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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

ศพหัวขาด ศพไม่มีหน้า ศพถูกควักลูกตา ศพแขนขาด้วน

แนน่อนวา่ศพท่ีอวัยวะขาดหายหรือถกูทำาลายเหลา่นีน้บัเปน็คดเีขยา่ขวัญ 

แตก่เ็ป็นความเขยา่ขวญัท่ีไมแ่ปลกใหมส่ำาหรับแพทยน์ติิเวชมอืฉมงัอยา่งฉนิหมงิ

ทวา่ใน คำ�ใหก้�รจ�กศพ เลม่ 3 ฉนิหมงิตอ้งเผชญิกบัคดลีกึลบัซับซ้อน

เหนอืจนิตนาการ  เมือ่ศพศพหนึง่ในทีเ่กดิเหตุม ี ”นิว้มอื„  เกนิมาหนึง่นิว้ ทีส่ำาคญั

คือ  ”นิ้วท่ีสิบเอ็ด„ นี้ไม่ใช่ของผู้ตาย  แล้วมันคือนิ้วของใครกันเล่า  ของฆาตกร

หรือของเหยื่อรายถัดไป  ฆาตกรทิ้งมันไว้โดยบังเอิญ หรือจงใจท้าทายตำารวจ

กันแน่

หากคุณเคยลุ้นระทึกไปกับ  ”คดีอว๋ินไท่„  ใน คำ�ให้ก�รจ�กศพ เล่ม 2 

นานมีบุ๊คส์ขอรับรองว่าคดีในเล่มนี้จะทำาให้คุณวางหนังสือไม่ลงยิ่งกว่า  เพราะ

ภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการขุดคุ้ยหาตัวคนร้ายท่ียังลอยนวลจากคดีค้างคาใน

อดีต  แต่คือการขับเคี่ยวกับฆาตกรอำามหิตท่ีลงมือต่อเนื่องด้วยวิธีการซับซ้อน

เกินคาดเดา 

เมื่อคดียังไม่คลี่คลาย และมีเหยื่อที่ตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรม จึง

เป็นหน้าที่ของแพทย์นิติเวชอย่างฉินหมิงที่จะหาเบาะแสสุดท้ายที่ผู้ตายทิ้งไว้ให้

หากมีดผ่าศพคือกุญแจสู่ตัวคนร้าย ศพก็คือประตูสู่การคลี่คลายคดี

พร้อมจะเปิดประตูบานนี้ไปพร้อมกับฉินหมิงหรือยัง

สำ�นักพิมพ์ไครม์แอนด์มิสทรี
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อำรัมภบท

”มือปีศาจคู่หนึ่ง  เพียงเพื่อล้างมลทินแก่วิญญาณอาภัพ  หัวใจพระ
เพียงหวังให้โลกนี้สันติสุข„

ในคืนส่งท้ายปีเถาะต้อนรับปีมะโรง ผมเร่ิมเขียนอักษรตัวแรกของ  ”คำา

ใหก้ารจากศพ„  เวลาผ่านไปเหมอืนตดิปกีบิน  หนึง่ปทีีผ่่านมาผมเขยีนหนงัสอื

ไปแล้วสองเล่มซ่ึงเป็นเร่ืองที่ผมไม่คาดคิดมาก่อน  เหล่าฉินเป็นคนชอบต้ัง

ปณธิานอยูเ่สมอ แตค่ดิทำาอะไรมกัไมค่อ่ยต้ังมัน่ยนืหยดัและมกัเลกิลม้กลางคนั 

การยืนหยัดเขียน  ”คำาให้การจากศพ„  จนจบเล่มหนึ่งและเล่มสองเป็นสิ่งที่ผม

ตอ้งใชค้วามพากเพยีรมากท่ีสดุอยา่งทีไ่มเ่คยทำามากอ่น  บดันีเ้มือ่หวนคดิดผูม

กอ็ดภมูใิจไมไ่ด ้ เมือ่ผมวเิคราะหว์า่เพราะเหตใุดผมจงึทำาสิง่ทีไ่มเ่คยคาดคดิมา

ก่อนเช่นนี้สำาเร็จ คำาตอบเดียวก็คือเพราะผู้อ่านที่ชื่นชอบหนังสือ  ”คำาให้การจาก

ศพ„ นั่นเอง  ผู้อ่านทราบไหมว่าเพราะกำาลังใจจากผู้อ่านจึงมีเหล่าฉินในวันนี้!

