
ชายหนุม่รปูร่างผอมสงูในชดุแบลก็ไทก้าวลงจากรถเมอร์เซเดส-
เบนซ์สีด�าคันใหญ่รุ่นเก่า ซึ่งพนักงานในเครื่องแบบชุดขาวสะอาดกุลีกุจอมา

เปิดประตูให้ด้วยกิริยานอบน้อม ชายหนุ่มเอ่ยค�าขอบใจและเงยหน้าขึ้นมอง

คุ้มไม้สักหลังใหญ่ที่ปลูกสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นเมือง ประกอบด้วย

หลังคามุงแผ่นไม้ลดหล่ันกันไปสามชั้น ส่วนที่เป็นกันสาดฉลุเฉลาลวดลาย

ละเอียดอ่อน

“เชียงยูงยินดีต้อนรับขอรับ” เจ้าหน้าที่พูดภาษาไทยปนส�าเนียงเชียงยูง

ชายหนุ่มรับค�าอยู่ในที และมองเลยไปท่ีชายชราในเครื่องแต่งกายโอ่อ่า

ประณีตที่เดินตรงมาหา

“ท่านกรมวังอินถา” เจ้าพนักงานบอกเบา ๆ  “ตระกูลท่านเป็นกรมวังมา

สามชั่วอายุคนแล้ว”

ชายหนุ่มพนมมือไหว้ชายชรา และสังเกตเห็นว่า แม้เส้นผมบนศีรษะ

รวมทั้งขนคิ้วและหนวดจะเป็นสีขาวไปหมดแล้ว แต่ดวงตาของกรมวังยังสุกใส

อ่อนโยนเหมือนอยู่ในวัยหนุ่ม
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“สบายดี” ชายชราเพ่งมองกงสุลคนใหม่อย่างไม่เชื่อสายตาตัวเอง

“สบายดีครับ” ชายหนุ่มก้มศีรษะ

“ผมขอต้อนรับท่านกงสุลสู่เชยีงยงูด้วยความชืน่ชม” กรมวงัทกัทายตาม

มารยาท

“ผมเองก็ดีใจที่ได้มาท�าหน้าที่ที่นี่”

“เป็นเรื่องที่น่าแปลกจริง ๆ ” ดวงตาของชายชราเปล่งประกายครุ่นคิด

กงสุลหนุ่มขยับจะถาม แต่กรมวังพาเดินไปยังคุ้มใหญ่และเปลี่ยนเรื่อง

สนทนา จนถึงตัวคุ้มที่มีเจ้าพนักงานและผู้คนมากหน้าหลายตารอต้อนรับผู้เป็น

แขกอยู่

“เจ้าหลวงประทบัรออยูใ่นห้องด้านใน” กรมวงับอก “เชญิท่านกงสลุไป

เข้าเฝ้าท่านก่อน”

ชายหนุ่มรับค�าและพนมมือไหว้ผู้ที่มาทักทาย ก่อนเดินตามชายชราผ่าน

ห้องโถงใหญ่ซึง่ใช้เป็นทีจ่ดังานเล้ียง และฉากไม้ทีแ่กะสลกัลวดลายนกยงูร�าแพน

บานใหญ่ที่กั้นระหว่างห้องโถงกับบริเวณห้องหับภายในตัวคุ้ม

กรมวังพาแขกคนส�าคญัผ่านห้องต่าง ๆ ก่อนจะหยดุลงตรงหน้าประตหู้อง

ด้านในที่มีเจ้าพนักงานในเครื่องแบบชุดขาวยืนรักษาการณ์อยู่สองฟาก

เจ้าพนักงานก้มศีรษะแสดงความเคารพชายชราและชายหนุ่ม พร้อมกับ

เปิดประตูให้คนทั้งสองก้าวเข้าไปภายในห้องที่ตกแต่งด้วยเครื่องเรือนและ

เคร่ืองประดับแบบพุกาม ท�าด้วยไม้สักปิดทองล่องชาด ติดกระจกหุงงดงาม

ละลานตา ซึ่งชายวัยเดียวกับแขกเกียรติยศในเครื่องแต่งกายแบบชาวเชียงยูง

ชั้นสูง นุ่งโสร่งไหมสีเขียวปีกแมลงทับ เสื้อตัวในแบบกุยเฮงสีขาว คลุมทับด้วย

เสื้อตัวนอกสีม่วงเข้ม สวมสร้อยทองคล้องอุบะประดับเพชรนิลจินดา ที่น่ังอยู่

บนเก้าอี้ตัวโตเพียงล�าพัง เพ่งสายตาคมกล้าจ้องมองผู้มาใหม่อยู่ก่อนแล้ว

“ขอให้ทรงเกษมส�าราญ” กรมวังถวายพรและทูลแนะน�าผู้ที่เข้าเฝ้า 

“กระหม่อมขอเบิกตัวคุณปราณ วีระพงศ์ กงสุลไทยคนใหม่ประจ�าเชียงยูง
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เข้าเฝ้า”

“ขอให้ทรงเกษมส�าราญ” กงสุลคนใหม่ก้าวไปยืนเบื้องหน้า “ก่อนอื่น

กระหม่อมขอขอบพระทัยฝ่าบาทเป็นอย่างยิ่งที่โปรดให้กระหม่อมเข้าร่วมงาน

ในคืนนี้ ทั้งที่กระหม่อมเพิ่งเดินทางมาถึงเชียงยูงไม่ถึงห้าชั่วโมง และยังไม่ได้

เข้าเฝ้าถวายสัญญาบัตรอย่างเป็นทางการ”

“งานเลี้ยงสงกรานต์ปีหน่ึงมีเพียงครั้งเดียว ถ้าต้องรอให้เป็นไปตาม

พิธีการทุกประการ ท่านกงสุลก็คงจะพลาดโอกาสครั้งส�าคัญนี้ไป” เจ้าหลวง

รับสั่งด้วยน�้าเสียงเรียบ ๆ  ไม่เชิงไว้ยศ แต่ก็ไม่ถึงกับให้ความเป็นกันเองมาก

นัก “และก็อย่างที่ท่านคงจะได้ยินได้ฟังชาวเชียงยูงคนอื่น ๆ พูดกันตลอดเวลา

ห้าชั่วโมงที่ผ่านมาแล้ว เชียงยูงยินดีต้อนรับ”

“ขอบพระทัยกระหม่อม” กงสุลไทยค้อมศีรษะรับ

“พวกแขกต่างรอเฝ้าฝ่าบาทอยูพ่ร้อมกนัแล้ว” กรมวงัทลูขึน้ “เชญิเสดจ็

ที่งานเถิดกระหม่อม”

“เราไปพร้อมกันเลย” เจ้าหลวงรับส่ังพร้อมกับลุกจากเก้าอ้ีที่ประทับ 

เดนิมายงัชายหนุม่ ก่อนเดินเคียงคู่ออกไปจากห้อง โดยมกีรมวงัตามเสดจ็ห่าง ๆ  

สายตาชายชราที่เพ่งมองเจ้านายและกงสุลไทยแฝงด้วยความคิดค�านึงซึ่งยาก

จะหยั่งรู้ได้

มโหรีวงใหญ่บรรเลงเพลงที่มีท่วงท�านองไพเราะอ่อนหวาน ขณะที่แขกต่าง

แยกย้ายกันนั่งรับประทานอาหารแบบขันโตก เจ้าหลวงประทับที่วงขันโตก

ด้านหน้าฉากไม้ลายยงู แวดล้อมด้วยพระประยรูญาตชิัน้ผู้ใหญ่ 2-3 คน พร้อม

บรรดากงสุลจากประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา อินเดีย และไทย แต่ผู้ที่ให้

ความสนใจและชวนปราณ วีระพงศ์ พูดคุยมากที่สุดคือเจ้าสายจันทร์ พระ

มาตุลาของเจ้าหลวง และดอกเตอร์วิชัย ศาสตรี กงสุลอินเดียประจ�าเชียงยูง

ขณะที่เจ้าสายจันทร์พอใจพูดคุยเรื่องราวข่าวสารทันสมัยซึ่งรับฟังจาก
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วิทยุต่างประเทศ ดอกเตอร์วิชัยกลับสนทนาเรื่องวรรณกรรมและศิลปะแขนง

ต่าง ๆ โดยเฉพาะเหล่านกัเขยีน ศลิปินอนิเดีย ท�าให้ปราณรูส้กึเหมือนตนยืนอยู่

ระหว่างโลกสมัยใหม่กับโลกสมัยเก่า เทคโนโลยีล�้ายุคกับนิทานปรัมปรา และ

ความจริงกับความฝัน

“รายการต่อไปจะเป็นการแสดงฟ้อนนกยูง” เจ้าสายจันทร์บอกเมื่อเห็น

นักดนตรีวงมโหรีลุกจากที่นั่งให้นักดนตรีอีกชุดหน่ึงเข้าประจ�าที่ “ฟ้อนนกยูง

เป็นการแสดงชัน้สงูทีม่ใีห้ชมเฉพาะคุม้เจ้าหลวงและในเทศกาลสงกรานต์เท่าน้ัน”

“ท�าไมล่ะครับ” ปราณถามด้วยความแปลกใจ

“เพราะเป็นศลิปะประจ�าคุ้มมานานหลายร้อยปีแล้ว บางทท่ีานกงสลุคงจะ

ยังไม่ทราบว่าคุ้มนี้มีชื่อว่า ‘คุ้มนกยูง’ ”

“ผมเพิ่งทราบเดี๋ยวนี้เอง” กงสุลหนุ่มตอบอย่างเอาใจผู้เล่า

“ระบ�านกยูงหรือฟ้อนนกยูงเป็นนาฏศิลป์พื้นเมืองของเชียงยูงที่มีความ

ส�าคญัและจดัอยูใ่นศลิปะชัน้สงู” ดอกเตอร์วชิยัพดูเสรมิ “ทีน่่าประหลาดก็คือ 

เป็นนาฏศลิป์บรสิทุธิ ์ ไม่มพีืน้ฐานมาจากทีอ่ืน่ ไม่ว่าจะเป็นอินเดีย จนี พม่า หรอื

แม้แต่ไทย ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากครูนาฏศิลป์คนแรก ๆ  ของคุ้มนกยูง

เฝ้าดูลีลาท่าทางนกยูงอย่างละเอียดลออจนแทบเข้าใจลึกซึ้งถึงจิตใจนกยูงเลย

ทีเดียว”

“ดอกเตอร์พูดถูก” เจ้าสายจันทร์ยอมรับ “แต่น่าเสียดาย ไม่มีใครเคย

ศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของการฟ้อนนกยงูอย่างจรงิจงั ส่วนมากมักออกมาใน

รูปต�านานผสมความเชื่อต่าง ๆ ”

“เป็นต้นว่าอะไรบ้างครับ”

“กอ็ย่างเช่น คนทีคิ่ดท่าฟ้อนคนแรกเป็นฤๅษตีัง้อาศรมอยูใ่นบรเิวณทีเ่ป็น

หนองน�้าใหญ่ของเชียงยูงเวลานี้ ซึ่งเมื่อก่อนเป็นป่าโปร่ง มีนกยูงอาศัยอยู่เป็น

จ�านวนมาก หลังจากนั้นการฟ้อนได้ถูกถ่ายทอดสู่นักฟ้อนนกยูงคนแรก”

