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แนะนำ ตัวละคร

ชายผูกุมความลับของ
ครอบครัวมอรสแตนไว

เจาของบานเชา
ถนนเบเกอร

หญิงสาวผูมาขอความชวยเหลือ
จากโฮลมสใหตามหาพอ

ที่หายสาบสูญ

นักสืบ
สกอตแลนดยารด

นักสืบที่ปรึกษาของกรมตํารวจ
ชวยเหลือตํารวจลอนดอนไขคดีฆาตกรรม 

รักสันโดษ

แพทยทหารที่ไดรับบาดเจ็บจากสงคราม
 จึงตองกลับลอนดอน เปนเพื่อนรวมบานเชา 

เปนผูชวยและผูจดบันทึกระหวาง
การไขคดีของเชอรล็อก โฮลมส 

รึกษาของกรมตํารวจ
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เชอรล็อก โฮลมสและหมอวัตสันเปนตัวละครที่ประพันธขึ้นจากนํ้าหมึก 
ของเซอรอารเทอร โคนัน ดอยล (Sir Arthur Conan Doyle) โดยบุคลิกของ
เชอรล็อก โฮลมสนั้น ไดรับแรงบันดาลใจมาจากบุคคลที่มีตัวตนอยูจริง ซึ่งก็คือ 
โจเซฟ เบลล (Joseph Bell) อาจารยของดอยล ตอนที่เขาเปนนักเรียนแพทย 
อยูที่มหาวิทยาลัยเอดินบะระ

ความสามารถในการไขคดีสุดแปลกของเชอรล็อก โฮลมสไดรับอิทธิพล 
จากการสังเกตและอนุมานตามหลักเหตุผล เชนเดียวกับการวินิจฉัยโรคของ 
ศาสตราจารยเบลล ซึง่สามารถบอกไดวาผูปวยของเขาทาํอาชพีอะไรและมาจากทีไ่หน 
โดยใชแคการสังเกตลักษณะการเดินและสําเนียงการพูดของผูปวย นอกจากนี้
รูปลักษณของโฮลมสก็ยังถอดแบบมาจากศาสตราจารยเบลลดวยเชนกัน

นอง ๆ คงจะสงสัยกันแน ๆ แลววัตสันละเปนใคร มีที่มาหรือไม  
ความจรงิวตัสนักค็อืตวัละครทีด่อยลสมมตขิึน้มาเพือ่เลาเรือ่งราวแทนตวัเขานัน่เอง
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ผมคือ
จอหน 
วัตสัน 

จบแพทย

ผมถูกยิง
ในสนามรบ 
โชคดีที่มี
คนชวย

กรมสงตัวผม
กลับมาที่

ลอนดอนอยาง
โดดเดี่ยว

ผมมองหา
บานเชา
ราคาถูก

แตไดยินวาเขาคนนั้น
เปนคนแปลก...

สวัสดี
ครับ! 

คุณเคยไปประจํา
ที่อัฟกานิสถาน

มาใชมั้ย?

เขาเกงเรื่อง
วิเคราะหคนหรือไง

เรากลายเปน
เพื่อนรวม
บานเชาที่

ถนนเบเกอร

จากมหาวิทยาลัย
ลอนดอน 

เคยเปนแพทย
ทหารมากอน

พอดีไดขาว
วามีคนหา
คนแชร
คาเชา

ตัวผม
าที่





แตผมไมรูวา
เขาทําอาชีพ

อะไร

จนกระทั่งเรามา
ถึงบานหลังที่เกิด
เหตุฆาตกรรม...

เกรก็สนั นกัสบื
สกอตแลนด

ยารด

ผูหญิงชื่อราเชล
จะตองเปน

หัวใจของคดีนี้
แนนอน

คุณคิดวายังไง
คุณโฮลมส?

เลสเตรด
นักสืบ

สกอตแลนด
ยารด

หือ?

ผมถึงไดรูวาที่แท...
เขาคือนักสืบ

ฆาตกรเปนชาย
สูงประมาณ 6 ฟุต

และสูบซิการ
ทริชิโนโพลี

ตัวอักษรบน
กําแพงนั่นเปน
ภาษาเยอรมัน

แปลวา 
“แกแคน” 

ผมรวบรวม
เรือ่งราวตาง ๆ 
ระหวางไขคดี
พมิพเปนหนังสือ

คดีรักสีเลือด 
(A Study 
in Scarlet)

โฮลมส
เชี่ยวชาญ
หลายดาน

แถมยังคิดชื่อ
ที่แปลกไม
เหมือนใคร
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ยยาารรรดดด หือ? ฆาตกรเปนชาย
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คงเพราะดื่มไวน
ตอนอาหารกลางวัน
เลยทําใหกลา…

ครั้งนี้
อะไร
อีกละ? 

โคเคน
หรือวา

มอรฟน?

โคเคนนะ

ลองมั้ย?

