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เมืองคนเขี้ยว (Holder) 
องก 1  

เหตุการณเฉลิมฉลอง การประกวดเขี้ยว สรางความสนุกสนานใหกับชาวเมือง ทุกผูทุกคน 
ชาวเมืองน้ี นอยคนนัก ท่ีจะจดจําประวัติความเปนมา ของเผาพันธุ ของตนเองในอดีตได … 

มีตํานานเลาขานติดตอกันมาหลายช่ัวอายุคนแลววา เมืองแหงหน่ึง ตั้งแตมี วัตถุลึกลับ ตกลงมา
จากฟากฟา หลังจากน้ัน ชาวเมืองแหงน้ีเปลี่ยนไป เม่ือมีชายผูหน่ึง เก็บวัตถุลึกลับน้ันไป และ ในคืนเดือน
มืดสนิท เขาไดกลายเปนคนเสียสติ มีอารมณดุราย และมีเขี้ยวงอกออกมา ควบคุมอารมณไมได เท่ียวไล
กัด ทํารายคนอ่ืนๆ จนคนท้ังเมืองติดเชื้อบาน้ัน อารมณดุราย จะคอยๆ ทุเลาเบาบางลง เม่ือใกลวันท่ีมี
แสงเดือนเต็มดวง เม่ือพนจากน้ัน คนท้ังเมืองก็เริ่มจะคุมคลั่งขึ้นมาอีก และเพ่ิมความรุนแรงข้ึน ไป
จนกระท่ังถึงคืนเดือนมืด วนเวียนเชนน้ีมาชานาน 

ในเมืองคนเขี้ยว ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ทุกคน มีลักษณะทางพันธุกรรม ท่ีเหมือนกัน คือ มีเข้ียว
งอกออกมาได เหมือนฟนของหนู ซึ่งเปนสัญลักษณ ทางโครโมโซมประจําเผาพันธุ ของคนในเมืองน้ี  

การงอกของเขี้ยว จะทําใหคนผูน้ัน สูญเสียการควบคุมทางอารมณ เข้ียวยิ่งยาว ยิ่งมีอารมณ
ฉุนเฉียว บาระห่ํา ดุเหมือนสัตวบา กัด ทํารายกันดวยเขี้ยว บางก็มีอารมณห่ืนกระหายทางกาม ผูใดท่ีมี
พื้นฐานจิตใจดี ก็จะพยายามอดกลั้นหาวิธียับย้ัง สวนผูใดท่ีมีพื้นฐานจิตใจต่ํา ก็จะลุมหลง มัวเมา ตกเปน
ทาสของอารมณรายของตน ซึ่งนับวัน คนกลุมหลังจะเพิ่มมากข้ึนทุกวัน 

คนในเมืองน้ี อยูอยางหวาดผวา ไมมีความสุข ท้ังภายในบาน และนอกบาน เต็มไปดวยการทะเลาะ
วิวาท แหลงเสื่อมโทรม ขยะ เช้ือโรค และสิ่งอันตรายรอบดาน เกิดการทําราย ฆาฟนกันดวยอารมณโทสะ 
ขมขืน ทําแทง ปลนสะดมภ โรคติดตอ ผูคนสวนหน่ึงจึงหันไปพึ่งยาเสพติด หรือไมก็ไปเขารีดในสํานักสมาธิ
กดขมอารมณ แตก็ไรผล เมืองน้ีมีตํารวจ ก็เหมือนไมมี เพราะทุกคน พรอมท่ีจะระเบิดอารมณไดทุกเม่ือ แม
เจาหนาท่ีเองก็ตาม 

สิ่งท่ียับยั้ง ไมใหเมืองคนเขี้ยว กลายเปนนรกไปมากกวาน้ี ก็คือ มีการคนพบวา หากชิงตัดเข้ียวออก
เสียกอนถึงวันเดือนมืด ทุกอยางก็จะสงบลงชั่วขณะ แตก็ไมมีอะไรจะหยุดยั้งการงอกของเขี้ยวได แตสิ่งท่ี
นาสยดสยองท่ีสุดคือ ผูหญิงทองแกบางคนในเมืองน้ี ท่ีไมไดรับการตัดเขี้ยว ไมสามารถควบคุมอารมณ
ตนเองได เม่ือคลอดลูกออกมา ในคืนเดือนมืด มักจะกินลูกของตัวเอง โดยมีคนเขี้ยวคนอ่ืนๆ มารวมยื้อ
แยงกัดกินทารกน้ันดวย 

