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เรื่องยอนวนิยายเรื่อง สี่แผนดิน

แผนดินที่ 1
พลอยเกิดในรัชสมัยของสมเด็จพระพุทธเจาหลวงมหาราช บิดาของพลอยชื่อ พระยา
พิพิธ ฯ มารดา ชื่อแชม เปนเอกภรรยาของพระยาพิพิธ ฯ แตไมใชฐานะคุณหญิง เพราะคุณหญิงทาน
ชื่อ เอื้อม เปนคนอัมพวา และไดกลับไปอยูบานเดิมของทานเสียตั้งแตกอนพลอยเกิด เหลืออยูแต
บุตรของคุณหญิง 3 คน อยูในบานคือ คุณอุน พี่สาวใหญ อายุ 19 ป คุณชิดพี่ชายคนรอง อายุ 16 ป
คุณเชยพี่สาวคนเล็กแกกวาพลอย 2 ป พลอยมีพี่ชายรวมมารดาหนึ่งคนชื่อเพิ่ม อายุ 12 ป และมี
นองสาวคนละมารดาซึ่งเกิดจากแวว ภรรยาคนรองจากแมแชม ชื่อ หวาน อายุ 8 ป ในบรรดาพี่นอง
รวมบิดา พลอยจะคุนเคยกับคุณเชยเปนพิเศษเพราะอายุรุนราวคราวเดียวกัน สวนคุณอุนพี่สาวใหญ
นั้น พลอยเห็นวาเปนผูที่นาเกรงขาม เพราะเธออยูบนตึกรวมกับเจาคุณพอ ซึ่งเจาคุณพอก็ไววางใจวา
เปนลูกสาวใหญ จึงใหถือกุญแจแตผูเดียว และจัดการกับการจับจายใชสอยทุกอยางภายในบาน สวน
คุณชิดและพอเพิ่ม พลอยเกือบจะไมรูจักเสียเลยเพราะคุณชิดไมคอยอยูบาน และพอเพิ่มนั้นดูจะ
สวามิภักดิ์คุณชิดมากกวาพี่นองคนอื่น สวนหวานนองคนละแมยังเด็กเกินไปที่พลอยจะใหความ
สนใจเจาคุณพอไดปลูกเรือนหลังหนึ่งใหแมแชมกับลูก ๆอยูใกลกับตัวตึกในบริเวณบาน มีบาวซึ่ง
แมแชมชวยมาไวใชทํางานบานตาง ๆ ชื่อ นางพิศ
ตั้งแตพลอยจําความไดจนถึงอายุ 10 ขวบ พลอยมีความรูสึกวาแมและคุณอุนมีเรื่อง
ตึงๆกันอยูเสมอ ซึ่งกอนที่แมพลอยจะออกจากบาน พลอยสังเกตเห็นวามีความตึงเครียดระหวางแม
และคุณอุนมากกวาปกติ จนกระทั่งคืนหนึ่งแมไดเขามาปลุกพลอยแลวบอกวาจะเอาพลอยไปถวาย
ตัวกับเสด็จ สวนพอเพิ่มเจาคุณพอไมยอมใหเอาไป คืนนั้นแมเก็บของอยูกับนางพิศทั้งคืน พอรุงสาง
แมใหนางพิศขนของไปไวที่ศาลาทานํ้า
พอเรือแลนออกไป พลอยก็รูสึกตื่นตาตื่นใจกับสิ่งตาง ๆ ที่เห็น จนกระทั่งมาถึงที่ทา
พระ แมแชมก็พาพลอยขึ้นจากเรือแลวเดินเลาะกําแพงวังไปสักครูหนึ่งก็เลี้ยวเขาประตูชั้นนอก
พลอยนั้นตื่นตาตื่นใจยิ่งขึ้น พอถึงในวังแมแชมพาพลอยเดินไปเรื่อยๆผานที่ตางๆมากมาย ในที่สุดก็
มาถึงตําหนักของเสด็จ แมจะพาพลอยไปหาคุณสายกอนซึ่งเปนขาหลวงกนตําหนักของเสด็จ คุณ
สายเป น ข าหลวงตั้ ง แต เ สด็จ ทา นยั งทรงพระเยาว เสด็ จ จึง มอบใหคุ ณ สายช ว ยดูแ ลกิ จ การสว น
