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 วันเพ็ญเดือนสาม...
	 แสงจันทร์คืนวันเพ็ญสีเหลืองนวลงามตา	 ย่ิงเมื่อสะท้อนกับ
ระลอกคลืน่บาง	ๆ 	จนเกดิเป็นแสงวูบวาบเสมอืนดวงดาวทอประกาย	ย่ิง																																																																																																																			
น่ามองส�าหรับคนท่ีอยู่ริมฝั่งน�้า	 เสียงสวดคาถาด้วยภาษาท้องถิ่นดัง																																																																																																						
ผะแผ่วอยู่เหนอืผนืน�า้	เป็นเสยีงท่ีคุน้หู	เพราะคนืนีเ้ป็นค�า่คนืแห่งการท�า																																																																														
พิธีเซ่นไหว้ผีฟ้าผีแถน1 ซึ่งปฏิบัติกันมาทุกปีตามความเชื่อแต่โบราณ	
	 1	ตามความเชื่อที่สืบต่อมาจากโบราณกาลของชาวไทย-ลาว	ที่อาศัยอยู่ริม	2	ฝั่งแม่น้�าโขง	มีต�านาน
ศักดิ์สิทธิ์เล่าขานถึง	 ‘ปลาบึก’	 ปลาน้�าจืดขนาดใหญ่ที่มีความพิเศษกว่าปลาชนิดอื่น	 เนื่องจากมันเป็นของรางวัลที่																																										
‘พญาแถน’	ผู้สร้างโลกซ่ึงเป็นเทวดาสูงสุด	ได้มอบเป็นของขวัญให้แก่	‘พญานาคราชศรีสุทโธ’	ท่ีได้น�าบริวารขุดรูร่องน้�า																																											
ไปหาทะเลกว้างได้เป็นท่ีส�าเร็จก่อน	‘พญานาคสุวรรณนาโค’	จนเกิดเป็น	‘ล�าน้�าโขง’	ข้ึนมา	จึงท�าให้ปลาบึกข้ึนช่ือว่า																																																																																						
‘พญามัจฉา’	อีกทั้งบางพื้นที่ยังเรียกปลาบึกว่า	‘ปลาค�า’	เนื่องจากผิวของมันสุกใสคล้ายในยามกระทบแสง	เมื่อมอง																																																					
แต่ไกลเป็นสีคล้ายทอง	ท้ังน้ี	ชาวบ้านอ่างปลาบึก	จังหวัดหนองคาย	ยังมีต�านานเล่าสืบต่อกันมาว่า	ปลาบึกน้ันเป็น																																																																																																																																												
ปลาผี	 เน่ืองจากแท้จริงแล้วปลาบึก	 คือ	 ควายของผีเจ้าน้�าเจ้าท่า	 โดยในแต่ละปีจะมีการปล่อยปลาบึกออกมาทุก																																																																																																																																						
วันเพ็ญเดือน	3	ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่เมืองหลวงพระบางมีพิธีเซ่นไหว้ผีฟ้าผีแถนที่ถ้�าติ่ง	ช่วงวันเพ็ญเดือน	3	ของ
ทุกปี	เหล่าปลาบึกที่อาศัยอยู่ต่�ากว่าเมืองหลวงพระบางลงไป	ได้แก่	เมืองเวียงจันทน์	โขงเจียม	และเชียงคาน	จะ
พากันแหวกว่ายทวนน้�ามา	เพื่อร่วมบูชาผีฟ้าผีแถนและนมัสการพระบางที่เมืองหลวงพระบาง
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	 ทว่า...ห่างออกไปตรงโค้งน�้าท่ีร้างผู้คน	 กลับมีเสียงสวดด้วย
ภาษาแปลกแปร่ง	 ดังอยู่เหนือนทีท่ีไหลเอ่ือยไปตามแม่น�้าสายยาว	
บริเวณนี้ไม่ใช่จุดที่ชาวบ้านจะมาท�าพิธี	 แต่กลับมีคนกลุ่มหนึ่งมาจอด
เรือหางยาวลอยล�าอยู่สามล�าเพื่อประกอบพิธีกรรมบางอย่าง	
	 “เอาละ	ข้าท�าพธิเีปิดตาให้พวกเจ้าท้ังสีค่นแล้ว	จงมองลงไปในน�า้																																																																																	
หาสิง่ท่ีพวกเจ้าต้องการ	พวกเจ้ามีเวลาแค่คร่ึงช่ัวโมงเท่านัน้”	ชายคนหนึง่																																																																												
บอกคนอื่น	ๆ	ด้วยเสียงเข้ม	น�้าเสียงหนักแน่นทว่าเจือความแหบแห้ง	
สั่นเครืออยู่ในล�าคอประหนึ่งคนอายุล่วงเข้าวัยชรา	 ท้ังท่ีเขาเพิ่งอายุ														
สี่สิบต้น	ๆ	แต่เพราะร�่าเรียนไสยศาสตร์มนต์ด�ามาตั้งแต่เด็ก	ท�าให้เขา
เหมือนคนที่ใช้ชีวิตมายาวนาน	วิชาพวกนี้ไม่ได้มาง่าย	ๆ	คิดจะ	‘เล่น’	
มันก็ต้อง	‘แลก’	ภายนอกเขาเหมือนคนอายุหลักสี่ธรรมดา	แต่ภายใน
ท้ังน�า้เสยีง	ท้ังสขุภาพเสือ่มถอยไม่น้อย	ท่ียังคงเห็นว่าแข็งแรงนัน่เพราะ
อาคมลวงตา
	 คนท้ังสีท่�าตามท่ีเขาบอก	พวกเขาช่วยกนักวาดสายตาลงไปใน
แม่น�้าสายยาวที่ลึกเกินหยั่งถึง	
	 “เห็นแล้ว	 กูเห็นแล้ว	 นั่นไง	 ปลาค�า!”	 ใครคนหนึ่งตะโกนขึ้น
เสียงดัง
	 “โอ้!	ตวัมันสทีองอร่าม	งามตามค�าร�า่ลอืจรงิ	ๆ ”	เสยีงชายหนุม่
