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ค ำน ำ 
 

 นิยายเร่ือง เรือนแก้ว กรกาญจน์ เป็นนิยายเร่ืองแรกใน
ชีวิตของผู้ เขียน เขียนขึน้เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๗ นิยายเร่ืองนีไ้ม่อิง

ประวัติศาสตร์แต่อย่างใด แต่งขึน้จากจินตนาการของผู้ เขียน

ทัง้หมด เพื่อความบนัเทิงเท่านัน้ค่ะ 

 นิยายเร่ืองนีไ้ด้แรงบันดาลใจมาจากนักเขียนคนเก่ง

นามปากกา ราตรีอธิษฐาน ผู้ จุดประกายท าให้ผู้ เขียนเร่ิมเขียน

นิยายครัง้แรกในชีวิต ต้องขอขอบคณุไว้ ณ ที่นีด้้วยค่ะ 

 สดุท้ายนีข้อขอบคณุผู้ อ่านทกุท่านที่มาจากเว็บไซต์เด็กดี

ดอทคอม ที่ติดตามอ่านมาหลายปี เคยติดอันดับ ๑ ใน ๕ นิยาย

ยอดนิยมในหมวด อดีต/ปัจจุบนั/อนาคต ผู้ เขียนรีไรท์หลายครัง้

หลายคราวจนมาเป็น เรือนแก้ว กรกาญจน์ ฉบับอีบุ๊คในวันนี ้

ขอให้ผู้ อ่านเพลินเพลินกบัการอ่านนิยายเร่ืองนีค่้ะ  

       ภทัราธิป 
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บทน ำ 

 
วันหน่ึงในกลางฤดูฝนของกรุงเทพมหานคร เป็นวันปิด

เล่มนิตยสารของคร่ึงเดือนแรก กรกาญจน์ ลิม้วิจิตรรุ่งเรืองกุล 
หรือแก้ว หญิงสาวในวัย ๒๘ ปี หนึ่งในทีมงานกองบรรณาธิการ
รุ่นใหม่ไฟแรงของนิตยสารผู้หญิงชื่อดงั แต่ไฟของเธอมอดไปเสีย
หมดแล้ว หรือจะเรียกอีกอย่างว่ามันไม่เคยติดไฟมาก่อนก็ได้ 
ด้วยนิสยัเกียจคร้าน เธอเป็นคนเดียวที่หลบัคาโต๊ะไปตัง้แต่สี่ทุ่ม
โดยผู้ ร่วมงานคนอ่ืนๆ ในทีมอยู่ปิดเลม่จนถึงเวลาตี ๓ 

แก้วใฝ่ฝันที่จะเป็นบรรณาธิการอายุน้อยที่สุดของ
นิตยสาร ‘Proud to Be’ นิตยสารผู้หญิงที่เก๋ไก๋ที่สุดของประเทศ
ไทย ทว่าด้วยความสามารถน้อยนิด และผลงานที่ไม่ได้เร่ืองได้
ราวที่ผ่านมานัน้ ใครๆ ก็รู้ว่าความฝันข้อนีข้องเธอคงจะเป็นไปได้
ยาก 

"เส ร็จซัก ที  ปัก ษ์นี น้ิ ตยสาร  Proud to Be ต้อง เ ริ ด
ที่สดุ" เสียงหวัหน้าทีมดงัขึน้ ปลกุให้หญิงสาวขีเ้ซาร่างผอมแห้งท่ี
นอนกินแรงเพื่อนต่ืนขึน้มาจนได้ 



๕ | ภั ท ร า ธิ ป  

 

แก้วขยีต้าชัน้เดียวของตัวเอง หันไปมองนาฬิกาที่แขวน
อยู่บนข้างฝา ก่อนจะเหลือบมองเพื่อนร่วมงานท่ีต่างลุกขึน้เก็บ
ข้าวของอยา่งเร่งรีบ  

“เพลิน กับดาว รีบกลับบ้านเถอะ ดึกแล้ว” หญิงสาวผู้
เป็นรุ่นพี่รีบวางท่าสั่งน้องใหม่ทัง้สองที่เพิ่งเรียนจบและเข้ามา
ท างานแปลได้ไม่นาน “ให้พี่ไปสง่ไหม” 

“ไม่เป็นไรค่ะ เด๋ียวเพลินให้แฟนมารับ” หญิงสาวผิวขาว
จัดตอบ ก่อนจะก้มหน้าก้มตากดพิมพ์ข้อความลงในโทรศัพท์  
มือถือ “ยยัดาวจะกลบัด้วยกนัไหม”  

หญิงสาวหน้าใสอีกคนหนัมายิม้กว้างพยกัหน้าตอบ และ
รีบเก็บของกลบัออกไปพร้อมกนัด้วยความรวดเร็ว 

แก้วอิจฉาในใจ เห็นรุ่นน้องยงัสดใสร่าเริงแม้ในเวลาใกล้
เช้าแบบนี ้เพราะมีสารถีสดุหล่อแสนดีมารับสง่ ไม่ว่าจะดกึด่ืนแค่
ไหนก็ตาม นึกเวทนาตวัเองท่ีไม่มีใครมารอรับ หรือเป็นห่วงเป็นใย
อย่างรุ่นน้องทัง้สอง เมื่อคิดถึงความรัก แก้วได้แต่ถอนหายใจ
พลางเก็บเอกสารต่างๆ ของตนเองลงกระเป๋า และรีบลงลิฟต์ไป
ขึน้รถญ่ีปุ่ นรุ่นเก่าที่จอดอยู่ในอาคารส านกังาน  

แก้วเป็นลกูสาวเพียงคนเดียวของแม่กาญจนา เธอไม่เคย
เห็นหน้าพ่อแท้ๆ เพราะเขาทิง้แม่ไปตัง้แต่เธอยังไม่เกิด แม่
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แต่งงานใหม่อยู่กินกับเจ้าของร้านขายของเก่าในชุมชนแออัด
ละแวกทางรถไฟสายเก่า ครอบครัวของเธอไม่ร ่ารวย ท าธุรกิจที่
ไม่สวยงาม อยู่กับของเก่า หรือขยะที่ชาวบ้านเรียก แต่ใครจะรู้ว่า
ธุรกิจนีส้ามารถท างานได้พอตัว ส่งเสียเลีย้งดูเธอให้เรียนจบ
มหาวิทยาลยัได้ 

แก้วเติบโตมาในชมุชนแออดั เคยต้องอยู่อย่างปากกดัตีน
ถีบ ก่อนที่แม่จะมาอยู่กินกับพ่อเลีย้งของเธอ สภาพแวดล้อมใน
ชุมชนแออัดหล่อหลอมให้เธอต้องสู้ เพื่อตัวเอง เธอเป็นคนกล้า
แกร่ง เผชิญหน้ากบัทกุสิ่งเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการ 

แม่กาญจนาสอนเธอมาเสมอว่าให้เลือกผู้ชายท่ีมีอนาคต 
มีการงานดี ร ่ารวย อย่าหลงรูปลักษณ์ภายนอกและค าหวานที่
หลอกลวงเด็ดขาด เหมือนแม่ของเธอที่ เลือกแต่งงานใหม่กับ
เจ้าของร้านขายของเก่า ไพบูลย์อายุมากกว่าแม่ของเธอสิบสี่ปี 
รูปร่างอ้วนเตีย้แต่เป็นเจ้าของกิจการ มีฐานะมัน่คง และสามารถ
เลีย้งดแูม่กบัเธอได้อย่างสขุสบาย 

“พ่อแท้ๆ ของแกหล่อมาก เป็นพระเอกลิเกแถวบ้าน แม่
แกก็หลงหวัปักหวัป า อยู่กินกนัไม่นานพ่อแกก็ทิง้แม่แก หนีไปกบั
คณุนายเจ้าของตลาด แก่แต่รวย...”  
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ป้าของแก้วเคยเล่าถึงพ่อแท้ๆ ของเธอให้ฟัง เร่ืองที่แม่
ของเธอไม่เคยยอมพดูถึง พ่อคือผู้ชายที่เห็นแก่เงินมากกว่าความ
รัก และยงัไร้ความรับผิดชอบ ทิง้ภรรยาที่ก าลงัตัง้ท้องลกูของเขา
ได้ลงคอ 

“แกอย่าไปหลงหน้าตารูปร่าง หรือค าหวานของพวก
ผู้ชายที่มีแต่ตัวล่ะ ต้องเลือกคนรวย ท่ีพร้อมจะดูแลแกไปตลอด
ชีวิต” แม่พร ่าสอนเธอเสมอว่าเป้าหมายในชีวิตของเธอคือ การ
แต่งงานกบัคนรวย  

“โธ่แม่... ดูหนังหน้าหนูซะก่อน หน้าอย่างนีจ้ะไปหา
ผู้ชายรวยๆ ดีๆ ได้ที่ไหน”  

รูปร่างหน้าตาของแก้วไม่ค่อยเข้าตาผู้ชายทัว่ไป หน้าตา
เรียบๆ ผิวขาว ตาชัน้เดียวแต่กลมโต รูปร่างผอมแห้ง ไร้สดัส่วน
โค้งเว้าที่น่าดึงดูด อีกทัง้นิสัยใจคอที่ออกจะเห็นแก่ตัว ทัง้ยังไม่
น่ารักเรียบร้อยอ่อนหวาน แล้วจะมีผู้ ชายรวยๆ คนไหนมาตก
หลมุพรางเธอได้ ถึงแม้ลึกๆ แล้วแก้วยงัเป็นผู้หญิงโลกสวยที่เชื่อ
ในเร่ืองของความรัก เธอยงัหวงัว่าสกัวนัหนึ่งจะได้พบกบัผู้ชายใน
ฝัน หล่อ จริงใจ พร้อมที่จะดูแลและรักเธอเท่าชีวิต ซึ่งทัง้หมดนี ้
เธอรู้ดีว่าคงจะหาไม่ได้ในชีวิตจริง  

'เพราะผู้ชายดีๆ มนัมีแต่ในนิยาย'  
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แก้วขบัรถญ่ีปุ่ นคนัเก่าด้วยความเร็ว ๑๐๐ กม.ต่อชัว่โมง

ขณะที่ฝนตกลงมาปรอยๆ บนถนนเส้นสาทรในเวลาตี ๓ เศษๆ 
ช่วงเวลาที่มียานพาหนะบนท้องถนนน้อยที่สุดของวัน หญิงสาว
เหยียบคันเร่งแซงรถทุกคัน ผ่านทุกแยกไฟจราจรด้วยความ
รวดเร็ว เพื่อจะกลบัไปยงัคอนโดห้องเช่าแสนสวยกลางกรุงที่เธอ
ทุ่มเงินเดือนแทบทัง้หมดไปกบัมนั  

ด้วยความง่วงพร้อมกับไฟจราจร ในแยกสุดท้ายท่ี
เปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองและแดงเพลิงท่ามกลางความมืด แก้ว
ตดัสินใจที่จะไม่เหยียบเบรก ทัง้ยงัเหยียบคนัเร่งให้เร็วขึน้  

โชคร้ายรถบรรทุกหกล้อคันหนึ่งพุ่งออกมากลางสี่แยก
อย่างกะทันหัน เสียงเบรกดังออกมาจากรถญ่ีปุ่ นคันเก่าก่อนจะ
เกิดเสียงดังโครมใหญ่ เมื่อรถของเธอพุ่งชนเข้ากลางรถบรรทุก
อย่างจัง เสียงกระจกแตกดังสนั่นจนหูของแก้วดับสนิท แรง
กระแทกอย่างแรงท าให้สติของเธอขาดหายในทนัใด 

 
ความเงียบสงดัอนัมืดมิดเกิดขึน้เพียงไม่นาน สติของแก้ว

กลบัมาในที่สดุ เธอรู้สกึปวดศีรษะอย่างรุนแรง ร่างกายชาหนึบไป
ทัง้ตวัจนขยบัแขนและขาไม่ได้ เธอค่อยๆ ลืมเปลือกตาทีแ่สนหนกั
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อึง้ จนกระทัง่ใบหน้าของผู้ชายคนหน่ึงปรากฏตรงหน้าอย่างเลือน
ราง เธอพยายามกระพริบตาถ่ีๆ เพื่อมองเขาให้ชดัเจน ดวงตาคู่โต 
นยัน์ตาสีน า้ตาลที่ดอูบอุ่น จมกูโด่ง รูปหน้าเรียวยาว และผิวขาว
ผ่องของชายหนุ่มคนนี ้ 

‘เทวดา’  
เขาดูหล่อเหลาเยี่ยงเทวดาที่ปรากฏตัวท่ามกลางความ

มืดและฝนที่ตกกระหน ่าลงมา  
ริมฝีปากของชายหนุ่มคนนัน้อ้าพะงาบ เขาพยายามพูด

อะไรบางอย่างกับเธอ ทว่าเธอกลบัไม่ได้ยิน เพราะหูทัง้สองข้าง
อือ้อึงไปหมด เธอสงัเกตเห็นคิว้เข้มที่ขมวดเข้าหากันเป็นปมบน
ใบหน้าหล่อเหลานัน้ได้ชัดเจน เขาคงก าลังกังวลใจกับอะไร
บางอย่าง 

“โอ๊ย...”  
จู่ๆ ความเจ็บปวดก็ประดังประเดเข้ามา ร่างของเธอติด

อยู่ในเศษซากรถท่ีติดอยู่ใต้รถบรรทุก 
ชายผู้นัน้พยายามจะช่วยเธอทุกวิถีทาง เขาพยายามเปิด

ประตูด้านข้างคนขับแต่ก็เปิดไม่ออก จึงวิ่งไปอีกทางเพื่อจะเปิด
ประตูอีกข้างแต่ก็ไม่ประสบผลส าเร็จเช่นกัน เพราะสภาพเบือ้ง
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หน้าของรถถูกอดัก็อบปีจ้นยบัเยิน ท าให้ประตขูองรถไม่สามารถ
เปิดออกได้  

ในที่สุดเขาวิ่งกลบัมายังประตูด้านข้างคนขับอีกครัง้ ใช้
ข้อศอกกระแทกท าลายกระจกที่แตกร้าวให้หลดุร่วงลงไปทัง้บาน 
เพื่อจะดงึร่างของเธอออกจากซากรถที่บบุเบีย้ว  

แก้วร้องเสียงดัง ขาทัง้สองข้างของเธอติดอยู่กับซากรถ 
ชายหนุ่มจึงยื่นมืออุ่นเข้ามาจับมือเย็นเฉียบที่โชกไปด้วยเลือด
ของเธอเอาไว้ เขายิม้น้อยๆ คล้ายกบัต้องการสง่ก าลงัใจให้แก่เธอ  

แก้วรู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างเกิดขึน้ ความรู้สึก
แปลกประหลาดเกิดขึน้ในใจ เธออยากจะจบัมือเขาไปตลอดกาล 
ไม่อยากให้เขาปลอ่ยมือเธอไป  

'ท าไม! ท าไมฉันถึงเพิ่งเจอผู้ชายที่ใช่ ในตอนที่ฉันก าลงั
จะตายด้วย’  

แก้วกรีดร้องในใจ เพียงแค่สบตาคู่สีน า้ตาลและจบัมืออุ่น
ของเขา เธอก็รู้ได้ว่าเขาคือคนที่เธอรอคอยที่จะพบเจอมานาน
แสนนาน  

แต่แล้วทกุอย่างก็มืดดบัไป 
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แก้ว รู้สึกตัวอีกครัง้ ล าคอแห้งผากราวกับขาดน า้มา
หลายวัน เธอปวดเมื่อยร่างไปหมด อยากจะลุกขึน้บิดขีเ้กียจให้
หายเมื่อย  

‘ถ้าที่นี่เป็นโรงพยาบาล ก็คงเป็นโรงพยาบาลที่แย่มาก’ 
เธอคิดในใจ เพราะเตียงท่ีแข็งราวกบัไม้กระดาน คงส าหรับคนไข้
อนาถา แต่เธอมีประกัน และเธอต้องการอัพเกรดเป็นห้องพิเศษ
เดี๋ยวนี ้ 

ทว่าเมื่อลืมตาขึน้มากลบัพบกบัแสงแดดจ้า  
’โอ๊ย ท าไมแสบตาอย่างนี ้ท าไมไม่มีใครปิดม่าน’  
ห้องทัง้ห้องสว่างจ้าจนตาของเธอพร่ามวั แก้วกะพริบตา

ถ่ีๆ พยายามปรับสายตาจนมองเห็นว่าเธออยู่ในห้องสี่เหลี่ยม
เพดานสงู ด้านบนมีคานไม้แบบโบราณ ไม่มีฝ้าปิดกนัความร้อน 
ผนงัและพืน้ห้องทัง้หมดล้วนท าจากไม้แผ่นใหญ่ หน้าต่างที่มีอยู่
เพียงบานเดียวถูกเปิดทิง้ไว้ แต่ที่ส าคัญ ‘ไม่มีผ้าม่าน’ หน้าต่าง
เป็นเพียงช่องสี่เหลี่ยมที่ปล่อยให้แสงแดดสาดส่องเข้ามาโดยไม่มี
สิ่งใดกัน้ เคร่ืองเรือนในห้องล้วนดแูปลกตา โดยเฉพาะกระจกทรง
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สงูและสิ่งที่มีลกัษณะคล้ายกบัโต๊ะตัง้ติดพืน้ มชี่องลิน้ชกัเล็กๆ ไว้
เก็บของ  

หญิงสาวลกุขึน้จากที่นอนช้าๆ เอือ้มมือไปทุบหลงัตวัเอง
อย่างปวดเมื่อย 

‘ปวดหลงัเป็นบ้า’ 
เธอนอนอยู่บนฟูกบางที่ปราศจากความนิ่ม ราวกับนอน

บนเตียงไม้กระดานโดยแท้ หมอนใบเล็กก็แข็งราวกบัไม้ 
ทนัใดนัน้ประตไูม้บานคู่แบบโบราณถูกเปิดออก 
“คณุพระ! พระองค์ทรงฟืน้แล้ว อีอุ่นต่ืน!”  
หญิงรุ่นราวคราวยายแต่งกายด้วยผ้าแถบสีม่วง นุ่งผ้าถงุ

จีบหน้านางสีน า้ตาล ผมสีดอกเลาทรงกระทุ่ม เธอตะโกนอย่าง
ตกใจเมื่อเห็นแก้วพยายามลกุจากเตียง 

แก้วเบิกตาโตตามเสียงร้องของยายคนนัน้ ก่อนจะก้มลง
มองคนที่น่าจะชื่อว่า ‘อีอุ่น’ ที่ฟบุอยู่กบัพืน้ข้างเตียงของเธอ หญิง
สาวคนนัน้อายไุม่น่าเกินยี่สิบปี ใบหน้าหมดจด ผิวสีน า้ผึง้ รูปร่าง
ผอมแต่ก็ดแูข็งแรง ผมทรงปีกยาวประบ่า 

หญิงสาวที่ฟุบหน้าสะดุ้งต่ืนขึน้ ก่อนจะลนลานคลานเข้า
มาจบัตวัแก้ว น่าแปลกที่เธอคนนีส้วมใส่ผ้าแถบและนุ่งผ้าถุงจีบ
หน้านางสีเดียวกนักบัคณุยายคนนัน้  
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‘มนัต้องเป็นยนูิฟอร์มแน่ๆ’ แก้วคิดในใจ 
หญิงสาวก้มลงมองเสือ้ผ้าของตนเอง ทว่ากลบัต้องตกใจ

ยิ่งกว่าเดิม เมื่อเห็นตัวเองแต่งกายด้วยผ้าแถบสีครีม นุ่งผ้าถุงสี
น า้ตาลยกทองจีบหน้านางเหมือนคนโบราณ บนคอของเธอห้อย
สร้อยทองเส้นบางพร้อมจีพ้ลอยสีแดงรูปทรงสี่เหลี่ยมข้าวหลาม
ตดั ถกูเจียระไนอย่างงดงามประณีต 

“เป็นเยี่ยงไรบ้างเพคะ พระองค์ทรงลุกขึน้มาได้เยี่ยงไร 
เจ็บปวดตรงไหนบ้างเพคะ” คนที่ชื่อ อีอุ่น ถามเป็นชดุ 

แก้วไม่เข้าใจว่าท าไมคนพวกนีถ้ึงพดูกบัเธอด้วยค าราชา
ศพัท์ ทัง้ยงัแต่งตวัเหมือนหลดุมาจากละครจกัรๆ วงศ์ๆ  

“เอ่อ...ฉันหิวน า้มาก แล้วก็...เมื่อยหลังมากเลย ก็คง
เพราะเตียงนี่ล่ะ เผอิญที่คอนโดฉันมีฟูกจากอเมริกาเป็นสปริง
บวกเมมโมร่ีโฟมและยางพารา หนานุ่มมากเลยจะบอกให้...” 
แก้วเลา่ถึงที่นอนของเธอที่สัง่ซือ้มาใหม่ในคอนโด พลางนึกแปลก
ใจกับเสียงของตัวเองที่เล็กและหวานขึน้ เหมือนไม่ใช่เสียงของ
ตวัเอง ในขณะที่ผู้ ฟังทัง้สองอ้าปากค้าง 

“พระองค์ทรงหมายถึงกระไรหรือเพคะ หม่อมฉนังนุงงไป
หมด” คนชื่ออีอุ่นสงสยั แต่ก็รีบคลานไปเทน า้จากเหยือกกระเบือ้ง
ใบใหญ่ และคลานกลบัมายื่นให้เธออย่างพินอบพิเทา 
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แก้วรับขนัน า้มาด่ืมอย่างหิวกระหาย “ขอบคณุค่ะ” 
คนมอบน า้อ้าปาก ถลึงตาโต ตกใจกับค าพูดของแก้ว 

ราวกบัว่าเธอพดูอะไรผิดไป “หม่อมฉันมิเข้าใจ... เหตใุดพระองค์
ถึงพดูจาผิดเพีย้นไปเยี่ยงนี”้ 

“ฉันก็ไม่เข้าใจพวกคณุเหมือนกนั ท าไมต้องพดูจาแบบนี ้
กับฉันด้วย แล้วที่นี่ที่ไหน ฉากเหรอ แล้วนี่ถ่ายท าละครกันอยู่
เหรอ”  

แก้วเกิดไอเดีย ความคิดใหม่ๆ บรรเจิดขึน้ในหัวทันที 
‘ปักษ์หน้าฉนัถ่ายปกนางแบบท าแนวพีเรียด สวยดีเหมือนกนั’  

คณุยายนัง่ลงกบัพืน้ข้างเตียง มองหญิงสาวท่ียิม้ออกมา
คนเดียว คล้ายคนบ้า 

“พระองค์ทรงประชวรหนัก มิได้สติราวสิบวัน พอฟื้น
ขึน้มาคงจกัหลงลืมไปบ้างใช่หรือไม่เพคะ” คณุยายแตะแขนหญิง
สาว ด้วยสีหน้ากังวลใจ “พระองค์ทรงจ าได้หรือไม่ว่าพระองค์
จมน า้ ระหว่างสรงน า้ในป่า ในขณะที่พวกเราเดินทางออกจาก
ไทรโยคไม่ก่ีวนั หลงัจากนัน้พระองค์ก็ทรงไม่ได้สติอีกเลย กว่าจะ
มาถึงทวายนัน้ ก็กินเพลาหลายวนันกั แลเมื่อคืนหมอหลวงทูลว่า
พระองค์คงจกัมิรอดเสียแล้ว หากแต่ปาฏิหาริย์มีจริง...”  
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คุณยายนั่งร้องไห้ประนมมือขึน้ขอบคุณเทวดาฟ้าดิน 
ในขณะที่แก้วหวัเราะออกมา 

“บ้าน่ะ เลิกแกล้งได้แล้ว กล้องอยู่ไหนกนั...” แก้วหนัซ้าย
แลขวา ก่อนจะลุกพรวดไปยังหน้าต่าง มองออกไปยังด้านนอก
เพื่อหากล้องและทีมงานถ่ายท า ทว่าเธอเห็นเพียงสวนสนามที่
เขียวชอุ่มเต็มไปด้วยต้นไม้ใบหญ้า ไกลออกไปมีบ้านหลังหนึ่ง 
ลักษณะคล้ายกับบ้านทรงไทยท่ีสร้างด้วยไม้ผสมอิฐ แต่ไม่ใช่
ลกัษณะของไทยแท้ เพราะถกูตกแต่งไปด้วยสีทองอร่าม ลวดลาย
การแกะสลกัปนูปัน้ต่างๆ ดแูปลกตาไม่เหมือนท่ีเคยพบเห็น  

‘ไทรโยค...ทวาย...มันที่ไหนกัน นี่อาจเป็นฝัน’ แก้วคิด
ทบทวนในใจ แล้วจึงลองหยิกตัวเองดู ‘โอ๊ย เจ็บ...ไม่ใช่ฝัน นี่มัน
คืออะไร ฉนังงไปหมดแล้ว’  

“อย่าบอกนะป้า ว่าพระองค์ทรงจับไข้จนเสียสติไปเสีย
แล้ว” อุ่นกระซิบ สีหน้าเหยเก มองไปทางแก้วทีหน่ึง ทางคณุยาย
ทีหน่ึง  

“เอ็งจงหุบปากนางอุ่น พระองค์เพียงหลงๆ ลืมๆ กระมงั” 
คุณยายเดินมายืนข้างแก้ว เอือ้มไปจับมือของผู้ ที่ก าลังมอง
ออกไปยงันอกหน้าต่างอย่างตื่นกลวั “พระองค์ทรงจ าหม่อมฉนัได้
หรือไมเ่พคะ”  
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แก้วสา่ยหน้ารัวๆ “อนัที่จริง เรารู้จกักนัด้วยเหรอจ๊ะยาย”  
ทัง้คณุยายและอุ่นต่างมองหน้ากนัด้วยสีหน้ากงัวลใจ 
“หม่อมฉันชื่อปริกเพคะ เป็นแม่นมของพระองค์ และนี่

นางอุ่น” คุณยายชี ไ้ปที่หญิงสาวผิวสีน า้ผึง้  “นางรับใช้ส่วน
พระองค์เพคะ” 

แก้วอ้าปากค้าง ‘ฉนัมคีนใช้สว่นตวัด้วย’  
“แล้วฉันชื่ออะไร เป็นใคร ท าไมคุณนมปริกกับน้องอุ่น

ต้องมาเรียกฉันว่าพระองค์ด้วยล่ะ” แก้วยังคงงุนงงกับสิ่งที่นม
ปริกเลา่ 

นมปริกถอนหายใจ มองหน้าอุ่นที่ถูกเรียกว่าเป็นน้อง
อย่างสงสยั “พระองค์คงจกัสญูเสียความทรงจ าชัว่ระยะเวลาหนึ่ง
กระมงั”  

นมปริกจับแขนของแก้วเบาๆ ก่อนจะจูงเธอมานั่งบน
เตียงไม้ ส่วนตัวยายเองนัน้กลบันั่งลงบนพืน้แล้วเล่าต่อว่า “พระ
สุพรรณิการ์ คือนามของพระองค์ พระองค์เป็นธิดาองค์สุดท้อง
ของพระสุธรรมธิราช เจ้าเมืองไทรโยค เมืองหน้าด่านของอโยธ
ยา”  
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แก้วเบิกตาโต อ้าปากค้าง เธอไม่เข้าใจเร่ืองเจ้าขุนมูล
นายในสมยัอยุธยาอะไรที่นมปริกเล่าเลยแม้แต่น้อย “แล้วตอนนี ้
ใครเป็นกษัตริย์ของอยธุยาเหรอจ๊ะ” 

“สมเด็จพระที่นัง่สริุยาศน์อมรินทร์ หรือพระเจ้าเอกทัศน์
เพคะ” นมปริกตอบพร้อมยกมือพนมขึน้เหนือหวั 

แก้วตะลึงในค าตอบของนมปริก พลางนึกไปถึงวิชา
ประวติัศาสตร์ไทยในสมยัที่ยงัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษา พระเจ้า
เอกทัศน์ คือ กษัตริย์องค์สุดท้ายของอยุธยา ก่อนจะล่มสลาย
เพราะเสียกรุงครัง้ที่สอง  

“แล้วตอนนีฉ้นัอยู่ที่ไหนเหรอ ในวงัของเมืองไทรโยคอะไร
นัน่เหรอ” 

นมปริกส่ายหน้า ถอนหายใจ “เมืองทวายเพคะ พระองค์
ถกูสง่มาเป็นพระสนมของพระยาเชงกือ เจ้าเมืองทวาย...”  