”คำาให้การจากศพ„  เลม่หนึง่และเลม่สองติดอนัดบัหนงัสอืขายด ี เร่ืองนี้

ผมไมเ่คยคาดคดิมากอ่น  เมือ่มผู้ีอา่นจำานวนมากใหก้ำาลงัใจผมอยูเ่งียบ ๆ  เชน่นี ้
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ผมจึงต้องขยนัใหม้ากขึน้เพือ่งานเขยีนทีด่ ี ดงันัน้หลงัจากเขยีนสองเลม่แรกจบ 

ผมตรึกตรองอยู่นานว่าจะเขียนเล่มสามให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร

กอ่นจดปากกาเขยีน  ”คำาใหก้ารจากศพ„ ผมทบทวนพลอ็ตเร่ืองหลายคร้ัง 

คืนหนึ่งขณะคร่ึงหลับคร่ึงตื่น  จู่ ๆ  ผมก็นึกถึงคำาสอนประโยคหนึ่งของอาจารย์

ข้ึนมา  อาจารย์กล่าวว่า  ”มีดผ่าตัดคือนิ้วที่สิบเอ็ดของแพทย์นิติเวช  เป็นนิ้วที่

คมกริบที่สุดและเป็นนิ้วที่อาชญากรเกรงกลัวที่สุด„

ดงันัน้เชา้วนัรุ่งขึน้ ผมจึงตดัสนิใจใชค้ำาวา่  ”นิว้ทีส่บิเอด็„  เปน็หวัใจสำาคญั

ของหนงัสอืเลม่ใหม ่ และอาจเปน็ฟา้ลขิติ  ขณะท่ีผมสมัภาษณ์แพทยน์ติเิวชของ

กรมตำารวจเมืองหนึ่งเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการเขียนหนังสือ  เขาเล่าให้ผมฟังว่า

ในท่ีเกดิเหตคุดหีนึง่พบ  ”นิว้ทีส่บิเอด็„  นีไ่มใ่ชค่วามบงัเอิญทีต่รงกบัพลอ็ตเร่ือง

ของผมพอดีหรอกหรือ

ดังนั้นผมจึงขอใช้คำาที่แฝงนัยสองประการเป็นตัวแทนหนังสือเล่มนี้ 

วันนี้ผมเขียนหนังสือเล่มใหม่จบแล้ว  ตัวผมเองรู้สึกดีมาก  ผมเชื่อว่า

หนังสือเล่มนี้มีสิ่งใหม่ ๆ  ที่อยู่บนพื้นฐานของเล่มแรกและเล่มสอง หวังว่าผู้อ่าน

จะชื่นชอบและสนับสนุนเช่นเคย

หลงัจากเขยีนเลม่ทีส่ามจบ ผมต้ังใจจะทำาตามปณธิานทีต่ัง้ไวว้า่  ”จะทุม่เท

ให้กบังานเขยีนหนงัสอืชัว่ชวีติ„  โดยใชป้ระสบการณจ์ากคดตีา่ง ๆ  ของตนมาเขยีน

หนังสือต่อไป ซึ่งก็หมายความว่าจะมี  ”คำาให้การจากศพ  เล่ม  4„  อย่างแน่นอน

หนงัสอื  ”คำาใหก้ารจากศพ„ ยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ไว ้ ประการแรกคอืใช้

แต่ละคดีเป็นพื้นฐาน ดำาเนินเร่ืองสลับกับโครงเร่ืองหลัก  ประการที่สอง  เขียน

จากคดทีีเ่กดิขึน้จริง และใชถ้อ้ยคำาท่ีเป็นความรู้ทัว่ไปโดยไมเ่ตมิแตง่  เสริมสร้าง 

หรือเสแสร้งใด ๆ   และประการสุดท้ายคือ  ไม่ขัดกับหลักวิทยาศาสตร์

อย่างไรก็ตาม ผมขอยำา้อีกคร้ังว่าใน  ”คำาให้การจากศพ  เล่ม 3„ รายละเอียด

ต่าง ๆ  เป็นเร่ืองเสริมแต่ง  ชื่อบุคคลและสถานที่ล้วนแต่งขึ้น  แต่ความรู้ด้าน

นิติวิทยาศาสตร์ในหนังสือคือความรู้อันแท้จริงที่ใช้วิเคราะห์ปัญหาของคดี
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ขอขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่านอีกคร้ังท่ีให้กำาลังใจและสนับสนุน  สายตา

ของผู้อ่านคือแรงขับเคลื่อนที่ผลักดันให้ผมก้าวไปข้างหน้า

ฉินหมิง



คดีที่  1
ศพทอด

ปีศาจร้ายในใจเราทำาให้โลกนี้กลายเป็นขุมนรก 

-- ออสการ์  ไวลด์

1

หน้าโรงงานเก่าร้าง  รถตำารวจลายนำ้าเงินขาวสิบกว่าคันจอดอยู่ริมถนน 
แสงไฟไซเรนและแสงสีขาวจ้าของไฟหน้ารถทำาให้สถานท่ีเงียบสงบนี้มีสีสัน

เหมือนตลาดกลางคืน

ภายในโรงงานมีกลิ่นเหม็นตลบอบอวล คนสิบกว่าคนกุมศีรษะนั่งยอง

กับพื้น มีตำารวจอาวุธครบมือสิบกว่านายยืนขนาบข้าง

”นี่พวกแกยังเป็นคนอยู่อีกเรอะ„  ผู้กำากับกล่าว  ”พวกแกต้องได้ชดใช้

กรรมแน่!„
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เขาเดินไปข้างถังเหล็กสนิมเขรอะใบหนึ่ง  ใช้กระบองเคาะถัง  ได้ยินเสียง

