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บทนำ

องค์อร  สะบัดหน้าไปมาด้วยความทรมาน น้ำตาไหลพรั่งพรูเมื่อรู้ว่า 

อะไรกำลังจะเกิดขึ้นตรงหน้า เหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าและสร้างความ 

ทรมานให้เธอเสมอ!

“อยู่ด้วยกันไม่ได้หรือ”

เสียงแหบแห้งสำเนียงแปร่งหูคล้ายคนโบราณของผู้ชายคนหนึ่งดังขึ้น  

เสียงนั้นเปี่ยมด้วยความรักความอาลัย เสียงซึ่งเสียดแทงเข้าไปข้างในหัวใจเธอ

องค์อรพยายามเพ่งมองเจ้าของเสียง แต่ไม่ชัดเนื่องจากตอนนี้มีแสงสีขาว 

จ้าบดบัง เห็นเพียงว่าเป็นชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ ไหล่กว้างดูองอาจเท่านั้น ตรงหน้า 

เขาคือผู้หญิงคนหนึ่ง แน่ละ เธอมองไม่เห็นหน้าเช่นกัน เห็นเพียงว่าเป็นหญิงสาว 

ร่างระหงผมสั้นแค่คอเท่านั้น

“ถึงฉันจะไม่อยู่ แต่หัวใจของฉันอยู่ที่นี่ อยู่ตรงนี้” หญิงสาวคนนั้นตอบ 

กลับมา ก่อนวางมือลงบนตำแหน่งหัวใจเขา เขารีบจับมือเธอเอาไว้

“ทำไมร่างกายกับหัวใจไม่อยู่ด้วยกัน...ทำไมต้องพรากจาก”

องค์อรไม่ได้ยินว่าหญิงสาวตอบว่าอะไรเพราะกำลังร้องไห้ จนกลัวว่า 

เสียงเธอจะทำให้ทั้งคู่ได้ยิน แต่ดูเหมือนว่านาทีนี้พวกเขาจะมีเพียงกันและกัน 

เท่านั้น

“ฉันไปนะคะ” หญิงสาวคนนั้นเอ่ยขึ้นก่อนเขย่งเท้าเพื่อจุมพิตริมฝีปาก 

ของชายหนุ่ม จากนั้นทั้งคู่ก็จูบลากันอย่างดูดดื่มและโหยหา ครู่ต่อมาหญิงสาว 

จึงผละออกแล้วหมุนตัววิ่งจากไป
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“อยา่ไป!” ชายหนุม่กูร่อ้งปิม่จะขาดใจ พลอยทำใหค้นทีย่นืมองอยูอ่ยา่งเธอ 

น้ำตาไหลอีกเท่าทวี

สิ้นเสียงนั้นองค์อรก็สะดุ้งตื่น น้ำตายังไหลอาบแก้ม

“บ้าจริง ฝันอีกแล้ว ฝันอะไรนักหนา แล้วฝันทีไรทำไมต้องอินขนาดนั้นวะ  

เรื่องของตัวเองก็ไม่ใช่” เธอทั้งบ่นทั้งตำหนิตนเองพลางเช็ดน้ำตาป้อย  ๆ

เป็นเวลากว่าสองปีแล้วที่องค์อร นักเขียนบทละครสาวมักจะฝันเห็นฉาก 

ล่ำลาของหนุ่มสาวคู่หนึ่งเป็นประจำ คำว่าเป็นประจำคือ ทุกเดือน มาเหมือน 

ประจำเดอืนอยา่งไรอยา่งนัน้ ตรงเวลาบา้งไมต่รงเวลาบา้ง แตไ่มเ่คยไมม่า ระหวา่ง 

ที่ฝันเธอจะทรมานราวกับเป็นคนจากลาเสียเอง ครั้นฝันสิ้นสุด เธอต้องมีน้ำตา 

และตอ้งเจบ็ปวดเจยีนตายทุกท ี แต่ทีน่่าแปลกก็คอืมันมคีวามอบอุ่นใจเจอือยู่เสมอ

ครู่ต่อมาหญิงสาวก็สลัดผ้าห่มออกจากกายแล้วลุกขึ้นไปล้างหน้าในห้องน้ำ 

ซึง่อยูน่อกหอ้งนอน หวงัใหน้ำ้ชว่ยชะลา้งทัง้คราบนำ้ตาและความรูส้กึแสนทรมานนัน้ 

ให้หายไป

น้ำตาเหือดหาย แต่ความรู้สึกยังกรุ่นอยู่ในใจเฉกเช่นทุกครั้ง หนุ่มสาว 

สองคนนั้นจะทิ้งอารมณ์ให้ค้างอยู่ในความรู้สึกของเธอเสมอสิน่า

อย่าให้รู้นะว่าเป็นใคร แม่จะเขียนบทใหม่ให้ไม่ต้องจากกันเลยคอยดู!
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๑

แสงไฟ  ภายในห้องสี่เหลี่ยมที่สว่างไสวก่อนหน้านี้ถูกปิดลงทีละจุด  

ในทีส่ดุกด็ับสนิทเกอืบทัง้หมด เวน้กแ็ตบ่ริเวณดา้นหน้าซึง่เปน็เวทยีกพืน้สงูเทา่นั้น  

พร้อมกันนั้นเสียงดนตรีในจังหวะคึกคักสนุกสนานก็ดังขึ้น ผ้าม่านกำมะหยี่สีแดง 

เลือดนกค่อย  ๆ  เลื่อนออกจากกัน ทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนั้นพร้อมใจกันปรบมือ 

เพื่อต้อนรับผู้ที่อยู่เบื้องหลังผ้าม่าน

จากนั้นละครเวที  เดอะมิวสิคัล รอบแรกของวันก็เริ่มต้นขึ้น

ละครเรื่องนี้ว่าด้วยความรักของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่ครอบครัวเป็นศัตรูกัน  

จึงไม่มีผู้ใดสนับสนุนความรักของพวกเขา ซ้ำยังพยายามแยกด้วยการมองหาคน 

ที่เหมาะสมให้

ด้วยการแสดงที่ถูกเคี่ยวกรำอย่างดีของนักแสดงทั้งหลาย เพลงประกอบ  

และบรรยากาศทำให้ผู้ชมพาตัวเองเข้าไปดื่มด่ำกับความรักของพระเอกนางเอก 

จนเผลอร้องไห้กันเป็นแถว รวมทั้งองค์อร นักเขียนบทละครโทรทัศน์สาววัย 

ยี่สิบห้า เจ้าของเรือนร่างสูงโปร่งผิวสองสีด้วย

ยิ่งเป็นฉากสำคัญอย่างฉากที่พระเอกนางเอกลักลอบพบกันหลังจากโดนห้าม 

อย่างหนักจากทั้งสองครอบครัวแล้ว น้ำตาแห่งความซึ้งใจระคนสุขใจของคนดู 

ก็ยิ่งไหล ก่อนจะไหลหนักกว่าเดิมเมื่อผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายจับได ้ ฝ่ายหญิงถูกเฆี่ยน 

จนร่างกายแตกยับ ส่วนฝ่ายชายถูกกักบริเวณอยู่ภายในห้องนอนของตน ซึ่ง 

ฉากนี้ผู้กำกับทำให้เห็นเรื่องราวของทั้งสองบ้านพร้อมกันคนละมุมเวที

“โอ้ความรัก...นำฉันให้มาพบเธอ แต่ไม่ให้เป็นคู่กัน” ผู้ชายร้องขึ้นด้วย 
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ความอัดอั้น

“เราจำต้องพรากจากกัน ไม่รู้วันจะได้พบเจอ...” นางเอกร้องตอบโต้ด้วย 

น้ำเสียงเจือสะอื้นหลังจากถูกเฆี่ยนและถูกปล่อยให้อยู่คนเดียว

องค์อรสูดน้ำมูกอย่างไม่อายใคร เพราะมีเสียงสูดน้ำมูกดังจากมุมนั้นมุมนี ้

เป็นระยะ

ฉากทรมานจบไป ฉากใหม่เลื่อนเข้ามาแทนที่ พระเอกในชุดเสื้อยืดสีขาว  

ยัดชายเสื้อไว้ในกางเกงแพรสีเดียวกัน กำลังเดินไปเดินมาด้วยท่าทีครุ่นคิดใน 

สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง เขาถือดินสอแท่งหนึ่งในมือ ครู่ต่อมาองค์อรก็พบความ 

ผิดปกติ ผู้ชายที่เดินอยู่บนเวทีนั้นไม่ใช่พระเอกคนเดิม!