พระองคทุกอยาง และดูแลวากลาวขาหลวงทุกคนในตําหนัก เมื่อพลอยไดพบกับคุณสายแลว พลอย
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ก็รูสึกวาคุณสายเปนคนใจดีมาก ไมถือตัววาเปนคนโปรดของเสด็จ และยังคอยชวยเหลือขาหลวง
ตําหนักเดียวกันเสมอ คุณสายหาขาวหาปลาใหแมแชมกับพลอยกิน แลวคุณสายก็จัดการเย็บกระทง
ดอกไมเพื่อใหพลอยนําไปถวายตัวกับเสด็จ เมื่อพลอยถวายตัวกับเสด็จเสร็จแลว คุณสายก็แนะนําให
พลอยรูจักกับชอย ซึ่งเปนหลานของคุณสาย ชอยอายุรุนราวคราวเดียวกันกับพลอย ชอยเปนลูกของ
พี่ชายของคุณสาย ชื่อ นพ มียศเปนคุณหลวง แมของชอยชื่อ ชั้น ชอยมีพี่ชายอยูหนึ่งคน ชื่อเนื่อง
ชอยนั้นเปนเด็กที่ซุกซนและมีเพื่อนฝูงมาก พลอยจึงเขากับชอยไดดีทีเดียว พลอยอยูในวังไดหลาย
วันแลว ก็ไดรับความรูใหมๆ ไดเห็นของใหม ๆ อยางไมมีที่สิ้นสุด
คุณสายใหพลอยเรียนหนังสือพรอมกับชอย และคุณสายก็ไดสอนทําสิ่งตางๆใหเสมอ
เชน การเจี่ยนหมากจีบพลูยาว ใสเชี่ยนหมากเสวยของเสด็จ ตลอดจนดูแลเครื่องทรงตางๆตอน
กลางคืน คุณสายใหพลอยไปถวายงานพัดเสด็จตามปกติตอนกลางวันเปนเวลาวาง นอกจากคุณสาย
จะมีอะไรมาใหทําเปนพิเศษหรืออารมณไมดี ซึ่งตอนกลางวันเปนเวลาที่พลอยจะไดติดตามชอย
ออกไปเที่ยวนอกตําหนักไปหาเพื่อนฝูงหรือวิ่งเลน ชอยชวยทําใหพลอยคลายเหงาและชวยชักนําสิ่ง
ที่นาสนใจตาง ๆ มาใหพบเห็นหรือไดรูจักอยูเสมอ ในที่สุดวันที่พลอยเฝาคอยดวยความประหวั่นใจ
ก็มาถึง เมื่อแมแชมจะออกจากวังและไดทูลลาเสด็จแลว พลอยเสียใจอยางมาก แตเสด็จก็ทรงเมตตา
พลอย ฝากใหคุณสายชวยดูแลพลอย นอกจากนี้ ยังมีชอยที่คอยอยูเปนเพื่อนพลอย ทําใหพลอยรูสึกดี
ขึ้ น ในวั น หนึ่ ง ช อ ยได ช วนพลอยออกไปหาพ อ และพี่ ช ายของช อ ย ซึ่ ง จะมาเยี่ ย มทุ ก วั น พระ
กลางเดือน ทําใหพลอยรูสึกรักและผูกพันกับครอบครัวของชอยไปโดยไมรูตัว วันหนึ่งแมแชมไดมา
เยี่ยมพลอยถึงในวังพรอมกับของฝากมากมาย แมบอกวาแมกําลังทําการคาขายอยูที่ฉะเชิงเทรากับ
ญาติหางๆ ชื่อฉิม และตอมาพลอย ก็รูมาวาแมแชมไดแตงงานกับพอฉิมแลว ซึ่งแมก็ไดตั้งทองแลว
คุณสายไดพาพลอยไปหาเจาคุณพอ เพื่อคุยเรื่องงานโกนจุกของพลอยที่เสด็จทรงเมตตาโกนจุก
ประทานให ซึ่งเจาคุณพอก็ไมไดขัดของ งานโกนจุกนั้นจะจัดขึ้นที่บานของชอย และทั้งพลอยและ
ชอยก็ไดโกนจุกพรอมกัน เจาคุณพอของพลอยก็มารวมงานนี้ดวย งานโกนจุกนั้นผานไปไดดวยดี
