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คำ�นิยม

จินตนาการเกดิขึน้มาพร้อมกบัมนษุยท์กุคน และเมือ่จินตนาการได้

รับการพฒันาดว้ยความเพยีรพยายาม จะเกดิเปน็รูปธรรม นำาไปแกปั้ญหา 

นำาไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ  และเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีทำาให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงวถิชีีวติมาทุกยคุ การถา่ยทอดจินตนาการจากนกัคดิดว้ยศลิปะ

การสื่อสารทำาให้ผู้รับเกิดความสนใจ  เกิดแรงบันดาลใจมีมาต้ังแต่อดีต 

เห็นได้จากนวนิยายหรือภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์ที่ผู้เขียนหรือผู้สร้าง

จินตนาการถงึเทคโนโลยทีีเ่ปน็ไปไมไ่ดใ้นขณะนัน้ แตเ่คร่ืองมอือปุกรณห์รือ

เทคโนโลยีเหล่านั้นกลับพบได้ทั่วไปในปัจจุบัน

เส้ียวบทสนทนานิรันดร์ เลม่นีถ้า่ยทอดจินตนาการทีผู่อ้า่นจะไดรั้บรู้

แนวความคิด ศิลปะการถ่ายทอดด้วยตัวอักษรจากนักเขียนต่างอายุ  ต่าง

ประสบการณ์  ต้ังแต่ประเภทประชาชนทั่วไป  ประเภทอุดมศึกษาหรือ

เทียบเท่า และประเภทมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำานวน 17  เร่ือง 

จากเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ที่ส่งเข้าประกวดจำานวน 188  เรื่อง

ทุกเร่ืองในหนังสือเล่มนี้จะทำาให้ผู้อ่านเพลิดเพลินและชื่นชม

ทกุจินตนาการ  ท้ังหวงัวา่จินตนาการเหลา่นีจ้ะไดรั้บการพฒันาเปน็สว่นหนึง่

ของสะพานเชื่อมระหว่างปัจจุบันกับอนาคต  ขอขอบคุณนักเขียน  คณะ

กรรมการ  และทุกหน่วยงานที่ร่วมกันทำาให้โครงการประกวดเร่ืองสั้นแนว

วิทยาศาสตร์  ครั้งที่  1 ประสบความสำาเร็จ

นายสาคร ชนะไพฑูรย์

รองผู้อำานวยการ  รักษาการแทน 

ผู้อำานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ



คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์

ท่ามกลางวรรณกรรมไทยท่ีมีอยู่ดาษดื่น  หากสังเกตให้ดีจะพบว่า

วรรณกรรมแนววิทยาศาสตร์  ไมว่่านวนยิายหรือเร่ืองสัน้มนีอ้ยมากจนแทบ

นับน้ิวได้  เหตุผลหน่ึงก็คือวรรณกรรมแนวน้ีมิได้เขียนง่าย ๆ  เช่นวรรณกรรม

ท่ัวไป  เพราะนอกจากนกัเขยีนจะตอ้งมคีวามสามารถทางวรรณศลิป์แลว้ ยงั

ต้องมีความรู้แจ้งเก่ียวกับเร่ืองท่ีเขียนด้วย  การนำาเร่ืองเก่ียวกับวิทยาศาสตร์

มาเป็นแกน่เร่ือง อกีทัง้ตอ้งดำาเนนิเร่ืองใหน้า่สนใจชวนติดตาม  ใหผู้อ้า่นคดิ

และจินตนาการคล้อยตามโดยไม่มีข้อกังขา  กระท่ังเช่ือในสิ่งที่ผู้เขียน

ถ่ายทอดออกมาสนิทใจ  แม้บางเร่ืองจะเป็นเพียงจินตนาการท่ีแต่งขึ้น  แต่

ต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและความเป็นไปได้  สิ่งเหล่านี้นับเป็นเร่ือง

ยากยิ่งสำาหรับนักเขียน

ทว่าเมื่อองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  มหาวิทยาลัย

มหิดล  สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมมือกันจัดโครงการประกวด  ”เร่ืองส้ัน

แนววิทยาศาสตร์  คร้ังท่ี  1„  ข้ึน  วงการวรรณกรรมไทยก็เร่ิมมีความหวัง 

เนื่องจากเป็นโครงการที่สร้างแรงจูงใจ ผลักดัน  และสนับสนุนให้นักเขียน

ทั้งเก่าและใหม่หันมาสนใจเขียนเรื่องแนวนี้มากขึ้น

นานมีบุ๊คส์ยินดีอย่างย่ิงท่ีได้จัดพิมพ์  เส้ียวบทสนทนานิรันดร์ หนังสือ

รวมเร่ืองส้ันท่ีได้รับรางวัลในโครงการนี้  และภูมิใจที่มีส่วนให้ผู้อ่านได้อ่าน

เร่ืองส้ันแนววิทยาศาสตร์ท่ีดี  ได้ความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

