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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
หากความดีคือแสงสว่าง ความชั่วก็คือความมืดมิด
หากต�ำรวจคือตัวแทนของความดี อาชญากรย่อมเป็นตัวแทนของความชัว่
ทว่าแท้จริงแล้ว แสงสว่างและความมืดอาจเป็นเพียงอีกด้านของกันและกัน
ความดีและความชั่วอาจห่างกันเพียงเส้นบางๆขวางกั้น
เส้นบาง ๆ ที่ชื่อว่า จิตส�ำนึก
สิง่ ทีร่ อคอยฟังมูใ่ นคราวนีค้ อื ภารกิจทีห่ นักหนาทีส่ ดุ นับตัง้ แต่เขาก้าวเดิน
บนเส้นทางผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เมื่อต�ำรวจที่เขาเคารพโดนตั้งข้อหาฆาตกร
เขาจึงต้องดิ้นรนหาทางช่วยเหลือเพราะเชื่อในคุณธรรมของสหาย ทว่านี่อาจ
เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของปมเชือกที่จะสาวไปถึงอาชญากรรมสุดชั่วร้ายจากน�้ำมือ
ของคนบาป และยิ่งฟังมู่เข้าใกล้ค�ำตอบมากเท่าไร ศรัทธาในคุณความดีของ
มนุษย์ที่เขาเคยเชื่อมั่นก็ยิ่งสั่นคลอนมากขึ้นเท่านั้น
เจาะจิตฆาตกร เล่ม 3 ตอน บาปใต้ส�ำนึก ยังคงรักษามาตรฐานการ
ด�ำเนินเรื่องอันเข้มข้น เล่าเหตุการณ์จากหลายมุมมอง ราวกับชิ้นส่วนปริศนา
ที่ค่อย ๆ ปรากฏทีละชิ้น ขมวดปมเงื่อนซ้อนทับก่อนจะคลี่คลายอย่างเหนือชั้น
และที่ส�ำคัญคือพาเราด�ำดิ่งลึกลงไปยังก้นบึ้งของจิตใจมนุษย์อันยากแท้หยั่งถึง
สะท้อนภาพสังคมในยุคที่ส�ำนึกผิดชอบชั่วดีช่างเปราะบาง และหากวันหนึ่งมัน
พังทลายลงเมื่อไร บาปที่ซ่อนอยู่ภายใต้อาจพวยพุ่งและผลาญทุกสิ่งในพริบตา
ส�ำนักพิมพ์ไครม์แอนด์มิสทรี

สารบัญ
บทน�ำ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บทที่ 7
บทที่ 8
บทที่ 9
บทที่ 10
บทที่ 11
บทที่ี 12
บทที่ี 13

หลุมพราง
ลักพาตัว
โจรชิงทรัพย์
ล่องราตรี
ต้นสายปลายเหตุ
ลาก่อน ต�ำรวจ
แรงจูงใจ
คนนอก
พบกันอีกครั้ง
ค�ำโกหก
พระพุทธเจ้ากับขุมนรก
วิดีโอ
อาบอบนวดไป่ซิน
ดวลปืน

007
015
031
045
064
080
090
098
112
121
153
168
179
207

บทที่ี 14
บทที่ 15
บทที่ 16
บทที่ 17
บทที่ 18
บทที่ 19
บทที่ 20
บทที่ 21
บทที่ 22
บทที่ 23
บทที่ 24
บทที่ 25
บทส่งท้าย

หมู่บ้านลู่จยาชุน
ปลาตาบอด
สนธิสัญญาปิดปาก
ขอบคุณ...ต�ำรวจ
เค้นคอ
แม่น�้ำใต้ดิน
เผด็จศึก
พยานเงียบ
ตายในหน้าที่
ความจริง
อุบาย
ในนามของคุณ
สดับลมขับขาน

220
234
246
279
300
313
348
368
378
395
412
431
454

ผู้ใดยินดีสละชีวิตเพื่ออนาคตที่สวยงาม
ผู้นั้นย่อมเปรียบได้กับรูปสลักอันควรเคารพ
-- ยูลิอุส ฟูชีก

