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บทน า 
 
 

25 สิงหาคม ค.ศ. 1855, วิกตอเรีย – ออสเตรเลีย  
กลุม่หมอกท่ีปกคลมุไปทัว่บริเวณมาตัง้แตก่ลางดกึเร่ิมจางลงใน

ตอนฟ้าสาง แต่ยังไม่ทันท่ีนายเรือหนุ่มจะได้โล่งใจหลังจากเฝ้าระวัง
สถานการณ์มาทัง้คืน เขาก็ต้องตระหนกกบัภาพท่ีเห็นตรงหน้า  

เรือของเขาก าลังแล่นไปด้วยความเร็วคงท่ีมุ่งตรงสู่หน้าผาหิน
ชายฝ่ัง ซึง่หากหนัหวัเรือกลบัไปสู่ร่องน า้เดินเรือไมไ่ด้ทนัเวลา ชายหนุ่มรู้
ดีวา่อะไรจะเกิดขึน้...และเขาจะยอมให้เป็นเชน่นัน้ไมไ่ด้!  

“ขึน้ใบเรือทุกใบ เด๋ียวนี !้” นายเรือหนุ่มตะโกนสั่งลูกเรือบน
ดาดฟ้าเสียงดงั ขณะเข้าประจ าท่ีหลงัพงังา พยายามบงัคบัเรือให้หนัหวั
กลบัสูท่ะเลอยา่งเตม็ความสามารถ  

เขาต้องท าได้...เขาจะปลอ่ยให้เรือชนหน้าผาไมไ่ด้ 
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ลกูเรือเกือบสามสิบชีวิตวิ่งวุ่นบนดาดฟ้าเรือ เสียงชกัใบเรือขึน้สู่
เสากระโดงของเรือใบขนาดใหญ่ดงัโคล้งเคล้ง สลบักบัเสียงฝีเท้าหนกั ๆ 
ของชายฉกรรจ์ท่ีวิ่งไปมา พยายามช่วยกนัน าพาเรือใบล าใหญ่หนักลบัสู่
ความปลอดภัยตามค าสัง่ของนายเรือท่ีตอนนีบ้งัคบัพงังาอยู่ด้วยสีหน้า
เคร่งเครียด  

แตด่เูหมือนทกุอยา่งจะเกินแก้เสียแล้ว... 
“ทอดสมอเดี๋ยวนี!้” เขาตะโกนสัง่ลกูเรือด้วยน า้เสียงร้อนรน  
หลงัจากพยายามจนสุดความสามารถแล้วแต่ไม่สามารถแก้ไข

สถานการณ์ตรงหน้าได้ จึงเหลือเพียงทางเลือกสุดท้ายท่ีอาจจะยังมี
โอกาสรอด นั่นคือทอดสมอเพ่ือหยุดเรือไม่ให้แล่นไปข้างหน้า แต่ดู
เหมือนว่าเขาจะตดัสินใจช้าไป เพราะในขณะท่ีสมอก าลงัถูกปล่อยลงสู่
ผืนน า้ ชายหนุ่มก็รู้สึกถึงแรงกระแทกรุนแรง ก่อนท่ีจะมองเห็นเรือแตก
เป็นเส่ียง ๆ น า้ทะเลทะลักเข้ามาในล าเรือในทันที ลูกเรืออยู่ในอาการ
ตระหนกและขวญัเสีย วิ่งวุน่อยา่งไร้ทิศทาง 

นายเรือหนุ่มหลบัตาลงอย่างปวดร้าวเม่ือมองเห็นภาพตรงหน้า 
เขาท าอะไรไม่ได้แล้ว เขาไม่มีความสามารถพอท่ีจะเป็นนายเรืออย่างท่ี
คนครหาจริง ๆ เขาไม่สามารถพาเรือและชีวิตของลูกเรือออกไปจาก
วิกฤติท่ีเกิดขึน้ได้ ตอนนีค้งมีเพียงอย่างเดียวท่ีเขาพอจะท าได้...สัง่การ
ครัง้สดุท้ายในฐานะนายเรือ... 

“ทกุคนตัง้สต ิเอาเรือยาวออก ลงเรือยาวให้หมดทกุคนก่อนท่ีเรือ



รุ่ ง ธิ ว า | 6 
 

จะจม” สิน้ค าสั่ง ลูกเรือวิ่งไปยังจุดเก็บเรือยาว ผ่อนเรือลงน า้ และ
กระโดดลงไปบนเรือตามค าสัง่ของนายเรือในทนัที  

“ไปด้วยกันนะครับกัปตนั” ต้นเรือท่ียืนอยู่ไม่ห่างกล่าว แต่ชาย
หนุม่กลบัสา่ยหน้า  

“เป็นหน้าท่ีฉัน ท่ีจะท าทุกสิ่ งให้แน่ใจว่าทุกคนลงเรือยาว
เรียบร้อย ฉันเป็นกัปตนั ต้องเป็นคนสุดท้ายท่ีจะทิง้เรือ ขอให้โชคดีเอ็ด
วิน หากฉนัรอดชีวิต เราคงได้พบกนัอีก”  

ยงัไม่ทนัท่ีต้นเรือจะได้พูดอะไรต่อ ชายหนุ่มรู้สึกว่ามีบางอย่าง
กระแทกเข้ากบัล าเรืออีกครัง้ แรงกระแทกสง่ให้เขาลอยละลิ่วตกลงไปใน
ทะเลเบือ้งล่าง และเม่ือโผล่ขึน้มาเหนือน า้อีกครัง้นัน้ เขามองเห็นเรือล า
ใหญ่ท่ีก าลงัจมลงช้า ๆ อยู่ไม่ไกลวูบหายไปต่อหน้าต่อตาราวกับถูกดดู
ด้วยอะไรบางอย่าง ก่อนท่ีตวัเขาเองจะถกูคล่ืนลกูโตกระแทกให้จมลงไป
ใต้น า้อีกครัง้  

นายเรือหนุม่พยายามตอ่สู้ เพ่ือเอาชีวิตรอด แตน่ า้ทะเลเย็นเฉียบ
ในฤดหูนาวท่ีหนาวเย็นใกล้จดุเยือกแข็ง อีกทัง้คล่ืนลกูใหญ่ท่ีกดเขาลงสู่
ใต้น า้ครัง้แล้วครัง้เลา่ ท าให้ชายหนุม่หมดแรงในท่ีสดุ  

ขณะก าลังจะหมดสติ นายเรือหนุ่มยอมรับความพ่ายแพ้ด้วย
หวัใจรวดร้าว เรือภายใต้การก ากบัการของเขาล่มตัง้แตเ่ท่ียวแรก เขาไม่
สามารถน าเรือและลกูเรือกลบัเข้าฝ่ังอย่างปลอดภยัได้ ในฐานะนายเรือ 
ไมมี่สิ่งใดท่ีเขาจะภมูิใจได้เลย...นอกจาก...  
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เขาก าลงัจะตายในทะเล...สมศกัดิศ์รีชาวเรือ... 
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ณฐัญาณ์วางกระเป๋าเสือ้ผ้าลงบนเตียงเม่ือเข้ามาในห้องพกัของ
โรงแรม แล้วกวาดตามองสภาพภายในห้องด้วยความพอใจ 

โรงแรมแหง่นีมี้การตกแตง่แบบสมยัวิกตอเรีย1 เตียงนอนขนาดค
วีนไซซ์มีหวัเตียงไม้แกะสลกัอ่อนช้อย ขาเตียงเป็นรูปเทพบุตรท าท่ายก
มือรองรับเตียงอยูใ่นแตล่ะมมุ บนโต๊ะหวัเตียงทัง้สองด้านมีโคมไฟวางอยู่ 
ตวัโคมไฟเป็นรูปเทพธิดารูปร่างอ้อนแอ้น ใส่กระโปรงบานออกเป็นฐาน
ของโคมไฟ มือสองข้างยกสิ่งท่ีคล้ายกบัคนโทเทินศีรษะ ซึ่งภายในบรรจุ
หลอดไฟแรงเทียนต ่า ส่องให้ห้องมีแสงสว่างเร่ือเรือง มมุห้องด้านหนึ่งมี

                                                           
1 สมยัวิกตอเรีย (Victorian Era) คือช่วงสมยัท่ีพระนางเจ้าวิกตอเรียแห่งประเทศองักฤษ

ครองราชย์ อยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1837 - 1901 
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โต๊ะเคร่ืองแป้งท่ีกรอบกระจกเป็นภาพนูนสูงรูปดอกไม้เลือ้ยมองดูอ่อน
ช้อยงดงาม  

หญิงสาวยิม้เล็กน้อยเม่ือนึกไปว่า หากเปล่ียนโคมไฟให้เป็น
ตะเกียงน า้มนัวาฬ มีสาวใช้ในชดุกระโปรงทรงสุ่มยาวกรอมเท้า แขนเสือ้
พอง ๆ และเอวคอดจนแทบจะก ารอบด้วยสองมือนั่งอยู่ในห้องด้วย ก็
พอจะจินตนาการตนเองเป็นคณุหนลููกสาวคหบดีผู้มัง่คัง่ ก าลงันัง่อยู่ใน
ห้องนอนในคฤหาสน์ชานเมืองลอนดอนได้อยู่ 

ณัฐญาณ์ช่ืนชอบในศิลปวัฒนธรรมของประเทศเก่าแก่อย่าง
องักฤษ โดยเฉพาะในสมยัวิกตอเรียซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีองักฤษรุ่งเรือง แผ่
อาณานิคมไปทั่วโลก เม่ือมาเท่ียวประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศ
หนึ่งในเครือจกัรภพ จึงเลือกพกัท่ีโรงแรม ‘แคมป์เบลล์ มิวเซียม โฮเทล’ 
แห่งนี ้เพราะมีประวตัิความเป็นมาน่าสนใจ ด้วยเคยเป็นสถานีแปรรูป
วาฬในสมยัท่ีออสเตรเลียยงัเป็นประเทศอาณานิคมขององักฤษ และการ
ล่าวาฬเป็นธุรกิจท่ีส าคญัต่อเศรษฐกิจของออสเตรเลียในยุคนัน้ ก่อนท่ี
จะกลายเป็นธุรกิจท่ีผิดกฎหมายเม่ือจ านวนวาฬลดน้อยลง และสถานีล่า
วาฬแห่งนีก็้ถูกเปล่ียนเป็นโรงแรมกึ่งพิพิธภัณฑ์ บอกเล่าเร่ืองราวของ
ผู้คนในสถานีแปรรูปวาฬแห่งนี ้ในช่วงท่ีธุรกิจล่าวาฬยังเฟ่ืองฟู โดยมี
ทายาทรุ่นปัจจบุนัเป็นเจ้าของ 

‘ห้องพกัของเราจะตกแตง่แบบสมยัวิกตอเรีย โดยใช้เคร่ืองเรือน
ท าเลียนแบบ แต ่‘บ้านนาทายา่ห์’ ซึง่เป็นบ้านท่ีกปัตนัวิลเลียมและนาทา
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ยา่ห์ แคมป์เบลล์เคยอาศยัอยู ่จะใช้เคร่ืองเรือนท่ีเป็นสมยัวิกตอเรียอย่าง
แท้จริง เคร่ืองเรือนทกุชิน้กปัตนัวิลเลียมสัง่ลงเรือมาจากองักฤษ และถกู
จดัไว้อยา่งท่ีเคยเป็นในอดีต’ 

ณัฐญาณ์นึกถึงค าบอกเล่าของพนกังานท่ีเคาน์เตอร์เช็กอิน ซึ่ง
แนะน าสถานท่ีกับแขกอย่างหล่อนคร่าว ๆ และนอกจากอธิบายถึงการ
ตกแตง่ภายในแล้ว ยงับอกเลา่ไปถึงสถานท่ีส าคญัท่ีนกัท่องเท่ียวควรเข้า
เย่ียมชม ซึ่งหญิงสาวก็ตัง้ใจว่าจะเข้าเย่ียมชมสถานท่ีทกุแห่งท่ีท่ีแห่งนีมี้
ให้ชมอยา่งแนน่อน  

‘นอกจากพิพิธภณัฑ์กลางแจ้งบน ‘เรือนาทาย่าห์’ ท่ีจดัแสดงวิถี
การล่าวาฬในอดีตและ ‘บ้านนาทาย่าห์’ แล้ว เรายงัมี ‘บ้านมาลีล่า’ ซึ่ง
เคยเป็นเวิร์กชอปผลิตน า้หอมของคณุนาทาย่าห์ แคมป์เบลล์ ในสมยัท่ี
เธอยงัมีชีวิตอยู่ หากคณุสนใจน า้หอมแบรนด์ ‘มาลีล่า’ ของเรา ซึ่งเป็น
สตูรของคณุนาทายา่ห์ สามารถหาซือ้ได้ท่ีร้านขายของท่ีระลกึนะคะ’ 

ณัฐญาณ์เปิดกระเป๋าเดินทางเพ่ือค้นหาแปรงและยาสีฟันกับ
อปุกรณ์ส าหรับอาบน า้ รวมทัง้เสือ้ผ้าส าหรับใส่นอน ก่อนจะเดินตรงเข้า
ไปในห้องน า้เพ่ืออาบน า้ช าระร่างกาย วนันีห้ล่อนเดินทางเหน่ือยมาทัง้
วัน และพรุ่งนีย้ังต้องต่ืนแต่เช้าเพ่ือไปชม ‘เดอะ ทเวลฟ์ อพอสเซิลส ’2 
                                                           
2 The Twelve Apostles สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของรัฐวิกตอเรีย มีลกัษณะเป็นเสา

หินปนูตัง้เรียงรายอยู่ในทะเลติดชายฝ่ัง อยู่ในเขตอทุยานแหง่ชาติทางทะเลพอร์ตแคมป์เบลล์ 

ห่างจากเมืองพอร์ตแคมป์เบลล์ไปทางติดตะวนัออก 7 กิโลเมตร ห่างจากเมลเบิร์น เมือง
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ตามท่ีจองตัว๋ไว้อีก จงึตัง้ใจวา่จะเข้านอนแตห่วัวนัเพ่ือพกัผอ่นเอาแรง 
แม้ตัง้ใจว่าจะเข้านอนแต่หัวค ่า แต่หลังจากอาบน า้หญิงสาว

กลบัรู้สึกสดช่ืนไมง่่วงงุนเอาเสียเลย เม่ือดนูาฬิกาแบบโบราณท่ีแขวนอยู่
บนผนงัก็พบว่าเป็นเวลาส่ีทุ่ม จึงเข้าใจในตอนนัน้เองว่าเหตใุดตนจึงไม่
รู้สึกง่วง เพราะเวลาท่ีน่ีเร็วกว่าท่ีประเทศไทยสามชัว่โมง แสดงว่าท่ีบ้าน
ตอนนีเ้ป็นเวลาเพียงหนึ่งทุ่มเท่านัน้เอง ณฐัญาณ์จึงหยิบหนงัสือแนะน า
สถานท่ีและประวัติของโรงแรม ซึ่งได้รับมาในตอนท่ีหล่อนเข้าเช็กอิน
ขึน้มาอา่น  

รายละเอียดในหนังสือเป็นประวัติความเป็นมาของโรงแรมกึ่ง
พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้กล่าวถึงกัปตันวิลเลียม แคมป์เบลล์ นายเรือหนุ่ม
บุตรชายนกัธุรกิจล่าวาฬจากซิดนีย์ ท่ีรอดชีวิตจากเหตกุารณ์เรือล่มไม่
ห่างจากชายฝ่ังท่ีตัง้สถานีแปรรูปวาฬแห่งนีม้ากนัก ได้มาบุกเบิกพืน้ท่ี
รกชฏับริเวณนีเ้พ่ือสร้างสถานีแปรรูปวาฬของตนโดยได้รับความร่วมมือ
และชว่ยเหลือจากชนพืน้เมือง ซึง่เป็นแรงงานส าคญัหลงัจากท่ีสถานีแปร
รูปวาฬเปิดด าเนินการแล้ว 

นอกจากนีห้นังสือยังได้กล่าวถึงพายุงวงช้างท่ีจะเกิดขึน้ทุก ๆ 
สิบปี ในทะเลบริเวณท่ีเรือลา่วาฬของกปัตนัเจ้าของสถานีแปรรูปวาฬล่ม 

                                                           

หลวงของรัฐวิกตอเรียราว 4 ชัว่โมง 15 นาที หากเดินทางโดยใช้เส้นทาง The Great Ocean 

Road เส้นทางท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของวิกตอเรีย 
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ซึ่งในสมยัโบราณเหตกุารณ์นีเ้ป็นเพียงต านานเล่าขานจากชนพืน้เมืองท่ี
บอกกันต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น แต่หลงัจากท่ีลูกหลานตระกูลแคมป์เบลล์ได้
จดบนัทกึเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ ก็พบวา่ต านานของชนพืน้เมืองเป็นเร่ืองจริง 
และในปีนีก็้ครบรอบท่ีพายงุวงช้างท่ีวา่นีจ้ะเกิดขึน้อีกครัง้หนึ่ง ซึ่งตรงกบั
เช้าวนัรุ่งขึน้ท่ีณัฐญาณ์ก าลงัจะไปเท่ียวชม ‘เดอะ ทเวลฟ์ อพอสเซิลส’ 
ด้วย และเป็นเหตุผลให้หล่อนเลือกไปในวันนีเ้พราะต้องการเห็นพายุ
งวงช้างในต านานด้วยตาของตนเอง    

หญิงสาวผู้มาจากแดนไกล หัวข้อหนึ่งในหนังสือเขียนไว้ว่า
อยา่งนัน้ 

นาทาย่าห์ หญิงสาวผิวเหลืองและพดูส าเนียงประหลาด ปรากฏ
ตวัข้ึนที ่‘แคมป์เบลล์ เวลลิง สเตชัน่’ พร้อมกบัควา้หวัใจเจ้าของสถานีไว้
ได้ทัง้ดวง นาทาย่าห์เข้ามาสู่ชีวิตอนัเงียบเหงาห่างไกลของกปัตนัหนุ่ม 
แม้จะมาจากดินแดนอนัไกลโพน้ แต่นัน่ก็ไม่ใช่อปุสรรคของหวัใจรักสอง
ดวง หญิงสาวตกลงเป็นเจ้าสาวของ วิลเลียม แคมป์เบลล์ หลงัจากที่
อาศยัอยู่ทีส่ถานีแปรรูปวาฬในฐานะแขกไดไ้ม่นาน  

นาทาย่าห์ แคมป์เบลล์ หัวใจท้ังดวงของกัปตันหนุ่ม  
เม่ืออ่านมาถึงหวัข้อนีณ้ฐัญาณ์ต้องอมยิม้ ดเูหมือนโรงแรมแห่ง

นีจ้ะใช้เร่ืองราวชีวิตรักท่ีท่าทางจะโรแมนติกอยู่ไม่น้อยของเจ้าของ
สถานท่ีและภรรยาต้นตระกลู ‘แคมป์เบลล์’ เป็นจดุขาย  

วิลเลียม แคมป์เบลล์ไม่เคยเขินอายที่จะประกาศให้ใคร ๆ รู้ว่า
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เขารักภรรยาของเขาแค่ไหน เห็นได้จากการที่เขาตั้งชื่อส่ิงของและ
สถานที่ส าคญัในสถานีแปรรูปวาฬของเขาตามชื่อหล่อน ไม่ว่าจะเป็น 
‘เรือนาทาย่าห์’ เรือล่าวาฬล าใหม่ที่ต่อข้ึนแทนเรือล าเดิมที่เขาท าหน้าที่
ก ากบัการเดินเรือเพื่อออกไปล่าวาฬในทุก ๆ ฤดูกาล ‘บ้านนาทาย่าห์’ 
บ้านไม้แบบคอตเทจทาสีขาว ที่เขาสร้างข้ึนเพื่อรับขวญัภรรยาสุดที่รัก
และใช้เป็นเรือนหอหลงัจากทัง้สองเข้าพิธีแต่งงาน คอตเทจหลงัน่ารักถูก
ลอ้มรอบดว้ยรั้วตน้การ์ดีเนีย3ดอกไม้กล่ินหอมทีภ่รรยาโปรดปราน 

นอกจากนี้แล้ว กัปตนัหนุ่มใจดีกับภรรยาของเขาเสมอ นาทา
ย่าห์ แคมป์เบลล์ มีงานอดิเรกเป็นการผลิตน ้าหอมจากดอกไม้ที่หล่อน
รัก ซ่ึงเขาให้คนงานปลูกให้หล่อนหลายเอเคอร์ และจัดการสร้างเวิร์กช
อปให้กบัหล่อน จนก่อเกิด ‘บ้านมาลีล่า’ เวิร์กชอปผลิตน ้าหอมอนัเป็น
ที่มาของแบรนด์ ‘มาลีล่า’ น ้าหอมสูตรของนาทาย่าห์ แคมป์เบลล์ ที่จะ
อวลกล่ินอยู่ในหวัใจของผูที้ไ่ดส้มัผสัแม้เวลาจะผ่านไปนานแสนนาน  

ณัฐญาณ์นึกภาพภรรยาของกัปตนัเรือหนุ่มใส่ชุดกระโปรงทรง
สุ่มกรุยกราย นัง่สกดัและผสมน า้หอมจากดอกไม้ในไร่ท่ีสามีของหล่อน
เป็นผู้ปลูกให้ใน ‘บ้านมาลีล่า’ เวิร์กชอปท่ีสามีผู้ท าทุกอย่างเพ่ือภรรยา
อนัเป็นท่ีรักสร้างให้ เพียงเพราะเป็นงานอดเิรกท่ีหล่อนชอบเท่านัน้ แล้วก็
อดไม่ได้ท่ีจะซาบซึง้ไปกบัความรักของสองสามีภรรยา ท่ียงัคงมีอนสุรณ์

                                                           
3 ดอกพดุซ้อน 
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แหง่ความรักตกทอดมาให้คนรุ่นหลงัได้ช่ืนชม  
หญิงสาวถอนหายใจอย่างเพ้อ ๆ พึมพ าเบา ๆ กับใบหน้าหล่อ

เหลาของกปัตนัหนุม่ในรูป 
“จะมีผู้ชายแบบคณุหลงเหลืออยู่ในโลกนีบ้้างไหมคะกปัตนั” ว่า

แล้วก็เพง่มองรูปภาพของหญิงสาวผู้ โชคดี ผู้ เป็นเจ้าของหวัใจรักของชาย
หนุม่ท่ียืนเคียงในรูป  

แม้จะเป็นภาพขาวด าและเร่ิมซีดจางไปตามกาลเวลา แต่ก็ยัง
พอมองออกว่า หญิงสาวในภาพมีใบหน้าออกไปทางเอเชียมากกว่าฝร่ัง
ผิวขาว  

‘หรือว่าประเทศหนึ่งในเอเชียคือ ‘ดินแดนอนัไกลโพน้’ ท่ีหนงัสือ
กล่าวถึง’ หญิงสาวนึกในใจ และเม่ือเพ่งดูรูปดี ๆ ก็ต้องขมวดคิว้ด้วย
ความประหลาดใจ เพราะนาทาย่าห์ แคมป์เบลล์ มีใบหน้าคล้ายกับ
หลอ่น เพียงแตด่มีูอายมุากกวา่ในชดุเสือ้ผ้าแบบสมยัวิกตอเรียเทา่นัน้ 

ณัฐญาณ์อ่านข้อความในหนงัสือต่อ ซึ่งยงัคงเป็นเร่ืองเก่ียวกับ
ภรรยาอนัเป็นท่ีรักของกปัตนัวิลเลียม แคมป์เบลล์อยูเ่ชน่เดมิ 

นาทาย่าห์ แคมป์เบลล์ไม่ใช่เป็นเพียงดวงใจของกัปตนัหนุ่มผู้
เป็นสามีเท่านัน้ แต่หล่อนคือมนัสมองอนัล ้าค่าของ ‘แคมป์เบลล์ เวลลิง 
สเตชัน่’ ด้วยวิสยัทศัน์อนักว้างไกลของหล่อน ที่มองเห็นว่าธุรกิจล่าวาฬ
ไม่ใช่ธุรกิจที่ยัง่ยืน ด้วยจ านวนของวาฬในทะเลที่ลดลงไปเร่ือย ๆ สถานี
แปรรูปวาฬแห่งนีจึ้งถูกเตรียมพร้อมส าหรับธุรกิจอื่น ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม
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ที่พกัและท่าเรือแลกเปลีย่นสินค้าส าหรับเรือเดินทะเล รวมทัง้พิพิธภณัฑ์
ที่จัดแสดงวิถีชีวิตในสมัยที่การล่าวาฬยงัเฟ่ืองฟู ก็เป็นเพราะวิลเลียม
ต้องการให้ทกุอย่างคงอยู่ เพือ่เป็นอนสุรณ์แห่งความรักที่เขามีต่อภรรยา
ผูล่้วงลบัไปก่อน  

โศกนาฏ... 
 
“แนท แนทของผม” 
ณฐัญาณ์ไดยิ้นเสียงทุม้นุ่มนวลดงัข้ึนจากด้านหลงัจึงหนักลบัไป

ยงัตน้เสียง ค้ิวขมวดเป็นปมเมื่อเห็นชายหนุ่มในชุดสูทสากลแบบโบราณ
ทีเ่คยเห็นในภาพเก่า ๆ ยืนอยู่ไม่ห่างมากนกั 

“คณุเรียกฉนัว่าอะไรนะคะ” หล่อนถามคนที่ก าลงัเดินเข้ามาหา 
ใบหนา้เขาประดบัรอยย้ิมละไม  

“แนท นาทาย่าห์” ชายหนุ่มตอบ 
“ไม่ใช่ค่ะ ฉนัชื่อณฐั ณฐัญาณ์” หล่อนบอกเพราะคิดว่าเขาคงจ า

คนผิด แต่เขากลบัย้ิมบาง แววตาฉายแววเอ็นดูทีห่ล่อนไม่เข้าใจ 
“คุณคือแนท นาทาย่าห์ของผม” เขายืนยนัพร้อมกับยื่นมือมา

กุมมือหล่อนทัง้สองข้าง ก่อนที่จะเอื้อมแขนมาโอบเอวหล่อนและรั้งเข้า
ไปแนบชิด 

น่าแปลก...แม้จะเป็นคร้ังแรกที่พบกบัชายหนุ่มผูนี้้ แต่ณฐัญาณ์
กลบัรู้สึกคุ้นเคยกบัสมัผสัของเขาเหลือเกิน คุ้นเคย...ราวกบัรู้จักกันมา
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นานแสนนาน...  
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ณัฐญาณ์รู้สึกตวัต่ืนในตอนเช้าและพบว่าหนงัสือท่ีอ่านเม่ือคืน
ยงัคงวางอยู่บนหน้าอก จึงรู้ตวัว่าหลบัไปทัง้ ๆ ท่ียงัอ่านหนงัสือค้างอยู่ 
แม้จะไมรู้่สกึง่วงในตอนเร่ิมเปิดหนงัสืออา่น แตห่ญิงสาวคดิวา่เป็นเพราะ
การเดินทางอันยาวนานทัง้วัน ท าให้หล่อนเหน่ือยอ่อนและผล็อยหลบั 
แล้วยงัหลบัยาวจนถึงเช้า แม้แตไ่ฟในห้องก็ไมไ่ด้ปิด 

หญิงสาวหันไปมองนาฬิกาเรือนใหญ่บนผนังและพบว่าเป็น
เวลาเกือบหกนาฬิกา จึงตดัสินใจลกุเพ่ืออาบน า้เตรียมตวัไปเท่ียวตามท่ี
ซือ้ตัว๋ไว้ โดยวางหนงัสือท่ีอ่านค้างไว้บนโต๊ะหวัเตียง ตัง้ใจว่าจะกลบัมา
อา่นตอ่หลงัจากกลบัมาจากเท่ียวแล้ว  

เม่ือมองดูหนังสือ หญิงสาวก็นึกถึงเร่ืองราวความรักระหว่าง
กัปตนัวิลเลียมและภรรยาท่ีเพิ่งอ่านไปเม่ือคืน ก่อนท่ีจะนึกไปถึงความ
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ฝันท่ียงัชดัเจนอยู่ในความรู้สึกราวกับเป็นเร่ืองท่ีเกิดขึน้จริง และในตอน
นัน้เองท่ีนึกออกว่า ชายหนุ่มในฝันท่ีเรียกหล่อนว่าแนท นาทาย่าห์ คือ
กปัตนัวิลเลียม แคมป์เบลล์ เจ้าของสถานท่ีน่ีเอง 

“อินจนเก็บไปฝัน แถมให้ตวัเองเป็นนาทาย่าห์เลยนะยายณัฐ” 
หญิงสาวพมึพ าล้อตนเองขณะเดนิเข้าห้องน า้ 

ณฐัญาณ์ใช้เวลาอาบน า้ไม่นานก็กลบัออกมาแตง่ตวั หญิงสาว
ใสก่างเกงยีนกบัเสือ้กนัหนาวไหมพรมสีอ่อน แล้วสวมทบัด้วยเสือ้โค้ตตวั
ใหญ่ ก่อนจะใส่รองเท้าบตูสงูถึงเข่า และจบท่ีผ้าพนัคอไหมพรมสีเหลือง
สดใส อากาศในเดือนสิงหาคมหนาวมากจนอปุกรณ์กนัหนาวท่ีเตรียมมา
แทบจะเอาไมอ่ยูที่เดียว 

หญิงสาวเหลือบตามองเวลาบนนาฬิกาบนผนงัอีกครัง้ เม่ือเห็น
ว่ายงัมีเวลาราวย่ีสิบนาทีกว่าจะถึงเวลารถมารับ จึงตดัสินใจออกไปเดิน
เล่นสดูอากาศยามเช้าและดสูถานท่ีท่ีในตอนท่ีมาถึงเม่ือคืนนี ้ไม่ได้เห็น
อะไรมากนกั 

หลังจากล็อกประตูห้องพักเรียบร้อย ณัฐญาณ์ก็เดินไปตาม
ทางเดินปแูผ่นหินท่ีทอดลดัเลาะไปทัว่บริเวณ ลมหนาวพดัปะทะใบหน้า
จนต้องพนัผ้าพนัคอให้ขึน้มาปิดใบหน้าคร่ึงหนึ่ง ส่วนสองแขนก็กอดอก
แนน่ เพิ่มความอบอุน่อีกทาง 

“หนาวจริง ตอนอยู่องักฤษอากาศหนาวกว่านีแ้ต่ไม่เห็นจะรู้สึก
หนาวขนาดนีเ้ลย” ณฐัญาณ์พมึพ า 
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หล่อนเคยใช้ชีวิตอยู่ท่ีประเทศองักฤษตัง้แตย่งัเป็นวยัรุ่น เพราะ
หลังเรียนจบระดบัมัธยมศึกษามารดาก็ส่งหล่อนไปเรียนต่อท่ีนั่น และ
กลบัมาอยู่ประเทศไทยหลงัจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี หลงัจากนัน้
หล่อนก็ท างานเป็นนกัแปลอิสระ มีผลงานหนงัสือแปลกบัส านกัพิมพ์ท่ีมี
ช่ือเสียงหลายแห่ง อีกทัง้รับแปลเอกสารให้กับบริษัทใหญ่ ๆ อีกหลาย
แหง่ด้วยเชน่กนั  

หลังจากเสร็จงานโพรเจ็กต์ยักษ์กับบริษัทไอทีระดบัโลกพร้อม
ผลตอบแทนท่ีเป็นเงินก้อนไม่เล็กนัก หญิงสาวจึงให้รางวัลตนเองด้วย
การเดนิทางมาเท่ียวออสเตรเลียตามล าพงั 

ในตอนหาข้อมูลก่อนเดินทาง หล่อนสะดุดตากับเร่ืองราว
ประวตัศิาสตร์ของสถานท่ีแหง่นี ้เม่ือเห็นวา่ตัง้อยูบ่นถนน ‘เดอะ เกรต โอ
เชียน โรด’ (The Great Ocean Road) ซึ่งเป็นเส้นทางสายท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงไปทั่วโลกของออสเตรเลีย และยังอยู่ห่างจากเมลเบิร์น เมือง
หลวงของรัฐวิกตอเรียไมม่ากนกั จงึตดัสินใจจองท่ีพกัในทนัที 

โรงแรมกึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนีต้ัง้อยู่บนชายฝ่ังเมืองพอร์ตแคมป์
เบลล์ (Port Campbell) เมืองท่ีตัง้ช่ือตามวิลเลียม แคมป์เบลล์ เจ้าของ
สถานีแปรรูปวาฬ ท่ีเป็นผู้บกุเบิกถากถางผืนป่าในบริเวณนี ้และท าธุรกิจ
จนก่อเกิดเมืองทา่เล็ก ๆ ขึน้มา 

ณัฐญาณ์สนใจประวัติศาสตร์การล่าวาฬ ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีเคย
ส าคัญมากในออสเตรเลีย ในสมัยท่ีคนขาวเพิ่งเข้ามาตัง้รกรากใน
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ประเทศใหม่แห่งนี ้แต่เป็นประวตัิศาสตร์ท่ีคนในปัจจบุนัไม่อยากจะพดู
ถึงนกั เพราะถือเป็นธุรกิจท่ีเป็นรอยดา่ง เป็นการท าลายวาฬในธรรมชาติ
จนแทบจะสญูพนัธุ์ จนทางการต้องประกาศให้การล่าวาฬเป็นธุรกิจผิด
กฎหมายในตอนต้นศตวรรษท่ี 20 หลงัจากนัน้สถานีแปรรูปวาฬแต่ละ
แห่งก็ปิดตวัลง บ้างถกูท าลาย บ้างถกูทิง้ร้าง จนคนในสมยัปัจจบุนัแทบ
จะลืมเลือนไปแล้วว่า ในสมยัหนึ่ง ธุรกิจนีเ้คยรุ่งเรืองและมีความส าคญั
ตอ่ระบบเศรษฐกิจของออสเตรเลียมากเพียงใด 

หญิงสาวนึกช่ืนชมทายาทของตระกูลแคมป์เบลล์ท่ีมองเห็น
ความส าคัญท่ีจะน าเสนอธุรกิจการล่าวาฬซึ่งเป็นธุรกิจท่ีต้นตระกูล
กระท ากันมาให้คนภายนอกได้รับรู้ โดยดดัแปลงอาคารสถานีแปรรูป
วาฬเก่าให้เป็นโรงแรม และสร้างพิพิธภัณฑ์จดัแสดงเร่ืองราวในสมัยท่ี
สถานีแปรรูปวาฬแห่งนีย้งัเปิดท าการอยู่ให้นกัท่องเท่ียวเข้าชม รวมทัง้
จดันิทรรศการกลางแจ้งบนเรือท่ีเจ้าของสถานีน าออกลา่วาฬในสมยันัน้ 

หญิงสาวเงยหน้าขึน้มองตวัอาคารท่ีครัง้หนึ่งเคยเป็นท่ีอยู่อาศยั
ของเจ้าของสถานี อาคารไม้สองชัน้หน้าจั่วสูงหลังใหญ่สร้างตาม
สถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรีย ข้อมลูในปา้ยท่ีปักอยู่ข้าง ๆ ตวัอาคารบอก
ไว้วา่สร้างขึน้ในปีคริสตศกัราช 1856 ซึง่แม้จะผา่นกาลเวลามาร้อยกว่าปี 
แตต่วัอาคารยงัได้รับการดแูลรักษาให้คงความสวยงาม แม้จะดรูู้ว่าเป็น
อาคารเก่า แตก็่ไมไ่ด้ทรุดโทรมตามกาลเวลาเลย 

อยู่ ๆ ณฐัญาณ์ก็รู้สึกตืน้ตนัจนน า้ตารืน้ เม่ือนึกว่าครัง้หนึง่เคยมี
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ผู้คนอาศยัและใช้ชีวิตอยู่ในท่ีแห่งนี ้มีผู้ชายคนหนึ่งท่ีรักภรรยาของเขา
มากมายจนเก็บทกุอยา่งไว้เป็นอนสุรณ์ให้คนรุ่นหลงัได้ประจกัษ์ถึงความ
รักท่ีเขามีตอ่เธอ 

หญิงสาวกวาดตามองไปรอบ ๆ เห็นบ้านคอตเทจสีขาวหลงัเล็ก
ในรัว้ต้นพุดซ้อนตัง้อยู่ไม่ไกล ป้ายขนาดใหญ่ท่ีวางอยู่หน้ารัว้อ่านได้ว่า 
‘บ้านนาทายา่ห์’ จงึนกึถึงค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีท่ีเคาน์เตอร์เช็กอินเม่ือ
คืน ท่ีบอกหล่อนถึงบ้านคอตเทจหลังเล็กท่ีเป็นเรือนหอของกัปตันวิ
ลเลียมและภรรยา ซึ่งทุกอย่างยงัคงจดัวางไว้อย่างท่ีเคยเป็นมาในอดีต 
ให้ผู้ เข้าชมได้จินตนาการถึงภาพวิถีชีวิตในช่วงเวลาท่ีผู้ เป็นเจ้าของทัง้
สองยงัคงมีชีวิตอยู ่

ณัฐญาณ์ยกมือขึน้ดูเวลาท่ีนาฬิกาข้อมือ แล้วก็ถอนหายใจ
อย่างเสียดาย หล่อนอยากเข้าไปชมบ้านน้อยน่ารักหลังนัน้ แต่ใกล้ถึง
เวลาท่ีรถตู้ของบริษัททัวร์จะมารับหล่อนแล้ว จึงหนัหลงัเดินกลบัไปยัง
หน้าล็อบบีเพ่ือรอรถ แตก็่หมายมาดไว้ในใจว่า เม่ือกลบัมาหล่อนจะเข้า
ไปดบู้านนาทายา่ห์เป็นอยา่งแรก 

 
รถตู้ ของบริษัท เฮลิคอปเตอร์น าชมวิ วพาหญิงสาวและ

นกัท่องเท่ียวคนอ่ืน ๆ มาจอดหน้าอาคารกรุกระจกหลงัย่อมบนชายฝ่ัง
เมืองพอร์ตแคมป์เบลล์ บริเวณรอบ ๆ เป็นฟาร์มกว้างไกลสุดสายตา 
มองเห็นวัวยืนเล็มหญ้ากระจายอยู่ทั่วไป ด้านข้างของอาคารเป็นลาน



รุ่ ง ธิ ว า | 22 
 

จอดเฮลิคอปเตอร์ มองเห็นเจ้าแมลงปอยกัษ์สีเหลืองสดใสจอดอยู่หลาย
ล า 

เฮลิคอปเตอร์เหล่านีจ้ะน านักท่องเท่ียวบินขึน้ชมวิว เดอะ 
ทเวลฟ์ อพอสเซิลส์ (The Twelve Apostles) ซึง่เป็นเสาหินในทะเลท่ีเกิด
จากคล่ืนซดัและกดักร่อนหน้าผาหินจนกลายเป็นเสาตัง้กระจายกนัอยู่ใน
ผืนน า้สีคราม เป็นภาพวิวท่ีแปลกและสวยงาม เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีผู้คน
จากทัว่ทุกมุมโลกมาเย่ียมชม ซึ่งบริการเฮลิคอปเตอร์น าชมนีท้ าให้เห็น
ภาพมมุมองทางอากาศท่ีสวยงาม  

อาคารกรุกระจกท่ีรถตู้พาไปจอดลงนัน้เป็นสถานท่ีขายตัว๋ แต่
เพราะณัฐญาณ์ซือ้ตั๋วไ ว้ เ รียบร้อยแล้ว จึงตรงไปยืนเข้าคิวรอขึน้
เฮลิคอปเตอร์รวมกบัคนอ่ืน ๆ ท่ีมีตัว๋พร้อมแล้วได้เลย 

เ ม่ือมาถึ งคิวของหญิงสาว  เ จ้าหน้า ท่ีพาเดินตรงไปยัง
เฮลิคอปเตอร์ขนาดสามท่ีนัง่ โดยมีสามีภรรยาชาวต่างชาติผิวขาวอีกคู่
หนึ่งขึน้ล าเดียวกัน นักบินท่ียืนรออยู่แล้วกล่าวทักทาย เปิดประตูให้
ผู้ โดยสารทัง้สามขึน้ไปนัง่ประจ าท่ี สัง่การให้รัดเข็มขัดนิรภัย ก่อนท่ีจะ
ก้าวขึน้ไปนั่งยังท่ีนั่งนักบิน จากนัน้ย่ืนหูฟังขนาดใหญ่ท่ีมีก้านไมค์อยู่
ด้านหน้าสง่ให้ผู้ โดยสารทกุคน 

“ใส่หูฟังไว้นะครับ ต่อไปเราจะติดต่อกันทางนี ้หากไม่ใส่หูฟัง
เสียงเฮลิคอปเตอร์จะดงัมาก” นกับนิบอกอยา่งกระตือรือร้น  

ณฐัญาณ์รัดเข็มขดันิรภยัตามท่ีนกับินบอก เรียบร้อยแล้วก็ยกหู
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ฟังขึน้ครอบศีรษะ เม่ือเหลือบตามองคูส่ามีภรรยาท่ีขึน้ล าเดียวกนั ก็เห็น
ทัง้สองท าอย่างเดียวกนั เสร็จเรียบร้อยฝ่ายสามีก็หนัมายิม้และยกนิว้ให้
หญิงสาว เป็นสญัญาณวา่เรียบร้อยดี ครู่หนึง่ก็ได้ยินเสียงนกับนิดงัขึน้ 

“ได้ยินเสียงผมไหมครับ”  
“ได้ยินค่ะ” ณัฐญาณ์กรอกเสียงลงไปในไมค์ท่ีติดอยู่กับหูฟัง 

เงียบไปสกัพกั ก่อนจะได้ยินเสียงนกับนิอีกครัง้  
“สวสัดีครับ ผมสตีฟ บราวน์ ท าหน้าท่ีเป็นนกับิน พาคณุบินชม 

เดอะ ทเวลฟ์ อพอสเซิลส ในวันนี ้ต่อจากนี ้15 นาที เราจะบินเหนือ
ชายฝ่ัง เพ่ือชมเสาหินท่ีเกิดจากการกัดกร่อนของคล่ืนในทะเล สามารถ
ถ่ายภาพได้ตามสบาย หากต้องการให้วนตรงไหนเป็นพิเศษ บอกได้เลย
นะครับ”  

ณัฐญาณ์ก้มลงมองภาพชายฝ่ังเบือ้งล่าง น า้ทะเลสีเขียวมรกต
เป็นประกายเม่ือกระทบกบัแสงแดดเจิดจ้า หาดทรายละเอียดสีขาว และ
ชายฝ่ังเว้าแหว่ง เป็นภาพท่ีสวยงามจนไม่อยากละสายตาไปไหนเลย
ทีเดียว หญิงสาวยกโทรศพัท์มือถือขึน้มาถ่ายรูปอยา่งเพลิดเพลิน 

เสียงนักบินยังคงบรรยายถึงสถานท่ีแต่ละแห่งท่ีเฮลิคอปเตอร์
บินผ่านไป จนกระทั่งมาถึงบริเวณท่ีเป็นชายหาดค่อนข้างกว้าง หน้า
ชายหาดมีลกัษณะเป็นโค้งหิน ก็ได้ยินเสียงนกับนิอธิบายวา่  
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“ล็อกอาร์ดกอร์จ4 (Loch Ard Gorge) ชายหาดท่ีสองผู้รอดชีวิต
จากเรือล็อกอาร์ด5 (Loch Ard) ท่ีอบัปางบริเวณนีถ้กูพดัขึน้ฝ่ัง”  

ณัฐญาณ์มองลงไปยังภาพเบือ้งล่าง นัยน์ตาเบิกกว้างอย่าง
ต่ืนเต้นเม่ือมองเห็นพายงุวงช้างเล็ก ๆ ก าลงัหมนุวนพาเอาน า้ทะเลเบือ้ง
ลา่งหมนุเป็นเกลียวขึน้สูท่ิศเบือ้งบน 

นั่น...พายุงวงช้างท่ีเกิดในเช้าวันท่ี 25 สิงหาคมในทุก ๆ สิบปี 
หลอ่นได้เห็นด้วยตาตนเองแล้ว  

ขณะก าลงัช่ืนชมความงดงามและมหศัจรรย์ของธรรมชาติอยู่นัน้ 
                                                           
4 Loch Ard gorge ตัง้ช่ือตามเรือ Loch Ard เรือท่ีลม่บริเวณนัน้ โดยมีผู้รอดชีวิตสองคนขึน้

ฝ่ังบนชายหาดแห่งนี ้ช่องแคบลอ็กอาร์ดมีลกัษณะเป็นโค้งหินตัง้อยู่ในทะเล มีช่องวา่งตรง

กลาง ซึง่ถลม่ลงในปี 2009 ท าให้ในปัจจบุนัมองเห็นเป็นหินสองก้อนท่ีไมเ่ช่ือมตอ่กนั โดยหิน

ทัง้สองก้อนได้รับการตัง้ช่ืออย่างเป็นทางการวา่ ‘ทอม’ กบั ‘เอวา’ ตามช่ือของผู้รอดชีวิตทัง้

สอง  

5 Loch Ard เรือลอ็กอาร์ดก ากบัการเดินเรือโดยกปัตนักิบบ์ เป็นเรือขนสินค้าและผู้โดยสาร

จากองักฤษมุง่หน้าสูเ่มลเบิร์น แต่เพียงหนึง่วนัก่อนจะถึงท่ีหมาย ในเช้าตรู่วนัท่ี 1 มิถนุายน 

1878 เรือได้ชนเข้ากบัแนวปะการังและลม่ลงบริเวณ Botton Bird Island ลกูเรือ 17 คนกบั

ผู้โดยสาร 37 คนเสียชีวิตเกือบทัง้หมด มีผู้รอดชีวิตเพียงสองคนคือ ทอม เพียร์ซ (Tom 

Pearce) นกัเดินเรือฝึกหดั กบั เอวา คาร์มิเคิล (Eva Carmichael) ผู้โดยสารชาวไอริชซึง่

อพยพมาออสเตรเลีย โดยทัง้สองขึน้ฝ่ังท่ีชายหาดเลก็ ๆ ด้านหลงัช่องแคบท่ีมีลกัษณะเป็น

โค้งหิน ท่ีในปัจจบุนัมีช่ือวา่ Loch Ard gorge 
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ณฐัญาณ์ก็รู้สึกถึงแรงกระแทกรุนแรงคล้ายกับเฮลิคอปเตอร์ชนกบัอะไร
บางอย่าง แต่ในสภาพทัศนวิสัยท่ีดีขนาดนี ้แดดจัดจ้า ท้องฟ้าไร้เมฆ 
หญิงสาวนึกไม่ออกว่าจะมีอะไรให้เฮลิคอปเตอร์ชนได้ พายุงวงช้าง
ข้างล่างก็ไม่ได้สูงพอท่ีจะท าให้เฮลิคอปเตอร์บินชน ขณะเดียวกันหูก็ได้
ยินเสียงนกับนิสบถอะไรบางอยา่งฟังไมไ่ด้ศพัท์  

แรงกระแทกท าให้เฮลิคอปเตอร์หมุนคว้างและดิ่งลงเบือ้งล่าง
ราวกบันกปีกหกั และในท่ามกลางความตระหนกกับเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ 
หญิงสาวรู้สึกตวัว่าตนหลุดออกมาจากเฮลิคอปเตอร์ ลอยละลิ่วลงสู่ผืน
น า้ พุง่ตรงเข้าสูศ่นูย์กลางของงวงช้างเบือ้งลา่ง  

หญิงสาวหลบัตารอรับชะตากรรมท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ เพราะรู้ดีว่า
ด้วยระดบัความสงูขนาดนี ้ตกลงไปในพายงุวงช้างท่ีน า้ทะเลก าลงัหมุน
เป็นเกลียว หลอ่นคงไมมี่ชีวิตรอด  

ในส านึกสุดท้ายก่อนท่ีสติจะหลุดลอย ณัฐญาณ์มองเห็นแต่
ใบหน้าของมารดา แมค่งแทบหวัใจสลาย เม่ือลกูสาวคนเดียวเอาชีวิตมา
ทิง้เสียไกลบ้านไกลเมืองขนาดนี ้
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วิลเลียม แคมป์เบลล์ ยืนมองพายุท่ีพัดพาเอาน า้ในทะเลหมุน
เป็นเกลียวขึน้ไปเบือ้งบนจนมองดคูล้ายงวงช้างจากระเบียงอาคารสถานี 
โดยมีโมรานหัวหน้าคนงานและเร่ียวแรงส าคญัของสถานีแปรรูปวาฬ
แคมป์เบลล์ ท่ีเขาเป็นผู้บกุเบกิก่อตัง้ยืนอยูข้่าง ๆ 

โมรานเป็นหวัหน้าเผา่ชาวกรีู6ท่ีอาศยัอยูล่ึกเข้าไปจากชายฝ่ัง แต่
ออกมาตรวจตราชายหาดอยู่เร่ือย ๆ และเม่ือสิบปีก่อนก็ได้ให้ความ
ช่วยเหลือเขา หลงัจากเรือล่าวาฬของเขาอบัปาง และตวัเขาถูกคล่ืนซดั
มาเกยหาด  

                                                           
6 กรีู (Koorie) ช่ือเรียกในภาษาท้องถ่ินของชนเผา่อะบอริจินส์ท่ีอาศยัอยู่ในเขตนิวเซาท์เวลส์

และวิกตอเรีย 
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ตลอดเวลาสิบปีท่ีผ่านมา โมรานเน้นย า้กับเขาเสมอว่า พายุท่ี
พดัพาเรือและลกูเรือของเขาหายไปตอ่หน้าตอ่หน้านัน้ จะเกิดขึน้ในทกุ ๆ 
สิบปี และปีนีก็้เป็นปีครบรอบท่ีจะเกิดพายอีุกครัง้  

ในตอนแรกเขาไม่ค่อยเช่ือนกั แม้โมรานจะยืนยนัว่า บรรพบุรุษ
ของเขาบอกต่อกันมาเป็นเวลาช้านานแล้วก็ตาม  แต่เม่ือมีพายุเกิดขึน้
จริงในเช้าวนันี ้เขาก็ต้องยอมรับวา่เร่ืองเลา่ของชาวกรีูเป็นเร่ืองจริง 

“เป็นอย่างท่ีเธอว่าจริง ๆ โมราน” เขาเอ่ยกับคนสนิท ในขณะท่ี
สายตาไมล่ะไปจากพายใุนทะเลตรงหน้า 

“เร่ืองเล่าของบรรพบุรุษของเรา เป็นความจริงเสมอครับนาย
ทา่น” 

“อยา่งนีฉ้นัคงต้องลงไปส ารวจชายหาดกบัเธอเสียแล้ว” เขาวา่ 
โมรานหนัมายิม้ให้เขา คงพอใจท่ีในท่ีสดุเขาก็ยอมท าตามท่ีถกู

คะยัน้คะยอเสียที 
พวกกูรีเช่ือว่า ท่ีใจกลางพายุงวงช้าง มีประตบูางอย่างอยู่ เม่ือ

เกิดพายุ สายน า้ท่ีหมุนวนเป็นเกลียวจะหมุนให้ประตูเปิด และมกัจะมี
บางสิ่งบางอย่างหลดุผ่านประตเูข้ามา และปรากฏบนชายหาดเม่ือพายุ
สงบเสมอ หรือในท านองกลับกัน หากในตอนท่ีประตูเปิด แล้วมี
บางอย่างอยู่ในบริเวณประตพูอดี ก็จะท าให้สิ่งนัน้หลดุออกจากประตไูป 
เช่นเรือล าใหญ่ของเขาพร้อมลูกเรือท่ีหายไปต่อหน้าต่อตา และเพราะ
อย่างนีเ้องท่ีท าให้โมรานคะยัน้คะยอให้เขาลงไปส ารวจชายหาด เพราะ
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เช่ือวา่จะพบกบับางอย่างท่ีแปลกประหลาด อยา่งเชน่ท่ีพวกกรีูพบตลอด
มา 

แม้เขาจะเช่ือว่าพวกกรีูอาจมีการบนัทึกเหตกุารณ์พายุท่ีเกิดขึน้
ในบริเวณนีแ้ละพบว่าเกิดเหตกุารณ์ซ า้ ๆ ในทกุสิบปี แตจ่ะให้เขาเช่ือว่า
ในบริเวณท่ีเกิดพายุมีประตูบางอย่างอยู่ เขาก็คิดว่าเป็นเร่ืองต านาน
เหนือธรรมชาติท่ีอยู่ในวิถีชีวิตและความเช่ือของพวกกูรีมากกว่า แม้เขา
จะเห็นว่าเรือทัง้ล าพร้อมทัง้ลูกเรือของเขาทัง้หมดหายไปต่อหน้าต่อตา
จริง แตเ่ขาคิดว่านัน่อาจจะเป็นภาพหลอนของคนท่ีชีวิตก าลงัเฉียดใกล้
ความตายก็เป็นได้ ความจริงแล้วเรือของเขาเพียงแตจ่มลงก้นทะเลพร้อม
กบัลกูเรือ มีเขาท่ีโชคดีรอดชีวิตเพียงผู้ เดียว 

ท่ีถือเป็นโชคดีอย่างท่ีสดุส าหรับเขาก็คือ หวัหน้าเผ่าท่ีมาพบเขา
คือโมราน เพราะหากเป็นคนอ่ืน เขาคงจะถกูฆา่ไปแล้ว 

หลังจากท่ีโมรานให้ความช่วยเหลือเขา ผู้คนในเผ่ากระเหีย้น
กระหือรือท่ีจะเอาชีวิตเขา เพราะเป็นพวกผิวขาวท่ีเข้ามาบุกรุกผืนดินท่ี
พวกเขาเจ้าของแผ่นดินอาศยัอยู่มาช้านาน แตโ่มรานกลบัเห็นว่า ผืนดิน
แห่งนีจ้ะไม่มีความสงบสุขอีกต่อไปเพราะเร่ิมมีผู้บุกรุกเข้ามา และหาก
ตอ่ต้านด้วยความรุนแรง สิ่งท่ีจะได้รับกลบัมาคือการสิน้สญูของเผ่าพนัธุ์ 
เพราะอานภุาพอาวธุของพวกผู้บกุรุกนัน้ชา่งร้ายแรงนกั ตามท่ีโมรานเคย
รู้เห็นมาแล้วจากพืน้ท่ีอ่ืน ๆ พ่ีน้องร่วมเผ่าพนัธุ์ถกูตามล่าและฆ่าทิง้ราว
กบัสตัว์ป่า โมรานจึงคิดว่าชนเผ่าจ าต้องปรับตวัท่ีจะอยู่ร่วมกบัพวกผู้บกุ
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รุกเหล่านีใ้ห้ได้ ท าให้เขาไม่ถูกฆ่า และมีชีวิตอยู่จนได้สร้างสถานีแปรรูป
วาฬมาจนถึงปัจจบุนั 

พายุเกิดขึน้เพียงครู่เดียว หลงัจากนัน้ท้องฟ้าสดใส แดดจัดจ้า 
คล้ายกบัวา่เม่ือสกัครู่ใหญ่ ๆ ไมไ่ด้มีพายใุด ๆ เกิดขึน้เลย 

“ไปกนัเถอะโมราน” วิลเลียมหนัไปเอย่กบัคนสนิท ท่ีพยกัหน้ารับ 
และเดนิตามเขาตรงไปยงัชายหาด 

จากอาคารสถานีเดินลงมาบริเวณชายหาดใช้เวลาเพียงครู่เดียว 
และด้วยความท่ีเป็นเพียงชายหาดสัน้ ๆ ท าให้เม่ือเดนิลงไปถึง ก็สามารถ
มองเห็นทัว่ทัง้หาดได้ทนัที 

“นายท่าน มีคนอยู่บนหาด” โมรานชีไ้ม้ชีมื้อ พูดเสียงสั่นอย่าง
ระงบัความต่ืนเต้นไมม่ิด 

วิลเลียมมองตามมือชีข้องผู้ ช่วยคนสนิทแล้วก็เบิกตากว้าง 
เพราะบนหาดทรายสีขาวสะอาดท่ีเงียบสงบ ปรากฏร่างร่างหนึ่งนอนฟบุ
อยู ่

“เข้าไปดกูนัเถอะ” เขาเอย่แล้วก้าวยาว ๆ ตรงไปยงัร่างท่ีนอนอยู่
ไมไ่กล 

คนท่ีนอนอยู่เป็นชายร่างเล็ก ผอมบาง ผมหยิกยาวเปียกน า้
กระจายอยู่บนผืนทราย ใส่เสือ้แขนยาว กางเกงขายาว และรองเท้า
แปลกตา โมรานเดินเข้าไปใกล้ แล้วพลิกร่างให้หงายขึน้ ก่อนจะอุทาน
น า้เสียงตกใจ เม่ือมองเห็นใบหน้าและรูปร่างของคนบนผืนทรายเตม็ตา 
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“โอ๊ะ! ผู้หญิงน่ีครับนายทา่น” 
วิลเลียมถลาเข้าไปดใูกล้ ๆ ภาพตรงหน้ายืนยนัว่าคนท่ีนอนอยู่

คือผู้หญิง แม้วา่จะสวมใสเ่สือ้ผ้าอยา่งผู้ชายก็ตาม 
“แปลก ผู้หญิงท่ีไหนจะใสก่างเกงแบบนี ้ไมเ่คยพบเคยเห็น” ชาย

หนุม่พมึพ า 
ตอนนัน้เองท่ีโมรานก้มลงจบูผืนทราย แล้วพมึพ าน า้เสียงตื่นเต้น

แทบฟังไมไ่ด้ศพัท์ 
“เป็นความจริง! บรรพบรุุษของพวกเราชาวกรีูไม่เคยเล่าเร่ืองไม่

จริง ต านานต้นตระกลูของกระผมเป็นความจริง ยาหยา7มาจากประตท่ีู
เปิดตอนเกิดพายจุริง ๆ ไม่ใช่แคต่ านาน หลกัฐานก็นอนอยู่ตรงหน้านาย
ทา่นน่ีไง!” 

