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ค�ำน�ำนักเขียน

ถ้าคุณอ่านค�าน�าแล้วรู้สึกงงๆ ว่ายายนักเขียนคนนี้มันเป็นใคร 
ไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะ เพราะเล่มที่คณุก�าลงัถอือยูใ่นขณะนี้คอื นยิายเรื่องแรก

ของเราที่มตีวัละครหลกัเป็นผู้ชายและผู้หญงิค่ะ 

เช่นเดยีวกบั ‘สวรพ.’ นามปากกาที่ใช้เป็นครั้งแรก ยอมรบัว่าฟังดู

สิ้นคดิ แต่ย่อมาจาก สาววายร�าพนั นามปากกาส�าหรบัการเขยีนนยิายวาย

ของเราเองค่ะ

‘ข้ามเวลาตาย’ เป็นนิยายแนวตื่นเต้นระทึกขวัญที่ไม่โหดร้ายจน 

เกนิไป ผสมสบืสวนพอกรบุกรบิ ให้ความรูส้กึเหมอืนก�าลงัดลูะครหลงัข่าว 

นดิๆ เกดิจากความตั้งใจที่ว่าปีนี้อยากท�าอะไรให้แตกต่างไปจากเดมิ และ

การได้กราบแนบตักนักอ่านนิยายทุกท่านในฐานะนักเขียนหน้าใหม่ของ

วงการนยิายชาย-หญงิกเ็ป็นหนึ่งในนั้นค่ะ

หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า หนนูดิและคุณภูม ิรวมถงึตวันกัเขยีนเองจะได้รบั

ความรกัความเมตตาจากทุกท่านนะคะ 

ใครที่อ่านนิยายเล่มนี้จบแล้ว ขอเชิญชวนไปเมาท์มอยกับเราได้ใน
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ช่องทางต่างๆ ทั้งเฟซบุก๊ (saoyrampun) และทวติเตอร์ (@saoyrampun) 

ค่ะ แล้วเจอกนันะคะ

 สวรพ.
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๑

๑๘ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
“เปลี่ยนไปมากเลยใช่ไหม”

นี่เธอแสดงสหีน้าชดัขนาดนั้นเลยเหรอ...

ณชิาหนัไปมองชายวยักลางคนที่ยนือยู่ข้างๆ ทนัท ีก่อนจะท�าเพยีง

เผยยิ้มน้อยๆ เมื่อพบว่าความหมายที่แฝงอยู่ในประโยคเมื่อครู่ของเขาต่าง

จากความรู้สกึของเธอโดยสิ้นเชงิ

ใช่...บรษิทั เอ-เคเบลิ จ�ากดั (A-Cable Co., Ltd.) เตบิโตกว่าเมื่อ

ก่อนมาก การเช่าพื้นที่หนึ่งชั้นเตม็ของตกึสงูใจกลางถนนอโศกมนตรเีพื่อใช้

เป็นส�านักงานใหญ่ที่เธอเคยคิดว่าหรูหราแล้ว ในวันนี้บริษัทกินเนื้อที่ไป

มากกว่าหนึ่งส่วนสี่ของอาคารเดมิ จงึไม่แปลกที่รอยยิ้มของกรีต ิชายรูปร่าง

สงูผอมผู้มศีกัดิ์เป็นน้า และด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บรหิารจะบ่งบอก

ถงึความภาคภูมใิจ

แต่ส�าหรับเธอ เด็กผู้หญิงที่เคยวิ่งเล่นในส�านักงานแห่งนี้มานับครั้ง

ไม่ถ้วนกลบัไม่รูส้กึคุน้ชนิเท่าไรนกั คงเพราะบรรยากาศที่เคยท�าให้เธอรูส้กึ
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อบอุ่นเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองจางหายไปจนหมดสิ้น พื้นที่โล่งกว้างถูก

แบ่งเป็นสัดส่วนด้วยผนังเบา โต๊ะไม้ขนาดใหญ่ที่แต่ละแผนกจัดเรียงเป็น 

กลุ่มก้อนถูกแทนที่ด้วยโต๊ะท�างานรูปทรงทันสมัยซึ่งมาพร้อมพาร์ทิชันรอบ

ทศิทาง พีๆ่  ที่ตอบรบัเสยีงพดูคยุเจื้อยแจ้วของเธออย่างโอบอ้อมกลายเป็น

พนกังานรุ่นใหม่ที่เธอไม่รู้จกั

แต่เธอเข้าใจ ระยะเวลาสิบเอ็ดปีก็นานพอที่จะท�าให้ทุกสิ่งรอบตัว

เปลี่ยนแปลงไปได้อยู่แล้ว

“หนูนดิ”

เสยีงนุม่ดงึสายตาของณชิาไปยงัวรรณพร หรอืป้าวรรณ หญงิวยัใกล้

เกษยีณที่ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ

“คุณป้า” เธอยกมอืไหว้อย่างนอบน้อม ก่อนจะถูกดงึเข้าสู่อ้อมกอด

“ป้าดีใจนะที่หนูกลับมา” ป้าวรรณลูบศีรษะของเธออย่างแผ่วเบา 

แล้วผละออกเลก็น้อยเพื่อพูดต่อ “ถ้าวนิยงัอยู่ เขากค็งดใีจมากๆ เหมอืน

กนั”

วูบหนึ่งที่แววตาของณิชาวิบไหว เมื่อชื่อของผู้เป็นพ่อถูกพูดถึงอีก

ครั้ง

เป็นเวลาสิบเอ็ดปีแล้วที่วินชัย พ่อของเธอจากไปด้วยอุบัติเหตุทาง

รถยนต์ แน่นอนว่าหวัใจได้ท�าหน้าที่อย่างเตม็ก�าลงั ทั้งซ่อมแซมส่วนที่แตก

สลาย และสร้างก�าแพงหนาขึ้นมาห่อหุม้ไว้ จนบางครั้งเธอเผลอคดิว่าตวัเอง

คอืหนูนดิหรอืณชิาที่พร้อมจะเดนิไปข้างหน้าอย่างแขง็แกร่งแล้ว 

แต่เมื่อได้ยนิชื่อของพ่อ หรอืสบเข้ากบัสายตาของคนที่ยงัระลกึถงึพ่อ

อยู่เสมอ เธอกร็ู้ได้ทนัทวี่าตวัเองไม่เคยท�าใจกบัการสูญเสยีได้เลย

“เดี๋ยวเราไปดูห้องท�างานของหนูกนั” 

โชคดทีี่ผู้เป็นป้าตดับทอย่างรวดเรว็ เพราะถ้าต่อท้ายด้วยประโยคที่

มกัได้ยนิจากญาตคินอื่นๆ เช่น คดิถงึพ่อเนอะ หรอืยิ่งโตขึ้นยิ่งหน้าเหมอืน

พ่อ เธอต้องร้องไห้ออกมาแน่ๆ
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“นี่รู้ไหม ว่าน้ากเีขาเกบ็ต�าแหน่งไว้ให้หนูนดิมาเป็นเดอืนๆ แล้วนะ” 

ป้าวรรณเล่าด้วยท่าทสีดใส ขณะมุ่งหน้าไปทางปีกขวาของส�านกังาน

ณิชาหันไปทางน้ากีที่ส่งเสียงหัวเราะเบาๆ เมื่อถูกหยอกล้อ พอจะ

ทราบว่าผู้อ�านวยการฝ่ายขายและการตลาดคนเก่าเกษียณอายุไปเมื่อหนึ่ง

เดอืนก่อน ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดยีวกนักบัที่การสอบปลายภาคในชั้นปีสุดท้าย

ของเธอเสรจ็สิ้นลง ผู้เป็นน้าจงึชกัชวนให้เธอกลบัมาท�างานด้วยกนั

แน่นอน...เธอรู้ดีว่าตัวเองไม่เหมาะสมกับต�าแหน่งที่ใหญ่ที่สุดใน 

สายงานด้วยประการทั้งปวง เพราะแม้จะเรยีนจบด้านการตลาดมาโดยตรง 

แต่เธอเป็นเพียงหญิงสาววัยยี่สิบสองปีที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตร ี

และไม่มีประสบการณ์ท�างาน ยังไม่นับรวมความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของพ่อที่

แทบเป็นศูนย์ เพราะเธอย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่ออาศัย

อยู่กบัยายและน้าสาว หลงัจากผู้เป็นพ่อเสยีชวีติลง

และด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ เธอคงตอบปฏเิสธได้อย่างไม่ลงัเล...

ถ้าน้ากไีม่ทิ้งท้ายบทสนทนาไว้ด้วยประโยคส�าคญั

‘กลบัมาสานต่อสิ่งที่พ่อหนูทำาไว้ด้วยกนันะ’

“ลูกน้องก็ถามว่าเมื่อไหร่จะหาคนมาเสียที” ป้าวรรณยังคงพูดต่อ 

“เอน็ซเีคเบลิกถ็ามว่าให้ส่งคนมาให้ไหม นี่กบ็อกไม่เอาลูกเดยีว”

เอน็ซเีคเบลิ หรอื บรษิทั ณรงค์ชยั ไวร์แอนด์เคเบลิ จ�ากดั (มหาชน) 

(Narongchai Wire & Cable PLC.) คือบริษัทที่เข้ามาซื้อกิจการและ

กลายเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในช่วงเวลาที่เอ-เคเบลิก�าลงัเผชญิกบัปัญหาด้าน

การเงินอย่างรุนแรง แม้จะไม่รู้รายละเอียดมากนัก แต่เธอก็พอจะเข้าใจ

ว่าการตัดสินใจขายกิจการเพื่อความอยู่รอดคงเป็นทางออกที่ผู้ใหญ่คิดมา

เป็นอย่างดแีล้ว

“กผ็มอยากให้หนูนดิมาท�านี่ครบั” ผู้เป็นน้าตอบด้วยรอยยิ้มกว้าง

“กลวัท�าให้คุณป้ากบัน้ากผีดิหวงัจงั”

“เฮ้ย! ไม่หรอก หนนูดิไม่ต้องกลวั” น้ากวีางมอืบนไหล่ของหลานสาว 
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“ค่อยๆ เรยีนรู้ไป ทมีขายกบัทมีการตลาดพร้อมช่วยอยู่แล้ว ยิ่งผู้จดัการ

