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 จ๊ิปดอจดขนาดใหญหลายคันเคล่ือนผานประตูเหล็กมหึมา ท่ีเปดกวางออกหมดท้ังไวลด
ไลฟเขามาอยางแชมชาเรียงกันมาเปนขบวน เสียงเคร่ืองยนตท่ีกระห่ึมอยูในเกียรต่ําขณะที่ชะลอ
ผานชองประตเูขามา เสียงตะโกนทักทายและสรรพสําเนียงแหงการโกลาหลอลหมานวุนวาย อัน
เปนธรรมดาของทุกคร้ังท่ีการขนสัตวปามาถึง ดังปะปนกันฟงไมไดศัพท พวกคนงานนับสิบภายใน
สถานท่ีนั้นว่ิงกันคึกคักออกมาตอนรับ เตรียมการลําเลียงขนถายสัตวปานานาชนิดท่ีบรรจุอยูในกรง 
หรือมิฉะนั้นก็หีบลังลงจากรถ 
 มันเปนสถานกีักสัตว เพื่อเตรียมตอออกนอกประเทศที่ใหญโตและทันสมัยท่ีสุด ต้ังอยู
ในเนื้อท่ีไมตํ่ากวา 15 ไร ภายในกําแพงคอนกรีตแข็งแรงกั้นรอบ สถานท่ีทําการของบริษัท เปน
อาคารทันสมัยต้ังอยูในใจกลางบริเวณซ่ึงแวดลอมไปดวยกรงขังสัตวทุกชนิด นับต้ังแตกรงนกเล็กๆ 
ข้ึนไปจนกระท่ังเพนียดชาง เกือบจะเปนสวนสัตวยอยๆ ต้ังอยูในระหวางคร่ึงทางของอารยธรรม
แหงเมืองหลวง และความเปลาเปล่ียวปาเถ่ือนของดงดิบ 
 ชายในชุดสีกากี ผูนั่งกึ่งโหนอยูในตอนหนาของรถบรรทุกคันแรกซ่ึงผานประตูเขามา ท้ิง
ตัวลงจากรถ เล่ียงมายืนใตรมจามจุรีใหญใกลซุมประตู ถอดหมวกปกใหญคาดแถบดวยหนังเสือ
ดาวออกตบกบัขา ฝุนกระจายฟุง ควักบุหร่ีออกมาจุดสูบ ตาสีน้ําตาลหร่ีมองดูรถบรรทุกท่ีทยอยผาน
ประตูเขามาทีละคันเหลานัน้ นานๆ ทีกต็ะโกนส่ังงานกบัคนขับสักคํา 
 
 ในหองรับแขกสุดหรูหราบนตึกท่ีทําการ อําพล พลากร ผูอํานวยการบริษัท ‘ไทยไวดด
ไลฟ’ ผละจากการสนทนา เดินไปดึงสายมูล่ีอลูมิเนียมใหกระดกเปดข้ึน มองฝาหนาตางกระจกลง
ไปแลวบุยปาก 
 “นั่นไงครับ เขามาแลว” 
 ผูเปนแขกท้ังสามคน สุภาพบุรุษวยัฉกรรจสอง และสุภาพสตรีสาวหนึ่ง ลุกข้ึนจากโซฟา
ชุดรับแขกโดยเร็ว เดินไปท่ีหนาตางบานนั้น พุงสายตาจับไปยังเปาหมายเบ้ืองลาง ระยะหาง
ประมาณ 150 เมตรเปนตาเดยีว 
 “ยืนอยูขางประตูนั่นนะหรือครับ?” 
 ผูเอยถามเปนคนแรก เปนบุรุษรางสูงใหญ ผิวขาวคางเหล่ียม มีเสนหนวดกันเรียวอยู
เหนือริมฝปาก สงางามเยือกเย็น 
 “ครับ! นั่นแหละ คนท่ีคุณชายกําลังตองการพบ” 
 ผูอํานวยการบริษัท ‘ไทนไวลดไลฟ’ ตอบอยางสุภาพ 
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 อีกบุรุษหนึ่ง ซ่ึงยืนมองอยูขางๆ ผิวปากหวือ ลักษณะของเขาเปนคนแจมใส อารมณร่ืน
เริงอยูเปนนจิ ลํ่าสันแข็งแรงตามแบบฉบับของชายชาตรีคนหนึ่ง 
 “พับผาซิ ผมรูสึกจะชอบเขาเสียแลว ท้ังๆ ท่ีเห็นปบเดียวระยะไกลๆ อยางนี”้ 
 หญิงสาวรางโปรง ประพิมพประพายคลายบุรุษคนแรกแตทรงใบหนารูปไข ตาใหญท้ังคู
คมกริบ เปนประกายแวววามอยูเปนนจิ ในขณะนี้หลอนไมไดมองจบัท่ีภาพนัน้ดวยตาเปลาธรรมดา
เหมือนคนอ่ืนๆ หากแตใชกลองสองทางไกลอันกะทัดรัดปรับเลนสจับนิ่งอยูท่ีนัน่ หลอนยิ้มออกมา
นิดๆ พรอมกบัยักไหล เม่ือเลนสของกลองใหภาพท่ีแจมใสถนัดข้ึนประหน่ึงวาเปาหมายยืนหางอยู
เบ้ืองหนาในระยะแคเอ้ือม 
 “กิตติศัพทช่ือเสียงของเขา ดจูะคานกันมากกับรูปรางลักษณะท่ีเห็นอยูในขณะนี”้ 
 หลอนพูดเสียงใส พรอมกับหัวเราะออกมาเบาๆ 
 “ฉันนึกหลับตาวาดภาพเปนคร้ังแรกวา เขาควรจะอยูในวัยสัก 40 ข้ึนไป รูปรางสักขนาด 
6 ฟุต เปนอยางนอย แตมันตรงขามไปหมด ตัวเขาเล็กนิดเดยีว สูงเหน็จะไมเกนิ 5 ฟุต 7 นิ้วเปน
อยางมาก ผอมเกร็ง ฉันไมชอบหนาเหีย้มๆ ท่ีไมมีรอยยิ้มของเขาเสียเลย นี่นะเหรอ รพินทร ไพร
วัลย จอมพรานช่ือกองท่ีเราจะกําลังจะตองพึ่งเขา” 
 “ตัวเขาเล็กกจ็ริงครับคุณหญิง แตไมวาจะเปนฝมือหรือน้าํใจ บุรุษนีย้ิ่งใหญนัก ยิ่งกวานั้น
ยังเปนสุภาพบุรุษเต็มตัว เขาเปนลูกผูชายจริงๆ ชนิดท่ีจะหาไดไมงายนัก ผมจะใหคนไปเชิญเขา
ข้ึนมาเดี๋ยวนี”้ 
 
 รพินทร ไพรวัลย ดดีกนบุหร่ีลงไปขยี้ดบัดวยปลายรองเทาท่ีหนาทึบไปดวยฝุนของเขา 
เม่ือรถคันสุดทายผานประตูเขาหมดขบวน ควักผาขนหนูข้ึนมาเช็ดเหงื่อตามลําคอ พรอมกับเปาลม
พรูออกทางปากเหมือนจะขับไลความรอนอบอาวของแดดบายกลางเดอืนมีนาคม 
 นายประเสริฐ ผูจัดการสถานีกักสัตวก็เดินฝากลุมอันทํางานอยูวุนวายของพวกคนงาน
พื้นเมืองเขามาอยางรีบรอน สงเสียงรองทักยิ้มแยมลวงหนาเขามา กอนท่ีจะถึงตัวอยางคุนเคย       
รพินทรยิ้มและทักทายตอบ 
 “มายืนอยูตรงนี้เองนะหรือครับ คุณรพินทร ทานผูอํานวยการใหผมมาเชิญคุณข้ึนไปบน
บริษัทหนอย” 
 “ครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นไป ผมเพิ่งมาถึง มันรอนเหลือเกนิ จะดูคนงานขนลําเลียงเจาพวกนัน้
ลงหนอย อะไรก็ไมสําคัญเทากับเจาแรดตัวนั้น เรากําลังรีบ การตอกรงรูสึกวาจะบอบบางไปหนอย 
ถาลําเลียงไมดี กรงมันอาจแตก แลวมันก็จะวุนวายกันใหญ” 
 เขาพูดดวยน้ําเสียงเบาต่ําอันเปนนิสัย ตามองจับไปยังการขนลําเลียงในขณะน้ี 
 “เท่ียวนี้รูสึกวาจะคึกคักมากนะครับ ต้ังเจด็คันรถ เปนไงไดครบจํานวนตามออเดอรหรือ
เปลา?” 
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 ท้ังสองยืนพูดกันอยูทามกลางเสียงเอะอะเอิกเกริกของคนงานพ้ืนเมือง ซ่ึงกําลังทํางานกัน
อยู ระคนไปกบัเสียงรองคํารามของสิงสาราสัตวรอบดาน 
 “ขาดอยูอยางเดียวคือลิง เท่ียวนีเ้ราไดมาเพียงพันสองรอยกวาตัวเทานั้น ยังขาดอยูอีกต้ัง
คร่ึง ไมรูมันเปนยังไง แลงคราวน้ีมันยกฝูงยายถ่ินกนัไปหมด แตพวกสัตวใหญดูเหมือนจะเกนิกวา
ท่ีผมเอง หรือคุณอําพลคาดไวแตแรกเสียดวยซํ้า นอกจากเจาแรดน้ําหนักตัวสองตันกวา ท่ีเราฟลุก
ไดมาเหมือนฝน ผมยังมีลูกกระทิงมาฝากเปนของขวัญคุณอําพลอีกตัวหนึ่ง ลายพาดกลอน 2 เสือ
ดาว 5 ไอดําอีก 3 โดยเฉพาะเสือดํา ถาคุณกับคุณอําพลเห็นแลวจะตกตะลึงทีเดยีว ผมก็ยอมรับวาไม
เคยเหน็เสือดําตัวไหนใหญเทาไอตัวนี้มากอน นองๆ ไอลายทีเดียว มิหนําซํ้ายังเปนเสืออายุกําลัง
ฉกรรจเต็มท่ี ไมมีรอยตําหนิเสียโฉมแมแตนิดเดียว สวนสัตวอ่ืนๆ ก็ตรงตามลิสตท่ีผมสงมาให
ลวงหนาแลวทุกอยาง” 
 “เท่ียวนี้คุณเหน็จะกระเปาหนักไปนาน” 
 นายประเสริฐพูดปนหวัเราะ 
 รพินทร ไพรวลัย ยักไหล 
 “แตเท่ียวนี้ผมลงทุนไปแยะ นอกจากเงินทุนคาใชจาย ความเหนื่อยยากจนแทบจะเอาชีวิต
ตนเองไมรอดแลว ผมยงัเสียพรานพืน้เมืองมือดีท่ีทํางานกับผมมาแตไหนแตไรไปอีกสองคน คน
หนึ่งเหลวเละไปท้ังตัวเพราะเจาแรดตัวนัน้ สวนอีกคนหนึ่ง มีหวังพกิารไปตลอดชีวิต คุณประเสริฐ
คิดวาคุมกนัเหรอสําหรับเงินท่ีผมจะไดรับในคร้ังนี้ วาแต...คุณอําพลกําลังทําอะไรอยู?” 
 “อยูในหองรับแขกสวนตัว บนตึกอํานวยการครับ มีแขกอยูดวยสามคน มาดวยรถ
สวนตัวจากกรุงเทพ ถึงท่ีนี่กอนเท่ียงเล็กนอย รูสึกวาจะเปนพวกคนใหญคนโต และมีความสนิท
สนมคุนเคยกบัผูอํานวยการมากอนอยางด ี ขณะน้ีกําลังสนทนากันอยู เปนชายหนุมสองคน ผูหญิง
สาวอีกคนหนึง่ ผมเองก็ไมเคยเหน็มากอน พอคุณมาถึง ผูอํานวยการใชใหผมมาตามคุณข้ึนไปนี่
แหละครับ” 
 เขาพยักหนาไมไดสนใจอะไรกับคําบอกเลาของนายประเสริฐผูจัดการนกั บอกวา 
 “เอาละครับ คุณไปเรียนคุณอําพลเถอะวา อีกสักประเดีย๋วผมจะข้ึนไป จัดการอะไรทางนี้
ใหเรียบรอยเสียกอน” 
 ผูจัดการผละไป รพินทรเดนิแยกไปบงการควบคุมพวกคนงานท่ีกําลังลําเลียงกรงสัตวอยู
อยางเกรียวกราวเอิกเกริกในขณะน้ี 
 
 สัตวใหญอันตราย ถูกลําเลียงลงจากรถบรรทุกอยางระมัดระวังตามลําดับ บางชนดิก็ถูก
ขนไปปลอยไวในกรงเหล็กของสถานีกักสัตวอันเตรียมไวกอนแลว บางชนิดก็คงใหอยูในกรงไมท่ี
ใชบรรจุมาโดยพักไวช่ัวคราวกอน มันเปนงานท่ีไมใชทํากนัไดอยางสะดวกงายดายนกั 
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 ขณะน้ี กรงไมขนาดใหญท่ีตีฝาทึบลักษณะเหมือนลัง อันบรรจุเจาเสือดําตัวเข่ืองท่ีสุด 
กําลังถูกพวกคนงานส่ีหาคนชวยกันผลักเล่ือนมายังบริเวณสวนบรรทุกตอนทายของรถ ซ่ึงมีไม
กระดานขนาดใหญสองแผนทอดเปนสะพานสําหรับใชชะลอเล่ือนลงมาทางน้ัน เสียงเจาปาแผด
คํารามกองอยูในกรงทึบอยางเกร้ียวกราด ระคนไปกับเสียงเฮละโลโหระพาของเจาพวกคนงาน
พื้นเมือง ท่ีชวยกันเข็นเล่ือนอยูในขณะนี้ ดเูปนท่ีสนุกสนาน 
 รพินทรขมวดค้ิวอยางหงุดหงิด สาวเทาจากรถบรรทุกอีกคันหนึ่ง เดนิตรงเขามาโดยเร็ว 
พรอมกับรองตะโกนเตือนความสนุกสนานคึกคะนองของคนงานพ้ืนเมืองเหลานั้น การสงเสียง
เอะอะเลนกันไปพลางของเจาพวกนั้น เทากับยัว่ยใุหเจาปาบังเกิดความต่ืนเตนดุราย และสําแดงฤทธ์ิ
ดิ้นรน พยายามจะแหกกรงออกมาใหได แทนท่ีจะสงบลง 
 เขาเดินกลับมายังไมทันจะถึงท่ีนั้น พวกคนงานก็ผลักกรงเสือดํามาถึงไมสองแผนท่ีทอด
เปนสะพาน แลวชวยกันพยุงยกลังข้ึนวางบนไม เพื่อจะใหไหลเล่ือนลงไปยังพื้นเบ้ืองลาง 
 จะเปนเพราะเจาพวกนั้นมัวแตระเริงเลนกนัเห็นเปนของสนุก หรือจะเปนเพราะความ
สะเพราขาดระมัดระวังของคนงานอีกสามคน ท่ีคอยยนืรับอยูเบ้ืองลางอยางใดอยางหนึ่งไมทราบได 
ปรากฏวาไมกระดานแผนหนึ่งท่ีวางคานอยูระหวางทายรถกับพื้นดิน ถูกไถลเล่ือนแตะติดกับขอบ
ทายในตอนบรรทุกของรถอยูเพยีงหม่ินเหมนิดเดยีวเทานั้น และสายตาของรพินทรก็เหลือบไปเห็น
เขาพอด ี
 “เฮย! ระวังสะพานไมแผนนัน้” 
 เขารองตะโกนออกมาสุดเสียง 
 ชาไปเสียแลว เสียงรองเตือนของเขายังไมทันจะขาดคํา กรงใหญบรรจุเสือดํา ซ่ึงบัดนีถู้ก
ยกข้ึนมาวางอยูบนไมกระดานท้ังสองแผน เตรียมท่ีจะโรยเชือกตาม เพือ่ใหคอยๆ เล่ือนลงไปสูพื้น 
ก็พลันหลนวบูลงมาอยางกะทันหนัท้ังกรง เพราะไมกระดานแผนท่ีวางอยูอยางหม่ินเหมอันนั้น 
รอดพนออกจากการพาดติดอยูกับขอบรถ 
 กรงท่ีประกอบข้ึนดวยไมหยาบๆ ตีไวไมแนนหนาอะไรนักกระทบกับพื้นเบ้ืองลางโดย
แรงดังสนั่น สวนหนึง่แตกหกัออกในทันทีนั้น พรอมกบัเสียงแผดคํารามกึกกองของเจาปา 
ทามกลางความตะลึงพรึงเพริดของคนงานทุกคน 
 เสือดําขนาดมหึมา ดิ้นรนตะกยุตะกายอยางดุรายเม่ือเห็นชองแหงอิสรภาพ และใน
พริบตา มันก็เผนพรวดออกมาได โจนเขาใสคนงานท่ียืนตะลึงขวางหนาอยูใกลท่ีสุด ดวย
สัญชาตญาณต่ืนเตนหนีภยัมากกวาท่ีจะคิดทําราย ชายผูนั้นรองแหลมออกมาสุดเสียง ลมครืนลงดิ้น
พราดอยูกับพืน้ ใบหนาถูกอุงเล็บตะปบยับเยินไปท้ังแถบ ลูกตาหลุดหายไปขางหนึ่งเลือดสาด 
 เจาเสือดําพุงปราดเขาใสคนตอๆ ไป เทาท่ีทิศทางแหงการเผนทะยานของมันจะผานไป
ได แตกกระจดักระจายเลือดสาดไปตามๆ กัน ทามกลางเสียงรองโวยวายเอ็ดอึงอยางต่ืนตระหนก
ของคนงานผูประสบเหตุท้ังหลาย โกลาหลไปตลอดท้ังบริเวณสถานกีักสัตว 
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 ทุกคนเผนหนหีลบเขาหาท่ีซอนอยางไมคิดชีวิต พรอมท้ังตะโกนบอกกนัไมไดศัพท 
 “เฮย! เสือหลุด! ชิบหายใหญแลว ไอดําหลุดโวย ระวัง!!” 
  
 รพินทร ไพรวลัย ไดสติในพริบตานั้น เจาปาพุงล่ิวผานคนงานท่ีวิ่งหลบกันอยูจาละหวั่น
ในขณะน้ี มายงัเขาอยางรวดเร็ว จอมพรานกระโจนวูบเขาหลบหนาหมอของรถบรรทุก มันเผนผาน
หนาเขาไปอยางหวุดหวิด แลววิ่งเตลิดสงเสียงคํารามตรงไปยังบริเวณอันสลับซับซอนของกรงสัตว
อ่ืนๆ ซ่ึงบัดนี้พากันสงเสียงรองคํารามกันข้ึนล่ันไปหมดเพราะความแตกต่ืน 
 เขาหันไปตะโกนส่ังยามหนาประตู ใหรีบปดประตูกรงเหล็กลงโดยเร็ว ปองกันไมใหเจา
เสือกรงแตกหลุดออกไปพนจากบริเวณได ในขณะเดียวกันก็ตะโกนบอกใหคนงานท้ังหลายเรง
หลบเขาไปท่ีตึกอํานวยการ 
 ทุกคนวิ่งกันวุนชุลมุนไปหมด หลายตอหลายคนไดรับบาดเจ็บจากเขี้ยวเล็บของพยัคฆ
ราย แตไมมีใครถึงกับเสียชีวิตในขณะนี้ เพราะมันกําลังต่ืน ไมไดมุงท่ีจะประหัตประหารขย้ําใคร
โดยเฉพาะ นอกจากใครอยูใกลกีดขวางหนาก็ตบกนัผานไปช่ัวขณะเทานั้น 
 หลายตอหลายคนควาปนวิ่งกันออกมา และระดมยิงกันสนั่น ถูกท่ีไมสําคัญ ไมสามารถ
จะหยุดยั้งมันไวได นอกจากจะเปนการยัว่ยุ ทวีใหมันเพิม่ความดุรายข้ึนอีกอยางบอกไมถูก การยิง
ไมสามารถจะยิงไดถนดันัก เพราะกลุมคนงานเองท่ีวิ่งหนแีตกตื่นกระจัดกระจายอยูในขณะนี ้
รวมท้ังสัตวอ่ืนๆ ท่ีอยูในกรง อันอาจจะโดนลูกหลง เกิดความเสียหายข้ึนได และปนท่ีคนงานใช
เหลานั้นก็ลวนเปนปนลูกซอง แตละคนกย็ิงดวยความต่ืนเตนตกใจไมไดสติ 
 รพินทรยืนโคลงหัว สบถสาบานพึมพําอยูในลําคอ เขาไมรูท่ีจะตัดสินใจอยางไรถูก จะ
รองหามพวกคนงานท่ีกําลังถือปนกันกะเลอกะลาพวกนัน้ ก็ดูเหมือนจะไมไดผลเสียแลว 
 ทันใดนั้น นายประเสริฐผูจัดการ ก็วิ่งกระหดืกระหอบออกมาจากตึกอํานวยการ รอง
ตะโกนบอกพวกคนงานเสียงหลง 
 “เฮย! หยดุยิง! ทุกคนไมตองยิง ประเดี๋ยวถูกกันเองตายโหงไปเทานัน้ พวกเอ็งหลบไปให
หมด” 
 พวกนั้นจึงพากันวิ่งหนี หลบเขาไปท่ีตึกอํานวยการหมดส้ิน 
 ผูจัดการกว็ิ่งหนาเริดมาท่ีเขา ซ่ึงในขณะน้ีดูเหมือนจะเปนคนเดยีว ท่ียนือยูในท่ีโลงกลาง
บริเวณสถานีกกัสัตวใกลกับรถท่ีจอดอยู รองบอกลําลํ่าลําลัก 
 “คุณรพินทรจดัการกับไอดํานั่นเถิดครัว ชิบหายใหญแลว” 
 “จะใหผมจัดการยังไง?” 
 เขาถามขรึมๆ 
 “ผูอํานวยการบอกใหคุณยิงท้ิงเลยครับ เร็วเขาเถอะ ประเดี๋ยวไมใครก็ใครก็ถูกขย้ําตาย
บางเทานั้น เลือดสาดกันไปเปนระนาวแลว” 
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 นายประเสริฐพูดล้ินพันกันอยูเชนนัน้ หนาซีด ตาเหลือก 
 จอมพรานหวัเราะหึๆ อยูในลําคอ 
 “คนงานของคุณนี่ไมไหวเลยจริงๆ คุณประเสริฐ ขนาดผมคุมใหเขาทํางานอยูอยาง
ใกลชิดแลวแทๆ ทําอะไรเปนเลนกันไปหมด อาปากเตือนยังไมทันจะขาดคําเลย ก็เกิดเร่ืองยุงข้ึน
เสียแลว เสือดาํตัวนี้เปนตัวขนาดงามท่ีสุด บอกตรงๆ ผมอยากจะจับเปน” 
 “โอ! ไมไดหรอกครับ ชิบหายแน ถาคุณขืนมัวแตคิดจะจับเปนอยู ยิงเถอะครับ 
ผูอํานวยการกส่ั็งอยางนั้น” 
 “ผมไมรับผิดชอบนะ สําหรับไอดําตัวนี ้ เพราะมันมาหลุดอยูในสถานีกักสัตวของคุณ ยิง
ก็ได แตบอกเสียกอนวาจะมาหักราคาเอากบัผมไมได” 
 “แนนอนครับ ไมตองกังกลเลยในขอนั้น ความผิดมันอยูท่ีบริษัทของเราเอง” 
 ผูจัดการบอกเร็วปร๋ือ 
 
 รพินทร ไพรวัลย ส่ันศีรษะชาๆ อีกคร้ัง ชะโงกเขาไปในรถ ควา 30-06 ออกมา แลว
เหนีย่วแขนผูจดัการสถานีกักสัตว ผลักรุนใหเขาไปนั่งอยูในรถ 
 “อยูในนัน้แหละ อยาออกมา จนกวาจะเรียบรอย” 
 วาแลวเขาก็ลวงมือลงไปในกระเปายามของเส้ือลาสัตวท่ีสวมอยู หยบิลูกซิลเวอรทิป
ออกมา กระชากลูกเล่ือนออก ยดัลูกปนเขาไปในรังเพลิงนัดเดยีว กระแทกลูกเล่ือนปดแลวเดินดุมๆ 
ตามรอยของเจาดํา ซ่ึงเห็นมันเผนหายไปทางกรงสัตวท่ีขังไวเกาๆ ดานซายของบริเวณ 
 สายตาท้ังหมดจับนิ่งมายังรางของจอมพรานเปนตาเดียว ดวยใจอันส่ันระทึก รวมท้ัง
ผูอํานวยการบริษัท และผูเปนแขกอีกสามคน ซ่ึงมองเห็นเหตุการณทุกส่ิงทุกอยางต้ังแตตน ทาง
หนาตางกระจกบานน้ันดวยความต่ืนเตน 
 สายตาอันคมกริบเฉียบไวของเขา เร่ิมกวาดอยางระมัดระวังไปรอบดาน เม่ือตนเองเดิน
ชาๆ อยูในระหวางกรงนกเงือกภายใตเงาของตนทองหลางใหญใกลซุมขอยทึบ แลวชะงักนิ่ง
ประสาทต่ืนพรอมเม่ือไดยินเสียงคํารนกองออกมาจากซุมขอยนั้น ฝูงนกเงือกในกรงตาขายขนาด
ใหญ พากันแตกต่ืนสงเสียงรองและบินกนัพึ่บพั่บ มองลอดกรงตาขายทะลุไปยังซุมขอยตรงขาม 
เห็นตาเขียวปด ปากแดงฉานท่ีอาแสยะ และกรงเข้ียวขาว ไอดํานอนหมอบอยูท่ีนัน่ กําลังเลียแผล
จากกระสุนลูกซองซ่ึงฝงอยูท่ีตะโพก อันเกดิจากการยิงอยางสงเดชของพวกคนงาน 
 เขาตวัดไรเฟลข้ึนอยางใจเยน็ ตาจับอยูท่ีเปาหมายอันมีระยะหางประมาณไมเกิน 10 เมตร 
โดยมีกรงนกเงือกกั้นกลาง ไอดําเผนพรวดพราดข้ึนโดยเร็ว กระโจนไตตะกยุตะกายข้ึนไปบนตน
ฉําฉา พอถึงคาคบ ก็หมอบตัวทําหูลู อาปากแสยะเข้ียวมาทางเขา พรอมดวยดวงตาอันลุกจาดุราย 
 และพริบตานัน้เอง มันก็เผนพรวดสยายเล็บพุงลงมาใสอยางดุเดือด โดยขามหลังกรงนก
เงือกลงมา 
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 รพินทรวาดลํากลองปนตาม ในขณะท่ีมันตะกายข้ึนไปบนตนฉําฉา แลวมันกเ็ผนเขาใส 
 30-06 ก็แผดระเบิดกึกกองไปท่ัว 
 เปนการยิงสวนในระยะเผาขน! 
 รางของเสือดําขนาดใหญ ปะทะรางของจอมพรานโดยแรง เขาลมกระแทกลงไป
เบ้ืองหลัง ปนหลุดจากมือกระเด็น สวนเสือรายมวนตัวส่ันริกๆ อยูกบัท่ีตรงนั้น มีแตสวนหางยาว
เทานั้นท่ีแกวงวาดไปมาอยูสองสามคร้ัง แลวก็สงบนิ่ง 
 ผูจัดการของสถานท่ี และคนงานท้ังหลาย พากันวิ่งพรูเขามา เปนเวลาเดียวกับท่ีรพนิทร
ลุกข้ึนยืนชาๆ เดินมายืนโคลงศีรษะอยางสุดเสียดาย อยูท่ีซากของไอดํารายกาจตัวนัน้ 
 กระสุน 30-06 เจาะแสกหนาของมันทะลุเลยออกตํ่ากวาตนคอเล็กนอย! 
  
 บนหองผูอํานวยการที่หนาตางกระจก ทุกคนผอนลมหายใจท่ีสะกดกล้ันไวออกมาอยาง
โลงอก 
 “จริงของคุณอําพล” 
 หนึ่งในสองของสุภาพบุรุษผูเปนแขกครางออกมา 
 “ตัวเขาเล็กกจ็ริง แตฝมือและน้ําใจไมเล็กเลย ผมเองเคยยิงเสือมาสองคร้ัง บอกตรงๆ วา 
ขณะท่ียิงมือส่ันเปนเจาเขา ท้ังๆ ท่ีผมก็บอกกับตัวเองวาในบรรดาคนกลาท้ังหลายแลว ผมเปนคน
หนึ่งในจํานวนนั้น เวลายิงก็เปนเวลาท่ีนัง่อยูบนหาง แตถาจะใหรางวัลผมสักแสน ใหผมเดินถือปน
เขาไปยิงเสือซ่ึงๆ หนาอยางนี้ละก็ เห็นจะไมรับประทาน” 
 “ผมชอบการยิงสวนในระยะประชิดของเขาจริงๆ” 
 อีกชายหนึ่งพดู ตาจบัอยูท่ีเปาหมายเดิมไมเปล่ียน เปนประกายสดใส 
 “ทีแรกผมนึกวาเขาจะยิงผานลูกกรงตาขายของนกเงือกเขาไปเสียอีก แตเขากลับรอ
จังหวะใหมันพุงกระโจนลงมาใส และยงิในขณะนัน้ ผมก็อยากจะเช่ือตามคุณอําพลวา ในขอท่ี
รับรองวาเขาเปนสุภาพบุรุษและนักกฬีาคนหนึ่ง เพราะแมกระท่ังสัตวเขากย็ังใหโอกาสกับมัน ถา
มือเขาไมดีจริง เม่ือกี้นี้เขาอาจถึงแกชีวิต มันเปนการแลกกันอยางยุติธรรมดีเหลือเกนิ” 
 “เขานาจะไดรับบาดเจ็บบางนะคะ นอยเห็นเขาถูกเสือตัวนั้นกระโจนลงมาปะทะลมลง 
แมเขาจะยิงมันตายกต็าม แตทําไมเห็นเขาลุกข้ึนมาอยางปกติดีทุกอยาง พวกนั้นรุมมุงกันใหญแลว” 
 หญิงสาวผูใชกลองสองทางไกลสํารวจเหตุการณทุกระยะพูดข้ึน ลักษณะท่ีหลอนพูด ดู
เหมือนจะเจตนาพูดกับผูเปนพี่ชาย แตผูอํานวยการของบริษัท ‘ไทยไวลดไลฟ’ ตอบแทนใหอยาง
สุภาพวา 
 “กระสุนนัดนัน้ของเขา จะตองตัดสมองสวนท่ีสําคัญท่ีสุดของมันครับคุณหญิง มันตาย
คาท่ีในทันทีท่ีกระโจนลงมากอนท่ีจะทํารายเขาได เขาถูกปะทะลมลงจากแรงเหวีย่งท่ีมันกระโจน
ลงมาเทานั้น รพินทรชอบยงิสัตวในขณะที่มันชารจสวนเขามาอยางนีเ้สมอ เม่ือปลายปท่ีแลว เขา
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จะตองไปนอนอยูในโรงพยาบาลกรุงเทพเสียสองเดือนกวา เพราะยิงสวนกระทิงเจบ็ตัวหนึ่ง ซ่ึง
พรานพื้นเมืองของเขายิงไวกอน กระสุนของเขาตัดสมองกระทิงตัวนัน้อยางแมนยํา แตเคราะหเขา
รายไปหนอยเพราะเขายิงมันในขณะท่ีชารจร่ีเขามา ในระยะไมเกินสิบหาเมตร มันชนเขาดวยแรงที่
วิ่งมากระเด็นลอยไปสลบอยูกับพืน้ ซ่ีโครงหัก สวนตัวมันเองก็ลมคว่ําอยูขางๆ รางของเขา ความ
จริงเขาเกือบตายเพราะอาชีพของเขามาหลายคร้ังแลว” 
 “แนะ! เขากําลังเดินมาโนนแลว เราคงจะไดพบเขาในไมกี่อึดใจนี่แหละครับ” 
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2 
 
 รพินทร ไพรวลัย เปดประตหูองรับแขกของผูอํานวยการบริษัท ‘ไทยไวลดไลฟ’ ซ่ึงเปน
บริษัทท่ีมีสัญญาติดตอซ้ือขายสัตวปาเปนๆ กับเขามาเปนเวลานาน กาวเขาไปแลวหยุดชะงักนิด
หนึ่ง อําพล พลากร ยิ้มราอยูกอนแลว รองทักพรอมกับตรงเขามาฉดุแขนนําเดนิไปท่ีโตะรับแขก ซ่ึง
ขณะนี้มีบุคคลท่ีเขาไมเคยรูจักสามคนพากันจองมองมากอนแลวเปนตาเดียว เขายังไมมีโอกาสท่ีจะ
สังเกตคนเหลานั้นไดถนัดนกั ในสายตาท่ีชําเลืองผานๆ เพราะกําลังพูดโตตอบทักทายอยูกับ
ผูอํานวยการบริษัท 
 “ผมเสียใจท่ีเกดิอุปทวเหตุข้ึน คนของคุณเจ็บสาหัสไปคนหนึ่ง เลือดตกยางออกกันไปอีก 
4-5 คน เพราะความสะเพราของพวกเขาเองแทๆ” 
 พรานใหญพดูอยางสํารวม น้ําเสียงของเขาเบาเรียบ อําพลหัวเราะอยางหนักหนวง แลว
โอบไหลไว 
 “โอย! เร่ืองเล็ก ไมตองกังวลไปหรอกคุณรพินทร ขอบคุณเหลือเกนิท่ีชวยจดัการใหเปน
ท่ีเรียบรอย ถาไมมีคุณอยูดวยวันนี้ ผมวากวาจะเอามันอยูพวกเราคงจะวุนกันไมใชนอย ดีไมดีอาจมี
ใครตายก็ได มันเปนความผิดของคนของผมเอง” 
 “แตผมเสียดายมันเหลือเกิน มันเปนเสือดําตัวงามท่ีสุดเทาท่ีผมเคยพบเห็นมา” 
 “ชางมันเถิดครับ ทําไงไดละ ถาเราไมฆามัน มันก็ตองฆาพวกเราคนใดคนหนึ่งแนๆ  ลง
หลุดออกมาแบบนี้แลวก็ตองยิงท้ิงเทานัน้ เร่ืองท่ีจะจับเปนเห็นจะไมตองหวัง ผมยนิดีท่ีจะชดใชให
คุณตามราคา วาแตนี่แนะ เราอยาไปสนใจอะไรเกีย่วกับเร่ืองนี้อีกเลย ผมกําลังรอพบคุณอยูทีเดียว” 
 อําพลหยุดเวนระยะนิดหนึ่ง หันมาทางบุคคลท้ังสาม ท่ีจองมองกับการโผลเขามาของ  
รพินทร ไพรวลัย อยางเงียบๆ ขณะนี้เขาและพรานใหญยืนอยูเบ้ืองหนาของคนเหลานั้น แลว
ผูอํานวยการบริษัทท่ีดําเนนิกิจการสงสัตวปาออกนอกประเทศโดยอภสิิทธ์ิก็กลาวตอมาโดยเร็ว 
 “คุณรพินทร ท้ังสามทานท่ีนั่งอยูนี่ มีธุระสําคัญยิ่งกับคุณ และไดเดินทางจากกรุงเทพมา
ดักรอพบคุณอยูท่ีนี่ กอนหนาคุณจะมาถึงสองช่ัวโมงเศษแลว ผมเปนคนติดตอสงขาวลวงหนาไป
ใหทราบเองวา วันนีเ้ปนวนัท่ีคุณจะเดินทางเขามาสงสัตวตามกําหนดเวลา เลยนัดใหทานมา” 
 รพินทร ไพรวัลย มีสีหนาต่ืนงงเล็กนอย ตาสีน้ําตาลเขมของเขา กราดผานใบหนาของ
บุคคลท้ังสามผาดๆ อีกคร้ัง เห็นแคเพียงสองชายลุกข้ึนยนืและยิ้มให สวนหญิงสาวคงนั่งไขวหางอยู
ตามเดิม เพยีงแตจองตาดําสนิทคมกริบนิ่งมา 
 นายอําพล ผูอํานวยการอันเปนเจาของสถานท่ี ก็กลาวแนะนําวา 
 “ทานผูนี้ คือพันโทหมอมราชวงศเชษฐา วราฤทธ์ิ อดีตทูตทหารบก ประจําสหรัฐฯ แต
ในขณะน้ีนอกราชการ ทานผูนี้คือ พันตรีไชยยันต อนันตรัย เพื่อนสนิท นอกราชการเหมือนกนั” 



 

[E-book] เพชรพระอุมา by SonyaLee (evol_oon@hotmail.com) 

11 

 ท้ังสองกลาวทักทายเขากอน พรอมท้ังสงมือมาใหจับ รพนิทรจับมือพรอมท้ังกมศีรษะให 
ภายหลังจากทักทายคนท้ังสองเสร็จ นายอําพลก็ผายมือไปทางหญิงสาว หลอนมองดูท่ีเขา
ตลอดเวลาอยูแลว 
 “และสุภาพสตรีผูนี้คือ แพทยหญิงหมอมราชวงศดาริน วราฤทธ์ิ นองสาวของคุณชาย
เชษฐา นกัศึกษาท่ีกําลังจะทาํปริญญาเอกทางมานุษยวิทยา” 
 เขากมศีรษะใหกับหญิงสาว ผูถูกแนะนําเปนคนสุดทายอีกคร้ัง หลอนดูเหมือนจะยิม้ให
นิดหนึ่ง และกมศีรษะตอบรับอยางไวตัว 
 “เชิญนั่งซิครับคุณรพินทร ผมรูสึกยินดีเหลือเกินท่ีไดพบคุณตามท่ีเจตนาไว” 
 เชษฐา วราฤทธ์ิ นายพันโทนอกราชการกลาวข้ึนดวยเสียงทุมตํ่า สุภาพออนโยน พรอม
กับยิ้ม 
 
 ท้ังหมดนั่งลงตามเดิม รวมทั้งรพินทรผูหยอนตัวเปนคนสุดทายอยางงงๆ อยูเชนเดมิ พนั
ตรีไชยยนัต เปนคนรินบร่ันดใีหเขา 
 พรานใหญไมอาจเดาถูกวาคนท้ังสามท่ีมารอพบเขาในขณะนี้ มีวัตถุประสงคเชนไร บอก
กับตนเองตามความสังเกตเทาท่ีเห็นผาดๆ ในขณะน้ีวา ม.ร.ว.เชษฐา เปนชายหนุมอายุประมาณ 35 
ป ลักษณะสุขุม เยือกเย็น ผิวพรรณทวงทาบอกชัดวาเปนราชสกุล แตก็ดเูขมแข็งบึกบึนอยางชาย
ชาตรีแท พันตรีไชยยนัต คงอายไุมเกนิ 33 ป คุณลักษณะของเขาเปนท้ังบุรุษเจาสําราญ และนัก
เผชิญโชคเผชิญภัยปะปนกนัอยูชนดิแยกกันไมออก 
 สวน ‘หญิงสาวผูนั้น’ มีอะไรท่ีสะดุดตาอยางมากมาย ไมวาจะเปนใบหนาหรือทรวดทรง 
หลอนซอนรางโปรงไดสวนสัดอยูในแสล็คอันเปนยนีสขาวและเชิ๊ตสปอรตสีน้าํเงินเขม ตัดผวิสี
มะปรางดูเดน มองเห็นความสมบูรณงามของสัดสวนไดอยางถนดั เห็นจะไมใชสาวนอยแรกผลิ
หรอก ชําเลืองดวยหางตาก็พอจะคํานวณไดวา อายุของหลอนจะไมตํ่ากวา 25-26 ป 
 เขาไมสงสัยสักนิดเดียววาหลอนเปนนองสาวของ ม.ร.ว.เชษฐา เพราะประพิมพประพาย
บนใบหนาใกลเคียงกันอยู แตออกจะกงัขาอยูครามครันวาหมอมราชวงศหญิงคนสวยนีน่ะหรือคือ
แพทยหญิง และนักศึกษามานุษยวิทยา ผูกาํลังจะทําปริญญาเอก 
 หลอนนาจะเปนนางแบบแสดงแฟช่ันจะเหมาะกวา 
 อะไรไมสําคัญเทากับวา ลักษณะของหลอนเยอหยิ่งไวตวัเหลือประมาณ ดูจะผิดไปกับ
พี่ชายลิบลับ 
 หมอมราชวงศหญิงดาริน วราฤทธ์ิ คนนี!้! 
 
 “เราไดยินช่ือเสียงคุณมานานแลว เพิ่งจะไดพบตัวจริงวนันี้เอง” 
 ไชยยนัตเอยข้ึนบาง สงแกวบร่ันดีมาให 
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 “ประทานโทษ มีอะไรท่ีผมจะรับใชไดหรือครับ?” 
 รพินทรถามข้ึนเบาๆ อยางสุภาพ พรอมกับมองต่ืนๆ ไปทางนายอําพล เสมือนจะขอ
คําตอบจากภาวะงงงัน จับตนชนปลายเดาเรื่องไมถูกในขณะนี ้
 “เชิญคุณชายเริ่มพูดธุระไดเลยครับ วากันไปตามสบายเลยไมตองเปนหวง ระหวางผมกับ
คุณรพินทรไมมีเร่ืองเรงรอนอะไรกันนักหรอก และถึงอยางไรคุณรพนิทรก็จะตองพักอยูท่ีตําบลนี้
อยางนอย 2-3 คืน กอนท่ีจะกลับเขาปา เวลาท่ีสนทนาหารือกันมีพอเพยีงทีเดียว” 
 ความเงียบปกคลุมไปช่ัวขณะ 
 อดีตทูตทหารบกเช้ือพระวงศควักกลองออกมาบรรจุสูบ สีหนาของเขาดูจะขรึมเครงลง มี
อะไรบางส่ิงบางอยางสอแววกังวลปรากฏชัดออกมาในแววตา ขณะท่ีมองจับนิ่งมายังพรานใหญ 
 “คุณรพินทร” 
 คร้ันแลว ม.ร.ว.เชษฐา ก็เร่ิมข้ึนดวยเสียงแผวตํ่า 
 “เม่ือปกลายนี้ คุณทองเท่ียวอยูในดงแถบหนึ่ง ท่ีชาวบานปาเรียกวา ‘โปงกระทิง’ ทางทิศ
เหนือของ ‘หนองน้ําแหง’ ใชไหมครับ?” 
 จอมพรานขมวดค้ิวคิดนิดหนึ่งแลวผงกศีรษะลง เต็มไปดวยความกังขาอยางไรพิกล ท่ี
การเคล่ือนไหวของเขาอยูในการรูเห็นของสุภาพบุรุษผูนี ้ ชีวิตปาปราศจากความสลักสําคัญกับใคร
ท้ังส้ินของเขา ไมนาจะเปนท่ีสนใจของใครเลย 
 “ครับ ผมอยูแถวๆ นั้น” 
 “คุณไปตั้งสถานีดักสัตวอยูท่ีนั่น” 
 ไชยยนัตสอดมาโดยเร็ว 
 “ถูกแลวครับ ผมไปต้ังแคมปดักสัตวอยูท่ีนั่น และพักอยูจนกระท่ังไดสัตวครบตาม
จํานวนท่ีตองการ” 
 เชษฐาถอนหายใจหนกัหนวง สายตาท่ีจองมองดูเขาเต็มไปดวยความรุมรอนเรนลับ 
 “คุณเคยพบนกัลาสัตวชาวพระนครคนหนึง่ ใชช่ือวา ‘ชด ประชากร’ ท่ีนั่นบางไหม?” 
 รพินทรนิ่งเหมือนจะคิดทบทวนอยูอึดอึดใจเดยีว ก็กมศีรษะลงอีกคร้ัง 
 “ครับ ผมเคยพบ เขามาต้ังแคมปอยูขางๆ แคมปของผมประมาณ 2 อาทิตย เพื่อพกัผอน
กอนท่ีจะเดินทางตอไป เอะ! เร่ืองนี้ดูเหมือนผมจะไดรับจดหมายจากทนายความคนหน่ึง เม่ือ
ประมาณสัก 3-4 เดือนท่ีแลวมา ขอสอบถามวาผมทราบอะไรเกีย่วกบันักลาสัตวชาวพระนครท่ีช่ือ
ชดผูนี้บาง และผมก็ไดเขียนจดหมายตอบทนายความคนนั้นไปแลว เทาท่ีผมทราบในขณะนั้น” 
 เชษฐา ไชยยันต และดาริน มองสบตากัน แลวผานไปจับอยูท่ีใบหนาเขาเปนตาเดียว
ตามเดิม เชษฐากลาวตอมาอยางแชมชาระมัดระวัง 
 “ทนายความท่ีจดหมายติดตอสอบถามมายังคุณ เปนทนายของผมเอง จดหมายของคุณได
ถูกสงตอมาใหผม คุณบอกในจดหมายนัน้วา สุภาพบุรุษชาวพระนครคนหน่ึงช่ือ ชด ประชากร ได
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ออกเดินทางจาก ‘โปงกระทิง’ เม่ือตนเดือนพฤษภาคม พรอมดวยพรานพื้นเมืองคนหน่ึงช่ือ ‘หนาน
อิน’ แจงความประสงควา เขาจะออกเดินทางบุกปาไปยังหมูบานกะเหร่ียงไกลทีสุ่ด คือหมูบาน 
‘หลมชาง’ ซ่ึงเปนพรมแดนติดกับพมา เขาบอกคุณวาเขาจะท้ิงเกวยีนและสัมภาระท่ีไมจําเปนของ
เขาไวท่ีนัน่ และออกเดินทางไปยังหมูบาน ‘หลมชาง’ ตามท่ีเขาบอกคุณไว เพราะคุณไดผานไปยัง
หมูบานนัน้ในโอกาสหน่ึง และไดเห็นเกวียนตลอดจนสัมภาระบางสวนของเขาเทาท่ีคุณจําได ตก
อยูในการดูและของกะเหร่ียงคนหน่ึง ขาวท่ีคุณทราบกคื็อ ชดกับคนใชอันเปนพรานพ้ืนเมืองช่ือ
หนานอิน บุกปาลึกกันเขาไปอยางท่ีเขาเคยไดบอกกับคุณไวทุกอยาง” 
 “ครับ ผมเขียนเลาไปเชนนั้น” 
 พรานใหญรับคํา แลวตางกน็ิ่งเงียบกันไปอีกครู ม.ร.ว.หญิงดาริน วราฤทธ์ิ ท่ีนั่งรวมอยู
ดวยอยางสงบโดยไมไดปริปากคําใดท้ังส้ินมาแตแรก ขยับตัวอยางอึดอัด ชะโงกไปหยิบบุหร่ีใน
กลองกลางโตะ รพินทรถือไลทเตอรเดาะเลนอยูในมือกอนแลว เขาจดุข้ึนในทันทีนั้นและยื่นสงไป
ให ตาคมกริบของหลอนเหลือบข้ึนสบเขาอีกแวบหนึ่ง กอนจะจุดดารินกลาวขอบใจเบาๆ แลวพน
ควันข้ึนสูง จะเปนแพทยหญิง จะเปนนักศึกษาปริญญาเอกทางมานุษยวิทยา หรืออะไรตามท่ีนายอํา
พลกลาวแนะนําก็ตาม สําหรับสายตาของรพินทรในขณะนี้ เขามองเห็นหลอนเปนเด็กท่ีไดรับการ
พะนอเอาอกเอาใจมาเสียจนเคยตัว 
 “คุณรพินทรครับ” 
 พี่ชายเสียอีกท่ีเต็มไปดวยความนุมนวลออนโยน ไดกลาวตอมา 
 “ผมคิดวาคุณคงจะไดระแคะระคาย หรือมิฉะนั้นก็อาจเดาถึงตนเหตุของการเดินทางของ 
ชด ประชากร ไดถูก กรุณาใหความจริงแกผมเถิดครับวา เขาเดินทางฝาเขาดงลึกกันดารคร้ังนั้น ดวย
ความประสงคอะไร?” 
 “ผมเคยทราบมาบาง ในบางอยางครับ” 
 รพินทร ไพรวัลย เอยข้ึนอยางใครครวญระมัดระวัง แตแลวกห็ยดุชะงักนิ่งเสียเหมือนจะ
เปล่ียนใจ ทําใหเชษฐาและไชยยันตทวีความรอนรนกระสับกระสายยิ่งข้ึน รีบพูดมาวา 
 “กอนอ่ืนเพื่อตัดปญหา ตัดความกังขาของคุณทุกชนดิ ผมอยากจะเปนฝายเลา หรือ
อธิบายอะไรใหคุณไดฟงใหแจมแจงเสียกอน” 
 “ดีเหมือนกัน” 
 ไชยยนัตเสริมมาโดยเร็ว หันไปมองดูสหายท่ีรวมคณะมาดวย 
 “อยางนอยคุณรพินทรจะไดหมดสงสัยเสียที เขายังไมรูเร่ืองอะไรสักอยาง วาเรามาพบ
เขาดวยจุดประสงคอะไร เปดศักราชแรกเร่ิม เราก็ต้ังคําถามเอากับเขาท้ังนั้น ราวกับจะมีการ
สอบสวนอะไรกันข้ึนโดยเขาก็ไมรูตัว” 
 “ก็นั่นนะซิคะ พี่ใหญก็...ชักชาเสียเวลาอยูได” 
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 นั่นเปนประโยคแรกของ ม.ร.ว.หญิงดาริน ท่ีเขาไดยินเปนคร้ังแรก หลอนโพลงออกมา
อยางรําคาญ ชะโงกตัวมาเข่ียเถาบุหร่ีแรงๆ 
 “ก็บอกไปซิคะวา นายชด ประชากร อะไรนั่น ท่ีแทจริงก็คือนองชายของพี่ใหญ และ
พี่ชายของนอยเอง เราตองการสืบเพื่อติดตามหาตัวบุคคลท่ีใชช่ือปลอมอยางนี้ และถาเปนไปไดเรา
ตองการวาจางนายพรานใหญอยางเขาใหเปนคนนําทาง” 
 ระหวางท่ีรพินทรยิ่งงุนงงหนกั พี่ชายหนัไปมองดูนองสาวดวยสายตาตําหนิ พึมพําบน
อะไรออกมาเบาๆ หญิงสาวหัวเราะแปรงๆ รูสึกวาหลอนจะรําคาญวงสนทนานี้เต็มที ลุกข้ึนเดินสูบ
บุหร่ีไปยืนดูววิอยูท่ีหนาตางเสีย ม.ร.ว.เชษฐาหันมาทางจอมพรานอีกคร้ัง 
 “ขออภัยนะครับ นองสาวของผมออกจะเปนคนใจรอนสักหนอย เขาเปนอยางนี้มาแต
ไหนแตไรแลว นองสาวคนเล็กของพี่ๆ ลูกสาวคนเล็กของพอแม ฤทธ์ิเดชกเ็ลยมากเสียยิ่งกวาเสือดํา
ท่ีหลุดกรงเม่ือตะกี้นีเ้สียอีก” 
 พ.ต.ไชยยันตสอดมาเบาๆ เหมือนจะบนกบัตัวเอง แสดงถึงความคุนเคยสนิทสนมกนัมา
อยางมากมาย หลอนดูเหมือนจะไดยนิเสียงนินทาของเพื่อนชาย รองตอบมาท้ังๆ ท่ียังยืนกอดอก
ทอดสายตาดูอะไรอยูท่ีหนาตาง 
 “อยามาทําปากมากไปนะไชยยันต แผลไสต่ิงของเธอท่ีฉันเปนคนผาไว มันอาจกําเริบ
ข้ึนมาเม่ือไหรก็ได พีใ่หญกเ็หมือนกนั เปนตัวการตนเหตุเร่ืองยุงทีเดยีว ก็ไมเพราะพี่ใหญทะเลาะ
กับพี่กลางอยางรุนแรงหรอกเหรอ ทานพอก็เขาขางพีใ่หญทุกอยาง จนกระท่ังพี่กลางตองซัดเซ
พเนจรออกจากบาน กลายเปนคนสาบสูญไปเชนนี ้ ขณะน้ัน นอยไมไดอยูเมืองไทยรวมเห็น
เหตุการณอยูดวย ถานอยอยู นอยจะไมมีวนัเขาขางพี่ใหญอยางเด็ดขาด และพ่ีกลางก็คงจะไมซัดเซ
ไปถึงเพียงนี้ ปานนี้จะเปนยงัไงบางก็ไมรู” 
 พี่ชายน่ิงเงียบ 
 เพื่อนชายยนหนา แลวหัวเราะหึๆ ไมไดตอบอะไรอีกท้ังส้ิน 
 นายอําพล ผูอํานวยการบริษทั ‘ไทยไวลดไลฟ’ หัวเราะออยๆ ทาทางเต็มไปดวยความ
พินอบพิเทาเอาอกเอาใจ ดหูลอนจะเปนท่ีเกรงใจของทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ่งการมาของบุคคลท้ัง
สามนี้ เปนการมาท่ีไดรับการตอนรับขับสูจากนายอําพลอยางเต็มท่ี อันแสดงถึงวาเคยมี
ความสัมพันธเคารพนับถือกันมากอนเปนทุนเดิม 
 
 เดี๋ยวนีแ้มจะยงัจับตนชนปลายอะไรไมถูกนัก รพินทรก็พอจะเดาไดรางๆ วาอะไรเปน
อะไร 
 หมอมราชวงศหญิงดาริน ยังคงยืนพิงอยูท่ีหนาตาง หันหนาลงไปยังเบ้ืองลางอันเปน
บริเวณกรงดักสัตว ตะวันบายสาดจับรางเพรียวระหงของหลอน ทําใหสังเกตชัดไดหมดทุกสวนสัด
ถนัดตากวาขณะท่ีนั่งอยู สูงเกินกวาขนาดรายเฉล่ียท่ัวไปของหญิงไทยเล็กนอย ไหลผ่ึง เอวกิ่ว 
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ตะโพกกลมหนา รับกับลําขาอวบใหญแข็งแรงภายในกางเกงยีนสรัดรูป ผิวของหลอนดูจะเขม
จัดกวพี่ชายเสียอีก เปนผิวของคนท่ีนยิมกรําอยูกลางแดดกลางลมอยางนักกีฬากลางแจงท้ังหลาย 
จมูกเชิด แสดงถึงความร้ัน ริมฝปากบาง สอแววเจาอารมณ ถือดี ตาคมเฉียบ ฉลาด บางขณะก็อาจ
แฝงแววเขลา เพราะความอวดดีของตัวเอง วัยของหลอนเจนโลกมาพอสมควร แตไมถึงกับกราน 
 รพินทรพินิจหลอนโดยไมรูสึกตัว แลวก็สะดุงเม่ือ ม.ร.ว.เชษฐาทําลายความเงียบข้ึนวา 
 “ถูกแลวครับคุณรพินทร ชด ประชากร ท่ีพบคุณ ท่ีแทจริงก็คือนองชายของผมเอง และ
เปนพี่ชายของดาริน เขาคือ ม.ร.ว.อนุชา วราฤทธ์ิ” 
 “โอ!” 
 พรานใหญอุทานออกมา บัดนี้เขาพอจะนึกออกแลว จริงสิ คร้ังแรกท่ีเขาโผลเขามาเห็น 
ม.ร.ว.เชษฐา เขาบอกกบัตัวเองคลับคลายคลับคลาวาจะเคยเหน็ท่ีไหนมากอน แตแลวก็คือภาพ
ความจําท่ีเขาเคยเห็นจากชด ประชากร นักลาสัตวพเนจรชาวกรุงคนนั้นนั่นเอง สองพ่ีนองมีสวน
ละมายกนัมาก 
 “เรามีกันอยูสามคนพ่ีนองครับ” 
 เชษฐาเลาตอไปดวยเสียบแหบตํ่า ในขณะท่ีไชยยันตและอําพลมีสีหนาเศราสลดลง ดู
เหมือนคนท้ังสองจะรูเห็นเหตุการณเร่ืองราวมากอน 
 “เขาเปนนองชายคนกลาง เม่ือ 5 ปมาแลวผมไมนึกเลยวา เราจะเกดิผิดใจและเปนปาก
เสียงกันอยางรุนแรง มันดูเหมือนจะเปนคราวเคราะหของเราจริงๆ แตก็เปนเร่ืองสามัญธรรมดา
ระหวางพี่นอง อันเปรียบเสมือนล้ินกับฟนนั่นแหละ ผมยอมรับสารภาพวาในขณะนั้นผมไดกระทํา
บางส่ิงบางอยางท่ีไมยุติธรรมตอเขาเพราะความโกรธ” 
 พ.ต.ไชยยันตโคลงศีรษะชาๆ และจุปากออกมาเบาๆ แนละ เขายอมเปนคนหนึ่งท่ีรูเห็น
เร่ืองราวในระหวางพีน่องมาอยางใกลชิด 
 “ขณะน้ัน ทานพอของเรายงัมีชีวิตอยู ทานเขาขางผมในการทะเลาะกันของเรา เขาเตลิด
เปดเปงหนีหายออกไปจากบาน ในท่ีสุดเจาพอของเราก็ส้ินลง เขาไมไดรับอะไรเลยแมแตบาทเดยีว 
และก็ไมไดหวนกลับเขามาในบานตระกูลอีก ผมเร่ิมรูสึกตัวในความใจดําของผมเอง และออกสืบ
หาติดตามเขา การสืบติดตอกันมาเปนปๆ ทําใหผมพอจะไดระแคะระคายเปนเลาๆ วาเขาเปล่ียนช่ือ
เปน ชด ประชากร ออกบุกบ่ันเดินปาเพื่อแสวงหาโชคอยางลมๆ แลงๆ ของเขา เหตุการณเหลานี้ผม
มาทราบเอาเม่ือ 3 ปใหหลัง ผมไมมีโอกาสที่จะตามเขาไดพบเลยในระยะท่ีแลวมา เพราะเขาไมยอม
ติดตอสงขาวใดๆ ท้ังส้ิน จนกระท่ังคร้ังลาสุดผมเพิ่งจะไดขาวเขาจาก คุณรพินทร ซ่ึงแจงไปทาง
ทนายความของผม ผมไดทราบวาคุณรพนิทร นอกจากจะเปนพรานผูชํานาญ เปนนกัตอสูตามแบบ
ฉบับของลูกผูชายแทจริงแลว ยังเปนสุภาพบุรุษพอแกการที่จะรวมรับรูในเร่ืองราวครอบครัวของ
ผม ซ่ึงถือวาเปนความลับ และอาจใหความชวยเหลือผมได จดหมายติดตอของคุณกับทนายความ
ของผม ใหความหวังแกผมแลวต้ังคร่ึงคอนในเร่ืองท่ีทราบถึงเหตุการณเคล่ือนไหวเกี่ยวกับอนุชาผู
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เปนนองชายรวมสายโลหิตของผมวา ในคร้ังสุดทายท่ีคุณเหน็ เขายังปลอดภัยมีชีวติอยู ซ่ึงทําใหผม
มีความหวังจะติดตามเขาพบ” 
 “แกยังไมไดบอกคุณรพินทรใหชัดเลยวาเราตองการความชวยเหลืออยางไร” 
 พ.ต.ไชยยันตทวงเตือนข้ึน 
 “ผมตองการติดตามตัวเขากลับคืนมาครับคุณรพินทร ไมวาจะใชงบประมาณทุมเทสัก
เทาไหร และไมวาจะเส่ียงอันตรายสักขนาดไหน คนท่ีจะเส่ียงชีวิตรวมกับผมในคร้ังนี้ ก็คือไชยยนัต 
เขาเปนนายทหารนอกราชการ ขณะน้ีชีวิตสวนตัวของเขาก็ไมมีจดุหมายปลายทางอะไรแนนอน 
เปนนักตอสูเผชิญโชคเผชิญภัยคนหนึ่ง ประวัติของเราคือ ผม อนุชา และไชยยันต เคยคบหาเลนหัว
คลุกคลีกันมาต้ังแตเดก็ๆ ท้ังสามคน เรารักกันมาก ขณะท่ีผมเกิดเร่ืองกับอนุชา ไชยยันตก็รูเร่ืองอยู
โดยตลอด แตเขาไมมีทางท่ีจะประสานเกลียวสัมพันธของพ่ีนองเราไดอยางไร นอกจากความพลอย
เปนทุกขวติกแทน เม่ือผมคิดข้ึนมาไดและตัดสินใจทีจ่ะติดตามอนชุา ไชยยันตก็สนับสนุนเต็มท่ี 
และเขาพรอมแลวท่ีจะรวมทางไปกับผม ผมไปตามนองชาย สวนเขาก็ถือวาเขาไปตามเพ่ือนรัก” 
 ยังไมทันท่ี ม.ร.ว.เชษฐาจะกลาวจบประโยค ม.ร.ว.หญิงดารินก็หนักลับมา พรอมกับพูด
อยางเยยีบเย็นวา 
 “พี่ใหญและไชยยันต ไมควรจะลืมนอยเสียอีกคนหนึ่งนะคะ และตนเหตุในการทีจ่ะคิด
ไปตามพี่กลางในคร้ังนี้ ก็มาจากนอยนั่นเอง กวาพีใ่หญจะรูสึกตัววาตนเองผิด ก็ตองทะเลาะอยูกับ
นอยหลายวัน จําไมไดเสียแลวหรือคะ นอยบอกพีใ่หญเองไมใชหรือวา ถาพี่ใหญไมคิดท่ีจะไปตาม
พี่กลางกลับ นอยนี่แหละ จะออกติดตามเอง” 
 สองชาย คนหนึ่งเปนพี ่และอีกคนหนึ่งเปนเพื่อน เงียบกริบกันไปอีก ไดแตมองดหูนากัน
อยางอึดอัด ม.ร.ว.ดารินหวัเราะแผวเบา เดินกลับเขามานั่งท่ีโซฟาตัวหนึ่ง ตรงขามกับพรานใหญ  
รพินทร ตาจับนิ่งอยูท่ีเขา และก็พดูข้ึนดวยเสียงแจมชัดมีกังวานวา 
 “หวังวาคุณคงไมรังเกียจท่ีจะเลาอะไรใหเราฟงอยางละเอียดเกีย่วกับชายคนท่ีใชช่ือวา 
ชด ประชากร” 
 นั่นเปนประโยคแรกท่ีหลอนพูดกับเขาโดยตรงดวยสีหนาและแววตาแสดงอาการวิงวอน 
 รพินทร ไพรวัลย มองประสานตาหลอนเพียงแวบเดยีว แลวก็เมินไปจับอยูท่ีเชษฐาและ
ไชยยันต เขาไมอยากจะสนใจ ถือเปนสาระอะไรกับหมอมราชวงศหญิงคนสวยทําทาดื้อๆ ร้ันๆ ผิด
ผูหญิงคนนี ้
 หลอนจะเปนแพทยหญิงหรือนักมานุษยวิทยาก็นาจะเปนได แตคงไมใชนักเดนิปาแนๆ 
เขาคิด... 
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3 
 
 “คุณทราบอะไรเก่ียวกับการเดินทางของนองชายผมท่ีโปงกระทิงบางครับ?” 
 เชษฐากลาวถามซํ้า 
 “เทาท่ีผมพอจะทราบ ก็มีอยางนีค้รับ” 
 รพินทรพูดแชมชาดวยน้ําเสียงปกติไดระดบัของเขา 
 “วาอันท่ีจริง ผมขอเรียนตามตรงวาไมไดสนใจหรือเก็บมาคิดอะไรท้ังส้ิน นอกจากจะ
เห็นวาเปนเร่ืองไรสาระ คือคณุ ชด ประชากร ออกเดินทางไปในคร้ังนัน้ นัยวาเขาตองการจะบุกบั้น
ไปคนหาขุมเพชรพระอุมา” 
 “ขุมเพชรพระอุมา” 
 ท้ังสามอุทานออกมาเปนเสียงเดยีวกัน กอนท่ีเขาจะกลาวตอไป ไชยยันตรีบถามตอมา
โดยเร็ว หนาต่ืน 
 “หมายความวาอะไรกันครับ เราไมเขาใจเลย กรุณาอธิบายใหละเอียดสักนิด” 
 พรานใหญยักไหลนิดหนึ่ง สีหนาของเขาขรึมสงบเฉยเมยอยูเชนนั้นไมเปล่ียนแปลง 
ตรงกันขามกบัผูเปนแขกท้ังสามซ่ึงเต็มไปดวยความเรารอนกระสับกระสาย 
 “เร่ืองมันสลับซับซอนมากครับ ถาจะพูดไปก็เหมือนกบันิยายนั่นแหละ เอาละ ไหนๆ 
คุณก็ไดบุกบ่ันมาจนพบผมแลว ดวยเจตนาอันแนวแน ผมก็ยินดีท่ีจะเลาอะไรใหพวกคุณฟง ตามที่
ผมไดยินไดฟงมา แตกอนอ่ืนผมขอสัญญากอน” 
 “สัญญาอะไร?” 
 ผูพูดคือ ม.ร.ว.หญิงดาริน หลอนจองเขาตาไมกระพริบ 
 “เม่ือผมเลา พวกคุณจะไมหัวเราะเยาะ หรือขัดคอขวางลําข้ึนกลางคัน เร่ืองมันออกจะ
พิสดารอยูสักหนอย” 
 “เราขอรับรองดวยเกยีรติยศครับ คุณรพินทร” 
 เชษฐาพูดหนกัแนนจริงจัง 
 “และเราพรอมแลว ท่ีจะรับฟงคุณอยางเคารพทีเดียว” 
 ไชยยนัตรีบพดูรับรองมาอีกคนหนึ่ง 
  
 เขาเวนระยะไปครูใหญ ก็เร่ิมข้ึนวา 
 “คําวา ‘ขุมเพชรพระอุมา’ นี้ เทาท่ีผมจําได ผมไดยนิมาเปนคร้ังแรกเม่ือประมาณสิบป
ลวงมาแลว สมัยนั้นผมยังเปนพรานฝกหดั ลาเลียงผาอยูแถวๆ ทุงพลายงาม คนแรกที่เลานิทานเร่ือง
นี้ใหผมฟงเปนพรานพ้ืนเมือง ช่ือ ‘หนานไพร’ นาเสียดายท่ีแกตายเสียภายในหนึ่งขวบปใหหลัง 
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เพราะบาดแผลจากเขาของกระทิง หลังจากท่ีไดเลาเร่ืองราวเหลานีใ้หผมฟง ขณะท่ีแกเลาเร่ืองนีใ้ห
ผมฟงนั้น เปนคืนวนัหนึ่งท่ีเรานั่งหางดกัยงิเสือท่ีจะลงมากินซากชางอยูดวยกนั เราคุยกันสารพัด
เร่ืองเปนการฆาเวลารอใหพระอาทิตยข้ึน เพราะเช่ือแนวาคืนนั้นฤกษไมดีเสียแลว จะอยางไรเสีย ไอ
ลายตัวขนาดแปดศอกท่ีเราตามพิฆาตมันมาตลอดสองอาทิตย คงจะไมลงมากินซากชางในคืนนั้น
แนๆ ผมชวนแกคุยเลาใหฟงถึงพิษสงของลูกระเบิดจากเคร่ืองบินท่ีผมเคยเห็นในสมัยเด็กๆ ตอน
สงครามโลกคร้ังท่ีสอง” 
 
 “นี่แนะ” 
 ทันใดนั้น แกก็พูดขัดลําข้ึน 
 “ผมจะเลานิทานใหคุณฟง พิลึกกึกกือกวาท่ีคุณเลาใหผมฟงเสียอีก จะฟงไหมละ” 
 ผมยิ้ม แลวกพ็ยักหนา แกก็เร่ิมตนเลาใหผมฟงถึงเหตุการณตางๆ เกีย่วกบันครล้ีลับหลง
สํารวจ ประเภทเดียวกับนครลับแล ยังดินแดนอันหางไกลทามกลางปาลึก เร่ืองท่ีแกเลาใหฟง เปน
เร่ืองของความเจริญรุงเรืองในสมัยโบราณ กอนท่ีประวติัศาสตรจะมีการจารึก และมหาสมบัติล้ีลับ
เกาแกดึกดําบรรพซ่ึงในปจจบัุนถูกกลืนหายเขาไปในความมืด และความปาเถ่ือนของดินแดนอันล้ี
ลับนั้น ถึงแมจะฟงในลักษณะนิทาน ผมก็เงี่ยหูฟงแกอยางตั้งอกตั้งใจฟง ขอความเหลานั้น มันฝง
แนน สะกิดเตือนอยูในความทรงจําผมมาตลอด จนกระท่ังเดี๋ยวนี้ เหมือนภาพฝนประทับใจอันยาก
ท่ีจะลืม 
 คร้ันแลว ในทันทีทันใดน้ัน หนานไพรก็ถามผมวา 
 “นี่ คุณเคยไดยินช่ือ ‘ขุนเขาพระศิวะ’ ซ่ึงอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของสันเขา
ตะนาวศรีมาบางไหม?” 
 ผมตอบแกไปอยางขันๆ วา ไมเคยไดยินช่ือภูเขาท่ีแกวาและอธิบายใหแกฟงวา ภเูขาช่ือ
ชนิดนั้น ไมเคยปรากฏอยูในแผนท่ีของภูมิศาสตร 
 “อาว! นี่แหละ คุณเปนเด็กรุนหลัง เปนคนสมัยใหม จะไปรูอะไร” 
 หนานไพรกลับยิ้มเยาะผม 
 “ขุนเขาพระศิวะ ก็คือสถานที่เก็บสมบัติของพระอุมา ในนั้นเต็มไปดวยส่ิงมีคานานาชนิด 
รวมท้ังเพชรพลอยแกวแหวนเงินทองเปนตุมๆ ไหๆ แตนั่นแหละนะ ตอใหคุณบุกบ่ันเดินทางไป
ดวยความพยายามสักเพยีงใดก็ตาม ถาโชคไมเปนของคุณ บุญวาสนาไมถึง คุณก็จะไมมีวันเห็นภูเขา
ลูกนี้ไดเลย พวกภูตผีปศาจเจาปาเจาเขา จะปดบังอําพรางไวไมใหใครมองเห็น มันเปนภูเขา
ศักดิ์สิทธ์ิ” 
 “ลุงไปเอานิทานหลอกเดก็เร่ืองนี้มาจากไหน?” 
 ผมถาม 
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 “จะวามันเปนนิทานก็ไมเชิงนัก พระธุดงคพมาองคหนึ่งทานเลาใหผมฟง ทานบอกวา มี
นครอยูนครหนึ่ง ต้ังอยูในระหวางหุบเขาลูกนั้น เปนนครใหญยิ่งทีเดยีว พลเมืองเปนคนเผาหนึ่ง ตน
สาขามาของเผาท่ีเปนเจาของถ่ินสุวรรณภูมิเดิม เปนพวกท่ีรูความลับของสมบัติมหาศาลของพระอุ
มา และเก็บรักษาเฝาพิทักษอยู มันก็อาจเปนเมืองในนิทานน่ันแหละคุณ เพราะไมวาโลกภายนอกจะ
ผลัดเปล่ียนหมุนเวยีนเจริญข้ึนเชนไร นครนี้ก็ยังคงเปนนครโบราณเหมือนเม่ือพนัๆ ปกอนนี้อยู
ตามเดิม” 
 กลาวจบ แกก็หัวเราะ ควกัหมากท่ีพกติดยามละวาของแกข้ึนมาเค้ียว ผมเองก็พลอย
หัวเราะไปกับแกดวย ตอจากนั้นหนานไพรกับผมก็แยกจากกนั และแกไปถึงแกชีวติเพราะกระทิง
ตามท่ีผมไดเลาใหฟงแลวแตแรก 
 
 ผมดูเหมือนจะลืมเร่ืองท่ีพรานเฒาหนานไพรเลาใหฟงในคืนนั้นเสียอยางสนิท เกีย่วกับ
ขุมเพชรพระอุมา และนครหลงสํารวจท่ีต้ังอยูหลังขุนเขาพระศิวะ จนกระท่ังมาสะดุดหูสะดดุใจซํ้า
เขาอีกคร้ังหนึง่ เหตุการณมันผานมาเปนเวลาถึง 5 ปหลังจากนั้น ดังเชนเร่ืองราวตอไปท่ีผมจะเลานี ่
 ณ ท่ีแหงหนึ่ง ซ่ึงชาวบานปาเรียกกนัวาหมูบาน ‘เสือรอง’ มันเปนแหลงแหงแลงกนัดาร
ท่ีสุด ชาวบานปาพากันอดอยากแรนแคนท้ังน้ําและอาหาร ผมผานเขาไปโดยบังเอิญ เพราะตามชาง
งาโขลงหนึ่งท่ีผมแกะรอยสะกดหลังมันมาเปนเวลาแรมเดอืน ผมเองลมเจ็บลงท่ีนั่น และตกอยูใน
สภาพทุเรศเหมือนๆ กับชาวบานท่ัวไปในขณะน้ัน 
 ระหวางท่ีผมนอนแซวซมอยู วนัหนึ่งมีนักเดนิปาชาวพมาคนหนึ่งไดมาถึงท่ีนั่น พรอม
กับเพื่อนนกัเดนิปาคร่ึงพมาคร่ึงทวายของเขา และเขาก็เกดิมาเจ็บไขไดปวยข้ึนท่ีนั่นดวย เราไดรูจัก
กันเผินๆ เขาบอกผมวาเขาช่ือ ‘เนวนิ’ บานเดิมอยูท่ีเมาะลําเลิง 
 เขาพักอยูในหมูบานนั้นประมาณหนึง่อาทิตย พออาการปวยทุเลา เขาก็เร่ิมตนออก
เดินทางตอไป 
 “ลากอนละนะ สหาย” 
 เขาโบกมือกับผมดวยสีหนายิ้มแยม กอนท่ีเราจะจากกัน 
 “ถาโลกมันกลมจริง หรือผมหรือคุณไมตายไปเสียกอนและเราบังเอิญไดพบกันอีก ผมจะ
เปนมหาเศรษฐีท่ีรํ่ารวยท่ีสุดในโลก และผมจะไมลืมคุณเลย” 
 ผมหัวเราะ แลวเฝามองดูเขาซ่ึงกําลังบายหนาตัดออกสูดงดิบ มุงไปทางตะวันตก ยัง
ประหลาดใจอยูวา เขาจะเดนิทางบุกบ่ันไปไหน เพื่ออะไร และสติของเขาดีครบถวนหรือเปลาใน
การที่จะเดินทางเอาชีวิตไปทิ้งเสียในปาทึบกันดาร ท่ีไมปรากฏวาเทาของมนุษยเหยยีบยางไปถึงนั้น 
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 หนึ่งอาทิตยผานไป อาการของผมเองดีข้ึนบาง เย็นวันหนึ่ง ขณะท่ีผมนั่งอยูหนาแคมป
เล็กๆ ของผม ท่ีปลูกติดอยูกบัดงทึบ ตาจับมองอยูท่ีดวงอาทิตยสาดแสงสลัวๆ กําลังจะลับเหล่ียมเขา
ทะมึนเบ้ืองหนา 
 ทันใดนั้นเอง ผมก็เห็นรางของใครคนหนึ่ง แตงกายดวยชุดเดนิปาของคนท่ีเจริญแลว 
ปรากฏขึ้นบนพื้นลาดของเชิงเขาเต้ียริมหวย ตรงขามกับท่ีผมนั่งอยู หางกันประมาณสัก 300 เมตร 
รางนั้นกําลังคลานอยูกับพืน้ แลวพยุงกายลุกข้ึนอยางโผเผ เดินโซซัดโซเซไปมาสองสามกาว ก็ลม
ฮวบลงไปหมอบคลานอยูกบัพื้นอีก รูสึกวาจะเปนใครสักคนหนึ่ง ผูซ่ึงกําลังไดรับความทุกขทรมาน
อยางหนกั 
 “ผมส่ังใหคนใชอันเปนกะเหรี่ยงของผมไปชวยเขา และเม่ือเขาถูกนําเขามา พวกคุณทาย
ถูกใชไหมครับวา เขาควรจะเปนใคร” 
 จอมพรานถามข้ึน ขณะท่ีมองดูหนาผูท่ีรวมฟงเขาเลาอยูในขณะน้ี 
 “เนวิน พมานกัเดินปาคนน้ันกระมัง” 
 ม.ร.ว.เชษฐาพดูตํ่าๆ สีหนาของทุกคนท่ีฟงเขาเลาอยูในขณะน้ี เต็มไปดวยความต่ืนเตน
สนใจยิ่ง 
 รพินทรกมศีรษะลง 
 “ครับ เนวินหนุมนกัเผชิญโชคชาวพมาคนน้ัน หรือมิฉะนั้นถาไมใชตัวเขาก็เปนหนังท่ี
หุมกระดูกของเขา! ใบหนาของเนวินยามนั้นเหลืองจดัดวยโรคดีซาน และไขปา ดวงตาสีดําเหลือก
ลาน เนื้อของเขาดูเหมือนจะหายไปหมดส้ิน ไมมีอะไรเหลืออยูเลย นอกจากหนังอันเหลืองแหงหุม
กระดูกอยู ผมของเขาท่ีเคยเปนสีดํา ขณะนั้นกลายมาเปนสีเทา” 
 “น้ํา!” 
 เขารองครวญครางข้ึนแหบๆ ฟงแทบจะไมรูเร่ือง ผมเห็นริมฝปากของเขาแหงผาก แตก
เปนสะเกด็ ล้ินสีดําคลํ้ายื่นออกมาจุกอยูท่ีริมฝปาก 
 ผมเอาน้ําจากกระติกประคองจรดกับริมฝปากของเขา เนวินดื่มมันอยางกระหายจนหมด 
เขาก็เร่ิมเพอถึงเร่ืองเทือกเขาพระศิวะและมหาสมบัติ ปาลึก ดงดิบ ผมชวยเหลือเยยีวยาเขาไปตามมี
ตามเกิด ท้ังท่ีผมก็รูวาจะอยางไรเสีย ในคืนนั้นเขาก็คงจะตองถึงแกความตายแนๆ 
 ประมาณเกือบเท่ียงคืน อาการของเขาสงบความทุรนทุรายกระสับกระสายลงบาง หลับ
นิ่งไปช่ัวครู ขณะท่ีผมต่ืนข้ึนอีกคร้ัง เปนเวลาใกลรุง จากแสงตะเกียงร้ัวท่ีผมจุดท้ิงไวหนาแคมป ผม
มองเห็นเนวินกําลังลุกข้ึนนั่งดวย ลักษณะอาการประหลาด และจองฝาออกไปยังดงดิบท่ีมีขุนเขา
เปนทิวทะมึนขวางกั้นอยูลิบๆ ขณะน้ัน รัศมีออนๆ ของดวงอาทิตยเร่ิมกระจายข้ึนอาบแผนฟา ทํา
ใหมองเห็นภาพภายนอกแคมปไดรางๆ 
 “มันอยูท่ีนั่น!” 
 เนวนิอยูใกลกบักาลมรณะ รองล่ันออกมา พรอมกับช้ีมืออันมีแตกระดกูของเขาออกไป 
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 “แตฉันจะไมมีวันไดไปถึงมันอีกแนนอน และก็จะไมมีใครสามารถไปถึงมันไดเลย” 
 แลวเขากห็ยดุชะงัก รูสึกวาเขากําลังพยายามรวบรวมสติพลังใจแนวแนเปนคร้ังสุดทาย 
ตาจองจับอยูท่ีผมผูประคองเขาอยู 
 “เพื่อนยาก คุณเองหรอกหรือ ตาผมฝาดไปหรือเปลา” 
 “ทําใจดีๆ ไวเนวิน นี่ผมเอง รพินทร สหายของคุณ นอนพักเสียเถอะ” 
 “ผมกําลังจะพักในไมชานี่แหละ” 
 เขาพึมพํา ตาท่ีเบิกโพลงคางกระดางจับอยูท่ีผมอยางปราศจากแวว 
 “จะเปนการพกัท่ีไมมีวนัส้ินสุด ผมรูตัวดี รพินทร ผมกําลังจะตายอยูเดีย๋วนีแ้ลว คุณดีกับ
ผมเหลือเกิน กอนท่ีผมจะตาย ผมอยากจะมอบอะไรใหคุณสักอยางหนึ่ง เปนการตอบแทนในขอ
ท่ีวา ผมไดมาตายอยูในความเอ้ืออารีของคุณ ส่ิงท่ีผมจะใหคุณก็คือ ลายแทง บางทีคุณอาจบุกบ่ันฟน
ฝาไปจนถึงท่ีนั่นได ถาหากคุณสามารถเดินทางผานความยากแคนทุรกันดารของดงมหากาฬท่ีไดฆา
ผมมาแลวนี้สําเร็จ” 
 พรอมกับพูด เขาพยายามท่ีจะลวงลงไปในอกเส้ือเดินปาเพื่อดึงเอาส่ิงหนึ่งออกมา ซ่ึงผม
คิดวาคงจะเปนถุงสําหรับใสยาสูบของพวกพมา ทําดวยหนังสัตวจําพวกกวาง ผูกติดไวดวยเชือก
หนังยาวๆ เสนหนึ่ง เม่ืองัดออกมาได เขาก็พยายามท่ีจะแกมันออก แตไมสําเร็จ มือเขาขณะนั้นแข็ง
ไปหมด 
 “แกทีซิ” 
 เขาขอรองผม ผมจึงแกออก พบวา มันเปนแผนหนังบางๆ เกาครํ่าครา บนแผนหนัง
โบราณแผนนัน้ จารึกไวดวยตัวอักษรอันเปนอักขระพมาสมัยโบราณ ดเูลอะเลือนเต็มที และก็มี
กระดาษอยูอีกแผนหนึ่ง 
 “กระดาษแผนนั้น คือความหมายอันเปนคําแปลทั้งหมดของอักขระในหนังแผนนัน้” 
 เนวนิพูดดวยเสียงแหบแผว เพราะอาการของเขาทรุดลงเปนลําดับ 
 “มันกินเวลาหลายป กวาท่ีผมจะศึกษาอานมันออก โดยแกะมันออกมาทีละคําดวยความ
พยายาม ฟงนะ เพื่อนยาก บรรพบุรุษแตคร้ังโบราณกาลของผม เปนนายทหารช้ันแมทัพในแผนดิน
สมเด็จพระเจาบุเรงนอง ท่ีหนีราชภัยออกจากกรุงหงสาวดี เปนชาวพมาคนแรกผูซ่ึงสามารถบุกบ่ัน
มาถึงปาดงดิบในแถบนี้ อักขระเหลานั้นท่ีปรากฏอยูบนแผนหนัง เขาไดเขียนข้ึนไวในมือของเขา
เอง ในขณะท่ีเขากําลังจะตายบนเทือกเขาลี้ลับโนน ซ่ึงไมเคยมีมนษุยคนใดยางกรายเขาไปถึง เขา
คือมังมหานรธา ผูซ่ึงมีชีวิตอยูเม่ือเกือบส่ีรอยปกอนโนน ทาสของเขารอคอยเขาอยูอีกดานหน่ึงของ
เทือกเขาไดไปพบเม่ือเขาตายเสียแลว จึงนําเอาลายแทงกลับไปยังถ่ินเดิมท่ีเมาะลําเลิง มันจึงเปน
สมบัติตกทอดอยูในตระกูลของผมมาต้ังแตบัดนั้น แตไมมีใครสนใจท่ีจะไปอานความหมายของมัน 
จนกระท่ังตกมาถึงสมัยของผมซ่ึงไดพยายามอานมันจนสําเร็จ แตแลวลายแทงนี้ก็นาํความวิบัติมาสู
ตัวผมเอง ถึงผมจะตาย ผมกมี็ความเช่ือม่ันวา สักวันหนึ่งจะตองมีคนพยายามจนสําเร็จ คุณรับไวเถิด
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รพินทร นี่เปนสมบัติช้ินสุดทายท่ีผมจะใหกับคุณ เกบ็รักษาไวกับตัวคุณเอง อยาแพรงพรายใหใครรู
เปนอันขาด” 
 แลวเขาก็เร่ิมทุรนทุรายอีก และตอมาอีกหนึ่งช่ัวโมง เขาก็ถึงแกกรรม เขาตายอยางสงบ 
ผมจัดการฝงศพเขาไวท่ีชายดงแหงนั้นอยางลึก และใชหินใหญกอนหน่ึงทับหลุมศพเขาไว เพือ่
แนใจวา เจาพวกสัตวปาจะไมสามารถขุดศพเขาข้ึนมาได แลวกอ็อกเดินทางมาจากสถานท่ีนั้น 
  
 รพินทร ไพรวลัย หยุดเวนระยะการเลา ดวยการยกแกวบร่ันดีข้ึนจิบ ทามกลางความสงบ
ฟงอยางต่ืนตะลึงของทุกคน ม.ร.ว.หญิงดารินหันไปมองดูตาพี่ชายและเพ่ือนหนุม เปลือกตางาม
ของหลอนซอยถ่ีๆ เชษฐากัดริมฝปาก สวนไชยยนัตและอําพลผูอํานวยการรินบร่ันดีใหตนเอง 
ยกข้ึนดื่มจนหมดแกว 
 “เร่ืองพิสดารมากทีเดยีวครบั” 
 ผูอํานวยการบริษัท ‘ไทยไวลดไลฟ’ อันเปนเจาภาพของการพบปะคร้ังนี้ครางออกมา 
 “แลว...เอกสารฉบับนั้นละ?” 
 ม.ร.ว. เชษฐาถามข้ึนเบาๆ 
 “นั่นซิ” 
 พ.ต.ไชยยันตเสริมโดยเร็วอยางกระตือรือรน 
 “เอกสารท่ีเนวนิมอบใหคุณกอนตายเหลานัน้ มันหมายความวาอยางไร” 
 พรานใหญใครครวญอยูครูหนึ่ง ก็บอกวา 
 “เอาละ เม่ือพวกคุณสนใจ ผมก็จะบอกใหไดทราบวา ความจริงผมไมเคยแพรงพรายเร่ือง
นี้หรือเอาไปใหใครดูเลย นอกจากพอคาฝนชาวพมาข้ีเมาคนหนึ่ง ซ่ึงผมวานใหเขาแปลใหผม พอ
แปลเสร็จเขากลื็มมันไปเสียในช่ัวเวลาคืนเดียวนั้นเอง สําหรับแผนหนังลายแทง อันเปนตนฉบับเดิม
นั้น ผมเก็บรักษาไวท่ีบาพกั อันเปนสถานีดักสัตวของผมท่ีหนองน้าํแหง รวมท้ังฉบับท่ีแปลแลว
ของเนวิน แตผมมีฉบับท่ีแปลแลวเปนภาษาไทย ติดอยูในซองธนบัตรอยูในกระเปาของผมนี่ พรอม
ท้ังแผนท่ีจําลอง นี่ยังไงครับ” 
 พรอมกับกลาว รพินทร ลวงกระเปาหลัง พรอมหยิบซองธนบัตรขนาดใหญออกมา ดึง
เอกสารแผนหนึ่งท่ีพับไวเรียบรอยสงไปให ม.ร.ว.เชษฐา 
 ทุกคนชะโงกหนาเขามามุง ม.ร.ว.หญิงดาริน จึงดึงไปจากมือพี่ชาย และทําหนาท่ีอาน
ดังๆ 
 “ขาพเจา มังมหานรธา ผูซ่ึงกําลังจะตายอยูเดีย๋วนี้แลว ดวยความหวิและความเจ็บไข ใน
ถํ้าเล็กๆ ทางดานเหนือของเตานมดานใตสุดของภูเขาสองลูก ขาพเจาขอใหช่ือมันวา ‘ถันพระอุมา’ 
ขาพเจาไดเขียนขอความนี้ข้ึน ณ ปพุทธศักราช 2120 ดวยเศษกระดูกของจะงอยปากนก ส่ิงท่ีขาพเจา
ใชเขียนสวนหนึ่งของยามติดตัวท่ีทําดวยหนัง โดยใชเลือดของขาพเจาเองแทนหมึก หากทาสของ
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ขาพเจามาพบมันขณะท่ีเขามาตามหาขาพเจา เขาจะไดนํามันกลับไปยังเมาะลําเลิง ขอใหสหายของ
ขาพเจา (ช่ืออานไมออก) จงนําเอาเร่ืองราวน้ี ข้ึนกราบบังคมทูลตอพระเจากรุงหงสาวดีผูทรงพระ
ปญญา เพื่อพระองคจะไดเสร็จยาตราทัพมาตามลายแทงนี้ หากวากองทัพของพระองคไม
แหลกลาญเสียกอนในปาดงขุนเขาอันกวางใหญกันดารและล้ีลับเต็มไปดวยสรรพอันตราย และ
สามารถบุกเขาไปจนถึงดนิแดนแหงความโหดเห้ียม ทารุณ อันเต็มไปดวยภูตผี และอาคมแหงมรกต
นคร พระองคก็จะเปนพระมหากษัตริยท่ีรํ่ารวยท่ีสุดในโลก 
 ขาพเจาไดเห็นมหาสมบัติขุมเพชรอันเหลือคณะ ภายในขุมทรัพยพระอุมานี้แลว ดวยตา
ของขาพเจาเองปรากฏอยูเบ้ืองหนา กอนกายมรณะของขาพเจา แตโดยการทรยศหักหลังของวาชิกา 
นางแมมดมหาอุบาทว ขาพเจาจึงไมสามารถนําออกมาได แมแตชีวิตของขาพเจาเอง 
 ขอใหทานผูท่ีมาตามทางในลายแทงนี้ จงพยายามฝาความกันดารของ ‘ถันพระอุมา’ ทาง
เบ้ืองซายจนบรรลุถึงยอดของเตานมแหงขุนเขาลูกนี้ ทางดานเหนือของมันจะเปนถนนราบเรียบ 
กวางใหญ ท่ีพระศิวะไดสรางไว จากนั้นเปนเวลาสามวนัในการเดินทาง ตามถนนสายนั้น กจ็ะบรรลุ
ถึงมหาปราสาทของพระอุมาเทว ี
 ขอใหทานจงสังหารแมมดวาชิกาเสียดวย เปนการแกแคนใหแกวิญญาณของขาพเจา... 
        ลากอน 
       “มังมหานรธา” 
 
 ทุกคนอ้ึง แตหญิงสาวผูทําหนาท่ีอานดังๆ ผิวปากหวือออกมาเม่ืออานจบ สีหนาพรายไป
ดวยรอยยิ้มขัน 
 “คุณรพินทร!” 
 หลอนเอยเรียกนามเขาชัดเจนเสียงใส กล้ัวไปกับอาการหวัเราะ 
 “นาเสียดายเหลือเกิน ท่ีคุณไมไดเอาตนฉบับเดิมท่ีเขียนข้ึนดวยมือของมังมหานรธาเอง
มาใหเราดดูวย” 
 แววตาและรอยยิ้มของหลอน เต็มไปดวยการเยาะหยัน 
 “ขออภัยเถิดครับ” 
 เขาหัวเราะต่ําๆ อยูในอาการปกติเหมือนเดิม ไมยินดยีินรายอะไรกบัสีหนาอาการของ
บุคคลท่ีนั่งฟงเร่ืองท่ีเขาเลาอยู 
 “ส่ิงท่ีผมเลาเหลานี้ มันเปนการขอรองออนวอนของพวกคุณเอง และผมก็ไมไดมี
ประโยชนอะไรเลยสักนิด ในการที่จะบรรยายถึงเร่ืองท่ีคุณเหน็เปนส่ิงขบขันเหลานี ้ และผมก็ขอ
เวนท่ีจะออกความเหน็หรือโตแยงวามันเปนความจริงหรือความเท็จใดๆ ท้ังส้ิน ผมทราบหรือผม
เห็นมาอยางไร ผมก็เลาใหฟงไปเชนนัน้” 
 ดารินยักไหล 
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 “ถาคุณโกรธ ฉันขอโทษ ฉัน พี่ใหญ และไชยยันต เดนิทางรอบโลกมาแลวคนละสอง
คร้ัง และก็ไดทองเท่ียวไปตามสถานท่ีตางๆ มากมาย แตฉันขอรับรองวา ไมเคยไดยินไดฟงเร่ือง
อัศจรรยพิลึกกกึกืออยางนี้มากอนเลย นอกจากในนิทานหรือหนังสืออานเลน” 
 “ผมไมไดโกรธอะไรเลยครับ คุณหญิงดาริน มันเปนสิทธิของคุณหญิงและทุกคนท่ีไดยิน 
จะนกึคิดเชนนั้นได” 
 รพินทรเนนเสียงตอบชัดเจน ยิ้มนดิๆ ท่ีริมฝปากอันคร้ึมไปดวยเคราเขียว ม.ร.ว.หญิงคน
งามตวัดหางตาเหมือนจะคอนให เพราะรูสึกในน้ําเสียงกระแทกของคําวา ‘คุณหญิง’ ท่ีเขาเรียกนัน้ 
หลอนเสือกเอกสารแผนนั้นคืนมาใหเขา รพินทร ไพรวัลย พับเก็บหนาตาเฉยพรอมกบัลุกข้ึนยืน แต 
ม.ร.ว.เชษฐา รีบลุกพดูข้ึนโดยเร็ว พรอมกับเอ้ือมมือมาฉุดแขนไว 
 “โปรดนั่งเถิดครับ คุณรพินทร ผมตองขอโทษแทนนองสาวดวย ผมทราบดีวาคุณไมได
ประโยชนอะไรเลย ในการที่จะมาเลานิทานโกหกใหเราฟงโดยเจตนา แตคุณก็ควรจะยอมรับวา 
เร่ืองนี้ประหลาดมากเหลือเกนิ” 
 “ดูเหมือนผมจะเตือนไวลวงหนาแลววา ผมเลาอะไรใหฟงเกีย่วกับเร่ืองนี้ละก็ ทางฝาย
คุณจะตองระงับสติอารมณใหดีหนอย ผมก็ทราบวามันเปนเร่ืองเหลือเชื่อ และตัวผมเองก็คิดวามัน
เหลือเช่ือ แตบอกแลวยังไงวา ผมเลาในส่ิงท่ีผมไดเห็นและไดยนิไดฟงมา ไมไดรับรองยืนยนัเลย ถา
พวกคุณท้ังหมดสนใจในเร่ืองนี้ อยากจะเหน็ตนฉบับแทจริง ซ่ึงเปนลายมือท่ีเขียนดวยเลือดลงไวใน
แผนหนังโบราณละก็ ตามผมไปท่ีบานพกัหนองน้ําแหงเถิดครับ ผมยินดีท่ีจะใหพวกคุณเหน็และ
วินิจฉัยเอาเอง” 
 “คุณยังไมไดเลาใหเราฟงถึง ชด ประชากร เลยครับ” 
 พ.ต.ไชยยันตตัดบทมาอยางออนโยน 
 พรานใหญหัวเราะหึๆ อยูในลําคอ ชําเลืองไปทาง ม.ร.ว.ดารินอีกคร้ัง คราวนี้หลอนคอน
เอาจริงๆ สะบัดหนาไปทางอ่ืน พอดีกับท่ีผูอํานวยการบริษัทมาชวยวิงวอนขอรองมาอีกคน เขาจึง
ทรุดกายลงนั่งตามเดิม 
 “หนานอิน คนใชอันเปนพรานพ้ืนเมืองของคุณชด ผมรูจักสนิทสนมดมีากอน” 
 เขาเลาตอไป 
 “เปนพรานมือดีคนหนึ่งทีเดยีว เชาวันท่ีคุณชดจะออกเดินทาง ผมเห็นหนานอินยนือยู
ขางๆ แคมปของผม กําลังหั่นใบกัญชาอยูกับตอไมเกล้ียง” 
  
 “หนานอิน ลุงกับเจานายกําลังจะไปไหนกนันะ หาชางงาเหรอ?” 
 ผมถาม 
 “เปลาครับ เจานาย เราจะเดนิทางไปหาอะไรสักอยางหนึ่งมีคายิ่งกวางาเสียอีก” 
 “อะไร? พลอยกระมัง” 
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 “เปลาครับ มีคายิ่งกวานั้น” 
 หนานอินยืนกราน หวัเราะยงิฟน ผมก็ไมไดถามเซาซ้ีอะไรเขาอีก และท่ีถามก็ถามไปง้ัน
เอง ไมเจตนาจะซอกแซกสอดรูอะไร หนานอินหั่นและยํากัญชาใสกระบอกสูบ อัดควันเขาไปสอง
บอง ก็เดินเขามากระซิบกระซาบกับผม 
 “เจานายครับ” 
 “ฮืมม วาไง มีอะไรหรือลุงอิน” 
 “ผม กับเจานายของผม กําลังจะเดนิทางไปหาเพชร” 
 “เพชร!” 
 ผมอุทานออกมาอยางประหลาดใจ 
 “บะ! อะไรกนั ไปหาเพชร เพชรท่ีไหนกนัในดงโนน ลุงจะไปหาเพชร ลุงก็ตองไปเดิน
อยูแถวบานหมอในกรุงเทพซิ” 
 ผมสัพยอกเขาปนหัวเราะ แตคราวนี้เขาไมไดหวัเราะ หรือเห็นเปนเร่ืองขบขันดวย พูด
ดวยเสียงจริงจงัข้ึน 
 “เจานายไมเคยไดยินถึงขุนเขาพระศิวะมาบางเลยหรือครับ” 
 ผมยิ่งหัวเราะดังข้ึน 
 “เออวะ เคยไดยินนิทานสับปะรังเคท่ีนั่นอยูเหมือนกนัแหละ ทําไม?” 
 “ไมใชนิทานครับ เจานาย มันเปนเร่ืองจริง คร้ังหนึง่ผมไดรูจักผูหญิงชาวเขาคนหนึ่ง 
หลอนมาจากที่นั่น และมาถึงพรอมกับลูกชายเล็กๆ ของหลอน หลอนเลาใหผมฟง แตเดี๋ยวนีห้ลอน
ตายเสียแลว” 
 “เจานายของลุงจะกลายเปนอาหารของอีแรงเสียกอน ถาหากวาเขาพยายามไปใหถึง
ขุนเขาพระศิวะอยางวานั้น ลุงอินเองก็เหมือนกัน พวกหมาในมันจะแทะกระดูกของลุงอยางอรอย
ทีเดียว” 
 หนานอินยิ้ม ผมเห็นตาเขาเปนประกายแหงความเช่ือม่ันและหวังเต็มเปยม 
 “คนเราเกิดมามันก็ตองตายทั้งนั้นแหละครับเจานาย ผมมันนักเผชิญภัยเสียดวย วาอันท่ี
จริง ชางงาแถวนี้กด็ูเหมือนจะลดนอยหายากไปทุกวัน คนมันกวนหนัก” 
 “ฉันเตือนลุงดวยความหวังดจีริงๆ นาลุงอิน บอกเจานายของลุงใหเปล่ียนความต้ังใจเสีย
ดีกวา” 
 เขาไดแตหัวเราะ แลวก็ผละไป 
 คร่ึงช่ัวโมงตอมา ผมไดเห็นเกวยีนของคุณชดเร่ิมออกเดนิทาง ทันใดนั้นเอง หนานอินก็
วิ่งหนาต้ังยอนกลับมาท่ีแคมปของผม พูดละลํ่าละลัก 
 “ผมลากอนละครับ เจานาย ชักสังหรณไงพิกลในคําพดูของเจานาย แตถึงอยางไร ผมก็
ท้ิงคุณชดไมได” 
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 “แปลวาลุงกับเจานายไมเปล่ียนความตั้งใจแนนะ” 
 “ครับ” 
 “ถาง้ันคอยเดี๋ยว ฉันจะฝากอะไรไปใหเจานายของลุงหนอย แตลุงจะสัญญากับฉันได
ไหมวา จะยังไมสงใหกับเขาจนกวาจะเดนิทางไปถึง ‘หลมชาง’” 
 “ผมรับรองครับ” 
 ดังนั้น ผมจึงรีบฉีกกระดาษโนตแผนหนึ่งออกมา แลวเขียนขอความลงไปวา 
 “ขอใหทานผูซ่ึงมา จงฝาความทุรกันดารของ ‘ถันพระอุมา’ ทางเบ้ืองซาย จนบรรลุถึง
ยอดของเตานมแหงขุนเขานี ้ ทางดานเหนือของมันจะเปนถนนราบเรียบกวางใหญ ท่ีพระศิวะได
สรางไว จากนัน้เปนเวลาสามวันในการเดนิทางตามถนนสายนั้น ก็จะบรรลุถึงมหาปราสาทของพระ
อุมาเทวี...” 
 ขอความท่ีผมเขียน ก็คือขอความท่ีผมคดัลอกออกมาจากลายแทงของมังมหานรธา ท่ีผม
ไดรับมอบตอมาจากเนวินท่ีตายนัน่เอง ดวยความคิดวา ถาเขาบุกบ่ันฟนฝาไปยังเทือกเขาพระศิวะ
จริง ขอความเหลานี้อาจเปนผลประโยชนแกเขาไดบาง 
 แลวผมก็ส่ังกบัหนานอินวา 
 “นี่ ลุงอิน เม่ือลุงเอาจดหมายของฉันใหกับเจานาย จงบอกเขาดวยวา เขาไดคําแนะนําท่ีดี
อันนี้โดยสิทธ์ิขาด จงไปตามนั้นเถิด อยาเพิง่ใหเขาเดี๋ยวนีน้ะ เพราะวาฉันไมตองการใหเขายอนกลับ
มาซักถามอะไรฉันอีก เอาละ ลุงไปเถอะ เกวียนของคุณชดกําลังจะลับไปโนนแลว” 
 หนานอินรับจดหมายจากผม แลวก็รีบวิ่งผละตามเกวียนนั้นไป “นี่เปนเร่ืองราวท้ังหมด 
ท่ีผมรูเห็นไดประสบมากับตนเอง เก่ียวกับนองชายของคุณท่ีใชชื่อวา ชด ประชากร ผมเกรง
เหลือเกินครับ คุณเชษฐา เกรงวา...” 
 พรานใหญหยดุพูดไปเสียเฉยๆ โดยเวนระยะไวใหทุกคนคิดเอาเอง 
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4 
 
 ภายหลังจากรินบร่ันดีเพิ่มเตมิใหกับจอมพรานผูเลาเร่ืองราวท้ังหมด และรินใหแกตนเอง
ยกขึ้นจิบแลว ม.ร.ว.เชษฐา พูดขึ้นดวยเสยีงชดัเจน หนกัแนน 
 “คุณรพินทรครับ ผมไดตดัสินใจเดินทางแนนอนแลว ผมกําลังจะออกเดินทางตามตัว
นองชายของผมจนกวาจะพบเขา หรือจนกวาจะแนใจวาเขาไดเสียชวิีตไปแลว เม่ือรูแนจากคุณวา
เขามุงหนาไปยังเทือกเขาพระศิวะ ผมก็จะบุกบั่นติดตามไปท่ีนั่น ปญหามันมีอยูอยางเดยีวเทานัน้
ขณะนี้ก็คือ ผมตองการคนนําทางท่ีมีสมรรถภาพท่ีผมไววางใจได หรือพูดใหตรงก็คือ ผมมองไม
เห็นใครเลยท่ีจะเหมาะสมเทาคุณ” 
 ความเงียบก็ปกคลุมหองนั้นอีกคร้ัง ทุกสายตาจับมาท่ีจอมพรานเปนจดุเดียว เหน็เขาขยับ
ตัวอยางอึดอัด ยิ้มออกมาอยางสํารวม 
 “กอนอ่ืน ผมขอบคุณท่ีใหเกียรติผม และผมก็ขอเรียนตามตรงเหมือนกันวาผมยังรักชีวิต
ของผมอยู แมจะเปนชีวิตท่ีแรนแคนยากเข็ญหาเชากินคํ่า อยางท่ีผมเปนอยูในปจจุบันนี้ ลําพังผมนะ
ไมเทาไหรหรอกครับ ผมยังมีแมผูอยูในอุปการะดูแลของผมอีกคนหนึง่ ทานแกมากแลว และมีผม
เปนท่ีพึ่งของทานเพียงคนเดียวในโลก” 
 ทุกคนหันมามองดูตากันเองอีกคร้ัง 
 “คุณพูดเหมือนกับวา การเดนิทางของเราในคร้ังนี้ คือการเดินไปสูความตาย” 
 ไชยยนัตรองออกมาเบาๆ 
 “หรือจะพูดเสียใหมวา ความคิดท่ีจะเดินทางไปยังเทือกเขาพระศวิะ เปนความคิดท่ีโง
เขลาท่ีสุดก็ไดครับ” 
 รพินทร ไพรวลัย ตอบเรียบๆ ชนิดท่ีทําใหท้ังหมดอ้ึง 
 “ก็ไหนกิตติศัพทรํ่าลือกันนกัยังไงวา เลือดของพรานใหญ รพินทร ไพรวัลย ขนยิ่งกวาน้ํา
มากนัก” 
 ม.ร.ว.หญิงดาริน พูดมาลอยๆ พรอมกับอาการยิ้มเยาะ ดูหลอนเจตนาโดยตรงท่ีจะใช
วาจาอาการเปนเคร่ืองกระตุน และเขาก็รูเทาทัน ตอบหนาตาเฉย 
 “ครับ เปนความจริง แตคนเลือดขนอยางรพินทร ไพรวลัย ยังไมมีเหตุผลอันใดท่ีจะตอง
มาฆาตัวตายเสียกอน ดวยการกระทําเชนนั้น” 
 “นอย! ฉันอยากจะขอรองใหเธอเฉยๆ เสียกอนดีกวา” 
 พ.ต.ไชยยันตหันไปมองดตูาเพ่ือนสาวเช้ือสายราชสกุลผูคลุกคลีสนิทสนมกันมาแตเล็ก
แตนอยของเขา ดวยสายตาปรามและพูดน้ําเสียงจริงจังข้ึนเปนคร้ังแรก หลอนหัวเราะหึๆ กมลงควา
แมกกาซีนท่ีวางอยูบนโตะเล็กขางๆ ข้ึนมาพลิกเปดดเูสีย 
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 “ผมเช่ือพรานผูจัดเจนและชํานาญทางอยางคุณครับ วาการเดินทางไปยังเทือกเขาพระ
ศิวะ เปนการเสี่ยงอันตรายท่ีสุด” 
 ม.ร.ว.เชษฐา กลาวตอมาดวยความพยายาม 
 “แตผมมีความม่ันใจอยูในบางส่ิงบางอยาง นั่นก็คือความเจตนาอันแนวแนและต้ังใจจริง
ของพวกเราทุกคน ซ่ึงถาไดผนวกกับฝมือและความสามารถอันเยี่ยมยอดของคุณแลว ผมคิดวามัน
คงไมพนความพยายามไปไดในการเดินทางคร้ังนี้ ผมขอบอกตรงๆ วา ชีวิตของเราทุกคนยอมขอ
ฝากไวกับคุณคนเดียว และไมวาจะเกดิอะไรข้ึน เราพรอมแลวท่ีจะเผชิญ ตอใหความตายมาขวาง
หนา ก็เปล่ียนความต้ังใจของเราไมได ติดขัดอยูประการเดียว ก็คือเร่ืองคุณเทานั้น” 
 “เราพรอมแลวท่ีจะออกคาใชจายในการเดนิทางท้ังหมด ไมวาจะงบประมาณสูงสัก
เพียงไร และยนิดีท่ีจะสนองบุญคุณตอบแทนคุณ ดวยคาจางตามแตคุณจะเสนอเรียกรอง คุณไมคิด
จะใหความหวงัแกเราบางเชียวหรือครับ” 
 ไชยยนัตชวยพูดมาอีกคนหนึ่ง 
 นายอําพล ผูอํานวยการบริษัทซ่ึงนั่งฟงเงียบๆ ไมแสดงความเห็นอะไรมาตลอดเวลา 
เอ้ือมมือมาตบแขนจอมพราน 
 “คณะของคุณชายจะเปนนายทุนหมดทุกอยาง รวมท้ังจายคาจางพิเศษลวงหนาใหแกคุณ 
ตามแตคุณจะเรียกรอง เพื่อใหคุณเปนพรานนําทางในคร้ังนี้ ตองการเพียงใหคุณนําไปยังเทือกเขา
พระศิวะใหถึงเทานั้น สวนจะคนพบคุณชายอนุชาหรือไมนั้น ก็แลวแตบุญแตกรรม ไมเกี่ยวของกบั
เง่ือนไขในการวาจางคุณ ผมคิดวามันเปนโอกาสดีชนิดหนึ่งของคุณ ท่ีจะลองรับไวพิจารณานะครับ 
ทานมีเจตนาแนวแนเหลือเกนิ และไดบุกบ่ันมาจนพบคุณแลว พรอมท้ังขอรองวิงวอน สวนเร่ืองคุณ
แมของคุณ กไ็มนาจะเปนหวงอะไรเลยน่ีครับ คุณเรียกรองหลักประกันไวใหทานลวงหนาไดเลย 
โดยใหทานรับเงินคาเล้ียงดไูปเปนเงินกอนสักกอนหน่ึง หรือจะใหทางคุณชายจายใหเปนรายเดือน
ตลอดไป จนกวาจะถึงท่ีสุดของชีวิตทาน ในกรณีท่ีคุณพลาดพล้ังเปนอะไรลงไป คุณชายยอม
เชนนั้นไมใชหรือครับ?” 
 ประโยคหลัง เขาหันไปถาม ม.ร.ว.เชษฐา อดีตทูตทหารบกเช้ือพระวงศกมศีรษะโดยเร็ว 
รับหนักแนน 
 “ครับ แนนอน เร่ืองนั้นไมมีปญหาอะไรเลย ผมบอกแลว ขอใหทางคุณรพินทรเรียกรอง
มาเถิด ผมยอมท้ังนั้น อีกอยางหนึ่งไมใชคุณรพินทรจะเส่ียงชีวิตคนเดียวเทานั้น พวกเราก็เส่ียง
เทากันท้ังนัน้ เพราะเราไปดวยกัน ชีวิตเราฝากไวแกกัน” 
 “ก็เหมือนเราลงเรือลําเดียวกนันั่นแหละ โดยมีคุณเปนกปัตัน” 
 ไชยยนัตสรุปทายยิ้มๆ 
 ทุกคนเห็นสีหนาอันวางเฉยของรพินทรปรากฏรอยยิ้มกวางๆ ออกมาเปนคร้ังแรก 
นัยนตาเปนประกายพึงพอใจนิยมยกยองจับอยูท่ีใบหนาของเชษฐาและไชยยนัตอยางเปดเผย 
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 “ผมขอคํานับใหแกความเปนลูกผูชาย และความเปนนกักฬีาของคุณทังสองครับ ผมเอง
ยอมรับวาไมเคยเห็นใคร มีน้ําใจกลาหาญเด็ดเดี่ยวและกวางขวาง เหมือนอยางคุณท้ังสองเลย
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ชาวกรุงท่ีมีชีวิตและส่ิงแวดลอมอยูทามกลางความสะดวกสบาย ผาสุก
นานาประการ เราเลยปญหาขอนี้ไปเสียกอนเถิด สมมติวาผมตกลงนําทางให และเราไดถึงท่ีนั่นโดย
ไมตายเสียกอน มิหนําซํ้ายังไดพบกับ ‘ขุมเพชรพระอุมา’ อันเปนความฝนลมๆ แลงๆ นี้ ฝายคุณอัน
เปนฝายนายทุนวาจางผม ไดคิดอะไรไวบางหรือยังวา เราจะจัดการกนัอยางไร” 
 ม.ร.ว.เชษฐาตอบโดยไมมีการลังเลเลยวา 
 “ดวยเกยีรติยศของลูกผูชาย ผมขอใหคําม่ันสัญญาวา โชคลาภใดๆ ก็ตาม ท่ีเราจะไป
ประสบพบมันในการเดินทางคร้ังนี้ เราจะแบงกันออกเปนสามสวนเทาๆ กัน คือผมฝายหนึ่ง ไชย
ยันตผูยอมเส่ียงชีวติมาดวยฝายหนึ่ง และคุณเองในฐานะที่เปนหุนสวนรวมเปนรวมตาย เพราะ
พรานนําทางอีกฝายหนึ่ง หรือเทากับเอาสามหาร ยุติธรรมดีไหมครับ?” 
 จอมพรานลุกข้ึนยืน พรอมกับกมศีรษะใหเชษฐา 
 “นี่เปนขอเสนอท่ีเผ่ือแผ มีน้าํใจนกักฬีาเสียยิ่งกวาท่ีผมคิด และผมก็ไมเคยไดรับจากใคร
มากอนเลยในชีวิตนักลาสัตวจนๆ ปราศจากความหมายใดๆ สําหรับใครท้ังส้ินอยางผม” 
 “หมายความวาคุณตกลง” 
 ไชยยนัตรองออกมาอยางลิงโลด 
 “มันเปนงานช้ินใหญท่ีสําคัญยิ่งในชีวิตของผมครับ ดังนั้น ขอใหผมไดมีเวลาใครครวญ
อีกสักนิด จะใหคําตอบแกพวกคุณไดภายในไมเกนิสามวันนี ้ กอนหนาท่ีผมจะกลับไปยังสถานีดัก
สัตวของผมท่ีหนองน้ําแหง ผมยังพักอยูท่ีตําบลนี้อีก 2-3 วัน” 
 ยกเวนจาก ม.ร.ว.ดาริน ผูอานหนังสือเฉยอยูในขณะน้ี ทุกชายภายในหองอันเปนฝาย
เจาภาพยืนข้ึนหมด นายอําพลผูอํานวยการบริษัทจับแขนเขาไว พรอมกบัพูดอยางกระตือรือรนวา 
 “ถาง้ันเย็นนี้ ผม คุณชาย คุณไชยยันต และคุณหญิงดาริน ขอเปนเจาภาพ เชิญคุณรวม
รับประทานอาหารเย็นท่ีนี่ คุณจะขัดของไหมครับ?” 
 “ผมตองขออภัยครับ เย็นนี้ผมบังเอิญไมวาง เพราะติดนดัเล้ียงพวกพรานพื้นเมือง เพื่อน
เกาๆ ของผมเสียแลว นานๆ เราจะไดพบปะสังสรรครวมหมูกนัเสียที และผมเองก็เปรียบเหมือน
หัวหนาของเขาเหลานั้น ไดอาศัยพึ่งพาเขาอยูเสมอ กรุณาอยาใหผมผิดนัดกับเขาเลยครับ” 
 “ถาง้ันคุณจะใหโอกาสนี้แกเราไดเม่ือไหรครับ” 
 เชษฐาถามโดยเร็ว สีหนาแชมช่ืนมีความหวังข้ึน 
 “ถึงอยางไร พวกผมก็จะตองคางพักอยูกับคุณอําพลที่นี่กอน บอกตามตรง อยูท่ีนี่ก็เพือ่รอ
คําตอบจากคุณนั่นแหละครับ ซัก...พรุงนี้เท่ียง คุณพอจะปลีกเวลาไดไหม?” 
 “ไดครับ” 
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 รพินทรตอบส้ันๆ แลวกลาวอําลาทุกๆ คน หยิบหมวกคาดดวยหนังเสือดาวของเขาข้ึนมา
สวม เดินดุมๆ ออกจากหองนั้นไป ท้ังหมดมองตามรางของพรานใหญไปจนกระท่ังลับ แลวมายนื
ดักอยูท่ีหนาตางบานเดิม เม่ือรางเพรียวของรพินทรเดินอยูยังบริเวณดานลาง อันเปนสถานีกักสัตว
ของนายอําพล 
 
