


  



เร่ือง ผูดู้แลมังกร เวอร์ชัน 3 หญงิรักหญงิอี
โรติกพิสดาร 
 

แตง่โดยนักเขียนนามปากกา สะตอป๊อก 
 

วาดหน้าปกโดย Kitmanee 
 

พิสูจน์อักษรโดย นักเขียน white cane 
และระบบของเวบ็ไซต ์readawrite.com 
 

 

ขอสงวนลิขสทิธ์ิทางปัญญาตามพระราชบัญญัติ
ลิขสทิธ์ิ พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติ
ลิขสทิธ์ิเพิม่เติม พ.ศ. 2558 ห้ามทาํการคัด
ลอก ห้ามเขียนดัดแปลงเน้ือหาสว่นใดสว่นหน่ึง
ของหนังสอืเลม่น้ี รวมทัง้การถา่ยทอด,ถา่ย
เอกสาร,สแกน,ถา่ยภาพ ในรูปแบบใดกต็ามท่ี
เป็นการเผยแพร่ หรือวธีิการใดๆ ทัง้ปวง โดย
ไมไ่ดรั้บอนุญาตจากเจา้ของท่ีเป็นผูแ้ตง่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 



 

ตัวอยา่งเชน่  
 

ห้ามแอปหรือเวบ็ ท่ีดึงเอาผลงานของผูแ้ตง่ไป
เผยแพร่ โดยทางเวบ็ไซตห์รือตัวแอพ ไดเ้งนิ
จากคา่โฆษณาหรือจากการปลดลอ็กให้สามารถ
ดาวน์โหลดเกบ็เน้ือหาของนิยายไวใ้นเคร่ืองได ้
โดยการกระทาํดังกลา่วเป็นการแสวงหาผลกาํไร 
โดยทางผูแ้ตง่ไมมี่สว่นรู้เหน็หรือเสยีผล
ประโยชน์ 
 

ห้ามคนท่ีปลดลอ็กนิยาย หรือซ้ือนิยายในตอน
นัน้ๆ หรือวา่ซ้ือเป็นเลม่แลว้ เอาไอดีท่ีสมัคร
จากทางเวบ็ไซตข์ายนิยายประเภทอีบุ๊คไปแจกจา่ย 
ไมว่า่จะเป็นเพ่ือแสวงหาผลกาํไร หรือไมก่แ็ลว้
แต ่คุณไมส่ามารถทาํได ้เน่ืองจากหนังสอื
ประเภท “อีบุ๊ค” ไมใ่ชห่นังสอืแบบรูปเลม่
กระดาษ ท่ีคุณจะสามารถนําไปขายตอ่ได ้เป็น
เหมือนหนังสอืมือสอง หากทา่นซ้ือแลว้ หนังสอื



ประเภทอีบุ๊คจะเป็นสมบัติของทา่นเพียงผูเ้ดียว 
และห้ามนําไอดีไปขายตอ่เดด็ขาด 
 

ห้ามทาํการ Capture หรือแคปหน้าจอ 
บันทึกเน้ือหาของนิยายนําไปเผยแพร่เดด็ขาด 
 

  



ผลงานอ่ืนๆ ของนักเขียน 
 
ผมจะเรียงจากตามการจัดจาํหน่ายครัง้แรกสุดของ
ผลงานกอ่นนะ 
 
under the moon มนุษยห์มาป่าคล่ังรัก - 
ตาํนานรักมหัศจรรย ์
 
my wolf หมาป่าในดวงใจ เลม่ท่ี 1 กอ่นแรกพบ 
(มีทัง้หมด 3 เลม่ จบภาค 1) - ตาํนานอมตะ 
 
my wolf หมาป่าในดวงใจ เลม่ท่ี 2 ชว่งชีวติ (มี
ทัง้หมด 3 เลม่ จบภาค 1) - ตาํนานอมตะ 
 
ผูดู้แลมังกร เวอร์ชัน 2 ชายรักชายอีโรติกพิสดาร 
(ถูกทาํออกมาทัง้หมด 3 เวอร์ชัน) - ตาํนานรัก
มหัศจรรย ์
 



ผูดู้แลมังกร เวอร์ชัน 1 อีโรติกพิสดาร (ถูกทาํ
ออกมาทัง้หมด 3 เวอร์ชัน) - ตาํนานรัก
มหัศจรรย ์
 
คืนนัน้กับมังกร เวอร์ชัน 2 ชายรักชายอีโรติก
พิสดาร (ถูกทาํออกมาทัง้หมด 2 เวอร์ชัน) - 
ตาํนานรักมหัศจรรย ์
 
ผูดู้แลมังกร เวอร์ชัน 3 หญงิรักหญงิอีโรติก
พิสดาร (ถูกทาํออกมาทัง้หมด 3 เวอร์ชัน) - 
ตาํนานรักมหัศจรรย ์
 
คืนนัน้กับมังกร เวอร์ชัน 1 อีโรติกพิสดาร (ถูกทาํ
ออกมาทัง้หมด 2 เวอร์ชัน) - ตาํนานรัก
มหัศจรรย ์
 
 
เน่ืองจากรายช่ือนิยายท่ีอา่นกันอยูน้ี่เป็นนิยายท่ีมี
อยูใ่นชว่งเวลาท่ีวางจัดจาํหน่ายปัจจุบัน ณ เวลา
นัน้ ดังนัน้รายช่ือนิยายจึงไมมี่การอัพเดทใหม ่



หากตอ้งการรู้วา่นักเขียนมีผลงานอะไรใหม่ๆ  บา้ง 
กรุณาพิมพค์น้หาจากนามปากกาของนักเขียนใน
ชอ่งคน้หาแทน 
 

