นล่างที่ไร้การ 

เคลื่อนไหวมาตลอด อยู่  ๆ  เจ้านกล่าเหยื่อสีแดงที่คอยสั่งการนกตัวอื่นก็ 

กระพือปีกบินขึ้นไปแล้วคว้าเสื้อผ้าของเด็กหญิงตัวน้อยเอาไว้ ทำให้ตอนนี้ 

ทั้งคู่นิ่งค้างอยู่กลางอากาศ

ภาพในกลอ้งสอ่งทางไกลทีเ่หน็คอื เดก็หญงิกำลงัอา้ปากกวา้ง ถงึแม ้

จะไม่ได้ยินเสียง แต่ฟู่เฟิงก็รู้สึกได้ถึงเสียงร้องที่เสียดแทงหัวใจของเขา 

ซึ่งลอยอยู่กลางอากาศห่างไปหลายร้อยเมตร ส่วนนกสีแดงตัวนั้นยังคง 

กระพือปีกด้วยท่าทางสุขุมเยือกเย็น

ขณะที่ตัวประกันทั้งหมดกำลังก้มหมอบ แม่ของเด็กหญิงกลับใช้ประโยชน ์

จากการต่อสู้กันเองของพวกอาชญากรและหาโอกาสวิ่งหนีออกไป เธอวิ่งไป 

ทางหน้าต่างเพราะอยากจะกระโดดตามลูกสาวของตัวเองลงไป

แต่ตอนนั้นเองเธอก็มองเห็นนกตัวใหญ่กำลังเกี่ยวหลังเสื้อของลูกสาว 

บินขึ้นมาอย่างไม่อยากเชื่อสายตา นกตัวนั้นวางลูกสาวของเธอลงช้า  ๆ  

จากนั้นมองดูเหตุการณ์วุ่นวายที่เกิดขึ้นภายในห้องอย่างเย็นชา

“...” แม่ของเด็กหญิงเอามือปิดปากก่อนจะวิ่งเข้ามากอดลูกสาว 

เอาไว้แน่น จากนั้นจึงวิ่งหนีออกไปจากห้องทันที!

เหล่าอาชญากรที่กำลังต่อสู้กันอยู่ไม่ทันได้สังเกตเห็นการเคลื่อนไหว 

ของกลุม่ตวัประกนั ขณะทีพ่วกเขากำลงัฆา่ฟนักนัเองอยา่งบา้คลัง่ เจา้หนา้ที ่

ตำรวจทางด้านล่างก็เห็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อนี้ผ่านกล้องสอดแนมจากตัวนก  

หลังจากที่ตัวประกันทั้งหมดออกมาได้ เจ้าหน้าที่ก็ขึ้นไปบนยอดตึกทันที

ตอนที่ขึ้นไปถึงพวกเขาก็พบว่ากลุ่มอาชญากรฆ่าฟันกันเองจนเหลือ 

รอดอยู่ไม่กี่คน แถมแต่ละคนยังหยิบยกความผิดของอีกฝ่ายขึ้นมาด่า 

ไม่หยุดหย่อน
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รถพยาบาลจอดรออยู่นานแล้ว ทันทีที่เหล่าตัวประกันออกมาก็ถูกรายล้อม 

ไปด้วยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เพื่อตรวจดูว่าพวกเขาได้รับบาดเจ็บหรือไม่  

มีบางคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยในตอนที่โดนจับ

แต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดคงจะเป็นเด็กหญิงตัวน้อยผู้ถูกจับโยนออกมา 

จากหน้าต่าง เด็กหญิงร้องไห้อยู่ในอ้อมอกแม่ไม่ยอมหยุด ความจริงแล้ว 

แม่ของเธอก็อาการไม่ค่อยดีนัก แต่ยังคงกอดลูกสาวเอาไว้ไม่ยอมปล่อย

ลู่ยาบินลงมาเกาะอยู่บนไหล่ของต้วนเจียเจ๋อ

เมื่อเด็กหญิงตัวน้อยเห็นลู่ยา ก็ยิ่งร้องไห้หนักขึ้น แล้วก็ถูกอุ้มเข้าไป 

ในรถพยาบาลทันที

ฟู่เฟิงไม่ใช่คนเดียวที่มีกล้องส่องทางไกล เจ้าหน้าที่หลายคนต่างก็ 

เห็นภาพที่เด็กหญิงคนนั้นถูกจับโยนออกมา ทุกคนเห็นเต็มตาว่าลู่ยาคว้า 

ตัวเอาไว้ได้ทัน เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงนึกว่าต้วนเจียเจ๋อไม่รู้เรื่องจึงบอกเขา 

ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่

“รอให้เธอโตขึ้นเมื่อไร เดี๋ยวเธอก็รู้ว่าจะต้องขอบคุณนกของคุณค่ะ  

ตอนนี้เธออาจจะกำลังขวัญเสียอยู่” เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงเผยสีหน้าชื่นชม 

ออกมา “นกของคณุนา่ทึง่มาก รูจ้กัชว่ยชวีติคนดว้ย นา่เหลอืเชือ่จรงิ ๆ คะ่”

แต่สิ่งที่น่าเหลือเชื่อกว่านั้นก็คือนกตัวนี้ บอกได้เลยว่ามันต้องถูกฝึก 

มาอย่างดีแน่ ๆ ส่วนอาชญากรที่ฆ่ากันเองพวกนั้นก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายอย่างไร  

เมื่อครู่ทุกคนต่างก็พึมพำกันว่าคงเป็นเพราะกดดันเกินไปจนประสาทหลอน 

กันไปหมดหรือเปล่า

“ครับ ทุกคนไม่เป็นอะไรก็ดีแล้ว” ต้วนเจียเจ๋อลูบลู่ยาแผ่วเบา

ฟู่เฟิงมัวแต่ยุ่งวุ่นวายอยู่กับตรงอื่นเลยไม่มีเวลามาส่งต้วนเจียเจ๋อ  

ซึ่งเขาก็เข้าใจดี เขาเอ่ยทักทายเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รู้จักแล้วฝากให้อีกฝ่ายไป 

บอกฟู่เฟิงว่าเขาขอตัวกลับก่อน

ต้วนเจียเจ๋อขับรถมาคนเดียว เขาเปิดประตูรอให้นกทั้งหมดขึ้นรถแล้ว 

ตัวเองก็ขึ้นตามไป

แต่ต้วนเจียเจ๋อไม่ได้ออกรถในทันท ี เขารอสักพักก่อนเริ่มนับจำนวน  
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“หนึ่ง สอง สาม สี่...เอาละ ครบแล้ว มดหนานเคอก็ขึ้นรถมาหมดแล้ว  

พวกเราไปกันเถอะ”

ลู่ยากลายร่างเป็นมนุษย์นั่งวางมาดอยู่ตรงที่นั่งแถวสอง พวกนกที่ 

แต่เดิมนั่งอยู่แถวสองจึงรีบบินไปนั่งแถวสามทันที

ลู่ยาพูดขึ้นอย่างเกียจคร้าน “เปิ่นจุนหูแทบหนวก ยัยเด็กมนุษย์นั่น 

ยังเล็กอยู่แท้ ๆ แต่เสียงนี่แหลมจริง ๆ”

“การรว่มมอืกนัของคณุกบัมดหนานเคอยงัไมด่พีอ หากพวกอาชญากร 

ไมไ่ดโ้ยนเดก็หญงิลงมาทกุอยา่งกค็งจะสมบรูณแ์บบ” กอ่นหนา้นีต้ว้นเจยีเจอ๋ 

ยังไม่เข้าใจสถานการณ์ ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องตึงเครียดแบบนั้นขึ้นมาได้  

เขากลัวว่าตัวประกันจะได้รับบาดเจ็บ จึงให้ชิงเหนี่ยวบินกลับสวนสัตว์ไปพา 

มดหนานเคอมาที่นี่

มดหนานเคอสามารถสร้างความฝันให้มนุษย ์ และก็สร้างภาพหลอน 

ขึ้นมาได้ ทั้งสองอย่างนี้สอดคล้องกัน เช่นเดียวกับประสบการณ์โชคร้าย 

ของพ่อเลี้ยงเสี่ยวซูที่โดนมดหนานเคอทำให้เห็นภาพหลอน

ยิ่งไปกว่านั้น นี่ยังเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด ถ้าให้ลู่ยาขึ้นไปจัดการ 

พวกนั้น คงจบไม่สวยแน่

ถึงจะมีบางอย่างผิดพลาดไปบ้าง แต่โชคดีที่ไม่มีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้น

