
ถ้าฉันไม่ได้กลับมา...

อย่าร้องไห้และคิดว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้เลยนะ
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 กลางฤดูร้อนอบอ้าว แสงแดดแผดแรงลงบนกลุ่มใบพิกุล   
สองต้นที่เคียงคู่กันแผ่กิ่งใบขยายกว้างเกือบครึ่งของพื้นที่สวน คล้าย

ตัง้ใจเผาเหลา่พกิลุใหย้อ่ยยบัไปแตก่็ไมอ่าจ เมือ่กลุม่ใบสเีขยีวเขม้กลาย

เปน็เหมอืนเครือ่งกรองแสงใหเ้ปลวแผดรอ้นกลายเปน็อุน่ออ่น พาดผา่น

ลงไปเปน็เงาดวงวบิวบัสทีองทอดนุม่ลงบนลานหญา้สเีขยีวชอุม่ ใตเ้งา

ไม้ใหญ่ท่ีแผ่ก่ิงก้านให้ร่มเงาน้ันสงบเย็นย่ิง กล่ินหอมอ่อนๆ ของเคร่ืองหอม 

สมุนไพร และกลิ่นชา ส่งกลิ่นกรุ่นมาจากตัวเรือนสีขาวสองชั้นสไตล์

โคโลเนียล ให้รอบบริเวณนั้นกรุ่นกลิ่นความรื่นเย็นและสงบงาม

 ความร่ืนเย็นและสงบงามใต้ร่มพิกุลคู่ คือ อัตลักษณ์ของ 

‘ไอยรา เดย์สปาแอนด์ทีช็อป’ ซึ่งนางพิกุล ไอยรา ผู้ก่อตั้งวัย 47 ปี 

ภาคภมูิใจกบัธรุกจิทีน่างสรา้งใหก้บัครอบครวัของตนเองนกั ระยะเวลา

กว่า 10 ปี ท่ีบุกเบิกธุรกิจน้ีประสบความสำาเร็จด้วยดีเม่ือได้รับการตอบรับ

ทั้งจากคนไทยและต่างประเทศ 

บทนำ 
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 นางพกิลุนัง่อยูบ่นโตะ๊ทำางานพรอ้มรอยยิม้เมือ่เหน็บญัชรีายรบั

ของวันจากรายงานของฝ่ายบัญชีของนาง แต่รอยยิ้มผุดพรายกลับ  

ผลุบหาย เมื่อได้ยินเสียงจากพนักงานดังขึ้นเซ็งแซ่จนทำาลายความ

เงียบสงบ พลันลูกบิดประตูห้องก็ซัดส่ายซ้ายทีขวาที ก่อนประตูจะถูก

กระชากแทบหลุดจากวงกบ พนักงานร้านสปาคนหนึ่งแจ้งข่าวร้ายแก่ 

ผู้เป็นเจ้าของห้องด้วยใบหน้าซีดเผือด

 “แย่แล้วค่ะคุณ คุณหนูกุหลาบรถคว่ ำา!”

 ปากกาหล่นจากมือของพิกุลทันที ขณะที่นางครางเสียงหลง 

“ว่ายังไงนะ ?”

 

 “ยิหวาหายไปไหนนานมากเลย” หัวหน้าฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า

ถามขึน้ดว้ยความหงดุหงดิ เมือ่มลีกูคา้เขา้มาใชบ้รกิารสปาไม่ขาดสาย

เพราะเป็นวันหยุด แต่พนักงานท่ีทำาหน้าท่ีรับแขกคนหนึ่งกลับหายไป

เป็นนานสองนาน ต้องให้คนอื่นทำาหน้าที่แทนเกือบชั่วโมงแล้ว

 “เห็นว่าปวดท้อง” ใครคนหนึ่งตอบขึ้นมา 

 “ตายล่ะ นี่ยังไม่ออกมาจากห้องน้ ำาอีกเหรอ ?” หัวหน้าฝ่าย   

ร้องขึ้น ความหงุดหงิดกลายกลับมาเป็นห่วง “ใครไปตามดูทีสิ คนท้อง

คนไส้ไปห้องน้ ำานานสองนานแบบนี้ จะคลอดเสียในห้องน้ ำาแล้วก็ไม่รู้”