 
ผมใชอ้ยู ่2 นามปากกา ซ่ึงใชแ้ตกตา่งแนวกัน 
 
white cane นามปากกาน้ีเป็นนามปากกาหลัก
ของผมท่ีใชบ้อ่ยมากท่ีสุด เพราะจะใชส้าํหรับแตง่
นิยายท่ีไมเ่กินเรต 18 ปี ข้ึนไป (แตส่าํหรับท่ีเวบ็
ขายนิยายออนไลน์แหง่ไหนไมมี่ระบบให้เลือก
นามปากกา หรือวา่อนุญาตให้ลงนิยายตํา่กวา่ 18 
ปี อยา่งเดียวเทา่นัน้ ผมจะใชน้ามปากกาน้ีเพียง
นามปากกาเดียว) 
 
สะตอป๊อก  นามปากกาน้ีจะใชส้าํหรับแตง่นิยายท่ี
เกินเรต 18 ปี ข้ึนไป (แตบ่างเวบ็ไซตท่ี์วางขาย
นิยาย จะหาผมในนามปากกาน้ีไมเ่จอ เน่ืองจาก
เขาไมอ่นุญาตให้มีนิยายติดเรต 18 ปี ข้ึนไปวาง
ขาย) 



 
 
คาํเตือน 
 

กรุณาอา่นให้ดีๆ กอ่นตัดสนิใจซ้ือ ไมว่า่ทัง้เร่ือง
ยอ่และสาํนวน เน่ืองจากตัวผมสามารถเขียนได้
หลายแนวทาง ฉะนัน้มันอาจไมใ่ชแ่นวท่ีคุณชอบ
อา่น โดยเฉพาะตรงหน้าเร่ืองยอ่ ท่ีควรอา่นให้
ดีๆ เพราะผมจะเขียนอยา่งชัดเจนวา่เน้นแนวทาง
ของนิยายไปทศิทางไหน 
 

สาํหรับใครท่ีใชบ้ริการหักเงนิออกจากธนาคาร
โดยผา่นตัวกลางบริษัทแอปเปิล ราคาท่ีสัง่ซ้ือผา่น
หน้าตัวแอปจะแพงกวา่ปกติ ไมใ่ชนิ่ยายของผม
คนเดียวท่ีแพง ของคนอ่ืนกแ็พงเหมือนกัน ฉะนัน้
กรุณาเปล่ียนการจา่ยเงนิทางตัวแอปมาเป็นเงนิ
สกุลบาทของไทย หรือจา่ยผา่นพวกตามร้านคา้
เคาน์เตอร์เซอร์วสิแทน ราคาจะถูกกวา่ 
เคาน์เตอร์เซอร์วสิในท่ีน้ีหมายถึงพวกจุดบริการ 
อยา่งเชน่ เซเวน่ ,บิ๊กซี ,โลตัส ,ธนาคาร เป็นตน้ 



ท่ีทางบริษัทเวบ็ไซตห์รือแอปดังกลา่วนัน้ๆ มีให้
บริการ โดยคุณนักอา่นไปเปิดดูวธีิการสัง่จา่ยไดท่ี้
หน้าเวบ็ไซตข์องย่ีห้อนัน้ๆ หรือดูท่ีในการตัง้คา่
ของตัวแอปนัน้ๆ หรือดูในหน้าโปรไฟลข์องคุณ
ในแอปนัน้ๆ หรือไมก่ส็อบถามทีมงานของเวบ็นัน้
โดยการติดตอ่ผา่นทางชอ่งทางท่ีเขียนบอกไวใ้น
แอปหรือหน้าเวบ็ไซต ์แตอ่ยา่ไปโพสตใ์นหน้า 
App Store ท่ีเป็นการแสดงบทวจิารในหน้าแอป 
เพราะทางบริษัทเขาจะไมม่าอา่นดู แตจ่ะมีแอ
ปบางย่ีห้อเทา่นัน้ท่ีมีทางเลือกให้นักอา่นเติมเงนิ
เขา้สูร่ะบบ แตล่ะเวบ็หรือแอปจะมีช่ือเรียกกันตา่ง
ออกไป ไมว่า่จะเป็น เหรียญ ,เพชร หรือเรียกวา่ 
coin เป็นตน้ ดังนัน้กอ่นซ้ือกรุณาตรวจดูให้ดี
กอ่น เด๋ียวจา่ยแพงกวา่เดิมครับ แตว่า่สาํหรับบาง
เวบ็ไซต ์ท่ีกินสว่นตา่งไปเยอะมาก จะทาํให้ราคา
แพงกวา่ปกติ ตอ่ให้เติมเงนิเขา้สูร่ะบบแลว้ ยังคง
ไมถู่กเหมือนเดิมกมี็ (แตมี่สว่นน้อย) 
 
  



ตอนท่ี 1 
 
หญงิสาววัยรุ่น ร่างกายผอม เสื้อผา้คอ่นขา้งเกา่ 
แตห่น้าตาของเธอดูขัดแยง้กับการแตง่ตัว หากเธอ
มีโอกาสไดใ้ชส้มุนไพรบาํรุงผมท่ีแขง็กระดา้ง
เหมือนไมก้วาด ให้ผมมันมีสุขภาพดีข้ึนมากวา่น้ี 
และจับเธอแตง่หน้านิดหน่อย ร้อยทัง้ร้อยตอ้งมี
คนเขา้ใจผิดวา่เธอเป็นเจา้หญงิจอมแกน่แกว้ 
แอบปลอมตัวหนีออกมาเท่ียวตามประสา ซ่ึงเธอ
มีช่ือวา่ กลอเรีย เธอเป็นผูดู้แลมังกร 
 
ในวันน้ีกลอเรียตอ้งเอาอาหารไปให้มังกรเหมือน
ทุกวัน ไมมี่อะไรแปลกใหม ่เสน้ทางท่ีใชง้านกยั็ง
คงมีหลุมและขรุขระ ยากตอ่การเขน็รถบรรทุกเน้ือ
สด เสน้ทางยังคงอยูไ่กลเป็นไมลเ์หมือนเดิม 
 
