
บทน�ำ



	 คุณสมบัติของน�้ำ	1	 :	น�้ำบริสุทธิ์	 ไม่มีสี	 ไม่มีกลิ่น	และไม่มีรส	

น�้ำ	1	โมเลกุล	(H
2
O)	ประกอบด้วย	ไฮโดรเจน	2	อะตอม	และออกซิเจน	

1	 อะตอม	 เชื่อมต่อกันด้วยพันธะโควำเลนท์	 (Covalent	 bonds)	 ซึ่ง

ใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน	 โดยที่อะตอมทั้งสำมตัวเรียงกันท�ำมุม	 105	 °C			
โดยมีออกซิเจนเป็นขั้วลบ	และไฮโดรเจนเป็นขั้วบวก
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 ทิวแมกไม้เคล่ือนคล้อยดุจเริงระบ�ำ สำยลมแรงพัดไล่ไอระอุ
ของเปลวแดดท่ียังคงตกค้างให้มลายหายไปเมื่อแสงอาทิตย์เริ่มลาลับ                                                                               
ขอบฟ้า ม่านสีส้มหม่นยามผีตากผ้าอ้อมส่งบรรยากาศซึมเศร้า 
หงอยเหงา
 ...แลพรั่นพรึง
 สองเท้าสบืตามทางเดนิดนิท่ีห้อมล้อมด้วยหญ้าสงูเทียมศรีษะ 
ลมพัดไล้ใบหญ้าสะบัดพลิ้วเสมือนย่ัวเย้า เสียงแกรกกรากดังก้องโสต 
ระคนเสยีงกรดีปีกเหล่าแมลงดัง่ปวงมโหร ีหากมิใช่ผูอ้ยู่อาศยัในพืน้ถิน่                                                                    
จนคุ้นชินกับเสียงและบรรยากาศท้ังปวง ย่อมตกตะลึงพรึงเพริดและ               
ไม่ปรารถนาจะตกอยู่ในห้วงสนธยานี้ให้นานเนิ่น
 แต่กับเธอที่ใช้ถนนเส้นเล็กนี้สัญจรนับแต่ตีนเท่าฝาหอย ครั้น
โตเป็นสาวแรกรุ่นจึงไม่มีแม้เศษเสี้ยวความหวาดกลัวผุดขึ้นในจิตใจ
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 สายตาเหลอืบแลเห็นร่างเลก็ท่ีเดนิแบกกระจาดไม้ไผ่สานบรรจุ
เอาไว้ด้วยผกัหญ้าไม่กีช่นดิ ย่างก้าวท่ีเท้าขวาดจูะสัน้และไม่เป็นจงัหวะ                                                                                                          
เดียวกับเท้าซ้าย ส่งร่างนั้นให้ดูพิกลพิการยามก้าวเดิน ดวงตาสีน�้านม
ขุ่นแทบมองไม่เห็นลกูตาด�า แต่กระนัน้ร่างเลก็แกรน็ของหญงิกลางคน                                                                
ก็ยังคงเดินตรงทางเสมือนการไร้ซ่ึงประสาทตาไม่เป็นอุปสรรคต่อ                     
การด�ารงชีพ
 “นั่น...ใครน่ะ ?”
 หญิงสาวย้ิมพราย เพราะประสาทตาไม่อาจใช้การได้ดีดัง               
สมัยวัยสาว ประกอบกับช่วงเวลาเย็นย�่าท่ีบรรยากาศสลัวราง คนแก่
เช่นยายจันทร์จะมองไม่รู้ว่าตนเป็นใครจึงไม่ใช่เรื่องแปลก
 “ฉันเองจ้ะยาย วันนี้ขายดีหรือจ๊ะ ผักเหลือนิดเดียวเอง”
 ผูถ้กูถามหยุดยืนรอให้อีกฝ่ายเดนิเข้าหา ถนนแคบคอืเส้นทางลดั                                                                                                 
สู่ท่าน�้าริมคลองเล็กอันเป็นล�าน�้าสายหลักของหมู่บ้านชนบทแห่งนี้ 
 แต่จะเรียกว่าหมู่บ้านก็กระไรอยู่ เม่ือบ้านทุกหลังรวมกันใน
ชุมชนเล็กนี้มีเพียงสิบกว่าหลังคาเรือน ซ�้าร้าย กว่าจะออกไปถึงถนน            
ท่ีมีรถรามากกว่านี้ ก็ต้องเดินเท้าร่วมห้ากิโลเมตรหากบ้านใดไม่มี
พาหนะเพื่อใช้สัญจร
 เมื่อได้ยินเสียงก็จ�าได้ว่าเป็นคนคุ้นเคย จึงกล่าวตอบด้วย                
เสียงดังขึ้น “ก็แค่พอได้เป็นค่าหยูกค่ายา กับค่ากับข้าวไปวัน ๆ ไม่ได้
ขายดงขายดีอะไรหรอก”
 หญิงสาวมองใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยของยายจันทร์อย่าง
สะทกสะท้อนใจ นับตั้งแต่คู่ชีวิตจากไปอย่างไม่หวนกลับ ยายจันทร์ก็
อยู่ล�าพังเพราะไม่มีลูกหลานหรือญาติคนอ่ืน ดวงตาท่ีเป็นต้อกระจก                 
ไม่ได้รบัการรกัษา จนท�าให้บดันีม้องสิง่ใดเห็นเพยีงรางเลอืนใกล้จะบอด
อยู่รอมร่อ 
 เพ่ือนบ้านหลายคนคะย้ันคะยอให้แกไปหาหมอ ทว่าไม้แก่              
ดัดยากฉันใด หญิงกลางคนที่ย่างสู่วัยชราก็ค้านหัวชนฝาฉันนั้น พลาง
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ให้เหตผุลว่าอีกไม่นานแกกจ็ะตายแล้ว รกัษาไปให้เสยีสตางค์โดยใช่เหตุ
 “แล้วนี่จะไปไหน ใกล้จะมืดค�่าแล้ว ท�าไมมาเดินคนเดียว                 
ไอ้รุตไปไหนเสียล่ะ ?”
 “ไปอาบน�้าน่ะจ้ะ พี่รุตยังไม่กลับบ้าน”
 “ก�าลังท้องก�าลังไส้ อาบน�้าตอนมืด ๆ แบบนี้ไม่ดีนะ ระวังจะ
เป็น...”
 คนท้องมิได้หงุดหงิดร�าคาญต่อค�าเตือน เพราะเข้าใจใน               
ความเป็นห่วง จึงไม่กล่าวต่อล้อต่อเถียง ท�าเพียงออกปากขอตัวเพื่อ
เลี่ยงไม่ต่อบทสนทนาอีก
 “ฉันไปก่อนนะจ๊ะยาย เดี๋ยวมืดแล้วจะกลับบ้านล�าบาก”
 ยายจนัทร์หันมองตามเสยีงเดนิ แม้มองไม่เห็นแต่กลบัแจ่มชดั                                                                              
ในความทรงจ�าถึงรูปร่างอรชร ผิวสีน�้าผึ้งเนียนละเอียด ใบหน้าสวย
หวานเหมือนนางในวรรณคดี ถึงตอนนี้เธอคงสวยสะพรั่งเพราะเป็น             
สาวเต็มตัว หน�าซ�้ายังท้องอ่อน ๆ ได้เพียงสามเดือน
 ใจประหวัน่ถงึความเช่ือโบราณ ว่ายามวกิาลมิพงึให้หญิงตัง้ครรภ์                                                                       
อาบน�า้ ยิง่หมูบ้่านชนบทไม่มีประปา หากครอบครวัใดมไิด้ขังน�า้ไว้ในตุม่                                                                         
ก็ต้องอาศัยแม่น�้าล�าคลองเป็นสถานท่ีช�าระล้างร่างกาย ย่ิงเปี่ยมด้วย
อันตรายหลายประการให้ต้องกังวล
 ยายจันทร์ทอดถอนใจ ก่อนหันกลับเดินฝ่าม่านราตรีลับไป           
ดุจถูกความมืดกลืนหาย