อีกคนมองตามแล้วร้องด้วยความตื่นเต้น	
	 “ชักช้าอยู่ท�าไม	 เอาอาวุธมาจัดการมันเสียสิ”	 ชายคนท่ีสาม											
รีบบอกเพือ่นแล้วคว้าฉมวกของตวัเองมาก�าไว้แน่น	ยกข้ึนตัง้ท่าพร้อม
จะประหัตประหารปลาค�าดั่งตั้งใจ	
	 “เดี๋ยวไอ้เมฆ”	 ชายคนท่ีสี่ร้องห้าม	 ทุกคนบนเรือหันมองเขา
อย่างสงสัยระคนไม่พอใจ	
	 “อะไรของมึงวะ	ห้ามท�าไม	พ่อหมอก็บอกอยู่ว่าเรามีเวลาแค่
ครึ่งชั่วโมง	มัวชักช้าเดี๋ยวก็อดหรอกมึง”	
	 “เราจะท�าแบบนี้จริง	 ๆ	 เหรอ	ชาวบ้านเล่าว่าปลาค�าเป็นปลา
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ท่ีเฝ้าแม่น�้าแห่งน้ี	 เป็นปลาศักดิ์สิทธิ์ท่ีอยู่มาหลายร้อยปี	 อีกอย่างถ้า										
พวกเราฆ่าได้แล้วไม่เอาไปเซ่นไหว้ผีอ่าง	เราจะมีอันเป็นไปนะ”	
	 “บ๊ะ!	ไอ้นี่	ปอดแหกไปได้	ปลาศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนก็ไม่เกินน�้ามือ
ข้า	ไม่เคยมีใครเคยเห็นปลาชนิดนี้	แต่ข้าท�าให้พวกเจ้าได้เห็น	ไม่เคย
มีใครจับปลาชนิดนี้ได้	แต่ฉมวกของพวกเจ้าทุกคนข้าลงอาคมไว้หมด
แล้ว	 คืนนี้พวกเจ้าจะจับปลาได้คนละตัวแน่นอน”	 คนท่ีอ้างตัวว่าเป็น
หมอผีมีเวทมนตร์พูดด้วยน�้าเสียงขึ้นจมูก
	 “นัน่ส	ิถ้ามึงไม่กล้ากเ็รือ่งของมึง	เอาฉมวกของมึงมาให้ก	ูกจูะ
จับมันสองตัวไปเอง	เอาไง	มึงจะเอาหรือไม่เอา	ร�่ารวยนะมึง	เงินทอง
จะไหลมาเทมา	ท�ามาค้าขายมั่งคั่ง	หรือมึงจะปอดแหกแล้วยากจนไป
ยันลูกหลานล่ะวะ”	
	 “ก.็..”	คนท่ีโดนหาว่าปอดแหกยังลงัเล	“มนัตวัใหญ่มากขนาดนัน้																																																																																												
เรือล�าหนึ่งนั่งกันสองคน	 ถ้าใส่ปลายักษ์อีกสองตัว	 มันจะไม่จมเหรอ																																																																																																								
พ่อหมอ	?”
	 เรอืท้ังหมดมสีามล�า	ชายหนุม่สีค่นนัง่ล�าละสองคน	ส่วนพ่อหมอ																																																																																						
นั่งคนเดียวบนเรือล�าหนึ่ง
	 “นี่เจ้าฉลาดจึงถาม	 หรือถามเพราะไม่อยากท�ากันแน่วะ	 แต่							
ช่างเถอะ	จะเพราะอะไรกช่็าง	ข้าจะบอกให้ว่าปลาค�ามันตวัใหญ่เมือ่อยู่
ในแม่น�า้นีเ้ท่านัน้แหละ	พอเอาข้ึนมามันกจ็ะตวัเลก็ลงพอ	ๆ 	กบัปลาสวาย																																																																																												
ทีนี้เจ้าหายข้องใจรึยังวะ”
	 “เออ	 หายข้องใจซะทีเถอะ	 ขืนชักช้าจะได้อดจริง	 ๆ	 นะเว้ย”	
ชายหนุ่มอีกคนบ่นเพื่อน
	 สุดท้ายกิเลสท่ีช่ือว่า	 ‘ร�่ารวย’	 ก็เอาชนะใจคนปอดแหกได	้															
เขาหยิบฉมวกของตัวเองข้ึนมาก�าไว้แน่น	 สายตาจับจ้องไปยังกลุ่ม														
ปลาค�าสทีองท่ีก�าลงัแหวกว่ายในสายนที	ย่ิงสะท้อนแสงจันทร์ล�าตวัของ
พวกมันย่ิงเปล่งประกายล่อตาล่อใจ	ชายหนุ่มเงือ้มือข้ึน	สายตาเพ่งเลง็
อยู่ครู่หนึ่ง	ก่อนจะพุ่งฉมวกไปอย่างแม่นย�า	
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	 ปลายแหลมของฉมวกเสยีบเข้ากลางล�าตวัของปลาค�าตวัหนึง่	
มันดิ้นสะบัดเร่า	ๆ	อยู่พักหนึ่งก่อนจะแน่นิ่งไป	
	 “ต้องอย่างนัน้สวิะ	ฮ่า	ๆ 	ๆ ”	เมฆชืน่ชมเพือ่นแล้วหัวเราะชอบใจ	
“คราวนี้ตากูบ้างละ	คอยดูฝีมือกูนะ”	
	 ยังไม่ทันที่เมฆจะได้ท�าตามความตั้งใจ	เสียงร้องโหยหวนลอย
ตามลมที่พัดแรงมารอบทิศทางก็ดังขึ้น	ทุกคนพากันสะดุ้งตกใจ	
	 “อย่าไปสนใจ	 พวกมึงรีบจับปลา	 เร่ืองอ่ืนข้าจะจัดการเอง”														
พ่อหมอบอกกับทุกคนแล้วพนมมือหลับตาลง	ริมฝีปากขยับขมุบขมิบ
ท่องคาถาบางอย่าง	 ครู่เดียวเสียงโหยหวนก็สงบเงียบพร้อมกับลมก	็				
หยุดพัดเช่นกัน	
	 เมื่อเห็นดังนั้น	ทุกคนก็มั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น	พ่อหมอ
ต้องจัดการได้	 พวกเขาจึงหันไปสนใจปลาค�าในล�าน�้าอีกครั้ง	 ทุกคน													
ต่างพุ่งฉมวกไปยังตัวท่ีตัวเองต้องการ	 ไม่มีใครพลาดเป้า	 เพราะ																																																																							
ฉมวกทุกอันลงอาคมไว้เพื่อการฆ่าปลาค�าโดยเฉพาะ	
	 เม่ือได้ปลามาคนละตวั	รวมถงึพ่อหมอเองกไ็ด้มาหนึง่ตวัเช่นกนั																																																																																									
