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นรินทิรา บาริสต้าสาววัย ๒๓ ก าลงัท าลาเต้อาร์ต 
ศิลปะฟองนมบนแก้วกาแฟ หญิงสาวนัยน์ตากลมโต ยกเหยือก
ปากแหลมท าจากอลมูิเนียม ภายในเต็มไปด้วยนมร้อนจดั ซึ่งถูก
ตีจนเป็นฟองละเมียด กลายเป็นครีมนมร้อนเนือ้ละเอียด ก่อนจะ
เทจากที่สูงลงในแก้ว ซึ่งมีกาแฟเอสเปรซโซ่เข้มข้นผสมกับ
น า้เชื่อมกลิ่นวานิลลา ด้วยลีลาการเทครีมนม หญิงสาวแกว่ง
ข้อมือช้า ๆ ท าให้ครีมนมปนกับน า้กาแฟ จนเกิดลวดลายเป็นริว้ 
คล้ายใบไม้ไหว  

“กาแฟลาเต้วานิลลาหวานน้อยค่ะ” หญิงสาวผิวขาวจัด
ตามเชือ้สายจีน ยื่นถ้วยกาแฟร้อนให้แก่ลูกค้าชาวฮิปสเตอร์คอ
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กาแฟ ในร้านที่ตกแต่งอย่างทันสมัย พร้อมแอร์เย็นฉ ่า ย่าน
เศรษฐกิจกลางเมืองกรุง 

นรินทิรา รับงานชงกาแฟให้กับร้านของเพื่อนสนิท 
ถึงแม้ว่าเงินเดือนจะไม่มากมาย ทัง้ยังไม่ตรงกับสายงานที่เรียน
จบมา แต่เธอก็ได้ท าในงานที่รัก และมีความสุขกับการชงกาแฟ 
ให้ผู้คนได้ด่ืมด ่ากบัรสชาติที่แสนอร่อยทกุวนั  

“นริน แกกลบับ้านได้แล้ว เดี๋ยวคืนนีฉ้นัรับช่วงต่อแกเอง”  
เจ้าของร้านเป็นเพื่อนสนิทที่เรียนด้วยกันมากบันรินทิรา 

ทัง้สองจบจากคณะศกึษาศาสตร์ของมหาวิทยาลยัในกรุงเทพฯ  
“ไปสอนที่โรงเรียนมาเป็นยังไงบ้างกานดา” หญิงสาว

รูปร่างผอมเพรียวตอบ ก่อนจะถอดผ้ากันเปือ้นเก็บ กระเป๋า
สะพายขึน้ไหลเ่ตรียมกลบับ้าน 

“เหนื่อยดี แต่ก็ขอบใจนะ ที่แกมาช่วยดูร้านให้ช่วงกลาง
วนัที่ฉนัไปสอนเด็ก ถ้าไม่ได้แก ฉนัต้องแย่แน่ ๆ” กานดาตอบ  

“ไม่เป็นไรหรอก เงินเดือนที่แกจ่ายให้บาริสต้ามือใหม่
อย่างฉนัก็สงูจะตาย ฉนัละ่กลวัแกจะขาดทนุ”  

“ขาดทุนก็ช่างมนั ฉันไม่ไว้ใจคนอ่ืนให้มาดูร้านนอกจาก
แก แล้วถ้าให้เงินแกน้อย ก็กลวัแกจะหนีไปสอนหนงัสือเด็กแทน” 

นรินทิราโบกมือลา ก่อนจะเดินออกไปขึน้รถคนัเก่า ที่เป็น
มรดกตกทอดจากผู้ เป็นพ่อ  
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รถยนต์ยี่ห้อเปอร์โย รุ่น ๕๐๔ สีน า้ตาล ปี ๒๕๒๓ เป็นรถ
รุ่นโบราณที่ภายนอกเร่ิมขึน้สนิม เคร่ืองยนต์ส่งเสียงดงักระหึม่ไป
ตลอดทาง อีกทัง้พวงมาลัยบังคับรถยังหนักจนนรินทิราแทบ
กล้ามขึน้ แต่รถคันนีเ้ป็นของขวัญที่พ่อมอบให้แก่เธอในวันรับ
ปริญญาที่ผ่านมา มันคือรถคันแรกที่พ่อซือ้มาด้วยน า้พักน า้แรง
ของตวัเองเมื่อเขาอายุ ๒๕ ปี พ่อของเธอเปิดบริษัทร่วมกับเพื่อน 
และมักจะขับรถคันนีเ้ดินทางไปต่างจังหวัด ทิง้เธอให้อยู่กับแม่
เพียงล าพงั แต่ก็ส่งเงินให้ทุกเดือนไม่เคยขาด โดยการโอนเงินเข้า
บญัชีธนาคาร พ่อมักไปต่างจังหวัดนานเป็นเดือน และในแต่ละ
ครัง้ที่พ่อกลับมา ก็มักจะขนข้าวของเงินทองกลับมาให้แม่
มากมาย แต่ด้วยเศรษฐกิจที่เร่ิมฝืดเคือง การกลบัมาช่วงหลังๆ 
ของพ่อพร้อมกับของฝากติดไม้ติดมือก็เร่ิมน้อยลง โดยในวันรับ
ปริญญาของเธอเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมา พ่อได้มอบรถคันนี ้
ให้แก่เธอ ซึ่งในตอนนัน้เธอคิดว่าพ่อคงจะไม่ออกเดินทางไป
ท างานไกลอีกแล้ว ทว่าพ่อกลบัเดินทางไปกับเพื่อนและหายไป 
ไม่กลบัมาอีกเลย 

เมื่อนรินทิราขับรถเข้าไปในซอยเล็กทางเข้าหมู่บ้าน เธอ
สงัเกตเห็นว่ามีรถตู้ อีกคันขับตามเธอมา และเมื่อจอดยังรัว้หน้า
บ้าน รถตู้คนันัน้ก็หยดุจอดตามเธอเช่นกนั  
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ชายบนรถตู้จ านวนสี่คนวิ่งลงมากระชากประตูรถคันเก่า
เปิด ลากตวัเธอลงมา 

“เจ้าของรถคันนีอ้ยู่ที่ไหน” ชายร่างใหญ่คนหนึ่งตะคอก
ใส่เธอ ในขณะที่ผู้ชายอีกสามคน ถือวิสาสะเปิดประตรัูว้วิ่งเข้าไป
ในบ้าน 

“พ่อฉันไปท างานต่างจังหวัด แต่ฉันไม่รู้ว่าท่ีไหน” นริน
ทิราตอบเสียงสัน่  

เธอไม่เคยรู้ว่าตอนนีพ้่อท าอะไร อยู่ที่ไหน เพราะเวลาพ่อ
ไปท างาน พ่อจะไม่เปิดโทรศัพท์มือถือ แต่พ่อจะโทรศัพท์ติดต่อ
กลับมาเองหากมีอะไรด่วน ทว่าพ่อไม่ได้ติดต่อกลับมาตัง้สาม
เดือนกว่าแล้ว  

ชายสามคนเดินกลบัออกมาจากบ้านหลงัไม้หลงัเล็กสอง
ชัน้ พร้อมกบัผู้หญิงร่างเล็กผิวขาวจดัวยัห้าสิบปี  

“ไอ้ณรงค์มนัเป็นพ่อของเธอเหรอ พ่อภาษาอะไรทิง้ลกูทิง้
เมียไว้กบัหนีก้องโต” ชายร่างใหญ่พดูในสิ่งที่ท าให้ผู้ เป็นแม่ของน
รินทิราถึงกบัเข่าทรุด 

“หนีอ้ะไร พ่อติดหนีพ้วกแกเท่าไร ฉนัจะใช้คืนให้เอง”  
นรินทิราไม่เคยรู้ว่าพ่อเคยยืมเงินใครเอาไว้ แต่เพื่อ

ครอบครัว เธอจะต้องหาเงินมาคืนแทนพ่อให้ได้ 
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“๕ ล้าน” ชายผู้นัน้ตอบเสียงเข้ม “พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 
๒๐”  

นรินทิราอ้าปากค้าง มองผู้ เป็นแม่ซึ่งก าลังนั่งร้องไห้อยู่
กบัพืน้ เธอกล า้กลืนความรู้สึกขมขื่น เมื่อรู้ว่าพ่อของเธอคงหนีไป
แล้ว โดยทิง้หนีก้้อนโตไว้ให้แม่และเธอ  

“แต่ถ้าเสี่ยรู้ว่าลูกสาวไอ้ณรงค์สวยขนาดนี ้เสี่ยอาจจะ
เอาแค่เงินต้นคืน แต่ขอดอกเบีย้เป็นอย่างอ่ืนก็ได้”  

นรินทิรากลวัว่าพวกมนัจะจบัตวัเธอไปขดัดอก แต่เพื่อให้
แม่สบายใจ เธอจ าต้องเข้มแข็ง เธอจะต้องเป็นเสาหลกัของบ้าน
ให้กบัแม่ เธอจะไม่ยอมให้แม่ต้องใจเสียไปด้วย  

“ฉันจะเตรียมเงินที่พ่อติดหนีเ้สี่ยพร้อมดอกเบีย้ทัง้หมด
ให้ อีกสองวนัพวกแกค่อยมาเอาเงินไป” 

ผู้ เป็นแม่มองดลูกูสาวตวัน้อยที่บดันีโ้ตเป็นผู้ ใหญ่เต็มตัว 
ลกูสาวประกาศกร้าวว่าเธอจะน าเงินมาใช้หนีแ้ทนพ่อของเธอ ทัง้ 
ๆ ที่ท างานเป็นแค่คนชงกาแฟได้ไม่ก่ีเดือน เธอจะไปหาเงินมา
จากไหนตัง้หลายล้าน 

  
เมื่อรถตู้คันสีขาวขับออกไป นรินทิราจึงพยุงแม่ของเธอ

กลบัเข้าบ้าน ก่อนจะตรงขึน้ไปเก็บข้าวของส าคญัใสก่ระเป๋า 
“นรินก าลงัท าอะไร” ผู้ เป็นแม่ถามด้วยเสียงสัน่ 
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“หนีไงแม่” หญิงสาวตอบ เธอเก็บเงินสด และสมดุบญัชี
ธนาคารใสก่ระเป๋าอย่างรวดเร็ว 

“ถ้าเราหนีไป แล้วบ้านหลงันีล้่ะ...แล้วถ้าพ่อของลกูกลบั
มาแล้วไม่เจอพวกเราละ่”  

น า้ตาของแม่ไหลอาบแก้ม ตลอด ๒๕ ปีที่แต่งงานอยู่กิน
กับณรงค์ เธอไม่เคยจากบ้านหลังนีไ้ปไหน ถึงแม้เขาจะไม่ค่อย
กลบัมาอยู่ด้วยกนั แต่เธอก็ไม่อยากย้ายออกไปอยู่ที่อ่ืน   

นรินทิราหันกลับมาหาผู้ เป็นแม่ที่ยืนตัวสั่นเทาอยู่หน้า
ห้อง จบัมือเย็นยะเยือกของเธอเอาไว้แน่น  

“พ่อคงมีเหตุผลอะไรสักอย่าง ถึงกู้ หนีน้อกระบบก้อน
ใหญ่ขนาดนัน้ แต่ในเมื่อโฉนดที่ดินบ้านหลังนี เ้ป็นชื่อพ่อ พ่อ
อาจจะขายไปแล้วก็ได้ และถ้าเรายังขืนอยู่ต่อไป พวกเรานี่ล่ะที่
จะไม่รอด” 

“แล้วเราจะหนีไปไหนล่ะลูก” แม่ยอมเข้ามาช่วยลูกสาว
เก็บของที่จ าเป็นใสก่ระเป๋า 

“ไปไหนก็ได้ที่พวกมนัจะตามหาเราไม่เจอ เพราะเราไม่มี
ทางหาเงินมาจ่ายพวกมันได้แน่ เงินจ านวนเยอะขนาดนัน้ ...” 
นรินทิราพดูอย่างอ่อนใจ 

แม่พยักหน้าก่อนจะเดินไปเก็บกระเป๋าของตัวเองด้วย
จิตใจที่อ่อนล้า สามีของเธอกล้าท าเร่ืองชั่วร้ายแบบนีไ้ด้อย่างไร 
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เขากล้าทิง้ภาระก้อนโตให้กับลูกกับเมีย เมื่อกล้าหนีไปแบบนัน้ 
ท าไมพวกเธอสองแม่ลูกจะไม่กล้าหนีไปบ้าง ท าไมพวกเธอต้อง
ทนรับภาระที่ไม่ได้ก่อ เมื่อคิดได้ดังนัน้ผู้ เป็นแม่จึงเก็บของที่
จ าเป็นรวมไปถึงทรัพย์สินมีค่าทัง้หมด ที่สามีของเธอเคยทิง้ไว้ให้ 
เก็บใสก่ระเป๋าใบโต ก่อนจะออกเดินทางไปยงัที่ที่ไม่มีใครรู้  

รถเปอร์โยคนัสีน า้ตาลสง่เสียงดงักระหึม่ไปตลอดทาง มุ่ง
หน้าขึน้ทิศเหนือของกรุงเทพฯ นรินทิราเลือกจังหวัดอยุธยาเป็น
จุดหมายปลายทางในการหลบซ่อน เพราะมีญาติของผู้ เป็นแม่
อาศัยอยู่ ริมคลอง ใกล้ตลาดลาดชะโด อ าเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา  

ญาติห่างๆ ของแม่เปิดร้านขายอาหารตามสั่งอยู่ใน
ตลาดลาดชะโด แนะน าให้พวกเธอสองแม่ลูกไปหาบ้านเช่าที่
ห่างไกลชุมชนสักหน่อย โชคดีที่มีบ้านเล็ก ริมคลองหลังหนึ่ง
ประกาศหาผู้ เช่ามานานแล้ว แต่ไม่มีใครทนเจ้าของได้ เพราะ
กฎระเบียบของผู้ ให้เช่านัน้เยอะเหลือเกิน อีกทัง้ยังอยู่ในซอยลึก
เปลี่ยวห่างจากถนนใหญ่ ต้องขบัรถผ่านทุ่งนาหลายแปลงกว่าจะ
เข้าไปถึงตวับ้าน  นรินทิราคิดว่าบ้านหลงันีน้่าจะเป็นที่หลบซ่อน
ได้ดี  

เมื่อขับรถผ่านทุ่งนาที่ เขียวขจีไปหลายแปลงตามที่
ชาวบ้านบอกกล่าว ทัง้สองก็พบรัว้สงูใหญ่ นรินทิราลงไปกดกร่ิง
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หน้าประตบูานไม้ที่เก่าจนเกือบผ ุเวลาผ่านไปหลายนาทีกว่าจะมี
ชายสงูวยัเดินมาเปิดประต ู 

“พวกเรามาขอดูบ้านที่ให้เช่าค่ะ” นรินทิราส่งยิม้ให้ชาย
สงูวยัที่ก้มหน้าให้อย่างสภุาพ 

“จอดรถไว้ข้างนอก เพราะคุณท่านเจ้าของบ้านไม่ชอบ
เสียงดัง” ชายสูงวัยเอ่ย ก่อนจะเชิญให้ทัง้สองเดินตามเข้าไป
ภายในรัว้สงูซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่นานาพนัธ์ ดรู่มร่ืนจนเกือบ
วงัเวงในความคิดของนรินทิรา  

สองแม่ลกูเดินตามชายสงูวยัที่ยงัคงแข็งแรงไปตามถนน
ที่ปูด้วยก้อนกรวดยาวตัดผ่านพืน้ที่กว้างใหญ่ ซึ่งเป็น
สวนรก 
“พวกคุณเดินตรงไปเร่ือย ๆ ก็จะถึงบ้านริมคลองเอง 

เดี๋ยวผมจะไปเรียกคณุละไม แม่บ้านใหญ่ของที่นี่ เธอเป็นคนดแูล
เร่ืองบ้านเช่าริมคลองหลงันัน้” ชายสงูวยัสัง่  

นรินทิรารู้สึกวังเวงตลอดทางเดินไปยังบ้านเช่าริมคลอง 
เพราะสองข้างทางเป็นสวนรกเรือ้ อากาศเย็นชืน้ เพราะต้นไม้
ใหญ่แผ่กิ่งก้านปกคลุมพืน้ที่  บดบังแสงแดดไม่ให้สาดส่องลง
มายังพืน้ด้านล่าง แต่เมื่อเห็นบ้านสองชัน้ที่ทาด้วยสีเหลืองนวล
ทัง้หลงั ราวกบัได้รับการปรับปรุงใหม่ไม่นาน ก็รู้สกึใจชืน้ขึน้มา  
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บ้านสองชัน้หลงัเล็กสีเหลืองนวลหน้าตาโบราณ หลงัคา
จั่วสีน า้ตาล ประตูหน้าต่างยังเป็นแบบบานพับคู่ บ้านไม้ตัง้อยู่
โดด ๆ ริมน า้ บริเวณด้านหลงัมีศาลาท่าน า้ และเรือแจวล าน้อย 
ฝ่ังตรงข้ามคลองเป็นพืน้ที่รกร้างว่างเปล่า ในละแวกนีเ้รียกได้ว่า 
ไม่มีผู้คนอยู่เลย คลองเล็กแห่งนีช้่างเงียบสงบ ลมพัดเย็นท าให้
จิตใจผ่อนคลาย  