ทั้งยังได้ครุ่นคิด  วิเคราะห์  และใช้จินตนาการอย่างสร้างสรรค์ด้วย

นานมีบุ๊คส์
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เรื่องสั้น
แนววิทย�ศ�สตร์
ครั้งที่  1

ประเภท ประชาชนทั่วไป





ลมเอือ่ยยามคำา่กลางฤดรู้อนแทบ
ไม่ช่วยคลายความอบอ้าว  คนส่วนใหญ่

จึงเลือกเก็บตัวภายในบ้าน  เปิดเคร่ืองปรับ

อากาศช่วยลดอุณหภูมิ  หรือเปิดพัดลมตาม

แต่กำาลังทรัพย์ของตน  ทว่าเธอกลับเลือก

นั่งอ่านหนังสือเพียงลำาพังบริเวณชานบ้าน 

นานคร้ังจึงเงยหน้ามองประตูร้ัว พอให้สังเกต

ว่ากำาลังรอคอยใครคนหนึ่ง

ผมก้าวเท้าผ่านสนามหญ้าค่อนข้าง

แหง้เหีย่วดว้ยความร้อนระอขุองผนืดนิ  ปนีี้

สภาพอากาศร้อนและแล้งกว่าทุกคราว 

ถึงขั้นมีประกาศจากรัฐให้ทุกคนช่วยกัน

ประหยัดนำ้า  การรดนำ้าต้นไม้จึงกลายเป็น

เสี้ยวบันทึก
คว�มทรงจำ�ของจักรกลบกพร่องตัวหนึ่ง

โดย ปองวุฒิ รุจิระช�คร
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ความฟุ่มเฟือยประเภทหนึง่ทีเ่ราเลอืกตดัทิง้ไป หวงัว่าพอถงึฤดฝูนมนัจะ

ฟื้นกลับมาใหม่ได้เองตามธรรมชาติ

นา่แปลกทีเ่ธอไมส่งัเกตเหน็ผมจนกระทัง่เดนิเกอืบถงึตวั  เมือ่เงา

ของผมทาบทับบดบังแสงไฟดวงเลก็ซ่ึงทำาหนา้ทีส่อ่งสว่างใหห้นา้กระดาษ

ของหนังสือเล่มโปรด นั่นละเธอจึงเงยหน้าขึ้นมอง  เอ่ยทัก

”กลับมาแล้วเหรอ„

”เกดรอผมสินะ„  ผมตอบกลับด้วยคำาถามเจือความห่วงใย  

”บอกแล้วไงว่าไม่ต้องรอ  ผมกลับคำ่าทุกวัน„

”รู้แลว้คะ่ ภสักำาลงัยุง่กบังานใหม„่  เธอว่า  ”แต่เกดอยากรอนีน่า 

อยู่บ้านคนเดียวมันเหงา  แถวนี้ตกคำ่าก็เร่ิมเงียบกันหมดแล้ว  ทุกคน

เข้าบ้านกันหมด„

ผมควรเห็นใจที่ปล่อยให้เธออยู่ตามลำาพังในบ้านหลังย่อมแถว

ชานเมือง  ทว่าผมกำาลังมุ่งมั่นกับธุรกิจส่วนตัวที่เพิ่งเร่ิมก่อต้ัง  จึงทุ่มเท

เวลาให้มันจนละเลยภรรยา  ปล่อยให้เธอเหงาหงอย  ถ้อยคำาของเธอ

เปรียบเหมือนคำาตัดพ้อ

”เข้าบ้านเถอะ„  ผมแตะข้อศอกเธอ  เดินนำาเข้าด้านใน

ผมตรงเขา้หอ้งนอน อาบนำา้ผลดัเปลีย่นเส้ือผ้า กอ่นพกัผอ่นคลาย

ความเหนื่อยล้าที่สะสมมาทั้งวัน  เมื่อผมจัดการกิจวัตรประจำาวันเสร็จ

เรียบร้อย  เกดนอนอ่านหนังสืออยู่บนเตียง  ซ่ึงเป็นกิจวัตรชินตาของเธอ

เช่นกัน

”งานราบรื่นดีไหมคะ„  เธอถาม

”ก็ใช้ได้  ถ้าทุกอย่างคืบหน้าในอัตรานี้ไปเร่ือย ๆ  ผมว่าบริษัท

น่าจะเปิดตัวได้ช่วงเดือนหน้า„

”ถ้าเป็นไปได้ราบร่ืนก็ดีสิ  ภัสเหนื่อยมามาก  เกดอยากให้งาน
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สำาเร็จลุล่วง„

