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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

 “ฝนัรกั รอยอดตี” เลม่นี ้จะนำคณุผูอ้า่นเดนิทางยอ้นกลบัไปเมือ่ 

80 ปีก่อน ผ่านความฝันของ “นิมมาน” พระเอกของเร่ืองค่ะ แม้เหตุการณ์

ในความฝนัจะเปน็ชว่งเหตกุารณก์บฏบวรเดช แตก่ไ็มไ่ดเ้นน้หนกัไปทีเ่รือ่ง

การเมืองจนเคร่งเครียดแต่ประการใด เรื่องราวในอดีตจะเป็นเรื่องราวที่ 

“ประณีต” ต้องพบเจอกับความสุข ทุกข์ สมหวัง และผิดหวัง คละเคล้า

กันไป 

 ทวา่ การทีป่ระณตีไดม้าปรากฏตวัในยคุปจัจบุนั และไดม้าพบกบั

นมิมานนัน้ เปน็เรือ่งบงัเอญิ พรหมลขิติ หรอืวา่กรรมลขิติ เราไปหาคำตอบ

พร้อมๆ กันเลยค่ะ 

 

  กองบรรณาธิการ 

  ตุลาคม 2558 

คำนำสำนักพิมพ์
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

‘ฝันรัก รอยอดีต’ เป็นเรื่องราวการข้ามกาลเวลาที่แฝงไปด้วย

ความลับที่น่าค้นหาเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งของประเทศไทย 

แม้จะแฝงไปด้วยความเศร้าซึ้งแต่ก็จบลงด้วยความสมหวัง น่าจะเป็นที่

ชื่นชอบของผู้ที่อ่านแนวย้อนยุคได้อย่างไม่ต้องสงสัย ผู้เขียนได้ผูกโยง

เรือ่งราวจนนา่ตดิตาม สะทอ้นความเปน็ชายทีม่คีวามคดิอา่นแตกตา่งจาก

ความเป็นผู้หญิงอย่างเห็นได้ชัด จนนำมาสู่เร่ืองราวท่ีเป็นเหมือนหน้าประวัติ-

ศาสตร์หน้าหนึ่งของวรรณกรรมย้อนยุคได้อย่างน่าทึ่ง 

 

 รอมแพง 

 5 มีนาคม 2558 

คำนิยม
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

‘ฝันรัก รอยอดีต’ นิยายก่ึงๆ พีเรียดท่ีผู้เขียนไม่อาจเรียกว่านิยาย

พีเรียดได้เต็มคำด้วยดำเนินเรื่องทั้งปัจจุบันและอดีตเล่มนี้ หากจะมีส่วน

แตกต่างจากนิยายข้ามภพข้ามชาติหรือทะลุกาลเวลาก็เพราะเกิดขึ้นจาก

ความคดิเลก็ๆ ของผูเ้ขยีนเองวา่...ถา้หากตวัละครเอกขา้มภพจากอดตีมา 

สู่ปจัจบุนัจะเป็นอย่างไร ‘ประณีต’ หญิงสาวจากยุคสมัยรัชกาลที่เจ็ดของ

ไทยจึงได้เป็นตัวแทนของความนึกสนุกนี้ขึ้นมา 

ในเรื่องนี้ประณีตได้เดินทางข้ามผ่านกาลเวลามาเห็นรถไฟฟ้า 

เทคโนโลยีทันสมัยต่างๆ และสภาพบ้านเมืองในปัจจุบัน รวมทั้งบ้านของ

เธอในอดตีทีเ่กา่และทรดุโทรมลงตามกาลเวลา ประณตีใครค่น้หาคำตอบ

ว่าเธอเดินทางมาท่ีน่ีด้วยเหตุอันใด เพราะคำอธิษฐานถึงพ่อท่ีหายสาบสูญ

ไปหลงัเหตกุารณก์บฏบวรเดช หรอืเพราะคำสาปแชง่ทีเ่คยใหไ้วก้บัชายคน

หนึ่ง 

แล้วความรักที่ก่อเกิดขึ้นในใจกับ ‘นิมมาน’ เล่า ความรักครั้งนี้จะ

สมหวังได้อย่างไร ในเมื่อเธอคือคนของอดีต ส่วนเขาคือชายหนุ่มในยุค

ปัจจุบัน มาติดตามและเอาใจช่วยให้ความรักและความดีลบรอยอดีตไป

ด้วยกันนะคะ 

คุยกับผู้เขียน
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

สดุทา้ยนี ้ผูเ้ขยีนขอขอบคณุผูท้ีค่อยแนะนำและใหข้อ้มลูตา่งๆ จน

นิยายเรื่องนี้สำเร็จได้ ขอบคุณพี่นนท์หรือคุณหนุ่มรัตนะที่ตอบทุกคำถาม

ประวัติศาสตร์ให้กับผู้เขียน และยังให้ยืมชื่อมาเป็นพระเอกในเรื่องด้วย 

ขอบคุณพี่ไก่ กุลธิดา สำหรับคำชี้แนะและท้วงติงระหว่างที่ผู้เขียนได้นำ

นิยายไปลงในถนนนักเขียน รวมทั้งพี่ดา บรรณาธิการต้นฉบับผู้ซึ่งมีบ้าน

อยู่ใกล้กันกับบ้านของประณีตซะด้วยค่ะ ฮา ขอบคุณนะคะ 

  