แต่เมื่อหันหลังให้กับบ้านไม้ เธอก็ต่ืนตากับสวนขนาด
ใหญ่เบือ้งหน้า พุ่มไม้และต้นไม้แห้งขาดการดูแลรักษามานาน 
น า้พุตั ง้อยู่กลางสวนท าจากปูนปั ้นสีขาว  มีรอยตะไคร่น า้
กระด ากระด่าง ทัง้ยังมีไม้เลือ้ยขึน้รก เบือ้งหลงัของน า้พุร้างเป็น
ที่ตัง้ของคฤหาสน์หลังใหญ่ ซึ่งดูเก่าแก่ซอมซ่อไม่แพ้น า้พุกลาง
สวน  

บ้านหลงัใหญ่แบบตะวันตกโบราณขนาดมหึมาสองชัน้ 
ปรากฏอยู่อย่างโดดเด่ียวราวกับปราสาทผีสิง สีเหลืองนวลของ
มนัถูกกาลเวลาท าลายจนกลายเป็นสีเหลืองหม่นกระด ากระด่าง 
ผนงับ้านมีรอยแตกลายงา ประตหูน้าต่างทรงโค้งรูปเกือกม้า ท า
จากไม้สีเข้มเร่ิมผไุปบ้าง หลงัคาปัน้หยามงุกระเบือ้งว่าวสีน า้ตาล
เข้มท าให้บ้านหลงันีด้หูม่นหมองลงไปอีก  

เมื่อเห็นผู้หญิงวัยกลางคนที่น่าจะชื่อ ละไม เดินออกมา
จากบ้านหลงัใหญ่ซอมซ่อ นรินทิราก็แทบอยากจะพาแม่ของเธอ
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วิ่งออกไปขึน้รถหนีกลับเข้าตัวเมืองทันที เพราะผู้หญิงร่างอวบ
อ้วนใบหน้าบึง้ตึง ดวงตาขวางเหมือนจะคอยสอดส่องจ้องจับผิด 
ท าให้นรินทิรารู้สกึขยาดขึน้มา  

“พวกคณุมาดบู้านเช่าใช่ไหม” เสียงเข้มของคณุละไมดงั
ขึน้ ท าให้สองแม่ลกูต่างสะดุ้งพร้อมกนั 

“ค่ะ...ฉันชื่อกิ่งรักษ์ค่ะ ฉันกับลูกจะมาขอดูบ้านเช่าค่ะ” 
ผู้ เป็นแม่ตอบด้วยเสียงสัน่ เมื่อถกูคณุละไมมองหวัจรดเท้าราวกบั
ไม่ไว้วางใจ 

คณุละไมพาสองแม่ลกูเข้าไปในตวับ้านไม้ ภายในถูกจดั
แต่งอย่างเรียบง่าย ชัน้ล่างมีเพียงโต๊ะรับแขก และเก้าอีส้ามตัว 
ครัวขนาดเล็กพร้อมตู้ เย็น และห้องน า้ ส่วนด้านบนมีห้องนอน  
เล็ก ๆ สองห้องเท่านัน้ เห็นได้ชดัว่าเป็นบ้านเก่าที่ถกูปรับปรุงและ
ทาสีใหม่ทัง้หลงั แต่ก็สะอาดสะอ้านน่าอยู่  

“ค่าเช่าที่นี่ก็ไม่แพงนกัหรอก แต่กฎระเบียบเยอะหน่อย” 
คณุละไมบอกเสียงเข้ม ก่อนจะร่ายยาวถึงกฎต่าง ๆ ซึ่งได้แก่การ
ห้ามไม่ให้ส่งเสียงดงั ห้ามจดังานร่ืนเริง หากไม่จ าเป็นห้ามพาคน
นอกเข้ามา รวมไปถึงการขับรถเข้าออกที่นี่ ซึ่งนรินทิราต้องจอด
รถไว้ภายนอกรัว้ของบ้านเท่านัน้ และที่ส าคญัห้ามเข้าไปในสวน
น า้พดุ้านหลงั และบริเวณของคฤหาสน์เด็ดขาด เพราะจะเป็นการ
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รบกวนเจ้าของบ้าน หญิงชราอายุถึง ๙๐ ปี “คุณท่านเธออายุ
มากแล้ว ไม่อยากให้ใครรบกวนทัง้นัน้” 

“เร่ืองกฎระเบียบไม่ต้องห่วงหรอกค่ะคุณละไม ดิฉันกับ
ลูกไม่ส่งเสียงดังอยู่แล้ว และเราจะไม่เข้าไปวุ่นวายในที่ส่วนตัว
ของเจ้าของบ้านค่ะ” กิ่งรักษ์จ่ายค่ามัดจ าล่วงหน้าให้กับแม่บ้าน
ใหญ่ 

แม่ลูกทัง้สองเดินกลับไปยังรถ ที่จอดอยู่ด้านนอกตาม
ทางที่โรยด้วยกรวด ยงัไม่ทนัจะขนเอากระเป๋าสมัภาระต่าง ๆ ลง
จากรถก็เหนื่อยหอบเสียแล้ว เพราะทางเดินจากบ้านริมคลองไป
ยงัรัว้หน้าบ้านกินพืน้ที่หลายไร่ 

“เราอยู่กันที่นี่ จะไปตลาดก็พายเรือเอา คงไม่ล าบาก
อะไรมากมายหรอก” กิ่งรักษ์พูดเพื่อให้ลูกสาวคลายกังวล เธอ
เคยอยู่ริมน า้มาก่อนจึงคุ้นเคยกับวิถีชีวิตแบบนี ้และยังพายเรือ
เก่งเสียด้วย “แม่ว่าอยู่ที่นี่ก็เงียบสงบดี คงไม่มีใครตามหาเราเจอ” 

นรินทิราพยักหน้า ช้า ๆ พยายามท าใจที่ ต้องหอบ
สมัภาระทัง้หมด เดินกลบัไปยังทางเก่า ซึ่งทอดยาวไปจนถึงล า
คลองอีกครัง้ 
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ในช่วงบ่ายของวนั สองแม่ลกูช่วยกนัจดัเก็บข้าวของ และ
ท าความสะอาดบ้านจนหมดแรง ก่อนจะพายเรือไปยงัตลาดลาด
ชะโด เพื่อหาของกิน 

ตลาดลาดชะโดเป็นตลาดใกล้บ้านเช่าริมคลองหลังนัน้
มากที่สดุ เมื่อพายเรือไป ก็จะถึงคลองลาดชะโด สองข้างทางเต็ม
ไปด้วยยอที่ชาวบ้านใช้ดักจบัปลา บ้านเล็กบ้านน้อยตัง้อยู่ติดกัน
อย่างเนืองแน่นตลอดสองฝ่ังคลอง ผิดกบัคลองเล็กที่แยกไปทาง
บ้านเช่าริมคลอง ที่เงียบสงดัจนน่าใจหาย 

ตลาดลาดชะโดเก่าแก่อายุมากกว่าร้อยปีในชุมชนลาด
ชะโด เรือนไม้ชัน้เดียวยกพืน้สงูตัง้อยู่ริมคลอง ภายในตลาดยังคง
มีร้านค้าเก่าแก่ ถูกอนุรักษ์ไว้ให้คงสภาพเดิม ทัง้ยังมีพิพิธภณัฑ์
โบราณ เต็มไปด้วยข้าวของเคร่ืองใช้ในอดีต รวมไปถึงรูปภาพอนั
น่าจดจ าของคนท้องถิ่นที่นี่ เมื่อสองแม่ลูกเดินเที่ยวชมตลาดจน
ทั่ว พร้อมกับอาหารคาวหวานมากมายเต็มสองมือ ก็ตัดสินใจ
พายเรือกลบัไปยงับ้านเช่าริมคลอง 

 “วนัพรุ่งนีห้นูจะออกไปหางานท านะคะ” นรินทิราช่วยผู้
เป็นแม่พายเรืออย่างทุลกัทเุล เธอไม่เคยพายเรือมาก่อน การพาย
เรือเป็นเร่ืองที่ค่อนข้างยากส าหรับเธอ แต่ส าหรับผู้ เป็นแม่แล้ว ดู
จะคลอ่งแคลว่เหลือเกิน 
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“ไม่ต้องรีบร้อนมากนักหรอกนริน แม่ยังมีเงินเก็บอยู่
เยอะแยะ” กิ่งรักษ์ยิม้กว้าง “แต่แม่เองก็คิดจะท าขนมฝากอ๊ีกิมย้ง
ไปขายในตลาดเหมือนกนั”   

นรินทิราน า้ตารืน้เมื่อเห็นมารดาสู้ ไม่ถอย หนักเอาเบาสู้
เช่นกนั ต่อจากนีไ้ปเธอจะต้องเป็นเสาหลกัให้แม่ จะไม่ยอมให้แม่
ต้องล าบากไปกว่านี ้

 
ตกดกึ นรินทิราไม่สามารถหลบัตาลง คงเป็นเพราะต่างที่

ต่างทาง ความรู้สกึไม่คุ้นชินท าให้นอนไม่หลบั กระสบักระสา่ยจน
ต้องลงมาเข้าห้องน า้ด้านล่าง เธอจ้องมองนาฬิกาแขวนผนงัเรือน
เก่าของบ้านที่บอกเวลาเที่ยงคืนตรง และทนัใดนัน้เสียงเพลงจาก
เปียโนก็ดงัขึน้ 

“ไหนว่าเจ้าของบ้านไม่ชอบให้ใครท าเสียงดงั” หญิงสาว
บ่นพมึพ ากบัตวัเอง เมื่อเสียงดนตรีลอยมาจากคฤหาสน์หลงัเก่า 

นรินทิรามองลอดหน้าต่างออกไปยังคฤหาสน์ที่มืดสนิท
แล้วก็นึกแปลกใจ  

“ดกึป่านนีแ้ล้วยงัมีคนเลน่เปียโนอีกเหรอ”  
ถึงแม้ว่าเสียงเพลงจะไพเราะจนนรินทิราเพลิดเพลินไป

กบัมนั แต่นัน่ก็ท าให้เธอนอนไม่หลบัแทบทัง้คืน  
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เช้าวันรุ่งขึน้ นรินทิราเดินลงมารับประทานอาหารเช้า
ด้วยใบหน้าที่หมองคล า้ รอยช า้ใต้ตาท าให้ผู้ เป็นแม่ตกใจ  

“เมื่อคืนนอนไม่หลบัเหรอลูก” กิ่งรักษ์ตักข้าวต้มปลาใส่
ถ้วยให้แกล่กูสาว 

ลกูสาวส่ายหน้า “เสียงเปียโนดงัขนาดนัน้ใครจะไปนอน
หลบักนั” 

หญิงสูงวัยกว่าเลิกคิว้ “เสียงอะไร แม่ไม่เห็นได้ยินเสียง
อะไรเลยเมื่อคืน” 

นรินทิราตักเข้าต้มร้อนๆ เข้าปาก พลางคิดในใจว่าเมื่อ
วานแม่ของเธอคงเหนื่อยมาทัง้วนั พอตกดึกก็หลบัสนิทจนถึงเช้า 
จึงไม่ได้ยินเสียงเปียโน ที่บรรเลงบทเพลงอยู่หลายชัว่โมงเมื่อคืนนี ้

 
นรินทิราขบัรถวนทัว่อ าเภอเมือง เข้าไปยื่นใบสมัครตาม

โรงเรียนต่าง ๆ แต่ก็ไม่มีงานสอนให้เธอในช่วงกลางภาคเรียน
เช่นนี ้เธอจึงลองไปถามตามบริษัททั่วไป แต่ก็ยังไม่มีบริษัทไหน
ต้องการรับพนกังานเพิ่ม จึงขบัรถกลบัอ าเภอผกัไห่  

หญิงสาวขับรถผ่านร้านกาแฟเล็ก ๆ ก่อนจะผ่านตลาด
ลาดชะโด และเธอก็คิดขึน้ได้ว่า บางทีเธอควรจะหางานที่ชอบท า 
ถึงแม้จะไม่ตรงกบัสายงานที่เรียนมา อาจจะเหนื่อยมากกว่าเดิม
แต่เธอต้องไม่ท้อถอย และกล้าที่จะเร่ิมต้นท าอะไรใหม่ๆ 
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 นรินทิราจอดรถคนัเก่าไว้หน้าตลาดลาดชะโด เดินไปยงั
ร้านขายอาหารตามสัง่ ซึ่งเจ้าของร้านเป็นญาติห่างๆ ของผู้ เป็น
แม่ เธอเป็นผู้ หญิงสูงวัยร่างอวบอ้วนเชื อ้สายจีน แม่ของเธอ
เรียกว่าอ๊ี แปลว่าน้า ในภาษาจีนแต้จิ๋ว 

“รถเข็นคันนีเ้หล่าอ่ีเต๋ียของลือ้เคยใช้ขายน า้เต้าหู้ กับ
ปาท่องโก๋มาก่อน ลือ้เอาไปใช้ต่อก็ได้ อัว๊ไม่คิดเงิน” หญิงชราใจดี
ยกรถเข็นให้เธอใช้ขายกาแฟชัว่คราว “ลือ้ขายหน้าร้านอัว๊นี่ละ่ ไม่
ต้องเข็นไปไหน คนเดินผ่านไปมาก็จะได้นัง่กินกาแฟที่ร้านอัว๊ด้วย
เลย” 

หญิงสาวร่างผอมยกมือขึน้ไหว้ผู้สูงวัย “ขอบคุณเหล่าอ๊ี
มากค่ะ” 

“กาก่ีนัง้ คนกนัเองทัง้นัน้ ลือ้ก็เป็นหลานอัว๊คนหนึ่ง”  
หญิงสูงวัยที่นรินทิราเรียกว่าเหล่าอ๊ีอยู่ในวัย ๗๐ แล้ว 

เธอยกมือขึน้ลูบผมสีด าขลับเส้นยาวตรงของหลานสาวอย่าง
เอ็นด ู
 

นรินทิราขบัรถกลบัมาจอดไว้ข้างรัว้สงูใหญ่ของคฤหาสน์ 
เดินไปตามทางที่โรยด้วยก้อนกรวดไปจนถึงริมคลองพร้อมกับ
อปุกรณ์ต่าง ๆ ในการเปิดร้านกาแฟโบราณ หญิงสาวยิม้สู้แม้ว่า
ข้าวของในมือทัง้สองข้างจะมนี า้หนกัมากจนแขนเมื่อยล้า 
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“แม่ หนมูีข่าวดีมาบอก” 
“ได้งานแล้วเหรอลกู จะไปสอนที่ไหนละ่ ไกลบ้านไหม”  
หญิงสาวส่ายหน้า “ไม่ได้งานสอนหรอกแม่ แต่หนู

ตัดสินใจแล้วว่า...จะใช้ชีวิตแบบ Slow Life หนูจะขายกาแฟ
โบราณหน้าร้านเหลา่อ๊ี ในตลาดลาดชะโดค่ะ” 

ผู้ เป็นแม่เม้มปากตัวเองที่สัน่ระริก ดวงตาเอ่อล้นไปด้วย
น า้ตา เธอเข้าสวมกอดลูกสาวอย่างให้ก าลงัใจ “แม่ดีใจที่หนูไม่
เก่ียงงาน ยอมหนกัเอาเบาสู้นะลกู" 

แม่และลูกสาวต่างกอดกันกลมเพื่อให้ก าลังใจแก่กัน 
เพราะการหนีมาอยู่ที่น่ี ไม่สะดวกสบายเหมือนอย่างในกรุงเทพฯ 
ทัง้ยังต้องประหยัดอดออม ลูกสาวที่มีความรู้ความอ่านจบ
ปริญญาตรีมา กลบัต้องมาชงกาแฟขายบนรถเข็น และแม่ที่เคย
เป็นเพียงแม่บ้านอยู่อย่างสขุสบาย กลบัต้องหวนน าความรู้ด้าน
การท าขนมหวานในสมัยเด็กกลบัมาอีกครัง้ เพื่อจะได้น าไปฝาก
ขาย เป็นช่องทางเสริมท าเงินให้แก่ครอบครัวอีกทาง 

 
คืนนัน้นรินทิรานอนไม่หลับอีกครัง้ หญิงสาวกลิง้ไปมา

บนเตียงหลายชัว่โมง พอใกล้เคลิม้หลบั กลบัได้ยินเสียงเปียโนที่
บรรเลงบทเพลงไพเราะเหมือนเมื่อคืน 
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หญิงสาวยกหมอนขึน้ปิดหูตัวเองอย่างร าคาญใจ แต่
เสียงดนตรีก็ยงัแทรกผ่านมาได้   

เธอโยนหมอนทิง้เมื่อหมดความอดทน ก่อนจะลุกจาก
เตียงลงบนัไดไปชัน้ลา่ง 

เสียงเพลงยังคงบรรเลงอย่างเนื่อง ทว่าเสียงเพลงแต่ละ
ท่อน ฟังดโูศกเศร้า ราวกบัว่าผู้ เลน่ก าลงัรู้สกึหม่นหมอง หญิงสาว
จ้องมองผ่านหน้าต่างออกไปยงัสวนที่มืดสนิท คฤหาสน์ด้านหลงั
ของสวนรกร้างปราศจากแสงไฟ  

“ใครเลน่เปียโนดกึๆ ด่ืนๆ” 
เมื่อหญิงสาวถอดกลอนและเปิดประตอูอก กลบัพบแสง

สว่างเจิดจ้ามาจากภายนอก 
หญิงสาวถอยกลบัมาหนึ่งก้าวอย่างตกใจ ภายนอกประตู

ในตอนนีเ้ป็นเวลากลางวันที่แสงแดดส่องสว่าง อีกทัง้ภาพเบือ้ง
หน้ายงัท าให้เธอตกตะลงึ 
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ภาพเบือ้งหน้าท าให้หวัใจของนรินทิราเต้นระรัว ในเมื่อ