พวกเขาก็พากันข้ึนฝั่งแล้วดึงมีดท่ีพกติดตัวเพื่อการนี้ออกมา	 จัดการ
เลาะถลกหนังปลาสีทอง	 แล้วเก็บใส่ย่ามประจ�าตัว	 ส่วนตัวปลาท่ีตาย
แล้วก็ทิ้งไว้บนพื้นดินอย่างไร้ค่า
	 “คราวนี้ละ	 พวกเราจะร�่ารวย	 อยากจะท�ามาค้าขายอะไรก็จะ																				
ได้ดัง่ใจ	ใคร	ๆ 	กจ็ะเรียกเราว่าเศรษฐ!ี”	ชายคนหนึง่พูดข้ึนอย่างวาดหวัง
	 “มันจะจริงเหรอวะ	ปลาศกัดิส์ทิธิอ์ะไร	ท�าไมมนัจบัง่ายอย่างนี	้?”																																																																																																																				
ชายอีกคนชักไม่มั่นใจ
	 “บ๊ะ!	 มึงพูดแบบน้ีคิดจะดูถูกฝีมือข้าเหรอวะ	 ปลาค�ามันก็
ศกัดิส์ทิธิเ์พราะบ�าเพ็ญตนมานาน	จนใครก็ไม่สามารถมองเห็นได้		มนั
ไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์ร้ายแรงอะไร	 แต่หนังสีทองของมันสามารถเรียกเงิน																																																																													
เรียกทองได้อย่างมหาศาล	 แค่นี้มึงยังไม่พอใจเหรอวะ	 อยากเห็น
อิทธิฤทธิ์อะไรนักหนา”	พ่อหมอพูดเสียงขึ้นจมูกอย่างไม่สบอารมณ์	
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	 “เออ	 มึงอยากเห็นอิทธิฤทธิ์อะไรก็รอดูละกัน	 แต่กูไม่อยู่แล้ว	
กูจะรีบกลับเอาหนังมันไปบูชาเรียกเงินเรียกทอง	อยากรวยจะแย่แล้ว”	
ชายอีกคนพูดขึ้นบ้าง
	 “นั่นสิ	 รีบไปเถอะ	ก่อนพวกชาวบ้านจะมาเห็น	หรือผีแถนจะ
ล่วงรู้แล้วลงโทษเรา”	
	 “มึงนีก่ป็อดแหกไม่เลกิ”	เมฆหันไปบ่นคนท่ีห้ามเขาในตอนแรก	
“ไป	ๆ	รีบไปกันสักที”

	 คล้อยหลงัคนท้ังห้า	เสยีงโหยหวนคล้ายเสยีงร�า่ไห้ของผูห้ญิงดงั
ลอยตามลมมาอกีครัง้	เงาร่างหนึง่เดนิออกมาจากพุม่ไม้	สาวเท้ายาว	ๆ 																														
เช่ืองช้ามาหยุดอยู่ตรงใกล้ซากปลาท้ังห้าตัว	 แววตาสีแดงฉ�่าเลือด																																																																										
จ้องมองปลาค�าท่ีไร้หนัง	 ก่อนจะค่อย	 ๆ	 ยอบตัวลงแล้วพึมพ�าคาถา	
บางอย่าง	จากนั้นก็ใช้มือโอบอุ้มปลาทั้งห้าขึ้นมาแนบอก...
	 สายตาคู่นั้นมองตามแสงไฟหัวเรือท่ีริบหร่ีและค่อย	 ๆ	 ห่าง															
ออกไปจนลับสายตา
	 “มนษุย์ไม่เคยหมดสิน้ความโลภ	มเีท่าไรไม่เคยพอ	แต่พวกเจ้า																																																																														
จะได้รู ้ว่าไม่เคยมีใครได้อะไรโดยไม่เสียอะไร	 เวรกรรมท่ีพวกเจ้า																					
ได้กระท�าในวันนี้...จะสนองคืนพวกเจ้าในสักวัน	 ถึงวันนั้นพวกเจ้าจะ
ไม่ตายดี”
	 เงาร่างนัน้เดนิกลบัไปในพุ่มไม้ท่ามกลางความมืดมิดของราตรี...
	 สายน�า้ยังไหลเอ่ือย	โลกยังหมนุไปเรือ่ย	ๆ 	วันและคนืเปลีย่นสลบั																																																																														
นับครั้งไม่ถ้วน	และทุกชีวิตก็ด�าเนินไปตามกรรม



บทที่ 1 
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 “น่ีขนำดแต่งตวัมำเทีย่วธรรมดำ ยงัปกปิดครำบมหำเศรษฐี           
ไม่มิดเลยนะเนี่ย”
	 ชายหนุม่ร่างสงูผวิขาว	สวมแว่นสายตาทว่าไม่ได้ดแูก่หรอืเชย	
กลับดูมีเสน่ห์ด้วยแววตาขี้เล่น	และมาดกวนหน่อย	ๆ	เดินมาหยุดยืน
เบื้องหน้าแขกหนุ่มของรีสอร์ตที่เพิ่งเข้ามาเช็กอินด้านหน้าล็อบบี้	
	 “พูดมาก	เดี๋ยวไปพักรีสอร์ตอ่ืนแทนซะเลย	ตะกี้ผ่านมาน่าพัก																																																																																																										
กว่าท่ีนี่ตั้งเยอะ”	คนร่างสูงพอ	ๆ	กัน	ผิวขาวปานกัน	ทว่าตัวหนากว่า																																																																												
ด้วยมัดกล้าม	ท�าสีหน้าเบื่อหน่ายไม่จริงจัง	
	 “ใช่ซ่ี	รีสอร์ตฉันมันกระจอก	ไม่เหมาะจะให้ทายาทธรุกจิน�าเข้า
และส่งออกอัญมณีอันดับต้น	ๆ	ของประเทศมาพักนี่หว่า”	
	 “ยัง...ยังไม่หุบปากอีก	งั้นฉันไปจริง	ๆ	แล้วนะ”	คนพูดท�าท่า
จะหมุนตัวออกจากรีสอร์ต
	 “เฮ้ย	ๆ 	หยดุก็ได้วะ	แหม...ท�าใจน้อย	ล้อเล่นนิดเดยีว”	เจ้าของ
รีสอร์ตเดินมาร้ังไหล่เพ่ือนไว้	 “แล้วไหนว่าจะมาพักหลายวัน	 ท�าไมมี													
แค่เป้ใบเดียว	นึกว่าจะลากกระเป๋าฝังเพชรใบใหญ่มาซะอีก”
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	 “ถ้าตบปากเจ้าของรีสอร์ต	ตามกฎหมายท่ีนีต้่องจ่ายเท่าไรวะ	?”				
