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งานแต่งงานท่ีย่ิงใหญ่และสวยงามกำลังจะถูกจัดข้ึนในอีกสองเดือน 
ข้างหน้า หญิงสาววัยยี่สิบสองที่เพิ่งเข้าทำงานได้เพียงไม่กี่เดือนหลังจาก 

เรียนจบมหาวิทยาลัย เดินแจกการ์ดแต่งงานของตัวเองให้ผู้ร่วมงานใน 

บริษัทและเพื่อนๆ ของเธออย่างมีความสุข 

เจ้าบ่าวของเธอคือ อาร์ต ชายหนุ่มที่เป็นดั่งเจ้าชายในฝันของสาวๆ 

ทุกคน เรียกได้ว่าตรงตามคอนเซปต์รูปหล่อพ่อรวย นอกจากรูปลักษณ์ 

ภายนอกทีส่งูหลอ่ขาวตีแ๋ละยงัมฐีานะดแีลว้ดว้ยนัน้ เขายงัมจีติใจด ีเอือ้เฟือ้ 

เผื่อแผ่ สุภาพอ่อนโยน ซึ่งความเพอร์เฟกต์ของว่าที่เจ้าบ่าวของเธอคนนี้ 

ทำให้ทุกคนต้องอิจฉาเธอทั้งนั้น 

ว่าที่เจ้าบ่าวของเธอทำงานอยู่ที่บริษัทซึ่งทำกิจการเกี่ยวกับคอม- 

พิวเตอร์ที่แสนร่ำรวยของผู้เป็นพ่อ ซึ่งเคยเป็นนายทหารสังกัดเดียวกับ 

คณุพอ่ของเธอ หลงัแตง่งานเขาตัง้ใจวา่จะใหเ้ธอลาออกจากทีท่ำงานปจัจบุนั 

และย้ายมาช่วยงานเขาที่บริษัทแทน 

‘แตเ่พลนิจบดา้นภาษามานะคะ งานแปลหนงัสอืเปน็สิง่ทีเ่พลนิใฝฝ่นั 
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มาตลอด จะให้เพลินลาออกจากงานที่เพลินรักไปช่วยพี่อาร์ตทำงานด้าน 

คอมพิวเตอร์ มันไม่โหดร้ายไปหน่อยเหรอคะ’ หญิงสาวพยายามขอร้อง 

ว่าที่เจ้าบ่าวของเธอ

‘อย่าดื้อสิคะ คุณพ่อคุณแม่ของน้องเพลินก็เห็นด้วยที่จะให้เพลิน 

มาชว่ยงานพี ่ทำงานแปลไปเงนิกน็อ้ย วนัๆ พีเ่หน็เราอา่นแตห่นงัสอื ไมเ่หน็ 

จะสนุกตรงไหน’ ชายหนุ่มกล่าวพร้อมกับส่งยิ้มหวานให้เธอเช่นเคย และ 

เธอก็ต้องโอนอ่อนยอมทำตามเขาอยู่ดี

เมื่อห้าปีก่อน ‘พี่อาร์ต’ เป็นคนดังที่มหาวิทยาลัย สาวๆ ทุกคน 

ในมหาวทิยาลยัตา่งชืน่ชอบเขาทัง้นัน้ ในขณะทีเ่พลนิเปน็แคเ่ดก็สาวธรรมดา 

ซึ่งเรียนอยู่ในชั้นปีที่หนึ่ง แต่ทำไมรุ่นพี่สุดหล่อจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

คนนีถ้งึไดส้นใจเธอ ทา่มกลางผูห้ญงิสาวสวยมากมาย ทำไมเขาถงึเลอืกเธอ 

ซึ่งทั้งหมดนี้เธอเองก็ไม่รู้คำตอบ แต่อย่างไรก็ตาม เขาก็ได้ทำให้เธอมั่นใจ 

ว่าเธอเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลก 

เหลือเวลาอีกไม่ถึงสองเดือนก่อนงานแต่งงานที่เพลินเฝ้ารอคอย  

ว่าที่เจ้าบ่าวขับรถพาเธอไปที่บ้านคุณยายของเขาซึ่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา  

บ้านเก่าหลังนี้มีอาณาบริเวณกว้างขวาง ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น 

ทัง้ทีอ่ยูใ่จกลางกรงุเทพฯ ซึง่หาไมไ่ดท้ีไ่หนอกีแลว้นอกจากบา้นหลงันีเ้ทา่นัน้  

ภายในรั้วสูงสีขาวที่เหมือนจะแบ่งกั้นเขตกรุงเทพฯ ที่ทั้งทันสมัยและแสน 

จะวุน่วายไวเ้พยีงภายนอก สว่นภายในรัว้นัน้มตีน้ไมส้งูใหญแ่ละสนามหญา้

ที่มีอาณาบริเวณกว้างขวางหลายไร่ ซึ่งถูกตกแต่งไว้อย่างประณีตสวยงาม 

และท่ามกลางความร่มรื่นที่เงียบสงบนั้น ไม่มีเสียงของรถราหรือ 

ผูค้นจากภายนอกดงัเลด็ลอดเขา้มาเลย สิง่ปลกูสรา้งทีน่ีม่เีพยีงบา้นสมยัใหม่ 

เล็กๆ ด้านหลังสองสามหลัง และบ้านโบราณหลังใหญ่ซึ่งถูกสร้างมาตั้งแต ่

สมัยรัชกาลที่ ๕ ตามแบบตะวันตก ตึกฝรั่งทาด้วยสีเหลืองอ่อนทั้งหลัง  

ประตูและหน้าต่างทาด้วยสีเขียวเข้ม หลังคากระเบื้องสีแดง ทำให้บ้าน 

โบราณหลงันีด้สูวยงามสดใส แมเ้วลาจะผา่นมาเปน็รอ้ยปแีลว้กต็าม ภายใน 
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ยังคงตกแต่งไว้เหมือนสมัยที่ถูกสร้างขึ้นมาแรกๆ เฟอร์นิเจอร์เก่าต่างๆ  

และรูปภาพบนผนังได้รับการอนุรักษ์สืบทอดและทำนุบำรุงไว้เป็นอย่างดี 

“ยายดใีจเหลอืเกนิ ทีห่นเูพลนิมาเยีย่มยายวนันี”้ หญงิชราวยัเจด็สบิ 

หกปีกล่าวอย่างยิ้มแย้ม

“เพลินก็ดีใจค่ะที่ได้มาเยี่ยมคุณยายอีก คุณยายดูผอมลงไปนะคะ  

สงสัยเพลินต้องทำขนมมาให้คุณยายทานเยอะๆ ซะแล้ว” เพลินนำขนมเค้ก 

แคร์รอตที่เธอทำมาฝากคุณยาย เธอไม่มีทักษะในการทำอาหารเลย แต ่

สำหรับเรื่องทำขนมแล้วเธอไม่เป็นที่สองรองใคร จนเธอเคยคิดว่านอกจาก 

จะเป็นนักแปลนวนิยายแล้ว เธออยากจะเปิดร้านขนมด้วย 

“แต่งงานแล้วก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันที่นี่สิหนูเพลิน” คุณยายยื่นมือที่ 

เต็มไปด้วยรอยเหี่ยวย่นขึ้นลูบเส้นผมยาวสลวยสีดำขลับของหญิงสาว 

อย่างเอ็นดู 

อาร์ตได้แต่อมยิ้ม “ไม่รู้ทำไมนะ คุณยายท่านรักเพลินยิ่งกว่าพี่อีก” 

“กห็นเูพลนิชา่งคลา้ยเหลอืเกนิ...” คุณยายแหงนหนา้ขึน้มองกรอบรูป 

ของภาพถ่ายโบราณเก่าแก่บนผนังข้างบันได ซึ่งเป็นรูปภาพขาวดำเล็กๆ  

จนแทบจะมองไม่เห็นใบหน้าของคนในภาพแล้ว 

“ใครเหรอคะ” เพลินมองตามไปที่ภาพเก่านั้น ภาพหญิงสาวใส่ชุด 

แบบฝรั่งกระโปรงสุ่มยาวคลุมเท้า ซึ่งในภาพนั้นก็เก่าเสียจนมองไม่ชัดว่า 

เธอนั้นจะมีใบหน้าเหมือนกับผู้หญิงคนนั้นตรงไหน 

“คล้ายกับหม่อมท่านเหลือเกิน” คุณยายจ้องมองใบหน้าของเพลิน 

ด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่น 

ในห้องรับแขกชั้นล่างของบ้านโบราณหลังใหญ่ของคุณยาย เพลิน 

นั่งบนโซฟาหลุยส์แบบโบราณ มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเครื่องเล็กวางอยู่บน 

หนา้ตกัของเธอ เธอกำลงัเลอืกรปูภาพพรเีวดดงิทีจ่ะเอาไปใชใ้นงานแตง่งาน

ในระหวา่งทีอ่ารต์ขอตวัไปคยุกบัคณุยายเปน็การสว่นตวั เพลนิรบัรูถ้งึการ 

สั่นเตือนของโทรศัพท์มือถือบนโซฟาที่เธอนั่งอยู่ จึงยกหมอนขึ้นและก็พบ 

ตัวอย่าง
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โทรศัพท์ของพี่อาร์ต เขาคงลืมมันไว้ก่อนออกไปพูดคุยกับคุณยาย เธอจึง 

ถือวิสาสะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา 

เธอแปลกใจเมื่อเห็นหน้าจอโทรศัพท์ไอโฟนขึ้นรูปพร้อมชื่อของคน 

ที่โทร. เข้ามาซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเธอ “ยายดาวโทร. มาหาพี่อาร์ตทำไมกัน 

นะ” 

เพลินมองซ้ายแลขวาแต่ก็ไม่มีวี่แววว่า ว่าที่เจ้าบ่าวของเธอนั้นจะ 

กลับมารับสาย จนเสียงเรียกเข้าเงียบไป 

หน้าจอของมือถือสว่างขึ้นอีกครั้ง นอกจากข้อความที่แสดงขึ้นมาว่า

มีสายที่ไม่ได้รับจากดาวแล้ว ยังมีข้อความในไลน์แชตที่ดาวส่งมา 

‘คิดถึงนะคะที่รัก’

เพลินรู้สึกชาไปทั้งตัว หัวใจของเธอปวดร้าว ในขณะที่มือของเธอ 

สั่นเทาอย่างควบคุมตัวเองไม่ได้ 

เพลินไม่เคยตรวจเช็กมือถือของพี่อาร์ตเลยเพราะเธอไว้ใจเขามา 

ตลอด และนี่เป็นครั้งแรกที่เธอเริ่มรู้สึกไม่ไว้ใจ 

“แย่จริง...ล็อกรหัสมือถือไว้ซะด้วย” เพลินไม่สามารถเปิดเข้าไปดู 

ข้อความอื่นๆ ในมือถือเขาได้ แต่เธอก็ไม่ละความพยายามที่จะลองใส่รหัส 

ต่างๆ เผื่อจะบังเอิญถูก 

และความบังเอิญก็เกิดขึ้น เมื่อไม่ใช่วันเกิดหรือปีเกิดของเขาใน 

การลองใส่รหัสสองครั้งแรก และเธอก็เดารหัสถูกในครั้งที่สาม...มันคือ 

เลขทะเบียนรถคันหรูของเขา 

ในตอนนัน้เพลนิคดิวา่เธอเองไมค่วรจะไปละลาบละลว้งเรือ่งสว่นตวั 

ของเขา เพราะเรือ่งราวทีเ่ธอกำลงัจะตอ้งรบัรูน้ัน้ อาจทำใหห้วัใจของเธอแทบ 

หยุดเต้น 

ข้อความหวานต่างๆ ในไลน์แชต รวมไปถึงภาพถ่ายคู่กับดาวและ 

ผูห้ญงิคนอืน่อกีมากมาย ประวตักิาร โทร. อเีมล และขอ้ความตา่งๆ ในมอืถอื 

เครื่องนั้น อธิบายถึงเรื่องราวความหลังต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานมาก 

ตัวอย่าง
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แต่เธอกลับไม่เคยรู้มาก่อน 

และวนันีห้ลกัฐานพวกนีก้ท็ำใหเ้ธอตาสวา่ง เธอโดนผูช้ายทีเ่ธอหลงรกั 

ไวใ้จ และกำลงัจะแตง่งานดว้ยในอกีไมถ่งึสองเดอืนขา้งหนา้หลอกเขา้อยา่งจงั  

เขามีคนอื่นมาโดยตลอด และไม่ใช่แค่เพื่อนสนิทของเธอที่ชื่อว่าดาวเท่านั้น 

ยังมีผู้หญิงอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งที่เธอรู้จักและไม่รู้จักอีกนับสิบ ‘พี่อาร์ต’ 

ที่เธอรู้จักมาห้าปีกลับกลายเป็นคนที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนในวันนี้ และ 

ตอนนี้เขาเป็นคนที่ทำให้เธอรู้สึกว่า จริงๆ แล้วเธอคือผู้หญิงที่โชคร้ายที่สุด

ในโลก ที่จะได้เป็นเจ้าสาวของเขา 

โทรศัพท์สั่นขึ้นอีกครั้ง ดาวโทร. มาเป็นครั้งที่สอง และครั้งนี้เพลิน 

ก็ตัดสินใจรับสาย 

“สวัสดีดาว”

ดาวเงียบไป ก่อนจะถามออกมาด้วยน้ำเสียงเรียบ “...น่ันเพลินเหรอ”

“ใชจ่ะ้ พีอ่ารต์ไมอ่ยู ่มอีะไรฝากไวไ้หมจะ๊” เพลนิแสรง้ทำเสยีงรา่เรงิ 

ให้เหมือนกับว่าเธอไม่ได้เห็นข้อความและรูปภาพใดๆ ในมือถือนั้น 

แต่ดาวกลับเงียบ ซ่ึงน่ันทำให้เพลินกล้ันใจถามออกไปด้วยเสียงส่ันเครือ  

“มีอะไรที่เพลินยังไม่รู้เกี่ยวกับดาวและพี่อาร์ตหรือเปล่า ดาวบอกเพลิน 

ได้นะ” 

“เธอคงเห็นข้อความแล้วสินะ นี่พี่อาร์ตพลาดทิ้งมือถือไว้ให้เธอเห็น 

ได้ยังไง...” ดาวพูดออกมาด้วยเสียงเรียบเช่นเคย “เธอคงรู้แล้วใช่ไหม 

เพราะใครๆ เขากร็ูก้นัทัง้นัน้วา่ทีผ่า่นมาพีอ่ารต์ไมไ่ดม้แีคเ่ธอคนเดยีว กค็น

ที่ทั้งหล่อทั้งรวยขนาดนั้นจะมาหลงเสน่ห์อะไรผู้หญิงเรียบๆ อย่างเธอล่ะ” 