ต้วนเจียเจ๋อเห็นลู่ยาไม่คิดอะไร เลยนึกกลัวขึ้นมา “ถ้าหากคนที่ 

ถูกโยนลงมาเป็นผู้ชาย คุณจะคว้าตัวเอาไว้ไหมครับ ถ้าเป็นแบบนั้นคุณ 

คงต้องถูกพาไปสถาบันวิจัยแล้วละ”

คว้าตัวเด็กที่โตหน่อยอาจจะพอรับได้ ยังยกย่องได้ว่านกตัวนี้มีพลัง 

มหาศาลสมกับเป็นนกล่าเหยื่อ แต่ถ้าหากคว้าตัวผู้ชายที่หนักหกสิบเจ็ดสิบ 

กิโลแบบนั้น ทุกคนคงช็อกกันหมดแน่

ลู่ยาไม่พอใจ “เปิ่นจุนจะฆ่าพวกมันให้ตายก่อนที่มันจะได้โยนลงมา”

ต้วนเจียเจ๋อมุมปากกระตุก ไม่พูดอะไรต่อ

ขับรถออกมาได้ไม่เท่าไร ตำรวจจราจรก็เรียกรถพวกเขาให้จอด  

“คุณครับ ทำไมในรถคุณถึงมีนกเยอะขนาดนี้”

เขาเห็นจากด้านนอกว่าในรถของต้วนเจียเจ๋อมีนกหลายตัว พอมอง 
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ดูดี ๆ ก็เหมือนว่าจะมีนกหายากอยู่ด้วย หวังว่าจะไม่ใช่พวกลักลอบล่าสัตว์ 

หรอกนะ

“ผมเปิดสวนสัตว์ครับ นกพวกนี้เป็นของสวนสัตว์ผม ถ้าผมเป็น 

พวกลักลอบจริง ๆ ก็คงจับพวกนี้ใส่กรงไว้แล้ว จริงไหมครับ” ต้วนเจียเจ๋อ 

ลดกระจกรถ พูดด้วยท่าทางและน้ำเสียงที่เป็นมิตร เขาไม่ได้บอกว่าตัวเอง 

มาชว่ยเหลอืเจา้หนา้ทีต่ำรวจ เพราะกอ่นหนา้นีฟู้เ่ฟงิกำชบัเอาไวแ้ลว้วา่เนือ้หา 

ของคดีจะต้องเก็บเป็นความลับ

“...” ตำรวจจราจรเหงื่อตก “คุณเป็นผู้อำนวยการของสวนสัตว์ 

ในเมือง หรือว่าสวนสัตว์ซาฟารีหลิงโย่ว”

“หลิงโย่วครับ” ต้วนเจียเจ๋อย่ืนบัตรประชาชนให้ตำรวจจราจรตรวจสอบ

ตำรวจจราจรจำได้ราง  ๆ  ว่าผู้อำนวยการของหลิงโย่วยังเด็กมาก  

ประกอบกับที่หลิงโย่วเป็นกิจการส่วนตัว จึงสอดคล้องกับที่ต้วนเจียเจ๋อ 

บอกว่าตนเปิดสวนสัตว์ ตำรวจจราจรพยักหน้า “ถ้าอย่างนั้นคุณก็ระวัง 

หน่อยนะครับ รีบปิดหน้าต่างรถเถอะ ผมกลัวนกจะบินออกไป”

ตำรวจจราจรอดมองหนุ่มหล่อผู้นั่งอยู่แถวสองไม่ได้ พลางคิดในใจ  

นั่นเป็นดาราหรือเปล่านะ

“ขอบคุณครับ” ต้วนเจียเจ๋อยิ้มแล้วปิดกระจกรถ

เมืองตงไห่ไม่เคยเกิดคดีใหญ่แบบนี้มาก่อน เรื่องทั้งหมดแม้จะจบภายใน 

เวลาไม่กี่ชั่วโมง แต่สิ่งที่ตามมาคือความสนใจของคนทั้งประเทศ

จากรายละเอียดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผย คดีนี้เป็นคดีที่เรียกได้ว่า 

ยิ่งกว่าปาฏิหาริย์ หนำซ้ำคดียังจบลงด้วยการที่พวกอาชญากรฆ่ากันเอง 

อย่างดุเดือดโหดเหี้ยม

เจ้าหน้าที่ออกหมายจับและตามจับตัวอาชญากรพวกนี้มานานแต่ก็ยัง 

จับไม่ได้ สุดท้ายที่พวกนั้นหนีมาก่อคดีในเมืองเล็ก  ๆ  ก็ว่าแย่แล้ว ยังมา 

ถูกจับเอาง่าย  ๆ  แบบนี้ ทำเอาเหล่าเจ้าหน้าที่ที่พยายามทำงานหนักกันมา 

เป็นเวลานานถึงกับไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดี ความรู้สึกของพวกเขา 

ตอนได้ยินเรื่องนี้เหมือนกับต่อยหมัดบนฝ้ายอย่างไรอย่างนั้น
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ใคร ๆ ต่างก็พูดว่านี่เป็นการแก้แค้นกันเองของพวกอาชญากร แต่สิ่ง 

ที่สื่อสนใจนอกเหนือจากจุดจบของคดีที่เหมือนในละครก็คือการโยนเด็ก 

ลงมาจากตึกสูงที่อันตรายแบบนั้นด้วย

อาชญากรโยนเด็กหญิงคนหนึ่งออกไปนอกหน้าต่าง แต่ก่อนที่ตาข่าย 

และเบาะลมที่เตรียมไว้จะได้ทำงาน นกล่าเหยื่อที่ทุกคนรู้จักก็ช่วยชีวิตเธอ 

เอาไว้ได้เสียก่อน

ถึงแม้จะอยู่ในที่สูง แต่ก็ยังมีคนเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ไม่รู้ว่าสื่อไปได้ภาพมาจากที่ไหน มันคือภาพถ่ายเบลอ  ๆ  ภาพหนึ่ง 

ที่ถ่ายจากด้านล่างขึ้นมาจับภาพขณะที่ลู่ยาคว้าตัวเด็กหญิงตัวน้อยคนนั้น 

เอาไว้พอดี ซึ่งยังพอมองออกว่าในภาพนั้นคือลู่ยาจริง ๆ

‘ทุกคน! ลู่ยาของฉันสร้างคุณงามความดีอีกแล้ว!’

‘โอโ้ห! สดุยอดไปเลย! ตกลงมาจากทีส่งูขนาดนัน้ อปุกรณช์ว่ยเหลอื 

ที่เตรียมไว้คงไม่มีประโยชน์หรอกมั้ง โชคดีที่มีลู่ยาอยู่ด้วย!’

‘ไอ้พวกคนร้ายนี่มันน่ารังเกียจจริง ๆ! สมน้ำหน้า!’

‘พูดก็พูดเถอะ ถ้าปล่อยลู่ยาเข้าไปตั้งแต่สองชั่วโมงก่อนหน้าที่การ 

ต่อสู้จะเริ่มขึ้น ทุกคนโดนจิกตายหมดแน่นอน’

‘มนันา่ทึง่มาก...แตฉ่นัหวาดเสยีวจงัเลย ถา้ไมใ่ชเ่พราะลูย่า เดก็นอ้ย 

คนนั้นต้องบาดเจ็บสาหัสแน่  ๆ มีผู้ เชี่ยวชาญคนไหนบอกได้ไหมว่าสูง 

ขนาดไหน’

แม่ของเด็กน้อยและทุกคนในครอบครัวรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมาก  

ในเวลานั้นเธอมัวแต่ตะลึงเลยไม่ทันได้กล่าวขอบคุณเจ้าของนกคนนั้น เมื่อ 

หายดีแล้ว พวกเธอจึงไปที่สถานีตำรวจและหลิงโย่วเพื่อมอบธงจิ่นฉี8 ให้

ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฟู่เฟิงปวดหัวเล็กน้อย ในเมื่อเหตุการณ์นี้ 

ถูกถ่ายภาพเอาไว้ได้ พวกเขาก็คงไม่มีทางเลือก แต่ก็ไม่ได้ประกาศออกไป 

ว่าลู่ยาคือนกที่ขอความช่วยเหลือมาจากภายนอก ด้านหนึ่งเพราะคดี 

8 ธงสีแดงรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วหรือสามเหลี่ยมมุมฉาก ทำจากผ้าไหมหรือผ้าซาติน ใช้สำหรับ 

มอบเป็นรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน หรือแสดงความเคารพ แสดงการขอบคุณให้แก่ผู้ที่กระทำความดี
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ยังไม่สมบูรณ์จึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดออกไปได้  อีกด้านหนึ่ง 