	 “ถ้าตบด้วยหลังแหวนเพชรเจ็ดกะรัตก็ต้องจ่ายแพงหน่อยละ	
เพราะปากคงฉีกถึงหู”	
	 “ไอ้ธี...”	แขกหนุ่มเริ่มกดเสียงต�่า	
	 “เออ	 ๆ	 ไม่เล่นแล้วก็ได้”	 ธีรเทพ พูดกลั้วหัวเราะ	 “แล้วสรุป											
ว่ายังไง	จะพักกี่วัน	?”	เขาพูดพลางพยักพเยิดไปยังกระเป๋าเป้บนไหล่
ของเพื่อน	
	 “ฉันเป็นผูช้ายนะเว้ย	จะพกัหลายวันกไ็ม่ต้องพกเสือ้ผ้า	ข้าวของ																																																																																			
อะไรมาเยอะหรอก	ท่ีนีก่ห็ลวงพระบาง	ไม่ใช่ยุโรปถงึต้องพกโอเวอร์โค้ต
หนา	 ๆ	 ใส่หมดถ้าจะอยู่ต่อก็ซักสิ	 ไม่ใช่เรื่องยาก	หรือรีสอร์ตแกไม่มี
ซักรีดวะ”	
	 “ก็จริงนะ	ปกติแขกก็ไม่ค่อยพกอะไรมาเยอะหรอก	ที่นี่อากาศ
สบายก�าลงัด	ีไม่ร้อนเกนิไปไม่หนาวเกนิไป	แต่ฉันชินตากบัแกท่ีชอบไป
เที่ยวยุโรปมากกว่าแถวนี้นี่หว่า	แล้วนี่นึกยังไงมาหลวงพระบาง	?”
	 “มาดูโลเกชั่นนิดหน่อย”
	 “นัน่ไง	ว่าแล้ว	คนอย่างแกไปไหนไม่มีหรอกท่ีจะไม่นกึถงึเร่ือง
ธุรกิจเงินทอง	นี่คิดจะมาเปิดร้านจิวเวลรีที่นี่เหรอวะ	?”	ธีรเทพชวนคุย
มากกว่าจะอยากรู้จริงจัง	 เขาเป็นพวกชอบชีวิตสมถะ	ท�าธุรกิจรีสอร์ต
เพราะชอบบรรยากาศการท่องเท่ียว	ไม่ได้หวังร�า่รวยเป็นเศรษฐีเหมอืน
เพื่อน
	 “แกกพ็ดูเกนิไป	กต็ัง้ใจมาเท่ียว	มาหาแกนัน่แหละ	แต่โลเกช่ัน								
กแ็ค่ผลพลอยได้	คณุปู่อุตส่าห์สร้างบริษัทให้มัน่คง	แล้วตอนนีค้ณุพ่อก็
ให้ฉันเข้ามาบรหิารงานแทน	ฉันกต้็องรับผดิชอบให้ดท่ีีสดุ	เท่ียวไปด้วย																																																																											
ท�างานไปด้วยก็ไม่เสียหายอะไรนี่	จริงมั้ย	?”	
	 “จริงคร้าบบบ...คุณมหรรณพ”	 ธีรเทพเรียกชื่อเต็มของเพื่อน										
“ไป	งั้นเอาของไปเก็บเถอะ	ฉันให้คนเตรียมห้องไว้ให้แกแล้ว	ริเวอร์วิว
เลยนะ	รับรองแกต้องชอบ”
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	 รีสอร์ตเลก็	ๆ 	สไตล์วินเทจของธรีเทพใช้สเีขียวเป็นหลกัเพ่ือให้ดู																																																																															
สบายตาและกลมกลนืกบัต้นไม้โดยรอบ	บรรยากาศของรีสอร์ตเย็นสบาย																																																																																							
เพราะอยู่ใกล้แม่น�้าโขง	 มีลมโชยเอ่ือยตลอด	 ดังนั้นแม้ไม่เปิดแอร์ก็																
ไม่ร้อนอบอ้าว	
	 ลมปะทะใบหน้าของ	มหรรณพ ทันที	เม่ือเขาวางเป้ไว้บนเตยีง
แล้วเดนิไปหยุดยนืริมหน้าต่าง	ซ่ึงมองออกไปกเ็จอกบัแม่น�า้โขงสายยาว																																																																																	
ที่ไหลเอื่อยไปตามแนวคดโค้ง	
	 “เป็นไง	ชอบใช่ไหมล่ะ	ถงึจะไม่มีหิมะ	แต่สายน�า้กบัลมเย็นจาก
ธรรมชาติก็บรรยากาศดีไม่แพ้กัน”	เจ้าของรีสอร์ตพูดอวดอย่างภูมิใจ	
	 “กด็นีะ	ถ้าไม่มมีลพษิทางเสยีงอย่างแกมาคอยก�ากบั”	มหรรณพ																																																																						
แกล้งพูดท้ังท่ีสายตายังมองออกไปนอกหน้าต่าง	 จึงไม่เห็นว่าธีรเทพ
เหลือกตาให้อย่างหมั่นไส้
	 “โอเค	ๆ 	ฉันไปก็ได้	เชิญแกพักผ่อนตามสบายเถอะ	แลว้เย็นน้ี																																																																													
ก็เชิญกินข้าวคนเดียวไปเลยนะ”
	 “อ้าว	อะไรวะ	ล้อเล่นแค่นี้งอน	ถึงขนาดทิ้งให้กินข้าวคนเดียว
เลยเหรอ”
	 “บ้าส!ิ	ฉันไม่นสิยัผูห้ญิงขนาดนัน้หรอกเว้ย	แต่วนันีเ้ป็นวนัเพญ็
เดือนสาม	 เย็น	 ๆ	 จนถึงค�่าเลยว่าจะไปถ่ายรูปพิธีเซ่นไหว้ผีฟ้าผีแถน																																																																												
สักหน่อยน่ะ”	
	 อีกสิง่ท่ีธรีเทพรักเป็นชีวติจติใจคอืการถ่ายภาพ	ผลงานของเขา																																																																										
เคยได้รับรางวัลระดับประเทศมาแล้วหลายภาพ	 มหรรณพเองก็รู้ดี															
เขาจึงไม่แปลกใจเมื่อเพื่อนพูดถึงเรื่องถ่ายรูป	 แต่ก�าลังติดใจสงสัยพิธี
บางอย่างที่เพื่อนบอก
	 “แกพูดว่าพิธีอะไรนะ	ชื่อแปลก	ๆ”
	 “พิธีเซ่นไหว้ผีฟ้าผีแถน	เป็นความเชื่อของคนที่นี่น่ะ	จะจัดขึ้น