เมื่อคุณสาย พลอย และชอยเดินทางกลับจากบานชอยมาถึงตําหนักของเสด็จ เสด็จก็มี
รับสั่งใหคุณสายขึ้นไปเฝาบนตําหนักทันที เสด็จจึงบอกเรื่องที่แมแชมตายแลวที่ฉะเชิงเทราและมอบ
ภาระใหคุณสายเปนผูบอกพลอยใหทราบ หาปใหหลังจากวันที่แมแชมตาย พลอยก็ยังอยูที่ตําหนัก
ของเสด็จ พลอยอายุได 15 ปเศษแลวนับวาเปนสาวเต็มตัว และถาใครเห็นก็ตองชมวาสวยเกินที่คาด
ไว ส ว นช อ ยเมื่ อ เป น สาวแล ว ก็ ไ ม ไ ด ทํ า ให นิ สั ย ของช อ ยเปลี่ ย นไปได เ ลย ช อ ยยั ง คงเป น คน
สนุกสนานราเริง และมีความคิดเปนของตนเองอยางแตกอน ซึ่งทั้งพลอยและชอยไดสละความเปน
เด็กยางเขาสูความเปนผูใหญอยางสมบูรณ
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การที่พลอยสนิทสนมกับชอย ทําใหพลอยนั้นสนิทกับครอบครัวของชอยดวย พี่เนื่อง
ซึ่งเปนพี่ชายของชอยไดหลงรักพลอยเขา จึงทําใหพี่เนื่องมักจะตามพอนพมาเยี่ยมชอยกับพลอย เมื่อ
พี่เนื่องเรียนทหารจบ พี่เนื่องจึงเปดเผยความรูสึกที่มีกับพลอยทําใหพลอยเขินอายไมกลาที่จะเจอ
หน า พี่ เ นื่ อ งอี ก พลอยหลบหน า พี่ เ นื่ อ งอยู พั ก ใหญ จ นกระทั่ ง พี่ เ นื่ อ งถู ก ส ง ตั ว ไปรั บ ราชการที่
นครสวรรค ทําใหพลอยยอมออกมาพบพี่เนื่องเพื่อรํ่าลา พลอยจึงเตรียมผาแพรเพลาะที่พลอยเคยหม
นอนใหพี่เนื่อง ซึ่งพี่เนื่องไดใหสัญญากับพลอยวาจะกลับมาแตงงานกับพลอย
นอกจากครอบครัวของชอยแลว ญาติของพลอยที่ยังติดตอกับพลอยอยูก็คือพอเพิ่ม ซึ่ง
ตอนนี้ไ ด รั บ ราชการอยู ที่ ก รมพระคลั ง หอรั ษ ฎากรพิ พั ฒน และคุ ณ เชยซึ่ ง หลั ง จากที่ พี่ เ นื่ อ งไป
นครสวรรคไดไมกี่วัน คุณเชยก็แวะมาเยี่ยมพลอยที่วังซึ่งขณะนั้นในพระบรมมหาราชวังก็จัดใหมี
งานขึ้นที่สวนศิวาลัยพอดี ซึ่งงานนี้ไดจัดขึ้นอยางยิ่งใหญเพราะพระเจาอยูหัวทรงเสด็จกลับจาก
ประพาสยุโรป การจัดงานจึงเปนไปตามแบบฝรั่ง พลอยจึงพาคุณเชยไปเที่ยวงานที่สวนศิวาลัย และ
ในงานนี้เองทําใหพลอยไดพบกับ “คุณเปรม” ซึ่งคุณเปรมก็แอบมองพลอยตลอดเวลาจนทําใหพลอย
รูสึกไมพอใจ หลังจากวันนั้นคุณเปรมก็ไดสืบเรื่องราวของพลอย จนรูวาพลอยเปนลูกสาวของพระ
ยาพิพิธฯ มีพี่ชายก็คือ พอเพิ่ม
คุณเปรมไดทําความรูจักกับพอเพิ่มจนกลายเปนเพื่อนกัน ซึ่งพอเพิ่มพยายามจะแนะนํา
คุณเปรมใหกับพลอย แตพลอยปฏิเสธและไมสนใจ จนกระทั่งวันหนึ่ง พลอยไดรับขาวของพี่เนื่อง
