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บทนำ

“ไม่มีวันค่ะ คุณหญิงแม่ ถึงยังไงหนูก็ไม่มีวัน 

ยอมแต่งงานกับคุณชายเทพธัมฤทธิ์ธัมเดชเป็นอันขาด”

 “จะไม่แต่งได้ยังไง เขาเป็นคู่หมั้นของลูก และเป็นทายาทคนเดียว 

ของวังพรายเพริศเลิศมณีนะจ๊ะ หม่อมแม่เขากับแม่ตกลงหมั้นหนูกับเขา 

ตั้งแต่เขายังเรียนอยู่ในไซบีเรีย”

	 “ทำไมไม่มีใครบอกหนู”

	 “โอ๊ย! ก็หนูยังเด็กไม่ถึงสิบขวบ บัดนี้หนูเรียนจบด้วยเกียรตินิยม 

อันดับหนึ่งเหรียญทอง ถึงเวลาหนูจะเข้าพิธีวิวาห์กับคุณชายเสียที เมื่อหนู 

เป็นเจ้าของวังพรายเพริศเลิศมณี แค่ดูแลทรัพย์สินของตระกูลเขาตลอดถนน 

สุขุมวิท สีลม สาทรและบางรัก และของตระกูลเราตลอดถนนเพชรบุรี  

รัชดาภิเษก พหลโยธินและงามวงศ์วาน หนูก็ไม่มีเวลาจะไปทำงานอย่างอื่น 

แล้ว”

	 “ไม่ค่ะ หนูจะไม่มีวันแต่งงานกับผู้ชายที่หนูไม่ได้รัก ถ้าคุณหญิงแม่ 

ตัดหนูออกจากกองมรดก หนูก็ไม่แคร์ เพราะหนูสมัครงานไว้แล้ว”

	 “ต๊ายตาย! จะไปทำงาน โอย! แม่จะเป็นลม บอกก่อนนะ ไม่ว่า 

งานผู้บริหารบริษัท หรืองานผู้จัดการแบงก์ หรืองานกระทรวงทบวงกรม  
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แม่ก็จะไม่ยอมให้ทำเป็นอันขาด”

	 “อ๋อ! หนูไม่ต้องการงานพวกนั้นหรอกค่ะ หนูไปสมัครงานเป็นสาวใช้ 

เรียบร้อยแล้ว ถ้าใครจะรักหนูก็ต้องรักที่ตัวหนู ไม่ใช่สมบัติของหนู หนูจะ 

แสวงหารักแท้ด้วยตัวหนูเอง”

	 “ว้ายยยยย....”

	 ป๊านนน....

	 ดาดาวสะดุ้งสุดตัว เท้าที่แหย่ลงไปบนพื้นถนนกระตุกกลับมา เกือบ 

หลุดเสียงกรี๊ดประสานกับเสียงคุณหญิงแม่ผู้มีตัวตนเฉพาะในฝันกลางวัน  

เมื่อรถมอเตอร์ไซค์เลี้ยวหัวมุมถนน พุ่งพรวดปาดหน้าหล่อนไปเฉียดฉิว  

ทั้ง  ๆ  ไฟสัญญาณทางด้านเขาก็ยังแดงโร่อยู่ ควันเหม็นจากท่อไอเสียคลุ้ง 

ปะทะหน้าจนสำลัก

	 หญิงสาวต้องรอจนคนเดินถนนอื่น ๆ ก้าวลงจากทางเท้ามารวมกับหล่อน 

เป็นกลุ่ม แล้วจึงรีบจ้ำอ้าวข้ามถนนไปฟากตรงข้ามให้เร็วที่สุด ก่อนรถที่วิ่ง 

มาจากทั้งทางตรงทางเลี้ยวจะเสยพวกเขาคนใดคนหนึ่งทั้ง  ๆ  ไฟสัญญาณ 

ก็ยังไม่เปลี่ยนสี

	 นี่คือสิ่งที่ดาดาวต้องเผชิญอยู่ทุกวี่ทุกวัน เมื่อกลับจากงานมาถึงบ้าน  

ทั้ง  ๆ  ทุกอย่างรอบตัวหมุนไปด้วยความรวดเร็ว รีบร้อนและสับสน หล่อน 

ก็ไม่วายสัมผัสถึงความแห้งแล้งซังกะตาย น่าเบื่อหน่าย ราวกับโลกหยุดนิ่ง 

อยู่ในหลืบมุมเดียวกับใบไม้แห้ง

	 ถ้าไม่มีความฝันมาปรุงแต่งให้จิตใจชุ่มฉ่ำ อย่างเมื่อครู่ที่หล่อนเดิน 

ใจลอยเพราะมัวสมมุติตัวเองเป็นนางเอกในฉากนิยายที่หล่อนวาดฝันขึ้นมา  

ดาดาวก็คงรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นหุ่นยนต์ ถูกพระพรหมไขลานให้เคลื่อนไหว 

กระดืบ  ๆ  ไปทีละวัน...ทีละวัน จนหมดลานไปเอง
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บ้านไม้ชั้นเดียวหลังกะทัดรัด  แอบแฝงตัว 

อย่างสงบเสงี่ยมเจียมตัวอยู่ริมถนนสายเก่าแก่ของเมืองหลวง 

 ในเมื่อไม่ใช่ถนนสายเศรษฐกิจ ทางการจึงไม่ได้ขยายถนนให้กว้าง 

มากขึ้นกว่าที่มันเคยเป็นตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง  ไม่มีวี่แววของ 

ทางด่วนหรือรถไฟฟ้าตัดผ่าน  สิ่งที่บอกถึงยุคสมัยปัจจุบันคือการลาด 

คอนกรีตทั้งตัวถนนใหญ่และตรอกซอยเล็ก  ๆ  สองข้างถนนให้ดูเรียบร้อย 

สัญจรไปมาสะดวก  ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นตึกแถวเล็ก  ๆ  รุ่นเก่า  และ 

บ้านเดี่ยวสร้างด้วยไม้มีรั้วรอบขอบชิด อย่างที่นิยมปลูกกันเมื่อหกเจ็ดสิบปี 

ก่อน

	 บ้านหลังที่ว่านี้หยุดนิ่งอยู่ ในกาลเวลามากกว่าพรรคพวกของมัน 

บนถนนสายเดียวกัน มันแอบตัวอยู่หลังรั้วบ้านซึ่งเปลี่ยนจากรั้วลวดหนาม 

แซมต้นไม้มาเป็นคอนกรีตบล็อกเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อน แต่ตัวประตูบ้านที่มี 

บานประตูไม้เนื้อแข็ง พร้อมด้วยซุ้มประตูโปร่ง  ๆ  เหนือบาน ยังคงอยู่ใน 

สภาพเดิม แข็งแรง ไม่ผุพังหรือคลอนแคลน

	 ติดกับบ้านหลังนี้คือตึกแถวเล็ก ๆ  เก่าแก่ ปิดไปเกือบหมดแล้ว เหลือ 

แต่ห้องริมสุด ยังคงเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยว และมีอาหารตามสั่งอีกไม่กี่อย่าง 
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เจ้าของร้านเป็นชายชราผมยาวประบ่าขาวโพลน มีลูกมือคือลูกสาวช่วยกัน 

คนละไม้คนละมือ ส่วนลูกเขยจะช่วยเสิร์ฟอาหารในตอนค่ำเมื่อกลับจาก 

งานแล้ว

	 หญิงสาวร่างเพรียว ผมยาวทบขึ้นสูงแบบง่าย ๆ กันรุงรัง สวมแว่นสีชา 

อันโตเพราะเจ้าตัวแพ้แดดและฝุ่นตามถนน ไหล่ขวาสะพายกระเป๋าใบใหญ่ 

ก้าวเข้าไปในร้าน ชายชราเจ้าของร้านยิ้มอย่างคุ้นเคย ถามว่า

	 “วันนี้เอาอาไล เกาเหลาลูกชิ้นปลาอีกมั้ย หนู”

	 เขาเรียกหล่อนเหมือนลูกหลานเพราะเห็นมาตั้งแต่เกิด ปู่ เคยจูง 

หลานสาวตั้งแต่เดินเตาะแตะมาสั่งอาหารที่ร้านเขาเป็นประจำ นั่งกินแล้วก็คุย 

กับเจ้าของร้านตามประสาเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียง พ่อแม่หล่อนก็เช่นกัน  

วันไหนเกิดเบื่อจะทำกับข้าวกินเอง ก็มาสั่งก๋วยเตี๋ยวที่ร้าน รสชาติจัดจ้าน  

ถึงพร้อมทั้งเครื่องและฝีมือต้มน้ำกระดูกหมู

	 อาแปะเจ้าของร้านเป็นคนมีฝีมือ รักษารสชาติและคุณภาพอาหารไว้ได ้

เสมอต้นเสมอปลาย  แกจึงมีลูกค้าประจำแถวนั้นมาอุดหนุนไม่ขาดสาย  

ทำให้อยู่มาได้จนทุกวันนี้ 

	 “ขอเปลี่ยนเป็นเส้นเล็กต้มยำดีกว่าค่ะ อาแปะ อยากกินอะไรแซ่บ  ๆ”

	 ไม่กี่นาทีต่อมา หล่อนก็หิ้วถุงอาหารมือหนึ่ง อีกมือไขกุญแจประตูรั้ว 

ก้าวเข้าไปภายในบริเวณบ้าน

 พลันโลกภายนอกก็ถูกปิดกั้นให้หายวับไปเป็นคนละโลก โลกภายใน 

คือพื้นที่เย็นครึ้มด้วยเงามะม่วงและชมพู่ต้นใหญ่ แผ่สาขาสองข้างทางเดิน 

ที่ปูด้วยซีเมนต์แผ่น ทอดตรงไปยังตัวเรือนไม้สีเขียวหม่น  ๆ บันไดห้าขั้น 

ทอดขึ้นสู่ระเบียงหน้า ซึ่งร่มรื่นอยู่ในเงาของซุ้มพวงครามตรงมุม ขอบระเบียง 

กั้นด้วยลูกกรงไม้สูงแค่เอว

	 บ้านหลังนี้ยังแข็งแรงอยู่มาก เพราะไม้ที่ประกอบขึ้นเป็นบ้านล้วนเป็น 

ไม้เนื้อแข็งรุ่นเก่าทนทาน ประกอบกับเจ้าของบ้านดูแลรักษาดี ความเก่าแก่ 

ของมันจึงออกมาในรูปของการยืนหยัดท้าทายกาลเวลา มิใช่คร่ำคร่าจวนจะพัง

	 ความแปลกของบ้านมีอยู่อย่างหนึ่ง ทั้ง  ๆ  มันอยู่ติดถนน มีเพียงรั้ว 
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คอนกรีตกั้นเอาไว้ ไม่หนาแน่นอะไรนัก แต่พอเปิดประตูเข้ามาในบริเวณ  