จริงอยู่ ละครเวทีบางเรื่อง ผู้จัดทำจะใช้ตัวละครสองชุดเพื่อไม่ให้นักแสดง 

เหนื่อยเกินไป และเสนอทางเลือกให้คนดูด้วย โดยจะขึ้นเวทีสลับรอบกัน แต่ 

น้อยครั้งนักที่จะเปลี่ยนตัวกลางคันแบบนี้ พระเอกคนเดิมเป็นอะไรหรือเปล่า

แต่เอ๊ะ! ผู้ชายที่อยู่บนเวทีไม่ใช่พระเอกอีกคนเสียด้วยสิ

พระเอกอีกคนเป็นดาราหนุ่มร่างสันทัด ผิวออกคล้ำ แต่ที่เห็นคือชายหนุ่ม 

ร่างสูงใหญ่ ท่าทางองอาจผึ่งผาย ผิวขาวจัดสะอาดสะอ้าน องค์อรเห็นชัดเจนว่า 

เขามีเครื่องหน้าคมเข้ม คิ้วเข้มพาดเหนือดวงตาสีดำสนิท จมูกโด่งเป็นสันสวย  

เรียวหนวดเหนือริมฝีปากสีสดทำให้เขาดูดุและน่าเกรงขามยิ่งขึ้น

ขณะนั้นเองก็มีนักแสดงหญิงแต่งตัวอย่างคนรับใช้สมัยโบราณคือ นุ่งผ้า 

โจงกระเบนคาดผ้าแถบสีมอซอ ไว้ผมดอกกระทุ่ม เดินเข้ามาในห้องพร้อมถาด 

เครื่องดื่ม คนรับใช้วางถาดลงบนตั่งเล็ก  ๆ  ที่สลักลวดลายดอกไม้อ่อนช้อยแล้ว 

เดินเข้าไปหลังเวที ครู่ต่อมาพระเอกก็เดินไปรินน้ำดื่มด้วยท่าทีกลัดกลุ้ม

“เอ๊ะ! เรื่องเกิดในสมัยนี้ นักแสดงก็แต่งตัวปกติมาตลอด จู่ ๆ เปลี่ยนมา 

แต่งชุดโบราณทำไมอะ” องค์อรพึมพำด้วยความงงงัน เมื่อหันไปสังเกตผู้ชม 

คนอื่นก็พบว่าไม่มีใครมีท่าทีแปลกใจหรือสงสัยเหมือนเธอสักคน พวกเขาดูดื่มด่ำ 

กับสิ่งที่เห็นตรงหน้ามาก

นี่เธอตาฝาด หรือมันเป็นเช่นนี้อยู่แล้วกันแน่

สิ้นความสงสัยก็ปรากฏแสงสีขาวจ้าพาดเป็นทางยาวข้างเวที ชายหนุ่มผู้นั้น 
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หยุดเดินและหันมา เธอจึงสบตาเขาอย่างถนัดถนี่ ทำเอาเธอถึงกับตัวชา หัวใจ 

เหมือนหยุดเต้นไปชั่วขณะ

จากนั้นก็คล้ายมีแรงดึงดูดมหาศาล องค์อรเดินเข้าหาแสงสีขาวนั้นโดย 

ไม่รู้ตัว พอเข้าไปใกล้แสงสีขาวก็ยิ่งสว่างจ้าขึ้นจนเธอต้องหลับตาลง นาทีที่หลับตา 

หญิงสาวรู้สึกเหมือนถูกจับโยนขึ้นไปในอากาศ 

“ว้าย!” เธอร้องเสียงหลงหลับตาปี๋ด้วยความตกใจ 

หญิงสาวไม่รู้ว่าร่างตัวเองล่องลอยท่ามกลางแสงจ้านั้นนานแค่ไหน แต่ 

จู่  ๆ  ก็เหมือนถูกกระชากลงไปข้างล่างด้วยมือที่มองไม่เห็น เธอร้องลั่นอีกหน  

พอลืมตาขึ้นก็พบว่าตัวเองยืนอยู่บนพื้นเหมือนเดิม หญิงสาวพ่นลมหายใจยาว 

อย่างโล่งอก แล้วก็ต้องสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงตวาดดังขึ้นจากด้านล่างเวที

“ราตรี! นี่เธอมาอยู่ที่นี่อีกได้อย่างไร!”

เสียงห้าวทุ้มของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งคุ้นหูยิ่งนัก แต่นึกไม่ออกว่าเคยได้ยิน 

ที่ไหน

องค์อรหันขวับไปตามเสียงนั้น แล้วก็สบตาคมปลาบของชายหนุ่มคนนั้น  

ความอ่อนหวานในดวงตาของเขาหายไป เหลือเพียงความประหลาดใจระคนตำหนิ 

ชัดแจ้ง

เพราะมัวแต่อึ้งที่จู่  ๆ ก็พบเขา จึงลืมสังเกตว่าชื่อที่เขาเรียกไม่ใช่ชื่อของเธอ

“ว่าอย่างไร เธอกลับไปแล้ว แล้วกลับมาอีกทำไม” ชายหนุ่มเอ่ยขึ้นอีก 

ด้วยสำเนียงแปร่ง  ๆ

“กลับไปไหนคะ ฉันยังดูละครไม่จบเลย” ตอนที่ย้อนถามเขา องค์อร 

เพิ่งตระหนักถึงความผิดปกติ ที่นี่ไม่ใช่โรงละครที่เธอนั่งดูอยู่เมื่อครู่ แต่คือที่ไหน 

สักแห่งซึ่งคล้ายกัน แต่ไม่ใช่ที่เดิม เป็นโรงละครเหมือนกัน แต่แตกต่างทุก 

รายละเอียด 

ที่นี่ไม่มีผ้าม่านสีแดงเข้มสำหรับเลื่อนปิดเปิด มีแต่ผ้าม่านสีเหลืองทอง  

พืน้ทีเ่ธอยนือยูเ่ปน็ไมก้จ็รงิ แตเ่ปน็ไมส้กัขดัมนัวาว ไมใ่ชไ่มป้ารเ์กต์ ทีน่ัง่สำหรบั 

ผู้ชมเป็นม้านั่งยาววางเรียงกันประมาณสิบแถว ไม่ใช่เก้าอี้เดี่ยว ที่สำคัญ ตอนนี ้

ไม่มีนักแสดง ไม่มีคนดูแม้แต่คนเดียว!
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“ว่าแต่ที่นี่คือที่ไหนเหรอคะ แล้วฉันมาได้ยังไงน่ะ” หญิงสาวถามอย่างงง ๆ  

พลางเดินลงบันไดเตี้ย  ๆ  ไปหาคนที่มองเธอด้วยแววตาแบบเดิม

“ผู้ที่ตอบคำถามนี้ได้มีเพียงเธอคนเดียวเท่านั้น” เขาย้อนคำ ฟังดูเหมือน 

ประชดอยู่ในที

“อืม...” หญิงสาวทำเสียงรับรู้พลางทบทวนความทรงจำ “เมื่อกี้ฉันนั่งดู 

ละครอยู่ จู่  ๆ  ฉันก็เห็นคุณเดินไปเดินมาบนเวที ฉันแปลกใจเพราะคุณแต่งตัว 

ไม่เข้ากับเรื่องเลย แล้วก็มีแสงสีขาวสว่างขึ้นข้างเวที ฉันเลยเดินไปดูใกล้  ๆ  

ตอนนั้นฉันรู้สึกเหมือนมีคนจับฉันโยนขึ้นไปในอากาศ รู้ตัวอีกที ก็มายืนอยู่ตรงนี ้

เนี่ยแหละ”

เงยีบ...ไมม่คีำพดูใดจากเขา องคอ์รทีม่วัแตม่องรอบ ๆ จงึหนักลบัมา แลว้ก ็

หน้าร้อนผ่าวเมื่อเห็นความสมเพชจากดวงตาคู่นั้น

“ฉันชักเชื่อที่เขาลือกัน เธอเป็นผู้หญิงที่ทำทุกอย่างเพื่อเงิน”

เขามองเธอด้วยความผิดหวัง ทำให้หัวใจองค์อรสั่นไหว รู้สึกเหมือนตัวเอง 

ทำอะไรผิดจริง  ๆ 

“อืม...ฉันก็ทำเพื่อเงินนะ แต่ไม่ได้ทำทุกอย่างเพื่อมัน เพราะไม่ได้ทำอะไร 

เป็นทุกอย่าง” เธอย้อนเบา  ๆ  เพราะกำลังพิศวงงงงวยกับสิ่งที่เกิดขึ้น

“ช่างยอกย้อนเสียจริง...เอาละ  แต่ฉันจะไม่เสียเวลาลับฝีปากกับเธอ  

จงกลับบ้านไปเสีย ก่อนที่ใครจะมาเห็น”

“ทำไมคุณต้องกลัวใครเห็นด้วย ในเมื่อเราอยู่ในที่โล่งแจ้งขนาดนี้” องค์อร 

ย้อนถามด้วยความไม่เข้าใจ นับตั้งแต่พบเขา เธอก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่าง 

แปลกประหลาดตลอดเวลา ประหลาดเหมือนที่จู่  ๆ เธอก็มาปรากฏตัวที่นี่ในเวลานี้ 

นั่นละ

คำตอบของเธอทำให้เขานิ่งอึ้งและคอแข็งไปครู่หนึ่ง ไหล่ผึ่งผายตั้งตรง

“ฉันเข้าใจว่าเธอต้องการเงิน จึงพยายามทำตัวให้เหมือนโรซี่ ทั้งนิสัย ทั้ง 

การแต่งตัว...” เขาเว้นช่วงเพื่อกวาดตามองเสื้อผ้าของเธอ ซึ่งเป็นกางเกงเข้ารูป 

สีเข้มกับเสื้อแขนกุดสีขาว ที่คอพันผ้าพันคอสีสดใส ผมยาวสลวยขมวดไว้แล้ว 

ปักด้วยปิ่นปักผม “แต่หมดเวลาสำหรับเธอแล้ว ฉันเลือกคนอื่นไปแล้ว ราตรี”
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“ฉันว่าจะไม่งงแล้วนะ ทั้งที่รู้สึกว่าคุณดูแปลก  ๆ แต่คุณก็ทำให้ฉันงงอีก 

จนได้ ฉันไม่เข้าใจที่คุณพูดเลย อะไรคือต้องการเงิน อะไรคือเหมือนโรซี่ อะไร 

คือราตรี และตกลงคุณเป็นใครกันแน่” เธอถามรวดเดียวอย่างที่ใจอยากรู้ 

“เธอกลับบ้านเสียทีไม่ดีหรือ ไหนว่ารักลูกห่วงลูกมากอย่างไรเล่า” เขา 

ตัดบทอีกครั้ง เป็นการตัดบทที่ทำให้คนฟังรู้สึกงุนงงที่สุด ผู้ชายคนนี้พูดอะไร...