มาวา พี่เนื่องกําลังจะแตงงานกับสมบุญ ลูกสาวแมคาขายขาวแกง พลอยรูสึกเสียใจมาก แตก็สามารถ
ทําใจได คุณเปรมไดพอเพิ่มชวยเปนพอสื่อให แตพลอยก็ยังไมสนใจคุณเปรม คุณเปรมจึงเขาหาทาง
ผูใหญ โดยใหพอเพิ่มพาไปเที่ยวที่บาน จึงไดพบกับพระยาพิพิธฯเจาคุณพอของพลอย และไดพูดคุย
กันอยางถูกคอ หลังจากนั้นไมนานคุณอานุยซึ่งเปนญาติผูใหญของคุณเปรมก็ไดมาทาบทามสูขอ
พลอยจากเจาคุณพอ ซึ่งทานก็ไมไดปฏิเสธคุณเปรม และนําเรื่องมาปรึกษากับคุณสายใหคุณสายไป
ทูลถามเสด็จ เสด็จ ก็ ทรงอนุญาต แตพลอยนั้ นกลั บปฏิเสธการแตงงาน เพราะไมรูวาควรจะทํา
อยางไรดี พลอยจึงนําเรื่องนี้ไปปรึกษาชอยซึ่งชอยนั้นอยากใหพลอยแตงงานตามที่ผูใหญตองการ
เพราะชอยเห็นวาคุณเปรมนั้นรักพลอยจริงๆ และอีกอยางก็เพื่อใหพี่เนื่องรูวา พลอยก็ไมใชคน
สิ้นไรไมตอกดวยเหตุผลทั้งหมดนี้ จึงทําใหพลอยตัดสินใจยอมแตงงานกับคุณเปรมตามที่ผูใหญ
ตองการ
เมื่อพลอยแตงงานกับคุณเปรมแลว ก็ไดยายมาอยูที่บานคลองพยอมซึ่งเปนบานของคุณ
เปรม วันหนึ่งคุณเปรมพาพลอยไปพบกับตาอนซึ่งเปนลูกชายของคุณเปรมที่เกิดกับบาวในบาน
พลอยไมไดคิดโกรธคุณเปรมเลย และยังกลับนึกรักและเอ็นดูตาอน พลอยจึงขอคุณเปรมรับตาอน
เปนลูกของตน พลอยไดเลี้ยงดูตาอนเสมือนลูกของพลอยคนหนึ่ง หลังจากนั้นไมนานพลอยก็ตั้งทอง
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ตาอั้นซึ่งเปนผูชายและเปนลูกคนแรกของพลอย แตหลังจากพลอยคลอดตาอั้นไดไมนาน เจาคุณพอ
ก็ตาย
เมื่ อ สิ้ น เจ า คุ ณ พ อ แล ว คุ ณ เชยก็ ท นอยู กั บ คุ ณ อุ น ที่ บ า นคลองบางหลวงไม ไ ด จึ ง
ตัดสินใจหนีตามหลวงโอสถไป ทําใหพลอยรูสึกไมสบายใจเลยเพราะเปนหวงคุณเชย เมื่อเสร็จงาน
ศพของเจาคุณพอแลว พลอยจึงพาตาอั้นเขาวังเพื่อไปถวายตัวตอเสด็จ และขอประทานชื่อ เสด็จนั้น
ทรงตั้งชื่อใหตาอั้นวา “ประพันธ “ พลอยจึงตั้งชื่อใหตาอนวา “ประพนธ”
พอตาอั้นอายุไดขวบกวาๆ พลอยก็ตั้งทองลูกคนที่สอง แตชวงที่พลอยตั้งทองลูกคนที่
สองอยูนั้น พระเจาอยูหัวก็ทรงประชวรและเสด็จสวรรคตในเวลาตอมา

แผนดินที่ 2
หาปตอมา เมื่อตาอนอายุได 7 ขวบ ตาอั้นอายุได 5 ขวบ และตาออดลูกชายคนที่สอง
ของพลอยอายุได 3 ขวบ พลอยก็คลอดลูกคนที่สามเปนผูหญิงและตั้งชื่อวา “ประไพ” ในชวงนั้น ก็มี
เหตุการณสําคัญคือสงครามโลกครั้งที่ 1 แตตัวพลอยเองก็ไมไดรูเรื่องอะไรมาก นอกจากที่วาเปน