 ดวงยิหวาได้ยินเสียงอึกทึกครึกโครมดังมาจากด้านนอก    

ขณะท่ีเธอน่ังหายใจหอบอยู่ในห้องน้ ำา ดวงหน้าเต็มไปด้วยเหง่ือผุดพราย 

เลือดไหลออกมาจากร่างกายจนแทบหมดร่าง ท้องขนาดใหญ่ของเธอ

เจ็บปวดเหมือนถูกมือของมัจจุราชบิดเกลียวแทนเสื้อผ้า ดวงยิหวากัด

ริมฝีปากตัวเองไว้ไม่ให้ร้องเสียงดัง แต่ความเจ็บปวดที่ได้รับก็เกินกว่า

จะกลั้นเอาไว้

 “กรี๊ด...!!!”
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 “กรี๊ด...!!!” 

 ไม่ใช่แต่เสียงร้องของดวงยิหวา แต่เสียงร้องสอดประสานที่   

ดังขึ้นนั้นเป็นเสียงของศศิธรที่เข้ามาตามดวงยิหวาในห้องน้ ำา เธอร้อง

ขึ้นทันทีเมื่อเห็นเลือดทะลักออกมาจากพื้นประตูห้องที่ปิดอยู่ เลือดที่

เหน็นัน้มากมายจนไมรู่จ้ะคาดเดาไดว้า่เปน็ปรมิาณเทา่ใด ศศธิรเหมอืน

ถูกสาปให้กลายเป็นหิน ได้แต่ยืนดูน้ ำาสีแดงที่ยิ่งมองก็ยิ่งไหลออกมา

เรื่อยๆ จนทำาให้ขนลุกไปหมดทั้งตัว

 หากแลว้เสยีงหนึง่กดั็งขึน้มาเรยีกสต ิเสียงเหมอืนแมวรอ้ง แต่

ไม่ใช่

 “อุแว้...” 

 ศศิธรสะดุ้งสุดตัวดั่งคำาสาปถูกถอน เธอวิ่งออกไปหน้าห้องน้ ำา 

เรียกคนอื่นให้เข้ามาช่วย 

 “ช่วยด้วยค่ะ...ช่วยด้วย ยิหวาคลอดลูกในห้องน้ ำา”

 นางพิกุลลงบันไดชั้นสองมาพร้อมกระเป๋าในมือเพื่อเตรียมตัว

ไปหาลูกสาวท่ีโรงพยาบาล แต่เม่ือได้ยินเสียงป่าวร้องขอความช่วยเหลือ

ของศศิธร เท้าที่กำาลังก้าวไปที่รถซึ่งรออยู่หน้าร้านก็หันมาหาต้นเสียง

นั้นทันที

 “อะไรนะ คลอดก่อนกำาหนดเหรอ ?” เสียงถามนั้นแทบไม่ได้

คำาตอบจากใคร เพราะคนท่ีไม่มีงานในมือต่างพากันกรูเข้าไปหาเสียง

ที่ร้องขอความช่วยเหลือ 

 “เปดิประต ูยหิวา” พนกังานชายคนหนึง่รอ้งบอกพลางตบประตู

โครมๆ แข่งกับเสียงทารกที่ร้องจ้าขึ้นมา 

 “พังเลยพี่ ยิหวาเป็นลมไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้” เสียงของใคร

บางคนบอก ทำาให้พนักงานชายคนนั้นจะใช้ไหล่ดันประตูเข้าไป แต่

กลับพลันชะงักเพราะนึกขึ้นได้ว่าหากดวงยิหวานั่งอยู่ใกล้ๆ ประตู เธอ

อาจเจ็บตัวไปด้วย พนักงานชายอีกคนหนึ่งใช้จังหวะนั้นกระโดดเกาะ
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ผนังห้องน้ ำาห้องข้างๆ ที่เพดานเปิดโล่งพอสำาหรับข้ามไปได้ และเพียง