 ขอบคุณค่ะ 

 พิมลภา 
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7 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

รถเอสยวูสีดีำแลน่ชา้ไปตามถนนทีเ่ปน็หลมุเปน็บอ่ นำ้ซึง่ขงัอยูบ่น

พื้นถนนแตกกระเซ็นด้วยน้ำหนักของตัวรถยามขับผ่านไป ต้นไม้ครึ้มสอง

ข้างทางเขียวชอุ่ม เมื่อหยาดฝนที่พร่างพรมลงมาขาดสายไปได้ไม่นาน 

ครั้นชายหนุ่มคนขับกดกระจกประตูรถลงเพื่อมองหาสถานที่เป้าหมายให้

ถนัดถนี่ สายลมเย็นก็หอบเอากลิ่นดินพัดเข้ามาจนเขาเผลอสูดหายใจ 

รั้วไม้เก่าทรุดโทรมอยู่ในสายตานิมมาน มันสูงกว่าสองเมตรและ

ล้อมรอบด้วยกำแพงต้นโมกที่สูงไล่เลี่ยกัน แต่เพราะขาดการตัดแต่งทรง

ให้เป็นระเบียบมันจึงแผ่ขยายออกมาแลดูรกมากกว่าสวยงาม เขาจอดรถ

เทียบชิดต้นไม้เหล่านั้น แม้ยังไม่เห็นป้ายเลขที่บ้าน หากเขากลับมั่นใจ

อย่างประหลาดว่านี่คือสถานที่นัดพบระหว่างตนกับลูกค้าที่ต้องการให้

ปรับปรุงบ้านหลังนี้เสียใหม ่

มือหนาผลักรั้วไม้แผ่วเบาแล้วจึงพบว่ามันไม่ได้ลงกลอน อันที่จริง

สภาพของที่นี่ก็ไม่น่ามีใครอยากกล้ำกรายเข้ามานัก โดยเฉพาะบ้านเรือน

ไทยตรงหน้าช่างดูวังเวง หญ้าในสนามสูงครึ่งเข่าก็ดูน่ากลัวว่าจะมีสัตว์

เลื้อยคลานใดแฝงกายอยู่ ก่อนเขาจะหันกลับไปเมื่อแว่วเสียงเครื่องยนต์

รถดังมา 

บทนำ
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8

ฝนัรกัรอยอดตี 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

“คุณนิมมานใช่ไหม ขอโทษที่ให้รอนะครับ” ชายร่างท้วมท่าทาง

เหมือนเสี่ยใหญ่หากไม่มากวัยไปกว่าสถาปนิกหนุ่มเอ่ยทักทาย 

“ผมต่างหากต้องขอโทษที่เสียมารยาท พอดีเห็นรั้วไม่ได้ล็อกไว้น่ะ

ครับ” 

“ตายจริง ผมเพิ่งรู้ คนงานมันไม่ได้บอกน่ะครับ หรือผมจะลืมนะ 

เพราะนานๆ ทีผมก็ให้คนงานมาตัดหญ้า นี่ก็ชักจะรกอีกแล้วสิ” 

“ครับ กลัวจะเป็นแหล่งซ่องสุม” 

นิมมานไม่ได้บอกอย่างที่ใจคิดว่าเขาเสียดายบ้านเรือนไทยหลังนี้ 

มันสมควรได้รับการดูแลอย่างดีกว่าที่เป็น 

“น่ีแหละ ผมถึงติดต่อไปทางบริษัทคุณ อยากให้ช่วยปรับปรุง เปล่ียน

แปลงยังไงก็ได้ ให้มันอยู่ในสภาพสมบูรณ์กว่านี้น่ะครับ มันเป็นสมบัติที่

ผมได้จากปู่ ท่านสั่งเสียนักหนาว่าให้ช่วยดูแล แต่ผมไม่อินกับอะไรแบบนี้

จริงๆ” 

ใช่ ฝ่ายนั้นไม่ต้องบอกเขาก็พอรู้ และอะไรที่อีกฝ่าย ‘อิน’ ก็คงเร่ง 

เร้าอยู่ในโทรศัพท์ เมื่อมันร้องขึ้นคั่นบทสนทนา 

นิมมานผินมองไม้นานาพรรณซึ่งขึ้นรกโดยรอบอีกครั้งระหว่างที่

ลูกค้าของเขากำลังเจรจาธุรกิจผ่านโทรศัพท์ ก่อนเขาจะลอบยิ้มออกมา

เมือ่คดิวา่โชคดจีรงิๆ ทีต่นเพิง่จบโปรเจก็ตไ์ป จงึวา่งพอจะรบัทำงานนีด้ว้ย

ตัวเอง 

“เอ่อ...คุณนิมมาน พอดีผมมีธุระต่อ แต่คุณจะเดินสำรวจดูรอบๆ 

ก่อนก็ได้นะครับ ยังไงมันก็ไม่ได้ลงกลอนอยู่แล้ว จากนั้นคุณช่วยสรุปค่า

ใช้จ่ายในการปรับปรุงที่นี่มาให้ผมด้วยแล้วกัน” 

“ตกลงวา่แคด่โูครงสรา้งพืน้ฐาน ไมไ่ดร้ือ้ใชไ่หมครบั” สถาปนกิหนุม่

รีบหันขวับไปถาม 
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แต่งโดย...พิมลภา 