หากปลอยใหทุกอยางเปนไปตามธรรมชาติ คนในเมืองเขี้ยวก็จะพบกับหายนะเร็วขึ้น รัฐบาลกลาง 
จําเปนตองประกาศกฏหมายพ้ืนฐานของเมือง บังคับ ใหประชาชนในเมืองน้ีทุกคน "ตัดเข้ียว" เม่ือเขี้ยวยาว
ไดขนาด (เทาท่ีไมสามารถควบคุมอารมณได) กอนท่ีจะถึงคืนเดือนมืด ผูใดไมตัดเขี้ยว ถือวาผิดกฏหมาย 
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องก 2 
การตัดเขี้ยว จะชวยใหความโหดราย ลดลง อารมณกําหนัดทางกาม ลดลง จิตใจออนโยนขึ้น 

ยอมรับเหตุผลไดดีขึ้น สวนสํานึกรับผิดชอบจะกลับมา และจิตใจสงบขึ้น แตก็เปนเพียงช่ัวขณะ เพราะ แต
ละเดือน เข้ียวจะงอกออกมาเรื่อยๆ ตองมีการตัดเขี้ยว ทุกระยะ และการตัดเขี้ยวแตละคร้ัง สรางความ
เจ็บปวดใหไมนอย จึงมีคนบางกลุม หลีกเลี่ยงไมยอมตัดเขี้ยว ดวยการซองสุม หลบซอน และหลบเลี่ยง
การจับกุมของเจาหนาท่ี กอเกิดกลุมอิทธิพล หาผลประโยชน จากพฤติกรรมของคนท่ีหลบเลี่ยงการตัด
เข้ียวของตน โดยเฉพาะคนท่ีลุมหลง มีอารมณใฝต่ําอยูแลว 

จากบทบัญญัติของกฏหมายพื้นฐาน ท่ีบังคับใหทุกคนตองตัดเขี้ยว รัฐบาลกลาง ไดเปดประมูลให
บริษัทตางๆ ดําเนินธุรกรรม รับตัดเขี้ยว ธุรกรรมน้ีดําเนินไปไดไมนาน ก็เกิดการผูกขาด โดยอาศัยชองทาง
จากการแสวงผลประโยชนสวนตน ของเจาหนาท่ีบางคนในรัฐบาล ซึ่งมีผลประโยชนแลกเปลี่ยนกัน 

บริษัทของ เคน เจาพออิทธิพล ในเมืองน้ี ไดอภิสิทธ์ิแตเพียงบริษัทเดียว ในการรับจางตัดเขี้ยว ซึ่ง
คิดคาบริการตัดเขี้ยวแตละคร้ัง แพงมาก และเจ็บทรมาน สวนบริษัทอ่ืนท่ีเปดกิจการแขงขัน ก็ถูกกลุม
อิทธิพลมืด ท่ี เคน เลี้ยงไว ลอบกลั่นแกลงตางๆ นานา จนบริษัทเหลาน้ันตองปดตัวลง ทีละบริษัท จนไม
เหลือ ขณะเดียวกัน บริษัทของเคน ตางก็สรรหากลยุทธตางๆ เพ่ือเพิ่มกําไร อยูตลอดเวลา ดวยวิธีเอา
เปรียบผูบริโภค สงเสริมกิจกรรม กระตุนความดุดันของผูคน เพ่ือใชเปนขออางในการเพ่ิมคาบริการ 

หมอเลียว เปนแพทยท่ีมีชื่อเสียง รักความเปนธรรม ไดคนพบ วิธีตัดเข้ียวของตัวเอง โดยไมเจ็บ
ทรมาน และขณะเดียวกัน ก็ทําการวิจัย ทดลอง สรางโครโมโซม (สารกระตุนใหรางกายผลิตเน้ือเย่ือ เพ่ือ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรม) ดวยหวังวา สักวันหน่ึง เข้ียวจะหยุดงอก 