เสียงรถราพาหนะข้างนอกก็กลับเงียบกริบ ราวกับมีกำแพงวิเศษกั้นเสียง 

เอาไว้มิให้ล่วงล้ำเข้ามาได้ มันเงียบจนเจ้าของบ้านได้ยินเสียงใบไม้แห้งปลิว 

ดังกรอบแกรบบนพื้นทางเดิน

	 เมื่อเข้ามาในตัวบ้าน  แค่เปิดหน้าต่างก็สัมผัสสายลมพัดเฉื่อยฉิว 

เข้ามาไม่ขาดสาย ราวกับบ้านหลังนี้อยู่ติดกับทุ่งนาโล่งกว้าง แทนที่จะมี 

ตึกแถวเก่าแก่บังทิศทางลมทั้งสองข้าง และยังมีตึกใหญ่อยู่ในซอยข้างหลัง  

อย่างในความเป็นจริง

	 พ่อเคยเล่าให้ฟังตอนหล่อนเล็ก  ๆ  ว่า

	 “ตอนปู่ปลูกบ้านนี้ ปู่ได้ไม้เก่ามาจากอยุธยา เจ้าของบ้านเดิมเป็นหมอ 

มีชื่อเสียง ไม่ใช่หมอรักษาไข้ แต่เป็นหมอดูฤกษ์ยาม ไล่ผี มีอาคมขลัง  

บ้านแกก็ลงอาคมไว้เหมือนกัน ว่ากันว่าขลังกว่าของขลังอย่างอื่นทั้งหมด”

	 ดาดาวเป็นเด็กช่างซัก หล่อนก็เลยซักพ่อ

	 “ขลังยังไงคะ”

	 พ่อชี้ไปที่ เสาต้นใหญ่แข็งแรง  บนเสามียันต์เก่าคร่ำคร่าแผ่นหนึ่ง 

ตรึงติดไว้ แปลกที่มันก็ยังติดอยู่ได้อย่างเหนียวแน่น ทั้ง  ๆ  มองไม่เห็นกาว 

หรือตะปูที่จะตรึงเอาไว้ได้ขนาดนั้น

	 “คืองี้ลูก พอแกตาย ลูก  ๆ  ขายที่ดินเอาเงินมาแบ่งกัน บ้านก็เลย 

ถูกรื้อ ปู่ไปเจอเข้าพอดี เห็นไม้เก่ายังแข็งแรงก็เลยขอซื้อ ลูกแกคนเล่าเรื่อง 

ให้ฟังนี่เป็นเพื่อนของปู่ เลยขายให้ราคาถูก  ๆ เขาสั่งนักหนาว่ายันต์ที่แปะอยู่ 

ที่เสาเอกอย่าได้เอาออก เพราะใครก็ตามที่เป็นเจ้าของบ้านมีสิทธิ์ขออะไรได้ 

หนึ่งข้อ”

	 “ปู่ขอไรป่าวคะ” ลูกสาวเบิกตาโต ถามทันที

	 “ปู่เล่าให้พ่อฟังว่า วันที่ลงเสาเอกปลูกบ้าน ปู่ขอให้ครอบครัวลูกหลาน 

ทุกคนอยู่บ้านนี้อยู่สบาย ไม่ร้อนไม่หนาว อย่ามีขโมยขโจรหรือเหตุร้ายใด ๆ  

ล่วงล้ำเข้ามา มันก็จริง หนูคงจำได้ว่าบ้านนี้ปลอดภัยมาก ขนาดปิดบ้านไว้ 

เฉย  ๆ  ติดต่อกันหลายวัน ยังไม่เคยมีร่องรอยใครงัดเข้ามาเลย”
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	 “หนูอยากให้พ่อขอเงินซักสิบล้าน” ลูกสาวคนเล็กทำปากยื่น

	 พ่อหัวเราะ ตบหัวน้อย  ๆ  ที่คลุมด้วยผมนุ่ม  ๆ 

	 “ขอได้หนเดียวตอนลงเสาเอกเท่านั้นละลูก ปู่เข้าใจขอ พ่อยังนึกชม  

บ้านที่อยู่แล้วสบายกายสบายใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ส่วนเงินทองเราต้องหาเอง  

ถ้าขยันเสียอย่างก็ไม่ต้องกลัวอดตาย”

	 จริงของพ่อ ครอบครัวถึงไม่เคยรวย แต่ก็ไม่ยากจนข้นแค้น บ้าน 

หลังนี้แม้ว่าปลูกอยู่บนที่ดินวัด แต่ก็อยู่กันมาเรียบร้อยราบรื่นเหมือนเป็น 

เจ้าของที่ดินเอง ในเมื่อมันราบรื่น หญิงสาวก็เคยชินเสียจนไม่เคยตั้งคำถาม 

ใด  ๆ  แต่มาบัดนี้  เมื่อเหลือเพียงหล่อนเพียงคนเดียวและน่าจะเป็นคน 

สุดท้ายในบ้าน หล่อนก็ชักจะสงสัยว่า เวลาผ่านไปหลายสิบปี อาจจะทำให้ 

มนตร์ขลังของบ้านเสื่อมคลายลง

	 อย่างวันนี้ พอเปิดก๊อกน้ำในห้องน้ำเพื่อจะล้างหน้าล้างมือ ก็พบว่า 

น้ำไหลริน  ๆ  เหมือนจะสิ้นใจ แสดงว่าท่อประปารั่วอีกแล้ว หล่อนจะต้อง 

แกะรอยหาจนกระทั่งเจอ ทำตัวเองเป็นช่างซ่อมชั่วคราวจนกว่าช่างตัวจริง 

จะมาถึง

	 บ้านน่ะอยู่สบาย แข็งแรงทนทานจริง แต่อุปกรณ์ต่าง  ๆ  มันไม่ได้อยู่ 

ในมนตร์ขลังของบ้านนี่นา ถ้าจะว่ากันไป

	 ไฟในห้องนอนดับไปดวงหนึ่งทั้ง  ๆ  หลอดไม่ขาด นี่ก็เกี่ยวกับสายไฟ 

อีกละมั้ง ต้องรอไปจนถึงวันเสาร์แล้วค่อยสำรวจว่าสายไฟตรงไหนมันชำรุด

	 หล่อนอาบน้ำ ซักชุดทำงานแขวนตากไว้ เปิดเตาไฟฟ้าอุ่นอาหารที่ 

ซื้อมา กินเสร็จก็ถึงเวลามืดพอดี เจ้าของบ้านย้ายจากห้องครัวมานั่งบน 

เก้าอี้ยาวในห้องด้านหน้า เปิดสวิตช์โคมตั้งพื้น หยิบหนังสือที่อ่านค้างไว้ 

เมื่อวานมาเปิดอ่านต่อฆ่าเวลา รอจนถึงเวลาเข้านอนก็ปิดประตูหน้าต่าง  

เพื่อเข้าห้องนอน

	 เวลาที่ได้อ่านหนังสือเป็นเวลาแห่งความสุขที่สุดของดาดาว  มัน 

ผลักโลกรอบตัวออกไปไกล และเปิดประตูให้หล่อนก้าวเข้าไปสู่แสงสว่าง 

แพรวพราย เพื่อจะพบกับผู้คนที่หลากหลายด้วยสีสัน น่าทึ่ง จับตาจับใจ  
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เกินกว่าจะหาได้ในโลกอันแสนจะจืดชืดแห้งแล้งในความเป็นจริง

	 วางคุณชายเทพธัมฤทธิ์เอาไว้ก่อน รวยขนาดนี้คงทำฤทธิ์ทำเดชสมชื่อ 

ฝันถึงสุภาพบุรุษในอดีตคงสบายใจมากกว่า

	 ปู่มีหนังสือของ  ‘ดอกไม้สด’  ครบชุด ดาดาวอ่านมาแล้วหลายครั้ง  

แต่ก็ไม่เบื่อที่จะหยิบมาอ่านอีก

	 หล่อนเลือกเรื่องที่มีพระเอกคนโปรดอยู่ในเรื่อง หลวงนฤบาลบันเทิง 

จากเรื่อง  ‘ความผิดครั้งแรก’ และ  ‘ชัยชนะของหลวงนฤบาล’

	 คุณหลวง...

	 เท่ขนาดไหน  สวมเสื้อราชปะแตน  นุ่งผ้าม่วงอัดเรียบเป็นกลีบ  

ถุงเท้าขาวเรียบร้อย ผมหวีเรียบเปิดหน้าผาก เห็นผิวขาวเหลืองสะอาด  

มาดสง่างาม พูดจาไพเราะ...

	 คุณหลวงเป็นคนรักใครรักจริง แม้ผู้หญิงแต่งงานจนหย่ามีลูกติดมา 

หนึ่งคนก็ไม่เลิกรัก นอกจากนี้ยังเก่งเรื่องงาน มีไหวพริบ เฉลียวฉลาด  

ไม่มีใครเทียบได้ จะพูดจากิริยามารยาทสง่างามไม่มีที่ติ

	 โธ่เอ๋ย! ทำไมคุณหลวงไม่มาเจอผู้หญิงอย่างฉันบ้างนะ ฉันจะรัก 

คุณหลวงแบบไม่มีเงื่อนไขเลยเชีย!