“ซึง่กอ็าจเป็นไปได้” กงสุลอนิเดยีแสดงความเหน็ “เพราะในสมยัโบราณ
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คงมีคนอยากบวชเป็นฤๅษีชีไพรเพ่ือแสวงหาความสงบบ้างเหมือนกัน หรือ

มิเช่นนั้นก็เป็นความนิยมของคนในยุคก่อนที่ต้องพูดถึงฤๅษีเพื่อสร้างความ

น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น”

นักดนตรีชุดใหม่เริ่มลองเสียงเครื่องดนตรี

“และอย่างที่ว่ากันว่า การฟ้อนนกยูงจะมีการถ่ายทอดให้เฉพาะคนที่

สืบสายเลือดเท่าน้ัน จะไม่มีการสอนคนภายนอกเป็นอันขาด” เจ้าสายจันทร์

นิ่งไปชั่วขณะก่อนเล่าต่อด้วยน�้าเสียงแผ่ว “หรือปีใดคุ้มนกยูงไม่มีการจัดฟ้อน

นกยูงในงานเลี้ยงสงกรานต์ ปีนั้นจะเป็นปีสิ้นวงศ์เจ้าผู้ครองเชียงยูง”

“วิทยุบีบีซีของเจ้าไม่มีรายงานข่าวบ้างหรือ เรื่องการเปิดพีระมิดของ

ปฐมฟาโรห์อียิปต์ ที่เชื่อกันว่าผู้ใดแตะต้องจะต้องค�าสาปรุนแรง หรือการกู้เรือ

ไททานิก ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสุสานใหญ่ของผีร้ายในทะเล แต่ไม่เห็นมีใครเจอ

อาถรรพณ์อะไรเลยสักราย”

ดอกเตอร์วิชยัถามยิม้ ๆ  และยตุคิ�าพดูเมือ่เสยีงฆ้องกระหึม่ดงั ตามด้วย

เสยีงป่ีเสยีงพณิ ฉาบและกลอง พร้อมกบัร่างระหงของหญงิสาวในชดุซิน่ไหมปัก

เลือ่มลาย เสือ้แขนกดุแนบเรอืนร่าง สวมกะบงัหน้ารปูนกยงู ใต้วงแขนมปีีกใหญ่

ประดับขนนกยูงพรายแพรว เช่นเดียวกับแพนหางที่ติดไว้ที่สะโพก

ท่วงท�านองและเสยีงดนตรปีระกอบกบัลีลาร่ายร�าอนัอ่อนช้อย คล้ายกริยิา

เยื้องย่างของนกยูง ท�าให้ผู้ร่วมงานทุกคนน่ิงชมด้วยความเงียบสงบ ตราบ

กระทั่งเสียงเพลงระรัว หญิงสาวเปลี่ยนท่าทางเป็นร่าเริงและโลดเต้นไปมาบน

พืน้กว้างอย่างสนกุสนาน กระทัง่ถงึช่วงขยบักายด้วยลลีาล�าพอง คลีปี่กร�าแพน

หางอย่างโอ่อ่าสง่างาม ก่อนจะหมอบยอบกายอยู่หน้าวงขันโตกของเจ้าหลวง 

ติดตามด้วยเสียงปรบมือดังลั่น

“ตามธรรมเนียมถือกันว่านกยูงน�าพรมามอบให้ และเจ้าหลวงจะรับสั่ง

ถามถึงชะตาเมืองสามข้อ” เจ้าสายจันทร์กระซิบบอกกงสุลหนุ่ม

“ปีนี้ฝนฟ้าเป็นประการใด” เจ้าหลวงรับสั่งถามด้วยพระสุรเสียงอันดัง
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“ด้วยบญุญาบารมขีองเจ้าหลวง ฝนฟ้าตกต้องตามฤดกูาลเพคะ” น�า้เสยีง

หญิงสาวสดใสกังวานเหมือนระฆังแก้ว จนปราณอดจ้องมองดูใบหน้าผู้ที่หมอบ

ก้มอยู่ไม่ได้

“ข้าวปลาอาหารล่ะ” เจ้าหลวงแย้มพระสรวลด้วยความพอพระทัย ก่อน

รับสั่งถามข้อต่อไป

“ข้าวปลาอาหารบริบูรณ์ดีไม่มีเสียหายเพคะ”

“บ้านเมืองปรกติสุขดีหรือไม่”

“บ้านเมอืงปรกตสิขุด ีปราศจากทกุข์เขญ็ใด ๆ  ทัง้สิน้” นกยูงน้อยท�านาย

“สาธ”ุ เจ้าหลวงและพระประยรูญาตชิัน้ผูใ้หญ่ในวงส่งเสยีงรบัค�าท�านาย

อันเป็นมงคลพร้อมกัน

“เจ้าสมควรได้รับรางวัล” เจ้าหลวงรับสั่งพลางถอดพระธ�ามรงค์ทอง

ที่สวมติดพระอนามิกาข้างขวาออก ทรงถือไว้ในพระหัตถ์พร้อม ๆ กับวงดนตรี

เริ่มบรรเลงเพลงอีกครั้ง

“คราวนี้นางจะฟ้อนรอบวงขันโตกของเรา ถ้าเสียงดนตรีหยุดลงและ

นางฟ้อนมาถึงผู้ใด เจ้าหลวงจะประทานพระธ�ามรงค์ให้ผู ้นั้นมอบแก่นาง” 

เจ้าสายจันทร์กล่าวกับกงสุลไทย

สาวน้อยในชดุนกยงูกรีดกรายรายรอบวงช้า ๆ ก่อนเร่งจงัหวะรวดเรว็ตาม

เสยีงรวัของฆ้องกลอง ทนัททีีส้ิ่นเสยีงฉาบ ร่างของนางหยดุฟ้อนตรงเบือ้งหลงั

ของปราณ ชายหนุ่มรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาด

“ท่านกงสลุ” เจ้าหลวงทรงยืน่พระธ�ามรงค์ผ่านเจ้าสายจนัทร์มาสูมื่อของ

ปราณ

“กระหม่อม” กงสุลหนุ่มรับค�าก่อนหันไปมอบพระธ�ามรงค์ทองค�าแก่

นกยงูน้อย สายตาของหนุม่สาวประสานกนั หวัใจของปราณเต้นแรงขึน้จนต้อง

เป็นฝ่ายหลบสายตาคมวาวของหญิงสาว

“เจ้ามีสิ่งใดมอบตอบแทนท่านกงสุลไทยบ้าง” เจ้าหลวงรับสั่งถาม
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“หม่อมฉันไม่มีสิ่งใดที่ควรคู่ นอกจากกะบังหน้าน้ีเพคะ” หญิงสาวทูล

พร้อมปลดกะบังหน้าที่ท�าด้วยโลหะเงินแกะสลักลวดลายนกยูง ก่อนยื่นให้

ชายหนุ่ม

“ท่านเป็นคนที่โชคดีมาก” ดอกเตอร์วิชัยเอ่ย ขณะที่เจ้าหลวงทรง

ปรบพระหัตถ์แสดงความยินดี

กรมวังอินถาเดินน�าหน้าบรรดากงสุลต่างชาติมายังรถยนต์ที่จอดรอรับหน้า

คุ้มหลวงเมื่องานเลี้ยงเลิกรา

“ยินดีที่รู้จักครับ” ปราณสัมผัสมือกับดอกเตอร์วิชัย

“ถ้าพรุ่งนี้ไม่มีอะไรท�า แวะไปที่บ้านผมสิ” กงสุลอินเดียเอ่ยชวน

“ไม่เป็นไรครับ” ชายหนุ่มปฏิเสธอย่างเกรงใจ “พรุ่งนี้เป็นวันหยุด

ราชการ คุณควรจะได้พักผ่อน”

“คณุเดนิทางมาคนเดียวไม่ใช่หรอื” ดอกเตอร์วชิยัย้อนถาม “ยงัไงกไ็ป

คุยกันแก้เหงา”

“การถวายสัญญาบัตรคงจะมีภายหลังเทศกาลสงกรานต์” กรมวังบอก

กงสลุใหม่เมือ่ดอกเตอร์วชิยัขึน้รถไปแล้ว “ถ้าเจ้าหลวงรบัสัง่ให้เข้าเฝ้าได้เม่ือไร 

ผมจะแจ้งให้ทราบ”

“ขอบคุณมากครับ” ปราณพนมมือไหว้ “ไว้หลังสงกรานต์ผมคงขอ-

อนุญาตมาเยี่ยมค�านับท่านบ้าง”

“ได้สิ” ชายชรารับค�าและมองดูชายหนุ่ม

“ราตรีสวัสดิ์นะครับ” กงสุลอังกฤษและสหรัฐฯ เอ่ยค�าอ�าลา

“ราตรีสวัสดิ์” ปราณโบกมือให้

“ผมขอถามอะไรท่านกงสุลสักหน่อยได้ไหม” กรมวังเอ่ยเมื่ออยู่กันตาม

ล�าพัง “ท่านกงสุลคิดอ่านจะท�ายังไงกับกะบังหน้าของนักฟ้อนนกยูง”

กงสุลหนุ่มนิ่งไปครู่หนึ่งเมื่อได้ฟังค�าถามที่คาดไม่ถึง
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“ผมยังไม่รู้เหมือนกัน แต่คงจะเก็บไว้เป็นของที่ระลึก”

“ผมขอแนะน�าอะไรสักอย่าง” สีหน้ากรมวังเคร่งเครียดขึ้น “ถ้าคุณ

ไม่ลอยแม่น�้าไป ก็ควรคืนให้นาง ไม่ควรเก็บไว้เอง”

“ท�าไมล่ะครับ” ปราณถามด้วยความประหลาดใจ

“ผมไม่สามารถอธิบายอะไรแก่ท่านกงสุลได้” ชายชราสั่นศีรษะแรง ๆ  

ปิดปากเงียบไม่ยอมพูดอะไรต่อ จนกระทั่งชายหนุ่มก้าวขึ้นรถที่เจ้าพนักงาน

เปิดประตูให้ เมอร์เซเดส-เบนซ์สีด�าแล่นหายไปในความมืดเบื้องหน้า
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บ้านพักของกงสุลไทยประจ�าเชียงยูงเป็นตึกสองชั้นหลังใหญ่ 
ปลูกสร้างตามแบบบริติช-อินเดีย ในสมัยที่อังกฤษยังปกครองอินเดียและ

ดินแดนต่าง ๆ ในเอเชียอาคเนย์อยู ่ ตึกด้านหน้าตรงกลางที่ล�้าออกมาเป็น

โถงใหญ่ก่อนจะเข้าสู ่ภายในประกอบด้วยหอแปดเหลี่ยมทั้งซ้ายและขวา 

ด้านบนสุดของหอเป็นโดมแบบโมกุลทั้งหลัง ทาสีขาวนวลตัดสีน�้าตาลเข้มของ

กรอบและบานประตูหน้าต่าง ถึงแม้จะมีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี แต่ก็ได้รับการ

ดูแลรักษาให้คงสภาพดีพอสมควร

“งานเลี้ยงเป็นอย่างไรบ้างครับ”