หมอเลียว เคยเสนอความเห็นไปยังสภามนตรี ของรัฐบาลกลาง ใหบริษัทของ เคน คิดคนเทคโนโลยี
ในการตัดเขี้ยว เสียใหม เพ่ือลดความเจ็บปวด ในการตัดเขี้ยว แตก็ไมเปนผล 

ท่ีสถานีทดลอง (หองแล็บ) ของหมอเลียว เต็มไปดวย เคร่ืองมืออุปกรณทางการแพทย มีเตียงพิเศษ 
สําหรับยึดลําตัวคนไข ไมใหด้ินเพราะความเจ็บ มีอุปกรณตัดเขี้ยวแบบไฟฟา ทันสมัย ตอมา หมอได
ประดิษฐกรรไกตัดเขี้ยวแบบงายๆ ขึ้น โดยมี ลีนา คอยใหความชวยเหลืออยางใกลชิด 

ค่ําวันหน่ึง หมอเลียวออกไปทําธุระนอกบาน ถูก โนอา ลอบทําราย แตหมอไวกวาหลบไดทัน เขาจับ
โนอา ตัดเข้ียวดวยกรรไกรท่ีพกติดตัวมา โนอารูสึกตัว แววตาดุดัน ลดลง เปลี่ยนเปนแววตาใสซ่ือ นา
สงสาร หมอเลียว ม่ันใจวา สิ่งประดิษฐใหมน้ี ทุกคนสามารถใชตัดเขี้ยวของตนเองได แมจะเจ็บ แตก็เจ็บ
นอยกวา การไปรับบริการตัดเขี้ยว จากบริษัทของ เคน 

โนอา เลาวา เขาและภรรยา ทํางานใหกับ เคน ภรรยาของเขา กําลังตั้งทอง เกรงวาถาคลอดในคืน
เดือนมืด เขาเปนหวงวา จะไมสามารถควบคุมสถานการณเลวรายได หมอเลียว จึงพูดใหกําลังใจ และจะ
คอยชวยเหลือ เม่ือถึงวันน้ัน จากน้ัน หมอเลียว บอกใหเขากลับบานไปดูแลครอบครัว กอนท่ีจะไปทําธุระ
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ตอ 
การตัดเขี้ยวของหมอเลียว เปนท่ีสนใจ ของคนหนุมสาวกลุมหน่ึง จึงอาสามาชวยหมอเลียว พัฒนา

อุปกรณชิ้นน้ี จนสามารถใชการไดดี ผูคนตางทยอยกันเขาทดสอบ และทุกครั้งก็ไดผล 
ขาวการตัดเขี้ยวตวยตนเอง จากสิ่งประดิษฐของหมอเลียว แพรกระจายไปอยางรวดเร็ว ในหมูคน

จน จึงหันมาพ่ึงหมอเลียวไมขาดระยะ อีกท้ัง มีอาสาสมัครมาชวยงานหมอเลียวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
การกระทําของหมอเลียว สรางความไมพอใจใหแก เคน และ เจาหนาท่ีรัฐบางคน ท่ีสูญเสีย

ผลประโยชน เคน จึงสงคนไปทุบ ทําลาย ขาวของ ในหองแล็บของหมอเลียว ขณะท่ี ลีนา และ 
อาสาสมัครสองคน กําลังบันทึกผลการทดสอบ พวกเขาพยายามตอสูและปกปอง แตก็ไรผล ขาวของ
สําคัญหลายสวน ถูกทําลาย พรอมๆ กับ พวกเขาไดถูกทําราย จนไดรับบาดเจ็บ พรอมท้ังไดรับคําขมขู
ตางๆ นานา แตโชคยังดี ท่ี ลีนา ไดพยายามปกปอง สวนสําคัญของหองแล็บ ไมใหถูกทําลาย น่ันหมายถึง
วา ความหวังของหมอเลียวยังมีอยู 