	 เอาละ พอ! อ่านมาสองสามวันติดกันแล้ว ชักจะ  ‘อิน’  มากไปหน่อย 

ดาดาวเปิดเป้ หยิบหนังสือผจญภัยในป่าดงดิบที่ขอยืมมาจากห้องสมุดวันนี ้

เองขึ้นมาเปิดอ่านแทน

	 เออ! ตื่นเต้นดี พระเอกพานางเอกบุกป่าอเมซอน ผจญกับสัตว์ป่า 

นานาชนิด ทั้งงูเหลือมยักษ์ ทั้งจระเข้ยักษ์

	 เปลี่ยนบรรยากาศดีกว่า ตื่นเต้นดี

ตั้งแต่จำความได้ เด็กหญิงตัวน้อยถูกปลูกฝังนิสัยให้รักหนังสือจากพ่อแม่ 

ที่เป็นหนอนหนังสือทั้งคู่ ที่มาของนิสัยคือปู่ผู้เป็นบรรณาธิการตรวจหนังสือ 

ของโรงพิมพ์เล็ก  ๆ  แห่งหนึ่ง ต่อมาโรงพิมพ์ขาดทุนจนต้องเลิกกิจการ ปู่ขน 

สมบัติที่ได้รับบริจาคจากโรงพิมพ์กลับมาบ้านในรูปของตู้หนังสือสองตู้ใหญ่  ๆ 
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อนุญาตให้ลูกหลานหยิบอ่านได้ตามใจชอบ

	 ลูกสาวคนโตไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือใดนอกจากหนังสือเรียน ผิดกับ 

ลูกสาวคนเล็กที่สนุกกับการค้นหนังสือเก่าแก่หายากมาอ่าน เมื่อดาดาวอ่าน 

จบ มีตอนไหนหล่อนไม่เข้าใจ หล่อนก็ถามแม่ซึ่งสืบทอดนิสัยนักอ่านตัวยง 

มาจากคุณตา  แม่ลูกก็มักจะนั่งคุยกันอย่างออกรส  เพลิดเพลินไปกับ 

ฉากชีวิตในหนังสือ แม้ว่าอ่านเรื่องจบไปนานแล้วก็ตาม 

	 ดาดาวซึมซับชีวิตในนิยายเก่าแก่มีคุณค่าเหล่านี้ ราวกับเป็นชีวิตจริง 

ที่ประสบพบเห็นมาเอง ทำให้ตระหนักตั้งแต่เริ่มขึ้นมัธยมปลาย ว่าอาชีพ 

บรรณารักษ์เหมาะกับหล่อนยิ่งกว่าอาชีพไหน  ๆ เพราะจะได้อยู่กับบรรดา 

หนังสือที่หล่อนรักได้ทุกวัน

 หล่อนเลือกคณะเพื่อจะเลือกเรียนสาขาสารสนเทศโดยเฉพาะ แล้วก็ 

สมใจ สี่ปีก็พาใบปริญญาออกมาจากมหาวิทยาลัย โชคดีอีกอย่างคือได้งาน 

ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯนี้เอง ห่างจากบ้านไปไม่กี่ถนน

	 ห้องสมุดมีชื่อเป็นทางการว่า ‘สถาบันวิทยบริการ’ ขยายส่วนสารสนเทศ  

ที่รวมเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยอย่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และวารสารใหม่ ๆ  

ไปอยู่ในอาคารใหม่ ติดกับอาคารเก่าที่ยังคงรักษาสภาพเดิมของห้องสมุด 

อันเต็มแน่นไปด้วยหนังสือ ส่วนใหญ่เป็นตำราเรียนของคณะต่าง  ๆ แต่ก็มี 

อีกส่วนหนึ่งเป็นนวนิยาย และหนังสืออื่น  ๆ  ที่อ่านเพื่อความบันเทิง

	 ดาดาวสมัครใจทำงานอยู่อาคารเก่า หน้าที่ของหล่อนในปีนี้คือแปลง 

หนังสือตำราเก่าแก่เหล่านั้นลงเป็นไฟล์ pdf. เพื่อจะนำเข้าห้องสมุดออนไลน์  

งานนี้ดีอยู่อย่างคือไม่มีใครเข้ามารบกวน ไม่มีใครเร่งเร้าให้ต้องรีบเร่งทำจบ 

เร็ว  ๆ แต่ข้อเสียก็คือทำให้หล่อนห่างโลกภายนอกออกไปทุกที

	 อาคารหลังใหม่มีเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำ และอุปกรณ์ใหม่  ๆ  ทาง 

เทคโนโลยีหลากหลาย มีทั้งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไวไฟ และอินเทอร์เน็ต 

ให้ใช้ฟรี  ผิดกับอาคารเก่าที่ เครื่องทำความเย็นให้ไอเย็นบ้างไม่เย็นบ้าง 

ตามแบบของใช้แก่ชรา นักศึกษาจึงไม่ค่อยจะแวะเวียนเข้ามาในอาคารเก่า  

เว้นแต่จะต้องทำรายงานที่หาไม่ได้จากการค้นทางอินเทอร์เน็ต จึงจะหันมา 
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ทางห้องนี้เสียทีหนึ่ง

	 ยิง่วนั เมือ่การคน้ควา้ขอ้มลูทำงา่ยขึน้จากโทรศพัทม์อืถอืและอา่นขอ้มลู 

ออนไลน์ นักศึกษาก็ยิ่งห่างห้องสมุดหลังเก่าออกไปทุกที เรียกว่านับคนได้ 

ที่ย่างกรายเข้ามา บางวัน ห้องสมุดเก่าก็เหมือนห้องเก็บหนังสือ คือร้างผู้คน 

ตลอดวัน

 ผู้อำนวยการสำนักฯก็คงจะมองเห็นข้อนี้ด้วยความหนักใจเช่นกัน  

จึงบอกหล่อนว่า

	 “เราน่าจะทำอะไรให้ที่นี่คึกคักขึ้นมาหน่อยนะคะ กระแสย้อนยุคกำลัง 

มาแรง น้องดาดาว จัดนิทรรศการหนังสือย้อนยุคดีไหมคะ”

	 ผู้อำนวยการสำนักฯคนนี้เพิ่งจะมารับตำแหน่งต่อจากคนเก่าที่เกษียณ 

อายุไปเมื่อเดือนก่อน สถาบันจ้างเธอจากบุคคลภายนอก มีสัญญาทำงาน 

ครั้งละ ๔ ปี เธอจบปริญญาโทด้านสารนิเทศมาจากออสเตรเลีย อยู่ในวัย 

ที่กำลังมีไฟแรงในการทำงาน

	 เธอไม่ใช่อาจารย์ เพราะไม่ได้ทำหน้าที่สอนหนังสือ  แต่เจ้าหน้าที่ 

ห้องสมุดก็เรียกเธอตามความเคยชินกับที่เคยเรียกคนก่อนว่า  “อาจารย์ 

สโรชินี”

	 อาจารย์สโรชินีเป็นอีกคนที่เพิ่มบรรยากาศแห้งแล้งให้ดาดาวโดยไม่รู้ตัว 

ทั้ง  ๆ  เธอไม่ใช่คนเฉิ่มหรือเชยแม้แต่น้อย เป็นหญิงสาวร่างสูงโปร่ง ผิว 

นวลลออ ดวงหน้าพริ้มเพราแบบไทย  ๆ แต่งกายงามเรียบถูกกาลเทศะเสมอ 

แต่ดาดาวอดรู้สึกไม่ได้ว่า เธอช่างไม่ต่างจากหุ่นกระบอกงาม  ๆ  ที่สร้างได้ 

ประณีตเหมือนมนุษย์

	 ทั้งนี้ เพราะดวงหน้าอาจารย์สโรชินีไม่บึ้งตึง  แต่ก็ไม่เคยมีรอยยิ้ม  

เวลาพูด นอกจากริมฝีปากแล้ว ส่วนอื่น ๆ ในดวงหน้าไม่มีการขยับแม้แต่น้อย 

นิ่งสนิทราวกับวาดไว้บนแผ่นกระดาษ ดวงตาเธอมองตรงมาทางไหนก็มอง 

ตรงอยู่ทางนั้น ส่วนน้ำเสียงไพเราะ ออกเสียงชัดเจนถูกต้องทุกคำก็เปล่ง 

ออกมาแบบโมโนโทน หรือราบเรียบเสมอต้นเสมอปลาย ไร้อารมณ์ ไม่เคย 

พูดเล่นหัวกับใคร ไม่เคยเอ่ยเรื่องจุ๊กจิ๊กจุ๋มจิ๋มอย่างผู้หญิงทั่ว  ๆ  ไปคุยกัน  
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เธอพูดเป็นอยู่อย่างเดียวคือเรื่องงาน

	 ก็อย่างเรื่องนี้แหละ

	 “จัดอย่างไรคะ” ดาดาวถามสั้น  ๆ หล่อนไม่เคยนึกอะไรออกเลยเวลา 

อยู่ต่อหน้าอาจารย์สาวคนนี้ ความนิ่งสนิทเฉยชาของอีกฝ่ายกลายเป็นผ้ายันต ์

อย่างดี ปิดกั้นความคิดและคำพูดทั้งหมดของคู่สนทนามิให้เล็ดลอดออกมาได้

	 “นอกจากนวนิยายที่สะท้อนถึงยุคต่าง  ๆ  ในอดีตแล้ว ควรจะมีภาพ 

ประกอบแสดงถึงการแต่งกายในแต่ละยุคสมัยด้วยค่ะ เดือนหน้าคำสั่ง 

อธิการบดีจะออกมา ให้อาจารย์และบุคลากรแต่งกายแบบไทยทุกวันจันทร์ 

กับศุกร์ อาจารย์หลายท่านมาขอพี่ว่าให้ช่วยจัดแสดงแบบเสื้อที่ดัดแปลงจาก 

ของที่มีอยู่แล้วได้ง่าย  ๆ  หน่อย น้องคงนึกออกนะคะ”

 คนฟังจะตอบอะไรได้อีก นอกจาก

	 “ค่ะ”

	 นิทรรศการเป็นกิจกรรมที่ทำให้ดาดาวค่อยกระปรี้กระเปร่าขึ้นมาบ้าง  

หล่อนวางแผนงานอย่างฉับไว เลือกหนังสือทั้งสารคดีและนวนิยายสะท้อน 

ชีวิตในอดีตมาจัด พร้อมกับภาพประกอบของบุรุษสตรีในชุดที่ตรงกับสมัย 

นั้น  ๆ 

	 หญิงสาวหยิบหนังสือต่าง ๆ จากในตู้ที่บ้านมาอ่านทบทวนอีกครั้ง ก่อน 

จะลงมือวางแผนว่าจะจัดนิทรรศการออกมาในแนวใด ให้ข้อสอนใจและข้อคิด 

กับนักศึกษาด้วยวิธีใดบ้าง

	 สำหรับยุคสมัยรัชกาลที่ ๗ แน่นอนดาดาวหันไปหา ‘ความผิดครั้งแรก’  

และ  ‘ชัยชนะของหลวงนฤบาล’  อีกครั้ง หล่อนชอบเหลือเกินที่  ‘ดอกไม้สด’  

ให้ภาพและการแต่งกายของยุคสมัยได้ชัดเจน

	 การจัดทำไม่ใช่เรื่องยาก ดาดาวรู้จักวิธีใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์  