“แตพ่ีอ่ารต์กำลงัจะแตง่งานกบัฉนันะ เขาเลอืกฉนัแลว้” เพลนิกดัฟนั 

พูดในสิ่งที่เธอเองเคยเชื่อมั่นมาตลอด แต่ตอนนี้เธอต้องพูดมันออกมา 

พร้อมน้ำตาและหัวใจที่แตกสลาย

“พี่อาร์ตบอกใครต่อใครว่าเขาต้องแต่งงานกับเธอ เพราะว่าคุณพ่อ 

ของเขาอยากกลับเข้ารับราชการทหาร โดยที่จะใช้อำนาจของพ่อเธอไงล่ะ  

ตัวอย่าง
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มีพ่อเป็นพลเอกยศใหญ่ขนาดนั้น มีอำนาจบารมีมากมายนี่มันก็ดีอย่างนี้

นี่เอง” 

น้ำตาของเพลินไหลรินลงอาบแก้มทั้งสองข้าง นี่คือความจริงที่พี่ 

อาร์ตเลือกมาคบหากับเธอ ผู้หญิงเรียบๆ ที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากความ 

เปน็ลกูสาวของนายทหารยศใหญโ่ตเทา่นัน้ เพยีงเทา่นัน้ทีเ่ขาตอ้งการจะหวงั 

ประโยชน์จากการแต่งงานกับเธอ 

“รู้อย่างนี้แล้ว ยังอยากจะแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักเธอเลยอีกอย่าง

นั้นเหรอ” 

คำพดูของดาวทกุคำทิม่แทงเขา้สูก่ลางอกของเพลนิอยา่งโหดรา้ยและ 
เจบ็ปวด เพลนิวิง่ออกมาจากหอ้งรบัแขก และเธอกเ็หน็พีอ่ารต์ยนือยูข่า้งหนา้ 

ตัวตึก เขากำลังคุยโทรศัพท์มือถือ ‘อีกเครื่อง’

“เดีย๋วพีไ่ปหาคนืนีน้ะเฟริน์ รออยูท่ีค่อนโดฯ พีก่อ่นนะคะ ไมง่อนนะ 

ที่รัก...” 

เพยีงเทา่นัน้ทีเ่พลนิบงัเอญิไดย้นิ ซึง่กท็ำใหเ้ธอมัน่ใจวา่เธอเปน็ผูห้ญงิ 

ที่โง่ที่สุดในโลก คนอื่นๆ คงพากันหัวเราะเยาะเย้ยเธอมาตลอด โดยที่เธอ 

เองไม่รู้เรื่องอะไรเลยมาตลอดห้าปี 

เพลนิตดัสนิใจเดนิกลบัไปทางประตหูลงัของตกึฝรัง่หลงันีพ้รอ้มกบั 

น้ำตาที่ไหลรินด้วยความเจ็บปวดหัวใจ วิ่งผ่านสนามหญ้าไปจนถึงรั้วด้าน 

หลังของบ้านที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ในยามเย็น ด้วยแสงจากดวงอาทิตย ์

ที่กำลังจะตกน้ำ ทำให้แม่น้ำกลายเป็นสีส้มแสดพร้อมกับบรรยากาศโดย 

รอบทีม่เีรอืยนตล์ำนอ้ยใหญแ่ลน่ผา่นไปมา ฝัง่ตรงขา้มทีเ่ปน็ตกึรามบา้นชอ่ง 

เรียงอยู่แน่นขนัด อีกทั้งขยะมากมายที่ลอยเกลื่อนอยู่ในแม่น้ำสายสำคัญ 

แห่งนี้ หากแต่ยังมีเรือไม้โบราณพร้อมหลังคาไม้ที่แกะสลักอย่างวิจิตร 

สวยงามลำหนึ่งจอดเทียบท่าเรือของบ้านหลังนี้อยู่ 

และเหมือนมีอะไรดลใจให้หญิงสาวที่ใบหน้าเปื้อนไปด้วยรอยน้ำตา  

ตัวอย่าง
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กับดวงตาที่บอบช้ำคิดจะเดินไปขึ้นเรือลำนั้น แต่เมื่อเธอก้าวเท้าขึ้นไปบน

เรือก็บังเอิญมีคลื่นซัดเข้ามา ทำให้เรือน้อยนั้นโคลงเคลง และหญิงสาว 

ก็เริ่มทรงตัวไม่อยู่จนพลัดตกลงไปในน้ำในที่สุด 

เมื่อตัวเธอได้สัมผัสกับผิวน้ำ ความรู้สึกที่ได้รับช่างอบอุ่นเหลือเกิน  

คงเปน็เพราะความรอ้นจากเปลวแดดทีแ่ผดเผาลงมาทัง้วนั จงึทำใหอ้ณุหภมูิ 

ของน้ำอุ่นขึ้นกว่าปกติ เธอพยายามพยุงตัวว่ายขึ้น แต่ก็เหมือนกับว่าตัวเธอ 

นั้นถูกดูดให้จมดิ่งลงสู่ก้นบึ้งของแม่น้ำ แม่น้ำที่แสนอบอุ่นตอนนี้ทว่าจู่ๆ  

อณุหภมูกิก็ลบัเยน็ลงจนนา่ประหลาด เธอรูส้กึไดถ้งึอณุหภมูขิองนำ้ทีเ่ปลีย่น 

ไปอย่างกะทันหัน มันเย็นเสียจนเธอหนาวสั่นไปทั้งตัว 

ที่น่าแปลกคือ แม่น้ำเจ้าพระยาหลังบ้านคุณยายมีความลึกมากจน 

เธอมองไม่เห็นเบื้องล่าง เมื่อเธอกลั้นหายใจต่อไปไม่ไหว น้ำมากมายจึงได้

ไหลเข้าปากและจมูก ก่อนจะเข้าไปยังปอด เธอคงหมดหวังที่จะมีชีวิตรอด 

ในเมื่อพยายามว่ายน้ำขึ้นไปเท่าไรก็เหมือนจะจมดิ่งลงไปเรื่อยๆ และเธอคง 

จะต้องตายอยู่ที่นี่...ในท้องน้ำอันมืดมิดแห่งนี้ 

ทันใดนั้น มือใหญ่และแข็งแกร่งของใครบางคนก็ยื่นมาจับแขนของ 

เธอไว้แน่น เธอพยายามลืมตามองใบหน้าของคนผู้นั้นที่พยายามใช้มือดึง 

เธอขึ้นสู่ด้านบนด้วยสติที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิด ใบหน้าของคนผู้นี้ช่าง 

เคร่งขรึม อีกทั้งดวงตาสีดำคู่โตที่มองมาที่เธอจากชายผู้นี้ แสดงถึงความ 

พยายามที่จะฉุดดึงร่างของเธอขึ้นสู่เบื้องบน และนำพาเธอออกจากความ 

มืดมิดที่แสนเยือกเย็นภายใต้ท้องน้ำแห่งนี้

ตัวอย่าง



ชายผู้นั้นฉุดพาร่างของเพลินขึ้นสู่ด้านบน แต่ด้วยสัญชาตญาณ 
การเอาตัวรอด เมื่อถึงผิวน้ำ เธอก็รีบตะเกียกตะกายหาทางขึ้นสู่เบื้องบน 

เพื่อสูดรับออกซิเจนเข้าปอด โดยไม่รู้ตัวว่าเธอกลับไปยกแขนทั้งสองข้าง 

กดศรีษะและไหลข่องชายผูน้ัน้เอาไว ้ดว้ยสญัชาตญาณเธอรบีหายใจเขา้ออก 

โดยเรว็เพือ่การมชีวีติรอดตอ่ไป แตท่ีเ่ธอไมรู่ก้ค็อืเธอกำลงัทำใหผู้ช้ายทีช่ว่ย 

ชีวิตเธอไว้จมน้ำไป และแล้วร่างสูงใหญ่นั้นก็จมลงไปช้าๆ ในที่สุดก็ทำให้ 

สติของเธอกลับคืนมา เธอจึงรีบฉุดดึงแขนของผู้ชายคนนั้นขึ้นจากน้ำ และ 

ร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ 

ผูค้นมากมายทัง้ชายหญงิทีพ่บเหน็ลว้นแตง่กายในชดุประหลาด บา้ง 

สวมใสโ่จงกระเบน บา้งหม่ผา้แถบ บา้งกไ็มนุ่ง่อะไรเลย ตา่งรบีวิง่กนัเขา้มา 

ช่วยพาทั้งสองขึ้นจากน้ำอย่างทุลักทุเล เมื่อเพลินขึ้นมาบนท่าน้ำได้อย่าง 

ปลอดภยั เธอกร็ูส้กึหมดแรงจนแทบจะเปน็ลม เธอหนัไปมองผูช้ายรา่งใหญ่

ทีช่าวบา้นชว่ยกนัพาขึน้จากนำ้ ใบหนา้เขาซดีเผอืด เปลอืกตาทีป่ดิสนทิของเขา 

ประกอบกับหน้าอกที่ไม่ขยับขึ้นลงตามการหายใจ...ซึ่งก็แปลว่า ‘เขาไม่ 

๒
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หายใจแล้ว’ 

เพลินแทบสิ้นสติ นี่เธอฆ่าคนที่มาช่วยชีวิตเธอหรือนี่ 

ผู้คนมากมายต่างเริ่มกรีดร้อง ส่งเสียงกันระงมขอให้พระคุ้มครอง 

ชายหนุ่มผู้นั้น เพลินจึงตัดสินใจนวดหัวใจและผายปอด เธอก้มลงประกบ 

ปากและเริ่มกระบวนการผายปอด เสียงต่างๆ จากผู้คนเริ่มเงียบลง และ 

เพียงไม่ถึงครึ่งนาที ชายหนุ่มก็พ่นน้ำออกมาทางปากและจมูก เขาสำลัก 

และไอไม่หยุดก่อนจะลุกขึ้นนั่งพร้อมทำสีหน้างงงวย ขณะเดียวกันเสียง 

ของผู้คนที่แย่งกันพูดไปมาก็ดังขึ้นเซ็งแซ่จนเพลินแปลความไม่ออก 

ทันใดนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งหยิบท่อนไม้ขึ้นฟาดเข้ากับศีรษะของเธอ

อย่างแรง แล้วภาพทุกอย่างก็ดับวูบไป 

เพลินลืมตาขึ้นอีกครั้ง ‘เธอยังไม่ตาย’ และกำลังนอนอยู่บนเตียงไม้
สี่เสาที่มีมุ้งสีขาวครอบไว้แบบโบราณ 

“โอย๊!” เพลนิรูส้กึเจบ็ทีห่นา้ผากดา้นซา้ยเมือ่เธอลกุขึน้นัง่ ครัน้เอือ้มมอื

ไปคลำก็พบกับผ้าที่พันรอบศีรษะเธอเอาไว้ แต่เธอก็ยังคงนึกอะไรไม่ออก 

เมื่อเปิดมุ้งออก ก็เห็นโคมไฟแบบยุโรปตะวันตกซึ่งยังไม่ได้เปิดใช้  

เพราะแสงสว่างที่ให้ความสว่างนั้นเกิดจากตะเกียงเจ้าพายุข้างๆ หัวเตียง 

ของเธอ ในขณะนีน้ัน้ขา้งนอกกำลงัมดืสนทิ เวลาคงผา่นไปหลายชัว่โมงแลว้ 

ตัง้แตท่ีเ่ธอจมนำ้ไป หญงิสาวลุกขึน้ยนืมองดรูอบๆ หอ้งทีด่เูหมอืนจะจดัแตง่ 

แบบตะวันตกโบราณ แต่แล้วเธอก็นึกออกว่าคงยังอยู่ที่บ้านของคุณยาย 

เป็นแน่ นอกจากนั้นเธอยังสังเกตเห็นว่าตัวเองสวมเสื้อคอกระเช้าสีขาว  

กับผ้าถุงสีครีมที่มีความยาวเพียงครึ่งแข้ง 

ประตูห้องถูกเปิดออกช้าๆ หญิงสาวอายุไล่เลี่ยกันกับเธอซึ่งสวมใส ่

เสื้อคอกระเช้าสีหม่นพร้อมโจงกระเบนสีเข้มได้เดินเข้ามาในห้องพร้อม 

ตะเกียงในมือ 

“นี่หล่อน...ฟื้นแล้วรึ”

ตัวอย่าง
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“เอ่อ...ค่ะ” เธอสงสัยว่า ทำไมคนที่บ้านคุณยายคนนี้เธอไม่เคยเห็น 

หน้าค่าตามาก่อน ทั้งยังพูดจิกเรียกเธอว่าหล่อนอีก 

“ข้าขอโทษหล่อนก็แล้วกัน ที่เมื่อวานข้าฟาดหัวหล่อนแรงไปหน่อย  

ก็ข้าตกใจ...” หญิงสาวในเสื้อคอกระเช้าเดินเข้ามายืนอยู่ข้างหน้าเพลิน 

‘ผู้หญิงคนนี้นี่เองที่ทำให้เธอเป็นแผลที่หน้าผาก นี่ถ้ากลายเป็นรอย 

แผลเป็นขึ้นมาละก็ เธอจะไม่ยอมเด็ดขาด’ เพลินคิดในใจพลางยกมือขึ้น 

ลูบแผลตัวเองผ่านผ้าขาวที่พันไว้เบาๆ 

หญิงสาวในเสื้อคอกระเช้าจ้องมองมายังใบหน้าของเธออย่างสงสัย  

“หล่อนช่างมีรูปร่างหน้าตางดงามแปลกตา ผิวพรรณก็นวลเนียนเหมือน 

ผู้ลากมากดี แปลกก็ตรงที่ขาวซีดเหมือนผีสางนางไม้ แต่ทำไมท่านชายถึง 

รับหล่อนไว้เป็นเมีย ทั้งๆ ที่มิได้รู้จักหัวนอนปลายเท้า” 