บทนำ�

หลุมพราง
เขาจอดรถไว้ข้างทาง เหลือบมองตรอกแคบด้านขวา ก้าวลงจากรถ
แล้วล็อกประตู
ตรอกซึ่งแคบอยู่แล้วยิ่งดูแคบลงกว่าเดิมเมื่อมีแผงขายของนับสิบตั้งกิน
พื้นที่ เขาเดินแทรกตัวผ่านร้านขายสายคล้องโทรศัพท์มือถือและตุ๊กตาขนปุย
ราคาถูกไปอย่างยากล�ำบาก พลางคอยมองป้ายร้านค้าสองข้างทาง ก่อนจะมา
หยุดหน้าประตูรา้ นอาหารขนาดเล็กทีช่ อื่ ว่า ราชาปลาย่างเสฉวน เขาพินจิ ป้ายร้าน
อยู่ครู่หนึ่ง แล้วยกมือผลักประตูกระจกเปื้อนคราบน�้ำมันก่อนเดินเข้าไปข้างใน
ขณะนี้เวลาบ่ายสามโมงครึ่ง บรรยากาศในร้านเงียบเหงา เถ้าแก่เนี้ย
นั่งสัปหงกอยู่หลังเคาน์เตอร์ เมื่อเซ็นเซอร์ซึ่งติดตั้งเอาไว้ที่กรอบประตูส่งเสียง  
”ยินดีต้อนรับ„ เธอก็ฉุดตัวเองขึ้นจากความซึมเซา หันไปปลุกบริกรสาวที่ก�ำลัง
นั่งหลับเอาแรง ก่อนจะเดินขยี้ตาตรงมารับลูกค้า
เขายืนนิง่ อยูท่ หี่ น้าประตู กวาดตามองรอบร้านอาหารว่างเปล่าก่อนจะพูด
ขึ้นว่า ”ผมจองโต๊ะไว้„
”อ้อ„ เถ้าแก่เนี้ยพลิกสมุดจดเล่มจิ๋ว ”คุณสิงใช่ไหมคะ„
เขาพยักหน้ารับ

”โต๊ะหมายเลขเจ็ดค่ะ„
บริกรสาวเดินน�าลูกค้ามานั่งที่โต๊ะหมายเลขเจ็ด กางเมนูให้ดูแล้วถามว่า
”จะสั่งอาหารเลยหรือรออีกสักครู่คะ„
”รอก่อนก็แล้วกัน„ ดูเหมือนว่าเขาจะสนใจวัตถุทรงกลมบนโต๊ะอาหาร
มากกว่าจะสนใจเมนู
”อาหารแนะน�าของร้านเรามีปลาย่างเสฉวน สาลี่ซอสมะขาม...„
”อีกเดี๋ยวค่อยแนะน�าเถอะ„ ลูกค้ากล่าวเสียงเรียบแต่เด็ดขาด ”ผมขอ
น�้าบ๊วยแก้วหนึ่งก่อนแล้วกัน„
บริกรสาวเบ้ปาก เก็บเมนูแล้วเดินจากไป
เขาหยิบวัตถุทรงกลมบนโต๊ะขึ้นมาพิจารณา สิ่งนี้คือของเล่นชิ้นเล็ก ๆ
ที่เอาไว้ท�านายดวงชะตาราศี ด้านนอกท�าจากพลาสติกหยาบ ๆ พิมพ์ลวดลาย
สั ญ ลั ก ษณ์ ข องสิ บ สองราศี โดยมี รู ส� า หรั บ หยอดเหรี ย ญอยู ่ ใ ต้ สั ญ ลั ก ษณ์
ของแต่ละราศี เมือ่ หยอดเหรียญหนึง่ หยวนลงไปก็จะมีกระดาษม้วนเล็ก ๆ หล่น
ออกมาจากช่องด้านล่าง เป็นค�าท�านายโชคชะตา ตัวเลขมงคล และสีมงคล
ประจ�าเดือน
เขายิม้ ขณะพึมพ�ากับตัวเอง ”ไอ้หมอนีม่ นั ก็ชา่ งคิดแฮะ„ ว่าแล้วจึงหยิบ
เหรียญหนึ่งหยวนมาหยอดลงในช่องข้างใต้สัญลักษณ์ราศีสิงห์แล้วดึงคันโยก
เสียง ”บี๊บ„ ดังขึ้นพร้อมกับมีม้วนกระดาษขนาดจิ๋วกลิ้งออกมาจากช่องเล็ก ๆ
ด้านล่าง
เขาหยิบม้วนกระดาษมาเขม้นมองใกล้ ๆ ม้วนกระดาษนัน้ ยัดอยูใ่ นแท่ง
พลาสติกขนาดเล็ก ที่สุดปลายแท่งมีม้วนกระดาษที่เล็กยิ่งกว่าอุดอยู่ เขาดึง
กระดาษม้วนจิ๋วม้วนนั้นออกมาเปิดอ่าน พบข้อความเขียนว่า หองหกสองสี่
โรงแรมริมอ่าว
มุมขวาล่างของกระดาษเขียนสัญลักษณ์กากบาทสีแดงซึ่งมีขนาดเล็ก
จนอาจมองข้ามไปถ้าไม่สังเกต เขารู้สึกเหมือนเลือดในกายไหลไปรวมกัน
8 เหลยหมี่