สร้างภาพวาดตัวละครพระเอกนางเอกออกมาได ้ เพียงแต่หานายแบบนางแบบ 

ให้เหมาะใจเท่านั้น ไม่ต้องลงทุนเลยสักบาทเดียว

	 หล่อนเริ่มหา  ‘นายแบบ’  ที่จะมาเป็นแบบสำหรับ  ‘หลวงนฤบาลบันเทิง’  

พระเอกคนโปรด จากเรื่อง  ‘ความผิดครั้งแรก’  และ  ‘ชัยชนะของหลวงนฤบาล’ 
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ในที่สุดก็หาแบบได้จากบุคคลในกูเกิล

	 แต่ดาดาวไม่เคยคาดฝันเลยว่า นอกจากเจอนายแบบแล้ว หล่อน 

จะได้เจอคุณหลวงนฤบาลด้วย!
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ย้อนกลับไปตอนเด็ก  ๆ  ดาดาวพบว่าชีวิตหล่อน 

เต็มไปด้วยความสุขแม้ว่าห่างไกลจากความฟุ่มเฟือย

	 หล่อนโชคดีที่ได้เกิดมาในบ้านที่อบอุ่น พ่อแม่รักลูกสาวสองคนเป็น 

แก้วตา พ่อแม่มีรายได้จากการทำงานพอเลี้ยงดูและส่งเสียให้ลูกเรียนจนจบ 

มหาวิทยาลัยได้ ไม่ถึงกับต้องกู้หนี้ยืมสิน

	 หญิงสาวยังจำได้ว่า แคร่ใต้ต้นชมพู่ริมสนามคือศูนย์รวมทุกคนในเย็น 

วันอาทิตย์ หล่อนกับพี่สาวช่วยแม่หอบหิ้วจานชามมาจากครัว ปูเสื่อบนแคร่  

วางอาหารที่ทำเสร็จใหม่  ๆ ควันยังร้อนกรุ่น เมื่อปู่ยังมีชีวิตอยู่ ก็เป็นเวลา 

ที่จะเล่าเรื่องเก่า ๆ ให้หลานฟัง เป็นเรื่องนิยายบ้าง เรื่องจริงในอดีตบ้าง จนค่ำ 

ถึงได้กลับขึ้นบ้าน ดาดาวยังจำความสุขในวัยเด็กได้ไม่ลืมเลือน

	 ชีวิตหักมุมเปลี่ยนแปลงเมื่อหล่อนเรียนจบมหาวิทยาลัย พ่อกับแม่ 

ก็จากไปในระยะเวลาไล่  ๆ  กัน ห่างกันเพียงปีเดียว

	 ยังไม่ทันที่ดาดาวจะทำใจให้คลายเศร้าโศก ดุจเดือนพี่สาวคนเดียว  

เกิดพบหนุ่มเยอรมันทางโซเชียลมีเดีย พูดคุยกันไม่ถึงหนึ่งปีเขาก็เดินทาง 

มาหา เมื่อมาพบตัวจริง ถูกใจกันสมคาดหมาย ดุจเดือนก็ตัดสินใจอำลา 

บ้านเกิดเมืองนอน ย้ายไปอยู่กับสามีที่เมืองมิวนิก

๒
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	 ล่าสุด พี่สาวของดาดาวส่งข่าวมาว่าตั้งครรภ์ลูกคนแรกแล้ว มัวยุ่งกับ 

หน้าที่แม่บ้านจนไม่มีเวลาแม้แต่จะพูดคุยผ่านไลน์หรือเฟซบุ๊กกับน้องสาว 

ในประเทศไทย

ในเมื่อไม่มีใครเหลืออยู่ในบ้าน โลกของดาดาวก็เหลืออยู่อีกอย่างเดียวคือ 

งานของหล่อน ก็ยังโชคดีที่มีโอกาสทำงานที่หล่อนรัก แม้ว่าเป็นงานที่ทำให้ 

หล่อนตกอยู่ในโลกส่วนตัวไม่น้อยไปกว่าเวลาอยู่บ้าน

	 อาคารหลังเก่าด้านหลังอาคารหอสมุดใหม่อยู่เกือบสุดเขตของมหา- 

วิทยาลัย ใครจะเข้าห้องสมุดต้องเดินกันข้อล้ากว่าจะถึง ส่วนใหญ่ก็หยุดอยู่ 

แค่ห้องสมุดใหม่ที่มีคอมพิวเตอร์และห้องอ่านหนังสือทันสมัยกว้างขวาง  

ห้องสมุดเก่าแทบไม่มีคนย่างกราย โต๊ะเก้าอี้เกือบไม่มีคนนั่ง บรรยากาศ 

เงียบเชียบจนเหมือนห้องสมุดปิดไปแล้วหลายชั่วโมงก่อนเวลาปิดจริง

 ถา้ไมน่บัพนกังานผูช้ว่ยอกีหนึง่คน ดาดาวเหมอืนอยูก่บัตวัเองตลอดวนั  

โลกในที่ทำงานคล้ายบรรยากาศในบ้าน คือทันทีที่ย่างเท้าเข้าไปในห้องสมุด  

ก็เหมือนโลกภายนอกที่แน่นขนัดไปด้วยยวดยานพาหนะและผู้คนสองข้างทาง 

ได้ถูกเลื่อนเก็บเข้าลิ้นชักทันที ตั้งแต่เช้าถึงเย็นหล่อนอยู่กับความเงียบ  

จนกระทั่งถึงเวลาเลิกงาน ลิ้นชักจึงเลื่อนเปิดออก ให้เดินออกจากที่ทำงาน  

กลับบ้านตามเส้นทางเดิมตอนเช้า ซ้ำ  ๆ  ซาก  ๆ  แบบนี้ไปทุกวัน

	 ชีวิตราบเรียบเหมือนทะเลไร้คลื่นลม จนดาดาวอดสงสัยไม่ได้ว่า  

หล่อนอาจจะเกิดแล้วตายไปในชาตินี้โดยไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตคืออะไร 

	 จะเริ่มแสวงหาชีวิตใหม่ด้วยตัวเอง ก็ยังนึกไม่ออกว่าจะเริ่มที่จุดไหน

 ชีวิตหล่อนแม้ว่าไร้จุดหมาย แต่จะว่าไปก็ไม่เดือดร้อน กลับลงตัวดี 

ทุกอย่าง ที่ทำงานอยู่ไม่ไกล ไม่ต้องเหนื่อยอ่อน ฝ่าฟันการจราจรติดขัด 

กลบัถงึบา้นเอาสองทุม่สามทุม่อยา่งคนอืน่ ๆ งานทีท่ำกไ็มยุ่ง่ยาก ไมม่อีปุสรรค  

ไม่มีเพื่อนร่วมงานที่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นปัดแข้งปัดขา เพราะไม่มีใครเอาใจใส่ 

งานในอาคารหลังเก่า ทุกคนพร้อมใจกันเห็นว่าหล่อนเหมาะสมแล้วที่จะอยู่ 

ตรงนี้



14

เมืองมธุรส

 ส่วนบ้านก็เป็นอาณาจักรของหล่อนเอง ไม่มีใครมารบกวน เพื่อนบ้าน 

ด้านซ้ายเป็นตึกแถวหมดสัญญาเช่าที่ดิน รอวันรื้อทิ้ง เหลือแต่ร้านก๋วยเตี๋ยว 

ริมสุด  ส่วนทางด้านขวาเป็นสำนักงานบัญชีที่มีคนมาทำงานเฉพาะตอน 

กลางวัน พอห้าโมงเย็นก็ปิดเงียบไม่มีแม้แต่ยามเฝ้า ส่วนด้านหลังเป็นบ้าน 

ใหญ่น้อยในซอย ที่เจ้าของต่างคนต่างอยู่ คนเหล่านี้ไม่เคยแม้แต่ชะโงกหน้า 

เข้ามาทำความรำคาญให้สักครั้งเดียว จนหล่อนนึกเล่น  ๆ  ว่า ยันต์อาจทำให้ 

พวกเขามองไม่เห็นบ้านนี้มานานแล้ว ไม่เคยรู้ว่ามันตั้งอยู่ตรงนี้เสียด้วยซ้ำไป

หลายครั้งดาดาวอยากจะหางานใหม่ เพื่อชีวิตจะได้ไม่เงียบเหงาเท่านี้  

ติดต่อเพื่อนฝูงที่เรียนจบมาด้วยกัน แต่ก็พบว่างานที่ยังพอหาได้คืองานขาย

	 “มีงานขายตรงกับขายประกัน แกจะเอามั้ยล่ะดาว กินเปอร์เซ็นต์ 

ไปก่อนนะ ไม่มีเงินเดือน”

	 ความจริงหล่อนก็เป็นคนพูดเก่งถ้าอยากจะพูด แต่งานที่ไม่มั่นคง 

ทำให้ไม่อยากจะผละจากงานที่มั่นคงไปหา งานที่ทำทุกวันนี้ นอกจากเป็น 

งานที่หล่อนรักก็ยังมีเงินเดือนสม่ำเสมอ หล่อนก็เลยไม่รู้ว่าจะทิ้งมันไปเพื่อ 

ไปหางานที่ไม่รักทำไม

	 ดาดาวนึกถึงสังคมของเพื่อนฝูง เพื่อนสนิทที่เกาะกลุ่มกันในมหา- 

วิทยาลัยมี ๔  -  ๕ คน น่าเสียดาย บางคนได้งานประจำที่ต่างจังหวัดไกลลิบ  

บางคนถึงอยู่กรุงเทพฯก็ไม่ค่อยมีเวลาเจอกัน ชีวิตช่วงจบจากมหาวิทยาลัย 

เป็นช่วงไฟแรงของหนุ่มสาว ทุกคนก้มหน้าก้มตาทำงานสร้างฐานะกันตัวเป็น 

เกลียว ไม่มีใครมีเวลาเหลือเฟือจะมาเถลไถลอยู่กับเพื่อน  ๆ 

	 ทำงานอยู่ที่นี่แค่ ๒ ปีกว่า  ๆ ดาดาวรู้สึกเหมือนสายธารชีวิตไหลผ่าน 

หน้าหล่อนไปเวลานานสัก ๒๐ ปีก็ไม่ปาน

ดาดาวยังไม่มีแฟน ไม่เคยมี ทั้ง ๆ กระจกเงาก็ยืนยันว่าหล่อนเป็นผู้หญิงสวย 

สวยแบบเป็นตัวของตัวเอง ไม่ซ้ำแบบสาวหน้าเกาหลีทั้งหลาย ด้วยเวลา 

หล่อนแต่งตัวสวย นุ่งกระโปรงสั้น ๆ อวดช่วงขาเรียว เดินเข้างานไหนงานนั้น 
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ผู้ชายเป็นต้องมองจนเหลียวหลัง

