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ค ำน ำ 

 
 พิภพเพลินวำน เป็นนิยายเร่ืองแรกที่ได้รับการตีพิมพ์
เป็นรูปเล่ม เมื่อหมดสัญญากับส านักพิมพ์ ผู้ เขียนจึงท าการ 
Rewrite ปรับปรุงเนือ้หา และปรับแก้ภาษาใหม่ เพราะได้รับการ 
ติเตียนจากผู้ อ่านค่อนข้างมาก หวังว่า พิภพเพลินวาน ฉบับ
ปรับปรุงนี ้จะถกูใจผู้ อ่านมากขึน้ค่ะ 
 สุดท้าย ขอกราบขอบพระคุณผู้ อ่านทุกท่านที่คอยให้
ก าลงัใจ และติดตามผลงานของ ภทัราธิป มาตลอดค่ะ 
 

ด้วยรัก 

                     ภัทรำธิป  
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งำนแต่งงานที่ย่ิงใหญ่และสวยงามก าลงัจะถกูจดัขึน้ใน

อีกสองเดือนข้างหน้า หญิงสาววยัย่ีสิบสองเพิ่งเข้าท างานได้เพียง
ไม่ก่ีเดือนหลงัจากเรียนจบมหาวิทยาลยั เดินแจกการ์ดแต่งงาน
ของตัวเองให้ผู้ ร่วมงานในบริษัทและเพื่อนๆ ของเธออย่างมี
ความสขุ  

เจ้าบ่าวของเธอ คือ อาร์ต ชายหนุ่มที่เป็นดั่งเจ้าชายใน
ฝันของสาวๆ ทุกคน เรียกได้ว่าตรงตามคอนเซปต์รูปหล่อพ่อรวย 
นอกจากรูปลกัษณ์ภายนอกที่สูงหล่อขาวต๋ีและยังมีฐานะดีแล้ว
ด้วยนัน้ เขายังมีจิตใจดีเอือ้เฟื้อเผื่อแผ่ สุภาพอ่อนโยน ซึ่งความ
เพอร์เฟ็คของว่าที่เจ้าบ่าวของเธอคนนีท้ าให้ทุกคนต้องอิจฉาเธอ 
ตาร้อนผ่าวกนัเป็นแถว  

ว่าที่ เ จ้าบ่าวของเธอท างานในบริษัทใหญ่เก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ของผู้ เป็นพ่อที่แสนร ่ารวย คุณพ่อของเขาเคยเป็น
นายทหารสงักดัเดียวกบัคณุพ่อของเธอ หลงัแต่งงานเขาตัง้ใจว่า
จะให้เธอลาออกจากที่ท างานปัจจุบนัและย้ายมาช่วยงานเขาที่
บริษัทแทน  



ภั ท ร า ธิ ป  | ๕ 

 

 

‘แต่เพลินจบด้านภาษามานะคะ งานแปลหนงัสือเป็นสิ่ง
ที่เพลินใฝ่ฝันมาตลอด จะให้เพลินลาออกจากงานที่เพลินรักไป
ช่วยพี่อาร์ตท างานด้านคอมพิวเตอร์ มนัไม่โหดร้ายไปหน่อยเหรอ
คะ’ หญิงสาวพยายามขอร้องว่าที่เจ้าบ่าวของเธอ 

‘อย่าดือ้สิคะ คณุพ่อคณุแม่ของน้องเพลินก็เห็นด้วยที่จะ
ให้เพลินมาช่วยงานพี่ ท างานแปลไปเงินก็น้อย วันๆ พี่เห็นเรา
อ่านแต่หนังสือ ไม่เห็นจะสนุกตรงไหน” ชายหนุ่มกล่าว ส่งยิม้
หวานให้เธอเช่นเคย ซึ่งท าให้เธอต้องยอมโอนอ่อนท าตามค าสัง่
ของเขาอยู่ร ่าไป 

เมื่อห้าปีก่อน ‘พี่อาร์ต’ เป็นคนดังที่มหาวิทยาลัย สาวๆ 
ทุกคนในมหาวิทยาลัยต่างชื่นชอบหลงใหลเขาทัง้นัน้ ในขณะที่
เพลินเป็นแค่เด็กสาวธรรมดาซึง่เรียนอยู่ในชัน้ปีที่หนึ่ง แต่ท าไมรุ่น
พี่สุดหล่อจากคณะวิศวกรรมศาสตร์คนนี ถ้ึ งไ ด้สนใจเธอ 
ท่ามกลางผู้ หญิงสาวสวยมากมาย ท าไมเขาถึงเลือกเธอ ซึ่ง
ทัง้หมดนีเ้ธอเองก็ไม่รู้ค าตอบ แต่อย่างไรก็ตามเขาก็ได้ท าให้เธอ
มัน่ใจว่าเธอเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สดุในโลก  

เหลือเวลาอีกไม่ถึงสองเดือนก่อนงานแต่งงานที่เพลินเฝ้า
รอคอย ว่าที่เจ้าบ่าวขับรถพาเธอไปที่บ้านคุณยายของเขาซึ่งอยู่
ริมแม่น า้เจ้าพระยา บ้านเก่าหลังนีม้ีอาณาบริเวณกว้างขวาง
ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ใหญ่ร่มร่ืนทัง้ที่อยู่ใจกลางกรุงเทพฯ ซึง่หาที่
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ไหนไม่ได้อีกแล้วนอกจากบ้านหลงันีเ้ท่านัน้ ภายในรัว้สงูสีขาวที่
เหมือนจะแบ่งกัน้เขตกรุงเทพฯ ที่ทัง้ทนัสมยัและแสนจะวุ่นวายไว้
เพียงภายนอก สว่นภายในรัว้นัน้มีต้นไม้สงูใหญ่และสนามหญ้าที่
มีอาณาบริเวณกว้างขวางหลายไร่ได้ถูกตกแต่งไว้อย่างประณีต
สวยงาม และท่ามกลางความร่มร่ืนที่เงียบสงบนัน้ ไม่มีเสียงของ
รถราหรือผู้คนจากภายนอกดังเล็ดลอดเข้ามาเลย สิ่งปลูกสร้าง
ที่นี่มีเพียงบ้านสมัยใหม่เล็กๆ ด้านหลังสองสามหลัง และบ้าน
โบราณหลังใหญ่ที่ถูกสร้างมาตัง้แต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ตามแบบ
ตะวันตก ตึกฝร่ังก่ออิฐถือปูนสีเหลืองนวล ตัดกับสีเขียวหัวเป็ด
บนประตแูละหน้าต่างทรงโค้งรูปเกือกม้า มีเส้นประดบัลกูฟักแบ่ง
ช่องประตูและหน้าต่าง ด้านบนรอบขอบหน้าต่างแต่ละบาน
ตกแต่งด้วยบัวปูนปั ้นประณีตน่าชม หลังคาทรงปั ้นหยาปู
กระเบือ้งว่าวสีแดงหม่น บ้านโบราณหลังนีดู้สวยงามสดใสแม้
เวลาจะผ่านมานบัร้อยปีแล้วก็ตาม ภายในยงัคงตกแต่งไว้เหมือน
สมัยที่ถูกสร้างขึน้มาแรกๆ ผนังไม้ตีซ้อนเกล็ดทาสีไข่ไก่เต็มไป
ด้วยรูปภาพโบราณของเจ้านายที่เคยอาศยัอยู่ เฟอร์นิเจอร์เก่า ตู้
เก็บเคร่ืองแก้ว โต๊ะเตียงตั่งท าจากไม้โบราณต่างๆ ถูกสืบทอด
และท านบุ ารุงไว้อย่างดี  

“ยายดีใจเหลือเกินที่หนูเพลินมาเยี่ยมยายวันนี”้ หญิง
ชราวยั ๗๖ ปีกลา่วอย่างยิม้แย้ม 
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“เพลินก็ดีใจค่ะที่ได้มาเยี่ยมคุณยายอีก คุณยายดูผอม
ลงไปนะคะ สงสยัเพลินต้องท าขนมมาให้คณุยายทานเยอะๆ ซะ
แล้ว” เพลินน าขนมเค้กแคร์รอตที่เธอท าเองกบัมือมาฝากคณุยาย 
เธอไม่มีทักษะในการท าอาหารเลย แต่ส าหรับเร่ืองท าขนมแล้ว 
เธอไม่เป็นที่สองรองใคร เธอเคยคิดว่านอกจากเป็นนักแปลนว
นิยายแล้ว เธออยากจะเปิดร้านขายขนมด้วย  

“แต่งงานแล้วก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันที่นี่ซีจ๊ะหนูเพลิน” คุณ
ยายยื่นมือที่เต็มไปด้วยรอยเหี่ยวย่นขึน้ลูบเส้นผมยาวสีด าขลับ
ของหญิงสาวอย่างเอ็นด ู 

อาร์ตได้แต่อมยิม้ “ไม่รู้ท าไม คุณยายท่านรักเพลินยิ่ง
กว่าพี่ที่เป็นหลานแท้ๆ ซะอีก”  

“ก็หนูเพลินช่างคล้ายเหลือเกิน...” คณุยายแหงนหน้าขึน้
ไปมองกรอบรูปภาพถ่ายโบราณเก่าบนผนังข้างบันได รูปภาพ
ขาวด าเก่าแก่สีซีดจางจนแทบมองไม่เห็นใบหน้าของคนในภาพ 

“ใครเหรอคะ” เพลินมองตามไปที่ภาพเก่านัน้ ภาพหญิง
สาวใส่ชุดแบบฝร่ังกระโปรงสุ่มยาวคลุมเท้า แต่ภาพนัน้เก่าเสีย
จนมองไม่ชดัว่าตวัเองมีใบหน้าเหมือนกบัผู้หญิงคนนัน้ตรงไหน 

“คล้ายกบัหม่อมท่านเหลือเกิน” คณุยายจ้องมองใบหน้า
ของเพลินด้วยรอยยิม้อนัอบอุ่น 
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ในห้องรับแขกชัน้ล่างของบ้านโบราณหลงัใหญ่ เพลินนัง่
เอนหลงัพิงบนโซฟาหลุยส์สีทองหม่น ตวัเบาะบุด้วยผ้าลายดอก 
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ กเคร่ืองเล็กวางอยู่บนหน้าตักของเธอ เธอ
ก าลังเลือกรูปภาพพรีเวดดิงที่จะน าไปใช้ในงานแต่งงานที่จะ
เกิดขึน้เร็วๆ นีอ้ย่างต่ืนเต้น ในขณะที่ว่าที่สามีของเธอแยกออกไป
คุยกับคุณยายของเขา ปล่อยให้เธอจัดการเร่ืองต่างๆ เก่ียวกับ
งานแต่งงานเอง  

เพลนิรับรู้ถงึการสัน่เตือนของอปุกรณ์บางอยา่งบนโซฟาทีเ่ธอนัง่
อยู่  จึ ง ยกหมอนขึ ้น ตามหา ต้นตอกา ร สั่ น ส ะ เ ทื อ น นั ้น 
โทรศัพท์มือถือของพี่อาร์ตก าลังสั่นอย่างบ้าคลั่งพร้อมกับแสง
สว่างบนหน้าจอ เขาคงลืมมันไว้ก่อนออกไปพูดคุยกับคุณยาย 
เธอจึงถือวิสาสะหยิบโทรศพัท์ขึน้มา  

เธอแปลกใจเมื่อเห็นหน้าจอโทรศัพท์ยี่ห้อไอโฟนขึน้รูป
พร้อมชื่อของคนที่โทร. เข้ามาซึง่เป็นเพื่อนสนิทของเธอ  

“ยายดาวโทร. มาหาพี่อาร์ตท าไมกนันะ”  
เพลินมองซ้ายแลขวาแต่ก็ไม่มีวี่แววว่า ว่าที่เจ้าบ่าวของ

เธอจะกลบัมารับสาย จนกระทัง่การสัน่เรียกเข้าดบัไป  
หน้าจอของมือถือสว่างขึน้อีกครัง้ นอกจากข้อความที่

แสดงขึน้มาว่ามีสายที่ไม่ได้รับจากดาวแล้ว ยงัมีข้อความในไลน์
แชตที่ดาวสง่มา  
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‘คิดถึงนะคะที่รัก’ 
เพลินรู้สึกชาวาบไปทัง้ตวั ปวดร้าวแปลบในใจ ราวกับมี

มีดแหลมมาเสียบแทง   
เพลินไม่เคยตรวจเช็คมือถือของพี่อาร์ตเลยเพราะเธอ

ไว้ใจเขามาตลอด และนี่เป็นครัง้แรกที่เธอเร่ิมรู้สกึหวาดระแวง 
“แย่จริง...ล็อกรหสัมือถือไว้ซะด้วย” เพลินไม่สามารถเปิด

เข้าไปดูข้อความอ่ืนๆ ในมือถือเขาได้  แต่เธอก็ไม่ละความ
พยายามที่จะลองใสร่หสัต่างๆ เผื่อจะบงัเอิญถกู  

เธอใส่รหสัผิดถึงสองครัง้ มนัไม่ใช่วนัเดือนปีเกิดของเขา 
แต่ฟ้าคงอยากให้เธอรับรู้ความจริง เพราะการลองในครัง้ที่สาม
ประสบผลส าเร็จ รหสัคือเลขทะเบียนรถคนัหรูของเขานัน่เอง 

ในตอนนัน้เพลินคิดว่าเธอเองไม่ควรจะไปละลาบละล้วง
เร่ืองส่วนตัวของเขา เพราะเร่ืองราวที่เธอก าลงัจะได้รับรู้นัน้ อาจ
เปลี่ยนอนาคตของเธอที่จะได้เป็นเจ้าสาวของเขาไป  

ข้อความหวานต่างๆ ในไลน์แชต รวมไปถึงภาพถ่ายคู่กบั
ดาวและผู้ หญิงคนอ่ืนอีกมากมาย ประวัติการโทร. อีเมล และ
ข้อความต่างๆ ในมือถือเคร่ืองนัน้ อธิบายถึงเร่ืองราวความหลัง
ต่างๆ ที่เกิดขึน้มาเป็นเวลานมนาน แต่เธอกลับไม่เคยล่วงรู้มา
ก่อน  
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และวันนีห้ลักฐานพวกนีก้็ท าให้เธอตาสว่าง เธอโดน
ผู้ ชายที่หลงรัก ไว้ใจ และก าลังจะแต่งงานด้วยในอีกไม่ถึงสอง
เดือนข้างหน้าหลอกเข้าอย่างจัง เขามีคนอ่ืนมาโดยตลอด และ
ไม่ใช่แค่เพื่อนสนิทของเธอที่ชื่อว่าดาวเท่านัน้ ยงัมีผู้หญิงอ่ืนๆ อีก
มากมาย ทัง้ที่เธอรู้จกัและไม่รู้จกัอีกนบัสิบ ‘พี่อาร์ต’ ที่เธอรู้จกัมา 
๕ ปี กลบักลายเป็นคนที่เธอไม่เคยรู้จกัมาก่อนในวนันี ้และตอนนี ้
เขาเป็นคนที่ท าให้เธอรู้สึกว่า จริงๆ แล้วเธอคือผู้หญิงที่ โชคร้าย
ที่สดุในโลก ที่จะได้เป็นเจ้าสาวของเขา  

โทรศพัท์สัน่เตือนอีกครัง้ ดาวโทร. มาเป็นครัง้ที่สอง และ
ครัง้นีเ้พลินก็ตดัสินใจรับสาย  

“สวสัดีดาว” 
ดาวเงียบไป ก่อนจะถามออกมาด้วยน า้เสียงเรียบ “...

เพลินเหรอ” 
“ใช่จ้ะ พี่อาร์ตไม่อยู่ มีอะไรฝากไว้ไหมจ๊ะ” เพลินกดัปาก

ตัวเอง ก่อนจะแสร้งท าเสียงร่าเริงให้เหมือนกับว่าเธอไม่ได้เห็น
ข้อความและรูปภาพต่างๆ ในมือถือนัน้  

แต่ดาวกลับเงียบ ซึ่งนั่นท าให้เพลินกลัน้ใจถามออกไป
ด้วยเสียงสัน่เครือ “มีเร่ืองอะไรที่เพลินยังไม่รู้เก่ียวกับดาวและพี่
อาร์ตหรือเปลา่ ดาวบอกเพลินได้นะ”  
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“เธอคงเห็นข้อความแล้วล่ะสิ นี่พี่อาร์ตพลาดทิง้มือถือไว้
ให้เธอเห็นได้ยังไง...” ดาวพูดออกมาด้วยน า้เสียงเรียบเช่นเคย 
“เธอคงรู้แล้วใช่ไหม เพราะใครๆ เขาก็รู้กันทัง้นัน้ว่าที่ผ่านมาพี่
อาร์ตไม่ได้มีแค่เธอคนเดียว  ก็คนที่ทัง้หล่อทัง้รวยขนาดนัน้จะมา
หลงเสน่ห์อะไรผู้หญิงเรียบๆ อย่างเธอละ่”  

“แต่พี่อาร์ตก าลงัจะแต่งงานกับฉันนะ เขาเลือกฉันแล้ว” 
เพลินกดัฟันพดูในสิ่งที่เธอเคยเชื่อมัน่มาตลอด แต่ตอนนีเ้ธอต้อง
พดูมนัออกมาพร้อมน า้ตา และหวัใจที่แตกสลาย 

“พี่อาร์ตบอกใครต่อใครว่าเขาต้องแต่งงานกับเธอ
เพราะว่าคุณพ่อของเขาอยากกลบัเข้ารับราชการทหาร เพื่อที่จะ
ใช้อ านาจของพ่อเธอไงล่ะ มีพ่อเป็นพลเอกยศใหญ่ มีอ านาจ
บารมีมากมายนี่มนัก็ดีอย่างนีน้ี่เอง... ใช้จบัผู้ชายก็ได้”  

น า้ตาของเพลินไหลรินลงอาบแก้มทัง้สองข้าง นี่คือความ
จริงที่พี่อาร์ตเลือกมาคบหากับเธอ ผู้หญิงเรียบๆ ที่ไม่มีอะไรเลย
นอกจากฐานะการเป็นลูกสาวของนายทหารยศใหญ่โต เพียง
เท่านัน้ที่เขาต้องการเพื่อหวงัประโยชน์จากการแต่งงานกบัเธอ  

“รู้อย่างนีแ้ล้ว ยังอยากจะแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักเธอ
เลยอีกอย่างนัน้เหรอ”  

ค าพูดของดาวทุกค าทิ่มแทงเข้าสู่กลางอกของเพลิน
อย่างโหดร้ายและเจ็บปวด  
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เพลินวิ่งออกมาจากห้องรับแขก แต่ต้องหยุดฝีเท้าเมื่อ

เห็นพี่อาร์ตยืนอยู่ข้างหน้าตวัตึก เขาก าลงัคยุโทรศพัท์มือถือ ‘อีก
เคร่ือง’ 

“เด๋ียวพี่ไปหาคืนนีน้ะเฟิร์น รออยู่ที่คอนโดฯ พี่ก่อนนะคะ 
ไม่งอนนะที่รัก...”  