อยู่ที่ศีรษะ
บริกรสาวยกน�้าบ๊วยกลับมาที่โต๊ะหมายเลขเจ็ด แต่กลับพบว่าลูกค้าหาย
ไปแล้ว บนโต๊ะมีธนบัตรสิบหยวนวางไว้ พร้อมทัง้ ม้วนกระดาษพยากรณ์ทยี่ งั คง
ค้างอยู่ในแท่งพลาสติก หญิงสาวพึมพ�า ”พิลึกคนจริง ๆ„ พลางเก็บเงินใส่ถาด
ทันใดนั้นก็เกิดอยากรู้อยากเห็น จึงดึงม้วนกระดาษในแท่งพลาสติกออกมาอ่าน
เดือนนี้ดาวเคราะหโคจรทับเรือนชะตา อาจมีเคราะหหนัก
โรงแรมริมอ่าวในเขตชานเมืองไม่ใช่โรงแรมมีระดับ ลูกค้าบางตามาก ยิ่งหมด
ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวบรรยากาศก็ยิ่งเงียบเหงา เขาขับรถเข้ามาจอดในโรงแรม
ยังเหลืออีกสิบกว่านาทีจึงจะถึงเวลานัดพบ เลยนั่งสูบบุหรี่ในรถเพื่อฆ่าเวลา
พู่ห้อยที่แขวนอยู่ตรงกระจกมองหลังแกว่งไกวตามแรงลม เด็กสาว
ในกรอบรูปที่แขวนอยู่ส่งยิ้มมาให้ ดูสดใสราวกับดอกไม้แรกแย้ม
ปืนพกแข็ง ๆ ที่บั้นเอวทิ่มต�าผิวเนื้อ เขาดึงมันออกมาพินิจมอง มันเป็น
ปืนพกรุน่ ปี 1964 ทีไ่ ด้รบั การดูแลอย่างดี ทอประกายสีนา�้ เงินหม่นใต้แสงอาทิตย์
ยามบ่าย เขาปลดซองกระสุน ตรวจสอบกระสุนทีละนัดแล้วใส่กลับเช่นเดิม
รู้สึกว่ามือชื้นเหงื่อ
นีฉ่ นั เครียดหรือ อย่าสิ อย่าเครียด ฉันควรผ่อนคลายสบายใจสิถงึ จะถูก
เขาบอกกับตัวเองเช่นนั้นระหว่างก้าวลงจากรถ
เขาเดินตัดล็อบบีโ้ รงแรมไปยังลิฟต์แล้วกดขึน้ ไปทีช่ นั้ หก ทุกอย่างดูปกติดี
ยิ่งคืบใกล้ห้องหมายเลขหกสองสี่มากเท่าไร หัวใจของเขาก็ยิ่งผ่อนคลาย เขา
เดินไปหยุดตรงหน้าประตู ยกมือเตรียมเคาะแต่ก็ต้องแปลกใจเมื่อพบว่าประตู
แง้มอยู่ ช่างไม่รอบคอบเอาเสียเลย เขาขมวดคิว้ นึกในใจว่าเดีย๋ วจะต้องต�าหนิ
เจ้านั่นแรง ๆ สักยก
ภายในห้องไม่มีคน เสียงน�้าซู่ ๆ ดังแว่วมาจากห้องน�้า เขาชักหงุดหงิด
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ขึ้นเรื่อย ๆ จึงยกมือทุบประตูห้องน�้าแรง ๆ สองทีแล้วนั่งลงบนเตียงซึ่งตั้งอยู่
ติดผนัง ก่อนจะเปิดโทรทัศน์
โฆษณาในโทรทัศน์ฉายให้เห็นภาพเด็กอ้วนสามสี่คนยืนยิ้มหน้าซือ่ พลาง
มองดูขวดนมเปรี้ยวสีสันสดใส สายตาของเขาจับจ้องอยู่ที่โทรทัศน์ แต่สมอง
กลับล่องลอยไปถึงเรื่องอื่น เฝ้าแต่พะวักพะวนถึงรายละเอียดของสิ่งที่ก�าลัง
จะลงมือท�า ก่อนอื่นเขาจะต้องรู้ว่าพวกนั้นกบดานอยู่ที่ไหนและมีกันกี่คน...
พกอาวุธหรือไม่...หลังเสร็จเรื่องแล้วควรจะอธิบายแรงจูงใจอย่างไรดี ท�าเพื่อ
ป้องกันตัวหรือว่า...
และแล้วเขาก็ตระหนักว่าแผนการนี้มีช่องโหว่มากมาย...เห็นทีปฏิบัติการ
คราวนี้จะไม่ง่ายอย่างที่คิด
เสียงน�า้ แผ่วลงเรือ่ ย ๆ จนเงียบไปในทีส่ ดุ ยังไม่ทนั จะดูโฆษณาจบ ประตูหอ้ งน�า้
ก็เปิดออก เขาหันไปมองทางห้องน�้าด้วยสีหน้าบึ้งตึง รีโมตคอนโทรลในมือ
พลันร่วงหล่นลงพื้น
ผู้หญิงคนหนึ่งเดินเปลือยกายออกมาจากห้องน�้า
เขานิง่ อึง้ ไปสองวินาที แต่ปฏิกริ ยิ าถัดมากลับไม่ใช่รบี หลับตา ทว่าเขาชักปืน
ที่เอวออกมาทันควัน
สาเหตุที่ต้องท�าเช่นนั้นเป็นเพราะต้นคอของหญิงเปลือยคนนี้มีผ้าขนหนู
มัดไว้ ปลายผ้าอีกข้างอยู่ในก�ามือชายคนหนึ่งซึ่งยืนย่อตัวหลบอยู่ข้างหลังเธอ
จนเขามองไม่เห็นหน้า และไม่เห็นว่ามืออีกข้างของชายคนนัน้ ก�าลังท�าอะไร แต่ที่
แน่ ๆ หมอนี่ไม่ใช่คนที่เขาจะมาพบ
หญิงสาวน�า้ ตานองหน้า ศีรษะหงายไปด้านหลัง ร่างแอ่นไปข้างหน้าอย่าง
ผิดธรรมชาติ เห็นได้ชัดว่ามีวัตถุบางอย่างจ่ออยู่ที่แผ่นหลัง
”ได้โปรด...„ เธอสะอื้น ”...ช่วยฉันด้วย„
หญิงสาวหน้าตาบูดเบี้ยวเพราะหวาดกลัวและเจ็บปวดถึงขีดสุด ความ
10 เหลยหมี่