เพราะกลุ่มอาชญากรยังมีผู้สมรู้ร่วมคิดที่ยังไม่ถูกจับกุมตัว พวกเขากลัว 

การตอบโต้จากพวกนั้น

แต่ภาพที่ลู่ยาช่วยชีวิตคนเอาไว้ดันถูกปล่อยออกไปและทุกคนก็เห็น 

ภาพนั้นแล้ว ในเวลานี้ต่อให้บอกว่าลู่ยาบินมาที่นั่นโดยบังเอิญแล้วช่วยชีวิต 

คนเอาไว้ได้ก็คงจะน่าเหลือเชื่อเกินไป  เมื่อมองไปยังตำแหน่งนั้นให้ดี  

คนที่มีไหวพริบก็รู้ได้ทันทีว่าลู่ยากำลังทำอะไรอยู่

ฟู่เฟิงโทรศัพท์มาหาต้วนเจียเจ๋อ ด้านหนึ่งก็เพื่อให้พวกเขาป้องกัน 

การตกเป็นจุดสนใจของสาธารณชน  ส่วนอีกด้านหนึ่งก็เพื่อปลอบใจว่า 

เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสอบสวนอยู่ เมื่อมีข้อมูลในมือก็จะสามารถจับตัว 

ผู้กระทำผิดที่ซ่อนตัวอยู่ได้

เมื่อพูดมาถึงตอนนี้เขาก็รู้สึกขัดเขินเล็กน้อย ปกติสวนสัตว์อื่นจะ 

ทำเรื่องทำนองนี้อยู่แล้ว แน่นอนว่าเป็นเพราะพวกเขาต้องการโฆษณาตัวเอง 

ให้เป็นที่รู้จัก

ต้วนเจียเจ๋อปลอบใจฟู่เฟิง “ไม่เป็นไรครับ พวกนั้นถูกออกหมายจับ 

กันหมดแล้วจะมามัวสนใจพวกเราได้อย่างไร หากพวกนั้นมาจริง ๆ พวกเรา 

ปล่อยสุนัขไปจัดการก็เรียบร้อยแล้วครับ”

ฟู่เฟิงเกือบหลุดหัวเราะออกมา “ผู้อำนวยการต้วนมีอารมณ์ขันจริง ๆ  

ถ้าอย่างนั้นก็ตามนั้นแล้วกันครับ”

ต้วนเจียเจ๋อวางสายก่อนจะเห็นการแจ้งเตือนใหม่ เมื่อเปิดเข้าไปดูก็พบว่า 

เป็นการแจ้งเตือนของสัตว์เทพที่ถูกส่งมาตัวใหม่และตอนนี้กำลังอยู่ใน 

ระหว่างเดินทาง

“?”

ตั้งแต่เปิดสวนสัตว์มายังไม่เคยเห็นข้อความลักษณะนี้มาก่อน เขาอด 

เรียกลู่ยามาช่วยดูไม่ได้

ครั้งก่อนตอนที่ส่งนกสี่เชวี่ยกับมดหนานเคอมา เขาก็สงสัยว่าระบบ 

เกิดความผิดพลาด แต่ต่อมาก็พิสูจน์แล้วว่าระบบไม่ได้ผิดพลาดตรงไหน  
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แต่ครั้งนี้ เขาอดสงสัยไม่ได้แล้วว่าระบบคำนวณของโปรแกรมนี้อาจจะ 

มีปัญหาจริง ๆ

บนหน้าจอปรากฏเพียงแค่

ท่านมีสัตว์ที่ถูกส่งมาตัวใหม่!

สถานะ : กำลังอยู่ในระหว่างเดินทาง

จำนวน :  ตัว

? ครึ่งตัวเนี่ยนะ?

จะบ้าหรือไง! ใครที่ไหนมันจะส่งสัตว์เทพมาครึ่งตัวกันฟะ!

ตั้งแต่ติดตั้งแอปอันธพาลนี้ลงโทรศัพท์ มันก็ทำให้ต้วนเจียเจ๋อรู้สึก  

“ประหลาดใจ”  อยู่เสมอ แอปนี้เพิ่งได้รับการพัฒนามาเมื่อไม่นานนี้ไม่ใช่ 

หรือไง แถมยังเคยอัปเดตไปครั้งเดียวเองด้วย เป็นแอปที่มักง่ายจริง ๆ

แต่สิ่ งที่สำคัญกว่านั้นก็คือเนื้อหาในแอปพลิเคชันมันผิดปกติ   

มีลูกไม้แพรวพราวมากเกินไป อย่างสัตว์ที่ส่งมาครึ่งตัวนี่ทำเอาต้วนเจียเจ๋อ 

แทบร้องไห้

ลู่ยาที่โดนต้วนเจียเจ๋อเรียกเดินเข้ามาดูข้อความในโทรศัพท์แล้วก็ 

ครุ่นคิดอยู่นานมาก

ต้วนเจียเจ๋อมองเขา “อย่าบอกนะครับว่าคุณไม่รู้ว่านี่เป็นสัตว์อะไร  

นี่มันจะลึกลับเกินไปหน่อยละมั้งครับ”

“ไม่ใช่เปิ่นจุนไม่รู้ แต่มันมีมากเกินไป” ลู่ยาเหลือบมอง “สัตว์ที่ 

มีชีวิตรอดด้วยร่างกายเพียงครึ่งเดียวมีเยอะเกินไป ยังไม่รวมถึงสัตว์เทพ 

พวกนั้นด้วย”

“...” ต้วนเจียเจ๋อขนลุกซู่ สามารถอยู่รอดได้ด้วยร่างกายเพียง 

ครึ่งเดียว?  หลังจากผ่านเรื่องที่ต้องใช้ความกล้าหาญมามากมาย  เขา 

สามารถยอมรับเรื่องนี้ได้ แต่กับนักท่องเที่ยวจะทำอย่างไรล่ะ

ถึงแม้หลิงโย่วจะดึงดูดนักท่องเที่ยววัยหนุ่มสาวเข้ามาเป็นจำนวนมาก  

แต่ก็มีเด็ก ๆ มากมายไม่แพ้กัน ซึ่งเรื่องแบบนี้ไม่เหมาะกับเด็กเลยสักนิด

เด็ก  ๆ  อ่านแค่หนังสือภาพอวัยวะภายในของสัตว์ที่หอนิทรรศการ 

ก็พอแล้ว ถึงกับต้องดูให้เห็นเนื้อหนังเปื้อนเลือดแบบนั้นด้วยเหรอ
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ลู่ยาหยิบโทรศัพท์ของต้วนเจียเจ๋อมาพิจารณาอยู่นาน จากนั้นพูดขึ้น 

ด้วยน้ำเสียงเกลียดชัง “มักง่ายเกินไปแล้ว ไม่เขียนกำกับเอาไว้ด้วยว่าคือ 

สัตว์อะไร”

ไม่ว่าใครจะมาลู่ยาไม่เคยกลัวอยู่แล้ว แต่เขารังเกียจความมักง่าย 

ของระบบแบบนี้มาก

ต้วนเจียเจ๋อโดนระบบอัตโนมัตินี่เล่นงานมาตั้งนานแล้ว ตอนนี้ 

ต่อให้คิดมากไปก็ช่วยอะไรไม่ได้ “ช่างเถอะ จะคอยดูแล้วกันว่าสัตว์ที่ส่งมา 

คืออะไร”

ก่อนที่สัตว์เทพตัวใหม่จะมาถึง ต้วนเจียเจ๋อนำเพนกวินจักรพรรดิฝูงใหม่ 

เข้ามาจำนวนหนึ่ง ไม่ใช่เพนกวินจักรพรรดิที่มาจากสวนสัตว์ชิงเหนี่ยว  

แต่นำเข้ามาจากที่อื่น เขาอยากเปิดศูนย์เพาะพันธุ์เพนกวิน  หรือจริง  ๆ  

ควรจะเรียกว่า  “เพาะพันธุ์ลูกชาย”  มากกว่า แต่ก่อนอื่นเขาต้องมีเพนกวิน 

จักรพรรดิจำนวนหนึ่งถึงจะสามารถเปิดศูนย์เพาะพันธุ์ได้

ก่อนหน้านี้เขามีเงินทุนไม่มากนัก การนำเพนกวินเข้ามาสองสามคู่ 

เหมือนเป็นการโยนหินถามทาง และผลลัพธ์ที่ได้ก็น่าพอใจมาก เพนกวิน 

ฟักไข่ได้ทุกปี  อัตราการฟักไข่อยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์  คุณภาพของ 