 จากสีส้มหม่น บัดนี้แสงเรื่อเรืองของดวงตะวันใกล้ดับลับไป     
ทีละน้อย ส่งอนธการให้ลอยห้อมล้อมปกคลุมจนมองสิ่งใดแทบไม่เห็น 
ระลอกคลื่นของผืนน�้าพลิ้วแผ่วเฉกเช่นต้นหญ้ายามต้องสายลมเอ่ือย 
ท่าน�้าเล็กสร้างจากไม้ลั่นดังเอียดอาดตามจังหวะเหยียบย�่า เสื้อผ้า
ถูกผลัดเปลี่ยนเป็นผ้าถุงนุ่งกระโจมอก ทุกย่างก้าวเปี่ยมด้วยความ
ระมัดระวังเพราะตระหนักอยู่ทุกขณะจิตว่าตนยังมีอีกหนึ่งชีวิตในร่าง
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 ชีวิตน้อยท่ีเติมเต็มความรักของครอบครัวให้สมบูรณ์พร้อม              
ดังที่เธอวาดฝันเอาไว้ จ�าได้แม่นย�าว่าเมื่อครั้งบอก มารุต ผู้เป็นสามี            
ถึงตัวตนของเลือดเนื้อเช้ือไข เขาตะโกนโห่ร้องดีใจจนฝาบ้านแทบ
สะเทือน จากนั้นมาก็คอยแต่วาดฝันถึงวันที่จะได้พบหน้าชีวิตที่เธออุ้ม
เอาไว้ในครรภ์ 
 มือจุดตะเกียงสร้างแสงสว่าง แต่กระนั้นก็ยังไม่สว่างพอให้
มองเห็นรอบบริเวณ หญิงสาวจ�าต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากมิให้ลื่น
หกล้มหรอืเสยีหลกัตกน�า้ตกท่าเป็นอนัตรายแก่ตวัเองและลกูน้อย ท่ีจรงิ
เธอมิได้อยากเดินมาอาบน�า้ไกลถึงท่าน�า้นี่ ติดเพียงน�า้ในตุ่มแห้งขอด                                                                               
ครั้นจะบอกคู่ชีวิตให้ตักน�้ามาเติม ก็เกรงใจด้วยรู้ว่างานของเขานั้น              
หนักหนาเพียงใด
 เพียงหย่อนเท้าลงคลอง สายน�้าเย็นเยียบท�าให้หญิงสาวสะดุ้ง
เล็กน้อย สองขาก้าวลงบันไดหย่อนกายลงไปในน�้าถึงช่วงไหล่ ใจนึก
อยากแหวกว่ายดังเช่นเมื่อครั้งเป็นเด็กกะโปโล 
 มือลูบไล้เรือนกายขัดถูคราบไคล สัมผัสแห่งความสาวสะพรั่ง
สะท้อนฝ่ามือสู่มโนส�านึก เธอผ่านพ้นช่วงวัยเด็กสู่วัย ‘แม่คน’ อย่าง
ก้าวกระโดด มีลูกเร็วเกินกว่าค�าว่าทันใช้ไปโข แต่เพราะสามีเป็นคนดี 
ขยันขันแข็งท�างาน หญิงสาวจึงไม่นับว่าประสบเคราะห์ด้านคู่ครอง
 เธอไล่ความคิดฟุ้งซ่าน ปล่อยให้สายน�้าช�าระความสกปรก
บนร่างกายออกไปจนสิ้น มือท่ีลูบร่างบางพลันหยุดท่ีท้อง เพราะเป็น                 
ท้องสาว จึงยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงภายนอกใดพอบ่งบอกว่าเธอ                 
ตั้งครรภ์ 
 แต่ทุกคนในหมูบ้่านย่อมรูด้ ีหมูบ้่านเลก็เพยีงสบิกว่าหลงัคาเรอืน                                                                                             
เรื่องใดเกิดขึ้นย่อมรู้ทั่วกันทั้งหมด
 มือลูบหน้าท้องไปมาอย่างรักใคร่ ช่ือท่ีตั้งเอาไว้ท้ังหญิงชาย 
สือ่ความหมายถงึสายน�า้ตอนนียั้งไม่รูห้รอกว่าเป็นเพศใด แต่ถงึอย่างไร 
เธอก็มุ่งมั่นตั้งใจเลี้ยงดูเขาให้ดีที่สุด เท่าที่แม่คนหนึ่งจะท�าเพื่อลูกได้
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 เสียงขับเพลงเห่กล่อมดังวังเวงก้องคุ ้งน�้า ราวกับตอบรับ                 
ความคิด แรงสะท้อนน้อย ๆ แล่นสู่ฝ่ามือ ท้องเต้นตุบคล้ายสิ่งมีชีวิต
ภายในเคลื่อนร่างตามเสียงกล่อม หญิงสาวผุดยิ้มพราวอย่างปีติท่ี               
ลูกของเธอแข็งแรง
 แต่เพราะความเยาว์วยั ประกอบกบัความรูท่ี้ร�า่เรยีนกม็ไิด้สงูนกั                                                                                  
เธอจึงไม่รู้เลยว่าอายุครรภ์เพียงสามเดือนเศษเช่นนี้ ขนาดร่างของลูก
เล็กเพียงนิ้วหัวแม่มือ
 ...และยังดิ้นไม่ได้!