ประชาชนในเมืองน้ี รูขาวเขา ตางก็เห็นใจหมอ จึงมาชวยกัน เก็บขาวของท่ีแตกกระจาย และ ซอม
หองแล็บ ใหดีดังเดิม และมีคนมาสนับสนุน ใหกําลังใจหมอมากข้ึนๆ  

บริษัทของเคน หาวิธีเพ่ิมรายได ดวยการ ลอบฉีดสารกระตุนการงอกของฟนใหแกลูกคา ในขณะมา
ใชบริการตัดฟน และแอบสรางหองแล็บ ทดลองผลทางชีวภาพบางอยาง เพ่ือควบคุมอารมณของคนใน
เมืองน้ี รวมท้ังผูปกครองในเมืองน้ีดวย หวังจะตั้งตนเปนเจาอิทธิพล ครอบครองเมืองน้ีใหได โนอา ลวงรู
ความลับน้ีเขา เขาตัดสินใจไมถูกวาจะทําอยางไรตอไป 

การทดลอง สรางประดิษฐกรรมทางพันธุกรรมของหมอเลียว เริ่มเห็นผล เขาฉีดสารกระตุน
โครโมโซม ใหแกกลุมผูอาสา แมจะไมสามารถหยุดการงอกของเขี้ยวได แตก็ทําใหอารมณดุรายลดลง 
นับเปนความสําเร็จกาวแรก เขาตัดสินใจทดลองในขั้นตอไป คราวน้ีเขาเลือกเด็กทารกแรกเกิด 

สัปดาหตอมา เคน ไปท่ีหองแล็บของตน เพ่ือรับทราบรายงานผลการทดลอง จนเขาพอใจมาก 
ขณะท่ี ผลการทดลองฉีดโครโมโซม ลงไปในเด็กทารก ของหมอเลียว ก็คืบหนาไมแพกัน สรางรอยยิ้มใหแก 
หมอเลียว ลีนา และ อาสาสมัครคนอ่ืนๆ 

เคน ใชใหสมุน 3 คน ไปชิงเอาลูกของ โนอา ซึ่งจะคลอดในคืนเดือนมืด มาใหตนซึ่งรออยูท่ีหองแล็บ 
ขณะท่ีคนเขี้ยวอีกกลุมหน่ึง ตางก็วิ่งกรูกันเขาขัดขวาง เพ่ือแยงกินทารกนอย แตหมอเลียว ซึ่งแอบซุมดัก
รอดูกอนหนา จึงรีบเขาถึงตัวทารกกอน โดยมี โนอา คอยชวยเหลือ และเปดทางให เม่ือไดโอกาส หมอ
เลียว จึงรีบควาตัวทารกนอย หนีไปไดอยางหวุดหวิด สรางความผิดหวัง ใหแกสมุนของเคน และ สราง
รอยแคนใหแกเคน เปนอันมาก 

เคน กับ เจาหนาท่ีรัฐบาลบางคน จึงปรึกษากัน หาทางยับย้ัง และกําจัด หมอเลียว กอนท่ี
สถานการณ ของฝายตน จะเลวรายไปกวาน้ี ดวยการใสรายหมอเลียว เพ่ือใหสมาชิกสภามนตรีท่ีสนับสนุน
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ตน เห็นวา หมอเลียวคือตัวอันตรายของคนในเมืองน้ี  
ขณะท่ี ผูคนเริ่มเกลียดชัง บริษัทของเคน มากข้ึน จึงรวมกลุมกันไปรองเรียนตอ สภามนตรี ของ

เมืองน้ี ถึงพฤติกรรมการเอาเปรียบ ของบริษัทของเคน แตก็ไรผล เพราะ ท้ังในสภา และ ในคณะมุขมนตรี 
ลวนแตเปนพวกของ เคน สวนคนดี ก็ถูกกีดกันออกไป และไมใหมีสิทธ์ิมีเสียงออกความเห็นใดๆ 