ฝ่ายการตลาดนะ รอเจอหนนูดิเลยแหละ เพราะเขาอยูม่าตั้งแต่รุน่พี่วนิแล้ว 

ที่ชื่อคุณมดน่ะ หนูนดิจ�าได้ไหม”

“พี่มด...” ณชิาใช้เวลานกึอยู่สกัครู่ “อ๋อ! ที่ตวัเลก็ๆ ใส่แว่นใช่ไหม

คะ”

“ใช่ๆ คนนั้นแหละ”

“ถ้างั้นช่วงแรกเราให้คุณมดประกบหนูนดิเลยดไีหมก”ี ป้าวรรณเสนอ

ความคดิเหน็ คงมองออกว่าหลานสาวยงัเป็นกงัวล

“ได้ครับ ไม่มีปัญหา” น้ากีรับค�าแล้วเดินน�าไปยังห้องทรงสี่เหลี่ยม

ผนืผ้าที่อยู่ด้านในสุดของอาคาร ก่อนจะดนัประตูไม้ออกกว้างเพื่อเชื้อเชญิ

ให้เธอเข้าไปส�ารวจด้วยตวัเอง

ผูเ้ป็นเจ้าของกวาดสายตาทั่วห้องท�างานโทนสขีาวที่บรรจเุฟอร์นเิจอร์

รูปลกัษณ์เรยีบง่ายทว่าทนัสมยัไว้อย่างครบครนั

ยอมรบัว่าแทบไม่หลงเหลอืเค้าเดมิ แต่แน่นอน...เธอยงัจ�าได้ดี

“ห้องเดยีวกบัพี่วนิเลยนะ”

ใช่...พ่อเคยท�างานในห้องนี้จรงิๆ นั่นท�าใหเ้ธอคาดเดาไดว้า่น้ากแีละ

ป้าวรรณคงตั้งใจจดัเตรยีมไว้ให้เธอโดยเฉพาะ

“ขอบคุณนะคะ” ณิชาหันไปตอบรับความใจดีของทั้งสองคนด้วย 

รอยยิ้มกว้าง ก่อนจะเดนิลกึเข้าไปด้านในและทกัขึ้นเมื่อมองเหน็ประตขูนาด

เลก็ที่ไม่คุ้นตา “นี่ห้องอะไรเหรอคะ”

“ห้องเก็บของน่ะ” น้ากีตอบขณะยกมือขึ้นกอดอก “เอาไว้เก็บพวก

เอกสารเก่าๆ ที่ไม่มใีนคอมพวิเตอร์ หนนูดิลองเข้าไปดูกไ็ด้นะ บางแผ่นยงั

ใช้มอืเขยีนอยู่เลย”

เธอหัวเราะเบาๆ พอจะนึกภาพออกว่าคงเป็นกระดาษขนาดเอฟสี่

แผ่นบาง สเีหลอืงเข้ม และใกล้ขาดเตม็ที

“เออ! แต่ห้องนี้มปีระตสูองฝ่ังนะ ปกตพินกังานจะเข้าจากอกีฝ่ังหนึ่ง 
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ถ้าหนนูดิต้องการความเป็นส่วนตวักใ็ส่กญุแจได้เลย ไม่มปัีญหา” น้ากมีอง

หน้าปัดนาฬิกาบนข้อมอืแล้วพูดต่อ “เก้าโมงกว่าแล้ว เดี๋ยวน้ากบัป้าวรรณ

ไปประชุมก่อน หนูนดินั่งรอคุณมดแป๊บหนึ่งนะ”

“ได้ค่ะ”

ณิชาเอ่ยเพียงเท่านั้น ก่อนจะมองตามแผ่นหลังของทั้งสองคนที่

ค่อยๆ ห่างออกไปและปล่อยให้ความเงยีบสงบเข้ามาแทนที่

การทิ้งตวัลงบนเก้าอี้นวมบหุนงัไม่ได้ช่วยบรรเทาความหนาวเยน็จาก

เครื่องปรบัอากาศ เช่นเดยีวกบัการท�างานในห้องเดมิของพ่อ แต่ไม่มโีต๊ะไม้

สเีข้มที่เคยเตม็ไปด้วยกองแฟ้ม โซฟาที่เธอเคยนอนกลิ้งไปมา หรอืแม้แต่ตู้

เกบ็เอกสารทรงเตี้ยที่เธอเคยขดีเขยีนด้วยดนิสอสี

ตลกดเีหมอืนกนั...อุตส่าห์มอบห้องนี้ให้ แต่กลบัไม่หลงเหลอืสิ่งใด

ที่เคยอยู่ในความทรงจ�าของเธอเลย

ติ๊ด!

เสียงเตือนข้อความชักชวนให้ณิชาหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาจาก

กระเป๋าสะพาย ก่อนจะเผยยิ้มเมื่อมองเหน็ค�าทกัทายในแอปพลเิคชนัวอตส์

แอปป์ของฝ้าย เพื่อนสนทิที่เรยีนมาด้วยกนัตั้งแต่ชั้นประถมศกึษา

Pui-Fai Supatsorn : ทำางานวนัแรก สู้ๆ นะแก

นั่นสนิะ...

ข้อความของเพื่อนเตอืนสตไิด้เป็นอย่างดี

เธอกลบัมาสานต่อสิ่งที่พ่อเคยสร้างไว้ ไม่ได้กลบัมาร�าลกึความหลงั

เสยีหน่อย

นั่นท�าให้หญงิสาวพ่นลมหายใจเฮอืกใหญ่พลางลุกขึ้นจากที่นั่ง ก้าว

ไปทางผนังกระจกซึ่งอยู่ฝั่งขวาของโต๊ะท�างานแล้วยืนชมทิวทัศน์ที่ไม่น่า

อภิรมย์นักของถนนอโศกมนตรีอยู่สักครู่ ก่อนที่หางตาจะสบเข้ากับประตู

บานเลก็อกีครั้ง...
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“อุ๊ย!”
ณิชาอุทานเบาๆ ด้วยเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่า คิดถูกหรือไม่ที่ตัดสินใจ 

เข้ามาเยี่ยมชมห้องเกบ็ของเพื่อฆ่าเวลา เพราะทนัททีี่ประตถูกูเปิดออกกว้าง 

เธอก็พบกับกล่องกระดาษ กองเอกสาร และตัวอย่างสินค้ามากมายที่ตั้ง

เรยีงรายเตม็ชั้นวาง 

แค่มองผ่านๆ กพ็อจะเดาได้ว่าพวกมนัไม่ได้ถูกแบ่งแยกตามแผนก

หรอืถกูจดัไว้ตามการใช้งาน เพราะฉะนั้น ถงึเธอจะยนือยูใ่นห้องนี้ต่อไป ก็

คงไม่ได้อะไรมากไปกว่าการก�าเรบิของโรคภูมแิพ้

แต่ก่อนที่เธอจะถอดใจและเดนิออกไปจากห้อง ดวงตากลมกลบัมอง

เห็นสมุดปกแข็งสีแดงเลือดหมูที่ตกอยู่บนพื้นใต้ชั้นเหล็กฉาก แน่นอนว่า

เธอคงไม่สนใจนกั ถ้าตวัเลขสี่หลกัที่ปรากฏบนหน้าปกไม่ใช่...

‘๒๕๕๒’

ในสมองของณชิาไม่มคีวามหมายอื่น นอกจากปี พ.ศ. ที่สมุดเล่มนี้

ถกูน�ามาใช้งาน...นั่นเท่ากบัว่าเขาหรอืเธอผูเ้ป็นเจ้าของอาจจะท�างานที่บรษิทั

นี้ในช่วงเวลาที่พ่อของเธอยงัมชีวีติอยู่ 

เอาละ เริ่มน่าสนใจแล้ว...

เธอจงึหยบิสมุดขึ้นมาแล้วเปิดอ่านหน้าแรกอย่างไม่ลงัเล

05 / 01 / 2552

• สวสัดปีีใหม่คุณศกัดิ์ชยั (อย่าลมืกระเช้า)

ใช่จริงๆ เจ้าของระบุทั้งวันที่ เดือน และปีไว้อย่างชัดเจนบนหัว

กระดาษ

ถ้าเป็นแบบนี้...จะมเีรื่องราวของพ่อให้เธออ่านบ้างไหมนะ

“คุณหนูนดิใช่ไหมคะ”

ตัว
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ณชิาชะงกัเมื่อเสยีงเรยีกดงัขึ้นจากด้านหน้าห้องเกบ็ของ ก่อนจะหนั

ไปมองและพบกบัหญงิวยักลางคนที่คุ้นเคยเป็นอย่างดี

“พี่มด” เธอเดนิออกมาแล้วยกมอืไหว้อย่างนอบน้อม “สวสัดคี่ะ”

“โห! โตเป็นสาวแล้วสวยจงัเลย” พี่มดหรอืมลฤดร้ีองทกัด้วยน�้าเสยีง

ตื่นเต้นระคนยินดี พลางใช้สองมือลูบต้นแขนของหญิงสาวอย่างอ่อนโยน 

“ถ้าเจอกนัข้างนอก พี่ต้องจ�าไม่ได้แน่ๆ เลยค่ะ”

ณชิาหวัเราะเบาๆ โล่งใจไม่น้อยที่รุน่พี่ยงัมท่ีาทางเอน็ดเูธอไม่ต่างจาก

เมื่อสิบเอ็ดปีก่อน แม้ว่าบุคลิกของเธอจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด  

ทั้งความสดใสร่าเรงิ และนสิยัช่างพูดช่างเจรจา

“พี่มดสบายดนีะคะ”

“สบายดคี่ะ” 

พี่มดตอบเพยีงเท่านั้น ขณะที่ณชิาเริ่มสงัเกตว่ารอยยิ้มของคูส่นทนา

ค่อยๆ หุบลง หลงัจากจ้องตรงมายงัใบหน้าของเธอครู่ใหญ่ 

“คุณหนูนดิ...เหมอืนคุณพ่อมากๆ เลยนะคะ”

นั่นไง! โดนจนได้...

