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มคีวามรู้สกึเหมอืนเดนิทางอ้อมมาตลอดเลยครบั

ไม่อาจเผชิญหน้ากับความฝันตั้งแต่สมัยเรียนของตัวเองได้ตรงๆ  

ได้แต่ใช้เวลานิดหน่อยเท่าที่มีหลังจากต้องวุ่นวายกับการงาน ไปกับการ

เขยีนเรื่องราวที่ไม่เคยจะได้สมัผสัแสงสว่าง

แต่ในบัดนี้ เมื่อจบสิ้นการเดินทางอ้อม เมื่ออ่านผลงานเรื่องนี้ 

อีกครั้ง ก็เหมือนจะพบรอยเท้าของวันวานที่คิดว่าสูญเปล่า ปรากฏอยู่ 

ที่โน่น ที่นี่บ้างในนวนิยายเรื่องนี้ เส้นทางที่ต้องโยนทิ้งทุกสิ่งเพื่อมุ่งหน้า 

สู่ความฝันนั้นอาจจะมีอยู่ แต่ผลงานที่สร้างสรรค์ออกมาอาจจะต่างกัน

เป็นคนละเรื่องกับผลงานชิ้นนี้ และอาจจะไม่ได้รับเกียรติให้ได้รับรางวัล

อายคุาวะ เทต็สยึะ กเ็ป็นได้

จากนี้ไป วันใหม่ๆ ในฐานะนักเขียนก็กําลังจะเริ่มต้น อาจจะ

เป็นการก้าวย่างที่มืดมน วกวน หวาดเสียวเสี่ยงอันตรายกว่าที่ผ่านมา 

ทว่า แต่ละก้าว แต่ละก้าวที่จารกึลงไปนั้น กระทั่งบดันี้ผมกย็งัเชื่อมั่นว่าจะ 

เชื่อมโยงไปสู่สถานที่แห่งใหม่ได้

สดุท้ายนี้ ขอขอบคณุเป็นอย่างยิ่งจากใจจรงิ ต่อท่านคณะกรรมการ

ที่ได้เลือกผลงานตํา่ต้อยนี้ ท่านที่ได้ส่งความยินดีมาให้ และทุกๆ ท่านที่

กรณุาอ่านผลงานเรื่องนี้ครบั

อจิคิาวะ ยูโตะ

ผู้เขยีน

ถ้อยแถลงเนื่องในโอกาสได้รับรางวัล
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มองดูท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ แล้วคิดไปว่าถ้ามีกลุ่มคนที่ต้องปฏิบัติ

ภารกจิสาํคญั ชวีติความปลอดภยัแขวนไว้บนปยุเมฆ หวัใจทกุดวงที่เต้น

อยู่บนนั้นคงสั่นไหว...

“แมงกะพรนุไม่เป็นน้ําแขง็” เป็นอกีหนึ่งนยิายสบืสวนที่สาํนกัพมิพ์

ไดฟกุภุมูใิจนาํเสนอ ด้วยเรื่องราวที่สลบัซบัซ้อน และปมปรศินาต่างๆ ในเรื่อง 

ทําให้นิยายเล่มนี้เปี่ยมไปด้วยอารมณ์ต่างๆ ทั้งระทึกขวัญ ตื่นเต้น และ 

เศร้าสลด พร้อมทําให้ผูอ่้านไขว้เขวในการคาดเดาตวัคนร้ายได้ตลอดเวลา

ตวัละครในเรื่องกล็้วนมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดยเฉพาะคู่หูตาํรวจ

สายสบื มาเรยี หวัหน้าสาวสวยที่มนีสิยัมทุะล ุและ เรน ลูกน้องผู้มวีาจา

เชือดเฉือนเป็นอาวุธ ช่วยสร้างสีสันและรอยยิ้มแก่ผู้อ่านได้เป็นอย่างด ี

พร้อมทั้งผูกปมต่างๆ เข้าด้วยกนัได้อย่างลงตวั 

อีกทั้งด้วยการเล่าเรื่องของ อิจิคาวะ ยูโตะ ที่ไม่น่าเชื่อว่านี่เป็น

ผลงานแรกของเขานั้น จะค่อยๆ จูงพานักอ่านเข้าไปไขปริศนาของการ

ฆาตกรรมที่ไร้ร่องรอยด้วยลลีาการเขยีน และเร้าความกระหายความสนใจ

ใคร่รู้ตั้งแต่บรรทดัแรก กระทั่งถงึบรรทดัในหน้าสดุท้ายเลยทเีดยีว

แมงกะพรุนไม่เป็นน้ําแข็ง...เป็นไปตามคํากล่าว และสนุกระทึก 

สดทกุความรู้สกึเหนบ็หนาวร่วมกนั

อนึ่ง ที่เหน็ปกแปลกๆ ทาํไมทาํเหมอืนอ่านจากขวาไปซ้ายนั้น เป็น

เพราะทางนักวาดไม่อยากให้ภาพถูกดัดแปลง และสนพ.ก็ยินดีที่จะทํา 

เช่นนั้น ก็เลยอาจดูแปลกตาไปนิด แต่ก็ได้อารมณ์ญี่ปุ่นมาเต็ม และถ้า 

ในเล่มเห็นว่าทําไมบทสนทนามีตัดขึ้นย่อหน้าแปลกๆ ก็อย่าเพิ่งแปลกใจ

ไป เพราะสนพ.องิตามต้นฉบบัภาษาญี่ปุน่ และเชื่อว่านกัเขยีนต้องมคีวาม

ตั้งใจที่จะบอกใบ้ผู้อ่านด้วยการย่อหน้าเช่นนั้น

ส�านกัพมิพ์ไดฟกุุ

คำานำาสำานักพิมพ์
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บทนำา

แม้ในวนิาทสีดุท้าย ผมกเ็ป็นแค่คนอื่นในสายตาของรเีบคก้า

เจอหน้ากันก็ทักทายยิ้มให้กันบ้าง ได้สัมผัสมือเธอก็ตั้งหลายครั้ง 

แต่สาํหรบัเธอแล้ว ผมกไ็ม่อาจเป็นอะไรได้มากกว่าคนรู้จกั

เธอไม่เคยรู้ว่าผมชอบฟังเพลงอะไร

ไม่ชอบกนิอะไร

และย้ายมาจากที่ไหนจวบจนวนิาทสีดุท้าย

หากจะบอกว่าผมไม่ได้น้อยใจ กเ็ท่ากบัโกหก

ผมเดนิสวนกบัรเีบคก้าที่ยิ้มหวัอยูก่บัเพื่อนๆ นกัศกึษาตรงประตหูน้า

ทอดสายตามองเธอปลอบประโลมเด็กผู ้หญิงพลัดหลงอย่าง 

อ่อนโยนอยู่หน้าชอปปิงมอลล์ใกล้มหาวทิยาลยัที่เธอทาํงานพเิศษอยู่

ผมเกิดความรู้สึกขุ่นเคืองอย่างไร้เหตุผลว่าทําไมดวงตาคู่นั้นถึง 

ไม่มองแค่ผมคนเดยีว ซึ่งมนัไม่ใช่แค่ครั้งหรอืสองครั้ง 

แต่ความรู้สึกที่มีต่อเธอมากกว่านั้น ใกล้เคียงกับความเกลียดชัง 

ตัวเองที่ไร้ความสามารถ ได้แต่ยืนทื่ออยู่หน้ากําแพงโปร่งใสที่กั้นกลาง 

ระหว่างผมกบัเธอ

ผมเองกไ็ม่รู้เรื่องของเธอเหมอืนกนัว่า

เธอชอบอ่านนยิายรกัช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2

เธอไม่ชอบดื่มนํ้ามะนาว

แม้กระทั่งเรื่องที่เธอพักอาศัยอยู่ที่อะพาร์ตเมนต์เลียบแม่นํ้าที่มี

แสงแดดส่องถงึ ไม่ไกลจากชอปปิงมอลล์

Final Aw ����������������������� / Daifuku.indd   9 25/1/2562 BE   18:53



- 10 -

บทนำ�

ผมเพิ่งมารู้เรื่องเหล่านี้หลงัจากรเีบคก้าตายไปแล้ว

ถ้าตอนนั้น ผมมคีวามกล้าสกันดิ

หากได้สารภาพความในใจกับเธอ โอบกอดร่างนุ่มละมุนนั้นไว ้

แนบกาย ประกบรมิฝีปากกนั

เธอจะตอบรบัรกัผมหรอืเปล่านะ ผมจะช่วยรเีบคก้าได้หรอืเปล่านะ

ไม่มใีครรู้หรอก ทั้งหมดเป็นแค่จนิตนาการเพ้อเจ้อ

รเีบคก้าถกูพวกมนัพรากทกุสิ่งทกุอย่างไป และโยนทิ้งเหมอืนผ้าขี้ริ้ว 

เก่าๆ ตอนนั้นผมไม่อาจป้องกันและไม่แม้แต่จะรู้ด้วยซํ้า นั่นต่างหากคือ

เรื่องจรงิ

ถ้าเช่นนั้น ผมทาํแบบนี้ไปเพื่ออะไร

ทั้งๆ ที่รู้ว่าสายเกนิไป และเข้าใจว่าระหว่างรเีบคก้ากบัผมเป็นแค่

คนอื่นคนไกล แล้วการกาํจดัพวกมนัไปจากโลกนี้จะมคีวามหมายอะไร

ไม่น่าถาม มนัไม่มคีวามหมายอยู่แล้ว

มนัเป็นแค่ปรากฏการณ์

ปรากฏการณ์ที่แค่เปลี่ยนแปลงโลกไปตามกฎฟิสกิส์ที่ถกูกาํหนดไว้ 

โดยไร้ซึ่งความหมายเหมอืนเวลาที่เราโยนแท่งเหลก็ลงนํ้า มนัจะจมดิ่งลง

ไปเรื่อยๆ หรอืเวลาที่ปราสาททรายถูกคลื่นซดัสาดพงัทลายโดยไร้เสยีง 

“เนอะ แล้วนายคดิว่าไง”

ผมทบุซํ้าไปที่ท้ายทอยของหมอนั่นซึ่งนอนฟบุหน้าอยู ่มนัร้องคราง

อย่างน่าสมเพช มอืเท้ากระตกุรกิๆ
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ครั้งที่สาม ครั้งที่สี่ ครั้งที่ห้า ครั้งที่หก พอหวดลงไปครั้งที่เจ็ด 

ผมจึงได้หยุดมือ ทั้งเสียงคราง และการดิ้นเร่าหยุดนิ่ง ใบหน้าที่ฉาบไป

ด้วยความหวาดกลวัและความเจบ็ปวดรวดร้าวยงัคงแนบอยู่กบัพื้น เหยื่อ

คนสดุท้ายหมดลมหายใจแล้ว

ความมดืสลวัและอากาศเยน็เฉยีบเข้าปกคลมุทั่วบรเิวณ

พายุหิมะพัดกระหนํ่าห้องโดยสารของเจลลี่ฟิช ส่งเสียงคําราม 

ดจุปีศาจร้าย

ผมโยนอาวธุไม่มคีมลงบนพื้นก่อนจะทาํงานชิ้นสดุท้าย

เหลอืงานอกีไม่เยอะ

แค่พาตวัเองออกไปจากคกุหมิะแห่งนี้
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บทที่ 1  เจลลี่ฟิช (I) 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 1983  15:00~ 

[เรื่อง] แผนทดสอบการบนิอากาศยานระบบถงุลมรุ่นใหม่ “JF-B”

[เป้าประสงค์] ทดสอบประสิทธิภาพการบินระยะไกลขั้นสุดท้าย  

เพื่อดูความเหมาะสมในการวางตลาดอากาศยานระบบถงุลมรุ่นใหม่

[ระยะเวลา] วนัที่ 6~9 กมุภาพนัธ์ 1983 (สามวนั+วนัสาํรอง)