พลันที่ตัวเขาขึ้นไปอยู่บนผนังห้อง ก็ร้องขึ้นอย่างตื่นตระหนก เมื่อ

เห็นดวงยิหวากำาลังยื่นมือมาอุดปากกับจมูกของเด็กทารก ทารกที่ถูก

ตัดสายสะดือเรียบร้อยแล้ว

 “ยิหวา นั่นแกจะทำาอะไร!” เขาร้องลั่นพลางโดดผลุงลงจาก  

ผนังห้อง แล้วรีบไปคว้ามือดวงยิหวาเอาไว้ ก่อนจะใช้อีกมือหนึ่งปลด

กลอนประต ู“พี.่..มนัจะฆา่เด็ก!” ทนัททีีพ่นกังานชายอกีคนเขา้มา เขา

ก็ร้องบอก ทำาให้ผู้ชายคนนั้นต้องรีบคว้าตัวเด็กทารกให้ห่างจากอกแม่ 

ทั้งที่ทารกตัวเล็กนั้นเล็กเสียจนเขากลัวว่ามือของเขาเองจะทำาให้เด็ก

หมดลมหายใจไปไม่ด้วยการใดก็การหนึ่ง แต่เสียงร้องไห้จ้าของเด็กก็

ยังความโล่งใจแก่คนที่ได้ยิน 

 “ให้มันตายไปเถอะพี่ พ่อมันทิ้งมันไปแล้ว อยู่ไปก็ลำาบาก

เปล่าๆ” เสียงเจ็บปวดโหยไห้ปนสะอื้นของผู้เป็นมารดาไม่บอกเลยว่า

เธอใจร้าย แต่เธอก็ใจร้าย

 “พ่อมนักท้ิ็งมนัไปแลว้ แมม่นัยงัคดิจะฆา่มนัอกีเหรอ” นางพกิลุ

เดนิเขา้มาอยู่ใจกลางของกลิน่คาวคละคลุง้อยา่งไมน่กึรงัเกยีจ ทอดตา

มองร่างทารกเพศหญงิทีแ่สนเลก็จอ้ยซึง่พยายามหอบหายใจแล้วรอ้งไห ้

บ่งบอกถึงการต่อสู้ที่จะมีชีวิตอยู่ให้ได้ แม้ว่าเสียงของหนูน้อยจะค่อยๆ 

เบาลงและสผีวิทีแ่ดงจดัเริม่เปน็ซดีขาว นางพกิลุหรีต่ามองร่างเล็กทียั่ง

ไม่ครบ 9 เดือน แล้วเปรยถามดวงยิหวาเสียงเข้ม “หรือท่ีเด็กคลอดวันน้ี

ก็เพราะแกอยากเอามันออก ?”

 คำาถามน้ันทำาให้ดวงยิหวาท่ีตัวชาย่ิงชาหนัก ท่ีหน้าซีดย่ิงซีดเผือด 

เธอไม่ตอบคำา แต่น่ันคือคำาตอบ

 “เกยีรต ิเอาสองแมล่กูนีไ่ปโรงพยาบาลพรอ้มฉนัเลย” นางพกิลุ

หันไปสั่งคนขับรถ 

 “เรียกรถพยาบาลแล้วค่ะคุณพิกุล” ใครคนหนึ่งบอก
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 “ไปกับฉันเลย เด็กจะแย่อยู่แล้ว” นางพิกุลว่าแล้วก้าวเร็วรัวไปท่ีรถ

 