อะไรคือห่วงลูก...เขาเห็นเธอเป็นใคร 

“โอเค  ๆ แยกย้ายกันดีกว่านะ คุยกับคุณนาน  ๆ  แล้วประสาทจะกิน ฉัน 

กลับบ้านละ” 

ระหว่างนั้นประตูโรงละครก็เปิดออก ผู้ที่โผล่เข้ามาคือหญิงร่างท้วมแต่งตัว 

อย่างคนรับใช้สมัยโบราณ ซึ่งเมื่อครู่นี้องค์อรก็เห็นบนเวทีเช่นกัน เมื่อเห็นเธอ 

ฝ่ายนั้นกลับเบิกตากว้างด้วยความตกใจระคนแปลกใจ แต่ไม่เอ่ยอะไร

“อ้อ ฉันนึกออกแล้ว คุณถ่ายละครอยู่ใช่ไหม มิน่าล่ะ พูดอะไรแปลก  ๆ  

ที่แท้ก็ท่องบท” องค์อรหันไปเอ่ยกับชายหนุ่ม แม้จะไม่เห็นกล้องหรือทีมงาน 

สักคนก็ตาม เพราะเธอมองไม่เห็นเหตุผลอื่นที่ทั้งคู่จะแต่งตัวแบบนี้ในเวลานี้แล้ว

คำพูดของเธอทำให้ชายหนุ่มปริศนาและหญิงร่างท้วมสบตากันอย่างงง  ๆ  

ก่อนที่เขาจะเอ่ยขึ้น

“ฉันยอมรับว่าเธอเก่งที่ทำตัวได้เหมือนโรซี่ผู้ไม่ประสีประสาอะไรในเมือง 

สยาม”

“ฟังดูเหมือนคำชมนะ แต่ไม่เข้าใจอยู่ดี และมันคงจะดีมากถ้าหากคุณ 

พูดความจริงทั้งหมดกับฉันแทนการพูดอะไรกำกวมแบบนี้” เธอมองเขาตาละห้อย 

หญิงร่างท้วมถึงกับเบิกตากว้าง ยกมือทาบอกด้วยความตกใจ

“ว้าย! ตาเถรเณรชี กิริยาพาทีเสื่อมทราม เป็นแม่หญิง ไฉนมองผู้ชาย 

ด้วยแววตาน่าเกลียดเช่นนั้น”

องค์อรนิ่วหน้ากับคำตำหนินั้น

“ตรงไหนที่เรียกว่าเสื่อมทรามหรือน่าเกลียดหรือคะ เจ๊”

“อิฉันไม่ใช่เจ๊ก คุณอย่ามาเรียกอิฉันแบบนี้” ฝ่ายนั้นเอ่ยเสียงกร้าวขึ้นมา 

ทันที 
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“อ้าว หนูก็ไม่ได้บอกว่าเจ๊เป็นเจ๊ก”

“ก็เมื่อครู่นี้ แม่...”

“พอได้แล้วสม แค่นี้ฉันก็เวียนหัวจะแย่” ชายหนุ่มเอ่ยขัดพลางโบกมือไล่ 

ทั้งคู ่

“เจ้าค่ะ คุณชาย...เอ่อ...แต่ที่สมมา เพราะหม่อมให้มาเรียนว่าคุณทิพย์ 

เธอจะกลับแล้วเจ้าค่ะ”

องค์อรมองภาพและบทสนทนานั้นอย่างทึ่ง ๆ ทั้งคู่เล่นละครเนียนเหลือเกิน  

คำพูดคำจาดูโบราณจริง  ๆ  และเข้าปากพวกเขามาก 

แต่...ทำไมผู้กำกับไม่สั่งคัตเสียทีนะ ไม่เห็นหรือไงว่าเธออยู่ในเฟรมด้วย

องค์อรไม่ถามหาเหตุผลจากใครอีก เธอหมุนตัวเดินออกจากโรงละคร 

เพื่อเรียกแท็กซี่กลับบ้านส่วนเรื่องที่เธอมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรก็ค่อย  ๆ  คิด ค่อย  ๆ  

ลำดับเหตุการณ์แล้วกัน บางทีอาจเป็นอาการที่เรียกว่าสูญเสียความทรงจำระยะสั้น 

ก็เป็นได้ แต่ถ้าหมั่นคิดหมั่นไตร่ตรองบ่อย  ๆ  ความทรงจำนั้นคงกลับคืนมา

เมื่อก้าวพ้นประตูโรงละคร องค์อรก็ชะงักด้วยความประหลาดใจ

ที่ที่เธอยืนอยู่ตอนนี้อยู่ใกล้กับรั้วไม้แบบโปร่งสีขาว จากรั้วมีถนนโรยกรวด 

แยกเปน็สองสาย สายหนึง่มาทีโ่รงละคร อกีสายไปสิน้สดุทีห่นา้บา้นทรงขนมปงัขงิ 

สีไข่ไก่ ระหว่างโรงละครกับบ้านมีสนามหญ้าเขียวขจีคั่นกลาง และบริเวณ 

สนามหญ้าก็สิ้นสุดที่เรือนไทยหลังหนึ่ง ซึ่งมีเสียงเพลงดนตรีไทยดังลอดออกมา  

นอกจากนี้ยังมีเรือนไทยอีกประมาณสี่หลังปลูกเรียงกันอยู่อีกด้านหนึ่ง

หนา้บา้นทรงขนมปงัขงิมคีนรบัใชผู้ห้ญงิคาดผา้แถบนุง่ผา้โจงกระเบน ทำผม 

ดอกกระทุ่มเดินไปเดินมาอยู่สามสี่คน 

เธอกำลังอยู่ในฉากละครย้อนยุคจริง  ๆ 

หญงิสาวเหลยีวหากลอ้งหรอืทมีงานเบือ้งหลงัอกีครัง้ ทวา่ไมพ่บ ถงึกระนัน้ 

ก็ยังมั่นใจว่านี่คือกองถ่ายละคร ชายหนุ่มท่าทางแปลก  ๆ  เป็นนักแสดงในเรื่อง  

และคงจะเป็นนักแสดงหน้าใหม่ เธอจึงไม่คุ้นหน้าเอาเสียเลย

เสียงฝีเท้าดังตามมา องค์อรหันไปมองก็พบว่าเป็นสองคนนั้นนั่นเอง
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“ถ่ายละครกันอยู่จริง ๆ ด้วย เรื่องอะไรคะ ท่าทางจะโปรเจ็กต์ใหญ่นะคะ”

ได้ยินคำถามของเธอ คิ้วเข้มก็ขมวดเข้าหากันด้วยความงุนงงอีกรอบ  

ถึงกระนั้นเขาก็อุตส่าห์ตอบสั้น  ๆ  ว่า

“ฉันไม่ได้ถ่ายอะไร” 

คราวนี้องค์อรมองเขาอย่างชื่นชม 

“คุณต้องเป็นนักแสดงอนาคตไกลแน่  ๆ เพราะคุณคีปคาแร็คเตอร์ได้ดีมาก  

แบบนี้เล่นแค่เรื่องเดียวก็แจ้งเกิดได้แล้ว” ชมเขาเสร็จก็หันไปสนใจฉากด้วย 

ความตื่นตาตื่นใจ “ฉากสมจริงมากเลยค่ะ บ้านสวยมาก คุณรู้ไหม ฉันเป็นคน 

ชอบสะสมของเก่า แล้วก็ชอบบรรยากาศบ้านเมืองสมัยก่อนมากเลย ได้มาอยู่ใน 

ที่แบบนี้แล้วรู้สึกดีจัง...ว่าแต่นี่เป็นบ้านจริง  ๆ  หรือแค่เซตฉากขึ้นมาคะ” 