ชายสูงวัยกว่าเล็กน้อยเอ่ยถามปราณ วีระพงศ์ ขณะเดินน�าหน้าผู้เป็น

เจ้าของสถานทีค่นใหม่ไปตามทางเดินรอบสนามหญ้าหน้าตกึ ซึง่แสงแดดยามเช้า

ทอดทอจับเกล็ดน�้าค้างที่เกาะตามใบหญ้าเป็นประกายวับวาว

“ก็ดีครับ” กงสุลกระชับเสื้อกั๊กผ้าขนสัตว์แนบตัวเหมือนยังไม่คุ้นกับ

สภาพอากาศหนาวเย็นยามเช ้าในดินแดนที่รอบล้อมด้วยเทือกเขาและ

หมูด่อย “เสยีดายทีค่ณุชลติไม่ได้ไปร่วมงานด้วย เลยไม่มีคนคอยแนะน�าอะไร”

2
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“เมื่อวานผมไปไม่ไหวจริง ๆ ปวดศีรษะมาตั้งแต่วานซืนแล้ว ขืนไป

งานเลี้ยงแล้วเจอคนรู้จักกันคะยั้นคะยอให้ดื่มเหล้าเข้าไปอีก เห็นทีหัวทิ่มกลาง

งานแน่ แต่ในงานคงมีหลายคนทีใ่ห้ค�าแนะน�าได้ดกีว่าผม อย่างกรมวงัอนิถาหรอื

เจ้าสายจันทร์”

“พูดถึงกรมวังกับเจ้าสายจันทร์ คุณชลิตรู้จักสองคนนี้ดีมั้ย”

“ก็พอสมควร” ชลิตแบ่งรับแบ่งสู้ “ทั้งสองค่อนข้างจะชอบคนไทย

มากกว่าเจ้านายและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของเชียงยูงคนอื่น ๆ”

“แต่เท่าที่ผมสังเกตเมื่อคืน ก็ดูชาวเชียงยูงมีท่าทางเป็นมิตรดี”

“ความเป็นมิตร ความชอบ และความรัก เป็นสิ่งที่แตกต่างกันและมี

ขั้นตอน โดยทั่วไปชาวเชียงยูงก็เหมือนกับคนเอเชีย มีความเป็นมิตรกับคน

ต่างชาติ ขณะเดียวกันก็ถือตัวและทะนงในศักดิ์ศรี ถ้าจะพูดต่อไปก็คงต้องว่า 

สาเหตุที่ท�าให้คนเชียงยูง โดยเฉพาะอย่างย่ิงชนชั้นสูงส่วนใหญ่ ไม่ค่อยชอบ

คนไทย ก็มาจากการกระท�าของทหารไทยที่เข้ายึดครองสหรัฐไทยเดิมสมัย

สงครามโลกครั้งที่สอง”

“เหตกุารณ์ผ่านมาตัง้นมนานกาเลแล้ว ไม่น่าจะมาจดจ�าหรอืผกูใจเจบ็กนั

อยู่อีก” ปราณส่ายหน้า

“คนที่เป็นฝ่ายกระท�ากับฝ่ายถูกกระท�าย่อมมีความคิดต่างกัน เราอาจ

คดิว่าเขาน่าจะลมืหรอืให้อภยัได้แล้ว แต่เขากลบัคิดว่าเราไม่น่าท�ากับเขาได้ลงคอ 

เพียงแค่นีก้เ็หมอืนกบัพดูกนัคนละเรือ่งเดยีวกันแล้ว ท�ายังไงก็ไม่มีทางจะเข้าใจ

กันได้”

“ผมจะพยายามสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน”

“กงสุลคนก่อน ๆ ก็คิดอย่างเดียวกับคุณปราณ แต่ยังไม่มีใครสามารถ

สมานรอยร้าวได้ส�าเร็จ” ชลิตพูดด้วยน�้าเสียงเรียบ ๆ

“ผมรู้ว่ามันคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะท�าให้ลุล่วงภายในเวลาแค่วันสองวัน” 

กงสุลคนใหม่มองไปนอกรั้วเหล็ก เห็นผู้คนในเครื่องแต่งกายพื้นเมืองเดิน
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บ่ายหน้าไปท�าบุญที่วัดใกล้ ๆ   “คุณชลิตจะไปท�าบุญที่วัดไหนหรือเปล่า”

“ผมว่าจะไปท�าบุญที่วัดธาตุค�า  ให้ลูกเมียล่วงหน้าไปก่อนแล้ว แต่ผม

อยากแวะมาดูกงสุลก่อน  ถ้าไม่มีโปรแกรมไปไหน ขอถือโอกาสชวนไปท�าบุญ

สงกรานต์ร่วมกัน”

“เช้านี้ผมไม่มีนัด แต่บ่าย ๆ ว่าจะแวะไปคุยกับดอกเตอร์วิชัยสักหน่อย”

“ครับ”  รองกงสุลพยักหน้า  “งั้นไปรถจี๊ปของผมคันเดียว  เสร็จแล้วไป

ทานข้าวกลางวันที่บ้าน บ่าย ๆ ค่อยกลับ ให้ไอ้สิงห์มันขับเบนซ์ไปบ้านดอกเตอร์

วิชัย”

“ก็ดีเหมือนกัน”  ปราณเห็นด้วย  “ขอเวลาผมขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อก๊ักเป็น

เสื้อไหมพรมแขนยาว จะได้ค่อยอุ่นหน่อย”

“ผมจะรอที่รถนะครับ”  ชลิตบอกพร้อมกับเดินไปยังรถจี๊ปวิลลี่รุ่นเก่า

ซึ่งประกอบในอินเดีย และสั่งงานกับพนักงานขับรถชาวพื้นเมืองที่รอรับค�าสั่ง

อยู่ใกล้ ๆ

ธาตุค�าเป็นวัดใหญ่อยู่ใจกลางเมืองเชียงยูง  ตามต�านานที่เต็มไปด้วยเรื่อง

อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มักกล่าวกันว่า  หลังจากพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระพุทธเจ้า  โทณพราหมณ์ได้ตวงพระบรมสารีริกธาตุแจกจ่ายบรรดากษัตริย์

ที่มาร่วมงาน  ยังเหลือพระบรมสารีริกธาตุพระชานุ  (เข่า) อยู่ในผอบทองค�าอีก 

1 องค์  กากราชหรือพญากาขาวซึ่งบินผ่านได้โฉบจิกพระธาตุองค์นั้นไป

บรรดากษตัรย์ิเหน็ดงันัน้ต่างโกรธแค้น จงึให้ราชบรุษุและนายพรานตาม

ล่าเพือ่น�าพระธาตกุลบัคืนมา  พญากาขาวบนิหนมีาถงึบรเิวณทีเ่ป็นเมอืงเชยีงยงู

ในปัจจุบันก็หมดแรง ตกลงมายังพื้นดินถึงแก่ความตาย  ด้วยบุญของแผ่นดิน

ที่จะเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ท�าให้ปลวกแดงมาท�ารังครอบ

ร่างกากราชไว้  เพื่อมิให้ราชบุรุษและเหล่าพรานค้นพบ  เมื่อคนเหล่านั้นกลับกัน

หมดแล้ว จึงมีฤๅษีตนหนึ่งเข้าฌานทราบเรื่องที่เกิดขึ้น  เลยเนรมิตระฆังทอง
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ครอบจอมปลวกไว้อีกชั้นหน่ึง พร้อมกับท�านายว่า ในอนาคตกาลจะมีกษัตริย์

ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งมาสร้างเมืองบริเวณนี้ และสร้างพระธาตุองค์หนึ่งขึ้นเป็น

ที่สักการบูชาของประชาชนพลเมือง ตลอดจนผู้คนในดินแดนใกล้เคียง ท�าให้

บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองสืบทอดไป 700 ปีเศษ

“พระธาตคุ�าสร้างในสมยัขนุคาน เจา้ผูค้รองนครเชยีงยงูคนแรก ทีย่กพล

และราษฎรอพยพมาจากตอนกลางของพม่าเพราะเกิดการสู้รบแย่งชิงบ้านเมือง

ระหว่างพี่น้อง” ชลิตที่เดินถือถังพลาสติกบรรจุดอกไม้ธูปเทียนตามหลังมาเล่า

ให้กงสุลคนใหม่ฟัง “และเป็นเรื่องน่าแปลกที่มีการขุดพบระฆังทองตรงจุดนี้ 

ขุนคานจึงสร้างพระธาตุขึ้นองค์หนึ่ง ประทานนามว่าธาตุค�า”

“อาจเปน็เร่ืองของการสร้างขวัญและก�าลงัใจใหป้ระชาชน ท�านองเดยีวกบั

การขุดพบหอยสังข์ในพงศาวดารตอนสร้างกรุงศรีอยุธยาก็ได้” ชายหนุ่ม

ไม่ปลงใจเชื่อเท่าไรนัก

“ก็อาจเป็นอย่างที่กงสุลว่า” ชลิตคล้อยตามอย่างขี้เกียจขัดคอ

“ขุนคานสร้างเมืองเชียงยูงและพระธาตุเมื่อไหร่นะ” ปราณถาม

“ประมาณปีคริสต์ศักราชหนึ่งพันสองร้อยครับ”

“ก็ราว ๆ หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบกว่าปีหลังจากถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า

แลว้” กงสุลหนุ่มเดินชา้ลงเม่ือเขา้ไปภายในวดัทีม่ผีูค้นลน้หลาม “หมายความ

ว่าพระธาตุถูกฝังอยู่เป็นเวลานานมากทีเดียว”

“ครับ” อีกฝ่ายรับค�าอย่างไม่รู้จะพูดอะไร

“ตอนนีก้เ็ลยเวลาเจด็รอ้ยปทีีว่า่มารว่มรอ้ยปแีลว้ แตร่าชวงศ์ของขนุคาน

ก็ยังอยู่ดี” ปราณพูดต่อ

“เรือ่งนีเ้ปน็ความเชือ่ทีเ่ล่ากนัสบืมา แบบเดยีวกบัเพลงยาวพยากรณส์มยั

อยุธยาที่ว่า ‘กระเบื้องจะเฟื่องฟูลอย น้�าเต้าน้อยจะถอยจม ผู้ดีจะเดินตรอก 

ขี้ครอกจะเดินถนน’ อะไรท�านองนั้น” ชลิตอธิบาย “แต่จริง ๆ แล้วตลอดเวลา

ที่ผ่านมาก็มีเรื่องต่าง ๆ  เกิดขึ้นมากมาย ทุกครั้งที่เกิดเรื่องไม่ดีขึ้น คนมักจะ
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หยิบยกค�าท�านายของฤๅษีขึ้นมาพูดกันใหม่”

“แล้วตอนนี้ล่ะ” ชายหนุ่มถาม

“ระยะนี้เงียบไป แต่ก็ไม่แน่ว่าจะเริ่มพูดกันอีกเมื่อไหร่”

“เดีย๋วกอ่น” กงสลุหนุม่ยกมอืเปน็เชงิให้ผู้ทีม่าด้วยหยุดเดิน “คุณชลติ 

รู้จักผู้หญิงคนนั้นไหม”

“คนไหนครับ” รองกงสุลมองตามอย่างงง ๆ

“ก็คนที่ใส่เสื้อป้ายข้างแขนยาว ซิ่นมีเชิงกรอมเท้าสีชมพูทั้งชุด”

“คนที่โพกผ้าด้วยใช่ไหมครับ” ชลิตถาม

“นั่นแหละ” ปราณพยักหน้า

“นักฟ้อนประจ�าคุ้มหลวงไงครับ เธอชื่อรินรุ้ง”