 “บราโว! เห็นจะพอมีหวัง หรือยังไงคุณอําพล” 
 ไชยยนัตรองออกมา พลางหนัมาขอความเห็นเจาของสถานที่ 
 “ครับ ผมก็คิดอยางนั้น บางทีเราอาจจะไดคําตอบแนนอนจากเขาในตอนเท่ียงพรุงนีก้็ได” 
 “การไปคร้ังนี้ ชีวิตของพวกเราทุกคนฝากไวกับเขา” 
 ม.ร.ว.เชษฐา อันเปนหวัหนาคณะ กลาวข้ึนอยางแผวเบาอยางสุขุมรอบคอบ ขณะท่ีมอง
จับรางอันเดินอยูดุมๆ ของรพินทร ซ่ึงกําลังจะลับหายเขาไปในรถจิ๊ปคันหนึ่ง 
 “ถึงแมผมจะพอใจและม่ันใจในสมรรถภาพของเขาสักเพียงไรก็ตาม ขอใหผมไดรับ
ความเหน็จากคุณอีกคร้ังเถิดอําพล ชีวิตอนาคตของเราท้ังหมด พอจะฝากไวกับเขาไดแนหรือ?” 
 “เทาท่ีผมรูจักเขามานะครับ คุณชาย ผมขอรับรองไดในเฉพาะดานความซ่ือสัตยสุจริต 
และความเปนสุภาพบุรุษ” 
 เชษฐาถอนใจออกมาอีกคร้ัง พึมพํา 
 “สองส่ิงนี้เทานั้น เราพอใจแลว ใหตายสิ มองเห็นเขา ไดพูดจาสนทนากับเขา รวมท้ัง
ส่ิงแวดลอมอันเปนปาเชนนี ้ ทําใหผมอดนกึไปถึงพวก ‘ไวทฮันเตอร’ หรือพรานผิวขาวในแอฟริกา
ไมได นึกไมถึงวาในปาเมืองเรา จะมีพรานปาท่ีเจริญแลว พูดกันไดรูเร่ืองอยางคนไดรับการศึกษาดี
อยางนี”้ 
 “แตนอยไมคอยจะถูกชะตากบัเขาเลย พรานไพรใจฉกาจคนน้ี” 
 ม.ร.ว.ดาริน กลาวออกมาปนหัวเราะนอยๆ 
 “เห็นคร้ังแรก พูดกันคําสองคําก็รูวาคนคนนี้เปนคนยโส พอๆ กับเลือดเย็น” 
 หลอนหันมาทางนายอําพล 
 “อยางนอย คุณก็คงพอจะทราบประวัติของเขามาบาง ถาบอกใหเราไดรูไวก็จะเปนการดี 
อดีตของเขา ความเปนมา” 
 อําพลยิ้มอยางสุภาพ แลวก็ตอบเรียบๆ วา 
 “รพินทร ไพรวัลย เปนนักเรียนนายทหารจากเยอรมนคีรับ ยศเดิมของเขาคือรอยตํารวจ
เอก ประจําหนวยตระเวนชายแดน เหตุผลในทางการเมืองและการหม่ันผลัดเปล่ียนเจานาย ทําใหเขา
ถูกปลด เขาไมมีความรูความชํานาญอะไรมากไปกวาการยิงปนและการเดินปา ถึงไดหันมาหาอาชีพ
นี้ ความจริงบรรพบุรุษเขาเองก็มีความชํานาญมากอน เปนการสืบเช้ือสายโดยท่ีเขาก็อาจไมต้ังใจ
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หรือรูตัวมากอน พูดภาษาชาวปาไดทุกแขนง และเดนิปาไดเหมือนพวกเราเดนิไปตามถนนราช
ดําเนิน” 
 คําบอกเลาของผูอํานวยการบริษัทไทยไวลดไลฟ ทําใหทุกคนผงะตะลึงพรึงเพริดไปใน
บัดนั้น 
 “อกแตก! ตาย!” 
 ม.ร.ว.หญิงดาริน อุทานออกมา 
 “ตาพรานไพรใจฉกาจ หนาเหี้ยวราวกับโจรปาคนน้ีนะหรือนักเรียนเยอรมัน เคยเปนรอย
ตํารวจเอกตระเวนชายแดน” 
 “ครับ คนนี้แหละ” 
 หญิงสาวมีอาการเหมือนจะเปนลม ชะโงกหนาออกไปทางหนาตางอีกคร้ัง ขณะนี้จิ๊ปของ
รพินทรกําลังเคล่ือนออกจากประตูสถานีกักสัตวของนายอําพลไป จะเปนการบังเอิญหรืออะไรก็
ตามที พรานใหญเหลือบขึ้นมาและก็พบกับดวงตาของหลอนพอดี ดูเหมือนเขาจะยกมือขึ้นแตะกับ
ปกหมวกลาสัตว สงการคารวะนอยๆ มาใหแกหลอน ดารินกัดริมฝปากจองจนลับตา 
 “ไมนาเช่ือเลย มินาละ พูดจาเล้ียวลดสําคัญนัก แตตีหนาเซอท่ึมอยางสนทิ พี่ใหญคะ 
เปล่ียนพรานนาํทางใหมเถอะ ขืนเอาคนนีน้ําทาง มีหวังทะเลาะกับนอยฆากันตายเสียกอนกลางทาง
แนๆ” 
 หลอนบนออกมาคร่ึงหัวเราะคร่ึงบ้ึงอยางฉุนๆ แตพี่ชายไมไดสนใจอะไรดวย หันไปทาง
อําพล 
 “โชคดีจริง ผมไมคิดมากอนเลยวาพรานของเราจะเปนคนท่ีมีการศึกษาดีเยี่ยมมาแลว
เชนนี้ จริงๆ นะ เหมือนฝนไปงั้นแหละ ผมปลอดโปรงใจเหลือเกนิ แทบจะพูดไดเต็มปากวา หมด
ความกังวลอะไรทุกอยางแลว ตอไปมันก็เปนเร่ืองของโชคหรือเคราะห ท่ีเราจะเผชิญตามแตบุญ
กรรมเทานั้น” 
 “ฉันเองก็สังหรณแตแรกแลว” 
 ไชยยนัตวา 
 “สังเกตลักษณะการพูดจา คุณรพินทรเปนคนท่ีมีการศึกษาดี ไมใชพรานพื้นบานอยางท่ี
เราเขาใจกนัแตแรก วาแตนอยเถอะ ทําไมถึงไปเขมนเขาท้ังๆ ท่ีชีวิตของเราท้ังหมดกําลังจะฝากอยู
กับเขา” 
 “ไมรู! ฉันไมถูกชะตาเลย ตาพรานไพรคนนี้พูดจาอะไรขวางหูพกิล” 
 ม.ร.ว.หญิงคนสวยตอบสะบัดๆ 
 คณะของ ม.ร.ว.เชษฐา ท้ังหมดพักอยูในบานพักรับรองของนายอําพล ในฐานะแขกผูทรง
เกียรติ ภายในสถานีกักสัตวอันกวางใหญ เรือนรับรองแขกเปนตึกคร่ึงไมหลังใหญ ปลูกแบบ
ทันสมัย ต้ังอยูทางดานหลังของบริเวณแวดลอมไปดวยกรงนกนานาชนิด และพนัธุไมท่ีปลูกไว
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อยางเปนระเบียบงามตา ความสัมพันธใกลชิดกันมากอนต้ังแตคร้ังบรรพบุรุษดวยความเคารพนับ
ถือ ทําใหผูอํานวยการบริษทัไทยไวลดไลฟใหการรับรองแขกของเขาเปนอยางดยีิ่ง 
  
 วันรุงข้ึน กอนเท่ียงเล็กนอย ขณะท่ีทุกคนนั่งสนทนากนัอยูในหองนัง่เลน โดยมีนายอํา
พลเจาของบานรวมอยูดวย รพินทร ไพรวลัย ก็โผลเขามาตามเวลานัด 
 วันนี ้ จอมพรานดูเหมือนจะเรียบรอยสดใสกวาภาพที่อยูในชุดเดนิปาอันขะมุกขะมอม
เหมือนท่ีเห็นเม่ือวาน หนวดเคราอันเขียวคร้ึมถูกโกนเกล้ียง ทําใหมองเห็นผิวหนาสีทองแดงได
ถนัดข้ึน 
 ทุกคนตองรับทักทาย เวนไวแต ม.ร.ว.หญิงดาริน ผูมองดูเฉยๆ แมวาเขาจะหันไปกม
ศีรษะใหเปนการคารวะตามธรรมเนียม วนันี้หลอนอยูในเชิรตโปโล และกางเกงผายืดรัดรูปทางสี
ดอกตะแบก แจมเจดิเลิศลักษณนาพิศวง แตมันดเูหมือนจะไมมีประโยชนอะไรเลย เพราะ ‘พราน
ไพรใจฉกาจ’ (ท่ีหลอนวา) ไมเห็นแสดงความต่ืนเตนสนใจอะไรเลยสักนิด ผิดกับผูชายสามัญ
ธรรมดาท่ีหลอนเคยพบเห็นมานักตอนกั 
 “ศรศิลปไมกินกันเลย อีตาพรานปาคนน้ี!” 
 หลอนบนอุบอิบอยูในลําคอคนเดียว แลวโฉบหางตาคอนใหอยางไมมีเหตุผล คนถูกคอน
คงไมเห็นเพราะมัวแตพูดอยูกับคนอ่ืนๆ 
 ท้ังหมดรับประทานอาหารเท่ียงรวมกนั และสนทนา คงมีผูรวมวงคนเดียวเทานั้นท่ีไมได
ปริปากพูดอะไรออกมาท้ังส้ิน คือราชสกุลสาวคนสวย นอกนัน้พูดคุยกันอยางสนุก รพินทรเลาถึง
ชีวิตในปาของเขาใหท้ังหมดฟง ตลอดระยะเวลาท่ีรวมรับประทานอาหาร แตไมมีใครพูดของแวะ
ไปถึงเร่ืองสําคญัท่ีเปนเปาหมายพูดคางกันไวเม่ือวานนี ้
 
 ภายหลังเวลาอาหาร นายอําพลเชิญทุกคนกลับมานั่งสนทนากันตอท่ีหองนั่งเลนตามเดิม 
ตางสูบบุหร่ีและด่ืมบร่ันด ี
 “คุณตกลงใจแลวหรือยังครับ สําหรับเร่ืองสําคัญท่ีเราพูดกนัเม่ือวาน?” 
 ม.ร.ว.เชษฐา เร่ิมข้ึนดวยเสียงแจมใส 
 “เราเช่ือเปนอยางยิ่งวา คุณคงจะไมทําใหเราตองผิดหวัง” 
 ไชยยนัตเสริม จองหนาพรานใหญนิ่ง ขณะนี้ รพินทร ไพรวัลย อัดควันบุหร่ีลึก และ
ปลอยใหมันคอยๆ ระบายออกมาทางปากและจมูก ตาสีเขมของเขา ทอดจับไปยังหวักระทิงขนาด
ใหญซ่ึงสตัฟฟติดประดับไวกับฝาผนัง 
 “คงไมมีอะไรขัดของไมใชหรือครับ คุณรพินทร” 
 ผูอํานวยการบริษัทไทยไวลดไลฟ อันเอาใจชวยคณะท่ีมาจากกรุงเทพฯ กลาวมาพรอม
กับหัวเราะเบาๆ 
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 “ขอใหผมไดถามย้ําอีกสักคร้ัง” 
 เขาพูดชาๆ ดวยเสียงหาวกังวาน 
 “พวกคุณแนใจแลวหรือในการท่ีจะเอาชีวติไปเส่ียงคร้ังนี้” 
 “ไมมีอะไรเคลือบแคลงเลย คุณรพินทร” 
 “ถาเชนนั้น ผมก็จะไดยื่นขอเสนอ” 
 “เชิญเลยครับ เรากําลังรอฟงอยู” 
 “ขอท่ีหนึ่ง...คณะของคุณจะตองออกคาใชจายท้ังส้ินในการเดินทางคร้ังนี้ ขอท่ีสอง...
ผลประโยชนอันเกิดจากส่ิงมีคาใดๆ ก็ตามท่ีเราอาจพบในการเดินทาง ผมจะตองมีสวนแบงดวย
หนึ่งในสาม ขอท่ีสาม...คุณจะตองจายคาจางผมเปนจํานวนเงินสองแสนบาทลวงหนา ขอท่ีส่ี...กอน
การออกเดินทางในคร้ังนี้ คุณจะตองตกลงทําสัญญาในกรณแีหงความตายหรือความทุพลภาพของ
ผม โดยรับรองวาถาเหตุการณชนิดนีเ้กิดข้ึน คุณจะตองจายเงินคาเล้ียงดูอุปการคุณแมของผมเดือน
ละสามพันบาททุกเดือนไปจนกวาชีวิตของทานจะส้ิน เปนยังไงครับ ขอเสนอของผม ออกจะ
มากมายเกนิไปหรือเปลา?” 
 โดยไมตองใครครวญอะไรเลยแมแตนิดหนึ่ง ม.ร.ว.เชษฐา ยิ้ม สงมือมาใหพรานใหญจับ
และบีบแนน 
 “ตกลงครับ ผมขอรับขอเสนอนี้โดยไมมีการตอรองเกี่ยงงอนอะไรเลยท้ังส้ิน” 
 “ผมจะรับใชคุณอยางซ่ือสัตยสุจริต จนกวาคุณจะลมเลิกผลงานของคุณเสียเอง หรือ
จนกวาจะสําเร็จ มิฉะนัน้ก็จนกวาจะถึงวาระสุดทายของพวกเราทุกคน ในทันทีท่ีคุณทําสัญญาตาม
ขอเสนอของผมนี้เสร็จส้ินลงเรียบรอย” 
 ไชยยนัตยิ้มแจมใส เขามาจับมือจอมพรานเขยาโดยแรงอยางยินดี นายอําพลพลอยต่ืนปติ
แสดงความยินดีกับท้ังสองฝาย ม.ร.ว.หญิงดารินเพยีงแตยิ้มมุมปาก ใชหางตาจบัอยูท่ีพรานใหญ
เงียบๆ  
 “เอาละครับ” 
 รพินทรพูด ยิม้กรานๆ มองผานไปยังทุกคน 
 “ไหนๆ ผมก็ไดตกลงรับจางนําทางในคร้ังนี้แลว กจ็ะขอบอกกับคุณตามสัตยจริง ก็คือผม
ไมคิดเลยวา เราจะไดกลับออกมาอีกในการมุงหนาไปยงัเทือกเขามรณะแหงนี้ อะไรเปนผลกรรมท่ี
เกิดข้ึนกับมังมหานรธา เม่ือเกือบส่ีรอยปกอนโนน...อะไรเปนบาปเคราะหเกิดข้ึน กับเนวนิ
ผูสืบตระกูลของเขาเม่ือ 5 ปกอนนี้ และอะไรที่จะบังเกิดข้ึนกับคุณชายอนุชาผูเปนนองชายของ
คุณชายเชษฐา ส่ิงนั้นแหละครับจะพลันบังเกิดข้ึนกับพวกเรา” 
 คําพูดของเขา สรางความเงียบงันใหแกทุกคน ดวยความรูสึกภายในท่ีไมอาจทายถูก      
ม.ร.ว.เชษฐา คงมีสีหนาขรึมสงบเยือกเยน็เหมือนเดิม พ.ต.ไชยยันต กะพริบตาหายใจขัดๆ รูสึกไม
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ปลอดโปรงนัก ม.ร.ว.หญิงดารินเมมริมฝปาก สวนนายอําพล ท้ังๆท่ีเขาเองไมมีสวนรวมดวยในการ
เดินทางคร้ังนีย้ังถึงกับหนาซีด 
 
 ในความเงียบงันไปช่ัวขณะน้ัน หมอมราชวงศหญิงดาริน วราฤทธ์ิ หัวเราะออกมาดวย
เสียงแหลมใส พรอมกับพูดออกมาเปนประโยคแรกของการอยูรวมวงดวยสําหรับวันนี้วา 
 “ฉันไมเขาใจเลย นายพราน” 
 หลอนเนนเรียกคําวา ‘นายพราน’ อยางเจตนา แทนท่ีจะเอยเรียกนามของเขา 
 “คุณตกลงรับจางท่ีจะนําทางใหแกเราแลว แตทําไมถึงมาพูดอะไรเปนการขมหรือทําลาย
ขวัญเราอยางนี้” 
 รพินทร ไพรวลัย ไมไดมองไปทางหลอน แตคงมองจับนิ่งอยูท่ี ม.ร.ว.เชษฐา ปากกต็อบ
วา 
 “ผมเรียนแลววา ผมพูดตามสัตยจริง อันเปนความรูสึกของผมเอง” 
 “เอาละ” 
 หญิงสาวเดนิอยางมีสงาจากตูไซดบอรดท่ีหลอนยืนพิงอยู มาหยุดยนือยูในตําแหนงทิศ
ทางตรงเบ้ืองหนาของเขา เหมือนจะบังคับใหเขามองดหูลอนในขณะที่พูด 
 “สมมติวาคุณก็รูอยูแลววาเราจะไปตายกัน คุณเองกย็ังเปนคนนําทาง แลวคุณตกลงไป
ทําไม” 
 คร้ังนี้สายตาของพรานใหญแลไปประสานสายตาคมเฉียบของสาวสวยดวยการมองตรง 
เต็มตา ริมฝปากของเขาปรากฏรอยย้ิมชนิดหนึ่ง 
 “ผมมีเหตุผลในการตกลงรับจางคร้ังนี้ครับ เปนเหตุผลสองประการ” 
 “อะไรบาง?” 
 หลอนเลิกค้ิว เชิดหนาถามสวนโดยเร็ว 
 “ประการหน่ึง ผมเปนคนจน คาจางและเงื่อนไขท่ีผมเรียกรองเปนการพอใจของผมแลว 
ในการที่จะเส่ียงชีวิตคร้ังนี ้ มันอาจถูกไปหนอยสําหรับราคาชีวิตคนบางคน แตสําหรับผมเห็นวา
พอสมควรแลว ประการท่ีสอง การเดินทางคร้ังนี้มีชีวติท่ีทรงคากวาผมมากมายหลายเทานกั รวม
เส่ียงอยูกับผมดวย คือคุณชายเชษฐา และพันตรีไชยยันต ก็เม่ือทานท้ังสองยังกลาเส่ียง ทําไมเลาคน
อยางผมจะไมกลา” 
 คําตอบของเขา ทําใหหลอนอ้ึง 
 “ฉันคิดวา พรุงนี้เราควรจะกลับกรุงเทพ จัดเตรียมอะไรเสียใหพรอม แลวก็กลับมาท่ีนี่
โดยเร็วท่ีสุด พรอมกับทนายความเพื่อทําสัญญา เปนลายลักษณอักษรใหคุณรพนิทรสบายใจเสีย จะ
ไดจัดเตรียมการเดินทางตอไป หรือยังไง?” 
 ไชยยนัตหนัไปถามความเห็นเชษฐา อดีตทูตทหารบกกมศีรษะลง 
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 “ควรจะเปนเชนนั้น ลงไดตกลงกันเรียบรอยแลวอยางนี้ ก็ควรจะออกเดินทางใหเร็ว
ท่ีสุด” 
 แลวกห็ันมาทางจอมพราน 
 “ผมจะรีบจัดการทุกส่ิงทุกอยางใหเปนไปตามขอเสนอเรียกรองของคุณเร็วท่ีสุด ขณะน้ี
ขอใหเรามาปรึกษาเร่ืองการเดินทางกนัเถอะ” 
 
 เชษฐา ไชยยนัต และรพินทร รวมหารือกันอยูในเวลาประมาณเกือบช่ัวโมงเต็ม จอม
พรานอธิบายคราวๆ ใหทราบถึงแผนเดินทาง 
 “วาแตทางฝายคุณจะมีผูรวมเดินทางไปกี่คน” 
 ตอนหนึ่งเขาถาม 
 “ก็เทาท่ีเหน็อยูนี่แหละ ผม ไชยยนัต แลวก็...นอย...งา...ผมหมายถึงดาริน” 
 รพินทรขัดข้ึนโดยเร็ว สีหนาเครงขรึม 
 “คุณมีเหตุผลอะไรท่ีจะกีดกนัไมใหฉันไปดวย” 
 เสียงแหลมของหญิงสาวสวนมาในทันทีนัน้ หลอนจองดวยตาเปนประกายลุกวาว ความ
ไมพอใจสําแดงชัด 
 “ผมไมจําเปนจะตองอธิบายเลยในขอนี้ ทุกทาน รวมท้ังตัวคุณหญิงเอง ก็นาจะเขาใจดีอยู
แลววา การเดนิทางในคร้ังนีไ้มไดไปปกนกิ” 
 น้ําเสียงของเขาหวนเฉียบพอๆ กับหลอน ดารินผุดลุกข้ึนยืนในทันทีนัน้ 
 “อยาลืมวาคุณเปนลูกจางของเรานะ” 
 “ใช ผมเปนลูกจาง ลูกจางท่ีจะตองนําทางและพิทักษชีวติของนายจางทุกคน ท่ีจะเดนิทาง
ไปในคร้ังนี ้ แตผมก็มีสิทธิในการทีจะปฏิเสธภาระหนกัเกินไป นั่นกคื็อการพิทักษชีวิตของผูหญิง
ดวยอีกคนหนึง่โดยไมจําเปน” 
 ดารินหนาแดงก่ํา กํามือแนน จองตาเขานิ่งอยูเชนนัน้ อึดใจหนึ่งก็หวัเราะแคนๆ ออกมา 
เดินมาท่ีราวปนไรเฟลขนาดตางๆ ท่ีต้ังประดับอยูในหอง กระชากขนาด 30-30 แบบลีเวอรแอ็คช่ัน 
ปลิวติดมือข้ึนมากระบอกหนึ่ง ควากลองกระสุนซ่ึงวางอยูในตูกระจกใกลๆ ข้ึนมาเปดชาๆ บรรจุลูก
อยางเยือกเยน็เขาไปทีละนัด ตายังมองจับอยูท่ีรพินทรเชนนั้น 
 คร้ันแลวพริบตาน้ันเอง หลอนสะบัดตัวกลับหันออกไปทางหนาตาง กระชากลีเวอรหรือ
คานเหวี่ยงของไรเฟลกระบอกน้ัน สงกระสุนข้ึนลําอยางรวดเร็ว แลวเสียงปนก็แผดระเบิดข้ึน
กึกกอง จากน้ิวเรียวท่ีแตะไก เปร้ียง! เปร้ียง! เปร้ียง! สะทานไปท้ังหอง 
 ลูกนุนดิบพวงหนึ่งจากตนนุนท่ียืนอยูหางหนาตางบานนั้นประมาณ 40 เมตร ปลิว
กระเด็นหลุดจากขั้วไปทีละลูก ในทุกคร้ังท่ีหลอนปลอยกระสุนออกไป 
 นัดสุดทาย หลอนเล็งตัดขั้วขาดหลนมาท้ังพวง 
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 แลวหลอนก็หนักลับมา อกตระหงานงามกระเพื่อมเปนระลอกดวยลมหายใจหอบ เพราะ
ความโกรธ ถามวา 
 “เปนไง ฉันจะเปนภาระใหคุณตองกังวลหนักใจมากไหม อยาวาแตปนยิงนกยงิหนู
กระบอกขนาดนี้เลย ขนาด .458 แอฟริกนั หรือ .600 ไนโตรเอกซเปรส ฉันก็เคยล่ันไกมันมาแลว นี่
ดีวาวันนี้คุณโกนหนวดของคุณมาแลวนะ ถามายง้ันละก ็ในระยะรอยเมตร ฉันจะชวยถางหนวดคุณ
ใหดวยลูกปนไรเฟลชนิดท่ีไมทําใหผิวของคุณตองแสบเลย” 
 ทุกคนตกตะลึง ในความฉุนเฉียวของ ม.ร.ว.หญิงดาริน โดยเฉพาะอยางยิ่ง นายอําพล 
พลากร ถึงกับผงะเพราะเขาไมทราบมากอนเลยวา ราชสกุลสาวคนสวยจะสามารถยิงไรเฟลไดดวย
ฝมือเยี่ยมยอดถึงเพียงนี้ พี่ชายกับเพื่อนชายรูมือกันมากอนแลว ไมต่ืนเตนอะไรนัก แตงันไปเพราะ
ความเกร้ียวกราดอาละวาด 
 รพินทร ไพรวลัย เฉยๆ ตอบเรียบๆ ดวยสีหนาตายของเขาตามเดิมวา 
 “การยิงปนแมนของคุณหญิง ไมไดเปนประกาศนยีบัตร หรือรับรองใหผมแนใจวา ภาระ
ของผมจะเบาบางลงไปเลย ขออภัยดวยครบั ถาหากการปฏิเสธของผม ทําใหคุณหญิงโกรธ” 
 หลอนถือปนเดินมาหยุดอยูตรงหนาเขา 
 “เสียดายนะ ท่ีฉันเปนผูหญิง” 
 หลอนพูดเบาๆ แตกราว ใชปากกระบอกปนเข่ียท่ีตนแขนจอมพราน แลวยิ้มหยนัๆ 
 “ถาฉันเปนผูชาย โดนการสบประมาทกันแบบนี้ ฉันคงจะทาคุณตอยแน” 
 “นี่คือเหตุผลครับคุณหญิงก็รูตัวเองดีอยูแลวนีว่า คุณหญิงเปนผูหญิง” 
 “ขอใหเรามาพดูกันดวยเหตุผลหนอย” 
 ดารินฝนหวัเราะ พยายามจะขมโทสะในสีหนาและอาการอันวางเฉยของพรานใหญ 
 “จริงละ ฉันเปนผูหญิง แตไมวาอะไรทีน่ายพรานมือฉกาจอยางคุณเชนท่ีใครๆ เขายกยอง
รํ่าลือนักทําได ฉันก็ทําไดท้ังนั้น แลวทําไมคุณถึงจะมาจาํกัดสิทธิฉัน ไมใหฉันเดินทางไปในคร้ังนี้
ดวย ท้ังๆ ท่ีมันก็เปนสิทธ์ิอันชอบธรรมของฉันแทๆ ในฐานะท่ีพี่ชายฉันจางคุณ คุณไมตองกังวงวา
จะตองมาคอยพิทักษคุมภัยอะไรใหฉันหรอก ทําหนาท่ีนําทางไปอยางซ่ือสัตยประการเดียวเทานัน้ 
ชีวิตและความปลอดภัยของฉัน ฉันรักษาเองได” 
 พรานใหญไมสนใจอะไรกบัหลอนท้ังส้ิน เหมือนหนึ่งผูใหญท่ีเมินเฉยตออาการตอแย
ของเด็กท่ีมายนืกวนอยูขางๆ หันไปทาง ม.ร.ว.เชษฐา พดูข้ึนเบาๆ 
 “ผมขอเชิญคุณชายพบเปนการสวนตัวสักครูเถิดครับ” 
 วาแลว เขาก็ลุกข้ึนเดนิออกไปยังระเบียงดานนอก เชษฐาลุกข้ึนตามออกมาโดยเร็ว 
 “ผมทราบวาคุณกําลังตองการจะพูดกับผมเร่ืองอะไร” 
 ม.ร.ว.เชษฐาพดูข้ึนอยางอึดอัด พรอมกับถอนใจ 
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 “ผมเองกับไชยยันตก็มีความคิดอยางคุณนัน่แหละครับ เราไดยับยั้งหามปรามเขาไวแลว
นับคร้ังไมถวน และทะเลาะกันทุกที แตเขาไมยอม เขาเปนคนดื้อร้ันท่ีสุด ตองการจะรวมทางไปให
ได เห็นจะไมมีทางสกัดกั้นไวไดหรอกครับ คุณรพินทร นองสาวของผมคนนี้ เปนอยางนี้มาแตไหน
แตไรแลว ลงถาเขาคิดจะทําอะไร เขาตองทําใหได เขากมี็เหตุผลของเขาเหมือนกนั ในกรณท่ีีจะไป
ตามหาพี่ชาย ผมรูวามันเส่ียงเพียงไร แตเราก็เหลือกันอยูสองคนพ่ีนองนี้เอง ทํายังไงได” 
 “คุณชายครับ สมมติวาผม คุณชาย และคุณไชยยนัตจะถึงแกความพินาศแตกดับในการ
ใชชีวิตอยางลูกผูชายของเราในคร้ังนี้ มันเปนการยุติธรรมและเหมาะแลวหรือครับท่ีจะเอาคุณหญิง
ดาริน อันเปนนองสาวของคุณชายเองไปพบกับเคราะหกรรมดวย” 
 เชษฐาโคลงศีรษะ หนาเครียดอยางกลัดกลุม 
 “แตผมไมมีทางจะหามเขาได และใครกห็ามเขาไมไดท้ังนั้น นอกจากวาเราจะเลิกลมการ
เดินทางคร้ังนี้เลย ซ่ึงผมยอมไมได โปรดเถิดครับ อนุญาตใหเขาไปดวยสักคน อยางนอยท่ีสุด เขาก็
ยังพอจะทําประโยชนใหแกเราได คณะเดนิทางของเราควรจะมีหมอไปดวยสักคนหนึ่ง ดารินเปน
แพทยอยูแลว มือเกียรตินยิมทีเดียว ท้ังทางศัลยกรรมและอายุรเวช เขาอาจเปนภาระความหนกัใจให
เราในดานหนึง่ แตกใ็หความปลอดภัยแกเราในอีกดานหนึ่ง” 
 “ถาง้ันก็แลวแตคุณชายเถิดครับ ท่ีผมหามไวก็ดวยเจตนาดีนั่นเอง” 
 แลว ม.ร.ว.เชษฐา ก็ชวนเขากลับเขาไปในหอง 
 พอกาวพนประตูเขามา รพินทร ไพรวัลย ก็ชะงักกึก ยนืนิ่งอยูกับท่ีไปช่ัวขณะ ดาริน วรา
ฤทธ์ิ หมอมราชวงศหญิงคนร้ันคนนั้น กาํลังประทับปนเล็งอะไรเลนอยู และในขณะนี้ ขณะท่ีเขา
กาวเขาไป ศูนยปนดูเหมือนจะจับดิ่งมาท่ีเปาหมายหัวใจของเขาพอดี 
 หลอนหัวเราะดวยเสียงกราวตํ่า แลวก็สายปากกระบอก ทําเปนเล็งเลยหัวเขาไปเสีย จอม
พรานถอนใจเบาๆ 
 ‘หมอมราชวงศหญิงคนน้ีนี่รายกาจเอาเร่ืองจริงๆ ดูจะรายเสียยิง่กวาเจาเสือดําท่ีหลุดกรง
เม่ือวานนีห้ลายเทานกั’ เขาบนอยูในใจอยางรําคาญ 
 เม่ือกลับมานั่งลงท่ีเกา หลอนตวัดปนมาพาดตัวไว ถามหนาตาเฉยวา 
 “เปนไง อนุญาตใหฉันไปดวยหรือยัง นายพราน?” 
 “ตกลงครับ” 
 หญิงสาวหวัเราะออกมาอยางมีชัยเสียงสดใสข้ึน 
 “เห็นไหมบอกแลว คุณเปนลูกจาง คุณตองเช่ือฟงปฏิบัติตามคําส่ังของนายจางซิ” 
 “แตบางขณะ นายจางก็ตองปฏิบัติตามคําส่ังของลูกจางเหมือนกนั ถาหากลูกจางคนนั้น
เปนลูกจางประเภทถือหางเสือเรือ ถามายง้ันเรือลม นายจางก็จะจมน้ําตาย” 
 สามคนหัวเราะอยางขบขันข้ึนเปนคร้ังแรก ในคําพูดแบบเรียบๆ หนาตาเฉยของพราน
ใหญ แตดารินคอน บนเบาๆ 
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 “ฉันเปนหมอนะ คุณไมคิดวาคุณจะตองพึ่งฉันบางในการเดินทางคร้ังนีก้็แลวไป” 
 รพินทรไมไดตอแยโตเถียงอะไรกับนองสาวคนร้ัน ของผูท่ีกําลังจะเปนนายจางของเขา
อีก แตอธิบายถึงแผนเดินทางตอไป... 
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5 
 
 หนึ่งอาทิตยใหหลัง ทุกส่ิงทุกอยางท่ีถูกจัดเตรียมอยางพรอมสรรพ ทนายประจําตระกูล 
‘วราฤทธิ์’ ไดรางสัญญาขึ้นฉบับหนึง่ เงื่อนไขถูกตองตรงกันกับขอเสนอตามตองการของ รพินทร 
ไพรวัลย ทุกอยางเปนท่ีเรียบรอย และพรอมกับ ม.ร.ว.เชษฐา ก็มอบเช็คฉบับหนึ่งราคาสองแสน
บาท อันเปนคาจางใหแกพรานใหญตามขอตกลง ซ่ึงเขาไดนําไปข้ึนบัญชฝีากไวในนามของมารดา 
เงื่อนไขเรียกรองตางๆ ไดถูกกระทําขึ้นชนิดบริสุทธ์ิใจ ตรงไปตรงมาเปนท่ีพอใจของฝายรับจาง 
และฝายผูจางครบถวนทุกประการ 
 “อยาถือวาเราท้ังสองฝายเปน ‘นายจาง’ และ ‘ลูกจาง’ แตถือเสียวาเราเปนเพื่อนตายท่ีจะ
ยืนเคียงบาเคียงไหล เผชิญกบัทุกส่ิงทุกอยางรวมกันก็แลวกัน คุณรพินทร” 
 ม.ร.ว.เชษฐากลาวข้ึนหนกัแนน กอปรไปดวยรอยย้ิม ขณะท่ีเขามาจับมือเขาบีบแนน 
ภายหลังจากการเซ็นสัญญา 
 รพินทร ไพรวลัย ยิ้มอยางสํารวมสุภาพอยูเหมือนเดิม 
 “ขอบพระคุณอยางสูง ท่ีคุณชายกรุณาใหเกยีรติผม แตถึงอยางไรก็ตาม ผมก็ถือตัวอยู
เสมอวาผมเปน ‘ลูกจาง’ ของคุณชาย และขอปฏิญาณวา จะเปนลูกจางท่ีซ่ือสัตยสุจริตท่ีสุด ต้ังแต
วินาทีนีเ้ปนตนไป จนกระท่ังวินาทีสุดทายของเง่ือนไขสัญญาจางฉบับนี้” 
 ม.ร.ว.หญิงดารินเลิกค้ิวข้ึนยิม้นิดๆ เสริมมาวา 
 “นั่นเปนความคิดท่ีดีและถูกตองท่ีสุดแลวนายพราน” 
 พรานใหญหันไปกมศีรษะใหแกสาวสวย ซ่ึงประกาศความเปน ‘คูปรับ’ กับเขาต้ังแตแรก
พบ เปนการโคงคํานับอยางออนนอมสวยงามท่ีสุดเทาท่ีผูท่ีอยูในฐานะลูกจาง จะแสดงตอนายจาง
ได เขาจะประชดหลอนหรือเปลาหลอนไมทราบได แตหลอนเชิดหนาปง เบือนไปเสียทางหนึ่ง
อยางขวางลูกนัยนตา ถึงแมนจะไมมองรับคารวะอันนัน้ หูของหลอนก็ยังไมวายจะไดยินคําตอบรับ
เปนทางการวา 
 “ขอรับกระผม” 
 แลวก็ฉุนกึกข้ึนมาอยางไมมีเหตุผลตามเคย 
 “เราจะถือโอกาสเท่ียวปาลาสัตวไปในตัวดวย ระหวางทางกอนท่ีจะถึงการเดินทางอยาง
มหาวิบากจริงๆ ของเรา คุณคงไมขัดของท่ีจะนาํเราไมใชหรือ?” 
 พ.ต.ไชยยันต กลาวข้ึนดวยอารมณสนุก 
 “ไมมีอะไรขัดของเลยครับ ถาเปนความประสงคของพวกคุณ” 
 รพินทรตอบ 
  



 

[E-book] เพชรพระอุมา by SonyaLee (evol_oon@hotmail.com) 

40 

 อีกหนึ่งอาทิตยเต็มๆ เปนระยะเวลาของการตระเตรียมสัมภาระส่ิงของจําเปนท่ีจะใชใน
การเดินทาง และใชเปนเวลาสนทนาหารือ กําหนดกะเกณฑตางๆ ซ่ึงสวนใหญ ม.ร.ว.เชษฐา ได
มอบใหเปนหนาท่ีของรพินทรในการจดัหาตระเตรียมท้ังส้ิน ยกเวนแตของจําเปนสวนตัวของแตละ
คน เคร่ืองเวชภัณฑอาวุธ และเคร่ืองกระสุน ซ่ึงเชษฐา ดาริน และไชยยันต ตางกต็ระเตรียมกันมา
เองอยางเหลือเฟอ 
 คณะเดินปาจากกรุงเทพฯ อันเปนฝายนายจางเดินทางมาที่ ‘หนองน้ําแหง’ อันเปนสถานี
กักสัตวของรพินทร โดยถือเปนตําแหนงเร่ิมตนของการเดินทางท่ีนัน่ 
 จอมพรานใหการรับรองตอนรับคณะนายจางของเขาเปนอยางด ี ในระหวางการพักรอ
คอยกําหนดเดนิทาง 
 ความจริงหนองน้ําแหงแตเดมิก็เปนใจกลางดงแหงหนึ่งนั่นเอง เพิ่งจะกลายเปนหมูบาน
ยอยๆ ข้ึนมา ก็โดยฝมือของรพินทรนั่นเอง ซ่ึงเขาเหน็วาทําเลเหมาะ จึงมาสรางแคมปถาวรข้ึน
สําหรับเปนสถานท่ีพักพิงในระหวางการตระเวนดง แลวก็ขยับขยายมาเปนสถานีกักสัตว ปลูกสราง
บานพักข้ึนในเวลาตอมา 
 พวกบรรดาชาวปาและพรานท้ังหลายท่ีทองเท่ียวผานไปพลอยเห็นดีดวย อพยพมาต้ัง
หลักแหลงถาวร กลายเปนหมูบานเล็กๆ ข้ึน โดยยกยองใหเขาเปนนายบานดวยความนับถือเคารพ 
จากอัธยาศัยไมตรีจิตและความเผ่ือแผกวางขวางของเขา พวกตระเวนปาพื้นเมืองท้ังหลายจึงเต็มไป
ดวยความรักใครเล่ือมใส ไมมีพรานหรือชาวบานปาคนใดจะไมรูจักรพินทร ไพรวลัย ผูมีฐานะไม
ผิดอะไรกับ ‘เจาพอแหงดงดิบ’ รพินทรเปนท่ีหวัง ท่ีพึ่งอันอบอุนของคนเหลานั้นตลอดเวลามา 
 ‘หนองน้าํแหง’ และอาณาจักรปาดงพงพีเทาท่ีเทาของพรานท้ังหลายในเขตนัน้จะเหยียบ
ย่ําไปถึง จึงเปรียบเสมือนเปนอาณาจักรของเขาเอง 
 คณะเดินปาจากกรุงเทพฯ ถูกเชิญใหพํานกัอยูในเรือนใหญซ่ึงสรางดวยซุงท้ังตน ครอม
อยูบนลําธารน้ําใสเล็กๆ ท่ีมีตนทางมาจากขุนเขาใหญ ภายใตรมเงาของไทรยักษ บรรยากาศรอบ
ดาน สวยสดรื่นรมยไปดวยธรรมชาติของปาแทจริง ตัวเขาเองยายไปนอนอยูท่ีเรือนหลังเล็กท่ีปลูก
อยูบนคาคบของไมใหญไมหางออกไปนกั โดยมีสะพานเชือกเช่ือมโยงกับเรือนใหญเดนิไปมาหา
กันได จะมารวมในเรือนหลังใหญดวยก็เฉพาะเวลาสนทนาหารือ และเวลาอาหารเทานั้น 
 และเวลาท่ีเขาจะมารวมวงรับประทานอาหารดวย ก็เฉพาะแตตอนคํ่าเทานั้น เชาและเท่ียง
เขาปลอยใหคณะนายจางรับประทานกันตามลําพัง โดยมอบหนาท่ีจดัหาอาหาร ตลอดจนการรับใช
ปรนนิบัติใหแกคนสนิทของเขา ยกเวนแต ม.ร.ว.เชษฐา จะส่ังใหคนของเขาไปตามมารวมดวย 
 สองวันแรก ภายหลังจากท่ีคณะของ ม.ร.ว.เชษฐา ลวงหนามาพํานกัอยูหนองน้ําแหง  
รถจิ๊ปบรรทุกของบริษัทไทยไวลดไลฟ โดยการเอ้ือเฟออยางแข็งขันของนายอําพล ก็บรรทุกของอัน
เปนสัมภาระอุปกรณและเสบียงกรังตางๆ ทยอยมาสงใหเท่ียวแลวเท่ียวเลา 



 

[E-book] เพชรพระอุมา by SonyaLee (evol_oon@hotmail.com) 

41 

 รพินทรผูทําหนาท่ีเปนผูตรวจรับของ เร่ิมจะอึดอัดใจอยางไรพิกล ส่ิงของเหลานั้น
สวนมากเปนของไมจําเปน มีปริมาณมากมายเกนิความตองการกองพะเนินเทินทึก ลวนเปนส่ิงของ
ฟุมเฟอย อํานวยความสะดวกสบาย ซ่ึงในทรรศนะของพรานนักเดินปาอาชีพอยางเขา เห็นวาไมมี
ความจําเปนอยางใดท้ังส้ิน นับต้ังแตอาหารกระปองเปนลังๆ วิสกี้ บร่ันดี และเบียรเปนหีบๆ ข้ึนไป 
จนกระท่ังเตนทและเตียงสนาม ตลอดจนเคร่ืองนอนตางๆ มันนอกเหนือไปจากบัญชีของจําเปน ท่ี
เขาส่ังใหนายอําพลชวยจดัทําให 
 “โอโฮ! อะไรกันนี่ ของพวกนั้นฉันไมไดส่ังเลยนี่หวา มันมาไดยังไง” 
 พรานใหญรองออกมา ขมวดค้ิว ขณะท่ีพนักงานขับรถและคนงานของนายอําพลชวยกัน
ลําเลียงของลง 
 “ผมก็ไมทราบเหมือนกนัครับ ทานผูอํานวยการส่ังใหพวกผมขนมา” 
 คนงานท่ีคุนเคยดีกับเขาหวัเราะยิงฟนตอบ รพินทรกะพริบตาปริบๆ งุนงง นายผินคนขับ
รถจิ๊ปบรรทุกคันนั้นกเ็ดินเขามาเอียงหนากระซิบบอกวา 
 “ของท่ีนอกเหนือไปจากบัญชีส่ังของคุณรพินทรเหลานี ้ เปนของท่ีคุณหญิงคนสวย 
นองสาวของหมอมราชวงศเชษฐาเธอส่ังท้ังนั้นแหละครับ ทีแรกผมก็ทวงแลววาคุณรพินทรไมได
ส่ัง แตทานผูอํานวยการบอกใหพวกผมขนมา บอกวารายการส่ังเพิ่มเติมเปนคําส่ังของคุณผูหญิงคน
นั้น” 
 แลวนายผินกห็ัวเราะ 
 “อยาวาแตอะไรเลยครับ ขนาดเส้ือผาเคร่ืองใชสวนตัวของเธอ ก็เขาไปต้ังสองหีบเหล็ก
ใหญๆ แลว คุณผูชายสองคนนั่นนะ ไมเทาไหรหรอก เร่ืองการจัดการส่ังของท้ังหลายเปนของคุณ
ผูหญิงท้ังนั้น” 
 จอมพรานทําทาเหมือนจะเปนลม ยกมือข้ึนกุมขมับ พูดอะไรไมออก ไดแตกลอกตา 
ขณะน้ัน ม.ร.ว.เชษฐา และไชยยนัตก็เดินเขามาสมทบตรวจของ พอเห็นส่ิงไมจําเปนอันเหลือเฟอ
ตางๆ ก็ทําหนาเหยงงๆ ไปเหมือนกนั พอดีกับท่ีเสียงตะโกนแจวๆ ของ ม.ร.ว.ดาริน ผูยนือยูบน
ระเบียงบานพกั รองส่ังคนงานใหขนของเหลานั้นลงดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งหีบเหล็กเคร่ืองใชสวนตัวของหลอนสองใบ 
 “ตายละวา ยายนอยแกจะไปต้ังพระราชวังสําราญกลางปาหรือยังไง” 
 ไชยยนัตครางอูออกมา เชษฐาจุปากพรอมกับโคลงศีรษะชาๆ หันไปมองดูนองสาวผูยืน
มองอยูบนระเบียงของบานพักปลูกสูงอยูบนโขดหินใหญ 
 “ถึงวาซิ นึกแลวไมมีผิด วาเด็กนี่คงจะตองทําความยุงใหญใหแกพวกเรา” 
 แลวกห็ันมาทางรพินทร หัวเราะดวยจดืๆ 
 “คุณรพินทรคงจะอึดอัดลําบากใจมากนะ” 
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 พรานใหญยิ้มๆ มองดู ม.ร.ว.เชษฐา และไชยยนัตดวยดวงตาท่ีแจมใสเปนประกาย เขาก็
บอกไมถูกเหมือนกันวา ทําไมจึงมีความเลื่อมใสนิยม และถูกชะตากบัสองชายผูอยูในฐานะนายจาง
ของเขาต้ังแตแรกเห็นอยางบอกไมถูก มีอะไรหลายตอหลายอยางของบุคคลท้ังสองท่ีกลมกลืนเขา
กันไดสนิทกับเขา ท้ังเชษฐาและไชยยนัต มีลักษณะเปนชายชาตรีตามแบบฉบับลูกผูชายแทๆ 
ดวยกันท้ังคู ซ่ึงหาไดไมงายนักในชาวกรุงท่ีมีชีวิตหรูหราสะดวกสบาย โดยเฉพาะอยางยิง่พวกท่ีเกิด
มาในตระกูลสูง 
 “ถาผมมีนองสาวเพยีงคนเดยีวเหมือนอยางคุณชาย และเปนนองสาวท่ีรักพี่ชายอยางท่ีสุด
เหมือนคุณหญิงดาริน ผมก็คิดวาผมควรจะตองรักและเอาใจใสเธอ เหมือนอยางท่ีคุณชายมี
ความรูสึกตอคุณหญิงดารินในขณะนี้เหมือนกัน ปลอยเธอตามสบายเถอะครับ อยาขัดใจเธอเลย” 
 รพินทรพูดดวยเสียงออนโยนปนหวัเราะนอยๆ 
 
 พอวันท่ีสาม รถบรรทุกจากบริษัทไทยไวลดไลฟก็มาสงสัมภาระอีกเท่ียวหนึ่ง เปนพวก
เคร่ืองเวชภณัฑ หีบอาวุธปน พรอมเคร่ืองกระสุน แตแลวพรานใหญรพินทรก็งุนงงไปอีก เม่ือ
มองเห็นเคร่ืองพิมพดีดแบบกระเปาหิว้ กระเปาเอกสารที่บรรจุเคร่ืองเขียน และท่ีทําใหเขาถึงกับอา
ปากคางไปก็คือเคร่ืองเลนจานเสียงสเตอริโอแบบกระเปา ใชระบบทรานซิสเตอร และหีบจานเสียง 
 ยังไมทันท่ีเขาจะเอยปากซักถามอะไรกับคนขับรถท่ีเอามาสง ม.ร.ว.ดารินก็กาวอาดๆ 
ตรงเขามาท่ีรถ บงการลําเลียงขนถายดวยตัวเอง โดยไมสนใจกับพรานใหญผูยนืซอยเปลือกตาถ่ีๆ 
อยูกอนแลว 
 “พวกเรามีใครเปนนักประพนัธอยูดวยหรือครับ?” 
 เขาถามข้ึนเขาๆ บุยปากไปท่ีเคร่ืองพิมพดีดและเคร่ืองเขียน ดารินหนัขวบัมาโดยเร็ว ตวัด
สายตาปราดต้ังแตศีรษะจรดปลายเทา พูดแบบมะนาวหนาแลง 
 “ไมมีใครเปนนักประพนัธหรอก มีแตนักศึกษามานษุยวทิยา ท่ีทําวิทยานิพนธคางไวยัง
ไมเสร็จ และในระหวางเดนิทาง นักศึกษาคนนั้นจะทํางานสวนตัวตอในเวลาวาง ลูกจางผูเปนพราน
นําทางก็ไมเหน็จําเปนจะตองมาเกี่ยว” 
 “ออ!” 
 เขาลากเสียงยาวหนาตายอยูอยางเดิม มองไปท่ีเคร่ืองเลนจานเสียง 
 “คุณชายเชษฐา หรือมิฉะนั้นก็คุณไชยยนัต คงจะเปนนักเพลงท่ีขาดเสียงดนตรีมิได” 
 ตางามของ ม.ร.ว.คนสวยเขียวปดปะหลับปะเหลือกข้ึนมาในบัดนั้น ตาเสือสมิงก็เห็นจะ
ไมคมนากลัวเทา สําหรับพรานใหญอยางรพินทร 
 “ของพวกนี้มันเปนของของฉันท้ังนั้นแหละ ทําไม...คุณขัดของอะไรเหรอ ท่ีฉันจะเอา
มันไปดวย หรือวาตัวคุณเองจะตองมารับภาระแบกหาม ไหนลองบอกมาซิ ในการท่ีเราจางใหคุณ
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นําทางคร้ังนี้ คุณกําหนดโควตาใหเรามีอะไรติดตัวไปไดบาง หรือวาเราจะตองปฏิบัติตัวอยูในปฎ
ขอบังคับอะไรของคุณ” 
 หลอนพูดเร็วปร๋ือ 
 รพินทร ไพรวัลย ชิดเทาตรง กมศีรษะให พดูเสียงหนักแนนแข็งแรง เหมือนพลทหาร
รายงานกับผูบังคับบัญชา 
 “หามิไดครับผม กระผมกําลังจะเสนอความเห็นวา ถาเราไดโทรศัพทอีกสักเคร่ือง และ
ตูเย็นอีกสักตูไปดวยในการบกุดงดิบกันดารคร้ังนี้ คณะของเราคงจะมีความสุขมิใชนอยครับผม” 
 ดารินหนาแดงก่ํา จองตาเขาราวกับจะกินเลือดกินเนื้อ แลวก็อุทานอะไรออกมาคําหนึ่ง
อยางฉุนเฉียว กระทืบเทาสะบัดหนาเดนิผละข้ึนไปบนบานพักโดยเร็ว รพินทรเปาลมพรูออกทาง
ปาก มองตามหลังรางงามท่ีกาวฉับๆ ไปดวยอารมณเดอืดดาลเกร้ียวกราดตุปดตุปองนั้น พรอมกับ
โคลงศีรษะชาๆ คนขับรถของนายอําพลและพนักงานขนของ ซ่ึงยืนอยูท่ีนั่นดวย พากันกล้ันหัวเราะ
จนหนาแดง บางคนเล่ียงไปบังอยูหลังรถแลวปลอยกากงอหาย 
 
 หัวคํ่าของวนันั้น เม่ือรพินทรข้ึนไปบนเรือนหลังใหญในเวลาอาหาร เปนเวลาท่ีคณะ
นายจางของเขากําลังสาละวนอยูกับการรื้อสัมภาระส่ิงของออกตรวจสอบ เชษฐากับไชยยันตงวนอยู
กับไรเฟลขนาดตางๆ ท่ีงัดข้ึนมาจากหีบ สวนดารินนั่งทอดอารมณอยูท่ีเกาอ้ีไมยาว มือหนึ่งคีบบุหร่ี 
อีกมือหนึ่งถือแกวบร่ันดี เสียงเคร่ืองเลนจานเสียงสเตอริโอดังอยูแผวๆ ท่ีโตะอาหารตอดวยไมแผน
เดียวกลางหอง จุดพราวไปดวยเทียน ไวนแดงแชอยูในถังไมหมกน้ําแข็ง กับแกลมสําหรับกินเลนๆ 
ฆาเวลากอนจะถึงเวลาอาหารแทจริง มีท้ังจําพวกเน้ือสัตวปาท่ีปรุงในลักษณะตางๆ โดยฝมือพอครัว
บานปาของเขา และพวกอาหารกระปองวางเรียงรายอยูเต็ม 
 คนใชชาวพื้นเมืองของเขาสามคนท่ีมอบไวใหสําหรับคอยดูแลรับใชปรนนิบัติแขกพเิศษ
หรือคณะนายจาง พากันนั่งอยูกับพื้น พวกน้ันกําลังชอบอกชอบใจอยูกับเสียงเพลงจากจานเสียง 
 เม่ือเขากาวเขาไป และมองดสูภาพของหองอาหารท่ีถูกดดัแปลงข้ึนอยางวิจิตรดวยอาการ
ต่ืนๆ งงๆ เชษฐาและไชยยนัตก็หันมารองทัก 
 “เปนไง หองไดนิ่งรูมในบรรยากาศท่ีแวดลอมไปดวยกล่ินไอปาดงพงพีของเราคํ่าวนันี”้ 
 ไชยยนัตพูดข้ึนปนหวัเราะอยางอารมณราเริง 
 “โรแมนติกชวนเคล้ิมมากครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งแสงเทียน ไวนแดง แลวก็เซเรเนดเพลง
นั้น” 
 พรานใหญตอบยิ้มๆ กราดสายตาไปรอบๆ และผานแวบไปท่ี ม.ร.ว.หญิงดาริน เขาเพิ่งจะ
สังเกตเห็นเดีย๋วนี้เอง หญิงสาวอยูในไนทกาวนสีกลีบกหุลาบสด ปลอยผมสยายยาวผิดไปกวาทุก
วัน ลักษณะของหลอนอยูในสภาพปลอยกายสบายอารมณ เหมือนจะอยูในหองอาหารในคฤหาสน 
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สมบูรณพูนสุขของหลอนเอง หลอนคงอยูในอาการทอดอารมณเฉย เหมือนจะไมเห็นวาเขาไดกาว
เขามา 
 “นอยเขาเปนคนจัดการข้ึนท้ังนั้น” ม.ร.ว.เชษฐาบอก “เขาบอกวา คํ่าวันนีเ้ขาจะขอเปน
เจาภาพเล้ียงฉลองในการเซ็นสัญญา ยอมเปนผูนําทางของคุณ หรือจะพูดใหตรงท่ีสุดก็คือ ฉลองใน
การที่ชีวิตของเราท้ังหมด จะไปรวมเผชิญกับเหตุการณท่ีเรายังไมสามารถทํานายไดถูกในอนาคต
เบ้ืองหนา” 
 รพินทรเบิกตาตื่นเล็กนอย หนัไปทางดาริน ผูไมมองสบตาเขา แลวกมศีรษะ 
 “เปนความกรุณาเหลือเกินครับคุณหญิง ผมขอรับเชิญนี้ดวยความยินด”ี 
 “ฉันนึกวาฉันจะทําความรําคาญ ไมพอใจใหคุณเสียอีก” 
 ดารินพูดชาเยน็ พรอมกับลุกข้ึนยนื รพินทรหัวเราะขันๆ ขยับเกาอ้ีหวัโตะใหกับหลอน 
หญิงสาวทรุดกายลงนั่งพรอมกับบอกขอบคุณเรียบๆ ม.ร.ว.เชษฐานั่งท่ีหัวโตะอีกดานหนึ่ง รพินทร 
และไชยยันตนั่งตรงขามกัน 
 การรวมรับประทานอาหารค่าํม้ือนั้น เต็มไปดวยรสชาติอันนาต่ืนใจสําหรับสามชาย ผูมี
ความรูสึกเหมือนรูจักสนิทสนมกันมานาน รพินทรสุภาพออนโยน และสงบเสง่ียมเจียมตัวอยูใน
ฐานะลูกจาง โดยไมมีอะไรบกพรอง ท้ังหมดสนทนากนัไปพลาง เวนดารินคนเดียวท่ีรับประทาน
อยูเงียบๆ ขณะท่ีสามชายชนแกวและดื่มใหแกกนั หลอนก็ไมไดรวมดวย เพียงแตคลึงแกวไวนใน
มือเฉย รพินทรชูแกวข้ึนใหแกหลอน 
 “สําหรับคุณหญิงดาริน ผูกรุณาเปนเจาภาพเล้ียงผม” แลวก็ดื่มรวดเดียวหมด 
 หลอนดูเหมือนจะเลิกค้ิวงามขางหนึ่งข้ึนนอยๆ กระดกแกวไวนข้ึนนดิๆ แลวจิบ 
 “เซเรเนดบทนีไ้พเราะมากนะครับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในบรรยากาศอยางนี”้ 
 เขาชวนหลอนพูดอยางเอาใจ เพราะเหน็นั่งเฉยอยูตลอดเวลา 
 “ออ! คุณเขาใจคุณคาของดนตรีเหมือนกนัหรือ?” 
 ดารินถามเรียบๆ พรานใหญแทบจะสําลักไวน 
 “ไมเขาซ้ึงถึงนักหรอกครับ เพราะส่ิงแวดลอมในชีวิตอยางผม ทําใหไมมีโอกาสอภิรมย
กับมันนกั ผมเคยไดรับของขวัญจากคุณอําพลชิ้นหนึ่ง เปนวิทยุทรานซิสเตอรอยางดี สําหรับเอาไว
ใหผมนําติดตัวในเวลาตระเวนปา แตนาเสียดายเหลือเกนิ พวกชางปามันชวยกันกระทืบวิทยุของผม
พังหมด ตอนที่มันเขามาเยีย่มแคมปผม ในขณะท่ีผมไปนัง่หาง ต้ังแตนัน้ผมก็เลยไมมีดนตรีฟง” 
 พี่ชายกับเพื่อนชายของหลอนหัวเราะคร้ืนเครง ดวยอาการพูดแบบหนาตายของเขา แตดา
รินยักไหล 
 
 หลังอาหาร อันเปนเวลาท่ีนัง่พักผอนอยูกบักาแฟ และบร่ันดี หลอนกห็ันมาถามเขาแทรก
การสนทนาอ่ืนๆ ข้ึนวา 
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 “คุณรูสึกวาขาวของท่ีเราจะเอาติดไปดวยเหลานี้ มากมายเกินกวาจําเปนหรือ?” 
 พรานใหญทําหนาต่ืน 
 “หามิไดเลยครับ มหาราชินใีนอินเดีย หรือควีนอลิซาเบธ เวลาเสด็จประพาสปา พระองค
มีสัมภาระขางของท่ีจะโดยเสด็จดวยต้ังมากมายกายกอง มากกวาคณะของเราหลายเทานัก” 
 ทุกคนรูวานัน่เปนคําประชดแบบกึ่งสัพยอกลอเลียนโดยสุภาพของเขา ม.ร.ว.เชษฐา ไชย
ยันต หัวเราะดวยอารมณสนุก ม.ร.ว.หญิงคนสวยหนางํ้า หลอนวางขอศอกลงกับโตะ เอาฝามือ
รองรับคางไว มองจองมายังเขา 
 “ความจริงมันไมนาจะเปนภาระอะไรท่ีนาวิตกกังวลไปเลย งบประมาณการเดนิทางคร้ัง
นี้ เราวางไวอยางไมอ้ัน และก็ควรจะถือหลักความสะดวกสบายใหมากที่สุดเทาท่ีเราจะหาได คุณ
อาจหัวเราะหรือนึกดหูม่ินฉัน ในขอท่ีวาฉันเปนผูหญิงเม่ือรวมคณะเดินทางไปดวย ฉันก็วุนวาย
จัดเตรียมอะไรชนดิท่ีทําใหคุณดูเปนการมโหฬาร เกินความจําเปนไป แตคุณลืมนึกไปเสียวา ฉัน
เปนคนรอบคอบ และหวังดตีอพวกเราทกุคน ขอบอกใหทราบเสียหนอยนะ คุณจะเช่ือหรือไมกต็าม 
ฉันไมใชผูหญิงประเภทผิวบาง ท่ีเหมือนผูหญิงท่ัวไปอยางท่ีคุณคิดหรอก ฉันเคยผานกับชีวติ
กรานๆ เหนื่อยยากลําเค็ญมามากแลว ถึงจะไมเกงเทาคุณ กใ็ชวาจะไมเคยล้ิมรสมันเสียเลย ฉันเคย
เดินปามาแลวหลายแหง ท่ีถือกันวาเปนปาดุรายกนัดารท่ีสุด ไมวาจะในแอฟริกาหรือดงดิบแถบ
อเมริกาใต การศึกษามานษุยวิทยาของฉัน บังคับฉันใหตองบุกบ่ันเขาไป เพราะฉะน้ันถาคุณจะ
ระแวงอยูในขอท่ีวา ฉันไมเขาใจ ‘ชีวิตการเดินปา’ ละก็ คุณเขาใจผิดมาก” 
 “โอ!...” 
 รพินทรอุทานออกมาทําทาตกใจ แตหลอนรูวาเขาอยูในอาการลอเลียนเชนเดิม 
 “ผมไมไดมีความคิดจะดูหม่ินอะไรคุณหญิงเลยครับ เปนความสัตยจริง แตผมเกรงไปวา 
การศึกษามานษุยวิทยาของคุณหญิง กับการไปเพ่ือติดตามคนหาคุณชายอนุชาคราวนี้ มันอาจไม
เหมือนกนันัก” 
 “ไมเหมือนกันยังไง?” 
 “ความหมายของ ‘การไป’ มันแตกตางชัดอยูแลวนี่ครับคุณหญิง คุณหญิงเคยไปเพ่ือ
การศึกษา ก็คือไปเพื่อการศึกษา แตในคราวนี้เราไปเพื่อคนหาบุคคลท่ีสาบสูญ ซ่ึงเรายังไมรูเลยวา
จะพบเขาหรือไม และไมมีกาํหนดการวาเม่ือไหรจะสุดส้ินการเดินทางของเรา เทาๆ ท่ียังทายไมถูก
ท้ังส้ินวาอะไรมันจะเกิดข้ึนบาง คุณหญิงเองก็นาจะทราบดีอยูแลววา ภายหลังจากท่ีผมไดเซ็น
สัญญาการนําทางฉบับนั้นเสร็จเรียบรอย ผมก็ไดทําพนิัยกรรมข้ึนอีกฉบับหนึ่ง มอบทุกส่ิงทุกอยาง
ใหแกคุณแมของผม ส่ิงนี้มันยืนยันชัดอยูแลววา ผมหวงัไวนอยเหลือเกินวาจะไดกลับมาเล้ียงดูทาน
อีกในการเดินทางคร้ังนี้” 
 ทุกคนนิ่งงันกนัไปอีกคร้ัง 
 ม.ร.ว.หญิงดารินเคาะน้ิวลงกับโตะ ยิ้มมุมปาก 
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 “เอาเถอะ เราจะไปตายหรือไปพบกับกาลวิบัติเชนไรก็ตามอยางคุณวา ก็ไมเหน็มีอะไร
จะตองทําใหเราละท้ิงความสะดวกสบาย เทาท่ีเราจะหาไดเสียเลย มันเปนความหมายวาส่ิงของ
ตางๆ ท่ีฉันตระเตรียมมา และคุณเห็นวาเกะกะรุงรังนี้ กเ็พื่อจะเอาไวใชตอสูแบงเบากบัความลําเค็ญ
ทุรกันดารในปา ใหบรรเทาลง เพื่อเราจะไดมีกําลังบุกบ่ันกันตอไป ทําไมคุณไมคิดอยางนั้นบาง คุณ
ก็รับรองไวแลวไมใชหรือวา ลูกหาบของเราหาไดอยางเหลือเฟอ จะเอาสักเทาไหรกไ็ด” 
 พรานใหญหัวเราะเบาๆ จุดบุหร่ีสูบเงียบไปครู ก็เอยข้ึนดวยเสียงทุม สุภาพราบเรียบวา 
 “เอาละครับ ผมจะไดขอถือโอกาสนี้เรียนใหทราบชัดถึงการเดินทางของเราเสียที ถูกแลว
ครับ ลูกหายและเกวยีนเทียมควาย ท่ีจะบรรทุกสัมภาระส่ิงของ ซ่ึงเราจะเอาไปดวย จะหาสักกี่รอยก็
ได แตมันหมายความถึงวาคนและกองเกวยีนอันเปนคาราวานของเราเหลานั้น จะชวยเราไดเพียงแค
ระยะทางท่ีเราไปถึง ‘หลมชาง’ เทานั้น ตอจากนั้น พวกเราจะตองเดนิทางกันไปเอง พรอมกับคนเกา
คนแกของผมโดยเฉพาะอีกเพียง 4 คน ซ่ึงพรอมท่ีจะรวมตายกับเราได วาอันท่ีจริงผมก็ไดใชความ
พยายามอยางสุดความสามารถ ท่ีจะเกล้ียกลอมใหพวกลูกหาบเหลานัน้ เดินทางกันไปดวยจนถึงขีด
สุด แตไมวาจะจางเขาดวยเงินจํานวนสูงสักเทาไร กไ็มมีใครเอาสักคน พวกเขารูจุดหมายวาเราจะมุง
หนาไปยังเทือกเขาพระศวิะ ซ่ึงเขาถือกันวาเปนแดนมรณะ และก็เม่ือถาจะเอาชีวติไปท้ิงเสียแลว
เชนนั้น ตามความรูสึกนึกคิดและเช่ือม่ันของเขา เขาก็ไมมีเหตุผลใดๆ ท่ีจะมาหวังคาจางอยู เร่ืองมัน
เปนยังง้ีครับคุณหญิง เพราะฉะน้ันสัมภาระตางๆ ท่ีคุณหญิงตระเตรียมไวอยางมากมายเหลานี้ เราจะ
ใชมันใหเปนประโยชนไดก็แคเพยีงระยะทางท่ีเราจะเดินไปถึงหลมชางเทานั้น ตอจากนัน้เราตอง
เดินทางกนัดวยเทาเปลาตามลําพัง และส่ิงท่ีจะติดตัวไปไดก็เพียงแตเทาท่ีกําลังของเราจะเอาไปได
เทานั้น” 
 เขาหยุดหวัเราะเบาๆ อีกคร้ัง มองประสานตาดําขลับท่ีจองนิ่งมาของหลอน กลาวตอมา
วา 
 “การเดินปาเพือ่ศึกษามานษุยวิทยาของคุณหญิง กับการเดินทางเพื่อตามหาคุณชายอนุชา 
มันผิดกันชัดๆ อีตรงนี้แหละครับ เพราะฉะน้ัน นี่จึงเปนโอกาสสุดทายของคุณหญิง ท่ีจะตัดสินใจ
ใหดวีา เลิกลมความต้ังใจเดิมเสีย หรือวายังจะคิดไปลําบากยากแคนกับพวกเราชนิดท่ีเปลา
ประโยชน” 
 “รูสึกวาคุณพยายามจะขูฉันเสียเหลือเกนินะ” 
 หลอนพูดเบาๆ ยิ้มดวยอาการฝน 
 “ไมไดขูเลยครับ แตผมเรียนดวยความสัตยจริงเหมือนอยางท่ีเรียนไวแลวแตแรก” 
 “ก็เหมือนกันนั่นแหละ อยางท่ีฉันบอกคุณไวแตแรกเชนกัน ไมมีอะไรจะมาเปล่ียนความ
ต้ังใจของฉันเสียได คุณเดิน ฉันก็เดนิไป คุณคลาน ฉันกค็ลาน คุณทําอะไรฉันก็ทําไอนั่น เขาใจหรือ
ยัง” 
 “เขาใจแลวครับ ก็...เปนอันวาหมดปญหาไปเสียที” 
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 “และก็ขอใหแนใจเสียทีวา ต้ังแตคุณเกิดมา คุณคงจะไมเคยเหน็ผูหญิงคนไหนดื้อร้ันเอา
แตใจตัวเทากบัสุภาพสตรีผูนี้” 
 ไชยยนัตเสริมมาหนาตาเฉย 
 ดารินหันไปมองคอนเพื่อนชายจนตาคว่ํา ขยับแอปเปลในมือข้ึน ทําทาเหมือนจะขวาง 
เพื่อนชายรองล่ันต้ังทาหลบ บนโตะมีบรรยากาศคร้ืนเครงข้ึนอีก ในสายตาของรพนิทรคร้ังแรก ท่ี
เขามองเห็นไชยยันตและ ม.ร.ว.หญิงดาริน เขาคิดวาคนท้ังสองนาจะเปนคูรักกัน แตแลวเม่ือดูๆ ไป 
ก็รูแนวาหนุมสาวท้ังสองเปนเพื่อนท่ีสนิทสนมกัน ไมผดิอะไรกับเพื่อนชาย มีแตสัมพันธฉันเพื่อน
รัก หรือมิฉะนั้นก็พี่นองอันเนื่องมาจากคลุกคลีกันมาแตเล็กแตนอยเทานั้น ไมมีอะไรท่ีจะเอนเอียง
ไปในดานชูสาวเลยแมแตนอย 
 ไชยยันตเปนคนมีอารมณสนกุราเริงอยูตลอดเวลา และชางแหย เทาๆ กับท่ีดารินก็ขีง้อน 
โมโหงาย บางขณะท้ังสองทะเลาะกันเหมือนเด็กๆ 
 “ท่ีหลมชางนี่ใชไหม ท่ีคุณไดขาววาอนุชาท้ิงเกวยีนของเขาท่ีนั่น และเดินทางบุกบ่ัน
ตอไปพรอมกบัพรานพ้ืนเมืองอันเปนคนใชของเขาท่ีช่ือหนานอิน” 
 ม.ร.ว.เชษฐา ถามข้ึนดวยเสียงเครงขรึม 
 “ครับ ท่ีนี่แหละเปนแหลงสุดทายเหมือนอยางท่ีผมเรียนแลววา เราจะตองท้ิงสัมภาระไม
จําเปนของเราทั้งหมดไวท่ีนัน่ คุณชายอนชุาจําตองละเกวียนและเดินทางไปตามลําพังกับคนใชรวม
ตาย ก็เพราะเหตุผลท่ีเรียนแลวคือ ไมมีใครท่ีจะยอมสมัครรวมทางไปดวย” 
 “เราจะใชระยะเวลาเดินทางสักกี่วัน ถึงจะถึงหลมชาง” 
 ไชยยนัตหนัมาถามข้ึนบาง น้ําเสียงจริงจังเปนงานเปนการข้ึน 
 “ประมาณ 2 อาทิตยครับ” 
 “แลวตอจากนัน้?” 
 ดารินเอยข้ึนลอยๆ ขณะท่ีใชเล็บขีดโตะเลน 
 “สวรรคเทานั้นท่ีจะรูได” 
 ม.ร.ว.เชษฐา จดุกลอง รูสึกวาเขาจะใชความคิดอยางหนกัหนวง 
 “ตามแผน คุณบอกไววาเราจะใชคนอาสาสมัครรวมตายกับเรา 5 คน เดินทางไปดวย
ไมใชหรือ ภายหลังจากออกจากหลมชาง” 
 “ครับ” 
 “หาไดครบแลวหรือยัง?” 
 “เราไดมาแลวส่ีคนครับ เปนพรานพ้ืนเมืองมือดีท่ีเคยรวมเดินปา รูเห็นนิสัยและฝมือ 
พอจะไววางใจได พวกเขาอาสาสมัครอยางเต็มใจเพราะรักใครนับถือผม ยังขาดอยูเพียงคนเดียว ผม
ประกาศหาไปในหมูพวกเขาหลายวนัแลว แตกย็ังไมเห็นมีใครมาสมัคร คงมีอยูแคส่ีคนเทานั้น แต
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เราก็จะไมรออีกแลว เม่ือถึงกาํหนดเร่ิมเดินทาง เราจะออกเดินทางทันที ถึงแมจะขาดไปคนหนึ่งตาม
แผนท่ีเรากําหนดไวเดิมก็ชางมัน” 
 วาแลวรพนิทรก็โผลหนาตางออกไปตะโกนส่ังอะไรกับคนของเขาโหวกเหวกเปนภาษา
พื้นเมือง ครูเดยีวชาวบานปาส่ีคน ก็เดนิข้ึนมาบนเรือน ตางทรุดกายลงกับพื้น และพนมมือไหวคณะ
เดินปาชาวกรุงท้ังสาม แลวนั่งสงบเสง่ียมอยู 
 “นี่ยังไงละครับ ส่ีคนท่ีจะไปกับเราดวยจนถึงท่ีสุด” 
 พรานใหญแนะนําเปนรายตัว ใหคณะนายจางของเขารูจัก บุญคํา...เปนชายรางผอมสูง 
อายุประมาณ 55 ป เสย...เปนกะเหร่ียงลํ่าสันแข็งแรง ดแูกรงไปท้ังตัว อายุอยูในวัยฉกรรจ จัน...ตัว
เล็กนิดเดียว เค้ียวใบกระทอมอยูตลอดเวลา แตผิวพรรณและทาทีบอกชัดวา ชํานาญตองานกรากกรํา
เพียงไร และเกดิ...เปนเดก็หนุมรูปรางชะลูดออนแอนแตเหี้ยมหาญบึกบึน 
 ทุกคนมองดูพรานพื้นเมืองอาสาสมัครเหลานั้นดวยความพอใจ พูดจาทักทายดวยครูหนึ่ง 
รพินทรก็พยกัหนาบอกใหคนเหลานั้นออกไปได 
 
 “ระยะทางกอนท่ีเราจะไปถึง ‘หลมชาง’ ถาหากเราจะคิดลาสัตวไปดวย ก็จะทําไดอยาง
เต็มท่ีครับ” 
 พรานใหญอธิบายตอไป 
 “ผมรับรองวามีสัตวจะใหลาทุกชนิด นบัต้ังแตเล็กสุดไปจนกระท่ังใหญสุด ความจริง
ระยะทางระหวางนี้กเ็ปนปาลึก และถาไมชํานาญลูทางมากอน ก็ไมมีหวังจะไปถึงหลมชางได 
นอกจากจะหลงเสียกอน เราจะสนุกสนานกันอยางเต็มท่ี และไดใชประโยชนในสัมภาระส่ิงของท่ี
คุณหญิงตระเตรียมมาอยางเต็มท่ีดวย เพราะมีคาราวานเกวียนควายไปกับเราอยางอบอุนคับค่ัง 
ระยะทางตอนนี้จะเปนการพกัผอนเท่ียวปาไปในตัว แตภายหลังจากเร่ิมตนเดินทางท่ีหลมชาง 
ความหมายในการเดินทางของพวกเราจะเปล่ียนไปในอีกลักษณะหน่ึงทันที ของทุกอยางเราจะฝาก
ไวกับหัวหนากะเหร่ียงท่ีหลมชาง พวกลูกหาบก็จะเดินทางกลับ และเราเดินทางตอไปดวยสัมภาระ
จําเปนเทาท่ีจะนําติดตัวไปไดเทานั้น อยางท่ีเรียนแลว เพราะถาเราขนมันไปดวยมากเทาไหร ก็
เทากับเราแบกน้ําหนกัเพิ่มข้ึนเทานั้น” 
 “เราพอจะเอาเกวยีนไปดวยสักคันหนึ่ง และเราควบคุมเองไมไดหรือครับ เม่ือออกจาก
หลมชาง” 
 ไชยยนัตเสนอความเห็น 
 จอมพรานยิ้มนิดๆ ส่ันศีรษะ 
 “เห็นจะไมมีหวังหรอกครับ ถาทําไดคุณชายอนุชาก็คงจะทําเสียกอนแลว เกวียนตองใช
ควายเทียม และระยะท่ีเราจะเดินกนัตอไปหลังจากจดุหมายปลายทางสุดทาย ควายจะตองตายเพราะ
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ขาดนํ้าและความทุรกันดารภายในไมเกนิ 7 วัน อีกอยางหนึ่ง เราตองปนภูเขาดวย เกวยีนควายไม
สามารถจะตามไปได ขืนเอาไปก็เปลาประโยชน ตองไปท้ิงเกวยีนเสียกลางทาง” 
 พรอมกับพูดจบ รพินทรก็คล่ีแผนท่ีออกใหทุกคนด ู
 “นี่ยังไงครับ เปนแผนท่ีซ่ึงมังมหานรธาเขียนไว เม่ือเกือบส่ีรอยปกอนโนน เราจะเร่ิมใช
แผนท่ีนี้ต้ังแตเร่ิมออกจากหลมชาง อาจเรียกวาหลับตาเดินไปในความมืดกไ็ด” 
 ท้ังหมดเขามาดู รพินทรอธิบายจุดหมายในแผนท่ีใหทราบคราวๆ  
 “ก็นาชมเหมือนกันนะ ในการท่ีเราจะใชแผนท่ีซ่ึงเขียนข้ึนจากมือของคนสมัยส่ีรอยป
กอนเปนเคร่ืองนําทาง” 
 ดารินครางออกมา 
 “ถึงอยางไรก็ตาม เราตองพึ่งแผนท่ีอันนีแ้นๆ  แมจะเปนการเส่ียงขนาดไหน” 
 ไชยยนัตวา ภายหลังจากเพงพิศแผนท่ีฉบับครํ่าครานั้น 
 “ผมเช่ือถึง 90 เปอรเซ็นต วาจะอยางไรเสีย มันก็จะตองมีเคามาจากความจริง” 
 ม.ร.ว.เชษฐา พึมพําอัดควนัไปปลึก แลวปลอยใหระบายออกมาทางชองจมูกเปนทางยาว 
หนาเครียดขรึม 
 “ลักษณะของปาอาจเปล่ียนแปลงไปได ในระยะเวลาส่ีรอยป แตพวกภูเขาก็จะตองอยูใน
รูปลักษณะเดมิ เช่ือวาพอจะคลําไดถูก เอาละ เราพับแผนท่ีนี้เก็บไวเสียกอน มานีแ่นะ คุณรพินทร 
มาดูปนกนัดีกวา ผมขนมาจากกรุงเทพอยางเหลือเฟอทีเดยีว และตองขอความเห็นความแนะนําจาก
คุณบาง ในฐานะท่ีคุณเดินปามานาน” 
 
 เชษฐาฉุดแขนรพินทร ใหตรงไปท่ีหีบลังปนขนาดตางๆ อันวางอยูมุมหองอยาง
กระตือรือรน ไชยยันตและดารินเดนิตามมาดวย เชษฐาหยิบปนข้ึนมาสงใหพรานใหญดูทีละ
กระบอก เขารับมาดูอยางสนใจ ออกปากชมอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งไรเฟลแฝด ขนาด .600 
ไนโตรเอกซเปรส ซ่ึงดามและพานทายปนแกะสลักไวอยางวิจิตรตระการตา นาจะเปนปนต้ังโชว
เสียมากกวาท่ีจะเอามาใชสมบุกสมบันในปา 
 “เปนไงนายพราน คุณเคยยิงปนขนาดน้ีไหม?” 
 ดารินถามยิ้มๆ ขณะท่ีเห็นเขาลูบคลําอยูอยางพออกพอใจ 
 “อยาวาแตเคยยิงเลยครับ ตัวจริงของมันผมก็เพิ่งเคยเหน็ เคยแตะตองคร้ังนี้เปนคร้ังแรก 
นอกเหนือไปจากการเห็นในแคตตาล็อก” 
 จอมพรานตอบอยางสงบ ยกข้ึนสองดูศูนย 
 “ลองดูสักนิดสิ แลวคุณจะรูวาไดโนเสาร  ถายังมีเหลืออยูก็ลมท้ังเปน” 
 “ไมหรอกครับ ผมกลัววาตัวผมเองจะถูกอํานาจสะทอนถอยหลังของมัน ถีบลมลงเสีย
กอนท่ีไดโนเสารจะลม” 
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 รพินทรพูดยิ้มๆ แลวก็เปล่ียนไปหยิบ .458 แอฟริกนัแมกนั่มข้ึนมากระชากลูกเล่ือน
ทดลองดู ปากก็พึมพําตอไปวา 
 “ใหตายซิ ผมเห็นคลังปนของคุณชายแลว ต่ืนเตนเสียกวาท่ีจะไดเห็นขุมเพชรพระอุมา
เสียอีก มันนารักไปเสียทุกกระบอก และคนอยางผมก็คงไมมีปญญาจะหามันมาเปนสมบัติได แต...
นาเสียดายเหลือเกิน ถาเราขนมันไปหมดกต็องแปลวา เราตองเอามันไปท้ิงไวช่ัวคราวท่ีหลมชาง ซ่ึง
ยังไมรูแนเลยวา จะไดกลับมาเอามันคืนไปหรือเปลา” 
 “ตามปกติ คุณใชปนขนาดและชนิดไหนเปนปนประจํามือในเวลาเขาปา?” 
 เชษฐาถาม 
 “สําหรับคนอ่ืนผมไมทราบนะครับ แตสําหรับผมเอง ผมใชปนอยูเพยีงสามชนิดเทานั้น 
ชนิดหนึ่งคือลูกซองสําหรับเก็บสัตวเล็ก สัตวหนังออนบางจําพวก และสําหรับนั่งหางในเวลา
กลางคืน ซ่ึงใชโดยไมจําเปนตองอาศัยศูนย ชนิดท่ีสองก็ไรเฟลขนาด 30-06 ซ่ึงใชโดยสถานการณ
ท่ัวๆ ไป แตถาชางมันกวน หรือตองการจะตามรอยกระทิง ผมก็ใช .375 เอชแอนดเอชแม็กนั่ม ซ่ึง
มันก็เหลือเฟอแลว ปนของผมก็เปนปนตลาดพ้ืนๆ ธรรมดา ราคาถูก ไมพิเศษมีลวดลายสวยงาม
เหมือนปนท่ีคุณชายขนมาเหลานี้” 
 “คุณใช .375 ลอชางกับกระทิง!” 
 ไชยยนัตอุทานออกมา ลืมตาโต 
 “โอโฮ มันไมเส่ียงไปหนอยเรอ” 
 “มันอาจเส่ียงไปหนอยครับ สําหรับพรานสมัครเลน แตสําหรับพรานอาชีพอยางผม ถึง
เส่ียงยังไงผมกต็องยอม เพราะผมไมมีปญญาท่ีจะไปหาปนท่ีมีขนาดใหญ อานภุาพดีไปกวานี้ได มัน
เกี่ยวกับทุนทรัพย” 
 คําตอบท่ีเต็มไปดวยการถอมตัวอยางสุภาพของเขา ทําใหทุกคนหวัเราะ ดารินตวัดหางตา
อยางไมวายหม่ันไส 
 “ไมใชง้ันกระมัง มันอาจเปนเพราะคุณถือวามืออยางคุณ ยิงนัดเดยีวตองอยู ถึงไดกลาใช
ปนแคลิเบอรขนาดกลางลาสัตวขนาดใหญ แตสําหรับพวกเรา อยางนอยท่ีสุด ถาเจอะชางหรือ
กระทิง ก็ตองขอถือไอกระบอกท่ีมีลํากลองโตๆ ไวกอน แมวาเราจะไมไดยิงมันกต็าม” 
 หลอนพูดเยอะๆ รพินทรยิ้มเฉยเสีย ไชยยันตก็เอยมาวา 
 “ใช มันกน็าจะเปนอยางนัน้แหละ สัตวทุกชนิดลงถายิงเขาท่ีสําคัญไดทุกนดัเหมือนส่ัง 
ปญหาเร่ืองปนเล็กปนโต ก็ไมมีความหมาย ขอนี้ผมแนใจ เพราะวันนัน้คุณคงจะไมหวัเราะเรานะ 
หากเห็นผมกบัเชษฐาเลือกเอาพวกดับเบ้ิลไรเฟล เรายอมรับวาเราไมชํานาญเทาคุณ และก็ออกจะข้ี
ขลาดอยูสักหนอย ขอเลือกวิธีปลอดภัยไวกอน” 
 “แตตอให .600 ไนโตรเอกซเปรส กระบอกนี้ ถาแกกะยิงหวัชางแตไปถูกหางมัน ก็ไม
ชวยใหแกรอดจากการถูกชางกระทืบได จริงไหม คุณรพนิทร” 
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 เชษฐาแยงมาหนาตาย ทุกคนหัวเราะข้ึนมา 
 “วาอันท่ีจริง ถาจะพิจารณาถึงพื้นภูมิประเทศปาในบานของเราท่ีเปนดงทึบ ชนิดท่ีเรายิง
สัตวใหญกนัในระยะแทบจะประชิดตัวกนัแลว ผมมีความเหน็ดวยครับวา ปนไรเฟลแฝดท่ีมีขนาด
ใหญ จะใหผมมากทีเดยีว เทาท่ีปรากฏอยูตลอดเวลานัน้ เราพบชางหางจากตัวเราในระยะแทบจะ
เรียกวาเผาขน คือพอโผลซุมไมก็เห็นยนืขวางทางอยูตรงหนาแลว ในกรณีนีด้บัเบิลไรเฟลขนาด
ใหญ ใหความเช่ือม่ันและปลอดภัยกับเราท่ีสุด แตก็มีขอเสียอยูเหมือนกนั คือถาสองนัดในลํากลอง
ท่ีบรรจุไว ไมสามารถจะหยดุมันลงไดโดยเฉียบขาด โอกาสซํ้าของเราจะไมมีเหลืออยูเลย แตถาเปน
ปนแบบโบลทแอ็คช่ัน หรือลูกเล่ือน ซ่ึงบรรจุกระสุนไดมากกวา ถึงแมจะมีขนาดยอมกวาหนอย เรา
ก็สามารถจะยงิซํ้าไดในวงกระสุนท่ีมากกวานั้น กด็ีและเสียไปคนละอยาง จะใหประเสริฐสุดละก็ 
เราควรจะมีปนทุกขนาดไปดวย และเลือกใชใหถูกตองกับสถานการณแตละคร้ัง ปญหามันก็มีแต
เพียงวา เราจะมีปญญาหอบมันไปไดหมดหรือเปลาเทานั้น” 
 “เปนอันวาเราขนไปใหหมดก็แลวกัน ในระยะทางท่ีกอนจะถึงหลมชาง จะไดลาสัตวกัน
ใหสนุก หลังจากนั้นแลว เราคอยมาพิจารณาเลือกกนัอีกคร้ังวา เราจะใชปนขนาดไหนเปนปน
ประจํามือในการเดินทางมหาวิบากของเรา” 
 ไชยยนัตลงความเห็น เชษฐาและดารินก็เหน็พองดวย จอมพรานไมคัดงางหรือสนับสนุน
เชนไร เพียงแตบนวาเขาเสียดายท่ีปนเหลานั้น จะตองนําไปฝากไวท่ีหลมชางไมสามารถจะนําติดตัว
ไปดวยไดท้ังหมด ซ่ึงกย็ังไมแนวาจะสูญหายอยางใดหรือไมเม่ือกลับมา แตคณะนายจางของเขาไม
แสดงความกงัวลในขอนัน้ 
 
 “ในการเดนิปาคุณใชปนส้ันติดตัวไปดวยหรือเปลา?” 
 ผูถามคือไชยยนัต ขณะท่ีงัดอีกหีบหนึ่ง ซ่ึงเปนหีบและเคร่ืองกระสุนปนส้ันโดยเฉพาะ 
 “ไมเลยครับ มันไมจําเปนสําหรับผม ผมมีแตมีดเดินปาเทานั้น แตถาพวกคุณเตรียมปน
ส้ันมาดวยในการเดินทางคร้ังนี้ ผมก็ขอสนับสนุนและเห็นดวยวา ควรจะมีติดตัวในการออกเดินจาก
หลมชาง” 
 ไชยยนัตงัดเอาปนส้ัน ขนาด .44 แม็กนัม่ แบบซิงเกิ้ลแอ็คช่ันข้ึนมาสามกระบอก เปน
ขนาดท่ีมีลํากลองยาว 6 นิ้ว และมีขนาด .357 อยูกระบอกหน่ึง กะทัดรัดสวยงาม ซ่ึงรพินทรคิดวา
มันนาจะเปนปนส้ันติดตัวของ ม.ร.ว.ดาริน เม่ือไชยยันตสงมาให เขาก็รับมาชมอยางคนท่ีมีนิสัยรัก
ปนท้ังหลาย 
 “ผมเตรียมมาสําหรับพวกเราโดยเฉพาะ” 
 ไชยยนัตบอก 
 “.357 กระบอกนั้นเปนของดาริน เขาถนัดมันมาก ผมเองกับเชษฐา อันท่ีจริงก็ไมใช
นักยิงปนส้ันช้ันดีอะไรนัก ท่ีติดมาดวยกคิ็ดวามันอาจชวยเราไดในนาทีคับขันท่ีสุด สําหรับคุณท่ี
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ถามเม่ือกี้นี้ กต็องการทราบวา คุณใชปนส้ันเปนประจําหรือเปลา ถามีอยูกอนแลว และเปนปนท่ี
ถนัดมือคุณกแ็ลวไป แตถายงั หวังวาคุณคงจะไมรังเกียจท่ีจะรับเอา .44 ไปสักกระบอกหน่ึง เรา
ท้ังหมดเตรียมมาสําหรับเปนของขวัญแกคุณ” 
 “โอ! เปนพระคุณอยางสูงทีเดียวครับ” 
 เขาอุทานออกมาเบาๆ มองไปยังคณะนายจางทุกคนดวยสายตาแสดงความขอบคุณ รับ
ปนส้ันกระบอกหนึ่งมาเดาะ ช่ังน้ําหนักในมือแลวงางนกในจังหวะฟรี หมุนลูกโมเลน เชษฐาสง
กลองลูกปนมาให 
 “คุณลองดูก็ไดนี่ ตามทฤษฎีเขาบอกไววา ถาเกิดความจําเปนข้ึนมาจริงๆ .44 แม็กนั่ม 
สามารถท่ีจะหยุดสัตวใหญท่ีมันชารจสวนเขามาได โดยอานุภาพขนาดนองไรเฟลทีเดียว แตผมเอง
ก็ยังมากลารับรองทฤษฎีนี้ ติดตัวมาดวยกเ็พื่อจะไดอบอุนใจปลอบขวญัตัวเองเทานัน้ ในกรณีท่ีถา
ไรเฟลมันหลุดไปจากมือ อยางนอยเราก็ไมถึงกับมือเปลานัก” 
 จอมพรานหวัเราะหึๆ ในลําคอ แกะกลองกระสุนออก หยิบลูกข้ึนมาบรรจุใสรังเพลิงที
ละนัดจนครบ แลวควาไฟฉายลาสัตวขนาดแปดทอน สองปราดออกไปทางหนาตาง 
 ทุกคนเขามายนืมุง ดารินยิม้หยันๆ เดนิกอดอกเขามาดูอยูดวย รพนิทรสายกราดไปมา 
แลวสองจับไปยังลูกมะขวิดปาท่ีหอยระยาอยูบนตนสูงใหญ หางออกไปประมาณ 25 เมตร งางนก
ข้ึนชาๆ สองปนออกมา 
 “ปนส้ัน ไมเหมือนปนยาวนา นายพราน แต...ไดขาววา คุณเคยเปนนายตํารวจตระเวน
ชายแดนมากอนไมใชหรือ” 
 เสียงใสของดารินดังขัดข้ึน รพินทรชะงัก ‘คูปรับคนสวย’ ของเขาเลนงานเขาเขาใหอีก
แลว รายเสียจริงๆ ม.ร.ว.หญิงคนน้ี เขาคิด 
 จอมพรานยิ้ม เล็งตอไปแลวล่ันไก เสียงของมันแผดระเบิดกึกกองราวแกวหู ทามกลาง
ความเงียบสงดัของปาดงพงพีท่ีแวดลอมอยู 
มะขวิดลูกท่ีเขาเล็งยิง ไมไดสะดุงสะเทือนเลย  
 “เหลว!” 
 เสียงหวานใสรองข้ึนเบาๆ ยั่วเขาโดยเจตนา 
 รพินทรเล็งอีก และปลอยกระสุนออกไปอีกอยางแชมชาท้ังสามนัด ตอมามันไมไดเขา
เปาหมายเลย พรานหนุมหัวเราะออกมาพรอมกับโคลงศีรษะ เชษฐา ไชยยนัต ตบไหลเขายิ้มๆ แตดา
รินพูดลอยๆ มาอีกวา 
 “ศิลปะการยิงปนยาวกับปนส้ัน มันไมยักเหมือนกนันะ คุณตัดสินใจถูกแลวท่ีใชมีดเดิน
ปา แทนปนส้ันติดตัว” 
 เขาไมไดตอบคําใดท้ังส้ิน นอกจากหัวเราะพรอมกับพูด ดารินควา .357 ของหลอนข้ึนมา
บรรจุกระสุน หัวเราะเหน็ฟนขาวสะอาดเปนระเบียบงามแลวก็พยักหนา 
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 “ไหน สองไฟเหมือนอยางตะกี๊นี้อีกซิ” 
 รพินทรคงยิ้มอยูเชนนัน้ สองไฟใหจับไปท่ีลูกมะขวดิลูกเดิม ดารินชําเลืองหางตามองดู
เขา รูสึกคลายๆ กับวาหลอนจะยนหนาใหนดิหนึ่ง แลวสะบัดหนาไปทางเปา เสนผมสยายปลิว
กระจาย หลอนยกปนข้ึน 
 เปร้ียง!! 
 มะขวิดลูกนั้นกระจายแวบเปนสะเกด็เหน็ชัดในแสงไฟ และโยนตัวหอยแกวงอยูไปมา 
ดวยอํานาจของกระสุนท่ีเจาะผานไป 
 อีกหาเปร้ียงท่ีหลอนปลอยติดตอกันออกไป เขาเปาหมายทุกนดั และนัดสุดทายมะขวิด
ลูกนั้นถูกปลิดออกจากข้ัวรวงหายลงไปเบ้ืองลาง 
 แลว ม.ร.ว.หญิงคนสวยกว็างปนลงกับโตะชาๆ หันมามองดูหนาจอมพราน พลางเดินไป
ท้ิงตัวนั่งไขวหางอยูท่ีเกาอ้ียาวตัวเดิม ทอดแขนท้ังสองขางกายโอบไปตามพนักพงิทําเปนเอียงหนา
ข้ึนมองดูเปลวเทียน ซ่ึงจดุอยูบนเชิงขางๆ เฉย เอาล้ินดุนแกม 
 รพินทร ไพรวลัย ชิดเทาตรง กมลงโคงคํานับใหหลอนอยางงดงามท่ีสุด เปนเคร่ืองหมาย
ยอมแพ เชษฐาบนอะไรนองสาวพึมพํา เดนิมารินบร่ันดดีื่ม แตไชยยนัตเอียงหนาเขามากระซิบกบั
จอมพราน 
 “เปนวิธีท่ีดีท่ีสุดแลวท่ีคุณยกใหยายนอยเสียคน ถาคุณขืนแข็งละก็ แมเฮ้ียวไมมีท่ีส้ินสุด
หรอก ขนาดทําอะไรใครไมไดเลย นอนดิน้ปดๆ รองไหกรีดๆ ก็เอา แกเขมนคุณเร่ืองท่ีคุณพยายาม
ทักทวงไมใหแกไปดวยนั่นแหละ ยอๆ เอาใจเสียหนอยเดียวก็ดีเอง นสัิยของนอยเปนง้ีเอง ความเปน
ผูหญิงกับผูชายปนอยูในตัวเขาอยางละคร่ึง อะไรๆ ก็ดีพรอม เสียอยางเดยีวข้ีเอาแตใจตัวเอง” 
 “ผมไมไดแกลงยกใหหรอกครับ ผมยิงปนสูคุณหญิงไมไดจริงๆ” 
 จอมพรานกระซิบตอบ อดีตนายพันตรีหนุมตบหลังเขาโดยแรง หัวเราะกาก 
 “โธ! คุณรพนิทร คุณหลอกยายนอยไดสําเร็จนะดแีลว แตอยามาหลอกผมกับเชษฐา
หนอยเลย เรามันผูชายดวยกนั ตามทันกนัหรอกนะ” 
  
 คํ่าของวันรุงข้ึน มันเปนอาหารเย็นรวมกนัม้ือสุดทายท่ีจะมีข้ึนได ณ บานพัก ‘หนองน้ํา
แหง’ ของพรานใหญรพนิทร ทุกส่ิงทุกอยางในการเดินทางไดถูกตระเตรียมพรอมสรรพแลว 
กําหนดเร่ิมตนออกเดินทางคือ ย่ํารุงของวันรุงข้ึน 
 ระหวางท่ีทุกคนนั่งจิบกาแฟสนทนากัน ภายหลังจากอาหารคํ่าไดผานไปแลว บุญคํา 
พรานพื้นเมืองอาวุโส มือขวาคนสนิทของรพินทร อันเปนคนหนึ่งในจาํนวนส่ีคน ท่ีจะเดนิทางรวม
เปนรวมตายไปดวย ก็ข้ึนมารายงานวามีกะเหร่ียงตางถ่ินแปลกหนาคนหนึ่ง จะเขามาขอพบเขา 
 “ใคร?” 
 รพินทรขมวดค้ิวถามตํ่าๆ 
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 “เคยคุนๆ หนา แตจําช่ือมันไมได เปนคนหนุม” 
 “มาคนเดียว?” 
 “ครับ คนเดียว” 
 “บอกหรือเปลาวามีธุระอะไร?” 
 “ผมถามมันแลวครับ มันบอกแตเพยีงมันจะมาขอพบนาย ออ! มันเรียกนายวา ‘ผูกอง’” 
 รพินทรยิ่งงงจดั ใครก็ตามท่ีเรียกเขาวา ‘ผูกอง’ อันเปนตําแหนงเดิมของเขา ในขณะท่ียัง
รับราชการเปนนายตํารวจตระเวนชายแดน ก็ยอมแสดงวาบุคคลผูนั้นรูจักอดีตของเขาอยางดี โดย
ปกติแลวพรานพ้ืนเมืองท่ัวไปไมเคยเรียกเขาเชนนี้เลย 
 “เขาอาจมีธุระสําคัญอะไรกับคุณก็ได” 
 ม.ร.ว.เชษฐาพดูข้ึนเบาๆ 
 จอมพรานพยกัหนากับคนของเขา บอกวา 
 “ใหเขาข้ึนมาบนน้ีซิ บุญคํา” 
 บุญคํารับคําแลวผละลงไป เพียงอึดใจเดียวก็นํารางของใครคนหนึง่กาวเขาประตูหองมา 
สายตาของรพินทรและทุกคนมองไปยังรางนั้นเปนเปาหมายเดยีวกัน 
 สูงตระหงานขนาดหกฟุต ผิวเปนสีทองแดง ตาใหญคมกริบ ในกรอบลึกเปนประกาย
สดใส ผมหยกัศกยาว ปรกทายทอย รพนิทร ไพรวัลย จองไปท่ีรางนัน้อยางพินจิ เขาบอกกับตัวเอง
วา เขาไมเคยเห็นชาวบานปาหรือกะเหร่ียงคนไหนมีรูปรางและใบหนาคมสันเทาเจาหนุมรางยักษผู
นี้มากอนเลย 
 อายุของชายผูนั้นประมาณ 25 ถึง 30 ปเปนอยางสูง แตงกายแบบพวกพรานกะเหร่ียง
อยางท่ีเห็นๆ อยูท่ัวไป ในมือถือปนวินเชสเตอรขนาด .44-40 แบบโบราณ กระบอกเกาครํ่าครา อัน
เปนปนบนหลังมาสมัยท่ีใชกันในตนศตวรรษท่ี 19 
 ใบหนานั้น คลับคลายคลับคลาตอสายตาของรพินทรอยางไรชอบกล วาจะเคยเห็นมา
กอน แตขณะนี้เขานึกไมออก 
 หนุมกะเหร่ียงผูนั้น เม่ือกาวเขามาแลวกท็รุดกายลงนั่งขัดสมาธิกับพื้น วางปนไวขางๆ 
ตัว ยกมือไหวเคารพมายังจอมพราน แลวกน็ั่งนิ่งอยูดวยอาการสงบสํารวม 
 “แกช่ืออะไร?” 
 “แงซาย” 
 เปนเสียงหาวตํ่า มีกังวาน ผานออกมาจากลําคออวบใหญนั้น 
 “เอ...ดูเหมือนฉันจะคุนหนาแกมากอนนะ” 
 ใบหนานั้นปรากฏรอยย้ิมกวาง มองเห็นฟนสะอาดเปนระเบียบ 
 “ถูกแลวครับ ผูกอง ทานกับผมเคยพบกันมาคร้ังหนึ่งแลว ท่ีหวยกวาง ในวันกอนหนาท่ี
กองโจรกะเหร่ียงจะบุกเขาทําลายคายตํารวจตระเวนชายแดนหน่ึงวัน” 
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 รพินทร ไพรวลัย เบิกตากวาง เขาระลึกข้ึนมาไดแลว สมัยท่ีเขายังเปนผูบังคับกองตํารวจ
ตระเวนชายแดนประจําคาย ‘หมีดํา’ คร้ังท่ีมีการสูรบกับพวกกองโจรกะเหร่ียงคนนีม้ากอนแลว เปน
การพบในวันสุดทายกอนหนาท่ีคาย ‘หมีดํา’ จะถูกกองโจรบุกเขาโจมตีทําลายยอยยับลง ซ่ึงในคร้ัง
นั้นเขาตีหกัการรบอยางชุลมุน ประจัญบานเอาชีวิตรอดออกมาไดอยางหวุดหวิด 
 เจาแงซายคนนี้นี่เองปลอมตัวเปนชาวพื้นเมืองบานปา เขามาปวนเปยนเลียบเคียงสอด
แนมใกลกับบริเวณท่ีต้ังคายของเขา หมอไดพูดเปนเชิงบอกใบเตือนใหเขารูตัววาคาย ‘หมีดํา’ ไมอยู
ในฐานะแข็งแรงม่ันคงเพียงพอท่ีจะต้ังรับการบุกโจมตีของกองโจรกะเหร่ียงได และพูดเปนนยั
เหมือนจะเตือนใหเขาเรงปลีกหนีเอาตัวรอดไปเสียกอน ซ่ึงในขณะนั้น เขาแทบจะยิงหมอทิ้งเสีย 
เพราะความเดอืดดาลที่ถูกสบประมาท แตแลว เม่ือคายหมีดําถูกขยี้แหลกพินาศลงจริงๆ ในวนัรุงข้ึน 
เขาก็หวนคิดไปถึงคําพูดของเจาหนุมกะเหรี่ยงคนนั้นได และยังจําไดจนกระท่ังบัดนี ้
 เดี๋ยวนีห้มอนัน่ เขามานั่งอยูตรงหนาเขาเด๋ียวนีเ้อง 
 “ออ! ฉันจําแกไดละ แงซาย” 
 รพินทรพูดออกมาดวยเสียงเครียดขรึม จองนิ่งไปยังกะเหร่ียงผูนั้น 
 “เสียดายเหลือเกินนะ ท่ีฉันไดพบแกเม่ือฉันออกจากหนาท่ีราชการแลว วันนัน้แกเขาไป
สอดแนมใชไหม และวนัรุงข้ึน แกก็จะตองเปนคนหนึ่งในกองกําลังของพวกโจรกะเหร่ียง บุกเขา
ทําลายคายตํารวจตระเวนชายแดน” 
 แงซายย้ิม กมศีรษะรับอยางกลาหาญ 
 “เปนจริงตามท่ีทานพูดครับ ผูกอง” 
 “เอาละ แกมาหาฉันดวยธุระอะไร คิดจะปลนสถานีกักสัตวของฉัน แลวก็เขามาเตือนฉัน
ใหรูตัวไวลวงหนากอนเหมือนเม่ือคร้ังนั้นหรือ?” 
 “หามิไดครับผูกอง ผมมาพบทานอยางชาวดงเรรอนพเนจรคนหนึ่ง ไมไดมาอยางศัตรู
ของทานเหมือนสมัยนั้น” 
 “เอาละ วาธุระของแกไปซิ” 
 “คืออยางนี้ครับ ผมไดยินขาวมาวา ทานจะออกเดินทางบุกดงไปทางดานเหนือ อันเต็ม
ไปดวยความกนัดาร เพื่อบายหนาไปยังขุนเขาพระศิวะอันไกลโพน ขาวนี้เปนความจริงหรือเปลา
ครับ?” 
 รพินทรหันไปมองดูหนาคณะนายจางของเขา เชษฐา ดาริน และไชยยนัต ผูนั่งมองและ
ฟงอยางสนใจ ต้ังแตหนุมกะเหร่ียงรางใหญกาวเขามา บัดนี้ตางก็มองดตูากัน 
 “ใช เปนความจริง ทําไมหรือ?” 
 ม.ร.ว.เชษฐา ตอบแทนมา 
 “และทานก็ประกาศรับสมัครคนใช ท่ีจะเดินทางไปกับทานดวย?” 
 เสียงหาวลึกนัน้กลาวตอมา 
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 “ถูกแลว แกจะมาขอสมัครไปกับเราดวยกระมัง?” 
 ไชยยนัตรีบถามมาโดยเร็ว 
 “ครับ ผมขอสมัครเปนคนรับใชของทาน ในการเดินทางคร้ังนี้คนหนึง่” 
 ทุกคนตางหนัมามองดูรพินทรเหมือนจะขอความเห็น พรานใหญนิ่งเฉย ตาหร่ีจบันิ่งอยูท่ี
แงซายตลอดเวลา 
 “เหมาะไหม คุณรพินทร เรากําลังขาดคนอยูคนหนึ่งพอด”ี 
 ไชยยนัตรองถามเขามาอยางลิงโลด แตจอมพรานคงพินจิสํารวจอยูท่ีเจาหนุมกะเหร่ียงอยู
เชนนั้นครูใหญ เหมือนจะคนหาอะไรที่แอบแฝงอยู 
 