[เส้นทางบนิ] (จาก) เมอืง A รฐั N ~ เมอืง T รฐั C ~ เมอืง R  

รฐั W ~ เขต L รฐั I ~ เมอืง M รฐัเดยีวกนั ~ เขต R รัฐ N ~ เมอืง F  

รฐั A ~ (ถงึ) เมอืง P รฐัเดยีวกนั (ดูแผนผงั 1)

[ชื่อรุ่น / รหสัผลติ] JF-B / T0003 (ดูแผนผงั 2~4 ตาราง 1~3)

<ข้อแตกต่างจากเครื่องรุ่นเดมิ ‘JF-A’>

(1) เปลี่ยนถงุลมจากรุน่เดมิ FF03 เป็นรุน่พฒันาใหม่ FF04 (ดเูอกสาร 

ผนวก 1)

(2) เพิ่มระบบการบนิอตัโนมตั ิ(ดูเอกสารผนวก 2)

(3) เปลี่ยนแปลงภายในห้องโดยสาร (ดูเอกสารผนวก 3)

[ผู้โดยสาร]

ฟิลลปิ ไฟเฟอร์ (หวัหน้าฝ่ายพฒันาเทคโนโลย)ี

เนวลิล์ ครอว์ฟอร์ด (รองหวัหน้าฝ่าย)

ครสิโตเฟอร์ ไบรอนั (นกัวจิยั)

วลิเลยีม แชปแมน (นกัวจิยั)

ลนิดา แฮมลิตนั (นกัวจิยั)

เอด็เวริ์ด แมค็โดเวล (พนกังานชั่วคราว)

รวม 6 คน
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[หวัข้อทดสอบ]

(1) ความเรว็เดนิทางเฉลี่ย / สูงสดุ

(2) อตัราสิ้นเปลอืงเชื้อเพลงิ

(3) การควบคมุระดบัสญุญากาศในถงุลม

(4) การทาํงานของระบบการบนิอตัโนมตั.ิ..

❉

‘วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 1983 การทดสอบการบินระยะไกล

อากาศยานระบบถงุลมรุ่นใหม่ วนัที่ 2

14:20 เสรจ็สิ้นการแวะเตมิเสบยีงที่จดุเชก็พอยต์ที่ 4

15:00 การบนิเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่พบปัญหา’

วลิเลยีม แชปแมนหยดุตวดัปากกา เงยหน้าจากสมดุบนัทกึ แล้ว

มองออกไปนอกหน้าต่างเจลลี่ฟิชอากาศยานระบบถงุลม

ท้องฟ้าสีครามก้อนเมฆสีขาวสดใสลอยล่อง และเส้นขอบฟ้าพาด

อยู่ไกลลบิ

เมื่อมองลงมาจากหน้าต่าง สิ่งที่แผ่ตวัอยูเ่บื้องล่างคอืผนืดนิกบัทราย 

สนีํ้าตาลแดง มต้ีนไม้เตี้ยๆ กระจายเป็นหย่อมๆ เป็นทศันยีภาพที่ดอู้างว้าง

เหนบ็หนาว ห่างไกลจากคาํว่าชุ่มฉํ่า

บรรยากาศเงยีบสงดั นอกหน้าต่างมเีพยีงเสยีงหวดีหววิของลมกบั

เสียงใบพัดประคองตัวให้ลอยอยู่กลางอากาศ เสียงใบพัดแหวกอากาศ  

ฟังรื่นหูกว่าเสียงเครื่องบินไอพ่นอย่างเทียบไม่ติด คล้ายเพลงกล่อมเด็ก 

ที่เชื้อเชญิเข้าสู่ห้วงนทิรารมณ์

...วลิเลยีมตบสองแก้มของตวัเอง แม้จะอยากล้มตวัลงนอนบนเตยีง

แค่ไหน แต่ถ้าเนวิลล์มาเจอเขานอนอยู่ละก็ มีหวังเป็นเรื่องใหญ่ ผู้ชาย 

Final Aw ����������������������� / Daifuku.indd   13 25/1/2562 BE   18:53



- 14 -

บทที่ 1  เจลลี่ฟิช (I) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 1983  15:00~ 

คนนั้นไม่เคยผ่อนปรนให้กบัความเกยีจคร้านของคนอื่น

ทนัใดนั้น ไฟสญัญานของวทิยสุื่อสารสว่างวาบขึ้น เสยีงพดูปนเสยีง

รบกวนดงัลอดมาจากลาํโพง

‘วลิ ได้ยนิหรอืเปล่า ถ้ายงัไม่ตายกช็่วยตะโกนตอบมาหน่อย’

แม้จะมีเสียงรบกวน แต่ก็ฟังออกทันทีว่าเป็นนํ้าเสียงร่าเริงของ 

ครสิโตเฟอร์ ไบรอนั

“...ฉนัตายแล้วว่ะ”

เสียงลมหวีดหวิวดังก้องออกมาจากวิทยุสื่อสาร ตอนนี้หมอนั่นคง

ออกประตูฉุกเฉินไปที่ระเบียงท้ายเครื่อง ยืนอยู่บนความสูงจากพื้นดิน 

200 เมตรที่มีสายลมพัดแรง อาศัยเพียงราวจับโลหะกับที่หยั่งเท้าแคบๆ 

เพื่อตรวจเชก็ถงุลม โทษฐานที่ดื่มสรุาระหว่างปฏบิตัหินา้ที่ แล้วยงัอตุส่าห์

ตดิต่อมาแบบนี้ น่าจะมเีหตผุดิปกตอิะไรสกัอย่าง

“แล้วตรงนั้นเกดิอะไรขึ้นหรอื ครสิ”

‘ออื ข่าวไม่ค่อยจะดวี่ะ ถงุลมรั่ว’

ใบหน้าผมถอดสทีนัที

“จะ...จรงิเรอะ”

‘ล้อเล่น’

“หา”

กว่าผมจะเข้าใจความหมายของสิ่งที่คริสพูดก็ผ่านไปหลายวินาท ี

“...เฮ้ ครสิ เลกิเล่นมกุไม่ฮาซะทเีถอะว่ะ หวัใจจะวาย”

ถ้าถุงลมรั่วจริงๆ ละก็ คริสคงไม่ทักทายอย่างสบายอารมณ์อยู่

แล้ว และจะว่าไป ถงุลมสญุญากาศนั้นไม่ได้บอบบางถงึขนาดโดนกระทบ

กระแทกนิดหน่อยก็รั่ว วิลเลียมถึงกับขบเขี้ยวเคี้ยวฟันที่หลงกลมุกตลก

ระดบัเดก็ประถม

‘โทษทีๆ  เป็นไง ตาสว่างขึ้นมาหน่อยใช่ไหมล่ะ’

“...ขอบพระคณุอย่างสูง”
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ความง่วงงุนเมื่อครู่อันตรธานหายไป ทั้งๆ ที่คริสเป็นลูกผู้ลาก 

มากด ีแต่มนีสิยัขี้แกล้งแบบไม่ลมืหลูมืตา “อตุส่าห์ว.หาคนว่างๆ อย่างฉนั

หรอืเนี่ย ปลื้มจนนํ้าตาแทบไหลเลยว่ะ”

ยานลาํที่พวกเขาโดยสารอยูน่ี้เป็นยานทดสอบประสทิธภิาพการบนิ 

ไม่มโีทรศพัท์ภายใน ทกุคนได้รบัวทิยสุื่อสารขนาดเลก็ไว้ใช้แทน ซึ่งเป็นของ

ที่กองทพัให้ยมืมา เนวลิล์จงึบอกว่า “ความเสี่ยงที่จะถูกดกัฟังเป็นศูนย์”

ตอนแรกวลิเลยีมกท็าํสหีน้าเบื่อหน่าย ดกัฟังเชยีวหรอื จะเกนิเหตุ

ไปหน่อยไหม แต่เรื่องครั้งนี้จะรั่วไหลออกไปไม่ได้เดด็ขาด ถ้ามนัเกดิตกไป 

อยูใ่นมอืของประเทศ R ที่อยูก่นัคนละฟากสมทุร ซึ่งเป็นศตัรทูางการเมอืง

คู่มหาอํานาจกับประเทศ U ของเรา มีหวังได้เกิดวิกฤตการณ์ประเทศ

ชายฝั่งเหมือนเมื่อสิบกว่าปีก่อนอีกแน่ อาจกล่าวได้ว่าการทดสอบครั้งนี้  

ในหลายๆ แง่มมุมชีะตากรรมของฝ่ายพฒันาเทคนคิเป็นเดมิพนั

...ทว่า

พอเป็นการทดสอบการบนิ สิ่งที่ต้องทาํจรงิๆ มแีค่ตรวจเชก็เกจ และ

ตรวจสอบชิ้นส่วนสาํคญัๆ ด้วยตาเปล่า อย่างเช่น ใบพดั เครื่องยนต์ และ

สายพาน ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดยีวกเ็สรจ็แล้ว ส่วนการควบคมุนั้น ระบบการ

บินอัตโนมัติก็ทํางานได้อย่างราบรื่น เรื่องดูแลศาสตราจารย์ก็ยัดเยียดให้

เอด็เวร์ิดไปแล้ว งานของวลิเลยีมที่เหลอืมแีค่เขยีนไดอารี่ในนามของบนัทกึ

การทดสอบ กบัอ่านหนงัสอืปกอ่อนที่พกมาอ่านฆ่าเวลา

ถ้านี่เป็นหนังสายลับ ตอนนี้จารชนของประเทศศัตรูคงจะโผล่มา 

แย่งชิงยานไปแล้ว แน่นอนว่าเรื่องแบบนั้นไม่ได้เกิดขึ้น ความเป็นจริง 

สดุแสนจะจดืชดืแบบนี้แหละ

‘เอ้า ขอบคณุฉนัส’ิ

จู่ๆ ความขี้เล่นหายไปจากนํ้าเสยีงเรื่อยเปื่อยของครสิ ‘...เมื่อกี้แค่

เกริ่นนาํ นายช่วยไปห้องควบคมุ เชก็ดปูรมิาณเชื้อเพลงิกบัรอบเครื่องยนต์

ให้หน่อยส ิแล้วรายงานฉนัหรอืเนวลิล์กไ็ด้ แต่รายงานเนวลิล์ดกีว่า’
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บทที่ 1  เจลลี่ฟิช (I) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 1983  15:00~ 

“รบัทราบ”

ปรมิาณการใช้เชื้อเพลงิกเ็ป็นหนึ่งในหวัข้อประเมนิของการทดสอบ

การบินครั้งนี้ ซึ่งจะว่าไปกระแสลมมีอิทธิพลอย่างมากต่อปริมาณการใช้ 

เชื้อเพลิงของเจลลี่ฟิช การเปรียบเทียบประสิทธิภาพก็เลยเป็นแค่การ

ประเมินคร่าวๆ เท่านั้น...ทว่าธุระแค่นั้นเนวิลล์มาสั่งกับฉันโดยตรงก็ได้ 

ทาํไมต้องสั่งผ่านครสิด้วย หรอือาจจะคยุกบัครสิอยูพ่อดกีเ็ลยฝากมาบอก 

วลิเลยีมชกัจะเคอืง รู้สกึเหมอืนถูกมองข้ามหวั

เอาเถอะบ่นไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมา แค่ตรวจเช็กเกจก็ไม่ได้ยากเย็น 

ถอืว่าเป็นการฆ่าเวลา วลิเลยีมตดัสายแล้วออกจากห้องโดยสาร

ด้านขวามือของทางเดินแคบๆ เป็นหน้าต่าง หลังกระจกเป็นแผ่น 

ฟ้าคราม คริสคงจะตรวจเช็กชิ้นส่วนต่างๆ ด้วยตาเปล่าอยู่ท่ามกลาง

สายลมเยน็ยะเยยีบ

ทัศนียภาพเคลื่อนไปช้าๆ อย่างเงียบสงบ ทิวทัศน์อันรื่นรมย์ที่ 

รวมเอาความเงยีบเหงาและความรู้สกึราวกบัโบยบนิไว้ด้วยกนันั้น ไม่อาจ

หาได้จากอากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ส่งเสียงคํารามกระหึ่ม หรืออาคาร 