“รินรุ้ง” ชายหนุ่มทวนค�า

“ครบั เธอเปน็คนฟอ้นนกยงู นักฟอ้นนกยงูจะตอ้งเปน็คนทีส่บืเชือ้สาย

มาจากนกัฟ้อนนกยงูรุน่แรก และมสีทิธติา่ง ๆ มากมายกวา่คนสามัญในคุ้มหลวง 

ผมว่าเมื่อคืนกงสุลก็คงจะได้ดูเธอฟ้อนนกยูงแล้ว”

“ใช่” ปราณรับค�า “และก็ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับนักฟ้อนนกยูงมาบ้าง

เหมือนกัน” เขานึกถึงค�าพูดของเจ้าสายจันทร์และค�าเตือนที่น่ากลัวของกรมวัง

อินถาในเรื่องกะบังหน้าที่รินรุ้งมอบให้เขาเป็นของขวัญเมื่อคืน

“เธอมากับคนในคุ้ม” ชลิตมองกลุ่มคนที่แวดล้อมหญิงสาว

“ผมอยากจะพูดกับเธอสักค�าสองค�า” ปราณพูดโดยมิได้ละสายตาจาก

หล่อน

“การพดูคยุกบันกัฟอ้นนกยงูนอกคุม้หลวงเปน็เรือ่งตอ้งหา้ม” รองกงสลุ

มีท่าทางไม่สู้สบายใจนัก

“ผมแค่อยากถามอะไรเธอนิดเดียว” ชายหนุ่มไม่ยอมละความตั้งใจ

“เอาอย่างนี้แล้วกัน” ชลิตพูดอย่างใช้ความคิด “เด๋ียวตอนขึ้นไปฟัง

พระเทศน์บนศาลา ผมจะจองที่ติด ๆ  กับพวกคุ้มหลวง ผมพอจะรู้จักคนในคุ้ม
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อยู่บ้าง จะหาทางชวนคุยดู ถ้ามีโอกาส กงสุลก็ผสมโรงพูดคุยกับรินรุ้งได้ 

อย่าให้คนอื่นทันสังเกตเห็น”

“ขอบใจมาก” ปราณยิ้มออก

“ไม่เป็นไรครับ แต่ตอนนี้ต้องหาเมียกับลูกผมให้เจอก่อน เดี๋ยวจะโดน

บ่นแย่”

ภาพงานบญุตามประเพณีโบราณเป็นภาพทีป่ราณไม่ได้เหน็มานานพอสมควรแล้ว 

นับตั้งแต่ชีวิตของคนเมืองเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพบ้านเมือง ชายหนุ่มจ�าได้

ว่าในสมยัทีเ่ขายงัเลก็ ๆ อยูน่ัน้ เวลาวดัแถวบ้านมีงานประจ�าปีและเขาร�า่ร้องตาม

พ่ีเลี้ยงออกไปเที่ยว แม่จะสั่งพี่เลี้ยงให้เอาผ้ามัดตัวเขาติดกับเอวอย่างแน่นหนา 

แถมเกณฑ์คนงานและญาติ ๆ ผู้ชายไปคอยดูแลอีกขบวนใหญ่ ด้วยกลัวลูกจะ

ถูกคนร้ายจับตัวไปขายพวกขอทาน

นับเป็นความรอบคอบและความห่วงใยของแม่ ซึ่งเขา พี่เลี้ยง ตลอดจน

ญาติ ๆ  และคนงานชายไม่มีวันลืมเลือน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเวลาคนในกลุ่มเกิด

ความสนใจสิง่ตา่ง ๆ  ไมต่รงกนั เชน่ บางคนอยากขึน้ชงิชา้สวรรค์ แตอี่กคนอยาก

ปากระป๋องชิงบุหรี่หรือยิงปืนไม้ก๊อก รวมไปถึงการดูระบ�าโป๊หรือเล่นการพนัน 

ซึง่ผลสดุทา้ยกมั็กจะลงเอยด้วยการส่งพีเ่ลีย้งซึง่ผกูตวัตดิอยูก่บัเขากลบับา้นกอ่น 

ไว้ดึก ๆ  จึงค่อยย่องออกไปเที่ยวกันใหม่

แม่เป็นผู้หญิงเข้มแข็งและเอาการเอางาน สามารถคุมอู่ซ่อมรถยนต์

คนเดียวนับตั้งแต่พ่อตาย ใครเพิ่งเอารถมาซ่อมที่อู่ครั้งแรกมักจะไม่เชื่อว่า 

หญงิวยักลางคนรูปร่างผอมบางทีส่วมผ้าซ่ินสดี�าและเสือ้เชิต้แขนสัน้สขีาว ทา่ทาง

เรียบร้อย ซึ่งนั่งอยู่ในห้องกระจกด้านหลัง จะเป็นทั้งเจ้าของและผู้จัดการของ 

“ช. ช่างยนต์” ที่เชี่ยวชาญในการซ่อมรถยุโรปมาเป็นเวลานาน

ปราณจ�าเรือ่งทีเ่กีย่วกบัพ่อได้ไม่มากนัก ภาพภาพเดียวทีเ่ขานึกออกคือ

ชายหนุ่มผิวคล�้า รูปหล่อ ไว้ผมยาว ปล่อยปอยผมข้างหน้าให้ตกลงมาเคลีย
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หน้าผาก 2-3 ปอย สวมเสือ้เชิต้ลายสกอตแขนสัน้ พบัปลายแขน นุง่กางเกงบลู

ยีนคับติ้ว ขับรถอเมริกันเปิดประทุนคันโตที่มักจะมาจอดรถรอรับเขาที่ริมถนน

หน้าโรงเรียนตอนเย็น พลางเท้าแขนกับกรอบหน้าต่างรถและพ่นควันบุหรี่เป็น

วง ๆ นาน ๆ ทีจะเงยหน้าขึ้นดูกระจกมองหลังและแตะแต่งทรงผมที่ลงครีม

เหนียว ๆ  ให้เข้ารูป

พ่อเป็นคนรักรถ ชอบขับรถ แข่งรถ และดัดแปลงรถ สิ่งเหล่านี้ท�าให้

พ่อลงทุนเปิดอู่ซ่อมรถยนต์ขึ้น ตอนแรกกะท�าเล่นสนุก ๆ  แต่ตอนหลังกลับ

กลายเป็นกิจการใหญ่โตจนพ่อชกัจะหมดสนกุ แต่แม่ซ่ึงเป็นคนเอาจรงิเอาจงัมา

แต่ไหนแต่ไรไม่ยอมให้พ่อเลกิล้มกจิการอูร่ถลงง่าย ๆ  เลยเข้าไปดแูลกจิการด้วย

ตวัเองตัง้แต่ก่อนจะมเีขา โดยได้รบัการยอมรบัจากบรรดาช่างทัง้หลายในอู่ แต่

มคีนไม่เหน็ด้วยอย่างมากอยูเ่พยีงคนเดยีวคอืย่า ซ่ึงมักพดูให้เข้าหแูม่ว่า “ตระกูล

วีระพงศ์เป็นเชื้อสายขุนน�้าขุนนาง เป็นเลือดทหาร ไม่ใช่ช่างฟิตข้างถนน” ซึ่ง

แม่มักจะท�าหูทวนลม นอกจากนาน ๆ จะเหลืออดเหลือทน จึงบ่นลับหลังว่า 

“สมยันีม้วัถอืยศถอืศกัดิก์อ็ดตายกนัพอดี ไม่ใช่เงนิทีไ่ด้มาจากช่างฟิตหรอกหรอื

ที่เลี้ยงพวกขุนนางอยู่ตอนนี้”

พดูตามจริงแลว้ ปราณออกจะเขา้ขา้งแมเ่สมอ ยิง่กบัยา่ดว้ยแลว้ เขาไม่

คอ่ยอยากเขา้ใกลเ้ทา่ไรนกั คา่ทีน่อกจากจะไว้ตวัอย่างคนรุน่เก่ารุน่โบราณแลว้ 

ย่ายังดุและจู้จี้ขี้บ่นราวกับชีวิตนี้ไม่เคยพอใจอะไรสักอย่าง ถ้อยค�าที่ย่ามักพูด

ตดิปากซึง่เขาไดย้นิสมยัเดก็ ๆ กค็อื “สมยัทีปู่แ่กยังอยู่” แลว้ก็ตามด้วยสิง่เลศิหรู

ต่าง ๆ  เช่น มีรถยนต์ 7 คัน หรือแต่งตัวสวยไปงานเต้นร�า จนบางครั้งเขานึกว่า

เปน็เรือ่งทีย่า่นกึคดิไปเองหรอืเปน็แคค่วามเพอ้ฝนัของคนแก ่ ยา่มกัจะพดูดว้ย

ความภาคภมูใิจเสมอวา่ “ปูข่องแกสมยัหนุม่ ๆ น่ะรปูหลอ่ไม่มีใครเทยีม ย่ิงแตง่

เครือ่งแบบนายทหารยิง่งามเขา้ไปใหญ่ ขนาดทา่นจอมพลยงัเรยีกไปถา่ยรปูเปน็

แบบโฆษณาสมัยสงคราม”

น่าเสียดาย ภาพโฆษณาเหล่านั้นสูญหายไปพร้อมกับรูปถ่ายและเอกสาร
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อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณปู่ในช่วงไฟไหม้บ้านเก่าของคุณย่าที่ย่านสวนมะลิ 

เรือ่งราวตา่ง ๆ ของปูก่เ็ลอืนหายไปพร้อมกบัการตายของยา่เมือ่ปราณอายไุดเ้พยีง 

4-5 ขวบ

“กงสลุครบั„ ชลิตเรียกเบา ๆ “น่ีเพ็ญแขภรรยาของผม แลว้นีต่น้ ลกูชายครบั”

“ยินดีที่ได้รู้จักครับ” ปราณรีบยกมือไหว้ภรรยาของรองกงสุล ก่อนจะ

ลูบศีรษะเด็กชายวัย 6 ขวบที่พนมมือแต้

“ตกลงว่าเสร็จจากท�าบุญแล้ว กงสุลจะไปทานกลางวันที่บ้านเรา” ชลิต 

บอกภรรยา

“ดีเลยค่ะ ดิฉันเตรียมขนมจีนไว้ ไม่ทราบว่าท่านกงสุลชอบหรือเปล่า”

“เรียกผมว่าปราณหรือกงสุลเฉย ๆ ก็ได้ครับ ไม่ต้องมี ‘ท่าน’ จะดีกว่า”

“ขอบคุณค่ะ” เพ็ญแขมีท่าทีสบายใจขึ้น

“ผมทานได้ทุกอย่างครับ” ชายหนุ่มพูดยิ้ม ๆ “ยิ่งขนมจีนน้�ายาหรือ

ซาวน้�าเป็นของโปรดมาตั้งแต่เด็ก ๆ ”

“พ่ีว่าเราข้ึนไปท่ีศาลากันเลยดีกว่า” ชลิตมองผู้คนท่ีเร่ิมหนาตาข้ึนเร่ือย ๆ

“อีกตั้งนานกว่าพระจะลงมาที่ศาลานะคะ” ภรรยาแย้ง

“ปนีีค้นเยอะ” รองกงสลุหนัมาสบตาชายหนุม่ “ถา้ไมร่บีไปจองเดีย๋วจะ

ไม่มีที่นั่ง อีกอย่างกงสุลอยากกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสด้วย”