ผมยิ้มให้เธอพลางเอ่ย  ”ผมก็หวังอย่างนั้นเหมือนกัน„

”ความจริงเกดไม่ค่อยเข้าใจงานของภัสเท่าไรหรอกค่ะ  ฟังภัส

อธิบายยังไงก็ไม่รู้เร่ืองสักที  สงสัยเพราะเกดเป็นพวกโลว์เทคแน่เลย 

ยังชอบอ่านหนังสือเล่ม  ให้อ่านอีบุ๊กทีไรยอมแพ้ทุกที„

”คนเราชอบไม่เหมือนกัน  เกดไม่ต้องกังวลหรอก„

”วันก่อนเกดอ่านข่าว  บอกว่าเทคโนโลยีประเภทวีอาร์กำาลังเป็น

ที่นิยม  ใช่ท่ีเอามาสวมหัวแล้วสร้างโลกจำาลองเหมือนในหนังไซไฟ

หรือเปล่าคะ„

”นั่นแหละ  ผู้ผลิตพัฒนากันมานานแล้ว  ในที่สุดก็ออกวางขาย 

ดูท่าจะไปได้ดีเสียด้วย„

”เกดนึกภาพความสนุกของการอยู่ในโลกปลอม ๆ  ไม่ออกเลย„ 

เธอย่นหัวคิ้วแทบชนกัน

ผมมองใบหน้าเนียนผ่อง  เกดอายุยี่สิบปลาย ๆ  แล้ว  ทว่ายังดู

อ่อนเยาว์เหมือนเพิ่งเรียนจบไม่นาน  อาจเพราะเธอไม่ดิ้นรนไหลไป 

ตามกระแสนิยมของมนุษย์ยุคใหม่ท่ีค่อนข้างสับสนวุ่นวาย  จึงไม่

เคร่งเครียดมากนัก

วินาทีนั้นผมตัดสินใจพูดบางอย่างออกไป

”บางทีผมน่าจะชะลอบริษัทใหม่  แล้วเอาเงินมาลงทุนเปิดร้าน

หนังสือกับเกด„

ไมม่เีสยีงตอบจากหญิงสาว แมว่้าการเปดิร้านหนงัสอืจะเป็นความ

ฝันหนึ่งของเธอก็ตาม  เกดเคยพูดเสมอว่าในบ้ันปลายอยากซ้ือท่ีดิน

ตา่งจังหวดัสงบเงียบ  เปดิรา้นหนงัสอืเลก็ ๆ   บรรยากาศกนัเองไว้แกเ้หงา 

ขายได้หรือไม่ได้ก็ช่าง  แค่พอให้ไม่อยู่ว่างเท่านั้น  การท่ีผมเสนอแผน
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เกษียณขึน้มาพดูในชว่งท่ีเรายงัอยูใ่นวัยทำางานยอ่มนา่แปลก ทวา่เธอกลบั

ไม่แสดงปฏิกิริยาผิดปกติใด ๆ

ผมมองหนา้เธอ  เกดมองกลับดว้ยใบหนา้นิง่เรียบราวกบัไมไ่ดย้นิ

สิง่ท่ีผมพดูไปกอ่นหนา้ มเีพยีงสายตาสือ่แววงุนงง  ผมสาวเท้าเดนิเขา้ไป

ใกล้  พูดคุยเร่ืองอื่นเพ่ือดึงความสนใจ  ปล่อยให้หัวข้อเมื่อครู่ผ่านไป

จากความคิด  ไม่นานเธอก็ผล็อยหลับไป  ผมลูบผมเธอเบา ๆ อย่าง

ทะนุถนอม

เมื่อแน่ใจว่าเธอหลับสนิท  เท่ากับหน้าที่ของผมจบไปอีกหนึ่งวัน

ผมเอื้อมมือไปปิดสวิตช์เหนือหัวเตียงที่ซ่อนอยู่ในตำาแหน่งแทบ

จะกลืนกับผนัง  ห้องนอนสีขาวซ่ึงตกแต่งอย่างอบอุ่นด้วยฝีมือของเกด

ก็พลันหายไปทันใด  เหลือไว้เพียงห้องเรียบ ๆ  ทาสีขาวหม่น  ไม่ต่างจาก

ห้องพักผู้ป่วยในโรงพยาบาล

หญิงสาวที่นอนหายใจสมำ่าเสมอบนเตียงกลับกลายเป็นหญิงชรา

ผมขาววัยแปดสิบปี  ใบหน้าเหี่ยวย่นหลับตาพร้ิม  ริมฝีปากหยักขึ้น

เลก็นอ้ยราวกบัเจา้ตวักำาลงัฝนัด ี ไมแ่นอ่าจฝันถงึเหตกุารณต์อ่จากนี ้หรือ

ไมก่ค็ดิภาพวนัรุ่งขึน้ของเธอกบัสาม ี ผมเฝ้ามองเธออกีระยะหนึง่  แนใ่จ

ว่าเธอไม่มีทางตื่นขึ้นมาเนื่องจากฤทธ์ิยานอนหลับอย่างอ่อนท่ีศูนย์ฯ 

ปลอ่ยมาจากระบบระบายอากาศเพือ่ใหเ้ธอพกัผอ่นอยา่งเตม็ที ่พร้อมรับ

วันใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอีกแปดชั่วโมงข้างหน้า  ซ่ึงภารกิจของผมในฐานะ