ลูกเพนกวินก็ดีมากเช่นกัน  เรื่องนี้ทำให้ต้วนเจียเจ๋อโล่งใจและนำเข้า 

เพนกวินเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

ใช้เวลาไม่นาน ศูนย์เพาะพันธุ์เพนกวินของพวกเขาก็ได้สร้างขึ้น

นอกเหนือจากนี้ เรื่องผึ้งเมื่อครั้งก่อนก็ทำให้ต้วนเจียเจ๋อคิดได้ว่า  

ที่จริงแล้วพวกเขายังขาดส่วนจัดแสดงแมลงอยู่ สวนสัตว์ส่วนใหญ่ไม่มี 

ส่วนจัดแสดงแมลง หรือนำฟอสซิลของแมลงมาใช้แทน สิ่งนี้ไม่จำเป็น 

เท่าไร ดังนั้นทางโครงการแห่งความหวังจึงไม่ได้ให้ภารกิจสร้างส่วนจัดแสดง 

แมลงขึ้นมาในตอนแรก

ตอนนี้ภารกิจสนับสนุนของระบบไม่มีแล้ว  การให้อาหารสัตว์ 

ก็อิงตามการจัดการก่อนหน้านี้ โดยการใช้น้ำทิพย์หยางจือและวิธีการอื่น ๆ  

ในการแก้ไขปัญหา ส่วนเรื่องการก่อสร้างส่วนจัดแสดงยิ่งไม่ต้องพูดถึง
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แผนการพัฒนาสวนสัตว์อยู่ในมือของต้วนเจียเจ๋อมานานแล้ว เขา 

ไม่ลืมว่าตัวเองยังมีภารกิจที่ต้องพัฒนาให้เป็นสวนสัตว์ชั้นนำอันดับหนึ่ง 

ภายในเวลาสิบปีอยู่ ต้วนเจียเจ๋อต้องการสร้างส่วนจัดแสดงแมลง และ 

สำหรับส่วนจัดแสดงใหม่แห่งนี้ เขาเตรียมแนวคิดบางอย่างไว้แล้ว

สวนสัตว์สมัยใหม่ไม่อาจหยุดนิ่งหรือทำตัวน่าเบื่อได้ พวกเขาจะต้อง 

พัฒนาและเรียนรู้จากสวนสัตว์อื่น  ๆ ส่วนจัดแสดงสัตว์ในร่มก่อนหน้านี้ 

อยู่ด้านใน ซึ่งตามหลักแล้วส่วนจัดแสดงแมลงก็ควรจะต้องเป็นแบบนั้น

แต่ในครั้งนี้ ต้วนเจียเจ๋อตั้งใจจะเอาส่วนจัดแสดงออกไปไว้ด้านนอก  

เพื่อจะได้รวบรวมแมลงและสวนป่าให้อยู่ด้วยกัน โดยจะให้ท่านเทพนักษัตร 

ซื่อหั่วมาออกแบบสวนป่า และตั้งกรงเอาไว้ท่ามกลางดอกไม้ ต้นไม้ต่าง  ๆ  

แน่นอนว่าที่พูดถึงจะต้องเป็นไม้ประดับสวยงาม ไม่ใช่ดอกไม้พลาสติก 

ที่ตกแต่งเอาไว้ในกล่องแก้ว

แม้ในระหว่างดำเนินการอาจจะมีปัญหามากมายที่ต้องฝ่าฟันไป 

ทีละด่าน แต่ต้วนเจียเจ๋อก็หวังว่าจะมีอะไรใหม่ ๆ เกิดขึ้นในสวนสัตว์ซาฟาร ี

หลิงโย่วแห่งนี้ เพราะถึงอย่างไรเขาก็มีข้อได้เปรียบมากกว่าคนอื่น เพียงแค ่

ต้อง “ทำ” ให้อยู่ภายใต้ความสามารถที่เขาควบคุมได้

เมื่อความคิดนี้ผุดขึ้นมา ต้วนเจียเจ๋อก็รีบรวบรวมข้อมูลทันที เขา 

ไม่ได้ส่งงานต่อให้พนักงาน เพราะต้องการคิดและจัดการด้วยตัวเองก่อน  

จากนั้นค่อยไปถามทีมงานผู้เชี่ยวชาญว่าสามารถทำขึ้นมาได้หรือไม่

กลบัมาทีเ่พนกวนิจกัรพรรด ิ ในครัง้นีม้เีพนกวนิคูส่ามภีรรยาหนุม่สาว 

เข้ามาเป็นสมาชิกของครอบครัวใหญ่ที่หลิงโย่วทั้งหมดสิบคู่

เพนกวินจักรพรรดิเป็นสัตว์ที่ต้องอยู่ร่วมกันเป็นฝูง พวกมันจำเป็น 

จะต้องมารวมกลุ่มกับเพนกวินจักรพรรดิกลุ่มเดิมของหลิงโย่ว ลูกเพนกวิน 

ที่คลอดออกมาก็จะต้องอยู่ในกลุ่มนี้เช่นกัน แต่ก็ใช่ว่าจะสามารถปล่อยให้ 

รวมกลุ่มกับเพนกวินจักรพรรดิตัวอื่นได้ตั้งแต่ครั้งแรก พวกเขาจะต้อง 

ใช้วิธีขังแยกเพื่อให้พวกมันคุ้นเคยกับเสียงและกลิ่นของกันและกันก่อน

ไมเ่พยีงแตเ่พนกวนิจกัรพรรดทิีน่ำเขา้มาใหมเ่ทา่นัน้ แมแ้ต่ลกูเพนกวนิ 

ที่เกิดจากการผสมเทียมก็ยังต้องให้แยกตัวอยู่ระยะหนึ่งถึงจะรวมฝูงได้  
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ไม่อย่างนั้นพวกมันจะถูกเพนกวินตัวอื่น ๆ รังแกได้ง่าย

แน่นอนว่ามีกรณีพิเศษ เช่นฉีจี้ เพนกวินจักรพรรดิเพียงตัวเดียว 

ที่ปฏิเสธสังคมจากเพนกวินที่เหลือทั้งหมด

เนื่องจากเพนกวินจักรพรรดิพวกนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ ต้วนเจียเจ๋อ 

จึงให้ความสำคัญและไปคอยเฝ้าดูอยู่หลายวัน เขากลัวว่าฉีจี้จะรังแก 

เพนกวินจักรพรรดิฝูงใหม่ยี่สิบตัวพวกนั้น ด้วยนิสัยที่เหี้ยมโหดดุร้าย 

ของฉีจี้มันทำได้แน่นอน

เพนกวินจักรพรรดิกลุ่มเดิมของหลิงโย่วเติบโตและขยายพันธุ์เพิ่ม 

จนมีมากกว่ายี่สิบตัว ทันทีที่ต้วนเจียเจ๋อเข้าไปก็เห็นพวกมันตะโกนร้องใส่ 

เพนกวินฝั่งตรงข้ามไม่หยุด แถมร่างอ้วน  ๆ  ยังพุ่งชนกันเป็นครั้งคราว 

อีกด้วย

ฉีจี้ไม่ได้มีส่วนร่วมด้วย แต่มันนิสัยเสียคือคอยยืนสุมไฟอยู่ข้าง  ๆ  

หากเจ้าพวกนั้นหยุดร้องเมื่อไร ฉีจี้ก็จะเดินไปตะโกนร้องใส่ทั้งสองฝั่ง

“ว่าแล้วเชียว...” เป็นอย่างที่ต้วนเจียเจ๋อคิดไว้ไม่มีผิด เขารีบเปลี่ยน 

เสื้อผ้าแล้วเข้าไปข้างในทันที

ถึงจะบอกว่าตอนที่เพนกวินทั้งสองกลุ่มรวมฝูงกันจะต้องใช้เวลา  

แต่พวกมันไม่เป็นแบบฉีจี้ที่คอยรังแกตัวอื่นอยู่ฝ่ายเดียวแน่นอน

ทันทีที่เห็นต้วนเจียเจ๋อ ฉีจี้ก็หันหลังวิ่งหนีไปทันที ตอนนี้มันฉลาด 

ขึน้มาก พอเหน็ตว้นเจยีเจอ๋กร็ูไ้ดเ้ลยวา่เขาเขา้มาทำไม มนัไมอ่ยากโดนเขาด ุ

เลยรีบวิ่งหนี

ต้วนเจียเจ๋อเห็นฉีจี้วิ่งก็หัวเราะออกมา เขาทั้งขำทั้งโมโห จากนั้น 

จึงวิ่งตามไป

แต่การวิ่งของฉีจี้กับต้วนเจียเจ๋อไม่เหมือนกัน เพนกวินปกติล้วน 

เป็นแบบนี้ ไม่ว่าตอนอยู่ในน้ำจะปราดเปรียวแค่ไหน แต่เมื่ออยู่บนบก 

ความเร็วในการวิ่งก็เท่ากับการเดินเร็วของมนุษย ์ ฉีจี้เองก็เช่นกัน เพราะปีก 

ของพวกมันนั้นถือเป็นข้อบกพร่องโดยธรรมชาติ

ต้วนเจียเจ๋อวิ่งเหยาะ ๆ ไม่นานก็ตามทัน ฉีจี้ยังเดินเตาะแตะอยู่เลย  

มันหันกลับมามอง ก่อนจะกระโดดนอนคว่ำไปข้างหน้าแล้วสไลด์ตัวออกไป
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พื้นที่ตรงนี้ลาดชัน ฉีจี้ลื่นไถลลงไปในพริบตา หน้าท้องแตะพื้น 

น้ำแข็ง  ปีกทั้งสองข้างกางออกเล็กน้อย  การเคลื่อนไหวลื่นไหลอย่าง 

เป็นอิสระมาก

ต้วนเจียเจ๋อ “...”