คืนน้ี ท่ีหองแล็บของหมอเลียว เปนคืนสําคัญ เพราะน่ีคือการตัดสินใจ 2 ทางเลือก วาจะใช
สวนผสมของสารโครโมโซมสูตรใด ซึ่งหมอเลียวเองก็ไมแนใจ เพราะถาผิดพลาด ก็จะกลายเปนผลราย
อยางใหญหลวง แต ลีนา แยงวา แตถามันไดผล ก็จะสงผลตออนาคตท่ีดีของทุกคนในเมืองน้ีเชนกัน  

การถกเถียงกัน ยุติลงช่ัวครู เม่ือสมาชิกสภามนตรีหญิงผูหน่ึง นามวา เจสสิกา ขับรถมาตรวจดู
สถานการณ ซึ่งเธอเคยกลาวหาหมอเลียว ในท่ีประชุมสภา วาสิ่งท่ีหมอเลียวคิดคน เปนเรื่องเหลวไหล ไร
สาระ เธอขับรถมาจอดที่หนาหองแล็บของหมอเลียว ขณะท่ีอาสาสมัคร กําลังปฏิบัติงานอยางเอาจริงเอา
จัง เจสสิกา จึงเดินเขาไปสํารวจดู และถามหา หมอเลียว 

การเผชิญหนากัน ระหวางหมอเลียว กับ สมาชิกสภามนตรีเจสสิกา สรางความวิตกใหแกทุกคนใน
หองแล็บ แตท้ังสองก็พูดคุยกันดวยเหตุผล สถานการณตึงเครียด ผอนคลายลง หมอเลียวอางเหตุผล และ
หลักฐาน ผลการทดลอง จนเธอยอมจํานน และยินดี ท่ีจะเปนตัวทดลอง  ลีนา กับ หมอเลียว ลังเลช่ัวครู 
แตในท่ีสุด หมอเลียวตองตัดสินใจ ให เจสสิกา เปนตัวทดสอบสูตรสวนผสมทางเลือกท่ีหน่ึง สวน ลีนา 
ทดสอบสูตรสวนผสมทางเลือกท่ีสอง 

การทดสอบคร้ังลาสุดนี้ สงผลตอการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญท่ีสุด ของคนในเมืองน้ี 
กาลเวลาผานไป  บริษัทของเคน สูญเสียรายได ไดรับความเกลียดชังจากชาวบาน และพลาดที่จะได 

ทารกนอย มาทดลอง ซึ่งเคนแนใจวา เปนเด็กทารก ท่ีเกิดจากตนกับภรรยาของโนอา เพราะกอนหนาน้ัน 
ตนไดขืนใจภรรยาของโนอามากอน ความลับน้ี ถูกเปดเผยใหโนอาไดรับรูโดยบังเอิญ ขณะท่ีเขาแอบซุมฟง
อยู ความคับแคนเกิดขึ้นพรอมกัน ท้ัง เคน และ โนอา  

เคน จึงสง โกลัม กับ ไมนัส สมุนผูโหดราย ท่ีตนเลี้ยงดู และแอบซอนไว โดยไมตัดเขี้ยวให ใหไปฆา
หมอเลียวเสียใหตาย ขณะท่ี โนอา รีบไปใหทัน เพ่ือบอกเหตุรายใหหมอเลียวรูตัวกอนท่ีจะสายเกินไป 

ระหวางน้ัน เคน ไดสื่อสารไปยัง สมาชิกสภามนตรีหญิงเจสสิกา ซึ่งกําลังรับฟงดวยอาการเฉี่อยชา 
ท่ีหองเล็บของหมอเลียว วันน้ี เปนคืนเดือนมืด ขณะท่ี หมอเลียว กําลังสังเกต แววตาท่ีแข็งกระดาง 