ตอนนีเ้ป็นเวลาห้าทุ่มคร่ึง แต่ภายนอกกลับมีแสงแดดเจิดจ้า
ท่ามกลางสายลมที่พดัเย็น 

สวนเบือ้งหน้าที่เคยรกร้างเปลี่ยนไปอย่างสิน้เชิง น า้พุ
ก าลงัเริงร่าเต้นระบ าราวกับมีชีวิต ต้นไม้ใหญ่น้อยได้รับการตัด
แต่งเป็นพุ่มประณีตสวยงาม หญ้าเขียวขจีตัดสัน้เป็นระเบียบ 
ดอกไม้นานาพันธ์หลากสี แข่งขันชูช่อออกดอกงอกงาม ส่งกลิ่น
หอมสะพร่ังไปทัว่ทกุหนทกุแห่ง  

นรินทิรามองเลยไปยังด้านหลงัของน า้พทุี่กลบัมามีชีวิต 
คฤหาสน์สีเหลืองนวลหลังใหม่ ไร้ซึ่งรอยร้าว รอยด่างด าจาก
ตะไคร่น า้ บานไม้ประตูและหน้าต่างนับสิบๆ บานเป็นสีน า้ตาล
เข้มมนัเงาวบัเหมือนกบัสีของหลงัคากระเบือ้งว่าว คฤหาสน์หลงั
ใหญ่ตัง้ตระหง่านสง่างามจนน่าขนลกุ 
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ภาพเบือ้งหน้าแสนสวยงามดั่งภาพวาดทัง้หมดนีท้ าให้ 
นรินทิราคิดว่าตัวเองก าลังอยู่ในความฝัน เสียงเปียโนยังคง
บรรเลงบทเพลงเศร้าอย่างต่อเนื่อง หญิงสาวไม่สามารถห้ามขา
ของตวัเอง ที่ต้องการก้าวเดินไปส ารวจสวนสวยเบือ้งหน้าในเวลา
ที่ตรงข้ามกับความเป็นจริงได้ เธอเงยหน้าขึน้มองดูดวงอาทิตย์
บนท้องฟ้า ไร้ซึ่งเมฆหมอกบดบงั บ่งบอกให้รู้ว่าเป็นช่วงสายของ
วนั 
 เสียงเปียโนแสนเศร้าดงัมาจากตวัคฤหาสน์เหมือนก าลงั
ร้องเรียกให้เธอเข้าไปหา นรินทิราสวมรองเท้าแตะในบ้านท าจาก
ผ้าฝา้ย ย ่าเดินเข้าไปในสวน เธอก าลงัแหกกฎที่คณุละไม แม่บ้าน
ใหญ่ สัง่ห้ามไม่ให้เข้าไปในสวนของคฤหาสน์หลงันี ้ 
 หญิงสาวร่างผอมในชุดนอนแขนตุ๊กตากระโปรงยาวคลมุ
หน้าแข้ง ท าจากผ้าฝ้ายสีขาวพลิว้ไหวไปตามสายลมเย็นที่พัด
ผ่าน เธอรู้สึกถึงละอองน า้ที่กระเซ็นมาพร้อมกับแรงลมเมื่อเดิน
ผ่านน า้พุกลางสวน กลิ่นหอมของดอกมะลิ ดอกปีบ ดอกจ าปา
ลอยฟุ้งมาตามลม หญิงสาวยิม้กว้างเมื่อพบกับบรรยากาศ
รอบตัวท่ีแสนสดชื่น ต่างกับความเป็นจริงที่สวนแห่งนีช้่างแห้ง
แล้ง รกร้าง ไร้ซึง่ชีวิตชีวา 
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 เมื่อเดินมาถึงคฤหาสน์สีเหลืองนวลที่ต้นเสียงเพลงดัง
ออกมา หญิงสาวลองแนบหูกบัประตูไม้บานคู่ที่ปิดสนิท ภายใน
ไม่มีเสียงอ่ืนใดนอกจากเสียงเปียโนที่ยงัคงบรรเลงเพลงเดิมวนซ า้ 

นรินทิราถือวิสาสะลองผลักประตูเข้าไป ภายในตัว
คฤหาสน์มืดสลวั ไม่มีคนอยู่ นึกแปลกใจที่ประตหูน้าต่างปิดสนิท 
มกีลิ่นสมนุไพรตลบอบอวนไปทัว่ 

ภายในตวัคฤหาสน์ที่มืดทึม ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์แบบ
ตะวันตกโบราณผสมผสานกับความเป็นไทย ชุดเก้าอีรั้บแขกท า
จากไม้แกะสลกับุนวม ภายในตู้กระจกเก็บเคร่ืองสงัคโลกโบราณ 
เคร่ืองเบญจรงค์ และเคร่ืองลายคราม ทัง้หมดนีค้งเป็นของที่ถูก
ส่งทอดกนัจากอดีตสู่ปัจจุบนั บนผนงัมีรูปภาพสีน า้มนัของผู้ชาย
วยักลางคนในชุดราชประแตน เขานุ่งโจงกระเบนผ้าสีม่วง คงเป็น
รูปของบรรพบรุุษเจ้าของบ้าน 

หญิงสาวเดินมาหยุดหน้าประตูบานพับที่มีเสียงเปียโน
ดังลอดผ่านออกมา เสียงเพลงเศร้าก าลงัถูกบรรเลงจากมือของ
ใครคนหนึ่งด้านหลงัประตบูานพบันี ้ 

นรินทิราผลักประตูสองบานเปิดออกจากกันช้า ๆ เธอ
มองเห็นเปียโนแกรนด์โบราณท าจากไม้สีน า้ตาลทัง้หลัง ตัง้อยู่
กลางห้อง ใครคนหนึ่งก าลังก้มหน้าดีดเปียโนอย่างขะมักเขม้น
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ภายในห้องมืดสลวั มีเพียงแสงสว่างจากตะเกียงน า้มนัที่ตัง้อยู่บน
โต๊ะข้างๆ 

ทันใดนัน้นักเปียโนมือฉกาจกลบัหยุดดีดนิว้ เงยหน้าขึน้
มองผู้บกุรุกอย่างหวัเสีย  

“หล่อนเป็นใคร บังอาจเข้ามารบกวนในช่วงเวลาที่ฉัน
ก าลงัฝึกเปียโน”  

ผู้บุกรุกจ้องกลบัไปยังนักเปียโนที่อยู่ในวัยไล่เลี่ยกับเธอ 
“เอ่อ...ฉนัขอโทษ” 

นรินทิราตกตะลึงกับใบหน้าสมบูรณ์แบบของนักเปียโน 
คิว้เข้มเหนือดวงตาคมสีนิลมีเสน่ห์ในยามที่เขาจดจ้องเธอ ดั่งมี
มนต์สะกดให้เธอหลงใหลตัง้แต่แรกพบ จมกูโด่งเป็นสนั ริมฝีปาก
หยกัรูปกระจบั ใบหน้าเรียวยาวได้รูป เธอคิดว่าเขาหล่อเหลาคม
เข้มเหมือนดาราในโทรทศัน์ ยกเว้นก็แต่ผิวที่ซีดเซียว ชายหนุ่มยืน
ขึน้อย่างเก้ ๆ กงั ๆ เผยให้เห็นรูปร่างผอมสงู เขาสวมเสือ้ผ้าฝ้าย
แขนสัน้สีขาว นุ่งกางเกงผ้าแพรสีน า้เงินเหมือนในละครย้อนยุค 
แขนยาวผอมแห้งเอือ้มไปหยิบตะเกียง ก่อนจะเดินมาหาเธอ 
พลางใช้สายตามองตัง้แต่ศีรษะจรดปลายเท้าอย่างเสียมารยาท  

“หลอ่นเข้ามาที่นี่ได้อย่างไร ท าไมไม่มีใครบอกให้หล่อนรู้
ว่าเวลาฝึกเปียโนของฉัน เป็นเวลาที่ใครก็ห้ามเข้ามารบกวน
ทัง้นัน้” ชายหนุ่มท าเสียงเข้มก่อนจะไอออกมาเป็นระลอก  
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 “ตั ง้แ ต่ฉันเ ดินเ ข้ามา  ก็ยัง ไม่ เห็นใครเลยนะคะ”  
นรินทิราตอบด้วยแววตาใสซื่อ  

“เป็นหญิง...ใยถึงกล้าจ้องหน้าจ้องตาชายแปลกหน้า ไม่
รู้จกัเขินอาย” ชายหนุ่มดหุญิงสาวก๋ากัน่ แต่เขากลบัเป็นคนหลบ
ตาเสียเอง 

“ท าไมต้องเขินล่ะ” นรินทิราหัวเราะเสียงดัง “แล้วท าไม
นายต้องพดูจาแปลก ๆ แต่งตวัเชย ๆ เหมือนกบัออกมาจากละคร
พีเรียดด้วย” 

“ผู้หญิงอะไร หวัเราะเสียงดงัไม่ปิดปาก” ชายหนุ่มยงัคง
ต่อว่ากิริยามารยาทของเธอ “แล้วหล่อนกล้าดีอย่างไรมาวิจารณ์
ฉนัอย่างนี ้ทัง้ยงัพดูจาฉะฉานเกินงาม แต่งตวัเป็นฝร่ังมงัค่า”  

“เราสองคนก็ใส่ชุดนอนเหมือนกันไม่ใช่เหรอ” นรินทิรา
ก้มลงมองชดุตวัเองสลบักบัชดุของเขา 

“ผู้ หญิงอะไรสวมใส่ชุดนอนมาเยี่ยมบ้านคนอ่ืน” ชาย
หนุ่มใบหน้าคมเข้มเบือนหน้าไปอีกทาง เขาไอออกมาอีกครัง้ 
ก่อนจะยกผ้าเช็ดหน้าผืนสีขาวขึน้ปิดปาก 

หญิงสาวตลกในท่าทีของเขา ท่ีพอรู้ว่าเธออยู่ในชดุนอนก็
เขินอายจนหน้าแดง หรือบางทีเธอควรจะต้องเขินอาย  

“ว่าแต่นี่บ้านใคร แล้วนายชื่ออะไรเหรอ” 
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“หล่อนไม่รู้จักเจ้าของบ้านได้อย่างไร เป็นลูกหลานใคร
กนัถึงได้เข้ามาเพ่นพ่านที่นี่ได้” 

หญิงสาวถลึงตา ไม่อยากเชื่อว่าเจ้าของบ้านยงัอายุน้อย 
“ฉันชื่อนรินทิรา รกุลกาล เป็นลูกสาวของแม่กิ่งรักษ์ พวกเราเช่า
บ้านอยู่ตรงริมคลอง” 

“ดูจากผิวพรรณแล้วน่าจะเป็นลูกเจ๊กลูกจีน แต่หล่อนมี
ชื่อยาวอย่างนี ้มีเชือ้สายจากเจ้านายฝ่ายไหนหรือ”  

“ไม่ได้เป็นเจ้าเป็นนายใคร ฉนัเป็นคนธรรมดา” 
“เป็นเพียงสามญัชนแท้ๆ แต่กล้าตีตนเสมอเจ้านาย” ชาย

หนุ่มถอนหายใจยาว 
“นายเป็นเจ้านายเหรอ” 
ชายหนุ่มยืดอกขึน้เล็กน้อย แล้วจึงแนะน าตัวเองอย่าง

เป็นทางการ “หม่อมราชวงศ์โชติวิจิตร โชติวิจิตรบริพัฒน์ หล่อน
จะเรียกฉนัว่าคณุชายโชติก็ได้ ฉนัเป็นบตุรชายคนเดียวของหม่อม
เจ้าภกัดีวิจิตรบริพฒัน์ และหม่อมเรไร” 

นรินทิรามองตอบชายหนุ่มด้วยสายตาเรียบเฉย นึกไม่
พอใจท่ีเขาท าตัวเจ้ายศเจ้าอย่างจนน่าร าคาญ “งัน้ที่นี่ก็เป็นวัง
ของคณุชายสินะคะ” 

“วงัวิจิตรบริพฒัน์ของท่านพ่ออยู่ในพระนครโน่น ที่นี่เป็น
เพียงคฤหาสน์ที่ท่านพ่อปลกูให้หม่อมแม่ของฉนั”  



มิ ติ รั ก ใ น ว า ร วั น |  ๒๗ 

 

“งัน้คณุชายก็อยู่ที่นี่กบัหม่อมแม่ของคณุชายเหรอคะ”  
“หม่อมแม่ของฉนัเสียไปตัง้แต่ ๘ ปีก่อนโน้น หลงัจากนัน้

พวกเราที่อยู่ในต าหนกัของหม่อมแม่ ก็เหมือนถกูเนรเทศให้มาอยู่
ที่นี่ เพราะคนต าหนักอ่ืนในวังกลวัว่าจะติดโรคร้ายตามไปด้วย” 
คุณชายโชติหลบสายตาของหญิงสาวที่จับจ้องเขาอย่างไม่
กะพริบ ก่อนจะไอออกมาอีกครัง้ 

“โรคร้ายอะไรคะ” นรินทิราแกล้งถอยห่าง ยกมือขึน้ปิด
จมกูตวัเอง  

“หม่อมแม่ของฉันเป็นฝีในท้อง ฉันเข้าใจหากหล่อนนึก
รังเกียจ...” 

หญิงสาวหัวเราะพรืดเมื่อเห็นชายหนุ่มก้มหน้าลงอย่าง
เศร้าๆ “ฉนัล้อเลน่น่า...แต่คณุชายคงเหงาแย่ที่ถกูขงัไว้ที่นี่” 

เธอมองดูรอบ ๆ ห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้า หน้าต่างทุกบานปิด
สนิท นอกจากเปียโนแกรนด์สีด าที่ตัง้อยู่กลางห้องแล้ว ยงัมีเก้าอี ้
ไม้หลายตวั และโต๊ะเขียนหนงัสือ ด้านบนมีกรอบรูปภาพขาวด า
ของชายและหญิงหลายคนในชดุผ้าถงุและโจงกระเบน  

“ฉันชินเสียแล้วล่ะ...แต่ดีเสียอีก...อยู่ที่นี่ฉันไม่ต้องกังวล
ว่าจะถกูใครกลัน่แกล้ง...”  

คณุชายเล่าถึงเร่ืองราวในอดีต เมื่อสมยัที่อาศัยอยู่ในวัง
วิจิตรบริพัฒน์ เขาเป็นลูกชายคนเดียวในราชสกุล ในขณะที่
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หม่อมคนอ่ืน ๆ ของท่านพ่อมีแต่ลูกสาวนับสิบคน ท าให้หม่อม
ทัง้หลาย รวมไปถึงพี่น้องต่างมารดารังเกียจ และคอยกลัน่แกล้ง
เขาสารพัด ทว่าโชคร้ายที่เขาเจ็บป่วยออด ๆ แอด ๆ ตัง้แต่เด็ก 
หลงัจากที่หม่อมแม่ของเขาเสียชีวิตจากโรคฝีในท้อง เขาก็ถูกส่ง
มากักโรคที่นี่  และทุกคนก็หวังว่าเขาจะตายจากโรคร้ายตาม
หม่อมแม่ของเขาไปสกัวนั 

“ยังมีคนเรียกวัณโรคว่า ฝีในท้องอยู่อีกเหรอ” นรินทิรา
นึกสงสยั “อีกอย่างวณัโรคก็ไม่ใช่โรคที่น่ากลวัขนาดนัน้ซกัหน่อย” 

“วัณโรคหรือ” ชายหนุ่มขมวดคิว้ “แต่วัณโรค หรือ
ฝีในท้องเป็นโรคร้ายท่ีไม่อาจรักษาได้”  

“นี่มนัยคุไหนสมยัไหนแล้ว แค่ไปหาหมอกินยาก็หายแล้ว
นี่คะ”  

“หรือว่าฉันเก็บตัวอยู่แต่ในคฤหาสน์  จนไม่ รู้ว่าโลก
ภายนอกเปลี่ยนไปเพียงใด มีคนค้นพบยารักษาฝีในท้องให้หาย
แล้วหรือ” คณุชายโชติท าท่าตกอกตกใจ  

“นี่คุณชายถูกกักตัวจนไม่รับรู้ข่าวสารจากโลกภายนอก
มาก่ีปีแล้วเนี่ย” หญิงสาวงนุงง ท าไมคณุชายโชติพดูเหมือนกับว่า
ตวัเขามาจากยคุโบราณที่การแพทย์ยงัไม่เจริญก้าวหน้า   

“ก็ตัง้แต่ปีพทุธศกัราช ๒๔๘๒”  
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“ฮ้า...นัน่มนั ๗๘ ปีมาแล้วนะ” หญิงสาวค านวณเวลาใน
ใจอย่างรวดเร็ว 

“หล่อนคงไม่ได้ร ่าได้เรียนละซี ๒๔๙๐ ลบด้วย ๒๔๘๒ 
เท่ากบั ๘ ซึง่ก็แปลว่า ๘ ปีมาแล้วที่ฉนัอยู่ในคฤหาสน์แห่งนี”้  

“แต่ตอนนีม้นัปีพ.ศ. ๒๕๖๐”  
“อย่าปดฉัน ตอนนีเ้ราอยู่ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๐ ฉันมี

