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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

คอนวนิยายสืบสวนสอบสวนคงทราบดีว่า  สิ่งส�าคัญอย่างหนึ่งในการ

คลี่คลายคดีฆาตกรรมคือ พยาน

พยานอาจเป็นใครก็ได้ท่ีรู้เห็นเหตุการณ์  ท้ังด้วยความบังเอิญหรือจงใจ 

ไม่ว่าจะเป็นเด็กหญิงตัวน้อยเพื่อนร่วมชั้นของเหยื่อ ผู้เฒ่าซ่ึงได้ยินเสียงร้องไห้

ปริศนากลางดึก  โสเภณีในร้านเสริมสวยซอมซ่อ  หรือหญิงสาวผู้บังเอิญพบ

ชิ้นส่วนศพที่สถานีรถไฟ...

ทว่าไม่ว่าพยานจะเป็นใครก็อาจกลับค�าให้การได้ทุกเมื่อ

แต่มีพยานจ�าพวกหนึ่งซ่ึงไม่มีวันกลับค�าให้การ  ไม่มีทางให้ปากค�าเท็จ 

และไม่เคยหวั่นเกรงว่าเง้ือมมือฆาตกรจะมาถึงตัว  เพราะพวกเขาคือเหยื่อของ

ฆาตกรรม

ในสายตาของแพทย์นิติเวชอย่างฉินหมิง ศพทุกศพล้วนพูดได้  และเป็น

หน้าที่ของแพทย์นิติเวชที่จะถ่ายทอดเสียงเหล่านั้น  เพื่อจับฆาตกรมาลงโทษ

ใน ค�ำให้กำรจำกศพ เล่ม 2  ฉินหมิงและเหล่าเพื่อนพ้องยังคงแสดง

สติปัญญาและความสามารถในการสืบสวนคดีที่ลึกลับซับซ้อนไม่แพ้เล่มแรก 

และยิ่งทวีความเข้มข้นมากขึ้น  เมื่อระหว่างสืบคดีเหล่านั้น  ฉินหมิงบังเอิญพบ

เงื่อนง�าที่อาจคลี่คลายคดีฆ่าข่มขืนปริศนาซึ่งค้างคามากว่าเจ็ดปี

นวนิยายเล่มนี้จะท�าให้คุณรู้ว่า  หน้าที่ของแพทย์นิติเวชหาใช่เพียงผ่า

ชันสูตร

แต่พวกเขายังคืน  ”สิทธิ์„  ที่จะให้การ แก่พยานปากเอกที่มีชื่อว่า  ”ศพ„ 

ส�ำนักพิมพ์ไครม์แอนด์มิสทรี
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อำรัมภบท

”ในขุมนรกมีมือปีศาจ  ในโลกมนุษย์มีหัวใจพระ  สืบเสาะรีดเร้นภาษา
ศพ คลี่คลายคดีด้วยความละเอียดรอบคอบ„

กลอนบทนีผ้มเขยีนไว้ในหนา้แรกของ  ”ค�าใหก้ารจากศพ  เลม่  1„  ซึง่เปน็

เล่มแรกของผลงานชุดนี้  คืนสิ้นปีมะโรง ตอนที่ผมเริ่มจดบันทึกประจ�าวันการ

สืบสวนคดี  ผมไม่เคยคาดคิดเลยว่า  ”ค�าให้การจากศพ„  จะจัดพิมพ์เป็น

รูปเล่มได้  และยิ่งไม่เคยคิดมาก่อนว่าหนังสือเล่มนี้จะกลายเป็นหนังสือขายดี 

ผมขอขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่านไว้ ณ  ท่ีนี้  เพราะพวกท่าน  ผมจึงได้บรรลุ

ความฝันที่มีมาแต่แรกเร่ิม นั่นคือการท�าให้ผู้คนเข้าใจชีวิตที่แท้จริงของแพทย์

นติเิวชมากยิง่ขึน้  ก�าลงัใจและแรงสนบัสนนุของทา่นคอืแรงบันดาลใจอนัยิง่ใหญ่

ทีท่�าให้ผมเขยีนเร่ืองราวตอนต่อไปของชดุ  ”ค�าให้การจากศพ„  ขอขอบพระคณุ

ทุกท่าน

หลัง  ”ค�าให้การจากศพ  เล่ม  1„  วางตลาด  ผมได้รับอีเมลจากผู้อ่าน

มากมาย หลายคนสนใจใคร่รู้ว่า  ผมอยู่กับศพมากมายทุกวันเคยกลัวบ้างไหม



8   คำ�ให้การจากศพ�2

ผมไม่กลัวเลยจริง ๆ  ครับ  แม้แต่สมัยเป็นนักศึกษาก็ไม่เคยกลัว  จาก

ประสบการณ์ทีไ่ดส้บืสวนคลีค่ลายคดฆีาตกรรมราวสามถงึสีร้่อยคด ี ไดเ้ห็นการ

ตายทีผ่ดิธรรมชาตมิานบัไมถ่ว้น  ขณะเผชญิกบัศพ ถา้ถามวา่กลวัไหม ขอบอก

ว่าสลดใจมากกวา่  อาชพีนีบ้างคร้ังสิง่ทีแ่บกรับไว้ไมไ่หวมใิชค่าวเลอืดและกลิน่

เหม็นจากศพในท่ีเกิดเหตุ  แต่คือความเปราะบางของชีวิตและสันดานมนุษย์ท่ี

ปรากฏตรงหน้า  บอกตามตรง ผมไม่รู้ว่ายังต้องข้ามผ่านอุปสรรคขวากหนาม

อีกมากมายเท่าใด  ได้แต่พยายามฝึกท�าใจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