“แต่ต้นยังไม่ได้ก่อเจดีย์ทรายเลย” บุตรชายอุทธรณ์

“ไว้พระเทศน์เสร็จแล้วค่อยลงมาก่อก็ได้” บิดาตัดบท เดินน�าหน้าไปยัง

ศาลาโถงที่ปลูกสร้างด้วยไม้สักต้นใหญ่ประดับธงทิวงดงาม
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ชลิตสามารถท�าอยา่งทีไ่ดร้บัปากไวจ้รงิ ๆ เขาจบัจองทีบ่นศาลา
โถงหลังใหญ่บริเวณด้านหน้าสุดเกือบติดกับอาสนะซ่ึงปูลาดเป็นที่ น่ังของ

ภิกษุสงฆ์ ใกล้กันกับพื้นที่ที่กันไว้ส�าหรับคนจากคุ้มหลวง

“ปรกติที่ตรงนี้จะเว้นไว้ให้พวกเจ้านาย พระญาติพระวงศ์ของเจ้าหลวง 

หรือพวกเจ้าจากต่างแคว้นซึ่งมาร่วมงานบุญ แต่ตอนหลังอนุโลมให้คณะทูตที่

ได้รับเชิญด้วย” รองกงสุลอธิบาย

“เพ็ญได้ยินมาว่า ในสมัยก่อนแม้แต่คณะทูตหรือคนของสถานกงสุล 

ถ้าหากไม่ได้รบัเชญิจากเจ้าหลวงกไ็ม่มสิีทธิท์ีจ่ะได้นัง่ตรงนีเ้หมอืนกนั เมือ่ครัง้

เจ้าหลวงองค์ก่อนเคยมีกงสุลพม่าถือวิสาสะมานั่งในงานสงกรานต์ พอถูกให้

เลื่อนที่นั่งก็โกรธมาก ถึงขนาดเดินทางกลับย่างกุ้งภายในวันนั้น ท�าให้ความ

สัมพันธ์ระหว่างพม่ากับเชียงยูงตึงเครียดกันอยู่พักใหญ่” เพ็ญแขเสริมขึ้น

“จนบัดนี้พม่ายังไม่ได้ส่งกงสุลมาประจ�าเชียงยูงอีกเลย” ชลิตสรุป

“แล้วเดี๋ยวนี้เจ้าหลวงไม่ได้เสด็จมาท�าบุญงานสงกรานต์ที่วัดธาตุค�าอีก

แล้วหรือ” ปราณถาม

3
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“เจ้าหลวงองค์นี้ไม่โปรดเสด็จไปงานข้างนอก” รองกงสุลตอบ เหลียว

มองไปรอบ ๆ  เม่ือเหน็ว่าไม่มใีครอยูใ่กล้จงึพดูต่อด้วยน�า้เสยีงเบาลง “เมือ่ตอน

ขึ้นครองบัลลังก์ใหม ่ๆ  พระองค์เคยถูกลอบท�าร้ายที่วัดแห่งหน่ึงในงานบุญออก

พรรษา ตั้งแต่นั้นมาก็ทรงระวังพระองค์ ไม่เสด็จไปไหนมาไหนบ่อยนัก”

“เจ้าหลวงมีศัตรูที่คิดปองร้ายด้วยหรือ” กงสุลหนุ่มประหลาดใจ

“มี” ชลิตพูดพอได้ยินกันสองคน “แต่ผมไม่ทราบรายละเอียดมากนัก 

เพราะไม่มใีครยอมพดูถงึเรือ่งนี ้ รูแ้ต่ว่าคนร้ายทีล่อบท�าร้ายเจ้าหลวงในครัง้นัน้

เป็นภิกษุท่ีอยู่ในวัด บางเสียงก็ว่าเป็นบ้า แต่บางเสียงก็ว่าเป็นคนธรรมดา ๆ

โกนหัวแล้วเอาผ้าเหลืองมาห่มปลอมเป็นพระ”

“ผมไม่เคยได้ยนิเรือ่งนีม้าก่อนเลย” ปราณบอกความจรงิ “ทัง้ ๆ  ทีก่่อน

จะมาผมก็ศึกษาเรื่องเชียงยูงมาพอสมควร”

“ไม่ใช่เร่ืองแปลกหรอกครับ” ผู้อยูก่่อนพดูยิม้ ๆ  “ถ้าจะพดูกนัตามตรง 

คนไทยแทบจะไม่รูจ้กัเชยีงยงูเลยด้วยซ�า้ ไม่มใีครค้นคว้าอย่างจรงิ ๆ  จงั ๆ  ไม่มี

ใครเขยีนถงึอย่างเป็นเรือ่งเป็นราว ทัง้ ๆ  ทีร่ฐับาลไทยสมยัสงครามโลกครัง้ทีส่อง

เคยเคลมว่า เชียงยูงเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของสหรัฐไทยเดิมที่อยู่ในอาณาเขต

ไทยในสมัยโบราณ และส่งกองทหารเดินทางบุกป่าฝ่ารกเข้ามาตั้งค่ายอยู่ที่

เชยีงยงูเกอืบสองปี ซึง่ไม่ได้ช่วยให้ไทยกบัเชยีงยงูเข้าใจกนัมากขึน้เลย ตรงกนั

ข้าม ตอนแรกทีม่ข่ีาวว่าองักฤษจะให้เอกราชแก่พม่านัน้ บรรดาแคว้นต่าง ๆ  ทีเ่รา

เรียกรวมว่าสหรัฐไทยเดิมมีความคิดจะแยกตัวจากพม่ามาอยู่กับไทยด้วยซ�้า 

แต่ด้วยความไม่พอใจพฤติการณ์ของคนไทยในกองทัพที่ถูกส่งไปยึดครอง 

ประกอบกับไทยไปเข้าข้างญี่ปุ่นที่เป็นฝ่ายแพ้สงคราม แคว้นต่าง ๆ  ส่วนใหญ่

ก็เลยเปลี่ยนใจไปรวมกับสหภาพพม่า มีเพียงเชียงยูงนี่แหละที่ประกาศตนเป็น

รัฐอิสระไม่ขึ้นกับใคร”

“คุณน่าจะเขียนเรื่องเชียงยูงเสียเอง” กงสุลพูดอย่างจริงจัง

“ไม่ไหวหรอกครบั” ชลติสัน่ศรีษะ “ผมกแ็ค่จ�าค�าคนโน้นคนนีม้าพดูต่อ
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เท่านั้น แต่ถ้าจะให้เขียนอะไรเป็นเรื่องเป็นราวคงจะไปไม่รอดแน่”

“จริง ๆ  แล้วกงสุลน่าจะเป็นคนเขียนนะคะ” เพ็ญแขเสนอ “เพราะดูท่า

จะสนใจประวัติศาสตร์และเรื่องราวของเชียงยูงอยู่ไม่น้อย”

“ให้ต้นช่วยเขยีนกไ็ด้ครับ” เด็กชายอาสา “ต้นเขยีน ก ไก่ถงึ ฮ นกฮกู 

เก่งแล้ว”

“จ้า” มารดาอมยิ้ม “วันก่อนเอาดินสอสีไปเขียน ก ไก่ ตัวเบ้อเร่อที่

ข้างฝาบ้าน แม่ต้องรีบลบแทบไม่ทัน”

“ต้นเขียนไม่สวยหรือครับ” บุตรชายถามอย่างไม่เข้าใจ

“สวยจ้ะ สวยมากเลย” เพ็ญแขส่ายหน้า “แต่ถ้าเจ้าของบ้านเช่ามา

เห็นเข้าก็คงจะ ‘สวย’ กว่านี้แน่เลย”

“ไว้ต้นมาช่วยอาเขยีนกไ็ด้” ปราณเอ่ยขึน้เม่ือเหน็เด็กชายหน้าเจือ่น “แต่

ต้องเขยีนในสมดุเท่านัน้นะ ไว้อกีสองสามวนัอาจะฝากสมดุกบัดนิสอมาให้ต้น”

“ขอบคุณคุณอาหรือยังคะ” มารดาเตือน

“ยงัไม่ขอบคณุ” บตุรชายสัน่ศรีษะ “ไว้ให้ได้สมดุกบัดนิสอก่อนสคิรบั”

“ตายจริง ดูพูดเข้าสิ” เพ็ญแขท�าท่า “แหนบ” ลูกชาย

“ไม่เป็นไรครบั” ปราณรบีดงึตวัต้นมานัง่บนตกั “แกก็พดูของแกถูกแล้ว 

ยังไม่ได้อะไรเลยจะให้ขอบคุณล่วงหน้าได้ยังไง”

“นี่แหละฤทธิ์ที่พ่อแม่หลอกลูกเอาไว้มาก ต้นมันเลยไม่เชื่อใครง่าย ๆ ” 

ชลิตพูดกลั้วหัวเราะ พลอยให้ภรรยาและกงสุลใหม่หัวเราะตามไปด้วย

ผู้คนเริ่มทยอยขึ้นมานั่งจนศาลาที่ใหญ่โตแคบไปถนัดตา ท�าให้ปราณ วีระพงศ์ 

อดไมไ่ดท้ีจ่ะมองไปรอบ ๆ  ศาลาเกา่แกเ่พือ่ใหแ้น่ใจวา่มันสามารถทานน้�าหนักคน

จ�านวนมากไหวหรือไม่

“ศาลาหลังนี้ปลูกสร้างอย่างแข็งแรงมากครับ” รองกงสุลเหมือนจะเดา

ความคิดผู้มาใหม่ได้ “เสาเข็มที่ใช้เป็นซุงไม้สักขนาดคนโอบไม่รอบฝังลงลึก

�������� 016-360.indd   34 12/27/56 BE   2:50 PM



ลานมยุเรศ  35

ระดับสองต้นต่อกัน คนเชียงยูงมีความเชี่ยวชาญเรื่องการปลูกสร้างบ้านเรือน

และสิง่ปลกูสร้างอืน่ ๆ  เป็นพิเศษ ในสมัยสงคราม พนัธมติรเคยเอาเครือ่งบนิมา

ทิ้งระเบิดเชียงยูงสองสามครั้ง ก็ไม่ได้รับความเสียหายมากนัก เว้นแต่ที่โดนเข้า

อย่างจัง ๆ  มีคนเล่าว่าระเบิดบางลูกหล่นลงมาค้างบนชั้นสองของตัวบ้าน แต่

พื้นไม้สักที่มีความหนามากเป็นเหมือนบังเกอร์ ท�าให้คนที่อยู่ชั้นล่างปลอดภัย”

“สมัยนี้คงหาไม้สักขนาดใหญ่อย่างนั้นไม่ได้แล้วมั้ง”

“ครับ” อีกฝ่ายรับค�า “แต่ถึงยังไงป่าไม้ของเชียงยูงก็ยังอยู่ในขั้นอุดม

สมบูรณ์ ถึงต้นสักในป่าจะไม่ใหญ่โตมโหฬารเหมือนสมัยโบราณ แต่ก็จัดว่า

ใหญ่กว่าสักบ้านเรา ตอนนี้เลยมีพวกพ่อค้าไม้จากพม่ามาเลียบ ๆ  เคียง ๆ  ขอ

สัมปทานตัดไม้อยู่เหมือนกัน”