“หยุดทีเถิด แม่คุณ ฉันระอาการแสดงละครตลอดเวลาของเธอเต็มทน  

ฉันย้ำเป็นครั้งสุดท้าย ฉันยกบทโรซี่ให้สร้อยจิตไปแล้ว” 

องค์อรเกาศีรษะแกรก  ๆ  อีกรอบ 

“ถ้าคุณไม่บ้า ฉันก็คงเมา...คุยกันกี่ครั้งก็ไม่รู้เรื่องสักที โอเค ๆ ฉันกลับ 

ก็ได้ ว่าแต่ที่นี่มันอยู่บนถนนอะไรน่ะ”

“เธอบอกรถลากว่ามาที่ไหน มันก็ยังเป็นที่นั่น” 

“นั่น มียียวนกวนประสาท เฮ้อ...มันยากมากหรือไงแค่บอกชื่อถนนออกมา 

น่ะ” เธอเท้าสะเอวและจ้องหน้าเขาอย่างรำคาญ เป็นกิริยาที่ทำให้ชายหนุ่มมอง 

อย่างไม่ชอบใจ 

“กลัวเขาไม่รู้หรือว่าเป็นคนจำพวกไหน ถึงต้องทำกิริยาเช่นนี ้ เกิดเป็นหญิง 

ให้รู้ว่าเป็นหญิง อย่าทอดทิ้งกิริยาอัชฌาสัย”

“โอ๊ยตาย...นี่มันบ้าอะไรเนี่ย เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตฉัน ถึงต้องมาเจอคนบ้า ๆ  

อย่างคุณเนี่ย ถามดี  ๆ  ก็หาเรื่องกระแนะกระแหนอยู่นั่น ฉันไปถามคนอื่นก็ได้”  

พูดจบเธอก็เดินกระแทกเท้าจากมา แต่รับรู้ได้ว่าดวงตาคมคู่นั้นมองตามด้วย 

แววตาตำหนิ

ก่อนจะก้าวออกจากประตูรั้วโปร่ง องค์อรหันกลับไปก็พบว่าเขายังไม่ไปไหน  

แต่ยืนกอดอกมองมาที่เธอ 
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ผู้ชายร่างสูงใหญ่ หน้าตาหล่อเหลา ท่าทางเหมือนคุณชายโบราณ  ๆ หน่อย 

ในชุดเสื้อยืดคอกลมกับกางเกงแพรสีขาว มีฉากหลังเป็นบ้านทรงขนมปังขิงสีไข่ไก่ 

สร้างความรู้สึกแปลกใหม่และน่าประทับใจอย่างบอกไม่ถูก

เสียอย่างเดียว เขาพูดจาไม่รู้เรื่อง 

หญิงสาวผินหน้ากลับ เตรียมตัวเรียกแท็กซี่และค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง 

ต่อไปว่า จู่  ๆ  เธอมาอยู่ในฉากละครย้อนยุคนี่ได้อย่างไร 

แต่พอก้าวพ้นประตูรั้ว องค์อรก็เบิกตากว้างด้วยความทึ่ง เมื่อเห็นว่า  

แม้แต่ฉากนอกบ้าน กองถ่ายละครก็ยังสามารถจัดให้เป็นแบบโบราณได้ ถนน 

แคบ  ๆ  ไม่มีแท่งคอนกรีต ไม่มีรถราวิ่งขวักไขว่ ซ้ำยังมีรถลากวิ่งส่งคนผ่านหน้า 

เธอด้วย

ผู้คนที่เดินสวนไปมาล้วนแต่แต่งกายด้วยชุดโบราณ มีทั้งหญิงชาวบ้าน 

นุ่งผ้าโจงกระเบนกับเสื้อแขนกระบอกธรรมดา ไม่สวมรองเท้า หญิงสาวที่ดูเป็น 

คุณหนูหน่อยก็นุ่งผ้าซิ่นแค่เข่ามีลายตรงชาย สวมเสื้อแขนกุดตัวหลวมตกแต่งโบ 

ที่ชายเสื้อด้านซ้าย บ้างก็สวมเสื้อแขนกุดเข้ารูปกับผ้าซิ่นยาว ส่วนทรงผมบ้าง 

ก็ตัดบ๊อบสั้นเห็นเชิงผมสูง บ้างก็ดัดผมหยิกเป็นคลื่นคาดเครื่องประดับศีรษะ  

ผู้ชายสวมกางเกงขายาว เสื้อราชปะแตน และหมวกกะโล่ บ้างก็นุ่งผ้าม่วงกับ 

เสื้อราชปะแตน ส่วนชาวจีนสวมกางเกงแพรกับเสื้อกุยเฮง ไว้ผมยาว ไหนจะ 

ฝรั่งร่างสูงใหญ่ในเสื้อสูท นุ่งผ้าม่วง สวมถุงเท้ายาวอีกเล่า

“เอ๊ะ! หรือที่นี่จะเป็นโรงถ่ายละครนะ” หญิงสาวพึมพำอย่างนึกอะไรได้  

ค่ายละครยักษ์ใหญ่บางค่ายจะสร้างโรงถ่ายละครเอาไว้รองรับการถ่ายละคร 

หลากหลายแนว ตั้งอยู่บนเนื้อที่หลายร้อยไร่ ในนั้นจะมีทั้งเรือนท่านเจ้าคุณ 

อย่างบ้านเมื่อครู่นี้ กระต๊อบของชาวนา ชุมชนแออัด และอื่น  ๆ  อีกมากมาย

องค์อรควานหาโทรศัพท์เพื่อเรียกแท็กซี่ ก่อนจะพบว่า อย่าว่าแต่โทรศัพท ์

เลย แม้แต่กระเป๋าก็ไม่มี!

“โอ๊ย! ตายจริง หล่นตอนเดินไปหาผู้ชายคนเมื่อกี้แน่  ๆ” หญิงสาวบ่น 

อย่างหงุดหงิด “แต่ไม่เป็นไร เดี๋ยวเรียกแท็กซี่แล้วไปเก็บเงินปลายทางก็ได้  

ว่าแต่...ประตูทางออกโรงถ่ายละครอยู่ทางไหนเนี่ย ไม่เห็นมีป้ายบอกเลย”
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สบินาทตีอ่มา องคอ์รกว็ิง่ผา่นประตรูัว้กลบัเขา้มาในบา้นหลงันัน้หนา้ตาตืน่ จากนัน้ 

ก็บ่ายหน้าไปยังโรงละครแล้วร้องเรียกชายหนุ่มเสียงดังลั่น

“คุณ...คุณคะ คุณอยู่ไหน” 

เสียงของเธอดังไปทั่วเรือนซึ่งเงียบสงบ เรียกบรรดาหญิงชายหลากหลาย 

วัยให้เยี่ยมหน้าออกมามอง แล้วก็ทำท่าตกใจเมื่อเห็นเธอ บ้างก็ยกมือทาบอก

“คุณ คุณอยู่ไหน” 

เสียงเอะอะนั้นเรียกชายหนุ่มที่เพิ่งนั่งลงบนเก้าอี้ต่อหน้าหญิงสาวแสนสวย 

และหญิงวัยกลางคนภายในห้องรับแขกของบ้านทรงขนมปังขิงให้ลุกขึ้นทันที

“ใครมาเอะอะมะเทิ่งที่หน้าวัง” หญิงวัยกลางคนเอ่ยถามเสียงตระหนก

ชายหนุ่มไม่ตอบอะไร แต่รีบเดินไปหน้าเรือน เป็นเวลาเดียวกับที่องค์อร 

วิ่งออกมาจากโรงละครแล้วตรงดิ่งมาที่เรือนใหญ่ จึงชนร่างสูงที่เดินพ้นแนวไม้ 

พอดี หญิงสาวอุทานเมื่อรู้สึกว่าจะล้มลงบนพื้น ถ้าหากมือแข็งแรงของเขาไม่ 

เอื้อมมารั้งไว้ แต่คงเพราะเขากะแรงพลาดไปหน่อย จึงดึงร่างเธอไปปะทะอกกว้าง 

ของเขา กลิ่นหอมจาง  ๆ  ผสมกลิ่นซึ่งน่าจะเป็นยาสูบโชยมา

หญิงสาวเงยหน้ามอง ก็พบว่าเขามองเธออยู่ก่อนแล้วด้วยแววตาที่อ่าน 

ไม่ออก

“เอ่อ...แหม...ฉากนี้มันคลาสสิกเป็นบ้า แต่ฉันไม่มีเวลาสตั๊นต์กับคุณ 

หรอกนะ ฉันมีเรื่องสำคัญกว่านั้น”

“เรื่องอะไร” เขาถามเสียงห้วน ปล่อยมือจากเธอทันที

“เมื่อกี้ฉันเดินออกไปหารถรับส่งในโรงถ่ายละคร แต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ  