สามีของเธอจะเริ่มต้นอีกครั้ง

”ชว่ยอธิบายหนอ่ยไดไ้หมคะว่าอาการของคณุการะเกดเป็นอยา่งไร

บ้าง„  หญิงสาววัยสามสิบ  ท่าทางเคร่งขรึมเอ่ยถามผมอย่างเป็นการ
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เป็นงาน

”ปจัจุบันแพทยไ์ดต้รวจพบว่าเกดเปน็อลัไซเมอร์ขัน้หา้ซ่ึงถอืวา่อยู่

ในระดบัสงู  แตล่ะวันเธอจะรับรู้ความเป็นจริงไดน้อ้ยกวา่สบิสว่น ขณะที่

อีกเก้าสิบส่วนท่ีเหลือเธอจะติดอยู่ในช่วงเวลาอดีตสมัยยังสาว  ท้ังหมดน้ี

เป็นการตรวจสอบด้วยเคร่ืองมือทางการแพทย์รุ่นล่าสุดตามมาตรฐาน 

พ.ศ.  2597„

คู่สนทนาทำาเสียงอืออาในลำาคอบอกการรับรู้ พลางกดปุ่มเคร่ือง

ฮอโลแกรมเรียกแฟ้มประวัติของเกด  ภาพหญิงสาวอ่อนวัยลอยอยู่

ในระดับสายตาคู่กับภาพหญิงชรา  ข้างใต้มีชื่อนามสกุลบอกว่าเป็นคน

เดียวกัน

”ทางศูนย์จัดโปรแกรมจำาลองชีวิตสมัยอดีตให้เธอในแต่ละวัน

ใช่ไหมคะ  ตรงนี้ระบุว่าเป็นช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.  2559  ถึงเดือน

พฤษภาคม พ.ศ.  2561„

”ครับ  ช่วงเวลานั้นคือช่วงที่โปรแกรมวิเคราะห์สมองให้ความ

เห็นว่ามีผลกระทบต่อชีวิตของเกดมากที่สุด  เธอจดจำารายละเอียดใน

ระยะนั้นได้อย่างแม่นยำากว่าช่วงอื่น  แม้ตอนที่อาการอัลไซเมอร์กำาเริบ 

เธอก็ยังจำาตอนอายุยี่สิบเจ็ดได้เสมอ„

”คุณทราบไหมคะว่าช่วงปี พ.ศ.  ดังกล่าวสำาคัญต่อคุณการะเกด

อย่างไร„

”เธอแต่งงานกับสามีได้เพียงสองปี  ทั้งสองกำาลังเร่ิมต้นชีวิต

ครอบครัว  ซ้ือบ้านหลังใหม่อยู่ร่วมกัน  เวลานั้นคุณยายท่ีสนิทสนมกับ

เธอมากเร่ิมแสดงอาการของโรคอัลไซเมอร์ให้เห็น  เธอจึงเกิดแรงผลักดัน

อยา่งแรงกลา้ท่ีจะเขยีนสารคดเีร่ืองคนชราทีเ่ผชญิโรคร้ายในบ้ันปลายชวีติ

ตามลำาพังในสถานสงเคราะห์  โดยใช้ช่วงท่ีสามีทุ่มเทเวลากับการก่อตั้ง
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บริษัทผลติแอปพลเิคชนัสำาหรับโทรศพัทม์อืถอืสมาร์ตโฟนและสือ่ดจิิทัล

