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 กลิ่นอายแห่งอารยธรรมหลวงพระบางหอมหวนยิ่งนัก...
	 สายลมเย็นๆ	 โชยพัดเอาดอกจำาปาลาว	 ซึ่งคนไทยรู้จักกัน					
ในนามดอกลีลาวดีหรือดอกลั่นทม	 หล่นมาร่วงตรงหน้าของ	 ‘รณภพ’	
ชายหนุม่วยัยีส่บิเจด็ป	ีรา่งกายคอ่นขา้งผอมบาง	ในมอืถอืกลอ้งดจิติอล
เก็บภาพบรรยากาศรอบข้างวัดด้วยความอิ่มเอมใจอย่างเป็นที่สุด	 ใน
ขณะที่หลายๆ	คนแสวงหาความศิวิไลซ์ของเมืองใหญ่	แต่รณภพไม่
	 ความเจริญอาจไม่ใช่สิ่งที่ชายหนุ่มโหยหานัก
	 ใช่แน่...เพราะการเบื่อความเจริญของคนเมือง	 ทำาให้เขา		
ตัดสินใจใช้วันหยุดยาวเดินทางมาเที่ยวหลวงพระบางแต่เพียงลำาพัง	
ก่อนที่จะต้องกลับไปเผชิญกับชีวิตและหน้าที่ของความเป็น	 ‘ครู’	 ใน	
เมืองใหญ่	แม้จะไม่ใช่เมืองหลวง	แต่ความเจริญที่รุดหน้าเข้ามาในตัว
เมืองเชียงใหม่ก็ทำาให้บรรยากาศเริ่มจะเหมือนกรุงเทพฯ	 เข้าไปทุกที	
สำาหรับเขา	 หากไม่ติดที่ว่าเงินเดือนจากโรงเรียนมัธยมเอกชนดีกว่า		
เขาคงออกมาสอนหนังสือที่โรงเรียนเล็กๆ	ตามต่างจังหวัดไกลๆ	แล้ว



13

	 ปณิธานกับความเป็นจริง...บางทีก็เดินสวนทางกันอย่างยาก	
ที่จะบรรจบ
	 รณภพยังมีภาระมากมายที่ต้องสะสาง	ค่าผ่อนรถ	ค่าเช่าบ้าน	
ไหนจะต้องส่งเงินให้ทางบ้านอีก	 เงินเก็บแทบจะไม่เหลือในบัญชีเสีย
ด้วยซ้ ำา	แต่ก็นั่นแหละ	หากชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นรนกันต่อไป		
	 เงินซื้อทุกอย่างไม่ได้ก็จริง	แต่บางสิ่งไม่มีเงินก็ซื้อไม่ได้นะ!

	 ชายหนุ่มยกกล้องดิจิตอลขึ้นเก็บภาพวัดวาอารามที่สวยงาม	
เบื้องหน้าเป็นพระอุโบสถหลังไม่ใหญ่โตมากนัก	 หลังคาพระอุโบสถมี
ลกัษณะแอน่โคง้ลาดต่ ำาลงมาซอ้นกนัอยูส่ามชัน้	เพยีงแคม่องกร็ูว้า่นีค่อื
ศิลปะแห่งหลวงพระบางซึ่งจะพบวัดลักษณะคล้ายกันนี้ได้ตามจังหวัด
ทางภาคเหนือของไทย
		 “ลูกทัวร์ลองสังเกตดูนะครับ	ส่วนกลางของหลังคาพระอุโบสถ
มีเครื่องยอดสีทอง	ชาวลาวเรียกว่าช่อฟ้า	ประกอบด้วยสิบเจ็ดช่อ	เป็น
ข้อสังเกตว่าเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์สร้าง	เพราะถ้าคนสามัญสร้างจะ
มีช่อฟ้าเพียงแค่หนึ่งถึงเจ็ดช่อเท่านั้นครับ	 เชื่อว่าบริเวณช่องสี่เหลี่ยม
เล็กๆ	ตรงกลางช่อฟ้าจะมีของมีค่าบรรจุอยู่	 ส่วนท่ีประดับท่ียอดหน้าบัน
ชาวลาวเรียกว่า	โหง่	มีรูปร่างเป็นเศียรนาค	และมีความสัมพันธ์เก่ียวกับ
ศาสนาพุทธด้วยครับ	 ประตูพระอุโบสถแกะสลักสวยงามเช่นเดียวกับ
หน้าต่างภายในพระอุโบสถ	 มีภาพสวยงามที่ผนัง	 เป็นจิตรกรรมของ		
ชาวไทลือ้1	เดีย๋วเราจะเขา้ไปดกูนั”	ไกดท์วัรถ์อืธงสีแดงมโีลโกข้องบรษิทั	

	 1	 ไทล้ือ	 เป็นชนกลุ่มน้อยที่อพยพมาจากสิบสองปันนา	 หลวงพระบาง	 และล้านช้าง	 ตาม
ประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่า	เจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์	ทำาสงครามกับเชียงใหม่(ภายใต้การปกครองของพม่า)	
หลายครั้ง	บางครั้งก็แพ้	บางครั้งก็ชนะ	เมื่อแพ้จะหลบหนีไปอยู่ที่ล้านช้าง	แล้วก็นำาทัพจากเมืองล้านช้าง
และหงสาเข้ามาตีเอาเมืองน่านกลับคืน	 ซึ่งตอนนี้นี่เองอาจมีชาวไทลื้อจากเมืองล้านช้างเข้ามาอยู่เมือง
น่านด้วย	ซึ่งชาวไทลื้อนี้เองที่ได้นำาเอาชาดกเข้ามาด้วย	เช่น	ชาดกเรื่อง	‘คันธกุมาร’	ก็เป็นเรื่องที่มาจาก
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	เพราะมีการใช้คำาว่า	‘จินายโม้’	ซ่ึงแปลว่าจ้ิงหรีดขนาดใหญ่	