บทที่ 1



	 คุณสมบัติของน�้ำ	2	:	โมเลกุลแต่ละโมเลกุลของน�้ำเชื่อมต่อกัน

ด้วยพนัธะไฮโดรเจน	(Hydrogen	bonds)	เรยีงตัวต่อกันเป็นรูปจตุัรมุข																																																																																			

(Tetrahedral)	 ท�ำให้น�้ำต้องใช้ที่ว ่ำงมำกเม่ือเปล่ียนสถำนะเป็น

น�้ำแข็ง	 ดังนั้นเม่ือเพิ่มควำมร้อนให้กับก้อนน�้ำแข็ง	 พันธะไฮโดรเจน																																																																									

ที่เชื่อมระหว่ำงโมเลกุลจะถูกท�ำลำย	 ท�ำให้น�้ำแข็งละลำยเป็นของเหลว	

โครงสร้ำงผลึกยุบตัวลง	 น�้ำในสถำนะของเหลวจึงใช ้ เนื้อที่น ้อย

กว่ำน�้ำแข็ง	 เป็นสำเหตุที่ท�ำให้น�้ำแข็งมีควำมหนำแน่นต�่ำกว่ำน�้ำ	 และ																																																		

ลอยน�้ำได้
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 ข้ันตอนทีเ่ธอชอบทีสุ่ดในกำรชงเอสเพรสโซ คือกำรจ้องมอง       
น�้าสีน�้าตาลเข้มไหลจากเคร่ืองชงกาแฟลงถ้วยกระเบ้ืองเคลือบใบเล็ก 
น�้าร้อนไหลผ่านผงกาแฟท่ีเกลี่ยให้กระจายตัวอย่างสมดุลในด้ามอัด 
ก่อนดูดซับกลิ่น และรสชาติของเมล็ดกาแฟอราบิกาช้ันดี กลายเป็น
ช็อตเอสเพรสโซที่เข้ม ขมติดลิ้น ทว่ากรุ่นกลิ่น
 มิได้ชมชอบรสชาติ หากแต่พึงใจในกระบวนการสรรค์สร้าง
เครื่องดื่มกระตุ้นประสาทชนิดนี้จนต้องยึดเอาเป็นอาชีพ ท้ังท่ีในชีวิต
เธอเคยดื่มกาแฟแทบจะนับแก้วได้
 ‘พิลึกคน’
 ใช่...พิลึกทีเดียว การเปิดร้านกาแฟท้ังท่ีไม่ชอบดื่มกาแฟ  
หญิงสาวจ�าสีหน้าของมารดาเม่ือกล่าวประโยคนี้กับตนได้ดี ท่ีตอบ
กลับไปมีเพียงรอยย้ิมดื้อรั้น ซ่ึงบุพการีเองก็รู ้ว่าหากเธอมุ่งมั่นจะ             
ท�าอะไรแล้ว ต่อให้ก่อก�าแพงขวางก็ไม่แคล้วต้องถูกรื้อท�าลายเพื่อ                 
บุกฝ่าไปท�าให้ได้ดั่งตั้งใจ
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 “แม่ชอบท�าขนมไม่ใช่เหรอ ชล ขายกาแฟ แม่ก็ขายเบเกอรี 
ลงตัวดีจะตาย”
 สดุท้ายความล�าบากเลยมาตกอยู่กบัมารดา ท่ีจ�าต้องท�าหน้าท่ี 
‘นักชิม’ ลิ้มรสกาแฟสูตรต่าง ๆ เพื่อให้เธอ ‘จด’ และ ‘จ�า’ ปริมาณ               
ส่วนผสม จนสามารถท�าหน้าท่ีบารสิตาได้ดเีสยีจนลกูค้าแน่นร้านกาแฟ
เล็ก ๆ นี้ทุกวี่วัน
 หากไม่เพราะรสกาแฟอร่อยติดปาก...
 หน้าแฉล้มของคนชงก็คงสวยติดใจ ลูกค้าส่วนใหญ่จึงมีแต่
ผู้ชายเช่นนี้
 หญงิสาวสงวนท่าที มิใช่ไม่รูต้น เพราะค�าช่ืนชมดงักระทบโสต
ไม่ว่างเว้นแต่ละวนั เธอจงึพออนมุานตวัเองได้ว่าหน้าตาดพีอไปวัดไปวา                                                                              
แต่ที่เปิดร้านกาแฟก็เพราะต้องการขายอาหารปาก มิใช่อาหารตา จึง
มิได้ใช้เสน่ห์ติดตัวโปรยให้ลูกค้าต่างเพศติดใจแม้เพียงสักคน
 แต่ก็ยังมิวายถูกรุกเร้าไม่เว้นวัน
 ชโลทร แย้มยิม้เม่ือได้ยินเสยีงกระดิง่ตดิประตดูงัเป็นสญัญาณ
ว่ามีลูกค้าเข้าร้าน ผมยาวมัดเป็นทรงหางม้าสะบัดพลิ้วตามจังหวะ                
ย่างก้าวแคล่วคล่อง ผิวสีน�้าผึ้งอันเป็นสมบัติตกทอดจากแม่ดึงดูด
สายตาทุกผูท่ี้เข้ามาในร้านเป็นอันดบัแรก ย่ิงประกอบกบัรอยย้ิมหวานท่ี
ประดบับนใบหน้ารปูไข่ ดวงตากลมโตดจุอัญมณ ีและรมิฝีปากบางเฉียบ                                                                                  
สีชมพูธรรมชาติมิได้แต่งเติมสีสังเคราะห์จากเครื่องส�าอาง ย่ิงท�าให้
ลูกค้าทุกคนประทับใจ
 แต่รอยย้ิมพลันต้องจางหายเม่ือเห็นลูกค้าท่ีท่าทาง ‘น่ากลัว’ 
ซ่ึงก้าวพรวดอย่างไม่สนใจสิ่งใด เงาสะท้อนในดวงตามีเพียงใบหน้า
หวานของเธอเท่านั้น
 “ขอคาปูชิโนเย็น ส่ายยย...นมเยอะ ๆ ด้วยนะครับ คนสวย”
 ส�าเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสถุล!
 เพียงเห็นรูปร่างหน้าตาและการแต่งตัวท่ีสามารถนิยามค�าว่า 
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‘กุ๊ย’ แทนช่ือให้ได้โดยไม่รู้จักมักจี่ ชโลทรจ�าต้องฝืนข่มความขุ่นใจไว้
เบ้ืองหลงั ก่อนทวนออร์เดอร์อย่างไม่ใส่ใจต่อความผดิเพีย้นของถ้อยค�า
 “คาปูชิโนเย็นหนึ่งแก้วนะคะ รอสักครู่ค่ะ”
 “ขอหวาน ๆ เหมือนหน้าน้องนะจ๊ะ”
 ลูกค้าใหม่รายนี้เธอไม่เคยเห็นหน้า แม้ปกติร้านกาแฟที่ตั้งอยู่
