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๑
กรุงเทพมหานคร

เช้าที่ท้องฟ้าปลอดโปร่ง โรงเรียนของผมตั้งอยู่ริมคลอง 

ประปา ตรงสะพาน ๙๙ ถนนประชาชื่น ผมนั่งอยู่ที่ชั้น ๙ ซึ่งเป็นห้องพักครู 

หมวดศิลปะที่อยู่ชั้นสูงที่สุดในโรงเรียน 

เด็กนักเรียนในสนามทั้งหญิงและชายกำลังเดินเรียงแถวเพื่อเข้าห้องเรียน  

เหมือนสร้อยคอเส้นยาวสีขาวสลับน้ำเงินไขว้กันไปมาดูสวยงามตาน่ารัก เช้านี้  

ผมมีนัดกับลูกศิษย์ที่น่ารักคนหนึ่ง เธอเป็นสาวน้อยตัวเล็ก แต่เรียนอยู่ชั้น  

ม.๖ ซึ่งเป็นรุ่นพี่ของน้อง ๆ ทุกระดับในโรงเรียน

อรวรรณคือชื่อของเธอ แต่ผมมักเรียกเธอว่า อร ซึ่งเป็นชื่อเล่นแทน  

อรวรรณเป็นเด็กเรียนเก่ง นิสัยดี และเป็นนักเรียนโครงการความสามารถ 

พิเศษด้านนาฏศิลป์ของโรงเรียนที่ผมเป็นคนรับผิดชอบดูแลและฝึกสอน 

นักเรียนกลุ่มนี้อยู่ ผมกับอรวรรณและนักเรียนโครงการนี้จึงมีความสนิทกัน 

เป็นพิเศษ เพราะเราต้องร่วมงานกิจกรรมด้านนาฏศิลป์เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม 

กันเป็นประจำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วันหนึ่งอรวรรณมีเรื่องราวส่วนตัวของเธอมาเล่าให้ผมฟัง และอยาก 

ขอคำปรกึษาจากผมไปดว้ย เปน็เรือ่งทีเ่กดิขึน้กบัเธอมานานตัง้แตเ่ธอยงัเปน็เดก็  
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แล้วเธอก็เก็บเรือ่งราวที่ชวนให้ทึ่งชิ้นนี้ปิดเงยีบไว้ในกล่องแห่งความลับที่อยู่ในใจ 

เธอมานานหลายปี ไม่ได้เล่าให้ใครฟัง จนเธอมาพบครูอย่างผม...ครูที่เพิ่ง 

เล่าเรื่องของ  “น้ำฟ้า” หลานสาวของผมเองที่เกิดระลึกชาติได้ว่า เมื่อชาติก่อน 

เธอเกิดเป็นดาราสาวคนดังซึ่งเสียชีวิตไปเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อหลาย 

ปีก่อน ดาราสาวในอดีตคนนั้นคือป้าแท้  ๆ ของเธอนั่นเอง อรวรรณมาขอพบผม 

หลังจากได้ฟังเรื่องนี้ เธอบอกว่าเธออาจพบกุญแจที่ช่วยไขกล่องแห่งความลับ 

ในใจของเธอแล้วก็ได้ 

“อาจารย์คะ หนูจะขอเล่าเรื่องราวของหนูที่เก็บไว้ในใจมานานให้อาจารย ์

ฟังบ้างนะคะ อาจารย์จะเชื่อหนูหรือไม่ หนูไม่ทราบ แต่ทุกประโยคที่หนูจะเล่า 

ต่อไปนี้ หนูไม่มีวันโกหกอาจารย์ได้เลยค่ะ

“เร่ืองมีอยู่ว่า.............................” 