นกึไว้อยู่แล้วว่าต้องได้ยนิประโยคนี้

ณิชาเบนสายตาออกจากคนตรงหน้าเล็กน้อยด้วยไม่อยากให้ความ

วูบไหวปรากฏชดั ก่อนจะใช้สมุดที่หยบิตดิมอืมาเป็นตวัช่วยในการเปลี่ยน

เรื่องพูดคุย 

“เอ่อ...นดิเจอสมุดเล่มนี้ในห้องค่ะ ไม่แน่ใจว่าเป็นของใคร”

“ไหนคะ เดี๋ยวพี่ดูให้” พี่มดรับสมุดไว้แล้วพลิกหน้ากระดาษไปมา 

“น่าจะเป็นของภูม ิเลขาฯ ของคุณวนิน่ะค่ะ”

“เลขาฯ เหรอคะ...” เพราะเข้าใจว่า ‘ภมู’ิ น่าจะเป็นชื่อผูช้าย ณชิาจงึ

ร้องถามแล้วนกึทบทวนอยู่ครู่ใหญ่ ก่อนจะส่งเสยีงหวัเราะชอบใจเมื่อภาพ

ของเดก็หญงิหนูนดิจอมแก่แดดปรากฏขึ้นในสมอง “เออ! จรงิด้วย”

เพราะผู้เป็นแม่จากไปด้วยโรคมะเร็งตั้งแต่ยังจ�าความไม่ได้ พ่อจึง

ตัว
อย
่าง



14  l  ข้ า ม เ ว ล า ต า ย

เลี้ยงดเูธอมาเพยีงล�าพงั เมื่อมพ่ีออยูใ่นทกุช่วงเวลาของชวีติ อาการตดิและ

หวงแหนจงึเกดิขึ้นโดยอตัโนมตั ิยิ่งเข้าสูช่่วงวยัที่ละครโทรทศัน์เริ่มมผีลต่อ

การเรียนรู้ เธอก็ยิ่งแผลงฤทธิ์เดช ทั้งออกค�าสั่งห้ามพ่อมองหรือส่งยิ้มให้

สาวๆ ที่เดินผ่าน และห้ามพูดคุยกับพนักงานผู้หญิงแบบสองต่อสองโดย

เดด็ขาด

แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะกับเลขานุการซึ่งเป็นต�าแหน่งที่

ต้องใกล้ชดิและไปไหนมาไหนด้วยกนัเป็นประจ�า แต่เพราะไม่อยากขดัความ

สุขของลูกสาว พ่อจึงแก้ปัญหาด้วยการขอให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดจ้าง

ผู้ชายมารบัหน้าที่นี้แทน

แต่ส�าหรับคุณภูมิ เธอยอมรับว่าเป็นเพียงภาพเลือนรางในความ 

ทรงจ�า อาจเพราะเขาเข้ามาท�างานในช่วงสองถงึสามปีหลงั ซึ่งเป็นเวลาที่เธอ

ก�าลงัเรยีนอยูใ่นระดบัชั้นประถมศกึษาตอนปลาย และเริ่มมกีารบ้านมากขึ้น

ตามล�าดบั ท�าให้แทบไม่มโีอกาสได้พบเจอกนัดงัเช่นเลขานุการคนอื่นๆ 

แม้จะรูส้กึคล้ายกบัว่าเคยได้ยนิชื่อนี้จากปากของพอ่ในฐานะลกูนอ้ง

ที่สนทิสนม และได้รบัความไว้วางใจเป็นอย่างมาก แต่กจ็�าไม่ได้อยู่ดวี่าเขา

มรีูปร่างหน้าตาเช่นไร

“แล้วคุณภูมยิงัท�างานอยู่ที่นี่ไหมคะ”

“เอ่อ...คอืว่า...” พี่มดค่อยๆ หรี่เสยีงลงจนดเูหมอืนว่าประโยคถดัมา

อาจไม่ใช่เรื่องดนีกั “เขาเสยีไปแล้วค่ะ”

รอยยิ้มสดใสจงึหุบลงทนัททีี่ได้ยนิค�าตอบ

“เขาเป็นคนขบัรถให้คุณวนิในวนันั้นน่ะค่ะ”

ณชิารูส้กึวูบโหวงราวกบัว่าหวัใจถูกกระตกุลงสูพ่ื้น ภาพเหตกุารณท์ี่

พยายามลบออกไปถูกฉายย้อนกลบัมาอกีครั้ง...

ที่เลวร้ายกว่านั้น คอืมใีครอกีคนเพิ่มเข้ามาด้วย

ใครอกีคน...ซึ่งคงเป็นที่รกัของครอบครวัไม่น้อยไปกว่าพ่อของเธอ

ใครอกีคน...ซึ่งคงไม่รูเ้ลยว่านั่นจะเป็นการเดนิทางครั้งสดุท้ายในชวีติ
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“แต่คณุหนนูดิเกบ็ไว้ได้เลยนะคะ” พี่มดปรบัโทนเสยีงสงูขึ้นเลก็น้อย 

คงอยากขบัไล่ความเศร้าหมองที่เริ่มฉาบเคลอืบบนแววตาของเธอ “อาจจะ

มีเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าเก่าๆ ก็ได้ เพราะว่าสมัยนั้น คุณวินแกติดต่อ

ลูกค้าโซลาร์เซลล์เองหมดเลยค่ะ”

“อ๋อ...”

ใจหนึ่งอดัแน่นด้วยความหวั่นเกรง เพราะเป็นไปได้ว่าจะพบกบัจดุจบ

ของทั้งสองคนในสมุดเล่มนี้

แต่อกีใจ...

“ได้ค่ะ เดี๋ยวนดิลองดู”

“ถ้าคุณชานนท์มีอะไรจะแนะน�านิด แนะน�าได้เลยนะคะ ไม่ต้อง
เกรงใจ”

ช่วงเช้าของผูอ้�านวยการฝ่ายขายและการตลาดคนใหม่หมดไปกบัการ

ศึกษาข้อมูลทั้งหมดของบริษัท ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา สถานการณ์ใน

ปัจจุบัน จนถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่มีมากกว่าหนึ่งร้อยชนิด ส่วน

ช่วงบ่ายเป็นการเอ่ยค�าทกัทายแก่บรรดาพนกังานที่ทยอยเข้ามาแนะน�าตวั

และคุณชานนท์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิกเ็ป็นหนึ่ง

ในนั้น

“ผมคงไม่มอีะไรแนะน�าหรอกครบั น่าจะเป็นฝ่ายสนบัสนนุมากกว่า” 

ชายหนุ่มผู้เป็นลูกน้องคนสนทิของป้าวรรณพูดด้วยท่าทนีอบน้อม “ถ้าคุณ

หนูนดิต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเตมิ แจ้งผมได้เลยนะครบั”

“ได้ค่ะ” เธอพยกัหน้า “ขอบคุณมากนะคะคุณชานนท์”

“ยนิดคีรบั” เขารบัค�า “งั้นผมขอตวัก่อนนะครบั”

ณชิาจงึยกมอืขึ้นไหว้แล้วยนืรอให้แขกที่น่าจะเป็นคนสดุท้ายเดนิออก

ไปจากห้อง

และใช่...หลงัจากนั้นคอืเวลาพกัผ่อน

ตัว
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เธอทิ้งตัวลงบนเก้าอี้นวมพลางระบายความเหนื่อยอ่อนด้วยการพ่น

ลมหายใจกลุ่มใหญ่ ก่อนจะบิดเอียงคอไปทางซ้ายและขวาเพื่อยืดเส้นยืด

สาย...

นั่นท�าให้สมุดเล่มเดมิเข้ามาอยู่ในสายตาอกีครั้ง

เอ-เคเบลิเมื่อสบิเอด็ปีที่แล้วจะวุ่นวายเช่นนี้หรอืไม่...

เธอคงไม่มวีนัรู้ ถ้าไม่ลองเปิดอ่านหน้าถดัไป

06 / 01 / 2552

• แจกแบบจำาลองระบบโซลาร์เซลล์ให้ฝ่ายขายทมีละ 1 ชิ้น

 (นดัหวัหน้าทมี คุณวนิจะสอนวธิใีช้เอง)

จากการส�ารวจคร่าวๆ ดเูหมอืนว่าทั้งพ่อและเลขานกุารจะท�างานเกนิ

กว่าหน้าที่ไปมากทีเดียว โดยเฉพาะในส่วนของแผงโซลาร์เซลล์ที่พ่อเป็น 

ทั้งผู้รเิริ่ม และลงมาจดัการแทบทุกขั้นตอนด้วยตวัเอง

หากทั้งสองยังมีชีวิตอยู่ คงรู้สึกดีใจไม่น้อย ด้วยแผงโซลาร์เซลล์

กลายเป็นสินค้าที่ท�ารายได้มากกว่าผลิตภัณฑ์หลักอย่างสายไฟฟ้าถึงเกือบ

สองเท่า

อกีหนึ่งเรื่องที่ณชิาคาดเดาและนกึชื่นชมในใจ คอืความรอบคอบของ

คุณภูมิ สังเกตได้จากการจดบันทึกงานที่ต้องสะสางในแต่ละวันไว้อย่าง

ละเอยีดและชดัเจน

12 / 01 / 2552

• 14.00 น. ประชุมกบัคุณวรรณ (ห้องทำางาน)

ตัว
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่าง
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ที่ส�าคญั ชายหนุม่น่าจะมอีายไุม่มากนกั หรอืไม่กย็งัมคีวามเป็นเดก็

อยู่ในตวั เพราะเขามกัจะเพิ่มเตมิความรู้สกึที่มตี่องานนั้นๆ ไว้เสมอ และ

บางข้อความกท็�าให้เธอเผลอหวัเราะออกมาเบาๆ

02 / 02 / 2552

• 10.00 น. คณุวรรณนดัประชมุ - - - > รอบที่หมื่น เรื่องเดมิชวัร์ๆ

แต่ถงึแบบนั้น กย็งัไม่มขี้อมูลใดที่พอจะใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบนั

จนกระทั่ง...

18 / 09 / 2552

• คุณดิเรกสนใจตดิโซลาร์เซลล์ที่โรงงาน (ชลบุร)ี

 เบอร์โทรศัพท์ 089780447

เอาละ...

ขอถอนค�าพดูที่ว่าชายหนุม่เป็นคนละเอยีดรอบคอบ เพราะหมายเลข

ที่เขาจดไว้ นบัอย่างไรกไ็ม่ครบสบิตวั 

เธอคงไม่ได้สงัเกตถงึขั้นนี้แน่ ถ้าเจ้าของเบอร์โทรศพัท์ไม่ใช่คนที่เธอ

คุ้นเคย

ดเิรก...