ตามปกติกลอเรียไมรู้่สกึอารมณ์เสยีกับเสน้ทาง
แย่ๆ  อยา่งน้ี แตไ่มใ่ชส่าํหรับวันน้ี เพราะวา่วันน้ี
เธออกหัก ถูกผูช้ายท่ีเก้ียวเธอมานับปีบอกเลิก 
ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ตัวเธอดีเกินไป เขาไมอ่ยากให้เธอ



มาทนลาํบากกับเขา ท่ีเลวร้ายท่ีสุดของเร่ืองน้ีกคื็อ
ความจริง เธอเพิง่รู้ภายหลัง หลังจากชายหนุ่มคน
ท่ีเธอรักบอกเลิกไป เขาไปแตง่งานกับลูกสาวของ
พอ่คา้ซ่ึงมีฐานะรํ่ารวย กลอเรียถึงไดรู้้วา่ตน้เหตุ
ของเร่ืองทัง้หมดมาจากอะไร 
 
วันน้ียังเป็นเทศกาลฉลองฤดูเกบ็เก่ียว ภายใน
อาณาจักรเตม็ไปดว้ยแสงไฟและเสยีงดนตรี มัน
เป็นงานร่ืนเริงท่ีทุกคนรอคอยมานาน 
 
นอกเหนือจากกิจกรรมภายในอาณาจักรท่ี
สามารถพบเหน็ไดต้ามปกติในทุกๆ ปี ในปีน้ี
พิเศษกวา่ปีไหนๆ เน่ืองจากราชาเปิดทาํการคา้กับ
คนตา่งแดน จึงมีสนิคา้แปลกใหมถู่กนําเขา้มาขาย 
หน่ึงในนัน้เป็นสิง่ท่ีเรียกวา่  ดอกไมไ้ฟ 
 
ครัง้แรกท่ีคนขายเอาออกมาแสดงให้ดู ตอนแรก
ทุกคนในอาณาจักรคดิวา่มันตอ้งเป็นเวทมนตร์ 
แตท่วา่มันไมใ่ช ่คนปกติกส็ามารถทาํให้สิง่ของน้ี
เกิดแสงและเสยีงข้ึนมาได ้มันทาํให้ประชาชนใน



อาณาจักรรู้สกึต่ืนตาต่ืนใจอยา่งยิง่ เพราะใครบา้ง
ละ่ท่ีไมอ่ยากกลายเป็นผูว้เิศษ แมว้า่สิง่ท่ีซ้ือมา
เลน่จะทาํให้เกิดไดเ้พียงแคแ่สงและเสยีง ไม่
สามารถทาํอะไรไดม้ากกวา่น้ี แตก่ระนัน้ทุกคนก็
ชอบ เพราะมันให้ความรู้สกึเหมือนพวกเขาเป็นผู้
วเิศษจริงๆ 
 
ยังไมห่มดเพียงเทา่นัน้ สาํหรับในคํา่คืนน้ีจะมีสิง่ท่ี
เรียกวา่  พลุ  แสดงให้ดูบนฟากฟ้า 
 
แน่นอนวา่นับตัง้แตท่หารป่าวประกาศให้ทราบ 
ประชาชนสว่นใหญก่ไ็มย่อมหลับไมย่อมนอน 
พวกเขาตัง้หน้าตัง้ตารอคอยเพ่ือจะดูความ
สวยงาม 
 
ในวันน้ีกลอเรียตัง้ใจวา่จะทาํงานให้เสร็จกอ่น
เวลา เธอจะชวนชายอันเป็นท่ีรักไปบนเขา มันมี
อยูต่รงจุดหน่ึงเป็นท่ียอดนิยมของหนุ่มสาว ซ่ึง
ชอบพากันไปน่ังดูความสวยงามของแสงไฟใน
อาณาจักร เพราะในชว่งเทศกาลอยา่งน้ี จะมีการ



จุดคบเพลิงให้แสงสวา่งเกือบทุกซอกทุกมุม ถา้
มองดูจากท่ีสูงลงมา มันจะดูสวยงามอยา่งมาก 
 
เร่ืองนัน้ไมเ่ป็นจุดประสงคอ์ยา่งเดียว กลอเรีย
ตัง้ใจจะเอาดอกไมไ้ฟไปจุดทา่มกลางความมืด ซ่ึง
มันจะดูสวยงามมากกวา่มองดูอยูท่า่มกลางแสง
สวา่งหลายเทา่ น่ีเป็นการคน้พบโดยบังเอิญของ
เธอ การจะดึงความสวยงามของดอกไมไ้ฟออกมา
ไดเ้ตม็ท่ี ตอ้งดูอยูใ่นสถานท่ีไร้แสงอ่ืนรบกวน 
 
นอกจากน้ี ท่ีสูงบนเขา มันอาจชว่ยให้มองเหน็พลุ
ท่ีพุง่ข้ึนไปบนฟากฟ้า มันตอ้งดูสวยงามเอามากๆ 
กลอเรียม่ันใจวา่บรรยากาศอยา่งน้ีตอ้งเป็นเร่ือง
โรแมนติกสาํหรับตัวเธอและคนรัก แตมั่นไมมี่
ทางเป็นไปไดอี้กแลว้ เพราะวา่เขาไมไ่ดรั้กเธอ
จริงๆ เขาหลงใหลในทรัพยส์นิเงนิทองมากกวา่รัก
แท ้
 
กลอเรียรู้สกึเจบ็ปวดหัวใจกับการอกหัก เธอเกบ็
ตัวเงียบภายในบา้น ไมอ่ยากพบเหน็หน้าใครทัง้