อับอายทีม่ ผี ชู้ ายจ้องมองร่างเปลือยเปล่าท�าให้เธอคิดจะยกมือปิดบังทรวงอกและ
ช่วงล่าง แต่วัตถุที่จ่อแผ่นหลังทิ่มแทงแรงขึ้นจนเธอจ�าต้องแอ่นอกไปข้างหน้า
พยายามยกมือปิดป้องเรือนร่างอย่างอ่อนแรง
”ปล่อยเธอเดี๋ยวนี้!„ เหตุการณ์ที่กลับตาลปัตรท�าให้เขาตระหนก ขยับ
นิ้วปลดนกปืน ”แกเป็นใคร„
ชายคนนั้นไม่ตอบ ได้ยินเพียงเสียงหอบหายใจหนักหน่วง
”ปล่อยเธอเถอะ„ เขาพยายามระงับสติอารมณ์ สืบเท้าอย่างระมัดระวัง
ขณะเล็งปืนไปที่ชายคนนั้น ”มีเรื่องอะไรก็ค่อย ๆ คุยกันดีกว่า„
แต่อีกฝ่ายนิ่งเงียบ เขาจึงไม่รู้ว่าคนร้ายต้องการอะไร
”ช่วยด้วย...„ หญิงสาวหน้าเขียวเพราะหายใจไม่ออก แต่ทนั ใดนัน้ สองตา
ก็เบิกโต ส่งเสียงครืดคราดในล�าคอ ร่างกระตุกเกร็งรุนแรง เขามองเห็นโลหะ
แวววาวทะลุออกมาจากใต้ทรวงอกด้านซ้ายของหญิงสาวคนนั้น
พริบตานั้น คนร้ายผลักร่างหญิงสาวไปอีกทาง พุ่งตัวไปเปิดประตูแล้ว
วิ่งหนีออกจากห้อง
เขาเบิกตาโพลงมองดูหญิงสาวที่ถูกแทงทะลุอกเดินกางแขนเข้ามาใกล้
เธอพูดอะไรไม่ออก แววตาเต็มไปด้วยความสิน้ หวังและวิงวอน สืบเท้ามาข้างหน้า
ได้เพียงก้าวเดียวก็ล้มคว�่าลงกับพื้น
คนร้ายแทงได้แม่นย�าจนไม่มเี ลือดออกจากบาดแผล เขามัน่ ใจว่าผูห้ ญิง
คนนี้คงจะถูกแทงทะลุหัวใจในแผลเดียว
เขาไม่มีเวลาครุ่นคิด กัดฟันกรอดแล้วก้าวข้ามร่างบิดเกร็งของหญิงสาว
วิ่งถือปืนไล่กวดคนร้ายไปทันที
ดูเหมือนว่าฆาตกรจะไม่คิดหนีออกจากโรงแรม แต่กลับวิ่งขึ้นบันไดไปเรื่อย ๆ
เขาวิ่งตามไปติด ๆ เหตุการณ์เมื่อครู่ท�าเอาสมองปั่นป่วน ท�าไมผู้หญิง
คนนัน้ ถึงมาอยูใ่ นห้องนี้ ผูช้ ายถือมีดเป็นใคร แล้วท�าไมถึงต้องฆ่าเธอ ค�าถาม
เจาะจิตฆาตกร 3 11