ทุกคืนวันเพ็ญเดือนสาม	 เช่ือกันว่าปลาค�าหรือปลาบึกเป็นปลาผี	 จะ							
ว่ายทวนน�า้มาจากเวยีงจนัทน์	โขงเจียม	และเชียงคานเพ่ือมาร่วมพิธนีี	้																																																																												
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และคนท่ีมาร่วมพิธีสามารถจับปลาบึกได้	 แต่ถ้าใครจับได้สามตัวแรก
ต้องเอาไปถวายผอ่ีางก่อน	ห้ามน�าไปกนิ	ถ้าแอบเอาไปกนิจะเกดิเรือ่งร้าย																																																																			
ขึ้นกับชีวิตและครอบครัว”
	 มหรรณพขมวดคิว้พร้อมกบัหัวเราะในล�าคอ	เขาเดนิมาหยดุยืน																																																																													
ล้วงกระเป๋ากางเกงแล้วจ้องหน้าธีรเทพครู่หนึ่ง
	 “สมัยนี้ยังมีความเช่ือเร่ืองพวกนี้อีกเหรอวะ	?	ใครเขาจะให้ล่า																																																																											
ปลาบึก	 มันใกล้สูญพันธุ์แล้ว	 อีกอย่างนะ	 แกเช่ือเร่ืองแบบนี้ตั้งแต่													
เมื่อไหร่	?	แกไม่ใช่คนงมงายนี่หว่า”
	 “ฉันไม่เช่ือแต่ก็ไม่ลบหลู่ดูหม่ินเขา	 นี่มันท่ีไหน...เมืองแห่ง
มรดกโลก	 ประเพณีและวัฒนธรรมของท่ีนี่ยังเหนียวแน่นกว่าบ้านเรา
มาก	ความเช่ือต่าง	ๆ 	ก็ไม่สญูหายไปง่าย	ๆ 	หรอก	ฉันไปถ่ายรูปเพราะ
เห็นว่าพิธกีรรมเหล่านีม้นักมี็ความงดงามความขลงัในตวัมันอยู	่แววตา
ของคนท่ีเป่ียมไปด้วยศรัทธาน่ากดชัตเตอร์เกบ็ไว้	การแต่งตวัการร่ายร�า	
ทุกอย่างล้วนน่าสนใจ...อ้อ	แต่แกไม่ต้องกลวัหรอก	เรือ่งปลาบึก	สมยันี	้																																																																														
เขากท็�าพอเป็นพธิเีท่านัน้แหละ	ไม่เคยมีใครล่าได้จริง	ๆ 	หรอก	ปลาบึก																																																																												
ไม่ใช่ว่าใครจะเห็นกันง่าย	ๆ	หรอกนะเว้ย”
	 มหรรณพพยักหน้าเป็นเชิงรับรู้และเข้าใจมากขึ้น	
	 “แกสนใจจะไปด้วยไหมล่ะ	?”	 ธีรเทพชวน	 ท้ังท่ีรู้แน่แก่ใจว่า
เพื่อนไม่มีทางสน	มหรรณพไม่เชื่อเรื่องพวกนี้	
	 “ไม่ละ	ฉันจะเดินเที่ยวแถวนี้แล้วหาอะไรกินเลย”	
	 “ที่นี่ก็มีอาหารบริการนะ”
	 “ไว้รอกินพร้อมแกละกัน	มื้อเย็นนี้ไปกินข้างนอกก่อน	เพราะ
ไหน	ๆ	ก็จะออกไปเดินเที่ยวแล้ว	กินไปชมบรรยากาศไปดีกว่า”	
	 “ตามใจ	 งั้นแกพักผ่อนไปก่อนนะ	 ฉันจะไปเตรียมกล้องกับ
อุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 เดี๋ยวออกไปพร้อมกันแล้วค่อยแยกย้าย”	 ธีรเทพสรุป	
ก่อนเดินออกจากห้องไป	
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	 ไม่ว่าโลกจะหมนุเปลีย่นเวียนไปแค่ไหน	เทคโนโลยจีะก้าวหน้า
เพียงไร	ความเช่ือ	ความนบัถอืต่อสิง่ลีล้บัก็ไม่เคยหายไปจากมวลมนษุย์	
ไม่ว่าประเทศไหน	ชนชาติไหน	ก็มักมีความเชื่อด้วยกันทั้งนั้น	ธีรเทพ
อาจไม่ได้เช่ือเรือ่งพวกนีม้ากนกั	แต่เขากเ็คารพในความเช่ือของคนอืน่																																																																							
เสมอ	ไม่ลบหลูด่หูมิน่	หน�าซ�า้ยังชอบท่ีจะศกึษาไว้เป็นความรู้	อีกสิง่หนึง่																																																																																				
คอืเขาชอบถ่ายรปูพธิกีรรมเหล่านี	้ถ่ายแววตา	ท่าทางของคนท่ีมาร่วม
พิธีกรรม	เมื่อได้น�าภาพกลับมาดู	เขามักเห็นความศรัทธาอันแรงกล้า	
ความมุ่งมั่น	 และความหวังอยู่ในดวงตา	 ในอิริยาบถของคนเหล่านั้น	
มันสะท้อนให้เขาได้คิดอะไรหลายอย่าง	
	 ภาพถ่ายหลายคอลเลกชั่นของเขา	จึงมีเรื่องเกี่ยวกับประเพณี	
วัฒนธรรม	และพิธีกรรมจากหลาย	ๆ 	แห่ง	เคยคิดเล่น	ๆ 	ว่าสักวันหนึ่ง
คงได้เปิดนทิรรศการภาพถ่ายแห่งความเช่ือ	ให้คนท่ีไม่มคีวามเช่ือและ
ต่อต้านเรื่องพวกนี้ได้มาเห็นเช่นเขา	จะได้รู้ว่าถึงไม่เชื่อ	ก็ควรให้ความ
เคารพซึ่งกันและกัน	
	 นับตัง้แต่มาสร้างรสีอร์ตท่ีหลวงพระบางสามปี	เขายังไม่เคยได้																																																																						
ร่วมพิธีกรรมไหว้ผีฟ้าผีแถนเลยสักคร้ัง	 ท้ังท่ีตั้งใจจะไปเก็บภาพทุกป	ี	
แต่เป็นอันต้องมีอะไรมาติดขัด	ขัดขวางเสียทุกคร้ัง	เพราะฉะนั้นครั้งนี	้																																																																																