ปฏิทิน และฉันอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวัน” ชายหนุ่มเปิดลิน้ชักบน
โต๊ะ หยิบหนงัสือพิมพ์ยื่นให้หญิงสาว 

หมกึสีด าบนกระดาษหนงัสือพิมพ์สีนวลบอกวนัเดือนปีที่
ท าให้หญิงสาวตกตะลงึ  

‘วนัจนัทร์ที่ ๒๗ เดือนมกราคม พทุธศกัราช ๒๔๙๐ หรือ
ขึน้หกค ่าเดือนสาม ปีจอ’ บนหนังสือพิมพ์สยามนิกร พิมพ์ไทย 
และประชาชาติรายวัน หนังสือพิมพ์หลากฉบบัที่เธอไม่ได้ยินชื่อ
มาก่อน  

“แตน่ี่มนัปีพ.ศ. ๒๕๖๐ นะ” 
“หลอ่นมาจากอนาคตงัน้รึ” ชายหนุ่มหวัเราะในคอ 
นรินทิราไม่อยากอธิบายให้ยาวยืด เพราะหากนี่เป็นเพียง

แค่ฝัน ก็ไม่อยากเสียเวลาถกเถียง ทว่าเธอกลบัรู้สกึง่วงนอน พลนั
นึกแปลกใจที่ตวัเองง่วงนอนในฝันจนเผลออ้าปากหาว  

ฝันประหลาด! 
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คุณชายโชติจ้องหญิงสาวตาไม่กะพริบ ท าให้เธอรู้สึก
กระอกักระอ่วนใจ จึงเปลี่ยนเร่ืองคยุ พลางเดินไปเปิดหน้าต่าง 

“คณุชายไม่อดึอดัเหรอคะ อยู่ในห้องอบัๆ แบบนี”้  
ลมเย็นพัดผ่านเข้ามาในห้อง ทันทีที่หน้าต่างเปิดออก 

ล าแสงสีทองท าให้ห้องสว่างขึน้ในทนัตา 
“ปิดหน้าต่างประเด๋ียวนีน้รินทิรา” ชายหนุ่มขึน้เสียงใส่

หญิงสาวที่ท าอะไรว่องไวตามใจชอบ เขาถอยหลังไปยังมุมมืด
ของห้อง 

“ท าไมล่ะ คณุชายเป็นผีดดูเลือดรึไงถึงไม่ชอบแสงแดด” 
หญิงสาวสูดอากาศข้างหน้าต่าง ปล่อยให้แสงแดดโลมเลียร่าง
ขาว 

“ฉนัโดนแดดโดนลมไม่ได้ ประเด๋ียวจะล้มหมอนนอนเสื่อ
ไปอีก” ชายหนุ่มใบหน้าซีดเซียวตอบมาจากมุมมืด ก่อนจะไอ
ออกมาอีกครัง้ 

“คนอะไร ป่วยเพราะแค่เปิดหน้าต่าง” หญิงสาวยอมปิด
หน้าต่างตามที่เขาสั่ง ก่อนจะขอตัวลากลับ เพราะเธอรู้สึกง่วง
นอนเต็มทน หากตัวเองไม่ยอมต่ืนจากฝันเสียที ก็ควรจะเดิน
กลบัไปนอนที่บ้านเช่าของตวัเอง 

“คิดจะมาก็มา คิดจะไปก็ไป หล่อนไม่คิดจะไปมาลาไหว้
บ้างเลยรึ”  
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“ฉนัง่วงแล้วค่ะ กลบัไปนอนดีกว่า” นรินทิราสง่ยิม้ให้ชาย
หนุ่มร่างผอมที่เดินตามเธอมายงัประต ู
 “แล้วหลอ่นจะกลบัมาอีกหรือไม่” 
 “คณุชายยงัอยากเจอฉนัอีกเหรอคะ” 
 “ถึงหลอ่นจะเป็นหญิงประหลาด พดูจาเหมือนคนวิปลาส 
แต่หล่อนก็เป็นเพื่อนคุยที่สนุกคนหนึ่ง...ฉันไม่มีเพื่อนคุยมานาน
มากแล้ว” 
 นรินทิราไม่แน่ใจว่าเป็นค าชมหรือค าด่า คนอะไรมาหา
ว่าเธอบ้า แต่อย่างน้อยเขาก็อยากคยุกบัคนบ้าอย่างเธออีก 

“ถ้าฉนัฝันถึงคฤหาสน์นีอี้ก เราคงได้พบกนัค่ะ”  
 
นรินทิราเดินออกมาจากคฤหาสน์ที่ไร้ซึ่งผู้คน นึกแปลก

ใจที่คณุชายโชติอยู่เพียงล าพงัในบ้านหลงัใหญ่  
ทนัใดนัน้เสียงนกร้องในสวนเขียวขจี ถูกแทนที่ด้วยเสียง

เปียโนที่บรรเลงเพลงเดิมอีกครัง้ แต่ครัง้นีเ้สียงเพลงที่เคยฟังดู
เศร้าสร้อย กลับมีชีวิตชีวาขึน้มา ราวกับว่าผู้ เล่นเปียโนก าลังมี
ความสขุ 

นรินทิราเดินผ่านสวนสวยไปยังบ้านไม้ริมน า้ ข้างบ้าน
เต็มไปด้วยดอกสีเหลืองสดใสตามพุ่มไม้จ านวนมาก หญิงสาวอด
ใจไม่ไหวที่จะเด็ดพวงดอกไม้งามติดมือไปด้วย 
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ทว่าบ้านไม้หลังเล็กตัง้อยู่ ริมน า้  ดูเก่าทรุดโทรม ไม่
เหมือนบ้านที่เธอเช่าอยู่ เพราะสีเหลืองนวลของมันกลายเป็นสี
เทาหม่น หญิงสาวมองลอดผ่านหน้าต่างไปยังด้านในที่เต็มไป
ด้วยอุปกรณ์ท าสวน และข้าวของสารพัดที่กองพะเนินเทินทึก 
ประตไูม้บานคู่ทางเข้าตวับ้านเก่าผทุรุดโทรม  

ทว่าเมื่อเธอผลักประตูเข้าไป กลับพบว่าภายในนัน้มืด
สนิท อุปกรณ์ท าสวน และข้าวของสารพัดหายไป แทนที่ด้วย
เคร่ืองเรือน เหมือนกบับ้านเช่าของเธอไม่มีผิดเพีย้น  

หญิงสาวก้าวเท้าเข้าไปในบ้าน รีบปิดประตูลงอีกครัง้ 
บ้านกลบัมามืดสนิท ทว่าเสียงเปียโนหายไป แต่ที่น่าตกใจ ก็คือ
ดอกไม้สีเหลืองในมือของเธอก็หายไปด้วย  

หญิงสาวเงยหน้าขึน้มองนาฬิกาบนผนัง มันยังคงบอก
เวลาห้าทุ่มคร่ึงเหมือนเดิม เวลาไม่ได้ผ่านเลยไปแม้แต่นาทีเดียว 
ทัง้ที่เธอรู้สึกว่า เธอหายไปในสวน และเข้าไปยังคฤหาสน์จนพบ
กับคุณชายโชติที่อ้างว่าเขาอยู่ในปีพ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นเวลาร่วม
ชั่วโมงได้ แต่เข็มนาฬิกากลับถูกหยุดเอาไว้เมื่อเธอหายออกไป
นอกประตบู้านเช่าหลงันี ้  

นรินทิรากลัน้ใจลองเปิดประตูบ้านออกไปใหม่ แต่ครัง้นี ้
สวนภายนอกกลบัมืดสนิท กลายเป็นเวลากลางคืนอย่างเก่า สวน
ยังคงรกร้างเช่นเคย คฤหาสน์หลังใหญ่ยังคงมืดสนิท ทันใดนัน้
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เธอก็รู้สึกขนลุกขึน้มาคล้ายถูกผีหลอก จึงรีบสาวเท้าวิ่งขึน้บันได
ไปยงัด้านบนอย่างไม่คิดชีวิต  

“กร๊ีด!” 
นรินทิราตกใจกรีดร้อง เมื่อเกือบชนกับมารดา ที่เปิด

ประตอูอกมาจากห้องนอนอีกห้อง 
“ลงไปเข้าห้องน า้มาเหรอลกู” กิ่งรักษ์ถามไถ่ลกูสาวที่ต่ืน

ตระหนกกลางดกึ “หรือว่านอนไม่หลบัอีกแล้ว” 
“หนูไปเข้าห้องน า้มาค่ะ” หญิงสาวปด แสร้งอ้าปากหาว 

ตรงเข้าประตหู้องนอนของตวัเอง ทัง้ที่เหงื่อยงัผุดอยู่เต็มหน้าผาก 
“ง่วงแล้ว...หนไูปนอนก่อนนะคะ” 

เธอนอนลืมตาบนเตียงภายในห้องที่มืดสนิท มีเพียงแสง
จนัทร์สาดสอ่งผ่านมาทางหน้าต่าง  

“ความฝันหรือความจริงกนัแน่”  
นรินทิรายังคงไม่แน่ใจ ถ้าหากมันเป็นเพียงฝัน ก็เป็น

ความฝันที่เหมือนจริงเหลือเกิน และถ้าหากมันเป็นความจริง ก็
แปลว่าเธอก้าวข้ามผ่านประตูแห่งเวลา ไปยังอดีตและได้พบกับ
คณุชายโชติในคฤหาสน์แห่งนัน้ ซึ่งเวลาก็ล่วงเลยมานานถึง ๗๐ 
ปีแล้ว ป่านนีคุ้ณชายโชติคงตายไปแล้ว หรือไม่ก็ย้ายไปอยู่ที่อ่ืน 
มิเช่นนัน้คงไม่ปลอ่ยคฤหาสน์ให้ทรุดโทรมเช่นนี ้
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วันถัดไป นรินทิราต่ืนสาย ภาพสวนสวยที่เต็มไปด้วย
ชีวิตชีวาของคฤหาสน์หลังใหญ่ และใบหน้าอันหล่อเหลาของ
คณุชายโชติยงัคงหลอกหลอนเธออยู่ในหวั รู้สกึขนลกุขนพอง ไม่รู้
ว่าเร่ืองราวเหลา่นัน้เป็นความจริงหรือเพียงแค่ฝัน  

หญิงสาวรีบอาบน า้แต่งตัว แต่พอลงมาก็พบว่าแม่ท า
ขนมหวานเสร็จหมดแล้ว ในถาดใหญ่มีขนมเปียกปูน ขนมชัน้ 
และขนมที่หน้าตาแปลกประหลาด 

“นี่ขนมอะไรคะหนูไม่เคยเห็นมาก่อน” หญิงสาวถามผู้
เป็นแม่ถึงขนมสีเหลือง เหมือนดอกแคคลุกกับมะพร้าวและ
น า้ตาล 

“ขนมดอกโสน แม่เจอพุ่มต้นโสนอยู่หลงับ้าน แถวศาลา
ท่าน า้เมื่อเช้ามืด ตอนพายเรือไปซือ้ของมาท าขนมน่ะ” กิ่งรักษ์ยื่น
ดอกโสนที่เหลืออยู่สองสามดอกให้ลกูสาว  

นรินทิราเบิกตาโพลง ดอกไม้สีเหลืองสดมีลักษณะ
เหมือนดอกแคแต่ขนาดเล็กกว่า มันคือพวงดอกไม้ที่เธอเด็ดมา
เมื่อคืน แต่ดอกไม้เหลา่นัน้กลบัหายไปเมื่อเธอกลบัเข้ามาในบ้าน 

“ดอกโสนชอบขึน้ริมคลอง ตอนเด็ก ๆ อาม่าของนรินชอบ
เอาดอกโสนมาผดัน า้มนัหอย ผดัไข่ ท าแกงดอกโสน แล้วก็เอาไป
ท าขนมด้วย” กิ่งรักษ์ร่ายยาวเร่ืองดอกโสน 
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ในวยัเด็ก กิ่งรักษ์อาศยัอยู่ริมน า้ในบ้านของครอบครัวคน
จีน ค้าขายริมคลองรังสิตประยูรศักด์ิ จังหวัดปทุมธานี เธอจึง
คุ้นเคยกับวิถีชีวิตริมน า้ การว่ายน า้และพายเรือเป็นสิ่งที่ทุกคน
ต้องเรียนรู้ตัง้แต่เด็ก ๆ ดงันัน้การหนีมาหลบซ่อนอยู่ริมคลองเล็ก 
ๆ ในอยุธยา จึงท าให้เธอนึกถึงเร่ืองในวัยเด็กอีกครัง้ ถ้าหากวัน
นัน้เธอไม่ตกลงแต่งงานกับพ่อค้าเชือ้สายไทยแท้ ดวงตากลมโต
มากด้วยเสน่ห์ชื่อ ณรงค์ และย้ายตามไปอยู่ที่พระรามสาม เธอก็
คงแต่งงานกับลูกคนจีนร้านขายหมูในละแวกนัน้  ที่พ่อแม่
พยายามจบัคู่ให้ และยงัคงมีชีวิตอยู่ริมคลองรังสิตประยูรศกัด์ิ คง
ไม่ต้องหอบลกูระหกระเหินหนีหวัซุกหวัซุนถึงเพียงนี ้

 
กิ่งรักษ์พายเรือไปส่งลูกสาวที่ตลาดพร้อมถาดขนม วาง

ซ้อนในเรือ 
“ท าไมลือ้ไม่มาเช้าๆ เล่าอานริน” เหล่าอ๊ีบ่นเสียงสงูเมื่อ

เห็นนรินทิราหอบหิว้ข้าวของมาวางบนรถเข็นในช่วงสิบเอ็ดโมง 
“พรุ่งนีล้ือ้มาขายตัง้แต่หกโมงเช้าเลยนะ อัว๊ว่าลือ้น่าจะขายดี” 

“แล้วต้องขายจนถึงก่ีโมงละจ๊ะเหล่าอ๊ี” หญิงสาวถามไป
หอบไปด้วยความเหน็ดเหนื่อย 

“จนกว่าลูกค้าจะไม่มี ...ก็มืดค ่าโน่นล่ะ วันธรรมดา
ชาวบ้านแถวนีจ้ะมานั่งพักผ่อนกินชากาแฟบ้าง แต่เสาร์อาทิตย์
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ลือ้จะขายดี เพราะนกัท่องเที่ยวจะมากนัหลายร้อย ลือ้คงต้องอยู่
ดกึหน่อย” 

ตลาดลาดชะโดเป็นตลาดเก่าแก่ที่นักท่องเที่ยวมักจะ
เดินทางมาเยี่ยมชม และซือ้ขนมขบเคีย้วกันในช่วงเสาร์และ
อาทิตย์รวมไปถึงวนัหยดุยาว จึงท าให้ร้านค้าในตลาดขายดิบขาย
ดีในวนัช่วงวนัหยดุไปด้วย  
 เหล่าอ๊ีเตรียมหม้อต้มน า้ขนาดใหญ่เดือดปุดๆ รอตัง้แต่
เช้า หญิงสาวเพียงลงมือจดัวางถาดขนมของแม่ และอปุกรณ์ทุก
อย่าง เธอซือ้ถุงชงส าหรับชงชาและกาแฟ เมล็ดกาแฟ กาแฟ
ส าเร็จรูป ใบชา ผงโกโก้ นมข้นหวานและนมสด เตรียมพร้อม
ส าหรับลูกค้า ทว่าเวลาผ่านไปร่วมชัว่โมงแล้ว แต่ก็ยังไม่มีลูกค้า
เสียที  

“ยงัไม่เที่ยงดี ชาวบ้านก็ยงัไม่เลิกงาน ลือ้ใจเย็นๆ นัง่พกั
ก่อน” เหลา่อ๊ีเห็นใจนรินทิราที่นัง่ไม่ติด 

“หนูกลวัขนมของแม่จะขายไม่ออกน่ะค่ะ” นรินทิราถอน
หายใจ พลางชงกาแฟให้เหลา่อ๊ีด่ืมแก้เบื่อ 
 “กาแฟอะไร อร่อยดีนะ” เหล่าอ๊ีชมเปราะถึงกาแฟใส่นม
รสชาติกลมกลอ่มหวานมนั รสไม่เข้มเกินไป  
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 “มนัเรียกว่าลาเต้ค่ะ” หญิงสาวตอบพร้อมรอยยิม้ “ถ้ามี
เวลาว่างและอปุกรณ์พร้อม หนูจะท าฟองนม แต่งหน้าเป็นตุ๊กตา
หมีให้เหลา่อ๊ีนะคะ”   