สิน้ จนกระท่ังสังเกตเหน็ดวงตะวันใกลลั้บขอบฟ้า 
มันทาํให้เธอนึกไดว้า่ยังไมเ่อาอาหารไปให้มังกร 
เธอจึงตอ้งเกบ็เร่ืองเสยีใจน้ีไวที้หลัง แลว้ออกไป
ทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
ยิง่ผา่นไปแตล่ะวนิาที เสน้ทางยากลาํบากตอ่การ
เดินทางกย็ิง่ทาํให้กลอเรียอารมณ์เสยี จนกระท่ัง
เธอทนไมไ่หว เธอดา่ตัง้แตค่นทาํถนนน้ีจนถึง
ราชาท่ีสัง่งาน บางครัง้ลอ้รถตกหลุม เธอจะถลก
กระโปรงแลว้เตะลอ้รถเขน็อยา่งใสอ่ารมณ์ บาง
ครัง้กอ้นเน้ือสดไหลตกลงมา เธอจะเดินไป
กระทืบจนกวา่จะพอใจ เกบ็ข้ึนมาแลว้ปาไปบนรถ
เขน็ แตก่ารกระทาํน้ีไมไ่ดช้ว่ยให้เธอรู้สกึดีข้ึนได้
แมแ้ตน้่อย มิหนําซํา้ทาํให้เธออารมณ์เสยีมากข้ึน 
 
 
กลอเรียพน่ลมหายใจออกมาทางปากเป็นเหมือน
หมอก เน่ืองจากสภาพอากาศหนาวเยน็ ตอนน้ี
เธอมาถึงจุดหมายแลว้ ซ่ึงเป็นกรงขังขนาดใหญ ่
แลว้กเ็ป็นกรงขังสุดทา้ย 



 
ภายในมีมังกรเพศเมียตัวหน่ึงอาศัยอยู ่ซ่ึงมันเป็น
มังกรท่ีหายาก เพราะวา่มันมีถึงสามหัวในร่าง
เดียว หากจะให้เปรียบเทียบ มันกเ็หมือนจระเข้
เผือก ชา้งเผือก เป็นตน้ 
 
ตัวมันมีขนาดร่างกายเทา่กับเอามา้สองตัวมารวม
ร่างกัน เกลด็ของมันเป็นสแีดงตามสายพันธุข์อง
มังกรเพลิง 
 
ปกติสัตวจ์าํพวกมังกร หลายอาณาจักรใชพ้วกมัน
เป็นเหมือนพาหนะ ไมแ่ตกตา่งจากมา้ เพียงแตว่า่
ลักษณะเดน่ของพวกมัน เหมาะตอ่การรบและบนิ
สาํรวจพ้ืนท่ีมากกวา่ 
 
ดว้ยเหตุน้ี พวกมันจึงถูกฝึกให้ยนิยอมถูกข่ีหลัง 
 
อยา่งไรกต็าม สัตวก์ยั็งคงเป็นสัตว ์ยอ่มมีแสดง
พฤติกรรมตอ่ตา้นออกมา ในเม่ือพวกมันไมไ่ด้
เกิดมาเพ่ือให้มนุษยใ์ชง้านโดยเฉพาะ 



 
มังกรท่ีเดินวนกลับไปกลับมาดว้ยทา่ทางอารมณ์
ไมดี่ตัวน้ี มันคอ่นขา้งกา้วร้าว ไมย่อมให้อัศวนิ
คนไหนข้ึนข่ี หากใครคดิจะข้ึนข่ีมัน มันจะตบ
กระเดน็ทุกราย และยังเขา้ทาํร้ายมังกรตัวอ่ืนท่ีอยู่
ใกล ้
 
ถึงมันแสดงออกอยา่งนัน้ ผูฝึ้กไมรู้่สกึตกใจเทา่ไร
นักกับความกา้วร้าวของมัน เพราะขนาดมา้ยังมี
พยศ แลว้เหตุใดมังกรจะแสดงออกคลา้ยๆ กัน
บา้งไมไ่ด ้
 
อาณาจักรแหง่น้ีมีกฎอยูว่า่ หากมังกรตัวไหนมี
ลักษณะตอ่ตา้นอยา่งน้ี ตอ้งเอาไปใชป้ระโยชน์
ดา้นอ่ืน อยา่งเชน่เอาไปเป็นแมพั่นธุ ์แตถ่า้เป็น
ตัวผู ้ตอ้งเอาไปชาํแหละเป็นอาหารอยา่งเดียว 
หรือเอาไปเป็นเคร่ืองประหารสาํหรับผูท่ี้กระทาํ
ความผิด โดยให้มันจับกินเป็นอาหาร แตอ่ยา่ง
หลังตอ้งเป็นมังกรตัวท่ีมีความดุร้ายเกินควบคุม
เทา่นัน้ 



 
สาํหรับมังกรเพศเมียตัวน้ี ตรงตามเง่ือนไขท่ี
กาํหนดไว ้มันจึงยังคงมีลมหายใจอยูใ่นอาณาจักร 
 
เอาเขา้จริง ถึงตอ่ให้มันเป็นเพศผู ้ทางอาณาจักร
กยั็งคงเลือกเกบ็เอาไวเ้หมือนเดิม เน่ืองดว้ยมัน
เป็นมังกรท่ีมีลักษณะดีทางร่างกาย ไมว่า่เป็นเร่ือง
การพน่ไฟไดน้าน ร่างกายแขง็แรงสมสว่น บนิได้
เร็วเป็นระยะเวลานานๆ โดยไมเ่หน่ือยงา่ย ยังวิง่
ท่ีพ้ืนไดเ้ร็วและตอ่เน่ือง มันจึงเหมาะสาํหรับเป็น
แมพั่นธุ ์เพ่ือสง่ตอ่ยีนคุณภาพดีไปให้กับลูกหลาน 
 
แตถ่า้มันเป็นมังกรท่ีไมไ่ดมี้ลักษณะดีอยา่งน้ี มัน
ตอ้งถูกชาํแหละเอาไปขายในตลาด ตอ่ให้มันจะมี
ลักษณะพิเศษถึงสามหัวกต็าม ทางอาณาจักรกไ็ม่
เกบ็เอาไว ้ให้สิน้เปลืองงบประมาณในการเล้ียงดู 
เพราะในเม่ือมันใชง้านไมไ่ด ้จะเกบ็เอาไวก้ไ็มมี่
ประโยชน์ 
 