“หมายความว่าอย่างไร” วิลเลียมถามคนท่ีก าลงัท าทา่จบูดินจบู
ฟ้า พมึพ าสรรเสริญบรรพบรุุษอยูไ่มห่า่งกบัร่างท่ีนอนอยู่บนผืนทราย 

โมรานเงยหน้าขึน้มองผู้ เป็นนาย ก่อนจะหนักลบัไปมองร่างท่ียงั
นอนนิ่ง แล้วหนักลบัมาตอบค าถาม 

“ต านานต้นตระกลูของเรา ยาหยา...ต้นตระกลูฝ่ายหญิง ปรากฏ
ตัวบนชายหาดหลังพายุสงบ ด้วยเสือ้ผ้าท่ีแปลกประหลาด รูปต่าง
หน้าตา ภาษาท่ีใช้ ไม่ใช่อย่างเรา ๆ ยาหยาผ่านประตูใจกลางพายุ

                                                           
7 ต้นตระกลูฝ่ายหญิง 
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ออกมาจากท่ีอนัแสนไกล มาอยู่กบัโซซา8 มีลกูหลานสืบตอ่มา ยาหยาผู้
มาจากท่ีอนัไกลโพ้น ต านานต้นตระกลูของเราเป็นเร่ืองจริง เป็นต านานท่ี
เคยเกิดขึน้จริง นายท่านดสูิ ดหูญิงผู้ นี ้นางมาปรากฏกายบนชายหาด
แหง่นี ้ไมแ่ตกตา่งกบัท่ียาหยาของพวกเรามาเลย” 

วิลเลียมทอดตามองคนท่ียงันอนนิ่ง เขาไมแ่นใ่จนกัวา่หลอ่นยงัมี
ชีวิตอยู่หรือไม่ และตอนนีก็้ห่วงความปลอดภัยของคนแปลกหน้า 
มากกว่าจะมีกะจิตกะใจซาบซึง้กับต านานก าเนิดต้นตระกูลของโมราน 
อยา่งท่ีเจ้าตวัก าลงัเป็น จงึเอย่บอกเสียงขรึม 

“ตรวจดหูนอ่ยเถอะโมราน วา่เธอยงัมีชีวิตอยูห่รือไม่” 
“ครับ นายท่าน” โมรานตอบรับอย่างกระตือรือร้น ก่อนท่ีจะขยบั

เข้าไปพิจารณาคนบนผืนทราย เม่ือเห็นทรวงอกสะท้อนขึน้ลงเป็นจงัหวะ
หายใจก็เงยหน้าขึน้ยิม้ให้ผู้ เป็นนาย “ยงัไมต่ายครับนายทา่น” 

“อย่างนัน้ก็พากลับไปท่ีสถานีเถอะ” เขาบอกแล้วลุกขึน้ มองดู
คนสนิทก้มลงอุ้มหญิงแปลกหน้าขึน้ในวงแขน แล้วจงึเร่ิมออกเดนิ 

ใช้เวลาไม่นานนักก็กลับถึงอาคารสถานี วิลเลียมหันไปสั่งคน
สนิท ท่ียงัมีหญิงแปลกหน้าในอ้อมแขน 

“พาขึน้ไปข้างบน เด๋ียวฉันจะไปตามเอลานอร์มาจดัการเปล่ียน
เสือ้ผ้าให้ แล้วก็สง่ใครไปตามหมอเออร์เนสต์มาที”  

                                                           
8 ต้นตระกลูฝ่ายชาย 
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“ครับนายท่าน” โมรานรับค าแล้วพาคนในอ้อมแขนเดินขึน้
อาคารสถานีไป 

วิลเลียมเดินไปหาเอลานอร์ซึ่งในเวลานีม้ักจะอยู่ในครัว แล้วก็
เป็นอย่างท่ีคาด เพราะแม่บ้านของเขาซึ่งเป็นลูกสาวของโมราน ก าลัง
ง่วนอยูห่น้าเตา 

“นายท่าน มีอะไรให้อิฉันรับใช้หรือคะ” เอลานอร์ถามเม่ือหนัมา
เห็นเขา 

“เอลานอร์ เรามีแขก โมรานพาขึน้ไปท่ีห้องพักแขก เธอช่วยไป
จดัการเปล่ียนเสือ้ผ้าให้แขกหนอ่ยเถอะ” 

เอลานอร์มองเขาด้วยสายตามีค าถามแต่ก็ไม่ได้เอ่ยค าใด แต่
กลีุกจุอออกจากครัวไปท าตามค าสัง่ทนัที 

เม่ือวิลเลียมไปถึงห้องพกัแขกนัน้ ‘แขก’ ของเขาอยู่ในเสือ้ผ้าชุด
ใหมท่ี่เอลานอร์เปล่ียนให้ และนายแพทย์เออร์เนสต์ก าลงัตรวจอยูพ่อดี 

"เป็นอยา่งไรบ้างเออร์เนสต์” เขาถามเพ่ือนสนิท 
“คนไข้ฟืน้แล้ว แตมี่ไข้และอ่อนเพลียมาก ฉันเพิ่งฉีดยาให้ ซึ่งจะ

ท าให้เธอหลับไปอีกพักใหญ่ แต่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง เพียงแต่ให้เธอ
ได้รับความอบอุ่นอย่างเพียงพอก็พอแล้ว และหลงัอาหารเย็นฉันจะเข้า
มาดอูาการอีกครัง้” 

“ขอบใจมากเออร์เนสต์” ชายหนุ่มบอก ก่อนจะยิม้บางเม่ือเห็น
สายตาเต็มไปด้วยค าถามของเพ่ือนสนิท “เร่ืองมนัยาว แล้วฉันจะเล่าให้
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ฟังทีหลงั” 
“ถ้าอย่างนัน้ฉันกลบัโรงพยาบาลก่อนละ” นายแพทย์เออร์เนสต์

เอย่ ไมไ่ด้พยายามคาดคัน้เอาค าตอบ 
วิลเลียมเดินไปส่งนายแพทย์เพ่ือนสนิทท่ีประต ูรอจนนายแพทย์

เออร์เนสต์ลบัสายตาไปแล้วจงึเดนิกลบัเข้าไปในห้องอีกครัง้ 
“ท าครัวอยู่ใช่หรือไม่เอลานอร์ กลบัไปท าตอ่ให้เสร็จเถอะ จะได้

กลบัมาเฝา้แขกของเรา” เขาบอกกบัหญิงรับใช้ท่ียงันัง่อยู่ในห้อง สายตา
มองคนป่วยบนเตียงอยา่งมีค าถาม ไมแ่ตกตา่งกบัสายตาของนายแพทย์
เออร์เนสต์ท่ีเพิ่งออกจากห้องไป 

“คะ่ นายท่าน” เอลานอร์รับค า ถอนสายบวัให้ผู้ เป็นนาย แล้วจงึ
หมนุตวัเดนิออกไปจากห้อง 

หลังจากหญิงรับใช้ลับตัวไป วิลเลียมหันกลับมาทอดตามอง
ผู้หญิงท่ียงัคงหลบัสนิทเพราะฤทธ์ิยาท่ีนายแพทย์เออร์เนสต์ฉีดให้พลาง
ถอนหายใจ หล่อนดูแปลกประหลาดตัง้แต่ศีรษะจรดปลายเท้า หล่อน
เป็นผู้ หญิงท่ีสวมใส่กางเกงอย่างผู้ ชาย รองเท้าบูตของหล่อนก็ดู
ประหลาดกว่าท่ีเคยเห็น ท าให้ค าพูดของโมรานท่ีเล่าถึงต านานของต้น
ตระกลูรบกวนจิตใจเขาอยูไ่มน้่อย เป็นไปได้หรือท่ีจะมีใครก้าวผา่นประตู
ท่ีว่านัน่มาจากท่ีอนัไกลแสนไกล ท่ีท่ีไม่รู้ด้วยซ า้ไปว่าอยู่ท่ีไหน และเหนือ
สิ่งอ่ืนใด ณ ใจกลางพายงุวงช้างนัน้ มีประตอูยู่อย่างท่ีพวกกรีูเช่ือจริง ๆ 
หรือ 
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ชายหนุ่มพินิจใบหน้าของคนท่ียังนอนหลับตาพริม้ หล่อนมี
ใบหน้ารูปไข่ ท่ีถูกล้อมกรอบด้วยเส้นผมยาวหยักศกสีด าสนิทท่ีตอนนี ้
กระจายเต็มหมอน คิว้เรียวโก่งได้รูป แพขนตาหนางอนยาว ผิวแก้ม
ละเอียดมองดูอ่อนเยาว์ จมูกโด่งรัน้น้อย ๆ รับกับริมฝีปากอ่ิมเป็นรูป
กระจบัและปลายคางเรียว หล่อนมีสีผิวท่ีจะขาวอย่างเขาก็ไม่ใช่ แตก็่ไม่
ด าอยา่งชนพืน้เมือง ดจูะออกไปอยา่งพวกคนจีนขุดทองเสียมากกว่า แต่
ถึงอยา่งนัน้เขาก็เห็นวา่หลอ่นมีความงดงามอยา่งแปลกตามากทีเดียว 

วิลเลียมชัง่ใจอยู่ว่า เม่ือเอลานอร์กลบัเข้ามาในห้องอีกครัง้ เขา
จะกลบัไปท างานแล้วให้คนรับใช้เฝา้ ‘แขกพิเศษ’ อยู่เพียงล าพงัดีหรือไม ่
แต่เม่ือพิจารณาแล้วก็คิดว่า คงจะเป็นการดีกว่า หากเขาอยู่ท่ีน่ีด้วยใน
ตอนท่ีหล่อนต่ืนมา จึงหยิบหนังสือจากชัน้ในห้องแล้วเดินไปนั่งลงบน
เก้าอีริ้มหน้าตา่ง อา่นหนงัสือรอหลอ่นต่ืน 

เสียงเคาะประตเูรียกให้ชายหนุ่มเงยหน้าจากหนงัสือพร้อมเอ่ย
อนญุาต ก่อนท่ีจะเห็นคนรับใช้ปรากฏกาย ในมือถืออะไรบางอย่าง  

“นัน่อะไร” เขาถาม 
“คณุเอลิซาเบธทราบขา่ว จงึให้คนน าชดุของเธอมาให้คณุผู้หญิง

ยืมคะ่” คนรับใช้ตอบ บุ้ยใบ้ไปยงัเตียงเม่ือเอย่ถึง ‘คณุผู้หญิง’ 
“นายท่านจะอยู่ด้วยหรือคะ” เอลานอร์ถามเม่ือผู้ เป็นนายไม่มีที

ทา่จะออกไปจากห้องหลงัจากตนเข้ามาตามค าสัง่ 
“ใช่ ให้เธอต่ืนมาพบเจ้าของบ้านจะเป็นการดีกว่า” เขาตอบ 
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ก่อนท่ีจะก้มลงอา่นหนงัสือตอ่ โดยมีหญิงรับใช้นัง่อยูเ่งียบ ๆ ในห้องด้วย 
เวลาผ่านไปนานทีเดียว ก่อนท่ีชายหนุ่มจะได้ยินเสียงพมึพ าเบา 

ๆ ดงัมาจากเตียงคนป่วยจึงขยับเข้าไปใกล้ และเห็นว่าหล่อนขยับตัว
พร้อมเอย่บางอยา่งเสียงเบา และเป็นภาษาท่ีเขาไมเ่ข้าใจ  

“คณุว่าอะไรนะครับ” เขาถามคนท่ียงัคงหลบัตาและสา่ยหน้าไป
มาอยูบ่นเตียง ได้ยินหลอ่นพดูบางอย่างอีกครัง้ด้วยส าเนียงสงู ๆ ต ่า ๆ ท่ี
เขายงัไมเ่ข้าใจอยูน่ัน่เอง 

“คณุพดูภาษาของเราได้ไหม” เขาถาม เดาวา่หล่อนคงพดูภาษา
ของหลอ่น ซึง่เป็นภาษาท่ีเขาไมเ่คยได้ยินมาก่อน 

“ขอน า้คะ่” ณฐัญาณ์เปล่ียนภาษาพดูอตัโนมตัิเม่ือได้ยินค าถาม 
เพราะเรียนอยู่ประเทศอังกฤษหลายปีและท างานท่ีต้องใช้ภาษา
ตลอดเวลา ท าให้หญิงสาวสามารถสลบักลบัไปมาระหว่างสองภาษาได้
โดยไมต้่องหยดุคดิ  

วิลเลียมเดินไปหยิบเหยือกน า้ท่ีวางอยู่บนโต๊ะหวัเตียงก่อนจะริน
ใส่แก้วและเดินเข้าไปหาคนท่ียงันอนอยู่บนเตียง ชายหนุ่มประคองหญิง
สาวให้ลกุขึน้นัง่และจอ่แก้วตรงริมฝีปาก 

“คอ่ย ๆ จิบ” เขาบอกเสียงนุม่ 
ณัฐญาณ์จิบน า้ช้า ๆ ตามค าบอกของคนท่ีประคองอยู่ ก่อนจะ

กลา่วเสียงเบา 
“ขอบคณุคะ่”  
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หญิงสาวมองชายหนุ่มท่ีแต่งตัวดูเป็นทางการในเสือ้เชิต้แขน
ยาวตวัในสีขาว เสือ้กั๊กสีเดียวกัน ติดโบว์ไทสีด า กางเกงสีเดียวกับโบว์ 
และรองเท้าหนังสีด าแบบมีส้นปลายแหลมขัดมันเงาวับ ก่อนจะเล่ือน
สายตาไปสังเกตเคร่ืองเรือนท่ีอยู่ในห้อง การตกแต่งห้องเหมือนกับ
ห้องพกัในโรงแรมและพิพิธภัณฑ์แคมป์เบลล์ท่ีหล่อนพกัอยู่ จึงไม่แน่ใจ
วา่หลอ่นกลบัมาท่ีโรงแรมหลงัจากเฮลิคอปเตอร์ตกหรืออย่างไร แตเ่ท่าท่ี
รู้ พนักงานของโรงแรมไม่ได้แต่งตัวแบบสมัยวิกตอเรียอย่างเช่นการ
ตกแตง่ภายในน่ีนา 

“ฉนัอยูท่ี่ไหนคะ” หลอ่นตดัสินใจถาม  
“สถานีแปรรูปวาฬแคมป์เบลล์”  
ณฐัญาณ์ขมวดคิว้ ถามซ า้เพ่ือความแนใ่จ  
“โรงแรมและพิพิธภณัฑ์ ซึ่งในอดีตเคยเป็นสถานีแปรรูปวาฬ ใช่

ไหมคะ”  
“ท่ีน่ีคือสถานีแปรรูปวาฬของผม ไม่มีโรงแรมหรือพิพิธภัณฑ์

อย่างท่ีคุณว่า” ชายหนุ่มตอบน า้เสียงปรานี หล่อนอาจจะประสบ
อุบตัิเหตเุรืออปับาง และต่ืนขึน้มาในสถานท่ีแปลกตากับคนแปลกหน้า
กระมงั จงึท าให้หญิงสาวสบัสนและพดูอะไรแปลก ๆ ออกมา  

ณัฐญาณ์คิดตามค าพูดของเขา สถานีแปรรูปวาฬ...สถานีแปร
รูปวาฬของเขา... 

หมายความวา่อยา่งไร?  
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หญิงสาวเงยหน้าขึน้เพ่ือมองชายหนุ่มท่ีอยู่กบัหล่อนตลอดเวลา
นับตัง้แต่ต่ืนขึน้มา เขามีใบหน้าเรียวยาวเกลีย้งเกลา แต่มีรอยเครา
มองเห็นเป็นสีเขียวจาง ๆ โครงหน้าชดัเจนตามชาติพนัธุ์ โหนกแก้มสูง 
จมกูโดง่เป็นสนั ริมฝีปากบางสีชมพอูย่างคนสขุภาพดี เส้นผมสีบลอนด์
ทองตดัสัน้หวีเรียบ คิว้ได้รูปสวย ดวงตารูปเมล็ดอลัมอนด์ฉายประกาย
คมกริบ ภายใต้กรอบขนตางอนราวกับผู้หญิง ชายหนุ่มมีนัยน์ตาสีฟ้า
เจิดจ้าราวกบัสีของน า้ทะเลในวนัท่ีอากาศสดใส เขายิม้น้อย ๆ ให้หล่อน
เม่ือเห็นว่าหล่อนจ้องมอง แต่ณัฐญาณ์กลบัเบิกตากว้างเม่ือเห็นว่าชาย
หนุ่มท่ีนัง่อยู่ตรงหน้าคือชายหนุ่มในรูปในหนงัสือแนะน าและประวตัิของ
โรงแรมและพิพิธภณัฑ์ท่ีหล่อนเข้าพกั อีกทัง้เป็นคนเดียวกับท่ีหล่อนฝัน
ถึงก่อนท่ีจะสะดุ้งต่ืนเม่ือเช้านี ้ทัง้รูปถ่ายและภาพในฝันดไูม่ชัดเจนนัก 
แตผู่้ชายตรงหน้านีก้ลบัชดัเจน 

ชดัเจนจนหลอ่นกลวั... 
“วิลเลียม แคมป์เบลล์” เขาแนะน าตัวพร้อมโค้งให้แสดงการ

ทกัทาย  
“ไม่จริง เราต้องฝันไปแน่ ๆ” ณัฐญาณ์พึมพ ากับตนเอง หล่อน

หลับตาลงแล้วลืมตาขึน้ใหม่ โดยหวังว่าทุกอย่างตรงหน้าจะเป็นเพียง
ความฝัน แตค่นท่ีหลอ่นอยากให้เป็นแคค่วามฝันกลบัยืนยนัความจริง 

“ทุกอย่างเป็นความจริง เราพบคุณท่ีชายหาดหน้าสถานี ผม
สัญญาว่าจะดูแลคุณอย่างดีในฐานะแขกของผม จนกว่าคุณจะพร้อม
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เดนิทางกลบั” 
ณัฐญาณ์มองคนในหนังสือท่ีมีเลือดเนือ้ตรงหน้าอย่างไม่

อยากจะเช่ือ จะเป็นไปได้อย่างไรท่ีผู้ ชายท่ีก าลังพูดอยู่กับหล่อนคือ
กปัตนัวิลเลียม แคมป์เบลล์ เจ้าของสถานีแปรรูปวาฬเม่ือร้อยกว่าปีก่อน 
ในเม่ือน่ีคือชีวิตจริง หล่อนจะมาพูดคุยอยู่กับคนท่ีเสียชีวิตไปแล้วเป็น
ร้อยปีได้อยา่งไร เร่ืองราวเหลือเช่ือแบบนัน้มีแตใ่นนิยายเท่านัน้ละ 

‘ต่ืนเสียที ณฐัญาณ์’ หญิงสาวบอกตนเองในใจ  
“ว่าแต.่..จะไม่ให้เกียรติผมได้รู้จกัแขกของผมบ้างหรือครับ” นัน่

เป็นวิธีการถามช่ือของเขา หลงัจากท่ีหลอ่นเอาแตน่ิ่งเงียบ 
“ฉนัช่ือณฐัคะ่ ณฐัญาณ์” 
“แนท นาทาย่าห์” วิลเลียมทวนช่ือหญิงสาวด้วยส าเนียงภาษา

ของตน โดยไม่รู้เลยว่า ช่ือท่ีเขาเรียกนัน้กระแทกใจคนถกูเรียกเข้าอย่าง
จงั  
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แนท นาทายา่ห์! 
เขาเรียกหล่อนว่าแนท นาทาย่าห์ อย่างนัน้หรือ สองครัง้แล้วท่ี

หล่อนถกูเรียกด้วยช่ือนี ้ครัง้แรกในฝัน ส่วนครัง้นีก็้ไม่แน่ใจว่าเป็นความ
จริงหรือความฝันกันแน่ และทัง้สองครัง้ก็เป็นผู้ ชายคนนีท่ี้ เรียกหล่อน 
ผู้ชายท่ีมีช่ือวา่...วิลเลียม แคมป์เบลล์  

วิลเลียม แคมป์เบลล์ผู้ เป็นเจ้าของสถานีแปรรูปวาฬแคมป์เบลล์ 
และเป็นผู้ ท่ีมีภรรยาช่ือ แนท นาทายา่ห์! 

‘บ้าบอ บ้าบอท่ีสดุ!’ ณฐัญาณ์กรีดร้องอยู่ในใจ เม่ือรู้ตวัวา่หล่อน
ก าลังคิดอะไรอยู่ หล่อนก าลังคิดว่าผู้ หญิงในสมัยโบราณ ภรรยาของ
กัปตันวิลเลียม แคมป์เบลล์ท่ีมีช่ือเดียวกับหล่อน อาจจะเป็นหล่อนท่ี
เดินทางย้อนเวลากลับมามีชีวิตในอดีต จะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่ แต่
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แล้วด้วยตรรกะและเหตุผลก็ท าให้หล่อนเอ็ดตนเองในใจท่ีคิดอะไรไปได้
เ ร่ือยเป่ือยขนาดนัน้  หล่อนช่ือณัฐญาณ์ หากเขียนและอ่านเ ป็น
ภาษาองักฤษ ก็เป็นนาทาย่าห์ ก็เท่านัน้เอง แตห่ล่อนก็คือหล่อน หล่อน
คือณัฐญาณ์ ท่ีหลงัจากเฮลิคอปเตอร์ตกก็ยงัโชคดีท่ีไม่ตาย แต่ถูกคล่ืน
ซดัเข้าฝ่ังท่ีเมืองไหนสกัเมืองในประเทศออสเตรเลีย เพราะน่ีคือชีวิตจริง
ไมใ่ชบ่พุเพสนันิวาส!9 

 “คณุรู้สกึอยา่งไรบ้าง” 
เสียงทุ้มถามอยู่ไม่ไกลท าให้ณัฐญาณ์ลืมตาแล้วหนัไปมองเขา

อีกครัง้  
“ฉนั...ไมเ่ป็นอะไรคะ่ ฉนั...อยูท่ี่ไหนคะ ท่ีน่ีเมืองอะไร”  
“พอร์ตแคมป์เบลล์” 
ค าตอบของเขาท าให้หล่อนต้องหลบัตาลงอีกครัง้ พอร์ตแคมป์

เบลล์ เมืองชายทะเลเล็ก ๆ ท่ีตัง้อยูบ่นถนนเดอะเกรตโอเชียนโรด เมืองท่ี
หล่อนขึน้เฮลิคอปเตอร์เพ่ือชมวิวเดอะทเวลฟ์อพอสเซิลส์ เมืองท่ีไม่มี
สถานีแปรรูปวาฬ มีเพียงโรงแรมกึ่งพิพิธภณัฑ์ท่ีมีช่ือเดียวกับสถานีแปร
รูปวาฬในอดีตเทา่นัน้ 

แล้วตอนนีห้ลอ่นอยูท่ี่ไหน? 
“ปีนี ้ปีอะไรคะ” หลอ่นถามแล้วกลัน้ใจฟังค าตอบ 

                                                           
9 นิยายท่ีตวัละครเอกย้อนเวลาไปอยู่ในสมยัอยธุยา เขียนโดยรอมแพง 
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“คริสตศกัราช 1865” เขาตอบชดัเจน 
“ไม่จริง เป็นไปไม่ได้” ณัฐญาณ์พึมพ ากับตนเอง จะเป็นไปได้

อย่างไรท่ีตอนนีห้ล่อนจะมีชีวิตอยู่ในปีคริสตศกัราช 1865 พูดคยุอยู่กับ
เจ้าของสถานีแปรรูปวาฬในอดีตท่ีเสียชีวิตไปเป็นร้อยปีแล้ว จะเป็นไปได้
อยา่งไร หลอ่นต้องก าลงัฝันไปแน ่ๆ 

แม้จะบอกตนเองวา่เหตกุารณ์ท่ีก าลงัประสบอยูนี่ไ้มใ่ช่ความจริง 
แต่ณัฐญาณ์ก็อดกวาดตามองภายในห้องอีกครัง้ไม่ได้ และพบว่าการ
ตกแต่งห้องเป็นแบบสมัยวิกตอเรียอย่างท่ีหล่อนช่ืนชอบ อย่างการจัด
ตกแต่งห้องพักในโรงแรมท่ีหล่อนพัก ทุกอย่างในห้องนีไ้ม่มีอะไรท่ีบ่ง
บอกถึงความเป็นสมยัปัจจบุนัเลย 

ณัฐญาณ์ก้มลงมองเสือ้ผ้าท่ีตนใส่อยู่ ก็พบว่าแม้แต่เสือ้ผ้าท่ี
หล่อนสวมใส่ก็เป็นแบบโบราณ เป็นชดุผ้าฝา้ยยาวสีขาวคอปิด มีระบาย
ลูกไม้รอบคอและสาบเสือ้ด้านหน้า แขนยาวจัม๊ตรงข้อมือ ปลายแขนท่ี
ปักลูกไม้บานออก และเม่ือนึกอะไรขึน้ได้หญิงสาวก็เบิกตาโต เงยหน้า
ขึน้มองเขาหน้าตาต่ืน ปากอ้าท าท่าจะคาดคัน้ แตด่เูหมือนเขาจะอ่านใจ
หลอ่นออก เพราะหลอ่นยงัไมท่นัได้ถาม เขาก็ตอบมาเสียก่อนแล้ว 

“เอลานอร์เป็นคนเปล่ียนเสือ้ผ้าให้คณุ” 
ณัฐญาณ์เพิ่งรู้ในตอนนัน้เองว่าหล่อนไม่ได้อยู่ในห้องกับเขา

เพียงล าพัง ยังมีใครอีกคนท่ีนั่งอยู่อย่างเงียบเชียบมุมห้อง หากเขาไม่
ผายมือไปขณะบอก หลอ่นก็คงไมเ่ห็น 
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หล่อนเห็นเขายิม้บางเหมือนขบขนั เม่ือหล่อนท าท่าโล่งอก ส่วน
คนในชดุสีน า้ตาลมมุห้องก็ยิม้ให้หลอ่น แตก็่ดหูวาดระแวงอยูใ่นที  

“เอลานอร์เป็นแม่บ้านของผม เธอจะช่วยคณุเปล่ียนเสือ้ผ้า อยู่
ในห้องกับคุณ และจัดอาหารกลางวันให้คุณด้วยเม่ือถึงเวลา หากคุณ
ต้องการอะไรให้บอกกับเอลานอร์ได้ ผมขอตวัก่อน ขอให้คณุพกัผ่อนให้
สบาย” กลา่วจบก็โค้งให้ด้วยท่าทางสภุาพ แล้วหมนุตวัท าทา่จะเดินออก
จากห้อง 

“เดี๋ยวคะ่...กปัตนั” 
วิลเลียมชะงักเท้าท่ีก าลงัก้าวเดิน เขาหนักลบัมามองคนท่ีเรียก

เขาไว้ หวัคิว้ขมวดอย่างประหลาดใจ หล่อนเรียกเขาด้วยต าแหน่งนาย
เรือ ท่ีเขายงัไม่เคยแนะน าตวักับหล่อนด้วยต าแหน่งนัน้เลยสกัครัง้เดียว 
แล้วหลอ่นรู้ได้อยา่งไรกนั 

“ครับ นาทาย่าห์” เขาขานรับ เดินกลบัไปหาคนบนเตียงอีกครัง้ 
“มีอะไรให้ผมรับใช้หรือครับ” 

“คณุคือ...กัปตนัวิลเลียม แคมป์เบลล์จริง ๆ หรือคะ” ณฐัญาณ์
ถามเสียงเบาหวิว หวัใจไหวสัน่รุนแรง รู้สกึเหมือนอากาศไมพ่อหายใจ 

“ใช่ครับ ผมคือกัปตนัวิลเลียม แคมป์เบลล์ นายเรือเรือล่าวาฬ
และเจ้าของสถานีแปรรูปวาฬแคมป์เบลล์” เขายืนยนั  

“สถานีแปรรูปวาฬแคมป์เบลล์ท่ีสร้างขึน้ในปี 1856” ณัฐญาณ์
พึมพ าเบา ๆ ในใจนึกถึงป้ายท่ีติดอยู่หน้าอาคารโรงแรม แสดงปีท่ีสร้าง
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อาคารหลงันี ้ 
“ครับ ผมสร้างสถานีแปรรูปวาฬแห่งนีม้าเกือบสิบปีแล้ว” เขา

ตอบพร้อมยิม้น้อย ๆ 
ดูเหมือนว่าไม่มีความสงสัยใด ๆ หลงเหลืออยู่แล้ว เขาคือวิ

ลเลียม แคมป์เบลล์ เจ้าของสถานีแปรรูปวาฬแหง่นีจ้ริง ค าถามเดียวท่ีวิ่ง
วนอยู่ในหวัหล่อนตอนนีคื้อ แล้วหล่อนมาอยู่ตรงนี ้พดูคยุกบัเขาอยู่แบบ
นีไ้ด้อย่างไร และปัญหาใหญ่ท่ีสุด หล่อนจะหลุดออกไปจากตรงนีไ้ด้
อยา่งไร ยิ่งคดิความรู้สึกท่ีว่าอากาศไมพ่อหายใจยิ่งรุนแรงขึน้ จนในท่ีสดุ
หลอ่นก็ไมรู้่สกึอะไรอีกเลย 

 
ณฐัญาณ์ลืมตาขึน้มาอีกครัง้ ใบหน้าของคนสองคนท่ีชะโงกอยู่

เหนือหลอ่นท าให้หลอ่นต้องหลบัตาลงแล้วถอนสะอืน้  
ไมใ่ชค่วามฝัน เหตกุารณ์ท่ีผา่นมาไมใ่ชค่วามฝัน... 
“คณุเป็นลมไป รู้สึกอย่างไรบ้าง” เจ้าของเสียงทุ้มถาม สายตา

มองหลอ่นอยา่งเป็นกงัวล 
“ไม.่..ไมเ่ป็นไร” ณฐัญาณ์ตอบแล้วหนัหน้าหนีไปจากเขา 
หญิงสาวพยายามกลัน้น า้ตาไม่ให้ไหลออกมาตอ่หน้าคนแปลก

หน้า และเม่ือห้ามไม่ไหวก็นอนตะแคงซุกใบหน้ากับหมอน ปล่อยน า้ตา
ให้ไหลรินโดยไม่มีเสียงสะอืน้ ในใจคิดถึงสถานการณ์ท่ีประสบอยู่ คิดถึง
มารดาท่ีอยูไ่กลแสนไกล และท าได้เพียงคร ่าครวญในใจ  
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‘แม ่ณฐัจะท ายงัไงดีคะ ณฐัอยากกลบับ้าน ณฐัจะท ายงัไงดี’ 
วิลเลียมเห็นท่าทางของคนป่วยบนเตียงแล้วก็เดาว่าหลอ่นคงไม่

อยากเสวนา บางทีหล่อนอาจจะยังงุนงงสับสนจากเหตุการณ์อะไรก็
ตามท่ีเกิดขึน้ก่อนหน้านี ้จนส่งให้หล่อนมาปรากฏกายบนชายหาดหน้า
สถานี เขาจึงคิดว่าปล่อยให้หล่อนได้พกัผ่อนเพียงล าพงัไปก่อน ไว้ค่อย
ไต่ถามเร่ืองราวจากหล่อนอีกครัง้ในตอนเย็นดีกว่า จึงหันไปสั่งหญิง
แมบ้่านท่ียงันัง่อยูใ่นห้องตามค าสัง่อยา่งเงียบเชียบ 

“เอลานอร์ อยูเ่ป็นเพ่ือนคณุผู้หญิง และจดัอาหารกลางวนัให้เธอ
เม่ือถึงเวลาด้วยนะ ฉนัจะเข้าสถานี” 

“คะ่ นายทา่น” 
เม่ือสัง่หญิงรับใช้แล้ว ชายหนุม่ก็เอย่กบัคนบนเตียง 
“ขอให้คณุพกัผ่อนให้สบาย หากต้องการอะไรได้โปรดแจ้งกับเอ

ลานอร์ แล้วพบกนัตอนเย็นครับ” เขาบอกแล้วก็โค้งให้หลอ่น ก่อนจะเดิน
ออกจากห้องไป 

ห้องตกอยู่ในความเงียบครู่ใหญ่ ๆ ก่อนท่ีจะมีเสียงเรียกดงัมาก
จากด้านหลงั 

“คณุ...คณุคะ” 
ณฐัญาณ์ท่ียงันอนตะแคงหนัหลงัให้คนเรียกนิ่งค้างอยู่ในท่านัน้ 

หญิงสาวเช็ดน า้ตา แล้วจงึหนักลบัไปหา 
“เอลานอร์หรือ” 
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“คะ่ อิฉันเอง” หญิงรับใช้ตอบรับ “นายท่านให้อิฉันดแูลคณุ คณุ
อยากเปล่ียนชดุหรือไมค่ะ” 

ณฐัญาณ์ขยบัตวัลกุนัง่พิงหวัเตียง สายตาพิจารณาหญิงรับใช้ท่ี
ดูจะเป็นคนละชาติพันธุ์กับผู้ เป็นนาย เพราะคนตรงหน้าหล่อนนีเ้ป็น
ผู้หญิงผิวด า อายุรุ่นราวคราวเดียวกับหล่อน ผมหยิกถูกมัดรวบไว้ข้าง
หลัง ใบหน้ากลม ริมฝีปากหนา ตาโปน เธออยู่ในชุดกระโปรงยาวสี
น า้ตาล เอวคอด แขนเสือ้พองตรงต้นแขนแล้วคอ่ย ๆ แคบเข้าตรงข้อมือ 
รอบคอและหน้าอกเป็นระบายระย้า ซึ่งสายตาท่ีก าลงัมองหล่อนนัน้เต็ม
ไปด้วยความสนอกสนใจ 

“เปล่ียนไปใส่เสือ้ผ้าอย่างเธอน่ะหรือ” ณัฐญาณ์ถามอย่าง
ซงักะตาย เปล่ียนหรือไม่เปล่ียนก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อชีวิตหล่อนเลย ไม่รู้
จะลกุมาเปล่ียนเสือ้ผ้าให้วุน่วายท าไม 

“ไม่เหมือนอย่างฉันหรอกคะ่ คณุเอลิซาเบธกรุณาให้ยืม เสือ้ผ้า
ของเธอสวย ๆ ทัง้นัน้” 

“คณุเอลิซาเบธ? ใครหรือ” ปากถาม ส่วนสมองก็พยายามนึกถึง
หนงัสือประวตัิโรงแรมท่ีอ่านเม่ือคืน แตน่ึกเท่าไรก็นึกไม่ออกว่ามีช่ือเอลิ
ซาเบธผา่นตามาก่อน 

“คณุเอลิซาเบธเป็นภรรยาของนายแพทย์เออร์เนสต์ คณุหมอท่ี
เข้ามาตรวจคณุ คณุยงัไม่ได้สติจึงยงัไม่ได้พบเขาคะ่ แตค่งได้พบกนัเย็น
นี ้เพราะหลงัอาหารเย็นคณุหมอจะเข้ามาตรวจคณุอีกครัง้” 
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“งัน้หรือ” หล่อนว่า ก่อนจะบอก “ฉันไม่เปล่ียนเสือ้ผ้าหรอก เธอ
จะไปท าอะไรก็ไปท าเถอะ” 

“ไมไ่ด้หรอกคะ่ นายทา่นให้ดฉินัเฝา้คณุ” 
“เฝา้ฉัน เฝา้ท าไม ไม่จ าเป็นต้องเฝา้หรอก ฉันไม่มีปัญญาหนีไป

ไหนอยูแ่ล้ว” หลอ่นบอกเสียงดงัอยา่งมีอารมณ์  
เพราะความรู้สึกอนัเปราะบางของหล่อน แคค่ าว่า ‘เฝา้’ ท่ีหญิง

แม่บ้านเอ่ย ก็ท าให้ณัฐญาณ์รู้สึกโกรธขึน้มาได้อย่างง่ายดาย ในเม่ือ
ตอนนีห้ลอ่นมีชีวิตอยูใ่นปีคริสตศกัราช 1865 จงึไมมี่ความจ าเป็นใด ๆ ท่ี
แมบ้่านของสถานีแปรรูปวาฬแหง่นีจ้ะต้องเฝา้หล่อนเลย หลอ่นตดิอยู่ท่ีน่ี 
ถกูจองจ าอยูท่ี่น่ีอยา่งท่ีไมมี่ทางหนีไปไหนได้เลย 

เม่ือเห็นสีหน้าของคนท่ีหล่อนเสียงดังใส่ ณัฐญาณ์ก็รู้สึกผิด 
หล่อนไม่ควรใส่อารมณ์กบัคนท่ีไมรู้่เร่ืองรู้ราวอย่างหญิงแมบ้่านคนนีเ้ลย 
จงึเอย่ขอโทษเสียงเบาหวิว   

“เออ่...ขอโทษนะเอลานอร์ ฉนัไมไ่ด้ตัง้ใจ” 
เอลานอร์ยิม้แหยให้หลอ่น ก่อนจะบอก 
“ถ้าคณุไม่เปล่ียนเสือ้ผ้าก็นอนพกันะคะ เด๋ียวเท่ียงฉันจะไปเอา

อาหารมาให้” 
“ไม่เป็นไร ฉันไม่หิว ถ้าเธอจะนัง่เฝา้ฉันก็เฝ้าไปเถอะ แตไ่ม่ต้อง

เอาอาหารมา” ณฐัญาณ์บอกแล้วล้มตวัลงนอนอีกครัง้ 
หญิงสาวหลับตาลงแล้วนอนนิ่ง แต่แม้ภายนอกจะดูสงบ แต่
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ภายในนัน้เต็มไปด้วยความคิดวุ่นวาย หล่อนทัง้สบัสนและหวาดกลวั ไม่
อยากจะเช่ือว่าหล่อนก าลงัอยู่ในสมยัโบราณท่ีผ่านมาแล้วเป็นร้อย ๆ ปี 
ผู้คนท่ีหลอ่นพดูคยุด้วย ไมว่า่จะเป็นแมบ้่านหรือกปัตนัเจ้าของบ้าน ล้วน
แล้วแตเ่ป็นคนในอดีตทัง้สิน้ หลอ่นไมอ่ยากจะเช่ือวา่น่ีคือเร่ืองจริง แตค่น
เหลา่นีก็้ดเูป็นความจริง ไมเ่หมือนกลุม่คนท่ีจะมาเลน่ตลกกบัหลอ่นเลย 

ณัฐญาณ์ไม่รู้ว่าหล่อนนอนอยู่อย่างนัน้นานเพียงใด ทุกสิ่งใน
ห้องยงัคงเงียบสงบ เม่ือมีเสียงทุ้มดงัขึน้อยา่งไมมี่ป่ีมีขลุย่ จงึท าให้หลอ่น
สะดุ้งโหยง 

“เอลานอร์บอกวา่คณุไมย่อมรับอาหารกลางวนั” 
ณัฐญาณ์หันกลับไปยังต้นเสียง ตอบเขาอย่างท่ีบอกหญิง

แมบ้่าน 
“ฉนัไมห่ิวคะ่” 
“เอลานอร์แจ้งผมเช่นนัน้ แต่คณุจ าเป็นต้องรับประทานอาหาร

ครับนาทายา่ห์ ลกุขึน้มาเถอะ” 
“เอ๊ะ ก็บอกว่าไม่หิว จะเซ้าซีท้ าไมคะ” ณัฐญาณ์พูดอย่างมี

อารมณ์ เขาจะให้หล่อนลุกขึน้มากินข้าวอย่างสบายอารมณ์ ท าตวัเป็น
แขกอยูใ่นบ้านเขาอย่างมีความสขุได้อย่างไร ในเม่ือความจริงแล้วหล่อน
หลงมาท่ีน่ี และยงัหาทางกลบัไมเ่จอ! 

“นาทาย่าห์ คณุอ่อนเพลียมาก และต้องได้รับอาหาร ลุกขึน้มา
รับประทานเดี๋ยวนี”้ ชายหนุม่ออกค าสัง่  
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ดูเหมือนว่าค าสั่งของเจ้าของบ้านจะเป็นเหมือนกับฟางเส้น
สุดท้ายท่ีท าให้ลาอย่างณัฐญาณ์หลังหัก หญิงสาวสูญสิน้การควบคุม
ตนเอง ความรู้สึกอัดอัน้ตันใจในชะตากรรมของตนทัง้หมดถูกระบาย
ออกด้วยการขว้างหมอนเข้าใสค่นท่ีบงัอาจมาออกค าสัง่กบัหลอ่น  

“ไปให้พ้น ออกไป๊!” ว่าแล้วก็ร้องไห้โฮ ฟุบหน้าลงไปบนเตียง 
สะอกึสะอืน้อยา่งควบคมุตนเองไมไ่ด้ 

วิลเลียมตกใจกับปฏิกริยาของหญิงสาว ขาก้าวเข้าไปหาคนท่ี
ฟุบหน้าอยู่บนเตียง ทรุดตวัลงนัง่ข้างหล่อน ย่ืนมือไปแตะไหล่ท่ีสัน่ไหว
เพราะอาการสะอืน้แล้วเอย่ 

“นาทาย่าห์ สงบสติอารมณ์ก่อน” เขาพูดเสียงนุ่ม ตบเบา ๆ ท่ี
ไหลห่ลอ่นอยา่งปลอบประโลม   

ณัฐญาณ์เงยหน้าขึน้มองคนนั่งข้าง ๆ มือใหญ่ท่ีวางบนไหล่
หล่อนแล้วตบเบา ๆ ให้ความรู้สึกว่าหล่อนไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในยุค
โบราณแห่งนี ้อย่างน้อยก็ยงัมีเขา ท่ีหล่อนหวงัว่าเขาจะรับฟังโดยไม่คิด
วา่หลอ่นเสียสตไิปเสียก่อน แตใ่นขณะเดียวกนั การท่ีเขามีตวัตน มีเลือด
เนือ้ มีร่างกายท่ีสัมผัสได้ ก็ท าให้หล่อนหวาดกลัวกับเหตุการณ์ท่ีเกิด
ขึน้กบัชีวิต จนแทบจะเสียสตจิริง ๆ 

“กัปตนัคะ” หล่อนเอ่ย แล้วก็เหยียดยิม้เม่ือเห็นสีหน้างุนงงของ
เขาเม่ือได้ยินท่ีหล่อนเรียกเขา “สงสัยหรือคะว่าท าไมฉันเรียกคุณว่า
กปัตนั นัน่เป็นเพราะฉนัรู้จกัคณุไงคะ ฉนัรู้จกัคณุก่อนท่ีฉนัจะหลงเข้ามา
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ท่ีน่ี ฉนัไมรู้่วา่ฉนัมาได้อยา่งไร แตฉ่นัมาจากท่ีอ่ืน ประเทศอ่ืน เวลาอ่ืน...” 
ท้ายประโยคแผว่แทบไมมี่เสียงเพราะความรู้สกึโหยไห้ภายในอก  

เวลาอ่ืน...หล่อนมาจากเวลาอ่ืน ไม่ใช่เวลาเดียวกับเขา แต่ไม่รู้
ว่ามาอยู่ในช่วงเวลาเดียวกบัเขาได้อย่างไร และไม่รู้ว่าจะกลบัไปยงัเวลา
ท่ีหลอ่นจากมาได้อยา่งไร 

วิลเลียมมองหญิงสาวด้วยสายตาเป็นกงัวล ค าพดูของโมรานดงั
ก้องขึน้มาในมโนส านึก หญิงสาวผู้ นีพู้ดบางสิ่งบางอย่างตรงกับโมราน 
ต านานต้นตระกลูของโมรานท่ีเขาเช่ือว่าเป็นเพียงเร่ืองเลา่ของชนเผ่า แต่
เม่ือหญิงสาวผู้ นีป้รากฏกายอย่างไร้ท่ีมาท่ีไป มีการแต่งกายท่ีแปลก
ประหลาด ภาษาท่ีไม่เคยได้ยิน แม้หล่อนจะพูดภาษาของเขาได้แต่ก็มี
ส าเนียงท่ีแตกต่าง บางที...เขาคงต้องรับฟังต านานต้นตระกูลของโมรา
นอยา่งจริงจงัเสียแล้วกระมงั 

“คณุไม่เช่ือฉัน” ณฐัญาณ์ร าพนัเม่ือเห็นสีหน้าเขา สายตากังขา
ของเขาบอกหล่อนว่าเขาไม่เช่ือว่าสิ่งท่ีหล่อนบอกเขาเป็นเร่ืองจริง แตจ่ะ
โทษเขาก็คงไม่ได้ เพราะหากไม่ได้ประสบด้วยตนเอง หล่อนก็คงไม่มีวนั
เช่ือเช่นกัน แต่ถึงเขาจะไม่เช่ือ หล่อนก็จะบอกเขา อย่างน้อยได้ระบาย
ความหวาดหวัน่ออกไปก็ยงัดี 

“ฉัน...ฉันกลัวค่ะกัปตัน ฉันไม่ใช่คนท่ีน่ี ฉันอยากกลับบ้าน” 
หล่อนบอกเขาพร้อมน า้ตาท่ีพร่ังพรู ตอนนีห้ล่อนแสร้งท าเป็นเข้มแข็ง
ไม่ได้แล้ว ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไร ความจริงท่ีว่าหล่อนอยู่ห่างไกลกับ
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มารดาแบบคนละภพละชาติท าให้ณัฐญาณ์รู้สึกเหมือนจะเสียสติ การ
ร้องไห้ดูเหมือนจะเป็นทางท่ีช่วยผ่อนความรู้สึกท่ีหนักหน่วงในอกให้
คลายลง 

“สงบสติอารมณ์เสียก่อนเถอะครับนาทาย่าห์ ผมจะหาทางช่วย
ให้คณุกลบับ้านให้ได้” 

ค าพูดของเขาท าให้คนสะอืน้หนกัชะงัก หล่อนพิจารณาสีหน้า
เขา คดิวา่เขาคงจะเข้าใจในสิ่งท่ีหล่อนพดูและหาทางสง่หล่อนกลบัไปยงั
ท่ีท่ีจากมา แตจ่ากสีหน้าของเขาก็บอกหลอ่นวา่ สิ่งท่ีหลอ่นคาดหวงัไม่ได้
เกิดขึน้ เพราะสีหน้างุนงงสงสยัของเขา ท าให้หล่อนเดาว่าเขาคงคิดว่า
หลอ่นเสียสตไิปแล้วกระมงั 

ความคิดนัน้ท าให้ณัฐณาณ์ฟุบหน้าลงร้องไห้กับหมอนอีกครัง้ 
เปล่าประโยชน์ท่ีจะบอกเขา และคงไม่เฉพาะเขา ไม่ว่าหล่อนจะไปบอก
ใครก็คงไม่มีใครเช่ือ ตอนนีห้ล่อนมีแต่ตวัเองเท่านัน้ หล่อนคือคนตวัคน
เดียวในโลกอยา่งแท้จริง 

“นาทาย่าห์” วิลเลียมเรียกคนท่ีสะอืน้ไห้อยู่โดยไม่พูดอะไรกับ
เขาอีกอยา่งไมรู้่จะท าอยา่งไรให้หลอ่นรู้สกึดีขึน้ 

“คณุช่วยออกไปก่อนได้ไหมคะ ฉันอยากอยู่คนเดียว” ณฐัณาณ์
เอ่ยขอ หล่อนรู้ว่าไม่ใช่ความผิดของเขาท่ีท าให้หล่อนหลงมาอยู่ท่ีน่ี แต่
การปรากฏตวัของเขาก็ตอกย า้ความเป็นจริงในสิ่งท่ีเกิดขึน้มากเกินไป 
หล่อนอยากโหยไห้อาดรูอยู่คนเดียว หล่อนต้องการเวลาอีกสกัเล็กน้อย 
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เวลาท่ีจะพิลาปร าพนัถึงชะตาชีวิตท่ีใครก็ไม่รู้มาเล่นตลกกบัหล่อน และ
หลงัจากนัน้จะเข้มแข็ง เข้มแข็งเพ่ือมีชีวิตอยู่อย่างมีความหวงัว่าสกัวนั
หนึง่หลอ่นคงจะได้กลบับ้าน 

บ้าน...ท่ีมีแมร่ออยู.่.. 
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ณัฐญาณ์มีชีวิตอยู่ร่วมกับคนท่ีหล่อนไม่คุ้นเคยอย่างท่ีเรียกว่า
ซงักะตาย หล่อนมองไม่เห็นอนาคต มองไม่เห็นทางว่าหล่อนจะออกไป
จากสถานการณ์ท่ีก าลงัเกิดขึน้ได้อยา่งไร จะกลบัไปหามารดา กลบัไปยงั
ท่ีท่ีจากมาได้อย่างไร ในเม่ือการปรากฏตัวของหล่อนท่ีน่ีเป็นเร่ือง
เหลือเช่ือ เหนือธรรมชาติ หาค าอธิบายไม่ได้ เม่ือไม่รู้ว่ามาได้อย่างไร 
หลอ่นก็จนปัญญาวา่จะกลบัออกไปจากท่ีน่ีได้อยา่งไรเชน่กนั 

กัปตันวิลเลียม แคมป์เบลล์ดูแลหล่อนอย่างดีอย่างท่ีเขาให้
สญัญาในตอนท่ีหล่อนลืมตาต่ืน เย็นนัน้นายแพทย์คนหนึ่งเข้ามาตรวจ
ร่างกายหลอ่น และนา่ประหลาดใจท่ีหลอ่นไมไ่ด้เป็นอะไรมาก ทัง้ ๆ ท่ีตก
เฮลิคอปเตอร์เสียขนาดนัน้ แต่ณัฐญาณ์ก็อดขอบคุณคุณพระคุณเจ้า
ไม่ได้ท่ีหล่อนไมไ่ด้เจ็บตวัมากกว่านี ้เพราะหากหล่อนแข้งขาหกั ก็ไม่รู้วา่
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วิทยาการทางการแพทย์ในสมัยเม่ือร้อยกว่าปีก่อนจะรักษาหล่อนได้
หรือไม ่หากหลอ่นตายไปเสียตัง้แตต่อนประสบอบุตัเิหตก็ุยงัดีท่ีว่าหล่อน
ไม่ได้รับรู้อะไรด้วย แต่หากหล่อนต้องมาตายเพราะเจ็บป่วยท่ามกลาง
ผู้คนท่ีหลอ่นไมรู้่จกั หลอ่นคดิวา่คงทกุข์ทรมานมากทีเดียว 

หลงันายแพทย์ท่ีหล่อนจ าได้ว่าช่ือเออร์เนสต์กลบัไป คนรับใช้ท่ี
ช่ือเอลานอร์ท่ีหล่อนเห็นในห้องตัง้แต่ฟื้นขึน้มาและอยู่กับหล่อน
ตลอดเวลาก็ให้การดูแลหล่อนอย่างดี คนของกปัตนัวิลเลียมเรียกหล่อน
ว่าคณุผู้หญิง และปฏิบตัิตอ่หล่อนอย่างท่ีปฏิบตัิตอ่เขา เอลานอร์จดัการ
ดแูลชีวิตหล่อนอย่างท่ีหล่อนเคยอ่านถึงชีวิตของคณุหนูลูกสาวคหบดีผู้
มัง่คัง่อยา่งท่ีหลอ่นเคยจินตนาการล้อตนเองเล่น ๆ แตน่ี่กลบัเป็นชีวิตจริง
ของหล่อน เหตกุารณ์ท่ีควรเกิดขึน้กับชีวิตของหญิงสาวในสมยัโบราณ
ก าลงัเกิดขึน้กบัหล่อน และคนในยคุศตวรรษท่ี 21 อย่างหล่อนก็ท าใจให้
คุ้นเคยได้ยากเหลือเกิน 

ตอนกลางวนัหล่อนไม่ได้รับประทานอาหารเพราะกินอะไรไม่ลง 
แตใ่นตอนเย็นนัน้หล่อนทนฝืนกินซุปใส ๆ เข้าไปได้เล็กน้อย แม้จะไมรู้่รส 
แตห่ลอ่นก็จ าเป็นต้องมีอะไรตกถึงท้องบ้าง อีกทัง้ดวงตาโปน ๆ ของเอลา
นอร์ท่ีจ้องมองหล่อนอย่างมีความหวงัว่าหล่อนจะกินอาหารท่ีเธอยกมา
ให้ ท าให้ณฐัญาณ์ต้องฝืนกิน จากนัน้หลอ่นก็เข้านอน ไมไ่ด้พดูคยุเสวนา
กับใคร เพราะทุกคนท่ีน่ีคือคนแปลกหน้า คือคนท่ีหล่อนไม่รู้จัก และ
หล่อนก็ไม่ได้มีอารมณ์จะท าตวัเป็นแขกอย่างท่ีผู้ เป็นเจ้าของบ้านบอก
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เลยแม้แตน้่อย 
เช้านีณ้ฐัญาณ์ต่ืนมาด้วยความรู้สึกท่ีดีขึน้กว่าเม่ือวานเล็กน้อย 

อาจจะเพราะหล่อนเร่ิมท าใจยอมรับว่าหล่อนอยู่ท่ีไหน และคงเป็น
สัญชาตญาณในการมีชีวิตรอดของมนุษย์กระมังท่ีสั่งให้หล่อนต้อง
ปรับตวั แม้หล่อนจะอยู่ในท่ีท่ีไม่คุ้นเคย ยงัมองไม่เห็นอนาคต แต่อย่าง
น้อยหล่อนก็ยังมีชีวิตอยู่ ท าให้หล่อนยังไม่สิน้หวัง ในเม่ือมาได้ ก็ต้อง
กลบัไปได้ เพียงแตห่ลอ่นต้องหาทางนัน้ให้พบเทา่นัน้เอง 

“คณุตื่นแล้ว เชิญทางนีเ้ถอะคะ่ ฉนัเตรียมน า้อุน่ไว้ให้แล้ว” 
เสียงของหญิงรับใช้ท่ีหล่อนเร่ิมคุ้นเคยดังขึน้เบา ๆ ท่ีมุมห้อง 

ณฐัญาณ์หนัไปมองก็เห็นหน้าด ามะเม่ือม ผมหยิก ดวงตาโปนแต่มีแวว
เป็นมิตรของหญิงรับใช้มองมาจึงฝืนยิม้ให้ อย่างน้อยหญิงแปลกหน้าคน
นีก็้ดแูลหล่อนอย่างดี แม้ว่าจะไม่ได้เป็นอะไรกันเลยก็ตาม ณฐัญาณ์จึง
คิดว่าหล่อนไม่ควรจะท าตวัไร้มารยาทกับเธออย่างท่ีท าเม่ือวานนกั จึง
ลกุขึน้ท าตามค าบอกแตโ่ดยดี 

เอลานอร์เดินน าหล่อนไปยังห้องเล็กท่ีอยู่ติดกับห้องนอนของ
หล่อน ในนัน้มีอ่างอาบน า้ท่ีมีขาตัง้ส่ีด้านวางอยู่ ภายในบรรจุน า้อยู่ก้น
อ่างไม่มากนกั มองเห็นไอน า้ระเหยจาง ๆ มุมห้องเป็นท่ีตัง้ของโต๊ะท่ีมี
อ่างทรงกลมวางอยู่ ข้าง ๆ เป็นเหยือกน า้ลวดลายอ่อนช้อย นอกจากนี ้
ยงัมีถาดลายเดียวกบัเหยือกมีแปรงท่ีมีลกัษณะคล้ายแปรงสีฟัน แตด้่าม
ใหญ่และสว่นหวัแปลงยาวกวา่แปรงสีฟันในปัจจบุนัวางอยู ่ 
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“มีแปรงสีฟันด้วย” ณัฐญาณ์พึมพ าเบา ๆ ทัง้ต่ืนเต้นและโล่งใจ 
อย่างน้อยหล่อนก็มีแปรงสีฟันให้ใช้ หญิงสาวจ้องมองแปรงรูปร่างแปลก
ตาอย่างไม่เคยเห็นมาก่อน ซึ่งอาจจะท าให้เอลานอร์เข้าใจผิดว่าหล่อน
ไมรู้่จกัแปรงสีฟันกระมงั จงึเดนิมาบอกเสียงเบาอยูด้่านหลงั  

“แปรงสีฟันคะ่ คณุแปรงฟันแล้วบ้วนในอา่งนีน้ะคะ” 
“แล้วเทน า้ตรงไหนหรือคะ” ณฐัญาณ์ถาม 
“เดี๋ยวอิฉนัจะมาเอาออกไปเททิง้เองคะ่” เอลานอร์บอก 
ณฐัญาณ์พยกัหน้า ก่อนท่ีจะมองไปยงัอ่างอาบน า้ หวัคิว้ขมวด

น้อย ๆ เพราะน า้ในอ่างมีปริมาณน้อยจนหล่อนไม่แน่ใจว่าจะอาบ
อยา่งไร สดุท้ายก็อดถามคนท่ีเตรียมน า้ไว้ให้ไมไ่ด้ 

“น า้ในอา่งมีแคนี่ห้รือเอลานอร์” 
“คะ่” แมบ้่านตอบ มองหลอ่นด้วยสีหน้าไมเ่ข้าใจ 
“คนท่ีน่ีอาบน า้แค่นีห้รือ...ฉันหมายถึง... ไม่ได้ใส่น า้เต็มอ่าง

หรอกหรือ” เอลานอร์เบกิตาโตเม่ือได้ยินเชน่นัน้ก่อนท่ีจะสา่ยหน้าดกิ 
ณฐัญาณ์มองท่าทางแม่บ้านสลบักบัมองปริมาณน า้ในอ่างแล้ว

ถอนหายใจ น า้ท่วมก้นอ่างขึน้มาแค่นิว้สองนิว้เองกระมงั แต่เม่ือคิดว่า
บางทีน า้ในอ่างอาจจะเป็นฝีมือของแม่บ้านท่ีตกัมาทีละถัง มาใส่ในอ่าง
ผสมน า้ร้อนท่ีต้มเองไว้ให้หล่อนอาบ ก็ท าให้ณัฐญาณ์ต้องเตือนตนเอง 
หากคนท่ีน่ีใช้น า้ในปริมาณเทา่นี ้หลอ่นจะมาเรียกร้องน า้เตม็อ่างอย่างท่ี
เคยชินก็คงไมไ่ด้ จงึบอก 
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“ขอบคณุนะ ออกไปได้แล้วละ ฉนัจะอาบน า้” 
เอลานอร์ถอยสายบัวแล้วเดินออกไปจากห้อง ณัฐญาณ์มอง

ตาม รอจนแม่บ้านลับตัวไปจึงเดินไปแปรงฟันมุมห้อง เสร็จแล้วจึง
อาบน า้ เรียบร้อยก็ใส่เสือ้ผ้าชดุเดิมแล้วเดินกลบัเข้าไปในห้องนอน และ
พบวา่เอลานอร์เตรียมพร้อมรออยูแ่ล้ว 

“มาคะ่ ฉนัจะชว่ยแตง่ตวั” เอลานอร์เอย่อยา่งกระตือรือร้น 
ณัฐญาณ์มองเสือ้ผ้าในมือของหญิงแม่บ้านแล้วก็ลอบถอน

หายใจ หล่อนจะต้องแต่งตัวอย่างผู้ หญิงโบราณอย่างนัน้หรือ จะยัด
ตนเองเข้าไปในชุดท่ีรัดเอวจนคอดก่ิวแบบนัน้ได้หรือไม่หนอ แล้วก็อด
ขอบคณุหญิงแม่บ้านอยู่ในใจไม่ได้ท่ีจะช่วยหล่อนแตง่ตวั เพราะหากให้
หลอ่นแตง่เอง ณฐัญาณ์คงไมมี่ปัญญาแนน่อน 

เอลานอร์ย่ืนพบัผ้าเนือ้บางให้กบัหลอ่น ท่ีณฐัญาณ์ได้แตก้่มมอง
แล้วเงยหน้าขึน้มองคนย่ืนให้แล้วยิม้แหย 

“ใสอ่นัไหนก่อนหรือเอลานอร์” 
เอลานอร์มองหล่อนด้วยสายตาประหลาดใจ แต่ก็ไม่ได้ถามไถ่

สิ่งใด เพียงแต่หยิบผ้าชิน้หนึ่งส่งให้หล่อน ซึ่งเม่ือคล่ีออกก็พบว่าเป็น
กางเกงผ้าเนือ้บางคล้ายผ้าท่ี ใช้ตัดเย็บกางเกงในในสมัยปัจจุบัน 
เพียงแต่ว่ากางเกงตวันีมี้ความยาวถึงเข่า มีลักษณะเป็นกางเกงซบัใน
แบบในปัจจบุนัมากกวา่ 

“มีกางเกงชัน้ในไหม” หลอ่นถามเสียงเบา 
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“กางเกงชัน้ใน? เป็นอยา่งไรหรือคะ” 
“ก็...เธอเป็นคนเปล่ียนเสือ้ผ้าให้ฉันใช่ไหม กางเกงชัน้ในคือตวัท่ี

เล็กท่ีสุด ใส่อยู่ชัน้ในสุด” หล่อนพยายามอธิบาย ตัง้แต่ลืมตาขึน้มาใน
บ้านของกปัตนัเรือลา่วาฬ หลอ่นก็อยูใ่นชดุเสือ้ผ้าอย่างท่ีคนสมยันีใ้ส่กนั 
ไมรู้่วา่แมบ้่านเก็บเสือ้ผ้าท่ีตดิกายหล่อนมาไว้ท่ีไหน 

“ใสช่ัน้ในสดุ ก็ตวันีแ้หละคะ่” 
เอลานอร์ยืนยัน ชี มื้อมายังกางเกงเนื อ้บางในมือหล่อน 

ณฐัญาณ์ก้มลงมองแล้วอดข าไมไ่ด้ กางเกงชัน้ในท่ีมีความยาวถึงเข่า แต่
ถึงอย่างนัน้ก็คงดีกว่าไม่มีกางเกงในใส่เป็นแน่ จึงจัดการสวมใส่อย่าง
รวดเร็ว และทันทีท่ีหล่อนใส่ ‘กางเกงใน’ เรียบร้อย เอลานอร์ก็ย่ืนชิน้
ตอ่ไปมาให้ 

“ถงุเท้า...” 
“ใช่ค่ะ สวมถุงเท้า จากนัน้ก็ตามด้วยท่ีรัดถุงเท้า” เอลานอร์

อธิบาย พลางชท่ีูรัดถงุเท้าท่ีท าจากผ้าลกูไม้ให้ด ู
ณฐัญาณ์รับถงุเท้าเนือ้หนามาสวม ถงุเท้ามีความยาวเหนือเข่า

ขึน้ไปถึงต้นขาของหลอ่น หลงัจากสวมถงุเท้าทัง้สองข้างเสร็จ เอลานอร์ก็
จดัการใสท่ี่รัดถงุเท้าให้ ก่อนท่ีจะย่ืนชิน้ตอ่ไปให้หลอ่น 