“โอ๊ย หมีเหมออะไรอั๊วไม่สนหรอก แค่รสชาติอร่อยก็
พอแล้ว” เหลา่อ๊ียกลาเต้ซดเสียงดงั 
 ไม่นานเกินรอ แขกชุดแรกก็มาเยือนร้านกาแฟโบราณ
รถเข็นของนรินทิรา 
 “ผมขอยกล้อ ๒ แก้วครับ” ลูกค้าหนุ่มต๋ีร่างสันทัดสั่ง
กาแฟเผื่อเพื่อน แม่ค้าสาวจึงรีบลกุไปบดเมล็ดกาแฟด้วยความดี
ใจ 
 “ลือ้มาก็ดีแล้ว อาสมพงศ์ นี่อานรินหลานสาวอัว๊” เหลา่อ๊ี
แนะน าลกูค้าหนุ่มให้รู้จกักบัหลานสาวของตน 
 “อ้าว...ที่แท้ก็คนรู้จกัเหรอคะ” นรินทิรานึกขอบคณุเหล่า
อ๊ี ที่ช่วยเรียกคนรู้จกัมาเป็นลกูค้ารายแรกของเธอ หญิงสาวจึงยก
มือไหว้ชายหนุ่มที่ดูสูงวัยกว่าก่อนจะรีบใช้เคร่ืองบดเมล็ดกาแฟ
ต่อไป 
 “อาอึม้ครับ นี่เพื่อนผมเพิ่งย้ายมาใหม่ชื่อ พีระ เป็นหมอ
ท่ีโรงพยาบาลผักไห่ครับ” ชายหนุ่มร่างสันทัดแนะน าเพื่อนของ
เขาที่สงูกว่าเกือบคืบ 
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 เหล่าอ๊ีมองคณุหมอร่างสงูผอม สวมใส่แว่นตาหนาเตอะ
พลนัไม่พอใจที่เขาเอาแต่จ้องหลานสาวเธอตาไม่กะพริบ “อานริน
ชงกาแฟลาเต้อร่อยด้วยนะ ลือ้จะลองไหมละ่” 
 “ท าลาเต้ได้ด้วยเหรอครับ” พีระเอ่ยถามหญิงสาวที่ก้ม
หน้าก้มตาบดกาแฟ  
 หญิงสาวผู้ถกูถามพยกัหน้าตอบ พลางสง่ยิม้กว้าง รีบชง
กาแฟอย่างสดุฝีมือ  
 นรินทิราชงกาแฟร้อนเสร็จสรรพ ก็เทใส่แก้วใสเพียงคร่ึง
แก้ว จากนัน้จึงตกันมข้นหวานลงไปสองช้อนชา และเทนมสดลง
ไปเล็กน้อย ก่อนจะยกไปให้ชายหนุ่มทัง้สอง  

แก้วกาแฟร้อนๆ ที่มองเห็นนมข้นหวานนอนก้น มีกาแฟ
ด าลอยอยู่ด้านบนเป็นลกัษณะของยกล้อ กลิ่นกาแฟชงสดใหม่ๆ 
ส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทัว่ เมื่อชายหนุ่มทัง้สองใช้ช้อนชากวนกาแฟให้
เข้ากันจนกลายเป็นสีน า้ตาลคาราเมลแล้ว จึงยกขึน้ด่ืม ลิม้รส
กาแฟเข้มที่ทัง้หอมและหวานชื่นใจ 

“กาแฟของแม่ค้าอร่อยมากเลยนะครับ” พีระเอ่ยชื่นชม
หญิงสาว เพราะเมล็ดกาแฟคัว่คดัพิเศษของเธอส่งกลิ่นหอมและ
รสชาติที่เข้มข้นต่างจากกาแฟอ่ืน ๆ ที่เขาเคยด่ืมมาก่อน 
 “อานรินชงกาแฟอร่อยทุกอย่าง ขนมของแม่อีก็อร่อย 
พวกลือ้ซือ้กลับไปฝากคนที่ท างานสิ” เหล่าอ๊ีเห็นลู่ทางช่วย
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หลานสาวคนสวยขายของจนกลายเป็นขายดีเทน า้เทท่า ตัง้แต่วนั
แรก พลอยให้ร้านขายอาหารตามสัง่ของเธอขายดิบขายดีไปด้วย 
 นรินทิราเก็บถาดขนมว่างเปล่า เข็นรถเข็นไปเก็บไว้ใน
ร้านของเหล่าอ๊ี จากนัน้จึงเอ่ยค าขอบคณุ ยกมือขึน้ไหว้ลาเหล่าอ๊ี
เพื่อไปลงเรือของแม่ที่มารอรับที่ท่าน า้ 
 “ขายดีตัง้แต่วันแรกเลยแม่” หญิงสาวยิม้หน้าบานเมื่อ
เห็นแม่คลายสีหน้ากังวลใจ หญิงสาวยื่นธนบตัรใบละยี่สิบบาท
เป็นฟ่อนทัง้หมดให้แม่ 
 “ทีแรกแม่ก็อยากให้ลกูไปสอนที่โรงเรียนมากกว่า แต่พอ
เห็นลกูตัง้ใจแบบนี ้แม่ก็ดีใจ”  

หญิงวยัห้าสิบยิม้อย่างภมูิใจที่ลกูสาวเป็นคนขยนัขนัแข็ง 
หนักเอาเบาสู้  แต่ก็อดสงสารไม่ได้ที่ต้องเหนื่อย อดทนยืนร้อน
หน้าหม้อต้มน า้ทัง้วนั 
  

คืนนัน้นรินทิรารู้สึกอ่อนเพลีย เหนื่อยจนสายตวัแทบขาด 
แต่ไม่สามารถหลบัลง กลิง้ไปมาบนเตียงพลางคิดในใจว่าควรหา
ซือ้ยานอนหลับติดบ้านไว้ ทันใดนัน้เสียงเปียโนก็ดังขึน้อีกครัง้ 
เสียงเพรียกจากดนตรีที่บรรเลงขึน้ ท าให้เธอต้องลกุออกจากเตียง 
ลงบนัไดไปยงัชัน้ล่าง ในขณะท่ีนาฬิกาบนฝาผนงับอกเวลาเที่ยง
คืนสิบห้านาที  
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หญิงสาวลองเปิดประตบู้านอีกครัง้ และครัง้นีเ้ธอพบกับ
แสงสว่างที่สาดทอเข้ามาจากภายนอก เสียงเปียโนก าลงับรรเลง
เพลงเศร้า ราวกบัว่าคณุชายโชติก าลงัเรียกหาเธออีกครัง้ 
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 นรินทิราก้าวเท้าออกจากบ้านหลงัเล็กที่มืดสนิทไปยัง
สวนสีเขียวชอุ่ม เต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้หลากสีสนั เวลานีค้งเป็น
ช่วงเช้าของวัน เพราะหมู่นกน้อยก าลังร้องเพลงแข่งกับเสียง
เปียโน พระอาทิตย์เพิ่งโผล่พ้นขอบฟ้าได้ไม่นาน แดดยามเช้าให้
ความอบอุ่นแก่ยอดหญ้าที่ยงัเปียกชืน้จากน า้ค้างในยามราตรี 

หญิงสาวสวมรองเท้าแตะในบ้าน เดินผ่านสวนมาจนถึง
ประตูหลงัของคฤหาสน์ใหญ่ เธอเห็นหลงัไวๆ ของผู้หญิงผมด า 
เธอนุ่งผ้าถงุ เดินหายไปทางตะวนัตกของคฤหาสน์ 

นรินทิรานึกแปลกใจที่เจอคนอ่ืนที่นี่ นอกจากคุณชาย
โชติ แน่นอนว่าถ้าเขาเป็นถึงหม่อมราชวงศ์ ก็ต้องมีคนติดตามมา
ดแูลมากมาย  

“สงสยัจะเป็นคนงานพม่า นุ่งผ้าถงุซะด้วย” 
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ภายในคฤหาสน์ยังคงมืดสนิท ตลบอบอวนไปด้วยกลิ่น
สมนุไพรปนกบักลิ่นอาหาร 

เมื่อผลกัประตหู้องเปียโนเข้าไป เธอก็พบกบัต้นตอของผู้
บรรเลงเพลงโศกเศร้า และกลิ่นอาหารที่หอมฟุ้งอยู่ในห้อง 

ชายหนุ่มหยุดดีดนิว้เมื่อเห็นหญิงสาวผิวขาวจัดในชุด
กระโปรงผ้ายืดแขนกดุสีเหลืองสว่าง 

“นรินทิรา” คณุชายโชติร้องเรียกชื่อเธออย่างดีใจ ก่อนจะ
ไอออกมาหลายยก 

แสงไฟจากตะเกียงส่องให้เห็นใบหน้ายิม้แย้มของชาย
หนุ่ม ซึ่งนั่นก็ท าให้นรินทิราเผลอยิม้ออกมาเช่นกัน วันนีเ้ขาสวม
เสือ้ผ้าฝา้ยสีขาวแขนสัน้ และกางเกงแพรสีเขียวเข้ม 

“หล่อนหายไปตัง้หลายวัน ฉันคิดว่าหล่อนจะไม่กลบัมา
ที่นี่อีกแล้ว” ชายหนุ่มหบุยิม้ ก่อนจะแสดงท่าทีปัน้ป่ึง  

“หลายวันอะไรคะ เมื่อคืนฉันก็ เพิ่งมาหาคุณชาย”  
นรินทิราเดินมานัง่บนเก้าอีไ้ม้ตวัเล็กริมผนงั 

“หล่อนอย่าปดฉันเลย ฉันเฝ้ารอหล่อนเสียตัง้หลายวัน
กว่าหลอ่นจะกลบัมา ท าเอาฉนัใจหาย” 

หญิงสาวนึกแปลกใจ เวลาของเธอและเขาคงไม่เท่ากัน 
ทัง้ที่เธอเพิ่งพบเขาเมื่อคืน แต่เขากลบับอกว่าเวลาผ่านไปหลาย
วนัแล้ว 
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คุณชายกลับไปดีดนิว้เล่นเพลงเดิมอีกครัง้ นรินทิราจึง
ลากเก้าอีม้านั่งใกล้คุณชาย  เห็นเปียโนแกรนด์หลังใหญ่ยี่ห้อ 
John Broadwood and Sons มีการแกะสลกัลวดลายบนไม้อย่าง
ประณีต  

“ฉันชอบเพลงที่คณุชายเล่นนะคะ มนัชื่อเพลงอะไรเหรอ
คะ”  

“เพลงของโชแปง (Chopin) ชื่อว่า น็อคเทิร์น (Nocturne) 
โอปุสที่ ๙” คุณชายหันมาหาหญิงสาวข้างกาย โดยมือของเขา
ยงัคงดีดโน้ตเพลงต่อไป “น็อคเทิร์น โอปสุที่  ๙ มีทัง้หมดสามบท 
แต่บทท่ี ๒ คือบทท่ีฉนัชอบที่สดุ”   

คุณชายอธิบายต่อให้เธอฟังว่าเพลงในบทที่สองนี  ้ 
โชแปงอธิบายถึงบรรยากาศยามค ่าคืนที่เงียบสงบ แต่สวยงาม  

นรินทิราพลนัคิดไปว่าเพลงนีเ้ปรียบเสมือนเสียงเพรียก
จากคุณชายโชติ เธอได้ยินเสียงเพลงของเขาในเวลากลางคืน
เสมอ และสามารถข้ามเวลามาหาเขาได้อย่างอศัจรรย์  

เมื่อเล่นเพลงจนจบบท ชายหนุ่มจึงลุกจากเก้าอีเ้ปียโน 
และเดินมานัง่ที่โต๊ะเขียนหนงัสือซึง่มีชามข้าวต้มกุ้งถ้วยโต ต้นตอ
ของกลิ่นอาหารที่อบอวนในห้องเล็ก ๆ นี ้ 

“คณุชายก าลงัจะทานมือ้เช้าเหรอคะ”  
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“มือ้ไหนก็เหมือนกันทุกมือ้นั่นล่ะ” ชายหนุ่มเขี่ยข้าวต้ม
กุ้งในชามอย่างเบื่อหน่าย  

“หมายความว่ายงัไงคะ เหมือนกนัทกุมือ้”  
“ฉันรับข้าวต้มทัง้สามเวลา เช้า เที่ยงและเย็น เพราะว่า

ฉนัไม่ค่อยแข็งแรง นมสุน่เลยให้แม่ครัวท าแต่อาหารอ่อนให้ฉัน” 
หญิงสาวอ้าปากค้าง “ทานข้าวต้มสามมือ้ทุกวันมาก่ีปี

แล้วคะ”  
“ก็ตัง้แต่ยงัเด็กนัน่ล่ะ แต่ถ้าวนัไหนเคราะห์ดี แม่ครัวเกิด

นึกท าขนมหวานขึน้มา ฉันก็ได้ รับด้วย” คุณชายโชติตอบ 
หลงัจากตกัข้าวต้มเข้าปาก 

หญิงสาวตกใจที่เขารับประทานอาหารซ า้ซากจ าเจ 
พลางมองดูนิว้มือผอมๆ ของเขาที่ก าลังจับช้อน “คุณชายต้อง
ทานผกัและผลไม้บ้างนะคะ จะได้แข็งแรงไม่ขาดสารอาหาร”  

“ฉันไม่ชอบผกั รสชาติทัง้ขมทัง้เหม็นอย่างนัน้ ใครจะไป
รับลง ส่วนผลไม้ ก็ไม่รู้ว่าจะรับไปท าไม ไม่เห็นอร่อยเลย” ชาย
หนุ่มยกผ้าเช็ดหน้าปิดปาก เมื่อไอส าลกั  

หญิงสาวส่ายหัว ไหนจะเร่ืองสารอาหารที่ร่างกายไม่ได้
รับครบห้าหมู่ ทัง้ยังไม่ยอมออกก าลังกาย แม้กระทั่งออกไปรับ
แดดรับลม อยู่แต่ในที่อบัๆ มืดๆ แบบนี ้คงจะป่วยตายกนัพอดี  
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“ด้วยความหวังดีนะคะ ฉันอยากให้คุณชายลองทาน
อาหารแบบคนปกติเขาทานกัน แล้วก็หดัออกก าลงักายบ้าง เชื่อ
ฉนัเถอะว่าคณุชายจะแข็งแรงเหมือนคนทัว่ไปในที่สดุ” 

“ไม่ได้หรอก” คุณชายโชติวางมือจากข้าวต้ม ลุกขึน้ยืน 
เดินไปยงัหน้าต่างซึง่ถกูปิดเอาไว้ “นมสุน่เอ็ดฉนัตายเลย” 

“นมสุ่นคือใครเหรอคะ ท าไมคณุชายจะต้องเชื่อเธอมาก
ขนาดนัน้” หญิงสาวเดินมายืนข้างเขา 

“นมสุน่ คือแม่นมของฉนั คอยดแูลฉนัมาแต่เล็ก”  
“คนโบราณอาจยังคงมีความคิดที่ไม่ทันยุคทันสมัย ฉัน

อยากให้คณุเชื่อฉัน...เพราะว่า...ฉันเรียนมา” หญิงสาวพยายาม
จะท าให้เขาเปลี่ยนความคิดให้ได้ 

“เธอได้ร ่าเรียนมาสูงหรือ นรินทิรา” ชายหนุ่มถามด้วย
ท่าทีตกใจ 

“ฉนัเรียนจบจากมหาวิทยาลยั คณะศกึษาศาสตร์” 
“มหาวิทยาลัยเชียวรึ” คุณชายเบิกตากว้าง “ฉันเองก็

อยากร ่าเรียนสงูๆ หากแต่ฉนัไม่เคยได้เข้าโรงเรียน สมยัที่ยงัอยู่ใน
วงัวิจิตรบริพฒัน์ ท่านพ่อจ้างครูมาสอนพิเศษให้ที่บ้าน แต่พอฉัน
ย้ายมาที่นี่ก็ไม่ได้ร ่าเรียนต่อ อยู่ห่างไกลอย่างนีจ้ะไปหาครูที่ไหน
มาสอน...”   
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หญิงสาวลอบถอนหายใจนึกเวทนาในชะตาชีวิตที่น่า
สงสารของคุณชายโชติ หญิงสาวลอบมองชายหนุ่มร่างผอมซีด
เซียวที่ถูกทิง้ขว้าง กลิ่นข้าวต้มกุ้งยังตลบอบอวน เพราะเขาแทบ
ไม่ได้แตะข้าวต้มเลย คงจะเบื่อที่ต้องทนกินอะไรซ า้ซาก มีชีวิตอยู่
ในที่ปิดตายราวกบัคกุ  

เธอลองแง้มหน้าต่าง ทว่าชายหนุ่มถอยหลงัออกห่างจาก
แสงแดดท่ีลอดเข้ามา  

“เป็นแวมไพร์เหรอคะ กลวัแดดท าไม อีกอย่างแดดเช้าไม่
เป็นอันตรายหรอกค่ะคุณชาย” หญิงสาวจับแขนเขาเอาไว้ไม่ให้
หนีออกห่าง 

คณุชายโชติก้มลงมองแขนตวัเองที่ถกูหญิงสาวจบัเอาไว้
แน่น ใบหน้าของเขาเร่ิมมีสี  

“คณุชายรู้สึกถึงความอบอุ่นของแสงแดดไหม” นรินทิรา
ถามชายหนุ่มใบหน้าซีดเซียวที่พยกัหน้าให้เธอช้า ๆ “แล้วคณุชาย
รู้สกึถึงลมเย็นสบายที่พดัเข้ามาด้วยรึเปลา่” 

หญิงสาวค่อยๆ เปิดหน้าต่างกว้างขึน้กว่าเดิม ลมเย็น
โชยกระทบกบัผิวหน้าของเธอ ผมด าขลบัเส้นยาวปลิวไสวไปตาม
แรงลม เธอส่งยิม้หวานหวังให้เขาคล้อยตาม ทว่าเขากลับไอ
ออกมายกใหญ่ 

‘ก๊อก ก๊อก’  
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เสียงเคาะประตูดังขึน้ หญิงชราร่างอวบอ้วนสวมเสือ้ผ้า
ฝ้าย นุ่งผ้าถุง ผมทรงดอกกระทุ่ม เดินเข้ามาในห้อง แต่ต้องอ้า
ปากค้าง เมื่อเห็นหน้าต่างของห้องเปียโนเปิดออกกว้าง แสงสว่าง
ส่องผ่านเข้ากระทบใบหน้าของชายหญิง ซึ่งก าลงัยืนแนบชิดกนั
ตรงหน้าต่าง 

“คุณพระช่วย!” หญิงชราผมสีดอกเลากรีดร้องเสียงดัง
เมื่ อ เห็นภาพเบื อ้ งหน้า  “หล่อนเ ป็น ใคร ! ก ล้า เ ข้ามาท า
บดัสีบดัเถลิงในคฤหาสน์หลงันีไ้ด้อย่างไร!” 