9 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

“ครบั...ครบั” เจา้ของบา้นตะโกนตอบพลางจำ้อา้วหา่งออกไป “ออ้ 

หลังบ้านมีบึงใหญ่ คุณไปดูด้วยนะว่าจะทำยังไงกับบึงบัวนั่นดี” 

เสียงปิดประตูรถดังขึ้นก่อนรถยุโรปคันใหญ่จะเคลื่อนจากไป 

นิมมานเท้าเอวพลางโคลงศีรษะด้วยความอ่อนใจ ก่อนจะเดินไปงับประตู

รัว้ เขาหยดุยนืมองบา้นไมห้ลงัใหญอ่กีครัง้ หากความสนใจกลบัเลยไปถงึ

บึงบัวซึ่งตนเพิ่งรู้ว่ามีตามคำบอกเล่าที่ได้ฟังมา 

 

ร่างสันทัดเดินไปตามทางเดินข้างตัวบ้าน มองเห็นใต้ถุนบ้านเป็น

ลานปูนเช่นเดียวกับทางลาดหน้าบ้านทรงไทยหลังน้ี หากคนงานท่ีเจ้าของ

ส่งมาทำความสะอาดคงทำหน้าที่ไม่เต็มกำลังนัก เมื่อตามคานไม้ใต้ถุน

นั้นมีหยากไย่เกาะเต็ม 

นิมมานมองสำรวจรอบกายระหว่างเหยียบย่างไปตามหญ้าที่ขึ้น

รก พืน้ดนิใตฝ้า่เทา้ยวบนอ้ยๆ มนัคงอุม้นำ้ไวม้ากเพราะชว่งนีฝ้นตกทกุวนั 

แล้วเขาก็ได้เห็นบึงน้ำกว้างใหญ่ปรากฏสู่สายตา กินพื้นที่มากกว่าบ้าน

ทั้งหลังและอาณาบริเวณโดยรอบที่ผ่านเข้ามา มีดอกบัวชูช่อ ใบบัวแผ่

ขยายจนแทบไม่เห็นผิวน้ำเสียด้วยซ้ำ 

ชายหนุ่มก้าวเร็วๆ ไปยังท่าน้ำที่ยื่นออกไปเหนือผืนน้ำ เขาก้มมอง

แผ่นไม้จุดที่ตนยืนอยู่ก็พบว่ามันแข็งแรงดีทีเดียว เขายิ้มกับตนเองอย่าง

พึงพอใจสถานท่ีแห่งน้ีพลางกวาดตามองบึงบัวกว้างใหญ่เกือบสุดสายตา 

ต้นไม้ครึ้มไกลๆ นั่นคงเป็นสวนผลไม้ของชาวบ้านแถวนี้กระมัง 

รอยยิม้คมคายคอ่ยๆ เลอืนหายไปเมือ่เหน็บางสิง่เคลือ่นไหวอยูบ่น

ผิวน้ำ นิมมานเพ่งมองมือ...ใช่! มือไม้ป่ายเปะปะของร่างที่พยายามทะลึ่ง

ตัวโผล่พ้นผิวน้ำ แล้วเพียงเสี้ยววินาทีก็กลับจมลงไปอีกครั้งหนึ่ง 

เขามองเรอืไมท้ีผ่กูกบัทา่นำ้พลางสบถ ไมม่เีวลาพายเรอืซึง่อาจผพุงั 

ตวั
อย
า่ง
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ฝนัรกัรอยอดตี 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

นี่ไปถึงตัวอีกฝ่ายได้แน่ ไวเท่าความคิด...เขาสลัดรองเท้าจนหลุด แล้วพุ่ง

ตัวลงไปในบึงโดยลืมคำนึงว่าการว่ายน้ำในบึงบัวอันตรายเพียงใด 

ชายหนุ่มแหวกว่ายผ่านใบบัวระเกะระกะ เมื่อปลายเท้าข้างหนึ่ง

ของตนพนักบัรากของมนัใตน้ำ้ เขากด็ำลงไปคลำแกะ กอ่นจะควา้เอาดา้น 

หลังของคนที่กำลังจมน้ำไว้ได้ทัน 

เธอเป็นผู้หญิง...เนินเน้ือนุ่มน่ิมและผิวเนียนละเอียดบอกเขาอย่าง

นัน้ หากนมิมานไมม่แีกใ่จสนใจสิง่อืน่ใด เมือ่หนักลบัเขา้หาฝัง่อกีทจีงึรูว้า่

ตนว่ายออกมาไกลเพียงใด คิ้วเข้มขมวดเข้าหากัน ไม่ใช่น้ำหนักของคนที่

เขาว่ายประคอง แต่เป็นระยะทางที่เขาคิดว่าตนไม่ได้ว่ายออกมาไกลถึง

เพียงนี้ 

ชายหนุ่มปัดความคิดออกไปจากใจขณะพยายามดึงร่างบางขึ้น

ฝั่ง เธอหลับตาไม่ได้สติอยู่บนท่าน้ำ ผิวขาวซีด ริมฝีปากซีดจนเขียว เขา

จบัเนือ้ตวัเยน็ชดืของหญงิสาวอยา่งไมรู่จ้ะทำอยา่งไร ไดแ้ตท่าบฝา่มอืของ

ตนยังกลางอกสาวเจ้า แต่เพียงออกแรงกดทีแรกเธอก็รู้สึกตัว ซ้ำยังพยายาม

บิดตัวตะแคงหนีและสำลักน้ำออกมา 

“คุณโอเคหรือเปล่า เป็นคนแถวนี้เหรอ ผมจะติดต่อญาติแล้วพา

ไปส่งโรงพยาบาล” 