ฉันไปขอยืมโทรศัพท์มือถือของคนที่เดินสวนมาเพื่อโทร.เรียกแท็กซี่ แต่คุณรู้ไหม  

ไม่มีใครสักคนรู้จักมือถือ ทุกคนมองฉันเหมือนตัวประหลาด ที่สำคัญ ฉันเห็น 

ปฏิทินในร้านขายก๋วยเตี๋ยวของอาแปะคนหนึ่งบอกว่านี่คือวันที่ ๑๕ เดือน ๘  

พ.ศ.  ๒๔๗๓ ตลกเป็นบ้าเลย มันจะเป็นไปได้ยังไงที่ฉันจะย้อนอดีตมาแปดสิบ 

กว่าปีก่อนน่ะ!”
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ได้ยิน  เรื่องประหลาดใจของเธอแล้ว ชายหนุ่มก็ทำหน้าระอาก่อนเอ่ย

“ฉันตลกเธอมากกว่าที่หาเรื่องกลับมาหาฉันด้วยวิธีแสนขันสิ้นดี” 

“นี่คุณไม่ตกใจกับสิ่งที่ฉันพูดเลยเหรอ” องค์อรทำหน้างง

“ยามนี้ ไม่มีอะไรทำให้ฉันตกใจเท่าเธออีกแล้ว ราตรี” จากความระอา 

แปรเปลี่ยนเป็นความเห็นใจ “ฉันรู้ว่าเธอหวังบทโรซี่มาก” 

“เลิกเรียกฉันด้วยชื่อนี้ เสียที ฉันไม่ได้ชื่อราตรี แล้วก็เลิกเล่นละคร 

ตลอดเวลาได้แล้ว ฉันปวดหัว!”

นี่มันเรื่องบ้าอะไร สิ่งที่เธอกำลังเจออยู่นั้นน่าเหลือเชื่อเกินกว่าจะทำใจ 

ยอมรับได้

หรือมีใครเล่นตลกกับเธอนะ ถ้าไม่ใช่การถ่ายละคร ก็อาจเป็นเรียลิตี้โชว์ 

สักรายการที่เธอเป็นหนึ่งในผู้ร่วมรายการ พวกเขาอาจอยากรู้พฤติกรรมของเธอ 

ว่าเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้จะทำตัวเช่นไร จึงไม่มีกล้องให้เธอเห็นอย่างไรล่ะ

ใช่แล้ว! ต้องใช่แน่ ๆ นี่เป็นสมมติฐานที่เป็นไปได้ที่สุดแล้ว แต่ทำไมต้อง 

เป็นเธอด้วยล่ะ เป็นไปได้ไหมว่ารายการสุ่มเลือกคน 

เมื่อคิดได้อย่างนั้น องค์อรก็คลายวิตก และหาทางรับมืออย่างมีสติ

“มีเรื่องอะไรหรือชาย เสียงโวยวายดังไปทั่ววังทีเดียว” 

องค์อรยังไม่ทันจะเอ่ยอะไร เสียงผู้หญิงคนก็หนึ่งดังขึ้นจากเบื้องหลัง เมื่อ 

เธอหันไปมอง ม่านตาก็ขยายด้วยความทึ่ง

ตรงหน้าคือหญิงวัยกลางคนผิวขาวเหลืองอย่างที่เรียกว่าทองทา คาด 
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ผ้าแถบสีบานเย็น นุ่งผ้าโจงกระเบนสีเหลืองนวล ทำผมดอกกระทุ่ม สวม 

สร้อยทองสายยาวที่คอ ข้อมือข้างหนึ่งสวมสร้อยข้อมือทองเช่นเดียวกัน ท่าทาง 

เจ้ายศเจ้าอย่าง ปากก็เคี้ยวหมากหยับ  ๆ  และเหน็บผ้าเช็ดปากไว้ที่เอว

ผู้ที่เดินตามหลังหญิงวัยกลางคนคือ หญิงสาววัยประมาณยี่สิบในชุดอย่าง 

ที่เธอเห็นสาว  ๆ  ข้างนอกบ้านสวมใส่ คือ ผ้าซิ่นกับเสื้อไม่มีแขน คาดเข็มขัด 

เส้นเล็กที่เอว ผมสั้นดัดเป็นลอน มีเครื่องประดับคาดตรงหน้าผาก ใบหน้างดงาม 

หวานละมุนละไมชวนให้นึกถึงความเย็นของสายน้ำที่ไหลเอื่อยระเรื่อย องค์อร 

นึกทึ่ง คนจัดหานักแสดงช่างเลือกคนที่หน้าตาดูเป็นไทยแท้แต่โบราณมาก  ๆ 

เมื่อหญิงสาวหน้าหวานเห็นองค์อรก็เบิกตาเล็กน้อย

“อ้าว พี่ราตรี ทำไมมาอยู่ที่นี่เล่าคะ เมื่อครู่ทิพย์เห็นพี่เข้าบ้านไปแล้วนี่คะ  

แล้วทำไมถึงแต่งตัวอย่างนี้คะ”

“แต่งตัวเน้นเรือนกาย กลัวคนเขาไม่รู้รึว่าเป็นแม่ผู้หญิงหยำฉ่า” สตรีวัย 

กลางคนเอ่ยด้วยสีหน้าดูถูกเหยียดหยาม

“แม่” 

“หม่อมป้า” 

ชายหนุ่มกับหญิงสาวเรียกเสียงตระหนก แต่หญิงวัยกลางคนหาได้สนใจไม่

“หนทูพิย ์ ปา้เตอืนแลว้เตอืนเลา่วา่อยา่รบัหญงิชัว่แถมยงัไรห้วันอนปลายตนี 

คนนี้เข้าเรือน จะเป็นกาลกิณี แล้วอย่างไรเล่า ผิดจากปากหรือไม่” 

“หยุดเล่นละครกันสักครู่ได้ไหมคะ แล้วตอบหนูหน่อยว่า หนูมาอยู่ใน 

รายการนี้ได้ยังไง มาตอนไหน และทำยังไงหนูถึงจะกลับบ้านได้” องค์อรพูดโพล่ง 

ด้วยความหงุดหงิด 

‘หม่อมป้า’  กับ  ‘คุณชาย’  และ  ‘หนูทิพย์’ ตลอดจนคนรับใช้หันไปสบตากัน 

เลิ่กลั่ก

“แม่คนนี้สติวิปลาสไปเสียแล้ว พูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอย” ‘หม่อมป้า’  

เอ่ย

“แตบ่า่ววา่เปน็มารยาของแมม่า่ยผูน้ีม้ากกวา่เจา้คะ่ มารยาทีจ่ะมาพบคณุชาย 

อย่างไรเล่าเจ้าคะ” ผู้ที่แต่งชุดคนรับใช้อีกคนเอ่ยขึ้นบ้างขณะมององค์อรอย่าง 
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ไม่เป็นมิตร “บ่าวเคยเตือนคุณชายแล้วมิใช่หรือเจ้าคะ ว่าอย่าให้แม่คนนี้เข้าเรือน  

เพราะจะนำความวุ่นวายฉิบหายมาให้ แล้วเป็นอย่างไร ผิดคำบ่าวเสียที่ไหนเจ้าคะ”

“ฉันยังไม่เห็นว่าแม่ราตรีจะทำสิ่งใดที่เป็นความฉิบหายอย่างที่ชวนว่าสักนิด”  

คุณชายเอ่ยเชิงตำหนิและปรามอยู่ในที “เขามาพบฉันก็แค่เรื่องธุระเท่านั้น”

“วันนี้ไม่ทำ วันหน้าอาจจะทำ ถ้าหากชายยังปล่อยให้เข้ามาเพ่นพ่านในวัง”  

หญิงวัยกลางคนเอ่ยแทรก ตวัดสายตามององค์อรแวบหนึ่ง ความรังเกียจปรากฏ 

ชัดแจ้ง “นึกว่าพูดกันรู้เรื่องแล้ว ไม่นึกว่าจะหน้าด้านหวนกลับมาอีก”

“ไหน กล้องอยู่ไหน หยุดถ่ายได้แล้ว ฉันไม่เล่นกับคุณแล้ว” องค์อร 

ไม่สนใจคำด่า เธอเดินไปทางนั้นทีทางนี้ทีเพื่อหากล้องกับทีมงาน ยิ่งทำให้ทุกคน 

ในที่นั้นตระหนกตกใจ เพราะกิริยาท่าทางและคำพูด

“แบบนี้สติวิปลาสแน่เทียวเจ้าค่ะ คงเสียใจมากที่พลาดบทโรซี่” บ่าวชื่อสม 

เอย่อยา่งสะใจ “ออ้ ตอ้งบอกวา่ทีไ่มไ่ดแ้มแ้ตจ่ะแสดงบทโรซี ่ นีแ่หละ ไมเ่จยีมตน  

ไม่ตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงา เป็นกาแต่อาจเอื้อมจะเข้าวงสังคมหงส์” 

“พอเถิดสม” ชายหนุ่มหันไปดุ

บ่าวชื่อสมรู้ตัวว่าพูดมากไปจึงยอมสงบปากแล้วก้มหน้านิ่ง ชายหนุ่ม 

จึงหันไปทางองค์อร 

“พอทีเถิด ราตรี หยุดบ้าได้แล้ว...น้องทิพย์จะกลับบ้านพอด ี ถ้าอย่างนั้น 

พี่รบกวนให้แม่ราตรีกลับพร้อมกันนะ”