นรินทิราปล่อยมือออกจากแขนคุณชายโชติ รีบถอยห่าง 
พลันนึกขึน้ได้ว่าคนสมัยก่อนคงไม่ชอบให้หญิงชายอยู่ด้วยกัน
สองต่อสองในห้องปิดทบึ 

“นมสุ่นอย่าเพิ่งเอ็ดไป หล่อนชื่อ นรินทิรา หล่อนเป็น...” 
คณุชายจ้องมองหญิงสาวอย่างขอความช่วยเหลือ 

“...ดิฉันเป็น...คณุครูค่ะ” หญิงสาวไม่ได้โกหกเลยแม้แต่
น้อย เธอจบจากคณะศึกษาศาสตร์มา และครูเป็นอาชีพที่เธอเคย
ท าตอนฝึกสอนอยู่ในปีสดุท้ายของการเรียนในมหาวิทยาลยั 

“ท่านพ่อส่งคุณครูนรินทิรามาสอนหนังสือชายที่ น่ี ท่าน
พ่อจดหมายมาบอกชายตัง้แต่เดือนที่แล้วโน้น นมสุ่นจ าไม่ได้
หรือ” คณุชายโชติปัน้น า้เป็นตวั เขาไม่สามารถบอกใครว่าเธอมา
จากอนาคตข้างหน้าได้ 
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“อย่างนัน้ดอกรึ นมก็หลงๆ ลืมๆ สงสยัจะแก่แล้วจริง ๆ” 
แม่นมเดินเข้ามาเก็บชามข้าวต้มของคุณชาย แต่ไม่ยอมวางตา
จากหญิงสาวผิวขาวในชุดกระโปรงคลุมเข่าตัวโพล่งสีเหลือง
แปลกประหลาด “แล้วจากนีไ้ป คุณครูจะมาสอนคุณชายทุกวัน
หรือคะ” 

“ไม่ทุกวันหรอกนมสุ่น...คุณครูจะมาสอน...อาทิตย์ละ
ครัง้ หรือสองครัง้...หากคณุครูสะดวก ก็จะแวะมา” คณุชายตอบ
อย่างตะกกุตะกกั 

หญิงชราพยักหน้ารับ ก่อนจะยกถาดอาหารเดินกลับ
ออกไปทางประต ู 

“นมสุ่นคะ...” หญิงสาวร้องเรียกแม่นมของคุณชายเมื่อ
นึกบางอย่างที่ส าคัญขึน้มาได้ “...ดิฉันอยากให้คุณชายได้รับ
สารอาหารครบทัง้ห้าหมู่ค่ะ” 

แม่นมขมวดคิว้ แสดงสีหน้างนุงงไม่ต่างจากคณุชายโชติ  
“คุณชายควรรับประทานอาหารเหมือนคนปกติทั่วไป 

เช่น เนือ้สตัว์ นม ไข่ และผกัผลไม้ค่ะ” 
“คุณครูคงจะไม่ทราบว่าคุณชายรับประทานได้เพียง

อาหารอ่อนเท่านัน้ อีกทัง้จ าพวกนมพวกไข่เป็นอาหารแสลง 
ประเด๋ียวก็ล้มป่วยไปอีก”  
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“เชื่อดิฉันเถอะค่ะ...ดิฉันเรียนมา” หญิงสาวแสดงสีหน้า
หนกัแน่น 

“ความคิดของพวกฝร่ังมังค่าใช้ไม่ได้กับชาวสยามดอก 
นมได้ยินพวกหัวนอกหัวสมัยใหม่แบบคุณครูมาเยอะ อีกอย่าง
ช่วงหลงัสงคราม จะหานมเนยคงยากสกัหน่อย” 

นรินทิรานึกได้ว่าช่วงปีพ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นช่วงหลัง
สงครามโลกครัง้ที่ ๒ สภาวะเศรษฐกิจคงยงัถดถอย ประชาชนคง
จะไม่สามารถใช้จ่ายไปกบัของฟุ่ มเฟือยได้ และดเูหมือนว่านมววั
คงจะเป็นของหายากพอดใูนยคุนี ้

“แต่ดิฉันอยากให้นมสุ่นลองดูค่ะ เร่ิมต้นที่ผกัผลไม้ก็ได้” 
หญิงสาวยอมให้แม่นมหัวดือ้ “ลองทานข้าวต้มปลา กุ้ ง หมู ไก่ 
หรือโปรตีนเนือ้สตัว์อะไรก็ได้กบัผกัต้ม แล้วอย่าลืมให้คณุชายกิน
ผลไม้ระหว่างมือ้นะคะ” 

คุณชายโชติหันขวับ ไม่เห็นด้วยกับคุณครู “ฉันให้หล่อน
มาสอนวิชาการ ไม่ได้ให้มาดแูลเร่ืองกินอยู่เสียหน่อย”  

“คณุชายเองก็ต้องให้ความร่วมมือกบัดิฉันด้วยนะคะ ทน
ฝืนกินไปซกัอาทิตย์สองอาทิตย์ รับรองว่าสขุภาพของคณุชายจะ
ดีขึน้เองค่ะ” 

คุณชายล้มตัวลงนั่งไปบนเก้าอีอ้ย่างไม่พอใจ แต่หญิง
สาวก็ไม่สนใจจะงอนง้อ  
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“อีกเร่ืองนะคะ ช่วยเปิดหน้าต่างทุกบานในบ้านหลงันีใ้ห้
อากาศได้ถ่ายเทด้วยค่ะ มัวแต่อยู่ในที่อับแบบนี ้อาการคุณชาย
เลยไม่ดีขึน้ไงคะ ช่วยลองท าซักอาทิตย์สองอาทิตย์เถอะนะคะ 
หากทกุอย่างแย่ลง...ดิฉนัจะเป็นคนรับผิดชอบเอง” 

แม่นมและคณุชายต่างอ้าปากจะเถียงเธออีกครัง้  
“จบนะคะ”  
ทัง้คุณชายทัง้แม่นมต่างปิดปาก ก้มหน้ารับค าสั่งของ

คณุครูที่แสนด ุ 
 
เมื่อเหล่าสาวใช้ช่วยกันเปิดหน้าต่างทุกบานที่ปิดไว้เสีย

นาน สภาพภายในของคฤหาสน์ก็สว่างขึน้ทันตา ผ้าม่านลูกไม้
หน้าต่างพลิว้ไหวตามลมเย็นที่พดัโชย  

“ฉันไม่อยากเชื่อว่าหล่อนกล้าสั่งนมสุ่นแบบนัน้ แล้ว
นมสุ่นก็ยอมท าตามเสียด้วย” คุณชายโชติยกมือกอดอก ไอ
ออกมาอีกระลอก 

“ถ้าหากคณุชายหนาวก็หาเสือ้ผ้าหนาๆ มาใสน่ะคะ” 
“แล้วหล่อนจะเร่ิมสอนหนังสือฉันเมื่อไรเล่า” ชายหนุ่ม

ถามคณุครูสาวจ าเป็น 
“คณุชายอยากเรียนจริง ๆ เหรอคะ”  
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“ใช่นะซี ฉันอยากจะจ้างหล่อนมาลองสอนฉันดู หาก
หล่อนไม่เก่งอย่างที่อวดอ้างจริง ฉันจะไล่หล่อนออก ไม่จ่ายค่า
สอนสกัสลงึเดียว” 

หญิงสาวหลดุหวัเราะให้กับท่าทีจริงจังของชายหนุ่มร่าง
ผอม “ว่าแต่คณุชายอยากเรียนวิชาอะไรบ้าง แล้วพอจะมีหนงัสือ
เรียนเก่าติดตวัอยู่บ้างไหมคะ เพราะฉันไม่รู้ว่าความรู้พืน้ฐานของ
คณุชายมีมากน้อยแค่ไหน” 

“ตามฉันมาซี” ชายหนุ่มร่างผอมเดินน าไปยังส่วนอ่ืน 
ของคฤหาสน์ที่เธอยงัไม่เคยเห็น 

ห้องหนังสือ อยู่ใกล้กับบันไดทางขึน้ชัน้บน เป็นห้องที่
เต็มไปด้วยตู้ เก็บหนังสือมากมาย เรียงรายชิดขอบผนังทัง้สี่ด้าน 
นรินทิราหยิบหนังสือเรียนเก่าที่คุณชายเคยร ่าเรียนมาเปิดอ่าน 
ก่อนจะเลือกสอนวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษให้แก่เขา 
โดยวิชาสงัคมนัน้ ปล่อยให้คณุชายอ่านหนงัสือพิมพ์ที่มาส่งใหม่
ทกุวนัแทน เพราะเธอไม่รู้ว่าสงัคมในสมยันัน้เป็นเช่นไร คงจะต้อง
เรียนรู้ด้วยกนัไปกบัเขา 

คุณชายอ่านหนังสือพิมพ์ออกเสียงให้เธอฟังว่า ในตอน
นัน้ พลเรือตรีถวลัย์ ธ ารงนาวาสวสัด์ิ หรือหลวงธ ารงนาวาสวัสด์ิ 
เ ป็นนายกรัฐมนตรีคนที่  ๘  ของประ เทศไทย ซึ่ ง เ ป็นคน
พระนครศรีอยธุยา 
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“ท่านนายกฯ เป็นคนเก่งมาก ท่านเข้ามาด ารงต าแหน่ง
ในช่วงภาวะหลังสงครามมหาเอเชียบูรพา จึงต้องแก้ปัญหา
เศรษฐกิจที่ก าลงัทรุดหนกัของสยาม...” คณุชายเล่าถึงเหตกุารณ์
บ้านเมืองในสมยันัน้ 

  นรินทิรานึกดีใจที่ เธอไม่ได้มาเจอคุณชายในช่วง
สงคราม เพราะคุณชายโชติเล่าว่าเมื่อสองปีก่อนมีระเบิดลงที่
อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายครัง้ เพื่อท าลาย
สะพานจกัรี ซึง่เป็นสะพานรถไฟสายเหนือ 

“...อีกทัง้เหตกุารณ์สวรรคตของพระเจ้าอยู่หวัที่มีเงื่อนง า 
สง่ผลกระทบต่อสภาวะทางการเมืองเป็นอย่างมากเทียว...”  

นรินทิราน า้ตาคลอเมื่อคณุชายโชติเอ่ยถึงในหลวงรัชกาล
ที่ ๘ ซึ่งเพิ่งเสด็จสวรรคต คณุชายโชติก็คงจะเสียใจไม่ต่างกนักับ
เธอและทุกคนในยุคนีเ้ลย เพราะเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๙ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จสวรรคต ปวงชนชาวไทยรวมถึง
ตวัเธอต้องพบกบัความโศกเศร้ามืดมน  

“ว่าแต่ตอนนีใ้นหลวงรัชกาลที่ ๙ ประทบัอยู่ที่กรุงเทพฯ รึ
เ ปล่ า คะ  ฉั น อยาก ไปกร าบพ ระ อง ค์ท่ าน . . . แ ค่ ที่ ห น้ า
พระบรมมหาราชวังก็ยังดีค่ะ” หญิงสาวถามด้วยเสียงสั่น นี่
อาจจะเป็นโอกาสที่เธอจะได้กราบพระองค์ท่านในตอนที่ยงัมีชีวิต
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อยู่ และในตอนนีเ้ธอยงัอยู่ในแผ่นดินของรัชกาลที่ ๙ เพียงแค่คิด
ก็น า้ตาไหลเสียแล้ว 

คุณชายโชติงุนงงกับท่าทีของหญิงสาวที่จู่ ๆ ก็ร้องห่ม
ร้องไห้ “กรุงเทพคือที่ไหนหรือ” 

หญิงสาวลืมไปว่าในสมัยนัน้ ชาวไทยยงัเรียกกรุงเทพว่า
พระนคร 

“พระองค์เสด็จไปศึกษาเพิ่มเติมที่สวิสเซอร์แลนด์ ตัง้แต่
เดือนสิงหาคมปีกลาย ท่านพ่อของฉันจดหมายมาว่า ท่านก็ไป
ร่วมส่งเสด็จพระองค์ถึงท่าอากาศยานด้วย ท่านพ่อเล่าว่ามี
ประชาชนไปร่วมส่งเสด็จกันอย่างมืดฟ้ามัวดินเทียว หลายคน
กลัวว่าพระองค์จะไม่เสด็จกลับมาอีก เพราะปัญหาการเมืองที่
แสนวุ่นวาย” 

นรินทิราผู้ ล่วงรู้อนาคตรีบตอบทัง้น า้ตา “พระองค์จะ
เสด็จกลบัมาแน่ค่ะ ไม่ต้องห่วง”  

คุณชายโชติยกมือขึน้ประนมเหนือศีรษะ “ขอพระองค์
ทรงพระเจริญ” 

เธอยงัจ าเร่ืองราวน่าประทบัใจของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ท่ี
ได้เคยอ่านมาเก่ียวกับเหตกุารณ์ในวันที่ในหลวงเดินทางกลับไป
ศึกษาต่อยังสวิสเซอร์แลนด์ มีคนตะโกนบอกพระองค์ว่าอย่าทิง้
ประชาชน ในตอนนัน้ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงตอบในพระราช
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หฤทยัของพระองค์ว่า ‘หากประชาชนไม่ทิง้ข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้า
จะทิง้ประชาชนได้อย่างไร’ 
 หญิงสาวยกมือขึน้เช็ดน า้ตาที่ไหลรินลงมาไม่ขาดสาย 
คุณชายโชติคงจะได้มีโอกาสเห็นประเทศไทยพัฒนาและ
เจริญรุ่งเรืองด้วยพระปรีชาสามารถ ที่ทรงทุ่มเททัง้แรงกายแรงใจ
และหยาดเหงื่อของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดลุยเดช ที่ทรงเสียสละเพื่อประเทศของเราอีกมากทีเดียว 
 
 ทัง้สองนั่งรับประทานอาหารมือ้กลางวันในห้องอาหาร
ด้านตะวนัตกของคฤหาสน์ มือ้เที่ยงของคณุชายเป็นข้าวต้มปลา
และผักบุ้ งลวก ในขณะที่แม่ครัวเตรียมพะแนงไก่ ไข่ต้ม น า้พริก
ลงเรือแนบผกัสด แตงกวา มะเขือ และถัว่ฝักยาว พร้อมข้าวสวย
ร้อนๆ ให้แก่นรินทิรา 
 หญิงสาวจ้องมองอาหารที่ถูกประดิษฐ์ประดอยอย่าง
สวยงามในถ้วยชามเบญจรงค์ ผักสดต่าง ๆ ถูกแกะสลักอย่าง
อ่อนช้อย ราวกบัเป็นอาหารชาววงัจริง ๆ 
 “คนที่นี่ เคยอยู่ในวังมาก่อนทัง้นั น้ หากหล่อนอยาก
รับประทานอะไรก็บอกแม่ครัวได้ ไม่ต้องเกรงใจ”  
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“คุณชายลองชิมไข่ต้มกับน า้พริกลงเรือสิคะ” หญิงสาว
ตักไข่ต้มที่ถูกหั่นเป็นเสีย้วพระจันทร์ ราดด้วยน า้พริกลงเรือ ใส่
ช้อน ยืน่จ่อปากคณุชาย แต่เขากลบัดนัมือของเธอออก 

“จะให้ฉันรับประทานอาหารประเภทนัน้ได้อย่างไร” 
คณุชายยกน า้ลอยดอกมะลิขึน้ด่ืม 

“เชื่อฉนัสิคะ ลองกินดอูร่อยจะตาย” หญิงสาวอ้าปากกิน
ไข่ต้มกบัน า้พริกลงเรือ ตามด้วยแตงกวา แสร้งท าท่าว่าอร่อยนัก
อร่อยหนา หลอกลอ่ให้คณุชายลอบกลืนน า้ลายตาม 

เมื่อเห็นคณุชายเร่ิมหลงกล เธอจึงตกัไข่ต้มอีกเสีย้วหนึ่ง
ราดด้วยน า้พริกลงเรือ ใสช้่อนปอ้นให้คณุชายลองชิมอีกครัง้ 

คุณชายโชติถูกหลอกล่อให้รับประทานอาหารที่ไม่เคย
ลิม้ลองมาก่อนในชีวิต “อร่อยอย่างที่หล่อนว่า หากแต่เผ็ดไปสกั
หน่อย” 

หญิงสาวยื่นแตงกวาให้ชายหนุ่มทันที “แตงกวาดับเผ็ด
ได้นะคะ” 

คณุชายโชติตกหลมุพรางที่หญิงสาวขุดเอาไว้อีกเช่นเคย 
“จริงอย่างที่หลอ่นว่า ถึงแม้ฉนัจะไม่ชื่นชอบกลิ่นของมนัก็เถิด” 

“เยอะจริง ๆ คุณชายเนี่ย” หญิงสาวบ่น “ฉันอยากให้
คณุชายลองกินอาหารแบบคนทัว่ไป จะได้แข็งแรงเหมือนกับคน
อ่ืนบ้าง” 
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“หล่อนชอบผู้ชายแข็งแรงหรือ” คุณชายถามหญิงสาวที่
ก าลงัเคีย้วมะเขือจนแก้มตุ่ย 

“ใครจะไม่ชอบผู้ชายที่แข็งแรงบึกบึนสมชายชาตรีละคะ 
ไม่มีผู้ หญิงที่ไหนชอบผู้ ชายอ่อนแอหรอก ยิ่งถ้าผู้ ชายมีกล้าม
แน่นๆ โดยเฉพาะหน้าท้องที่มีซิกแพ็คนะ...”  