แนน่อนวา่จดหมายจากผู้อา่นท�าใหผ้มอดอมยิม้ไมไ่ด ้ มอียูค่ร้ังหนึง่ พอ

เปิดกล่องข้อความเสียงก็ได้ยินเสียงของเด็กคนหนึ่ง  ที่แท้เป็นผู้อ่านท่านหนึ่ง

ให้ลูกสาววัยแปดขวบโทรมาเร่งให้ผมเขียนต่อ  เสียงเด็กตัวน้อยออดอ้อนว่า

ชอบ  ”ค�าให้การจากศพ„  วิธีให้ก�าลังใจแบบพิเศษน้ีท�าให้ผมประทับใจมากจริง ๆ  

ใช่แล้วครับ  ”ค�าให้การจากศพ  เล่ม  2„  ส�าเร็จออกมาได้ก็เพราะมีพวกคุณคอย

เร่งรัดไงเล่า  (หัวเราะ)

แน่นอน หลายท่านถามว่าคดีใน  ”ค�าให้การจากศพ„  เป็นเร่ืองจริงหรือ 

แม้ผมจะสร้างสรรค์ผลงานโดยยึดหลักการ  ”จ�าลองจากคดีจริง„  ทว่าก็ต้องขอ

เนน้ย�า้วา่ รำยละเอยีดของแตล่ะคดีในนวนิยำยชุด ”ค�ำใหก้ำรจำกศพ„ เป็นเร่ือง

แต่ง ช่ือของตัวละครและสถำนที่ล้วนสมมติข้ึนเอง หำกบังเอิญไปพ้องกับใคร

เข้ำต้องขออภัยอย่ำงสูง  (และโปรดอย่าคิดว่าตัวจริงของแพทย์นิติเวชฉินหมิง 

จะเหมือนกับในหนังสือนะครับ)  การเขียนนวนิยายย่อมไม่สามารถเขียนตาม

คดีจริงทุกประการ  แต่สิ่งท่ีเป็นความจริงคือความรู้ด้านนิติเวชศาสตร์  การ

สนันษิฐานตามเหตผุลและตรรกะ สติปัญญาและความมุง่มัน่ตัง้ใจทีจ่ะคลีค่ลาย

คดีของบรรดาแพทย์นิติเวชผู้เปรียบเสมือน  ”กระบอกเสียงศพ„

เพือ่ให้ผลงานชดุ  ”ค�าให้การจากศพ„ มรีสชาตแิละสสีนัมากยิง่ขึน้ ผมจึง

ใช้เวลาว่างจากงานประจ�าอ่านนวนิยายสืบสวนสอบสวนที่มีชื่อเสียงทั้งในและ

ต่างประเทศ  ขณะเดียวกันเวลาออกภาคสนามไปท�าคดี  ผมจะพยายามขอ



อารัมภบท   9  

ความรู้จากแพทย์นิติเวชอาวุโสทุกท้องท่ีในมณฑล  และรวบรวมวัตถุดิบจาก

คดีต่าง ๆ  เร่ืองราวจากคดีจริงเหล่านี้จะทยอยกันปรากฏในชุด  ”ค�าให้การ

จากศพ„ แน่นอน  ในฐานะนักเขียนมือใหม่  ผมขอเสริมอีกประโยคว่า  ”เพื่อน

นักประพันธ์ทั้งหลายกรุณาอย่าต�าหนิว่ารายละเอียดและการด�าเนินเร่ืองช่าง

อ่อนหัดเสียจริง  โปรดถือเสียว่าเป็นผลงานชั้นเลวของแพทย์นิติเวชตัวเล็ก ๆ  

และยิ้มอย่างให้อภัยเถิด„

สดุทา้ยนีผ้มอดไมไ่ดท้ีจ่ะขอแบง่ปนัเร่ืองนา่ขนัเร่ืองหนึง่  มเีดก็นกัเรียน

หญงิชัน้มธัยมปลายคนหนึง่แอบอา่น  ”ค�าให้การจากศพ  เลม่  1„  ในชัน้เรียน  เธอ

ถูกคุณครูจับได้และริบหนังสือไป  สองวันถัดมาคุณครูปั้นหน้าเย็นชามาหาเธอ 

หลงัเทศนาไปยกหนึง่กถ็ามเธอว่า  ”นะ...หนงัสอืเลม่นัน้มเีลม่ตอ่ไหม„  ฮา่ ๆ  ๆ ! 

ผม  เหล่าฉิน  ใช้ช่วงนอกเวลางานมาเขียนหนังสือ  พวกคุณก็จงอย่าเอาเวลา

ในชั้นเรียนมาอ่านหนังสือของผม…แต่ตอนนี้คุณยืดอกบอกคุณครูได้เลยว่า  

”ค�าให้การจากศพ  เล่ม  2„ มาแล้ว!

ฉินหมิง

9 กุมภาพันธ์  2013



คดีที่  1
ผิดซ�้ำซำก

ผูค้นสว่นใหญ่มกัถกูเปลอืกนอกของเร่ืองราวบดบงัและหลอกลวง มเีพยีง

ผู้ทรงปัญญาส่วนน้อยเท่านั้นที่พบความจริงซึ่งซ่อนอยู่ในส่วนลึก

-- ฟีดรัส

1

นิ้วมือของอาจารย์อยู่บนแผ่นหลังศพ ลากไปตามแนวกระดูกสันหลัง
ตั้งแต่ท้ายทอยจนถึงกระดูกก้นกบ  รอยน�้าบนแผ่นหลังของศพแหวกออก

จากกันตามแนวปลายนิ้วลากผ่านเหมือนสันปันน�้า  มองเห็นรอยแยกชัดเจน

”ท�าไมไม่ผ่าเปิดหลัง„  คิ้วของอาจารย์ขมวดเข้าหากันขณะลากนิ้ว

ในฐานะรองผู้อ�านวยการส�านักงานเทคนิคอาชญากรรม  เฉินอี้หราน 

อาจารยข์องผมเป็นผูใ้หญ่อธัยาศยัดทีีส่ดุในกรมต�ารวจ  อาจารยอ์ายสุีส่บิกวา่ปี
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แลว้ ชอบเลา่เร่ืองตลกฝืดใหพ้วกเราฟงัเปน็ท่ีสุด หนุม่สาวในแผนกตา่งสนทิสนม