พระพุทธเจ้าช่วย! ผมสอนวิชานาฏศิลป์และละครสร้างสรรค์มาหลายปี  

ไม่เคยพบเรื่องเล่าจากนักเรียนคนใดที่ทำให้ผมฟังแล้วตะลึงจนอ้าปากค้างแบบ 

หุบไม่ลงมาก่อน

ผมรู้ว่าคุณคงอยากฟังเรื่องราวของอรวรรณให้ได้เสียแล้วละสิ...

ตามผมมาสิครับ ปริศนาและมายาแห่งเรื่องราวของเธอจะทำให้คุณ 

ต้องถามตัวเองว่า “มันคือเรื่องจริงหรือเป็นแค่เรื่องเล่ากันแน่นะ”

อรวรรณเล่าให้ผมฟังว่า เธอมักฝันว่าเธอมีเพื่อนหลายคนที่สนิทกัน 

มากในอดีต เธอจะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนสนิทเหล่านี้ที่ริมทะเลเสมอ เพื่อน  ๆ  ใน 

ฝันเป็นเพื่อนชั้นประถม เธอฝันว่าวันหนึ่งไปเดินเล่นกับเพื่อน ๆ ในงานวัดที่ไหน 

สักแห่ง ภาพเลือนรางจนจำไม่ได้ว่าเป็นวัดอะไร ดูเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

มันนานมากแล้ว และเหมือนเธอได้ไปที่นั่นมาจริง  ๆ แต่เพื่อน  ๆ  เหล่านี้ไม่มี 

ตัวตนอยู่ในชีวิตจริง...

เธอฝันเรื่องนี้ซ้ำ ๆ จนจำสถานที่และหน้าเพื่อนในฝันได้ทุกคน แต่ไม่รู้ว่า 

เป็นชายทะเลที่ไหน วัดอะไร และเพื่อนเหล่านี้คือใคร เธอฝันบ่อยจนแปลกใจ  

เลา่ใหแ้มห่รอืใคร  ๆฟงั เขากว็า่เธอยำ้คดิยำ้ฝนั เธอจงึไมเ่ลา่ใหใ้ครฟงัอกี เพราะ 

เธอจะกลายเป็นคนย้ำคิดย้ำทำหรือช่างจินตนาการ
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เมื่อไม่กี่วันมานี้ พ่อเธอได้เงินโบนัสจากการทำงานก้อนหนึ่ง จึงพา 

ครอบครัวไปเที่ยวที่จังหวัดสงขลา เธอได้เล่นน้ำทะเลที่นั่นกับน้องชาย เธอ 

บอกว่าคล้ายกับทะเลที่เธอวิ่งเล่นกับเพื่อน  ๆ ในความฝัน...แต่เธอคงจินตนาการ 

ไปเองอกีแลว้กระมงั เธอเตอืนตวัเองอยา่งนัน้ เธอไดก้นิอาหารอรอ่ย เทีย่วสนกุ  

เธอมีความสุขกับครอบครัวมาก 

ยามค่ำคืนพ่อเธอพาไปเดินเล่นในตัวเมือง เจอร้านถ่ายรูปร้านหนึ่ง 

ในจังหวัด เป็นร้านเก่าแก่ดูโบราณ พ่อจึงพาครอบครัวเข้าไปในร้านเพื่อถ่ายรูป 

เปน็ทีร่ะลกึ ในรา้นมรีปูเกา่ตดิขา้งฝาหลายรปู เธอสะดดุตากบัรปูรปูหนึง่ จงึเดนิ 

เข้าไปดูใกล้  ๆ เธอรู้สึกคุ้นเคยมาก เมื่อเข้าไปยืนที่รูป เธอต้องประหลาดใจ 

กับสิ่งที่ได้เห็น... 

ภาพเก่าโบราณสีขาว  - ดำในกรอบไม้เก่า  ๆ แต่ยังอยู่ในสภาพดี เด็ก 

สาวน้อย ๑๐ คนยืนถ่ายรูปร่วมกันในร้าน เธอจำเด็ก ๆ เหล่านั้นได้ดี! 