	 ปูต่ัง้ชือ่หลอ่นวา่ ‘ดาดาว’ ราวกบัปูม่ตีาทพิยม์องเหน็ไดว้า่โตขึน้หลานสาว 

จะสวยเหมือนคืนเดือนแรมที่สว่างด้วยประกายดาว อย่างแรกคือหล่อน 

มีผมเข้มดำขลับ หนาเป็นกรอบล้อมดวงหน้ารูปหัวใจสะอาดขาว ให้ผ่องใส 

ราวกับเปล่งแสงสว่างออกมาได้

	 นอกจากนี้ ดวงตาของดาดาวสวยสะดุดตา เหมือนแก้วสีนิลดวงใหญ ่

ใต้เปลือกตาบางลึก ผิวแก้มเนียนบาง เป็นสีแดงจัดยามกระทบความร้อน  

ปากของหล่อนเป็นอีกอย่างที่สวยเหมือนจับวาด บางแต่อิ่ม มุมปากหยักงอน 

ดูคล้ายดอกไม้กลีบอิ่มสีชมพูสดสามกลีบรวมเข้าด้วยกัน เมื่อคลี่ยิ้มจะเห็น 

ฟันขาวเป็นเงาเหมือนเม็ดมุก

	 แต่โฉมของดาดาวเหมือนฟ้าที่มีเมฆบัง หล่อนแพ้แดดจ้าและฝุ่น  

ไปไหนมาไหนหล่อนจึงต้องสวมแว่นกันแดดอันโตบังดวงหน้าไว้เกือบครึ่ง  

เสื้อผ้าก็ต้องมิดชิด จะสวมสายเดี่ยวหรือกระโปรงเหนือเข่าก็ต่อเมื่อแน่ใจว่า 

ไม่ต้องเผชิญฝุ่นตามถนนหรืออาคารอับทึบ เวลาไปทำงานหล่อนจึงต้อง 

แต่งตัวมิดชิด สวมเสื้อแขนยาว กระโปรงคลุมเข่า หรือกางเกงสแล็กขายาว 

ที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้แต่งได้ ราวกับจะเดินทางไปเมืองหนาว

 ดาดาวเป็นคนยิ้มได้สวย เสียแต่ไม่ค่อยมีใครเห็นบ่อยนัก หล่อน 

อยู่คนเดียวในบ้าน แม้แต่ในที่ทำงานก็เกือบจะไม่เจอมนุษย์หน้าไหน ยิ้ม 

ของหล่อนจึงเหมือนกับถูกพับเก็บไว้ในลิ้นชักลึกสุด

	 สิ่งที่ขัดแย้งประการสุดท้าย ทั้ง ๆ เป็นคนสวย รูปร่างก็ดี แต่จนบัดนี ้

ดาดาวยังไม่มีแฟน ไม่ใช่เพราะหล่อนไม่สวยพอ  เพื่อน  ๆ  แต่ละคนล้วน 

สวยน้อยกว่าหล่อน แต่ก็มีแฟนกันไปแล้วทุกคน หากเป็นเพราะ...

	 “จะเลือกมากไปหาอะไรวะ  ถ้าพ่อแม่แกยังอยู่ก็แล้วไป  นี่แกอยู่ 

คนเดียวนะ น่ากลัวจะตาย ไม่มีแฟนอยู่ด้วย”

	 เพื่อน  ๆ  หลายคนมาจากต่างจังหวัด สอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยใน 

กรุงเทพฯ ทุกคนจำเป็นต้องมีแฟน ไม่ใช่เพราะมีนิสัยไวเรื่องผู้ชาย แต่ชีวิต 

สาวตัวคนเดียวในเมืองหลวง นอกจากเสี่ยงอันตรายทุกย่างก้าว ยังมีความ 
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เปลี่ยวเหงาจู่โจมเกินจะต้านทาน ทุกคนจึงต้องมีหนุ่มสักคนเอาไว้ข้างกาย  

เป็นทั้งเพื่อนและบอดี้การ์ดยามต้องกลับบ้านดึกดื่นค่อนคืน

	 ส่วนปัญหาว่าเขาและหล่อนจะอยู่กันได้นานแค่ไหน  ก็ไม่มีใคร 

คาดหวังอะไรมากนัก และไม่ยึดเหนี่ยวเอาไว้ด้วย ถ้าเลิกกัน อย่างมาก 

ก็ฟูมฟายอยู่ไม่กี่วัน แล้วก็หาคนใหม่ได้ไม่ยาก

	 ส่วนดาดาวมีครอบครัวที่อบอุ่น หล่อนจึงไม่เห็นความจำเป็นจะต้อง 

มีใครอีก หล่อนผ่านชั้นมัธยมและมหาวิทยาลัยมา โดยไม่เคยถูกตาถูกใจ 

หนุ่มคนไหนสักคนที่เฉียดเข้าใกล้

 จริงละ มีผู้ชายไม่รู้ว่ากี่คนเข้ามาจีบหล่อนเล่น  ๆ  บ้าง จริงจังบ้าง  

ตั้งแต่ชั้นมัธยมปลาย จนตลอดสี่ปีในมหาวิทยาลัยก็มีคนเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ  

แต่ก็ไม่มีใครข้ามเส้นมาได้เกินเพื่อนธรรมดา

 “พี่หยัดเค้านิสัยดีนะแก ใคร  ๆ  ก็ชม เค้าจริงใจ ไม่ได้จีบเล่น  ๆ แก 

ไม่รับไว้ดูเล่นมั่งหรา”

 “เหอะ! จีบแบบชวนไปสอบนักธรรมโทเนี่ยนะ ไม่เอา ชั้นไม่ใช่คน 

มีศรัทธาขนาดนั้น ฟังแกพูดทีไรจะหลับคาโต๊ะทุกที” 

	 ใช่! ผู้ชายบางคนก็เชยเสียยิ่งกว่าเชย ไม่ใช่หน้าตาเท่านั้นที่เชย แต่ 

วิธีพูดจา ความคิดความอ่านก็ชวนให้หลับยิ่งกว่าอยากคุยด้วย 

 “งั้นพี่เขื่อนล่ะ ชวนไปดูหนังทำไมไม่ไป พี่เขื่อนเค้าบ่นนะ ว่าแก 

เล่นตัว”

	 พี่เขื่อนตัวดำล่ำสัน ผมยาวหยิกเป็นกระเซิงแถมยังไว้หนวดเครารุงรัง 

หน้าดุ ตาพองโต ถ้าเดินสวนกันตอนกลางคืน หล่อนคงวิ่งหนีไม่เหลียวหลัง

	 “ไม่เอาละแก น่าจะชื่อเถื่อนมากกว่าเขื่อน หน้าหื่น ไม่น่าไว้ใจ ไปดู 

หนังด้วยก็ยังไม่น่าเสี่ยง”

	 “ทีหล่อใสสไตล์เกาหลีอย่างนายจ๊อบ แกก็ไม่เห็นจะชอบ”

	 “จ๊อบมันกลิ้งกะล่อนจะตาย ใคร  ๆ  ก็ดูออก  เข้ามาถ้าไม่หวังฟัน  

ก็หวังยืมเงิน ชั้นไม่เผลอง่าย  ๆ  ละ”

	 “ธ่อเอ๊ย! กลัวโดนรีดไถ แล้วไอ้ที่ขับเฟอร์รารีมาเรียนอย่างพี่กั้ง แก 
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ก็ไม่เอา”

	 ‘พี่กั้ง’  เป็นหนุ่มหล่อพ่อรวย เรียนในโรงเรียนเดียวกันกับดาดาว แต่ 

อยู่ก่อนหนึ่งรุ่น พอจบมัธยมเขาก็เลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนที่ 

ได้ชื่อว่าเข้าง่ายแสนง่าย  แทบจะเดินเข้าได้ไม่ต้องสอบ  แต่ถึงกระนั้นก็ 

ไม่ผ่านขึ้นปีสองได้อยู่ดี ต้องย้ายไปเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ ย้ายแล้วย้ายอีก 

หลายแห่ง จนดาดาวเรียนจบแล้ว เขาก็ยังเรียนไม่จบจนแล้วจนรอด

	 ล่าสุด ดาดาวได้ข่าวว่าพี่กั้งไปเรียนต่อต่างประเทศ จากนั้นข่าวคราว 

ก็เงียบหายไป

	 พี่กั้งเป็นหนุ่มหน้าตาดี สูง ขาว ดูหล่อเหลาสะอาดไปทั้งเนื้อทั้งตัว  

แม้ว่าเขามาป้วนเปี้ยนดักหน้าดักหลังหล่อนอยู่เป็นปี หญิงสาวก็รู้ว่าจะหวัง 

อะไรจากเขาไม่ได้ บางทีอาจจะได้เขามาเป็นลูกอ่อนให้กระเตงเข้าเอวไป 

ตลอดชีวิตก็เป็นได้

	 เขาจากไปเรียนต่างประเทศ หล่อนก็ได้แต่โล่งใจ

	 เมื่อได้ยินเพื่อน  ๆ  ค่อนแคะว่าหล่อนบ้าที่ปล่อยให้ลูกเศรษฐีหลุดมือไป 

หล่อนก็ได้แต่ตอบว่า

	 “บ้าเรอะ ดีแต่ไถเงินพ่อแม่มาซื้อรถ เรียนเจ็ดปียังไม่จบ ถึงรวย 

ก็ไร้อนาคต”

 หล่อนสรุปอย่างอ่อนอกอ่อนใจว่า

 “มันรับไม่ไหวจริง  ๆ  แก ไม่รู้ชั้นซวยอะไร เจอแต่คนไม่เอาไหน ถ้า 

พวกแกกลืนลงก็ช่วยรับไปทีเหอะ”

	 เพื่อน  ๆ  ปักใจเสียแล้วว่าดาดาวเป็นคนเลือกมาก  จึงไม่มีใครถือ 

เหตุผลของหล่อนเป็นจริงเป็นจัง 

	 เมื่อพ่อแม่และพี่สาวจากไป เหลือหล่อนเพียงลำพัง หญิงสาวก็เริ่ม 

รู้สึกว่าถึงเวลาที่หล่อนน่าจะคิดเรื่องมีแฟนได้แล้ว แต่จะเอาใครล่ะ ผู้ชาย 

ที่พอจะอยู่ใกล้ตัวก็คืออาจารย์ชาย ส่วนใหญ่ก็วัยกลางคนมีลูกมีเมียแล้ว  

เพื่อนร่วมงานอื่น  ๆ  ที่ยังหนุ่มโสดอยู่ก็น่าจะเป็นประเภทนิยมเพศเดียวกัน 

เสียละมาก
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	 ถ้าจะหาผู้ชายสักคนมาอยู่ในบ้าน เพื่อรับบทบาททั้งเป็น  ร.ป.ภ.  และ 