 รถพยาบาลพุ่งเข้ามาจอดหน้าห้องฉุกเฉิน ทันทีนั้นบุรุษ-

พยาบาลก็รีบเข็นเตียงท่ีมีสายระโยงระยางออกจากรถด้วยความเร่งรีบ 

เพื่อให้ทันต่อชีวิตที่อยู่ในวินาทีแห่งความเป็นความตายของผู้ที่นอน  

สติเลื่อนลอยอยู่บนเตียง มิใช่เพียงชีวิตเดียว แต่เป็นถึงสองชีวิต 

 หนึ่งคือผู้แม่ที่ท้องแก่ 7 เดือน และอีกหนึ่งย่อมเป็นใครไป    

ไม่ได้ นอกจากเด็กในครรภ์ที่สัญญาณชีพขาดหายไปหลายนาทีแล้ว 

 กุหลาบร้องครวญครางขึ้นมาอย่างไม่ได้สติ ส่ิงที่รับรู้เพียง  

หนึง่เดยีวคอืท้องทีป่วดอยา่งรนุแรงเหมอืนถกูมอืของมจัจรุาชกระชาก

ท้ึง มันเจ็บปวดเสียจนทนไม่ไหว แต่เธอไม่อาจแม้แต่จะขยับร้อง ไม่อาจ

แม้แต่จะขยับร่าง ไม่อาจขยับได้เหมือนด่ังใจแม้ในยามท่ีรู้สึกถึงลูกน้อยใน

ครรภว่์ากำาลงัร่ ำารอ้งบางอยา่งหนกัหนว่ง ด่ังฝนัวา่ลูกนอ้ยดิน้ทรุนทรุาย

อย่างทรมาน กลับคล้ายไม่ได้ฝันเมื่อเธอเองก็รู้สึกทรมาน 

 ในขณะที่ลมหายใจขาดเป็นห้วงๆ กุหลาบฝัน เธอเล่นชักเย่อ

กับใครบางคนที่มองไม่เห็นตัวตนของอีกฝ่าย สิ่งที่รับรู้ได้คือพละกำาลัง

มหาศาลทีด่งึเชอืกในปลายมอืของเธอ กหุลาบใชแ้รงกำาลังเทา่ทีมี่หมด

ทั้งร่างเพ่ือจะดึงเชือกมาหาเธอให้มากที่สุด แต่ทุกครั้งเธอเองก็ถูกดึง

ไปพร้อมเชือกให้ขยับใกล้คนในความมืดท่ีไม่อาจเห็นตัวนั้นทีละน้อยๆ 

จนถึงที่สุดเชือกในมือเธอก็หลุดลอย เหลือเพียงเธอเดียวดายตรงหน้า

ผนังแห่งเงามืดที่เชือกเส้นนั้นเลือนหายไป กุหลาบยื่นมือเข้าไปใน

ผนังนั้นเผื่อว่าอาจคว้าเชือกได้ในบางวินาที แต่เพียงยื่นมือเข้าไป เธอ

ก็ถูกพลงัมหาศาลผลกัทัง้รา่งเธอออกหา่งจากเงานัน้ มนัมพีลงัมหาศาล

เสียจนทำาให้สติของเธอขาดลง

 แต่กุหลาบกลับลืมตาตื่นมาอีกครั้งในที่ที่มีแสงจ้า จนต้อง
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กะพริบตาหลายคร้ังเพื่อปรับสายตาให้มองเห็นชัด และที่ต้องปรับ