 ในท่ีสุดเขายิม้กวางๆ หนัไปพูดเปนภาษาอังกฤษกับนายจางของเขา เพื่อปองกันไมใหแง
ซายเขาใจ เลาคราวๆ ใหฟงถึงวา เจาหนุมกะเหร่ียงผูนี้ เคยมีพฤติการณไมนาไวใจเชนไรมาในอดีต 
เพราะเคยเปนทหารโจรกะเหร่ียง ทุกคนเม่ือไดทราบกพ็ากันเงียบงันไป 
 “แงซาย แกนกึวาแกจะใชอุบายเกาๆ มาเลนกับฉันไดอยางสะดวกงายดายอีกหรือ ไหน
ลองบอกมาซิวา กองโจรกะเหร่ียงใชใหแกเขามาเปนสาย โดยขอสมัครมาเปนคนใชของเราใน
ระหวางเดินทาง แลวกด็ักปลนเราตอนไหน สวนตัวแกเองละ แนใจหรือวาในคร้ังนีจ้ะรอดไปได” 
 แงซายมองตอบเขาดวยสายตาตรงๆ มีประกายแจมใส พรอมกับโคลงหัวนอยๆ 
 “เปนความสัตยจริงครับ ผูกอง ผมมาขอสมัครเปนคนใชเพื่อรวมทางไปกับทานดวย
สุจริตใจ ไมไดมีอุบายอะไรซอนเรนอยูท้ังส้ิน ขณะน้ี ผมเองก็ไมไดเปนทหารโจรกะเหร่ียงอีกแลว 
ในอาณาจักรปาดงพงพีนี ้ ทานยอมเปรียบเสมือนเสือใหญ เปนเจาแหงปา ชีวิตของผมท่ีติดตามไป
ดวย ก็ยอมจะเปนประกันอยูในมือของทานอยูแลว จงฆาผมเสีย ถาทานมีความรูสึกวาผมทรยศ” 
 “หมอนี่พูดจาสําคัญแฮะ หนาตาทาทางก็เขาทีไมใชยอย หรือยังไง” 
 เสียงไชยยันตพึมพําออกมาเบาๆ กับเชษฐา สวนดารินจองเปงไปยังหนุมกะเหร่ียง รูสึก
วาคณะนายจางของเขาทุกคน ดูจะพอใจแงซายมาก แตทุกคนก็ปลอยใหเปนหนาท่ีของรพินทรใน
การสอบซักเจรจา 
 “พฤติการณของแกลึกลับ ไมนาไวใจเลย แงซาย” 
 จอมพรานพูดตรงๆ 
 “ไหน ลองเลาประวัติของแกไปใหละเอียดซิ” 
 “ผมช่ือแงซาย เปนชาวกะเหร่ียง แตก็ไมใชกะเหร่ียงแทนัก ถ่ินฐานเช้ือชาติของผมเปน
ชนอีกเผาหนึ่ง ใชชีวิตอยูยังดินแดนไกลโพนไปทางดานเหนือ ผมไมมีท่ีอยูหลักแหลงแนนอน
ตลอดเวลามา เรรอนพเนจรไปท่ัว ผมไดจากดินแดนอันเปนแหลงเกิดมาต้ังแตยงัเปนทารกเล็กๆ 
คร้ังหนึ่งผมไดเปนทหารของนายพลอองซาน ประจํากองรอย ‘เสือดาว’ ภายใตบังคับบัญชาของผู
บังคับกองยินตอง ท่ีถูกฝายของทานเรียกวาเปนกองโจรกะเหร่ียง ตอมาผมไดหนอีอกจากกองรอย 
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‘เสือดาว’ ของยินตอง แลวก็เรรอนลงมายังเขตแดนไทย โดยสมัครเปนกรรมกรในเหมืองแร 
บางคร้ังก็ลาสัตวหาของปาไปขายในเมือง เดี๋ยวนี้ผมเบ่ือเต็มทีแลว อยากจะกลับไปทางดานเหนืออีก 
เพราะแถบนีไ้มใชบานเกดิเมืองนอนของผม ทานไดโปรดใหผมไดรวมเดนิทางไปกับทานสักคน
เถิดครับ ผมไมไดขอสมัครเพ่ือหวังคาจาง หรือผลประโยชนอันใดทั้งส้ิน นอกจากจะขอเพียง
เดินทางไปดวย ผมขอปฏิญาณในเร่ืองความซ่ือสัตยสุจริต และความกลาหาญ จะปฏิบัติตนรับใช
พวกทานอยางทาสผูซ่ือสัตยคนหนึ่ง ตามแตทานจะใชทุกส่ิงท่ีผมกลาวเปนวาจาสัตย” 
 รพินทรเองก็ออกจะงงๆ ไปเหมือนกนั ในวาจาอันฉะฉานคมคายผิดไปจากพวกพ้ืนเมือง
สามัญของหนุมกะเหร่ียงผูลึกลับ อยางไรก็ตาม เขามองไมเห็นแสงทุจริต หรือพิรุธใดๆ จากแววตา
สุกใสคูนั้น 
 สําหรับคณะนายจางของเขาทั้งสามคนยอมไมมีปญหา ท้ังหมดมีความเหน็เปนเอกฉันท
ตรงกันในดานท่ีพอใจคนใชผูสมัครใหมนี้อยางยิ่ง โดยเฉพาะดาริน หลอนผิวปากหวือออกมา
ในทันทีท่ีเง่ียหูฟงสําเนยีงแปรงๆ ของแงซายจบลง รองออกมายิ้มๆ เปนภาษาอังกฤษ 
 “ไมนาเช่ือเลยวา เขาจะพูดไดนาฟงอยางนี้ มันไมเหมาะสมกับสภาพอันเปนชาวดงของ
เขาสักนิด คําพูดและสํานวนของเขา มันสอออกชัดๆ วาเขานาจะไดรับการศึกษามาบาง ถึงจะไมดี
นัก ก็คงพอสมควรทีเดียว คงไมใชชาวดงพื้นๆ ธรรมดาหรอก ถาฉันทายไมผิด” 
 “ฮือม แปลกมาก พี่ก็คิดอยางนั้นเหมือนกนั” 
 ม.ร.ว.เชษฐา พึมพําคลอยตาม จองนิ่งอยูท่ีแงซายอยางประหลาดใจ 
 “พับผาซิ ไอหมอนี่มันจะตองซอนคมอยางรายทีเดียว แตถึงยังไงก็บอกตามตรงวา ฉันชัก
ถูกชะตากับมันยังไงพกิล” 
 ไชยยนัตรองออกมาบางอยางนิสัยเปดเผย ระหวางท่ีรพินทรยังนิ่งดวยอาการพิเคราะหอยู 
ม.ร.ว.ดารินกป็ราศรัยกับหนุมกะเหร่ียงมายิ้มๆ เปนภาษาไทยวา 
 “แงซาย เธอเคยเรียนหนังสือท่ีไหนมาบางหรือเปลา?” 
 แงซายเปล่ียนสายตาไปจับอยูท่ีหญิงสาว ประกายตาคูนั้นสํารวมออนโยน แลวก็ตอบ
อยางสงบวา 
 “เคยเรียนมาบางเล็กนอยครับ นายหญิง” 
 “ท่ีไหน อยางไร ไหนลองบอกหนอยซิ?” 
 “ผมเรียนอยูในเมืองมัณฑะเลย 8 ป เม่ือสงครามมหาเอเชียบูรพาเกดิข้ึน ก็ถูกสงใหมา
กระโดดรมเขายึดพมารวมกบักองทหารอังกฤษ” 
 ท้ังหมดแทบจะผงะไปดวยความตะลึงพรึงเพริด ในคําบอกเลาอยางเรียบๆ สงบเสงี่ยม
ของแงซาย 
 “วาว!!” 
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 ไชยยนัตรองออกมาล่ันหอง ทําตาเหลือก จองหนาหนุมกะเหร่ียงอยางงงงันท่ีสุด รพินทร
เองก็ตะลึงคอแข็งไป ทุกคนประมาณการณชาวดงผูมาสมัครเปนคนใชผูนี้ผิดไปหมด ชนิดหนามือ
เปนหลังมือ มันเนื่องมาจากความสงสัยและชางซักของ ม.ร.ว.ดารินแทๆ ประกอบกับความบริสุทธ์ิ
ใจมิไดคิดจะปกปดอําพรางของแงซาย ความจริงจึงไดปรากฏออกมา 
 “ตายละวา ถาหมอนี่จะเปนชาวดง ก็เรียกไดวาชาวดงท่ีผานหลักสูตรของมนุษยท่ีเจริญ
มาแลวอยางดทีีเดียว” 
 แลวไชยยันตกถ็ามมาเปนภาษาอังกฤษเร็วปร๋ือวา 
 “ง้ันแกก็ตองใชภาษาอังกฤษไดนะซิ” 
 สีหนาอันสงบสํารวมของแงซายมิไดเปล่ียนแปลงใดๆ เลย ในขณะท่ีตอบเปนสําเนยีงท่ี
ชัดท่ีสุดเทาท่ีล้ินของชาวเอเชียจะพูดไดมาวา 
 “ก็พอพูดไดบางครับ ทาน” 
 “เปนไง?” 
 ไชยยนัตหนัไปมองดูหนาเชษฐาและดาริน ครางออกมา 
 “ยังไมทันจะเดินทางไปสูความลี้ลับพิสดารท้ังหลายเลย เร่ืองพิสดารมันก็เกดิข้ึนเสียแลว
ไหมละ พวกเราเคยตะลึงอาปากคาง เม่ือรูวานายพรานผูนําทางของเรา แทท่ีจริงเปนนักเรียน
การทหารเยอรมันมาทีหนึ่งแลว เดี๋ยวนีเ้ราก็มาตะลึงกับคนใชกะเหร่ียง ผูเคยศึกษาวชิาการรบในปา
ท่ีกองบัญชาการสัมพันธมิตรจุงกิงอีกคนหนึ่ง ชาวดงผูพดูภาษาไทยกรุงเทพดวยล้ินบานปา แตพดู
ภาษาสากลของโลกดวยสําเนียงชาวลอนดอน เปนลมดีกวาเรา” 
 วาแลวไชยยันตก็ยกมือข้ึนตบหนาผากตนเองดังเผียะ 
 “เธอทําใหพวกเรางง และมหัศจรรยใจมากนักนะแงซาย ฉันสงสัยต้ังแตฟงเธอพูดแลว 
เธอพูดอยางคนเจริญ ไมไดพูดอยางชาวปา ถึงแมรูปลักษณะภายนอกของเธอจะเปนชาวปากต็าม” 
 รพินทร ไพรวลัย หัวเราะหึๆ พูดมาตํ่าๆ 
 “แกเปนคนลึกลับมากนะ แงซาย แตก็ขอบใจท่ีบอกตามจริงโดยไมปด อยางนอยท่ีสุด 
มันก็แสดงใหเห็นวา แกมีความบริสุทธ์ิใจกับพวกเรา เอาละ ขอถามอีกสักนิดเถอะ ขณะท่ีแกสังกดั
อยูในกองทหารอิสระของนายพลอองซาน แกมีตําแหนงเปนอะไร?” 
 “ผมเปนผูบังคับหมวดส่ี ยศรอยโทครับผูกอง เปนหมวดท่ีตีโอบดานหลังของคาย ‘หมี
ดํา’ ดวยปนกลเบาและเคร่ืองยิงระเบิด ถาทานไมคิดวาผมโอหังจนเกินไป ผมก็จะถือโอกาสนี้เรียน
ตามสัตยจริงวา ในวันท่ีกองทหารโจรกะเหร่ียงขยี้คาย ‘หมีดํา’ ของตํารวจตระเวนชายแดนวนันัน้ 
ผมเห็นตํารวจในคายแหกลอมหนีไปไดเพยีง 3 คนเทานัน้ หนึ่งในจํานวนสาม ผมจําไดวาเปนทาน 
แตความจริงแลวจะไมมีเหลือรอดไปไดเลยแมแตคนเดยีว ทานแหกลอมออกมาทางดานรังปนของ
ผมพอดี ผมบอกไมถูกเหมือนกันวาเหตุไร ผมจึงส่ังพลประจําปนใหหยุดยิง จนกระท่ังทานลับหาย
ปลอดภัยลงไปในลําหวย บางทีจะเปนเพราะผมชอบทานเปนการสวนตัวก็ได” 
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 “ออ แปลวาแกชวยชีวิตของฉันไวในคร้ังนั้นสิ” 
 “ผมไมไดชวยหรอกครับ แตผมไมตองการจะฆาทาน” 
 “ใหตายเถอะ! ฉันนาจะจับแกสงใหศาลทหารพิพากษายงิเปาเสียจริงๆ” 
 แงซายย้ิมกวางตามเดิม ดูบริสุทธ์ิเหมือนรอยยิ้มของเด็ก ไมไดโตตอบคําใดท้ังส้ิน สายตา
ของเขาท่ีกราดไปรอบๆ เต็มไปดวยอาการวิงวอนขอรอง ม.ร.ว.หญิงดารินมองไปทางจอมพราน 
เอยข้ึนเหมือนจะเตือน 
 “คุณยังไมไดบอกเขาเลยวา จะยอมรับเขาใหรวมทางไปกบัเราหรือเปลา” 
 “ผมขอมอบหนาท่ีในการพิจารณานี้ใหแกคุณชายเชษฐา และพวกคุณทุกคนครับ” 
 รพินทรตอบเรียบๆ 
 “เราอยากจะขอความเห็นจากคุณ นัน่เปนส่ิงสําคัญท่ีสุด” 
 เชษฐาวา เต็มไปดวยความรอบคอบสุขุม ตาจับนิ่งมายังจอมพรานอยางพยายามจะอาน
ความรูสึก ไชยยันตก็เสริมวา 
 “ถูกแลว หนาท่ีในการพจิารณาควรจะเปนของคุณ ผูเปรียบเหมือนกัปตันเรือ เพราะคุณ
รับผิดชอบในทุกส่ิงทุกอยาง และเปนผูนําเรา พูดกันตรงๆ ก็คือ ถาคุณระแวงวาเขาจะมีแผนทุจริต
อะไรในการสมัครคร้ังนี้ เราก็ไมตองการเขา คุณรูสึกอยางนั้นหรือเปลา?” 
 สายตาของแงซายเปล่ียนมาจองประสานตาของพรานใหญอีกคร้ัง มันมีประกายขอรอง
วิงวอนอยางประหลาด รพินทรยิ้มออกมานิดหนึ่ง ยกถวยกาแฟข้ึนจิบ 
 “ผมเช่ือวาเขาคงไมมีแผนทุจริต เปนพิษเปนภัยอยางใดตอคณะของเราหรอกครับ” 
 “นั่นซิ ควรจะเปนอยางนัน้ อยางนอยท่ีสุด เขาก็เคยชวยชีวิตนายตํารวจตระเวนชายแดน
ไทยคายแตกคนหนึ่งไว” 
 เสียงดารินเปรยออกมาเบาๆ เจตนาจะใหรพินทรไดยนิ เม่ือเขาชําเลืองมาก็พบกับหางตา
ชําเลืองอยูกอนแลวของหญิงสาว หลอนทําเปนเมินไปเสีย ริมฝปากพรายไปดวยรอยยิ้มเยยยัว่ 
 ม.ร.ว.เชษฐา ลุกข้ึนจากท่ีนั่งเดินมายังแงซายผูนั่งอยูกบัพื้น แลวพยักหนาออกคําส่ังให
หนุมกะเหร่ียงยืนข้ึน แงซายปฏิบัติตามคําส่ัง เม่ือเขายนืข้ึนเต็มสวนสัด ก็มองเหน็ไดวาเปนชาย
ฉกรรจรางงามเยี่ยมคนหนึ่ง ยากท่ีจะหาไดในเผากะเหร่ียงอันเปนชาวดง เชษฐาพิจารณาใบหนาและ
รูปรางนั้นอยางถ่ีถวน ดวยความพึงพอใจ 
 “สองคนน่ีมันไดคูกันจริงแฮะ” 
 เสียงไชยยันตรองออกมาเบาๆ 
 “ใหญพอฟดกนัไดอยางเหมาะสมทีเดียว” 
 จริงอยางท่ีไชยยันตวา รูปรางของแงซายและเชษฐาสูงใหญตระหงานงาม มีสวนสัด
ไลเล่ียกันทุกอยาง ผิดกนัแตวา คนหน่ึงผิวขาวเกล้ียงสะอาดแบบชาวกรุง แตอีกคนแดงจัดราวกับผิว
หมอใหม ดูกราวแกรงบึกบึนอยางคนใชชีวติอยูอยางสมบุกสมบัน 
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 “ฉันชอบรูปรางของแกเสียจริง แงซาย” 
 เชษฐาเอยยิ้มๆ 
 “เอาละ เปนอันวาฉันยินดีท่ีจะรับสมัครแกเปนคนใชรวมเดินทางไปกบัคณะของเรา” 
 แงซายตาเปนประกายดวยความปติ ทุกคนเห็นเขายิ้มจนเหน็ฟนท้ังสองแถว พมึพํา
ออกมา 
 “เปนพระคุณอยางสูงครับเจานาย ทานกรุณาผมเหลือเกนิ” 
 “เราจะออกเดนิทางเชาพรุงนี้ แกพรอมแลวหรือ?” 
 รพินทรถามมา 
 “ผมพรอมเสมอครับ” 
 จอมพรานไตถามอะไรหนุมกะเหร่ียงผูเปนคนใชมาสมัครใหมอีกสองสามคํา ก็บอกให
บุญคํานําลงไปจัดหาที่พกัให เพื่อเตรียมรวมออกเดนิทางในวนัพรุงนี ้
 
 ท้ังหมดรวมวงสนทนากันตอไป ภายหลังจากแงซายไดผละลงไปแลว เปนการสนทนาท่ี
อยูดึกเปนพิเศษผิดไปกวาทุกคืน ความจริงรพินทรอยากจะปลีกตัว และกลาวเตือนใหคณะนายจาง
ของเขาพักเอาแรงไว เพราะพรุงนี้จะเร่ิมตนออกเดนิทางแลว แตท้ังเชษฐาและไชยยนัต เหนีย่วร้ัง
คะยั้นคะยอเขาไว โดยอางเหตุผลวาคืนนีจ้ะเปนคืนสุดทายท่ีจะมีโอกาสไดสนทนาหารือกัน ภายใน
สถานท่ีอันเปนท่ีพักสะดวกสบายแหงนี ้
 รพินทรยอมรูดีวา คณะนายจางของเขาตกอยูในอารมณต่ืนเตน อันเปนธรรมดาของผูท่ี
รูตัววากําลังจะออกเดินทางไปสูอนาคต ซ่ึงยังไมมีใครทํานายถูก มันอาจเปนการผจญภัยชนดิท่ีทุก
คนไมเคยพบมากอนในชีวติ และมันเปนวันสุดทายท่ีจะเร่ิมตน คนเหลานั้นคงจะหลับนอนลงไมได
งายนัก และเม่ือทุกคน ไมมีใครคิดจะอยากนอนในหัวคํ่านี้ แนนอนละ ก็ตองร้ังเขาไวเปนเพื่อนคุย
ดวย พรานใหญไมตองการจะขัดใจคณะนายจางของเขา 
 เร่ืองท่ีคุยกันสวนมาก เปนเร่ืองของการลาสัตว และการใชชีวิตในปา ซ่ึงทุกคนเปนฝาย
ซักถามเขา คําถามสวนมากมักจะมาจากไชยยันต ซ่ึงสังเกตวาเขาจะมีความคึกคักต่ืนเตน และชอบ
การลาสัตวอยูไมนอย เชษฐานั่งฟงยิ้มๆ แตก็สนใจไมนอย มักจะกลาวซักถามเปนกจิจะลักษณะบาง
บางคราวเทานัน้ สวนดารินจะจองจังหวะขวางลําขัดคอเปนไมเบ่ือไมเมากับเขาอยูตลอดเวลา ม.ร.ว.
คนสวยผูมีนิสัยแกนกลาผดิหญิงผูนี้ ดูจะจงใจเปนปรปกษกับเขาเอาเสียจริงๆ แตรพินทรไมสนใจ 
และยิ่งเขาไมสนใจหรือถือเปนสาระมากเทาไหร หลอนก็ยิ่งเฮี้ยวมากขึน้เทานั้น 
 ส่ิงท่ีทําความพอใจใหแกจอมพรานเล็กนอยก็คือ คณะนายจางของเขาแตละคน ถึงแมจะ
เปนชาวกรุงท่ีใชชีวิตสะดวกสบายอยูกับอารยธรรมรอบดาน ทวาคนเหลานั้นก็พอจะเคยคุนกับการ
เขาปา และสามารถเขาใจกับชีวิตปาไดบางตามสมควร ไมใชคนใหมท่ีไมรูจักอะไรเอาเสียเลย 
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 เชษฐากับไชยยันตเคยเปนนกัลาสัตวสมัครเลน ออกเท่ียวปาในทุกคร้ังเทาท่ีโอกาสจะ
อํานวยใหได สวน ม.ร.ว.หญิงดาริน ก็เคยออกปาเกีย่วกับการศึกษาในดานมานษุยวิทยา ผนวกกบั
นิสัยท่ีชอบซุกซนซอกแซกผิดหญิงของหลอน อันเปนธรรมชาติประหลาดท่ีไมนาจะมีอยูในผูหญิง
สามัญท่ัวไป แตจะอยางไรก็ตาม คนเหลานั้นไมใชบุคคลท่ีใชชีวิตอยูในปาเปนอาชีพอยางเขา ซ่ึง
ยอมจะเปรียบเหมือน ‘ผูเยาว’ สําหรับ ‘ปา’ อยูด ี
 “จากประสบการณและทรรศนะพรานใหญอยางคุณ การยิงสัตวในลักษณะไหน ท่ีเปน
ไคลแมกซของความต่ืนเตนสนุกสนานท่ีสุด” ไชยยันตถามอยางกระตือรือรน 
 “ความต่ืนเตนออกรสออกชาติท่ีสุดในการยิงสัตวก็คือ สัตวใหญมีอันตรายในขณะท่ีมัน
ไดรับบาดเจ็บอยูกอน ทวีความดุรายยิ่งข้ึน และวิ่งสวนเขามาหมายจะเอาชีวิตของเรา และเรากย็ิงมัน
ในขณะน้ันนัน่แหละครับ แตผมไมขอสนับสนุนหรือแนะนําวิธียิงสัตวในแบบนี้แกใครท้ังส้ิน 
เพราะมันเปนวิธีท่ีเส่ียงอันตรายอยางท่ีสุด และผิดหลักของพรานท่ัวไป ผมเองก็ไมนยิมปฏิบัติ 
นอกจากวามันจะเกิดข้ึนเพราะความจําเปนบังคับ ผมเกือบจะเอาชีวิตไมรอดมาคร้ังหนึ่งแลว ในการ
ยืนปกหลักยิงกระทิงท่ีสวนชารจเขามา แตในขณะนั้นมันจวนตัวจริงๆ หาท่ีหลบหรือกําบังไมทัน 
กระทิงตัวนั้นถูกปราบลงได แตตัวผมเองกไ็ปนอนโรงพยาบาลเสียเดือนกวา ความจรงินาจะตาย แต
โชคของผมยังดีอยู” 
 “เราไดทราบขาวเร่ืองนี้อยูเหมือนกัน คุณอําพลเลาใหเราฟง” 
 เชษฐาพูด 
 “ความต่ืนเตนท่ีรองไปจากนีก้็คือ การยิงสัตวในขณะท่ีอยูพื้นดนิอยางเดียวกับมัน ไมวา
จะเปนการเดินแกะรอยยิง หรือวานั่งซุมยงิ เพราะโอกาสท่ีมันจะทําใหเราต่ืนเตนหวาดเสียวมีอยูมาก 
ผิดกับการนั่งหางยิง ซ่ึงแทบจะเรียกวาเราไมมีการเส่ียงอะไรเลย เอาเปรียบมันทุกประตู” 
 “สัตวปาชนิดไหน ท่ีเปนอันตรายท่ีสุดในการเดินปา” 
 ดารินต้ังคําถามมาบาง 
 “คุณหญิงลองทายซิครับ” 
 “ชางกระมัง” 
 “ไมใชครับ” 
 “เสือง้ันรึ ฉันเคยไดยินไดฟงอยูบอยๆ เหมือนกันวา ถามันดุจริงๆ มันจะยองเขามาเลน
งานพวกลาสัตวจนถึงแคมปท่ีพักในขณะท่ีนอนหลับ” 
 “ก็ไมใชอีกนัน่แหละครับ เสือ ชาง หรือสัตวใหญนากลัว มีอันตรายตางๆ แทท่ีจริงไมได
เปนภยัท่ีนากลัวสําหรับนักเดนิปาเลย ธรรมชาติของพวกนี้โดยปกติแลวมักจะหนีคนอยูเสมอ จะสู
หรือคิดทํารายก็เฉพาะเม่ือตอนเจ็บและจวนตัวเทานั้น” 
 “ถาง้ันอะไรละ หรือวาไมมี” 
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 “มีซิครับ มีแนๆ นักเดนิปาหรือลาสัตวทุกคนกลัวมันท้ังนั้น และก็ไมมีทางจะปองกนัได 
นอกจากจะใชความระมัดระวังรอบคอบใหมากท่ีสุด งูพษิทุกชนดิยังไงละครับ คุณหญิง เจาพวกนัน้
มักจะเลนงานเราโดยไมรูตัวเสมอ อาจเปนการเดินไปเหยยีบมันอยางบังเอิญ อาจผานไปในขณะท่ี
มันหลบซอนอยู หรืออาจแอบเขามากัดในขณะท่ีเรานอนหลับ ชีวิตของนักเดนิปาสวนมาก ส้ินไปก็
เพราะอันตรายจากพวกงูพิษเหลานี้ มากเสียกวาสัตวอ่ืนๆ” 
 “เสนผมบังภูเขาเลย หรือยังไงนอย?” 
 ไชยยนัตหนัมาลอดารินพรอมกับหวัเราะ 
 “แตนอยคงไมกลัวไมใชเหรอ เห็นเตรียมเซรุมมาต้ังแยะนี่” 
 ม.ร.ว.ดารินหนางํ้า พูดกระแทกเสียง 
 “เม่ือฉันถามถึงสัตวปา ฉันไมไดหมายความถึงจําพวกงู ฉันหมายถึงสัตวส่ีเทาสองเทา
ท้ังหลาย ก็ไมนึกเหมือนกันวาเขาจะตอบแบบกําปนทุบดนิแบบนี้ งูนะใครๆ ก็รูวามันมีทุกหนทุก
แหงนัน่แหละ ปาดงพงพีตามทุงตามนา หรือแมกระท่ังลานเทอเรสหินออนในบานของฉันท่ี
กรุงเทพ งูเหามันยังเคยเล้ือยข้ึนมาเลย” 
 “เออแนะ อยากจะถามเพื่อหาความรูกับเขาแลว พอเขาตอบใหก็มีโมโห ยายนอยนี”่ 
 พี่ชายตําหนิมาดวยอารมณขันๆ กึ่งรําคาญ 
 “คุณหญิงตองถามใหมซิครับวา สัตวปาท่ีเราจงใจจะลามันชนิดไหน เปนสัตวท่ีนากลัว
และมีอันตรายที่สุดในระหวางการลา” 
 “ไมถามแลว” 
 หญิงสาวตอบสะบัดๆ หัวเราะออกมาอยางถอนฉิว แลวกลาวตอวา 
 “แตอยากจะถามอีกขอหนึ่ง ในฐานะท่ีคุณเปนพรานใหญ ช่ือเสียงเกรียงไกรถึงขนาดน้ี 
คุณเลา รูไหมวาการลาสัตวอะไรท่ีถือกันวาเปนสัตวใหญอันตรายท่ีสุดของโลก” 
 “ผมไมทราบหรอกครับ บางทีจะเปนเพราะผมไมใชพรานใหญของโลก อยางคุณหญิงวา
ก็ได” 
 รพินทรตอบอยางสุภาพ ซอนยิ้ม บอกกับตนเองวา นิสัยผูหญิงมักจะเปนอยางนี้เอง ตอ
ใหฉลาดปราดเปร่ือง ผานอะไรตออะไรมาสักขนาดไหนก็ตาม แตก็หนีอะไรท่ีเปนไปในแบบ 
‘ผูหญิง’ หรือ ‘เด็ก’ ไปไมได 
 และในขณะนี ้ เขามีความรูสึกเหมือนจะลอเด็กเลน ลอใหมีโมโหเดือดดาล แลวก็
พิจารณาดูความนาเอ็นดูระคนไปกับนารําคาญนั้นดวยอารมณคร้ืนเครง 
 ไชยยนัต ผูดูเหมือนจะเปนขม้ินกับปูนมาตลอดเวลากับดาริน ก็กระทุงแทนมาใหวา 
 “แลวนอยวาอะไรละ ไหนลองขยายภูมิของนักลาสัตวท่ีคุยวาผานมาแลวทุกปาท่ัวโลก
หนอยซิ” 
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 “หมีโคเด๊ียกยะ วงการลาสัตวท่ัวโลก ถือกันวาเปนเกมท่ียิ่งใหญและมีอันตรายท่ีสุด 
รองลงมาก็คือควายปาแอฟรกิัน ซ่ึงท้ังสองชนิด ฉันเคยยงิมันมากับมือแลวดวยซํ้า” 
 หลอนเชิดหนา จีบปากบอก พี่ชายและเพ่ือนชายพากันหวัเราะ 
 “ไอการลาสัตวแบบบันเทิง ชนิดท่ีตีต๋ัวราคาแพงเขาไปในบริเวณปาสงวน ท่ีทางการเขา
เล้ียงเอาไวใหนักทองเท่ียวซอมมือเลน แลวก็ตองจางพรานผิวขาวใหคอยถือปนคุมกันใหในขณะที่
ยิงนั่นนะ มันก็เหมือนการลาสัตวอยูในกรงน่ันแหละ นอยไมนาเอาคุยเลยพับผาซิ และในขณะน้ี เรา
ก็ไมไดบุกอลาสกาหรือบุกแอฟริกา แตเรากําลังจะบุกปาดิบในเอเชีย ความเกงกลาสามารถของนอย
ในการลมหมีโคเดี๊ยกหรือควายปาแอฟริกนั เอามาคุยกับคุณรพินทรไมไดหรอก เราควรจะเรียนเพ่ือ
หาความรูความชํานาญจากเขา แมในดานทฤษฎีกอนกย็ังดี ไมใชมาคุยถึงการตีต๋ัวเพื่อลาสัตว อัน
เปนกฬีาบันเทิงของนักทองเที่ยว เขาใจ” 
 ไชยยนัตพูดพลางหัวเราะ 
 “ก็ขอคุยบล๊ัฟม่ังซิ มีอยางรึ ถามดีๆ กลับตอบเล้ียวลดหาเร่ือง ยั่วโมโหอยูได” ดารินบน
อุบอิบ ชําเลืองคอนให 
 ท้ังหมดพากันหัวเราะกันข้ึนอีก 
 “สัตวอะไรยิงยากท่ีสุด และมีอันตรายท่ีสุดในปาของเรา ตามความรูสึกของคุณ” 
 ม.ร.ว.เชษฐา หันมาทางรพินทร ถามอยางสนใจ 
 “ความรูสึกของพรานทุกคน อาจไมเหมือนกันนกัหรอกครับคุณชาย” 
 เขากลาวข้ึนชาๆ 
 “บางคนกลัวชาง เพราะชางมักจะมาเปนโขลง และถามันรวมกําลังกันบุกตะลุยเขามา
จริงๆ เรามักจะยิงมันไมทัน ตัวหนึ่งลม อีกตัวหนึ่งอาจถึงตัวเราเสียกอน...บางคนกลัวเสือเพราะเคย
พสูิจนกันไดหลายคร้ังแลววา เสือเปนสัตวท่ีมีเลหเหล่ียวไหวพริบฉลาดท่ีสุด ในบรรดาสัตวปา
ดวยกัน ถาลงมันไดจองจะเปนศัตรู อาฆาตแคนกับคนลามันจริงแลว ก็เรียกวามีอันตรายท่ีสุด บาง
คนก็วาหมีเปนสัตวท่ีมีความอาฆาตอยางรุนแรงท่ีสุด ลงถาคูของมันตัวหนึ่งถูกยิงตาย อีกตัวหนึ่ง
จะตองแกแคน จนกวามันจะฆาศัตรูของมันได หรือจนกวาตัวมันจะตายทีเดยีว สวนบางคนไมยอม
เขาใกลอีเกงท่ีถูกยิงลมลงไปแลว จนกวาจะซํ้าใหตายสนทิ เพราะเคยปรากฏวาเกงท่ีกาํลังจะตาย ลุก
ข้ึนขวิดเอาคนยิงมันบาดเจ็บสาหัส หรือถึงตายไปก็มี ซ่ึงจะประมาทมันไมได บางคนก็ระมัดระวัง
วัวแดงเสียยิ่งกวากระทิง เร่ืองตางๆ เหลานี้ มันลวนแลวแตวา ใครจะมีประสบการณกับตนเองมา
อยางไร และนาํมายึดถือเปน ซ่ึงมันไมมีทฤษฎีใดจะเท่ียงแทแนนอนเสมอไปนัก” 
 แลวเขากห็ัวเราะออกมาเบาๆ จุดบุหร่ีสูบ 
 “สําหรับผม ถาจะลาหมูปากันละก็ ผมจะตองเตือนตัวเองอยูเสมอ ใหมีความรอบคอบ
ระมัดระวังเปนพิเศษ หมูปานั้นช่ือของมันคานกับบุคลิกลักษณะ และพิษรายของมันอยางชนดิเปน
ตรงกันขามทีเดียว ท่ีผมถือวาหมูปาเปนสัตวอันตรายท่ีสุด ก็เพราะผมเคยเห็นพรานเกงๆ หลายคน
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ตองเสียชีวิตเพราะหมูปา อันเนื่องมาจากความประมาทวามันเปน ‘หมู’ และตัวผมเองเกือบตาย
เพราะเจาหมูปามาหลายคร้ังแลว ยิ่งเสียกวาสัตวชนิดใดทั้งส้ิน ในขณะท่ีนัดแรกท่ีผมยิงมันไมอยู” 
 ทุกคนมองดูเขาอยางประหลาดใจงงงัน 
 “แปลกจริง หมูปานะเรอ คุณถือวาเปนสัตวอันตรายท่ีสุดในการลา” 
 ไชยยนัตครางออกมา 
 จอมพรานกมศีรษะ 
 “ครับ หมูปานี่แหละ รายกาจเกินเช่ือนกั” 
 เขาคิดวา ม.ร.ว.หญิงดารินคงจะหัวเราะงอหายออกมาในคําพูดของเขา แตหลอนกลับ
ขยับตัวแสดงอาการสนใจอยางยิ่ง มองมายังเขาดวยอาการเตรียมฟงอยางต้ังอกต้ังใจ 
 “โปรดอธิบายซิ คุณรพินทร” 
 เชษฐาพูดอยางท่ึงๆ 
 “การชารจหรือการทํารายโตตอบของมัน ในขณะท่ีถูกเจ็บผิดกับสัตวอ่ืนทุกชนดิครับ 
คุณชาย สัตวอ่ืนถาวิ่งเขาใสเม่ือพลาดเปาหมายโดยเราหลบเสียทันหรือมีกําลัง มันก็จะวิ่งเตลิดผาน
ไปเลย แตหมูปาไมใชอยางนั้น มันวิ่งเขาใสเรา เม่ือผิดก็จะหวนกลับเขามาใสอีก ชนดิคลุกคลีพัลวัน
หลายตลบ โดยไมเปดโอกาสใหเราต้ังตัวติดทีเดยีว ยิ่งกวานัน้ยังคลองแคลววองไวท่ีสุด ดูแทบจะ
ไมทัน ตัวมันก็ไมใชใหญอะไรนัก การจะยิงซํ้าในขณะท่ีมันพัลวนัเขาเลนงานเรา ทําไดยากมาก 
การตามรอยหมูท่ีถูกยิงเจ็บไป หรืออีกนยัหนึ่งท่ีเรียกกนัวา หมูลําบากก็เหมือนกัน ยากกวาการตาม
รอยเสือลําบากเสียอีก เสือท่ีถูกเจ็บไป ไมวาจะหลบซอนอยูท่ีใด ถาเราตามเขาไปไดระยะท่ีมันรูตัว 
ไดกล่ิน ก็มักจะคํารามใหเสียงเปนเชิงบอกใหเรารูตัวเสียกอนวา มันแอบอยูตรงไหน ทําใหเรา
สะดวกในการท่ีจะเขาไปยิงซํ้า แตหมูไมใชอยางนั้น มันจะซุมนิ่งอยูกบัท่ี ไมกระโตกกระตากอะไร
เลย พอเราเขาไปไดระยะของมัน ก็จะจูโจมเขาใสทันทีโดยไมใหรูตัว อีกอยางหนึ่ง การตามรอยหมู
ก็ยากกวาการตามรอยสัตวอ่ืนๆ มาก มันมักจะซอกแซกไปตามท่ีรกชัฏ เปนอุปสรรคในการติดตาม 
ยิ่งกวานั้น หมูปายังมีนิสัยปากบอน ไมวาจะผานไปทางไหน กก็ัดแทะ ขุดคุยบริเวณท่ีมันผานไป
เปนนิสัย บางทีมันไปเจองูในทิศทางท่ีมันเดินผานไป แทนท่ีมันจะเล่ียงหลีกไปเสีย มันก็จะกัดงูตัว
ขาดท้ิงไว มักจะปรากฏอยูบอย นี่เปนอันตรายมาก งูถูกกัดตัวขาดยังไมตายสนิท เล้ือยไปไหนก็
ไมได นอนรอคอยอยูนั่นเอง พอเราตามรอยหมูท่ีลวงหนาไปกอน ไมทันเห็นไปเหยียบเอางูท่ีมันกัด
ท้ิงไว งูก็กดัเราตายเสียกอน อันตรายจากการลาหมูปาก็มีอยางนี้แหละครับ ถาไมเคยชินกับสัญชาติ
ญาณของมันจริงๆ คนก็มักจะไมรู คิดประมาทวามันเปนหมู โดยมองขามพิษรายของมันไปเสีย 
พรานท่ีถูกหมูกัดหรือขวดิตายก็เพราะความประมาทเปนตนเหตุ” 
 “ฮือ! นี่เปนความรูใหมทีเดยีว” 
 เชษฐาและไชยยันตครางออกมาพรอมๆ กัน 
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 “เปนการดีเหลือเกิน ท่ีเรามีโอกาสคุยกนัเสียกอนท่ีจะออกเดินทางเขาปาแทจริง ถึง
อยางไรก็ตาม ขณะน้ีคุณกเ็ปรียบเหมือนครูของพวกเราแลว อยาลังเลอะไรเลยในการที่จะสอนอะไร
ใหรูในเร่ืองของปา เราขอยอมรับวาพวกเราไมมีความชํานาญมากอน และเปนฝายขอรับความรูหรือ
จะพดูตรงๆ ก็คือ ขอเรียนจากคุณนัน่แหละ” 
 “แลวถาจะลาหมูปา จะใหทํายังไงถึงจะปลอดภัย” 
 ดารินถามออยๆ 
 “จําไวสองอยางเทานั้นครับ ถาอยูบนพื้นดนิเดียวกับมัน ไมใชยงิจากหาง ก็อยายิงสวน
หนามันเปนอันขาด ธรรมชาติของสัตวปาทุกชนิด เวลาหนาของมันหนัไปทางไหน ความต้ังใจจะ
หนีหรือจะสู มันก็เผนไปขางหนา ประการท่ีสอง อยาชะลาใจเช่ือในฝมือของตัวเอง ถานัดแรกผิด 
ท้ิงปนกระโดดข้ึนตนไมกอน ใครเขาวาข้ีขลาดก็ชาง เอาความปลอดภัยไวกอน” 
 คําพูดแบบอารมณขันของเขา ทําใหท้ังหมดพากันหัวเราะครืนข้ึนอีก ม.ร.ว.ดารินซัก
พลางหัวเราะพลางมาอีกวา 
 “ออ! นี่เปนทฤษฎีรึ คุรเองผูไดช่ือวาเปนจอมพรานก็ทําอยางนี้เหมือนกันรึ พอยิงผิดก็
กระโจนข้ึนตนไมเลย” 
 “ครับ ผมรอดตายเพราะหมูปา ก็ดวยวิธีกระโจนข้ึนตนไมนี่แหละ สัตวอ่ืนไมวาจะเปน
ชางหรือกระทิง ถานัดแรกผิด ผมก็ยังพอจะยืนปกหลักยงินัดท่ีสอง ท่ีสาม ในเวลามันวิ่งสวนเขามา
ได แตหมูปา ผมตองเผนข้ึนตนไมกอน ท้ิงปนช่ัวคราว” 
 “ตลกจัง!” 
 รองออกมาพรอมกับหัวเราะงอหาย รพินทร ไพรวัลย เพิ่งจะเห็นอารมณขันแทจริงของ 
ม.ร.ว.หญิงดารินคร้ังนี้เปนคร้ังแรก หลอนเริ่มจะมีความสนุกเพลิดเพลินในการคุย และเปนกันเอง
กับเขาข้ึนบาง 
 “วาแตเราเถอะ จะไมสอนวิธียิงหมีโคเด๊ียก หรือควายปาแอฟริกันใหคุณรพินทรไดศึกษา
ไวบางรึ?” 
 ไชยยนัตรองบอกมา หลอนหัวเราะจนหนาแดง สะบัดเสนผมดําขลับท่ีปลิวลงมาปรก
หนา ใหกลับไปเคลียอยูกับไหล 
 “ฉันคุยโมไปง้ันเองแหละ ความจริงฉันไมเคยยิงสัตวอะไรไดเลยสักอยาง นอกจากพวก
นก ฉันยิงปนมามากก็จริง แตสวนมากจะเปนการยิงเปากระดาษ คุณคงไมถือและอยานึกหม่ันไสไป
เลยนะ นายพราน ในกรณท่ีีฉันอวดโมไปบาง แลวก็ควรจะถือฉันเปนลูกศิษยในการเดินปาของคุณ
สักคน” 
 “เออ ใหมันรูจกัรับรองสภาพความจริงอยางนี้เสียม่ังซิ อยาเอาแตอวดดนีัก” พี่ชายวา 
 “ผมเคยน่ังหางดักสัตวมาหลายคร้ัง” 
 ไชยยนัตชวนสนทนาตอไปอยางสนุก 
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 “พบอะไรๆ หลายอยางท่ีเปนขอสงสัย แตยังไมเคยพูดใหใครฟงเลย ตามปกติเราข้ึนหาง
กันต้ังแตบายส่ีโมง แลวก็แกรวทรมานอยูบนนั้นจนกวาจะรุงเชาของอีกวันหนึ่ง เทาท่ีผมเคยยิงสัตว
ไดทุกคร้ัง เปนเวลาท่ีพระอาทิตยยังไมตกดิน มีแสงสวางพอใหเห็นศูนยปน แตพอมืดแลว ผมไม
เคยยิงอะไรไดเลยสักคร้ัง ท้ังๆ ท่ีสัตวมันเขามาใตหางมากมายกายกองไปหมด ไฟฉายท่ีสองออกไป 
มักจะติดบังไพรของตัวหางเอง หรือมิฉะนั้นก็ติดกิ่งไมใบไมเสียหมด กวาจะพบตาสัตว พวกมันก็
เปดอาวไปหมดแลว หรือตอใหพบมัน ผมก็ยังนกึไมออกวา ในระหวางไฟฉายท่ีเราสองสะกดตา
สัตวไว และในระหวางปนท่ีเราพยายามจะเล็งศูนย มันคงอะหลุกขลุกขลักพิกล มันไมถนัดเลย และ
ผมเคยทําไฟฉายตกจากหางในเวลาฉุกละหกุนี่บอยๆ คุณเคยพบกับความยุงยากในขอนี้บางไหม 
หรือวาคุณมีวธีิแกไขยังไง จนกระท่ังเดี๋ยวนี้ ผมก็ยังสงสัยนั่นเองวา พวกท่ีเขานั่งหางยิงสัตวกลางคืน
โดยใชฟายน้ันนะ เขายิงสัตวไดโดยวิธีไหน ถาหากบริเวณท่ีขัดหางเปนทุงโลงก็เปนอีกเร่ืองหน่ึง 
เพราะไมมีอะไรมาขัดขวางเกะกะลําไฟฉายเปนอุปสรรค ทําใหสองเห็นไดงาย แตถาบริเวณท่ีขัด
หางเปนดงทึบ มีกิ่งไมบังไพรหนาแนน เขาจะสองไฟยิงไดยังไง” 
 “นักลาสมัครเลน หรือพรานฝกหัด พบปญหาอยางท่ีคุณไชยยันตวามาแลวทุกคนครับ” 
 จอมพรานอธิบายในขณะท่ียิ้มอยางสุภาพ 
 “ความสําเร็จในเร่ืองนี้ มักข้ึนอยูกับแบบของปนท่ีจะใชยงิ และความชํานาญในการยิง จะ
มามัวพะวงพึ่งไฟฉายอยูไมได ถูกแลวครับ การใชไฟฉายสองบนหางท่ีมีบังไพรหรือซุมไม
หนาแนน ไมทําใหเกิดประโยชนอะไรข้ึนมาไดเลย นอกจากจะทําใหสัตวรูตัว เตลิดหนีเสียกอนท่ี
เราจะเห็นมันถนัดดวยซํ้า นักลาสัตวท่ีชํานาญจะไมพยายามใชไฟฉายเลย ในขณะที่นั่งซุมอยูในท่ีมี
บังไพรและพุมไมทึบ เสียงการเคล่ือนไหวของสัตวกด็ี เสียงกัดกินอาหารหรือกินน้าํก็ดี พรานท่ีจดั
เจนจริงๆ จะคํานวณถูกในทันทีวาควรจะเปนชนิดไหน หรือถาคลาดเคล่ือนไปบางก็ไมมากนัก คง
อยูในประเภทใกลเคียงกันนัน่แหละ และจะตองรูดวยวา สัตวอยูหางออกไปทางดานไหน สัก
เทาไหร และอาศัยยิงตามเสียงโดยใชการคํานวณ มันออกจะยากอยูมากสําหรับคนฝกใหม และใน
การยิงสุม โดยอาศัยเพียงแคเสียงของสัตวประกอบกับการคํานวณนี ้ ไมมีปนชนดิไหนจะใหผลดี
เทากับประเภทลูกซอง ผมถึงไดบอกแตแรกแลวไงครับวา ผมชอบใชปนชนิดนี ้ สําหรับยิงสัตวใน
เวลากลางคืน คือตัดปญหาในเร่ืองการมองเห็นศูนยปนหรือไมออกไป พอวาดปากกระบอกตรง เรา
ก็เหนีย่วไกไดทันที ผิดกับไรเฟล ซ่ึงจะตองใชการเล็งพิถีพิถัน ถามองไมเห็นศูนยปน กไ็มมี
ความหมายอะไรเลย ไฟฉายนั้นเอาไวสองสํารวจดูผลการยิงเทานั้น คือยิงเสียกอน แลวคอยสองดทีู
หลังวาถูกหรือเปลา โดยปกติแลว การนั่งหาง สัตวมักจะเขามาใหยิงในระยะใกลมากอยูแลว เราใช
ปนลูกซองยิงตามเสียง และการคํานวณสวนมากก็ไมคอยจะผิด หรือถาบังเอิญเราไมไดถือปนลูก
ซอง ถือปนไรเฟลแทน ก็ใชยิงในวิธีเดยีวนี่แหละ คือยิงสุมเขาไปในท่ีหมาย ซ่ึงเราแนใจวาสัตวควร
จะอยูท่ีนั่น เวนไวแตวาไรเฟลมันมีโอกาสถูกสัตวไดนอยกวาลูกซองเทานั้นในการยิงเดาสวนชนดิ
นี้” 
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 “ออ เขายิงกันแบบนี้เองนะหรือครับ” 
 ไชยยนัตรองล่ันออกมา หนาต่ืน หันไปมองดูเชษฐาผูฟงอยูอยางต้ังใจ 
 “ฉันเพิ่งจะรูจากคําบอกเลาของรพินทรเดี๋ยวนี้เอง นั่นซิสงสัยอยูวา เม่ือใชไฟฉายไมได
ถนัด เขายิงกนัไดยังไง เลนยิงตามเสียงนี่เอง และไอการยิงแบบนี้ มันตองใชความชํานาญอยางสูง
ทีเดียว” 
 “ฉันก็เคยบอกแกแลววาเปนปนลูกซองนะ ความจริงมันใหผลมากท่ีสุดในการลาสัตวใน
ปาเมืองเรา แกก็มัวแตคิดวาปนลูกซองเปนปนช้ันตํ่า สูไรเฟลไมได จริงละ มันสูไรเฟลไมไดใน
อานุภาพการประหัตประหารระยะไกล หรือตองการจะลมสัตวใหญ แตมันก็ไดเปรียบไรเฟลในอีก
หลายๆ ทางอยางท่ีคุณรพินทรบอกมาตะกี้นี้ สําหรับฉันถาจะมีปนใหถือไดเพยีงกระบอกเดียวแลว 
ฉันขอถือลูกซองแบบกึ่งอัตโนมัติบรรจุคร้ังละหานัดดีกวาใหแบกดับเบิลไรเฟล มันอุนใจท่ีสุดใน
การลาสัตว หรือปองกันตัวในทุกสถานการณ ถาไมคิดหวังจะไปรบกับชางหรือโรมรันกับแรด 
กระทิง” 
 เชษฐากลาว รพินทรสนับสนุนมาวา 
 “ถูกของคุณชายแลวครับ คุณไชยยันต ปนลูกซองท่ีเราพิจารณากนัวาเปนปนพืน้บาน
ธรรมดานี่แหละ ความจริงมีประโยชนท่ีสุดถาหากเราจะเลือกใชใหถูกกับสถานการณ ถาเราเกรงไป
วาในเกมเส่ียงอันตราย อันหมายถึงจะตองยิงซํ้าในวงกระสุนท่ีมากกวาสองนัด แทนท่ีเราจะใชแฝด 
เราก็เลือกใชแบบกึ่งอัตโนมัติหรือแบบปมแอ็คช่ันเสีย เพื่อใหมันบรรจุกระสุนไดมากกวานั้น สัตว
ปาเมืองไทยท่ีลมตายอยูทุกวนันี้ 90 เปอรเซ็นตตายดวยลูกปนลูกซองท้ังนั้น ปาเมืองเราเปนปาทึบ 
การยิงสัตวเรายิงกันในระยะไมหางเกนิไปนัก ซ่ึงในระยะอยางวานี ่ ลูกซองมีอํานาจในการ
ประหัตประหารไดพอเพยีงทีเดียว ยกเวนสัตวหนังหนาเพียงไมกีป่ระเภท” 
 ไชยยนัตยกัไหล 
 “สําหรับผมไมรูเปนยังไง ผมถือวาปนลูกซองควรจะเปนปนท่ียงิสัตวมีปกอยางเดียว
เทานั้น เวลาเขาปาลาสัตวใหญ ผมไมเคยถือลูกซองเลย” 
 “เพราะฉะน้ันนะซิ ในเวลากลางคืนแกจึงไมเคยยิงอะไรไดเลย เพราะมัวแตมะงุม มะงา
หรา หาศูนยปนไมพบ สัตวมันเผนหนเีสียกอน” 
 “ทาจะจริงแฮะ ไปคราวนีต้องลองใชลูกซองนั่งหางในเวลากลางคืนอยางคุณรพินทรวา
บาง ปญหามีอยูวา ถาชางมันเขามาร้ือหางท่ีนั่งอยู...” 
 “ในปา ยอมจะมีอันตรายทุกฝกาวยางแหละครับ และคนที่รักในการผจญภัยเทานั้นท่ีนิยม
เท่ียวปา ซ่ึงตองยอมรับรูลวงหนาแลววามันเต็มไปดวยการเส่ียง ตอใหคุณถือ .600 ไนโตรเอกซ
เปรส ถาชางมันจงใจยกขบวนเขาร้ือหางของคุณจริงๆ คุณก็ไมมีทางจะยับยั้งมันไวได ผมเองเคยลม
ชางมานับคร้ังไมถวน ในขณะเดยีวกันกเ็คยวิ่งหนีชางปาราบมาแลวนับคร้ังไมถวนเหมือนกัน” 
 พรานใหญกลาวดวยเสียงเรียบๆ 
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 “คุณจะไมแนะนําใหเรารูลวงหนาเสียหนอยหรือ ถาเราไปนั่งหาง แลวชางมันเกดิยก
โขลงมาปวนเปยนอยูใกลหาง เราจะทํายังไงดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง หางท่ีใชขัดยิงสัตวก็เปนหางเต้ียๆ 
สูงจากพื้นดนิไมมากเทาไหรนัก และก็ไมไดปลูกอยางแนนหนาอะไรเลย ชนิดท่ีมันเอาสีขางไถ
ทีเดียว กน็าจะถลมลงมาแลว นั่งหางอยูหลายคร้ัง ผมก็เสียวในเร่ืองนี้อยูตลอดเวลา ภาวนาไมใหชาง
มันเขา โชคดท่ีีมันก็ไมเคยเขาในระหวางท่ีผมนั่งอยูสักที” 
 “เทาท่ีปฏิบัติอยู ถาชางมันบังเอิญเขามาปวนเปยนอยูใกลหาง และปนในมือของผมเล็ก
กวามัน ไมสามารถจะลมมันได ผมก็ใชวธีินั่งสงบ มองดูมันเฉยๆ การมันเขามาใกลเรา แสดงวามัน
ไมไดเจตนา เพราะธรรมชาติของสัตวปาทุกชนิด ถาไดกล่ินเรากอนแลว มันจะไมเขามาใกลเลย 
นอกจากจะเผนหนีทันที เม่ือชางเขามาใกลหาง ก็แปลวามันไมรูวาเราอยูบนหาง มันจะพากันเดนิ
ผาน หรือหากินกนัตามปกติธรรมดาแลวก็จะไปเอง หรือถาขณะน้ันมันบังเอิญไดกล่ินเรา มันกจ็ะ
เคล่ือนโขลงผละไปทันที ขอสําคัญท่ีสุดก็คือ อยาทําอะไรกระโตกกระตากใหมันตกใจเปนอันขาด 
เพราะถามันตกใจต่ืน เกิดวิ่งปนปวนข้ึน มันอาจวิ่งเขามาชนตนไมท่ีเราขัดหางอยู โดยท่ีมันไม
เจตนากไ็ด สรุปแลววิธีปลอดภัยท่ีสุดก็คืออยาตกใจ ถาเห็นสัตวมันมีขนาดใหญกวาปนในมือ และ
ไมอยูในฐานะท่ีจะยิงมันไดก็เฉยเสีย อยาไปยิงมัน เกือบจะเปนเร่ืองธรรมดาสําหรับผมทีเดียว ใน
การนั่งเฉยๆ มองดูโขลงชางเดินลอดใตหางของผมไป ชนดิท่ีสันหลังของมันหางจากใตหางท่ีขัดไว
แควาเดียวเทานั้น” 
 “โอโฮ! ผมกลัววาผมจะไมใจเย็นเทาคุณรพินทรนะซิ เจอเขาอยางนั้นมีหวังตัวส่ันตกจาก
หางลงมาใหเหยยีบเสียกอน” 
 ไชยยนัตพูดอยางคนมีอารมณสนุก เปดเผย 
 “ขอทวงหนอยนะ นายพราน จะวาขัดคอก็วาเถอะ” 
 เสียงใสท่ีเงียบ ม.ร.ว.ดารินดงัมา เขานึกวาหลอนนั่งหลับไปแลว ท่ีเกาอ้ียาวมีนวมรองตัว
นั้น แตท่ีไหนไดเหน็ลืมตาแจว 
 “เชิญครับ คุณหญิง ผมเกือบจะงวงอยูแลว ท่ีคุณหญิงเงียบจากการขัดคอไปต้ังนาน” 
 เชษฐากับไชยยันตหวัเราะกนัข้ึนอีกในคําตอบของเขา หญิงสาวยิ้มแคนๆ สําเนียงและ
แววตาบอกชัดวาตองการรวนเขาอีก 
 “คุณบอกวาธรรมชาติของสัตวปาทุกชนดิ ถาไดกล่ินคนแลวจะไมเขาใกล หรือจะแปล
ใหชัดก็คือ สัตวปาจะตองหนีคนเสมอ ถาง้ันเสือทําไมถึงเอาคนไปกินละ บางรายนอนอยูในแคมป
แทๆ มันยังยองมาคาบเอาไปเลย พวกหมีก็เหมือนกัน ฉันเคยไดยินไดฟงวา มันเขามารังควานคน
บอยๆ ชางในอินเดียก็เคยปรากฏวา ยกโขลงชางเขาทําลายหมูบานเสียท้ังหมู ยิ่งกวานั้นสัตวดุรายอีก
หลายประเภท พอเห็นคนเขาก็ปร่ีเขาใสทันที โดยเหน็เปนเหยื่อโอชะไปเสียดวยซํ้า” 
 พรานใหญหัวเราะในเสียงเร่ือยเฉ่ือย อันเปนปกติธรรมดาของเขา กอนหนาการเซ็น
สัญญาจางนําทาง เขาไมเคยสนใจอะไรกบั ม.ร.ว.ดารินเลย แตเดีย๋วนี้เขาจําเปนจะตองสนใจหลอน
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แลวในฐานะนายจาง และกน็าจะเปนนายจางชนิดท่ีทําความหนกัอกหนักใจแกเขาไมใชนอย ใน
ระหวางการเดนิทางมหาวิบากคร้ังนี้ เรียกวาเปนภาระหนกัอ้ึงอันหนึ่งทีเดียว 
 “เอ นอยนี่เปนไงแฮะ ดูจะรวนคุณรพินทรอยูเร่ือย” ไชยยันตหนัมาบน พรอมกับจุปาก 
 “ไหนเราวาเรายอมเปนลูกศิษยเดินปาเขาแลวยังไง ทําไมถึงมาอวดดีกับอาจารย คานโนน
ขัดนี่อยูตลอดเวลา” 
 “ใช ยอมเปนลูกศิษย แตลูกศิษยท่ีดกี็ตองชางถามหนอยซิ แลวในการซักถาม หรือคานใน
เวลาสงสัย จะหาวาเปนการขัดคออาจารยก็ไมถูก หรือยงัไง อาจารย?” 
 ประโยคหลัง หลอนหันไปถามจอมพรานหนาเฉย แตตายิ้มเต็มไปดวยประกายทาทาย 
 “ครับ ถูกตอง ผมก็เห็นหนวยกานมานานแลววา คุณหญิงจะเปนลูกศิษยเดินปาของผม
ชนิดดหีนึ่งประเภทหนึ่งทีเดยีว เอาเถิดครับ ในการเดินทางคร้ังนี้ คุณหญิงจะไดพบกับภาคปฏิบัติ
เปนการฝกเรียนไปในตัว มีคุณคามากกวาทฤษฎีมากมายนัก” 
 “แลวอนุญาตใหรองไห หรือบนกระปอดกระแปดก็ได แตอยาหวังท่ีจะใหเลิกเรียนเสีย
กลางคัน โดยการยอนกลับมาสงบาน จนกวาจะจบหลักสูตรนั่นคือ ตามหาอนุชาไดพบ ตอบเขาไป
อยางนี้ซิ คุณรพินทร” 
 ไชยยนัตสอดมา 
 หลอนทําตาเขียวใสเพื่อนชายผูมีนิสัยข้ีแหย แลวหันมาทางรพินทร 
 “ไมตองมาประชดประชันฉัน คุณยังไมไดตอบขอแยงของฉันเลย” 
 “เอาละครับ ผมจะตอบในขอแยงของคุณหญิง ขอยืนยนัอยูอีกคร้ังวา สัตวปาทุกชนิดจะ
ไมพยายามของแวะเขามารังควานมนษุยเลย นอกจากจะหลีกไปใหพน แตมันก็มีกรณีพิเศษยกเวน
อยูบางเหมือนกัน เปนตนวา ถูกมนุษยรังควานเอากอน และตอสูเพื่อปองกันตน หรือตอบแทนเปน
การแกแคน ‘เสือกินคน’ กคื็อเสือท่ีชราภาพ หรือทุพพลภาพ ไมมีปญญาท่ีจะไปจบัสัตวอ่ืนกินได
อีกแลว และบังเอิญมีโอกาสที่จะจับคนกินได จนกระท่ังติดเปนนิสัย ‘ชาง’ จะดุรายและเหน็คนเปน
ศัตรูตัวฉกาจ ถาโขลงของมันถูกตามลา ถูกยิงอยูบอยๆ ไดรับบาดเจบ็ทุกขทรมาน สัตวดุรายอ่ืนๆ ก็
เหมือนกนั ท่ีมันเห็นมนุษยเปนศัตรู ก็เพราะมนุษยกระทํามันกอนท้ังส้ิน แตละสัตวเหลานัน้ ถามัน
ไมเคยล้ิมรสรูพิษสงกับลูกปนมากอน มันก็ไมอยากจะมาปวนเปยนเขามารังควานคนหรอก นสัิย
ของสัตวปาทุกชนิดท่ีต่ืน คอยระแวงภยัอยูทุกฝกาว แลวอะไรที่ผิดกล่ินผิดทา มันจะตองผละหนี
กอนเสมอ แตกฎทุกส่ิงทุกอยางในโลกนี้ไมมีอะไรตายตัวท้ังส้ิน มันอาจมีกรณพีิเศษเกิดข้ึนได
เหมือนกนั ทวาก็นอยมาก ท่ีพูดใหฟงนี้เปนหลักโดยท่ัวๆ ไป รวมความแลวก็คือ การใชชีวิตอยูใน
ปาจะประมาทไมไดเลยแมแตนิดหนึ่ง และถาเผชิญกับปญหาเฉพาะหนา ใหใชสติสัมปชัญญะการ
ตัดสินใจท่ีถูกตองเหมาะสม อยาต่ืนเตนจนเกินไปนกั ฝากความไววางใจทุกชนิดไวกับอานุภาพของ
ปนท่ีถืออยูในมือ และฝมือการยิง คิดเสมอวา สัตวมันไมมีทางท่ีจะวิเศษไปกวามนษุยได ยกตัวอยาง
เชน คุณหญิงนี้เปนตน สามารถยิงปนส้ันและยาวไดอยางแมนยําท่ีสุด แตถาคุณหญิงสามารถยิงสัตว
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ไดแมนยําถูกตองเหมือนกับการยิงเปากระดาษทุกนัด คุณหญิงก็สามารถจะทองปาไดอยางไม
จําเปนตองกังวลกับอะไรเลย” 
 “ฉันก็ไมเหน็กงัวลอะไรสักนดิ คนอ่ืนซิ ท่ีมากังวลกับฉันโดยไมจําเปน” 
 หลอนพูดเบาๆ หัวเราะเสียงใส 
 “เอาเถิดครับ แลวพรุงนี้คุณหญิงก็จะไดรูเอง และจะรูซ้ึงข้ึนทุกขณะเม่ือเราลึกเขาไปยัง
เขาพระศิวะ อันเปนจดุหมายปลายทาง เร่ืองของปามีอาถรรพณของมันอยูในตัว บางขณะมันล้ีลับ
มืดมน ชนิดท่ีวิทยาศาสตรก็พิสูจนไมได ถาเลาออกไปแลว พวกคุณก็อาจจะหัวเราะเห็นเปนเร่ือง
เหลวไหลขบขัน เอาไวเผชิญดวยตาเองดกีวาครับ จะอยางไรก็ตาม ขอเตือนย้ําไวอีกคร้ังวา ไมวาจะ
พบเห็นอะไรท่ีผิดปกติ วกิลวิการ คุมสติไวใหดี อยาขวัญเสีย ปนในมือนัน่แหละครับ จะเปน
เคร่ืองรางปองกันตัวเราไดอยางประเสริฐสุด พินิจพจิารณาดูใหแนเสียกอน แลวกเ็ล็งใหแน เหนีย่ว
ไกตูมออกไปเถิดครับ อะไรๆ ก็กระเจิงหมด” 
 เสียงของเขาเครงขรึมจริงจังผิดไป คณะนายจางท้ังสามหันมามองดหูนากัน ม.ร.ว.หญิง
ดารินหนาต่ืนข้ึนในบัดนั้น กอดอกหอไหล 
 “เอะ! คุณพูดเปนนัยยังไงพกิล ฟงแลวชักขนลุก อธิบายใหชัดๆ หนอยซิ มันหมายถึง
อะไร เอ...นายพรานน่ีพิลึกจริงเชียว ยิ่งใกลจะออกเดินทางก็ยิ่งพดูใหใจไมดี ส่ิงท่ีผิดปกติวกิลวกิาร
ท่ีคุณวานะ มันคืออะไร?” 
 รพินทรหัวเราะหึๆ สีหนากรานเกรียมของเขาดูเปนเงาสลัว ยากท่ีจะอานออก ในแสง
รางๆ ของตะเกียงร้ัวซ่ึงจดุไว 
 “ใครบอกวาผมพูดใหใจไมดีครับ ผมพูดเพื่อใหเตือนสติไวกอนตะหาก ปาท่ีเราจะบุกบ่ัน
เขาไป เปนปาท่ีสูงท่ีสุด เต็มไปดวยสรรพอันตรายนานาชนิด รวมท้ังส่ิงท่ีเราอาจไมคาดฝนวาจะได
พบเห็น ชีวิตทีคลุกคลีหากินอยูในปามานานของผม ทําใหผมพอจะไดเรียนรูกับมันมาบาง
พอสมควร ผมเองก็เคยผานโลกท่ีถือกันวาเจริญท่ีสุดมาแลว วิทยาศาสตรผมก็เรียนมาพอจะรู
ความหมายของมัน แตทฤษฎีของโลกเจริญเหลานั้น มันไมแนวาจะนํามาใชและตัดสินความในปา
ไดเสมอไปนกั บางขณะมันกค็านกันชนดิหนามือเปนหลังมือ แตผมมีความเช่ือม่ันวา พวกคุณลงได
ต้ังใจแนวแนท่ีจะเดนิทางโดยไมคํานึงถึงอะไรแมแตชีวติแลวเชนนี ้ อะไรท้ังหลายแหลมันก็เปน
เร่ืองเล็กไปหมด” 
 “ผมเขาใจความหมายของคุณ รพินทร” 
 เชษฐาพูดข้ึนตํ่าๆ ยิ้มอยางเยอืกเย็น ขณะท่ีเอ้ือมมือมาตบไหลจอมพราน 
 “ผมกับไชยยนัตก็ถือหลักเดียวกันกับคุณนั่นแหละ คือสติสัมปชัญญะและปนในมือ เรา
ไมหว่ันในการจะเผชิญกับอะไรท้ังส้ิน ภายใตการนําของคณุ เอาละ ดึกมากแลว เรานอนกันเถอะ” 
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 กอนท่ีฟาจะสางเล็กนอย ขบวนการเดินทางก็พรอม เกวียนท้ังหมดมีจํานวน 8 คัน แตละ
คันมีคนคุม หรืออีกนัยหนึ่งลูกหาบประจําสองคน หาคันใชบรรทุกสัมภาระเต็มเพียบ สองคันใช
เปนเกวียนสํารอง และอีกคันหนึ่งซ่ึงอยูหนาขบวนใชเปนเกวียนนั่งโดยสารของคณะนายจาง 
บรรทุกเฉพาะส่ิงของจําเปน ท่ีจะหยิบใชอยางปจจุบันทันดวนของคนเหลานั้น เกวียนท้ังหมดเทียม
ดวยควายใหญฉกรรจแข็งแรง เคยชนิกับการเดินปา ซ่ึงไดเลือกสรรแลวเปนอยางด ี
 คนท้ังหมดท่ีจะรวมเดินทางไป ก็คือคณะนายจาง 3 คน พรานพื้นเมืองคนเกาแกของ    
รพินทรอันเปนพวกอาสาสมัคร 4 คนรวมกับแงซาย หนุมชาวดงพเนจรผูมาอาสาสมัครใหม รวม
เปน 5 พวกลูกหาบคุมเกวยีนอีก 16 คน เม่ือรวมท้ังรพินทรอันเปนพรานใหญผูนาํทาง ตลอดจน
รับผิดชอบในทุกส่ิงทุกอยางในการเดินทางมหาวิบากคร้ังนี้ ก็รวมท้ังส้ินเปนจํานวน 25 คน 
 เม่ือเชษฐา ดาริน และไชยยนัต เตรียมตัวเสร็จและลงจากเรือนพักมา ก็พบวาคาราวาน
เกวยีนเหลานีต้ั้งขบวนกนัอยางเปนระเบียบรอคอยอยูแลว ทุกคนยืนประจําอยูกบัหนาท่ีของตน 
จอมพรานกําลังเดินตรวจตราดูความเรียบรอย และพูดจาส่ังงานอยูกับคนเหลานั้น เขาอยูในชุดเดนิ
ปา ลักษณะเดยีวกับท่ีทุกคนมองเห็นในวนัแรก เปนเส้ือผาหนา ตัดแบบรัดกุม และคํานึงถึงการใช
ประโยชนไดรอบตัวมากท่ีสุด โดยไมมุงหวังในความโกเกสวยงามอยางใดท้ังส้ิน รองเทา...เปน
รองเทาแบบเดนิปาของตํารวจตระเวนชายแดน หมวกสักหลาดคาดหนังเสือดาวครอบอยูบนศีรษะ 
เขาไมไดคาดเข็มขัดปนส้ัน แตมีมีดโบวีย่าวขนาด 8 นิ้ว รอยติดอยูกบัเข็มขัด อยูทางเอวดานซาย
เยื้องไปทางหลัง ไหลขวาสะพาย 30-06 อันเปนไรเฟลประจํามือ 
 เม่ือคณะนายจางของเขาเดินลงมา พรานใหญก็ตรงเขาไปรับ เชษฐากบัไชยยนัตอยูในชุด
เดินปาทันสมัย อยางนักลาสัตวชาวกรุงท้ังหลาย คาดเข็มขัดปนส้ันขนาด .44 แม็กนั่มคนละ
กระบอก สวนดารินไมตองสงสัย ขนาดจอมพรานกราดสายตาชําเลืองเพียงผานๆ เขาก็อดท่ีจะตอง
งงงันไปเสียมิได นางเอกของเร่ืองในภาพยนตรเกี่ยวกบัการเดินปาอยางไรอยางนัน้ หรือจะเรียกวา
เปนการแสดงแฟช่ันของนางแบบสาวเก่ียวกับชุดเดินปาก็ไมผิด 
 ม.ร.ว.หญิงคนสวย ท้ังงามท้ังเกอยูในชุดเขาปา ตัดเย็บประณีตรัดรูปทางอยางเจตนาจะ
ใหเปนแบบท่ีสวยงามจริงๆ สีเขียวใบไม ความสมบูรณของวัยและความมีสวนมีทรงอันดีอยูแลว 
เม่ือเขามาเปนหุนของชดุนัน้ มันทําใหสายตาใดก็ตามท่ีเห็นเขา ยอมจะตองจองตะลึงไป 
 หลอนเปนคนมีรสนิยมสูงในการแตงกายเอาเสียจริงๆ แมกระท่ังเวลาท่ีจะเดินทางเขาปา 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เข็มขัดของปนอันบรรจุเจา .357 แบบซิงเกิลแอ็คช่ันของหลอน ท่ีคาดเผลอยูคร่ึง
เอวคร่ึงตะโพก หลอนกใ็ชเข็มขัดแบบ ‘เวสตเทอรน’ คือแบบ ‘คาดตํ่า’ ในระดับตะโพก ไมใชคาด
ร้ังชิดเอวเหมือนเชษฐาและไชยยันต ซองปนก็เปนแบบ ‘ชักเร็ว’ มีสายหนังเปนเข็มขัดคาดตัดติดอยู
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กับลําขา ‘เฉี่ยว’ ไปตลอดกายกลมกลืนสวยงามไมมีท่ีติอะไรเลย ถาหากหลอนจะเตรียมเขาหนา
กลองภาพยนตร แตสําหรับการเตรียมออกเดินทางกันจริงๆ คร้ังนี้ รพินทร ไพรวัลย เต็มไปดวย
ความออนอกออนใจ 
 หลอนก็ดูเหมือนจะอานสายตาของเขา ท่ีชําเลืองผานมาบอยๆ ได ถามมาวา 
 “รําคาญฉันอีกละซิ นายพราน” 
 “เปลาเลยครับ โธ...คุณหญิง! ผมกําลังจะชมวา คุณหญิงสงางามเหลือเกิน แตก็ไมกลา
ชม” 
 “อยาเลย!” 
 หลอนรองปนหัวเราะ มีอาการเหมือนจะคอน 
 “ฉันอานสายตาคุณออกหรอกนะ คงนกึนนิทาอยูในใจซินะ ถาฉันเปนคุณ ฉันจะชอบใจ
อยางท่ีสุด ถามีใครสักคนมาแตงตัวสวยๆ ใหคุณดูเลน ในขณะท่ีคุณมองไมเห็นอะไรเลยนอกจาก
ควายปาเถ่ือนเปลาเปล่ียวของธรรมชาติรอบดาน” 
 “เอาอีกแลว วา! นอยนีเ่ปนยังไงแฮะ เจอะหนาคุณรพินทรเปนตองชวนทะเลาะทุกที เรา
จะออกเดินทางกันอยูเดี๋ยวนีแ้ลวนะ” 
 ไชยยนัตจุปากบนพรอมกับโคลงศีรษะ พรานใหญหัวเราะเบาๆ 
 “คุณหญิงอาจนึกสนุกก็ไดในการทะเลาะกับผม แตผมนะ เห็นจะไมทะเลาะกับคุณหญิง
หรอกครับ ยอมใหคุณหญิงทะเลาะขางเดยีวตามหนาท่ีของลูกจางท่ีด ีงา...” 
 เขาพิจารณาดูเคร่ืองแตงกายของหญิงสาว ดวยตาสุกใสเปนประกาย ยิม้ขันๆ ระบายอยูท่ี
ริมฝปาก 
 “คุณหญิงเหน็จะเตรียมชุดเดนิปามาหลายชุดกระมังครับ” 
 “ออ ไมตองมาประชด เจด็วนัเจ็ดสีเลย ไมมีซํ้า” 
 ดารินเชิดหนาบอก ถอดหมวกสักหลาดของหลอนออกมาดัดปก 
 “นอยไปหนอยครับ ควรจะเปน 30 วัน 30 สี ตลอดท้ังเดือนจะไดไมตองซํ้า ลูกหาบเรามี
ต้ัง 16 คน” 
 “ถึงวาซิ!” 
 เพื่อนหนุมเสริม หันไปพยักหนากับรพนิทร 
 “ปลอยพระเดชพระคุณเสียคนหนึ่งเถอะ พอเราเร่ิมเดินทางออกจากหลมชาง เหตุการณ
มันคงจะสอนเขาเอง ระยะนีป้ลอยใหเจาหญิงประพาสปาในเชิงสําราญอิริยาบถไปพลางๆ กอน ขา
ทาสบริวารอุปกรณบํารุงบําเรอความสุขของเราในตอนนีย้ังพรักพรอม เจาหญิงจะทรงชุดแฟนซี
สนุกสนานยังไงก็คงจะได” 
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 ม.ร.ว.เชษฐา พี่ชาย พูดมาอีกคนพรอมกบัหัวเราะหึๆ มองดูนองสาวคนสวยอยางออน
ระอา หญิงสาวไมสนใจ หัวเราะเสียงใส แกลงซอมชักปนอยางรวดเร็วจากซองขางตะโพกข้ึนมา
ควงเลน แลวพยักหนาไปท่ีหมวกของรพนิทร 
 “วาแตหนังเสือดาวท่ีคาดหมวกของคุณนัน่เถอะ สวยดนีี่ ขอใหฉันเอามาคาดหมวกของ
ฉันโกๆ ม่ังจะไดไหม” 
 จอมพรานยิ้มพรายรีบถอดแถบหนังเสือท่ีติดอยูกับหมวกเขาออก ควาหมวกของหญิง
สาวไปจากมือของหลอน จัดการคาดพันไวใหอยางเรียบรอย แลวกมศีรษะสงคืนมาให 
 “เอาเลยครับ ผมขอมอบใหคุณหญิงดวยความยินดี และเต็มใจยิ่ง” 
 “ขอบใจมาก” 
 หลอนรองออกมาและหัวเราะแจมใส มองดูหมวกท่ีคาดหนังเสือดาวของหลอน ซ่ึงเขาทํา
ใหอยางดีอกดใีจ แลวรวบผมบรรจงสวมหมวกใบน้ันเดินไปเปดหีบเล็กๆ บนเกวยีนคันหนึ่งข้ึน
สองกระจก พีช่ายกับเพื่อนชายพากนัถอนใจเฮือกส่ันหวัอยูดิกๆ 
 “ผมเกรงใจคุณรพินทรเหลือเกินท่ีมียายนอยมาเพ่ิมภาระใหแกคณะของเรา” 
 เชษฐาพูดเบาๆ ตามองอยูท่ีพรานใหญดวยความรูสึกแทจริงตรงกับคําพูด รพินทรยิม้ให
นายจางผูเปนสุภาพบุรุษสูงศักดิ์ของเขาอยางออนโยน พรอมกับส่ันหนาปฏิเสธชาๆ 
 “โปรดอยากังวลอะไรไปเลยครับคุณชาย เดี๋ยวนี้ผมมีความรูสึกอยางจริงใจวา คุณหญิงดา
รินมีคุณคาจําเปนยิ่งสําหรับคณะของเรามากมายทีเดียว เกี่ยวกับความรูในดานการแพทยของเธอ 
พวกเราจะตองพึ่งเธอแนๆ เร่ืองจุกจิกอ่ืนๆ สวนตัวของเธอ อันเปนธรรมชาติสามัญของผูหญิง 
ความจริงก็ไมไดเปนภาระยุงยากอะไรสําหรับพวกเราเลย และสําหรับตัวเธอซ่ึงเปนเพียงผูหญิงคน
เดียวในคณะของเรา ก็คงไมเหลือบากวาแรงอะไรนัก ในการท่ีเราจะชวยกันใหการพิทักษคุมครอง 
ผมคิดวาถาความจําเปนจริงๆ มาถึง คุณหญิงดารินจะเปนผูหญิงท่ีกลาหาญ บึกบึน ทรหด พอท่ีจะ
สมบุกสมบันกับเราไดอยางดีทีเดียว” 
 เชษฐายิ้มออกมาอยางพึงพอใจ เขาเปนคนรักและตามใจนองสาวมิใชนอย คําพูดของจอม
พรานทําความปลอดโปรงใจใหแกเขาอยางยิ่ง 
 “ทุกอยางเรียบรอยแลวไมใชรึ?” 
 “ครับ เรียบรอยทุกอยาง เราจะรอใหฟาสางกวานี้อีกสักนิด ฤกษเดนิทางของเรา 6 นาฬิกา
ตรง เหลือเวลาอีก 15 นาที” 
  
 นายอําพลผูอํานวยการบริษทัไทยไวลดไลฟ พรอมท้ังนายประเสริฐผูจัดการ และคนงาน
ในบริษัทท่ีมักคุนกับรพินทร ไดมาถึงหนองน้ําแหงกอนกําหนดออกเดนิทางเล็กนอย พวกนั้นมากนั
เต็มคันรถจิ๊ปบรรทุกใหญ เปนการมาคอยสงและอํานวยพรใหดวยอัธยาศัยไมตรีจิตอันด ี
 ท้ังสองฝายตางทักทาย และจับกลุมคุยกนัอยูท่ีลานกวางหนากองคาราวาน 
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 บรรยากาศเตม็ไปดวยความครึกคร้ืนอบอุน แตลึกลงไปในความรูสึกแทจริงของฝายมา
สงทุกคน คอืความเปนหวง เพราะตางยอมตระหนกัดีอยูวาจุดหมายของการเดินทางของคณะ       
ม.ร.ว.เชษฐา คร้ังนี้อยูท่ีอะไร 
 ในท่ีสุดเวลาเดนิทางก็มาถึง รพินทรตะโกนส่ังใหคนของเขาทุกคนเตรียมตัว และเขาเปน
คนสุดทายท่ีเขามาจับมืออําลานายอําพล 
 “ผมลาละครับ คุณอําพล” 
 จอมพรานกลาวเพยีงส้ันๆ ขณะท่ียิ้มให ผูอํานวยการบริษัทสงสัตวออกนอกประเทศ ซ่ึง
ทํางานติดตออยูกับเขามาเปนเวลานาน รวบมือรพินทรเขาไปบีบไวแนน พูดดวยเสียงตํ่าลึก 
 “กอนท่ีคุณจะจากไปยังขุนเขาพระศิวะเบ้ืองหนานั้น ขอใหผมไดย้ําขอรองคุณเปนคร้ัง
สุดทาย ผมขอฝากคณะของคุณชายเชษฐาไวกับคุณดวย รพินทร ไมมีพรานคนไหนอีกแลวท่ีผมจะ
ไววางใจเทาคุณ ในการเดนิทางคร้ังนี้” 
 “วางใจเถิดครับ ผมขอปฏิญาณดวยเกียรติยศของลูกผูชาย ในอันท่ีจะนําทางและปกปก
พิทักษภัยใหแกคณะนายจางของผมดวยชีวติ” 
 “ขอใหคุณโชคดี ผมหวังอยางเต็มเปยมวา ผมจะไดพบคุณกับคณะทุกคนอีกคร้ัง ไปเถิด
...รพินทร พวกเราทุกคนจะภาวนาวิงวอนใหแกคณะเดนิทางของคุณ” 
 “ขอบคุณครับ” 
 รพินทร ไพรวัลย กลาวคําอําลาทุกคนท่ีมายืนรอคอยสงเขาจนครบ แลวกาวเดนิสวบๆ 
ออกไปยืนอยูหนาเกวยีนคันแรก แหงนมองดูตะวันรุงท่ีเพิ่งจะโผลขอบสีทองสุกใสขึ้นมาทางทิวเขา 
เชษฐา ดาริน ไชยยนัต ข้ึนนัง่ประจําอยูบนเกวียน พรอมลูกหาบ และพรานอาสาสมัครทุกคนประจํา
ท่ีตามท่ีไดกําหนดไว สายตาของท้ังหมดจับนิ่งอยูท่ีรางเพรียวแกรงไปท้ังตัวของจอมพราน ท่ียนื
ตระหงานอยูเบ้ืองหนาเปนเปาเดียว ความเงียบปกคลุมไปช่ัวขณะหน่ึง ไมมีใครเคล่ือนไหวหรือปริ
ปากพูดคําใดท้ังส้ิน 
 อึดใจนัน้ รพนิทรก็ยกมือข้ึนโบกเปนสัญญาณพรอมกับตะโกนส่ังใหเคล่ือนขบวน ดวย
ภาษาพืน้เมือง 
 
 กองเกวียนท้ังหมดเร่ิมเคล่ือนออกจากท่ี ตัดเขาสูปาโปรงตามการนําของเขา รางของจอม
พรานเดินดุมนําไปเบ้ืองหนา ท้ิงระยะหางจากเกวยีนคันแรกประมาณ 30 เมตร ลักษณะการเดินของ
เขาดูเบาเงียบไดจังหวะสม่ําเสมอ และเหมือนจะกาวไปดวยฝเทาปกติ แตเม่ือเทียบกับการเดนิของ
เกวยีน จึงสังเกตไดชัดวา เขาเดินไดเร็วเกินคาด เพราะเหน็หยุดรอหันกลับมามองคาราวานเกวยีน
บอยๆ 
 พวกพรานอาสาสมัครของเขาส่ีคนนั้น สองคนเรงฝเทาตามเขาไปโดยทอดระยะหาง
เล็กนอย สวนอีกสองคนคุมอยูทายขบวน 
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 คณะนายจางท้ังสามเพ่ิงจะสังเกตเหน็วา แงซาย หนุมชาวดงนกัพเนจรเดินอยูชิดแอก
เกวยีนทางดานขวา รางสูงใหญตระหงานงามราวกับหุนปนนั้นอยูในชุดกะเหร่ียง โพกหวัดวยผา
แดง ไหลสะพายวินเชสเตอร 44-40 อันเปนปนประจํามือคูชีพท่ีติดตัวมา เขาไมไดสุงสิงพูดจาเลน
หัวกับพวกลูกหาบท้ังหลาย ซ่ึงเดินกนัไปก็สนทนากนัไปพลางเปนท่ีสนุกสนานร่ืนเริงเหลานั้น ตา
สุกใสเปนประกายท้ังคู กราดคมไวไปรอบดานอยางต่ืนพรอมดวยสัญชาติญาณเจนไพร 
 “อาว! แงซาย แกมาเดินอยูตรงน้ีเองหรือ” 
 เชษฐารองทักลงมาจากเกวียน 
 อดีตนายทหารกองโจรกะเหร่ียง ยิ้มเห็นฟนขาว 
 “ครับ เจานาย ผูกองส่ังใหผมอยูใกลเกวยีนคันนี้ คอยรับใชเจานาย” 
 แงซายตอบดวยล้ินบานปาอันเปนสําเนยีงพื้นเมืองท่ัวไป 
 “รูไหม เราเดนิทางกันอีกนานสักเทาไหร จึงจะถึงท่ีหยดุพักและลาสัตวเปนแหงแรกของ
เรา” 
 ไชยยนัต ผูตลอดเวลามีอารมณคึกคักอยูกบัการลาสัตว ถามมาบาง 
 “ผมไมทราบวาผูกองกําหนดไวเชนไร แตถาผมทายไมผิด ผานหุบเขาขางหนาโนน เลย
ไปอีกฟากหน่ึงเปนทุงโลง และภเูขาเต้ียๆ หลายลูก เลียงผาชุมมาก ผูกองอาจใหคณะของทาน
ทดลองลาเลียงผาดูเปนคร้ังแรกกอนก็ได เสนทางเดินของผูกองจะตองผานทางนั้นอยูแลว” 
 “อีกสักเม่ือไหรเราจะถึงท่ีนัน่” 
 “ตะวันบาย” 
 “ขณะน้ี เรายังไมไดเขาเขตปาลึกท่ีพอจะมีสัตวกระมัง” 
 ดารินเปรย กวาดสายตาสองขางทางเกวยีนเดินผานไป ลักษณะของหลอนอยูในอารมณ
ต่ืนเตนเปนสุขและสดช่ืนอยูกับธรรมชาติ อันเปนดงเถ่ือนรอบดาน 
 เสียงแงซายหวัเราะหาวๆ อยูในลําคอ แลวก็ตอบมาวา 
 “เพียงกาวแรกท่ีนายหญิงลงมาจากเรือนพกั ก็คือปาลึกแลวครับ” 
 พรอมกบัพูด แงซายช้ีมือไปใหดูรอยเทาของโขลงชาง และกองมูลท่ีถายไวเกล่ือนกลาด
ท่ัวไป แทบวาจะไมมีตารางวาใดเวนวาง แวดลอมอยูรอบทางท่ีเกวยีนเคล่ือนผานไป มีท้ังรอยใหม
สดๆ รอนๆ ชนิดท่ีเพิ่งจะผานไปเม่ือคืน และรอยเกา 
 “เราอาจเดินสวนทางกับเจาพวกรอยตีนเหลานี้เวลาใดก็ได” 
 “หา! นี่ไมใชรอยชางบานหรอกเหรอ?” 
 ไชยยนัตลืมตาโต รองออกมาดังล่ัน 
 “ท่ีนี่ไมมีชางบานครับเจานาย แมรอยเทาท่ีย่ําไวในบริเวณใกลเคียงกบัสถานีพักสัตวของ
ผูกอง ก็เปนรอยชางปาท้ังนัน้ ขณะน้ีเราก็อยูในดงลึกแลว สัตวทุกชนิดอาจวิ่งผานหนามาใหเหน็
เม่ือไหรก็ได ต้ังแตเกงข้ึนไปจนกระท่ังววัแดง” 



 

[E-book] เพชรพระอุมา by SonyaLee (evol_oon@hotmail.com) 

76 

 “เอ ถาง้ันเราก็มีหวังจะไดยิงไปในระหวางทางน่ีนะซิ” 
 เชษฐาพูดอยางต่ืนเตน 
 “ถาทานไมอยากจะนั่งเบ่ือในเกวียนกอนจะถึงท่ีหยดุพัก ทานถือปนลงไปเดินกับผูกอง
เถอะครับ อาจมีหวังไดยิงอะไรแนๆ อยางนอยกก็วาง” 
 “ปาดโธ! แลวก็ไมบอกแตแรกดวย ปลอยใหเรานั่งหงาวอยูในเกวยีนนี่เอง ไมเหน็ได
ความอะไรเลย” 
 ไชยยนัตจุปากล่ัน หันไปควา .458 จากราวปนท่ีทําติดไวกับเกวยีน ซ่ึงต้ังปนขนาดตางๆ 
ไวเปนแถวข้ึนมาขยับลูกเล่ือนตรวจดูกระสุน 
 “คุณรพินทรคงไมอยากจะใหเราเดินเหน่ือยกอนท่ีจะถึงท่ีหยุดพัก และทําการลากันจริงๆ 
กระมัง ถึงไมชวนใหเราลงไปเดินดวย” 
 “แกกับนอยนัง่อยูบนเกวยีนนี่ไปสองคนเถอะ ฉันขอลงไปเดินกับพรานใหญของเรา
ดีกวา เผ่ือจะเจออะไรท่ีมันต่ืนเตนบาง” 
 วาแลว ไชยยันตก็กระโดดลงจากเกวยีนพรอมกับปนในมือ 
 “เดี๋ยว รอดวย ฉันไปม่ังซิ” 
 ดารินรองมาเร็วปร๋ือ ฉวย .270 ข้ึนมาบาง แลวกระโดดลงวิ่งตามไป ม.ร.ว.เชษฐา พลอย
นึกสนุก เพราะข้ีเกียจจะทนนั่งรําคาญอยูคนเดียวในเกวยีน จึงหยิบเอฟเอนกึ่งอัตโนมัติ บรรจุ
กระสุนลูกซอง 5 นัดข้ึนมา หันไปส่ังแงซายวา 
 “แงซาย แกคอยคุมเกวยีนนี่ไวใหดนีะ อยาใหใครไปแตะตองปนในราวเหลานีเ้ปนอัน
ขาด เราจะเดินลวงหนาไปกอน” 
 แงซายย้ิมยิงฟนรับคํา เชษฐาเผนลงจากเกวยีน สาวเทาตามหลังไชยยันตกับดารินไป 
  
 ท้ังสามเดินไปทันรพินทรผูเหลียวหลังกลับมาพอดี และเบิกตาต่ืนๆ และย้ิมฉงบเล็กนอย
ท่ีเห็นคณะนายจางท้ังหมดพากันลงจากเกวยีนถือปนเดนิเขามาสมทบ 
 “พวกเราขอเดนิไปกับคุณม่ัง ข้ีเกียจนั่งรําคาญอยูในเกวยีน” 
 ไชยยนัตวา ขณะท่ีท้ังสามเดนิเคียงขนาบรพินทร กลายเปนแถวเรียงส่ี 
 “เชิญครับ ถานึกจะสนุกออกกําลังกายม่ังก็เอา” 
 จอมพรานตอบยิ้มๆ คงสาวเทาคืบหนาตอไปดวยฝกาวอันสมํ่าเสมอ 
 “เอาเปรียบนี ่ เลนเดนิอาวๆ นําหนามาคนเดียว ใหพวกเรานั่งแกรวกันอยูในเกวยีน
เหมือนตัวอะไรงั้นแหละ” 
 ดารินพูดข้ึนลอยๆ 
 “ผมตองการอํานวยความสะดวกสบายใหแกนายจางของผมมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดครับ 
ไมอยากใหลงมาเดินเหน่ือยเสียเปลาๆ ในระยะท่ีเรายังมีอะไรพรอมเชนนี้ ไมตองกลัววาจะไมได
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เดินหรอกครับ ออกจากหลมชางแลว เราก็ตองเดินกันแนๆ และเดินกนัไมไหวทีเดียว ตอนนี้ผมก็
เลยอยากจะใหออมแรงเอาไวกอน” 
 “ถึงอยางไรเราก็ลงมาเดินเคียงบาเคียงไหลกับคุณแลว คงไมไลเราใหข้ึนไปจองอยูบน
เกวยีนอีกไมใชหรือ?” 
 หญิงสาวกลาวตอมา เสียงแข็งๆ 
 “ออ ไมจําเปนตองไลหรอกครับ พอเดนิเหนื่อยเขากค็งจะกลับข้ึนไปนั่งบนเกวยีนเอง
แหละ” 
 พรานใหญตอบหนาตาเฉย เชษฐา ไชยยันตอดหัวเราะออกมาไมได 
 “วาแลวไมมีผิด พอเขาใกลก็เปดศักราชรวนคุณรพนิทรอีก เรานี่มันเกเรเกตุงแทๆ นอย 
คุณรพินทรอุตสาหเดินหนีนาํหนามาไกลลิบ ก็ยังไมวายตามมาทะเลาะ” 
 เพื่อนชายบนเบาๆ 
 ม.ร.ว.หญิงคนสวยเชิดหนาแบกปนเดนิลํ้าหนารพินทรไปประมาณ 10 กาว สอดสาย
สายตามองอะไรไปเร่ือย ปลอยใหสามชายเดินสนทนากนัเบาๆ อยูเบ้ืองหลัง 
 “คุณกําหนดไวแลวหรือยัง จะใหพวกเราลาอะไรกันกอนในอันดับแรกนี”้ เชษฐาถาม 
 “ผมคิดวาจะใหเร่ิมต้ังแตเกมเบาๆ ไปกอนเปนไงครับ เปนการซอมมือลองปนไปดวย 
กอนท่ีจะไปถึงเกมใหญและเส่ียงอันตรายเพิ่มข้ึน ประมาณบายเราจะถึงเขาโลน ท่ีนั่นพอจะหา
เลียงผาได คนของเรามีมามาก และทุกคนก็ชํานาญดอียูแลว ผมจะใหเขาไลราวเลียงผมใหพวก
คุณชายดกัยิง และเราจะหยดุพักท่ีนัน่ในคืนนี”้ 
 “วิเศษสุด! สําหรับผมละก็ ในการยิงสัตวกนัแลว ไมมีอะไรสนุกเทาวิธีไลราว มันเปนบา
เลย!” 
 ไชยยนัตรองออกมาอยางคะนอง 
 “แต...แหม แงซายทายใจคุณไมผิดเลยสักนดิเดียว” 
 “เอะ! หมายความวายังไงกนัครับ?” 
 เชษฐากห็ัวเราะ ตอบแทนไชยยันตมาวา 
 “แงซายบอกกบัพวกเราเม่ือตะก๊ีนีเ้องวา ประมาณบายๆ เราจะถึงภูเขาเต้ียๆ ทิวหนึ่ง ท่ีนั่น
เลียงผาชุม แงซายบอกวา คุณอาจใหเราลาเลียงผากันท่ีนัน่ ซ่ึงมันก็ตรงกับท่ีคุณเจตนาไว” 
 จอมพรานขมวดค้ิวนิดหนึ่ง ยิ้มบางๆ ปรากฏขึ้นท่ีริมฝปากเขา 
 “ฮือม ไอเสือนี่มันมีอะไรลึกลับยังไงพกิล พรานของผมท่ีเดินปารวมกับผมเปนปๆ ยัง
ทายไมถูกวาผมมีจุดประสงคอะไรอยูท่ีไหน ในเวลาผมออกเดินปา แตเจาแงซายกลับรูทัน หมอคง
จะสังเกตเห็นทิศทางการบายเข็มของผม และหมอก็จะตองเช่ียวชาญชํานาญปาในแถบนี้มาอยางปรุ
โปรงไมดอยไปกวาผมทีเดยีว” 
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 “คุณไมยกับอกใหเรารูตัวลวงหนาสักนดิวา พอเราเร่ิมตนออกเดนิทาง เราก็อยูใจกลาง
ของดงลึกแลว ทีแรกพวกเราท้ังหมดหลงคิดวา เรายังเดินกันอยูในละแวกหมูบาน” 
 “แงซายบอกอีก?” 
 เชษฐาหวัเราะ พยักหนา 
 “ก็ถูกของแงซายแลวครับ ความจริงสถานกีักสัตว และบานพักหนองน้ําแหงมันก็คือใจ
กลางดงนั่นเอง เม่ือ 4-5 ปกอน สมัยท่ีผมจะมาต้ังเปนบานพักถาวรขึน้ได ผมก็ตองรบกับชางอยูนาน
ทีเดียว ทุกวนันี้ก็เหมือนกัน เผลอไมได วันสองวันเสือมันรองอยูใกลๆ  ในเวลากลางคืน คุณอําพล
เพิ่งจะตัดทางใหรถจิ๊ปวิ่งเขามาไดเม่ือไมกี่เดือนนี่เอง กอนหนานั้นผมตองใหเกวยีนบรรทุกสัตว
ออกไป เขตปาแถบนี้วาอันท่ีจริงแลวกเ็รียกวาเปน ‘ปามรณะ’ พรานถาไมชํานาญจริงๆ แลวก็ จะไม
กลาออกเดินอยางเดด็ขาด แตไหนแตไรมา ก็มีผมและคนของผมเพียง 7-8 คนเทานัน้ท่ีทองเท่ียวอยู 
พรานตางถ่ินแปลกหนาจะไมแผวพานเขามาเลย หรือถาจะเขามาก็ตองอาศัยพวกเรา ท่ีเรียกวาปา
มรณะก็คือ แหลงน้ํา ปาบริเวณนี้กนัดารน้ําอยางท่ีสุด ถาไมชํานาญรูตําแหนงท่ีต้ังของหนองน้ําแลว 
เดินเจด็วนัเจด็คืนก็ไมพบน้ํา มีหวังอดน้ําตาย เพราะพวกเดินปาจะเอาน้าํติดตัวไปดวยอยางเกงท่ีสุด
ก็ใชไดไมเกนิ 3 วัน เฉพาะดื่มอยางเดยีว ผมสงสัยวาคนใชบรรดาศักดิ์ของเราคนนี ้คงจะซอกซอน
ไปปรุทีเดียวในละแวกน้ี แตผมหรือคนของผมก็ไมเคยเจอหมอนี่สักที ในระหวางเดินปาแถบนี้มา
เปนเวลานาน ผมพบเขาคร้ังแรกและคร้ังสุดทาย กต็อนสมัยท่ีผมยังเปนตํารวจชายแดนในคราวโนน 
อยางท่ีเลาใหฟงแลว จากน้ันก็ไมไดพบอีก จนกระท่ังเขาเขามาสมัครเปนคนใชของเรา” 
 
 ช่ัวโมงเศษผาน ไปปาท่ีโปรงโลงแดงโกรน เร่ิมจะหนาแนนเขียวชอุมข้ึนเปนลําดับ      
รพินทรบอกใหทุกคนทราบว ากําลังจะเขาเขตหุบแหงหนึ่ง ตลอดเวลาต้ังแตออกเดินทางมา 
นอกจากรอยเทาชางท่ีแทบจะหลีกไมพนแลว ก็ไมปรากฏรองรอยของสัตวชนิดใดแผวพานมาให
เห็นท้ังส้ิน นอกจากเหยีย่วดงตัวใหญ ท่ีเกาะเดนอยูบนยอดกระหราง ซ่ึง ม.ร.ว.ดารินใช .270 ติด
ศูนยกลองท่ีถืออยูในมือ สองรวงลงมาดวยความมันมือ 
 คณะนายจางท้ังสามเร่ิมจะด่ืมน้ําดวยความกระหายเพราะอากาศท่ีทวีความระอุอบอาวข้ึน
ทุกขณะ ผสมกับความเหน่ือยจากการเดิน สวน รพินทร ไพรวัลย ยังเฉยๆ ไมรูสึกอะไรเลย ฝเทาทุ
กาวยางคงไดระดับอยูเหมือนเดิม ในขณะที่ทุกคนเร่ิมรูสึกในการลา แตยังไมมีใครคิดจะกลับไปนั่ง
เกวยีน 
 โดยเฉพาะอยางยิ่ง ม.ร.ว.หญิงดาริน ภายหลังจากหยุดขอน้ําดื่มจากรพนิทรแลว ก็ออก
เดินนําหนา เหมือนจะเปนผูนําตอไป ผิวแกมท้ังสองของหลอนแดงปร่ัง เหง่ือเกาะพราวไปตลอดท้ัง
ใบหนา 
 “ไมเห็นจะพบอะไรสักหนอยเลย นอกจากไอเหยีย่วทุเรศตัวนั้น!” หลอนบน 
 จอมพรานยิ้มๆ อยูในลักษณะเดิมของเขา 
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 ลึกเขาไปสูบริเวณหุบ และเร่ิมตนเดินโดยอาศัยดานชาง สองฟากทางเปนไมใหญทึบ   
รพินทรปลด 30-06 ออกจากไหลท่ีสะพายอยูลงมาถือไวในมือ เชษฐาและไชยยันตสังเกตเห็นก็
ปฏิบัติตามในทันที ปลดปนจากการสะพายลงมาถือไวบาง จอมพรานกระซิบกับเชษฐา ใหเรียก
หญิงสาวลงมาเดินรวมกลุม เขานึกวาหลอนจะดื้อเหมือนเคย แตปรากฏวาดารินปฏิบัติตามโดยด ี
 “ทําไม .270 ท่ีฉันถืออยูนี่ มันเล็กเกนิไปใชไหมสําหรับการเดินไปขางหนา” หลอนถาม 
 “เปลาหรอกครับ คุณหญิงเดินเร็วเกนิไป ผมกลัววาพวกเราจะเดนิตามไมทัน แลว
คุณหญิงกจ็ะท้ิงใหเราหลงทางเสีย” 
 เปนคําตอบเรียบๆ หนาตาเฉยตามเคย 
 หลอนคอนขวบัแลวก็ไมพูดอะไรอีก เดนิอยูชิดพี่ชาย 
 รพินทรบุยปากใหคณะนายจางดูท่ีกิ่งตะแบกตนหนึ่ง ข้ึนอยูขางๆ ทาง เปนกิ่งขนาดทอน
ขามีรอยหักลูลงมา โดยหอยติดเปลือกอยูนดิเดียว ลําตนเต็มไปดวยรอยเล็บจิกลึกราวกับตอกดวยส่ิว 
เขาอธิบายใหทราบวา นัน่เปนการลองเข้ียวดวยความคะนองของเจาหมีควาย มันเพิ่งเกิดข้ึนเม่ือไมกี่
อึดใจนีเ่อง สังเกตดูจากรอยท่ียังสดอยู เม่ือผานไปไดอีกสองสามกาว ก็ช้ีใหดูรอยกระทิง ท่ีตัดทาง
ขามจากฝงซายไปฝงขวา 
 “เม่ือคืนนี้เอง โทนเสียดวย” 
 “เรามีหวังจะพบอะไรระหวางท่ีเดินไปไหมนี่?” 
 เชษฐาถามข้ึนเบาๆ 
 “อาจจะครับ ท้ังไอท่ีเราตองการพบ และที่เราไมตองการพบ ส่ิงสําคัญท่ีสุดก็คือ อยาเดิน
คุยกันเอะอะนกั” 
 ยังไมทันจะขาดเสียงของจอมพราน ก็มีเสียงตะโกนเอะอะดังมาจากกองเกวยีนทายขบวน 
ท้ังหมดหยุดชะงักในทันทีนัน้ รพินทรตะโกนถามไปดวยภาษาพืน้เมืองโตตอบกันอยูครู เขาก็หนั
มาทางคณะนายจาง ทีพากันยืนหนาต่ืน 
 “อะไร? เกิดอะไรข้ึนคุณรพนิทร?” 
 “ไมมีอะไรหรอกครับ เสยกบัเกิดท่ีเดินคุมอยูทายขบวน เห็นเสือดําวิง่ผานหลังไป เขา
บอกวา พอเขาเดินคลอยหลัง มันก็เผนขามตัดทาง ยิงไมทัน” 
 เขาตอบพรอมหัวเราะเบาๆ ออกเดินนําตอไป เชษฐายิ้มอยูในอาการเรียบๆ เปนปกติ ไม
ต่ืนเตนอะไรนกั แตไชยยันตผิวปากหวือ เปล่ียนลักษณะการถือปนมาอยูในทาเตรียมพรอม สวนดา
รินแทนท่ีจะถือปนเหมือนแตแรก หลอนกลับสงไปใหบุญคํา...พรานของรพินทรชวยสะพายให 
หลอนอาจเร่ิมรูสึกหนัก เพราะเดนิทางมาไกลพอสมควร และคงเบ่ือท่ีรูสึกวาไมพบอะไรมาเปนเปา
เลย คงเดินตัวเปลาโดยมีปนส้ันท่ีติดอยูกับซองขางตะโพกเทานั้น 
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 หนทางอันเปนดานชางราบโลงกวางใหญ ราวกับใครมาตัดไวเปนถนน เปนลอนคล่ืนสูง
ตํ่าสลับกัน สามารถมองในระดับราบไปเบ้ืองหนาไดไมเกิน 50 เมตร เพราะความสลับเปนลอนของ
พื้นท่ี บางคร้ังก็ไตข้ึนสูงและบางคร้ังก็ลาดเทลึกลงไป ขวามือเปนเหวลึก ซายมือเปนเนินของตีนเขา
ใหญรกชัฏไปดวยปาทึบ 
 แสงตะวนัใกลเท่ียงเร่ิมจะผอนความรอนแรงลง 
 เม่ือเขาอยูในเขตหุบก็จะมองเห็นฝูงนกเงือกบินโฉบเปนระยะ นานๆ คร้ัง พวกชะนีหรือ
ฝูงคาง ก็สงเสียงเกรียวกราวอยูบนยอดไมสูง พอเห็นพวกนกเงือกและฝูงคาง หญิงสาวก็เกดิคันมือ
ข้ึนมาอีก จดัแจงขอปนจากบุญคําท่ีหลอนฝากใหสะพายไว แตพี่ชายสะกิดหามเสียกอนโดยให
เหตุผลวา ถายงิคางหรือนกเสียกอน ปาอาจแตกและโอกาสท่ีจะไดพบสัตวใหญกจ็ะไมมี หลอนจงึ
ชะงัก 
 ไตข้ึนทางลาดสูงอีกคร้ังหนึง่ ทันใดนัน้เอง เงาสีเทาของอะไรชนิดหนึ่ง ก็เผนแผล็ว
ออกมาจากปาดานขวา ระยะหางเพียงไมเกนิ 40 เมตร 
 ส่ิงท่ีเห็นเดนชัดท่ีสุดก็คือ เขางานอันแตกแยกออกเปนกิ่ง 
 ทุกคนมองเหน็พรอมกัน และตะลึงไปช่ัวเส้ียวของวนิาทีท่ีไมคาดฝนมาลวงหนา ยกเวน
รพินทรคนเดยีว ขณะนั้นเขาเดินนําอยูเบ้ืองหนาของทุกคน จอมพรานทรุดตัวลงนัง่ในพริบตานัน้ 
เพื่อหลบทางปนของคนเบ้ืองหลัง รองออกมาเบาๆ เร็วปร๋ือ 
 “ยิงซิครับ ยิง!” 
 ไชยยนัตและเชษฐาประทับปนข้ึนพรอมกนั เปนจังหวะเดียวกับท่ีกวางหนุมตัวนัน้เผน 
เสียงไรเฟลขนาดหนกักับลูกซองระเบิดสะทานปาข้ึนแทบจะเปนเสียงเดียวกัน 
 กวางใหญท่ีกําลังจะโลดเขาริมทาง กระโจนไปสุดชวงตัวแลวคอพบัลงพลิกหงายทอง 
ดิ้นตะกุยตะกายอยูในพงไม ท้ังหมดอุทานออกมาอยางดีใจจนลืมตัว พากันวิ่งพรูเขาไปทันที        
รพินทรเดินยิม้ๆ เขาไปถึงเปนคนสุดทาย เจากวางตัวนัน้ขณะนี้หยุดดิน้ ตายสนิทลงแลว 
 ผลของการตรวจสอบรอยกระสุน ปรากฏวาท้ังเกาเม็ดลูกปรายของกระสุน โอ-โอ บ๊ัค 
จากลูกซองท่ียงิโดยเชษฐา เจาะเปนกลุมเขากานคอของมันพอดี แตกระสุนขนาด .458 ของไชยยันต
ไมรูหายไปไหน เพราะไมปรากฏอยูบนรางกายสวนใดของกวางตัวนั้นเลย มันพิสูจนชัดออกมา
บัดนี้เองวา คนเฉยๆ เงียบๆ อยาง ม.ร.ว.เชษฐา ถอมตัวและไมเคยคุยอะไรเลย แทท่ีจริงฝมือในการ
ลาสัตวเหนือกวาไชยยันตเพยีงไร 
 จอมพรานนึกทํานายไวลวงหนาแลวไมผิด เขาสังเกตดูจากการเลือกถือปนของบุคคลท้ัง
สอง ในภาวะเชนนี้...ไชยยันตเลือกเอาปนไรเฟลขนาดใหญเกินความจําเปน แรงสะทอนถอยหลังสูง 
มิหนําซํ้ายังตดิศูนยกลอง ซ่ึงไมสามารถจะเล็งยิงไดทันการ ในเวลาฉกุละหุกกะทันหันเชนนี้ ผิดกับ
เชษฐา ซ่ึงใชปนลูกซองอันเปนปนท่ีเหมาะท่ีสุดในการยงิอยางฉับพลัน แทบจะเรียกวาไมตองเล็ง
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ประณีตอะไรเลย ผลก็คือเชษฐายิงเขาเปาอยางแมนยํา สวนไชยยันตยิงผิดท้ังๆ ท่ีตางก็ล่ันไกพรอม
กัน 
 “วิเศษมากครับคุณชาย เปนการประเดิมชัยท่ีวิเศษสุด ผมยังนึกวาคุณชายกับคุณไชยยันต
จะยิงไมทันเสียอีก มันกําลังเผนแลว” 
 รพินทรยิ้มพราย เขามาจับมือนายจางของเขาบีบแนน กลาวชมเชยอยางจริงใจ 
 “มันฟลุกนะคุณรพินทร ผมกคิ็ดวาผิด เพราะผมยิงดักหนามันต้ังวา ประจวบเหมาะกับท่ี
มันเผนพอด”ี 
 เชษฐาตอบยิ้มๆ ดวยอาการถอมตามนิสัยอยางเดิม แตไชยยันตเกาหัว จุปากล่ัน 
 “โชคดีเหลือเกนิท่ีแกลมมันได ลูกปนของฉันมันไมรูหายไปทางไหน วา! ไมไดความ 
บอกตรงๆ อีตอนคุณรพินทรบอกใหยิง ฉันยกปนข้ึนยังไมทันเห็นศูนยปนถนดัเลย อารามต่ืนเตน 
กลัววามันจะเผนไปเสียกอน ก็เหนี่ยวตูนไปงั้นเอง ไอศูนยกลองนีมั่นไมไดความแฮะ ยิงกนัแบบ
กะทันหันอยางนี้เล็งไมทัน ไมเอาละ เปล่ียนมาเปนลูกซองแฝดของฉันม่ังดีกวา” 
 “ก็มีอยางรึ เอาปนยิงชางมายงิกวาง” 
 ดารินวา ทุกคนพากันหัวเราะครึกคร้ืน ขันในทาทีอันติดตลกและร่ืนเริงอยูตลอดเวลาของ
ไชยยนัต เขาบนพึมอยูเชนนั้น จดัแจงจะเดินกลับไปท่ีเกวยีนเพื่อเปล่ียนมาเปนลูกซอง แตรพินทร
เหนีย่วแขนไว 
 “ผมวาเพื่อความไมประมาท เปนการดแีลวละครับ ท่ีคุณไชยยนัตถือไอ .458 นี่ ผมเองมี 
30-06 คุณชายถือลูกซอง บุญคํากับจันท่ีเดินตามเรานีก่มี็ลูกซองเหมือนกัน ขณะนีเ้ราอาศัยทางเดนิ
ของชางเดิน เจาของทางมันอาจยกโขลงเดินสวนกับเราเม่ือไหรก็ได ถือปนใหญๆ ไวบางสัก
กระบอกก็ยังพอจะรับหนามันไวได” 
 ไชยยนัตยิ้มแหงๆ บนอุบอิบ 
 “เฮอ! เอาก็เอา เปนอันวาผมไมตองยิงอะไรกันจนกวาจะเจอไอจมูกยาว ซ่ึงบอกตามตรง
วา ผมก็ไมอยากเจอมันนัก” 
 “ชวยไมได อยากถือมันมาเองทําไมละ คนไมเคยชินกบัปาก็แบบนีแ้หละ ตองเลือกถือ
ปนโตๆ ไวกอน ท้ังท่ีวาอันท่ีจริงแลว ปนโตมีโอกาสยิงไดนอยท่ีสุด” 
 ดารินไดโอกาส พูดเยาะมาปนหัวเราะ 
 “เอาง้ีดีกวา คุณรพินทรมีหนาท่ีคุมกันเรา เปล่ียนเอาไอนี่ไปถือไวเถอะ เพราะถาไอจมูก
ยาวมันโผลมา ผมก็ยังไมแนใจเหมือนกันวา ผมจะรับหนามันไวไดหรือเปลา เปล่ียนเอา 30-06 ของ
คุณมาใหผมช่ัวคราวดีกวา ผมจะไดมีโอกาสยิงอะไรไดบาง ประเดีย๋วตองขอแกหนาเสียหนอย” 
 รพินทรสงปนของเขาไปแลกกับปนของไชยยันต ดวยสีหนายิ้มขันๆ อยูเชนนัน้ นายพัน
ตรีหนุมรับไปอยางยินดี จอมพรานขยับลูกเล่ือนของไรเฟลขนาดหนกัท่ีเขารับมาจากไชยยันต แลว
ก็พบความหละหลวมอีกขอหนึ่งของไชยยนัต คือภายหลังจากยิงนดัแรกไปแลว ไชยยันตยังไมได
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สลัดปลอกกระสุนเกาออกท้ิง คงปลอยใหคารังเพลิงอยูเชนนั้น อันเปนความเผอเรอท่ัวไปของนักลา
สัตวมือใหมท้ังหลาย ในการใชปนแบบโบลทแอ็คช่ัน เขาไมไดพูดอะไรท้ังส้ิน เพียงแตกระชากลูก
เล่ือนสลัดปลอกกระสุนเกาท้ิง แลวสงลูกใหมเขาประจํารังเพลิง พรอมกับลดนกลงเสีย 
 ขณะน้ันพวกลูกหาบท้ังหลายก็พากันละหนาท่ีวิ่งกนัเขามามุงอยูท่ีตัวกวางนั้น รพินทรส่ัง
ใหขนข้ึนบรรทุกในเกวยีนสํารองและออกคําส่ังเดินทางตอไป 
 ไชยยนัตไมยอมพูดคุยอะไรเอะอะอีก ถือ 30-06 ของรพินทรอยางเตรียมพรอมเอาจริงเอา
จัง สอดสายตากราดคนหาสัตวไปตลอดทาง ดูเขามีความต้ังใจแนวแน ในอันท่ีจะลมอะไรใหไดสัก
อยางหนึ่งเพื่อโชวฝมือ และไมใหเปนการนอยหนาเพื่อนสาวเทาตามหลังรพินทรแจ 
 เชษฐากด็ูเหมือนจะรูใจ ยิ้มๆ อยูในสีหนาปลอยใหไชยยันตเดนิเคียงคูกับรพินทรไปอยาง
ใกลท่ีสุด โดยตนเองผอนระยะคลอยหลังลงมา เปนความหมายวา ถาเจอะสัตวอะไรตอไป ก็จะเปด
โอกาสใหไชยยันตยิงโดยไมแยงยิงเสีย 
 ม.ร.ว.ดารินพดูกระเซาเยาแหยยั่วเพื่อนชายไปตลอดทางอยางราเริงสนุกสนาน มันเปนที
ของหลอนแลวท่ีจะแกลงพดูบล๊ัฟคูปรับ เดินไปกาวสองกาว หลอนก็แกลงทําหนาต่ืน ช้ีหลอก
พรอมกับรองบอกวา เกง กวาง หรือววัแดง ยืนอยูท่ีโนนท่ีนี่ ใหไชยยันตหนาต่ืนหันขวับมาเสียที
หนึ่ง แลวหลอนก็หวัเราะคิก บรรยากาศเต็มไปดวยความครึกคร้ืนบันเทิง 
 “แลวกัน นอย! เอะอะมะเท่ิงแบบนี้ก็เดินแบกปนเปลาท้ังนั้น ไมมีไดยิงหรอก” 
 ไชยยนัตขมวดค้ิวนิว่หนา บนอยางหวัเสีย 
 
 อีกช่ัวโมงเต็มๆ ผานไป กอนจะผานหุบลงปาโปรงอีกคร้ัง โชคก็เขานายพันตรีหนุมนอก
ราชการ ชวยใหเขากูหนาอวดพวกพรานพ้ืนเมืองไดอยางเต็มภาคภูมิ หมูปาฝูงหนึ่งประมาณ 5-6 ตัว 
โผลเซอซาข้ึนมาจากลําหวยขางทาง และพากันวิ่งตัดหนาอยางรวดเร็วจะขามฝงปา รพินทรผูเดินอยู
ขางหนาทรุดคุกเขาลงอีก เปดโอกาสใหกบัไชยยนัต นายทหารหนุมประทับ 30-06 ในทันทีนั้น ชุด
แรก 4 ตัว ขามพนทางไปไดโดยท่ีเขาไมทันจะจับเปาไดถนัด แตอีก 2 ตัวท่ีวิ่งตามมาเบ้ืองหลังเปน
หมูขนาดใหญ และเขาทางปนพอด ี
 ไชยยนัตล่ันไกสนั่นปา ตัวท่ีวิ่งร้ังทายกระโจนผานไปได แตตัวลํ้าหนาพลิกตีลังกาสาม
ทอด สงเสียงรองแหลมยาว ชักพราดๆ อยูกับท่ี กระสุนขนาด 200 เกรน หัวซิลเวอรทิป ตัดซอกขา
หนาตรงบริเวณรักแรแดงพอดี 
 ทุกคนชมเชยแสดงความยินดกีับเขา เวนแตดารินคนเดยีวท่ีอมยิ้มเฉยๆ ไชยยนัตมีสีหนา
เบิกบานแจมใสกระปร้ีกระเปราข้ึน 
 ตามความรูสึกของรพินทร เขาบอกกับตนเองวา ฝมือการยิงของไชยยนัต ความจริงแลว
อยูในขั้นดีทีเดยีว เสียตรงท่ีเปนคนบุมบามใจรอน และออนในศิลปะการลาสัตวตามประสาของคน
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ท่ียังไมชํานาญกับเร่ืองของปาไปบางเทานั้น ผิดกับเชษฐา ผูนอกจากจะยิงไดแมนยําแลว ยงัเปนคน
ถ่ีถวน รอบคอบใจเย็น และเขาใจในธรรมชาตขิองสัตวปาไดดีพอใช 
 “มันเปนการเร่ิมตนท่ีมีโชคเหลือเกินครับ” 
 จอมพรานบอก 
 “เรายังไมต้ังใจจะลากนัจริงๆ เลย แตก็อุตสาหมีสัตวมาเขาทางปน และยิงไดติดๆ กนัถึง
สองคร้ัง อาหารค่ําของเราวันนี้หรูหรามาก ท้ังกวางของคุณชาย และหมูปาของคุณไชยยนัต เฉพาะ
ไอสองตัวนี่ พวกเราทั้งคณะก็อ่ิมกันไปหลายวนั โดยไมจาํเปนตองพึ่งอาหารกระปองเลย” 
 “เราเร่ิมออกรสกันต้ังแตออกเดินทางทีเดยีวนะ” 
 ไชยยนัตพูดอยางราเริงต่ืนเตน 
 “แตถาไมใชเพราะแงซายแนะใหเราลงมาเดินกับคุณรพนิทร เราก็คงนั่งเบ่ือกันอยูบน
เกวยีนนัน่ จนกวาจะถึงการลาจริงๆ ท่ีคุณกําหนดให” 
 ภายหลังจากใหลูกหาบแบกหมูปาข้ึนไปบรรทุกเกวยีนอีกตัวหนึ่งแลว รพินทรก็ให
สัญญาณออกเดินทางตอ เขาหันมาทางไชยยันตผูกําลังอ่ิมอกอ่ิมใจอยู 
 “คุณไชยยันตสลัดปลอกกระสุนเกาออกแลวหรือยังครับ” 
 ไชยยนัตทําทาเพิ่งคิดข้ึนมาได ลืมตาโตรองออกมาวา 
 “เออ จริงซิ ลืมไป” 
 วาแลวก็กระชากลูกเล่ือนคายปลอกเกาท้ิง สงลูกตอไปเขารังเพลิง จอมพรานหัวเราะ
เบาๆ กลาวตอมาดวยน้ําเสียงเรียบๆ วา 
 “คราวหลังกันลืม เอาอยางนี้ซิครับคุณไชยยันต พอเรายิงไปหน่ึงนดั จะผิดหรือจะถูกชาง
มันกอน ไมตองไปคํานึงถึงผล รีบกระชากลูกเล่ือนคายปลอกเกา ใสลูกใหมเขาไปกอนทันที 
พยายามทําใหติดเปนนิสัยเลย เวลาเราใชปนแบบลูกเล่ือนอยางนี้ มายง้ันพอเราเกดิความจําเปนจะยิง
ข้ึนมาอีกคร้ัง มันจะขลุกขลักไมทันการ หรือมายก็คิดไปวาสัตวมีอาถรรพณ ทําใหปนของเรายิงไม
ออกไปเลย” 
 ไชยยนัตยิ้มเจือ่นๆ อยางสารภาพ พูดออยๆ วา 
 “ขอบคุณมากท่ีเตือน ผมมักจะเผลอเสมอ ลืมคิดไปวามันเปนปนแบบโบลทแอ็คช่ัน เอา
ละ ทีหลังผมจะถือหลักปฏิบัติ พอยิงนดัแรกก็กระชากลูกเล่ือนเลยทันที” 
 แลวเขาก็บุยปากไปท่ี .458 ของเขา ท่ีเปล่ียนไปใหจอมพรานถือ บอกพรอมกับหวัเราะ
แหะๆ วา 
 “คุณพูดทําใหผมนึกข้ึนมาได .458 กระบอกน้ัน ต้ังแตผมยิงกวางผิดไปแลว ผมยังไมได
คายปลอกเกาท้ิงเลย” 
 “ผมจัดการใหเรียบรอยแลวครับ” 
 รพินทรตอบ 
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 ม.ร.ว.เชษฐา จุปากเบาๆ บนมาวา 
 “แกละมันเปนเสียอยางนี ้ ไมรอบคอบเลยพับผา เสียแรงเปนนายทหาร จําเร่ืองเกาไมได
เหรอ เม่ือหนารอนปกอนโนน แกก็เขาปาประจวบคีรีขันธกับฉัน ก็ไอแบบนี้แหละ ยิงแลวไมคาย
ปลอกท้ิงแลวก็ลืม พอกวางมันเขามาใตหาง แกก็เหนี่ยวไกใหญ แลวกส็บถสาบานล่ันวา ไอกวางตัว
นั้นมันมีด ี เพราะปนของแกยิงไมออก ท่ีแทก็เพราะแกไมไดกระชากลูกเล่ือนเตรียมไวนั่นเอง นั่นดี
วามันเปนกวาง แลวก็เขามาใหแกยิงใตหางนะ ถาเปนเสือหรือชาง มันชารจร่ีเขามาแลว แกมัวแตข้ี
หลงข้ีลืมแบบนี้ก็มีหวังเกม” 
 “ก็ไชยยันตนีน่า” 
 ดารินไมยอมปลอยโอกาสใหผานไป 
 “ถึงเขาจะเปนนายทหาร เขาก็เปนนายทหารปนใหญ ท่ีใชยิงดวยกลไกอัตโนมัติ 
เพราะฉะนั้นพอมายิงไรเฟลแบบลูกเล่ือน ก็คิดอยูรํ่าไปวามันคงจะอัตโนมัติสลัดปลอกกระสุนเอง” 
 “เอาเลย ไดทีข่ีแพะไลเขา นอย!” 
 เพื่อนชายรองมา ทําหนายูยี ่
 