สูงระฟ้าที่ตรงึอยู่กบัพื้นดนิ

...ผ่านมาสบิกว่าปีแล้วหรอืเนี่ย

สมัยนั้นผมเป็นแค่นักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย1 ธรรมดาๆ ที่

มีอยู ่ดาษดื่น แต่ตอนนี้กําลังร่วมพัฒนาเทคโนโลยีล้ําหน้าของบริษัท 

ยกัษ์ใหญ่อย่าง UFA ในฐานะหนึ่งในผูพ้ฒันาถงุลมสญุญากาศ นวตักรรม

ที่ได้ชื่อว่า ‘พลิกหน้าประวัติศาสตร์อากาศยาน’ ชีวิตผมพลิกผันจนแทบ

ไม่น่าเชื่อ

สิ่งที่วลิเลยีมกาํลงัทาํกนัอยู่ในขณะนี้ คอืการทดสอบประสทิธภิาพ

ของอากาศยานที่พวกเขาพฒันาขึ้นใหม่ โดยบนิจากรฐั A ที่บรษิทั UFA  

ตั้งอยู่ ผ่านรฐัข้างเคยีงและย้อนกลบัมารฐั A อกีครั้ง เป็นการเดนิทางสามวนั 

1 บณัฑติวทิยาลยั เป็นการศกึษาระดบัปรญิญาโทหรอืปรญิญาเอก
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สองคนื ไม่มกีารแวะพกักลางทาง แม้จะเตรยีมวนัสาํรองเผื่อไว้ แต่การกนิ 

การนอนทั้งหมดจะทาํกนัภายในห้องโดยสารของยานทดสอบเท่านั้น

ด้านซ้ายมือของทางเดิน มีห้องพักผู้โดยสารเรียงกันอยู่สามห้อง 

รวมทั้งห้องที่วิลเลียมเพิ่งจะออกมา ห้องฝั่งหัวยานคือห้องหมายเลขหนึ่ง 

ห้องตอนกลางเป็นห้องหมายเลขสอง และห้องฝั่งท้ายยานที่วิลเลียมพัก

อยู่เป็นห้องหมายเลขสาม ในแต่ละห้องมีเตียงสองชั้นง่ายๆ เตรียมไว้ให้ 

สมาชิกที่ร่วมการบินทดสอบครั้งนี้มีทั้งหมดหกคน และให้พักในห้องพัก 

ผู้โดยสารเพื่อทดสอบความสะดวกสบายไปด้วย ตอนแรกที่ทราบเรื่อง  

ก็ยังกังวลว่าทุกคนจะนอนกันยังไงในห้องพักแค่สามห้อง แต่การนอน 

เตียงสองชั้นก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิด อย่างน้อยก็โล่งอกที่ไม่ต้องเข้าไปนอน 

ขดอยู่ในถงุนอนคบัแคบ เบยีดเสยีดกนัอยู่ในห้องนั่งเล่น

จะว่าไป

จงัหวะที่ผ่านทางเดนิ วลิเลยีมมองเข้าไปในห้องผูโ้ดยสารหมายเลขสอง

ศ.ฟิลลปิ ไฟเฟอร์ยงัไม่มที่าทวี่าจะออกมาจากห้องเช่นเคย

ดูเหมือนมีไอพิษลอดออกมาจากซอกประตู เอ็ดเวิร์ดถูกยัดเยียด 

ให้รับหน้าที่ดูแลศาสตราจารย์ เขาเป็นเด็กหนุ่มอายุน้อยที่สุดในกลุ่ม  

เพิ่งเข้ามาร่วมทมีพฒันาเทคโนโลยเีฉพาะกจิเมื่อหลายเดอืนก่อน วลิเลยีม

เจบ็ปวดใจทกุครั้งที่ถูกเขามองด้วยสายตาเยน็ชา แต่อกีแค่วนัครึ่งการบนิ

ทดสอบกจ็ะจบแล้ว ได้แต่ทนเอาหน่อย

ข้างๆ ห้องหมายเลขหนึ่งไปทางด้านหัวยานเป็นครัว สุดทางเดิน

เป็นห้องนั่งเล่นและใช้เป็นห้องอาหารด้วย ส่วนห้องบังคับการอยู่เลย 

ห้องอาหารเข้าไปอกี

ในห้องบงัคบัการไม่มใีครอยู่

คันบังคับเคลื่อนไหวไปมาดูราวกับหางเสือของเรือผีสิงก็มิปาน 

แวดล้อมด้วยเกจต่างๆ ทั้งเกจวดัความสงู เกจวดัความเรว็ เกจวดัความดนั 

อากาศ เกจวดัความเรว็ลม และเกจวดัเชื้อเพลงิ 
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บทที่ 1  เจลลี่ฟิช (I) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 1983  15:00~ 

ข้างคันบังคับมีกล่องสีขาวขุ ่นตั้งอยู ่ บนกล่องมีรอยเจาะเป็น 

ช่องแคบๆ ให้สายไฟลอดออกมาเชื่อมต่อกับคันบังคับและเกจต่างๆ  

ดูคล้ายหนวดของแมลง

จุดเด่นอย่างหนึ่งของอากาศยานรุ่นใหม่คือระบบการบินอัตโนมัต ิ

ผมไม่รู ้รายละเอียดมากนัก แต่ข้างในกล่องสีขาวขุ่นเมื่อครู่นี้มีเครื่อง

คํานวณที่อัดหน่วยความจําไว้ถึงสองร้อยห้าสิบหกกิโลไบต์ ทําหน้าที่

คํานวณทิศทางและระยะทางตั้งแต่ตําแหน่งปัจจุบันไปถึงจุดหมายถัดไป

โดยใช้ตวัเลขจากเกจต่างๆ แล้วส่งสญัญานไปที่คนับงัคบั

เป็นภาพที่ชวนให้เยน็สนัหลงัวาบ

สมองเข้าใจดีว่ามันเป็นแค่ผลผลิตของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 

ไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์ ในตอนนี้การทํางานก็ไม่มีปัญหา ทว่า...ครั้งแรกที่

ได้เห็นคันบังคับขยับทีละนิดโดยไม่มีใครแตะต้องนั้น รู้สึกหวาดกลัวจน 

พูดไม่ออกและไม่อาจขจดัมนัออกจากใจได้ง่ายๆ

...ถ้าอากาศยานลํานี้ไม่เชื่อฟังคําสั่ง และพาพวกเราไปที่ไหนไม่รู้

ขึ้นมาล่ะ

วลิเลยีมสะบดัหน้า

ไร้สาระ นี่ไม่ใช่หนงัไซไฟ อากาศยานจะมชีวีติจติใจได้ยงัไง

หลังจากตรวจเช็กตัวเลขบนเกจต่างๆ แล้ว วิลเลียมก็เปิดสวิตช์

วทิยสุื่อสาร

❉

พอเนวิลล์ ครอว์ฟอร์ดเข้าไปในครัว ก็เจอลินดา แฮมิลตันกําลัง 

นั่งตะไบเลบ็อยู่บนเก้าอี้กลม

“อ้าว มอีะไรหรอื เนวลิล์”

“ฉันต่างหากที่ควรจะต้องถาม รีบกลับไปประจําที่เดี๋ยวนี้ นี่มัน
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เวลางานนะ”

เหน็หายไปเลยตามหา แล้วกใ็ช่อย่างที่คดิยายนี่

“แหม อย่าเข้มงวดนกัเลยน่า ไหนๆ กไ็ม่มอีะไรทาํอยู่แล้ว แค่มา

เตรยีมอาหารแต่เนิ่นๆ จะเป็นไรไป”

“เพิ่งจะเคยได้ยนินี่แหละว่าเธอทาํอาหารเป็น”

บนเคาน์เตอร์อ่างล้างจานไม่มีเครื่องครัววางอยู่เลยสักชิ้น ลินดา

ทาํปากจู๋อย่างงอนๆ

นัยน์ตาสีอําพันยั่วเสน่ห์ควักค้อน หางตาตกเล็กน้อย ริมฝีปาก

กระจุ๋มกระจิ๋ม ผมนุ่มเป็นลอนสีบลอนด์เงิน เครื่องหน้าหวานสะดุดตา  

แขนขาเลก็เรยีว สมยัเรยีนลนิดาจงึมข่ีาวกบัผูช้ายไม่ขาด แถมยงัมข่ีาวลอื 

ล้อที่ขําไม่ออกว่าเจ้าตัวเลือกเรียนสาขาวิศวกรรมอากาศยานโดยใช้วิธี 

ทอดลูกเต๋าเสี่ยงทายว่าสาขาไหนมผีู้ชายเรยีนเยอะสดุ

“งานของเธอมรีออยู่อกีเพยีบ เอาเป็นว่าห้ามทาํอะไรตามใจชอบ”

“แหม ไม่เหน็ต้องว่ากนัขนาดนั้นเลย”

“ปัญหาของเธอไม่ใช่เรื่องว่างงาน แต่เป็นเรื่องไม่เชื่อฟังคาํสั่ง”

เธอเรียนจบมาสิบกว่าปีแล้ว แต่ก็ยังโลเลไม่เปลี่ยนเลยสักนิด 

แผนการกาํลงัจะเข้าสู่จุดเข้าด้ายเข้าเข็ม แต่เธอกลับเดินไปโน่นมานี่ตาม 

ใจชอบแค่เพราะไม่มอีะไรจะทาํ เนวลิล์เหน็แล้วขดัหูขดัตา

“...ค่า”

ลินดาตอบกลับอย่างงอนๆ แต่แล้วก็ยิ้มกริ่มเหมือนกับนึกอะไร 

ขึ้นมาได้ โอบสองแขนรอบคอเนวิลล์ “นี่ เนวิลล์ ถ้าจะพูดแบบนั้นน่ะ  

แทนที่จะห่วงฉัน ไปห่วงศาสตราจารย์ดีกว่าไหม ถ้าเกิดเขาตายแหงแก ๋

เอาตอนนี้ นายเองจะเดอืดร้อนนะ”

“รอให้เป็นจรงิก่อนแล้วค่อยว่ากนั”

ศาสตราจารย์ที่เคยได้รับฉายาว่าผู้กุมอํานาจอากาศยานระบบ 

ถงุลมสญุญากาศ ตอนนี้เป็นแค่ตาแก่ขี้เมาคนหนึ่ง คนที่กมุอาํนาจสทิธิ์ขาด 
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บทที่ 1  เจลลี่ฟิช (I) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 1983  15:00~ 

ที่แท้จรงิในฝ่ายพฒันาเทคโนโลยคีอืเนวลิล์

“เป็นคนพึ่งพาได้จรงิๆ”

ลนิดาพูดนํ้าเสยีงอ่อนโยนแล้วประกบรมิฝีปากกบัเนวลิล์ จู่ๆ เสยีง

เรียกดังออกมาจากวิทยุสื่อสาร เนวิลล์ผละตัวออกจากลินดาคว้าวิทยุ

สื่อสารขึ้นมา

“ฮัลโหล นี่เนวิลล์พูด วิลเลียมเรอะ มีอะไร...ไม่เป็นไร บอกมา

เถอะ...เหลอืยี่สบิเจด็ รอบเครื่อง 314 นะ โอเค ขอบใจมาก นายกลบัไป

ประจาํที่ได้”

ตอนที่คุยกันเมื่อคืนเห็นว่าเขาอยู่ว่างๆ ก็เลยฝากงานผ่านคริสไป 

แต่ตวัเองดนัลมืเสยีเอง ไม่ได้จดบนัทกึไว้ด้วยส ิแต่กช็่างเถอะ เป็นงานที่

ไม่ได้มคีวามหมายอะไรอยู่แล้ว

“รบัทราบ”