“ผมเคยได้ยินข่าวเรื่องไม้พม่า ไม่นึกว่าพม่าเองก็ขาดแคลนไม้เหมือน

ไทย”

“ก็คนไทยบางกลุ่มเล่นตัดไม้กันไม่บันยะบันยังนี่ครับ” ชลิตถอนใจ 

“ผมว่าเมืองไทยเราตอนนี้คงเหลือพื้นที่ที่เป็นป่าสมบูรณ์อยู่สักกระแบะมือเดียว

แล้ว ไอ้ไม้พม่าท่ีพูด  ๆกันเห็นว่าความจริงเป็นไม้จากเมืองไทยน่ีเอง แต่ลักลอบตัด

แล้วส่งข้ามแดนพม่า จากนั้นค่อยน�าเข้ามาอีกที อ้างว่าเป็นไม้พม่ารามัญไป

โน่น แต่ไม้พม่าเองก็คงมีเหมือนกัน บางทีคนไทยก็แอบไปตัดไม้ในพม่าหรือใน

พ้ืนทีข่องชนกลุม่นอ้ย...” ชลติชะงกัค�าพดูเม่ือมองไปยังกลุม่คนทีก้่าวขึน้บนัได

ศาลา

“คนของคุ้มหลวงมากันแล้วครับ” เขากระซิบบอกชายหนุ่ม “คนที่เป็น

คนคุมมาชื่อเจ้าแส เป็นพระญาติห่าง ๆ  ของเจ้าหลวง อาจจะวางท่าหน่อยหนึ่ง 

แต่จริง ๆ  ไม่มีอะไร ยิ่งถ้าก๊งกันถูกคอแล้วละก็ เป็นเกลอเอ๋ยกันเลยทีเดียว”

“รินรุ้งล่ะ” ปราณถามหา

“กงสุลใจเย็น ๆ  ก่อนซีครับ” ชลิตเตือนอยู่ในที “เธออาจขึ้นมาช้าหน่อย

ก็ได้ แต่ยังไงต้องมาแน่ ผมจะชวนเจ้าแสคุย ระหว่างนั้นกงสุลก็หาโอกาสพูด
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กับรินรุ้ง แต่ระวังอย่าให้ใครจับสังเกตได้”

“แล้วพวกคุ้มหลวงคนอื่น ๆ” ชายหนุ่มไม่วายกังวล

“พวกผู้หญิงส่วนมากถ้าไม่ตั้งใจฟังสวด ก็จะจัดเตรียมเครื่องไทยทาน 

ถ้าเป็นผู้ชายก็มักจะคอยปรนนิบัติพระ”

“ดแีล้ว” ปราณพยกัหน้ารบัทราบ “ผมต้องการจะพดูกบัรนิรุง้แค่ค�าสองค�า

เท่านั้นแหละ และจะระวังตัวเต็มท่ี”

“คุม้หลวงถอืมากเรือ่งการมคีนพดูคยุกบันักฟ้อนนกยูงภายนอกคุ้ม ถ้า

เป็นคนธรรมดาจะต้องอาญาหลวง คอืเฆ่ียนดว้ยหวายกลางตลาด แล้วใส่ขือ่คา

ตระเวนบก”

“แม้กระทั่งยุคนี้น่ะหรือ” ชายหนุ่มถามด้วยความแปลกใจ

“อาญาหลวงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนเชียงยูงเคารพย�าเกรง ผมว่าไม่มีใคร

กล้าลองดีในเรื่องนี้หรอกครับ แต่ถ้ามีใครละเมิดข้อห้าม คุ้มหลวงก็คงไม่รีรอ

ที่จะแสดงให้เห็นความศักดิ์สิทธิ์ของอาญาหลวงเหมือนกัน”

ชลิตยุติการสนทนาเมื่อชายวัยกลางคน รูปร่างอ้วนล�่า ไว้หนวดเฟิ้ม ใน

เครือ่งแต่งกายแบบชาวเชยีงยงูชัน้สงู ก้าวน�าหน้าหญงิชายจากคุม้หลวงเข้ามายงั

บริเวณที่เว้นว่างไว้

“สบายดีเจ้า” รองกงสุลรีบยกมือไหว้ทักทายเมื่อคนที่ถูกเรียกว่า “เจ้า” 

ทรุดตัวลงนั่งไม่ห่างออกไปนัก “ขอให้เจ้าโชคดีมีสุขในปีใหม่เน้อเจ้าเน้อ”

“สบายดี” เจ้าแสรับไหว้อย่างไว้ตัวและปรายตามาทางปราณที่นั่งดูท่าที

อยู่

“นี่คุณปราณ กงสุลไทยคนใหม่ เพิ่งเดินทางมาถึงเชียงยูงเมื่อวานนี้เอง”

“สบายดีครับ” กงสุลใหม่ยกมือไหว้

“มาถึงเมื่อวานหรือ” เจ้าแสรับไหว้ ถามด้วยน�้าเสียงอ่อนลงกว่าตอน

แรก “ถ้าอย่างนัน้เมือ่คนืคงได้รบัเชญิไปร่วมงานเลีย้งสงกรานต์ทีคุ้่มหลวงแล้ว

ซีนะ”
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“ครับ” ปราณรับค�า “แต่ผมไม่ได้พบกับเจ้า”

“ผมมีหน้าที่ด้านอื่น ไม่ได้ไปร่วมงาน” เจ้าแสพูดเหมือนจะตัดบท

“เจ้ายังจ�าเพ็ญแขกับต้นได้ไหมครับ” ชลิตแนะน�าภรรยาและบุตรชาย 

“เคยพบกันในงานเลี้ยงที่บ้านกงสุลคนเก่าเมื่อปีที่แล้ว”

“จ�าได้” พระญาติห่าง ๆ ของเจ้าหลวงพยักหน้า “ยิ่งเด็กน้อยนี่ยิ่งจ�าได้

แม่น เพราะซุกซนและช่างพูดมาก”

ชลิตยิ้มแย้มเมื่อเห็นอีกฝ่ายเริ่มมีท่าทีเป็นกันเองขึ้นมาบ้าง

“ผมอยากเรียนเชิญเจ้าไปเยี่ยมบ้านเหมือนกัน” ปราณเอ่ยขึ้น

“ขอบใจ แต่คณุเพิง่มาถงึ เอาไว้ให้หายเหนือ่ยก่อนดกีว่า ยงัไงเรากค็งมี

โอกาสพบกันอีก”

“ไม่เป็นไรหรอกครับ แค่ทานข้าวกันธรรมดา ๆ  ก่อนก็ได้”

“เจ้าไม่ต้องห่วง ผมกบัภรรยาจะช่วยเหลอืกงสลุอย่างเตม็ทีท่เีดยีว” ชลติ

ร่วมสนับสนุน

“ไว้ค่อยคยุกนัอกีทแีล้วกนั” เจ้าแสยตุกิารพดูคยุ เมือ่ร่างนกัฟ้อนนกยงู

ซึง่แวดล้อมด้วยเพือ่นสาวก้าวย่างขึน้มาบนศาลา และเดนิตรงมายงักลุม่คนจาก

คุ้มหลวง

หญิงสาวทรุดตวัลงนัง่พบัเพยีบข้างเจ้าแส โดยมไิด้ชายตามาทางปราณที่

เฝ้ามองหล่อนอยู่

เสียงฆ้องดังกังวานเป็นสัญญาณให้ผู้คนบนศาลาสงบลง ชั่วครู่พระภิกษุ

หลายสิบรูปเข้ามานั่งบนอาสนะ จนมองเห็นสีแสดแดงของจีวรที่ย้อมด้วยฝาง

ละลานตา มัคนายกจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปหินอ่อนสีขาวองค์ใหญ่ ก่อน

คลานมาเชิญเจ้าแสอาราธนาศีล ผู้คุมของคุ้มหลวงเขยิบตัวไปน่ังหน้าพระพุทธรูป 

เป็นโอกาสให้ปราณกระเถิบตัวเข้าไปใกล้นักฟ้อนนกยูงซึ่งนั่งพนมมือสดับศีล

“รินรุ้ง” ชายหนุ่มเรียกหล่อนเบา ๆ  “เธอจ�าฉันได้ใช่ไหม”
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“ฉันรู้ว่าเธอได้ยินที่ฉันพูด” เขาเอ่ยต่อเมื่อเห็นหล่อนยังหลับตานิ่งเฉย 

“หรือถ้าเธอไม่ได้ยินจริง ๆ ฉันก็จะได้พูดให้ดังกว่านี้”

“คุณต้องการอะไร” หญิงสาวถามโดยไม่ได้หันมาทางปราณ

“ฉันอยากจะพูดกับเธอ อยากจะถามอะไรเธอบางอย่าง”

“ฉันไม่มีอะไรจะพูดกับคุณ และคงไม่สามารถตอบค�าถามของคุณได้” 

นักฟ้อนสาวปฏิเสธ

“เธอตอบค�าถามฉันได้แน่” ชายหนุ่มลอบมองดูคนของคุ้มหลวง แต่

ดูเหมือนไม่มีใครสนใจเขา

“อะไร” หล่อนถามห้วน ๆ

“กะบงัหน้าของเธอ” เขาสูดลมหายใจทีเ่จอืด้วยกลิน่หอมของเส้นผมและ

เรือนกายของเด็กสาว “ท�าไมเธอถึงมอบมันให้ฉัน”

“เพราะฉันไม่มีอะไรจะให้คุณ” นักฟ้อนลืมตาขึ้นและช�าเลืองมองเขา 

“เมื่อเจ้าหลวงรับส่ังให้หาของตอบแทนให้คุณ ฉันจึงได้ให้กะบังหน้าซึ่งเป็น

สิ่งเดียวที่ฉันมีอยู่และสามารถหาได้ในตอนนั้น”

“เธอไม่เสียดายมันหรือ” เขาย้อนถาม

“เรื่องของฉัน” ดวงตาคมเหลือบแลไปรอบ ๆ

“แต่อันที่เธอให้ฉันเป็นของเก่า คงจะหาไม่ได้อีกแล้ว”

รินรุ้งนิ่งโดยไม่มีค�าพูดใด ๆ

“มีคนแนะน�าว่าฉันควรคืนให้เธอ หรือไม่ก็ลอยแม่น�้าไป”

หญิงสาวหันขวับ ดวงตาแวววาวเหมือนแมวโกรธจัด

“ใครเป็นคนพูดอย่างนั้น”

“เธออย่ารู้เลย” ปราณสั่นศีรษะ

“แล้วคุณคิดอ่านจะท�ายังไงกับมัน” หล่อนถามเสียงเข้ม

กงสุลหนุ ่มสบตาหล่อนและถอนหายใจลึก ๆ ก่อนให้ค�าตอบอย่าง

หนักแน่น “ฉันจะเก็บมันไว้ตลอดไป”
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ดวงตาวาววบัเมือ่ครูข่องรนิรุง้ทอแสงอ่อนลง หญงิสาวหนัหนา้
กลับไปทางภิกษุที่ก�าลังสวดพระพุทธมนต์

“ฉันจะมีโอกาสพบเธออีกไหม” กงสุลหนุ่มถามด้วยน�้าเสียงแผ่วเบา

“เราไม่ควรจะพบกันอีก” หล่อนตอบด้วยน�้าเสียงระดับเดียวกัน

“ท�าไม”