แก้วไม่รู้ว่าเมืองทวายอยู่ที่ไหน แต่สิ่งที่ข้องใจมากกว่า 
คือ ผู้หญิงในสมยันีย้งัถูกใช้เป็นเคร่ืองมือทางการเมือง และเธอก็
ถกูพ่อแม่สง่มาให้เป็นเมียเก็บของคนอ่ืน  

แก้วผู้หญิงยุคใหม่ในปีพ.ศ. ๒๕๖๐ อยากจะเรียกร้อง
ความยติุธรรมให้กบัสตรีเพศสมยัอยธุยาเสียจริง 
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“...แต่เมื่อเสด็จออกเดินทางได้เพียงมิถึงวัน พระองค์
กลับทรงจมน า้ ทัง้ๆ ที่ทรงพระปรีชาสามารถในการว่ายน า้
เหลือเกิน หลังจากที่นายทหารพันช่วยพระองค์ขึน้มาได้อย่าง
ทันท่วงที พระองค์กลบัทรงประชวรหนัก มิได้สติเป็นเพลาถึง ๗ 
วนัเพคะ” นมปริกเลา่ต่อ 

แก้วหัวเราะ “เป็นเร่ืองเป็นราว คิดพล็อตเร่ืองได้ดี พอๆ 
คทัๆ ฉนัอยากกลบับ้าน”  

แก้วยกแขนตัวเองขึน้ไขว้ในท่ากากบาท เพื่อขอยุติการ
ถ่ายท า แต่แล้วก็ต้องตกใจเมื่อสงัเกตเห็นแขนตวัเองที่เล็กผิดปกติ 
ไร้ซึ่งรอยแผลจากอุบติัเหตรุถชน ไม่มีแม้กระทัง่รอยขีดข่วน รอย
ไฝฝา้ที่เคยมีหายไปหมดสิน้ ผิวพรรณนวลผ่องเนียนละเอียด สีผิว
บนท่อนแขนนัน้เข้มขึน้ ไม่ได้ขาวเหมือนคนที่มีเชือ้สายจีนอย่าง
เคย  

แก้วลุกพรวด สาวเท้าไปส่องกระจกเงาที่ตัง้อยู่กับพืน้
อย่างรวดเร็ว 

“กร๊ีดดดดด”  
หญิงสาวอ้าปากค้างให้กับเงาสะท้อนของตัวเอง หญิง

สาวที่จ้องมองกลบัมานัน้ร่างเล็ก แต่อวบอัดมีส่วนสดัโค้งเว้าน่า
มอง แก้มยุ้ยรับกับปากสีชมพูระเร่ือบนใบหน้าหวานหยดย้อย 
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นัยน์ตาทรายคู่โตจ้องแป๋วกลับมาที่เธอ หญิงสาวคนนีค้งจะยัง
อายนุ้อย เธอช่างดนู่ารักน่าชงั น่าหลงใหล แต่...นี่มนัไม่ใช่เธอ  

แก้วยกมือขึน้ลูบคล าใบหน้าของตัวเองไปมาอย่างคน
เสียสติ โดยมีสายตาของนมปริกและอุ่นที่จบัจ้องอย่างกงัวลใจ 

“ใครอยู่ในกระจก” หญิงสาวชีไ้ปยังตัวเองในกระจกเงา
ราวกบัคนบ้า “นี่มนัเร่ืองจริงเหรอ”  

อุ่นหันไปหานมปริก “พระองค์ทรงถามคันฉ่อง หรือถาม
พวกเรากนั” 

“คันฉ่อง?” แก้วมองไปในกระจกเงา ก่อนจะหันไปถาม
ทัง้สองต่อ “แล้วฉนัอายเุท่าไร”  

“๑๗ ชนัษาแล้วเพคะ” อุ่นเป็นคนตอบค าถาม 
“ฉันอยู่ในร่างของเด็กอายุ ๑๗ ยังเป็นผู้ เยาว์...ในสมัย

อยุธยา” หญิงสาวในร่างเด็กสาวแรกแย้มต่ืนตระหนกจนแทบ
หยุดหายใจ จากอบุติัเหตรุถชนครัง้นัน้ ไม่ใช่แค่วิญญาณของเธอ
หลดุออกมาจากร่างธรรมดา แต่วิญญาณของเธอกลบัเข้าผิดร่าง
อีกทัง้ยงัผิดยคุผิดสมยัอีกด้วย  

เธอรู้สึกมึนศีรษะ สับสน งุนงง จนอยากล้มตัวนอนต่อ
หรือท าให้ตัวเองสลบไป เผื่อว่าเมื่อต่ืนขึน้จากฝันบ้าๆ นี ้จะได้
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กลบัไปอยู่ในโลกของความจริงที่เธอเป็นเพียง นางสาวกรกาญจน์ 
พนกังานออฟฟิศธรรมดาคนหนึ่ง 

“ฉันต้องรีบกลบัไป ฉันต้องไปเช็คกบัโรงพิมพ์ว่าต้นฉบบั
ที่ส่งไปตอนตี ๓ ได้รับหรือยัง แล้วรูปหน้าปกใหม่ที่ฝ่ายศิลป์แก้
แล้วจะออกมาเป็นยงัไง โอ๊ย...” เธอบ่นออกมาอย่างคนเสียสต ิ

นมปริกและอุ่นมองเธอด้วยสีหน้าไม่ไว้วางใจ แต่ก็คอย
ดแูลเธออย่างดี ทัง้สองปลอ่ยให้เธอได้พกัผ่อนต่อล าพงัตามที่ร้อง
ขอ 
 หญิงสาวผล็อยหลบัไปด้วยความอ่อนล้า หวงัเพียงแต่ว่า
หากลืมตาต่ืนขึน้มาอีกครัง้ จะได้กลับไปยงัโลกแห่งความจริง ใน
ปีพทุธศกัราช ๒๕๖๐ 
 

แก้วลืมตาขึน้มาอีกครัง้ด้วยความหวังที่จะกลับสู่ยุค
ปัจจบุนัของเธอ ทว่าโชคร้ายท่ีเธอยงัคงนอนอยู่ในห้องเดิมภายใน
บ้านไม้โบราณ 

ในตอนนี ้ภายในห้องสี่เหลี่ยมมืดสนิทปราศจากแสง
สว่างใด มีเพียงแสงจันทร์สลวัส่องเข้ามาจากนอกหน้าต่าง แก้ว
เหลือบเห็นคนที่ชื่ออุ่นกลบัมานอนบนพืน้ข้างเตียงของเธอ ทว่า
ตอนนีเ้ธอรู้สึกหิวกระหาย เหมือนน า้ตาลในเลือดต ่า หิวน า้ หิว
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ข้าว คอแห้งผาก ท้องของเธอสง่เสียงร้องโครกคราก คงเป็นเพราะ
เจ้าของร่างนีส้ลบไปหลายวนั ข้าวปลาคงไม่ได้ตกถึงท้องเลย เมื่อ
สติของเธอกลบัมาสมประกอบอีกครัง้ เธอก็ไม่สามารถทนความ
หิวได้อีกต่อไป  

หญิงสาวลุกขึน้คล าทางไปยังมุมห้องที่มีโถกระเบือ้งใส่
น า้และขนัเงินวางอยู่บนโต๊ะ 

‘เอาน า้ลบูท้องก็ยงัดี’  
อนิจจา อาการหิวยังคงอยู่เช่นเคยหลงัจากด่ืมน า้ไปจน

หมดโถ  
เธอตดัสินใจเปิดประตหู้องออกไปหาอะไรรองท้อง หญิง

สาวดึงประตูบานคู่ออกช้าๆ ไม่อยากส่งเสียงดังรบกวนคนที่ชื่อ 
อุ่น ให้ต่ืนขึน้มากลางดกึ 

ภายนอกนัน้เงียบสงดั ไม่มีคนอยู่แม้แต่เพียงคนเดียว มี
เพียงแสงไฟจากตะเกียงเจ้าพายุท่ีถูกวางไว้ตรงหน้าประตูห้อง
ของเธอ และอีกประตหูนึ่งตรงสดุทางเดินอีกฝ่ัง เธอคิดว่าบริเวณ
นีน้่าจะเป็นห้องโถงกลาง ส่วนห้องครัวนัน้น่าจะอยู่ด้านหลงั หรือ
ด้านล่างตามลักษณะของบ้านทั่วไป เธอจึงค่อยๆ ย่องเดินโดย
พยายามท าเสียงให้เบาที่สดุ แต่พืน้ไม้นัน้กลบัไม่ให้ความร่วมมือ
กบัเธอสกัเท่าไรนัก เสียงเอ๊ียดอ๊าดดงัขึน้ตามเท้าน้อยๆ ที่ย ่าเดิน
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จนมาถึงหน้าประตูใหญ่สุดทางเดิน ซึ่งมีตะเกียงเจ้าพายุวางอยู่ 
เธอคิดว่าน่าจะเป็นทางออกไปยังห้องครัว จึงค่อยๆ ผลักประตู
บานคู่นัน้ออกไป  

ทว่ามันคือประตูที่เปิดออกมาสู่ระเบียงด้านนอก เธอ
พบว่าบ้านหลังนีเ้ป็นเรือนไม้ยกพืน้สูง ด้านล่างเป็นใต้ถุนเรือน 
บริเวณโดยรอบเป็นสวนมืดมิดเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อย ใบหน้า
ของเธอสัมผัสกับอากาศเย็นชื่นใจ กลิ่นหอมของดอกไม้นานา
พันธ์ช่างสดชื่นเหลือเกิน เมื่อเงยหน้ามองไปยังเบือ้งบนก็เห็น
พระจันทร์เสีย้วสีเหลืองนวล ลอยอยู่ท่ามกลางท้องฟ้าสีด าสนิท 
ซึ่งคืนนีค้งจะเป็นข้างแรม ท าให้เห็นดวงดาวระยิบระยับเต็ม
ท้องฟ้า  

หากนี่เป็นความฝัน ก็คงเป็นความฝันที่สวยงามจับใจ 
ท้องฟ้าซึ่งเต็มไปด้วยดวงดารากระจ่างไสวเช่นนี ้เธอไม่ได้เห็นมา
นานมากเหลือเกิน ก็คงเพราะในกรุงเทพฯ เต็มไปด้วยแสงไฟจาก
ตกึรามบ้านช่อง จนบดบงัความงดงามบนท้องฟ้าไปเสียหมด 

ทันใดนัน้เธอเห็นเงาคนจากทางด้านล่างของบันไดขึน้
เรือน เธอจึงรีบวิ่งไปทางด้านหลงัของเรือนตามแนวระเบียงอย่าง
เบาที่สุด ทันใดนัน้ เธอก็พบกับห้องที่น่าจะเป็นห้องครัวอยู่
ทางด้านหลงั  
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‘เยส! ในที่สดุ’  
แก้วรีบเปิดตู้กับข้าวในความมืด เธอพบกับปลาทอดตัว

เล็ก ๒ ตวั น า้พริกบางชนิด และอาหารหน้าตาประหลาดอีกสอง
สามอย่าง แต่ ‘ข้าวละ่...หาไม่เจอ...มืดก็มืด...เอาวะกินอย่างนีล้่ะ’ 

แก้วหยิบปลาทอดที่ดมจากกลิ่นแล้วน่าจะเป็นปลาทู
ออกมานัง่แกะเนือ้ จิม้น า้พริกอย่างตายอดตายอยาก  
 

“นัน่ใคร!” เสียงเข้มของผู้ชายดงัขึน้ด้านหลงัของเธอ 
แก้วลกุขึน้ยืน ก่อนจะรีบยกสองมือขึน้พร้อมปลาทูในมือ

ซ้าย แต่ยงัไม่กล้าหนัไปสู้หน้าเจ้าของเสียงดเุข้ม 
“ข้าถามว่าเอ็งเป็นใคร ท าสิ่งใดอยู่ จงหนัมาอย่างช้าๆ มิ

เช่นนัน้ข้าจักฟันคอเอ็งขาดแน่” ชายผู้นัน้กล่าวด้วยเสียงเข้มอีก
ครัง้ 

เมื่อได้ยินค าว่า  ‘คอขาด’ แก้วถึงกบัมือสัน่  
‘ฉันจะมาตายตอนนีไ้ม่ได้ ฉันยังกินไม่อ่ิมเลย’ แก้วกลัน้

ใจ รีบกลืนเนือ้ปลาทูค าสุดท้ายลงคออย่างยากล าบาก ก่อนจะ
ค่อยๆ หมนุตวัไปหาเจ้าของเสียงเข้ม ทว่าเมื่อเธอเห็นปลายดาบ
มนัวาวที่จ่อคอหอยของเธอ ก็ถึงกบัมืออ่อน เผลอท าปลาทคูร่ึงตวั
ในมือซ้ายหลน่ลงไปบนพืน้ 



เ รื อ น แ ก้ ว  ก ร ก า ญ จ น  ์| ๒๔ 

 

ผู้ชายที่เอาดาบจ่อคอของแก้วอยู่ ถลึงตาอย่างตกใจ เขา
รีบเก็บดาบพร้อมกบัลงไปนัง่กบัพืน้ในทนัที “พระองค์ทรงอภยัให้
กระหม่อมด้วย” 

“ฮ้า...” แก้วตกใจจนท าอะไรไม่ถูก นึกแต่เสียดายปลาทู
ที่ตกพืน้ไป จึงลงไปนั่งคุกเข่ากับพืน้จ้องมองปลาทูคร่ึงตัวนัน้
อย่างอาลยัอาวรณ์ แต่พอเงยหน้าขึน้มาสบตากับชายหนุ่ม ผู้ซึ่ง
เมื่อไม่ก่ีวินาทีก่อนหน้านี ้ได้ยกดาบขึน้จ่อคอหอยของเธอ  

‘เฮ้ย...เขาหล่อ....งานดีแม้กระทั่งในความมืด... ’ หญิง
สาวคิดในใจ  

ชายหนุ่มท่ีตัดผมทรงมหาดไทยอย่างชายไทยโบราณ
สมยัปลายกรุงศรีอยุธยา ผู้มีผิวเข้ม ตาคม คิว้หนา จมกูโด่ง ปาก
เป็นรูปกระจับ ใบหน้าหล่อเหลาคมเข้มอย่างชาวไทยแท้ และท่ี
ส าคญัเขาไม่ใสเ่สือ้ ชายผู้นีนุ้่งแต่โจงกระเบนเท่านัน้ โชว์กล้ามโต
บกึบนึ และซิกแพ็กบนหน้าท้อง  

‘ถ้าเจอแถวออฟฟิศ จะจบัมาเป็นนายแบบลงปกเลม่หน้า
ซกัหน่อย’ แก้วคิดในใจ 

ชายหนุ่มท าท่าตกอกตกใจที่ แ ก้วลงมานั่งคุก เข่ า
ประจนัหน้าเขาเช่นนี ้จึงรีบก้มหน้า คลานถอยหลงัไปหลายก้าว  
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“พระองค์โปรดทรงประทานอภัยให้กระหม่อมเถิด 
กระหม่อมนึกว่าโจรแอบเข้ามาในต าหนัก แลในยามวิกาลเช่นนี ้
พระองค์ทรงออกมาท าสิ่งใดหรือ” เขากลา่วพลางเหลือบมองปลา
ทูคร่ึงตัวที่ตกอยู่บนพืน้ จากนัน้จึงเงยหน้าขึน้มองตู้กับข้าวที่ถูก
เปิดทิง้ไว้ “ทรงออกมาหาส ารับเสวยเองหรือกระหม่อม เหตใุดถึง
ไม่ทรงเรียกใช้นางรับใช้เลา่” 

“ฉันหายป่วยแล้ว ก็เลยหิว เพราะไม่ได้กินอะไรมาตัง้
หลายวนัน่ี” หญิงสาวตอบอย่างรวดเร็ว แต่แล้วก็ต้องยกมือขึน้กุม
ศีรษะกบัค าตอบของตวัเอง  

‘หมดกัน หมดลุคราชนิกูลผู้ สูงศักด์ิ เพราะต่ืนขึน้มาหา
ของกินยามดกึ นี่เขาจะหาว่าฉนัปอบลงรึเปลา่เนี่ย’ 

หญิงสาวผู้หิวโหยลุกพรวดขึน้ยืน เชิดหน้าขึน้เล็กน้อย
พร้อมกับพูดด้วยอาการจีบปากจีบคอ แสร้งท าท่าเหมือนผู้ ราก
มากดี “ฉนัอ่ิมแล้ว งัน้... ขอตวักลบัก่อน”  

เธอพยายามรักษามาดหญิงสาวเชือ้พระวงศ์ เดินเชิด
ออกไปจากครัวสวยๆ ก่อนจะเดินอ้อมระเบียงกลบัเข้าประตูใหญ่
ไป 
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ทหารองครักษ์หนุ่มที่ติดตามเสด็จมายังทวายยังคงยืน
น่ิง นึกแปลกใจว่าท าไมพระสพุรรณิการ์จึงพดูจาแปลกไป และยงั
มีท่าทีห่างเหินกบัเขาเย่ียงนัน้ 
 

นางรับใช้อุ่นต่ืนตัง้แต่เช้ามืด ลกุขึน้มาดพูระสพุรรณิการ์
ที่ยังคงบรรทมอยู่บนเตียง ทว่ากลบัต้องตกใจเมื่อเห็นธิดาเมือง
ไทรโยค นอนกางแขนกางขา ผ้าถุงที่เธอสวมใส่ถลกขึน้มาอยู่
เหนือเข่า หมอนและผ้าห่มนัน้ตกกระจายอยู่ทัว่พืน้ห้อง 

“พระสพุรรณิการ์เพคะ” อุ่นรีบก้าวข้ามหมอนและผ้าห่ม
ไปเขย่าตวัเด็กสาวอย่างเป็นห่วง “เกิดเหตอุนัใดขึน้เพคะ พระองค์
ทรงเป็นเยี่ยงไรหรือเพคะ” 

แก้วลืมตาขึน้มาอย่างงวัเงีย “อะไรอีกละ่” 
อุ่นถอนหายใจอย่างโล่งอก “หม่อมฉันนึกว่ามีเหตุร้าย

เกิดขึน้กบัพระองค์”  
นางรับใช้รีบดึงผ้าถุงของแก้วลงปิดขาทัง้สองข้าง ก่อน

จะก้มลงเก็บหมอนและผ้าห่มขึน้มาพับเก็บไว้บนเตียงอย่าง
เรียบร้อย  

“เหตรุ้ายอะไร ฉนัแค่นอนดิน้เฉยๆ” แก้วอ้าปากกว้างหาว
วอดใหญ่ “นี่มนัก่ีโมงแล้วเนี่ย” 
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“สายแล้วเพคะ” อุ่นนั่งลงกับพืน้ก่อนจะช่วยนวดแขน
นวดขาให้หญิงสาวที่ไม่ยอมลกุจากเตียง 

“ขอนอนต่ออีกหน่อยนะ” แก้วยกหมอนขึน้ปิดหน้าและ
นอนต่อทนัที 

อุ่นได้แต่งุนงงในกิริยาและท่าทางที่เปลี่ยนไปของพระ
สุพรรณิการ์ เสมือนว่าจะทิง้กิริยามารยาทในวังจากไทรโยคไป
เสียหมดแล้ว 
 

“เหตุใดหลังจากพระสุพรรณิการ์ทรงฟื้นจากไข้ ถึงทรง
เปลี่ยนไปเยี่ยงนีเ้ล่าเพคะ การพูดการจาก็ผิดแผก สิ่งใดที่เคยรู้
กลบัมิรู้เสียนี่ แลนายทหารพนัเพิ่งบอกนมว่า เมื่อคืนพระองค์ทรง
ลกุขึน้มาค้นตู้กบัข้าว เสวยส ารับในครัวเยี่ยงแมวขโมย” นมปริกด ุ
สตรีสูงอายุห่มสไบเฉียงสีแดงและนุ่งผ้าถุงสีน า้ตาลเข้ม ผู้ที่อ้าง
ว่านางเป็นแม่นมของพระสุพรรณิการ์ เจ้าของร่างที่แก้วเข้ามา
อาศยัอยู่ในตอนนี ้ 

 “หนู...ต่ืนมากลางดึกเลยหิวนะค่ะ” แก้วตอบ พลางส่ง
สายตาอาฆาตไปยังนายทหารนามว่าพัน ที่นั่งคุกเข่าอยู่ไกลๆ
บริเวณหน้าประตหู้องโถง  
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“หนูที่ไหนหรือเพคะ มันเข้ามาในต าหนักหรือเพคะ 
ประเด๋ียวนมจักให้นางอุ่นเอาไม้ไปไล่” นมปริกท าท่าตกใจ มอง
ซ้ายแลขวาหาหนตูามพืน้ 

“หมายความว่าฉนัน่ะ ฉนัหิวกลางดกึ” แก้วยกนิว้ขึน้ชีม้า
ที่ตวัเอง  

นางรับใช้ทุกคนในต าหนกัต่างลอบมองแก้วด้วยสายตา
ประหลาดใจ  

“อย่างไรเสียพระองค์จงรีบแต่งองค์ให้งามเถิดเพคะ”  
“นี่ยงัไม่งามอีกเหรอ” แก้วก้มลงมองชดุที่เธอใสต่ัง้แต่เมื่อ

คืน  
“งามเพคะ งามดัง่นางฟ้านางสวรรค์เพคะ” อุ่นรีบคลาน

เข้ามาตอบ 
หญิงสาวแสดงท่าทีเขินอาย พลางปัดมือไปมา ก่อนจะ

พดูไปยิม้ไปว่า “พี่อุ่นก็พดูเกินไป” 
ตัง้แต่เกิดมา ไม่เคยมีใครชมว่าแก้วสวยงามอะไรปานนัน้

เลย และเธอก็รู้ตวัดีว่าไม่ได้เป็นคนสวยอะไร ทว่าเมื่อได้มาอยู่ใน
ร่างงามของเด็กสาวคนนีแ้ล้ว ก็นึกดีใจอยู่ไม่น้อย 

“พระองค์ทรงอย่าเรียกหม่อมฉันว่าพี่เลยเพคะ หม่อมฉนั
เป็นเพียงนางรับใช้” อุ่นรีบแจง 
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“ไม่ได้หรอก พี่อุ่นอายุมากกว่าฉัน” ในเมื่อเธออยู่ในร่าง
ของเด็กอายุ ๑๗ เท่านัน้ มีอายุอานามน้อยที่สดุในต าหนักแห่งนี ้
“แล้วฉันก็คงต้องเรียกพี่ๆ คนอ่ืนๆ ในต าหนักว่าพี่ทัง้หมด ไม่ใช่
เหรอจ๊ะ”  

นางรับใช้ทัง้ต าหนักต่างจ้องมองพระสุพรรณิการ์อย่าง
ตกอกตกใจ ทกุคนไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยิน 

“พระองค์มิได้ถูกผีเข้าใช่หรือไม่” นางรับใช้อีกคนกระซิบ
ถามเพื่อนที่นั่งพับเพียบเคียงข้างกัน แต่แก้วได้ยินเต็มสองหู จึง
อยากกระเซ้าเย้าแหย่เลน่ 

“แฮ่!”  
เสียงกรีดร้องดังสนั่นต าหนัก เมื่อแก้วยกมือขึน้พร้อม

แลบลิน้ปลิน้ตาใสเ่หลา่นางรับใช้ 
นมปริกลกุขึน้ยืนเท้าสะเอว ก่อนจะชีน้ิว้ไลเ่รียงนางรับใช้

ทกุคนที่แตกต่ืน เพราะแก้วนึกซนแกล้งทกุคนจนขวญัหนีดีฝ่อ  
“ไ ฮ้ . . .  พวกเ อ็งจงตบปากตัว เองประเ ด๋ียวนี  ้พระ

สพุรรณิการ์เพียงแค่สูญเสียความทรงจ าบางส่วนไปเท่านัน้ มิได้
โดนผีเข้าผีสิงแต่อย่างใด หากพวกเอ็งคนใดพดูถึงผีสางนางไม้อีก 
ข้าจกัลงหวายให้หมดทกุคน” 
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แก้วได้แต่หวัเราะจนท้องแข็งก่อนจะต้องทนกลัน้หวัเราะ
เพราะสายตาของนมปริกท่ีจ้องมองมา เตรียมเอ็ดเธอด้วยเช่นกนั 
 