เพื่อนร่วมเตียง ดาดาวก็ยังไม่ประทับใจกับผู้ชายคนไหนจนตัดสินใจว่าควร 

ชวนเขามาอยู่ใต้ชายคาเดียวกับหล่อน

 “หาเข้ามา มันง่าย แต่ตอนจะเอาออกไปนี่ซี ชั้นกลัวว่ามันจะยากกว่า 

นะ เผื่อมันไม่ยอมออกไปง่าย  ๆ ฆ่ากันตายขึ้นมา ชั้นไม่อยากกลายเป็น 

ผีเฝ้าบ้าน”

	 “เออ! คิดมากอย่างแก โหนคานต่อไปเหอะ” 

	 เพื่อนทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกัน

	 สรุปว่าความรู้สึกอยากปนไม่อยากขัดแย้งกันอยู่ในใจแบบนี้ จึงทำให้ 

ดาดาวอยู่ในความเงียบเหงาแต่ละวันด้วยความสงบ ไม่ได้ดิ้นรนแสวงหา 

ความเปลี่ยนแปลงจนแล้วจนรอด
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๓

สิ่งมหัศจรรย์พันลึกในชีวิตจริง จะว่าไป 

ก็ไม่ต้องอาศัยปรากฏการณ์แปลกประหลาดระทึกใจนำหน้ามาก่อนอย่างใน 

หนัง ไม่มีตะเกียงวิเศษของอาลาดิน หรือขวดแก้วของจินนี่หล่นลงมาให้เห็น 

ตรงหน้า

 ดาดาวจึงไม่เฉลียวใจเลยว่า งานที่ผู้อำนวยการสโรชินีมอบหมายให้ 

อย่างเห็นเป็นงานธรรมดา  ๆ  นั้น เอาเข้าจริงเรียกได้ทุกอย่างยกเว้นคำว่า  

‘ธรรมดา’

	 หญิงสาวคิดอยู่  ๒  -  ๓  วันก็ตัดสินใจว่าจะจัดเลือกหนังสือและ 

นวนิยายที่เกี่ยวกับสมัยรัชกาลที่ ๗ หล่อนไปค้นภาพการแต่งกายสมัยนั้น 

แล้วว่าพอจะดัดแปลงเป็นชุดทำงานปัจจุบันได้ เสื้อตัวยาว  ๆ  กับผ้านุ่งที่สั้น 

แค่เข่าบ้าง หรือเป็นซิ่นบ้าง สามารถแต่งให้สวยเก๋ได้ไม่ยาก

	 งานนี้  ทำให้หญิงสาวต้องเปิดตู้หยิบนวนิยายของ  ‘ดอกไม้สด’  

นักเขียนคนโปรดของแม่และของหล่อนเองขึ้นมาอ่านทบทวนอีกครั้ง

	 ดาดาวได้รับการถ่ายทอดคติสอนใจและแง่คิดดี  ๆ  ในผลงานเหล่านี้ 

มาไม่น้อย โดยเฉพาะเรื่องโปรดของแม่และหล่อน คือ  ‘ความผิดครั้งแรก’  

และ  ‘ชัยชนะของหลวงนฤบาล’ ซึ่งเป็นภาคสองและภาคจบของเรื่อง
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	 วันนี้พอกลับบ้าน ดาดาวหยิบหนังสือสองเล่มนี้ออกมาจากตู้หนังสือ 

ในบ้านมาอ่านทบทวนอีกครั้ง  เพื่อจะเก็บรายละเอียดของยุคสมัยและ 

วัฒนธรรมการแต่งกายออกมาเป็นภาพให้เห็นชัด

	 ในนวนิยาย ‘ความผิดครั้งแรก’ ดาดาวพุ่งความสนใจไปที่ตัวละครเอก 

วไล  ลูกผู้ดีสาวสวย  หวาน  และแต่งกายโก้ เก๋  ทันสมัยเท่าที่ผู้หญิง 

ในรัชกาลที่ ๗ จะทันสมัยได้

	 ในสายตาของดาดาว ลึกลงไปใต้ความสวยหวาน เก่งการบ้านการเรือน 

สมเป็นกุลสตรีสมัยรัชกาลที่ ๗ วไลเป็นผู้หญิงเอาแต่ใจ อัตตาสูงมาก ชอบ 

เอาชนะคนอื่นไม่ว่าหญิงหรือชาย ผู้ชายทั้งหลายกลายเป็นจิ้งหรีดให้หล่อน 

ปั่นหัว ถ้าเกิดเป็นชาย วไลก็คงเป็นผู้ชายเจ้าชู้มีเสน่ห์ยิ่งกว่าหลวงปราโมทย์ 

สามีรูปหล่อพ่อรวยของหล่อนเสียอีก

	 ในหนังสือบรรยายว่าวไลเป็นคนขาว ก็คงจะขาวผุดผ่อง ไม่ใช่ขาวซีด 

ถึงได้แต่งขาวทั้งชุดได้ขึ้นเป็นพิเศษ มีดวงตาคมหวานเป็นประกาย รอยยิ้ม 

สวยสด กิริยาอ่อนหวานแช่มช้อย ช่างเอาอกเอาใจเก่ง สรุปแล้วถ้าจะ ‘ถอด’ 

ออกมาเป็นภาพ ก็คงจะต้องเลือกหญิงสาวตาคม ยิ้มหวาน บุคลิกเฉิดฉาย 

ไม่ใช่ผู้หญิงน่ารักน่าเอ็นดูอย่างนางเอกวัยรุ่น 

	 ส่วนอัมพร นางเอกของคุณหลวงนฤบาล ในเรื่องบรรยายรายละเอียด 

หน้าตาเอาไว้ชัดเจน ดาดาวหลับตาเห็นภาพหญิงสาวร่างสูงระหง ตาคม  

หน้างาม ผิวขาวผ่องเช่นเดียวกับวไล  แต่อย่างอื่นแล้วตรงกันข้ามหมด  

อัมพรมีกิริยาสงบนิ่งไว้ตัว ช่างคิดมากกว่าช่างพูด มีโลกส่วนตัวสูงจนดู 

ไม่มีเสน่ห์ ทั้ง  ๆ  หล่อนก็มีอะไรจะอวดได้มากมาย เพราะเคยเป็นถึงลูกสาว 

เจ้าคุณราชทูตประจำอยู่ในยุโรป

 ก็แปลก พอวาดภาพอัมพร ดวงหน้าของ  ผอ.สโรชินีก็ลอยขึ้นมา 

เป็นแบบ จนต้องปัดออกไปแทบไม่ทัน

	 หล่อนเขียนสรุปนิสัยตัวละครเอาไว้ เก็บแยกต่างหาก จากนั้นลอก 

ข้อคิดในหนังสือที่ชอบไว้ส่วนหนึ่ง  เพื่อพิมพ์ตัวโต  ๆ  ลงกระดาษแข็งให้ 

นักศึกษาอ่านได้ง่าย  ๆ อีกส่วนหนึ่งคือหาภาพถ่ายผู้คนและบ้านเมืองใน 
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กรุงเทพฯสมัยรัชกาลที่  ๗  เท่าที่หาได้จากเว็บไซต์ต่าง  ๆ  มาขยาย พริ้นต์ 

ลงกระดาษแข็ง ติดไว้บนฉากให้นักศึกษาได้เห็น จะได้นึกภาพตามไปด้วย 

ได้ง่าย

	 เมื่อลงมือจัดพื้นที่ หญิงสาวพบว่าเนื้อที่ยังเหลืออยู่ ก็เลยคิดว่าจะหา 

ภาพวาดตัวละครเอกฝ่ายชายมาติดไว้อีกส่วนหนึ่ง แบบนั้นหาไม่ยาก เพราะ 

หล่อนรู้จักวิธีทำภาพเอฟเฟ็กต์จากภาพถ่ายให้ดูเป็นภาพลายเส้นดรออิ้งหรือ 

ภาพสีน้ำได้

	 หล่อนเลือกพระเอกจาก  ‘ความผิดครั้งแรก’  และ  ‘ชัยชนะของหลวง 

นฤบาล’ ที่มีหลวงนฤบาลบันเทิง พระเอกคนโปรดเป็นตัวละครเอก

	 ถ้าไม่ใช้จินตนาการก็คงจะยากหน่อย เพราะผู้ประพันธ์ไม่ได้บอกว่า 

คุณหลวงสูงต่ำดำขาวขนาดไหน บอกแต่ว่าเป็นบุรุษท่าทีสง่า ดูงามในทุก 

อิริยาบถแบบผู้ดีเก่า ตำแหน่งเป็นถึงเจ้าเมือง ก็คงจะเป็นหนุ่มใหญ่ที่ดูโก้ 

อยู่ไม่น้อย

	 ดาดาวก็ได้แต่วาดภาพเอาไว้ในใจไปเรื่อย  ๆ ระหว่างค้นหาจากกูเกิล  

ถึงภาพชายที่หล่อนคิดว่าจะดัดแปลงมาเป็นภาพวาดคุณหลวงได้

	 หล่อนไม่อยากได้ภาพดาราหนังหรือดาราโทรทัศน์ เพราะมีให้เห็นกัน 

จนคุ้นตา นักศึกษาอาจเฉย  ๆ ไม่ตื่นเต้น สู้หาคนที่ไม่มีใครรู้จักดีกว่า อาจ 

น่าสนใจมากกว่า

 ในที่สุด หาอยู่  ๒  วันดาดาวก็พบต้นแบบของหล่อนจากการค้นหา 

ภาพบุคคลในอดีตจากกูเกิล

	 ภาพแรกที่สะดุดตาหล่อนจนต้องเก็บภาพลงไว้ในเครื่อง เป็นภาพถ่าย 

จากหนังสืองานศพเก่าแก่เล่มหนึ่งในเว็บไซต์ขายหนังสือเก่า

 ภาพนั้นเป็นภาพขาวดำที่เก่าแก่จนกลายเป็นสีน้ำตาล เป็นรูปชายหนุ่ม 

สวมเสื้อราชปะแตน นุ่งผ้าม่วง ถือไม้เท้าหัวเลี่ยมโลหะเป็นหัวเสือ นั่งบน 

เก้าอี้แบบฝรั่ง หลังตรงสง่างาม เครื่องประกอบฉากเป็นโต๊ะมีผ้าตาดคลุม 

ถึงพื้น วางแจกันดอกไม้

	 หน้าตาเขาเหมาะเจาะมากกับชุดย้อนยุค  ราวกับเกิดมาเพื่อเป็น 
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นายแบบสวมชุดนี้โดยเฉพาะ รูปหน้าเรียวยาว แต่คางมน ดวงตาลึก เน้น 