และชอบพูดคุยด้วย  แต่สีหน้าของอาจารย์ขณะน้ีบ่งบอกว่าไม่ได้พูดเล่นแม้แต่

น้อย หัวใจผมจึงเต้นตูมตามอยู่ในอก

”เร่ืองนีค้อื  เออ่„  แพทยใ์หญ่นติเิวชกุย้ปนิแห่งสถานตี�ารวจอ�าเภอสอืเผย

กระแอมและเตรียมพูดต่อ

”ผมไม่ได้ถามคุณ„  อาจารย์ขัดทันควัน  ”ผมถามฉินหมิง  ท�าไมไม่ผ่า

เปิดหลัง„

ท่ามกลางสายตาของทุกคนในที่นั้น  ใบหน้าของผมพลันแดงก�่า  อ้าปาก

ค้าง พูดไม่ออก

อาจารยล์ากนิว้ไปตามกระดกูสนัหลงัของศพอกีคร้ังและกดบางจุดแรง ๆ  

พลางกล่าวว่า  ”ผมคิดว่าพวกคุณอาจท�าผิดพลาดอย่างไม่น่าให้อภัย„

เมือ่ไดย้นิน�า้เสยีงของอาจารยน์ุม่นวลลง ตา้เปา่ ศษิยร่์วมส�านกัเดยีวกบั

ผมจึงรีบช่วยคลี่คลายสถานการณ์  ”พอดีว่านี่เป็นคร้ังแรกที่พวกเราได้ตรวจที่

เกิดเหตุคดีนี้  อีกท้ังเวลากระชั้นมาก  เราเลยผ่าศพตามมาตรฐาน  ไม่ได้ผ่าหลัง

ศพครับ„

ผมผงกศีรษะอย่างแรงอยู่ข้าง ๆ  ต้าเป่า

การผ่าศพทางนิติเวชศาสตร์โดยท่ัวไป แพทย์นิติเวชจะผ่าตรวจ  ”สามช่อง„ 

คือช่องกะโหลก ช่องอก และช่องท้อง  เฉพาะคดีพิเศษเท่านั้นจึงจะผ่าส่วนหลัง

ของศพและช่องกระดูกสันหลัง

”ไม่ผ่าก็น่าจะลองกดดูไม่ใช่หรือ  ถ้าพวกคุณต้ังใจตรวจอย่างละเอียด

รอบคอบ  ก็น่าจะตัดสินใจผ่าหลัง„  อาจารย์ต�าหนิอย่างไม่ไว้หน้าพลางใช้คีม

ห้ามเลือดชี้ไปตรงที่กดนิ้วลงเมื่อครู่

”เอ้อ...นี่...คือว่า...„  ต้าเป่าไม่มีเหตุผลโต้แย้งจึงตะกุกตะกักอื้อ ๆ  อ้า ๆ  

อยู่พักใหญ่

ผมยื่นมือไปกดต�าแหน่งที่อาจารย์ชี้  แต่ไม่รู้สึกว่ามีสิ่งผิดปกติ
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อาจารย์เห็นผมยังไม่เข้าใจจึงส่ายศีรษะแล้วว่า  ”เรียนรู้ให้มาก ฝึกฝน

ให้หนักเพราะประสบการณ์ยังน้อย  รีบผ่าซะ!„

เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาด  ผมรีบหยิบมีดผ่าศพมากรีดตามรอยนิ้วของ

อาจารย์เมื่อครู่  ผิวหนังแยกออกตามคมมีด มองเห็นเนื้อเยื่อสีขาวเหลืองและ

กล้ามเนื้อสีแดง  รอยมีดคดไปเคี้ยวมาเพราะความประหม่า

ผมกับต้าเป่ายืนอยู่คนละฝั่งของศพ  รีบช่วยกันแหวกผิวแผ่นหลังออก

จนมองเห็นกลา้มเนือ้  สกีลา้มเนือ้ปกต ิ ไมม่เีลอืดออกหรือรอยบาดแผลชดัเจน

ผมวางมีดลง มือสองข้างเท้าขอบเตียง  แอบยินดีอยู่ลึก ๆ  บรรยากาศ

เมื่อครู่ตึงเครียดมาก  ดูเหมือนคราวนี้อาจารย์จะวินิจฉัยผิดพลาด ผมอยากรู้

ว่าอาจารย์จะแก้ต่างอย่างไร

อาจารย์เหลือบมองผมแวบหนึ่งแล้วหัวเราะอย่างเย็นชา  ”อย่าเพิ่งด่วน

ดีใจ ผ่าต่อไปซิ„

พอเหน็วา่อาจารยรู้์ทนั  สีหนา้ของผมกเ็ปลีย่นเปน็ซีดบา้งแดงบา้งสลบักนั 

ลนลานหยิบมีดผ่าศพขึ้นมาอีกครั้งแล้วเริ่มกรีดกล้ามเนื้อหลังของศพทีละชั้น

”โอ๊ะ„  ต้าเป่าชะงักมือทันใด

ผมชะโงกหน้าดู  รู้สึกเย็นวาบถึงขั้วหัวใจ

เช้าตรู่วันหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้ว
”ตั้งใจจะแต่งงานกับหลิงตังเมื่อไหร่„  อาจารย์เรียกผมเข้าไปในห้อง

ท�างาน หยิบบุหร่ีออกมาพลางเอ่ยถามโดยยังไม่รีบร้อนพูดเข้าประเด็น  ตั้งแต่

ผมรับหลงิตังมาอยูท่ีเ่มอืงหลวงของมณฑลดว้ยกนั  เธอผูม้นีสิยัร่าเริงกส็นทิสนม

กับทุกคนในแผนกได้อย่างรวดเร็ว

”อาจารย์คุยนอกเรื่องก็เป็นหรือครับ„  ผมนั่งกางแขนกางขาสบาย ๆ  บน

โซฟาในห้องท�างานของอาจารย์แล้วตอบ  ”ผมเพิ่งจะยี่สิบแปดเอง  ไม่รีบหรอก

ครับ„
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”อย่าท�าตัวไม่รู้จักกาลเทศะไปหน่อยเลย„  อาจารย์ว่า  ”ตอนนี้คุณเป็น