เพียงเท่านัน้ที่เพลินบงัเอิญได้ยิน ซึ่งก็ท าให้เธอมัน่ใจว่า
เธอเป็นผู้หญิงที่โง่ที่สดุในโลก คนอ่ืนๆ คงพากนัหวัเราะเยาะเย้ย
เธอมาตลอด โดยที่เธอเองไม่รู้เร่ืองอะไรเลยมาตลอดห้าปี  

เพลินตดัสินใจเดินกลบัไปทางประตหูลงัของตึกฝร่ังหลงั
นี ้น า้ตาที่ไหลรินอาบแก้มขาวด้วยความเจ็บปวดหวัใจ เธอวิ่งผ่าน
สนามหญ้าไปจนถึงรัว้ด้านหลงัของบ้านที่ติดกบัแม่น า้เจ้าพระยา 
ในยามเย็น แสงสีทองสาดส่องจากดวงอาทิตย์ลกูกลมที่ก าลงัจะ
ตกน า้ ท าให้แม่น า้กลายเป็นสีส้มแสด เธออยากหยุดเวลา อยาก
ให้เร่ืองทัง้หมดเป็นเพียงความฝัน แต่เรือยนต์ล าน้อยใหญ่แล่น
ผ่านไปมาส่งเสียงดัง ทัง้ยังท าให้เกิดคลื่นกระทบฝ่ังเสียงดัง
โครมๆ คอยเตือนให้เธอรู้ว่าเธอยังอยู่ในโลกแห่งความจริง หญิง
สาวมองไปยงัฝ่ังตรงข้ามแม่น า้ ตึกรามบ้านช่องเรียงรายอยู่แน่น
ขนัด มูลขยะมากมายลอยเกลื่อนในแม่น า้สายส าคัญแห่งนี ้เธอ
ทรุดตัวลงกับพืน้หญ้าสีเขียวขจี ฟุบหน้าลงกับมือทัง้สองที่คอย
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รองรับหยาดน า้ตาและความเศร้าโศกเสียใจที่เธอต้องรับมนัไว้แต่
เพียงผู้ เดียว  

เมื่อสายลมเย็นวาบพดัผ่าน เธอรู้สึกขนลกุไปทัง้ตวัอย่าง
น่าประหลาดใจ เพลินเงยหน้าขึน้จากมือตัวเองมองไปยังแม่น า้
สายใหญ่ที่ยังคงพลุกพล่านในช่วงเย็น หากแต่เธอพบกับเรือไม้
โบราณพร้อมหลงัคาไม้ที่แกะสลกัอย่างวิจิตรสวยงามล าหนึ่งจอด
เทียบท่าเรือของบ้านหลงันี ้ 

เหมือนมีอะไรดลใจให้หญิงสาวที่ใบหน้าเปือ้นไปด้วย
คราบน า้ตา กบัดวงตาที่บอบช า้คิดจะเดินไปขึน้เรือล านัน้ แต่เมื่อ
เธอก้าวเท้าลงไปบนเรือกลบัมีคลื่นใหญ่ซดัเข้ามา ท าให้เรือน้อย
โคลงเคลง หญิงสาวไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้ พลดัตกลงไปในน า้
ในที่สดุ  

เมื่อตวัเธอได้สมัผสักบัผิวน า้ ความรู้สกึที่ได้รับช่างอบอุ่น
เหลือเกิน คงเป็นเพราะความร้อนจากเปลวแดดที่แผดเผาลงมา
ทัง้วัน จึงท าให้อุณหภูมิของน า้อุ่นขึน้กว่าปกติ เธอพยายามพยุง
ตัวว่ายขึน้ แต่เหมือนกับว่าตัวเธอนัน้ถูกดูดลงให้จมด่ิงสู่ก้นบึง้
ของแม่น า้ ทว่าแม่น า้ที่แสนอบอุ่นกลับลดอุณหภูมิจนเย็นลง
อย่างน่าประหลาด เธอรู้สกึได้ถึงอณุหภมูิของน า้ที่เปลี่ยนไปอย่าง
กระทนัหนั มนัเย็นเสียจนเธอหนาวสัน่ไปทัง้ตวั  
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ที่น่าแปลกคือแม่น า้เจ้าพระยาหลงับ้านคุณยายมีความ
ลึกมาก จนเธอมองไม่เห็นเบือ้งล่าง และแสงสว่างจากเบือ้งบนก็
เร่ิมหายไป ท้องน า้เต็มไปด้วยความมืดมน เมื่อกลัน้หายใจต่อไป
ไม่ไหว น า้มากมายจึงได้ไหลเข้าปากและจมูก ก่อนจะเข้าไปยัง
ปอด เธอคงหมดหวงัที่จะมีชีวิตรอด ในเมื่อพยายามว่ายน า้ขึน้ไป
เท่าไรก็ไม่เป็นผล กลบัถูกกระแสน า้ดูดให้จมด่ิงลงไปเร่ือยๆ เธอ
คงจะต้องตายอยู่ที่นี่... ในท้องน า้อนัมืดมิดแห่งนี ้ 

ทนัใดนัน้ มือใหญ่และแข็งแกร่งของใครบางคนได้ยื่นมา
จับแขนของเธอไว้แน่น ด้วยสติที่ เหลืออยู่ เพียงน้อยนิดเธอ
พยายามลืมตามองใบหน้าของคนผู้นัน้ที่พยายามดึงร่างเธอขึน้สู่
เบือ้งบน ใบหน้าของคนผู้ นีช้่างเคร่งขรึม เขาเป็นชายหนุ่มร่าง
ใหญ่ซึ่งก าลงัพยายามน าพาเธอออกจากความมืดมิดที่แสนเยือก
เย็นภายใต้ท้องน า้แห่งนี ้เขาคือใคร เธอไม่รู้จกัมาก่อน แต่ใบหน้า
นีท้ าให้เธอรู้สกึมีความหวงัที่จะมีชีวิตรอดต่อไปอีกครัง้  
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ผู้ช่วยชีวิตฉุดพาร่างของเพลินขึน้สู่เบือ้งบนได้ในที่สุด 
แต่ด้วยสญัชาตญาณการเอาตวัรอด หญิงสาวรีบตะเกียกตะกาย
หาทางขึน้เหนือผิวน า้เพื่อสูดรับออกซิเจนเข้าปอด โดยไม่รู้ตัวว่า
ตัวเองได้ใช้แขนทัง้สองข้างทุ่มน า้หนักตัวกดไหล่และศีรษะของ
ชายผู้นัน้เอาไว้ ด้วยสญัชาตญาณในการมีชีวิตรอดต่อไป เธออ้า
ปากหายใจรับอากาศอย่างรวดเร็ว ทัง้ส าลกั ทัง้ไออย่างเจ็บแค้น
ทรมาน แต่ต้องหายใจเข้าออกโดยพลนั ทว่าเธอไม่รู้เลยว่าตวัเอง
ก าลงัท าให้คนที่ช่วยชีวิตเธอไว้จมน า้แทน ร่างใหญ่ที่ถูกกดศีรษะ
ไว้ใต้น า้เร่ิมอ่อนแรงและหยุดดิน้ในที่สุด ร่างนัน้ค่อยๆ จมลงไป
แทน ในตอนนัน้สติของเพลินกลบัคืนมา เธอจึงรีบดงึร่างไร้สติของ
เขาให้จมูกและปากโผล่พ้นน า้ พยายามพยุงตัวเองและเขาให้
ลอยตวัในน า้ ก่อนจะร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ  

โชคดีที่มีคนอยู่แถวนัน้ พวกเขาจึงต่างรีบวิ่งมาช่วยทัง้
สองขึน้จากน า้อย่างทุลกัทุเล เมื่อเพลินขึน้มาบนท่าน า้ได้อย่าง
ปลอดภัย เธอก็รู้สึกหมดแรงจนแทบจะเป็นลม ทว่าร่างใหญ่ที่
นอนอยู่ ข้างกายเธอนัน้ซีดเผือด เปลือกตาของเขาปิดสนิท 
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หน้าอกไม่ขยับขึน้ลงตามการหายใจ...ซึ่งแปลว่า ‘เขาไม่หายใจ
แล้ว’  

เพลินแทบสิน้สติ นี่เธอพยายามฆ่าคนที่มาช่วยชีวิตเธอ
หรือนี่  
ผู้คนมากมายต่างเร่ิมกรีดร้อง ส่งเสียงกนัระงมขอให้พระ

คุ้มครองชายหนุ่มผู้นัน้ เพลินจึงตดัสินใจนวดหวัใจและผายปอด 
เธอก้มลงประกบปากและเร่ิมกระบวนการผายปอด เสียงต่างๆ 
จากผู้คนเร่ิมเงียบลง และเพียงไม่ถึงคร่ึงนาที ชายหนุ่มก็พ่นน า้
ออกมาทางปากและจมูก เขาส าลกัและไอไม่หยุดก่อนจะลุกขึน้
นัง่พร้อมท าสีหน้างงงวย ขณะเดียวกนัเสียงของผู้คนที่แย่งกนัพดู
ไปมาก็ดงัขึน้เซ็งแซ่จนเพลินแปลความไม่ออก  
 เพลินเพิ่งสงัเกตว่าผู้คนรอบกายแต่งตัวในชุดประหลาด 
ต่างสวมใส่โจงกระเบน ผู้ชายไม่สวมท่อนบน ส่วนผู้หญิงบ้างนุ่ง
ผ้าแถบ บ้างก็สวมเสือ้คอกระเช้า  
 ยังไม่ทันที่เพลินจะคิดหรือพูดอะไรออกมา ผู้ หญิงคน
หนึ่งได้หยิบท่อนไม้ขึน้ฟาดเข้ากับศีรษะของเธออย่างแรง แล้ว
ภาพทกุอย่างก็ดบัวบูไป  
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เพลินลืมตาขึน้อีกครัง้ ‘เธอยงัไม่ตาย’ และก าลงันอนอยู่
บนเตียงไม้สี่เสาโบราณ มุ้งสีขาวปลอ่ยชายยาวคลมุลงมาเพื่อกนั
ยงุ  

“โอ๊ย” เพลินรู้สึกเจ็บที่หน้าผากด้านซ้ายเมื่อเธอลกุขึน้นัง่ 
เอือ้มมือไปคล าก็พบกบัผ้าที่พนัรอบศีรษะเอาไว้  

ห้องมืดสลวัมีเพียงแสงไฟสอ่งสว่างจากหวัเตียง เมื่อเปิด
มุ้งออก เธอเห็นตะเกียงเจ้าพายบุนโต๊ะข้างหวัเตียง ในขณะนีข้้าง
นอกมืดสนิท เวลาคงผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วตัง้แต่ที่เธอตกน า้ 
หญิงสาวลกุขึน้จากเตียง ก้มลงมองตวัเองที่สวมเสือ้คอกระเช้าสี
ขาวกับผ้าถุงสีครีมที่มีความยาวเพียงคร่ึงแข้ง เธอพินิจมอง
โดยรอบห้องสี่เหลี่ยมที่จัดแต่งแบบโบราณ ตู้ ไม้สี่เหลี่ยมขนาด
ใหญ่สีเข้ม โต๊ะเคร่ืองแป้งและกรอบกระจกโค้งทรงรีท าจากไม้
แกะสลักงานประณีต หน้าต่างบานคู่เปิดทิง้ไว้ให้ลมพัดโกรก 
ปราศจากมุ้งลวดและผ้าม่าน เพลินนึกขึน้ได้ว่าเธอคงยงัอยู่ที่บ้าน
คณุยายเป็นแน่  

ประตบูานคู่ถกูเปิดเข้ามาช้าๆ หญิงสาวอายไุลเ่ลี่ยกนักบั
เธอสวมใส่เสือ้คอกระเช้าสีหม่นพร้อมโจงกระเบนสีเข้ม ก้มตัว
เดินเข้ามาในห้องพร้อมตะเกียงในมือ  

“นี่เอ็ง...ฟืน้แล้วรึ” 
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“เอ่อ...ค่ะ” เพลินสงสยัว่าท าไมจึงไม่เคยเห็นหน้าค่าตา
ผู้หญิงคนนีท้ี่บ้านคณุยายมาก่อน ทัง้ยงัเรียกเธอว่าเอ็งอีก  

“ข้าขอโทษเอ็งก็แล้วกนัที่เมื่อวานข้าฟาดหวัเอ็งแรงไปสกั
นิด  เพราะข้าตกใจไปสกัหน่อย...” หญิงสาวในเสือ้คอกระเช้าเดิน
มาหยดุทีห่น้าเพลิน 

เพลินหร่ีตาลง ผู้หญิงผมทรงดอกกระทุ่มแสกกลางปาด
ไปด้านหลงัคนนีน้ี่เองที่ท าให้เธอเป็นแผลที่หน้าผาก ถ้ากลายเป็น
รอยแผลเป็นขึน้มาละก็เธอจะไม่ยอมเด็ดขาด เพลินคิดในใจ
พลางยกมือขึน้ลบูแผลตวัเองผ่านผ้าขาวที่พนัไว้เบาๆ  

หญิงสาวในเสือ้คอกระเช้าจ้องมองมายังใบหน้าของ
เพลินอย่างพินิจพิเคราะห์พลางท าหน้าฉงนสงสยั  

“เอ็งช่างมีรูปร่างหน้าตางดงามแปลกตา ผิวพรรณก็นวล
เนียนเหมือนผู้ลากมากดี แปลกก็ตรงที่ขาวเหมือนผีสางนางไม้ 
แต่ท าไมท่านชายถึงรับหล่อนไว้เป็นเมีย ผู้ หญิงกระไรไม่มี
ยางอาย กล้าท าเร่ืองบดัสีบดัเถลิงต่อหน้าข้าทาสบริวาร...”  

เพลินสะดดุกบัค าว่า ‘รับไว้เป็นเมีย’ นี่เธอจะต้องเป็นเมีย
ใคร และ ‘ท่านชาย’ คือใคร คงจะหมายถึงพี่อาร์ต แต่เขาไม่ได้มี
ยศศักด์ิอะไรถึงขนาดจะต้องเรียกว่าท่านชาย ในบ้านหลังนีม้ี
เพียงคุณยายผู้ เป็นเจ้าของบ้านท่านเดียว คุณตาก็เสียไปนาน
แล้ว จะว่าคุณพ่อคุณแม่ของพี่อาร์ต หรือว่าพี่อาร์ตเองก็ไม่ค่อย
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ได้มาเยี่ยมคุณยายบ่อยนัก ส่วนลูกหลานคนอ่ืนก็ไม่ไ ด้อยู่
เมืองไทย แล้วท่านชายคนนีคื้อใครกัน ถึงจะมาแต่งงานกับเธอ 
นอกจากเร่ืองท่านชายแล้ว เพลินยังคงไม่พอใจที่ผู้หญิงคนนีม้า
วิจารณ์รูปลักษณ์ของเธอต่อหน้า ว่าเธอผิวขาวเกินคน ทัง้ยัง
กล่าวหาว่าเธอท าเร่ืองบดัสีบดัเถลิง นี่เธอท าอะไรลงไป ท าไมจ า
ความไม่ได้  

“เธอเข้ามาท างานใหม่เหรอถึงไม่รู้จักฉัน ฉันชื่อเพลิน 
เป็นแฟนพี่อาร์ตไงคะ แล้วคณุยายอยู่ไหนเหรอ” เพลินถามหญิง
สาว 

หญิงสาวในเสือ้คอกระเช้าได้แต่แสดงสีหน้างงงวย “เอ็ง
พดูอะไรรึแม่เพลิน ข้าไม่เคยเจอกบัแม่เพลินมาก่อน จะไปรู้จกักนั
ได้เยี่ยงไร ‘แฟนพี่อ๊า’ คือภาษาอะไร ข้าฟังไม่รู้ความ แล้วยายของ
เอ็งคือใครเลา่...นมอ่อนรึ” 

“ไม่ใช่ๆ ฉันหมายถึงคณุยายศรีนวล” เพลินพดูถึงชื่อคณุ
ยายของพี่อาร์ต แต่หญิงสาวผู้ นัน้ยังคงท าหน้างุนงงสงสัยอยู่ 
เพลินจึงถามต่อ “นี่ไม่ใช่บ้านของคณุยายศรีนวลเหรอ”  