อื่น ๆ  จนแทบไม่มีเวลาให้  ในที่สุดเธอก็ทำาผลงานออกมาได้สำาเร็จ  ผม

เข้าใจว่ามันคือช่วงที่เธอรู้สึกว่าตัวเองได้ทำาตามความฝันและความต้ังใจ

จึงจดจำามันได้เป็นพิเศษ„

”คุณเคยอ่านสารคดีของคุณการะเกดหรือเปล่าคะ„

”เคยครับ„  ผมพยักหน้า

”คุณคิดเห็นอย่างไรต่องานของเธอ„

”เกดถา่ยทอดอารมณ์ความรู้สกึของคนชราเปรียบเทยีบกบัคนรุ่น

ปัจจุบันได้อย่างกินใจ  สะท้อนสังคมในปีนั้นที่กำาลังก้าวเข้าสู่ยุคสังคม

คนชราไดเ้ป็นอยา่งด„ี  ผมหยดุเลก็นอ้ย กอ่นเสริมออกไปวา่  ”ผมอยาก

สนับสนุนให้ภรรยาทำางานที่น่าชื่นชมเช่นนั้นออกมาอีก„

หญิงสาวขยับเปลี่ยนท่าทาง  เธอมองสบตาผมคล้ายประเมิน 

ก่อนโน้มตัวมาใกล้มากขึ้น

”ความคิดและการเอ่ยถึงคุณการะเกดของคุณฟังดูน่าสนใจมาก 

คุณมักใช้คำาแทนตัวคุณการะเกดด้วยชื่อเล่น  บ่งบอกความสนิทสนม 

เมือ่ครู่คณุเรียกเธอว่า  ‘ภรรยา’  เหมอืนกบัว่าในความคดิของคณุ  เธออยู่

ในฐานะภรรยาตวัจริง„  เธอปรายตามองผม  เมือ่เหน็ผมไมต่อบอะไรจึง

เอ่ยต่อ  ”คุณรู้ใช่ไหมว่าคุณไม่ใช่สามีตัวจริงของเธอ„

”แนน่อนครับ  ผมคอืหุน่แอนดรอยดท์ีถ่กูจำาลองผิวหนงัภายนอก

ให้เหมือนคุณนิภัส  สามีของเธอที่เสียชีวิตไปเมื่อยี่สิบปีก่อน  เพื่อให้

ทางศูนย์ดูแลชีวิตช่วงสุดท้ายของเธออย่างราบรื่นที่สุด„

ศูนย์ดูแลและพิทักษ์คนชราเป็นสถาบันภายใต้การร่วมทุนของ

รัฐบาล กอ่ต้ังขึน้เมือ่ปี พ.ศ.  2575  เนือ่งจากเลง็เห็นวา่ประชากรสงูอายุ

ที่ไม่มีลูกหลานในประเทศกำาลังเพิ่มจำานวนมากขึ้นจนนำาไปสู่  ”สังคม
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คนชรา„  ซ่ึงหากรัฐไม่เข้ามาจัดการ  จำานวนคนชราที่ป่วยจนช่วยตัวเอง

ไม่ได้จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมจนเกิดเป็นสภาพไม่น่าดูนัก 

ศูนย์ฯ  จึงถูกตั้งขึ้น  มีผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลคนชราและแพทย์สาขา

ต่าง ๆ  คอยประจำาการ

ถึงแม้หน้าท่ีของศูนย์ฯ  คือการดูแล ทว่าในความเป็นจริงมันคือ

สถานที่รอคอยความตายสำาหรับคนชราที่สมัครใจเข้ามาอาศัย  รับรู้โดย

ทัว่กนั  เพือ่แลกเงินสะสมจำานวนไมม่ากกบัความสะดวกสบายตามสมควร 

และการไม่ต้องจากโลกไปตามลำาพังโดยไม่มีผู้ใดรับทราบ  ผู้อาศัย

ส่วนใหญ่จึงล้วนแล้วแต่อายุวัยไม้ใกล้ฝ่ัง  หรือมีโรคประจำาตัวที่รักษา

ไม่หาย  ไม่สามารถดำาเนินชีวิตในสังคมปกติได้อย่างราบรื่นอีกต่อไป

ปัจจุบันธุรกิจน้ีกำาลังเฟ่ืองฟูมาก  นอกเหนือจากศูนย์ฯ แล้ว  ยังมี

สถาบันเอกชนตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันจำานวนมากแต่ค่าใช้จ่าย

สูงกว่า  และมีทีท่าว่าจะขยายเพื่อรองรับความต้องการของประชากรอีก

หลายแห่งทีเดียว

เกดเป็นคนหนึ่งที่ตัดสินใจเลือกบั้นปลายชีวิตให้ศูนย์ฯ  ดูแล 

หลังจากคู่ชีวิตจากไป  ไม่นานเธอได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร์

ขั้นแรก  เธอนำาเงินประกันก้อนโตซ้ือสิทธ์ิเข้ามาอยู่ในศูนย์ฯ  แห่งนี้ด้วย

เงื่อนไขเหมือนผู้อาศัยคนอื่น ๆ   นั่นคือ...ดูแลจนกว่าจะสิ้นลมหายใจ

หา้ปีท่ีแลว้อาการของเธอทรุดหนกั  เกดไมรั่บรู้สิง่ใดในชวีติประจำา

วันอีกแล้ว  ทว่าสภาพร่างกายยังแข็งแรงต่างจากสมองท่ีกำาลังถดถอย 

ศูนย์ฯ  จึงจัดโปรแกรมดูแลภายใต้คำาแนะนำาของแพทย์โดยจำาลองช่วง

ชีวิตท่ีเธอจดจำาได้มากท่ีสุด  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตได้อย่างเสถียร

ราบร่ืน  หุ่นแอนดรอยดอ์ยา่งผมจงึถกูนำามาใชง้าน  ป้อนโปรแกรมใหท้ำาตัว

เป็นสามใีนความทรงจำาของหญิงชรา  ทำาหนา้ทีด่แูลเธอในแตล่ะวนัอยา่ง
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ไม่ขาดตกบกพร่อง  จนกว่าเธอจะเข้านอนนั่นละ หน้าที่ของผมในวันนั้น