ถึงมหรรณพจะเดินทางมาไกล	 เขาก็ไม่ยอมอยู่กินข้าวมื้อเย็นด้วย					
ต้องไปถ่ายภาพพิธีไหว้ผีฟ้าผีแถนให้ได้	ซึ่งครั้งนี้เขาไม่พลาดจริง	ๆ	
	 ก่อนจะเกบ็ภาพทุกครัง้	ธรีเทพต้องถามให้แน่ใจก่อนว่าสามารถ
ถ่ายได้	เขาไม่ถอืวสิาสะเป็นอันขาด	และดเูหมือนชาวบ้านกบัผูป้ระกอบ
พธิจีะยินดเีสยีด้วยซ�า้ท่ีเขามาถ่ายภาพให้	เพราะไม่เคยมีใครมาถ่ายเกบ็
ไว้เลย	คุณลุงคุณป้าวัยกลางคนบอกกับเขาว่า	ถ่ายแล้วอัดภาพมาฝาก
ด้วย	จะได้เกบ็ไว้ให้ลกูหลานด	ูเผือ่วนัข้างหน้าพธินีีส้ญูหาย	ไม่มีใครสบื
ต่อ	อย่างน้อยก็ยังมีภาพถ่ายไว้แทนความทรงจ�า
	 ดังนั้นชายหนุ่มจึงเดินถ่ายภาพได้ทุกมุมท่ีเขาเห็นว่าสมควร		
ซ่ึงมันกม็ากพอท่ีจะเกบ็รายละเอียดได้หมด	ถ่ายภาพจนพอใจกเ็ปลีย่น
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มาเป็นถ่ายโหมดวิดีโอบ้าง	เขาค่อย	ๆ	เดินไปตามวงล้อมที่มีนางร�าใส่
ชุดพืน้เมืองร่ายร�าท่าทางอ่อนช้อยงดงาม	แลคล้ายการร่ายร�าทางเหนอื
ของไทย	
	 “เฮ้ย!	ช่วยด้วย	ๆ”	 เสียงร้องด้วยส�าเนียงท้องถิ่นท�าให้ทุกคน
ตกใจ	พากนัมองชายวยัสีส่บิต้น	ๆ 	ท่ีก�าลงัช้ีมือลงไปในน�า้	“ช่วยมนัด้วย																																																																															
มันก�าลังจะตาย	มันจับปลาได้สามตัวแล้วจะแอบเอากลับบ้าน	ไม่แบ่ง
ไปถวายผีอ่าง	มันก�าลังถูกลงโทษ”	
	 ถึงจะฟังไม่ออกทุกค�าแต่ธีรเทพเข้าใจความหมาย	 เขามอง
ชายคนท่ีก�าลังจะจมน�้าตายตะเกียกตะกายขอความช่วยเหลือ	 จึงรีบ
วางกล้องลง	ตั้งท่าจะกระโดดน�้าลงไปช่วย	
	 “อย่า!”	ใครคนหนึ่งจับแขนเขาไว้พร้อมร้องห้าม	
	 “แต่เขาก�าลังจะจมน�้านะครับ	ปล่อยผมเถอะ	ผมว่ายน�้าเป็น”
	 “ใคร	ๆ	ที่นี่ก็ว่ายน�้าเป็น	แต่อย่าลงไป	คุณช่วยเขาไม่ได้หรอก	
ไม่มีใครช่วยเขาได้”	
	 “แล้วจะยืนดเูขาตายไปต่อหน้าต่อตาเหรอครับ	ผมท�าไม่ได้...”	
พูดไม่ทันจบก็มีมือเรียวเย็นเฉียบมือหนึ่งมาจับแขนเขาไว้	 เม่ือหันไป
มองก็พบว่าเป็นนางร�าคนหนึ่งนุ่งซ่ิน	 ห่มผ้าเบ่ียง	 ใบหน้าขาวสะอาด
หมดจด	งดงามจับตา	
	 “ไม่มีใครที่นี่ใจด�า	 หรือยืนดูเฉย	 ๆ	 ได้	 แต่ทุกคนต้องเป็นไป
ตามกรรม	เชื่อฉันแล้วรอดูเถอะ”
	 “คุณเป็นคนไทย	?”	 ธีรเทพถามหล่อน	 ฝ่ายนั้นเพียงย้ิมให	้																	
ไม่ตอบค�าใด	หล่อนหันไปมองคนที่ก�าลังจะจมน�้าด้วยแววตานิ่งเฉย	
	 ธีรเทพมองตามสายตาหญิงสาว	 แม้ใจจะกระวนกระวายแต่
เขาก็ไม่อาจท�าอะไรได้	ถ้าขืนดื้อดึงมากกว่านี้	คนอื่น	ๆ	อาจไม่พอใจ	
เพราะนี่เป็น	‘ความเชื่อ’	ที่เขาเข้าไม่ถึง	
	 หลังจากผู้ชายคนนั้นจมน�้าได้ประมาณห้านาทีจากท่ีธีรเทพ
ค�านวณในใจ	จู่	ๆ 	ศพของเขาก็ลอยขึ้นมาเหนือน�้า	ซึ่งมันผิดธรรมชาติ	
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คนเราจมน�้าศพจะไม่ลอยข้ึนมาทันทีทันใดแบบนี้	 เสียงใครคนหนึ่ง															
ร้องสั่ง	“ไปเอาศพมันขึ้นมา”	
	 ชายฉกรรจ์สีค่นลงไปช่วยกนัหามศพข้ึนมาบนฝ่ัง	สภาพท่ีธรีเทพ																																																																																																									
ได้เห็นชัดเตม็สองตาคอื	ศพนอนคว�า่แต่แขนท้ังสองข้างบิดไปข้างหน้า	
มอืท้ังคูพ่นมประกบกนัเหมอืนก�าลงักราบไหว้บางสิง่ในลกัษณะผดิสรรีะ	
ล�าคอบดิจนใบหน้าหงายขึน้	ช่างเป็นภาพทีส่ยดสยอง	ถ้าไม่เหน็กับตา
ว่าเขาจมน�้า	ชายหนุ่มก็คงคิดว่าเขาโดนฆาตกรรม!
	 และที่ส�าคัญคือมีเลือดไหลออกจากทวารทั้งห้า!	
	 นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ธีรเทพได้เห็นอะไรน่ากลัวเช่นนี้	ผู้ชาย
ร่างกายก�าย�าล�า่สนัอย่างเขาถงึกบัตวัสัน่	ไม่อยากเช่ือสายตาตวัเอง	แต่
ถ้าจะหาเหตผุลมาประกอบคงต้องใช้เวลานานในการศกึษา	หรืออาจหา						
ไม่ได้เลยก็เป็นได้
	 ชายหนุ่มหันไปเพื่อจะถามหญิงสาวเม่ือสักครู่	 แต่กลับพบว่า
หล่อนไม่ได้ยนืข้างเขาแล้ว	กวาดสายตามองหาจนท่ัวก็ไม่พบ...อยากรู้																																																																												
เหลอืเกนิว่าหล่อนเป็นใคร	ท�าไมมือถงึเยน็เฉียบขนาดนัน้	แล้วท้ังท่ีเป็น
คนไทย	ท�าไมถึงมาร่วมพิธีกรรมของที่นี่ได้	?