แทนที่จะใช้คำาว่า	‘จีกุ่ง’	หรือ	‘จี้กุ่ง’	ที่เป็นคำาเหนือ	และชื่อเมืองศรีสะเกษ	เมืองขวางบุรี	และชวาวดีนคร	
โดยเฉพาะชื่อเมืองขวางบุรี	 ชวนให้นึกถึงเมืองที่ชื่อเชียงขวาง	 และเมืองชวาวดีก็ดูคล้ายกับเมืองชวาซึ่ง			
ก็คือชื่อเก่าอีกชื่อหนึ่งของเมืองหลวงพระบาง
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เดนินำานกัทอ่งเทีย่วรว่มสบิคนตรงไปยงัพระอโุบสถ	โดยส่ังใหท้กุคนอยู่
ในความสำารวมและห้ามส่งเสียงโวยวายด้านใน
	 ทันทีที่เข้าไปภายในพระอุโบสถ	ความรู้สึกสงบร่มเย็นก็เข้ามา
ชโลมจติใจทนัท	ีไมว่า่พระอโุบสถที่ไหนกต็าม	ยามที่ไดเ้ยือ้งยา่งเขา้ไป
จิตใจมักจะสงบลงอย่างไม่น่าเชื่อ	 นี่กระมังท่ีเขาเรียกว่า	 ‘ร่มเงาแห่ง
พระพุทธศาสนา’
	 ทางด้านหน่ึงของฝาผนังพระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนัง	มีลักษณะ
เปน็ภาพวาดสกีระดำากระดา่งตามกาลเวลาจนเตม็ฝาผนงั	นกัทอ่งเทีย่ว
ทำาท่าจะยกกล้องถ่ายรูปขึ้นถ่ายแต่ไกด์ห้ามไว้เสียก่อน
	 “ห้ามถ่ายรูปนะครับ	 แสงแฟลชจะทำาให้จิตรกรรมฝาผนัง					
เส่ือมไวกว่าปกติ	ให้เก็บภาพไว้ในความทรงจำาก็พอ”	เม่ือได้ยินอย่างน้ัน	
นักท่องเที่ยวก็ลดกล้องดิจิตอลในมือของตนลง	รวมถึงรณภพด้วย	
	 “สิ่งที่ทุกท่านกำาลังชมอยู่นี้คือจิตรกรรมฝาผนังแบบไทลื้อ				
แบบเดียวกับท่ีพบท่ีวัดภูมินทร์1	 ในจังหวัดน่านของไทย	 จึงคาดว่าน่าจะ
เป็นฝีมือของชาวล้านช้างหรือหลวงพระบางที่อพยพไปอยู่ที่เมืองน่าน	
ภาพที่เห็นเป็นเรื่องราวในป่าหิมพานต์2	 ที่พวกเราเคยได้เห็นกันมา			
บ้างแล้ว	 สังเกตดูนะครับว่าช่างฝีมือละเอียดมาก	 นี่คือภาพดั้งเดิมยัง
ไม่ผ่านการบูรณะมาแต่อย่างใดนะครับ	 สิ่งที่อยากให้ทุกคนดู	 ลองดู

	 1	 วัดภูมินทร์	 ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่	 ในปี	 พ.ศ.2410	 ในสมัยพระเจ้าอนันต-					
วรฤทธิเดช(ปลายสมัยรัชกาลที่	4	 ต่อรัชกาลที่	5	 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)	 ซึ่งเจ้าผู้ครองนครน่านมีความ
เล่ือมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างย่ิง	จึงทรงโปรดให้ช่างหลวงบูรณะวัดเป็นคร้ังใหญ่	มีจำานวนถึง	22	วัด	
และวัดภูมินทร์ก็ได้รับการบูรณะเป็นอันดับที่	9	 ใช้เวลาบูรณะอยู่ราว	8	 ปี	(พ.ศ.2410	-	2418)	 ซึ่งกรม
ศิลปากรสันนิษฐานว่า	การบูรณะครั้งนี้	เป็นที่มาของภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารวัดภูมินทร์นี้เอง
	 2	ป่าหิมพานต์	 หรือ	 หิมวันต์	 เป็นป่าในวรรณคดี	 ตามตำานานกล่าวว่า	 ป่าหิมพานต์ตั้งอยู่					
บนเขาหิมพานต์หรือหิมาลายา(หิมาลัย)	 คำาว่า	 ‘หิมาลายา’	 มีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤต	 แปลว่า	
สถานที่ที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะ	 เขาหิมพานต์ประดิษฐานอยู่ในชมพูทวีป	 มีเนื้อท่ีประมาณ	3,000	 โยชน์						
(1	โยชน์	เท่ากับ	10	ไมล์	หรือ	16	กิโลเมตร)	วัดโดยรอบได้	9,000	โยชน์	ประดับด้วยยอด	84,000	ยอด	
มีสระใหญ่	7	 สระ	 บรรดาสระใหญ่ทั้ง	7	 นั้น	 สระอโนดาตแวดล้อมไปด้วยภูเขาทั้ง	5	 ที่จัดเป็นยอดเขา
หิมพานต์	ยอดเขาทุกยอดมีส่วนสูงและสัณฐาน	200	โยชน์	กว้างและยาวได้	50	โยชน์	ในป่าหิมพานต์นี้
เต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิด	ซึ่งล้วนแปลกประหลาดต่างจากสัตว์ที่เรารู้จัก	เป็นสัตว์หลายอย่างผสมกันแล้ว