พ่อของฝ้าย

ณชิาต่อสายหาเพื่อนสนทิผ่านแอปพลเิคชนัวอตส์แอปป์ทนัท ีก่อนที่

ปลายสายจะส่งเสยีงสดใสจนน่าอจิฉา

“ฮลัโหล...เลกิงานแล้วเหรอยะ”

ตัว
อย
่าง
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“ยงัสแิก ยงัไม่สี่โมงเลย”

“ฉนัเที่ยวจนจะกลบับ้านแล้วเนี่ย”

เพื่อนของเธอยงัอยูท่ี่รฐัแคลฟิอร์เนยี ขณะนี้น่าจะเป็นเวลาตหีนึ่งเศษ 

“หมั่นไส้จรงิๆ”

ปลายสายหวัเราะคกิคกั เช่นเดยีวกบัรอยยิ้มบนใบหน้าของณชิาที่บ่ง

บอกว่าคดิถงึเพื่อน และอยากพดูคยุให้มากกว่านี้ แต่รู้ดว่ีาควรถามในเรื่อง

ที่ค้างคาใจเสยีก่อน

“แก ฉนัถามอะไรหน่อยส.ิ..จ�าตอนที่เรายงัอยูท่ี่ไทยได้ปะ งานวนัแม่ 

ที่พ่อฉนักบัแม่แกเจอกนัที่โรงเรยีน”

ใช่...เธอไม่ได้พูดผดิ

พ่อไม่เคยปล่อยให้เธอรูส้กึว่าการไม่มแีม่คอืปมด้อย และการเข้าร่วม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติในฐานะผู้ปกครองก็เป็นวิธีหนึ่งที่พ่อแสดงออกมา

ตลอด

“แล้วแม่แกบอกว่า พ่อแกก�าลงัสนใจเรื่องโซลาร์เซลล์อยู่ ให้พ่อฉนั

ตดิต่อไปอะ”

“โห! แก...งานวนัแม่ครั้งสุดท้ายนี่ตอนประถมฯ เลยนะเว้ย ใครจะ

ไปจ�าได้วะ”

นั่นส.ิ..

ไม่แปลกที่ฝ้ายจะจ�าไม่ได้ เธอเองกเ็กอืบลมืไปแล้วเช่นกนั ถ้าแววตา

ที่อดัแน่นด้วยความกระตอืรอืร้นของพ่อไม่ตดิค้างอยู่ในความทรงจ�า

“แต่แป๊บหนึ่ง เดี๋ยวฉนัถามป๊าก่อน”

ด้วยรู้จักนิสัยของเพื่อนสนิทเป็นอย่างดี ท�าให้เธอยังคงรอสายทั้งที่

ฝ้ายเงยีบหายไปครู่ใหญ่

“แก...ป๊าไม่ได้ใช้ของบรษิทัแกว่ะ โทษท”ี

แต่ดูเหมอืนว่าค�าตอบจะไม่น่าชื่นใจนกั...

“แต่แกโทร. หาป๊าได้เลยเว้ย ฉันเกริ่นไว้ให้แล้ว เผื่อวันไหนขยาย

ตัว
อย
่าง
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โรงงานจะได้เปลี่ยนมาใช้”

“ได้แก” ณชิาตอบพลางเหลอืบมองตวัเลขบนหน้ากระดาษ “ขอเบอร์

พ่อแกอกีทไีด้ปะ”

“ศูนย์ แปด เก้า เจด็ แปด หนึ่ง ศูนย์ สี่ สี่ เจด็”

ขาดเลขหนึ่ง...

“โอเคแก เดี๋ยวฉนัโทร. ไปนะ” มอืจงึเอื้อมไปหยบิปากกาแล้วน�ามา

ขดีเส้นตรงในช่องว่างระหว่างเลขแปดและเลขศูนย์อย่างลมืตวั...

กว่าจะนกึขึ้นได้ว่าสมุดเล่มนี้ไม่ใช่ของเธอ เบอร์โทรศพัท์ของคุณอา

ดเิรกกม็หีมายเลขครบสบิหลกัแล้ว

“อุ๊ย!”

โชคดีที่เพื่อนสนิทวางสายก่อนได้ยินเสียงอุทาน หญิงสาวจึงแตะ

ตัวเลขบนหน้าจอแล้วกดปุ่มโทร. ออกโดยไม่สนใจความผิดพลาดเพียง 

เลก็น้อยของตวัเองอกี

ตู้ด!

มอืหนึ่งยกโทรศพัท์ขึ้นแนบใบหู ขณะที่อกีมอืพลกิหน้าสมุดเล่มเก่า

ไปมา ตั้งใจว่าจะรอจนกระทั่งสายถูกโอนเข้าสู่บริการรับฝากข้อความ แต่

ดวงตากลบัสะดุดกระดาษโน้ตที่ตดิอยู่ด้านในเสยีก่อน

แน่นอน เธอคงมองข้ามไป ถ้าทุกประโยคที่ถูกเขยีนไว้...

ไม่ใช่ลายมอืของพ่อ

ณิชากดปุ่มวางสายแล้วรีบเลื่อนสมุดเข้ามาใกล้ ก่อนที่หัวใจจะ

กระตุกวูบราวกบัหยุดการเคลื่อนไหว เพยีงเพราะค�าขึ้นต้นแสนธรรมดา

หนูนดิลูกรกั

แต่ขอบตาที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสแีดงระเรื่อเทยีบไม่ได้เลยกบัอาการเมื่อ

ได้อ่านข้อความทั้งหมด

ตัว
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สุขสนัต์วนัเกดินะลูก

ปีนี้พ่อไม่มอีะไรจะให้ นอกจากหนูหน่อยที่พ่อเผลอทำาขาด

พ่อเยบ็ให้ใหม่แล้วนะลูก

ต่อไปนี้ หนูหน่อยจะกลบัมาอยู่เป็นเพื่อนหนูเหมอืนเดมิแล้ว

หนหูน่อย คอืตุก๊ตาหมสีนี�้าตาลที่สวมเสื้อแขนยาวและกระโปรงทรง

น่ารกั นบัเป็นของเล่นชิ้นโปรดที่เธอมกัจะหอบหิ้วตดิตวัไปด้วยเสมอ จงึน�า

มาซึ่งความสกปรกเลอะเทอะอย่างเลี่ยงไม่ได้ แต่เมื่อพ่อโยนหนหูน่อยเข้าไป

ในเครื่องซกัผ้าตามที่เคยเหน็โฆษณาทางโทรทศัน์ กลบัได้รบัผลที่ตรงกนัข้าม 

เพราะนอกจากจะไม่ดูสวยงามเหมอืนใหม่แล้ว ตะเขบ็ด้านข้างตวัตุ๊กตายงั

ปรขิาดจนนุน่บางส่วนหลดุออกมา แน่นอนว่าเธอร้องไห้อยู่พกัใหญ่ ก่อนจะ

ค่อยๆ ลมืเลอืนไปตามกาลเวลา

แต่เธอไม่รู้เลยว่า พ่อยงัคงเกบ็หนูหน่อยไว้ ทั้งยงัซ่อมแซมจนเสรจ็

สิ้น เพื่อน�ากลบัมาให้เธออกีครั้งในวนัเกดิปีที่สบิสอง

พ่อขอโทษนะลูก ที่อาจจะทำางานหนกัเกนิไป

จนไม่มเีวลาเล่นกบัหนูเหมอืนเมื่อก่อน

แต่พ่ออยากให้หนูรู้ไว้ว่า พ่อรกัหนูมากที่สุดในโลก

และจะเป็นทั้งพ่อ ทั้งแม่ รวมถงึทุกๆ อย่างของหนูตลอดไป

เพราะหนูเองกเ็ป็นทุกๆ อย่างในชวีติของพ่อเหมอืนกนั

รกั

พ่อ

ภาพตรงหน้าเลอืนรางลงทกุขณะเมื่อน�้าใสเอ่อคลอเบ้าตา ยิ่งมองเหน็

ข้อความสั้นๆ ที่เลขานุการหนุ่มเขยีนไว้ใต้กระดาษโน้ต เธอยิ่งอดนกึย้อน

กลบัไปไม่ได้
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จะเป็นเช่นไร...หากเหตุการณ์เลวร้ายไม่เกดิขึ้น

28 / 09 / 2552

• หากล่องกระดาษสีชมพู ไซซ์เท่าตุ๊กตา

 (อย่าลืมตดิกระดาษโน้ตไว้ในกล่อง)

คุณภูมิคงหาซื้อกล่องสีชมพูได้ทัน และคงบรรจุของขวัญได้ส�าเร็จ 

นั่นคงท�าให้เธอได้เจอกบัหนหูน่อยอกีครั้ง และได้อ่านกระดาษแผ่นนั้นด้วย

รอยยิ้มกว้าง

ใช่ วนัเกดิของเธอควรจะเป็นแบบนั้น...

แบบที่พ่อยงัร่วมฉลองกบัเธอได้

แบบที่เธอยงัมโีอกาสเข้าไปสวมกอดและบอกรกั

เพยีงสมองฉายภาพตามที่หวัใจต้องการ น�้าตาที่พยายามเกบ็กกัไว้ก็

ล้นทะลกัและไหลอาบทั่วใบหน้า เช่นเดยีวกบัเสยีงสะอื้นที่เลด็ลอดออกมา

จากรมิฝีปากเม้มแน่น

คงเพราะภาพนั้นแตกต่างจากหน้าสุดท้ายของสมุดโดยสิ้นเชงิ...

29 / 09 / 2552

• สัมมนา ‘การปรบัตวัของผู้ประกอบการไทยท่ามกลางกระแสการ 

เปลี่ยนแปลงของโลก’

 14.00-19.00 น. หอประชุมใหญ่ ถนนวิภาวดรีงัสติ

ติ๊ด! ติ๊ด! ติ๊ด!

แย่แล้ว...คุณอาดเิรกโทร. กลบัมา

ตัว
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หากพูดคุยด้วยน�้าเสยีงสั่นเครอืเช่นนี้ ปลายสายคงตกใจแน่

ณชิารบีปาดน�้าตาออกจากแก้ม พยายามสดูลมหายใจเข้าจนลกึและ

ปล่อยออกมายาวๆ เพื่อควบคุมสติ ก่อนจะกระแอมเบาๆ เป็นขั้นตอน

สุดท้าย แล้วค่อยกดปุ่มสเีขยีวบนหน้าจอ

“สวสัดคี่ะ คุณอาดเิรก” เธอทกัทายอย่างสุภาพ “หนูนดินะคะ เป็น

เพื่อนของฝะ...”