ไมเด็ด
ขาด! 

อืม…
นายคิดถูกละ แตมันชวยให

สมองแลนดีนะ

พอซะที!

หลายเดือนมานี่ 
นายฉีดวันละ
3 หนเลยนะ 

ฉันทนดูไมไหว
แลว!

หมายเหตุ 
ในสมยันัน้
โคเคนและ

มอรฟนไมถอื
เปนสิง่เสพตดิ 

กระตุนสมอง
แบบนี้ทําให

รางกายผิดปกติ
และเปนโรคนะ

ฉันขอเตือน
ในฐานะหมอ

และในฐานะ
เพื่อนดวย

12 

แแแแแแแแแแแแแแแตมัน
สมองแ



ถาเปนคดี
ยาก ๆ ฉันจะ
ชอบมากกวา ใหสมอง

มีอะไรมากระตุน 
จะไดไมตองพึ่งยา

เพราะยังงี้
ฉันถึงเลือก
เปนนักสืบไง 

ฉันเปนคนริเริ่ม
อาชีพนี้ขึ้นมา 

คนเดียว? 

แถมฉันยังเปน
เหมือนศาลฎีกา

ของวงการสืบสวน

เวลาพวก
เกร็กสันเจอ
ปญหาที่
แกไมได

และเปน 
“นักสืบที่ปรึกษา” 
คนเดียวในโลก

ก็จะวิ่งมา
ถามความเห็น

จากฉัน
ถูกตอง

  13
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ใช! 
ฉันยังเขียน
เปนหนังสือ

แตความสุข
ตางหากคือสิ่งที่
ฉันไดรับจาก
การทํางาน

ฉันไมไดทํา
เพื่อชื่อเสียง

นายก็เห็น
ตัวอยางจากคดี
เจฟเฟอรสัน โฮป

และตั้งชื่อ
สุดเจงวา 

“คดีรักสีเลือด” 

ถาจะ
ใหพูดตรง ๆ 
คงไมมีคําชม อะไร

นะ!

การสบืสวนควร
ใชหลกัวทิยาศาสตร

และปราศจาก
อารมณใด ๆ

กลับเขียนเหมือน
นิยายรักโรแมนติก
ยังไงยังงั้นเลย

ก็มันเปนคดี
รัก ๆ ใคร ๆ 
อยูแลวนี่นา

ทั้งคดีมีแค
การอนุมาน

ของฉันเทานั้น
ที่นาสนใจ 

     แหม…
 ไมใชการเขียน 
 รายงาน
ซะหนอย

แตนาย...
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หมอนี่
หลงตัวเอง
จริง ๆ 

นายรูมั้ยวา
ชื่อเสียงฉันโดงดัง
ไปทั่วยุโรปแลวนะ

สัปดาหกอน
นักสืบชาวฝรั่งเศส
ชื่อฟรองซัวส มาขอ
คําแนะนําจากฉัน

3 สิ่งสําคัญ
ของการสืบสวน

เขามีแลว 2 อยาง

นั่นคือการสังเกต
และการอนุมาน 
แตยังขาดความรู

อยูบาง

เขาอยากเอา
ผลงานของ
ฉันไปแปลเปน
ภาษาฝรั่งเศส

ผลงานของ
นายหรือ? 

อาว! 
นายไมรูเหรอ 
ฉันเขียนเรื่อง 

“การแยกแยะ
เถายาสูบ” 

เปนหนังสือภาพ
เปรียบเทียบเถายาสูบ 

140 ชนิด

เพราะมันเปน
หัวใจสําคัญของ
หลาย ๆ คดี

การรูวาฆาตกร
ใชยาสูบแบบไหน
จะชวยใหการคนหา

แคบลง

เขามแลว 2 อยาง ฉนไปแปลเปน
ภาษษษษษษษาาาาาาาฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝรััั่งเศศศศสสสสสสสสสสสส



การแยกแยะ
เถายาสูบไมยาก

ฉันมองปราดเดียว
ก็แยกออกแลว

เรื่องนี้
นายเกง
จริง ๆ

ยังมีเรื่องการใช
ปูนปลาสเตอร

เก็บรักษารอยเทา

รวมถึงลักษณะมือ
ของคนแตละ
อาชีพดวย 

นายเบื่อที่จะฟง
เรื่องของฉัน

รึยัง?
ไมหรอก! 

แลวที่นายพูดถึง
การสังเกต

กับการอนุมาน

ซึ่งมีประโยชน
มากสําหรับ

คดีศพนิรนาม 

16 
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ยกนายเปน
ตัวอยางก็ได 

เมื่อเชานายไป
ที่ทําการไปรษณีย

ถนนวิกมอร 
นี่คือสิ่งที่ฉันสังเกต

และอนุมานไดวา
นายไปสงโทรเลขสินะ

ฉันรีบไปกะทันหัน
นายรูไดไง? 

