
ผมชื่อ
จอหน
วัตสัน 

เชอรล็อก 
โฮลมสเปน
เพื่อนรวม

บานเชาของผม 

เขาเปนนักสืบ
เอกชน สวนผม
ก็ทําหนาที่เปน
ผูชวยไขคดี

ชวงวางจากคดี
โฮลมสจะฉีดโคเคน 

เพื่อใหกระปรี้กระเปรา

นี่เปนแบบ
ไมเขมขน นาย
อยากลองมั้ย?

ฉันไมฉีด
เด็ดขาด!

   นาฬกาเรือนนี้
บอกใหรูวาพี่ชาย
ของนายเปนคน
ไมรอบคอบ 

ไดรับมรดก
กอนใหญ แต
ใชหมดในเวลา
อันรวดเร็ว

ผมไดเรียนรู
เทคนิค

การสืบสวน
จากเขามาบาง

วันหนึ่ง
แมรี มอรสแตน

มาขอใหเรา
ชวยสืบหาพอ

ที่หายสาบสูญไป

จนนําเราไปสู
คดีฆาตกรรม

ผมจะชวยให
คุณไดรับ

ความยุติธรรม 

อ รว

ย?
เด

ผมได ี

ไดรับมร

อยากลองม

ก
แต
ลา

    นาฬกาเรือนนี้
บอกใหรูวาพี่ชาย
ของนายเปนค



หมอนั่นลงไป
ทางนี้...

ผมตั้งชื่อ
คดีนี้วา

“ลายเซ็นปริศนา”

โฮลมส
เปนคนที่มี

ความสามารถ
โดดเดน

และยังผาน
คดีแปลก ๆ
มาหลายคดี 

ตองตัด
ขอสันนิษฐาน
ที่เปนไปไมได
ออกกอน

ผมไดภรรยา
แสนสวย
มาคนหนึ่ง
ตอนจบคดี

ผมจึงยายออก
จากที่พักบน
ถนนเบเกอร 
และมีความสุข

กับชีวิตแตงงาน...

ขอที่เหลือแมจะ
ดูเปนไปไมได
แตนั่นคือ
คําตอบ!

คนเราเมื่อมีความรักและแตงงาน
ก็จะใชอารมณในการตัดสินใจ

 ซึ่งมันไมเหมาะกับฉัน
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และยังผาน
คดแปลก ๆ
มาหลายคดี



1



วันที่ 20
มีนาคม

ค.ศ. 1888

ชีวิตแตงงานที่แสนหวาน
ทําใหผมเริ่มหางกับ
โฮลมส แตคนที่
ไมชอบสมาคม
อยางโฮลมส

ยังคงพักอยูที่เดิม

เมื่อถึงประตูบาน
ที่คุนเคย ผมรูสึก
อยากพบโฮลมส
จนตองสั่นกระดิ่ง

หลังกลับจาก
เยี่ยมคนไข
ผมตองผาน
ถนนเบเกอร

ผมรูวา
เขาดีใจที่ผม

มาหา

วัตสัน
นายเหมาะกับ
ชีวิตคูมาก

จากครั้งกอน
ที่พบกัน 

นํ้าหนักนาย
นาจะเพิ่มขึ้นซัก
7 ปอนดครึ่ง

แค
7 ปอนด
ตางหาก!

อืม ฉันนาจะ
เดาใหละเอียด

กวานี้

แตฉันรูวา
นายกลับไปเปนหมอ

เหมือนเดิม 

นายรูได
ยังไง?

ผมรูขาวจาก
หนังสือพิมพวา

เขาไดชวยราชวงศ
แหงฮอลแลนด

และยังชวยตํารวจ
ปดคดีไดหลายคดี 
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มมาหา 7 ปอนดครึ
นซ
รึ่ง

นด
จากครั้งกอ

ลมส
ระดิ่ง

ผมรวา
7 ป


อยากพ
นตองสั



ฉันสรุป
จากที่เห็น 

แถมนายยังมี
สาวใชในบาน

คนหนึ่งที่สะเพรา 
 มากดวยใชมั้ย?

เอะ?

เมื่อวันกอน
ฉันกลับบานในสภาพ
เลอะเทอะจริง ๆ
แตก็เปลี่ยนเสื้อผา

แลวนี่นา

วาแตทําไม
นายถึงรู?

ฮา ๆ ก็ฉันเห็น
รอยขูดขีดบนรองเทา

ของนาย

แสดงวาคงมีใคร
บางคนขูดโคลน
ที่ติดรองเทาอยาง
ไมระวังจนเปน
รอยเสียหาย

อีกอยางคือ
ตัวนายมีแตกลิ่น

ไอโอโดฟอรม และ
ที่นิ้วก็มีรอยของ
ซิลเวอรไนเตรต 

ถาแคนี้
ยังมองไมออก
วานายเปนหมอ
ฉันก็โงสุด ๆ

แลวละ

และฉันก็รูวา
เมื่อเร็ว ๆ นี้
นายเปยก

เลอะเทอะทั้งตัว

สวนสาวใช
ก็สะเพรา

เมียฉันเตือนเธอ
ไมรูกี่หนแลว
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ทําไม
งรู?