ดว้ยเหตุน้ีมันจึงรอดตาย แตต่อ้งแลกมากับการ
ถูกกักขังไปช่ัวชีวติ 
 
“เจา้แดงสามหัว ถึงชว่งกินแลว้ !” กลอเรียหยบิ
เน้ือสดกอ้นใหญโ่ยนเขา้ไปในกรง 
 
มังกรหันขวับมาพร้อมกันทัง้สามหัวแลว้แยกเข้ียว
คาํรามอยา่งหงุดหงดิ กลอเรียรู้วา่มันเองกมี็
อารมณ์ไมต่า่งอะไรไปจากเธอในตอนน้ี เน่ืองจาก
การถูกกักขังมันไมต่า่งอะไรไปจากนักโทษ ดังนัน้
ยอ่มทาํให้เกิดความเครียดและเกิดอารมณ์ไดง้า่ย
หากถูกกระตุน้ มันจะไดพ้บเจอเร่ืองท่ีทาํให้มี
ความสุขและต่ืนเตน้เร้าใจกต็อนผสมพันธุเ์ทา่นัน้ 
ซ่ึงหน่ึงปีมีเพียงแคอ่าทติยเ์ดียว 
 
  



ตอนท่ี 2 
 
กลอเรียเผยรอยยิ้มอยา่งช่ัวร้าย ภายในหัวเกิด
ความคดิไมดี่ข้ึนมา 
 
“ถา้เจา้หิวกจ็งกินเขา้ไป !” กลอเรียปาเน้ือสดใส่
หน้ามังกรหัวหน่ึงอยา่งแรง 
 
แน่นอนวา่การกระทาํนัน้ตอ้งทาํให้มันโกรธ แม้
ไมส่ร้างความเจบ็ปวดอะไรให้กับมันไดก้ต็าม 
 
“คาํรามใสข่า้รึ ! ขา้ไมก่ลัว” กลอเรียหยบิเน้ือสด
ปาใสห่น้ามังกรอีกครัง้ เธอรู้วา่มังกรตัวน้ีไมมี่วัน
ทาํอันตรายอะไรเธอไดทั้ง้สิน้ เพราะนอกจากกรง
จะแขง็แรง มันยังมีเขตอาคมของผูว้เิศษ ป้องกัน
ไมใ่ห้มันพน่ไฟออกมาทาํร้ายผูท่ี้อยูข่า้งนอก 
 
มังกรแดงกระแทกกรงขังจนเกิดเสยีงดัง ทาํกล
อเรียผงะดว้ยความตกใจ แตค่รู่สัน้ๆ 
 



“จะทาํร้ายขา้รึ ? ไมมี่วัน เจา้ตัวผลิตก้ิงกา่ เจา้
ตอ้งถูกกักขังไปตลอดช่ัวชีวติ” กลอเรียปาเน้ือสด
ใสมั่งกรไมห่ยุด เธอรู้วา่มังกรพวกน้ีเขา้ใจภาษา
ของมนุษย ์เพราะพวกมันเองกมี็สติปัญญาเชน่
เดียวกัน เพียงแตว่า่สติปัญญาของพวกมันไมถึ่ง
ขัน้มีเลห่เ์หล่ียมเทียบเทา่มนุษย ์
 
 
กลอเรียยังคงย่ัวยุโทสะของมังกรดว้ยความ
สนุกสนาน ไมน่่าเช่ือวา่การระบายอารมณ์อยา่งน้ี
จะทาํให้เธอรู้สกึดีได ้
 
“ร้องคาํรามเขา้ไปเจา้แดง ร้องคาํรามเขา้ไป ! ตอ่
ให้เจา้ร้องจนล้ินหลุด ไมมี่ใครไดย้นิเสยีงของเจา้
ทัง้สิน้” 
 
เหตุผลท่ีกลอเรียกลา้กล่ันแกลง้มังกร โดยไมก่ลัว
วา่จะมีใครมาเหน็หรือไดย้นิ เน่ืองจากมังกรตัวน้ี
ถูกขังเด่ียว อยูห่า่งไกลจากสายตาผูค้น ตน้เหตุก็
เพราะพฤติกรรมกา้วร้าวของมัน 



 
“เจา้มันเป็นเพียงแคเ่คร่ืองทาํไข ่หากเจา้เป็นเพศ
ผูแ้ละไมมี่ลักษณะดี เจา้ตอ้งถูกชาํแหละให้พวกขา้
ไดกิ้นไปนานแลว้” 
 
ดูเหมือนวา่เพราะคาํพูดของเธอคราวน้ีจะเป็นเร่ือง
จ้ีถูกจุด ไมเ่ชน่นัน้มันจะแสดงความคลุม้คล่ังออก
มาทาํไม 
 
“เจา้อยากจะทาํอะไรกท็าํไป” กลอเรียหัวเราะ
อยา่งสะใจ 
 
 
หญงิสาวยังคงหยบิกอ้นเน้ือข้ึนมาปาใสมั่งกรโดย
เรียงหัวเร่ือยๆ จนกระท่ังมาถึงกอ้นเน้ือท่ีมีเศษ
ดิน ซ่ึงมันเป็นกอ้นท่ีถูกกระทืบ 
 
“เจา้เหน็เน้ือกอ้นน้ีหรือไม ่? กอ้นน้ีขา้ตัง้ใจนวด
ให้สาํหรับเจา้โดยเฉพาะ แตอ่าจยังไมถู่กใจเจา้ ขา้
จะนวดให้มันน่ิมมากข้ึนกวา่เดิม” 



 
เธอพูดจบ ปากอ้นเน้ือลงพ้ืนอยา่งแรง ตามดว้ย
กระทืบซํา้ๆ 
 
ขณะเดียวกันมังกรทัง้สามหัวจอ้งอยา่งไมก่ะพริบ
ตา หน่ึงชว่งลมหายใจตอ่มา มันเบกิตาเลก็น้อย
เหมือนฉุกคดิ มันเปล่ียนไปมองกอ้นเน้ือรอบตัว
ในกรงขัง 
 