	 เมือ่แยกย้ายกบัธรีเทพตอนหกโมงคร่ึงตรงจุดท่ีห่างจากรสีอร์ต
ไม่มากนัก	มหรรณพก็เดินเล่นไปตามถนนสายหลักของหลวงพระบาง	
ดูร้านรวง	ผู้คน	และบรรยากาศโดยรอบ	เสน่ห์ของหลวงพระบางก็คือ
ค่อนข้างเจริญ	 แต่ยังถูกโอบอุ้มด้วยประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น											
ไม่วุ่นวายแม้จะมีนักท่องเที่ยวมากกว่าเมื่อก่อน	
	 การแต่งกายแบบพืน้เมอืงกย็งัมีให้เห็นท่ัวไป	ไม่หรูหรา	ไม่เยอะ																																																																														
อลังการเหมือนเวลาเขาไปเท่ียวยุโรป	 คนท่ีนี่แต่งตัวเรียบง่าย	 เคร่ือง
ประดบัน้อยช้ิน	รักษาชุดพืน้เมืองไว้ได้อย่างดงีาม	ไม่รู้เพราะเท่ียวยุโรป
บ่อยจนเบื่อ	หรือจริง	ๆ	เขาชอบความเรียบง่ายแบบนี้กันแน่	เมื่อเห็น	
ผูห้ญิงใส่ชุดพ้ืนเมอืง	มหรรณพกเ็ลยมองเพลนิตา	หลายคนเขินอายต่อ
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สายตาเขาจนเดินชนอะไรต่อมิอะไร	พานท�าให้เขาอดข�าไม่ได้	
	 ตะวันราแสงเมือ่มนัค่อย	ๆ 	ลบัขอบฟ้าทีละน้อยจนหมดท้ังดวง																																																																					
แสงจันทร์คืนวันเพ็ญลอยเด่นข้ึนมาแทนท่ี	 แสงไฟข้างถนนก็สว่างข้ึน
เช่นกนั	มหรรณพเลอืกเดนิเลยีบรมิแม่น�า้ไปเร่ือย	ๆ 	แทนท่ีจะไปดสูนิค้า
แถวถนนคนเดนิเฉกเช่นคนอืน่	และตัง้ใจหาร้านอาหารย่านนีก้นิม้ือเยน็
เสียเลย	
	 “ร้านนี้ดีไหมลิตัน	เพิ่งมาเปิดใหม่ยังไม่เคยลอง”	
	 เสียงหนึ่งดังข้ึนเบ้ืองหน้า	 ท�าให้มหรรณพต้องหันสายตาไป
มอง	ไม่ใช่ว่าได้ยินเสยีงใครเขากม็องไปเสยีหมด	แต่เสยีงท่ีเพ่ิงได้ยินน้ี																																																																								
นอกจากเป็นภาษาไทยแล้วยังหวานหูเหลือเกิน	 แปลกกว่าเสียงผู้คน
ท่ัวไป	และเม่ือได้เห็นเจ้าของเสยีง	เขากรู้็ทันทีว่าไม่ใช่แค่หวานหู	แต่ยงั																																																																																									
หวานตาอีกด้วย	หญิงสาวผวิขาวรูปร่างแบบบาง	นุง่ซ่ินสม่ีวง	ใช้ผ้าเบ่ียง																																																																																			
สเีดยีวกนัปักลายงดงามปิดไหล่	ทรงผมเกล้าข้ึนสงูอวดล�าคอขาวระหง
ที่มีไรผมคลอเคลีย	จู่	ๆ	ชายหนุ่มก็สะบัดหัวตัวเอง	
	 ...บ้าจริง	เธออยู่ไกลถึงเพียงนั้น	ท�าไมถึงเห็นรายละเอียดชัด
ราวกับยืนระยะประชิด...ชายหนุ่มบ่นตัวเองในใจ
	 “ก็ดีนะ	ฉันเมื่อยแล้วเหมือนกัน	อยากนั่งพัก”	
	 หญิงสาวอีกคนแต่งตัวคล้ายกัน	 และแม้ภาษาจะคล้ายผู้หญิง
คนแรก	 แต่ส�าเนียงและถ้อยค�าบางค�าของหล่อนก็ท�าให้รู้ได้ว่าหล่อน
เป็นคนหลวงพระบาง	
	 มหรรณพหันมองตามสายตาสองสาวท่ีมองไปยังอีกฝั่งถนน	
เขาเห็นร้านอาหารไทยท่ีล้อมรอบด้วยต้นลลีาวด	ีพลางคดิในใจว่าเขาเอง																																																																								
ก็ควรกินมื้อเย็นที่ร้านนี้เช่นกัน	
	 ยังไม่ทันท่ีสองสาวจะก้าวไปยังร้านอาหาร	จู	่ๆ 	กม็ชีายร่างผอม																																																																																
คนหนึง่ว่ิงมากระชากกระเป๋าถอืในมอืของผูห้ญิงเสยีงหวานอย่างรวดเรว็																																																												
สญัชาตญาณการป้องกนัตวัท�าให้หล่อนร้ังกระเป๋าไว้สดุแรง	แต่คนตัง้ใจ
ยื้อแย่งก็กระชากสุดแรงเช่นกัน	 หากเมื่อไม่เป็นผล	 คนร้ายก็ใช้อีกมือ
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กระชากผา้เบี่ยงของหล่อน	ท�าให้ร่างบางเซล้มเข่ากระแทกพื้น	คนร้าย
ฉวยจังหวะนั้นรีบวิ่งไปทั้งที่ผ้าเบี่ยงติดมือไปด้วย	
	 อาจเป็นสญัชาตญาณของคนท่ีทนอยูเ่ฉยไม่ได้ท�าให้มหรรณพ
วิ่งตามโจรไปทันที	 ชายหนุ่มออกแรงว่ิงน้อยกว่าตอนไปเล่นฟิตเนส												
เป็นครึง่กยั็งตามทันโจรได้ภายในเวลาไม่ถงึสามนาที	เขากระชากคอเสือ้																																																																													
มันจนล้มหงายหลัง	 แต่มันก็ไวรีบปล่อยมือจากกระเป๋าและผ้าเบ่ียง		
จากนัน้กห็มนุพลกิตวัอย่างว่องไวจนหลดุจากมือของมหรรณพ	ก่อนจะ
วิ่งสุดชีวิตหนีหายไป	 ถึงใจอยากตามไปแต่มหรรณพก็ต้องหยุดเพราะ
เสียงร้องห้าม
	 “อย่าค่ะ!”	