แต่ยงัไม่ทนัได้แนะน�าตวัตามที่คดิไว้ ปลายสายกลบัพดูขึ้นเสยีก่อน

“อ๋อ! จ้ะ หนูนดิ เป็นยงัไงบ้าง เหน็ฝ้ายบอกว่ากลบัมาแล้วใช่ไหม”

“เอ่อ...ใช่ค่ะ”

แปลกจงั...

ท�าไมคุณอาดเิรกถงึเอ่ยถามสารทุกข์สุกดบิอย่างสนทิสนม ทั้งๆ ที่

ครอบครวัของเธอและฝ้ายรู้จกักนัเพยีงผวิเผนิเท่านั้น

‘แต่แกโทร. หาป๊าได้เลยเว้ย ฉันเกริ่นไว้ให้แล้ว เผื่อวันไหนขยาย

โรงงานจะได้เปลี่ยนมาใช้’

เป็นไปได้ว่าเพื่อนสนิทอาจพูดถึงเธออย่างละเอียด จึงเข้าสู่เรื่องที่

เตรยีมไว้โดยไม่ได้ใส่ใจอกี

“นดิกลบัมาช่วยงานที่บรษิทัค่ะ จ�าได้ว่าตอนนดิเดก็ๆ คุณอาสนใจ

เรื่องระบบโซลาร์เซลล์ใช่ไหมคะ”

“ใช่ๆ นี่อากใ็ช้มาเป็นสบิปีแล้วนะ”

“อ้อ...ค่ะ” ณชิารบัค�า ตั้งใจว่าจะสอบถามถงึคณุภาพและบรกิารหลงั

การขายของคู่แข่งในประโยคถดัไป แต่ปลายสายกลบัพูดขึ้นอกีครั้ง

“ต้องขอบคุณพ่อหนมูากๆ เลยนะ ที่ช่วยแนะน�าอาทกุอย่าง แถมยงั

ลดราคา และพาคนมาดูหน้างานให้ตั้งหลายรอบ”

นี่เธอฟังผดิหรอืเปล่า...

คุณอาดเิรกขอบคุณพ่อของเธอด้วยเหตุใด

“ถ้าคุณวนิยงัอยู่ เขาคงมาคุมงานให้จนเสรจ็เลยละ”

ตัว
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หากพูดถึงการแนะน�า เธอยังพอเข้าใจได้ เพราะพ่อไม่ใช่คนหวง

ความรูอ้ยูแ่ล้ว แต่หากพดูถงึการลดราคา และการตรวจสอบสภาพหน้างาน

ก่อนการตดิตั้ง พ่อจะท�าได้อย่างไร ถ้าคณุอาดเิรกเลอืกใช้สนิค้าของเจ้าอื่น

“คุณอา...” ยิ่งเอ่ยถงึการควบคุมงานตดิตั้งแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งมกัจะ

กนิเวลายาวนานนบัเดอืน เธอยิ่งเกบ็ความสงสยัไว้ไม่ได้ “ใช้โซลาร์เซลล์...

ของพ่อเหรอคะ”

“อ้าว! กใ็ช่น่ะส ิอาใช้ของพ่อหนูมาตลอดแหละ”

รอยยิ้มหลงัโทรศพัท์มอืถอืหุบลงทนัที

‘แก...ป๊าไม่ได้ใช้ของบรษิทัแกว่ะ โทษที’

ประโยคนี้ยงัดงัก้องอยูใ่นห ูฝ้ายไม่ใช่คนพดูจาเรื่อยเป่ือยเสยีหน่อย 

ท�าไมถงึตอบค�าถามไม่ตรงกบัผู้เป็นพ่อ

“ใช้มาตั้งแต่โรงงานที่ชลบุรแีล้ว”

น�้าเสยีงหนกัแน่นของปลายสายบ่งบอกว่ามั่นใจในเรื่องที่เล่า คิ้วเรยีว

จงึขมวดพนัจนยุ่งเหยงิ

“วนัไหนว่างๆ หนูมาดูที่โรงงานส ิแล้วจะได้กนิข้าวกนัด้วย...”

คณุอาดเิรกยงัคงพดูต่ออกีพกัใหญ่ก่อนจะวางสายไป ทว่าเธอไม่อาจ

จบัใจความได้ เพราะมวัแต่ค้นหาค�าตอบให้แก่เหตุการณ์เมื่อครู่

เพื่อนสนทิสื่อสารผดิพลาดอย่างนั้นเหรอ...

หรือว่าการศึกษาข้อมูลของบริษัทอย่างหนักหน่วงจะท�าให้โสต-

ประสาทของเธอผดิเพี้ยนไป...

แต่ไม่ว่าจะเป็นทางใด คนที่ให้ค�าตอบได้ดทีี่สุดกค็งหนไีม่พ้นเพื่อน

ของเธอ

ณชิาจงึกดปุ่มเพื่อเข้าสู่แอปพลเิคชนัวอตส์แอปป์อย่างรวดเรว็ ด้วย

ต้องการซักถามฝ้ายให้ละเอียด แต่มือเรียวกลับหยุดชะงักเมื่อข้อความ

สุดท้ายที่ปรากฏขึ้นในหน้าต่างแชต คอืค�าอวยพรที่คุ้นตา

Pui-Fai Supatsorn : ทำางานวนัแรก สู้ๆ นะแก
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ไม่มีสัญลักษณ์รูปโทรศัพท์บนหน้าจอ ท�าให้น�้าลายอึกใหญ่ถูกดัน

ลงคออย่างยากล�าบาก

เพราะนั่นเท่ากบัว่า ตลอดทั้งวนัที่ผ่านมา...

เธอไม่ได้โทร. หาฝ้าย!

ตัว
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๒

๑๘ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
“แต่แกไม่ได้โทร. หาฉนัจรงิๆ นะเว้ย”

ความสบัสนเข้าตรีวนจนรู้สกึปวดตุบๆ ทั่วศรีษะ เมื่อเพื่อนสนทิยงั

คงยนืยนัอย่างหนกัแน่น ณชิาจงึยกมอืข้างหนึ่งขึ้นนวดวนบนหน้าผาก

ถ้าไม่ได้สอบถามฝ้าย เธอจะมีเบอร์โทรศัพท์ของคุณอาดิเรกได้

อย่างไร...

“นดิ...แกเป็นอะไรหรอืเปล่าวะ”

ยิ่งปลายสายถามขึ้นด้วยความห่วงใย ยิ่งท�าให้เธอรู้สกึเป็นกงัวล

กงัวล...ว่าจะเป็นตวัเองที่มอีาการผดิปกติ

“ไม่เป็นไรแก...แค่นี้ก่อนนะ เดี๋ยวค่อยคุยกนั”

แต่เพราะรูด้ว่ีาไม่มใีครช่วยเหลอืได้ เธอจงึตอบเพยีงเท่านั้น ก่อนจะ

กดปุม่วางสายแล้วเอนหลงัพงิพนกัเก้าอี้เพื่อปล่อยให้สมองได้คดิทบทวนอกี

ครั้ง

เธอมั่นใจว่าได้พดูคยุกบัฝ้าย และมั่นใจว่าคณุอาดเิรกไม่ได้ใช้โซลาร์ 

ตัว
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เซลล์ของบรษิทั แต่เมื่อเธอต่อสายไปหาคุณอาดเิรก กด็ูเหมอืนว่าเรื่องราว

จะกลบัตาลปัตรไปหมด

ถ้าไม่ได้คิดฝันไปเอง จุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงน่าจะอยู่ใน

ช่วงเวลาระหว่างการวางสายจากฝ้าย จนถงึการกดปุ่มโทร. ออกเมื่อได้รบั

เบอร์โทรศพัท์

ใช่...เบอร์โทรศพัท์

เธอโทร. หาฝ้าย เพราะหมายเลขที่คุณภูมจิดไว้มไีม่ครบสบิตวั

ดวงตาวบิไหวสะท้อนภาพสมดุสแีดงเลอืดหมทูี่อยูไ่ม่ไกล สมองย้อน

นกึไปยงัเหตุการณ์ในนาทนีั้น

‘ได้แก...ขอเบอร์พ่อแกอกีทไีด้ปะ’

‘ศูนย์ แปด เก้า เจด็ แปด หนึ่ง ศูนย์ สี่ สี่ เจด็’

สติสัมปชัญญะของเธอยังสมบูรณ์อยู่หรือไม่...คงต้องให้เลขหนึ่งที่

เขยีนไว้เป็นตวัตดัสนิ

มือเรียวจึงพลิกกระดาษอย่างไม่รีรอ เพื่อให้ข้อความในวันที่ ๑๘ 

กนัยายนปรากฏขึ้นตรงหน้าก่อนจะพบว่า...

เบอร์โทรศพัท์ 0897810447

มเีลขหนึ่งอยูใ่นเบอร์โทรศพัท์จรงิๆ แต่เธอคงรู้สกึใจชื้นกว่านี้แน่ ถ้า

สายตาไม่สบเข้ากบับางประโยคที่เพิ่มเตมิขึ้นมาอย่างประหลาด...

18 / 09 / 2552

• คุณดเิรกสนใจตดิโซลาร์เซลล์ที่โรงงาน (ชลบุร)ี

 เบอร์โทรศพัท์ 0897810447 ?? อย่าลมืถามคณุวนิว่าโทร. ตดิไหม
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ที่ใช้ค�าว่าประหลาด เพราะทั้งเครื่องหมายปรศันทีี่แสดงถงึความงนุงง 

และประโยคสุดท้ายที่บ่งบอกว่าผู้เขียนไม่มั่นใจในความถูกต้องของเบอร์

โทรศพัท์มากนกั...

เธอไม่เคยเหน็มาก่อน

ที่ส�าคญั สมุดเล่มนี้อยู่ข้างๆ เธอมาตลอด...