 ในท่ีสุดท้ังหมดก็เดนิลงไปตามทางลาดตํ่า มองเห็นปาโปรงอยูเบ้ืองหนา ขณะท่ีทุกคน
กําลังเดินคุยกนัเพลิน รพินทรผูเดินนําอยูเบ้ืองหนา ก็หยดุชะงักกับท่ีอยางกะทันหนั เชษฐา ไชยยันต
และดาริน ซ่ึงเดินตามกนัมาอยางไมเปนระเบียบเบ้ืองหลัง กาวมาทันและตางกพ็ลอยหยดุกกึลง
หมดทุกคน 
 บนพื้นดนิเบ้ืองหนา หางออกไปไมเกิน 15 เมตร ลํายาวมีสวนอวบขนาดทอนขาของ
อะไรชนิดหนึง่ ทอดขวางอยูกลางทาง สีของมันเปนสีน้ําตาลออนกลมกลืนกับใบไผท่ีรวงกลาด
เกล่ือนอยูกับพื้น จนแทบเปนสีเดียวกนั ถาไมใชเพราะอาการเคล่ือนไหวแสกสากไปกับพืน้อยาง
แชมชา มันเคล่ือนไปในลักษณะเล้ือยไมเห็นหวั และไมปรากฏสวนหาง ทวาแตแลวบัดนั้นเอง 
ลักษณะคลายๆ กันอีกสวนหน่ึง ก็ชูราข้ึนมาอยางรวดเร็วฉับพลัน ต้ังเปนลําสูงกวาระดับพื้นเลย
ระดับศีรษะของคณะเดินปาทุกคนท่ีพากนัยืนนิ่งอยู ข้ึนไปเกินกวาชวงแขนแผพงัพานแบบใหญ
ออกไปเกือบจะเทากระดงยอมๆ พรอมกับดวงตาท้ังคูท่ีฝงอยูในเบาลึกแดงฉาน ราวกับทับทิม และ
ปลายล้ินสองแฉกอันตวัดอยูแปลบปลาบ 
 มัจจุราชรายแหงดงดิบ! พญาจงอาง! 
 ใครคนใดคนหนึ่ง...จากเบ้ืองหลังของเขาขยับตัว แตรพนิทรกระซิบเฉียบขาด 
 “อยา! เฉยไว!” 
 “สวรรคโปรดเถอะ ถามันฟาดหัวฉกลงมาก็ถึงพวกเราแลว” 
 ใครอีกคนหนึง่ครางแหบๆ ออกมาเบาท่ีสุด 
 “คุณชายครับ” 
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 “ผมอยูนี่ ทางดานซายของคุณ” 
 “ลูกซองของคุณชาย บรรจุลูกอะไรไว” 
 “ลูกปรายชนิดเกาเม็ดท้ังส่ีนดั” 
 “กรุณาสงมาใหผม ชาๆ นะครับ ทุกคนอยูนิ่งกับท่ีกอน อยาเพิ่งเคล่ือนไหวแมแตนิด
เดียว” 
 ม.ร.ว.เชษฐา คอยๆ สงเอฟเอนไปใหรพนิทร ทุกคนกล้ันลมหายใจ ภาวะนั้นเหมือนตก
อยูในมนตสะกด จอมพรานรับปนมาอยางแผวเบาแชมชา ตาเขาจับนิ่งอยูท่ีพญาอสรพิษไมกระพริบ 
คอยๆ วาดลํากลองข้ึนเตรียมพรอมเล็งจับอยูท่ีบริเวณพังพานใหญ แลวก็กระซิบบอกตอมาโดยไม
เหลียวหลังวา 
 “เอาละ! ทุกคนถอย ชาๆ นะครับ พยายามถอยไปใหหางท่ีสุด เร็วเขา!” 
 “แต คุณ...” 
 “ไมตองเปนหวงผม ทําตามคําส่ัง!” 
 เชษฐาควาแขนดารินกาวถอยหลังไปทีละกาว พรอมกนั ไชยยันต กองเกวียนท้ังหมดที่
เดินตามมา พลันหยุดชะงักลงหมด พวกลูกหาบทุกคนยนืตะลึงอยูกับท่ี 
 อึดใจเต็มๆ รพินทรจองประทับปนเฉย จงอางยักษก็ยังชูคอราแผพังพานหรา สวนท่ี
ยกข้ึนไปในอากาศต้ังตรงเหมือนเสาไม โดยไมเคล่ือนไหวอยูเชนนัน้ แตสวนหางท่ีทอดขวางอยู
กลางทาง คอยๆ ลากตวัดชาๆ ไปรวมกลุมอยูยังปาฟากเดียวกับสวนหวัของมัน พอสวนหางของมัน
ลากเขามารวมกันได สวนท่ีชูอยูในอากาศก็เร่ิมสายไปมานอยๆ และสูงข้ึนเปนลําดับ 
 เอฟเอนในมือของรพินทรก็แผดกองข้ึนไปในบัดนั้น เขายิงพรอมกับกระโดดเผนออก
จากท่ียนืเดิมไปทางหนึ่ง มันก็ดูเหมือนจะเปนเวลาเดยีวกับท่ีลําตัวอันต้ังอยูในอากาศน้ัน ฟาดโครม
ลงมายังตําแหนงท่ีจอมพรานยืนอยูในคร้ังแรก เสียงกระทบพ้ืนดังไดยนิถนัด อสรพิษรายมวนลําตัว
จนปาขางทางไหวสะเทือน ผงกหัวอันแดงฉานไปดวยเลือดสดข้ึน พุงเขาติดตามจอมพรานอยาง
รวดเร็ว 
 รพินทรสะบัดปากกระบอกปนเขาใสอีกคร้ัง แตเขาไมทันจะล่ันไก เสียงลูกซองก็ระเบิด
ล่ันมาจากเกวยีนเบ้ืองหลังติดๆ กันสองนดัซอน สวนหวัท่ีกําลังจะผงกชูของมันสะบัดเริดไปกองอยู
กับลําตัวอันยาวเหยียด หางฟดฟาดตวัดอยูไปมา รพนิทรปลอยกระสุนติดตามเขาไปอีกสองนัดท่ี
หมายบริเวณศีรษะของมัน ซ่ึงบัดนี้เปนรอยกระสุนยับเยินฟูมไปดวยเลือด 
 มฤตยูดงดิบก็ถึงกาลอวสานสิ้นฤทธ์ิลงเพียงแคนั้น มีแตบริเวณปลายหางเทานั้น ท่ียังคง
เคล่ือนไหวอยูอยางนาขนพองสยองเกลา 
 ทุกคนหันขวับไปทางเบ้ืองหลัง ก็เหน็แงซายยืนตระหงานอยูบนเกวยีนของคณะนายจาง 
ในมือถือปนลูกซองแฝดของไชยยันต ซ่ึงวางไวในราวปนขางเกวยีน 
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 หนุมชาวดงนกัพเนจรกระโดดลงจากเกวยีน วิ่งตรงมาท่ีพรานใหญ และซากของงูรายใน
ระหวางท่ีท้ังหมดยังพากันยนืตะลึงอยู กระชากดาบท่ีขัดหลังออกมากระหน่ําฟนลงไปบนบริเวณ
สวนหวัอันใหญโตของมันจนขาดแลง แลวก็หนัมาทางรพินทร ถามหาวๆ ข้ึนวา 
 “ผูกองไมเปนอะไรไมใชหรือครับ” 
 “ฮือม! ขอบใจแกมากแงซาย ท่ีแกชวยยิงซํ้ามาอยางทันการ ฉันยังเดาไมถูกเหมือนกันวา 
ถานัดท่ีสองแกยิงมาชากวานัดสักนดิเดยีว มันจะพุงเขาถึงตัวฉันหรือเปลา” 
 จอมพรานพูดตํ่าๆ ยกแขนข้ึนปาดเหง่ือสลัดออกไป แงซายหันมาทางเชษฐา 
 “ผมตองขออภัยท่ีบังอาจข้ึนไปหยิบปนของทานมาใชโดยไมไดรับอนุญาต มันเปนคราว
คับขันมาก ปนของผมเองเปนไรเฟลแบบเกา ถาผมเอาปนของผมยิงมันอาจผิดก็ได” 
 ม.ร.ว.เชษฐา เขามาจับไหลแงซายบีบแนน และตบหนักหนวง 
 “แงซาย! ต้ังแตเห็นแกคร้ังแรกแลว ฉันมีความรูสึกเช่ือม่ันอยางไรพกิลวา แกจะตองเปน
ประโยชนตอคณะของเราเปนอยางมาก และมันก็เปนความจริง แกเปนคนกลาหาญ ตัดสินใจได
ถูกตองฉับไวและฉลาด อยางนอยท่ีสุด การกระทําของแกในคร้ังนี้ กเ็ปนการชวยพวกเราทุกคนไว 
พวกเราไมมีใครถือปนลูกซองสักคนนอกจากฉัน ซ่ึงก็สงใหกับรพนิทรไป สวนบุญคํากับจันจะชวย
ยิงซํ้าก็ไมถนัด เพราะติดพวกเราขวางหนาอยู แกอยูใกลเกวยีนและใกลปนท่ีสุด แลวแกก็ข้ึนไปยนื
อยูบนเกวยีน โดยผานหวัพวกเราไป ไมเสียแรงหรอกท่ีเรามีแกรวมทางมาดวย” 
 หนุมชาวดงผูลึกลับเพียงแตยิ้มนอยๆ ใหแกคําชมของนายจาง และตรงเขาไปชวยพวก
ลูกหาบท้ังหลาย ลากซากจงอางยักษใหหลีกทางเกวียนออกไป 
 รพินทรยืนสูบบุหร่ีอัดควันลึกเปนตัวแรก นับต้ังแตเร่ิมออกเดินทางมาเปนเวลาถึง 6 
ช่ัวโมง ตาของเขาหร่ีมองจับอยูท่ีแงซายเงียบๆ 
 “ผมเห็นคุณเล็งอยูต้ังนาน ตอนท่ีมันชูหวัอยู ทําไมคุณไมยิง จนกระท่ังมันฉกลงมา” 
 ไชยยนัตถามแหบๆ ทาทางเขายังไมหายขนลุกขนชันในภาพหวาดเสียวเม่ือครูนี ้
 “ผมไมแนใจวามันจะเลนงานพวกเราจริงหรือเปลา ผมพบกับพวกมันบอยๆ ชูคอราใน
ลักษณะน้ี แตสวนมากถาเฉยสงบเสีย มันจะลดลงและเลื้อยหลีกทางไปเอง ผมไมอยากจะยิงมันโดย
ไมจาํเปน ยกเวนแตวาถามันจะเลนงานเราจริงๆ ก็ตองฆามัน ไอตัวนีใ้หญท่ีสุดต้ังแตผมเคยพบเหน็
มา และกเ็ปนตัวแรกท่ีเขามาเลนงานเอากอน มันใหญเหลือเกิน ใหญเสียจนกระท่ังกระสุนลูกปราย
ขนาด 9 เม็ด ท่ีรวมกันเปนกลุม ยิงเขาไปในบริเวณใตลําคอ ก็ยังไมสามารถจะหยุดมันไดในนัดแรก 
ตองซํ้ากันหลายนัด ตามปกตินัดเดยีวกอ็ยูแลว บางตัวเพยีงนัดเดยีวก็ถูกเด็ดหวัขาดไปเลยดวยซํ้า” 
 ไชยยนัตหอไหล 
 “แลวคุณรูไดยงัไงวา มันเจตนาจะเลนงานเราแน ถึงไดยงิ แลวกห็ลบทัน” 
 “มันขดตัวเขามารวมกลุมแลวยกหวัสูงข้ึนไปอีก นั่นแปลวามันเอาเราแน ผมชักสงสัยเสีย
แลว ถามันจะไมเหมาะยังไงพิกล” 
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 “คุณสงสัยอะไร?” 
 “ตามปกติมันอยูเปนคู เราอาจพบคูของมันอีกตัวในรัศมีหนึ่งกิโลเมตรท่ีเราจะเดนิไปนี่ก็
ได ทางท่ีดีท่ีสุด ผมอยากจะขอรองใหพวกคุณกลับข้ึนไปน่ังบนเกวยีนเสีย จนกวาจะถึงท่ีซ่ึงผมจะ
กําหนดใหพัก ความจริงพวกคุณก็เดนิกนัมาหลายช่ัวโมงแลว ออมแรงไวยิงเลียงผาในตอนเย็นนี้
ดีกวา” 
 เชษฐา ไชยยนัต และดาริน หันมามองดหูนากนั แลวเชษฐาผูเปนหวัหนาคณะกย็ิ้มพยัก
หนา 
 “ความจริงเรายังไมอยากจะกลับไปนั่งเกวยีน อยากจะเผชิญอะไรเคียงบาเคียงไหลกบัคุณ
ใหสาสมกับท่ีเราก็ไดต้ังใจมาแลว แตพวกเราในฐานะท่ีฝากชีวิตไวกบัคุณ ก็จะถือวาคําส่ังของคุณ
สําคัญท่ีสุด เอาละ พวกเราจะกลับไปอยูบนเกวียน” 
 “ขอบพระคุณครับคุณชาย การเผชิญภัย เรายังจะตองเผชิญรวมกันอีกมาก และไมมี
ขอบเขตจํากัด แตผมไมตองการใหคณะของคุณชายมาเผชิญและเส่ียงกับไอสัตวไมมีตีนชนิดนี้เลย 
มันไมมีประโยชนและไมนาสนุกสักนิด ผมเองเดินปามานานก็ไมรูสึกสนุกในการท่ีจะพบมันเลย 
และก็ไมอยากจะพบเห็นมันดวย มันบังเอิญมาใหพบเอง ไมถือเปนเกมสกีฬาหรือวาจะอะไรท้ังนั้น 
นอกจากวาเปนเร่ืองโชคไมดี ทนรําคาญอยูในเกวียนอีกสักช่ัวโมงกวาๆ เทานั้นเองครับ เราก็จะถึงท่ี
พักแหงแรกของเราแลว” 
 “ออ! บางทีคุณอาจตองการปนลูกซองมากกวานี้ บนเกวยีนมีอยูต้ังสามกระบอกใหแง
ซายขนลงมาไดเลย” 
 “เห็นจะไมตองหรอกครับ ผมถือ เอฟเอนของคุณชายกระบอกน้ีแลว แงซายเองก็ถือแฝด
ของคุณไชยยนัตติดมืออยูโนน นอกนั้นพรานของผมและพวกลูกหาบก็ลวนใชลูกซองกันอยูทุกคน 
ถึงแมจะเปนแบบเดี่ยว บรรจเุดี่ยว แตหลายๆ กระบอกก็พอจะชวยกนัไดทัน” 
  
 เชษฐานําคณะกลับข้ึนนั่งเกวยีน รพินทรส่ังจัดขบวนการเดินทางใหม ถอนแงซายจาก
การเดินเฝาอยูใกลชิดกับเกวยีนของคณะนายจาง ใหข้ึนมาคูกับเขาพรอมกับจันและบุญคํา ซ่ึงให
คอยตามหลังเปนแถวเรียงสอง ตะโกนบอกเสยกับเกิดผูคุมอยูดานหลัง รวมท้ังลูกหาบทุกคนใหต่ืน
พรอมคอยระวงัภัยจงอางราย ท่ีอาจถูกดักหรือตามโจมตี แลวก็เคล่ือนขบวนตอไปอยางระแวดระวัง 
 “แงซาย แกดูจะมีสวนชวยชีวิตฉันมาสองคร้ังแลวนะ” 
 จอมพรานพูดข้ึน ขณะท่ีเดินเคียงคูไปกับอดีตนายทหารโจรกะเหร่ียง 
 แงซายย้ิมกวางๆ 
 “ใครจะรูได สักวันหนึ่งผูกองอาจชวยชีวิตผมไวบางก็ได และผมก็ตองการใหผูกอง
ชวย!” 
 “หมายความวายังไง?” 
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 ชาวดงพเนจรหัวเราะเฉยเสีย ใชดาบฟนกิง่ไมเลนไปเปนระยะท่ีผานไป 
 รพินทรสังเกตดวยอาการพนิจิแลวก็บอกกับตนเองวา เปนการฟนเลนอยางปราศจาก
ความหมาย ไมใชทําเคร่ืองหมายชี้ทาง หรือสัญญาณลับอะไรอยางเชนท่ีเขาระแวง 
 แลวขบวนท้ังหมดก็มาถึงท่ีพักแหงแรกตามกําหนดของจอมพราน 
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  7  
 
 รพินทรส่ังใหปลดควาย ตัง้แคมปชั่วคราวขึ้นท่ีบริเวณพื้นราบตอนหนึ่ง ชดิกับหนาผา
ชัน อันเปรียบเสมือนกําแพงธรรมชาติ ต่าํกวาระดับท่ีตั้งแคมปลงไป เบื้องลางเปนลําธารไหลลงมา
จากเทือกเขาใหญ หางประมาณ 100 เมตร เปนธรรมชาติและสิง่แวดลอมงดงามนาตืน่ใจของชาว
พระนคร อันเปนคณะนายจางของเขาท้ังสามอยางยิง่ ตําแหนงนีพ้รานใหญบอกใหคณะนายจาง
ของเขาทราบวา คือสถานท่ีซ่ึงพรานพืน้บานท้ังหลายขนานนามวา ‘เขาโลน’ 
 เขาบอกใหทุกคนหยดุพักรับประทานอาหารกลางวัน 
 “ผมจะออกไปสํารวจกอน ประเดี๋ยวจะกลับ ระหวางท่ีผมไมอยู กรุณาอยาเดินออกไปให
หางบริเวณแคมปของเรานักนะครับ” 
 จอมพรานส่ัง แลวก็ควาปนเดินดุมๆ หายไปอยางรวดเร็ว พรอมกับบุญคํา เกดิ จนั 
และเสย อันเปนพรานพ้ืนเมืองคูใจของเขาท้ังส่ีคน ประมาณเกือบช่ัวโมงก็โผลกลับมา 
 “เรียบรอยครับ เตรียมตัวเถอะ ผมจะพาไปนั่งประจําท่ี” 
 “เลียงผารึ?” 
 “ครับ” 
 “พอมีสัตวอ่ืนๆ บางไหม?” 
 “ผมตรวจดูแลวท่ีลําธารใตแคมปของเรานี่ มีรอยกระทิงลงกินน้ําสองสามตัว แตเปนรอย
เกาหลายวันมาแลว เหนือข้ึนไปอีกนดิ กมี็รอยหมูลงเกลือกปลักรอยใหมสักเม่ือเชานี่เอง ตัวเดียว
เทานั้น ถาไมรีบรอน เราหยุดอยูท่ีนี่สักสองคืน ในเวลากลางคืนจะนัง่หางในละแวกใกลๆ หรือจะ
เดินสองไฟพวกเกง กวาง ก็คงจะเหลือเฟอ เพราะดอกมะคาโมงกับลูกหมาดกําลังรวง” 
 “นอยชอบที่นีจ่ังคะพี่ใหญ เราพักท่ีนี่สักสองคืนตามคําของนายพรานใหญของเราดไีหม
คะ” 
 ม.ร.ว.หญิงดารินพูด ในขณะท่ียืนกวาดสายตาสดใสเปนประกายช่ืนชอบไปรอบดาน 
 “เอาเถอะ คืนนี้คอยหารือกันดใูหม แตท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ เราไมควรจะใชเวลาใหมัน
ส้ินเปลืองไปกบัการเท่ียวสนกุสนานเกนิไปนัก จุดหมายสําคัญของเรามีอยู อยาลืมวาเราไมไดมา
เพื่อการเท่ียวปาลาสัตว” 
 ม.ร.ว.เชษฐา พูดเปนงานเปนการ แลวหันมาทางจอมพราน 
 “คุณบอกไววาเราจะใชเวลาเดินทางประมาณ 2 อาทิตยไมใชหรือ ในการไปถึงหลมชาง” 
 “ครับ 2 อาทิตย แตตองหมายถึงวาเราจะตองเดินทางกนัจริงๆ โดยไมแวะไถลพักท่ีไหน
เกินกวาแหงละคืนเลย” 
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 “วา! ถาจะต้ังหนาต้ังตาเดินกันจริงๆ อยางนั้น มันจะไปมันอะไรเลา ไหนๆ เรากม็าแลว 
อุปกรณทุกอยางก็พรักพรอมอยางนี้ เราควรจะถือโอกาสเท่ียวลาสัตวใหเต็มท่ีไปดวย ระยะนี้ถือเปน
ระยะสําราญรมยสนุกสนานเพลิดเพลินกนักอนดีกวา พอถึงหลมชางก็แปลวา เราจะตองต้ังหนาต้ัง
ตาเดินกนัจริงๆ อยูแลว” 
 ไชยยนัตรองออกมา หญิงสาวก็สนับสนุนมาวา 
 “จริงดวย พี่ใหญไมเห็นเหรอคะ นอยเตรียมอะไรมามากมายกายกองถึงอยางนี้ เราควรจะ
ใชมันใหเปนประโยชนในการเท่ียวปาของเราใหคุมทีเดียว กอนท่ีจะท้ิงมันไวท่ีหลมชาง การติดตาม
พี่กลางนะ มันไมมีความจําเปนท่ีเราจะตองรีบรอนอะไรเลย ระยะเวลาท่ีพี่กลางเร่ิมออกเดินทางเขา
ปา จนกระท่ังท่ีเราเร่ิมตนออกคนหาเขา มันก็ลวงเลยมานานแลว ถาเขาเดินโดยไมหยุดเรากไ็มมีวนั
จะตามเขาไดทัน หรือถาเคราะหหามยามรายพี่กลางถึงแกชีวิตไปแลว ไมวาเราจะเรงรีบสักขนาด
ไหน เราก็ไมสามารถจะชวยเขาได ทุกส่ิงทุกอยางมันข้ึนอยูกับโชคชะตาของเขาเองท้ังส้ิน 
เหตุการณมันไมไดเกดิข้ึนสดๆ รอนๆ ชนิดท่ีเรารูแนวาเขากําลังรอความชวยเหลือจากเราอยูยังท่ีใด
ท่ีหนึ่ง การตามพ่ีกลางในคร้ังนี้ เปนการเส่ียงบุญเส่ียงกรรมของเราตะหาก มันก็เหมือนกับงมเข็มใน
มหาสมุทรนั่นแหละ พี่ใหญโปรดอยาเขาใจผิดวานอยไมเปนหวงพี่กลางนะคะ นอยเปนหวง ถามาย
ง้ันนอยจะขอมาดวยทําไม แตขอใหพิจารณากันถึงเหตุผลเถอะวา มันไมมีประโยชนอะไรข้ึนมาเลย 
ถึงแมวาเราจะเรงรีบกันสักขนาดไหน หรือวาชาไปกวากาํหนดสักอาทิตยสองอาทิตย ขอสําคัญท่ีสุด
ก็คือ เราตองไปตามคนหาเขาแนๆ โดยไมถอยหลังกลับจนกวาเราจะพบตัวเขา หรือมิฉะนัน้ก็
จนกวาจะแนใจวา เขาหาชีวติไมแลว ดังท่ีเราไดต้ังเจตนาเดิมไว” 
 เชษฐานิ่งไปครูเหมือนจะใชการใครครวญ สีหนาของเขาขรึมเครงลง แลวก็หันมาทาง
จอมพราน 
 “คุณมีความเหน็เชนไร รพินทร?” 
 “ผมไมอาจออกความเห็นใดๆ ไดท้ังส้ินครับ ทุกส่ิงทุกอยางตองแลวแตคุณชายผูเปน
นายจางของผม บอกไดแตเพียงวา ถาเราถือโอกาสลาสัตวกันไปดวยอยางคุณหญิงและคุณไชยยนัต
วา กําหนดเดนิทางของเราท่ีจะไปถึงหลมชางก็ตองยืดออกไปอยางไมมีปญหา” 
 รพินทรตอบอยางสํารวม 
 “เอากันตามสบายๆ โดยไมเรงรอนนัก คุณคิดวาสักกีว่ันเราจะไปถึงท่ีนัน่?” 
 “หนึ่งเดือนกําลังสวยครับ แปลวาเราสามารถจะหยดุพักไดแหงหนึ่งเทาท่ีเราพอใจ พรอม
ท้ังลาสัตวทุกชนิดท่ีเราตองการจะลาได ผมคิดวาเอาอยางนี้ดีกวาครับ ผมจะนาํไปยงัหลมชาง และ
โดยวัตถุประสงคในการลาพรอมกันไปในตัว ถาเบ่ือในการลาสัตวเม่ือไหร เรากย็ุติเสีย และหันมา
เรงในการเดินทาง ผมกะวาอยางชาก็คงไมเกินเดือนหนึง่หรอกครับ อาจเร็วกวานัน้ก็ได ถาพวกคุณ
เบ่ือในการลาข้ึนมา” 
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 “ก็ถูกของนอยกับไชยยันตเหมือนกัน ในขอท่ีวาถึงเราจะเรงรอนนัก มันกไ็มเหน็จะมี
ประโยชนอะไรขึ้นมาเลย” 
 ม.ร.ว.เชษฐา พูดข้ึนตํ่าๆ ดวยอาการซึมเศรา แลวก็ถอนใจพยกัหนา 
 “เอาละ คอยปรึกษากันใหมเปนคราวๆ ไป วาเราจะหยุดท่ีไหนนานสักเทาไหร มีเวลาคุย
กันถมไป” 
  
 ท้ังสามเตรียมปน นาขันสําหรับรพินทรอีก คือในการจะไปดกัยิงเลียงผาตามวิธีไลราว
คร้ังนี้ ไชยยนัตผูเข็ดตอการใชปนไรเฟล และเพิ่งจะเหน็ประสิทธิภาพของปนลูกซองในการยิงแบบ
กะทันหันรวดเร็ว หันไปควาปนลูกซองแฝด ตรงขามกับเชษฐา ผูบัดนี้แทนท่ีเขาจะใชลูกซอง
เหมือนเดิม เขากลับเลือกปนไรเฟลขนาด 30-30 แบบลีเวอรแอ็คช่ัน ซ่ึงเปนปนเหมาะควรอยางยิ่ง
สําหรับสัตวขนาดเลียงผา แตก็ตองหมายความถึงวาฝมือในการยิงจะตองดีจริงๆ เพราะเปนการยิง
ในขณะท่ีสัตวกําลังวิ่งต่ืน มันสอใหเห็นชัดอีกคร้ังหนึง่วา เชษฐามีรสนิยมในการลาสัตวสูงเพยีงไร 
เขาไมตองการใชปนลูกซอง ซ่ึงเปนการเอาเปรียบสัตวเกินไปโดยไมใชฝมือเลย 
 สวนดารินถือ .270 ติดศูนยกลองกระบอกเดิมของหลอน ซ่ึงรพินทรบอกกับตนเองวา ถา 
ม.ร.ว.หญิงคนสวยหวัร้ันคนนี้ สามารถจะยิงเลียงผาท่ีกําลังวิ่งเตลิดไดดวยปนกระบอกน้ีหลอนก็
นาจะเปน ‘จอมพราน’ ท่ียิ่งใหญกวาเขาเสียอีก เขาอยากจะแนะใหหลอนถือลูกซองกึ่งอัตโนมัติ แต
ก็เฉยเสียไมพดู ตองการใหประสบการณสอนหญิงสาวเอาเอง 
 ในจํานวนคณะนายจางของเขาสามคนท่ีมาดวย มีเชษฐาคนเดยีวเทานั้น ท่ีพรานใหญ
อยางรพินทรเล่ือมใสในฝมือและช้ันเชิงในการลา 
 เม่ือเตรียมตัวเสร็จ รพินทรก็นําทางเกณฑลูกหาบของเขาไปเกือบหมด เพื่อทําหนาท่ีไล
ราว คงเหลือไวแตสวนนอยใหเฝาแคมป และจัดเตรียมหุงหาอาหาร เม่ือทุกคนเดนิผานลงมาท่ีลํา
ธารก็เห็นแงซายกับลูกหาบอีกสามคนกําลังชวยกนัถลกหนังหมูปาและกวางอยู 
 “อาว! แงซาย แกไมไปชวยไลเลียงผารึ?” 
 เชษฐาทักยิ้มๆ 
 หนุมชาวดงนกัพเนจรเงยหนาข้ึน ยิ้มยิงฟนขาวเหมือนอยางท่ีเคยเห็น 
 “ผูกองใหผมชวยลอกหนังกวางกับหมูปาครับ แลวใหเฝาแคมปดวย” 
 “ทําไมคุณไมใหแงซายไปดวย?” 
 นายจางหนุมหันมากระซิบถามจอมพราน 
 “เราไปกันหมดไมไดครับคุณชาย ตองมีเหลือเฝาแคมปไวบาง และในจํานวนลูกหาบท่ี
เราท้ิงใหเฝาแคมป คนท่ีเราควรจะไวใจไดมากท่ีสุดก็คือแงซาย” 
 ท้ังหมดขามลําธารไตข้ึนเนินทึบเต้ียๆ ตัดทางลงสูปาโปรง รพินทรออกคําส่ังกําหนดการ
นัดแนะกับคนของเขาไวเรียบรอยแลว บุญคํานําพวกลูกหาบท้ังหมดท่ีตามมาดวย แยกตัดทางออม
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ไปทางหลังเขา รพินทรกับคณะนายจาง จัน เกิด และเสย คงเดินตัดปาโปรงตอไปอีกประมาณ 20 
นาที ก็ถึงชัยภมิูท่ีเขาสํารวจไวกอนแลวในอันท่ีจะวางปน เขาจัดท่ีซุมดักยิงใหแกบุคคลเหลานั้นเปน
ลําดับไป คือเชษฐาเปนแหงแรก โดยใหนัง่คูกับจัน ตอมาไชยยนัต ใหนั่งคูกับเสย 
 พรานของเขาท่ีใหคูอยูดวย จะไมมีหนาท่ีในการยิงเลียงผา แตถือปนขนาด .375 สําหรับ
หนาท่ีคอยคุมกันอันตรายอันไมคาดฝนท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ซ่ึงเปนการใหความปลอดภัยแกนายจาง 
 ตําแหนงสุดทาย เปนซุมไมสลับไปดวยโขดหินงดงาม เหลือเพียงดารินคนเดยีว ท่ีถือปน
เดินตามหลังเขามา 
 “นี่แหละครับ ท่ีของคุณหญิง นั่งประจําได” 
 รพินทรบุยปากแลวก็ถอยไปนั่งอยูบนโขดหินอีกกอนหนึ่งเบ้ืองหลัง ควักบุหร่ีออกมาจุด
สูบ ดารินกวาดสายตาไปรอบๆ แลวดึงผาพันคอออกมาซับเหง่ือพรอมกับยักไหล 
 “แกลงใหฉันเดินไกลกวาคนอ่ืนเสียง้ันแหละนะ นายพราน” 
 “ท่ีไหนได ผมพยายามเลือกท่ีนั่งยิงใหคุณหญิงดีท่ีสุด โอกาสที่เลียงผาจะวิ่งออกมาใหยิง
มีมากกวาท่ีนั่งของคุณชาย หรือคุณไชยยนัตเสียอีก มิหนําซํ้ายังเปนท่ีรมไมตองนัง่ตากแดดเหมือน
สองคนน่ัน” 
 หลอนทรุดตัวลงน่ังบนกอนหินเต้ียๆ พิงปนไวขางๆ ถอดหมวกออกมาโบกพัดชําเลือง
หางตามองดูเขาอยางขวางๆ 
 “ไหนลองบอกกติกามาซิ ฉันจะตองยิงยังไง?” 
 “ก็ไมมีอะไรมาก” 
 รพินทรตอบหวนๆ โดยไมไดหันมามองดหูนา เอนกายลงนอนหงาย ไขวหางอยางสบาย
ใจ ตาจับอยูท่ีชะนีซ่ึงโหนนิง่อยูบนยอดไมสูงลิบเหนือศีรษะ 
 “พอมันวิ่งออกมาใหเห็น คุณหญิงกย็ิงเอาไดตามถนัด สําคัญอยางเดียวคือ ถามันวิง่เลย
ระดับของตนตะเคียนใหญโนน ท่ีผมช้ีใหดูแตแรกแลว ก็อยายิงก็แลวกัน เพราะมันเปนทางท่ีพวก
ไลราวของเราปวนเปยนอยูท่ีนั่น” 
 “แลวคุณมานอนเขลงอยูนี่นะ มานอนทําไม แกลงมาคอยเฝาดูใหฉันประหมา แลวกย็ิง
ไมถูก จะไดหวัเราะเยาะง้ันซิ” 
 “เปลา! ไมไดมาแกลงนอนเฝาดูเพื่อใหประหมาแลวยิงผิดหรอก เพราะถึงยังไงมันกต็อง
ผิดอยูวันยังคํ่า แตท่ีมานอนอยูนี่นะ กลัววาเจาลายหรือเจาจมูกยาว มันจะยองเขามาทําเจาชูกับนัก
มานุษยวิทยาคนสวยเสียเทานั้น มันเปนหนาท่ีท่ีจะตองเฝา เพราะรับเงินคาจางเขามาแลว” 
 “บา!” 
 ม.ร.ว.หญิงดารินรองแหลมออกมาอยางฉุนเฉียว หนาแดงก่ํา ตาลุกวาว ในท่ีสุดก็เคน
หัวเราะออกมา พูดเนนเสียง 
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 “นึกแลวทีเดยีวไมมีผิด เหน็จากลักษณะทาทีแตแรก ก็พอจะเดาถูก คุณเปนคนมีกิริยา
วาจากระดางมาก เหมาะแลวกับอาชีพพรานใจฉกรรจของคุณ ท่ีใชชีวติอยูกับปากับดงมาตลอด แต
ไมเหมาะเลยท่ีฉันไดรับทราบจากคุณอําพลวา คุณเปนคนมีการศึกษามาแลวอยางดีเลิศ พี่ใหญกบั
ไชยยนัตเขาใจผิดมากท่ีหลงสรรเสริญอยูตลอดเวลา วาคุณเปนคนสุภาพ ท้ังๆ ท่ีแทจริง คุณเปนคน
หยาบคายไมใชสุภาพบุรุษเลย อยาลืมนะ นายพราน อยาลืมวาคุณกาํลังพูดอยูกับนายจางของคุณ 
ฉันจะฟองพี่ใหญ” 
 “เพื่อไลผมออกจากการเปนลูกจางนะหรือครับ?” 
 รพินทรถามเรียบๆ มาจากอาการนอนอยูเชนเดิมโดยไมเปล่ียน หญิงสาวเมมริมฝปากอ้ึง
ไป จอมพรานคอยๆ ชันกายข้ึนนั่ง มองดวยสายตาเฉยๆ มายัง ม.ร.ว.หญิงคนสวย กลาวตอมาวา 
 “บังเอิญเหลือเกินครับคุณหญิง บังเอิญท่ีผมไมไดศึกษาในทางมานุษยวทิยาเสียดวย กเ็ลย
ไมคอยจะทราบวาสังคมของมนุษยเขาถืออะไรเปนหลักในการจะพิจารณาวา อะไรเปนการสุภาพ 
และอะไรเปนการหยาบคาย ถูกแลวครับ ผมเปนชาวดง ชาวดงมาต้ังแตคร้ังบรรพบุรุษทีเดียว และ
ชาวดงเขามักจะพูดกันตรงๆ ไมออมคอม รูสึกยังไงก็พดูออกไปยังง้ัน มันติดเปนสันดานเสียแลว 
เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามท่ีเปนการลวงเกนิ ผมก็ตองขออภัย” 
 “มานุษยวิทยาไมใชวิชาท่ีจะสอนใหรูวาอะไรสุภาพ หรืออะไรหยาบคาย แตเปนวิชาท่ีจะ
แจกแจงพิสูจนใหรูชัดวา มนุษยแยกออกเปนกี่เผา สืบเช้ือสายตนตระกูลมาจากอะไร เราสามารถจะ
รูไดวา มนษุยชนิดไหนถือกนัวาเปนพวกยงัไมเจริญ เปนตนวา พวกชาวดงชาวเขา อาศัยอยูในปาซ่ึง
ยังไมไดรับการพัฒนาใดๆ ท้ังส้ิน ไมวาจะเปนศีลธรรม จริยธรรม มโนธรรม โครงกระดูก และหวั
กะโหลกของมนุษยประเภทนี้มันบอกชัด จัดเปนมนษุยสมัยดึกดําบรรพ เพื่อจะวิวัฒนาการปฏิรูปมา
จากสัตวสองเทาประเภทหนึ่ง” 
 หญิงสาวตอบมาอยางเผ็ดรอน 
 รพินทร ไพรวลัย เปาควันบุหร่ีใหกระจายไปกับลมปาอยางเร่ือยเฉ่ือยทอดหุย 
 “และก็สัตวสองเทา อันเปนตนตอของมนษุยอยางท่ีคุณหญิงวานีใ่ชไหมครับ ท่ีมาเปนตน
ตระกูลของมนุษยเราท่ัวไป สืบเนื่องกันมาจนทุกวันนี ้ สวนไอเร่ืองท่ีวามนุษยคนไหนจะมีเลือดสี
แดง โดยถือกนัวาเปนไพรสามัญชน หรือมนุษยคนไหนจะมีเลือดสีน้ําเงิน อันหมายถึงฐานันดรศักดิ์
ชาติตระกูลสูง เปนเร่ืองท่ีมนุษยมาแบงกันเองภายหลังท้ังๆ ท่ีก็มีตนกําเนดิมาจากแหลงเดียวกัน
นั่นเอง” 
 ม.ร.ว.ดาริน ผุดลุกข้ึนยนืในทันทีนั้น 
 “รายกาจนกั ฉันอยากจะตบหนาคุณเสียจริง” 
 “ตบหนาผมไมสนุกหรอกครับ ยิงเลียงผาดีกวา โนนแนะ กระโจนออกมาโนนแลว ต้ังฝูง
เบอเรอ” 
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 ขาดเสียงของรพินทร ก็มีเสียงปนระเบิดข้ึนเปนระยะ กึกกองไปหมด พรอมกับเสียง
ตะโกนไลตะเพิดเอะอะของพวกลูกราว 
 ดารินลืมเร่ืองท่ีตอปากตอคํากับรพินทรอยางรุนแรงเสียช่ัวขณะ หันขวับไปทางทุงโลงก็
เห็นเลียงผามาเปนฝูง ฝูงละสองสามตัว กําลังเผนกระโดดเปะปะอยูตามพุมไมและพื้นราบ หลอน
หันไปควาปนข้ึนมาโดยเร็ว อันเปนเวลาเดยีวกับท่ีรพินทรก็กระโจนจากโขดหิน ลงมายืนอยูใกลๆ  
 หลอนเร่ิมต่ืนเตนยกปนข้ึนเล็ง แตตัดสินใจไมแน ไมรูจะเล็งตัวไหนกอนดี คร้ันแลวเสียง
เรียบๆ ของรพินทรก็ดังมากระทบโสตประสาทของหลอนวา 
 “ยิงสัตวมีชีวติท่ีกําลังเคล่ือนท่ี ไมเหมือนยิงเปากระดาษหรือเปานิ่งนา...คุณหญิง...แตได
ขาววาคุณหญิงเคยลมหมีโคเดี๊ยก กับควายปาแอฟริกันมาแลวไมใชหรือ” 
 ดารินฉุนกกึข้ึนมาอีกในบัดนั้น เพราะหลอนจําไดวา เขาเอาประโยคคําพูดของหลอนเอง
ท่ีพูดเปนเชิงปรามาสเขาไวในคืนหนึ่ง ณ บานพักหนองน้ําแหง ขณะท่ีเขาหยิบปนส้ันข้ึนมาทดลอง
ยิงลูกมะขวิดปา โดยใชเรียงประโยคยอนถอยคําเหมือนท่ีหลอนพูดกับเขาไมมีผิด 
 หลอนเล็งอยางทิฐิแลวเหน่ียวไกปง เลียงผาตัวท่ีหลอนหมายถึง คงกระโจนซิกแซ็กอยู
เชนนั้น 
 “เหลว!” 
 เสียงเขาครางออกมา ซ่ึงมันก็เปนคําพดูของหลอนอีกนั่นแหละ ในขณะท่ีเขายิงลูก
มะขวิดผิดในคืนนั้น 
 หลอนเมมปาก ปลอยกระสุนออกไปอีกสามนัดซอน ผลของมันก็คือไมมีเลียงผาตัวใดตก
เปนเปากระสุนของหลอนเลย ในขณะน้ีทางดานไชยยันตและเชษฐาก็มีเสียงยิงอยางถ่ียิบ หูดับตับ
ไหมเอ็ดอึงไปหมด ผลจะเปนอยางไรยังไมรูกัน 
 “อะฮา...ศิลปะการยิงสัตวกับยิงเปากระดาษ มันไมยักเหมือนกันนะ คุณหญิงตัดสินใจถูก
แลวท่ีคิดจะตบหนาผมแทนท่ีจะยิงเลียงผา” 
 เสียงลอยๆ ยัว่โทสะดังมาอีก มันกไ็อการลอเลียนประโยคคําพูดของหลอน ท่ีเคยเยยเขา
ไวทุกถอยกระทงความไปทีเดียว ดารินแทบจะรองกรีดออกมาดังๆ หันมาเสือกปนพรวดสงไปให
เขาผูยืนยิ้มๆ อยู พูดดวยเสียงแหว 
 “เอา! ไหนนายพรานผูยิ่งใหญลองยิงใหดหูนอยซิ ฉันจะยิงถูกไดยังไง มันกระโจนกันเร็ว
ยิ่งกวาลิง แลวก็มองไมเหน็ศูนยกลองนี่เลย จับมันไมทัน” 
 รพินทรรับปนมาอยางเยือกเย็น แกลงพูดยัว่ตอมาวา 
 “นั่นนะซิ ก็ใครใชใหใชปนแบบติดศูนยกลองละ ศูนยกลองนะเขาเอาไวยิงเปากระดาษ 
ยิงสัตวทุงโลงในระยะไกลท่ีมันยืนเปนเปานิ่งให หรือมิฉะนั้นก็เอาไวลอบฆาตกรรมในระยะไกล” 
 “ไมตองพดูมาก คุณวาฉันยิงผิด คุณก็ลองยงิใหดูซิ โดยปนกระบอกนี้แหละ!” 
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 จอมพรานหวัเราะหึๆ เอานิว้แตะน้าํลายแลวปายท่ีปากกระบอกปนทํายัว่หลอน พรอมกับ
ตวัดปนข้ึนประทับบา พึมพําเบาๆ 
 “เอ...ผมก็ไมเคยยิงปนผูดีชนิดติดศูนยกลองราคาแพงอยางนี้เสียดวย ถามันผิด ก็นึกวา
ชาวดงไมเคยชินกับอาวุธของชาวกรุงกแ็ลวกันนะครับคุณหญิง” 
 เลียงผาตัวหนึง่กระโดดเล้ียวหนีมาจากดานของไชยยนัตเผนแผล็วๆ ผานพุมไมมาใหเห็น
ในระยะประมาณ 40 เมตร รพินทรวาดลํากลองปนตาม แลวเหน่ียวไกปง เลียงผาตัวนั้นกระโจน
ทะล่ึงโดดตัวลอยข้ึนไปบนอากาศ แลวรวงลงมาฟุบนิ่งอยูกับพืน้ 
 อีกสามตัวกว็ิ่งกระเจิงใหเห็นไมเปนระเบียบผานมาอีก 
 ปง! ลม...อีกปง! เหยื่อของกระสุนวิ่งไปไดสามส่ีชวงก็ทรุดขาหนาลง และอีกปง! อันเปน
นัดสุดทายท่ีบรรจุอยูในปนกระบอกน้ัน ตัวใหญเขางามท่ีสุดพลิกตีลังกาไปอยางนาดู 
 รพินทร ไพรวลัย ลดปนลง หันมาหร่ีตาใหนายจางคนสวยของเขานิดหนึ่ง แลวสงปนคืน
ไปให ดารินไมไดรับปน แตยืนกอดอกเฉย หนางอ จองหนาเขา 
 “ออ แนละซิ ถาคุณยิงผิด เราจะจางคุณใหเปนพรานนําทางมารึ มันอาชีพของคุณอยูแลว
นี่นะ” 
 หลอนแสดงนสัิยพาล อันเปนธรรมชาตแิทจริงของเพศ จอมพรานเบิกตานิดหนึง่อยาง
ลอเลียน หลอนเพิ่งจะเห็นเขามีนิสัยขี้เลนอยางเงยีบๆ คร้ังนี้เปนคร้ังแรก ผิดกับอาการเครงขรึม 
เห้ียมเกรียม อันดูเปนบุคลิกพื้นหนา 
 “ขออภัย ท่ีลูกแกะบังอาจกวนนํ้าใหขุน” 
 “แน! ดูซิ ออ! นี่หมายความวา ฉันเปนหมาปาข้ีพาลหาเร่ืองง้ันรึ” 
 “อยามัวทะเลาะอยูกับผมเลยครับ ยิงเลียงผาดีกวา กําลังสนุกทีเดยีว นีย่ังไงครับ ปนของ
คุณหญิง บรรจุกระสุนเร็วๆ เขาเถอะ กระสุนในปนหมดแลว ประเดีย๋วพวกน้ันคงจะไลกระเจงิ
ออกมาอีก เลียงผาท่ีนี่ชุมมาก ผมสํารวจมาแลวเห็นมีอยูต้ัง 40-50 ตัว ท่ีไลออกมายังไมถึงคร่ึง” 
 หลอนยิ้มเจื่อนๆ ส่ันศีรษะปฏิเสธในการท่ีจะรับปนคืนมา แตสงลูกปนใหเขา 
 “คุณยิงเถอะ ใหฉันยิงก็ผิดหมด ฉันมองไมเห็นเปาในศูนยกลองนี่เลย มันกระโจนเร็ว
เหลือเกิน สองกลองปนตามไมทัน ถามจริงๆ เถอะ คุณยงิยังไงนะ” 
 “ใจเยน็หนอยซิครับ อยาเอาแตโมโห” 
 เขาตอบพรอมกับบรรจุกระสุนท่ีหลอนสงมาใหไปพลาง พอเต็มซองกระสุนกก็ระชาก
ข้ึนลําสงไปใหหลอนอีก 
 “เอา! ลองดูใหมซิครับ” 
 “มาย!” 
 “ถาง้ัน...” 
 เขาหันไปควา .375 ท่ีวางอยูขางๆ ข้ึนมาสงใหหลอน 
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 “ลองเอาไอนี่ยงิดูไหมครับ มันเปนศูนยเปดเล็งงายหนอย” 
 “โอย! ใหฉันยงิ .375 นะรึ บาจริง มันจะไดถีบฉันหกคะเมนไปนะซิ” 
 “อาว! แลวกนั ไหนวาเคยยิง .458 แอฟริกนัแม็กนั่มมาแลว .600 ไนโตรเอกซเปรส ก็ยัง
เคยยิง” 
 “โกหกเลนโกๆ  ไปง้ันแหละ ก็คุณอยากดูถูกกีดกันไมใหฉันเดินทางมาดวยทําไมละ” 
 รพินทรโคลงศีรษะชาๆ มองดูหญิงสาวดวยนยันตาเปนประกายแจมใสผิดไปกวาเคย 
แลวยิ้มให 
 “วาอันท่ีจริง คุณหญิงยิงปนไดดีมากนะครับ ผมยังไมเคยเห็นผูหญิงคนไหนยิงปนได
แมนยําเทาคุณหญิงมากอนเลย ถาต้ังเปาแขงกัน ผมก็เห็นจะสูไมได อยาเพิ่งหมดกําลังใจซิครับ 
คุณหญิงเองกเ็จตนาอยากจะลองลาสัตวอยูแลว ทดลองใหมอีกคร้ัง ผมจะเอาใจชวย” 
 วาแลวเขาก็สงปนมาใหอีกคร้ัง ม.ร.ว.หญิงคนสวยเจาทิฐิยิ้มกรอยๆ รับปนมาอยางไมสู
จะเต็มใจนกั พอเลียงผามาอีกฝูงหนึ่งเร่ิมกระโจนมาใหเห็น หลอนกป็ระทับปนข้ึนเล็งแลวเล็งอีก 
แตก็ไมไดล่ันไกสักที ในท่ีสุดก็ลดปนลง โคลงศีรษะ บนอูวา มองไมเห็นศูนย รพินทรเขามายนื
กาํกับอยูขางหลัง พูดปลอบใจและสอนให 
 “โนนครับ กระโดดมาโนนอีกสองตัว อยาวาดปนดักหนามันเขามาซิครับ วาดตามหลัง
ไปกอน แลวเลยหนามันไปประมาณสักชวงแขน รอจังหวะท่ีวามันกระโดดข้ึนอีกคร้ัง เอา! ยิง!” 
 หลอนเหนีย่วไก ปง! 
 เลียงผาเจากรรมตัวนั้นมวนคว่ําลงไปอยางนาด ู
 ดารินแทบจะกระโดดข้ึนท้ังตัว หัวเราะออกมาได หนาแดงดวยความตื่นเตนปติ หลอน
เร่ิมจะจับเคล็ดได ตัวท่ีสองหลอนพลาด แตตัวท่ีสามและส่ี ดิ้นไปอีกอยางแมนยํา รพินทรถอยไป
ยืนสูบบุหร่ีอีกตัวมองยิ้มๆ จับอยูดานหลังของหญิงสาว ขณะท่ีหลอนกําลังสาละวนยืนประทับปน
เตรียมยิงอยูดวยอารมณท่ีเร่ิมจะสนุกข้ึน 
 กวาจะหมดระลอก ดารินยงิไดอีกสองตัว รวมท้ังหมดในแนวปนรัศมีของหลอน มี
เลียงผาท่ียิงไดถึง 9 ตัว 4 ตัวเปนการยิงในชุดแรกของเขาชนิดตัวละนัด และ 5 ตัวหลัง เปนฝมือของ 
ม.ร.ว.ดาริน โดยปลอยใหรอดไปไดไมนอยกวา 20 ตัว 
 “มันเปนสัตวส่ีเทา ท่ีฉันยิงไดเปนคร้ังแรกในชีวิต โดยมีคุณเปนครูสอน” 
 หลอนหันมาบอกเขาดวยใบหนายิ้มแยมยนิดี ดเูหมือนจะลืมเร่ืองทะเลาะเม่ือครูนี้ไปเสีย
อยางสนิท 
 เม่ือการไลราวยุติลง และพวกไลเขามาสมทบเก็บพวกเลียงผาท่ีถูกยิงลมไวเขามารวบรวม 
บรรยากาศเต็มไปดวยความต่ืนเตนสนุกสนานอีกคร้ัง พวกน้ันชวยกันแบกหลังแอ มีเลียงผาท่ียิงได
ท้ังหมดถึง 20 เปนฝมือของเชษฐาเสีย 6 ตัว และฝมือของไชยยันตผูท่ีท้ังๆ ท่ีใชปนลูกซองอีก 5 ตัว 
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สวน 9 ตัวเปนของดานดาริน ซ่ึงทําความต่ืนตะลึงพิศวงใหแกเชษฐา ไชยยันต และพวกลูกหาบ
ท้ังหลายเปนอยางยิ่ง ในกรณท่ีีดารินสามารถยิงไดมากท่ีสุดเหนือกวาทุกคน 
 รพินทรรีบบอกกับพวกนัน้เสียกอนวา นัน่เปนฝมือของ ม.ร.ว.หญิงคนสวยอยางบริสุทธ์ิ 
โดยท่ีเขาไมไดชวยเหลืออะไรเลย 
 หญิงสาวลอบหันมาทําหนายนใสเขา 
 คณะลาเลียงผาท้ังหมดกลับมาถึงแคมปในตอนเย็น ลูกหาบมีงานหนักเปนการชวยกัน
ถลกหนังเลียงผา ซ่ึงไดมาอยางมากมายเหลานั้น บางสวนเตรียมสําหรับปรุงอาหารคํ่ารวมกับเนือ้
กวางและเนื้อหมูปาท่ีเหลือ สวนมากบางก็ใสเกลือไว และบางกก็อรานข้ึนยางไฟรมสําหรับสตอก
เปนอาหารแหงตอไป 
 ทุกคนเต็มไปดวยความเบิกบานสนุกสนาน 
 กอนตะวันจะตกดินเล็กนอย รพินทรส่ังใหคนของเขาจดับริเวณแคมปข้ึน โดยปลดควาย
ฉกรรจท่ีใชเทียมเกวียนมาท้ัง 16 ตัว ออกผูกไวลอมรอบอาณาบริเวณเปนวงกลม เวนระยะหางกัน
พอสมควร เขาใหเหตุผลกับคณะนายจางของเขาวา ควายท่ีใหลอมอยูเบ้ืองนอก จะเปนดานปองกนั
ภัยจากสัตวรายท่ีจะแผวพานปวนเปยนเขามาในบริเวณไดอยางดีท่ีสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งเสือ เพราะ
ควายมีสัญชาติญาณในการตอสู และไมเกรงสัตวปาทุกชนิด ผิดกับววัหรือสัตวบานอ่ืนๆ และยาม
เม่ืออยูในปาเชนนี้ ควายยอมจะรูหนาท่ีของมันดีวา จะตองต่ืนระวังภยัอะไรบาง อันเปนธรรมชาติ
ของมันอยูแลว 
 ถัดจากแนวลอมของควายเขามา ก็จัดพวกลูกหาบใหสุมไฟและนอนเรียงรายกนัเปน
ระยะ ใจกลางใหขึงเตนทใหญสําหรับคณะนายจางของเขาข้ึน เตียงสนาม โตะสนามตลอดจน
เคร่ืองใชอํานวยความสะดวกทุกชนิดท่ีนาํติดมา ถูกนําออกมาจัดเตรียมพรักพรอม 
 ทุกส่ิงทุกอยางเรียบรอยลงอยางรวดเร็ว 
 คนรับใชประจําเตนท ม.ร.ว.เชษฐา แสดงความจํานงวา จะขอตัวแงซาย เพราะมีความ
ไววางใจและถูกชะตาเปนพิเศษ รพินทรไมขัดของ ส่ังใหแงซายมาคอยรับใชประจําอยูกับเตนทของ
นายจางโดยเฉพาะ ตามความตองการ หนาเตนทกอกองไฟใหญไว และกําหนดเวรยามผลัดเปล่ียน
ใหแกพรานท้ังส่ีของเขา 
 อาหารค่ําม้ือนั้น เต็มไปดวยความครึกคร้ืนออกรสออกชาติ สําหรับคณะนายจางและ
ลูกหาบทุกคน ไมจําเปนจะตองอาศัยอาหารกระปองท่ี ม.ร.ว.ดารินจัดเตรียมมาอยางเหลือเฟอเลย 
นอกจากพวกสวนประกอบในการปรุงรสอาหารตางๆ 
 พวกลูกหาบจบักลุมกันกนิขางกองไฟ และคุยกนัเปนท่ีสนุกสนาน พรานใหญถูกเชิญให
เขาไปรวมโตะในเตนทของนายจาง ซ่ึงจดัเตรียมไวอยางหรูหรา เทาท่ีสภาพการเดนิทางในปาจะถูก
จัดข้ึนได ท่ีบริเวณประตูทางเขาหนาเตนทตามไฟดวยตะเกียงร้ัวเล็กๆ สวนภายในอันกวางขวาง 
สวางนวลดวยแสงตะเกยีงเจาพาย ุ
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 แงซายเปนคนไปตามเขา ในขณะที่รพินทรเดินตรวจตราดูความเรียบรอยของบริเวณ
แคมป ความจริงเขาต้ังใจจะกินอาหารรวมกับพวกลูกหาบ และพรานของเขาตามแบบชีวิตปาจริงๆ 
เทาท่ีปฏิบัติอยู แตเม่ือเปนคําเชิญกึ่งคําส่ังของนายจาง เขาก็ไมอยากจะขัด อีกอยางหนึ่งก็พอจะ
ทราบอยูวาคณะนายจางตองการสังสรรคใกลชิดอยูกับเขาตลอดเวลา 
 เม่ือเขากาวเขาไปในเตนท ทุกคนรอคอยเขาอยูกอนแลวดวยสีหนาผองใส ท้ังสามอาบน้ํา
ผลัดเปล่ียนเคร่ืองแตงกายเรียบรอยแลว ท้ังเชษฐาและไชยยันต เปล่ียนมาอยูในชุดเส้ือกางเกง
สักหลาดแบบรัดกุมสําหรับเตรียมนอน แต ม.ร.ว.หญิงดารินคนสวย ทําใหจอมพรานตองถอน
หายใจเฮือกออกมาอีกอยางเหลือระอา หลอนอยูในไนทกาวน หรือเส้ือนอนหรูหราสีเม็ดมะปราง 
ราวกับจะนอนอยูในคฤหาสนสําราญรมยตามเคย กล่ินน้ําหอมฝร่ังเศสอยางดีโชยกรุน 
 “อาว! ยังไมไดอาบน้ําอาบทาอีกหรือ” 
 ม.ร.ว.เชษฐา รองทักมายิ้มๆ เม่ือมองเห็นรพินทรอยูในชุดเดิม 
 “เม่ือผมเขาปา เร่ืองการอาบน้ํา ลางหนา หรือแปรงฟน กลายเปนส่ิงไมจําเปนไปเสียแลว
ครับ พรานหรือนักเดนิปาอาชีพทุกคนก็ถือเชนนี”้ 
 เชษฐากับไชยยันตไมสนใจอะไรอีก เพราะเขาใจความหมายดี แต ม.ร.ว.ดารินจองหนา
เขา หัวเราะออกมาเสียงแหลม 
 “ออ แปลวาเม่ือคุณเขาปา คุณไมมีการอาบน้ํา ลางหนา และแปรงฟนเลยง้ันหรือ
นายพราน” 
 “อาจจะ เม่ือมีเวลาหรือโอกาสสะดวกๆ ครับ แตไมถือเปนกิจวัตรท่ีจะตองปฏิบัติชนิด
พลาดไมไดเหมือนขณะท่ีอยูในบาน ในปาเราไมมีเวลาพอท่ีจะคํานึงหรือพิถีพิถันอยูในเร่ืองนี”้ 
 “แลวเคยสังเกตไหม เวลาคุณลองอาบน้ําที ปลาตายกี่ตัว” 
 หลอนถามหนาตาเฉย รพินทรเองก็อดหวัเราะออกมาไมได เชษฐากับไชยยนัตหนัไปจุ
ปากบนหญิงสาวพึม 
 “แลวคุณหญิงจะไดทราบจากตัวเองครับ เม่ือเราเดินทางออกจากหลมชางแลว เพราะเรา
อาจไมมีโอกาสอาบน้ําลางหนา หรือแปรงฟนอีกเลยนับเปนสิบๆ วัน” 
 รพินทรตอบเรียบๆ 
 ไชยยนัตไดจังหวะลูกสอดเหน็บเพื่อนสาว ผูสนิทกันเหมือนพี่นองมาวา 
 “แตนอยเขาไมกังวลในเร่ืองนั้นหรอกคุณรพินทร เขาเตรียมน้ําหอมมาดับกล่ินหลายขวด 
มันแปลวาเขารูลวงหนามากอนแลวเหมือนกัน แตสงสัยเหมือนกันนะ สงสัยวาไอกล่ินทีไมได
อาบน้ําเปนสิบๆ วัน กับกล่ินน้ําหอมนี่ เวลามันผสมกันแลว มันจะสงกล่ินไปในลักษณะไหน” 
 ท้ังโตะหวัเราะครืน เวน ม.ร.ว.คนสวยคนเดียว ท่ีหันไปคอนเพื่อนชายขวับ กระแทกเสียง
ออกมาหนักๆ คําเดียววา 
 “บา!” 
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 แลวก็เลยนิ่งเงียบไป ไมหาเร่ืองรวนอะไรรพินทรอีก 
  
 หลังเวลาอาหาร ระหวางท่ีดื่มกาแฟและสนทนากัน ดารินก็แสดงสัญชาติญาณอันเปน
แพทยหญิงของหลอนออกมา โดยการเอายาออกมาแจก โดยบังคับใหพี่ชายและเพ่ือนชายของ
หลอนกิน มันเปนยาประเภทสกัดไขและปองกันหวดั หลอนเดินแจกและบังคับใหกินแมกระท่ัง   
แงซาย ผูยืนเฝาอยูหนาประตูเตนท แลวก็ตรงมาท่ีรพินทรเปนคนสุดทาย 
 “จะเปนการบังอาจและสูรูเกนิไปไหน ถาหากฉันจะใหยาสําหรับคุณกอนนอนคืนนี”้ 
 จอมพรานแบมือออกไปขอโดยดี 
 “แพทยใหยาแกคนธรรมดา ไมถือวาเปนการบังอาจหรือสูรูหรอกครับ คุณหญิง” 
 แววตาของหลอนสอความพอใจข้ึน ยิ้มออกมานิดๆ โรยยาตางชนดิสองเม็ดลงไปบนฝา
มือท่ีแบของเขา 
 “ฮือม ใหรูจักหนาท่ีอยางนี้เสียม่ังซิ ถึงจะเรียกวาคนเจริญแลว ฉันคิดวาคุณจะพูดวา ‘ยา
ไมจําเปนสําหรับพรานใหญอยางผม’ เสียอีก ออ! แลวก็ตรวจตราดแูลลูกหาบของพวกเราทุกคน
ดวย ใครไมสบายหรือรูสึกวาจะไมสบายอะไรก็มาบอก” 
 “ครับผม” 
 รพินทรตอบหางเสียงลอเลียน โยนยาเขาปาก ดื่มน้ําตามแลวกลาวตอมา 
 “เม่ือกี้นี้ เปนเร่ืองของแพทยกําหนดใหคนธรรมดา ซ่ึงผมก็ไดปฏิบัติตามไปแลวโดย
เครงครัด ทีนี้กจ็ะเปนเร่ืองของพรานปากับชาวกรุงบาง” 
 ดารินยกมือกอดอก พยกัหนาหยิ่งๆ 
 “คุณมีอะไรจะพูดกับเรากว็าไป” 
 “ไมใชกับ ‘เรา’ อันหมายถึงคุณชายหรือคุณไชยยันตดวยหรอกครับ แตหมายถึงคุณหญิง
โดยเฉพาะ” 
 “ทําไม คุณมีอะไรจะพูดกับฉันโดยเฉพาะงั้นรึ” 
 “ครับ อีกสองทานไมเกีย่ว” 
 “ก็วาไปซิ” 
 หลอนลากเสียง 
 “จะเปนการบังอาจหรือสูรูเกินไปไหม ถาหากผมจะขอรองใหคุณหญิงเลิกสวมไนท
กาวนอยางนีน้อน ไมวาจะท่ีนี่หรือท่ีไหนทั้งส้ินขณะท่ีเรายังอยูในปา แตควรจะเปลี่ยนมาเปนเส้ือ
และแสล็คท่ีรัดกุมท่ีสุด จริงอยู ถึงแมวาส่ิงแวดลอมจะใหความสะดวกสบาย และนาจะเรียกวา
ปลอดภัยเกือบรอยเปอรเซ็นต แตมันกไ็มรอยเปอรเซ็นตเต็มนกั ท่ีนี่เปนปาไมใชเมือง เราอาจ
จําเปนตองต่ืนพรวดพราดข้ึนมาในวินาทีใดวินาทีหนึ่งกไ็ด เส้ือนอนชนิดนี้ไมใชเส้ือท่ีเหมาะ
สําหรับวัตถุประสงคเชนนั้น” 
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 “เห็นไหม ฉันกับเชษฐาเตือนเธอแลววาไอชุดนอนสวยๆ ของเธอนะ มันไมมีประโยชน
หรอก เธอก็ยังดื้อจะใสใหได คุณรพินทรนะ ถาไมเหน็เหลือบากวาแรงนัก แกก็ไมพูดหรอก” 
 ไชยยนัตรองออกมา 
 หญิงสาวเอียงคอนิดหนึ่ง ยิ้มแคนๆ แลวก็พยักหนา 
 “เอาละ ฉันเช่ือคุณ ประเดีย๋วฉันจะเปล่ียนเส้ือผาตามท่ีคุณตองการ” 
 “ฮือม! ใหรูจกัหนาท่ีอยางนี้เสียม่ังซิ ถึงจะเรียกวาคนเจริญแลว” 
 รพินทรปนหนาเครงขรึม พูดเลียนประโยคของหลอนเอง 
 “ผมคิดวาคุณหญิงจะพูดวา ‘ฉันไมแคร อยามายุงกบัเร่ืองสวนตัวของนายจาง เพราะมัน
ไมใชหนาที’ เสียอีก ออ! แลวก็เวลานอนนะ ปนกับไฟฉายไมควรจะใหหางมือ เอาละครับ พวกคุณ
เหนื่อยกันมามากแลว นอนพกัเอาแรงเสียเถิด ราตรีสวัสดิ์” 
 วาแลวเขาก็กมศีรษะให แลวเดนิออกไปจากเตนท ม.ร.ว.หญิงดารินกระทืบเทาโดยแรง 
หนางํ้า หันมาทางพ่ีชาย ผูบัดนี้กําลังหวัเราะอยูกับไชยยนัต ในวาจาโตตอบอันทันๆ กัน ในระหวาง
นองสาวกับพรานนําทาง 
 “ไดยินไหมคะพี่ใหญ ไดยินคารมของนายพรานช้ันยอดของพี่ใหญไหม คนคนนี้อยูมาได
ยังไงนะ โดยเสือมันไมคาบไปกินเสีย” 
 หลอนพูดอยางกระฟดกระเฟยด 
 “เสือมันไมมีทางจะคาบเขาไปกินไดหรอก แตเสืออาจคาบนอยไปก็ได ถานอยอวดดีกับ
เขานัก” 
 พี่ชายวาเนิบๆ สีหนาคงระบายไปดวยรอยยิ้มอยางอารมณดี นองสาวย่ิงโมโหจัด รอง
ออกมา 
 “คนผีทะเลอะไรยังง้ีก็ไมรู เพราะพ่ีใหญโอเอาอกเอาใจมากเกินไป ถึงไดกลากําแหงกับ
นอยไดถึงเพียงนี้ เม่ือตอนยิงเลียงผาบายนี้ก็เหมือนกัน ทะเลาะกับนอยไปตลอดทาง ยั่วโทสะ
ชะมัด” 
 “เอ อะไรก็ไมรูนอย ทําเปนเด็กไปได อยาลืมวาเรากําลังตองพึ่งเขาอยูนะ และฉันกเ็ห็นวา
เขาเปนคนนารักท่ีสุด นอยตะหากคอยขวางเขาอยูตลอดเวลาโดยไมมีเหตุผล มันก็มาจากท่ีวาเราจะ
เอาแตใจเราเสียจนเคยตัวนั่นแหละ ตลอดเวลานอยเคยพบแตคนท่ีคอยแตพะนอเอาใจ พลีสไปหมด
ทุกอยาง พอมาเจอะอยางรพินทรเขา ก็เลยเขมน ความจริงเขาเปนสุภาพบุรุษท่ีสุด แลวกไ็มใช
สุภาพบุรุษชีกอท้ังหลาย อยางท่ีเคยรุมลอมหลังนอยมาหรอก เขาเปนผูชายแทๆ อีกแบบหนึ่ง” 
 “อยากจะรูวาตาพรานคนน้ีมีดีอะไรนกั ท้ังพี่ใหญกับไชยยันตถึงไดเขาขางนัก” 
 หญิงสาวกระแทกเสียงแลวสะบัดหนาเดนิเขาไปท่ีฉากกั้นเตียงนอนของหลอนเสียอยาง
หงุดหงิด 
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 จะอยางไรก็ตาม หลอนเปล่ียนชุดนอนอันหรูหรามาอยูในแสล็คผาเสิรจสีดํา สวม
สเว็ตเตอรสีชมพูเขานอน อากาศเร่ิมจะหนาวเยน็ข้ึนเปนลําดับ ไชยยันตกับเชษฐาก็หร่ีไฟและเขา
นอนเชนกัน ไมนานนกัท้ังสองก็หลับสนิท แตหญิงสาวคงนอนลืมตาโพลงอยูเชนนัน้ 
 บรรยากาศและส่ิงแวดลอมท่ีใหม แปลกไปจากท่ีหลอนเคยพบ ทําใหบังเกิดอารมณ
ต่ืนเตนประหลาด ไมอาจหลับลงโดยงาย เวลาผานไป เสียงเอะอะเฮฮาของพวกลูกหาบขางนอก เร่ิม
จะซาลาเปนลําดับ จนกระทั่งเงียบหายกลายเปนความสงัด เงียบเชียบวังเวง ไดยนิแตเสียงไมท่ีสุม
ไฟไวปะทุแตก นานๆ จะแววเสียงหมาปาเหาหอนแววมาแตไกล 
 หลอนไมงวงเลยสักนิด 
 หญิงสาวสลัดผาหมขนสัตวท่ีคลุมกายออก ลุกข้ึนจากเตียงสนาม ควาเข็มขัดปนส้ันท่ีวาง
อยูหวัเตียงข้ึนมาคาดเอว สวมแจก็เกตหน่ึงทับ ถือไฟฉายลาสัตวขนาด 8 ทอนติดมือ แลวก็เดิน
ออกมาจากเตนท อากาศเบ้ืองนอกยิ่งเย็นจัด ไฟกองใหญท่ีสุมอยูหนาเตนทลุกโพลง สองแสงสวาง
เรืองรอง รางใหญฉกรรจของแงซาย หนุมชาวดงพเนจร นั่งกอดเขาอยูหนากองไฟ กําลังเสือกดุน
ฟนเพิ่มเติมเขาไป เม่ือเห็นหลอนเดินออกจากเตนทก็ลุกข้ึนยืนยิ้มรับ 
 “นายหญิงยังไมนอนอีกหรือครับ?” 
 เสียงหาวๆ มีกงัวานทักออกมาเบาๆ 
 ดารินยิ้มใหคนรับใชพิเศษ ท่ีมาอาสาสมัครลาสุดกอนการเดินทาง 
 “ฉันยังไมอยากนอนหรอก แงซาย” 
 หลอนพูดเสียงนุมกวาดสายตาไปรอบดานท่ีมองเห็น กองไฟเรียงรายอยูเปนระยะ และ
ภาพเงาตะคุมของพวกลูกหาบซ่ึงนอนกันอยูเกะกะ ไกลออกไปกวานั้น เปนความดํามืดอันนา
สะพรึงกลัวของปาสูงรอบดานในยามวกิาล 
 “พวกเรานอนกันหมดแลวหรือ?” 
 “ครับ นอกจากพวกอยูยาม” 
 “พรานใหญอยูไหน?” 
 หญิงสาวถามออกมาโดยไมต้ังใจ แงซายชี้มือไปทางดานเหนือ ปลายรอบนอกท่ีสุดติด
กับบริเวณท่ีใชควายผูกไว ท่ีนั่นมีเกวียนคันหนึ่งปลดแอกจอดอยู ไมมีกองไฟสุมเหมือนบริเวณอ่ืนๆ 
 “ผมเห็นผูกองเดินไปทางโนนเม่ือตอนหวัคํ่าครับ” 
 หลอนทอดสายตาตาม แตมองไมเห็นอะไรนอกจากเงาสลัววับแวม เสียงแงซายกลาว
ตอมา 
 “นายหญิงออกมาทําไมครับ ดึกมากแลว น้าํคางปาแรงเดีย๋วไมสบาย” 
 ดารินหวัเราะนอยๆ มองดูหนุมกะเหร่ียงพเนจรดวยสายตาแสดงความปราณี 
 “ไมเปนไรหรอกแงซาย ฉันเปนหมอเอง ฉันรูเกี่ยวกบัสุขภาพดี อยากจะเดินเลนสัก
หนอย เธอจะไปกับฉันไหม?” 
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 “โอ เดินเลนในเวลาอยางนี”้ 
 “ฉันไมออกไปนอกบริเวณแคมปของเราหรอก จะเดินอยูในเขตกองไฟท่ีพวกเรานอนอยู
นี่แหละ” 
 แงซายลังเลอยูอึดใจ กไ็มพูดอะไรอีก กมลงควา .44-40 คูชีพข้ึนมาถือไว 
 
 ดารินเร่ิมออกเดินทอดนองไปชาๆ หนุมกะเหร่ียงรางยักษ เดินตามไปเบื้องหลังอยางสงบ 
จะพดูดวยกต็อเม่ือถูกถามเทานั้น หลอนเดินตรวจไปทั่วบริเวณท่ีพวกลูกหาบนอนกันอยูเปนระยะ  
แลวก็มาหยุดยนืกอดอกอยูท่ีเกวยีนคันหนึ่ง อันเปนเปาหมายท่ีแงซายช้ีใหดูเม่ือตะกีน้ี ้ ริมฝปากงาม
มีรอยยิ้มนดิๆ 
 ใตเกวียนท่ีใชแทนหลังคากนัน้ําคาง รพินทร ไพรวัลย นอนอยูกบัพื้นดิน โดยมีกระสอบ
ปานปูรองไว มันเปนลักษณะการนอนไมผิดอะไรกับพวกพรานหรือลูกหาบท้ังหลายน่ันแหละ ราง
นั้นนอนกอดอก มีเส้ือแจ็กเกตชนิดหนาสวมอีกช้ันหนึ่ง ศีรษะพาดอยูกบัถุงขาวสาร หมวกสักหลาด
ใบท่ีเห็นสวมอยูเปนประจําครอบปดอยูท่ีหนา สวนเทาหันออกไปทางดานปา และสวนศีรษะหันไป
ทางแคมป ไรเฟลคูมือวางแนบตัวอยูทางดานขวามือ 
 “ผูกองมานอนอยูนี่เอง” 
 เสียงแงซายพึมพําออกมาเบาๆ 
 ดารินแกลงใชไฟฉายแปดทอนท่ีถืออยูในมือ สองจาเขาไปท่ีใบหนาอันมีหมวกครอบปด
อยูนั้น ก็ไมเหน็เขาไหวติงอะไร ลมหายใจอยูในจังหวะเร่ือยๆ ไดระดบั อันหมายถึงวาหลับสนิท ดู
เหมือนจะมีเสียงกรนเบาๆ หญิงสาวหัวเราะหึๆ 
 “ทําไมเธอเรียกเขาวาผูกอง” 
 หลอนถามเบาๆ 
 “ผมเคยเรียกเขาเชนนี้มากอนครับ เขาเปนผูบังคับกองรอยหนวยหมีดาํ ตํารวจตระเวน
ชายแดนไทย” 
 “ผูกองคายแตกเดนตายนะเหรอ ไหนลองเลาซิ เธอเคยชวยชีวิตเขาไวยงัไง” 
 ดารินพูดขันๆ 
 “ผมไมไดชวยชีวิตเขาโดยตรงหรอกครับนายหญิง ผมเพียงแตละโอกาสที่จะฆาเขาเสีย
เทานั้น คายหมีดําถูกลอมดวยโจรกะเหร่ียงท่ีเหนือกวาท้ังคนและอาวุธ ผูกองตีฝาหนีออกมา
ทางดานผมพอดี ผมส่ังใหพลประจําปนกลหยุดยิงจนกระท่ัง เหน็เขาหลบพนวิถีกระสุนไป” 
 “ก็แลวทําไมเธอถึงส่ังใหหยดุยิง มีเหตุผลอยางไรในการท่ีเธอปลอยใหเขารอดชีวิตไป 
ท้ังๆ ท่ีขณะน้ันตางฝายตางก็เปนศัตรูท่ีจะตองฆากัน” 
 แงซายหัวเราะกวางๆ ส่ันศีรษะ 
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 “ผมบอกไมถูกครับนายหญิง ท่ีผมเขารวมรบเปนทหารกะเหร่ียงอิสระในคร้ังนัน้ ก็
เปนไปตามหนาท่ีจําเปนเทานั้น ผมไมไดคิดเปนศัตรูกบัใคร แทจริงไมไดมีอุดมการณอะไรยดึม่ัน
แรงกลาพอที่จะสังหารชีวิตมนุษยชนิดท่ีมองเห็นกนัซ่ึงๆ หนาไดลงคอโดยไมจําเปน ผมเพียงแตถูก
บังคับใหรบเทานั้น อีกอยางหน่ึงเทาท่ีผมสืบทราบมากอน ผูกองเปนคนดีมาก” 
 “ดียังไง?” 
 หลอนซักอยางนึกสนุก โดยท่ีผูถูกลาวขวญัถึง นอนกรนอยูเบ้ืองหนาเมหือนจะไมรูสึก
ตนวา มีใครมายืนสนทนาคํ้าศีรษะอยู เสียงกรนของเขาไดระดับอยูเหมือนเดิม 
 “ผูกองเปนคนยุติธรรม และมีวาจาเปนสัจจะนานับถือ ไมโมโหรายทารุณเหมือน
นายตํารวจตระเวนชายแดนบางคน ตํารวจเหลานั้นแมจะเพียงสงสัยวาใครเปนสายของโจรกะเหร่ียง
ก็จะยิงท้ิงทันที หรือมิฉะนัน้ก็ทําทารุณ ไมเพียงแตพวกกะเหร่ียงผูชายเทานัน้ มันเดือดรอนไปถึง
หมูบานกะเหร่ียงท่ีเปนผูหญิงดวย ผูกองไมเคยทําอยางนั้น ใครจํานนยอมแพ ผูกองก็จะจับโดยดีไม
เคยฆา ใครบริสุทธ์ิไมเกี่ยวของกับกองโจร ก็จะไตสวนแลวปลอย ไมเคยอสัตยหลอกลวงกะเหร่ียง
คนใด ในคร้ังนั้นผูกองไมเคยรูจักผม แตผมสืบทราบประวัติผูกองมาไดทุกระยะเปนอยางดี และผม
ก็มีโอกาสไดคุยกับผูกองในวนักอนหนาท่ีจะเขาตีคายหมีดํา ผมเตือนใหผูกองทราบวา คายจะถูก
โจมตีดวยอาวธุหนักจากกําลังทหารโจรเปนกองพัน แตผูกองไมเช่ือผม เพื่อนของผูกองคนหนึ่งชัก
ปนจะยิงผมท้ิง โดยอางวาผมจะตองเปนสายโจร แตผูกองเปนคนหามไว และไลผมไป ผูกองก็
ชวยชีวิตผมไวเหมือนกนั” 
 “ฮือม...” 
 หญิงสาวครางพยักหนาชาๆ ยิ้มละไมอยูในสีหนา สายตาจับนิ่งอยูท่ีใบหนาอันคมสัน
ของหนุมกะเหร่ียงผูลึกลับ 
 “ก็เรียกวาตางคนตางเคยมีบุญคุณตอกันมากอนนะ แตฉันสังเกตดูต้ังแตวนัแรกท่ีเธอมา
ขอสมัครเดินทางไปกับเราแลว เขาทาจะไมไวใจเธอนกั แตเปนเพราะเกรงใจพี่ชายของฉัน จึงตอง
รับเธอไว” 
 แงซายหัวเราะออกมาอีก เปนหัวเราะท่ีบริสุทธ์ิเปดเผย 
 “ผูกองเปนคนฉลาดและรอบคอบมากครับ นายหญิง สัญชาติเสือยอมจะไมยอมไววางใจ
ส่ิงใดเปนอันขาด ถึงในขณะนี้ผูกองกย็ังไมไวใจผมสนิทนัก ผูกองทําถูกแลวครับ แตผมถือความ
บริสุทธ์ิใจเปนท่ีต้ัง ถาผมทุจริต ผมก็ไมกลาเขามาเผชิญหนาเขา ผมรูวาไมมีวนัจะหลีกหลบซอน
ความทุจริตไวไดจากสายตาอันคมยิ่งกวาพญาเหยีย่วของเขา” 
 หญิงสาวยกัไหล 
 “รูสึกวาเธอจะศรัทธาเช่ือม่ัน และเกรงเขาเหลือเกินนะ” 
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 “ทุกคนในปานี้ศรัทธาเช่ือม่ัน และเกรงเขาครับ ไมใชดวยอํานาจ แตดวยความสามารถ
และความดี คณะของนายหญิงมีสายตาอันฉลาดแหลมคมแลว ท่ีเลือกเอาเขาเปนพรานนําทางคร้ัง
นี้” 
 “ฉันไมเห็นจะเล่ือมใสสักนิด กอนท่ีเราจะออกเดนิทาง เรามองไมเห็นพรานคนไหน
นอกจากเขา และคนท่ีเราเช่ือม่ันไวใจก็สนับสนุนใหจางเขา ถาฉันพบเธอเสียกอน และรูวาเธอ
ชํานาญการเดนิปาแถบนี้ไมดอยไปกวาเขา ฉันก็คิดวา ใหเธอเปนพรานนําทางดจูะดีกวาตองมางอ
งอนคนคนน้ีเสียอีก รูไหมเราตองออนวอนเขาสารพัด แทบจะเรียกวากราบไหวทีเดียว แลวเขาก็
เรียกคาจางแพงลิบ มิหนําซํ้า บางขณะเขายงัทําตัวเหมือนเปนนายของเรา แทนท่ีจะเปนลูกจาง ออก
คําส่ังโนนคําส่ังนี่อยูตลอดเวลา ฉันบอกตรงๆ ไมชอบหนาเขาเลย” 
 แงซายโคลงศีรษะชาๆ ตาเปนประกายแจมใส มองท่ีดาริน แลวเหลือบไปท่ีรางอันกําลัง
หลับของคนท่ีถูกนินทา 
 “นายหญิงเขาใจผิดครับ เร่ืองปาแถบนี้แลว จะไมมีใครชํานาญเทาผูกองอีกแลว ผมขอ
เรียนยนืยนัอีกคร้ังวา เปนการเลือกไมผิดแลว สําหรับพรานนําทาง ผมไมอาจนาํทางใหคณะของ
นายหญิงได จะเปนไดกแ็ตเพียงคนใชติดตามท่ีซ่ือสัตยเทานั้น” 
 “เธอรูขาวไดยงัไง วาเราจะเดินทางแลวมาสมัคร” 
 หลอนชวนคุยตอไปอยางถูกอัธยาศัย 
 “ผูกองใหคนประกาศรับสมัครคนท่ีจะอาสาเดินทางรวมไปดวย ขาวนี้กระจายไปท่ัวบาน
ปาท้ังใกลท้ังไกล ผมไดขาวผมก็มา” 
 “แลวเธอมาสมัครเปนคนใช เดินทางไปแดนทุรกันดาร เส่ียงชีวิตกับเราในคร้ังนี้ โดยไม
ขอคาจางเลย เธอมีจุดประสงคอะไร” 
 “ผมตองการเพียงติดตามไปดวยเทานั้น” 
 “นั่นนะซิ เพื่ออะไร?” 
 แงซายย้ิมบางๆ แววตาเปนประกายประหลาด มองฝาออกไปยังความดํามืดของปาเบ้ือง
หนา เสียงแผวตํ่าเกือบจะเปนกระซิบ 
 “บางที...อาจเปนเพราะชีวิตท่ีเกิดมาเพื่อเรรอนพเนจร ผจญภัยไปเร่ือยๆ ของผมก็ได
กระมังครับนายหญิง อีกประการหนึ่ง อยางท่ีผมไดเรียนแตแรกแลว ถ่ินเกิดของผมอยูทางภาพโพน
...ดินแดนท่ีคณะนายหญิงกาํลังจะมุงหนาไป ผมอยากจะกลับไปเห็นแผนดินอันเปนปตุภูมิของผม” 
 “มันคืออะไร อยูท่ีไหนกันแน บอกใหชัดหนอยซิ” 
 ดารินขมวดค้ิวอยางสงสัยซักมา แตหนุมพเนจรผูลึกลับกลับหัวเราะเฉยเสีย 
 “เธอจะไมเลาประวัติของเธอใหละเอียดกวาท่ีบอกกับเราไวแตแรกหนอยหรือ ความ
เปนมาของเธอ พอแม ญาติพี่นอง ถ่ินฐานแหลงกําเนิด ฉันดูเธอจะเปนคนลึกลับยงัไงชอบกลนะ 
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รูปรางหนาตาของเธอ มันก็ไมใชกะเหร่ียงอยางท่ีเหน็ๆ กันท่ัวไป พมาก็ไมชัด เง้ียวหรือทวายก็ไม
เชิง เธอเปนเผาอะไรกันแน” 
 “นายหญิงเปนนักมานษุยวิทยาไมใชหรือครับ ชวยบอกผมหนอยไดไหมวา ผมเปนชน
เผาไหน” 
 ดารินยิ่งประหลาดใจเพ่ิมข้ึน ในคําพูดของแงซาย 
 “เอะ!” 
 หลอนอุทานสูง จองหนา กะพริบตาถ่ีๆ 
 “แปลกนี่ เธอรูดวยหรือวาฉันเปนนกัมานษุยวิทยา ถูกแลวฉันเปน แตฉันบอกไมถูกเลย
วาโครงรางและลักษณะหนาตาอยางเธอเปนชนเผาไหน คลายจะเปนพวกไทยนานเจา หรือพวก
เจาของถ่ินสุวรรณภูมิเดิม หรืออะไรฉันก็ยงัไมแนใจ เธอยังไมไดตอบคําถามของฉันเลย” 
 “เทาท่ีผมจําความได...” 
 เสียงหาวมีกังวานนัน้ กลาวตอมา 
 “ประมาณ 5 ขวบ ผมตกอยูในความคุมครองของพระธุดงคองคหนึ่ง ทานเปนชาวพมา 
ทานจาริกไปยงัท่ีแหงใด ผมก็เปนลูกศิษยตัวนอย ติดตามทานไปทุกแหง เม่ือทานใกลจะมรณภาพ 
อายุของผมไดแปดป ทานนําผมเขาไปฝากไวท่ีวัดหนึ่งในเมาะลําเลิง ทานสมภารวัดรับหนาท่ี
อุปการะผมตอจากหลวงปูองคนั้น ผมเติบใหญและไดรํ่าเรียนมาอยางเด็กวัดท่ีนัน่ จนกระท่ัง
สงครามโลกคร้ังท่ีสองเกิดข้ึน ตามเร่ืองท่ีผมไดเรียนใหฟงกอนแลว ผมไมมีพอ ไมมีแม ไมมีแมแต
พี่นอง รูแตเพยีงวา ถ่ินฐานบานเดิมของผมอยูท่ีไหน ผมก็กระหายท่ีจะไปใหถึงเทานั้น” 
 หญิงสาวไมติดใจท่ีจะซักถามอะไรอีก หนัไปทางรางอันนอนกรนอยูของพรานใหญ ใช
ไฟฉายสองอีกคร้ังแลวพึมพําเหมือนจะพูดกับตนเอง 
 “ดูเขานอนซิ ทุเรศ-ทุเรศ นีน่ะเหรอ อดีตนายรอยตํารวจเอกตระเวนชายแดน นักเรียน
การทหารจากเยอรมนี ปจจุบัน นายพรานใหญช่ือกองหลับไมรูเร่ืองเลย นี่ถาเสือมา ยองมาคาบก็คง
ยังนอนกรนอยูนี่เองกระมัง พอเห็นตอนนอนแลวไมอยากจะเช่ือเลยวาจะเปนพรานไดยังไง ข้ีเซา
ชะมัด” 
 “อยาวาแตเสือเลย มดสักตัวถาคลานมาอยางศัตรูก็ตองรูสึก แตถาคนมายืนนนิทาอยูละก็
ไมรูสึกหรอก ครานจะฟง!” 
 เสียงตอบเบาๆ กระแสเสียงแจมใสรอดออกมาจากใบหนาท่ีครอบหมวกสักหลาดอยู 
เสียงกรนคงไดระดับอยูเชนเดิม 
 ม.ร.ว.หญิงดารินลืมตาโต รองอุทานออกมาอยางตกใจ หันไปจองรางท่ีนอนเฉยกรนอยู
นั้น 
 “เอะ! ยังไงกนันี่ เร่ืองลึกลับเสียแลว หูฉันฝาดไปหรือเปลา” 
 “คงฝาดไปละม้ัง” 
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 เสียงตอบเบาๆ ดังมาอีก แงซายย้ิมนอยยิม้ใหญ เมินหนาไปทางอ่ืน ดารินเมมริมฝปาก 
หนาแดง หนัไปทางแงซาย พยักหนาบอกวา 
 “นี่แงซาย เธอกลับไปเฝาหนาเตนทไดแลว ไมตองเปนหวงฉันหรอก” 
 แงซายผละไปตามคําส่ังในทันที 
 
 พอรางของหนุมกะเหร่ียงหางออกไป หญิงสาวก็เทาเอวพยกัหนาเนบิๆ กับใบหนาทีมี
หมวกครอบอยูนั้น 
 “ฮึ! ลูกไมมากนกันะนายพราน กรุณาลุกข้ึนมานั่งพูดกันหนอยซิ” 
 “กําลังหลับสนิท อยากวนใจ” 
 เสียงตอบมาจากคนกรน 
 ดารินเหลียวซายแลขวา แลวกาวฉับๆ เขาไปท่ีกองไฟกองหน่ึงสุมไว กระชากฟนติดไฟ
ออกมา เดินถือกลับมา 
 “เอาละ ถายังหลับสนิทอยูละก็ เปนโดนไฟเย็นแน ดูซิจะต่ืนข้ึนมาไหม ลองดูนะ” 
 หลอนขยับทอนฟนติดไฟ จะโยนลงใสเขา รางนั้นจึงคอยๆ ผงกตัวในลักษณะแข็งท่ือมา
นั่ง เสยหมวกที่ปดหนาใหไปครอบอยูบนศีรษะ ควกับุหร่ีออกจากกระเปาเส้ือข้ึนมาจุดสูบ 
 “จะไมใจรายเกินไปหนอยรึ คุณหญิงดาริน วราฤทธ์ิ” 
 “ไมหนอยละ พอดูทีเดยีว โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับคนท่ีเต็มไปดวยเลหเหล่ียมลูกไม
พราวอยางนี้ มีอยางรึ นอนกรนอยูออกครอกๆ ฉันจะรูไดยังไงวาคุณไมหลับ หลงพูดอะไรนินทา
เสียใหญ” 
 หลอนพูดปนหัวเราะอยางถอนฉิว คร่ึงยิ้มคร่ึงบ้ึง แตรพินทรหนาเฉย 
 “ทฤษฎีอะไรๆ ในโลกน้ี มันลวนมีขอยกเวนท้ังนั้น วชิาแพทยสอนใหคุณหญิงทราบวา 
คนกรนก็คือคนหลับ แตทฤษฎีของนักสูสอนผมไววา อยาไปเช่ือคนกรนวาจะนอนหลับเสมอไป” 
 “ออ! ง้ันก็แปลวากรนเอาเชิงง้ันสิ” 
 “ก็ไมไดเอาเชิงอะไรหรอก มันเปนธรรมชาติของผมอยางนี้เอง ถากรน ไมหลับ ถาหลับ 
ไมกรน” 
 “คุณไมไดหลับเลย” 
 “จะหลับอะไรลงละ มายืนคํ้าหัวนนิทาอยูแจวๆๆ” 
 “ออ! กอเลยกรนตอไป ดักฟงดูวาจะนินทาอะไรม่ัง” 
 “ไมใชง้ันหรอก ไมอยากจะลุกข้ึนมาขัดคอตะหาก” 
 “ไดยินหมดทุกอยางท่ีฉันพดูกับแงซาย?” 
 “ถึงไมไดยินโดยหู ก็ไดยินโดยพรายกระซิบ” 
 “เอาละ ไดยนิก็ดีแลว รูสึกยงัไงบาง?” 
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 หลอนยิ้มเยอะ ถามอยางเจตนาจะหาเร่ือง 
 จอมพรานยกัไหล 
 “เฉยๆ” 
 “หมายความวายังไงท่ีวา ‘เฉยๆ นะ’ ในเมือ่คุณก็ไดยินหมดแลววาฉันพูดถึงคุณอยางไร” 
 “ก็เฉยๆ นะซิ” 
 “จะโกรธหรือจะเกลียดฉันกย็ังไดนะไมขอรอง และไมขอโทษหรือแกตัวอะไรทั้งส้ิน” 
 “ก็ไมเหน็จะตองขอรอง หรือขอโทษอะไรเลยน่ี” 
 “ทําไม?” 
 “คนท่ีวาจางผมดวยราคาสองแสนบาท ยอมมีสิทธิในการท่ีจะนินทาอะไรผมไดโดยเสรี 
จะวิจารณในงานรับใชของผมวาเลวหรือไม เหมาะสมยังไงกไ็ดท้ังส้ิน ไมมีสิทธ์ิอยูอยางเดยีว
เทานั้น คือเรียกเงินคาจางคืน” 
 หลอนปนหนาบ้ึง แตแลวก็อดหัวเราะออกมาไมได กระฟดกระเฟยดพาลรีพาลขวาง 
 “รายนักนะ แกลงทําเปนนอนหลับ ท่ีแทกน็อนฟง เหล่ียมจัดพิลึก” 
 “เปลา ผมนอนของผมอยูท่ีนี่ดีๆ คุณหญิงก็มาพูดคํ้าหวัผมเอง” 
 “ฉันไมไดคํ้ายะ ฉันยนืหางๆ จากหวัคุณต้ังสามส่ีวา จะบอกใหรูตัวสักนิดก็ไมมี ปลอยให
พูดอยูได” 
 “ปลอยใหพดูเสียไดโดยเสรี ดีกวาจะเก็บเอาไว” 
 “นี่! นายพราน” 
 เสียงของหลอนออนลงฝนยิม้ 
 “ความจริงฉันไมไดนนิทาอะไรคุณหรอกนะ ฉันแกลงพูดกับแงซายไปงั้นเองแหละ 
อยากจะจับพิรุธของเขาวาเขามีความรูสึกอยางไรกับคุณ ท่ีฉันพูดออกไปเชนนัน้เปนการทดลอง
คนนะ แตก็เหน็เขาเคารพเล่ือมใสยกยอยคุณดี ซ่ึงคุณก็คงจะไดยินแลว” 
 “อาว! ไหนบอกวาจะไมแกตัวยังไงละ” 
 “ฉันพูดความจริงตะหาก” 
 “งานเหรอครับ แหม! ถาง้ันผมก็ปล้ืมใจมากนะซิท่ีคุณหญิงไมไดนินทาผม เพียงแตเพื่อ
จะลองใจเจาแงซายของเราเทานั้น แตคุณหญิงอยาเปนหวงเลยครับเร่ืองนั้น เจาหมอนั่น...” 
 รพินทรช้ีมือไปทางดานท่ีแงซายเดินผละไป 
 “รูดีตลอดเวลาวาผมไมไดหลับ และหมอกเ็ปนนักจิตวิทยาช้ันสูง พอท่ีจะโตตอบอะไร
กับคุณหญิงเกีย่วกับผมเพื่อใหผมไดยนิ เปนการเรียกคะแนนไววางใจจากผมเพ่ิมข้ึน” 
 “ตาย! อะไรกนันี่ คุณรูไดยังไงวาแงซายรูวาคุณไมไดหลับ” 
 “ถาผมไมรู ผมก็ไมใช รพินทร ไพรวัลย เทาๆ กับเจานัน่ไมรูโดยคิดวาผมหลับ หมอก็คง
ไมใชแงซาย” 
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 “ก็แปลไดอีกคร้ังหนึ่งวา คนท่ีไมรูอะไรเลยก็ควรจะเปน ดาริน วราฤทธ์ิ คนนี้” 
 หลอนครางออกมา ยิ้มจดืๆ 
 จอมพรานลุกข้ึนชาๆ บิดข้ีเกียจปดปากหาว 
 “ไมมีใครฉลาดรอบรูไปทุกอยางหรอกครับ ผมไมรูอะไรเลยในเร่ืองแพทยศาสตรหรือ
มานุษยวิทยา แตคุณหญิงเปนผูชํานาญในวิชาสองแขนงนี้ ถาเกิดมารอบรูในดานสอดแนมระวังตน
ของวิชาเสือพรานมันก็ผิดไป คิดเสียวาเร่ืองนี้เปนเร่ืองขําขันเสียก็แลวกันครับ” 
 หลอนจุปาก โคลงศีรษะ ครางออกมา 
 “แงซายไมยกัเตือนใหฉันรูสักนิดวา คุณไมไดหลับ” 
 “ถาหมอฉลาดจริง มันเร่ืองอะไรท่ีหมอจะตองบอกใหคุณหญิงรู ผมบอกมาต้ังแตไหนแต
ไรแลววา ไอหมอนี่มันลึกลับท่ีสุด” 
 “แตฉันไมเช่ือเลยวา เขาจะมีอันตรายอะไรกับเรา หรือคุณคิดยังไง” 
 “เวลาและเหตุการณเทานัน้ครับท่ีจะพิสูจนได ขณะนี้ก็เทากับเราคบคนจรไมรูจักหวันอน
ปลายตีน มิหนําซํ้ายังมีประวัติไมนาไวใจ แตการเดนิทางของเราคร้ังนี้ เปนการเดนิทางมหาวิบาก 
คลายๆ จะไปสูความมรณะอยูแลว ผมถึงไมแครวาแงซายจะมาไมไหน ออกจากหลมชาง เราจะรูได
แนชัดวาหมอนี่จะเปนพิษเปนภัยอะไรหรือเปลา” 
 แลวจอมพรานก็หนัมาจองหนาหลอน เสียงท่ีถามเกือบจะหวน 
 “ทําไมไมนอน?” 
 “ฉันนอนไมหลับ” 
 หลอนสารภาพเบาๆ ถอยไปนั่งท่ีโขดหินเต้ียๆ กอนหนึง่ อันเปนธรรมชาติราวกับจะมีมือ
ใครมาวางเปนแทนไว ทอดสายตาออกไปยังแนวปาท่ีเปนฉากดํามืดเบ้ืองนอก แสงไฟวอมแวมจาก
กองไฟท่ีกอไวหางๆ สาดจับผิวหนาแดงเรื่อเปนเงารางๆ สายตาของรพินทรจับอยูท่ีใบหนางามนั้น
นิ่ง 
 “แลวคุณชายกบัคุณไชยยันต” 
 “หลับหมดแลว” 
 “ทําไมไมเขียนวิทยานิพนธอยูในเตนท ทําไมไมฟงจานเสียงสเตอริโอท่ีเตรียมมา” 
 หลอนยิ้มเนือยๆ หันมาสบตา 
 “เม่ือไหรถึงจะเลิกประชดฉันเสียที” 
 “เปลา แนะดวยความรูสึกแทจริง ไมควรจะออกมาเดินตากน้ําคางอยางนี้” 
 ดารินส่ันศีรษะ 
 “ฉันกําลังอยูในอารมณต่ืนเตน ในส่ิงแวดลอมท่ีใหมและแปลก นอนก็ยังไมหลับ เขียน
วิทยานิพนธกไ็มมีสมาธิ ฟงเพลง ฉันก็เพิ่งจะมารูสึกเอาเด๋ียวนี้เองวา มันไมมีคาอะไรเลยในภาวะ
เชนนี้ ฉันมาปาดงพงไพร ฉันควรจะอภิรมยกับธรรมชาติของปา ซ่ึงมันนาจะใหความสุขมากกวาท่ี
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จะฟงดนตรีจากจานเสียง ถูกของคุณแลวนายพราน เจาส่ิงรกรุงรังท่ีฉันหิ้วติดตัวมาดวยเหลานัน้ มัน
คงไมใหประโยชนอะไรฉันในปานีห่รอก” 
 เปนคร้ังแรกท่ีหลอนเห็นรอยยิ้มอีกชนดิหนึ่งจาก รพนิทร ไพรวัลย หลอนไมเคยเห็นยิ้ม
ชนิดนี้มากอนจากชายผูนี้ ถาเขาจะยิ้มเชนนี้ตลอดไปมันก็นาดูไมใชนอย อนุสตขิองหลอนกระซิบ
กับตนเอง 
 น้ําเสียงของเขาออนโยนคลายความกระดางลง 
 “คุณหญิงชอบส่ิงอันเปนธรรมชาติโดยบริสุทธ์ินี้เหมือนกนัหรือครับ” 
 “คุณพูดเหมือนจะดูถูกฉันง้ันแหละ ทําไมฉันจะไมเขาใจกับมัน ส่ิงแวดลอมเหลานี้มันทํา
ใหฉันเปนสุข ทําใหฉันต่ืนเตน ฉันนาจะมีความสุขมากกวานี้ ถาการมาของเราในคร้ังนี้เปนการ
เท่ียวปาโดยเฉพาะ แตนี่เม่ือนึกข้ึนไดวาฉันมาก็เพื่อจะติดตามคนหาพีช่ายท่ีหายสาบสูญไป มันบ่ัน
ทอนความสุขของฉันลงเกือบหมดส้ิน ไมรูปานนี้เขาจะเปนตายรายดีอยางไรบาง” 
 น้ําเสียงในตอนทายของหลอนเศราไป สําหรับจอมพราน เขาก็คิดวา ถาสตรีผูนี้ตกอยูใน
อารมณเยือกเยน็ออนโยนเชนนี้ตลอดไป หลอนก็จะเปนคนงามไมใชนอย 
 “สวรรคเทานั้นท่ีจะรูได ผมคิดวาวิธีท่ีดีท่ีสุด คุณหญิงอยาเพิ่งวิตกกังวลอะไรไปดีกวา เรา
มุงม่ันตอเจตนาเดิมของเรา ในการจะไปติดตามเขา และเรากด็ําเนินการเปนลําดับไปจนถึงข้ันนี้
แลว” 
 หลอนควักบุหร่ีออกมาจากกระเปาเส้ือแจก็เก็ต พรานใหญจุดไลทเตอรสงไปให หญิง
สาวกมลงจุดพนควัน 
 “คืนนี้คุณไมควรจะใหพวกเรานอนกันวางๆ เลย อยางนอยท่ีสุดพาไปนั่งหางหรือสองไฟ
ก็ยังดี ฉันไมงวงเลยสักนดิ พี่ใหญกับไชยยันตกเ็หมือนกัน แตท้ังสองคนนั่นเปนคนวางาย เขาถือ
วินัยทหารนั่นแหละ พอคุณบอกใหนอนเขาก็นอน และก็หลับไปงายๆ เหมือนเดก็” 
 “ผมเห็นวาเดนิทางกันมาเหนื่อยแลวครับและเม่ือบายนีก้็สนุกกนัพอสมควรแลว อยากจะ
ใหพกัผอน เพราะพรุงนี้กจ็ะตองยิงสัตวกนัอีก” 
 ดารินพยกัหนา ลุกข้ึนเดินทอดนองชาๆ มายืนอยูโคนตนมะคาใหญริมหนาผาหินเกล้ียง 
กอดอกมองออกไปยังแนวปาทะมึนเบ้ืองนอก รพินทรเดินตามมาหยดุอยูขางๆ 
 “นั่นเสียงอะไร?” 
 หลอนเง่ียหู แลวถามแผวเบา 
 “ชางแมลูกออน เรียกหาลูก ระยะหางมาก” 
 “แลวนั่นละ ลอยตามลมมาเหมือนคนหวัเราะ” 
 “หมาในมันรอง อาจกําลังจบัฝูงลอมกวางหรือเกงอยู” 
 นิ่งเงียบกันไปครู กิริยาของหลอนกําลังเคล้ิมภวังคดื่มด่ําอยูกับสรรพสําเนียงไพรที่ดัง
แทรกลมดึกมา 
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 “นั่นเสียงอะไรอีก” 
 “เกงยังไงละครับ รองอยูหางแคมปเราไมเกนิ 200 เมตรนี่เอง” 
 หลอนพยกัหนา แตแลวอีกเสียงหนึ่งกก็ระหึ่มมาทามกลางความเงียบ มันดังอยูทางลําธาร
เบ้ืองลางนั่นเอง หญิงสาวถอยโดยไมรูสึกตัวมาปะทะกับแผนอกของรางท่ียืนอยูเบ้ืองหลัง หลอน
เงยมองดหูนาเขา จอมพรานยิ้ม กระซิบเบาๆ 
 “เขาละครับ ไอลาย ทาทางจะหิวจัดและกําลังงุนงาน” 
 “ปานี่ มันมีท้ังความนารักและนากลัวนะ” 
 หลอนเปรย หอตัวดวยความหนาวเยือก 
 “ก็เหมือนกับผูหญิงนั่นแหละ” 
 ตาตอตาสบกันอีกคร้ัง ดารินหันหนาเมินหลบ ปนหนาขรึมข้ึนมาอีก 
 
 ตางเงียบกนัไปนาน รพินทรตอบุหร่ีตัวท่ีสอง หญิงสาวเปดไฟฉายในมือข้ึนอยาง
ปราศจากความหมาย แลวสองกราดเปะปะเปนการซอนอารมณออกไปยังแนวปา ในทันทีนั้น ลําไฟ
ฉายขนาดแปดทอนของหลอนก็สาดไปพบกับดวงตาแดงสุกปล่ังราวกับทับทิมเขาคูหนึ่ง ท่ีโคนไม
ใหญดานซายมือ หางออกไปประมาณ 60 เมตร หญิงสาวอุทานออกมาเบาๆ อยางตกใจ ดวงตาคูนั้น
สูไฟนิ่ง ไมมีการเคล่ือนไหว 
 หลอนเอ้ือมมือมาจับแขนรพินทร โดยไมรูสึกตัว ก็แววเสียงกระซิบปนหัวเราะตํ่าๆ 
 “อีเห็นนะครับ” 
 “เสือ!” 
 หลอนเถียงดวยเสียงเบาท่ีสุด 
 “ผมยังไมเถียงคุณหญิงเกีย่วกับเร่ืองยาเลย ทําไมคุณหญิงถึงเถียงผมในเรื่องสัตวปา” 
 “คุณเอาอะไรเปนเคร่ืองหมาย ก็ตาของมันแดงแจออกยังง้ัน ดูซิ ยังไมหลบอีก ไรเฟลอยู
ในมือคุณถือไวทําไม ยิงซิ ฉันจะสองให” 
 “ตาอีเห็นกับตาเสือสะทอนแสงไฟในลักษณะใกลเคียงกนัมากครับ โปรดจําไวดวย ยิง่ใน
เวลานั่งหางมันเลียกนิน้ําในหนองละก็ เปนเสียงเดยีวกบัเสียงเสือไมมีผิด เราจะสังเกตเห็นความ
แตกตางงายๆ จากสามัญวินจิฉัย ชวงตาเสือจะหางกวาตาอีเห็นมาก เพราะหัวเสือใหญกวาหวัอีเหน็ 
แลวคุณหญิงเห็นไหม นั่นตาคูนี้แคบนิดเดยีว ไมเช่ือผม คุณหญิงก็ลองใชปนส้ันท่ีติดเอวอยูนั่นเล็ง
ดูซิครับ ยิงตามแสงไฟอยางนี้งายจะตาย เปนเปานิ่งท่ีไมมีการเคล่ือนไหว แลวฝมือปนส้ันของ
คุณหญิงก็ออกเยี่ยม ลองดูซิครับ” 
 หลอนยิ้มต่ืนๆ ถอนหายใจออกมาได ส่ันศีรษะ 
 “ฉันเช่ือคุณ ชางมันเถอะ ฉันไมอยากจะยิงมันหรอก ถึงยิงมาเราก็ไมไดกินเนื้อมัน 
บาปกรรมเปลาๆ ปลอยใหมันประดับปาตอไป” 
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 หลอนกระดกแสงไฟฉายข้ึนลง ตาคูนั้นก็หลบแวบแลวเผนแผล็ว ข้ึนไปบนตนไมอยาง
รวดเร็ว พอสองตามก็ยังไมวายท่ีจะจองตอบมาอีก 
 “เนื้ออีเห็น พวกบานปาเขาก็กินกันเหมือนกัน แตมันไมดีนัก คาวจัด และวาท่ีจริงมันก็
ไมใชสัตวท่ีเราจะลาเปนอาหารเลย มันไมมีอันตรายอะไรกับเรา เวนไวแตชอบทําความรําคาญ
หงุดหงิดให” 
 “ทําความหงุดหงิดยังไง?” 
 จอมพรานหวัเราะเบาๆ 
 “ชอบปวนเปยนเขามาใกลแคมป จองจะขโมยเน้ือท่ีเราขึ้นรานยางไว หรือบางทีเรายิง
สัตวเล็กจําพวกกระจงท้ิงไวใตหาง ยังไมทันจะลงมาเกบ็และเผลอนอนหลับไป มันก็ดอดมาขโมย
ลากเอาไปกินเสีย ผมเคยยิงกระจงทิ้งไวต้ัง 6-7 ตัวในตอนเย็น แตมีความจําเปนท่ีจะตองนั่งหาง
ตอไปจนถึงเชา พอเชาข้ึนมา กระจงพวกนัน้หายไปหมดแลว อีเหน็ลากเอาไปหมด” 
 หลอนพลอยหวัเราะออกมาดวย ความเปนอริถูกลืมไปช่ัวขณะ 
 “ดีนะคอยๆ ไดความรูเร่ืองปาจากคุณไปทีละอยาง ความจริงคุณควรจะเปดเลกเซอรพวก
เรา ในเร่ืองเกีย่วกับปาเปนเวลาสัก 1 เดือน กอนหนาท่ีเราจะออกเดินทาง เราจะไดรูเปนทุนไวบาง 
ไมโงอยางนี”้ 
 “จะเปดเลกเซอรไดยังไงครับ กับทานนักเดินปาท่ีผานแอฟริกาหรือลุมน้ําอะเมซอน
มาแลว” 
 อารมณของหลอนเปล่ียนวบัข้ึนมาในบัดนั้น ตาคว่ําข้ึนมาอีก 
 “ก็บอกมาต้ังหลายคร้ังแลววาโมเลนไปงั้นเอง เอามาพูดบล๊ัฟอยูได โมโหอีกแลวรูม๊ัย” 
 “อยาโมโหบอยๆ ซิครับ คุณหญิงเปนนายจาง ผมเปนลูกจาง นายจางโมโหลูกจาง ลูกจาง
ก็ไมสบายใจ” 
 ดารินยิ้มคร่ึงบ้ึงอีกคร้ัง ตวัดหางตา 
 “คุณนี่เปนนักยั่วตัวยงทเีดยีวนะ เห็นขรึมๆ นิ่งๆ ยังง้ีเถอะ” 
 “ผมวาคุณหญิงไปนอนดกีวาครับ ดึกมากแลว” 
 “เออแนะ ดูซิ บทจะไลกไ็ลข้ึนมาเฉยๆ ง้ันแหละ ฉันไมชอบอะไรทีมั่นดูเหมือนเปนการ
ออกคําส่ังหรือบังคับกันนะ จะบอกให” 
 “ไมไดบังคับหรือออกคําส่ังหรอกครับ แตเปนการแนะนาํ” 
 “อวดดยีังไงถึงจะมาแนะนํา ในเม่ือฉันเปนแพทย ฉันรูเร่ืองสุขภาพสวนตัวฉันดี เหน็ยก
ยองใหเปนครูเร่ืองการเดินปา จัดแจงเอาใหญ เร่ืองการนอนหรือไมนอนนี่นะ มันไมใชพิชาน
เกี่ยวกับเร่ืองปาหรอกนะ แตมันเร่ืองของแพทยแลว” 
 “แตวิชาแพทยคงไมไดสอนไวไมใชหรือครับวา คนเราเม่ืออดนอนหรือนอนไมเต็มตา 
จะทําใหยิงปนไมไดแมนยําเทาท่ีควร และการยิงท่ีไมดพีอยอมจะเปนนกัลาสัตวท่ีดีไมไดดวย” 
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 หลอนนิ่งไปครู 
 “เปนอันวาฉันแพคุณ” 
 “ไมแพหรือไมชนะหรอกครับ เพราะเราไมไดเปดการตอสูหรือแขงขันอะไรกนัข้ึน ผม
เพียงแตแสดงความรูสึกท่ีดตีอคุณหญิงในฐานะลูกจางจะพึงมีตอนายจางเทานั้น” 
 “คุณนี่พูดเกงเหมือนกนันะ เล้ียวลดไปไดตางๆ จะใหฟงแลวยิ้ม หรือฟงแลวอยากจะตบ
หนากไ็ด แลวแตคุณจะตองการ” 
 “ผมไมเคยคิดจะพูดใหตัวเองถูกตบหนาเลย นอกจากคนฟงจะมีอารมณวิปริตผิดอาเพศ
ข้ึนมาเอง” 
 “ก็พูดแบบนี้ยงัไงละ ท่ีคิดอยากจะตบฉับพลันข้ึนมา” 
 “สรุปไปนอนดีกวาครับ ผมงวงแลว” 
 “คุณเดินไปสงฉันสิ” 
 “ปูโธ แคนี้เอง เห็นเตนทอยูโนน แงซายก็นัง่กอกองไฟอยูทนโท ผมจะนอนละ” 
 “ไมใหนอน ตองไปสงฉันจนถึงหนาเตนท นี่เปนคําส่ัง เขาใจ อยาลืมนะสองแสนบาทรับ
ไปเรียบรอยแลว จะไมบริการใหคุมคาจางง้ันรึ” 
 “ขอรับกระผม เม่ือเปนพระราชเสาวนีย กระผมก็จะปฏิบัติตามคําส่ัง เชิญเจาหญิงเสร็จ
ยุรยาตรได ทาสจะตามเสร็จขางหลัง” 
 หลอนยิ้มอยางมีชัย สะบัดผมเดินนําหนาไปอยางมีสงา 
 รพินทรเดินจุปากโคลงหัวตามไปสงจนถึงหนาเตนท 
 “ขอบใจ” 
 หลอนหันมาบอกส้ันๆ รพินทรตวัดมือข้ึนแตะขอบปกหมวก เหมือนจะทําวนัทยหัตถให 
ดารินยิ้มดวยมุมปากนิดหนึ่ง กอนท่ีจะกาวเขาประตูเตนทไป 
 