จึงสิ้นสุดลง

”ทราบไหมคะว่าทำาไมดฉินัถงึเรียกคณุมาสอบถาม„  หญงิสาวเอย่

ทำาลายความเงียบ

”เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำางานของผม  ฐานข้อมูล

เจ้าหนา้ท่ีศนูยใ์นสมองกลแสดงวา่คณุทำาหนา้ทีจิ่ตแพทยว์เิคราะห์สขุภาพ

จิตของผู้อาศัยในศูนย์ร่วมกับโปรแกรมวิเคราะห์สมอง  เพื่อกำาหนด

แนวทางรักษาเมือ่ผู้อาศยัเปลีย่นสถานะเปน็ผู้ปว่ย ผมพดูถกูต้องใชไ่หม

ครับ„

กล้ามเนื้อบนใบหน้าของเธอกระตุกเล็กน้อยแทบไม่สังเกตเห็น 

ทว่าไม่อาจหลุดรอดสายตาแอนดรอยด์ไปได้  เธอแสดงอาการทึ่งที่ผมรู้

เท่าทันมนุษย์ซ่ึงเป็นปฏิกิริยาที่ผมเห็นมาตลอดนับแต่หุ่นสมองกลชั้นดี

ถูกพัฒนาจนนำามาใช้งานได้จริง  กระนั้นมนุษย์ผู้สร้างก็ยังประหลาดใจ 

ราวกับไม่อยากเชื่อว่าวัตถุที่ตนสร้างขึ้นจะฉลาดถึงเพียงนั้น

”เมื่อไม่นานมานี้คุณส่งคำาร้องขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมดูแล

คุณการะเกด  ระบุว่าต้องการให้เปลี่ยนความทรงจำาช่วงเวลานั้นในอดีต 

รายละเอียดคือให้สามีของเธอวางมือจากธุรกิจที่เร่ิมก่อตั้ง  เพื่อเปิดร้าน

หนังสือกับเธอในต่างจังหวัด„

”ครับ„  ผมตอบ

”นั่นไม่ใช่เหตุการณ์ในชีวิตจริง  คุณน่าจะรู้ตอนได้รับการป้อน

โปรแกรมจากความทรงจำาของเธอ„

”แต่มันคือความฝันในบ้ันปลายชีวิตของเกด  ผมคิดว่าถ้าหาก

ได้ทำาตามความฝันน่าจะส่งผลดีต่ออาการของเธอมากกว่า„

”เป็นไปได้ยาก„  จิตแพทย์สาวตอบแทบในทันที  ไม่เสียเวลาคิด
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ด้วยซำ้า  ”ไม่เคยมีข้อมูลทางการรักษาบันทึกไว้เลยว่าถ้าหากทำาอย่างนั้น

แล้วจะส่งผลให้คนไข้โรคอัลไซเมอร์มีอาการดีขึ้น„

”ผมถึงส่งคำาร้องมาไงครับ„

”ฟังนะคะ  การปรับเปลี่ยนอย่างท่ีคุณร้องขอมาจำาเป็นต้องใช้

เงินทุนมากขึ้น  เกรงว่าค่าใช้จ่ายล่วงหน้าที่ศูนย์ประเมินไว้สำาหรับเคส

คุณการะเกดไม่น่าจะครอบคลุมกรณีนี้  ทางศูนย์มีงานล้นมืออยู่แล้ว 

งบประมาณจากรัฐบาลก็ลดน้อยถอยลงทุกวัน  เราคงอนุมัติให้ทำาอะไร

สิ้นเปลืองไม่ได้  ในฐานะลูกจ้าง คุณคงเข้าใจใช่ไหม„

ถ้าหากผมเป็นมนุษย์  อาจแสดงพฤติกรรมถอนหายใจแรงเมื่อ

ไดย้นิเหตผุลจากปากของจิตแพทยส์าว  สดุทา้ยทกุอยา่งกไ็มพ่น้เร่ืองเงิน 

เคสของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ถูกมองว่าไม่มีหนทางเยียวยาใด ๆ  นอกจากดูแล