เพลินสะดุดกับคำว่า ‘รับไว้เป็นเมีย’ นี่เธอจะต้องเป็นเมียใคร และ 

‘ท่านชาย’ คือใคร คงจะหมายถึงพี่อาร์ต แต่เขาไม่ได้มียศศักดิ์อะไรนี่นา 

ถึงขนาดจะต้องเรียกว่าท่านชาย บ้านหลังนี้มีแค่คุณยายผู้เป็นเจ้าของบ้าน

ท่านเดียว คุณตาก็เสียไปนานแล้ว แถมลูกหลานคนอื่นก็ไม่ได้อยู่เมืองไทย

ด้วย แล้วท่านชายคนนี้คือใครกัน ถึงจะมาเอาเธอไปเป็นเมีย 

นอกจากเรือ่งทา่นชายแลว้ ไหนจะยงัเรือ่งทีผู่ห้ญงิคนนีก้ลา้มาวจิารณ ์

รูปลักษณ์ของเธอจนเสียหาย แถมยังกล่าวหาว่าเธอเป็นคนไม่มีหัวนอน 

ปลายเท้าอีกด้วย 

“เธอพูดอะไร ฉันไม่เข้าใจ แล้วเธอไม่รู้จักฉันเหรอ ฉันชื่อเพลิน 

เป็นแฟนพี่อาร์ตไง แล้วคุณยายอยู่ไหนเหรอ” เพลินถามหญิงสาว

หญิงสาวในเสื้อคอกระเช้าได้แต่แสดงสีหน้างงงวย “หล่อนพูดอะไร 

แมเ่พลนิ ขา้ไมเ่คยเจอกบัแมเ่พลนิมากอ่น จะไปรูจ้กักนัไดเ้ยีย่งไร ‘แฟนพีอ่า๊’ 

คือภาษาอะไรของหล่อน แล้วคุณยายที่หล่อนว่าคือใครเล่า...นมอ่อนรึ”

“ไม่ใช่ๆ ฉันหมายถึงคุณยายศรีนวล” เพลินถาม แต่เมื่อหญิงสาว

ผู้นั้นยังคงทำหน้างงอยู่ เพลินจึงถามต่อ “นี่ไม่ใช่บ้านของคุณยายศรีนวล

ตัวอย่าง
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เหรอ” 

“ไม่ใช่ นี่คือวังสุริยศักดิ์” หญิงสาวตอบ “ท่านชายให้ผู้หญิงคนนี ้

มาอยู่ที่ตึกใหญ่ได้เยี่ยงไร ข้าชักงงไปหมดแล้ว” 

เพลินเองก็งงเหมือนกัน “วังสุริยศักดิ์เหรอ” เพลินยังคงไม่เข้าใจว่า 

เกิดอะไรขึ้น เธอมาที่วังอะไรนี่ได้อย่างไร

“เอาละ ข้าชื่อแป้น เป็นบ่าวในวังนี้ นี่ก็ใกล้รุ่งแล้ว หล่อนไปล้างหน้า 

ล้างตาเสียเถิด ส่วนเสื้อผ้าประหลาดๆ ของหล่อนนั้นยังไม่แห้งดี ท่านชาย 

ทรงมีน้ำใจให้หล่อนยืมเสื้อผ้าของท่านหญิงจันทร์ไปก่อน” หญิงสาวพูด 

พร้อมกับยื่นเสื้อผ้าจากตู้ไม้มาให้เธอ

“ใครคือท่านหญิงจันทร์เหรอจ๊ะ” เพลินถาม

“พี่สาวของท่านชาย แต่ท่านหญิงเสกสมรสไปกับท่านชายยศ และ 

ย้ายไปอยู่ที่วังบวรรมย์หลายปีมาแล้ว” แป้นอธิบาย

เพลินเดินตามแป้นลงมาจากบันไดชั้นสองด้วยชุดเสื้อคอปาดที่ทำ 

จากผา้แพรสชีมพกูลบีบวักบัผา้ถุงสมีว่งออ่น เธอกพ็บกบัหอ้งโถง ลกัษณะ 

ของอาคารตึกฝรั่งนี้ช่างเหมือนกับบ้านของคุณยายไม่มีผิด เพียงแต่ 

เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ นั้นดูค่อนข้างใหม่มาก รวมไปถึงของตั้งโชว์และรูปภาพ 

ต่างๆ ก็คล้ายกับที่บ้านคุณยาย แต่ยังอยู่ในลักษณะที่เรียกได้ว่าใหม่และ 

สะอาดอย่างมาก ถึงข้าวของและรูปภาพต่างๆ จะไม่เยอะเท่าบ้านคุณยาย 

ก็ตาม 

“จะพาฉันไปไหนเหรอจ๊ะแป้น” เพลินถามอย่างสงสัยเมื่อแป้นเอาแต ่

เดินนำเธอออกมายังนอกตึกทางด้านหลัง ซึ่งในตอนนี้นั้นท้องฟ้าเริ่มสว่าง 

ขึ้นด้วยแสงของพระอาทิตย์ที่ขึ้นมาแตะขอบฟ้า พร้อมกับเสียงไก่ขันดังขึ้น 

อยู่เนืองๆ หญิงสาวหันหลังไปมองก็พบว่าตึกฝรั่งหลังนี้เหมือนกับของ 

คุณยายไม่มีผิดเพี้ยน ถึงมันจะดูใหม่กว่ามากก็ตาม อีกทั้งต้นไม้ภายนอก 

ก็ยังเป็นต้นเล็กๆ ไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่เก่าแก่เหมือนที่บ้านคุณยาย 

“ก็พาหล่อนไปช่วยงานในครัวอย่างไรเล่า นี่หล่อนคิดว่าหล่อนจะ 

ตัวอย่าง
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มาเป็นเมียท่านแล้ววันๆ ไม่ทำอะไรรึ” แป้นหันมาถามเพลินอย่างเริ่ม 

อารมณ์เสีย 

“ฉันว่าต้องมีเรื่องเข้าใจผิดกันแน่ๆ ฉันไม่ได้เป็นเมียใครสักหน่อย” 

เพลินหยุดเดิน

“เข้าใจผิดอะไรรึ” เสียงของชายหนุ่มดังขึ้นจากในสวน

เพลินหันไปตามเสียงนั้น จึงเห็นผู้ชายร่างสูงคนหนึ่งในเสื้อผ้าฝ้าย 

สขีาวและกางเกงแพรสนีำ้เงนิเขม้กำลงัเดนิตรงมาทางเธอ ชายหนุม่ทีด่แูลว้

น่าจะมีอายุมากกว่าเธอเล็กน้อย เขามีใบหน้าอ่อนโยน และใบหน้าเปื้อนยิ้ม

นั้นก็มีเสน่ห์หล่อเหลาเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังดูสง่างาม 

แป้นรีบลงไปนั่งคุกเข่ากับพื้นหญ้า ในขณะที่เพลินไม่รู้ว่าควรจะลง 

ไปนัง่คกุเขา่ดว้ยหรอืไม ่แตเ่ขาไมใ่ชพ่ระนี ่ทำไมเธอตอ้งนอบนอ้มขนาดนัน้ 

เธอจึงยกมือขึ้นไหว้เขาแทนในฐานะที่เขาดูโตกว่าเธอ “สวัสดีค่ะ” 

“หล่อนพูดว่ากระไรนะ” ชายหนุ่มถามอย่างสงสัย 

“สวัสดีค่ะ” เพลินย้ำอีกครั้ง นี่ผู้ชายคนนี้มาจากประเทศไหน ทำไม 

ถึงไม่รู้จักคำว่าสวัสดี 

“ภาษาอะไรหรือ” เขาถามเธออีกครั้ง 

“ก็ภาษาไทยน่ะสิคะ” เพลินมองหน้าตาที่ดูสับสนของชายผู้นี้ และ 

เธอก็เหลียวมองไปรอบๆ การแต่งตัวของผู้คนที่นี่ช่างดูแปลกประหลาด 

เหมือนหลุดมาจากละครพีเรียด เธอสงสัยว่าคงเป็นเพราะที่วังแห่งนี้นั้น 

ต้องการอนุรักษ์ธรรมเนียมแบบเก่าๆ ไว้อยู่ 

“หลอ่นพดูจาประหลาดนกั บา้นของหลอ่นอยูท่ีใ่ดหรอื แลเปน็ลกูเตา้ 

เหล่าใคร เห็นชายภพบอกว่าจะรับหล่อนเป็นเมีย” ชายหนุ่มถาม 

“ฉนัวา่คงมกีารเขา้ใจผดิกนัแลว้ละคะ่ ฉนัชือ่เพลนิ คณุพอ่ของฉนัคอื 

พลเอกประพนัธ ์สมบรูณส์ริสิขุ สว่นคณุแมข่องฉนัชือ่คณุหญงิวสิา นามสกลุ  

สมบรูณส์ริสิขุ บา้นอยูแ่ถวสขุมุวทิ ใกลร้ถไฟฟา้บทีเีอสพระโขนง แลว้คณุละ่ 

ชือ่อะไร” เพลนิรูส้กึแปลกๆ ทีต่อ้งมารา่ยยาวถงึชือ่พอ่ชือ่แมต่นเองใหเ้ขาฟงั  
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จึงถามเขากลับบ้าง 

“คุณพระช่วย! นี่หล่อนไปถามท่านชายแบบนั้นได้เยี่ยงไร แลต้อง 

ใช้คำราชาศัพท์กับท่านชายด้วย” แป้นที่นั่งคุกเข่าอยู่สะกิดด้วยการดึงแขน

เพลินเบาๆ พร้อมส่งเสียงดุเธอ 

“มเิปน็ไรดอกแมแ่ปน้ ฉนัไมถ่อื กห็ลอ่นไมรู่จ้กัฉนันี.่..ฉนั หมอ่มเจา้ 

จักรา” ชายหนุ่มยิ้มพลางคิดในใจ พลเอกคืออะไร ยศศักดิ์เยี่ยงนั้นหรือ 

และถ้าแม่ของหญิงสาวผู้นี้เป็นคุณหญิง หล่อนก็คงเป็นลูกเจ้าขุนมูลนาย 

สักตระกูล “บ้านหล่อนอยู่แถวพระโขนงหรือ แลบีทีเอสคือสิ่งใด หมายถึง 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษใช่หรือไม่” 

“ก็ใช่น่ะสิ” เพลินกลอกตาใส่เขาหนึ่งที 

“หล่อนรู้ภาษาอังกฤษหรือ” ชายหนุ่มถามอย่างแปลกใจ 

“คะ่ ฉนัจบจากคณะศลิปศาสตร ์สาขาวชิาภาษาและวรรณคดอีงักฤษ”  

เพลินตอบ 

ท่านชายยังคงขมวดคิ้ว แต่เขาก็ยังรับฟังในสิ่งที่เธอพูด เขานึก 

สนใจในความแปลกประหลาดของเธอขึ้นมา 

เขาสั่งให้แป้นเข้าไปในครัวเพื่อเตรียมอาหารเช้า และเขาก็พาเพลิน 

ไปนั่งคุยยังศาลาในสวนแทน 

“หล่อนจบจากมหาวิทยาลัยหรือ ชื่อว่าอะไรนะ เมื่อตะกี้ฉันฟัง 

ไม่ถนัด” เขาถามเธออีกครั้ง 

“ธรรมศาสตรค์ะ่ อยา่บอกนะวา่ทา่นชายไมรู่จ้กัมหา’ลยัธรรมศาสตร ์

กต็รงทา่พระจนัทรไ์ง” เธอถามเมือ่เหน็เขาขมวดคิว้อกี “นีค่ณุไปอยูท่ีไ่หนมา 

ไม่รู้จักบีทีเอส ไม่รู้จักธรรมศาสตร์” 

“ฉันกลับมาจากอังกฤษได้สามปีแล้ว แต่เท่าที่รู้ก็มีชาวสยามน้อย 

คนนกัทีจ่ะจบดกีรจีากมหาวทิยาลยั แลว้นีห่ลอ่นเปน็ผูห้ญงิ ไดเ้ขา้โรงเรยีน 

เขียนอ่านก็นับว่าเก่งแล้ว” ท่านชายตอบ “แลที่สยามนี้ยังไม่มีมหาวิทยาลัย

เปิดเลย หล่อนคิดจะหลอกฉันรึ” 

ตัวอย่าง
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“เปล่านะ ฉันพูดจริงๆ คุณนั่นแหละกำลังหลอกอะไรฉันอยู่ ทำไม 

คณุถงึพดูเหมอืนกบัคณุอยูใ่นยคุโบราณละ่ แลว้สมยันีผู้ห้ญงิเกง่กวา่ผูช้าย 

ตัง้เยอะ ผูห้ญงิจบเอกเปน็ดอกเตอรต์ัง้เยอะตัง้แยะ แลว้มหาวทิยาลยัในเมอืง 

ไทยดีๆ ก็มีมากมาย” 

เพลินอธิบายไป แต่ดูเหมือนเขาจะไม่เข้าใจส่ิงท่ีเธอพูดเลยแม้แต่น้อย 

“หล่อนพูดจาเพ้อเจ้อไปใหญ่แล้วแม่เพลิน ถึงแม้พระเจ้าอยู่หัวจะ 

ทรงเล็งเห็นถึงความเท่าเทียมกันของชายและหญิง แต่มันก็ยากที่จะทำให้ 

เกิดขึ้นในสยามเพลานี้ได้” ชายหนุ่มกล่าว 

“คนทีเ่พอ้เจอ้ไมใ่ชฉ่นัแลว้ละ คณุนีเ่ปน็คนหลงยคุจรงิๆ พดูจายงักบั 

อยู่ในสมัยโบราณ นี่มันปี ๒๕๕๗ แล้วนะคุณ” เพลินเริ่มหงุดหงิดผู้ชาย 

คนนี้เสียแล้ว

“หล่อนหมายถึงพุทธศักราช ๒๔๕๗ ใช่หรือไม่ ฉันฟังไม่ถนัด” 

ชายหนุ่มทำหน้าสงสัย

“ฉันหมายถึง ๒๕๕๗ ไม่ใช่ ๒๔๕๗ คุณฟังผิดแล้ว” เพลินตอบ

“ตอนแรกฉันคิดว่าหล่อนน่าสนใจที่มีความคิดเห็นแปลกใหม่ แต่ 

ตอนนี้ฉันคิดว่าหล่อนคงสติไม่ดีเสียมากกว่า วันนี้คือแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ 

ปีขาล รัตนโกสินทรศก ๑๓๓ หรือว่าปีพุทธศักราช ๒๔๕๗ ในรัชกาลที่ 

๖” ชายหนุ่มกล่าว 

เพลินนั่งนิ่ง ตกตะลึงกับคำพูดของเขา เธอคิดในใจว่าผู้ชายคนนี้ 

หลอกเธอแน่ๆ แต่การพูดการจาของเขาดูจริงจังมาก นี่เธอหลุดเข้ามาใน 

อดีตเมื่อร้อยปีก่อนจริงๆ หรือว่าผู้ชายคนนี้กำลังหลอกเธอกันแน่ 

หญิงชราคนหนึ่งนุ่งผ้าแถบคาดอกและโจงกระเบนกำลังเดินด้วย 

เท้าเปล่าเข้ามาที่ศาลา พร้อมกับถาดที่เต็มไปด้วยถ้วยชากาแฟเข้าชุดกัน 

แบบฝรั่งและคุกกี้สามสี่ชิ้นบนจาน 

“ท่านชายจักรจะเสวยอาหารเช้าในสวนหรือบนตึกใหญ่เพคะ” 