 เขายืนอยูกับท่ีอึดใจหนึ่ง ดดีกนบุหร่ีท้ิงแลวหมุนตัวกลับ พลันสายตาของใครคนหนึ่งก็
ประสานกับเขาพอดี เหมือนจะเฝามองอยูกอนแลว พอสบกันกห็ลบ โยนฟนเขาไปในกองไฟ จอม
พรานสาวเทาเนิบๆ เขามาหยุดยนือยูใกลๆ รางท่ีนั่งอยูบนขอนไมริมกองไฟนั้น 
 เขาถามตํ่าๆ 
 “แกยังไมนอนอีกรึ แงซาย” 
 หนุมชาวดงพเนจรแลข้ึนสบตาอีกคร้ัง ยิ้มนั้นสยายกวาง แตเปนประกายลึก ชนดิท่ี
สัญชาติญาณพรานของรพินทรไมอาจหยั่งได 
 “เจาจงต่ืนในยามท่ีโลกท้ังหลายหลับสนิท...นี่คือคําพูดคร้ังสุดทายของพระธุดงคองคท่ี
เล้ียงผมมาแตนอย กลาวกับผมไวกอนท่ีทานจะมรณภาพ” 
 “นั่นมันปรัชญาของภูตพรายสมิงราย ท่ีคอยสูบเลือดมนษุย” 
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 “แตมีอะไรนาวิตกเชียวหรือ ในเม่ือผูกองยอมอุปมาประหน่ึงหมอพรานผูกําราบปวงภูติ
สมิงอยูแลว” 
 “แกคงรูวาฉันไมชอบความลึกลับของแกเลยแงซาย” 
 “และผมก็รูดวยวา ทานก็ไมไดหวั่นเกรงกังวลเลย ในการท่ีจะอนุญาตใหผมติดตามมา
ดวย” 
 จอมพรานยิ้มแยกเข้ียว ตาเพงนิ่งอยูท่ีผิวหนาสีทองแดงเปนเงาวับแวมอยูในแสงของกอง
เพลิงนั้นไมกะพริบ 
 “อาณาจักรปาในยานนี้ตลอดไป จนกระทั่งหมูบานหลมชาง แกเห็นจะชํานาญปรุโปรง
มาเปนอยางดแีลวซินะ” 
 “ถาผมปฏิเสธ ผมก็เจตนาทจุริตตอทาน ถูกแลว ผมทองเท่ียวอยูยานนี้มานานพอ อาจ
นานไมนอยไปกวาทาน” 
 “แกฉลาดท่ีไมปฏิเสธในส่ิงท่ีแกก็รูวาปฏิเสธไปไมได ฉันทันแกเสมอเทาๆ กับท่ีแกก็อาจ
ทันฉันอยูทุกฝกาวยาง วาแตนี่แนะ” เขาเวนระยะ หยิบปนวินเชสเตอร .44-40 แบบโบราณของแง
ซาย ซ่ึงวางพิงอยูกับกองฟนข้ึนมาเดาะในมือ แลวสลัดคานเหวีย่งออกสํารวจดูกระสุนอยาง
ปราศจากความหมาย ปากก็พูดตอ 
 “ในระหวางหลมชางกับจุดหมายปลายทางท่ีเรากําลังจะมุงไป แกเคยสํารวจมากอนบาง
แลวหรือเปลา?” 
 อดีตนายทหารกองโจรกะเหร่ียงสายศีรษะแชมชา มองตาเขานิ่งไมหลบ 
 “เกินความมานะพยายามโดยสองเทาพเนจรของผมจะบุกบ่ันไปได แตผมกจ็ะไดเคย
ทดลองดูบางแลวเหมือนกัน มันไมสําเร็จ” 
 “แลวแกคิดวาเราจะไปกันไดถึงไหน?” 
 เสียงหวัเราะแผวตํ่าดงัออกมาจากลําคออวบใหญ เติมเช้ือไฟเขาไปอีกดุนหนึ่ง ตา
เปล่ียนไปจับอยูท่ีเปลวเพลิงซ่ึงแลบเลียอยูในกอง 
 “อยางท่ีทานเคยพูดเสมอนัน่แหละ สวรรคเทานั้นท่ีจะรูได ทานเปนนักเผชิญภยัท่ีมีเลือด
ขนมากในการกลารับจางนําทางคร้ังนี้ เพราะทานยอมตระหนกัดีอยูแลววามันหมายถึงอะไร” 
 “ก็แลวตัวแกละ ท่ีหาญอาสาสมัครเขามา?” 
 “ชีวิตพเนจรอยางผม มีคาตํ่ากวาชีวิตของทานมากนัก” 
 “ความจริงฉันไมใชคนกลาหาญอะไรเลยแงซาย” 
 เขาบอกหวนๆ เครงขรึม 
 “แตฉันตองทํางานเพ่ือยังชีพ แมวาการทํางานบางอยาง มันจะเส่ียงกับการเอาชีวิตตนเอง
ไปท้ิง ฉันก็ตองยอม ถาฉันพิจารณาวาไดรับผลประโยชนตอบแทนเหมาะควรแลว แกซิแงซาย แก
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เปนคนกลามาก กลาเส่ียงเขามาโดยไมหวังผลตอบแทนอะไรเลยแมแตคาจาง ซ่ึงฉันก็ไมเขาใจ
เหมือนกนัวา อะไรเปนจดุมุงหมายแทจริงของแก” 
 กลาวจบ รพนิทรวางปนของหนุมชาวดงผูลึกลับลงท่ีเดิม แลวออกเดนิผละไปยังท่ีนอน
ของเขา 
 ยังไมทันจะลมตัวลงนอน บุญคํากับเกิดก็เดินตรงเขามาดวยอาการรีบรอนผิดปกติ ตาง
ทรุดตัวลงนั่งยองๆ ใกลเขากระซิบ 
 “นายครับ ทามันจะไมไดการเสียแลว” 
 รพินทรขมวดค้ิว จองหนาพรานพ้ืนเมืองคูชีพของเขาท้ังสอง 
 “ทําไม? มีอะไรหรือ บุญคํา?” 
 “ไอกุด! มันยองตามหลังพวกเราต้ังแตตอนท่ีเราผานหุบเม่ือบาย จนกระท่ังเดีย๋วนี้มันก็ยัง
ปวนเปยนอยูใกลแคมปของเรานี่เอง” 
 จอมพรานตาสวางวาบข้ึนในบัดนั้น 
 ‘ไอกุด’ ท่ีพรานของเขาเอยถึง คือเจาลายพาดกลอนขนาดแปดศอก วายรายแหงปาหนอง
น้ําแหง กิตติศัพทชื่อเสียงระบือกองไปในบรรดาพรานและชาวปาท้ังหลาย ในดานความเฉลียว
ฉลาด เลหเหล่ียม และอาฆาตพยายาทอยางรุนแรง ดจูะเปนพิเศษผิดไปจากธรรมชาติสามัญของ
เสือท่ัวไป จนกระท่ังพวกบานปาท้ังหลาย เรียกมันวา ‘สมิง’ เพราะเชื่อวาจะตองมีวิญญาณของภูติ
รายเขาสิงคอยชักนํา 
 สาเหตุท่ีพรานท้ังหลายขนานนามมันวา ‘ไอกุด’ ก็เพราะเม่ือปเศษท่ีแลวมา พราน
พื้นเมืองเกาแกของนายอําพลคนหนึ่ง ถูกมันขย้ําและลากเอาไปเปนเหยื่อ ในขณะท่ีเดินสองเกงอยู
ในทุงโลงบริเวณใกลเคียงกบัสถานีกักสัตวของรพินทรเอง 
 ในคืนเกิดเหตุสยองนั้น เพือ่นอีกคนหนึ่งท่ีแยกกันสองเกงอยูไมหางออกไปนัก ไดยิน
เสียงรองแสดงความเจ็บปวดและตกใจของพรานผูนั้นอยางถนัด วิ่งหนาต่ืนมาตามเขา รพินทร
พรอมกับพรานคูใจของเขา ออกตามรอยในคืนนั้น พบแตศพชายผูเคราะหรายถูกลากเขาไปซุกท่ี
โขดหินซับซอนบริเวณหนึ่ง หางจากตําแหนงเกิดเหตุเกือบหน่ึงกิโลเมตรเต็มๆ ทองของศพ
เหวอะหวะ เคร่ืองในถูกลากออกไปกินหมด 
 เขาแจงขาวรายไปใหนายอําพล ผูอํานวยการบริษัท ไทยไวลดไลฟ อันเปนเจานาย
โดยตรงของผูตายใหทราบ นายอําพลโกรธแคนมาก แสดงความจํานงกับเขา ขอท่ีจะเปนผูฆามัน
ดวยมือเอง เพยีงแตขอรองใหรพินทรเปนผูนําทางเทานัน้ เขาไมอยากจะขัดใจนายอําพลผูกําลังเต็ม
ไปดวยโทสะ และความเคียดแคน จึงนํานายอําพลไปนั่งเฝาซากศพของพรานผูนั้นตามประสงค 
 ดึกของคืนถัดมา ระหวางท่ีนั่งซุมเฝากันอยูเพยีงสองคน ระหวางเขากบันายอําพล เจาเสือ
รายก็ยอนกลับมาท่ีซาก รพินทรเปนคนสองไฟและนายอําพลเปนคนยิง แตจะเปนเพราะมือท่ีไมเคย
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ชินมากอน หรือจะเปนเพราะความต่ืนเตนอยางใดไมทราบได ภายหลังจากกระสุนปนของนายอํา
พลระเบิดออกไป เจาลายผีสิงผละจากเหยือ่เผนพรวดหายเขาไปในดงทึบ 
 เม่ือเขาไปสํารวจ กพ็บวานิว้ขางหนึ่งจากอุงตีนใหญโตทางดานขวาของมันขาดตกอยูให
เห็น กระสุนไรเฟลแฝดของนายอําพลเพียงแตตัดนิ้วของมันขาดออกเทานั้น ผลของการดักสังหาร
ในคร้ังนั้นลมเหลวโดยส้ินเชงิ ไมวาจะเพียรเฝาหรือแกะรอยกันสักขนาดไหนในเวลาตอมา 
 มันจึงไดรับสมญาวา ‘ไอกุด’ มาตัง้แตบัดนั้น 
 และตอจากนัน้มาอีกเพยีงเดอืนเศษ ภายหลังจากการถูกดักยิง พวกชาวปาตัดหวาย พวก
ตัดไมของนายอําพล ตลอดจนกระท่ังพวกท่ีอาศัยอยูตามดง ถูกรังควานชนดินอนตาไมหลับ ดู
เหมือนอีกคร้ังสุดทายนับไดศพท่ี 13 โดยไมรวมถึงพวกววัควาย สัตวเล้ียงท่ีถูกลากเอาไป มันไมแน
นักวา ‘ไอกุด’ จะเขาจูโจมชีวิตคน และสัตวเล้ียงเหลานั้น เพื่อเฉพาะเปนอาหารประการเดียว เพราะ
ปรากฏอยูบอยๆ วา มันเคยขย้ําพวกตัดไมของนายอําพลเสียสองศพซอนภายในวันเดียวกัน เวลา
หางกันไมกี่ช่ัวโมง แพะและววัควายของชาวดงท่ีเล้ียงไว ก็ถูกกดัตายเสียเฉยๆ โดยไมมีรอยแทะกนิ 
 พรานทุกคนถือมันเปนอาชญากรราย และตามลามัน แตยังไมมีใครพบกับความสําเร็จ 
สองคนพลาดลงอีก คนหนึ่งถูกกัดตาย และอีกคนหนึ่งรอดมาไดอยางหวุดหวิด แตก็ตองเขา
โรงพยาบาล ไมเพียงแตคนเทานั้นท่ีแกะรอยลามัน ‘ไอกุด’ ก็ถือวาคนเปนศัตรูท่ีมันจองอาฆาต ดวย
เลหเหล่ียม ไหวพริบอันฉลาดลํ้าอยางชนิดท่ีก็นาจะเชือ่ตามท่ีชาวบานพูดกันเหมือนกันวามันเปน 
‘เสือสมิง’ 
 รพินทรเองเคยติดตามมันมาเปนเวลาแรมเดือน ‘ไอกุด’ เหมือนจะมีสัญชาติญาณรูดีวา 
การเผชิญหนากับจอมพรานอยางรพินทร เปนภยักับมันเชนไร เพราะฉะน้ันเขาจึงพบแตรอย และ
ผลของความยอยยับลมตายท่ีมันสรางไวเทานั้น 
 นี่เปนเหตุผลอีกขอหนึ่ง ท่ีพรานพื้นเมืองยนืยันวามันเปนเสือผีสิง 
 นายอําพลตั้งสินบนไวเปนเงินหม่ืน สําหรับพรานทุกคน ไมวาจะไดมันมาชนิดเปนหรือ
ตาย เพราะคนของเขาหลายคนตองเสียชีวติไปเพราะ ‘ไอกุด’ 
 ตลอดเวลารพนิทรเพียงแตเฝารอโอกาสเทานั้น เพราะการมุงหนาติดตามอยางจังของเขา
ไมไดผล มันคอยหลีกหลบเขาเหมือนนกรู และระยะหลังประมาณ 3-4 เดือนท่ีแลวมา ขาวของมันก็
ดูจะสรางซาไป ไมแผวพานเขามาอาละวาดในเขตหนองน้ําแหงอีก 
 บัดนี้ เปนไปไดหรือท่ี ‘ไอกุด’ วายรายนัน่เขามาแผวพานปวนเปยนอยูใกลเคียงกับคณะ
เดินทางของเขา 
 
 “แกแนใจหรือวาเปน ‘ไอกุด’?” 
 รพินทรถาม บุญคํากับเกิดมองดหูนากัน 
 “ไมผิดหรอกครับ มันแนๆ” 
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 เกิดเปนคนตอบ 
 “จําไดไหมครับ ตอนท่ีผานหุบ ผมกับเสยเดินคุยอยูขางหลัง ตะโกนบอกนายวาเสือดํามัน
กระโดดผานไปทางดานหลัง ความจริงมันไมใชเสือดําหรอกครับ มันเปนเสือโครงใหญ แตผมยัง
ไมอยากจะบอกนายตอนน้ัน เพราะสงสัยอยูวา มันอาจเปนไอกุด พอเดินมาอีกสักสองช่ัวโมง 
กอนท่ีพวกเราจะพบจงอาง ผมกับเสยก็เหน็มันหมอบดกัดูขบวนเกวียนของพวกเราอยูริมจอมปลวก
ใหญ ขางตนไมลม มันหมอบเฉยโผลหัวมานิดเดยีวเกือบจะมองไมเห็น เสยสงสัยยกปนข้ึน พอตอน
ยกปนนั่นแหละครับ มันจึงหลบแวบลงหวยลึกไป ผมกบัเสยเขาไปตรวจรอย เห็นรอยตีนของมันท่ี
ย่ําไวตรงแองน้ําแฉะก็แนใจ นิ้วมันหายไปขางหนึ่ง พวกเราเคยแกะรอยมันไปกบันายหลายคร้ัง 
ทําไมถึงจะจํารอยมันไมได นี่แปลวามันจะตองยองตามพวกเรามาตลอดเวลา และไอท่ีเห็นกระโดด
ผานทางคร้ังแรก ก็คือมันนัน่แหละ ไมใชคนละตัวแนๆ ” 
 จอมพรานเมมริมฝปาก บุญคําก็บอกเสริมมาอีกวา 
 “สักเม่ือ 2 ทุมนี่ก็เหมือนกัน ผมสองไฟออกไปทางดานดงทึบโนน เจอตามันพอดี ยังไม
ทันจะขยับปนมันก็หลบ แลวเม่ือหยกๆ นีเ้อง ควายมันเพิ่งสะบัดฮึดฮัด ดึงเชือกผิดปกติยังไงพิกล 
ผมสองอีก เห็นแตตอนบ้ันทายของมัน ลากหางยาวหายเขาไปในพงทางดานลําธารขางลาง ผมกับ
เกิดเลยตามกันออกไปดู ไมมีอะไรสงสัยอีกเลยครับนาน รอยของมันท่ีย่ําน้ําในลําธารแลวเหยียบไว
บนโขดหินชัดเจนทีเดยีว ตอนทีผมกับเกดิไปตรวจดู ยังมีน้ําหยดเปนทางอยูเลย เราลอกหนังเลียงผา
และพวกเคร่ืองในท้ิงเกล่ือนไวฝงโนนเขาไปตรวจดู กไ็มเห็นวามันจะไปกนิ มีแตรอยหมาปากบั
อีเห็น แสดงวามันไมไดเขาไปยุงกับของท่ีจะเปนอาหารของมันเลย” 
 รพินทรควาปนกับไฟฉายในทันที ผุดลุกข้ึนยืน ไมมีปญหา เขาเช่ือสายตาพรานของเขา
วามันคงไมคลาดเคล่ือนไปแน เพราะคนเหลานั้นก็ลวนเคยรวมติดตามรอย ‘เสือรายผีสิง’ ตัวนี้มา
กับเขาท้ังส้ิน 
 “เสยกับจันก็รูเร่ืองแลวใชไหม?” 
 “ครับ” 
 “สองคนน้ันอยูท่ีไหน?” 
 ยังไมทันจะขาดคํา พรานพื้นเมืองของเขาอีกสองคน ก็พากันเดนิตรงเขามา แสดงวาไมมี
ใครหลับนอนกันเลย ท้ังๆ ท่ีเวลาตอนน้ีเปนกําหนดยามผลัดเปล่ียนของบุญคํากับเกิดเพียงสองคน 
 “ทําไมไมบอกใหรูต้ังแตตอนหัวคํ่า วาไอกุดมันยองตามเรามาต้ังแตบาย” 
 “พวกเราก็ไมคิดเหมือนกันครับวา มันจะตามเรามาถึงท่ีนี่ ทีแรกคิดวาอาจเปนการพบโดย
บังเอิญระหวางทาง เพิ่งจะมาแนใจเอาตอนท่ีเราพบรอยของมันเม่ือหยกๆ นี้เอง เปนการยนืยัน
ชัดเจนวาไมใชตัวอ่ืน” 
 บุญคําวา 
 “เม่ือครูใหญ ฉันไดยนิเสียงคํารามมาจากดานลําธาร”  
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 “มันนั่นแหละครับ” 
 “เสยกับจันอยูท่ีนี่แหละ เฝาแคมปไว บุญคํากับเกิดไปกบัฉัน” 
 
 รพินทรส่ัง แลวออกเดนิผานแนวกองไฟท่ีสุมไวรอบดาน บายหนาลงไปยังลําธาร บุญคํา
กับเกิดเดินเรียงหนากระดานตามเขามาติดๆ ใชไฟฉายสองนําทาง และกวาดวอบแวบไปมาโดยรอบ 
 เกิดสองไฟไปท่ีโขดหินกอนหนึ่ง งอกอยูในน้ํา มีระยะหางจากฝงอันเปนพื้นกรวด
ประมาณ 3 วา บอกใหเขาทราบวา โขดหินกอนนัน้เปนท่ีซ่ึงสํารวจพบรอยตีนของมัน ชนิดท่ีเหยยีบ
ลุยข้ึนจากธารน้ํายังมีรอยน้ําหยดสดๆ รอนๆ อยูเม่ือตะก๊ี 
 รพินทรตรงเขาไปในทันที แลวก็พบวา ส่ิงท่ีพรานของเขาบอกไวเปนความจริงทุกอยาง 
แมน้ําคางปาจะลงจัดและจับซุมอยูบนโขดหิน กย็ังสามารถที่จะสังเกตเห็นรอยอุงเทาขนาดจานรอง
ถวยน้ําชา ท่ีปรากฏไดอยางถนัด มันเกิดจากการย่ําน้ําเปยกชุมแลวข้ึนมาเหยยีบไว ส่ิงท่ีจะ
สังเกตเห็นไดชัดก็คือ รอยเล็บจากเทาขางหนึ่งขาดหายไป และมันก็เปนเทาหนาดานขวา! 
 “ฮือม มันจริงๆ นั่นแหละ!” 
 เขาครางออกมาดวยเสียงกระซิบ ภายหลังจากกมลงพิจารณารอยตีนคูนัน้อยางถ่ีถวนดวย
ลําไฟฉาย แลวเงยข้ึนกราดไฟสองผานไปรอบๆ บุญคําและเกดิก็สองกราดอยูไปมาดวยความรูสึก
อันไมเปนสุขนัก 
 “คืนนี้ ถาไมใชควาย ก็คงจะเปนลูกหาบของเรา” 
 เกิดพึมพาํ 
 “มันไมไดหิว มันไมตองการอาหาร แตมันตองการชีวิต ผีท่ีลงมันแรงเหลือเกิน” 
 เสียงบุญคําสบถสาปแชงอยูในลําคอ 
 
 รพินทรยอมรับกับตนเองวาเร่ิมเต็มไปดวยความหนักใจอยางไรพิกล หลักฐานท่ีเหน็อยูนี้
มันบอกใหทราบวาเจาเสือรายแสนรู สะกดติดตามคณะเดินทางของเขามาตลอดระยะดวยความ
เพียรพยายามอยางยิ่งยวดผิดวิสัยสามัญสัตว 
 คณะเดินทางของเขาใชเวลาไมตํ่ากวา 6-7 ช่ัวโมง นับต้ังแตออกจากหนองน้ําแหง ผาน
หลายทุง หลายดง กินระยะทางไมตํ่ากวา 20 กิโลเมตร ตลอดระยะเวลาและระยะทางอันยาวไกลนี้ 
เจาสมิงรายวนเวียนดักหนาดกัหลังมาทุกระยะ โดยไมยอมเบนเข็มไปทางอ่ืน 
 มันยอมสอเจตนารายอยูชัดแจง ในชีวิตจอมพรานอยางเขา เคยผจญกบัเสือมาแลวนบัไม
ถวน ท้ังวิธีจบัเปนและจับตาย เขาสามารถจะรูสัญชาตญาณ และจาํแนกนิสัยถูกวาเสือธรรมดาเปน
อยางไร และเสือท่ีกินคนมันรายแคไหน แตในบรรดาเสือกินคนท่ีถือกันวารายกาจยิ่งนั้น ก็ไมเคย
รอดมือเขาไปไดเลยแมแตสักตัวเดียว อยางเกงก็ไมเกินสองอาทิตยเปนตองไดตัว ทวาไอกุดตัวนี้ มัน
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ผิดไปกวาเสือกินคนทุกตัวท่ีเขาพบมาแลว มันฉลาดรูทันไปหมด ทุกอยางราวกับจะมีวิญญาณผีตาย
โหงเขาสิงสมตามท่ีพรานปารํ่าลือ 
 การเฝาติดตามคณะเดินปา ในการควบคุมของเขามาอยางเงียบกริบของมัน ประหนึง่วา
จะมีมันสมองชั่วรายและฉลาดเฉลียวคอยบงการ จะใหเขาใจวาอยางไร จริงอยางท่ีบุญคําพูด มัน
ไมไดหวิ และมันกไ็มตองการอาหาร แตมันตองการรอโอกาสท่ีจะเอาชีวิตไมใครก็ใครสักคนหนึ่ง 
ตามแตจังหวะอันเปนนิสัยของมัน ซ่ึงเกิดข้ึนนับต้ังแตนิ้วของมันถูกลูกปนของนายอําพลตัดดวน
หายไป เปรียบไมผิดอะไรกบัฆาตกรรายแหงไพรกวาง 
 ลําพังตัวเขาเองและพรานมือดีของเขาส่ีคน รพินทรยอมจะไมมีอะไรตองกังวลเลยจนนิด
เดียว ซ่ึงถาไมคิดเสียวา เขามีหนาท่ีในการนําทางและใหความปลอดภัยแกคณะนายจางในคร้ังนี ้ ก็
ยิ่งเปนการดีเสียอีก ท่ีไอกดุบังอาจแผวพานกรายโฉมมาใหเหน็ แตนี่เขาไมมีโอกาสจะมุงหนา
จัดการกับมันไดถนัดนกัเพราะหวงหนาพะวงหลัง โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของคณะนายจาง 
และลูกหาบท้ังหลายในคุมครองเปนท่ีต้ัง อีกท้ังยังจะตองมุงอยูในการเดินทางรุดหนา 
 ไอกุดมันจะตองมีสัญชาตญาณพิเศษ สามารถรูไดวาในคณะเดินทางนี้ มีเหยื่อใหมัน
สังหารไดโดยงายอยูเปนจํานวนมาก และคงจะตองตามหาโอกาสอยูตลอดเวลา 
 มันเปนการแนนอนเหลือเกินในขอท่ีวา ถามันยังมาปวนเปยนวนเวียนอยูเชนนี ้ หากเขา
ยังไมสามารถจะกําจัดมันลงได ก็ตองมีใครสักคนหนึ่งแนท่ีตกเปนเหยื่อของมัน ไอกุดทําตัวเปน
อุปสรรค และศัตรูรายในการเดินทางของเขาเสียแลว 
 ถึงในขณะนี้ก็เหมือนกนั ระหวางท่ีเขา บุญคํา และเกดิ กําลังมาสํารวจรองรอยของมัน 
รพินทรก็เช่ือวา ไอกุดคงยังไมไดหลบไปไหนไกล อาจซุมดูอยูในระยะใกลๆ ตามสัญชาติสมิงราย
ของมัน เวนไวแตวามันฉลาดพอท่ีจะไมจูโจมออกมาเส่ียงกับลูกปนของพรานอยางเขาเทานั้น เสือผี
สิงอยางมัน ตองรูวาอะไรเปนภัย และอะไรเปนเหยื่อ ไมเชนนั้นมันคงไมหลบรอดเงือ้มมือเขามาได
ถึงปานนี ้
 รพินทร ไพรวัลย หวัเราะหึๆ ออกมาจากลําคอ เดินลุยน้ําสองไฟเขาไปสํารวจท่ีริมฝง 
แลวก็พบรอยชัดอีกกลุมหนึง่ท่ีบริเวณพื้นแฉะในหมูตนบอนท่ีข้ึนรกทึบริมธารน้ํา เปนรอยตีนของ
ไอกุดท้ังส้ิน บุญคําและเกิด ตามเขากระช้ันชิดไปทุกระยะ 
 จอมพรานชวนคนของเขาลุยขามลําธารไปยังฝงตรงขาม ตรวจตราดูโดยรอบแลวมา
สํารวจตรงบริเวณท่ีพวกลูกหาบลอกหนังหมูปา กวางและเลียงผา ตลอดจนพวกเคร่ืองในท้ิงไว มี
รองรอยของไอกุดมาเดนิวนเวียนอยูบางเหมือนกัน แตไมไดแตะตองกบัอาหารอยางดีเหลานั้น คงมี
แตรอยแทะกนิของพวกอีเหน็และหมาปาบางเล็กนอยเทานั้น 
 และในขณะท่ีสาดไฟไปรอบดาน ก็ไมประสบกับตาสัตวชนิดใดในละแวกใกลเคียงเลย 
ปาท้ังปาสงัด เงียบเชียบ มันหมายถึงวา สัตวเล็กเหลานั้นเตลิดหนีเปดเปงไปหมดส้ิน ในการยาง
กรายเขามาของเจาสมิงราย 
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 “เราตามมันมานาน แตเดี๋ยวนี้มันเปนฝายตามเราบางแลว!” 
 พรานใหญพดูเหมือนจะใหดเูปนเร่ืองขบขัน พรอมกับหัวเราะ แตบุญคํากับเกิดหัวเราะ
ไมออก เพยีงแตยิ้มฝดๆ กราดไฟสองไปมาโดยไมยอมหยุดนิ่ง 
 “มันไมไดตามเราหรอกครับ แตมันตามควาย 16 ตัว ลูกหาบ 16 คน แลวก็นายจางของเรา
อีกสามคน มันรูวานั่นคือเหยือ่!” 
 บุญคําตอบหางเสียงสะทาน ฟงไมออกวาเปนเพราะความหนาวเย็นหรือเพราะความ
สยองใจ 
 “ก็เหมือนกันนั่นแหละ เรารับผิดชอบตอชีวิตเหลานัน้” 
 “มึงเกงจริงโผลออกมาเด๋ียวนี้ซิวะ ไอกุด ผีสางทีสิงมึงอยูก็เชิญยกโขยงออกมาดวย” 
 เกิดผูเลือดรอน สบถผรุสวาทออกมาดังๆ 
 “เพราะมันเกงจริงนะซิเกดิ มันถึงไมโผลออกมาเด๋ียวนี ้ ตามคําทาของแก แตมันจะโผล
ออกมาอีตอนที่แกไมไดทา และแกก็ไมทันรูตัว ไป! กลับแคมปกันเถอะ รับรองวาคืนนี้มันไมเขาไป
ใกลแคมปของเราหรอก มันรูแลววาเรารูตัว” 
 เขาบอกเรียบๆ แลวก็เดนิตัดลําธารกลับมายังแคมป ซ่ึงจนักับเสยรอคอยอยู เม่ือถึงกส่ั็ง
ใหพรานท้ังส่ีของเราเติมฟนในกองไฟท่ีสุมไวโดยรอบ ซ่ึงขณะนี้กําลังจะมอดใหลุกโชติข้ึนอีก 
ปลุกลูกหาบบางกลุมท่ีนอนอยูในทิศทางอันไมนาจะปลอดภัยใหเปล่ียนท่ีนอนใหม โดยไมจําเปน
จะตองบอกเหตุผลใหทราบ ซ่ึงคนเหลานัน้ก็ไมไดสนใจซักถามอะไรนัก เม่ือต่ืนข้ึนมาและรูวาเปน
คําส่ังของพรานใหญ ใหจดัท่ีนอนใหมก็ปฏิบัติตาม แลวก็ลมตัวกนัลงนอนหลับตอไป 
 รพินทรเรียกบุญคํา จัน เกิด และเสย เขามากระซิบส่ังความ 
 “อยาแพรงพรายบอกอะไรกบัพวกลูกหาบและนายจางของเราทุกคนเกีย่วกับเร่ืองนี้เลย
อยางเด็ดขาด มันจะทําใหเกดิการขวัญเสีย โดยเฉพาะอยางยิ่งพวกลูกหาบเหลานัน้ แลวพรุงนี้ บุญ
คําส่ังเตือนพวกลูกหาบทุกคนไว แมจะเปนเวลากลางวันก็อยาใหลูกหาบคนไหนเดินเท่ียวคนเดียว
ออกไปหางบริเวณแคมปนกั” 
 “แลวนายจะเอายังไงครับ ไอกุดมันตามสะกดวนเวียนอยูใกลๆ เราอยางนี้?” 
 บุญคําผูอาวุโสกวาทุกคน ถามข้ึนเบาๆ 
 “ก็ตองระมัดระวังกันหนอยซิ อยาเผลอ ถามันยังเฝาตามอยูอยางนี ้ ก็มีอยูสองทางเทานั้น 
ไมมันก็พวกเรา พวกนายจางเราพอจะชวยกันคุมกันได แตพวกลูกหาบมันอยูท่ีวา ใครจะเครงครัด
ปฏิบัติตามคําส่ัง หรือใครจะฝน ถามันเช่ือฟงเรา ก็คงไมเปนอะไร พรุงนี้เรียกหัวหนาลูกหาบมาส่ัง
ใหเขากําชับพวกเขาใหดี อยาลืมละ ไมตองบอกอะไรเกีย่วกับเร่ืองนี้ บอกแตเพียงวาปานีไ้ม
ปลอดภัยนกั” 
 “นายคิดจะเลนมันใหอยูไหมครับ หรือจะเพยีงแตเตรียมปองกันอยางเดียวเทานัน้ ความ
จริงเราก็แกะรอยมันมานานแลว ปลอยไวก็เปนอันตรายกับคนอ่ืน” 
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 “ก็ตองแลวแตโอกาส อะไรก็ไมสําคัญเทากับวา เราตองปฏิบัติตามคําส่ังของนายจาง
เกี่ยวกับการเดนิทาง และการนําเท่ียว เราไมมีเวลาท่ีจะหันไปจดัการกับมันไดโดยเฉพาะ และเราก็
ไมตองการบอกใหพวกนายจางของเรารู เราอาจใหเขารูเร่ืองเสือมาปวนเปยนอยูใกลแคมปคืนนี้ได 
แตจะใหรูไมไดเปนอันขาดวา เสือตัวนี้กนิคนมาแลว 13 ศพ และเปนเสือตัวท่ีเรากําลังตามลามัน
อยู” 
 แลวเขากไ็ลคนเหลานั้นใหไปหลับนอน โดยเหลือไวแตคนท่ีมีหนาท่ีเฝายามและเติมเช้ือ
ไฟ 
 รพินทรเดินตรงไปท่ีหนาเตนท อันมีแงซายน่ังคลุมผาอยูบนขอนไมริมกองไฟ แสงไฟ
วอมแวมสาดจับเปนเงาตะคุมเหมือนภาพปน 
 “แกจะนอนหรือไมไมสําคัญแงซาย แตท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ อยาใหไฟหนาเตนทกองนีม้อด
เปนอันขาด” 
 “แตผูกองก็รูดไีมใชหรือครับวา ไฟจะมอดหรือไม ไมสําคัญ มันสําคัญอยูท่ีวา คนจะ
หลับหรือไมเทานั้น สําหรับเสือกินคน” 
 “นี่แกเห็นจะรูอีกละซิวา มีอะไรเกดิข้ึนรอบๆ แคมปของเรา” 
 “ระหวางท่ีทานและพรานของทานท้ังหมดนําพวกเจานายไปลาเลียงผาเม่ือบาย ผมลอก
หนังหมูปาอยูริมธารน้ํา ผมเห็นมันในดงตนบอน รอยที่มันย่ําไว เล็บตีนขางหนึ่งขาดหายไปใหญ
มาก” 
 รพินทรอ้ึง จองหนาหนุมชาวดงผูพเนจร บัดนี้เขาม่ันใจแลววา เจาหนุมแงซายมีสายตา
และประสาทสัมผัสในเร่ืองของปาเฉยีบไวแคไหน หมอทันและพรอมตอเหตุการณทุกชนิด ไมได
ดอยไปกวาจอมพรานอยางเขาเลย 
 “แกไมไดบอกใหฉันรูเลยแมแตนิดเดียว” 
 “ผมไมบังอาจ ผมรูวาพรานใหญอยางทาน ยอมจะตองรูดกีวาผม” 
 “พวกลูกหาบของเราเห็นดวยหรือเปลา?” 
 “พวกนัน้กําลังคุยเลนกันอยู ไมมีใครสนใจ” 
 “ทําไมแกไมยงิ?” 
 แงซายย้ิมนิดหนึ่ง แบมือใหญแข็งแรงท้ังสองออกไปอังผิงไฟ 
 “มันไวและรูมาก ผมยิงมันไมทัน เพียงแตไหวตัวมันก็หลบแลว อีกประการหนึ่ง ถาผม
ไมแนใจวาจะยิงมันได ผมจะไมยิงมันเปนอันขาด ไมวาจะเปนสัตวชนิดใด” 
 “แกเคยรูขาวมันมากอนบางหรือเปลา สําหรับไอตัวนี”้ 
 “ผมเคยไดขาวมาบาง แตกเ็พิ่งเห็นตัวและรอยของมันเปนคร้ังแรก พวกของทานเอง
ไมใชหรือ ท่ียงิมันเจ็บไวกอนเม่ือปเศษมาแลว” 
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 รพินทรนิ่ง กมลงหยิบกากาแฟท่ีวางอยูบนพื้นข้ึนมารินใสขันเล็กๆ ยกข้ึนจิบ แงซาย 
กลาวตอมา 
 “เร่ืองนี้ ผมไดขาวมา ทานมีโอกาสที่จะฆามันไดแลว แตทานก็ใหเพื่อนของทานคนหน่ึง
ทําหนาท่ีแทน เขายิงมันเจ็บแทนที่จะตาย มันก็เลยรายยิ่งข้ึน ถาคร้ังนั้นทานเหนีย่วไกปนเสียเอง อีก
หลายๆ คนกค็งจะไมตายเพราะมันในเวลาตอมา และทานก็คงไมลําบากใจจนถึงเพียงนี้ เสือยิ่งเจ็บ 
ยิ่งฆาคนไดมากเทาไหร มันก็ยิ่งดุรายข้ึนเพียงนั้น เหมือนผีสิง มันจะจองกวนคนไปจนกวามันจะ
ตาย คณะเดนิทางของเราอาจไมปลอดภยันัก ลําพังตัวทานและพรานส่ีคนของทานไมกระไรนกั
ดอก แตพวกลูกหาบ 16 คน และเจานายอีก 3 คน เปนเร่ืองท่ีทานจะตองหนักใจ ยกเวนแตทานจะฆา
มันไดเสียกอน” 
 “แกรูอะไรไดละเอียด และอานใจฉันออกทุกระยะทีเดยีวนะแงซาย ฉันวิตกกังวลในเร่ือง
แกเสียยิ่งกวาไอเสือสมิงตัวนัน้เสียอีก” 
 “อีกคร้ังหนึ่งท่ีผมขอปฏิญาณวา ผมไมไดเปนภัยใดๆ ตอทาน หรือคณะเดินทางของทาน
เลย” 
 “แกรูเร่ืองเสือตัวนี้กด็ีแลว ฉันอยากจะขอรองแก อยาพูดอะไรใหคณะเจานายและพวก
ลูกหาบของเรารู” 
 “คําส่ังทุกชนิดของทานในการเดินทางคร้ังนี้ เปนส่ิงท่ีผมเคารพ” 
 “ดีมาก! แลวต้ังแตนี้เปนตนไป แกรูหรือเหน็อะไรผิดปกติในระหวางการเดินทางของเรา 
อยางนิ่งอมพะนําเงียบเฉยทําเปนทองไมรูรอน เหมือนอยางท่ีแกปฏิบัติมาแลว แตจงบอกใหฉันรู
ในทันที มิฉะนั้นฉันจะพิจารณาวา แกมีแผนการรายตอคณะเดินทางของเรา” 
 แงซายไมตอบ แตเงยข้ึนยิ้มอวดฟนสองแถว รพินทรจองใบหนานั้นอยูอีกอึดใจ กผ็ละ
ไปอยางหงุดหงิด 
 คืนนั้นผานไปอยางราบร่ืน โดยไมมีอะไรเกิดข้ึน 
 
 เชารุงข้ึน คณะนายจางท้ังสามต่ืนข้ึนมาดวยความสดช่ืนกระปร้ีกระเปรา กอนตะวันจะ
ข้ึนเล็กนอย พรานใหญออกเดินสํารวจรองรอยในละแวกใกลเคียงกับแคมปท่ีพักอีกคร้ังในเวลาใกล
รุง พอกลับมาถึงแคมป ก็เหน็ ม.ร.ว.ดารินแตงตัวงามเกตามเคย คนละชุดกับเม่ือวาน มือถือปนลูก
กรดยาวแม็กนัม่กระบอกกะทัดรัด เดินเกรออกไปนอกบริเวณแคมปคนเดียว สวนกับเขาพอด ี
 หลอนทําทาเหมือนจะไมเหน็เขา เดนิหลีกทางจะเขาดง แตรพินทรพรวดเขาไปสกดัหนา
อยางกะทันหนั สีหนาของเขาเครงขรึม เสียงท่ีพูดเกือบจะไมมีหางเสียง 
 “นั่นจะไปไหน?” 
 ดารินหันมาทางเขาชาๆ วางปนพิงพงไมริมทาง แลวยกมือข้ึนเทาเอว มองต้ังแตศีรษะ
จรดเทาของเขาสลับกันสองสามคร้ัง 
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 “ขอโทษ! คุณเปนลูกจางชนดิไหนไมทราบ เวลาพูดกับนายจางถึงวางอํานาจอยางนี้ เอ...
มันชักจะบอยคร้ังเขาจนกลายเปนธรรมเนียมไปแลวรึนี”่ 
 “ขอโทษ! ผมเองก็ไมเคยมีนายจางซ่ึงเปนสุภาพสตรีท่ีตามใจตัวเองจนเคยตัวมากอน 
แมกระท่ังเวลาอยูกลางปาเชนนี้ คุณหญิงยงัไมไดตอบผมวาจะไปไหน” 
 “ดิฉันอยากจะออกไปเดินเท่ียวหนอยเจาคะ ทานนายพราน” 
 หญิงสาวบีบเสียงประชด 
 จอมพรานไมสนใจกับทาทีเยาะเยยนั้น พดูหวนๆ ตอมา 
 “ทําไมคุณหญิงไมบอกใหผมรูกอน อยูไมอยูก็เดนิออกมาอยางนี”้ 
 “ถาง้ัน ดิฉันก็เลยขอกราบเรียนประทานอนุญาณจากทานเสียดวยเจาคะ” 
 หลอนเนนกระแทกเสียง 
 รพินทรโคลงหัวชาๆ สง .375 ท่ีถืออยูในมือไปใหบุญคํา พรานพื้นเมืองของเขาท่ียืนอยู
ใกลๆ ออกคําส่ังใหทําหนาท่ีเดินคุมกนัหญิงสาว แลวหันมาทางนองสาวคนสวยหัวร้ันของนายจาง 
พูดตํ่าๆ 
 “เอาละ คุณหญิงจะเดนิเท่ียวก็ได แตจะตองมีพรานไปดวย โปรดทราบไวใหถองแทเสีย
ทีวา ท่ีนี่ไมใชสวนสัตว ไมใชปารคสําหรับเดินหยอนใจ แลวก็ไมใชถนนราชดําเนนิ” 
 กลาวขาดคํา เขาก็หันหลังกลับ เดินดุมๆ บายหนาจะกลับแคมป คงท้ิงใหบุญคํายนือยูกบั
หญิงสาวเพียงสองคน แตแลวพรานใหญออกเดินไปไดเพียงไมกี่กาว ก็ตองหยุดชะงักนิ่งอยูกับท่ี 
เสียงปนแผดระเบิดเปร้ียงมาจากเบื้องหลัง หมวกท่ีครอบอยูบนศีรษะของเขา กระเด็นลงไปตกอยู
กับพื้นพรอมกับลมแรงท่ีพัดวูบผานเสนผม 
 เขากล้ันหายใจ คอยๆ หมุนตัวกลับมา ม.ร.ว.ดารินยืนจังกาถือปนอยู หวัเราะแหลม
ตะโกนมา 
 “นี่แนะ! หม่ันไสนัก เม่ือไหรจะเลิกสรางสถานการณสรางตัวเองใหเปนคนสําคัญเกิน
กวาเหตุเสียทีนะ ไปซิ จะไปไหนก็ไป ยังมาทํายืนจองหนาอยูอีก” 
 รพินทร ไพรวลัย กาวเนิบๆ กลับมาดวยแววตาแข็งกระดาง ม.ร.ว.ดารินกระชากลูกข้ึนลํา
กลองอีกคร้ัง เม่ือเขาเดินเขามาชิดก็ใชปากกระบอกปนแหยอกไว ยิ้มดุๆ  
 “อะไรมันจะเกิดข้ึนบาง ถาปนกระบอกนีมั้นล่ันเปร้ียงข้ึนอีกคร้ัง!” 
 จอมพรานปดปากกระบอกปนเฉไปในพริบตานั้น พรอมกับกระชากหลุดออกมาจากมือ
ของหลอนอยางงายๆ 
 “อะไรจะเกิดข้ึนนะรึ คุณหญิงเกาะกลายเปนฆาตกรไปดวยความเยอหยิ่งอวดดี เทาๆ กับ
ท่ีคณะของคุณหญิงก็หลงปาตายกันอยูนี่เองนะซิ จะขอเตือนใหทราบไว นกัเลนปนท่ีดี ไมใชสักแต
วาสามารถใชอาวุธปนไดดหีรือยิงปนแมนเปนจับวางเทานั้น จะตองมีมรรยาทในการใชปนดวย 
ไมใชเอาปนมาเลนในลักษณะเชนนี้ นีด่ีวาคุณหญิงเปนนองสาวของคุณชายเชษฐา ผูเปนนายจาง
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ของผมนะ ถาเปนคนอ่ืน ตอใหโฉมงามหยาดฟาลาวัลยสักขนาดไหน ถาทํากับผมอยางนี้ ผมจะไม
ส่ังสอนเพียงแคคําพูดเทานั้น” 
 น้ําเสียงของเขาหวนกวาทุกคร้ังท่ีหลอนไดยิน 
 “ออ จะทําอะไรกับฉันก็เชิญ...เชิญเลย!” 
 หลอนทา ยืดอกตระหงานข้ึน 
 รพินทรหัวเราะหึๆ อยูในลําคอ โยนปนคืนไปใหไมกลาวเชนไรอกี เดินผละมา พอถึง
ตําแหนงท่ีหมวกถูกยิงตกอยู กมหยิบข้ึนมาสะบัดฝุน เสียงตะโกนแจวๆ ของดารินดังมาอีกวา 
 “ปนมันกินสูงไปหนอย ความจริงกะใหเจาะขมองนะ มันพลาดไปถูกหมวก” 
 พรานใหญไมโตตอบ หรือหันกลับมามองใดๆ ท้ังส้ิน ควาหมวกท่ีครอบหัวแลวสาวเทา
ดุมๆ แยกไปโดยเร็ว ดารินเทาเอวจองกระทั่งลับตา แลวหันมาทางบุญคําผูยืนยิ้มๆ อยู 
 “ฉันเกลียดจนบอกไมถูก พรานใหญเจานายของบุญคําคนน้ี นี่ถาลําพังฉันละก็ ฉันไมจาง
ใหปวดหวัหรอก” 
 “ถานายหญิงไมจางเจานายของผม นายหญิงก็ไมมีทางจะจางพรานคนไหนไดอีกแลว
ครับ เพราะไมมีใครกลารับจางนําทางคร้ังนี้ อาจมีคนอ่ืนมาอาสารับจางบาง แตมันก็ตองโกง ไวใจ
ไมได อยางเกง พอรับเงินแลวก็เอาไปท้ิงเสียกลางปา หนีกลับ” 
 “เขาขางกันดีจริงนะ! ออ ลืมไปวานายบุญคําเปนคนของเขา” 
 หลอนพูดอยางฉุนๆ พรานพื้นเมืองผูมีอายหุัวเราะรวนอยูเชนนัน้ “โธ ไมไดเขาขางหรอก
ครับ ผมพูดตามจริง นายรพินทรเห็นนายหญิงเดนิออกจากแคมปมาคนเดียวกเ็ปนหวงไมใชอะไร
หรอกครับ” 
 “จะตองเปนหวงอะไรนักเทียว กะอีแคเดินอยูใกลๆ แคนี้เอง ฉันคุมครองตัวฉันได
หรอกนะ แลวมีอยางเรอะ มาข้ึนเสียงทําหนาตาดุฉันเสียยังกะฉันเปนเด็กเล็กๆ ในปกครองของเขา
ง้ันแหละ บุญคําจะไปไหนก็ไปเถอะ ไมตองเปนหวงฉันหรอก ฉันจะเดินหาไกปาหรือนกใกลๆ แค
นี้เอง ไมตองมาลําบากเดินถือปนกระบอกโตๆ คุมกันฉันใหเม่ือย ไมเห็นจะมีอะไรนากลัวสักหนอย
แถวน้ี” 
 “โอ! ไมไดหรอกครับ” 
 บุญคํารอง ส่ันศีรษะ 
 “คุณรพินทรส่ังใหผมไปกับนายหญิง ไมใหคลาดสายตา” 
 “ทําไม คําส่ังของเขาเปนประกาศิตนักหรือ?” 
 “ไมใชอยางนัน้หรอกครับ” 
 บุญคําพูดปนหัวเราะอยางอารมณด ี
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 “ปามันไมเหมือนในเมือง ไวใจอะไรไมไดท้ังนั้น ขนาดไมมีอะไรเลย นายหญิงเดนิหาง
แคมปออกไปนิดเดยีว อาจหลงกลับไมถูกก็ได ใหผมไปดวยเถิดครับ อยางนอยชวยนําทาง ชวยเก็บ
ไกปาท่ีนายหญิงยิง แลวชวยแบกใหก็ยังด”ี 
 ดารินพยกัหนา ตวัดปนข้ึนพาดบา 
 “เอาตามใจ ดเีหมือนกนั พาฉันไปหาไกปาหนอยซิ เม่ือกี้ไดยินมันขันอยูแถวๆ นีแ้หละ” 
 บุญคําสะพายปน เดินนําหนาหญิงสาวไปตามดานสัตว อันเปนทางพาดสลับกันไปมา 
เหมือนมีมนษุยมาทําทางไว 
 รพินทรกลับมาถึงแคมป เปนเวลาท่ีพวกลูกหาบท้ังหลายกําลังสาละวนอยูกับการหุงหา 
เชษฐาและไชยยันตเปล่ียนเคร่ืองแตงกายเปนเวลากลางวันเรียบรอยแลว เดินสูบกลองออกมาจาก
เตนทพอดี พอเห็นเขาก็โบกมือทักและเดินเขามา 
 “ตอนเชามืด ผมออกมาเดินไมเห็นคุณ แงซายบอกวาคุณออกไปสํารวจปา” 
 เชษฐาวา เดินเขามาตบไหลเขาอยางสนิทสนม 
 “ครับ ผมเดินอยูใกลๆ นี่เอง คุณชายกับคุณไชยยันตรับประทานอาหารเชาเรียบรอยแลว
หรือครับ” 
 “เรียบรอย แงซายบริการดีมาก เปนท้ังคนมาปลุกและเทียบสํารับใหเราเสร็จ เปนอาหาร
เชาท่ีวิเศษไมใชยอย ซุปเนื้อสันกวาง กับสเต็กหมูปา ฝมือพอครับพเิศษของเราไมเลวเลย วาแตคุณ
เถอะ ทานอาหารเชาแลวยัง” 
 ไชยยนัตถาม ใชมีดโกนหนวดอัตโนมัตซ่ึงใชถานแบตเตอร่ีลูบอยูท่ีปลายคาง 
 “ผมทานเม่ือไหรก็ไดครับ ไมเปนเวลา มันชินเสียแลวในเวลาเดินปา เปนไงครับ นอน
หลับดีหรือเปลา?” 
 “สบายมาก รวดเดียวตะวันข้ึนเลย ถาชามันบุกก็คงไมรูสึกตัว วาแตเม่ือกี้คุณเดนิสวนกับ
นอยหรือเปลา เห็นพอกนิเสร็จก็จัดแจงควาปน บอกวาจะออกไปเดินใกลๆ ใหรอสักประเดีย๋วก็ไม
ยอม” 
 “พบกันปากทางน่ีเองครับ เห็นบอกวาจะไปหาไกปา” 
 รพินทรตอบเรียบๆ 
 “เอ...จะเดนิเร่ือยเจื้อยไปถึงไหนกไ็มรู เด็กนี่มันอวดดีเสียดวย ประเดี๋ยวก็หลงเสีย
เทานั้น” 
 พี่ชายบนออกมาอยางกังวล กราดสายตาออกไปยังความสลับซับซอนของดงทึบรอบดาน 
รพินทรก็ตอบมาวา 
 “ไมเปนไรหรอกครับ ผมใหบุญคําเดินไปดวยแลว ประเดี๋ยวก็คงจะกลับ คงไมไปไกลนัก
หรอก” 
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 “โลงอกไปที เห็นบอกวาจะออกไปเดินใกลๆ แคมปแถวน้ี แตผมก็ไมไวใจเลย นอยไม
เคยชินกับปามากอน แตชอบอวดเกง” 
 ไชยยนัตพูดมาอีกคนหนึ่ง แลวก็กลาวปนหัวเราะตอมาวา 
 “เม่ือกี้นี้ไดยินเสียงปน คงจะซัดไกปา หรือมายก็นกเขาสักตัวแลวกระมัง” 
 “ยิงยอดไมเลนตามประสาเด็กมือคันมากกวา” 
 พี่ชายผูรูอุปนสัิยของนองสาวดี แยงมา แตรพินทรกลืนน้าํลายฝดๆ เกือบจะหลุดปากออก
มาแลววา เสียงปนของ ม.ร.ว.หญิงดารินท่ีดังเม่ือครูนี้ไมใชไกปา นก หรือยอดไมอยางท่ีเชษฐาหรือ
ไชยยนัตเขาใจหรอก แตแทท่ีจริงเปาหมายคือหมวกในขณะท่ียังครอบอยูบนศีรษะของเขาตางหาก 
หากกเ็ฉยเสีย 
 “วันนี้คุณวางโปรแกรมยังไงไวใหเรา?” 
 เชษฐาถามข้ึนยิ้มๆ ประทับมันลิเคอรขนาด .30-06 กระบอกงามข้ึนสองศูนย 
 “เราจะเร่ิมกนัต้ังแตบายครับ” 
 รพินทรบอก รินกาแฟของพวกลูกหาบท่ีใสกาวางอยูกับขอนไมใสขันดื่ม 
 “สักประเดี๋ยว ผมจะออกเดนิสํารวจ แลวจะขัดหางไวใหเรียบรอย พวกเกง กวางนะ เห็น
จะไมมีปญหาแน” 
 “วันนี้ เกมของเราเพียงแคช้ันเกงกับกวาง เทานั้นเองหรือ?” 
 ไชยยนัตผูคึกคักในการลาอยูตลอดเวลา รองถามมา 
 “ก็ยังไมแนนกัครับ ถาโอกาสดี อาจมีรายการวัวแดงดวยก็ได ผมจะเลยสํารวจไปทางหลัง
เขาฟากโนนดวย ตามปกติมันเคยมี ถาพบรอยก็แบงกันออกไปไดเปนสองทาง คือใครจะนั่งหางยิง
เกงกวางก็นั่ง ใครอยากจะเดนิตามรอยววัแดงก็เอา เวลากลางคืน ถายังไมเหนื่อย จะเดินสองไฟใน
ทุงท่ีเราเคยยิงเลียงผาก็คงไมผิดหวัง” 
 ไชยยนัตกระโดดข้ึนไปบนชะงอนหนิสูง ใชกลองสองทางไกลท่ีคลองคออยู สองสํารวจ
ออกไปยังบริเวณปาโปรงทางดานเหนือท่ีเห็นอยูลิบๆ 
 “รูสึกวาสัตวในปาแถบนี้จะชุมเหลือเกินนะ มินา คุณรพินทรถึงไดดาํเนินกจิการจบัสัตว
สงขายใหบริษทัของคุณอําพลเปนลํ่าเปนสันได” 
 “ก็เปนธรรมดา มันเปนปาทึบกันดารท่ีนกัลาสัตวชาวกรุงยังบุกมาไมถึง และคุณรพนิทร
ก็เปนผูบุกเบิกปาแถบนี้ออกไปเปนคนแรก” 
 ม.ร.ว.เชษฐา เปนผูตอบแทนให หางเสียงช่ืนชมยกยอง 
 “ก็พอจะมีบางตามสมควรครับ ไมถึงกับชุมหรือไมถึงกบัหายากนัก บางวันเดินท้ังวันไม
พบอะไรแมแตนกสักตัว และบางวนัอาจพบสัตวชนิดหลีกไมพน มาดอมๆ มองๆ อยูใกลๆ แคมปท่ี
พักกย็ังเคย ปะเหมาะก็เยีย่มเยียนทักทายถึงตัวเอง ผมหมายถึงเสือ หมี แลวก็ชาง” 
 จอมพรานตอบพรอมกับหัวเราะเบาๆ ไชยยันตหดคอลง ครางออกมา 
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 “เอาเร่ือง ยังง้ีคุณยังบอกวาไมคอยจะชุมอีกหรือ วาแตพอขยับข้ึนจากเกงกวางแลว คุณมี
อะไรจะใหเราต่ืนเตนบาง” 
 “ยายแคมปจากท่ีนี่ เดนิกนัอีกสักวันเต็มๆ ก็ลองกระทิงดเูปนไงครับ ถาจะใหต่ืนเตนมาก
หนอยก็แกะรอย ข้ีเกยีจเดินก็ใชนั่งหาง จากน้ันอีกสักสองวันกจ็ึงหวยยายทอง เสือลายพาดกลอนชุม
เหมือนแมวบาน อาจเดินลากหางมาใหเหน็ เฉล่ียแลวทุกๆ 4 ช่ัวโมง พอข้ึนปาหวายเราจะหลีกชาง
ไมพนเลย ไมวาเราจะเจตนาพบมันหรือไม บางทีอาจตองออกกําลังวิ่งกันบาง พอยืดเสนยืดสาย 
โดยเฉพาะมีโขลงพิเศษอยูโขลงหนึ่งประมาณ 30 เห็นจะได เปนชางงาอยูในราว 6-7 ตัว ชาวปาใน
ละแวกน้ีเรียกมันวา ‘โขลงไอแหวง’ เพราะตัวจาฝูงหูขางขวาแหวงไปขางหนึ่ง เปนชางโขลงท่ีดุราย
อันตรายท่ีสุด สถิติของมันเทาท่ีผมรู เคยย่ําหมูบานกะเหร่ียงราพณาสูรมาแลว 4 หมูบาน ร้ือแคมป
นักสํารวจปา ในขณะท่ีเจาของแคมปนอนหลับไมทันรูตัว 3 คร้ัง คนท่ีตายท้ังหมดรวมๆ กันแลว
จากกองทัพของมันไมตํ่ากวา 40 ศพ ไดกล่ินคนแทนท่ีจะหนี กลับบายหนาเขาใส ผมเองตามโขลง
ของมันมาเปนเวลา 7 เดือนแลว และถาไมติดงานนําทางในคร้ังนี้มาขัดไวกอน เขาปาคราวน้ีผมก็
ต้ังใจจะตามมันใหได ถาคุณไชยยันตกับคุณชายไมคิดวามันจะเส่ียงเกินไป อยากจะต่ืนเตนผจญภัย
ใหถึงขีดสุดของการลา จะถือโอกาสนี้ลองตามโขลงไอแหวงดกู็ไดนี่ครับ นอกจากเราจะหวังงาแลว 
ยังเปนการดีสําหรับนักเดินปาหรือชาวดงในแถบนี้ท้ังหลาย จะไดนอนตาหลับกันไดบาง ไอแหวง
มันเปนอันธพาลใหญระรานไปท่ัว” 
 จอมพรานพูดพลางหัวเราะพลางอันดูเหมือนจะเปนเร่ืองขบขันก็จริง แตนายจางท้ังสอง
ของเขาหันมามองดูตากนั ไชยยันตผิวปากหวือออกมา 
 “ร้ือหมูบานมาแลว 4 หมูบาน กระทืบแคมปนักเดนิปามาแลว 3 คร้ัง” 
 อดีตนายพันตรีอุทานออกมา 
 “โอยโหย! วายังไงเชษฐา จะรบกับมันไหวเหรอ แตเดิมเราก็คึกคักกนัดีอยูหรอก ต้ังใจไว
วาเดนิปาคร้ังนี้ ตองยิงชางงาใหได แตพอมาไดยินคุณรพินทรบอกยงัง้ี หัวเขาออนเลย แหม! คุณ   
รพนิทรนี่เก็บเงียบเชียวนะ ไมยอมบอกอะไรลวงหนาเลย พอเดินเขามาในปาแลวถึงจะคอยขยาย
ออกมาทีละนดิ” 
 “อาว! ก็ไหนแกฟตนกัไมใชเหรอ อยากจะยิงชางง้ี แรดยงัง้ี” 
 ม.ร.ว.เชษฐา กลาวพรอมกบัหัวเราะหึๆ 
 “พอคุณรพินทรจะหาชางใหยิงจริงๆ ก็ปอดแหก เหมาะทีเดียว ยิ่งดุรายเทาไหน ยิง่ลา
สนุก เราจะลาเขาก็ควรเปดโอกาสใหเขาเปนฝายลาเราบางถึงจะยุติธรรมดี ความจริงถาไมจําเปน
จริงๆ ผมไมเคยยิงชางเลย คุณรพินทร แตฟงตามคุณเลานี่ก็เปนอันตกลง เราจะตามฝูงไอแหวงกัน 
เปนรายการสุดทายของการลา” 
 “เอาครับ ขอใหส่ังมาเทานั้น ผมนําไปใหพบไดทุกอยาง ความจริงนาจะลองดู เพราะปน
ท่ีคุณชายขนมาดีๆ ท้ังนั้น ไมตองถึงกับ .600 ไนโตรเอกซเปรส หรอกครับ .458 ท่ีคุณไชยยันตชอบ
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สะพายก็เหลือแหลแลว อยูในข้ันปลอดภยั ไววางใจไดทีเดียว ถาไมขวญัเสียจนเกินไปนัก ผมเองแต
ไหนแตไรมากใ็ชเพียงแค .375 เทานั้น ปะเหมาะบางที 30-06 หรือลูกซอง ผมก็เคยยิงมันมาแลว 
เวลาจวนตัวเขาจริงๆ อาศัยการวิ่งเร็วเขาชวยบางเทานัน้” 
 จอมพรานพูดขันๆ ดวยนิสัยถอมตัวเปนประจําของเขา ไชยยันตทําตาเหล ครางออยๆ 
 “เอา! เอายังไงก็เอากัน แตบอกกลาวกอนนา ถาจะโรมรันกับฝูงไอแหวงอยางวาละก็ ตอ
ใหผมถือ .600 ผมก็ขอเลือกเอาวิธีเดินอยูขางหลังคุณรพนิทร อยาท้ิงผมก็แลวกัน” 
 ท้ังสามตางหัวเราะกันอยางครึกคร้ืนสนุกสนาน รพินทรทราบดีวา นัน่เปนการพดูแบบ
ติดตลก และเปนกันเองตามนิสัยของไชยยันตเทานั้นเอง เขาชอบสรางบรรยากาศใหครึกคร้ืนอยู
เสมอ ไชยยันตไมใชคนขลาด หรือระยอตอส่ิงใดเลยท้ังส้ิน มีสัญชาตญาณของความเปนนักผจญภัย
ไมดอยไปกวาเชษฐาเลย เวนไวแตจะเปนคนตลกคะนองและเปดเผยอยูตลอดเวลาเทานั้น ผดิกับ
เชษฐาท่ีลึกซ้ึงรอบคอบกวา 
 ท้ังสองชายผูอยูในฐานะนายจางของเขา เปนบุคคลท่ีรพินทรเชื่อม่ันไววางใจไดวา 
สามารถจะรวมผจญทุกส่ิงทุกอยางกับเขาไดอยางดีทีเดียว 
 จอมพรานอธิบายใหคณะนายจางของเขาทราบวา นอกจากรายการลาสัตวใหญ ซ่ึง
กําหนดชนิดใหเปนข้ันๆ ไปแลว พวกเสอืดํา เสือดาว หมี และสัตวขนาดเล็กตางๆ จะพบตามราย
ทางไปอยางไมจํากัด อันหมายความถึงวา จะตองใชความระมัดระวงัอยูเสมอ ประมาทไมได พวก
ละองละม่ัง สมัน หรือฟานท่ีเขาใจกันวา รอยหรอสูญพันธไปหมดแลว ตามคาดคะเนของนักลา
สัตวชาวกรุงท่ัวไป กจ็ะมีโอกาสไดพบเหน็ เม่ือใกลหลมชางเขาไป 
 “แลวถาเลยหลมชางไปแลวละ ระหวางท่ีเราจะมุงไปยังขุนเขาพระศิวะ” 
 ไชยยนัตถามอยางเต็มไปดวยความกระหาย 
 รพินทรยิ้มขรึมๆ ตาหร่ีลง 
 “ผมไมอาจบอกไดครับวา หลังจากหลมชางไปแลว เราจะพบหรือเผชิญกับสัตวชนิด
ใดบาง ผมเคยเดินลึกออกไปเหมือนกนั ในรัศมีไมเกิน 10 กิโลเมตร ไมเคยพบสัตวอะไรเลย พบแต
รอยตีนชาง ขนาดท่ีคนลงไปนั่งขัดสมาธิไดอยางสบาย เปนชางโทนไมใชชางโขลง แลวก็พบรอย
ของควายชนดิหนึ่ง ท่ีเรียกกนัวา มหิงสา ซ่ึงเช่ือกันวาหมดพันธุไปนานแลว ในชีวิตพรานอยางผม
เคยเหน็มหิงสาท่ีวานี่เพยีงคร้ังเดียว สมัยอายุเพียง 11 ขวบ คร้ังนั้น ตามคุณพอเขาปาไปทางดาน
เขมร ต้ังแตนัน้เดินปานับเปนสิบๆ ปตอมาก็ไมเคยเห็นอีก นอกจากรอยท่ีเลยหลมชางไปแลว อยาง
ท่ีบอกเม่ือตะกี ๊ แรดท่ีใครๆ วาปาเมืองไทยไมมีแลว ผมกไ็ดมาตัวหนึ่ง เม่ือคราวท่ีแลวนี่เอง เอาไป
สงใหคุณอําพล ผมไดในบริเวณใกลเคียงกบัหลมชาง ตอนทุงโลงท่ีติดตอกับตะเคียนทอง เทือกเขา
พระศิวะ...ไมเคยมีเทาของมนุษยเหยียบยางไปถึงครับ เม่ือเราพยายามจะไปใหถึง เราก็อาจไดพบ
เห็นกับส่ิงท่ีเราไดคาดคิดวาจะไดพบมัน มีอะไรบางก็เหลือท่ีจะเดาได เพราะมันเปนดินแดนท่ีไม
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เคยมีการสํารวจมากอนเลย และดินแดนนัน้แหละครับ เปนดินแดนท่ีคุณชด ประชากร หรือคุณชาย
อนุชาไดลวงหนาเขาไปกอนแลว” 
 เชษฐาและไชยยันตเงียบงันกันไป ตางตกอยูในหวงคิดคํานึงไกลเกนิกวาท่ีตางคนตางจะ
อานกันออก 
 “ถูกของคุณรพินทรแลว ทุกส่ิงทุกอยางอันล้ีลับมืดมน มันรอเราอยูขางหนา และเราก็
กําลังจะไปพบเห็นดวยตาตนเอง ปวยการที่เราไปคิดมันในขณะนี้ ท่ีสําคัญท่ีสุดคือ เราตางคนตาง
ฝากชีวิตไวแกกันเทานัน้” 
 รพินทรขอตัวไปรับประทานอาหารเชากบัคนของเขา พอเสร็จสรรพเรียบรอย ก็ถือปน
เดินมาท่ีเชษฐากับไชยยันต 
 “ผมจะกลับในราวสัก 11 โมงครับ ระยะเวลาระหวางนี ้ อยากจะใหพกัผอนออมแรงไว 
เพราะกอนจะไปนั่งหางก็ตองเดินกนัเหนื่อยเหมือนกัน” 
 “ตกลง เราจะรอคุณอยูท่ีนีแ่หละ ไมไถลไปไหนหรอก” 
 “ออ! แลวอีกอยางหนึ่ง ท่ีผมอยากจะขอรองคุณชายก็คือ” 
 สีหนาของรพินทรเครงลง 
 “เร่ืองคุณหญิงดารินครับ กรุณาเตือนๆ หนอย อยาใหเธอเดินเท่ียวออกไปนอกบริเวณ
แคมปของเราโดยไมมีพรานคุมกัน ลําพังผมพูด เธอไมคอยจะเช่ือเลย” 
 ใบหนาของ ม.ร.ว.เชษฐา พลอยขรึมลงดวย พยักหนา 
 “เอาละครับ ผมจะกําราบนอยลง เด็กนี่วายากเสียจริง พบัผา! ชักหนกัใจแลวซิ” 
 รพินทรผละไปพรอมกับเกดิ เสย และลูกหาบอีกสองคน เพื่อสําหรับใหเปนลูกมือตัดไม
ขัดหาง ท้ิงจันไวใหเปนพรานคอยควบคุมเตนท 
 
 พอแดดเร่ิมแรงข้ึน ม.ร.ว.หญิงดาริน ก็โผลกลับมาถึงแคมป มีบุญคําเดินหิ้วไกปาและนก
เงือกมาพวงใหญ เดินตามหลังมาดวย หญิงสาวหนาแดงดวยความเหนื่อย เหง่ือชุมโชก พี่ชายกับ
เพื่อนหนุมกําลังนั่งเลนหมากรุกกันอยูท่ีกอนหินหนาตัดเกล้ียงเหมือนโตะ หลอนเดินเขาไปนั่งและ
ทอดกายลงนอนอยูขางๆ อยางหมดแรง 
 “เปนไง เดนิไปถึงไหน?” 
 พี่ชายถาม 
 “ไกลลิบเลยคะ พี่ใหญ สนุกจัง” 
 “ไดอะไรมาม่ังละ?” 
 ไชยยนัตถามบาง มองไปทางบุญคําผูหิ้วพะรุงพะรังอยู 
 “ไดไกมาตัวเดยีว ยิงมันไมคอยทัน ไวจงั แลวกน็กเงือกสองตัว กระทาดงอีกสามตัว หมู
ปาวิ่งตัดหนาไปสองตัว ตรงหวยแหงโนน มัวแตตกตะลึง ยิงไมทัน” 
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 หลอนพูดพรอมกับผงกตัวข้ึนมานั่ง บงการใหบุญคํานําไปจัดการถอนขน แลวหันมาทาง 
ม.ร.ว.เชษฐา ถามเปรยๆ 
 “อีตาพรานไพรไปไหนแลวนี่ ไมเหน็” 
 “รพินทรนะเหรอ เขาไปเตรียมขัดหางใหเรายิงกวางตอนบายนี่ เดีย๋วก็คงมา ทําไม?” 
 หลอนควักผาเช็ดหนาออกมาซับเหง่ือ แลวโบกสะบัดไลความรอน ทําตาปะหลับปะ
เหลือก 
 “เม่ือเชานี้เกดิเร่ืองกับนอย รูไหมคะ ถาไมคิดวาจะตองไปตามพ่ีกลาง แลวตองอาศัยตานี่
เสียอยางเดียว นอยตองบอกใหพีใ่หญไลออกจากการเปนลูกจางแนๆ” 
 “เร่ืองอะไรกันอีกละ” 
 พี่ชายถามเสียงตํ่าๆ ขมวดค้ิว 
 “ก็มีอยางรึคะ เห็นนอยเดนิออกไปนอกแคมปนิดเดยีวเขามาตะคอก ตวาดเอา พูดจาจะหา
สัมมาคารวะสักนิดก็ไมมี ปาเถ่ือนจริงๆ นี่นะเหรอคนไดรับการศึกษาดมีาแลว ดูทีๆ เหมือนไอโจร
ปา” 
 ม.ร.ว.เชษฐา จุปากเบาๆ มองดูนองสาวดวยสายตาตําหน ิ
 “เออแนะ นอยนี่ เปนยังไงนะ พี่เห็นรบกับรพินทรมาตลอดทางต้ังแตตนทีเดียว” 
 “พี่ใหญไมเหน็นี่คะ เวลาเขาพูดกับนอย พูดยังไง ตอหนาพี่ใหญก็พินอบพิเทาดีอยูหรอก 
พอลับหลังหางเสียงก็ไมมี สะบัดแพรดๆ เขาควรจะรูบางวา เวลาพูดกับสุภาพสตรีนะ พูดยังไง 
มิหนําซํ้าสุภาพสตรีคนนั้นยงัมีฐานะเปนนายจางเสียอีก” 
 “ไอเรามันคอยรวน คอยหาเร่ืองเขาอยูตลอดเวลานีน่า” 
 ไชยยนัตลากเสียง ชวยวามา 
 “แลวเร่ืองของเร่ืองก็ไมเหน็มีอะไร เรามันหัวร้ัน ดื้อ เขาหวังดกีับเราแทๆ ยังไปอวดดีกับ
เขาอีก นี่เขากม็าบอกเหมือนกันวา เราไมยอมเช่ือฟงอะไรเลย เวลาเขาเตือน” 
 “ออ! นี่ดอดมาฟองกอนแลวง้ันรึ” 
 “ก็ไมไดฟองหรอก ท้ังฉันและเชษฐาก็เหน็วาเปนความจริง เราจะออกเดินเท่ียวนอก
แคมปคนเดยีวใชไหมละ แลวเขาก็คงจะทวงหามไว เรากเ็ลยทะเลาะกับเขา รพินทรนะไมไดมีอะไร
กับเธอเลยสักนิดเดยีว เธอตะหาก ต้ังขอเขมนเขามาแตไหนแตไร หาเหตุผลไมไดดวยวาเปนเพราะ
อะไร” 
 ดารินลุกข้ึนสะบัดหนา เดนิฉับๆ เขาเตนทไปเสีย 
 
 กอนเท่ียงเล็กนอย รพินทรก็กลับมาถึงแคมป กราดสายตาไมเห็นคณะนายจางของเขา 
เห็นแตเพยีงพวกลูกหาบนั่งนอนเลนกนัอยูเปนกลุมๆ กเ็ดินตรงไปท่ีเตนท เหน็แงซายกําลังนั่งชําระ
ลางปนของ ม.ร.ว.ดารินอยูหนาเตนท 
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 “นายผูชายสองคนอยูไหน?” 
 “นอนอานหนงัสืออยูในเต็นทครับ” 
 “แลวนายผูหญิงละ กลับมาแลวไมใชเหรอ” 
 “ครับ กลับมาแลว” 
 “อยูขางใน?” 
 แงซายส่ันหวั 
 “ไมอยูครับ นายหญิงไปอาบน้ําท่ีธารขางลางโนน” 
 รพินทรขมวดค้ิว ถามเร็วปร๋ือ 
 “หา! ไปอาบน้ํา” 
 “ครับ” 
 “ไปยังไง ไปกบัใคร?” 
 “ไปคนเดียว” 
 พรานใหญอุทานอะไรออกมาคําหนึ่ง ลืมตาโพลงรองเร็วปร๋ือ 
 “แลวกัน! แกอยูยังไงหา แงซาย ปลอยใหนายหญิงไปอาบน้ําท่ีลําธารนั่นคนเดยีว” 
 “ผมหามแลวครับ นายหญิงไมเช่ือ ผมตามไปดวย นายหญิงไลผมกลับมา” 
 “ไปนานแลวยงั” 
 “สักครูนี้เอง” 
 รพินทรไมไดกลาวอะไรอีกแมแตคําเดยีว ควาไรเฟลท่ีเพิ่งจะวางลงหยกๆ ขึ้นมา แลว
สาวเทาพรวดๆ ตัดทางเดินลงไปสูลําธารเบือ้งลางโดยเร็ว 
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8 
 
 เม่ือกาวลงมาถึงลําธาร อันอุดมไปดวยกรวดและโขดหินท่ีงอกอยูระเกะระกะ จอมพราน
กวาดสายตาอยางรวดเร็ว ในบริเวณธารน้าํ เขามองไมเห็นอะไร ในอาการกวาดตาผานอยางคราวๆ 
นั้น เพราะตาํแหนงนัน้ สลับซับซอนไปดวยกอนหินใหญ และกอไมน้ํา สงัดเงยีบ วังเวง ไดยนิแต
เสียงนกรอง และน้ําท่ีไหลเซาะแกงหินอยูริมๆ หันมาตรวจบริเวณริมฝงทางดานขวามือ ก็มาสะดุด 
ชะงกัอยูท่ีโขดหินเกล้ียงกอนหนึ่งใตรมพญาใหญ เส้ือผากองหนึ่งวางอยูท่ีนั่น 
 รพินทรกระโดดสองสามคร้ังก็ถึงหินกอนนั้น เส้ือเชิรต กางเกง เข็มขัด ปนส้ัน บูต วาง
กองรวมกนัอยูท่ีนั่น รายกาจที่สุดก็คือ ซับในท้ังสองช้ินวางซอนอยูเบ้ืองบน แสดงวาปลดออกไป
เปนคร้ังสุดทาย ไมมีปญหา เจาของลงไปในธารน้ําโดยไมมีอะไรติดตัวแมสักช้ินเดียว 
 กอนท่ีจะอาปากตะโกนเรียก เสียงน้ําแตกอยูหลังตนบอน พรอมกับเสียงรองแหลม
ออกมาอยางตระหนก ระคนฉุนเฉียวเร็วปร๊ีดฟงแทบไมไดศัพท 
 “บา! คนไมมีมารยาท! มายืนอยูทําไมท่ีนัน่หา! ดูซิมาจองอยูได คน...ฯลฯ” 
 รพินทร ไพรวัลย เสยปกหมวกข้ึนไปเล็กนอย ปาดแขนเช็ดเหง่ือบนใบหนา พรอมกับ
ถอนหายใจออกมาอยางโลงอก นึกขอบใจเจาปาเจาเขา ท่ี ม.ร.ว.ดารินไมมีอันเปนไปเสียกอน 
จนกระท่ังเขาตามมาพบทัน 
 น้ําในธารใสแจวราวกับกระจก และก็ไมลึกเลย กอตนบอนก็ใชวาจะขึน้หนาแนนทึบอะไร
นัก รางผิวสีน้าํผึ้งวับแวมอลางอยูหลังกอบอนนั้น ท้ังๆ ท่ีเจาของพยายามเบียดหอตวัใหแคบเขามา
ท่ีสุด จอมพรานหนีบไรเฟลไวในซอกแขน ควักบุหร่ีออกมากมจดุสูบ เสียงของเขาเรียบก็จริง แต
เครียด 
 “ขอพูดจากความจริงใจสักคร้ังเถอะ คุณหญิงทําความหนักใจใหผมเหลือเกิน และถา
คุณหญิงยังขืนดื้อดึง ไมยอมฟงคําเตือนของผมบางเลย การเดินทางของเราคงเต็มไปดวยอุปสรรค” 
 “ฉันไปทําอะไรใหคุณหา! ฉันรอน ฉันกม็าอาบน้ํา อยากจะรูนกั มันหนกัอะไรคณุไม
ทราบ” 
 เสียงตะโกนแผดเอ็ดออกมาจากหลังกอบอนท่ีเปนฉากบางๆ กั้นอยู แสดงวาเจาของเสียง
อยูในโทสะขีดสุด 
 “ผมไมมีเวลาจะมาอธิบายอะไรกับคุณหญิงอีกแลว แตจะขอออกคําส่ังเปนทางการวาข้ึน
จากน้ํานัน่ เดีย๋วนี!้ เอาละผมจะถอยไปยนือยูท่ีหนิกอนโนนหันหลังให คุณหญิงจดัการสวมเส้ือผา
ใหเรียบรอยโดยเร็วท่ีสุด!” 
 วาแลว รพินทรก็หมุนตัวกลับ กระโดดไปยืนอยูท่ีกอนหิน หันหลังให ดารินตะโกน
บริภาษเอ็ดอึงอยูเชนนัน้ ดูเหมือนกอนหนิเข่ืองๆ หลายกอนจะปลิวตามหลังเขามาดวย แตไมถูก 
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 “อวดด!ี วางอํานาจไปหมดทุกอยาง ถาฉันไมข้ึนจะเกดิอะไรข้ึนบาง เอาละ อยากลอง
เหมือนกนั” 
  
 จอมพรานหนักลับมาอีกคร้ังอยางหมดศรัทธา แตแลวทันใดน้ันเอง กอนท่ีเขาจะ
ตัดสินใจอยางใดถูกในภาวะยุงยากปวดหวันี้ เสียงแปรแปรนก็แผดกองออกมาจากพงทึบของลําธาร
ฝงตรงขาม ระยะหางเพยีงไมเกิน 30 เมตร พรอมกับปาหกัลู รางมหึมาท่ีมองดูเหมือนภูเขาเคล่ือนท่ี 
โผลทะมึนออกมา ชูงวงรา สองหูใหญกางผ่ึง โบกวาดอยูไปมา วิ่งเหยาๆ ลงมาท่ีธารนํ้า 
 รพินทรตะลึงไปเพียงเส้ียวของวินาที เลือดของพรานก็ต่ืนพรอมในฉับพลัน เพยีงกาว
เดียว สงเขามายืนอยูกลางธารน้ํา เปนเวลาเดียวกับท่ี ม.ร.ว.หญิงดารินผวาวิ่งสวนเขามาอยางลืมสติ  
ท้ังๆ ท่ีตลอดท้ังรางงามสวางโรเพราะปราศจากอาภรณแมแตช้ินเดยีว ความตกใจที่เกดิข้ึนอยาง
กะทันหัน ทําใหหลอนลืมคิดถึงส่ิงใดท้ังส้ิน และก็ทําอะไรไมถูกนอกจากวิ่งมาเกาะเขาไว จอม
พรานใชแขนปาดหญิงสาวไปไวขางหลัง รองส่ังเร็วปร๋ือ 
 “ไปหลบอยูหลังไทรใหญโนน เร็ว!” 
 หลอนวิ่งแจนเขาไปท่ีไทรตนนั้น 
 นางชางพังตรงปราดมาถึงริมน้ํา ก็หมุนตัว หันรีหันขวางและชูงวงสงเสียงรองกองอยู
เชนนั้น รพนิทรยืนขวางหนาดกัอยูสวนกลางของลําธารจองตาไมกะพริบ ขยบัปนเตรียมพรอม 
เดี๋ยวนี้เขาพอจะเดาตนเหตุถูกแลว เพราะเห็นลูกออนของมันโผลปวนเปยนตามแมออกมาขางๆ 
ความดุรายของมัน ยอมจะข้ึนอยูกับการหวงแหนหวงพะวงอยูในลูกตามสัญชาตญาณของชางแมลูก
ออนนั่นเอง เปนนางพังท่ีมีลูกติดมาเพยีงโดดๆ ไมมีโขลงดวย หรือมิฉะนั้นโขลงก็อาจอยูหาง
ออกไป 
 มันทําทาหวงหนาพะวงหลัง หมุนควางอยูเชนนัน้ คลายๆ จะตัดสินใจไมถูกวาจะปร่ีเขา
ใส หรือจะถอยลาไปด ี
 ชะตาของมัน ยอมจะข้ึนอยูกับลูกของมันนั่นเอง 
 ถาลูกของมันหลีกไปทางอ่ืน นังแมก็คงจะถอย แตถาลูกแลนปราดเขาหาเขา อันเปน
ธรรมชาติขี้เลนของลูกชางท้ังหลาย ก็หมายถึงวา นงัแมจะตองโลดเขามา 
 และ นั่นคือจุดจบของมัน! 
 รพินทรก็อานใจของมันอยูเหมือนกนั เขาไมอยากจะฆามันโดยไมจําเปน และถาฆาแม ก็
จําเปนตองฆาลูกดวย นั่นไมใชส่ิงท่ีพรานใหญอยางเขาตองการ เวนแตจะเล่ียงไมได! 
 ความเคยชินและจัดเจนอยูในสัญชาตญาณสัตวปาทุกชนิด ทําใหสายตาอันต่ืนเบิกโพลง
ของดารินท่ีจองออกมาจากโคนไทรท่ีหลบอยู ไมสามารถจะเขาใจอะไรไดท้ังส้ิน นอกจากจะเห็นวา 
รพินทร ไพรวัลย เปนจอมพรานท่ีใจเย็นและหาวท่ีสุด เขายืนประจนัหนาชางแมลูกออนในระยะ
แทบจะเรียกไดวา กระช้ันชิดเหมือนใชเวทมนตร ปนในมือก็ไมไดประทับข้ึนจริงจงัอะไรนัก จอง
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มองดูมันอยูเฉยๆ เชนนัน้เอง หลอนคิดวาเขาคงจะยงิ และยิงจนกวาจะลมลงหรือมิฉะนั้นมันกว็ิง่
เขาถึงตัว แตเปลาท้ังส้ิน พรานใหญยืนเฉย มันเปนภาพท่ีหลอนจองตะลึง อกส่ันขวญับิน 
 นางชางรีรอ โบกหู ชูงวงอยูอีกอึดใจ ก็เดนิถอยหลังอยางระมัดระวัง ตอนลูกของมันเขา
ดงทึบหายไปอยางชาๆ พอลับตาก็มีเสียงปาแตกเปนทางอูไป 
 
 รพินทรผอนลมหายใจยาวออกมาอีกคร้ังหมุนตัวกลับ เดนิมาท่ีฝงเดิม มาหยุดยืนอยูท่ีตน
ไทร ซ่ึงดารินหลบหนาซีดตัวส่ันอยูยังอีกดานหนึ่ง แกลงพูดข้ึนลอยๆ 
 “ถายังไมหายรอน คุณหญิงจะลงไปแชน้ําอีกก็เอา ผมรูสึกตัวเหมือนกันวาผมเปนคนไมมี
มรรยาท เห็นจะตองหลบไปกอน เชิญคุณหญิงอาบน้ําใหสบายเถอะ” 
 วาแลว กอ็อกเดินจะผละข้ึนไป 
 “คนใจราย! เกิดมาไมเคยพบ...อยากรูนักทําไมถึงทมิฬหนิชาติอยางนี!้” 
 เสียงส่ันอันเกดิจากคางท่ีส่ันกระทบกนั ดงัออกมาเบาๆ จากหลังโคนไทร ไมแผดแหลม
เกร้ียวกราดเหมือนครูนี้ พรานใหญซอนยิ้มหยุดรีรอ วางหนาเฉย เสียงส่ันเครือนั้นดังมาอีก 
 “นี่จะท้ิงฉันไวคนเดียวยังง้ีนะเหรอ” 
 “อาว! แลวกัน ก็ตะเพิดไลอยูหยกๆ นีเ่อง” 
 “หยุดพดูหรือทําอีแบบ ‘ไดทีข่ีแพะไล’ เสียทีเถอะ ถึงยังไงฉันก็ตองงอคุณอยูดีนั่น
แหละ” 
 “ก็ไมเหน็จําเปนจะตองงอนี”่ 
 “คุณรูม๊ัย!...” 
 เสียงของหลอนสะทาน ดังข้ึนมาเหมือนจะรองไห 
 “ขณะน้ี ฉันยนือยูตัวเปลาๆ ไมมีผาแมแตสักช้ิน” 
 “ก็แลวทําไมคุณหญิงถึงไมสวมเสียใหเรียบรอย” 
 “บา! ฉันจะออกไปเอาไดยังไง เส้ือผากองอยูทางโนน” 
 “ก็นั่นนะซิ ผมถึงบอกวา ใหผมไปเสียกอน” 
 “ยังไปไมได!” 
 “เฮอ! จะเอายังไงกันแน อยูกอ็ยูไมได ไปกไ็ปไมได” 
 “คุณไปเอาเส้ือผามาใหฉันซิ แกลงโยอยูได คนผีทะเลอะไรยังง้ีก็ไมรู” 
 “ถาจะเปนผีกผี็ปา ไมใชผีทะเล” 
 เสียงเตนซอยเทาอยางแสนจะขัดอกขัดใจ อยูหลังโคนตนไทร พรอมกับรองกรีดออกมา
ดังๆ รพินทรสะดุงโหยง ตองยอมจํานน เดินบนพมึพาํเขาไปหิว้เส้ือผาของหญิงสาวท่ีถอดกองไว 
นํามาทําเปนถือเกๆ กังๆ อยูท่ีโคนตนไทร 
 “ไมตองโผลเขามานะ!” 



 

[E-book] เพชรพระอุมา by SonyaLee (evol_oon@hotmail.com) 

134 

 ดารินรองเสียงหลง 
 “อาว! แลวจะสงใหยังไง” 
 “วางไวท่ีกอนหินนัน่แหละ แลวกลับหลังหันเดนิออกไปสิบกาว อยาหันกลับมาจนกวา
ฉันจะเรียกคุณ” 
 รพินทรเปาลมพรูออกจากปาก วางเส้ือผาไวใหหลอน แลวถอยออกไปยืนหนัหลังให มี
เสียงเคล่ือนไหวอยูเบ้ืองหลัง อึดใจใหญๆ ก็มีเสียงรองเทาย่ํากรวดเขามาใกล 
 “เรียบรอยแลวยังละ?” 
 ไมมีเสียงตอบ จอมพรานเหลียวกลับมา กเ็ห็น ม.ร.ว.หญิงคนสวย แตงกายเรียบรอยแลว 
กําลังคาดเข็มขัดปนส้ันอยู พอประจันหนา สบตา ใบหนาของหลอนก็แดงจัด หลบตาทางหนึ่งดวย
ความรูสึกอันไมอาจบรรยายได 
 นึกถึงภาพตนเองท่ีว่ิงพรวดพราดข้ึนมาจากธารน้ํา โผเขามาหาเขาดวยรางอันเปลา
เปลือยเพราะความตกใจ ในขณะท่ีชางปาโผลออกมา ความอายทําใหแทบจะตองแทรกแผนดนิ เกิด
มาหลอนยังไมเคยตกอยูในภาวะเชนนี้ใหใครเห็นมากอน ดีหนอยท่ีขณะนั้นเขาไมไดสนใจจองมอง 
หรือพินิจพิจารณารางกายของหลอนเลย ความสนใจของเขาอยูท่ีชางปาตัวนั้นเทานั้น และในขณะ
นี้ เขาก็ตีหนาขรึมเฉยๆ แววตากระดางๆ เหมือนเดิม ไมมีอากัปกิริยา หรือทาทีอยางใดในการท่ีจะ
เนนใหหลอนรูสึกอับอายเพ่ิมข้ึนอีก 
 แทนท่ีเขาจะวางทาแบบ ‘ไดทีข่ีแพะไล’ อยางท่ีหลอนคิด เขากลับพูดมาดวยน้าํเสียง
เรียบๆ ชนิดท่ีทําใหหลอนโปรงใจและลดความอายลงวา 
 “ความจริงผมใหลูกหาบทําหองน้ําไวใหท่ีเต็นทแลว เม่ือเย็นวานนี้คุณหญิงกอ็าบน้ําอยู
ในเต็นท ทําไมวันนี้ถึงตองลําบากลงมาอาบท่ีลําธารนี่ดวย” 
 “มันรอนเหลือเกิน ฉันอยากจะลงมาแชน้ําเย็นๆ ในลําธารนี่ อาบในหองน้ําช่ัวคราวที่ทํา
ไวในเต็นท มันไมเหน็สบายสักหนอย” 
 ดารินตอบออมแอม ไมยอมสบตา ทายโสอวดดหีายไปเกือบหมด 
 “มันอันตรายครับ อยางนอยท่ีสุด ถาคุณหญิงอยากจะมาอาบน้ําท่ีนี ่ ก็ควรจะตองมีปน
ขนาดอยางตํ่าท่ีสุด .375 คุมมาดวยหนึ่งกระบอก ไมควรจะแอบออกมาคนเดียวอยางนี้ ชวนแงซาย
มาก็ยังดี ผมถามเขาแลว เขาบอกวา เขาจะตามมาดวยแตคุณหญิงก็ไลเขากลับ” 
 หลอนหนาแดงซานข้ึนมาอีก ยิ้มเจื่อนๆ 
 “คุณคิดวาฉันลงไปอาบน้ําในลําธารนี่โดยไมมีผาผอนแมแตสักช้ิน แลวก็ควรจะชวนใคร
ใหมานั่งดูอยูดวยง้ันเหรอ นายพราน” 
 “ผมไมไดหมายความวายังง้ัน ผมหมายถึงแตเพยีงวา การกาวออกจากแคมปของคุณหญิง 
ควรจะมีคนถือไรเฟลคุมมาดวยทุกคร้ังไป ไมใชมาเดีย่ว และคนท่ีจะทําหนาท่ีนีไ้ดก็เลือกเอาไดคน
ใดคนหนึ่ง ระหวางพรานของผมส่ีคน หรือแงซาย เหตุการณท่ีเกดิข้ึนเม่ือกี้นี้ คงจะเปนคําตอบท่ีดี
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แลววา ทําไมผมถึงหามไวนักหนา เม่ือเชานี้ก็เหมือนกัน คุณหญิงกลับโกรธหาเร่ืองทะเลาะกบัผม
เสียอีก ขณะนีเ้ราอยูใจกลางปาลึก คืบก็ปาศอกก็ปา ไวใจอะไรไมไดท้ังส้ิน อันตรายจากสัตวรายมัน
มีมาไดเสมอ โดยท่ีเราไมรูตัว ประมาทไมไดเลย อยานกึวาเพยีงแตเรามาต้ังแคมปข้ึน มันจะทําให
ปากลายเปนเมืองข้ึนมาได” 
 “เอาละ ฉันเขาใจแลว และยอมรับวาฉันรูเทาไมถึงการณ คิดวามันใกลๆ  แคมปของเราแค
นี้เอง คงไมเปนอะไร แลวมันก็เปนกลางวนั...” 
 ม.ร.ว.หญิงดารินพูดออยๆ ฝนยิ้ม ยกมือข้ึนลูบเสนผมงามท่ีถูกน้ําเปยกลู ชําเลือดมองดู
หนาเขาไมสนทินัก ผิวหนายงัซีดๆ แดงๆ สลับกันอยูเชนนั้น กลาวออมแอมตอมา 
 “คุณอยาไปบอกพี่ใหญ หรือไชยยนัตนะ วาเกดิอะไรข้ึนเม่ือตะกี”้ 
 “ผมไมใชคนชางฟองหรอกครับ” 
 หลอนเกือบจะคอน 
 “มันไปไหนแลว ไอตัวโตๆ เม่ือตะก้ีนี้นะ” 
 “เปดเขาปาไปแลว” 
 “ทําไมคุณไมยงิ ฉันเห็นคุณยนืขวางหนามัน ระยะใกลกันนดิเดยีวเทานั้น ใจฉันหาย
หมด” 
 “ผมไมตองการจะยิงสัตวท่ีผมไมไดเจตนาลาโดยไมจําเปนหรอก เม่ือกี้นี้เปนชางแมลูก
ออนดวย ถายงิแมมันก็ตองยิงลูกดวย เพราะปลอยไวก็ทุเรศ ลูกมันตองตายอยางทรมาน ถาไมมีแม 
โชคของมันดีท่ีมันลังเลไมกลาขามลําธารมา ผมเองก็นกึภาวนาอยาใหมันกลามากกวานัน้ เพราะไม
อยากฆามัน มันก็อานใจผม ผมก็อานใจมัน เลยยนืมองหนากนัอยูพกัใหญ ในท่ีสุดมันก็เส่ียงไปเอง 
ซ่ึงก็เปนการดดีวยกันท้ังสองฝาย” 
 “คุณใจเย็นเหลือเกินนะ ฉันทายอะไรไมถูกเลยในขณะนั้น สงสัยอยูวาทําไมคุณถึงรีรอ 
ไมยิงมัน ยืนประจันหนากับมันเฉย ฉันไมเขาใจวิธีการของคุณเลย และก็ไมเขาใจจนเดี๋ยวนีว้า เร่ือง
อะไรมันถึงถอยไป ยังกะคุณเปนผูวิเศษรายคาถาใสมันไปงั้นแหละ” 
 “สัตวมันก็มีจติสํานึก หรือจิตสัมผัสของมันเหมือนคนนั่นแหละ ถาไมเขาตาจนหรือ
โกรธแคนจริงๆ แลว การที่มันจะเขาจูโจม มันก็ตองช่ังใจเหมือนกนั เราจะตองรูจิตวิทยาของมัน
อยางเม่ือกี้นี ้ผมไมไดทําอะไรมันกอน แตก็ไมไดหนหีรือทําทากลัวมัน ยนืเตรียมพรอมอยู มันเหน็
วายังไมจําเปนท่ีมันจะเส่ียง มันก็เลยเอาวิธีถอยหลังหลีกทางไปเองโดยสันติวิธี ก็กะอยูเหมือนกันวา 
ถามันลุยลําธารลงมาอีกสัก 3-4 กาว ผมก็ตองยิง แตนี่มันถอยกป็ลอยมันไป มันเปนเร่ืองของ
กําลังใจ และศิลปะของวิชาพรานโดยเฉพาะ ไมเกีย่วกับวาผมเปนผูวิเศษมีคาถาอาคมอะไรหรอก” 
 ดารินถอนหายใจเฮือกออกมา ลอบชําเลืองมองดูเขาดวยประกายตานิยมเล่ือมใสอันซอน
เลน เดี๋ยวนี้หลอนพอจะรูจักกับความหมายของคําวา ‘พรานใหญ’ อยางรพนิทรไดดีพอ เวนไวแต
ไมตองการแสดงออกมาเทานั้น 
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 “แลวคุณแนใจหรือวา ในระยะประชิดแคนั้นถามันจูเขามา คุณจะลมมันทันกอนท่ีมันจะ
ทําอันตรายคุณ” 
 “การยิงชางท่ีถูกหลักท่ีสุด ก็คือการยงิอยางเผาขนและยิงเขาจดุสําคัญ ยิ่งเขาใกลได
เทาไหร ความแมนยําและความฉกรรจของบาดแผลก็จะเพ่ิมมากข้ึนเทานั้น เวนไวแตคนยิงจะไม
กลาเขาใกลเองเทานั้น มันก็เส่ียงอยูเหมือนกันถาผิดท่ี แตสําหรับผมชินเสียแลว ยิ่งใกลเปนไดตัวทุก
ที หากยิงไกลกลับลําบาก ตองตามกันเปนวัน บางทีก็ตามไมพบ ในระยะท่ีผมยนืประจันกับมันเม่ือ
ตะกี้ อยาวาแต .375 เลย ขนาดลูกกรดแม็กนั่มของคุณหญิงกย็ังไหว ขออยางเดียวใหเจาะเขาเนนิ
น้ําเตาเหนือโคนงวงข้ึนไปเล็กนอยเทานั้น ตูมเดียวถามันไมทรุด เราก็เละ มีอยูสองอยางเทานัน้” 
 กลาวจบเขากห็ัวเราะเฉื่อยๆ และพยกัหนาบอกตอมาวา 
 “รีบกลับข้ึนไปแคมปดีกวา ผมไปสํารวจท่ีและขัดหางเตรียมไวใหแลว ประเดี๋ยวจะพา
ไปนั่งหาง” 
 ดารินไมพูดอะไรอีก มองเผินๆ ไมกลาสบตาเขา แลวออกเดินนําหนาไตทางลาดชันของ
ดานสัตว บายหนาไปยังแคมป จอมพรานเดินตามหลังทอดระยะหางพอสมควร 
 อันเนื่องมาจากบริเวณท่ีต้ังแคมป อยูสูงกวาลําธารและอยูใตลม เสียงรองของชางแมลูก
ออนท่ีโผลออกมาจากฝงตรงขามเม่ือครูนี้ จึงไมดังมาถึงพวกท่ีอยูในแคมป และไมมีใครรูวา
เกือบจะเกิดเร่ืองสยดสยองอะไรขึ้นเม่ืออึดใจท่ีแลว เม่ือเห็นดารินเดินอาวข้ึนมา และเห็นรพนิทร
เดินตามมาเบ้ืองหลัง ทุกคนก็เขาใจวาเขาไปตามดารินข้ึนมาจากลําธารโดยไมไดเกิดอะไรผิดปกติ
ข้ึน 
 
 อาหารเท่ียงม้ือนั้น รพินทรรวมรับประทานพรอมกับคณะของนายจาง กอนท่ีจะออก
เดินทางไปนั่งหาง เชษฐา ไชยยันต ซักถามและสนทนากับเขาเปนปกติ แตดารินกมหนากมตากนิ
เฉย ไมพดูอะไรทั้งส้ิน ไมยอมแมแตจะมองหนารพินทร จอมพรานลอบยิ้ม เหน็หลอนสงบเฉยผิด
ไปกวาเคย กห็นัไปถาม 
 “คุณหญิงจะไปนั่งหางดวยหรือเปลาครับ หรือจะเฝาแคมป” 
 “ไป”  
 หลอนตอบเบาๆ ส้ันๆ โดยไมมองหนาเชนเคย 
 “เปนไง พบรอยววัแดงบางไหม?” 
 ไชยยนัตถาม ยิ้มยองอยางกระตือรือรน 
 “ก็รูสึกวาจะพอมีหวังครับ แตผมไมกลารับรองแนนอน ถาคุณไชยยันตนึกสนุก ผมก็จะ
พาไป แตตองเดินไกลหนอยนะครับ ตองออมไปทางหลังเขาโลน เดินรวมๆ สองช่ัวโมง” 
 “วายังไง ลองตามรอยวัวดูไหม?” 
 ไชยยนัตหนัมาปรึกษาเชษฐา อดีตนายพันโททูตทหารบกส่ันศีรษะ 
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 “แกอยากจะเดนิยิงวัวกับคุณรพินทรก็เอาเถอะ สําหรับวนันี้จะขอนั่งหางกอน” 
 แลวกห็ันมาทางพรานใหญ 
 “วาแตเราจะน่ังหางกันแบบไหน ตลอดท้ังคืนหรือเปลา?” 
 “ไมจําตองถึงกลางคืนหรอกครับ ทรมานโดยไมมีประโยชนอะไร เพราะเราหวังเพยีง
สัตวไมเกนิกวางเทานั้น ข้ึนนั่งสักบายๆ พอตะวนัตกดนิก็กลับ ระยะทางมันกไ็มไกลอะไรนัก แต
ละหางท่ีผมขัดไว เดินสักไมเกินช่ัวโมงกถึ็งแลว ผมขัดไวท้ังหมด 3 แหง ต้ังใจวาจะใหคุณชาย คุณ
ไชยยนัต และคุณหญิงข้ึนนัง่คนละแหงตามแตจะเลือก โดยมีพรานของผมนั่งเปนเพื่อนดวยแหงละ
คน แตถาคุณไชยยันตอยากจะตามรอยวัว อีกหางหนึ่งก็ใหพรานของผมไปนั่งแทนเสีย แลวคุณไชย
ยันตกไ็ปกับผม” 
 “แลววิธีไป เราไปกันยังไง แยกกนัไปคนละทางหรือ?” 
 “เราเดินกนัไปทั้งหมดพรอมๆ กันนีแ่หละครับ เพราะทิศทางท่ีผมขัดหางไว มันเปนทาง
เดียวกันอยูแลว เพยีงแตใกลหรือไกลเทานัน้ พอถึงหางกส็งข้ึนประจําไปจนครบ ผมกับคุณไชยยนัต
จะตองเดินไกลกันออกไปอีก สวนขากลับ ก็ขอใหคุณชายกับคุณหญิง ซ่ึงนั่งหางประจํากันอยูคนละ
แหงพรอมกับพรานท่ีนั่งอยูดวยรอผมกอน ผมจะกลับก็ในราวคํ่า และจะเดนิแวะรับสมทบกัน
ท้ังหมด กลับถึงแคมปพรอมๆ กัน หรือถาผมชาผิดปกตินัก ข้ีเกยีจจะรอ จะใหพรานนํากลับแคมป
กอนก็ได” 
 “ตกลง เอาอยางคุณวา” 
 เชษฐาตัดสิน 
 
 พอเสร็จเวลาอาหาร ทุกคนก็เตรียมตัวอยางรวดเร็ว ไชยยันตผูกระเหีย้นกระหายจะแกะ
รอยวัวแดง ควา .375 เอชแอนดเอช แม็กนั่มแบบศูนยเปดของเอฟเอน เชษฐาถือ .30-06 มัลลิเคอร
กระบอกท่ีเตรียมไวกอนแลว สวนดารินเลือกเอา .270 วินเชสเตอรประจํามือกระบอกเดิมของ
หลอน จอมพรานเตือนใหคณะนายจางท้ังสามของเขานําไฟฉายและแจ็กเกตกนัหนาวติดตัวเผ่ือไป
ดวย โดยใหเหตุผลวา การเดนิทางกลับอาจเปนเวลากลางคืน 
 นอกจากคณะนายจางสามคนแลว คนท่ีรพินทรจะเอาไปดวยก็คือ บุญคํา จัน และลูกหาบ
แข็งแรงท่ีเลือกแลวสองคน สวนเกดิกับเสย ไดรับคําส่ังใหควบคุมเฝาแคมป และจัดหุงอาหารเย็น
เตรียมไว 
 เม่ือทุกคนพรอมท่ีจะออกเดนิทาง ไชยยันตเหลือบไปเห็นแงซายหอบฟนนํามากองไว 
สําหรับเพื่อท่ีจะใชสุมหนาเตนทในเวลากลางคืน เขาพยกัหนาเรียกยิ้มๆ แงซายเดนิตรงเขามา 
 “เราจะไปดูรอยวัว แกจะไปดวยไหม แงซาย?” 
 ไชยยนัตชวนอยางอารมณด ี
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 หนุมชาวดง นักพเนจรผูมาสมัครเปนคนใชของคณะเดินปา ยิ้มยิงฟนหันไปมองดเูชษฐา 
อดีตนายพันโท หัวหนาคณะเดินปาก็กลาวชวนมาอีกคนหนึ่ง แตแงซายยังรีรออึกอัก ชายตาชําเลือง
ไปทางรพินทรผูมองดูอยูเงียบๆ เหมือนจะรอขออนุญาตอีกคนหนึ่ง อาการนี้คณะนายจางท้ังสาม
ไมไดเฉลียวคิด แตจอมพรานยอมจะรูทันและเขาใจดี 
 “ไปดวยกัน แงซาย!” 
 รพินทรเอยปากตํ่าๆ 
 แงซายไมปริปากพูดคําใด เดนิไปท่ีปนคูมือซ่ึงวางอยูหนาเต็นท ฉวยติดมือแลวก็ออกเดิน
ตามหลังมาอยางสงบ รพินทรออกนําตัดทางเขาไปในดงประมาณ 20 นาที ก็ทะลุออกบริเวณปา
โปรงสลับกับทุงหญาคา มาถึงหางแหงแรกท่ีขัดไวบนซุมไผคู ชัยภูมิเหมาะเพราะบริเวณนั้นเต็มไป
ดวยดอกมะคาโมง และลูกหมาดท่ีหลนอยูเกล่ือนกลาด เปนอาหารโปรดของเกงกวาง มีรอยใหมๆ 
ย่ําไวเปรอะไปหมด 
 เขากําหนดใหดารินข้ึนประจําหางนี้ โดยใหบุญคํานั่งเปนเพื่อนดวย หลอนไมไดโตเถียง
หรือขัดแยงอะไรเหมือนเคย จัดแจงปนบันไดท่ีทําไวข้ึนไปโดยดี บุญคําไตตามข้ึนไปทีหลัง พี่ชาย
กําชับนองสาวใหปฏิบัติตามคําตักเตือนแนะนําของพรานผูคุมกัน และรพินทรก็ส่ังอะไรบุญคําอยู
สองสามคํา แลวกน็ําเชษฐากับไชยยันตออกเดินตอไป โดยวกเขาดงทึบอีกคร้ัง อาศัยเดินไปตาม
ดานสัตวซ่ึงกลาดเกล่ือนไปดวยมูลชาง ท้ังเกาและใหมชนิดหลีกแทบไมพน แงซายคงเดินเปนคนร้ัง
ทายตามเคย 
 สําหรับเชษฐากับไชยยันต เม่ือมาเดินอยูในดงเคียงคูรพนิทรอยูเชนนี้ จึงสังเกตเหน็ไดชัด
วา จอมพรานเดินไดคลองแคลววองไวและรวดเร็วอยางประหลาด ชนดิท่ีเรงฝเทาแทบจะไมทัน ทุก
ฝกาวยางของเขาไดระดับสมํ่าเสมอและเบากริบอยางนาอัศจรรย และยิ่งเดินก็ดูเหมือนจะยิ่งเร็วข้ึน
ทุกขณะ ผิดกบัเชษฐาและไชยยันตซ่ึงเร่ิมจะลาลงเปนลําดับ เทายางสวบๆ ไป ตากก็ราดไปรอบดาน 
อาจหยดุชะงักเล็กนอยเหมือนจะคะเนทิศ หรือสํารวจทางเพื่อตัดสินใจ แลวก็ออกเดนินําตอไป ไม
สามารถจะบอกไดวา เขามีท่ีหมายหรือขอสังเกตอยางไรในการเดิน ดูมันเปนอัตโนมัติไปหมด 
เชษฐาสะกิดใหไชยยันตดู แลวยิ้มออกมาอยางพึงพอใจ กระซิบ 
 “เม่ือพบกันในเมือง เราไมมีทางจะเห็นชัดไดเลยวา เขาจะเปนพรานใหญไดอยางไร แต
เม่ือมาเดินกันอยูในปาเดี๋ยวนี้ เราถึงไดรู เขาเปนยอดของพรานจริงๆ” 
 “ฉันประหลาดใจในขอท่ีวา เขาเอาอะไรมาเปนท่ีสังเกตนะ ตนไมหรือดานสัตวมันก็
เหมือนกนัหมดท้ังนั้น ไมวาจะมองไปทางไหน เหน็รพนิทรดูอยูส่ีทางเทานั้น คือซาย ขวา สูง ตํ่า 
แลวก็พาเราจ้ําอาว สําหรับเราตอใหพาเดินอยางนี้สักสิบเท่ียว แลวใหเดนิมาเองก็หลงแหงๆ 
 “รพินทรเดินดวยสัญชาตญาณ ความเคยชินและประสาทสัมผัส เขาอาจมีวิธีสังเกตจดจํา
ตามวิธีของเขาซ่ึงถึงจะบอกเรายังไงเราก็ไมมีทางจะเขาใจ พรานทุกคนก็อยางนี้แหละ มายง้ันเขาจะ
มีอาชีพเปนพรานอยูไดหรือ ฉันก็เคยเท่ียวกับพรานมือเยี่ยมๆ หลายคนมาแลว เม่ือมาเปรียบกบั
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พรานของเราคนนี้ไมมีทางเทียบติด ไมนาเช่ือนะ คนหนุมทันสมัย มีการศึกษา ผานโลกเจริญขีดสุด
มาแลว จะมาใชชีวิตอยูเชนนี”้ 
 คนถูกกลาวขวญัถึง ไมไดยนิและไมสนใจกับอะไรท้ังส้ิน นอกจากจะทําหนาท่ีเดนินํา
รุดหนาไปอยางเดียว เชษฐากับไชยยันตเรงฝเทาเขาไปเดนิเคียง ท้ังคูพยายามจะเดินใหเคียงไปเชนนี้ 
แตเดนิๆ ไปก็ตกไปอยูขางหลังทุกที รพินทรหันมายิม้ให เม่ือท้ังสองเบียดกระทบไหลเขามาใน
ขณะท่ีเขาหยดุสังเกตลูทางอีกคร้ัง 
 “เร่ืองแผนท่ีหรือเข็มทิศ เห็นจะไรประโยชนสําหรับคุณกระมัง” 
 ไชยยนัตชวนพูด 
 พรานใหญยิ้มกวางๆ ตอบในขณะท่ีนําเดนิตอไป 
 “เม่ืออยูในแถบท่ีเคยชิน ท้ังสองอยางก็ไมมีประโยชนอะไรหรอกครับ แตถาเลยหลมชาง
ไปแลว เราตองพึ่งท้ังแผนท่ีและเข็มทิศอยางเล่ียงไมไดเลย” 
 “แผนท่ีซ่ึงเขียนข้ึนเม่ือส่ีรอยปมากอน โดยมังมหานรธาอันนั้นนะหรือ?” 
 เชษฐาถามเรียบๆ ก็ไดรับคําตอบส้ันๆ เบาๆ แตหนักแนนวา 
 “ครับ!” 
 