หญิงสาวกระถดลุกขึ้นนั่ง เธอตวัดตามองผู้ที่ช่วยชีวิตตนไว้อย่าง

ประหลาดใจ บางอย่างบนตัวเขาต่างออกไปจากบุรุษที่เธอเคยพบ คำ

ขอบคุณจึงติดอยู่ที่ริมฝีปาก 

นิมมานเบือนหน้าหนีเซ็งๆ ดูสายตาแม่คุณเถอะ คมราวใบมีด

ทีเดียว เธอทำท่าราวกับว่าเป็นผู้เฝ้าที่นี่ แล้วเขาคือผู้บุกรุกดีๆ นี่เอง 

เขาเสยผมเปยีกชืน้ของตนใหลู้ไ่ปขา้งหลงั กอ่นถอดถงุเทา้ชืน้แฉะ

เป็นอย่างต่อไป ให้เวลาเธอคิดหาคำตอบที่ต้องการ 

ตวั
อย
า่ง



แต่งโดย...พิมลภา 

11 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

“เอ่อ ขอบคุณที่ช่วยดิฉัน” 

ชายหนุม่ผนิมองตามเจา้ของเสยีงหวานทีส่ัน่พรา่ เขาอมยิม้นอ้ยๆ 

กับภาษาทางการของเธอ 

“คณุคงเปน็แขกของคณุปา้กระมงั ดฉินัจะใหค้นไปเรยีนทา่นนะคะ” 

คราวน้ีเขาย้ิมกว้างออกมาเต็มท่ีทีเดียว โชคดีท่ีดวงตาคมๆ แวววาว

ไม่ทันสังเกตเห็น ด้วยเจ้าหล่อนกำลังมองหาพลางร้องเรียกใครบางคน 

ก็บ้านนี้มีคนเสียที่ไหนเล่า... 

“ศรีชุม! ศรีชุม!” 

เขาไม่อยากทำให้เธอผิดหวังหรอกนะ แต่ว่า... 

“เดี๋ยวนะ บ้านนี้ไม่มีคนอยู่หรอกครับ ผมเป็นคนรับงานที่จะมา

ซ่อมแซมที่นี่เอง” 

“คะ” เธอหันมามองอย่างตกตะลึง 

“ครบั เจา้ของบา้นนีเ้พิง่กลบัไป แตเ่ขาไมไ่ดบ้อกผมวา่มใีครอยูท่ีน่ี่

นะ” 

เอ หรือนายพิทักษ์คนนั้นจะไม่รู้ หรือผู้หญิงคนนี้เป็นคนงานของ

นายพิทักษ์ เขานิ่วหน้าไตร่ตรองกับตัวเอง 

“คุณป้าของดิฉันเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ ท่านไม่มีทางย้ายไปไหน

แน่ ก็ที่นี่...ที่นี่เป็นสมบัติสุดท้ายของพวกเรา” หางเสียงท้ายประโยคนั้น

แฝงแววเจ็บปวด หากคงไว้ซึ่งความทะนงตน 

นิมมานพิศมองหญิงสาวซึ่งนั่งพับเพียบเรียบร้อยตรงหน้า เธอมี

ใบหนา้ออ่นหวานละมนุตา ขดักบัแววตาถอืดขีองเจา้ตวั สายลมโชยทำให้

ผมซึ่งเปียกชื้นเริ่มแห้งหมาด พอเห็นเป็นทรงสั้นระท้ายทอย เสื้อทรงถัง

เหล้า แขนสั้นพอปิดหัวไหล่ กับผ้าซิ่นที่เจ้าหล่อนสวมยิ่งเพิ่มเสน่ห์บาง

อย่างแก่ผู้หญิงคนนี้ 

ตวั
อย
า่ง
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ฝนัรกัรอยอดตี 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

“คุณชื่ออะไร” 

และทั้งที่เขาควรถามชื่อป้าของเธอ เขากลับถามคำถามเมื่อครู่นี้

ออกไป 

“ขอโทษครบั ผมหมายถงึคณุปา้ของคณุ ทา่นชือ่อะไร” เขากลบัลำ

แก้คำถามเสียใหม่ 

“คุณป้าประนอม พลาธิปค่ะ” เธอตอบช้าชัด “ส่วนดิฉัน...มีชื่อ

ว่าประณีต พลาธิป บุตรสาวของพันโทหลวงชาญยุทธกิจ คนที่หาย

สาบสูญเพราะรัฐบาลอย่างไรคะ” 

 

นิมมานนิ่งงันไปอย่างไม่เชื่อหู เขาอยากหัวเราะให้กับบทบาทการ

แสดงในละครฉากนี้ของเธอ เท่าๆ กับที่หวั่นเกรงว่าสิ่งที่เธอพูดมาทั้งหมด

จะเป็นความจริงทุกประการ แล้วเธอ...แม่ประณีตคนน้ีมาอยู่ท่ีน่ีได้อย่างไร 

เขาไม่คิดว่าเธอเป็นผีหรือวิญญาณ อย่างน้อยเขาก็เพ่ิงสัมผัสเน้ือตัว

เธอ นอกจากนี้เขาคิดทฤษฎีอะไรไม่ออกแล้ว เว้นแต่เธอจะป่วย ใช่...เขา

น่าจะลองถามคนแถวนี้ดูว่ามีญาติใครที่ป่วยทางจิตหายออกมาหรือไม่ 

“คุณรอที่นี่นะ หรือรอบนบ้าน เดี๋ยวผมมา...เดี๋ยวผมกลับมา” 