ด้วยจมูกแหลมตรงแลเห็นชัด ริมฝีปากหยักเต็ม ส่วนเด่นสุดคือหน้าผาก 

กว้างเรียบเป็นรูปสี่เหลี่ยม เห็นได้ชัดเพราะหวีผมเสยขึ้นไปจากหน้าผาก  

ประกอบกับผมหนาเห็นชัด จึงดูเป็นกรอบเหมาะเจาะกับดวงหน้า

	 “โห! คุณหลวงอะไรเนี่ย หล่อแบบไทย หายาก” หล่อนบอกตัวเอง 

หลังจากเพ่งพิศอยู่อึดใจ

	 เปิดดูว่าเป็นหนังสืองานศพของใคร ก็พบชื่อหลวงสิทธิเกษตร (นับ  

สิทธิเสก) พิมพ์ตัวใหญ่ไว้หน้าปก

	 มีประวัติย่อ  ๆ  ของเขาในหน้าแรกลงไว้ในเว็บพอเป็นตัวอย่าง บอกวัน 

เดือนปีเกิดและปีที่ถึงแก่กรรม คุณหลวงรับราชการอยู่กระทรวงเกษตราธิการ 

นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของกิจการโรงสีที่สีลม มีไร่นามากมายใกล้  ๆ  กรุงเทพฯ  

เป็นเศรษฐีใจบุญ บูรณปฏิสังขรณ์วัดไว้หลายแห่ง 

	 เช่นเดียวกับบุคคลอื่น  ๆ  ในอดีต ชื่อเสียงของคุณหลวงถูกกลืนหายไป 

ในกระแสธารเวลา ดาดาวไม่เคยได้ยินนามสกุลนี้ในสังคมปัจจุบัน เดาว่า 

ลูกหลานคุณหลวงถึงมีก็คงอยู่กันเงียบ  ๆ ไม่ได้ทำธุรกิจหรือมีตำแหน่งงาน 

ใหญ่โตนัก

	 เป็นอันว่าหล่อนได้คุณหลวงนฤบาลมาสมใจ

	 ส่วนอีกภาพหนึ่งได้มาจากงานการกุศลอะไรสักอย่างซึ่งหล่อนไม่ได้สนใจ 

จะจดจำชื่อ จัดขึ้นในโรงแรมหรูซึ่งเคยเป็นคฤหาสน์เศรษฐีผู้ดีเก่ามาก่อน  

แขกในงานแต่งกายย้อนยุคไปถึงสมัยปลายรัชกาลที่ ๖ ต่อกับรัชกาลที่ ๗

	 ภาพส่วนใหญ่เป็นภาพหมู่ของแขกในงาน มีอยู่  ๒  -  ๓  ภาพที่ถ่าย 

เดี่ยว ภาพสะดุดตาที่สุดคือหญิงสาวแต่งกายย้อนยุคนุ่งผ้าซิ่นกับเสื้อแพร 

ตัวยาวรั้งน้อย  ๆ  ตรงสะโพก ผมสั้นแค่คอหยักเป็นคลื่น หล่อนมีดวงหน้า 

รูปไข่ คางแหลม ตาใหญ่ดำขลับ ทั้งคมทั้งหวานยามชม้ายมอง ปากจีบหยัก 

จิ้มลิ้ม พอเห็น ดาดาวก็บอกตัวเองว่า

	 นี่ละ วไล รักแรกและรักเดียวของหลวงนฤบาล

	 การเซฟรูปลงไฟล์ทำได้ในพริบตา จากนั้นดาดาวเอารูปเข้าโปรแกรม 
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แต่งภาพ เปลี่ยนภาพชายหนุ่มเป็นภาพดรออิ้งขาวดำ ซึ่งเน้นความคมสัน 

ให้เห็นชัดเจน ส่วนสาวคนนั้นหล่อนเปลี่ยนเป็นภาพวาดสีน้ำ ดูอ่อนช้อย  

สดใส มีชีวิตชีวา

	 จากนั้นก็เอารูปเข้าเครื่องพริ้นเตอร์ เสร็จแล้วก็ปิดกรอบกระดาษ 

กว้าง  ๆ  ลงไป เขียนชื่อเสร็จ นำขึ้นติดบนฉากว่าง  ๆ  ที่เหลืออยู่ ตกแต่งฉาก 

ด้วยดอกไม้กระดาษสีหวาน  ๆ  นิดหน่อยพอให้มีสีสัน

	 นิทรรศการสำเร็จด้วยดี นักศึกษาหนุ่ม  ๆ  สาว  ๆ  พากันเข้ามายืนอ่าน 

คำอธิบาย ที่ขาดไม่ได้คือถ่ายรูปจากกล้องโทรศัพท์มือถือเก็บไว้ ดาดาวเห็น 

นักศึกษามาถ่ายรูปคู่กับภาพพระเอกนางเอกในนวนิยายของ ‘ดอกไม้สด’ เต็ม 

ไปหมด

	 ภาพเหล่านี้ส่งแพร่กระจายในเฟซบุ๊ก ส่งต่อกันไปเรื่อย  ๆ  จนเป็น 

วงกว้าง

	 สามวันต่อมา ดาดาวถูกเรียกเข้าไปที่ห้องทำงานของผู้อำนวยการ  

หล่อนไม่ได้คิดอะไรมาก เดาว่าเป็นเรื่องงาน เดินไปถึงหน้าห้องทำงานก็ถูก 

เลขาฯหน้าห้องเรียกไว้ก่อน

	 “ดาว ดาว อย่าเพิ่งเข้าไป กำลังมีเรื่องกัน”

	 หญิงสาวก็เลยชะงัก แว่วเสียงแหลมปรี๊ดลอดออกมาก็ทำให้ยืนค้างอยู ่

ตรงนั้น

	 “เชอะ! อ้างว่าไม่มีเจตนา ใคร  ๆ  ก็พูดได้ ไม่มีเจตนาแล้วทำลงไปได้ 

ยังไง ยังงี้มันขโมยกันนะ ขโมยรูปชั้นแล้วยัง...เค้าเรียกว่าไงนะ วู้ด”

	 “ละเมิดลิขสิทธิ์” เสียงผู้ชายอีกคนหนึ่งตอบสั้น  ๆ 

	 “เออ ใช่  ๆ ละเมิดลิขสิทธิ์ ฉันจะฟ้อง...”

	 “ใจเย็น  ๆ  ก่อนค่ะ” เสียงสโรชินีห้าม น้ำเสียงเธอยังคงราบเรียบ “รอ 

บรรณารักษ์มาชี้แจง อะไรเป็นยังไงเดี๋ยวก็รู้เรื่องกันค่ะ”

	 ดาดาวหันไปทำสีหน้าถาม อีกฝ่ายก็กวักมือเรียก กระซิบกระซาบ

	 “มากันสองคน ผู้ชายผู้หญิง หูย! เฟอร์รารีหรูเริ่ดมาเชียว ไฮโซสุด ๆ 

เค้ามาบอกว่าหนูเอารูปเค้ามาใส่นิทรรศการไม่ได้ขออนุญาต  ท่าทางจะ 
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เรื่องใหญ่”

	 สมองของหญิงสาวทำหน้าที่คิดอย่างฉับไว ใจแวบไปถึงหลวงนฤบาล 

กับวไล แต่ก็ยังไม่มีเวลาคิดมากกว่านั้น อีกฝ่ายทำมือไล่ให้ไปเคาะประตู  

หล่อนก็ทำตาม

 เสียงผู้อำนวยการตอบมาทันทีว่าเข้ามาได้ หล่อนก็เดินเข้าไป

 ชายหนุ่มหญิงสาวนั่งอยู่บนเก้าอี้รับแขก ดาดาวมองปราดเพื่อเก็บ 

รายละเอียดเท่าที่จำเป็น

	 ผู้ชายเป็นหนุ่มหน้าใส ผิวสะอาด ตาดำขลับ สไตล์เกาหลีอย่างที่นิยม 

กันอยู่ในยุคปัจจุบัน อายุคงยี่สิบปลาย  ๆ  ไม่ถึงสามสิบ สวมเสื้อยืดทับด้วย 

เสื้อลำลองตัวนอกอีกที มองออกว่าแบรนด์เนมทั้งสองตัว นุ่งกางเกงยีนส์ขาด  

ยี่ห้อบอกให้รู้ว่าราคาเป็นเลขหลายหมื่นบาท ท่าทางปราดเปรียวแบบหนุ่มไฮโซ

	 หล่อนเปลี่ยนสายตาไปมองฝ่ายหญิง มีคำหลายคำลอยขึ้นมาเป็นแถว 

ในสมอง

 ขาว สวย...รวย...เริ่ด...โมหน้าทั้งหน้า

	 ดูจากรูปถ่ายในนิตยสาร ผู้หญิงคนนี้สวยทั้งหวานทั้งคม แต่เมื่อ 

เห็นตัวจริง ดาดาวก็มองออกว่า ความสวยนั้นน่าจะเนรมิตขึ้นด้วยมีดหมอ  

มากกว่าธรรมชาติเป็นผู้กำหนด

	 แต่หล่อนก็ทำหน้าเฉย ๆ ไม่รู้ไม่ชี้ ยกมือไหว้ผู้อำนวยการตามมารยาท  

ฝ่ายนั้นก็เอ่ยขึ้นทันที

	 “อ้อ! มาแล้ว เดี๋ยวก็คงทราบว่าเรื่องเป็นยังไง คุณดาดาว คุณ 

สองคนนี้มาพบเพื่อ...”