หวัหนา้แผนกนติิเวชแลว้นะ ตอ้งยกมาตรฐานการท�างานของตวัเองเพือ่ให้คนอ่ืน

ยอมรับนับถือ  ผลงานของคุณก่อนหน้านี้นับว่าไม่เลว  เพียงแต่ต้องหมั่นเตือน

ตัวเองบ่อย ๆ  ว่าระวังเป็นปลาตายน�้าตื้น„

อาจารยเ์ป็นผู้บงัคบับญัชามานานหลายปี  จึงมกัอบรมตักเตอืนผูใ้ต้บังคบั

บัญชาเสมอ ซึ่งผมฟังจนชินแล้ว

”พอคุณแต่งงานก็จะต้องลาหยุด  ไม่นานก็ต้องลาไปเลี้ยงลูกและมีเร่ือง

อืน่ ๆ  อกีสารพดั„  อาจารยพู์ดตอ่  ”ถงึตอนนัน้คณุจะไมม่เีวลาเลย  เพราะฉะนัน้

ตอนน้ีขอให้รีบใช้โอกาสท่ีมีไปตรวจท่ีเกิดเหตุบ่อย ๆ   อย่ามัวแต่ไปว่ิงคดีใหญ่ ๆ  

คดีเล็กคดีน้อยก็ต้องไป„

พอได้ยินอาจารย์พูดอย่างนี้  ใจผมวูบลงและฉุกคิดขึ้นทันใด  ถึงแม้

ช่วงนี้บ้านเมืองจะสงบเรียบร้อย แต่คดีฆาตกรรมภายในมณฑลมีไม่น้อย  เมื่อ

เกิดคดีฆาตกรรม  แพทย์นิติเวชของสถานีต�ารวจท้องที่จะรายงานกรมต�ารวจ 

หากอาจารย์ให้ผมว่ิงตามทุกคดี  ผมมิต้องกลายเป็นคนเร่ร่อน ค�่าไหนนอนนั่น

หรอกหรือ  ถ้าเป็นแบบนั้นหลิงตังคงหนีผมไปแน่ ๆ   แล้วผมจะแต่งงานกับใคร 

ไปพักร้อนกับใคร และเลี้ยงลูกกับใครล่ะ

”ผมไมไ่ดห้มายความวา่จะใหค้ณุไปทุกคด„ี  อาจารยเ์หน็สหีนา้หมดอาลยั

ตายอยากของผมก็หัวเราะออกมาอย่างกล้ันไม่อยู่  ”เลือกคดีท่ียากหน่อย  คดีน้ี

ผมว่าไม่เลว„

อาจารยโ์ยนกระดาษใหแ้ผ่นหนึง่ ผมหยบิขึน้มาด ู เป็นแฟกซ์หนงัสอืเวยีน

ภายในของกรมต�ารวจ

เรียน ฝ่ายอาชญากรรมกรมตำารวจระดับมณฑล

คำ่าวานนี้ทีอ่ำาเภอสือเผยเกิดคดีขึ้นคดีหนึ่ง มีผูพ้บนายซนุ

เซียนฟาซ่ึงเป็นชาวบ้านในพืน้ท่ีไดรั้บบาดเจ็บสาหสัในบา้นของเขา
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เอง  หลงัจากพยายามชว่ยเหลอืฉกุเฉนิแตไ่มเ่ป็นผล  ในทีส่ดุเขา

เสยีชวีติเมือ่เชา้ตอนตหีา้  ขณะนีห้นว่ยงานตำารวจของเมอืงไดส้ง่

เจ้าหน้าที่ไปยังอำาเภอสือเผยเพ่ือดำาเนินการสืบสวนสอบสวน

ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทคนิคประจำาท้องที่แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

หน่วยตำารวจอาชญากรรมเมืองสือตาน

”คดีฆาตกรรมแบบนี้  พวกเราต้องไปด้วยหรือครับ„

”คดีจะเล็กแค่ไหนก็หมายถึงชีวิตของคน„  อาจารย์บอก  ”คุณไปเถอะ 

ไปตรวจดูให้ละเอียดหน่อย„

หลี่ต้าเป่าเดินผ่านหน้าห้องอาจารย์ได้ยินเข้าพอดี  จึงรีบถอยกลับมา

โผล่หน้าเข้ามาถาม  ”จะไปไหนหรือครับ  อาจารย์จะไปไหน  ผมไปด้วยได้

หรือเปล่า„

”คุณจัดการแฟ้มเอกสารเสร็จแล้วหรือ„  ผมถาม

ต้าเป่าท�าหน้าเอือมระอา  ตอบว่า  ”งานนั่นซับซ้อนมาก  ผมวุ่นมาเป็น

อาทิตย์แล้ว  ผมนั่งอยู่กับท่ีไม่เป็นซะด้วย นั่งนาน ๆ  กลัวจะเป็นริดสีดวงทวาร 

ขอไปด้วยคนสิ!„

”ต้าเป่ามาฝึกอบรมท่ีกรม  ไม่ใช่มาฝึกวิชาจัดแฟ้มเอกสาร„  เห็นชัดว่า

อาจารย์ช่วยพูดให้ต้าเป่า  ”ให้เขาไปด้วย  ส่วนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เรียก 

หลินเทาไปแล้วกัน„

แพทย์นิติเวชกับเจ้าหน้าท่ีพิสูจน์หลักฐานแยกกันไม่ออกอยู่แล้ว  เพราะ

การตรวจทีเ่กดิเหตุคดฆีาตกรรมตอ้งอาศยัผู้เชีย่วชาญท้ังสองสาขา  หลนิเทาเป็น

คู่หเูกา่ของผม  เราสองคนไมเ่พยีงเปน็เจา้หน้าทีต่รวจสอบชดุเดียวกนั  แตย่งัจบ

การศึกษาจากสถาบันเดียวกัน  และเข้ากรมต�ารวจพร้อมกันด้วย  หากอีกฝ่าย
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ไมต่ดิธุระเร่งดว่น พวกเราจะไปตรวจทีเ่กดิเหตดุว้ยกนัทกุคร้ัง  ตา้เปา่ชอบแซ็ว