มากกว่านั้นคือหัวใจที่ยังไม่ไหวรู้ว่าตัวเองต้องประสบพบเหตุการณ์ใด 

จู่ๆ จึงได้มานอนอยู่บนเตียงสีขาว และเต็มไปด้วยสายระโยงระยาง

ข้างตัว 

 “ฟ้ืนแล้วเหรอคุณ คุณหลับไปต้ังวันหนึ่งแน่ะ” เสียงของ

ศาสตรา สามีของเธอดังขึ้น ชายหนุ่มขยับเข้าไปใกล้ๆ ร่างบอบบาง

ของภรรยาสาว พลางบีบมอืทีก่ำามอืเธอแนน่เขา้ด้วยความดีใจ กหุลาบ

เหลียวมองผู้ชายที่ขยับร่างเข้ามา เห็นศีรษะเขาถูกพันด้วยผ้าพันแผล 

ใบหน้ามีรอยขีดข่วนบ้างแต่ไม่มาก จึงได้รู้ตัวว่าเหตุใดเธอจึงมาอยู่ที่นี่ 

แล้วหวนนึกถึงเรื่องที่เธอเพิ่งประสบ

 กุหลาบอยู่ในระหว่างเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจครรภ์

อาย ุ8 เดอืนของเธอตามทีห่มอนดั แตร่ะหวา่งทางรถบรรทกุคนัหนึง่ที่

วิง่สวนมากลบัข้ามเลนพุง่ตรงมาหาเธอ สามขีองเธอหกัพวงมาลัยหลบ

ในทนัที แตเ่พราะหักหลบดว้ยความเรว็และแรงนัน้เองทำาใหร้ถเธอกลับ

พลกิคว่ ำาหลายตลบ กอ่นจะหงายทอ้งเหมอืนเตา่ทีถ่กูจบัหงายแลว้พลกิ

คืนไม่ได้ 

 “เจ็บตรงไหนหรือเปล่าลูก ?” เสียงของผู้เป็นแม่ดังขึ้นบ้าง 

สายตาของกหุลาบจงึเหลยีวหา เธอสา่ยหนา้เบาๆ เปน็คำาตอบ สามกีบั

เธอโชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลย หากพลันหัวใจก็แปลบเมื่อนึกถึง

ความเจ็บปวด กุหลาบเพิ่งรู้ตัวว่าเธอไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดเลยแม้

สักรอยเข็ม ไม่ได้รับรู้ถึงความเคล่ือนไหวในครรภ์ ลูกไม่ด้ิน ลูกน้อย      

ไม่ต่อยตีเธอแม้สักจังหวะหนึ่ง 

 กุหลาบเหลียวมองหน้ามารดาด้วยดวงตาแห่งคำาถาม “ลูก ?” 

 คำาตอบที่ได้รับจากมารดาและสามีคือดวงตาที่ทอรอยโศกไว้

เต็มเปี่ยม มันเป็นคำาตอบที่กรีดแทงหัวใจจนเกินไปกว่าคำาว่าเจ็บปวด 

เธอไม่มีโอกาสได้เห็นใบหน้าของตัวเองว่าซีดเซียวลงปานใด ส่ิงเดียว
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ที่รู้ได้คือโลกของเธอสลายไปหมดแล้ว