เรื่อง “ฝรั่งรบกัน” ที่ทําใหขาวของแพง
หลังจากนั้น วันหนึ่ง คุณอุนซึ่งไมไดติดตอกันตั้งแตพอของพลอยเสียชีวิตก็มาขอความ
ชวยเหลือ พลอยจึงรับปากชวยเหลืออีกทั้งเสนอใหคุณอุนยายมาอยูดวยกันทําใหคุณอุนซึ้งในน้ําใจ
และความไมถือความกับเรื่องในอดีตที่ผานมาของพลอยมากจนถึงกับรองไห
สองปตอมา คุณเปรมก็สงอั้นและออดไปเรียนที่ตางประเทศ สวนอนอยากเรียนทหาร
จึงไปเรียนโรงเรียนทหาร จากนั้นพลอยก็ไดแตนั่งคอยที่จะรับจดหมายจากลูกๆ ในชวงราชการใหม
นี้พลอยก็ไดสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงหลายๆอยาง คุณเปรมนั้นแตงตัวพิถีพิถันกวาที่เคยใน
รัชกาลกอน และมาวันหนึ่งก็ไดมาบอกใหพลอยไวผมยาวเพราะนายหลวงทานโปรด และตอมาก็
บอกใหแมพลอยนุงผาซิ่นแทนผาโจงกระเบนทําใหพลอยไมกลาออกจากบานอยูนาน
จากนั้นไมกี่ป ตาอั้นก็เรียนจบและกําลังจะกลับบาน สวนตาอนนั้นออกเปนทหารตอง
ไปประจําหัวเมืองตางจังหวัด แตพลอยก็ตองตกใจเมื่อตาอั้นกลับมาจริงๆพรอมกับภรรยาแหมมชื่อ
ลูซิลล
หลังจากนั้นในหลวงก็ทรงประชวรอยูไมนาน และเสด็จสวรรคตในที่สุด

แผนดินที่ 3
หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเสด็จสวรรคต คุณเปรมก็ลมปวยอยู
หลายวันและความสนใจตอสิ่งตางๆ ความกระหายที่เปนแรงผลักดันของชีวิตก็ลดนอยลง จนพลอย
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ตองเปลี่ยนมาเปนฝายชักชวนใหคุณเปรมสนใจสิ่งตางๆ ตอมาออดก็เรียนจบและกลับมาเมืองไทย
และคุณเปรมก็ออกจากราชการ หลังจากนั้นคุณเปรมก็เปนคนหงุดหงิดงาย สิ่งที่คุณเปรมพอจะ
สนใจอยูอยางเดียวก็คือการขี่มา และวันหนึ่งคุณเปรมก็ตกมาและเสียชีวิตลง
ตั้งแตที่ตาอั้นกลับมาจากตางประเทศก็มีความคิดอยางหนึ่งที่ทําใหแมพลอยตกใจ ซึ่งก็
คือความคิดเกี่ยวกับบานเมืองของตาอั้น ซึ่งก็คือความคิดเสรีนิยมและเกี่ยวกับการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยที่ไดไปเรียนรูตอนไปเรียนเมืองนอก ในชวงนั้นผูคนก็ตางพูดกันเรื่องเกี่ยวกับคํา
ทํานายที่วาพระมหากษัตริยจะสิ้นพระราชอํานาจ หลังจากนั้นประเทศไทยก็ไดเปลี่ยนระบอบการ
ปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย
เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองไดสองเดือนเศษ ตาอนก็กลับมาเยี่ยมบานและก็มีเรื่องให