	 ยังไม่ทันพูดจบ หญิงสาวเจ้าของเสียงก็แซงขึ้นอย่างคนใจร้อน

	 “ชั้นไม่อยากเสียเวลามา บิสเนสชั้นแยะ แต่มันทนไม่ได้ บอกมาซิ 

เอารูปชั้นไปยำซะเละน่ะ ทำไมไม่ขออนุญาต ไม่รู้กฎหมายหรา”

	 ดวงหน้าเฉยเมยของผู้อำนวยการยังไม่เปลี่ยนแปลง แต่เธอก็พยายาม 

ประนีประนอม

	 “คุณสองคนนี้คือคุณ...เอ่อ...” 
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	 พูดยังไม่ทันจบ สาวต้นแบบ  ‘วไล’  ก็ต่อฉับเข้าให้ 

	 “ฉันคือไฮโซดีเดย์”

	 หล่อนประกาศชัดถ้อยชัดคำ ราวกับว่าเป็นชื่อที่ทุกคนจะต้องรู้จัก แต ่

สีหน้าของผู้อำนวยการยังเฉยอยู่อย่างไรก็อย่างนั้น เช่นเดียวกับสีหน้างุนงง 

ของดาดาว แม้รู้สึกคลับคล้ายคลับคลาว่าผ่านหูมาก่อน

	 “ส่วนนี่คือคุณวู้ด วุธา ทายาทตระกูลมหาพาณิชยเกียรติศักดิ์สกุล  

คงไม่ต้องบอกต่อนะว่าตระกูลนี้เป็นใคร”

	 “ดิฉันไม่ทราบค่ะ ไม่เคยได้ยิน” ดาดาวตอบไปตามตรง

	 สีหน้าผู้หญิงเหมือนจะถามว่า...ว้าย! นางไปอยู่ในป่าดงไหนมายะ  

ส่วนผู้ชายหลุดเสียง  “พรืด”  ออกมาเหมือนกลั้นหัวเราะ เขาจ้องคนพูดเป๋ง

	 ผู้อำนวยการรีบตัดบทเสียก่อน

	 “เรื่องเป็นยังงี้ ภาพวาดที่คุณดาดาวเอามาจัดนิทรรศการเป็นภาพ 

ของคุณผู้หญิงคนนี้ เธอไม่พอใจที่นำมาลงโดยพลการ ไม่ได้ขออนุญาต  

คุณดาดาวไม่ได้ขออนุญาตไปทางนิตยสารหรอกรึ”

 ดาดาวนั่งลงอย่างสงบเสงี่ยม

	 “โทร.ไปขออนุญาตแล้วค่ะ ผู้ช่วยบอกอชื่อคุณหนิงบอกว่าทำได ้ เพราะ 

เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ไม่ได้เอาไปทำธุรกิจค่ะ”

	 ไฮโซสาวแว้ดขึ้นมาทันที

	 “บ้า ห่วยแตก! ยัยหนิงมีสิทธิ์อะไรมาอนุญาต มันรูปของชั้น ชั้น 

คนเดียวมีสิทธิ์ ได้ยินมั้ย”

	 “ค่ะ” ดาดาวตอบคำเดียว

	 ดวงตาที่ผ่านคมมีดหมอมาจนกลมโตคมกริบ ตวัดค้อนหญิงสาว  

มองตั้งแต่หัวจดเท้า ส่วนชายหนุ่มอีกคนหนึ่งก็ยังมองหล่อนไม่วางตาเช่นกัน 

เพียงแต่ไม่พูดอะไรออกมา

	 “ยังงี้ชั้นต้องฟ้อง  ชั้นต้องเอาไปลงสื่อ ให้รู้กันมั่งว่า...ว่าอะไรนะ 

วู้ด...”

	 “ไม่ต้องเรียกก็ได้มั้ง เรียกไม่ถูก” เพื่อนชายของหล่อนตอบเสียงปน 
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หัวเราะ “จะทำยังไงก็บอกเขาไปเลย”

	 ดาดาวเดาว่าฝ่ายชายคงไม่เห็นเป็นเรื่องซีเรียส  แต่คงจะมาเพราะ 

ตามใจแฟน หล่อนกลั้นใจนับหนึ่งถึงสิบ แล้วนับต่อไปอีกจนเกือบถึงร้อย  

เพราะ  ‘ไฮโซดีเดย์’  คงจะเกิดสะใจกับคำพูดตัวเอง หล่อนก็เลยวกกลับมา 

พูดประโยคเดิมซ้ำไปซ้ำมาอีกหลายครั้ง ราวกับเปิดเครื่องบันทึกเสียงย้อน 

กลับไปย้อนมา  ทำให้สีหน้าผู้อำนวยการซึ่งเรียบเฉยอยู่แล้วเริ่มมีแวว 

เหนื่อยหน่ายปนขึ้นมาบาง  ๆ 

	 ดาดาวรอจนอีกฝ่ายหยุดพูดเพราะเหนื่อย หล่อนก็ส่งยิ้มหวานแกม 

ละห้อยให้ฝ่ายนั้น พูดเสียงอ่อนหวาน

	 “ดิฉันขอโทษอย่างสูงนะคะคุณดีเดย์ เสียใจจริง  ๆ  ที่ทำให้คุณขุ่นเคือง 

ค่ะ คือดิฉันอดใจไม่อยู่ ตั้งแต่เห็นรูปคุณครั้งแรก คุณดีเดย์คงเคยได้ยิน 

คนชมมาเยอะแล้วนะคะว่าคุณเป็นคนสวยมากกก”

	 หล่อนลากเสียงยาว  ๆ  ให้รู้ว่า...สวยจริง  ๆ  นะ

	 “ขอยืนยันค่ะ คุณสวยมหัศจรรย์ สวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยนะคะ 

สวยกว่าดารา สวยกว่านางแบบทุกคน ดิฉันบอกตัวเองว่า..แหม ทำยังไง 

นักศึกษาที่นี่จะได้รู้ว่าคนสวยจริง  ๆ  เป็นยังไง ถ้าไม่เห็นก็เสียดายแย่...”

	 อีกฝ่ายทำท่าจะอ้าปากพ่นคำต่อว่าต่อขาน ก็หุบปากลงทันทีเมื่อได้ยิน 

คำตอบ ตาเบิกโตขึ้นเล็กน้อย จ้องคนพูดเป๋งไม่วางตา

	 “คือนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของนิทรรศการเนี่ย  วัน  ๆ  เรียน 

หนังสือหนักค่ะ ไม่มีเวลาจะได้เห็นอะไรมาก ดิฉันก็อยากให้เห็นว่าผู้หญิง 

ที่บุคลิกสง่างาม แต่งกายงามมาก  ๆ  อย่างคุณดีเดย์เป็นยังไง เขาจะได้ 

ประทับใจ ได้นำกลับไปดูแลตัวเองให้บุคลิกดีสักครึ่งของคุณก็พอ เนี่ยละค่ะ 

ไม่ได้มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์เลยนะคะ ขอยืนยัน”

	 สีหน้าบึ้งตึง ตาโตเหวี่ยงวงค้อนประหลับประเหลือกอยู่ไปมาเมื่อครู่ 

ก่อนละลายหายไปราวกับเกล็ดน้ำแข็งกลางแดด นิ่งอยู่อึดใจ เจ้าตัวก็พูด 

สะบัด  ๆ  แต่เสียงอ่อนลง

	 “งั้นหรา เด็ก  ๆ  ไม่เคยเห็นคนสวยเท่าชั้นงั้นหรา”
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	 “ค่ะ ไม่เคยเห็น”

	 “งั้น...ชั้น ว่าไงล่ะวู้ด” หล่อนหันไปถามเพื่อนชาย

	 ฝ่ายนั้นยักไหล่แทนคำตอบ หัวเราะขำ  ๆ 

	 “ชั้นก็...” หล่อนหันมาตอบดาดาว ท่าทางลังเล “ไม่อยากให้เด็ก  ๆ  

เค้าผิดหวัง” เสียงหล่อนอ่อนลงอีก “คือถ้ามันช่วยให้เค้าเห็นอะไรมากขึ้น  

ก็โอเคนะ ไม่อยากเอาเรื่อง”

	 “ขอบพระคุณค่ะ นักศึกษาจะต้องดีใจกันมาก”

	 เพื่อนหนุ่มของหล่อนเอ่ยขัดขึ้นมา 

	 “งั้นก็ให้ปลดรูปดีเดย์ออกซะก็หมดเรื่องนะ ไม่อยากเอาเรื่องแล้วนี่”

	 ดวงตาโตกรีดเส้นไว้คมกริบหันขวับไปค้อนคนพูดทันที แว้ดออกมา

	 “บ้าหรา! ปลดรูปออกมาทำไมยะ พวกเค้าก็อดเห็นชั้นน่ะซี เอาไว้ 

เป็นรูปตัวซะก่อนนะ แล้วค่อยปลด”

	 “เฮ้ย! เป็นงั้นไป” เพื่อนชายคราง

	 “อย่าไปฟังเลย คนเพี้ยน” ดีเดย์หันมาพูดกับดาดาว เปลี่ยนเสียง 

เป็นเอางานเอาการ “เอางี้ ชั้นก็ไม่ใช่คนใจร้าย ยอมรับผิดก็โอเค ชั้น 

ไม่เอาเรื่องละ เดี๋ยวจะว่าคนสวยใจร้าย คนอื่น  ๆ  เค้าจะผิดหวัง”

	 “ขอบพระคุณค่ะ คุณดีเดย์เป็นคนสวยด้วย ใจดีด้วย ยังงี้ เป็น 

คนสวยเพอร์เฟ็กต์ค่ะ” ดาดาวส่งยิ้มหวานให้อีกครั้ง 

	 “ใช่ ทุกคนเค้าก็ชมว่าชั้นเป็นคนใจดี ทำการกุศลบ่อยมาก ชั้นไม่ว่า 

อะไรละนะ ไม่ได้เอารูปชั้นมาขายกิน ชั้นก็ยกโทษให้...”

	 ผู้อำนวยการมีท่าทีโล่งอกขึ้นจนเห็นได้ชัด

	 “งั้นชั้นกลับละนะ บ่ายนี้ต้องไปงานอีก” หล่อนลุกขึ้น แสดงว่าหมด 

ข้อข้องใจแล้ว

	 ผู้อำนวยการทำท่าเหมือนจะตรงไปเปิดประตูให้หล่อน แต่ทุกคนชะงัก 

เมื่อชายหนุ่มเอ่ยขึ้น

	 “ไม่ไปดูรูปของจริงซะหน่อยเหรอ ไหน  ๆ  มาแล้ว”

	 ใจจรงิดาดาวอยากจะรนุหลงัทัง้สองออกจากมหาวทิยาลยัไปโดยเรว็ทีส่ดุ 
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แต่หล่อนก็ไม่มีทางเลือก เมื่อดีเดย์ตอบว่า

	 “อืม! ก็ดีเหมือนกัน”