“คุณน่าจะรู้ค�าตอบดีอยู่แล้ว” นักฟ้อนนกยูงหลับตาและสวดมนต์ตาม

ด้วยเสียงที่ดังขึ้น

“คืนนี้ฉันจะไปรอเธอที่หน้าคุ้มหลวง” ปราณพูดต่อ

“อย่านะ” รินรุ้งร้องห้ามอย่างลืมตัว “คุณอย่าท�าอย่างนั้นเป็นอันขาด”

“ถ้าไม่ท�าอย่างนั้น แล้วเมื่อไหร่เราถึงจะมีโอกาสได้พบกันอีก” 

“ไว้ฉันจะบอกไป” หญิงสาวหลุดปากด้วยท่าทางอึดอัด

“ฉันจะรอ” ชายหนุ่มระบายยิ้มบาง ๆ บนใบหน้า “โชคดีมีสุขเน้อ”

4
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“กงสุลพูดอะไรกับเด็กคนนั้นตั้งเป็นนานสองนาน” ชลิตซึ่งเก็บความสงสัยไว้

ตั้งแต่เช้าเอ่ยถาม เมื่อขับรถพาปราณกลับมาส่งที่บ้านพักหลังรับประทานอาหาร

กลางวันที่บ้านตน

“ก็ไม่มีอะไรมาก” ปราณมองออกไปนอกรถยังบ้านเรือนรูปทรงแปลกตาท่ี

เรียงรายสองฟากทางสลับด้วยดงกล้วยและทิวหมาก “เป็นแต่เห็นว่าหล่อน

ท�าท่าไม่อยากพูดด้วย ผมก็เลยแกล้งให้ยิ่งกลัวขึ้นไปอีก”

“โธ่เอ๊ย” ชลิตถอนใจเฮือกใหญ่ “กงสุลไปแกล้งเด็กแท้ ๆ ผมน่ะ

นัง่ใจหายใจคว�า่ กลวัเจ้าแสหรอืพวกคุม้หลวงจะสงสยั แต่ก็รอดตวัไปทีไ่ม่มีใคร

สนใจอะไร”

“ท�าไมคุม้หลวงถงึได้เขม้งวดนกัฟ้อนนกยงูนกัหนา ถงึขนาดตัง้กฎกวดขนั

ยังกับเป็นนักโทษอุกฉกรรจ์”

“จริง ๆ แล้วนักฟ้อนนกยูงได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่น ๆ ในคุ้ม” 

รองกงสุลแย้ง “เว้นแต่พวกเจ้านายแล้ว นักฟ้อนนกยูงจะอยู่ในฐานะสูงกว่า

เพื่อนก็ว่าได้”

“ถึงยังไงก็เป็นเพียงวิหคในกรงทองเท่านั้น ไม่มีโอกาสแม้แต่จะโบยบิน

ไปไหนตามใจชอบ” ปราณไม่เห็นด้วย

“ผมว่าเรื่องน้ีคงอยู่ที่ตัวนกเองเป็นส�าคัญ เราคงจะเอาใจเราไปใส่ใจ

หล่อนไม่ได้ดอกครับ บางทีรินรุ้งอาจพึงพอใจในสภาพที่หล่อนเป็นอยู่ก็ได้ 

เพราะไม่ใช่เรื่องง่ายดายนักส�าหรับคนในระดับสามัญที่จะได้รับเกียรติยศและ

เสพอภิสิทธิ์ต่าง ๆ ”

“ผมไม่คิดว่าจะมีใครพอใจกับการถูกกักขังหรือจ�ากัดเสรีภาพ” กงสุล

หนุ่มแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา “ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือวิหคนกไพร

ก็ตาม”

ชลติช�าเลืองดผููท้ีน่ั่งเคียงขา้ง กอ่นเหยยีบคนัเรง่รถจีป๊ใหเ้รว็ขึน้ โดยไมไ่ด้

โต้แย้งหรือถกเถียงอะไร
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บ้านพักกงสุลอินเดียประจ�าเชียงยูงอยู่ออกไปนอกเมืองบนเส้นทางที่จะไป

สนามบิน รายรอบด้วยทุ่งนาและป่าละเมาะ ตัวเรือนครึ่งตึกครึ่งไม้ทาสีขาว

สะอาดตา ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่อายุนับร้อยปี

“บ้านหลังนี้เคยเป็นท�าเนียบของข้าหลวงใหญ่อังกฤษประจ�าเชียงยูง” 

ดอกเตอร์วชิยับอกขณะพาปราณเดนิไปตามถนนทีป่ลูาดด้วยหนิก้อนใหญ่ “แต่

ก็ถูกทิง้ร้างอยูห่ลายป ีจนกระทัง่ผมมาเปน็กงสลุทีน่ี่ จงึเจรจากับคุ้มหลวงขอซือ้

ในราคาพิเศษ ใช้เวลาซ่อมแซมเกือบปีถึงได้อยู่ในสภาพอย่างที่คุณเห็น แต่ก็

พยายามไม่ท�าอะไรให้มันดูใหม่เอี่ยมจนขัดตา”

“เป็นบ้านที่สวยมากทีเดียวครับ” ชายหนุ่มชมเชย

“เชียงยูงแม้จะยังมีไม้อยู่มาก แต่กลับหาช่างไม้ฝีมือดีได้ยาก ในส่วนที่

เป็นไม้นี่ผมต้องใช้ช่างจากพม่าเข้ามาซ่อม แต่ก็มีบางคนที่มีอคติต�าหนิว่า

ช่างพม่าฝีมือสู้ของเดิมไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่คนพูดเองก็ไม่เคยมาเหลียวแลตอนที่

ปรักหักพัง”

“ในโลกนี้มีคนชอบพูดมากกว่าชอบท�าครับ” ปราณพูดยิ้ม ๆ

“นั่นซินะ” ผู้สูงวัยกว่าหัวเราะชอบใจ “ผมเห็นจะต้องขอยืมค�าพูดของ

คุณเอาไปใช้บ้างแล้ว”

“ด้วยความยินดีครับ” ชายหนุ่มก้มศีรษะเป็นเชิงอนุญาต

“ตกลงเม่ือเช้าคุณได้ไปท�าบุญสงกรานต์หรือเปล่า” ดอกเตอร์วิชัยถาม

เมื่อก้าวสู่ตัวบ้าน

“ท�าครับ ผมไปท�าบุญที่วัดธาตุค�ากับรองกงสุลและครอบครัว”

“วัดธาตุค�าเป็นวัดเก่าแก่ คุณคงจะทราบประวัติของวัดแล้ว”

“ครับ” กงสุลไทยรับค�า “แต่อดประหลาดใจไม่ได้ที่ต�านานของวัดและ

สถานที่ส�าคัญต่าง ๆ ในเชียงยูงดูจะเก่าแก่ไปถึงสมัยพุทธกาล ทั้งที่สังเกตจาก

อายุของตัวเจดีย์หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  แล้ว ไม่น่าที่จะเก่าแก่ถึงขนาดนั้น”

“เป็นความเชื่อหรือเป็นประเพณีของคนสมัยโบราณที่ชอบสร้างเรื่องฤๅษี
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ชไีพรหรอืน�าพระพทุธเจา้มาประกอบเพือ่เพิม่ความขลงัยิง่ขึน้ เพราะคนสมยันัน้

มีความเคารพเลื่อมใสพุทธศาสนาและนักบวชต่าง ๆ  อย่างมาก”

“ท่านเคยพูดท�านองนี้มาแล้วตอนเล่าถึงที่มาของฟ้อนนกยูงในงานเลี้ยง

สงกรานต์ที่คุ้มหลวงเมื่อคืน” ชายหนุ่มนึกขึ้นได้

“ถูกต้อง” กงสุลอินเดียค้อมศีรษะ “พูดถึงฟ้อนนกยูง ต้องถือว่าคุณ

เป็นคนโชคดีที่นักฟ้อนมาหยุดอยู่ที่คุณ”

“แล้วที่หล่อนมอบของให้ผมล่ะครับ”

“นัน่กต็อ้งถอืว่าคณุโชคดขีึน้ไปอกี เพราะการทีน่กัฟอ้นจะใหส้ิง่ใดแกใ่คร 

ไม่ใช่สิ่งที่มีก�าหนดกฎเกณฑ์ตายตัว แต่ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของนางเพียง

ผู้เดียว บางปีนางอาจให้แหวน ให้ขนนกยูง หรือสิ่งของเล็ก ๆ  น้อย ๆ  เท่าที่

ผมทราบ เคยมีนักฟ้อนนกยูงมอบกะบังหน้าของนางให้เพียงสองครั้งเท่านั้น 

และคุณเป็นคนที่สอง”

“งัน้คนแรกทีไ่ดร้บักะบงัหน้าจากนักฟอ้นนกยงูเปน็ใคร ทา่นพอจะทราบ

ไหมครับ”

“ผมไม่ทราบรายละเอียดเรื่องน้ีมากนัก เพราะไม่มีใครยอมพูดถึงกัน 

แต่นั่นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อห้าสิบกว่าปีมาแล้ว สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา

หรือสงครามโลกครั้งที่สองโน่นแน่ะ”

“แล้วเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ได้รับกะบังหน้าครับ” ชายหนุ่มซักด้วยความ

สนใจ

“เรื่องนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน คุณถามท�าไมหรือ”

“ผมเพยีงแตอ่ยากทราบเฉย ๆ  เทา่นัน้” เขาปดออกไปและอดนกึถงึค�าพดู

ของกรมวังอินถาและท่าทางโกรธจัดของรินรุ้งไม่ได้

“คุณคงต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรกว่าจะเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ใน

เชียงยูง” ดอกเตอร์วิชัยพูดด้วยความเอ็นดู “เมื่อผมมาที่นี่ใหม่ ๆ เมื่อห้าปี

ทีแ่ลว้ ผมกม็กีระตอืรอืรน้ทีจ่ะรูเ้รือ่งของเชยีงยงู แตเ่วลาผ่านไปสกัพกัก็พบวา่
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เป็นเรื่องท่ียากยิ่ง เพราะชาวเชียงยูงไม่ชอบบันทึกประวัติศาสตร์และมักจะ

เล่าเรื่องด้วยปาก ซึ่งนานไปก็จะเกิดความคลาดเคลื่อน ไม่ครบถ้วน หรือมีการ

แต่งเติมเพื่อเพิ่มรสชาติและความสนุกสนาน จนกลายเป็นต�านานที่เต็มไปด้วย

อทิธฤิทธิป์าฏหิารยิอ์ยา่งทีค่ณุตัง้ขอ้สงัเกตเมือ่สกัครู ่ สาเหตขุองเรือ่งนีก้อ็าจจะ

มาจากอุปนิสัยของคนในสังคมเกษตรเร่ร่อนในอดีต หรือไม่เช่นน้ันก็จากการที่

ไม่มีตัวหนังสือเป็นของตัวเอง

“คนเชียงยูงแต่เดิมใช้อักษรพราหมณีของอินเดียตอนใต้เช่นเดียวกับ

ชาวสุวรรณภูมิ ต่อมาจึงหันมาใช้ตัวอักษรพม่า แต่ก็มีเพียงชนชั้นสูงที่สามารถ

อ่านเขียนได้ สถิติคนรู้หนังสือในเชียงยูงมีไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ แต่นี่ไม่ใช่