ของ ลีนา แมเธอจะถูกตัดเข้ียวแลวก็ตาม โกลัม กับ ไมนัส ก็มาถึงโดยไมรูตัว ท้ังสองลอบทํารายหมอเลียว 
เกิดการตอสูกัน จนหมอเลียวเกือบเสียที แตอาศัยความไวกวา เอาตัวรอดได ลีนา ความีดแทงท่ีขาของ
โกลัม แตเธอก็ถูกโกลัมเหวี่ยงดวยกําปนไปท่ีใบหนาของเธอ จนสลบแนน่ิงไป หมอเลียวไดที ใชไฟฟาช็อต 
โกลัม จนเขาสลบหมดสติไป จึงมีเวลาไปจัดการกับ ไมนัส เขาไดจับไมนัส ไวกับเตียงซ่ึงมีกลไกพิเศษ และ
ตัดเขี้ยวของไมนัส แววตาท่ีดุดันของไมนัสเปลี่ยนไป เปนแววตาท่ีออนโยนขึ้นเล็กนอย ระหวางน้ัน โกลัม ก็
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ฟนสติขึ้นมา จึงกระโดดล็อกตัวหมอเลียวไวได และ กัดหมอเลียวทางดานหลัง โกลัมทําอะไรหมอไมไดถนัด
นัก แตเม่ือเห็น ไมนัส กําลังแกะเคร่ืองพันธนาการ ใกลจะหลุดแลว จึงสั่งให ไมนัส ใชมีดฆาหมอเสีย เปน
เวลาเดียวกับท่ี ลีนา ไดสติ เธอจึงควาทอนเหล็กฟาดไปถูกบาดแผลท่ีขาของโกลัม ผลจากการถูกตัดเข้ียว 
ไมนัส ลังเลช่ัวครู  

โนอา วิ่งกระหืดกระหอบมาถึงพอดี จึงใชทอนเหล็ก ฟาดไปท่ีหลังของไมนัส และ ท่ีหัวของโกลัม 
อยางแรง หมอเลียว และ ลีนา หลุดรอดจากมัจจุราช โนอา จึงรีบพาหมอเลียว และ ลีนา หลบหนีไปจน
พนจากนาทีวิกฤต 

องก 3 
ท่ีประชุมสภา ตางถกเถียง วิธีแกปญหาสังคมของคนในเมืองน้ี กลุมพวกของ เคน ก็กลาวเยยหยัน 

วาวิธีการของหมอเคน เปนเรื่องไรสาระ สรางภาพ หาความชอบใหกับตัวเอง ท่ีจะละเมิดสัมปทาน และ
เลี่ยงภาษี จนสมาชิกสภามนตรีหญิง เจสสิกา ทนไมไหว จึงทุบโตะ การถกเถียง ยุติลงช่ัวขณะ เธอยืนข้ึน 
ประกาศ กลางสภาวา สิ่งท่ีหมอเลียวทําน้ัน ถูกตอง นวัตกรรมของหมอเลียวไดผล และ เปนประโยชนตอ
ทุกคนในเมืองน้ี ตนยืนยันพิสูจนได ทามกลาง ความพิศวงของท่ีประชุม วาจะตัดสินลงมติกันอยางไร 

เชาวันน้ี ถนนพลุกพลานไปดวยผูคน ดูสงบขึ้น สังคมครอบครัวในเมืองคนเขี้ยว มีรอยย้ิมใหแกกัน 
เหมือนพบโลกใหม ขณะท่ีบริเวณหนาบริษัทของเคน เงียบเหงา สรางความโกรธแคนใหแก เคน เปนอัน
มาก ท่ีตนเองประสบความลมเหลว บริษัทลมสลาย จึงเกิดการทะเลาะกันเองข้ึน 

หัวหนารัฐบาล ไดประกาศผลการลงมติวา อนุมัติใหใชสารกระตุนโครโมโซมของหมอเลียว ฉีดใหกับ
ประชาชนทุกคน ใครท่ีหลบซอน จะถูกเจาหนาท่ีคนหาและจับตัวมาฉีด แมแต เคน และพวก ซึ่งบัดน้ีไมมี
อิทธิพลใดๆ แลว มีสิทธ์ิเทากับคนอ่ืนๆ ก็ถูกจับฉีดดวย 