ระยะระหวา่งทัง้คูก่ลบัมาทิง้หา่งอกีครัง้ ฉจีีล้กุยนืแลว้วิง่ไปขา้งหนา้ตอ่

“ถ้าแกยังวิ่งหนีอีก ฉันจะฟ้องพ่อบุญธรรมแก!”

ฉีจี้หยุดชะงักทันที แล้วหันกลับมาช้า ๆ

ด้านนอกยังมีนักท่องเที่ยวหลายคนยืนอยู่ตรงผนังกระจก พวกเขา 

ไม่ได้ยินสิ่งที่ต้วนเจียเจ๋อพูด เพราะค่อนข้างไกลและมีกระจกกั้นอยู่  

แตเ่หน็ทา่ทางและการเคลื่อนไหวดา้นในไดอ้ยา่งชดัเจน ดเูหมอืนว่าชายหนุม่ 

เจ้าหน้าที่กำลังวิ่งไล่ตามเพนกวินจักรพรรดิตัวใหญ่ เพนกวินตัวนั้นวิ่งหนี 

และสไลด์ลงมา ทำให้เจ้าหน้าที่คนนั้นตามไม่ทัน เขาเลยชี้ไปที่มันแล้ว 

ตะโกนให้หยุด จากนั้นเพนกวินตัวนั้นก็ค่อย  ๆ  หันกลับไปช้า  ๆ ท่าทาง 

น่าสงสารมาก

ต้วนเจียเจ๋อเดินหายใจหอบเข้าไปหาฉีจี้ ร่างกายของเขาแข็งแรง  

เพียงแต่เสื้อผ้าที่ใส่ค่อนข้างหนักเลยกินแรงพอสมควร

“แกยังจะวิ่งอีกเหรอ” ต้วนเจียเจ๋อตีไปบริเวณเนื้อส่วนที่หนาแน่น 

ของฉีจี้ “เรื่องดี  ๆ  ไม่รู้จักเรียนรู้ สนใจแต่เรื่องไม่ดี ทำแต่เรื่องเกเรรังแก 

คนอื่น การเรียนเป็นยังไงบ้าง วันนี้ฝึกพลังบำเพ็ญแล้วหรือยัง”

“...”

เพนกวินจักรพรรดิตัวสูงใหญ่ยืนก้มหน้าคอตกฟังต้วนเจียเจ๋อบ่นอยู่ 

ตรงหน้าเขา ทว่านักท่องเที่ยวที่อยู่ด้านนอกกลับเฝ้ามองกันอย่างมีความสุข

นักท่องเที่ยวถามผู้บรรยายที่อยู่ข้าง  ๆ  ว่าทำไมเจ้าหน้าที่ถึงต้องดุ 

เพนกวินตัวนั้น “มันดูเชื่อฟังมากนี่นา เพนกวินหลายสิบตัวพวกนั้นส่งเสียง 

ร้องใส่กัน มันก็แค่ยืนเป็นเด็กดีอยู่ข้าง ๆ นี่”

ผู้บรรยายเห็นว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้น่าจะมาหลิงโย่วเป็นครั้งแรก  

เขาหัวเราะก่อนจะอธิบายให้ฟัง “คุณคงยังไม่รู้จักมันดี นั่นคือฉีจี้ ทรราช 

แห่งส่วนจัดแสดงสัตว์ขั้วโลก ส่วนคนนั้นก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ธรรมดา เขาคือ 
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ผู้อำนวยการของพวกเราครับ  และก็เป็นคนฟักฉีจี้ออกมาด้วยตัวเอง  

คุณเห็นว่ามันยืนอยู่เฉย ๆ แบบนั้น แต่ความจริงแล้วที่เพนกวินทั้งสองฝ่าย 

ทะเลาะกันก็เป็นเพราะฉีจี้คอยยุยงอยู่ มันเป็นหัวหน้าของเพนกวินฝูงนี้  

ดังนั้นผู้อำนวยการจึงต้องอบรมสั่งสอนมันครับ”

“ที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เอง!”

ตอนแรกพวกเขาไม่ได้สนใจก็นึกว่าเพนกวินทำเรื่องอะไรผิดเข้า 

เจา้หนา้ทีเ่ลยอบรมสัง่สอน แตต่อนนีถ้งึแมจ้ะไมไ่ดท้ำอะไรผดิ ทวา่เรือ่งราว 

ซบัซอ้นกวา่ทีค่ดิเสยีอกี เพราะทีแ่ทม้นักแ็อบกอ่เรือ่งอยูล่บั ๆ นีเ่อง นา่สนใจ 

จริง ๆ 

นักท่องเที่ยวอีกคนพูดขึ้น “ไม่อย่างนั้นเขาจะเป็นผู้อำนวยการ 

สวนสัตว์ได้อย่างไรล่ะ ฮ่า  ๆ  ๆ ฉันได้ยินว่าพวกลิงก็เป็นแบบนี้ เวลาที่ 

ลิงทั่วไปทำความผิด เจ้าหน้าที่ก็จะไปหาตัวราชาวานรมาสั่งสอนเหมือนกัน”

ผู้บรรยายหัวเราะร่า “เพราะแบบนั้นแหละครับ การจัดการกับสัตว์ 

บางชนิดเราจึงต้องควบคุมลูกพี่หรือหัวหน้าของพวกมันให้ได้ก่อน ขนาด 

ย้ายรังผึ้งเรายังต้องจับนางพญาผึ้งก่อนเลยใช่ไหมครับ”

ต้วนเจียเจ๋อสั่งสอนฉีจี้จบแล้ว “...ขยันเข้าไว้ พ่อรอแกพ่นประกายไฟ 

อยู่นะ”

ฉีจี้เงยหน้า อ้าปากไปทางต้วนเจียเจ๋อ ตอนนี้มันยังพ่นไฟไม่ได้  

มีเพียงแค่ลมร้อนออกมาเท่านั้น

“เอาละ ฉันรู้ว่าการฝึกพลังบำเพ็ญมันยาก” ต้วนเจียเจ๋อกอดฉีจี้ 

อย่างปวดใจ การกระทำนั้นเรียกเสียงตื่นเต้นดีใจของนักท่องเที่ยวด้านนอก 

ได้อีกครั้ง

หลังจากที่โดนต้วนเจียเจ๋อสั่งสอน ฉีจี้ก็ไม่กล้ายุยงเพนกวินพวกนั้น 

อีก มันบอกให้เพนกวินทั้งสองฝ่ายคืนดีและรวมฝูงกัน

...

ต้วนเจียเจ๋อเดินกลับสำนักงาน  หลังออกมาจากส่วนจัดแสดง 

สัตว์ขั้วโลก
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วันนี้ เขาค่อนข้างปล่อยตัวตามสบาย  ขณะที่ยืนอยู่หน้าอาคาร 

สำนักงาน ต้วนเจียเจ๋อก็หันไปมองด้านข้าง เขานึกว่ามีเสื้อผ้าปลิวตกลงมา 

เหมือนครั้งก่อน แต่พอมองดูดี  ๆ ที่แท้สิ่งนั้นคือโหย่วซูที่ถูกแขวนอยู่ 

บนเสาไฟฟ้า

“...”