ดังทึบ  ”ปัง ๆ „

”มันคืออะไร„  ผู้กำากับขมวดคิ้ว  ชะโงกหน้าดูแล้วขย้อนอาเจียน  ”ของ

ทุเรศแบบนี้  พวกแกยังกล้าให้มันกลับไปอยู่ในอาหารของชาวบ้านอีกเรอะ 

มโนธรรมของพวกแกคงถูกหมาคาบไปกินแล้วละสิ„

”พวกร้านอาหารเอาไปใช้  ถ้าพวกคุณไม่ได้ไปร้านนั้นก็ไม่ได้กินหรอก„ 

คนตัวผอมพึมพำา

”ว่าไงนะ„  ผู้กำากับถลึงตาใส่  ”แล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าร้านในโรงอาหารที่

กรมตำารวจให้เช่าใช้นำ้ามันเถื่อนพวกนี้หรือเปล่า„

เมืองหลงฟานซ่ึงเป็นเมืองเอกของมณฑลเปิดฉากจู่โจมตามนโยบาย  

”ปราบสี่ดำา  ขจัดสี่ภัย„1  ตรวจสอบวันแรกก็พบแหล่งค้านำ้ามันประกอบอาหารใช้

แลว้  เจ้าหนา้ทีจึ่งวางแผนจับกมุกลางดกึเพือ่ปราบแหลง่สนิคา้เถือ่นนีใ้หส้ิน้ซาก

จินตนาการอย่างไรก็คงนึกภาพไม่ออกว่านำ้ามันเก่าแต่ละถังน่าขยะแขยง

เพียงใด  ยิ่งเก็บไว้ในห้องทึบแบบนี้กลิ่นยิ่งเหม็นชวนอาเจียน  ผู้กำากับซ่ึง

รับผิดชอบปฏิบัติการกวาดล้างคร้ังนี้เพิ่งเคยเข้ามาในสถานท่ีที่เต็มไปด้วยฝูง

แมลงวันบินว่อนและนำ้าเสียเจ่ิงนองเป็นคร้ังแรก  ประโยคเดียวท่ีเขานึกได้คือ

น่าสะอิดสะเอียนที่สุด

ผูก้ำากบัควา้กระบวยตกันำา้มนัเกา่ในถงัขึน้มาแลว้เทกลบัลงไปชา้ ๆ  พลาง

พดูวา่  ”พวกแกดซูะ  อยา่งนีก้นิไดด้ว้ยเรอะ!  ถา้เป็นเมือ่กอ่นฉนัตกักรอกปาก

พวกแกไปแล้ว„

นำ้ามันเก่าในกระบวยถูกเทลงถังหมดแล้ว  แต่ก้นกระบวยกลับหลงเหลือ

วัตถุสีเหลืองชิ้นหนึ่ง

ผู้กำากับเพ่งมอง  รู้สึกเหมือนเคยเห็นมันมาก่อน

1 นโยบายปราบโรงงานเถื่อนและอบายมุขของจีน
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เขาหันไปถามเจ้าหน้าท่ีจากกรมสิ่งแวดล้อม  ”คุณเคยเห็นตีนไก่ใหญ่

ขนาดนี้ไหม„

เพื่อให้เชี่ยวชาญการสืบสวนมากขึ้น  ผมจึงถูกส่งไปฝึกงานท่ีกอง 
กำากับการตำารวจอาชญากรรมอำาเภอเป่ยหวนเป็นเวลาหนึ่งปี  ชีวิตของตำารวจ

อาชญากรรมแม้จะเต็มไปด้วยสีสันแต่ก็จุกจิกมาก  ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา  งาน

ส่วนใหญ่คือไกล่เกลี่ยคดีแพ่ง  จับกุมพวกลักขโมยแบตเตอร่ีรถยนต์ และ

สืบสวนคดีกระชากกระเป๋าชิงทรัพย์ยามคำ่าคืน

บางคร้ังก็มีคดีท่ีท้ังน่าขำาและขมขื่น  เช่น  ผู้หญิงคนหนึ่งทะเลาะกับสามี

แล้วถูกสามีตบ  เธอโมโหจึงมาแจ้งความที่โรงพัก  พวกเราฟังเร่ืองราวแล้วบอก

ว่าไม่เกี่ยวกับเรา  แต่หญิงคนนั้นอ้างว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัว  ทำาไมจึง