ไปตามสภาพอาการเพ่ือมนุษยธรรม  แต่ไม่มีการทำาสิ่งใดมากกว่านั้น 

พูดง่าย ๆ  คือเกดถูกปล่อยให้อยู่ตามอัตภาพจนกว่าจะสิ้นลมนั่นเอง

”ผมเข้าใจกระบวนการของศูนย์ดีครับ  แค่อยากเสนอแนวทางท่ี

อาจเป็นประโยชน์กับภรรยาเท่านั้น„

”คุณเรียกเธอว่าภรรยาอีกแล้ว„  หญิงสาวหร่ีตา  ”เจ้าหน้าท่ีและ

แพทยบ์างคนเปน็หว่งวา่สมองกลของคณุอาจมคีวามบกพร่อง  จึงใหด้ฉินั

ตรวจสอบ„

”การท่ีผมมคีวามปรารถนาดตีอ่เกดถอืเปน็ความบกพร่องตรงไหน

หรือครับ„  ผมย้อนถาม

”ไมห่รอกคะ่ แตม่นัเปน็เร่ืองไมจ่ำาเปน็  คณุการะเกดไมรั่บรูอ้ะไร

ในปัจจุบันอีกต่อไปแล้ว  เธอมีชีวิตอยู่ในอดีต  สามีในความทรงจำาของ

เธอคือคุณนิภัสวัยหนุ่ม  ไม่ใช่นักธุรกิจบ้างานท่ีหัวใจล้มเหลวตอนอายุ

ห้าสิบกว่า  เธอพอใจจะใช้ชีวิตในช่วงนั้นจึงไม่มีความจำาเป็นใด ๆ  ต้อง
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เปลี่ยนแปลง„

ผมอยากถามว่าแม้การเปล่ียนน้ันจะช่วยให้คนไข้รู้สึกดีข้ึนอย่างน้ัน

หรือ  แต่นั่นคงไม่ทำาให้เธอเปลี่ยนใจอนุมัติคำาขอของผม  เพราะเธอได้

ชี้แจงเหตุผลไปเรียบร้อยแล้ว

”ผมจะทำาหน้าที่ดูแลเกดตามโปรแกรมที่ได้รับจากทางศูนย์ให้ดี

ที่สุด  เพื่อผลประโยชน์ของทั้งคนไข้และศูนย์ครับ„

เธอพยักหน้าอย่างพอใจ

”คุณกลับไปดูแลคนไข้ได้แล้วค่ะ„

”คุณหมอครับ„  ผมเรียก  ”ขอถามอะไรสักอย่างได้ไหม„

”ได้สิคะ„  เธอเลิกค้ิวอย่างแปลกใจ แต่ก็ยอมให้ผมถามแต่โดยดี

ผมถามเธอว่ามีกรณีไหนบ้างที่ผู้อาศัยในศูนย์ฯ  จะสามารถออก

จากทีน่ีไ่ด ้ เธอตอบวา่ในกรณีของคนชราทีย่งัมสีตสิมัปชญัญะครบถว้น 

จะเลือกได้ว่าต้องการอยู่ต่อหรือออกไปอยู่กับลูกหลานข้างนอก  แต่

ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีใครเปลี่ยนใจ  ยกเว้นในกรณีหมดเงินค่าใช้จ่าย 

หากเป็นเช่นนั้นและผู้อาศัยไม่มีญาติ  ทางรัฐจะเข้ามาดูแลค่าใช้จ่ายให้ 

ซ่ึงแน่นอนว่าโปรแกรมการดูแลและรักษาพยาบาลจะลดระดับลงไป 

ไม่อาจเทียบเท่าผู้อาศัยที่จ่ายเงินล่วงหน้าครบจำานวนแล้ว

”ขอบคุณครับ„  ผมเอ่ยเป็นครั้งสุดท้ายก่อนออกจากห้อง

ผมทำาหนา้ทีส่ามใีนแตล่ะวันตามโปรแกรมทีท่างศนูยฯ์ กำาหนดไว้

อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง  ทุกวันผมจะตื่นแต่เช้า  ปลุกเกดมากินอาหาร

ง่าย ๆ  พร้อมกัน  แต่งตัวเตรียมออกไปทำางาน กลับมาอีกคร้ังในเวลาคำ่า

เพื่อส่งเธอเข้านอน
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ช่วงวันหยุดเป็นวันที่ผมชื่นชอบมากเป็นพิเศษ  เกดเองก็ดูสดใส

กว่าวนัอืน่เพราะไดอ้ยูก่บัสามตีลอดทัง้วนั  ผมกบัเธอจะสรรหากจิกรรม

มาทำาร่วมกัน  เช่น  เล่นเกมกระดาน หรือถกเนื้อหาในหนังสือเล่มโปรด

ของเราทั้งคู่  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนังสือที่เธอแนะนำาให้ผมอ่าน