เนวิลล์พูดทิ้งท้ายคําเดียวแล้วตัดการสนทนาเป็นคําตอบรับที่ 

ทิ่มแทงความรู้สึก ใจจริงคงอยากจะบอกว่าไม่อยากเห็นหน้านายและ 

ไม่อยากคยุด้วย

“โธ่ พ่อคนไร้เสน่ห์”

ลินดาหน้ามุ่ย เนวิลล์กําชับทิ้งท้ายว่า “นี่เวลางานนะ” แล้วออก

จากครวัไป

วทิยสุื่อสารดงัขึ้นอกีครั้ง พอเนวลิล์ตอบ “ฮลัโหล” ไป เสยีงเอด็เวร์ิด 

กด็งัออกมาจากไมโครโฟนโดยไม่มแีม้แต่การทกัทาย

‘เนวลิล์ จะรายงานเหตกุารณ์ประจาํวนัโอเคไหม’

“ฮื่อ”

เอ็ดเวิร์ดเป็นเด็กหนุ่มที่เข้ามาทํางานเป็นพนักงานชั่วคราวในฝ่าย

พัฒนาเทคโนโลยีเมื่อหลายเดือนก่อน เขารายงานผลการตรวจเช็กห้อง

เครื่องยนต์ด้วยคําพูดคําจาสมวัย แต่ขาดความมีชีวิตชีวาไปบ้าง โดย

เฉพาะเวลาไม่มีอะไรผิดปกติ เนวิลล์พูดรับไปเป็นช่วงๆ ชี้แนะตามเรื่อง
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ตามราวไปสองสามอย่างแล้วตดัการสนทนา

เหลียวหลังไปดูอีกที ประตูครัวปิดไปแล้ว เนวิลล์ยื่นมือจะไปเปิด 

แต่แล้วเอามอืลง หนักลบัเดนิจากไป เพราะตอนนี้เป็นเวลางาน

ก่อนที่จะเข้าห้องพักหมายเลขหนึ่งซึ่งเป็นห้องของตัวเอง ประต ู

ห้องพกัหมายเลขสองกแ็วบเข้ามาในสายตา

แทนที่จะห่วงฉนั ไปห่วงศาสตราจารย์ดกีว่าไหม 

ไร้สาระ ป่านนี้แล้วจะต้องห่วงอะไรอกี

ตาแก่นั่นไม่มีอํานาจอะไรแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงาน 

หรือการบริหารองค์กร ในความเป็นจริง ตําแหน่งสูงสุดของฝ่ายพัฒนา

เทคโนโลยถีกูมอบให้เนวลิล์ไปแล้ว เรื่องนั้นเขาไม่ได้หลงคดิไปเอง สมาชกิ

คนอื่นๆ ต่างกย็อมรบั

เนวิลล์หลบเข้าห้องพัก ต้องทบทวนรายละเอียดของแผนการ 

อกีครั้งหนึ่ง

❉

พอเสรจ็งานเอด็เวร์ิด แมค็โดเวลกเ็คาะประตหู้องพกัหมายเลขสอง

“ศาสตราจารย์ ได้เวลาอาหารเยน็แล้วครบั”

ไม่มเีสยีงตอบ

“...ศาสตราจารย์ครบั”

ศาสตราจารย์ไม่ตอบ มแีต่เสยีงครางและเสยีงกรนดงัลอดช่องประต ู

ออกมา เอด็เวร์ิดคว้าลกูบดิประต ูซึ่งไม่ได้ลอ็กไว้ พอเปิดประตเูข้าไป กลิ่น

เหมน็บูดโชยเตะจมูก

บนพื้นมีขวดเปล่าและกระป๋องเปล่ากลิ้งเกลื่อนกลาด เอ็ดเวิร์ด 

เดนินิ่วหน้าเข้าไป ศาสตราจารย์ฟิลลปิ ไฟเฟอร์นอนกางแขนกางขาอย่าง

หมดสภาพอยู่บนชั้นล่างของเตยีงสองชั้นที่วางชดิผนงั
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บทที่ 1  เจลลี่ฟิช (I) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 1983  15:00~ 

ฟิลลปิรูปร่างค่อนข้างสูง ผอมกะหร่อง ใบหน้าเหี่ยวย่น หวัเถกิไป

จนถงึกลางกระหม่อม ผมตรงท้ายทอยหงอกขาว ทั้งๆ ที่วยัเพิ่งจะหกสบิ

ต้นๆ แต่สารรปูของชายที่นอนแผ่อยูต่่อหน้าเอด็เวร์ิดดแูก่กว่าอายจุรงิ ข้าง

หมอนมกีระป๋องเบยีร์ คงจะดื่มมาตั้งแต่หลงัอาหารกลางวนั ศาสตราจารย์

นอนหลบัหน้าแดงกํ่า ดูจากสหีน้าแล้วไม่น่าจะหลบัสบาย

เขาไม่เหลือเค้าเดิมของศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยผู้ป่าวประกาศ

เทคโนโลยีถุงลมสุญญากาศที่เป็นต้นกําเนิดของเจลลี่ฟิช จนกลายเป็น

คนดงัแห่งยคุและไต่เต้าขึ้นเป็นผู้ทรงอทิธพิลในสาขาวศิวกรรมอากาศยาน

เมื่อสบิกว่าปีก่อน

...ถ้าจะพูดให้ถูกต้องแล้ว ฟิลลปิ ไฟเฟอร์นั้นไม่ใช่ ‘ศาสตราจารย์’ 

อีกแล้ว ตําแหน่งในตอนนี้ก็เป็นเพียง ‘หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยี’ 

เป็นแค่พนกังานคนหนึ่งในองค์กร แต่ที่รอบข้าง โดยเฉพาะสมาชกิในทมี 

ยงัเรยีกเขาว่า “ศาสตราจารย์” กเ็ป็นเพราะความเคยชนิเท่านั้น

เตยีงชั้นบนไม่ได้ปผู้าปทูี่นอน แม้แต่เอด็เวร์ิดที่มั่นใจว่าตวัเองทนต่อ

สภาวะแวดล้อมแย่ๆ ได้ กย็งัรูส้กึขยะแขยงอย่างแรงที่จะนอนค้างในห้องนี้

ซองสีขาวเรียบๆ ถูกโยนไว้บนโต๊ะพับอเนกประสงค์ตรงข้ามเตียง 

กระดาษหลายแผ่นโผล่มาจากขอบซองที่ถูกฉกีเปิดอย่างลวกๆ 

เอ็ดเวิร์ดเกิดความคิดชั่วแล่น เหลือบมองศาสตราจารย์ที่ยังหลับ 

อยู่แวบหนึ่ง แล้วค่อยๆ ยื่นมอืที่สวมถงุมอืทาํงานอยู่ไปที่ซองจดหมาย

เขาได้ยินเสียงศาสตราจารย์ขยับตัวอยู่บนเตียง จึงยัดจดหมาย 

ใส่ซอง

“ตื่นแล้วหรอืครบั ศาสตราจารย์”

“...เอด็เวริ์ดเรอะ”

ไฟเฟอร์ประคองตวัโงนเงนลกุขึ้นพยายามเพ่งมองเอด็เวร์ิด คาํถาม

ด้วยความสงสยัออกมาพร้อมๆ กบักลิ่นเหล้าหึ่ง “มธีรุะอะไร” 

“ถงึเวลาอาหารเยน็แล้ว เลยมาแจ้งครบั”
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“ฉนัไม่กนิ”

พอพูดจบ ไฟเฟอร์เอามอืกมุอก ไอแรงๆ “เป็นอะไรหรอืเปล่าครบั” 

อดตีอาจารย์มหาวทิยาลยัปัดมอืเอด็เวร์ิดที่วิ่งถลนัเข้าไปหา ล้วงขวดเลก็ๆ 

ออกมาจากกระเป๋าเสื้อนอก บดิฝาเปิดออก เทเมด็ยาบนฝ่ามอื โยนเข้า

ปากไม่นบัแล้วกระดกเบยีร์กระป๋องที่วางข้างหมอน ของเหลวสเีหลอืงจางๆ 

ไหลย้อยลงมาตามมมุปาก

เวลาผ่านไปหลายสบิวนิาท ี“...แล้วจะยกอาหารมาให้ทหีลงันะครบั”  

เอ็ดเวิร์ดพูดแค่นั้นแล้วออกจากห้อง พยายามข่มกลั้นความเหนื่อยหน่าย

จนสดุจะบรรยายไว้

ตั้งแต่เข้ามาทํางานในฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยี ไม่เคยมีสักครั้งที่ 

เอด็เวริ์ดจะเหน็ศาสตราจารย์ตอนสร่างเมา

ไม่มีใครยอมเล่าให้คนนอกอย่างเอ็ดเวิร์ดฟังเลยสักคน ว่าทําไม

ศาสตราจารย์ไฟเฟอร์ที่เคยเป็นคนโปรดแห่งยุคจึงได้ตกต่ําถึงขนาดนี้ 

เมื่ออยู่ต่อหน้าเจ้าตวั ทั้งคนที่เป็นหวัหน้าตวัจรงิอย่างเนวลิล์ หรอืสมาชกิ

คนอื่นๆ ยอมรับบทผู้ใต้บังคับบัญชาที่เชื่อฟังโดยไม่วิพากษ์วิจารณ์เลย

แม้แต่คําเดียว แต่ก็เห็นได้ชัดว่าไม่ได้มาจากความเคารพยําเกรงต่ออดีต

ครูบาอาจารย์

...ช่างมนัเถอะ ไม่ใช่เรื่องที่ตวัเองควรจะเอ่ยปาก

สาํหรบัเอด็เวร์ิดแล้ว การทดลองบนิครั้งนี้เป็นงานสดุท้ายกบับรษิทั 

UFA แม้ใบอนญุาตผ่านเข้าออกบรษิทัจะยงัไม่หมดอาย ุแต่ถ้ากําหนดการ

เสรจ็สิ้นแล้ว กไ็ม่ต้องเจอหน้าศาสตราจารย์และสมาชกิคนอื่นๆ อกี

งานหลักของเอ็ดเวิร์ดในฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีคือการสร้างระบบ

การบินอัตโนมัติใหม่ที่ติดตั้งในเจลลี่ฟิช แม้เลย์เอาต์และฮาร์ดแวร์จะถูก

เตรยีมมาให้พร้อมแล้ว แต่เขาต้องดูแลโปรแกรมควบคมุภายใน และทํางาน

เบ็ดเตล็ดต่างๆ ไปด้วย การดูแลความเรียบร้อยในช่วงเวลาสั้นๆ แค่ไม่ 

กี่เดอืน กต็้องทุ่มเทหนกัเอาการอยู่
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บทที่ 1  เจลลี่ฟิช (I) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 1983  15:00~ 

ก็คงเพราะความทุ่มเทนั้นแหละ ทําให้ตอนนี้ระบบยังทํางานตาม

ปกต ิหากเป็นแบบนี้ต่อไป กค็งจะทํางานได้อย่างราบรื่นจนถงึวนิาทสีดุท้าย

เมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างตรงทางเดนิ ดวงดาวเริ่มกระพรบิพราว