หญิงชรากล่าว 
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“บนตึกใหญ่ จัดอาหารเช้าอีกชุดให้แม่เพลินด้วยนะ” ชายหนุ่มตอบ 

หญิงชรารับทราบและคลานเข่าออกไปจากศาลาเงียบๆ 

เพลินตาค้างกับการแต่งตัวของผู้หญิงคนนี้ ไหนจะอาการนอบน้อม 

ถงึกบัตอ้งคลานเขา่เขา้มาและออกไปของเธออกี มหินำซำ้ยงัใชค้ำราชาศพัท์ 

กบัผูช้ายคนนี ้เธอเองไมรู่ร้าชาศพัทม์ากนกั ซึง่หากเขาเปน็เจา้ขนุมลูนายจรงิ 

อยา่งนอ้ยกต็อ้งถอืวา่เขานัน้ไมถ่อืตวั ทีเ่ธอพดูคยุกบัเขาดว้ยถอ้ยคำธรรมดา 

อย่างสามัญชน 

“หล่อนจะรับกาแฟก่อนอาหารเช้าด้วยหรือไม่” ชายหนุ่มยกกาน้ำ 

กระเบื้องสีขาวขอบทอง มีลายเพนต์เป็นรูปดอกกุหลาบสีชมพูเข้าชุดกัน 

กบัชดุถว้ยกาแฟ เขาเทกาแฟรอ้นๆ ลงถว้ย พรอ้มเตมินมและนำ้ตาล หยบิ 

ช้อนเงินคันเล็กคนให้เข้ากันช้าๆ และยกถ้วยที่มีกาแฟร้อนๆ ส่งกลิ่นหอม 

กรุ่นขึ้นดื่มช้าๆ 

เพลินลุกขึ้นยืน “ไม่ละ...ขอบคุณ ฉันควรจะกลับบ้านซะที ขอบคุณ

ที่ให้ที่พักและให้ยืมเสื้อผ้าพวกนี้ ขอบคุณค่ะ” 

“ประเดี๋ยวก่อน” ชายหนุ่มรีบลุกขึ้นตาม “หล่อนจะไม่ไปลาชายภพ 

ก่อนหรือ ผัวของหล่อนน่ะ” 

เพลนิเริม่หงดุหงดิ “ฉนัไมรู่จ้กัคนชือ่ทา่นชายภพอะไรนัน่ แลว้จะไป 

เป็นผัวเมียกันได้ยังไง คุณต้องจำคนผิดแน่ๆ”

“ก็ที่ท่าน้ำหลังวังเมื่อวาน หล่อนยังไปล่วงเกินชายภพต่อหน้าบริวาร

มากมาย นี่ดีแค่ไหนแล้วที่ชายภพรับหล่อนไว้เป็นเมีย”

“ล่วงเกิน?” เพลินถอยหลังหนึ่งก้าว ‘นี่เธอไปทำอะไรใครไว้’ 

และแลว้ภาพของเมือ่วานกแ็ลน่เขา้มาในหวั เธอจมนำ้ ผูช้ายคนหนึง่ 

ได้มาช่วยเธอ แต่เธอกลับกดเขาให้จมน้ำแทน แล้วเธอก็... 

“พวกบ่าวเล่าว่าหล่อนขึ้นคร่อมชายภพตอนไม่ได้สติ และจูบปาก 

กับเขา บ่าวทั้งหลายตกใจมากกับเรื่องนี้” ชายหนุ่มกล่าว 

เพลินตกใจ แต่ก็รีบเรียกสติกลับมาเมื่อคิดได้ว่า “จูบปากที่คุณว่า  

ตัวอย่าง
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หมายถึงการผายปอด มันคือการ CPR๑ ฉันพยายามช่วยชีวิตเขาต่างหาก”

ชายหนุ่มมองหน้าเพลินอย่างประหลาดใจ “CPR ช่วยชีวิตอย่างนั้น 

หรือ ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อน” 

เพลินหงุดหงิด เธอคิดว่าเธอคุยกับชายหนุ่มผู้นี้ไม่รู้เรื่องแล้ว 

“ช่างเถอะ งั้นฉันกลับดีกว่า” 

ชายหนุ่มเองก็ถอนใจกับความคิดของเธอ “ประเดี๋ยวฉันจะให้คนไป

ส่งหล่อนที่สถานีรถไฟก็แล้วกัน” 

“ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวฉันนั่งแท็กซี่ไปเอง แล้วค่อยไปต่อสถานีรถไฟฟ้า 

บีทีเอส ไม่รบกวนคุณดีกว่าค่ะ” เพลินตอบ

“แท็กซี่กับบีทีเอสอะไรที่หล่อนว่านั่นไม่มีหรอกนะ นั่งรถไฟสาย 

ปากนำ้ไปลงพระโขนงคงจะเรว็กวา่ หรอืจะนัง่เรอืไปกไ็ด”้ ชายหนุม่หวัเราะ 

ออกมา

เพลินอ้าปากค้าง รถไฟสายปากน้ำมันไม่มีแล้วนี่ ทำไมผู้ชายคนนี ้

ตอ้งมาหลอกเธอดว้ย เธอชกัจะโมโหขึน้มาแลว้ “ฉนัไมรู่ว้า่คณุตอ้งการอะไร 

จากฉันหรอกนะ แต่ฉันไม่ใช่ตัวตลกที่จะให้คุณมาหัวเราะเยาะแบบนี้” 

เพลินจ้ำอ้าวออกไปด้วยความโมโห แล้วเดินอ้อมตัวตึกออกไปยัง 

ด้านหน้า ตึกฝรั่งหลังใหญ่โตนี้เหมือนกับบ้านของคุณยายไม่ผิดเพี้ยน  

ยกเว้นแต่ความใหม่และสวยสง่าของมันที่แตกต่างไป เธอเดินไปตามทาง 

ทีเ่หมอืนจะเปน็ถนนปดูว้ยหนิกรวดเมด็เลก็ๆ จากตวัตกึยาวคดเคีย้วออกไป 

ซึ่งเธอคิดว่ามันคือทางออกไปยังประตูใหญ่เพื่อไปสู่ถนนอย่างแน่นอน 

แต่เดินเท่าไรก็ไม่ถึงเสียที ทำไมอาณาบริเวณบ้านหลังนี้มันช่างกว้างใหญ่ 

๑ การช่วยฟื้นคืนชีวิต หรือ CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) หมายถึง การ 

ปฏิบัติเพื่อช่วยฟื้นฟูการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดที่หยุดทำงานไปอย่างกะทันหัน  

เพื่อให้หัวใจกลับมาเต้นเองได้ตามปกติ โดยไม่เกิดความพิการของสมอง เทคนิคการ 

เป่าปากช่วยหายใจคือหนึ่งในวิธีการกู้ชีวิตนี้

ตัวอย่าง
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เสียจริง อีกทั้งสองข้างทางก็เป็นสวนสวย มีสระบัวขนาดใหญ่อยู่ทางขวา  

ส่วนทางซ้ายก็มีต้นไม้ดอกไม้นานาพรรณ ที่นี่คงเป็นวังของเจ้านายสัก 

ตระกูลจริงๆ ไม่ใช่บ้านคุณยายแน่นอน 

เมื่อเพลินเดินไปจนถึงประตูใหญ่ซึ่งเป็นทางออกที่เธอตามหาแล้ว  

เธอก็ต้องตกตะลึงกับทุกสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า ภายนอกนั้นเป็นถนน 

สายเล็กๆ มีบ้านคนที่ทำจากไม้ดูโบร่ำโบราณ และมีคนแต่งกายด้วยผ้าถุง 

โจงกระเบน อีกทั้งยังมีรถลากเหมือนในละครพีเรียด ซึ่งนานๆ ทีจะเห็น 

รถยนต์ผ่านไปสักคัน 

เพลินคิดในใจ ‘นี่เธอหลงเข้ามาในปี ๒๔๕๗ จริงๆ หรือนี่!’

เธอเปิดประตูออกไปข้างนอกรั้ว และเธอก็ตัดสินใจเดินออกไป 

ทางซ้ายแล้วค่อยๆ เดินเลียบรั้ววังแห่งนี้ไป แสงแดดยามเช้าพร้อมอากาศ 

เย็นสบายที่พัดผ่านมาเบาๆ แต่ไม่รู้ทำไมเธอถึงรู้สึกร้อนรุ่ม เนื้อตัวเต็มไป 

ด้วยหยาดเหงื่อ อยู่ๆ ก็มีอาการปวดหัวขึ้นมา ผู้คนที่สวมใส่เสื้อผ้าแบบ 

โบราณเดินผ่านไปมา บ้างก็หยุดมองดูเธอ บ้างก็ซุบซิบคุยกัน แต่ในตอนนี้ 

เธอไม่สนใจผู้คนรอบกายอีกแล้ว เพราะเธอแทบจะไม่มีเรี่ยวแรงเหลือ  

อาการปวดหัวกำเริบขึ้นอย่างรุนแรง เธอจึงขออาศัยรั้วของวังสุริยศักดิ์ 

เป็นที่พักพิงชั่วคราว 

รถยนต์คันใหญ่สีครีมคันหนึ่งแล่นมาจอดข้างหน้าเพลินด้วยเสียง 

เครื่องยนต์ดังกระหึ่ม เธอจึงรีบออกเดินอีกครั้ง แต่เธอกลับรู้สึกหน้ามืด 

ขึ้นมากะทันหัน และเธอก็กำลังจะล้มลงไปอย่างหมดแรง 

แตแ่ลว้เธอกร็ูส้กึไดว้า่มคีนมาประคองรบัตวัเอาไว ้เธอพยายามลมืตา 

ขึ้นมอง จึงเห็นใบหน้าคมเข้มของชายหนุ่ม ดวงตาสีดำคู่นั้นที่ดูห่วงใย และ

ทุกอย่างก็มืดดับลงไปพร้อมกับสติของเธอ

ตัวอย่าง



เพลินลืมตาขึ้นมาอีกครั้ง เธออยู่ในห้องนอนเดิมที่มีเตียงไม้สี่เสา 
พร้อมกับมุ้งสีขาวบางคลุมเอาไว้อย่างสวยงาม แสงแดดจากด้านนอกส่อง 

ผ่านเข้ามาทางหน้าต่างที่ถูกเปิดไว้ เธอจึงค่อยๆ ลุกขึ้นมานั่ง พยายาม 

นึกถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น นี่เธอยังติดอยู่ในปี ๒๔๕๗ อยู่ในบ้านหลังนี้

ที่เหมือนกับบ้านของคุณยายไม่มีผิด 

“ป่านนี้คุณพ่อคุณแม่คงตามหาเพลินกันให้วุ่นแล้ว จะทำยังไงดี 

เพลินไม่รู้จะหาทางกลับยังไง” พลันน้ำตาก็รื้นขึ้นมา เมื่อเธอคิดถึงใบหน้า

ที่เป็นกังวลของพ่อและแม่ 

ประตูเปิดออกอีกครั้ง แต่ครั้งนี้เป็นหญิงชราผมสีดอกเลา ร่างอวบ  

นุ่งโจงกระเบนและสวมเสื้อผ้าฝ้าย หญิงชราผู้นั้นมีสีหน้าบึ้งตึง ใบหน้า 

เคร่งเครียด 

“หล่อนฟื้นแล้วรึ” หญิงชราถามด้วยน้ำเสียงเหยียด

“ค่ะ” เพลินตอบ เธอยังรู้สึกอ่อนเพลียอยู่มาก ก็เธอไม่ได้กินอะไร 

เลยตั้งแต่เมื่อวานตอนเที่ยง ขณะที่ยังอยู่กับพี่อาร์ตที่ร้านอาหารอิตาลี 

๓

ตัวอย่าง
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ชื่อดัง 

“ฉันชื่อนมอ่อน เป็นแม่นมของท่านชาย แลฉันก็เป็นผู้ดูแลทุกเรื่อง 

ในวังนี้ ถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามฉันได้” หญิงชรากล่าว 

เพลินยกมือขึ้นไหว้นมอ่อน นึกแปลกใจว่าสมัยนี้ยังมีแม่นมกันอยู่

อีกหรือ 

“ไหวพ้ระเถอะ” นมออ่นพดู “ฉนัใหค้นเตรยีมขา้วตม้มาใหห้ลอ่นแลว้  

ทานแล้วก็พักผ่อนเสีย ส่วนเสื้อผ้าประหลาดของหล่อนที่เหมือนของชาย 

ชาวตะวันตก ฉันให้บ่าวพับเก็บไว้ให้แล้ว” 

เพลินคิดในใจ เสื้อยืดกางเกงยีนธรรมดาๆ นี่คงดูประหลาดมาก 

สำหรับคนที่นี่สินะ 

เมื่อนมอ่อนกำลังจะเดินออกไปจากห้อง เพลินจึงรีบรั้งเธอไว้ 

“เพลินขอถามอะไรที่นมอ่อนน่าจะรู้เกี่ยวกับบ้านหลังนี้ได้ไหมคะ”  

หญิงสาวมีคำถามมากมายผุดขึ้นในหัวของเธอ 

นมอ่อนหยุดเดินและหันมา รอให้เพลินเอ่ยถาม 

“ทีน่ีท่ีไ่หนคะ แลว้บา้นหลงันีเ้ปน็ของใคร มใีครอยูบ่า้ง และเปน็ใคร 

กันบ้างคะ เพลินจะได้ไหว้ถูก” นมอ่อนถูกถามเป็นชุด 

นมอ่อนมองเพลินจากศีรษะจดปลายเท้า ก่อนจะถอนหายใจออกมา 

แต่แล้วก็ตัดสินใจเล่าถึงประวัติของตระกูลสุริยศักดิ์ “ที่นี่คือวังสุริยศักดิ์ 

ตัง้อยูใ่นเขตพระนคร เปน็ของพระองคเ์จา้สรุยิศกัดิ ์ภรรยาคอืพระองคเ์จา้

รำไพแลหมอ่มบวั แตท่ัง้สามสิน้พระชนมไ์ปแลว้ โดยมหีมอ่มเจา้หญงิจนัทร ์

อายุสามสิบสองปี เป็นธิดาองค์โต ซึ่งเสกสมรสแลย้ายไปอยู่ที่วังบวรรมย์  

บุตรคนรองคือหม่อมเจ้าชายพิภพ อายุยี่สิบแปดปี บุตรคนที่ ๓ คือ 

หม่อมเจ้าชายจักรา อายุยี่สิบหกปี แลบุตรคนสุดท้อง หม่อมเจ้าชายเจตน์ 

หรือท่านชายเล็ก อายุยี่สิบสองปี ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศนอก 