แก้วจ้องมองดอูาหารที่นางรับใช้ในต าหนกัตระเตรียมมา
ให้ พานทองเหลืองเต็มไปด้วยเคร่ืองถ้วยเบญจรงค์ลวดลาย
งดงามประณีต ภายในบรรจุแกงกะทิปลาช่อน และอาหารทอด
หลากชนิดที่เธอไม่สามารถระบุได้ว่าคือสิ่งใด แต่ที่เธอสนใจมาก
ที่สุดคือ น า้พริกปลาทูและผักแนมซึ่งเป็นผักสดที่ถูกแกะสลัก
อย่ า งละ เ อียดลออ  งดงามน่ าดู ชม  จนหญิงสาวทึ่ ง ใน
ความสามารถของผู้แกะสลกันัน้  

“ใครอุตส่าห์นั่งแกะสลกัผักพวกนีจ๊้ะเนี่ย สวยจนไม่กล้า
กินเลย” หญิงสาวหยิบแตงกวาและฟักทองที่ถูกแกะสลักเป็น
ลวดลายใบไม้ ดอกไม้ งดงามดัง่งานศิลปะขึน้ชื่นชม 

พี่อุ่นและนางรับใช้ทุกคนต่างจ้องมองท่าทีประหลาดของ
หญิงสาวที่เร่ิมเลน่กบัของกิน 

“แล้วพวกพี่ไม่กินพร้อมกันกับฉันเหรอจ๊ะ” แก้วรู้สึกเขิน
อายท่ีต้องนัง่กินข้าว ในขณะที่ทกุคนนัง่จ้องเธอเป็นตาเดียว 

“พระสุพรรณิการ์จักต้องเสวยก่อนเพคะ” นมปริกให้
ค าตอบ “นมแลนางรับใช้จกักินทีหลงัเพคะ” 
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“ที่จริงแล้วฉนัไม่ถือนะ กินพร้อมกนัก็ได้” แก้วเอ่ย แต่เมื่อ
เหลือบไปเห็นสายตาดุขึง้ของนมปริก เธอก็ต้องท าใจว่าคงจะ
เปลี่ยนแปลงกฎของที่นี่ไม่ได้ เจ้านายคงต้องกินข้าวก่อนบ่าวคน
เดียว อย่างโดดเดี่ยวจริงๆ  

แก้วมองจานชามที่ใส่ข้าวสวยร้อนๆ หอมกลิ่นข้าวที่เพิ่ง
หุงสุกใหม่ แต่เมื่อไม่เห็นอุปกรณ์ที่ใช้รับประทาน จึงรีบมองหา
ช้อนส้อมรอบพานทองเหลืองทนัที  

ในที่สุดเธอก็พบช้อนข้างถ้วยแกงกะทิ จึงใช้ช้อนนัน้ตัก
แกงราดข้าวสวย และใช้ช้อนนัน้ตกัข้าวเข้าปาก 

ทว่าทกุคนในต าหนกักลบัอ้าปากค้าง  
“พระสุพรรณิการ์เพคะ ใยถึงน าช้อนเข้าพระโอษฐ์เยี่ยง

นัน้” นมปริกเอ่ยถามอย่างสงสยั “ใยมิใช้มือเปิบเสวยเลา่เพคะ” 
แก้วลืมไปเสียสนิทว่าคนสมัยก่อนไม่ใช้ช้อนส้อมในการ

กินข้าว แต่ก็ไม่เข้าใจว่าผิดตรงไหนที่จะใช้ช้อน ในเมื่อมีช้อน
กลางส าหรับตกัแกงแล้ว  

แต่เมื่อเธอเข้าเมืองตาหลิ่วก็ต้องหลิ่วตาตาม เธอจึงยอม
วางช้อนและใช้นิว้ทัง้ห้าจับข้าวปัน้เป็นก้อน แล้วจึงน าเข้าปาก
อย่างทุลกัทุเล ทว่าเมล็ดข้าวกลบัตกลงพืน้ และเปรอะเปือ้นสไบ
ของเธอแทน 
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นมปริกรีบคลานเข้ามาพร้อมขันเงินน า้ลอยดอกมะลิมา
ให้แทน  

“พระสุพรรณิการ์เพคะ ตามแบบของชาววังไทรโยค เรา
จกัใช้เพียงสามนิว้เปิบเพคะ” นมปริกจบัมือของแก้วลงไปล้างใน
ขันน า้ ก่อนจะน าผ้ามาเช็ดมือให้พอหมาด และสอนเธอให้ใช้
นิว้หวัแม่มือ นิว้ชีแ้ละนิว้กลาง ค่อยๆ ตะล่อมข้าวและเนือ้ปลาทู
ให้พอค า โดยไม่ให้เลอะเกินข้อแรกของนิว้ 

“ยากจงั” หญิงสาวเร่ิมท้อ แต่ด้วยความหิว จึงทนเปิบมือ
กินอาหารทัง้หมดจนอ่ิม อย่างไรก็ตามนิว้ทัง้สิบของเธอก็เลอะไป
ด้วยอาหาร อีกทัง้เธอยงัท าสไบและผ้าถุงของตวัเองเปรอะเปือ้น
ไปด้วย 
 

เมื่อแก้วรับประทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว นม
ปริกก็คลานเข้ามานัง่บนพืน้ข้างเธออย่างเหนื่อยใจ “นางอุ่นและ
นางรับใช้อ่ืนๆ จกัช่วยแต่งองค์ให้พระองค์งดงามที่สดุในทวายเพ
คะ” 

“ท าไมต้องแต่งตัวสวยหรือจ๊ะ เราจะไปไหนกันเหรอ” 
แก้วถามเมื่อเห็นสีหน้าเป็นกงัวลของนายทหารพนัที่นัง่จ้องเขม็ง
มาที่เธออย่างประหลาด 
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“มิรู้ว่าหมอหลวงได้ทูลแก่พระยาเชงกือว่า พระองค์หาย
จากอาการประชวรแล้วหรือไม่ หากเป็นเช่นนัน้ วนันีพ้ระยาเชงกือ
อาจจกัเสด็จมาเพคะ” นมปริกกล่าว พลางค้นหยิบจบัข้าวของใน
ลิน้ชกับนตัง่ในห้องโถง 

“ฮ้า! พระยาเชงกือที่นมบอกว่าฉันถูกส่งมาเพื่อเป็นสนม
ของเขาเหรอจ๊ะ” แก้วโพลง่ออกไป เธอลืมเร่ืองนีไ้ปเสียสนิท  

“เมื่อวานนมกล่าวทูลพระองค์ไปแล้วเยี่ยงไรเล่าเพคะ” 
นมปริกขมวดคิว้ “ตัง้แต่พระองค์เสด็จมายังทวายนี ้ยังมิได้พบ
เจอกบัพระสวามีเลยเพคะ”  

“ยงัไม่เคยเจอหน้ากนัเหรอจ๊ะ” 
เมื่อนมปริกพยักหน้าเป็นค าตอบ แก้วก็ได้แต่นึกสงสาร

ชะตาชีวิตที่แสนอาภัพพระสุพรรณิการ์ เธอถูกบุพการีขับไล่ไส
ส่งออกมาจากบ้าน ให้มาเป็นเมียของคนที่ไม่เคยเห็นหน้าค่าตา
กนัมาก่อน  

‘แต่เดี๋ยวก่อน... ฉนัคงต้องสงสารตวัเองแล้วละ่ เพราะฉนั
ติดอยู่ในร่างนีน้ี่’  
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๒ 
 

เหมือนโชคจะยงัเข้าข้างแก้ว พระยาเชงกือต้องเดินทาง
ไปยังอังวะเพื่อตระเตรียมการยกทัพไปช่วยปราบล้านนาที่เร่ิม
กระด้างกระเด่ือง หญิงสาวถือว่าเป็นโชคดีของเธอที่ยังไม่ต้อง
ถวายตัวเป็นเมียของพระยาเชงกือ ทัง้ยังได้ข่าวมาว่าพระยา
เชงกือคงจะใช้เวลาเสด็จไปอังวะหลายอาทิตย์ ยิ่งถ้าหากมีการ
ยกทพัไปปราบล้านนาจริง คงจะใช้เวลาร่วมหลายเดือนกว่าจะได้
กลบัมาอย่างแน่นอน 

ทว่าชีวิตของแก้วในร่างของพระสุพรรณิการ์น้อยนีไ้ม่ได้
เรียบง่ายและสะดวกสบายอย่างที่เธอคิดไว้ เธอถูกสัง่ให้อยู่แต่ใน
ต าหนกัจากนมปริก แม่นมที่แสนจะเข้มงวด โดยถูกบงัคบัให้ร้อย
พวงมาลัย แกะสลักผักผลไม้ ฝึกท าส ารับคาวหวาน เย็บปักถัก
ร้อย และฝึกร่ายร า ซึ่งแน่นอนว่าผลงานของเธอนัน้ไม่ได้เร่ืองสกั
อย่าง จึงถกูนมปริกเอ็ดเข้าทัง้วนั  

“เหตุใดพระปรีชาสามารถในการบ้านการเรือนของ
พระองค์จึงถดถอยลงไปเยี่ยงนีเ้ล่าเพคะ” นมปริกบ่นจนแก้วหู
แทบชา “นมพร ่าสอนของนมมาตัง้แต่เล็กแต่น้อย ใยจักลืมไป
หมดเสียนี่”  
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“สงสัยว่าพอฟื้นจากอาการป่วย ความรู้ทุกอย่างมันก็
หายไปหมดเลยจ้ะนม” หญิงสาวเข้าไปกอดนมปริก แสร้งท าท่า
ทางออดอ้อน “นมจ๋า ฉนัอยากออกไปเดินเลน่ข้างนอกบ้าง อยู่ใน
นีม้นัอดุอู้ เหลือเกิน นมพาฉนัออกไปหน่อยสิจ๊ะ”  

“ไฮ้... จกัได้เยี่ยงไรเล่าเพคะ” นมปริกสง่เสียงดทุนัที “ที่นี่
เมืองทวาย มิใช่บ้านเกิดเมืองนอน แลพวกเราชาวไทรโยคเพิ่ง
มาถึงได้เพียงมิก่ีวนั มิรู้จกัผู้ใด หรือสถานที่ใดนอกต าหนกัเลย...” 

“ก็ลองออกไปเดินเลน่ด ูจะได้รู้ไง” แก้วลองเสนอ 
“มิได้ดอกเพคะ พระองค์ทรงเป็นถึงพระสนมของพระยา

เชงกือ จกัออกไปเดินเพ่นพ่านมิได้ จกัมิงาม” นมร่ายยาว 
แก้วได้แต่เบ้ปาก กลอกตาบน ที่ถูกห้ามไปเสียทุกอย่าง 

นี่ก็ไม่ได้ โน่นก็ไม่ได้ เป็นเพราะเธอติดอยู่ในร่างของเด็กสาวผู้ มี
กรรมคนนี ้ชีวิตของเธอช่างล าบากเสียจริง 
 
 แก้วต้องฝึกท าอาหารคาวหวานในครัววันนี ้โดยนมปริก
เป็นครูผู้ ฝึกสอนให้เช่นเคย 

เมื่อเธอเห็นเคร่ืองเคียงในครัวที่ถูกตระเตรียมไว้อย่าง
เป็นระเบียบเรียบร้อย เรียงรายอยู่นับสิบอย่าง เธอก็อยากจะขอ
ตวักลบัออกไปฝึกร้อยมาลยัที่ไม่ถนดัแทนในทนัที 
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“อาหารชาววงัที่ง่ายที่สดุ คืออะไรเหรอจ๊ะ ฉนัขอฝึกเรียน
ง่ายๆ ก่อนได้ไหม” แก้วเอ่ยขอต่อแม่นมอย่างออดอ้อน 

นมปริกถอนหายใจ ก่อนจะเอือ้มไปหยิบถ้วยกระเบือ้งท่ี
มีลวดลายโบราณอ่อนช้อยมาให้เธอ  

หญิงสาวยื่นมือไปรับเอาไว้ ทว่ากลับกรีดร้องเสียงหลง 
เมื่อเห็นสิ่งที่ถกูบรรจอุยู่ภายในถ้วยโตนัน้ 

“หนอน!”  
หญิงสาวตะโกนลัน่เมื่อเห็นหนอนตัวอ้วนกลมหลายสิบ

ตัวที่ยังมีชีวิตอยู่ในน า้กะทิ  ดิน้หยุบหยับอย่างช้าๆ เธอเกือบ
ปล่อยถ้วยนัน้ตกลงพืน้ ทว่าโชคดีที่นางรับใช้นางหนึ่งรีบมารับ
ถ้วยไว้ได้ทนั  

“อาหารชาววังอะไรของนมปริกเนี่ย หนอนตัวใหญ่น่า
ขยะแขยงที่สดุเลย”  

“หนอนกะทิเยี่ยงไรเลา่เพคะ พระองค์ทรงโปรดปรานมาก
ทีเดียว” นมปริกกล่าวด้วยเสียงเรียบ ก่อนจะเทน า้มันลงไปใน
กระทะเหล็กขนาดใหญ่ซึง่ตัง้อยู่บนเตาถ่านร้อนๆ 

หญิงสาวกลืนน า้ลายอย่างยากล าบาก เธอเกลียดหนอน
มาก ท าไมพระสุพรรณิการ์เจ้าของร่างที่เธอมาอาศัยอยู่จะต้อง
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ชอบกินอะไรประหลาดๆ ด้วย เพราะถ้าหากเธอต้องกินหนอนเข้า
ไป เธอคงจะอาเจียนออกมาแน่  

“แต่ตอนนีฉ้นัไม่ชอบกินแล้วละ่” 
นมปริกขมวดคิว้อย่างสงสยั “เยี่ยงไรกนัเลา่ พระองค์ทรง

เสวยหนอนกะทิไปเมื่อหลายวันก่อน แลยังทรงตรัสว่าถูกปาก
นกัหนา...” 

แก้วแทบเป็นลมเมื่อนึกออกว่าของทอดที่เธอกินไปอย่าง
เอร็ดอร่อยในวันก่อนนัน้คืออะไร ยิ่ง เห็นนางรับใช้น าเจ้าพวก
หนอนตัวอ้วนขาวเหล่านัน้ลงไปทอดในน า้มันบนกระทะร้อนทัง้
เป็น เธอก็แทบทรงตวัไม่อยู่ 

หญิงสาวจ ารสชาติหนอนทอดที่หั่นเป็นแว่นได้ รสชาติ
หวาน มัน เค็ม ของเจ้าหนอนอ้วนในตอนนัน้ท าให้เธอติดใจ แต่
พอรู้ว่ามนัคือหนอนตวัอ้วนขาวเหลา่นี ้เธอก็แทบอยากจะอาเจียน
ออกมาอย่างเสียไม่ได้  

หญิงสาวทรุดตัวลงนั่งบนเก้าอีไ้ม้ตัวเตีย้ ก่อนจะยกมือ
ขึน้กุมศีรษะอย่างเหนื่อยใจ ทว่าเมื่อเหลือบไปเห็นถั่วลิสงคั่วจน
หอมอยู่ในกระทะอีกใบ ถูกตัง้ทิง้ไว้ให้เย็น จึงเอือ้มไปหยิบถัว่เข้า
ปากเคีย้ว แต่กลบัถกูนมปริกตีมือ จนเมล็ดถัว่กลิง้ตกลงไปบนพืน้  
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“พระองค์ทรงลืมไปแล้วหรือเพคะ” นมปริกเอ็ดแก้วด้วย
เสียงเข้ม 

“ลืมอะไรเหรอจ๊ะ” แก้วถามอย่างสงสยั ไม่เข้าใจว่าท าไม
พระธิดาจะกินถัว่ไม่ได้ หรือว่าจะดไูม่งามอีก 

“พระองค์ทรงแพ้ถั่วทุกชนิด หากเสวยเข้าไปจกัมีอาการ
แพ้อย่างรุนแรงเพคะ”  

นมปริกเอ่ยถึงเร่ืองสมัยก่อนของพระสุพรรณิการ์ผู้ ซึ่ง
อ่อนแอและแสนบอบบาง ในขณะที่แก้วได้แต่แสดงสีหน้าเบื่อ
หน่ายที่ได้แต่จ้องมองถัว่คัว่ใหม่ ส่งกลิ่นหอมฉุยเตะจมกู แต่กลบั
กินไม่ได้ ถัว่เหล่านีเ้ป็นของโปรดของเธอ และยงัเป็นกบัแกล้มชัน้
ดีเมื่อกินคู่กบัเบียร์เย็นๆ 
 
 แก้วทนอยู่แ ต่ในต าหนักเล็กนี ไ้ ด้ครบหนึ่ งอาทิตย์  
ตามปกติแล้วเธอไม่ใช่คนที่จะยอมให้ใครมาบงัคบั ยิ่งสัง่ให้อยู่แต่
ในต าหนกัและท าในสิ่งที่ตวัเองไม่ถนดัและไม่ชอบ เป็นเร่ืองที่เกิน
จะทนรับไหว ตัง้แต่โตมาก็มีอิสระในชีวิต อยากไปไหนก็ไป อยาก
ท าอะไรก็ท า ไม่เคยต้องติดอยู่ในกฎระเบียบที่เคร่งครัดขนาดนีม้า
ก่อน  
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ทว่าคืนนี ้คือ คืนที่เธอตัดสินใจว่าจะลองออกไปส ารวจ
โลกกว้าง คืนนีเ้ธอจึงไลอุ่่น นางรับใช้คนสนิท ออกไปนอนห้องอ่ืน 
โดยอ้างว่าเธอหายป่วยแล้ว และต้องการนอนเพียงล าพงั 

ทุกคนเข้านอนตัง้แต่หัวค ่าเช่นเคย แต่แก้วผู้ ไม่เคยเข้า
นอนเร็ว เธอมกัจะนัง่คิดนอนคิดอะไรจนดึกด่ืนแล้วก็เผลอต่ืนสาย 
จนถกูนมปริกบ่นทกุวนั  

“จะให้ฉนัทนอยู่แต่ในต าหนกันะเหรอ ฝันไปเถอะ”  
แก้วก้มลงมองดมูือตนเองที่เต็มไปด้วยแผลจากการโดน

แทงด้วยเข็มร้อยมาลยั และเข็มปักผ้า ไหนจะแผลท่ีโดนของร้อน
จากการท าส ารับคาวหวานที่แสนจะยากเย็นเข็ญใจ ถึงแม้ว่าที่
ผ่านมาเธอจะท าอาหารเองตัง้แต่ยังเด็ก แต่อาหารชาววังช่าง
แตกต่างมากเหลือเกิน มนัช่างยากเย็นจนเกินความสามารถของ
ผู้หญิงสมยัใหม่อย่างเธอ จะปรุงรสชาติจดัจ้านก็ไม่ได้ ผงชรูสก็ไม่
มีให้ใส่ น า้ซุปก้อนในสมัยนัน้ก็ยังไม่ผลิต จะกินแกงทีก็ต้องนั่ง
โขลกน า้พริกกนัคร่ึงค่อนวนั เธอจึงเหนื่อยกบัการประกอบอาหาร
ชาววงัสมยัอยุธยา จนอยากจะกลบัไปยงัยุคสมยัปัจจบุนัของเธอ
จนแทบทนไม่ไหว 

แก้วมองออกไปยังนอกหน้าต่าง ภายนอกในยามค ่าคืน
นัน้มืดสนิท เมื่อก้มลงดูพืน้ด้านล่างจากหน้าต่าง แล้วก็คิด
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ค านวณในใจว่า น่าจะพอกระโดดลงไปได้ เพราะดูไม่สูงมากนกั 
อีกทัง้ยังมีต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขามาใกล้ดั่งสะพานที่ช่วย
เชื่อมต่อให้เธอข้ามผ่านไปหาอิสระได้ ส าหรับงานปีนป่ายนัน้เธอ
ถนดันกั เพราะสมยัก่อนในละแวกทางรถไฟสายเก่า มีเธอเป็นหวั
โจก น าเพื่อนปีนป่ายต้นไม้เป็นประจ า 

แก้วหยิบผ้าคลมุไหล่สีด าขึน้พนัรอบศีรษะ จบัปลายข้าง
หน่ึงลงมาปิดปากจนเหลือแต่ดวงตา เธอเก็บสร้อยทองพร้อมจี ้
พลอยสีแดงไว้ ภายใต้เสือ้ผ้าฝ้ายสีเข้มแขนกระบอกกระดุมผ่า
หน้า และนุ่งผ้าถุงสีเข้มที่สวมใส่อย่างยากล าบาก ต้องใช้เวลา
ฝึกฝนในการนุ่งเองอยู่หลายวนั  

แก้วมองซ้ายแลขวา เมื่อมั่นใจว่าปราศจากเวรยามแล้ว 
จึงปฏิบติัการปีนป่ายขอบหน้าต่าง กระโดดเหวี่ยงตัวไปเกาะกิ่ง
ไม้ใหญ่ ก่อนจะไต่ลงมายังพืน้อย่างทุลักทุเล เพราะผ้าถุงยาวที่
คลมุข้อเท้าของเธอ ท าให้ปีนป่ายได้ไม่ถนดันกั 

‘ส าเร็จ อิสระอยู่ไม่ไกลเกินเอือ้มจริงๆ’  
หญิงสาวยิม้ให้กับโลกกว้างที่อยู่ เบือ้งหน้าของเธอ 

อากาศนอกเรือนไม้ช่างสดชื่น ท าให้จิตใจของเธอเบิกบานอย่าง
น่าอศัจรรย์ 
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แก้วเดินออกไปตามสวนสีเขียวขจี ต้นไม้และดอกไม้
นานาพนัธ์ถกูตดัแต่งอย่างประณีตงดงาม ต้นไม้ใหญ่มากมายแผ่
กิ่งก้านสาขาไปทั่วสารทิศ ดอกราชาวดี ดอกจ าปา ดอกล าดวน 
ดอกปีบ และดอกราตรีสง่กลิ่นหอมมายัว่ยวนใจ เธอก้าวเท้าเปล่า
ย ่าผืนหญ้าเขียวชอุ่ม พลางเด็ดดมดอกไม้มาชื่นชม หญิงสาวเดิน
ตรงออกมาเร่ือยๆ ผ่านสวนสวยอย่างเพลิดเพลินใจ โดยไม่ทัน
รู้ตวัว่าออกมาไกลจากต าหนกัเท่าไรแล้ว  

“เอ๊ะ... นัน่แสงไฟนี่”  
แก้วมองไปยังแสงไฟที่สว่างไสวท่ามกลางความมืดมิด

ในยามราตรี จึงตัดสินใจเดินตามแสงไปจนพบกับคบเพลิงที่
แขวนอยู่หลายจุดหน้าเรือนไม้หลังใหญ่หลังหน่ึง ทว่าบริเวณ
โดยรอบของเรือนไม้นีม้ีรัว้อิฐสีขาวกัน้อยู่  

หญิงสาวนึกแปลกใจที่ต าหนักของเธอ มีขนาดย่อม ทัง้
ยังไม่มีรัว้กัน้แยกอาณาบริเวณเช่นเรือนหลังนี ้แสดงว่าเรือน
ขนาดมหึมาเบือ้งหน้า คงจะเป็นต าหนักของใครบางคนที่อาวโุส
พอสมควร   

ทันใดนัน้กลิ่นหอมบางอย่างได้ลอยมากับสายลม มัน
เป็นกลิ่นหอมที่เธอคุ้นเคยเป็นอย่างดี เพียงแต่นึกไม่ออกว่ามนัคือ
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กลิ่นของอะไร เธอจึงเดินตามกลิ่นนัน้ไปจนถึงรัว้สีขาวที่ขวางกัน้
เธอจากเรือนไม้หลงัใหญ่นัน้  

เมื่อมองผ่านรัว้อิฐ เธอพบกับพุ่มดอกสีขาวขนาดเล็กท่ี
ปลกูตามแนวยาวของรัว้ ต้นตอของกลิ่นหอมที่เธอตามหานัน่เอง  

มนัคือ ดอกแก้ว ดอกไม้ที่เธอโปรดปราน เพราะมนัคือชื่อ
ของเธอ จึงตดัสินใจปีนรัว้อิฐที่มีความสงูเทียบเท่ากับอกของเธอ 
ข้ามไปเด็ดดอกแก้วออกมาพวงหน่ึง หวงัจะน ากลบัไปยงัต าหนกั
ของเธอ  

“@#$%&*!$@#^#*%”  
เสียงผู้ ชายดุกร้าวดังขึน้ด้านหลังของแก้ว เป็นภาษาที่

เธอฟังไม่ออก 
หญิงสาวสะดุ้ งสุดตัว เธอไม่เข้าใจในภาษานัน้ แต่จาก

การคาดเดา คิดว่ามนัคงเป็นภาษาทวาย หรือภาษาอะไรสกัอย่าง
ที่ชาวเมืองทวายใช้สื่อสารกนั แต่เธอจะท าอย่างไรดี เพราะเธอไม่
เข้าใจในภาษานัน้ เธอไม่รู้ว่าเขาสั่งให้หันหลัง หรือห้ามหันไป 
หรือให้เธอยกมือขึน้ หรือให้ลงไปนัง่กนัแน่ ถ้าหากเธอท าผิดค าสัง่
จะโดนฟันหวัขาดหรือไม่ 

ในที่สุด แก้วตัดสินใจท าตามหลักสากล ที่คิดว่ามันคือ
หลกัสากลในสมัยอยุธยาตอนปลายนีด้้วย โดยการยกมือขึน้ทัง้
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สองข้าง ชูกิ่งดอกแก้วพวงงามที่เธอเพิ่งเด็ดออกมาในมือซ้าย 
ส่วนในมือขวานัน้เต็มไปด้วยดอกราชาวดี ดอกปีบ ดอกจ าปาท่ี
เธอเก็บมาระหว่างทาง ก่อนจะหันไปหาเจ้าของเสียงอย่างช้าๆ 
พร้อมพดูภาษาสากลในยคุปัจจบุนัว่า “Sorry”  

ทันใดนัน้แก้วพบกับนัยน์ตาสีน า้ตาลคู่โตที่ดูอบอุ่น มัน
เป็นความรู้สึกที่คุ้นเคยอย่างประหลาด เธอเคยเห็นนยัน์ตาสวยคู่
นีม้าก่อน และปรากฏว่าดวงตาคู่นีเ้ป็นของ ‘ผู้ชาย’ ที่หลอ่อีกแล้ว  

ชายจมกูโด่ง ผิวค่อนไปทางคล า้ ใบหน้าเรียวยาว ดวงตา
สีน า้ตาล รับกบัคิว้เข้มหนา รูปร่างสงูใหญ่ แต่เขานุ่งโสร่งสีน า้ตาล
เข้มทบัเสือ้ผ้าฝ้ายคอแหลมเนือ้บางสีน า้ตาลอ่อนแขนยาว เธอจึง
ไม่เห็นว่าเขามีกล้ามใหญ่ หรือซิกแพ็ก เหมือนนายทหารพัน 
นายทหารหนุ่มหน้าเข้มที่ต าหนกัเธอหรือไม่ 

ด้วยลกัษณะเคร่ืองแต่งกายของชายผู้นีแ้ละผ้าโพกศีรษะ
ที่เขาสวม ท าให้เธอมั่นใจว่าเขาคงจะเป็นชาวทวาย แต่ที่ส าคัญ
คือ เขาถือมีดสัน้ไว้ในมือ ปลายมีดชิดติดกับอกซ้ายของเธอ ใน
ระยะหวัใจพอดี เขาคงตัง้ใจแทงทะลหุวัใจ ฆ่าเธอในครัง้เดียว  

“I said sorry” หญิงสาวเอ่ยเสียงสัน่เป็นภาษาอังกฤษที่
แปลว่า ’ฉันพูดว่าขอโทษ’ แต่เขายังคงแสดงสีหน้าดุเข้มเช่นเคย 
คงเป็นเพราะเขาไม่เข้าใจ เธอจึงตัดสินใจพูดต่อเป็นภาษาไทย



เ รื อ น แ ก้ ว  ก ร ก า ญ จ น  ์| ๔๔ 

 

แทน “พดูภาษาอังกฤษไม่ได้เหรอ แต่ฉันพดูภาษาของชาวทวาย
ไม่เป็นเสียด้วยสิ...ท ายงัไงดีละ่...” 