 แลวกด็ูเหมือนจะไมมีโอกาสไดพูดอะไรอีก เพราะรพินทรเดินเร็วเหลือเกิน และนายจาง
ท้ังสองก็มัวพะวงท่ีจะเรงฝเทาใหอยูในระดับเดียวกนั พอมาถึงไมตนใหญท่ีลมขวางทางอยู และ
เบ้ืองหนาเปนพงทึบ ดานสัตวท่ีเดนิมาดูเหมือนจะหมดทาง สะดุดชะงักอยูเพยีงแคนั้น จอมพรานก็
เล้ียวซายบุกพงข้ึนไปบนบริเวณเนินอันมีลักษณะเหมือนเชิงเขา 
 ทางเร่ิมชัน และเดินลําบากข้ึน ตองไปในลักษณะเรียงเดี่ยว เขานําอยูเบ้ืองหนา ถัดมาก็
ไชยยนัต เชษฐากับลูกหาบอีกสองคน และแงซายซ่ึงร้ังทายตามเดิม ท้ังหมดเคล่ือนไปในลักษณะ
การปนปายตามทางลาดชันข้ึนมากกวาจะเรียกวาเดิน อาศัยมือท้ังสองเกาะกอนหินหรือยึดกิ่งรากไม
เหนีย่วตัวข้ึนไป 
 ทันใดนั้น รพนิทรหยดุชะงักการเคล่ือนไหว พลอยใหไชยยนัตผูกระชั้นชิดมาเบ้ืองหลัง 
และคนอ่ืนๆ ท่ีเรียงกันลงไปตามลําดับ กระทบชนกันเองชะงักไปหมด 
 “อะไร?” 
 เชษฐาผูเรียงอยูเปนคนท่ีสามรองออกมาเบาๆ กราดสายตาข้ึนไป พรานใหญไมตอบแตช้ี
มือ คร้ันแลวท้ังหมดก็มองเหน็เปาหมายการช้ีพรอมกันในบัดนั้น 
 บนกิ่งไมเอนเต้ียๆ เหนือจากระดับของรพินทรข้ึนไปไมเกิน 5 เมตร งูหลามตัวขนาดหนา
แขงเข่ืองๆ พันอยูกับกิ่งไมตนนั้น หอยหวัลงมายาวหน่ึงชวงแขน ตาของมันเพงจับนิ่งมายังคน
ท้ังหมด พรอมกับล้ินท่ีแลบแปลบปลาบเปนจังหวะ ทิศทางท่ีมันพงิกิ่งไมอยูสกดักั้นเสนทางเดิน
ของรพินทร ราวกับจะเปนนายทวารทักทายอยู 
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 “ใครถือลูกซองอยูบาง?” 
 ไชยยนัตรองออกมาเบาๆ รูสึกวาเขาจะจําไดใสใจเหลือเกนิวา ปนท่ีปราบเจาสัตวไมมีตีน
นั้น ไมมีชนดิใดท่ีจะวเิศษไปกวาลูกซองดงัท่ีเคยเหน็ผลมาแลว แตรพนิทรทวงมาตํ่าๆ วา 
 “อยาครับ ประเดี๋ยวปาแตก มันทําอะไรเราไมไดหรอก ถาเราไมเขาไปชิดมัน” 
 “แลวเราจะผานไปไดยังไง มันดักทางอยูยงัง้ัน” 
 รพินทรเหลียวซายแลขวา เขาไมมีทางท่ีจะเล่ียงผานไปทางอ่ืนได นอกจากจะผานทางน้ัน 
เพราะสองฟากเปนท่ีรกทึบ เต็มไปดวยเถาวัลย 
 “นัดเดยีวเทานัน้ รพินทร ลอมันดวยไรเฟลก็ได ระยะขนาดนี้ ตอใหลูกนัยนตามันก็ไม
ผิด” 
 เชษฐากระซิบบอกมาอีกคน 
 “ไมเหมาะหรอกครับ ขามเนินลูกนี้ลงไปฟากโนนก็จะถึงท่ีท่ีผมขัดหางไวใหคุณชายแลว 
เดินอยางมากไมเกินอีกสิบนาที ถาเสียงปนมันดังข้ึน คุณชายจะข้ึนนัง่หางเปลา ไมมีโอกาสไดยงิ
อะไรเลย” 
 “นายถอยลงมากอนเถิดครับ ผมจะลอมันดวยดาบเอง” 
 จันวา ชักดาบพื้นเมืองท่ีสะพายหลังอยูออกมา ไตทางแทรกเชษฐากับไชยยนัตข้ึนไป แต
รพินทรเหนีย่วไหลไว 
 “อยา! ท่ีมันชัน เราอยูตํ่ากวามัน กวาแกจะไตข้ึนไปไดระยะฟนมัน มันก็พุงมาเลนงานแก
กอนแลว” 
 พรอมกับพูด จอมพรานเหลียวลงมาขางลาง เห็นแงซายพักตัวอยูท่ีโขดหินกอนหนึ่ง 
มองดูอาการเขาอยูเงียบๆ กชั็กมีดโบวี่ซ่ึงแขวนติดเอวอยูออกมาจากซองหนัง โยนลงไปให หยกั
หนาบอกวา 
 “แกรูวิธีท่ีจะจดัการมันไมใชหรือ แงซาย” 
 คําพูดและอาการของรพนิทรท่ีโยนมีดส้ันของเขามาใหแงซาย ไมมีใครสามารถเขาใจ
ความหมายได แตทุกคนเห็นอดีตนายทหารกองโจรกะเหรี่ยงกมลงหยิบมีดโบว่ีของรพินทรขึ้นเดาะ 
ตวัดกลับ เปล่ียนจากการจับดามมาเปนจับทางปลายมีดไว หนวงขึ้นลงเหมือนจะคะเนหาน้ําหนัก 
ปากก็บอกมาหวนๆ วา 
 “ผูกองหลบหวัลงหนอย!” 
 รพินทรแนบศรีษะลงกับรากไมท่ีเกาะอยูในทันทีนั้น เชษฐากับไชยยนัตตะแคงหนาลง
ไปชําเลืองดู กเ็ห็นแงซายเง้ือมีดท่ีถืออยูในมือสุดแขน และเหวี่ยงหวือข้ึนไปในพริบตาน้ัน 
 เสียงมีดส้ันตัดอากาศผานศีรษะทุกคนไป และก็มีเสียงดบัควับ ท้ังหมดผงกหัวเงยข้ึนแลว
จองตะลึง ยกเวนรพินทรเพยีงคนเดยีวท่ีอยูในอาการเฉยๆ เปนปกติ 
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 มีดของรพินทรขณะน้ีเลยข้ึนไปปกอยูกับโคนไมใหญตนหนึ่ง แตเจางูหลามตัวนัน้ หัว
หลุดกระเด็นหายไปทางไหนเสียแลว คงมีแตลําตัวท่ีรัดพันอยูกับกิ่งไม บิดทุรนทุรายเปนเกลียว 
และเลือดแดงฉานท่ีไหลปร่ีเปนสายออกมาจากรอยท่ีถูกตัดตํ่ากวาบริเวณคอลงมาเล็กนอย! 
 พรานใหญไตนําทางข้ึนไปในทันทีนั้น เหมือนไมไดเกดิอะไรข้ึน เขาเล่ียงผานซากงู
หลามท่ียังคงรัดติดคางอยูกับกิ่งไมและมีเลือดหยดอยู โดยพยายามไมใหเลือดหยดลงมาถูกเส้ือ พอ
ถึงโคนตนไมท่ีมีดปกอยู ก็กระชากข้ึนมา ใสฝกไวตามเดมิ คนอ่ืนๆ ก็เร่ิมเคล่ือนท่ีตามตอไป 
 “คุณรูไดยังไงวาแงซายมีฝมือในการขวางมีดไดเยี่ยมยอดถึงขนาดน้ี 
 เชษฐากับไชยยันตลอบกระซิบถามอยางไมวายงุนงงต่ืนเตน 
 “ทหารโจรกระเหร่ียงตองขวางมีดไดดีทุกคนครับ” 
 เปนคําตอบเรียบๆ ท่ีระงับขอกังขาและความต่ืนเตนของท้ังสองลงเพียงแคนั้น 
 
 พอลงจากเนนิหรือเขาเต้ียๆ ลูกนั้น ก็ลงไปสูแองลึกตอนหน่ึง เปนบริเวณอันทึบชุมช้ืน มี
หนองน้ําสีดําคลํ้าอยูหนองหนึ่ง ไมใหญโตอะไรนัก รอยสัตวใหญทุกชนิด นับต้ังแตชางลงมาย่ําไว
เปนเทือก ดวงตะวันสองลอดใบไมลงมาไดเพยีงรางๆ เทานั้น หางไดถูกขัดไวบนกิ่งไมเหนือ
ชะงอนหนิท่ีลํ้าออกไปอยูกลางหนองนั้น บรรยากาศและส่ิงแวดลอมดูนากลัวกวาหางท่ีดารินข้ึนนั่ง
มากนัก เพราะอยูในหุบกลางดงทึบ ซ่ึงรพินทรก็เลือกไวเหมาะสมแลวในการท่ีจะกาํหนดใหเชษฐา
เปนคนนั่ง เพราะหางนีไ้มเหมาะสําหรับผูหญิงอยาง ม.ร.ว.ดารินแนๆ เชษฐาและไชยยันตกมี็
ความรูสึกเชนนั้น 
 “ก็ไมแนนักวา อะไรท่ีมันนาดูกวากวาง จะผานมาใหแกเห็นหรือเปลา” 
 ไชยยนัตครางออกมา ขณะท่ีกมลงสํารวจท่ีย่ําอยูเปรอะเหลานัน้ เชษฐามองดูหางนั้น
อยางพอใจ 
 “ถารูแนนอนวาคุณจะแวะกลับมารับอยางนีล้ะก็ ผมข้ึนนั่งคนเดียวกไ็ด” 
 เขาหันมาบอกกับจอมพราน ขณะท่ีเตรียมตัวจะข้ึนหาง ภายหลังจากดื่มน้ําในกระติก แต
รพินทรยิ้มส่ันศีรษะ 
 “เราเลือกทางท่ีปลอดภัยท่ีสุดไวกอนดกีวาครับคุณชาย พรานท่ีผมจะใหข้ึนนัง่คูกับ
คุณชาย โดยแทจริงแลวมิไดมีความหมายวาจะใหคอยคุมกันอะไรคุณชายหรอก เพราะผมก็เช่ือใน
ฝมือของคุณชายอยูเต็มเปยม แตท่ีใหอยูดวยก็เพื่อเปนหลักประกนัไววางใจวา ไมวาจะเกดิเหตุ
ฉุกเฉินใดๆ ข้ึน พรานของผมก็ยังนําคุณชายกลับแคมปเราไดถูก เอาเขาไวสําหรับเปนผูนําทางใน
กรณีพิเศษท่ีมันอาจเกดิข้ึนโดยเราคาดไมถึงมากอนเถอะครับ ผมเองก็จะไดอุนใจไปดวย” 
 เชษฐาเห็นจริงดวย ในเหตุผลของเขา 
 “เห็นหางท่ีคุณขัดเอาไวใหนี ่ ทําใหผมรูสึกวา .30-06 ท่ีถือมา มันชักจะเล็กไปเสียหนอย
แลวกระมัง” 
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 “จันท่ีผมใหนัง่เปนเพื่อนคุณชาย ถือ .375 ครับ” 
 “คอยยังช่ัวหนอย วาแตขอความเห็นนิด ถาบังเอิญชางมันเขา?” 
 “ก็แลวแตการตัดสินใจของคุณชายเถอะครับ แตสําหรับผมคิดวา ถาไมใชชางงากทํ็าเปน
ไมรูไมช้ีเสียดกีวา ยกเวนแตมันเกิดจะนึกอยากร้ือหางของคุณชายข้ึนมา ก็เปนอีกเร่ืองหน่ึง” 
 เชษฐาปนข้ึนหางพรอมกับจัน รพนิทรยืนดูอยูจนเรียบรอยดีแลว ก็ยกมือข้ึนแตะปก
หมวก 
 “ขอใหโชคดีครับ คุณชาย!” 
 “ขอบคุณมาก ผมเรียบรอยแลว ไปกันเถอะ” 
 
 รพินทรนําพวกท่ีเหลืออยูออกเดินทางตอไป คราวนี้ก็คงเหลือไชยยันต แงซาย ลูกหาบ
อีก 2 คน รวมเปน 5 คน เขาเดินขามหนอง ตัดไปยังอีกฟากหน่ึง และอาศัยดานชางเดินไปโดยไม
จําเปนตองบุกพงเหมือนตอนท่ีตัดทางกอนจะถึงหางของเชษฐา ในคร้ังนี้ไชยยนัตเดินเคียงคูมากบั
เขาอยางใกลชิด ปลดปนจากการสะพายลงมาถือไวอยางเตรียมพรอม เพราะภูมิประเทศอันไมนา
ไววางใจท่ีเหน็อยูรอบดาน พวกลูกหาบสองคนเดินอยูตรงกลาง ไมมีปน มีแตมีดปะแดะขัดหลังคน
ละเลม แงซายเปนคนร้ังทายตามเคย 
 พอออกเดินมาไดเพยีงไมกีน่าที ก็ผานฝูงลิงนับรอย ทําเสียงยวบยาบโครมครามอยูบน
ยอดไมเหนือศีรษะ มันไมกลัวมนุษยเหมือนฝูงคาง แตเพยีงต่ืนเตน สงสัย และอยากรูอยากเหน็บาง
ตามสันดาน 
 “เม่ือยแลวยังครับ คุณไชยยันต” 
 จอมพรานหนัมาถามยิ้มๆ 
 “เอานา ถึงไหนถึงกัน วาแตหยอนฝเทารอๆ ผมม่ังเทานั้น” 
 “ตัดดงนี่อีกเดีย๋วเดียวกจ็ะออกทุงผีหลอก ดานหลังเขาโลนแลวครับ” 
 เขาบอกแลวช้ีใหดูรอบกีบววั ท่ีเร่ิมจะมองเห็นประปรายและกองมูลท่ีถายไวสดๆ ไมทัน
จะขามวนัมานีเ่อง 
 เดี๋ยวเดยีวของรพินทร ก็คือระยะทางท่ีไชยยันตแอบบนกับตนเองวาเดินเสียสะบาแทบ
หลุด! พวกลูกหาบแลวแงซายจะรูสึกอยางไรเขาไมรู แตก็เห็นแตละคนเดินตัวปลิวอยูเหมือนเดิม 
อยางคนท่ีเคยชินมากอน 
 ผานมาอีกหางหน่ึง เปนหางดินโปง รพนิทรช้ีใหด ู บอกวา นั่นเปนหางท่ีเขาเตรียมไว
สําหรับไชยยนัต ในกรณีท่ีถาไมไปตามรอยววั 
 “ถาไมมีใครข้ึนนั่ง ก็ตองท้ิงวางไวเฉยๆ แตนาเสียดายเหลือเกินครับ คุณไชยยันต หางนี้
ผมวาเหมาะกวาทุกหาง ถาข้ึนนั่งไมมีวันผิดหวังแน ไมอะไรก็อะไรสักอยางแนๆ ตอนตะวนัจวน
คํ่า” 



 

[E-book] เพชรพระอุมา by SonyaLee (evol_oon@hotmail.com) 

143 

 “ผมฟตท่ีจะเดนิแกะรอยกับคุณมากกวา” 
 ไชยยนัตส่ันศีรษะ ยนืยนัเจตนาเดิม รพินทรหันมาทางแงซาย 
 “วาไงแงซาย แกจะลองนั่งหางนี้ดูไหมละ?” 
 “สุดแลวแตผูกองครับ” 
 ไชยยนัตก็สะกิดแขนแงซาย คะยั้นคะยอมาวา 
 “อยาไปหวงหางอยูเลยนา เดนิยิงกนัดีกวา ถึงจะไมไดอะไรเลยก็ชางมัน เร่ืองนั่งหาง นั่ง
เม่ือไหรก็ได” 
 เปนอันวาท้ังหมด ผานหางนัน้มา 
 ระหวางท่ีเดินเรียงสองกันอยูในหวยแหง เสียงโครมครามชนิดหนึ่งก็ดงัออกมาจากปาริม
ทาง เปนเสียงสัตวเข่ืองท่ีต่ืน วิ่งปาราบไปในระยะกระช้ันชิด ไชยยันตวาดปนตาม ท้ังๆ ท่ียังเหน็เปา
ไมถนัด แตรพนิทรใชแขนเสยปากกระบอกปนของไชยยนัตใหเงยสูงข้ึนเสีย เปนความหมายหาม 
 “สมเสร็จนะครับ!” 
 แลวเขาก็ถือโอกาสในระหวางท่ีเดินไปดวยกัน อธิบายใหไชยยันตฟงเบาๆ ถึงวิธีเดินยิง
สัตว 
 “ระหวางท่ีเราเดินไปตามดาน ถามีสัตวเล็กวิ่งต่ืนกระเจงิตัดทางผานหนามาใหเห็น ถายิง
ทันก็ยิง แตถายิงไมทันอยาเพิ่งพะวงในการท่ีจะตามรอยไป ควรจะหาที่หลบ และคอยดูใหรอบคอบ
เสียกอน” 
 “ทําไมหรือ คุณรพินทร?” 
 “สวนมาก สัตวท่ีวิ่งต่ืนกระเจิงตัดหนาเราไป มักจะหนภีัยจากการตดิตามของสัตวใหญ
อันตรายมา อาจเปนเสือ จงอาง ฝูงหมาปา ถาเราไมระวงั พรวดพราดไปขวางทางเขา เราก็อาจเจอะ
กับมันเขาโดยไมทันรูตัว และแกไขไมทันก็ได เพราะฉะน้ัน ถาเหน็สัตวเล็กวิ่งตัดหนา ตองคอย
ระวังใหดี ถึงแมเราจะยิงตัวแรกท่ีผานหนาไปไมทัน ไอตัวท่ีกวดตามมาขางหลัง อาจโผลออกมา
เปนเปาใหเราก็ได ถาเราไหวทันเสียกอน” 
 
 จากดงทึบเร่ิมจะโปรงข้ึนเปนลําดับ และระดับการเดินก็ดูเหมือนจะลาดเทลงสูพื้นราบท่ี
ตํ่า มองเห็นเอ้ืองผ้ึงเหลืองอรามอยูตามคาคบไมใหญรอบดานสะพรึบไปหมด บรรยากาศรมร่ืนชุม
ฉํ่า เพราะใกลธารน้ํา ซ่ึงรพินทรบอกใหทราบวาเปนธารสายเดียวกับท่ีไหลผานแคมป แตอยูเหนือ
ข้ึนมา 
 ปจจุบันทันดวนนั้นเอง ไชยยันตผูมัวแตเดินดูพวกเอื้องและเฟรนอันเขียวชอุมอยูบนคบ
ไมเพลินอยู กไ็ดยนิเสียงลูกเล่ือนของไรเฟลจากมือของรพินทรขยับดังกร๊ิก เขากห็ันมาบัดนั้น และก็
เดินชนปะทะหลังรพินทรเต็มแรง เพราะจอมพรานหยดุยืนนิ่งอยูกับท่ี 
 เสียงลูกหาบอีกสองคนท่ีเดนิอยูขางหลัง ครางกันออกมาอยางตระหนก 
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 “ฮึย! หมี!” 
 เบ้ืองหนาบนกลุมโขดหินใหญติดกับดงหลุมพี กอนดําทะมึนหลายกอน ชุมนุมกนัอยูท่ี
นั่น ตัวหนึ่งไตลงมาจากโขดหินและยนืสองขาหันมาพอดี ทางสีขาวเปนรูปตัว ‘ว’ี มองเห็นชัดอยู
กลางอก 
 นั่นคือหมีควาย ฝงูเบอเรอทีเดียว และพวกมันท้ิงหมดก็สําเหนียกในกล่ินไอของมนุษยได
ทันๆ กันกับท่ีมนุษยกลุมนี้เหลือบไปเห็นมัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเจาตัวจาฝูงใหญท่ีสุด ซ่ึงเกาะกอน
หินยนืสองขาอยูในขณะนี้ สวนสูงของมันถาไมถึง 6 ฟุต ก็เฉียดๆ ไป ระยะมันหางออกไปเพียงไม
เกิน 60 เมตรเปนอยางมาก! 
 โดยไมตองเตือนเลย เจาลูกหาบสองคนเผนหวือ ปนข้ึนไปบนตนไมใหญเร็วยังกะลิง 
ดวยสัญชาตญาณหลบภยัเอาตัวรอด ซ่ึงมันก็นาจะเปนเชนนั้น เพราะท้ังสองไมมีอะไรเลย นอกจาก
มีดปะแดะคนละเลม แตก็โงพอกัน เพราะคิดจะหนีหมีข้ึนตนไม 
 “หลบกอนครับ คุณไชยยันต!” 
 จอมพรานกระซิบเร็วปร๋ือ ในขณะท่ีตนเองปกหลักนิ่งอยูกับท่ี ใครคนหนึ่งกก็ระชาก
แขนไชยยันตทางเบ้ืองหลัง เซเขาไปอยูหลังกอนหนิกอนใหญ คนคนนั้นคือแงซาย ไชยยันตปลด
เซฟ .375 ในขณะท่ีแงซายก็สลัดคานเหวีย่งสง .44-40 ข้ึนลํากลอง 
 “ซัดเลย หรือยงัไง?” 
 ไชยยนัตกระซิบรอนรน ประทับปนข้ึน แตแงซายแตะไหลไว 
 “เดี๋ยวครับเจานาย อยาเพิ่ง ดูผูกองกอน หมีควายรายมาก รายกวาเสือเสียอีก ถาเรายิงมัน
ลมตัวเดยีว มันจะแหเขามาทั้งฝูง” 
 รพินทรกมลงหยิบกอนหนึง่ข้ึนมา ขวางโดงไปยังหมีควายฝูงนั้น พรอมกับตบขากางเกง
เสียงดัง ตะโกนตะเพิด 
 เจาจาฝูงเอียงคอ แหงนหนาข้ึนสูงเหมือนจะสูดกล่ินแลวแยกเข้ียวขาว สงเสียงคําราม
ตอบมาอยางดรุาย ลดตัวลงมายืนส่ีขา เจาตัวอ่ืนๆ ก็พากันแยกเข้ียวสลอด เดินจับฝูงงุนงานไปมา 
ท้ังหมดเห็นจะไมตํ่ากวา 6 ตัว ไมมีทาวาจะหลีกหลบเล่ียงไป 
 เขาสงเสียงตะโกนไลอีกคร้ัง 
 ยังไมทันจะส้ินเสียง จาฝูงตัวใหญท่ีสุดก็ควบปุเลง ปร่ีเขามาอยางรวดเร็ว จอมพรานตวัด
ไรเฟลข้ึนประทับบา ในพริบตานั้น กอนท่ีไชยยนัตหรือแงซายจะทันเหน่ียวไก .30-06 ในมือของ
เขาก็แผดสะทานปา หัวกระสุนซิลเวอรทิป น้ําหนกั 200 เกรน วิง่เขาทะลวงแสกหนาของมัน 
ในขณะท่ีควบเขาใสอยางแมนยํา รางใหญโตนั้นพลิกตีลังกาสองทอด แลวฟุบนิ่งอยูกบัท่ี 
 ท้ังฝูงระสํ่าระสาย แลวไอตัวใหญๆ อีกสองสามตัวก็ปร่ีเขามาอีกอยางไมสะทกสะทาน
กับเสียงปน และภาพการวายปราณของเจาตัวแรก บัดนัน้เอง .375 และ .44-40 ของไชยยนัตกับแง
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ซาย ก็ระดมกนัแผดกกึกองชนิดปาแตก ในขณะท่ีรพนิทรกระชากลูกเล่ือนสลัดปลอกกระสุนเกาท้ิง 
และตนเองเผนเขาหาโคนไมใหญอีกตนหนึ่ง 
 กระสุนแม็กนัม่ของไชยยันตนัดแรก ตัดไหลของเจาตัวหนึ่งหกัสะบ้ันไป มันหมุนควาง 
สงเสียงรองล่ัน แลวก็ตะกายแยกเข้ียวเขามาอีก แงซายก็ยิงตัวทางดานขวามือลงไปดิ้นพราดอยูกับ
พื้น แลวหันมาสกัดอีกตัวหนึ่ง ท่ีวิ่งลํ้าหนาใกลเขามาท่ีสุด แตรพินทรระเบิดนดัท่ีสองของเขา ทะลุ
ซอกไหลรอยพวงออกมาไปยังตะโพกดานหลัง ซ่ึงก็พอดีกับกระสุน .44-40 หัวตัดแบบโบราณของ
แงซายจับเปาะเขาดั้งจมูกซํ้า มันผงะผึงลงไปกองแผดเสียงรองสนั่นปา 
 ไชยยนัตยิงอยางมันมือ ระคนไปกับอาการต่ืนเตน .375 ของเขา ไมไดเขาจุดตายเหมือน
รพินทรหรือแงซายท่ียิงออกไป แตเนื่องมาจากอานุภาพของกระสุนท่ีหนักหนวงและรุนแรงกวา มัน
ก็ไมผิดหวังนกั ซ่ึงแมจะไมลมในทันที แตสองสามตัวก็ปดเป ชักดิน้ชักงอไปดวยแรงปะทะขนาด
สองตันคร่ึงของไรเฟลในมือเขา ปาท้ังปาแตกครืนราวกับจะเกิดสงครามข้ึน เพราะเสียงไรเฟลสาม
กระบอกท่ีซัลโวออกไปอยางไมยั้ง 
 สามส่ีตัวท่ีเหลือ เบนทิศวิ่งปาราบไป ในขณะท่ีตัวมหึมาส่ีตัว นอนกล้ิงจมกองเลือดอยู 
ไชยยนัตยังยิงไลหลังไปอีกสองนัด ท้ังหมดออกมาจากท่ีหลบ เขามายนืมุงอยูท่ีซากหมีควาย
เหลานั้น รพินทรโคลงหัวจุปากเบาๆ 
 “เสร็จกัน ปาแตก เสียพิธีหมด เห็นจะตองเดินเหนื่อยเปลาเสียแลวครับคุณไชยยันต” 
 “ทํายังไงละ เราไมอยากจะพบมัน ก็ดนัมาพบเขา ไลก็ไมหนี ซํ้ายังเขาโจมตีเราเสียอีก ผม
เพิ่งเห็นฤทธ์ิหมีควายชัดๆ นี่เอง แลวกไ็มเคยเหน็หมีควายที่ไหนใหญเทาปานี้ ไมเจอะวัวก็ไมเปนไร 
นึกวาลาหมีแทน พับผาซิ ผมบอกตรงๆ วามันต่ืนเตนไปหมด นี่ถาเราถือปนอยูกระบอกเดียว คงยงิ
มันไมทันแนๆ” 
 ไชยยนัตพูดหอบๆ ควักผาขนหนูออกมาซับเหง่ือ มองดูเจาพวกหมีควายท่ีตกเปนเปา
กระสุนเหลานัน้อยางหวาดเสียว ผลของการสํารวจรอยกระสุน นอกจากตัวแรกท่ีรพินทรยิงตัด
สมองแลว อีกสามตัวถูกกระสุน .375 และ .44-40 ของไชยยันตกับแงซายตัวละหลายตัด ตัวสุดทาย
ท่ีลมลงคราวหลัง และใกลกบัตําแหนงหลบซอนของรพินทรมากท่ีสุด ดูเหมือนเจอะกระสุนเขาไป
ท้ังสามขนาด สถิติในการยิงท้ังหมด ไชยยนัตล่ันกระสุนออกไปมากท่ีสุด เพราะบรรจุซํ้าถึงสองชุด 
สวนรพินทรยงิออกไปเพียง 3 นัดเทานัน้ 
 เขาส่ังใหพวกลูกหาบและแงซาย ชวยกันลากซากหมีท้ังส่ีตัวเขามากองรวมกนัไวทาง
หนึ่ง 
 “เราจะจัดการยังไงกับไอหมีพวกนี้?” 
 ไชยยนัตถาม 
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 “เนื้อมันเหน็จะไมมีประโยชนอะไรหรอกครับ ตราบใดก็ตามท่ีเรายังมีเนื้อท่ีพอจะเลือก
กินไดดีกวานี ้ ท้ิงมันไวนีก่อน กลับไปถึงแคมปคอยสงใหพวกลูกหาบมาถลกหนังเอาไป เผ่ือคุณ
ไชยยนัตจะสงไปฟอกแลวปูไวในหองรับแขกท่ีบานเวลากลับกรุงเทพ” 
 “แปลวาเนื้อมันเห็นจะตองท้ิง” 
 “ก็แลวแตพวกที่เราสงมาถลกหนังเถิดครับ มันนึกจะกินเนื้อหมี มันกค็งชําแหละขนกัน
ไปเอง วาอันท่ีจริง พวกบานปาก็ดูเหมือนจะกินกนัไมเลือกอยูแลว น้าํมันหมีกไ็มเลว เจียวดีๆ ดูไม
ออกวาเปนน้ํามันหมูหรือน้ํามันหมีกนัแน ทอดอะไรกินแทนน้ํามันหมูไดสบาย อุงเทาหมีกเ็ปน
อาหารชั้นพิเศษในภัตราคารช้ันพิเรนทร อีกอยางหนึ่งท่ีชาวปาและรานขายยาจีนชอบมากก็คือ ดี
ของมัน ดีหมีกินแกชํ้าใน มีพวกรานขายยาในกรุงเทพส่ังมาท่ีผมบอยๆ เหมือนกัน ใหหาดีหมีใหม 
แตตามปกติแลวผมไมอยากจะฆามัน นอกจากดกัจับเปน ขายใหบริษัทคุณอําพลอยางท่ีทําทุกวันนี”้ 
 ไชยยนัตหวัเราะ จุดบุหร่ีสูบและสงใหเขาตัวหนึ่ง 
 “นี่มันตกเปนเหยื่อลูกปนของเรา และเรายังพูดกันถึงเร่ืองเนื้อหนังมังสาของมัน สมมติ
เปนตรงขาม ถาเราตกเปนเหยื่อของมันบางละ ไอตัวจาฝูงท่ีคุณยิงคว่ําเปนตัวแรกนัน่แหละ เข้ียวอัน
ขนาดหวัแมมือทีเดียวนะ แลวก็ยาวต้ังสามนิ้ว” 
 “ผมเคยเห็นศพคนท่ีถูกหมีกัดตาย” 
 รพินทรตอบเร่ือยๆ น้ําเสียงปกติ 
 “กะโหลกหัวแหลกเหลวไมมีช้ินดี กระดูกกระเดีย้วมันกัดปนหมด อยาวาแตเนือ้หรือ
กระดูกคนเลย กิ่งไมใหญๆ เวลามันมันเข้ียวข้ึนมา มันกย็งักัดขาด ผมเคยช้ีใหดูกิ่งไมท่ีหมีกัดมาแลว 
เม่ือวานตอนท่ีเราผานปากดง เปนไงครับ เคยปะทะกับหมีอยางนี้มากอนหรือเปลา?” 
 ประโยคหลังเขาหันมาถามยิม้ๆ อดีตนายพนัตรีทหารปนใหญส่ันศีรษะ 
 “ยังไมเคยเลย คร้ังนี้เปนคร้ังแรกท่ีผมเห็นหมียกฝูงเขาเลนงานคน เขาปามาหลายคร้ังไม
เคยเจอะหมีซ่ึงๆ หนาเสียที เสือยังเคยบาง เสือก็ไมเคยเหน็มันจะปร่ีเขาเลนงานเราชนดิยกทีมแบบนี้ 
วายังไง แผนการเดิมของเราท่ีจะตามรอยววั?” 
 “ก็ลองเส่ียงดซิูครับ เวลามันยังเหลืออีกแยะกวาจะคํ่า ลองเดินดูตอไป กฎอะไรในปา 
หรือในเมือง มันก็ลวนมีขอยกเวนพเิศษท้ังนั้น ปาขางหนาเรามันแตกไปแลว เพราะเสียงปนราวกบั
ประทัดตรุษจนี แตก็วาไมได อาจมีสัตวหูหนวกหรืออยูเหนือทางลมของเราไมไดยนิเสียงอยูบางก็
ได” 
 จอมพรานพูดขันๆ 
 แลวเขาก็ออกนําตอไป โดยท้ิงซากหมีไวยงัตําแหนงนั้นกอน ขามลําธารเบ้ืองหนา เลาะ
ริมหวยแหงตามรอยเดินของวัว แลวก็โผลออกทุงผีหลอก 
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 อีกสองช่ัวโมงเต็มๆ ท่ีรพินทรนําไชยยันตเดินแกะรอยอยูในทุงหลังเขา นอกจากมูลและ
รอยเทาแลว ไมมีวี่แวววาจะไดพบววัแดงเลย ไมวาเดี่ยวหรือฝูง นอกจากเกงตัวเดยีว ท่ีวิ่งตัดหนาไป
ในระยะไกล ซ่ึงไชยยันตก็ยงิดวยความโมโหและก็ผิดดวย 
 “จริงของคุณ ปามันแตกเสียแลว เดนิกันเหนื่อยเปลา” 
 ไชยยนัตบอกอยางหงุดหงิด ในขณะท่ีท้ังหมดนั่งพกัอยูใตตนมะขามปอมภายหลังจาก
แกะรอยไมมีผล 
 “พรุงนี้ ถาเรายายแคมปไปถึงเขาเจา ผมรับรองวาไมผิดหวังหรอกครับ เร่ืองวัวแดงยิงกัน
ไมไหวทีเดยีว” 
 “เอาละ ถึงยังไงพวกเราท่ีอุตสาหเดินมานีก่็ไมผิดหวังเสียทีเดยีวนัก อยางนอยท่ีสุดกไ็ด
รบกับฝูงหมีเบอเรอ ต่ืนเตนไมใชนอยเลยทีเดยีว เชษฐา หรือนอย คงไมออกรสเหมือนพวกเรา
หรอก” 
 
 พอตะวนัคลอยตํ่า รพินทรกช็วนกลับ โดยบอกวาระยะเดินไกล กวาจะแวะรับเชษฐาและ
ดารินก็คงคํ่าพอดี เขานํากลับโดยยอนรอยทางเกา ผานซากหมีใหญท่ียิงรวมกันไว แลวช้ีใหไชยยันต
ดูรอยหมาปาท่ีมาวนเวียนอยูรอบๆ ซากหมีเหลานัน้ บางตัวก็มีรอยถูกกัดแทะหนงัเวอเขาไปบาง
แลว 
 “หยกๆ นี่เอง กอนหนาท่ีเราจะผานกลับมาไมถึงอึดใจ พวกมันไดกล่ินและไดยินเสียงเรา
เสียกอน จึงเผนหลบไป แตคงไมไปไหนไกลหรอก คงจะซุมอยูในละแวกนี้แหละ พอเราเลยไปมัน
ก็ออกมาท้ึงอีก” 
 “ถาดักเฝา ก็คงจะไดตัวซิ?” 
 “ไดยิงแนครับ แตจะมีประโยชนอะไร นอกจากยิงท้ิงหมาปา ชะมด อีเห็น หรือเสือขนาด
เล็ก ประเภทเสือไฟ เสือลายเมฆ มันก็เปรียบไมผิดอะไรกับนกัยองเบา หัวขโมยประจําปาไมมี
อันตรายสําหรับเรา แตชอบลักขโมย กอความรําคาญและย่ัวโมโห ถาเรายิงอะไรไดท้ิงไวกอนโดย
ไมจัดการขนยายในทันที และไมมีการเฝา เวลายอนกลับมาเอาอีกคร้ัง เร่ืองจะครบสมบูรณเปนไม
ตองหวัง มันตองตอดแทะและเล็มไปเสมอ ถาสัตวเล็กหนอย ประเภทกระจง หรือเกง มันก็ขโมยท้ัง
ตัวเลย ใครไมรูนึกวาผีปาแรง ยิงสัตวตายท้ิงไว พอคลอยหลังก็หายไปได” 
 พอเดินเขาหุบลึกใกลบริเวณหางของเชษฐาเขามาเปนเวลาขมุกขมัวใกลคํ่าเต็มที มองเห็น
อะไรไดเพียงรางๆ ขณะน้ันเสียงปนก็ระเบิดกองไปท้ังปา ในความเงียบและในหุบเชนนี้ กัมปนาท
ของมันสะเทือนเล่ือนล่ัน มันล่ันข้ึนเพยีงนัดเดยีว แลวก็เงียบหายไป ท้ังหมดหยุดชะงักนดิหนึ่ง หัน
มามองดูหนากัน 
 “เสียงปนหางของคุณชาย คงจะลออะไรเขาใหแลว”  
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 จอมพรานบอก เง่ียหู ทุกส่ิงทุกอยางสงบเงียบเหมือนเดมิไมมีอะไรกระโตกกระตาก เขา
ก็ออกเดนินําไปโดยเร็วบายหนาไปยังบริเวณหนองน้ําท่ีขัดไว ไชยยันต แงซาย และลูกหาบสองคน
เดินตามไปโดยเร็ว 
 “ไมใชนั่งหางนานๆ ชักเบ่ือ ไมเห็นมีอะไรเขา ก็เลยลอชะนี หรือคางเขาใหนะ” 
 ไชยยนัตเปรยอยางอารมณขัน 
 “ผมคิดวาอยางนอยก็คงเปนกวางครับ” 
 รพินทรตอบอยางม่ันใจ เพราะพอจะรูฝมือและช้ันเชิงในการลาสัตวของ ม.ร.ว.เชษฐา อยู 
 พอเดินเขามาใกลไดระยะ เขาก็ปองปากกูเรียก สงเสียงเขาไปกอนเพื่อปองกันการเขาใจ
ผิด มีเสียงกูออกมา และผูกูก็คือจัน พรานของเขาท่ีใหนัง่เปนเพื่อนของเชษฐานัน่เอง พรานใหญเรง
ฝเทาข้ึนอีก 
 
 เม่ือมาถึง ทุกคนก็เหน็จากแสงขมุกขมัวนัน้วา ท้ังเชษฐาและจัน ขณะนี้ลงจากหางแลว 
มายืนอยูท่ีโขดหินใหญกอนหน่ึงริมหนอง ใกลๆ กับโขดหินกอนนัน้ รางใหญโตของอะไรชนดิ
หนึ่ง มองดใูนความมืดสลัวเห็นเปนสีกลืนมืด ลมตะแคงอยูท่ีนั่น สวนตัวเกยอยูบนพืน้ดิน สวนหวั
อันมีเขาโงงคะมําลงไปจุมน้าํในหนอง ท้ังหมดก็วิ่งพรูกันเขาไปโดยเร็วพรอมกับสงเสียงถาม
ทักทายอยางต่ืนเตน 
 ทีแรก รพินทรเองก็เขาใจวาเปนกระทิง แตเม่ือเขามาถึงจึงเห็นวาเปนวัวโทน ตัวใหญ
เต็มท่ีสีตาลโตนด รอยกระสุน .30-06 ของเชษฐา เจาะกระดูกสันหลังของมันอยางประณีต แสดงให
เห็นถึงฝมือการยิงช้ันเยีย่ม ระยะท่ีววัเคราะหรายลงมากนิน้ํา และเชษฐาผูนั่งอยูบนหาง มันไมหาง
ออกไปนัก ถาจะเปนการเล็งยิงอยางท่ัวไปตามหลักสามัญ ผูยิงทุกคนก็คงจะตองเล็งสวนศีรษะ ซ่ึง
จะไดผลแนนอนและวางใจไดท่ีสุด แตหลักฐานรอยแผลท่ีเห็นอยูนี้ แสดงใหเห็นชัดวาเชษฐาเจตนา
ท่ีจะเล็งยิงใหตัดกระดูกสันหลัง อันเปนการยิงท่ีลําบากกวาแตก็ใหผลการประหารที่เท่ียงตรง
เหนือกวาการเล็งหัวเสียอีก ถากระสุนเปาหมายไดดังเจตนา เพราะสัตวจะลมลงในทันที และตายอยู
กับท่ีอยางไมมีการทรมานเลย แทบจะเรียกวาไมมีการกระดิกเสียดวยซํ้า 
 วัวแดงตัวนี้ ถูกยิงลมอยูกับท่ีตรงท่ีมันยนือยูคร้ังสุดทายเหมือนถูกเปาดวยเวทมนตร โดย
ไมมีการดิ้นรนแมแตนดิหนึง่ 
 มันเปนการยงิของนักลาสัตวชั้นสูง! 
 “ไอนี่เอง ฉันกับรพินทรเดนิตามแทบขาหลุด ในท่ีสุดก็เดินเขามาหาใหแกยิงอยางสบาย
โดยไมตองเดนิสักนิด!” 
 ไชยยนัตรองล่ันออกแทบจะเตน แลวก็ตรงเขามาจับมือเชษฐาเขยาโดยแรงอยางปติยินดี 
 รพินทรยิ้มพรายมองดู ม.ร.ว.เชษฐา ดวยประกายตาเล่ือมใสและแนใจ 
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 “ตอนท่ีไดยนิเสียงปน ผมประมาณไววาคงเปนเพยีงแคกวางเทานั้น ไมนึกวาคุณชายจะ
โชคดีในการลาถึงขนาดน้ี” 
 เชษฐาตอบพรอมกับหัวเราะ สีหนาของเขาแชมช่ืนแสดงความต่ืนเตนปติใจ แตก็ไมท้ิง
การถอมตัวอันเปนนิสัยประจําตัว 
 “ทีแรกผมนึกวาฟาวลหมดแลว นั่งต้ังหลายช่ัวโมงไมเห็นมีอะไรโผลมาใหเหน็นอกจาก
กระจงสองสามตัว พอตะวนัตก เจานีก่เ็ซอซาโผลเขามา ชะตามันจะถึงท่ีตายมากกวา โทนเสียดวย” 
 “ตูมเดียวไมไดกระดิกเลยครับ หงายทองครืน” 
 จันยิ้มยองบอกมา พรอมกบัยกหวัแมมือข้ึนอยางชนิดเล่ือมใสยอมรับนับถือ เพราะเหน็
กับตาตนเองในขณะท่ีเชษฐายิง ไชยยันตตรงเขาพินิจพจิารณารอยบาดแผลอยางไมวายกังขา แลว
หันมาถามปนหัวเราะ 
 “แหม! นี่เรียกวายิงกันแบบมือช้ันปรัชญาทีเดียวนะเชษฐา ทําไมแกถึงไมยิงหวัมัน เห็น
ใกลๆ แคนี้เอง” 
 “ทีแรกก็จะเล็งหัวเหมือนกนั แตอยากจะลองทฤษฎีของการทําลายกระดูกสันหลังดูวา
ศักดิ์สิทธ์ิแคไหน มันเขามาเปนเปาใหใกลๆ แคนี้ ก็เลยลองทดลองดูก็ไดผลนี่ มันลมถลมอยูกับท่ี 
ไมดิ้น ไมชัก ไมมีแมแตเสียงรอง ผงกหัวข้ึนมาสองทีเทานั้นก็นิ่ง ยิงสัตวมากม็ากไมเคยมีโอกาสได
ยิงตัดกระดกูสันหลังเลย สวนมากระยะมันไกลกะลําบาก หมายกระดูกสันหลังผาไปเจาะลําตัว
สวนบน ตามกนัไมไหวทีเดียว ตัวนี้เปนตัวแรกท่ีเขาเปาตรงเผง เพราะมันใกล” 
 “แกตัดหนาฉันเสมอนะ เชษฐา” 
 ไชยยนัตจุปากล่ัน หันไปตอวาอยางสัพยอก ท้ังหมดพากันหัวเราะข้ึนอยางแจมใส
สนุกสนาน 
 “ขอโทษที ไมไดเจตนาเลย วาแตแกกับคุณรพนิทรเถอะ พอสงฉันข้ึนหางแลวเหน็เงียบ
หายไปรวมช่ัวโมง ก็ดูเหมือนจะแววๆ เสียงปนถ่ียิบทีเดยีว จะวาหูฝาดก็ใชท่ี จันบอกกับฉันวา คง
จะเจอชางเขา ฉันยังนั่งใจไมดีอยูนี”่ 
 ไชยยนัตเปนคนบรรยายเร่ืองต่ืนเตนเกี่ยวกบัการเผชิญหนากับฝูงหมีใหเชษฐาฟง ม.ร.ว.
หนุมหวัหนาคณะเดินทางซักถามอยางต่ืนเตนไปดวย ท้ังหมดยืนคุยกันอยูเหนือซากววัแดง 
จนกระท่ังมืดสนิทมองอะไรไมเห็น ตองใชไฟฉาย รพินทรก็เตือนข้ึนวา 
 “มืดแลว เรารีบกลับเถิดครับ ยังตองแวะรับบุญคํากับคุณหญิงอีก กวาจะถึงแคมปกเ็ห็น
จะไมหนีสองทุม ถึงแคมปเราแลว ผมจะสงเกวียนใหมาชําแหละ ลําเลียงวัวตัวนีไ้ป ขณะน้ีท้ิงมันไว
ท่ีนี่กอน” 
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 อากาศเยน็เยือกกะทันหนั รอบดานมืดหมดราวกับเหวนรก เต็มไปดวยความนาระแวง
และสะพรึงกลัว รพินทรใหเชษฐา ไชยยันต เดินรวมกลุมกับเขาไปเบ้ืองหนา ลูกหาบสองคนใหเดนิ
อยูกลาง สวนจันไดรับคําส่ังใหเปนกองระวังหลังอยูกับแงซาย 
 การเดินใชไฟฉายขนาดแปดทอนท่ีเตรียมมาสองทาง แมตอนกลางวนัท่ีเดินกันมา ท้ัง
เชษฐากับไชยยันตก็งงไมรูจะสังเกตท่ีหมายอะไรไดอยูแลว ยิ่งในเวลากลางคืน ในดงอันมืดสนทิ
เชนนี้ ยิ่งมองไมเห็นอะไรเลย นอกจากจะเดินตามการนําและฝากความไววางใจทุกส่ิงทุกอยางไวแก
พรานใหญเทานั้น 
 ทุกคนถือปนในลักษณะเตรียมพรอม 
 ท้ังสองอดกังขามิไดวา ในความมืดเชนนี้ รพินทรเดินไปไดอยางไรอยางคลองแคลวชนิด
ไมกลัวหลงเลย แตกไ็มมีใครปริปากพูดคําใดออกมาในเรื่องนี้เพราะเช่ือฝมืออยู นอกจากเชษฐาผูมี
ความจําดจีะเปรยออกมาวา 
 “เอ เท่ียวขามา คุณรพินทรดูเหมือนจะตัดพง ข้ึนเนินหนอยไมใชเหรอ ตอนท่ีเราเจองู
หลามนะ ผมจาํไดวาพอลงจากเนินนั้น ก็ถึงหางท่ีผมนั่งเลย นี่เราเดินกนัรวมคร่ึงช่ัวโมงแลวยังไมได
ข้ึนเนินนัน้เลย” 
 จอมพรานหวัเราะเบาๆ 
 “ผมไมไดยอนกลับทางเกานัน่หรอกครับ นั่นเปนทางลัดเหมาะสําหรับเดินทางกลางวัน
เทานั้น เพราะตองบุกพง นี่ผมพาออมหนอย แตก็เดินสะดวกกวา” 
 เชษฐาถอนใจออกมาโลงอก หมดสงสัย 
 “คุณบอกวาจะสงเกวียนมาเอาวัว กับหมีพวกนัน้ในคืนนีเ้ลยทีเดยีว มันจะสะดวกหรือ
เพราะเปนเวลากลางคืน” 
 ไชยยนัตแสดงความเห็นอยางเปนหวง 
 “ไมเปนไรหรอกครับ กลางคืนเดินสบายกวากลางวันเสียอีก เดีย๋วผมจะใหจนัยอนกลับ
มากับเกวียนและพวกลูกหาบอีกคร้ัง พรานของผมทุกคนชํานาญปาแถบนี้ หลับตาเดินไดท้ังนั้นขอ
เพียงใหบอกท่ีหมายแนนอนเทานั้น” 
 “ปานนี้ยายนอยคงบนอูไปแลวกระมัง” 
 พี่ชายเอยข้ึนเบาๆ 
 “หรือมายง้ัน ก็คงรบเราบุญคําใหพากลับแคมปไปแลวกไ็ด เพราะพวกเรานัดจะยอนไป
รับตอนเย็น แตนี่มันทุมกวาเขาไปแลว” 
 “ผมส่ังบุญคําไวแลวครับวา จะอยางไรเสียก็ใหรอ ยังไมใหพากลับกอน” 
 รพินทรบอกมา 
 “ไมไดยนิเสียงปนจากดานหางของนอยสักนัดเดียง คงไมมีอะไรเขากระมัง” 
 เชษฐาบนตอไป แตรพินทรก็ตอบวา 
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 “ระยะระหวางหางของคุณชายกับหางของคุณหญิงไกลกันมากครับ และหางคุณหญิงก็
อยูใตลม เสียงปนทางโนนดงัมาไมถึงหรอกครับ” 
 
 นายจางของเขาท้ังสองมารูเอาวาเดนิใกลหางของดารินเขามาก็ตอเม่ือรพนิทรปองปากกู 
พรอมกับฉายไฟวอบแวบไปเบ้ืองหนา มีเสียงกูของบุญคําตอบมา พรอมกับลําไฟฉายท้ังหมดตรง
เขาไป ยังไมทันจะถึงตัวมองเห็นหนากนัชัดดี เสียงบุญคําก็ตะโกนบอกกับรพนิทรมาเปนเสียงบน
อยางเสียดายวา ม.ร.ว.ดารินมือปนประจําหางปลอยกวางตัวงามไปเสียเปลาๆ หนึ่งตัวโดยไมยอมยงิ 
มิหนําซํ้าแกจะยิง ก็ยังปดปนเสียอีก ทําใหยิงผิด บุญคําฟองล่ัน 
 เม่ือฝายท่ีเขามาสมทบเดินมาถึง ก็เห็นหญิงสาวยืนสะพายปนกอดอกอยูท่ีซุมไผใตหาง 
หนางอ เพราะตองทนแกรวคอยอยูนาน 
 “ไหนเขาวาเราปลอยกวางไปเสียตัวหนึ่งหรือ?” 
 ไชยยนัตถามยิม้ๆ 
 “บุญคําใจราย!” 
 หลอนหันไปจบีปาก และคอนพรานพื้นเมืองมีอายุ ผูเค้ียวหมากยับๆ ยิม้แกมตุยอยูขางๆ 
 “มีอยางรึ เห็นอยูชัดๆ วา ลูกของมันตามดูดนมอยูหยอยๆ ยังยุจะใหยิงอีก พอฉันไมยิง 
นั่งดูเฉยๆ แกกลับควาปนของแกจะยิง เลยผลักเสียเกือบตกหาง ดไีมหลนลงมาคอหักตาย” 
 บุญคําหัวเราะกั๊กๆ ชอบอกชอบใจ เชษฐาจบัแขนนองสาว 
 “แลวเราไดอะไรม่ังละ หรือไมไดยิงอะไรเลย” 
 หลอนแบมือ ยักไหล 
 “ไมไดอะไรสักอยาง นั่งทัศนาชีวิตสัตวปาไปง้ันเองแหละคะพีใ่หญ เกงยั้วเยี้ยไปหมด ตา
ดําแปวๆ มองสบตากันยังไมหนีเลย เหมือนอยูในสวนสัตว นอยก็เลยเหนี่ยวไกไมออก ดูมันเลนเสีย
ง้ันเอง นอยไมยิงแลว พวกเกงกวาง ยิงไมลง” 
 ไชยยนัตบนพาํ ม.ร.ว.เชษฐา ผูเปนพี่ชายยิ้มๆ สวนรพินทรลอบชําเลืองผานใบหนาหญิง
สาวดวยประกายตาแสดงความรูสึกท่ีแปลก...จะดูลักษณะภายนอกวาแกรงกราว แข็งกระดาง
อยางไรก็ตาม หลอนก็ยังมีคณุลักษณะและธาตุแทของความเปนผูหญิงอยูครบถวนสมบูรณ เขาเพิ่ง
จะแนใจเด๋ียวนี้เอง 
 ถาออนหวาน นิ่มนวล เสียอยางเดยีวเทานัน้ ม.ร.ว.หญิงดารินจะเปนคนสวยท่ีสุด ชนิดท่ี
เขาไมเคยเห็นใครงามเหมือนมากอน...รพนิทรบอกกับตนเอง 
 หลอนตอวาเร่ืองมารับชา ซ่ึงเปนหนาท่ีของพ่ีชายและไชยยันตเปนผูอธิบาย แลวกเ็ลาให
ฟงวา ตางไดพบเห็น และยงิอะไรบาง หลอนฟงอยางสนุกและพลอยตื่นเตน แตดูเหมือนไมไดหนั
มาทักทาย หรือสบตากับรพินทรอยูตามเคย ราวกับวาไมมีพรานใหญอยูรวมดวยในขณะน้ัน เขารูดี
วา ม.ร.ว.หญิงคนสวยยังไมหมดความกระดากอายในเร่ืองเม่ือเท่ียงนี้ เร่ืองท่ีเปลือยรางลงไปอาบน้ํา
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ในลําธาร ทะเลาะกับเขา แลวชางปามันไลจนตองกระโจนเขามาเกาะเขาท้ังๆ ท่ีเปลือยเปลาอยู
เชนนั้น ก็ดเีหมือนกัน รพนิทรคิด ระยะนี้หลอนจะไดไมตองตอแยหาเร่ืองรวนเขาเหมือนเชนเคย 
มายง้ันพบหนาใกลชิดกนัทีไร เปนตองแขวะทุกทีไป 
 
 ท้ังหมดเดนิคุยกันตามสบาย กลับมาถึงแคมป เวลาสองทุมตรงพอดี เม่ือถึง รพินทรก็ส่ัง
ใหบุญคําและจัน พรอมกับลูกหาบอีกสองคน นําเกวยีนเลมหนึ่งเดินทางยอนกลับไปยังซากววัแดง
ท่ีเชษฐาลมไว เพื่อถลกหนังและชําแหละเนื้อบรรทุกกลับมา และส่ังใหจันยอนไปยงัซากหมีส่ีตัวท่ี
ถูกยิงเลยข้ึนไปอีกเล็กนอย โดยอธิบายสถานท่ีไวใหทราบชัด ซ่ึงแนใจวาจันคงจะไปพบโดยไม
เสียเวลามากนกั เพราะชํานาญทางดีอยูแลว 
 อาหารค่ําของคณะนายจาง เกิดกับเสยเตรียมไวอยางพรอมสรรพแลว ภายหลังจาก
อาบน้ําและพกัสนทนากนัอยูครูก็นั่งประจาํโตะ รพินทรถูกเชิญใหมารวมอาหารค่ําตามเคย ท้ังหมด
กินและสนกุสนานกันไปพลางอยางออกรส เวน ม.ร.ว.หญิงดารินคนเดียว ท่ีรับประทานอยูเงียบๆ 
และก็ตรงตามท่ีรพินทรคิดไว คือคํ่านี้หลอนไมไดหาเร่ืองรวนหรือพดูแขวะเขาอีก ดูจะสงบไปกวา
ทุกวัน จนเชษฐาและไชยยนัตก็ไมวายจะสงสัย แตก็ไมมีใครกระตุนเตือน คงคุยกันถึงเร่ืองอ่ืนๆ 
อยางสนุกสนาน 
 ขณะน้ันเอง ทุกคนในเต็นทยังไมทันจะอ่ิมจากการรับประทาน ก็มีเสียงพวกลูกหาบพูด
กันเอะอะโวยวายผิดปกติอยูเบ้ืองนอก คนเหลานั้นพูดกันดวยสําเนียงแสดงอาการต่ืนตกใจเปน
ภาษาพืน้เมืองฟงไมไดศัพท รพินทรขมวดค้ิวตะแคงหูฟงอยางเอะใจ สวนนายจางของเขาท้ังสามก็
หยุดรับประทาน หันมามองดูหนากันอยางสงสัย 
 คร้ันแลว โดยทันทีนั้น เกดิ...พรานพื้นเมืองของเขาก็วิ่งพรวดพราดเขามาทางประตูเต็นท 
รายงานกระหืดกระหอบเร็วปร๋ือ 
 “นายครับ! ไอกุดลากเอาลูกหาบของเราคนหน่ึงไปเสียแลว” 
 รพินทรท้ิงชอนท่ีกําลังจะตักอาหารลงในทันใด พรอมกับเผนพรวดข้ึนยืน ในขณะท่ี
นายจางของเขาท้ังสามตะลึงงันไปช่ัวขณะ ไมสามารถจะเขาใจไดชัดวาเกดิอะไรข้ึน เพราะไมรู
ความหมายของคําวา ‘ไอกุด’ มากอน แตก็พอจะรูวามันนาจะเกิดเหตุรายข้ึนเสียแลว ฟงจากทาที
เสียงรายงานของเกิดและลักษณะของพรานใหญท่ีพรวดพราดอยางกะทันหัน 
 ท้ังสามยงัตะลงึอยู แตรพินทรว่ิงออกไปนอกเต็นท พรอมกับเกิด... 
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9 
 
 เบื้องนอก พวกลูกหาบแตละคนหนาตืน่เลิกล่ัก แสดงอาการหวาดหว่ันพร่ันพรึง และจับ
กลุมกันอยูท่ีลานหนาเตน็ท สงเสียงพูดกันแซดอยูเชนนั้น ทุกคนมารวมกันอยูท่ีนี่หมด กําลังลอม
มุงดูเจาลูกหาบคนหนึง่ ซ่ึงยืนหนาซีดตัวส่ันอยูตรงกลางในขณะนี ้
 ลูกหาบคนนั้นเปนเด็กหนุมอายุประมาณ 20 ป อาการในยามนี้เห็นชดัวาความตกใจสุด
ขีด ทําใหมองดูเหมือนคนเสียสต ินายเมย...หัวหนาลูกหาบซ่ึงเปนชายวัย 50 อาวุโสกวาพวกลูกหาบ
ทุกคน กําลังสอบซักถามอยู ซ่ึงเจานั่นก็กระหืดกระหอบตอบดวยอาการลนลาน ฟงแทบไมเปน
ภาษา 
 จอมพรานสาวเทาแหวกพวกท่ีมุงอยูเหลานัน้เขามาอยางรวดเร็ว ทุกคนพอเห็นเขาก็หลีก
ทางให ภายหลังจากการสอบซัก ก็ไดความแนชัดจากปากคําบอกเลาของเจาหนุมลูกหาบ ผูตกอยูใน
ลักษณะแทบจะช็อกในขณะนี้วา มันกับเพื่อนคูหูช่ือเอ้ิน ไดชักชวนกนัแอบไปนั่งซุมดักยิงหมูปาท่ี
ธารน้ําเบ้ืองลาง เพราะไดสํารวจพบรอยไวกอนแลวเม่ือตอนบายนี้ การไปนั่งซุมไดไปนั่งเม่ือตะวัน
พลบคํ่าท่ีแลวมานี่เอง แตแลวระหวางท่ีนั่งคอยหมูปาอยูดวยกนันั้นเอง เจาเอ้ินซ่ึงนั่งอยูทางดาน
ซายมือของเจาปง ก็ถูกอะไรชนิดหนึ่งซ่ึงยองเงียบมาทางเบ้ืองหลัง กระโจนเขาตะปบขย้ํา เจาปงคน
เลายืนยนัวามันหันมาทางเพ่ือน เห็นเพยีงแวบเดียววาเปนเสือขนาดใหญมาก เอ้ินรองออกมาไดเพยีง
คําเดียวก็ถูกคาบลากไปตอหนาตอตา และมันก็หอแนบข้ึนมาจากริมธารน้ําท่ีนั่งซุมอยูอยางตกใจจน
หมดสติ 
 เหตุการณไดเกิดข้ึนหยกๆ นี่เอง! 
 และเร่ืองสลดใจชวนสยองท่ีเกิดข้ึนนั้น ก็เปนเพราะเจาลูกหาบคะนองไมยอมเช่ือฟง ฝา
ฝนคําส่ังของเขาท่ีประกาศหามไมใหใครเตร็ดเตรออกไปนอกบริเวณแคมป โดยไมจําเปนนัน่เอง 
 รพินทรหันขวบัไปทางนายเมย หวัหนาลูกหาบ 
 “ฉันส่ังหามแลวไมใชหรือวา ไมใหพวกเราออกไปนอกบริเวณแคมป โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หลังตะวนัตกดินไปแลว” 
 หัวหนาลูกหาบเองในขณะนี้ ก็หนาซีดตัวส่ัน ขวัญเสียไปหมด พูดล้ินพันกัน 
 “ผม...ผมส่ังหามมันแลวครับเจานาย ไอสองคนน่ีมันแอบหนีออกไปเองโดยท่ีผมกไ็มรู 
อยูๆ ก็เหน็ไอปงวิ่งรองโวยวายข้ึนมาจากลําธาร” 
 เชษฐา ไชยยันต และดาริน กพ็ากันวิ่งตามเขามาถึงในบัดนั้น 
 “เกิดอะไรกันข้ึน?” 
 ท้ังสามถามเกือบจะเปนเสียงเดียวกัน 
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 รพินทรจําเปนตองอธิบายใหคณะนายจางของเขา ทราบถึงเร่ืองท่ีเกิดข้ึนโดยเร็วอยาง
คราวๆ ดารินรองอุทานออกมาอยางตกใจ เชษฐากับไชยยันตกเ็ต็มไปดวยความต่ืนตระหนก เพราะ
ไมคาดฝนมากอน 
 “อยาเสียเวลาเลยรพินทร ตามกันเดีย๋วนี้แหละ” 
 ม.ร.ว.เชษฐา ผูเปนหัวหนาคณะพดูเร็วปร๋ือ วิ่งกลับไปท่ีเต็นท รพินทรส่ังงานกับคนของ
เขาโดยเร็ว ไมกี่อึดใจหลังจากนั้น คณะนายจางของเขาทั้งสามก็เตรียมพรอม เชษฐาวิ่งกลับออกมา
จากเต็นทพรอมลูกซองเอฟเอนกึ่งอัตโนมัติ สวนไชยยันตกับดาริน ถือลูกซองแฝดกันคนละ
กระบอก ไฟฉายครบ 
 รพินทรส่ังใหเสยพรานของเขา อยูเฝาแคมปพรอมดวยลูกหาบท้ังหลาย ตัวเขาเอง เกิด 
นายจางท้ังสาม พรอมกับนายเมย อันเปนหัวหนาลูกหาบ และเจาปงผูเผชิญกับเหตุการณมาสดๆ 
รอนๆ พากันตรงไปท่ีลําธารโดยเร็ว โดยใหเจาปงเปนคนนําไปช้ีสถานท่ีเกิดเหตุ 
  
 มันเปนพุมไมทึบ ตํ่ากวาระดับท่ีดารินลงมาอาบน้ําเม่ือตอนเท่ียงวนันี้เพยีงหาสิบเมตร
เทานั้น อันเปนตําแหนงท่ีปงกับเอ้ินผูเคราะหราย ชวนกนัมานั่งซุมดักยิงหมูปา และเจาลายผีสิงยอง
เขามาเลนงาน ส่ิงท่ีเหลือไวเปนพยานหลักฐานสยดสยองก็คือ ปนแกปคูมือของเอ้ิน และกลักยาสูบ
ท่ีตกอยูขางซุมไม มีรอยเลือดเร่ียกระจาย 
 ภายหลังจากกมลงตรวจตราสํารวจรองรอยเพยีงอึดใจเดยีว จอมพรานก็แนใจวา มันจะ
เปนเสือตัวอ่ืนไปไมได นอกจาก ‘ไอกุด’ นัน่เอง รอยท่ีมันยองมาตามพื้นแฉะชดิกับธารน้ําฟองชัด 
 ทุกคนครางออกมา เม่ือเห็นรองรอยของลูกหาบผูเคราะหรายท่ีถูกคาบเอาไป นายเมยผู
เปนหวัหนาลูกหาบถึงกับสบถออกมาอยางเจ็บแคน สวนเจาปงผูรวมเหตุการณท่ีเกดิข้ึนตําตา ตัวส่ัน
สะทาน หนาซีดขาวราวกับศพ 
 “ไอกุดแนๆ เชียวครับ เจานาย ท่ีลากเอาเจาเอ้ินไป รอยของมันชัดอยูนี”่ 
 เมยรองออกมาภายหลังจากพิจารณาดูรอยตีนอันใหญโต ท่ีมีตําหนนิิ้วขาดหายไปขาง
หนึ่งนัน้ เพราะกิตติศัพทของ ‘ไอกุด’ และความรายกาจของมันยอมจะเปนท่ีรูจกัแพรหลายมากอน
เปนอันดใีนบรรดาลูกหาบท้ังหลาย เวนไวแตพวกนั้นจะไมรูเทานัน้วา เสือรายผีสิงมาปวนเปยน
ติดตามขบวนการเดินทางอยูทุกฝกาวยาง เพราะรพินทรและกลุมพรานเขาซ่ึงรูลวงหนามากอน 
ไมไดบอกใหทราบ เพียงแตออกกฎส่ังหามไมใหออกนอกแคมปอยางเดียวเทานัน้ 
 คําวา ‘ไอกุด’ ทําใหคณะนายจางของเขาท่ีสงสัยมาแตแรก นับต้ังแตเกดิวิ่งเขาไปรายงาน
รพินทรในเต็นทแลวหันมาทางพรานใหญ 
 “หมายความวายังไงกนั ถึงเรียกวาไอกุด?” 
 รพินทรก็จําเปนอีกคร้ังท่ีจะตองอธิบายถึงเร่ืองราวความเปนมาของเจาเสือราย ท่ีไดรับ
สมญาวา ‘ไอกุด’ ใหบรรดานายจางของเขาฟง ท้ังหมดพอทราบเร่ืองตลอด ก็พากันตะลึงงันไป 
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 “คุณไมไดบอกใหพวกเรารูตัวกันกอนเลยวา ไอวายรายนี้ยองตามคณะของเราอยู” ไชย
ยันตครางออกมา 
 “ผมเห็นวาไมจําเปน และกลัววาจะทําใหเสียขวัญ ความจริงถาทุกคนเช่ือฟงปฏิบัติตาม
คําส่ังของผม เร่ืองรายมันก็คงไมเกิดข้ึน แตมันก็มีลูกหาบเคราะหรายของเราฝาฝนเขาจนได เพราะ
ความคะนองของมัน ถาผมบอกเร่ืองนี้ แทนท่ีพวกคุณจะมุงในการเดนิทาง หรือลาสัตวอ่ืนๆ อยาง
ปลอดโปรง ก็จะมาคอยพะวงลามันอยู ซ่ึงทําใหเสียเวลาไปเปลาๆ” 
 “มันไมใชความผิดของคุณเลยรพินทร ลูกหาบของเราฝาฝนคําส่ังและเคราะหรายเอง แต
ถึงอยางไรเราก็จะไมยอมใหเหตุรายนี้ผานไปเฉยๆ เราจะตองเอาตัวมันใหได ไมวาจะเสียเวลาสัก
เทาไหร” เชษฐาพูดเครียดๆ 
 “แลวนี่มามัวเสียเวลากันอยูทําไม ทําไมถึงไมออกตามเดี๋ยวนี้ ลูกหาบของเราอาจรอดก็
ได ถาเราตามมันทัน” 
 ดารินพูดมาโดยเร็วอยางคนที่ไมประสีประสาอะไรมากอน นอกจากสัญชาตญาณแพทย
และผูหญิงท่ีเต็มไปดวยความเปนหวง เม่ือทราบวาคนกําลังตกอยูในระหวางอันตราย หลอนเอง
ต่ืนเตน อกส่ันในเหตุการณยิ่งกวาทุกคน ยกเวนเจาปงซ่ึงเปนผูท่ีเหน็ภาพกับตาท่ีทําทาเหมือนจะ
เปนบาอยูในขณะนี ้
 รพินทรหัวเราะหึๆ เขาไมถือสาในคําพูดแบบไมเขาใจในเหตุการณของหญิงสาว ไชย
ยนัตก็ตอบมาแทนใหวา 
 “ตามนะ เราตองตามแน แตเร่ืองท่ีจะชวยชีวิตเอ้ินไวเปนไมตองหวงั หมอนั่นคงตาย
ในทันทีท่ีมันกระโจนขย้ําเปนคร้ังแรกแลว เราจะทําไดดีท่ีสุดในขณะนี้ก็คือ ตามศพเขาและตามลา
มันเทานั้น” 
 
 ระหวางท่ีจอมพรานยืนกัดริมฝปากหร่ีตา เหมือนจะใชการใครครวญอยู เชษฐาก็หันมา
ถามวา 
 “คุณจะเอายังไงรพินทร?” 
 “ผมคิดวาทางท่ีดีท่ีสุด คุณชาย คุณไชยยันต และคุณหญิง กลับไปพักท่ีแคมปเสียกอนเถิด
ครับ เร่ืองนี้ขอใหเปนภาระของผมเอง คืนนี้ผมกับเกดิเพียงสองคนจะลองตามดู สําหรับศพคนของ
เรา เช่ือวาคงจะพบแน” 
 เขาพูดเครงขรึม 
 “ใหผมกับเชษฐาไปกับคุณดวยดกีวา” 
 ไชยยนัตพูดโพลงออกมาตามนิสัย แตเชษฐาพูดอยางมีเหตุผลวา 
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 “ถึงแมเราจะเปนนายจาง และคนท่ีถูกมันลากเอาไปจะเปนลูกหาบกต็าม แตเรากถื็อวา
เปนหนาท่ีโดยตรงของเราดวย ท่ีจะตองจดัการกับไอเสือตัวนี้ ไมใชปลอยใหเปนเร่ืองของคุณคน
เดียว ผมตัดสินใจเด็ดขาดแลว คุณรพินทร เราจะยังไมออกเดินทาง หรือทําอะไรทัง้ส้ิน ถาเรายัง
ปราบ ‘ไอกุด’ ไมได แตทุกส่ิงทุกอยางมันก็ตองแลวแตคุณ ถาคุณคิดวาผมและไชยยนัตติดตามไป
กับคุณดวย จะทําใหเสียผล เราก็ยอมจะปฏิบัติตามคําส่ัง แตถาไมขัดกันในขอนั้น โปรดใหเราไป
ดวยดีกวา ผมเองก็เคยตามเสือกินคนมาบางแลวเหมือนกนั” 
 “ตกลงครับ ถาง้ันเราจะเร่ิมตามกันเดีย๋วนี ้แต...” 
 เขาหันมาทาง ม.ร.ว.ดาริน ยงัไมทันจะพูดอะไร หญิงสาวก็สวนข้ึนมาเสียกอนส้ันๆ 
 “ใหฉันไปดวยคน” 
 เปนคร้ังแรกท่ีพี่ชายหนัไปปรามนองสาว ดวยคําพูดท่ีเฉียบขาดจริงจังวา 
 “นอยตองเช่ือพี่สักคร้ัง กลับไปนอนเสียดีกวา มันไมมีประโยชนอะไรหรอก เกะกะหวง
หนาพะวงหลังเสียเปลาๆ และเส่ียงโดยไมจําเปน มันกลางคืนเสียดวย” 
 ดารินพยกัหนา ยอมเช่ือฟงคําปรามโดยด ี ในเวลาฉุกเฉินเชนนี้ ดูหลอนจะเขาใจอะไรได
ดีอยูบางเหมือนกัน ไมดื้อดงึทําใหถวงอะไรนัก รพินทรส่ังใหเกิดนําหญิงสาวและเจาปงกลับไปสง
ท่ีแคมป แลวใหกลับลงมาใหม กอนท่ีดารินจะผละไป เขาก็สงไรเฟลของเขาท่ีถือติดมืออยูไปแลก
ลูกซองแฝดของหญิงสาว โดยฝากใหถือไรเฟลกลับไปไวท่ีแคมปดวย 
 “คุณหญิงบรรจุลูกอะไรไวครับ?” 
 “โอ-โอ บ๊ัค ท้ังสองลํากลอง” 
 “ขอบคุณครับ ถาบุญคํากับจันท่ีเราสงใหไปเอาววักลับมาถึงแคมป คุณหญิงกรุณาบอก
เขาดวยวาใหอยูเฝาแคมป ไมจําเปนตองตามออกมา แลวก็ใหแงซายคอยระวังสุมไฟหนาเต็นทอยา
ใหมอด แงซายคงจะเปนเพือ่นคุณหญิงไดอยางดี...จนกวาพวกผมจะกลับมา และก็โปรดอยาวิตก
กังวลอะไรเลย นอนใหหลับเสียดีกวา” 
 “คุณคิดหรือวาฉันจะนอนหลับ เสือลากเอาคนของเราไปกินคนหนึ่ง ฉันถูกท้ิงใหเฝา
เต็นทคนเดยีว โดยมีเพยีงแคแงซายเปนเพือ่น” 
 ดารินพูดแลวก็ผละออกเดนิกลับข้ึนไปยังบริเวณแคมป พรอมกับเกิดและเจาปง 
 รพินทรหักลํากลองแฝดซาวเออร ท่ีขอแลกมาจากหญิงสาวออกมาตรวจดูกระสุนเพื่อ
ความแนใจอีกคร้ัง พบวามันเปนลูกของเรมิงตัน แบบโอ-โอ บ๊ัค ซ่ึงบรรจุลูกปราย 9 เม็ด ตรงตามท่ี
ดารินบอกไวกพ็อใจ หกักลับคืนเขาท่ี 
 พอเกิดยอนกลับมาสมทบอีกคร้ัง ภายหลังจากสงดารินเรียบรอยแลว เขาก็เร่ิมนําออกแกะ
รอยเจามฤตยแูหงไพรกวาง โดยมีเชษฐา ไชยยันต และนายเมย หัวหนาลูกหาบ ตามมาอยางกระช้ัน
ชิด 
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 ท้ังหมดใชไฟฉายเดินทางขนาดแปดทอน สองสํารวจดูตามรอยเลือดท่ีหยดเร่ียไปเปน
ระยะ และรองรอยของศพท่ีถูกลากไปกับพื้น ซ่ึงทําใหสังเกตเห็นไดชัด สะดวกในการติดตามยิ่งข้ึน 
รพินทรกับเกดิตรวจตามรอยและคลําคืบหนาไป สวนเชษฐากับไชยยันต สองกราดไปตามละแวก
ใกลเคียง 
 ทุกคนลวนใชปนลูกซองท้ังส้ิน ซ่ึงเปนปนท่ีอํานวยผลอยางท่ีสุดในการยิงกลางคืน และ
สําหรับระยะกะทันหนัฉุกละหุก โดยไมจําเปนจะตองใชศูนย 
 คํานวณจากระยะเวลาเกิดเหตุ ซ่ึงหางกนัเพียงไมเกนิสิบนาทีเปนอยางมาก กบัการท่ี
เร่ิมตนออกติดตาม รพินทรเช่ือม่ันวา อยางชาภายในไมเกิดช่ัวโมงขางหนานี้ เขาจะตองพบศพของ
เอ้ิน เทาๆ กับท่ีอาจตองเผชิญไอกุดพรอมๆ กัน หากมันไมท้ิงศพและเผนหลบไปเสียกอน 
 ไมมีใครปริปากพูดอะไรกันอีกเลย นอกจากรพินทรและเกดิผูนําแกะรอยเลือดไป
ขางหนา ซุบซิบหารือกันเปนคร้ังคราว 
 รอยท่ีลูกหาบเคราะหรายถูกเจาเสือสมิงลากเอาไปนัน้ ผานเขาไปในพงบนเนนิสูง ลง
หวยแหงตอนหน่ึง แลวก็ลากข้ึนสูงอีก บางตอนเปนพืน้ดินแหงแข็ง รอยน้ันกเ็ลือนๆ หายไป แต
ตอนไหนท่ีมีซุมไมเล็กๆ และใบไมท่ีตกอยูเกล่ือนกลาดก็เหน็เปนทาง ไอกุดลากเหยื่อของมันไป
ดวยพลังมหาศาลทีเดียว สังเกตจากพงไมบางตอนท่ีหักราบ 
 สําหรับเชษฐากับไชยยันต ถึงแมจะไมเคยเหน็ตัวมากอน ท้ังสองก็สามารถจะคํานวณได
จากรอยตีนวา มันจะตองเปนเสือขนาดไมต่าํกวาแปดศอก ไมตองสงสัย เจาเอ้ินผูเคราะหรายคงไมมี
โอกาสไดดิน้รนตอสูใดๆ ท้ังส้ิน คงจะถูกขย้ําขมองเหลวในทันทีท่ีมันโจนเขาตะครุบ และถูกคาบไป
ในลักษณะไมผิดอะไรกับหนูท่ีถูกแมวลาก 
 อึดใจนัน้เอง รพินทรกับเกดิท่ีสองไฟแหวกพงไปเบ้ืองหนากห็ยดุชะงัก จับลําไฟฉายไป
ท่ีพื้นตอนหนึง่ ผาขาวมาเกาๆ ผืนหนึ่งกองตกอยูท่ีนัน่ รอยเลือดท่ีขาดหายไปปรากฏเปนหยอมอยูท่ี
นั่น นายเมยตรงเขาไปหยิบผาขาวมาผืนนัน้ข้ึนมา แลวกห็ันมามองดจูอมพราน 
 “เราตามมาถูกทางแลว” 
 เสียงเชษฐาพึมพําเบาๆ ขณะท่ีสองไฟสํารวจไปรอบๆ ไชยยนัตเหน็พรานใหญฉายไฟ
กราดไปในระยะหาง อันเปนภูมิประเทศทึบรอบดาน กก็ระซิบถาม 
 “คุณลังเลอะไรหรือ?” 
 “ผมไมแนใจวามันจะบุกข้ึนสูงตอไป หรือวาจะลากออมไปทางริมหวยนี ่ รอยมันหมด
ชะงักลงแคนี”้ 
 รพินทรตอบเบาๆ แลวบอกใหเกิดข้ึนไปตรวจดูทางดานบน ตนเองวกตํ่าลงหวยแหงอีก
คร้ัง เชษฐาแยกตามไปกับเกิดและเมย สวนไชยยนัตตามรพินทรไป หางประมาณ 20 กาว จาก
ตําแหนงท่ีพบผาขาวมาตกอยูลงมายังลําหวย รพินทรกพ็บหยอมเลือดเขาอีก เสียงไชยยนัตพึมพํา
ออกมาอยางพอใจ จอมพรานชูมือข้ึนเหนือศีรษะ ดดีโดยแรงสองสามคร้ัง ในความเงียบเชนนัน้ 
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เสียงของมันดงัไปถึงพวกท่ีแยกไตข้ึนเนินสูง เปนสัญญาณเรียก ดังนัน้อีกไมกี่อึดใจ เชษฐา เกดิ 
และเมย ก็บุกลงมาสมทบ 
 “แปลกจริง!” 
 เสียงเชษฐารองออกมาอยางต่ืนเตน เม่ือเห็นรอยเลือดซ่ึงรพินทรสองไฟใหดูแทนการ
บอกดวยวาจา 
 “บนพงรกริมทางดานโนน เราก็พบปาหกัลูเปนทางไปเหมือนกนั คลายๆ กับวามันจะ
ลากข้ึนสูง” 
 “มันอาจลากข้ึนไปกอน แลววกตํ่าลงหวย เปนการพรางตาเราใหเขวไปวามันข้ึนดานสูง 
สังเกตดูท่ีตล่ิงดานนี้ซิครับ รอยดินทลาย แลวก็มีเลือดติดอยูกับรากไมนัน่ แสดงวามันวกลงหวยตรง
นี้เอง” 
 พรอมกับบอก พรานใหญกระดกลําไฟฉายสองไปยังตล่ิงชันดานขวามือ 
 “โอโฮ!” 
 ไชยยนัตหรือมิฉะนั้นก็เชษฐา คนใดคนหนึ่ง ครางออกมาแผวเบาท่ีสุด 
 “มันไมนาจะมีสมองถึงขนาดน้ีเลย ราวกับคน!” 
 รพินทรไมไดพูดคําใดอีก ออกนําตอ สองไฟสูงและตํ่าสลับกัน สังเกตในระหวางตล่ิง
สองฟาก และพ้ืนลําหวย พอมาถึงบริเวณตล่ิงตํ่าตอนหน่ึง เขาพิจารณาอยูอึดใจเดียวก็ไตข้ึนตล่ิง
ทางดานนั้น กราดไฟไปรอบๆ อยางรวดเร็ว คร้ันแลวบัดนั้นเอง ทุกคนท่ีติดตามมาทางเบ้ืองหลัง
ของเขาก็อุทานออกมาเปนเสียงเดียวกนั 
 จากลําไฟฉายของรพินทรและของคนอ่ืนๆ ท่ีสาดประดับเขาไปรวมจุด รางของลูกหาบ
เคราะหรายนอนอยูท่ีริมจอมปลวกใหญ หางไปเพยีงยีสิ่บเมตร 
 ท้ังหมดเคล่ือนเขาไปอยางรวดเร็ว 
 ศพนั้นนอนอยูในลักษณะหงาย ตาท้ังสองเหลือกลานเบิกคาง รอยเข้ียวฝงลงไปบนศีรษะ
ตรงบริเวณทายทอยดานหลัง กระดูกลําคอตอหัก ส่ิงท่ีหวาดเสียวท่ีสุดก็คือ แผนทองถูกกดั
เหวอะหวะ เคร่ืองในทะลักเร่ียราดออกมา และบางสวนของเคร่ืองในเหลานั้นก็ขาดหายไป ตัวของ
เขายงัอุนๆ อยูดวยซํ้า พื้นตอนนั้นแหงแข็งก็จริง แตรอยตีนของเจาสมิงรายปรากฏอยูรอบๆ ตัวศพ
อยางชัดเจน เพราะมันเหยยีบย่ําเลือดไว อาจไมเกนิ 5 นาทีนี่เอง ท่ีมันผละจากซากไปอยางนกรู เม่ือ
ไดกล่ินของฝายติดตาม 
 ระยะท่ีคนพบศพ และตําแหนงท่ีต้ังของแคมป มันอยูในรัศมีท่ีหางจากกันไมเกนิ 1 
กิโลเมตรเปนอยางสูง และกนิเวลาท้ังส้ินในการแกะรอยเลือดเพียงคร่ึงช่ัวโมงเศษเทานั้น 
 “มันเพิ่งผละซากไปหยกๆ นีเ่อง ตอนท่ีพวกเราเดินอยูในลําหวย” 
 รพินทรพูดตํ่าๆ สาดไฟฉายกราดไปเปนวงกลม สํารวจบริเวณ เกิดกับเมยกแ็ยกกัน
ออกไปสองหารอยทิศทางของมันคนละทาง 
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 “คุณคิดวาคืนนี้มันจะยอนมาท่ีซากอีกไหม?” 
 เชษฐาถาม หร่ีตามองดูศพของเอ้ินอยางสังเวช บดกรามแนน 
 “ถาเปนเสืออ่ืนๆ มันจะตองยอนกลับมาแนครับ ถาไมคืนนี้ก็พรุงนี้ หรือวันตอๆ ไป แต
สําหรับ ‘ไอกุด’ ผมยังบอกไมได ความฉลาดของมันเกนิเสือธรรมดา เจตนาของมันก็เปนเจตนาท่ีมี
ตอคน ไมใชเพียงแคจะหาอาหารอยางเดยีว ผมเช่ือวามันอาจจองคอยเลนงานพวกเราคนอ่ืนๆ ตอไป
อีก โดยไมคํานึงถึงซากนี่ก็ได นิสัยของมันเปนอยางนัน้” 
 “มันไมมีทางอะไรจะดีไปกวาลองเส่ียงนั่งเฝาดู” ไชยยนัตวา 
 “ก็เห็นจะเปนอยางนั้นแหละครับ แตการนั่งซุมเฝาซาก เราจะอยูกนัหลายคนไมได อยาง
มากท่ีสุดก็แคสองคนเทานั้น สําหรับใจผม ผมตองการนั่งเพียงคนเดียวเทานั้น” 
 จอมพรานตอบ 
 “สองคนดีกวา คุณเลือกเอาไดในระหวางผมหรือไชยยันต อยางนอยท่ีสุดคนหนึ่งสองไฟ 
อีกคนหนึ่งยิงก็ยังดี เราตองการความแนใจท่ีสุด เพราะรายการนี้เราไมถือเปนการกีฬา และตอง
ไมใหพลาดเลย” 
 ม.ร.ว.เชษฐา เสนอความเหน็ 
 โดยแทท่ีจริง รพินทรตองการจะเฝาไอกดุเพียงคนเดยีว เพื่อจัดการกบัมันใหเด็ดขาดลง
ไป หากมันยอนกลับมาท่ีซากอีกคร้ัง แตเขาอานใจนายจางของเขาท้ังสองคนออก ท้ังเชษฐาและไชย
ยันตมีความประสงคอยางแรงกลาเหลือเกนิ ในการจะรวมพิชิตเจาสมิงรายดวย จึงไมอยากขัดใจ 
 “ตกลงครับ เราเฝาสองคน แตสําหรับคุณชายกับคุณไชยยันต ตกลงกันเองกแ็ลวกันวา 
ใครจะเฝากับผมในคืนนี้ เราจะผลัดเวรกนัเฝาทีละสองคน คือคืนนี้ ผมเฝากับใครสักคนหนึ่งกอน 
พอรุงเชามันยงัไมเขามาท่ีซากก็จะกลับ และอีกคนหนึ่งก็มาเฝาคูกับพรานคนใดคนหนึ่งของผม 
สลับกันไป เพราะเรารูไมไดแนวา มันจะยอนมาท่ีซากในเวลาไหน แตสําหรับการเฝาคืนนี้เส่ียง
หนอย เพราะเราตองนั่งซุม เรียกวาอยูในระดับพืน้เดยีวกบัมัน เพราะถึงอยางไรเสีย ก็ขัดหางไมทัน
แน แตถาเปนพรุงนี้ เราก็จะขัดหาง” 
 สองสหายมองดูหนากัน ไชยยันตพยักหนา 
 “เอาวา คืนนีแ้กเฝากับคุณรพนิทรก็แลวกัน พรุงนี้ฉันกับเกิดจะมาเปล่ียนเวร” 
 เชษฐาสงมือใหจับ 
 “ตกลง! คืนนี้แกกลับไปนอนใหสบายเสียกอนเถอะ” 
 รพินทรดีดนิว้เรียกเกิดกับเมยเขามาส่ังความ แลวใหท้ังสองนําไชยยนัตเดินทางกลับไป
ยังแคมป 
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 เม่ือพวกนั้นแยกลงหวยเดนิกลับไป เขากับเชษฐาก็ชวยกันสํารวจหาท่ีนั่งซุมและหารือ
กันอีกคร้ัง รพนิทรงัดเชือกรมท่ีแขวนติดเอวมา ออกมาผูกขาศพไว ปลายขางหนึ่งไปผูกไวกับโคน
ตนไมขนาดขาออน กันไมใหไอกุดหรือเสือตัวอ่ืนๆ มาคาบศพลากเผนหายไปไดโดยสะดวก เพราะ
อยางนอยท่ีสุดมันจะตองติดเชือกท่ีผูกมัดไว พอจะประวงิเวลาจังหวะชะงักใหยิงไดทัน 
 เชษฐาเลือกไดโคนไมใหญขนาดหกคนโอบตนหนึ่ง มีรากท่ีโคนตนยื่นออกมาเหมือน
ผนังกั้นหอง จนทําใหบริเวณภายในซ่ึงกวางประมาณ 2 เมตร มองดูเหมือนโพรง และเบ้ืองหนาใน
ระหวางโคนไมกับศพนั้น กมี็ซุมไมบางๆ กั้นอยูแทนบังไพรไปในตัว ระยะหางจากศพประมาณ 30 
เมตร หันหนาไปทางลําหวย 
 รพินทรเห็นพองดวย เพราะตําแหนงนัน้เปนตําแหนงท่ีดีท่ีสุดแลว เทาท่ีจะเลือกไดใน
ขณะน้ี สวนท่ีจะอํานวยความปลอดภัยท่ีสุดก็คือ ดานหลังหันเขาหาโคนไมใหญโดยหมดหวงวา 
อะไรจะยองมาทางดานหลัง นอกจากคอยเพงระวังดานหนาอยางเดยีว 
 เขาใหเชษฐาเขาไปนั่งอยูกอน ตนเองชักมีดโบวี่ออกมาตัดระซุมไมท่ีขวางหนาอยู พอให
มองเห็นภาพศพ และบริเวณใกลเคียงไดถนัดตากวาแรก แตก็ไมถึงกบัโปรงโลงนัก เอากิ่งไมท่ีตัด
สะไวในสวนท่ีจะใชอําพราง แลวก็เขามานั่งซุมคูอยูกับเชษฐา โดยตนเองนั่งลึกเขาไป และเยื้องไป
ทางดานขวามือของเชษฐา ใหเชษฐาลํ้าหนาเยื้องไปทางซาย 
 “ผมจะเปนคนสองไฟนะครับ คุณชายเปนคนยิง” 
 รพินทรกระซิบนัดแนะ 
 “จะเหมาะหรือ ผมสองใหคุณดีกวากระมัง ผมไวใจมือของคุณมากกวาตัวผมเอง การที่
ผมขอนั่งเฝาอยูดวย ไมไดหมายความวา ผมอยากจะเปนคนยิงมันดวยมือของตนเองหรอก ผม
เพียงแตตองการรวมเหตุการณอยูดวยเทานัน้” 
 “ผมตองการใหคุณชายเปนคนยิงครับ และผมก็เช่ือมือคุณชายเต็มท่ี เทาๆ กับตัวผมเอง” 
 จอมพรานพูดหนักแนน เชษฐายิ้ม เอ้ือมมือมาจับแขนเขา บีบหนักหนวงอยางรักใคร
พอใจ 
 “ถาง้ันก็ตามใจ ไหน ทอดลองสองไฟซิ” 
 รพินทรสาดแสงไฟออกไป และเชษฐาทอดลองยกปนข้ึนประทับ 
 “ถนัดไหมครับ” 
 “ถนัดท่ีสุด อยาวาแตลูกซองเลย ตอใหไรเฟลผมก็ยงิได ถามีคนสองไฟดีๆ อยางนี้ เอาละ
ดับไฟ” 
 พรานใหญดับไฟ ทุกส่ิงทุกอยางจมอยูในความมืดมิดยิ่งกวาเหวนรก และสงัดเงียบเชียว 
นานๆ จะไดยนิเสียงใบไมรวงลงมากระทบพ้ืนแสกสาก เสียงจักจั่นเรไรและสรรพสําเนียงสัตวปาท่ี
รองแววตามลมมาแตไกล 
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 นักลาสัตวทุกคนยอมจะทราบดีวา ตอจากนั้นก็เปนเร่ืองของการสงบสติอารมณนั่งรอ 
ดวยประสาทท่ีตื่นไวพรอม เปนการรอชนิดท่ีกําหนดเวลาแนนอนไมไดทีเดียว 
 เชษฐาควกับุหร่ีออกมาคาบ แตแลวก็ชะงักคลายจะนกึข้ึนมาได ขยับจะเก็บตามเดิม แต
รพินทรขีดไลทเตอรปองสงมาให 
 “สูบเถิดครับ ไมเปนไรหรอก ผมเช่ือวาขณะนี้มันคงไมไดปวนเปยนอยูในละแวกน้ีแนๆ 
ถามันจะยอนกลับมา ก็คงในราวใกลๆ รุง” 
 อดีตนายพันโท หัวหนาคณะเดินทางจุดสูบและสงไปใหเขาตัวหนึ่ง 
 “ถามจริงๆ เถอะ ตามความรูสึกของคุณ ไอกุดมันจะยอนมาในคืนนีไ้หม?” 
 “อยางท่ีผมบอกแลวนั่นแหละครับ ถามันจะมาอีกคร้ังกต็อนตีส่ีตีหา โอกาสของเรามีอยู
ในระหวางนั้นเอง แตก็เปอรเซ็นตนอยเหลือเกิน มันฆาคนของเราอยางเจตนา ไมไดฆาเพราะหวิ 
เพราะฉะนั้น เร่ืองการวกกลับมาท่ีซาก จึงหวังไดนอยเหลือเกิน” 
 “รายกาจเหลือเกินนะ ไอเสือตัวนี้ ไหนคุณวาไอตัวเดยีวกนันี่หรือ นี่คุณเคยนั่งซุมสองไฟ
ใหคุณอําพล แลวเขายิงพลาด” 
 “ครับ ไอตัวนีแ้หละ เหตุการณมันเหมือนขณะน้ีไมมีผิด ผมกับคุณอําพลนั่งเฝาซากของ
คนท่ีมันกดัตาย กเ็ปนคนของคุณอําพลนัน่แหละครับ ผมเปนคนสองไฟ คุณอําพลเปนคนยิง ผม
เตือนแกแลววาควรจะใชลูกซองดีกวา แตแกไมเช่ือ ลอดวย .470 ดับเบ้ิลไรเฟลของแก มันไดรับ
สมญาวา ‘ไอกุด’ มาต้ังแตคร้ังท่ีคุณอําพลยิงนั่นแหละครับ คุณอําพลไดนิ้วขางหนึ่งของมันไปไวดู
เปนท่ีระลึก ในขณะเดยีวกบัท่ีใครตอใครอีกหลายคนกถู็กมันกัดตายไมหยดุ เวลาผมออกตามมัน
จริง มันกห็ลบชนิดท่ีรอยก็ไมยอมใหเหน็ นึกไมถึงเหมือนกันวา มาคราวนี้มันจะยองตามคณะของ
เรา ความจริงผมก็เพิ่งจะมารูตัวเม่ือคืนวานนี้เอง เพราะพบรอยท่ีริมลําธาร และพรานของผมสองคน
ก็เห็นมันชัดๆ ทีเดียว พวกนัน้เพิ่งจะมาบอกผมเอาในตอนคํ่า” 
 “ตองฟาดมันใหอยู รพินทร ถายังไมไดตัว เรายังไมเดินทางตอ” 
 เชษฐายํ้าหนักแนนอีกคร้ัง! 
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10 
 
 เม่ือไชยยันต เกิดและเมย กลับมาถึงแคมป คนท้ังหมดยังไมมีใครคิดท่ีจะหลับนอนกัน
เลยสักคนเดียว ไฟถูกกอเรียงรายลุกสวางโพลงรอบดาน ผดิไปกวาคืนกอน ตางนั่งจับกลุมพูดคุย 
และรอรับฟงขาวอยูอยางกระสับกระสาย เม่ือเห็นท้ังสามโผลเขามาถึง ตางก็พรูกันเขามาสอบ
ซักถาม เกิดและเมยทําหนาท่ีบรรยายถึงเหตุการณท่ีตามรอยไปพบศพของเอ้ินใหพวกนั้นฟง 
 ไชยยนัตแยกเดินตรงไปท่ีเต็นท ม.ร.ว.หญิงดารินยังอยูในชุดเดิม นั่งอยูบนขอนไมหนา
กองไฟใหญท่ีสุมอยูหนาเต็นท ปนวางอยูขางตัว หางออกไปเล็กนอย แงซายน่ังขัดสมาธิคอยเติมเช้ือ
ไฟเขาไปในกองไฟ ดูเหมือนกําลังพูดคุยอยู พอเหลือบมาเห็นไชยยนัตสาวเทาสวบๆ กลับมาเพียง
คนเดียว ก็ลุกข้ึนโดยเร็ว สีหนาของหญิงสาวยังอยูในความต่ืนเตนพร่ันใจ 
 “เปนไงบาง พบศพหรือเปลา แลวพรานใหญกับพี่ใหญละ?” หลอนถามเร็วปร๋ือ 
 ไชยยนัตยกแขนเส้ือข้ึนปายเหง่ือบนใบหนา เดินเขามาทรุดตัวนั่งบนโขดหินเต้ียใกลๆ 
วางปนท่ีถืออยูพิงกับกองฟนไว รินกาแฟจากกาลงในถวยพลาสติกข้ึนดื่ม แลวถอนใจเฮือก เลาให
หญิงสาวฟงอยางละเอียดในการติดตามรอยไปพบศพลูกหาบเคราะหราย ซ่ึงรพินทรกับเชษฐาคอย
ดักเฝาซากในคืนนี้ โดยตกลงกันไววา พรุงนี้เขาจะเปนผูผลัดเวรไปเฝาแทน ดารินหนาซีด มือท้ัง
สองกุมประสานกันติดอยูท่ีอก 
 “มันรายกาจเหลือเกิน” 
 ไชยยนัตครางอยูในลําคอ ภายหลังจากเลาจบ พรอมกับโคลงศีรษะอยางสลดใจ 
 “ท้ังๆ ท่ีเราแกะรอยไลหลังมันไปติดๆ พอพบศพก็ปรากฏวามันลากเอาเคร่ืองในไปกิน
เสียแลว คลาดกันไมถึง 5 นาที จากรองรอยที่เห็น” 
 “แลวนี่เขาเฝากันยังไง ขัดหางเหรอ?” 
 หลอนถามเสียงส่ันตอมา เพือ่นหนุมส่ันหนา 
 “เปลา ไมไดขัดหรอก เพราะขัดหางไมทันมันกะทันหันฉุกละหุกเหลือเกิน แลวก็เปน
เวลากลางคืนเลยตองใชวิธีนัง่ซุม” 
 “นั่งซุม! แปลวานั่งอยูกับพืน้ดินง้ันหรือ?” 
 “ก็ง้ันนะซิ” 
 “ตายละ!!” 
 ดารินยกมือลูบอก ตกใจไปหมด 
 “นากลัวออกจะตาย สมมุติวามันยองเขามาทางดานหลังละ แลวก็เปนเวลากลางคืนดวย 
ตาย! ทําไมถึงบาระห่ํากนัยังง้ีนะ ฉันเปนหวงพี่ใหญเสียแลว” 
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 “ไมตองหวงหรอกนา ถาเขานั่งอยูคนเดียวก็เปนอีกเร่ืองหน่ึง แตนี่รพนิทรอยูดวยท้ังคน 
จะตองกลัวอะไร สําหรับฉันหวงอยูอยางเดียวเทานั้น คือกลัวสองคนนั่นจะน่ังคอยเมื่อยเปลาตลอด
ท้ังคืน โดยท่ีไอกุดไมวกกลับมาท่ีเหยื่อของมัน” 
 ม.ร.ว.หญิงดารินเร่ิมกระสับกระสาย ลุกข้ึนเดนิหักนิว้มือตนเองวนไปเวยีนมาอยูรอบ
กองไฟ แลวกม็าหยุดยืนอยูตรงหนาของไชยยันต เคาหนาเต็มไปดวยร้ิวรอยวิตก 
 “ฉันไมเหน็ดวยเลย” 
 หลอนบน เมมริมฝปาก 
 “ถาขัดหางก็ไปอยางหนึ่ง นี่มีอยางหรือ นั่งอยูกับพืน้ดินเดยีวกับมัน มันจะดอดมาทาง
ไหนเม่ือไหรกไ็มรู ก็ดแูตเจาคนตายกับเพื่อนของมันซิ นัง่ดักยิงหมูปาอยูดวยกนัสองคนแทๆ มันยงั
ยองมาขย้ําลากเอาไปเสีย ตาพรานของเราคนนั้น เม่ือเขาจะถือวามือเขาแนก็ควรใหเขาเฝาไปคน
เดียวซิ ธุระอะไรท่ีพี่ใหญจะตองไปนั่งอยูดวย” 
 “ความจริงรพนิทรก็ตองการนั่งเฝาคนเดยีวนั่นแหละ” 
 ไชยยนัตตอบเสียงตํ่าๆ 
 “แตมันเปนความตองการของเชษฐาเอง ซ่ึงมันก็ควรจะเปนอยางนัน้ เชษฐาเปนหัวหนา
คณะเดินทางในคร้ังนี้ เสือลากเอาลูกหาบในคณะไปกิน จะปลอยใหเปนหนาท่ีของพรานอยางเดยีว
มันก็ไมถูก พวกลูกหาบท้ังหลายจะหม่ินน้ําใจเราได พีช่ายของเธอเปนคนอยางนี้ เธอก็รูนิสัยเขาดี
อยูแลว ถึงเขาไมนั่งกับรพินทรในคืนนี้ ฉันก็จะนั่งแทน รวมความวาจะตองมีพวกเราคนใดคนหนึ่ง
รวมอยูในการปราบไอเสือรายตัวนี้ใหได ไมใชโยนหนาท่ีไปใหรพนิทรคนเดียว และเม่ือรพินทรนั่ง
ซุมดักยิงอยูกบัพื้น เราก็ตองนั่งในลักษณะเดียวกับเขา เส่ียงอยางไรกเ็ส่ียงดวยกนัอยางนั้น มายง้ัน
เราจะเปนนายจางรวมเดนิทางไปกับเขาไดยังไง ฉันบอกเธอแลววา ไมตองวิตกไปหรอก เชษฐามือ
ดีพอท่ีจะไววางใจไดทีเดยีว โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือมีรพนิทรคอยเปนพี่เล้ียงอยูดวยอยางนี้ ก็เบาใจ
ไดสนิท มีแตวาไอเสือผีสิงนั่นจะไหวทันไมยอมเขามาเสียมากกวา” 
 ดารินควักบุหร่ีออกมาจุดสูบ แลวโยนซองมาใหเพื่อนชาย หลอนทรุดตัวลงนั่งบนขอน
ไมตามเดิม ค้ิวงามท้ังสองขมวด พดูตอมาอยางไมหมดกังวล 
 “ถึงยังไงมันกน็าหวาดเสียว และเส่ียงเกนิกวาเหตุอยูด ี ไอวิธีดักยิงเสือโดยอยูบนพื้นดิน
เดียวกับมันนีน่ะ อีกอยางหนึ่งจนกระท่ังเดี๋ยวนี้ ฉันก็อานอีตาพรานของเราคนนี้ไมออกเลย เขาเปน
คนยังไงกนัแนนะ มีอยางเรอะ ท้ังๆ ท่ีรูอยูแลววาเสือมันยองตามคณะของเรามาตลอดเวลา แทนท่ี
เขาจะบอกกลาวเตือนใหพวกเรารูตัวลวงหนาไวบางก็เปลา เงียบเฉยเสียง้ันแหละ กวาจะรูก็โนน 
คาบเอาลูกหาบไปลากไสเสียแลว” 
 “เธอจะไปเอาโทษเขาในขอนี้ไมถูก” 
 ไชยยนัตคานมา จุปากหามเบาๆ 
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 “เขาก็บอกแลววา เขาไมตองการจะใหพวกเราเสียขวัญ และเขาก็ทําหนาท่ีครบถวนแลว 
ไมมีอะไรบกพรอง โดยการใหความคุมกนัเราอยางแข็งแรง ตลอดจนเตือนใหเราระวังตน ไมให
ออกไปเดินเพนพานพนหูพนตาของเขา เธอนั่นแหละยงัอวดดไีมเช่ือฟงคําตักเตือนของเขา ชอบฝา
ฝนดีนัก นีย่ังดีนะท่ีลูกหาบรับเคราะหไปแทน มันจะรายกาจสักขนาดไหน ถาหากแทนท่ีจะเปน
ลูกหาบ กลายเปนพวกเราคนใดคนหนึ่ง ถูกมันลากไปเสียกอน ซ่ึงในระหวางพวกเราสามคนน่ี ฉัน
ก็คิดวานาจะเปนเธอมากท่ีสุด เพราะเธอชอบเดินเลนลอยชายออกไปนอกแคมปคนเดียวเสมอ เขา
หามก็กลับชวนทะเลาะเสียอีก เร่ืองมันเปนยังง้ัน เปนไง คราวนี้พอจะนึกออกแลวหรือยังวา ทําไม
รพินทรถึงบนหนักอกหนกัใจเสียหนักหนา ในกรณีท่ีเธอชอบฝาฝนคําเตือนของเขา” 
 ดารินเงียบกริบไป นั่งเอามือรองคาง กัดเล็บ เหมอมองดแูสงไฟท่ีแลบเลียอยูในกอง 
หลอนกําลังนกึถึงภาพของตนเอง ท่ีแอบลงไปเลนน้ําคนเดียวในลําธารเม่ือตอนบายนี ้ และรพินทร
ตามลงไปเกิดเปนปากเสียงกนัข้ึน จนกระท่ังชางแมลูกออนโผลออกมาสรางเหตุการณต่ืนเตนข้ึน 
สมมติวาในขณะนั้นถาพรานใหญตามลงไปไมทัน หรือถาหากวากอนหนานั้น เจาเสือรายผีสิงยอง
มาคอยดักหลอนอยูกอน อะไรจะเกิดข้ึน?” 
 หญิงสาวใจหาย เม่ือหวนคิดไดเชนนั้น 
 “นี่บุญคํากับพวกท่ีไปเอาววัแดงยังไมกลับมาอีกรึ?” 
 ไชยยนัตถามข้ึน กวาดสายตาไปรอบๆ แลวมองไปยังแงซายผูนั่งสงบเฉยอยู 
 “ยังครับ เจานาย” 
 หนุมชาวดงผูลึกลับตอบหวนๆ ในลําคอ พอขาดเสียงของแงซาย ก็มีเสียงกูเรียกแววใกล
เขามาพรอมกบัเสียงลอเกวยีนบดออด พวกทุกคนในแคมปท่ีกําลังจับกลุมกันอยูเปนวงใหญ ก็พา
กันต่ืนตัวข้ึนกูรับออกไปเพียงไมกี่อึดใจ กมี็เสียงคุยกนัเอะอะล่ันเขามากอน ตอจากนั้นบุญคํา จัน 
ลูกหาบอีก 6 คน พรอมกับเกวยีนท่ีบรรทุกววัแดง ซ่ึงชําแหละเรียบรอยแลว ก็โผลเขามาถึง คน
เหลานั้นหารูไมวาระหวางท่ีพวกตนแยกไปชําแหละวัว ซ่ึงเชษฐายิงลมไปเม่ือตอนพลบคํ่านั้น ได
เกิดอะไรข้ึนทางแคมป แตก็ไดรับการบอกเลาใหรูเร่ืองภายในไมกี่อึดใจ ตางพากนัตกตะลึงพรึง
เพริดไป ซักถามกันแซดไปหมด ไมมีใครหันมาสนใจกับววัท่ีชําแหละบรรทุกมาบนเกวียนนั้นเลย 
เพราะมัวแตต่ืนเตนอยูในเหตุราย 
 
 ไชยยนัตส่ังใหแงซายไปเรียบบุญคํากับจัน ผูเพิ่งจะมาถึงเขามาพบ เกิดกับเสยก็เลยตาม
เขามาดวย พรานท้ังส่ีของรพินทร เขามานั่งเรียงรายอยูหนากองไฟใกลๆ กับไชยยนัตและดารินผูนั่ง
อยูกอนแลว 
 “บุญคํากบัจันรูเร่ืองแลวไมใชหรือ วาเกดิเหตุรายอะไรข้ึน” 
 ไชยยนัตพูดข้ึน บุญคํากับจนัมองดูหนากนั 
 “ครับ ผมคิดไมถึงเลย ลูกหาบของเรามันคะนองเอง ไมยอมเช่ือคําส่ังของคุณรพินทร” 
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 “นาสลดใจเหลือเกิน มันเปนคราวเคราะหรายของเขาเอง คืนนี้พรานใหญกับนายใหญดัก
เฝามันอยูท้ังคืน ท่ีแคมปนีก้็เห็นจะมีบุญคํานั่นแหละอาวุโสกวาเพื่อน ฉันขอมอบหมายใหบุญคํา
ดูแลควบคุมทุกส่ิงทุกอยางใหเรียบรอย” 
 “เจานายนอนใหหลับสบายเถิดครับ ไมตองหวง บุญคําขอรับประกันเอง ถาไอกุดกําแหง
เขามาปวนเปยนอยูใกลแคมปเรา หรือยอนกลับไปท่ีซากเปนจบแน” 
 “ดีแลว บอกพวกนั้นใหพักผอนหลับนอนเสียเถิด ยกเวนแตพวกเวรยามท่ีจะมีหนาท่ีเฝา
ตามเวรผลัดเปล่ียน ออ! อยาระวังแตคน ระวังควายของเราดวย ไฟทุกกองอยาใหมอดลงเปนอัน
ขาด” 
 “ครับ บุญคําจะดูแลไมใหอะไรบกพรองเลย” 
 “บุญคําคิดวามันจะยอนไปท่ีซากไหมคืนนี้?” 
 ดารินถามบาง 
 พรานพื้นเมืองอาวุโสยัดใบกระทอมใสปากเค้ียว มองสบตาหญิงสาว แลวโคลงศีรษะ
แชมชาตอบแผวเบา 
 “บุญคําบอกไมไดเหมือนกนัครับนายหญิง ไอเสือตัวนี้เหมือนจะมีผีคอยกระซิบมันอยู
ตลอดเวลา มันกลากับพรานทุกคนได ยกเวนคุณรพินทรคนเดียว ท่ีมันคอยหลีกหลบมาตลอด ยังกับ
วามันจะจํากล่ินคุณรพินทรไดทีเดียว ถามันรูวาคุณรพนิทรดักอยู มันก็ไมเขาเดด็ขาด มันอาถรรพณ
ยังไงบอกไมถูกทีเดยีวครบั คุณรพินทรเองก็คอยตามมันมานานแลว แตไมเคยสําเร็จ คลาดกัน
หวุดหวดิๆ ทุกคร้ังไป ถาคืนนี้ไมสําเร็จ พรุงนี้เราอาจตองหารือกันใหม” 
 “แนนอน เราจะยังไมเคล่ือนยายหรือมีแผนการอยางใดตอไปท้ังส้ิน ตราบใดท่ีเรายัง
ไมไดตัวมัน และพรุงนี้ฉันจะไปนั่งแทน ถามันไมเขาในคืนนี”้ 
 ไชยยนัตบอก 
 “ถาเปล่ียนคนเฝา...บุญคําวาอาจมีหวังครับ อยางท่ีบอกแลววา มันอาถรรพณอยางไรพิกล 
ลงใหนายรพินทรดักอยูละก็ คร้ังไหนคร้ังนั้น รอกันจนกระท่ังซากเปอยโทรมเหลือแตกระดูก มันก็
ไมยอมเขา ท้ิงไปเลย มันเคยเขาใหคร้ังแรกเทานั้นครับ ตอนท่ีนั่งอยูกับคุณอําพล แตนายรพินทร
เปนคนสองไฟ คุณอําพลยงิพลาด ต้ังแตนั้นพอนายรพนิทรตามมัน มันก็หลบ แตก็นั่นแหละครับ 
พรานสามคนมาแลวท่ีตามลามันแทนนายรพินทร สองคนถูกมันขย้าํตาย อีกหนึง่พิการไปตลอด
ชีวิต เพราะถูกมันลาเอา แทนท่ีจะลามัน” 
 ดารินหันไปมองดูไชยยันต อดีตนายพันตรีทหารปนใหญยิ้มขรึมๆ พยักหนา 
 “เอาเถอะ ขอใหมันเขามาใหเห็นเปนใชได ไมวาเราจะลามัน หรือมันจะเปนฝายลาเรา 
กลัวอยูอยางเดยีวเทานั้น มันจะไมยอมเขามาเลย ซ่ึงทําใหเราตองเสียเวลาไปเปลาๆ ดีเหมือนกนั 
บางทีมันอาจเขาตอนท่ีฉันไปผลัดเวรแทนรพินทรก็ได เอาละ ไปไดแลว” 
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 บุญคํากับพรานอีกสามคนของรพินทรพากันลุกข้ึนผละแยกยายกันไป ไชยยันตควาปน 
ลุกข้ึนยืนหันไปทางนองสาวของเพ่ือนสนทิ 
 “ไปนอนกนัเถอะนอย นั่งแกรวอยูก็ไมมีประโยชนอะไร พักผอนเอาแรงไวดีกวา ระยะท่ี
รพินทรกับเชษฐาดักเฝาอยูหางจากท่ีนี่ไมมากนักหรอก ถาไดยินเสียงปนเม่ือไหรก็รูเองแหละ” 
 “ฉันนอนไมหลับหรอก เธอไปนอนกอนกแ็ลวกนั” 
 “แลวเธอจะนัง่อยูทําไม?” 
 หญิงสาวยกมือท้ังสองข้ึนลูบใบหนา ยิ้มจางๆ 
 “นั่งตากลมพกัสงบจิตใจอีกสักครู เหตุการณมันทําใหฉันต่ืนเตนขวัญเสียไปหมดแลว ไม
ตองหวงหรอก ฉันมีแงซายนั่งเปนเพื่อนอยูนี่ เธอไปนอนพักเสียไป พรุงนี้จะตองต่ืนไปเปล่ียนเวร
เฝาแตเชาไมใชหรือ” 
 ไชยยนัตพยักหนา ไมกลาวอะไรอีก ถือปนเดินดุมๆ หายเขาไปในกระโจมพัก 
 
 ดารินหักกิ่งไมแหงเล็กๆ ท่ีถืออยูในมือโยนเขาไปในกองไฟ 
 “แงซายรูเร่ืองเสือตัวนี้มากอนหรือเปลา ฉันหมายถึงรูวามันสะกดรอยตามคณะของเรามา
ตลอดเวลา” 
 หลอนเอยถามหนุมชาวดง ผูทําหนาท่ีเปนคนรับใชประจําแคมปข้ึนเบาๆ ยิ้มกวางๆ 
ปรากฏขึ้นบนใบหนาสีทองแดงนัน้ สบตาหลอนแวบเดยีวก็หลบ ตอบเสียงตํ่าลึก 
 “เม่ือบายวาน คณะของนายหญิงไปลาเลียงผา ผมอยูท่ีริมหวย กําลังลอกหนังหมูปา ผม
เห็นมันหมอบอยูหลังโคนไทรใหญ พอผมเงยข้ึนพบตามันไมทันจะขยับตัว มันก็หลบ เขาไป
ตรวจดูพบรอยท่ีย่ําน้ําไวบนโขดหิน นิว้หายไปขางหนึ่ง” 
 “แปลวาเธอกรู็อยูลวงหนาแลวเหมือนกันซิ” 
 หลอนรองออกมาโดยเร็ว 
 แงซายไมตอบ ดุนฟนเพิ่มเติมเขาไปในกองไฟ 
 “เธอบอกพรานใหญใหรูใชไหมวาเธอเห็นอะไรที่ริมลําธารนั่น” 
 หนุมชาวดงผูลึกลับส่ันหัว 
 “เปลา ผมไมไดบอก ผูกองรูอยูแลววามันตามเรา และผูกองก็รูวาผมรู” 
 “แลวทําไมเธอไมบอกใหพวกเราไดรูตัวไวบาง ในเม่ือเธอเห็นส่ิงผิดปกติ อันนาจะเกดิ
อันตรายข้ึนกบัคณะของเราได” 
 “ผูกองส่ังผมไมใหบอกครับ” 
 เปนคําตอบอยางซ่ือๆ จากอดีตนายทหารโจรกะเหร่ียง หญิงสาวตวดัหางตาคอนอยาง
ฉุนๆ พูดหนกัๆ ในลําคอ 
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 “ออ ดีนี่ ตาพรานใหญนัน่ส่ังอะไรเธอ เธอก็เช่ือฟงไปเสียหมดทุกอยาง ชนิดเครงครัด
ทีเดียว นี่มิหมายความวา เธอเห็นเขามีความหมายสําคัญยิ่งไปกวาพวกฉันสามคนท่ีเปนเจานาย
โดยตรงของเธอ และทุกคนที่มากันนี่ง้ันหรือ?” 
 แงซายมองข้ึนสบตา ม.ร.ว.หญิงดาริน ดวยประกายแจมใส บริสุทธ์ิ โคลงหัวชาๆ อยู
เชนเดิม 
 “หามิไดครับ นายหญิง ผมไมไดคิดเชนนัน้เลย ผมเพียงแตคิดวา การทําตามคําส่ังของผู
กอง ยอมเปนความปลอดภัยท่ีสุดของคณะเดินทาง เพราะการเดนิทางคร้ังนี้ อยูภายใตการนําของผู
กองคนเดยีว ไมเพียงแตผมหรือพวกลูกหาบทุกคนเทานัน้ แมแตนายหญิงหรือนายชายท้ังสองคน ก็
ควรจะเช่ือผูกองดวย ถายังตองการใหเขาเปนผูนํา นายหญิงก็เห็นแลววา เหตุรายท่ีเกดิข้ึนกับลูกหาบ
ของเรา เพราะมันฝาฝนคําส่ังหามของผูกองเอง” 
 “รูสึกวาใครๆ จะตองเคารพเช่ือฟงเขาเสียเหลือเกินนะ แมกระท่ังไชยยนัต และพ่ีชายของ
ฉันเองผูเปนนายจางแทๆ” 
 หลอนกระแทกเสียงอยางหงุดหงิด ดีดบุหร่ีท่ีถือคีบอยูในมือกระเดน็เขาไปในกองไฟ 
แลวกมลงควาปนเดินผละเขาไปในกระโจม ปลอยใหแงซายย้ิมยิงฟนตามหลังมา 
 