“มิใช่ซี ใหญ่โตเยี่ยงนีจ้ะเป็นบ้านของสามญัชนได้เยี่ยงไร 
ท่ีน่ีคือวงัสริุยศกัด์ิต่างหากเล่า” หญิงสาวผมทรงดอกกระทุ่มส่าย
หน้าก่อนจะเบาเสียงลงราวกับพดูกับตัวเอง “ท่านชายให้ผู้หญิง
บ้าวิปลาศคนนีม้าอยู่ที่ตกึใหญ่ได้เยี่ยงไร ข้าชกัสงสยัเสียจริง”  
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เพลินเองก็งนุงงสงสยัไม่ต่างกนั “วงัสริุยศกัด์ิเหรอ” เพลิน
ยงัคงไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึน้ เธอมาที่วงัอะไรนี่ได้อย่างไร 

“เอาละ ข้าชื่อแป้น เป็นบ่าวในวงันี ้นี่ก็ใกล้รุ่งแล้ว เอ็งไป
ล้างหน้าล้างตาเสียเถิด ส่วนเสือ้ผ้าประหลาดประเหลื่องของเอ็ง
นัน้ยังไม่แห้งดี แต่ท่านชายทรงมีน า้ใจงามให้เอ็งหยิบยืมเสือ้ผ้า
ของท่านหญิงจันทร์สวมใส่ไปก่อน” หญิงสาวพูดก่อนจะเดินไป
หยิบเสือ้ผ้าจากตู้ไม้มาให้เธอ 

“ใครคือท่านหญิงจนัทร์เหรอจ๊ะ” เพลินถาม 
“พี่สาวของท่านชาย แต่ท่านหญิงเสกสมรสไปกับท่าน

ชายยศ และย้ายไปอยู่ที่วงับวรรมย์หลายปีแล้ว” แปน้อธิบาย 
 เพลินเดินตามแป้นลงมาจากบนัไดชัน้สองด้วยชดุเสือ้ผ้า
แพรสีชมพกูลีบบวัคอปาดแขนล า้กบัผ้าถงุสีม่วงอ่อน ห้องโถงของ
อาคารตึกฝร่ังนีช้่างเหมือนกับบ้านของคุณยายไม่มีผิดเพีย้น 
เพียงแต่เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ นัน้ยังใหม่มาก รวมไปถึงของตัง้โชว์ 
และรูปภาพต่างๆ ที่ยงัไม่เลือนลางซีดจาง ของทกุอย่างในบ้านยงั
อยู่ในลกัษณะที่เรียกได้ว่าใหม่และสะอาดสะอ้านอย่างมาก ทว่า
ไม่มีโทรทัศน์ เคร่ืองเสียงเสตอริโอ เคร่ืองปรับอากาศใดๆ อีกทัง้
รูปภาพต่างๆ บนผนงัยงัมีเพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกบับ้านของคุณ
ยาย  
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“จะพาฉนัไปไหนเหรอจ๊ะแปน้” เพลินถามอย่างสงสยัเมื่อ
แป้นเดินน าเธอออกไปยังนอกตึกทางด้านหลงั ในตอนนีข้อบฟ้า
เร่ิมมีแสงสีส้มจาง พระอาทิตย์ก าลังจะลอยขึน้มาแตะขอบฟ้า 
พร้อมกับเสียงไก่ขันดังขึน้อยู่เนืองๆ หญิงสาวหันหลังไปมองก็
พบว่าตึกฝร่ังหลังนีเ้หมือนกับของคุณยาย ถึงมันจะดูใหม่กว่า
มากก็ตาม อีกทัง้ต้นไม้ภายนอกก็ยังเป็นต้นเล็กๆ ไม่ใช่ต้นไม้
ใหญ่เก่าแก่เหมือนบ้านคณุยาย  

“ก็พาเอ็งไปช่วยงานในครัวอย่างไรเล่า นี่เอ็งคิดว่าจะมา
เป็นเมียท่านแล้ววันๆ ไม่ท าอะไรรึ” แป้นหันมาถามเพลินอย่าง
อารมณ์เสีย  

“ฉันว่าต้องมีเร่ืองเข้าใจผิดกันแน่ๆ ฉันไม่ได้เป็นเมียใคร
สกัหน่อย” เพลินหยดุเดิน 
 “เข้าใจผิดอะไรรึ” เสียงของชายหนุ่มดงัขึน้จากในสวน 

เพลินหนัไปตามเสียงนัน้ จึงเห็นผู้ชายร่างสงูคนหนึ่ง เขา
สวมเสือ้ผ้าฝ้ายสีขาวและกางเกงแพรสีน า้เงินเข้มก าลงัเดินตรง
มาทางเธอ ชายหนุ่มที่ดแูล้วน่าจะมีอายุมากกว่าเธอเล็กน้อย เขา
มีใบหน้าอ่อนโยนเป็นมิตร ใบหน้าเปือ้นยิม้นัน้มีเสน่ห์หล่อเหลา
เป็นอย่างมาก ประกอบกับท่าทางการเดินเหินแลดูสง่างาม ราว
กบัว่าเขาคือเทพบตุรในชดุนอน 
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แปน้รีบลงไปนัง่คกุเข่ากบัพืน้หญ้า ในขณะที่เพลินไม่รู้ว่า
ควรจะลงไปนัง่คกุเข่าด้วยหรือไม่ แต่เขาไม่ใช่พระนี่ ท าไมเธอต้อง
นอบน้อมขนาดนัน้ เธอจึงยกมือขึน้ไหว้เขาแทน ในฐานะที่เขาดู
โตกว่าเธอ “สวสัดีค่ะ”  

“หล่อนพูดว่าอะไร ฉันฟังไม่ถนัด” ชายหนุ่มถามอย่าง
สงสยั  

“สวัสดีค่ะ” เพลินย า้อีกครัง้ นึกสงสัยว่าผู้ ชายคนนีม้า
จากสว่นไหนของประเทศ ท าไมถึงไม่รู้จกัค าว่าสวสัดี  

“ภาษาอะไรหรือ” เขาถามเธออีกครัง้  
“ก็ภาษาไทยน่ะสิคะ” เพลินจ้องหน้าหล่อที่ขมวดคิว้

อย่างสบัสนงงงวยของชายผู้นี ้ก่อนจะเหลียวมองไปรอบตวั  
การแต่งกายของผู้คนที่นี่ช่างดูแปลกประหลาดเหมือน

หลุดมาจากละครพีเรียด เธอสงสัยว่าคงเป็นเพราะที่วังแห่งนี ้
ต้องการอนุรักษ์ธรรมเนียมแบบเก่าๆ ไว้อยู่ หรือไม่เจ้านายที่นี่ก็
เป็นพวกเจ้ายศเจ้าอย่าง คิดว่าตัวเองเป็นเจ้านายชัน้สูง ต้องให้
คนใช้นั่งคุกเข่า แต่งตัวท าผมนุ่งโจงกระเบนเหมือนกันเป็นยูนิ
ฟอร์ม 

“หล่อนพูดจาประหลาดนัก บ้านของหล่อนอยู่ที่ใดหรือ 
แลเป็นลกูเต้าเหล่าใคร เห็นชายภพบอกว่าจะรับหล่อนเป็นเมีย” 
ชายหนุ่มถาม  
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“ฉันว่าคงมีการเข้าใจผิดกันแล้วละค่ะ ฉันชื่อเพลิน คุณ
พ่อของฉันคือพลเอกประพนัธ์ สมบูรณ์สิริสขุ ส่วนคณุแม่ของฉัน
ชื่อคุณหญิงวิสา สกุล บ้านเราอยู่ปลายสุขุมวิท ใกล้รถไฟฟ้าบีที
เอสพระโขนง แล้วคุณล่ะชื่ออะไร” เพลินรู้สึกแปลกๆ ที่ต้องมา
ร่ายยาวถึงชื่อพ่อชื่อแม่ตนเองให้เขาฟัง จึงถามเขากลบับ้าง 

“คณุพระช่วย! นี่หล่อนกล้าถามท่านชายแบบนัน้ได้เยี่ยง
ไร แลต้องใช้ค าราชาศัพท์กับท่านชายด้วย” แป้นที่นั่งคุกเข่าอยู่
สะกิดด้วยการดงึแขนเพลินเบาๆ พร้อมสง่เสียงดเุธอ  

“มิเป็นไรดอกแม่แป้น ฉันไม่ถือ ก็หล่อนไม่รู้จกัฉันนี่...ฉนั 
หม่อมเจ้าจักราวุธ” ชายหนุ่มยิม้ “ว่าแต่พลเอกคืออะไร ยศศักด์ิ
เยี่ยงนัน้หรือ และถ้าแม่ของหลอ่นเป็นคณุหญิง หลอ่นก็คงเป็นลกู
เจ้าขุนมลูนายเช่นกนั ว่าแต่บ้านหล่อนอยู่แถวพระโขนงหรือ และ
บีทีเอสคือสิ่งใด หมายถึงตวัอกัษรภาษาองักฤษใช่หรือไม่”  

“ก็ใช่น่ะสิ” เพลินกลอกตาใส่เขาหนึ่งที ไม่เข้าใจว่าท าไม
เขาถึงเข้าใจอะไรยาก 

“เธอรู้ภาษาองักฤษหรือ” ชายหนุ่มถามอย่างแปลกใจ  
“ ค่ ะ  ฉั น จ บ จ า ก คณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์  ส า ข า วิ ช า

ภาษาองักฤษ” เพลินตอบ  
ท่านชายยังคงขมวดคิว้ แต่เขาก็รับยังฟังในสิ่งที่เธอพูด 

เขานึกสนใจในความแปลกประหลาดของเธอขึน้มา  
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เขาสัง่ให้แป้นเข้าไปในครัวเพื่อเตรียมอาหารเช้า และเขา
ก็พาเพลินไปนัง่คยุยงัศาลาในสวนแทน  

“เธอจบจากมหาวิทยาลยัหรือ ชื่อว่าอะไรนะ เมื่อครู่ฉัน
ฟังไม่ถนดั” เขาถามเธออีกครัง้ 

“ธรรมศาสตร์ค่ะ อย่าบอกนะว่าท่านชายไม่รู้จักมหาลยั
ธรรมศาสตร์ ก็ตรงท่าพระจนัทร์ไงคะ” เธอถามเมื่อเห็นเขาขมวด
คิว้อีก “นี่คณุไปอยู่ที่ไหนมา ไม่รู้จกับีทีเอส ไม่รู้จกัธรรมศาสตร์”  

“ฉนักลบัมาจากองักฤษได้สามปีแล้ว แต่เท่าที่ฉนัรู้ มีชาว
สยามน้อยคนนักที่จะจบดีกรีจากมหาวิทยาลยั แล้วนี่หล่อนเป็น
ผู้หญิง ได้เข้าโรงเรียนเขียนอ่านก็นับว่าเก่งแล้ว” ท่านชายตอบ 
“แลในสยามนีย้งัไม่มีมหาวิทยาลยัเปิดสกัแห่ง หลอ่นคิดจะหลอก
ฉนัรึ”  

“เปล่านะ ฉันพดูจริงๆ คณุนัน่ล่ะก าลงัหลอกอะไรฉันอยู่ 
ท าไมคุณถึงพูดเหมือนกับคุณอยู่ในยุคโบราณล่ะ แล้วสมัยนี ้
ผู้หญิงเก่งกว่าผู้ชายตัง้เยอะ ผู้หญิงจบเอกเป็นดอกเตอร์ตัง้เยอะ
ตัง้แยะ แล้วมหาวิทยาลยัในเมืองไทยดีๆ ก็มีมากมาย”  

เพลินอธิบายต่อไป แต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่เข้าใจที่เธอ
พดูเลยแม้แต่น้อย  
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“หล่อนพูดจาเพ้อเจ้อไปใหญ่แล้วแม่เพลิน ถึงแม้พระ
เจ้าอยู่หัวจะทรงเล็งเห็นถึงความเท่าเทียมกันของชายและหญิง 
แต่มนัก็ยากท่ีจะท าให้เกิดขึน้ในสยามเพลานีไ้ด้” ชายหนุ่มกลา่ว 

“คนที่เพ้อเจ้อไม่ใช่ฉันแล้ว คุณนี่เป็นคนหลงยุคจริงๆ 
พดูจายงักบัอยู่ในสมยัโบราณ นี่มนัปี ๒๕๖๐ แล้วนะคณุ” เพลิน
เร่ิมหงดุหงิดผู้ชายคนนีเ้สียแล้ว 

“หล่อนหมายถึงพุทธศักราช ๒๔๖๐ หรือไม่ ฉันฟังไม่
ถนดั” ชายหนุ่มท าหน้าสงสยั 

“ฉันหมายถึง ๒๕๖๐ไม่ใช่ ๒๔๖๐ คณุฟังผิดแล้ว” เพลิน
ตอบ 

“ตอนแรกฉันคิดว่าหล่อนน่าสนใจที่มีความคิดเห็นแปลก
ใหม่ แต่ตอนนีฉ้ันคิดว่าหล่อนคงสติไม่ดีเสียมากกว่า วนันี คื้อ ขึน้ 
๒ ค ่า เดือน ๖ ปีมะเส็ง รัตนโกสินทร์ศก ๑๓๖ หรือปีพทุธศกัราช 
๒๔๖๐ ในรัชกาลที่ ๖” ชายหนุ่มกลา่ว  

เพลินนั่งนิ่ง ตกตะลึงกับค าพูดของเขา เธอคิดในใจว่า
ผู้ชายคนนีห้ลอกเธอแน่ๆ แต่การพดูการจาของเขาดจูริงจงัมาก นี่
เธอหลุดเข้ามาในอดีตเมื่อ ๑๐๐ ปีก่อนจริงๆ หรือว่าผู้ชายคนนี ้
ก าลงัหลอกเธอกนัแน่  

หญิงชราไว้ผมทรงดอกกระทุ่มคนหนึ่งนุ่งผ้าแถบคาดอก
และโจงกระเบนก าลงัเดินด้วยเท้าเปล่าเข้ามายงัศาลา พร้อมยก
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ถาดที่เต็มไปด้วยถ้วยชากาแฟเข้าชุดกันแบบฝร่ังและคุกกีส้ามสี่
ชิน้บนจาน  

“ท่านชายจักรจะเสวยอาหารเช้าในสวนหรือบนตึกใหญ่
เพคะ” หญิงชราถาม  

“บนตึกใหญ่ จัดอาหารเช้าอีกชุดให้แม่เพลินด้วยนะ” 
ชายหนุ่มตอบ  

หญิงชรารับทราบและคลานเข่าออกไปจากศาลาเงียบๆ  
เพลินตาค้างกับการแต่งตัวด้วยผ้าแถบที่แสนหมิ่นเหม่

ของผู้หญิงคนนี ้ไหนจะอาการนอบน้อมถึงกับต้องคลานเข่าของ
เธออีก มิหน าซ า้ยงัใช้ค าราชาศพัท์กบัผู้ชายคนนี ้เธอเองไม่รู้ราชา
ศพัท์มากนกั ซึ่งหากเขาเป็นเจ้าขุนมลูนายจริง อย่างน้อยเขาก็ไม่
ถือตวัที่เธอพดูคยุด้วยถ้อยค าธรรมดาอย่างสามญัชน  

“หล่อนจะรับกาแฟก่อนอาหารเช้าด้วยหรือไม่” ชายหนุ่ม
ยกกาน า้กระเบือ้งสีขาวขอบทอง มีลายเพนต์เป็นรูปดอกกุหลาบ
สีชมพ ูเข้าชุดกบัชุดถ้วยกาแฟ เขาเทกาแฟร้อนๆ ลงถ้วย ก่อนจะ
เติมนมและน า้ตาล หยิบช้อนเงินคนัเล็กคนให้เข้ากนัช้าๆ และยก
ถ้วยท่ีมีกาแฟร้อนๆ สง่กลิ่นหอมกรุ่นขึน้ด่ืมช้าๆ  

เพลินลกุขึน้ยืน “ไม่ละ...ขอบคณุ ฉันควรจะกลบับ้านซะ
ที ขอบคณุที่ให้ที่พกัและให้ยืมเสือ้ผ้าพวกนี ้ขอบคณุค่ะ”  
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“ประเด๋ียวก่อน หล่อนมิต้องลาชายภพก่อนหรือ ผัวของ
หลอ่นน่ะ” ท่านชายจกัรยิม้มมุปาก 

เพลินเร่ิมหงุดหงิดที่ถูกเรียกว่าเป็นเมียของคนที่ไม่รู้จัก 
“ฉันไม่รู้จกัคนชื่อท่านชายภพอะไรนัน่ แล้วจะไปเป็นผวัเมียกนัได้
ยงัไง คณุต้องจ าคนผิดแน่ๆ” 

“ก็ที่ท่าน า้หลงัวงัเมื่อวาน หล่อนยงัไปล่วงเกินชายภพต่อ
หน้าบริวารมากมาย นี่ดีแค่ไหนแล้วที่ชายภพบอกใครต่อใครว่า
หล่อนเป็นเมียเขา มิเช่นนัน้หล่อนคงโดนจบัโบยหลงัลาย ไม่ก็ส่ง
ให้โปลิศจบัเข้าตารางข้อหาท าอนาจารไปแล้วกระมงั” 

“ล่วงเกิน?” เพลินถอยหลงัหนึ่งก้าว ‘นี่เธอไปท าอะไรใคร
ไว้’  

และแล้วภาพของเมื่อวานก็แล่นเข้ามาในหัว เธอจมน า้ 
และผู้ ชายคนหนึ่งได้มาช่วยเธอดันเผลอจับเขากดน า้แทน และ
เธอก็...  