“ฌีมิสคะ่” 
ณฐัญาณ์รับฌีมิสจากมือหญิงรับใช้แล้วพบว่าเป็นเสือ้ตวัยาวไร้

ทรง คอกว้าง ความยาวคลมุเข่า จงึสวมทางศีรษะแล้วหนัไปมองคนช่วย
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แตง่ตวัเพ่ือรอชิน้ตอ่ไป 
“คอร์เส็ต...” ณัฐญาณ์พึมพ าเม่ือมองเห็นของในมือหญิงรับใช้ 

หลอ่นรู้วา่คอร์เซ็ตคือเสือ้ชัน้ในแบบเตม็ตวัท่ีมีความยาวลงไปคลมุสะเอว 
และขึน้โครงด้วยวสัดแุข็ง ๆ และเม่ือมาถืออยู่ในมือก็ก้มลงพิจารณาด้วย
ความต่ืนเต้น หญิงสาวไล้มือเบา ๆ ไปบนวสัดท่ีุขึน้โครง ดวงตาเบกินิด ๆ 
อยา่งตื่นตาต่ืนใจ คอร์เส็ตของจริง เป็นอยา่งนีเ้องหรอกหรือ 

“กระดกูวาฬคะ่” เอลานอร์บอก 
ณัฐญาณ์เงยหน้าขึน้ ดวงตายงัเบิกโต พึมพ าเบา ๆ “โครงน่ีท า

จากกระดกูวาฬงัน้หรือ” 
“คณุสวมแล้วหนัหลงัมาสิคะ ฉนัจะชว่ยดงึสายด้านหลงั” เอลาน

อร์บอก 
ณฐัญาณ์ท าตามอย่างว่าง่าย หญิงสาวสวมคอร์เส็ตแล้วหนัหลงั

ให้หญิงแม่บ้านชว่ยดงึสายท่ีร้อยอยู่ด้านหลงัให้กระชบั ซึ่งแน่นจนหลอ่น
แทบหายใจไมอ่อก 

“คลายกวา่นีไ้ด้ไหมเอลานอร์ หายใจไมอ่อกแล้ว” 
“คลายกวา่นีก็้ไมส่วยสิคะ ต้องดงึแนน่ ให้เอวคอด” 
“ฉันไม่ชิน ไม่ต้องคอดมากก็ได้ เด๋ียวขาดใจตายพอดี” หล่อนว่า

ตดิตลก  
“ไมช่ิน...ปกตคิณุไมไ่ด้แตง่ตวัแบบนีห้รือคะ” แมบ้่านถาม อดนึก

ถึงเสือ้ผ้าท่ีติดกายหล่อนมาไม่ได้ เสือ้ผ้าแบบท่ีเอลานอร์ไม่เคยเห็นมา
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ก่อนในชีวิต  
“ไมห่รอก ปกตฉินัจะใสเ่สือ้กบักางเกง” ตอบแล้วก็กลัน้น า้ตา ไม่

รู้ว่าเวรกรรมอะไรพาหล่อนมาอยู่ตรงนี ้ทุกอย่างแตกต่างกับชีวิตปกติ
ของหล่อนอย่างสิน้เชิง แล้วยงัไม่รู้ว่าเม่ือไรจะมีโอกาสกลบับ้านอีกด้วย 
หรือจะตดิอยูท่ี่น่ีตลอดไปเสียก็ไมรู้่ 

“กางเกงอย่างท่ีพวกผู้ชายใส่น่ะหรือคะ” เอลานอร์ถามเสียงสงู 
ตาโปน ๆ เบกิกว้างจนดนูา่ขนั 

“อย่างนัน้แหละ ใส่ง่าย สบายดีด้วย” บอกพลางถอนหายใจโล่
งอกเม่ือเอลานอร์หยดุดงึเชือกปรับคอร์เซ็ตจากทางด้านหลงัแล้ว 

“เสือ้คะ่” เอลานอร์บอกพร้อมย่ืนเคร่ืองแตง่กายอีกชิน้ให้ 
ณฐัญาณ์รับมาสวมลงไป จากนัน้แมบ้่านก็ย่ืนกระโปรงผ้าบาง ๆ 

มาให้ หญิงสาวจงึเงยหน้าขึน้ถาม 
“ปะตโิค้ดหรือ”  
“ใชค่ะ่ สวมก่อน แล้วคอ่ยสวมกระโปรงสุม่นะคะ” 
ณัฐญาณ์ท าตาม หล่อนสวมกระโปรงซับในก่อนท่ีจะสวม

กระโปรงสุ่ม และสุดท้ายก็ได้ใส่ชุดกระโปรงบานยาวกรอมเท้าอย่างท่ี
เคยเห็น ซงึเพิ่งรู้ในตอนนีเ้องว่า กวา่จะได้สวมชดุสวยนัน้ กรรมวิธีข้างใน
ซบัซ้อนอยา่งมากมายขนาดนี ้

“เสือ้ผ้าของเธอหรือเอลานอร์” ณฐัญาณ์ถามเม่ือมองตนเองใน
กระจก ภาพหญิงสาวในชดุรุ่มร่ามแบบโบราณดแูปลกตา  
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“ไมใ่ชค่ะ่ คณุเอลิซาเบธเธอกรุณาให้ยืม ระหวา่งท่ีคณุยงัไม่มีชดุ
ใส”่ 

“คณุเอลิซาเบธ” ณัฐญาณ์ทวนช่ือนัน้ หวัคิว้ขมวด ในหนงัสือท่ี
เคยอา่นมีเพียงช่ือของกปัตนัวิลเลียมและภรรยา สว่นคนอ่ืน ๆ ท่ีน่ี หลอ่น
ไมเ่คยได้ยินช่ือมาก่อน 

“คะ่ คณุเอลิซาเบธเป็นภรรยาของนายแพทย์เออร์เนสต์ เธอเป็น
คณุครูสอนเดก็ ๆ ในโรงเรียนของเราด้วยคะ่” 

“ท่ีน่ีมีโรงเรียนด้วยหรือ” ถามอยา่งแปลกใจ 
“มีค่ะ นักเรียนก็พวกเด็ก ๆ ลูกคนงาน คุณเอลิซาเบธเธอท า

หน้าท่ีเป็นครู สอนอา่นเขียน แล้วก็สอนตดัเย็บให้กบัเดก็ผู้หญิง” 
“แล้วเดก็ผู้ชายละ่” 
“เดก็ผู้ชายเข้าป่า เรียนรู้วิถีชีวิตของพวกเราชาวกรีูคะ่” 
“กรีู” ณฐัญาณ์พึมพ า น่ีก็เป็นอีกอย่างหนึ่งท่ีหล่อนไม่เคยได้ยิน

มาก่อน หล่อนรู้ว่าชนพืน้เมืองในออสเตรเลียมีช่ือว่าอะบอริจินส์ แตไ่ม่รู้
วา่พวกเขาเรียกตนเองวา่กรีูเชน่นี ้

“คณุมานัง่เถอะคะ่ ฉนัจะท าผมให้” เอลานอร์บอกหลงัจากตรวจ
ความเรียบร้อยของชดุของหญิงสาวแล้ว 

ณฐัญาณ์เดินไปนัง่ลงบนเก้าอีอ้ย่างไม่อิดออด เอลานอร์จดัการ
ท าผมให้หล่อนโดยการถักเปียเส้นใหญ่ทางด้านข้างศีรษะทัง้สองข้าง 
ก่อนจะขมวดผมด้านหลงัเป็นมวยหลวม ๆ ยึดมวยไว้ไม่ให้หลุดรุ่ยด้วย
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ป่ินปักผมท่ีเอลิซาเบธจดัเตรียมมาให้พร้อมกบัเสือ้ผ้า 
“เรียบร้อยแล้วค่ะ คณุสวยมาก” เอลานอร์กล่าวด้วยสีหน้าช่ืน

ชมอยา่งจริงใจ  
“ขอบใจมากนะเอลานอร์” ณฐัญาณ์วา่พลางลกุขึน้  
“ไปกนัเถอะคะ่ นายท่านคงรออยู่ท่ีห้องรับประทานอาหารแล้ว” 

เอลานอร์บอกพลางเดนิน าตรงไปยงัประต ู 
ณัฐญาณ์เดินตามหญิงแม่บ้านด้วยความเร็วเท่าท่ีกระโปรง

หลายชัน้จะอ านวย เช้านีห้ล่อนจะไปนัง่ร่วมโต๊ะรับประทานอาหารเช้า
กบัเจ้าของบ้าน แม้ไม่ได้อยากท าเท่าไรนกั แตใ่นเม่ือหล่อนมาติดอยู่ท่ีน่ี 
การพยายามมีชีวิตอยู่อย่างเป็นปกติท่ีสุดก็เ ป็นทางท่ีหล่อนเลือกท า 
แทนท่ีจะขงัตวัเองอยู่แตใ่นห้องและร้องไห้จนน า้ตาเป็นสายเลือดอยา่งท่ี
ตัง้ใจในตอนแรกท่ีต่ืนมาพบวา่หลอ่นหลงมาอยูใ่นท่ีท่ีหล่อนไมรู้่จกั 

เม่ือเดนิไปถึงห้องรับประทานอาหาร ก็เห็นกปัตนัวิลเลียม แคมป์
เบลล์ เจ้าของบ้านรอหล่อนอยู่แล้ว และลุกขึน้ยืนทนัทีท่ีเห็นหล่อนเดิน
เข้าไปในห้อง ชายหนุ่มเดินตรงเข้ามาหา โค้งให้หล่อนน้อย ๆ ก่อนจะ
ขยบัเก้าอีใ้ห้ 

“เชิญครับ” เขาเอย่พร้อมผายมือ 
ณัฐญาณ์ทรุดตัวลงนั่งบนเก้าอีท่ี้ชายหนุ่มเล่ือนให้พร้อมเอ่ย

เสียงเบา 
“ขอบคณุคะ่”  
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เอลานอร์เข้ามาตักอาหารให้ผู้ เป็นนายและแขกสาวในทันที 
ก่อนท่ีจะถอยไปยืนอยู่ท่ีมมุห้องเงียบ ๆ ในระหว่างท่ีชายหนุ่มและหญิง
สาวรับประทานอาหารเช้าอย่างเงียบเชียบ จวบจนรับประทานเสร็จแล้ว
ชายหนุม่เจ้าของบ้านจงึบอกกบัหญิงสาวท่ีเขาถือวา่เป็นแขก 

“บา่ยนีผ้มจะพาคณุไปตลาด” 
“คะ?” ณัฐญาณ์เงยหน้าขึน้ถาม คิว้ขมวด ไม่เข้ าใจว่าคน

ตรงหน้าจะพาหล่อนไปตลาดเพ่ืออะไร หล่อนหลงมาท่ีน่ี ไม่ได้มาเท่ียว 
จงึไมไ่ด้อยากไปดตูลาดหรือร้านรวงใด ๆ เลย 

“ผมไม่มีเสือ้ผ้าส าหรับคุณ และเสือ้ผ้าท่ีเอลิซาเบธให้มาก็ไม่
นา่จะพอ ผมจงึจะพาคณุไปตลาดเพ่ือซือ้ผ้ามาตดัชดุของคณุ แม้ท่ีน่ีเป็น
ตลาดเล็ก ๆ ของท่ีพอซือ้หาได้อาจจะไมห่รูหรานกัแตก็่พอแก้ขดัได้” 

ณฐัญาณ์มองคนตรงหน้าอยา่งไม่อยากเช่ือ หลอ่นหลงมาอยู่ท่ีน่ี
ได้อย่างไรก็ไม่รู้ จะกลบัออกไปได้หรือเปล่าก็สุดปัญญาจะคาดเดา แต่
เขากลบับอกวา่จะพาหลอ่นไปเดนิตลาด! 

“คณุต้องบ้าไปแล้วแน่ ๆ คะ่กปัตนั ฉันไม่ไปตลาด ไม่ไปท าอะไร
กบัคณุทัง้นัน้ ฉันไม่ได้มาเท่ียว ไม่ใช่แขกของคณุ ฉันต้องการกลบับ้าน” 
ณฐัญาณ์พดูเสียงแข็งอยา่งห้ามตนเองไมอ่ยู่ 

“สงบสตอิารมณ์ก่อนเถิด นาทายา่ห์” วิลเลียมเอย่เสียงเบา 
ผู้หญิงกับกิริยาโวยวายขึน้เสียงเป็นสิ่งท่ีชายหนุ่มไม่เคยชิน แต่

เขาก็อภัยให้หล่อนเพราะคิดว่าหล่อนอาจจะมาจากท่ี ท่ีไม่ ไ ด้ มี
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กิริยามารยาทอย่างเดียวกบัเขา อีกทัง้ดเูหมือนว่าหล่อนจะเสียขวญัมาก
อยู่กับการท่ีรู้สึกตัวขึน้มาในบ้านของเขา ในหัวใจจึงมีความปรานีต่อ
หลอ่นอยูม่าก 

“สงบสติอารมณ์หรือคะ คุณจะให้ฉันสงบได้ยังไง ฉันบอกคุณ
แล้วว่าฉันมาจากท่ีอ่ืน ท่ีอ่ืนท่ีไกล...แสนไกล...” ท้ายประโยคเสียงแทบ
หายไปในล าคอเม่ือคนพูดพยายามกล า้กลืนก้อนสะอืน้ “ฉันไม่รู้จะ
หาทางกลบับ้านได้หรือเปล่า หรืออาจจะไม่มีแม้แตท่างกลบัด้วยซ า้ ฉัน
แกล้งท าสบายใจเหมือนแค่มาเท่ียวพักผ่อนท่ีน่ีไม่ได้หรอกค่ะ อย่า
พยายามให้ฉันท าอะไรเลยนะคะ แต่ต้องมาใส่ชุดรุ่มร่ามน่ีฉันก็ต้องฝืน
มากพอแล้ว” ณัฐญาณ์เอ่ยสิ่งท่ีอยู่ในใจออกไปจนหมดสิน้ แม้ตัง้ใจไว้
แล้วว่าจะพยายามปรับตวัมีชีวิตอยู่อย่างมีความหวงั แตห่ล่อนก็ท าหน้า
ระร่ืนไปเดนิชมตลาดกบัเขาราวกบัไมมี่อะไรเกิดขึน้ไมไ่ด้จริง ๆ 

“คณุมาจากไหนหรือครับนาทาย่าห์” วิลเลียมถามอย่างใจเย็น 
คล้ายไมเ่ห็นความร้อนรุ่มของคูส่นทนา 

ณฐัญาณ์เงยหน้ามองคนถาม หล่อนมองเขาอย่างพิจารณา ชัง่
ใจว่าหล่อนจะบอกเขาตามความจริงดีหรือไม่ เพราะเดาว่าหากหล่อน
เลา่ เขาต้องคิดว่าหล่อนเสียสติอย่างแน่นอน แตแ่ล้วอย่างไรเลา่ จะบอก
หรือไม่บอกก็มีค่าเท่ากัน บางทีหากบอกออกไป เขาอาจจะมีทางช่วย
หลอ่นได้ก็ได้ แม้ณฐัญาณ์ไมค่ดิวา่จะมีหนทางใด ๆ ก็ตาม 

“ฉนัไมใ่ชค่นในชว่งเวลาเดียวกบัคนท่ีน่ีคะ่” หญิงสาวเร่ิม “ฉนัมา
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จากอนาคต ท่ีท่ีฉันจากมา คณุเป็นเพียงอดีตท่ีผ่านไปแล้วร้อยกว่าปี แต่
ตอนนีฉ้ันมาอยู่ตรงนี ้พูดคยุอยู่กับคุณ กัปตนัเรือล่าวาฬ เจ้าของสถานี
แปรรูปวาฬท่ีเม่ือคืนนีฉ้นัเพิ่งอา่นประวตัขิองคณุในหนงัสือ ลองคดิดสูิคะ
ว่าถ้าคุณเป็นฉัน คุณจะรู้สึกอย่างไร ฉันกลัวค่ะ ฉันรู้สึกโดดเด่ียวอยู่
ท่ามกลางผู้คนท่ีอยู่คนละยุคสมยักับฉัน ฉันไม่รู้ว่ามนัเกิดขึน้ได้อย่างไร 
แต่ฉันมาอยู่ตรงนี ้ต่อหน้าคณุ ทัง้ ๆ ท่ีในความเป็นจริง คณุตายไปแล้ว
เป็นร้อยปี ฉันจะท าอย่างไรคะ ฉันไม่อยากอยู่ท่ีน่ี ท่ีน่ีไม่ใช่ท่ีของฉัน ฉัน
อยากกลบับ้าน แตฉ่ันก็ไม่รู้ว่าจะกลบัได้อย่างไร เพราะฉันมาได้อย่างไร
ก็ยงัไม่รู้เลย” หญิงสาวพร่ังพรูสิ่งท่ีอยู่ในใจออกมายืดยาว หากเขาจะว่า
หล่อนเสียสติก็คงต้องยอมรับ เพราะสิ่งท่ีหล่อนบอกเขา ฟังดบู้าบอและ
เป็นไปไม่ได้ ซึ่งหากไม่ได้ประสบด้วยตนเอง หญิงสาวก็คงจะไม่เช่ือ
เชน่กนั แตค่ าตอบของเขากลบัท าให้หล่อนชะงกัค้าง 

“บางทีอาจจะมีคนให้ค าอธิบายเร่ืองนีก้บัคณุได้” 
“หมาย...หมายความว่าไงคะ” ณัฐญาณ์ถามตะกุกตะกัก ไม่

อยากจะเช่ือในสิ่งท่ีได้ยิน แตค่ าพดูของเขาก็ท าให้ความหวงัเติบโตและ
เบง่บานในหวัใจหลอ่น อาจจะมีคนให้ค าอธิบายเร่ืองนีไ้ด้อย่างนัน้หรือ 

“โมราน...ผู้ช่วยของผม เร่ืองราวท่ีคณุเล่าตรงกับต านานก าเนิด
บรรพบรุุษของเขา เขายินดีท่ีจะเลา่ต านานนัน้ให้คณุฟัง” 

“ต านานงัน้หรือคะ” ณฐัญาณ์ถามเสียงเบา รู้สึกงุนงงสบัสนจน
แทบคิดอะไรไม่ออก เร่ืองราวของหล่อนตรงกับต านานของบรรพบุรุษ
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ของผู้ชว่ยของเขาอยา่งนัน้หรือ ต านานอะไรกนั 
“ผมให้เขารออยู่ในสวน มาสิ ผมจะพาคณุไปพบเขา” ชายหนุ่ม

ว่าแล้วลกุขึน้ ก่อนจะหมนุตวัไปหยิบหมวกท่ีวางอยู่บนโต๊ะมมุห้อง แล้ว
หนักลบัมาย่ืนแขนซึง่งอข้อศอกมาตรงหน้าหลอ่น  

ณัฐญาณ์ก้มลงมองท่อนแขนในเสือ้สูทของเขาแล้วหันไปมอง
เอลานอร์ หล่อนพอรู้มารยาทของสภุาพบรุุษในสมยัโบราณท่ีจะย่ืนท่อน
แขนให้สภุาพสตรีเกาะเสมอ แตเ่ขาก็เป็นคนแปลกหน้าเกินกว่าท่ีหล่อน
จะย่ืนมือไปเกาะแขนเขาได้  

เอลานอร์ท่ีคงเข้าใจว่าหล่อนไม่รู้มารยาทท าท่าทางให้หล่อน
เกาะแขนผู้ เป็นนาย ซึ่งในท่ีสุดณัฐญาณ์ก็ย่ืนมือไปวางลงบนท่อนแขน
ของเขาจนได้  

เข้าเมืองตาหลิ่ว...ก็ต้องหลิ่วตาตาม หญิงสาวบอกกบัตนเองใน
ใจ 
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โมรานเป็นชายสูงวยัชาวพืน้เมือง ผิวด าสนิทราวกับท้องฟ้าใน
คืนเดือนมืด เขามีใบหน้าละม้ายคล้ายกบัเอลานอร์ ซึ่งเจ้าของสถานท่ีก็
แนะน ากบัหล่อนว่าเขาเป็นบิดาของเธอ เขารออยู่ในสวนอยู่แล้วในตอน
ท่ีหลอ่นเดนิเข้าไป 

“นายทา่น คณุผู้หญิง” โมรานเอย่พร้อมโค้งแสดงการทกัทายเม่ือ
เห็นหญิงสาวเดนิตรงเข้าไปหาพร้อมกบัผู้ เป็นนายของเขา  

“โมราน” วิลเลียมทักทายผู้ ช่วยคนส าคัญ ก่อนจะบอกด้วย
น า้เสียงสภุาพ “เลา่เร่ืองประตใูจกลางพายงุวงช้างให้คณุผู้หญิงฟังหน่อย
สิ” 

โมรานยิม้กว้างเมื่อได้ยิน และเร่ิมเลา่อยา่งกระตือรือร้น 
“บรรพบุรุษของเราชาวกูรีเล่าต่อกันมาว่า ทุก ๆ สิบปีจะมีพายุ
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งวงช้างเกิดขึน้ในบริเวณไม่ห่างจากชายหาดหน้าสถานีแปรรูปวาฬของ
นายท่านมากนัก ท่ีใจกลางพายุงวงช้างท่ีว่านี ้จะมีประตูท่ีเปิดสู่ท่ีอัน
ห่างไกล บางครัง้คนท่ีน่ีก็หลุดออกไป บางทีคนจากท่ีอนัแสนห่างไกลก็
หลดุเข้ามา” 

“หมายความว่า...ฉัน...ฉันหลุดเข้ามาทางประตูนีห้รือคะ ” 
ณฐัญาณ์ถามอย่างต่ืนเต้น รู้สึกถึงความหวงัท่ีโลดแล่นอยู่ข้างใน หากมี
ประตท่ีูเปิดให้หลอ่นเข้ามาได้ ก็นา่จะมีประตใูห้หลอ่นกลบัไปได้เชน่กนั 

“ผมเช่ือว่าคณุผู้หญิงเดินทางผ่านประตูบานนี ้เช่นเดียวกับยา
หยาของเรา” 

“ยาหยา” ณฐัญาณ์ทวนค า คิว้ขมวดน้อย ๆ ไม่คอ่ยเข้าใจนกัว่า
โมรานก าลงัพดูถึงใครหรือสิ่งใด 

“ยาหยา ต้นตระกลูฝ่ายหญิงของเรา ตามต านานเล่าว่า ยาหยา
เดินทางผ่านกาลเวลามาจากท่ีอนัไกลแสนไกล ผ่านประตท่ีูใจกลางพายุ
งวงช้าง ยาหยาเดินทางมาเพ่ือเป็นคู่ชีวิตของโซซา และเม่ือถึงเวลา ยา
หยาและโซซาก็จากไปผ่านทางประตบูานเดิมนัน้ ทิง้ไว้เพียงลูกหลานท่ี
สืบตระกลูตอ่ ๆ มาจนถึงปัจจบุนั” 

“หมายความว่า...ฉันสามารถกลับไปได้ผ่านทางประตูบานนัน้
เหมือนยาหยาของคณุหรือคะ” ณฐัญาณ์ถามอยา่งมีความหวงั 

“มนัเป็นเพียงต านานเทา่นัน้” เสียงทุ้มของเจ้าของสถานท่ีดงัขึน้ 
“ใช ่มนัเป็นต านาน แตค่ณุผู้หญิงก็เป็นหลกัฐานให้เห็นวา่ เร่ืองท่ี
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เป็นเพียงต านานเล่าตอ่กนัมานัน้ สามารถเกิดขึน้ได้จริง ไม่อย่างนัน้คณุ
ผู้หญิงคงไม่ได้มาอยู่ตรงนี ้ผมคิดว่าคณุผู้หญิงคงเดินทางมาไกลใช่ไหม
ครับ” โมรานเอย่อยา่งไมย่อมแพ้  

แม้ผู้ เป็นนายจะไม่ยอมรับว่าต านานของบรรพบุรุษของเขาเป็น
เร่ืองจริง แต่เม่ือมีหญิงสาวท่ีไม่มีอะไรเหมือนคนท่ีน่ีเลยมาปรากฏ
ตวัอย่างไร้ท่ีมาท่ีไป แต่เป็นการปรากฏตวัอย่างเดียวกับต้นตระกูลของ
เขาตามต านาน โมรานก็เช่ืออย่างสนิทใจว่า ต านานนัน้เป็นเร่ืองท่ีเคย
เกิดขึน้จริง ไมใ่ชเ่พียงเร่ืองเลา่อยา่งท่ีเขาเคยคดิ 

“ใชค่ะ่ ฉนัเดนิทางมาไกล ไกลมาก” 
“และหากไมมี่ประตตูามต านาน คณุผู้หญิงก็คงเดนิทางมาไม่ถึง

ท่ีน่ี” 
“คงจะเป็นอย่างนัน้คะ่ ฉันประสบอบุตัิเหตเุฮลิคอปเตอร์ตกแล้ว

ตกลงไปในใจกลางพายงุวงช้าง” ณฐัญาณ์เลา่ถึงท่ีมาท่ีไป ในขณะท่ีสอง
หนุม่ตา่งวยัหนัมองหน้ากนั คิว้ขมวดมุน่  

“เฮลิคอปเตอร์?” ชายหนุม่ทวนค า สีหน้าแสดงค าถาม  
“ในสมยัของคณุคงจะยงัไม่มีเฮลิคอปเตอร์ มนัเป็นยานพาหนะ 

รูปร่างคล้ายแมลงปอ มีใบพัดอยู่ด้านบน เม่ือใบพัดหมุนจะท าให้ตัว
เฮลิคอปเตอร์บินได้” ณัฐญาณ์พยายามอธิบายเพ่ือให้สองคนท่ีไม่เคย
รู้จักเฮลิคอปเตอร์เห็นภาพ และเพิ่งจะรู้ในตอนนีเ้องว่า การอธิบายถึง
ลกัษณะของสิ่งของท่ีไม่มีอยู่ในขณะนัน้ให้คนท่ีไมเ่คยรู้จกัฟัง เป็นเร่ืองท่ี
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ไม่ง่ายเลย เพราะสองคนท่ีฟังหล่อนอธิบาย ยังมีสีหน้างงงวยอย่างไม่
เข้าใจอยูน่ัน่เอง 

“ฉันนัง่อยู่ในเฮลิคอปเตอร์เคร่ืองนัน้ พอเคร่ืองตกฉันก็หลุดออก
จากตวัเคร่ือง แล้วตกลงไปในพายงุวงช้างท่ีหมนุเกลียวอยู่บนผืนน า้ ฉัน
นึกว่าจะตายเสียแล้วคะ่ แตพ่อต่ืนมาอีกทีก็อยู่บนเตียงในห้องนอนบ้าน
คณุ คณุซึ่งเป็นเจ้าของสถานีแปรรูปวาฬในอดีตเม่ือร้อยกว่าปีท่ีแล้ว ซึ่ง
ในปัจจบุนัได้กลายเป็นโรงแรมและพิพิธภณัฑ์ท่ีฉนัพกัอยู่” 

“เพราะอยา่งนัน้หรือคณุถึงรู้จกัผม” วิลเลียมถาม แม้เร่ืองท่ีหญิง
สาวเล่าจะฟังดูเหลือเช่ือจนยากท่ีจะท าใจให้เช่ือได้ แต่เขาก็ไม่ลืมว่า 
หล่อนเรียกเขาว่ากัปตนัในทันทีท่ีต่ืนขึน้มา ทัง้ ๆ ท่ีเขายังไม่ได้แนะน า
ตนเองด้วยซ า้ 

“ใช่คะ่ ฉันอ่านประวตัิของคณุจากหนงัสือประวตัิท่ีทางโรงแรมมี
ให้” ณัฐญาณ์ตอบ ก่อนท่ีจะหลบสายตาคมท่ีมองมาด้วยความสนใจ 
เม่ือนึกถึงเร่ืองราวในหนงัสือท่ีมีหญิงสาวท่ีช่ือว่า ‘นาทาย่าห์’ อยู่ในนัน้
ด้วย หลอ่นคงจะไมรู้่สกึอะไร หากคนท่ีน่ีจะไมเ่รียกหลอ่นด้วยช่ือนัน้ และ
ในหนงัสือยงับอกอีกวา่...นาทา่ยา่ห์คือหญิงสาวผู้มาจากแดนไกล... 

“ถ้าอยา่งนัน้ ในหนงัสือได้กล่าวถึงใครท่ีอาจจะหมายถึงคณุบ้าง
หรือไม่” ชายหนุ่มถาม ในเม่ือมีเขียนไว้ในหนงัสือ และเม่ือหญิงสาวมา
ปรากฏกายท่ีน่ี หนงัสือก็นา่จะเลา่ถึงหลอ่นบ้างกระมงั  

“ไม่...ไม่มีเลยค่ะ” ณัฐญาณ์ตอบตะกุกตะกัก แม้ว่าคนท่ีน่ีจะ



รุ่ ง ธิ ว า | 70 
 

เรียกหล่อนด้วยช่ือเดียวกับภรรยาเจ้าของสถานี แต่จะให้หล่อนคิดว่า
เป็นตวัหลอ่นเองก็ออกจะเป็นนิยายมากเกินไป  

“โมราน ท่านมีความเห็นอย่างไรบ้าง” ชายหนุ่มหันไปถามคน
สนิท ท่าทางให้เกียรติราวกับคนระดับเดียวกัน ไม่ใช่เพียงผู้ ช่วยกับ
นายจ้างอยา่งท่ีแนะน ากบัหญิงสาว  

“ตามต านาน ยาหยากับโซซากลบัไปทางประตนูัน้ได้ ผมคิดว่า
คณุผู้หญิงก็นา่จะกลบัได้เชน่กนัครับ”  

“แปลว่าฉัน...ฉันต้องเข้าไปอยู่ตรงใจกลางพายุนัน้อีกครัง้เม่ือ
เดินทางผ่านประตท่ีูฉันหลงเข้ามาใช่ไหมคะ” ณฐัญาณ์ถามละล ่าละลกั 
เม่ือเห็นหนทางท่ีจะได้กลบับ้านความทุกข์ก็คลายลงจนท าให้หล่อนยิม้
ได้กว้างเตม็หน้าเป็นครัง้แรกนบัตัง้แตรู้่สึกตวัต่ืนมาในท่ีแหง่นี ้

“ผมเช่ือเชน่นัน้” โมรานเอย่ สีหน้าจริงจงั ก่อนจะถอนหายใจยาว 
“แตก่วา่ประตจูะเปิดอีกครัง้ก็ต้องรอสิบปี” 

ค าพูดของโมรานท าให้ณัฐณาณ์นึกขึน้ได้ว่าพายุงวงช้างจะ
เกิดขึน้ทกุ ๆ สิบปี ไม่ใช่เกิดขึน้เร่ือย ๆ แตแ่ม้ว่าจะต้องรอสิบปี แตอ่ย่าง
น้อยก็ยังมีทางให้หล่อนกลับบ้านได้ อย่างน้อยชีวิตหล่อนก็ยัง มี
ความหวัง สิบปีอาจจะนาน มารดาอาจจะคิดว่าหล่อนตายไปแล้ว แต่
เม่ือหล่อนได้เดินทางกลับบ้าน ทุกอย่างก็จะดีเอง อย่างน้อยก็ดีกว่าท่ี
หล่อนจะต้องติดอยู่ท่ีน่ีตลอดไป คิดเช่นนัน้แล้วจึงยิม้ให้ผู้ชายทัง้สองคน
ตรงหน้า  
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“สิบปีเอง ฉนัรอได้คะ่” 
“ระหวา่งนี ้ผมอยากให้คณุอยูท่ี่น่ีอยา่งสบายใจในฐานะแขกของ

ผม คณุจะมีฐานะเป็นเจ้านายคนหนึง่ของบ้าน และในฐานะเจ้าของบ้าน 
ผมจะดูแลคุณอย่างดีท่ีสุด จนกว่าจะถึงเวลาเดินทางกลับของคุณ” ผู้
เป็นเจ้าของบ้านบอก 

ณฐัญาณ์คว้ามือใหญ่ขึน้มากมุพร้อมกลา่วขอบคณุอยา่งซาบซึง้
ใจ 

“ขอบคณุมากนะคะกปัตนั ฉนัจะไมมี่วนัลืมคณุเลย”  
“เรียกผมวา่วิลเลียมเถอะ”  
“ค่ะ วิลเลียม” ณัฐญาณ์รับค าอย่างว่าง่ายและแถมส่งยิม้กว้าง

ให้เขาอีก การท่ีรู้ว่ามีความหวงัท่ีจะได้กลบัไปยงัท่ีท่ีจากมา แทนท่ีจะติด
อยู่กบัคนโบราณท่ีหล่อนไม่คุ้นเคย ท าให้ความเศร้าหมองท่ีกดักินหล่อน
นบัตัง้แตลื่มตาต่ืนขึน้มาท่ีน่ีมลายไป หญิงสาวรู้สึกว่าชีวิตนีมี้เปา้หมาย
ให้เดนิและมีความหวงัให้รอคอยจนท าให้หล่อนกลบัมารู้สึกมีชีวิตชีวาอีก
ครัง้ 

“ขอให้เร่ืองนีเ้ป็นความลบัระหวา่งเราสามคน อยา่ให้ใครรู้เร่ืองนี ้
อีกเป็นอันขาด” ชายหนุ่มพูดกับทัง้สองด้วยน า้เสียงหนักแน่น คงจะ
ดีกว่าท่ีจะปิดเร่ืองนีเ้ป็นความลับ ให้คนอ่ืน ๆ รู้จักหญิงสาวผู้ มาจาก
อนาคตในฐานะแขกตา่งถ่ินของเขาเทา่นัน้พอ 
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“ท าไมต้องไปซือ้ผ้าด้วยล่ะเอลานอร์” ณฐัญาณ์ถามหญิงรับใช้ท่ี
ตอนนีดู้เหมือนว่าจะเป็นคนรับใช้ประจ าตัวหล่อน ท่ีอยู่กับหล่อน
ตลอดเวลาแทบไม่ให้คลาดสายตา นอกจากเวลาท่ีหล่อนเข้าห้องน า้
เทา่นัน้ 

หลังจากพูดคุยกับโมราน หัวหน้าคนงานและผู้ ช่วยคนส าคัญ
ของเจ้าของสถานีแปรรูปวาฬท่ีเป็นบ้านหลงัใหม่ของหล่อน ชายหนุ่มก็
พาหล่อนกลบัมาส่งให้เอลานอร์ ก่อนท่ีเขาจะเข้าไปท างานในสถานีแปร
รูปวาฬ ซึ่งแม้จะเป็นอาคารหลงัเดียวกนั แตก็่อยู่ห่างจากส่วนท่ีเป็นท่ีอยู่
อาศยัโดยอยูค่นละด้านของตวัตกึ 

เอลานอร์ก าลงัเตรียมอาหารกลางวนั ซึง่ณฐัญาณ์ก็เสนอตวัช่วย 
แม้แม่บ้านจะปฏิเสธหญิงสาวก็ไม่ฟัง และระหว่างช่วยกันท างาน จึงไถ่
ถามสิ่งท่ีค้างคาใจไปด้วย 

“ซือ้ผ้ามาตดัชดุของคณุไงคะ” เอลานอร์ตอบ 
“ตดัชดุหรือ ท าไมต้องตดัละ่ ซือ้เสือ้ผ้าส าเร็จแล้วไมไ่ด้หรือ” 
“เสือ้ผ้าส าเร็จเป็นอย่างไรหรือคะ” เอลานอร์ถาม สีหน้าบง่บอก

วา่ไมเ่ข้าใจอยา่งจริงจงั 
“ก็...แบบท่ีคนอ่ืนตดัมาเรียบร้อยแล้ว เป็นชดุแล้ว ไม่ต้องตดัเอง

ไง” 
“คนอ่ืนตดั” เอลานอร์ทวนค าแล้วท าท่าคิด “คนอ่ืนตดัก็ต้องไป

ร้านตดัเสือ้ แตก็่ต้องเลือกผ้าอยูดี่น่ีคะ”  
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เม่ือได้ยินค าตอบ ณฐัญาณ์ก็ฉกุคดิวา่ บางทีในเวลานี ้อาจจะยงั
ไมมี่เสือ้ผ้าส าเร็จรูปเกิดขึน้ก็ได้ จงึถามเล่ียงไปเสีย 

“ถ้าอย่างนัน้ หมายความว่าเราไปเลือกซือ้ผ้าจากตลาดแล้วเอา
ไปให้ชา่งท่ีร้านตดัเสือ้ตดัให้หรือ” 

“ไม่ใช่เช่นนัน้หรอกค่ะ ท่ีพอร์ตแคมป์เบลล์ไม่มีร้านตดัเสือ้ คณุ
ต้องตดัเสือ้ใสเ่อง” 

เอลานอร์พูดด้วยน า้เสียงแสดงการบอกเล่าธรรมดา แต่คนฟัง
ถึงกับตาเหลือก ตดัเสือ้ใส่เองอย่างนัน้หรือ ในวิชาเย็บปักถักร้อยสมยั
มธัยมหล่อนยงัต้องให้มารดาท างานส่งแทน แล้วจะเอาปัญญาท่ีไหนมา
ตดัชดุหรูหราแบบนีใ้สเ่องได้  

“แล้วถ้า...ถ้าตดัไมเ่ป็นละ่” ณฐัญาณ์ถามเสียงออ่ย 
“ตดัไมเ่ป็น?” เอลานอร์ทวนค าแล้วมองเหมือนหญิงสาวพดูอะไร

ท่ีประหลาดท่ีสดุออกมา “คณุตดัเสือ้ไมเ่ป็นหรือคะ” 
“ไม่เป็น” ณฐัญาณ์ตอบเสียงเบา ไม่เคยคิดว่าการตดัเสือ้ไม่เป็น

จะท าให้หลอ่นถกูมองเหมือนเป็นตวัประหลาดเชน่นี ้ 
“คณุคงมาจากครอบครัวท่ีมัง่คัง่” เอลานอร์พึมพ า แตแ่ล้วก็ส่าย

ศีรษะอย่างไม่เห็นด้วยกับค าพูดของตน ด้วยรู้ดีว่าบุตรสาวของคหบดีผู้
มัง่คัง่ท่ีมีร้านตดัเสือ้ประจ าก็ตดัเสือ้เป็นกันทุกคน แม้ไม่จ าเป็นต้องตดั
เสือ้ใสเ่องก็ตาม 

ณัฐญาณ์ไม่ได้ตอบการคาดเดาของหญิงรับใช้ แต่ถามในสิ่งท่ี
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คาใจ 
“แล้วถ้าฉันตดัไม่เป็น ร้านตดัเสือ้ก็ไม่มี ฉันต้องท ายงัไงล่ะเอลา

นอร์” 
เอลานอร์ท าสีหน้าครุ่นคิดหลงัได้ยินค าถาม ก่อนจะยิม้ให้ แล้ว

เสนออยา่งใจดี 
“ฉนัจะชว่ยตดัให้คณุเองก็ได้คะ่” 
“ขอบคณุนะเอลานอร์” ณฐัญาณ์เอ่ยอย่างซาบซึง้ใจ ท่ามกลาง

คนแปลกหน้า ก็ยงัมีหญิงรับใช้ผู้ นีท่ี้อยู่กบัหล่อน ดแูลหล่อน แม้จะไม่ได้
เป็นอะไรกันเลยก็ตาม “ว่าแต่ คนท่ีน่ีต้องตดัเย็บเสือ้ผ้าใส่เองกันทุกคน
เลยหรือ” 

“ไม่หรอกค่ะ สุภาพสตรีท่ีอยู่ในครอบครัวมัง่มี จะใช้บริการร้าน
ตดัเสือ้ แตร้่านตดัเสือ้ท่ีใกล้ท่ีสดุก็อยู่ถึงเมลเบิร์น คนท่ีน่ีเลยต้องตดัเย็บ
กนัเองทัง้นัน้คะ่” 

“ผู้ชายก็ตดัเสือ้เป็นหรือ” ณฐัณาณ์ถามอย่างไม่แน่ใจ เพราะค า
วา่ ‘คนท่ีน่ี’ ของเอลานอร์ท าให้หล่อนคิดว่าทกุคนไมว่า่จะหญิงหรือชายก็
คงท าเป็นหมด 

เอลานอร์ท าตาโต ก่อนจะอุทานเสียงสูง “อุ๊ย พวกผู้ชายจะมา
ตดัเย็บได้อย่างไรคะ ก็ต้องผู้หญิงสิคะ งานบ้านงานเรือนเป็นงานของ
ผู้หญิง เป็นสิ่งท่ีท าให้ผู้หญิงอยา่งเรามีคณุคา่”  

ค าตอบของเอลานอร์ท าให้ณัฐญาณ์ลอบถอนใจ และเป็นสิ่ง
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ช่วยเตือนหญิงสาวว่าในตอนนีห้ล่อนก าลังมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาท่ีผ่าน
มากว่าร้อยปีแล้ว ความคิดความเช่ือของผู้คนจึงยงัโบราณอยู่สกัหน่อย 
แม้จะรู้อยา่งนัน้ ก็ยงัอดถามอยา่งประชดไมไ่ด้ 

“งัน้อยา่งฉนัน่ีคงไมมี่คา่อะไรเลยสินะ ท าอะไรไม่เป็นสกัอยา่ง” 
เอลานอร์ย่ืนมือไปมาจับมือหญิงสาวแล้วเอ่ยน า้เสียงปลอบ

ประโลม 
“อยา่คดิมากสิคะ คณุมาจากท่ีอ่ืนน่ีนา” 
ณัฐณาณ์ถอนหายใจอีกครัง้ หล่อนไม่ได้คิดมาก หล่อนแค่ไม่

ค่อยชอบใจท่ีผู้หญิงถูกตดัสินว่ามีค่าหรือไม่แค่เพียงเพราะเธอท างาน
บ้านงานเรือนเก่งแคไ่หนเทา่นัน้เอง แม้จะรู้วา่ความคดิของคนเหลา่นีเ้ป็น
ความคิดในสมัยโบราณ แต่เ ม่ือหล่อนได้มาอยู่ท่ามกลางผู้ คนท่ีมี
ความคิดแบบนี ้ได้รับรู้ผ่านประสบการณ์ตรงว่าผู้ คนคิดอย่างไรกับ
ผู้หญิง ก็ท าให้หลอ่นอดระคายใจไมไ่ด้ 

หญิงสาวก้มลงมองเสือ้ผ้าท่ีตัดเย็บอย่างประณีตท่ีสวมใส่อยู่
แล้วเงยหน้าขึน้ถามอยา่งนกึขึน้ได้ 

“งัน้ชดุนีก็้เป็นฝีมือคณุเอลิซาเบธสินะ” 
“ใช่แล้วค่ะ คุณเอลิซาเบธเป็นสุภาพสตรีท่ีเพียบพร้อมสมกับ

ชาตติระกลูของเธอจริง ๆ คะ่” เอลานอร์ตอบพร้อมรอยยิม้เตม็หน้า 
ณัฐญาณ์เลยได้ รู้ว่าแม่บ้านของหล่อนช่ืนชมภรรยาของ

นายแพทย์เออร์เนสต์เป็นอย่างมาก และนั่นท าให้ณัฐญาณ์อยากท า
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ความรู้จกัสภุาพสตรีผู้ เพียบพร้อมตามมาตรฐานเลดีว้ิกตอเรียผู้ นีข้ึน้มา
เลยทีเดียว 

 
ห ลั ง จ า ก ช่ ว ย เ อ ล า น อ ร์ จั ด เ ก็ บ ใ น ค รั ว ห ลั ง อ า ห า ร

กลางวนัณฐัญาณ์ก็กลบัเข้าห้องของตน หยิบหนงัสือบนชัน้ขึน้มาอา่นฆ่า
เวลา เพราะเอลานอร์บอกให้หล่อนเตรียมตวั เน่ืองจากชายหนุ่มเจ้าของ
สถานีแปรรูปวาฬจะกลบัมาพาหลอ่นไปตลาด 

ไม่นานนัก เอลานอร์ก็เข้ามาในห้อง พร้อมแจ้งว่าเจ้านายของ
เธอพร้อมออกเดินทางแล้ว ณฐัญาณ์จึงวางหนงัสือแล้วลกุขึน้ ท าท่าจะ
เดนิออกไปจากห้อง 

“เดี๋ยวคะ่คณุผู้หญิง”  
ได้ยินเสียงเอลานอร์เรียกมาจากด้านหลัง ณัฐญาณ์จึงหัน

กลบัไปมองพลางเลิกคิว้ 
“คุณลืมหมวกกับถุงมือค่ะ” เอลานอร์บอกก่อนจะเดินไปหยิบ

หมวกและถงุมือมาย่ืนสง่ให้  
หญิงสาวผู้มาจากอนาคตถึงกับกลอกตากับความร ่าไรของคน

โบราณ เพราะดเูหมือนว่าเหล่าสภุาพสตรีทัง้หลายจะออกจากบ้านโดย
ปราศจากหมวกและถงุมือไมไ่ด้เลย 

“ขอบคุณนะเอลานอร์” ณัฐญาณ์กล่าวกับหญิงรับใช้ก่อนจะ
หยิบถงุมือมาสวม เรียบร้อยแล้วก็สวมหมวก แล้วเดินออกจากห้อง โดย
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มีเอลานอร์เดนิตามมาด้านหลงั 
เม่ือออกมาถึงโถงทางเดิน ก็พบกบัชายหนุม่ในชดุสทูสากล สวม

หมวกและรองเท้ามีส้นเล็กน้อยขดัมนัวบัยืนรออยู่แล้ว เม่ือหลอ่นเดินเข้า
ไปใกล้ เขาก็ย่ืนท่อนแขนมาตรงหน้าหล่อน คราวนีณ้ัฐญาณ์วางมือลง
บนท่อนแขนของเขาอย่างไม่ลงัเล เขาคงจะท าเช่นนีจ้นชิน และหล่อนก็
จ าเป็นต้องท าตวัให้ชินด้วยเชน่กนั เพราะยงัจะต้องอยูท่ี่น่ีไปอีกเป็นสิบปี 

รถม้ารออยู่แล้วเม่ือเขาและหล่อนเดินลงมาถึงข้างล่าง วิลเลียม
ประคองหล่อนให้ก้าวขึน้ไปนัง่ในตวัเก๋งของรถม้า เขาดจูนหล่อนนัง่ชิด
อีกด้านเรียบร้อยแล้วจึงก้าวตามขึน้ไปนัง่ข้าง ๆ และเม่ือเขานัง่เรียบร้อย
แล้วพยกัหน้าเป็นสญัญาณให้คนขบั คนขบัท่ียืนรออยู่ก็โค้ง แล้วก้าวขึน้
ไปนัง่ประจ าท่ีนัง่คนบงัคบัม้าด้านหน้า ก่อนท่ีจะบงัคบัม้าให้เร่ิมออกเดิน
อย่างช้า ๆ และเร่งความเร็วขึน้เม่ือออกจากบริเวณอาคารสถานีไปตาม
ถนนดนิท่ีทอดยาวออกไป 

ณัฐญาณ์มองสองข้างทางระหว่างท่ีรถม้าแล่นไปข้างหน้าด้วย
ความต่ืนตาต่ืนใจ พยายามนึกภาพในสมยัปัจจุบนัก่อนท่ีหล่อนจะจาก
มา ซึ่งพบว่าทกุอย่างเปล่ียนแปลงไปแทบจะโดยสิน้เชิง ไม่มีพืน้ท่ีฟาร์ม
กว้างไกลสดุสายตาอยา่งท่ีเคยเห็น ไมมี่ฝงูววัและเล็มหญ้าอยูเ่ป็นกลุม่ ๆ 
สองข้างทางมีแต่ป่าไม้เขียวขจี จิงโจ้นอนหลบแดดใต้ร่มไม้เป็นฝูง และ
พากันกระโดดหนีเม่ือรถม้าแล่นเข้าไปใกล้ นกท่ีหล่อนไม่รู้จักขนาด
มหึมาส่ีห้าตัวก าลังเดินกันไปช้า ๆ คล้ายไม่รับรู้ว่ามีรถม้าของมนุษย์
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ก าลังแล่นผ่าน โคอาล่านอนหลับอุตุบนก่ิงยูคาลิปตัสท าให้ณัฐญาณ์
ถึงกบัอ้าปากค้าง หล่อนต่ืนเต้นกบัภาพท่ีเห็น และอดจะรู้สึกยินดีไม่ได้ท่ี
ได้มาเห็นความสมบูรณ์ของธรรมชาติและสัตว์ป่าด้วยตาตนเอง ความ
สมบรูณ์ท่ีไมห่ลงเหลืออยูแ่ล้วหลงัจากเวลาผา่นไปกวา่ร้อยปี 

รถม้าใช้เวลาเดินทางครู่ใหญ่ ๆ ภาพเมืองเล็ก ๆ ก็ปรากฏแก่
สายตา เมืองท่ีมีถนนเส้นเล็กกลางเมืองเพียงเส้นเดียว สองข้างถนนเป็น
อาคารไม้ชัน้เดียวหน้าจัว่แหลมอย่างเดียวกับอาคารสถานีตัง้เรียงราย 
เป็นร้านรวงขายสินค้าต่าง ๆ รถม้าไปจอดลงหน้าร้านขายผ้า โดยมี
เจ้าของร้านร่างใหญ่ออกมาต้อนรับด้วยท่าทางเป็นมิตร ก่อนท่ีจะปล่อย
ให้ลกูค้าทัง้สองเลือกผ้ากนัเพียงล าพงัโดยไมไ่ด้รบกวน 

“ท่ีน่ีเป็นตลาดเล็ก ๆ ของท่ีพอซือ้หาได้อาจจะไมห่รูหรามากแตก็่
พอแก้ขดัได้” ชายหนุ่มก้มลงเอ่ยกบัหล่อนเสียงเบาขณะช่วยหล่อนเลือก
ผ้า 

ณฐัญาณ์เลือกผ้ามสัลินสีเหลืองนวล สีชมพ ูและสีมว่ง อยา่งละ
สองผืน นอกจากนัน้ก็เลือกผ้าลกูไม้ทอหยาบ ๆ อีกสองชิน้ ไมแ่นใ่จนกัวา่
จะเอาไปท าอะไรได้บ้าง หวงัวา่ผ้าท่ีหลอ่นเลือกไปจะใช้การได้ 

“ท่ีพอร์ตแคมป์เบลล์ไมมี่ร้านตดัเสือ้ คณุต้องตดัเองไปก่อน” เขา
บอก  

“ค่ะ เอลานอร์บอกฉันแล้ว” ณัฐญาณ์ว่า แต่ไม่ได้บอกเขาว่า
แมบ้่านของเขาใจดีจะชว่ยตดัเย็บเสือ้ผ้าให้หลอ่นด้วย 
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“ชว่งนีส้ถานีก าลงัยุง่เพราะอยูใ่นชว่งสิน้สดุฤดกูาล เดี๋ยวพองาน
ซาลงแล้วผมจะพาคุณไปเมลเบิร์น ท่ีนั่นมีร้านตัดเสือ้ท่ีมีผ้าให้เลือก
หลากหลายมากกวา่นี ้รอก่อนสกัระยะนะครับ” 

ณฐัญาณ์ปรายตามองคนท่ีเอย่กบัหล่อนเสียงเบาน า้เสียงสภุาพ
ด้วยความรู้สึกอุ่นวาบในหัวใจ ในท่ามกลางคนแปลกหน้า ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมท่ีไม่คุ้นเคย และการเดินทางผ่านกาลเวลามาสู่อดีตท่ีมี
แตค่วามน่าหวาดหวัน่ส าหรับหล่อน กลบัมีเขาท่ีให้ความช่วยเหลือดแูล 
แม้จะไมรู้่จกักนัมาก่อน แตเ่ขาก็ปฏิบตักิบัหลอ่นราวกบัเป็นญาตมิิตร ท า
ให้หลอ่นไมรู้่สกึวา่อยูต่วัคนเดียวในโลกท่ีหลอ่นไมรู้่จกั 

“ขอบคณุคะ่” ณฐัญาณ์เอย่เสียงเบา เพราะก้อนสะอืน้จากความ
ซาบซึง้ใจขึน้มาจกุในล าคอจนแทบพดูไมอ่อก 

“คณุต้องการอะไรอีกไหม” 
“ไม่แล้วค่ะ” ณัฐญาณ์ตอบ มองเขาหอบผ้าท่ีหล่อนเลือกไว้ไป

ย่ืนส่งให้เจ้าของร้านท่ีเดินเข้ามารับผ้าจากมือชายหนุ่มด้วยท่าทาง
กระตือรือร้น 

ชายหนุ่มจ่ายเงินแล้วรับผ้ามาจากเจ้าของร้านก่อนจะย่ืนส่งให้
คนขบัรถม้า แล้วหนัมาหาหญิงสาว 

“ไปเดนิดขูองกนัเถอะ”  
เขาว่าเสร็จแล้วย่ืนแขนมาให้ ณัฐญาณ์จึงย่ืนมือไปวางบนแขน

เขาแล้วเดนิออกจากร้านขายผ้าไปพร้อม ๆ กนั 
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ร้านรวงท่ีเห็นเรียงรายสองข้างทาง ขายข้าวของจ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวนั ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษ แตใ่นความธรรมดานัน้ก็
เป็นความน่าต่ืนตาต่ืนใจส าหรับหญิงสาวท่ีมาจากช่วงเวลาหลงัจากนี ้
เป็นร้อยปี หล่อนจึงเดินชมตลาดด้วยความรู้สึกสนุกสนาน แม้ตอนแรก
จะเคยคิดว่าหล่อนจะไม่มีอารมณ์ชมตลาดก็ตาม แต่เม่ือได้มาจริง ๆ 
แล้ว ก็อดขอบคณุคนพามาในใจไมไ่ด้  

ชายหนุ่มพาหล่อนเดินไปจนถึงร้านหนึ่งซึ่งมีขนาดเล็ก ๆ หน้า
ร้านมีตู้จดัวางเคร่ืองประดบัหลากชนิด และชายหนุ่มก็ชวนหล่อนเข้าไป
ด ู

ณัฐญาณ์ไม่ได้ต้องการสิ่งใดจึงเพียงแต่ดูจริง ๆ ในขณะท่ีชาย
หนุม่หยิบเคร่ืองประดบัหลายชิน้ขึน้มาพิจารณา ก่อนท่ีจะหยิบป่ินปักผม
ซึ่งท าจากทอง ประดับพลอยและทับทิมสีแดงสวยงามย่ืนให้คนขาย 
ณัฐญาณ์เดาว่าเขาอาจจะซือ้ไปฝากคนรักท่ีหล่อนยงัไม่มีโอกาสได้พบ 
แตเ่ขากลบัย่ืนให้หลอ่นหลงัจากจา่ยเงินแล้ว 

“คะ?” ณฐัญาณ์ถามอย่างไม่แน่ใจนกั ไม่รู้ว่าเขาย่ืนให้หล่อนถือ
หรือวา่ซือ้ให้หลอ่นกนัแน ่

“ของคณุ หวงัวา่คณุจะชอบ” 
เม่ือเห็นท่าทางลงัเลของณฐัญาณ์ เขาก็บอกคล้ายกบัไม่ใช่เร่ือง

ส าคญั 
“รับไว้เถอะ มันไม่ได้มีราคาค่างวดใด ๆ ผมของคุณยาว 
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จ าเป็นต้องมีป่ินปักผม”  
เม่ือเขาว่าเช่นนัน้ณัฐญาณ์จึงย่ืนมือไปรับพร้อมกล่าวขอบคุณ

อย่างกระอกักระอ่วน เพราะแม้เขาจะบอกว่าป่ินปักผมเป็นสิ่งจ าเป็น แต่
ส าหรับหล่อนก็ยงัมองว่ามนัเป็นของก านลั ท่ีไม่ใช่ของจ าเป็นอย่างเช่น
ผ้าท่ีต้องซือ้ไปตดัชุดใส่ แต่เป็นของขวญัท่ีได้จากเขา ทัง้ ๆ ท่ีเขาไม่ควร
ต้องเสียเงินเพราะหล่อนมากไปกว่าท่ีจ าเป็นเลย ณฐัญาณ์ไม่คุ้นเคยกับ
การรับของจากใคร โดยเฉพาะคนท่ีเพิ่งพบกนัเชน่เขา 

ชายหนุ่มดูพอใจเม่ือณัฐญาณ์ยอมรับของจากเขา เขายิม้ให้
หลอ่นน้อย ๆ แล้วถาม 

“คณุยงัอยากเดนิเลน่ตอ่หรือไมค่รับ” 
“ถ้าคณุไมว่า่อะไร ขอฉนัเดนิดตูลาดอีกนิดได้ไหมคะ” ณฐัญาณ์

ถามอย่างเกรงใจ แตไ่หน ๆ ก็ได้มาเดินดวูิถีชีวิตผู้คนในสมยัของเขาแล้ว 
หล่อนก็อยากเห็นให้ทุกซอกทุกมุมของตลาด เพราะไม่รู้ว่าเม่ือไรจะได้
กลบัมาอีก 

“ตามสบายครับ” 
ณฐัญาณ์ส่งยิม้ให้เขาเม่ือได้ยินค าตอบ จากนัน้หล่อนและเขาก็

เดินเคียงกนัดรู้านรวงตา่ง ๆ จนถึงร้านสดุท้ายท่ีสดุถนน จึงพากนัเดินไป
ยังรถม้าท่ีมาจอดรออยู่แล้ว และเดินทางกลับไปยังอาคารสถานี โดย
ไมไ่ด้แวะท่ีใดอีก 
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ชีวิตของณฐัญาณ์ในสถานีแปรรูปวาฬแตกต่างกบัชีวิตท่ี ‘บ้าน’ 
ของหล่อนโดยสิน้เชิง หากตอนนีห้ล่อนอยู่บ้าน หญิงสาวก็คงก าลงันัง่
แปลงานอยู่ในห้องท างานเล็ก ๆ ของหล่อน ในบ้านท่ีอาศยัอยู่กบัมารดา 
แตต่อนนีห้ลอ่นก าลงัตดัเสือ้ใสเ่องอยู่กบัหญิงรับใช้ ซึง่ไมใ่ชง่านง่ายเลย 

“ต้องใช้มือเย็บทัง้หมดเลยหรือเอลานอร์” ณฐัญาณ์ถามอยา่งทึ่ง 
เม่ือเห็นเอลานอร์ใช้เข็มกบัด้ายเย็บผ้าด้วยท่าทางคล่องแคล่ว อดนึกถึง
ตนเองไม่ได้ว่า ขนาดใช้จกัรหล่อนยงัไม่สามารถ ถ้าจะให้ใช้มือแล้วไม่มี
คนชว่ยท า หลอ่นคงได้พนัผ้ารอบตวัเป็นแน ่เพราะไมมี่ปัญญาจะตดัเย็บ
ให้เป็นชดุกระโปรงกรุยกรายอยา่งผู้หญิงคนอ่ืนเขา 

“อิฉนัใช้มือมาตัง้แตเ่ด็ก สะดวกดีคะ่ แตค่ณุเอลิซาเบธเธอมีจกัร
นะคะ อิฉนัเคยไปเรียนใช้จกัรกบัเธอพร้อมพวกเดก็ ๆ แตไ่มช่ิน ใช้มือง่าย
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กวา่คะ่” เอลานอร์ตอบแล้วก้มลงเย็บผ้าในมือ 
“นัน่เนาใช่ไหม” ณฐัญาณ์ถามเม่ือเห็นว่าเอลานอร์ก าลงัเย็บริม

ผ้าด้วยการเย็บเนาง่าย ๆ อย่างท่ีหล่อนเคยเรียนมาสมยัประถม การเนา
เป็นการเย็บผ้าให้ติดกนัชัว่คราวตามแบบท่ีตดัไว้ เม่ือท าการเย็บจริงแล้ว
ก็ดึงด้ายเนาออก และเป็นการเย็บท่ีง่ายท่ีสุดท่ีแม้จะเคยเรียนมาหลาย
สิบปีแล้วแตณ่ฐัญาณ์ก็ยงัไมลื่ม  

เอลานอร์ยิม้ ตาเป็นประกายยินดีเม่ือได้ยิน แล้วถามอย่าง
ต่ืนเต้น 

“คณุรู้จกัการเนาด้วยหรือคะ” 
“รู้จกัสิ ให้ฉันช่วยก็ได้ ฉันเคยท า” ณฐัญาณ์อาสา รู้สึกว่าตนเอง

มีประโยชน์ขึน้มาบ้าง อย่างน้อยหล่อนก็ช่วยเนาได้ แม้ว่าจะเย็บจริงไม่
เป็นก็เถอะ 

“ถ้าอย่างนัน้คุณช่วยเย็บให้สุดผืนผ้าเลยนะคะ” เอลานอร์ว่า
พร้อมย่ืนผ้าท่ีวางซ้อนกนัสองผืนให้หลอ่น 

ณฐัญาณ์รับมาเย็บอย่างเก้ ๆ กงั ๆ ในชว่งแรก แตใ่นท่ีสดุหล่อน
ก็เร่ิมช านาญขึน้ เร่ิมสนุกสนานกับการเย็บผ้าด้วยมือท่ีไม่เคยสนใจมา
ก่อนในชีวิต 

จากผ้าชิน้แรกท่ีเอลานอร์ส่งให้ เร่ิมมีชิน้ท่ีสอง ท่ีสาม ตามมา 
และในท่ีสดุณฐัญาณ์ก็กลายเป็นแผนกเนาของโรงงานเย็บผ้าย่อย ๆ นี ้

แม้ไม่ เคยคิดว่ าการ เย็บ ผ้าจะท าใ ห้ รู้ สึ กสนุกสนานไ ด้  
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แตณ่ฐัญาณ์ก็ต้องยอมรับว่าหล่อนสนกุกบังานจนแทบลืมเวลา บางครัง้
หล่อนก็นัง่ท างานคนเดียวเม่ือเอลานอร์ต้องเข้าครัวเพ่ือท าอาหาร เม่ือ
เสร็จจากงานครัว เอลานอร์ก็กลับมาเย็บผ้าต่อ จนกระทั่งเย็น ผ้า
ท่ีณัฐญาณ์ซือ้มาจากตลาดเป็นพับ ๆ ก็เร่ิมเป็นรูปเป็นร่าง แม้จะยงัไม่
เสร็จ แต่ก็มองเห็นว่าอีกไม่นาน ผ้าเหล่านีจ้ะกลายร่างเป็นชุดกระโปรง
ให้หลอ่นได้สวมใส ่

“สามวนัจะเสร็จไหมเอลานอร์” ณฐัญาณ์ถาม ขณะมองผ้าท่ีถกู
เย็บไปแล้วบางสว่นอยา่งพอใจ 

“สามวนัเสร็จแน ่ๆ คะ่ แตค่งต้องเย็บกนัตอ่อีกหลายวนั ผ้าท่ีคณุ
ซือ้มาคงพอจะเย็บชดุได้สกัสามชดุ” 

“เธอเก่งมากเลยนะเอลานอร์” ณฐัญาณ์ชมอยา่งจริงใจ 
“โธ่ เก่งอะไรกนัคะ อิฉันก็แคพ่อท าได้ ใคร ๆ ก็ต้องท ากนัทัง้นัน้ 

ไมเ่ชน่นัน้จะใสอ่ะไรเลา่คะ” 
ค าพูดซ่ือ ๆ ของหญิงรับใช้ท าให้ณัฐญาณ์อดหัวเราะไม่ได้ นัน่

สินะ หากเย็บไม่ได้ก็คงไม่มีเสือ้ผ้าใส่ ส่วนคนปัจจบุนัอย่างหล่อน เม่ือมี
เคร่ืองทุ่นแรง มีโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีสามารถผลิตเสือ้ผ้าออกมาขาย
เพิ่มความสะดวกสบาย ก็เลยไมจ่ าเป็นต้องเย็บผ้าเป็นกนัแล้ว 

“งัน้คืนนีเ้รามาเย็บกันต่อไหม เผ่ือจะได้เสร็จเร็ว ๆ” ณัฐญาณ์
ชวน 

“กลางคืนมองเห็นไม่ชัดนัก ไว้เย็บเวลากลางวันดีกว่าค่ะ” เอ
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ลานอร์บอก จากนัน้หญิงรับใช้ก็ลงมือเก็บอุปกรณ์ตดัเย็บท่ีใช้มาทัง้วัน
เข้ากลอ่งไม้ แล้วเงยหน้าขึน้ยิม้ให้ณฐัญาณ์ ก่อนจะบอก 

“คุณไปล้างหน้าล้างตาเถอะค่ะ อีกสักครู่นายท่านคงกลับมา 
อิฉนัจะไปตัง้โต๊ะ” 

เม่ือเอลานอร์เอ่ยเหมือนตดับทเช่นนัน้ณฐัญาณ์จงึลกุขึน้ท าตาม
โดยไมอิ่ดออด หญิงสาวเดนิเข้าไปในห้องน า้ประจ าตวัของหล่อน เหยือก
น า้บนโต๊ะท่ีหล่อนใช้แปรงฟันมีน า้อยู่เต็ม ซึ่งเดาว่าคงเป็นฝีมือของเอลา
นอร์ หญิงสาวล้างหน้าล้างตาเสร็จแล้วก็เดินไปยืนหน้ากระจก ภาพของ
หญิงสาวในชุดแบบฝร่ังโบราณท่ีสะท้อนกลบัมาท าให้ณัฐญาณ์รู้สึกถึง
ก้อนสะอืน้ท่ีตีขึน้มาจกุคอหอย 

ณฐัญาณ์ไม่รู้ว่าเป็นเวรกรรมอนัใดท่ีส่งให้หล่อนมาอยู่ท่ีน่ี แม้ว่า
ผู้คนท่ีน่ีจะมีเมตตาต่อหล่อน เจ้าของบ้านใจดีให้หล่อนอาศยัอยู่เหมือน
เจ้านายคนหนึง่ มีคนรับใช้ประจ าตวัท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้หล่อน
แทบจะตลอดย่ีสิบส่ีชัว่โมง แตน่ัน่ก็ไม่ได้ท าให้หล่อนรู้สึกว่าท่ีน่ีเป็นบ้าน
ได้เลย แม้ว่าในช่วงเวลาท่ียุ่งกับงานในมือ จะท าให้หล่อนลืมเลือน
ความรู้สึกคิดถึงบ้านคิดถึงมารดาไปบ้าง แต่เม่ือได้อยู่เพียงล าพัง ได้
มองเห็นสิ่งรอบกาย ได้เห็นตนเองอยู่ในชดุเสือ้ผ้าท่ีเน้นย า้ว่าหล่อนอยู่ท่ี
ไหน ก็ท าให้ณัฐญาณ์รู้สึกหวิวไหวเหมือนใจจะขาด หล่อนอยากกลับ
บ้าน อยากกลบัไปหาแม่ กลบัไปสู่ชีวิตตามปกติของหล่อน แม้ว่าจะต้อง
ผจญกับความวุ่นวายของเมืองใหญ่ แม้จะเคยบ่นแล้วบ่นอีกคล้ายกับ
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เป็นเมืองท่ีหาดีไม่ได้ แต่ท่ีนั่นก็คือบ้าน และหล่อนอยากกลับบ้าน
เหลือเกิน 

ณัฐญาณ์ปล่อยให้น า้ตาไหลด้วยความอาดรูอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนท่ี
จะเช็ดน า้ตา สูดหายใจลึก แล้วบอกตนเองว่า แม้ตอนนีห้ล่อนจะอยู่
หา่งไกลจากบ้านและมารดาแบบคนละภพละชาติ และกวา่จะได้กลบัไป
ก็ต้องรอไปถึงสิบปี แต่อย่างน้อยหล่อนก็ยงัโชคดี ท่ีผู้คนท่ีน่ีดีกับหล่อน 
เป็นบุญแค่ไหนแล้วท่ีหล่อนหลงมาท่ีน่ี ไม่ได้ ไปโผล่ในท่ีท่ีอาจจะ
ยากล าบากมากกว่านี ้หรือหากโชคร้ายกว่านัน้ ก็อาจจะถูกฆ่าตาย
เพราะเป็นคนแปลกประหลาดไปแล้ว 

เม่ือเรียกความเข้มแข็งกลบัมาให้ตนได้แล้วณฐัญาณ์ก็ล้างหน้า
อีกครัง้ ก่อนท่ีจะส ารวจความเรียบร้อยของใบหน้าและทรงผม ป่ินปักผม
ทองค าประดบัพลอยและทับทิมท่ีเอลานอร์ปักให้ส่องประกายวับวาว 
คล้ายจะส่งก าลงัใจให้หล่อน ณฐัญาณ์ยิม้เม่ือนึกถึงคนท่ีซือ้ของชิน้นีใ้ห้ 
อย่างน้อยหล่อนก็ยงัมีเขา คนท่ีสญัญาว่าจะดแูลหล่อนอย่างดีและเขาก็
ท าได้อยา่งท่ีพดู และท าได้ดีเสียด้วย 

ณัฐญาณ์ออกจากห้องน า้แล้วเดินตรงไปยังห้องรับประทาน
อาหาร เพ่ือรับประทานอาหารเย็นร่วมกบัเจ้าของบ้าน อยา่งท่ีเป็นกิจวตัร
ประจ าวนัของหล่อนในทกุวนันบัแตห่ลงเข้ามาอยู่ในท่ีแห่งนี ้พร้อมหวัใจ
ท่ีเข้มแข็งมากยิ่งขึน้ 

หล่อนต้องเข้มแข็ง เพ่ือจะได้มีชีวิตอยู่ ท่ีน่ีอย่างไม่ทุกข์ตรม
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เกินไปนกั... 
 