 เวลาเคล่ือนผานไปเปนลําดบั ระหวางซากศพของกะเหร่ียงลูกหาบ อันเปนเปาหมายบัง
ไพรที่ขวางอยูเบ้ืองหนากับปนและไฟฉายที่เฝารอคอยอยู อากาศหนาวเยือกลงทุกขณะ ท้ังรพินทร
และเชษฐานั่งเคียงกันอยูยังท่ีซุม ไมไดปริปากพูดคําใดแกกันเองเลย นบัเปนช่ัวโมง เสียงน้ําคางปา
หยดลงกระทบใบไมแหงดงัอยูเปาะแปะรอบกาย นานๆ จะไดยินเสียงเชษฐาหายใจลึกสักคร้ัง สวน
พรานใหญรพนิทรเงียบกริบ ราวกับวาเขาจะหลับไปฉะน้ัน แตเม่ือเชษฐาเอ้ือมมือมาแตะแขน
เหมือนจะหยั่งความรูสึก ก็ไดรับการเอ้ือมมือมาจับตอบเปนความหมายวา จอมพรานยังมีประสาท
ต่ืนพรอมอยูทุกขณะ ไมไดเผลอหลับไปเลยแมแตนิดเดยีว 
 นาฬิกาพรายน้าํจากขอมือของเชษฐาช้ีเวลา 01.45 น. มันเปนชวงระยะเวลาอันทรมาน
พอดูกวาจะรุงเชา เขาอยากจะสูบบุหร่ีขจัดความงวงและความอัดอ้ันเบ่ือหนาย แตไมกลา เพราะเหน็
รพินทรผูตามปกติก็เปนคนสูบบุหร่ีจัด ชนิดตัวตอตัว ซ่ึงบัดนี้ หลังจากสูบมวนสุดทายไปเม่ือสอง
ช่ัวโมงท่ีแลว ก็ไมไดสูบอีกเลย 
 พรานใหญดเูหมือนจะอานความรูสึกของเขาถูก ชะโงกเขามากระซิบ 
 “คุณชายจะงีบไปพลางๆ ก็ไดครับ มีอะไรผมจะสะกดิปลุกเอง ไมตองหวง” 
 เชษฐาหนัมายิม้ใหในความมืดมิด 
 “ไมเปนไรหรอก ถึงยังไงผมก็ไมมีทางจะหลับได” 
 “เวลาเทาไหรแลวครับ?” 
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 “อีก 15 นาทีจะตีสอง” 
 แลวก็เงียบกนัไปอีก 
 เวลาจะผานไปอีกนานสักเทาใดไมทราบได เสียงกวางปบรองแหวกความสงัดลอยตาม
ลมแววมาแตไกลคร้ังหนึ่งแลวก็เงียบหายไป คร้ันแลวตอมาอีกอึดใจใหญ ก็มีกล่ินสาบสางชนิด
หนึ่งโชยมากระทบนาสิกประสาท เสียงเชษฐาขยับตัวและเอ้ือมมือมาแตะแขนรพนิทร 
 “คุณไดกล่ินอะไรไหม?” 
 อดีตนายพันโทหัวหนาคณะเดินทางกระซิบเบาท่ีสุด 
 “ครับ” 
 จอมพรานรับคําส้ันๆ เชษฐาจองหนาในความมืดเหมือนจะถาม ก็ไมเห็นรพินทรกลาว
หรือมีปฏิกิริยาเชนไรอีก นอกจากจะนิ่งสงบเฉย กล่ินสางนั้นตลบรุนแรงข้ึนอีกเม่ือลมปาโชยมา 
เชษฐาจองฝาความมืด พยายามจะเพงออกไปยังซากศพเบ้ืองหนา ท้ังๆ ท่ีก็มองไมเห็นอะไร 
นอกจากฉากวกิาลอันดําสนทิกระซิบถามตอมาวา 
 “จะไมลองฉายไฟดหูรือ มันอาจยองเขามาแลวก็ได” 
 “รอจนกวาจะแนใจท่ีสุดดีกวาครับ ถามันเขามาท่ีซาก เราจะไดยินเสียงมันกดัแทะศพ
อยางถนัดท่ีสุด ถาสองไฟก็ไดท่ีเลยทีเดยีว ถาเราใจรอนสองออกไปกอน มันอาจจะอยูในละแวก
ใกลเคียง และรูตัวเสียกอน ทําใหเสียโอกาสไปอยางนาเสียดาย แลวคราวน้ีจะไมมีหวังอีกเลย กล่ิน
อยางเดยีวไมพอหรอกครับ ตองอาศัยฟงเสียงดวย เพยีงแตกล่ิน มันอาจอยูหางเรามากก็ได” 
 เชษฐาไมมีขอโตแยงใดๆ ท้ังส้ิน เพราะการเชื่อฟงปฏิบัตติามคําแนะนําของพรานใหญใน
ภาวะเชนนี้ ยอมเปนส่ิงดีท่ีสุด 
 เวลาไดลวงเลยไป แสงเดือนขางแรมจัดท่ีเพิ่งจะข้ึนสองทะลุใบไมลงมาเปนเงารางๆ ใน
บางสวน นานๆ คร้ังไกปาจะขันแววเย็นเยือกมาแตไกลบอกยามแรก ตุกแกท่ีอาศัยอยูตามโพรงไม
สูงรอบดาน ซ่ึงมักจะรองรับกันอยูเปนระยะมาต้ังแตตอนหัวคํ่า บัดนี้สรางซาลง 
 เชษฐานั่งกอดปนเอาหลังพิงโคนไม เผลอเขาภวังคไปเม่ือไหร ตนเองกไ็มทราบ
เหมือนกนั มารูสึกตัวสะดุงข้ึน เพราะมือของรพินทรบีบมาท่ีไหล เขาลืมตาสวางโพลนในความมืด
ท่ีแวดลอมอยูรอบดาน ประสาททุกสวนต่ืนพรอม หูสําเหนียกเสียงกรอดๆ เปนจังหวะอยูในความ
มืดเบ้ืองหนา ตรงบริเวณท่ีศพลูกหาบนอนอยู เสียงนั้นเบาท่ีสุด แตในความเงียบสงดัเชนนี้ พอจะจบั
ไดอยางถนดั บางคร้ังก็หายไป บางคร้ังก็ดังชัดเจน 
 “ไดยินหรือเปลาครับ?” 
 เสียงกระซิบถามแผวเบา ดังมาจากจอมพราน 
 “ไดยิน” 
 “พรอมหรือยัง?” 
 เชษฐาปลดเซฟ เอฟเอนกึ่งอัตโนมัติ คอยๆ ยกข้ึนประทับจองไปทางท่ีหมายอันมืดมิด 
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 “โอเคฉายไฟ” 
 จอมพรานชูไฟฉายขนาดแปดทอนข้ึน แลวคอยๆ วาดลงตํ่ากะไปยังตําแหนงท่ีมาของ
เสียง พอไดระดับกก็ดสวทิซใหลําไฟพุงจาออกไปโดยผานแนวลํากลองปนของเชษฐาเพื่อใหเหน็
ศูนยไดอยางถนัด 
 ดวงตาราวกับทับทิมคูหนึ่งแดงโชติสะทอนแสงสวนตอบแสงไฟฉายแววออกมา มันอยู
ทางดานปลายเทาของศพลูกหาบ ผูถูกใชเปนเหยื่อลอ แตแลวทันทีนัน้เอง รพินทรรองออกมาเร็ว
ปร๋ือ 
 “อยายิง!” 
 เชษฐากไ็วทายาท เปนการไวทั้งประสาทตาท่ีสังเกตเหน็ดวงตาคูนั้น เพราะประสาทหูท่ี
ไดยนิเสียงรองหามของรพินทร นิ้วท่ีกําลังจะกระดกิไกของเขาชะงักลงอยางกะทันหนัทันทวงที 
กอนท่ีกระสุนขนาด 12 บรรจุลูกปรายชนิด 9 เม็ด จะระเบิดตูมออกไป 
 “อีเห็นหรือหมาปา?” 
 เขาถามออกมา 
 “สงสัยจะอีเหน็ครับ ชวงตามันแคบเหลือเกิน” 
 จอมพรานตอบ แลวกระดกลําไฟฉายกราดไปมาเปนการไล ดวงตาคูนั้นหลบวาบ พลิก
ตัวหนักลับกระโจนผละจากศพ หายลงไปในลําหวย มองเห็นไดอยางถนัดวา มันเปนอีเห็นดงตัว
เข่ืองขนาดหมาพันธุอัลเซเช่ียน ท้ังสองถอนหายใจเฮือกออกมาพรอมกันอยางผิดหวัง รพินทรดับ
ไฟลง ในขณะที่เชษฐาลดปน มือยังส่ันนอยๆ ดวยอารมณต่ืนเตน 
 “โอโฮ! ผมเอ็กไซตไปหมดเลย มันทําเอาเสียเสน เกือบกดตูมออกไปแลว ดวีายั้งเสียทัน 
วา! อีเห็นตัวนัน้เห็นจะทําใหเราเสียพิธีเสียแลวกระมัง” 
 หัวหนาคณะเดินทางครางออกมา รพินทรเอ้ือมมือมาตบไหลเขาเบาๆ 
 “คุณชายควบคุมประสาทส่ังงานไดดเีหลือเกินครับ ผมยังนึกวาคุณชายเบรกไมทันเสียอีก 
ผมเองก็ต่ืนเตนไมใชนอย” 
 “ทาจะไมมีหวงัสําหรับคืนนีห้รือยังไง ถามันยังปวนเปยนหวงเหยื่ออยูในละแวก
ใกลเคียง อีเหน็ตัวนัน้ก็คงไมกลาออกมากนิศพหรอก นีแ่ปลวามันจะตองเปดไปไหนไกลลิบทีเดียว 
ไมไดทอมๆ อยูแถวนี”้ 
 “ถึงอยางไร เราก็ตองทนรอจนกวาจะเชาครับ” 
 รพินทรตอบแลวก็ควกับุหร่ีออกมา เชษฐาหายใจอยางแชมช้ืนข้ึนเล็กนอย ท่ีมีโอกาสได
สูบบุหร่ีบางจากการอดทนกล้ันมาเปนเวลานาน 
 



 

[E-book] เพชรพระอุมา by SonyaLee (evol_oon@hotmail.com) 

170 

 ประมาณตีสามคร่ึง ลมหยุดสนิท แมแตใบไมกไ็มกระดิก ปาท้ังปาตกอยูในหวงสงบ 
ชนิดจักจั่นเรไรก็ไมยอมทําเสียง เชษฐาเคล้ิมมอยไปอีก เพราะเบาใจท่ีถึงอยางไร เขาก็มีรพินทรนั่ง
อยูเคียงขาง คร้ันแลวปจจุบันทันดวนนัน้เองก็ต่ืนข้ึนเพราะเสียงอีกชนดิหนึ่ง ดังมาจากทางทิศเหนอื
ของลําหวยแหงเบ้ืองหนา เปนเสียงยอดไผหักและพงรกถูกเสียดสี เสียงนั้นไมดังนัก ระคนกับกล่ิน
อับๆ ของโคลนตมโชยมาสัมผัสจมูกอยางแรง กอนท่ีเขาจะขยับตัว  กไ็ดยินเสียงกระซิบเรียกจาก
รพินทร 
 “คุณชายครับ” 
 “ผมยังต่ืนอยู” 
 เขาตอบออกไป ยันตัวข้ึนนั่งตรงจากทาเอน พยายามเง่ียหู 
 “ถาผมเขาใจไมผิด รูสึกวาชางโขลงจะเขามาอยูใกลๆ เรานี่เอง” 
 “ครับ มันชุมนุมกันอยูท่ีดงไผเหนือหวยนี่ข้ึนไป หางไมเกิน 300 เมตร” 
 “เห็นจะไมเขาทีเสียแลวหรือยังไง คุณกับผมมีลูกซองกันคนละกระบอกเทานั้น มิหนาํซํ้า
ยังนั่งอยูบนพืน้ดิน จะเอายังไงกันด”ี 
 “เฉยไวเถิดครับ ผมเช่ือวา มันคงจะไมขามหวยมาทางฝงเราแนๆ อยางดีท่ีสุดก็เพยีงแค
เฉียดเขามาทางฟากโนนเทานั้น” 
 “คุณคิดวาโขลงไอแหวงอยางวานั่นหรือเปลา?” 
 “ไมมีอะไรจะใหคะเนไดเลยครับ อาจใชหรืออาจไมใชก็ได แตผมอยากจะเช่ือวาไมใช
โขลงไอแหวงมากกวา เพราะโขลงของมันในระยะ 3 ปท่ีแลวมา ไมเคยหากนิลงมาตํ่ากวาปาหวาย
เลย มีแตจะเขาดงลึกเขาไปเปนลําดับ เพราะมันรูวาถูกตามลา” 
 “มันจะบายหนาไปทางแคมปเราหรือเปลาก็ไมรู” 
 “คงไมหรอกครับ เพราะเขาใกลก็คงไดกล่ินควันไฟ อีกอยางหนึ่งชัยภมิูท่ีต้ังแคมปของ
เราก็อยูบนชะงอนผาเหมาะดีสําหรับการต้ังรับ มันจะบุกข้ึนไปก็ลําบาก พวกท่ีแคมปพอยิงปะทะ
ขับไลได” 
 เสียงชางโขลงพาขบวนหากนิเพลินใกลเขามาเปนลําดับ จนไดยินแมกระท่ังเสียงหายใจ 
ท้ังสองนั่งเงียบกริบไมพูดคําใดกนัเลย ความเยือกเย็นมีสติม่ันของพรานใหญ ทําใหเชษฐาพลอย
ม่ันคงไปดวย ท้ังๆ ท่ีหัวใจของเขา เร่ิมจะเตนแรงดวยความตื่นเตน เชษฐาเดาไมถูกเหมือนกันวา ถา
หากมันพาโขลงขามลําหวยมาฟากนี ้
 ท้ังเขาและรพินทรจะทําอยางไร 
 เปนเวลาถึงช่ัวโมงเต็มๆ ของการหายใจไมท่ัวทอง ท่ีชางปาโขลงนั้นปวนเปยนอยูใน
ละแวกใกลเคียง คร้ันแลวมันก็พาโขลงเคล่ือนหางออกไปอยางสงบเปนระเบียบเรียบรอยทางดาน
ตะวนัออก จนกระท่ังเงียบเสียงหายไป ซ่ึงเปนเวลาฟาสางพอด ี
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 “โลงอกไปที!” 
 เชษฐาครางออกมาพรอมกับเหยยีดกายบิดตัวอยางสุดแสนจะเม่ือยลา หันมามองดหูนา
พรานใหญ ซ่ึงบัดนี้พอจะมองเห็นกนัไดถนัด แลวโคลงหัวอยางผิดหวงั 
 “เปนอันวาเราฟาวลสําหรับคืนนี”้ 
 “ประเดี๋ยวคุณไชยยนัตกับพรานของผมก็คงจะมาหรอกครับ เราออกไปนั่งพักกนัท่ีโขด
หินนัน่ดีกวา หมดระยะท่ีจะตองเฝากันแลวชวงหนึ่ง” 
 ท้ังสองตางลุกข้ึนยืน ออกมาจากโพรงโคนไมท่ีนั่งซุมอยูตลอดท้ังคืน สูดลมหายใจเขา
เต็มปอด สลัดแขนขาดวยความเม่ือยขบ และพักนั่งสูบบุหร่ีคุยกันเบาๆ บนโขดหิน หางจากศพอัน
เปนเหยื่อลอเล็กนอย ตะวันเร่ิมจะกลาข้ึนเปนลําดับ พอแสงแดดเร่ิมสอง พวกแมลงวันซ่ึงไมทราบ
วามาจากไหน ก็พากันบินหึ่งมาตามท่ีกองเลือดและศพ หยอดไขขังไวแลดเูปนกระจุกขาวเต็มไป
หมด นาขนลุก 
 
 คร่ึงช่ัวโมงตอมา ก็มีเสียงกูเรียกลวงหนาเขามากอน รพินทรปองปากกูตอบออกไป อึดใจ
เดียว พวกท่ีแคมปกลุมใหญก็ปรากฏตัวข้ึน เกิดเดินนําหนาไชยยนัต และดารินสาวเทาตามหลังมา
อยางรวดเร็ว ถัดจากนัน้ก็เปนบุญคํา จัน เมย หวัหนาลูกหาบ และพวกลูกหาบท่ีติดตามมาดวยอีก
สามคน 
 ท้ังหมดพากันเดินตรงเขามาอยางรวดเร็วพรอมกับสงเสียงทักทายแซด บรรยากาศยงัเต็ม
ไปดวยความต่ืนเตนสยองใจ 
 “ไมไดผลเหรอ?” 
 ไชยยนัตรองถามเขามากอนท่ีตัวจะถึง เชษฐาโคลงศีรษะรับกระติกกาแฟจากมือของ
นองสาวท่ีเอามาฝาก ยกข้ึนดื่มกล้ัวคออันแหงผาก 
 “มีแตอีเหน็กบัชาง อีเห็นเขามาแทะศพเมื่อตอนตีสองกวา ๆ เกือบซัดตูมเขาใหเสียแลว 
นึกวาไอกุด ดีแตคุณรพนิทรหามไวเสียทัน ตอนใกลรุงนี่เอง ชางมาสวนสนามอยูฟากโนน นั่ง
เขาฌานกันแทบจะไมยอมหายใจ” 
 เกิด จัน บุญคํา และเมย เขาไปรุมลอมอยูท่ีรพินทร เพื่อซักถามและหารือกนั พวกนัน้
รายงานวาเหตุการณทางแคมปเม่ือคืนท่ีผานมาปกติเรียบรอยดีทุกอยาง และขณะนี้มอบหนาท่ีให
เสยกับแงซายควบคุมแคมปไว สวนดารินเดินพจิารณาไปรอบๆ แลวมาหยุดสํารวจอยูท่ีซากศพของ
ลูกหาบอันแสนทุเรศ ดวยความอเนจอนาถใจ หลอนดูอยูไมไดนานนัก ก็ถอยหางออกมารวมกลุม 
 ท้ังหมดพูดคุยกันอยูครูใหญ รพินทรก็ส่ังใหพรานของเขากับพวกลูกหาบท่ีมาดวย 
ชวยกันขัดหางข้ึนอยางเรงรีบบนคบไมใหญชัยภูมิเหมาะตนหนึ่ง ซ่ึงมีพวกเฟรนและกาฝากข้ึนอยู
เปนเคร่ืองบังไพรอําพรางตาไปในตัว สําหรับใหไชยยันตกับเกดิข้ึนนั่งเฝาผลัดเวรตอไป แตกอนท่ี
พวกนั้นจะแยกกันไปตัดไม ม.ร.ว.หญิงดารินก็พูดโพลงข้ึนวา 
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 “หางนี้ขัดสําหรับสามคนนัง่นะ อยาลืมมีท่ีเผ่ือฉันดวยคนหน่ึง” 
 ทุกคนหันขวับมามองทางหญิงสาวเปนตาเดียว ยกเวนรพินทรซ่ึงเฉยๆ ไมสนใจ ไชยยันต
พูดออกมาตํ่าๆ ดวยเสียงเครงเครียดจริงจงั 
 “อะไรกันนอย มันเร่ืองอะไรท่ีเธอจะตองมานั่งอยูดวย เอ...เธอนี่แปลกเหลือเกนินะ ก็
รูอยูแลววามันไมใชเร่ืองบันเทิงสนุกสนานอะไรเลยสักนดิสําหรับรายการนี้ ทําเปนเดก็พูดไมรูเร่ือง
ไปไดนี”่ 
 “ทําไมใหฉันนั่งดูอยูดวยคนไมไดหรือ รับรองวาจะไมทําอะไรใหเปนท่ีเกะกะหรือ
ขัดขวางเปนอุปสรรคหรอก ฉันจะขอนั่งดอูยูเฉยๆ” 
 ดารินพูดออยๆ น้ําเสียงไมแข็งเหมือนเชนทุกคร้ัง แตเปนการพูดแบบออนวอน 
 “ทําไมนอยถึงชอบยุงในเวลาหนาส่ิวหนาขวานอยางนี้นะ มันไมใชเร่ืองของนอยเลย” 
 พี่ชายตําหนินองสาวอีกคน หนานิว่อยางไมพอใจ 
 “โธ ทําไมถึงจะไมใชเร่ืองของนอยคะพีใ่หญ” 
 ม.ร.ว.หญิงคนสวยออด ยิ้มจดืๆ 
 “นอยไมใชคนหนึ่งในคณะของการเดินทางคร้ังนี้หรือคะ นอยวานอยมีความสําคัญใน
การเดินทางคร้ังนี้ไมดอยไปกวาใครเลย เพราะนอยเปนผูริเร่ิมผลักดันใหพีใ่หญตัดสินใจ หรือไม
จริงคะ ควรจะใหนอยมีสิทธ์ิบาง ไมใชมามัวพิจารณาวานอยเปนเด็กหรือเปนแตเพยีงผูหญิง มันก็
ไมเห็นเส่ียงอะไรมากมายนักเลย เพราะเรานั่งหาง เกิดกอ็ยู ไชยยันตกอ็ยู นอยขอเพียงไดนั่งดูอยูดวย
คนหน่ึงเทานัน้ มันจะกระไรนักเทียว นอยอยากเห็นตอนท่ีมันเขามากนิเหยื่อ และตอนท่ีมันถูกยิง” 
 แลวหญิงสาวก็หันไปทางไชยยันต ชูกลองถายรูปในมือข้ึน 
 “อนุญาตใหฉันนั่งอยูดวยคนเถิดนะ ฉันมีไอนี่มาดวย ฉันจะจองถายรูปอยางเดียวเทานั้น 
รับรองอีกคร้ังวาจะไมทําความยุงยากลําบากใจอะไรใหเธอหรือเกิดเลย” 
 ไชยยนัตจุปากเบาๆ อยางรําคาญใจ บอกวา 
 “ฉันไมรูหรอก เธอขออนุญาตพ่ีชายเธอดซิู ถาเขาตกลงก็เอา” 
 หลอนหันไปออนวอนพี่ชายอีกคร้ัง เชษฐาหันไปมองหนารพินทร เหมือนจะถาม
ความเหน็ พรานใหญก็บอกเรียบๆ วา 
 “ก็ไมนาจะขัดของอะไรหรอกครับ ถาคุณหญิงอยากจะน่ังดูอยูดวย” 
 แลวรพินทรกห็ันไปส่ังเกดิใหเตรียมขัดหางสําหรับสามคนนั่ง ดารินหันไปมองดจูอม
พรานอยางพอใจข้ึนเล็กนอย แตเขาเมินผานไปเสีย ไมไดมองตอบ 
 
 ตอมาอีกครูใหญ หางก็ถูกจัดเตรียมไวอยางเรียบรอย เปนหางท่ีกวางขวางแข็งแรงพอ
สําหรับสามคนนั่ง ระดับสูงจากพ้ืนดินประมาณ 8 เมตร ซ่ึงจัดวาคอนขางสูงสําหรับการขัดหางท่ัวๆ 
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ไป แตกเ็หมาะสมแลวสําหรับดักเฝาซากยิงเสือ พอเสร็จสรรพพรานใหญข้ึนไปตรวจดู แลวลงมา
บอกใหเกิด ไชยยันตและดาริน เตรียมข้ึนนั่งประจํา 
 “ผมกับคุณชายจะกลับมาเปลี่ยนเวรอีกคร้ัง ในราวบายโมงครับ ถามันยังไมเขาท้ังเชาและ
บาย คืนนี้จะลองใหบุญคํากบัจันมาผลัดนัง่บาง สลับกันสามผลัดอยูเชนนี”้ 
 นัดแนะกันเปนท่ีเรียบรอย ม.ร.ว.ดารินกถู็กสงใหข้ึนหางเปนคนแรก ไชยยันตไตตามข้ึน
ไปเปนคนท่ีสอง และเกดิอันทําหนาท่ีพรานคุมกันข้ึนไปเปนคนสุดทาย ซ่ึงรพินทรกําชับไววา 
กระสุนนดัแรกท่ีจะระเบิดข้ึนในกรณีท่ีไอกุดยอนมากินซาก ใหเปนกระสุนของไชยยันต ใหเกิดมี
หนาท่ีคอยชวยซํ้าเทานั้นถาจําเปน ไชยยันตรับลูกซองกึ่งอัตโนมัติบรรจุหานัดของเชษฐาไวเปน
อาวุธประจํามือ ดารินไมมีปนติดมือมาดวยในคราวนี้ นอกจากปนส้ัน .357 ซ่ึงติดอยูในซองเข็มขัด
ขางเอว สวนเกิดนั้น รพินทรส่ังใหถือปนไรเฟล .375 เอชแอนดเอชของเขา สําหรับในกรณีฉุกเฉิน
อ่ืนๆ ท้ังสามรับประทานอาหารเชามาเรียบรอยแลว จึงไมจําเปนจะตองมีเสบียงกรังอะไรท้ังส้ิน 
นอกจากกระติกน้ําซ่ึงเกิดเปนผูสะพายอยู 
 แลวรพินทร เชษฐา และพวกท่ีมาจากแคมปท้ังหมด กผ็ละแยกเดินทางกลับมาแคมปท่ี
พัก ภายหลังจากท้ังสามข้ึนนั่งหางประจําเรียบรอย 
 แงซายนอนเอาผาขาวมาปดหนาอยูใตเกวยีน รมเงากะหรางใหญหลังเต็นทของคณะ
นายจาง เม่ือรพินทรกับเชษฐากลับมาถึงแคมป 
 “แงซายต่ืนในเวลากลางคืนครับ แตจะหลับในเวลากลางวัน ถาหากมีโอกาสที่จะหลับ
ได” 
 จอมพรานบอกนายจางของเขา ขณะท่ีมาหยุดยืนดูหนุมชาวดงอยูดวยกัน กอนจะกาวเขา
ไปในกระโจม 
 “ถาง้ันก็ชางเถอะ คนท่ัวๆ ไปหลับในเวลากลางคืน และต่ืนในกลางวนั บางขณะและก็
บอยๆ อยูเหมือนกัน ท่ีเราตองการคนท่ีหลับกลางวันเพือ่ใหต่ืนกลางคืน โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะ
เชนนี้ ผมชอบไอหมอนี่เสียจริงๆ ถูกชะตาพิลึก” 
 “แตก็อยาเพิ่งไววางใจสนิทนกั ตราบใดกต็ามท่ีเรายังไมสามารถพิสูจนไดวา หมอรวม
เดินทางมหาวบิากกับเราในคร้ังนี้ดวยวตัถุประสงคแทจริงอะไร” 
 รพินทรวา แลวเขาก็บอกใหนายจางของเขากลับเขาไปนอนพักผอนเสีย 
 “ผมจะปลุกคุณชายในราวเท่ียงคร่ึงครับ โปรดหลับใหสบาย” 
 เชษฐาโบกมือใหแลวก็เดินเขากระโจมไป รพินทรเดินไปเอนตัวท่ีซอกโขดหินรมร่ืน
ตอนหนึ่ง บุญคําก็นําเอาอาหารเชาและกาแฟมาใหเขา จอมพรานกินอยางรวดเร็วแลวท้ิงตัวลงนอน 
 “ถาไดยินเสียงปนจากดานคุณไชยยันตปลุกฉันทันที ถายังเงียบอยูมาปลุกตอนเท่ียงตรง 
หามทุกคนไมใหยิงปนโดยไมจําเปนตลอดระยะเวลาท่ีเรายังไมไดตัวไอกุด” 
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 “ครับ” 
 พรานใหญลากเปเคร่ืองหลังมาหนุนศีรษะ ใชหมวกครอบปดหนาแลวกห็ลับไปอยาง
งายๆ 
 เขาสะดุงต่ืนข้ึนเพราะบุญคํามาปลุก ขณะนั้นแดดปากําลังแผดจาลอดกิ่งใบกะหรางลงมา
ตรงศีรษะ มันเปนเวลาเท่ียงพอดี 
 “ไมไดยนิเสียงปนจากทางดานหางเลยรึ?” 
 “เงียบสนิทเลยครับ” 
 พรานอาวุโสของเขาตอบ 
 “คุณชายต่ืนแลวยัง?” 
 “คงยังครับ เพราะยังไมเห็นออกมาจากกระโจมเลย” 
 รพินทรลุกข้ึนรีบลงไปอาบน้ําท่ีลําธาร ผลัดเปล่ียนเส้ือผาเสร็จก็เดินตรงเขาไปท่ีกระโจม
พักของนายจาง เห็นแงซายซ่ึงบัดนี้ต่ืนเรียบรอยแลว นัง่เช็ดปนของคณะนายจางอยูหนากระโจมก็
เอยปากถามถึงเชษฐา หนุมชาวดงยังไมทันจะตอบรางสูงใหญของเชษฐาก็กาวสวนออกมา ดวยสี
หนาแชมช่ืนผองใสข้ึน แสดงวาไดรับการพักผอนและอาบน้ําเปล่ียนเคร่ืองแตงกายเรียบรอยแลว 
 “คุณชายต่ืนนานแลวหรือครับผมนึกวายังหลับอยูเสียอีก” 
 “มีอะไรกังวลอยู ผมหลับไมไดนานนักหรอก ต่ืนเท่ียงคร่ึงตามเวลาของคุณพอดี 
ทางดานไชยยันตเห็นจะเหลวตามเคย ถามแงซายบอกวาไมไดยนิเสียงปนเลย” 
 “รีบทานอาหารกลางวันเถิดครับ เสร็จแลวเราจะออกเดินทางเลย” 
 ท้ังสองรับประทานอาหารรวมกันอยางรวดเร็ว พอเสร็จสรรพก็ควาปน เชษฐาหันไปทาง
แงซาย 
 “แงซาย ไปท่ีหางดวยกนัไหม ประเดี๋ยวแกคอยกลับพรอมกับคุณไชยยนัต” 
 กะเหร่ียงหนุมนักเดนิดง ควาปนคูมืออยางวางาย เดินตามหลังเชษฐากับรพินทรมาดว
รวมเปนสามคน ตัดทางบายหนาไปยังหางท่ีไชยยนัตนั่งอยูกับดารินและเกิดในขณะนี้ 
  
 พอใกลเขาไป รพินทรก็บอกใหแงซายกูใหสัญญาณลวงหนาไปกอนตามธรรมเนียม เพื่อ
กันความเขาใจผิด มีเสียงกูตอบออกมา ท้ังสามเดินตรงเขาไปถึง ก็เปนเวลาเดียวกับท่ีเกิด ไชยยันต 
และดาริน ไตลงมาจากหาง 
 “เงียบเปนเปาสากเลย มีแตหมาในฝูงเบอเรอจะเขามาท้ึงศพ เกิดเลยเอากิ่งไมขวางไลลง
ไป” 
 ไชยยนัตรองบอกมา 
 “เอาละ ถึงผลัดของฉันกับรพินทรอีกแลว แกกลับไปพักได” 
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 เชษฐาพูดเบาๆ ท้ังสองฝายพูดกันอีกสองสามคํา ก็เตรียมจะแยกจากกนั แงซายเดนิตรวจ
บริเวณและมาดูท่ีศพ สีหนาของหนุมชาวดงเฉยเมยไมมีปฏิกิริยาใดๆ ท้ังส้ิน เขายืนอยูใกลศพ
เหมือนจะพึมพําสวดอะไรเปนการสงวิญญาณของลูกหาบผูเคราะหราย 
 ลักษณะของศพเร่ิมจะนาเกลียดนากลัวเพิ่มข้ึน กําลังจะข้ึนอืด เพราะอากาศรอนอบอาว 
และเต็มไปดวยเช้ือจุลินทรียของดงดิบ ท้ังผ้ึงและแมลงวนับินตอมหึ่ง 
 ไชยยนัตบนพมึ เขาถูกผ้ึงท่ีมีอยูอยางชุกชุม และมักจะชอบบินมาตอมโดยไมเลือก คลาน
เขาไปในคอเส้ือ...พอขยับตัวจะปดมันก็เลยตอยฝงเหล็กในเอาท่ีคอจนบวมเปนกอน ดารินเองก็
เม่ือยขบไปหมด ไมอยากจะขอนั่งเฝาอยูอีกตอไปเพราะความกลัวผ้ึง 
 “ถายังไงแลว คืนนี้ฉันขอมานั่งเปล่ียนใหม ขอนั่งกลางคืนม่ังเหอะ” 
 ไชยยนัตบอกเปรยๆ 
 “ลองดูก็ไดครับ ถาสมัครใจ คืนนี้ผมจะใหคุณไชยยันตมานั่งกับบุญคําดูอีกคร้ัง แตนั่ง
กลางคืนไมมีผลัดนะครับ ต้ังแตตะวันตกดินจนถึงสวางเลย” 
 “ไมเปนไรหรอก เชษฐากบัคุณก็นั่งมาเม่ือคืนนี้แลว ผมนอนสบาย ใหผมเปล่ียนม่ัง
ดีกวา” 
 เม่ือฝายท่ีลงจากหางเตรียมจะกลับ และแงซายเดินสมทบจะกลับไปดวย จอมพรานก็เรียก
ไว หนุมพเนจรชาวดงกห็ยดุชะงักหนัมา 
 “แกจะนั่งหางกบัเราดวยไหม แงซาย?” 
 “แลวแตผูกองครับ” 
 “ถาง้ันข้ึนหางดวยกัน” 
 เขากลาวชวน เพราะตองการจะเอาใจเชษฐา ซ่ึงเขารูวาพอใจเจาคนใชชาวดงผูนี้เปนพเิศษ 
แงซายเดนิยิ้มกลับมาในขณะท่ีเกดิ ไชยยันต และดารินพากันผละเดนิลงหวย บายหนากลับแคมป 
 
 เม่ือเกิด ไชยยนัต และดาริน เดนิลับหายลงหวยไป แงซายกับเชษฐาก็หันมามองตารพิ
นทร พรานใหญกวาดสายตาไปรอบๆ อีกคร้ังหนึ่ง แลวพยักหนาเปนเคร่ืองหมาย เชษฐาจึงไตข้ึนไป
เปนคนแรก แงซายตามข้ึนไปเปนลําดับสอง และตัวเขาเองไตข้ึนหางเปนคนสุดทาย จัดหาท่ีนั่งตาม
ความเหมาะสมเรียบรอยแลว ก็สงบปากเสียง เฝารอคอยอยูโดยไมพูดอะไรกันเม่ือไมจําเปน และจะ
พูดก็โดยเสียงกระซิบเทานั้น 
 เวลามันผานไปอยางนาอึดอัดเบื่อหนาย ยิง่กล่ินของศพเร่ิมจะโชยขึ้นมาบางคร้ัง ศพของ
ลูกหาบสงกล่ินเร็วกวาปกต ิ
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 ปาท้ังปาเงียบสงบอยูเหมือนเดิม ไมมีอะไรกระโตกกระตากเลยเปนเวลาถึงสองช่ัวโมง
เต็มๆ นอกจากชะนีสองสามตัวท่ีโหนตองแตงกมลงมามองอยูบนยอดไมเหนือศีรษะ และเจากวาง
หนู หรือกระจงตัวนอยๆ พากันออกมาเดินยองอยูใตหาง 
 “ผมวาทามันจะไมยอมเขาเสียแลว ไอเสือผีสิงตัวนี้แสนรูเอาจริงๆ” สุภาพบุรุษในราช
สกุลหัวหนาคณะเดินทางบนออกมา 
 “เคยมีเหมือนกันครับ ท่ีตองอดทนรอคอยเฝาซากจนกระท่ังซากเปอยโทรม บางคร้ังก็ต้ัง
เกือบอาทิตย มันไมมีความหวังอะไรไดมากเกินไปกวาการเฝารออยูท่ีซาก ในกรณท่ีีมันกัดซากท้ิง
ไว” 
 รพินทรบอก ม.ร.ว.เชษฐา จองไปท่ีศพแลวสายหนาถอนใจเบาๆ 
 “ผมสมเพชศพของเอ้ินเหลือเกิน ภาวนาอยากจะใหมันเขาเสียโดยเร็ว ขืนชาออกไป ศพก็
ยิ่งข้ึนอืดเฟะสังเวชนยันตาอยางบอกไมถูก ความจริงเราควรจะจัดการฝงเขาเสียใหเรียบรอย ถาไม
ติดขัดท่ีจะตองอาศัยเปนเคร่ืองลอ เฮอ! ยังไมทันท่ีจะถึงหลมชางเลย คณะของเราก็มีเร่ืองรายเกิดข้ึน
เสียแลว มันเปนลางไมดียังไงพิกล” 
 “ผูกองครับ” 
 เสียงกระซิบหาวๆ ของแงซายดังข้ึนเปนประโยคแรก หลังจากข้ึนรวมหางมาเปน
เวลานาน ท้ังพรานใหญและเชษฐาหันไปมอง 
 “อะไรหรือ แงซาย?” 
 “ผูกองเคยคิดบางไหมวา ไอกุดมันนาจะจํากล่ินของผูกองได” 
 จอมพรานขมวดค้ิว จองหนาหนุมชาวดงนักพเนจร 
 “แลวยังไง?” 
 “ผมคิดเอา มันจะจริงเท็จแคไหน ก็ขอใหผูกองพิจารณาเอาเองเถิดครับ เสือผีสิงอยางไอ
กุดยอมจะมีอะไรพิเศษเหนือกวาเสือธรรมดาท่ัวไป มันจาํกล่ินผูกองหรืออยางนอยมันก็อาจแอบซุม
อยูใกลๆ คอยดูการเคล่ือนไหวของผูกอง คราวใดก็ตามท่ีผูกองออกลามัน มันก็จะหลบเสีย ไม
ออกมาปรากฏตัวใหเหน็ ยกเวนแตวาผูกองจะเผลอตัวและมันรูวามันไดเปรียบ มันอาจจูโจมออกมา
เลนงานทันที แตเม่ือผูกองยงัต่ืนพรอมท่ีจะรับหนามันอยูเสมอ มันก็คอยแตจะหลบ” 
 รพินทรกะพริบตาถ่ีๆ ตะแคงหูฟงแงซายอยางสนใจ 
 “แลวแกคิดวาจะใหทํายังไง ไหนลองขยายออกมาบางซิ บอกตามตรง ฉันเกลียดไอวธีินิ่ง
อมพะนํามัวแตปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะคําส่ังของแกประการเดียวมานานแลว มีอะไรกล็องพูดออกมา
บาง” 
 แงซายอาปากยิ้มเหน็ฟนขาว เชษฐาพูดมาอีกคนหนึ่งวา 
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 “นั่นซิ แงซายมีความคิดอยางไรก็ลองบอกมาบาง ไหนๆ กาลขางหนาเรากจ็ะรวมเปน
รวมตายดวยกนัแลว” 
 อดีตนายทหารกองโจรกะเหร่ียงหันมาทาง ม.ร.ว.เชษฐา ถามหนาตาเฉยวา 
 “นายใหญพอท่ีจะนั่งดักยิงบนหางนี้คนเดียวไดไหมครับ?” 
 “ออ แนนอน ฉันนั่งคอยมันคนเดียวไดทุกเวลา ไมวาจะกลางวันกลางคืน” 
 เชษฐาตอบโดยเร็ว รพนิทรลืมตาโพลงสวนมาวา 
 “แปลวา แกจะใหนายใหญนั่งหางเพยีงคนเดียวอยางนัน้หรือ?” 
 แงซายกมหัวลง 
 “ครับ ถาไมคิดวาเปนการบังอาจเกินไป ผมอยากแนะนําวา ผูกองและผมควรจะลงจาก
หางนี้ และเดนิกลับแคมป ปลอยใหนายใหญนั่งหางอยูคนเดียว เปนการนั่งเฉพาะตอนบายนีไ่ปถึง
เวลาคํ่าเทานั้น เม่ือคํ่าแลวหากมันยังไมเขา พวกเราคอยกลับมารับนายใหญ และผลัดเปล่ียนเวรให
คนอ่ืนมานั่งแทนอีก แตผมเชื่อแนวา จะอยางไรเสีย เม่ือผูกองและผมกลับไปแลว มันจะตองยอนมา
ท่ีซากน่ี เพราะอยางนอยท่ีสุด ในระหวางท่ีผูกองเดินทางกลับแคมป ไอกุดอาจซุมสังเกตอยูและ
ชะลาใจวาผูกองกลับไปแลว” 
 รพินทรเมมริมฝปาก จองตาแงซายอยูเชนนัน้อยางใชความคิด แตเชษฐายิ้มออกมา 
 “เอ ความคิดของแงซายเขาท่ีดีนี่ ลองดูอยางวานี่หรือรพนิทร?” 
 “ผมจะท้ิงใหคุณชายนั่งหาง รอคอยไอกุดเพียงคนเดยีวไมไดเปนอันขาด ไมใชผมไม
ไววางใจฝมือของคุณชาย แตโดยหนาท่ีของลูกจางเชนผม ท่ีจะตองดแูลใหความปลอดภยัแก
นายจางทุกฝกาว” จอมพรานตอบหนักแนนม่ันคง 
 “คุณไมตองเปนหวงผมหรอก” 
 “ผมตอบไดส้ันๆ อยางเดยีวเทานั้นวา มันไมเหมาะครับ” 
 แลวเขากห็ันมาทางแงซาย 
 “แกหมายความถึงวา ฉันกับแกปนลงจากหางและเดินกลับแคมปไป เพื่อใหไอกุดเหน็วา
พวกเราไปกันแลว มันจะไดยอนเขามา เรียกวาเปนการหลอกมันง้ันหรือ?” 
 “มันเปนการทดลองเทานั้นแหละครับผูกอง ผมเองก็ยังไมกลายืนยัน ถึงไอกุดเองมันก็
อาจหลอกเราก็ได โดยหลอกใหเรามาคอยอยูท่ีซาก เพื่อยอนกลับไปหาโอกาสลากใครในแคมปของ
เราไปอีก ผูกองรูดีอยูแลววาเสือกินคนมันฉลาดเชนไร โดยเฉพาะอยางยิ่งไอกดุตัวนี”้ 
 พรานใหญหัวเราะออกมาเบาๆ 
 “เอาละ สมมติวาเปนอยางแกวา คือมันเห็นแกกับฉันเดินกลับแคมปไป แลวแกคิดหรือวา
มันจะไมรูวาคุณชายนั่งรอมันอยูบนหางอีกคนหนึ่ง เรามากันสามคน แตกลับเพยีงสองคนเทานั้น” 
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 “เสือมันรูแตเพียงวามีคนมาดักยิงมันเทานัน้ครับ แตมันไมรูจักท่ีจะนับจํานวนคนหรอก
วาข้ึนนั่งหางกีค่น และกลับไปกี่คน ถามันเห็นคนลงจากหางมันก็รูวากลับไปแลวเทานั้น แตเร่ือง
อะไรมันกไ็มสําคัญเทากับวา กล่ินตัวของผูกองท่ีมันจําไดเทานัน้ ถาผูกองไมอยากจะใหนายใหญ
นั่งอยูคนเดียว จะใหผมนั่งเปนเพื่อนดวยก็ได ผูกองกลับไปคนเดียว” 
 “เขาทามากนา รพินทร สําหรับการแนะนําของแงซายอยางวานี่ ลองดสัูกคร้ังเถิดนา คุณ
กลับไปแคมปเสีย และถาไมอยากจะเปนหวงผมมากเกนิไปนัก ใหแงซายน่ังคูกับผมก็แลวกัน” 
 พรานใหญอ้ึงไปนาน 
 “ถาผมกลับไปแคมปโดยไมมีคุณชายกลับไปดวย ถึงแมจะมีแงซายนั่งเปนเพื่อนก็ตาม 
คุณหญิงดารินกับคุณไชยยนัตจะคิดอยางไร มิตําหนิผมแยไปรึ หาวาทอดท้ิงคุณชายใหเส่ียงอยูตาม
ลําพัง” 
 เชษฐาตบไหลรพินทร พรอมกับยิ้ม 
 “ไมเปนไรหรอกนา ผมรับรองวาท้ังสองคนตองไมคิดอยางนั้นแนนอน คุณบอกเขาตาม
เหตุผลนี้ก็แลวกัน” 
 “ถึงอยางนั้นมันก็นาเกลียดอยูดีแหละครับ คุณไชยยนัตคงจะเขาใจไดดี แตสําหรับ
คุณหญิงดารินคงจะเลนงานผมแนๆ” 
 เขาพูดพรอมกบัหัวเราะกรอยๆ 
 “ก็ผมรับรองอยูนี่ยังไงวาจะไมใหใครมาวาคุณไดท้ังส้ิน ถึงนอยจะเปนเด็กข้ีตอแยพาล
หาเร่ืองเอากับคุณตลอดเวลาก็ตาม เขาก็เปนคนเคารพเหตุผลอยูไมนอย คุณอธิบายใหเขาทราบ
ตามท่ีเราตกลงกันนีก่็แลวกนั เพราะมายง้ันเราก็ไมมีวิธีใดอีกแลว อยาเสียเวลาอยูเลย” 
 รพินทรอิดเอ้ือนไมเต็มใจนัก แตภายหลังจากถูกรบเราคะยั้นคะยออยูอีกครูใหญก็จําตอง
จํานน 
 “ตกลงครับ ถาคุณชายอยากจะทดลองอยางนั้น แตขอสัญญากับผมสักขอหนึ่ง” 
 “บอกมาเลย คุณตองการใหผมปฏิบัติเชนไรบาง” 
 เขาถอนใจเบาๆ อีกคร้ัง ยิม้อยางไมปลอดโปรงใจนกั จองหนาเชษฐาแลวหนัมามองแง
ซายพูดวา 
 “เอาละ แงซาย แกนั่งเปนเพื่อนนายใหญอยูดวย ฉันจะกลับไปเพียงคนเดียว แตจําไวนะ 
นี่คือคําส่ัง ไอกุดจะเขามาหรือไมเขาก็ตาม จะมีการยิงหรือไมไดยิงกต็าม และไมวาจะโดยกรณใีดๆ 
ท้ังส้ิน ไมใหนายใหญลงจากหางอยางเด็ดขาด จนกวาฉันจะยอนกลับมาอีกคร้ังในเวลาหกโมงเย็น 
และไมเฉพาะแตนายใหญเทานั้น แกเองก็เหมือนกนั ไมตองลงมาเลย” 
 “ครับ ผมรับรอง” 
 แงซายกมหัว 
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 “ไมตองกังวลหรอกรพินทร ผมและแงซายจะปฏิบัติตามคําส่ังคุณอยางเครงครัดทีเดียว” 
 “ถาง้ันผมไปเดี๋ยวนี้แหละครับ วาแต...” 
 เขาหันไปสํารวจปนของเชษฐาและแงซายอีกคร้ัง เห็นนายจางผูทรงศักดิ์ของเขา คงถือ
ลูกซองบรรจุหานัดกระบอกเดิม และแงซายมีวินเชสเตอรโบราณขนาด .44-40 แบบคานเหวี่ยง อัน
เปนปนประจํามือสวนตัว ก็ถามวา 
 “คุณชายจะใชเบราวนิ่งกระบอกน้ันตามเดมิหรือครับ?” 
 “ผมคิดวามันเหมาะท่ีสุดแลว สําหรับการหวังผลเลิศ โดยเส่ียงกับการผิดหวังนอยท่ีสุด 
ระยะขนาดน้ี วิถีกระสุนยังไมทันบานหรอก รวมกลุมดนีัก ถาไอกดุใสเกราะเหล็กมาดวยก็เปนอีก
เร่ืองหน่ึง ผมไมกลาใชไรเฟล บอกตรงๆ วากลัวพลาดเหมือนคุณอําพลอีก” 
 จอมพรานหนัไปทางแงซาย สง .375 เอชแอนดเอชของเขาไปให 
 “เอา! แงซาย แกเอาไอนี่ของฉันไป แลวสงไอปนปสตันสมัยอินเดยีนแดงของแก
กระบอกนัน้มาใหฉัน ฉันจะไดถือกลับ วาอันท่ีจริงแกก็ไมนาจะเอาปนโบราณของแกกระบอกนี้ 
ติดตัวมาใหหนักในการเดินทางคร้ังนี้เลย สงสัยวาแกไปสรรหาลูกไดมาจากไหนนะ ไมมีใครเขาใช
กันแลวเดีย๋วนี ้ พอไปถึงหลมชางกอนท่ีเราจะมุงไปเทือกพระศวิะ ฉันเห็นจะตองใหแกโยนท้ิงเสีย
ที” 
 แงซายหัวเราะเห็นฟนสองแถวตามเคย รับ .375 แมกนั่มของเขาไป แลวสง .44-40 แบบ
เกาแลกมาให รพินทรอดหัวเราะออกมาไมไดอีก สลัดคานเหวี่ยงออกมาสํารวจดูลูกกระสุนเพือ่
ความแนใจ แลวจุปากโคลงหัว กระสุนหัวตัดเหลานัน้แตละลูก เกาครํ่าคราเต็มที ไมคอยจะนา
ไววางใจนัก แลวเงยหนาข้ึนมองดูเจาของปน ถามยิ้มๆ ตอไป 
 “แกรับรองไดไหมวา ระหวางท่ีฉันเดินกลับแคมป ถาไอกุดมันโผลออกมาทักทาย
ระหวางทาง กระสุนของแกจะไมดาน” 
 แงซายไมตอบ ไดแตหัวเราะเชนเดิม รพนิทรก็ไมตองการคาดค้ันคําตอบอยางไร เพราะ
เปนการถามสัพยอก พอจัดเตรียมตัวพรอมก็ปนลงจากหาง ยกมือข้ึนแตะปกหมวกสงใหเชษฐา 
 “ขอใหโชคดีครับคุณชาย ผมจะมารับหกโมงเย็น อยาลืมท่ีส่ังไว” 
 เชษฐายิ้ม แตะปกหมวกสงตอบลงมา 
 
 พรานใหญออกเดินดุมตัดลงหวย กลับมายงัแคมปท่ีพัก เม่ือเขายางเหยยีบเขามาถึงบริเวณ 
ทุกคนกห็ันมามองดวยความแปลกใจท่ีเห็นกลับมาคนเดียว ไชยยันตกบัดารินนั่งสนทนากันอยูท่ีผา
หินหนาแคมป พอมองเห็นตางก็พากนัวิ่งเหยาะๆ เขามาดวยสีหนาต่ืนประหลาดใจ และซักถาม
โดยเร็ว รพนิทรอธิบายส้ันๆ ใหทราบถึงเหตุผลในการกลับมาของเขาและก็ตรงตามท่ีเขาเขาใจทุก
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อยาง สําหรับไชยยนัตนั้นสามารถเขาใจไดดี โดยไมมีขอของใจใดๆ ท้ังส้ิน แต ม.ร.ว.หญิงดาริน 
ขมวดค้ิวจองตาโตมายังเขา รองเสียงสูง 
 “ตายจริง! นี่มันเร่ืองอะไรท่ีคุณท้ิงใหพี่ใหญนั่งหางตามลําพัง ตัวเองหนีกลับมาอยางนี้” 
 กอนท่ีรพินทรจะพดูเชนไร ไชยยันตก็บอกมาวา 
 “อยาวุนวายไปเลยนานอย ถึงอยางไรเชษฐาก็มีแงซายน่ังเปนเพื่อนอยูท้ังคน ไมเห็นมี
อะไรนาวิตกเลย” 
 “แงซายไมไดเปนพรานโดยตรง จะไวใจไดสักขนาดไหน คุณบกพรองตอหนาท่ีตาม
สัญญาจางของเราเสียแลวนะนายพราน” 
 รพินทรยักไหล เขาไมอยากจะถือสาหาความกับหญิงสาว เพราะรูนิสัยดี เดินไปรินกาแฟ
ดื่ม พูดตํ่าๆ 
 “นายจางทานส่ังใหผมกลับแคมป เม่ือเปนคําส่ังของทาน ผมผูเปนลูกจางก็ไมรูจะขัด
อยางไรเหมือนกัน” 
 ดารินกอดอก ยืดตัวข้ึน หนาตึง 
 “ฉันเองก็เปนนายจางของคุณเหมือนกัน และในขณะนี ้ ขอส่ังวา ใหคุณกลับไปนั่งหาง
คอยคุมกันพี่ชายของฉัน หรือถาไมอยากจะนั่งก็ใหกลับมาดวยกัน ไมใชท้ิงเขาไวตามลําพังเชนนี้ 
คุณเปนพรานรับจางประสาอะไรกันไมทราบ มีอยางหรือปลอยใหนายจางนั่งเฝาเสือกินคนอยูตาม
ลําพัง หนีกลับมาเสียอยางนัน้แหละ” 
 จอมพรานซดกาแฟอยางเอร็ดอรอย แลวควักบุหร่ีออกมาจุดสูบ ตอบหนาตาเฉย 
 “ผมเปนลูกจางก็จริงครับ แตในกรณีท่ีมีนายจางเกินกวาหนึ่งคนข้ึนไป ผมก็ขอเลือก
ปฏิบัติตามคําส่ังของนายจางผูอาวุโสท่ีสุด เพราะถาใหผมปฏิบัติตามคําส่ังของนายจางเสียทุกคนไป
ในเวลาเดียวกนั ผมก็ไมรูจะแบงภาครับใชอยางไรถูกเหมือนกัน 
 “อวดดี นี่หมายความวา...” 
 ม.ร.ว.หญิงดารินรองเสียงแหลมอยางโทสะ แตแลวกอนท่ีหลอนจะกลาวเชนไรตอมา
นั่นเอง เสียงกระสุนก็ระเบิดกึกกองสะทานไปท้ังปาขึ้นนดัหนึ่ง ดังมาจากทางหางของเชษฐา ยังไม
ทันจะสิ้นกังวานเสียงนัดแรก นัดท่ีสองก็แผดสนัน่ซํ้าขึ้นอีกอยางดุเดือด 
 ไมมีปญหา มันเปนเสียงลูกซองชัดๆ และจะตองเปนลูกซองก่ึงอัตโนมัติจากมือของ      
ม.ร.ว.เชษฐา วราฤทธิ์ 
 ดารินอาปากคาง ทุกคนก็ตะลึงกันไปหมด รพินทรรองอุทานออกมาอยางดีใจจนลืมตัว 
 “ไอกุด! คุณชายซัดเขาใหแลว รวดเร็วเหลือเกิน” 
 พวกพรานพื้นเมืองและลูกหาบทุกคน ท่ีพากันนั่งนอนอยูท่ัวไป ก็เผนฮือข้ึนยืนพรอมกัน
หมดดวยความต่ืนเตนยินดี สงเสียงโหรองกันล่ัน ท้ังๆ ท่ียังไมรูผล ตางวิ่งกันพลาน ไชยยันตและดา
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รินเองก็ยิ้มออกมาไดหนาแดงระเร่ือ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ม.ร.ว.หญิงคนสวย บัดนี้ลืมเสียอยางสนทิ
วากําลังทะเลาะอะไรอยูกับรพินทร กระโดดเขามาจับมือไชยยนัตเขยาโดยแรง 
 “ไชโย! พี่ใหญยิงมันไดแลว ดีใจจัง” 
 หลอนรองเอ็ดอยางลืมตัว ทุกคนมีสีหนาปติยินดเีหลือท่ีจะกลาว ไชยยันตหันไปทาง
พรานใหญพดูโดยเร็ว 
 “เร็วคุณรพินทร เรารีบไปดูกันเถอะ” 
 “ไปซิครับ” 
 ท้ังไชยยนัตและดาริน วิ่งเขาไปควาปน อีกหลายคนกพ็รู ลวนอยากจะตามไปดวยกัน
ท้ังหมด แตรพนิทรหามไวโดยเฉพาะอยางยิ่งพวกลูกหาบท้ังหมด ไดรับคําส่ังใหอยูประจําแคมป คง
อนุญาตใหนายเมยผูเปนหวัหนาไปไดเพยีงคนเดียวเทานัน้ และมอบหมายใหบุญคําเฝาแคมป คงมี
แตเกดิ เสย และจัน ท่ีไดรับคําส่ังใหติดตามไปดวย นอกเหนือจากไชยยนัต ดาริน วราฤทธ์ิ  
 เม่ือส่ังงานเสร็จ รพินทรก็นําออกเดินรุดมายังบริเวณหางของเชษฐาโดยเร็ว 
 “คุณวาอยูหรือเปลา?” 
 ไชยยนัตเอยถามข้ึนอยางกังขารอนใจ ขณะท่ีเดนิเคียงรพินทรไปอยางเรงรีบ 
 “ก็นาจะอยูนะครับ ลงไดยินสองนัดซอนแบบนี้ แตประเดี๋ยวก็รู” 
 “ถาง้ันอุบายของแงซายไมเลวเลย พับผาซิ ไมนาจะเปนไปได” 
 “ผมก็นึกไปไมถึงมากอนเหมือนกัน ถาเสียงปนของคุณชายเปนการยิงไอกุดตัวจริง” 
 
 ท้ังเจ็ดคนรุดมาถึงบริเวณต้ังหางภายในเวลาเพียงไมถึง 20 นาที พรอมกับกูเรียกเขาไป 
และยังไมทันจะโผลเขาไปถึงก็ไดยินเสียงเชษฐาตะโกนบอกกองออกมาดวยเสียงอันต่ืนเตนวา 
 “ระวังตัว! ยิงโดนมันท้ังสองนดั แตมันไมอยู เผนหนีไปได” 
 ทุกคนอุทานกนัออกมาดวยความตกใจ รพินทรกับไชยยันตหนัมาจองตากันแลวเรงฝเทา
ข้ึนอีก ฝายท่ีมาจากแคมปแทบจะวิ่งตรงเขาไปท่ีหางเม่ือมาถึง เชษฐากับแงซายพากันไตลงมาจาก
หางอยางรวดเร็ว และกอนท่ีทุกคนจะเอยปากถาม ม.ร.ว.เชษฐาก็ช้ีมือพดูละลํ่าละลัก 
 “มันโผลออกมาจากดงกระชิด ทางดานโนน ตัวขนาดลูกมาทีเดียว ไอกุดแนๆ   พอคุณ
รพินทรลงจากหางกลับไปสักคร่ึงช่ัวโมง มันก็โผลออกมา เหมือนท่ีแงซายพูดไมมีผิด ตรงเขามาท่ี
ซาก ผมกําลังต่ืนเตน ปลดเซฟปนมีเสียงดังไปนิดมันเลยเผน นัดแรกผมสาบานวายิงถูกบริเวณ
ตะโพกดานซายอยางจัง จนมันปดกล้ิงไปกับพื้น พอมันเผนวิ่งอาว ผมก็ซัดตามหลังไปอีกนัดหนึ่ง 
เช่ือวาถูกบริเวณขาหลัง ผมจะลงจากหางตามมันไปในทันทีนั้น แตแงซายหามไวเสียกอน บอกให
รอคุณ ผมก็เลยนึกข้ึนมาได เลยน่ังแกรวอยูบนหาง จนกระท่ังคุณมาถึงนี่แหละ” 
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 “โดนเขาอยางจังท้ังสองนัดครับผูกอง ผมเช่ือวามันไปไมไดไกลหรอก ถาตามกัน
ในทันทีนับต้ังแตถูกยิง ปานนี้คงจะไดตัวแลว แตเราปฏิบัติตามคําส่ังของผูกอง คือไมลงจากหาง
จนกวาผูกองจะมาถึง” 
 แงซายเสริมข้ึนตํ่าๆ อีกคนหนึ่ง ใบหนามีรอยยิ้ม 
 “ดีมากแงซาย ท่ีปฏิบัติตามคําส่ัง” 
 รพินทรตบบาหนุมชาวดงแลวหันไปทาง ม.ร.ว.เชษฐา ซ่ึงขณะนี้ยังอยูในอารมณต่ืนเตน
ขีดสุด พูดยิ้มๆ 
 “ใจเยน็ๆ ครับคุณชาย ถาลงแบบนี้ละก็ เรามีทางไดตัวมันแลวถึงเกาสิบเปอรเซ็นต” 
 วาแลวเขาก็ตรงเขาไปสํารวจรอย ท้ังหมดพรูตามเขามาเปนกลุม และวิพากษวจิารณกัน
แซด 
 ม.ร.ว.เชษฐา ยิงไมพลาดแน พยานหลักฐานท่ีเหน็ชัดก็คือ รอยท่ีเจาเสือสมิงดิน้เปน
วงกลมอยูกับพื้นใบไมแหงราวกับใครมากวาด และหยดเลือดท่ีกองอยู ทิศทางท่ีมันเตลิดไปเปนพง
รกฝงตรงกันขามกับลําหวย ปาราบเปนทาง มีรอยลากขาไปอยางเหน็ชัด แปลวาไมนัดใดนัดหนึ่งก็
คงจะตองถูกขาหลังของมันจนใชการไมได 
 จอมพรานสํารวจรอยท่ีมันตะกุยตะกายหนีไปลึกเขาไปอีกเล็กนอย แลวเขาก็ยิ้มออกมา
อยางพอใจ เลือดของเจาสมิงรายออกอยางมากมายหยดเร่ียอยูตามพ้ืน และกิ่งใบไมระเปนทางไป
ทีเดียว สะดวกอยางยิ่งสําหรับการติดตาม คํานวณดูความฉกรรจของบาดแผล ก็รูไดจากรอยเลือดท่ี
ออกมาเหลานั้น พรานใหญอยางเขาก็สามารถบอกไดในทันทีวา ไอกุดไมมีทางจะพนมือไปไดแลว 
ถึงแมไมตามมันก็ตองตายแน 
 เพียงแตชาหรือเร็วเทานั้น จากพิษบาดแผลท่ีถูกยิง! 
 “หวานเลยครับเจานาย แบบนี้ไปไดไมไกลหรอก มันตะกายไปไดก็เพราะความตกใจ
แทๆ ปานนี้อาจไปนอนจอดอยูท่ีไหนในละแวกใกลๆ นีแ่ลวก็ได” 
 พรานพื้นเมืองของเขาพากันรองออกมาอยางยินดี ภายหลังจากชวยรพนิทรสํารวจทิศทาง
ไปของมัจจุราชแหงไพรกวาง 
 “เราออกตามกนัเดี๋ยวนีเ้ลย ชาอยูอีกทําไมละ” 
 ไชยยนัตโพลงออกมาอยางต่ืนเตน 
 “เดี๋ยวครับ ใจเย็นๆ ไว ไมจําเปนจะตองรีบรอนเลย” 
 รพินทรบอกดวยน้าํเสียงเปนปกติ แลวหันมาทางเชษฐา ดวยดวงตาเปนประกาย จับแขน
นายจางบีบ 
 “ผมวา คุณชายนั่งพกัผอนใหสบายเสียสักครูเถิดครับ จิตใจจะไดเปนปกติ ไมตองกังวล
หรอก ถึงอยางไรผมก็ขอรับรองวาเราตองไดตัวมันแน เราตามทันมันถมไป แลวกต็ามไดงายดวย 
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เพราะรอยออกชัดอยางนั้น บางทีเราอาจไดตัวมันอยางสงบโดยไมจําเปนตองเปลืองกระสุนอีก ขอ
เวลาใหลูกปนของคุณชายท่ีฝงอยูในตัวมันสําแดงฤทธ์ิข้ึนเต็มท่ีเสียกอนเทานั้น ขณะนี้ท่ีมันเผนหนี
ไปได กเ็พราะอํานาจความต่ืนเตนตกใจตามสัญชาตญาณเทานั้น สบายใจไดแลว” 
 ไชยยนัตและดารินหันมามองดูความเยือกเย็นของรพินทรอยางประหลาดใจ แตสําหรับ
เชษฐา ดูเหมือนจะเขาใจไดด ี จอมพรานส่ังใหทุกคนหยุดยั้งรวมกลุมนั่งพักกันท่ันั่นกอน ตัวเขาเอง
ควักบุหร่ีออกมาแจกจายและจุดสูบ นั่งลงบนโขดหิน 
 “แลวนี่เราจะออกตามเม่ือไหร?” 
 ม.ร.ว.หญิงดารินอดรนทนกระสับกระสายอยูไมได ถามออกมา รพนิทรชูบุหร่ีในมือท่ี
กําลังสูบอยูข้ึน 
 “สูบบุหร่ีใหหมดตัวเสียกอนครับ” 
 เขาตอบเรียบๆ แลวหนัมายิ้มกับแงซาย บอกวา 
 “อุบายของแกไดผลดีมากแงซาย ถาแกไมแนะข้ึน ฉันกย็ังเดาไมถูกเหมือนกันวา เม่ือไหร
เราถึงจะไดตัวมัน หรืออาจไมมีโอกาสไดเลยก็ได” 
 แงซายย้ิมยิงฟนเฉยไมกลาวเชนไร เชษฐาบอกดวยน้ําเสียงรอนรนมาวา 
 “ผมเกือบยิงผิดแลวรูไหม พอกดเซฟกร๊ิกมันก็ชะงัก แวงตัวกลับ นัดแรกท่ีผมยงิเปน
จังหวะท่ีมันเผนพอดี มิหนําซํ้ายงัมีพุมไมบังอยูอีกมองเห็นไมถนดั นี่ถาเปนไรเฟลก็ฟาวลแลว 
ความจริงเสียงปลดเซฟมันกไ็มดังนัก แตหูมันไวเหลือเกิน นดัท่ีสองผมก็รีบซํ้าสงเดชออกไปยังง้ัน
เอง แตแงซายบอกวาถูกท้ังสองนัด” 
 “มันใหญเหลือเกินครับผูกอง ถาเปนเสือขนาดธรรมดา ผมวาอยูกับท่ีแลว ไมลากขาหลัง
ไปไดหรอก เพราะโดนกระสุนลูกปรายเขาไปต้ังสองนัด มานกระสุนกย็ังรวมกลุมอยูดีไมทันบาน” 
 แงซายพูดเบาๆ กมลงเก็บปลอกกระสุน โอ-โอ บ๊ัค ท่ีสลัดจากปนของเชษฐาหลนกล้ิงอยู
ใตหางข้ึนมาพจิารณา 
 “จังหวะการยงิของคุณชายมันกะทันหันฉุกละหุกเกินไปครับ ผมวาถานัดแรกถูกใน
ระดับสูงกวาชายโครงข้ึนมา มันก็คงอยูแลว นี่มันคงไปถูกบริเวณเอวหรือตะโพกอยางคุณชายวานัน่
แหละ แตก็ตองนับวาสติและการตัดสินใจของคุณชายดมีาก เพราะอยางนอยท่ีสุดกย็ังยิงไวใหตาม
ไดสะดวก คุณชายทําไดถูกตองหมดทุกอยางในกลวธีิลาเสือแลวครับ คือยิงในทันทีท่ีไดโอกาส 
โดยไมจําเปนจะตองคอยพะวงถึงหมายสําคัญอยู เพราะอาจทําใหพลาดไปได ขออยางเดยีวใหถูก
และสรางบาดแผลข้ึนเทานัน้ เราคอยตามกันทีหลัง” 
 “ผมกะระหวางหัวกบัซอกคอของมัน แตตํ่าลงมาถูกเอวและสะโพกก็เพราะมันเผนใน
จังหวะท่ีผมล่ันไกพอดี เจ็บใจไอเซฟปนกระบอกน้ีเสียจริงๆ ผมวาผมหยอดน้ํามันหลอล่ืนไวคลอง
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ดีแลวทีเดียวนา มันไมนาจะมาฝดเอาตอนนี้เลย ผลักอยูต้ังนานกวาจะเคล่ือน มิหนําซํ้ายังมีเสียง
เทากับเตือนใหมันรูตัว” 
 วาแลวเชษฐากโ็คลงหัวจุปากอยางเดือดดาล ผลักเซฟปนในมือทดลองกลับไปกลับมา 
 “วาแตเราจะตามกันยังไง เรียงหนากระดานไปกันท้ังหมดเกาคนนี่นะรึ?” 
 ไชยยนัตถาม  
 “ผมขอเรียนใหทราบตามตรงวา การตามเสือเจ็บหรือเสือลําบาก เปนการเส่ียงอันตราย
อยางท่ีสุด มันมีอยูสองนัยเทานั้น คือไมมันก็เราคนใดคนหนึ่ง เพราะฉะนัน้ยิ่งมากคนเทาไหร ก็
เทากับเพิ่มความเส่ียงมากข้ึนเทานั้น แตผมคิดวาพวกเรา คือ คุณชาย คุณไชยยันต และคุณหญิง คง
ตองการตามมันดวยกนัทุกคน” 
 “ออ แนนอน โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับฉัน ถาหากคุณไมใชอํานาจในการถูกจางใหมา
เปน ‘ผูออกคําส่ัง’ กีดกนัหวงหามฉันไวเสีย” 
 ดารินพูดข้ึนโดยเร็ว 
 รพินทรหัวเราะ กมหวัให 
 “เม่ือแรก ผมคิดวาจะจัดการสงคุณหญิงข้ึนไปนั่งรออยูบนหางพรอมกับพรานของผมสัก
คนหน่ึง ระหวางท่ีเราออกตดิตาม จนกวาจะไดตัวมัน แตผมมาคิดอีกทีหนึ่ง คุณหญิงก็ควรมีหนาท่ี
ปราบเสือตัวนีด้วย เพราะคุณหญิงก็เปนคนหน่ึงในคณะหวัหนาของเรา” 
 หลอนยิ้มมุมปาก ยักไหล 
 “คิดไดง้ันก็ดี และขอใหคิดเชนนั้นตลอดไปดวย” 
 “เพราะฉะนั้น...” 
 รพินทรลุกข้ึนยืน ดดีกนบุหร่ีเหยยีบดับ 
 “เราจะไปกันท้ังหมดนีแ่หละครับ ดีเหมือนกันเราจะไดเห็นชัดกันทุกคนวา การตามรอย
เสือลําบากนั้น มันนาต่ืนเตนเส่ียงอันตรายเพียงไหน เตรียมตัวครับ เราจะตามมันเดี๋ยวนี้แหละ” 
 วาแลวเขาก็ดดีนิ้วเรียกลูกนองใหเขามารวมกลุมท้ังหมด นัดแนะส่ังความซุบซิบอะไรอยู
ครู ก็หยิบ .375 แม็กนั่มคูมือข้ึนมาขยับลูกเล่ือนตรวจดูกระสุนในรังเพลิง แลวผลักลูกเล่ือนเขาท่ี 
ออกเดินแกะรอยนําไป โดยมีเชษฐา ไชยยันต และดารินตามหลังอยางกระช้ันชิด พรานของเขาอีก
สองคน คือเสยและจัน แยกเปนหนากระดานออกไปท้ังซายและขวา สวนเกดิ แงซาย และเมย อัน
เปนหวัหนาลูกหาบ เดนิระวังอยูเบ้ืองหลัง 
 
 รอยเสือสมิงท่ีซมซานเผนหนีไป สังเกตเห็นไดชัดเจนทุกระยะในสายตาพรานอยาง     
รพินทร บางแหงกก็องโต แสดงวามันหยุดพักเลียแผลท่ีนั่น แลวก็กระเสือกกระสนตอไปอยาง
ทรหด อันเปนธรรมชาติของมัน 
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 รพินทรแกะรอยไปอยางใจเย็น ไมรีบรอนอะไรนกั เขาตรวจรอยตามพ้ืน กวาดสายตา
ระมัดระวัง สํารวจไปในละแวกรกทึบเบ้ืองหนา หยุดใครครวญเล็กนอยแลวก็คืบหนาตอไป ไรเฟล
ถือพรอมในมือ นิ้วแตะอยูท่ีไกแตลํากลองกดตํ่าส่ีสิบหาองศากับพื้น ทุกคนปฏิบัติตามเขา ยกเวนดา
รินคนเดียว หลอนไมไดถือปนอยูในมือเลย คงมีแตปนส้ันเทานั้น และก็ติดอยูกับเข็มขัดในเอว 
ไมไดเอาออกมา ตรงขามในมือของหลอนกลับมีกลองถายรูปแทน ติดแฟล็ชเตรียมพรอมท่ีจะถาย
ไดทุกขณะ แมทามกลางความมืดสลัวท่ีแสงตะวันบายสองมาไมถึง 
 ทิศทางไปของไอกุดรกทึบข้ึนเปนลําดับ โดยแหวกเขาไปในพงไมท่ีเกะกะไปดวย
เถาวัลยและหนาม การตดิตามเปนไปอยางยากเยน็ บางตอนเสยกับจนัตองใชมีดถางพงออกไป 
เชษฐากระซิบถามรพินทรวา การฟนตัดทางของท้ังสองจะไมเปนการเตือนเสือรายใหรูตัว และเตลิด
หนีไกลออกไปอีกหรือ ซ่ึงจอมพรานก็ตอบวา ในภาวะเชนนี้แลว ไมจําเปนตองคาํนึง เพราะเจา
มฤตยูแหงดงดิบยอมไมมีกําลังท่ีจะเตลิดไปไดไกลนัก มันยิ่งออกแรงมากขึ้นเทาไหร ก็เทากับเปน
การเรียกอวสานใหมาสูมันเร็วขึ้นเทานั้น 
 รอยเลือดซ่ึงเวนระยะหางกันเปนหยอมๆ เร่ิมเร่ียถ่ีข้ึนเปนลําดับ กระสุนลูกปราย 9 เม็ดท่ี
ยงิจากเอฟเอนกึ่งอัตโนมัติของ ม.ร.ว.เชษฐา ท้ังสองนัด จะตองสรางบาดแผลเหวอะหวะใหแกมัน
ไมนอยทีเดียว และกระสุนเหลานั้นใชพลังงานอยางเต็มท่ีเขาไปฝงอยูในเนื้อของมัน โดยไมเสีย
เปลาไป ผิดกบัลูกปนไรเฟล ซ่ึงแรงและคมเกินไป อันจะทําใหทะลุผานเลยไปเสีย 
 “ถาเห็นตัว ยิงไดเลยนะครับ ไมตองรอผม” 
 รพินทรหันมากระซิบบอกกบัเชษฐาและไชยยันต แลวเขาก็ชะงักกึก เม่ือเห็น ม.ร.ว.หญิง
ดาริน ซ่ึงหยุดยืนสอดสายสายตาอยูเบ้ืองหลังเขา กําลังถือกลองถายรูปเตรียมพรอมอยูในมือ แทนท่ี
จะถือปนเหมือนคนอ่ืน หลอนมัวแตกวาดสายตาอยู จึงไมทันเห็นอาการมองพิพักพิพวนของเขา 
พรานใหญเปาลมออกจากปากเบาๆ แตกไ็มปริปากพูดเชนไร หันกลับไปพิจารณารอยเลือดตามเดิม 
 
 บัดนี้ทุกคนมาหยดุยืนอยูหนาพงรกทึบท่ีสุดตอนหนึ่งริมไหลเขาสูงชัน ซ่ึงมีกอนหิน
มหึมาคลายจะเปนศิลาจําหลักท่ีมนุษยมาต้ังประดิษฐไว รอยเลือดส้ินสุดลงตรงตําแหนงนั้น และมี
รอยปาลูเปนทางหายเขาไป รพินทรทําสัญญาณใหเชษฐา ดาริน และไชยยันต หยุดอยูกับท่ี ตัวเขา
เดินเกรสํารวจอยูอีกอึดใจใหญ เสย จัน และแงซาย ซ่ึงแยกกันออกไปดูกันอีกคนละดาน ก็เล่ียงเขา
มาสมทบ 
 “มันเขาไปจนมุมอยูในพงนีแ่นๆ ครับ แตเราไมรูวา มันตายหรือเปลา อาจนอนหมกตัว
หลบอยูก็ได” 
 เชษฐา ไชยยนัต และดาริน เคล่ือนเขามารวมกลุม ไดยินคําพดูโตตอบระหวางรพินทร
และพรานของเขาอยางถนัดและเขาใจด ี
 “คุณแนใจหรือวา ขณะน้ีมันอยูในนี้?” 
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 เชษฐาเอยถามข้ึน 
 รพินทรจองเขาไปในพงทึบ อันเปนหญาคาและตนเสือหมอบที่ข้ึนสูงทวมศีรษะ ภายใน
อาณาบริเวณประมาณหน่ึงไรนั้น 
 “ความเขาใจของเสยไมผิดหรอกครับคุณชาย ขณะน้ีมันอยูในนี้แน เสยออมไปตรวจดู
ทางไหลเขาดานหลังโนนแลว ไมเหน็รอยวามันจะโผลทะลุออกไป และรอยเลือดท่ีเราตามมาก็มา
หมดลงตรงนี”้ 
 “แลวเราจะเอายังไงกนัดี บุกตามเขาไปรึ” 
 ไชยยนัตถาม รพินทรส่ังศีรษะชาๆ ใชปากกระบอกปนท่ีถืออยูในมือเสยปกหมวกให
เผยอข้ึนเล็กนอย 
 “ไมเหมาะหรอกครับ มันรกทึบเหลือเกิน ปาหญาคาเสียดวย ถาแหวกเขาไป เราไมมีทาง
จะมองเห็นตัวมันในระยะหางเกินวาเลย เอาวิธีท่ีปลอดภยัท่ีสุดดีกวาครับ” 
 แลวเขากห็ันมาทางจัน ถามวา 
 “จัน แกมีประทัดสําหรับจุดไลราวท่ีติดตัวมาดวยหรือเปลา?” 
 จันคนลงไปท่ียามเกาๆ ซ่ึงสะพายหลังอยู อึดใจเดียวกงั็ดประทัดข้ึนมาสองสามตับ ยิ้ม
แปน 
 “มีครับ นี่ยังไง” 
 “ดีแลว แกกบัเสยแยกกนัไปคนละดาน จุดประทัดข้ึนคนละตับ แลวโหไลข้ึนใหเอ็ด
ทีเดียวนะ พยายามหาไมใหญหรือกอนหนิกําบังไวดวย อยายืนในท่ีโลง” 
 ท้ังสองแยกกนัออกไปเตรียมปฏิบัติตามคําส่ังของเขา รพินทรบอกใหเชษฐา ไชยยันต ดา
ริน และแงซายถอยเขากําบังหลังตนไมใหญคนละดาน และเตือนใหระวังพรอม 
 “ถาเห็นตัวหรือการเคล่ือนไหว หรือไดยนิเสียงคํารามอยูท่ีไหน กระหน่ํายิงเขาไปเลยนะ
ครับ” 
 ตัวเขาเองเล่ียงไปยืนบังหินกอนหนึ่ง แลวโบกมือเปนสัญญาณกับพรานพ้ืนเมืองท้ังสอง 
เสยกับจนัชวยกันจุดประทัดโยนเขาไปพรอมกับสงเสียงรองเอะอะ และทันทีนัน้ ประทัดก็แตก
ระเบิดข้ึนกึกกองดังสนั่นไปหมด ราวกับขาวตอกแตก 
 พงหญาอันสูงทวมหวับริเวณหนึ่ง ไหวลูยวบยาบอยางรุนแรง พรอมกับเสียดแผดคําราม
ล่ันอยางดุรายระคนต่ืนกลัว บัดนั้นเอง ลูกซองอัตโนมัติของลูกซองแฝดของเชษฐากับไชยยนัตก็
ระเบิดสะทานปา ประสานกันข้ึนอยางสนั่นหวั่นไหว เดาสุมเขาไปในระดับตํ่าของบริเวณท่ีเห็น
หญาไหว และเสียงคํารามดังออกมา 
 พริบตานั้นเอง ทามกลางสายตาอันเบิกจองของทุกคน เสือลายพาดกลอนขนาดมหึมา 
โผนทะยานเผนพรวดออกไปยังปลางดงดานตรงขามเปนเสนร้ิวดําสลับเหลือง ตะกายข้ึนไปพรอม
กับแผดเสียงคํารามล่ัน มองเห็นกรงเข้ียวขาวในปากแดงรา และตาอันเขียวปด 
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 คร้ังนี้ เสียงปนก็ประดังกันแผดขึน้ปานปาจะถลมทลาย นับนดัไมถวน และไมทราบวา
จากมือของใครบาง ยกเวนแตรพินทรและแงซายเทานัน้ ท่ีวาดปนตามหลังไอเสือลายผีสิงไป แต
ไมไดเหนี่ยวไก เพราะจับศูนยไมถนดั สําหรับดารินมัวแตตะลึง จึงไมสามารถจะถายภาพนั้นไวได
ทัน 
 ช่ัวเส้ียวของวนิาทีเทานั้น ท่ีรางของไอกุดปรากฏแวบใหเห็นเปนเปาสายตา แลวมันก็
กระโจนหายเขาไปหลังโขดหินลูกใหญ ริมเชิงผาลับตาออกพนรัศมีปนทุกกระบอกท่ีระดมกันซัล
โวอยูในขณะนี้ พิสูจนใหเห็นวา ประดากระสุนท่ีสาดกระหน่ําออกไปหลายนัดเม่ืออึดใจท่ีแลว 
ทันทีท่ีเห็นรางของมันนั้น ไมมีนัดไหนถูกเปาหมายอยางจังพอท่ีจะหยุดยั้งมันไดเลยท้ังเชษฐาและ
ไชยยนัตคํารามออกมาอยางหัวเสีย สําหรับเชษฐานั้นรูสึกตนเองดวีา กระสุนของเขาท่ีล่ันออกไป
อยางรีบรอนนัน้ตํ่ากวาเปาหมายแทจริงท่ีเหลือบเห็นช่ัวแวบเดียวไมมาก เพราะอารามรีบรอนแขง
เวลา สวนไชยยันตล่ันแฝดของเขาออกไปพรอมกันทีเดียวท้ังสองลํากลอง บอกไมไดเหมือนกนัวา 
เปาหมายอยูท่ีไหน เห็นแตกอนหนิริมผากระจายเปนกลุม และคนอ่ืนๆ ก็ลวนยงิดวยความ
ตะลีตะลานท้ังส้ิน ดวนล่ันไกออกไปในขณะท่ีปากกระบอกปนยังไมทันจะจับเปาเสียดวยซํ้า 
 
 ไอกุด เม่ือเผนวูบลับหายเขาไปในโขดหินใตชะงอนผาก็เงียบกริบไมมีวี่แวววาจะโผล
ออกมาใหเห็นทางดานใดเพราะโขดหินกอนใหญนัน้ มองเห็นไดอยางถนัดชัดเจน ไมมีอะไรอํา
พราง หากวามันจะทะลุหนีออกไปยังอีกดานหน่ึง ไมมีปญหาขณะนี้มันจะตองหลบซอนอยูหลัง
โขดหินนัน่เอง เพื่อรอวาระสุดทายของมันเพียงแตวาใครเทานั้นท่ีจะข้ึนไปเพื่อกรอกกระสุนเขาใส
ในระยะกระช้ันชิด เพราะถาไมเขาไปก็ยอมไมมีโอกาสที่จะสังหารมันไดอันเนื่องจากมองไมเหน็
ตัว 
 เสยผูออมไปสํารวจทางดานชะงอนผาดานนั้นมากอนแลว เม่ือครูนี้วิง่หนาต่ืนเขามาหา
พรานใหญ รายงานกระหืดกระหอบ 
 “ไมมีทางแลวละครับนาย นอกจากวาเราจะบุกเขาไปประชิดตัวมันเลย มันเขาไปจนมุม
อยูหลังโขดหนิใตชะงอนโนน ในนั้นเปนโพรงถํ้าลึกสักหาวาเหน็จะได เปนทางตัน ไมมีทางออก 
แตเราจะเหน็ตัวมันได ก็ตองออมหลังโขดหินเขาไปเปนซอกเหมือนประตู มีทางเขาอยูทางเดยีว” 
 รพินทรยกแขนข้ึนปายเหง่ือบนหนาผาก หันมามองดคูณะนายจางของเขา ซ่ึงทุกคนก็
กําลังจองมาเปนตาเดยีว 
 “เส่ียงเหลือเกนิรพินทร ระยะเผาขนทีเดยีว ท้ังเราและมัน ถาหากจะบุกเขาไป ดูราวกับวา
มันจะทาใหเราคนใดคนหน่ึงเขาไปประจันหนากับมันตัวตอตัว” 
 ม.ร.ว.เชษฐาครางออกมา หร่ีตามองไปยังโขดหินกอนนัน้ 
 “อยางนี้ยังไงละท่ีเขาเรียกวา ‘เสือส่ังปา’ ละ พับผาซิ เพิ่งจะเห็นสัญชาตญาณของเสือ
ชัดๆ คราวนี้เอง เอากะมันซิ” 
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 ไชยยนัตรองอยางต่ืนเตน 
 “คราวนี้ผมเหน็จะตองขอแลวละครับ” 
 จอมพรานพูดพรอมกับยิ้มขรึมๆ มองไปท่ีไชยยนัตแลวเปล่ียนมาจับอยูท่ีเชษฐา 
 “ขออะไร?” 
 “ขอเขาไปจัดการกับมันเอง คุณชาย คุณไชยยนัต และทุกคนโปรดคอยระวังตัวอยูในท่ี
กําบังเทานั้น” 
 เชษฐา ไชยยนัต ดาริน และทุกคนยอมจะเขาใจสถานการณในขณะนี้ไดดี เกินกวาท่ี
จะตองอธิบายอะไรกันมาก แนนอนท่ีสุด ในภาวะเชนนี้ ไมมีใครเหมาะสมเกินไปกวาจอมพราน 
ท้ังเชษฐาและไชยยนัตตางกย็อมรับกับตนเองวา ตราบใดก็ตามท่ี รพินทร ไพรวัลย อยูรวม
เหตุการณดวยในสภาพเชนนี ้ควรจะปลอยใหเปนหนาท่ีของเขา ไมใชบังอาจขันอาสากระทําเอง 
 การเดินเขาไปยิงเสือจนมุมในท่ีจํากัดระยะเผาขน มันหมายถึงวา ผูยงิจะตองมี
สติสัมปชัญญะ และความชํานาญสักขนาดไหน มันเปนการเอาชีวิตเปนเดิมพันทีเดียว! 
 โดยเฉพาะอยางยิง่สมิงรายตวันั้นคือ ‘ไอกุด’ เสือผีสิง!! 
 “อันท่ีจริงผมอยากจะขอรับหนาท่ีนี้จากคุณ เพราะไหนๆ ผมก็ยิงมันไวแตแรกแลว...” 
 ม.ร.ว.เชษฐากลาวดวยเสียงเครงขรึมจริงจัง เอ้ือมมือมาจับแขนพรานใหญไว บีบแนน 
พรอมกับยิ้ม 
 “แตก็รูสึกตัวเองดีวา ถึงอยางไรผมก็ไมเหมาะกวาคุณ ผูซ่ึงมือเหนือกวา จะทําใหคุณเกิด
วิตกกังวลเปนหวงผมชนดิอกส่ันขวัญแขวนไปเสียเปลาๆ ตกลงรพินทร ผมยอมใหเปนหนาท่ีของ
คุณ โดยไมอวดดีทําเสียเองหรอก” 
 “แตผมวา เราใชวิธีจุดประทัดไลอยางเม่ือกี้นี้ไมดกีวาหรือ” 
 ไชยยนัตแยงมาโดยเร็ว เชิงออกความเห็นอยางเปนหวง 
 “มันตกใจเสียงก็เผนออกมาใหเรายิงเองแหละ ดกีวาท่ีคุณจะบุกเขาไปประจันหนามันใน
ระยะประชิด วิธีนั้นมันเส่ียงเกินไป” 
 “ไมมีทางเลือกอยางอ่ืนอีกแลวครับ คุณไชยยันต ตอใหเราจุดประทัตหรือยิงปนทําเสียง
เอะอะสักเทาไหร ไอกุดก็จะไมมีวันโผลออกมาจากซอกหินนัน่อีกเลย เสือฉลาดอยางมันรูดีวาท่ีนัน่
เปนกําบังอันปลอดภัยท่ีสุดของมันแลว เวนแตศัตรูของมันจะกลาบุกเขาไปจนถึงตัวมันเอง ซ่ึงมันก็
เตรียมสูอยางจนตรอกเปนวาระสุดทาย นอกจากวิธีนี้ เราก็ตองคอยเฝาลอมดักมันอยูอยางนี้ จนกวา
มันจะตายเองเพราะพิษบาดแผล ซ่ึงเราก็ไมมีทางรูวามันจะตายเม่ือไหร เสียเวลาเปลาๆ” 
 “ถาจําเปน กน็าจะเลือกเอาวิธีหลังอยางวานั่น ดีกวาท่ีพวกเราคนใดคนหน่ึงจะตองทําบา
ระห่ํา เส่ียงตอชีวิตเกนิกวาเหตุ” 
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 ม.ร.ว.หญิงคนสวยเสริมมาเปนเชิงประทวงคัดคานอีกคนหนึ่ง พรานใหญส่ันศีรษะ เสียง
ของเขาเกือบจะหวน 
 “นั่นไมใชวิธีเลือกของผม หรือของพรานอาชีพทุกคน ถาจะพูดถึงการเสี่ยง พรานทุกคน
ก็ลวนมีชีวิตเส่ียงอยูแลว เอาละครับ ผมจะข้ึนไปบนน้ันเดี๋ยวนี้ ขอใหพวกเราทกุคนเตรียมระวัง
พรอมในขณะที่ผมเดินเขาไปยิงมัน ถาบังเอิญผมเสียทามันเผนสวนออกมาได ก็ชวยยิงซํ้ากแ็ลวกนั 
คอยจองไวใหดี” 
 วาแลวจอมพรานก็ตะโกนส่ังความกับพรานพ้ืนเมืองของเขา แลวออกเดินตัดทางไตเลาะ
ผาชันบายหนาคืบใกลเขาไปยังโขดหินใหญหนาถํ้า ท่ีเจาสมิงเผนเขาไปหลบซอนตัวอยู 
 
 ทุกคนจองมองดูเขาเปนตาเดียว ดวยใจอันเตนระทึกหายใจไมท่ัวทอง ท้ังๆ ท่ีตางกล็วน
ซึมซาบอยูเปนอันดีแลววา รพินทร ไพรวัลย เปนมือพรานช้ันไหน เชษฐา ไชยยันต หรือดารินกด็ี 
ยอมจะเคยเหน็กับตามากอนแลว รพนิทรเคยเดินเขาไปยิงเสือดําท่ีหลุดจากกรง ภายในบริเวณสถานี
กักสัตวของนายอําพล ดวยฝมือและกําลังใจเยี่ยมยอดขนาดไหน ลักษณะของเขาในยามนัน้ ดูเยอืก
เย็นเปนปกติเหมือนคนท่ีเดนิเขาไปยิงกระรอกไมใชยิงเสือ 
 และในขณะนีก้็เชนกนั ดูเขาจะไมมีพิธีรีตอง หรือทาทางอันระมัดระวังจริงจังอะไร
มากมายนกั ยามเม่ือเดินเขาไปเพียงคนเดยีว โดยไมจําเปนตองคอยหวงใคร เพราะทุกคนลวนอยูใน
รัศมีท่ีปลอดภัยเพยีงพอ 
 เม่ือใกลจะถึงโขดหินกอนนัน้ เขาผอนฝเทาเบาลงกลายเปนยอง  ตาจับนิ่งเขาไปใน
ซอกหลืบอันมีโขดหินเปนฉากบังอยู ซ่ึงทุกคนขางลางไมมีโอกาสเหน็ส่ิงท่ีหลบซอนอยูเบ้ืองหลัง 
ไรเฟลถือพรอมอยูในมือ ยนืหางออกไปในลักษณะเฉียงอาวุธ ซ่ึงพรอมท่ีจะตวัดข้ึนประทับบาได
อยางฉับพลัน 
 แลวรางของเขาก็คอยๆ กาวยางคืบหนาเขาไปนั้น ก็ลับโขดหินหายไปจากสายตาของทุก
คน ท่ีเฝาจับมองอยูอยางนกึทายเหตุการณไมถูก นอกจากจะคอยภาวนาเอาใจชวย 
 ทุกคนเบื้องลางประทับปนจองเตรียมพรอม คอยโอกาสที่เจาเสือผีสิงจะเผนสวนออกมา 
ถาหากวามันผาน รพินทร ไพรวัลย ออกมาไดโดยพรานใหญเปนฝายพลาดทาเสียที... 
 
 ในระหวางท่ีท้ังหมดตกอยูในภาวะสะกดกล้ันลมหายใจเพ่ือคอยเหตุการณอยูนัน้ เสียง
ระเบิดของกระสุน .375 เอชแอนดเอชแม็กนั่ม ก็แผดสะเทือนเล่ือนล่ันข้ึน ดังกองสะทอนไปท้ังหุบ
เขา แลวกังวานเสียงของมันก็คอยๆ จางหายไปกลายเปนเงียบสงัดตามเดิม 
 อึดใจใหญ รพินทร ไพรวลัย ปรากฏรางโผลออกมาจากหลังโขดหนิกอนนัน้ดวยอาการ
เงียบๆ เปนปกติอยูเหมือนเดิม เขาไมไดพูดอะไรทั้งส้ิน เพียงแตยกมือข้ึนโบกเปนสัญญาณเรียกให
ทุกคนข้ึนไปได แลวก็ควักบุหร่ีออกมาจุดสูบ เกิด เสย จนั และเมย ก็โหรองกันล่ันออกมาอยางดใีจ 
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เชษฐากับไชยยันตยิ้มออกมาได ถอนใจโลงอกตาเปนประกาย สวนดารินเปาลมออกจากปาก 
หลับตาลง หลอนดูเหมือนจะกล้ันลมหายใจนานท่ีสุด กอนท่ีพรานใหญจะโผลออกมาอีกคร้ัง 
 ทุกคนพากนัไตไหลเขา ตรงไปท่ีโขดหินกอนนั้นโดยเร็วอยางต่ืนเตนยนิดี เม่ือตางพรูกัน
เขามาถึง ภาพท่ีเห็นภายในโพรงถํ้าลึกประมาณหาเมตรเปนแองเขาไปในผาชัน ก็คอเสือ
ลายพาดกลอนขนาดใหญท่ีสุด ซ่ึงไมเคยพบเห็นมากอน แมกระท่ังในสวนสัตว นอนฟุบในทา
หมอบ หัวซุกอยูหวางขาอันใหญโตท้ังสองขาง ท่ียื่นราบไปกับพื้น ตรงหนาผากเหนือหวางตาทั้ง
สองขาง มีรอยแผลของ .357 แม็กนั่ม เจาะทะลุออกกานคอ เลือดยังทะลักรินอยูปร่ิมๆ นองไปกบั
พื้นหิน ส่ิงท่ีเห็นถนัดท่ีสุดก็คือ นิ้วขางหน่ึงทางอุงตีนขวาของมันหายไป ซ่ึงเปนแผลตําหนอัิน
เกิดข้ึนจากกระสุนของนายอําพลเม่ือ 2-3 ปมาแลว 
 นั่นคือกาลอวสานของไอกุด เสือผีสิง!! 
 
 ท้ังหมดอุทานกันออกมาแซดไปหมด เม่ือมองเห็นซากของสมิงรายอยางถนัดตา พากัน
เขามาหอมลอมมุงเต็ม ม.ร.ว.หญิงดาริน ถายภาพไวหลายภาพอยางรวดเร็ว สมกับแรงกระหายมา
นาน ตางพดูวิจารณกันล่ันฟงไมไดศัพท คนท่ีสมใจท่ีสุดก็คือนายเมย ผูซ่ึงลูกหาบอันเปนลูกนอง
ของเขาถูกคาบไปกิน และผูท่ีพอใจท่ีสุดกคื็อ ม.ร.ว.เชษฐา หัวหนาคณะ ในกรณีท่ีปราบไดสมความ
ต้ังใจ และไดเสือตัวใหญท่ีสุดเทาท่ีเขาเคยเห็นมา มัจจุราชแหงไพรกวาง ผูมีมันสมองราวกับผีตาย
โหงคอยบงการตัวนี้ วัดคราวๆ จากสายตาโดยไมรวมสวนหางยาวถึงสองเมตรเศษ อุงตีนแตละขาง
ขนาดชามกวยเต๋ียว เม่ือใกลเขามา กล่ินสาบสางรุนแรง ระคนกับกล่ินเหม็นอันเกิดจากท่ีมันกนิซาก
เนาคละคลุงตลบไปหมด เหบ็เกาะเต็มท้ังตัว 
 เชษฐาและไชยยันตยิ้มออกมาอยางแชมช่ืน ตางเขามาจบัมือรพินทรอยางแรง ไมจําเปน
เสียแลว สําหรับคํายกยองสรรเสริญชมเชยอะไรท่ีท้ังสองจะมอบใหแกรพินทร แตมันเปนการแสดง
ความยินด ี
 “มันควรจะตายดวยมือผมนะ แตแลวในท่ีสุดก็มาส้ินเอากับมือคุณจนได” 
 เชษฐาพูดปนหัวเราะ 
 “มันกําลังอยูในลักษณะอยางไร ในขณะท่ีคุณเดินเขามายิง?” 
 ไชยยนัตถามอยางไมวายต่ืนเตน 
 “นอนคอยวาระสุดทายครับ มันหมดแรงแลวเพราะกระสุนลูกปรายท้ังสองนัดของ
คุณชาย ตรวจดูจากบาดแผล ถึงมันจะไมถูกซํ้า ก็คงไมรอดเกินคืนนี้ ตอนท่ีผมโผลเขามา มันนอน
แยกเข้ียวคํารามอยูเฉยๆ ผมยิงมันในระยะหางไมกีว่าเทานั้น ลักษณะเดิมๆ ของมันอยูอยางไรก็อยู
อยางนั้น ไมมีดิ้นเลย” 
 จากการตรวจกระสุนลูกซองเชษฐาท่ียิงไวกอน พบวา 9 เม็ดของลูกปราย โอ-โอ บ๊ัค นัด
แรก รวมกลุมกันเปนกระจุกทะลุเขาท่ีชองทองดานขวาเหนือตะโพกเล็กนอย บางเม็ดทะลุเลย
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ออกมาอีกดานหน่ึง และบางเม็ดก็คงจะฝงอยูภายใน สวนนดัท่ีสองซ่ึงยิงไลหลังถูกเพียงสามเม็ด 
สองเม็ดฝงเขากกขาหลังดานซาย อีกเม็ดหนึ่งกระทบโคนหางเวอไปและฝงเขาไปในบริเวณกน จัด
วาเปนบาดแผลฉกรรจพอใช แตยังไมมีอานุภาพท่ีจะหยดุยั้งใหมันนิ่งอยูกับท่ีไดโดยฉับพลัน 
 เชษฐาเขามากมพิจารณารอยกระสุนท่ียิงไวอยางพอใจ 
 เม่ือทุกคนคลายจากความตืน่เตนยินดีปรีดา...รพินทรก็ส่ังใหพรานของเขาตดัไมมาทํา
คานหาม เพื่อลําเลียงซากของไอกุด อาชญากรแหงไพรกวางกลับไปยังแคมป... 
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11 
 
 ซากของไอกุดขนาดส่ีคนหามหลังยังแอ และตองพักบอยๆ ท้ังหมดบายหนากลับแคมป
โดยยอนรอยเดิม แวะท่ีศพของลูกหาบเคราะหรายซ่ึงใชเปนเหยื่อลอ รพินทรส่ังใหหยุดพักท่ีนัน่อีก
คร้ัง เพื่อขดุหลุมฝงศพของเอิ้นไวยงับริเวณใตหางทุกคนพบความสลดใจอีกคร้ัง เม่ือมองเห็นศพ
ของลูกหาบท่ีเสียชีวิตอยางอนาถเพราะเจาเสือสมิง แตก็สาสมใจแลวท่ีสามารถลาไอกุดใหส้ินชื่อลง
ไดเปนการทดแทน 
 เม่ือจัดการฝงศพก็เดนิทางกลับแคมปมาถึงในเวลาตะวนัชิงพลบพอด ี พวกท่ีแคมป
ท้ังหมดพรูกนัออกมาตอนรับ พรอมกับสงเสียงโหรองล่ันอยางต่ืนเตนดีอกดีใจท่ีมองเห็นวากของ
เสือใหญถูกหามมา เอิกเกริกไปท่ัวบริเวณแคมป สงเสียงพูดจาซักถามพวกท่ีไปกับขบวนตามลาล่ัน
ไปหมดฟงไมไดศัพท และพากันเขามามุงลอมซากของไอกุดเต็มโดยละท้ิงหนาท่ีอ่ืนๆ หมด 
 คํ่านั้น ม.ร.ว.เชษฐา ส่ังใหนําวิสกี้ออกมาเปดเล้ียงพวกลูกหาบ และพรานพ้ืนเมืองของ 
รพินทรอยางไมอ้ัน เปนการแสดงผลสําเร็จในการพิชิตไอกุดลงได ทุกคนร่ืนเริงครึกคร้ืนกันเปน
พิเศษ และท้ังหมดไมวาจะเปนนายหรือลูกจาง เพิ่งจะรูสึกในรสชาติอันเอร็ดอรอยของอาหารคํ่าม้ือ
นั้น นับต้ังแตวินาทีวิกฤตซ่ึงเกิดข้ึนโดยการทราบขาววาเสือรายยองเขามาลากเอาลูกหาบไปขย้ําเม่ือ
คํ่าวานนี ้
 “ทีนี้เห็นจะโลงใจนอนตาหลับกันไดเสียทีนะ” 
 เชษฐาเอยข้ึนยิม้ๆ ในระหวางการสนทนาบนโตะอาหารคํ่าในเต็นท ซ่ึงมีรพินทรรวมอยู
ดวยตามปกติเหมือนเดิม 
 “ครับโลงอกไปที คร้ังแรกผมยังวิตกเปนทุกขวา ไอกดุจะทําใหคณะของเราตองเสียเวลา
ออกไปโดยไมมีกําหนด โชคดีเหลือเกินท่ีเราปราบมันลงไดภายในเวลาไมเกิน 24 ช่ัวโมงนับต้ังแต
มันเลนงานคนของเรา” 
 จอมพรานตอบเรียบๆ ขณะน้ันท้ังส่ีรับประทานอาหารเสร็จเรียบรอยแลว และแงซาย
กําลังนําเอากาแฟกับบร่ันดีเขามาให 
 “ผลสําเร็จในการพิชิตไอกดุลงไอในคร้ังนี ้ มาจากแงซายคนเดียว ถาไมไดแงซายแนะนํา
ใหคุณลงจากหางและกลับแคมป ปานนี้ยงัไมรูเลยวาพวกเราจะตองแกรวคอยดกัมันไปนานอีกสักกี่
วัน” 
 ไชยยนัตพูดพรอมกับหัวเราะ แลวเอ้ือมมือไปตบหลังหนุมชาวดงนกัพเนจรผูมายนืริน
กาแฟแจกจายปรนนิบัติอยูใกลๆ เชษฐาและดารินหนัไปมองดูแงซายอยางพึงพอใจ อดีตนายทหาร
กองโจรกะเหร่ียงผูสมัครเขามาเปนคนใชคณะเดินปา มีสีหนาสงบราบคาบและสํารวมอยูตามเดิม 
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ประหนึ่งวาจะไมไดยนิหรือสนใจกับคํายกยองชมเชยนั้น ชําเลืองแวบไปทางจอมพราน พบสายตา
ของรพินทรท่ีมองอยูกอนแลวเงียบๆ กห็ลบตาไปเสีย 
 “แงซายควรจะไดรับการขอบใจอยางมากครับ ในรายการนี้” 
 พรานใหญผงกศีรษะลงรับโดยดษุณ ี
 “แงซายเธอรูไดอยางไรวา ถาพรานใหญลงจากหางแลว ไอเสือตัวนี้ถึงจะเขาไปกินซาก” 
 ม.ร.ว.หญิงดาริน หันไปถามยิ้มๆ 
 “ผมเดาเอาครับ ผมทราบวาผูกองตามลามันมานานแลว แตไมเคยพบตวัมันเลย แตพราน
อ่ืนเคยมีโอกาสพบเห็นมัน แสดงวามันจะตองจํากล่ินผูกองได และคอยจองหลบอยู ผมคิดเอาเองวา 
ถาผูกองลงมาจากหางกลับแคมปเสีย มันอาจโผลออกมา” 
 แงซายตอบดวยเสียงหาวตํ่า 
 “แลวมันก็เปนความจริงเสียดวย” 
 เชษฐาวา พลางหันมาทางจอมพราน 
 “ปานนี้บุญคําคงจะดูแลใหพวกนัน้ถลกหนังเสร็จแลวกระมัง ผมอดหวงไมได ถึงแมการ
เดินทางคร้ังนี้เจตนาเดิมของผมจะไมสนใจกับหนังหรือเขาสัตวประเภทใดเลยก็ตาม แตสําหรับไอ
กุดตัวนี้ ขอเกบ็ไวดูเปนท่ีระลึก จะปูไวในหองรับแขกเลย เช่ือวาทุกคนท่ีเห็นเขาคงจะตกใจ เพราะ
ความใหญโตมโหราฬของมัน เพราะฉะนั้นถึงไดกําชับบุญคําเสียหนักหนาวาใหถลกอยางดีท่ีสุด 
อยาใหสวนไหนเสียเปนอันขาด” 
 จอมพรานกมศีรษะ 
 “ไมตองเปนหวงครับ บุญคําชํานาญมากในเร่ืองการลอกหนังสัตว เขาจะทําใหคุณชาย
อยางไมมีท่ีติทีเดียว” 
 “แลวก็อยาลืมหัวกะโหลกของผมดวยละ เชษฐาเขาเอาหนัง สวนผมจองหัวกะโหลกมัน
ไวแลว กลับไปกรุงเทพจะเลี่ยมทองทําเปนท่ีเข่ียบุหร่ี เราจะเอาไวดเูปนท่ีระลึกคนละอยาง” 
 ไชยยนัตเตือนมาบาง รพินทรหัวเราะเบาๆ หันมาทางอดตีนายพนัทหารปนใหญ 
 “นาเสียใจเหลือเกินครับคุณไชยยนัต” 
 เขาพดูอยางสุภาพ 
 “สําหรับหัวกะโหลกของไอกุด ผมเกรงวาคุณไชยยันตจะไมไดประโยชนจากมันเลย” 
 “อาว! ทําไมละ?” 
 “กระสุนหวัออนขนาด 270 เกรน ของ .375 แม็กนั่ม ท่ีผมยิงเปนนดัสุดทาย เขาไปตี
กะโหลกของมันแตกเปนเส่ียงๆ ไมมีช้ินดเีลย ทําอะไรไมไดสักอยาง นอกจากจะท้ิงหรือไมก็เอาแค
เข้ียวของมันไวดูเลนเทานั้น” 
 ไชยยนัตลืมตาโต ครางออกมาอยางเสียดาย 
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 “แตกละเอียดเลยหรือ เอะ! แปลกจริง ไมนาจะเปนไปไดเลยน่ี ผมเห็นแผลทางเขาเล็กนิด
เดียว” 
 “เปนความจริงครับ ประเดี๋ยวเราออกไปดดูวยกันก็ได ผมเองก็รูสึกเสียดายแทน กะโหลก
ของมันหลังจากลอกหนังปล้ินเนื้อออกหมดแลว มีขนาดเข่ืองกวาบาตรพระเสียอีก อีตอนท่ีผมยิง
มันก็ไมทันจะนึกถึงเร่ืองหัวกะโหลกหรือเร่ืองหนังใดๆ ท้ังส้ิน และสัญชาตญาณของพรานทุกคนก็
คงจะเหมือนกนัท้ังนั้น ก็คือจองจะยิงสัตวใหตายคาท่ีในทันทีโดยไมคํานึงถึงเร่ืองอ่ืน ทางเขาและ
ทางออกของกระสุนมันเล็กลวงตาจริงหรอกครับ แตปฏิบัติการของมันรายกาจไมนาเช่ือเลย มันเขา
ไปตีควานในสมองเสียอยางไมมีช้ินดี ไมใชเพยีงแตเจาะทะลุไปเฉยๆ อยางท่ีเราเขาใจกันพื้นๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกระสุนขนาด .375 และลูกหัวออนน้ําหนัก 270 เกรนดวยแลวยิ่งไปกันใหญ ถา
เปนลูกหวัแข็งแบบฟูล แพทซ ก็คงไมถึงเพียงนี”้ 
 “วาว! นี่เปนความรูใหมของผมทีเดียว” 
 ไชยยนัตรองออกมา ทําหนาต่ืนหนัไปมองดูเชษฐาและรพินทรสลับกัน แลวหวัเราะ
ออกมา 
 “ผมไมยักรูมากอนวา อานภุาพของกระสุนหัวออน ยิงสัตวมันจะรายกาจถึงเพียงนี้ คิดเอา
ตามสามัญวินจิฉันก็คือ มันเปนกระสุนไรเฟลความเร็วสูง และลูกก็ไมใชหนาตัดใหญโตมโหราฬ
อะไรนัก โดยเฉพาะอยางยิง่เม่ือยิงไประยะใกล และเปาหมายเปนของแข็งคือกะโหลกหัวของมัน
แบบนี้ ลูกปนก็นาจะเจาะทะลุผานไปเฉยๆ ไมนาจะตีควานเสียจนกะโหลกแตกราวไปหมดเชนนี”้ 
 เชษฐาจุปากเบาๆ มองดูสหายรักอยางขันๆ 
 “เสียแรงถือปนเขาปามาหลายคร้ัง แลวกย็ิงสัตวมาไดชนิดท่ีพอจะคุยอวดคนอ่ืนเขาวา 
เปนนักลาสัตวคนหนึ่งไดเต็มปาก แกจะรูถึงอานุภาพของปนท่ีถืออยูในมือใหละเอียดนิดกไ็มมี นี่
แหละเขาเรียกวาสักแตวายิง ลูกปนท่ีผลิตสําหรับลาสัตวใหญทุกชนิด ปฏิบัติการของมันเหมือนกับ
ปนไรเฟลของทหารเม่ือไหรกัน สังเกตงายๆ หัวกระสุนมันก็ประดิษฐผิดกันอยูแลว เพื่อใหอานุภาพ
ในการประหัตประหารอยางฉกรรจท้ังนั้น ไมใชเพียงแตวาใหเจาะทะลุผานไปเฉยๆ เหมือนปน
ทหารเพราะสัตวใหญมันมีความทรหดอดทนเปนพิเศษ ลําพังแคใชความแรงเจาะทะลุ ไมสามารถ
จะหยุดยั้งมันได แมนจะถูกท่ีสําคัญก็ตาม ฉะนั้นเขาจึงประดิษฐหวักระสุนใหมันทํางาน
ประหัตประหารพิเศษออกไป  ไมเพียงแตเจาะทะลุธรรมดาเทานั้น ยังใหตีควานกลามเนื้อและ
กระดูกบริเวณที่หัวกระสุนเจาะผานเพื่อสรางบาดแผลฉกรรจยิ่งข้ึน ลูกปนในยุคปจจุบันไมจําเปน
จะตองอาศัยหนาตัดใหกวางใหญเหมือนสมัยโบราณอยูอีกแลว เปนลูกเล็กๆ น้ําหนกัเพยีงไม
เทาไหรนั่นแหละ มันทํางานไดเกนิตัวนัก ฉันเอาลูก .375 หัวออนแบบท่ีรพินทรยิงไอกุดวันนี้ ซัด
เกงเขาตัวหนึ่งตอนท่ีไปปาอุทัยธานี นกึไมถึงเหมือนกนัวา เกงตัวนัน้จะขาดสะพายแลงไปเลยราว
กับถูกขวานจาม ท้ังๆ ท่ีแตแรกคิดวาลูกมันก็ไมไดใหญโตมโหราฬอะไรนัก ลูกปนพวกนี้ถาถูก
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สวนออนกย็ังไมเทาไหรหรอก แตถากระทบสวนแข็งเปนตนวากระดูก มันควานสะเด็ดยากนกั แก
ไมตองสงสัยหรอกวา ทําไมหัวกะโหลกไอกุดของแก จึงแตกราวไปหมดใชการไมได” 
 ไชยยนัตโคลงหัว บนพําดวยความเสียดายอยูเชนนั้น รพินทรหันไปทางหัวหนาคณะ
นายจางของเขา 
 “เร่ืองหนังไอกุด หากคุณชายตองการจะเอาไวดูเลนจริงๆ แลว ผมอยากจะแนะนําวา
พรุงนี้ควรจะใหคนของผมคนใดคนหนึ่ง นํากลับไปท่ีหนองน้ําแหง แลวสงตอไปใหคุณอําพล ให
แกชวยสงฟอกเสียเลยในทันที ถาเราหมักเอาไวหรือใชวิธีขึงตากแหงช่ัวคราว รอจนกวาเราจะ
เดินทางไปถึงหลมชาง แลวฝากพวกลูกหาบใหเอาไปใหคุณอําพลตามท่ีคุณชายต้ังใจไวแตแรก ผม
เกรงวามันจะเนาเสียกอน หรือมายง้ันขนกห็ลุดออกหมดเสียแรงเปลา” 
 เชษฐามองดูเขาอยางสนใจเปนพิเศษในคําแนะนํา 
 “ก็ดีเหมือนกนั แตมันจะไมขัดกับวัตถุประสงคสวนใหญของเราหรือ เราตองการมุงหนา
เดินทาง มันจะเสียเวลาไปเปลาๆ” 
 “ก็ไมเสียเวลาอะไรเลยนี่ครับ ระยะเดินทางจากท่ีนีก่ลับไปถึงหนองน้าํแหง ถาเดินอยาง
พรานก็เพยีง 4-5 ช่ัวโมงเทานั้น เราไมจําเปนจะตองหยดุรอเขา...ยังเดนิทางกันตอไปตามปกติ เม่ือ
สงหนังใหคุณอําพลแลว พรานของผมก็ยอนตามมาทันเอง เสย เกิด จัน หรือบุญคํา คนใดคนหน่ึงก็
ไดท้ังนั้นแหละครับ” 
 “พรุงนี้เราเองก็จะออกเดินทางเคล่ือนยายแคมปแลว คุณแนใจหรือวาเขาจะตามเราถูก 
โดยไมตองคนหาเสียเวลา” 
 รพินทรหัวเราะเบาๆ 
 “ถาไมเกินเลยหลมชางอันเปนสถานีปลายทางของเราไปแลว พรานของผมทุกคนจะไมมี
วันหลงเลยครับ เขาจะสะดวกยิ่งข้ึน หากเราจะกําหนดทีห่มายใหเขารูลวงหนาเสียหนอยวาออกจาก
ท่ีนี่จะยายไปต้ังแคมปท่ีไหน” 
 “ถาง้ันก็ตกลง ดีเหมือนกนั ผมตองการใหหนังของไอกุดถูกฟอกโดยเร็วท่ีสุด และใน
สภาพท่ีเรียบรอยท่ีสุด ขอบคุณมากท่ีชวยจดัการให” 
 “พรุงนี้ คุณชายก็เขียนโนตสองสามตัวถึงคุณอําพล ฝากกับพรานของผมท่ีจะนําเอาหนัง
ไป ผมเช่ือวาคุณอําพลคงจะตองต่ืนเตนดใีจมากทีเดียวครับ ท่ีทราบวาคุณชายปราบไอกุดลงได
สําเร็จ วาอันท่ีจริงเสือตัวนี้ คุณอําพลตั้งสินบนเอาไวนานแลวเปนราคาถึงหม่ืนบาท ถาใครยิงได” 
 กลาวจบเขากห็ัวเราะ เชษฐาเบิกตาโต มองดูเขารองออกมา 
 “อา! ถาง้ันเงินสินบนคุณอําพลก็ควรจะเปนของคุณนะซิ ถาหากคุณกลับไปถึงหนองน้ํา
แหงอีกคร้ัง อยาลืมนะวากระสุนนัดสุดทายท่ีปลิดชีวิตของไอกุด เกิดจากมือของคุณไมใชมือผม ผม
ไมใชผูปราบมันหรอก คุณตางหาก” 
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 “ก็แบงเทาๆ กันเปนสามสวนสําหรับสามคนก็แลวกัน มาเถียงกันอยูได แงซายเอาไป
สวนหนึ่งในฐานะผูวางแผน แกเอาไปสวนหน่ึงฐานยิงไวใหตาม รพินทรเอาไปสวนหน่ึงในฐานะ
ยิงมันตาย ถึงจะยุติธรรม” 
 ไชยยนัตเสริมมา แลวทุกคนก็หัวเราะกันออกมาอยางสนกุสนานครึกคร้ืน 
 “ก็ยุติธรรมดีอยูหรอกครับ ‘ถา’ เราท้ังหมดมีโอกาสกลับไปขอรับเงินสินบนของคุณอํา
พลได” 
 รพนิทรตอบดวยน้าํเสียงเรียบๆ เปนปกติ แตมีอะไรบางส่ิงบางอยางในประโยคนัน้ ทํา
ใหคณะนายจางของเขาท้ังสามคนพากันเงียบงันไปช่ัวขณะ เชษฐากับไชยยันตบรรจุกลองยาเสนสูบ
พนควันโขมง ตางตกอยูในหวงครุนคิด ม.ร.ว.หญิงดาริน เอามือเทาคางจองตาขามโตะมายังพราน
ใหญอยางไมพอใจ พดูเสียงขุนๆ 
 “หมายความวายังไงกนันายพราน ท่ีพูดวาถาเราท้ังหมดมีโอกาสกลับไปขอรับเงินสินบน
ของคุณอําพลได เอ...ฉันสังเกตดูต้ังแตคุณเซ็นสัญญานําทางใหแกเราแรกๆ แลว คุณมักจะพูดอะไร
เปนการบอนทําลายขวัญเราอยูตลอดเวลา ท้ังๆ ท่ีคุณเองก็ยอมเปนลูกจางนําทางเรามา ไหนลอง
บอกมาตามตรงซิ นี่คุณแนใจเอาเสียจริงๆ หรือวาการเดนิทางคร้ังนี้ เราจะไมมีโอกาสไดกลับมากนั
อีกแลว” 
 “ผมไมไดบอกคุณหญิงเลยวาผมแนใจเชนนั้น การที่ผมใชคําวา ‘ถา’ กบ็งชัดอยูแลวมัน
เปนส่ิงไมแน เราอาจจะไมไดกลับก็ได หรืออาจไมมีใครในโลกนีพ้บเห็นคณะเดินทางของเราอีก
แลวก็ได ท้ังสองอยาง ขออภัยดวยหากผมจะใชคําพดูใหไมเปนท่ีพอใจของคุณหญิง ผมอาจเปนคน
ตรงเกินไป” 
 