ชายหนุ่มลดมีดลง คงก าลงัใช้ความคิดอยู่ เธอจึงหาทาง
เอาตวัรอดโดยการพยายามถอยหลงั ตัง้ใจกลบัหนัหลงัปีนรัว้หนี 
“งัน้...ฉนัไปก่อนนะ”  

ชายหนุ่มใบหน้าหลอ่เหลาคว้าข้อมือของเธอเอาไว้ 
“ประเด๋ียวก่อน เจ้าเป็นหญิงชาวโยเดียหรือ” ชายหนุ่ม

พูดภาษาไทยส าเนียงแปร่ง บ่งบอกว่าเป็นชนชาติอ่ืนท่ีไม่ใช่ชาว
ไทยแท้ 

แก้วแสดงสีหน้าไม่พอใจ ก่อนจะก้มลงมองแขนของ
ตัวเองที่ชายหนุ่มจับเอาไว้ มือใหญ่ของเขาจับข้อมือของเธอไว้
แน่นจนเธอรู้สึกเจ็บ อีกทัง้ความจริงแล้วเธอไม่ชอบให้ใครมา
เรียกว่าโยเดีย เพราะเคยได้ยินมาว่าอยธุยานัน้แปลว่าเมืองที่ไม่มี
ทางรบแพ้ แต่ชาวพม่าในสมัยก่อนเรียกชาวอยุธยาที่โดนกวาด
ต้อนไปเป็นเชลยยงัพม่า หลงัจากที่อยุธยาพ่ายแพ้ในการรบและ
เปลี่ยนไปเรียกคนพวกนัน้ว่าโยเดียแทน ซึง่แปลว่าขีแ้พ้นัน่เอง 

อย่างไรก็ตาม เธอนึกดีใจท่ีอย่างน้อยเขาก็เข้าใจใน
ภาษาไทย “จะว่าเป็นคนอยธุยาไหม ก็ไม่เชิงหรอก ที่จริงบ้านของ
ฉนัอยู่ไทรโยค แต่ก็ใกล้ๆ กบัอยธุยานัน่แหละ่”  
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“เจ้าพูดพล่ามกระไร ข้ามิเข้าใจ แลเจ้ามาจากต าหนัก
ของพระสนมองค์ใหม่หรือ เหตใุดถึงปิดหน้าปิดตา แลลกัลอบปีน
ข้ามรัว้เข้ามาขโมยเด็ดดอกแก้วจากต าหนกัแห่งนี”้  

“ก็มันไม่มีป้ายเขียนบอกว่าห้ามเด็ดน่ี” แก้วเถียงข้างๆ 
คูๆ  

“เจ้าอ่านออกเขียนได้รึ” ชายหนุ่มถามอย่างสงสัย ก่อน
จะปลอ่ยข้อมือของเธอให้เป็นอิสระ 

“ถ้าเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ ฉันก็อ่านออกอยู่แล้ว” 
แก้วตอบฉะฉาน 

“ข้ามิเข้าใจ ภาษากระไรรึ เจ้าหมายถึงภาษาที่พดูกับข้า
เมื่อแรกรึ” ชายหนุ่มถามต่อ 

แก้วพยักหน้าตอบ พร้อมเดินถอยหลังไปจนชิดกับพุ่ม
ดอกแก้วริมรัว้สีขาว 

“ประเด๋ียวก่อน ข้ายงัมิได้เตือนเจ้าว่า การถือวิสาสะเข้า
มาในอาณาบริเวณต าหนักแห่งนีใ้นยามวิกาล ถือเป็นเร่ือง
ต้องห้าม...หากมีใครอ่ืนเห็นเข้าเจ้าจักต้องโทษหนัก” ชายหนุ่ม
กลา่วด้วยเสียงด ุ

“ฉนัไม่รู้น่ี... ฉนัขอโทษก็แล้วกนั”  
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“คราวหน้าคราวหลงัจงอย่ามาที่ต าหนักแห่งนีอี้ก ยิ่งใน
ยามวิกาลเยี่ยงนี ้หากข้ามิทันยัง้มือ เจ้าคงมิมีชีวิตรอดกลับไป
แน่”  

แก้วนึกกลัวท่าทีของเขา แต่ก็ขอบคุณที่เขายอมปล่อย
เธอไป หญิงสาวยิม้ดีใจที่ได้ดอกไม้กลบัไปด้วย คืนนีเ้ธอคงนอน
สบาย ได้ดมกลิ่นสารพดัดอกไม้หอม หญิงสาวหนัหลงั เตรียมตวั
ปีนขึน้ก าแพง แต่เขากลบัรัง้เธอเอาไว้ 

“ประเด๋ียวก่อน” เขาจบัแขนเธอไว้อีกครัง้ “เหตใุดเจ้าจัก
ต้องปิดหน้าปิดตา โพกผ้าเยี่ยงโจร”  

หญิงสาวตกใจ เธอรีบคิดหาเหตผุลข้อแก้ตวั “ฉัน... แอบ
มาเด็ดดอกไม้... จะให้ใครเห็นหน้าได้ยงัไง”  

“จงเปิดเผยใบหน้าเจ้าบัดเด๋ียวนี ้เจ้าขโมยน้อย” ชาย
หนุ่มออกค าสัง่  

“อะไรกันทหารเฝ้ายามต าหนักนี เ้ ข้มงวดจริง” แก้ว
หงุดหงิดที่เขามาออกค าสัง่ ทัง้ยงัหาว่าเธอเป็นโจรขโมย “ฉันถูก
ไฟคลอกมา หน้าก็เลยเละ น่ากลัวมาก ท่านคงไม่อยากเห็น
หรอก” 

ชายหนุ่มแสดงสีหน้าตกใจ เขายอมปลอ่ยแขนเธอ คงนึก
สงสารที่เธอต้องเสียโฉม “เช่นนัน้แล้วเจ้าจักรีบกลบัไปเถิด อย่า
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ให้ใครเห็นเจ้าได้เป็นอนัขาด มิเช่นนัน้เจ้าจกัต้องโทษได้... แลอย่า
ลืมก้มต ่าๆ ไว้เลา่”  

‘หลอกง่ายชะมัด’ แก้วคิดในใจ ก่อนจะรีบปีนรัว้กลับ
หายไปในความมืด  

 
ชายหนุ่มมองตามหญิงสาวที่ปกปิดใบหน้าเอาไว้ เดิน

จากไปทางต าหนกัท่ีเพิ่งสร้างให้กบัพระสนมองค์ใหม่จากไทรโยค 
เขาคิดว่าเธอคงเป็นนางรับใช้อายุน้อยคนหน่ึงที่ติดตามพระสนม
มา พลางคิดในใจว่าหลอ่นช่างน่าสงสาร  

“ถกูไฟคลอกหรือ” 
ชายหนุ่มนึกเวทนาหญิงสาวอายุยังน้อย ถึงใบหน้าจะ

เสียโฉม แต่ดวงตาสีด าคู่โตของเธอช่างสดใส ท าให้เขารู้สึกสดชื่น
อย่างไรบอกไม่ถกู 

 
ในที่สดุ แก้วเดินกลบัมาถึงต าหนกัอย่างเหนื่อยหอบ เธอ

เพิ่งจะรู้ว่าตัวเองเถลไถลออกไปไกลกว่าที่คิด เธอรู้สึกว่าขากลบั
ช่างไกลกว่าขามาเหลือเกิน เมื่อเงยหน้าขึน้มองต้นไม้ใหญ่ที่มี
กิ่งก้านสาขาแข็งแรงยื่นเข้าไปใกล้กบัหน้าต่างห้องนอนของเธอ ก็
ถอนหายใจยกใหญ่ เพราะเธอแทบไม่มีแรงปีนกลบัขึน้ไป ร่างกาย
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ของหญิงสาวเจ้าของร่างนีช้่างอ่อนแอและบอบบางเหลือเกิน 
สงสยัจะไม่เคยได้ออกก าลงักายมาก่อน 

หลงัจากพักจนหายเหนื่อยไม่นาน เธอก็ตัดสินใจใช้วิชา
ปีนป่ายขึน้ตามล าต้นใหญ่ของต้นไม้  

“ท าไมขาขึน้มนัยากกว่าขาลงในตอนแรกล่ะ ไอ้ผ้าถุงบ้า
นี่ก็ยาวจริง” เธอบ่นกบัตวัเอง 

ร่างน้อยปีนป่ายไปตามต้นไม้อย่างติดๆ ขัดๆ ทว่าก้าว
สุดท้ายก่อนจะถึงหน้าต่างที่เธอต้องกระโดดเข้าไปในห้อง  กลบั
บังเอิญเหยียบเอาชายผ้าถุงของตัวเอง พลาดลื่นตกลงมาจาก
ต้นไม้  

เธอได้แต่กรีดร้องในใจ ไม่กล้าส่งเสียง เพราะเกรงว่าจะ
ถูกใครจับได้ หญิงสาวหลับตาสนิทเมื่อตกลงสู่พืน้ดิน ทว่าเธอ
กลบัไม่รู้สกึเจ็บ  

แก้วลืมตาขึน้มาพบว่าร่างน้อยของเธอนัน้ล้มทับอยู่บน
ตวัของทหารพนั นายทหารหนุ่มหน้าเข้ม ใบหน้าที่ถกูคลมุด้วยผ้า
นัน้อยู่ห่างจากใบหน้าของนายทหารหนุ่มเพียงแค่คืบ ในเสีย้ว
วินาทีนัน้ เธอเห็นมมุปากของเขาเหยียดออกเล็กน้อย 

แก้วรีบลุกออกจากตวัของเขาด้วยความรวดเร็ว ก่อนจะ
เก็บช่อดอกแก้วและดอกไม้สารพดัที่ตกอยู่ข้างกาย ซ่อนในเสือ้  
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หญิงสาวรีบถอดผ้าคลมุหน้าออก ด้วยเกรงว่านายทหาร
พนัจะยกดาบขึน้มาขู่ฟันคอเธออีก 

นายทหารหนุ่มลกุขึน้นัง่คุกเข่า “กระหม่อมเห็นพระองค์
พยายามปีนต้นไม้อยู่แต่แรกแล้ว” 

“อ้าว แล้วท าไมไม่บอกล่ะ” หญิงสาวแหวใส่เขาเพื่อกลบ
เกลื่อนความเขินอายของตวัเอง 

“พระองค์ทรงได้รับบาดแผลที่ใดหรือไม่” เขาหลบมองต ่า 
ไม่กล้าสบตาหลอ่น 

“ฉัน ไม่ เ ป็นไร  แ ต่นายห้ามบอกเ ร่ืองนี ก้ับใครนะ 
โดยเฉพาะนมปริก ถ้าฉันรู้ว่านายไปฟ้องล่ะก็...” แก้วท าท่าทีขู่
ชายหนุ่มอย่างเอาจริงเอาจงั “เราจะ... ได้เห็นดีกนั”  

เธอนึกไม่ออกว่าจะขู่เขาด้วยวิธีอะไร เพราะเธอยงัไม่รู้จกั
เขาดีนกั แต่ก็เหมือนว่าจะได้ผล 

“กระหม่อมขอรับปากว่าจกัมิบอกผู้ใด” ชายหนุ่มพดูด้วย
น า้เสียงจริงจัง “แต่กระหม่อมขอบงัอาจกล่าวเตือนพระองค์สัก
นิด อย่าได้ทรงลอบหนีออกไปเที่ยวเล่นพระองค์เดียวเยี่ยงนีอี้ก 
ยิ่งในยามวิกาลแล้ว หากเกิดอันตรายต่อพระองค์ กระหม่อมจะ
ท าเยี่ยงไร” 
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“ไม่เห็นต้องกลัวอันตรายอะไรเลย ฉันโตแล้วนะ ไม่ใช่
เด็กๆ” หญิงสาวนึกร าคาญนายทหารที่จู้จีจ้กุจิกไม่แพ้นมปริก เธอ
หนัหลงั พยายามปีนขึน้ต้นไม้ต่อไป แต่รอบนีเ้ธอจะไม่ยอมพลาด
เหมือนเมื่อครู่ หญิงสาวถลกผ้านุ่งขึน้สูง แล้วปีนขึน้ต้นไม้อย่าง
ทะมดัทะแมง  

“เป็นเพราะพระองค์... มิใช่เด็กๆ แล้วสิหนา” นายทหาร
พนัไม่กล้ามองขึน้ไปตามหญิงสาวก๋ากัน่ ที่กล้าถลกผ้านุ่งป่ายปีน
ต้นไม้ต่อหน้าเขา   

นายทหารหนุ่มยืนก้มหน้ารอจนกว่าเธอจะปีนเข้าไปใน
ห้องจนส าเร็จ แล้วจึงเดินเวรยามต่อไป พลางนึกขึน้ได้ว่าเมื่อครู่
เขาเห็นพระสพุรรณิการ์ถือดอกไม้หอมหลากชนิดมาด้วย หนึ่งใน
นัน้คือดอกแก้ว หากแต่เธอน าดอกแก้วมาจากท่ีใด ในเมื่อสวนใน
ละแวกนีไ้ม่มีต้นดอกแก้วเลยสกัต้น 

 
แก้วรีบผลัดผ้า เช็ดท าความสะอาดร่างกายจนสะอาด 

จนมั่นใจว่าไม่มีทางโดนใครจับได้ว่า แอบออกไปเที่ยวเล่นนอก
ต าหนกั นอกเสียจากนายทหารพันจะผิดค าพูด ขี่ม้าสามศอกไป
ฟ้องนมปริกเท่านัน้  
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ในความมืด หญิงสาวนอนชื่นชมยกช่อดอกแก้วสีขาวไว้
ในมือ เธอสูดดมกลิ่นของดอกแก้วที่ส่งกลิ่นหอมโดดเด่นกว่า
ดอกไม้ชนิดอ่ืน พลางนึกไปถึงทหารชาวทวายเวรยามของต าหนกั
ภายในรัว้ขาว ใบหน้าหล่อเหลาช่างเคร่งขรึม คิว้หนาขมวดกัน
เป็นปม ใบหน้าดขุึง้ ทัง้ยงัพดูจาด้วยเสียงดดุนั ราวกบัจะคอยแต่
ข่มขู่เธอ ทว่านัยน์ตาสีน า้ตาลคู่นัน้ดูอบอุ่นอ่อนโยน เธอรู้สึก
คุ้นเคยอย่างน่าประหลาด ราวกบัว่าเคยพบเขาที่ไหนมาก่อน  

 
หลายวันผ่านไป แก้วถูกปลุกแต่เช้ามืด โดยแม่นมที่

แสดงท่าทแีช่มชื่นผิดปกติ 
“วนันีเ้ป็นวนัพระใหญ่ ชาววงัทวายต าหนกัอ่ืน จกัออกไป

ร่วมงานบญุ” นมปริกเอ่ยด้วยสีหน้ายิม้แย้ม “เราชาวไทรโยคนัน้ก็
เป็นชาวพุทธ นมเห็นว่าเราควรออกไปร่วมท าบุญเช่นกัน แลจัก
ชวนพระองค์พร้อมด้วยนางอุ่น แลพ่อพนัไปยงัวดัใกล้วงั พระองค์
ทรงเห็นว่าเยี่ยงไรเพคะ” 

“ไปสิ” แก้วตอบโดยไม่ต้องยัง้คิด เพียงแต่ไม่พอใจที่
นายทหารพนัต้องติดตามไปด้วย ตัง้แต่คืนนัน้ เธอก็ไม่กล้าสบตา
เขาแม้แต่นิดเดียว เพราะเธอเกรงว่าเขาจะหลดุปาก น าความไป
บอกคนอ่ืน และท าให้เธอต้องถกูเอ็ดไปอีก 
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หญิงสาวอยากรู้ว่าบ้านเมืองของทวายภายนอกเขตรัว้วงั
เป็นอย่างไร ถึงแม้เธอจะไม่ค่อยได้ตัง้ใจเรียนสกัเท่าไร แต่เท่าที่
จ าได้จากวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทยเมื่อสมยัยังเรียน
อยู่ในชัน้มธัยมศกึษา เมืองทวายเป็นของประเทศพม่า ในเขตแนว
เทือกเขาตะนาวศรี ตัง้อยู่ใกล้กบัทางตะวนัตกของประเทศไทย  

แก้วอดใจรอที่จะออกไปเที่ยวนอกวงัไม่ไหว แต่ก็ยงัไม่ลืม
เร่ืองส าคัญอีกเร่ือง “ยังไม่มีใครรู้ว่าสนมของพระยาเชงกือที่มา
จากไทรโยคหน้าตาเป็นอย่างไรใช่ไหมจ๊ะ” 

เมื่อทุกคนพยักหน้าเป็นค าตอบ หญิงสาวจึงมีความคิด
อนัชาญฉลาดขึน้มา 

“ออกไปนอกวังครัง้นี ้เราจะต้องไม่ท าให้มันเอิกเกริกนะ 
เราจะให้ใครรู้ว่าฉนัเป็นพระสนมของพระยาเชงกือไม่ได้”  

นมปริกไม่เข้าใจว่าท าไมจะต้องปิดบังฐานะของพระ
สพุรรณิการ์ แต่ก็ยอมว่าตามแต่โดยดี 
 

อุ่นเข้ามาช่วยแก้วห่มสไบเฉียงสีม่วงเม็ดมะปราง และนุ่ง
ผ้าถุงสีน า้ตาล เหมือนกับนางรับใช้ชาวไทรโยคคนอ่ืนๆ ใน
ต าหนัก ผมยาวด าขลบัถูกมวยไว้ยังท้ายทอยอย่างประณีต ทว่า
หญิงสาวกลับน าผ้าสีน า้ตาลมาคลุมศีรษะ โดยใช้ปลายผ้าพัน
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รอบใบหน้าและล าคอเพิ่ม เพื่อปิดบงัสร้อยทองเส้นบางพร้อมจี ้
พลอยสีแดงที่นมปริกไม่ยอมให้เธอถอดออก เหลือเพียงดวงตา
กลมโตเท่านัน้ที่โผลพ้่นออกมาจากผ้าสีน า้ตาล 

“นี่ไม่ยิ่งเป็นที่สะดดุตากว่าเดิมหรือเพคะ” อุ่นถาม 
แก้วยิม้อ่อน เธอลืมคิดถึงจุดนีไ้ป “ถ้าใครถามก็บอกไปสิ

ว่าฉันเคยถูกไฟคลอก หน้าเละเป็นผี แค่นีก้็ไม่มีใครสนใจอยาก
ขอดหูน้าฉนัแล้ว” 

คณะจากต าหนักพระสนมไทรโยคแต่งตัวเหมือนกัน
ทัง้หมด ประกอบด้วย แก้ว นมปริก และอุ่น พร้อมด้วยพัน 
นายทหารหนุ่มผู้สวมใสเ่สือ้สีม่วงเม็ดมะปราง กระดมุผ่าหน้าแขน
ยาวจรดศอก พร้อมโจงกระเบนสีน า้ตาลด้วยเช่นกัน ทัง้สี่พากัน
เดินขนส ารับอาหารหลากชนิดน าไปถวายเพลที่วัดด้วยจิตใจที่
แช่มชื่น  

แก้วเดินผ่านสวนสวยท่ามกลางแสงแดดอันแสนสดชื่น
ในยามสายของวนั สวนสีเขียวขจีแลดงูดงามเมื่อต้องแสงอาทิตย์ 
ต้นไม้ใหญ่น้อยมอบร่มเงาแก่ผู้สญัจรผ่านตลอดเส้นทาง ดอกไม้
ต่างสีสันต่างเผ่าพันธุ์  ร่วมใจกันส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่ว  เป็นที่
เพลิดเพลินยิ่งนกั หญิงสาวที่คลมุผ้าปิดหน้ารู้สึกเบิกบานใจเป็น
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อย่างมากที่ได้ชื่นชมความงดงามของสวนในบริเวณวังทวาย ใน
เวลากลางวนั  

เมื่อคณะชาวต าหนกัไทรโยคเดินผ่านรัว้อิฐสีขาว ซึง่มีพุ่ม
ดอกแก้วเรียงรายตลอดแนวรัว้ ส่งกลิ่นหอมโชยมา แก้วก็ได้มี
โอกาสเห็นต าหนักเบือ้งหลังรัว้อิฐอย่างชัดเจน ต าหนักใหญ่โต
กว้างขวาง สร้างจากอิฐมอญผสมไม้ ประดบัประดาด้วยทองและ
ปูนปัน้ลวดลายไม่เหมือนที่ไหน งามตายิ่งกว่าต าหนักของเธอ
มากนัก ยิ่งพิศก็ยิ่งสงสยัว่าต าหนักนีค้งเป็นของเจ้านายชัน้สงู มี
อ านาจใหญ่โต ถึงได้มโหฬารเยี่ยงนี ้ 

ทัง้สี่เดินเร่ือยมาจนถึงประตูใหญ่ รัว้อิฐขนาดมหึมาสูง
ประมาณ ๔ เมตร หน้าประตูมีทหารยืนเรียงรายพร้อมดาบและ
อาวธุครบมือน่าเกรงขาม 

พอพ้นประตวูงั ก็พบกบัผู้คนที่ต่างมุ่งหน้าไปยงัวดัเก่าแก่
ที่ชื่อว่า เตวาเย้าพญาจี ภายในก าแพงวัด ประดิษฐานพระเจดีย์
มอญสีทองอร่ามสงูใหญ่โตเด่นเป็นสง่า 

ในวดัแห่งนีเ้ต็มไปด้วยผู้คนที่มาร่วมท าบุญในวันส าคัญ
ทางศาสนา คึกคักไปด้วยชาววังและชาวบ้านในละแวกนัน้ที่ถือ
ธูปเทียนดอกไม้ และพานอาหารมากมาย เพื่อน ามาถวายพระ  
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เมื่อทัง้สี่ฝ่าฝูงชนเข้าไปในอโุบสถเพื่อถวายภัตราหารแก่
พระภิกษุสงฆ์เรียบร้อยแล้ว จึงเดินออกมาเบียดเสียดกับผู้คน
ด้านนอก ที่ต่างมาท าบุญกันอย่างเนืองแน่น นอกจากนีภ้ายใน
บริเวณวัด ยังมีชาวบ้านน าข้าวของมาวางขายอย่างละลานตา 
เสมือนตลาดนัดขนาดย่อม อาหารและขนมหน้าตาแปลก
ประหลาดมากมาย ดึงดูดหญิงสาวที่คลุมผ้าปิดบงัใบหน้าให้มุ่ง
ตรงเข้าสูแ่ผงขนมขบเคีย้วทนัที 

เมื่อหญิงสาวเบียดเสียดผู้คนจนมาถึงหน้าซุ้มขายขนม
หวานหลากชนิด เธอก็ต่ืนเต้นเพลิดเพลินกับการเห็นขนมหวาน
แปลกใหม่ท่ีน่าลิม้ลองไปเสียทุกอย่าง เมื่อหันมาขอหยิบยืมเงิน
เพื่อซือ้ขนมจากนมปริก เธอกลบัพบว่า อยู่ตวัคนเดียวเสียแล้ว 

ผู้คนขวักไขว่เดินสวนกันไปมา บ้างถือดอกไม้ธูปเทียน 
บ้างถือข้าวของพะรุงพะรัง ท าให้แก้วมองไม่เห็นคณะของเธอ ไม่
ว่าจะเป็นนมปริก อุ่น หรือแม้กระทั่งนายทหารพันที่เธอไม่ชอบ
หน้า แต่ในตอนนีเ้ธอกลบัต้องการเขาเสียแล้ว  

ดังนัน้สิ่งเดียวที่เธอสามารถท าได้ในตอนนีก้็คือ ยืนมอง
ขนมที่แสนน่าลิม้ลอง แต่ไม่มีปัญญาจะซือ้กินอย่างเศร้าๆ  

แก้วมองดูขนมชนิดหนึ่งที่แม่ค้าก าลังเร่ิมลงมือท าขึน้
ใหม่ มีลักษณะคล้ายขนมครกของไทย โดยแม่ค้าเทแป้งลงบน
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กระทะเหล็กซึ่งวางอยู่บนเตาถ่านร้อนๆ แล้วค่อยๆ เทกะทิลงตรง
กลาง จากนัน้จึงน าหม้อดินขึน้ครอบปิดเอาไว้  

ในตอนนัน้ ลกูค้าผู้ชายคนหนึ่งเดินมาสัง่ซือ้ขนมทัง้หลาย
ที่เธอจ้องมองอยู่ เมื่อจ่ายเบีย้เสร็จสรรพ เขากลบัยื่นขนมเหลา่นัน้
มาให้เธออย่างเวทนา  

แก้วเงยหน้าขึน้มองชายผู้ สงสารหญิงสาวที่ไม่มีเงินจะ
กินขนม ชายผู้นัน้โพกผ้าบนศีรษะ ใบหน้าเรียวยาว คมหล่อเข้ม 
ทว่านยัน์ตาสีน า้ตาลท าให้เธอจ าเขาได้แม่นย า เขาคือ นายทหาร
จากต าหนักท่ีปลูกดอกแก้ว ริมรัว้สีขาว ที่เธอพบเมื่อหลายคืน
ก่อน 