เช้านีณ้ัฐญาณ์ต่ืนขึน้มาในห้องนอนในส่วนท่ีพักอาศัยของ

อาคารสถานีแปรรูปวาฬแคมป์เบลล์อย่างเช่นทกุวนั ซึ่งในแตล่ะวนัท่ีลืม
ตาต่ืน หล่อนก็เร่ิมจะคุ้นชินกบัชีวิตในท่ีแห่งนีม้ากขึน้ ความอาดรูโหยไห้
คดิถึงบ้านและมารดาบรรเทาลง ไมไ่ด้รุนแรงจนน า้ตาไหลทกุครัง้ท่ีนึกถึง
เชน่เม่ือแรกมาถึง 

หญิงสาวเข้าไปอาบน า้ช าระร่างกายในห้องน า้ดงัเช่นท่ีท าเป็น
ประจ าทุกเช้า เรียบร้อยแล้วก็ออกมาแต่งตวัโดยมีเอลานอร์ช่วย หล่อน
เร่ิมชินกบัการนุง่หม่หลายชัน้และคอร์เซ็ตรัดแนน่มากขึน้ ไมไ่ด้แตง่ตวัไป
บน่ไปวา่เม่ือไรจะเสร็จดงัเชน่วนัแรก ๆ 

วนันีณ้ฐัญาณ์อยู่ในชดุผ้ามสัลินย้อมสีเหลืองนวลท่ีหล่อนซือ้ผ้า
มาจากตลาดท่ีเจ้าบ้านพาไปหาซือ้ในวนัท่ีหล่อนมาถึงแรก ๆ และเอลา
นอร์ช่วยตดัเย็บจนเสร็จเรียบร้อย ผมยาวหยิกของหล่อนถูกถักเป็นเปีย
เส้นใหญ่รอบศีรษะแล้วขมวดเป็นมวยต ่าอย่างเช่นท่ีท าทุกวนั มีป่ินปัก
ผมท่ีชายหนุม่ซือ้ให้ท าหน้าท่ีแทนก๊ิบเพ่ือให้ผมไมห่ลดุลุย่ 

เ ม่ือแต่งตัวเสร็จเรียบร้อย หญิงสาวก็เดินเร็ว ๆ ไปยังห้อง
รับประทานอาหาร เพ่ือร่วมรับประทานอาหารเช้ากบัเจ้าของบ้าน ก่อนท่ี
เขาจะออกไปท างานอยา่งเชน่ทกุวนั 

เช้านีห้ล่อนพบกับเขาท่ีโถงทางเดิน ชายหนุ่มส่งยิม้กว้างมาให้
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เม่ือเห็นหล่อน เขาเดินเข้ามาหา โค้งให้หล่อนแล้วกล่าวอรุณสวัสดิ์ 
ก่อนท่ีจะย่ืนแขนให้หล่อน ซึ่งณัฐญาณ์ก็วางมือลงบนท่อนแขนของเขา
อยา่งแทบไมต้่องคดิ แตเ่กิดขึน้อตัโนมตัติามความเคยชิน 

เม่ือถึงโต๊ะอาหาร ชายหนุ่มขยับเก้าอีใ้ห้ รอจนหญิงสาวนั่ง
เรียบร้อยแล้วเขาจึงเดินไปนัง่บนเก้าอีต้วัตรงข้าม จากนัน้เอลานอร์ท่ีรอ
อยู่แล้วก็น าจานอาหารเช้ามาวางลงตรงหน้า ก่อนท่ีจะถอยไปยืนอยู่มุม
ห้องดงัทกุวนั 

ระหวา่งรับประทานอาหาร ชายหนุม่ก็บอกหลอ่น 
“วนันีผ้มจะพาคณุไปท าความรู้จกักบัเอลิซาเบธ เธอเป็นภรรยา

ของนายแพทย์เออร์เนสต์ท่ีคณุได้พบแล้ว” เม่ือเห็นวา่หญิงสาวเพียงมอง
ด้วยสายตาแสดงค าถามแตไ่ม่เคยสิ่งใด เขาจึงบอกตอ่ “วนันีเ้อลิซาเบธ
ท างานท่ีโรงเรียน ผมจะพาคณุไปพบเธอท่ีนัน่” 

“ค่ะ ฉันจะได้ขอบคุณเธอด้วยตวัเองด้วย ส าหรับเสือ้ผ้าท่ีเธอ
กรุณาให้ยืม” ณฐัญาณ์วา่ หลอ่นได้ยินช่ือเอลิซาเบธมาตัง้แตว่นัแรกท่ีมา
อยู่ท่ีน่ีแต่ยังไม่มีโอกาสได้พบผู้ เป็นเจ้าของช่ือ ท่ีดูเหมือนจะเป็นคน
ส าคญัและเป็นท่ีรักของคนท่ีน่ีพอดู จึงไม่มีปัญหาเม่ือชายหนุ่มจะพา
หลอ่นไปแนะน าให้รู้จกัหญิงสาวผู้นัน้ 

เม่ือรับประทานอาหารเสร็จ วิลเลียมก็หนัไปเอย่กบัหญิงรับใช้ 
“เอลานอร์ ชว่ยไปหยิบถงุมือกบัหมวกมาให้คณุผู้หญิงด้วยนะ” 
“คะ่ นายทา่น” เอลานอร์รับค า ถอนสายบวั แล้วผละจากไป 
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ครู่เดียวเอลานอร์ก็กลบัเข้ามาในห้องอีกครัง้ ณัฐญาร์รับถุงมือ
และหมวกมาสวม เรียบร้อยก็เดินออกจากบ้านเคียงกันไปกับชายหนุ่ม 
จดุหมายอยูท่ี่โรงเรียนท่ีภรรยาของนายแพทย์เออร์เนสต์ท างานอยู ่

 
โรงเรียนเป็นอาคารไม้ชัน้เดียวหลังคาสูงท่ีสร้างขึน้ง่าย ๆ เพ่ือ

เป็นสถานท่ีสอนอา่นเขียน มารยาท และการเรือนให้กบัเดก็ ๆ ลกูคนงาน
ในสถานีแปรรูปวาฬ โดยด้านหน้าเป็นโถงกว้าง มีโต๊ะส าหรับนกัเรียนตวั
น้อยวางอยู่จ านวนสามโต๊ะ เป็นโต๊ะกลมท่ีมีเก้าอีว้างไว้รอบ ๆ โต๊ะละห้า
ตวั ถัดเข้ามาด้านในเป็นห้องขนาดเล็กกว่าโถงด้านหน้าเล็กน้อย มีจกัร
เย็บผ้าและอุปกรณ์ตดัเย็บวางอยู่ ติดกันกับห้องตดัเย็บเป็นห้องท่ีเล็ก
ท่ีสดุ ท าหน้าท่ีเป็น ‘ออฟฟิศ’ ของครูเอลิซาเบธ ซึ่งภรรยาของนายแพทย์
เออร์เนสต์ใช้ส าหรับเตรียมและวางแผนการสอน 

ในตอนท่ีณฐัญาณ์ไปถึงนัน้ ผู้ รับหน้าท่ีเป็นครูก าลงันัง่อยูใ่นห้อง
ท างานด้านหลงั เม่ือเห็นเจ้าของสถานีแปรรูปและหญิงสาวผู้มาใหมเ่ดนิ
มาด้วยกนัจงึออกไปต้อนรับ 

เอลิซาเบธอยูใ่นชดุยาวทรงสุม่ผ้าก ามะหย่ีสีมว่งอ่อน หญิงสาวมี
อายรุุ่นราวคราวเดียวกบัณฐัญาณ์ ใบหน้ารูปหวัใจเกลีย้งเกลาระบายยิม้
สภุาพ ดวงตากลมโตภายในกรอบขนตางอนเป็นประกายสดใส  

ภรรยาของนายแพทย์เออร์เนสต์มีผิวขาวจดั ผมท่ีขมวดเป็นมวย
ต ่าสีบลอนด์ทองเฉดเข้มกว่าของชายหนุม่เจ้าของสถานีแปรรูปวาฬ สว่น
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ดวงตาเป็นสีฟ้าเฉดออ่นกวา่  
“สวสัดีคะ่” เอลิซาเบธเอย่ทกัทายพร้อมถอนสายบวั  
วิลเลียมแตะหมวกท่ีใส่อยู่แสดงการทักทายภรรยาของเพ่ือน 

ก่อนจะแนะน าผู้ ท่ีเขามาพาด้วยให้หญิงสาวรู้จกั 
“เอลิซาเบธ น่ีคือนาทายา่ห์ เธอเป็นแขกของผม”   
“สวัสดีค่ะนาทาย่าห์ ยินดีท่ีได้พบค่ะ” เอลิซาเบธทักทายผู้ มา

ใหมอ่ยา่งเป็นมิตร ใบหน้างามประดบัรอยยิม้บาง ๆ 
“เชน่กนัคะ่ เอลิซาเบธ” ณฐัญาณ์เอย่ตอบ ระบายยิม้สภุาพ “ฉนั

ต้องขอบคณุคณุมาก ๆ ท่ีกรุณาให้ยืมเสือ้ผ้าด้วยนะคะ” 
“ไมใ่ชเ่ร่ืองใหญ่เลยคะ่ ฉนัยินดีมาก” เอลิซาเบธเอย่พลางโบกไม้

โบกมือ 
“ผมจะขอให้นาทาย่าห์อยู่ดูคุณสอนเด็ก ๆ ได้หรือไม่ครับ เอลิ

ซาเบธ” วิลเลียมเอย่ถามเจ้าของสถานท่ี 
“ด้วยความยินดีค่ะวิลเลียม” เอลิซาเบธตอบรับพลางหนัไปยิม้

ให้คนถกูฝาก 
“ขอบคณุมากครับเอลิซาเบธ ฝากด้วยนะครับ แล้วผมจะมารับ

เธอเม่ือถึงเวลาเลิกเรียน” ชายหนุ่มว่า ก่อนจะหันไปหาคนท่ีเขามาพา 
แล้วเอย่บอก “แล้วผมจะมารับ” 

“คะ่” ณฐัญาณ์รับค าโดยไมอิ่ดออด 
“แล้วพบกันใหม่ครับเอลิซาเบธ” ชายหนุ่มหันไปพูดกับเอลิ
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ซาเบธอีกครัง้พลางแตะหมวกและโค้งอ าลา ก่อนจะหมนุตวัเดินกลับไป
ยงัตวัอาคารสถานีเพ่ือท างานของตน 

“เข้ามาในห้องก่อนเถอะคะ่นาทาย่าห์” เอลิซาเบธกล่าวกบัผู้มา
ใหมพ่ลางเดนิน าเข้าไปยงัห้องท างาน 

“น่ีคือออฟฟิศฉันค่ะ ส่วนห้องด้านนอกนั่นเป็นห้องเรียน วันนี ้
เดก็ผู้หญิงจะมาเรียนตดัเย็บเสือ้ผ้า แตต่อนนีเ้ดก็ ๆ ยงัไมม่า มาสิคะ ฉนั
จะพาคณุดหู้องเรียนก่อน” 

ณัฐญาณ์เดินตามคุณครูคนสวยเข้าไปในห้องซึ่งมีจักรเย็บผ้า
หน้าตาโบราณวางอยู ่หญิงสาวมองอยา่งตื่นเต้นเพราะจกัรดแูตกต่างกบั
จกัรสมยัปัจจบุนัท่ีหลอ่นเคยเห็น 

“น่ีคงเป็นจกัรในสมยัแรก ๆ สินะ” ณฐัญาณ์พมึพ ากบัตนเองเบา 
ๆ 

“คณุวา่อะไรนะคะ” เอลิซาเบธถาม 
“เออ่ ฉนั...ถามวา่มีจกัรด้วยหรือคะ” 
“มีค่ะ และฉันขอบคุณใครก็ตามท่ีคิดสร้างจักรเย็บผ้าขึน้มา 

สมัยฉันเด็ก ๆ เห็นคุณแม่เย็บผ้าด้วยมือ ล าบากล าบนกว่าเรามากนกั
คะ่” เอลิซาเบธกลา่วยิม้ ๆ  

ณัฐญาณ์ยิม้แหย อย่าว่าแต่เย็บด้วยมือเลย แม้แต่จกัรหล่อนก็
ไม่เคยแตะมาก่อน แคท่ี่ผ่านมาช่วยเอลานอร์เนาผ้าได้หล่อนก็ปลืม้ปร่ิม
จะตายอยูแ่ล้ว 
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“คณุเย็บผ้าใสเ่องตลอดเลยหรือคะ”  
“เป็นเช่นนัน้ค่ะ อยู่ท่ีน่ีไม่มีร้านตดัเสือ้น่ีคะ นอกจากว่าจะได้ไป

ร้านตดัเสือ้ท่ีเมลเบิร์น ซึ่งนาน ๆ ทีจึงจะมีโอกาสได้ไป เพราะเดินทางกนั
เป็นวันทีเดียว ส่วนท่ีบ้าน...ฉันหมายถึงท่ีซิดนีย์น่ะค่ะ เราไม่ ต้องเย็บ
กนัเองเพราะมีร้านตดัเสือ้ของคนจีนหลายร้าน คณุแม่มีร้านประจ าท่ีจะ
น าผ้ามาให้เลือกและวัดตวัเพ่ือตดัเสือ้ถึงท่ีบ้าน แต่ถึงอย่างนัน้ผู้หญิง
อย่างเราก็ต้องตดัเย็บเสือ้ผ้าเป็นกันทุกคน เพราะเป็นคุณสมบตัิอย่าง
หนึง่ท่ีผู้หญิงพงึมี” เอลิซาเบธพดูยืดยาว 

“ฉนัท าไมเ่ป็น” ณฐัญาณ์บอกเสียงเบา ยิม้แหย 
เอลิซาเบธมองหล่อนตาโต คล้ายไม่อยากเช่ือว่าจะมีใครท่ีตดั

เย็บเสือ้ผ้าไมเ่ป็นอยูใ่นโลกในเดียวกบัเธอด้วย 
“คณุไมเ่คยตดัเย็บมาก่อนเลยหรือคะ”  
“ตอนเด็ก ๆ ในวิชาเย็บปักถักร้อย ฉันเคยเรียนการเย็บผ้าด้วย

มือค่ะ แต่ฉันท าอะไรไม่เป็นหรอกนะคะ พอครูสัง่งานฉันก็เอามาให้แม่
ท าให้แล้วเอาไปส่งครู” หญิงสาวตอบพลางหัวเราะอย่างขบขันตนเอง 
เม่ือเห็นสีหน้าคนฟังก็ถามเสียงออ่ย “แยม่ากเลยใชไ่หมคะ” 

“โอ...หากฉันท าให้คุณรู้สึกไม่ดีต้องขออภัยจริง ๆ นะคะ ฉัน
ไม่ได้ตัง้ใจเลย” เอลิซาเบธเอ่ยละล ่าละลกั สีหน้าเสียใจอย่างคนคิดว่า
ตนท าให้คูส่นทนารู้สกึไมดี่ 

“ไม่ใช่อย่างนัน้หรอกคะ่ คณุไม่ได้ท าอะไร ฉันรู้ว่าฉันไม่ได้เร่ือง” 
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ณัฐญาณ์ว่า เข้าใจดีว่าหากเทียบกับผู้ หญิงยุคโบราณท่ีการบ้านการ
เรือนยอดเย่ียมจงึเรียกว่ายอดหญิง ตวัหลอ่นเองก็ถือว่าเป็นแมห่ญิงยอด
แยที่เดียว 

“หากคณุไม่ถือ ฉันสอนให้ได้นะคะ เพราะงานของฉันก็สอนเด็ก 
ๆ เย็บผ้าอยูแ่ล้ว” เอลิซาเบธบอก 

“จริงหรือคะ” ณัฐญาณ์ถามน า้เสียงต่ืนเต้น ตอนแรกก็ไม่คิดว่า
การเย็บผ้าไม่เป็นจะเป็นเร่ืองใหญ่ แต่เม่ือใคร ๆ ก็ท าได้หมดยกเว้น
หลอ่น ก็ท าให้ณฐัญาณ์รู้สกึวา่ตนเองไมเ่ข้าพวก แถมหลอ่นยงัจะต้องอยู่
ท่ีน่ีไปอีกเป็นสิบปี จะอาศยัเอลานอร์เย็บผ้าให้ตลอดก็คงดไูม่ดี เม่ือเอลิ
ซาเบธเสนอจะช่วยสอนให้แถมยงัมีจกัรเป็นเคร่ืองทุนแรง หล่อนจึงยินดี
นกั 

“จริงสิคะ ลองเย็บดไูหมคะ อีกราว ๆ คร่ึงชัว่โมงเด็ก ๆ ถึงจะเร่ิม
มากนั” 

“ลองคะ่ ขอบคณุนะคะ” ณฐัญาณ์ตอบอย่างกระตือรือร้น แอบ
แปลกใจตนเองเหมือนกันท่ีรู้สึกต่ืนเต้นกับการท่ีจะได้เรียนตดัเย็บ ทัง้ ๆ 
ท่ีเป็นสิ่งท่ีไมเ่คยอยูใ่นความสนใจของตนมาก่อนเลย 

เม่ือณฐัญาณ์ตอบเช่นนัน้ เอลิซาเบธก็พาหล่อนไปท าความรู้จกั
กบัจกัรเย็บผ้า สอนวิธีร้อยด้าย ใส่กระสวย และการเย็บเบือ้งต้นโดยการ
เยบ็ง่าย ๆ เป็นเส้นตรง ก่อนท่ีจะให้ณฐัญาณ์ลองท าด ู

“ลองดูสิคะ”  เอลิซาเบธว่าหลังจากท่ี เย็บบนเศษผ้า รูป
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ส่ีเหล่ียมผืนผ้าชิน้ไมใ่หญ่นกัให้ดเูป็นตวัอยา่ง 
ณฐัญาณ์นัง่ลงแล้วท าตามท่ีถูกสอน และในการลองใช้จกัรครัง้

แรกในชีวิต หลอ่นก็ท าให้ด้ายยุง่เป็นปมอยูใ่ต้ผืนผ้า ทัง้ ๆ ท่ีท าตามท่ีเอลิ
ซาเบธท าให้ดู แต่เข็มของหล่อนก็ย า้ซ า้ ๆ ลงท่ีเดิม ไม่เดินหน้าไปไหน 
เม่ือเห็นดงันัน้หญิงสาวก็เงยหน้าขึน้ยิม้แหยให้คนท่ีอตุส่าห์สอน 

“มนัไมไ่ปข้างหน้าเลยคะ่” 
เอลิซาเบธหวัเราะเสียงดงัก่อนจะยกมือขึน้ปิดปาก 
“อุ๊ย ขอโทษคะ่” 
ณัฐญาณ์หลุดหัวเราะออกไปด้วย เม่ือเอลิซาเบธมองเห็นเป็น

เร่ืองน่าขนั ไม่ได้มองหล่อนอย่างผิดหวงัท่ีแคเ่ย็บผ้าเป็นเส้นตรงง่าย ๆ ก็
ท าไมไ่ด้ 

“ท าไมผ้ามนัอยู่ท่ีเดิมล่ะคะ” ณฐัญาณ์ถามอย่างไม่เข้าใจ ตอน
เอลิซาเบธเย็บให้ดก็ูเห็นว่าผ้าเคล่ือนไปข้างหน้าตามฝีเข็ม แตพ่อหล่อน
ลองท าบ้าง เข็มหล่อนกับย า้ลงต าแหน่งเดิมจนด้ายยุ่งขมวดเป็นปมไป
หมด 

“คณุต้องคอ่ย ๆ ผลกัผ้าไปข้างหน้าด้วยคะ่ คอ่ย ๆ นะ ท าให้ผ้า
เคล่ือนไปพร้อม ๆ กบัฝีเข็ม” เอลิซาเบธอธิบายโดยไมมี่ทีทา่เบื่อหน่าย 

เม่ือเห็นคนเป็นครูตัง้ใจสอน นกัเรียนอย่างณฐัญาณ์จงึพยายาม
มากขึน้กว่าเดิม และหลงัจากพยายามอยู่หลายครัง้ หล่อนก็ท าได้ แม้ว่า
ฝีเข็มของหลอ่นจะเอียงกระเทเ่ร่ โย้ไปเย้มาก็ตาม 
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ณัฐญาณ์ฝึกเย็บผ้าต่อไปอีกเพียงครู่สัน้ ๆ เด็ก ๆ ทัง้ชายและ
หญิงก็เร่ิมทยอยกนัเข้ามาในห้องเรียน เอลิซาเบธจงึหนัมาบอกหลอ่น 

“คณุฝึกเย็บไปก่อนนะคะ ฉนัต้องไปสอนก่อน” 
“ค่ะ” ณัฐญาณ์ตอบรับ ทอดตามองตามหลังคุณครูสาวท่ีเดิน

ออกไปยงัห้องเรียนด้านนอก 
เ ม่ือเห็นการเรียนการสอนของคนในยุคโบราณเกิดขึน้อยู่

ตรงหน้า ณฐัญาณ์ก็ไมย่อมพลาดโอกาสสงัเกตการณ์อยา่งใกล้ชิด หญิง
สาววางงานในมือแล้วลกุขึน้เดินไปเมียงมอง เห็นเด็ก ๆ ดสูนกุสนานกบั
การเรียน ตวัหนงัสือภาษาองักฤษเล่นหางยาวแบบท่ีเคยเห็นในจดหมาย
สมยัโบราณถกูเขียนเต็มกระดานด า เด็ก ๆ อ่านออกเสียงดงัเซ็งแซ่ดนู่า
สนกุสนาน 

การเรียนการสอนด าเนินไปราว ๆ เกือบชัว่โมง เดก็ผู้ชายก็ทยอย
กันเดินออกไปจากห้อง ในขณะท่ีเด็กผู้หญิงก็เดินเข้ามาในห้องตัดเย็บ
ท่ีณฐัญาณ์ยืนอยู ่โดยมีคณุครูคนสวยเดนิตามเข้ามาเป็นคนสดุท้าย 

“ถึงเวลาท่ีเด็กผู้หญิงจะมาเรียนตดัเย็บแล้วคะ่” เอลิซาเบธบอก
กบัคนท่ีรออยูใ่นห้อง 

“เด็กผู้ หญิงมาเรียนเย็บผ้าแล้วเด็กผู้ ชายไปไหนหรือคะเอลิ
ซาเบธ” ณัฐญาณ์ถามอย่างสงสยั เพราะเด็ก ๆ เดินออกจากห้องเรียน
ตรงไปทางป่าด้านหลงั 

“เด็กผู้ ชายไปเรียนรู้ชีวิตในป่าค่ะ ชาวกูรียังสอนลูกหลานของ
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พวกเขาให้ยงัมีความสมัพนัธ์กับแผ่นดินตามแบบบรรพบุรุษ ส่วนเด็กท่ี
เร่ิมโตขึน้มาหน่อยบางคนไปฝึกงานในสถานีแปรรูป แลกกับค่าจ้าง
เล็กน้อยแต่ได้ฝึกอาชีพเพ่ืออนาคต บางคนก็ไปช่วยงานท่ีโรงพยาบาล 
เออร์เนสต์มีผู้ ช่วยมือดีหลายคนเชียวค่ะ” เม่ือพูดถึงสามี นัยน์ตาสีฟ้า
อ่อนของเอลิซาเบธเป็นประกายน่ามอง หญิงสาวกวาดตาไปทาง
เดก็หญิงท่ีเร่ิมนัง่ลงท่ีโต๊ะเรียน แล้วเอย่ตอ่ 

“ฉันสอนในสิ่งท่ีจ าเป็นส าหรับผู้หญิงให้กับเด็ก ๆ พวกนี ้เพ่ือท่ี
เม่ือเติบโตขึน้พวกเธอจะได้มีผู้ชายดี ๆ มาขอไปเป็นแม่เรือน ผู้หญิงเรา
จะมีค่าหรือไม่มีก็ดูตรงท่ีมีความสามารถในการดแูลความเรียบร้อยใน
บ้านและปรนนิบตัคินอ่ืน ๆ ในบ้านได้ดีแคไ่หนน่ีละคะ่” 

ณัฐญาณ์ท าเพียงพยักหน้ารับรู้และยิม้บาง แม้ในใจจะไม่เห็น
ด้วยกบัสิ่งท่ีได้ยินเลยก็ตาม แตห่ญิงสาวก็รู้ดีว่าไม่ควรออกความเห็นใน
เชิงไม่เห็นด้วย เพราะเข้าใจดีว่า เม่ือเติบโตมากันคนละยุคคนละสมยั 
ความคดิความเช่ือของคนเราย่อมต้องแตกตา่งกนั 

ณฐัญาณ์มองเดก็ผู้หญิงท่ีก าลงัฝึกตดัเย็บเสือ้ผ้าเป็นชดุยาวกรุย
กรายอยา่งทึ่ง ก็คนท่ีก าลงัตดัชดุนัน้เป็นแคเ่ด็กหญิงตวัเล็ก ๆ ท่ีอายมุาก
สดุก็นา่จะสกัสิบสองสิบสามเทา่นัน้เอง 

ในขณะท่ีเดก็ ๆ ก าลงัเย็บผ้า คณุครูเอลิซาเบธก็เดนิดกูารท างาน
ของนกัเรียนไปตามโต๊ะตา่ง ๆ ณฐัญาณ์ทอดตามองหญิงสาวด้วยความ
ช่ืนชม เอลิซาเบธคือสุภาพสตรีผู้ เพียบพร้อมตรงตามคณุสมบตัิผู้ ดีโดย
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แท้จริง เธอมีท่วงท่าท่ีสง่างาม ใบหน้าหวานละมนุระบายรอยยิม้อยู่เป็น
นิจ เวลาเอือ้นเอ่ยวาจาก็เป็นไปอย่างสภุาพอ่อนหวาน ละมนุหลูะมนุตา 
เสียดายท่ีเธอแต่งงานกับนายแพทย์เออร์เนสต์ไปแล้ว ไม่อย่างนัน้
ณฐัญาณ์ก็อยากจะเชียร์ให้เธอคูก่บักปัตนัสุดยอดสภุาพบรุุษของหล่อน
อยูเ่หมือนกนั 

หลังจากเดินดูนักเรียนไปจนครบทุกโต๊ะ เอลิซาเบธก็กลับมา
หาณฐัญาณ์ 

“คณุยงัอยากฝึกเย็บผ้าอยูห่รือไมค่ะ” 
“อยากสิคะ แตฉ่นัไมอ่ยากรบกวนชัว่โมงเรียนของคณุ”  
“ไมร่บกวนหรอกคะ่ เดก็ ๆ ก าลงัตดัผ้าตามแบบอยู ่ยงัไมต้่องใช้

จกัร คณุใช้ได้คะ่” 
“ขอบคณุคะ่เอลิซาเบธ” ณฐัญาณ์กล่าว ก่อนจะถาม” ว่าแตฉ่ัน

ขอมาเรียนกบัเดก็ ๆ ตลอดไปได้ไหมคะ” 
“ด้วยความยินดีคะ่ แตค่ณุคงต้องขออนญุาตวิลเลียมก่อน” 
ณฐัญาณ์ก าลงัจะบอกวา่หลอ่นไมจ่ าเป็นต้องขออนญุาตใคร แต่

เม่ือนึกได้ว่าตอนนีห้ล่อนคือผู้หญิงท่ีอาศยัอยู่ในบ้านของกปัตนัวิลเลียม 
แคมป์เบลล์ นัน่เท่ากบัว่าหล่อนคือสมบตัิของเขา และไม่ว่าหล่อนจะท า
หรือไม่ท าอะไร จ าเป็นต้องได้รับอนุญาตจากเขาก่อนทัง้สิน้ เม่ือคิดได้
เชน่นัน้จงึเพียงแตพ่ยกัหน้าและตอบรับสัน้ ๆ 

“คะ่” 
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ในระหว่างท่ีเด็ก ๆ ก าลงัตดัผ้า ณฐัญาณ์ก็ฝึกใช้จกัรเย็บผ้าตาม
ค าสัง่ของเอลิซาเบธ หลงัจากท่ีหล่อนสามารถเย็บเป็นเส้นตรงได้แล้ว เอ
ลิซาเบธก็สอนให้หล่อนเย็บอย่างอ่ืนท่ียากยิ่งขึน้ และผู้ท าหน้าท่ีเป็นครูก็
ชวนหลอ่นคยุไปด้วย 

 “คณุบอกว่าเคยเรียนเย็บผ้าด้วยมือตอนเป็นเด็ก เล่าให้ฉันฟัง
บ้างสิคะ” 

“มันเป็นแค่วิชาหนึ่งในหลาย ๆ วิชาท่ีเราเรียนน่ะค่ะ แต่เราก็
เรียนพอเป็นพิธีเทา่นัน้ ถ้าให้ซอ่มเสือ้ผ้าง่าย ๆ ก็คงได้ แตถ้่าจะตดัเสือ้ผ้า
ใสเ่องต้องเรียนในระดบัสงูขึน้ไป ผู้หญิงท่ีบ้านเมืองของฉนัไมไ่ด้เรียนเพ่ือ
เตรียมตวัเป็นภรรยาท่ีดี แตเ่รียนเพ่ือท่ีจะได้มีงานท าทดัเทียมกบัผู้ชาย”  

“โอ...” เอลิซาเบธอุทานสัน้ ๆ สีหน้าดไูม่ค่อยเข้าใจกับแนวคิด
ท่ีว่าผู้หญิงจะต้องออกมาท างานทดัเทียมกบัผู้ชายนกั และไม่คิดว่าจะมี
บ้านเมืองไหนคิดแบบนัน้ ผู้หญิงควรจะอยู่ท่ีบ้านปล่อยให้หน้าท่ีท างาน
เป็นของผู้ชายมิใชห่รือ 

“หากทัง้ผู้หญิงและผู้ชายท างาน อยา่งนัน้ใครจะดแูลบ้านละ่คะ” 
เอลิซาเบธถามอย่างสงสัยจริงจัง หญิงสาวนึกไม่ออกว่าบ้านจะเป็น
อยา่งไรหากผู้หญิงต้องออกไปท างานหาเงินเชน่เดียวกบัผู้ชาย  

“คนท่ีพอมีฐานะหน่อยก็จ้างแม่บ้านคะ่ แตถ้่าทัว่ ๆ ไปก็ช่วยกัน
ดแูล แตส่่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงนัน่ละท่ีดูแลบ้านมากกว่า ไม่ว่าผู้หญิงจะ
ดิน้รนท่ีจะเท่าเทียมกับผู้ชายเพียงใด แต่ในท่ีสุดก็เป็นผู้หญิงอยู่ดีท่ีต้อง
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ดแูลบ้าน” ณฐัญาณ์หวัเราะในล าคอเบา ๆ เม่ือตระหนกัถึงความจริงข้อ
นี ้สดุท้ายแล้วผู้หญิงท่ีท างานนอกบ้านก็ต้องกลบัมาท างานในบ้านอยูดี่  

“คณุก็ท างานหรือคะ”  
“คะ่ แตฉ่นัท างานท่ีบ้าน แปลเอกสารจากภาษาหนึง่ไปอีกภาษา

หนึง่ ฉนัหาเงินได้มากพอท่ีจะเลีย้งตวัเองได้อย่างสบาย พาแมเ่ท่ียว และ
บางครัง้ก็เท่ียวตา่งประเทศ” 

“โอ วิลเลียมมานู่นแล้วคะ่” เอลิซาเบธเปล่ียนเร่ืองกะทนัหนัเม่ือ
มองเห็นเจ้าของสถานีแปรรูปหนุม่เดนิมาแตไ่กล  

“ถ้าอย่างนัน้ฉันต้องกลับก่อนนะคะเอลิซาเบธ ขอบคุณมาก
ส าหรับบทเรียนวนันี ้และหวงัวา่คราวหน้าฉนัคงได้มาเป็นลกูศิษย์คณุ”  

“ด้วยความยินดีค่ะนาทาย่าห์ ฉันยินดีท่ีจะสอนในสิ่งท่ีฉันรู้ทุก
อย่างให้กับคณุ ว่าแต่...คณุก็เป็นคนมีความรู้ อยากจะมาช่วยฉันสอน
เดก็ ๆ อา่นเขียนไหมคะ” เอลิซาเบธตดัสินใจถามเม่ือทราบว่าหญิงสาวผู้
เป็นแขกของเจ้าของสถานีมีความรู้ความสามารถ ซึง่นา่จะเป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียนเล็ก ๆ แห่งนีแ้ละเด็ก ๆ มากทีเดียว หากว่าเธอได้มาเป็นครู
อีกคนหนึง่ 

“ฉันจะยินดีท่ีสุดค่ะเอลิซาเบธ ขอบคุณท่ีให้โอกาส” หญิงสาว
ตอบรับด้วยความยินดี หากหล่อนได้มาช่วยสอนหนงัสือท่ีน่ี เวลาแต่ละ
วนัท่ีหลอ่นอยูท่ี่น่ีคงไมไ่ด้ผา่นไปอยา่งเปลา่ประโยชน์  

ณัฐญาณ์คิดว่าผู้ ท่ีทาบทามหล่อนจะดีอกดีใจท่ีหล่อนตอบรับ
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ในทนัที แตผู่้หญิงตรงหน้ากลบัสา่ยศีรษะพลางกลา่วเสียงอ่อน 
“ปรึกษากบัวิลเลียมดกู่อนเถอะคะ่ หากเขาไมว่า่อะไรฉนัจะยินดี

มากเลยทีเดียว”  
ณัฐญาณ์ถึงกับลอบกลอกตาเม่ือได้ยินค าตอบจากเอลิซาเบธ 

เออหนอ ผู้หญิงท่ีน่ีจะตดัสินใจอะไรเองไมไ่ด้เลยจริง ๆ  
“ค่ะ เอลิซาเบธ ฉันจะปรึกษาวิลเลียม และคิดว่าเขาคงไม่

ขัดข้อง” ในท่ีสุดณัฐญาณ์ท าได้เพียงตอบอย่างหญิงผู้ ดีพึงกระท าเท่า
นัน้เอง  
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หลังรับประทานอาหารเย็น ณัฐญาณ์นั่งคุยอยู่กับชายหนุ่ม
เจ้าของบ้านในห้องนัง่เล่น ซึ่งเป็นห้องหนึ่งในปีกท่ีพกัอาศยัของอาคาร
สถานีแปรรูปวาฬ  

ปีกด้านท่ีพักอาศยัของอาคารหลังนีป้ระกอบไปด้วยห้องนอน
ใหญ่ของชายหนุ่มเจ้าของบ้าน ห้องนอนเล็กของณัฐญาณ์ ห้องว่าง
ส าหรับรับรองแขกอีกสามห้อง ห้องท างานของชายหนุม่ ห้องรับประทาน
อาหาร ห้องครัว ห้องซกัล้าง และห้องนัง่เลน่ท่ีนัง่กนัอยูนี่ ้ 

ไฟในเตาผิงลกุโพลง ส่งผ่านความร้อนออกมาให้ความอบอุ่นไป
ทัว่ทัง้ห้อง ตะเกียงน า้มนัวาฬถกูจุดไว้ทกุมมุเพ่ือให้แสงสว่าง เป็นอีกวิถี
ชีวิตหนึง่ท่ีณฐัญาณ์จ าเป็นต้องปรับตวัให้ได้...ชีวิตท่ีไมมี่ไฟฟ้า! 

“วิลเลียมคะ ฉนัมีเร่ืองจะปรึกษา” หญิงสาวพดูขึน้ในตอนหนึง่  
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“โอ ผมหวงัวา่คณุจะไมมี่ปัญหาอะไร” ชายหนุม่ถามน า้เสียงเจือ
แววกงัวล  

ณฐัญาณ์ถึงกบัยิม้เม่ือได้ยินและเห็นสีหน้าเขา เขารักษาค าพดูท่ี
ให้ไว้กบัหลอ่นในวนัแรก ๆ ท่ีหลอ่นหลงเข้ามาท่ีน่ีอยา่งเคร่งครัด  

‘ระหว่างนี ้ผมอยากให้คณุอยู่ท่ีน่ีอย่างสบายใจในฐานะแขกของ
ผม คณุจะมีฐานะเป็นเจ้านายคนหนึง่ของบ้าน และในฐานะเจ้าของบ้าน 
ผมจะดแูลคณุอยา่งดีท่ีสดุ จนกวา่จะถึงเวลาเดนิทางกลบัของคณุ’ 

เขาบอกหล่อนว่าอย่างนัน้หลังจากท่ีรู้ว่าหล่อนเป็นใครมาจาก
ไหนและเขาก็ปฏิบตัิตามท่ีพดูทกุประการ หล่อนได้รับการปรนนิบตัิดแูล
อย่างดีจากคนรับใช้ของเขา ทุกคนท่ีน่ีปฏิบัติกับหล่อนราวกับเป็น
เจ้านายของพวกเขาคนหนึง่ เขาย่ืนมือเข้ามาดแูลหลอ่นในทกุ ๆ ด้าน จน
บางครัง้ก็ดเูหมือนจะมากเกินไปจนหญิงสาวไมท่ราบจะรู้สกึอยา่งไรดี 

ณฐัญาณ์เคยชินกบัการช่วยเหลือตนเองมาตลอด นบัตัง้แตบ่ิดา
เสียชีวิตและหล่อนเองเดินทางไปใช้ชีวิตอยู่ตา่งประเทศคนเดียวหลายปี 
ท าให้หญิงสาวไม่คุ้นเคยกับการได้รับการดแูลจากคนอ่ืน เม่ือได้รับการ
เอาใจใส่ดแูลจากคนท่ีแทบจะเป็นคนแปลกหน้าต่อกันแรก ๆ หญิงสาว
รู้สึกแปลก ๆ  แต่เม่ือเร่ิมเคยชินก็รู้สึกอุ่น ๆ อยู่ในหัวใจ เพราะรู้สึกว่า
หล่อนไม่ได้โดดเด่ียวอยู่ในดินแดนท่ีอยู่คนละชาติภพแห่งนีเ้พียงล าพัง 
หากยังมีชายหนุ่มเจ้าของสถานีแปรรูปวาฬและเจ้าของบ้านท่ีหล่อน
อาศยัอยูอ่ยูข้่าง ๆ อีกคนหนึง่  



รุ่ ง ธิ ว า | 103 
 

“ไมมี่ปัญหาอะไรหรอกคะ่ เพียงแตเ่อลิซาเบธชวนฉันให้ช่วยงาน
ท่ีโรงเรียนแล้วฉนัก็อยากท า คณุจะวา่อะไรไหมคะ”  

“ด้วยความยินดีครับแนท หากคุณจะกรุณาช่วยสอนเด็ก ๆ ของ
เรา” ชายหนุม่ตอบ ใบหน้ายิม้ละไม นยัน์ตาฉายแววพอใจ 

“ขอบคณุมากคะ่วิลเลียม พรุ่งนีฉ้นัจะบอกเอลิซาเบธ เธอคงดีใจ 
แล้วอีกอย่าง ฉันอยากไปเรียนตดัเย็บเสือ้ผ้ากบัเด็ก ๆ ด้วย ถ้าคณุไม่ว่า
อะไร” 

“เรียนตัดเย็บเสือ้ผ้า?” ชายหนุ่มถามพลางเลิกคิว้  สีหน้าดู
ประหลาดใจ 

“คะ่ คณุก็คงทราบวา่ฉนัท าไมเ่ป็น ชดุท่ีใสอ่ยูน่ี่ก็เอลานอร์เย็บให้ 
ไหน ๆ ก็มีครูสอนเด็ก ๆ อยู่แล้ว ฉันเลยอยากไปเรียนด้วย เผ่ือต่อไปจะ
ได้เย็บเสือ้ผ้าตวัเองได้คะ่”  

“หากเป็นความต้องการของคณุ ผมไม่มีเหตผุลท่ีต้องขดั” ชาย
หนุม่วา่ 

“ขอบคณุค่ะวิลเลียม งัน้พรุ่งนีเ้ช้าฉันจะไปท่ีโรงเรียนอีกนะคะ” 
หลอ่นบอกกลา่วเชิงขออนญุาต 

วิลเลียมพยกัหน้าให้ ก่อนจะเอย่เป็นเชิงถาม 
“ผมหวงัวา่คณุจะอยูท่ี่น่ีอยา่งสขุสบาย” 
ณฐัญาณ์นิ่งไปสกัพกั ไม่แน่ใจว่าควรจะพดูในสิ่งท่ีคิดอยู่ออกไป

ให้ชายหนุ่มฟังดีหรือไม่ แต่เม่ือมาคิดว่าหากไม่นบัโมราน เขาเป็นเพียง
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คนเดียวท่ีรู้ว่าหล่อนอยู่ในสถานการณ์อย่างไร เขาน่าจะเข้าใจหล่อน
ไมใ่ชห่รือ 

“ฉัน...สขุสบายดีคะ่ ฉันได้รับการปรนนิบตัิอย่างดีอย่างท่ีไม่เคย
ได้รับมาก่อนในชีวิต แตก็่มีหลายอยา่งท่ีแตกตา่งเหลือเกิน แม้พยายามท่ี
จะปรับตวัแต่บางครัง้ก็มากเกินไปจนฉันอึดอดั บางครัง้ฉันก็ไม่แน่ใจว่า
ฉันจะอยู่ท่ีน่ีได้จนถึงสิบปีหรือเปล่า” บอกแล้วก็ถอนหายใจยืดยาว 
ใบหน้าเศร้าสร้อย “แต่ฉันก็ต้องทนให้ได้ใช่ไหมคะ เพราะไม่ว่าอย่างไร
ฉนัก็ไปไหนไมไ่ด้อยูดี่”  

“นาทาย่าห์ ผมไม่อยากให้คุณรู้สึกเหมือนติดอยู่ท่ีน่ีไปไหนไม่ได้ 
ขอให้คณุพยายามคดิวา่คณุเพียงแตม่าอาศยัอยูต่า่งถ่ินชัว่คราวได้ไหม”  

“ฉันพยายามค่ะวิลเลียม พยายามมาก แต่ทุกสิ่งทุกอย่าง
แตกต่างกับท่ี ท่ีฉันจากมาโดยสิ น้เชิง  แม้แต่สิ่ ง เล็ก ๆ น้อย ๆ ใน
ชีวิตประจ าวนั อย่างตะเกียงน่ีเราจะได้เห็นก็ในร้านขายของเก่าเท่านัน้ 
เรามีไฟฟ้าใช้สว่างไสวไปหมด นาน ๆ ทีจะมีไฟดบัท่ีท าให้ต้องจุดเทียน
บ้าง แค่ไฟดบัเพียงไม่ก่ีนาทีเราก็อึดอดัจนจะทนไม่ไหวแล้วค่ะ แต่น่ีฉัน
ต้องอยูแ่บบไมมี่ไฟฟ้าตลอดเวลา”  

ชายหนุม่นิ่งฟังอย่างสนใจ เขารู้จกัไฟฟ้าจากหนงัสือท่ีอ่านแต่ยงั
ไมเ่คยได้สมัผสัด้วยตนเอง เพราะท่ีออสเตรเลียยงัไมมี่ไฟฟ้าใช้ เม่ือได้ฟัง
คนท่ีมีประสบการณ์ตรงเล่าให้ฟังเขาก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ท่ี
นา่สนใจอยา่งท่ีน้อยคนจะมีโอกาสอยา่งเขา 
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“เลา่ถึงบ้านเมืองของคณุให้ผมฟังบ้างสิ” 
“บ้านฉันอยู่กรุงเทพฯ คะ่ เมืองหลวงของประเทศไทย” ชะงกัไป

นิดอยา่งนกึอะไรขึน้ได้ ก่อนจะกลา่วตอ่  
“สยามน่ะคะ่ เม่ือก่อนประเทศไทยช่ือสยาม ตอนนีท่ี้บ้านฉันคง

จะเป็นสมยัรัชกาลท่ี ๔ หรือ ๕ กระมงัคะ ท่ีฉันบอกคณุไม่ได้แน่นอนก็
เพราะฉันไม่แน่ใจเลย ถ้าอยู่ท่ีบ้านฉันกู เกิลแป๊บเดียวก็ได้ค าตอบท่ี
ถกูต้องให้คณุแล้ว” หญิงสาววา่  

วิลเลียมขมวดคิว้มุ่น ไม่เข้าใจว่าหญิงสาวก าลงัพูดถึงอะไรอยู่
แม้แตน่ิดเดียว  

“โอ...ฉันคงต้องเร่ิมอธิบายตัง้แต่คอมพิวเตอร์เลยกระมงัคะน่ี” 
ณฐัญาณ์วา่เม่ือเห็นสีหน้างงงวยของเขา 

หลอ่นไมแ่นใ่จวา่จะสามารถอธิบายถึงพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และ
กเูกิล สิ่งส าคญัตอ่ชีวิตผู้คนในสมยัหล่อนให้คนโบราณอย่างเขาเข้าใจได้
หรือไม ่

“ราว ๆ กลางศตวรรรษท่ี 20 มนุษย์เรามีการสร้างคอมพิวเตอร์
ขึน้มาค่ะ มนัเป็นจอส่ีเหล่ียมท่ีท างานได้หลายอย่าง เราจะมีคีย์บอร์ดท่ี
ใช้กดป้อนค าสั่งเข้าไป คอมพิวเตอร์ก็จะท างานตามค าสั่ง ช่วยคิด
ค านวณ ช่วยเขียนหนงัสือ ดหูนงั ฟังเพลง อ่านหนงัสือ เราแทบจะท าทกุ
อย่างได้บนคอมพิวเตอร์หมด พร้อม ๆ กับคอมพิวเตอร์ก็มีอินเทอร์เน็ต 
เป็นระบบเครือขา่ยท่ีท าให้คอมพิวเตอร์หลาย ๆ เคร่ืองเช่ือมตอ่กนัได้ ท า
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ให้คนท่ีอยู่กันคนละมุมโลกสามารถพูดคุยและเห็นหน้ากันได้ผ่านทาง
เครือข่ายของมัน ส่วนกูเกิล เป็นคล้าย ๆ ดชันีของห้องสมุดท่ีรวบรวม
หวัข้อของข้อมลูทกุอย่างไว้ในนัน้ อยากรู้อะไรก็ปอ้นค าเข้าไป ระบบก็จะ
หาสิ่งท่ีเราต้องการและแสดงผล เราก็เข้าไปอ่านได้ อย่างท่ีฉันอยากรู้ว่า 
ปี 1865 ตรงกับรัชกาลใดในบ้านเมืองของฉัน กูเกิลก็จะหาข้อมูลท่ีฉัน
ต้องการได้ ชว่ยยน่ระยะเวลาในการค้นหาซึง่อาจจะมีข้อมลูอนัเดียวกนันี ้
อยู่ในห้องสมุดท่ีไหนสักแห่ง ท่ีกว่าจะหาเจอฉันก็ต้องออกจากบ้านไป
ห้องสมดุเพ่ือค้นหาหนงัสือท่ีให้ข้อมลูชดุเดียวกนั” หญิงสาวพยายามจะ
อธิบายด้วยภาษาง่าย ๆ และเปรียบเทียบกบัสิ่งท่ีชายหนุม่คุ้นเคย โดยไม่
รู้เลยวา่ประสบความส าเร็จแคไ่หน  

“ฟังดเูหมือนอินเทอร์เน็ตน่ีเป็นของวิเศษของคนในสมยัคณุเลย
นะ” ชายหนุม่วา่ขณะคนฟังหวัเราะ หลอ่นไมเ่คยมองอินเทอร์เน็ตว่าเป็น
ของวิเศษ แตเ่ม่ือคดิตามค าพดูของเขา ก็ดเูหมือนวา่อินเทอร์เน็ตแทบจะ
เป็นค าตอบของทกุอยา่งราวกบัเป็นของวิเศษจริง ๆ  

“ดูเหมือนอินเทอร์เน็ตจะเป็นของวิเศษจริง ๆ เสียด้วยสิ คุณรู้
ไหมคะ ด้วยระบบอินเทอร์เน็ตท าให้เราสามารถมีตู้หนงัสือหรือห้องสมดุ
ทัง้ห้องตดิตวัไปได้ทกุท่ีด้วย เราเรียกวา่อีบุ๊กคะ่” เม่ือเห็นคิว้ขมวดเป็นปม
ของคนฟัง ท าให้ณฐัญาณ์อดยิม้อย่างเอ็นดไูม่ได้ น่ีหล่อนก าลงัเอาเร่ือง
ท่ีในความรู้สึกของเขาคือเร่ืองมหศัจรรย์ท่ีฟังดไูม่น่าจะเป็นไปได้มาเล่า
ให้เขาฟังอยูห่รือเปลา่นะ  
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“คุณก าลังคิดว่าฉันเพ้อเจ้ออยู่หรือเปล่าคะ” เขายิม้เม่ือได้ยิน
ค าถามของหลอ่น 

“ไม่หรอก ผมก าลงัทึ่งกบัความสามารถในการคิดค้นของมนุษย์ 
เวลาผ่านไปแค่ร้อยกว่าปี มนุษย์พฒันาเทคโนโลยีไปไกลจนคนในสมยั
โบราณอยา่งผมคดิตามไมท่นัเลย” 

“อยา่วา่แตค่ณุเลยคะ่ ผู้คนในสมยัของฉนัก็ตามเทคโนโลยีไม่ทนั
เหมือนกนั วนันีซื้อ้ของท่ีเป็นรุ่นล่าสดุ สปัดาห์เดียวก็กลายเป็นของตกรุ่น
ไปเสียแล้ว เพราะมีรุ่นใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีดีกว่าเดิมออกมาแทน 
คนสมยัฉนัวิ่งตามเทคโนโลยีจนหลงลืมไปแล้วว่าชีวิตท่ีเรียบง่ายคืออะไร 
ยิ่งไขว่คว้า ยิ่งวิ่ งตาม ก็ดูเหมือนจะยิ่งถูกทิ ง้ห่างไปเ ร่ือย ๆ” พูด
แล้วณฐัญาณ์ก็ถอนหายใจ เม่ือนกึถึงหลาย ๆ คนท่ีหลอ่นรู้จกั ท่ีพยายาม
ดิน้รนวิ่งตามให้ทนัสิ่งของรุ่นใหม ่ๆ คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์ แท็บเล็ต หรือ
แม้แต่แฟชัน่ใหม่ ๆ แต่ดเูหมือนว่าไม่ว่าจะพยายามแค่ไหน ก็ไม่เคยจะ
ตามทนัเอาเสียเลย  

“นอกจากนีเ้ราก็มีรถยนต์คะ่ เวลาเดนิทางก็ใช้เวลาไมน่าน อยา่ง
จากเมลเบร์ินมาท่ีน่ี ขบัรถเลียบชายฝ่ังมาราว ๆ ส่ีชัว่โมง ไมต้่องเดนิทาง
เป็นวนั ท่ีกรุงเทพฯ รถยนต์เต็มถนนหนทางไปหมด ฉันโชคดีท่ีท างานท่ี
บ้านไมต้่องออกไปผจญกบัรถตดิเหมือนคนอ่ืน ๆ”  

“คณุต้องท างานด้วยหรือ” วิลเลียมถาม คิว้ขมวดมุน่ 
“ท าสิคะ ฉนัไมมี่คนเลีย้งน่ี” ณฐัญาณ์ตอบก่ึงพดูเลน่ ก่อนจะเลา่
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ถึงงานของหลอ่นให้เขาฟัง  
“ฉันเป็นนกัแปลคะ่ แปลเอกสาร หนงัสือ จากภาษาองักฤษเป็น