 พี่ชายบนเบาๆ ขัดจังหวะมา แลวหาทางเปล่ียนเร่ืองเสีย หาเร่ืองสนทนากับจอมพราน
โดยซักถามขอความเหน็เกีย่วกับการลาเสือ ตลอดจนสัญชาตญาณของเสือในฐานะท่ีรพินทรมีความ
ชํานาญชํ่าชองกวา 
 พรานใหญอธิบายใหทราบตามท่ีเขารูเห็นประสบมากับตนเอง เปนการแนะนําคณะ
นายจางของเขาไว เชษฐากบัไชยยนัตรับฟงดวยความต่ืนเตนสนใจยิ่ง ม.ร.ว.หญิงดาริน พลอยฟง
เพลินไปดวยอยางไมต้ังใจ เพราะเปนความรูใหมสําหรับหลอน ลืมการต้ังขอขัดแยงหาเร่ืองรวนเขา
ลงเสียไดช่ัวขณะ 
 “สวนมากคนทั่วไปมักจะเขาใจธรรมชาติของเสือคลาดเคล่ือนไปมากทีเดียว” 
 พรานใหญบอก 
 “ความจริงเสือเปนสัตวท่ีข้ีขลาดท่ีสุด ชนิดในเวลาปกติเทาๆ กับท่ีกลาบาบ่ินท่ีสุดในเวลา
หิวหรือโกรธจัด คุณลักษณะของมันท้ังสองชนิดนี้ ขัดแยงคานกันอยางไรพิกล ในเวลาท่ีมันยังไม
ตองการอาหาร มันจะไมกลาเขามาเลนงานสัตวชนิดใดทั้งส้ิน แมวาจะเปนสัตวท่ีเล็กกวา มันจะไมมี
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การยอมเส่ียงเลยจนนดิเดยีว ในทางตรงขาม ถาหิวจดัหรือโกรธจัดมันจะยอมเส่ียงชนิดไมนาเช่ือ
เหมือนกนั สัตวใหญแข็งแรงกวามันสักเพียงใดมันก็ไมละเวนท่ีจะเขาโจมตี ไมวาจะเปนซ่ึงหนา ลับ
หลัง ยิ่งกวานั้นยังจัดวาเปนสัตวท่ีมีไหวพริบเลหเหล่ียมเหนือกวาสัตวทุกชนดิ ปญญาและเลหกล
ของมันเกินกวาท่ีเราจะคาดคิดไปถึงทีเดียว สามารถจะออกอุบายไดตางๆ นานา เพื่อจะหาทางเลน
งานเหยื่อของมัน รองเลียนเสียงเกง กวาง หรือสัตวเล็กอ่ืนๆ เพื่อจะหลอกจับกนิไดท้ังนั้น หากนิ
โดดเดีย่วเพียงตัวเดยีวก็ได หรือปะเหมาะถาเหยื่อของมันเกินกําลังท่ีจะจับไดดวยตัวเอง ก็อาจไป
ชักชวนเพ่ือนฝูงมาชวยกนัสกัดจับเปนทีมเวิรกแบบเดียวกับพวกหมาปา ผมเคยเหน็มากับตาแลว 
เสือลายพาดกลอนสามตัวชวยกันเขาเลนงานชางแมลูกออน โดยสองตัวหลอกลอแมชางใหแลนไล
ออกหางลูก และอีกตัวหนึ่งดอดเขาไปกดัลูกชางในขณะท่ีแมชางเผลอ และในท่ีสุดมันก็เอาลูกชาง
ไปกินไดโดยวธีิหลอกลอดังกลาว คือพยายามกัดลูกชางใหตาย เม่ือแมชางเบ่ือท่ีจะเฝาศพลูกชาง
แลว มันก็จะหวนกลับมากนิซาก วายน้ํากไ็ด ข้ึนตนไมกชํ็านาญ เรามักจะคิดกันวาเสือท่ีชอบอยูบน
ตนไมหรือปนตนไมได คือเสือดําหรือเสือดาวเทานั้น แตอันท่ีจริงเจาลายพาดกลอนก็เปนนักปน
ตนไมช้ันยอดเหมือนกนั เวนไวแตนิสัยของมันจะไมชอบปนตนไมเวลาปกติเทานัน้ ถาจะพูดกนัถึง
เร่ืองความอํามหิต ก็รับรองไดเลยวา ไมมีสัตวชนิดใดจะอํามหิตเลือดเยน็มากไปกวาเสือ ขนาดท่ีติด
กับหรือจั่นดักติดตีนอยู ถาเปนสัตวอ่ืนกต็องยอมติดคาอยูเชนนัน้ แตถาเปนเสือมันจะพยายามดิ้น
รนสุดฤทธ์ิท่ีจะกระชากตัวใหออกจากกับใหได ถาหมดความสามารถจริงๆ แลว มันจะทําอยางไร
ทราบไหมครับ?” 
 เชษฐากับไชยยันต หนัมามองดูหนากันแลวส่ันศีรษะ รพนิทรหัวเราะเบาๆ 
 “เปนเร่ืองไมนาเช่ือ หรือคาดคิดมากอนทีเดียวครับ แตก็เปนความจริง คือมันจะกดัตีน
ขางท่ีติดกับของมันใหขาดคาอยูกับเคร่ืองดักนั้น เอาตัวกระเสือกกระสนหนีรอดไปใหได โดยไม
คํานึงวามันจะไปตายท่ีไหน หรือจะตองเสียขาไปเชนไร นี่แหละครับ เขาถึงมักจะเอาเสือมา
เปรียบเทียบกบัคนท่ีทําอะไรอยางเฉียบขาดรุนแรง โดยไมเกรงกลัวตอส่ิงใด น้ําใจเสือมันเปนเชนนี้
แหละ” 
 เชษฐา ไชยยันต และดาริน ตางอุทานออกมาอยางประหลาดใจ 
 “ตาย! อะไรกนั เสือนะรึยอมกัดตีนของมันใหขาดคาเครื่องดัก ก็ขาของมันเองแทๆ มัน
ไมกลัวเจ็บหรอกรึ” 
 ดารินรองเสียงแหลม ทําตาโต มองดูเขาอยางต่ืนเตนฉงนฉงาย พรานใหญหัวเราะเร่ือยๆ 
อยูในอาการเดมิ 
 “ครับ ขาของมันแทๆ นั่นแหละ มันกลาและเหีย้มพอท่ีจะยอมกัดขาของตัวเองท้ิง เพื่อ
แลกกับอิสรภาพโดยการหนไีปใหพนจากเคร่ืองดักนั้น จะเปนอยางนีทุ้กตัวหรือเปลา ผมก็ไมกลา
ยนืยนั แตยืนยันไดวาเคยเหน็เจาลายพาดกลอนตัวหนึ่งยอมสละตีนขางหนึ่งของมันมาแลว โดยท้ิง
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ใหคาไวบนกบัดักของผมท่ีงับติดตีนมัน ไมเคยปรากฏวามีสัตวชนิดใดเหีย้มอํามหิตถึงขนาดนี้ 
แมแตพวกกระทิงหรือชาง” 
 “รายกาจจริงๆ ผมก็เพิ่งจะไดยินคร้ังนี้เปนคร้ังแรก” 
 ม.ร.ว.เชษฐาจุปากเบาๆ ครางออกมา ไชยยนัตถามวา  
 “แลวเวลาคุณดักเสือเปนๆ เอามาขายใหคุณอําพล คุณมีวิธียังไง?” 
 “สวนมากกใ็ชวิธีขุดหลุมตาขาย โดยใชเหยื่อละครับ หลุมท่ีจะใหมันตกลงไปก็มีลักษณะ
เหมือนหลุมพรางใชลอคนน่ีเอง โดยขุดใหกวางลึกในทิศทางท่ีมันจะปร่ีเขาใสเหยื่อ มีตาขายรองรับ
อยูเบ้ืองลาง ขางบนปากหลุมมีใบไมอําพรางไว พอมันหลนลงไปในหลุมกระทบตาขาย กระเดือ่ง
กลท่ีทําไวกจ็ะตวัดตาขายใหรวบเขาหากนั แลวหิ้วข้ึนมัดมันไวอยางแนนหนาท่ีสุด ลอยอยูเหนอื
พ้ืน นี่เปนวธีิเดียวท่ีจะดักเสือไดในสภาพท่ีปลอดภัยเรียบรอยท่ีสุด เพราะมันไมมีกําลังท่ีจะออก
ฤทธ์ิอะไรได พรานสมัยกอนเคยใชดักดวยกรง พอประตูกรงปด มันก็กระโจนด้ินรนปะทะกรง 
หนาตา เข้ียว หรือเล็บของมันเองปนปเสียหายไปหมด เพราะการดิน้รนตอสูเพื่อหาอิสรภาพของมัน
กลายเปนเสือมีตําหนิไป มันดิ้นอยางไมยอมคํานึงถึงตนเองเลยวา จะไดรับอันตรายอยางใด และวิธี
ดักดวยกรง พรานผูดักก็จะตองเสียเวลาขังท้ิงมันไวเชนนัน้นับเปนสิบๆ วัน เพื่อรอใหมันอดอาหาร
ออนแรงลงเต็มท่ี แลวจึงสามารถเขามาทําการเคล่ือนยายได ถารีบดวนมาเคล่ือนยายกรงในทันทีท่ี
ดักได และเสือยังมีกําลังอยู มันจะดิน้ชนดิท่ีถากรงไมพงั ตัวมันเองกพ็ัง สวนมากพอดักติดเขากท้ิ็ง
มันไวเลยเปนเวลาหลายๆ วนัอยางท่ีบอกแลว โดยไมจาํเปนตองใหอาหารอยางใดทั้งส้ิน และจะไม
โผลเขาไปใหมันเห็นเกิดการต่ืนกลัวตกใจยุยัว่ใหมันคิดดิ้นรนข้ึนมา จนกวามันจะอดโซหมดกําลัง
จะตายมิตายแหลนั่นแหละ ไมตองไปสงสารวามันจะอดอาหารตาย เสืออยูไดนับเปนสิบๆ วันโดย
ไมตองกินอะไรเลย” 
 คณะนายจางฟงการบอกเลาของพรานใหญอยางท่ึงๆ 
 “พรานบางคนเคยบอกผมวา เสือมันมีนิสัยชอบสอดรูสอดเห็น จริงหรือเปลา?” 
 เชษฐาถาม รพนิทรยิ้ม กมศีรษะรับ 
 “จริงครับ มันมีนิสัยอยากรูอยากทดลองอยูเสมอ ผิดกับสัตวอ่ืน” 
 “หมายความวาไง ท่ีวาเสือมันมีนิสัยอยากรูอยากทดลองนะ ลักษณะยังไงของมันแสดง
บอกใหเห็นชัดง้ันหรือ?” 
 ไชยยนัตซัก มีความกระตือรือรนท่ีจะขอศึกษาเรียนรูอยางเต็มท่ี 
 “ท่ีวามันอยากรูอยากเหน็ก็คือ เสือมักจะชอบสะกดตามหลังสัตวทุกชนิดแมกระท่ังคน 
และคอยเฝาสังเกตอยูทุกขณะ โดยที่ไมจําเปนจะตองมีเจตนาเขาจูโจมทําราย สมมติวาคนเดนิเขาปา 
มันจะยองตามอยูหางๆ บางทีก็ออมไปสกดัดักอยูขางหนาโดยไมใหเรารูสึกตัว คลายๆ มันอยากจะรู
วาคนคนน้ันจะไปทําอะไรท่ีไหน และในการยองตามดขูองมันนี้ ไมไดหมายความวามันจะเลนงาน
คนเสมอไป อาจเพียงแคดูเฉยๆ เม่ือพอใจมันแลวมันก็ผละหลบไป นี่เปนอีกนิสัยหนึ่งท่ีผิดจากสัตว
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ปาทุกชนิด และนาจะเรียกไดวา มันชอบสอดรูสอดเห็นอยางเชนท่ีคุณชายวาเม่ือครูนี ้สวนท่ีวาชอบ
ทดลองนั้นก็คือ ส่ิงใดก็ตามที่มันสงสัย หรือเกินความสามารถอันเปนธรรมชาติสามัญของมัน มัน
จะเพยีรพยายามทําใหได ท้ังๆ ท่ีการกระทํานั้นๆ ก็ไมไดเกิดประโยชนอะไรแกตัวมันเลย เปนตนวา 
มีแมน้ําหรือบึงขวางกั้นหนามันอยู และอีกฟากหน่ึงมันมองเห็นปาหรือเขา มันไมรูเลยวาปาหรือ
ภูเขาท่ีมันมองเห็นอยูลิบๆ เบ้ืองหนาจะมีสัตวใหมันจับกินไดสมบูรณดีหรือไมมันกอ็ยากจะทดลอง
ขามไป แลวมันก็พยายามวายน้ําขามไปยังฝงท่ีมันมองเหน็อยูนัน้ใหได โดยไมคํานึงถึงวา ตัวมันเอง
จะจมน้ําตายหรือเปลา” 
 แลวพรานใหญก็หัวเราะออกมาเบาๆ ท้ิงกนบุหร่ีลงกับพื้น ใชรองเทาขยี้ดับ หยิบแกว
บร่ันดีข้ึนจิบ กลาวปนหัวเราะอยางอารมณขันตอมาวา 
 “เกี่ยวกับเร่ืองความอยากรูอยากทดลองของเจาสัตวประเภทเสือนี่ มีเร่ืองขําๆ ท่ีคุณพอ
ของผมเคยเลาใหผมฟงสมัยท่ีผมยังเปนเดก็อยูเร่ืองหนึ่ง จะจริงเท็จประการใดผมกไ็มกลายืนยันนะ
ครับ เพราะผมไมไดเห็นเองมากับตา เพียงแตคุณพอทานเลาใหฟงเทานัน้ ทานเลาวา คร้ังหนึ่งท่ีทาน
ทองเท่ียวอยูในตอนเหนือของลําน้ําแคว ทานเห็นเสือโครงตัวหนึ่งวายน้ําขามแมน้ํากลับไปกลับมา
อยูหลายเท่ียวทีเดียว คร้ังแรกทานนกึไมออกวาเจาเสือตัวนั้นมันตองการอะไร คิดแตเพียงวามันอาจ
ตองการขามฟากปาท่ีมีลําน้ํากั้นอยู แตพอถึงอีกฝงหนึ่ง เห็นมันยนืเมียงๆ มองๆ หันกลับมายงัฝง
เดิมแลวก็กระโจนลงนํ้าวายกลับไปยังฝงเดิมอีก คร้ันพอถึงฝงเดิม มันก็ทําอาการมองกลับมายังอีก
ฝง อีกครูเดียวมันก็ลงน้ํา พยายามวายขามมาอีก มันทําอยูอยางนั้นถึง 4-5 เท่ียวทีเดียวครับ” 
 “ทําไมมันตองวายกลับไปกลับมาอยูยังง้ัน?” 
 คณะนายจางเอยถามเขามาเกือบจะเปนเสียงเดยีวกัน พรอมกันดวยความสงสัย รพินทร 
ไพรวัลย หัวเราะดังข้ึนอยูในอาการขบขันสนุกสนาน 
 “เร่ืองนาหัวเราะมากทีเดียวครับ คือคุณพอผมทานบอกวา ภายหลังจากท่ีทานเฝาซุม
สังเกตอยูนาน จึงพอจะจับเคล็ดไดวา เจาเสือตัวนั้นขณะท่ีมันยืนอยูบนฝงเดิมของมัน มันมองเล็งไป
ซุมไผกอหนึ่ง ซ่ึงอยูฝงตรงขามเปนแนวตรงกับตัวมันท่ียนือยูอีกฝงหนึง่ มันมีเจตนาโดยตรงท่ีวา จะ
วายขามฝงเพื่อข้ึนจากน้ําใหตรงกับแนวกอไผท่ีมันกะไวดวยสายตา ทีนี้ขณะท่ีมันลอยคอวายอยูใน
ลําน้ํา กระแสน้ําพัดตัวมันใหลอยไปทางดานใต มันถึงฝงตรงขามไดตามตองการ แตผิด
วัตถุประสงค คือตําแหนงท่ีมันข้ึนฝงไดนัน้ หางจากกอไผท่ีมันหมายตาไวประมาณ 60-70 เมตร มัน
จึงวายกลับมายังฝงเกาอีก จองมองดูกอไผท่ีมันกะไวอยางสงสัยเสียเต็มประดา แลวกก็ระโจนลงน้ํา 
พยายามจะวายไปใหข้ึนฝงตรงกับกอไผนัน้ใหได น้ํากพ็ัดมันลงตํ่าคลาดท่ีหมายไปทุกคร้ัง นั่นจึง
เปนสาเหตุใหมันตองวายน้ํากลับไปกลับมาอยูเชนนัน้ คุณพอทานเลาใหผมฟงอยางนี้แหละครับ” 
 นายจางของเขาท้ังสามพากันหัวเราะครืนข้ึนอยางสนุกสนาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ม.ร.ว.
หญิงดาริน ปลอยกากออกมางอหาย 
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 “แปลกประหลาดมหัศจรรยมากน่ีนายพราน ฉันสาบานไดวา ไมเคยไดยินไดฟงเร่ืองขัน
พิสดารอยางนีม้ากอนเลย คุณชวยใหพวกเรายอยอาหารไดดีกวาบร่ันดีหรือกาแฟเสียอีก ลักษณะ
ทาทางของเจาเสือตัวนั้น ขณะท่ีมันนั่งเมียงมองกะวัดระยะกอไผกับฝงท่ีมันยืนอยูกอนท่ีมันจะ
กระโจนวายน้าํขามไป คงจะเปนภาพท่ีขบขันมากทีเดยีว ถาเรามาหลับตาวาดภาพดู สมมติวา ถาคุณ
พอของคุณพอจะอานใจของมันออก และตีความหมายออกมาเปนภาษาคนได มันก็คงจะบนออกมา
วา ‘เอะ ทําไมเราถึงวายไปไมตรงกอไผละหวา เห็นจะตองลองวายดใูหม’ อะไรทํานองนี้นะ” 
 เชษฐาและไชยยันตยิ่งหัวเราะออกมาดังล่ันไปท้ังเต็นท ขันในคําพดูของหญิงสาว และ
เร่ืองราวท่ีพรานใหญเลา 
 “ผมคิดวาคุณพอของคุณคงจะเห็นภาพนัน้มาจริงๆ แตมันก็เปนเร่ืองแปลกประหลาดมาก
ทีเดียว” 
 เชษฐาพูดพลางหัวเราะพลาง 
 “ถาเปนยังง้ันจริง เสือมันกมี็ความฉลาดกบัความโงพอๆ กัน” 
 ไชยยนัตวา หวัเราะจนทองคลอน 
 “อาว ก็ฉลาดอยางเสือ แลวก็โงอยางเสือไงละ มันฉลาดพอที่จะรูและสงสัยวาทําไมมัน
ถึงวายไปไมตรงเปาหมายท่ีมันกะไว รวมท้ังพยายามใหมซํ้าซากอยูเชนนั้น ในขณะเดียวกันมันก็โง
ท่ีไมรูวามันวายไมตรงเปาหมาย เพราะกระแสน้ําพดัตัวมัน แตสรุปรวมความแลวก็จดัวาเปนการ
ฉลาดเลิศแลว สําหรับสัตวเดียรัจฉานท่ีอุตสาหมีเจตนา มีความต้ังใจ และมีขอสงสัยคลางแคลง ถา
มันฉลาดอยางคน มันก็คงไมใชเสือจริงไหม” 
 ม.ร.ว.เชษฐาแยงมาอยางสนกุ 
 “คุณลืมบทสรุปของเร่ืองเสียแลวนะ นายพราน” 
 ม.ร.ว.หญิงดาริน คนสวยเอียงคอยิ้มกลาววา ขณะท่ีเอ้ือมไปหยิบไลทเตอรจุดกับบุหร่ีท่ี
คาบอยูในริมฝปากคูงาม พนควันเปนทางยาวข้ึนไปบนอากาศดวยอิริยาบถอันนาพิสมัย 
 “ไมเห็นเลาใหเราฟงตอไปเลยวา เจาเสือชางสงสัยตัวนัน้ มันพยายามตอไปเพียงไหน 
ส้ินสุดลงอยางไร และคุณพอของคุณท่ีเฝาดอูยูนั่นละ ทานจัดการอยางไรตอไป” 
 รพินทร ไพรวลัย กระแอมเบาๆ ซอนยิ้ม 
 “ทานเฝาสังเกตดูมันอยูอยางเชนนั้นนับได 4 เท่ียว ท่ีมันวายกลับไปกลับมา จนในท่ีสุด
มันก็ละความพยายาม เดินหายเขาปาไปทางฝงเดิมของมัน” 
 “คุณไมไดถามหรือวา ขณะนั้นเปนโอกาสดีท่ีสุด ทําไมทานถึงไมยิง” 
 หลอนพยายามไลเลียง อารมณร่ืนเริง 
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 “ขณะน้ันทานมีเพียงดาบขัดหลังเลมเดียวเทานั้นครับ ทานบอกเหมือนกันวา ขณะน้ันตอ
ใหทานมีปน ทานก็คงไมยิงมัน เพราะนึกขันและเอ็นดูในความคร่ึงฉลาดคร่ึงโงอยางพิสดารของมัน
เปนท่ีสุด” 
 “ทานเลาใหคุณฟง เม่ือคุณยงัเปนเดก็เล็กๆ อยูใชไหม?” 
 “เปนเดก็ครับ แตไมถึงกับเล็กนัก อยางนอยก็โตพอท่ีจะเรียนชีวิตปากับทานไดเปนคร้ัง
แรก ขณะท่ีเลา ก็เปนเวลาท่ีเราน่ังซุมรอดักยิงเสืออยูดวยกัน” 
 คําตอบของเขา ทําใหหญิงสาวตะแคงใบหนา เลิกค้ิวข้ึนนิดหนึ่งแลวเงียบไป 
 “วาแตในชีวิตคุณเคยยิงเสือมาแลวกี่ตัว?” 
 เปนคําถามจากไชยยันต 
 “ผมจําไมไดครับ จําไดแตเพียงวา เร่ิมยิงมันต้ังแตอายุ 12 ขวบ แตเดีย๋วนี้ผมไมใชนักลา
เสือเสียแลว ยกเวนแตในกรณจีําเปนท่ีเล่ียงไมได ผมใชวิธีดกัจับสงขายใหบริษัทของคุณอําพล
มาแลวไมตํ่ากวา 30 ตัว ในระยะเวลา 2-3 ปท่ีแลวมา” 
 “มีทางท่ีจะใหพวกเราไดสนกุกับเกมนี้บางไหม ในโปรแกรมของคุณ ขอเพียงใหเปนเสือ
เทานั้น ไมจาํเปนตองรายกาจขนาดไอกุดหรอก” 
 “ออ มีแนครับ ถาพวกคุณตองการอยางท่ีผมเคยเรียนแลว ถาเราเดินทางไปถึง ‘หวยยาย
ทอง’ เปนไมผิดหวังท่ีจะไดยงิเสือแน” 
 
 รพินทรสนทนากับคณะนายจางของเขาอีกครูใหญ กเ็ตือนใหทุกคนพักผอน ตัวเขาเอง
อําลาจะเดินออกไปจากเต็นทไป แตกอนท่ีรางของพรานใหญจะแหวกประตูเต็นทออกไป ม.ร.ว.
เชษฐาก็รองทักมา รพินทรชะงักหนักลับมา 
 “พรุงนี้เราจะออกเดินทางไมใชหรือ?” 
 “ก็แลวแตคุณชายซิครับ ถานึกสนุกในการท่ีจะลาสัตวเล็กตอไป เราจะต้ังแคมปอยูท่ีนี่อีก
คืนสองคืนก็ได” 
 เชษฐาหนัไปหารือกับไชยยนัตและดาริน ครูหนึ่งก็หนัมาบอกวา 
 “เห็นจะพอกนัทีกระมังสําหรับสัตวเล็ก เราปรึกษากันแลว มีสัตวอยูเพียงสามช้ันเทานั้น
ท่ีเราตองการ คือ เสือ กระทิง แลวกช็าง เปนอันดับสุดทาย สัตวเล็กใหถือเปนผลพลอยไดใน
ระหวางทาง เฉพาะเพื่อเปนอาหารประจําวันเทานั้น” 
 พรานใหญกมศีรษะ 
 “ถาง้ันพรุงนี้เราบายหนาข้ึน ‘โปงกระทิง’ เลยครับ ตอไปก็ข้ึน ‘หวยยายทอง’ แลวก ็‘ปา
หวาย’ เสียเวลาอยางมากก็เห็นจะไมเกิน 2 อาทิตย กอนท่ีเราจะไปถึง ‘หลมชาง’ อันเปนสถานี
ปลายทาง จากนั้นเราจะไดเร่ิมเดินทางจริงจังกันเสียที” 
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 “โปงกระทิง?” 
 เชษฐาทวนคํา ขมวดค้ิว สีหนาเร่ิมปรากฏร้ิวรอยกังวล กลัดกลุมแทนความราเริงแจมใส
ในขณะน้ี น้ําเสียงแหบต่ําลง 
 “โปงกระทิงท่ีคุณพูดนีใ้ชไหม เปนตําแหนงคร้ังสุดทายท่ีคุณพบเหน็ ชด ประชากร หรือ
อนุชา นองชายของผม?” 
 แววขรึมปรากฏข้ึนท่ีดวงตาสีเหล็กของจอมพราน เขายิ้มออกมาเล็กนอย ขณะท่ีตอบ
อยางแชมชาชัดเจน 
 “ครับ โปงกระทิงท่ีเราจะเดินทางไปพรุงนี้แหละ คือสถานท่ีท่ีผมไดพบคุณ ชด 
ประชากร กับพรานพ้ืนเมืองลาวโซงท่ีช่ือหนานอิน หยดุพักเกวยีนอยูท่ีนั่น กอนจะออกเดินทางหาย
เขากลีบเมฆไปโดยไมปรากฏขาวอีก” 
 ความเงียบปกคลุมไปช่ัวขณะ รพินทรคงยงัยืนนิ่งอยูท่ีหนาประตูเต็นทนั้น 
 “ไกลจากท่ีนี่มากไหม แลวเราจะใชเวลาเดนิทางสักเทาไหร?” 
 ในท่ีสุด เชษฐาก็ถามมาเบาๆ 
 “ผมกะระยะทางไมถูกหรอกครับ ทางเดินในปาไมเหมือนกับทางธรรมดาท่ัวไป แตจะใช
เวลาเดินตามสบายประมาณ 12 ถึง 15 ช่ัวโมง ถาเราออกจากท่ีนีใ่นตอนเชา ก็จะไปถึงท่ีนั่นหลัง
ตะวนัตกดนิไปแลว” 
 “ก็หางออกไปจากท่ีนี่ประมาณเทาตัว” 
 ม.ร.ว.ดารินเปรยข้ึนลอยๆ 
 “ก็ประมาณนัน้แหละครับ” 
 “เปนอันวาเราออกเดินทางพรุงนี้แนนอน เวลาหกโมงเชา” 
 ม.ร.ว.เชษฐาตดัสินใจส่ังมา พรานใหญกมศีรษะ 
 “ไดครับ ผมจะไดส่ังคนใหเตรียมพรอมไวภายในคืนนีเ้ลย พรุงนีจ้ะไดออกเดนิทางได
โดยไมเสียเวลา ออ! ขอเรียนใหทราบเลยวา พรุงนี้ในเวลาเดียวกับท่ีเราออกเดินทาง ผมจะใหบุญคํา
กับลูกหาบคนหน่ึง เอาหนังของไอกุดยอนกลับไปท่ีหนองน้ําแหงเพื่อสงตอใหคุณอําพลฟอก ตามท่ี
คุณชายตองการ คุณชายเขียนจดหมายถึงคุณอําพลเตรียมไวเลยนะครับ จะไดมอบใหบุญคําพรุงนี้” 
 “ตกลง ผมจะจัดการเขียนในคืนนี้แหละ บุญคํากับลูกหาบท่ีจะใหกลับไปหนองน้าํแหง 
จะยอนมาสมทบกับขบวนของเราท่ีไหน โปงกระทิงรึ?” 
 “ครับ ผมจะบอกเขาไวใหไปตามท่ีโปงกระทิง เพราะอยางนอยท่ีสุดเราก็จะตองพักแรม
ท่ีนั่น 3-4 คืน บุญคําตามไปทันอยางสบาย” 
 เม่ือนัดแนะตกลงกันเปนท่ีเขาใจเรียบรอย รพินทรก็ผละออกมาจากเต็นทของคณะ
นายจาง เรียกพรานพื้นเมืองคูใจของเขาท้ังส่ี และนายเมยหัวหนาลูกหาบเขามาพบ บอกใหทุกคน
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รับรูวาจะยายแคมปเดินทางตอไปในเชาตรูของวันรุงข้ึน เพื่อตระเตรียมการเคล่ือนยายไวใหพรอม
โดยไมเสียเวลา สําหรับบุญคําเขาบอกใหรูลวงหนาวา พรุงนี้จะใหนําหนังของไอกุดเดินทาง
ยอนกลับไปยงัหนองน้ําแหง พรอมกับลูกหาบคนหนึง่ แลวนัดแนะใหตามไปสมทบกับขบวนที่
โปงกระทิง พรานพื้นเมืองอาวุโสอันเปนมือขวาของเขารับคําอยางเต็มใจ 
 ภายหลังจากท่ีทุกคนเขาใจหนาท่ีของตนดีแลว จอมพรานก็ส่ังใหแยกยายกนัไปพกัผอน 
ตนเองเดนิตรวจตราดูแลความเรียบรอยปลอดภัยของบริเวณแคมปจนเปนท่ีพอใจแลว ก็ลมตัวลง
นอนใตเพิงผาใบเคียงขางกับคนของเขา 
 คืนนั้นผานไปอยางปกติเรียบรอยดีทุกอยาง 
 
 หานาฬิกาของวันรุงข้ึน คาราวานเกวียนท้ังแปดเลมก็พรอมท่ีจะออกเดินทางไดตาม
กําหนด คณะนายจางท้ังสามเตรียมตัวเสร็จเม่ือหานาฬิกาคร่ึง ภายหลังจากอาหารเชาของทุกคนซ่ึง
เปนเวลา 6.00 น. ตามกําหนดพอดี พรานใหญกใ็หเคล่ือนขบวนบายหนาข้ึนตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ในขณะท่ีบุญคํากับลูกหาบอีกคนหนึ่งนําหนังเสือและจดหมายฝากของ ม.ร.ว.เชษฐา แยกทาง
ยอนกลับหมูบานหนองน้าํแหง 
 “ตามเราไปใหทันท่ีโปงกระทิงนะบุญคํา คุณรพินทรส่ังไวแลวไมใชหรือ” 
 ม.ร.ว.เชษฐารองส่ังความมาเปนประโยคสุดทาย กอนท่ีบุญคําจะแยกผละไป พราน
อาวุโสยิ้มรา 
 “คะรับนายใหญ ผมจะตามไปทันท่ีโปงกระทิงแนๆ อยาวาแตโปงกระทิงเลย ตอใหถึง
หลมชาง บุญคําก็ตามไปทัน อยาหวงเลยครับ” 
 ขบวนเดนิทางคงมีลักษณะเหมือนเม่ือเร่ิมออกเดินจากหนองน้ําแหง อันเปนสถานีเร่ิมตน
นั่นเอง คือพรานใหญเดินดวยเทา นําดุมไปเบ้ืองหนาเชนเคย แตในคราวนี้คณะนายจางของเขาท้ัง
สาม ไมนึกสนุกท่ีจะลงจากเกวียนมาเดินเคียงคูกับเขาอีกเหมือนเชนเม่ือออกมาจากหนองน้ําแหง 
เพราะการเดินทางในคร้ังนี ้ มันเปนระยะอันยาวไกล และอยูในความหมายของการเดินทางจริงๆ 
เชษฐากด็ี ไชยยันตหรือดารินก็ดี เร่ิมรูสึกกับคุณคาของการออมแรงไวสําหรับเหตุการณขางหนา 
อีกประการหนึ่ง ความรูสึกคึกคักท่ีจะเดินยิงสัตวเล็กไปในระหวางทางก็หมดส้ินไปเสียแลว เพราะ
ตางไดยิงกันมาบางพอหอมปากหอมคอ 
 รพินทรก็อานใจคณะนายจางของเขาออกและเห็นวาเปนการดีแลว ท่ีท้ังสามนั่งพักผอน
ไปในเกวยีน ดีกวาท่ีจะมาลําบากเดินเหน่ือยอยูกับเขาโดยไมจําเปนกอนถึงเวลาอันควร 
 ตะวนัลอยตัวสูงข้ึนเปนลําดบั จากความสดช่ืนเย็นฉํ่าของธรรมชาติปายามอรุณ คอยๆ 
เปล่ียนมาเปนความรอนระอุอบอาวข้ึนเปนลําดับ ลักษณะของปาในตอนนี้เปนทุงโลงสลับไปกับ
ละเมาะเต้ียๆ มองลิบๆ ออกไปรอบดาน เห็นทิวเขาทะมึนจรดขอบฟาเปนกําแพงกั้นอยูโดยรอบ 
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 บรรยากาศของการเดินทางเครงเครียดกวาวันแรกท่ีออกเดินจากจุดเร่ิมตน พวกลูกหาบ
ไมมีการพูดคุยหรือหัวเราะตอกระซิก เลนหัวหยอกลอกนัเหมือนกับเม่ือเร่ิมตนเดินทาง นอกจากจะ
ต้ังหนาต้ังตาเดินกันจริงๆ เพราะความรอนระอุจากไอแดดซ่ึงหาท่ีรมกําบังไดยาก 
 นับต้ังแตสามโมงเชามาจนกระท่ังใกลเท่ียง กองเกวยีนผานไปในทุงโลงอันแหงกรอบ
เกรียมโดยตลอด มันเปนภมิูประเทศท่ีราบโลง ในกรอบลอมของขุนเขาอันกวางใหญ ไมมีหุบหรือ
ดงทึบเลย ไมมีวี่แววของสัตวใดจะโผลมาใหเห็นตลอดระยะเวลาเดินทาง 4-5 ช่ัวโมง นอกจากรอย
เกาของววัแดง ท่ีเห็นอยูประปรายบางตอนและพวกกระจอนท่ีวิ่งไตอยูตามกิ่งไมโกรน ซ่ึง ม.ร.ว.
หญิงดาริน ซอมมือดวยปนลูกกรดส้ัน เพราะความเบ่ือท่ีไมรูจะทําอะไร นอกจากทนนั่งอุดอูอยูใน
เกวยีน รวงลงมาสองสามตัวตามทางท่ีผานไป 
 แงซาย คงไดรับหนาท่ีใหเดินอยูใกลเคียงกับเกวยีนโดยสารของคณะนายจางตามเดิม 
สวนรพินทรนัน้นับต้ังแตเร่ิมตนออกเดนิทาง เขาไมไดสนทนาหรือพดูจาใดๆ กับคณะนายจางอีก
เลยแมแตคําเดยีว เพราะเดินนําไปเบ้ืองหนาในระยะหางประมาณ 50 เมตร และไมไดผอนฝเทาลง
มาใกลเกวียน การพูดจาซักถามใดๆ จากคณะนายจาง จะมีข้ึนไดก็เพยีงแคพูดกับแงซายผูคอยรับใช
อยูใกลๆ เทานัน้ 
 ประมาณเท่ียงคร่ึง  ก็เหยยีบเขาถึงบริเวณดงไผท่ีแลเหลืองอรามไปท่ัวเพราะความแลง 
รพินทรส่ังใหหยุดพักช่ัวคราวเพื่อหุงหาอาหารเท่ียง คณะนายจางท้ังสามจึงมีโอกาสไดพบปะพดูจา
กับพรานใหญเปนคร้ังแรก นับแตออกเดนิทางจากเขาโลน เพราะรพนิทรเขามารวมดวย 
 “ระยะทางตอนนี้มันแหงแลงกันดารเหลือเกินนะ” 
 ไชยยนัตเปรยข้ึน ขณะท่ีถอดหมวกออกกระพือพัดลม รพินทรยิ้มสีหนาและแววตาของ
เขาเปนปกติ เพียงแตเหง่ือออกซุมโชกกายเหมือนอาบน้ําเทานั้น 
 “นิดหนอยเทานั้นเองครับ เราจะตองผานทุงโลงอันแหงแลงอยางนี้อีกไมตํ่ากวาสามแหง 
กอนท่ีจะไปถึงหลมชาง แตละแหงกวางใหญกวานี่มากนัก” 
 “เปนทุงโลงแบบน้ีไปจนกระท่ังถึงโปงกระทิงรึ?” 
 เชษฐาถาม 
 “ผานดงไผนี่ไปแลว เดินอีกสักสองช่ัวโมงก็จะเขาดงเต้ียๆ ครับ หลังจากนั้นก็ตัดดงเรื่อย
เขาไป จนถึงโปงกระทิง ซ่ึงเปนหุบลาดลงไประหวางเขาใหญท่ีเหน็อยูสองลูกนั้น เดินสบายข้ึน
หนอยไมรอนอาวเหมือนท่ีผานมาแลว” 
 อาหารเท่ียงม้ือนั้น ทุกคนกินกนัอยางงายๆ เพื่อรองทองเทานั้น พวกลูกหาบและพราน
พื้นเมือง หุงขาวข้ึนกนิกับพวกเนื้อแหงและอาหารบานปาของตน ท่ีเตรียมเปนเสบยีงไวแตเม่ือคืน 
สวนคณะนายจางตัดภาระโดยการใชอาหารกระปองท่ีเตรียมมา ภายหลังจากรับประทานกันเสร็จ 
นั่งพักผอนอีกคร่ึงช่ัวโมง พรานใหญกใ็หเดินทางตออยางรีบเรง 
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 พอผานดงไผเขาเขตปาโปรงท่ีมีไมยืนตนกรอบแดงโกรนเพราะฤดูแลง จันผูมักจะเดิน
ตามหลังรพินทรไปอยางกระช้ันชิด ก็เดนิยิ้มกลับมาท่ีเกวียนของคณะนายจาง 
 คุณรพินทรใหมาเรียนวา มีวัวแดงฝูงใหญเดินอยูขอบทุงดานซายครับ ถาทานอยากจะ
สนุก ก็เชิญลงไปได แกรออยูท่ีจอมปลวกใหญโนน” 
 ไชยยนัตผูมักจะกระตือรือรนอยูเสมอในการยิงสัตว และโดยเฉพาะอยางยิ่งตองการจะยิง
วัวเปนทุนเดิมอยูแลว หันไปควา .300 เวเธอรบีแม็กนั่มในราวปนขางเกวยีนออกมาทันที กระโดด
ลงไปจากเกวียน หันไปพยกัเพยิดชวนเชษฐากับดาริน แตเชษฐาส่ันศีรษะ 
 “เชิญแกตามสบายเถอะ ฉันจะงีบเอาแรงสักหนอย” 
 สวน ม.ร.ว.หญิงดาริน ลังเล หลอนไมอยากลงจากเกวยีนเพราะไอแดดอันแผดกลามอง
เปนเปลวอยูระยิบระยับ แตพอเพื่อนหนุมคะยั้นคะยอมา ก็กระโดดตามลงไปดวย โดยไมไดถือปน
ใดๆ ติดตัวอยูท้ังส้ิน นอกจากปนส้ันประจาํตัวท่ีติดอยูกบัเอวตามปกติ 
 “อาว! เธอไมเอาปนไปดวยหรือ?” 
 “ไมหรอก ฉันจะไปดูเฉยๆ ไมรูวาอีตาพรานนั่นออกลูกไมจะหลอกใหเราเดินหรือเปลา 
เห็นพวกเรานัง่กันสบายมาต้ังแตเชา ปลอยใหแกเดนิคนเดียว ตานี่ลูกไมจัดจะตายไป” 
 “โธ รพินทรคงไมหลอกดอกนา เห็นเขาเปนคนยังไงไปแลว เธออยากจะนั่งแกรวอยูใน
เกวยีนกับพี่ชายก็ตามใจ ฉันไปเดินกับรพนิทรม่ังดีกวา นั่งนานๆ ก็เม่ือยเหมือนกัน” 
 วาแลวไชยยันตก็เรงฝเทาเดนิตรงไปท่ีจอมปลวกใหญ ซ่ึงเห็นอยูเบ้ืองหนา หญิงสาวรอง
บอกใหรอแลวออกวิ่งเหยาะตามหลังมาดวย 
 จอมพรานยนืรออยูกอนแลวท่ีขอนไมใหญหลังจอมปลวก กาํลังปองจุดบุหร่ี ขณะท่ีไชย
ยันตกับดารินมาถึง 
 “วัวเหรอ รพนิทร?” 
 ไชยยนัตถามเบาๆ อยางต่ืนเตน 
 พรานใหญยิ้ม 
 “ครับ คุณชายไมมาดวยหรอกหรือครับ?” 
 “ชวนเขาแลว เขาบอกวาอยากนอนมากกวา คงถือวามือเขาแนแลวกระมัง เลยไมสนใจ 
ไมเหมือนผม เหอจะยิงอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งผมอยากจะยิงวัวมานานแลว ไมเห็นเหรอ อี
วันกอน เดนิกบัคุณเสียขาแทบหลุด เหน็แตรอยตีนของมันเทานั้น เชษฐานั่งหางเฉยๆ มันยังอุตสาห
เซอเขาไปใหยงิ วาแต...มันอยูท่ีไหน?” 
 ไชยยนัตสอดสายสายตาไปรอบๆ ตลอดท้ังบริเวณปาโปรงแหงแลงนัน้ รพินทรคงยิ้มอยู
ในอาการเดิมไมตอบวาอะไร โบกมือเปนสัญญาณใหจันนําขบวนเกวยีนบายหนาไปตามทิศทางเดมิ 
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แตใหเสยหยุดเกวยีนคันสุดทายอันเปนเกวียนสํารองรออยูท่ีริมทางกอน แลวหันมาทางไชยยนัตกบั
ดาริน 
 “คุณหญิงจะไปดวยหรือครับ?” 
 “ไกลไหม?” 
 “ก็ไมไกลนกัหรอกครับ ประมาณคร่ึงกิโลเมตร ตัดปาโปรงนี่ไปทางดานนี”้ 
 แลวเขาก็บุยปากไปท่ีกองมูลท่ีถายไวสดๆ และรอยเทาท่ีเหยยีบย่าํไปกับพื้นดินแหง
ระแหง มันเหน็อยูจางๆ บอกตอมาวา 
 “มันบายหนาไปทางชายทุงฟากโนน ยังไมทันรูสึกตัวแตผมเกรงวาเราจะตองยิงใน
ระยะหางมาก เพราะเปนท่ีโลงแจงไมมีกําบังเลย ระยะยงิคงไมตํ่ากวา 500 เมตรข้ึนไปเปนอยางนอย 
โอกาสยิงก็มีไดอยางมากเพียงสองนัดเทานัน้ ถาไมอยูก็เปนอันวาฟาวล” 
 “ผมนึกแลว ถึงไดควาเอาไอนี่มา” 
 ไชยยนัตรองออกมาเบาๆ อยางยินดี ชู .300 เวเธอรบีแม็กนั่ม ติดศูนยกลองใหพรานใหญ
ดู 
 “ถาง้ันก็เหมาะซิครับ ระยะยิงหางๆ ในทุงโลง กลองจะชวยไดเปนอยางมากทีเดียว 
มิหนําซํ้ากระสุนวิถีราบอยาง .300 แม็กนัม่ ยิ่งวิเศษเขาไปใหญ” 
 แลวกห็ันมาทางดาริน 
 “อาว! คุณหญิงไมไดเอาปนมาดวยหรอกหรือ?” 
 ม.ร.ว.หญิงดารนิ คนสวยส่ันศีรษะ หนาของหลอนแดงก่ําดวยไอแดด โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สองแกมราวกบัผิวมะปราง เหง่ือเกาะพราวตามซอกคอและแถวลูกผมริมหนาผาก 
 “ไมหรอก” 
 หลอนบอก สบตาเขานิดหนึง่แลวหลบไป 
 “ใครจะยิงก็ยิง ฉันสมัครตามมาดูดวยเทานัน้” 
 “คุณหญิงจะยิงหรือไมยิงไมสําคัญ สําคัญอยูท่ีวาทันทีท่ีคุณหญิงกาวลงจากเกวยีน ควรจะ
มีไรเฟลติดมือไวเสมอ หรืออยางนอยท่ีสุดก็ลูกซอง ไมใชแคปนส้ันในซองขางเอว ควรจะฝกไวให
เปนนิสัย เพราะเรากําลังเดนิเขาดงลึกเขาไปเปนลําดับ” 
 ดารินหันขวับมาประจันหนาเขา ขยับปากจะปลอยถอยคํารุนแรงออกไป แตแลวกช็ะงัก
เพราะนึกถึงเหตุการณท่ีหลอนแอบหนีลงไปอาบน้ําท่ีลําธารและชางแมลูกออนไล ซ่ึงรพินทร
ชวยเหลือไวไดทัน จึงยิ้มออกมาจืดๆ ยกัไหล ประโยคท่ีพูดแมจะกระแสเสียงออน ก็ยังไมวายแขวะ 
 “ก็ใหมันรูไปซิ วาฉันมากบัพรานใหญแลวจําเปนจะตองถือปนเพื่อคุมครองตัวเอง หรือ
ถาคุณคิดวาจะคุมครองฉันไมไดก็บอกมาตามตรง ฉันจะไดกลับข้ึนไปบนเกวียนเสีย” 
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 รพินทรหัวเราะ ไมไดโตเถียงอะไรอีก วันนี้รูสึกวาเขาจะอารมณดเีปนพิเศษ ผิดกวาความ
เครงเครียดเชนทุกวนั หนัไปส่ังลูกหาบสองคนท่ีคุมเกวยีนคันนัน้ใหหยดุพักรออยูกอน แลวพยัก
หนาเรียกเสยใหเขามาสมทบดวยกลายเปนส่ีคน ออกนําลัดเลาะแกะรอยบายหนาไปทางดานใต 
แยกทางกับขบวนเกวยีนของเชษฐาซ่ึงลวงหนาไปกอนโดยการนําของจัน ไชยยันตและดารินเรง
ฝเทาเดินขนาบไปกบัพรานใหญติดๆ โดยมีเสยตามมาทางเบ้ืองหลัง 
 “เราอาจเสียเวลาคลาดกับขบวนของคุณชายสักช่ัวโมงหนึ่ง แตก็ตามทัน” 
 รพินทรบอก 
 “ไมใชพรานของคุณพาพี่ชายฉันเตลิดเปดเปงไปทางไหนเสียนะ” 
 หญิงสาวอดรวนไมได 
 “ก็ชักสงสัยอยูเหมือนกนั จันกับเกิดท่ีนําทางไปจําทางไมคอยจะแมนเสียดวย” 
 เขาตอบหนาตาเฉย หญิงสาวรองอะไรออกมาคําหนึ่ง ลืมตาโตหันมาจองหนา แตรพินทร
ทําไมรูไมช้ีเสีย ไชยยนัตหวัเราะออกมา เพราะรูทันวานัน่เปนการแกลงยั่วของรพินทร ดารินจึงเพิ่ง
รูตัววาถูกรวนตอบชําเลืองหางตาคอน 
 “คนผี!” 
 หลอนอุบอิบอยูในลําคอคนเดียว เขาคงไมไดยนิหรือไดยินก็แกลงเอาหูทวนลมเสีย หัน
มาอธิบายแนะนําวิธีสังเกตดรูอยเทาสัตวและการแกะรอยใหไชยยันตศึกษา เขาเปนครูเดินปา และ
ลาสัตวอยางดท่ีีสุด และไชยยันตกย็อมตวัเปนลูกศิษยดวยความศรัทธาเต็มท่ี 
 “คุณแนใจหรือวา เราจะตามมันทัน และมีโอกาสไดยิง” 
 “คงไมผิดหวังหรอกครับ อยางชาอีกไมเกนิ 15 นาทีนี ้ คงจะไดเห็นตัว ฝูงของมันเดิน
ทวนลม และเราตามมันทางดานใตลม เหตุการณมันบังเอิญเหลือเกิน ฝูงมันเดินตัดหนาเสนทางเดิม
ของเราเม่ือไมเกินคร่ึงช่ัวโมงมานี่เอง ความจริงผมวาจะผานไปแลว แตมานึกข้ึนไดวาคุณไชยยนัต
อยากจะยิงววันัก เหน็วาไมเสียเวลาอะไรมากมาย กเ็ลยอยากจะพามาใหไดยิงสมใจ” 
 “ขอบคุณมาก” 
 
 อึดใจใหญๆ รพินทรก็เดินนํามาถึงบริเวณเนินเต้ีย ระเกะระกะไปดวยโขดหินท่ีงอก
ข้ึนมาจากพ้ืนดิน ราวกับมีใครมาปกไว แนวปาโปรงมาส้ินสุดลงตรงนั้น เบ้ืองหนาเปนทุงหญาลิบ
ล่ิวออกไปมองเห็นเขาเต้ียๆ เปนลอนคล่ืนรายลอนอยูรอบทิศ 
 จอมพรานทําสัญญาณใหไชยยันต ดาริน และเสย หยดุอยูกับท่ีกอน ตนเองคอยๆ คลาน
ข้ึนไปบนเนนิสูงตอนหน่ึง หมอบสํารวจออกไปยังแนวทุงกวางเบ้ืองหนา อึดใจเดยีวก็หันกลับมา 
เอานิ้วแตะริมฝปากเปนความหมายใหสงบเงียบ แลวโบกมือใหทุกคนไตตามข้ึนไป 
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 ไชยยนัตไตตามข้ึนไปโดยเร็วเปนคนแรก ดวยความรูสึกท่ีต่ืนเตน ดารินติดหลังเปนคนท่ี
สอง และเสยก็ตามข้ึนไปเปนคนสุดทาย ท้ังสองมาหมอบอยูในแนวขนานเรียงหนากระดานเคียง
ขางกับรพินทร 
 ภาพท่ีเห็นอยูเบ้ืองหนาทามกลางทิวหญาแหงท่ีมองเห็นเปนฟอนเหลืองอรามราวกับฟาง
ขาวหนาแลง ชิดกับปาไผดานขวามือหางออกไปประมาณ 700 เมตร วัวแดงฝูงหนึ่งจํานวน 10 ถึง 
12 ตัว กําลังเดินและเล็มใบไมอยูเพลิน ในระยะไกลเชนนี้ มองดูแทบไมผิดอะไรกับววับานท่ีจบั
กลุมหากินอยูริมทุง 
 ไชยยนัตตาลุกโพลงอยางต่ืนเตนยนิดี แทบจะระงับไวไมอยู สวนดารินรีบหยิบกลองสอง
ทางไกลท่ีคลองคออยูข้ึนมาปรับเลนสสอง หลอนนอนพังพาบอยูทางดานซายของพรานใหญ 
 “โอโฮ! สวยจงั แตละตัวเขางามท้ังนั้น กําลังกินเพลินทีเดียว” 
 หญิงสาวรองออกมาเบาๆ สงกลองใหพรานใหญ รพนิทรรับมาแตไมไดสองดู สงตอให
ไชยยนัตอดีตนายพันตรีทหารปนใหญยกข้ึนสองอยางกระหาย 
 “รูสึกวาจะเปนตัวผูเสียกวาคร่ึง วิเศษจริง ผมไมเคยเหน็ภาพสัตวปาท่ีมันอยูกนัตาม
ธรรมชาติอยางเผลอตัวอยางนี้มากอนเลย” 
 ไชยยนัตครางออกมาดวยเสียงกระซิบ รพินทรใชนิว้แตะน้าํลายชูข้ึนสํารวจทางลมอีก
คร้ังหนึ่ง แลวตบไหลไชยยนัตกระซิบยิ้มๆ 
 “เราไมมีทางจะเขาไปใกลมันมากกวานี้อีกแลวนะครับ ถาขืนลงจากเนินนี่ มันก็จะตอง
ไหวตัวแนๆ เชิญเลยครับ เลือกยิงเอาตามสบายใจเย็นๆ ไมตองรีบรอน พยายามยิงใหประณีตท่ีสุด 
ระยะมันหางไปหนอย” 
 ไชยยนัตสง .300 แม็กนั่มมาใหเขา 
 “เราหวังผลเลิศดีกวารพนิทร อยาใหผมเส่ียงเลย คุณยิงเถอะ” 
 รพินทรสายหนา ยิ้มละไม 
 “เราไมไดหวังผลเลิศ หรือวาเส่ียงอะไรเลยน่ีครับ คุณไชยยันตตองการจะยิง นี่เปน
เหตุผลขอเดียวท่ีผมพามา แลวทําไมจะมาใหผมยิงเสียละ ไมตองกลัววามันจะผิดหรือถูกหรอกครับ 
เล็งใหแนท่ีสุดและดีท่ีสุดก็แลวกัน” 
 ไชยยนัตยิ้มแหงๆ 
 “หวังวาคุณคงจะไมหัวเราะเยาะผมนะ ถาผิด” 
 “โธ!” 
 “เอา! เอาก็เอา ผมจะตองนอนยิงอยางนี้หรือ?” 
 “เอาทาท่ีถนัดท่ีสุดเลยครับ ผมบอกแลววาไมตองเรงรอน ถาเรายังอยูบนเนินนี่ มันยังไม
มีโอกาสรูตัวหรอก” 
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 ไชยยนัตกดัริมฝปาก เอามือท้ังสองลูบกับขากางเกง เช็ดเหง่ือแลวลุกข้ึนนั่งคุกเขา โดยต้ัง
เขาข้ึนขางหนึง่ อีกขางหนึ่งยันพื้นในทานัง่ยิงมาตรฐานอันถนัดท่ีสุด วางขอศอกรองรับกระโจมมือ
ของปนไวบนเขาขางท่ีต้ังไว กอนท่ีเขาจะเล็งในศูนยกลอง รพินทรก็บอกมาวา 
 “นัดแรกจะถูกหรือผิดไมตองคํานึงถึงนะครับ ซํ้านัดสองทันที กอนท่ีฝูงของมันจะเตลิด 
โอกาสเราจะยงิไดเพยีงสองนัดเทานัน้ ก็ตองยิงใหครบ ผมจะคอยดูผลการยิงใหจากกลองนี้เอง” 
 อดีตนายพันตรีทหารใหญพยักหนา แลวหลับตาซายเล็งขวาตามกลอง 500 เมตรเศษๆ 
ระยะนี้จดัวาไกลพอดูสําหรับศูนยเปด แตสําหรับศูนยกลองท่ีมีกําลังขยายส่ีเทาท่ีติดอยูกับ .300 เว
เธอรบีแม็กนั่ม กระบอกนี ้ เปนระยะฉกรรจทีเดียว โดยเฉพาะอยางยิ่ง เม่ือมีโอกาสไดเล็งอยาง
ประณีตโดยไมมีการรีบรอนฉุกละหกุเชนนี ้
 ไชยยนัตเล็งไปทางเจาสีโตนดตัวใหญท่ีสุด ลักษณะจะเปนจาฝูง ซ่ึงหันดานขางอันเปน
เปาใหญให ทุกคนสะกดกล้ันลมหายใจและเอาใจชวย คร้ันแลว .300 แม็กนั่ม กแ็ผดระเบิดข้ึนดวย
เสียงแหลมหนักแนน สะทอนกลับไปทั้งทุงและชายดง เสียงกระสุนท่ีวิ่งแหวกอากาศไปดวย
ความเร็วสูง ไดยินถนดัชัดเจนในความโลงวางเชนนี ้
 รางทะมึนมหมึาของเปาหมาย กระโดดตัวลอยข้ึนไปบนอากาศ ยกขาหนาท้ังสองข้ึน 
แลวรวงลงไปหงายทอง ดิน้ตะกุยตะกายอยูกับพืน้ ฝุนคลุงเห็นชัดกับทุกสายตาท่ีเพงเฝามองอยู ไชย
ยันตยังไมทันจะเล็งเหน็ดวยซํ้าวา เปาหมายการยิงของเขาเปนอยางไร แตปฏิบัติตามคําแนะนําของ
จอมพรานอยางเครงครัดกระชากลูกเล่ือนโดยเร็ว สลัดปลอกเกาท้ิง ยดัลูกใหมแทนที่ แลวเล็งใน
ขณะท่ีวัวท้ังฝูงยังยืนเบ่ิงดวยความตกใจ นดัท่ีสองของเขาระเบิดซํ้าออกไปอีกติดตอกันอยางรวดเร็ว 
 ผลของการยิงนัดท่ีสอง จะเปนอยางไรยังไมทราบแน แตวัวแดงท้ังฝูงเร่ิมแตกฮือออกไม
เปนขบวน วิ่งกันฝุนตลบ บายหนากระเจิงเขาไปในปาไผใกลๆ ราวกับพายุพัด เสียงไชยยนัตรอง 
“วา” ออกมาดังล่ัน เพราะเขาใจวานัดท่ีสองของเขาพลาด แตแลวก็เอะอะออกมาอีกอยางประหลาด
ใจระคนยินดี เม่ือเห็นตัวหนึง่ในจํานวนของฝูงนั้น ท่ีกําลังควบโขยกอยูกลางหมูทรุดขาหนาลง ลม
กล้ิงไปกับพื้นดวยความแรง มันพยายามท่ีจะตะกายลุกข้ึนวิ่งตอไปอีกสองสามกาว ก็ลมตะแคงลง
ไปอีก ชูคอ สงเสียงรองดังกองไดยินมาถึงอยางถนัด สวนตัวแรก บัดนีน้อนกองนิ่งสงบไปแลว 
 “อยูท้ังสองตัวเลยครับ เจานาย” 
 เสยรองล่ันออกมาอยางดใีจ และดารินกลุ็กข้ึนกระโดดรองเอ็ดออกมาอยางลืมตัว ไชย
ยันตยิ้มแปนออกมาได รพินทรแตะท่ีปกหมวกแสดงคารวะดวยสีหนายิม้ๆ แลวสงมือมาใหจับ 
 “เยี่ยมยอดวิเศษสุดครับ คุณไชยยนัต ยังง้ีคุณชายอายแนๆ  ไมเสียแรงที่อยากจะยิงววัมา
เปนเวลานาน นัดละตัวเลยนะครับ ผมขอคํานับ แสดงความยินดดีวย” 
 “ผมวานดัท่ีสองมันฟลุกมากกวา เพราะยังไมทันจะจับเปาถนัด ผมก็เหนีย่วโปงออกไป
อยางตะลีตะลาน กลัวมันจะเผนเสียกอน ทีแรกก็นึกวาผิดเหมือนกนั เพราะเหน็มันควบตะบึงกัน
ใหญ แตเอะ ไหงอีกตัวหนึ่งถึงมวนลงไปไดก็ไมรู” 
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 ไชยยนัตพูดหอบๆ อยางต่ืนเตน ตาเปนประกายจับไปที่ภาพของเจาวัวแดงอันเปนเหยื่อ
ของกระสุนตัวท่ีสอง ซ่ึงบัดนี้ยังคงนอนชูคอสงเสียงรองกองทุงอยู 
 “ตัวแรก กระสุนตัดเขาประสาทสําคัญ ถึงไดลมนิ่งกับท่ีในทันที สวนตัวท่ีสอง กถู็กท่ี
สําคัญเหมือนกัน แตไมถึงกบัดับความรูสึกในทันที มันถึงไดมีแรงวิ่งไปไดอีกนดิหนอย ทําใหดูคร้ัง
แรกเหมือนไมไดถูกกระสุน ถึงอยางไรก็นบัวาเปนการวางกระสุนไดอยางดีเยีย่มท้ังสองนัด นัดแรก
ประเสริฐสุด คือคว่ําอยูกับท่ีเลย นัดท่ีสองก็อยูในเกณฑดี คืออยูเหมือนกัน ไมถึงกับตองตามให
เหนื่อย แมจะวิ่งเคล่ือนท่ีไปไดบางเล็กนอย ผมเองกย็งัไมกลารับรองเหมือนกนัวา ในระยะไกล
ขนาดนี้ ผมจะยิงมันใหนิ่งอยูกับท่ีเหมือนคุณไชยยันตไดหรือเปลา สัตวใหญทุกชนดิ เปามันใหญ
พอท่ีจะยิงใหถูกก็จริง แตจดุตายของมันมีอยูไมกีแ่หงเทานั้น และเปนบริเวณเล็กนิดเดียว การยิงให
ถูกนะไมยากเลย แตจะยิงใหอยูนัน้ ตอใหมือพรานอาชีพก็หวังไดยากเหลือเกนิ ในระยะไกลๆ อยาง
นี้” 
 รพินทรวา พรอมกับหัวเราะเบาๆ ไชยยันตหนาแดงดวยความปล้ืมปติ รูสึกวาเขาจะดใีจ
และภาคภูมิอยางมากมายระคนไปกับอาการต่ืนๆ เชษฐายิงววัแดงไดกอนเขาก็จริง แตในการนั่งหาง
ยิง โดยท่ีวัวเขามาใหยงิเองในระยะใกลแทบจะเรียกวา ‘เผาขน’ สวนเขาแกะรอยยิงในระยะหางถึง 
500 กวาเมตร มิหนําซํ้ายังเปนการยิงอยางชนิดส่ัง สองนัด ตอสองตัว มันจะเปนเพราะฝมือของเขา
เอง หรือจะเปนเพราะความฟลุก เขาก็ยงันึกไมออกเหมือนกัน แตอยางนอยก็คงจะไดคุยไปนาน
ทีเดียวในบรรดาเพื่อนฝูงนกัลาสัตวท้ังหลายของเขา 
 “ไดอาจารยดอียางคุณนะซิ ผมจึงไดเปนนักลาสัตวท่ีมือดีข้ึนนิด ไมสะเปะสะปะเหมือน
กอนๆ” 
 ไชยยนัตถอมตัว รูสึกเหมือนกันวาความตื่นเตนยินดเีปนพิเศษของเขา แสดงออกนอก
หนาใหรพินทรสังเกตเห็นไดชัดเกนิไป จงึกลบเกล่ือนเสีย 
 “อยาเลย ไมใชอาจารยดี หรือวามือลาสัตวของเธอมันอัจฉริยะข้ึนมาหรอก” 
 ม.ร.ว.หญิงดาริน ขัดออกมา แกลงยัว่เยาเพือ่นชายมากกวาท่ีจะเจตนาหม่ิน 
 “.300 แม็กนัม่ ติดกลองขยายส่ีเทาแบบนี ้ มิหนําซํ้ายังมีโอกาสยิงไดถนัดถึงอยางนัน้ ถา
เธอพลาด เธอก็ไมควรจะคิดลาสัตวอีกตอไป สรุปแลวก็คือปนดี ศูนยดนีั่นเอง อยาไปสรรเสริญ
ความดีใหกับอยางอ่ืนเลย” 
 ไชยยนัตหวัเราะออกมา พยักหนารับคําโดยไมตอลอตอเถียงอะไรอีก เพราะรูนิสัยของ
เพื่อนสาวดี สวนพรานใหญไดแตยิ้มๆ เขาหันไปบอกเสยใหยอนกลับไปท่ีเกวียนอันมีลูกหาบสอง
คนเฝาอยู เพือ่ใหนําเกวยีนมารับวัวยังตําแหนงท่ีเห็นลมอยู แลวหันมาพยักหนาชวนไชยยันตกบัดา
รินใหลวงหนาเขาไปยังวัวท่ีถูกยิง เจาตัวหลังท่ีชูคออยูเม่ืออึดใจใหญ บัดนี้จมูกฟุบลงท่ิมดินแลว แต
ยังนอนอยูในทาหมอบลักษณะเดิม 
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 ท้ังสามเดินลงจากเนิน ตัดทุงตรงไปอยางรวดเร็วเรียงเปนหนากระดาน ไชยยันตเหวีย่ง
ปนข้ึนสะพายบาตามสบายโดยเห็นวาไมจาํเปนท่ีจะตองใชปนอีกแลว เพราะเจาววัตัวหลังท่ีเขายิง
ลมชูคออยูนั้น บัดนี้เอาหวัซบลงดินลงไปแลว จากระยะท่ีมองเห็นไกลๆ ตรงขามกับรพินทร ซ่ึง
ปลด .30-06 ออกจากบาลงมาถือในลักษณะเตรียมพรอมเมื่อตางเดินใกลเขามาเปนลําดับ สายตาของ
พรานใหญจับนิ่งอยูท่ีเจาสีหมอใหมเขาโงงเปนเงางามตัวนั้นไมกะพริบอยางฉงน 
 ไชยยนัตกับดาริน เดินเคียงคูเขามาพรอมท้ังพูดคุยกนัอยางสบาย โดยไมมีการระมัดระวัง
อยางใดท้ังส้ิน ความเอะใจของรพินทรทวข้ึีนเม่ืออีกประมาณ 70 เมตรจะถึงตัวเจาววัแดงตัวมหึมาท่ี
เอาจมูกซุกดนิอยู เขาเห็นดวงตาท้ังคูของมันเบิกโพลงเบ่ิงออกมา และไดยนิเสียงหายใจฟดหนกัๆ 
จนฝุนบริเวณใกลเคียงจมูกของมันปลิววอนข้ึน 
 พรานใหญชะงักกึก กางแขนท้ังสองปาดสกัดไชยยนัตและดาริน ผูเดินขนานเขาอยูท้ัง
ซายขวาไว คร้ันแลวพริบตาน้ันกอนท่ีเขาจะเคล่ือนไหวอยางไรตอไป เจาววัปาซ่ึงนอนหมอบเอา
จมูกซุกดนิอยูตัวนั้น ก็เผนโผนข้ึนยืนทะมึนท้ังตัวราวกับปาฏิหาริย แลวกห็อล่ิวตรงเขามาอยาง
รวดเร็วอยางบาเลือดไมนาเช่ือ...เกินกวาท่ีท้ังไชยยนัตและดารินจะคาดคิดถึง 
 “หลบ!! เร็ว!!” 
 รพินทรตะโกนสุดเสียง ทามกลางความตะลึงพรึงเพริดของท้ังสองและพรอมกันนั้น เขา
ก็ผลักไชยยันตเปนการกระตุนเตือนภาวะตะลึงใหเซผงะไปทางขวา ขณะเดียวกนักก็ระชากเอวของ 
ม.ร.ว.หญิงดาริน วราฤทธ์ิ ลมกล้ิงเขาไปหลบกําบังอยูหลังตอไมใหญ ตัวเขาเองกม็วนเปนลูกขนุน
เขาไปดวยพรอมๆ กัน 
 ไชยยนัตมาไดสติเม่ือถูกรพินทรผลัก ขณะน้ัน เจาววัปาพุงเขาอันแหลมโงงของมันล่ิวเขา
มาใกลเขาในระยะไมเกิน 20 เมตร มันสายไปเสียแลว ในการท่ีจะสลัดไรเฟลออกจากบา อดีตนาย
พันตรีทหารปนใหญหันหลังกลับ วิ่งอยางไมคิดชีวิต เบ้ืองหนาของเขามีตนมะขามปอมใหญตน
หนึ่งยนืตระหงานโดดเดีย่วอยู เขาโกยอาวตรงไปยังตนมะขามปอมตนนั้น ในขณะที่เบ้ืองหลังววัปา
บาเลือดกวดกระช้ันเขามาโดยวิง่ผานรางของรพินทรกับดาริน ซ่ึงหลบฉากเขาหาตอไมอยาง
หวุดหวดิ ไชยยันตเปนเปาหมายที่เดนกวา และมันหมายกวดไชยยนัตมากกวาท่ีจะแวงกลับมายัง 
รพินทรและดาริน ซ่ึงมันวิ่งถลําเลยมาแลว 
 รพินทรใจหายคว่ํา เขาเผนข้ึนยืนในพริบตาน้ัน .30-06 ในมือแผดระเบิดกึกกอง ตามหลัง
เจาววัปาบาเลือดพรอมกันเขาก็วิ่งตามหลังมันไปดวย ตะโกนบอกไชยยันตล่ันทุง 
 “พยายามข้ึนตนไม ข้ึนตนไมใหได ท้ิงปนกอน อยาหันกลับมายิง” 
 ไชยยนัตมีสติพอท่ีจะไดยนิเสียงตะโกนของเขา สลัด .300 แม็กนั่มอันเกะกะออกจากบา
ท้ิง ในขณะท่ีวิง่สุดฝเทากระโจนข้ึนเกาะก่ิงมะขามปอม โหนตัวข้ึนไปดวยกําลังวังชาของผูท่ีรักชีวิต 
เจาววัปาก็พุงเขาถึงโคนมะขามปอมในเส้ียววนิาทีนั้น มันกระโจนสะบัดเขาอันโงงแหลมเต็มกําลัง
บาดีเดือด กระชากกางเกงเดินปาบริเวณขาของอดีตนายทหารหนุมขาดควากติดปลายเขา ราวกับฉีก
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ดวยคมหอก เฉียดเนื้อของไชยยันตไปอยางหวุดหวิด ไชยยันตเหนี่ยวขอพากายเขยบิสูงข้ึนไปอีก
ดวยความเร็วชนิดท่ีตนก็ไมเช่ือมากอนวา จะสามารถทําไดในเวลาปกติ 
 ไชยยนัตปลอดภัยแลว จากวินาทีดับจิตนัน้ โดยอาศัยความสุงของมะขามปอมตนนัน้ชวย
ช่ัวคราว 
 
 เจาววับาเลือดแวงกลับ ดวยพลังสุดทายแหงชีวิตของมัน แลวก็กระโจนเขาปกหัวใส
ตนมะขามปอม เสียงดังสนัน่สะเทือนโยกไปหมดท้ังลําตน ปานวาจะขาดยับลงมาดวยพลังแรง แต
ไชยยนัตมือเหนียวแนนพอทีจ่ะทรงตัวไวได ถาหากตนมะขามปอมไมขาดวินาศลงเสียกอน 
 รพินทร ไพรวัลย จําไมไดเหมือนกนัวาเขาล่ันกระสุนออกไปกี่นดั จากไรเฟลในมือ มัน
เปนการยิงท่ีฉุกละหุกท่ีสุด เพื่อจะชวยชีวิตนายจางไวในวนิาทีวกิฤตินั้น กระสุนของเขาเขา
เปาหมายทุกนดั แตไมเขาท่ีสําคัญพอที่จะยับยั้งความบาดีเดือดของเจาวัวลําบากตัวนั้นไดอยาง
เฉียบขาด พลังมหาศาลอันเปนวาระสุดทายของชีวิตสัตวปาดุรายมีอยูโดยธรรมชาตขิองมันทุกตัว
ไป ในอันท่ีจะแกแคนตอบแทนศัตรู 
 ลมหายใจของมันยังมี มันยังไมยอมลม! 
 .30-06 ในมือของเขาเล็กไปเสียแลวสําหรับการชารจของเจาววัแดงตัวนั้น ตราบใดก็
ตามท่ีเขาไมสามารถจะสงกระสุนเขาเจาะไขสันหลัง หรือสมองของมันไดอยางเฉียบขาด 
 พอไชยยันตรอดตัวไปไดอยางหวุดหวิด มันก็ปร่ีดิ่งเขาใสเขาเปนอันดบัท่ีสอง ในระยะท่ี
ประจันหนากนัอยางกระช้ันชิด เพราะเขาวิง่ตามหลังมันมาระยะสวนหนากันเพียงแคนี้ 
 รพินทรเคยยิงสัตวชารจทุกชนิดดับจติดาวดิ้นมาแลวทุกตัวไป แตคราวน้ีมันกรรมส้ินดี 
วินเชสเตอร .30-06 คูชีพประจํามือของเขา กระสุนเกล้ียงฉาดไปเสียแลวจากแมกกาซีนในตัวปน ถา
เขาควักจากกระเปาข้ึนมาบรรจุใหม กแ็ปลวารางของเขาแหลกเหลวกอนท่ีจะบรรจุทัน 
 จอมพรานเผนหวือออกไป ลักษณะเดียวกบัการวิ่งของไชยยันตเม่ือครูนี้ ผิดกนัแตวา การ
วิ่งของเขาคลองแคลวชํานาญและมีสติกวา พอหันหนาออกผละว่ิง เขาก็ตองใจหายใจคว่ําอีกคร้ังท่ี
เห็นดารินยืนถือปนส้ันเกๆ กังๆ อยูกลางทุง สกัดทิศทางดานหนาท่ีเขากําลังเผนไป หลอนคงจะวิ่ง
ตามหลังเขามาเม่ืออึดใจนี้เอง และบัดนีมั้วตะลึงทําอะไรไมถูกเม่ือเห็นเขาเปนฝายวิ่งหนีเจาววัตัว
นั้นอีกทีหนึ่ง 
 “หลบไปท่ีตอไมเดิมนัน่ เร็ว! อยามัวยืนอยูอยางนั้น” 
 เขารองบอกออกไปสุดเสียง 
 หลอนมีสติรับทันตอเหตุการณฉุกเฉินไดดพีอใช ขณะท่ีเขาวิ่งตรงเขาไปท่ีหลอน เหน็ ม.
ร.ว.หญิงดารินยกปนส้ัน .357 ในมือของหลอนข้ึนล่ันไกเปร้ียงออกไปนัดหนึ่ง แลวก็หันกลับวิง่
หมวกหลุดผมกระจายวอน เผนเขาไปทรุดหมอบกําบังอยูหลังตอไมอันเดิม แลวปนในมือกก็ึกกอง
ข้ึนอีกนัด รพินทรไดยนิเสียงหัวกระสุนเจาะเกราะของปนส้ันแม็กนั่มของหลอนโฉบเฉ่ียวเหนอื
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ศีรษะเขาไปอยางหวุดหวิด และบัดนัน้เอง เขาก็กระโจนเขาถึงตัวหลอน กระชากปนส้ันมาจากมือ
ของหญิงสาว หันขวับกลับมาโดยเร็ว 
 ภาพท่ีเห็น ระยะหางเพยีง 25 หลา เจาวัววายรายขาหลังท้ังสองพับแลว แตขาหนายงัปก
ยันพื้นม่ัน มันไมมีการเคล่ือนไหวอยางใดอีกตอไปอีก นอกจากจะยืนตัวส่ันเท้ิมเลือดทะลักแดงฉาน
โทรมกาย จองตาลุกโพลงอยางประสงครายมายังเขาและดาริน 
 รพินทรจบนกปนแบบซิงเกลิแอ็คช่ันของดารินข้ึนอยางรวดเร็ว สองลํากลองแตะศูนยจับ
อยูท่ีแสกหนาในระหวางดวงตาของมัน แลวล่ันไกระเบิดตูน กระสุนรูปกรวยฝาชีขนาด .357 เจาะ
ทะลวงเขาเปาหมายอยางเท่ียงตรงตัดชองสมองเจาสีหมอใหมตัวขนาดนองๆ กระทิง ผูเกือบจะ
กลายเปนเพชฌฆาตของคณะเดินปา... 
 ลมครืนลงอยางสงบฤทธ์ิเดชลงเพียงแคนัน้! 
 
 รพินทรยืนสะกดกล้ันลมหายใจอยูเต็มชวง ดาริน วราฤทธ์ิ ยืนเบียดกายอันส่ันนอยๆ อยู
แนบขางเขา มือขางหนึ่งยังเกาะไหลเขาแนน และบัดนีห้ลอนเพิ่งจะรูสึกตัว ถอนมือออก ตางคนตาง
มองดูกันในระยะใกล ไมไดพูดอะไรกันเปนเวลานาน นอกจากจะกะพริบตาอยูปริบๆ ใบหนาของ 
ม.ร.ว.หญิงดาริน ซีดเผือด คงไดยินแตเสียงตะโกนโหวกๆ ของไชยยนัตดังมาจากยอดมะขามปอม
กลางทุง 
 หลอนเปนคนถอนหายใจเฮือกออกมา และพูดข้ึนกอนดวยการยิ้มเจื่อนๆ วา 
 “ต่ืนเตนดนีะ” 
 “ไมดีหรอก ผมไมชอบเลย” 
 เขาตอบแคนๆ 
 “ขอบคุณมาก ท่ีคุณหญิงชวยไวในขณะท่ีมันกวดไลหลังผม ถาคุณหญิงไมยิงสกัดไว มัน
อาจกวดผมทันก็ได” 
 ดารินหวัเราะ หลอนปรับความรูสึกใหเปนปกติไดเร็วพอใช 
 “ขอบใจท่ียังรูจักขอบใจฉัน แตเห็นจะไมจําเปนหรอก ฉันเช่ือวาท้ังสองนัดท่ีฉันยิง
ออกไปไมถูกเลยสักนัก เพราะมัวแตขวัญหนีดีฝออยู กคุ็ณมัวแตวิ่งอยูนะซิ คุณถึงไมรูวาขณะท่ีมัน
กวดไลคุณมานั้น มันทรุดลงไปถึงสองคร้ัง และวิ่งชาลงมาก มันหมดแรงแลวละ ถึงแมจะไมมีการ
ซํ้าเลย ฉันก็คิดวามันคงจะลมลงกอนท่ีจะไลคุณทัน” 
 แลวหลอนก็กระชากปนคืนไปจากมือเขา พูดกระดางๆ 
 “ยิงปนส้ันไดไมเลวน่ี ไหนบอกวาไมถนดัปนส้ันยังไงละ” 
 “ก็ไมสูจะถนดันัก แตถาจําเปนก็ถนัดยิ่งกวาคนท่ีเคยถนดั!” 
 “รูตัวม่ังไหมวา ท่ีคุณถนัดยอดเยีย่มไมมีใครสูได คืออะไร?” 
 “ไมทราบ” 
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 “วิ่งยังไงละ คุณวิ่งเร็วยิ่งกวาจิงโจเสียอีก ไชยยันตก็ยังสูไมได อีตอนท่ีววัมันไลกวด” 
 “อยามัวแตชวนผมทะเลาะอยูเลย ไปรับคุณไชยยันตกันเถอะ แขวนเต่ิงอยูบนยอด
มะขามปอม ตะโกนเยวๆ อยูนั่นเอง ไมรูเปนอันตรายอะไรหรือเปลา ผมเห็นไอววัเจากรรมนั่นมัน
ขวิดเสียกางเกงขาดติดปลายเขา” 
 พูดแลวเขาก็กาวออกจากท่ีโดยไมรอ หญิงสาววิ่งตามรพินทร ผานซากววัรายไป โดยยัง
ไมทันไปสนใจกับมันกอน เขากมลงเก็บหมวกของหญิงสาวท่ีตกอยูคืนไปใหเจาของ เดินมาเก็บปน
ของไชยยนัต ซ่ึงก็เปนเวลาเดียวกับท่ีเจาของปนปนลงจากตนมะขามปอม วิ่งตรงร่ีเขามา 
 “เรียบรอยปลอดภัยดีหรือเปลา ใครเปนอะไรบาง?” 
 ไชยยนัตรองถามเขามากอนท่ีจะถึงตัว 
 “เรียบรอย เธอละ?” 
 ดารินปองปากบอกออกไป 
 “กางเกงขาดเวอไปเลย เฉียดเนื้อไปนิดเดียว นึกวาจอดแลวเหมือนกัน” 
 ไชยยนัตเขามาถึงมองหนาเพื่อนสาว มองสีหนามุยๆ    ของจอมพรานแลวก็หวัเราะกาก 
ออกมางอหาย ดารินก็พลอยหัวเราะออกมาดวยอยางขบขันท่ีสุดเม่ือนึกถึงภาพเหตุการณท่ีววัไล 
ยกเวนรพินทรคนเดียวท่ียนืสีหนาไมเสบยนกั ท้ังสามซักถามกันอีกครูใหญถึงเหตุการณสําคัญท่ีตาง
ผลัดกันเผชิญหนากับเจาววัราย แลวกพ็ากนัเดินกลับมาท่ีซากวัว 
 “ทําไมคุณถึงเผนละ อีตอนท่ีมันผละจากผม ตรงร่ีเขาไปหาคุณ ผมนึกวาคุณจะยิงสวน
เสียอีก” 
 ไชยยนัตถามปนหัวเราะอยางคร้ืนเครง เขาเปนคนหาวและคะนอง เคยชินกับกล่ินไอของ
อันตรายไดดีพอใชทีเดียว ในนาทีคับขัน อันหมายถึงชีวติซ่ึงผานไปหยกๆ มันไมไดมีความหมาย
อะไรเลย ดารินก็เชนกัน รพินทรปลอดโปรงใจข้ึนเล็กนอย คร้ังแรกเขาเกรงไปวาท้ังดารินและไชย
ยันต จะเสียขวญัตอเหตุการณเสียอีก บัดนีท้ั้งสองกลับเห็นเปนเร่ืองสนกุ 
 “กระสุนในปนของผมหมดพอดีครับ ก็เลยตองโกยกอนตามธรรมเนียม ผมชินเสียแลว
กับการวิ่งหนสัีตวชารจแลวก็เคยวิ่งนับคร้ังไมถวน” 
 “ไมนาเช่ือเลยนะวา มันจะพรวดพราดลุกข้ึนมาเลนงานเราได” 
 “ผมสังหรณแตแรกครับ พอจะเอยปากเตือน มันกพ็รวดเขาใสเสียแลว ความจริงผมควร
ซํ้ามันในระยะที่เราอยูหางกวานั้น สัตวปาทุกชนิดถายังไมตายสนิทด ี ไวใจไมไดท้ังนั้น มันจะฮึด
เขาเลนงานเราเปนคร้ังสุดทาย ถาเราไมระวังใหดี คราวหลังจําไวดวยนะครับ อยางประมาทเปนอัน
ขาด ถาไมแนใจกอนจะเขาไปชิดตัวมัน ซํ้าเสียใหแนกอน เจาสัตวประเภทววัแดงนีทํ่าพษิเอากับผม
มาสองคร้ัง กระทิงเสียอีกลงไดลมแลวไมเคยลุกข้ึนมาได” 
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 “ก็มีอยางรึ มันทําเปนหวัท่ิมลงไปกับดินอยางนั้น ผมกน็ึกวามันจอดแลวนะซิ ถามันยังชู
คออยูเหมือนแตแรกจะไดซํ้า นี่เห็นนอนฟบุเฉย หลอกใหเราเขาไปจนใกล พับผาซิ เกือบตายแลว
ไหมละ นี่ถาผมมาคนเดียวกเ็สร็จแลว ไสไหล เชษฐารูเขาคงไดหวัเราะกันงอหายอีกพักใหญ” 
 ไชยยนัตจุปากโคลงหัวบนพมึ 
 ในการสํารวจรอยกระสุนจากววัเจากรรมพบวา นดัแรกของไชยยันตท่ียิงระยะไกล เจาะ
เขารักแรแดงทะลุเปนแนวตรงออกอีกดานหนึ่ง บาดแผลฉกรรจจากกระสุนนดันั้น ปลิดชีวิตมันได
แนนอน แตอาจเนิ่นนานออกไปหนอย อยางนอยท่ีสุดกน็านพอที่จะใหโอกาสชารจของมัน หากวา
หลวมตัวชะลาเขามา สวนหานัดของรพินทรท่ียิงตามหลังไปขณะท่ีมันกวดไลไชยยนัตเจาะเขาแนว
ตะโพก และขาหลัง ฝงในท้ังส้ิน นาประหลาดใจในขอท่ีวา มันไมนาจะมีพลังทรหดจนถึงกบั
สามารถทรงตัวกวดไลไดอีกต้ังหลายอึดใจ สวนสองนัดกระสุนปนส้ันท่ียิงจากมือของ ม.ร.ว.หญิง
ดาริน กระทบโคนเขาแตกฉีกออกไป และนัดสุดทายท่ียิงจากมือรพนิทร ทะลวงควานกะโหลก
ศีรษะ อันเปนนัดท่ียุติความดุรายของมันลงเพียงแคนั้น 
 เม่ือเปรียบเทียบกับเจาสีโตนดจาฝูงตัวแรกท่ีไชยยนัตยิงลมดวยกระสุนเพียงนดัเดยีว ก็
เหน็วา มันมีขนาดยอมกวาเล็กนอย ระยะท่ีท้ังสองตัวลมอยูหางกันรอยหลาเศษ ท้ังสองตัวพวงพี
กํายําเปนววัฉกรรจเต็มท่ี 
 เสยนําเกวยีนกบัลูกหาบสองคน มาถึงอยางเรงรอนเต็มไปดวยความตระหนก และ
ประหลาดใจ เพราะขณะท่ีแยกไปตามเกวยีนนัน้ เสยไดยินเสียงแผดระเบิดถ่ียิบข้ึนอีกอยางนาสงสัย 
เขานึกวาท้ังสามอาจปะทะกบัโขลงชาง แตพอมาถึง ไชยยนัตก็ทําหนาท่ีอธิบายใหทราบโดย
ละเอียดจึงเขาใจ 
 “โอ! ไมไดหรอกครับ วัวแดงท่ีถูกยิงลําบาก รายยิ่งกวากระทิงอีก” 
 เสยบอกไชยยนัต แลวก็เลานิยายประกอบถึงกรณีท่ีตนเองเคยโดนมาแลวอยางไร 
 รพินทรส่ังใหพรานของเขากับลูกหาบ ชวยกนัชําแหละแบงสวนววัแดงท้ังสองตัว
ออกเปนช้ินใหญๆ เพื่อสะดวกในการลําเลียง แลวบรรทุกข้ึนเกวียนสํารองท่ีพามา พวกนั้นชวยกัน
จดัการภายในเวลาอันรวดเร็วอยางชํานาญ วัวท้ังสองตัวก็กลายเปนช้ินสวน บรรจเุต็มเกวียนพอดี 
ท้ิงเคร่ืองในและสวนท่ีไมเปนประโยชนไวกลางทุงใหเปนเหยื่อของพวกสัตวปาตอไป 
 เม่ือเสร็จสรรพเรียบรอยก็ออกเดินทางไลหลังขบวนเกวยีนของเชษฐาไป ระยะเวลาหาง
กันหนึ่งช่ัวโมงพอดี  ตรงตามท่ีพรานใหญคํานวณไวแตแรก 
 
 ในคร้ังนี้ไชยยันตเดินเคียงคูไปกับรพินทร ใหดารินนั่งไปบนแอกเกวยีนเพยีงคนเดียว 
เพราะบริเวณภายในเกวยีนเต็มเอ้ียดไปดวยเนื้อวัวปา เสยคุมระวังอยูเบ้ืองหลัง สวนเคียงขางเกวียนก็
คือลูกหาบประจําสองคน ท้ังหมดเดนิกนัอยางชนิดพยายามทําเวลาเพือ่ท่ีจะไลหลังขบวนของเชษฐา 
ท่ีลวงหนาไปกอนใหทัน ตะวนัอันแผดแสงจามาต้ังแตเชา จนกระท่ังบาย บัดนี้เร่ิมออนแสงลงแลว 
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เพราะทองฟามีเมฆดําเคล่ือนเขามาปกคลุม กล่ินไอฝนโชยมากรุนๆ ทําใหการเดินทางสบายข้ึนกวา
เกามาก 
 “ฝนจะตกกระมัง” 
 ไชยยนัตเปรยแหงนมองดูทองฟา ขณะท่ีเดินเคียงบาไปกับพรานใหญ 
 “ไมแนหรอกครับ ถาตกมันก็คงไปตกในหุบเขา บริเวณนี้มันโลงเกินไป เมฆคร้ึมพอให
เราคลายรอนเทานั้น” 
 พายุพัดแรงข้ึนทุกขณะ เมฆฝนลอยผานไปอยางรวดเร็ว สังเกตเห็นไดจากนกเงือกฝูง
ใหญท่ีจับหมูบินรอนอยูสูงลิบ ซ่ึงบัดนี้ถูกลมบนพัดกระจัดกระจายวอน และสงเสียงรองแววลงมา
ไดยนิถนัด เกงสองสามตัวเผนกระโจนตัดหนาใหเห็นเพราะตื่นพายุ ไชยยนัตหยุดชะงักขยับปน แต
แลวก็เปล่ียนใจ ปลอยใหมันผานไปเสีย วัวแดงสองตัวเพียงพอแลวสําหรับการยิงของเขาวันนี้ เขา
ไมตองการจะหยุดเสียเวลาอีก เพราะพรานใหญคงเดินรุดไปเบ้ืองหนาโดยไมหยอนฝเทารอ คลาย
จะเตือนเขาโดยอาการไมใหหันไปสนใจกับสัตวเล็กเหลานั้น ใหเปลืองเวลาโดยเปลาประโยชน 
 “เราจะตามเชษฐาทันในระหวางทางไหม?” 
 เขาถามข้ึนอีก กรอกกระติกน้ําใสปากแลวสงไปใหจอมพราน รพินทรสายหนาปฏิเสธน้ํา
จากมือของไชยยันตพรอมกบัยิ้มตอบวา 
 “ถาคุณชายประวิงเวลาไวสักนิด เราอาจตามทันท่ีบริเวณปากทางเขาหุบภายใน 6 โมง
เย็นนี ้ แตถาเดนิอยางไมรอ ก็คงไปถึงโปงกระทิงกอนหนาเราสักคร่ึงช่ัวโมง ไมตองหวงหรอกครับ 
จันกับเกิดรูดวีาเราควรจะต้ังแคมปท่ีไหน เพราะผมบอกท่ีหมายเขาไวลวงหนาแลว” 
 ไชยยนัตยกนาฬิกาขอมือข้ึนดู และไมไดปริปากอะไรอีก มันเปนการทดลองเดินทางดวย
เทากันอยางจริงจังคร้ังแรก ซ่ึงเต็มไปดวยความเม่ือยลาเหน็ดเหนื่อย เขาอยากจะกลับไปน่ังกับดาริน
ในเกวยีน แตมาคิดถึงการเดินทางมหาวิบากท่ีจะพบตอไปในอนาคตอันใกลภายหลังเม่ือออกจาก 
‘หลมชาง’ แลว ก็เลยมานะบอกกับตนเองวา เขาควรจะเร่ิมฝกเดินเสียแตเนิ่นๆ ในคร้ังนี้หนึ่งช่ัวโมง
แรก ขาท้ังสองส่ันดิกแทบจะกาวไมออก ไรเฟลท่ีสะพายไหล ปนส้ันท่ีติดเอวและกระติกน้ํา เร่ิมจะ
หนักข้ึนทุกขณะ พอช่ัวโมงท่ีสองก็ชาไปหมดท้ังตัว เปดน้ําในกระติกดื่มบอยคร้ังข้ึน เหง่ือชุมโชก
ท้ังตัวเหมือนอาบน้ํา และเดินชาลงเปนลําดับ 
 รพินทรผอนฝเทาชะลอให หันมายิ้มดวย 
 “เปนยังไงบางครับ?” 
 “นาชม ผมกําลังศึกษาการเดนิปาอยางจริงจังเปนคร้ังแรก” 
 “ถาเหนื่อยนักข้ึนไปนั่งท่ีแอกเกวียนกับคุณหญิงกไ็ดครับ อยาลําบากเดินกับผมอยูเลย” 
 ไชยยนัตหวัเราะ สายหนา 
 “หนทางเดนิขางหนาของเรา มันคงจะยิ่งกวานี้นับเปนรอยๆ เทา ผมตองการฝกความเคย
ชินเสียแตเนิ่นๆ เช่ือวามันคงจะดีข้ึนเปนลําดับ พรานคนหน่ึงเคยสอนผมไววา ถาเราเดินเหนือ่ย
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ท่ีสุดในปา และหยุดพกัเอนหลังลงเม่ือไร เราจะหมดแรงทันที ไมสามารถจะลุกข้ึนมาเดินไดอีก แต
ถาฝนใจเดินตอไป แมจะเดินไปอยางชาๆ ในท่ีสุดกําลังวังชาของเราจะอยูตัวจริงหรือเปลา?” 
 “จริงครับ สําหรับในรายท่ีเร่ิมฝกเดินแรกๆ ผมพยายามจะเตือนไวดวยวาถาไมเหลืออด
จริงๆ แลว อยาพยายามดื่มน้าํเลย เราเหนื่อยเต็มท่ีเราหยุดนั่งพักได แตไมควรจะลมตัวนอน ถาหาก
วาเรายังไมถึงท่ีหมายโดยตองการจะเดินตอ ท่ีเขาหามไวอยางนั้น ก็เพราะคนเราเหนด็เหนื่อย
เม่ือยลามาเต็มท่ี ถาหลังแตะพื้นก็จะผล็อยหลับไปในทันทีนั่นเอง เปนความจริงทางดานสรีรวิทยา
งายๆ นั่นแหละครับ” 
 “ผมอดประหลาดใจไมไดท่ีเห็นคุณเดินไดโดยกําลังไมตกเลย เสมอตนเสมอปลายมา
ตลอด ถามจริงๆ เถอะ คุณไมเหนื่อยเลยรึ แลวก็ไมหวิน้ําเลย ผมสังเกตดูนับต้ังแตเราออกเดินทาง
จากเขาโลนแตเชานี้แลว พวกเราขนาดนั่งคุยกนัอยูในเกวียนแทๆ ยังกินน้ํากนัคนละหลายคร้ัง 
เพราะความอาวระอุ คุณเดินตากแดดเปร้ียงๆ มาตลอด ผมเห็นคุณกินน้ําคร้ังเดียวตอนกอนท่ีเราจะ
แยกไปยิงวัวแดง” 
 รพินทรหัวเราะออนโยน ทําใหใบหนาคมเขมในแบบลูกผูชายเต็มตัว และดวงตามีเสนห
นาพิศขึ้นอยางประหลาด แมกระท่ังในความรูสึกของไชยยันตซ่ึงเปนผูชายดวยกัน 
 “โธ ทําไมจะไมเหนื่อย ไมหิวน้ําครับ รางกายของมนษุยเราเหมือนกันท้ังนั้น ไมไดมี
อะไรพิเศษออกไป ถาจะผิดกันออกไปบาง อาจทนในการหิวน้ําไดมากกวา ท้ังนี้และท้ังนั้นก็เพราะ
ชีวิตของผมตองประสบกับมันอยูตลอดเวลา คุณไชยยนัตหรือใครๆ ก็ตาม ถาลงมาใชชีวิตอยูอยาง
ผมเปนประจํา ก็จะเคยชินไปเอง” 
 “อีกอยางหนึ่งท่ีผมแปลกใจก็คือ คุณเดนิในปาไดราวกับเดินตามถนนคอนกรีตในเมือง 
คุณไมหลงสับสนบางหรือ ตนไมหรือวาดานสัตวมันกม็องเหมือนกนัไปหมดทุกแหง ไมมีอะไรจะ
ใหสังเกตเห็นไดเลย ถูกละผมรูวาพรานชํานาญจะตองจดัเจนรูไปหมดทุกอยางในปา แตก็อดสงสัย
เสียไมไดเม่ือมาพิจารณากันโดยสายตาและความรูสึกนดิคิดท่ัวไป คุณมีเคล็ดอะไรในการสังเกต
หรือ?” 
 รพินทรหัวเราะออกมาอีกคร้ังดวยความขัน 
 “เปลาครับ ไมไดมีเคล็ดอะไรเลย เคล็ดท่ีคุณไชยยันตวามันกไ็ปรวมอยูในความเคยชิน
อีกนั่นแหละ ผมบอกไมถูกเหมือนกนัวาผมสังเกตอะไรเปนเคร่ืองหมาย อธิบายไมไดจริงๆ ในขอนี้ 
มันนาจะเปนสัญชาตญาณมากกวากระมังครับ” 
 “แลวเวลาคุณเดินเหนื่อยๆ เกิดเหตุฉุกละหุกท่ีจะตองยิงข้ึนมา คุณยิงไดถูกยังไง...มือไม
ส่ันบางหรือ สําหรับผมรับรองไดเลย สมมติวาใหผมยิงอะไรในขณะนี้ ผมยิงไมถูกแน” 
 การคุยกันไปในระหวางทาง รพินทรรูดีวาจะชวยทําใหนายจางของเขาลืมความเหน็ด
เหนื่อยเม่ือยลา 
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 “ถาเหนื่อยมากก็เหน็จะแยเหมือนกนัครับ แตเทาท่ีปรากฏมา ผมมักจะยิงสัตวในระหวาง
ท่ีเดินไมเกิน 7-8 ช่ัวโมงติดตอกัน และในระยะเวลาเดินเพียงแคนี้ สําหรับผมไมเหนือ่ยเกินไปนัก” 
 พอข้ึนช่ัวโมงท่ีสาม กําลังของไชยยันตก็เร่ิมอยูตัว เขากาวขาออกเดินในลักษณะ
เคร่ืองจักร ความเมื่อยลาเปลี่ยนมาเปนความชาไปเสียแลว รพินทรหม่ันสอบถามและชวนคุยเปน
เพื่อนอยูตลอดเวลาและชะลอฝเทาให ไมใชวิธีเดินรุดหนาไปเบ้ืองหนาเหมือนแตแรก 
 “เอาละ ทีนี้ถึงไหนก็ถึงกัน ผมอยูตัวแลว กลัวอยางเดียวเทานัน้ พอถึงท่ีพักผมจะกาวขา
ไมออกเสียเทานั้น” 
 ไชยยนัตพูดยิม้ๆ เปล่ียนปนสลับมาสะพายอีกไหลหนึ่งเพราะไหลขางเดิมลาเต็มทน 
 “ไมเปนไรครับ ผมมียาวิเศษท่ีจะชวยคุณไชยยันตไดอยางชะงัดในเร่ืองนี้ เปนยาตาม
ทฤษฎีของพรานปาพื้นเมือง ดื่มสักอึกสองอึกเทานั้น รับรองวากําลังวังชากลับคืนมาเหมือนเดิม ไม
มีการเม่ือยขบหรือเปนตะคริวแนนอน พอรุงเชาก็เดินตัวปลิวไดอีก ผมจะใหคุณไชยยันตเม่ือถึง
แคมปของเรา” 
 “ยาอะไร?” 
 “เถอะครับ แลวคอยรู เราทํากันเดีย๋วนั้น กนิกันเดี๋ยวนัน้เลย ตัวยาหาเอาจากในปานี่แหละ 
เพราะท่ีอ่ืนเราก็คงหาไมได” 
 รพินทรอมยิ้ม 
 “วาแตคุณไชยยันตจะกนิไดหรือเปลาเทานั้น” 
 “ความจริงผมกินอะไรไดแทบทุกชนิด ท่ีมนุษยเขากินกนัได” 
 “ถาง้ันก็สบายเลยครับ” 
 
 จากปาโปรงท่ีสลับไปกับทุง เร่ิมจะกลายเปนปาทึบข้ึนเปนลําดับ อากาศรมร่ืนมาตลอด 
พอหาโมงเยน็ก็ถึงปากหุบในระหวางชองเขาสูง ละอองฝนโปรยปรายลงมาบางๆ ชวยใหเกิดความ
ชุมช้ืน สะดวกในการเดินยิ่งข้ึน ตลอดเวลาดารินนั่งอยูบนแอกเกวยีน ไมไดลงมารวมเดินอยูดวย 
 รองรอยของการเดินผานลวงหนาไปกอนของขบวนเกวยีนเชษฐา มองเห็นไดอยางถนัด
ในคร้ังนี้ เพราะความรกชัฏของก่ิงไมและเถาวัลยในหุบ มีรอยถากถาง และตัดกิ่งไมเพื่อแหวกทาง
ใหเกวยีนควายผานเขาไปได มันเปนการถากถางตัดพงเปนประเดมิคร้ังแรก นับต้ังแตเร่ิมออก
เดินทางมา ซ่ึงเทากับเตือนใหไชยยันตและดารินรูสึกไดในทันทีวา การเดินทางเร่ิมจะเขาสูใจกลาง
ดงลึกเขาไปเปนลําดับแลว เพราะหนทางเทาท่ีไดผานมาแลวนั้น ยังมีทางพอท่ีจะใชขบวนเกวยีน
เดินผานไปไดอยางสบาย ไมถึงกับบุกเบิกกนัเหมือนเทาท่ีเห็นอยูในขณะนี ้
 รพินทรชะลอฝเทา ลงมาเดินรวมกลุมกับเกวยีนท่ีบรรทุกเนื้อววัปา แนะนําใหเคล่ือนท่ี
ตามรอยขบวนเกวียนของเชษฐาท่ีลวงหนาไปกอน ระยะน้ีเอง ม.ร.ว.หญิงดาริน จงึกระโดดลงจาก
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แอกเกวยีน มาเดินสมทบรวมกลุมดวย บรรยากาศคร้ึมวังเวงดวยไมใหญท่ีปกคลุมทึบทะมึนอยู
ท่ัวไป เสียงจกัจั่นเรไรและลิงคางบางชะนีไดยินอยูรอบดาน รพินทรเร่ิมปลดไรเฟลท่ีสะพายอยูกับ
ไหลลงมาถือไว และไชยยันตก็ปฏิบัติตาม 
 การเดินในระยะน้ีเปนไปอยางเช่ืองชา เพราะความเกะกะอุยอายของเกวยีนซ่ึงจะตองเลาะ
ลัดไปตามรอยซ่ึงถากถางไวอยางจํากดั บางคร้ังก็ติดตอไมและกอนหิน ซ่ึงตองชวยกนัเข็น 
 ควายฉกรรจท้ังสองตัวแสดงสมรรถภาพของความทรหดบึกบึนอันเปนธรรมชาติของมัน
อยางเต็มท่ี เกนิกวาท่ีควายไถนาของชาวนาธรรมดาจะทําได หนทางบางขณะก็ชันสูง บางขณะก็เท
ลาดลึกลงไป แสดงใหเหน็ชัดวาตัดไประหวางเชิงเขา สองฟากทางผานไปตามหบุเหวและลําหวย
แหง กล่ินไอของปาผิดแผกไปกวาเทาท่ีผานมาแลว อากาศก็เยือกเย็นลงในทันที ตางกันชนดิหนา
มือเปนหลังมือ กับท่ีไดเดินกันมาเม่ือตอนบาย  
 รพินทรอธิบายใหไชยยันตและดารินทราบวา ทางท่ีพรานของเขาตัดเพื่อนําเชษฐาและ
ขบวนเกวยีนลวงหนาไปกอนนี้เปนหนทางลัด และปาแถบนี้ก็เปนปาท่ีจัดวาลึกเกินกวาท่ีพวกลา
สัตวพื้นบาน พวกตดัหวาย หรือหาตะเคียนชันจะกลาดัน้ดนเขามาถึง เพราะฉะนั้นทางจึงมักจะตัน
ทึบอยูเสมอ ตองใชถางพงตัดทางเขาไป เขาเองในปหนึง่ๆ ก็จะผานมาเพียงไมเกิน 2 คร้ังเปนอยาง
มาก แมจะเคยถากถางไวกอนแลว พอท้ิงไวสัก 3-4 เดือน พวกพงไมเล็กและเถาวลัยก็จะข้ึนมาปด
ทางเสียตามเดมิ จําตองฟนปากันทุกคร้ังท่ีผานไปมา 
 “นี่มิหมายความวา เราตองฟนปากันเขาไปตลอดหรือ?” 
 ดารินถาม กวาดสายตาไปรอบๆ ในขณะท่ีเดินผานไป 
 “บางตอน เปนระยะๆ ไปเทานั้นเองครับ เดินตามรอยที่พรานของผมทําทางไวลวงหนานี่
กอนแลว อีกครูเดียวเราก็จะตัดข้ึนดานชาง แลวเราจะอาศัยเดินตามดานชางไปตลอด จนกระท่ังถึง
ท่ีต้ังแคมป” 
 แลวจอมพรานก็ยกนาฬิกาขอมือข้ึนดู กลาวตอ 
 “ผมคิดวาขณะนี้พวกเราไลหลังคุณชายใกลเขามาในระยะเพียงไมเกิน 2 กิโลเมตรเปน
อยางมาก เช่ือวาตามไปทันระหวางทางกอนท่ีต้ังแคมป” 
 “ถาง้ันเราก็เดนิกันไดเร็วมากซิ” 
 ไชยยนัตวา 
 “เราเดินเร็วกวาครับ แลวอีกอยางหนึ่ง คณะของคุณชายตองมาเสียเวลาในการหกัพงดวย 
ระยะนี้ถาใชสัญญาณเสียงปนก็จะไดยินถึงกันอยางถนดัทีเดียว” 
 “ถาง้ันเรายิงเรียกรึ เขาจะไดรอ” 
 หญิงสาวเสนอ 
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 “ผมคิดวาเราตามไปเงียบๆ ดกีวาครับ ประเดี๋ยวก็ทันกันเอง การใชเสียงปนโดยไมจําเปน
ในปาท่ีเรามีความสงคจะลาสัตวดวยนัน้ มันไมสูจะเหมาะนัก ปาแตกเสียเปลาๆ” 
 ดารินพยกัหนารับฟงโดยด ี
 
 ตรงตามท่ีรพินทรบอกไวทุกอยาง หลังจากนั้นอีกเพียง 10 นาที ท้ังหกคนและเกวยีนหน่ึง
คัน ก็เดนิตามทางท่ีถูกถางนั้นมาบรรจบกบัดานชางท่ีทอดขวางหนาอยู เปนถนนสายโลงเตียนกวาง
ถึง 8 เมตร ราวกับมีคนมาตัดเปนทางไว แตคดเค้ียนเปนลอนคล่ืนสูงตํ่าผานไปในระหวางดงทึบท้ัง
สองดาน หนทางนั้นไมมีแมแตตนไมเล็กๆ จะงอกข้ึนใหรกตา คงมีแตใบไมแหงท่ีรวงหลนถมทับ
กันอยูราวกับจะปูไวเปนพรม การเดินสะดวกข้ึนกวาท่ีจะบุกบ่ันตัดไปในพงรก 
 ดานชางระยะนี้ไมสามารถจะมองเหน็อะไรเบ้ืองหนาไกลเกินกวา 50 เมตร เพราะความ
สูงตํ่าเปนลอนคล่ืนของมัน ทางเรียบก็จริง แตการเดินตองออกแรงอยูตลอดเวลา เพราะระดับอันไม
เสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งเกวียนเทียมควาย ลูกหาบสองคนท่ีคุมอยูตองคอยดูแลชวยเหลืออยางเต็มท่ี
ตลอดเวลา 
 ขณะน้ัน เข็มนาฬิกาขอมือของไชยยนัตบอกเวลา 17.50 น. อากาศในดงเร่ิมขมุกขมัวลง
แลว 
 คร้ันแลวทันทีนั้นเอง ท้ังหมดก็ไดยินเสียงปนแผดกกึกอง ดังข้ึนมาจากเบ้ืองหนาในระยะ
ท่ีไมหางออกไปนัก มันล่ันข้ึนเปนนดัแรก จากนั้นก็แผดระงมสะทานไปท้ังดง ชนิดนับนัดไมถวน 
ราวกับเกดิการตอสูกันข้ึนอยางขนานใหญ มันมีท้ังเสียงไรเฟล และลูกซองประสานกันฟงไมได
ศัพท 
 “เกิดเร่ืองอะไรข้ึนแลว!” 
 เสียงปาแตกสะเทือน กิ่งไมหักครืนเหมือนถูกพายุระคนมากับเสียงรองแปรแปรนแซไป
หมด ไดยนิตามมาอยางถนัดชัดเจน เปนคําตอบขอสงสัยของท้ังหกคนท่ีเดนิตามมาเบ้ืองหลัง 
ในขณะน้ีไดดกีวาคําอธิบายใดๆ อีกท้ังส้ิน นั่นก็คือ ขบวนของ ม.ร.ว.เชษฐา ซ่ึงเดินลวงไปเบื้อง
หนา ไดเกิดสวนทางปะทะหนากับเจาของทางเดิมเขาใหเสียแลว 
 ชางท้ังโขลง!! 
 “หลบเขาหาโขดหินนัน้เร็ว มันอาจเลยผานมาทางนี”้ 
 รพินทรออกคําส่ังเร็วปร๋ือ ไชยยนัตกระชากขอมือหญิงสาววิ่งเขาไปหาโขดหนิอันงอก
อยูระเกะระกะหมูหนึ่ง ริมทางใกลท่ีสุด เสยและลูกหาบท้ังสองคน ท้ิงเกวยีนช่ัวขณะเผนแยกยาย
เขาหาท่ีกําบัง 
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 ปนทุกกระบอกถูกปลดออกจากไหลเตรียมพรอม มีแตพรานใหญคนเดียวเทานั้น ท่ียืน
เดนอยูบนทาง กระชับไรเฟลพรอม ตาจองมองสังเกตระแวดระวังไปยังทิศทางเบื้องหนา พรอมกับ
หูท่ีคอยเงี่ยสดบัเสียง... 