ชายหนุ่มรีบลุกจากไปโดยไม่สนสายตาซึ่งมองตามมาอย่างงุนงง 

เขาหยิบโทรศัพท์มือถือหมายจะติดต่อพิทักษ์ เจ้าของบ้านหลังนี้ ทว่าตัว

เครื่องเปียกชื้นทำให้หน้าจอดับสนิท ไม่ตอบสนองใดๆ 

ถา้จำไมผ่ดิ กอ่นมาถงึทีน่ีเ่ขาไดผ้า่นรา้นขายของชำซึง่เปน็ตกึแถว

ไม้ บางทีที่นั่นอาจมีคำตอบให้ 

นมิมานไมร่อชา้ เขาตดิเครือ่งยนตแ์ลว้ขบัออกไปทางเดมิราวสอง-

ร้อยเมตรก็พบกับย่านชุมชนเล็กๆ หน้าร้านขายของชำมีชายชราสองคน

กำลังร่ำสุราแต่หัววัน 

ตวั
อย
า่ง



แต่งโดย...พิมลภา 

13 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

“ขอโทษครับ มีใครรู้จักคนชื่อประณีตหรือประนอมไหม” 

“ไม่รู้ๆ ไม่มีนาพ่อหนุ่ม” ชายชราคนหนึ่งตอบ 

นิมมานไม่พอใจคำตอบเท่าใดนัก เขาคิดจะตั้งคำถามใหม่ก็พอดี

กับที่สาวใหญ่เจ้าของร้านก้าวออกมาพอด ี

“หมายถึงบ้านยายประนอมหรือเปล่าคุณ เนี่ย ขับตรงไปจะเห็น

บ้านเรือนไทย แต่มันเก่าแล้วล่ะ รกมากด้วย แล้วก็เปลี่ยนมือไปนานแล้ว

นะ รู้แต่รุ่นพ่อแม่ฉันเรียกว่าบ้านยายประนอม” 

ชายหนุ่มได้แต่ตะลึงงัน ถ้าเช่นนั้นที่หญิงสาวซึ่งเขาช่วยไว้พูดมา

ก็เป็นจริงงั้นสิ 

“แล้ว...แล้วคนชื่อประณีตล่ะครับ” 

“เอ...ไม่รู้นะ ทำไมเหรอคุณ” 

นิมมานปฏิเสธอย่างไม่รู้จะอธิบายเร่ืองราวท้ังหมดอย่างไร ก็ขนาด

เขายังไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมีเรื่องพิศวงเกิดขึ้นกับตน 

เขาเลอืกซือ้ขนมปงัแถวกบันมกลอ่งตดิมอืกลบัไป หลงัจากถามจน

แนใ่จวา่แถวนีไ้มม่ใีครรูจ้กัสตรวีปิลาส สมองของเขาหนกัอึง้ขณะยอ้นกลบั

ไปที่บ้านหลังนั้น แล้วก็เห็นหญิงสาวยืนอยู่บนระเบียงของเรือนไม้ หาก

แววตาซึ่งมองสบเขาคราวนี้ไม่ได้เปี่ยมด้วยความมั่นใจดังเดิม 

“คุณคงมีเรื่องจะคุยกับผม ผมก็เหมือนกัน” 

ร่างบางก้าวไปนั่งที่เก้าอี้รอบระเบียงไม้แทนคำตอบ ชายหนุ่มนั่ง

ลงห่างออกไปพลางวางของว่างตรงหน้าเธอ ประณีตหยิบกล่องนมมาดู

อย่างสนใจ แล้วเธอก็ได้เห็นสิ่งที่หวาดกลัวที่สุดอยู่ด้านบน 

“หนึ่งสี่ ตอนนี้ปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสิบสี่หรือคะ” 

นิมมานนึกชมผู้หญิงคนน้ีในใจ เธอหัวไวทีเดียว คงเพราะเห็นสภาพ

บ้านที่ทรุดโทรมของตน เขาหลุบเปลือกตามองมือบนตักเจ้าหล่อน มัน

ตวั
อย
า่ง
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ฝนัรกัรอยอดตี 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

กำแน่นราวกับเธอกลั้นใจรอฟังคำตอบที่น่าหวาดกลัว 

“เปล่าครับ คอศอสองพันสิบสี่ ตรงกับปีพอศอสองพันห้าร้อยห้า-

สิบเจ็ด” 

ใช่แต่เขาที่สับสน งุนงง ผู้หญิงตรงหน้านี้คงหวั่นเกรงความจริงยิ่ง

กว่า เมื่อดวงตาของเธอมีน้ำรื้นคลอ มือที่กุมกันไว้จิกปลายเล็บแรงราว

สะกดกลั้นความรู้สึกทั้งมวล 

แล้วทำไมเขาจึงต้องพลอยเจ็บปวดไปกับเจ้าหล่อนด้วยนะ นี่เขา

เชื่อคำพูดของเธอไปแล้วหรือ 

“คุณล่ะ มาจากไหน” 