แล้วใครจะเข้ามาขดีเขยีนได้

บอกตามตรงว่าเริ่มรู้สกึหวาดหวั่น แต่เพราะไม่ได้ถูกเลี้ยงมาให้เชื่อ

ในเรื่องผสีางหรอืสิ่งลี้ลบั จงึรบีส�ารวจบนัทกึของวนัถดัไปเพื่อค้นหาค�าตอบ

ที่สมเหตสุมผล แต่นั่นกลบัท�าให้เธอเหน็ชื่อของคุณอาดเิรกที่ถกูเขยีนไว้อกี

หลายครั้ง ราวกบัว่าการตดิต่อธุรกจิเป็นไปด้วยความราบรื่น

24 / 09 / 2552

• 10.00 น. ประชุมฝ่ายผลติ (โรงงาน)

• คณุวนิขอคยุกบัพนกังานขายที่ดแูลโครงการของคณุดเิรก

 เรื่องใบเสนอราคา - อยากลดพเิศษ

ยิ่งอ่านข้อความอย่างละเอียด ประโยคที่เพิ่งได้ยินก็ยิ่งดังขึ้นใน

สมอง...

‘ต้องขอบคณุพ่อหนมูากๆ เลยนะ ที่ช่วยแนะนำาอาทกุอย่าง แถมยงั

ลดราคา และพาคนมาดูหน้างานให้ตั้งหลายรอบ’

แต่จะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไร ในเมื่อเบอร์โทรศัพท์ที่คุณภูมิจดไว้ยัง

ไม่ถูกต้องเลยด้วยซ�้า

หรือต้องยอมรับจริงๆ ว่าก�าลังเผชิญหน้ากับสิ่งเหนือธรรมชาต ิ

เพราะถ้าความผดิแปลกของเรื่องราวเกดิขึ้นจากเบอร์ตดิต่อของคณุอาดเิรก

ตามที่คาดการณ์ไว้ เธออาจตอบค�าถามที่ค้างคาใจได้จากบนัทกึหน้านั้น

ตัว
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มือจึงพลิกกระดาษกลับไปยังวันที่ ๑๘ กันยายนอีกครั้ง แล้วเพ่ง

มองทุกตวัอกัษรตรงหน้าอย่างตั้งใจ

เบอร์โทรศพัท์ 0897810447 ?? อย่าลมืถามคุณวนิว่าโทร. ตดิไหม

เป็นไปได้ไหม ว่าทุกเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไป...

เพราะการขดีเขยีนของเธอ

๑๘ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
“ฉบิหาย!”

ใช่...ฉิบหายแน่ๆ เพราะหมายเลขที่ภูมิภัทรเขียนไว้มีเพียงเก้าตัว

เท่านั้น

แค่การจดเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้องตามค�าบอกเล่าของคุณอิงอร 

ภรรยาของคณุดเิรก เลขานกุารที่ท�างานมามากกว่าสามปีอย่างเขายงัท�าไม่ได้

เลยเหรอ

ยงัไม่พดูถงึการท�างานที่เชื่องช้า เพราะกว่าจะรู้ว่าเกดิความผดิพลาด 

เวลากล็่วงเลยมาเกนิหนึ่งเดอืนแล้วนบัจากงานวนัแม่แห่งชาต.ิ..

สมองเริ่มทบทวนถงึเหตกุารณ์ คณุวนิชยัเดนิทางไปร่วมกจิกรรมของ

โรงเรียนด้วยความรีบร้อนจนลืมทั้งโทรศัพท์มือถือและกล่องนามบัตรไว้ที่

ส�านกังาน ยิ่งมั่นใจว่าเจ้านายไม่ได้พกสมดุบนัทกึตดิตวั และไม่มทีางจดจ�า

หมายเลขสบิหลกัได้ด้วยตวัเอง คิ้วหนากย็ิ่งย่นยู่เข้าหากนัจนเกอืบชดิ

ไม่ใช่เพราะความกลัวเกรง แต่เพราะรู้ว่าคุณวินใจดีเกินกว่าจะดุด่า

เขาต่างหาก

ตั้งแต่ท�างานมา เขาไม่เคยเห็นว่าคุณวินแสดงท่าทีหงุดหงิดใส่

พนักงานคนใดเลยสักครั้ง ทั้งยังดูแลลูกน้องทุกคนราวกับเป็นสมาชิกใน

ครอบครวั

ตัว
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โดยเฉพาะกับเขา เด็กต่างจังหวัดที่ไม่ได้เรียนจบด้วยเกรดสวยหรู

จากมหาวิทยาลัยชื่อดัง ถ้าคุณวินไม่ให้โอกาสในวันนั้น เขาก็นึกไม่ออก

เหมอืนกนัว่าชวีติในวนันี้จะเป็นอย่างไร

“เฮ้อ!” ภูมิภัทรถอนหายใจเฮือกใหญ่ ก่อนจะเงยหน้าขึ้นจากสมุด

คูใ่จแล้วมองเลยพาร์ทชินัออกไปทางด้านหน้า ท�าให้สายตาสบเข้ากบัชานนท์

ที่ยืนอยู่ไม่ไกล มือจึงโบกไหวๆ เพื่อชักชวนให้เพื่อนสนิทเดินมารับกาแฟ

เย็นที่ฝากซื้อ ทว่าสีหน้าของชายหนุ่มดูเคร่งเครียด ซ�้ายังส่ายหน้าน้อยๆ 

คล้ายกบัจะส่งสญัญาณว่ายงัไม่สะดวกนกั

เขาเข้าใจได้ทันทีเมื่อพบว่าชานนท์ก�าลังพูดคุยกับคุณวรรณพร ผู้

อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินที่มีท่าทางดุดันและน่าเกรงขาม ต่างจาก

น้องชายแท้ๆ อย่างคุณวนิโดยสิ้นเชงิ

แต่ถงึแบบนั้น เธอกย็งัเป็นที่รกัของลกูน้องทกุคน รวมถงึชานนท์ซึ่ง

เป็นหนึ่งในพนกังานฝ่ายการเงนิที่น่าจบัตามอง

ติ๊ด! ติ๊ด!

เสยีงเรยีกเข้าที่ดงัขึ้นเพยีงสั้น ๆ ดงึดดูให้ภมูภิทัรหนักลบัมาบนโต๊ะ

ท�างานอีกครั้ง แต่ยังไม่ทันได้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาส�ารวจ เขากลับ

สงัเกตเหน็ว่าชุดตวัเลขในสมุดตรงหน้าดูแปลกตาไปจากเดมิ

“เฮ้ย!” ก่อนจะร้องขึ้นด้วยความตกใจ เพราะหมายเลขโทรศัพท์ที่

เคยคดิว่าขาดหาย ขณะนี้มคีรบทั้งสบิตวั

เป็นไปได้อย่างไร...

ปลายนิ้วค่อยๆ ชี้ไปตามตัวเลขที่เขียนไว้ด้วยความตั้งใจว่าจะนับดู

อกีสกัรอบ แต่ดวงตาเบกิโพลงกลบัสะดดุที่เลขหนึ่งซึ่งแทรกอยูร่ะหว่างเลข

แปดกบัเลขศูนย์

เมื่อครู่มหีมายเลขนี้ด้วยเหรอ...

แต่เขานั่งอยู่ตรงนี้มาตลอด แล้วใครจะเข้ามาเพิ่มเตมิได้

มือหนาเกาศีรษะอย่างงงงัน ไม่อยากเชื่อว่าตัวเองจะไร้สติถึงขั้นนั้น 
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แต่ด้วยไม่มหีลกัฐานใดมาพสิูจน์ เขาจงึเอนเอยีงไปทางอาการตาฝาดอย่าง

เลี่ยงไม่ได้

และใช่...ถ้าเป็นแบบที่คดิไว้ เขากค็วรจะคดัลอกเบอร์โทรศพัท์ลงใน

กระดาษโน้ตแล้วน�าไปให้เจ้านายได้แล้ว

ก๊อก! ก๊อก!
ห้องท�างานของคณุวนิอยูด้่านหลงัโต๊ะนี่เอง ภมูภิทัรจงึลกุขึ้นยนืแล้ว

หนัไปเคาะประตูเบาๆ ก่อนจะก้าวเข้าไปภายในด้วยท่าทสีุภาพ

ทั้งโต๊ะท�างานสีเข้มที่เต็มไปด้วยกองเอกสาร รูปถ่ายคู่กับลูกสาวใน

กรอบไม้ที่ถูกใช้แทนของตกแต่งหรูหรา และของเล่นหลายชิ้นที่คุณหนูนดิ

วางทิ้งไว้บนโซฟา กลายเป็นภาพชนิตาไปแล้วส�าหรบัเขา

“เบอร์ของคุณดิเรกครับ” เขายื่นกระดาษสีเหลืองให้คุณวินทันทีที่

หยุดฝีเท้าลงตรงหน้า “ขอโทษนะครบัที่ไม่ได้เตอืน ผมลมืไปเลยว่าเราเคย

ขอเบอร์เขาไว้”

“อ้อ! ไม่เป็นไรหรอก”

เจ้านายรบัไว้ด้วยรอยยิ้ม แต่นั่นไม่ช่วยให้เลขาฯ หนุ่มรู้สกึสบายใจ

ขึ้นเท่าไรนกั ต่อให้คดิว่าเป็นเพยีงอาการตาฝาด เขากไ็ม่อาจละสายตาจาก

ตวัเลขบนกระดาษได้

คุณวนิจะโทร. ตดิหรอืไม่...จะได้พูดคุยกบัคุณดเิรกหรอืเปล่า...

เขาไม่แน่ใจเลย...