“พวกบ่าวเล่ากันว่าหล่อนขึน้คร่อมชายภพตอนไม่ได้สติ 
และจูบปากกบัเขา บ่าวทัง้หลายตกอกตกใจมากกบัเร่ืองนี”้ ชาย
หนุ่มกลา่ว ใบหน้าพวงแก้มของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงนิดๆ 
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เพลินตกใจ แต่ก็รีบเรียกสติกลบัมาเมื่อคิดได้ว่า “จบูปาก
ที่คุณว่า หมายถึงการผายปอด มันคือการCPR1 ฉันพยายาม
ช่วยชีวิตเขาต่างหาก” 

ชายหนุ่มมองหน้าเพลินอย่างประหลาดใจ “CPR 
ช่วยชีวิตอย่างนัน้หรือ ฉนัไม่เคยได้ยินมาก่อน”  

เพลินหงุดหงิด เพราะคิดว่ายังไงก็คงคุยกบัชายหนุ่มผู้นี ้
ไม่รู้เร่ือง “ช่างเถอะ งัน้ฉนักลบัดีกว่า”  

ชายหนุ่มเองก็ถอนใจกับความคิดของเธอเช่นกัน 
“ประเดี๋ยวฉนัจะให้คนไปสง่หลอ่นที่สถานีรถไฟก็แล้วกนั”  

“ไม่เป็นไรค่ะ เด๋ียวฉันนั่งแท็กซี่ไปเอง แล้วค่อยไปต่อ
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ไม่รบกวนคณุดีกว่าค่ะ” เพลินตอบ 

“แท็กซี่กับบีทีเอสอะไรที่หล่อนว่านั่นมิมีดอก นั่งรถไฟ
สายปากน า้ไปลงพระโขนงเห็นจะเร็วกว่า หรือจะนั่งเรือไปก็ดี” 
ชายหนุ่มหวัเราะเบาๆ 

 
1

 การช่วยฟืน้คืนชีพ หรือ CPR : Cardiopulmonary resuscitation หมายถงึ 

การปฏิบติัเพื่อช่วยฟืน้การท างานของระบบไหลเวียนเลือดที่หยดุท างานอย่าง

กระทนัหนั เพื่อให้หวัใจกลบัมาเต้นเองได้ตามปกติโดยไม่เกิดความพิการของสมอง 

เทคนิคการเป่าปากช่วยหายใจคือหนึง่ในวิธีการกู้ชีวิต 
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เพลินอ้าปากค้าง รถไฟสายปากน า้เลิกวิ่งไปนานแล้ว 
ท าไมผู้ชายคนนีต้้องมาพูดจาโกหกพกลมหลอกเธอด้วย เธอชัก
จะโมโหขึน้มาแล้ว “ฉันไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรจากฉันหรอกนะ 
แต่ฉนัไม่ใช่ตวัตลกที่จะให้คณุมาหวัเราะเยาะแบบนี”้  

เพลินจ า้อ้าวไปด้วยความโมโห เธอเดินอ้อมตวัตกึออกไป
ยังด้านหน้า ตึกฝร่ังหลังใหญ่เหมือนกับบ้านของคุณยายไม่
ผิดเพีย้น ยกเว้นแต่ความใหม่และสวยสง่าของมันที่แตกต่างไป 
เธอเดินไปตามถนนกรวดจากตัวตึกยาวคดเคีย้วผ่านสวนสวย 
เต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้นานาพรรณ เธอคิดว่าถนนกรวดเส้นนีจ้ะ
น าเธอไปยังทางออกไปสู่ถนน แต่เดินเท่าไรก็ไม่ถึงเสียที อาณา
บริเวณบ้านหลงันีม้นัช่างกว้างใหญ่ เมื่อเทียบกบับ้านคณุยายนัน้
บริเวณนีค้งเป็นถนนใหญ่ไปแล้ว เพลินเดินผ่านสระบวัขนาดใหญ่
ซึ่งตัง้อยู่ทางขวามือ ส่วนทางซ้ายมีต้นอโศก ต้นปีบ และสวนไม้
ดอกส่งกลิ่นหอมฟุ้งในรุ่งเช้า ที่นี่คงเป็นวงัของเจ้านายสกัตระกูล
จริงๆ ไม่ใช่บ้านคณุยายแน่นอน  

เพลินเดินไปจนถึงประตรัูว้ใหญ่ซึง่เป็นทางออกที่เธอตาม
หา เธอกลับต้องตกตะลึงกับทุกสิ่งที่ปรากฏอยู่เบือ้งหน้าเธอ 
ภายนอกนัน้เป็นถนนดินเล็กๆ บ้านไม้รายรอบสร้างแบบชัน้เดียว
ดูโบร ่าโบราณ อีกทัง้ชาวบ้านที่เดินอยู่ตามถนนยังแต่งกายด้วย
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ผ้าถงุ โจงกระเบน มีชายคนหนึ่งเดินลากรถลากเหมือนในละครพี
เรียด นานๆ ทีจะเห็นรถยนต์ผ่านมาสกัคนั  

‘นี่เธอหลงเข้ามาในปี ๒๔๖๐ จริงๆ หรือนี่’ เพลินคิดในใจ 
เธอผลกัประตูเดินออกไปข้างนอกรัว้ใหญ่ เธอตัดสินใจ

เลีย้วซ้าย ค่อยๆ เดินเลียบรัว้วังแห่งนี ไ้ปอย่างไร้จุดหมาย 
แสงแดดยามเช้าพร้อมอากาศเย็นสบายพัดผ่านแผ่วเบา แต่ไม่รู้
ท าไมเธอถึงรู้สึกร้อนรุ่มกระสบักระส่าย เนือ้ตัวเต็มไปด้วยหยาด
เหงื่อ อยู่ๆ ก็มีอาการปวดหวัขึน้มา ชาวบ้านที่สวมใส่เสือ้ผ้าแบบ
โบราณเดินผ่านไปมา บ้างก็หยดุมองดเูธอ บ้างก็ซุบซิบคยุกนั แต่
ในตอนนีเ้ธอไม่สนใจผู้คนรอบกายอีกแล้ว เพราะเธอแทบจะไม่มี
เร่ียวแรงเหลือ อาการปวดหัวก าเริบขึน้อย่างรุนแรง เธอจึงขอ
อาศยัรัว้ของวงัสริุยศกัด์ิเป็นท่ีพกัพิงชัว่คราว  

รถยนต์คนัใหญ่สีครีมคันหนึ่งแล่นมาจอดข้างหน้าเพลิน
พร้อมเสียงเคร่ืองยนต์ดังกระหึ่ม เธอจึงรีบออกเดินอีกครัง้ แต่
กลบัรู้สกึหน้ามืดขึน้มากะทนัหนั ล้มลงไปอย่างหมดแรง  

ใครบางคนเข้ามาประคองเธอให้ลุกขึน้ยืน เธอพยายาม
ลืมตาขึน้มอง เห็นใบหน้าของชายหนุ่มคมเข้ม ดวงตาสีด าคู่นัน้
แลดูห่วงใยกับอาการของเธอ แต่ใบหน้าของเขาเร่ิมมวัหม่นและ
ทกุอย่างก็มืดดบัลงไปพร้อมกบัสติของเธอ  



ภั ท ร า ธิ ป  | ๓๑ 

 

 

๓ 

 

เพลินลืมตาขึน้มาอีกครัง้ เธออยู่ในห้องนอนเดิม มุ้งสี

ขาวบางคลุมเตียงไม้สี่เสาอย่างเคย แสงแดดจากภายนอกส่อง
ผ่านเข้ามาทางหน้าต่างที่ถูกเปิดทิง้ไว้ ลมอุ่นพดัเข้ามาเป็นระรอก 
เพลินค่อยๆ ลกุขึน้มานัง่ พยายามนึกถึงเหตกุารณ์ที่เพิ่งเกิดขึน้ นี่
เธอยังติดอยู่ในปี ๒๔๖๐ อยู่ในบ้านหลงันีท้ี่เหมือนกับบ้านของ
คณุยายไม่มีผิด  

“ป่านนีค้ณุพ่อคณุแม่คงตามหาเพลินให้วุ่น จะท ายงัไงดี 
เพลินก็ไม่รู้จะหาทางกลบัยงัไง” พลนัน า้ตาก็รืน้ขึน้มา เมื่อคิดถึง
ใบหน้าที่เป็นกงัวลของพ่อและแม่  

ประตเูปิดออกอีกครัง้ แต่ครัง้นีเ้ป็นหญิงชราผมสีดอกเลา
ทรงดอกกระทุ่ม ร่างอวบ นุ่งโจงกระเบน สวมเสือ้ผ้าฝ้าย หญิง
ชราผู้นัน้มีสีหน้าหน้าตาบึง้ตงึเคร่งเครียดราวกบัไม่พอใจอะไร  

“หลอ่นฟืน้แล้วรึ” หญิงชราถามด้วยน า้เสียงเหยียด 
“ค่ะ” เพลินตอบ เธอยงัรู้สึกอ่อนเพลียอยู่มาก ก็เธอไม่ได้

กินอะไรเลยตัง้แต่เมื่อวานตอนเที่ยง อาหารมือ้ล่าสดุที่ตกถึงท้อง
เธอคืออาหารอิตาเลียนจากร้านชื่อดังใกล้บ้านคุณยายที่พี่อาร์ต
พาเธอไปกิน  



๓๒ | พิ ภ พ เ พ ลิ น ว า น  

 

 

“ฉันชื่อนมอ่อน เป็นแม่นมของท่านชาย แลฉันก็เป็น
ผู้ดแูลทุกเร่ืองในบ้านหลงันี ้หากหล่อนมีกระไรสงสยัสิ่งใดจงถาม
ฉนั” หญิงชรากลา่ว  

เพลินยกมือขึน้ไหว้นมอ่อน นึกแปลกใจว่าสมยันีย้งัมีแม่
นมกนัอยู่อีกหรือ  

“ไหว้พระเถอะ” นมอ่อนพดู ไม่สบตากบัหญิงสาว “ฉนัให้
บ่าวเตรียมข้าวต้มมาให้หล่อน กินแล้วจงพกัผ่อนเสีย ส่วนเสือ้ผ้า
แสนน่าเกลียดของหล่อนที่เหมือนชดุของชายชาวตะวนัตก ฉันให้
บ่าวพบัเก็บไว้ให้แล้ว”  

เพลินยิม้มมุปาก เพิ่งนึกได้ว่าเสือ้ยืดกางเกงยีนธรรมดาๆ 
คงดปูระหลาดมากส าหรับคนที่นี่ 

นมอ่อนส่ายหน้า หันหลังเตรียมเดินออกจากห้อง แต่
เพลินรีบรัง้เธอไว้ 

“เพลินขอถามอะไรที่นมอ่อนน่าจะรู้เก่ียวกับบ้านหลังนี ้
ได้ไหมคะ” หญิงสาวมีค าถามมากมายผดุขึน้ในหวัของเธอ 

นมอ่อนหยดุเดินและหนัมา รอให้เพลินเอ่ยถาม 
“ที่นี่ที่ไหนคะ แล้วบ้านหลังนีเ้ป็นของใคร มีใครอยู่บ้าง 

และเป็นใครกนับ้างคะ เพลินจะได้ไหว้ถกู” นมอ่อนถกูถามเป็นชุด 
นมอ่อนปรายตามองเพลินจากหัวจดเท้า ก่อนจะถอน

หายใจออกมาราวกับเร่ืองที่เธอถามเป็นสิ่งที่ไม่สมควร แต่เพียง
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อึดใจหญิงชราก็ตดัสินใจเล่าถึงประวติัของตระกูลสริุยศักด์ิอย่าง
คร่าวๆ ให้เธอฟัง 

“ ท่ี น่ี คือวังสุริยศักด์ิ ตัง้อยู่ ในเขตพระนคร เป็นของ
พระองค์เจ้าสุริยศักด์ิ ภรรยาคือพระองค์เจ้าร าไพและหม่อมบัว 
แต่ทัง้สามสิน้พระชนม์ไปแล้ว โดยมีหม่อมเจ้าหญิงจันทร์จินดา 
อายุ ๓๒ ปี เป็นธิดาองค์โตซึ่งเสกสมรสและย้ายไปอยู่ยังวังบวร
รมย์ บุตรคนรองคือหม่อมเจ้าชายพิภพ อายุ ๒๘ ปี บุตรคนที่ ๓ 
หม่อมเจ้าชายจักราวุธ อายุ ๒๖ ปี และบุตรคนสุดท้อง หม่อม
เจ้าชายเจตน์นที หรือท่านชายเล็ก อาย ุ๒๒ ปี ตอนนีก้ าลงัศึกษา
อยู่ที่ประเทศนอก อันที่จริงยังมีธิดาคนสุดท้อง หม่อมเจ้าหญิง
พรรณสา แต่ท่านถึงชีพิตักษัยไปเมื่อสามปีที่แล้ว ซึ่งถ้ายังทรงมี
ชีวิตอยู่ ป่านนีก้็คง ๑๘ ปีแล้วกระมงั”  

เพลินพยายามจดจ าชื่อแต่ละคนและนับจ านวนไปด้วย 
“แสดงว่าตอนนีค้นที่อาศัยอยู่ในวังนีก้็มีแต่ท่านชายพิภพ กับ 
ท่านชายจกัราวธุ ใช่ไหมคะ”  

“ใช่...แลท่านชายภพก็มิทรงควรอนุญาตให้หล่อนเข้ามา
อาศยัอยู่บนตกึใหญ่นี”้ นมอ่อนกลา่วด้วยเสียงด ุ 

“เพลินก็ไม่อยากจะท าให้ใครเดือดร้อนหรอกนะคะ ถ้ามี
ทางกลบับ้านได้ เพลินก็จะกลบั” แต่จะให้กลบัไปบ้านของเธอใน
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ปี ๒๕๖๐ ก็ออกจะยากอยู่สกัหน่อย คงต้องขออาศยัพกัอยู่ที่นี่ไป
ก่อน แล้วค่อยคิดหาทางกลบัไปโลกปัจจุบนัอีกที  

“ฉนัเองก็มิอยากใจร้ายใจด ากบัหล่อนดอก แต่มิรู้ว่าท่าน
ชายภพทรงแอบมีเล็กมีน้อยตัง้แต่เมื่อใด กล้าเอาเมียที่ไม่รู้หัว
นอนปลายเท้าอย่างหล่อนเข้ามาในวงัได้ เห็นทีฉันคงต้องรายงาน
ท่านหญิงจนัทร์เสียแล้ว” นมอ่อนกลา่ว 

เพลินท าสีหน้าเหยเก “เพลินไม่เคยเจอกับท่านชายมา
ก่อนเลย เมื่อวานท่านชายมาช่วยเพลินเอาไว้ตอนจมน า้ ไม่สิ...
เพลินช่วยท่านชายจากการจมน า้ เอ...จะเรียกว่าใครช่วยใครก่อน
ดีละ่...” 

“อกอีแป้นจะแตก มิเคยรู้จักกันมาก่อนดอกรึ” นมอ่อน
ยกมือขวาขึน้แนบอกพร้อมสีหน้าตกใจ “แลเหตใุดท่านชายภพถึง
ทรงป่าวประกาศว่าหลอ่นเป็นเมียของท่านเลา่”  

“เพลินก็อยากจะรู้เหมือนกนัค่ะว่าท าไม นี่มนัเร่ืองบ้าบอ
ชัดๆ คนสมัยนีเ้ค้าแต่งงานกับใครกันง่ายๆ อย่างนีเ้ลยเหรอคะ” 
เพลินสงสยั คิดว่าการแตะเนือ้ต้องตัวกันแล้วจะถือเป็นการผิดผี 
ต้องจบัแต่งงานแต่งการกนัให้ถกูตามประเพณีทนัที  

“นี่หล่อนคิดจะแต่งงานเลยรึ อย่าหวังสูงไปหน่อยเลย 
ท่านชายภพทรงมีคู่หมัน้อยู่แล้วเป็นผู้ที่เหมาะสมคู่ควรกันอย่าง
มาก สว่นหลอ่นก็เป็นได้แค่เมียเก็บเท่านัน้แล” นมอ่อนพดู 
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“ฮะ...เมียเก็บ!” เพลินตะลงึอ้าปากค้างด้วยอารมณ์โมโห
สุดขีด เธอชักอยากจะไปชกหน้าท่านชายอะไรนั่นเต็มแก่แล้ว มี
คู่หมัน้แล้วยังจะอยากได้เธอไปเป็นเมียน้อยอีก คนอะไรมักมาก
ในกาม อีกทัง้ตอนนีเ้ธอเกลียดผู้ชายเข้าไส้ไปแล้ว เพราะพี่อาร์ต
คนเดียวที่ท าให้เธอเข็ดหลาบเร่ืองผู้ชาย จากนีไ้ปเธอจะไม่ยอมโง่
หลงรักผู้ชายคนไหนอีกเด็ดขาด  

“แล้วหลอ่นอายเุท่าไร เคยมีผวัมาแล้วรึยงั”  
“เอ่อ...ยงัค่ะ อาย ุ๒๒”  
“หญิงทนึทกึเรอะ อายกุ็มากแล้ว เพิ่งจะได้มีผวั” 
เพลินท าหน้าบึง้ โมโหในใจว่านมอ่อนหาว่าเธอเป็นสาว

ทึนทึกอายุมากได้อย่างไรกัน เธออายุแค่ ๒๒ ปีเท่านัน้ ในยุค
ปัจจุบนัมีแต่คนหาว่าเธอคิดจะแต่งงานเร็วไปต่างหาก แต่แล้วก็
คิดได้ว่าคนสมยัก่อนคงจะแต่งงานกนัตัง้แต่อายุน้อยๆ  

“เพลินคงต้องไปคยุกบัท่านชายของนมอ่อน ยงัไงเพลินก็
ไม่มีทางยอมเป็นเมียเขาหรอก” เพลินประกาศกร้าว  