อนัทีจ่รงิยงัมธีดิาคนสุดทอ้ง หมอ่มเจา้หญงิพรรณสา แตท่า่นถงึชพีติกัษยัไป 

เมื่อสามปีที่แล้ว ซึ่งถ้ายังทรงมีชีวิตอยู่ ป่านนี้ก็คงสิบแปดปีแล้วกระมัง” 

ตัวอย่าง
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เพลินพยายามจดจำชื่อแต่ละคน “แสดงว่าตอนนี้คนที่อยู่ที่วังนี้ก็มี 

แต่ท่านชายพิภพ กับ ท่านชายจักรา ใช่ไหมคะ” 

“ใช.่..แลทา่นชายภพกม็ทิรงควรอนญุาตใหห้ลอ่นเขา้มาอาศยัอยูท่ีต่กึ 

ใหญ่นี้” นมอ่อนกล่าวด้วยเสียงดุ 

“เพลินก็ไม่อยากจะทำให้ใครเดือดร้อนหรอกนะคะ ถ้ามีทางกลับ 

บ้านได้ เพลินก็จะกลับ” แต่จะให้กลับไปบ้านของเธอในปี ๒๕๕๗ นี่มันก็ 

ออกจะยากอยู่สักหน่อย คงต้องขออาศัยพักอยู่ที่นี่ไปก่อน แล้วค่อยคิดหา

ทางกลับไปโลกปัจจุบันอีกที 

“ฉนัเองกม็อิยากใจรา้ยใจดำกบัหลอ่นหรอกนะ แตไ่มรู่ว้า่ทา่นชายภพ 

ทรงแอบมเีมยีทีไ่มรู่ห้วันอนปลายเทา้ตัง้แตเ่มือ่ใด เหน็ทฉีนัคงตอ้งรายงาน

ท่านหญิงจันทร์เสียแล้ว” นมอ่อนกล่าว 

เพลินทำหน้าเหยเก “เพลินไม่เคยเจอกับท่านชายมาก่อนเลย ก็ 

ท่านชายมาช่วยเพลินไว้ตอนจมน้ำ...”

“อกอแีปน้จะแตก มเิคยรูจ้กักนัมากอ่นดอกหรอื” นมออ่นเอามอืขวา 

ขึ้นแนบอกพร้อมทำสีหน้าตกใจ “แลทำไมท่านชายภพถึงประกาศว่าจะรับ

หล่อนเป็นเมียเข้ามาในวังเล่า” 

“เพลินก็อยากจะรู้เหมือนกันค่ะว่าทำไม นี่มันเรื่องบ้าบอชัดๆ  

คนสมัยนี้เขาแต่งงานกับใครกันง่ายๆ อย่างนี้เลยเหรอคะ” เพลินสงสัย 

“นี่หล่อนคิดจะแต่งงานเลยรึ อย่าหวังสูงไปหน่อยเลย ท่านชายภพ 

ทรงมีคู่หมั้นอยู่แล้ว เป็นผู้ที่เหมาะสมกันอย่างมาก ส่วนหล่อนก็เป็นได้แค่ 

เมียเก็บเท่านั้นแล” นมอ่อนพูด

“ฮะ...เมียเก็บ!” เพลินตะลึงอ้าปากค้างด้วยอารมณ์โมโหสุดขีด  

เธอชักอยากจะไปชกหน้าท่านชายอะไรนั่นเต็มแก่แล้ว 

“แล้วหล่อนอายุเท่าไร เคยมีผัวมาแล้วรึยัง” นมอ่อนถามขึ้น 

“เอ่อ...ยังค่ะ อายุยี่สิบสอง” 

ตอนนี้เธอเกลียดผู้ชายเข้าไส้ไปแล้ว เพราะพี่อาร์ตคนเดียวที่ทำให ้

ตัวอย่าง
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เธอเข็ดหลาบเรื่องผู้ชาย เธอจะไม่ยอมโง่หลงรักผู้ชายคนไหนอีกเด็ดขาด 

“หญิงทึนทึกเรอะ อายุก็มากแล้ว เพิ่งจะได้มีผัว” นมอ่อนกล่าว

เพลินทำหน้าบึ้ง พร้อมคิดในใจว่านมอ่อนหาว่าเธอเป็นสาวทึนทึก 

อายุมากได้อย่างไรกัน อายุแค่ยี่สิบสองเองต่างหาก แต่แล้วก็คิดได้ว่าคน 

สมัยก่อนคงจะแต่งงานกันตั้งแต่อายุน้อยๆ 

“ตอ้งไปคยุกบัทา่นชายของนมออ่นแลว้วา่เพลนิไมม่ทีางยอมเปน็เมยี

เขาหรอก” เพลินประกาศกร้าว 

ณ ศาลาเรือนขาว ที่สวนหลังตึกใหญ่ในช่วงเย็นของวัน 
“ทำไมวนันีม้คีกุกีใ้บเตยไดล้ะ่ หญงิแขไขแวะมาทีว่งัอกีหรอื” ทา่นชาย 

จักรถามนมอ่อน ขณะดื่มกาแฟพร้อมกับคุกกี้ใบเตยที่เพิ่งอบเสร็จร้อนๆ 

“มิใช่ดอกเพคะ นี่เป็นฝีมือของแม่เพลิน หล่อนอ้างว่าหล่อนทำขนม 

ฝรั่งได้ นมเลยให้หล่อนลองทำ” นมอ่อนพูด 

“รสชาติดีทีเดียว อร่อยกลมกล่อม ไม่หวานจนเกินไป และมีกลิ่น 

หอมของใบเตย ชายไม่เคยทานมาก่อนเลย” ท่านชายจักรกล่าว เขาชื่นชอบ

ในรสอาหารของชาวตะวันตกมาก แต่หาคนฝีมือดีในสยามได้ยาก “เยี่ยงนี้ 

หญิงแขไขท่าจะมีคู่แข่งเสียแล้วกระมัง” 

“คู่แข่งอะไรเพคะ แม่เพลินเป็นแค่สามัญชนไม่รู้หัวนอนปลายเท้า  

ถึงจะมีรูปร่างหน้าตางดงามแปลกตา แต่ก็มิอาจเทียบกับคุณหญิงแขไข 

ได้หรอกเพคะ ที่เป็นถึงหม่อมราชวงศ์ โตมาในรั้วในวัง กิริยามารยาทก็

งดงามเพียบพร้อมในทุกๆ ด้าน ภรรยาที่ดีจะช่วยส่งเสริมสามีนะเพคะ” 

นมอ่อนกล่าว

“ทำไมทา่นพอ่ทา่นแมน่กึถงึแตช่ายภพ เตรยีมคูห่มัน้ไวใ้หต้ัง้แตย่งัเดก็  

ไม่นึกถึงชายแลชายเล็กเลย” ท่านชายจักรบ่นออกมาให้นมอ่อนฟัง 

“นั่นเป็นความโชคดีของชายจักรแลชายเล็กต่างหาก ที่ได้มีอิสระ 

ในการใช้ชีวิต แลเลือกคู่ครองของตัวเอง” ชายหนุ่มร่างสูงกล่าวด้วยสีหน้า 

ตัวอย่าง
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ทีป่นไปดว้ยความโศกเศรา้ เขาเดนิผา่นมาพรอ้มหนงัสอืในมอื ตัง้ใจไวว้า่จะ

ไปนั่งอ่านที่ท่าน้ำหลังวัง แต่บังเอิญได้ยินที่ท่านชายจักรพูดขึ้นมาเสียก่อน 

“ชายภพ นายจะไม่ทานคุกกี้ใบเตยฝีมือยายประหลาดเมียนาย 

หน่อยหรือ” ท่านชายจักรถาม 

“ไม่ละ ฉันไม่ชอบพวกคุกกี้ ปกติหญิงแขไขก็มักจะทำมาให้ทานจน 

เบื่ออยู่แล้ว” ท่านชายภพตอบด้วยเสียงเรียบ รสชาติหวานเลี่ยนของคุกกี้ที่

น่าเบื่อหน่ายของหญิงแขไขทำให้เขาเลี่ยงที่จะแตะต้องขนมประเภทนั้นอีก 

เพลินยืนมองความงดงามท่ีท่าน้ำหลังวังสุริยศักด์ิในยามเย็น บรรยากาศ 
โดยรอบช่างแตกต่างกับกรุงเทพฯ ในปี ๒๕๕๗ อย่างสิ้นเชิง สองฝั่งแม่น้ำ 

เต็มไปด้วยต้นไม้ใบหญ้า ฝั่งตรงข้ามก็เป็นบ้านไม้หลังเล็กๆ แต่ละบ้าน

มีท่าน้ำของตัวเองพร้อมกับเรือแจวลำน้อยจอดอยู่ แม่น้ำนั้นก็ใสสะอาด 

ไม่มีขยะ ไม่มีเสียงเรือยนต์มารบกวน มีก็เพียงชาวบ้านที่นานๆ จะพายเรือ 

ผ่านมาสักลำสองลำ ที่น่าแปลกใจคือ ศาลาท่าน้ำที่หลังวังแห่งนี้ มีเรือทำ 

จากไม้ซึ่งแกะสลักอย่างงดงามประณีตจอดอยู่ เรือไม้ลำนี้เหมือนลำที่เธอ 

เคยเห็นที่หลังบ้านคุณยาย ผิดก็ตรงที่ไม่มีหลังคาและยังคงใหม่อยู่มาก 

เพลินเดินลงบันไดจากศาลาลงไปท่าน้ำ เธอตั้งใจจะไปดูเรือลำนั้น 

ใกล้ๆ มือข้างหนึ่งของเธอเกาะอยู่กับเสาของท่าน้ำ แล้วเธอก็ก้าวเท้าขวาไป

เหยียบที่เรือ 

ทันใดนั้นร่างของเธอก็ถูกอุ้มลอยกลับมายืนบนท่าน้ำเช่นเดิมโดย 

ชายร่างสูง เขาอุ้มเธอจากด้านหลัง ซึ่งในตอนนี้จึงเหมือนกับว่าเขากำลังยืน

กอดเธอจากด้านหลังเสียอย่างนั้น 

“ปล่อยฉันนะ...” เพลินรีบหันไปมองผู้ชายคนนั้นและพยายามแกะ 

มอืของเขาออก แตเ่ขาไมย่อมปลอ่ยมอืจากเธอ กลบักอดเธอแนน่ขึน้กวา่เดมิ 

ศีรษะของเขาก้มลงมาที่ไหล่ของเธอ จนเธอรู้สึกได้ถึงไอร้อนผ่าวจาก 

ลมหายใจเขาที่เป่ารดต้นคอของเธอเป็นจังหวะ 

ตัวอย่าง
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“พรรณสา พี่มาช่วยน้องแล้ว” ชายหนุ่มพูดออกมาเบาๆ ข้างหูเธอ 

“คุณ...ปล่อยฉันเถอะ คุณจำผิดคนแล้ว ฉันชื่อเพลิน” เพลินพูด 

พร้อมกับค่อยๆ แกะมือของเขาออก แล้วค่อยๆ หันกลับมา 

ชายหนุม่รา่งสงูยนืกม้หนา้อยา่งหมดแรง ใบหนา้ของเขาชา่งดอูอ่นลา้ 

น้ำตาใสๆ คลอดวงตาสีดำคู่นั้น และเธอก็จำได้ทันทีว่าชายคนนี้คือคนที ่

ช่วยเธอจากการจมน้ำเมื่อวาน และยังเมื่อเช้าวันนี้ก็เป็นอีกครั้งที่เขาเข้ามา 

รับตัวเธอไว้ ตอนที่เธอกำลังจะเป็นลมหมดสติไป 

“คุณคือ...ท่านชายภพเหรอคะ” 

“อาหารไม่ถูกปากหรือแม่เพลิน” ท่านชายจักรถาม 
“อร่อยถูกปากค่ะ” เพลินตอบ แต่เธอยังคงคิดทบทวนเรื่องราว 

ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนเย็นที่ท่าน้ำหลังวัง ทำไมท่านชายภพถึงมีท่าทีแปลก 

ประหลาดแบบนั้น 

“ยงัไมส่บายอยูห่รอื ทำไมวนันีไ้มน่อนพกัผอ่นเลา่ ลกุขึน้มาทำขนมอบ 

เสียอย่างนั้น” ท่านชายจักรพูด 

“ฉนัสบายดคีะ่ แลว้ทา่นชายภพไมม่ารบัอาหารเยน็พรอ้มกนัเหรอคะ”  

เพลินถามออกไป เพราะเธอนั่งทานอาหารเย็นกับท่านชายจักรแค่สองคน 

ในห้องรับประทานอาหารบนตึกใหญ่ ที่เป็นโต๊ะยาวแบบตะวันตก 

“ชายภพไม่ร่วมเสวยพร้อมใครหรอก เขาเสวยคนเดียวในห้อง 

ทำงานด้านบน” ท่านชายจักรตอบด้วยเสียงราบเรียบแบบไม่ใส่ใจ “ว่าแต่ 

หล่อนไปสนิทชิดเชื้อกับชายภพตั้งแต่เมื่อไร ไหนว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อน” 

“จะสนิทได้ยังไงคะ ฉันก็เพิ่งเจอเขาวันนี้ หมายถึงเจอตอนที่ฉัน 

และเขามีสติครบน่ะ” เพลินตอบ 

“อย่างนั้นหรอกหรือ” ชายหนุ่มพยักหน้า เขาบงัเอญิเห็นท่านชายภพ

ยืนกอดกับเพลินที่ท่าน้ำเมื่อตอนเย็น ซึ่งก็แปลว่าเรื่องระหว่างท่านชายภพ 

กับเธอผู้นี้นั้นน่าสงสัยอยู่ไม่น้อย 

ตัวอย่าง
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“อ้อ...ฉันลืมบอกหล่อนไปว่าคุกกี้ใบเตยที่หล่อนทำนั้นอร่อยมาก 

ฉันไม่เคยทานที่ไหนมาก่อน การนำใบเตยของไทยมาผสมกับคุกกี้ของฝรั่ง 

นั้นทั้งหอมแลกลมกล่อมมาก” เขาชื่นชมเธอ และเผลอจ้องมองใบหน้า 

สวยแปลกของเธออย่างลืมตัว 

“ขอบคณุทีช่มคะ่ เอาไวฉ้นัจะทำขนมอยา่งอืน่ใหค้ณุลองชมิอกีนะคะ”  