ภาษาของฉนั บางครัง้ก็แปลจากภาษาของฉนัเป็นภาษาองักฤษ ฉนัเลีย้ง
ตวัเองได้นะคะ เลีย้งแม่ด้วย ผู้หญิงท่ีบ้านเมืองฉันต้องเลีย้งตวัเองได้จึง
จะเรียกวา่มีคณุคา่”  

“คณุพดูถึงแตแ่ม”่ ชายหนุม่พดูเป็นเชิงถาม  
ณฐัญาณ์ระบายยิม้ออ่น ๆ ก่อนจะตอบ 
“ฉันอยู่กับแม่สองคนค่ะ พ่อเสียไปตัง้แต่ฉันยงัเด็ก แม่ส่งฉันไป

เรียนมหาวิทยาลยัท่ีประเทศองักฤษ แม่อยากให้ฉันมีความรู้เลีย้งตวัเอง
ได้ เม่ือเรียนจบฉันก็กลบัมาอยู่กบัแม่ ท างานหาเงินเลีย้งตวัเองและดแูล
แม่ พอตอนนีฉ้ันมาอยู่ท่ีน่ี แม่คงคิดว่าฉันตายไปแล้ว แม้แต่ศพก็ไม่ได้
กลบัคืน” พดูมาถึงตรงนีณ้ัฐญาณ์ถึงกับพูดต่อไม่ออก ก้อนสะอืน้ขึน้มา
จุกท่ีคอ หัวใจปวดร้าวราวกับถูกบีบ หล่อนเองยังรู้สึกราวกับหัวใจจะ
หลุดออกมานอกอกขนาดนีเ้ม่ือคิดถึงแม่ แล้วแม่เล่า แม่จะหวัใจสลาย
เพียงใดหนอเม่ือคิดว่าหล่อนได้ตายจากไปแล้ว และแม้จะพยายามกล า้
กลืนก้อนสะอืน้เพียงใด สดุท้ายหญิงสาวก็ยอมพ่ายแพ้ให้กับความรู้สึก
ภายใน น า้ตาเม็ดโตพร่ังพรูลงมาบนแก้มใสปราศจากเคร่ืองส าอาง 
ณฐัญาณ์ยกมือเช็ดน า้ตาก่อนจะหนัไปฝืนยิม้ให้ชายหนุม่ 

“ขอโทษคะ่” 
วิลเลียมย่ืนมือมากมุมือหลอ่น บีบเบา ๆ อยา่งให้ก าลงัใจ 
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“ร้องไห้เถอะครับแนท ถ้ามันจะช่วยระบายความรู้สึกภายใน
ออกมาบ้าง ผมเข้าใจว่าคณุคงต้องอดทนอย่างมากกับชีวิตท่ีเปล่ียนไป
โดยสิน้เชิงเช่นนี ้แตผ่มอยากให้คณุพยายามปรับตวักบัทกุอยา่งท่ีน่ี และ
อยู่อย่างมีความหวงัว่าวนัหนึ่งคณุจะได้กลบัไปหาแม่ ทัง้นีก็้เพ่ือตวัของ
คณุเอง ผมจะเสียใจมากหากคณุจะอยู่ท่ีน่ีอย่างเศร้าสร้อยซงักะตายไป
วัน ๆ ท าไมคุณไม่ลองมองว่าเป็นโอกาสพิเศษท่ีจะได้รู้จักวิถีชีวิตของ
ผู้คนในอดีต อยา่งท่ีคนอ่ืน ๆ ไมไ่ด้มีโอกาสแบบนีล้ะ่ครับ”  

ณฐัญาณ์เงยหน้าขึน้มองคนพดูท่ีนัง่อยู่ตรงหน้า สบกบัสายตาท่ี
ฉายแววปรารถนาดีอย่างจริงใจ หล่อนรู้...เขาพยายามช่วยให้หล่อนรู้สกึ
ดีขึน้ เขาท า ทัง้ ๆ ท่ีไมจ่ าเป็นต้องท าเลย หลอ่นเป็นเพียงคนแปลกหน้าท่ี
บงัเอิญหลงเข้ามาในบ้านของเขา เขาไมจ่ าเป็นต้องดแูลหล่อนแบบนีเ้ลย 
แต่เขาก็ท า โดยไม่ได้หวังอะไรตอบแทนจากหล่อน คงเป็นน า้จิตน า้ใจ
ของคนในสมยัโบราณท่ีคงจะร่วงหล่นหายไปตามกาลเวลากระมงั และก็
เพราะรู้ว่าหล่อนยงัมีเขาท่ีพยายามช่วยให้หล่อนอยู่ท่ีน่ีได้อย่างไม่ทุกข์
ทรมานมากนกั จึงท าให้หล่อนอยากท าให้เขาสบายใจ หญิงสาวเช่ือว่า
เม่ืออยู่ท่ีน่ีไปสักระยะหนึ่ง ความเคยชินจะท าให้ทุกอย่างท่ีเป็นปัญหา
ตอนนีก้ลายมาเป็นเร่ืองปกติในชีวิต มนษุย์มีคุณสมบตัิในการปรับตวัให้
เ ข้ากับสภาพแวดล้อมเ พ่ือการด ารงอยู่ของ เผ่าพันธุ์ ไม่ ใช่ห รือ 
เพราะฉะนัน้หล่อนก็จะต้องปรับตวัได้ อาจต้องใช้เวลาแตห่ล่อนจะท าได้
แนน่อน หญิงสาวเช่ือเชน่นัน้  
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“คะ่วิลเลียม ฉันจะพยายาม จริง ๆ ท่ีท าให้ฉันเศร้าท่ีสดุก็คือ แม่
คงจะคดิวา่ฉนัตายไปแล้ว เม่ือคดิวา่แมค่งเศร้าเสียใจ ก็ท าให้ฉนัอดเศร้า
ไมไ่ด้ หากแมรู้่วา่ฉนัอยูท่ี่น่ีอยา่งสขุสบายก็คงจะดี สว่นเร่ืองอ่ืนฉนัเช่ือว่า
ฉนัจะสามารถปรับตวัได้ จริง ๆ ฉนัก็เร่ิมจะคุ้นเคยกบัอะไรหลาย ๆ อยา่ง
แล้วค่ะ โดยเฉพาะวิถีชีวิตท่ีเนิบช้าของท่ีน่ี บางทีฉันก็รู้สึกว่ามันสบาย
กว่าความเร่งรีบของบ้านเมืองท่ีฉันเติบโตมา” พดูเสร็จก็ถอนหายใจ ฝืน
ยิม้ให้คนตรงหน้าอยา่งฝืดเฝ่ือนเตม็ที 

“ขอโทษนะคะ ฉันบ่นอะไรก็ไม่รู้ ฉันไม่รบกวนคณุแล้วค่ะขอตวั
ไปนอนก่อนดีกวา่” 

“ถ้าอยา่งนัน้ผมจะเดนิไปสง่” ชายหนุม่วา่พลางลกุขึน้  
เขาเดินไปหยิบตะเกียงท่ีวางอยู่มุมห้องและยืนรอให้หล่อนลุก

ตาม จากนัน้ถือตะเกียงด้วยมือซ้ายและย่ืนแขนขวาให้หล่อน ณฐัญาณ์
ย่ืนมือไปเก่ียวแขนเขา ก่อนท่ีเขาและหล่อนจะเดินเคียงกันตรงไปยัง
ห้องนอนซึง่อยูไ่มไ่กลนกั เม่ือถึงหน้าห้องของหลอ่น เขาก็หนัมาบอก  

“คณุเข้าไปจุดเทียนในห้องก่อนเถอะผมจะยืนส่องไฟให้อยู่ตรง
นี”้ 

ณัฐญาณ์ก้าวเข้าไปจุดไฟในห้องอย่างว่าง่าย เม่ือห้องสว่างขึน้
ด้วยแสงจากเทียนท่ีถกูจดุบนเชิงเทียนท่ีวางอยู่โต๊ะข้างหวัเตียง หญิงสาว
ก็เดนิออกมากลา่วลากบัผู้ ท่ีเดนิมาสง่ 

“ขอบคุณนะคะวิลเลียม ขอบคุณส าหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ราตรี
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สวสัดิค์ะ่”  
“ราตรีสวสัดิ์ครับแนท ขอให้คณุฝันดี” ชายหนุ่มพดู เขายืนรอจน

หญิงสาวปิดประตูห้องนอน จึงหมุนตวัเดินกลับไปยังห้องท างานเพ่ือ
จดัการกบังานเอกสารท่ีเขาไมมี่เวลาจดัการในตอนกลางวนั  

ขณะนัง่ท างานอยู่วิลเลียมอดไม่ได้ท่ีจะคิดถึงผู้หญิงท่ีอาศยัอยู่
ร่วมบ้าน 

‘ผมหวงัวา่สกัวนัคณุจะรู้สกึว่าท่ีน่ีเป็นบ้านอีกหลงัของคณุ นาทา
ย่าห์’ โดยท่ีเขาก็บอกตนเองไม่ได้เหมือนกนัว่า ท าไมต้องอยากให้หล่อน
รู้สกึเชน่นัน้ 
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๙ 
 
 

ณฐัญาณ์เร่ิมคุ้นชินกับชีวิตท่ีสถานีแปรรูปวาฬแคมป์เบลล์มาก
ขึน้เร่ือย ๆ ทุก ๆ วันหล่อนจะต่ืนมาเตรียมตัวโดยมีเอลานอร์คอย
ช่วยเหลือ หลงัจากแตง่ตวัเสร็จก็จะเข้าไปพบกับเจ้าของบ้านท่ีมกัจะรอ
อยู่ท่ีห้องอาหารแล้วเสมอ และทกุครัง้ท่ีเห็นหล่อนเดินเข้าไป ชายหนุ่มก็
จะลกุขึน้ต้อนรับ รับหมวกและถงุมือจากมือหล่อนไปวางไว้บนโต๊ะข้าง ๆ 
โต๊ะอาหารให้ ก่อนท่ีจะเล่ือนเก้าอีใ้ห้หลอ่นนัง่  

ในตอนแรกณัฐญาณ์รู้สึกว่าเขามีพิธีรีตองมากเกินไป คนอยู่
บ้านเดียวกนัแท้ ๆ ไมใ่ชแ่ขกแปลกหน้าท่ีไหน แตห่ลงัจากท่ีอาศยัอยู่ร่วม
บ้านกันมาเดือนกว่า ๆ หญิงสาวก็ทราบว่า ทุกอย่างท่ีเขาท าเป็นการ
กระท าโดยธรรมชาติของเขา ไม่ว่าจะกับหล่อนหรือกับใครเขาก็ปฏิบตัิ
อย่างเดียวกนั นอกจากนีห้ล่อนยงัสงัเกตว่า วิลเลียม แคมป์เบลล์ปฏิบตัิ
ต่อผู้ อ่ืนอย่างให้เกียรติเสมอ ไม่ว่าจะเป็นคนรับใช้อย่างเอลานอร์หรือ
คนงานในสถานีแปรรูปวาฬของเขา ชายหนุ่มจะพูดด้วยอย่างนุ่มนวล
และให้เกียรต ิไมเ่คยเลยสกัครัง้ท่ีหล่อนจะเห็นเขาขึน้เสียงใส่ใคร จนบาง
ทีหญิงสาวก็สงสยัวา่เขาเคยโกรธใครเป็นหรือเปลา่  

หลังรับประทานอาหารเช้า ชายหนุ่มจะเดินไปส่งหล่อนท่ี
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โรงเรียน ก่อนท่ีจะกลบัไปท างานท่ีสถานีแปรรูป เม่ือไปถึงโรงเรียนหญิง
สาวจะด่ืมน า้ชากับเอลิซาเบธ จากนัน้จะฝึกตดัเย็บเสือ้ผ้า ซึ่งจนบดันี ้
เดือนกว่า ๆ แล้วท่ีหล่อนเรียนการตัดเย็บแต่ณัฐญาณ์ก็ยังเย็บเสือ้ผ้า
ด้วยตนเองไม่ได้ เอลานอร์ยงัคงต้องช่วยหล่อนตดัเสือ้อยู่ตลอด จนเร่ิม
ท้อใจ ไมรู้่วา่เม่ือไรหลอ่นจะท าได้เสียที 

นอกจากจะไปเรียนตดัเย็บเสือ้ผ้าร่วมกบัเด็ก ๆ แล้ว ณฐัญาณ์ก็
เป็นคุณครูในโรงเรียนแห่งนีด้้วย โดยจะสลับชั่วโมงสอนกับเอลิซาเบธ 
เม่ือภรรยาของนายแพทย์เออร์เนสต์สอนการเรือน ณัฐญาณ์ก็จะสอน
อา่นเขียน จนเม่ือหมดชัว่โมงเรียน หญิงสาวจะอยูด่ื่มน า้ชาและพดูคยุกบั
คณุครูสาว ใช้เวลาเรียนรู้ขนบธรรมเนียม ความคดิความเช่ือของผู้คนท่ีน่ี 

ณัฐญาณ์เร่ิมสนิทสนมกับหญิงสาวผู้ เป็นภรรยาของเพ่ือนสนิท
ของชายหนุ่มเจ้าของสถานีแปรรูปวาฬ จนเร่ิมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับผู้คน
ท่ีน่ีและโหยหาชีวิตท่ีจากมาน้อยลง มีเพียงความคิดถึงมารดาเท่านัน้ท่ี
ไม่จางลงเลย แตห่ล่อนก็พยายามจะไม่คิดถึงมารดาให้มากนกัเพราะรู้ดี
วา่ยงัต้องใช้ชีวิตอยู ่ณ ท่ีแหง่นีต้อ่ไปอีกนาน 

หญิงสาวจะอยู่ท่ีโรงเรียนจนถึงตอนบา่ย จากนัน้เอลานอร์จะมา
รับหลอ่นกลบับ้าน ณฐัญาณ์เคยบอกวา่หลอ่นเดนิกลบัเองได้ แตก่ลบัถกู
ดดุ้วยเหตผุลว่า หญิงผู้ ดีไม่มีใครเดินไปไหนมาไหนเพียงล าพงั หล่อนจึง
ต้องยอมเป็นคณุหนท่ีูมีพ่ีเลีย้งดแูลตามรับส่ง แม้ว่าจะอายเุกือบสามสิบ
แล้วก็ตาม  
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เม่ือกลับมาถึงบ้าน เอลานอร์จะจัดการต้มกาแฟให้กับหล่อน 
หญิงสาวจะนัง่จิบกาแฟและอ่านหนงัสือรอจนกว่าชายหนุ่มเจ้าของบ้าน
กลับมาจากท างาน นั่งคุยกันสักพัก จากนัน้ก็รับประทานอาหารเย็น 
หลงัจากอาหารเย็นก็จะนัง่คยุสพัเพเหระกนัต่อเล็กน้อย ก่อนท่ีหล่อนจะ
แยกตวัไปนอนในขณะท่ีเขาจะเข้าไปท างานตอ่ในห้องท างาน  

แม้จะได้ใช้เวลาไปกบัการเรียนตดัเย็บเสือ้ผ้าและสอนหนงัสือท่ี
โรงเรียน แตณ่ฐัญาณ์ก็ยงัรู้สึกว่าตนมีเวลามากมายจนรู้สกึเหมือนกับอยู่
ไปวนั ๆ อยา่งไร้คา่ เพราะหลอ่นท างานท่ีโรงเรียนเพียงสปัดาห์ละสามวนั
เฉพาะวนัท่ีเอลิซาเบธมาท างานท่ีโรงเรียนเท่านัน้ วนัอ่ืน ๆ ภรรยาของ
นายแพทย์เออร์เนสต์ก็ท าธุระส่วนตวัอย่างอ่ืน จึงกลายเป็นวนัว่างของ
หญิงสาว หลอ่นเคยลองพยายามฝึกตดัเย็บโดยให้เอลานอร์ช่วย สดุท้าย
ก็ล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่า ผ่านมาเดือนกว่าแล้วหล่อนก็ยงัท าได้แค่เย็บ
ผ้าเป็นชิน้ ๆ อยู่นั่นเอง สุดท้ายเลยยึดห้องสมุดของเจ้าของบ้านซึ่งมี
หนงัสือท่ีนา่สนใจมากมายให้อา่น ท าให้เวลาแตล่ะวนัผ่านไปอยา่งไม่น่า
เบื่อมากนกั  

 
บา่ยนีก็้เป็นอีกวนัท่ีณฐัญาณ์เข้ามาใช้เวลาในห้องสมดุของชาย

หนุ่ม หญิงสาวยกถ้วยกาแฟท่ีมีกลิ่นหอมฟุ้งและรสชาติข่ืนลิน้ขึน้ด่ืม
ขณะนัง่เอน ๆ อ่านหนงัสือ ให้ความรู้สึกคล้ายอยู่ท่ีบ้าน เพราะในวันท่ี
ว่างจากงานหล่อนก็มกัจะนอนอ่านหนงัสือพร้อม ๆ กบัจิบกาแฟไปด้วย
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เสมอ 
ณัฐญาณ์มองถ้วยกาแฟในมือแล้วต้องยิม้ หลงัจากท่ีเมียงมอง

ในครัวแล้วไม่พบว่ามีกาแฟเก็บไว้ตรงไหนเลย หญิงสาวจึงถามเจ้าของ
บ้าน แล้วก็ต้องพบกับความผิดหวงัเม่ือเขาตอบว่าท่ีน่ีไม่มีใครด่ืมกาแฟ 
ตอนแรกก็เข้าใจว่าในเวลานีอ้าจจะยงัไม่มีกาแฟในออสเตรเลีย แตก่ลบั
ไมใ่ชอ่ยา่งท่ีคดิ 

‘ถ้าในครอบครัวท่ีบรรพบุรุษมาจากทางอิตาลี เขาจะด่ืมกาแฟ
กัน แต่บิดามารดาของผมมาจากอังกฤษ เราจึงด่ืมชามากกว่า คุณไม่
ชอบชาหรือ’ 

‘ไม่ใช่ไม่ชอบหรอกค่ะ ด่ืมชาก็ด่ืมได้ แต่ฉันก็ชอบด่ืมกาแฟด้วย 
จริง ๆ แล้วฉันด่ืมกาแฟบ่อยกว่าชา ผู้คนท่ีบ้านเมืองฉันจะนิยมกาแฟ
มากกวา่’  

ณัฐญาณ์จ าได้ว่าตอบเขาไปเช่นนัน้ จากนัน้ก็ลืมไปแล้ว คิดว่า
คงจะเป็นอีกอย่างท่ีหล่อนต้องปรับตวั ชีวิตท่ีปราศจากกาแฟ แต่แล้ว
เพียงสองสปัดาห์ให้หลงัชายหนุม่ก็ย่ืนกระปกุบางอยา่งให้กบัหล่อน  

‘อะไรหรือคะ’ 
‘เปิดดสูิ’  
เขาไม่ตอบว่าในกระปกุมีอะไรแตบ่อกให้หล่อนเปิดด ูณัฐญาณ์

มองเห็นเขามีรอยยิม้จาง ๆ ประดบัใบหน้า ในขณะท่ีนยัน์ตาเป็นประกาย 
คล้ายกบัต่ืนเต้นหรือคาดหวงับางอย่าง และเม่ือหล่อนเปิดกระปกุตามท่ี



รุ่ ง ธิ ว า | 116 
 

เขาบอก ก็ถึงกับอุทานออกมาอย่างต่ืนเต้นและคาดไม่ถึง โดยไม่
จ าเป็นต้องมองเห็นสิ่งท่ีอยู่ภายใน เพราะกลิ่นหอมอวลท่ีโชยออกมา
กระทบจมกูคือกลิ่นคุ้นจมกูของ... 

‘กาแฟ!’ 
เขายิม้ราวกบัเอ็นดทูา่ทางดีใจเหมือนเดก็ ๆ ของหลอ่น 
‘คณุไปได้มาจากไหนคะ’ ถามพลางยกกระปกุกาแฟขึน้สูดเอา

กลิ่นหอมของกาแฟเข้าปอด  
‘ให้เพ่ือนฝงูทางเมลเบิร์นส่งมาให้ เร่ือเพิ่งเทียบท่าเม่ือเช้าน่ีเอง ’ 

ชายหนุ่มตอบก่อนจะพูดต่อ ‘ผมคิดว่าเอลานอร์คงจะต้มกาแฟไม่เป็น 
คณุต้มเป็นไหม’  

ณฐัญาณ์จ าได้วา่เขาถามน า้เสียงไมแ่นใ่จ เขาคดิวา่หลอ่นจะต้ม
กาแฟไม่เป็นเหมือนอย่างท่ีตัดเสือ้ไม่เป็นหรือเปล่านะ จึงค้อนเขา
เล็กน้อยก่อนจะตอบ 

‘เป็นสิคะ สิ่งแรกท่ีฉนัท าหลงัตื่นนอนคือท ากาแฟ’ 
‘ถ้าอยา่งนัน้คณุคงสอนเอลานอร์ได้’ เขาวา่เป็นเชิงถาม 
หลงัจากวนันัน้หล่อนก็มีกาแฟด่ืมทกุวนั ณัฐญาณ์สอนแม่บ้าน

ต้มกาแฟเพียงครัง้เดียว หลงัจากนัน้เอลานอร์ก็สามารถต้มกาแฟออกมา
ได้อยา่งถกูใจหลอ่นท่ีสดุ 

“ผมเข้าไปได้ไหม”  
เสียงทุ้มท่ีดงัขึน้ท่ีหน้าประตหู้องสมดุเรียกให้หญิงสาวหนัไปมอง 
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รู้สึกใบหน้าร้อนวูบขึน้เล็กน้อย หล่อนก าลงันึกถึงเขาอยู่เขาก็มายืนอยู่
ตรงนีร้าวกบัรู้ ทัง้ ๆ ท่ีเวลานีเ้ขาควรจะอยูท่ี่สถานีตา่งหาก 

ณฐัญาณ์ลกุขึน้ยืนพลางกลา่วตอบ 
“เข้ามาสิคะ วันนีคุ้ณกลับเร็ว” กล่าวอนุญาตแล้วก็เอ่ยถาม

อยากแปลกใจ เพราะเขากลบับ้านเร็วกวา่ปกตหิลายชัว่โมงเลยทีเดียว 
ชายหนุ่มเดินตรงเข้ามายังโต๊ะท่ีณัฐญาณ์นั่งอยู่ เ ม่ือสักครู่ 

สายตามองลงไปท่ีหนงัสือและถ้วยกาแฟ อมยิม้นิด ๆ  
“ผมมารบกวนคณุหรือเปลา่”  
“ไม่หรอกค่ะ นัง่ก่อนสิคะ ฉันจะไปหาอะไรมาให้ด่ืม” ว่าพลาง

ขยบัตวัแล้วเดนิตรงไปยงัประต ูแตข่ณะท่ีก าลงัจะเดนิผ่านชายหนุม่ ก็ถกู
เขาคว้าแขนเอาไว้  

ณัฐญาณ์ก้มลงมองมือใหญ่ท่ีจบัแขนหล่อนอยู่ก่อนจะเงยหน้า
ขึน้มองเจ้าของมือ เห็นนยัน์ตาสีฟ้าเข้มฉายแววท่ีอา่นไมอ่อก เขามีสีหน้า
เก้อเขินเล็กน้อยก่อนจะปลอ่ยมือหล่อน 

“นัง่เถอะครับแนท ผมจะเรียกเอลานอร์เอง”  
“ไม่เป็นไรค่ะ ฉันเป็นผู้หญิง ควรจะปรนนิบตัิคณุไม่ใช่หรือคะ” 

ณฐัญาณ์วา่อยา่งท่ีคดิ เร่ิมจะซมึซาบความคดิความเช่ือของผู้คนท่ีน่ี  
วิลเลียมมองคนพูดอย่างพิจารณา เขาไม่แน่ใจว่าหล่อนก าลงั

ประชดประชันเขาอยู่หรือเปล่า หญิงสาวย า้เสมอว่าหล่อนมาจาก
บ้านเมืองท่ีหญิงชายเท่าเทียมกัน และดเูหมือนจะไม่ถูกใจแนวคิดท่ีว่า
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ผู้ หญิงถูกอบรมเลีย้งดูมาเพ่ือปรนนิบัติผู้ ชายมากนัก แต่ ก็พบเพียง
นยัน์ตาฉายแววจริงใจของหล่อนเทา่นัน้ ชายหนุม่ยิม้อยา่งพอใจซึง่พอใจ
อะไรเขาก็ตอบตนเองไมไ่ด้  

“ถ้าอยา่งนัน้ผมขอด่ืมกาแฟกบัคณุก็แล้วกนั”  
“รอสกัครู่นะคะ” หญิงสาวบอกก่อนจะเดนิออกไปจากห้อง 
วิลเลียมทอดตาตาม หญิงสาวอยู่ในชุดกระโปรงทรงสุ่มยาว

กรอมเท้าอยา่งท่ีสตรีทัว่ไปใส ่ร่างระหงเดนิไปด้วยหลงัตัง้ตรง จงัหวะก้าว
สม ่าเสมอ ไมเ่ร็วจนดไูมง่ามแตก็่ไมช้่าจนเนิบนาบ เป็นทว่งทา่ละมนุตาท่ี
เรียกรอยยิม้ให้ปรากฏบนใบหน้าของเขาได้ เม่ือมองตามหลงัเช่นนีไ้ม่
สามารถบอกได้เลยว่าหญิงสาวไม่ใช่คนในสังคมเดียวกับเขา เพราะ
หลอ่นดกูลมกลืนเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกบัผู้คนท่ีน่ีเหลือเกิน โดยเฉพาะกบั
บ้านหลงันีท่ี้เขารู้สกึวา่มีชีวิตชีวามากขึน้นบัตัง้แตมี่หล่อนอาศยัอยู ่  

ชายหนุ่มเร่ิมคุ้นเคยกบัการกลบัมาจากท างานแล้วพบว่ามีหญิง
สาวรออยู่ท่ีบ้าน เขาชอบฟังหล่อนพูดถึงบ้านเมืองท่ีหล่อนจากมา ใน
ขณะเดียวกันก็ชอบท่ีจะให้หล่อนเล่าถึงกิจกรรมท่ีหล่อนท าในแต่ละวนั 
เขารู้สึกว่าหล่อนพยายามท่ีจะปรับตวัให้เข้ากับสงัคมของเขา และเพียง
เดือนกวา่ ๆ หญิงสาวก็ดไูมแ่ตกตา่งกบัผู้คนท่ีน่ีแล้ว แตเ่ขารู้วา่ความรู้สึก
นึกคิดภายใน หล่อนยังมีความคิดความเช่ืออย่างคนสมัยใหม่อย่างท่ี
เติบโตมา แต่ก็รู้ควรไม่ควรพอท่ีจะไม่ต่อต้านความคิดท่ีคนในสมัยเขา
เห็นวา่ดีงาม และพยายามปฏิบตัิตามขนบความเช่ือเหลา่นัน้โดยไมเ่ก่ียง
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งอน ซึง่ท าให้เขาช่ืนชมหลอ่นอยูใ่นใจ  
เขาไม่เคยรู้...ว่าบ้านท่ีมีผู้ หญิงอยู่จะให้ความรู้สึกท่ีแตกต่าง

เชน่นี ้เขาอยูค่นเดียวมานาน นบัตัง้แตเ่รือลม่ใกล้ชายฝ่ังแหง่นี ้ 
สิบปีท่ีเขาพยายามพิสจูน์ตนเองวา่เขาเป็นนายเรือได้ เขาด าเนิน

ธุรกิจได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากบิดา สิบปีท่ี เขา
ไม่ได้ใส่ใจมองหาผู้หญิงมาประดบัเรือน เพราะรู้ตวัดีว่าความสนใจของ
เขามีให้แต่ธุรกิจแปรรูปวาฬท่ีเขาท าอยู่เท่านัน้ หากเขาจะหาผู้หญิงมา
เป็นภรรยาสกัคนก็คงเพียงแคห่าสุภาพสตรีผู้ เพียบพร้อม เอาหล่อนมา
ประดบัเป็นคณุผู้หญิงของบ้านด้วยเป็นสิ่งท่ีสมควรและถึงเวลาเท่านัน้ 
โดยท่ีเขาไม่มีความรักความเอาใจใส่ให้ เพราะหวัใจทัง้หมดของเขาอยูท่ี่
ธุรกิจท่ีเขาสร้างมา ซึ่งชายหนุ่มไมต้่องการให้เป็นเชน่นัน้เพราะรู้ดีว่าเป็น
การไม่ยุติธรรมต่อผู้หญิงคนนัน้เอาเสียเลย เขาจึงอยู่คนเดียวตลอดมา 
และคดิวา่บ้านท่ีไมมี่ผู้หญิงก็ไมเ่ห็นจะเป็นอะไร  

จนกระทัง่หลอ่นเข้ามาในชีวิตเขา เข้ามาเป็นสีสนัของบ้าน ท าให้
เขาอยากกลบับ้านเพราะรู้ว่ามีใครอีกคนรออยู่ ไม่ใช่เห็นบ้านเป็นเพียงท่ี
ซุกหวันอนอยา่งท่ีเคยเป็นตลอดเวลาสิบปีท่ีผ่านมา  

เม่ือถึงเวลาท่ีหล่อนต้องกลับไปยังท่ีท่ีหล่อนจากมา เขาคง...
คดิถึงหลอ่น 

ณัฐญาณ์กลับเข้ามาในห้องสมุดอีกครัง้ ในมือถือถาดท่ีมีถ้วย
กาแฟวางอยู่ หญิงสาววางถาดลงบนโต๊ะและย่ืนถ้วยกาแฟให้ชายหนุ่ม 
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ซึง่ย่ืนมือมารับถ้วยกาแฟจากหลอ่นพร้อมพมึพ าขอบคณุเบา ๆ  
“คณุมีธุระอะไรกบัฉันหรือเปล่าคะ” หญิงสาวถาม เขากลบับ้าน

เร็วกว่าปกติแล้วยังเดินมาหาหล่อนถึงน่ี จึงคิดว่าเขาอาจจะมีธุระกับ
หลอ่น 

ยงัไม่ทนัท่ีชายหนุ่มจะตอบ เอลานอร์ก็เดินเข้ามาในห้องพร้อม
ห่อผ้าขนาดไม่เล็กนักในมือ จากนัน้หญิงรับใช้ก็วางห่อผ้าลงตรงหน้า
ชายหนุม่เจ้าของบ้าน  

“ขอบคณุมากเอลานอร์” วิลเลียมกล่าวกบัคนรับใช้ซึ่งโค้งรับค า
ขอบคณุอยา่งสภุาพและลกุออกจากห้องในทนัที  

ชายหนุม่หนัมาหาหญิงสาวแล้วกลา่วเสียงนุม่  
“ของเพิ่งมาสง่วนันี ้ผมหวงัวา่คณุจะชอบ” เขากลา่วพลางแก้ห่อ

ผ้าท่ีวางอยูต่รงหน้า เผยให้เห็นสิ่งของท่ีอยูภ่ายใน  
ผ้าหลายสีหลากชนิดท่ีวางซ้อนกนัอยู่ ท าให้ณฐัญาณ์หนัไปมอง

คนเปิดหอ่ด้วยสายตาแสดงค าถาม 
“ผ้า มาจากเมลเบิร์น ผมสั่งมาให้คุณ ลองดูสิ” คนพูดพูดด้วย

ใบหน้าเปือ้นยิม้ นัยน์ตาเปล่งประกายต่ืนเต้น แต่คนฟังกลับมองผ้า
เหลา่นัน้ด้วยสีหน้าล าบากใจ 

“ฉันรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะ แค่ท่ีคุณให้ท่ีอยู่ท่ีกิน ให้คนรับใช้ดูแล
อย่างดีก็มากเกินไปแล้ว อย่าท าให้ฉันต้องรับอะไรจากคณุมากไปกว่านี ้
เลยนะคะ”  
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“ท าไมล่ะนาทาย่าห์ คุณไม่ชอบหรือ” ชายหนุ่มถามอย่างไม่
เข้าใจ เขาไม่คิดว่าหล่อนจะมีปฏิกริยาแบบนี ้มีผู้หญิงท่ีไหนไม่ชอบผ้า
สวย ๆ กนั 

“ไม่ส าคญัหรอกค่ะว่าฉันจะชอบหรือไม่ แต่ฉันรับไว้ไม่ได้ แค่นี ้
ฉันก็รู้สึกไร้ค่ามากพอแล้ว อย่าได้หาอะไรมาให้ฉันอีกเลยนะคะ” หญิง
สาววิงวอน หลอ่นไมอ่ยากรู้สกึแยก่บัตนเองมากไปกวา่นี ้แคอ่ยูเ่ฉย ๆ ให้
เขาเลีย้งหลอ่นก็รู้สึกแยพ่อแล้ว เขายงัจะหานัน่หาน่ีมาให้หลอ่นอีก หญิง
สาวรับไว้ไมไ่ด้จริง ๆ  

“นาทาย่าห์ คุณอยู่ท่ีน่ี เป็นคนในบ้านของผม ผมมีหน้าท่ีต้อง
ดูแลคุณ ผ้าพวกนีเ้ป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับคุณ เสือ้ผ้าท่ีคุณใส่คือหน้าตา
ของผม ได้โปรดรับไว้เถอะ”  

“คณุท าให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็น...เป็น...เด็กเส่ีย” ค าสุดท้ายแผ่ว
จนแทบไมไ่ด้ยิน ใบหน้าคนพดูระเร่ือขึน้เม่ือนกึถึงนยัของค านัน้  

“เดก็เส่ีย?” วิลเลียมทวนค า คิว้ขมวดอยา่งไมเ่ข้าใจ  
คนท่ีรู้สึกเป็น ‘เด็กเส่ีย’ จึงอ้อมแอ้มตอบ หลบุสายตาลงมองตกั

ตนเอง ไมก่ล้าสบตาเขา 
“หมายความว่าคณุมีท่ีอยู่ท่ีกินให้ฉัน เลีย้งดฉูัน มีของก านลัให้

ฉัน โดยท่ีฉันก็อยู่เฉย ๆ ไม่ต้องท างานท าการน่ะคะ่” ณฐัญาณ์ตอบโดย
ละนัยส าคัญของความเป็นเด็กเส่ียไว้เสียเพราะกระดากเกินกว่าจะ
กลา่วถึง  
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“ผมให้ท่ีอยู่กบัคณุ ผมดแูลคณุ ให้ของคณุบ้าง ซึ่งก็สมควรแล้ว 
เพราะคณุอยูใ่นบ้านผม เป็นคนของผม ผมมีหน้าท่ีต้องดแูลคณุให้ดีท่ีสดุ 
แล้วอย่างนีเ้ป็นเด็กเส่ียมันไม่ดีตรงไหน” เขาถาม นัยน์ตาฉายแววไม่
เข้าใจจริงจงั  

ณฐัญาณ์ท าได้เพียงถอนหายใจก่อนจะตอบ 
“เอาเป็นว่าท่ีบ้านเมืองของฉัน การเป็นเด็กเส่ียมันไม่ดี มัน

หมายความว่าฉันเป็นผู้ หญิงท่ีไร้ค่า สิน้เกียรติ ไร้ศักดิ์ศรี และผู้ คน
ประนามนะ่คะ่”  

“แตต่อนนีค้ณุอยูท่ี่น่ี และการเป็นเดก็เส่ียก็เป็นสิ่งท่ีดีงามแล้วใน
ธรรมเนียมท่ีน่ี คณุไมเ่ห็นต้องคดิมากเลย”  

เม่ือได้ยินเหตผุลของคนท่ีไม่เข้าใจความหมายท่ีแท้จริงของค า
ว่า ‘เด็กเส่ีย ’ ณัฐญาณ์ถึงกับกลอกตาก่อนจะตัดสินใจอธิบายถึง
ความหมายท่ีแท้จริงของค านัน้ให้เขาเข้าใจ หล่อนไม่อยากเป็นคนน าค า
ท่ีไมดี่มาเผยแผแ่ล้วไมไ่ด้อธิบายความหมายท่ีถกูต้องให้คนฟัง  

“เด็กเส่ีย ไม่ว่าท่ีบ้านฉันหรือท่ีน่ีหรือท่ีไหน ๆ มันก็ไม่ดีค่ะ 
เพราะว่าผู้หญิงท่ีเป็นเด็กเส่ียจะต้องแลกสิ่งท่ีได้มาด้วยร่างกายตนเอง 
พวกเธอต้องให้ความสขุทางเพศกบัผู้ชายท่ีให้สิ่งของเหล่านัน้แก่เธอ โดย
ท่ีไมใ่ชส่ามีภรรยาหรือมีความสมัพนัธ์ท่ีสงัคมรับรู้”  

“โอ...” จบค าอธิบายของหล่อน เขาอทุานสัน้ ๆ สีหน้าเก้ออย่าง
เห็นได้ชดั 
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“คราวนีเ้ข้าใจหรือยงัคะวา่ท าไมฉนัถึงรู้สกึไมดี่” 
“แล้วถ้าอย่างนัน้ต้องท าอย่างไรคณุจึงจะไม่รู้สึกไม่ดี เพราะไม่

ว่าอย่างไรผมก็ต้องดแูลคณุในฐานะท่ีคณุอยู่ท่ีบ้านผม” ชายหนุ่มถาม สี
หน้าจริงจงั  

“ถ้าอย่างนัน้ให้ฉันท างานให้คณุได้ไหมคะ” ณฐัญาณ์ถือโอกาส
ขอในสิ่งท่ีคิดมาหลายวนั หญิงสาวคิดว่าตนเองสามารถช่วยงานเขาได้ 
ท าไมจะต้องปล่อยให้สมองฝ่อลงไปทกุวนัด้วยการอยู่เฉย ๆ ด้วยเล่า อีก
ตัง้สิบปีกว่าจะได้กลับบ้าน หากหล่อนไม่ได้ท างานเลยสงสัยสมองจะ
เหลือเทา่เมล็ดถัว่เขียวเม่ือกลบัไปถึงบ้าน  

เม่ือเขายังเงียบ หล่อนจึงอ้อนวอน และหวังว่าจะไม่ได้ยินค า
ปฏิเสธจากเขา 

“นะคะวิลเลียม ฉันคิดเร่ืองนีม้าหลายวันแล้ว ฉันเรียนมาถึง
ระดบัมหาวิทยาลยั ฉันท างานให้คณุได้แน่นอน อีกอย่าง...ฉันรู้ตวัว่าคง
ตดัเสือ้ใสเ่องไมไ่ด้แน ่ฉนัอยากจ้างเอลานอร์ตดัให้ ถ้าฉนัได้ท างานฉนัจะ
ได้มีเงินจ้างเอลานอร์ได้อย่างไรล่ะคะ นะคะ ให้ฉนัท างานให้คณุเถอะนะ
คะ” 

วิลเลียมมองเห็นสายตานัน้ สายตามุ่งมัน่และคาดหวงั และจะ
ด้วยอะไรก็ตามแตด่เูหมือนชายหนุ่มจะรู้ว่าค าตอบใดท่ีจะท าให้ผู้หญิงท่ี
อยู่ตรงหน้าเขายิม้ได้ ซึ่งเขาก็ใจไม่แข็งพอท่ีจะไม่ยอมให้ค าตอบนัน้แก่
หลอ่น  
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“หากมันจะท าให้คุณรู้สึกดีขึน้ ผมคงต้องยอมให้คุณท างาน
กระมงั” เขาพดูเหมือนถาม  

ณัฐญาณ์ถือว่านั่นคือค าตอบท่ีอยากได้ยิน จึงยิม้กว้างอย่าง
ยินดีพลางคว้ามือใหญ่มากมุและเขยา่อยา่งดีใจ  

“ขอบคณุมากคะ่วิล ขอบคณุมาก แล้วคณุจะไม่ผิดหวงัเลยท่ีให้
ฉนัชว่ยงาน”  

เจ้าของมือท่ีถูกกุมมองใบหน้าท่ียิม้กว้างตรงหน้าด้วยสายตา
พร่าพราย รู้สึกว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะไปนิดเพียงเพราะเห็นหล่อนยิม้
กว้างเตม็ความรู้สกึเป็นครัง้แรกนบัตัง้แตห่ล่อนมาอาศยัอยู่ท่ีน่ี  

ชายหนุ่มหาค าตอบให้ตนเองไม่ได้ ว่าท าไมเพียงแค่เห็นหล่อน
ยิม้อยา่งเป็นสขุ จงึท าให้เขารู้สกึเตม็อิ่มอยูใ่นหวัใจได้ถึงเพียงนี ้
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“เอาละ ตอนนีค้ณุก็ได้ท างานแล้ว จะรับผ้าพวกนีจ้ากผมได้หรือ

ยงั” ชายหนุม่ถามยิม้ ๆ 
ณฐัญาณ์ซึ่งก าลงัอารมณ์ดีท่ีจะมีงานท ามากกว่าเดินไปเดินมา

ไปวนั ๆ จงึพยกัหน้ารับ ใบหน้ายิม้พรายพร้อมกลา่วตอบอย่างตื่นเต้น 
“รับสิคะ ไหนดูซิสวยถูกใจหรือเปล่า” ว่าพลางหยิบผ้าในห่อ

ขึน้มาพิจารณาด้วยทา่ทางสนอกสนใจ  
ผ้าในห่อเป็นผ้าพืน้หลากสีพับซ้อนกันมาเป็นตัง้ ชิน้บนสุดซึ่ง

หญิงสาวหยิบขึน้พิจารณาเป็นชิน้แรกเป็นผ้าไหมสีม่วงอ่อนทออย่าง
ประณีตให้สมัผสัเนียนมือ ณฐัญาณ์เงยหน้าขึน้มองชายหนุ่มและพบว่า
เขาจบัจ้องหล่อนอยู่ก่อนแล้วด้วยใบหน้ายิม้ละไม หญิงสาวรู้สึกใบหน้า
ร้อนผ่าวขึน้มาทันที นัยน์ตาสีฟ้าเข้มของเขาในเวลานีท้อประกาย
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บางอยา่งท่ีท าให้หลอ่นไมก่ล้าสบตาจงึเสมองผ้าในมือ กลา่วเสียงเบา 
“สวยจงัเลยคะ่”  
“ผ้าไหม ท่ีเมลเบร์ินมีร้านของพวกคนจีนหลายร้านท่ีมีผ้าไหมทอ

มือสวย ๆ คณุนายอดมัส์ภรรยาของเพ่ือนผมกรุณาไปเลือกซือ้ผ้าให้กับ
คณุ ผมเช่ือในรสนิยมของเธอ” 

“สวยทกุชิน้เลยคะ่ เธอเลือกได้ดีมาก”  
“นอกจากผ้าไหมก็มีผ้าซาตนิกบัผ้าก ามะหย่ี คณุนา่จะปรึกษาเอ

ลิซาเบธได้วา่จะใช้ผ้าชิน้ไหนส าหรับตดัชดุอะไร” เขาแนะน า 
“คงต้องรบกวนเอลานอร์อีกแล้ว ป่านนีแ้ล้วฉันยงัตดัอะไรเป็น

ชิน้เป็นอนัไมไ่ด้เลยคะ่” ณฐัญาณ์บอกเสียงออ่ย  
ชายหนุม่หวัเราะเบา ๆ หลงัหลอ่นพดูจบ ก่อนจะบอกอยา่งเอ็นดู 
“ท าไมไ่ด้ก็ไมเ่ป็นอะไรหรอกครับ”  
“ก็คณุเคยบอกวา่ใคร ๆ ก็ตดัเสือ้ผ้าใสเ่อง”  
“ก็ใช ่ผมเคยพดูเชน่นัน้ แตค่ณุไมใ่ชใ่คร ๆ น่ีนา 
“ฉันไม่ใช่ใคร ๆ หมายความว่าอย่างไรหรือคะ” ณัฐญาณ์ถาม

อยา่งไมค่อ่ยเข้าใจในค าพดูของเขานกั  
“คณุไม่ใช่ใคร ๆ แตค่ณุเป็นคนของผม ผมมัง่คัง่พอท่ีจะจ่ายค่า

ตดัเสือ้ให้คณุได้ถ้าคณุตดัเองไมเ่ป็น”  
“เอ๊ะ! ฉันเพิ่งบอกไปว่าไม่ต้องการรับอะไรจากคุณท่ีมากเกิน

ความจ าเป็นไงคะ” หญิงสาวเร่ิมโวยวาย คิดว่าคุยกันเข้าใจแล้ว พอ
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หลอ่นเผลอหนอ่ยเขาก็จะเลน่บทพอ่บญุทุม่อีกแล้ว  
“ก็เราตกลงกันแล้วว่าคณุจะท างานให้ผม แลกกับการท่ีผมจะ

ดแูลคณุอยา่งท่ีเจ้าบ้านท่ีดีพงึกระท าอย่างไรเลา่” 
เม่ือได้ยินเช่นนัน้ณัฐญาณ์ถึงกับกลอกตา หญิงสาวแน่ใจว่า

ไม่ได้ตกลงกับเขาอย่างนัน้เสียหน่อย แต่ก็คร้านจะเถียงเพราะดเูหมือน
เขาจะถือเป็นเกียรติเป็นศกัดิ์ศรีของเขาเหลือเกินกับการท่ีจะดแูลคนท่ี
เขาเรียกว่า ‘แขก’ อย่างหล่อนให้อยู่สขุสบาย ไหน ๆ ตอนนีเ้ขาก็ยอมให้
หลอ่นชว่ยงานแล้ว ถือวา่ได้แคนี่ก็้ยงัดีกวา่ไมไ่ด้ท าอะไรเลย ณฐัญาณ์จึง
สงบปากสงบค าและยอมให้เขาท าหน้าท่ีเป็นเจ้าบ้านท่ีดีอย่างท่ีเขา
ต้องการ  

“ฉันจะได้เร่ิมท างานเม่ือไรคะ” หญิงสาวถามหลงัจากพิจารณา
ผ้าในกองตรงหน้าจนพอใจแล้ว  

“วนัท่ีคณุไมต้่องสอนท่ีโรงเรียน” 
“ฉันสอนท่ีโรงเรียนเฉพาะเช้าวันจันทร์ถึงวันพุธค่ะ ตอนบ่ายก็

ว่างแล้ว ส่วนพฤหสักบัศกุร์ท างานให้คณุได้เต็มวนั แล้วเสาร์กบัอาทิตย์
... เอ๊ะ ท่ีน่ีเสาร์-อาทิตย์เป็นวนัหยุดหรือเปล่าคะ” ถามอย่างไม่แน่ใจว่า
คนในสมยัโบราณจะหยดุงานในวนัสดุสปัดาห์เชน่ปัจจบุนัหรือไม ่  

“คนสมยัเก่าอย่างเราก็มีวนัหยุดเหมือนกันนะ” เขาเย้า ใบหน้า
เปือ้นยิม้  

ณฐัญาณ์ยิม้เก้อ ๆ แก้ตวัเสียงอ้อมแอ้ม  
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“ก็เผ่ือคนโบราณจะหยุดไม่เหมือนคนสมัยใหม่ไงคะ” ตอบไป
แล้วก็อยากกดัลิน้ตนเอง เพราะเขาหบุยิม้และถามกลบัมาเสียงเรียบ  

“ส าหรับคณุผมคงเป็นแคค่นโบราณใชไ่หม” 
“ก็...เอ่อ...ขอโทษค่ะหากท าให้คณุไม่พอใจ แตถ้่าจะนบักันจริง 

ๆ คณุก็อายมุากว่าฉันร้อยกว่าปีเชียวนะคะ” ดเูอาเถอะ ควรจะหยุดพูด
เร่ืองโบราณไม่โบราณน่ี แต่หล่อนกลบัไปย า้กับเขาว่าเขาแก่กว่าหล่อน
เป็นร้อยปีเสียอย่างนัน้ แล้วดใูบหน้าเรียบเฉยนัน่สิ คราวนีด้บูึง้ตงึอย่าง
เห็นได้ชดั  

“วิลคะ...” ณัฐญาณ์เรียกเสียงงอนง้อ วางมือลงบนมือใหญ่ 
“โกรธหรือคะ อยา่โกรธเลยนะ ฉนัไมไ่ด้วา่คณุแก่เสียหนอ่ย”  

“ผมไม่ได้โกรธ แต่รู้ตวัว่าผมโบราณเกินไปส าหรับคนสมัยใหม่
อยา่งคณุ”  

โบราณเกินไปอยา่งนัน้หรือ เขาพดูอะไรของเขา โบราณเกินไป...
เกินไปส าหรับอะไรกนั! 

“ไม่เอาดีกว่าคะ่ ไม่คยุเร่ืองนีแ้ล้ว เอาเป็นว่าฉันขอโทษ และฉัน
จะไมเ่รียกคณุวา่คนโบราณอีกดีไหมคะ  

“ขอโทษท าไม ก็ผมเป็นคนโบราณจริง ๆ” ชายหนุม่วา่ก่อนจะลกุ
ขึน้ แล้วหนัมาถาม  

“จะไปห้องอาหารด้วยกนัไหม” 
“ไปสิคะ” ว่าพลางลุกขึน้ยืน ในขณะท่ีเขาย่ืนแขนขวามาให้ 
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ณฐัญาณ์จงึวางมือลงไปแล้วเดนิเคียงกนัไปยงัห้องอาหาร  
แม้ดเูหมือนจะไม่พอใจหรือน้อยใจกับค าพดูของหล่อน แต่ชาย

หนุม่ก็ไมเ่คยลืมมารยาทของเขาเลยสกัครัง้ แล้วมาท าเป็นโกรธท่ีถกูเรียก
คนโบราณ ก็ดคูวามมีพิธีรีตองของเขาสิ หนุ่มสมยัใหม่ท่ีไหนท าแบบนี ้
บ้าง และความคิดนั่นก็ท าให้คนแอบนินทาชายหนุ่มอยู่ในใจมีรอยยิม้
เบาบางประดบัใบหน้าอยา่งอารมณ์ดี  

 
“ช่วงนีเ้ราจะมีเรือเข้ามารับน า้มันและกระดูกวาฬจากเรา

ค่อนข้างมาก” ชายหนุ่มบอกกับพนักงานคนใหม่ หลังจากตกลงวัน
ท างานได้ว่าหญิงสาวจะมาช่วยเขาท างานในส่วนเอกสารทุกวัน
พฤหสับดีและศกุร์ และตอนบา่ยของวนัจนัทร์ถึงวนัพธุหากมีเร่ืองเร่งดว่น
ให้ท า  

วันนีเ้ป็นวันแรกท่ีหญิงสาวเร่ิมท างานโดยมีข้อแม้ว่า หล่อน
จะต้องนัง่ท างานอยูแ่ตใ่นห้องท างานบนบ้านเท่านัน้ ห้ามเข้าไปยงัสถานี
แปรรูปโดยเด็ดขาดหากไมมี่ชายหนุ่มไปด้วย โดยเขาให้เหตผุลกบัหลอ่น
ว่าท่ีสถานีแปรรูปมีแต่คนงานผู้ชาย หากหญิงสาวจะเข้าไปเพียงล าพัง
นัน้จะเป็นการ ‘ไม่งาม’ ซึ่งคนฟังก็ได้แต่กลอกตากับธรรมเนียมโบร ่ า
โบราณท่ีหล่อนยงัคงไม่คุ้นเคย แตก็่ไม่คิดท่ีจะไม่ปฏิบตัิตามแตอ่ย่างใด 
เพราะเข้าใจดีว่าเม่ือหล่อนมาอาศยัอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมท่ีน่ี ก็ควร
ต้องปฏิบตัิตามบรรทดัฐานอนัดีงามของสงัคม แม้จะเห็นว่าเป็นเร่ืองไร้



รุ่ ง ธิ ว า | 130 
 

สาระเพียงใดก็ตาม  
“ฤดกูาลท่ีผ่านมาค่อนข้างเป็นฤดกูาลท่ีดี เราจบัวาฬได้ถึงสาม

ร้อยห้าสิบตัว ได้น า้มันวาฬราว ๆ เกือบเก้าพันถัง พวกลูกเรือยิม้กัน
ทีเดียวเพราะได้เงินเป็นกอบเป็นก า” ชายหนุม่เลา่ด้วยใบหน้าเปือ้นยิม้  

“อ้าว ถ้าจบัวาฬได้มาก คนงานก็มีรายได้มากหรือคะ ฉันนึกว่า
คณุจา่ยพวกเขาเป็นเงินเดือนเสียอีก”  

“ไม่หรอก เราจ่ายแบบแบ่งส่วน ถ้าจับวาฬได้มากลูกเรือก็ได้
ส่วนแบง่มาก ถ้าฤดกูาลไหนจบัวาฬไม่ได้ก็อดกนัทุกคนรวมทัง้ผมด้วย” 
ชายหนุม่วา่ 

เขานึกไปถึงฤดูกาลหนึ่งท่ีจบัวาฬได้เพียงสิบตวั ส าหรับเขาไม่
กระทบกระเทือนมากเพราะยังมีเงินทุนส ารอง แต่กับพวกลูกเรือแล้ว 
หากเขาจะหกัเงินคา่เสือ้ผ้าและสิ่งของอ่ืน ๆ ก็แทบไมเ่หลือเงินกลบัไปหา
ครอบครัวเลยทีเดียว ปีนัน้เขาจึงให้เสือ้ผ้าและของใช้จ าเป็นส าหรับ
ลูกเรือฟรี ๆ เพราะบางครัง้การซือ้ใจลูกเรือก็เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
นายจ้างอยา่งเขาหากต้องการคนท่ีท างานให้ด้วยใจ 

“น่ีคือออร์เดอร์ท่ีเราได้รับในปีนี ”้ ชายหนุ่มย่ืนกระดาษท่ีมี
ลายมือเล่นหางสวยงามให้หญิงสาว และอธิบายเม่ือเห็นสายตาแสดง
ค าถาม 

“เป็นโทรเลขจากบริษัทเดินเรือ เรือพวกนีจ้ะขนของไปขายยัง
ตา่งประเทศ ส่วนใหญ่คือไปองักฤษ น า้มนัวาฬท่ีนัน่ โดยเฉพาะวาฬหวั
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ทุย (Sperm Whale) ราคาดีมาก นอกจากน า้มันวาฬแล้วเราก็ขาย
กระดกูวาฬด้วย”  

“คณุจะให้ฉนัท าอะไรคะ”  
“คณุท าบญัชีเป็นไหม”  
“ถ้าเป็นบัญชีง่าย ๆ ก็พอท าได้ค่ะ เพราะท่ีบ้านฉันก็ท าบัญชี

ส าหรับงานของตนเองเช่นกนั” ณฐัญาณ์ตอบ หลอ่นท างานเป็นฟรีแลนซ์ 
จึงต้องจดัการดแูลบญัชีรายรับรายจ่ายและภาษีของตนเอง ซึ่งเป็นงาน
ง่าย ๆ ไมต้่องใช้ความรู้ทางด้านบญัชีขัน้สงูมากนกั  

“ผมอยากให้คุณรวบรวมออร์เดอร์พวกนีใ้ห้เป็นหมวดหมู่ สรุป
รายการส าหรับเรือแตล่ะบริษัท วนัท่ีเรือจะเทียบท่า และท าบญัชีรายรับ
จากค่าสินค้าทัง้หมด” ชายหนุ่มบอก เขาหยิบแฟ้มท่ีวางอยู่บนชัน้ใส่
เอกสารข้างโต๊ะท างานมาเปิดแล้วอธิบาย 

“ส่วนพวกนีเ้ป็นรายการสินค้าท่ีเราต้องสัง่เพ่ือเตรียมตวัส าหรับ
ออกเรือในฤดูกาลถัดไป ปกติแล้วพวกอาหารผมจะใช้รายการเดิม แต่
ส าหรับเสือ้ผ้าของใช้ของลกูเรือ ผมจะได้รับรายการมาจากพวกเขาอีกที 
เพราะพวกเขาต้องจ่ายเงินเอง เราจะจดัหาให้เพียงอาหารเท่านัน้ และ
หลงัจากงานท่ีสถานีจบลง ผมจะได้ไปสัง่ของพวกนีก้ับร้านท่ีเมลเบิร์น 
คงสกัเดือนหน้านัน่ละ ผมจะได้พาคณุไปเท่ียวเมลเบิร์นด้วย พวกลกูเรือ
ก็จะได้ไปเปิดหเูปิดตากนั” 

“เดือนหน้าก็พฤศจิกายน คณุจะออกเรือแล้วหรือคะ”  
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“ยงัหรอก ฤดกูาลลา่วาฬจะเร่ิมต้นในฤดหูนาว ผมจะออกเรือต้น
เดือนมิถุนายนและกลบัเข้าฝ่ังปลายเดือนสิงหาคม แต่ต้องไปสัง่ของไว้
ก่อนเพราะเป็นออร์เดอร์ใหญ่ เราต้องให้เวลาทางร้านจดัหาของด้วย”  

ณฐัญาณ์ก้มลงอา่นรายการแรกในแฟ้มตรงหน้า  
“แป้งสาลี ๒ ตนั” ก่อนจะเงยหน้ามองชายหนุ่มตาโต “สองตนั

เชียวหรือคะ”  
วิลเลียมยิม้เอ็นดทูา่ทางของหลอ่น ก่อนจะตอบด้วยค าถาม 
“คณุคดิวา่ระยะเวลาสามเดือน ควรจะใช้แปง้สาลีเทา่ไรจงึจะพอ

ส าหรับคนเกือบสามสิบคนบนเรือ”  
“ไมท่ราบสิคะ ฉนัไมเ่คยนกึถึงเลย” ณฐัญาณ์วา่ หลอ่นจะไปรู้ได้

อยา่งไร แตแ่ปง้สาลีสองตนัหญิงสาวก็รู้สกึวา่มนัมหาศาลทีเดียว  
“เอาละ ผมจะทิง้คุณไว้ท่ีน่ี หากมีปัญหาอะไรให้แจ้งกับเอลา

นอร์ เธอจะไปบอกผมเอง” ชายหนุม่บอก 
“ได้คะ่ ขอบคณุนะคะวิลเลียมท่ีให้โอกาสฉนัได้ท างานให้คณุ”  
“ยินดีครับ แม้ว่าผมจะไม่ค่อยชอบใจท่ีต้องใช้งานคุณก็ตาม” 

ชายหนุม่ตอบ  
วิลเลียมไม่ใคร่ชอบใจนักท่ีหญิงสาวต้องท างานให้เขา หล่อน

ควรจะอยู่ท่ีน่ีอย่างสขุสบายไม่ใชม่าเป็นคนงานคนหนึ่งของเขาเชน่นี ้แต่
เ ม่ือเป็นความต้องการของหล่อน และดูเหมือนการท างานจะมี
ความส าคญัตอ่หลอ่นเป็นอย่างมาก เขาจงึจ าเป็นต้องตามใจหลอ่น   
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“คุณไม่ได้ใช้งานฉันฟรี ๆ น่ีคะ ฉันค่าแรงแพงนะจะบอกให้” 
ณัฐญาณ์ว่าล้อ ๆ นึกถึงสารพัดสิ่งของท่ีเขาสรรหามาให้หล่อน ดูแล้ว
ค่าแรงส าหรับท างานพาร์ตไทม์ของหล่อนจะมากกว่างานแปลและงาน
ลา่มท่ีท าท่ีบ้านเสียด้วยซ า้กระมงั  

“คณุไปท างานเถอะคะ่ ไม่ต้องเป็นห่วงฉัน รับรองว่าจะไม่ท าให้
ธุรกิจของคณุเสียหาย แล้วเจอกนัเย็นนีค้ะ่” ว่าพลางเดินไปส่งเขาท่ีหน้า
ประต ู 

“แล้วเจอกันครับนาทาย่าห์” ชายหนุ่มว่าพร้อมกับโค้งให้อย่าง
สภุาพ  

“บายคะ่วิล” ณฐัญาณ์เอย่กบัเขาขณะโบกมือให้เขาท่ีก าลงัหมนุ
ตวัเดินจากไป และยืนรอจนเขาลับสายตาไปแล้วจึงหันกลับไปยังห้อง
ท างาน  

หญิงสาวท่ีเพิ่งมีงานท ารู้สึกดีกับตนเองจนถึงกับฮมัเพลงเบา ๆ 
ขณะนัง่ท างานตามท่ีได้รับมอบหมายจากเจ้าของสถานีเลยทีเดียว 
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หลงัอาหารเย็นคืนหนึ่ง สองหนุ่มสาวนัง่คยุกันอยู่ในห้องนัง่เล่น

อย่างเช่นท่ีท าเป็นประจ า หลังจากคุยกันถึงเร่ืองค าสั่งซือ้น า้มันวาฬ
ท่ีณฐัญาณ์ดแูลอยู ่หญิงสาวก็ถามในสิ่งท่ีค้างคาใจมาระยะหนึง่ 