ทกุคนคอืเพือ่นในความฝนัของเธอเอง ใชแ่น ่ๆ...ทกุคนคอืเพือ่นของเธอ! 

และคนที่นั่งทางซ้ายสุด...ทำไมเด็กสาวคนนั้นหน้าเหมือนเธอราวกับ 

ฝาแฝด! ใต้รูปนั้นเขียนไว้ว่า “ถ่ายเมื่อปี ๒๔๗๐” 

โอ...อรวรรณ! 

นี่เธอเดินทางมาจากอดีตเพื่อกลับมาในชาตินี้อีกครั้งหรือ...
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อรวรรณยืนงง  กับรูปที่อยู่ตรงหน้าเธอ เธอบอกว่าเธอทั้งงง 

ทั้งตะลึง สับสนและก็กลัวผสมปนเปกันไปจนพูดอะไรไม่ถูก

เธอรีบดึงแขนพ่อกับแม่แล้วชี้ให้ดูรูป พ่อกับแม่ตะลึงเล็กน้อย แต่ก็ 

พากันหัวเราะและคิดว่าช่างบังเอิญอะไรเช่นนี้

“หน้าลูกโหลจริง ๆ” พ่อกระเซ้าลูกสาว

น้องชายถามเธอว่า “พี่อรมาถ่ายรูปไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่”

อรวรรณไม่รู้จะบอกพ่อและแม่อย่างไรถึงเรื่องเหลือเชื่อที่เกิดขึ้น จริงสิ... 

เธอไม่เคยเล่าเรื่องความฝันที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ เรื่องนี้ให้พ่อหรือแม่ฟังอีกเลย

และที่สำคัญ ใครจะไปคิดว่าเพื่อนในความฝันของเธอจะมีรูปจริง  ๆ  

ที่กำลังอยู่ตรงหน้าเธอในขณะนี้

เธอขออนุญาตพ่อและแม่เพื่ออัดรูปนี้จากร้าน  โดยบอกเหตุผลว่า 

เธออยากเอาไปอำเพื่อน  ๆ  ที่โรงเรียนว่าเธอเคยอยู่ในภาพนี้เมื่อหลายปีมาแล้ว

ไม่ใช่เรื่องยากที่ร้านสมัยนี้จะสแกนหรือถ่ายแล้วอัดรูปนี้ให้เธอได้ใหม่  

แต่ต้องมารับในอีก ๒ วัน ซึ่งเป็นวันกลับกรุงเทพฯพอดี

อรวรรณบอกว่าเธอสับสนและกังวล รวมทั้งกลัวอยู่บ้างตลอดเวลา  

แต่ไม่รู้จะบอกใคร ถ้าตัดสินใจเล่าให้พ่อแม่ฟังอีกสักครั้ง พ่อแม่จะเชื่อเธอมั้ย  

หรือจะคิดว่าเธอบ้าไปแล้วหรือเปล่า

๒
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สุดท้ายก็ไม่กล้าบอก ได้แต่เก็บความกังวลและประหลาดใจไว้คนเดียว

ผมรู้สึกสงสารที่อรวรรณพูดถึงเหตุการณ์ในช่วงนั้น นี่คือเด็กคนหนึ่ง 

ทีม่คีวามลบัสกัอยา่งทีอ่ดึอดัใจ แตไ่มก่ลา้เลา่ใหค้นในครอบครวัฟงั เพราะเกรง 

จะถูกกล่าวหาว่าไร้สาระหรือชอบโกหก

เธอเล่าต่อว่า “อาจารย์ขา พอช่วงค่ำหนูขอไปนอนเตียงแม่ แล้วให้น้อง 

นอนกับพ่อแทนค่ะ แม่ก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกัน แม่ถามว่าหนูกลัวอะไร หนูก็ 

บอกว่าหนูรู้สึกแปลกที่ อยากนอนกับแม่ แม่ก็เลยไม่ได้เอะใจในเรื่องนี้ค่ะ”

อรวรรณไหว้พระก่อนนอนทุกคืน แต่เธอบอกว่าคืนนี้เธอสวดมนต์ยาว  

และท่องบทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์และญาติมิตร รวมทั้งเจ้าที่หรือวิญญาณ 

ที่ไม่มีญาติพร้อม ๆ กัน

เธอนอนกอดแม่ ซุกตัวใต้ผ้าห่มผืนสวยของโรงแรมไปนานเท่าไหร่ 

ไม่ทราบ...