“ด้วยความยินดีค่ะ พี่ชาย...พี่ราตรี กลับบ้านพร้อมทิพย์นะคะ” หญิงสาว 

หน้าหวานเอ่ยขึ้นบ้างพลางมององค์อรจนตาแทบไม่กะพริบ 

“จะดหีรอืจะ๊ หนทูพิย”์ เสยีงทกัอยา่งตระหนกนัน้ดงัมาจากหญงิวยักลางคน

“ดีซีคะ หม่อมป้า อยู่บ้านเดียวกันอยู่แล้ว พี่ราตรีจะได้ไม่ต้องเสียค่า 

รถลาก”

องค์อรหยุดตามหาทีมงาน หันมาทางทุกคนแล้วแสยะยิ้ม 

“ตกลงจะไมย่อมเลกิแอค๊ติง้กนัใชม่ัย้เนีย่ ได ้ เดีย๋วไดเ้จอแอค๊ติง้ไอป้ัน้บา้ง”

“อย่าลืมเรียกขุนประสานมาตรวจด้วยนะเจ้าคะ คุณทิพย์ ท่าทางจะอาการ 

หนักเจ้าค่ะ” บ่าวอีกคนเอ่ยขึ้นบ้าง
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“ถ้าอย่างนั้นทิพย์ลาเลยนะคะ...หม่อมป้า พี่ชาย” เธอยกมือไหว้ทั้งคู่ด้วย 

กิริยาละมุนละไมน่ามอง

“ไปค่ะ พี่ราตรี รถทิพย์จอดอยู่ทางโน้น”

หญิงสาวหน้าหวานหันไปพยักหน้าเรียกองค์อร

“ไปไหนคะ”

“กลับบ้านอย่างไรเล่าคะ”

“บ้าน? บ้านฉันหรือบ้านคุณ เอ๊ะ หรือคุณรู้ทางออกจากโรงถ่ายละครนี่”  

องค์อรตื่นเต้นขึ้นมาทันที “ใช่ไหม รู้ใช่ไหมคะ” 

“ค่ะ...รถทิพย์จอดอยู่ทางโน้นค่ะ” สาวสวยหน้าหวานผายมือไปทางหนึ่ง

องค์อรพยักหน้ารับแล้วล่ำลาคนอื่น  ๆ  ในที่นั้นด้วยการโบกมือไปมา 

“บ๊ายบาย ลาก่อนนะคะทุกคน ฝากบอกทีมงานด้วยว่าฉากทุกฉากเนียน 

มาก นกัแสดงกเ็ลอืกไดเ้ปะ๊ เหมอืนคนโบราณจรงิ ๆ” จากนัน้กห็นัไปทางชายหนุม่ 

หนึ่งเดียวในที่นั้นแล้วส่งจูบให้อย่างล้อเลียน ท่ามกลางเสียงร้องวี้ดว้ายด้วย 

ความตระหนกของหญิงวัยกลางคนและบ่าวทั้งสอง แม้แต่ชายหนุ่มเองก็มีท่าที 

ตกใจมาก “ม้วบ  ๆ สุดหล่อ ฉันชอบคุณมากเลย คุณคีปคาแร็คเตอร์ได้ดีไม่มี 

หลุดสักนิด ฉันขอเป็นกำลังใจให้ละกันนะ แล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่ง ฉันจะได้ 

เขียนบทละครให้คุณเล่นนะ ไปละ บ๊ายบาย”

“อุ๊ยตาย! คุณพระคุณเจ้าช่วย ผู้หญิงอะไร ทำตัวน่ารังเกียจไปเสีย 

ทุกอย่าง...ชายอย่าไปยุ่งกับผู้หญิงพรรค์นี้เด็ดขาดนะ เราจะพลอยมัวหมอง 

เสื่อมราศีไปด้วย” หญิงวัยกลางคนเอ่ย แต่อีกฝ่ายไม่ตอบอะไรเนื่องจากกำลัง 

มองตามหญิงสาวผู้นั้นด้วยท่าทีครุ่นคิดและสงสัย 

“เราเกิดมาสูงส่งเป็นหงส์ ก็ต้องหาคู่ครองที่เป็นหงส์จะได้สมหน้าสมตา... 

อย่างหนูทิพย์เป็นต้น”

รถที่สาวสวยหน้าหวานใช้เป็นรถเก๋งโบราณ รูปทรงเหลี่ยม สีดำมันปลาบ ประต ู

เปิดจากด้านหน้าเหมือนที่องค์อรเคยเห็นตามรูปหรือพิพิธภัณฑ์

“โอ้โห รถคลาสสิกมาก มันวิ่งได้จริง  ๆ  เหรอคะ” องค์อรร้องถามพลาง 
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ตบตัวรถเบา  ๆ ทำเอาผู้ชายซึ่งน่าจะรับบทคนขับรถมองอย่างงง  ๆ 

“คุณทิพย์ขอรับ คุณราตรีเป็นอะไรไปหรือขอรับ ดูแปลกเหลือคณานับ”

“ฉันเองก็ต้องการคำตอบเหมือนกัน” หญิงสาวตอบสั้น  ๆ  แล้วตัดบท  

“เตรียมตัวออกรถเถอะ นายเทพ” 

ชายผู้นั้นรีบวิ่งมาเปิดประตูให้หญิงสาวทั้งสอง 

“เชิญขอรับ” 

สาวหน้าหวานพยักหน้าให้องค์อรก้าวขึ้นไปก่อน แล้วจึงก้าวตาม

องคอ์รตืน่เตน้ไมน่อ้ยทีไ่ดน้ัง่รถเกา่สดุแสนคลาสสกิแบบนี้ ซึง่อาการตืน่เตน้ 

ดีใจของเธอก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาของหญิงสาวอีกคนไปได้ จึงได้แต่มองเธอ 

อย่างสงสารและเห็นใจ

“ตกลงพี่ราตรีกลับไปโรงละครเพราะอยากได้บทโรซี่หรือคะ”

“คงงั้นมั้งคะ” องค์อรตอบอย่างไม่ใส่ใจนักขณะรถเคลื่อนออกจากบ้าน 

หลังนั้น เธอมองสองข้างทางอย่างสนใจ อยากรู้ว่าฉากบ้านเมืองในอดีตจะสิ้นสุด 

ตรงไหน พร้อมกันนั้นก็อดตื่นเต้นไม่ได้ว่า ออกจากตรงนี้แล้ว ทีมงานจะพาเธอ 

ไปที่ใด

“พี่ชายต้นเคยบอกทิพย์ว่าบทโรซี่เป็นบทที่สำคัญ จำต้องเอาคนที่ร้องเพลง 

เก่ง  ๆ  มาสวมบทบาท และแม่สร้อยจิตก็เป็นนักร้องมานาน”

องค์อรฟังถ้อยคำนั้นแบบผ่านหู เพราะกำลังตื่นตาตื่นใจกับฉากบ้านเมือง 

ตลอดสองข้างทางที่เหมือนภาพถ่ายในพิพิธภัณฑ์ไม่ผิดเพี้ยน ไม่มีตึกสูง ส่วนมาก 

เป็นบ้านชั้นเดียว รถราก็น้อย ผู้คนเดินไปเดินมาก็น้อย 

“โห ทีมงานโคตรเจ๋งอะ ทำได้ไงน่ะ เหมือนสุด  ๆ  ไปเลย นี่มันรายการ 

เรียลิตี้ฝรั่งหรือไง ทำไมลงทุนอลังการงานสร้างแบบนี้” หญิงสาวเอ่ยชมไม่ขาดปาก  

ทำให้คนขับรถกับสาวหน้าหวานสบตากันด้วยความประหลาดใจมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ 

รถแล่นต่อมาอีกไม่นานก็เลี้ยวออกไปยังถนนใหญ่ซึ่งองค์อรเห็นป้ายเขียน 

ว่า  ‘ถนนตะนาว’ แน่นอนว่าไม่เหมือนถนนตะนาวที่เธอเคยเห็นในปัจจุบัน มัน 

เงียบสงบเพราะแทบไม่มีรถวิ่งสวนไปมา มีเสียงเครื่องยนต์จากรถรางสีส้มสลับกับ 

เสียงกระดิ่งเพื่อบอกผู้โดยสาร บางจุดก็ยังมีรถลากวิ่งอยู่ 
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“เมื่อกี้ว่าเจ๋งแล้ว ตรงนี้เจ๋งกว่าอีกอะ รถรางก็เหมือนของเก่าเป๊ะ โห  

บัดเจ็ทเท่าไหร่เนี่ย สุดยอดจริง  ๆ”

แต่ไม่กี่นาทีต่อมา หญิงสาวก็พูดไม่ออก สีหน้าสบายอกสบายใจหลังจาก 

มั่นใจว่าอยู่ในรายการเรียลิตี้โชว์เริ่มซีดลงจนกลายเป็นขาวราวกับกระดาษ ใจคอ 

เริ่มไม่ดีเมื่อพบว่า ‘ฉาก’ ที่ทีมงานสร้างขึ้นนั้นทอดยาวกว่าที่เธอคิดเอาไว้มาก ถนน 

ถูกสร้างเหมือนภาพอดีตตลอดสาย และไกลออกไปเรื่อย  ๆ!

“เขาลงทุนมหาศาลขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย” ถึงกระนั้น เธอก็ยังไม่อยาก 

ยอมรับความผิดปกติที่กำลังเกิดขึ้นกับตน จะให้เชื่อว่าเธอย้อนอดีตมาอย่างนั้น 

หรือ บ้าไปแล้ว!

ครู่ต่อมา รถคันนั้นก็เลี้ยวเข้าสู่ถนนกรุงเกษม แล่นเลียบลำคลองไปสักพัก 

จึงเลี้ยวเข้าซอยและจอดหน้าบ้านหลังหนึ่ง เมื่อเห็นลักษณะบ้านทรงขนมปังขิง 

ทาสีเหลืองสด หลังคาปั้นหยา มีช่องระบายอากาศรอบตัวบ้าน องค์อรก็กลืน 

น้ำลายลงคอยากเย็น ก่อนหันไปหาเจ้าของรถแล้วเอ่ยถามด้วยเสียงอ่อย  ๆ 

“คุณคะ ฉันถามหน่อยได้ไหมคะว่านี่มันปี พ.ศ. อะไรกันแน่” 

หญิงสาวหน้าหวานยิ้ม ไม่แสดงความแปลกใจกับคำถามนั้น เนื่องจาก 

ตลอดทาง ‘พี่ราตรี’ ทำให้เธอแปลกใจเป็นระยะอยู่แล้ว 

“พุทธศักราชสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสาม๑ค่ะ” 

“สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสาม” องค์อรทวนคำ สิ่งที่หญิงสาวตรงหน้าบอก 

ตรงกับปฏิทินในร้านก๋วยเตี๋ยวของอาแปะที่เธอไปขอใช้โทรศัพท์และสอบถาม 

เส้นทาง “สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสินะคะ”

“ใช่ค่ะ”

ทิพย์สุดาพยักหน้ารับอย่างใจเย็นและเห็นใจ แต่ไม่เอ่ยอะไรอีก เธอก้าวลง 

จากรถหลังจากคนขับรถเปิดประตูรอสักพักแล้ว ระหว่างนั้นหญิงสาววัยประมาณ 

ยี่สิบต้น  ๆ  ในชุดคนรับใช้เดินออกมาจากตัวบ้านเพื่อรอรับคนเป็นนาย ครั้นเห็น 

องค์อรก็ชะงักและขมวดคิ้ว

๑ นับตามการนับแบบเดิม เริ่มต้นวันที่ ๑ เมษายน ถ้าเป็นแบบใหม่ เริ่มต้นวันที่ ๑ มกราคม  
คือปี ๒๔๗๔



วิรัตต์ยา

18

เมื่อลงมายืนนอกรถเรียบร้อยแล้ว องค์อรที่ยังหน้าซีดหน้าเซียวก็ถามต่อ 

ด้วยเสียงแหบแห้ง

“คุณไม่ได้โกหกฉันใช่ไหมคะ” 

ทิพย์สุดามองอีกฝ่ายอย่างเห็นใจ 

“เข้าบ้านเถิดค่ะ” 

“ถ้าคุณไม่ได้โกหก ผู้ชายคนนั้นและทุกคนที่โรงละครนั่นก็คือตัวตนจริง  ๆ  

ไม่ใช่นักแสดงสินะคะ”

“ทิพย์พยายามจับใจความสิ่งที่พี่พูดและทำมาตลอด ก็พบว่าพี่ราตรีกำลัง 

คิดว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เรื่องจริง เป็นแต่เพียงละครฉากหนึ่งใช่หรือไม่คะ”

องค์อรผงกศีรษะ 

“ถ้าฉันไม่คิดอย่างนั้น ฉันก็กำลังเจอเรื่องที่ประหลาดที่สุดในชีวิต”

“อย่างไรหรือคะ”

“ฉันไม่ใช่คนยุคนี้น่ะสิคะ ฉันมาจากอีกยุคหนึ่ง”

“นี่พี่ราตรีกำลังซ้อมบทแม่โรซี่อยู่หรือคะ น่าเสียดาย ถ้าพี่ชายต้นเห็น 

การแสดงของพี่อาจเปลี่ยนใจ เพราะโรซี่ก็เป็นสาวที่เกิดและโตในเมืองฝรั่งแล้ว 

ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ที่สยามเช่นกัน” สาวสวยทำหน้าเสียดาย เพราะตีความคำว่า 

ยุคหนึ่งเป็นอีกเมืองหนึ่ง

“พี่ชายต้น? ใครหรือคะ” ได้ยินคำถามแล้ว อีกฝ่ายก็มองเธอด้วยแววตา 

เห็นใจอย่างสุดซึ้งจริง ๆ “อย่าเพิ่งมองฉันด้วยแววตาแบบนั้น ได้โปรดตอบคำถาม 

ฉันก่อน”

“คุณชายต้น หม่อมราชวงศ์รวิกร บุตรชายคนโตของหม่อมเจ้าโชติรวี 

กับหม่อมน้ำหยด รังสิมา เจ้าของวังรังสิมาและคณะละครรติรมย์ที่พี่ราตรีไป 

คัดเลือกบทโรซี่เมื่อครู่นี้อย่างไรเล่าคะ”

องค์อรถึงบางอ้ออย่างจริงจัง มิน่าเล่า ชายหนุ่มผู้นั้นและคนบ้านนั้นถึงเอ่ย 

เรื่องการคัดเลือกบทบ่อย  ๆ 

“แล้วคุณล่ะคะ คุณเป็นใคร ทำไมฉันถึงอยู่บ้านเดียวกับคุณ เราเป็นญาต ิ

กันเหรอ”
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“ทิพย์คือ ทิพย์สุดา เวชสวัสดิ์ ธิดาองค์เล็กของพระยาวิเศษสุรวงศ์และ 

หม่อมนวลค่ะ...ทิพย์กับพี่ราตรีไม่ใช่ญาติ แต่ก็เหมือนญาติค่ะ” ทิพย์สุดาตอบ 

ด้วยเสียงอ่อนโยน

“แล้วหน้าตาฉันเหมือนคนชื่อราตรีมากเหรอคะ”

เป็นคำถามที่ยิ่งเรียกความสงสารจากทิพย์สุดามากขึ้น ฝ่ายนั้นเดินมากอด 

เธออย่างปลอบประโลม

“เข้าบ้านก่อนเถิด เดี๋ยวทิพย์จะให้คนไปตามขุนประสานมาตรวจ...”

องค์อรผละออกมาตั้งแต่อีกฝ่ายยังพูดไม่จบ

“ฉันไม่ได้ป่วยค่ะ คุณทิพย์ กรุณาฟังฉันนะคะ ฉันชื่อองค์อร มาจาก 

ปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่เก้า...” องค์อรยกมือห้ามเมื่อเห็นฝ่ายนั้นเบิกตากว้าง 

พร้อมอ้าปากจะพูดอะไรบางอย่าง “เมื่อกี้นี้ ฉันนั่งดูละครเวทีอยู่ในยุคของฉัน 

อยู่ดี  ๆ  ก็เห็นคุณชายรวิกรเดินบนเวที แล้วฉันก็ถูกแสงสีขาวพามาที่โรงละคร 

ของเขา”

“โธ่...พี่ราตรี” ทิพย์สุดาครางด้วยความสงสารสุดหัวใจ “ทิพย์รู้ว่าพี่เสียใจ 

เรื่องละคร แต่...”

“ฉันชื่อองค์อร” องค์อรเองก็ไม่ยอมแพ้เช่นกัน “ฉันอาศัยอยู่กับแม่และ 

น้องสาวแถวลาดพร้าว ฉันเป็นคนเขียนบทละครโทรทัศน์...ไม่ใช่ราตรี และไม่ใช ่

คนที่อยากเล่นละครของคุณชาย”

“อ้าว ถ้าอยากเป็นคนเขียนบททำไมไม่บอกพี่ชายต้นไปตรง ๆ เล่าคะ พี่ชาย 

อาจให้โอกาสก็ได้ เพราะน้อยคนนักที่จะมีความรู้ความสามารถด้านนี้ โดยเฉพาะ 

ผู้หญิงอย่างเรา”

องค์อรเงียบเพราะรู้ว่าคำอธิบายของตนไร้ความหมาย ระหว่างนั้นก็มีหญิง 

วัยกลางคนแต่งกายแบบเดียวกับหม่อมน้ำหยด แต่หน้าตาดูใจดีและอ่อนโยนกว่า 

เดินอุ้มเด็กอายุประมาณขวบกว่า  ๆ  ตรงมาพร้อมคนรับใช้

“อ้าว แม่ราตรี ไหนว่าจะไปทำธุระ ไม่ได้ไปหรอกรึ”