รมิถนนอันเป็นเส้นทางสญัจรสายหลกัสายหนึง่นี ้จะมีลกูค้าท้ังขาประจ�า
และขาจรเวียนแวะมาเย่ียมเยือนอยู่ไม่ขาดสาย แต่ชายร่างผอมสูง                                                                               
หน้าตอบ ผมรุงรังไว้เคราแพะ ดวงตาหลุกหลิกคนนี้ เธอไม่เคยเห็น              
มาก่อน
 และใช่เพยีงวาจาจาบจ้วง กระท่ังสายตายังเพ่งจ้องส่วนไม่พงึมอง                                                                                                                       
จนเจ้าของร้านสาวรู้สึกอึดอัด แม้หันหลังแต่ภาพสะท้อนจากประตูตู้             
ตดิกระจกกเ็ห็นว่าลกูค้าหน้าใหม่ก�าลงัใช้สายตาโลมเลยีเรอืนร่างของเธอ                                                                                        
อย่างเจตนา 
 ครั้นเม่ือสายตาสบกัน แทนท่ีจะละอายและเลิกเสียมารยาท           
มนักลบัย้ิมเผล่และหลิว่ตาให้ จนชโลทรอดรนทนไม่ได้ ต้องหันกลบัไป                                                                     
เพื่อ ‘ไล่แขก’
 เป็นจงัหวะเดยีวกบัท่ีประตรู้านเปิด พร้อมร่างในชุดเครือ่งแบบ                      
สีกากี ประดับเครื่องหมายรูปดาวสองดวงท่ีไหล่สองข้างแสดงยศ                                                               
‘ร้อยต�ารวจโท’ รูปร่างสูงใหญ่เปี่ยมด้วยมัดกล้ามดู ‘สมาร์ท’ สมชุดที่
สวม หน้าเหลี่ยมมีสันกรามแกร่งครึ้มด้วยไรหนวดเคราเขียว จมูกโด่ง
เป็นสันรบักบัรมิฝีปากหยกัลกึ ดวงตาสีนลิจบัจ้องร่างทีห่นักลบัมามอง
พลางสะดุ้งโหยงอย่างหวาดหวั่น
 นายต�ารวจก้าวฉับมานัง่ท่ีเก้าอ้ีด้านหน้าเคาน์เตอร์ โดยไม่แม้แต่
จะเหลือบตาแลชายท่ีบัดนี้ยืนตัวลีบเป็นปลาหมึกป้ิง คนในเครื่องแบบ                                                                                            
ล้วงหยบิโทรศพัท์มือถอืจากกระเป๋ากางเกงมาวาง ตามด้วยกระเป๋าสตางค์                                                                          
จากกระเป๋าหลัง
 และปืนพกจากซองคาดเข็มขัด โดยหันปากกระบอกปืนไปท่ี
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ลูกค้ากักขฬะ จนมันอ้าปากค้างลืมหายใจไปชั่วขณะ
 ก่อนรีบเผ่นแผล็วออกจากร้านไปอย่างไม่คิดชีวิต
 “ท�าหน้ายักษ์แบบนัน้ ลกูค้าก็ไม่เข้าร้านชลกนัพอดสีคิะหมวด”
 “ไม่ต้องมาพดูดเีลย ถ้าพีม่าไม่ทัน ป่านนี้ไอ้หมอนัน่คงไม่แคล้ว
ถูกน�้าร้อนสาดเปิงแล้วไปแจ้งความจับเจ้าของร้านนี้ฐานพยายามฆ่า            
แล้วละมั้ง”
 “พี่ภูก็พูดเกินไป ชลไม่โหดขนาดนั้นเสียหน่อย”
 หมวดภดูล หรีต่ามอง ใช่เขาจะไม่รูจั้กนสิยัแฟนสาวเสยีเมือ่ไหร่                                                                                  
รายนี้แม้ดูภายนอกจะสวยหวาน แต่ไม่เคยยอมใครหน้าไหน หากโดน
รังแกหรอืรูว่้าตนเองมไิด้เป็นฝ่ายผดิ กส็ูย้บิตาชนดิท่ีผูช้ายอกสามศอก
อย่างเขายังต้องอาย
 “วันนี้ชลมีเมนูใหม่แนะน�า เป็นอัฟโฟกาโตแบบต้นต�ารับ                 
ช่วยเป็นหนูทดลองให้หน่อยได้ไหมคะคุณต�ารวจ”
 ภูดลย้ิมยินดี หากไม่นับฐานะความเป็นแฟนเจ้าของร้าน            
เขาถือเป็นลูกค้าที่ดื่มกาแฟของ ‘สวีทบาริสตา’ คนนี้มากที่สุด รวมถึง
เป็นคนแรกที่ได้ลิ้มลองเมนูใหม่ ๆ ทุกครั้งอีกด้วย
 “ด้วยความยินดีครับคุณผู้หญิง”
 ชโลทรหันกลบัไปง่วนกบัเมนทูดลอง แม้ปัจจบัุนอัฟโฟกาโตจะ
นยิมใช้กาแฟป่ันเพือ่ให้เข้ากบัไอศกรมีหลากรส แต่เมนนูีแ้บบต้นต�ารบั 
จะเสิร์ฟเพียงไอศกรีมวานิลลาเย็นฉ�่าหวานละมุน พร้อมเอสเพรสโซ                
1 ช็อต เม่ือราดกาแฟเข้มขมลงไปในถ้วยไอศกรมี รสขมและความร้อน
จะตัดกับรสหวานและความเย็น กลายเป็นรสชาติแปลกใหม่ที่ลงตัว
 เพียงถ้วยกาแฟวางเสิร์ฟ ค�าแรกท่ีตักเข้าปาก ภูดลถึงกับ                
เบิกตากว้างเม่ือลิ้นรับรสชาติ แม้ปกติตนจะมิชมชอบของหวาน                                                                      
โดยเฉพาะไอศกรีมท่ีจ�าครั้งสุดท้ายไม่ได้ว่ากินไปตั้งแต่เมื่อใด แต่
ส�าหรับเมนูนี้เขาต้องจดไว้ว่าเป็นเมนูโปรดในใจอีกหนึ่งรายการ
 “ฝีมือชลผ่านอยู่แล้ว ท�าขายได้เลย ไม่ต้องให้พี่ลองชิมก็ได้”