ตั้งช่ือข้ึนใหม่	 สัตว์เหล่านี้เกิดจากจินตนาการของจิตรกรไทยโบราณที่ได้สรรค์สร้างภาพจากเอกสารเก่า
ต่างๆ	บรรดาสัตว์ทั้งหมดที่อ้างถึงนี้เป็นที่รู้จักในนามของสัตว์หิมพานต์
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ภาพบริเวณนี้ครับ	จะเห็นเป็นลักษณะต้นไม้ที่มีผลเป็นสตรีเปลือยกาย	
นี่คือมักกะลีผล1	 ท่ีเคยเป็นข่าวโด่งดังเม่ือหลายปีก่อน	 หลายคนอ้าง
ว่าเคยพบเจอต้นไม้ต้นน้ีจริง	 มีคนพบเศษไม้ท่ีมีลักษณะเหมือนเป็นร่าง														
หญิงสาวขายในตลาดบางแห่งในหลวงพระบาง	 โดยอ้างว่านั่นคือ		
มักกะลีผลยามที่ไดส้ิน้ชวีติแลว้	แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้เคยมีนกัวิทยาศาสตร์นำา
ไปเอ็กซเรย์ดูก็ไม่พบว่ามีลักษณะโครงสร้างเหมือนมนุษย์แต่อย่างใด	
แต่ผมว่าเรื่องแบบนี้	 สิ่งที่คิดว่าไม่มี...ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มี
นะครับ	 ยังไงตอนนี้เชิญทุกท่านชมจิตรกรรมฝาผนังได้ตามอำาเภอใจ
ครับ	อีกสิบนาทีเจอกันที่รถบัส	วัดแห่งนี้จะเป็นวัดสุดท้ายในโปรแกรม
ของเราแลว้นะครบั	เราจะกลบัไปพกัที่โรงแรมและจะเดนิทางกลับเมือง
ไทยในวนัพรุง่นี”้	ไกดห์นุม่บอก	จากนัน้นกัทอ่งเทีย่วตา่งพากนัชมภาพ
จิตรกรรมฝาผนังกันอย่างตื่นตาตื่นใจ	มีคนไทยคนหนึ่งทำาท่าจะยื่นมือ
เขา้ไปสมัผัสภาพ	แตร่ณภพกระแอมเสยีงไวเ้สยีกอ่น	เขาจงึชกัมอืกลบั
แล้วมองรณภพอย่างไม่ค่อยพอใจนัก	
	 รณภพถอนหายใจยาวๆ	 จ้องมองภาพมักกะลีผลด้วยความ
สนใจ	 นางมักกะลีผลในภาพช่างงดงามยิ่งนัก	 เป็นภาพวาดที่ดูแล้ว					

	 1	มักกะลีผล	หรือ	นารีผล	 เป็นสัตว์ตามความเชื่อจากตำานานป่าหิมพานต์	ต้นออกลูกเป็น	
หญิงสาว	 เมื่อผลสุกแล้ว	บรรดาฤๅษี	 กินนร	 วิทยาธร	คนธรรพ์	 เอาไปเสพสังวาส(ร่วมเพศ)	ต้นกำาเนิด
ของนารีผลน้ันตำานานมอียูว่า่	เมือ่ครัง้พระเวสสนัดรกบัพระนางมทัร	ีพรอ้มกบักณัหาและชาลไีด้ถกูเนรเทศ				
ออกจากนคร	จึงเดินทางไปสู่ป่าหิมพานต์	และบำาเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่น	ที่ป่าหิมพานต์มีสัตว์ป่า
มากมายอันตรายรอบด้าน	ทว่าสัตว์ป่าทั้งหลาย	เมื่อได้รับเมตตาจิตจากพระเวสสันดรก็คลายความดุร้าย
ลงกลายเป็นมิตร	 นอกจากสัตว์ป่าทั้งหลายแล้วก็ยังมีดาบส	 ฤๅษี	 นักสิทธิ์	 วิทยาธร	 คนธรรพ์ทั้งหลาย
อาศัยอยู่หรือไปมาอยู่เร่ือยๆ	พระนางมัทรีผู้มีรูปร่างโสภา	บางคร้ังออกหาอาหารหาผลไม้ตามลำาพังคนเดียว									
หากนักสิทธิ์	 วิทยาธร	 ตลอดถึงฤๅษีมาพบเข้า	 อาจตบะแตกแล้วล่วงศีลได้	 ท้าวสักกะเทวราชได้เล็งเห็น					
เหตุร้ายนี้แล้ว	พระองค์จึงเนรมิตต้นไม้วิเศษไว้รอบทิศ	ณ	ที่ไกล	ก่อนถึงถิ่นแดนอันเป็นที่พำานักของ		
พระเวสสันดรและพระนางมัทรี	รวม	16	ต้น	ต้นไม้วิเศษนี้ออกผลซึ่งมีรูปร่างเหมือนสตรี	เมื่อผลโตเต็มที่	
จะมีทรวดทรงปานสาวงามแรกรุ่น	ผิวพรรณ	ทรวดทรงองค์เอว	รูปร่างหน้าตา	งดงามปานเทพธิดา	เมื่อ
เหล่าบรรดาดาบส	ฤๅษี	นักสิทธิ์	 วิทยาธร	คนธรรพ์	ทั้งหลายเดินทางมาพบเข้าจึงพากันไปเด็ดเพื่อเสพ
สังวาส	ทำาให้เหล่าบรรดาดาบส	ฤๅษี	นักสิทธิ์	วิทยาธร	คนธรรพ์หมดอิทธิฤทธิ์ลงเนื่องจากการเสพสังวาส
นารีผล	ทำาให้ไม่สามารถเหาะไปต่อหรือออกมาได้	ทางเดียวที่จะออกมาก็ต้องบำาเพ็ญเพียรใหม่จนแก่กล้า	
จึงจะออกไปได้	การท่ีท้าวสักกะเทวราชเนรมิตต้นไม้วิเศษท้ัง	16	ต้นน้ี	เพ่ือเป็นด่านป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้าย
แก่พระนางมัทรีให้เสื่อมเสียได้	แม้พระเวสสันดรและพระนางมัทรีจะเสด็จออกจากป่ากลับเข้าเมืองไปแล้ว	