บ่อย ๆ  ว่าเราสองคนเป็นเหมือน  ”ปาท่องโก๋„  บางคร้ังแม้แต่หลิงตังยังอดแซ็ว

ไม่ได้เลย  เมื่อมีหลินเทาออกภาคสนามด้วย  ผมก็รู้สึกอารมณ์ดีขึ้น  แต่ถึง

อย่างไรก็ยังไม่เท่าต้าเป่า  ขณะเตรียมกระเป๋าเคร่ืองมือ  ผมได้ยินเขาฮัมเพลง

ไปด้วย  ผมหยิบเอกสารเคาะศีรษะของเขาแล้วว่า  ”นี่แน่ะ  ยังจะมีอารมณ์

ร้องเพลงอีก  ถ้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสารมาทวงงาน ผมจะเอาเรื่องคุณ„

ต้าเป่าลูบศีรษะ  แล้วยกมือชูสองนิ้ว  หัวเราะพลางว่า  ”ไปท่ีเกิดเหตุ  ไม่

เป็นริดสีดวงแล้ว  ไชโย!„

รถแล่นเพียงชั่วโมงเดียวก็ถึงอ�าเภอสือเผย  ระหว่างทางผ่านริมแม่น�้า 
สือเผย  ผมมองนอกหน้าต่างรถพลางอดครุ่นคิดไม่ได้ว่า  ผ่านไปหนึ่งปีแล้ว 

ฤดูดอกกวางตุ้งบานสะพร่ังมาเยือนอีกคร้ัง  แต่เด็กสาวสวมชุดกระโปรง

ลายดอก1  คนนั้นคงไม่มีโอกาสได้เห็นอีก

ใกล้เท่ียง  รถจอดท่ีหมู่บ้านเล็ก ๆ  แห่งหนึ่งซ่ึงอยู่สุดเขตอ�าเภอทางทิศ

ตะวนัตกเฉยีงเหนอื  มบ้ีานสองชัน้ตัง้เรียงรายหลายหลงั ควนัจากการประกอบ

อาหารลอยอ้อยอิ่งเหนือหลังคาบ้าน  ได้กลิ่นโชยมาแต่ไกล

บ้านท่ีเกิดเหตุล้อมแถบห้ามเข้าของต�ารวจไว้  ลักษณะบ้านดูคล้ายหลัง

อื่น ๆ  ไม่มีสิ่งผิดปกติ  มีก�าแพงล้อมรอบตัวบ้าน  ถัดจากประตูใหญ่เข้าไปเป็น

ลานบ้าน  ทีม่มุหนึง่ของก�าแพง  เจ้าหนา้ทีพ่สิจูนห์ลักฐานหลายคนนัง่ยองกบัพืน้ 

ก�าลังค้นหาอะไรบางอย่าง  ผมไม่เดินเข้าไปรบกวนการท�างานของพวกเขา  แต่

ตรงไปหาแพทย์นิติเวชกุ้ยประจ�าสถานีต�ารวจอ�าเภอสือเผย  ”สวัสดีศิษย์พี่!„

หมอกุย้ก�าลงัหาของในกระเปา๋เคร่ืองมอื สะดุง้โหยง  ”หวัหนา้แผนกฉนิ 

มาตั้งแต่เมื่อไหร่  ถึงเร็วจัง!„

1 จากคดี  ”ดอกไม้เช็งเม้ง„ คดีที่สิบสามใน  ”ค�าให้การจากศพ  เล่ม  1„ 
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ผมหัวเราะแล้วเข้าประเด็นทันที  ”ผู้ตายเป็นใคร„