มากมายผุดขึ้นในสมองที่สูญเสียความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไปชั่วคราว
สิ่งเดียวที่เขาคิดออกตอนนี้คือ จะปล่อยให้คนร้ายหลบหนีลอยนวลไปไม่ได้
เป็นอันขาด!
ทุกครัง้ ทีว่ งิ่ มาถึงหัวมุม เขาจะยกปืนขึน้ พลางกวาดสายตาไปรอบตัว เมือ่
มัน่ ใจว่าไม่มใี ครดักซุม่ จึงค่อยวิง่ ต่อ ซึง่ อันทีจ่ ริงน่าจะท�าให้ระยะห่างระหว่างเขา
กับคนร้ายถ่างกว้างขึน้ แต่กลับดูเหมือนว่าคนร้ายเลิกคิดหนีแล้ว เมือ่ เขาเงยหน้า
ขึ้นมองอีกครั้งเพราะเสียงฝีเท้าเหนือศีรษะขาดช่วงไป ก็เห็นคนร้ายยืนหอบอยู่
บนชานพักบันได
พริบตานั้น เขามั่นใจว่าเห็นร่องรอยแห่งความเศร้าฉายวูบขึ้นในแววตา
อีกฝ่าย แต่เพียงพริบตา ความแน่วแน่บางอย่างก็เข้าแทนที่
คนร้ายกางแขนออกทันควัน ช่วงอกไร้สิ่งป้องกันใด ๆ โดยสิ้นเชิง ชูมือ
ทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะก่อนจะกระโจนเข้าใส่เขาด้วยท่วงท่าเงอะงะ
เมื่อเห็นแสงสะท้อนวาบจากบางสิ่งในมือคนร้าย เขาก็ลั่นไกปืนตาม
สัญชาตญาณ
กระสุนแล่นเข้าเจาะร่างคนร้ายอย่างแรงจนตัวเอียงเสียหลัก ก่อนจะร่วง
ลงบนพื้นทั้งที่ยังถลาเข้ามาไม่ถึงเป้าหมาย
เขาถือปืนเดินตรงเข้าไป เหวีย่ งขาหมายจะเตะอาวุธในมือคนร้ายให้พน้ ทาง
แต่แล้วก็ได้แต่นิ่งอึ้ง
สิ่งที่อยู่ในมือคนร้ายไม่ใช่อาวุธ หากแต่เป็นช้อนสเตนเลสคันหนึ่ง
เขาเหลือบมองคนร้ายทีน่ อนแน่นงิ่ อยูก่ บั พืน้ เลือดสด ๆ ไหลทะลักออกมา
จากทรวงอก สายตาเลื่อนลอย ลมหายใจถี่กระชั้น
เขาเริม่ ใจคอไม่ดี นัง่ คุกเข่าลงกับพืน้ ใช้ปนื จ่อคางคนร้ายแล้วตะโกนถาม
เสียงลั่น ”แกเป็นใครกันแน่ ใครสั่งให้แกท�าแบบนี้„
คนร้ายกระอักเลือดเต็มปาก ทันใดนั้นก็เผยรอยยิ้มแปลกประหลาด
เลื่อนสายตามามองหน้าเขา นัยน์ตาเปี่ยมแววเยาะหยัน
12 เหลยหมี่