“คณุพระคณุเจ้า! เป็นสาวเป็นนางกล้ากล่าวถึงเรือนร่าง
ผู้ชายพายเรือได้อย่างไร ไม่อายปากบ้างเรอะ” นมสุน่โวยวายลัน่  

หญิงสาวหัวเราะ แต่ยังคงพูดเจือ้ยแจ้วต่อ โดยไม่รู้ว่า
ค าพดูของเธอในวนันี ้กลายเป็นแรงขบัเคลื่อนให้ชายหนุ่มพร้อมที่
จะท าทกุอย่าง เพื่อเปลี่ยนตวัเองให้แข็งแรงขึน้ให้จงได้ 
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๔ 

 
 
 

นรินทิราเร่ิมท าอาชีพครู สอนหนังสือให้คุณชายโชติ

เป็นครัง้แรก เธอยื่นโจทย์ให้ชายหนุ่มบวกลบคูณหารตัวเลขสอง
หลกัขึน้ไป ให้ทดลองท า เพื่อวดัความรู้เบือ้งต้นของเขา 

นักเรียนของเธอยื่นค าตอบกลับมาภายในไม่ก่ีนาที
ส าหรับโจทย์ยี่สิบข้อ  

“นี่โจทย์ฉนัง่ายไปเหรอคะ” หญิงสาวนึกแปลกใจที่เขาแก้
โจทย์ได้ถูกต้องทัง้หมด ก่อนจะเพิ่มจ านวนตัวเลขเป็นหลกัร้อย 
หลกัพนั หลกัหมื่น  แต่คณุชายรู้วิธีการบวกลบคณูหารเลขอย่างดี 
สามารถแก้โจทย์ แก้สมการได้ครบถ้วนถกูต้องทัง้หมด 

คุณครูสาวจึงให้โจทย์นักเรียนใหม่ ทัง้พีชคณิตและ
เรขาคณิต แต่นักเรียนคนเก่งก็สามารถแก้โจทย์ได้ทัง้หมด ซึ่ง
แปลว่านักเรียนคนนีม้ีพืน้ฐานวิชาคณิตศาสตร์ดีมาก กลายเป็น
ว่าความรู้ของครูเร่ิมจะมีไม่พอเสียแล้ว 
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“คุณชายอยากเ รียนตรีโกณมิ ติ  สถิ ติศาสตร์  หรือ
แคลคลูสัไหมคะ”  

“เอาซี ถ้าหลอ่นอยากจะสอน” ชายหนุ่มยิม้กว้างเมื่อเห็น
หญิงสาวหวัยุ่ง เพราะมวัแต่คิดโจทย์ยากๆ มาให้เขา 

“งัน้เอาไว้วันหลังก็แล้วกันนะคะ เพราะฉันต้องใช้เวลา
เตรียมการสอนก่อน” หญิงสาวหาเหตผุลมากลบเกลื่อน  

เธอจบเอกการสอนภาษาอังกฤษ อีกทัง้ความสามารถ
ทางด้านคณิตศาสตร์ของเธอมีเพียงน้อยนิด คงต้องกลับไปหา
หนงัสือคณิตศาสตร์ชัน้สงูมาอ่านเสียแล้ว เพราะนกัเรียนของเธอ
เก่งเกินครู  

“เราเปลี่ยนมาเรียนวิชาภาษาองักฤษดีไหม” 
“เอาซี” ชายหนุ่มเห็นด้วยก่อนจะมองตามหญิงสาวที่เดิน

นวยนาดไปหยิบหนงัสือภาษาองักฤษจากตู้หนงัสือภายในห้อง 
“หนงัสือพวกนีเ้ป็นของคณุชายเหรอคะ” คณุครูสาวถาม

เมื่อลุกไปดูหนังสือในตู้  ทัง้ไทยและเทศ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ
ปรัชญา การเมือง หรือนวนิยาย  

“หนงัสือพวกนีเ้ป็นของท่านพ่อทัง้หมด ทุกครัง้ที่ท่านพ่อ
แวะมาเยี่ยมหาฉันที่คฤหาสน์ ท่านจะพกหนังสือติดตัวมาด้วย
และทิง้ไว้ให้ฉนัอ่าน” 
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“ท่านคงอยากให้คุณชายอ่านเพื่อหาความรู้ใส่ตัว” 
คณุครูลอบมองดสูีหน้าชายหนุ่มที่เศร้าสร้อย เมื่อเอ่ยถึงผู้ เป็นพ่อ 
เขาคงคิดถึงท่านมาก 

“ฉันอ่านจนเกือบหมดเสียแล้วล่ะ” ชายหนุ่มเดินกลับไป
นัง่ที่โต๊ะเขียนหนงัสือตามเดิม 

นรินทิราทึ่งในความสามารถของคุณชายที่เป็นนกัอ่านที่
ดี หากเป็นเธอเองคงนั่งเล่นเกมส์ ดูทีวี ไม่ก็ออกไปเล่นน า้ทัง้วัน 
ไม่มีทางมานั่งจับเจ่าอ่านหนังสือจนแทบหมดบ้านแบบนี ้แสดง
ว่าคณุชายคงเป็นคนที่ใฝ่รู้อยู่ไม่น้อย เพราะเขาไม่ได้ปลอ่ยเวลาที่
ถูกทิง้ไว้ที่นี่อย่างเสียเปล่า ที่ผ่านมาตลอด ๘ ปี เขาพยายามหา
ความรู้ใส่ตวั อ่านหนงัสือวิชาสาขาต่าง ๆ รวมไปถึงหนงัสือพิมพ์ 
และค านวณโจทย์คณิตศาสตร์ด้วยตัวเองจากแบบฝึกหัดเก่าที่มี
อยู่ จนเธอเร่ิมนบัถือเขาขึน้มาเสียแล้ว 

“ถ้าหากท่านพ่อของคุณชายรู้ว่า คุณชายท าอะไรบ้าง
ตอนอยู่ที่นี่ ท่านคงจะภูมิใจในตวัคณุชายมากนะคะ” คณุครูสาว
ให้ก าลงัใจลกูศิษย์ที่แลดจูะเก่งน าหน้าคณุครูไปมาก 

ใบหน้าซีดเซียว แต่ก็คมเข้มหล่อเหลาส่งยิม้น้อย ๆ ก่อน
ก้มลงอ่านหนงัสือต่อด้วยใบหน้าเศร้า 
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“คณุชายอ่านภาษาองักฤษออกใช่ไหม ไหนลองอ่านเร่ือง
นีใ้ห้ฉนัฟังหน่อยสิคะ” หญิงสาวย่ืนวรรณกรรมเยาวชนเร่ือง “The 
Ugly Duckling” ของ Hans Christian Andersen ให้คณุชาย 

คณุชายอ่านออกเสียงเป็นภาษาองักฤษส าเนียงแบบชาว
อังกฤษแท้ ท าให้หญิงสาวตกตะลึง ทึ่งในความสามารถของเขา
อีกครัง้ ส าเนียงของชายหนุ่มนัน้ดีกว่าเธอมากหลายเท่า คงเพราะ
เคยได้เลา่เรียนกบัเจ้าของภาษามาตัง้แต่เด็ก ในสมยัที่ยงัอยู่ในวงั 

คณุชายเล่าเร่ืองราวของลูกเป็ดขีเ้หร่ที่ฟักออกมาจากไข่
ในฟาร์ม หน้าตาน่าเกลียดไม่เหมือนลกูเป็ดลกูไก่ตวัอ่ืน จึงเป็นที่
รังเกียจของสตัว์ต่าง ๆ ทัง้ถูกว่าร้ายและถูกกลัน่แกล้งต่าง ๆ นาๆ 
ให้เจ็บทัง้ตัวเจ็บทัง้ใจ ลูกเป็ดขีเ้หร่ผู้ น่าสงสารจึงหนีออกจาก
ฟาร์มไปพบกบัเหลา่หงส์ที่แสนสวยงาม ลกูเป็ดขีเ้หร่อยากจะสง่า
งาม มีผู้คนชื่นชมเหมือนกับหงส์ แต่ตัวเขาเองนัน้น่าเกลียดเกิน
จะอยู่ร่วมกบัใครได้ เมื่อถึงฤดหูนาวเขาต้องอาศยัอยู่อย่างหนาว
เหน็บ และโดดเด่ียวในถ า้ใกล้หนองน า้ที่กลายเป็นน า้แข็ง แต่เมื่อ
ฤดหูนาวผ่านไป น า้แข็งละลายกลายเป็นหนองน า้อีกครัง้ ลกูเป็ด
ขีเ้หร่ได้เติบโตเป็นผู้ ใหญ่เต็มวัย และไม่อยากอยู่เพียงล าพังอีก
ต่อไป ลูกเป็นขีเ้หร่จึงตัดสินใจเข้าไปรวมกับเหล่าหงส์แสนสวย 
ทว่าเหล่าหงส์ไม่ขบัไล่ด่าทอ หรือกลัน่แกล้งเขา ทัง้ยงัรับเข้ากลุ่ม
อีกด้วย เมื่อเขาก้มลงมองไปยงัผืนน า้ กลบัเห็นเงาตวัเองมีรูปร่าง
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สง่างามเหมือนกับเหล่าหงส์ตัวอ่ืน ๆ เพราะแท้จริงแล้ว เขาคือ
หงส์ ไม่ใช่แค่ลกูเป็ดขีเ้หร่ท่ีใคร ๆ รังเกียจอีกต่อไป 

“ฉันเหมือนลูกเป็ดขี เ้หร่ ที่มีแต่คนรังเกียจ ฉันเองก็
อยากจะกลายเป็นหงส์ที่สง่างามสกัวนั แต่มนัก็คงเป็นไปไม่ได้...” 
ชายหนุ่มพดูอย่างโศกเศร้า ก่อนจะหนัไปหาคณุครูของเขาที่ก าลงั
นัง่เท้าคางอยู่บนโต๊ะ 

“นี่มันนิทานก่อนนอนรึเปล่าคะเนี่ย” คุณครูสาวอ้าปาก
หาว เธอท างานเหนื่อยมาทัง้วนัในช่วงเวลาของเธอ ทัง้ยงัต้องมา
สอนคณุชายทัง้วันในเวลาของคุณชายอีก เธอสนุกที่ได้เรียนรู้สิ่ง
ต่าง ๆ ในโลกของคณุชาย แต่ว่าเธอก็ยงัต้องการการพกัผ่อนอยู่ดี 

“หล่อนเบื่อแล้วหรือ” คุณชายถามเมื่อเห็นหญิงสาวตา
ลอย 

“ฉนัขอตวักลบัก่อนนะคะ วนันีฉ้นัเหนื่อยมากเลย” 
“หล่อนเป็นครูภาษาอะไร จู่ ๆ ง่วงนอนขึน้มา ก็หุนหนัจะ

กลบัเสียอย่างนัน้”  
“ก็ฉันเหนื่อยมาทัง้วันแล้วนี่  คุณชายไม่ ไ ด้ เ ป็นฉัน 

คณุชายไม่เข้าใจหรอก”  
คณุชายถอนหายใจแต่ก็ลกุขึน้ยืนตาม เขาหยิบบางอยา่ง

ออกมาจากกระเป๋าเสือ้ และยื่นใสม่ือของคณุครู 
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เหรียญสองเหรียญกระทบกันดังกรุ๋งกร๋ิงบนฝ่ามือของ
หญิงสาวที่ท าตาโตอย่างแปลกใจ 

“ฉันไม่ได้ให้หล่อนมาสอนเปล่า ๆ ปลี ้ๆ ดอก นี่เป็น
ค่าจ้าง”  

นรินทิรามองเหรียญดีบุกขนาดใหญ่ มีรูตรงกลางในมือ
สองเหรียญ เหรียญละ ๒๐ สตางค์ “นี่คุณชายให้ค่าจ้างฉัน ๔๐ 
สตางค์เหรอคะ” 

“มันเยอะหรือน้อยเกินไปเล่า” คุณชายถามเมื่อเห็น
ใบหน้าประหลาดใจของหญิงสาว 

นรินทิราอยากจะแหวใส่คุณชาย หากเป็นสมัยนีเ้ธอคง
จะได้รับเงินค่าสอนวันละ ๔๐๐ ไม่ใช่วันละ ๔๐ สตางค์แบบนี ้
เพราะเงินแค่นีไ้ม่สามารถซือ้อะไรได้เลยในยุคปัจจุบันของเธอ 
เธอจึงยื่นเหรียญกลบัคืนให้คณุชาย  

“ฉันรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะ ฉันตัง้ใจมาสอนคุณชายด้วยใจ 
ไม่ได้ต้องการอะไรตอบแทน” หญิงสาวภูมิใจในค าพดูปฏิเสธ ฟัง
ดเูหมือนว่าเธอเป็นคนจิตใจดี ไม่เห็นแก่เงินทองใด  

หญิงสาวจับข้อมือของชายหนุ่ม พยายามเทเหรียญ
กลบัไปไว้ในมือของเขา 
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 “คณุครูรับค่าจ้างไว้เถิด จะได้ไม่เป็นบุญคณุกนัต่อไปใน
ภายภาคหน้า” แม่นมของคณุชายพดูด้วยเสียงเข้ม เมื่อเปิดประตู
เข้ามา และพบว่าทัง้สองก าลงัจบัมือถือแขนกนัอีกครัง้  
 นรินทิรารีบชักมือกลับ เธอจ าใจหย่อนเหรียญลงไปใน
กระเป๋ากระโปรงอย่างไม่ใส่ใจ จากนัน้จึงยกมือไหว้กลา่วลาหญิง
สงูวยั ที่มองเธอไม่วางตา คงกลวัว่าเธอจะมาล่อลวงคณุชายโชติ
เป็นแน ่
 “แล้วฉันจะรอหล่อนกลับมา” คุณชายเอ่ยเสียงนุ่มก่อน
จะสง่ยิม้ละมนุให้เธอ 
 “บ๊ายบาย” นรินทิรายกมือขึน้โบกให้คณุชายในขณะเดิน
ออกจากห้อง พร้อมกับเสียงของแม่นมที่โวยวายตามหลังถึง
กิริยามารยาทที่ไม่สมเป็นกลุสตรีของเธอ 
 “อกอีแป้นจะแตก...หญิงอะไรกล้าโบกไม้โบกมือให้ชาย 
ช่างก๋ากัน่เสียจริง”  
` คุณชายไม่ฟังเสียงบ่นของแม่นมวัยชรา เพียงแต่มอง
ตามหญิงสาวผิวขาวจดัเดินออกไปอย่างอาลยัอาวรณ์ 

“นมไม่ชอบแม่นั่นเลย ท าไมท่านพ่อของคุณชายถึงส่ง
คุณครูคนนีม้า แต่งตัวรึก็ไม่เรียบร้อย ท าตัวเยี่ยงฝร่ังมังค่า 
กิริยามารยาทหยาบกระด้าง ถึงแม้จะหน้าตาสะสวยก็ตามที...” 
หญิงชราบ่นให้คณุชายของเธอฟังอย่างไม่พอใจ 
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“นมอย่าดคูนแต่เพียงภายนอกเลย นรินทิราเป็นคนจิตใจ
ดี หล่อนตัง้ใจสอนชายโดยไม่หวังเงินทองแม้แต่แดงเดียว” 
คณุชายเดินไปเกาะขอบหน้าต่าง ลอบมองดหูญิงสาวผิวขาวจัด
ในชุดกระโปรงสีเหลืองสว่าง เธอก าลงัเดินผ่านสวนไปยงัโรงเก็บ
ของริมน า้ 

“แต่นมไม่ชอบที่เห็นคุณชายอยู่กับแม่นั่นเพียงสองต่อ
สองในห้อง ทัง้ยังจับมือถือแขนถึงเนือ้ถึงตัวกัน...” หญิงชราอด
ไม่ได้ที่จะต่อว่าเร่ืองนี ้“...คณุชายไม่ใช่เด็กแล้ว และแม่นัน่ก็ไม่ใช่
พี่ๆ น้อง ๆ ของคณุชายเหมือนอย่างคณุหญิงทัง้หลายในวงั ที่จะ
แตะเนือ้ต้องตัวกันอย่างสนิทชิดเชือ้ นมเห็นว่าไม่เหมาะไม่งาม
เจ้าค่ะ” 

คุณชายแสร้งท าหูทวนลม พลนัขมวดคิว้เมื่อเห็นคุณครู
ของเขา ผลกัประตเูข้าไปในโรงเก็บของริมน า้ และหายเข้าไป ไม่
กลบัออกมาอีก 