“...” โหย่วซูมองผู้อำนวยการ

ต้วนเจียเจ๋อมองไปรอบ ๆ แล้วถาม “คุณขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับ”

สีหน้าโหย่วซูหดหู่ขึ้นมาทันที “ไม่มีอะไรค่ะ ฉันแค่ขึ้นมาห้อยเล่น 

เฉย ๆ”

“...ห้อยเล่นเฉย  ๆ  อะไรล่ะครับ! คุณคิดว่าตัวเองเป็นหมึกตากแห้ง 

หรือไง”

เมื่อโดนจับได้ โหย่วซูก็ไม่คิดจะสนใจศักดิ์ศรีของตัวเองแล้ว เธอ 

เอ่ยขึ้นด้วยท่าทางหม่นหมอง “ความจริงคือ ฉันลงไปไม่ได้ เมื่อครู่นี้ 

พวกเราดูโทรทัศน์กัน พอเห็นว่าเมืองข้าง ๆ สร้างพื้นที่คุ้มครองและอนุรักษ์ 

พันธุ์นกหายาก ฉันก็เลยแสดงความคิดเห็นออกไป แล้วก็ถูกเต้าจวินไล่ 

ก่อนจะเอาฉันมาแขวนไว้บนเสาไฟ...และผนึกฉันไว้ตรงนี้”

ต้วนเจียเจ๋อหมดคำพูด “ปากหาเรื่องจริง ๆ พี่สาว เมื่อไรคุณจะเลิก 

นิสัยนี้สักทีครับ”

ใคร ๆ ก็รู้ว่าคำว่า “ความคิดเห็น” ของโหย่วซูประโยคนั้นไม่มีทางเป็น 

คำพูดที่ดีแน่

ถ้าตอนนี้โหย่วซูอยู่ในร่างสุนัขจิ้งจอกและยังขยับได้ เธอก็คงกระดิก 

หางไม่หยุดแน่  ๆ “ฉันอยู่แบบนี้มายี่สิบนาทีแล้ว หากไม่ใช้วิชาพรางตัว 

ก็คงโดนจับได้ไปนานแล้วละ เต้าจวินยังบอกด้วยว่าให้ฉันอยู่แบบนี้ไป 

แปดสิบเอ็ดวัน ผู้อำนวยการคะ คุณไปเอาไม้มาเขี่ยฉัน แล้วรับฉันลงไป 

หน่อยสิคะ”

“ไม่ไหวหรอกครับ” ต้วนเจียเจ๋อหน้าถอดสี “คุณลงมาจากที่สูง 

ขนาดนั้น ถ้าผมยื่นมือเปล่าเข้าไปรับ แขนได้หักแน่ ๆ”

สัตว์เทพพวกนี้ ทำไมถึงไม่เข้าใจสักทีว่ามนุษย์เปราะบางขนาดไหน
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โหย่วซูถอนหายใจยาว เธอทอดถอนใจว่าทำไมถึงต้องหาเรื่องตาย  

แถมยังชอบทำแบบนั้นอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยอีกด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่ช่วย 

ไม่ได้ แม้สุนัขจิ้งจอกเก้าหางจะฉลาดและเจ้าเล่ห์มาก แต่อัตราการตาย 

ก็สูงมากเช่นกัน ใครใช้ให้พวกเธอชอบเต้นระบำบนปลายมีดกันล่ะ

แต่ต้วนเจียเจ๋อก็ไม่ได้คิดจะเมินเฉย ปล่อยให้อยู่บนนั้นแปดสิบเอ็ด 

วันมันเข้าท่าหรือไง

เสาไฟฟ้าที่มีความสูงขนาดนี้ ต่อให้ใช้ไม้เขี่ยก็คงไม่ถึง ต้วนเจียเจ๋อ 

เกิดไอเดียขึ้นมาฉับพลัน เขารีบไปหาหยวนหงทันที หากเป็นสัตว์เทพ 

คนอื่น  ๆ  อาจจะหวาดกลัวลู่ยา  แต่หยวนหงมีความสามารถเหนือชั้น  

ร่างอวตารของเขาเหมือนจริงมากจนไม่มีใครดูออก

ต้วนเจียเจ๋อจึงขอให้หยวนหงช่วย “คุณช่วยเขี่ยโหย่วซูลงมาหน่อย 

ได้ไหมครับ”

โหย่วซูหน้าถอดสี “คุณเรียกคนมาช่วยแล้วทำไมถึงยังต้องใช้ไม้เขี่ย 

ด้วยล่ะคะ คลายผนึกให้ฉันไปเลยไม่ได้เหรอ”

จริงด้วย เขาไม่ได้คิดถึงวิธีแบบนั้นเลย

“มัวแต่บ่นอยู่นั่นแหละ!” หยวนหงใช้กระบองเหล็กทิ่มไปที่โหย่วซู 

ด้วยความหงุดหงิด แล้วเธอก็ร่วงลงมาทันที

แต่หยวนหงไม่ได้เข้าไปรับตัวโหย่วซู ต้วนเจียเจ๋อเองก็ไม่น่าจะ 

รับตัวเธอไหว โหย่วซูร่วงลงมาแต่ยังไม่ทันถึงพื้น ก็มีนกสี่เชวี่ยฝูงหนึ่ง 

ที่รออยู่ตั้งแต่แรก บินเกาะกันเป็นสะพานแล้วรับเธอเอาไว้

หยวนหงเข้าไปช่วยคลายผนึกให้ จากนั้นก็เดินออกไปโดยไม่พูด 

อะไรสักคำ

โหย่วซู “...”

ต้วนเจียเจ๋อ “...”

โหย่วซูโมโหมากจนกระทืบเท้า “เจ้าบ้านั่น! อย่าคิดว่าฉันไม่เห็นนะ!  

เมื่อกี้เขาแอบขำด้วย!”

ต้วนเจียเจ๋อ “...”

ใช่ครับ แอบขำนั่นแหละที่ทำเอาผมหมดคำพูด
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ต้วนเจียเจ๋อยังอยากคุยกับโหย่วซูเรื่องการควบคุมอารมณ์ไม่ให้ 

หาเรื่องใส่ตัว แต่โทรศัพท์ดังขึ้นเสียก่อน เป็นสายที่โทร.มาจากศูนย์บริการ 

นักท่องเที่ยว  “ผะ  ผู้อำนวยการคะ  มีคนท่าทางเหมือนมาเฟียมาหา 

คุณค่ะ...”

น้ำเสียงเธอเคร่งเครียดมาก ต้วนเจียเจ๋อฟังแล้วประหม่าขึ้นมาทันที  

“มีคนมาเก็บค่าคุ้มครองพวกเราเหรอครับ ถ้าอย่างนั้นพวกคุณรีบคุ้มกันเขา 

เอาไว้ให้ดีเลยนะครับ!”

“...”

“เขาอยู่ไหนครับ ผมจะไปคุยเอง”

ต้วนเจียเจ๋อไม่ได้ล้อเล่น ถ้าเป็นคนที่มาเก็บค่าคุ้มครองจริง  ๆ  ละก็ 

ต้องปกป้องคุ้มกันให้ดี ๆ เพราะหากไม่ระวังอีกฝ่ายอาจจะโดนเทพองค์ไหน 

สักองค์เล่นงานเอาแน่ ๆ

พนักงานหวาดกลัวเลยไม่กล้าปล่อยให้เข้าไป ตอนนี้จึงให้รออยู่ 

ในห้องรับรองของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ห้องนี้ไม่เหมือนห้องรับรองใน 

อาคารสำนักงาน หากคนในสำนักงานเห็นว่าหน้าตาของคนคนนี้ดูโหดเหี้ยม 

น่ากลัว คงไม่มีใครกล้าเชิญเข้าไปแน่

ต้วนเจียเจ๋อไม่ได้คิดอะไรมาก รีบไปที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 

โดยไม่ได้พาโหย่วซูไปด้วย  เขาคิดว่าหากเป็นคนจากแก๊งมาเฟียจริง  ๆ  

ถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเขาจะปล่อยสุนัขเข้ามาจัดการ ไม่ต้องถึงกับรบกวน 

โฉมงามผู้ล่มแคว้นหรอก

เมื่อต้วนเจียเจ๋อเห็นพนักงานที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตัวสั่นเทา เขา 

ก็พูดปลอบใจสองสามประโยค พนักงานที่นี่ส่วนใหญ่เป็นหญิงสาววัยรุ่น 

ขี้อายทั้งนั้น

“เอาละครับ หรือว่าคนคนนี้น่ากลัวกว่าเสือเหรอ” ต้วนเจียเจ๋อ 

พูดติดตลก หญิงสาวสองสามคนในที่นี้เคยเข้าไปเจอตอนที่เสือหลุดออกมา 

ในพื้นที่เลี้ยงสัตว์แบบเปิดตอนนั้นด้วย

พนักงานรู้สึกขบขันเล็กน้อย “แต่ผู้อำนวยการ เขาหน้าตาโหดเหี้ยม 
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มากเลยนะคะ!”