“วิลคะ ฉันรู้ว่าคณุมาประสบอุบตัิเหตเุรือล่มท่ีน่ี จากนัน้ก็สร้าง
สถานีแปรรูปวาฬขึน้มา เลา่ให้ฉนัฟังบ้างสิคะ” 

ชายหนุ่มยิม้เม่ือได้ยินค าถาม เขาทอดสายตาออกไปในความ
มืด คล้ายกบัทบทวนความทรงจ า ก่อนจะเร่ิมเลา่ 

“การล่าวาฬเท่ียวนัน้เป็นเท่ียวแรกท่ีผมเป็นนายเรือเต็มตวั ผม
อายเุพียงย่ีสิบ ถือว่าเด็กมากส าหรับการเป็นนายเรือ ผู้คนครหาว่าผมไม่
มีความสามารถ ท่ีได้เป็นนายเรือก็เพียงเพราะเป็นเรือของบริษัทของบิดา
ผมเท่านัน้ ตอนนัน้ผมโกรธ เลือดร้อน และต้องการพิสูจน์ว่าค าพูด
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เหล่านัน้ไม่เป็นความจริง แตแ่ล้วเม่ือเรือแล่นมาเกือบถึงบริเวณนี ้ก็เกิด
หมอกขึน้จนมองไม่เห็นอะไรเลย และเม่ือหมอกสลาย เรือก็อยู่ใกล้หน้า
ผาท่ีชายฝ่ังมากจนผมพาเรือกลบัสูร่่องเดนิเรือไมท่นั และเรือก็ชนหน้าผา
จนเรือแตก ลูกเรือและเรือจมหายไป ผมจ าได้ว่าตอนท่ีเรือแตกและน า้
ทะลกัเข้ามาในเรือ ผมถูกอะไรบางอย่างเหว่ียงจนตกน า้ น า้เย็นจับขัว้
หวัใจ หลงัจากนัน้ผมก็ไมรู้่สกึตวั และคดิวา่คงจะตายเสียแล้ว” 

“แตค่ณุรอด” 
“ใช.่..ผมรอด โมรานเป็นคนไปพบผมท่ีชายหาดในตอนรุ่งเช้า” 
“โมราน...ผู้ชว่ยของคณุหรือคะ” 
“ใช่ อย่างท่ีคณุทราบว่าโมรานเช่ือว่าจะมีคนหรือสิ่งของแปลก

ประหลาดปรากฏขึน้ท่ีชายหาดหลงัพายงุวงช้างสงบลงเสมอ อย่างท่ีเขา
พาผมไปพบคณุนัน่ละ เม่ือสิบปีท่ีแล้ว เขาก็ไปส ารวจชายหาดหลงัพายุ
และพบผมนอนหมดสตอิยูบ่นชายหาด” 

“ตอนนัน้ท่ีน่ียงัไมเ่ป็นเมืองใชไ่หมคะ เพราะพอร์ตแคมป์เบลล์ตัง้
ช่ือตามนามสกลุของคณุ” 

“ยงั ท่ีน่ีเป็นผืนป่ารกทึบ มีแตพ่วกกรีูอาศยัอยู่ แตก็่อยู่ลึกเข้าไป
ในป่า ไม่ได้อยู่ติดชายทะเล” ชายหนุ่มนิ่งไปนิด สายตาฉายประกาย
บางอยา่ง ก่อนท่ีจะเลา่ตอ่ 

“โมรานรับผมเข้าเป็นสว่นหนึง่ของเผ่า สอนให้ผมรู้จกัการใช้ชีวิต
ในป่า ท าความรู้จกักบัสตัว์ทกุตวั ต้นไม้ทกุต้น การอยูร่่วมกนัอยา่งถ้อยที
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ถ้อยอาศยัระหว่างคนและธรรมชาติ ผมเรียนรู้วิธีหาอาหารและน า้ด้วย
มือเปล่าอย่างท่ีพวกกูรีท าได้  ผมอยู่ร่วมกับคนในเผ่าภายใต้ความ
คุ้ มครองของโมรานเกือบปี และได้ส ารวจพืน้ท่ีบริเวณนี ้และพบว่า
ชายฝ่ังตรงนีเ้หมาะสมท่ีจะตัง้สถานีแปรรูปวาฬยิ่งนกั” 

“เพราะอะไรหรือคะ” ณฐัญาณ์ถามอยา่งสนใจ 
“นา่นน า้บริเวณนีเ้ป็นเส้นทางอพยพของวาฬ ท าให้ในฤดลู่าวาฬ

จะมีวาฬชุกชุม และอยู่ไม่ไกลจากชายฝ่ังจนเกินไป หากผมสร้างสถานี
แปรรูปวาฬตรงนีจ้ะช่วยร่นระยะเวลาเดนิทางของเรือลา่วาฬทัง้หลาย ซึง่
แทนท่ีจะต้องเดินทางต่อไปจนถึงโบตานีย์เบย์ท่ีซิดนีย์ ก็แวะส่งวาฬท่ี
สถานีแปรรูปของผมได้ นอกจากนีท่ี้น่ียงัอยูห่า่งจากเมลเบร์ินซึง่เป็นเมือง
ท่ีใหญ่ท่ีสดุของชายฝ่ังบริเวณนีเ้พียงเดินเรือหนึ่งวนัเท่านัน้ หากต้องการ
ซือ้หาสิ่งของท่ีจ าเป็นก็ไมล่ าบากท่ีจะเดนิทาง” 

“แล้วคณุท าอยา่งไรหรือคะ” ณฐัญาณ์ถามอยา่งนกึภาพไมอ่อก 
“ผมมีเวลาเหลือเฟือก็ถางป่าเตรียมพืน้ท่ี” 
“ถางป่า ถางทัง้หมดน่ีเลยหรือคะ” ณฐัญาณ์ถามขณะท ามือวน

ไปรอบ ๆ บริเวณท่ีเป็นสถานีแปรรูปวาฬทัง้หมด” 
“ใช”่ ชายหนุม่ตอบพร้อมพยกัหน้า 
“ด้วยมือ?” ณฐัญาณ์ถามเขา ตาเบกิโต 
“ด้วยสองมือของผมน่ีละ” 
ณัฐญาณ์มองเขาอย่างทึ่ง ทัง้เห็นใจท่ีคนในสมัยโบราณไม่มี
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เคร่ืองไม้เคร่ืองมือทุ่นแรงอย่างในปัจจุบนั กว่าเขาจะถางป่าจนได้พืน้ท่ี
กว้างขนาดนี ้ยาวนานแคไ่หนกนัหนอ 

“นานแค่ไหนคะกว่าจะพืน้ท่ีจะพร้อมสร้างสถานีได้” ณัฐญาณ์
ถามออกไปอยา่งท่ีคดิ 

“ปีหนึ่งได้ ทัง้ถางป่า ทัง้เก็บหาเศษไม้เตรียมไว้ส าหรับสร้าง
อาคารสถานี” 

“เศษไม้?” 
“ไม้จากเรือท่ีล่มบริเวณนี ้คล่ืนจะพัดเศษไม้เข้าฝ่ังเป็นจ านวน

มากทีเดยีว ผมไปเก็บมาไว้ใช้ส าหรับสร้างอาคาร” 
“อาคารหลงันีห้รือคะ สร้างจากเศษไม้ท่ีคณุเก็บมา” ณัฐญาณ์

ถามอย่างไม่อยากจะเช่ือในสิ่งท่ีได้ยิน แต่ละอย่างช่างน่าต่ืนตาต่ืนใจ
เหลือเกิน 

“ครับ” วิลเลียมตอบแล้วมองคนถามยิม้ ๆ อย่างเอ็นดูสีหน้า
หลอ่น 

“แล้ว...คณุสร้างอาคารนีค้นเดียวเลยหรือคะ” 
“ไม่สิ โมรานและคนของเขาเป็นแรงงานส าคญั และพอสถานี

แปรรูปวาฬของผมเปิดให้บริการ พวกเขาก็เป็นแรงงานส าคญัในสถานี
ด้วย” 

“รวมทัง้ตอ่เรือของคณุด้วยหรือคะ” 
ชายหนุม่ถึงกบัหวัเราะเสียงดงักบัค าถามนีข้องหลอ่น 
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“ใครจะไปต่อเรือเองได้” เขาว่า ก่อนจะเล่าถึงท่ีมาท่ีไป “เม่ือ
ฤดกูาลล่าวาฬเวียนมาอีกครัง้ ผมขอติดเรือล่าวาฬกลบัซิดนีย์ไปหาบิดา
และขอทนุมาสร้างสถานี แม้จะยินดีท่ีผมไม่ได้จมน า้ไปพร้อมกบัเรือ แต่
บิดาของผมก็ไม่ได้ยินดีท่ีผมจะมาเปิดสถานีแปรรูปวาฬท่ีน่ี แตส่ดุท้ายก็
ต้องยอมให้เงินในส่วนท่ีควรจะเป็นของผม เม่ือได้ เงินผมก็กลับมา
ด าเนินการท าสถานี รวมทัง้จ้างตอ่เรือและสร้างท่าเรือ เม่ือมีเรือมาเทียบ
ท่า มาซือ้น า้มนัวาฬ ก็เร่ิมมีพ่อค้าแม่ค้าน าของจากท่ีอ่ืนมาขาย จนใน
ท่ีสดุก็เกิดเมืองเล็ก ๆ ขึน้” 

“ท่ีตัง้ช่ือตามนามสกุลของคุณ” ณัฐญาณ์ว่าตามท่ีรู้มาจาก
หนงัสือ 

“ครับ พวกเขาให้เกียรติผม เพราะถือเป็นคนแรกท่ีด าเนินธุรกิจ
ท่ีน่ี” 

“แล้วโรงเรียนกบัโรงพยาบาลละ่คะ” 
“โรงเรียนกบัโรงพยาบาลสร้างขึน้ทีหลงั หลงัจากท่ีธุรกิจของผม

ไปได้ด้วยดี ผมได้มีโอกาสกลบัไปเย่ียมบิดามารดาท่ีซิดนีย์ จึงได้พดูคยุ
กับนายแพทย์เออร์เนสต์ วิลสนั เขาเป็นเพ่ือนสนิทของผมมาตัง้แต่เด็ก 
เม่ือทราบว่าท่ีน่ียงัไมมี่โรงพยาบาลเขาจงึเสนอตวัมาท างานท่ีน่ี ผมจึงได้
สร้างอาคารโรงพยาบาลกับโรงเรียนขึน้ เพราะเอลิซาเบธจะมาสอน
หนงัสือด้วย” 

“แล้วโบสถ์ท่ีตลาดนัน่ คณุสร้างหรือเปลา่คะ” 
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ชายหนุม่ยิม้อยา่งขบขนัค าถามนัน้พร้อมสา่ยหน้า 
“รู้สกึวา่จะเป็นศาสนาจารย์จากเมลเบร์ิน” 
“อ้อ นึกว่าคุณจะสร้างทุกอย่างในเมืองนีเ้สียอีก” ณัฐญาณ์ว่า 

ค้อนน้อย ๆ ท่ีเห็นเขาหวัเราะขบขนัหลอ่น  
ชายหนุม่มองออกไปนอกหน้าตา่งแล้วเปรยเบา ๆ 
“คืนนีอ้ากาศดี ลงไปเดนิเลน่ในสวนกนัไหมครับนาทายา่ห์” 
ณฐัญาณ์มองตามสายตาเขา เห็นพระจนัทร์เต็มดวงดวงโตลอย

เดน่อยูบ่นฟ้า หลอ่นคดิเพียงนิด ก่อนจะตอบตกลง 
“ไปสิคะ” 
ชายหนุ่มลกุขึน้แล้วย่ืนแขนให้ณฐัญาณ์เกาะอย่างเช่นท่ีท าปกติ

จนหญิงสาวเคยชิน เม่ือลุกขึน้ได้ก็ย่ืนมือไปเกาะท่อนแขนเขาโดย
อตัโนมตัิ ก่อนท่ีจะเดินเคียงกนัออกจากห้อง แล้วลงจากอาคารสถานีไป
ยงัสวนด้านลา่ง 

อากาศกลางเดือนตลุาคมเร่ิมอุ่นขึน้จนรู้สึกเย็นสบาย กอปรกับ
คืนนีเ้ป็นคืนพระจนัทร์เต็มดวงท่ีส่องให้พืน้ท่ีในสถานีแปรรูปวาฬแคมป์
เบลล์สว่างไปทัว่บริเวณ ทัง้สองเดินไปบนทางเดินในสวนซึ่งเป็นแผ่นหิน
ขนาดใหญ่ปลูดัเลาะไปทัว่บริเวณ ตะเกียงน า้มนัวาฬถูกจุดเพ่ือให้แสง
สว่าง แตคื่นนีถู้กดบัลงมากกว่าคร่ึงเพ่ือรับแสงสว่างนวลของพระจนัทร์
ดวงโต ดอกไม้กลิ่นคุ้นจมกูลอยอ้อยอ่ิงอยูใ่นอากาศ 

“กลิ่นเหมือน...ดอกมะลิ...ใช่มะลิไหมคะ” ณัฐญาณ์ถามอย่าง
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ต่ืนเต้น 
“ใช่ครับ มะลิเป็นดอกไม้พืน้ถ่ินของทางเหนือท่ีมีสภาพอากาศ

แบบร้อนชืน้ ผมเห็นท่ีตลาดต้นไม้ท่ีเมลเบิร์นเม่ือส่ีห้าปีก่อน เห็นว่าดอก
มันหอมดีเลยซือ้มาปลูกไว้ พออากาศอุ่นมันก็เร่ิมออกดอกให้ช่ืนใจ
ทีเดียว มาทางนีส้ิ” ชายหนุม่วา่ 

เขาย่ืนมือมาจูงมือหล่อนพาเดินไปยังอีกฟากของสวน ซึ่งดู
เหมือนยิ่งเดินกลิ่นหอมจาง ๆ ของมะลิยิ่งชัดเจนขึน้ จนกระทั่งเขาพา
หล่อนมาหยดุลงตรงหน้าพุ่มไม้ใบสีเขียวท่ีถกูตดัแตง่ให้เป็นทรงกลมพุ่ม
ใหญ่  

ภายใต้แสงจนัทร์นวลกระจ่าง ณฐัญาณ์มองเห็นดอกมะลิแทรก
อยูต่ามใบสีเขียวของพุ่มไม้นัน้ หญิงสาวเงยหน้าขึน้ยิม้ให้คนพามาอย่าง
ยินดี แตแ่ววตาฉายแววเศร้านิด ๆ 

“ท่ีบ้านปลกูมะลิไว้เป็นดงเลยคะ่เพราะเป็นดอกไม้ท่ีแม่ชอบ แม่
จะเก็บมาร้อยมาลยัส าหรับถวายพระ ฉนัร้อยมาลยัเป็นด้วยนะคะเพราะ
แม่สอนมาตัง้แตเ่ด็ก ๆ เด๋ียวไว้รอมะลิออกดอกเยอะ ๆ ฉันจะร้อยมาลยั
ให้คณุ” ณัฐญาณ์ว่า นิ่งไปสกัพกัเหมือนก าลงัคิดอะไรก่อนจะกล่าวต่อ 
“ตอนเราไปเมลเบิร์นเดือนหน้า คณุพาฉันไปเดินตลาดต้นไม้ได้ไหมคะ 
ฉันขอ...เอ่อ...ซือ้ต้นมะลิมาปลูกไว้หลาย ๆ ต้นได้ไหม มนัท าให้ฉันรู้สึก
เหมือน...อยู่ท่ีบ้าน” หล่อนพูดตะกุกตะกักเพราะรู้สึกเหมือนบางสิ่ง
บางอยา่งขึน้มาจกุท่ีคอหอย จนต้องพยายามกล า้กลืนลงไป หลอ่นจะไม่
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ร้องไห้ หลอ่นต้องอยูท่ี่น่ีอยา่งเข้มแข็ง หญิงสาวได้แตบ่อกตนเองในใจ 
“ได้สินาทาย่าห์ ช่วงก าลงัจะเข้าหน้าร้อนตลาดต้นไม้จะคึกคกั

ไปด้วยต้นไม้เมืองร้อนเลยละ บางทีคุณอาจจะได้ดอกไม้อย่างอ่ืน
นอกจากดอกมะลิด้วยก็ได้ เด๋ียวผมจะให้คนเตรียมดินไว้ให้คุณ” ชาย
หนุม่บอกด้วยทา่ทางกระตือรือร้น 

ท่าทางของเขาท าให้ณัฐญาณ์ยิม้ให้ด้วยความซาบซึง้ใจ ใน
ความโชคร้ายท่ีหลงมาอยู่ต่างภพต่างชาติ ก็ยังมีความโชคดีท่ีได้มา
อาศยัอยู่กบัเขา ผู้ชายคนนี ้คนท่ีถือเอาความสขุกายสบายใจของหล่อน
เป็นความรับผิดชอบของเขา ทัง้ ๆ ท่ีไมจ่ าเป็นต้องท าอยา่งนัน้เลย 

“ขอบคณุมากนะคะวิลเลียม คณุดีกบัฉนัเหลือเกิน เม่ือถึงเวลาท่ี
ฉันต้องกลับบ้าน ฉันคงจะคิดถึงคณุมากทีเดียว” ณัฐญาณ์กล่าวเสียง
เบา รู้สกึโหวงเหวงในอกเม่ือคดิถึงเวลาท่ีหลอ่นต้องจากเขาไป  

เม่ือคิดว่าหลงัจากหล่อนกลบัไปยงัชาติภพปัจจุบนัของตนแล้ว 
เขาจะกลายเป็นเพียงคนในอดีตท่ีผ่านไปเนิ่นนานแล้วก็ท าให้รู้สึกหน่วง
ในอกแปลก ๆ โดยท่ีไมรู้่วา่คนท่ีอยูต่รงหน้าก็รู้สกึไมต่า่งกนั 

‘ผมอยากจะขอให้คณุอยู่ท่ีน่ีตอ่ไปเหลือเกินนาทาย่าห์ ’ วิลเลียม
พดูกบัคนตรงหน้าในใจ 

แต่แม้จะคิดเช่นนัน้เขาก็รู้ดีว่าเขาไม่มีสิทธ์ิท่ีจะขอให้หล่อนอยู่
ท่ีน่ี ท่ีน่ีไม่ใช่ท่ีทางของหล่อน โชคชะตาส่งหล่อนมาเพ่ือสร้างชีวิตชีวา
ให้กบัชีวิตอนัเงียบเหงาของเขาเพียงชว่งสัน้ ๆ เท่านัน้ เม่ือถึงเวลาหลอ่น
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ก็ต้องกลบัไปยงัท่ีทางของหล่อน โดยท่ีเขาไมมี่สิทธ์ิอะไรท่ีจะขอให้หล่อน
อยู ่แม้เขาจะอยากขอร้องด้วยความรู้สกึทัง้หมดท่ีมีให้หล่อนยงัอยูก่ับเขา
ท่ีน่ีก็ตาม 
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วนันีส้ถานีแปรรูปวาฬแคมป์เบลล์ดคูกึคกัมีชีวิตชีวาตัง้แตฟ่้ายงั
ไม่ทนัสาง คนงานพดูคยุกนัด้วยใบหน้ายิม้แย้ม นยัน์ตาฉายแววต่ืนเต้น 
ทุกคนอยู่ในชุดเสือ้ผ้าท่ีดีท่ีสุดส าหรับการเข้าเมือง เพราะวนันี วิ้ลเลียม 
แคมป์เบลล์ นายเรือเรือ ‘แคมป์เบลล์’ จะเดินทางสู่เมลเบิร์น โดยพา
ลกูเรือล่าวาฬ คนงานในสถานีแปรรูป และคนท างานท่ีบ้านไปด้วย ทัง้นี ้
รวมทัง้นายแพทย์เออร์เนสต์และภรรยาด้วย  

“เราต้องค้างท่ีเมลเบิร์นสักสองสามคืน ผมมีธุรกิจต้องติดต่อ
หลายอย่างเพ่ือเตรียมตวัออกเรือในหน้าหนาว ได้โปรดจดัเตรียมเสือ้ผ้า
ไปให้พอ” ชายหนุ่มบอกกับหญิงสาวร่วมบ้าน ขณะท่ีทุกคนเตรียมตัว
ออกเดนิทางกนัด้วยความต่ืนเต้น 

“เราจะนอนกนับนเรือหรือคะ” 
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“ไม่หรอก เราจะนอนโรงแรม ผมหมายถึงคุณ ผม นายแพทย์
เออร์เนสต์กบัภรรยา และเอลานอร์ เอลานอร์ต้องนอนกับคณุ โทการ์ไม่
ค่อยพอใจเท่าไร แต่จะท าอย่างไรได้ เพราะเอลานอร์ต้องค้างกับคุณ” 
ชายหนุม่วา่  

โทการ์เป็นสามีของเอลานอร์ โดยปกติหญิงรับใช้จะค้างบนเรือ
กบัสามี แตค่ราวนีมี้ณฐัญาณ์มาด้วย เอลานอร์จงึต้องค้างท่ีโรงแรมกับผู้
เป็นนายหญิง 

“พวกลูกเรือและคนงานจะนอนบนเรือ เรือจะเทียบท่าท่ีท่าเรือ 
‘ซานดริดจ์10’ จริง ๆ แล้วผมไมไ่ด้บงัคบัให้ลกูเรือต้องนอนบนเรือหรอกนะ 
แต่พวกเขาเลือกท่ีจะนอนบนเรือเพ่ือจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าท่ีพักน่ะ” ชาย
หนุม่อธิบาย  

“จริง ๆ แล้วฉันอยู่คนเดียวได้คะ่ เอลานอร์ไม่จ าเป็นต้องมานอน
เป็นเพ่ือนเลย” ณฐัญาณ์บอก รู้สึกไม่ดีท่ีเป็นสาเหตทุ าให้เอลานอร์และ
สามีต้องแยกกัน ทัง้ ๆ ท่ีเป็นโอกาสดีท่ีสองสามีภรรยาจะได้มาพกัผ่อน
ด้วยกนัแท้ ๆ แตค่นฟังกลบัสา่ยหน้า 

“คณุจะพกัท่ีโรงแรมคนเดียวได้อยา่งไร” เขาวา่  
ค าพดูของเขาท าให้ณฐัญาณ์อ้าปากเกือบจะเถียงกลบัไปแล้วว่า 

                                                           
10 Sandridge ในปัจจบุนัคือ Port Melbourne ชานเมืองทางด้านตะวนัตกเฉียงใต้ของ

เมลเบิร์น ห่างจากตวัเมืองราว ๕ กิโลเมตร 
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พกัคนเดียวท่ีไหน เขากบันายแพทย์เออร์เนสต์และภรรยาก็พกัอยูด้่วยกนั 
ก่อนท่ีจะนึกได้ว่าตวัหล่อนเองเป็นสุภาพสตรีท่ียงัไม่ได้แต่งงานและไม่
สามารถไปค้างอ้างแรมนอกบ้านโดยไม่มีคนพกัอยู่ในห้องด้วยได้จึงสงบ
ปากสงบค า  

อาการอ้าปากเหมือนจะพูดอะไรแล้วหุบลงนัน้ ไม่รอดสายตา
ของวิลเลียมท่ีจบัตามองอยู่ตลอดเวลา และนัน่ก็ท าให้นยัน์ตาสีฟ้าเข้ม
ของเขาฉายแววขบขนัจนเป็นประกายระริก ใบหน้าเปือ้นยิม้ เรียกค้อน
จากหลอ่นได้วงใหญ่ 

“คะ่ ฉนัลืมไปวา่ฉนัอยูใ่นสมยั...”  
“โบราณ”  
หล่อนยังพูดไม่ทันจบประโยคเขาก็สอดขึน้ต่อค าให้ ณัฐญาณ์

มองหาร่องรอยประชดประชนัในน า้เสียงของเขาแต่ไม่พบสิ่งใด มีเพียง
ใบหน้าเปือ้นยิม้ของเขาเทา่นัน้ท่ีจ้องมองหลอ่นอยู ่  

“คณุไมโ่กรธแล้วหรือคะ”  
“ไม่หรอก ผมก็เป็นคนโบราณจริง ๆ แต่ตอนนีคุ้ณก็โบราณไม่

ตา่งกบัผมหรอก” เขาตอบ มีรอยยิม้ขนัในหน้า 
“นั่นสิคะ ตอนนีฉ้ันก็ใช้ชีวิตอย่างคนโบราณเต็มรูปแบบเลย” 

ณัฐญาณ์ยอมรับยิม้ ๆ พูดล้อเล่นมากกว่าจะจริงจัง หล่อนไม่รู้สึก
อ้างว้างในอกเหมือนเช่นเคยเม่ือคิดว่าตนเองอยู่ในยุคสมยัใด ทัง้นีอ้าจ
เป็นเพราะเร่ิมคุ้นชินกับชีวิตและผู้คนท่ีน่ี จนไม่รู้สึกโดดเด่ียวเหมือนอยู่
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ตวัคนเดียวในสถานท่ีท่ีไมรู้่จกัและผู้คนท่ีไมคุ่้นเคยอีกตอ่ไป  
 
เรือ ‘แคมป์เบลล์’ พาลูกเรือและผู้ โดยสารทัง้หมดออกเดินทาง

จากท่าเรือหน้าสถานีแปรรูปวาฬแคมป์เบลล์ในตอนเช้าตรู่ ล่องเลียบ
ชายฝ่ังขึน้เหนือมุง่ตรงสูเ่มลเบร์ิน เมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในเขตนี ้

เน่ืองจากการค้นพบแร่ทองค าในปี 185111 ท่ีวิกตอเรีย ท าให้
ผู้คนอพยพมาขุดทองเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้เมืองเมลเบิร์นขยายตวั
ขึน้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาสิบปีท่ีผ่านมา และกลายเป็นเมือง
ศนูย์กลางการค้าและธุรกิจของเขตอาณานิคม12วิกตอเรียในท่ีสดุ 

วิลเลียม แคมป์เบลล์พาเรือเข้าเทียบท่าท่ีท่าเรือซานดริดจ์ก่อน
พระอาทิตย์ตกดนิ ลกูเรือบางสว่นรับประทานอาหารเย็นบนเรือ บางสว่น
ขึน้ฝ่ังเพ่ือหาอาหารเย็นรับประทานและไปนัง่ด่ืมตามผบัซึง่มีอยูม่ากมาย
ในบริเวณท่าเรือ ในขณะท่ีผู้ เป็นนายเรือพาหญิงสาวผู้ เป็นแขกขึน้รถไฟ
เข้าไปในตัวเมืองเมลเบิร์นพร้อมกับนายแพทย์เออร์เนสต์และภรรยา 
รวมทัง้เอลานอร์ เพ่ือเช็กอินเข้าพกัท่ีโรงแรมในตวัเมืองตามท่ีวางแผนไว้ 

                                                           
11 การค้นพบแร่ทองค าเป็นครัง้แรกในเดือนกรกฎาคม 1851 ท่ีวิกตอเรีย ท าให้เกิด Gold 
rush หรือยคุต่ืนทอง ผู้คนอพยพเข้ามาขดุทองเป็นจ านวนมาก ท าให้ประชากรของเมลเบิร์น
เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว  
12 ในสมยัทศตวรรษท่ี 1860 ออสเตรเลียแบง่เป็นเขตอาณานิคม ก่อนจะรวมเป็นประเทศและ
เขตอาณานิคมกลายเป็นรัฐในปี 1901 
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รถไฟจากสถานีซานดริดจ์ใช้เวลาเดินทางราวสิบนาทีก็ถึง
จดุหมายท่ีสถานี ‘เมลเบิร์นเทอร์มินสั13’ ซึ่งตัง้อยู่หวัมมุถนนฟลินเดอร์ส
และถนนสวนัสตนัริมแมน่ า้ยาร์รา แมน่ า้สายส าคญัของตวัเมืองเมลเบิร์น 
เป็นแหล่งน า้กินน า้ใช้ส าหรับคนในเมือง รวมทัง้เป็นเส้นทางสัญจรทัง้
ของผู้คนและเรือขนสินค้าขนาดเล็กด้วย   

ขณะรถไฟก าลงัแล่นไปบนสะพานไม้ท่ีชายหนุ่มผู้ เป็นเจ้าบ้าน
บอกกบัหญิงสาวผู้ เป็นแขกวา่ ‘สะพานซานดริดจ์14’  ซึง่สร้างขึน้เพ่ือเช่ือม
เมืองท่ีอยู่คนละฝ่ังแม่น า้เข้าด้วยกัน ณัฐญาณ์มองลงไปเบือ้งล่างก็พบ
กบัทา่เรือขนาดใหญ่ จงึถามชายหนุม่ 

“ตรงนีก็้มีท่าเรือ ท าไมเราไม่เข้ามาเทียบท่าท่ีน่ีคะ น่าจะสะดวก
ตอ่การเข้าเมืองมากกวา่”  

“เพราะเรือของผมเป็นเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ ไม่สามารถล่อง
เข้ามาในแม่น า้ยาร์รา ได้ และน่ีคือเหตุผลท่ีท าให้เกิดทางรถไฟสาย
เมลเบิร์น-ซานดริดจ์ขึน้มา เพ่ือเป็นเส้นทางล าเลียงสินค้าจากท่าเรือ
ซานดริดจ์เข้าเมลเบร์ิน” ชายหนุม่ตอบ  

หลังจากลงจากสะพาน รถไฟก็เข้าเทียบชานชาลาท่ีสถานี
เมลเบิร์นเทอร์มินสัแทบจะในทนัที กลุ่มคณะเดินทางกลุ่มย่อมออกมา
จากสถานีรถไฟและมายืนรวมกันอยู่บนถนนฟลินเดอร์สหน้าสถานี 
                                                           
13 ในปัจจบุนัคือ สถานีรถไฟฟลินเดอร์ส สตรีต 
14 ในปัจจบุนัเป็นสะพานคนเดินและทางจกัรยาน 



รุ่ ง ธิ ว า | 148 
 

ก่อนท่ีวิลเลียมจะบอกกบัทกุคน 
“โรงแรม ‘ดยุค ออฟ เวลลิงตนั15’ ท่ีเราจะเข้าพกั อยู่หวัมุมถนน

เส้นนีต้ดักับถนนรัสเซล เดินไปเพียงบล็อกเดียวก็ถึงแล้ว แต่ตอนนีค้ ่า
แล้ว ผมคดิวา่เรียกรถม้าจะดีกวา่”  

เม่ือทกุคนเห็นด้วย ชายหนุ่มจึงท าสญัญาณเรียกรถม้าท่ีวิ่งผ่าน
ไปมาเป็นระยะ โดยทัง้หมดใช้รถม้าแบบสองท่ีนั่งสามคัน ส าหรับวิ
ลเล่ียมและณัฐญาณ์คนัหนึ่ง นายแพทย์เออร์เนสต์และภรรยาคนัหนึ่ง 
และอีกคนัส าหรับเอลานอร์ จากนัน้รถม้าทัง้สามคนัก็วิ่งตามกันไป ใช้
เวลาเพียงไม่ก่ีนาทีก็มาหยุดลงหน้าอาคารก่ออิฐสองชัน้ขนาดใหญ่ กิน
พืน้ท่ีหวัมมุถนนฟลินเดอร์สและถนนรัสเซลไปทัง้แถบ  

บนชัน้สองของตัวอาคารมีหน้าต่างบานสูงเ รียงราย ส่วน
ด้านล่างมีประตบูานใหญ่ด้านหน้า และหน้าตา่งท่ีกว้างกว่าเรียงรายอยู่
ด้านข้าง เหนือหน้าตา่งชัน้สองเป็นตวัหนงัสือนนูสงูขนาดใหญ่อ่านได้วา่ 
‘Duke of Wellington Hotel’ ติดอยู่ ข้าง ๆ ตกึของโรงแรมเป็นร้านรวงท่ี
บดันีปิ้ดท าการไปแล้ว มีเพียงผบัและร้านอาหารท่ียงัคงเปิดให้บริการอยู ่  

หลงัเช็กอินเข้าท่ีพกัเรียบร้อย ทัง้หมดตกลงรับประทานอาหาร
เย็นท่ีห้องอาหารในโรงแรมและแยกย้ายกันเข้าพกัผ่อน ส่วนวนัรุ่งขึน้จะ
แยกย้ายกนัท าธุระของแตล่ะคน โดยโทการ์สามีของเอลานอร์จะนัง่รถไฟ

                                                           
15 เปิดให้บริการอีกครัง้ในปี 2013 ภายใต้ช่ือ The Duke 
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เข้าเมืองและมารับหญิงรับใช้เพ่ือไปใช้เวลาเท่ียวเล่นในเมืองด้วยกัน 
สว่นณฐัญาณ์นัน้ วิลเลียม แคมป์เบลล์ถือเป็นหน้าท่ีของเขาท่ีจะเป็นเจ้า
บ้านพาหญิงสาวเท่ียวชมเมือง ซึ่งผู้ เป็นแขกก็ไม่เก่ียงงอนแต่อย่างใด 
หล่อนไม่อยากให้มีเอลานอร์อยู่ด้วยเพราะคงไม่สะดวกท่ีจะพูดถึง
เมลเบิร์นในปัจจุบนัท่ีหล่อนรู้จกัขณะเดินชมเมืองในอดีตเม่ือ ๑๕๐ ปีท่ี
แล้วกบัชายหนุม่  

“ราตรีสวสัดิ์ครับแนท” วิลเลียมกล่าวกบัหญิงสาวเม่ือเดินมาส่ง
หลอ่นถึงหน้าห้อง โดยมีเอลานอร์เดนิเข้าไปในห้องก่อน 

“เชน่กนัคะ่วิล พบกนัพรุ่งนีค้ะ่ ฝันดีนะคะ” 
 
รุ่งเช้าหญิงรับใช้ออกไปกับสามีตัง้แต่เช้า ในขณะท่ีผู้ เป็นนาย

ออกจากโรงแรมในตอนสายหลังจากท่ีรับประทานอาหารเช้ากัน
เรียบร้อยแล้ว  

“ผมต้องไปติดต่อสัง่ของกับหลายร้าน คงใช้เวลาหมดไปทัง้เช้า 
หวงัว่าคณุคงจะไม่เบื่อ” ชายหนุ่มบอกกบัหล่อนขณะนัง่อยู่บนรถม้า มุ่ง
หน้าสูร้่านท่ีเขาจะตดิตอ่ธุรกิจด้วยซึง่อยูเ่ลยไปสามถนน  

“ไมห่รอกคะ่วิล อยา่หว่งเลย ฉนัจะเบื่อได้อยา่งไรกนัคะ แคไ่ด้นัง่
รถม้าชมเมืองในสมยัท่ีเมลเบิร์นเพิ่งสร้างเมืองได้ไมน่านน่ีฉันก็ต่ืนตาต่ืน
ใจเหลือจะกล่าวแล้ว” ณัฐญาณ์ตอบ ใบหน้าเปือ้นยิม้ นยัน์ตาฉายแวว
ต่ืนเต้นราวกับเด็ก ๆ หนัหน้าหนัหลงัมองทศันียภาพรอบด้านด้วยความ
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ต่ืนตาต่ืนใจ จนชายหนุม่ก้มลงกระซิบชิดตดิใบหหูลอ่น 
“คุณรู้ใช่ไหมว่ากุลสตรีไม่ควรท าหน้าตาเลิ่กลั่ก หันไปหันมา

เชน่นี”้  
แม้ถ้อยค าจะฟังดเูหมือนค าต าหนิท่ีณฐัญาณ์ไม่รักษากิริยา แต่

น า้ เ สียงอ่อนโยนเ จือแววขบขันรวมกับใบหน้าเ ปื ้อนยิ ม้นัน้  ท า
ให้ณัฐญาณ์รู้ว่าเขาล้อเล่นมากกว่าจะต าหนิหล่อนจริงจัง จึงยิม้กว้าง
พลางกระซิบตอบ 

“โธ่ ก็ฉันต่ืนเต้นน่ีคะ น่ีถ้าฉันพาคณุกลบัไปขึน้รถไฟฟ้าได้ คณุ
อยา่ท าหน้าตาเลิ่กลัก่บ้างก็แล้วกนั”  

“รถไฟฟ้า?” คนฟังทวนค า คิว้ขมวดมุน่ 
“รถไฟฟ้าก็เหมือนรถไฟน่ีละค่ะแต่มันลอยอยู่บนฟ้า” หล่อน

ล้อเลน่ รถไฟท่ีไหนจะลอยอยูบ่นฟ้าได้กนัเลา่ 
“ลอยอยู่บนฟ้า...เหมือนเฮลิคอปเตอร์หรือครับ” แม้หล่อนจะ

ล้อเลน่แตด่เูหมือนคนฟังกลบัถือเป็นจริงเป็นจงั เขาพดูถึงเฮลิคอปเตอร์ท่ี
หล่อนเคยเล่าให้ฟังครัง้หนึ่ง ไม่คิดจริง ๆ ว่าเขาจะยงัจ าได้ และนัน่ก็ท า
ให้คนพดูเลน่ถึงกบัรู้สกึผิดจงึอธิบายเสียงอ่อนโยน 

“ขอโทษคะ่วิล ฉันล้อเล่นน่ะ รถไฟฟ้าก็คล้าย ๆ กบัรถไฟ วิ่งบน
รางเชน่กนั แตร่างรถไฟฟ้าถกูสร้างยกขึน้สงูเหนืออาคารบ้านเรือน เพราะ
บนพืน้ดินรถติดมากน่ะค่ะ รถไฟฟ้าท าให้การเดินทางเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว”  
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“โอ...” ชายหนุ่มอุทาน สีหน้าเก้อไปเล็กน้อย จนณัฐญาณ์อด
หวัเราะไมไ่ด้ 

“หวัเราะอะไร” เขาถามน า้เสียงเง้างอด  
“ก็...ฉันชินแต่กับวิลเลียมผู้ รอบรู้ พอเจอวิลเลียมผู้ ไม่รู้บ้าง มนั

ท าให้ฉันรู้สึกว่าคณุ...น่ารักดี” ตอบไปแล้วก็อดยิม้อย่างเอ็นดไูม่ได้ เม่ือ
เห็นใบหน้าคมสนัระเร่ือขึน้ในทนัที  

ดูเอาเถอะ ชายหนุ่มผู้ มีท่าทางมั่นใจในตนเองจะมาหน้าแดง
เพียงเพราะหลอ่นบอกวา่เขานา่รักเทา่นัน้เอง  

รถม้าพาสองหนุ่มสาววิ่งไปตามถนนท่ีว่างโล่ง ผ่านร้านรวงสอง
ข้างทางท่ีตอนนีเ้ปิดท าการคกึคกั แตถ่ึงแม้จะคกึคกัเพียงใดก็เทียบกับใน
สมัยปัจจุบนัท่ีณัฐญาณ์เพิ่งจะเห็นมาไม่ได้เลย เม่ือรถม้าวิ่งผ่านหน้า
อาคารสถานีรถไฟ ‘เมลเบร์ินเทอร์มินสั’ หลอ่นก็หนัไปบอกกบัชายหนุ่ม 

“ในสมยัปัจจุบนั ฉันหมายถึง ปี 2015 ท่ีฉันจากมาน่ะค่ะ ไม่มี
สถานีรถไฟเมลเบิร์นเทอร์มินสัแล้วนะคะ ฉันคิดว่าน่าจะเป็นตรงนีล้ะ ท่ี
เป็นท่ีตัง้ของสถานีรถไฟฟลินเดอร์สสตรีต จ าได้ว่าพอลงจากรถไฟแล้ว
เดินข้ามถนนไปอีกฝ่ัง จะมีผบัช่ือ ‘ยงั แอนด์ แจ็กสนั’ ตัง้อยู่หวัมุมถนนฟ
ลินเดอร์สกบัถนนสวนัสตนั ในหนงัสือน าเท่ียวบอกว่าเป็นผบัเก่าแก่ท่ีสดุ
ในเมลเบร์ินท่ียงัคงเปิดให้บริการอยู่”  

“หวัมมุถนนฟลินเดอร์สกับถนนสวนัสตนัเป็นท่ีตัง้ของโรงแรมพ
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รินเซส บริดจ์16 โรงแรมใหมเ่พิ่งเปิดให้บริการเม่ือส่ีปีก่อนน่ีเอง” ชายหนุ่ม
บอกก่อนจะเอีย้วตัวไปด้านหลัง ชีใ้ห้หล่อนดูอาคารก่ออิฐห้าชัน้ท่ีตัง้
ตะหง่านอยูห่วัมมุถนนท่ีก าลงัพดูถึงก่อนจะกลา่วตอ่ 

“ส่วนโรงแรมท่ีเราพกัสร้างขึน้ในปี 1850 และได้รับอนุญาตให้
เปิดให้บริการในปี 1853 อาจจะเก่าหน่อยแตผ่มคุ้นเคยดีกบัโรงแรมแหง่
นีเ้พราะมาพกัทุกครัง้ท่ีเข้ามาเมลเบิร์น” เขาว่า ทอดสายตาไปข้างหน้า 
นิ่งไปสกัพกัเหมือนใช้ความคดิ ก่อนจะหนัมาเลา่ตอ่ 

“ในสมัยก่อน เมลเบิร์นเป็นเมืองชนบทเล็ก ๆ อันห่างไกล 
จนกระทัง่มีการค้นพบแร่ทองค าเม่ือราว ๆ สิบกวา่ปีก่อน ผู้คนจงึหลัง่ไหล
เข้าสู่เมลเบิร์นเพ่ือท างานในเหมืองทองค า ท าให้เมืองเปล่ียนแปลงไป
มากในระยะสิบปีท่ีผ่านมา ผมคิดว่าอีกไม่นานเมลเบิร์นคงจะมีพลเมือง
มากกว่าซิดนีย์อย่างแน่นอน เพราะตอนนีก็้เร่ิมวุ่นวายเท่ากบัซิดนีย์เมือง
ท่ีผมเตบิโตมาแล้ว” 

“เลา่เร่ืองซิดนีย์ให้ฉนัฟังบ้างสิคะ” ณฐัญาณ์ขอ 
ชายหนุม่ยิม้เม่ือได้ยินค าขอของหลอ่น ก่อนจะเร่ิมเลา่  
“ซิดนีย์เป็นบ้านเกิดของผม เป็นเมืองท่ีใหญ่กว่าเมลเบิร์นเยอะ 

ผู้ คนอพยพมาจากท่ีหลากหลาย รวมทัง้บิดามารดาของผมท่ีมาจาก
องักฤษและท าธุรกิจล่าวาฬ ผมเติบโตมาในสถานีแปรรูปวาฬของบิดา 

                                                           
16 ในปัจจบุนัคือ Young and Jackson Hotel  



รุ่ ง ธิ ว า | 153 
 

เม่ือสิบปีก่อนผมน าเรือของบริษัทออกล่าวาฬในฐานะนายเรือเป็นครัง้
แรก และอย่างท่ีคณุทราบ เรือภายใต้การก ากบัการเดินเรือของผมลม่ไม่
เป็นท่า ทัง้เรือ ทัง้วาฬ ทัง้ลกูเรือสญูหายไปหมด” ท้ายประโยคเสียงเขา
แผว่ลง  

ณฐัญาณ์เห็นเขาขบกรามจนเป็นสนันนู แววตาฉายแววเจ็บปวด 
หล่อนย่ืนมือไปบีบมือใหญ่อย่างให้ก าลงัใจ เป็นการกระท าท่ีเกิดขึน้โดย
อัตโนมัติอย่างท่ีหล่อนก็ไม่เข้าใจตนเองว่าเหตุใดจึงท าเช่นนัน้ แต่เม่ือ
มองเห็นสีหน้าแสดงความเจ็บปวดของเขา หล่อนก็อยากจะช่วยบรรเทา
ความรู้สกึนัน้ให้คลายลง แม้เพียงนิดก็ยงัดี 

วิลเลียมปรายตาลงไปยงัมือท่ีกุมมือใหญ่ของเขาอยู่ ก่อนจะเงย
ขึน้สบตากบันยัน์ตาสีน า้ตาลเข้มท่ีฉายแววห่วงใยของหญิงสาว ก่อนจะ
สง่ยิม้ให้หลอ่นคลายใจ  

“ผมโชคดีท่ีเจอโมราน เพราะอย่างท่ีได้เล่าให้คุณฟังแล้วว่า
หลงัจากพบกับโมรานแล้วชีวิตผมเปล่ียนแปลงไปอย่างไร ผมพยายาม
อยา่งมาก เพราะอยากพิสจูน์ตนเองวา่ผมท าธุรกิจได้ เป็นนายเรือได้” 

“ถ้าตามท่ีฟังคนท่ีสถานีพดู คณุเป็นนายเรือท่ีดีท่ีสดุแล้วคะ่” 
“ผมพยายามนาทาย่าห์ ผมเคยล้มเหลวมาแล้วครัง้หนึ่ง ผมไม่

ต้องการให้ประวตัศิาสตร์ซ า้รอย”  
รถม้าน าทัง้สองมาจอดลงยงัจุดหมายซึ่งเป็นอาคารก่ออิฐสอง

ชัน้ ด้านหน้าเป็นเสากลมสงูวางเรียงรายส่ีเสาทัง้สองชัน้ ระหวา่งเสาเป็น
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หน้าตา่งบานสงู ขอบด้านบนโค้งมน ตัง้อยูไ่มห่า่งจากสถานีรถไฟนกั 
“แบงก์ ออฟ นิวเซาท์เวลส์17” วิลเลียมบอกกับหญิงสาวก่อนจะ

พาเดินเข้าไปท าธุระภายใน ซึ่งใช้เวลาไม่นานก็เสร็จเรียบร้อย จากนัน้ก็
ออกมาเรียกรถม้าไปยงัสถานท่ีตอ่ไป 

ชายหนุม่ใช้เวลาตลอดชว่งเช้าตดิตอ่กบัร้านรวงตา่ง ๆ เพ่ือสัง่ซือ้
ของท่ีจ าเป็นส าหรับการเดนิเรือ และหลงัรับประทานอาหารกลางวนัเสร็จ
เขาก็หนัมาบอกณฐัญาณ์ 

“พรุ่งนีผ้มคอ่ยท าธุระตอ่ ตอนบา่ยเป็นเวลาส าหรับคณุ”  
ณฐัญาณ์ถึงกบัตาโตเม่ือได้ยินเชน่นัน้   
“โธ่ วิลเลียม ท าธุระของคณุให้เสร็จก่อนเถอะค่ะ อย่าให้ฉันท า

ให้คณุต้องเสียเวลาเลย”  
“ผมบอกว่าจะพาคณุมาเท่ียว จะให้ผมลากคณุไปท าธุระกบัผม

ทัง้วนัได้อยา่งไร เรายงัมีเวลาอีกหลายวนั ผมจะท าธุระในตอนเช้าแล้วให้
เวลาคณุได้ชมเมืองในชว่งบา่ย ตกลงไหม”  

“ถ้าอย่างนัน้ก็ได้ค่ะ ขอบคุณนะคะวิลเลียม” เม่ือเขายืนยัน
เช่นนัน้ณฐัญาณ์จึงตามใจเขา ซึ่งดเูหมือนว่าค าตอบหล่อนจะท าให้เขา
พอใจ เพราะเขาตอบค าของหลอ่นด้วยรอยยิม้อ่อนโยน 

 

                                                           
17 ธนาคารแห่งแรกของออสเตรเลีย ก่อตัง้ในปี 1817 ท่ีซิดนีย์ ปัจจบุนัคือธนาคารเวสต์แพก็ 
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วิลเลียมพาหญิงสาวผู้ เป็นแขกมายงัไชนา่ทาวน์ซึ่งตัง้อยู่บนถนน
ลิตเติลเบิร์ก เลยจากท่ีตัง้ธนาคารไปสามช่วงถนน ร้านรวงท่ีเห็นอยู่
ตรงหน้าเป็นอาคารสงูไมเ่กินสองชัน้เรียงราย  

ชายหนุ่มพาณัฐญาณ์เดินตรงเข้าไปในร้านตัดเสือ้ร้านหนึ่ง 
เจ้าของร้านซึ่งเป็นคนจีนออกมาต้อนรับอย่างมีอธัยาศยั พลางหยิบผ้า
หลากหลายในร้านมาให้หญิงสาวเลือกอย่างกระตือรือร้น หลงัจากชาย
หนุม่แจ้งถึงสิ่งท่ีต้องการ  

ณัฐญาณ์เลือกผ้าได้จ านวนหนึ่ง แต่ดูเหมือนจะยังไม่เป็นท่ี
พอใจของคนพามา เขาจึงเลือกให้หล่อนเพิ่มอีกจ านวนเท่ากัน ก่อนท่ี
เจ้าของร้านจะกุลีกุจอวัดตัวหล่อนเพ่ือตัดชุด จนเม่ือทุกอย่างเสร็จ
เรียบร้อยและชายหนุ่มจ่ายเงินจ านวนมากโขให้เจ้าของร้าน รวมทัง้นดั
แนะถึงการส่งชดุท่ีตดัเสร็จเรียบร้อยแล้วไปกับเรือท่ีจะไปส่งของท่ีสถานี 
จงึเป็นอนัเสร็จพิธี จากนัน้เขาจงึพาหลอ่นเดนิออกมานอกร้าน  

“คณุอยากเดนิกลบัโรงแรมไหม” เขาหนัมาถาม  
“โรงแรมอยูไ่กลไหมคะ”  
“ไม่ไกลหรอก เดินไม่ก่ีช่วงถนนก็ถึงแล้ว หากคณุไม่ว่าอะไรผม

อยากพาคณุเดนิชมเมือง”  
“เอาสิคะ ถนนโล่ง ๆ อากาศดี ๆ แบบนี ้น่าเดินเล่นดีเหมือนกนั”  

เม่ือหล่อนพูดเช่นนัน้เขาก็ย่ืนแขนมาให้ ณัฐญาณ์จึงย่ืนมือไปเก่ียวแขน
ชายหนุม่ก่อนจะเดนิเคียงกนัไปบนถนนท่ีทอดสู่โรงแรมท่ีพกั  
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ระหว่างทางหล่อนและเขาแลกเปล่ียนบทสนทนากันเป็นพกั ๆ 
บางครัง้ก็เดินไปเงียบ ๆ ช่ืนชมทัศนียภาพสองข้างทางอันเป็นร้านรวง
แปลกตาณฐัญาณ์ซึ่งมาจากอนาคต น่าแปลกท่ีหล่อนไม่รู้สึกอ้างว้างตวั
คนเดียวอีกแล้ว แต่กลับรู้สึกคุ้นเคยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับผู้ คนและ
สถานท่ี พร้อมทัง้รู้สึกอบอุ่นอยู่ในใจลึก ๆ กับสมัผสัของแขนแข็งแรงท่ี
หลอ่นเกาะเก่ียวอยูนี่ ้ 

ณฐัญาณ์รู้วา่อ้อมแขนอบอุ่นของเขาพร้อมท่ีจะโอบกอดเติมเต็ม
ความอ้างว้างในใจหลอ่น อยา่งท่ีเขาท าเสมอมานบัแตรู้่จกักนั  

เม่ือคิดมาถึงตรงนี ้ณฐัญาณ์ก็เงยหน้าขึน้มองชายหนุ่มท่ีเดินอยู่
เคียงข้าง เป็นจงัหวะเดียวกบัท่ีเขาก้มลงมองหล่อนพอดี ตาหล่อนสบกบั
เขา เขายิม้อ่อนโยนให้หล่อน เป็นความรู้สึกอ่อนโยนละมุนละไมท่ีอุ่น
ซา่นไปทัง้หวัใจทีเดียว  
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เช้าวันต่อมา ชายหนุ่มเจ้าของสถานีแปรรูปวาฬซึ่งพักอยู่ห้อง
ติดกันมารับณัฐญาณ์แต่เช้า เขาพาหล่อนไปรับประทานอาหารเช้าท่ี
ห้องอาหารของโรงแรมก่อนจะออกมาเรียกรถม้า ซึ่งหญิงสาวเข้าใจว่า
เขาคงจะพาหล่อนไปท าธุระด้วยอย่างเม่ือวานก่อนท่ีจะพาหล่อนเท่ียว
ชมเมืองในชว่งบา่ย โดยท่ีไมรู้่วา่วนันีเ้ขามีแผนการจะพาหลอ่นไปท่ีใด  

จากหน้าโรงแรม ‘ดยุค ออฟ เวลลิงตนั’ ท่ีเขาและหล่อนพักอยู่ 
รถม้าพาวิ่งไปบนถนนรัสเซลซึ่งเป็นถนนหน้าโรงแรม จากนัน้เลีย้วขวา
เข้าถนนเบิร์กและวิ่งตรงไปจนถึงหัวมุมถนนท่ีตดักับถนนสตีเฟน 18 จึง
หยุดลงหน้าอาคารหลงัคาสูงขนาดมหึมา ซึ่งกินพืน้ท่ีหวัมมุถนนทัง้สอง

                                                           
18 ปัจจบุนัคือ Exhibition Street 
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ไปทัง้แถบ ภายในมีผู้คนพลุกพล่าน ณฐัญาณ์หนัไปมองคนท่ีนัง่อยู่ข้าง 
ๆ สีหน้าแสดงค าถาม  

“ตลาดตะวนัออก19” คนพามาบอกโดยท่ีหล่อนไม่ต้องเอ่ยปาก
ถาม ณัฐญาณ์จึงคิดว่าวนันีเ้ขาคงจะมาจบัจ่ายสินค้าส าหรับออกเรือท่ี
ตลาดแหง่นี ้

หลังลงจากรถม้า ชายหนุ่มพาหล่อนเดินเข้าไปในอาคาร ซึ่ง
ภายในแบง่ออกเป็นสามสว่น ตรงกลางท่ีดเูหมือนจะยกพืน้ขึน้นิด ๆ เป็น
สถานท่ีส าหรับคนจบัจ่ายซือ้ของ ในขณะท่ีรอบนอกเป็นพ่อค้าแม่ค้าท่ีมี
ของขายสารพดัชนิด ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เนือ้สตัว์ ผกั ผลไม้ และร้านท่ี
เขาพาหลอ่นมาหยดุอยูต่รงหน้าคือ...ร้านขายต้นไม้...  