นมอ่อนจ้องหญิงสาวหัวจดเท้าอีกครัง้ ก่อนจะหัวเราะ
ร่วนออกมา 

“ฉนัมิอยากเชื่อ ผู้หญิงทัว่พระนครอยากเสนอตวัเป็นเมีย
ท่านชายภพทัง้นัน้ แล้วหล่อนเป็นลูกเต้าเหล่าใครกันถึงคิดจะ
ปฏิเสธท่านชาย” นมอ่อนถลงึตาใส ่
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เพลินอยากรู้นักเชียวว่าท่านชายภพของนมอ่อนนัน้มี
อะไรดีนักหนา แต่ยังไงเธอก็ไม่มีทางยอมเป็นเมียเก็บของเขา
เด็ดขาด ผู้หญิงยุค ๒๕๖๐ อย่างเธอจะไม่ยอมถูกกดขี่ทางเพศ
เด็ดขาด 
 

ณ ศาลาเรือนขาว ที่สวนหลงัตกึใหญ่ในช่วงเย็นของวนั 
“ท าไมวันนีม้ีคุกกีไ้ด้ล่ะ หญิงแขไขแวะมาที่วังอีกหรือ” 

ท่านชายจักรถามนมอ่อน ขณะด่ืมกาแฟพร้อมกับคุกกีส้ีเขียว
อ่อนที่เพิ่งอบเสร็จร้อนๆ  

“มิใช่ดอกเพคะ นี่เป็นฝีมือของแม่เพลิน หล่อนอ้างว่า
หลอ่นท าขนมฝร่ังได้ นมเลยให้หลอ่นลองท า” นมอ่อนพดู  

“รสชาติดีทีเดียว อร่อยกลมกล่อม ไม่หวานจนเกินไป ทัง้
มีกลิ่นหอมของใบเตย ชายไม่เคยทานมาก่อนเลย” ท่านชายจกัร
กล่าว เขาชื่นชอบในรสอาหารของชาวตะวันตกมาก แต่หาคน
ฝีมือดีในสยามได้ยาก “เยี่ยงนี ้หญิงแขไขท่าจะมีคู่แข่งเสียแล้ว
กระมงั”  

“คู่แข่งอะไรเพคะ แม่เพลินเป็นแค่สามัญชนไม่รู้หัวนอน
ปลายเท้า ถึงจะมีรูปร่างหน้าตางดงามแปลกตา แต่ก็มิอาจเทียบ
กับคุณหญิงแขไขได้ดอกเพคะ เป็นถึงหม่อมราชวงศ์ โตมาในรัว้



ภั ท ร า ธิ ป  | ๓๗ 

 

 

ในวัง กิริยามารยาทก็งดงามเพียบพร้อมในทุกๆ ด้าน ภรรยาที่ดี
จะช่วยสง่เสริมสามีนะเพคะ” นมอ่อนกลา่ว 

“ท าไมท่านพ่อท่านแม่นึกถึงแต่ชายภพ เตรียมคู่หมัน้ไว้
ให้ตัง้แต่ยังเล็กยังน้อย ไม่นึกถึงชายกับชายเล็กบ้างเลย” ท่าน
ชายจกัรบ่นน้อยใจให้นมอ่อนฟัง  

“นัน่เป็นความโชคดีของชายจักรและชายเล็กต่างหาก ที่
ได้มีอิสระในการใช้ชีวิต แลเลือกคู่ครองของตวัเอง” ชายหนุ่มร่าง
สูงกล่าวด้วยสีหน้าที่ปนไปด้วยความโศกเศร้า เขาเดินผ่านมา
พร้อมหนงัสือในมือ  ตัง้ใจจะไปนัง่อ่านที่ท่าน า้หลงัวงั แต่บงัเอิญ
ได้ยินที่ท่านชายจกัรพดูขึน้มาก่อน  

“ชายภพ นายจะไม่ทานคุกกีใ้บเตยฝีมือยายประหลาด
เมียนายสกัหน่อยหรือ” ท่านชายจกัรถาม 

“ไม่ละ ฉันไม่ชอบพวกคกุกี ้ปกติหญิงแขไขก็มกัจะท ามา
ให้ทานจนเบื่ออยู่แล้ว” ท่านชายภพตอบด้วยเสียงเรียบ รสชาติ
หวานเลี่ยนของคกุกีท้ี่น่าเบื่อหน่ายของหญิงแขไขท าให้เขาเลี่ยงที่
จะแตะต้องขนมประเภทนัน้อีก  
 

เพลินยืนมองความงดงามท่ีท่าน า้หลงัวงัสริุยศกัด์ิในยาม
เย็น บรรยากาศโดยรอบช่างแตกต่างกับกรุงเทพฯ ในปี ๒๕๖๐ 
อย่างสิน้เชิง สองฝ่ังแม่น า้เต็มไปด้วยต้นไม้ใบหญ้า ฝ่ังตรงข้ามมี
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บ้านไม้หลังเล็กๆ สองสามหลัง แต่ละบ้านมีท่าน า้ของตัวเอง
พร้อมกับเรือแจวล าน้อยจอดอยู่ แม่น า้นัน้ก็ใสสะอาด ไม่มีขยะ 
ไม่มีเสียงเรือยนต์มารบกวน มีก็เพียงชาวบ้านที่นานๆ จะพายเรือ
ผ่านมาสกัล าสองล า ที่น่าแปลกใจคือ ศาลาท่าน า้ที่หลงัวงัแห่งนี ้
มีเรือท าจากไม้ซึ่งแกะสลกัอย่างงดงามประณีตจอดอยู่ เรือไม้ล า
นี เ้หมือนล าที่ เธอเคยเห็นที่หลังบ้านคุณยาย ผิดก็ตรงที่ไม่มี
หลงัคาและยงัใหม่อยู่มาก  

เพลินเดินลงบนัไดจากศาลาลงไปท่าน า้ เธอตัง้ใจจะไปดู
เรือล านัน้ใกล้ๆ มือข้างหนึ่งของเธอเกาะอยู่กบัเสาของท่าน า้ แล้ว
เธอก็ก้าวเท้าขวาไปเหยียบบนกาบเรือ  

ทันใดนัน้ร่างของเธอก็ถูกอุ้มลอยกลับมายืนบนท่าน า้
เช่นเดิมโดยชายร่างสูง เขาอุ้มเธอจากด้านหลัง ซึ่งในตอนนีจ้ึง
เหมือนกบัว่าเขาก าลงัยืนกอดเธอจากด้านหลงัเสียอย่างนัน้  

“ปล่อยฉันนะ...” เพลินรีบหันไปมองผู้ ชายคนนัน้และ
พยายามแกะมือของเขาออก แต่เขาไม่ยอมปล่อยมือจากเธอ 
กลบักอดเธอแน่นขึน้กว่าเดิม ศีรษะของเขาก้มลงมาซบบนไหล่
ของเธอ จนเธอก็รู้สกึได้ถึงไอร้อนจากลมหายใจเขาที่เป่ารดต้นคอ
ของเธอเป็นจงัหวะ  

“พรรณสา พี่มาช่วยน้องแล้ว” ชายหนุ่มพดูออกมาเบาๆ 
ข้างหเูธอ  
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“คุณ...ปล่อยฉันเถอะ คุณจ าผิดคนแล้ว ฉันชื่อเพลิน” 
เพลิน แกะมือของเขาออก ก่อนจะหนักลบัมาเผชิญหน้ากบัเขา 

“ฉนัขอโทษ...ฉนัจ าคนผิด” 
ชายหนุ่มร่างสงูยืนก้มหน้าอย่างหมดแรง ใบหน้าของเขา

ดอู่อนล้า น า้ตาใสๆ คลอดวงตาสีด าคู่นัน้ แล้วเธอก็จ าได้ทนัทีว่า
ชายผู้ นีคื้อคนที่ช่วยเธอจากการจมน า้เมื่อวาน และยังเมื่อเช้า
วนันีก้็เป็นเขาอีกครัง้ที่เข้าช่วยเธอตอนที่ก าลงัจะเป็นลมหมดสติ
ไป  

“คณุคือ...ท่านชายภพเหรอคะ”  
ดวงตาสีด าเลื่อนขึน้มาจับจ้องใบหน้าของหญิงสาว เขา

พยกัหน้าให้แก่เธอน้อยๆ ดวงหน้าหลอ่เหลาคมเข้มของเขาเต็มไป
ด้วยความโศกเศร้า ก่อนจะหนัหลงัจากไป  
 

เพลินยงัคงนึกถึงท่านชายภพผู้มีสีหน้าท่าทางเศร้าสร้อย
คนนัน้ ไม่รู้ท าไมเขาถึงดซูมึเศร้า ราวกบัไม่มีความสขุในชีวิต 

“อาหารไม่ถูกปากหรือแม่เพลิน” ท่านชายจักรถาม เมื่อ
เห็นหญิงสาวนัง่นิ่ง เขี่ยอาหารในจานตวัเองอย่างเหม่อลอย 

“อร่อยถูกปากค่ะ” เพลินตอบ แต่เธอยังคงคิดทบทวน
เร่ืองราวที่เกิดขึน้เมื่อตอนเย็นที่ท่าน า้หลงัวงั ท าไมท่านชายภพถึง
มีท่าทีแบบนัน้  
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“ยังไม่สบายอยู่หรือ ท าไมวันนีไ้ม่นอนพักผ่อนเล่า ลุก
ขึน้มาท าขนมอบเสียอย่างนัน้”  

“ฉันสบายดีค่ะ แล้วท่านชายภพไม่มารับอาหารเย็น
พร้อมกนัเหรอคะ” เพลินถาม เพราะเธอนัง่รับประทานอาหารเย็น
กบัท่านชายจกัรเพียงแค่สองคนในห้องรับประทานอาหารบนตึก
ใหญ่ อาหารชาววังมากมายนับสิบอย่างวางเรียงรายในถ้วย
เบญจรงค์บนโต๊ะไม้ตวัยาวแบบตะวนัตกพร้อมเก้าอีว้่างเปล่านบั
สิบตวั  

“ชายภพไม่ร่วมโต๊ะพร้อมใครดอก เขารับประทานคน
เดียวในห้องท างานด้านบน” ท่านชายจกัรตอบด้วยเสียงราบเรียบ
แบบไม่ใส่ใจ “ว่าแต่หล่อนไปสนิทชิดเชือ้กับชายภพตัง้แต่เมื่อไร 
ไหนว่าไม่เคยรู้จกักนัมาก่อน”  

“จะสนิทได้ยังไงคะ ฉันก็เพิ่งเจอเขาวันนี ้หมายถึงเจอ
ตอนที่ฉนัและเขามีสติครบน่ะค่ะ” เพลินตอบ  

“อย่างนัน้ดอกหรือ” ชายหนุ่มพยกัหน้าช้าๆ  
ก่อนหน้านีท้่านชายจักรบงัเอิญเห็นท่านชายภพยืนกอด

กับเพลินบนท่าน า้ เขาคิดว่าเร่ืองระหว่างท่านชายภพกับหญิง
สาวผู้นีน้่าสนใจอยู่ไม่น้อย 

“อ้อ...ฉนัลืมบอกหล่อนไปว่า ฝีมือการอบคกุกีใ้บเตยของ
หลอ่นเอร็ดอร่อยนกัเทียว ฉนัไม่เคยรับประทานที่ไหนมาก่อน การ
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น าใบเตยของไทยมาผสมกับคุกกีข้องฝร่ังนัน้ ทัง้หอมและกลม
กล่อม ละมุนละไมนักเทียว” เขาชื่นชมเธอ และเผลอจ้องมอง
ใบหน้าสวยแปลกของเธออย่างลืมตวั  

“ขอบคณุที่ชมค่ะ เอาไว้ฉนัจะท าขนมอย่างอ่ืนให้คณุลอง
ชิมอีกนะคะ” เพลินตอบ รู้สกึเขินแปลกๆ ที่เขาจ้องมองเธอแบบนี ้ 

ท่านชายจกัรจ้องมองใบหน้าของเพลิน ใบหน้าที่โดดเด่น
แปลกตานีเ้ขาไม่เคยพบเจอที่ไหนมาก่อน หญิงสาวมีดวงตากลม
โตสดใส ผิวขาวซีดราวกบันางไม้ ผมยาวด าขลบัสยายไปถึงกลาง
หลงั แตกต่างกับผู้หญิงยุคสมัยนีท้ี่ทุกคนไว้ผมสัน้ทรงบ๊อบตาม
สมัยนิยมกันหมด ใบหน้ายาวรูปไข่ พวงแก้มกลมมีสีแดงระเร่ือ 
จมูกเล็กแต่โด่งรับกับใบหน้า ปากเล็กรูปกระจับสีชมพูอ่อน เมื่อ
มุมปากเหยียดออกเผยรอยยิม้หวานให้เห็นฟันขาวสะอาดเรียง
สวยราวไข่มุก ท าให้ผู้มองเผลอยิม้ตอบโดยไม่รู้ตัว ยิ่งพินิจมอง
แต่ละสว่นบนใบหน้าของเธอ เขาก็ย่ิงเห็นความงามที่แตกต่าง   

หรือว่าเธอจะมาจากอนาคตอย่างที่พดูไว้จริงๆ  
“หล่อนยังยืนยันว่าหล่อนมาจากอนาคตจริงหรือแม่

เพลิน” ท่านชายถาม “วันนีฉ้ันให้คนไปตามเร่ืองนายทหารที่ชื่อ
ประพันธ์ และคุณหญิงวิสา ที่หล่อนอ้างว่าเป็นพ่อแม่ของหล่อน
แล้ว แต่มิมีผู้ใดเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของทัง้สองเลย”  
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“คณุยงัคิดว่าฉนัโกหกคณุอยู่ดีใช่ไหมคะ” เพลินเร่ิมโมโห
อีกครัง้ “คณุอาจจะหาว่าฉันบ้า แต่ฉันไม่ได้โกหกคณุ ฉันมาจาก
พ.ศ. ๒๕๖๐ จริงๆ”  

“ถ้าหล่อนมาจากอีก ๑๐๐ ปี ข้างหน้าจริง แล้วหล่อนมา
ท่ีน่ีท าไม เพื่อจดุประสงค์อะไร” ท่านชายถามอย่างสงสยั  

“ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน ฉันไม่ได้อยากมาสักหน่อย ฉันแค่
บงัเอิญตกน า้หลงับ้านคณุยายแล้วก็มาโผล่ที่นี่ ฉันเองก็อยากจะ
กลับบ้านไปหาพ่อแม่เหมือนกัน แต่ก็กลับไม่ได้ และไม่รู้ว่าจะ
กลบัยงัไงด้วย” น า้ตาของเพลินไหลรินอาบแก้มโดยไม่รู้ตวั  

ชายหนุ่มลกุขึน้ยืน เดินอ้อมโต๊ะอาหารไปหาเธอ เขาหยิบ
ผ้าเช็ดหน้าออกมาจากกระเป๋าเสือ้ ซบัน า้ตาให้เธออย่างเบามือ 
“ถ้าหล่อนมาจากอีก ๑๐๐ ปี ข้างหน้าจริง หล่อนก็คงไม่มีบ้านให้
กลบั...เยี่ยงนัน้แล้วหลอ่นพกัอยู่ที่นี่ไปก่อนแล้วกนั”  
 

ท่านชายจกัรเดินน าเพลินเข้าไปในห้องขนาดใหญ่บนชัน้
สองของตึกฝร่ัง ท่านชายภพก าลงันั่งเขียนอะไรบางอย่างอยู่บน
โต๊ะท างานซึ่งเต็มไปด้วยหนังสือเล่มโตหลายเล่มซ้อนกันอยู่เป็น
ตัง้ๆ  

“ฉนัพาเมียนายมาสง่ เห็นว่ายงัมิรู้จกักนัดี” ท่านชายจกัร
กลา่วด้วยรอยยิม้ 



ภั ท ร า ธิ ป  | ๔๓ 

 

 

เพลินเกิดอาการต่ืนเต้นหวาดหวัน่ขึน้มา เมื่อต้องประชนั
หน้ากับท่านชายภพอีกครัง้ หลงัจากเมื่อตอนเย็นที่ท่านชายเดิน
หนีเธอจากท่าน า้กลบัขึน้ตกึไปเสียเฉยๆ ทัง้ที่เธอมีเร่ืองต้องพดูคยุ
ซกัถามท่านชายภพอีกมากมาย แต่ไม่เคยมีโอกาสได้พดูคยุสกัที  

“ฉันไม่ชอบให้ใครมารบกวนเวลาท างาน มีอะไรก็รีบว่า
มา” ท่านชายภพเอ่ยเสียงเข้ม ขมวดคิว้ มองเพลินและน้องชาย
ตวัเองด้วยแววตาด ุก่อนจะก้มลงไปเขียนหนงัสือต่อ  

“แม่เพลินความจ าเสื่อม ตัง้แต่ฟื้นขึน้มาเมื่อวานก็จ า
อะไรไม่ได้เลย บ้านตัวเองก็จ าไม่ได้” ท่านชายจักรปัน้น า้เป็นตัว 
ช่วยเพลินโกหกทัง้ที่ไม่ได้เตรียมกันไว้ก่อน เขาคงคิดว่าหากบอก
ใครต่อใครว่าเธอมาจากอนาคตอีก ๑๐๐ ปีข้างหน้า คงจะมีแต่
คนหวัเราะเยาะใส ่ทัง้ที่เขาเองคงไม่ได้เชื่อในสิ่งที่เธอพดูเต็มร้อย  

เพลินหนัไปมองท่านชายจกัร นึกขอบคณุเขาที่หวัไว ช่วย
โกหกพี่ชายตวัเองว่าเธอความจ าเสื่อม  

ท่านชายภพวางปากกา เงยหน้าขึน้มองเพลินด้วยสี
หน้าที่เปลี่ยนไป ปมที่คิว้เข้มคลายลง ดวงตาแข็งกร้าวที่เคยมอง
เธอเปลี่ยนไป ราวกับนึกสงสารนกน้อยไร้รังอย่างเธอ “เยี่ยงนัน้
ดอกรึ”  