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 “พี่ภูก็รู้ว่าชล...ไม่มั่นใจ”
 นายต�ารวจมองสบสายตาวูบไหว ท้ังท่ีปกติแฟนสาวเป็นคน
ห้าวหาญ ลุยได้ทุกอุปสรรค แต่กับการรังสรรค์เมนูเครื่องดื่มหลัก                
ของร้านอย่างกาแฟ เธอกลับรู้สึกเหมือนเป็นเรื่องยากเย็น 
 ...เพราะการไม่ดื่มกาแฟของชโลทรนั่นเอง
 “ไม่ต้องเป็นห่วงนะ พ่ีจะเป็นหนูทดลองให้ชลทุกเมนูเลย                
ต่อให้ใส่ยาพิษอะไรมา พี่ก็จะกิน”
 ไม่พูดเปล่า เขายกแก้วอัฟโฟกาโตที่บัดนี้ไอศกรีมละลายผสม
รวมกับกาแฟกลายเป็นของเหลวสนี�า้ตาลอ่อน กระดกรวดเดยีวจนหมด 
หญิงสาวเจ้าของร้านตีหน้าย่นกับค�ามั่นแบบออกตัวแรงของเขา 
 แต่ก็มิวายอดหวามในใจไม่ได้
 เธอหยบิแก้วน�า้ประจ�าตวัข้ึนมาดืม่บ้าง ในแก้วมเีพยีงน�า้เปล่า
อุณหภมิูห้อง ไม่ร้อน ไม่เย็น ใส่อยู่ครึง่แก้ว หญิงสาวละเลยีดดืม่ราวกบั
มันมีรสชาติเลอเลิศ ทั้งที่เป็นเพียงน�้าเปล่า ไร้สี ไร้กลิ่น ไร้รส 
 เพราะเช่นนี้ ผิวพรรณของเธอถึงเปล่งปลั่ง ไม่ต้องพึ่งเครื่อง
ประทินผิวหรอืยาบ�ารงุใด ๆ  ท่ีเหล่าเนต็ไอดอลนยิมขายผ่านสือ่ออนไลน์ 
รวมไปถึงสุขภาพของเธอท่ีแข็งแรงไม่เคยเจ็บป่วย กระท่ังโรคหวัดท่ี
หลายคนเป็นเมื่ออากาศเปลี่ยน เธอยังแทบไม่เคยเป็นเสียด้วยซ�้า
 “อ้าว พ่อภูมาเร็วเชียว วันนี้เลิกงานแต่หัววันหรือ ?” 
 สขิา มารดาของชโลทรเปิดประตอูอกมาพร้อมถาดขนมในมือ 
จนต�ารวจหนุ่มต้องกุลีกุจอลุกจากเก้าอี้ไปช่วยถือ 
 “น้าท�าเค้กกล้วยหอม ลองชิมดูสิว่าอร่อยหรือเปล่า”
 “น้าเปลวท�าอะไรก็อร่อยครับ เค้กส้มท่ีผมเอากลับบ้านไป                  
เม่ือวาน คุณพ่อกับคุณแม่ยังชมว่าอร่อย จนวันนี้ฝากมาซ้ือกลับไป               
อีกด้วย”
 “ไม่ต้องซ้ือหรอกจ้ะ เดี๋ยวน้าจัดใส่กล่องฝากไปให้พวกท่าน        
แล้วกัน”
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 ภูดลรีบปฏิเสธ “ไม่ได้ครับ ของซ้ือของขาย เอาไว้เดี๋ยวให้              
ผมเป็นลูกเขยน้าเปลวอย่างถูกต้องท้ังทางพฤตินัยและนิตินัยเม่ือไหร่ 
ตอนนั้นค่อยให้ผมกินฟรีนะครับ” พูดพลางยิ้มเผล่ ก่อนเหลือบมองไป
ที่แฟนสาวซึ่งค้อนขวับกลับมาแทบจะทันที เรียกรอยยิ้มหญิงกลางคน
ออกมาได้
 “ก็ได้จ้ะ”
 สิขาในวัย 44 ปี ยังคงเค้าความงามสมัยสาว ๆ  อยู่ด้วยวงหน้า
แฉล้ม ผมยาวม้วนเป็นวงแล้วเสียบด้วยปิ่นไม้ ดวงตากลมโตสุกสกาว
อันเป็นมรดกตกทอดมาถึงชโลทร ริมฝีปากบางไม่แต้มสีสันใด แก้ม
เปล่งปลั่งแทบไร้ร้ิวรอยแห่งวัย จนหากยืนเคียงกันคนไม่รู้จักคงคิดว่า
เป็นพี่สาวน้องสาว
 สองแม่ลูกจัดเค้กกล้วยหอมทรงสามเหลี่ยม วางเรียงเป็น
วงกลมจนดูคล้ายเค้กปอนด์ใหญ่ท่ีถูกตัดแบ่งเป็นชิ้นเสร็จสรรพ ก่อน
ยกถาดกระดาษแข็งวางในกล่องกระดาษชนิดหนาอีกชั้นเพื่อป้องกัน              
มิให้เค้กเคลื่อนจนพลิกคว�่าเสียรูปทรง 
 ภูดลถอดเครื่องแบบเสื้อนอกด้านบนเหลือเพียงชุดครึ่งท่อน 
ก่อนคาดผ้ากันเปื ้อนและช่วยงานท่ีร้านอย่างแข็งขัน ย่ิงช่วงเย็น                    
ร้านกาแฟท�าเลดีนี้ย่ิงมีลูกค้าเยอะ ล�าพังเพียงสองแม่ลูกย่อมไม่อาจ
บริการได้ทัน มีเขามาช่วยเป็นลูกมือแบบไม่คิดค่าจ้าง ทุ่นทั้งแรงและ
ประหยัดทั้งเงินไปได้โข
 ตลอดสองปีที่คบกัน เขาเสมอต้นเสมอปลายและไม่เคยท�าให้
ชโลทรเสียใจเลยสักครั้ง สิขาเองก็รักและช่ืนชมว่าท่ีลูกเขยคนนี้มาก 
สิ่งเดียวในชีวิตท่ีเป็นห่วงก็มีเพียงลูกสาว เมื่อได้คนดีมาดูแล เธอก็
ปราศจากสิ่งห่วงกังวลใด
 กระทั่งร้านปิด แม้เป็นเวลาสองทุ่ม แต่เมืองที่ไม่เคยหลับใหล     
อย่างกรุงเทพมหานคร ยังคงสาดแสงสว่างท้ังจากหลอดไฟท่ีประดับ
ประดาเรยีงรายอยู่ทุกหนแห่ง และจากไฟรถท่ีแล่นลิว่ไม่ว่างเว้นสกันาที                                                                               
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ผู้คนพลุกพล่านเดินขวักไขว่ราวกับแก่งแย่งกันใช้ชีวิตอย่างสับสน
วุ่นวาย
 ชโลทรและสิขาช่วยกันเก็บร้าน วันนี้ลูกค้าเยอะเป็นพิเศษจน
ท้ังคูเ่หนด็เหนือ่ยราวกบัถกูสบูพลงักายไปจนสิน้ แต่เม่ือค�านวณรายได้
ออกมาก็ต้องยิ้มจนแก้มปริ สองแม่ลูกที่ใช้ชีวิตปากกัดตีนถีบล�าพังมา
นับแต่ชโลทรจ�าความได้ การมีร้านกาแฟเป็นของตัวเองเป็นเรื่องเกิน