ต้นนารีผลก็ยังคงมีอยู่ในที่นั้นตราบเท่าทุกวันนี้



16

ด่ังว่าเธอมีชีวิต	 สายตาของนางในภาพจิตรกรรมฝาผนังราวกับกำาลัง
จ้องมองมาทางรณภพ	 บัดนี้ชายหนุ่มคล้ายกับจะได้ยินเสียงดนตรี	
เคร่ืองสายบรรเลงดังแว่วอยู่ในหู	 ภาพตรงหน้าแม้ไม่ได้ขยับเขยื้อน			
แต่กลับรับรู้ได้ว่ามันกำาลังเคลื่อนไหวไปมาด้วยความรู้สึก
 บุญหรือกรรม  นำ�ชักพ�  ม�บรรจบ
 ต่�งช�ติภพ  ยังสบต�  ว�สน�ยิ่ง
 เนื้อคู่แล้ว  ไม่แคล้วกัน  ฝันหรือจริง
 เสน่ห์หญิง  จะสิงสู่  ท่�นคู่ควร 
	 อยู่ๆ	 ก็เกิดลมปริศนาพัดผ่านร่างของชายหนุ่มไปอย่าง						
แผว่เบาราวกับมีมอืของใครกำาลงัลบูไลท้ีท่อ่นแขนของรณภพ	ชายหนุม่
สะดุง้โหยง	หนัมองรอบกายทีว่่างเปลา่	นกัทอ่งเทีย่วคนอืน่ๆ	กำาลงัเดนิ
ออกจากพระอุโบสถแล้ว	เขาไม่รอช้ารีบวิ่งตามไปทันที
 
	 กลิ่นกาแฟคาปูชิโน่ส่งกลิ่นหอมกรุ่นในเช้าวันสุดท้ายของ					
วันหยุดยาว	หลังจากที่ทางโรงเรียนปิดเพื่อให้ใช้สถานที่ในการแข่งขัน					
คดัเลือกตวันกักฬีาประจำาภาคเหนอื	ชายหนุม่นัง่ไขวห่า้งอยูท่ีร่า้นกาแฟ
เล็กๆ	ใต้ตึกของโรงแรม	เฝ้ามองวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายของชาวหลวงพระบาง
อย่างอิ่มเอมใจ	 ชีวิตท่ีนี่ไม่มีความรีบเร่ง	 ทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปจน
ทำาใหจ้ติใจทีเ่คยวา้วุน่กบัปัญหาทเุลาลงอยา่งเหน็ไดช้ดัในขณะทีพ่ำานกั
พักพิงกายยังต่างบ้านต่างเมือง	กลิ่นดอกจำาปาลาวหรือที่บ้านเราเรียก
ว่าดอกลีลาวดีน้ันส่งกล่ินลอยมากับสายลม	ช่วยทำาให้บรรยากาศยามเช้า
ยิ่งอิ่มเอมเปรมปรีดิ์ยิ่งนัก	เสียงดนตรีบรรเลงเพลงจำาปาเมืองลาว1	ดัง
คลอเบาๆ	รณภพยกแกว้กาแฟขึน้จิบ	เอนพงิพนกัเกา้อีอ้ยา่งผอ่นคลาย	
ก่อนจะหลับตาลงเบาๆ	 ไม่อยากให้ช่วงเวลาดีๆ	 แบบนี้ผ่านไปเร็วนัก		

	 1	เพลงจำาปาเมอืงลาว	อตุมะ	จลุมณ	ีไดแ้ตง่เพลงนี้ไวใ้นชว่งทีเ่ขา้ร่วมขบวนการต่อสูกู้เ้อกราช
ของลาวคืนจากฝรั่งเศส	เมื่อปี	พ.ศ.2492-2496	โดยอุตมะได้ใช้	‘ดอกจำาปา’	หรือดอกลั่นทม	ที่ชาวลาว
นิยมปลูกแต่ในอดีต	 เป็นสื่อบอกถึงความรักแผ่นดินถิ่นเกิดของชาวลาว	 เพลงนี้แผ่ขยายไปอย่างรวดเร็ว
และสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับชาติลาว	ซึ่งในที่สุดประเทศฝรั่งเศสก็ยอมคืนเอกราชให้กับประเทศลาว
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แต่ไม่มีใครทำาได้หรอก	เวลาเดินไปเหมือนอย่างเช่นชีวิตท่ีต้องดำาเนินต่อ
	 แต่แล้วรณภพก็ต้องสะดุ้งเฮือกเมื่อได้ยินเสียงโวยวายดัง						
มาจากหน้าโรงแรม	 ชายหนุ่มลืมตาขึ้นมอง	 ภาพตรงหน้าที่เห็นคือ		
ชายวัยรุ่นสามคนกำาลังล้อมหน้าล้อมหลังชายแก่แต่งตัวมอมแมมอยู่
อย่างเอาเรื่อง	ขณะที่ชายแก่ยกมือท่วมหัวขอชีวิต
	 “อย่าเฮ็ดลุงเลย	ลุงบ่มีเงินดอก”
	 (อย่าทำาลุงเลย	ลุงไม่มีเงินหรอก)
	 ชายชราเสียงส่ันด้วยความหวาดกลัว	 แต่หาได้ทำาให้ชาย						
สามคนนั้นเมตตาไม่	 มันขู่กรรโชกอีกฝ่ายจนทำาให้ชายแก่สะดุ้งโหยง
ด้วยความตื่นกลัว
	 “เอาเงินมา	บักเฒ่า	บ่สั้นมึงเจ็บโตแท้”
	 (ส่งเงินมาไอ้แก่	ไม่อย่างนั้นมึงเจ็บตัวแน่)
	 “ลุงบ่มีเงิน	บ่เซื่อค้นเบิ่งกะได้”	
	 (ลุงไม่มีเงิน	ไม่เชื่อลองค้นดูก็ได้)
	 ชายชราปฏิเสธแล้วกอดย่ามของตัวเองอย่างหวงแหน	 นั่นยิ่ง
ทำาให้ชายหนุ่มสามคนม่ันใจว่าภายในย่ามของชายชราต้องมีของมีค่า
เป็นแน่
	 “อย่ามาตั๋ว	บักเฒ่า	เอาเงินมา!”