“ข้าเห็นเจ้าท าท่ากระมิดกระเมีย้น ยืนจ้องขนมอยู่นาน” 
ชายหนุ่มยื่นกระทงใบตอง ซึ่งเป็นภาชนะใส่ขนมหวาน ให้หญิง
สาวดวงตากลม 

“จ าฉันได้ด้วยเหรอ” หญิงสาวชีน้ิว้มาที่ตัวเอง ทัง้ที่เธอ
คลมุผ้าปิดบงัใบหน้าเหลือแต่ตา เขาจ าเธอได้อย่างไร 

“ท าไมข้าจักจ าเจ้ามิได้ หญิงสาวห่มสไบแต่งกายเยี่ยง
ชาวโยเดีย คลุมผ้าปิดหน้า เหลือแต่ตา จักมีผู้ ใดประหลาดเยี่ยง
เจ้าอีกเลา่ แม่หวัขโมยน้อย” 

“ฉนัไม่ใช่ขโมยนะ”   
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ชายหนุ่มชาวทวายยื่นขนมให้แก่เธอ “เจ้ารับไว้เถิด หาก
เจ้าอยากได้สิ่งใด แต่ขาดเบีย้ จงอย่าลกัขโมยเป็นอนัขาด หากถกู
จบัได้ขึน้มา จกัต้องโทษหนกั”  

ภายใต้ผ้าคลุมศีรษะ ใบหน้าของแก้วแดงเป็นลูกต าลึง 
เธอแอบยิม้อย่างขวยเขิน ไม่ใช่เพราะความหล่อของเขาอย่าง
เดียว แต่มันคือความอาย เขาคงนึกเวทนาสงสารเมื่อเห็น
เด็กผู้หญิงยากจน ไม่มีเงินซือ้ขนม ได้เพียงจ้องมอง แสดงท่าทีหิว
โหยเยี่ยงขอทาน  

ด้วยความอยากลิม้ลองชิมขนมหน้าตาแปลกประหลาด 
แก้วจึงยอมรับกระทงใบตองไปอย่างไม่ตะขิดตะขวงใจ “ขอบคณุ
นะ ว่าแต่ขนมท่ีมนัเหมือนไข่ชิน้นีคื้อขนมอะไรเหรอ” 

“ชิน้นีคื้อ ขนมอาเปา ท าจากแป้งข้าวเจ้า หยอดกะทิตรง
กลาง ชาวบ้านมักท ากันในงานบุญ...” นายทหารชาวทวาย
อธิบายให้แก้วฟังถึงขนมที่เธอสนใจ “สว่นอีกชิน้ที่ตดัเป็นสี่เหลี่ยม
นัน้เรียกว่า ฮาละวา ท าจากแป้งข้าวเจ้า กะทิ และเมล็ดสาค ูเป็น
ขนมส าหรับเซ่นไหว้ ชาวทวายมีความเชื่อว่า ท าให้ขวญัของผู้กิน
กลบัมาอยู่กบัตวั”  

“เหมือนเอาไว้เรียกขวัญอย่างนัน้เหรอ” แก้วพอจะนึก
ออกถึงเร่ืองความเชื่องมงายของคนโบราณ ก่อนจะหยิบขนมชิน้
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แรกขึน้ใส่ปาก โดยสอดมือจากด้าน ล่างยกผ้าคลุมหน้าขึน้
เล็กน้อย  

“อืม้...อร่อยดีนะ หวาน มนั หอม” เธอเคีย้วตุ้ยๆ  
นายทหารหนุ่มมองดูแก้วเคีย้ว ส่งความรู้สึกผ่านทาง

ดวงตาของเธอ “เจ้าคงจกัชอบขนมชิน้นีพ้อควรใช่หรือไม่ นยัน์ตา
เจ้าบอกเยี่ยงนัน้”  

หญิงสาวยิม้ออกมาใต้ผ้าคลมุ “ท่านอ่านสายตาฉันออก
ขนาดนีเ้ลยเหรอ น่าทึง่จงั” 

แก้วมองริมฝีปากของเขาที่เหยียดออกเล็กน้อย ก่อนจะ
ชิมขนมฮาละวาอีกค าอย่างเอร็ดอร่อย เธอคงเร่ิมหิวแล้วเพราะ
เวลานีค้งจะใกล้เที่ยงวนัเต็มที  

เมื่อนึกได้ว่าเธอควรจะค านึงถึงมารยาท จึงยื่นขนมฮาละ
วาไปให้เขาด้วย “ท่านจะลองชิมดบู้างไหม อร่อยดีนะ” 

นายทหารหนุ่มแสดงท่าทีตกใจกับการกระท าของเธอ  
ลงัเลเพียงชั่วครู่ ก่อนจะยอมท าตามที่เธอสัง่โดยดี ชายหนุ่มอ้า
ปากชิม ลิม้ลองขนมที่เธอป้อนอย่างว่าง่าย ก่อนจะวิจารณ์
ออกมาอย่างไม่เกรงใจแม่ค้า  
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“รสชาติยังมิกลมกล่อม หวานไปอยู่มาก ทัง้ยังมิหอม
กะทิเท่าใด ฝีมือชาวต าหนักดอกแก้วท าขนมฮาละวาได้ดีกว่า
มาก เป็นที่หนึ่ง มิเป็นรองผู้ใด” 

“นี่ท่านพูดเบาๆ สิ” แก้วรีบลากชายหนุ่มที่กล้าวิจารณ์
รสชาติของขนมว่าไม่อร่อยต่อหน้าแม่ค้าออกไปจากหน้าร้าน 
เ ก ร ง ว่ า จะถู กแม่ ค้ า เหวี่ ย งกระทะ ใส่  ไ ม่ ก็ ตบปาก ด้วย
กะลามะพร้าว 

“แม่ค้าละแวกนีม้ิ เ ข้าใจภาษาของชาวโยเดียดอก” 
นายทหารหนุ่มยกมมุปาก  

“งัน้เหรอ” แก้วจึงนึกสนุกขึน้มา ในเมื่อไม่มีใครเข้าใจ
ภาษาของเธอ จึงเดินกลบัไปหาแม่ค้าขายขนมพืน้เมือง “ขนมป้า
ห่วยแตกมาก รสชาติไม่ได้เร่ือง หวานเลี่ยน กินทีน า้ตาลขึน้
เบาหวานเรียกหา หมาเมินจ้า...”  

แก้วแสดงสีหน้ายิม้แย้ม พร้อมกบัยกนิว้โป้งให้กบัแม่ค้า 
ซึ่งแน่นอนว่าแม่ค้าชาวทวายต้องคิดว่าเธอชื่นชมว่าขนมหวาน
เหลา่นัน้อร่อยจนสง่ยิม้ และเอ่ยเป็นภาษาทวายตอบกลบัมา  

หญิงสาวได้แต่หวัเราะเสียงดงัอย่างชอบใจ 
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“เจ้าตัง้ใจแกล้งเขาเยี่ยงนี ้มันมิงาม” นายทหารหนุ่มไม่
หัวเราะตามเธอ ทัง้ยังลากแขนอวบของเธอออกไปจากหน้าร้าน
ขายขนมด้วยสีหน้าฉนุเฉียว 

“ดุจริง พ่อคุณ” แก้วเดินตามนายทหารหนุ่ม  พลาง
หวัเราะให้กบัมกุตลกทีเ่ธอเลน่ใสแ่ม่ค้าเมื่อสกัครู่ 

ทัง้สองเดินดูซุ้มอาหารและแผงขนมหลากชนิด ที่พ่อค้า
แม่ค้าหาบเร่น าของมาขายในวัดอย่างเพลิดเพลิน ได้พบเจอกับ
สินค้ามากมายตระการตา นอกจากของบริโภคแล้ว ยังมีของ
อุ ป โ ภ ค ด้ ว ย  ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น ผ้ า ฝ้ า ย  ผ้ า ไ ห ม ชนิ ด ต่ า ง ๆ 
เคร่ืองปัน้ดินเผา รวมไปถึงหยูกยาสมุนไพรนานาชนิด ซึ่งเธอไม่
เคยพบเห็นมาก่อน จนกระทัง่ทัง้สองเดินออกมาถึงบริเวณประตู
วดั  

“ข้างนอกโน้นเป็นหมู่บ้านเหรอ” แก้วถามเมื่อเห็นบ้านไม้
หลงัใหญ่น้อย ยกใต้ถุนสูง เบือ้งหน้าจ านวนมาก ชาวบ้านส่วน
ใหญ่นัง่อยู่ตามแคร่ใต้ถุนบ้าน บ้างเย็บปักถกัร้อย บ้างท าอาหาร
ตากแห้ง บ้างเลีย้งเป็ดไก่ ใช้ชีวิตกนัอย่างเรียบง่าย  

ชายหนุ่มพยักหน้า “นี่คือหมู่บ้านชาวทวาย หากเดิน
ต่อไปจักเป็นตลาด แลมีร้านค้าจ านวนมาก เยอะกว่าในวัดเสีย
อีก” 
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แก้วเบิกตาโต เธอนึกอยากออกไปเห็นวิถีชีวิตของคนใน
ยคุนี ้จึงรบเร้าชายหนุ่มทนัท ี 

“พาฉนัออกไปดหูน่อยสิ” เธอดงึแขนเสือ้ของเขา 
“หากเจ้าอยากออกไปชมเพียงชั่วครู่... แต่มินานนักได้

หรือไม่” เขาตอบพลางมองกลบัเข้าไปในวัด คล้ายก าลงัมองหา
ใครอยู่ 

หญิงสาวยิม้กว้าง ดวงตาของเธอเป็นประกายอีกครัง้เมื่อ
เขาตอบรับที่จะพาเธอออกไปชมตลาดของชาวทวายในเมือง 
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๓ 
 

ชาวทวายมวีิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ชาวบ้าน
ยงัคงท าเกษตรกรรม เพาะปลกู จบัปลา และเลีย้งสตัว์ในบริเวณ
หมู่บ้าน 

เป็ดไก่ วัวควาย ถูกเลีย้งไว้ในคอกไม้เตีย้ๆ ตามใต้ถุน
เรือน หรือใต้ต้นไม้ ไม่เกรงกลัวว่าจะถูกขโมยเหมือนในสมัย
ปัจจบุนั  

แก้วเดินชมสภาพบ้านเมืองอย่างเพลิดเพลิน พลาง
สงัเกตชาวบ้านชาวทวาย ผู้ชายส่วนใหญ่นุ่งแต่โสร่ง ไม่สวมเสือ้ 
ส่วนผู้หญิงนุ่งผ้าซิ่น บ้างสวมผ้าแถบ บ้างไม่สวมใส่อะไรด้านบน 
ปล่อยเปลือยเปล่าอย่างไม่เขินอาย ซึ่งทุกคนนัน้ล้วนแต่งกาย
แตกต่างจากเธอและนายทหารชาวทวาย ผู้ เป็นไกด์น าทางของ
เธอโดยสิน้เชิง  

แก้วได้ยินเสียงทอผ้าจากหญิงสาวคนหนึ่ง เธอก าลงัถกั
ทอผืนผ้าใหญ่หน้าเคร่ืองทอผ้า ซึ่งใช้เสาปักลงไปกบัพืน้ดินใต้ถนุ
บ้าน โดยเสียงก่ีกระตุกเป็นเหมือนเสียงบทเพลงของชาวท้องถิ่น 
ท าให้เธอรู้สกึเพลิดเพลินไปโดยไม่รู้ตวั 
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เมื่อเดินผ่านหมู่บ้านคึกคักกันมาจนถึงตลาดซึ่งเต็มไป
ด้วยร้านรวงมากมาย นายทหารหนุ่มเดินน าแก้วไปยังร้านขาย
เคร่ืองประดบัข้างร้านตีดาบ  

“เจ้าเลือกชมเคร่ืองประดบัไปก่อนได้หรือไม่ ข้าจกัไปร้าน
ตีดาบเคียงข้างเสียครู่หน่ึง”  

แก้วนึกในใจว่าเขาคงคิดว่าผู้หญิงส่วนใหญ่สนใจในเร่ือง
ของสวยงาม และเธอคงอยากเข้าไปเลือกชมเคร่ืองประดับ
สวยงามตามประสาผู้หญิง แต่เมื่อกวาดตามองดูโดยรอบร้าน
แล้ว หญิงสาวกลับไม่ถูกใจในสิ่งใด เคร่ืองประดับท าจากปีก
แมลงทับสีเขียวสด พลอยหลากสีที่ผ่านการเจียระไนอย่างไม่
เรียบร้อย ไม่พิถีพิถนัเหมือนในสมยัปัจจุบนั เธอจึงไม่ใส่ใจ อีกทัง้
ยังมีไม่มีเงินติดตัวแม้แต่สลึงเดียว จึงขอเดินตามนายทหารชาว
ทวายไปยงัร้านตีดาบแทน 

นายทหารหนุ่มชาวทวายเลือกดูมีดดาบต่างๆ พลาง
พดูคยุกบัคนตีดาบเป็นภาษาที่แก้วไม่เข้าใจแม้แต่น้อย หญิงสาว
จึงเดินดอูาวธุหลากชนิด ซึง่มทีัง้ดาบยาว มีดสัน้ และหอก โดยตวั
มีดดาบของมีคมทัง้หมดสะท้อนแสงวูบวาบไปทั่วร้าน มีดดาบ
บางเล่มมีสีอ่อน บางเล่มมีสีเข้ม ส่วนด้ามจับแต่ละเล่มนัน้ก็
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แตกต่างกัน บางด้ามท าจากเงินแท้มีลวดลายสวยงามแกะสลัก
อย่างประณีตน่าดชูม  

หญิงสาวเพลิดเพลินกับการชมของมีคมส าหรับใช้เป็น
อาวุธทัง้หมด เคล้าคลอด้วยเสียงตีดาบเป็นจังหวะจะโคนจาก
ด้านหลงัของร้าน ไฟร้อนปะทุขึน้ด้านหลงัเป็นช่วงๆ ดาบเล่มยาว
สีแดงเพลิงก าลงัถูกตีขึน้โดยช่างฝีมือ ทว่าเมื่อเธอเงยหน้าขึน้มา
อีกครัง้ กลบัไม่พบกบันายทหารชาวทวายผู้น าทางเธอเสียแล้ว  

จู่ๆ ในร้านตีดาบแห่งนัน้กลบัว่างเปลา่ ปราศจากลกูค้า มี
เพียงช่างฝีมือซึง่ก าลงัยืนตีดาบที่ร้อนระอสุีแดงเพลิงอยู่ด้านหลงั  

“เขาหายไปไหนของเขานะ” แก้วพูดกับตัวเองอย่าง
วุ่นวายใจ 

หญิงสาวก้าวเท้าออกมายังหน้าร้านด้วยความต่ืน
ตระหนก เนื่องด้วยเธอจ าทางกลบัไม่ได้ และหากเธอหลงกับเขา
แล้ว คงไม่มีทางกลบัไปยังวัดได้แน่ อีกทัง้เธอไม่สามารถพูดคุย
กบัใครรู้เร่ืองด้วยภาษาที่แตกต่างกนัโดยสิน้เชิง จะถามคนตีดาบ
ก็ไม่รู้ว่านายทหารคนนัน้มีชื่อว่าอะไร 

หญิงสาวรู้สึกกลวัขึน้มา เธอก าลงัจะหลงทาง เธอติดอยู่
ในอดีต ในสมยัอยุธยาตอนปลาย ทัง้ยงัอยู่ต่างบ้านต่างเมือง พดู
กบัใครก็ไม่รู้เร่ือง แล้วเธอจะกลบัไปได้อย่างไร 
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ทันใดนัน้ นายทหารหนุ่มชาวทวายโพกผ้าบนศีรษะ
ค่อยๆ ก้าวเท้าออกมาจากร้านขายเคร่ืองประดบั ซึง่ติดอยู่กบัร้าน
ตีดาบ เขาท าสีหน้าเฉยเมยราวกับทองไม่รู้ร้อน ในมือมีถุงผ้าสี
แดงอยู่หนึ่งถุง เขาคงไปแวะซือ้ของอะไรบางอย่าง และคงไม่รู้ว่า
แก้วตกใจแค่ไหนท่ีตามหาเขาไม่พบ 

“จะไปร้านอ่ืนท าไมไม่บอกฉัน ตกใจหมดเลย นึกว่าทิง้
กนัซะแล้ว” แก้วต่อว่าชายหนุ่ม น า้ตาใสรืน้ขึน้มาในทนัที 

“ข้าไปร้านด้านข้างประเด๋ียวเดียวเท่านัน้” นายทหาร
แสดงสีหน้าตกใจไม่น้อย เมื่อเห็นน า้ตาที่คลออยู่ในดวงตาคู่โต
สวย 

“อย่าเดินหนีฉันไปอีกนะ จะไปไหนก็บอกก่อนสิ” แก้ว
รู้สกึใจคอไม่ดี ถ้าเขาหายไปอีก  

“ข้ามิทิง้เจ้าดอกเจ้าขโมยน้อย” นายทหารหนุ่มแสดงสี
หน้าจริงจงั  

“ฉันไม่ได้เป็นขโมย เลิกเรียกฉันว่าขโมยน้อยซะที” หญิง
สาวยกมือขึน้ปาดน า้ตา 

“ว่าแต่เจ้ามีนามว่ากระไรเลา่ ข้าจกัได้เรียกให้ถกู”  
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“ฉันชื่อ....แก้ว” เธอปิดบงัชื่อที่แท้จริงของเจ้าของร่างนี ้
แต่เธอก็ไม่ได้ท าผิดศีลโกหกอะไร เพราะนัน่คือชื่อจริงของเธอเอง 
“แล้วท่านละ่ ชื่อว่าอะไร” 

“ข้าชื่อ...อนันทโย” นายทหารหนุ่มตอบ “แม่แก้วหิว
หรือไม่ บ่ายคล้อยแล้ว” 

หญิงสาวยิม้เมื่อเขาเรียกเธอว่า แม่ คนในสมยันีค้งเรียก
กนัพ่อๆ แม่ๆ เธอจึงเรียกเขาว่าพ่อบ้าง 

“จริงสิ พ่ออนันทโย บ่ายแล้วฉันยังไม่ได้กินข้าวมือ้เที่ยง
เลย...ฮ้า! บ่ายแล้วเหรอ!” แก้วเพิ่งนึกได้ว่าเวลาผ่านมานานแล้ว 
ป่านนีน้มปริกกับอุ่น และไหนจะนายทหารพัน คงตามหาตัวเธอ
จนวุ่นวดัแล้ว 

“ฉนัต้องกลบัแล้ว พ่ออนนัทโยรีบน าทางฉันกลบัด่วนเลย
ได้ไหม”  

แก้วตาลีตาเหลือก ดึงแขนเสือ้ของนายทหารชาวทวาย
ให้น าทางเธอกลบัไปยงัวดั เธอลืมไปเสียสนิทว่าเวลาผ่านมานาน
เท่าไรแล้ว ในทีแรกไม่คิดว่าตวัเองจะได้เดินออกมาเที่ยวเล่นไกล 
และใช้เวลามากมายถึงเพียงนี ้ 

อนนัทโยงุนงงกบัอาการต่ืนตระหนกของแก้ว แต่ก็รีบน า
ทางหญิงสาวกลบัไปยังวัด เพราะเขาเองก็คงต้องการรีบกลบัไป
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เช่นกัน ทัง้สองเดินผ่านหมู่บ้านชาวทวายกลับไปยังประตูวัดที่
ผู้คนยงัคงเข้าออกกนัอย่างเนืองแน่นเช่นเคย  

แก้วหยุดเดิน เมื่อเธอเห็นนายทหารพัน นายทหาร 
ไทรโยคประจ าต าหนักของเธอ เขาก าลงัยืนชะเง้อมองหาเธออยู่
หน้าประตวูดั เธอจึงรีบหนักลบัมาบอกลาอนนัทโย  

“ขอบใจท่านมากที่พาฉันไปเที่ยวในตลาด วันนีฉ้ันสนุก
มาก” แก้วเกือบลืมไปแล้วว่าไปซือ้ของกินเล่นที่ตลาด โดยใช้เงิน
ของเขาทัง้หมด “เอาไว้วนัหลงัท่านมาที่ต าหนกัฉัน ฉันจะหาขนม
อร่อยๆ ให้กิน มีอนัที่อร่อยกว่าขนมฮาละวาตัง้เยอะ” 

“มิเป็นไรดอกแม่แก้ว” อนนัทโยตอบ แต่เหมือนว่าเธอจะ
ไม่ทนัฟังประโยคนัน้ของเขา เพราะรีบว่ิงแจ้นไปยงัหน้าประตวูัดที่
นายทหารไทรโยคยืนรออยู่  

แก้ววิ่งไปหานายทหารพนั เขายืนนิ่งท าสหีน้าดเุยี่ยงยักษ์
เฝ้าประตูวัด เธอจึงหยุดฝีเท้า จัดสไบให้เข้าที่พร้อมแสดงสีหน้า
นิ่ง ก่อนจะแสร้งเดินผ่านนายทหารพนัอย่างไม่สนใจ ราวกบัมอง
ไม่เห็น และเดินเชิดเข้าวดัไปดือ้ๆ  

นายทหารที่ถูกหญิงสาวเมินใส่ยิม้มมุปากให้กบัท่าทีของ
เธอ เขาหุบยิม้ลง ก่อนจะหนัไปมองชายท่ีแต่งกายคล้ายทหารใน
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วงัทวาย ชายผู้นัน้หลบไปหลงัต้นไม้ใหญ่และหายตวัไป หลงัจาก
ที่พระสพุรรณิการ์ก้าวเข้าไปในประตวูดั  
 

นมปริกและอุ่นต่างยืนรออยู่หน้าเจดีย์ใหญ่พร้อมข้าว
ของพะรุงพะรัง ทัง้สองแสดงสีหน้าดีอกดีใจจนแทบหลั่งน า้ตา 
เมื่อเห็นแก้วเดินกลบัมา โดยมีนายทหารพนัตามหลงั  

“นมตามหาพระองค์อยู่เสียนานสองนาน ผู้คนพลกุพลา่น
ม า กม า ย เ ยี่ ย ง นี ้ ใ ย พ ร ะ อ ง ค์ ท ร ง วิ่ ง ห า ย ไ ป ใ น ฝู ง ช น 
เพคะ...” นมปริกบ่นยาวด้วยเสียงดุ แต่ก็ยิม้ออกเมื่อแก้วเข้าไป
สวมกอด วิธีออดอ้อนใช้ได้เสมอกับผู้ ใหญ่คนนีท้ี่แสนจะห่วงใย
เธอ 

“แลพระองค์เสด็จไปไหนมาหรือเพคะ” อุ่นถามอย่าง
สงสยั เธอและนมปริกเดินเบียดเสียดผู้คน ออกตามหาแก้วจนทัว่
วดั แต่ไม่พบ 

“ฉันออกไปเดินเล่นรอบๆ หมู่บ้านกับ....นายทหารพัน” 
แก้วอ้างชื่อนายทหารหน้ายกัษ์ เมื่อเขาตามมายืนเคียงข้างเธอ 

นายทหารหน้ายักษ์แสดงสีหน้าตกใจเมื่อถูกลากไป
เก่ียวข้องกบัการหายตวัไปของเธอ เขาหนัมามองหญิงสาวผู้ โกหก
ด้วยสายตาดขุึง้ 
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“จริงหรือพี่” อุ่นถามนายทหารหนุ่ม 
นายทหารพนัจ าใจต้องพยกัหน้ารับ ก่อนจะปรายตามอง

แก้ว ราวกับต้องการจะดุว่าเธอ ทว่าเมื่อสายตาของเขาและเธอ
ประสานกนั เขากลบัเป็นฝ่ายรีบหลบสายตาไปเสียเอง  
 
 ทุกคนเดินทางกลบัเข้าวงัด้วยความเหน็ดเหนื่อยและหิว
โหย เมื่อถึงห้องของพระสุพรรณิการ์ในต าหนัก เธอก็ล้มตัวลง
นอนบนเตียงด้วยความอ่อนเพลียเหลือบรรยาย แต่แล้วนมปริกก็
ตามเข้ามาพร้อมกบัปิดประตตูามหลงั 

“พระองค์มิควรออกไปเดินเล่นกับนายทหารพันสองต่อ
สอง” นมปริกสง่เสียงด ุ

“ท าไมละ่จ๊ะ ก็แค่ออกไปแป๊บเดียวเอง” แก้วรีบลกุขึน้นัง่ 
“นมเคยทูลพระสธุรรมธิราชแล้วว่า มิให้ส่งนายทหารพนั

มาอารักขาพระองค์ยังเมืองทวาย กระนัน้พระสุธรรมธิราชทรงมิ
ฟัง...” นมปริกก้มหน้าลงพร้อมพดูด้วยเสียงสัน่ “...นมมิอยากให้
เร่ืองมิดีมิงามเกิดขึน้” 

“นมหมายความว่าอะไรเหรอจ๊ะ”  
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นมปริกเงยหน้าขึน้มองแก้ว “พระองค์ทรงจ าเ ร่ืองที่
เกิดขึน้ในไทรโยค ก่อนเดินทางมายังเมืองทวายนีม้ิได้เลยหรือ 
เพคะ”  

แก้วสา่ยศีรษะเป็นค าตอบ  
“เยี่ยงนัน้แล้ว พระองค์จักท าตามที่นมขอร้อง อย่าทรง

พบเจอ แลเสด็จไปที่แห่งใดกับพ่อพันเพียงล าพังอีกได้หรือไม่เพ
คะ” นมปริกยกมือขึน้พนม ไหว้ขอร้องเด็กสาว 

แก้วรีบเข้าไปจับมือของหญิงชราทัง้สองข้าง “ไม่ต้องไหว้
ฉนัหรอกนม เดี๋ยวฉนัจะอายสุัน้” 

“อย่าทรงเอ่ยเยี่ยงนัน้ เพคะ” นมปริกเอ่ยเสียงสั่น 
“พระองค์จกัต้องมีพระชนม์ชีพยืนยาวนบัร้อยปี” 

แก้วยังคงสงสัยว่าท าไมนมปริกถึงห้ามไม่ให้เธอพบกับ
นายทหารพันเพียงสองต่อสอง นายทหารพันผู้ เคร่งครัดใน
กฎระเบียบ ไม่เคยท าท่าพิศวาสอะไรเธอ มิหน าซ า้ยังท าท่าไม่
พอใจเธอตลอดเวลาเหมือนไม่ถกูกนัอีกด้วย  