ฝันไปไกลโข 
 หญิงสาวมองตัวเองในกระจก ภูดลขับรถมาเทียบหน้าร้าน
เพื่อพาเธอกับแม่ไปส่งท่ีบ้าน แม้ชโลทรจะย�้านักย�้าหนาว่าเธอท้ังคู่                 
กลับบ้านด้วยรถประจ�าทางเองได้ เขาก็ไม่วายรับหน้าที่สารถีรับส่งเธอ
มาโดยตลอดเว้นเสียแต่วันที่ติดงาน ใบหน้าในกระจกนั้นเปี่ยมสุข เธอ
ยิ้มให้ก�าลังใจตัวเองเพื่อเตรียมไว้สู้กับวันใหม่อย่างเข้มแข็ง
 “ปิดทุกอย่างหมดแล้วใช่ไหมลูก ?” สิขาท่ียืนรออยู่ด้านหน้า
กล่าวถาม เธอหมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและน�้าประปาทุกจุดในร้าน
 “ค่ะแม่” ชโลทรไม่เคยพลาด เพราะรูว่้าการหลงลมืย่อมหมายถงึ                                                                                   
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
 เธอสะพายกระเป๋า ก่อนเดนิกระฉับกระเฉงไปด้านหน้า ปิดประตู                                                                                      
ร้านก่อนคล้องกุญแจ จากนั้นคล้องแขนแม่เดินขึ้นรถของแฟนหนุ่ม
 รถเก๋งคันงามแล่นจากไปแล้ว
 ไฟทั้งนอกและในร้านดับสนิททุกดวงแล้ว
 ทว่าแสงสว่างเพียงจุดเดียวท่ียังเรื่อเรืองในความมืด คือแสง
จากดวงตาของเงาสะท้อนบนบานกระจก ที่จับจ้องมองร่างของชโลทร
แม้หายลับไปจากจักษุวิสัยไปแล้ว
 ตาคู่นั้นเบิกโพลงในห้วงอนธการ ราวกับปรารถนาจะแช่งชัก
ให้หญิงสาวที่มันจับจ้อง
 ...ตายโหงไปเสีย!
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 บ้านชั้นเดียวตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 50 ตารางวาย่านชานเมือง 
ด้วยพ้ืนท่ีกว้างขนาดนีห้ากเป็นปกตคิงราคาสงูจนสองแม่ลกูมิอาจเอือ้ม
คิดไขว่คว้ามาเป็นสมบัติของตน แต่ด้วยความช่วยเหลือของภูดลที่หา
บ้านติดจ�านองธนาคารหลังนี้มาได้ ซ�้ายังเสนอตัวช่วยออกเงินดาวน์              
ให้ ชโลทรและสขิาจงึได้มบ้ีานเป็นของตวัเอง หลงัอาศยัอยู่ในบ้านของ
เจ้านายมานับแต่หญิงสาวจ�าความได้
	 “เงินนี่ชลขอยืมนะคะ	 และจะทยอยผ่อนคืนพี่ภูเป็นรายเดือน	
ห้ามปฏิเสธด้วย	ไม่อย่างนั้นชลก็ไม่ยอมรับเงินเด็ดขาด”
 แม้แฟนหนุม่จะออกปากแต่แรกว่าเงนิจ�านวนหกหลกันี ้เขายินดี
ให้เธอเปล่า ๆ โดยไม่คิดสิ่งใดตอบแทน แต่หญิงสาวมิใช่คนเห็นแก่ได้                           
ต่อให้อีกฝ่ายจะเป็นแฟน เธอก็ไม่คิดเอาเปรียบแบมือขอเงินเขาฟรี ๆ                                                                                                   
สิ่งนี้กระมังท่ีท�าให้นายต�ารวจหนุ่มตกหลุมรักสาวแกร่งคนนี้อย่าง                      
ถอนตัวไม่ขึ้น
 แม้ตัวบ้านจะไม่ใหญ่นัก มีเพียงสองห้องนอนและหนึ่งห้องน�้า 
แต่พื้นท่ีรอบบ้านเต็มไปด้วยพืชพรรณท่ีชโลทรและแม่ช่วยกันปลูก 
สร้างความร่มรื่นเย็นสบายคลายร้อนและยังช่วยกรองฝุ่นควันมลพิษ 
ต่าง ๆ  คล้ายกบับ้านหลงันีต้ัง้อยู่ผดิท่ีผดิทางในเมอืงหลวงท่ีเตม็ไปด้วย
ตึกสูงและบ้านเรือนแออัด
 มารดาเข้านอนไปแล้ว แต่ชโลทรยังคงนั่งคิดค�านวณผลก�าไร
ขาดทุนของร้านโดยไม่มีทีท่าจะง่วง เข็มนาฬิกาบอกเวลาห้าทุ่มเศษ 
ปกติหญิงสาวมิใช่คนนอนดึก แต่ช่วงเดือนนี้เครื่องดื่มและขนมท่ีร้าน
ขายดี มีรายรับมากเป็นพิเศษ เธอจึงวางแผนขยับขยายกิจการ โดย
หากมีลูกค้ามากเช่นนี้ทุกวัน คงคิดเพ่ิมรายการอาหารเป็นอาหารม้ือ
หนักเช่นสปาเกตตี้ หรือแซนด์วิช รวมถึงอาจเปิดรับพนักงานมาช่วย
แบ่งเบาภาระ
 ตาเหลือบดูปฏิทิน เพิ่งผ่านพ้นวันเกิดอายุ 25 ปีบริบูรณ์ของ
เธอมาสองวัน มารดาเป็นห่วงกังวลและพร�่าเตือนให้ชโลทรระมัดระวัง
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ตวัเป็นพิเศษ ความเช่ือเรือ่งอาถรรพ์ในช่วงวยัเบญจเพสหย่ังรากลกึใน
สงัคมไทยมาช้านาน แม้เธอจะเป็นคนรุน่ใหม่ท่ีมไิด้งมงายจนหวาดกลวั
ไปเสียหมด แต่ก็ตกปากรับค�าให้มารดาสบายใจ
 สญัญาณโทรศพัท์ดงัเรยีกความสนใจหญงิสาวท่ีก�าลงัทุ่มสมาธิ
กับตัวเลข เม่ืองานใกล้เสร็จก็ดูเหมือนสมองท่ีใช้มาตลอดท้ังวันจะ                                                                                    
อ่อนล้าเสยีจนเธอต้องสะบัดศรีษะเบา ๆ  ไล่ความมนึงง มือหยิบอุปกรณ์
สื่อสาร เห็นเป็นข้อความจากชายคนรักส่งมาเพียงสั้น ๆ ว่า