ไมรูกหนแลมากดวยใชมั้ย?

ะ?
ว



พอฟงคําอธิบาย
ของนายแลว
รูสึกวามันเปน
เรื่องงาย ๆ 

แตกอนหนานี้
ฉันกลับคิดไมถึง

แตยังไงฉันก็
เชื่อวาสายตาฉัน
ดีพอ ๆ กับนาย

แนนอน!

ฮา ๆ ๆ
นายแคเห็น
แตไมได
สังเกตไง

ยกตัวอยาง
ที่นายเห็นได

บอย ๆ
ก็แลวกัน บันไดที่นาย

 เดินขึ้นมาเมื่อกี๊
มีกี่ขั้น?

หา?

เออ...
ฉันไมรูหรอก!

มี 17 ขั้น
ที่ฉันรูเพราะ
ทั้งเห็นและ
สังเกตมัน

นี่คือจดหมาย
ที่ฉันเพิ่งไดรับ
นายอาจสนใจ

อานออกมา
ดัง ๆ เลยนะ!

คืนนี้
1 ทุม 45

จะมีคนมาขอพบ...
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มกขน?

หา?

เออ...ไดที่นาย
้ ่ ๊

ยกตัว
ที่นายเห็นได

บอ
ก็แลวกัน ั



อยาแปลกใจ
หากแขกที่มา
ใสหนากาก ประหลาดจริง ๆ 

นายวามัน
เรื่องอะไรกัน?

ตอนนี้ฉันยัง
ไมมีขอมูล

พอใหสรุปได
แลวนาย
คิดวา
ยังไง?

คนที่เขียน
จดหมายฉบับนี้
นาจะรวย เขาใช

  กระดาษเนื้อดี

เนื้อกระดาษ
แข็งเปนพิเศษ

นายพูด
ถูกแลว!

นี่ไมใชกระดาษ
ของอังกฤษหรอก
ลองสองกับแสง

ดูสิ

บนกระดาษ
มีตัวอักษร 
Eg p Gt...

นายวามันคือ
อะไร?

ไมนาถาม
มันก็คงเปนชื่อของ
คนทําหรือชื่อยอ

ของเขา

เรานี่ก็ฉลาด
ไมเบานะเนี่ย

ผิดแลว
วัตสัน!

ทําไม
ละ?
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ไไมนนาถาม

กระดาษ
ฤษห
งกับ
ดูสิ

ยังไ

ไมมีขอมูล
ใ  ไ

ย นี่ไม
ขอ
ลอ



Gt เปนภาษาเยอรมัน
แปลวา “บริษัท” 
ตัว p แปลวา
“กระดาษ” 

สวน Eg...
ขอเปด

อักขรานุกรม
ภูมิศาสตร
ดูกอนนะ 

นี่ไง
เมืองอีเกรีย
อยูในโบฮีเมีย

ที่นั่นมี
โรงงานทําแกว
และกระดาษ

อยูมาก

อยางนอย
ตอนนี้เราก็รูแลว

¾Öèº

เรื่องนี้ทาทาง
นาสนใจ
อะ...นั่นไง
เขามาแลว 

งั้นฉัน
ไปกอนดีกวา!

ไมตองหรอก

ถาเพื่อนรูใจ
อยางนายไมอยู

ฉันคงแย

อีกอยาง
ถานายพลาดคดีนี้
ก็นาเสียดายนะ!

วากระดาษ
เขียนจดหมายนี้
ผลิตที่โบฮีเมีย
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ผลิตททีโบฮีีเี มียย
¾Öèº

เรื่องนี้ทาทาง
นาสนใจกระดาษ

อย  ย
ตอนนี้เราก็รูแลว



ฉันสงจดหมาย
แจงวาจะมาพบ

เชิญนั่ง
ครับ นี่่คือหมอวัตสัน  

เปนผูชวยไขคดี
ของผม ไมทราบวา
คุณชื่ออะไรครับ? 

ฉันคือ
เคานตฟอน แครมม 

เปนขุนนาง
โบฮีเมีย

ฉันอยากคุย
กับคุณโฮลมส
ตามลําพัง

 คุยกับเรา
ทั้งสองคน
นี่แหละ

เรื่องทั้งหมด
ที่คุณจะคุยกับผม

ก็คุยกับเขา
ไดเชนกัน

อยากทราบวา
ทานไหนคือ
โฮลมส?
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คุยกับเรา
ทั้งสองคน

ุุ

เปนผชวยไ

เชิญนั่ง
ครบ 

ข

สัน  
คดี
าบวา
รับ?