ตอนนัน้เองท่ีณฐัญาณ์ได้รู้ว่าเช้าวนันีเ้ขาพาหล่อนมาเดินตลาด 
ไม่ใช่มาหาซือ้ของส าหรับออกเรืออย่างท่ีเข้าใจ เพราะต้นไม้ในร้านท่ีเห็น
อยูต่รงหน้าคือดอกไม้เมืองร้อน บางต้นมีดอกติดอยูแ่ละสง่กลิ่นหอมรวย
ริน ไม่ว่าจะเป็นมะลิ พดุซ้อน ดอกแก้ว มีแม้แตพ่วงแสด หญิงสาวหนัไป
มองคนพามาด้วยดวงตาเบิกโตอย่างต่ืนเต้นแกมยินดี จ าได้ว่าเคยขอให้
เขาพามาเดินตลาดต้นไม้ และเม่ือเขาพามาจริง ๆ ก็อดท่ีจะพูดอย่าง

                                                           
19 Eastern Market หนึ่งในสามตลาดขนาดใหญ่ของเมลเบิร์น (ก่อน Queen Victoria Market 
ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่และมีช่ือเสียงจนปัจจุบนั) เปิดท าการในปี ค.ศ. 1846 ตวัอาคารถูก
ท าลายลงในปี ค.ศ. 1960 
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เกรงใจไมไ่ด้ 
“ขอบคณุนะคะวิล แต่ไม่น่าจะพาฉันมาแต่เช้าเลย ท าธุระของ

คณุให้เสร็จก่อนคอ่ยมาก็ได้”  
“ถ้าจะมาตลาดต้องรีบมาแต่เช้า เพราะเด๋ียวสาย ๆ ตลาดก็ปิด

แล้ว” เขาบอกก่อนจะบุ้ยใบ้ให้หลอ่นเลือกดตู้นไม้ท่ีวางอยูเ่รียงราย  
“คณุอยากได้ดอกมะลิไปปลกูเพิ่มไมใ่ชห่รือ เลือกดสูิ”  
ณัฐญาณ์เดินดูต้นไม้ในกระถางตามท่ีเขาบอก ก่อนจะหันมา

ถามเสียงออ่ยอยา่งเกรงใจ 
“วิลคะ ฉันขอซือ้อย่างอ่ืนด้วยได้ไหมคะ” รู้ละว่าขอให้เขาพามา

ตลาดเพ่ือซือ้ต้นมะลิไปปลกู แตห่ลอ่นไมรู้่น่ีวา่จะมีต้นพดุซ้อนดอกไม้สดุ
โปรดของหลอ่นขายด้วย  

“คณุอยากได้อะไรบ้างเลือกไว้เลย ผมจะได้สัง่ให้เขาเอาไปส่งท่ี
สถานี” เขาบอกหลอ่นด้วยทา่ทางสบาย ๆ  

“อ้าว เราไมห่ิว้กลบัไปเองหรือคะ จะเสียเวลาโดยเปลา่ประโยชน์
สิคะ แลน่เรือตัง้เป็นวนักบัต้นไม้ไมก่ี่ต้น” ณฐัญาณ์ท้วง 

“ไม่ใช่เฉพาะต้นไม้หรอก ผมสั่งสิน้ค้าไว้หลายรายการท่ีต้อง
สง่ไปพร้อมกนั”  

เม่ือเขาว่าเช่นนัน้ ณัฐญาณ์จึงเดินเลือกต้นไม้ท่ี ต้องการ หญิง
สาวเลือกต้นมะลิท่ีเร่ิมออกดอกเป็นตุ่มเล็ก ๆ เพราะจะได้มีดอกทันที
หลงัจากลงดิน นอกจากดอกมะลิตามท่ีตัง้ใจจะมาหาซือ้แล้ว ก็เลือกต้น
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พดุซ้อนอีกส่ีห้าต้น เม่ือหนัไปมองคนพามา ก็เห็นเขาวา่เขามองหล่อนอยู่ 
ใบหน้ายิม้ละไม  

“คณุชอบดอกกาดีเนียร์หรือ” เขาถาม เม่ือเห็นณฐัญาณ์เดินวน
ไปเวียนมาใกล้ ๆ ต้นพดุซ้อนและนัง่ลงดมกลิ่นของดอกท่ีติดต้นอยู่อย่าง
อดไมไ่ด้  

“ค่ะ มันช่ือ ‘พุดซ้อน’ ในภาษาของฉัน ฉันชอบกลิ่นหอมหวาน
ของมนั” หญิงสาวตอบ ยิม้ให้เขาอยา่งอารมณ์ดี  

“คณุต้องการแคน่ัน้หรือ” วิลเล่ียมถามเม่ือเห็นหญิงสาวไม่เลือก
ดอกไม้ตอ่ แตน่ัง่พิจารณาต้นพดุซ้อนในกระถางท่ีเลือกไว้  

“พอแล้วค่ะ สองชนิดน่ีก็พอ ดอกมะลิเป็นดอกไม้โปรดของแม่ 
อยา่งท่ีฉนัเคยบอกคณุ การมีต้นมะลิในสวนเยอะ ๆ ท าให้ฉนัรู้สกึเหมือน
อยู่ท่ีบ้าน ส่วนพุดซ้อนเป็นดอกไม้โปรดของฉัน” หญิงสาวตอบก่อนจะ
ถอนหายใจ “อยากกลบับ้านไปปลกูดอกไม้แล้วละคะ่”  

ค าพูดของหญิงสาวท าให้วิลเลียมอดหัวเราะอย่างเอ็นดูไม่ได้ 
ณัฐญาณ์ดเูหมือนเด็ก ๆ ท่ีเม่ือได้ของเล่นท่ีถูกใจแล้วก็อยากจะรีบกลบั
บ้านเพ่ือไปเลน่ของเลน่นัน้ในทนัที  

“พรุ่งนีก็้ได้กลบัแล้ว อดทนอีกนิดนะครับ” เขาบอก  
“โธ่ ฉันไม่ต้องอดทนอะไรเลยค่ะ คุณดูแลฉันอย่างดี พาเท่ียว

เล่นในเมือง แล้วยงัมีโอกาสได้ล่องเรือใบแบบสมยัก่อนอีกด้วย ใครจะ
โชคดีเหมือนฉัน” หล่อนว่ายิม้ ๆ สามารถพดูเล่นถึงการท่ีต้องใช้ชีวิตท่ีน่ี
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ได้อยา่งไมรู้่สกึหวาดกลวัเชน่ในตอนแรกท่ีเพิ่งหลงเข้ามาอีกแล้ว  
คนเรามีความสามารถในการปรับตวัจริง ๆ ณัฐญาณ์เช่ือแล้ว 

เพราะตอนนีห้ล่อนไม่รู้สึกว่าการหลงยุคมาอยู่ในสมยัโบราณจะน่ากลวั
อย่างท่ีเคยรู้สึกเลย หญิงสาวรู้สึกเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกับผู้คนท่ีน่ีอย่าง
น่าประหลาดใจ มีเพียงการท่ีต้องอยู่ห่างจากมารดาเท่านัน้ท่ีท าให้รู้สึก
ปวดหนึบในอกทุกครัง้ท่ีนึกถึง แต่เม่ือคิดว่าเม่ือถึงเวลาหล่อนก็จะได้
กลบัไปยงัท่ีท่ีจากมา ก็ท าให้ณัฐญาณ์อยากใช้เวลาท่ีน่ีให้คุ้มค่ากับทุก
นาทีท่ีผ่านไป และท่ีท าให้แปลกใจมากท่ีสุดก็เห็นจะเป็นความคิดท่ีว่า 
หล่อนคงจะคิดถึงผู้ คนท่ีน่ีมากทีเดียวเม่ือถึงเวลาท่ีต้องกลับบ้าน 
โดยเฉพาะคนท่ียืนอยู่ไม่ห่างน่ี เพราะในชีวิตท่ีผ่านมา นอกจากมารดา
แล้วก็ไม่เคยมีใครปฏิบตัิกบัหล่อนอย่างชายหนุ่มเจ้าของบ้านท่ีให้หล่อน
อาศยัอยูด้่วยน่ีอีกเลย  

 
วนัสดุท้ายในเมลเบิร์น ชายหนุม่เจ้าของสถานีแปรรูปวาฬพาทกุ

คนท่ีพักท่ีโรงแรมในตวัเมืองกลับมายังเรือท่ีเทียบท่าอยู่ท่ีท่าเรือซานด
ริดจ์ เขายังมีธุรกิจอย่างสุดท้ายต้องติดต่อ นั่นคือสั่งซือ้แป้งสาลี ซึ่ง
โรงงานผลิตแปง้ตัง้อยู่ในบริเวณท่าเรือ ชายหนุ่มจึงเก็บไว้เป็นสิ่งสดุท้าย
ก่อนท่ีจะลอ่งเรือลงใต้เพ่ือกลบัพอร์ตแคมป์เบลล์  

ขณะก าลังเดินตรงไปยังเรือ ‘แคมป์เบลล์’ ท่ีเทียบท่าอยู่นัน้ 
ณฐัญาณ์สงัเกตเห็นเรือใบเดินทะเลขนาดใหญ่ท่ีเทียบท่าอยู่ไม่ห่างจาก



รุ่ ง ธิ ว า | 162 
 

เรือของชายหนุ่มมากนัก บนเรือวุ่นวายไปด้วยผู้ คนท่ีขึน้มาจากเรือ 
รวมทัง้คนท่ีดเูหมือนเป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีรอรับอยู่บนฝ่ังพร้อมเอกสารในมือ 
หญิงสาวหนัไปถามคนท่ีเดนิเคียงอยูด้่วยน า้เสียงไมแ่นใ่จ  

“คนพวกนีม้าจากไหนหรือคะ”  
“ผู้ ย้ายถ่ิน นา่จะมาจากองักฤษ” วิลเลียมตอบ สงัเกตจากภาษา

ท่ีผู้คนท่ีก าลงัเดนิขึน้มาจากเรือพดูคยุกนั  
“นักโทษหรือคะ” ถามพร้อมขมวดคิว้ ผู้ คนท่ีเห็นตรงหน้ามีทัง้

หญิงและชาย หนุ่มสาว และเด็ก แตด่อูย่างไรก็ไม่เห็นจะเหมือนนกัโทษ
เลย  

“ท าไมคณุจึงคิดว่าพวกเขาเป็นนกัโทษล่ะ” ชายหนุ่มถาม มอง
หน้าหญิงสาวอย่างไม่เข้าใจ เขาไม่รู้ว่าหล่อนไปเอาความคิดท่ีว่าผู้ ย้าย
ถ่ินเหลา่นีเ้ป็นนกัโทษมาจากไหน  

“ก็...” นิ่งไปสกัพกัอย่างไม่แน่ใจว่าสมควรจะพดูออกไปหรือไม่ 
แตแ่ล้วก็ตดัสินใจพดูออกไป 

“ก็คนออสเตรเลียคือนกัโทษท่ีถกูส่งมาจากองักฤษไม่ใช่หรือคะ” 
ถามเสียงแผ่ว ชกัไม่แน่ใจว่าท่ีหล่อนเข้าใจมาตลอดนัน้ถกูต้อง เพราะดู
จากท่าทางของคนตรงหน้า หล่อนไม่กล้าคิดเลยว่าเขาจะมีบรรพบุรุษ
เป็นนกัโทษท่ีถูกส่งมาจากประเทศองักฤษ คงไม่มีนกัโทษท่ีไหนจะเลีย้ง
ลกูออกมาได้เป็นผู้ ดีทกุกระเบียดเช่นนี ้

“ผู้คนท่ีบ้านเมืองคณุเข้าใจเช่นนัน้หรือ” ชายหนุ่มถาม ใบหน้า
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ไมมี่รอยยิม้แตก็่ไมป่รากฏร่องรอยไมพ่อใจใด ๆ  
ณฐัญาณ์แอบผ่อนลมหายใจโล่งอก หล่อนเกรงว่าเขาจะโกรธท่ี

ไปหาว่าเขาเป็นลกูหลานของนกัโทษ และก่อนท่ีหญิงสาวจะได้พดูอะไร
ชายหนุม่ก็พดูตอ่  

“ก็จริงท่ีเรือของผู้ ย้ายถ่ินเท่ียวแรกเป็นนกัโทษ แตห่ลงัจากนัน้ก็มี
ผู้ ย้ายถ่ินท่ีเป็นคนธรรมดาท่ีต้องการมาหาโอกาสในประเทศใหม่เดนิทาง
มาอีกมากมาย มีทัง้นักธุรกิจ ทหาร หมอ หรือคนท่ีมีทักษะอาชีพ เม่ือ
ย่ีสิบปีก่อน รัฐบาลองักฤษมีการให้ค่าหวัแก่สตรีท่ียงัไม่ได้แต่งงานเพ่ือ
ย้ายถ่ินมาท่ีน่ีด้วย เพราะอตัราส่วนระหว่างผู้หญิงตอ่ผู้ชายไม่สมดลุกัน 
จงึมีการสนบัสนนุให้ผู้หญิงย้ายถ่ินมามากขึน้”  

“อย่างนัน้หรือคะ” หล่อนถามได้เพียงเท่านัน้ ก่อนจะตัง้ใจฟัง
ชายหนุม่พดูตอ่ 

“อย่างบิดาของผมท่านเป็นนกัธุรกิจ สมคัรเป็นผู้ ย้ายถ่ินเพ่ือมา
อาศยัอยูท่ี่น่ี ต้องจา่ยเงินให้กบัรัฐบาล เม่ือมาถึงก็มาท าธุรกิจอยา่งท่ีเคย
ท าท่ีองักฤษ เราจะมาเรือคนละล ากบันกัโทษ พวกนกัโทษไม่โชคดีอย่าง
เรานักหรอก โดยเฉพาะผู้หญิงท่ีส่วนใหญ่จะจบลงท่ีการค้าประเวณี” 
ชายหนุม่วา่เสียงขรึม  

“ท าไมละ่คะ”  
“นกัโทษท่ีถกูส่งมาท่ีน่ีจะต้องอยู่จนกว่าโทษจะหมด จากนัน้จะ

สามารถกลบัไปองักฤษได้ แตโ่ดยส่วนใหญ่คนเลือกท่ีจะไม่กลบั เพราะ
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การเดินทางท่ีอนัตราย จะกลบัถึงบ้านหรือเปล่าก็ไมรู้่ การหางานท าและ
ลงหลกัปักฐานท่ีน่ีดจูะมีอนาคตมากกว่า ส่วนพวกนกัโทษหญิงนอกจาก
จะอยู่รับโทษจนครบก าหนดแล้ว หากได้แต่งงานกบัผู้ ย้ายถ่ินฐาน จะท า
ให้พ้นโทษอตัโนมตั ิปกตเิม่ือนกัโทษหญิงเดนิทางมาถึง หากโชคดีหน่อย
พวกเธอจะถกูจ้างให้ท างานเป็นคนรับใช้ตามบ้าน หรือถกูผู้ ย้ายถ่ินฐาน
มารับไปเป็นภรรยา โชคร้ายหนอ่ยก็อาจจะได้เป็นเพียงนางบ าเรอหรือถกู
ส่งเข้าโรงงาน ซึ่งคุณภาพชีวิตย ่าแย่กว่าท างานตามบ้านผู้ มีอันจะกิน
มากนัก แต่พวกท่ีถูกจ้างท างานเป็นคนรับใช้ก็ใช่ว่าจะโชคดีตลอดไป 
บางครัง้นายจ้างก็ทิง้พวกเธอกลางคนั เพราะไมมี่กฎหมายท่ีจะบงัคบัเอา
ผิดคนท่ีรับนกัโทษไปแล้วปล่อยทิง้ไม่ดแูล ซึ่งพวกเธอต้องหาทางออกให้
มีชีวิตอยู่รอดตอ่ไป แล้วกบัผู้หญิงท่ีถูกตราหน้าว่าเป็นคนคกุก็ไม่มีใครท่ี
ไหนจะให้โอกาสอีก มีทางเดียวท่ีพอจะท าได้ก็คือการค้าประเวณี”  

“โอ...” ณฐัญาณ์พดูได้เพียงเท่านัน้ ในอกเศร้าหมองไปกบัชะตา
กรรมของนกัโทษหญิงเหลา่นัน้  

“ไปกันเถอะ” ชายหนุ่มว่าพลางพาหญิงสาวท่ียังคงรู้สึกเศร้า
สร้อยเดนิขึน้ไปบนเรือ  

เขาพาหล่อนมาส่งท่ีห้อง ‘เคบิน’ ซึ่งเป็นห้องนอนบนเรือ ภายใน
ห้องมีเตียงเล็ก ๆ ตัง้อยู ่ 

“คณุพกัผอ่นก่อนเถอะนะ หากอยากขึน้ไปบนดาดฟ้าให้บอกกับ
เอลานอร์แล้วผมจะมารับ” เขาวา่ ท าทา่จะเดนิจากไป แตเ่ม่ือมองเห็นว่า
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หญิงสาวยงัมีสีหน้าท่ีไม่สดช่ืน เขาจึงก้าวตามเข้าไปในห้องพลางถาม
น า้เสียงหว่งใย  

“คณุเป็นอะไรหรือเปลา่”  
ณฐัญาณ์พยายามปรับสีหน้าให้เป็นปกติก่อนจะตอบ เพราะไม่

อยากท าให้เขาต้องมากงัวลกบัหลอ่น 
“ฉัน...สบายดีค่ะ เพียงแต่ว่าเม่ือได้มาพบเห็นผู้คนท่ีส าหรับฉัน

เขาเหลา่นัน้เป็นเพียงประวตัศิาสตร์ และได้ทราบเร่ืองราวความเลวร้ายท่ี
เกิดกบัพวกเขา มนัท าให้ฉนัรู้สกึเศร้า”  

คนเหล่านีไ้ม่ใช่เพียงประวัติศาสตร์ แต่ ณ เวลาหนึ่งพวกเขามี
ชีวิตอยู่จริง และได้ประสบเหตกุารณ์เลวร้ายในชีวิตนัน้จริง เม่ือได้มาพบ
เห็นด้วยตาตนเอง ท าให้ณฐัญาณ์รู้สกึเศร้าหมองอยา่งชว่ยไมไ่ด้เลย 

“นาทายา่ห์ มนัคือความเป็นจริงของชีวิต บางคนโชคดีเกิดมาใน
ครอบครัวท่ีดี แตบ่างคนก็ไม่ได้โชคดีแบบนัน้ แตน่ัน่คือชะตาชีวิตของแต่
ละคน เราไม่สามารถท าให้ทกุคนเกิดมาพร้อมสมบรูณ์ได้ คนอ่ืนท่ีเราไม่
มีอ านาจท่ีจะจดัการได้ เราก็ต้องปล่อยวาง แต่หากเราสามารถท าอะไร
ได้เราต้องไม่เพิกเฉย น่ีจึงเป็นเหตผุลว่าท าไมผมจึงดแูลคนของผมอย่าง
ดี” ชายหนุม่วา่ เขามองหญิงสาวด้วยทา่ทางครุ่นคดิก่อนจะถาม  

“ผมต้องขึน้ไปเอาเรือออก คณุอยากขึน้ไปกบัผมไหม” 
“ไปสิคะ” ตอบหลังจากนิ่งคิดสักพัก หล่อนอยากเห็นตอนเรือ

แล่นออกจากท่า อยากมองเมืองเมลเบิร์นเป็นครัง้สุดท้าย เพราะกว่าจะ
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ได้กลบัมาท่ีน่ีอีกที คงต้องมาสัง่ซือ้สินค้าส าหรับออกเรือฤดกูาลหน้านู่น
กระมงั 

  
ณัฐญาณ์ยืนอยู่บนดาดฟ้าเรือกับเอลานอร์ ไม่ห่างจากห้อง

บงัคบัเรือมากนกั ในขณะท่ีชายหนุม่ผู้ เป็นนายเรือสัง่การกบัลกูเรือให้ขึน้
ใบในขณะท่ีเขาหมุนพงังาบงัคบัเรือออกจากท่า จวบจนกระทัง่มองเห็น
เมืองเมลเบิร์นอยู่ห่างไกลลิบ ๆ และเม่ือเรือแล่นด้วยความเร็วสม ่าเสมอ
เลียบชายฝ่ังมุ่งลงใต้ ผู้ เป็นนายเรือจึงเดินออกมาจากห้องบงัคบัเรือเพ่ือ
มาหาหญิงสาวท่ียืนมองตวัเมืองท่ีค่อย ๆ เคล่ือนห่างออกไปอยู่อย่าง
เงียบ ๆ  

“คณุชอบเมลเบร์ินไหม” ชายหนุม่ถาม  
ณัฐญาณ์หันไปตามเสียงทุ้มท่ีส่งมาจากด้านหลังพลางยิม้ให้ 

หางตาเห็นเอลานอร์ถอนสายบวัก่อนท่ีจะเดินห่างออกไป ทิง้หลอ่นไว้กบั
เขาเพียงล าพงั  

“มนัเป็นประสบการณ์ท่ีดีคะ่ การได้มาเห็นบ้านเมืองในอดีตเม่ือ
ร้อยกว่าปีท่ีแล้วเป็นสิ่งท่ีฉนัไม่เคยคิดฝันว่าจะเกิดขึน้กบัตนเอง ขอบคณุ
ท่ีคณุพาฉนัมาเท่ียวด้วยนะคะ”  

“ผมเคยให้สัญญากับคุณว่าจะดูแลคุณอย่างดีท่ีสุด จนกว่า...
คณุจะได้กลบัไปยงับ้านเมืองของคณุ และการพาคณุมาเท่ียวชมเมือง
เมลเบิร์นก็เป็นสิ่งท่ีเจ้าบ้านอย่างผมควรจะท า” ชายหนุ่มว่า ใบหน้ายิม้
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ละไม  
“ขอบคุณค่ะวิล คุณเป็นเจ้าบ้านท่ีดีมาก ฉันโชคดีท่ีโผล่มาท่ี

ชายหาดหน้าบ้านคณุ” หญิงสาวกลา่ว  
ณัฐญาณ์นึกขอบคุณโชคชะตาท่ีพาหล่อนมาให้รู้จักกับเขา 

เพราะหากเป็นคนอ่ืนก็ไม่รู้เลยว่าชีวิตท่ีน่ีจะเป็นอย่างไร หล่อนอาจจะ
กลายเป็นโสเภณีอย่างนกัโทษหญิงเหล่านัน้ก็ได้ ก็หล่อนเป็นคนไม่มีหวั
นอนปลายเท้า ใครท่ีไหนจะมาให้ความส าคญั คงจะมีแต่คนตรงหน้าน่ี
เท่านัน้กระมงั และเพราะความคิดนี ้ท าให้ณฐัญาณ์ขยบัเข้าหาร่างใหญ่
คว้ามือของชายหนุ่มขึน้มากุมทัง้สองมือ เงยหน้าขึน้สบกับนยัน์ตาสีฟ้า
เข้มของเขาด้วยความซาบซึง้ใจ  

“ฉันไม่เคยรู้เลยว่าฉันโชคดีแคไ่หนท่ีมาเจอคณุ ขอบคณุมากนะ
คะวิล ขอบคณุส าหรับทกุสิ่งทกุอยา่ง”  

วิลเลียมแทบจะห้ามความต้องการคว้าร่างบางมาแนบชิด มอบ
จมุพิตให้กบัริมฝีปากเรียวบางท่ีแหงนเงยอยู่ตรงหน้านีไ้ม่ไหว ชายหนุ่ม
สาปแช่งตนเองอยู่ในใจท่ีมีความคิดอันชั่วร้าย ความคิดหลู่เกียรติลบ
ศกัดิศ์รีของหญิงสาวจนไมเ่หลือชิน้ดี เขารู้วา่ความคิดและความต้องการ
ท่ีวิ่งพล่านอยู่ภายในเป็นสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง แต่นาทาย่าห์...หญิงสาวผู้
ปรากฏกายขึน้หลังจากพายุสงบ ก็เข้ามาสร้างสีสันให้กับบ้านของเขา 
สร้างความอบอุ่นให้กับความรู้สึกของเขา หล่อนช่างมีอิทธิพลต่อเขา
เหลือเกิน ชายหนุม่ไมรู้่เลยวา่เขาจะห้ามตนเองไปได้อีกนานแคไ่หน 
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“มาทางนีเ้ถอะ” เขาว่าพลางจบัจูงมือเล็กพาเดินไปยงัด้านข้าง
ของล าเรือด้านท่ีตดิกบัชายฝ่ัง  

“สวยไหมครับนาทาย่าห์” ถามขณะสายตาทอดมองไปยงัผืนน า้
เบือ้งหน้าเลยออกไปจนถึงชายฝ่ัง ซึ่งบางแห่งเป็นชายหาดท่ีมีทรายขาว 
บางแหง่เป็นหน้าผาหินเว้าแหวง่  

“สวยมากคะ่” หญิงสาวตอบ มองผืนน า้สีครามสดใส คล่ืนลกูโต
กระแทกชายฝ่ังท่ีเป็นหน้าผาหินอยูโ่ครมคราม  

“สวย แต่อนัตรายมาก ชายฝ่ังด้านนีมี้เรือล่มใกล้ ๆ ชายฝ่ังอยู่
มากมาย แทบจะทกุปีจะต้องมีเรือท่ีเดินทางไม่ถึงจุดหมาย เม่ือสองปีท่ี
แล้วเรือ ‘Golden Spring20’ เรือขนสง่ของซิดนีย์ก็เพิ่งจะล่มไป”  

“เพราะอะไรหรือคะถึงท าให้เรือลม่มากมาย”  
“หลายสาเหตุ มีทัง้สภาพอากาศไม่ดี ลมแรง หรือเรือชนแนว

ปะการังท่ีไมมี่บนชาร์ต21 รวมทัง้ความผิดพลาดของการบงัคบัเรือก็ท าให้
เรือลม่ได้” ชายหนุม่ตอบ สายตาทอดมองไปไกลราวกบัก าลงัคิดถึงอะไร
บางอยา่งอยู ่ 

“เกิดอะไรขึน้กบัเรือของคณุหรือคะ” 
“หมอก” ชายหนุ่มตอบ “มีหมอกหนาปกคลุมอยู่หลายชั่วโมง

                                                           
20 เรือขนสง่ ลม่ลงใกล้ชายฝ่ัง Shipwreck Coast ของรัฐวิกตอเรีย ในวนัท่ี 6 กรกฎาคม ค.ศ. 
1863 
21 แผนท่ีการเดินเรือ 
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โดยท่ีผมท าอะไรไมไ่ด้เลย เม่ือหมอกสลายตวัไป เรือของผมก็ใกล้หน้าผา
จนไม่สามารถบงัคบัไปทางไหนได้แล้ว สดุท้าย...ผมก็ไม่สามารถพาเรือ
และลกูเรือกลบัเข้าสูฝ่ั่งอยา่งปลอดภยั”  

“แตม่นัก็เป็นเหตสุดุวิสยัไมใ่ชห่รือคะ”  
“ใช.่..แตผ่มก็กงัขา วา่หากผมมีประสบการณ์มากกว่านัน้ ผมจะ

สามารถพาเรือออกจากวิกฤติตอนนัน้ได้หรือเปล่า บางที...ตอนนัน้ผม
อาจจะยงัไม่พร้อมท่ีจะเป็นนายเรืออย่างท่ีคนอ่ืนว่าก็ได้” นายเรือหนุ่ม
ถอนหายใจยืดยาว  

ใบหน้าหล่อเหลามองดูเศร้าสร้อยเม่ือคิดถึงเหตกุารณ์เลวร้าย
ครัง้นัน้ ชีวิตลกูเรือทกุคนอยูใ่นมือเขา แตเ่ขากลบัไมส่ามารถพาทกุคนถึง
ฝ่ังอย่างปลอดภัย เขาไม่รู้ด้วยซ า้ว่าแต่ละคนเป็นตายร้ายดีอย่างไร ดู
เหมือนว่าเขากลับรอดชีวิตคนเดียว ทัง้ ๆ ท่ีควรจะเป็นคนสุดท้ายท่ีมี
โอกาสรอดชีวิต และความจริงข้อนัน้ก็ท าให้เขาไม่เคยให้อภัยตนเองใน
เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้เลย  

“อย่าโทษตวัเองสิคะวิลเลียม คุณเพิ่งบอกฉันไปเองว่าชายฝ่ัง
แห่งนีอ้นัตรายส าหรับการเดินเรือและมีเรือล่มมากมาย คณุเป็นเพียงอีก
คนหนึ่งท่ีโชคร้ายเท่านัน้เอง เหมือนกับเรือล าอ่ืน ๆ ท่ีล่ม ฉันเช่ือว่าไม่มี
ใครโทษวา่เป็นความผิดของนายเรือหรอกคะ่”  

“นายเรือพวกนัน้ตายไปพร้อมกบัเรือท่ีจมลง พร้อม ๆ กบัลกูเรือ 
แตผ่ม...ผมกลบัรอดชีวิตคนเดียว ผมไม่ควรรอดชีวิต เม่ือผมไม่สามารถ
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พาเรือเดนิทางถึงฝ่ังได้ผมก็ควรจะตายไปพร้อม ๆ กบัทกุคน” 
“ถ้าคณุตายไป ก็ไม่มีสถานีแปรรูปวาฬ คนงานของคณุเหล่านีก็้

ไม่มีงานท า ฉัน...มาท่ีน่ีก็ไม่เจอคณุ และหากเป็นคนอ่ืนท่ีเจอฉัน ฉันคิด
ว่าเขาคงไม่ใจดีกับฉันนกัหรอกค่ะ เพราะฉะนัน้ ฉันดีใจท่ีคณุรอดชีวิต” 
หญิงสาวว่า ประโยคสดุท้ายเย้าเขาเล่น และต้องยิม้อย่างพอใจเม่ือเห็น
ใบหน้าเคร่งของชายหนุม่คลายออกจนกลายเป็นรอยยิม้ละไม 

“หากไม่โกหกตัวเอง ตอนนีผ้มก็ต้องยอมรับว่าผมดีใจท่ีรอด
ชีวิต” ชายหนุ่มว่า สายตาจบัจ้องนยัน์ตาสีน า้ตาลเข้มของหญิงสาวแทบ
ไมก่ะพริบ  

ณฐัญาณ์ถึงกบัต้องหลบสายตาเขา ถามเสียงเบา 
“ท าไมหรือคะ”  
“เพราะมนัท าให้ผมได้พบกบัคณุ” 
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นบัแตก่ลบัมาจากเมลเบิร์นคราวนัน้ ณฐัญาณ์สงัเกตว่าเจ้าของ
บ้านหนุ่มมกัจะยุ่งอยู่ในพืน้ท่ีการเกษตรด้านหลงัสถานีแปรรูป เขาบอก
กบัหลอ่นวา่นอกจากออกเรือลา่วาฬในชว่งฤดหูนาว และสกดัน า้มนัวาฬ
หลงัจากกลบัเข้าฝ่ังแล้ว เขาก็มีงานการเกษตรทัง้ปลกูพืชและเลีย้งสัตว์
ส าหรับเป็นอาหารและขายด้วย  

แม้จะรู้ว่าเขามีงานตรงนัน้ แต่ณัฐญาณ์ก็ยังรู้สึกว่าเขาดูยุ่งอยู่
กับพืน้ ท่ีการเกษตรมากเป็นพิเศษนับแต่กลับมาจากเมลเบิ ร์น ดู
เหมือนว่าเขาก าลงัเตรียมพืน้ท่ีส าหรับลงพืชผลชนิดใหม่ แต่เม่ือหล่อน
ถามว่าเขาก าลงัจะปลกูอะไร ชายหนุ่มก็เอาแตย่ิม้กร่ิม นยัน์ตาสีฟ้าเป็น
ประกายระยบั แตไ่มเ่คยตอบค าถามของหล่อนอยา่งชดัเจนเลย  

หนึ่งสัปดาห์หลังกลับจากเมลเบิร์น เรือส่งสินค้าจากเมลเบิร์น
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เข้าเทียบท่าท่ีท่าเรือหน้าสถานีแปรรูป เม่ือณฐัญาณ์ถามหญิงรับใช้ก็ได้
ทราบว่าหนึ่งในสินค้าท่ีมาส่งคือต้นไม้ของหล่อน หญิงสาวต่ืนเต้นดีใจท่ี
ในท่ีสดุก็จะได้ปลกูต้นไม้ท่ีซือ้ไว้เสียที  

ณัฐญาณ์อยากออกไปดูคนขนสินค้าขึน้จากเรือ แต่รู้ดีว่าท า
ไม่ได้ด้วยเหตุผลเดิม ๆ ว่า ‘ไม่งาม ’ ท่ีหล่อนจะไปยืนดูคนงานผู้ ชาย
ท างาน จึงเพียงแต่รออยู่บนบ้าน เพราะมัน่ใจว่าชายหนุ่มเจ้าของบ้าน
จะต้องมาพาหลอ่นลงไปปลกูดอกไม้ด้วยตนเองแน่ 

ณัฐญาณ์ก าลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องสมุด เม่ือมองเห็น
เจ้าของบ้านหนุ่มเดินมาแต่ไกล เขายิม้กว้างเม่ือมองเห็นหล่อน พลาง
ก้าวยาว ๆ เข้ามาหา 

“มาน่ีเถอะแนท ผมมีอะไรจะให้ดู” เขาเอ่ยกับหล่อน น า้เสียง
ต่ืนเต้นอย่างปิดไม่มิด พร้อมย่ืนแขนให้เกาะ ก่อนจะพาเดินลงจากบ้าน
ตรงเข้าไปยงัพืน้ท่ีเพาะปลกูด้านหลงั 

ภาพท่ีเห็นตรงหน้าคือพืน้ดินท่ีถกูเตรียมส าหรับเพาะปลกูขนาด
กว้างใหญ่ มีคนงานจ านวนหนึ่งก าลังลงต้นไม้ ซึ่งมีต้นกล้าท่ียังไม่ถูก
ปลูกวางเรียงกันอยู่มุมหนึ่ง วิลเลียมพาหล่อนเดินตรงไปยงัหมู่ต้นกล้า
เหลา่นัน้แล้วหนักลบัมายิม้กว้างให้หลอ่น 

ณฐัญาณ์เบกิตากว้าง อทุานอยา่งต่ืนเต้นเม่ือมองเห็นวา่ต้นกล้า
เหลา่นัน้คืออะไร 

“มะลิ การ์ดีเนีย แต่...ฉันเลือกไว้ส่ีห้าต้นเองน่ีคะ” เงยหน้าขึน้
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ถามคนข้างกาย เพราะต้นกล้าท่ีพร้อมลงดินตอนนีมี้มากกว่าร้อยต้นแน่ 
ๆ หลอ่นเห็นเขายิม้ ก่อนจะตอบ 

“ผมเห็นคณุดทู่าทางรักดอกไม้พวกนีม้าก แล้วท่ีดินเราท่ียงัว่าง
เปล่าก็มีเยอะแยะ เลยคิดว่าปลูกดอกไม้พวกนีใ้ห้คณุดีกว่า คณุจะได้มี
อะไรท าเวลาท่ีผมไมอ่ยู่” 

ค าตอบของเขาส่งความซาบซึ ง้ ตื น้ตันขึ น้มาจุกคอหอย
ของณฐัญาณ์จนแทบพดูไมอ่อก ท าได้เพียงเอย่กบัเขาสัน้ ๆ 

“ขอบคณุมากคะ่วิล ขอบคณุมากจริง ๆ” 
 
“ชามะลิค่ะ” ณัฐญาณ์วางถ้วยชาในมือลงตรงหน้าชายหนุ่ม

พลางบอกเขา 
หล่อนและเขานัง่ด่ืมน า้ชายามบา่ยอยู่ด้วยกนัในสวนในวันหยุด

วันหนึ่ง ชาท่ีเพิ่งชงเสร็จใหม่ ๆ ระเหยเป็นไอกรุ่นกลิ่ นมะลิตรงหน้า 
เรียกร้องให้เขายกถ้วยชาขึน้จิบในทนัที 

“หอมมากทีเดียว คณุไปได้มาจากไหน”  
“ฉนัท าเองคะ่” ณฐัญาณ์ตอบพร้อมยิม้อาย ๆ เม่ือเห็นเขาเลิกคิว้

แล้วมองหลอ่นด้วยสีหน้าแสดงความแปลกใจ 
“คณุท าชาเป็นด้วยหรือ” 
“ฉันไม่เคยท ามาก่อนหรอกค่ะ แต่พยายามนึกถึงตอนท่ีแม่ท า 

มะลิออกดอกมากจนฉันไม่รู้จะท าอย่างไรกบัมนั ก็เลยนึกถึงชามะลิของ
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แม่” หล่อนอธิบาย ก่อนจะถามเขาด้วยน า้เสียงไม่แน่ใจ “คุณ...คิดว่า
อยา่งไรคะ” 

“ใช้ได้เลย หอมสดช่ืนดี รสชาตชิาก็ยงัคงเดมิ” เขาตอบ 
“ชามะลิเป็นการใช้กลิ่นจากดอกมะลิให้ซึมเข้าไปในใบชา เพ่ือ

ท าให้ชามีกลิ่นหอมของมะลิแตจ่ะไมมี่ผลตอ่รสชาตขิองชาคะ่ ฉนัทดลอง
ท าน้อย ๆ ให้คณุลองชิมก่อน ถ้าคณุชอบฉันจะท าให้คณุเอาไปด่ืมตอน
ออกเรือ” หล่อนว่า เปิดเผยถึงแผนการท่ีแอบคิดไว้ให้เขาฟัง แล้วก็ต้อง
ยิม้พอใจเมื่อเห็นวา่ตาเขาเป็นประกาย  

“ขอบคณุมากครับแนท ผมชอบ ถ้าไม่ล าบากคณุจนเกินไป ผม
อยากได้ไปด่ืมบนเรือ” เขาบอก 

ณัฐญาณ์ยิม้กว้างอย่างยินดีเม่ือทราบว่าชายหนุ่มชอบชาท่ี
หล่อนตัง้ใจท า หญิงสาวไม่แน่ใจเลยว่าชามะลิท่ีลงมือท าเองโดยอาศยั
ความทรงจ าจากการนั่งมองมารดาท าอย่างไม่ไ ด้ใส่ใจมากนักนัน้จะ
ออกมาใช้ได้ แตเ่ม่ือเขายืนยนัว่าใช้ได้หล่อนก็พร้อมท าให้เขาอย่างถวาย
หวัเลยทีเดียว 

“ถ้าอย่างนัน้ฉันต้องขอแรงคนงานให้ช่วยเก็บดอกมะลิให้หน่อย
นะคะ สกัสองสามวนัหลงัจากนี”้ 

“ได้สิครับแนท แล้วผมจะจดัการให้” 
นอกจากน าดอกมะลิมาท าชามะลิแล้ว ณัฐญาณ์ยังขอให้เอลา

นอร์จับช่อมะลิมัดรวมกันเป็นช่อใหญ่และวางไว้ในทุกมุมของบ้าน ส่ง
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กลิ่นหอมหวานอวลไปทัว่ อีกทัง้ใช้บางส่วนเสียบประดบับนมวยผม ซึ่ง
เอลานอร์ชมแล้วชมอีกว่าเหมาะสมกับหล่อนเหลือเกิน แต่แม้จะท า
ทัง้หมดนั่น ณัฐญาณ์ก็ยังรู้สึกว่ายังมีดอกมะลิเหลือเฟือ และยังคง
พยายามมองหาวิธีน าดอกไม้กลิ่นหอมหวานนีม้าใช้งานให้ได้ แตเ่ม่ือยงั
นกึไมอ่อก จงึท าเทา่ท่ีท าได้ไปก่อน 

หล่อนนั่งด่ืมชา รับประทานของว่างฝีมือเอลานอร์ และคุย
สพัเพเหระกบัชายหนุ่ม ในขณะท่ีมือก็ร้อยมาลยัดอกมะลิไปด้วย หล่อน
เคยบอกเขาว่าจะร้อยมาลยัให้เขา และมะลิในช่วงปลายฤดูร้อนก็ออก
ดอกมากมายจนต้องสรรหาวิธีน าดอกมะลิเหล่านีม้าใช้งาน เพราะไม่
อยากให้แห้งเห่ียวคาต้นโดยเปลา่ประโยชน์  

“คณุท าอะไรอยู่หรือครับแนท” วิลเลียมถามหลงัจากมองหญิง
สาวเสียบดอกมะลิเข้าด้วยกนัอยูร่ะยะหนึง่  

ณัฐญาณ์เงยหน้าขึน้จากงานท่ีท าอยู่ ยิม้ให้เขาอย่างอารมณ์ดี 
แล้วจงึตอบ 

“ร้อยมาลยัไงคะ ฉันพอท าได้ แม่สอนให้ร้อยมาลยัดอกมะลิเพ่ือ
ถวายพระบอ่ย ๆ อนันีฉ้นัร้อยให้คณุ เดี๋ยวจะให้เอลานอร์เอาไปวางไว้บน
หวัเตียง ห้องคณุจะได้หอม ๆ” 

“ผมไมน่กึเลยวา่คณุจะท าเป็น” 
“อ้าว คณุคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงท่ีไม่ได้เร่ืองขนาดนัน้เลยหรือคะ” 

หลอ่นแกล้งถามเสียงสงู ล้อเขาเลน่  
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“ผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนัน้ แต่คณุบอกว่าท่ีบ้านของคุณ
ไม่ต้องท างานอย่างท่ีผู้หญิงท่ีน่ีท ากัน ผมจึงไม่คิดว่างานร้อยมาลัยท่ีดู
เป็นงานของผู้หญิงจะเป็นงานท่ีคณุท าได้” 

“อย่างท่ีเคยบอกคุณแหละค่ะ เพราะมีเสือ้ผ้าส าเร็จรูปมาขาย 
ผู้หญิงอย่างเรา ๆ จึงไม่จ าเป็นต้องเย็บเองเหมือนผู้หญิงท่ีน่ี แต่ส าหรับ
มาลยั แม่ชอบร้อยมาลยัถวายพระเอง และสอนให้ฉันฝึกท าตัง้แตเ่ด็ก ๆ 
ค่ะ ไม่อย่างนัน้ฉันก็คงท าไม่เป็นหรอก” หล่อนอธิบายให้เขาฟังด้วย
ใบหน้าเปือ้นยิม้ นา่แปลกท่ีไมรู้่สกึปวดร้าวในอกเม่ือคิดถึงแม่อยา่งท่ีเคย
เป็น มีเพียงความคิดถึงเพราะอยู่ห่างไกลกันเท่านัน้ และเพราะรู้ว่าวัน
หนึ่งหล่อนจะได้กลบัไปแม่ และการพดูถึงแม่กบัเขาท าให้ณฐัญาณ์รู้สึก
เหมือนมีแมอ่ยูใ่กล้ ๆ  

“อยา่งไรก็ขอบคณุส าหรับมาลยัดอกมะลิ ผมวา่กลิ่นหอมอ่อน ๆ 
ของมะลิท่ีอ้อยอ่ิงอยูใ่นห้อง จะท าให้ผมหลบัสบายขึน้”  

“ด้วยความยินดีคะ่วิลเลียม สิ่งท่ีฉันท าให้คณุเล็กน้อยเหลือเกิน
เม่ือเทียบกบัสิ่งท่ีคณุท าให้ฉนั”  

“ไมห่รอกนาทายา่ห์ คณุมีความหมายกบัผ...เออ่...ท่ีน่ีมากกว่าท่ี
คณุคิด” เม่ือเห็นคนฟังมองมาด้วยสายตาแสดงค าถาม วิลเลียม แคมป์
เบลล์ท่ีเกือบเผลอพดูสิ่งท่ีอยูภ่ายในใจออกไปให้หญิงสาวได้รู้ ก็อธิบาย  

“คุณท าให้บ้านเป็นบ้าน คุณดูแลบ้านให้ผม ท าให้บ้านมี
ชีวิตชีวา ไม่ใช่แค่อาคารสถานีแปรรูปท่ีเป็นแค่ท่ีซุกหัวนอนอย่าง
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เม่ือกอ่น”  
“ก็มนัเป็น ‘บ้าน’ ของฉนัเหมือนกนัน่ีคะ” 
นยัน์ตาสองคูม่องสบกนั ฉายแววสะท้อนความรู้สกึภายในท่ีไม่มี

ใครกล้าพดูออกมา เพราะรู้แก่ใจดีวา่อปุสรรคท่ีรออยูข้่างหน้านัน้ยิ่งใหญ่
เพียงใด  

 
อากาศปลายฤดูใบไม้ร่วงเร่ิมเย็นลงจนบางคืนหนาวยะเยือก 

ตอนเช้าน า้ค้างท่ีค้างบนยอดหญ้ากลายเป็นน า้แข็งสะท้อนแสงแดดยาม
เช้าเป็นประกายน่ามอง เป็นสัญญาณบอกให้คนท่ีสถานีแปรรูปวาฬ
แคมป์เบลล์ทราบวา่ฤดลูา่วาฬก าลงัจะมาถึง 

เรือขนสินค้าเข้ามาเทียบท่าเพ่ือสง่สินค้าท่ี วิลเลียม แคมป์เบลล์ 
นายเรือล่าวาฬ ‘แคมป์เบลล์ ’ ได้สั่งไว้เป็นระยะ ๆ จนกระทั่งสินค้า
ทัง้หมดถกูน ามาส่งจนเกือบครบ เหลืออยู่เพียงแปง้สาลีซึ่งมีก าหนดการ
ท่ีจะถกูน ามาสง่ในวนันี ้ 

ในตอนเช้าท่ีเจ้าของบ้านหนุ่มบอกกับหล่อนว่าเขาจะเข้าสถานี
เพ่ือเตรียมรับเรือท่ีจะมาส่งแป้งสาลี ณัฐญาณ์บอกกับเขาว่าหล่อนจะ
เข้าไปนัง่เล่นอยู่ในสวนเพียงล าพงั เพราะเป็นสวนในบ้านของตนเองจึง
ไม่จ าเป็นต้องมีเอลานอร์ไปด้วย และหญิงสาวก็ชอบท่ีจะเข้าไปนัง่อ่าน
หนงัสืออยู่เงียบ ๆ ในสวน นบัตัง้แตอ่ากาศอนัร้อนระอขุองฤดรู้อนคลาย
ลง แทนท่ีด้วยอากาศเย็นสบายของฤดใูบไม้ร่วง ใบของต้นไม้เมืองหนาว
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ในสวนเร่ิมเปล่ียนสีและร่วงหลน่ เป็นภาพอนัสวยงามราวกบัวาด 
ณัฐญาณ์ก าลังก้มหน้าอ่านหนังสืออยู่เม่ือได้ยินเสียงทุ้ มท่ีไม่

คุ้นเคยเอย่มาจากด้านหลงั  
“ผมไม่ยกัทราบว่ากปัตนัแคมป์เบลล์มีอญัมณีเม็ดงามแอบซ่อน

ไว้ในสวน”  
เม่ือหล่อนหนัไปมองยงัต้นเสียงก็พบว่าเป็นชายหนุ่มอายรุุ่นราว

คราวเดียวกับชายหนุ่มร่วมบ้าน เขาอยู่ ในชุดเสือ้โคตยาวคลุมเข่า 
รองเท้าหนงัขดัมนัวบัสีด า ใบหน้ายิม้ละไม นยัน์ตาสีเขียวหยกคูน่ัน้จ้อง
มองหลอ่นด้วยสายตาพอใจเปิดเผย  

ณัฐญาณ์รีบปิดหนังสือและลุกขึน้ยืนทันใด พร้อม ๆ กันกับท่ี
ชายหนุม่แปลกหน้าเดนิเข้ามาใกล้  

“เฮนร่ี สมิท” เขาแนะน าตนเองพลางย่ืนมือมาหา  
‘ผู้หญิงเราจะตอบรับการทกัทายของผู้ชายด้วยการถอนสายบวั 

จะไม่ย่ืนมือให้ผู้ชายก่อนเด็ดขาด แตห่ากเขาท าท่าจะจบัมือ ก็ย่ืนมือให้
ได้’  

ค าสอนเร่ืองมารยาทของเอลิซาเบธในตอนท่ีเคยคยุกันดังก้อง
ขึน้ในหวั ณฐัญาณ์จึงย่ืนมือให้ชายหนุ่มสมัผสั ซึ่งเขาก็จบัมือหล่อนแล้ว
ก้มลงจบูแผ่วเบาบนหลงัมือ ท่าทางเป็นไปอย่างมีพิธีรีตองจนณัฐญาณ์
ไมค่ดิวา่เขาก าลงัลว่งเกินหลอ่น  

“คณุจะกรุณาให้ผมได้รู้จกัช่ือของคณุได้หรือไม่ครับ นางไม้แสน
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สวย” เขาถามเสียงนุม่ ใบหน้าหลอ่เหลายิม้ละไม  
ณฐัญาณ์ต้องยอมรับว่าเขาเป็นชายหนุ่มท่ีหน้าตาดีอย่างหาตวั

จบัยากทีเดียว ดเูหมือนจะเป็นรองก็แตช่ายหนุ่มเจ้าของบ้านท่ีหล่อนอยู่
ด้วยกระมงั 

“นาทาย่าห์ค่ะ” หล่อนเลือกบอกช่ือตามส าเนียงท่ีผู้คนท่ีน่ีเรียก 
แทนช่ือณฐัญาณ์ท่ีไมมี่ใครออกเสียงได้ตรงช่ือหลอ่น 

“นาทาย่าห์ ช่ือเพราะเหลือเกิน วันนีค้งจะเป็นวันดีของผมท่ี
ตดัสินใจเดินเล่นเข้ามาในนี ้ทัง้ ๆ ท่ีมาท่ีสถานีแห่งนีอ้อกบอ่ย แตไ่ม่เคย
ไปไหนเกินบริเวณสถานีเลย”  

เฮนรี สมิทว่าเหมือนชวนคุย แต่คนถูกชวนคุยกลับไม่สบายใจ 
หล่อนไม่ควรจะยืนคุยอยู่กับผู้ ชายแปลกหน้าในสวนตามล าพังเช่นนี ้
และเม่ือคดิได้เชน่นัน้จงึกลา่วขอตวัด้วยน า้เสียงสภุาพ  

“ดิฉันต้องขอตวัก่อนนะคะคณุสมิท ยินดีท่ีได้พบคะ่” กล่าวเสร็จ
ก็หมนุตวัท าทา่จะเดนิจากไป 

“เดี๋ยวสิครับนาทายา่ห์”  
เสียงชายหนุม่แปลกหน้าเรียกไว้ ท าให้ณฐัญาณ์หยดุเคล่ือนไหว 

แล้วหนักลบัไปมองด้วยสายตาแสดงค าถาม  
“คณุจะให้เกียรตเิป็นเพ่ือนคยุกบัผมสกันิดได้ไหมครับ นาน ๆ ได้

พบเจอคนอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่พวกลูกเรือสกัที” เขาว่ายิม้ ๆ นยัน์ตาฉายแววขี ้
เลน่ 
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“เกรงว่าจะไมง่ามคะ่” หล่อนตอบด้วยใบหน้าเปือ้นยิม้ รู้สึกชอบ
ในอธัยาศยัของเขา เวลาเก้าเดือนกว่า ๆ ท่ีหลอ่นอาศยัอยู่ท่ีสถานีแปรรูป
วาฬแหง่นี ้นอกจากคนไม่ก่ีคนท่ีสถานีแปรรูป หญิงสาวก็ไม่เคยได้พูดคยุ
กับใครอีกเลย จึงรู้สึกว่าการท่ีชายหนุ่มแปลกหน้าเข้ามาพูดคยุด้วย ท า
ให้ชีวิตหลอ่นมีอะไรแตกตา่งไปกวา่ชีวิตปกตปิระจ าวนับ้าง 

“มิตรภาพจะเป็นสิ่งไม่งามได้อย่างไร” เขาว่า น า้เสียงตัดพ้อ 
“นอกเสียจากคณุจะรังเกียจคนเรือป่าเถ่ือนอยา่งผม”  

“โธ่ ไม่ใช่อย่างนัน้เสียหน่อยค่ะ และคณุก็ทราบเหตผุลดีว่าเหตุ
ใดฉนัจงึอยูค่ยุกบัคณุไมไ่ด้” หญิงสาววา่ น า้เสียงออ่นใจ  

ใจจริงแล้วณฐัญาณ์อยากคยุกับเขา ด้วยท่าทางเป็นมิตรและดู
สบาย ๆ ไม่มีพิธีรีตอง แค่ได้คุยกันเพียงไม่ก่ีประโยคเขาก็ท าให้หล่อน
รู้สึกสบายใจท่ีพดูคยุด้วยแล้ว แตเ่พราะถกูสัง่สอนมาอย่างเคร่งครัดจาก
ภรรยาของนายแพทย์เออร์เนสต์ ท าให้หญิงสาวรู้ว่าหล่อนจะยืนคุยอยู่
กบัชายหนุม่แปลกหน้าในสวนเชน่นีเ้พียงล าพงัไมไ่ด้  

“ธรรมเนียมคร ่าครึ” เขาวา่ ก่อนจะกระซิบขณะส่งยิม้ซุกซน “ผม
สญัญาวา่จะไมบ่อกใคร”  

การกระท านัน้ของเขาท าให้ณฐัญาณ์ถึงกบัหวัเราะคิก ขบขนักบั
ทา่ทางของเขา เพราะเขาท าราวกบัเด็กน้อยท่ีก าลงัชวนหล่อนเลน่ซน ทัง้ 
ๆ ท่ีรูปลกัษณ์ของเขาท่ีหลอ่นเห็นอยูต่รงหน้า หา่งไกลกบัค าวา่ ‘เดก็น้อย’ 
มากนกั  
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เฮนรี สมิทเป็นชายหนุ่มรูปร่างสงูใหญ่ ใบหน้าคมคาย จมกูโด่ง 
ดวงตาสีเขียวหยกเป็นประกายสดใส เส้นผมสีเข้มหวีเรียบ มองอยา่งไรก็
เป็นชายหนุม่รูปงาม ไมใ่ชเ่ดก็น้อยวยัซนแน ่ 

ยงัไมไ่ด้ทนัท่ีณฐัญาณ์จะได้ว่าอะไรตอ่ เสียงทุ้มท่ีดงัขึน้ด้านหลงั
ก็ท าให้หลอ่นรู้สกึเย็นวาบท่ีไขสนัหลงั 

“ขอโทษท่ีขดัจงัหวะ” คนขดัจงัหวะเดินตรงเข้ามาสมัผสัมือกับ
ชายหนุ่มท่ียืนอยู่ก่อน เอ่ยทกัทายอย่างมีพิธีรีตอง “กัปตนัสมิท ผมหวงั
วา่คณุจะสบายดี” 

“โอ ผมสบายดี ยิ่งดีมาก ๆ เม่ือเดินเข้ามาในสวนแล้วได้พบ
กับอัญมณีเม็ดงามของบ้านแคมป์เบลล์” เฮนร่ี สมิทตอบด้วยใบหน้า
เปือ้นยิม้ ซึ่งตรงกันข้ามกับใบหน้าไม่แสดงอารมณ์ของเจ้าบ้านโดย
สิน้เชิง 

“ขออภัย แต่ผมต้องขอตวันาทาย่าห์สกัครู่” เขาว่าแล้วก็หันมา
แตะข้อศอกณัฐญาณ์ หญิงสาวหนึ่งเดียว ณ ท่ีนัน้ พาเดินออกจากสวน
ไปในทนัที 

 
“ผมคิดว่าคณุเข้าใจธรรมเนียมของเราดีแล้ว” วิลเลียมเปิดฉาก

ทนัทีท่ีพาหญิงสาวเดนิขึน้มาบนบ้าน ปราศจากสายตาของคนอ่ืน ๆ  
“ทราบคะ่ แตฉ่นัไมไ่ด้ตัง้ใจ”  
“ไม่ได้ตัง้ใจ แต่ยืนหวัร่อต่อกระซิกกันเป็นนานสองนาน ถ้าคน
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อ่ืนมาเห็นเข้าเขาจะเอาไปพูดว่าอย่างไร คณุรู้บ้างหรือเปล่า” เขาไม่ได้
ขึน้เสียงแม้เพียงนิด มีเพียงใบหน้าเคร่งและนยัน์ตาฉายแววโกรธเกรีย้ว
เทา่นัน้ท่ีท าให้ณฐัญาณ์รู้วา่เขาไม่พอใจ  

ค าว่า ‘หัวร่อต่อกระซิก’ ท่ีออกมาจากปากของคนตรงหน้า ท า
ให้ณฐัญาณ์ถึงกบัควนัออกห ูหลอ่นมัน่ใจวา่ไมไ่ด้หวัร่อตอ่กระซิกอย่างท่ี
เขากล่าวหาแน่ หรือถึงตอ่ให้หล่อนท าเช่นนัน้จริง ๆ เขาก็ไม่มีสิทธ์ิมาว่า 
ธรรมเนียมหญิงชายคุยกันในท่ีลับตาคนไม่ได้น่ีก็ไม่ใช่ธรรมเนียมของ
หล่อนเสียหน่อย แคห่ล่อนท าตามโดยไม่ปริปากบน่ก็มากพอแล้ว เขาไม่
มีสิทธ์ิมาคาดหวงัให้หล่อนท าทุกอย่างอย่างท่ีผู้หญิงท่ีดีท่ีน่ีท า และพอ
หล่อนพลาดแม้เพียงนิดเขาก็มาย่ืนข้อกล่าวหาอันน่ารังเกียจเช่นนัน้
ให้กบัหลอ่น 

“ฉันรู้ตวัดีว่าไม่ได้หวัร่อตอ่กระซิก เขาเข้ามาคยุด้วยโดยท่ีฉันไม่
รู้ตวั ฉันเล่ียงไม่ได้จึงต้องคยุกบัเขา ในเม่ือเขามีไมตรีมาจะให้ฉันเดินหนี
ได้อย่างไรคะ” หล่อนพยายามท าเสียงให้ราบเรียบ แม้ใจในแทบจะลุก
เป็นไฟแล้วก็ตาม และดเูหมือนค าอธิบายของหล่อนจะไม่ท าให้เขาพอใจ
แม้เพียงนิด  

“คณุควรจะเล่ียงมาทนัที ไม่ใช่ยืนคยุกบัเขาอยู่เชน่นัน้ หากมีคน
มาเห็นเข้าแล้วเอาไปพดูตอ่ ช่ือเสียงได้ป่นปีก้นัหมด”  

“แค่นัน้ใช่ไหมคะท่ีคุณห่วง ท่ีคุณวุ่นวายแนะน าให้ฉันรู้จัก
สภุาพสตรีผู้ เพียบพร้อมอย่างเอลิซาเบธก็เพ่ือให้มาสอนธรรมเนียมอะไร
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ต่อมิอะไรให้ฉัน เป็นเพราะคณุกลัวว่าผู้หญิงพลัดถ่ินอย่างฉันจะท าให้
ช่ือเสียงของคุณเสียหายเท่านัน้เองใช่ไหมคะ” ณัฐญาณ์ถามแทบเป็น
ตะโกน น า้ตาพร่ังพรูอย่างห้ามไม่อยู่ ไม่รู้ว่าเสียใจอย่างไหนมากกว่ากนั 
ระหวา่งถกูกลา่วหาวา่ยืนหวัร่อตอ่กระซิกกบัชายแปลกหน้า กบัการท่ีเขา
หว่งช่ือเสียงของตนเองจนไมย่อมฟังท่ีหลอ่นอธิบายเลย  

“ผมไม่ได้ห่วงตัวเองเลยนาทาย่าห์ ท่ีผมวุ่นวายกับคุณก็เพ่ือ
รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีให้กับคุณทัง้นัน้” ชายหนุ่มว่า ยังคงรักษา
น า้เสียงให้ราบเรียบอยูเ่ช่นเดิม มีแตแ่ววตาเท่านัน้ท่ีดวูาวโรจน์ราวจะลกุ
เป็นไฟ  

“ถ้าอย่างนัน้ก็ไมต้่องมายุ่งคะ่ เกียรติและศกัดิ์ศรีของฉนัฉนัดแูล
เองได้ ถ้าการท่ีฉนัจะพดูคยุกบัใครสกัคนท่ีย่ืนไมตรีมาให้แล้วจะท าให้ฉัน
ไม่เหลือศักดิ์ศรีอะไรเลย ฉันก็ไม่เ ห็นจะสนใจ” สิ น้ค าของหล่อน 
ณฐัญาณ์เห็นนยัน์ตาสีฟ้าของคนตรงหน้าไหววบูไปเล็กน้อย ใบหน้าเขา
เคร่งขึน้ก่อนจะพดูเสียงเย็น 

“ขอโทษท่ีวุ่นวายนาทาย่าห์ แต่ไม่ต้องห่วง ต่อไปนีผ้มจะไม่ยุ่ง
วุ่นวายกับคณุอีก” กล่าวจบเขาก็ค้อมหวัให้เล็กน้อย ก่อนจะยืดตวัเต็ม
ความสงูและหมนุตวัเดนิจากไป  

ณัฐญาณ์ทรุดตวัลงนั่งบนเก้าอีท่ี้ตัง้อยู่ไม่ห่าง ปล่อยให้น า้ตา
ไหลอย่างไม่สนใจจะเช็ด หล่อนรู้ว่าเขาเจ็บปวดกับค าพูดของหล่อน 
สายตาเขาบอกกบัหล่อนอย่างชดัเจน หญิงสาวรู้ดีว่าหล่อนใจร้ายท่ีบอก
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ให้เขาไมต้่องมายุง่อะไรกบัหล่อนอีก หลอ่นรู้ดีวา่เขามีแตค่วามปรารถนา
ดีให้ ไม่ใช่ห่วงช่ือเสียงตนเองอย่างท่ีหล่อนว่าเขา แต่เพราะเขามา
กล่าวหาหล่อนว่าหวัร่อต่อกระซิกกบัผู้ชายคนนัน้ต่างหากท่ีท าให้หล่อน
โกรธจนพูดท าร้ายจิตใจเขาไป ทีเขายงัท าร้ายจิตใจหล่อนได้แล้วท าไม
หล่อนจะท าร้ายจิตใจเขาบ้างไม่ได้เล่า หญิงสาวพยายามหาเหตุผล
ให้กับการกระท าของตนเอง แต่ถึงแม้จะบอกว่าตนเองว่ามีเหตุผล
เพียงใด หวัใจเจ้ากรรมก็ยงัปวดหนบึ เม่ือนกึถึงสายตาเจ็บปวดคูน่ัน้ 

แตใ่ช่ว่าเขาจะเจ็บปวดอยู่ฝ่ายเดียว หล่อนก็เจ็บปวดไม่น้อยไป
กวา่เขา และไมรู้่เลยจริง ๆ วา่จะท าอยา่งไรตอ่ไปดี 
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เขาท าได้อยา่งท่ีพดูจริง ๆ สามวนัแล้วท่ีชายหนุม่เจ้าของบ้านอยู่
ร่วมบ้านกบัหลอ่นแตไ่ม ่‘ยุง่วุน่วาย’ กบัหลอ่นอยา่งท่ีเขาได้ลัน่วาจาไว้ 

ในตอนเช้าหลงัรับประทานอาหารเช้าร่วมกันอย่างท่ีกระท ามา
ตลอด เขาจะแยกตวัไปท างานโดยไม่เดินไปส่งหล่อนท่ีโรงเรียนเช่นเคย 
เขาจะใช้เวลาทัง้วันบนเรือ ‘แคมป์เบลล์’ เพ่ือเตรียมตวัออกล่าวาฬใน
ฤดกูาลนี ้ซึ่งมีก าหนดเดินทางในวนัรุ่งขึน้ และจะใช้เวลาตลอดฤดหูนาว
เป็นเวลาสามเดือนจึงจะกลบัเข้าฝ่ังอีกครัง้ ชายหนุ่มจะกลบัเข้าบ้านก็
เม่ือเป็นเวลาอาหารเย็น และเม่ือเสร็จจากรับประทานอาหารเย็นซึง่ยงัคง
ร่วมโต๊ะกบัหล่อนเช่นเคย เขาก็จะเข้าไปท างานในห้องท างานโดยไม่นัง่
คยุเลน่กบัหลอ่นอยา่งท่ีเคยท า  

เม่ือเจ้าของบ้านไม่อยู่คยุกับหล่อนเช่นแต่ก่อน ณฐัญาณ์จึงเข้า
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ห้องของตนเองในทนัทีหลงัจากอาหารเย็น และตอนนีก็้ก าลงัชัง่ใจว่าจะ
ปล่อยให้เขาออกเรือไปทัง้ ๆ ท่ีความสมัพนัธ์ระหว่างเขาและหล่อนก าลงั
ขมอยู่แบบนี ้หรือปรับความเข้าใจกนัให้เรียบร้อยก่อนท่ีเขาจะออกเรือดี 
ซึ่งหากตดัสินใจจะปรับความเข้าใจ นั่นหมายความว่าหล่อนต้องเป็น
ฝ่ายขอโทษเขา เพราะก็รู้ตวัอยู่เหมือนกันว่าค่อนข้างจะใจร้อนและใช้
ค าพดูท่ีท าร้ายน า้ใจเขา ทัง้ ๆ ท่ีเขาดแูลหล่อนอย่างดีมาตลอดเวลาเก้า
เดือนท่ีณฐัญาณ์หลงมาอาศยัอยูท่ี่น่ี  

หญิงสาวพิจารณาผ้าพนัคอท่ีถักเตรียมไว้ให้ชายหนุ่มก่อนท่ีจะ
ถอนหายใจอย่างตัดสินใจได้ ในเม่ือหล่อนตัง้ใจถกัผ้าพนัคอผืนนีใ้ห้เขา
เอาไปใช้บนเรือ แล้วหล่อนจะปล่อยให้เขาไปโดยท่ีไม่ได้ให้ผ้าพนัคอได้
อย่างไร เม่ือคิดได้ดังนัน้ หญิงสาวจึงเดินเข้าไปหาเจ้าของบ้านท่ีห้อง
ท างาน ซึง่หลอ่นคาดวา่เขานา่จะก าลงันัง่ท างานอยูอ่ยา่งเชน่ทกุวนั  

ห้องท างานท่ีอยู่อีกฝ่ังของตวับ้านวา่งเปล่าเม่ือณฐัญาณ์เดินเข้า
ไปถึง หญิงสาวก้มลงมองผ้าพนัคอในมืออีกครัง้ ยืนครุ่นคิดสกัพกัว่าจะ
ท าอย่างไรต่อไปดี ก่อนท่ีจะตดัสินใจเดินตามหาชายหนุ่ม เพราะหาก
หล่อนจะให้ผ้าแก่เขาก็ควรจะท าเสียในคืนนี ้เพราะพรุ่งนีเ้ขาจะออกเรือ
แตเ่ช้าตรู่ คงจะหาโอกาสอยูก่บัเขาตามล าพงัไมไ่ด้  