 ‘นอนได้แล้ว	เดี๋ยวหน้าแก่’
 ชโลทรยิ้มก่อนส่งสติกเกอร์หน้ายักษ์กลับไป
 หญิงสาวปิดสมุดบันทึกบัญชีลง ลุกข้ึนยืดเส้นยืดสายครู่หนึ่ง 
เธอรู ้สึกร�าคาญตัวเองเพราะเสื้อผ้าท่ีสวมนั้นเป็นชุดเดิมตั้งแต่เช้า                  
ยังมิได้ผลัดเปลี่ยน มือถอดอาภรณ์ก่อนพันร่างด้วยผ้าเช็ดตัว เดิน                         
ออกจากห้องนอนไปยังห้องน�้าที่ตั้งอยู่ด้านหลังของบ้าน
 ห้องน�้าสี่เหลี่ยมแคบมีอ่างใส่น�้าแบบถาวรติดอยู่มุมหนึ่ง                
ด้านข้างเป็นชั้นวางผลิตภัณฑ์อาบน�้าทั้งสบู่ ยาสระผม และอีกจิปาถะ
ท่ีผู้หญิงส่วนใหญ่นิยมใช้ ต่างกันเพียงชโลทรมักเลือกใช้ผลิตภัณฑ์                                    
ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ เธอแพ้สารเคมีจนเคยผื่นขึ้นทั้งใบหน้าและ
ล�าตัวจากการใช้โฟมล้างหน้าและครีมอาบน�้ายี่ห้อดัง
 น�้าจากฝักบัวไหลราดรดร่างกาย ความเหนื่อยล้าท่ีสะสมมา               
ท้ังวันถูกสายน�้าช�าระล้างลงไปได้ชะงัด ช่วงเวลาท่ีเธอรู้สึกผ่อนคลาย
ท่ีสุดในแต่ละวันก็คือการอาบน�้า หญิงสาวท่ีเห็นภาพจากละครและ
ภาพยนตร์ วาดฝันว่าสักวันเธอจะมีอ่างอาบน�้าไว้ส�าหรับแช่ตัว คงรู้สึก
เหมือนอยู่ในครรภ์มารดา 
 สงบ อบอุ่น ผ่อนคลาย และสบายจิตใจเป็นแน่แท้
 จนเมื่อเสียงจิ้งหรีดกรีดปีกดังกระชากเธอจากห้วงมโนส�านึก 
ชโลทรกค็ดิได้ว่านีม่ิใช่เวลามาวาดฝัน เธอจ�าต้องรบีอาบน�า้และเข้านอน
เพื่อตื่นเช้าไปเตรียมตัวเปิดร้าน
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 แต่ขยับไม่ได้...
 ท้ังท่ีตั้งใจจะเปิดน�้าเพื่อช�าระล้างฟองสบู่ท่ีเกาะอยู่ท่ัวร่าง                 
หญิงสาวกลับไม่อาจยกแขนเอ้ือมหมุนลูกบิดได้ดั่งใจคิด ราวกับน�้าท่ี
ชุ่มโชกเปียกร่างกายอยู่นี้คือกาวเหนียวท่ีตรึงเธอเอาไว้ให้ยืนท่ือเป็น               
รูปปั้น
 “อะ...ไร...กัน ?”
 แต่ละค�าเปล่งออกจากปากอย่างยากล�าบาก เพราะริมฝีปาก           
ท่ีเผยออ้าได้เพียงน้อย ไม่อาจส่งถ้อยค�าแม้กระท่ังเสียงตะโกนขอ                
ความช่วยเหลืออย่างท่ีตั้งใจ จากเพียงร่างแข็งราวถูกโบกด้วยซีเมนต์ 
บัดนี้เธออึดอัดเหมือนโดนกอดรัดด้วยท่อนแขนแกร่ง หัวใจเต้นรัว
ประหนึ่งจะหลุดออกมานอกอก ภาพในคลองสายตามีเพียงกระเบ้ือง 
ปูผนังห้องน�้าสีชมพู ทว่าจิตส�านึกกลับย�้าชัดว่าเธอมิได้อยู่เพียงล�าพัง
ในห้องนี้
 มีใครอีกคนอยู่ใกล้เธอในระยะลมหายใจรดต้นคอ!
 และแม้แผ่นกระเบ้ืองตรงหน้าก็มองภาพสะท้อนเห็นเพียง
เลอืนราง แต่กลบัแจ่มชดัในมโนส�านกึของชโลทร ในเงาสะท้อนนัน้เป็น
ใบหน้าแตกตื่นของเธอที่ลนลานหวาดกลัวกับเรื่องผิดปกติที่เกิดขึ้น 
 ฉับพลัน ใบหน้านั้นกลับยิ้มเยาะ ทั้งที่เธอมั่นใจว่าตนเองมิได้
มีรอยยิ้มประดับใบหน้าแม้แต่น้อย 
 หน้าของเธอ แต่มิใช่หน้าของเธอ...
 ชโลทรหวาดกลัวแทบสิ้นสติ ใบหน้านี้ท่ีเธอเห็นทุกเมื่อเช่ือวัน                                                                             
แต่ครานี้กลับเหมือนคนท่ีไม่รู้จัก ในเงาสะท้อนนั้น ดวงตาสองข้าง
เหลือกโพลงเปี่ยมด้วยความอาฆาต ริมฝีปากแสยะฉีกถึงใบหู หยดน�้า
พราวท่ีเกาะเป็นกลุม่บนกระเบ้ืองส่งใบหน้าให้บิดเบ้ียวดพูกิลพกิารแกม
สยดสยอง 
 หยดน�้านั้นพลันเคลื่อนมารวมตัว ก่อนใบหน้าอันเป็นภาพ
สะท้อนจะดันตัวออกมาจากกระเบ้ือง ส่งมวลน�้าให้ยืดขยายออกมา             
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กลายเป็นศีรษะ ดวงตาคู่นั้นอยู่ห่างจากตาของเธอไม่ถึงคืบ
 ตาย!
 เสียงค�ารามราวอสนีบาตลั่นกระแทกโสต ชโลทรฝืนดิ้นรนสุด
ก�าลัง กระท่ังขยับกายได้เพียงนิดเธอก็ทรุดฮวบลงกับพ้ืน ศีรษะโขก
กระแทกขอบอ่างล้างหน้าส่งให้เลือดแดงฉานไหลระคนมวลน�้าโชกชุ่ม                                                                    
คล้ายผืนพรมสีคล�้าเข้มถูกปูลาดเอาไว้ สติรางเลือนมองเห็นภาพ                    
ก้อนน�้าที่ดูคล้ายใบหน้าของเธอแตกกระจายเป็นฝอยละอองพร่างพรม
ใส่ร่างดุจห่าฝนกระหน�่า
 เรอืนกายเจ็บแปลบคล้ายถกูเข็มนบัร้อยพนัเล่มท่ิมแทง ทุกห้วง                                                                            
ค�านึงดับวูบลงโดยพลัน