วินาทีนัน้ ท่านชายภพนึกสงสารหญิงสาวที่ไม่ รู้จักหัว
นอนปลายเท้าขึน้มาจับใจ ถ้าหากเมื่อวานเขาไม่นั่งอ่านหนงัสือ
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อยู่บนศาลาท่าน า้ในยามเย็น และบังเอิญได้ยินเสียงคนตกน า้ 
ถึงแม้จะไม่เห็นร่างของผู้ ตกน า้ แต่เหมือนมีอะไรดลใจให้ลอง
กระโดดน า้ตามลงไป จนในที่สุดก็พบว่าผู้หญิงคนหนึ่งก าลังจะ
จมน า้ตาย โชคดีที่ช่วยชีวิตเธอเอาไว้ได้ ถึงแม้จะเกิดเร่ืองวุ่นๆ 
ตามมาหลังจากนัน้ ในสายตาบ่าวไพร่ทัง้หลาย เธอคงดูเป็น
ผู้หญิงไม่ดี ที่หน้าทนกล้าล่วงเกินท าบัดสีต่อหน้าธารก านัล แต่
เขาก็พร้อมจะเป็นคนรับผิดชอบ เคราะห์ร้ายที่เธอถูกบ่าวตีหวัจน
เสียความทรงจ าทัง้หมดไป เธอคงรู้สึกเคว้งคว้าง สับสน อีกทัง้
ตอนนีเ้ธอยงัไม่มีที่ไป  

 ท่านชายภพหลบัตาลงเมื่อหวนนึกถึงความทรงจ าของ
ตัวเอง บางทีการสูญเสียความทรงจ าคงเป็นเร่ืองที่เขาอยากให้
เกิดขึน้กบัตวัเองมากกว่า เพราะความทรงจ าร้ายๆ ที่เขาอยากลืม
ไปให้หมดยงัคอยหลอกหลอนเขาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวนั  

“อย่างไรเสีย จงบอกทุกคนไปว่าแม่เพลินเป็นญาติห่างๆ 
ของหม่อมแม่ฉนั มาจากอยธุยาก็แล้วกนั” ท่านชายภพมอบฐานะ
ใหม่ให้แก่เพลิน คนอ่ืนจะได้ไม่รังเกียจเธอ ไม่กล่าวหาว่าเธอเป็น
ผู้หญิงไม่มีหวันอนปลายเท้าได้  

เพลินยิม้กว้าง “ถ้างัน้ฉันก็ไม่ต้องเป็นเมียคุณแล้วใช่ไหม
คะ”  
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ท่านชายภพปิดหนังสือเล่มโต แล้วพูดด้วยเสียงเข้ม 
“หลอ่นมิต้องห่วงดอก ฉนัจะรับผิดชอบเร่ืองนัน้เอง” 

“หืม...รับผิดชอบเร่ืองอะไร ฉันไม่เข้าใจ” เพลินถามเสียง
ดงั 

หูของท่านชายภพเปลี่ยนเป็นสีแดงจัด เขาตอบอย่าง
ตะกุกตะกักโดยไม่ยอมสบตาเธอ “ก็...ที่หล่อนท าไปที่ท่าน า้เมื่อ
วานเย็นเยี่ยงไร ถือว่าเราสองได้แตะเนือ้ต้องตัว...ล่วงเกินกันไป
แล้ว หากฉันไม่รับหล่อนเป็นเมีย...จะเป็นที่ครหา แลบ่าวไพร่จะ
เอาไปพดูนินทาว่าร้ายลบัหลงัเอาได้”  

เพลินถอนหายใจนึกกงัวลอยู่นานว่าเร่ืองอะไรที่ท าให้เขา
ต้องรับเธอเป็นเมีย “ฉันไม่ได้ตัง้ใจจะล่วงเกินอะไรคุณหรอกนะ
คะ ฉันแค่ผายปอดช่วยชีวิตคุณเท่านัน้แหละ คุณรู้จักไหม CPR 
น่ะ” 

“หล่อนหมายถึงสิ่งใด CPRนั่น แลฉันมิเคยรู้ว่ามีวิธีการ
ช่วยชีวิตอย่างที่หลอ่นอ้างถึงมาก่อน” ชายหนุ่มหน้าเข้มถาม 

“CPR ย่อมาจาก Cardiopulmonary Resuscitation ซึ่ง
ก็คือการช่วยนวดหัวใจและผายปอด ฉันเคยเข้าคอร์สเทรนมา
ก่อนค่ะ” เพลินอธิบาย แต่เหมือนยิ่งพูด ชายหนุ่มทัง้สองก็ยิ่ง
ขมวดคิว้งนุงงกนัมากขึน้  
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“การแพทย์ของตะวันตกหรือ” ท่านชายภพถามอีกครัง้ 
และเพลินพยกัหน้าเป็นค าตอบ  

ท่านชายภพกอดอก แสดงสีหน้าครุ่นคิด เหตใุดเธอผู้นีถ้ึง
รู้ภาษาองักฤษเป็นอย่างดี และยงัรู้ถึงการแพทย์ของชาวตะวนัตก
มากขนาดนี ้‘หลอ่นเป็นใครกนัแน่’  

“อีกอย่างนะคะ ฉันไม่คิดมากหรอกว่าใครจะนินทาว่า
ร้ายยังไงฉันไม่สนอยู่แล้ว เร่ืองที่บ่าวไพร่คุณเห็นตอนที่ฉันผาย
ปอดให้คุณน่ะ ฉันไม่ถือ” เพลินพยายามโน้มน้าวจิตใจชายหนุ่ม
ให้ล้มเลิกความคิดเร่ืองที่จะให้เธอไปเป็นเมีย  

ทว่าท่านชายภพกลับมีสีหน้าเคร่งเครียดมากขึน้ “เป็น
หญิง ใยมิรักนวลสงวนตวั ถ้าหลอ่นเป็นน้องเป็นนุ่ง ฉนัคงจบัตีให้
หลงัลาย”  

“อ้าว...ท าคุณบูชาโทษ ฉันอุตส่าห์ช่วยคุณไว้นะ” เพลิน
สวนกลบั  

ทว่าท่านชายภพกลบัอยากเป็นคนพดูประโยคนัน้เสียเอง 
ชายหนุ่มอุตส่าห์ลงไปช่วยเธอที่จมน า้แต่เธอกลับจับเขากดน า้
เสียเอง มิหน าซ า้ในตอนนีเ้ขายงัพยายามจะช่วยเธอจากค าครหา
ของคนอ่ืน แต่เธอกลบัไม่ยอม โวยวายขึน้เสียงเป็นเจ๊กต่ืนไฟ  

“ในเมื่อฉันบอกทุกคนไปแล้วว่าหล่อนเป็นเมียฉัน จะให้
ฉนักลบัค าได้เยี่ยงไร” ชายหนุ่มยืนยนัค าพดูของตวัเอง  
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“ฉันจะไปเป็นเมียคุณได้ยังไง ในเมื่อเราเพิ่งเจอกันเมื่อ
วาน แล้วเราสองคนก็ไม่ได้รักกนัด้วย” เพลินหลดุปากพดูถึงความ
รัก เพราะส าหรับเธอ การแต่งงานต้องเกิดจากความรักเท่านัน้ 
นัน่คือสิ่งที่เธอเชื่อตลอดมา  

“ความรักเยี่ยงนัน้หรือ” ท่านชายภพจ้องมองหญิงสาว
ราวกับไม่เชื่อหูตัวเอง ก่อนจะหัวเราะออกมาในคอเบาๆ “มิ
จ าเป็นดอก ในเมื่อฉนัมิได้ให้หลอ่นมาเป็นเมียของฉันจริงๆ”  

เพลินรู้สึกหน้าแตก ใบหน้าตัวเองแดงเผือด อุตส่าห์พูด
โน้มน้าวแทบตายเพื่อให้ตนเองไม่ต้องตกเป็นเมียเขา แต่เขาดัน
เพิ่งมาบอกว่าให้เป็นเมียแค่ในนาม เพื่อที่จะปกป้องเธอจากค า
ครหาของคนอ่ืน  

‘โอ้ว หวัใจของคณุช่างหลอ่มาก’ เธอนึกขอบคณุเขาในใจ 
ท่านชายจักรมองดูทัง้สองที่ถกเถียงกันอย่างดุเดือด 

พลางคิดในใจว่าทัง้สองท าทีเหมือนไม่รู้จักมักจี่กันมาก่อน และ
ยงัพดูคยุเหมือนไม่ได้รักชอบกนัแต่อย่างใด แต่ท าไมเมื่อตอนเย็น
ทัง้สองถึงยืนกอดกนัที่ท่าน า้  

“เป็นเมียหลอกๆ เป็นแค่ในนามรึ” ท่านชายจกัรถาม “ถ้า
อย่างนัน้ชายภพก็อธิบายให้คู่หมัน้ของตวัเองเข้าใจด้วยก็แล้วกนั”  

ท่านชายจักรทิง้ค าพูดไว้ ก่อนจะเดินออกไปจากห้อง
เงียบๆ ปลอ่ยให้เพลินและท่านชายภพอยู่ด้วยกนัตามล าพงั  
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“คณุมีคู่หมัน้อยู่แล้ว จะไม่เป็นปัญหาเหรอคะ คู่หมัน้คณุ
คงไม่มาแหกอกฉันใช่ไหมคะ” เพลินถาม พลางคิดกลัวว่าจะมี
เร่ืองตบตีแย่งผู้ชายกนัขึน้อย่างในละครน า้เน่า เผลอๆ เธออาจถูก
สาดน า้กรด หรือถูกฆ่าตาย ยิ่งยุคสมัยโบราณแบบนีอ้าจมีศาล
เตีย้ภายใน เธออาจถกูฆ่าหมกศพในวงัโดยที่ไม่มีใครรู้ก็เป็นได้ 

“มิต้องกลัวดอก น้องหญิงเป็นคนดี อีกอย่างผู้ ชายทั่ว
พระนครเขาก็มีเมียเก็บกนัก่อนแต่งงานทัง้นัน้” ท่านชายตอบด้วย
น า้เสียงเรียบ เปิดหนงัสือเลม่โตอ่านอีกครัง้  

เพลินไม่สบอารมณ์กบัความคิดนีข้องผู้ชายเลย ไม่ว่ายุค
ไหนสมัยไหนผู้ชายก็ชอบมีเมียหลายคน ผู้ชายพวกนีเ้ห็นผู้หญิง
เป็นเพียงสิ่งของ เป็นเคร่ืองบ าบดัความใคร่ ย่ิงมีมาก ก็ยิ่งแสดง
ถึงฐานะความมั่งคั่งของตัวเอง นึกแล้วก็โกรธ อยากตะบันหน้า
ผู้ชายทกุยคุทกุสมยัเสียจริง 

เวลาผ่านไปหลายนาที อารมณ์ของเพลินเร่ิมเย็นลง เธอ
จึงท าลายความเงียบโดยการหาเร่ืองคยุก่อน “ท่านชายทานคุกกี ้
ใบเตยรึยงัคะ”  

“ยัง...ฉันไม่ชอบคุกกี”้ เขาตอบสัน้ๆ ด้วยเสียงเข้ม ที่
เพลินฟังแล้วรู้สึกว่าไม่เป็นมิตรเอาเสียเลย อีกทัง้เขายงัไม่คิดเงย
หน้าขึน้มองคนถามด้วยซ า้  
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และความเงียบก็กลับมาครอบง าเช่นเดิม เพลินจึงไม่
อยากจะพดูคยุอะไรด้วยอีกแล้ว จึงค่อยๆ เดินกลบัไปที่ประตูห้อง 
คงถึงเวลากลบัไปยงัห้องนอนของเธอเสียที  

ยังไม่ทันจะผลักประตูเปิดออก ท่านชายภพกลับพูด
ขึน้มาก่อน “เร่ืองเมื่อตอนเย็น...ฉันขอโทษ ฉันนึกว่า...หล่อนคือ
น้องสาวของฉัน หล่อนคงมิคิดว่าฉันเป็นคนบ้าวิกลจริตดอกใช่
หรือไม่”  

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ” เพลินตอบและสบตากับเขา “ว่าแต่
คณุหมายถึงน้องสาวของคณุ คนที่ตายไปแล้วนะเหรอคะ” 

เพลินยกมือขึน้ปิดปาก คิดอยากตบปากตัวเองเท่าอายุ 
ที่เผลอถามถึงเร่ืองน้องสาวของเขา เพราะเธอจ าได้ว่านมอ่อนเล่า
ว่ายงัมีบตุรสาวคนสดุท้องของราชสกลุนีอี้กคนแต่เสียชีวิตไปนาน
แล้ว 

ท่านชายภพไม่ตอบ เขาก้มลงอ่านหนังสือเล่มโตอีกครัง้ 
ใบหน้าของเขาเรียบเฉย แต่สีหน้าซีดเผือดราวกบัไร้ซึง่ชีวิต เธอคง
เผลอพดูในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรออกไป แต่จะท าอย่างไรได้ในเมื่อ
พดูออกไปแล้ว และเขาก็ยงัเมินค าพดูของเธอเสียด้วย 

“ขอบคุณนะคะที่คุณอนุญาตให้ฉันอยู่ที่นี่ในฐานะเมีย
ปลอมๆ ของคุณ ไหนจะเ ร่ืองเมื่อวานที่คุณช่วยชีวิตฉันไว้ 
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ไม่อย่างนัน้ฉันคง...จมน า้ตายไปแล้ว ไหนจะเมื่อเช้าอีกที่ฉันเป็น
ลม”  

ชายหนุ่มเงยหน้าขึน้สบตากับเพลินอีกครัง้ “ฉันไม่มีทาง
ปลอ่ยให้หลอ่นเป็นอะไรไปดอก อยู่ที่นี่ฉนัจะคอยดแูลหลอ่นเอง”  

เมื่อหญิงสาวออกจากห้องไป ทิง้ให้ชายหนุ่มอยู่กบัความ
เงียบอีกครัง้ เขากลับปิดหนังสือ นั่งเอนหลังพิงเบาะอย่างหมด
แรง  

ท าไมผู้หญิงประหลาดคนนีถ้ึงท าให้เขานึกถึงน้องสาวคน
สดุท้องผู้ที่จากเขาไปแล้วตลอดกาล  
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เพลินลอบถามเร่ืองราวของเจ้านายในวังจากบ่าวที่ชื่อ

แป้น เพราะแป้นเป็นคนเดียวที่อายุไล่เลี่ยกับเธอ ทัง้ยังไม่มีท่าที
รังเกียจ หรือเกรงกลวัเธออย่างบ่าวคนอ่ืนๆ  

“ท่านชายภพเป็นคนเงียบๆ ไม่ค่อยพูดค่อยจากับใคร
ตัง้แต่เด็กๆ แล้ว ท่านสนิทกบัน้องสาวร่วมมารดาเท่านัน้ คือท่าน
หญิงพรรณสา แต่เมื่อสามปีที่แล้วท่านหญิงถึงชีพิตักษัยเพราะ
จมน า้ที่ท่าน า้หลังวังโน้น ตัง้แต่เสียท่านหญิงพรรณสาไป ท่าน
ชายก็ทรงเก็บตัว วันๆ เอาแต่ทรงงาน พอกลบัมาจากราชการก็
ทรงขังตัวอยู่ในห้อง ตกเย็นก็ทรงออกไปที่ศาลาท่าน า้จนมืดค ่า 
ไม่เหมือนท่านชายจักรที่เสด็จไปสงัสรรค์บ่อยๆ ทรงเป็นที่รู้จักมี
หน้ามีตาโด่งดังในสังคมเทียวละ” แป้นสาธยายให้เพลินฟังถึง
เจ้านายตวัเอง ขณะเป็นลกูมือช่วยเพลินท าขนมเค้กในครัวฝร่ัง ที่
ถกูแยกออกจากครัวไทยบริเวณเรือนไม้ด้านหลงัตึกฝร่ัง  

“งัน้ก็แปลว่าท่านชายภพกับท่านชายจักรเป็นพี่น้องต่าง
มารดากนัเหรอจ๊ะแปน้” เพลินถามลกูมือ 

แป้นพยักหน้า “ท่านหญิงจันทร์ ท่านชายจักร และท่าน
ชายเล็กเป็นบุตรธิดาของพระองค์เจ้าสุริยศักด์ิกับพระองค์เจ้า
ร าไพ” แล้วแปน้ก็เบาเสียงลงจนแทบกระซิบ พร้อมเอามือขึน้ป้อง
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ปาก “ท่านชายภพกับท่านหญิงพรรณสาเป็นบุตรธิดาของ
พระองค์เจ้าสุริยศักด์ิกับหม่อมบัวท่ีเคยเป็นบ่าวในวังนีม้าก่อน 
แต่หม่อมบวัเสียไปตัง้แต่ท่านหญิงพรรณสาเกิดเพียงไม่ก่ีวนั บาง
ทีข้าก็ได้ยินท่านชายภพกับท่านหญิงพรรณสาถูกเรียกว่าลูกเมีย
น้อยบ้าง ลูกเมียบ่าวบ้าง แต่ตอนที่ท่านหญิงพรรณสายังทรงมี
ชีวิตอยู่ ก็ทรงป่วยออดๆ แอดๆ มาตลอด พอสิน้ชีพิตกัษัยไปก็ไม่
ค่อยมีเจ้านายคนไหนเสียอกเสียใจมากนัก ก็มีแต่ท่านชายภพ
เท่านัน้ที่โศกเศร้า ไว้ทกุข์ให้อยู่หลายปี” 

“แต่พวกท่านทัง้หมดก็เป็นพี่น้องกัน ถึงจะคนละแม่ก็
เถอะ” เพลินพดูออกไปตามที่ตวัเองคิด “การดถููกคนอ่ืนเร่ืองชาติ
ก าเนิดเป็นสิ่งที่แย่ที่สดุ คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่ก็มีความเป็นคน 
มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกนัทัง้นัน้”  