”แก...เสร็จแน่„
แม้เสียงจะเบา แต่เขากลับได้ยนิ ชัดเจน พริบตานัน้ สมองของเขาว่างเปล่า
ได้แต่มองหน้าอีกฝ่ายนิ่งงัน
เสียงฝีเท้าวุน่ วายดังมาจากข้างบนตึก เขารีบลุกขึน้ ยืน เงยหน้ามองบันได
ทันใดนัน้ คนกลุม่ หนึง่ ก็โผล่ออกมาตรงชานพัก ทัง้ สองฝ่ายตะโกนเข้าใส่กนั ทันที
ว่า ”อย่าขยับ วางอาวุธเดี๋ยวนี้!„ ตามด้วยเสียงดึงสไลด์ปืน ฉับพลันผู้น�าขบวน
ของอีกฝ่ายก็ถามขึ้นอย่างแปลกใจ ”อ้าว รองสิงเองเหรอ„
”เสี่ยวซ่ง„ เมื่อเห็นหน้าฝ่ายตรงข้ามชัดเจน ตัวเขาซึ่งอีกฝ่ายเรียกว่า
รองสิงก็วางปืนลง ”ท�าไมพวกนายถึงมาอยู่นี่„
เสี่ยวซ่งส่งสัญญาณให้เพื่อน ๆ ลดปืนลงอย่างกระอักกระอ่วน ”พอดี
สายรายงานมาว่ามีคนมั่วสุมเล่นเซ็กซ์หมู่กันที่ชั้นสิบสอง พวกเราก็เลย...„
เสี่ยวซ่งก้าวลงบันได เมื่อเห็นคนร้ายนอนอยู่บนพื้นก็ชะงักเท้า เหลือบ
มองคนร้ายและ ”รองสิง„ อย่างประหลาดใจ
”เมื่อกี้คุณเป็นคนยิงเหรอ„
”ใช่„ สิงจือ้ เซินชักหงุดหงิด ”ผูช้ ายคนนีฆ้ า่ คนตายทีห่ อ้ งหกสองสี่ ช่วย
น�าก�าลังไปปิดล้อมทีเ่ กิดเหตุแล้วแจ้งกรมต�ารวจด่วน ส่วนนาย...แล้วก็นายด้วย„
เขาชี้ไปที่ต�ารวจอีกสองนาย ”ตรวจดูซิว่าเขายังมีชีวิตอยู่ไหม„
เสีย่ วซ่งรับค�า หยิบโทรศัพท์มอื ถือมากดหมายเลขแล้ววิง่ ลงบันไดไปอย่าง
รวดเร็ว ปล่อยให้ต�ารวจสองนายนั้นจัดการกับคนร้าย พวกเขาพลิกเปลือกตา
และจับชีพจร สามสี่วินาทีให้หลังก็ลุกขึ้นยืนพลางส่ายศีรษะ
”ปัมหัวใจสิ!„ สิงจื้อเซินยังไม่ยอมแพ้ ”ขอแค่ให้พูดได้ก็พอ„
นายต�ารวจทั้งสองท�าตามค�าสั่ง พวกเขาปัมหัวใจและผายปอดให้คนร้าย
แต่หลังจากวุ่นวายอยู่หลายนาที คนร้ายก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะฟื้น สิงจื้อเซินหน้า
เครียดขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเห็นต�ารวจนายหนึ่งเช็ดฟองเลือดออกจากปาก ก้มหน้า
เตรียมผายปอดอีกครั้ง เขาก็ยกมือห้าม ”ช่างมันเถอะ„
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สิงจือ้ เซินมือเท้าสะเอว จ้องหน้าผูต้ ายหลายวินาทีแล้วเอ่ยเสียงเบา ”ปิด
ล้อมที่เกิดเหตุตรงนี้ไว้ก่อน เดี๋ยวฉันจะไปดูทางนั้น„
เมื่อสิงจื้อเซินเดินไปถึงทางเดินชั้นหกก็เห็นเสี่ยวซ่งยืนคุยโทรศัพท์อยู่ พอเห็น
ว่าใครมา เสี่ยวซ่งก็กดตัดสายทันที
”เป็นยังไงบ้าง„ สิงจื้อเซินเดินตรงเข้าไปพลางถาม ในใจเฝ้าแต่ครุ่นคิด
ถึงผู้หญิงในห้องหกสองสี่ ทว่าเสี่ยวซ่งกลับยกมือขวางไว้
”รองสิงครับ โปรดส่งปืนให้ผมด้วย„
”หา„ สิงจื้อเซินแปลกใจ ”ว่าไงนะ„
”กรุณาส่งปืนมาเดี๋ยวนี้!„ เสี่ยวซ่งแตะปืนที่เอวของตน ”นี่เป็นค�าสั่ง
จากกรมต�ารวจ!„
สิงจื้อเซินนิ่งอึ้ง กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็พบว่าถูกลูกน้องสี่นายยืนล้อมไว้ เขา
พยายามระงับโทสะ ปลดปืนส่งให้อย่างว่าง่าย ต�ารวจทีอ่ ยูด่ า้ นหลังควักกุญแจมือ
ออกมาสับลงบนข้อมือสิงจื้อเซินดังแกร๊ก
โลหะเย็นเยียบและสัมผัสทีบ่ บี รัดท�าให้สงิ จือ้ เซินขัดขืนตามสัญชาตญาณ
แต่เพียงพริบตาเดียว มืออีกข้างก็ถูกกระท�าอย่างเดียวกัน
”พวกนายจะท�าอะไร„ รองสิงฉุนขาด ”เกิดอะไรขึ้นกันแน่„
เสี่ยวซ่งหย่อนปืนลงในถุงหลักฐานอย่างระมัดระวัง ช�าเลืองมองอดีต
หัวหน้าทีก่ า� ลังเดือด นิง่ ไปนิดก่อนเอ่ยเสียงเบาว่า ”เมือ่ กีพ้ วกผมตรวจสอบห้อง
หกสองสี่อย่างละเอียดแล้ว„
เขาเงียบไปพักหนึ่งจึงกล่าวต่อ ”แต่ไม่พบอะไรเลย„
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1