”เปน็ชาวบา้นธรรมดา ๆ  คนหนึง่  ชือ่ซุนเซียนฟา  ภรรยาของเขาเสยีชวีติ

แล้ว  ลูกชายท�างานที่อื่น  เขาอยู่ที่นี่คนเดียว  เย็นวานนี้เขาไปช่วยงานศพของ

เพื่อนบ้าน  กระท่ังสี่ทุ่มจึงออกจากงานและบอกว่าจะกลับไปช่วยส่งศพตอน

ตสีามคร่ึง  ครอบครัวทีจ่ดังานศพรอจนตีสีก่ไ็มเ่ห็นนายซุนจงึเดนิมาตามทีบ้่าน 

บ้านนายซุนกับบ้านท่ีจัดงานศพอยู่ใกล้กัน  เดินห้านาทีก็ถึงแล้ว  เพื่อนบ้าน

คนนั้นมาเจอนายซุนนอนสลบอยู่ที่มุมก�าแพงบ้าน  ตอนนั้นเขายังหายใจอยู่ 

เพียงแต่หมดสติไป„

”ท�าไมส่งศพกันเช้ามืดขนาดนั้น„  ผมถามแทรก

”ธรรมเนียมของท่ีน่ีคือต้องส่งผู้ตายไปสถานเก็บศพก่อนฟ้าสาง„  หมอกุ้ย 

อธิบาย  ”นึกไม่ถึงว่านายซุนผู้มีน�้าใจช่วยเหลือคนอื่นจะประสบเคราะห์กรรม

เช่นนี้„

”ได้ปฐมพยาบาลฉุกเฉินก่อนหรือเปล่า„

”เปล่า„  หมอกุ้ยตอบ  ”มีคนพบเขาบาดเจ็บตอนตีสี่  และตะโกนให้

คนอ่ืน ๆ  มาช่วย กว่าจะน�าตัวนายซุนถึงโรงพยาบาลก็เกือบตีห้าแล้ว  โรงพยาบาล

บันทึกเวลารับตัวผู้บาดเจ็บไว้  ตอนนั้นม่านตานายซุนขยายแล้ว  รักษาแบบ

ฉุกเฉินราวครึ่งชั่วโมง นายซุนก็สิ้นลมและหัวใจหยุดเต้น„

”เขาบาดเจ็บที่ไหน„  ผมถาม

”ที่ศีรษะ„  หมอกุ้ยตอบ  ”เห็นว่ามีบาดแผลฟกช�้าและฉีกขาด2  หนึ่ง 

แห่ง  ระหว่างช่วยชีวิต  ม่านตาของนายซุนไม่ตอบสนอง  พวกเขาส่งศพจาก

โรงพยาบาลไปสถานเก็บศพแล้ว ผมตั้งใจว่าตรวจที่เกิดเหตุเสร็จจะไปดู„

”ตอนนี้มีเบาะแสอะไรไหม„  ผมถามปัญหาที่น่ากังวลที่สุด

หมอกุ้ยเหลือบมองลานบ้านแวบหนึ่ง  เพื่อนบ้านผู้ตายหลายคนเดิน

2  บาดแผลฟกช�า้และฉกีขาดเกดิจากถกูตดีว้ยวัตถแุขง็ไมม่คีม กระดกูจะบบีกดเนือ้เยือ่ท�าให้ผวิหนงั
และเนื้อเยื่อฉีกขาด  โดยทั่วไปมักพบบริเวณศีรษะ 
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เขา้ออก  เตรียมตัง้วงกนิขา้วท่ีลานบ้าน  หมอกุย้ลดเสยีงกอ่นตอบวา่  ”แรงจูงใจ

หาไม่ยากหรอก  เดิมทีผู้หญิงบ้านโน้นท่ีตายกับซุนเซียนฟาสนิทสนมกันมาก 

ชีวติสว่นตวัของผูห้ญิงคนนีค้อ่นขา้งยุง่เหยงิ มคีวามสมัพนัธ์ลกึซ้ึงกบัผูช้ายหลาย

คน  หลังจากเธอประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิต  อาจมีผู้ชายสักคนใน

จ�านวนนั้นเสียใจมากจนพาลหาเรื่องซุนเซียนฟาก็ได้„

2

”ซุนเซียนฟาอายุเท่าไหร่„  ผมถาม
”สี่สิบห้า„  หมอกุ้ยเงียบไปครู่หนึ่งจึงพูดต่อ  ”ส่วนผู้หญิงยี่สิบกว่า„

”เฮ้อ  หญ้าอ่อนเคี้ยวง่ายนักหรือไง„  ผมถอนใจพลางสวมชุดตรวจ

ที่เกิดเหตุ  แล้วเดินไปทางมุมก�าแพงซ่ึงบรรดาเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนั่ง

เกาะกลุ่มกัน

”ร่องรอยและวัตถุพยานในท่ีเกิดเหตุน้อยเกินไป„  หลินเทานั่งยอง

ตรงนั้นนานแล้ว  ก�าลังใช้เคร่ืองมือตรวจวัดไฟฟ้าสถิตตรวจหาหลักฐาน พลาง

บอกผมว่า  ”เรายังไม่พบเบาะแสที่เป็นประโยชน์เลย„

ผมสะดุดตากองอาเจียนบนพื้นกองหนึ่งข้าง ๆ  รอยเลือด

”กองอาเจียนอยู่ตรงนี้  น่าจะเป็นเพราะผู้ตายได้รับบาดเจ็บท่ีศีรษะ 

แรงดันในกะโหลกสูงข้ึนท�าให้เขาอาเจียน  เม่ือน�ามาพิจารณาประกอบกับลักษณะ

รอยเลอืด แนใ่จไดว้า่ตรงนีค้อืต�าแหนง่ทีผู้่ตายลม้ลง  ซ่ึงหมายความวา่ผูต้ายถกูตี

ศีรษะตรงนี้„  ผมวิเคราะห์พลางมองหาร่องรอยตามก�าแพง

ก�าแพงไม่ได้ทาส ี สีแดงคล�้าของอิฐท�าให้หาร่องรอยหรือเบาะแสได้ยาก 

ผมหยบิแวน่ขยายออกจากกระเป๋าเคร่ืองมอื สอ่งไลด่ตูามก�าแพงสแีดงอฐิขึน้ไป

ทีละนิด ๆ  ทันใดนั้นผมก็สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติ  จึงรีบเก็บตัวอย่างแล้วหยด
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เบนซิดีนลงไป กระดาษทดสอบปรากฏสีน�้าเงินทันที

”ดูท่าทางรอยพวกนี้จะเป็นรอยเลือด„  ผมบอก  ”ดูจากลักษณะหยด

เลือด น่าจะเป็นเลือดพุ่งหรือกระเซ็นใส่„

หลนิเทาใชต้ลบัเมตรวัดและพดูอยา่งแปลกใจ  ”รอยหยดเลอืดทีก่ระเซ็น

ใส่ก�าแพงอยู่ห่างจากพื้นแค่ยี่สิบเซนติเมตร  ต�าแหน่งค่อนข้างต�่า  หรือว่าผู้ตาย

ถูกตีตอนฟุบกับพื้น„

”ไดย้นิวา่ผู้ตายมบีาดแผลทีศ่รีษะแห่งเดยีว แต่หนงัศรีษะของคนเราไมม่ี

หลอดเลือดใหญ่  เลือดไม่น่ากระเซ็นออกมาเป็นรอยแบบนี้„  ผมเร่ิมวิเคราะห์

ตามหลักนิติเวชศาสตร์  ”เพราะฉะนั้นรอยเลือดนี้น่าจะเป็นรอยสะบัด  ซ่ึง

หมายความวา่ฆาตกรใชอ้าวธุตศีรีษะผูต้าย  เลอืดตดิอยูบ่นอาวธุ  เมือ่กวดัแกวง่

อาวุธ  เลือดจึงกระเซ็นใส่ตีนก�าแพง„

ดูจากรอยเลือด  เรายังหาข้อสรุปอะไรไม่ได้  ผมจึงหันไปถามเจ้าหน้าที่

สืบสวนข้าง ๆ  ว่า  ”คนท่ีพบซุนเซียนฟาบอกหรือเปล่าว่าตอนนั้นผู้ตายอยู่ใน

ท่าไหน„

เจ้าหน้าที่เดินไปข้างกองเลือดท่ีตีนก�าแพง  ตอบพลางท�ามือประกอบ  

”ตอนนั้นหัวของซุนเซียนฟาอยู่ทางก�าแพง  เท้าชี้ไปทางประตูลานบ้าน  อยู่ในท่า

นอนหงาย„

นอนหงายอยา่งนัน้หรือ  ผมไมไ่ดค้ดิตอ่ หากแต่เดนิเขา้ไปในบา้นพร้อม

หลินเทา

ภายในบ้านสะอาดเรียบร้อย แสดงว่าซุนเซียนฟาเป็นคนขยันขันแข็งด ี
เคร่ืองเรือนและเคร่ืองใช้ไม้สอยในห้องโถงวางเป็นระเบียบ  บนโต๊ะมีกุญแจ