ดวงตาที่เหม่อลอยไปไกลเบือนมาสบตาชายหนุ่มอีกครั้งหนึ่ง เธอ

ตั้งสติได้มากพอที่จะย้อนถามกลับไปอย่างสงบดังเคย 

“คุณไม่คิดว่าดิฉันบ้าหรอกหรือคะ” 

“คิด” นิมมานตอบตามตรง ก่อนจะเผยยิ้มบาง “แต่ชาวบ้านแถว

นี้บอกว่าไม่มีคนบ้าอาศัยอยู่ คุณไม่ใช่ญาติพวกเขาแน่ๆ นอกจากนี้ผมก็

คิดไม่ออกจริงๆ ว่าคุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง” 

หญิงสาวพลอยย้ิมออกในสถานการณ์เช่นน้ี ผู้ชายคนน้ีแลดูซ่ือตรง 

เขาช่วยชีวิตเธอ แล้วยังใจกว้างพอที่จะรับฟังเธอ 

“ถ้าคุณไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหน เล่าเรื่องที่ทำให้คุณตกน้ำก็ได้” 

จริงซี่...บ่ายวันนี้เธอออกไปพายเรือเก็บสายบัวตามลำพัง แต่แล้ว

เรือก็คว่ำ เธอสำลักน้ำและกำลังจะหมดสติ ทว่ามือหนาคู่นี้กลับเหนี่ยวรั้ง

เธอขึ้นมา 

“เรอืไมล้ำนัน้ ผมมัน่ใจวา่มนัผกูอยูท่ีท่า่นำ้ และรอบตวัคณุไมม่เีรอื

สักลำตอนผมช่วยคุณขึ้นมา” 

ประณตีหลบุตามองหลงัมอืตน เธอรูเ้มือ่ตอนขึน้ฝัง่มาแลว้ หากเขา

ตวั
อย
า่ง



แต่งโดย...พิมลภา 

15 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

มองว่าเธอวิปลาสก็สุดแท้แต่ เพราะมันคือความจริงที่เกิดขึ้นวันนี้...วันนี้

ในอดีตนั่นอย่างไร 

“คุณประณีต ผมขอถามคุณตรงๆ เลยนะ วันที่เรือคว่ำวันนั้นตรง

กับปีพอศออะไรครับ” 

หญงิสาวเงยหนา้ขึน้มองคนตรงหนา้อกีครัง้ เขาดไูมเ่หมอืนคนขวญั 

อ่อนเท่าใดนัก และนั่นก็ทำให้เธอตัดสินใจตอบตามตรง 

“ปีพุทธศักราชสองพันส่ีร้อยเจ็ดสิบเจ็ด สองปีหลังจากเปล่ียน 

แปลงการปกครอง” 

 

ตวั
อย
า่ง



16 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

หลังจากอาบน้ำและเปลี่ยนชุดสะอาดที่ห้องพักของตนเองเสร็จ 

นิมมานก็ต้องรีบบึ่งรถออกจากคอนโดมิเนียมที่พักเพื่อไปให้ทันนัดอาหาร

เย็น 

เขารีบเอ่ยคำขอโทษกับคนรักเมื่อไปถึงช้ากว่าเวลานัดหมาย ทว่า

จนัทรเ์จา้กลบัยูห่นา้ กอ่นจะยิม้ออกมาเมือ่เหน็สหีนา้สำนกึผดิของอกีฝา่ย 

“เอ๋ยแกล้งทำไปอย่างนั้นเอง เข้าไปข้างในเถอะค่ะ คุณพ่อคุณแม่

รอนนท์อยู่” 

นมิมานหวัเราะเบาๆ เขาจงูมอืเธอเขา้ไปในบา้นดว้ยกนัเชน่ทกุครัง้ 

แตเ่มือ่มองบา้นหลงัใหญโ่ตโออ่า่ ปลกูสรา้งในรปูแบบสถาปตัยกรรมตะวนั-

ตก ภาพความคิดชายหนุ่มกลับประหวัดไปถึงบ้านทรงไทยติดบึงน้ำ รวม

ทั้งสตรีผู้นั้น...ประณีต พลาธิป 

“นนท์ว่าอะไรนะคะ” 

“ครับ” เขาย้อนถามอย่างฉงน 

“เอ๋ยได้ยินนนท์เรียกช่ือใคร นิดหรือเปล่า ใครน่ะ เอ๋ยไม่เคยได้ยิน” 

“ผมพูดเหรอ อ้อ ลูกค้าน่ะเอ๋ย” ชายหนุ่มตอบส่งๆ ไป 

นมิมานบบีกระชบัมอืบางกอ่นออกเดนิอกีครัง้ แลว้เขากไ็ดพ้บบดิา-

บทที่1
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มารดาของคนรักซึ่งเพิ่งออกมาจากห้องนั่งเล่น พวกท่านรับไหว้และเอ่ย

ทักทายคนรักของลูกอย่างคุ้นเคยกันดี 

จันทร์เจ้าคงลืมเรื่องผู้หญิงที่แฟนหนุ่มเผลอเรียกชื่อออกมาแล้ว 

หากไม่เป็นเพราะท่าทางจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวตลอดมื้อเย็นวันนี้ของ