	 (อย่ามาโกหกไอ้แก่	ส่งเงินมา!)
	 “ลุงบ่มีอีหลี”
	 (ลุงไม่มีจริงๆ)
	 เมื่อได้ยินดังนั้น	 ชายหนุ่มทั้งสามคนก็กระชากเอาย่ามของ		
ชายชรามาอย่างไม่ปรานี	 รื้อข้าวของในย่ามใบเก่าของชายชราออก	
ก่อนท่ีจะพบว่ามันมีแต่ข้าวของที่เหมือนเป็นขยะ	 หาได้มีค่าอะไรไม่	
นั่นทำาให้พวกมันโมโห	 ถึงกับรุมเตะต่อยชายชราผู้ไร้ทางสู้อย่างไร้ซึ่ง
ความเมตตาอย่างที่มนุษย์พึงมี	
	 รณภพไม่ใชค่นดมีากหรอก	แตก่ารทีเ่หน็ภาพแบบนัน้ตรงหนา้
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แล้วจะนิง่เฉยก็ใชท่ี	่แตค่รัน้จะเอาตวัเขา้ไปเสีย่งกเ็กรงวา่จะไดฝ้ากชวีติ
ไว้ที่หลวงพระบางเสีย	 วิธีของคนหัวหมอคือแกล้งหันไปทางด้านใด		
ด้านหนึ่งแล้วตะโกนขึ้น
	 “ตำารวจ	ซอยข้อยแน...ซอยข้อยแน!”
	 (คุณตำารวจ	ช่วยด้วยครับ	ช่วยด้วย!)
	 ได้ผล	 อันธพาลสามคนที่กำาลังรุมทำาร้ายชายชราได้ยินว่า
ตำารวจมา	 ก็พากันวิ่งแตกฮือกันไปคนละทิศคนละทาง	 เมื่อเห็นว่า
ปลอดภัยแล้ว	 รณภพจึงรีบว่ิงไปประคองชายชราให้ลุกขึ้นมานั่งที่ริม
ฟุตปาธข้างทาง	 ก่อนจะเอ่ยถามเป็นภาษาไทยด้วยความเป็นห่วงโดย
ไม่แน่ใจว่าเขาจะฟังออกไหม
	 “เจบ็ตรงไหนมากไหมครบัลงุ	ใหผ้มพาไปแจง้ตำารวจไหม	เอ...
ลุงฟังภาษาไทยออกไหมครับ	ผมเว้าลาวบ่ค่อยเก่ง”
	 “ฟังออกๆ	 ลุงเป็นคนไทยเข้ามาทำามาหากินที่หลวงพระบาง	
ยังไงก็ขอบใจพ่อหนุ่มมากนะที่ช่วยลุง	 ถ้าไม่ได้พ่อหนุ่ม	 ลุงถูกพวก
มันเอาตายแน่”	ชายชราขอบอกขอบใจ	คนถูกขอบใจเขินเล็กน้อย	เขา
ดูตามตัวของอีกฝ่าย	 ไม่มีบาดแผลอะไรน่าเป็นห่วง	 มีแต่รอยฟกช้ ำา
เท่านั้นก็โล่งใจ	คนแก่ถ้ามีอะไรแตกหักจะรักษายากกว่าคนหนุ่ม
	 “แล้วลุงเป็นยังไงบ้างครับ	ไหวไหม	?”	รณภพเอ่ยถามอีกครั้ง	
เพราะบางทีดูจากภายนอกไม่เป็นอะไรแต่ภายในอาจจะช้ำาอยู่ก็ได้	คนท่ี
ถูกถามรีบส่ายหน้าแล้วยิ้ม
	 “ไหวๆ	ลงุไมเ่ปน็อะไรหรอก	ฟกช้ ำานดิหนอ่ย	เดีย๋วทายากห็าย”
	 “แล้วนี่ลุงมีเงินติดตัวซื้อยาหรือเปล่าครับ	?”	เขาเอ่ยถามอีก
	 “นีล่งุกำาลงัจะเอาของป่าทีห่ามาได้ไปขายในตลาด	คงพอมเีงนิ
ซื้อยาบ้างแหละ”
	 “โห...กว่าจะขายของได้	 แผลระบมหมดพอดี	 เอาอย่างนี้นะ
ลุง”	รณภพล้วงเงินซ่ึงเหลือจากใช้จ่ายท่ียังไม่ได้แลกคืนส่งให้กับชายชรา	
เงินจำานวนไม่มากนักหรอกแต่คงพอให้อีกฝ่ายไปหาหยูกหายาทาแผล				
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แก้ฟกช้ ำาได้	“ลุงเอาเงินนี่ไปซื้อยานะ	แล้วก็ระวังตัวดีๆ”
	 “ไม่เป็นไรๆ	 ลุงเกรงใจ	 แค่พ่อหนุ่มช่วยลุงไว้ก็บุญโขแล้ว”				
ชายชราบ่ายเบี่ยงแต่อีกฝ่ายก็ยังยืนยันจะให้	 การทำาบุญกับคนมีชีวิต	
ได้บุญกว่าทำาบุญให้คนตาย...เขาเชื่ออย่างนั้น
	 “เอาเถอะลุง	 ถือว่าช่วยคนไทยด้วยกันนะ	 เงินไม่ได้มากมาย
หรอก	แลกเป็นเงินไทยไม่ถึงสองร้อย”	รณภพพยายามพูดให้มันดูเป็น
เรื่องเล็กน้อย	อีกฝ่ายจะได้ไม่ต้องเกรงใจมาก	ซึ่งก็ได้ผล
	 “อย่างนั้นก็ได้	ขอบใจนะพ่อหนุ่ม	ขอบใจจริงๆ	ขอให้พ่อหนุ่ม
เจริญๆ	มีแต่สิ่งดีๆ	เข้ามาในชีวิตนะพ่อหนุ่มนะ”	อีกฝ่ายกล่าวขอบคุณ
ซ้ ำาแล้วซ้ ำาเล่า	ก่อนจะนึกอะไรดีๆ	ออก	เขารีบล้วง	‘บางสิ่ง’	ขึ้นมาจาก