“ไมต่อ้งมอง ทุกกอ้นท่ีเจา้กินในวันน้ี ขา้เตม็ใจ
นวดให้หมด” กลอเรียหยบิกอ้นเน้ือท่ีเร่ิมดูจะ
กลายเป็นเน้ือบดข้ึนมา “แตก่อ้นน้ีขา้ตัง้ใจเป็น
พิเศษ” เธอพูดจบ ปากอ้นเน้ือใสห่น้ามันอีกครัง้ 
 
การกระทาํของเธอยิง่ทาํให้มังกรคลุม้คล่ังมากกวา่
เดิมเป็นทวีคูณ หากมันใชด้วงตาในการฆา่ได ้มัน
คงจะทาํกับเธอไมต่ํา่กวา่ลา้นครัง้ 
 
“น่ีกอ้นสุดทา้ยแลว้ เอา้ ! จงกินให้หมด” กลอเรีย
ปากอ้นเน้ือเขา้ไป 



 
ครัง้น้ีกอ้นเน้ือไมทั่นจะถูกใบหน้าของมังกรแดง 
มันตบกอ้นเน้ือออกไปจากกรงขังดว้ยความฉับไว
กอ่น ทัง้สามหัวคาํรามเสยีงดัง แลว้พน่ไฟออกมา
พร้อมกันไปรอบตัว ซ่ึงทาํให้มองเหน็เขตอาคม
ป้องกันเพลิงท่ีเป็นรูปทรงโดม ครอบคลุมกรงขัง
อยู ่
 
“เจา้จะทาํอะไร ? หากเจา้ยังไมห่ยุดพน่ไฟแลว้
เน้ือพวกนัน้ถูกเผาหายไปหมด ขา้บอกเอาไวก้อ่น
วา่ขา้จะไมก่ลับไปเอาเน้ือสดมาให้กินอีกในวันน้ี” 
กลอเรียไมส่นใจกับการกระทาํของมังกร เธอ
บังคับรถเขน็กลับหัวเพ่ือจะออกไปจากท่ีน่ี 
 
มังกรยังคงไมย่อมหยุดพน่ไฟ มิหนําซํา้ดูเหมือน
วา่ไฟจะรุนแรงมากข้ึน 
 
“หยุดไดแ้ลว้ หากเจา้ยังไมห่ยุดพน่ไฟ เจา้จะตาย
เพราะเพลิงของเจา้ ไดย้นิหรือไมเ่จา้แดง ?” 
 



ไมมี่อะไรเปล่ียนแปลง มังกรยังคงพน่ไฟตอ่ไม่
หยุด จนตอนน้ีมันแทบดูไมต่า่งอะไรไปจากเตา
อบขนาดใหญ ่
 
“เจา้มังกรบา้ ! หยุด ขา้บอกให้หยุดไดย้นิหรือไม ่
!” กลอเรียเร่ิมสหีน้าไมดี่ เพราะถา้มังกรตัวน้ีตาย
ไป ตอ้งมีการสอบสวน แตเ่ธอไมก่ลัวเร่ืองการ
สอบสวนดว้ยคาํพูด เธอกลัวผูใ้ชเ้วทมากกวา่ 
เน่ืองจากกรงขังท่ีเป็นรูปสี่เหล่ียมน้ี ทัง้สี่ทศิของ
มันมีกอ้นหินวเิศษ สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์
ตา่งๆ ได ้หากผูใ้ชเ้วทมากระตุน้ให้ภาพเหตุการณ์
ยอ้นหลังปรากฏ แลว้รู้ความจริงท่ีมังกรตาย ตัว
เธออาจพบเจอการประหารชีวติ เพราะสาํหรับ
มังกรท่ีมีคุณภาพเหมาะสาํหรับเป็นแมพั่นธุ ์มันไม่
ไดห้างา่ยๆ 
 
ยิง่มังกรสามหัวหายากตัวน้ี มันยังมีความสามารถ
พิเศษในการออกไข ่
 



ตามปกติสัตวจ์าํพวกมังกรนัน้ จะออกไขเ่พียงแค่
หน่ึงฟอง แตส่าํหรับมังกรสามหัวตัวน้ี แตกตา่ง
ออกไป มันสามารถออกไขไ่ดถึ้งสามฟอง เหมือน
กับวา่มีมันเพียงหน่ึงตัว เทียบเทา่กับมีแมพั่นธุชั์น้
ดีถึงสามตัว 
 
กลอเรียเคยพูดคุยกับคนท่ีรับหน้าท่ีดูแลในการ
ผสมพันธุ ์ถึงไดรู้้วา่มังกรท่ีเกิดมาแลว้มีมากกวา่
สามหัว มันมีเพียงหน่ึงในหม่ืนเทา่นัน้ แตไ่มเ่พียง
แคค่วามสามารถของหัวท่ีเพิม่ข้ึนอยา่งเดียว ถา้
มังกรตัวน้ีเป็นเพศผู ้มันจะมียอดชายถึงสามแทง่ !
ดว้ย 
 
เหตุใดคนท่ีรับหน้าท่ีในการผสมพันธุรู้์เร่ืองน้ี 
เน่ืองจากในอดีตมีพอ่พันธุท่ี์มีสามหัวอยูตั่วหน่ึง 
มันสามารถผสมพันธุไ์ดต้อ่เน่ืองโดยแทบไมต่อ้ง
พักผอ่น เพราะวา่มันจะใชอ้าวุธประจาํกายหน่ึง
แทง่ตอ่มังกรตัวเมียหน่ึงตัว 
 



หลักฐานความสาํเร็จในการเป็นพอ่พันธุ ์คือ
จาํนวนสองในห้าของมังกรทัง้หมดในอาณาจักร 
เป็นลูกหลานของมัน ซ่ึงทุกตัวนัน้มีลักษณะดี
เย่ียม แมว้า่ทัง้หมดเกิดมามีเพียงหัวเดียวกต็าม 
 