แป้นแสดงสีหน้างุนงง “เอ็งพูดกระไรข้าไม่เข้าใจ เอ็งไม่
รู้จกัค าว่าเจ้ายศเจ้าอย่างรึ พวกเจ้านายเชือ้พระวงศ์ต่างก็เห็นค่า
กนัตามศกัด์ิ ตามชาติก าเนิดทัง้นัน้”  

“แล้วหม่อมบวัเสียชีวิตจากการคลอดลกูเหรอจ๊ะ” เพลิน
ถามอย่างคาดเดา  

“มิใช่ดอก หม่อมบวัจมน า้ที่ท่าน า้หลงัวงัโน้น” แปน้ตอบ  
เพลินขมวดคิว้ เธอนึกสงสยัถึงอนัตรายของแม่น า้หลงัวงั 

ทัง้ความลึกและความเชี่ยวกรากของแม่น า้เจ้าพระยาคงจะไม่
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ปลอดภยักบัคนที่ว่ายน า้ไม่เก่งจริงๆ ก่อนหน้านีเ้ธอก็เกือบจะเอา
ชีวิตไม่รอดจากการจมน า้ตรงท่าน า้หลงัวงัด้วยเช่นกนั 
 

“ขนมเค้กมะพร้าวอ่อน ฝีมือแม่เพลินอีกแล้วรึ” ท่านชาย
จกัรถามนมอ่อน  

“เพคะท่านชาย นมมอบหน้าที่ตระเตรียมขนมนมเนยให้
แม่เพลิน แลดเูหมือนว่าหลอ่นจะถนดัด้านนี”้ นมอ่อนยิม้  

“อืม... อร่อย เนือ้นุ่ม รสชาติไม่หวานจนเกินไป เก่งจริง 
หล่อนประยุกต์สูตรขนมฝร่ังเข้ากับมะพร้าวอ่อนของไทย แปลก
แต่อร่อยนุ่มลิน้มากเทียว” ท่านชายจักรรับประทานเค้กอย่าง
เอร็ดอร่อย พร้อมด่ืมกาแฟร้อนๆ ยามบ่ายหลังกลับมาจากที่
ท างาน ท าให้รู้สึกสดชื่นขึน้มาก หลงัจากต้องท างานหนักมาทัง้
วนั 

ท่านชายจกัรเผลออมยิม้ไม่หุบจนนมอ่อนผิดสงัเกต ผู้ถกู
จับได้จึงรีบกระแอม และหันไปทางอ่ืน มองต้นไม้ใบหญ้า ทอด
อารมณ์ไปกับความงามของสวนสวยและรสชาติของขนมฝีมือ
หญิงสาวคนที่เขาสะดดุใจ  

‘นี่น่ะหรือที่เรียกว่าเสน่ห์ปลายจวัก’ ท่านชายจักรคิดใน
ใจพร้อมกบัอมยิม้อีกครัง้ จนนมอ่อนต้องกระแอมใสแ่ทน  
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“แปลกนะเพคะ นมไม่รู้ว่าแม่เพลินเป็นญาติฝ่ายไหนของ
หม่อมบวั ผิวขาวซีดราวกับพวกเจ๊กพวกฝร่ัง หน้าตาหมดจด ไม่
เหมือนกับทางเครือญาติของหม่อมบวัที่นมรู้จักสกันิด ค าพูดค า
จาส าเนียงภาษาก็แปลกหู ปากกล้าปากดี ท่าทางกระโดกกระ
เดกอย่างไรชอบกล จะเหมือนพวกเจ๊กก็มิใช่ พวกฝร่ังมงัค่าก็มิเชิง 
ดีที่ยงัพอนอบน้อมกบัผู้หลกัผู้ ใหญ่อย่างนมอยู่บ้าง แต่นมมิชอบ
เลยเวลาหล่อนพูดกบัท่านชายทัง้หลาย ราวกบัมิรู้ที่ต ่าที่สูง” นม
อ่อนร่ายยาวถึงหญิงสาวผู้มาอยู่ใหม่ 

“เร่ืองนัน้ช่างเถิด แม่เพลินคงไม่รู้จกัค าราชาศพัท์กระมัง 
แลฉนัก็มิใช่คนถือเนือ้ถือตวักระไร” 

ท่านชายจักรลอบอมยิม้เมื่อนึกถึงท่าทีของเพลินตามที่
แม่นมสาธยาย ท่าทางแปลกประหลาดของเพลินท าให้เขา
อารมณ์ดีขึน้มาอย่างบอกไม่ถูก ไม่รู้ว่าเพราะอะไร รู้สึกแต่ว่า
ผู้หญิงคนนีค้งไม่ธรรมดาเสียแล้ว 
 

หลงัจากรับประทานอาหารเย็นร่วมกบัท่านชายจกัรเสร็จ 
เพลินจึงเดินไปยังครัวฝร่ังที่เรือนไม้ด้านหลัง ต้มน า้ชงชาและ
เตรียมเค้กมะพร้าวอ่อนไปให้ท่านชายภพยังห้องท างาน เธอคิด
ว่าเธอควรจะท าอะไรให้เขาบ้าง หลังจากที่เขาได้ช่วยชีวิตเธอ
เอาไว้ และยงัอนญุาตให้เธอมาอาศยัอยู่ในบ้านหลงันีอี้กด้วย  



ภั ท ร า ธิ ป  | ๕๕ 

 

 

“เมื่อวานคุณบอกว่าไม่ชอบคุกกี ้วันนีฉ้ันเลยท าเค้ก
มะพร้าวอ่อน ลองทานกบัชาร้อนๆ จะได้มีแรงท างานต่อนะคะ”  

เมื่อคืนเพลินเห็นว่ายงัมีแสงสว่างลอดประตมูาจากไฟใน
ห้องท างานของเขาช่วงดึก เธอเลยคิดว่าเขาคงจะท างานจนดึก
ด่ืนทกุวนั  

ท่านชายภพเงยหน้าขึน้มาจากหนังสือเล่มใหญ่ มองดู
หญิงสาวผมยาวสลวยผู้มีใบหน้าสวยแปลกตา เธอยกถาดน า้ชา
พร้อมขนมมาด้วยตนเอง เขานึกขอบคณุเธอที่มีน า้ใจท าขนมเค้ก
มาให้ แทนคุกกีท้ี่เมื่อวานนีเ้ขาบอกไปว่าไม่ชอบ แต่ปากที่หนัก
ของเขากลบัพดูออกไปว่า 

“ขอบใจนะ แต่วันหลงัไม่ต้อง เพราะฉันไม่ชอบรับอะไร
ตอนกลางคืน” 

“กลัวอ้วนเหรอคะ” เพลินโพล่งออกไป เพราะหลุดปาก
หมัน่ไส้กบัท่าทีเมินเฉยของเขา 

ชายหนุ่มช้อนตามองเธอ สายตาของเขาเยือกเย็นจนเธอ
รู้สกึกลวัขึน้มาที่กล้าต่อปากต่อค ากบัเขา  

“หลังจากมือ้เย็นแล้ว มิใช่วิสัยของฉันที่จะรับสิ่งใดอีก” 
ท่านชายภพเทน า้ชาลงในถ้วยกระเบือ้ง และยกขึน้จิบพอเป็น
มารยาท “ค ่ามืดแล้วหล่อนมิควรมาเตร็ดเตร่ยังห้องผู้ ชาย ควร
กลบัไปห้องของหลอ่น” 
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เพลินลอบคว ่าปากใส่เขา หันหลงัเดินออกไปยังประตูที่
เปิดทิง้ไว้ เขาไม่ใส่ใจจะมองเธออีกครัง้ ราวกับว่าเธอเป็นเพียง
อากาศธาต ุไม่มีตวัตน ไม่มีความส าคญัอะไรกบัเขาเลย 
 

เพลินนัง่จบัเจ่าอยู่แต่ในครัวฝร่ัง เพราะไม่อยากขึน้ไปบน
ตึกใหญ่ พบปะกบัเจ้านายที่คนหนึ่งก็ท าท่าเฉยชา เหมือนไม่เห็น
เธออยู่ในสายตา ส่วนอีกคนก็ยิม้กรุ้มกร่ิม ท าท่าเป็นมิตรแต่ไม่รู้
ว่าในใจคิดอะไร 

“แม่เพลิน วันนีม้ีงานวัดใกล้ๆ วัง เอ็งจะไปด้วยกัน
หรือไม่” แป้นชักชวน เธอต้องการเพื่อนไปด้วยสกัคน “มีอาหาร
คาวหวาน ขนมขบเคีย้ว ข้าวของมากมายขายเต็มไปหมด แลยงั
มีมหรสพ มียี่เกอีกด้วยนา”  

“ไปสิๆ” เพลินต่ืนเต้นที่จะได้ออกไปเที่ยวงานวดั เธอเคย
ไปตอนเด็กๆ กบัคณุแม่ที่ต่างจงัหวดั แต่นัน่ก็นานมาแล้ว  

“เอ็งไปขออนญุาตท่านชายภพเสีย ป่านนีท้่านคงกลบัมา
จากราชการแลอยู่ที่ท่าน า้โน้นแล้วกระมงั” แปน้แนะน า 

“ต้องขออนุญาตท่านชายภพด้วยเหรอจ๊ะ ขอแม่นมอ่อน
แทนได้ไหมจ๊ะ” เมื่อนึกถึงท่าทีของท่านชายภพเมื่อคืน เพลินก็ไม่
อยากจะพบปะพดูคยุกบัเขาอีกโดยไม่จ าเป็น  
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“มิได้ดอก หากนมอ่อนอนญุาตแต่ท่านชายภพมิอนุญาต 
เอ็งก็อดไปอยู่ดี” 

เพลินห่อปากไม่พอใจ แต่ก็ต้องจ าใจเดินไปท่าน า้ตามหา
ท่านชายภพ ตามที่แปน้แนะน า 
 

เมื่อเพลินเดินไปถึงศาลาท่าน า้ หล่อนก็เห็นท่านชายภพ
นัง่อ่านหนงัสือเลม่โตอย่างที่แปน้ว่าจริงๆ  

“ฉันขอออกไปงานวัดกับแป้นเย็นนีไ้ด้ไหมคะ” เพลินขอ
อนญุาตท่านชายภพแบบทื่อๆ  

ชายหนุ่มเงยหน้าขึน้มาจากหนงัสือ ใบหน้าเคร่งขรึมมอง
ตรงมายงัเธอ “หลอ่นจะไปกนัเพียงสองคนหรือ”  

เพลินพยกัหน้า “ค่ะ แต่ไม่ต้องห่วงหรอกนะคะ ฉันจะไม่
กลบัดกึค่ะ”  

ท่านชายพยกัหน้าอย่างไม่ใส่ใจ “ประเด๋ียวฉันจะให้นาย
มัน่พายเรือไปสง่ วดัอยู่เยือ้งออกไปทางฝ่ังตรงข้าม ไม่ไกลจากวงั
เท่าใดนกั”  

ชายหนุ่มชีไ้ปทางซ้ายด้านฝ่ังตรงข้ามที่เธอมองตามแล้ว
พอจะเห็นเจดีย์วัดอยู่ลิบๆ จากนัน้เขาล้วงมือไปในกระเป๋า
กางเกง หยิบถุงผ้าแพรสีแดงยื่นให้เธอ มีเสียงโลหะกระทบกัน
ดงักรุ๊งกร๊ิง  
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“ฉนัให้หลอ่น เอาไว้ซือ้ขนม” 
เพลินถลงึตาใสช่ายหนุ่มอย่างไม่เชื่อสายตาตวัเอง นึกไม่

ถึงว่าเขาจะใจดี รู้ว่าหญิงสาวอย่างเธอต้องออกไปช้อปปิง้บ้าง 
จ านวนเงินในถุงสีแดงค่อนข้างหนัก ท าให้เธอพอรู้ว่าเขาให้เงิน
เธอไว้ใช้ค่อนข้างเยอะทีเดียว 

“สายเปย์นะเรา” 
“หล่อนว่ากระไร ฉันได้ยินไม่ถนดั” ท่านชายภพขมวดคิว้

กบัภาษาที่ฟังไม่รู้เร่ืองของเธอ 
เพลินหัวเราะเสียงดัง “ไม่มีอะไรค่ะ ขอบคุณมากนะคะ

ท่านชาย” 
 

เพลินและแป้นต่ืนเต้นที่จะได้ออกไปเที่ยวงานวัด แป้น
ผดัหน้าขาว ทาปากแดง สวมเสือ้ผ้าฝ้ายสีแดงแขนสัน้กระดุมผ่า
หน้า นุ่งโจงกระเบนสีกะปิตวัเก่ง ในขณะที่เพลินสวมเสือ้ผ้าแพรสี
เหลืองและผ้าถุงสีน า้ตาลคร่ึงแข้งที่สวมใส่มาทัง้วัน ไม่ได้
แต่งหน้าทาปากอะไร ปล่อยผมยาวเส้นด าขลับสยายไปกลาง
หลงัเหมือนปกติ 

ทัง้สองนัง่บนเรือไม้ที่จอดไว้ยงัท่าน า้หลงัวงัโดยมีนายมัน่
เป็นคนพายเรือให้ตลอดการเดินทาง เพลินต่ืนเต้นกับสองฝ่ัง
แม่น า้ที่เต็มไปด้วยสวนผลไม้ของชาวบ้าน บ้านไม้โบราณหลาย
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หลงัที่หาไม่ได้แล้วในยุคปัจจุบนั อีกทัง้ผู้คนที่พายเรือสญัจรผ่าน
ไปมา ต่างทกัทายกันเหมือนรู้จักกนัเป็นอย่างดี เรือน้อยใหญ่แต่
ละล าต่างมุ่งหน้าไปยงังานวดันีท้ัง้สิน้ 

เพลินเห็นชาวบ้านที่มาร่วมงานวัดแล้วนึกอยากกลบัไป
เปลี่ยนชุด แต่งหน้าทาปาก ท าผมใหม่ให้สวยงามอย่างคนอ่ืน
บ้าง   

‘นี่มาเที่ยวงานวัด หรือออกอีเว้นท์ยะ’ เพลินมองกลุ่ม
หญิงสาววัยรุ่นที่สวมเสือ้ลูกไม้ฟูฟ่องและผ้าถุงสีหวาน แต่งหน้า
ทาปากกนัสวยฉ ่า 

ผู้คนมากมายบ้างมากันทัง้ครอบครัวหอบลูกจูงหลาน 
บ้างมากนัเป็นกลุม่เพื่อนกลุม่ใหญ่ บ้างมากนัเป็นคู่หญิงชาย เดิน
กนัให้ขวกัไขว่ไปหมด   

แป้นและเพลินจูงมือกันเดินซือ้ขนมกินตลอดงาน ด้วย
เงินที่ท่านชายภพให้ เธอสามารถเหมาขนมได้ทกุร้านทีเดียว ขนม
ต่างๆ ที่ขายกนัตามงานวดัน่ากินไปหมด เพลินพอรู้จกัอยู่บ้าง ไม่
ว่าจะเป็นขนมน า้ตาลปัน้ที่พ่อค้าเป็นรูปต่างๆ มีสีสันสวยงาม 
เด็กๆ ต่างรุมล้อมรอซือ้กันให้วุ่น ทัง้ยังมีขนมตาล ขนมใส่ไส้ 
ทองหยิบทองหยอด และขนมหน้าตาแปลกๆ หาได้ยากในยุค
สมัยปัจจุบนัอีกมากมายที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อน สร้างความต่ืน
ใจให้แก่เธอย่ิงนกั  
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แป้นน า เพลิน ไป เ ดินดูของที่ ช าว บ้านน ามาขาย 
เคร่ืองประดบัเล็กๆ น้อยๆ ผ้าหลากชนิดม้วนเป็นพบัๆ และของใช้
กระจุกกระจิกที่พวกผู้หญิงรุมล้อมสนใจดู แต่เพลินเองไม่ได้คิด
จะซือ้อะไร นอกเสียจากขนมอร่อยๆ เท่านัน้ สว่นเงินที่เหลือ ค่อย
น าไปคืนท่านชายภพทีหลงั  

แปน้ลากแขนเพลินไปนัง่หน้าเวทีลิเกพร้อมขนมมากมาย 
ขณะที่มหรศพก าลังแสดงเร่ืองไกรทอง ทัง้เสียงดนตรีเสียงร้อง
เพลงดงักึกก้องไปทัว่วดั  

 
เมื่อลิเกจบ เพลินก็แสดงท่าทีหงดุหงิดอารมณ์เสีย 
“เป็นอะไรแม่เพลิน เอ็งมิชอบยี่เกเร่ืองนีห้รือ พ่อไกรทอง

รูปง้ามงาม” แปน้เอ่ยถึงลิเกที่เพิ่งดจูบ 
“ฉันไม่ชอบผู้ชายมักมากมีหลายเมีย เห็นผู้หญิงเป็นแค่

วัตถุทางเพศ ตะเภาแก้ว ตะเภาทองเป็นพี่น้องกันแท้ๆ ทัง้คู่จะ
รู้สกึยงัไงที่ต้องแต่งงานกบัผู้ชายคนเดียวกนั ไหนไกรทองจะมีเมีย
ที่เป็นจระเข้อีก แล้วผู้คนก็เห็นดีเห็นงามที่ผู้ ชายมีเมียหลายคน
เนี่ยนะ” เพลินใส่อารมณ์ ลิเกเร่ืองนีย้ิ่งดู ยิ่งท าให้เธอนึกถึงพี่
อาร์ตผู้ ชายเจ้าชู้  มีผู้หญิงหลายคน ที่เธอเกือบจะหลงแต่งงาน
ด้วย เธอเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเธอไม่พลดัหลงเข้ามาในปี 
๒๔๖๐ นีเ้สียก่อน เธอจะจดัการกบัเร่ืองพี่อาร์ตอย่างไร  
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“แม่เพลินพูดอะไรข้าไม่ค่อยเข้าใจนักดอก แต่ผัวข้าก็มี
ข้าเป็นเมียแค่คนเดียว เพราะมนัก็เป็นแค่บ่าวในวงัเหมือนกับข้า 
ถ้ามันรวยมีเงินมาก มันก็คงมีเมียเยอะด้วยกระมัง” แป้นยกมือ
ขึน้จับไหล่เพลินเบาๆ “แม่เพลินเองก็ท าใจเสียเถิด ท่านชายภพ
ถึงจะร ่ารวยทัง้ยศศักด์ิเงินทอง ในอนาคตท่านอาจจะมีเมียอีก
หลายคน ถึงแม่เพลินจะไม่ได้เป็นเมียเอกเมียแต่ง แต่ใครได้ท่าน
ชายเป็นผวัก็นบัว่าเป็นบญุแล้ว” 