แสงบนท้องฟ้าสคีรามเข้ม

ดวงไฟรบิหรี่ของไฟหน้ารถยนต์เคลื่อนคล้อยลาลบัขอบฟ้ามดืมดิไป

ทลีะดวง เป็นหนึ่งในทศันยีภาพหายากที่ชวนให้รู้สกึถงึกจิกรรมของมนษุย์

ระหว่างเส้นทางบนิเหนอืดนิแดนรกร้างนี้

...นาฬิกาข้อมอืบอกเวลาหนึ่งทุ่ม เอด็เวริ์ดละสายตาจากหน้าต่าง 

มุ่งตรงไปยงัห้องอาหาร

❉

ยามเช้าบนระดบัความสูง 200 เมตร อากาศช่างหนาวเหนบ็

ตอนที่วิลเลียมลืมตาขึ้นมาบนเตียง อากาศเย็นแผ่ไปทั่วจนนึกว่า

นํ้าค้างแขง็ตกในห้องพกัเสยีแล้ว

เขาลุกขึ้นตัวสั่นงั่ก คว้านาฬิกาข้อมือที่ข้างหมอน หกโมงเช้า  

ข้างนอกหน้าต่างยังมืดอยู่เลย เมฆหนาบดบังท้องฟ้าเอาไว้จนแทบจะ 

มองไม่เหน็รฐั A เช้านี้อากาศไม่แจ่มใส

วนัที่ 8 กมุภาพนัธ์ การทดสอบการบนิไม่มปัีญหาร้ายแรงเป็นพเิศษ

และเข้าใกล้เป้าหมายไปทุกขณะ แม้ตามกําหนดการจะเผื่อวันพรุ่งนี้ไว ้

เป็นวนัสาํรอง แต่ในความเป็นจรงิ วนันี้เป็นวนัสดุท้ายและอกีไม่กี่ชั่วโมง

การเดินทางจะจบลง หากการทดสอบครั้งนี้จบลงอย่างราบรื่นและลูกค้า

ให้การตอบรับดี บริษัท UFA จะได้รับกําไรมหาศาล และฝ่ายพัฒนา

เทคโนโลยีก็จะมีทั้งสถานะและสิทธิอํานาจเพิ่มขึ้นอีกมากมายจนเทียบ 

กบัตอนนี้ไม่ตดิ ซึ่งวลิเลยีมเองกจ็ะได้รบัผลประโยชน์ไปด้วย
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ทว่าตอนนี้ ความขมขื่นกาํลงักดักนิใจเขาอยู่จนไม่รู้สกึตื่นเต้นหรอื

ยนิดี

ตนเองก็แค่อาศัยพึ่งพาผลงานของคนอื่นอยู่ ถ้าสูญเสียมันไป  

ทั้งตําแหน่งและชื่อเสียงก็คงพังครืนเช่นเดียวกับปราสาททราย ยิ่งมี 

ความสาํเรจ็มากเท่าไร กย็ิ่งกลวัที่จะสูญเสยีมนัไปมากเท่านั้น

...วลิเลยีมสะบดัหน้า ลกุออกจากเตยีง หยบิเสื้อกนัหนาวพาดไหล่

แล้วเปิดประตูออกไป

อากาศตรงทางเดนิหนาวกว่าในห้องพกัเสยีอกี

ห้องโดยสารนี้ไม่ได้เดนิท่อนํ้า ข้างๆ ห้องพกัหมายเลขสามที่ท้ายยาน 

ซึ่งวิลเลียมนอนพักอยู่นั้น มีอ่างล้างหน้า สุขา และห้องอาบน้ํารวม  

เขาเดนิตวัสั่นเข้าประตูห้องที่มอี่างล้างหน้า จดัแจงธรุะเสรจ็แล้วค่อยโผล่

มาที่ทางเดนิอกีครั้ง

และตอนนั้นเอง เขาเพิ่งจะสงัเกตเหน็

ว่าประตูห้องพกัหมายเลขสองของศาสตราจารย์ไฟเฟอร์เปิดแง้มอยู่

แสงไฟราํไรเลด็ลอดออกมาจากช่องแง้มประตู

วลิเลยีมมองด้านล่างของประตู เสยีงกู่ร้องดงักกึก้องอยู่ในหวั

มอืขวาเหี่ยวย่นถูกประตูหนบีอยู่

❉

ศาสตราจารย์ฟิลลปิ ไฟเฟอร์เสยีชวีติแล้ว

ดวงตาทั้งคู่เบิกโพลง คิ้วเลิกสูง ลิ้นจุกปาก เล็บมือซ้ายจิกอยู่ 

ที่ลาํคอ ผวิหนงัตรงคอมรีอยข่วนนูนแดงหลายเส้น

นั่นคือจุดจบอันทรมานของชายผู้ทรงอิทธิพลในสาขาวิศวกรรม

อากาศยาน
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บทที่ 2  ภาคพื้นดิน (I) 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 1983  07:30~ 

ตาํรวจสายสบื คโุจ เรน สังกดัแผนกสบืสวนสถานตีาํรวจ F รฐั A 

เริ่มต้นเช้าวนัใหม่ด้วยการโทร.กระหนํ่าปลกุหวัหน้า มาเรยี ซอลส์บรี

เขาหมุนแป้นโทรศัพท์สาธารณะ รอจนเสียงสัญญาณดังเป็นหน 

ที่สบิอกีฝ่ายถงึจะรบัสาย วนันี้ตื่นไวเป็นพเิศษ

‘...ฮลัโหล...’

“มาเรยี ตื่นได้แล้ว เกดิคด ีผมกาํลงัจะไปที่เกดิเหต”ุ

‘อ้อ เรนหรอื...’

นํ้าเสยีงง่วงๆ ระคนหงดุหงดิ ‘มอีะไร เพิ่งจะเจด็โมงครึ่งเอง ขอนอน 

ต่ออกีหน่อยน่า...’

“คนส่วนใหญ่เขาออกจากบ้านกนัแล้วนะครบั  คนที่ยงัขี้เซาอยู่จน

ป่านนี้น่ะมแีต่คณุเท่านั้นแหละ เรยีนจบมากห็ลายสบิปีแล้ว ลองกลบัไป

ลงเรยีนมหาวทิยาลยัใหม่อกีทเีป็นไงครบั”

‘ฉนัยงัไม่ได้แก่ขนาดนั้นย่ะ’

เรนชินกับการโต้คารมแบบนี้ไปแล้ว หลังจากย้ายมารับตําแหน่ง 

ได้ครึ่งปี กร็ู้ดแีล้วว่าควรจะพูดเรื่องอะไรจงึจะทาํให้เธอตาสว่าง

‘เออ เข้าใจแล้วน่าแล้วที่เกดิเหตอุยู่ที่ไหน’

“ผมขบัรถมา ตอนนี้จอดรออยู่หน้าบ้านแล้ว กรณุาออกมาภายใน

ยี่สบินาท ีผมเตรยีมมื้อเช้าไว้ให้แล้ว”

‘...รบัทราบ’

เรนถอนหายใจพร้อมกับวางสาย พอออกจากตู้โทรศัพท์ ก็ก้าว 
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ขึ้นรถคู่ใจที่จอดอยู่รมิถนน

กว่ามาเรยีจะออกมาที่หน้าบ้านได้กอ็กีสามสบินาทใีห้หลงั

เรนคดิเสมอว่าเธอเป็นผู้หญงิที่ดูสะดดุตาจรงิๆ

ผมยาวดกหนาสีแดง นัยน์ตาลึกลับเปล่งประกายสีทับทิมดูคล้าย

ไฟลกุโชนในบางมมุ เครื่องหน้าสวย ทรวงอกหนั่นแน่น เอวคอด สะโพก

กลมกลึงไล่ลงไปหาสองขาเรียวยาวนั้น ถ้าจับสวมชุดกระโปรงยืนถือ 

แก้วไวน์ละก ็คงจะสวยสง่าราวกบัสาวสงัคมชั้นสูง

ทว่าสารรูปของเธอตอนนี้ดูไม่ได้ อย่าว่าแต่สวมชุดกระโปรงเลย  

แค่สวมชุดธรรมดาก็ยังดูแย่ เสื้อที่สวมมากลัดกระดุมผิดเม็ด ชายเสื้อ

แลบออกนอกกระโปรง เสื้อสูทยับย่นเหมือนสาหร่ายทะเลแห้ง รองเท้า

ส้นสูงแบบพมัพ์2 กเ็ปรอะโคลนเป็นหย่อมๆ ผมเผ้ากระดกเพราะนอนทบั 

ดูคล้ายม้วนผมมา

มาเรยีแต่งเนื้อแต่งตวัไม่สมกบัเป็นตาํรวจ แถมยงัมยีศเป็นสารวตัร

อีกต่างหาก เธอกระโดดขึ้นที่นั่งข้างคนขับอย่างชํานาญ ใช้คางบุ้ยบ้าย

อย่างวางมาดว่า “เอ้า ไปกันได้แล้ว” เรนวางถุงกระดาษใส่แซนด์วิชไว้ 

บนตกัของเธอ แล้วบดิกญุแจสตาร์ตรถคู่ใจ

“ว่าไง”

มาเรยียงิคําถามใส่ทนัทก่ีอนจะกดัปลายแซนด์วชิเข้าปาก “เกดิคดี

อะไร ทาํไมต้องไปที่เกดิเหตเุลย ไม่แวะสน.ก่อน”

“เกดิอบุตัเิหตเุจลลี่ฟิชตกครบั”

“...เจลลี่ฟิชหรอื”

“ที่เกิดเหตุอยู่กลางเทือกเขา H ทีมค้นหาได้รับแจ้งว่า ‘ไฟไหม ้

เจลลี่ฟิช’ จึงบึ่งไปดูก็พบซากยานไหม้วอดทั้งลํากับศพหลายศพ สรุป

คร่าวๆ กป็ระมาณนี้ครบั”

2 Pump หรอื Court shoes รองเท้าส้นสูงอเนกประสงค์ของสตร ีด้านหน้าเว้าตํ่า รองเท้าพมัพ์แบบคลาสสกิ 
นั้นจะเป็นแบบทบึ ไม่มสีายรดัหรอืสาน
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บทที่ 2  ภาคพื้นดิน (I) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 1983  07:30~ 

“อยู่ในท้องที่เราพอดเีลยนี่หว่า”

มาเรียทําหน้าเบ้ซํ้ายังพูดอย่างเหนื่อยหน่าย “น่าจะตกเลยไปสัก

สบิยี่สบิกโิล ซวยชะมดั”

“กรรมคงตามสนองมั้งครบั”

ช่างเป็นคําตอบที่ไม่มีทั้งเอกลักษณ์และความสร้างสรรค์ มาเรีย

แค่นเสยีงขึ้นจมูกดงั “ฮ”ึ

ความหนาแน่นพลเมอืงของรฐั A ต่ํากว่ารฐัรมิฝ่ังทะเลด้านตะวนัออก 

และตะวันตกของประเทศ U ค่อนข้างมาก ถ้าออกจากเมืองที่กระจาย

เป็นหย่อมๆ หรือถนนสายหลัก จะเจอทุ่งรกร้างกว้างใหญ่ไพศาลมีแต ่

โขดหนิดนิทรายและพชืพรรณไม่กี่ชนดิ กรณเีกดิคดคีวามในพื้นที่ห่างไกล

ความเจริญและแทบจะไม่มีสัตว์อาศัยอยู่ สถานีตํารวจที่อยู่ใกล้ที่สุดจะ 

ต้องรบัหน้าที่ตรวจสอบที่เกดิเหตแุละสบืสวนคดี

จากเมืองที่พวกเรนอยู่มาถึงตีนเขาใกล้ที่เกิดเหตุ ถ้าบึ่งรถด้วย

ความเรว็จาํกดัสงูสดุจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง ถอืเป็นระยะทางที่เรน

ควรค่าจะมาเที่ยวพักผ่อน ท้องฟ้าสีครามสดใส ทุ่งร้างกว้างใหญ่ไพศาล 

ทางหลวงทอดยาวสดุสายตา ทวิทศัน์อนักว้างใหญ่ไม่มทีี่สิ้นสดุแบบนี้ ไม่มี

ทางได้เหน็ที่บ้านเกดิของเรน

“แล้วมผีู้รอดชวีติหรอืเปล่า”

“ไม่มคีรบั เท่าที่ค้นพบ คนทั้งหกเสยีชวีติหมดแล้ว

ตอนนี้กาํลงัตรวจพสิูจน์บคุคลของทกุศพ ผมขอให้บรษิทั UFA ส่ง

รายชื่อผู้ซื้อเจลลี่ฟิชมาให้แล้ว แต่การตรวจสอบคงต้องใช้เวลาสกัระยะ”

“เป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่เลยสนิะ”

มาเรียถอนใจเฮือก เอนหลังพิงเบาะ “แถมยังเป็นอุบัติเหตุที่เกิด 

กบัเจลลี่ฟิชแล้วมผีู้เสยีชวีติ ถ้าจาํไม่ผดิ...”