ไม่เกี่ยวกับตำารวจ  หรือจะให้ไปร้องเรียนที่สมาคมสตรี  อีกตัวอย่างเช่น  ชาย

คนหนึง่วิง่มาแจ้งความวา่ภรรยาของตนถกูลอ่ลวงไปขาย พวกเราตา่งทุม่เทกำาลงั

สืบสวน สุดท้ายพบว่าคนที่เขาบอกวา่เปน็  ”ภรรยา„ ที่แท้แต่งงานแล้ว  และสามี

ตัวจริงของเธอตามมาที่บ้านเพื่อรับตัวกลับไป

เพราะรกัอาชพีแพทยน์ติิเวช ผมจึงมกัไปทีส่ถานตีำารวจประจำาอำาเภอเพือ่

ร่วมทำาคดฆีาตกรรม  ซ่ึงตลอดทัง้ปมีอียูเ่พยีงไมก่ีค่ดแีละปดิคดไีดอ้ยา่งรวดเร็ว 

แต่คงเพราะผมเป็นพวกดวงอัปมงคล  หลังจากถูกส่งมาฝึกงานได้สองเดือน 

อำาเภอเป่ยหวนก็เกิดคดีฆาตกรรมสะท้านสะเทือนกระทรวงพิทักษ์สันติราษฎร์ 

โชคดีที่ภายหลังปิดคดีได้2 

และแล้วหนึ่งปีของชีวิตตำารวจอาชญากรรมก็สิ้นสุดลง ผมจึงได้กลับเข้า

กรม  ผมรู้สกึดใีจแต่กต็อ้งปรับตวั  เหตุผลทีด่ใีจกค็อืจะมโีอกาสทำาคดซัีบซ้อน

ขึ้น  ไม่ต้องมัววุ่นวายเร่ืองจุกจิกยิบย่อยอีก  และสาเหตุที่ต้องปรับตัวก็เพราะ

2 อ่านรายละเอียดคดีอำาเภอเป่ยหวนได้ในหนังสือ  ”สิบคดีบาป  เล่ม  4„  เขียนโดยจือจู
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ตอนทำางานในแผนกอาชญากรรมผมนอนดึกเป็นประจำา  แต่พอเข้ากรม  การ

ทำางานและการพักผ่อนกลับสู่ภาวะปกติซึ่งผมเองยังไม่ชิน

คนืนีผ้มนอนไมห่ลบั  ไดแ้ตพ่ลกิไปพลกิมาอยูบ่นเตยีง  ระหวา่งนัน้เสยีง

โทรศพัท์กด็งัขึน้ราวกบัรู้ใจ  หลงิตงังัวเงียถามว่า  ”ดกึปา่นนีใ้ครโทรมานะ  เธอ

ไม่อยู่ตั้งปีฉันก็เลยไม่คุ้นเสียงโทรศัพท์ตอนดึก ๆ „

ผมคว้าโทรศัพท์ขึ้นรับ  ใจเต้นต้ึกต้ักด้วยความยินดี  ”ฮัลโหล อาจารย์

หรือครับ  ไม่เป็นไรครับ ยังไม่นอน  ได้ครับ  เดี๋ยวมารับหรือครับ„

”คดีอะไรหรือครับถึงต้องรีบขนาดนี้„  ผมถามทันทีที่ขึ้นรถ
อาจารย์มองผมแล้วยิ้มพลางกล่าวว่า  ”ผมอยากรู้ว่าดึกดื่นป่านนี้แล้ว

ทำาไมคุณยังไม่นอนอีก  มัวทำาอะไรอยู่  กลับมาตั้งหลายวันแล้วนี่  ยังข้าวใหม่

ปลามันอยู่หรือ„

ผมค้อนอาจารย์แล้วตั้งคำาถามกลบเกลื่อนว่า  ”ฆ่าไปกี่คนครับ„

”ไม่ได้ฆ่าสักคน„  อาจารย์ตอบอย่างเคร่งขรึม  ”ตอนหน่วยความมั่นคง

ของเมืองบุกจับแหล่งค้านำ้ามันเก่า  ตรวจพบตีนไก่ตีนหนึ่ง„

”ตีนไก่หรือครับ„  ผมงง

”ใช่„  อาจารย์ตอบ  ”ทอดแล้วด้วย„

ไม่ว่าจะซักไซ้อย่างไรอาจารย์ก็เอาแต่ยิ้มไม่ยอมตอบ  รถโขยกเขยกไป

เรื่อย ๆ  จนถึงโรงงานแถวชานเมืองแห่งหนึ่ง

”เอิกเกริกน่าดู„  ผมพึมพำา

ในละครโทรทัศน์  เรามักเห็นฉากขบวนรถตำารวจเปิดเสียงหวอ

และไฟไซเรนแล่นฉิวไปยังที่เกิดเหตุ  ซ่ึงนั่นเป็นเพียงจินตนาการของผู้กำากับ

ละคร  ในความเป็นจริง  ถ้าขืนตำารวจยกขบวนไปมากขนาดนั้น  อย่าว่าแต่

ผูต้อ้งหาเลย แมแ้ต่หนกูค็งเผ่นหนกีนัหมด  การเดนิทางไปยงัท่ีเกดิเหตขุองเรา

มีกฎอย่างหนึ่งคือห้ามรบกวนประชาชน  เราจึงไปและกลับอย่างเงียบเชียบ 
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ปฏิบัติการจับกุมด้วยขบวนใหญ่โตขนาดนี้เลยมีไม่บ่อยนัก