“เป็นอะไรหรอืเปล่า”

“อ๋อ...” ภมูภิทัรเงยหน้าขึ้นเมื่อถกูเสยีงนุม่ปลกุจากภวงัค์ “เปล่าครบั”

ก่อนที่คุณวนิจะเอ่ยแซว “ลมืกนิกาแฟละส”ิ

นั่นท�าให้เขาเผลอหวัเราะออกมาเบาๆ การพดูถงึเครื่องดื่มแก้วโปรด

ที่เขาออกไปซื้อทุกช่วงบ่ายเป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันถึงความใส่ใจที่เจ้านาย

มตี่อเขา
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“ฝากเชก็พวกงานสมัมนาให้หน่อยส ิอยากไปแจกนามบตัรอะ”

“เกี่ยวกบัโซลาร์เซลล์เหรอครบั”

“เกี่ยวกบัอย่างอื่นดกีว่า พวกไฟฟ้าหรอือุตสาหกรรม...” คุณวนิคดิ

อยู่สกัครู่แล้วพูดต่อ “อะไรที่ผมเข้าร่วมได้น่ะ เผื่อจะได้ลูกค้าสกัเจ้า”

“ได้ครบั”

เขาตอบรับแล้วเดินออกมาด้านนอก ก่อนจะพบว่าแก้วกาแฟของ 

ชานนท์ยงัคงตั้งอยู่บนโต๊ะท�างาน

นอกจากจะพ่นลมหายใจพลางส่ายหน้าเบาๆ แล้ว กด็ูเหมอืนว่าเขา

จะไม่มทีางเลอืกมากนกั จงึน�าเครื่องดื่มไปให้เพื่อนสนทิด้วยตวัเอง

“เฮ้ย! ขอบใจมงึ”
ชานนท์สาวเท้าออกมาจากแผนกการเงิน แล้วรับแก้วกาแฟไว้ด้วย

รอยยิ้มกว้าง

“ละลายหมดแล้ว”

“เออว่ะ” ชานนท์เอยีงคอมองเครื่องดื่มที่มสีอ่ีอนลงกว่าปกต ิก่อนจะ

เงยหน้าขึ้นแล้วพูดต่อ “เออ! มงึเดนิมากด็แีล้ว ฝากดูควิคุณวนิให้หน่อยส ิ

คุณวรรณเขาอยากประชุมด้วย”

ภูมภิทัรจงึย้อนถามด้วยเสยีงตวดัห้วน “คุยที่บ้านไหม”

อาจจะฟังดยูยีวน แต่บางครั้งเขากค็ดิเช่นนั้นจรงิๆ ในเมื่อคณุวรรณ

และคุณวนิเป็นพี่น้องกนั บ้านของทั้งคู่กอ็ยู่ในละแวกเดยีวกนั ต่อให้ไม่ได้

สนิทสนมกันมากนัก แต่การประชุมที่มีสมาชิกเข้าร่วมเพียงสองคน และ 

พดูคยุกนัในเรื่องเดมิแบบซ�้าๆ ซากๆ จะมปีระโยชน์มากกว่าการปรกึษากนั

แบบครอบครวัอย่างไร

“เรื่องงานกต้็องคยุที่ท�างานสวิะ มงึยงัไม่ชนิอกีเหรอ” แต่ชานนท์กลบั

ตอบกลั้วหวัเราะ “กูรู้ว่ามงึไม่อยากให้นายเครยีด แต่มงึกต็้องเหน็ใจนายกู

ด้วยนะเว้ย เขาเหน็ทั้งรายรบัและรายจ่ายอะ”
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ยิ่งรู้ว่าอยู่คนละฝั่ง ยิ่งไม่เห็นข้อดีในการต่อล้อต่อเถียง เขาจึงท�า

เพยีงกลอกตาไปมาแล้วรบัปากด้วยน�้าเสยีงเบื่อหน่าย “อมืๆ เดี๋ยวดูให้”

“ขอบใจมากมงึ”

หลงัจากบทสนทนาจบลงอย่างเรยีบง่าย ภมูภิทัรกเ็ดนิกลบัมายงัโต๊ะ

ท�างานแล้วทิ้งตวัลงบนเก้าอี้นวมสเีข้ม

หรอืจะเป็นอย่างที่เพื่อนสนทิพูดจรงิๆ...

อาจเป็นตัวเขาเองที่อยากปกป้องคุณวินมากเกินไปจนเริ่มพาลใส่วิธี

การท�างานของคุณวรรณ แต่เพราะเขาไม่อาจทนได้ หากเจ้านายต้องถูก

กดดนัเรื่องยอดขายของโซลาร์เซลล์ซ�้าแล้วซ�้าเล่า

ในฐานะเลขานกุารที่ท�างานใกล้ชดิ เขามั่นใจว่าเจ้านายไม่เคยเพกิเฉย

และพยายามทุกวิถีทางเพื่อสร้างรายได้ให้แก่บริษัท ทั้งวางแผนการตลาด 

อบรมพนกังานขาย ควบคุมการผลติ และออกไปพบลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ

แต่ด้วยต้นทนุที่สูงทั้งในด้านอุปกรณ์และการตดิตั้ง อกีทั้งยงัไม่แน่ใจ

ว่าผลที่ได้รับจะคุ้มค่าหรือไม่ ท�าให้โซลาร์เซลล์ยังไม่ได้รับความนิยมมาก

เท่าที่ภาครฐัคาดการณ์ไว้ ไม่ว่าจะเป็นภาคอตุสาหกรรมหรอืครวัเรอืน แม้ว่า

บรษิทัจะเป็นเจ้าแรกที่ได้รบัการสนบัสนนุจากส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีห่งชาต ิจนผลติแผงโซลาร์เซลล์ได้ด้วยตนเองกต็าม

แน่นอนว่านั่นน�ามาซึ่งความกังวลอย่างเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะผู้

อ�านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ เพราะหากเปรยีบเทยีบกบัเมด็เงนิที่ลงทนุ

ไปในการสร้างโรงงานและสั่งซื้อเครื่องจกัรต่างๆ เพื่อรองรบัการผลติโซลาร์

เซลล์ก็ถือว่าขาดทุนย่อยยับ ยิ่งไปกว่านั้น รายจ่ายที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ก�าลัง

เบยีดบงัรายได้จากการผลติและจ�าหน่ายสายไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกจิหลกั

แต่ถงึแบบนั้น เขากย็งัมั่นใจว่าความพยายามของคณุวนิจะพลกิฟ้ืน

ธุรกจิที่ใกล้ล่มสลายให้กลบัมางอกเงยได้

และใช่...เขาจะช่วยเหลือเจ้านายอย่างเต็มที่ ด้วยการพิมพ์ค�าว่า 

‘สมัมนา’ ลงในเวบ็ไซต์ค้นหาข้อมลู ท�าให้งานสมัมนาในหวัข้อ ‘การปรบัตวั
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ของผูป้ระกอบการไทยท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก’ ปรากฏขึ้น

บนหน้าจอคอมพวิเตอร์

เขาเลื่อนเมาส์ไปที่แถบ ‘ก�าหนดการ’ เพื่ออ่านรายละเอยีดอยูพ่กัใหญ่ 

เมื่อมั่นใจว่าคณุวนิไม่ตดิภารกจิใดในวนันั้น จงึกางสมดุสแีดงเลอืดหมอูอก

กว้างแล้วจดปากกาลงไปอย่างไม่ลังเล หวังเพียงว่าแผนการหาลูกค้าของ 

เจ้านายจะได้ผล...

ในอกีสบิเอด็วนัข้างหน้า

29 / 09 / 2552

• สัมมนา ‘การปรับตัวของผู้ประกอบการไทยท่ามกลางกระแสการ

เปลี่ยนแปลงของโลก’

 14.00-19.00 น. หอประชุมใหญ่ ถนนวิภาวดรีงัสติ

๑๘ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
“อ้าว! คุณหนูนดิ”

ความสงสยัผลกัดนัให้ณชิามายนือยูต่รงนี้...หน้าโต๊ะท�างานของพี่มด

“มอีะไรเหรอคะ” พี่มดจงึร้องทกัพลางลุกขึ้นจากเก้าอี้

ณชิาก�าสมดุสแีดงเลอืดหมไูว้แน่น แน่นอนว่าค�าถามที่ตรีวนในสมอง

ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าประหลาดของเหตุการณ์

รอบตวั

แต่บอกตามตรง เธอนึกไม่ออกเลยว่าควรเริ่มต้นด้วยประโยคใด 

ไม่รู้ด้วยซ�้าว่าต้องหลีกเลี่ยงค�าพูดเช่นไร เพื่อไม่ให้คนทั่วไปเข้าใจว่าเธอมี

อาการทางประสาท

“เอ่อ...”

แต่ก่อนที่ณชิาจะตดัสนิใจพูดอะไรในวนิาทตี่อมา...
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“สมุดไอ้ภูมนิี่”

เธอหันไปมองตามเสียงที่ดังขึ้นขัดจังหวะ และพบกับคุณชานนท์ที่

หยุดฝีเท้าลงใกล้ๆ ขณะส่งสายตามายงัสมุดในมอื

“รู้ได้ไงอะ” พี่มดถามขึ้นทนัที

“เขยีน พ.ศ. ใหญ่ขนาดนี้กม็มีนัอยู่คนเดยีวแหละ” ชายหนุ่มตอบ

กลั้วหวัเราะ แล้วเป็นฝ่ายเอ่ยถามบ้าง “มนัไม่ได้เอากลบัไปด้วยเหรอ”

แปลกจงั...

จะเอากลบัไปได้อย่างไร ในเมื่อคุณภูมเิสยีชวีติไปแล้ว

“ไม่อะ” แต่พี่มดกลับพูดด้วยน�้าเสียงเรียบเฉย ไม่มีท่าทีหดหู่หรือ

แปลกใจในค�าถาม ก่อนจะหนัมาทางณชิาอกีครั้ง “คุณหนูนดิ สงสยัข้อมูล

อะไรในสมุดหรอืเปล่าคะ”

เอาละ...

เธอมอีะไรที่ท�าให้รูส้กึงงงนัมากกว่าเรื่องราวในสมดุเล่มนี้แล้ว แต่ยงั

ไม่ทนัได้เอ่ยถาม พี่มดกลบัชี้นิ้วไปทางคุณชานนท์แล้วพูดต่อ

“ขอเบอร์ของภูมจิากชานนท์ได้นะคะ เขาสนทิกนั”

“อ๋อ...ครบั” เช่นเดยีวกบัคณุชานนท์ที่พยกัหน้าแล้วขยายความอย่าง

แบ่งรบัแบ่งสู ้“แต่ผมต้องลองหาเบอร์ก่อนนะครบั ไม่ได้คุยกบัมนันานแล้ว 

ไม่รู้เปลี่ยนเบอร์ไปหรอืยงั”

เธอไม่อาจแปลความหมายของบทสนทนาเป็นอย่างอื่นได้...

นอกจากคุณภูมยิงัมชีวีติอยู่

แล้วประโยคที่เธอได้ยนิเมื่อเช้าล่ะ...

‘เอ่อ...คอืว่า...เขาเสยีไปแล้วค่ะ’

หรอืว่าเรื่องของคุณภูมจิะเหมอืนกบัเรื่องของคุณอาดเิรก

“พี่มดคะ” เมื่อความสบัสนเพิ่มขึ้นเป็นทวคีูณ การถามอย่างตรงไป

ตรงมาจงึเป็นวธิทีี่ดทีี่สุด “ตอนที่นดิเจอสมุดเล่มนี้ พี่มดบอกนดิว่าคุณภูมิ

เขา...”
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...