นิมมาน 

“นนท์ไม่ต้องมากินข้าวกับพ่อแม่บ่อยๆ ก็ได้ พายายเอ๋ยไปเปิดหู

เปิดตาเถอะ” ผู้เป็นพ่อเอ่ยเย้า 

“ไม่เอาค่ะ คุณพ่อก็รู้ว่าเอ๋ยไม่ชอบไปไหน” ลูกสาวกระเง้ากระงอด 

“และไม่ชอบความเสี่ยงทุกชนิด” บิดาเอ่ยสำทับอย่างรู้จักลูกสาว

ตัวเองดี “ทำไมพ่อจะไม่รู้ว่าเราชอบเพลย์เซฟ ระมัดระวังการใช้ชีวิตน่ะฮึ 

แต่มันมากไปก็ไม่ดี ไม่ใช่ไม่รักไม่ห่วงลูก แต่พ่ออยากให้เอ๋ยมีประสบการณ์

ชีวิตบ้าง นนท์ก็เป็นคนที่พ่อแม่ไว้ใจว่าดูแลเอ๋ยได้อยู่แล้ว” 

จันทร์เจ้าปรายตามองคนรักที่บิดาพูดถึง ทว่าดูเหมือนเขาไม่ได้

กำลังฟังเรื่องเดียวกัน แต่กลับกินอาหารเงียบๆ เมื่อเธอลองตักชะอมชุบ

ไข่ทอดให้เขา นิมมานจึงได้หันมามองราวกับเพิ่งรู้ตัว เธอยิ้มตอบเขาทั้งที่

ในใจคิดมากไปแล้ว 

“เอ๋ยระวังตัวก็ไม่เสียหายนะพ่อ เม่ือวันท่ีแม่ไปทอดผ้าป่ากับเพ่ือน 

ได้ยินชาวบ้านแถวนั้นคุยกันว่าลูกหลานใครนี่ล่ะหลงป่า ระดมคนตามหา

เท่าไรก็ไม่เจอ นานเป็นเดือนจนพวกเขาถอดใจ” 

ชายหนุ่มชะงักฟังอย่างสนใจ เรื่องของชาวบ้านที่มารดาคนรักพูด

ถึงจะเหมือนเรื่องที่เขาได้ยินได้ฟังมาจากประณีตหรือไม่หนอ 

“แล้วเขาทำยังไงหรือครับ” 

“เขาทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้น่ะจ้ะนนท์ ชาวบ้านเขาคงทำใจ

ยอมรับแล้วว่าเขาคงไม่ได้ตัวลูกหลานกลับคืน” 

ตวั
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นมิมานพยกัหนา้รบัฟงั ลำคอฝดืเฝือ่นจนตอ้งยกแกว้นำ้ขึน้จบิ เขา

กินเพียงหมดจานเท่านั้นและปฏิเสธผลไม้กับกาแฟมื้อดึก 

“ผมมีงานเร่งน่ะครับ วันนี้คงไม่ได้อยู่ดื่มกาแฟกับคุณพ่อ” 

“ตามสบายน่า คนกันเองนะนนท์” ผู้อาวุโสกว่าวางมือลงบนบ่า

อย่างสนิทสนม “ยายเอ๋ยไปส่งเพื่อนสิ” 

จันทร์เจ้ายิ้มรับพลางเดินออกมาพร้อมกับคนรัก เขาไม่ได้จูงมือ

เธอเช่นทุกครั้ง แต่กลับตรงไปที่รถและกดรีโมตกุญแจ ไม่มีทีท่าอ้อยอิ่ง

ไม่อยากจากไปดังเช่นทุกที 

“นนท์ไปก่อนนะ มื้อเย็นอร่อยมากครับ” 

หญิงสาวค่อยคลายใจเมื่อเขายังไม่ลืมบอกคำนี้กับเธอ 

“ขับรถดีๆ ถึงแล้วโทร. มานะคะ” 

“ครบัผม คณุผูห้ญงิ” ชายหนุม่ตอบรบัโดยลมืไปวา่โทรศพัทม์อืถอื

ของตนใช้การไม่ได้เสียแล้ว 

จันทร์เจ้ายืนรอส่งจนไฟท้ายสีแดงหายไปจากคลองสายตา เธอ

แหงนมองพระจันทร์เส้ียวบนฟ้าก่อนจะผ่อนลมหายใจออกมา บางทีนิมมาน

อาจมงีานยุง่ดงัวา่ และพรุง่นี.้..หรอืไมก่อ็กีไมน่าน...เธอจะไดค้นรกัคนเดมิ

กลับมาทั้งตัวและหัวใจ 

 

ในที่สุดชายหนุ่มก็ไม่อาจสะกดกลั้นเรื่องที่ติดใจสงสัยไว้ได้อีกต่อ

ไป เขาเปิดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและเข้าเว็บไซต์ค้นหาชื่อดังทันทีที่กลับมา

ถึงห้องพัก กรอกชื่อบุคคลที่หญิงสาวซึ่งตนช่วยชีวิตบอกมา แล้วก็ต้อง

กระถดตัวไปพิงพนักเก้าอี้ ไม่อยากเชื่อสายตาเมื่อชื่อของ ‘หลวงชาญ-

ยุทธกิจ’ มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ ซ้ำยังมีชีวิตอยู่ราวปีพุทธศักราช

ที่ผู้อ้างตนว่าเป็นลูกสาวบอกเขาอีกด้วย 
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ไม่จริงน่า บางทีเธออาจเป็นสิบแปดมงกุฎและค้นหาข้อมูลจาก

อินเทอร์เน็ตก็ได้ สมองส่วนหนึ่งของเขาคัดค้านไม่ให้เชื่อหล่อน 

แตเ่ธอจะหลอกลวงเขาเพือ่อะไร เธอเกอืบจมนำ้ไปแลว้จรงิๆ ตอน

ที่เขาฉุดร่างบางนั้นขึ้นมา และถ้าเป็นผู้ป่วยจิตเวชก็ยิ่งไม่มีทางที่ประณีต

จะมีความรู้เรื่องราวในอดีตได้ สมองอีกส่วนโต้แย้งกลับ ฟังจากที่เธอเล่า

มา นิมมานนึกออกเพียงเหตุผลเดียวเท่านั้น แต่ว่าเหตุผลที่คิดมีแต่ใน

นิยาย 

หญิงสาวทะลุมิติมา! 