พวกเราตา่งหิว้กระเปา๋เคร่ืองมอืของตนกระโดดลงจากรถตรวจท่ีเกดิเหต ุ

ทันใดนั้นก็มีคนสวมแว่นตาอันเล็กถือไมโครโฟนโผล่พรวดออกมาจากที่ใด

สักแห่ง  ”ผมเป็นผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ครับ  พวกคุณคือแพทย์นิติเวชใช่ไหมครับ 

ผมสงสัยว่าทำาไมการกวาดล้างแหล่งค้านำา้มันเก่า แพทย์นิติเวชต้องมาด้วยล่ะครับ„

ความกระตอืรือร้นของผู้ส่ือขา่วทำาผมสะดุง้  เขาพยายามยืน่ไมคส์ดีำาจ่อ

ปากผม  อาจารย์จึงตัดบทคำาถามของผู้สื่อข่าวท่ีรัวเหมือนปืนกลว่า  ”เดี๋ยวสิ! 

พรรคพวก นายจะเอาไอ้นี่ยัดปากเขารึไง„

ผูส้ือ่ขา่วสัน่ศรีษะอยา่งเกอ้เขนิ  เราจงึฉวยโอกาสนัน้กา้วขา้มแถบกัน้ของ

ตำารวจ

ภายในโรงงาน  ตำารวจกองปราบค้นตัวและสวมกุญแจมือผู้ต้องสงสัย

ทุกคนขณะเตรียมคุมตัวขึ้นรถ  มีเพียงตำารวจสองนายซ่ึงท่าทางคงเป็นระดับ

หัวหน้านั่งยองกับพื้น ศีรษะชนกันขณะก้มดูชามใบหนึ่งพลางซุบซิบ  ดูจากยศ

บนบ่าแล้ว คนหนึ่งเป็นนายพล ส่วนอีกคนเป็นผู้กำากับ

”คุณดูนี่สิ  มีลายด้วย จะใช่ลายนิ้วมือหรือเปล่า„  นายพลกล่าว

”อืม„  ผู้กำากับผงกศีรษะ  ”สีขาว ๆ  ตรงนี้น่าจะเป็นรอยเล็บที่หลุดไป„

”คุณว่าใช่ตีนไก่ไหม„  นายพลถาม

”ผมว่าเหมือนตีนไก่ทอดที่ขายในร้านอาหาร„  ผู้กำากับแสดงความเห็น  

”แต่ใหญ่ไปหน่อย„

ทั้งสองคนกำาลังวิเคราะห์บางสิ่งอย่างใจจดใจจ่อ พอหันมาเห็นอาจารย์

กับผมอยู่ข้าง ๆ  ถึงกับสะดุ้งโหยง  ”ปัดโธ่!  ทำาไมมาเงียบ ๆ  อย่างนี้ล่ะ  แล้วนี่

พวกคุณมาทำาอะไร„

อาจารย์ยิ้มแล้วควักบัตรประจำาตัวขึ้นมาแกว่ง

ตำารวจทั้งสองนายรีบลุกขึ้นแสดงความเคารพ  กล่าวว่า  ”สวัสดีครับ

ผู้อำานวยการ ผมชื่นชมท่านมานานแล้ว  วันนี้เพิ่งมีโอกาสได้พบเป็นครั้งแรก„
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”นี่คือหัวหน้าแผนกนิติเวชฉินหมิง  ส่วนคนนี้คือหลินเทา  เจ้าหน้าที่