หมูวัยรุนท้ังหลาย ตางประกวดประชันกัน บางก็ตัดเขี้ยว บางก็ตกแตง ทําสีเขี้ยว เปนท่ีสนุกสนาน
และสวยงาม เพ่ือชดเชยกับชวงเวลาท่ีโหดราย รัฐบาล จึงประกาศยกเลิกบังคับการตัดเขี้ยว และ
กําหนดการจัดเทศกาลประกวดเขี้ยวสวยขึ้นในเมืองน้ี ทุกคนมีความสุข ตางเตนรํากันอยางสนุกสนาน ท้ัง
ผูใหญ เด็ก และคนชรา ระหวางน้ัน หมอเลียว ไดรับการปรบมือ และตอนรับจากฝูงชน ดวยรอยยิ้ม 
สนุกสนาน ขณะท่ี ลีนา ไดแอบซอนอยูในมุมมืดแหงหน่ึง 

ขณะท่ีทุกคน กําลังสนุกสนาน โนอา วิ่งกระหืดกระหอบ โบกมือใหหมอเลียวเห็น หมอจึงฝาฝูงคน
ออกมา โนอา บอกหมอเลียว ดวยสีหนาตกใจ เกี่ยวกับลูกของตนหายไป 

ลึกลงไปในอุโมงคใตเมืองน้ี ไมมีใครรูวา ยังมีคนเขี้ยวผูกลายพันธุอีกตนหนึ่ง ท่ีหลบซอนไมไดรับการ
ฉีดสารกระตุนโครโมโซม ดูเหมือนวากําลังอุมเด็กนอย หายไปในความมืด. 
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จบ 

ขอมูลเกี่ยวกับเร่ือง (Title information) 
ผูเขียน: ดิน หิน ฟา (สูดิน ชาวหินฟา) 
ความยาวเรื่อง: 110 นาที 

แนวคิดของเรื่อง (theme) 

คนมีสัญชาติญาณดิบ อยางสัตวเดรัจฉาน ถาไมสามารถควบคุมอารมณดิบของตัวเองได ยอม
สรางความเดือดรอนใหแกสังคม จึงจําเปนตองมีบทบังคับ คอยควบคุมพฤติกรรมชั่วรายเหลาน้ัน 
เปนเรื่องของกิเลสมนุษย ท่ีติดตัวเปนกรรมพันธุมาตั้งแตเกิด เม่ือถูกกระตุน หรือ ถูกกดดัน จาก
วัตถุ เหตุการณบางอยาง หรือถูกปลุกเราดวยสื่อ สิ่งแวดลอม และ วัฒนธรรมท่ีผิดเพี้ยน คนผูน้ัน 
ก็จะตกอยูภายใตการครอบงําของกิเลส และเสพติดมัน ขาดจิตสํานึก รับผิดชอบ ชั่วดี จนไม
สามารถควบคุม จิตท่ีดีน้ันได เพ่ือใหสังคมสวนรวม เกิดความสงบสุข จึงตองใชอํานาจรัฐ มา
บังคับควบคุม และมีบทลงโทษ  
"กิเลส" เม่ือครอบงําผูใดแลว มันจะสรางมนตเสนห ใหบุคคลผูน้ัน รัก ลุมหลง ไมอยากจาก หรือ
ละท้ิงมันไป ดังน้ัน การกําจัดกิเลสออกจากจิต มิใชเรื่องงาย ทุกครั้งท่ีคิดจะกําจัดมัน จะสราง
ความเจ็บปวดรวดราว ทรมาน โหยหา ใหแกคนผูน้ันไมนอย และถาไมคิดทําลายมัน พลัง อํานาจ 
ความรายกาจของมัน ก็จะเพ่ิมทวีขึ้นเรื่อยๆ ในภาพยนตรเร่ืองน้ี "เข้ียว" เปนสัญญะของ "กิเลส" 
การตัดเขี้ยวแตละคร้ัง ไดสรางความเจ็บปวด เหมือนกับการ ฆากิเลส น่ันเอง 

แนวภาพยนตร (genre) 

แนวผสมระหวาง วิทยาศาสตร (science fiction) จินตนาการ (fantasy) 
และ สังคมวัฒนธรรม (social drama) 

เรื่องยอ (synopsis)  