เท้าพาเดนิตรงไปยงัทิศทางท่ีเป็นห้องนอนใหญ่ของเจ้าบ้านก่อน
จะทนัห้ามตนเอง รู้ตวัอีกทีหล่อนก็มายืนอยู่หน้าประตหู้องนอนของเขา
เสียแล้ว  
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ณฐัญาณ์ตดัสินใจเคาะประต ู
“วิล วิลคะ อยูใ่นนัน้หรือเปลา่คะ”  
ยืนรอสกัพกั ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินตรงมาท่ีประตกู่อนท่ีประตจูะ

เปิดออก เผยให้เห็นเจ้าของห้องในชดุนอน ใบหน้าของเขาไร้รอยยิม้และ
ไมเ่ผยความรู้สกึใด ๆ มีเพียงดวงตาสีฟ้าสดเทา่นัน้ท่ีไหววบูน้อย ๆ  

“มีอะไรหรือครับนาทาย่าห์ มนัดกึแล้ว” ชายหนุ่มว่า ลดสายตา
ลงมองหญิงสาวซึง่อยูใ่นชดุเตรียมพร้อมเข้านอนเชน่กนั  

“ฉนัเข้าไปได้ไหมคะ”  
ค าถามของณฐัญาณ์ท าให้เจ้าของห้องถึงกบัชะงกัไปอย่างคาด

ไมถ่ึง วิลเลียมนิ่งคดิไปเล็กน้อย เม้มริมฝีปากอยา่งชัง่ใจ ก่อนจะตดัสินใจ
เปิดประตใูห้กว้างขึน้ เป็นความหมายวา่อนญุาตให้คนท่ียืนอยูห่น้าประตู
เข้ามาในห้องได้ 

ณัฐญาณ์รีบก้าวเท้าเข้าไปในห้องนอนของชายหนุ่มอย่าง
รวดเร็ว ก่อนท่ีคนเคร่งธรรมเนียมจะนกึได้ว่าการปล่อยให้หล่อนเข้ามาใน
ห้องยามวิกาลเป็นสิ่งท่ีไมค่วรอยา่งยิ่ง 

วิลเลียมปิดประตูตามหลังเม่ือหญิงสาวก้าวเข้ามาในห้อง
เรียบร้อย ชายหนุ่มเดินตามมาหยุดอยู่ด้านหลงัของคนท่ีเดินเข้ามายืน
กลางห้องราวกบัไมแ่นใ่จวา่จะจดัวางตนเองตรงไหนดี  

“ว่าอย่างไรครับนาทาย่าห์ มีปัญหาอะไรหรือเปล่า” ชายหนุ่ม
ถาม  
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ณัฐญาณ์หันกลับมาเผชิญหน้ากับเจ้าของห้อง หญิงสาวเดิน
ตรงไปยงัคนตวัสงูท่ียืนรักษาระยะหา่งอยา่งระมดัระวงั  

“ฉันอยากจะขอโทษส าหรับเร่ืองวนันัน้น่ะคะ่” เม่ือได้พดูออกไป
แล้วก็รู้สึกโล่งอก คราวนีก็้อยู่ท่ีเขาแล้วว่าจะยอมญาติดีกับหล่อนหรือ
เปลา่  

“ฉันรู้ตวัว่าพูดไม่ดีกับคณุ แต่คณุก็ท าให้ฉันไม่พอใจท่ีหาว่าฉัน
ยืนหวัร่อตอ่กระซิกกบักัปตนัสมิท ฉันแคห่วัเราะท่ีเขาพดูตลกเท่านัน้เอง 
เรา...กลับมาดีกันเหมือนเดิมได้ไหมคะ” ถามแล้วก็กลัน้ใจฟังค าตอบ 
ใจเต้นตุ๊ม ๆ ตอ่ม ๆ ย่ิงมองสบตากบัดวงตาคมเข้มสีฟ้าสดท่ีมองมาอย่าง
พิจารณายิ่งแทบจะลืมหายใจ  

“คณุคิดจริง ๆ หรือว่าท่ีผมท าทัง้หมดเพราะห่วงช่ือเสียงตนเอง” 
เขาถามเสียงเคร่ง สีหน้าจริงจงั ณัฐญาณ์คิดว่ามองเห็นประกายความ
เจ็บปวดในหนว่ยตาคมคูน่ัน้  

“ไมค่ะ่ ฉนัรู้วา่คณุปรารถนาดีกบัฉนัอย่างจริงใจ แต.่..ฉนัโกรธ...
ก็เลยพดูจาร้ายกาจ” 

“ผมก็ต้องขอโทษคณุด้วยท่ีกลา่วหาคณุเช่นนัน้ แตต่อนนัน้ผม...
โกรธ”  

ค าพูดของเขาท าให้ณฐัญาณ์ถึงกับชะงกัไปอย่างคาดไม่ถึง แค่
เพียงเห็นหล่อนยืนคยุอยู่กบักปัตนัสมิทเขาก็โกรธโดยไม่ถามไถ่ก่อนเลย
หรืออยา่งไร 
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“คุณโกรธฉันหรือคะ ฉัน...ฉันยังไม่ได้ท าอะไรเลย” ณัฐญาณ์
ถามขึน้เสียงสงู 

“เปล่า...นาทาย่าห์ ผมโกรธกัปตันสมิท การกระท าของเขา
อาจจะท าให้เกียรติศกัดิ์ศรีของคณุถกูท าลายไมเ่หลือชิน้ดี ถ้าเพียงแตจ่ะ
มีใครเห็นคณุยืนคยุอยูก่บัเขาสองตอ่สองในสวนเช่นนัน้”  

“ท าไมคะ ถ้าแค่ยืนคยุกันในสวนแล้วจะท าให้เกียรติยศของฉัน
ถูกท าลาย แล้วเข้ามายืนในห้องคุณแบบนี ้ฉันคงไม่เหลือแม้แต่ช่ือ
กระมงั”  

ณฐัญาณ์คดิวา่หลอ่นเข้าใจในธรรมเนียมอนัเคร่งครัดของคนท่ีน่ี 
หรือจะพดูให้ถกูคือหล่อนพยายามจะเข้าใจ แตถ้่าขนาดแคค่ยุกนัสองตอ่
สองในสวนแล้วจะท าให้เส่ือมเกียรติยศขนาดนัน้ หล่อนคิดว่าเป็นการไร้
เหตผุลจนเกินไป  

“เป็นเพราะเป็นการยืนคยุกับกัปตนัสมิทตา่งหากเล่านาทาย่าห์ 
กปัตนัสมิทเป็นผู้ชายท่ีมีครอบครัวแล้ว แตเ่ขาก็ไม่เคยหยดุมีสมัพนัธ์กบั
ผู้หญิงมากหน้าหลายตา เขามีช่ือเสียงว่าเป็นคนเจ้าชู้ ท่ีผู้คนรู้กันไปทั่ว 
และหากมีใครเห็นว่าคณุคยุกันกับเขาสองต่อสองในท่ีลับตาคน ผู้คนก็
จะเช่ือว่าคุณเป็นหนึ่งในผู้หญิงของเขาในทันที และนั่นท าให้ผมโกรธ 
เพราะเขาสามารถท าให้คณุเสียหายได้โดยท่ีคณุไมต้่องท าอะไรเลย”  

“โอ...” ณัฐญาณ์พูดได้เพียงเท่านัน้เม่ือเข้าใจเหตุผลของเขา 
และต้องยอมรับกบัตนเองวา่คนท่ีไร้เหตผุลคือหล่อนเองตา่งหาก  
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“ฉนัขอโทษคะ่วิล ฉนัไมท่ราบ”  
“ไมเ่ป็นไรครับแนท ผมก็ผิดท่ีไมอ่ธิบายให้คณุเข้าใจก่อน”  
“เอาเถอะคะ่ อย่ามวัแตโ่ทษตวัเองไปมาอยู่เลย น่ีคะ่ ฉันท าน่ีมา

ให้คณุ” ณฐัญาณ์รีบเปล่ียนเร่ืองเม่ือดทู่าทางว่าจะคยุกันไม่ถึงไหน เม่ือ
ตา่งฝ่ายตา่งก็มวัแตข่อโทษขอโพยกนัไปมา 

วิลเลียมก้มลงมอง ‘น่ี’ ท่ีอยูใ่นมือหลอ่นพลางเลิกคิว้  
“ผ้าพนัคอคะ่ ฉันถกัให้คณุ” ว่าพลางย่ืนผ้าพนัคอสีกรมท่าท่ีถัก

ด้วยไหมพรมขนแกะให้คนตรงหน้าพร้อมยิม้อาย ๆ “ฉันอยากท าอะไร
ตอบแทนท่ีคณุดูแลฉันอย่างดีบ้าง เลยถักผ้าพนัคอให้คุณเอาไปใช้บน
เรือ อากาศหนาว ๆ ร่างกายจะได้อบอุน่ มนัอาจจะไมค่อ่ยสวยเหมือนมือ
อาชีพท าแตฉ่นัก็ตัง้ใจท าให้คณุนะคะ”  

วิลเลียมทอดตามองผ้าพนัคอในมือหญิงสาว ก่อนจะเงยขึน้มอง
ใบหน้างามท่ีเขาโหยหามาตลอดเวลาสามวนัท่ีไมไ่ด้ใช้เวลาด้วยกนัอย่าง
ท่ีเคย เขาอยากดึงหล่อนเข้ามากอดแนบชิด อยากมอบจุมพิตแทน
ความรู้สึกท่ีเขามีต่อหล่อนแต่ไม่สามารถบอกออกไปได้ อยากจะขอให้
หล่อนลืมการกลบัไปยงัท่ีท่ีหล่อนจากมาเม่ือเวลามาถึง อยากจะขอให้
หลอ่นอยูท่ี่น่ีกบัเขาตลอดไป  

แม้ในใจเขาจะ ‘อยาก’ อะไรมากมาย แตใ่นความเป็นจริงเขาจะ
ท าอะไรได้เล่า นอกจากขอบคณุท่ีหล่อนนึกถึงเขาอย่างเป็นห่วงเป็นใย 
แม้ว่าหล่อนจะท าลงไปเพราะต้องการตอบแทนในสิ่งท่ีเขาท าให้หล่อนก็
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ตาม  
“ขอบคณุครับแนท” เขาวา่พร้อมย่ืนมือรับผ้าพนัคอในมือเล็ก ชัว่

ขณะท่ีปลายนิว้สัมผัสกัน ชายหนุ่มรู้สึกราวกับมีกระแสของพลังงาน
บางอย่างท่ีท าให้เขาถึงกับสะท้านไปทัง้ตวั เม่ือมองดคูนตรงหน้าท่ีเงย
ขึน้มาสบตากบัเขาในทนัที ก็มองเห็นความประหลาดใจอยูใ่นหน่วยตาคู่
นัน้เชน่กนั  

‘แสดงว่าหล่อนคงจะรู้สึกถึงกระแสพลงังานนัน่เหมือนกัน ’ ชาย
หนุม่บอกตนเองในใจ  

“ฉัน...เอ่อ ฉันกลับห้องดีกว่าค่ะ พรุ่งนีคุ้ณออกเดินทางแต่เช้า 
ฉนัคงไมไ่ด้มาสง่ เดนิทางปลอดภยันะคะ” 

“ขอบคณุครับนาทายา่ห์ ไป ผมจะเดนิไปสง่ท่ีห้อง” เขาบอก  
แม้จะอยากให้หล่อนอยู่ต่อเพียงใด แม้จะอยากใช้เวลาในคืน

สุดท้ายก่อนท่ีจะต้องออกเรือล่าวาฬ ไปอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศอนั
เหน็บหนาวและการท างานท่ีเป็นอนัตรายกบัหล่อนเพียงใด แตเ่ขาท าได้
เพียงปล่อยให้หล่อนกลบัไปยงัห้องของหล่อน และกล่าวลากันแต่เพียง
เทา่นี ้อยา่งเดียวกบัท่ีเม่ือถึงเวลาท่ีหญิงสาวต้องกลบัไปยงัท่ีท่ีหล่อนจาก
มา เขาก็คงท าได้เพียงกลา่วลา เพราะเป็นสิ่งท่ีสมควรและเหมาะสมท่ีสดุ 
แม้ในใจเขาจะอยากกู่ร้องถ้อยค าท่ีตรงกันข้ามกับสิ่งท่ีสมควรกระท า
เพียงใดก็ตาม  

เม่ือเดินมาถึงหน้าห้องนอนของหญิงสาวผู้ เข้ามามีความส าคญั
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กบัหวัใจของเขาโดยไม่รู้ตวัเลย วิลเลียมเปิดประตใูห้กว้างขึน้ ผายมือให้
เจ้าของห้องก้าวเข้าไปภายในโดยตวัเขายืนรออยู่ด้านนอก เม่ือหญิงสาว
เข้าไปในห้องซึ่งมีแสงสว่างเรืองรองด้วยเปลวเทียน หล่อนหันกลับมา
สบตากับเขา ใบหน้างามท่ีเร่ิมเข้ามาอยู่ในความคิดค านึงของชายหนุ่ม
ทัง้ยามหลับและต่ืนเผยความรู้สึกบางอย่างท่ีท าให้เขาอยากจะคิด
เข้าข้างตนเอง นัยน์ตาสีน า้ตาลเข้มท่ีมองมาฉายประกายท่ีท าให้ชาย
หนุม่อยากจะรวบร่างงามเข้ามาแนบชิด  

“ขอบคณุค่ะวิล พบกันอีกทีเม่ือคณุกลบัมา ดแูลตวัเองด้วยนะ
คะ”  

“ครับแนท แล้วพบกนัใหม ่รักษาตวัให้ดีระหวา่งท่ีผมไมอ่ยู ่ผม...
เป็นหว่ง” เขาอยากพดูอยากบอกมากกวา่นี ้แตค่งท าได้เพียงเทา่นี ้ 

วิลเลียมยืนรอจนประตหู้องนอนของหญิงสาวปิดลง เขายืนรีรอ
อยูส่กัครู่ อยากเคาะประต ูอยากเรียกหลอ่นให้ออกมารับฟังความในใจท่ี
อดัแน่น แตใ่นท่ีสดุก็เม้มริมฝีปากอย่างตดัใจ หนัหลงัเดินกลบัห้องนอน
ของตนเอง 

ชายหนุ่มไม่รู้ว่าคนท่ีอยู่อีกด้านของประตูยืนห้ามตนเองไม่ให้
เปิดประตูออกมาอีก และรอจนได้ยินเสียงฝีเท้าหนัก ๆ เดินจากไป จึง
เดินไปทิง้ตวัลงนอนบนเตียง พยายามจะข่มตาหลบั แตต่ลอดทัง้คืนก็ไม่
สามารถหลับตาลงได้เลย เพราะเพียงแค่คิดว่าจะต้องอยู่ห่างจากเขา
ตลอดฤดหูนาว ก็ท าให้หนาวสะท้านเข้าไปถึงขัว้หวัใจทีเดียว 
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บรรยากาศยามรุ่งสางของฤดูหนาวยังคงมืดมิด พระอาทิตย์

ยังคงเกียจคร้านและจะไม่ปรากฏโฉมในอีกหลายชั่วโมง แต่วิลเลียม 
แคมป์เบลล์ นายเรือล่าวาฬ ‘แคมป์เบลล์’ ท่ีก าลงัจะออกเดินทางในไม่
ช้าต้องลุกขึน้ตรวจสอบความเรียบร้อยเป็นครัง้สุดท้ายก่อนท่ีจะลงเรือ 
ชายหนุ่มหยิบนาฬิกาพกใส่กระเป๋ากางเกง แต่ก็ไม่ลืมทอดสายตาลงดู
เวลา ส่ีนาฬิกาเป็นเวลาท่ีผู้คนยงัคงนอนหลบัสนิท มีเพียงลกูเรือท่ีเตรียม
ตวัจะออกเรือเท่านัน้ท่ีคงก าลงัตื่นมาเตรียมตวัเช่นเดียวกบัเขา ความคิด
ของชายหนุ่มไม่ได้อยู่ท่ีนาฬิกาหรือเวลาท่ีเห็นตรงหน้า แตอ่ยู่ท่ีหญิงสาว
ท่ีอยูใ่นห้องพกัไมห่า่งจากห้องของเขาตา่งหาก  

วิลเลียมพยายามต่อสู้ กับตนเอง ใจหนึ่งก็อยากจะเดินไปเคาะ
ประตแูละกล่าวลากบัหล่อนอีกครัง้ อีกใจหนึ่งก็รู้ว่าเป็นสิ่งไม่ควร ในเม่ือ
หลอ่นได้กลา่วลากบัเขาไปแล้วตัง้แตเ่ม่ือคืนนี ้ 

หลงัจากท่ีคิดทบทวนกลบัไปกลับมาหลายตลบ เขาก็ตดัสินใจ
ได้ เขาก าลงัจะออกเรือล่าวาฬ ซึ่งเป็นงานท่ีเป็นอนัตรายอย่างท่ีสุด เขา
จะรู้วา่เขาปลอดภยัก็ตอ่เม่ือกลบัมาถึงฝ่ังในอีกสามเดือนข้างหน้าเท่านัน้ 
ถ้าหากเขาออกเรือไปในเช้าวนันีแ้ล้วไมไ่ด้กลบัมาอีกเลยเลา่...  

เม่ือคิดได้ดงันัน้ชายหนุ่มจึงเดินออกจากห้องนอนของตนเองมุ่ง
หน้าสู่ห้องนอนเล็กท่ีหญิงสาวผู้ เป็นสาเหตใุห้เขาเดินไปมาเป็นหนตูิดจัน่
แบบนีพ้กัอยู ่
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วิลเลียมยืนลังเลสักครู่เม่ือพาตนเองมาถึงหน้าห้องนอนของ
หญิงสาวร่วมบ้าน แตแ่ล้วก็ตดัสินใจเคาะประตเูบา ๆ และเรียกเสียงไม่
ดงันกั 

“แนท แนทครับ หลบัอยูห่รือเปลา่” เรียกแล้วก็ยืนรอสกัพกั กะวา่
หากหญิงสาวไม่ตอบรับ เขาก็จะยอมแพ้และออกเรือโดยไม่ได้สัง่ลาเป็น
ครัง้สดุท้ายอยา่งท่ีตัง้ใจ แตแ่ล้วหลงัจากยืนรอไม่นาน ก็ได้ยินเสียงหวาน
ขานรับ  

เสียง...ท่ีปราศจากความง่วงงุ่น  
“วิลหรือคะ”  
“ครับ ผมเอง เปิดประตหูน่อยได้ไหม” ตอบแล้วก็ใจเต้นไม่เป็น

ส ่า เขาก าลังท าในสิ่งท่ีไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะท า เขาไม่เคยท าอะไร
ตามใจถ้าหากรู้ว่าสิ่งนัน้เป็นสิ่งท่ี ‘ไมส่มควร’ แตค่ราวนีเ้ขากลบัตดัสินใจ
ท าในสิ่งท่ีไม่ควร เพราะหวัใจบอกเขาว่าจ าเป็นต้องได้พบหล่อนอีกสัก
ครัง้ก่อนท่ีจะต้องออกเดนิทางและจะไมไ่ด้เจอกนัอีกถึงสามเดือน  

ประตหู้องนอนตรงหน้าเปิดออก วิลเลียมมองเห็นเจ้าของห้องใน
ชดุนอนยาวยืนอยูห่า่งเพียงแขนเอือ้ม อยาก...ดงึร่างระหงเข้ามาหาอย่าง
ท่ีหวัใจพร ่าบอก แตส่ิ่งท่ีกระท ากลบัเป็นการขออนญุาตเสียงเบา 

“ผมเข้าไปได้ไหม” เขายิม้อย่างเอ็นดเูม่ือมองเห็นคนตรงหน้าท า
สีหน้างงงวย เขารู้...คนเคร่งธรรมเนียมอย่างเขาก าลังขอเข้าไปใน
ห้องนอนของหล่อน ห้องนอนท่ีเขาไม่เคยย่างกรายเข้าไปเลยสกัครัง้หาก
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ไมน่บัวนัแรกท่ีหญิงสาวเพิ่งปรากฏตวั เขาคงท าให้หลอ่นงนุงงอยูไ่ม่น้อย 
เพราะแม้แต่ตวัเขาเองยงัพยายามจะท าความเข้าใจกับการกระท าของ
ตนเองอยูเ่ลย  

“ผมมาลา” กล่าวเม่ือก้าวเข้าไปในห้องพร้อมปิดประตตูามหลงั 
มองเห็นคนตรงหน้ามองมาอย่างไม่ค่อยเข้าใจแต่ก็ไม่ได้ถาม ดเูหมือน
หญิงสาวรอให้เขาอธิบายมากกวา่นี ้ 

“นาทาย่าห์ ผมจะต้องออกเรือถึงสามเดือน การล่าวาฬเป็นงาน
ท่ีอนัตรายมาก ผมไม่ทราบว่าจะได้กลบัมาอย่างปลอดภยัหรือเปล่า ผม
อาจจะตายในทะเลก็ได้” 

“พดูอะไรอยา่งนัน้คะวิล คณุต้องกลบัมาอยา่งปลอดภยัสิคะ”  
“อะไรก็เกิดขึน้ได้ทัง้นัน้ครับนาทายา่ห์ แตผ่มอยากให้คณุรู้ วา่ไม่

ว่าผมจะกลบัมาอย่างปลอดภยัหรือไมก็่ตาม ในทกุ ๆ วนัท่ีเราอยู่ห่างกนั
จะไม่มีวนัไหนเลยท่ีผมจะไม่คิดถึงคณุ” เขาว่าอย่างนัน้แล้วเอือ้มมือไป
จบัมือหญิงสาวแล้วกมุไว้ทัง้สองมือ นยัน์ตาสีฟ้าสดท่ีสอ่งประกายเจิดจ้า
สะท้อนกบัแสงเทียนสบกบัดวงตาสีน า้ตาลเข้มของหญิงสาวด้วยสายตา
จริงจงั พอ ๆ กบัน า้เสียง 

“รับปากกับผมได้ไหม ว่าคุณจะรักษาตัวให้ดีขณะท่ีรอผมอยู่
ท่ีน่ี”  

“ฉันสญัญาค่ะวิลเลียม ฉันจะดแูลตวัเองให้ดีท่ีสุด แต่คุณต้อง
กลบัมาอย่างปลอดภยั อย่าให้ฉันรอเก้อนะคะ” เสียงหวานท่ีบอกกบัเขา
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สัน่เครือเล็กน้อย 
เขามองเห็นนัยน์ตากลมโตท่ีแหงนเงยสบกับเขามีน า้ตาคลอ

คลอง ชายหนุ่มยกมือขึน้ ใช้หลงันิว้เรียวยาวไล้ไปบนใบหน้าเนียน และ
เม่ือไม่ได้รับการปัดป้องอย่างท่ีเขากร่ิงเกรง ชายหนุ่มก็โอบแขนไปรอบ
ร่างระหงและรวบตวัหญิงสาวเข้ามาแนบชิด ก่อนจะคอ่ย ๆ โน้มใบหน้า
เข้าหาใบหน้างามท่ีแหงนเงยอยู่ตรงหน้า มองเห็นหญิงสาวหลับตาลง
อย่างพร้อมรับกับทุกสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ และนัน่ก็ท าให้นายเรือหนุ่มสูญสิน้
การควบคมุตนเองอยา่งสิน้เชิง  

วิลเลียมแนบริมฝีปากอุ่นลงไปบนริมฝีปากอ่ิมของคนท่ีหลบัตา
พริม้อยู่ตรงหน้า ในใจโลดขึน้อย่างยินดีเม่ือรู้สึกถึงสัมผัสอ่อนหวานท่ี
ได้รับกลบัมา  

เขาและหลอ่นแลกสมัผสัอุ่นหวานอยูน่านเนิ่นก่อนท่ีชายหนุ่มจะ
เป็นฝ่ายถอนริมฝีปากออกอยา่งไมเ่ตม็ใจ  

“รอผมนะ” เขาว่าขณะท่ียังคงแนบหน้าผากกับหน้าผากของ
หญิงสาว จ้องมองใบหน้าเนียนท่ีอยู่ห่างไปไม่ก่ีนิว้ด้วยสายตาหวาม
หวาน  

“คะ่วิล คณุก็ระวงัตวัและกลบัมาอยา่งปลอดภยันะคะ ฉนัจะรอ” 
สิน้ค าของหล่อน ชายหนุ่มรู้สึกถึงอ้อมแขนของหญิงสาวท่ีโอบ

เอวเขาอยู่รัดแน่นขึน้ ท าให้เขากระชบัอ้อมแขนให้แน่นมากยิ่งขึน้ไปอีก
ตามอารมณ์อาวรณ์ท่ีดเูหมือนจะเพิ่มสงูขึน้ในทกุวินาทีท่ีเขาอยู่กบัหล่อน
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ในห้องนี ้ 
“ผมต้องไปแล้ว” บอกคนในอ้อมแขนเสียงเบา เป็นครัง้แรกท่ีวิ

ลเลียมรู้สึกไม่อยากออกเรือ เป็นครัง้แรกท่ีเขากลัวจะเกิดอันตรายกับ
ตนเองจนไมไ่ด้กลบัมาพบกบัหลอ่นอีก 

“ไม่ต้องห่วงนะคะวิล ฉันจะดูแลบ้านรอคุณ สามเดือนไม่นาน
เลย แล้วเจอกนันะคะ”  

“แล้วเจอกันครับนาทาย่าห์” พูดแล้วก็โน้มใบหน้าลงจุมพิต
หน้าผากมนก่อนจะตดัใจคลายอ้อมแขนแล้วเดินตรงไปยงัประตท่ีูยงัคง
ปิดสนิท ชายหนุ่มดงึประตใูห้เปิดออก หนักลบัมามองคนในห้องอีกครัง้
อยา่งอาลยัอาวรณ์ ก่อนท่ีจะก้าวผา่นประตอูอกไป  

“แล้วพบกนัคะ่วิล” คนในห้องกระซิบเสียงเบา เขาคงไม่รู้ว่าเขา
ไมไ่ด้ไปแตต่วั แตห่ยิบเอาหวัใจของหลอ่นตดิไปด้วย  



รุ่ ง ธิ ว า | 198 
 

 
 
 
 
 

๑๖ 
 
 

แนททีร่ัก  
ผมเพ่ิงออกเรือมาได้เพียงวนัเดียว เวลาตอนกลางคืนเพ่ิงจะล่วง

เข้ามาได้ไม่ก่ีชัว่โมง แต่ความคิดถึงที่ผมมีต่อคุณ ช่างหนกัหน่วงจนผม
แทบจะแบกรับไม่ไหวแลว้ เหลือเวลาอีกตัง้สามเดือนขาดไปเพียงหน่ึงวนั 
ผมจะอยู่อย่างไร...  

เมื่อเช้าหลงัจากเรือออกจากท่าหน้าสถานี เราล่องเรือลงมาทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ วันนี้อากาศแจ่มใส ท้องฟ้ากระจ่างไร้เมฆ พระ
อาทิตย์ท างานสาดแสงอย่างแข็งขัน แต่ก็ไม่ท าให้อากาศหนาวอนัร้าย
กาจผ่อนคลายความเย็นลงเลย ขอบคุณส าหรับผ้าพนัคอของคุณ มัน
ไม่ได้ให้ความอบอุ่นเพียงทางกาย แต่ท าให้หวัใจผมอุ่น เพราะผ้าพนัคอ
เป็นส่ิงแทนตวัคุณที่จะช่วยให้ผมผ่านคืนวนัอนัโหดร้ายและหนาวเหน็บ
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ไปได ้  
ผมก าลงันัง่จิบชามะลิของคณุอยู่ในเคบิน ก่อนจะออกไปเปลี่ยน

เวรกบัต้นเรือ คืนนี้พระจนัทร์เต็มดวงสาดแสงสีเงินยวงลงมาจนดาดฟ้า
เรือสว่างไปหมด ท าใหนึ้กถึงคืนนัน้ทีเ่ราเดินเล่นอยู่ในสวนด้วยกนั ผมยงั
จ าได้ถึงท่าทางตื่นเต้นยินดีของคณุในตอนที่ได้กล่ินดอกมะลิ อย่าว่าแต่
ซ้ือมาปลูกเพ่ิมไม่ก่ีต้นอย่างที่คุณขอเลย เป็นเอเคอร์ผมก็ท าให้คุณได้
โดยทีไ่ม่รู้ว่าในทีส่ดุแล้วคนทีไ่ด้รับประโยชน์จากสวนมะลินัน่กลบัเป็นผม
เอง ตอนนี้ผมก าลังหลงชามะลิรสชาติหอมหวานของคุณ ไม่รู้หวาน
เพราะคณุท าใหห้รือเปล่า แต่ทีแ่น่ ๆ ทกุครั้งทีผ่มจิบชามนัท าใหผ้มอุ่นใจ
ราวกบัมีคณุอยู่ใกล ้ๆ  

ผมคิดถึงคณุเหลือเกินนาทาย่าห์...  
วิลเลียมวางปากกาขนนกท่ีใช้เขียนบนัทึกลงไปบนแท่นวาง เก็บ

ขวดหมกึไว้ในลิน้ชกัข้างเตียง จากนัน้จงึปิดสมดุบนัทึก ชายหนุม่ใช้เวลา
ว่างเขียนบันทึกหาคนท่ีรออยู่ท่ีบ้าน การเขียนถึงหญิงสาวท าให้เขา
ทรมานจากความคดิถึงน้อยลง  

นายเรือหนุ่มหยิบนาฬิกาพกออกมาจากกระเป๋ากางเกงเพ่ือดู
เวลา และพบว่าเป็นเวลาท่ีเขาจะต้องไปเปล่ียนเวรกับต้นเรือแล้ว เขา
กระชบัผ้าพนัคอให้แน่นขึน้ขณะเดินตรงไปยงัประตเูคบินเพ่ือออกไปท่ี
ห้องบงัคบัเรือ  

ระหว่างทางบนดาดฟ้าเรือ ความคิดกระหวัดไปถึงคนอยู่ไกล 
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ก่อนท่ีใบหน้าจะประดับรอยยิม้บางเบาเม่ือนึกถึงเหตุการณ์ในตอน
เช้าตรู่วันนี ้แม้ท่ีผ่านมาเขาจะอยากคิดเข้าข้างตนเองว่าหญิงสาวมี
ความรู้สึกท่ีไม่ตา่งไปจากตน แตก่ารได้รับการยืนยนัด้วยสมัผสัฉ ่าหวาน
ท่ีหล่อนตอบกลบัมาก็ท าให้ชายหนุ่มรู้สึกมัน่อกมัน่ใจว่าไม่ได้คิดไปเอง
ฝ่ายเดียว ส่วนปัญหาอปุสรรคท่ีรู้อยู่แก่ใจดีว่ามี บางที...บางทีด้วยหวัใจ
รักทัง้สองดวงท่ีมีให้กนั เขาและหล่อนคงจะหาทางออกให้กบัปัญหาท่ีมี
ได้กระมงั  

ชายหนุ่มถอนหายใจ เขาไม่เคยรู้ว่าความคิดถึงจะมีพลงัรุนแรง
ถึงเพียงนี ้เขาไม่สามารถท าอะไรได้โดยปราศจากหญิงสาวในอณู
ความคิดแม้เพียงขณะจิตเดียว ยิ่งรู้ว่าหล่อนก็รู้สึกไม่ต่างไปจากเขายิ่ง
ท าให้ทุรนทุรายจากความคิดถึง หากเลือกได้เขาคงไม่ทิง้หล่อนมาใน
วนัท่ีรู้วา่อีกฝ่ายก็มีใจเชน่นีเ้พราะมนัชา่งทรมานเหลือเกิน  

“คณุท าอะไรอยู่นะนาทาย่าห์ จะคิดถึงผมอย่างท่ีผมคิดถึงคุณ
หรือเปลา่” วิลเลียมถามคนไกลผา่นแสงจนัทร์นวล  

 
ณัฐญาณ์นัง่อยู่ท่ีหน้าต่างห้องนอน ทอดตาออกไปด้านนอกซึ่ง

เป็นสวนท่ีจดัไว้อย่างสวยงาม คืนนีต้ะเกียงน า้มนัวาฬท่ีถูกจุดไว้ในสวน
เพ่ือให้ความสว่างถูกดับลงบางส่วน เ พ่ือปล่อยให้แสงสว่างจาก
พระจนัทร์เตม็ดวงได้ท างานอยา่งเตม็ท่ี ชา่งเหมือนคืนนัน้...คืนพระจนัทร์
เต็มดวงคืนหนึ่งในฤดใูบไม้ผลิท่ีเจ้าของบ้านหนุ่มชวนหล่อนให้ออกไป
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เดนิเลน่ในสวนทา่มกลางแสงจนัทร์ด้วยกนั  
คืนนีเ้หมือนคืนนัน้...ก็แตกต่างกับคืนนัน้... เพราะคืนนี ไ้ม่มี

อากาศเย็นสบายของฤดใูบไม้ผลิ ไม่มีร่างสงูเดินเคียง ไม่มีแขนแข็งแรง
ให้หล่อนเกาะเดิน... คืนนีมี้เพียงอากาศอนัร้ายกาจของฤดูหนาว และ
หล่อนท่ีอยู่อย่างโดดเด่ียวและหนาวเหน็บ แม้ไฟในเตาผิงจะลกุโพลงส่ง
ความอบอุ่นไปทัว่ห้อง แตค่วามเหน็บหนาวท่ีหวัใจ คงจะมีเพียงคนไกล
เทา่นัน้กระมงั ท่ีจะท าให้รู้สกึอุน่ขึน้มาได้  

“ตอนนีค้ณุก าลงัท าอะไรอยู่หรือคะวิล ก าลงัมองพระจนัทร์ดวง
เดียวกบัฉนัอยูห่รือเปลา่คะ” ณฐัญาณ์พมึพ าถึงคนไกล 

หญิงสาวไม่ทราบว่าความสมัพนัธ์ของหล่อนและเขาเดินมาถึง
ตรงนีไ้ด้อย่างไร เม่ือวานเขาและหล่อนยงัไม่พดูคยุกนั ยงัเดินผ่านกนัไป
มาราวกับคนแปลกหน้า แต่วนันี.้..วนันีท่ี้หล่อนและเขาไม่ได้อยู่ใกล้กัน 
หล่อนกลบัรู้สึกราวกับมีเพียงร่างกายท่ีปราศจากหวัใจ เพราะดเูหมือน
เขาจะไมไ่ด้ไปแตต่วั แตเ่อาหวัใจของหลอ่นไปด้วย  

ในตอนเช้าตรู่เม่ือเช้านีท่ี้เขามาเคาะประต ูหล่อนซึ่งนอนไมห่ลับ
ทัง้คืนขานรับแทบจะในทันที ในใจโลดขึน้อย่างยินดีเม่ือได้ยินเสียงท่ี
ประทับอยู่ในหัวใจทัง้ยามหลบัและต่ืน ดีใจท่ีเขามาร ่าลากับหล่อนอีก
ครัง้ เพราะนัน่คือสิ่งท่ีหลอ่นอยากท าอยูต่ลอดทัง้คืน แตก็่ต้องห้ามตนเอง
ไว้เพียงเพราะเป็นผู้ หญิง เม่ือเขาเลือกท่ีจะเป็นคนกระท า เสียเอง 
ณฐัญาณ์จงึยินดีย่ิงนกั  
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หญิงสาวยอมรับกบัตนเองว่า ชายหนุ่มท่ีเอือ้เฟือ้ให้หลอ่นอาศยั
อยู่ด้วยมีความส าคญักบัหวัใจของหล่อนในระดบัท่ีมากกว่าเพียงแค่ผู้ มี
พระคุณ ณัฐญาณ์รู้ตัวมาช้านานเพียงแต่ไม่กล้ายอมรับ ไม่กล้า
แสดงออก เพราะไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้สึกอย่างเดียวกันหรือไม่ และท่ี
ส าคญัท่ีสดุ หล่อนรู้แก่ใจดีว่าหล่อนกบัเขามีอปุสรรคอนัยิ่งใหญ่ขวางกัน้ 
หล่อนมาจากอนาคตและเม่ือถึงเวลาก็ต้องกลบัไปยงัท่ีท่ีจากมา แล้วจะ
มาสร้างสัมพันธ์หรือความผูกพันกับชายหนุ่มผู้ มีชีวิตในอดีตเม่ือสมัย
ร้อยกวา่ปีท่ีแล้วได้อยา่งไร  

แตแ่ม้จะคิดเช่นนัน้ แม้จะตัง้ใจเช่นนัน้ เม่ือรู้ว่าเขาก าลงัจะจาก
ไปโดยท่ีไม่รู้ว่าเขาจะมีโอกาสกลบัมาหาหล่อนอีกหรือเปล่า ณฐัญาณ์ก็
ตระหนักถึงความเป็นจริงว่าชีวิตคนเรานีส้ัน้นัก หล่อนไม่รู้เลยว่าจะมี
อะไรเกิดขึน้บ้างในวนัพรุ่งนี ้เช่นเดียวกบัท่ีไม่เคยคาดฝันมาก่อนว่าจะได้
เดนิทางมาท่ีน่ี จากบ้านเมืองและมารดามาโดยไมมี่แม้แตโ่อกาสจะร ่าลา 
แล้วหากหล่อนจะต้องพลดัพรากจากชายหนุ่มผู้ เป็นท่ีรักโดยไม่มีโอกาส
ได้บอกถึงความรู้สกึข้างในอีกเล่า... อีกทัง้แม้จะมีความหวงัว่าจะได้กลบั
บ้านเม่ือ ‘ประต’ู เปิด ซึ่งเป็นเพียงการคาดเดาของโมรานหวัหน้าเผา่ชาว
กรีูเท่านัน้ โดยท่ีไม่รู้เลยว่าจะมีประตเูปิดเพ่ือให้หล่อนผ่านกลบัไปยงัท่ีท่ี
จากมาหรือไม ่หรือหากมีจริง หลอ่นจะแนใ่จได้อย่างไรวา่จะได้กลบับ้าน 
หากเป็นประตจูริงแล้วเปิดไปยงัท่ีอ่ืน ๆ อีกเล่า หล่อนจะโชคดีได้เจอกับ
คนท่ีมีน า้จิตน า้ใจอย่างวิลเลียมอีกหรือเปล่า ทกุอย่างเป็นการคาดเดาท่ี
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ไม่รู้อนาคตท่ีแน่นอนเอาเสียเลย ด้วยเหตุนัน้เอง เม่ือเขาแสดงออกถึง
ความรู้สกึท่ีมีตอ่หลอ่น หญิงสาวจงึไมปิ่ดบงัความรู้สกึภายในอีกตอ่ไป  

ในตอนนัน้ณัฐญาณ์ไม่ไ ด้คิดอะไรมากไปกว่าความ รู้สึก
หวาดกลวัต่อความไม่แน่นอน หวาดกลวัต่ออนาคตท่ียงัมาไม่ถึง หล่อน
เกรงว่าหากพลาดท่ีจะแสดงออกถึงความรู้สึกภายในใจแล้วจะไม่มี
โอกาสอีก หล่อนจึงตอบรับสมัผสัของเขาอย่างท่ีจะบอกให้เขารู้ว่าหลอ่น
เองก็รู้สึกกับเขาไม่ต่างกัน แต่เม่ือเวลาผ่านไป เม่ือได้กลับมาอยู่กับ
ตนเอง มีเวลาพิจารณาความเป็นไปได้ต่าง ๆ นานา หญิงสาวก็ต้อง
ยอมรับว่าหล่อนไม่แน่ใจว่าความสมัพนัธ์ระหว่างเขาและหล่อนจะเดิน
ต่อไปเช่นไร หรือว่าถึงเวลาแล้วท่ีหล่อนจะต้องยอมรับชะตากรรมท่ีจะ
เกิดขึน้ หล่อนถูกก าหนดให้เดินทางมาท่ีน่ีเพ่ือมาเป็นนาทาย่าห์ ภรรยา
ของกัปตนัเรือล่าวาฬเจ้าของสถานีแปรรูปวาฬแห่งนีอ้ย่างนัน้หรือ เม่ือ
นึกไปถึงหนงัสือประวตัิสถานีแปรรูปวาฬท่ีเคยอ่านท่ีเขียนถึงกปัตนัหนุ่ม
และภรรยา ก็ดูเหมือนการเป็นภรรยาของกัปตนัวิลเลียม แคมป์เบลล์
ไม่ใช่สิ่งเลวร้าย หล่อนเองยังเคยรู้สึกอิจฉา ‘นาทาย่าห์’ หญิงสาวจาก
แดนไกลคนนัน้ด้วยซ า้ และหากหล่อนจะกลายมาเป็นผู้หญิงคนนัน้เสีย
เองก็ไมค่วรจะมีอะไรให้ต้องเป็นกงัวลมิใชห่รือ  

“แม่ขา หากณัฐถูกก าหนดให้ต้องมาใช้ชีวิตท่ีน่ีตลอดไป ณัฐก็
ควรจะยอมรับใช่ไหมคะ แตถ้่าหากณฐัยงัพอมีบญุอยู่บ้าง ก็หวงัว่าจะมี
ทางท่ีณฐัจะได้กลบัไปหาแม่อีกครัง้ ณฐัจะปล่อยให้ทกุอย่างเป็นไปตาม
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ชะตากรรมนะคะแม”่ หญิงสาวพมึพ าถึงมารดาอยา่งตดัสินใจได้  
 
แนททีร่ัก  
ผมคงจะพูดเร็วไปว่าอากาศดีเลิศเมื่อวานนี้ เพราะวันนี้เรา

เร่ิมต้นวนัด้วยเมฆหมอกหนาหนกั ขอบฟ้าทางทิศตะวนัออกที่ควรจะมี
พระอาทิตย์ดวงโตส่องสว่าง กลับมองเห็นเพียงแสงเร่ือเรืองจากดวง
อาทิตย์ที่แอบอยู่หลังเมฆฝนสีด า ซ่ึงไม่นานฝนก็โปรยปรายลงมาจน
เปียกปอนกันไปหมด คลื่นลมที่เคยสงบเมื่อวานนี้ วันนี้กลับกรรโชก
อย่างบ้าคลัง่ คลื่นน ้ากระโจนโครมครามส่งให้เรือโคลงเคลงจนส่ิงของ
กระจดักระจายไปตามแรงเหวี่ยง เจ้าอคัมาห์เด็กฝึกหดัทีเ่พ่ิงออกเรือเป็น
ครั้งแรกถึงกบัเมาเรือจนลกุไม่ไหวทีเดียว  

วนันีเ้รายงัคงวางเวรยามส าหรับมองหาวาฬอยู่เช่นเดิม หลงัจาก
ที่เมื่อวานนี้ยงัไม่มีวาฬผ่านมาให้เห็นสกัตวั เราหวงัว่าวนันี้อาจจะโชคดี
บา้ง เพราะเรือแล่นเข้าใกลเ้สน้ทางอพยพของวาฬมากย่ิงข้ึน  

... 
“วาฬ! อยูต่รงโน้น”  
นายเรือหนุ่มเงยหน้าขึน้จากสมุดบนัทึกเม่ือได้ยินเสียงลูกเรือท่ี

ก าลงัเข้าเวรอยู่ตะโกนขึน้ ชายหนุ่มใช้เวลาเพียงเสีย้ววินาทีเก็บขวดหมึก
ก่อนจะวิ่งออกไปยังดาดฟ้าเรือ เขามองตามทิศทางท่ีลูกเรือก าลังชี ้
ออกไปในทะเล ก่อนท่ีหวัใจจะโลดขึน้ด้วยความยินดี เม่ือมองเห็นสายน า้
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ถกูพน่ขึน้มาจากทะเล เป็นสญัญาณท่ีบอกให้รู้วา่มีวาฬอยูต่รงนัน้  
“เอาเรือออก!” ชายหนุ่มตะโกนสั่งลูกเรือท่ีรู้หน้าท่ีดีอยู่แล้ว ทุก

คนกรูกันไปยงัท่ีเก็บเรือล าเล็กและหย่อนเรือลงน า้ในทนัที เพียงสิบห้า
นาที เรือเล็กห้าล าก็ออกไปลอยล าในทะเล ตรงสูจ่ดุท่ีมองเห็นวาฬพ่นน า้ 
หา่งจากเรือล าใหญ่ออกไปเร่ือย ๆ  

ชายหนุ่มท าหน้าท่ีเป็นนายท้ายเรือหนึ่งในห้าล านัน้ เขาออก
ค าสั่งให้ลูกเรือเร่งพายเรือให้ไปถึงจุดท่ีมองเห็นวาฬพ่นน า้ให้เร็วท่ีสุด 
และเม่ือเข้าไปใกล้จนมองเห็นวาฬตวันัน้แล้ว ก็สัง่ให้ลูกเรือค่อย ๆ พา
เรือเคล่ือนเข้าไปหาเจ้าสตัว์ตวัมหึมานั่นอย่างเงียบเชียบท่ีสุดเท่าท่ีจะ
เป็นไปได้ หาไม่แล้ววาฬท่ีมีประสาทสมัผสัทางการได้ยินเป็นเลิศจะว่าย
น า้หรือด าน า้หนีไปเสียก่อนท่ีพวกเขาจะมีโอกาสจดัการกบัมนั  

เม่ือเรือเข้าไปใกล้วาฬในระยะน้อยกวา่หนึง่เมตร มือฉมวกซึง่อยู่
ด้านหน้าของล าเรือจึงยืนขึน้ ถือฉมวกในมือในท่าเตรียมพร้อมเพ่ือรอ
ค าสัง่จากเขา  

“ลงมือได้” ชายหนุ่มสัง่ และมือฉมวกก็พุ่งอาวุธในมือลงไปปัก
หลงัวาฬตวัยกัษ์นัน่อยา่งแมน่ย า  

ชายหนุ่มออกค าสัง่ให้เรือทกุล าถอยออกไปให้ห่างจากจดุนัน้ให้
มากท่ีสุดในทันทีในขณะท่ีเจ้าวาฬเคราะห์ร้ายดิน้พล่านด้วยความ
เจ็บปวด เพราะหากเรือล าใดโชคร้ายถูกหางของวาฬขนาดเกือบสิบตนั
ฟาดเข้า คนบนเรือก็แทบจะมองไมเ่ห็นทางรอดเลยทีเดียว  



รุ่ ง ธิ ว า | 206 
 

เรือทัง้ห้าถอยห่างจากตัววาฬท่ีก าลังดิน้พล่านจนอยู่ในระยะ
ปลอดภยั มองเห็นเจ้าวาฬบาดเจ็บด าดิ่งลงใต้ผืนน า้พร้อม ๆ กบัฉมวกท่ี
ยังคงปักอยู่กับตัวมัน ทิง้ไว้เพียงสีแดงฉานของเลือดท่ีกระจายไปทั่ว
บริเวณ ท่ีด้ามฉมวกมีเชือกผกูอยู ่ซึง่ปลายอีกด้านของเชือกผูกอยู่กับเสา
บนเรือ ลกูเรือผอ่นเชือกไปตามความลึกท่ีเจ้าวาฬด าลงไป ทัง้นีเ้พ่ือไมใ่ห้
เรือถกูดงึลงใต้น า้ไปด้วย  

ทัง้หมดรอให้เจ้าวาฬโผลข่ึน้มาหายใจบนผิวน า้อยา่งอดทน และ
รอจนมนัอ่อนล้าลูกเรือจึงดงึเชือกเพ่ือพาเรือเข้าไปใกล้วาฬให้มากท่ีสุด 
ขณะนัน้เองท่ีมือฉมวกเปล่ียนต าแหน่งกบัชายหนุ่ม เขาขยบัไปด้านหน้า
ล าเรือพร้อมหลาวในมือ ในขณะท่ีมือฉมวกเข้าประจ าท่ีนายท้ายเรือแทน
เขา เม่ือพร้อมลงมือ ชายหนุม่พุง่หลาวลงไปปักยงัจดุท่ีเป็นปอดของวาฬ 
ซึ่งเป็นจุดท่ีจะท าให้วาฬตายลง แต่กว่าจะหมดลมหายใจ เจ้าสัตว์
เคราะห์ร้ายก็ดิน้พล่านและพ่นน า้สีแดงฉานไปด้วยเลือดท่ีท าให้ทัง้คน
และเรือ รวมทัง้ผืนน า้บริเวณนัน้เป็นสีแดงไปหมด  

เวลาผ่านไปราวสองชั่วโมง วาฬตวัแรกของฤดูกาลนีก็้สิน้ฤทธ์ิ 
ลกูเรือท่ีอ่อนแรงยงัคงต้องท างานตอ่ไป พวกเขาช่วยกนัพายเรือเพ่ือลาก
ซากวาฬขนาดเกือบสิบตันกลับไปยังเรือล าใหญ่เพ่ือท าการช าแหละ
ตอ่ไป  

วิลเลียมอนญุาตให้ลกูเรือพกัผ่อนสกัพกัก่อนท่ีจะลงมือช าแหละ 
ในขณะท่ีเขาช าระร่างกายจากคราบเลือดท่ีโชกไปทัง้ตวัแล้วจึงเข้าไป
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พกัผอ่นในเคบนินายเรือ  
 
แนท... 
ในทีส่ดุเราก็จบัวาฬตวัแรกของฤดูกาลได ้จะว่าไปแลว้ก็ค่อนข้าง

เร็ว เพราะนี่เพ่ิงจะวันที่สองเท่านั้น แต่ก็เป็นสัญญาณอันดี หวังว่า
ฤดูกาลนีจ้ะเป็นอีกฤดูกาลทีเ่ราโชคดีจบัวาฬไดม้าก  

เราใช้เวลาถึงสองชัว่โมงจึงจดัการกบัมนัได ้สองชัว่โมงในทะเลที่
คลื่นลมแรง อีกทัง้ยงัเปียกโชกไปด้วยน ้าผสมเลือดของวาฬ ผมไม่ได้
ก าลงับ่นให้คุณฟัง เพราะนี่คือวิถีชีวิตที่ผมเลือกแล้ว เพียงแต่นี่เป็นครั้ง
แรกที่ผมรู้สึกกลวัขณะที่ต่อสู้กบัวาฬบาดเจ็บ ผมไม่ได้กลวัตายแต่กลวั
จะไม่ไดก้ลบัไปหาคณุต่างหาก ผมไม่เคยรู้เลยว่าการมีคนรออยู่ที่บ้านให้
กลบัไปหา จะท าให้ผมหวงแหนชีวิตของตนเองได้มากถึงเพียงนี้ และนัน่
ท าให้ผมระวงัตวัเพ่ิมข้ึน ผมสญัญาว่าจะไม่ท าอะไรที่อาจจะน าอนัตราย
มาสู่ชีวิตของผมหากไม่ใช่เหตุสุดวิสยั เพราะแค่เพียงความคิดที่ว่าผม
อาจจะตายในทะเลและจะไม่ได้เห็นหน้าคุณอีก ก็ท าให้ผมแทบจะไม่มี
เร่ียวแรงท าอะไรแล้ว หวัใจรักที่หวาดกลวักบัการจากพรากช่างทรมาน
ไม่นอ้ยไปกว่าความทรมานเพราะความคิดถึงเลยนาทาย่าห์ 

วิลเลียมหยุดบนัทึกไว้เพียงเท่านัน้ วนันีเ้ขาอ่อนล้ากับการต่อสู้
กับวาฬตวัยักษ์จนอยากจะนอนพกัผ่อนขณะรอเวลาเปล่ียนเวรกับต้น
เรือ ชายหนุ่มหยิบผ้าพนัคอท่ีวางไว้บนโต๊ะข้างเตียงขึน้มาจมุพิตแผ่วเบา
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ก่อนจะวางกลบัลงไปอยา่งทะนถุนอม  
“ผมคิดถึงคณุแทบจะขาดใจแล้วนาทาย่าห์” ชายหนุ่มพึมพ าใน

อกก่อนจะเอนตวัลงนอนบนเตียง ในใจหวงัว่าจะได้ใช้เวลากบัหญิงสาว
ในความฝัน เพราะกวา่จะได้กลบัไปเจอกนัมนัชา่งยาวนานเหลือเกิน 

 
ณัฐญาณ์ใช้เวลาท่ีปราศจากชายหนุ่มร่วมบ้านจัดการงานใน

ส านกังานให้กับเขา โทรเลขสัง่สินค้ามีเข้ามาเร่ือย ๆ หญิงสาวจึงจดัท า
รายการไว้เพ่ือให้ง่ายตอ่การจดัการเม่ือเจ้าของสถานีกลบัมาพร้อมวาฬท่ี
จะถกูสกดัน า้มนัเป็นสินค้าสง่ให้ตามรายการสัง่ซือ้ตอ่ไป  

นอกจากนีห้ญิงสาวก็ยังคงช่วยงานเอลิซาเบธท่ีโรงเรียนอยู่
เช่นเดิม และใช้เวลาว่างท่ีมีเดินตรวจตราสวนมะลิและพดุซ้อนท่ีตอนนี ้
ลดปริมาณการออกดอกลง แต่ก็มีดอกบ้างประปรายพอให้ได้เก็บมาใช้
งาน หญิงสาวพยายามนึกหาวิธีน าดอกไม้กลิ่นหอมหวานสองอย่างนีม้า
ใช้งานให้มากขึน้ และในท่ีสดุก็นกึออก 

น า้หอม! ณฐัญาณ์คดิอย่างต่ืนเต้น หลอ่นจะใช้เวลาสามเดือนท่ี
รอชายหนุ่มกลบันีไ้ปกบัการหาวิธีสกดัน า้หอม น า้หอมกลิ่นมะลิและพดุ
ซ้อนคงจะหอมหวานมากทีเดียว  

เม่ือคดิได้ดงันัน้ ณฐัญาณ์ก็ลงมือตามท่ีตัง้ใจทนัที เอลานอร์ช่วย
สัง่การให้คนงานชว่ยเก็บดอกไม้จากสวนมาให้ แม้ตอนนีจ้ะเป็นฤดหูนาว
และดอกไม้ไม่ค่อยออกดอกนัก แต่เพราะเป็นสวนขนาดใหญ่จึงท าให้
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หญิงสาวได้ดอกไม้หลายกิโลกรัม และนั่นก็มากพอท่ีจะใช้ส าหรับการ
ทดลองครัง้แรก  

หญิงสาวเร่ิมต้นด้วยการเด็ดกลีบดอกพดุซ้อนและล้างให้สะอาด 
จากนัน้ใช้กระทะทองเหลืองท่ีเอลานอร์จดัหามาให้ตัง้ไฟ เติมน า้สะอาด
ลงไปแคพ่อท่วมก้นกระทะ รอจนน า้ร้อนเกือบเดือดจึงใส่กลีบดอกไม้ลง
ไป เฝา้ระวงัให้น า้แคร้่อนจดัแตไ่ม่เดือด เพ่ือสกัดเอากลิ่นหอมหวานของ
ดอกไม้ให้ละลายอยู่ในน า้ รอจนกระทัง่น า้งวดลงและได้กลิ่นหอมเป็นท่ี
พอใจจงึยกลงและกรองเอากลีบดอกไม้ทิง้ไป รอจนเย็นจงึเก็บใสข่วดเล็ก 
ๆ ไว้  

คนท่ีอาจหาญท าน า้หอมด้วยตนเองทัง้ ๆ ท่ีไม่เคยท ามาก่อนยิม้
อยา่งพอใจ เม่ือได้ ‘น า้’ ท่ีมีกลิ่นหอมตามท่ีต้องการ ทัง้นีห้ญิงสาวทดลอง
ท าเพราะเห็นว่าแค่น า้เย็นแช่ดอกมะลิยงัให้กลิ่นหอมได้ เม่ือเพิ่มความ
ร้อนของน า้ขึน้ นา่จะชว่ยสกดัเอากลิ่นของดอกไม้ออกมาได้มากขึน้ และ
เม่ือทดลองดูแล้วก็ไม่ผิดหวังเลย นอกจากนีห้ญิงสาวยังต้องการสกัด
น า้มนัหอมระเหยจากดอกไม้ ซึง่เคยท าในวิชาวิทยาศาสตร์ในสมยัมธัยม 
ซึ่งแม้จะผ่านมาเนิ่นนานแล้วหล่อนก็ยงัจ าหลักการได้อยู่ เพียงแต่ไม่มี
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นจึงต้องรอให้ชายหนุ่มกลบัมาก่อน เพราะหล่อนเช่ือว่า
เขาจะสามารถจดัหาอปุกรณ์ให้หลอ่นได้อยา่งแนน่อน 

 
“แนท แนทของผม” หญิงสาวได้ยินเสียงนุ่มคุ้ นหูส่งมาจาก
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ด้านหลังจึงหันกลับไปยังต้นเสียง ใบหน้างามยิม้กว้างอย่างยินดีเม่ือ
มองเห็นวา่เป็นใคร 

“วิล วิลคะ คณุกลบัมาแล้ว” ร่างบางโถมเข้าหาร่างสงูท่ีอ้าแขน
ออกรับ อ้อมแขนแกร่งกอดคนตวัเล็กกว่าไว้แนบชิด ก่อนจะโน้มใบหน้า
เข้าหาใบหน้าของคนในอ้อมแขนท่ีแหงนเงยขึน้รับสมัผสัของเขาอย่าง
โหยหา หลงัจมุพิตออ่นหวานนานเนิ่น ณฐัญาณ์ก็ผละออกพลางถาม 

“คณุกลบัมาเร็วกวา่ก าหนดน่ีคะ”  
ชายหนุม่ยิม้ออ่นโยน นยัน์ตาฉายแววออ่นหวาน ตอบเสียงนุม่ 
“ผมคดิถึงคณุ”  
“โอ วิล ฉันก็คิดถึงคุณค่ะ คิดถึงคุณราวใจจะขาด” ตอบแล้วก็

กระชับอ้อมแขนรอบตวัคนตวัสูงให้สมกับความรู้สึกภายใน หญิงสาว
เหลียวมองบรรยากาศรอบ ๆ ตวั หล่อนและเขาก าลงัยืนอยู่ในสวนดอก
พดุซ้อนท่ีก าลงัออกดอกสะพร่ังสง่กลิ่นหอมหวานไปทัว่บริเวณ เม่ือมองดู
ชายหนุ่มก็พบว่าเขาอยู่ในชดุสทูคุ้นตา หลงัคิดสกัพกัก็จ าได้ว่าเป็นชุดท่ี
เขาใส่ในครัง้แรกท่ีพบกนัในฝันในคืนแรกท่ีหลอ่นเข้าพกัท่ีโรงแรมอนัเป็น
สถานีแปรรูปวาฬในอดีต  

‘แนท แนทของผม’ จ าได้ว่าเขาพูดประโยคเดียวกันนี ้แต่เป็น
หลอ่นเองตา่งหากท่ีพดูตา่งออกไป  

‘คณุเรียกฉันว่าอะไรนะคะ’ หล่อนไม่ได้วิ่งเข้าสู่อ้อมกอดของเขา
อย่างเช่นวนันี ้แตถ่ามในสิ่งท่ีสงสยั เพราะท่าทางของเขาเหมือนกบัรู้จกั
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และคุ้นเคยกับหล่อน ในขณะท่ีหล่อนเพิ่งเคยเห็นเขาเป็นครัง้แรก และ
เม่ือหล่อนบอกเขาว่าหล่อนไม่ใช่คนท่ีเขาเข้าใจ เขากลบัยิม้อ่อนโยนให้
พร้อมกลา่วเสียงนุม่  

‘คณุคือแนท นาทายา่ห์ของผม’ เขายืนยนัพลางเดนิเข้ามาจบัมือ
หลอ่นไปกมุไว้ทัง้สองมือ ก่อนท่ีจะเอือ้มแขนมาโอบเอวบางและรัง้เข้าไป
แนบชิด  

ณฐัญาณ์จ าได้ว่าในความฝันนัน้หล่อนรู้สึกคุ้นเคยกบัสมัผสัของ
เขาอย่างประหลาด เป็นความรู้สึกอบอุ่นอ่อนหวานอย่างท่ีรู้สึกอยู่
ในตอนนี ้ณัฐญาณ์รู้ตัวในตอนนัน้เองว่าหล่อนเป็นของเขา ไม่ว่าจะ
ตอนนีห้รือตอนไหน หล่อนเป็นของเขามาตลอด อย่างท่ีเขาบอกกับ
หลอ่น 

‘คณุคือแนท นาทายา่ห์ของผม’ 
 