“อ๋อ! เขาลาออกไปแล้วค่ะ”

ไม่มอีะไรค้างคาใจอกีแล้ว...

การมชีวีติอยูข่องคณุภมู ิคอือกีหนึ่งเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจาก

การขดีเขยีนสมุดของเธอ

“เขาเป็นเลขาฯ ส่วนตวัของคณุวนิ พอคณุวนิเสยี เขากเ็ลยไม่รูจ้ะท�า

อะไรต่อน่ะค่ะ” พี่มดอธบิายโดยไม่ได้สงัเกตเหน็แววตาที่เตม็เปี่ยมไปด้วย

ความตกใจของเธอ 

เช่นเดียวกับคุณชานนท์ที่ถามขึ้นมาอีกครั้ง “คุณหนูนิดจะเอาเบอร์

ไอ้ภูมไิหมครบั ผมจะได้เดนิกลบัไปที่โต๊ะ พอดไีม่ได้หยบิมอืถอืมา”

แม้ว่าใจหนึ่งจะต้องการค�าปรกึษา แต่อกีใจกลบัคดิว่าควรเกบ็เรื่องนี้

ไว้เพยีงล�าพงั

ปรากฏการณ์เหนอืธรรมชาตทิี่ไม่มหีลกัฐานใดมายนืยนั...พดูไปกค็ง

ไม่มใีครยอมเชื่อ

“วนัหลงักไ็ด้ค่ะ นดิกท็ิ้งมอืถอืไว้ในห้องเหมอืนกนั” เธอจงึตอบกลบั

ไปด้วยน�้าเสยีงนุม่นวล ก่อนจะพยายามควบคมุสหีน้าให้เป็นปกตทิี่สดุเพื่อ

เอ่ยค�าล�่าลา “งั้นนดิขอตวัก่อนนะคะ”

แก๊ก!
เสียงประตูที่ถูกดันเข้าสู่ล็อกดังขึ้นเมื่อณิชาก้าวยาวๆ เข้ามาด้านใน

ห้องพกัโล่งกว้างของคอนโดมเินยีมหรใูจกลางเมอืง ทว่ามนัไม่ได้ช่วยให้รูส้กึ

ผ่อนคลายขึ้นเหมอืนวนัก่อนๆ อาจเพราะสมองสั่งการให้เธอรบีกลบัมาเพื่อ

ค้นหาค�าตอบที่ส�าคญั

‘อ๋อ! เขาลาออกไปแล้วค่ะ’

พี่มดพดูถงึคณุภมูไิว้แบบนั้น เธอจงึส�ารวจทกุหน้ากระดาษของสมดุ

เล่มเดิมอีกครั้ง ก่อนจะเริ่มเชื่อมโยงเรื่องราวเข้าด้วยกันตามสมมุติฐานที่
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เคยตั้งไว้...

เหตุการณ์ทั้งในอดีตและปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเพราะการขีดเขียน

ของเธอ

ทนัททีี่เธอเพิ่มเลขหนึ่งลงในสมดุ ข้อมลูของคุณอาดเิรกกป็รากฏขึ้น

ทั้งที่ไม่เคยมีมาก่อน เป็นไปได้ไหมว่าเบอร์โทรศัพท์ที่สมบูรณ์ท�าให้พ่อ

ตดิต่อคณุอาดเิรกได้ เมื่อพดูคยุกนัจนถกูคอ คณุอาจงึเลอืกใช้โซลาร์เซลล์

ของบริษัท แทนที่จะเป็นของเจ้าอื่น และกลายเป็นคนคุ้นเคย ไม่ใช่คน

แปลกหน้าส�าหรบัเธออกีต่อไป

แต่แน่นอน ทั้งพ่อและคุณอาดเิรกไม่มทีางล่วงรู้ได้ว่า การตดัสนิใจ

เพยีงหนึ่งครั้งจะท�าให้ข้อมูลในหน้าสุดท้ายแตกต่างออกไปจากเดมิ...

29 / 09 / 2552

• สัมมนา ‘การปรับตัวของผู้ประกอบการไทยท่ามกลางกระแสการ

เปลี่ยนแปลงของโลก’

 14.00-19.00 น. หอประชุมใหญ่ ถนนวภิาวดรีงัสติ - - - > ไป

แทนคณุวนิ

• 16.00 น. พาวศิวกรไปโรงงานคณุดเิรก - - - > คณุวนิไปเอง

เธอมั่นใจว่าพ่อและคุณภูมิต้องเดินทางไปร่วมงานสัมมนาด้วยกัน 

ข้อความเหล่านั้นระบุไว้อย่างชัดเจน แต่เพราะมีงานของคุณอาดิเรกเข้ามา

แทรก ซ�้ายังเป็นช่วงเวลาที่ทับซ้อน ท�าให้พ่อแยกไปพบคุณอาเพียงล�าพัง 

และส่งคุณภูมไิปร่วมงานสมัมนาตามก�าหนดการเดมิ

เมื่อทั้งคูไ่ม่ได้อยูใ่นรถคนัเดยีวกนั จงึมเีพยีงพ่อของเธอเท่านั้นที่เสยี

ชวีติ...

ใช่...นั่นคอืทั้งหมดที่เธอคาดการณ์ไว้
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และเพื่อพสิูจน์ว่าถูกต้องหรอืไม่ เธอจงึมุ่งตรงมาที่นี่...

ห้องนอนของตวัเอง

เท้าก้าวเข้าใกล้เตยีงนุม่ขนาดห้าฟตุพร้อมกบัหวัใจที่เต้นตึ้กตั้ก ก่อน

จะพบว่าสิ่งที่ถูกวางไว้ระหว่างหมอนทั้งสองใบ...

คอืหนูหน่อย

เพราะกระดาษโน้ตหายไปจากสมุด เธอจงึคาดเดาว่าภารกจิสุดท้าย

ที่คณุภมูทิ�าไว้ในฐานะเลขานกุารของพ่อ คอืการส่งของขวญัวนัเกดิให้แก่เธอ

นั่นท�าให้หนูหน่อยอยู่กบัเธอมาตลอด

น�้าตาหยดไหลออกจากเบ้า ขณะที่มอืสั่นเทาหยบิตุ๊กตาหมตีวัโปรด

ขึ้นมาไว้ในอ้อมแขน แต่เธอรู้ดวี่าไม่มเีวลาส�าหรบัความโศกเศร้า จงึสูดลม

หายใจเข้าจนลกึเพื่อรวบรวมสตแิละคดิทบทวนอกีครั้ง

ก่อนหน้านี้ เธอเข้าใจว่าเพยีงขดีเขยีนในสมุดกเ็ปลี่ยนแปลงเรื่องราว

ได้ แต่เมื่อลองนกึดูดีๆ  พ่อจะตดิต่อกบัคุณอาดเิรกไม่ได้เลย...

ถ้าคุณภูมไิม่เหน็เลขหนึ่งของเธอ

เท่ากบัว่าปัจจยัที่ท�าให้เหตกุารณ์พลกิผนัไม่ใช่แค่เธอในฐานะผูส่้งสาร 

แต่คุณภูมติ้องท�าหน้าที่เป็นผู้รบัสารด้วยเช่นกนั

และที่ส�าคัญ คุณภูมิที่เธอหมายถึง ไม่ใช่คุณภูมิที่ยังมีชีวิตอยู่ใน

ปัจจุบนั

แต่เป็นคุณภูม.ิ..ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒

เธอไม่รู้ว่าปรากฏการณ์เช่นนี้ควรถูกนิยามด้วยชื่อใด เพราะตัวเธอ

เองไม่ได้ย้อนกลับไปในอดีตหรือมุ่งหน้าไปสู่อนาคต มีเพียงตัวอักษรของ

เธอเท่านั้นที่ข้ามมิติไป โดยใช้สมุดบันทึกเป็นประตูเชื่อมระหว่างสองช่วง

เวลา

อะไรกต็ามที่เธอเขยีนลงในสมุดจะถูกส่งไปถงึคุณภูมทิี่ยงัคงใช้ชวีติ

อยูใ่นช่วงสบิเอด็ปีก่อนหน้า และเมื่อคณุภมูกิระท�าบางอย่างตามข้อมลูที่ได้

รับ เหตุการณ์ในปัจจุบันก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยทฤษฎีบัตเตอร์ฟลาย
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เอฟเฟกต์๑

ดงันั้น แม้ใจหนึ่งยงัคงอดัแน่นด้วยความสงสยั และต้องการคดิหา

ว่าเรื่องราวประหลาดเช่นนี้เกิดขึ้นจากสาเหตุใด แต่อีกใจกลับไม่เห็น

ประโยชน์แม้แต่น้อย

เพราะต่อให้เป็นค�าอธษิฐานในวยัเดก็ที่เธออาจหลงลมืไป หรอืวนิาที

ที่เธอค้นพบสมดุบนัทกึตรงกบัปรากฏการณ์ธรรมชาตรูิปแบบใด กค็งไม่ใช่

เรื่องส�าคญัเมื่อเทยีบกบัผลลพัธ์ตรงหน้า

สองมอืกอดตุ๊กตาไว้แน่นเมื่อภาพในสมองเริ่มกระจ่างชดั

ถ้าเธอท�าให้หนูหน่อยกลบัมาอยู่ข้างๆ ได้...

ท�าให้คุณภูมกิลบัมามชีวีติได้...

ท�าไมจะพาพ่อกลบัมาไม่ได้!

๑ บตัเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์ (Butterflf ly effect) คอืค�านยิามที่ใช้เมื่อกล่าวถงึทฤษฎคีวาม
อลวน (Chaos Theory) ผูค้้นพบคอื เอด็เวร์ิด ลอเรนซ์ (Edward Lorenz) เป็นแนวคดิ
ที่เชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยอาจท�าให้เกิดผลกระทบที่ยิ่งใหญ่และคาดไม่ถึง 
โดยผลกระทบที่ว่านี้อาจเกดิขึ้นทนัท ี หรอืเกดิจากการเปลี่ยนแปลงที่สะสมทลีะนดิ แล้ว
ส่งผลต่อสิ่งอื่นเป็นทอดๆ เหมอืนลูกโซ่
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