หญิงสาวนึกสงสยัว่านมปริกจะเป็นคนหวัเก่า ไม่ชอบให้
หญิงชายไปไหนมาไหนกันสองต่อสอง คงเกรงว่าจะไม่งาม
มากกว่า 
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 ในที่สุดวันที่แก้วไม่อยากให้มาถึงก็มาถึงจนได้ เช้าวัน
หนึ่ง นมปริกเข้ามาแจ้งข่าวของพระยาเชงกือว่า ทรงเสด็จกลบัมา
จากอังวะเมื่อวันก่อน พระยาเชงกือส่งคนมาแจ้งว่า พระองค์จะ
เสด็จมายงัต าหนกัของพระสพุรรณิการ์ในเย็นวนันี ้ซึง่หมายความ
ว่าคืนนี ้เธอจะต้องถวายตวัเป็นสนมให้กบัพระยาเชงกือ ที่เธอไม่
เคยพบไม่เคยเจอมาก่อน 

แก้วล้มตัวลงนอนบนเตียง พาลอยากเตะพานดอกไม้
ส าหรับร้อยพวงมาลัยให้กระจัดกระจาย แล้วจับโยนออกนอก
หน้าต่างไปให้หมด เพื่อปลดปล่อยอารมณ์โกรธ แต่ก็เกรงว่าจะ
โดนนมปริกเอ็ดเข้า  

อุ่นเข้ามาปลอบหญิงสาวที่ก าลงัโศกเศร้าโศกาด้วยการ
ลูบแผ่นหลังเบาๆ “พระสุพรรณิการ์เพคะ พระองค์อย่าทรง
โศกเศร้าพระทยัไปเลย พระยาเชงกืออาจจกัดีต่อพระองค์ แลเมื่อ
เห็นความงดงามของพระองค์ อาจทรงยกพระองค์ขึน้เป็นสนม
เอก”  

“สนมเอก? นี่พระยาอะไรนั่นมีสนมก่ีคนแล้วเหรอ” แก้ว
ลุกขึน้นั่ง พลันจ้องมองใบหน้าหวานของอุ่นอย่างตกใจ เธอ
อยากจะบ้าตายกับผู้ ชายสมัยก่อนที่มีเมียไม่รู้จักพอ “ฉันจะไม่
ยอมให้เร่ืองแบบนีเ้กิดขึน้กบัฉนัหรอก” 
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แก้วลุกขึน้เก็บผ้าผ่อน และข้าวของที่อยู่ในตู้ ไม้ เพื่อ
เตรียมหนี แต่อุ่นรีบเข้ามาขวางเธอ “จักท าเยี่ยงไรหรือเพคะ 
พระองค์จักหนีกลับไปยังไทรโยคมิได้หนาเพคะ หากท าเช่นนัน้ 
บ้านเมืองเราจกัเป็นอนัตราย” นางรับใช้อุ่นแย้ง 

“หมายความว่ายงัไงเหรอพี่อุ่น” แก้วหยดุการรือ้เสือ้ผ้า 
“ไทรโยคนัน้ ถึงมิได้เป็นเมืองขึน้ของทวาย แต่จกัต้องส่ง

เคร่ืองบรรณาการให้กับทวาย ซึ่งเป็นเมืองขึน้ของอังวะท่ีมีก าลงั
พลเข้มแข็งกว่ามากมายเหลือคณานบัมาหลายปีแล้ว แลเมื่อเจ้า
เมืองทวายประสงค์สิ่งใด จักต้องได้ มิเช่นนัน้จักน าก าลงัพลมา
สร้างศกึสงคราม หากเป็นเช่นนัน้ อโยธยาอาจสง่ก าลงัพลมาช่วย
เราไว้มิทัน แลชาวเมืองไทรโยค รวมถึงเจ้าเมืองไทรโยค ซึ่งเป็น
พระบิดาของพระองค์ จกัต้องพบกบัอนัตรายร้ายแรงหนกัหนาเพ
คะ” พี่อุ่นพยายามอธิบายให้แก้วเข้าใจ  

“แต่ผู้หญิงไม่ใช่สิ่งของ จะส่งมาเป็นส่วยให้คนโน้นคนนี ้
ง่ายๆ แบบนีไ้ด้ยังไง” แก้วโวยวาย การต่อสู้ เพื่อสิทธิสตรีต้อง
เกิดขึน้วนันี ้

“พระยาเชงกือได้ยินเสียงร ่าลือถึงความงามของพระองค์ 
แลเป็นเหตุบงัคับให้เจ้าเมืองไทรโยค ส่งตัวพระองค์มาเป็นสนม
แทนการส่งส่วยในปีนี ้อย่างไรเสียถึงพระองค์จักมิใช่สิ่งของ แต่
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การเสียสละเพื่อบ้านเพื่อเมือง เป็นสิ่งที่เราทุกคนชาวไทรโยคจัก
ต้องยอมท าเพคะ” นางรับใช้อุ่นร่ายยาว 

ทันใดนัน้แก้วก็เกิดความคิดในหัวสมองอันชาญฉลาด
เหมือนดัง่หลอดไฟที่ถกูเปิดสวิตช์ให้สว่างขึน้มาในทนัที 

“พี่อุ่นเป็นชาวไทรโยคใช่ไหม” แก้วถาม พลางจ้องมอง
ใบหน้านวลของนางรับใช้วยั ๑๙ ปี “พี่อุ่นพร้อมที่จะเสียสละเพื่อ
ไทรโยคด้วยใช่ไหม” 

“เพคะ” อุ่นตอบอย่างหนักแน่น พร้อมแสดงสีหน้าอย่าง
คนที่มีความตัง้มัน่รักชาติ 

“งัน้พี่อุ่นช่วยปลอมตัวเป็นฉัน ถวายตัวไปเป็นสนมแก่
พระยาเชงกือ แทนฉันให้หน่อยสิ” แก้วขอร้องแกมสัง่ อย่างไรเสีย
เธอก็ไม่ใช่ชาวไทรโยค เธอเป็นชาวกรุงเทพฯ บ้านอยู่แถวทาง
รถไฟสายเก่า ท างานอยู่สาทรโน่น  

นางรับใช้อุ่นอ้าปากค้าง เธอยังไม่ทันจะพูดตอบอะไร
ด้วยอาการตกใจถึงขีดสดุ 

“ต่อจากนีไ้ปฉันคือแก้ว นางรับใช้ผู้ คอยติดตามพระ
สพุรรณิการ์ ซึ่งก็คือพี่อุ่น” แก้วยื่นมือทัง้สองข้างจบัไหล่นางรับใช้
ที่ได้เลื่อนขัน้เป็นเจ้านายอย่างกะทนัหนั “พี่อุ่นต้องท าได้ ไม่สิๆ...
พระสพุรรณิการ์ต้องท าได้เพคะ เพื่อไทรโยคของเรา!” 
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 แก้วในร่างของพระสุพรรณิการ์เรียกทุกคนในต าหนัก
ออกมาประชุม เล่าถึงแผนการสลบัตัวว่า ต่อจากนีไ้ปเธอจะเป็น
นางรับใช้ชื่อแก้ว และให้นางรับใช้อุ่นสวมบทเป็นพระสพุรรณิการ์
แทน ในเมื่อคนในวังนีร้วมถึงพระยาเชงกือ ไม่เคยพบเห็นพระ
สุพรรณิการ์ตัวจริงมาก่อน ยกเว้นแต่หมอหลวงเท่านัน้ที่เคยมา
รักษาอาการของเธอในช่วงแรกที่มาถึงทวาย แต่นัน่ก็ไม่ใช่เร่ืองที่
น่าเป็นห่วงในตอนนี ้

แผนการนีท้ าให้ทุกคนถึงกับอ้าปากค้าง ยกเว้นก็แต่พัน 
นายทหารหนุ่มที่ท าสีหน้าเคร่งขรึมอยู่ผู้ เดียว  

“จะดีหรือเพคะ” นมปริกเร่ิมใจคอไม่ดี “นมดีใจที่พระองค์
ของนมจักมิต้องถวายตัวเป็นสนมแก่ผู้ที่พระองค์มิได้รัก หากแต่
นมเกรงกลวัเหลือเกิน...หากความจริงเปิดเผย ศีรษะของพวกเรา
จักกระเด็นออกจากบ่า แลไทรโยคจักเกิดอันตรายหนักหนาเพ
คะ”  

“ก็อย่าให้ใครรู้ความจริงได้สิ” แก้วเอ่ยขึน้ด้วยความเห็น
แก่ตวั เธอต้องการเพียงให้ตวัเองรอดจากการตกเป็นเมียของชาย
แก่ที่ เธอไม่เคยพบเจอมาก่อน โดยไม่สนใจว่าใครอาจได้รับ
ผลกระทบบ้าง “ในเมื่อมีแต่พวกเราเท่านัน้ที่รู้เร่ืองนี ้ฉันไว้ใจทุก
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คนนะ ดงันัน้อย่าได้ปริปากออกไปเด็ดขาด แล้วคืนนีพ้ี่อุ่นและทุก
คนก็ต้องแสดงให้เนียนละ่”  

“เนียนกระไรหรือเพคะ” นางรับใช้อุ่นถาม 
“หมายถึ ง  เล่นละครใ ห้สมบทบาทนะเพคะพระ

สพุรรณิการ์” แก้วตอบพลางยิม้อย่างคนเจ้าเลห์่ 
เธอปรายตาไปยังชายหนุ่มผิว เ ข้ม  ใบหน้าคมข า  

นายทหารชาวไทรโยคที่นัง่อยู่ริมประต ูเขาจ้องเขม็งมายงัเธอด้วย
สีหน้าเคร่งเครียด ไม่กระพริบตา แววตาของเขาก าลังส่งสาร
บางอย่างถึงเธอ แต่เธอกลบัไม่เข้าใจว่าสารนัน้คืออะไร และเมื่อ
เธอจ้องกลบัไปยังดวงตาคมเข้มคู่นัน้ เขาก็หลบสายตา ก้มหน้า
ลงต ่าดัง่เช่นทกุที 
 
 แก้วลงมือเป็นลูกมือช่วยขัดเนือ้ขัดตัวและแต่งองค์
ทรงเคร่ืองนางรับใช้อุ่น เพราะต่อจากนีไ้ปนางรับใช้อุ่นต้องสวม
บทบาทเป็นพระสพุรรณิการ์  

นมปริกเป็นหัวเร่ียวหัวแรงในกระบวนการเปลี่ยนแปลง
นางรับใช้ให้กลายเป็นเจ้าหญิง โดยเร่ิมด้วยการขัดผิวกายด้วย
ขมิน้มะขาม และสมนุไพรสตูรลบัเฉพาะของชาวไทรโยค  
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เวลาผ่านไปนานนับชั่วยาม นางรับใช้อุ่นถูกแปลงโฉม 
เปลี่ยนองค์ทรงเคร่ือง จนกลายเป็นเจ้าหญิงในที่สุด ผิวกายของ
หญิงสาววัย ๑๙ ปี แลดูผุดผ่องเป็นยองใย นวลเนียนทองอร่าม
จากขมิน้ชัน ผ้าสไบสีแดงสดช่วยขับผิวให้เปล่งปลั่ง นางรับใช้ 
ช่วยกันจับผ้าถุงยกทองที่ถูกถักทออย่างงดงามประณีตจากไทร
โยค จีบทบัทบเป็นหน้านาง ก่อนจะคาดทบัด้วยเข็มขดัทองหวันพ
เก้า เส้นสงัวาลทองลายดอกพิกุลทาบทบัสไบงาม เข้ากบัชุดต่าง
หูทองลายดอกพิกุล สร้อยทองเส้นหนาห้อยด้วยจีพ้ลอยนพเก้า
คล้องบนคองามระหงส์ของหญิงสาว ผมยาวประบ่าเส้นหนามัน
วาวด้วยน า้มันมะพร้าวเค่ียวกับขีผ้ึง้ เกล้าเป็นมวยขึน้ไว้กลาง
ศีรษะ โดยมีป่ินปักผมสีทองอร่ามประดบัอย่างงดงาม  

ใบหน้าที่อ่อนหวานเรียบร้อยของนางรับใช้อุ่นถูกผดัแป้ง
จนนวลเนียนขาวผ่อง ริมฝีปากรูปกระจบัแดงด้วยชาด คิว้โก่งราว
คันศรวาดด้วยมะพร้าวห้าวที่ฝนปลายแหลมเผาไฟจนด า 
ในตอนนีน้างรับใช้อุ่นงดงามดั่งภาพวาดพร้อมถวายตัว สมเป็น
ธิดาเจ้าเมืองไทรโยคทีเดียว 

ก่ อนที่ พ ระยา เช ง กือจะ เส ด็จมาถึ ง ต าหนักพระ
สุพรรณิการ์ แก้วรีบจัดการ คลุมผ้าปิดบังใบหน้าของตนเองจน
มิดชิด เหลือเพียงแต่ดวงตาที่โผล่พ้นออกมาจากผ้าผืนน า้ตาล 
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หญิงสาวเดินจูงมือที่แสนเย็นเฉียบของนางรับใช้อุ่น ผู้แปลงกาย
เป็นธิดาเจ้าเมืองไทรโยค น าไปส่งยงัห้องโถงกลาง เธอปล่อยมือ
ของนางรับใช้อุ่น พยกัหน้าเพิ่มความมัน่ใจ ให้เจ้าตวัเดินออกไป 
พระสพุรรณิการ์ตวัปลอมก้าวย่างอย่างประหม่า ก่อนจะลงไปนัง่
ตวัสัน่เทาบนพืน้ข้างตัง่ ซึง่พระยาเชงกือนัง่รออยู่  

ทันใดนัน้ แก้วแทบหยุดหายใจเมื่อเห็นใบหน้าของชาย
อายุราวห้าสิบปี เขาโพกผ้าสีทองอร่ามบนศีรษะแบบชาวพม่า 
สวมเสือ้ผ้าฝ้ายเนือ้บางแขนยาวสีขาว มีดิน้ทองประดับทัง้ตัว 
และนุ่งโสร่งผืนยาวสีน า้ตาลทอง รูปร่างล ่าสนั สงูใหญ่ ผิวคล า้มี
รอยเหี่ยวย่นตามวยั ดวงตาคมโตราวกบัมองเห็นทุกอย่างได้ทะลุ
ปรุโปร่ง เขาปรายตามองทุกคนที่อยู่ในห้องโถงแห่งนี ้ทว่าทุกคน
กลบัก้มหน้าลงต ่า ไม่มีผู้ใดกล้าสบตากบัเขา ยกเว้นแก้ว  

แก้วจ าเขาได้ดี เขาละม้ายคล้ายคลึงกบัสรุเชษฐ์ อดีตรัก
แรกของเธอที่ท าให้หวัใจต้องบอบช า้  
 

ความทรงจ าอันแสนโหดร้ายในความรักครัง้แรกยังคง
หลอกหลอนแก้วอยู่เร่ือยมา ผู้ชายคนแรกที่ท าให้เธอจ าฝังใจใน
ความรักที่แสนขมขื่น เข้ามาในชีวิตเมื่อเธอเข้าท างานในที่แรก
หลงัเรียนจบ ผู้ชายวัยสามสิบห้า เจ้าของบริษัทก าจัดปลวกแห่ง
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หนึ่งเสนองานให้กับเธอ เธอเรียนจบด้านการเขียน แต่กลบัลอง
ท างานด้านเลขาให้กับเขา เงินเดือนที่สงูเกินกว่าเด็กจบใหม่ควร
จะได้รับ ท าให้เธอตกลงกบัข้อเสนออย่างไม่ลงัเล 

“นี่ . . .คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ กเคร่ืองใหม่  ผมซื อ้ให้เป็น
ของขวัญต้อนรับเข้าท างานส าหรับน้องกรกาญจน์ครับ” ชายวัย 
๓๕ ปี เจ้าของบริษัทยก คอมพิวเตอร์ใหม่แกะกล่องราคาแพง
ให้กบัเธอ 

หญิงสาวเบิกตาโต ต่ืนเต้นกบัคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ กเคร่ือง
หรู ที่ได้รับในการท างานวนัแรกกบัเจ้าของบริษัทที่แสนใจดีคนนี ้

ในวนัถดัไป เธอได้รับโทรศพัท์มือถือเคร่ืองใหม่อีกเคร่ือง  
“ผมอยากให้น้องกรกาญจน์มีโทรศพัท์อีกเคร่ือง เอาไว้ใช้

ติดต่อเฉพาะงานนะครับ” 
แก้วแทบจะกรีดร้องเมื่อได้โทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้

อินเตอร์เน็ตได้รุ่นใหม่ลา่สดุ ทัง้ยงัเป็นระบบสมัผสัหน้าจออีกด้วย 
ซึง่ท าให้เธอรู้สกึว่าเธอช่างโชคดีที่ได้เข้ามาท างานที่บริษัทแห่งนี ้ 

“ขอบคุณมากนะคะ แต่แก้วไม่รู้ว่าจะท างานตอบแทน
คณุสรุเชษฐ์ได้คุ้มค่ากบัเงินเดือน และสวสัดิการเหลา่นีไ้หม” 
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ชายหนุ่มยิม้กว้าง “แค่น้องกรกาญจน์ขยนัท างานแบบนี ้
ทุกวัน และไปทานข้าวกับผมบ้าง ผมก็จะเพิ่มสวัสดิการให้กับ
น้องเร่ือยๆ ครับ” 

แก้วเรียนรู้ว่าเขามีใจให้เธอ เพราะมักจะโทรศัพท์มาหา
เธอบ่อยครัง้ ทัง้ยงัชกัชวนเธอไปรับประทานอาหารเที่ยงด้วยแทบ
ทุกวัน จนความสมัพันธ์ของทัง้สองเร่ิมใกล้ชิดสนิทสนมกันมาก
ขึน้ 

หญิงสาววัยใสที่เพิ่งจะเรียนจบ ลอบมองชายหนุ่มผู้มี
ใบหน้าธรรมดา ถึงเขาจะไม่หล่อเหลาทัง้ยงัมีอายุมากกว่าเธอถึง 
๑๓ ปี และที่ส าคญัเขาไม่ได้สวมแหวนบนนิว้นางข้างซ้าย ซึง่ก็คง
แปลว่าเขายงัไม่ได้แต่งงาน แต่เขาช่างแสนดีกบัเธอ เอาใจใสด่แูล 
ให้ค าแนะน าในเร่ืองต่างๆ ทัง้ยังใจดีคอยซือ้ข้าวของมากมาย
ให้แก่เธอ ท าให้เธอใจอ่อนและคิดไปว่าเขาคงตกหลุมรักเธอเข้า
แล้ว 

“เป็นแฟนกบัผมนะครับน้องแก้ว” สรุเชษฐ์เอือ้มมาจบัมือ
ของหญิงสาววยัใสเอาไว้ ในขณะที่เธอยื่นแฟ้มงานสง่ให้เขา 

หญิงสาวที่ไม่รู้ประสีประสาในเร่ืองความรักอ้าปากค้าง 
ผู้ชายที่แสนใจดีคนนี ้ก าลงัขอเธอเป็นแฟน ทุกอย่างช่างเหมือน
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ในนิยายแสนหวานที่เธอเคยอ่าน เธอรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิง
ธรรมดาที่ช่างโชคดี มีคนรวยเป็นถึงเจ้าของบริษัทมาตกหลมุรัก  

ในที่สดุเธอก็พยกัหน้าตอบรับเป็นแฟนของเขาโดยไม่คิด
หน้าคิดหลงัให้ดี 

ถึงแม้จะไม่มีเวลาให้คิดมากนัก แต่การคบหากับชาย
เจ้าของบริษัทก็ท าให้เธอมีความสขุกบัข้าวของเคร่ืองใช้ราคาแพง
ลิบลิ่วตัง้แต่วนัแรก  

สุรเชษฐ์ยื่นถุงที่ภายในมีกระเป๋าหนังยี่ห้อดังจากยุโรป
ให้กบัเธอ “พี่ให้น้องแก้วเป็นของขวญัพิเศษ ที่น้องแก้วยอมคบกบั
พี่”  

“นี่มนัแพงมากนะคะ ราคาเฉียดแสนเลยนี่คะ แก้วรับไว้
ไม่ได้หรอกค่ะ” แก้วแสร้งลีลา ท าเหมือนไม่อยากจะรับของราคา
แพง แต่ดวงตาของเธอลุกวาว เมื่อได้สมัผัสหนังวัวที่แสนจะนุ่ม
มือ 

“รับไว้เถอะครับ ป้าพี่ซือ้มาฝากจากปารีส หรือว่าน้อง
แก้วไม่ชอบรุ่นนี ้จะเอาไปเปลี่ยนที่ shop ในเกสรพลาซ่าก็ได้นะ
ครับ” ชายหนุ่มถาม แสดงสีหน้าผิดหวงั 

“ชอบค่ะ . . .ชอบ” แก้ว รีบตอบด้วยความปลื ม้ ปิ ติ  
“ขอบคณุมากนะคะพี่เชษฐ์” 
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“พี่ขออย่างอื่นแทนค าขอบคณุจากน้องแก้วได้ไหมครับ”  
“อะไรเหรอคะ” แก้วละสายตาจากกระเป๋าใบหรู  
“เย็นนีไ้ปทานข้าวกนันะครับ” 
หญิงสาววยั ๒๒ ปี รับค าเชิญในทนัที เธอรู้สึกว่าเธอช่าง

โชคดีเหลือเกิน ชีวิตท่ีมีแต่ความสุขสบายก าลงัจะเกิดขึน้ เพราะ
ผู้ชายที่ทัง้รวยทัง้แสนดีคนนีม้าหลงรักเธอ 

ทว่าสถานที่ซึง่เขาชวนเธอมาร่วมรับประทานอาหารกลบั
เป็นภายในห้องชุดส่วนตัวของเขา บนคอนโดมิเนียมหรูย่านทอง
หลอ่ 

“ลองด่ืมไวน์หน่อยนะครับ” สรุเชษฐ์เทไวน์แดงลงในแก้ว
คริสตลัราคาแพงสองใบ ก่อนจะยื่นแก้วใบหนึ่งให้กบัเธอ  

“แก้วด่ืมไวน์ไม่เก่งค่ะ ด่ืมทีไรแฮ้งค์ทุกที” หญิงสาว
พยายามหลีกเลี่ยงที่จะด่ืมไวน์ เธอไม่ใช่คอไวน์ ปกติแล้ว เธอ
มกัจะด่ืมเบียร์มากกว่า อีกทัง้ในคืนนีเ้ธอยงัรู้สึกไม่สบายใจที่เขา
พาเธอมายงัคอนโดฯ นึกกลวัว่าเขาอาจท ามิดีมิร้ายเธอ และเธอก็
ไม่แน่ใจว่า จะขดัขืนได้หรือไม่ 

“แต่นี่เป็นไวน์ชัน้ดีจากฝร่ังเศส ด่ืมแค่แก้วสองแก้วคงไม่
เมาไม่แฮ้งค์ แล้วยังดีต่อสุขภาพด้วยนะครับ” สุรเชษฐ์เอ่ยน า 
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ก่อนจะชวนหญิงสาวลิม้ลองอาหารอิตาเลี ยนที่สั่งมาจาก
ร้านอาหารชื่อดงั  

หญิงสาวเผลอด่ืมไวน์แดงไปหลายแก้ว เธอรู้สึกหนัก
ศีรษะ จนต้องเอนหลงัไปยงัเก้าอีโ้ซฟาในห้องรับแขก 

สรุเชษฐ์เปิดโทรทศัน์จอแบนขนาดใหญ่ยกัษ์ กดเลื่อนไป
ยังช่องที่มีหนังฝร่ังฉาย จากนัน้จึงนั่งลงข้างหญิงสาวพร้อมโอบ
กอดเธอเอาไว้  

แก้วที่ก าลงัมึนเมาพยายามดึงแขนแกร่งของเขาออกแต่
เธอกลบัไม่มีแรง  

“เราเป็นแฟนกันแล้ว น้องแก้วไม่ต้องกลัวพี่ หรอก” 
สรุเชษฐ์กระซิบข้างหหูญิงสาว พร้อมเข้าซุกไซร้ซอกคอของเธอ 

หญิงสาวที่ตกลงเป็นแฟนเขาได้เพียงวันเดียวพยายาม
ขัดขืน แต่สติของเธอเหมือนจะเร่ิมเลือนรางไปทุกที พร้อมกับ
เสียงของเธอที่เบาลงเร่ือยๆ “อย่าค่ะ”  

สุรเชษฐ์ไม่ฟังเธอ เขากดตัวเธอลงนอนราบไปกับเก้าอี ้
โซฟา หญิงสาวรู้ว่าเธอเสียรู้เขาจนได้ แต่กลับไม่มี เ ร่ียวแรง
พอที่จะขดัขืนต่อสู้   

‘ถูกวางยา’ เธอต้องถูกวางยาแน่ ในไวน์ของเขาต้องมียา
บางชนิดที่ใช้มอมเมา ท าให้เธอไร้ซึง่เร่ียวแรงเป็นแน่  
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“เป็นแฟนกันก็ต้องแสดงความรักต่อกัน อย่ากลวัไปเลย
น่า” 

“ไม่...ไม่เอา” เสียงยานคางดังออกมาจากปากของเธอ 
ในขณะที่เสือ้ผ้าเร่ิมถูกถอดออกทีละชิน้ เธอไม่มีแรงขดัขืน น า้ตา 
ไหลออกมาจากดวงตากลมโตทัง้สองข้าง เธอก าลงัร้องไห้อย่าง
หมดหวงั ได้แต่สวดมนต์ในใจ ขอให้สิ่งศกัด์ิสิทธ์ิคุ้มครองเธอจาก
เงือ้มมือของผู้ชายคนนี ้

ทนัใดนัน้สิ่งศักด์ิสิทธ์ิคงจะได้ยินค าขอร้องอ้อนวอนจาก
เธอ ชายคนนีช้ะงักมือ ยังไม่ทันจะถอดกระโปรงของเธอ ประตู
ห้องชดุถกูเปิดออกจากภายนอกเสียก่อน 

แก้วได้ยินเสียงรองเท้าส้นสงูย ่าเดินหนกัๆ เข้ามาภายใน
ห้อง ตรงมายังเก้าอีโ้ซฟาที่เธอนอนอยู่ จากนัน้สุรเชษฐ์ก็รีบผละ
ตวัออกไปจากเก้าอีโ้ซฟาอย่างรวดเร็ว  

เสียงแหลมสงูของผู้ช่วยชีวิตของเธอดงัขึน้ในวินาทีต่อมา 
“เชษฐ์ เธอเอาผู้หญิงมานอนในคอนโดที่พี่ซือ้ให้ได้ยงัไง”  

แก้วพยายามชะโงกศีรษะขึน้มองเจ้าของเสียงแหลมสูง
คนนัน้ ด้วยสายตาที่พร่ามวั เธอเห็นผู้หญิงวยั ๔๐ ตอนปลาย ร่าง
อ้วนใหญ่ ก าลงัยืนเท้าสะเอว  
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สรุเชษฐ์ทรุดตวัลงคกุเข่า กอดขา พร้อมอธิบาย หรือเรียก
ได้ว่าก าลงั ‘ปัน้น า้เป็นตวั’  

“เด็กมันยั่วผมเอง มันมาหาผมถึงคอนโด แกล้งท าเป็น
เมาแล้วก็ถอดเสือ้ถอดผ้าเอง...” 