“ไม่เคยมมีาก่อนครบั เรยีกได้ว่าเป็นอบุตัเิหตคุรั้งแรกของโลก”

“พวกสื่อก็หวานคอแร้งเลยล่ะสิ โธ่โว้ย วันนี้กะจะรีบกลับบ้านไป
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ดื่มซะหน่อย...จะว่าไปแล้ว อุบัติเหตุยานตกเป็นงานของคณะกรรมการ

ป้องกนัอบุตัภิยัแห่งชาต ิไม่ใช่พวกเรานี่นา”

มคีวามคดิแบบนี้แล้วยงัได้เลื่อนขั้นเป็นถงึสารวตัรเชยีวนะ มาเรยี

เรนไม่กล้าพูดแบบนั้นออกไป จงึต้องสรรหาถ้อยคาํใหม่

“ดเูหมอืนจะไม่ใช่อบุตัเิหตยุานตกธรรมดาครบั คงต้องควบคมุการ

เผยแพร่ข่าว”

“หา หมายความว่าไง”

“มศีพหนึ่งถูกตดัคอ ตดัแขนตดัขาครบั”

“...เอ๊ะ”

“บ๊อบรายงานว่าศพอื่นๆ ก็เห็นได้ชัดว่าถูกฆาตกรรม เรารีบไป

กันเถอะ มาเรีย ถ้าเป็นการฆาตกรรม ก็ต้องเป็นงานของแผนกสืบสวน 

อย่างเรา”

❉

เมื่อมาถงึตนีเขาสิ่งที่รอพวกเขาอยู่คอืเจลลี่ฟิชสขีาวลาํหนึ่ง 

“...เดี๋ยวๆ ทาํไมกองทพัอากาศถงึเสนอหน้ามาด้วยล่ะ”

มาเรยีแหงนหน้ามองถงุลมที่มโีลโก้ ‘AIR FORCE’ พลางถามเสยีงสงู

ด้วยความตื่นเต้น เธอเพิ่งเคยเหน็เจลลี่ฟิชของจรงิใกล้ๆ แบบนี้เป็นครั้งแรก

“ถ้าใช้เฮลิคอปเตอร์เก็บศพคนยังพอว่า แต่ถ้าจะใช้เก็บกู้ซาก 

เจลลี่ฟิชกค็งไม่ไหว กเ็ลยต้องใช้เจลลี่ฟิชเกบ็เจลลี่ฟิชครบั

เดี๋ยวพวกเรากจ็ะขึ้นมนัไปที่เกดิเหตดุ้วย ทางกองทพัอนญุาตแล้ว...

มาเรยี เป็นอะไรไปครบั อย่าบอกนะว่าไม่กล้าขึ้นน่ะ”

“ชะ...ใช่ซะที่ไหนล่ะ ตกลง ขึ้นกข็ึ้น”

มาเรยีเชดิคางอย่างเย่อหยิ่ง
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บทที่ 2  ภาคพื้นดิน (I) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 1983  07:30~ 

เรนเดนิตามหลงัหวัหน้าพลางแหงนมองเจลลี่ฟิชอกีครั้ง

รูปทรงช่างงดงามจรงิๆ

ความยาวโดยรอบด้านละประมาณ 40 เมตร สูง 20 เมตร ส่วน

ของถงุลมตดักบัท้องฟ้าเป็นรปูวงรอ่ีอนช้อย ตรงฐานของถงุลมมเีสาคํ้ายนั

หลายเสา ที่ปลายเสาค้ํายนัแต่ละเสามห่ีวงสามห่วงแผ่ออกไปสามทศิทาง

ทาํมมุ 90 องศาซึ่งกนัและกนัร้อยอยูก่บักรอบทรงตะกร้า ข้างในนั้นมใีบพดั

สาํหรบัสร้างแรงยกหมนุอยู่

เรนจินตนาการภาพอากาศยานที่อยู ่เบื้องหน้าล่องลอยไปบน

ท้องฟ้า วตัถกุลมแป้นมขีาห้อยลงมาแหวกว่ายไปในความเวิ้งว้างสคีราม...

มนิ่าล่ะ ถงึได้เรยีกว่า ‘เจลลี่ฟิช (แมงกะพรนุ)’

“สารวตัรมาเรยี ซอลส์บร ีมอืปราบคโุจ เรน เชญิทางนี้”

นายทหารผมสนีํ้าตาลแดงที่น่าจะเป็นผูบ้ญัชาการนาํทางทั้งสองคน

ข้างในห้องโดยสารกว้างกว่าที่คดิ

พื้นที่พักอาศัยถูกตัดทอนลงสมกับเป็นอากาศยานของกองทัพจึง

มพีื้นที่ว่างสาํหรบัขนส่งยทุธสมัภาระหรอืบคุลากรได้มากขึ้น มมุหนึ่งของ

พื้นที่ซึ่งกว้างพอๆ กบัครึ่งสนามเทนนสิ มโีต๊ะกบัเก้าอี้วางไว้ให้ ผูบ้ญัชาการ

ทําความเคารพแล้วเดินจากไป พอเรนกับมาเรียหย่อนตัวลงนั่ง เสียง

ประกาศในยานกด็งัขึ้นราวกบักาํลงัรอจงัหวะอยู่

‘เทกออฟ’

ทิวทัศน์นอกหน้าต่างเริ่มเลื่อนตํ่าลง ไม่มีแรงกระชากใดๆ เป็น 

การบนิขึ้นอย่างเงยีบเชยีบ ไม่รู้สกึถงึอตัราเร่งเหมอืนเวลาขึ้นลฟิต์ ขณะที่ 

คนของกองทพัสวมใส่เครื่องกนัหนาวกนัชลุมนุวุน่วาย เรนเปิดฉากสนทนา

ขึ้นอกีครั้ง

“...เรอืเหาะสาํราญลาํใหญ่เกดิเหตรุะเบดิเมื่อปี 1937 หรอื 46 ปี 

ก่อนหน้านี้ ทําให้คนในสังคมสูญเสียความเชื่อมั่นในการใช้เรือเหาะ 

อากาศยานที่ใช้ถงุลม มนัจงึเงยีบหายไปอย่างรวดเรว็”
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แต่แล้วมนักลบัได้รบัความสนใจอกีครั้งในปี 1972 หลงัจากอบุตัเิหตุ

ครั้งนั้นผ่านไปแล้ว 35 ปี กลุ่มวิจัยของศาสตราจารย์ฟิลลิป ไฟเฟอร ์

ได้ให้กําเนิด ‘ถุงลมสุญญากาศ’ เทคโนโลยีนี้ทําให้เรือเหาะไม่ต้องใช้ 

แก๊สติดไฟ อีกทั้งปรับขนาดให้เล็กกะทัดรัดและนําไปสู่การให้กําเนิด  

‘เจลลี่ฟิช’ อากาศยานระบบถุงลมสําหรับพลเรือนเป็นครั้งแรกใน

ประวตัศิาสตร์มนษุยชาต ิมาเรยี ฟังอยู่หรอืเปล่าครบั”

“หา”

มาเรยีละสายตาจากหน้าต่าง “อ๋อ ฟังอยู่ส ิแล้วไงต่อ”

“...ศาสตราจารย์ไฟเฟอร์และพวกนักศึกษาในห้องวิจัยในสมัย

นั้น ร่วมกันตั้งบริษัทสตาร์ตอัปขึ้นภายในมหาวิทยาลัย โดยมุ่งมั่นจะนํา

อากาศยานระบบถงุลมมาใช้งานได้จรงิ ต่อมาไม่นานกไ็ปสะดดุตาบรษิทั

ผลติอากาศยานรายใหญ่อย่าง UFA เข้า และถูกควบรวมบรษิทัในปี 1973 

กลายเป็นฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานระบบถุงลมมาจนถึงทุกวันนี้  

แม้จะถูกบริษัทอื่นกลืนไป แต่ก็ยังอยู่มาได้ร่วมสิบปี ถือว่าเป็นบริษัท 

สตาร์ตอปัที่ประสบความสําเรจ็ซึ่งมเีพยีงไม่กี่ราย มาเรยี ฟังอยูห่รอืเปล่า”

“หา”

มาเรยีซึ่งกาํลงัจ้องมองทวิทศัน์นอกหน้าต่างอย่างแปลกหแูปลกตา 

ละสายตาจากหน้าต่างทนัท ี“อ๋อ อื้อ ฟังอยู่ๆ แล้วไงต่อล่ะ”

“...คณุนี่ ทาํตวัเหมอืนเดก็ได้ขึ้นชงิช้าสวรรค์ครั้งแรกเลยนะ ตั้งใจ

ฟังหน่อยซี่ อย่าหลงไปกบัความรู้สกึเหมอืนได้มาสวนสนกุ อะไรกนั อายุ

ปูนนี้แล้ว”

“ใคร ‘อายปุูนนี้’ ยะ”

เรนไม่รู้อายุแท้จริงของมาเรีย แต่เมื่อสามเดือนที่แล้ว เธอเล่าว่า  

“เพื่อนอวยพรวันเกิดครบรอบอายุ 23.5555555 ปีให้” ก็เลยคิดว่าน่าจะ 

อายเุกนิสามสบิแล้ว เขารู้สกึเอน็ดูหวัหน้าท่าทางอวดดทีี่แก่กว่าเขาหลาย

ปีและอ่อนไหวเรื่องอายุ
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บทที่ 2  ภาคพื้นดิน (I) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 1983  07:30~ 

“และแล้วบรษิทั UFA ได้ครอบครองทั้งเทคโนโลยถีงุลมสญุญากาศ

และสทิธบิตัรที่เกี่ยวข้องมาจากศาสตราจารย์ไฟเฟอร์ จงึเริ่มบกุเบกิกจิการ

ผลิตอากาศยานระบบถุงลมขึ้นมาอีกครั้งหลังจากตกอยู่ในภาวะชะงักงัน

มากว่า 30 ปี ‘เจลลี่ฟิช’ ออกสูต่ลาดหลงัจากควบรวมกจิการได้สามปีและ

ทาํยอดขายถล่มทลายในหมู่มหาเศรษฐ ีเกนิกว่าที่คาดไว้ตอนแรก ถ้าพูด

ถงึ ‘เจลลี่ฟิช’ ตอนนี้ กเ็ป็นที่รู้กนัว่าหมายถงึอากาศยานระบบถงุลม และ

นี่คือประวัติศาสตร์คร่าวๆ ของอากาศยานระบบถุงลมที่แฝงมุมมองทาง

ธรุกจิไว้ด้วยครบั”

“ฉนัว่าไม่ใช่คร่าวๆ หรอก”

มาเรียโพล่งอย่างเบื่อๆ “แต่จะว่าไป ฉันก็ยังจําตอนที่เจลลี่ฟิช 

ได้รับความนิยมได้นะ หนังสือพิมพ์ก็ลงอยู่ออกบ่อย ยังสงสัยอยู่เลยว่า 

ไอ้ของพรรค์นั้นจะเอาไปตั้งไว้ตรงไหน”

“ก็คงเหมือนกับที่พวกดาราใหญ่ๆ ซื้อเรือยอชต์กระมังครับ แถม

สนนราคาไม่เกินหนึ่งล้านดอลลาร์ ก็คงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ได้รับความ

นยิมแพร่หลาย”

“หนึ่งล้านดอลลาร์หรอื...เงนิเดอืนฉนัตั้งหลายสบิปีเลยนะ ประเทศนี้ 

มเีศรษฐเียอะขนาดนั้นเลยหรอื”

“แล้วคนประเทศ U อย่างคณุ จะมาถามคนประเทศ J อย่างผม

ทาํไมล่ะครบั”