ยา่มใบเกา่	มนัเป็นซองกระดาษสนี้ ำาตาลขนาดไม่ใหญน่กั	ชายชรามอง
มนัดว้ยความเสยีดายเลก็นอ้ย	กอ่นจะยืน่ใหก้บัรณภพ	ชายหนุม่ทำาหนา้
งงแล้วเอ่ยถาม
	 “อะไรน่ะลุง	 จะให้ยาบ้าผมเหรอ	 ไม่เอาๆ”	 เป็นการเล่นมุกที่			
ไม่ค่อยถูกท่ีถูกเวลานัก	 ชายชราส่ายหน้า	 ก่อนจะบอกว่าส่ิงส่ิงนั้นคือ
อะไร
	 “มนัเปน็เมลด็ตน้ไมท้ีล่งุเกบ็ไดจ้ากในปา่ตัง้แตส่บิปกีอ่น	ตน้ไม้
ในตำานานทีย่ากจะมีใครมไีวใ้นครอบครอง	ลงุไม่อยากจะปลูกมันเพราะ
เสียดาย	แต่ลุงให้พ่อหนุ่ม	ลุงเชื่อว่ามันจะสร้างความสุขให้พ่อหนุ่มได้
แน่ๆ	 มันมีชื่อว่า...”	 ยังไม่ทันที่ชายชราจะได้พูดต่อ	 รณภพก็ร้องขึ้น		
เมื่อยกนาฬิกาข้อมือขึ้นมาดูพอดี	 ให้ตายสิ...มัวแต่คุยจนลืมเวลาที่จะ
ตอ้งรบีไปขึน้เคร่ืองบินแล้ว	ชายหนุ่มรีบกล่าวลาอีกฝ่ายทันที	ไม่ได้สนใจ
ส่ิงท่ีชายชรากำาลังจะพูดเลยสักนิด
	 “ผมต้องรีบแล้วลุง	 เดี๋ยวตกเครื่อง	คณะทัวร์รออยู่ด้วย	ยังไง
ลุงก็ดูแลตัวเองดีๆ	นะครับ	คราวหน้าผมอาจจะมาเที่ยวหลวงพระบาง
ใหม่	ไปก่อนครับลุง”	
	 ในขณะที่ชายหนุ่มกำาลังหันหลังวิ่งกลับเข้าไปในโรงแรมเพื่อ
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ไปรวมกับคนอ่ืนๆ	ของคณะทัวร์น้ัน	มือของชายชราก็ยัดซองเมล็ดพันธ์ุ
ต้นไม้ในตำานานใส่ในกระเป๋าเป้ใบเข่ืองของอีกฝ่าย	ก่อนจะยืนมองรณภพ
ว่ิงเข้าไปในภายในตัวโรงแรม	จากน้ันชายหนุ่มก็หันมาโบกมือลา	ชายชรา
ยิ้มรับ	โบกมือลาอีกฝ่ายเช่นกัน	ก่อนจะเดินหายไปอีกทางหนึ่งราวกับ
หายตัวได้อย่างไรอย่างนั้น!
 
	 รถแท็กซี่แล่นเข้ามาจอดหน้าบ้านเช่าหลังหนึ่งย่านชานเมือง
เชียงใหม่	 รณภพล้วงเงินจ่ายค่ารถ	 ก่อนจะเดินลงมาที่หน้าบ้านของ		
ตัวเอง	 ถอนหายใจยาวๆ	 อย่างคนเหนื่อยใจที่ได้รู้ว่าเขากำาลังจะต้อง
กลับมาใช้วัฏจักรชีวิตเดิมๆ	ในเช้าวันพรุ่งนี้	ไม่ใช่เขาไม่รักอาชีพที่ทำา
หรอก	 แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบางครั้งก็เบื่อหน่ายกับชีวิตจำาเจ	 เช้าต้อง
ไปสอน	เย็นกลับมาตรวจการบ้าน	อยากมีอะไรน่าตื่นเต้นในชีวิตแบบ
อาชีพอื่นบ้าง	 แต่ก็นั่นแหละ	 อาชีพอื่นๆ	 ก็ต้องมีเรื่องน่าเบื่อในส่ิงที่															
ต้องทำาบ้างเหมือนกัน	
	 บางทีเรากค็วรมคีวามสขุอยูก่บัสิง่ทีท่ำาและเปน็ไปได้	มากกวา่
จะไปเพ้อฝันอยู่กับสิ่งที่เป็นจริงไม่ได้
	 ชายหนุ่มล้วงกุญแจบ้านออกมาจากกระเป๋าเป้	 กำาลังจะไข
ประตูเข้าไป	 แต่แล้วเสียงของใครคนหนึ่งก็เอ่ยทักจนเขาสะดุ้งโหยง											
ถึงกับปล่อยกุญแจบ้านในมือหล่นลงพ้ืน	 เม่ือหันไปมองก็พบว่าไม่ใช่
ใครที่ไหน	เปน็	‘ครแูยม’	หญงิสาวอายรุุน่ราวคราวเดยีวกบัเขา	ครแูยม
เป็นสาวทันสมัย	ตัดผมซอยส้ัน	แต่งหน้าเข้ม	ยืนย้ิมกว้างอยู่ตรงหน้าบ้าน
พร้อมมอเตอร์ไซคค์ู่ใจ	ในมอืถอืถงุอะไรบางอยา่งซึง่นา่จะเปน็ของฝาก	
หญิงสาวส่งสายตาหวานให้อีกฝ่ายอย่างที่ชอบทำา
	 “สวัสดีค่ะครูภพ”
	 “ตกใจหมดเลยครูแยม	สวัสดีครับ	ไปไงมาไงถึงมาถึงบ้านผม
ได้ครับเนี่ย”	 รณภพเอ่ยถาม	 อีกฝ่ายหัวเราะคิกๆ	 ก่อนจะเดินมาตรง