คิดแล้วชายหนุ่มก็พ่นลมหายใจอย่างนึกขันตนเอง คนเจ้าเหตุผล

อย่างเขาต้องมาจนตรอกและเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติเอาตอนนี้น่ะหรือ 

ไม่หรอก มันต้องมีสิ่งที่รับรอง ยืนยันได้มากกว่านี้สิ 

นมิมานพมิพค์ำคน้หาลงไปใหม ่คำแลว้คำเลา่ทีอ่าจเปน็กญุแจนำ

ไปสู่คำตอบที่ต้องการ ทว่ามองหาอย่างไร จิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายก็ไม่ปรากฏ

ออกมา 

นาฬิกามุมหน้าจอแอลอีดีบอกเวลาย่างเข้าวันใหม่ หลายชั่วโมงที่

เขาทุ่มเทค้นหาย่ิงกว่าท่ีเคยต้ังใจทำรายงานวิชาประวัติศาสตร์ส่งอาจารย์

เสียอีก ไหนจะพยายามสร้างสมมติฐานขึ้นมา คิดนอกกรอบและในกรอบ

ทุกทาง 

ชายหนุ่มยอมแพ้ร่างกายซึ่งประท้วงในที่สุด เรื่องมันอาจง่ายกว่า

นี้แค่เพียงเขาทิ้งตัวลงบนเตียง และพรุ่งนี้เช้าก็กลับไป...กลับไป... 

ความคิดสุดท้ายของนิมมานยุติลงแค่น้ัน เขาหลับลึกและง่ายดาย

กว่าทุกคืน 

 

บ้านไม้ครึ่งตึกสองชั้นตั้งอยู่บนสนามหญ้าร่มรื่นไปด้วยต้นไม้น้อย
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ใหญ ่มนัเปน็บา้นของพระยาพลาธปิพชิยั กอ่นจะสง่ตอ่สูบ่ตุรชายคนเดยีว

ของท่าน ‘พันโทหลวงชาญยุทธกิจ’ หรือประณต พลาธิป ผู้ซึ่งรับราชการ

สนองเบื้องพระยุคลบาทเช่นเดียวกับบิดา 

หน้าระเบียงที่มีเสาต้นเล็กค้ำยันหลังคากันแดดฝน หญิงสาวร่าง

บอบบางนั่งพับเพียบอยู่กับพื้นข้างเก้าอี้โยกของผู้เป็นบิดา เธอบีบนวดขา

ใหท้า่นอยา่งปะเหลาะเอาใจ จนหลวงชาญยทุธกจิตอ้งลดหนงัสอืพมิพใ์น

มือลง เผยให้เห็นใบหน้าคมเข้ม หนวดโค้งเหนือริมฝีปากเพิ่มความดุดัน

บนใบหน้า ตรงข้ามกับแววตาอ่อนโยนยามทอดมองผู้เป็นแก้วตาดวงใจ 

“มีอะไร มาปะเหลาะพ่อต้องการสิ่งใดฮึ” 

ประณีตซ่อนย้ิมในหน้า ภาพข่าวพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน

ทรงวางศลิาฤกษส์รา้งปฐมบรมราชานสุรณ ์และโปรดเกลา้ฯ พระราชทาน

นามสะพานว่า ‘สะพานพระพุทธยอดฟ้า’ ดึงความสนใจไปจากธุระของ

ตนชั่วขณะ 

“ลูกแทบรออีกสามปีต่อจากนี้ไม่ไหว ข่าวว่าสะพานนี้จะสร้างแล้ว

เสร็จก่อนงานฉลองพระนครครบรอบหนึ่งร้อยห้าสิบปีใช่ไหมคะคุณพ่อ” 

“ใช่” 

“แล้วคำทำนายที่บอกว่าราชวงศ์จักรีจะสิ้นสุดแค่หนึ่งร้อยห้าสิบปี

เล่าคะ” 

“พูดอะไร!” หลวงชาญยุทธกิจขึงตาดุบุตรสาว “พ่อส่งให้ร่ำเรียน 

แต่ลูกกลับเชื่อเรื่องพวกนี้รึ” 

ผู้เป็นลูกก้มหน้านิ่ง เธอไม่เชื่อ แต่เมื่อได้ยินคนเล่าลือกันก็อดถาม

ท่านไม่ได้ 

“ลูกไม่เชื่อค่ะ ยิ่งเห็นข้าราชการอย่างคุณพ่อ ลูกยิ่งไม่เชื่อ” 

มอืหนาลบูลงบนเรอืนผมสัน้ดกดำของบตุรสาว ทวา่ดวงตาคมกลา้

ตวั
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