พลอยกลุมใจ เพราะตาอนนั้นมีความเห็นตรงขามกับการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองอยาง
รุนแรง และคิดวาตาออดเปนพวกกบฎ ไมมีความจงรักภักดี จนถึงกับทําใหสองพี่นองทะเลาะกัน
ใหญโตและไมคุยกัน จากนั้นตาอนก็ไปรบรวมกับฝายที่ตอตานคณะราษฎรและถูกจับเปนนักโทษ
ประหาร ทายที่สุด พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวก็สละราชสมบัติ

แผนดินที่ 4
ประไพหมั้นกับคุณเสวีซึ่งเปนเพื่อนของตาอั้นไดแตงงานกัน หลังจากนั้นตาอนก็ถูกสง
ตัวไปอยูเกาะตะรุเตา ตาออดก็ถูกกดดันโดยพี่นองทําใหตองออกไปทํางานรับราชการ แตก็ทําอยูได
ไมนานแลวก็ลาออก แลวจึงตัดสินใจไปทํางานที่เหมืองกับเพื่อนที่ปกษใต
จากนั้นก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สอง แตพลอยก็ยังไมรูสึกวาเปนเรื่องใกลตัว จนกระทั่ง
วันหนึ่งทหารญี่ปุนเริ่มเขามาในเมืองไทย เมืองไทยจึงเจรจาและตกลงเปนฝายญี่ปุน
อยูมาวันหนึ่ง รัฐบาลก็ไดออกกฎใหทุกคนใสหมวกเวลาออกจากบาน และหามกิน
หมากพลู รวมทั้งใหเริ่มมีการกลาวคําวา “สวัสดี” เปนคําทักทาย และใชคําวา “ฉัน ทาน จะ จา” เมื่อ
พูดกับคนอื่น โดยบอกวาเปนการมี “วัฒนธรรม” เพื่อใหชาติเจริญ
ตอมาพลอยก็ไดรูวาตาอั้นแอบไปมีเมียชื่อสมใจ และมีลูกสองคนคือแอดและแอวโดย
ที่ไ มก ลาบอกแมพลอยเพราะกลัวแมจะไมถูกใจ แตแม พลอยกลับดีใ จและรีบไปรับหลานและ
ลูกสะใภมาอยูที่บาน เมื่อกลับมาอยูบานก็อยูอยางสงบไดเพียงไมนานก็เริ่มมีเครื่องบินมาทิ้งระเบิด
ทําใหตองขุดหลุมหลบภัยและตองคอยระวังภัยตื่นมากลางดึกและไปหลบในหลุมเมื่อไดยินเสียง
เครื่องบิน จนมาครั้งหนึ่งที่พลอยหลบอยูในหลุมและรูสึกถึงความสั่นสะเทือนรุนแรงมาก เมื่อพอ
พลอยออกมาจากหลุมแลวก็ไดเห็นวาบานของพลอยเองไดโดนระเบิดเขาเสียแลว จากนั้นพลอยจึง
ตองยายไปอยูที่บานคลองบางหลวงซึ่งเปนบานเกิด ตอมาพลอยก็ไดขาววาตาออดเจ็บหนักดวยโรค
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มาลาเรีย ตาอ นที่ เพิ่งไดรับการปลอยตัว จึงไปอยูดูแ ลตาอั้นและยังไมไ ด กลั บบาน จากนั้ นอ น ก็
กลับมาบานพรอมกลับขาวรายวาออดไดเสียชีวิตแลว อนจึงตัดสินใจบวชใหแกออด
หลั ง จากนั้ น พลอยก็ ล ม ป ว ยอยู น านหลายเดื อ น จนกระทั่ ง มี ผู ล อบปลงพระชนม
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล แลวไมนานแมพลอยก็เสียชีวิต