“ครบั ผมจะไปคยุกบัเขาเอง” ตว้นเจยีเจอ๋สัง่ใหพ้วกเธอแยกยา้ยกนั 

ไปทำงานของตัวเอง ส่วนเขาเข้าไปในห้องรับรอง

หลังจากที่ผลักประตูเข้าไปก็เห็นว่ามีคนกำลังนั่งดื่มชาอยู่บนเก้าอี้  

เมื่อชายคนนั้นสังเกตเห็นว่ามีคนเข้ามา ก็เงยหน้าขึ้น

มองแวบแรกต้วนเจียเจ๋อก็เข้าใจได้ทันที ที่จริงชายคนนี้ไม่ได้มี 

หน้าตาอัปลักษณ์  ถึงแม้อวัยวะบนใบหน้าจะดูปกติ  แต่คิ้วและหางตา 

ของเขาทำให้คนเห็นแล้วรู้สึกถึงสีหน้าดุร้าย โหดเหี้ยม กิริยาท่าทางโผงผาง  

ปราดเปรียวว่องไว ดูเป็นพวกใช้กำลังอยู่เล็กน้อย จนทำให้คนที่พบเจอ 

รู้สึกว่าเขาจะเข้ามาทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมได้ทุกเมื่อ

พิจารณาจากลักษณะภายนอก คนคนนี้ไม่ใช่แค่โหดเหี้ยม แต่เขา 

เป็นอสูรต่างหาก!

ต้วนเจียเจ๋อรู้สึกกดดันขึ้นมาทันที “สวัสดีครับ ผมคือต้วนเจียเจ๋อ  

ผู้อำนวยการสวนสัตว์ซาฟารีหลิงโย่ว ไม่ทราบว่าคุณชื่อ...”

ชายคนนั้นวางถ้วยน้ำชาแล้วยิ้มมุมปากเล็กน้อย  “เรียกฉันว่า 

จิ่วเหยีย”9

“...” ต้วนเจียเจ๋อเหลือบมองไปข้างหลัง พลางยื่นมือไปจับลูกบิด 

ประตูเอาไว้ เขาเตรียมจะปล่อยสุนัขเข้ามาแล้ว!

ชายที่บอกว่าตัวเองชื่อจิ่วเหยียเห็นท่าทางของต้วนเจียเจ๋อก็พูดขึ้น  

“ขอบอกไว้ก่อน ถ้าฉันออกไปจากที่นี่ได้เมื่อไรต้องให้คะแนนฉันสูง  ๆ  

ฉันมีบางอย่างที่ต้องไปทำ”

ต้วนเจียเจ๋อชะงัก “คุณถูกโครงการแห่งความหวังส่งมา?”

จิ่วเหยียยกเปลือกตามองต้วนเจียเจ๋อ  จากนั้นยิ้มเหยียดหยาม  

“เพิ่งรู้อย่างนั้นเหรอ”

“ผมนึกว่าคุณมาเก็บค่าคุ้มครองน่ะครับ” ต้วนเจียเจ๋อพึมพำ เขา 

ก็ยังคิดอยู่ว่าทำไมเมืองตงไห่ถึงกล้ามาเก็บค่าคุ้มครองจากเขา โดยเฉพาะ 

9 จิ่ว แปลว่า เก้า เหยีย แปลว่า นายท่าน จิ่วเหยียจึงมีความหมายว่า ท่านเก้า
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หลังจากที่เพิ่งให้ความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจเมื่อไม่นานมานี้ พนักงาน 

หญิงพวกนั้นก็ไม่ได้พูดให้ชัดเจน พวกเธอคงเห็นจิ่วเหยียแล้วรู้สึกกลัว

ต้วนเจียเจ๋อคิดถึงสิ่งที่อีกฝ่ายพูดขึ้นมาได้ นี่ก็คงวางแผนเอาคะแนน 

ไปเปลี่ยนเป็นวันหยุดแน่  ๆ ต้วนเจียเจ๋อพูด “ขอโทษครับ ผมเป็นแค่ 

มนุษย์ธรรมดา เรื่องคะแนนหรือว่าเรื่องออกไปจากที่นี่ พวกเราไปคุยกัน 

ที่สำนักงานทางด้านนั้นดีกว่าครับ...คือ ผมอยากถามว่า ที่ผมได้รับการ 

แจ้งเตือนว่าเป็นสัตว์ครึ่งตัว ไม่ทราบว่าสายพันธุ์ของคุณคือ...”

นี่คือเหตุผลที่ทำไมต้วนเจียเจ๋อถึงไม่เคยคิดว่าคนคนนี้คือสัตว์ที่ 

ถูกส่งมา ไหนบอกว่าเป็นสัตว์ที่มีครึ่งตัวไม่ใช่เหรอ แต่จิ่วเหยียคนนี้ดูปกติ 

มากเลยนี่!

ใครจะไปรู้ว่าคำพูดที่ต้วนเจียเจ๋อพูดไม่กี่คำจะทำให้จิ่วเหยียระเบิด 

โทสะออกมา

ท่าทางดุร้ายเหมือนกับลักษณะนิสัยของเขาไม่มีผิด  จิ่วเหยีย 

ลงไม้ลงมือในฉับพลัน พุ่งเข้าไปต่อยผนังห้องเป็นรูกว้างเฉียดใบหน้า 

ของต้วนเจียเจ๋อไปนิดเดียว แล้วพูดด้วยสีหน้าบึ้งตึง “จู้จี้อะไรนักหนา!  

อย่าคิดว่าโครงการแห่งความหวังนั่นจะปกป้องแกได้จริง ๆ นะ วิธีฆ่ามนุษย ์

อย่างแกมีตั้งเยอะ!”

ต้วนเจียเจ๋อไม่รู้ว่าจิ่วเหยียเคยดูละครของโลกมนุษย์หรือเปล่า แต่ 

ท่าทางที่เขาต่อยผนังแบบนี้มันเหมือนต้อนสาวเข้ามุมมาก เสียงกรีดร้อง 

ของพนักงานด้านนอกดังเข้ามา  ดูเหมือนว่าพวกเขาน่าจะได้ยินเสียง 

เหตุการณ์เมื่อครู่นี้ ต้วนเจียเจ๋อรีบตะโกนออกไป “ไม่มีอะไรครับ! ไม่ต้อง 

ตกใจ!”

เมื่อจิ่วเหยียเห็นว่าต้วนเจียเจ๋อยังกล้าไปสนใจเรื่องอื่น โทสะของเขา 

ก็ยิ่งเพิ่มขึ้น ตอนนี้ใบหน้ามืดทะมึนมาก ท่าทางราวกับจะกลืนกินอีกฝ่าย 

เข้าไปในคำเดียว น่ากลัวที่สุด

หากเป็นคนขี้ขลาด เมื่อเห็นท่าทางแบบนี้คงกลัวจนฉี่ราดไปแล้ว

ต้วนเจียเจ๋อกระซิบเสียงแผ่ว “อย่าเพิ่งวู่วามครับ...”

จิ่วเหยียเลิกคิ้ว  นึกว่าอีกฝ่ายพูดกับตัวเอง  แต่ในตอนที่กำลัง 
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จะยกมือขึ้น ลำแสงสว่างวาบก็พุ่งเข้ามาในห้อง มีใครบางคนถีบเขาจาก 

ทางด้านหลัง

จิ่วเหยียลงไปนอนกองอยู่ที่พื้นทันที

ลู่ยาเหยียบไปบนร่างของจิ่วเหยีย ไม่รอให้ต้วนเจียเจ๋อได้พูดอะไร  

มีดซาเหรินก็ปรากฏขึ้นมาในมือของลู่ยา ตัดศีรษะของจิ่วเหยียทันที!

จากนั้นตามด้วยเปลวเพลิงแห่งพระอาทิตย์  ศีรษะที่ตกลงมายัง 

ไม่ทันได้แสดงใบหน้าโหดเหี้ยมให้ต้วนเจียเจ๋อเห็นก็โดนเผากลายเป็น 

เถ้าถ่านไป...

“...” ต้วนเจียเจ๋อช็อกมาก “...ทำไมคุณถึงฆ่าเขาล่ะครับ นี่!”