 นางพิกุลนั่งเคียงข้างบุตรสาวอยู่ข้างเตียงของเธอด้วยความ

เป็นห่วง นี่เป็นวันท่ีสองเข้าไปแล้วหลังจากกุหลาบรับรู้ว่าเสียลูกน้อย

ในครรภ์ไป จากนั้นเธอก็นิ่งงันดั่งตกอยู่ในก้นบ่อของความเศร้า ไม่ว่า

จะทำาอย่างไรก็ไม่อาจฉุดเรียกเธอขึ้นมาจากบ่อที่แสนลึกแห่งนั้น แห่ง

ที่ศาสตรา มารดา หรือกระทั่งบัวหอม ลูกสาววัย 2 ขวบของกุหลาบก็

ไมอ่าจชว่ยได ้ไมว่า่ศาสตราจะใหก้ำาลงัใจสกัเทา่ไร นางพกิลุจะใหข้อ้คดิ

อย่างไร หรือบัวหอมจะหัวเราะ ร้องไห้ และพูดคุยกับแม่ กุหลาบก็

ไม่ตอบสนองเสยีงใครทัง้นัน้ จนนางพกิลุหวัน่วา่ ความเศรา้นีน้อกจาก

จะทำาให้ผู้ใหญ่เศร้า อาจจะเป็นต้นเหตุให้เด็กน้อยไร้เดียงสาอย่างบัวหอม

ต้องเศร้าด้วย หลานของนางอาจต้องเศร้าที่ไม่ได้รับความใส่ใจจาก     

ผู้เป็นแม่เลย 

 เมื่อโลกของลูกแหลกสลาย โลกของแม่ก็ปราศจากที่ยืน เมื่อ

โลกของแม่สญูหาย โลกของลกูกค็งวา่งเปลา่ นัน่คอืส่ิงทีเ่ปน็อยูร่ะหวา่ง

พิกุล กุหลาบ และบัวหอม เพราะเป็นเช่นนั้น นางพิกุลจึงไม่อาจปล่อย

ใหโ้ลกของใครแหลกสลายลงได้เป็นอนัขาด นางจงึนิง่คดิถงึใครบางคน

ที่อาจช่วยโลกของนางเอาไว้ ตอนนี้...มีก็แต่คนๆ นั้นเท่านั้น นางคิด

และตัดสินใจโดยทันที ก่อนจะโพล่งคำาที่ทำาให้ศาสตราฉงนฉงาย

 “กุหลาบได้ยินแม่ไหมลูก ลูกของหนูปลอดภัยแล้วแต่ว่ายัง

อยู่ในตู้อบ ถ้าหากหนูไม่รักษาตัวเองให้ดี หนูจะไม่ได้เจอหน้าลูกของ    

ตัวเองนะ ได้ยินแม่ไหม ลูกต้องเข้มแข็งนะถึงจะได้เจอหน้าลูก”

 ดวงตาของกุหลาบเป็นประกาย คำาพูดนั้นฉุดกุหลาบออกจาก

บ่อแห่งความเศร้าที่แสนลึกอย่างง่ายดาย 

 “ลูกของหนู ?” 

 “ใช่ แม่คิดว่าเขาจะไม่รอด แต่ที่จริงเขารอดนะลูก” พิกุล
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พยักพเยดิกบับตุรสาวทีม่เีรีย่วแรงขึน้เหมอืนได้ยาวเิศษ “แลว้ลกูตัง้ชือ่

ให้เด็กคนนั้นหรือยัง ?”

 “มะลิ ลูกของหนูชื่อมะลิค่ะคุณแม่” รอยยิ้มแรกของกุหลาบ

แย้มบาน ทำาให้พิกุลและศาสตราอดชื่นใจไปด้วยไม่ได้ แต่...

 “แต่คุณแม่ครับ นี่คุณแม่จะโกหกกุหลาบไปอย่างนี้ไม่ได้       

นะครบั” ศาสตราเดนิตามพกิลุออกมานอกหอ้ง หลังจากทีก่หุลาบหลับ

เพราะฤทธ์ิยาไปอีกครั้ง คำาพูดของเขาทำาให้พิกุลต้องหยุดก้าวที่หน้า

ประตู

 “ถ้าเธอรักเมียของเธอ เธอก็ต้องเชื่อแม่นะศาสตรา แม่มี

ทางออก” 

 นางเหลียวมาบอกเขาอย่างนั้นโดยไม่บอกอะไรมากไปกว่า   

คำาว่าต้องเชื่อ และกลับไปเฝ้าภรรยาอย่างจำานน ขณะที่นางพิกุล      

เดินไปยังห้องๆ หนึ่งที่ดวงยิหวานอนรักษาตัวอยู่ 

 “คุณพิกุล” ดวงยิหวาประนมมือขึ้นไหว้เมื่อเห็นเจ้าของสปา

เปดิประตเูขา้ห้องมา ขณะทีศ่ศธิรซึง่กำาลงัจดัขา้วของขา้งเตยีงกล็กุขึน้

ประนมมือ

 “ยิหวา เธอตั้งใจจะทำายังไงกับเด็กคนนั้น ?” 

 คำาถามนั้นสร้างความอึดอัด และดวงยิหวาก็อึกอัก หากแล้ว

ยังไม่ทันที่จะตอบคำาถาม พิกุลก็มีคำาตอบให้ในคำาถามต่อมา

 “ถ้าเธอไม่คิดจะเลี้ยงเขาล่ะก็ ยกให้คุณกุหลาบเขาได้ไหม ?”