เอาจรงิๆ แล้ว เรนจาํต้องเหน็ด้วยกบัความคดิเหน็ในเรื่องทั่วๆ ไป 

ของมาเรีย อากาศยานระบบถุงลมยังไม่มีวี่แววว่าจะได้รับความนิยม 

แพร่หลายในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของเรน ขณะที่ในประเทศ U  

เฉพาะที่ผลติมาเพื่อพลเรอืนกม็รี่วมร้อยลาํเข้าไปแล้ว เรนรู้ดวี่าประเทศนี้

มคีวามมั่งคั่งทางเศรษฐกจิ

“แต่ที่เจลลี่ฟิชได้รับความนิยมแพร่หลายขนาดนี้ ขนาดมีความ

สาํคญัมากกว่าราคานะครบั”
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“ขนาดหรือ ต่อให้คนประเทศ U จะชอบอะไรที่มันใหญ่ๆ โตๆ  

แต่กต็้องมขีดีจาํกดัสนิะ”

“ตรงกันข้ามเลยครับ เพราะมันถูกย่อขนาดลงมาเหลือ 40 เมตร 

ได้ต่างหากล่ะครบั 

ข้อเสียที่ร้ายแรงที่สุดของเรือเหาะคือต้องใช้ถุงลมขนาดมหึมา 

เพื่อสร้างแรงลอยตัว อย่างเช่น เรือเหาะโดยสารที่บินรอบโลกได้สําเร็จ 

ในปี 1929 นั้น มหี้องโดยสารที่ยาวแค่ 20 เมตร แต่ต้องตดิถงุลมที่มคีวาม

ยาวรอบรูป 237 เมตร พอๆ กบัสนามเบสบอลสองสนามเลยทเีดยีว

ส่วนกรณีของเจลลี่ฟิช ขนาดของถุงลมที่จําเป็นต้องใช้ยกห้อง

โดยสารขนาดเดียวกันมีขนาดแค่ 40 ตารางเมตร เทียบกับเรือเหาะที่ 

พูดถึงเมื่อกี้ก็ราวหนึ่งในหกเท่านั้น คงพอจะเข้าใจแล้วสินะครับว่าขนาด

มนักะทดัรดัลงแค่ไหน”

“เทียบกันไม่ได้เลย...แต่ว่าถุงลมสุญญากาศเนี่ย มันคือบอลลูน 

ที่ข้างในกลวงไม่ใช่หรอื แล้วย่อขนาดลงได้ไง”

“มาเรยีรู้จกั ‘หลกัการของอาร์คมิดิสี’ ไหมครบั”

“ทาํไมจะไม่รู ้‘เขานกึไอเดยีขึ้นได้ กเ็ลยวิ่งแก้ผ้าออกจากอ่างอาบน้ํา’  

หมายความว่าไอเดยีแปลกใหม่เกดิมาจากพฤตกิรรมพลิกึพลิั่นใช่ไหมล่ะ”

“...‘วัตถุจะลอยอยู่ได้ด้วยแรงที่เท่ากับน้ําหนักของของไหลที่ถูก

แทนที่โดยวัตถุนั้น’ อธิบายง่ายๆ ให้คุณเข้าใจก็คือระหว่างกระป๋องบู้บี้

กับกระป๋องเปล่าธรรมดา อย่างหลังจะได้รับแรงลอยตัวมากกว่า ถ้าเป็น

วัตถุที่มีนํ้าหนักเท่ากัน วัตถุที่มีปริมาตรมากกว่าจะมีแรงลอยตัวมากกว่า  

หรอืในทางกลบักนั ถ้าเป็นวตัถทุี่มปีรมิาตรเท่ากนั วตัถทุี่เบาหรอืมคีวาม

หนาแน่นน้อยจะลอยตวัง่ายกว่า

ถ้าตัดหัวคุณกับหัวผมโยนลงในน้ํา หัวของเรามีปริมาตรใกล้เคียง

กนั จงึมแีรงลอยตวัเท่ากนั สรปุว่าหวัคณุจะลอย ส่วนหวัผมจะจมไงครบั...

ว่าไงเข้าใจแล้วหรอืยงัครบั”
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บทที่ 2  ภาคพื้นดิน (I) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 1983  07:30~ 

“เข้าใจแล้วย่ะ รวมทั้งนสิยัชอบเหนบ็แนมของนายด้วย”

“งั้นก็ดีแล้ว เอาล่ะ จากที่อธิบายไปแล้ว ได้นําไปสู่ข้อสรุปที่ว่า  

‘ยิ่งความหนาแน่นของวตัถใุกล้ศูนย์เท่าไร วตัถกุย็ิ่งมแีรงยกเพิ่มขึ้นเท่านั้น’  

ซึ่งกค็อื”

“ ‘สภาวะไร้น้ําหนัก’ หรือการทําสุญญากาศจะสร้างแรงลอยตัว 

ที่ดทีี่สดุสนิะ”

มาเรียนเอานิ้วชี้จิ้มคาง เธอชอบทําท่านี้ขณะครุ่นคิด “แล้วมันก ็

ส่งผลให้ลดขนาดถงุลมลงได้ด้วย

เรน แต่เรื่องนี้น่าจะมีคนคิดได้ตั้งนานแล้วไม่ใช่หรือ คุยเรื่อง

ประมาณนี้แล้ว”

“ใช่แล้วครบั” 

เรนพูดเสียงเครียด ปกติแล้วคําพูดและการกระทําของมาเรีย 

ไม่ค่อยมเีหตผุล แต่เมื่อเครื่องตดิแล้ว เธอกม็คีวามฉลาดหลกัแหลมไม่น้อย 

“แนวคดิของการบนิโดยใช้บอลลนูสญุญากาศนั้นมมีาตั้งแต่สามร้อยปีก่อน

แล้วครบั แต่สาเหตทุี่ทาํไม่สาํเรจ็มาจนถงึปัจจบุนัเพราะยงัไม่มเีทคโนโลยี

ในการสร้าง ‘บอลลูนสญุญากาศ’ ที่ทนต่อความกดอากาศได้”

วตัถทุั้งหมดบนพื้นโลกรบัแรงกดจากอากาศอยู่ตลอดเวลา สาเหตุ

ที่บอลลูนไม่เหี่ยวฟีบ เพราะแก๊สที่อัดเข้าไปในบอลลูนดันอากาศจาก 

ข้างใน ถ้าปล่อยแก๊สออกเพื่อทําสุญญากาศ ถุงลมจะแพ้แรงกดอากาศ

และเหี่ยวฟีบทนัที

ทว่าการจะสร้างบอลลูนให้แข็งแรงทนทานต่อแรงกดอากาศได้ 

จําต้องเพิ่มความหนาของบอลลูน นํ้าหนักจึงเพิ่มขึ้น และบอลลูนก็ยิ่ง 

ไร้ความหมาย

“แต่ว่า ‘ถุงลมสุญญากาศ’ เอาชนะเงื่อนไขย้อนแย้งนั้นได้ มันมี

กลไกอะไรหรอื”
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“ผมเองก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกัน กุญแจสําคัญน่าจะอยู่ที่วัสดุ

พเิศษ ‘คาร์บอนไนไตรด์ 3’ เป็นสารที่มคีวามแขง็สูงสดุในบรรดาสารที่เรา

รูจ้กักนัในปัจจบุนั เมื่อนาํสารนั้นมาผสมกบัเรซิ่นพวกโพลอิะครโิลไนไตรล์4 

จะได้ถุงลมที่ทนต่อความกดอากาศ มีความแกร่งกว่าเพชรและฉีกขาด 

ได้ยากเหมอืนเรซนิ”

“...หอื”

มาเรยียกัไหล่ “จู่ๆ กไ็ม่เข้าใจซะงั้น”

“แม้แต่ในวงการวิศวกรรมอากาศยานช่วงแรกๆ ก็วิพากษ์วิจารณ์

อย่างรุนแรงเหมือนกันครับ ศาสตราจารย์มาเขียนเล่าไว้ในหนังสือทีหลัง

ว่า ไม่มใีครยอมเชื่อจนเครื่องต้นแบบสร้างสาํเรจ็”

“เออ จะว่าไปมนักใ็ช่นะ ถ้ามนัเป็นเรื่องโกหกละก ็พวกเราคงไม่ได้

บนิอยู่บนฟ้าแบบนี้หรอก”

มาเรยีหนักลบัไปมองหน้าต่าง เจลลี่ฟิชออกเดนิทางมาสบิกว่านาที

แล้ว ทวิทศัน์เบื้องล่างเปลี่ยนไป

จากทุ่งรกร้างสีนํ้าตาลแดงกลายเป็นป่าไม่ผลัดใบและแม่นํ้าที่ไหล

คดเคี้ยว และถัดจากทัศนียภาพของธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์เป็นภูเขา

ที่มหีมิะปกคลมุ

‘เพิ่มระดบัความสูง’

เจลลี่ฟิชบินทิ้งห่างหมู่ไม้เบื้องล่างตามเสียงประกาศ สีเขียวของ

ป่าไม้กลายเป็นสีขาวของหิมะ และที่มุมหนึ่งของทิวทัศน์หิมะขาวโพลน 

ปรากฏเงาดาํบดิเบี้ยว

นั่นคอืที่เกดิเหตุ

3 Carbon Nitride (คาร์บอนไนไตรด์ - C
3
N

4
) สารประกอบของคาร์บอนและไนโตรเจนที่น่าจะมคีณุสมบตัิ

 แขง็ยิ่งกว่าเพชร 
4 Polyacrylonitrile (โพลอิะคลโิลไนไทรล์ - PAN) เป็นสารประกอบอนิทรยี์ที่เกดิจากการสงัเคราะห์ 
 จดัเป็นพลาสตกิประเภทเทอร์โมพลาสตกิหรอืเรซนิประเภทหนึ่ง แต่ต่างออกไปที่จะไม่ละลายภายใต้
 เงื่อนไขปกต ิและมอีณุหภูมลิะลายสูงกว่า 300 องศา
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❉

“จรงิๆ เลย พวกมนัคดิจะทาํอะไรกนัเนี่ย”

มาเรยีถบีเบาะด้านหน้าระหว่างนั่งเฮลคิอปเตอร์ขากลบั เจ้าหน้าที่

พสิจูน์หลกัฐานหนุม่ที่นั่งอยูข้่างหน้าทาํหน้าบึ้ง “หนอ็ย มองฉนัเหมอืนเป็น

แมลงสาบ คดิว่าฉนัเป็นใครกนั เป็นตํารวจนะโว้ย คอยดเูหอะ จะฟ้องข้อหา

ขดัขวางการปฏบิตัหิน้าที่ของเจ้าพนกังานเรยีงตวัเลย”

เรนไม่กล้าขัดคอว่ากองทัพมีอํานาจรัฐเหนือกว่าตํารวจ เถียงกับ 

มาเรยีที่กาํลงัโกรธเกรี้ยวไปกเ็สยีเวลาเปล่าๆ

“ผมยื่นเรื่องคดัค้านผ่านสารวตัรใหญ่เลยไหมครบั”

“เจ้างั่งนั่นจะทาํอะไรได้ ตั้งแต่โดนเมยีจบัได้ว่านอกใจ กก็ลายเป็น

คนกลวัเมยีหงอ”

“งั้นขอให้คณุนายช่วยเรื่องคดัค้านน่าจะดกีว่านะครบั”

แต่จะว่าไป เรนคดิ

ไม่แปลกหรอกที่มาเรียจะโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยง ขนาดเรนที่ไม่ได้