	 สองสาวที่รีบวิ่งตามมาร้องห้าม	เมื่อมหรรณพหันกลับไปมอง	
เจ้าของกระเป๋ากับผ้าเบ่ียงก็เดินเข้ามาหาเขา	 หญิงสาวพยายามใช	้											
สองมือปิดไหล่เปล่าเปลือยของตัวเองด้วยความอาย	
	 “อย่าตามไปเลยค่ะมันอันตราย”	 หล่อนเหลือบตามองเขา																	
แวบหนึ่ง	ก่อนจะหลุบลงมองของที่พื้นใกล้เท้าของเขา	
	 ชายหนุ่มมองตามสายตาหล่อน	 แล้วก้มลงหยิบท้ังสองอย่าง	
ข้ึนมาถือไว้	 เมื่อเห็นหล่อนยังหลุบตามองพื้น	 และเห็นว่าตัวหล่อนมี
เพียงผ้าพันรอบอก	 ไหล่ขาวเนียนไร้อาภรณ์ปกปิด	 มหรรณพก็เดิน
เข้าไปใกล้แล้วยกผ้าในมือข้ึน	 หมายจะห่มไหล่ให้หล่อน	 แต่หญิงสาว
ตกใจก้าวถอยหลังอย่างระวังตัว
	 “เอามาให้ฉันเถอะค่ะ	 ฉันจะห่มให้เพื่อนเอง”	 หญิงสาวอีกคน
พูดด้วยภาษาลาว	แต่มหรรณพก็ฟังเข้าใจ	
	 ชายหนุ่มย่ืนให้คนพูดท้ังกระเป๋าท้ังผ้าเบ่ียง	 เขานึกแปลกใจ
ตัวเองว่าเม่ือสักครู่ท�าไมถึงคิดจะท�าเช่นนั้น	 ถึงเขาจะไม่ได้มีจิตอกุศล	
แต่มันไม่สมควรเลยท่ีเขาจะเอาผ้าไปห่มให้หญิงสาวท่ีไม่รู้จักกัน	 และ
หล่อนก�าลังอายสายตาเขาอีกด้วย
	 “ขอโทษด้วยครับ	ผมไม่ได้ตั้งใจจะล่วงเกินคุณ”	
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	 “ไม่เป็นไรค่ะ	ฉันเข้าใจ”	หญิงสาวยอมเงยหน้ามองเขา	เพราะ
ตอนนี้หล่อนใช้ผ้าเบี่ยงพาดไหล่เรียบร้อยแล้ว
	 “ไม่นึกเลยว่าที่นี่จะมีโจรพวกนี้ด้วย	บ้านเมืองดูสงบ	ไม่แออัด
แย่งกันท�ามาหากิน	ผู้คนยิ้มแย้มมีมิตรไมตรี”	
	 “คนดแีละคนไม่ดมีปีะปนกนัทุกท่ีค่ะ	ข้ึนอยู่กบัว่าจะมากจะน้อย																																																																										
ก็เท่านั้นเอง”	 สาวหลวงพระบางเป็นคนตอบ	 ถึงจะฟังแปร่งหูไปบ้าง												
แต่ก็เข้าใจได้ไม่ยาก
	 “นัน่สนิะครบั”	มหรรณพตอบด้วยรอยย้ิมบาง	ๆ 	เขาอายสุามสบิ
แล้วไม่ใช่คนอ่อนต่อโลก	แต่คงเพราะหนึง่ช่ัวโมงท่ีเดนิเล่นมาเรือ่ย	ๆ 	ท�าให้																																																																																	
เขา	 ‘หลง’	คิดไปว่าที่นี่สวยงาม	เงียบสงบ	จนไม่น่ามีเรื่องไม่ดีแบบนี้	
เกดิข้ึน	“เอ้อ	ผม...เนยีรครับ”	ชายหนุม่เลอืกจะบอกช่ือเล่น	เพราะส่วนตวั																																																																										
เขาคิดว่าชื่อจริงของตัวเองค่อนข้างยาวและเรียกยาก	
	 สองสาวหันสบตากันเองราวกับถามกันว่าควรจะท�าความรู้จัก
กับเขาดีไหม	
	 “ผมมาจากเมอืงไทย	มาเท่ียวรีสอร์ตของเพ่ือนช่ือสบายดฮีมิโขง																																																																																						
ครบั”	เขาแนะน�าตวัเองเพิม่อกีนดิ	เพือ่ให้สองสาวสบายใจท่ีจะท�าความ
รู้จักกนั	“ผมได้ยินคณุพดูภาษาไทยเหมอืนกนันีค่รับ”	เขาเลอืกหันไปทาง																																																																									
หญิงสาวที่คาดว่าเป็นคนไทยแต่แต่งตัวแบบสาวลาว	
	 “ค่ะ	 ฉันชื่อ	 อัม...อัมพุชา บ้านฉันอยู่เชียงคาน	 และนี่เพื่อน
ของฉัน	ลิตัน	เธอเป็นคนที่นี่”	
	 “ยินดีท่ีได้รู้จักนะครับ	 ช่ือคุณแปลกดีจัง”	 มหรรณพเผลอพูด
ไปอย่างใจคดิ	สองสาวจึงหันมองหน้ากนัอีกคร้ัง	“เอ่อ...ผมขอโทษด้วย
ครับ	คือไม่ได้หมายความว่าไม่เพราะ	แต่ผมไม่เคยได้ยินใครชื่อนี้เลย	
ท้ังท่ีปกตช่ืิอคนไทยกม็กัจะซ�า้	ๆ 	หรอืคล้าย	ๆ 	กนั”	ชายหนุม่รีบอธบิาย
กลัวอีกฝ่ายเข้าใจผิด
	 สองสาวยิม้ในแบบท่ีมหรรณพมองแล้วรู้สกึว่าท้ังสองคนก�าลงั
กลั้นหัวเราะมากกว่า	
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	 “คุณกินมื้อเย็นหรือยังคะ	?”	
	 มหรรณพเลิกคิ้วแปลกใจเมื่ออัมพุชาเป็นคนถาม	
	 “ยังครับ	 ก�าลังเดินหาร้านอยู่	 มาเจอคุณโดนกระชากกระเป๋า
เข้าเสียก่อน”	
	 “งั้น	ฉันขออนุญาตเลี้ยงขอบคุณคุณได้มั้ยคะ	?”	
	 ค�าถามของหญิงสาวตรงใจเขา	ถ้าหล่อนไม่พดูแบบนี	้เขากจ็ะ
ต้องหาทางชวนหล่อนกับเพ่ือนไปกินข้าวร้านน้ีอยู่แล้ว	 ถึงจะคิดอย่าง
นั้นชายหนุ่มก็ยังรักษาอาการดีใจไว้	 ไม่แสดงออก	ท�าเพียงยิ้มบาง	 ๆ	
ตอบรับมิตรภาพพร้อมกับเอ่ยตกลง
	 “ยินดีครับ”
	 เม่ือชายหนุ่มยอมรับค�าชวน	 อัมพุชากับลิตันก็สบตากันด้วย												
รอยยิม้		สองสาวหมนุตวักลบัไปทางร้านอาหารเพ่ือเดนิน�า		ท�าให้ชายหนุม่																																																																																						
คนเดียวที่เดินตามหลังไม่เห็นแววตาบางอย่างของทั้งสองสาว
	 แววตาท่ีถ้าได้เห็นจะรูว่้านีไ่ม่ใช่เร่ืองบังเอญิ	ทุกอย่างถกูก�าหนด																																																																						
ขึ้นด้วยความจงใจ	