พอมาถึงอีกฝ่ายก็ร้องเรียกองค์อรด้วยความแปลกใจ จากนั้นก็ยื่นเด็กชาย 
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ผมจุกนุ่งผ้าโจงกระเบนให้ เด็กน้อยยกแขนรอ แต่เธอไม่รับ สร้างความแปลกใจ 

แก่หญิงผู้นั้นเป็นอย่างมาก 

“แม่...แม่...” หนูน้อยทำหน้าเบ้ด้วยความน้อยใจ

“คุณแม่คะ” ทิพย์สุดาเรียกหญิงผู้นั้นเพื่ออธิบายอาการที ่ ‘ราตรี’ เป็น แต่ยัง 

ไม่ทันจะพูดอะไรก็มีเสียงผู้หญิงกรีดร้องด้วยความอกสั่นขวัญแขวนดังออกมาจาก 

ในบ้านเสียก่อน สองแม่ลูกหันไปสบตากันแวบหนึ่ง ก่อนที่หม่อมนวลจะรีบวาง 

หนูน้อยลงในอ้อมแขนองค์อร จนนักเขียนบทสาวต้องรับเอาไว้ในที่สุด จากนั้น 

สองแม่ลูกก็พากันเดินเร็ว  ๆ  เข้าบ้านไป

“เดี๋ยวก่อนค่ะ คุณ...” องค์อรเรียก แต่ไม่มีใครสนใจเธอ นอกจาก 

คนรับใช้ที่เอียงคอมองด้วยความสงสัย

“นีเ่ปน็ชดุแบบใหมข่องแมส่อางคร์ ึ นอ้งราตร ี ดแูปลกตา แตก่ท็ะมดัทะแมง 

ดีนะ” 

“เวรกรรม มีตัวละครเพิ่มขึ้นอีกแล้ว ใครอีกล่ะ สอางค์เนี่ย” องค์อรเอ่ย 

อย่างท้อใจ ขณะที่พ่อหนูในอ้อมแขนเล่นกระดุมเสื้อของเธอด้วยความสนใจ

“พี่ชื่ออะไร” องค์อรถามตรง  ๆ ทำเอาคนรับใช้ทำตาเหลือกไปอีกคน  

คนขับรถซึ่งกำลังเช็ดรถอยู่รีบดึงคนรับใช้ไปอีกทางหนึ่ง 

“ไม่ต้องแปลกใจ สมพร มันมีเรื่องแปลก ๆ เกิดขึ้น และคุณราตรีก็แปลก 

ตั้งแต่ออกจากวังรังสิมาแล้ว ฉันกับคุณทิพย์นั่งงงมาตลอดทาง”

“มิน่าเล่า” 

“เพราะฉะนั้น ถ้าเธอถามอะไรก็ตอบ  ๆ  ไปเถิด ฉันคิดว่าอีกประเดี๋ยว 

คุณทิพย์คงเรียกท่านขุนประสานมาตรวจ”

สมพรพยักหน้า ก่อนเดินยิ้มกลับไปหาองค์อร 

“ถ้าอย่างนั้น น้องราตรีไปพักก่อนเถิด” 

“เอ่อ...คือฉันไม่ใช่...” องค์อรตั้งท่าจะปฏิเสธ แต่ก็นึกอะไรออกเสียก่อน  

เธอจะไปที่บ้านของ  ‘ราตรี’ เมื่อเจอกันแล้ว เธอจะพาเจ้าตัวมายืนยันความจริง 

กับทุกคน จะได้จบเรื่องจบราวเสียที “เอ่อ...แล้วบ้านของฉันอยู่ที่ไหนเหรอ”
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ระหวา่งเดนิออ้มเรอืนใหญไ่ปทางดา้นหลงั องคอ์รกเ็หน็วา่มเีรอืนไทยตัง้อยูภ่ายใน 

บริเวณบ้านหลังนี้อีกสองหลัง เธอเดาว่าถ้าไม่ใช่บ้านญาติพี่น้องก็คงจะเป็นบ้าน 

บรรดาเมีย  ๆ  ของเจ้าของบ้านนั่นละ เจ้าขุนมูลนายสมัยนี้นิยมมีเมียมากกว่าหนึ่ง  

และนิยมให้มาอยู่ร่วมกันเพื่อง่ายต่อการปกครองดูแล

“แม ่ แม.่..” หนนูอ้ยเรยีกเธอแลว้เงยหนา้มอง ตาแจว๋แหววคูน่ัน้มรีอ่งรอย 

ความสงสัยเจืออยู ่ คงเพราะเธอปฏิบัติต่างจากแม่แท  ้ๆ กระมัง เด็กมีสัญชาตญาณ 

ที่ไวเสมอ

“ฉันไม่ใช่แม่ของหนูหรอกจ้ะ”

คราวนี้เด็กน้อยยิ่งทำหน้างง แต่องค์อรไม่พูดอะไรอีกนอกจากเร่งฝีเท้า 

ให้เร็วขึ้น 

ครู่ต่อมา หญิงสาวจากโลกปัจจุบันก็เดินพ้นเรือนใหญ่ไปยังสนามหญ้ากว้าง 

ด้านขวามือมีเรือนไทยขนาดใหญ่ตั้งอยู ่ ซึ่งน่าจะเป็นโรงครัว เพราะมีคนรวมตัวกัน 

อยูท่ีน่ัน่เปน็จำนวนมาก แตล่ะคนกำลงัทำงานอยา่งขมขีมนัทเีดยีว สว่นดา้นซา้ยมอื 

มีทางเดินเล็ก  ๆ  ทอดยาว เมื่อเธอเดินไปตามทางนั้นสักพักก็เจอบ้านไม้ชั้นเดียว 

ยกพื้นทาสีฟ้ามีรั้วรอบขอบชิด รั้วไม้ระแนงทาสีขาวสะอาดตา ข้าง  ๆ  รั้วมีต้น 

ก้ามปูใหญ่ให้ร่มเงา

องค์อรเดินไปชิดประตูรั้วซึ่งเปิดแง้มไว้ก็เห็นว่าตัวบ้านมีช่องระบายลมเยอะ 

เหมือนบ้านของคุณชายรวิกรและเรือนใหญ่ หน้าบ้านมีแปลงดอกไม้กำลังออกดอก 

สะพรั่งและไม้ยืนต้นให้ร่มเงา โดยด้านหนึ่งของบ้านอยู่ติดลำคลองสายเล็ก  ๆ  

มีศาลาทรงหกเหลี่ยมทาสีขาวตั้งอยู่ข้าง  ๆ 

หากเป็นยามปกติ เธอคงตื่นเต้นกับภาพที่เห็น เนื่องจากนี่คือบ้านในฝัน 

ชัด  ๆ แต่ยามนี้เธอคิดอะไรไม่ค่อยออก สมองตื้อไปหมด สิ่งที่คิดได้เพียง 

อย่างเดียวคือ ถ้าย้อนอดีตกลับมาจริง  ๆ  จะต้องหาทางกลับบ้านให้ได ้

หญิงสาวมองหากริ่งเพื่อจะกดบอกเจ้าของบ้าน แต่ไม่มี จึงตัดสินใจเปิด 

ประตูเดินเข้าไปเสียเลย เธอได้ยินเสียงเคลื่อนไหวจากหลังบ้าน จึงเดินช้า  ๆ  

ไปทางนั้น ในใจเต็มไปด้วยความตื่นเต้นที่จะได้เห็นคนหน้าเหมือนตน อยากรู้ 

เหมือนกันว่าเหมือนขนาดไหน
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ด้านหลังบ้านหลังน้อยมีแปลงผักหลายแปลง บางแปลงเพิ่งเป็นต้นกล้า  

บางแปลงมฟีางชุม่นำ้ปดิทบัเอาไว้ บางแปลงกโ็ตพอจะเกบ็เกีย่วแลว้ ใกล  ้ๆ กันนัน้ 

หญิงสาวคนหนึ่งกำลังรดน้ำผักอยู ่ เจ้าตัวอยู่ในชุดเสื้อคอกระเช้าสีชมพูแต่งระบาย 

สีขาวที่คอและแขน เหน็บชายเสื้อไว้ในผ้าซิ่นยาวครึ่งน่อง ผมสลวยนั้นตัดสั้น 

จนเห็นเชิงผม

“แม่...” เด็กชายเห็นร่างนั้นก็ร้องเรียกแล้วทำหน้าเบ้ 

คนที่รดน้ำผักอยู่ได้ยินเสียงนั้นก็หันขวับมามอง ทิ้งบัวรดน้ำในมือแล้ว 

ตั้งท่าจะโผมาหาลูก แต่ก็ต้องชะงักและเบิกตากว้าง มือข้างหนึ่งยกขึ้นปิดปาก 

เพื่อกลั้นเสียงร้อง

องค์อรเองก็นิ่งอึ้งไปเหมือนกัน ขนาดเตรียมใจมาแล้วว่าจะได้เจอคน 

หน้าเหมือนตน แต่ไม่นึกว่าจะเหมือนชนิดโขกกันออกมาเช่นนี้

ครู่ต่อมา ‘ราตรี’ ก็ล้มลงไปกองกับพื้น