“บุญแบบนีฉ้ันไม่เอาได้ไหม” เพลินท าหน้าเจื่อน โชคดีที่
เธอเป็นแค่เมียปลอมๆ ของท่านชาย ไม่งัน้คงช า้ใจตายน่าด ู 

เมื่อลิเกจบ พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของต่างปิดร้านแยกย้าย
กันกลับ ซึ่งก็ถึงเวลาที่เพลินและแป้นควรจะกลับวังเสียที ทว่า
ผู้คนมากมายต่างมุ่งหน้าเดินไปยังท่าเรือของวัดซึ่งมีเรือจอดรอ
อยู่อย่างแน่นขนดั  

“แล้วเราจะหานายมั่นเจอไหมเนี่ย คนเยอะแยะไปหมด 
มืดก็มืด...” เพลินบ่นอุบอิบ ขณะที่ทัง้สองถูกผู้คนเบียดไปมาทัง้
ซ้ายและขวาจนแทบมองไม่เห็นกนั 

“แม่แปน้นี่นา ดกึด่ืนป่านนีแ้ล้ว ให้พวกพี่ไปสง่ไหม” เสียง
ผู้ชายคนหนึ่งดงัขึน้ และชายคนนัน้ก็เข้ามาจบัแขนของแป้นอย่าง
ถือวิสาสะ ตามมาด้วยเสียงโห่ร้องปนแซวของผู้ชายอีกหลายคน
ที่ยืนอยู่ข้างรัว้วดัเป็นกลุม่ใหญ่  
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“ปล่อยข้านะ ข้าจะไปฟ้องท่านชายวังสุริยศักด์ิ” แป้น
พยายามสะบดัมือออกจากการจบักมุของชายผู้นัน้ 

“เอ็งจะเป็นคนของวังไหน พวกข้าก็มิกลวัดอก” ชายอีก
คนตะโกนข้ามมา ก่อนจะตรงเข้ามาจบัแขนแป้นอีกข้าง พยายาม
ฉดุดงึเธอไปยงัข้างรัว้วดัที่พรรคพวกที่เหลือยืนอยู่  

เพลินรีบวิ่งตามแป้นไป เธอวิ่งสวนฝูงชน ตะโกนใส่พวก
ผู้ชายกลุม่ใหญ่อย่างไม่กลวัเกรง “ปลอ่ยแปน้เดี๋ยวนีน้ะ”  

ผู้ชายร่างท้วมคนหนึ่งเดินออกมาจากกลุ่มพวกพ้อง ตรง
เข้ามาหาเพลิน “เอ็งนี่ก็สวยแปลกตา ข้าไม่เคยเห็นมาก่อน ไม่ใช่
คนแถวนีเ้รอะ”  

เพลินไม่ตอบ “ฉนับอกให้ปลอ่ยแปน้เดี๋ยวนี”้ 
ชายร่างท้วมคนนัน้หวัเราะกบัค าสัง่ของเธอ นอกจากจะ

ไม่ท าตาม ยังเอือ้มมือมาจับแขนเพลินเอาไว้แน่น “งัน้น้องก็ไป
ด้วยกนักบัพวกพี่ด้วยซี” 

‘ไอ้พวกเศษสวะ จะเล่นกบัแม่ใช่ไหม’ เพลินคิดในใจ กดั
ปากตวัเอง มองชายผู้นัน้ด้วยสายตาอาฆาต 

เพลินเคยอยู่ชมรมเทควันโดสมัยเรียนมหาวิทยาลยั อีก
ทัง้พ่อเธอก็สอนให้ป้องกันตัวตัง้แต่เด็กๆ และด้วยความว่องไว 
เธอพลิกแขนข้างที่ชายผู้นัน้จับไว้ แล้วจับชายผู้นัน้ทุ่มข้ามตวัลง
ไปนอนกบัพืน้อย่างเร็วและแรง  
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“อ๊ากกก”  
ชายร่างท้วมผู้นัน้ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวด ในขณะ

ที่พรรคพวกทัง้กลุ่มต่างอ้าปากค้าง ตกใจในพลงัของเพลิน “นงันี่
มนัเป็นมวยอะไรวะนี่”  

ในวินาทีที่ทุกคนก าลงัตกตะลึง เพลินรีบวิ่งเข้าไปลากตวั
แป้นออกมาด้วยความรวดเร็ว ก่อนจะวิ่งกลืนหายเข้าไปในฝูงชน
ที่มุ่งตรงไปยงัท่าเรือทนัที  

เพลินสะดุดตากับผู้ชายร่างสูงคนหนึ่ง เขาค่อนข้างโดด
เด่นเมื่อเทียบกบัชาวบ้านทัว่ไปในละแวกนัน้ รูปร่างสงู ไหล่กว้าง 
สวมเสือ้เชิต้แขนสัน้สีขาว และกางเกงแบบชาวตะวันตกสีเทา 
ใบหน้าหล่อเหลายืนขมวดคิว้อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ก่อนถึงท่าน า้ 
พร้อมตะเกียงในมือ  

“ท่านชายภพ!” เพลินร้องเรียกชื่อของเขาออกมาด้วย
ความดีใจ 

เพลินและแป้นรีบเบียดเสียดผู้คนเดินปราดตรงเข้าไปหา
ท่านชายที่ยืนรอด้วยสีหน้าบึง้ตงึเช่นเคย  

“ฉันมารอหล่อนอยู่นานแล้ว ไม่นึกว่าคนจะมางานวดักนั
มากมายเยี่ยงนี ้เกือบจะคลาดกันเสียแล้ว” ท่านชายบ่นอุบด้วย
เสียงเข้ม 



๖๔ | พิ ภ พ เ พ ลิ น ว า น  

 

 

ใจหนึ่งเพลินก็ดีใจที่ชายหนุ่มอุตส่าห์มารอรับกลับด้วย
ตวัเอง พวกเธอทัง้สองคงจะปลอดภัยที่มีเขาเป็นไม้กนัหมา พวก
นกัเลงคงไม่กล้าตามมาตอแยแล้ว แต่อีกใจก็แอบหมัน่ไส้กับท่าที
เมินเฉย ใบหน้าบึง้ตึง ราวกับตัง้ใจมาเพื่อจะต่อว่าที่เธอทัง้สอง
กลบับ้านช้า โชคดีที่เขายงัไม่รู้เร่ืองที่พวกเธอหนีนกัเลงหวัไม้ข้าง
รัว้วดันัน่อีก  

“คณุไม่เห็นต้องมารอรับพวกฉันกลบัเลย แล้วนายมัน่อยู่
ที่ไหนละคะ”  

“นายมั่นอยู่บนเรือ ผู้คนมากมายขนาดนี ้จะให้ทิง้เรือไว้
ได้เยี่ยงไร” ชายหนุ่มตอบเสียงเข้ม  

ท่านชายภพจบัมือของเพลินโดยไม่พดูพร ่าท าเพลง ก่อน
จะจูงออกไปยังท่าน า้ หญิงสาวรีบสาวเท้าตาม รู้สึกมือของเธอ
ร้อนผ่าวขึน้มาทนัใด อีกมือที่ว่างเปลา่ของเธอก็รีบจบัมือของแป้น
ให้เดินตามกนัมะ จะได้ไม่พลดัหลงกนัอีก 

“ผู้คนเยอะขนาดนี ้ถ้าไม่จบัมือกนัไว้จะพลดัหลงได้” ชาย
หนุ่มให้เหตผุลที่ถือวิสาสะจบัมือของเธอด้วยเสียงเข้ม  

หวัใจของเพลินเต้นระรัว ท่ามกลางผู้คนมากมาย ผู้ชาย
คนนีก้ าลงัจงูมือเธอเดิน  

‘อย่างกับเป็นคู่รักกันแน่ะ’ แค่เพลินคิดในใจก็หน้าแดง
ออกมาแล้ว  
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“อุ๊ย” เพลินโดนผู้คนเบียดเสียดจนเซถลาไปซบเข้ากับ
ไหลก่ว้างของท่านชาย  

“ว้าย!”  
เพลินตกอกตกใจที่ตัวเองได้ใกล้ชิดกับชายหนุ่มคนนีอี้ก

ครัง้ จึงเผลอสะดดุเข้ากบัรากต้นไม้ใหญ่จนล้มไปข้างทาง โดยพา
ท่านชายและแปน้ที่จบัมือกนัสามคนถลาลงไปด้วย  

เพลินล้มลงไปนั่งบนตักท่านชาย ท าให้เขาตกใจจนท า
ตะเกียงในมืออีกข้างหลดุมือตกลงไปแตก ในขณะที่แปน้ล้มลงมา
นัง่คกุเข่าอยู่ด้านข้าง  

เพลินรีบลุกขึน้ยืน ยกมือขึน้ไหว้ท่านชายอย่างรู้สึกผิด 
“ฉนัขอโทษนะ คณุเจ็บตรงไหนรึป่าว” 

ท่านชายยืนขึน้ตามพร้อมสีหน้าที่แสดงถึงความไม่พอใจ 
“หลอ่นนี่ซุ่มซ่ามเสียจริง” 

“ก็มนัมืด คนก็เยอะเบียดกันไปมานี่นา” หญิงสาวรีบแก้
ตวั  

เพลินรีบย่ืนมือไปช่วยพยงุแป้นให้ยืนขึน้ “แปน้เป็นอะไรรึ
เปล่า ฉันขอโทษนะ” เพลินรู้สึกผิดที่ซุ่มซ่ามจนท าคนอ่ืนล้มกนัไป
หมด  
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“ข้ามิเป็นไร แล้วเอ็งเล่าเจ็บตรงไหนหรือไม่” แป้นถาม
กลบัอย่างเป็นห่วง “ข้ามิน่าพาเอ็งมาล าบากเลย เมื่อครู่ก็เกือบจะ
ถกูนกัเลงฉดุแล้วแท้ๆ” 

“ฉันขอโทษนะจ๊ะ...” เพลินยงัพดูไม่ทนัจบประโยต ท่าน
ชายภพกลบัชกัสีหน้า แหวขึน้เป็นการใหญ่ 

“เกิดเหตอุะไรขึน้ ใครท าอะไรแม่เพลิน” ท่านชายภพโกรธ
จนหน้าแดง “ต่อไปฉนัจะไม่ยอมให้แม่แป้นพาแม่เพลินไปไหนต่อ
ไหนอีก” 

เพลินถลงึตาโต รีบหาทางแก้ตวั แต่ท่านชายไม่ยอมฟัง 
“อีกอย่างแม่เพลินเป็นเมียฉัน เหตุใดแม่แป้นถึงมิเรียก

แม่เพลินว่าคณุ บ่าวที่วงันีเ้ป็นอย่างไรกนัถึงไม่เคารพเมียฉัน หรือ
จะต้องออกค าสัง่ให้เรียกแม่เพลินว่าหม่อมเพลินกนัเสียกระมงั” 

เพลินอ้าปากค้าง แสดงสีหน้าตกอกตกใจราวกับเห็นผี 
ท าไมท่านชายต้องดุว่าแป้นขนาดนัน้ ทัง้ยังยกยอเธอขึน้เป็น
เหมือนเมียจริงๆ ทัง้ๆ ที่เธอเป็นเพียงสามัญชนธรรมดาไม่ต่าง
จากแป้นเลย สงสารก็เพียงแป้น เพิ่งจะผ่านเร่ืองน่าตกอกตกใจ
มา เธอเกือบจะถกูฉดุโดยพวกนกัเลงน่ากลวั ยงัจะต้องมาถกูท่าน
ชายภพต่อว่าอีก 
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ท่านชายภพ เพลินและแป้นนั่งเรือกลบัมาถึงท่าเรือหลงั
วังสุริยศักด์ิ โดยมีนายมั่นเป็นคนพายเรือให้ เมื่อทัง้สามลงจาก
เรือ ท่านชายภพกลบัรัง้เพลินเอาไว้ 

“แม่เพลิน” ท่านชายเรียกเมียในนามของตวัเองเบาๆ  
เพลินหันหลังกลับไปหา เห็นท่านชายถือของเล็กๆ 

บางอย่างไว้ในมือ “มีอะไรเหรอคะ” 
“ฉันยืนรอหล่อนอยู่เสียนานสองนาน ระหว่างนัน้มีแม่ค้า

มาคะยัน้คะยอให้ฉันช่วยซือ้” ท่านชายยื่นสิ่งของบางอย่างที่ซือ้
มาจากแม่ค้าที่ท่าน า้วดัให้แก่หญิงสาว  

เข็มกลดัพลอยนพเก้า เข็มกลดัทองทรงบัวคว ่า งานขึน้
มือช่างฝีมือโบราณฉลลุายลงยา ประดบัประดาด้วยพลอยหลาก
ส ี

“ราคาค่างวดมนัมิได้สงูอะไรดอก แม่ค้าบอกว่าเป็นของ
เก่า พวกผู้ ดีตกยากฝากมาขาย โบราณเชื่อว่าพลอยนพเก้ามีพลงั
คุ้มครองให้คลาดแคล้วปลอดภยัจากภยนัอนัตราย” ท่านชายภพ
สบตาหญิงสาวภายใต้แสงจนัทร์ “หากหล่อนไม่ชอบ จะเอาไปให้
คนอ่ืนก็แล้วแต่หลอ่นเถิด”  

ท่านชายพูดเสร็จก็รีบสาวเท้าเดินกลับเข้าวังด้วยความ
รวดเร็ว เพลินยงัไม่ทนัได้อ้าปากพดูขอบคณุเขาเลย  
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 แป้นเดินกลับมาหาเพลินที่ยังคงยืนอยู่บนท่าน า้ พร้อม
เข็มกลดันพเก้าในมือ 

“ถึงมนัจะเป็นของที่ขายในงานวดั ราคาค่างวดมนัคงมิได้
มากมาย แต่ท่านชายอุตส่าห์ซือ้ให้แม่เพลินเทียวหนา” แป้นส่ง
ยิม้หวานมาให้เป็นก าลงัใจ  

“เขาไม่ได้ตัง้ใจซือ้ให้ฉันหรอก เขาบอกว่าแม่ค้าบังคับ
ซือ้” เพลินมองดูเข็มกลัดเล็กๆ ในมือ ไม่รู้ว่าท าจากทองแท้หรือ
เปล่า แต่ดูแล้วคงเป็นของเก่าโบราณ ถ้าเป็นในยุคสมัยปัจจุบัน 
คงจะราคาแพงไม่น้อย หญิงสาวนึกถึงใบหน้าของท่านชายภพ
และค าพดูแข็งกระด้างของเขาเมื่อครู่ แล้วเผลอยิม้ออกมา  

“แม่เพลิน” แปน้เรียกชื่อเพลินด้วยเสียงสัน่เครือ 
เพลินหบุยิม้ เมื่อเห็นแปน้ก าลงัร้องไห้สะอกึสะอืน้ 
“ข้าต้องขอบคณุแม่เพลินมากที่ช่วยข้าไว้เมื่อตะกี ้ไอ้พวก

นักเลงที่วัดมันช่างกล้านัก ไม่เกรงกลวับารมีเจ้านายแห่งวังสุริย
ศักด์ิแม้แต่น้อย คอยดูพรุ่งนีข้้าจะไปฟ้องท่านชายจักรให้เอาโป
ลิสไปลากคอพวกมันเข้าตารางเสียให้เข็ด” แป้นพูดอย่างสะอึก
สะอืน้พร้อมจับมือทัง้สองข้างของเพลินไว้แน่น “ถึงแม่เพลินจะ
เป็นหญิง พูดจาแลท าตัวประหลาดประเหลื่อง ทัง้ยังรู้เร่ืองหมัด
มวย แต่แม่เพลินช่างมีน า้ใจงดงาม ช่วยข้าไว้ ทัง้ๆ ที่มันแสนจะ
อนัตราย เป็นคนอ่ืนคงจะวิ่งหนีเอาตวัรอด ทิง้ข้าไปแล้ว” 
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เพลินยิม้ออกมาอย่างจริงใจ “จะให้ฉันทิง้แป้นไปได้ยงัไง 
แปน้ก็เป็นเหมือนเพื่อนฉนัคนหนึ่งนะ”  

แป้นร้องไห้โฮ ส่งเสียงดงัไปทัว่คุ้งน า้ “ข้าเป็นแค่บ่าว อนั
ที่จริงแม่เพลินก็เป็นถึงเจ้านาย ไม่เคยมีเจ้านายคนไหนมองบ่าว
เป็นเพื่อนเลย อีกอย่างข้าต้องเรียกแม่เพลินว่าคุณเพลิน หรือ
หม่อมเพลินถึงจะถกู” 

“ไม่ต้องๆ แปน้เรียกฉนัว่าแม่เพลินอย่างเดิมนัน่ละ่จ้ะ มา
เรียกคณุเรียกหม่อมอะไร ไม่เอาหรอก”    

แป้นร้องไห้เป็นวรรคเป็นเวรต่อเสียนานสองนาน ท าให้
เพลินต้องคอยอยู่ปลอบใจยนัดกึด่ืน 
 