เพลินตอบ รู้สึกเขินแปลกๆ ที่เขาจ้องมองเธอแบบนี้ 

ท่านชายจ้องมองใบหน้าของเพลิน ใบหน้าที่สวยงามแปลกตานี้เขา 

ไม่เคยพบเจอที่ไหนมาก่อน หญิงสาวที่มีดวงตากลมโตสดใส ผิวขาวซีด 

ราวกับนางไม้ ผมยาวดำขลับสยายไปถึงกลางหลัง แตกต่างกับผู้หญิง 

ยุคสมัยนี้ที่ทุกคนนั้นไว้ผมสั้นทรงบ๊อบตามสมัยนิยมกันหมด 

หรือว่าเธอจะมาจากอนาคตอย่างที่พูดไว้จริงๆ 

“หล่อนยังยืนยันว่าหล่อนมาจากอนาคตจริงหรือแม่เพลิน” ท่านชาย 

ถาม “วันนี้ฉันให้คนไปตามเรื่องนายทหารที่ชื่อประพันธ์ แลคุณหญิงวิสา  

ทีห่ลอ่นอา้งวา่เปน็พอ่แมข่องหลอ่นแลว้ ไมม่ใีครเคยไดย้นิชือ่เสยีงเรยีงนาม 

ของทั้งสองเลย” 

“คุณยังคิดว่าฉันโกหกคุณอยู่ดีใช่ไหม” เพลินพูด เริ่มโมโหอีกครั้ง 

“คุณอาจจะหาว่าฉันบ้า แต่ฉันไม่ได้โกหกคุณนะ ฉันมาจาก พ.ศ. ๒๕๕๗ 

จริงๆ” 

“ถ้าหล่อนมาจากอีกร้อยปีข้างหน้าจริง แล้วหล่อนมาที่นี่ทำไม เพื่อ 

จุดประสงค์อะไร” ท่านชายถามอย่างสงสัย 

“ฉนักไ็มรู่เ้หมอืนกนั ฉนัไมไ่ดอ้ยากมาสกัหนอ่ย ฉนัแคบ่งัเอญิตกนำ้ 

หลงับา้นคณุยายแลว้กม็าโผลท่ีน่ีเ่ลย ฉนัเองกอ็ยากจะกลบับา้นไปหาพอ่แม่ 

เหมือนกัน แต่ก็กลับไม่ได้ และไม่รู้ว่าจะกลับยังไงด้วย” เธอพูดออกไป 

พร้อมน้ำตาที่ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว 

ชายหนุ่มลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปหาเธอ พร้อมหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมา

จากกระเป๋าเสื้อ ซับน้ำตาให้เธออย่างเบามือ “ถ้าหล่อนมาจากอีก ๑๐๐ ปี 

ตัวอย่าง
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ขา้งหนา้จรงิ หลอ่นกค็งไมม่บีา้นใหก้ลบั...เยีย่งนัน้แลว้หลอ่นกอ็ยูท่ีน่ีไ่ปกอ่น 

ก็แล้วกัน” 

ท่านชายจักรพาเพลินเข้ามาในห้องทำงานของท่านชายภพ เขากำลัง 
นั่งเขียนอะไรบางอย่างอยู่ที่โต๊ะทำงาน ซึ่งเต็มไปด้วยหนังสือเล่มโตหลาย 

เล่มซ้อนกันอยู่เป็นตั้งๆ 

“ฉนัพาเมยีมาสง่ให ้เหน็วา่ยงัไมรู่จ้กักนัดมีใิชห่รอื” ทา่นชายจกัรกลา่ว 

ด้วยรอยยิ้ม 

เพลนิเกดิอาการตืน่เตน้หวาดหวัน่ขึน้มา เมือ่ตอ้งเจอหนา้ทา่นชายภพ 

อกีครัง้ หลงัจากทีเ่มือ่เยน็ จู่ๆ  ทา่นชายกเ็ดนิหนเีธอจากทา่นำ้กลบัขึน้ตกึไป  

ทั้งๆ ที่เธอมีเรื่องต้องพูดคุยซักถามท่านชายภพมากมาย แต่ก็ไม่มีโอกาส 

ได้พูดคุยเสียที 

“ฉันไม่ชอบให้ใครมารบกวนเวลาทำงาน มีอะไรก็รีบว่ามา” ท่านชาย

ภพเอ่ยเสียงเข้มแล้วก้มลงไปเขียนหนังสือต่อ 

“แม่เพลินความจำเสื่อม ตั้งแต่ฟื้นขึ้นมาเมื่อวานก็จำอะไรไม่ได้เลย  

บา้นตวัเองกจ็ำไมไ่ด”้ ทา่นชายจกัรชว่ยเพลนิโกหก ถา้จะใหบ้อกใครตอ่ใคร 

ว่าเธอมาจากอนาคตอีกร้อยปีข้างหน้า ก็คงจะมีแต่คนหัวเราะใส่ เขาเองแม้ 

ไม่ได้เชื่อในสิ่งที่เธอพูดมาเต็มร้อย แต่จากการพูดคุยกับเธอ เธอก็ไม่ใช ่

คนบ้าสติไม่ดีอะไร 

เพลนิหนัไปมองทา่นชายจกัร นกึขอบคณุเขาทีช่ว่ยโกหกพีช่ายตวัเอง 

ว่าเธอความจำเสื่อม 

เมื่อได้ยินดังนั้น ท่านชายภพก็วางปากกาและเงยหน้าขึ้นมองเพลิน 

“เยี่ยงนั้นหรอกรึ” 

เขานึกสงสารเพลินขึ้นมา ถ้าเขาไม่บังเอิญนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่ท่าน้ำ 

ในตอนนั้น และได้ยินเสียงคนกำลังจมน้ำ และถ้าเขาไม่ลองกระโดดลงไปด ู

จนพบวา่มผีูห้ญงิจมนำ้อยู ่เธอคนนีค้งจะเสยีชวีติไปแลว้ ถงึจะเกดิเรือ่งวุน่ๆ 

ตัวอย่าง
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หลังจากที่เขาพร้อมจะเป็นคนรับผิดชอบ ถึงแม้ว่าเธอจะโดนบ่าวของเขา 

เอาไมต้ศีรีษะจนสญูเสยีความทรงจำทัง้หมดไปกต็าม แตก่ารทีต่อ้งสญูเสยี 

ความทรงจำคงเปน็เรือ่งทีเ่ขาอยากใหเ้กดิขึน้กบัตวัเขามากกวา่ เพราะความ 

ทรงจำร้ายๆ ที่เขาเองอยากจะลืมให้หมดไปยังคงตามหลอกหลอนเขาอยู่

ทุกวัน 

“อยา่งไรเสยีกบ็อกคนอืน่ไปวา่แมเ่พลนิเปน็ญาตหิา่งๆ ของหมอ่มแม ่

ฉัน มาจากอยุธยาก็แล้วกัน” ท่านชายภพกล่าวสรุป 

เพลินยิ้มออกมา “งั้นฉันก็ไม่ต้องเป็นเมียคุณแล้วใช่ไหม” 

ท่านชายภพปิดหนังสือเล่มโต แล้วพูดด้วยเสียงเข้ม “หล่อนมิต้อง 

ห่วงดอก ฉันจะรับผิดชอบเรื่องนั้นเอง” 

“หา! รับผิดชอบอะไร คุณพูดเรื่องอะไร ฉันไม่เข้าใจ” เพลินถาม 

เสียงดัง

“ก็ที่หล่อนทำไปที่ท่าน้ำเมื่อวานเย็นเยี่ยงไร ถือว่าเราสองได้แตะเนื้อ 

ตอ้งตวัลว่งเกนิกนัไปแลว้ ถา้ไมร่บัหลอ่นเปน็เมยี กจ็ะเปน็ทีค่รหา แลบา่วไพร ่

ก็จะไปนินทาเอาได้” ท่านชายพูดด้วยเสียงเข้ม 

เพลินถอนหายใจ ก็แค่เรื่องผายปอดเอง “ฉันไม่ได้ตั้งใจจะล่วงเกิน

อะไรคุณหรอกนะ ฉันแค่ผายปอดช่วยชีวิตคุณเท่านั้นแหละ คุณรู้จักไหม 

CPR น่ะ”

“หล่อนหมายถึงสิ่งใด CPR แลการช่วยชีวิตที่หล่อนอ้างถึง ฉัน 

ก็ไม่เคยรู้ว่ามีวิธีแบบนี้มาก่อน” ชายหนุ่มหน้าเข้มถาม 

“CPR ย่อมาจาก Cardiopulmonary Resuscitation ซึ่งก็คือการ

ช่วยนวดหัวใจและผายปอด ฉันเคยเข้าคอร์สเทรนมาก่อน” เพลินอธิบาย 

แต่เหมือนยิ่งพูดชายหนุ่มทั้งสองก็ยิ่งขมวดคิ้วมากขึ้น 

“การแพทย์ของตะวันตกหรือ” ท่านชายภพถามอีกครั้ง โดยที่เพลิน 

พยักหน้าเป็นคำตอบ 

ทา่นชายภพไดแ้ตส่งสยัวา่ เหตใุดเธอผูน้ีจ้งึรูภ้าษาองักฤษเปน็อยา่งด ี

ตัวอย่าง



ภั ท ร า ธิ ป       33

และยังรู้ถึงการแพทย์ของชาวตะวันตกมากขนาดนี้ ‘หล่อนเป็นใครกันแน่’ 

“ยงัไงฉนักไ็มค่ดิมากหรอก ใครจะนนิทาวา่รา้ยยงัไงฉนัไมส่นอยูแ่ลว้ 

เรือ่งทีบ่า่วไพรค่ณุเหน็ตอนทีฉ่นัผายปอดใหค้ณุนะ่ ฉนัไมถ่อื” เพลนิพยายาม 

โน้มน้าวจิตใจชายหนุ่มให้ล้มเลิกความคิดเรื่องที่จะให้เธอไปเป็นเมีย 

ทว่าท่านชายภพกลับมีสีหน้าเคร่งเครียดมากขึ้น “เป็นหญิง ไยมิ 

รักนวลสงวนตัว ถ้าหล่อนเป็นน้องเป็นนุ่ง ฉันคงจับตีให้หลังลาย” 

“เอ๊า...ทำคุณบูชาโทษ ฉันอุตส่าห์ช่วยคุณไว้นะ” เพลินสวนกลับ 

แต่อันที่จริงแล้วใครกันแน่ที่ควรพูดประโยคนี้ ชายหนุ่มอุตส่าห์ลง 

ไปช่วยเธอที่จมน้ำ แต่เธอกลับจับเขากดน้ำเสียเอง มิหนำซ้ำเขายังพยายาม

จะช่วยเธอจากคำครหาของคนอื่น แต่เธอกลับไม่ยอม 

“ในเมื่อฉันบอกทุกคนไปแล้วว่าหล่อนเป็นเมียฉัน จะให้ฉันกลับคำ 

ได้เยี่ยงไร” ชายหนุ่มยืนยันคำพูดของตัวเอง 

“ฉันจะไปเป็นเมียคุณได้ยังไง ในเมื่อเราเพิ่งเจอกันเมื่อวาน แล้วเรา 

สองคนก็ไม่ได้รักกันด้วย” เพลินพูดถึงความรักออกมา การแต่งงานกัน 

ต้องมีความรักเท่านั้น นั่นคือสิ่งที่เธอเชื่อตลอดมา 

“ความรกัเยีย่งนัน้หรอื” ทา่นชายภพพดูออกมาพรอ้มสบตากบัเพลนิ 

“มิจำเป็นดอก ในเมื่อฉันไม่ได้ให้หล่อนมาเป็นเมียของฉันจริงๆ” 

เพลนิรูส้กึหนา้แตก อตุสา่หพ์ดูโนม้นา้วแทบตายเพือ่ใหต้นเองไมต่อ้ง

ตกเปน็เมยีเขา แตเ่ขาดนัเพิง่มาบอกวา่ใหเ้ปน็เมยีแคใ่นนาม เพือ่ทีจ่ะปกปอ้ง 

เธอจากคำครหาของคนอื่น ‘โอ้ว หัวใจของคุณช่างหล่อมาก’ หญิงสาวคิด 

ทา่นชายจกัรมองดทูัง้สองทีถ่กเถยีงกนัอยา่งดเุดอืด พลางคดิในใจวา่ 

ทัง้สองทำทเีหมอืนไมรู่จ้กัมกัจีก่นัมากอ่น และยงัพดูคยุเหมอืนมไิดร้กัชอบ 

กนัแตอ่ยา่งใด ทัง้ๆ เมือ่ตอนเยน็ทีเ่ขาบงัเอญิเหน็นัน้ ทัง้สองกำลงัยนืกอดกนั 

ที่ท่าน้ำ 

“เป็นเมียหลอกๆ เป็นแค่ในนามรึ” ท่านชายจักรพูดขึ้น “ถ้าอย่างนั้น

ชายภพกอ็ธบิายใหคู้ห่มัน้ของตวัเองเขา้ใจดว้ยกแ็ลว้กนั” แลว้ชายหนุม่กเ็ดนิ 
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ออกไปจากห้องเงียบๆ ทิ้งให้เธอและท่านชายภพอยู่ด้วยกันตามลำพัง 

“คุณมีคู่หมั้นอยู่แล้ว จะไม่เป็นปัญหาเหรอคะ คู่หมั้นคุณคงได้มา 

แหกอกฉันพอดี” เพลินถาม คิดกลัวว่าจะมีเรื่องตบตีแย่งผู้ชายกันขึ้นอย่าง 

ในละครน้ำเน่า 

“มิต้องกลัวดอก น้องหญิงเป็นคนดี อีกอย่าง ผู้ชายทั่วพระนคร 

เขาก็มีเมียเก็บกันก่อนแต่งงานทั้งนั้น” ท่านชายตอบด้วยน้ำเสียงเรียบ 

เปิดหนังสือเล่มโตอ่านอีกครั้ง 

เพลนิไมส่บอารมณก์บัความคดินีข้องผูช้ายเลย ไมว่า่ยคุไหนสมยัไหน 

ผู้ชายก็ชอบมีเมียหลายคนสินะ 

เวลาผ่านไปหลายนาที อารมณ์ของเพลินเริ่มเย็นลง เธอจึงทำลาย 

ความเงียบโดยการหาเรื่องชวนคุยก่อน “ท่านชายทานคุกกี้ใบเตยรึยังคะ” 