เหตผุลทีจ่ะจดัเชยีงยงูไว้ในกลุม่ประเทศด้อยพฒันาอย่างทีป่ระเทศตะวนัตกชอบ

ใช้อัตราการรู้หนังสือ การตายของทารก หรือจ�านวนรถยนต์และโทรทัศน์เป็น

ตัวก�าหนดความเจริญหรือระดับการพัฒนาของประเทศอ่ืน เพราะถ้าจะพูดไป

แล้วเชียงยูงก็มีความเจริญทางด้านจิตใจ ศิลปวัฒนธรรม และความร่มเย็น

เป็นสุขมากกว่าประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลายด้วยซ�้า”

“ผมคดิวา่ทา่นไมค่อ่ยจะชอบแนวคดิของตะวนัตกเทา่ไหรนั่ก” ชายหนุ่ม

มองดูเจ้าของบ้าน

“คนตะวนัตกคดิถงึแตว่ตัถมุากเกนิไป พวกเขาวดัความเปน็คนจากการ

มีรถยนต์ มีโทรทัศน์ มีโทรศัพท์ มีถนนหนทางดี ๆ  และเอาแนวคิดของตนเอง

ทุกเรื่องไปใส่หรือไปเทียบเคียงคนเอเชีย คนแอฟริกา หรือคนละตินอเมริกา 

แล้วก็ตัดสินอย่างฟันธงฉับลงไปเลยว่า คนในภูมิภาคอื่นด้อยพัฒนา แต่ถ้า

อยากจะได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ก�าลังพัฒนา ก็ต้องขนซื้อข้าวของต่าง ๆ จาก

ประเทศของพวกเขาไปใช้

“ย่ิงประเทศเหล่านั้นหลงเชื่อและทุ่มเทงบประมาณและเงินกู้ไปกับการ

พฒันาตามแนวคิดของตะวันตกเท่าไหร่ กจ็ะยิง่ยากจนลงเท่านัน้ ขณะทีป่ระเทศ

ที่เรียกตัวเองว่าพัฒนาแล้วจะม่ังคั่งร�่ารวยขึ้นไปเรื่อย ๆ ไม่ต้องมองอื่นไกล 
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เอาแค่สมมุติว่าดินแดนเล็ก ๆ ที่อยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางความเจริญของโลก

อย่างเชียงยูงเกิดอยากจะมีเส้นทางไฮเวย์ที่ได้มาตรฐานสักสายจากเหนือสุด

ถึงใต้สุด สิ่งแรกที่เจ้าหลวงจะต้องท�าก็คือ หาเงินกู้จากต่างประเทศ จ้างบริษัท

ต่างประเทศมาวางแผนและก่อสร้าง ซึ่งแน่ละว่าในระหว่างการสร้างทางจะต้อง

มีการหักร้างถางป่า การระเบดิภูเขา บุกรกุหว้ยหนองคลองบึง และรกุไลท่อ้งนา

หรือที่ทางท�ามาหากินของชาวบ้าน

“เมื่อมีถนนเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ดูสมกับเป็นประเทศที่ก�าลังพัฒนา ก็

ต้องสั่งรถยนต์ยี่ห้อดัง ๆ ที่มีราคาแพง ๆ เข้ามาแล่นให้เต็ม คิดดูแล้วกันว่า 

ดินแดนที่เคยสงบร่มเย็นอย่างเชียงยูงจะต้องตัดต้นไม้ในป่าอีกสักก่ีหม่ืนก่ีแสน

ไร่ จะต้องก้มหน้าก้มตาปลูกข้าวอีกกี่สิบชาติ จะต้องตั้งหน้าตั้งตาขุดค้นแร่ธาตุ

ทรัพยากร ธรรมชาติอีกมากมายมหาศาลขนาดไหน จะต้องต้ังโรงงานท่ีก่อมลภาวะ

อีกสักก่ีร้อยกี่พันโรงเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ที่เกิดจากการอุตริสร้างถนนเพียงสาย

เดยีว” ดอกเตอร์วิชยัหวัเราะเบา ๆ  “นีผ่มพดูเรือ่งทีท่�าใหค้ณุปวดหวัหรอืเปลา่”

“เปลา่เลยครบั” ปราณปฏเิสธ “เปน็เรือ่งจรงิทีน่า่สนใจ และผมหวงัวา่

เชียงยูงคงจะไม่คิดที่จะอยากมีไฮเวย์เท่านั้น”

“ผมก็หวังอย่างนั้น” กงสุลอินเดียพยักหน้ารับ “แต่เรื่องความอยาก

ของคนเป็นเรื่องที่ห้ามกันยาก วันหน่ึงเมื่อพม่ามีถนนดี ๆ มาจ่อที่ชายแดน จีน

เกิดตัดทางลงมาจากยูนนาน บังกลาเทศเกิดขยายเส้นทางใหม่ ทางหลวงเอเชีย

เริ่มประสานกันได้หมด เมื่อถึงตอนนั้น ผมว่าความอยากที่จะมีถนนหนทาง

แบบประเทศอื่นของเชียงยูงก็คงจะโลดทะยานรุนแรง และญี่ปุ่นหรือสหรัฐ 

ก็คงจะรีบหอบเงินเข้ามาให้กู้ แล้วอนาคตของเชียงยูงก็จะตกอยู่ในวงจรของ

ประเทศด้อยพัฒนาอย่างที่ผมพูดไว้เมื่อตะกี้”

“ท่านอยู่คนเดียวหรือครับ” ปราณมองไปรอบ ๆ บ้านที่ตกแต่งอย่าง

เรียบง่าย

“ภรรยาผมอยู่ดูแลลูก ๆ ที่อินเดีย เขาจะมาอยู่ที่นี่ในช่วงโรงเรียนลูก
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ปิดเทอม”

“ท่านคงจะเหงาแย่” ชายหนุ่มคาดเดา

“ไมห่รอก” ดอกเตอรวิ์ชยัสัน่ศรีษะ “ผมมหีนงัสอืหลายพนัเลม่ มวีทิย ุ

มีต้นไม้ต้นไร่ แล้วก็นกทั้งฝูง รวมทั้งกระรอกกระแตเป็นเพื่อน บางทีก็มี

เสือแผ้วหรืองูเห่ามาเยี่ยมเยียนเป็นครั้งคราว”

“ดูน่ามีความสุขดีนะครับ”

“ถูกแล้ว ผมมีความสุขมากที่ถูกส่งมาอยู่ที่น่ี คนแก่กับบ้านเมืองเก่า ๆ

มันเป็นสิ่งที่เข้ากันได้ดี” เจ้าของบ้านมีท่าทางเบิกบาน “แต่ผมอดประหลาดใจ

ไม่ได้ว่า ส�าหรับคนหนุ่ม ๆ อย่างคุณ เชียงยูงจะมีเสน่ห์พอที่จะเหนี่ยวรั้งคุณไว้

ได้นานแค่ไหน เพราะโลกของคนในวัยคุณน่าจะอยู่แถวนิวยอร์ก ปารีส หรือ

โตเกยีว ทีม่สีสีนัและความนา่ตืน่ตาตืน่ใจ และงานทีเ่รา้ความรูส้กึนึกคิดมากกวา่”

“ผมคิดว่าทกุหนทกุแหง่กม็ส่ิีงทีน่า่สนใจและมงีานใหท้�าทัง้นัน้แหละครบั 

ถ้าเราให้ความสนใจกับสิ่งต่าง ๆ รอบข้าง และตั้งใจที่จะมาท�างาน”

“โพสต์แรกของคุณหรือเปล่า” กงสุลอินเดียพาผู้มาเยือนเดินผ่านห้องโถง

ออกไปยังสวนดอกไม้ด้านข้างของตัวบ้าน และผายมือให้ปราณน่ังลงบนเก้าอ้ี

หวายบนพื้นที่ปูด้วยกระเบื้องรุ่นเก่า

“โพสต์ที่สามครับ” ชายหนุ่มตอบพลางทรุดตัวลงน่ัง “ผมออกโพสต์

ครั้งแรกที่สิงคโปร์ แล้วไปยูโกสลาเวียก่อนที่จะแตกแยกกันอย่างในตอนนี้”

“แลว้กม็าเปน็กงสลุทีเ่ชยีงยงู” ดอกเตอรว์ชิยัสรปุ และชีไ้ปทีส่นามหญ้า

ซึ่งมีนกยูง 2-3 ตัวเยื้องย่างอยู่กลางแดดอ่อน “ผมอยากจะอวดคุณว่าบ้านผม

ก็มีระบ�านกยูงเหมือนกับคุ้มหลวง แต่ดีกว่าคุ้มหลวงก็ตรงที่ผมสามารถดูมัน

ฟ้อนได้ทุกเมื่อเชื่อวัน ไม่ต้องรอให้ถึงเทศกาลสงกรานต์”

“น่ารักดีนะครับ” ปราณเอ่ยชม และอดที่จะนึกถึงลีลากรีดกรายร่ายร�า

ของรินรุ้งเมื่อค�่าคืนวานไม่ได้

“นกยูงเป็นสัตว์ที่น่าสงสาร” เจ้าของบ้านหันไปทางคนรับใช้พื้นเมืองที่
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ยกถาดน้�าชาตามออกมา “แต่นั่นก็มาจากความทระนงและอวดเก่งของมันเอง”

“เป็นอย่างไรหรือครับ” กงสุลหนุ่มถามด้วยความสนใจ

“ในฤดูผสมพันธุ์ ตัวผู้จะร�าแพนหางประกวดประชันกันเพื่อเรียกร้อง

ความสนใจจากตัวเมีย แต่ก่อนที่จะร�าแพนหาง มันจะท�าความสะอาดลานดิน

บริเวณนั้นให้ราบเรียบเสียก่อน ถ้ามีต้นไม้เล็ก ๆ  ก็จะถอนทิ้งจนหมดสิ้น วิธี

ถอนก็คือ ใช้ล�าคอพันกับต้นไม้แล้วดึงขึ้น ซ่ึงนักล่านกยูงในอินเดียอาศัยจุดนี้

เปน็เครือ่งมอื ด้วยการน�านกยงูตวัเมียมาเปน็นกตอ่ แลว้ปกัไมร้วกผา่ซกีไวก้ลาง

ลาน เมื่อนกยูงตัวผู้เห็นนางนกตัวเมีย มันก็จะท�าความสะอาดลานดินเพื่อ

ร�าแพนหางอวดนาง ผมคงไม่ต้องเล่าต่อหรอกนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับมัน เมื่อ

พยายามจะใช้ล�าคอถอนไม้รวกที่คมกริบ”

ปราณ วีระพงศ์ เบือนหน้าจากนกยูงในสนามหญ้าด้วยความรู้สึกที่บอก

ไม่ถูก

“นักปราชญ์โบราณว่าไว้ว่า ‘ความสวยน�าความเดือดร้อนมาสู่สตรี และ

ความทระนงก็น�าภัยพิบัติมาสู่บุรุษ’ เช่นเดียวกัน”

ดอกเตอรว์ชิยัหยบิถว้ยชาจากถาดสง่ใหช้ายหนุ่ม และมองดูผู้อ่อนวยักวา่

ด้วยสายตาสงบเยือกเย็น
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