ก็ได! แตฉัน
ขอใหพวกคุณ
ชวยเก็บเปน
ความลับ 2 ป

เพราะวาเรื่องนี้อาจ
สงผลกระทบอยางมาก

ตอประวัติศาสตร
ยุโรป

ผมรับปาก 

ผมก็
รับปาก

กอนอื่นตอง
ขอโทษดวยที่
ฉันตองปดบัง

ใบหนา 
ผูที่ใชฉันมา

ไมตองการใหฉัน
เปดเผยตัวตน 

ชื่อที่
แนะนําตัว
เมื่อสักครู
ก็เปน

ชื่อปลอม

อืม...
ผมทราบ
ครับ 

เรื่องนี้เกี่ยวพัน
กับราชวงศ
ออรมสไตน

ซึ่งก็คือกษัตริย
แหงโบฮีเมีย
เชียวนะ

อืม...
เรื่องนี้ผมก็
ทราบครับ
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ม...

มก
ปาก



แตถาพระองค
จะทรงยอมลดตัว
ลงมาเลาเรื่อง
ทั้งหมดใหฟง

กระหมอมคิดวา
จะสามารถให
คําแนะนํา
ไดดีกวานี้

คุณพูดถูก
ฉันเปนกษัตริย 
ทําไมฉันตอง
ปดบังดวย

ใช
พะยะคะ

พระองคยัง
ไมทันไดตรัสอะไร
กระหมอมก็รูแลววา
แขกที่มาคือกษัตริย

แหงโบฮีเมีย
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พะะยะคะ



วิลเฮลม กอตตสไรช
ซิกิสมอนด 
ฟอน ออรมสไตน
แกรนดดุกแหง
คาสเซล-เฟลสไตน

ฉันไมถนัด
เรื่องพวกนี้สักเทาไหร 
แตจะไหววานใคร
มาแทนก็ไมไวใจ

เชิญเลาเรื่อง
ของพระองค

ไดเลย
พะยะคะ!

เมื่อ 5 ปกอน
ตอนที่ฉัน
เดินทางไป
กรุงวอรซอ 

พวกคุณ
อาจเคย
ไดยิน

วัตสัน 
นายชวยหาขอมูล
ของผูหญิงคนนี้

ใหหนอย 

ฉันไดรูจักกับ
นักแสวงโชคหญิง
คนหนึ่งชื่อไอรีน 

แอดเลอร
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นักแ
ฉนไ
แสว

ู
วงโชค

กบ
หญญิง

วานใคร
ไมไวใจ

เรอ
แตจะ



เธอเกิดเมื่อป
ค.ศ. 1858 
ที่นิวเจอรซีย 

เปนนักรองโอเปรา
ที่วอรซอ… 

อืม…ตอนนี้เลิก
เปนนักรองแลว 

พักอยูใน
ลอนดอน

กระหมอม
เขาใจวาพระองค
กับผูหญิงคนนี้
เคยคบหากัน

และตอนนี้
พระองคทรงอยากได

จดหมายรัก
กลับคืน

ถูกตอง
แลวฉัน
 ควรจะ…

มีการแตงงาน
ลับ ๆ หรือเอกสาร

ทางกฎหมาย
 หรือไมพะยะคะ?

ไมมี

แลวพระองค
จะทรงกังวลอะไร? 
เธอคนนั้นจะพิสูจน
ไดยังไงวาจดหมายนี้

  เปนของจริง?
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หมอมม
ลวฉ
วรจ

ฉน
ะ





ก็ลายมือ
ฉัน… ปลอมได

กระดาษ
จดหมาย
ของฉัน…

ตราประทับ

รูปถาย
ของฉัน

ขโมยมา

ทาํ
เลียนแบบ

ซื้อเอา

รูปถาย
คูกัน

งั้นก็
แยแลว!

ฉันหลงเธอ
จนขาดสติ เรื่องนี้จะทําลาย

เกียรติยศชื่อเสียง
ของพระองค

พระองคทรง
ประมาทเกินไป

ตอนนั้น
ฉันยังหนุม เปนแค

มกุฎราชกุมาร
เทานั้น
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พระองคทรง
ประมาทเกินไป

ทาํ
เลี

ื้

ตราประทั

รูปถาย



เราตองเอา
รูปถายกลับมา

ใหได!
ฉันลองแลว
แตไมสําเร็จ

ลองขอซื้อรูป
คืนจากเธอ

เธอไมยอม
ขาย

งั้นก็ขโมย
ลองแลว 
5 ครั้ง 
ลมเหลว
ทุกครั้ง

แคเรื่องผูหญิง…
ไมนาจะเปน
ปญหาใหญ

อืม...

แตสําหรับฉัน
เปนปญหาใหญ
มาก! เธอจะ
ใชรูปถายนี้
 ทําลายฉัน!

ทําลายยังไง
พะยะคะ?

ฉันกําลังจะแตงงาน
กับพระราชธิดา
ของกษัตริยแหง
สแกนดิเนเวีย

ซึ่งเปนราชวงศ
ที่เครงครัดมาก 

หากมีขาวซุบซิบของฉัน 
การแตงงานตองถูก
ยกเลิกแนนอน 
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ลองแลว
5 ครั้ง
ลมเหลว
ทกครั้ง

ั้นก็ขโม