พวงหนึ่งกับซองบุหร่ีที่ยังไม่ได้แกะสองซอง  ด้านข้างเป็นห้องนอนของนายซุน 

ผ้าห่มพับเก็บและวางซ้อนอย่างเรียบร้อยไว้ตรงหัวเตียง

”ที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยร้ือค้น  น่าจะตัดประเด็นฆ่าชิงทรัพย์ได้  ผมว่า
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คงเป็นฆาตกรรมเพราะเร่ืองชู้สาวมากกว่า„  ผมเห็นหลินเทาเดินขึ้นชั้นบนจึง

หันไปพูดกับต้าเป่า

”อืม กุญแจบ้านยังวางอยู่บนโต๊ะ  แสดงว่าผู้ตายเข้าบ้านมาแล้ว„  ต้าเป่า

พึมพ�า  ”บุหรี่สองซองนี้คงได้มาจากงานศพ„

”แต่ก็น่าแปลกนะ  ผู้ตายเข้าบ้าน  แต่ไม่ได้เข้านอน„  ผมกับต้าเป่าเดิน

เขา้หอ้งน�า้  จับผ้าขนหนทีูแ่ขวนอยูบ่นผนงัหลายผนื  ”ผ้าขนหนแูหง้ทกุผนื  ไมม่ี

ร่องรอยการล้างหน้าหรืออาบน�้า  คุณคิดว่าผู้ตายเพิ่งเข้าบ้าน  จากนั้นออกไป

อีกรอบและถูกฆ่าตอนนั้น หรือว่าถูกฆ่าขณะก�าลังจะออกจากบ้านช่วงเช้ามืด„

ต้าเป่าสั่นศีรษะ  ไม่ตอบ

ผมหัวเราะแล้วว่า  ”โง่จริง!  ตอนตีสี่มีคนพบว่าผู้ตายนอนอยู่บนพื้น 

ถา้เขาถกูท�าร้ายตอนออกจากบา้นแตเ่ชา้มดืตามท่ีนดักบัเพือ่นบา้นวา่จะไปสง่ศพ 

เขาก็ควรออกจากบ้านราวตีสามคร่ึง  ช่วงเวลาคร่ึงชั่วโมงที่เขานอนอยู่  เลือด

จะไหลออกมากองโตขนาดนั้นเชียวหรือ„

ต้าเป่าเข้าใจในบัดดล  ”นั่นสินะ!  เส้นเลือดใหญ่ไม่ได้รับอันตรายนี่นา 

กว่าเลือดจากบาดแผลฟกช�้าและฉีกขาดที่ศีรษะจะไหลออกมาได้กองใหญ่

ขนาดนั้น  อย่างน้อยก็ต้องหลายชั่วโมง„

”ประมวลจากสภาพที่เกิดเหตุ  ผ้าห่มพับเรียบร้อย  กุญแจอยู่ในห้อง

รับแขก„  ผมกล่าว  ”ผู้ตายน่าจะเพ่ิงเข้าบ้านแล้วรีบออกไปอีกรอบ พอเดิน

พน้ประตูกถ็กูตหัีว  แต่มขีอ้สงสยัอยา่งหนึง่ ถา้ผู้ตายจะออกจากบา้นกน็า่จะเดนิ

ไปทางประตใูหญ่ แตน่ีเ่ขากลบัเดนิไปทางมมุก�าแพงบ้าน มเีหตผุลอะไร  เขาเดนิ

ไปตรงนั้นท�าไมนะ„

”อีกอย่าง  เขาเดินออกจากบ้านโดยไม่หยิบกุญแจมาด้วย  แสดงว่าไม่ได้

ลอ็กประต„ู  ตา้เป่าต้ังขอ้สงัเกต  ”แตผู้่แจง้เหตยุนืกรานวา่ตอนทีเ่ขามาถงึ ประตู

บ้านล็อกอยู่  หรือว่าฆาตกรลงมือฆ่าเสร็จแล้วยังช่วยล็อกประตูให้ด้วย„

”เราไปดูที่มุมก�าแพงกัน„  ผมพูดพลางหิ้วกระเป๋าเคร่ืองมือออกจาก
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ตัวบ้านไปยังลาน

ลานบ้านไม่เล็ก  ห่างจากมุมก�าแพงห้าเมตร มีห้องเล็ก ๆ  ที่ผู้ตายก่ออิฐ

สร้างเอง  ข้างในมีอุปกรณ์ท�าความสะอาด  เช่น  ไม้กวาด บุ้งกี๋  เป็นต้น  ผมกับ

ตา้เป่ามองหนา้กนัแลว้หัวเราะ ทีแ่ทน้ายซุนคนขยนัเดนิมาหยบิอปุกรณท์�าความ

สะอาดนั่นเอง

”ฆาตกรน่าจะแอบอยู่ตรงประตู พอเห็นซุนเซียนฟาเดินออกจากตัวบ้าน

ไปทีม่มุก�าแพงจงึลงมอื„  ตา้เป่าใชน้ิว้ดนัแว่นขึน้แลว้พูดตอ่  ”สว่นเร่ืองทีว่า่ท�าไม