เป็นพลเมืองของประเทศ U ก็ยังรู้สึกว่าท่าทีของกองทัพในครั้งนี้ออกจะ

เผดจ็การเกนิไปอย่างเหน็ได้ชดั

ตาํแหน่งที่ยานตกเป็นแอ่งกระทะกลางเทอืกเขา H ไม่มทีางปีนลงไป

เป็นทุ่งหิมะกว้าง 1-2 ตารางกิโลเมตร โอบล้อมด้วยหน้าผาหิน 

สูงชัน เรนกับมาเรียสวมเครื่องกันหนาวที่ยืมมาจากกองทัพและลงไปยัง 

จุดที่คาดว่าจะเป็นร่องรอยแผ่นดินยุบตัวตั้งแต่ครั้งบรรพกาล สิ่งที่รอ 

พวกเขาอยู่คอืลมหนาวเยน็ทิ่มแทงใบหน้าและหมิะท่วมสูงถงึเอว

อากาศยานกลายเป็นซากอยู่ที่หน้าผาฝั่งตะวนัตกของทุ่งหมิะ 

สภาพพงัยบัเยนิ

ไม่เหลือเค้าความน่ารักของ ‘เจลลี่ฟิช’ ห้องโดยสารกลายเป็น 
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เถ้าถ่าน ถุงลมสุญญากาศไหม้วอด เหลือแค่โครงเหล็กเปลือยเปล่าทํา 

วงโค้งตดักบัท้องฟ้าสเีทาทมึทบึ

เสียงลมพัดหวีดหวิวดังก้องไปไกลถึงท้องฟ้าเหนือหน้าผาหินสูง

ขึ้นไป เหนือผาหินในแอ่งกระทะก็มีลมพัดเข้ามา แต่เนื่องจากโอบล้อม

ด้วยหน้าผาหิน ลมจึงไม่แรงเท่าด้านนอกแอ่งกระทะ อากาศยานระบบ

ถุงลมของกองทัพเข้ามาในแอ่งกระทะและลงสู่พื้นอย่างปลอดภัยไม่ได้

โคลงเคลงมาก

ปัญหาเกิดขึ้นหลังจากนั้น กองทัพเริ่มงานเก็บกู้ซากอากาศยาน 

โดยไม่สนใจมาเรยีกบัเรน

ทั้งคู่ยงัไม่ได้ตรวจสอบที่เกดิเหตตุามระเบยีบแบบแผน “ดะ...เดี๋ยว 

คิดจะทําอะไรเนี่ย” แม้มาเรียจะพยายามคัดค้าน แต่ก็โดนผู้บัญชาการ

ทหารตอบกลบัมาสั้นๆ ว่า “นี่เป็นคาํสั่งครบั” แล้วเดนิจากไป

ทหารหลายสิบนายช่วยกันขนซากยาน โยงสายเคเบิลกับห้อง

โดยสารที่ไหม้เป็นตอตะโก จากนั้นเจลลี่ฟิชของกองทัพขนตัวซากยาน 

บนิลบัขอบฟ้าไป เรนมองตามด้วยความตกตะลงึ

สิ่งที่ถูกทิ้งอยู่ตรงนั้นคอื มาเรยี เรน แพทย์นติเิวช เจ้าหน้าที่พสิูจน์

หลักฐานสองสามคนที่ล่วงหน้ามาก่อน เฮลิคอปเตอร์ลําใหญ่ รอยเท้า 

ของทหารบนพื้นหมิะ และศพไหม้ดาํเป็นตอตะโกอกีหกศพ

...ท่าทแีขง็กร้าวแบบนี้หมายความว่ายงัไง ไม่ชายตามองศพแม้แต่

แวบเดียว ท่าทีมันฟ้องว่าสนใจแต่ยานที่ตกเท่านั้น กองทัพรู้เห็นอะไร 

เกี่ยวกบัยานที่ตกหรอืเปล่า

มนัควรจะเรยีกว่า ‘อบุตัเิหตุ’ แน่หรอื

“บอ็บ ขอคาํยนืยนัอกีทซี”ิ

เรนตะโกนบอกแพทย์นิติเวชเพื่อแข่งกับเสียงใบพัด “ข้อสรุปที่ว่า 

‘บาดแผลส่วนหนึ่งบนศพ ไม่ได้เกิดจากแรงกระแทกตอนยานตก’ นั้น  

ไม่มอีะไรผดิพลาดใช่ไหม”
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บทที่ 2  ภาคพื้นดิน (I) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 1983  07:30~ 

“ถ้าจะให้แน่ใจต้องลาํเลยีงศพไปห้องชนัสูตรศพก่อน”

บอ็บ เจอร์ราร์ด แพทย์นติเิวชตะโกนตอบ หน้าตาเขาเหมอืนคณุลงุ 

ใจดีข้างบ้าน นัยน์ตาสีนํ้าตาลแก่ ผมหงอกหนารูปร่างท้วมสูงปานกลาง  

“มีศพถูกหั่นเป็นท่อนๆ ด้วย ถ้าเป็นแค่ยานตกเฉยๆ รอยตัดจะไม่เรียบ

แบบนั้น กระดูกรอบๆ จะต้องแตกละเอยีด”

“เป็นไปได้ไหมว่าประสบอบุตัเิหตขุณะทํางานอยู่นอกยาน และร่วง

ลงมาตดิใบพดั”

“ไม่น่าจะเป็นไปได้นะ ถ้าร่างเข้าไปติดใบพัดใหญ่ขนาดนั้น คง

แหลกละเอียดเป็นเนื้อสับไปแล้ว ตําแหน่งอื่นๆ ของศพนอกเหนือจาก 

รอยตดัยงัสวยด ีที่บอกว่าสวยนั้นหมายถงึสภาพไหม้เกรยีมด”ี

บ๊อบหนัไปมองข้างในเฮลคิอปเตอร์พร้อมกบัผดุยิ้มเหมอืนเดก็ซกุซน 

ศพทั้งหกที่เกบ็กู้มาตอนนี้นอนเป็นเถ้าถ่านอยู่ในห้องลกึสดุ

แพทย์นติเิวชซึ่งย่างเข้าสูว่ยัชราผูน้ี้เป็นเพื่อนดื่มของมาเรยี เรนเคย

เจอเขาหลายครั้งแล้ว ดูภายนอกเขาเป็นคนอบอุ่น แต่มีข้อเสียอยู่หน่อย

เดยีวตรงที่ชอบพูดจาขดัหูคนฟัง

“แล้วมเีรื่องแปลกประหลาดไหมครบั”

เรนยิงคําถามสําคัญโดยไม่ละสายตาจากสมุดบันทึก “ทั้งหกศพ

ไหม้เกรยีมและมบีาดแผลภายนอกเลก็น้อย รวมทั้งรอยตดัที่คอและแขนขา  

นอกนั้นแล้วก็ไม่พบบาดแผลขนาดใหญ่...ในเมื่อยานตกแล้วไฟไหม้วอด 

ทั้งลาํ ผู้โดยสารกน็่าจะตายแบบไม่ธรรมดาจรงิไหมครบั”

“ช่างสงัเกตดนีะ สาบานให้กไ็ด้ว่าผูโ้ดยสารไม่ได้ตายเพราะยานตก  

ถ้ายานตกละก็ ศพส่วนใหญ่จะต้องมีบาดแผลขนาดใหญ่อย่างรอยยุบ 

หรอืกระดูกหกั แต่นี่แทบจะไม่มอีะไรทาํนองนั้นเลย”

“...หมายความว่า ยานไม่ได้ตกงั้นส”ิ

มาเรยีเอานิ้วชี้จิ้มคาง “อย่างมากกค็งลงจอดฉกุเฉนิ ตอนที่เจลลี่ฟิช 

ลงจอดตรงนั้น ผู้เคราะห์ร้ายยงัมชีวีติอยู่”
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สถานการณ์แวดล้อมกส็นบัสนนุในเรื่องนั้น

หน้าผาฝั ่งตะวันตกของทุ ่งหิมะมีชะง่อนหินยื่นออกมาตั้งแต่ 

ตอนกลางไปถงึส่วนบน เป็นเหมอืนชายคาธรรมชาตติั้งแต่เหนอืจดใต้ยาว

ร้อยเมตร ซากของเจลลี่ฟิชนอนนิ่งอยู่ ‘ใต้ชายคา’ นั้นค่อนไปทางใต้ 

เท่าที่มองเห็นด้วยตาเปล่า หน้าผาไม่มีรอยกระแทก และเป็นไป 

ไม่ได้ที่จะเกิดเหตุบังเอิญอย่างยานตกลงมาตรงนั้นในสภาพถูกหนีบโดย

ไม่ได้สมัผสัหน้าผาหนิเลย

นอกจากนี้บนหน้าผายังตอกสมอบกเอาไว้ ที่สมอบกผูกสายสลิง

โยงไว้ ปลายสายสลงิอกีด้านถูกหมิะฝังกลบอยู่บนซากยาน

หรือว่าพวกผู้เสียชีวิตเคลื่อนย้ายเจลลี่ฟิชไปไว้ตรงนั้นเพื่อหลบลม

หิมะ ใช้สมอบกและสลิงยึดตัวเรือให้แน่นหนา คิดแบบนี้น่าจะสมเหตุ 

สมผลมากกว่า

ไม่มีใครทราบสาเหตุของการลงจอดฉุกเฉิน ในเมื่อกองทัพเอา 

ตัวยานไปแล้ว ก็ได้แต่คาดว่าถุงลมสุญญากาศคงจะรั่วจนบินต่อไม่ได้  

หรอืใบพดัควบคมุแรงยกตวัมปีัญหา 

ทว่าปัญหาอยู่หลงัจากนั้น

เกิดอะไรขึ้นกับคนเหล่านั้น ท�าไมพวกเขาถึงตายทั้งๆ ที่รอความ 

ช่วยเหลอือยู่ อะไรที่เล่นงานพวกเขาจนถงึขนาดแขนขาขาด คอขาด

ความเงยีบเข้าปกคลมุ เสยีงใบพดัดงัเสยีดแก้วหูเรน

“มนัเกดิอะไรขึ้นกนัแน่”

เขาพมึพาํโดยไม่รู้ตวั “ ‘อะไร’ ที่ว่าน่ะคอือะไร” มาเรยีถามโต้งๆ

“เรื่องนั้นจะเป็นอะไรไปไม่ได้ นอกเสยีจาก

ฆ่ากนัเองน่ะส”ิ
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“ เ จลลี่ ฟ ิ ช ”  คื อ เ รื อ เหาะขนาด เล็ กที่ พัฒนาด ้ วยวิ ทยาการ พิ เศษ 
ซึ่งได้พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์อากาศยาน 

ขณะบินทดสอบ “เจลลี่ฟ ิ ชรุ ่ น ใหม ่ ” ซึ่ งมีผู ้ เ ข ้ าร ่ วมทั้ งหมดหกคน  
น�าโดย ศ.ฟิลลิป ไฟเฟอร์ ก็เกิดเหตุการณ์ระทึก ระบบการบินอัตโนมัติขัดข้อง  
ไร้การควบคุม มันพาพวกเขาเหินฟ้าตรงไปยังภูเขาหิมะ ท�าให้ทั้งหกคนติดอยู่ที่นั่น 
ในสภาพอากาศเลวร ้าย แล ้ว เรื่ องราวน ่าพรั่นพรึงชวนขนลุกก็ ได ้ เกิดขึ้น  
การฆาตกรรมหมู่กลางเวหาที่ไร้ร่องรอยฆาตกรบนเรือเหาะที่ถูกปิดตาย

คู ่หูต�ารวจสายสืบ มาเรีย ซอลส์บรี และ คุโจ เรน จะต้องคลี่คลาย 
ความลับและไขคดีที่อยู่หลังประตูปิดตายนี้ออกมาให้ได้

ผลงานที่ การันตีด ้ วยรางวัลชนะเลิศ Ayukawa Tetsuya Award  
ครั้งท่ี 26 และอันดับ 3 จากการจัดอันดับ Honkaku Mystery Best 10  
ปี 2017 ทั้งยังได้รับการกล่าวขานว่าเป็น “And Then There Were None”  
(หนังสือโดย อกาธา คริสตี) แห่งศตวรรษที่ 21! 
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