กลอเรียวติกกังวลไมน่าน ตอ้งเปล่ียนเป็นความ
ตกใจแทน เพราะวา่กรงขังระเบดิออกเป็นเสี่ยงๆ 
เฉียดตัวเธอไปนิดเดียว แตค่วามตกใจน้ีถือวา่
เป็นเร่ืองเลก็ไปทันที เพราะเร่ืองท่ีน่าตกใจ
มากกวา่กคื็อสิง่ท่ีกระโจนออกมาจากใจกลาง
เพลิง 
 
  



ตอนท่ี 3 
 
หญงิสาวกรีดร้องล่ัน แตไ่มทั่นจะกลับหลังหันเพ่ือ
จะหนี เธอกถู็กกระแทกหงายหลังลม้แลว้ครูดไป
ตามพ้ืนดิน 
 
“อยา่ ! ใครกไ็ดช้ว่ยขา้ดว้ย ใครกไ็ดช้ว่ย-” 
 
กลอเรียร้องขอความชว่ยเหลือไดไ้มน่าน เทา้หน้า
ลักษณะคลา้ยนกกินเน้ือขา้งหน่ึงของมังกรบีบลาํ
คอของเธอ มันทาํให้เธอตาถลน หายใจไมอ่อก 
 
การถูกมังกรบีบคอจนขาดอากาศตายไมเ่ป็นเร่ือง
ทรมานเทา่ไรนัก แตมั่งกรตัวน้ีไมค่ดิจะทาํอยา่ง
นัน้ ทัง้สามหัวมันเร่ิมโกง่คอและยังสูดลมหายใจ
เสยีงดัง กลอเรียรู้ไดทั้นทีวา่มันจะทาํอะไร เธอ
หลับตาป๋ีเพราะไมก่ลา้มองสิง่ท่ีจะทาํให้เธอตาย
อยา่งอเนจอนาถ 
 
 



ตอนแรกกลอเรียคดิวา่ตอ้งถูกยา่งสดแลว้ ผา่นไป
หลายวนิาทียังคงไมรู้่สกึถึงความร้อน นอกจากลม
อุน่ๆ เหมือนกับลมหายใจ รดใสใ่บหน้าของเธอ 
มันทาํให้ทัง้รู้สกึจักจ้ีและขนลุกไปพร้อมกัน 
อยา่งไรกต็าม ภายในหัวของเธอยังคงคดิวา่จะไม่
รอดไปจากตรงน้ีเหมือนเดิม เพราะมันอาจเปล่ียน
ใจมาฉีกร่างของเธอออกเป็นช้ินๆ แทนกเ็ป็นไป
ได ้
 
ลมอุน่เร่ิมถอยหา่งออกไป กลอเรียถึงกลา้ลืมตา
ข้ึนมามองอีกครัง้ เธออยากรู้วา่ทาํไมมันไมฆ่า่เธอ
สักที 
 
เทา่ท่ีเธอรู้สกึไดจ้ากแววตาของมังกรทัง้สามหัว 
เหมือนกับวา่มันฉุกคดิไดบ้างอยา่ง เลยเปล่ียนใจ 
 
“เจา้จะทาํอะไร ?!” กลอเรียตกใจ เพราะมังกรทัง้
สามหัวชว่ยกันฉีกเสื้อผา้ของเธอออก “อยา่ อยา่ 
เจา้มังกรบา้ หยุด หยุด !” เธอพยายามขัดขืน ทัง้
ใชมื้อทุบและเทา้ถีบมันออกไป แตไ่มเ่ป็นผล 



 
มังกรหัวกลางคาํรามอยา่งราํคาญ มันตบหน้าเธอ
อยา่งแรง หัวขวากัดหัวไหลข่องเธอ ทาํเธอร้องล่ัน
ดว้ยความเจบ็ ขณะเดียวกันหัวซา้ยขม่ขูโ่ดยการ
พน่ไฟลงดิน ซ่ึงอยูใ่กลใ้บหน้าของเธอมาก จน
รู้สกึไดถึ้งไอความร้อนของเพลิง 
 
หัวมังกรดา้นขวาท่ีกัด สง่เสยีงขูค่าํรามตํา่ๆ 
เหมือนตอ้งการเตือนให้รับรู้วา่อยา่ขัดขืน ไมเ่ชน่
นัน้มันจะทาํยิง่กวา่น้ี 
 
ตอนน้ีกลอเรียหวาดกลัวมันมาก จึงไมก่ลา้ทาํ
อะไรให้มันเกิดความไมพ่อใจอีก 
 
มังกรยังคงไมป่ลอ่ยหัวไหลข่องเธอ เป็นไปไดว้า่
มันคงจะดูให้ม่ันใจกอ่นวา่เธอเลิกขัดขืนแลว้จริงๆ 
ถึงจะยอมปลอ่ย 
 



หัวกลางโน้มลงมาจอ้งหน้า แววตาของมันฉาย
ความโกรธออกมาให้เหน็อยา่งชัดเจน ยิง่ทาํให้กล
อเรียหวาดกลัวมากกวา่เดิม จนเน้ือตัวเร่ิมสัน่ 
 
 
ครู่หน่ึงผา่นไป หัวกลางถอยหน้าออกหา่ง ขณะ
เดียวกันหัวขวาปลอ่ยหัวไหลข่องเธอ พวกมันเร่ิม
การฉีกเสื้อผา้ตอ่ 
 
มังกรใชเ้วลาเพียงไมน่านกับการกาํจัดเสื้อผา้ออก
ไปทัง้หมด ทาํให้กลอเรียสัมผัสไดถึ้งความหนาว
เยน็ของคํา่คืนไดชั้ดเจน 
 
ตอนน้ีเธอยังคงไมรู้่เหมือนเดิมวา่มันคดิจะทาํ
อะไรกับเธอ ถึงฉีกเสื้อผา้ออกทัง้หมดอยา่งน้ี 
 
“จะทาํอะไรขา้ จะทาํอะไร ?!” 
 