ผู้หญิงร่างอ้วนใหญ่คนนัน้ถือกระเป๋ายี่ห้อเดียวกับที่เขา
มอบให้เธอในวันนี ้“ผู้หญิงหน้าตาบ้านๆ อย่างแกกล้ามายั่วผัว
ฉนัถึงคอนโดเลยเหรอ อีหน้าด้าน... คนอย่างแกต้องโดนดี...” 

ผู้หญิงร่างอ้วนใหญ่ประกาศกร้าวว่า เธอคือภรรยาของ
สรุเชษฐ์ ก่อนจะสง่ผู้ชายตวัใหญ่อีกสองคนมาจดัการกบัเธอ ทว่า
ในวินาทีนัน้เธอรู้สกึว่าหนงัตาของตวัเองหนกัลงทุกทีจนฝืนลืมตา
ต่อไปอีกไม่ไหว 

แก้วต่ืนขึน้ในวันถัดไปบนเตียงของโรงพยาบาลรัฐบาล
แห่งหนึ่ง เสียงของคนไข้หญิงที่นอนอยู่บนเตียงถัดไปในห้องรวม
ของโรงพยาบาล ร้องครวญครางปลุกเธอขึน้มา หญิงสาวรู้สึก
ปวดไปทัง้ร่าง พลนัจ้องมองดสูายน า้เกลือที่เจาะอยู่บนข้อมือข้าง
ขวาของเธอ 

หญิงสาวรีบเรียกพยาบาลที่เดินผ่านมาซกัถามถึงสาเหตุ
ที่เธอนอนพกัรักษาตวัอยู่ที่นี่ 
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“นี่หนูจ าอะไรไม่ได้เลยเหรอ” พยาบาลวัยกลางคนถาม
ขึน้ด้วยเสียงดอุย่างเร่งรีบ “หน่วยกู้ภยัไปรับหนูที่นอนอยู่ข้างถนน
เมื่อเช้ามืดมาสง่โรงพยาบาล... หนไูปถกูใครซ้อมมาเหรอ” 

ทันใดนัน้แก้วก็จ าภาพเหตุการณ์เมื่อคืนได้ทันที ว่าเธอ
ถูกสรุเชษฐ์เจ้าของบริษัทที่เธอเข้าท างานหลอกลวง เขามอมเมา
เธอด้วยไวน์และยาบางชนิด หวงัข่มขืนเธอ แต่เมียของเขาเข้ามา
ช่วยเอาไว้ได้ทนั แต่แล้วก็นึกถึงบทสนทนาที่สรุเชษฐ์และเมียของ
เขาพูดคุยกันได้ ก่อนที่สติของเธอจะดับไป คงเป็นเมียของเขา
มากกว่าที่สง่คนมาท าร้ายเธอ 

“แต่จากการตรวจร่างกายอย่างละเอียดแล้ว หนูถูกรุม
ซ้อม แต่ไม่ได้โดนข่มขืนนะ ยังบริสุทธ์ิเหมือนเดิม...ว่าแต่จะแจ้ง
ความไหมละ่” พยาบาลเอ่ยถามโดยไม่สนใจค าตอบของเธอ ก่อน
จะรีบเดินไปดคูนไข้เตียงข้างๆ ที่นอนร้องโอดโอยเสียงดงั 

เมื่อแก้วออกมาจากโรงพยาบาล เธอก็ไม่คิดจะกลับไป
ยงับริษัทแห่งนัน้อีก แต่ก็ไม่คิดคืนข้าวของมีค่า ที่สรุเชษฐ์มอบให้ 
โดยได้น าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ ก โทรศัพท์มือถือและกระเป๋ายี่ห้อ
แพงไปขาย น าเงินสดมาใช้เป็นค่าท าขวญั ดีกว่าเสียค่าโง่ไปฟรีๆ 
แทน  
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หลังจากวันนัน้  เมื่อพักรักษาตัวจนหายดี และถูก
ครอบครัวดุด่าต่อว่าเสียยกใหญ่ แต่ก็ ถือว่าเป็นบทเรียนครัง้
ส าคญั  

“หน้าแย่แล้วยงัจนอีก ที่แท้ก็แมงดาเกาะผู้หญิงแก่กิน”  
หญิงสาวกร่นด่าสาปแช่งสรุเชษฐ์ ก่อนจะตัง้เปา้หมายใน

ชีวิตใหม่ สามีในอนาคตของเธอต้องรวย และหลอ่จริงๆ เท่านัน้ 
เงินที่ได้มาจากการขายของที่สรุเชษฐ์ให้มา เธอน าไปซือ้

คอร์สเรียนโยคะ มวยไทย และบอดีค้อมแบท ราคาแพงตามฟิต
เนสหรูเหมือนดาราคนดังในสังคม เพื่อฝึกกล้ามเนือ้ให้แข็งแรง 
อีกทัง้บอดีค้อมแบทเป็นการเต้นออกก าลงักายแบบแอโรบิก ใช้
ท่วงท่าการปอ้งกนัตวัของตะวนัออกหลายแนวแบบผสมผสาน ไม่
ว่าจะเป็นมวยไทย ไทชิ คาราเต้ เทควันโด และยูโด ซึ่งท าให้เธอ
ได้ฝึกการป้องกันตัวไปในตัว ในตอนนัน้เธอพยายามพัฒนา
ตวัเองในทกุๆ ด้าน เพื่อไม่ให้ใครมาหลอก และดถูกูเธอได้อีก  
 
 “นี่หรือพระสนมใหม่ของเรา พระสุพรรณิการ์ ธิดาเจ้า
เมืองไทรโยคผู้ เลื่องลือ” เสียงของพระยาเชงกือดงัก้องต าหนกัท า
ให้แก้วหลดุออกมาจากภวงัค์ 
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พระยาเชงกือแสยะยิม้เมื่อเห็นพระสนมคนใหม่ของตน 
เธอมีท่าทเีหนียมอาย กิริยามารยาทเรียบร้อยอ่อนหวาน  

เจ้าเมืองทวายเชยคางของพระสนมใหม่ขึน้ “งามสมค า
ล ่าลือ แต่ผอมไปเสียหน่อย เจ้าจักต้องเสวยให้มาก จักได้มีน า้มี
นวลกว่านี”้ 

เจ้าเมืองทวายยิม้กว้าง ชายตามองภูษาล า้ค่า และ
เคร่ืองประดับทองลวดลายประณีตแปลกตาของชาววังไทรโยค 
บนร่างอรชรอ้อนแอ้นของพระสนม เขายกมือขึน้ลูบไล้ผิวพรรณ
นวลเนียนสีทองอร่าม ก่อนจะพยกัหน้าอย่างพอใจ 

แก้วนึกรังเกียจสมัผสันัน้แทนอุ่น เผลอพ่นลมหายใจเสียง
ดงั ท าให้ทกุคนหนัขวบัมามองแก้วเป็นตาเดียว  

พระยาเชงกือเหลือบมองไปยังหญิงสาวร่างเล็ก เธอห่ม
สไบนุ่งซิ่นเหมือนนางรับใช้ทัว่ไปในต าหนกันี ้ทว่าผ้าผืนน า้ตาลท่ี
คลมุปิดบงัใบหน้าจนเหลือแต่นยัน์ตา ท าให้เขาเคลือบแคลงใจ  

“นางรับใช้ผู้นัน้ ใยจึงคลมุผ้าปิดบงัใบหน้าเยี่ยงโจร ทัง้ที่
อยู่ในต าหนกัแท้ๆ”   

นางรับใช้อุ่นที่ปลอมเป็นพระสพุรรณิการ์สะดุ้งสดุตวั เธอ
มองไปยังแก้วด้วยสีหน้าหวาดหวั่น  นั่งตัวตรงหลังแข็งเกร็ง
ฉบัพลนั  
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“หม่อมฉนัเคยถกูไฟคลอก ใบหน้าของหม่อมฉนัเป็นแผล
เหวอะหวะ...เละเหมือนผีเลยเพคะ อยากดหูรือไม่เพคะ” แก้วรีบ
ตอบเสียงดงั ก่อนที่ใครจะพดูอะไรออกมา แล้วท าให้แผนการทุก
อย่างของเธอพงั 

พระยาเชงกือเลิกคิว้ ท าหน้าเหยเกราวกับรังเกียจเสีย
เต็มประดา “กาลากิณี เสนียดจัญไร เหตุใดน้องถึงน านางหน้าผี
มายงัทวายด้วยเลา่” 

อุ่นยกมือขึน้ไหว้เหนือศีรษะ ขอร้องพระยาเชงกือ “ทรง
โปรดประทานอภัย ถึงนางรับใช้นางนีจ้ะมีใบหน้าอัปลกัษณ์ แต่
นางเป็นคนสนิทของหม่อมฉนั เห็นกนัมาตัง้แต่ยงัเล็กเพคะ” 

เจ้าเมืองทวายเห็นแก่พระสนมใหม่ จึงไม่ขับไล่แก้ว
ออกไปจากวังทวาย “ไป! เอาตัวนางออกไป อย่าเปิดผ้าคลุมให้
ข้าเห็นหน้าผีเทียว คราวหน้าคราวหลงัอย่าให้นางหน้าผีขึน้มาบน
ต าหนกั หากข้าเสด็จมาอีก จ าไว้” 

นางรับใช้อุ่นได้แต่นั่งตัวสั่นงันงก ก้มลงกราบแทบเท้า
พระยาเชงกือ ในขณะที่พระสุพรรณิการ์ตัวจริงคลานออกจาก
ห้องโถงและหายไปหลงัประตบูานใหญ่  
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แก้วออกมายืนนอกห้องโถง ถอนหายใจอย่างโล่งอก ที่
ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีตามแผน ได้แต่ภาวนาขอให้สิ่งศกัด์ิสิทธ์ิ
คุ้มครองทุกคนในต าหนักแห่งนี ้และหวังแต่เพียงว่าทุกคนจะ
แสดงละครได้ดี อย่าให้โดนจับผิดได้ โดยเฉพาะนางรับใช้อุ่นที่
ต้องรับบทหนกัตัง้แต่คืนนีเ้ป็นต้นไป 

ใจหนึ่งของแก้วก็นึกสงสารนางรับใช้อุ่น เธอไม่รู้ว่าตวัเอง
คิดดีหรือไม่ ท่ีปัดความรับผิดชอบ เห็นแก่ตัวนึกเอาตัวรอดแต่
เพียงผู้ เดียว ส่งผู้ หญิงอีกคนไปเป็นสนมของชายแก่คราวพ่อ
แทนที่จะเป็นตวัเอง แต่อีกใจหนึ่งก็นึกโลง่อกไปเปราะใหญ่  

หญิงสาวลอบมองผ่านช่องประตูจากทางด้านนอกห้อง
โถง นึกขอบคุณ ด้วยนางรับใช้อุ่นมีความส านึกในความรักชาติ
บ้านเมือง เธอจึงสามารถเล่นบทบาทได้อย่างแนบเนียน เสมือน
สาวแรกรุ่นท่ีเพิ่งเคยพบเจอผู้ชายครัง้แรก ถึงแม้เธอจะนัง่กลวัจน
ตวัสัน่งนังก เขาถามอะไรก็ไม่กล้าตอบ เอาแต่ก้มหน้าก้มตา แต่ก็
คอยจดัแจงอาหารคาวหวานและเคร่ืองด่ืมถวายให้พระยาเชงกือ 
เสวยอย่างใส่ใจดูแล ไม่ให้ขาดตกบกพร่อง ก่อนจะเข้าห้องหอ
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๔ 
 

เมื ่อหลบเข้ามาภายในห้องเพียงล าพัง แก้วในร่างของ
พระสพุรรณิการ์ตวัจริง นั่งทบทวนเร่ืองที่เกิดขึน้ นึกประหลาดใจ
ที่พระยาเชงกือมีใบหน้าละม้ายคล้ายกับอดีตรักแรกที่แสน
เลวร้ายของเธอ ถ้าหากพระยาเชงกือ คือชาติก่อนของสุรเชษฐ์
จริง เธอก็อยากจะกลัน่แกล้งเอาคืนให้สาแก่ใจที่ชาติปัจจุบนัของ
เธอ ถกูเขาท าร้ายหลอกลวงจนฝังใจขนาดนี ้หากแต่เวรควรระงบั
ด้วยการไม่จองเวร หญิงสาวได้แต่นัง่ท่องพทุโธอยู่ในใจ เพื่อสงบ
สติอารมณ์ 

ทว่าเมื่อเอนหลังลงนอนบนเตียงแข็ง หญิงสาวกลับไม่
สามารถหลบัตาลงได้ ในใจของเธอรู้สึกวุ่นวาย สบัสน หญิงสาว
นึกสงสารนางรับใช้อุ่น ในตอนนีค้งจะปรนนิบัติพระยาเชงกือ 
จนอ่ิมหน าส าราญกบัพระกระยาหารที่แม่ครัวชาววงัของไทรโยค
ได้ใช้เวลาทัง้วัน ในการตระเตรียมเป็นพิเศษ และคงเตรียมเข้า
ห้องหอ ถวายตวั 

หญิงสาวที่นอนสบายกายาอยู่เพียงล าพงัในห้องมืด เร่ิม
รู้สึกผิดต่อนางรับใช้อุ่นผู้ เสียสละ เธอคิดกังวลเสียจนต้องลุกขึน้
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จากเตียง ไปนัง่รับลงริมขอบหน้าต่าง เพื่อให้สมองได้ผ่อนคลาย 
หญิงสาวทอดสายตามองออกไปยงัสวนที่มืดสนิทในคืนเดือนมืด 
เธอคิดวกไปวนมาถึงแผนการการที่เธอสร้างขึน้มาครัง้นี ้เพื่อสิทธิ
สตรี เพื่อเจ้าของร่างพระสุพรรณิการ์ ให้รอดพ้นจากการต้อง
ถวายตัวให้แก่พระยาเชงกือ โดยให้นางรับใช้อุ่นรับบทเป็นพระ
สพุรรณิการ์ถวายตวัเป็นสนมแทน ถึงแม้แผนการของเธอจะท าให้
ตวัเองรอดพ้น แต่ที่สดุแล้วแผนการอนัชาญฉลาดนีก้ลบัเป็นการ
ท าร้ายจิตใจผู้หญิงท่ีอ่อนแอและไม่สามารถโต้แย้งอะไรเธอได้ 
ด้วยที่เธอเป็นถึงธิดาเจ้าเมืองไทรโยค มีอ านาจบารมีเหนือกว่า
หญิงรับใช้  

ในตอนนีแ้ก้วกลับกลายเป็นคนร้าย ที่หยิบยื่นมลทิน
ให้แก่นางรับใช้อุ่น ผู้ ต้องเสียใจไปตลอดชีวิต ที่ต้องมอบกาย
ให้แก่พระยาเชงกือในค ่าคืนที่มืดมิดนี ้การต่อสู้ เพื่อสิทธิสตรีของ
เธอ กลบักลายเป็นการต่อสู้ เพื่อสิทธิของตนเองไปอย่างไม่น่าให้
อภยั 

“ฉนัมนัคนเห็นแก่ตวั” แก้วอยากจะตีอกชกหวัตวัเอง 
เธอมองเหม่อไปในความมืดของสวนด้านล่างจากช่อง

หน้าต่างด้วยความกลดักลุ้มภายในใจ ลมเย็นพดัโชยมาเป็นระยะ
ท าให้น า้ตาของเธอรืน้ขึน้มาอย่างห้ามไม่อยู่ ทว่าทันใดนัน้เธอ
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กลบัเห็นเงาด าในสวน แวบผ่านไป หญิงสาวยกมือขึน้เช็ดน า้ตา
ตวัเอง เธอมัน่ใจว่าเงาด านัน้ คือคน  

‘หรือว่าไม่ใช่คน’  
แก้วรีบกระโจนขึน้มานอนคลมุโปงบนเตียง  
‘คืนนีพ้ี่อุ่นก็ไม่มานอนเป็นเพื่อน ถ้าเงานัน้ไม่ใช่คนละ่ คง

ไม่มีอะไรจะน่ากลวัไปกว่า ผีทวายโบราณสมยัอยธุยาอีกแล้ว’ 
หญิงสาวเร่ิมหายใจไม่ออก จึงดึงผ้าห่มที่คลมุศีรษะออก 

ไม่นานนักเธอเห็นแสงไฟสว่างขึน้จากข้างนอกหน้าต่าง จึง
ตดัสินใจลกุขึน้ไปดอูย่างกล้าๆ กลวัๆ  

นายทหารพันยืนถือคบไฟอยู่ด้านล่าง เขาหันหลังมอง
ออกไปในความมืดของสวนในยามค ่าคืน แต่เพียงเสีย้ววินาที เขา
หันหลงักลบัมา และเงยหน้าขึน้มองมายังหน้าต่างห้องนอนของ
เธอ 

สายตาของนายทหารหนุ่มชาวไทรโยค และหญิงสาวที่
ปลอมตวัเป็นนางรับใช้ประสานกนั หญิงสาวนึกอยากยกมือโบก
ให้เขา แต่นึกได้ว่าตวัเองไม่ถกูกบัเขาเท่าไร จึงเก็บมือลงไป 

ใบหน้าของนายทหารพันที่มักจะดเูคร่งขรึมตลอดเวลา 
ในบดันีป้ากรูปกระจับของเขาเหยียดออก เขาก าลงัส่งยิม้ละมนุ
มาให้เธอ ดวงตาคมภายใต้คิว้หนาของเขาจับจ้องมายงัเธอนาน
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แสนนาน คล้ายต้องการส่งความรู้สึกบางอย่างให้แก่ผู้ รับ แต่เธอ
ไม่รู้ว่าเขาพยายามจะบอกอะไรกับเธอ ทางที่ดีเธอไม่ควรจะยุ่ง
เก่ียวกบันายทหารพนัผู้ เข้มงวดกบัทกุสิ่งตามที่นมปริกเตือนไว้ จึง
ถอยห่างออกมาจากหน้าต่าง  

หญิงสาวนัง่หลบอยู่ในความมืดภายในห้องสี่เหลี่ยมของ
ตวัเองได้ครู่หนึ่ง นึกสบัสนในใจถึงรอยยิม้ของนายทหารพนัที่ส่ง
มาให้แก่เธอ ไม่บ่อยครัง้ที่เขาจะกล้าสบตากบัเธออย่างนี ้หรือว่า
เขาต้องการจะบอกอะไรส าคญัแก่เธอ ความอยากรู้อยากเห็นท า
ให้หญิงสาวคลานกลับไปยังช่องหน้าต่างอีกครัง้ เพื่อพูดคุยกับ
นายทหารไทรโยคคนนัน้  

ทว่าเหลือเพียงความมืดมิด นายทหารพนัคงเดินเวรยาม
ออกไปพร้อมคบไฟในมือเสียแล้ว  

 
เวลาผ่านไปนานนบัชั่วยาม แก้วพยายามข่มตานอนบน

เตียงแข็ง ทว่าเธอกลบันอนไม่หลบั เฝ้าแต่คิดฟุ้งซ่านถึงเร่ืองของ
นางรับใช้อุ่น ป่านนีค้งก าลงัร้องห่มร้องไห้อยู่ภายในใจหลังจาก
ถวายตวัให้แก่พระยาเชงกือไปแล้ว  

หญิงสาวตดัสินใจลกุขึน้มาคลมุผ้าสีน า้ตาลเข้มบนศีรษะ
ตวัเองอีกครัง้ เธอสวมเสือ้ผ้าฝ้ายคอกลมแขนยาวสีด าทบัผ้าแถบ
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สีขาวที่ใส่นอน โดยนุ่งผ้าถุงสีเข้ม พร้อมที่จะออกไปสูดอากาศ
บริสทุธ์ิยงัภายนอกให้จิตใจได้ผ่อนคลาย แต่ค ่าคืนนีเ้ธอคงจะไม่
ไปไหนไกล เพียงแค่รอบๆ ต าหนกัเท่านัน้  

เมื่อดตู้นทางอย่างดีและไม่เห็นทหารเดินเฝา้เวรยามผ่าน
มา หญิงสาวจึงรีบปีนออกไปเกาะยังกิ่งไม้ที่ยื่นมาทางหน้าต่าง
ของห้อง ไต่ออกไปเพื่อปีนล าต้นใหญ่ลงไปยงัพืน้ดินเบือ้งลา่ง  

เมื่อเท้าแตะพืน้ดิน แก้วก็รีบวิ่งเข้าไปหลบหลงัพุ่มไม้ใน
ความมืดได้อย่างทันท่วงที ก่อนที่ทหารเดินเวรยามถือคบไฟจะ
ผ่านมาอีกครัง้  

‘เพราะพระยาเชงกือเสด็จมาประทับที่ต าหนัก ในวันนี ้
ทหารเวรยามถึงมเียอะผิดปกติ’ หญิงสาวคิดในใจอย่างโมโห เมื่อ
ตวัเองเกือบถกูทหารเวรยามจบัได้  

ลมโชยเอ่ือยท าให้หัวสมองของเธอรู้สึกปลอดโปร่งขึน้
มาก หญิงสาวเงยหน้าขึน้มองท้องฟ้าที่มืดสนิท ปราศจากแสง
จนัทร์สอ่งสว่างดงัเช่นทกุคืน มีแต่เพียงแสงจากดวงดาราประกาย
ทัว่ท้องฟ้ากว้าง  

ทันใดนัน้หญิงสาวเห็นเงาด าผ่านตาไปอีกครัง้ แต่ครัง้นี ้
เธอมัน่ใจว่าเป็นเงาของคน จึงตดัสินใจตามเงาด านัน้ไปในสวน 
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ท่ามกลางความมืด และความสงสยัใคร่รู้ หญิงสาวย่อง
ตามเงาด านัน้ไปเร่ือยๆ ทว่าจู่ๆ เงาด านัน้กลบัหายไปท่ามกลาง
สุมทุมพุ่มไม้ใหญ่น้อยในสวนกว้างของวังทวาย หญิงสาวจึง
ตดัสินใจหยดุฝีเท้า และหนัหลงักลบัไปยงัต าหนกัของเธอแทน 

แก้วก้าวเท้าลงย ่าผืนหญ้าในคืนเดือนมืดอย่างรวดเร็ว 
เธอรู้สกึไม่ปลอดภยัขึน้มา เมื่อเงาด าที่เธอตามติดอยู่หายไปอย่าง
กะทันหัน ทว่าทันใดนัน้ใครบางคนเข้ามาปะทะเธอจากทาง
ด้านหลงั 

ร่างน้อยของหญิงสาววัย ๑๗ ปี ถูกโอบรัดไว้ด้วยแขน
แกร่งเพียงข้างหนึ่ง ในขณะที่แขนอีกข้างหนึ่งของเขายกมือขึน้ปิด
ปากเธอได้ทนัท่วงที ก่อนที่เธอจะกรีดร้องออกมา 

หญิงสาวดิน้สุดแรงเกิด แต่จู่ๆ คนที่โอบรัดเธอไว้กลับ
คลายมือออก เธอจึงรีบหันกลับไปมองหน้าเจ้าของแขนแกร่งนี ้
ทว่าเมื่อเห็นเพียงดวงตาสีน า้ตาลคู่โต เธอก็จ าได้ทนัทีว่าเจ้าของ
ดวงตาคูส่วยอนัน่าหลงใหลนีคื้อ อนนัทโย  

แม้กระทั่งในความมืดสลัว เธอยังเห็นประกายความ
อบอุ่นออกมาจากดวงตาคู่สวยสีน า้ตาลของเขา เพราะใบหน้า
ของทัง้สองนัน้อยู่ใกล้กนัมากเสียจนเธอรู้สึกถึงลมหายใจอุ่นของ
เขาที่ราดรดลงบนแก้มซ้ายของเธอ หน้าผากกลมมนของเธอเกือบ
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ได้สมัผัสปลายจมูกโด่งของเขาเสียแล้ว ชายหนุ่มยังคงไม่ปล่อย
มือจากเธอ ยืนประคองกอดเธออยู่ในความมืด 

แก้วยืนนิ่งด้วยความต่ืนเต้นระคนตกใจ เพียงชั่วครู่
เท่านัน้ที่สายตาของทัง้สองประสานกนั ชายหนุ่มรีบผละออกจาก
หญิงสาวอย่างประหม่า  

“พ่ออนันทโยมาท าอะไรที่นี่” แก้วถามเสียงเบา เพิ่งจะ
สงัเกตเห็นว่าวันนี ้ เขาแต่งกายด้วยสีด าทัง้ชุด พร้อมโพกผ้าบน
ศีรษะด้วยสีด า แต่งตวัราวกบันินจาญ่ีปุ่ นในการ์ตนูที่เธอเคยอ่าน 
ซึ่งก็ไม่ต่างจากเธอในตอนนีเ้ท่าไรนักที่แต่งตัวด้วยสีเข้ม ทัง้ยัง
คลมุผ้าปิดหน้า 

“ข้า...มาหาเจ้า” ชายหนุ่มตอบอย่างอกึอกั  
ภายใต้ผ้าคลมุหน้าผืนน า้ตาล พวงแก้มของหญิงสาวทัง้

สองข้างกลายเป็นสีแดง “มาหาฉนั...ท าไมเหรอ”   
ชายหนุ่มล้วงมือหยิบบางสิ่งภายในเสือ้แขนยาวของเขา 

มอบให้แก่เธอ “ข้าน าสิ่งนีม้าให้เจ้า”  
“อะไรเหรอ” แก้วแสร้งท าเป็นไม่รู้ว่า มนัคือถงุผ้าสีแดง ท่ี