 
 นรินทิรากลบัเข้ามายังบ้านเช่าริมน า้ของเธอด้วยความ
เหน็ดเหน่ือย เงยหน้ามองดนูาฬิกาบนผนงั ยงัคงบอกเวลา เท่ียง
คืนสิบห้านาทีเช่นเคย    
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 “เวลาไม่ผ่านไปเลยจริง ๆ” หญิงสาวย า้กับตัวเอง เธอ
ล้วงมือเข้าไปในกระเป๋ากระโปรง แต่กลับไม่พบเหรียญโบราณ
ยี่สิบสตางค์สองเหรียญ ที่คณุชายมอบให้เธอเป็นค่าจ้าง  
 จึงเป็นข้อสรุปได้ว่า ไม่ว่าเธอจะน าอะไรกลบัมาจากเวลา
ของคุณชาย มันจะอันตรธานหายไปเสมอ ไม่ทิง้ร่องรอยอะไรไว้
ให้เป็นหลกัฐานว่า เธอได้ข้ามผ่านเวลาระหว่างอดีตและปัจจุบนั
เลย แล้วอย่างนีเ้ธอจะพิสจูน์ได้อย่างไรว่า เร่ืองทัง้หมดเกิดขึน้จริง
หรือไม่ หรือมนัเป็นเพียงฝัน และจินตนาการของเธอเองเท่านัน้  
 
 นรินทิราช่วยผู้ เป็นแม่น าขนมตาล ขนมขีห้นูหรือขนม
ทราย และขนมต้มในถาด ลงเรือเตรียมน าไปขาย อีกครัง้ที่เธอ
ไม่ได้ช่วยแม่ท าขนมแต่เช้ามืด เพราะตื่นสาย เธอมองดขูนมหวาน
หลากชนิดแล้วนึกชื่นชม แม่ช่างมีความสามารถเหลือเกิน ถ้าหาก
เธอมีเสน่ห์ปลายจวกัเหมือนแม่สกัหน่อย แม่นมของคณุชายโชติ
คงจะเอ็นดเูธอขึน้มาบ้าง แต่อย่าเพิ่งฝันไปไกลถึงการท าขนมเลย 
เพียงแค่พายเรือไปตลาดเอง ก็ยงัท าไม่ได้ 

“หนูว่าจะหดัพายเรือให้เป็น จะได้ไม่ต้องล าบากแม่พาย
เรือมารับสง่แบบนี”้ หญิงสาวรู้สกึสงสารแม่ของเธอที่ก าลงัจ้วงไม้
พายน าเรือขนของไปสง่เธอที่ตลาดลาดชะโด 
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“แม่ไม่ล าบากหรอก แต่เอาไว้ว่างๆ แม่จะสอนนรินพาย
เรือก็แล้วกนั” หญิงวยักลางคนผู้มีดวงตาเล็กรี ผิวขาวจดัสง่ยิม้ให้
ลกูสาว 

เมื่อถึงตลาด นรินทิราก็ต้องยุ่งกับกิจการร้านขายชา
กาแฟของตัวเอง เพราะลูกค้าประจ าของเหล่าอ๊ี และลูกค้าใหม่
ของเธอเอง มาช่วยอดุหนนุรถเข็นของเธอตลอดทัง้วนั 

“มาทุกวนัเลยนะอาสมพงศ์” เหล่าอ๊ีทกัลกูค้าประจ าของ
ตวัเองที่พาเพื่อนหมอมาด้วยอีกครัง้  

“ไอ้พีติดใจรสชาติกาแฟที่นี่  เลยต้องพากลับมาครับ
อาอึม้” ชายหนุ่มร่างสนัทดัยิม้กว้าง ก่อนจะยกัคิว้ให้เพื่อนร่างสูง
ผอมของเขา  

“แหม...ลือ้ไม่ต้องเอาเพื่อนมาอ้างหรอกอาสมพงศ์ ลือ้
บอกอานรินมาเถอะว่า ใจลือ้สัง่มา” เหลา่อ๊ีแซว  

นรินทิรายิม้อ่อน พยายามไม่ใส่ใจกบัค าพดูของเหล่าอ๊ีที่
คอยจะจบัคู่ให้เธอและสมพงศ์ “คณุหมอจะรับอะไรดีคะ” 

“วันนีผ้มขอลองลาเต้ร้อนนะครับ เมื่อวานน้องชงยกล้อ
อร่อยมาก ขนมดอกโสนของคุณแม่ น้องก็อร่อย พยาบาลที่
โรงพยาบาลชอบกันใหญ่ ขอให้ผมซือ้ไปฝากอีก” คุณหมอหนุ่ม
มองนรินทิราไม่กะพริบตา 
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เหล่าอ๊ีรีบเดินมาแทรกทันที “วันนีม้ีขนมตาล ขนมขีห้นู   
ขนมต้ม อาคณุหมอจะลองซือ้ไปฝากพยาบาลอีกไหม”  

คุณหมอหนุ่มพยักหน้า ยอมเหมาขนมตามที่หญิงสงูวยั
บอก แต่เมื่อเห็นนรินทิรายิม้กว้างที่ขายขนมได้ เขาก็พลอยยิม้
ตามไปด้วย 

เมื่อลูกค้าทยอยกลับกันไปแล้ว เหล่าอ๊ีจึง รีบเตือน
หลานสาวตัวเอง “ลือ้อย่าไปหลงคารมอาคุณหมอพีระนะ พวก
หมอไว้ใจไม่ได้หรอก อัว๊ว่าอาคณุหมอคงจะหน้าหม้อ ซือ้ขนมไป
จีบพยาบาลทัง้โรงบาล ฯ แน่ ๆ” 

“ถ้าไว้ใจพวกหมอไม่ได้ แล้วเราจะไว้ใจใครได้คะเหลา่อ๊ี” 
นรินทิราถามหญิงชราร่างอวบ 

“อาสมพงศ์ไง อีเป็นข้าราชการในอ าเภอนะ ถึงจะ
เงินเดือนไม่มาก แต่ก็มั่นคง เลีย้งดูลือ้กับแม่ไปจนตายได้เลย” 
เหลา่อ๊ีวกกลบัมาชื่นชมลกูหลานของเพื่อนสนิทอีกครัง้  

นรินทิราหวัเราะในท่าทีของเหลา่อ๊ี ท่ีพยายามจบัคู่ให้เธอ
กับสมพงศ์อีกแล้ว “อย่าเพิ่งคิดไปไกลเลยค่ะเหล่าอ๊ี พี่สมพงศ์
อาจจะมีแฟนแล้วก็ได้นะคะ” 

“ไม่หรอก อัว๊ว่าอัว๊ดอูอก อีชอบลือ้นา...” 
หลานสาวส่ายศีรษะกับแม่สื่อแม่ชักคนนี ้ทว่าเธอไม่

สนใจหรอกว่าใครจะชอบเธอ เพราะจิตใจของเธอมวัแต่จดจ่ออยู่



๖๘ |ภัทราธิป 

 

กับผู้ชายที่อยู่ในอีกมิติเวลาหนึ่ง มิติเวลาที่เธอจะข้ามผ่านไปหา
เขาในยามกลางคืนเท่านัน้ 

“พรุ่งนีก้็วันเสาร์แล้ว ลือ้เตรียมของมาขายเยอะๆ นะอา 
นริน อัว๊ว่าลือ้ต้องรวยเละภายในวนัเดียวแน่ ๆ เพราะลกูค้าติดใจ
แม่ค้าสวย ๆ แบบลือ้ ลือ้รู้ไหมว่าลือ้สวยเหมือนอั๊วสมัยสาว ๆ 
เลย ตอนนัน้ลูกค้าติดใจอั๊วกันทัง้ตลาด เหล่าอ่ีเต๋ียของลือ้ก็
เหมือนกัน หลงอั๊วตัง้แต่อั๊วเพิ่งแตกเนือ้สาว...” เหล่าอ๊ีเล่าไปยิม้
ไปจนตาหยีแทบปิด 

นรินทิราหัวเราะ เธอพยายามนึกภาพของเหล่าอ๊ีใน
สมยัก่อน ซึง่ก็คงจะมีใบหน้ากลม ดวงตาเล็กรี จมกูนิดปากหน่อย
แลดูจิม้ลิม้ แต่มองอย่างไรก็ไม่เห็นว่าจะเหมือนกับเธอตรงไหน
เลย 

 
คืนนัน้หลังจากกลับมาที่บ้านเช่าริมน า้ นรินทิราก็ช่วย 

กิ่งรักษ์เจียนใบตอง เพราะพรุ่งนีเ้ช้าจะท าข้าวเหนียวสงัขยา ข้าว
เหนียวหน้าปลาแห้ง และขนมกล้วย เพื่อน าไปขายที่ตลาดใน
วันหยุดสุดสปัดาห์ที่คาดว่า จะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมตลาด
อย่างล้นหลาม 
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“แม่จะไปนอนก่อนแล้ว พรุ่งนีแ้ม่จะตื่นตีสามมาท าขนม” 
หญิงวยักลางคนยกมือทุบไหล่ตวัเองอย่างปวดเมื่อย ก่อนจะเดิน
ขึน้ไปนอน   
 ลกูสาวจ้องมองนาฬิกาท่ีบอกเวลาสี่ทุ่มคร่ึง เธอยงัไม่ได้
อาบน า้ ยงัอยู่ในชุดเสือ้ยืดกางเกงยีนส์ที่ใส่มาทัง้วนั เธอลองเปิด
เคร่ืองโทรศพัท์มือถือของตวัเอง ซึง่ปิดเอาไว้ตัง้แต่หนีมาหลบซ่อน
ที่นี่ ค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต น าไปสอนคุณชายโชติเก่ียวกับ
ตรีโกณมิติ แคลคลูสั และคณิตศาสตร์ขัน้สงู  
 “ยากจงั” 
 หญิงสาวท้อใจ เพราะอ่านยงัไงก็ไม่เข้าใจถ่องแท้ ไม่รู้ว่า
จะน าไปสอนนกัเรียนที่ฉลาดเป็นกรดของตวัเองได้อย่างไร สงสยั
คงต้องไปหาซือ้หนงัสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ให้คณุชายโชติแทน
  

นรินทิราออกจากหน้าจอเบราเซอร์ ไปดูการแจ้งเตือน
ของโทรศัพท์ พบว่ามีเบอร์โทรศัพท์แปลก และข้อความเข้ามา
มากมายหลายครัง้ในหลายวนัที่ผ่านมา แต่หญิงสาวไม่ใสใ่จ 

เธอเลือกอ่านข้อความจากกานดา เพื่อนสนิทผู้ เป็น
เจ้าของร้านกาแฟที่ เธอเคยช่วยท างานเป็นบาริสต้าให้ ส่ง
ข้อความต่อว่าต่าง ๆ นา ๆ ที่จู่ ๆ หายไปโดยไม่บอกไม่กล่าว ท า
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ให้เธอรู้สึกผิดขึน้มา แต่เธอไม่สามารถจะบอกใครได้ว่าเธอหนี
หายไปไหนและเพราะเหตใุด  

“ขอโทษนะยัยดา” หญิงสาวขอโทษขอโพยกับหน้าจอ
โทรศัพท์ ก่อนจะเลื่อนไปอ่านข้อความถัดไปที่ส่งมาจากเบอร์ไม่
รู้จกั  

‘อยู่ที่ไหนกนั โทรกลบัหาพ่อด่วน’ 
นรินทิราถลึงตา พ่อก าลังตามหาเธออยู่ แต่เบอร์โทรนี ้

เป็นเบอร์ใหม่ พ่ออาจจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เพื่อหนีหนี ้เธอจึง
ลองกดโทรกลบัไป 

ปลายสายรับสายในที่สดุ 
“พ่อคะ พ่ออยู่ที่ไหน” 
“แล้วหนกูบัแม่อยู่ที่ไหนกนัละ่” 
นรินทิราเบิกตาโต เสียงปลายสายนัน้ไม่ใช่เสียงของพ่อ

เธอ 
“แกเป็นใคร” 
“ถ้าอยากเจอพ่อของแกก็กลบัมาจ่ายหนีซ้ะดี ๆ” 
“พ่ออยู่กบัพวกแกเหรอ ขอฉนัคยุกบัพ่อก่อน” 
“กลบัมาจ่ายหนีก้่อนสินงัเด็กบ้า...” 
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หญิงสาววางสาย กดปิดเคร่ืองโทรศัพท์ในทันที ไม่รู้ว่า
พ่อของเธอหายไปไหน หรือว่าพ่อของเธอถูกพวกเจ้าหนีจ้บัตัวไป 
แต่ถ้าพ่อถกูจบัตวัไปจริง พวกมนัต้องให้พ่อเป็นคนพดูสายกบัเธอ  

นรินทิราพยายามไม่คิดฟุ้งซ่าน พ่อเป็นคนเก่งต้องเอาตวั
รอดได้ แต่เธอจะไม่ยอมตกหลมุพรางของพวกนัน้เด็ดขาด ทางที่
ดี เธอควรจะอยู่อย่างเงียบๆ ที่นี่ก่อนสกัพัก เพื่อความปลอดภัย
ของตวัเองและแม่  

เวลาผ่านไปเพียงไม่นาน เสียงเปียโนที่บรรเลงเพลง 
น็อคเทิร์นของโชแปงอันแสนไพเราะ ก็ดังขึน้อีกครัง้ นรินทิรายิม้
กว้าง เธอดีใจเหลือเกินที่จะเปิดประตูเข้าไปในสวน เพื่อข้ามมิติ
เวลาไปหาคณุชายโชติเมื่อ ๗๐ ปีที่แล้ว 

 
 คุณชายโชตินั่งท าโจทย์เลขที่นรินทิราได้ให้ไว้ครัง้แล้ว
ครัง้เล่าอยู่ภายในห้องหนังสือ เขารอวันที่จะได้พบเจอกับคุณครู
สาวอีกครัง้ เวลาผ่านไปเกือบหนึ่งอาทิตย์ที่เธอไม่แวะเวียนมา
เยี่ยมหาเขาเลย เขาเงยหน้ามองออกไปนอกหน้าต่างที่บัดนีถู้ก
เปิดออกกว้าง รับลมและแสงแดดให้ผ่านเข้ามายังตัวคฤหาสน์
ตามที่หญิงสาวสัง่ไว้ เขาเฝ้าแต่มองดูโรงเก็บของริมน า้ว่า เมื่อไร
ประตูแห่งนัน้จะเปิดออก และหญิงสาวผิวขาวจัดใบหน้าสะสวย
อ่อนหวานจะก้าวออกมา 
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ชายหนุ่มนึกเบ่ือ ลกุเดินไปห้องเปียโน นัง่ลงบรรเลงเพลง 
น็อคเทิร์นของโชแปง ทว่าเมื่อหันไปมองดูโรงเก็บของรอบที่ร้อย
ของวนั ก็ยิม้ออกในที่สดุ 

ประตูโรงเก็บของเปิดออกดั่งใจหมาย ขาเรียวของหญิง
สาวภายใต้เนือ้ผ้าสีน า้เงินของกางเกงรัดรูปก้าวฉับ ๆ ออกมาจาก
โรงเก็บของ วนันีเ้ธอสวมกางเกงหน้าตาแปลกประหลาด กบัเสือ้
ยืดสี ขาวแขนสัน้ตัว เล็กที่ ท า ใ ห้ เห็นส่วนสัดอรชร  แ ต่ก็ดู
ทะมัดทะแมงเยี่ยงชายชาตรี อีกทัง้ยังมัดผมเส้นยาวด าขลับไว้
ด้านหลงัเป็นหางม้า แปลกตาไปกว่าทกุวนั 

คุณชายโชติละมือจากเปียโน ลุกยืนขึ น้ เกาะขอบ
หน้าต่าง ตะโกนเรียกชื่อหญิงสาวที่เขาเฝา้คิดถึงอยู่เป็นอาทิตย์ 

นรินทิรายกมือโบกไปมาให้แก่คุณชายโชติ ส่งรอยยิม้
พิมพ์ใจจากในสวน เขาชอบรอยยิม้ของเธอ ใบหน้าสวยหวาน 
ดวงตากลมโตทอประกายสดใส ผิวขาวราวกับส าลีผ่องเป็นยอง
ใยท่ามกลางแสงแดดจ้า ร่างทัง้ร่างเรืองรอง ราวกับนางฟ้านาง
สวรรค์ที่ลงมายังโลกมนุษย์ หัวใจของเขาเต้นระรัวทุกทีเมื่อเห็น
เธอมาปรากฏกายต่อหน้า 

“นรินทิรา เหตุใดหล่อนถึงหายไปนานนัก รู้หรือไม่ว่าฉัน
แก้โจทย์สมการกลบัไปกลบัมา บวกลบคูณหารจนเบื่อเสียแล้ว” 
คุณชายต่อว่าหญิงสาวที่เดินเข้ามาในห้องด้วยสีหน้าปัน้ป่ึง
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เหมือนเด็ก ๆ ก่อนจะยกมือปิดปาก เพราะไอออกมาเป็นระลอก
ใหญ่ 

“ฉนัมาหาคณุทกุคืนเลยนะคะ”  
นรินทิราเล่าให้ชายหนุ่มที่ก าลงันั่งหน้าง า้งอฟัง ถึงเร่ือง

ในชีวิตประจ าวันของเธอ ว่าวันๆ หนึ่งเธอต้องท าอะไรบ้างและ
เธอข้ามมิติเวลามาหาเขาได้อย่างไร 

“แปลว่าเวลาของเราสองไม่เท่ากนัหรือ” คณุชายใจแป้ว 
“เช่นนัน้แล้ว ฉันต้องเฝ้ารอหล่อนอยู่ร ่าไป ไม่รู้ว่าเมื่อไรหล่อนจะ
กลบัมาหาอีกใช่หรือไม่” 

“แต่ฉันจะมาหาคุณชายทุกคืนค่ะ” หญิงสาวตอบ เพื่อ
สร้างความมัน่ใจให้กบันกัเรียนที่แสนจะกระตือรือร้นอยากเรียนรู้
เหลือเกิน 

 
 