ฆาตกรจึงล็อกประตูให้  คงมีแต่ตัวเขาเองเท่านั้นที่รู้„

ผมยืนอยู่ท่ีลาน แหงนหน้ามองตัวบ้านช้ันบน  หน้าต่างช้ันบนเป็นหน้าต่าง

อะลูมิเนียมแบบเลื่อน  บานด้านใกล้ก�าแพงเปิดอยู่  หลินเทาก�าลังต้ังอกตั้งใจ 

ตรวจดูขอบหน้าต่าง  ผมหลิ่วตาให้ต้าเป่า  หัวเราะพลางพูดว่า  ”เจ้าหลินเทา

นี่รูปหล่อจริง ๆ   มิน่าถึงมีสาว ๆ  ตามจีบเยอะแยะ„

”มีคนจีบเยอะแยะจะมีประโยชน์อะไร„  ต้าเป่าแซ็วบ้าง  ”ก็เห็นยังอยู่

คนเดียวเหมือนเดิม  ไม่มีความสุขเหมือนคุณหรอกน่า„

ถงึแมห้ลนิเทาจะอยูช่ัน้สองแตไ่ดย้นิเสยีงของตา้เปา่ชดัเจน  จึงมองลงมา

และพูดกับผมว่า  ”ไอ้หัวฟัก ดูนี่สิ  นายซุนไม่รู้จักป้องกันเลย  หน้าต่างบานนี้

เปิดไว้  ถ้ามีคนคิดจะเข้ามาขโมยของ  แค่ปีนก�าแพงก็เอื้อมถึงหน้าต่างแล้ว  ปีน

เข้ามาในบ้านได้สบาย ๆ „

”ไอ้หนูเอ๊ย„  ผมว่า  ”หัวฟักบ้านนายสิ  คนอยู่ต้ังเยอะแยะ  ยังจะมา

เรียกกันแบบนี้อีก„

ต้าเป่าหัวเราะร่วนอยู่ข้าง ๆ   ผมจึงตบหัวไปทีหนึ่งแล้วว่า  ”หัวเราะอะไร 

ผมขอเดานะ  ถ้าผู้ตายไม่เดินออกมารับเคราะห์เอง  บางทีฆาตกรอาจใช้วิธีนี้

ปีนเข้าบ้านก็เป็นได้„

”ชัน้บนไมพ่บร่องรอยนา่สงสยั„  หลนิเทาตะโกนลงมาจากหนา้ตา่ง  ”ไม่

พบวัตถุพยานในที่เกิดเหตุเลย คงต้องอาศัยการชันสูตรศพแล้วละ„
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หลังอาหารกลางวัน  ผมกับต้าเป่ารีบไปที่ห้องผ่าศพของสถานเก็บศพ
อ�าเภอสือเผยทันที  ห้องเล็ก ๆ  สลัว ๆ  ยังเหมือนเมื่อปีกลายไม่เปลี่ยนแปลง 

หมอกุ้ยรอพวกเราอยู่ที่นั่นแล้ว  คนที่มาพร้อมเขาก็คือก่วนฉีจิน  หัวหน้า

แพทย์นิติเวชสถานีต�ารวจเมืองสือตานวัยห้าสิบปีเศษ  ถือเป็นแพทย์อาวุโส 

ครั้งนี้เขามีหน้าที่จดบันทึกการชันสูตรศพ

เราตรวจล�าตวัและแขนของซุนเซียนฟากอ่นตามขัน้ตอน  ไมพ่บบาดแผล

ใด ๆ  

”จะว่าไปแล้ว  ผู้ตายดูแลตัวเองดีมาก„  หมอกุ้ยเอ่ยขึ้น  ”เนื้อตัวขาว

สะอาด„

”ดกูรู้็วา่เขาเป็นคนขยนัขนัแขง็  ขนาดอยูค่นเดยีวยงัอตุสา่ห์เกบ็กวาดบ้าน

เสียสะอาดเรียบร้อย„  ผมเสริม

”ไม่แน่นะ บางที  ‘หญ้าอ่อน’  ของเขาอาจช่วยจัดการให้ก็ได้„  ต้าเป่าพูด

พลางหยิบมีดผ่าตัดขึ้นมาโกนผมของผู้ตาย

หลงัจากโกนศรีษะของซุนเซียนฟาจนเกล้ียงเกลา พวกเราจึงเหน็บาดแผล

ที่ท้ายทอยชัดเจน

”มุมปากแผลทู่ทั้งสองมุม  ผิวบริเวณขอบบาดแผลฉีกขาด  ข้างใน

ปากแผลมองเห็นสะพานเนื้อเยื่อ„3  ผมหยิบคีมห้ามเลือดและตรวจปากแผล 

พร้อมกบับรรยายสภาพของบาดแผลเพือ่ใหห้มอกว่นจดบันทกึไดส้ะดวก  ”ท่ีกน้ 

บาดแผลรู้สึกว่าจะมีเศษกระดูก ยืนยันได้ว่ากะโหลกแตกละเอียด„

ผมใช้แอลกอฮอล์เช็ดปากแผลและกล่าวต่อ  ”นี่เป็นบาดแผลฟกช�้าและ

ฉีกขาดตามลักษณะทั่วไปของบาดแผลที่ถูกตีด้วยวัตถุไม่มีคม  พวกคุณดูสิ 

ผิวหนังตรงขอบบาดแผลมีรอยถลอก หมายถึงอะไร„

3 เมือ่ใชว้ตัถไุมม่คีมท�าร้ายร่างกายอยา่งแรงจนผวิหนงัและเนือ้เยือ่ฉกีขาด การฉกีขาดนีไ้มไ่ดเ้กดิจาก
ถูกหั่นหรือตัดด้วยของมีคม  เนื้อเยื่อ หลอดเลือด และเส้นประสาทของบาดแผลจึงยังไม่ขาดสะบ้ัน 
เรียกว่าสะพานเน้ือเย่ือ  ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์อย่างหน่ึงท่ีใช้ยืนยันว่าบาดแผลเกิดจากวัตถุไม่มีคม 