“ยัง...ฉันไม่ชอบคุกกี้” เขาตอบสั้นๆ ด้วยเสียงเข้มที่เพลินฟังแล้ว 

รู้สึกว่าไม่เป็นมิตรเอาเสียเลย โดยท่ีเขาไม่เงยหน้าข้ึนมามองคนถามด้วยซ้ำ 

และความเงียบก็กลับมาครอบงำเช่นเดิม เพลินจึงไม่อยากจะพูดคุย 

อะไรด้วยแล้ว จึงค่อยๆ เดินไปที่ประตูห้อง คงถึงเวลากลับไปยังห้องนอน 

ของเธอเสียที 

แต่แล้วท่านชายภพก็พูดขึ้นมา “เรื่องเมื่อตอนเย็น ฉันขอโทษนะ 

ฉันนึกว่า...หล่อนคือน้องสาวของฉัน” เขาคิดว่าเธอต้องหาว่าเขาเป็นคนบ้า 

อย่างแน่นอน ก็เขาเองคงบ้าจริงๆ ที่คิดว่าน้องสาวยังไม่ตาย และมายืนอยู่ 

ที่ท่าน้ำ 

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ” เพลินตอบและสบตากับเขา

เธอมองใบหน้าที่แสนโศกเศร้าของเขาตอนนี้ ดูแล้วราวกับเป็นคน 

ละคนทีช่อบทำหนา้ดแุละทำเสยีงเขม้ใสเ่ธอ “ฉนัขอบคณุนะคะทีค่ณุอนญุาต 

ใหฉ้นัอยูท่ีน่ีใ่นฐานะเมยีปลอมๆ ของคณุ ไหนจะเรือ่งเมือ่วานทีค่ณุชว่ยชวีติ 

ฉันไว้ ไม่อย่างน้ันฉันคง...จมน้ำตายไปแล้ว ไหนจะเม่ือเช้าอีก ท่ีฉันเป็นลม” 

ชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นสบตากับเพลิน “ฉันไม่มีทางปล่อยให้หล่อนเป็น
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อะไรไปหรอก อยู่ที่นี่ฉันจะคอยดูแลหล่อนเอง” เขาพูดด้วยน้ำเสียงจริงจัง 

และแววตาที่มุ่งมั่น

เธอคนนี้ทำให้เขานึกถึงน้องสาวคนสุดท้อง ผู้ที่จากเขาไปแล้ว 

ตลอดกาล

ตัวอย่าง



“ทา่นชายภพเปน็คนเงยีบๆ ไมค่อ่ยพูดคอ่ยจากบัใครตัง้แตเ่ดก็ๆ  
แลว้ ทา่นสนทิกบันอ้งสาวรว่มมารดาเทา่นัน้ คอืทา่นหญงิพรรณสา แตเ่มือ่ 

สามปีที่แล้ว ท่านหญิงก็ถึงชีพิตักษัยเพราะจมน้ำที่ท่าน้ำหลังวัง แลตั้งแต ่

เสียท่านหญิงพรรณสาไป ท่านชายก็ทรงเก็บตัว วันๆ เอาแต่ทรงงาน พอ 

กลับมาจากราชการ ตกเย็นก็ทรงออกไปที่ศาลาท่าน้ำจนมืดค่ำ ไม่เหมือน 

ท่านชายจักรที่เสด็จไปสังสรรค์บ่อยๆ ทรงเป็นที่รู้จักในสังคมเชียวละ” 

แป้นเล่าให้เพลินฟัง ขณะเป็นลูกมือช่วยเพลินทำขนมเค้กในครัวฝรั่ง ที่ถูก

แยกออกจากครัวไทยบริเวณเรือนไม้ด้านหลังตึกฝรั่ง 

“งั้นก็แปลว่าท่านชายภพกับท่านชายจักรเป็นพี่น้องต่างมารดากัน 

เหรอจ๊ะแป้น” เพลินถามลูกมือ 

แป้นพยักหน้า “ท่านหญิงจันทร์ ท่านชายจักร แลท่านชายเล็กนั้น 

เปน็บตุรธดิาของพระองคเ์จา้สรุยิศกัดิก์บัพระองคเ์จา้รำไพ” แลว้แปน้กเ็บา 

เสียงลงจนแทบกระซิบพร้อมเอามือขึ้นป้องปาก “ท่านชายภพกับท่านหญิง 

พรรณสาเปน็บตุรธดิาของพระองคเ์จา้สรุยิศกัดิก์บัหมอ่มบวั ทีเ่คยเปน็บา่ว 

๔
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ในวังนี้มาก่อน แต่หม่อมบัวเสียไปตั้งแต่ท่านหญิงพรรณสาเกิดเพียง 

ไม่กี่วัน บางทีข้าก็ได้ยินท่านชายภพกับท่านหญิงพรรณสาถูกเรียกว่า 

ลกูเมยีนอ้ยบา้ง ลกูเมยีบา่วบา้ง แลทา่นหญงิพรรณสากท็รงปว่ยออดๆ แอดๆ  

มาตลอด” 

“แต่พวกท่านทั้งหมดก็เป็นพี่น้องกัน ถึงจะคนละแม่ก็เถอะ” เพลิน 

พูดออกไปตามที่ตัวเองคิด “การดูถูกคนอื่นเรื่องชาติกำเนิดเป็นสิ่งที่แย่ 

ที่สุด คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่ก็มีความเป็นคน มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียม 

กันทั้งนั้น” 

แป้นทำสีหน้างุนงง “หล่อนพูดอะไร ข้าไม่เข้าใจ หล่อนไม่รู้จักคำว่า 

เจ้ายศเจ้าอย่างรึ พวกเจ้านายเชื้อพระวงศ์ต่างก็เห็นค่ากันตามศักดิ์นั่นละ 

ตามชาติกำเนิดทั้งนั้นแหละ” 

“แล้วหม่อมบัวเสียชีวิตจากการคลอดลูกเหรอจ๊ะ” เพลินถามอย่าง 

คาดเดา 

“มิใช่ดอก หม่อมบัวจมน้ำที่ท่าน้ำหลังวังน่ะ” แป้นตอบ 

“ขนมเค้กมะพร้าวอ่อน ฝีมือแม่เพลินอีกแล้วรึ” ท่านชายจักรถาม 
นมอ่อน 

“เพคะท่านชาย นมมอบหน้าที่การเตรียมขนมนมเนยให้แม่เพลิน  

แลดูเหมือนว่าหล่อนจะถนัดด้านนี้” นมอ่อนยิ้ม 

“อื้ม...อร่อย ไม่หวานจนเกินไป แลยังนำขนมฝรั่งมาประยุกต์เข้า 

กับมะพร้าวอ่อนของไทย แปลกแลอร่อยมากเลยทีเดียว” ท่านชายจักร 

รับประทานเค้กอย่างเอร็ดอร่อย พร้อมดื่มกาแฟร้อนๆ ยามบ่ายหลังกลับ 

มาจากที่ทำงาน ทำให้รู้สึกสดชื่นขึ้นมากหลังจากต้องทำงานหนักมาแล้ว 

ทั้งวัน 

‘น่ีน่ะหรือท่ีเรียกว่าเสน่ห์ปลายจวัก’ ท่านชายคิดในใจพร้อมกับอมย้ิม 

ตัวอย่าง
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หลงัจากรบัประทานอาหารเยน็รว่มกบัทา่นชายจกัรเสรจ็ เพลนิกเ็ดนิ 
ไปยังครัวฝรั่งที่เรือนไม้ด้านหลัง ต้มน้ำชงชาและเตรียมเค้กมะพร้าวอ่อน 

ไปให้ท่านชายภพยังห้องทำงาน เธอคิดว่าเธอควรจะทำอะไรให้เขาบ้าง  

หลงัจากทีเ่ขาไดช้ว่ยชวีติเธอเอาไว ้และยงัอนญุาตใหเ้ธอมาอาศยัอยูใ่นบา้น 

หลังนี้อีกด้วย 

“เมื่อวานคุณบอกว่าไม่ชอบคุกกี้ วันนี้ฉันเลยทำเค้กมะพร้าวอ่อน 

ลองทานกับชาร้อนๆ จะได้มีแรงทำงานต่อนะคะ” เมื่อคืนเพลินเห็นว่ายัง

มีแสงไฟสว่างมาจากในห้องทำงานของเขาช่วงดึก เธอก็เลยคิดว่าเขาคงจะ 

ทำงานจนดึกดื่นทุกวัน 

ทา่นชายภพเงยหนา้ขึน้มาจากหนงัสอืเลม่ใหญ ่มองดหูญงิสาวผมยาว 

สลวยผูม้ใีบหนา้สวยแปลกตาทีย่กถาดนำ้ชาพรอ้มขนมมาดว้ยตนเอง ในใจ 

เขาได้แต่คิดว่าเธอช่างใส่ใจเขา และทำเหมือนว่าเขาคือคนพิเศษ ซึ่งเขาเอง 

ก็นึกขอบคุณเธอ ที่มีน้ำใจทำขนมเค้กมาให้แทนคุกกี้ที่เมื่อวานนี้เขาบอกไป 

ว่าไม่ชอบ แต่แล้วปากหนักๆ ของเขากลับพูดออกไป 

“ขอบใจนะ แต่วันหลังไม่ต้อง เพราะฉันไม่ชอบทานอะไรตอนกลาง 

คืน” 

“แม่เพลิน วันนี้มีงานวัดใกล้ๆ วัง หล่อนจะไปด้วยกันหรือไม่” แป้น 
ชักชวน เธอต้องการเพื่อนไปด้วยสักคน “มีอาหาร มีขนม ข้าวของต่างๆ 

ขายเต็มไปหมด แลยังมีมหรสพ มียี่เกอีกด้วยนา” 

“ไปสิๆ” เพลินตื่นเต้นที่จะได้ออกไปเที่ยวงานวัด เธอเคยไปตอน 

เด็กๆ กับคุณแม่ที่ต่างจังหวัด แต่นั่นก็นานมาแล้ว 

“หลอ่นไปขออนญุาตทา่นชายภพเสยี ปา่นนีท้า่นคงกลบัมาจากราชการ 

แลอยู่ที่ท่าน้ำแล้ว” แป้นแนะนำ 

ตัวอย่าง
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เมือ่เพลนิเดนิไปถงึทา่นำ้ หลอ่นกเ็หน็ทา่นชายภพนัง่อา่นหนงัสอือยูท่ี่
ศาลาท่าน้ำอย่างที่แป้นว่าจริงๆ 

“ฉันขอออกไปงานวัดกับแป้นเย็นนี้ได้ไหมคะ” เพลินขออนุญาต 

ท่านชายภพ 

ชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นมาจากหนังสือ ใบหน้าเคร่งขรึมมองตรงมาที่ 

เพลินพร้อมพูด “หล่อนจะไปกันเพียงสองคนหรือ” 

เพลินพยักหน้า “ค่ะ แต่ไม่ต้องห่วงหรอกนะคะ ฉันจะไม่กลับดึกค่ะ” 

ท่านชายพยักหน้า “ประเดี๋ยวฉันจะให้นายมั่นพายเรือไปส่ง วัดอยู่ 

เยื้องออกไปทางฝั่งตรงข้าม ไม่ไกลจากวังเท่าใดนัก” ชายหนุ่มชี้ไปทางซ้าย

ด้านฝั่งตรงข้ามที่เธอมองตามแล้วพอจะเห็นเจดีย์วัดอยู่ลิบๆ 

แล้วท่านชายภพก็ล้วงถุงผ้าแพรสีแดงออกมาจากกระเป๋ากางเกง 

แล้วยื่นให้เพลิน มีเสียงโลหะกระทบกันดังกรุ๊งกริ๊ง 

“ฉันให้หล่อน เอาไว้ซื้อขนม”

เพลนิและแปน้ตืน่เตน้ทีจ่ะไดอ้อกไปเทีย่วงานวดั ทัง้สองนัง่บนเรอืไม ้
ที่จอดไว้ยังท่าน้ำหลังวัง โดยมีนายมั่นเป็นคนพายเรือให้ตลอดการเดินทาง  

เพลินตื่นเต้นกับสองฝั่งแม่น้ำที่มีบ้านไม้โบราณหลายหลัง อีกทั้งต้นไม้ใหญ่ 

ต่างๆ ตลอดสองฝั่ง และผู้คนที่พายเรืออยู่ ซึ่งก็ต่างทักทายกันเหมือนรู้จัก 

กันเป็นอย่างดี โดยเรือแต่ละลำนั้นต่างมุ่งหน้าไปยังงานวัดทั้งสิ้น 

แป้นและเพลินจูงมือกันเดินซื้อขนมกินตลอดงาน ผู้คนมากมายบ้าง 

กม็ากนัทัง้ครอบครวัหอบลกูจงูหลานมา บา้งกม็ากนัเปน็กลุม่เพือ่นกลุม่ใหญ ่ 

บา้งกม็ากนัเปน็คูห่ญงิชาย เดนิกนัใหข้วกัไขวไ่ปหมด ขนมทีข่ายตามงานวดั 

เพลินพอรู้จักอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นขนมน้ำตาลปั้นเป็นรูปต่างๆ สีสันสวยงาม  

เดก็ๆ ตา่งรมุลอ้มรอซือ้กนัใหวุ้น่ ทัง้ยงัมขีนมตาล ขนมใสไ่ส ้ขนมทองหยบิ 

ทองหยอด และขนมหน้าตาแปลกๆ อีกมากมายที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อน  

สร้างความตื่นตาตื่นใจให้เธอยิ่งนัก 

ตัวอย่าง
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แปน้ยงัเดนิดขูองทีช่าวบา้นนำมาขาย เชน่ เครือ่งประดบัเลก็ๆ นอ้ยๆ 

ผ้าหลากชนิดม้วนเป็นพับๆ และของใช้กระจุกกระจิกที่พวกผู้หญิงรุมล้อม

สนใจดู แต่เพลินเองไม่ได้คิดจะซื้ออะไร นอกจากขนมอร่อยๆ เท่านั้น 

ในงานวัดยังมีมหรสพ มีลิเกกำลังแสดงเรื่อง ไกรทอง ทั้งเสียง 

ดนตรีและเสียงร้องเพลงต่างดังกึกก้องไปทั่ววัด แป้นรีบลากเพลินให้ไป 

นั่งดูลิเกพร้อมหอบขนมในมือมากมาย 

เมื่อลิเกจบเพลินก็แสดงท่าทีหงุดหงิดอารมณ์เสียออกมา 

“เป็นอะไรแม่เพลิน หล่อนมิชอบยี่เกเรื่องนี้หรือ พ่อไกรทองรูป 

ง้ามงาม” แป้นเอ่ยถึงลิเกที่เพิ่งดูจบ 

“ฉันไม่ชอบที่ผู้ชายมักมาก มีหลายเมีย เห็นผู้หญิงเป็นแค่วัตถุ 

ทางเพศ ตะเภาแก้วตะเภาทองเป็นพี่น้องกันแท้ๆ ทั้งคู่จะรู้สึกยังไงที่ต้อง 

แต่งงานกับผู้ชายคนเดียวกัน ไหนไกรทองจะมีเมียที่เป็นจระเข้อีก แล้ว

ผู้คนก็เห็นดีเห็นงามที่ผู้ชายมีเมียหลายคนเนี่ยนะ” เพลินใส่อารมณ์เต็มๆ 

ลิเกเรื่องนี้ยิ่งดูยิ่งทำให้เธอนึกถึงพี่อาร์ต ผู้ชายเจ้าชู้ มีผู้หญิงหลายคน 

ที่เธอเกือบจะแต่งงานด้วย เธอเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเธอไม่พลัดหลง