หน้าของชายหนุ่มแล้วยื่นถุงของฝากให้
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	 “พอดีแยมเพิ่งกลับมาจากไปเที่ยวใต้น่ะค่ะ	 เลยเอาไข่เค็มมา
ฝากครภูพ	แลว้นีค่รภูพกลบับา้นมาเหรอคะ”	หญงิสาวรา่งสะโอดสะอง
แต่งหน้าจัดเอ่ยถาม	รณภพยิ้มแล้วพยักหน้ารับ
	 “แวะไปท่ีบ้านสันกำาแพงมาวันนึงครับ	 แล้วก็ ไปเที่ยว								
หลวงพระบางกับทัวร์ท่ีจองไว้ต่อเลย	 ขอบคุณมากๆ	 นะครับสำาหรับ
ของฝาก	น่าอายจัง	ผมไม่มีเวลาซื้ออะไรมาฝากครูแยมเลย	ไม่ว่ากัน
นะครับ”	ชายหนุ่มรับถุงไข่เค็มของฝากมาถือไว้พลางกล่าวอย่างเก้อเขิน	
ในขณะที่อีกฝ่ายหัวเราะร่วนแล้วรีบพูดขึ้น
	 “โอ๊ย...ไม่เป็นอะไรหรอกค่ะครูภพ	 แยมไม่อยากได้ของฝาก
อะไรหรอกค่ะ	 แค่ครูภพมีใจมาฝากแยมก็พอ”	 หญิงสาวเข้าประเด็น
ทันที	 เธอตามจีบครูภพมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว	 จนป่านนี้ชายหนุ่มก็ยัง
ไม่มีท่าทีใจอ่อนเสียที	ทั้งๆ	ที่เธอพยายามเปิดโอกาสหลายครั้ง	บางที
ยังแอบคิดว่าชายหนุ่มเป็นเกย์หรือเปล่า	 โดยเฉพาะกับ	 ‘รัชชา’	 หรือ	
‘ครูชา’	 คุณครูสอนวิชาพละชั้นมัธยมปลาย	 เห็นว่าทั้งคู่ชอบไปไหน																		
มาไหนด้วยกันสองคนบ่อยๆ	 ท่ีสำาคัญยังโสดด้วยกันท้ังคู่	 ผู้ชายสมัยน้ี			
ดูยาก	เห็นแมนๆ	ต่อหน้า	แต่ในตู้เส้ือผ้ามีชุดแซกกับเลกก้ิงนะยะ	ขอบอก!
	 “เอ่อ...ยงัไงกข็อบคณุครแูยมมากนะครบั	งัน้เดีย๋วผมขอตวัไป
เกบ็ขา้วของแลว้เตรยีมการสอนพรุง่นีก้อ่น	ไวเ้จอกนัที่โรงเรยีนนะครบั
ครูแยม”	ชายหนุ่มก้มลงหยิบพวงกุญแจที่หล่นขึ้นมา	กำาลังจะไขประตู
เข้าบ้านอีกครั้ง	 แต่รู้สึกว่าครูแยมยังไม่ยอมเดินกลับไปที่มอเตอร์ไซค์
ของตวัเอง	หญงิสาวยงัคงยนืยิม้นอ้ยยิม้ใหญอ่ยูต่รงนัน้	จนเจา้ของบา้น
ต้องเอ่ยถามอีกครั้งหนึ่ง	“มีอะไรอีกหรือเปล่าครับครูแยม	?”
	 “เปล่าค่ะ	แค่อยากจะถามว่าครูภพจะให้แยมล้างไข่ให้ไหมคะ	?”
	 “อะไรนะครับ	ล้างไข่	?”	ชายหนุ่มเหวอไปเล็กน้อย	รีบเอามือ
กุมเป้าตัวเองจนอีกฝ่ายหน้าแดงก่ำา	รีบปฏิเสธเป็นพัลวัน	โบกไม้โบกมือ
ไม่ให้รณภพคิดไปไกลแบบนั้น		
	 “ว้าย..ไม่ใชอ่ยา่งทีค่รภูพคดินะคะ	หมายถงึใหแ้ยมไปชว่ยลา้ง
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ไขเ่คม็เกบ็ใสตู่เ้ยน็ไหมต่างหาก	แหม...ครภูพละ่ก”็	ครแูยมทำาขวยเขนิ
แล้วตีที่ไหล่ของอีกฝ่ายเบาๆ
	 “อ๋อ...ไมต่อ้งหรอกครบัครแูยม	เดีย๋วผมลา้งไขผ่มเองไดค้รบั...
เอ๊ย	ล้างไข่เค็มของผม...ไม่ใช่สิ	ล้างไข่เค็มของฝากของครูแยมเองได้
ครบั”	ชายหนุม่พูดผิดพดูถกูจนอายตวัเองเหมอืนกนั	ครแูยมพยกัหนา้
รับ	ก่อนจะกล่าวลา
	 “งั้นแยมกลับไปที่บ้านก่อนนะคะ	 มีอะไรให้ช่วยก็โทรหาได้
ตลอดเลยนะ	 เราไม่ใช่คนอื่นคนไกลกันสักหน่อย”	พูดพลางส่งสายตา
หวาน	รณภพยิ้มแห้งๆ	แล้วพยักหน้ารับ
	 “ขอบคุณมากครับ”
	 “พรุง่นีเ้จอกนัคะ่”	วา่แลว้สาวเจา้กเ็ดนิไปขึน้ครอ่มมอเตอร์ไซค์
ของตัวเอง	กดสตาร์ทเคร่ือง	หันมาส่งสายตาหวานให้เจ้าของบ้านอีกคร้ัง	
กอ่นจะขีม่อเตอร์ไซค์ออกไป	ท้ิงให้รณภพยืนถอนหายใจเฮอืกใหญอ่ยา่ง
คนโล่งอก
	 ผู้หญิงสมัยนี้น่ากลัวเสียจริง!