เธอเห็นเขาถือออกมาจากร้านเคร่ืองประดบัเมื่อครัง้ก่อนที่เขาพา
เธอไปเดินเที่ยวยงัตลาดในหมู่บ้านชาวทวาย 
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แก้วรับถุงผ้าสีแดงเอาไว้ ก่อนจะล้วงสิ่งของภายใน
ออกมา ในความมืดเธอพอจะเห็นว่ามนัคือ ป่ินปักผม ที่มีน า้หนกั
มากทีเดียว เพราะทัง้ด้ามนัน้ท าจากเงินแท้ ราคาค่างวดของมนั 
คงจะสงูอยู่มาก เธอจึงกลา่วขอบคณุเขาอย่างเคอะเขิน ในขณะที่
ใบหน้าตวัเองร้อนผ่าวขึน้  

‘เขาต้องชอบเธอแน่’  
หญิงสาวคิดเข้าข้างตัวเอง เพราะไม่มีผู้ ชายคนไหน

อุตส่าห์มาหาเธอดึกๆ ด่ืนๆ เพื่อมอบเคร่ืองประดับราคาแพงให้
หรอก หากไม่รักชอบกนัจริง  

ทว่าหญิงสาวลองคิดค านวณด ูเขาเป็นแค่นายทหารชาว
ทวายกระจอกๆ เพียงแค่หน้าตารูปร่างดี แต่ไม่ได้มียศเป็นถึง
เจ้าชาย หรือราชนิกุลสูงศักด์ิ หากรักชอบกัน ตกลงปลงใจกัน ก็
คงต้องเป็นนางรับใช้ในวงัทวายไปตลอดชีวิต  

นายทหารชาวทวายเดินน าเธอกลับไปส่งยังต าหนัก
ท่ามกลางสมุทมุพุ่มไม้ในคืนเดือนมืด  

“เจ้าจงพกติดตวัไว้”  
แก้วก้มลงมองป่ินปักผมแท่งหนกัในมือ ก่อนจะพยกัหน้า

ให้เขาเป็นค าตอบ “ขอบคณุพ่ออนนัทโยมากนะจ๊ะ” 
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แก้วยกมือโบกลา อยากจะพูดว่า ‘บ๊ายบาย’ ที่ติดปาก 
แต่ก็ต้องกล า้กลืนเก็บไว้ เดี๋ยวเขาจะหาว่าเธอสติไม่ดี 

เขาเผลอยิม้ตอบ ก่อนจะแสร้งมองไปทางอื่น 
เมื่อปลอดทหารเวรยาม หญิงสาวจึงรีบปีนต้นไม้ใหญ่ 

เกาะเก่ียวก่ิงไม้ ปีนป่ายเข้าทางช่องหน้าต่างอย่างช ่าชองมากขึน้  
อนันทโยยืนมองหญิงสาวปีนกลับเข้าห้องไปอย่าง

ปลอดภัย ใบหน้าเปือ้นรอยยิม้กลบักลายเป็นเคร่งเครียดอีกครัง้ 
คิว้หนาขมวดเข้าหากัน เขาถอนหายใจ ตัง้ใจหลังกลับ ทว่า
เหลือบเห็นบางสิ่งบางอย่างสะท้อนแสงวิบวับอยู่บนพืน้หญ้าใน
ความมืด  

มนัคือ ‘สร้อยทองพร้อมจีพ้ลอยสีแดงรูปทรงสี่เหลี่ยมข้าว
หลามตดั’  

ชายหนุ่มเก็บมันซ่อนไว้ในเสือ้ของเขา ก่อนจะรีบวิ่ง
หายไปในความมืดเมื่อทหารเวรยามเดินผ่านมา 
 
 หญิงสาวรีบน าถุงผ้าสีแดง ที่ภายในบรรจุป่ินปักผมแท่ง
หนกัไปซ่อนไว้ใต้หมอน จากนัน้จึงผลดัเปลี่ยนเสือ้ผ้า แล้วล้มตัว
ลงนอน ลอบคิดถึงใบหน้าของอนนัทโย นายทหารหนุ่มชาวทวาย 
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เจ้าของป่ินปักผมใต้หมอนที่เธอหนนุนอน จู่ๆ ใบหน้าของเธอร้อน
ผ่าวขึน้มา ใจเต้นไม่เป็นจงัหวะ ริมฝีปากบางไม่อาจหยดุยิม้ได้  

“ไม่ได้ ฉันจะคิดถึงเขาไม่ได้” แก้วส่ายศีรษะแรงๆ พลาง
คิดไปว่าเขาไม่ได้ชอบเธอที่เธอเป็นเธอ แต่คงจะชอบเจ้าของร่าง
ของพระสพุรรณิการ์คนนีต่้างหาก ร่างน้อยอวบอดัสดัส่วนโค้งเว้า 
ผิวพรรณนวลเนียน ถึงจะหน้าเละ แต่ผู้ ชายบางคนก็คงชอบ
ผู้หญิงที่รูปร่าง  

หญิงสาวไม่อยากคิดมากในเร่ืองความรัก เพราะอย่างไร
เธอกต้็องไปจากที่นี่อยู่ดี เธอต้องหาทางกลบัไปยงัโลกของเธอ  ปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้จงได้ 
 
 เช้าวันถัดไป เสมือนว่านางรับใช้อุ่นจะสวมบทเป็นพระ
สพุรรณิการ์ ผู้ เป็นสนมได้ดีเสียจนพระยาเชงกือไม่ยอมเสด็จออก
จากต าหนกัไปไหนเลย 

แก้วเบื่อจะซ่อนตัวอยู่แต่ในห้องนอน จึงน าผ้าคลุม
ใบหน้า ก่อนจะออกมาช่วยนมปริกเตรียมส ารับเที่ยงในครัว
ด้านหลงัต าหนัก เมื่อช่วยหยิบจับเสร็จสรรพพอหายเบื่อและอ่ิม
หน าแล้ว เธอจึงเดินกลบัเข้าไปพร้อมขนมขบเคีย้วเต็มสองมือ 

ทว่าเธอกลบัสวนกบันายทหารพนับนระเบียงทางเดิน  
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สิ่งที่แก้วมักจะท าเสมอเมื่อพบเจอกับนายทหารพัน คือ 
ท าเหมือนเขาไม่มีตัวตน ซึ่งในครัง้นีก้็เช่นกัน หญิงสาวเดินผ่าน
เขาไปโดยไม่มองหน้าของเขา หนัเชิดไปอีกทางเช่นเคย ทว่าครัง้นี ้
นายทหารพนักลบัรัง้ตวัเธอเอาไว้  

“พระสพุรรณิการ์” เขาร้องเรียกชื่อนัน้ออกมา 
แก้วช้อนตาขึน้มองเขาอย่างตกใจ พร้อมยื่นนิว้ชีไ้ปแตะที่

ริมฝีปากหนาของเขา 
“ชู่วววว์” หญิงสาวออกเสียง 
ใบหน้าของเขาแลดูงุนงงระคนตกใจกับการกระท าของ

เธอ 
“ฉันชื่อแก้ว” แก้วตะโกนอย่างโมโห พลางคิดไปว่า

นายทหารคนนีต้้องบ้าไปแล้วแน่ ที่หลุดปากเรียกชื่อจริงของเธอ
ออกมา หากคนจากต าหนักหลวงของพระยาเชงกือที่เฝ้าอยู่ใน
บริเวณนีไ้ด้ยินเข้า ทกุคนได้หวัหลดุจากบ่าแน่  

‘สมองเป็นปลาทองรึไง บรีฟบทละครไปแล้วยงัไม่จ า’ เธอ
คิดในใจอย่างโมโห 

“กระหม่อมมีเร่ืองจกัทูลถาม” นายทหารพนัยงัคงพูดต่อ
ด้วยสายตาที่จบัจ้องมายงัเธอ ในตอนนีเ้ขาไม่หลบตาเธออีกแล้ว 
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ทว่าแก้วนึกร าคาญใจที่เขาไม่คิดเบาเสียงลง จึงเดินเข้า
ไปกระซิบท่ีข้างหขูองเขา “อย่าใช้ค าราชาศพัท์” 

นายทหารพันถอยห่างเมื่อเธอเข้ามาชิดใกล้ พร้อมกับ
หลบสายตาลงต ่า “ตามกระหม่อมมาทางนีเ้ถิด”  

แล้วนั่นก็ยิ่งท าให้แก้วแทบอยากจะหยิกแขนเขาให้เนือ้
เขียว  

‘ก็บอกแล้วไม่ให้พดูค าราชาศพัท์’ 
 

นายทหารพนัเดินน านางรับใช้แก้วลงไปยงัใต้ถุนเตีย้ของ
ต าหนกั ข้างพุ่มไม้สีเขียวที่ปราศจากผู้คน 

“กระหม่อมดีใจอย่างสุดซึ ง้ที่แผนการสลับตัวของ
พระองค์เป็นไปด้วยดี” นายทหารพนัเอ่ยพดูก่อน 

“ฉันเป็นสามัญชน เป็นแค่คนรับใช้ พูดกับฉันแบบ
ธรรมดา อย่าให้ใครสงสัยได้ไหม” แก้วชักร าคาญ นายทหาร
สมองทึบ สอนไม่รู้จกัจ า ยิ่งในตอนนี ้คนของพระยาเชงกือมาอยู่
เฝา้คุ้มกนัเต็มต าหนกั 

“แต่สิ่งที่กระหม่อม เอ้ย...ข้า...เอ่อ พี่...ต้องการจักบอก
เจ้า คือ...” นายทหารพนัเร่ิมพดูจาติดขดั 

“มีอะไรก็รีบว่ามาสิ เดี๋ยวใครมาเห็นเข้า”  
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ถ้าหากนมปริกบงัเอิญมาเห็นเข้า เธอต้องโดนเอ็ดอีกแน่
เพราะนมปริกเคยห้ามไว้ ไม่ให้เธออยู่กับนายทหารพันเพียงสอง
ต่อสอง 

“พี่ขอขอบใจ...ที่เจ้ามิลืมสัญญาที่ให้ไว้กับพี่คราที่เรา
สองยังอยู่ไทรโยค” นายทหารพันเอือ้มมาจับมือของเธอ ข้างที่
ก าลงัถือข้าวต้มมดัเอาไว้ 

“สัญญาอะไร!” แก้วพยายามดึงมือตัวเองออกแต่ชาย
หนุ่มกลบัยือ้ยดึ ไม่ยอมปลอ่ย  

“เจ้าลืมเร่ืองของเราสองไปเสียทุกอย่างแล้วหรือ...แม่
แก้ว”  

หญิงสาวเองก็อธิบายความรู้สึกประหลาดนี ไ้ม่ถูก 
นัยน์ตาด าสนิทคู่คมของนายทหารชาวไทรโยคพยายามส่งผ่าน
บางอย่างมายังหัวใจของเธอ ในตอนนีห้ัวใจน้อยๆ ก าลงับีบเค้น 
แต่สมองของเธอไม่สามารถแปลผลนัน้ได้ หญิงสาวจึงรีบหลบ
สายตา 

“ฉันจ าอะไรไม่ได้เลยซกันิด แม้แต่เร่ืองของตวัฉันเอง ขอ
โทษนะ” หญิงสาวดึงมือของตัวเองออกจากการเกาะกุมของเขา 
ก่อนจะรีบว่ิงขึน้ต าหนกัไป 
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‘พระสุพรรณิการ์ไปสัญญาอะไรกับนายทหารพันไว้กัน
นะ’ แก้วนึกสงสัย แล้วท าไมนายทหารพันถึงกล้าจับมือถือแขน
ธิดาเจ้าเมืองไทรโยค ยิ่งคิดก็ยิ่งสบัสน เธอคงต้องหาค าตอบเร่ือง
นีใ้นเร็ววนั 
 

เมื่อแก้วกลบัเข้าไปยังห้องนอน ก็รีบดึงผ้าคลุมหน้าออก
อย่างร าคาญใจ เธออดึอดัเต็มทนที่ต้องสวมผ้าคลมุปิดบงัใบหน้า
ไว้ทัง้วนั พลางคิดโกรธที่พระยาเชงกือติดอกติดใจสนมคนใหม่จน
ไม่ยอมเสด็จออกไปไหน  

‘สงสยัพี่อุ่นจะเลน่สมบทบาท จนดีเกินไปแล้ว’ 
แก้วเอนตัวลงนอนบนเตียง พลางกัดข้าวต้มมัด ในใจก็

คิดไปว่า ถ้าหากเธอต้องคอยหลบซ่อนอยู่แต่ในต าหนักต่อไป
อย่างนี ้ เธอคงต้องเบื่อตายแน่ หญิงสาวยกหมอนขึน้ปิดหน้า 
อยากกรีดร้องใส่หมอนดงัๆ สกัทีสองที แต่เธอกลบัสมัผสัถึงวัตถุ
บางอย่างที่อยู่ใต้หมอนนัน้   

‘ป่ินปักผม’ ในถงุผ้าแพรสีแดงท่ีอนนัทโยมอบให้แก่เธอ  
เมื่อเห็นป่ินปักผมนีใ้นแสงสว่าง เธอจึงเห็นความงดงาม

ของมนัอย่างแท้จริง ป่ินปักผมด้ามงาม ท าจากเงินแท้ ทัง้ยงัสลกั
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ลวดลายสวยงามแปลกตา พร้อมทัง้ประดับประดาด้วยพลอย
หลากสี  

หญิงสาวลองปักป่ินปักผมบนมวยผมด าขลับของเธอ
และพบว่า ‘มนัหนกัมาก’ 
 
 ตกเย็น เมื่อพระยาเชงกือเสด็จออกจากต าหนักไปใน
ที่สุด นางรับใช้อุ่นที่กลายเป็นพระสนมอุ่นเดินเข้ามาในห้องของ
แก้วด้วยสีหน้าที่ท าให้แก้วตกใจ 

ภาพที่แก้ววาดไว้ตลอดทัง้คืนว่า นางรับใช้อุ่นจะต้องเข้า
มาตัดพ้อต่อว่า ร้องห่มร้องไห้ เนือ้ตัวเต็มไปด้วยรอยแดงช า้ 
เสือ้ผ้าฉีกขาด ผมเผ้ายุ่งเหยิง ใบหน้าโศกเศร้าหม่นหมองดั่งคน
อมทกุข์  

ทว่าในความเป็นจริงแล้ว กลบัไม่ได้เป็นไปในแบบที่เธอ
คิดในทางลบเลยแม้แต่น้อย พระสนมอุ่นย่างกรายเข้ามาดั่ง
เทพธิดา ห่มสไบสีโศกหรือสีเขียวอ่อนงดงาม ตัดกับผ้าซิ่นสีม่วง
เม็ดมะปราง เธอสวมใส่ทองหยองเต็มตัว ผมสีด าขลบัถูกมวยไว้
กลางศีรษะอย่างเรียบร้อย แต่ที่สะดดุตามากที่สดุคือ ดวงตาและ
ใบหน้าอันสดใส แก้มทัง้สองข้างเปล่งปลัง่สีอมชมพูระเร่ือ และ
รอยยิม้ละมนุท่ีดเูหมือนว่า เธอก าลงัมีความสขุเหลือล้น 
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“แก้วขอโทษนะพี่อุ่น” เธอแทนตัวเองด้วยชื่อจริงในเมื่อ
สวมบทเป็นนางรับใช้ หญิงสาวเข้าไปกอดพระสุพรรณิการ์ตัว
ปลอมอย่างรู้สึกผิด รู้ว่าเธอเป็นนักสิทธิสตรีที่แย่มาก ปล่อยให้
ผู้หญิงด้วยกนัต้องทนทกุข์ทรมาน โดนย ่ายแีทนเธอ  

“มิเป็นไรมิได้เพคะ อย่าทรงกล่าวขอโทษขอโพยอุ่นเลย
เพคะ” พระสนมอุ่นส่งยิม้ให้แก่หญิงสาวอายุน้อยกว่า “พระยา
เชงกือทรงดีกบัหม่อมฉนัมากเหลือเกินเพคะ”  

แก้วลอบถอนหายใจที่รู้ว่า เมื่อคืนที่ผ่านมาพระยาเชงกือ
ไม่ได้รุนแรงกับพระสนมคนใหม่ ทัง้ยังเอ็นดูพระสนมคนนีม้าก 
มอบเงินทองให้หลายก าป่ัน หญิงสาวใจชืน้ขึน้มาเมื่อภาพที่เธอ
คิดไว้เมื่อคืนได้พงัทลายลง ในตอนนีพ้ระสนมอุ่นกลายเป็นผู้หญิง
ที่มีความสุขที่สุดในต าหนักนี ้แต่อย่างไรเสียเธอก็ยังคงรู้สึกผิด
มากจนน า้ตาไหลออกมาเป็นเผาเต่า 

“พี่อุ่นไม่โกรธ ไม่เกลียดแก้วใช่ไหมจ๊ะ” เสียงสัน่เครือของ
หญิงสาวสะอกึสะอืน้ดงัทัว่ห้อง 

“หามิได้เพคะ หม่อมฉันเต็มใจ แลดีใจยิ่งนักท่ีได้ท า
ประโยชน์เพื่อพระองค์ แลไทรโยคของเรา หากมีสิ่งใดอ่ืนที่หม่อม
ฉันจกัท าแทนพระองค์ได้ หม่อมฉันก็จกัท าด้วยความเต็มใจ ด้วย
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ชีวิตของหม่อมฉนัเพคะ” พระสนมอุ่นกลา่วพร้อมรอยยิม้อนัสดใส
บนใบหน้านวล 

แก้วไม่ รู้จะขอบคุณนางรับใช้ให้สมกับที่ ยอมถวาย
ตัวแทนเธอได้อย่างไร หญิงสาวคนนีคื้อผู้มีพระคุณที่เธอจะต้อง
ทดแทน และหากมีสิ่งใดที่เธอจะท าให้กบัผู้มีพระคณุคนนีไ้ด้ เธอ
ก็จะท าด้วยความเต็มใจเช่นกนั 

“ต่อจากนีไ้ป พี่อุ่นคือพระสพุรรณิการ์ พระสนมของพระ
ยาเชงกือ และจะเป็นพระสนมเอกองค์ต่อไป” หญิงสาวขออวยพร
ให้พระสนมอุ่นมีความสุขตลอดไป ในการเป็นพระสุพรรณิการ์
แทนเธอ  

“ว่าแต่พระองค์เป็นผู้ ร่วมปรุงส ารับถวายพระยาเชงกือใช่
หรือไม่เพคะ” พระสนมอุ่นเอ่ยถาม ก่อนจะออกไปจากห้องของ
แก้ว 

หญิงสาวพยกัหน้าพร้อมดวงตาใสซื่อ “ท าไมเหรอจ๊ะ” 
พระสนมอุ่นส่งตาเขียวมาให้เธอ สาเหตุที่พระยาเชงกือ 

รีบเสด็จกลับไปยังต าหนักใหญ่ในเย็นวันนี  ้ก็เพราะเสียดท้อง
เนื่องจากรับประทานอาหารรสจัดเกินไป “พระองค์มิได้ทรงตัง้ใจ
กลัน่แกล้งพระยาเชงกือใช่หรือไม่เพคะ” 
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“เปล่านะ” แก้วตอบด้วยเสียงสูงอย่างมีพิรุธ ก่อนจะวิ่ง
น าออกไปจากห้องของตัวเองที่แสนจะอุดอู้  แสร้งท าเป็นไม่รู้ไม่
เห็นถึงการพลัง้เผลอต าพริกลงไปมากกว่าเดิมถึงสองเท่าในการ
ท าแกงกะทิปลาช่อน 
 
 เช้าวนัรุ่งขึน้ พระสนมอุ่นเคาะประตูห้องของแก้วเหมือน
เฉกเช่นทกุเช้า  

“มีอะไรหรือเพคะ พระสุพรรณิการ์” แก้วยิม้กว้างให้กับ
พระสนมใหม่ผู้แสนมีความสขุ 

ทว่าใบหน้าของพี่อุ่นกลับเหยเก เมื่อเห็นหญิงสาวอายุ
น้อยกว่าอ้าปากกว้างหาว ผมของเธอยุ่งเหยิงพนักนั อีกทัง้หมอน
และผ้าห่มต่างตกกระจดักระจายอยู่บนพืน้ห้อง 

“หม่อมฉันมีเร่ืองจักทูลถามพระองค์” พี่อุ่นรีบปิดประตู
ห้อง ก้าวเข้ามาจบัมือทัง้สองข้างของแก้วเอาไว้ “เมื่อวานป้าปริก
เห็นพระองค์ทรงอยู่กบัพี่พนัที่ใต้ถนุต าหนกั”  

ผู้ ถูกจับได้นึกโกรธนายทหารพันที่พาเธอไปหลบซ่อน
พดูคยุในสถานที่ซึ่งไม่มิดชิด จึงถูกจบัได้ แต่ก็แสร้งท าท่าเหมือน
ไม่มีอะไรเกิดขึน้ “แล้วไงจ๊ะ” 
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พระสนมอุ่นมองแก้วด้วยสีหน้าเคร่งเครียด “ที่พระองค์
วางแผนสลบัตวักบัหม่อมฉนัเป็น เพราะเหตนุีใ้ช่หรือไม่เพคะ”  

“พี่อุ่นหมายความว่ายังไงเหรอจ๊ะ” แก้วเอียงคอถาม
อย่างสงสยั 

“หม่อมฉันทราบดีถึงความสมัพนัธ์ของพระองค์แลพี่พนั
ตัง้แต่สมัยอยู่ในวังไทรโยค” พระสนมอุ่นถอนหายใจ “แต่มัน
เป็นไปมิได้ ด้วยชนชัน้ของพระองค์ แลพี่พันนัน้ต่างกันมาก
เหลือเกิน...พี่พนัเคยมอบค าสญัญาต่อปา้ปริกแล้วว่า จกัมคิิดเกิน
เลยกับพระองค์ ทัง้พี่พันยังสาบานว่า ขอตามเสด็จมายังเมือง
ทวายเพื่อช่วยปกป้องดูแลพระองค์ ตามที่นายทหารนายหนึ่งจัก
ท าเพียงเท่านัน้”  

“ฮ้า! นี่หมายความว่าแก้วเคยรักกบัพ่อพนัเหรอจ๊ะ” แก้ว
ถามด้วยความตกใจ ก่อนที่พี่อุ่นจะพยกัหน้าตอบอย่างกงัวลใจ  

หญิงสาวนึกไปถึงเร่ืองราวที่ผ่านมาตัง้แต่ที่เธอฟืน้ขึน้มา
ในร่างของพระสพุรรณิการ์ นายทหารพนัมกัจะหลบสายตา ทัง้ยงั
ชอบท าสีหน้าดุขึง้เป็นยักษ์ขมูขี แสร้งท าตัวเหินห่างดั่งเป็นเพียง
นายทหารธรรมดา ทว่าเมื่อเขารู้ว่าเธอใช้แผนสลบัตวัให้นางรับใช้
อุ่นปลอมตวัเป็นพระสพุรรณิการ์ไปถวายตวัต่อพระยาเชงกือแทน 
ท่าทางเหินห่างของเขาก็เร่ิมเปลี่ยนไป เขากล้าสบตา แตะเนือ้
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ต้องตวัเธอ และยงัพดูจาร่ืนหูมากขึน้ คงเพราะเขาคิดว่าเธอตัง้ใจ
จะกลบัไปรักกบัเขาดงัเดิมเป็นแน่ 
 

เช้าวันถัดไปพระสนมอุ่นยังคงอาสาเข้ามาช่วยแก้ว
แต่งตวัเหมือนเคย 

หญิงสาวใบหน้าหวานห่มสไบสีบานเย็น นุ่งผ้าถุงสีน า้
เงินนกพิราบ มวยผมยาวเส้นด าขลบัไว้กลางศีรษะ ก่อนจะน าป่ิน
ปักผมที่อนนัทโยมอบให้มาเสียบไว้ที่มวยผม  

‘หนกัเป็นบ้าเลย’  
“พระองค์ได้ป่ินปักผมนีม้าแต่ใดหรือเพคะ” พระสนมอุ่น 

ผู้ช่วยแก้วในการแต่งตวัเช้านีถ้ามอย่างแปลกใจ 
“ท าไมเหรอพี่อุ่น สวยไหม” แก้วเลี่ยงที่จะตอบ  
“สวยเพคะ งามแปลกตา หม่อมฉันมิ เคยเห็น งาน

แกะสลัก แลประดับประดาด้วยพลอยหลากสีที่ประณีตงดงาม
เยี่ยงนีม้าก่อน...” พระสนมอุ่นมองป่ินปักผมไม่วางตา แต่ก็ไม่พดู
ถึงเร่ืองนีอี้ก 

เมื่อช่วยแต่งองค์ทรงเคร่ืองให้ธิดาเมืองไทรโยคตัวจริง
จวนจะเสร็จแล้ว พระสนมอุ่นกลบัหยดุมือ  
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“พระองค์ทรงถอดสร้อยคอไปเก็บไว้ที่ใดหรือเพคะ หม่อม
ฉันมิเคยเห็นพระองค์ทรงถอดมันออกแม้สักครัง้” พระสนมอุ่น
ถามอย่างตกใจ 

“ฉันคงท ามนัหล่นไปที่ไหนซกัแห่งในต าหนักนีแ้หละจ้ะ” 
แก้วเองเพิ่งสงัเกตว่าสร้อยทองพร้อมจีพ้ลอยแดงหายไปจากคอ
ตนเอง “สร้อยทองเส้นนัน้มนัคงแพงมากใช่ไหมจ๊ะพี่อุ่น” 

“หม่อมฉันก็มิทราบถึงราคาค่างวดของมันดอกเพคะ 
หากแต่จีพ้ลอยสีแดงรูปทรงสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดที่ห้อยอยู่บน
สร้อยทองเส้นนัน้ เป็นสญัลกัษณ์ของราชวงศ์ไทรโยค แลชาวไทร
โยคทกุคนรู้ดีเพคะ”  

แก้วอ้าปากค้าง เธอท าสร้อยทองนัน้หายไปตัง้แต่เมื่อไรก็
ไม่รู้ ได้แต่หวงัว่ามนัคงตกอยู่ในต าหนกัแห่งนี ้แต่เอาไว้ค่อยตาม
หาก็แล้วกัน แต่ส าคัญกว่านัน้ก็คือ “อย่าบอกให้นมปริกรู้ล่ะว่า
แก้วท าหาย ไม่งัน้งานเข้าแก้วแน่ๆ” 
 
 