เขายังไม่ทันได้เรียบเรียงคำพูดของตัวเองให้ดีเลย ถึงแม้จิ่วเหยีย 

จะโหดเหีย้ม แตอ่ยูด่ ีๆ มาตดัหวักนัดือ้ ๆ โดยไมพ่ดูอะไรสกัคำมนัใชไ้ดเ้หรอ

ต้วนเจียเจ๋อยังไม่ทันหายตกตะลึงก็เห็นว่าบริเวณลำคอของจิ่วเหยีย 

มีศีรษะงอกขึ้นมาใหม่ ซึ่งเหมือนกับของเดิมที่เพิ่งโดนตัดไป

“เฮ้ย!” ต้วนเจียเจ๋อตกใจ

“คิดไว้แล้วเชียวว่าสัตว์ครึ่งตัวที่ไหนจะถูกส่งมา ที่แท้ก็ตัวเก้าหัว”10  

ลู่ยายิ้มเยาะ “สิ่งมีชีวิตเก้าหัว หนึ่งหัวเท่ากับหนึ่งชีวิต”

เมื่อได้ยินดังนั้น  ต้วนเจียเจ๋อก็เข้าใจที่มาของปีศาจตนนี้ทันที  

ในตอนนั้นราชบุตรเขยเก้าหัวได้ขโมยพระบรมสารีริกธาตุ  จึงถูกเทพ 

เอ้อร์หลางและพี่ลิงตามไล่ฆ่า หัวหนึ่งของเขาโดนสุนัขเซี่ยวเทียนกัดขาด 

ไปแล้ว

“...ก่อนหน้านี้เขาหนีไปได้ไม่ใช่เหรอครับ”

“ต่อมาถูกจับได้แถมยังโดนตัดไปอีกสามหัว ไม่อย่างนั้นฉันจะถูก 

ทำโทษได้ยังไง” ตัวเก้าหัวบอกอย่างไม่สบอารมณ์ เขาค่อย  ๆ  เงยหน้าขึ้น  

น้ำเสียงไม่โหดเหี้ยมเหมือนกับก่อนหน้านี้แล้ว “คิดไม่ถึงว่าเต้าจวินก็อยู่ที่นี่ 

ด้วย เสี่ยวจิ่วเสียมารยาท หนึ่งหัวที่เสียไปก็สมควรแล้ว...”

10 มาจากคำว่า จิ่วโถวฉง เป็นอสุรกายเก้าหัว มีตำนานเล่าว่า ตัวเก้าหัวได้แต่งงานกับธิดา 

วังมังกร จึงถูกเรียกขานว่าราชบุตรเขยเก้าหัว
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ต้วนเจียเจ๋อ “...”

เดี๋ยว เมื่อกี้ยังเป็นจิ่วเหยียอยู่เลย พอเจอลู่ยากลายเป็นเสี่ยวจิ่ว 

เสียอย่างนั้น

แถมคนคนนี้มีวาสนามากขนาดไหนถึงไม่รู้ว่าลู่ยาอยู่ที่นี่ พอนับดู 

แล้ว เหมือนเขาจะเสียไปแล้วสี่หัว มิน่าระบบถึงได้บอกว่าเป็นสัตว์ครึ่งตัว  

ที่แท้เขาก็ไม่ได้สมบูรณ์อย่างที่เห็นภายนอก สัตว์ครึ่งตัวคือแบบนี้นี่เอง!

ต้วนเจียเจ๋อไม่รู้ว่าควรจะดีใจหรือเสียใจดี ที่ดีใจเป็นเพราะจิ่วเหยีย 

ไม่ใช่สัตว์ครึ่งตัวแบบที่คิด เลยไม่ต้องทนเห็นอวัยวะภายในเปื้อนเลือด  

แต่ที่เสียใจเพราะตัวเก้าหัวตัวนี้จะไม่นอกลู่นอกทางก่อเรื่องขึ้นจริง ๆ เหรอ

จะว่าไปโครงการแห่งความหวังก็ไม่ได้เข้มงวดมากขนาดนั้น แบบ 

จิ่วเหยียยังบอกได้ว่าเป็นสัตว์ครึ่งตัว แม้ความจริงแล้วมันคือ 5—9  ก็ตาม...

กลับมาที่เสี่ยวจิ่ว เขายังพูดถึงจุดเปลี่ยนไม่ทันจบ ลู่ยาก็ยกมีด 

และฟันเข้าไปที่หัวของเสี่ยวจิ่วอีกครั้ง ทันทีที่หัวตกถึงพื้นก็กลายเป็นขี้เถ้า 

ลอยขึ้นมา

หลังจากที่หัวของเสี่ยวจิ่วงอกขึ้นมาใหม่อีกครั้งเขาก็ระเบิดโทสะ 

พยายามดิ้นอยู่ใต้เท้าลู่ยา  “มาฟันฉันอีกทำไม  ฉันเคารพนายในฐานะ 

ผู้อาวุโส แต่นายจะทำเกินไปแบบนี้ไม่ได้นะ!”

เขาถูกสวรรค์ไล่ล่ามาเนิ่นนานขนาดนั้นยังเสียไปแค่สามหัว นี่ลู่ยา 

พูดแค่ไม่กี่คำก็ตัดหัวเขาไปสองหัวแล้ว สองชีวิตที่เสียไปช่างไม่ได้รับ 

ความเป็นธรรมเลย! ถึงเขาจะเสียมารยาท แต่หัวเดียวยังไม่พอต่อการ 

ไถ่โทษอีกเหรอ

ต้วนเจียเจ๋อ “...พี่ชายของผมก็ไร้เหตุผลแบบนี้แหละครับ”

ลูย่ากลา่วดว้ยนำ้เสยีงเยน็ชา “เปิน่จนุอนญุาตใหน้ายพดูแลว้อยา่งนัน้ 

เหรอ”

เสี่ยวจิ่วกลายเป็นใบ้ในทันที อยากจะตะโกนออกมาให้รู้แล้วรู้รอด  

แต่ก็กลัวว่าจะถูกลู่ยาฟันหัวอีก คนคนนี้โหดเหี้ยมขนาดไหน ทั้งสามโลก 

ต่างรู้ดี  ที่ตัดหัวเขาเมื่อกี้ก็เป็นเพราะเขาพูดโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาต  

ตัวเขาดุร้ายและโหดเหี้ยมก็จริง แต่ท่านผู้นี้นอกจากโหดเหี้ยมแล้วก็ยัง 
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ไม่เคยหวาดกลัวอะไรทั้งนั้น

ลู่ยาออกแรงกดลงไปที่ฝ่าเท้า ถึงแม้เสี่ยวจิ่วจะเจ็บปวดทรมาน  

แต่ก็กัดฟันไม่กล้าส่งเสียงร้องออกมา ส่วนในใจกำลังก่นด่าลู่ยาว่าหน้าหนา 

ไร้ยางอาย

“ฮึ!” ลู่ยาเห็นว่าอีกฝ่ายไม่กล้าส่งเสียงออกมา จึงยิ้มเหยียดหยาม  

ก่อนจะหันไปพูดกับต้วนเจียเจ๋อ “อยากตัดหัวระบายความโกรธไหม”

นัยน์ตาของเสี่ยวจิ่วเต็มไปด้วยความเดือดดาล หากหัวเขาถูกตัด 

อีกครั้งก็จะเหลือเพียงแค่สองหัวเท่านั้นนะ

“ไม่ต้องหรอกครับ เดี๋ยวกลิ่นคาวเลือดจะคลุ้งมากเกินไป” ถึงจะ 

รู้ว่าตัวเก้าหัวมีเก้าชีวิต แต่ต้วนเจียเจ๋อเห็นแล้วก็รู้สึกรับไม่ได้เท่าไรนัก  

“ถ้าอย่างนั้นพาไปที่สำนักงานดีกว่าครับ ที่นี่นักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมา  

ไม่ค่อยดีเท่าไร”

เมื่อครู่นี้ตัวเก้าหัวต่อยผนังจนทำให้พนักงานตกใจ อีกเดี๋ยวเขา 

จะต้องเรียกให้คนมาซ่อมผนังกับพื้นอีก

พนักงานที่อยู่ข้างนอกตกตะลึงเมื่อเห็นลู่ยาเดินลากเสี่ยวจิ่วออกไป

พี่ลู่มาตั้งแต่เมื่อไร แถมเขายังชนะคนจากแก๊งมาเฟียนั่นได้ด้วย  

แต่เมื่อเห็นผู้อำนวยการเดินตามหลังออกมาทุกคนก็เข้าใจทันที...ว้าว! พลัง 

แห่งแฟนหนุ่มของพี่ลู่นี่สุดยอดจริง ๆ
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