ในความคิดของผม นิภัสจัดเป็นสามีที่ไม่เลวร้าย  เขามีความรัก

ให้ภรรยาไม่น้อย  จึงไม่แปลกเลยท่ีเธอเลือกช่วงเวลานี้เป็นความทรงจำา

อันแสนสุข

ทว่าในที่สุดวันนั้นก็มาถึง...วันที่ผมเกลียดที่สุด

เมื่อผมกลับบ้านในคำ่าวันนั้น  เกดนั่งหมดเร่ียวแรงอยู่บนโซฟา

ตัวโปรด  ใบหน้าซีดเผือด  ดวงตาแดงกำ่าผ่านการร้องไห้มาจนบวมชำ้า 

เพียงแค่มองเธอ ความรู้สึกบางอย่างก็แทรกผ่านเข้ามาในสมองของผม 

มันคือความรู้สึกที่ตอนแรกผมไม่เข้าใจว่าคืออะไร  ก่อนจะรู้ในภายหลัง

ว่า มันเรียกว่า...ความห่วงใย

”เกดเปน็อะไรไป„  ผมถามทัง้ทีรู้่อยูแ่ลว้  เพราะเคยผ่านเหตกุารณ์

นี้มาหลายครั้งหลายหนจนนับไม่ถ้วน

”ภัส...„  นำ้าตาของเธอไหลรินกบสองตา  โผเข้ามากอดผมแน่น  

”แม่เพิ่งโทรมาบอกว่า  ยาย...ตายแล้ว„

มันคือวันท่ีคุณยายสุดที่รักของเธอเสียชีวิต  และเป็นวันท่ีเกด

เสียใจมากท่ีสุด พอ ๆ  กับที่ผมเกลียดมัน  เพราะการต้องเห็นเธอเศร้า

ทำาให้ผมโกรธที่ไม่อาจบรรเทาความเจ็บปวดให้ได้

ผมไม่เคยเข้าใจว่าเหตุใดเกดจึงบรรจุความทรงจำาในช่วงนี้ไว้เป็น

หนึ่งในเหตุการณ์ที่เธอจดจำา  ท้ังที่มันทำาให้เศร้าเหลือเกิน  แต่หลังจาก

หาข้อมูลในบทวิเคราะห์สภาพจิตใจมนุษย์  พอสรุปได้ใจความว่า  ถึงจะ

เลวร้ายสกัแคไ่หน แตช่ว่งเวลานีเ้ปน็สิง่สำาคญัในชวิีต และเธอยดึเหนีย่ว
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ไว้เพราะไม่อยากให้มันสูญสลายไปตามกาลเวลา

ผมตระหนักว่า...บางทีการมีความทรงจำาอาจถือเป็นสิ่งสำาคัญ

สำาหรับความเป็นมนุษย์

ผมใช้เวลานานกวา่จะปลอบใหเ้ธอคลายความเศรา้  เกดนอนอยู่

บนเตียงอย่างไร้เรี่ยวแรง  จมอยู่ในห้วงความโศกของตัวเอง  เวลาเช่นนี้

ยานอนหลบัทีศ่นูยฯ์  ใชไ้มไ่ดผ้ล  ผมตอ้งคอยปลอบประโลมเธอจนกวา่

จะหลับไปด้วยความเพลีย  และนอนฝันร้ายตลอดคืน ก่อนเช้าวันต่อมา

ทกุอยา่งจะเขา้สูภ่าวะปกติเพราะความทรงจำาในคนืวันร้าย ๆ  เลอืนไปบา้ง

แล้ว

”ภัสคะ ชีวิตของเราจะดีหรือเปล่า„  เธอถามเสียงแผ่วเบา

”ดีสิ„  ผมตอบทันใด  แต่มันเป็นแค่คำาโกหก...หรืออาจเรียกว่า

จริงเพียงครึ่งเดียว

ในความทรงจำาของเกดทีถ่กูบบีอดัสง่มาเปน็ฐานขอ้มลูในสมองกล

ของผม  ธุรกิจใหม่ของนิภัสรุ่งเรืองจนขยายใหญ่โตในเวลาไม่กี่ปี  ส่งผล

ให้คู่สามีภรรยามีเงินเก็บจำานวนมากพอใช้จ่ายไม่ขัดสน  สารคดีที่เกด

เขยีนเกีย่วกบัสงัคมคนชราไดรั้บรางวัลดเีดน่ประจำาป ี ทวา่ยิง่ชวีติเจริญ

เติบโตก้าวหน้าขึ้นเท่าไร ความสัมพันธ์ระหว่างคนรักก็ยิ่งห่างเหิน  นิภัส

ทุ่มเทให้งานจนไม่สนใจครอบครัว  ทั้งสองไม่มีลูกด้วยกันจึงไม่มีภาระ

ผูกพัน  ท้ายท่ีสุดก็เป็นดังท่ีจิตแพทย์สาวได้พูดเอาไว้ก่อนหน้า  สามี

ของเกดหัวใจวายเสียชีวิตไปก่อน ทิ้งให้เธอก้าวเข้าสู่วัยชราเพียงลำาพัง

ไม่มีร้านหนังสือให้ทั้งคู่ปลีกวิเวกเพื่อดำาเนินชีวิตเรียบง่ายใน

วัยเกษียณ  เกดลงเอยที่ศูนย์ฯ  ด้วยอาการอัลไซเมอร์ขั้นเร่ิมต้น  และ

หวังใช้สถานที่แห่งนี้เป็นเรือนตาย

ผมจูบหนา้ผากเธอเบา ๆ  ในยามทีเ่ธอหลบัไปแลว้  ไมใ่สใ่จวา่ตาม