เธอเล่าว่าในคืนนั้นเธอฝันอีกครั้ง ฝันเห็นเพื่อน  ๆ  เหล่านี้นี่ละ เพื่อน  ๆ  

ที่อยู่ในรูปที่ร้านถ่ายรูปร้านนั้น พวกเขาวิ่งมากอดเธอเหมือนดีใจกันยกใหญ่  

เธอเองก็สนุกกับเพื่อน ๆ ไปด้วย

คืนนั้นเธอไม่ได้ฝันว่าเธอกับเพื่อน  ๆ  ไปวิ่งเล่นน้ำกัน แต่ฝันว่าเหมือน 

จากกันไปนานแล้วเพิ่งมาพบกันตามประสาเด็ก ๆ อีกครั้ง

เธอแปลกใจมากที่คืนนี้ฝันไม่เหมือนคืนก่อน  ๆ และที่แปลกไปกว่านั้น  

ในฝันคืนนี้นั้น เพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มหน้าคมเข้ม ตาโต ทั้งหน้าตาผิวพรรณ 

แสดงถึงความเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของคนใต้โดยแท้

เพือ่นคนนีเ้ดนิมาจบัมอืเธอและกอดเธอนานกวา่ใคร ๆ กอดเธอหลายครัง้  

เธอจำหน้าเพื่อนคนนี้ได้ชัดเจน

เธอคือสาวน้อยหน้าเข้มที่ยืนแถวบนริมซ้ายสุดเหนือศีรษะของเธอไป 

เล็กน้อยนั่นเอง

ใช่แน่นอน เพื่อนหน้าคมเข้ม ดวงตาลึก นัยน์ตาโศกปนนิ่งสงบคนนี้  

เธอจับมือแล้วพูดกับอรวรรณว่า

“เอมอร ฉันดีใจมาก ฉันคิดถึงเธอ”



6

ข้ า ม ภ พ  ข้ า ม ช า ติ

เธอพูดชื่อเอมอรกับประโยคนี้ซ้ำหลายครั้ง  “เอมอร ฉันดีใจจริง  ๆ  

ฉันคิดถึงเธอที่สุดเลย”

อรวรรณบอกว่าแม้สำเนียงพูดก็เป็นคนใต้โดยแท้ทีเดียว พูดครั้งใด 

ก็กอดอรวรรณทุกครั้งเมื่อจบประโยค...

อรวรรณสะดุ้งตื่นจากฝันกลางดึก รู้ตัวว่านอนอยู่ในโรงแรม ไม่รู้สึกกลัว  

แตเ่ปน็ความรูส้กึทีบ่อกไมถ่กู...ใกลเ้คยีงความกลวั แตด่จูะอิม่ใจจากความฝนันัน้ 

มากกว่าอย่างแน่นอน อิ่มใจราวได้พบเพื่อนที่พลัดพรากกันมานานนับ...

เธอพลิกตัวแล้วเอื้อมมือกอดแม่ หลับตาสวดมนต์ในใจ ภาวนาขอให้ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง

เมื่อเคลิ้มใกล้หลับ ภาพหน้าเพื่อนตาคมคนนี้ก็แจ่มชัดขึ้นในความมืด 

อีกครั้ง อรวรรณจำได้ติดตา รอยยิ้มที่ดูนิ่งสงบกับนัยน์ตาคมดูลึกลับคู่นั้น...

เธอคือใคร
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