กลอเรียถูกมังกรจับขอ้มือและขอ้เทา้แยกออกเป็น
สี่ทศิทาง แน่นอนวา่ดว้ยเร่ียวแรงของเธอไม่
สามารถขัดขืนให้หลุดพน้จากการถูกจับได ้
 
ดวงตาของพวกมันทัง้สามหัวท่ีมองมา คราวน้ีดู
เหมือนกับแมม่ดช่ัวร้ายท่ีกาํลังหลอกเดก็ ทาํให้กล
อเรียเกิดความหวาดหว่ัน 
 
กอ่นพวกมันจะทาํอะไรตอ่จากน้ี พวกมันหันมา
แยกเข้ียวใสกั่น เหมือนกับวา่ทะเลาะกันเอง 
 
การกระทาํของพวกมันทาํกลอเรียมองอยา่งมึนงง 
เพราะเธอไมรู้่มากอ่นวา่พวกมันทะเลาะกันเองก็
เป็น ปกติเหน็พวกมันสามัคคีกันตลอด ไมเ่คยมี
ขัดแยง้กันแมสั้กครัง้เดียว 
 
ครู่สัน้ๆ พวกมันเหมือนจะตกลงกันไดแ้ลว้ ทัง้
สามหัวหันหน้ามามองเธอพร้อมกัน 
 



ดวงตาของพวกมันท่ีมองมาคราวน้ี เหมือนกับวา่
เหน็อาหารอันรสเลิศอยูเ่บ้ืองหน้า 
 
หรือวา่เหตุผลท่ีพวกมันชว่ยกันฉีกเสื้อผา้ของเธอ
ออกและจับเธอตรึงไวกั้บท่ีอยา่งน้ี เพราะตอ้งการ
กินเธอทัง้เป็น ? สว่นท่ีพวกมันทะเลาะกันนัน้ 
คงจะแยง่กันวา่หัวไหนจะไดกิ้นกอ่น 
 
หัวหน่ึงของมังกรเลียริมฝีปาก 
 
กลอเรียเหน็อยา่งนัน้ยิง่ทาํให้ม่ันใจวา่ตอ้งใชแ่น่ๆ 
ในเม่ือเธอไปทาํอยา่งนัน้กับอาหารของมัน มันจะ
เลือกกินเธอแทนกไ็มแ่ปลก ดูจากแววตาเหมือน
มันทาํเพราะความโกรธดว้ย 
 
ดว้ยความสิน้หวัง เธอจึงเลิกด้ินรน เพราะถึง
อยา่งไรตอ้งไมมี่วันหนีรอดจากการเป็นอาหารม้ือ
คํา่ของมัน ท่ีเธอทาํไดอ้ยา่งเดียวคือการภาวนา
ในใจ ขอให้มันกินตรงอวัยวะสาํคัญกอ่น เธอจะ



ไดรั้บความตายโดยทันที จะไดไ้มต่อ้งรู้สกึเจบ็
ปวดมากนัก 
 
ความคดิรอรับชะตากรรมมีอยูใ่นหัวไมน่าน แวว
ตาของมังกรทัง้สามหัวท่ีเหน็ กลอเรียเร่ิมรู้สกึวา่
ไมใ่ชอ่ยา่งท่ีคดิ 
 
แมไ้มรู้่วา่ดวงตาท่ีมองมาอยา่งนัน้หมายถึง
ตอ้งการสิง่ใดจากตัวของเธอ แตท่ี่แน่ๆ มันทาํให้
เธอขนหัวลุก ลางสังหรณ์บอกวา่ เร่ืองท่ีพวกมัน
จะทาํกับเธอตอ่ไปน้ี มันตอ้งเป็นเร่ืองเลวร้ายยิง่
กวา่การถูกจับกินทัง้เป็นหลายเทา่ 
 
หัวตรงกลางมันชูคอ จอ้งหน้าเธอราวกับคนท่ีจะ
ไดแ้กแ้คน้แลว้อยา่งไรอยา่งนัน้ ตรงมุมปากของ
มันยังเหมือนกระตุกยิ้ม 
 
กลอเรียรู้สกึเหมือนมีบางสิง่ท่ีมีลักษณะแขง็ๆ 
แตะตรงตน้ขาของเธอ 
 



ดว้ยความสงสัยจึงกระดกศรีษะมองดูและดวงตา
ของเธอกเ็บกิโพลง 
 
สิง่ท่ีเธอเหน็กคื็อปลายหางของมังกร ซ่ึงสาํหรับ
มังกรสายพันธุน้ี์มีลักษณะปลายหางเป็นเหมือน
เง่ียงหัวลูกศร ความอวบของมันเทียบเทา่กับขอ้
มือของมนุษยผู์ห้ญงิร่างบาง แลว้มันยังเป็น
ตะปุ่มตะป่ําดูน่าขยะแขยง 
 
มังกรถอยหลังไปเลก็น้อย เอาปลายของเง่ียงสุด
น่าขยะแขยงนัน้ไปอยูต่รงระหวา่งขาของเธอ กล
อเรียรับรู้แลว้วา่ดวงตาทัง้สามคูข่องมังกรหมายถึง
อะไร โดยเฉพาะดวงตาของหัวกลางท่ีมองมา 
 
“ไม ่! อยา่ อยา่ กินขา้แทนเถิด อยา่ทาํกับขา้อยา่ง
น้ี ขา้ขอร้อง !” 
 
ตอ่ให้กลอเรียออ้นวอนและพยายามด้ินมากแค่
ไหน มังกรยังคงไมส่นใจ เง่ียงนัน้มาแตะท่ีประตู
ทางเขา้เบาๆ จากนัน้ถอยออกไป ทาํราวกับเป็น



นักฆา่ปลอมตัวมาดูรูปร่างหน้าตาของเหย่ือและทาํ
เป็นมารู้จักสนิทสนมเพ่ือลว้งความลับ เม่ือได้
ขอ้มูลมากพอแลว้กเ็ตรียมสังหารอยา่งเยน็เยือก 
แลว้ตอนน้ีอาวุธสุดอันตรายของมันกเ็ลง็เป้า
พร้อมจะทิม่แทงให้ตาย ! 
 
 