 ยินเพียงความเงียบงัน...
 ไม่รู ้หลับไปนานเท่าใด รู้เพียงเม่ือตื่นข้ึนมาเธอยังคงนอน
เปลือยกายนิ่งในห้องน�้า ศีรษะปวดตุบราวถูกทุบด้วยท่อนไม้ ตาที่ฝืน
ลืมเห็นภาพโคลงเคลงเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง
 มือยันร่างประคองกายลกุ พืน้ท่ีเคยเปียกบัดนีแ้ห้งผากบ่งบอก
กาลอันเลยล่วง แม้สติเพิ่งตื่นฟื้นทว่าภาพทรงจ�าก่อนสลบไสลกลับติด
ตรึงแน่นในสมอง
 ผี...เธอถูกผีหลอก!
 ย่ิงคดิ ขนท่ัวสรรพางค์กล็กุชัน ใจสัน่รวัวบูไหวคล้ายจะเป็นลม                                                                              
ลงอีกรอบ บ้านท่ีคุ้นชินราวกับเป็นสถานท่ีแปลกประหลาดท่ีไม่เคย
เหยียบย่าง
 ต้องออกจากห้องน�้าให้เร็วท่ีสุด! ไม่รู้เวลาผ่านไปนานเท่าใด              
รูเ้พยีงต่อให้แม่หลบักจ็�าต้องปลกุขึน้มาเพราะเธอไม่อาจข้ามผ่านค�า่คนืนี้                                                                          
เพียงล�าพังได้ 
 แต่ใจท่ีสั่นไหวพลันต้องสั่นเท้ิมเพิ่มข้ึน เม่ือมือท่ีบิดลูกบิด        
อย่างเอาเป็นเอาตายนั้น กลับไม่อาจปลดสลักคลายล็อกเพื่อเปิดประตู
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ห้องน�้าออกได้
 “ไม่...จรงิ” ต่อให้ออกแรงสกัเท่าใด กดู็เหมือนประตจูะไม่ขยับ
เคลื่อนเลยแม้แต่น้อย 
 ชโลทรหน้าเสีย เสียงครวญครางประหนึ่งเสียงผีห่าซาตาน              
จากนรกดังข้ึนรอบตัว หญิงสาวหันขวับซ้ายขวามอง ไม่เห็นสิ่งใด
นอกจากผนัง เพดาน และพื้นห้องน�้า ทว่าเสียงประหลาดกลับดังขึ้น
เรือ่ย ๆ  เหมือนเจ้าของเสยีงจ่อปากกบัใบหูและตะโกนกรดีร้องอยู่ข้าง ๆ
 ฉับพลัน น�้ากลับไหลจากฝักบัวท้ังท่ีมิได้เปิด มวลน�้าก่อตัว   
เป็นรปูร่าง คล้ายดนิน�า้มนัสใีสถกูป้ันให้กลายเป็น ‘ตวัเธอ’ อีกคน ร่างนัน้                                                                                 
เคลือ่นเข้าใกล้มายืนตรงหน้า ชโลทรท่ีไร้ทางหนไีม่มทีางเลีย่ง มองเห็น
ร่างตนเองในระยะประชิด ต้องตกใจจนกรีดร้องสุดเสียง
 แต่ปากท่ีอ้าเปรยีบเสมือนช่องทางให้ร่างน�า้นัน้ทะลวงมือเข้าใส่ 
ของเหลวไหลทะลักลงล�าคอจนหญิงสาวตาเหลือก ลมหายใจขาดช่วง                                                                          
ชโลทรดิ้นทุรนทุรายอย่างทุกข์ทรมาน
 เธอก�าลังจะหมดลมหายใจ
 สมัผสัแห่งสิง่แปลกปลอมไหลเวยีนอยูทุ่กอณรู่าง อึดอดัเสยีจน
ไม่อาจกระดุกกระดิกร่างกายได้แม้เศษเสี้ยว
 แม่... ห้วงค�านึงสุดท้ายมีเพียงใบหน้าบุพการี เสียงกล่อมกับ
เปลไกว ส่งให้เธอเติบโตมาได้ถึงทุกวันนี้ ไม่ทันได้ตอบแทนบุญคุณ                
ก็จ�าต้องจากโลกไปอย่างน่าอเนจอนาถ
 “แม่!”
 ร่างดีดผึงขึ้นจากเตียง เหงื่อโซมกายคล้ายออกแรงวิ่งกลาง
แดดจ้า ทว่ารอบกายมีเพียงผนังสีครีมสว่างตา เตียงแบบมีที่กั้นโลหะ
สองข้าง และใบหน้าของ...แม่ ที่รุดมาตระกองกอดพร�่าค�าปลอบโยน
และลูบหลังลูบไหล่ให้เธอคลายความหวาดกลัว
 “ไม่เป็นไรแล้วลูก หนูแค่ฝันร้าย” แม้ไม่รู้ว่าลูกสาวพบเจอ             
เรื่องอะไร แต่จ�าต้องพูดปลอบใจไว้ก่อน
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 “หนู...มาอยู่ที่นี่ได้ยังไง ?”
 ทันทีท่ีสายตาชินกับแสงสว่างของไฟห้อง เธอก็พบว่าตนเอง
อยู่ห้องผู้ป่วยในโรงพยาบาลท่ีไหนสักแห่ง ศีรษะยังปวดตุบซ�้าถูกพัน
ด้วยผ้าพันแผล หลังมือเจาะห้อยร้อยด้วยสายน�้าเกลือ 
 สิขามีสีหน้าซีดเซียวเพราะตระหนกตกใจกับอาการของลูก 
เธอท่ีนั่งเฝ้าชโลทรมาท้ังคืนเม่ือเห็นลูกสาวดิ้นพล่านบนเตียงราวทุกข์
ทรมานทั้งที่ยังไม่ได้สติ ก็คาดเดาว่าชโลทรคงฝันร้าย
 “หนูเป็นลมสลบในห้องน�้า แม่ตื่นมาเข้าห้องน�้าตอนจวนจะ              
รุ่งสาง เห็นประตูล็อกอยู่ เรียกเท่าไหร่หนูก็ไม่ตอบ เลยใช้กุญแจไข
เข้าไปดู เห็นเลือดเต็มห้องน�้าเลย ตกใจแทบแย่ ดีที่ป้าสมแกเพิ่งกลับ
จากตลาด เลยได้แกช่วยพามาส่งท่ีโรงพยาบาล” สขิาหมายถงึเพือ่นบ้าน                                                                             
ที่ท�าอาชีพขายอาหาร ซึ่งต้องออกไปตลาดตั้งแต่ตีสามเพื่อซื้อวัตถุดิบ
มาเตรียมไว้ทุกวัน 
 ชโลทรเอามือแตะศรีษะด้านข้างตรงจุดท่ีรูส้กึปวด เธอคงล้มฟาด                                                                                             
อะไรสักอย่างจนศีรษะแตก 
 “ช่วงนี้ท�างานหนักไปหรือเปล่าลูก พักผ่อนบ้างก็ได้ ร้านก็               
ปิดสักอาทิตย์ รอให้หายดีก่อนแล้วค่อยเปิดใหม่”
 “ไม่ได้หรอกค่ะแม่ หนึง่อาทิตย์นีเ่งนิหายไปเยอะเลยนะคะ” เธอ
รั้นราวเด็กดื้อดึง เพราะรู้ว่าค่าใช้จ่ายของสองชีวิตได้มาจากร้านกาแฟ                                                                                    
เพยีงอย่างเดยีว การปิดร้านหลาย ๆ  วนัย่อมหมายถึงรายได้ทีจ่ะน�ามา
เลี้ยงปากเลี้ยงท้องต้องหดหายลงไปด้วย
 สขิาอ่อนใจ รูด้ว่ีาลกูสาวหัวแข็งและเมือ่ตดัสนิใจอะไรแล้วย่อม
ไม่เปลี่ยนใจง่าย ๆ หน้าที่คนเป็นแม่คงท�าได้เพียงประคับประคองดูแล
ลูกสาวคนเดียวให้ดีที่สุดเท่านั้น
 ประตูห้องผู้ป่วยเปิดผาง พร้อมร่างท่ีพรวดพราดเข้ามาด้วย
สีหน้าตื่นตระหนก นายต�ารวจหนุ่มวันนี้มาในชุดนอกเครื่องแบบ เขา    
ท่ีเพ่ิงรูเ้รือ่งรบีมาโรงพยาบาลตัง้แต่เช้า ทันทีท่ีเห็นสภาพของแฟนสาว
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กต็วัชาวาบ ไม่คดิว่าเพยีงไม่กีชั่ว่โมงท่ีห่างกนัจะเกดิเร่ืองร้ายแรงเช่นนี้
 “เป็นยังไงบ้างชล ยังเจ็บตรงไหนอยู่ไหม หมอเอกซเรย์สมอง
หรอืยังว่ากระทบกระเทือนหรอืเปล่า แล้วไปท�าอีท่าไหนถงึล้มในห้องน�า้
แบบนั้นได้ ?” รัวค�าถามราวปืนกล แต่ความเป็นห่วงเป็นใยของภูดลก็
คลายบรรยากาศหน่วงหนักในห้องนี้ลงไปได้
 “ชลไม่ใช่ผู้ต้องหานะคะ พี่ภูถามเหมือนสอบปากค�าเชียว”
 “ก็พี่เป็นห่วง รู้ไหมว่าพอน้าเปลวโทรบอก พี่ก็รีบมา ยังไม่ทัน
ได้เข้าไปเซ็นชื่อที่ท�างานเลย”
 ชโลทรรูส้กึอบอุ่น ต่อให้เธอจะก�าพร้าพ่อเพราะประสบอบัุตเิหตุ
ตั้งแต่ยังจ�าความไม่ได้ แต่ความรักความอบอุ่นที่แม่มอบให้ก็มากมาย
จนเติมเต็มสิ่งท่ีขาด ย่ิงเม่ือได้รับความรักจากแฟนหนุ่มท่ีดูแลห่วงใย
และปกป้องเธอ ก็ยิ่งท�าให้หญิงสาวรู้สึกว่าตนโชคดีเหลือเกิน
 ศีรษะท่ีปวดรู้สึกค่อยยังช่ัวแล้ว ชโลทรคิดว่าคงขออนุญาต
หมอกลับไปพักผ่อนที่บ้านวันนี้เลย จะได้ไม่ต้องปิดร้านให้เสียรายได้ 
 แต่แม้ร่างกายจะหาย จิตใจกลับตรงกันข้าม
 สิ่งท่ีติดค้างในห้วงค�านึง คืออาการหวาดกลัวในจิตใจ เหตุ              
แห่งการบาดเจ็บยังตรึงอยู่ในสมอง ในสองตา ราวกับภาพท่ีเห็นมิใช่
เพียงภาพหลอน
 ชโลทรเหลือบมองน�้าในแก้วใสท่ีตั้งอยู่บนโต๊ะข้างเตียงอย่าง
เข็ดขยาด ท้ังท่ีกระหายจนคอแห้งผากแต่กลับมิปรารถนาจะหยิบน�า้
แก้วนั้นมาดื่มเลยสักนิด
 เงาสะท้อนบนแก้วมองจ้องมา...เห็นเช่นนั้น หญิงสาวก็เบน
สายตามิกล้ามองสบหน้า หันหาแม่ท่ียังคงยืนเฝ้าอยูข้่างเตยีงพลางลบู
ศีรษะเธออย่างอ่อนโยน
 ทว่าเงาสะท้อนนั้น...กลับมิเบนหน้าตาม