พิสูจน์หลักฐาน„  อาจารย์แนะนำา

พวกเราทยอยจับมือกัน

”เรื่องเป็นอย่างไร„  อาจารย์ถาม

”เอ่อ  เมื่อครู่เจ้าหน้าที่ของเราทลายแหล่งค้านำ้ามันเก่า„  นายพลชี้ไปท่ี

ผู้กำากับแล้วว่าต่อ  ”หัวหน้าหน่วยของเราพบวัตถุบางอย่างอยู่ในถังนำ้ามัน„

อาจารย์ถกขากางเกงขึ้นแล้วนั่งยองลงข้างชามที่มีวัตถุสีเหลืองมันวาว 

ถามว่า  ”ไอ้นี่ใช่ไหม„

”เรากำาลังช่วยกันวิเคราะห์ว่าเป็นนิ้วมือคนหรือตีนไก่กันแน่„  นายพล

ยิ้มเขิน ๆ  

”ยังไม่รู้ชัดก็เรียกพวกเรามา„  ผมพึมพำา

”พดูจาเหลวไหล„  อาจารยต์ำาหน ิ ”ถา้ใคร ๆ  กวิ็เคราะหแ์ยกแยะได ้แลว้

จะมีแพทย์นิติเวชไว้ทำาไม„

ผมเกาศีรษะแล้วนั่งยองดูวัตถุในชาม

วัตถุดังกล่าวมีลักษณะเป็นท่อนสีเหลือง  ผมใช้นิ้วมือเทียบ  ขนาดเล็ก

กว่านิ้วมือผมไม่น้อยทีเดียว  เมื่อพิจารณาผิวของวัตถุแล้ว  มีร่องรอยถูกทอด

ด้วยนำ้ามันและเห็นรอยงออยู่สองรอยราง ๆ  แบ่งเป็นสามตอนชัดเจน  ดูแล้ว

น่าจะเป็นข้อนิ้ว

ผมหยิบคีมออกจากกระเป๋าเคร่ืองมือแล้วคีบวัตถุน้ันข้ึนมา  ”อืม แยกแยะ

ไดย้ากจริง ๆ  ดว้ย  ถา้เปน็นิว้คนกเ็ลก็ไปหนอ่ยและสัน้ไปนดิ  ถา้เปน็ตนีไกก่ด็ู

จะใหญ่เกินไป„

อาจารย์กล่าว  ”หากเป็นนิ้วมือผู้หญิง หลังจากทอดแล้วอาจหดตัว3  จน

3 โดยท่ัวไปหมายถงึกลา้มเนือ้หดตวัดว้ยสาเหตุต่าง ๆ   ขณะมชีวิีตอยูอ่าจเกดิจากฤทธ์ิยา แต่ถา้เป็น
ศพหมายถงึกรณีทีก่ลา้มเนือ้ถกูทำาลายดว้ยปจัจยัตา่ง ๆ  ทำาใหข้าดแรงตงึผวิและสญูเสยีความยดืหยุน่ 
กล้ามเนื้อจึงหดเล็กและสั้นลง  เช่น ศพถูกไฟไหม้  กล้ามเนื้อจะหดตัวเพราะความร้อน
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เหลือเท่านี้ก็เป็นได้„

ผมได้ยินแล้วขนลุกซู่  ”ท...ทอดศพหรือครับ„

อาจารยไ์มน่ำาพาทา่ทตีกใจของผม กลา่วว่า  ”ถา้ง้ันคณุชว่ยบอกหนอ่ยสิ

ว่าทำาอย่างไรจึงจะแน่ใจว่านี่เป็นนิ้วคนหรือเปล่า„

ผมงงไปชัว่ขณะ กระทัง่อาจารยห์นัมาจ้องหนา้ ผมจึงไดส้ต ิ ”เออ่...คอื...

ไม่ยากหรอกครับ  ใช้วิธีตรวจดีเอ็นเอไงล่ะครับ„

การตรวจดีเอ็นเอไม่เพียงยืนยันว่าวัตถุนั้นเป็นอวัยวะของมนุษย์หรือไม่ 

แต่ยังตรวจได้ด้วยว่าเป็นเผ่าพันธุ์ใด  แม้แต่พืชก็มีดีเอ็นเอเฉพาะตัว

”อ้อ!„  ตำารวจทั้งสองนายเพิ่งเข้าใจ

”ออ้อะไรกนั„  อาจารยเ์หลอืบมองพวกเขาอยา่งเอือมระอาแลว้หนัมาพดู

กับผมว่า  ”ตรวจดีเอ็นเองั้นรึ  ผมไม่ถามคุณด้วยเรื่องแค่นี้หรอก„

โดนอาจารยต้์อนให้จนมมุง่าย ๆ  ตอ่หนา้คนมากขนาดนีน้บัวา่นา่ขายหนา้

เสียจริง  นักศึกษาสาขานิติเวชศาสตร์ส่วนมากจะทุ่มเทเรียนนิติพยาธิวิทยา 

เหตผุลหนึง่คอืนติพิยาธิวิทยานา่ต่ืนเตน้กวา่  และอกีเหตุผลหนึง่กเ็พราะเปน็วิชา

ที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุด  ส่วนการจำาแนกเผ่าพันธ์ุซ่ึงอยู่ในวิชานิติ

มานุษยวิทยานั้นน่าเบื่อหน่าย

สมองของผมหมุนเร็วจ๋ี พยายามนึกถึงความรู้ด้านนิติมานุษยวิทยาซ่ึงมี

อยู่อย่างจำากัด  แต่ก็นึกไม่ออกว่ามีเนื้อหาใดเกี่ยวข้อง  จึงได้แต่สั่นศีรษะให้

อาจารย์อย่างอาย ๆ  

อาจารย์มีท่าทางผิดหวัง  แค่นเสียงแล้วกล่าวว่า  ”ต้องขยันอ่านตำารา

มากกว่านี้หน่อย  คุณคงคิดว่าปัญหายิบย่อยไม่สำาคัญ  แต่ในยามฉุกเฉินอาจ

ทำาให้พลาดพลั้งได้„

อาจารย์สวมถุงมือยางแล้วเปิดกระเป๋าเคร่ืองมือ  หยิบคีมห้ามเลือด

ออกมาสองอัน ยื่นให้ผมอันหนึ่ง  จากนั้นหยิบมีดผ่าตัดออกมาแล้วใส่ใบมีด

อาจารยก์รดีดา้นขา้งวัตถนุัน้อยา่งคลอ่งแคลว่ เปดิออกจนเหน็เนือ้สแีดง
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และเส้นเอ็น  วัตถุมีขนาดเล็กมากและไม่มีอะไรยึดไว้ ดังนั้นการแยกเนื้อเยื่อ