ก็ทางเทา
ขางหนาไปรษณีย
กําลังซอมอยู

รองเทาของนาย
เลยเลอะดินสีแดง

เทาที่รูดินแบบนี้
ที่อื่นไมมีหรอก

แลวนายรู
ไดยังไงวาฉัน
ไปสงโทรเลข?

กฉ็นัไมเหน็
นายเขยีนจดหมาย

ซกัฉบบั แสตมปกย็งั
เหลอือกีหลายดวง

ถาไมสงโทรเลข
จะเปนอะไร
ไปไดเลา

นนาายยรรูไไดดไไไงง?? ไปสงโทรเลข?



ถาอยางนั้น
ฉันขอทดสอบ
หนอยละกัน

เยี่ยมเลย! 
ฉันจะไดไมตอง
พึ่งโคเคนอีกรอบ

หุ ๆ แยกไมออก
แลวละสิ

นาฬกาเรือนนี้ผาน
การทําความสะอาด

มาแลว ทําให
รองรอยหายไป

ดูซิวา
จะเกงกาจ
แคไหน

นายชวย
อธิบายเจาของ
นาฬกาเรือนนี้

หนอย 

ถาฉันพูดผิด
ยินดีใหแก

นี่คือนาฬกา
ที่พี่ชายนายไดรับ
ตกทอดมาจากพอ

18 
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นายดูจาก
ตัวอักษร H.W. 
ที่อยูขางหลัง

ใชมั้ย?

ใชตัว W เปน
คํายอของ

นามสกุลนาย

มันเปนของ
พี่ชายนาย 

สมบัติที่ไดมา
ก็รักษาไวไมอยู
และยังติดเหลา

จนตาย

นายแอบไปสืบ
ประวัติพี่ฉันสินะ

คิดไมถึงเลย
วาจะเปนคน

แบบนี้! 

ขอโทษดวย
ที่วิจารณแรง
ไปหนอย

แตฉันเพิ่งรู
เมื่อกี๊เองวา
นายมีพี่ชาย

วันที่บนหนาปด
บอกวามันมีอายุ
ราว ๆ 50 ป

เขาเปนคนไรระเบียบ
ไมรอบคอบ
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แลวทําไม
นายประเมินได
แมนยําขนาดนี้? 

มันเปนสิ่งที่
นาจะเปนไปได

เทานั้น

นายคงไมได
เดาสงเดช
ใชมั้ย?

แนนอน

ฉันไมเคยเดาหรอก 
เพราะมันมัก
ทาํลายตรรกะ

นาฬกาเรือนนี้
ราคาแพงใชเลนนะ

ตัวเรือนมีรอยบุบ 2 ที่ 
มีรอยขีดขวนมากมาย 

ทําใหรูวาเจาของ
เปนคนไมใสใจ

......
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ปกติโรงรับจํานํา
ในอังกฤษ จะสลัก

เลขรับจํานําไว
ดานในตัวเรือน

ฉันเห็น
ตัวเลข 4 ชุด

ดูรูไขลานสิ
เยินเสีย
ขนาดนี้… 

เห็นรึยัง 
ทั้งหมดไมใช
เรื่องซับซอน

ขอโทษดวย
ที่เขาใจผิดไป

แลวนาย
มีคดีใหม
อีกรึเปลา?

ก็ไมมีนะสิ
ถึงไดเบื่อ
ขนาดนี้ 

ดูบรรยากาศ
อึมครึมขางนอก

นั่นสิ...

ทําใหรูวาเขา
เงินขาดมือบอย
 แตก็ยังไถคืนได

หลายครั้ง

คงเพราะเปน
ตอนกลางคืน
แถมเมาดวย
เลยหารูไมเจอ

เหหหหหหห็็็็็็็็นนนนนนนนนรรรึึึยยยยยัััังงงงงงงงงง 
ททททัั้งงงงหหหหหหหหหหหหมดไมใใใใใใใใชชชชชชชชชช
เเเเเเเเรรรรรรรรรรรรืืืืื่อออออออออออออออองงงงงงงงงงงงซซซซซซซซซซซซซซซับบบบบบบบบบบบซซซซซซซซซซซซซซซซออออออออออออออนนนนนนนนนนนนนนน



มีแตหมอกเต็มเมือง 
ยังมีอะไรที่แย
ไปกวานี้อีกมั้ย

มีความสามารถ
แตไมรูจะไปใช
ประโยชนที่ไหน 
อยางนี้จะมี

ประโยชนอะไร
กอก ๆ

คุณนาย
ฮัดสัน!?

มีหญิงสาวคนหนึ่ง
มาหาคุณคะ

แมรี 
มอรสแตน
เหรอ!? ไมรูจัก

แฮะ

งั้นเชิญเธอ
ขึ้นมาเถอะ

นายอยาเพิ่ง
ไปไหนนะ
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มอรสแตน
เเเหหหหรรรรรออออ!???????? 