 
		 ฝนตกลงมาตั้งแต่เมื่อเย็น	 ให้ตายสิ	 ทำาไมฝนฟ้าถึงได้รู้เวลา	
ดีนัก	อุตส่าห์ยัดเสื้อผ้าใส่เครื่องเรียบร้อยแล้ว	ตอนที่ไม่อยากจะซักผ้า
แดดก็แรงได้แรงดีจนแทบจะย่างหมูสุก	 แต่พอยัดผ้าใส่เครื่องเท่านั้น
แหละ	เมฆก็คร้ึมมาทันทีทันใด	ก่อนจะหล่ังพิรุณลงมาอย่างไม่ถงไม่ถาม
ความสมัครใจสักคำา...นี่แหละเมืองมนุษย์!
	 รณภพนั่งอยู่บนเตียงนอนของตัวเอง	 ใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กเช็ด
ศีรษะที่เพิ่งสระผมเสร็จพลางมองออกไปนอกหน้าต่างที่สายฝนกำาลัง
โปรยปรายพร้อมกับเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบเป็นระยะ	 มือข้างหน่ึงเอ้ือมไป
หยบิกระเปา๋เปท่ี้รือ้เสือ้ผา้ออกไปซกัแลว้	ดวูา่มขีา้วของอะไรทีย่งัไมไ่ด้
เอาออกมาอีก	ใชม้อืลว้งเขา้ชอ่งนัน้ชอ่งนีจ้นไปเจอเขา้กบัเศษเหรยีญที่
ไม่ได้แลกคืน	 ใบเสร็จบิลค่ากาแฟ	 เปลือกซองหมากฝรั่งที่กินระหว่าง
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การเดินทาง	 ควานไปเรื่อยจนกระทั่งมือของชายหนุ่มล้วงไปยังช่อง			
ช่องหนึ่งในกระเป๋า	 ชายหนุ่มก็ถึงกับสะดุ้งโหยงคล้ายกับถูกไฟช็อต		
ต้องรีบชักมือออกมา	แรกทีเดียวคิดว่าเป็นแมลงมีพิษ	แต่พอสังเกตที่
นิ้วมือกลับไม่พบร่องรอยการถูกกัดแต่อย่างใด	รณภพตัดสินใจเปิดซิป
ออกใหก้วา้งขึน้	แลว้ค่อยๆ	สอดสายตามองเขา้ไปดว้ยหวัใจทีเ่ตน้ระส่ ำา	
จึงพบว่ามันไม่ใช่แมลงร้ายหรอก	 แต่เป็นซองกระดาษสีน้ ำาตาล...เขา
นึกถึงสิ่งที่ลุงคนนั้นทำาท่าจะหยิบยื่นให้มาทันที	
	 มันมาอยู่ในกระเป๋าของเขาได้ยังไง	 ในเมื่อเขาไม่ได้รับของ			
สิ่งนี้มาจากมือของชายชราที่หลวงพระบาง!
	 รณภพหยิบห่อกระดาษสีน้ ำาตาลห่อนั้นขึ้นมาดู	คราวนี้ไม่รู้สึก
เหมือนโดนไฟช็อตแบบครั้งแรกที่สัมผัส	 แต่กลับเย็นยะเยือกคล้ายมี
ไอหมอกลอยละล่องยามที่เปิดห่อกระดาษออกมาดู	ไม่มีอะไรน่าสนใจ
นอกเสียจากเมล็ดพันธุ์เมล็ดหนึ่งขนาดเท่าเมล็ดถั่วลิสงแต่เป็นสีแดง
เลือดชวนขนลุก	 ชายหนุ่มหยิบมันขึ้นมาดูด้วยความสงสัยว่ามันคือ
เมลด็พันธ์ุของอะไร	แตค่รัน้เมือ่ไดเ้พง่มองไปทีเ่มลด็นัน้กค็ลา้ยกบัรา่ง
ทั้งร่างถูกดูดเข้าไปในท่ีแห่งหนึ่งอย่างรวดเร็ว	 หูอื้อตาลายเหมือนคน
ครึ่งหลับครึ่งตื่น	
	 ทันทีที่รณภพลืมตาขึ้น	 เขาก็ตกใจแทบสิ้นสติ	 เพราะตอนนี้
เขาไดม้าหยุดยนือยูก่ลางปา่ใหญท่ีร่อบขา้งเตม็ไปดว้ยตน้ไมน้านาพนัธ์ุ			
นั่นยังไม่น่าตกใจเท่าการพบกับสัตว์ต่างๆ	 ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิต
จริง	เคยแต่อ่านเจอในวรรณคดี	อย่างเช่นนางกินรี1	กำาลังบินหยอกเย้า
กันอยู่บนท้องฟ้ากว้าง	เมื่อหันไปอีกทางหนึ่งก็พบกับเหล่าพานรมฤค2 

วิ่งไล่กันอย่างสนุกสนาน	
	 ชายหนุ่มหงายหลังล้มลงบนพ้ืนด้วยความตกใจ...น่ีมันอะไรกัน	

	 1	 กินรี(ตัวเมีย)	 และ	 กินนร(ตัวผู้)	 เป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์	 ร่างกายท่อนบนเป็นมนุษย์							
ท่อนล่างเป็นนก	มีปีกบินได้	 ตามตำานานเล่าว่าอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์	 เชิงเขาไกรลาส	 นับเป็นสัตว์ที่มี
ปรากฏในงานศิลปะของไทยมาก	ส่วนในวรรณคดีไทยก็มีการอ้างถึงกินรีด้วยเช่นกัน
	 2	พานรมฤค	มีร่างท่อนบนเป็นลิงและมีกายท่อนล่างเป็นกวาง