มีตํานานเลาขานติดตอกันมาหลายช่ัวอายุคนแลววา เมืองแหงหน่ึง ตั้งแตมี วัตถุลึกลับ ตกลงมา
จากฟากฟา หลังจากน้ัน ชาวเมืองแหงน้ีก็เปลี่ยนไป เม่ือมีชายผูหน่ึง เก็บวัตถุลึกลับน้ันไป ทําให
เขากลายเปนคนเสียสติ มีอารมณดุราย และมีเขี้ยวงอกออกมา ควบคุมอารมณไมได เท่ียวไลกัด 
ทํารายคนอ่ืนๆ จนคนท้ังเมืองติดเชื้อบาน้ัน กลายเปนเมืองคนเขี้ยวตั้งแตน้ันมา 
ความหวาดผวา ระแวง และทํารายกัน ของคนในเมืองน้ี ไมอาจยุติลงได เพียงแตระงับไดเพียงช่ัว
ครู เม่ือเข้ียวท่ีงอกออกมา ถูกตัดท้ิงไป ก็ควบคุมสติไดเหมือนเดิม จนกวาเขี้ยวน้ันจะงอกออกมา
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อีกในทุกๆ 30 วัน หลังการตัดเขี้ยว 
คณะมนตรีของเมืองน้ี จึงออกกฎหมาย มาควบคุมพลเมือง ดวยการบังคับใหทุกคนตองตัดเขี้ยว 
กอนท่ีมันจะงออกยาวออกมา จนไมสามารถควบคุมอารมณได  
บริษัทของ เคน เจาพออิทธิพล ไดรับสัมปทาน บริการตัดเขี้ยว จากคณะมนตรี และเรียกคาบริการ
สูงจนชาวเมืองเดือดรอน เพ่ือแลกกับผลประโยชนตางตอบแทน จากมนตรีเมืองน้ีบางคน ขณะท่ี
หมอเลียว ผูมีคุณธรรม ไดพยายามทดลองสราง สารพันธุกรรมใหม เพ่ือยับย้ังการงอกของเขี้ยว 
หมอเลียว เปนผูคนพบวิธีตัดเขี้ยวตัวเอง ดวยเคร่ืองมือสมัยใหม จนชาวเมืองหันมาใชบริการฟรี
จากหมอเลียว สงผลให ธุรกิจของ เคน กระทบกระเทือน เคน จึงใสความหมอ และฟองรองวา 
หมอเลียวละเมิดสัมปทาน พรอมกับสงสมุน 2 คน ท่ีเขาแอบเลี้ยงไว โดยไมตัดเขี้ยวให ไปฆาหมอ
เลียว 
ผลการทดลอง สารพันธุกรรมใหมของหมอเลียว ไดผลเพียงครึ่งเดียว เม่ือ สมาชิกสภามนตรีผู
หน่ึง ไดอาสาทดสอบ การฉีดสารน้ันเขาไปในรางกาย  
ในระหวางการโตเถียงในสภา วาจะจัดการกับหมอเลียวอยางไรดี สมาชิกสภามนตรี ผูท่ีไดรับการ
ทดสอบ คุณสมบัติของสารพันธุกรรมน้ัน ไดประกาศวา สารน้ันแมไมสามารถยับย้ังการงอกของ
เข้ียวได แตมันยุดหยั้งอามณดุรายได 
สภามนตรี จึงออกกฏหมาย ใหชาวเมืองทุกคน จะตองไดรับการฉีดสารพันธุกรรมใหมน้ัน ทุกคน 
ไมเวนแมแต เคน และ พรรรคพวก ทําใหเมืองคนเขี้ยวมีความสุขสงบ กลับคืนมา ประธานมุข
มนตรี จึงประกาศเฉลิมฉลองใหแกชาวเมือง ดวยการจัดการประกวดเขี้ยวสวย  เมืองคนเขี้ยว 
กลายเปนเมืองสวรรคขึ้นมาทันที 
แตความสําเร็จของหมอเลียว ไดท้ิงรองรอยของความผิดพลาด สรางปญหาความยุงยากแกเมือง
คนเขี้ยว อยางไมรูตัว 
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