ออกจากผิวจึงต้องใช้ทักษะการผ่าตัดขั้นสูง ความอดทน และความชำานาญ

ขนาดฝีมือชั้นยอดอย่างอาจารย์ยังใช้เวลาคร่ึงชั่วโมงจนเหง่ือตกกว่าจะ

เขี่ยกระดูกออกจากวัตถุนั้นได้

”เฮ้อ...„  อาจารย์ถอนหายใจ  ”พวกคุณทำาตามนโยบาย  ‘ปราบสี่ดำา 

ขจัดสี่ภัย’  ทลายแหล่งสินค้าเถื่อนจนเจอคดีฆาตกรรมเข้าให้ซะแล้ว!„

”ท่านหมายความว่า...„  ผู้กำากับถาม  ”เป็นนิ้วมือคนหรือครับ„

พูดจบ ผู้กำากับก็อดขย้อนอาเจียนไม่ได้

อาจารย์พยักหน้ากล่าวว่า  ”กระดูกนิ้วของมนุษย์มีเอกลักษณ์  ร่างกาย

มนษุยม์วีวิฒันาการ กระดกูนิว้จึงคอ่ย ๆ  สัน้ลง และเพือ่ความคลอ่งแคลว่ขอ้นิว้

จึงค่อนข้างใหญ่  พิจารณาตามมาตรฐาน นี่คือกระดูกนิ้วของมนุษย์„

ผมใช้คีมห้ามเลือดบีบเนื้อเยื่อที่เลาะออกมา แข็งมาก

”ผมเข้าใจแล้ว„  ผมกล่าว  ”เนื้อเยื่อสูญเสียนำ้ามากจึงหดเกร็ง  ทำาให้มี

ขนาดเล็กกว่านิ้วปกติ„

อาจารย์พยักหน้ากล่าวว่า  ”ถ้าง้ันคุณรีบแจ้งตำารวจสืบสวนให้ระดมพล 

ออกปฏิบัติการ„

ผมเข้าใจความหมายของอาจารย์ทันที  การทอดศพคือวิธีทำาลายศพที่

โหดเหี้ยมและอำามหิตที่สุดซ่ึงพบน้อยมาก  อีกทั้งปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร 

ขา้งนอกมนีกัขา่วเตม็ไปหมด คดสียองขวญัแบบนีเ้ปน็ขา่วครึกโครม คงพาดหัว

หนังสือพิมพ์ฉบับพรุ่งนี้แน่นอน ดังนั้นพวกเราจะต้องปิดคดีให้เร็วที่สุด

สิบนาทีต่อมา ตำารวจจากสถานีตำารวจประจำาเมืองและตำารวจกองปราบ

ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยท้ังหมดออกไป  ที่เกิดเหตุมีตำารวจท้องที่และตำารวจ

สืบสวนสอบสวนเข้ามาสมทบอีกหลายนาย

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีเกิดเหตุหลายคนต่างคาดผ้าปิดปากหลากสี 

พยายามค้นหาร่องรอยน่าสงสัย  ตำารวจสืบสวนตรวจค้นโรงงานท่ัวทุกซอกมุม 
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อาจารย์ยืนเท้าสะเอวอยู่กลางโรงงาน มองไปรอบ ๆ  แล้วกล่าวว่า  ”งานเร่งด่วน

แบบนี้เป็นภาระหนักมาก„

เสียงของอาจารย์กังวานทั่วโรงงาน  ทุกคนต่างหยุดงานในมือและจ้อง

มองอาจารย์

อาจารย์กลืนนำ้าลายแล้วกล่าว  ”ทุกคนจะต้องเหนื่อยกันอีกแล้ว  สิ่งท่ี

พวกเราต้องทำาคือ  เทนำ้ามันเก่าหลายสิบถังพวกนี้เพื่อกรองเอากากออก„

ตำารวจหลายนายมีสีหน้าลำาบากใจ  การทำางานในสถานที่เหม็นหึ่งแบบนี้

ก็แย่อยู่แล้ว นี่ยังต้องกรองกากออกจากนำ้ามันเก่าเหม็นคลุ้งทีละถังอีก นับเป็น

เรื่องน่าขยะแขยงที่สุดในชีวิตของตำารวจสืบสวนสอบสวนเลยก็ว่าได้

ทันใดนั้นต้าเป่าก็วิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาพร้อมถุงใบใหญ่ในอ้อมแขน 