เข้ามาในปี ๒๔๕๗ นี้เสียก่อน เธอจะจัดการกับเรื่องพี่อาร์ตอย่างไร 

แป้นทำหน้างุนงงกับคำพูดของเพลิน “แม่เพลินพูดอะไรข้าไม่ค่อย 

เข้าใจนักดอก แต่ผัวข้าก็มีข้าเป็นเมียแค่คนเดียว เพราะมันก็เป็นแค่บ่าว 

ในวังเหมือนกับข้านี่แหละ ถ้ามันรวยมีเงินมาก มันก็คงมีเมียเยอะด้วย 

กระมงั” แลว้แปน้กเ็อามอืมาจบัไหลเ่พลนิเบาๆ “แมเ่พลนิเองกท็ำใจเสยีเถดิ  

ท่านชายภพถึงจะร่ำรวยทั้งยศศักดิ์เงินทอง ในอนาคตท่านอาจจะมีเมีย 

หลายคน ถงึแมเ่พลนิจะไมไ่ดเ้ปน็เมยีเอกเมยีแตง่ แตใ่ครไดท้า่นชายเปน็ผวั 

ก็นับว่าเป็นบุญแล้ว” 

“บญุแบบนีฉ้นัไมเ่อาไดไ้หม” เพลนิพดูออกมาเบาๆ พรอ้มทำหนา้เจือ่น 

โชคดีที่เพลินเป็นแค่เมียปลอมๆ ของท่านชาย ไม่งั้นคงช้ำใจตายน่าดู 

เมือ่ลเิกจบและขนมขายหมดแลว้ แมค่า้ขายของตา่งทยอยกนัปดิรา้น 

ตัวอย่าง
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และแยกย้ายกันกลับ ซึ่งก็ถึงเวลาที่เพลินและแป้นควรจะกลับวังเสียที  

ผู้คนมากมายต่างเดินไปยังท่าเรือของวัด ที่มีเรือจอดรออยู่เต็มไปหมด 

“แล้วเราจะหานายมั่นเจอไหมเนี่ย คนเยอะแยะไปหมด มืดก็มืด...” 

เพลินบ่น ขณะที่ทั้งสองถูกผู้คนเบียดไปมาทั้งซ้ายและขวาจนแทบมอง 

ไม่เห็นกัน 

“แม่แป้นนี่นา ดึกดื่นป่านนี้แล้ว กลับบ้านกับพวกพี่ไหม” เสียงผู้ชาย 

คนหนึ่งดังขึ้น และชายคนนั้นก็ยื่นมือมาจับแขนของแป้นอย่างถือวิสาสะ  

ตามมาด้วยเสียงโห่ของผู้ชายอีกหลายคนที่ยืนอยู่ข้างรั้ววัดเป็นกลุ่มใหญ่ 

“ปล่อยข้านะ ข้าจะไปฟ้องท่านชายวังสุริยศักดิ์” แป้นพยายามสะบัด

มือออกจากการจับกุมของชายผู้นั้น

“จะเป็นคนของวังไหน พวกข้าก็มิกลัวดอก” ชายอีกคนพูดพร้อมกับ 

เดินออกมาจับแขนแป้นอีกข้าง แล้วฉุดดึงไปข้างรั้ววัดที่มีพรรคพวกตน 

ยืนอยู่ 

เพลินรีบวิ่งออกจากฝูงชนและตามแป้นไป พร้อมกับตะโกนใส่พวก

ผู้ชายกลุ่มใหญ่อย่างไม่กลัวเกรง “ปล่อยแป้นเดี๋ยวนี้นะ” 

“เอง็นีก่ส็วยแปลกตา ขา้ไมเ่คยเหน็มากอ่น ไมใ่ชค่นแถวนีเ้รอะ” ผูช้าย 

ร่างท้วมคนหนึ่งเดินออกมาจากกลุ่ม แล้วมาจับแขนเพลินเอาไว้ด้วย 

เพลินคิดในใจ ‘ไอ้พวกเศษสวะ จะเล่นกับแม่ใช่ไหม’ 

เธอเคยอยู่ชมรมเทควันโดสมัยเรียนมหาวิทยาลัย อีกทั้งพ่อเธอ 

ก็สอนให้ป้องกันตัวตั้งแต่เด็กๆ และด้วยความว่องไว เธอใช้แขนข้างที่ชาย 

ผู้นั้นจับเธอไว้และพลิก แล้วจับชายผู้นั้นทุ่มลงกับพื้นอย่างเร็วและแรง 

“อ๊ากกก” 

ชายรา่งทว้มผูน้ัน้รอ้งออกมาดว้ยความเจบ็ปวด ในขณะทีพ่รรคพวก 

ทั้งกลุ่มนั้นต่างอ้าปากค้าง ตกใจในพลังของเพลิน “นังนี่มันเป็นมวยอะไร 

วะนี่” 

จากนัน้เพลนิรบีวิง่เขา้ไปลากตวัแปน้ออกมาดว้ยความรวดเรว็ จงัหวะ 

ตัวอย่าง
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ทีช่ายเหลา่นัน้กำลงัตกใจ เธอรบีพาแปน้วิง่กลนืหายเขา้ไปในฝงูชนทีมุ่ง่ตรง 

ไปยงัทา่เรอืทนัท ีเพลนิเหน็ผูช้ายรา่งสงูคนหนึง่ยนืขมวดคิว้อยูใ่ตต้น้ไมใ้หญ่ 

ก่อนถึงท่าน้ำ พร้อมกับตะเกียงในมือ 

“ท่านชายภพ!” เพลินร้องเรียกชื่อของเขาออกมาด้วยความดีใจ 

เพลินและแป้นรีบเบียดเสียดผู้คน เดินปราดตรงเข้าไปหาท่านชาย 

ที่ยืนรออยู่ด้วยสีหน้าบึ้งตึงเช่นเคย 

“ฉันมารอหล่อนอยู่นานแล้ว ไม่นึกว่าคนจะมางานวัดกันมากมาย 

เยี่ยงนี้ เกือบจะคลาดกันเสียแล้ว” ท่านชายเอ่ยด้วยเสียงเข้ม

ใจหนึ่งเพลินก็แอบดีใจที่ชายหนุ่มอุตส่าห์มารอรับกลับด้วยตัวเอง  

แต่อีกใจก็แอบหมั่นไส้ที่เขามายืนทำหน้าบึ้ง เหมือนว่าเธอกับแป้นนั้นทำผิด 

อะไรมา แค่ทั้งสองดูลิเกจนจบแล้วออกมาช้าเพียงเท่านั้น ไม่นับรวมเรื่อง 

น่าตื่นเต้นที่พวกเธอพึ่งผ่านจากการที่พวกเธอหนีนักเลงหัวไม้ข้างรั้ววัดนั่น 

อีก “คุณไม่เห็นต้องมารอรับพวกฉันกลับเลย แล้วนายมั่นอยู่ที่ไหนล่ะ” 

“นายมั่นอยู่บนเรือ ผู้คนมากมายขนาดนี้ จะให้ทิ้งเรือไว้ได้เยี่ยงไร” 

ชายหนุ่มตอบ 

แล้วเขาก็ยื่นมือขวามาจับมือของเธอและจูงออกไปยังท่าน้ำ “ผู้คน 

เยอะขนาดนี ้ถา้ไมจ่บัมอืกนัไวจ้ะพลดัหลงได”้ ชายหนุม่ใหเ้หตผุลทีถ่อืวสิาสะ 

จับมือของเธอด้วยเสียงเข้ม 

เพลนิแทบหยดุหายใจ ทา่มกลางผูค้นมากมายผูช้ายคนนีก้ำลงัจงูมอื 

เธอเดิน ‘อย่างกับเป็นคู่รักกันแน่ะ’ แค่เพลินคิดในใจก็หน้าแดงออกมาแล้ว 

สว่นอกีมอืหนึง่ของเธอกร็บีจบัมอืของแปน้ไวแ้นน่เชน่กนั เพราะจะได้ 

ไม่พลัดหลงกันไปอีก 

“อุ๊ย!” เพลินถูกผู้คนเบียดเสียดจนเซถลาไปซบเข้ากับไหล่กว้าง 

ของท่านชาย 

“ว้าย!” 

เพราะเธอมวัแตเ่ขนิ จงึเผลอสะดดุเขา้กบัรากไมใ้หญจ่นลม้ไปขา้งทาง  
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โดยพาท่านชายและแป้นที่จับมือกันอยู่สามคนถลาลงไปด้วย 

เพลินล้มลงไปนั่งบนตักท่านชาย โดยมีแป้นล้มลงมานั่งคุกเข่าอยู่ 

ด้านข้าง โดยที่ทั้งสามยังคงจับมือกันไว้แน่น 

เพลินรีบปล่อยมือจากการจับกุมของทั้งสอง และยกมือขึ้นไหว้ท่าน

ชายอย่างรู้สึกผิด “ฉันขอโทษนะ คุณเจ็บตรงไหนรึเปล่า” เธอรีบลุกขึ้นยืน 

เมื่อเห็นท่านชายทำท่าหัวเสีย 

ทา่นชายยนืขึน้พรอ้มสหีนา้ทีแ่สดงถงึความไมพ่อใจ “หลอ่นนีซุ่ม่ซา่ม 

เสียจริง” 

“กม็นัมดื คนกเ็ยอะ เบยีดกนัไปเบยีดกนัมานีน่า” หญงิสาวรบีแกต้วั 

จากนั้นรีบยื่นมือไปช่วยดึงแป้นให้ยืนขึ้น “แล้วแป้นเป็นอะไรรึเปล่า ฉัน 

ขอโทษนะ” เพลินรู้สึกผิดที่ซุ่มซ่ามจนทำคนอื่นล้มตามกันไปหมด 

“ขา้มเิปน็ไรดอก แมเ่พลนิมติอ้งมาขอโทษขอโพยขา้ดอก” แปน้ตกใจ 

ที่เพลินกล่าวขอโทษผู้เป็นบ่าวอย่างเธอ 

แล้วทั้งสามก็นั่งเรือกลับมาถึงท่าเรือหลังวังสุริยศักดิ์ โดยมีนายมั่น 
เป็นคนพายเรือให้ 

“แม่เพลิน” ท่านชายเรียกเพลินเบาๆ 

เพลินหันหลังกลับไป เห็นท่านชายถือของเล็กๆ บางอย่างไว้ในมือ 

“มีอะไรเหรอคะ” 

ชายหนุ่มยื่นสิ่งของในมือนั้นมาให้เธอ “ฉันยืนรอหล่อนอยู่เสียนาน 

สองนาน ระหว่างนั้นมีแม่ค้ากำลังจะกลับแลมาคะยั้นคะยอให้ฉันช่วยซื้อ” 

ท่านชายวางสิ่งของนั้นลงมาในมือของเพลิน มันคือเข็มกลัดพลอย 

นพเก้าอันเล็กๆ “ราคาค่างวดมันมิได้สูงอะไรดอก ถ้าหล่อนไม่ชอบ จะเอา

ไปให้คนอื่นก็แล้วแต่หล่อนเถิด” 

เมื่อท่านชายพูดเสร็จก็รีบเดินกลับเข้าวังด้วยความรวดเร็ว โดยที่ 

เพลินยังไม่ทันได้อ้าปากพูดขอบคุณเขาเลย 
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“ถึงมันจะเป็นของที่ขายในงานวัด ราคาค่างวดมันคงมิได้มากมาย  

แต่ท่านชายอุตส่าห์ซื้อให้แม่เพลินเลยนะ” แป้นเดินมายืนเคียงข้างเพลิน 

พร้อมส่งยิ้มหวานมาให้เป็นกำลังใจ 

“เขาไม่ได้ตั้งใจซื้อให้ฉันหรอก ก็เขาเพิ่งบอกไปไงว่าแม่ค้าบังคับซื้อ”  

เพลินมองดูเข็มกลัดเล็กๆ ในมือ ที่ประดับด้วยพลอยสีต่างๆ และเผลอ 

อมยิ้มออกมา 

“แม่เพลิน” แป้นเรียกชื่อเพลินด้วยเสียงสั่นเครือ

เพลินรีบเงยหน้าขึ้นด้วยความแปลกใจ

“ข้าต้องขอบคุณแม่เพลินมาก ที่ช่วยข้าไว้เมื่อตะกี้ ไอ้พวกนักเลง 

ที่วัดมันช่างกล้านัก ไม่เกรงกลัวบารมีของท่านชายวังสุริยศักดิ์แม้แต่น้อย  

พรุ่งนี้ข้าจะไปฟ้องท่านชายให้เอาโปลิศไปลากคอพวกมันเข้าตะรางเสีย 

ให้เข็ด” แป้นพูดพร้อมจับมือทั้งสองข้างของเพลินไว้แน่น “ถึงแม่เพลินจะ 

เป็นหญิง พูดจาแลทำตัวประหลาด ทั้งยังรู้เรื่องหมัดมวย แต่แม่เพลินนั้น 

ชา่งมนีำ้ใจงดงาม ชว่ยขา้ไวท้ัง้ๆ ทีม่นัแสนอนัตราย หากเปน็คนอืน่คงจะวิง่หน ี

เอาตัวรอด ทิ้งข้าไปแล้ว” 

เพลินยิ้มออกมาอย่างจริงใจ “จะให้ฉันทิ้งแป้นไปได้ยังไง แป้นก็เป็น

เหมือนเพื่อนฉันคนหนึ่งนะ” 

แล้วแป้นก็ร้องไห้ออกมา “ข้าเป็นแค่บ่าว อันที่จริงแม่เพลินก็เหมือน 

เป็นเจ้านายข้า ไม่เคยมีเจ้านายคนไหนมองบ่าวเป็นเพื่อนเลยเจ้าค่ะ” แล้ว 

แป้นก็ร้องไห้เป็นวรรคเป็นเวรยันดึก
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