ลักพาตัว
ฟังมู่เหม่อมองทุ่งข้าวสาลีเวิ้งว้างสุดลูกหูลูกตานอกหน้าต่าง พลาง
จุดบุหรี่มวนถัดไป
เขาชอบอยู่ตามล�ำพังมาแต่ไหนแต่ไร เมื่อเปียนผิงเสนอว่าจะส่งตัวมา
ท�ำงานที่เมือง S จึงตอบตกลงทันที ตอนนี้เขายืนอยู่ตรงจุดเชื่อมต่อระหว่าง
ตูร้ ถไฟ สายลมหวืดหวือช่วงต้นฤดูใบไม้รว่ งพัดลอดช่องประตูเข้ามาพาให้สมอง
ปลอดโปร่ง รู้สึกโล่งสบาย
ความรู้สึกนี้ชวนให้เฉื่อยชาเกียจคร้าน และน�ำพาความเศร้าที่คุ้นเคยให้
หวนคืน ฟังมู่มองเงาตัวเองในกระจก ลืมไปแล้วว่าใบหน้าของตนเป็นเช่นไร
ในช่วงวัยทีป่ ราศจากความกังวล หลังผ่านประสบการณ์ตา่ ง ๆ และได้พบปะผูค้ น
หลากประเภท ความเยาว์วยั แปรเปลีย่ นเป็นกร้านโลก ความอ่อนโยนแปรเปลีย่ น
เป็นแข็งกร้าว บางทีสงิ่ ทีเ่ ปลีย่ นไปตามกาลเวลาทีผ่ นั ผ่านอาจไม่ใช่แค่รปู ลักษณ์
ภายนอก
ฟังมู่เบือนสายตาจากเงาในกระจก พ่นควันบุหรี่อย่างแผ่วเบา
ช่วงเวลาอันผ่อนคลายมักจะผ่านไปเร็ว ราวหนึ่งชั่วโมงให้หลัง ขบวนรถก็เทียบ