”อ...อาจารย์  ของท่ีสั่งได้แล้ว„  ต้าเป่าบอก  ”ผมต้องถีบประตูปลุก

เจ้าของร้านขายเวชภัณฑ์เลยนะ„

อาจารย์เปิดห่อของออก  ในนั้นมีเสื้อกาวน์สีขาวหลายสิบตัว  อาจารย์

หยิบขึ้นมาสวมตัวหนึ่ง  หัวเราะพลางกล่าวว่า  ”เพื่อไม่ให้เมียพวกคุณรังเกียจ 

ผมจึงเตรียมของพวกนี้มาให้„

2

ตำารวจสืบสวนหลายสิบนายเร่ิมงานท่ีแสนลำาบากโดยมีอาจารย์เป็น
ผู้นำาปฏิบัติการคร้ังนี้  ก่อนอื่นเราต้องเขียนหมายเลขแปะไว้บนถังนำ้ามัน  แล้ว

แบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็นกลุ่ม ๆ กลุ่มละสามคน  แต่ละกลุ่มรับผิดชอบนำ้ามัน

หนึ่งถัง  คนหนึ่งตักนำ้ามันออกจากถัง  คนหนึ่งถือตะแกรง  อีกคนคอยเขี่ยหา

วัตถุต้องสงสัยที่คาดว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนของมนุษย์  ส่วนอาจารย์เดินไป

มาระหว่างเจ้าหน้าที่แต่ละกลุ่ม คอยให้คำาแนะนำาด้านนิติเวชวิทยา
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นำ้ามันเก่ายิ่งถูกกวนก็ยิ่งเหม็นคลุ้งไปทั่วโรงงาน  เจ้าหน้าท่ีบางคนทน

กลิ่นเหม็นไม่ไหวต้องโก่งคออาเจียน แต่พออาเจียนบ่อยเข้าก็เริ่มชิน

สามชั่วโมงผ่านไปไม่รู้ตัว  เจ้าหน้าท่ีสิบกว่ากลุ่ม  มีเพียงสองกลุ่มท่ี

ร่อนวัตถุต้องสงสัยออกมาได้รวมยี่สิบเอ็ดชิ้น  แต่ละชิ้นล้วนแต่มีขนาดเท่า

โทรศัพท์มือถือ  บางชิ้นเป็นกระดูก  จึงแน่ใจได้ว่าเป็นชิ้นส่วนมนุษย์  บางชิ้น

เปน็กลา้มเนือ้และไขมนัทีถ่กูทอดจนดไูมเ่ปน็รูปเป็นร่างซ่ึงต้องนำาไปตรวจดเีอน็เอ 

จึงจะยืนยันได้ว่าเป็นของมนุษย์หรือไม่

ด้วยความพยายามของเจ้าหน้าท่ีทุกนาย นำ้ามันเก่าสิบกว่าถังจึงถูกนำาไป

เทใส่ในถังอีกสิบกว่าใบ  กลิ่นเหม็นหืนทะลุผ่านเสื้อกาวน์ติดเสื้อผ้าที่เราสวม

ผมถอดเสื้อกาวน์ออกแล้วดมตามตัว ดูเหมือนประสาทรับกลิ่นจะเสื่อม

ไปแล้วจึงไม่ได้กลิ่นอะไรเลย

เจ้าหนา้ทีส่บืสวนบางนายบอกวา่  ”สง่ไปร้านซักรีดเถอะ ขนืเอากลบับา้น

มีหวังไม่ได้ขึ้นเตียงแน่„

อาจารย์คิดครู่หนึ่งจึงกล่าว  ”ชิ้นส่วนต้องสงสัยทั้งหมดร่อนได้จากถัง

เบอร์หนึ่งกับเบอร์สิบสาม แสดงว่ารูปแบบการท้ิงศพค่อนข้างรวมกลุ่ม  หน้าท่ี

ของเราคอืรีบตรวจดเีอน็เอคนืนี ้ สว่นหนา้ทีข่องฝา่ยสบืสวนคอืสอบปากคำาผูต้อ้ง

สงสัยที่ค้านำ้ามันเถื่อน ต้องรู้ให้ได้ว่านำ้ามันสองถังนี้มาจากไหน„

เจ้าหน้าท่ีสืบสวนแสดงท่าทีลำาบากใจ  ”นี่มัน...ไม่ใช่เร่ืองง่าย ๆ เลย

นะครับ„

อาจารย์ยิ้มพลางกล่าวว่า  ”พวกคุณต้องแสดงฝีมือแล้วละ„

ผมเองกค็ดิเชน่เดยีวกบัอาจารยค์อืไมรู้่สกึกงัวลเร่ืองฝีมอืของฝ่ายสบืสวน

สอบสวนเลย แต่สิง่ทีผ่มขอ้งใจคอื  ”ถงึขัน้เอาศพไปทอด  ไมรู้่วา่โกรธแคน้อะไร

นักหนา„

อาจารย์ครุ่นคิดแล้วเอ่ยว่า  ”จริงอยู่ที่การทำาลายศพเป็นวิธีซ่ึงฆาตกรท่ี

รู้จักคุ้นเคยและมีความแค้นกับผู้ตายใช้บ่อย  แต่ในคดีทำาลายศพอย่างสุดโต่ง