จอด ณ สถานีรถไฟเมือง S
ชายหนุ่มคนหนึ่งมารอรับเขาอยู่แล้ว เมื่อฟังมู่มองเห็นแผ่นป้ายเขียน
ว่า ”คุณฟังมู่จากเมือง C„ ก็เดินตรงเข้าไปหาทันที
”สวัสดี„
ชายหนุ่มมองหน้าฟังมู่อย่างแปลกใจ สอดส่ายสายตาไปข้างหลังเขา
ราวกับคาดหวังว่าจะมีใครโผล่มาอีกคน
”คุณคือ...นายต�ารวจฟังเหรอครับ„
”ใช่ คุณมาจากกรมต�ารวจประจ�าเมือง S สินะ„
สีหน้าแปลกใจมลายหายไปจากใบหน้าของชายหนุ่มคนนั้นอย่างรวดเร็ว
เขาหนีบป้ายกระดาษเอาไว้ใต้รักแร้เพื่อให้มีมือว่างมาเขย่ามือทักทายฟังมู่
”ผมชือ่ เซียววัง่ ครับ สังกัดกองปราบปราม„ ฟังมูส่ มั ผัสได้ถงึ พลังแข็งขัน
อีกทั้งความจริงใจในระดับที่พอเหมาะพอควรผ่านมือนั้น
ภายในรถโฟล์คสวาเกนรุ่นซานตานาที่เซียววั่งขับมารับ ฟังมู่ทอดสายตา
มองถนนหนทางข้างนอก เขม้นมองใครบางคนเป็นครัง้ คราว ชีวติ ของคนเหล่านัน้
ไม่เกีย่ วอะไรกับเขา ซึง่ ท�าให้เขารูส้ กึ ปลอดภัย อีกทัง้ ยังเว้นช่องว่างมากพอให้เขา
คาดคะเนภูมิหลังของคนเหล่านั้น
ฟังมูส่ มั ผัสได้วา่ เซียววัง่ แอบมองตนผ่านกระจกมองหลัง เขาอมยิม้ ด้วย
รู้ดีว่าอีกฝ่ายรู้สึกแปลกใจตั้งแต่แรกพบว่าเขาน่ะหรือจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
อาชญาวิทยา แต่ก็ช่างเถอะ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกสักหน่อย
”พี่ฟังแต่งงานหรือยังครับ„
”ยัง„ ฟังมูห่ นั มามอง ”อย่าเรียกผมว่าพีเ่ ลย ผมอาจจะไม่ได้แก่กว่าคุณ
ก็ได้นะ„
”อ้อ คุณอายุเท่าไหร่เหรอครับ„ เซียววั่งถือโอกาสชวนคุย
”ยี่สิบแปด„ ฟังมู่ยิ้มให้เซียววั่งผ่านกระจกมองหลัง ”แล้วคุณล่ะ„
”ผมยี่สิบเก้า„ เขาเลื่อนสายตาไปทางอื่น ”สุดยอดเลยนะครับ ไม่นึก
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เลยว่าคุณจะอายุน้อยขนาดนี้ อนาคตคงสดใสน่าดู„
”ไม่หรอกครับ„ ฟังมู่เขินเล็กน้อย
”ฮ่า ๆ ผมดูคนไม่ผดิ หรอกครับ„ เซียววัง่ หัวเราะเสียงดัง ”คนทีห่ วั หน้า
เปียนแนะน�ามาจะต้องฝีมือฉกาจแน่นอน„
ยีส่ บิ นาทีให้หลัง รถโฟล์คสวาเกนรุน่ ซานตานาก็แล่นมาจอดทีห่ น้าประตูโรงแรม
ฟังมู่เหลือบมองป้าย ”โรงแรมโอเอซิส„ อย่างแปลกใจ
”ไม่ไปที่กรมเหรอ„
”ไม่ครับ„ เซียววั่งเดินน�าเขาเข้าไปในล็อบบี้พลางอธิบาย ”เรือนรับรอง
ที่กรมสภาพไม่ค่อยดี มีผู้เชี่ยวชาญมาเยือนทั้งทีก็ต้องต้อนรับให้สมเกียรติ
หน่อย„
ฟังมู่คิดในใจว่าไม่เห็นจ�าเป็นต้องมากพิธีรีตอง ถึงอย่างไรคนเป็นแขก
ก็ควรจะยินดีกับสิ่งที่เจ้าภาพจัดให้อยู่แล้ว เขาก้าวขึ้นลิฟต์ตามหลังเซียววั่ง
ลิฟต์เคลื่อนขึ้นไปหยุดที่ชั้นสิบสอง ทั้งสองเดินไปที่ห้องหมายเลขหนึ่งสอง
หนึ่งสอง ภายในห้องมีคนนั่งรออยู่จ�านวนหนึ่ง เมื่อเห็นฟังมู่เดินเข้ามาก็พากัน
ลุกขึ้นยืน
”ท่านนี้คือคุณฟังมู่ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาอาชญากรรมที่กรมพิทักษ์
สันติราษฎร์ประจ�ามณฑลส่งมาครับ ส่วนท่านนี้คือท่านหวังเค่อฉิน รองอธิบดี
กรมต�ารวจประจ�าเมือง S ท่านนี้คือหัวหน้ากองปราบชื่อเติ้งเสี่ยวเซิน ส่วน
ท่านนี้เป็นรองหัวหน้ากองปราบชื่อสีว์ถง„ เซียววั่งแนะน�าให้ทุกคนรู้จักกัน
ทุกคนในที่นั้นไม่เว้นแม้แต่เซียววั่งล้วนอายุมากกว่าฟังมู่ทั้งสิ้น แต่
พวกเขากลับเกรงอกเกรงใจจนฟังมู่อึดอัด รองอธิบดีหวังกุมมือฟังมู่พลาง
กล่าวว่า ”หลายวันหลังจากนี้พวกเราจะท�าตามที่คุณสั่งการทุกอย่างครับ„
ฟังมู่ไม่ค่อยชินกับมารยาทสังคมสักเท่าไหร่จึงท�าได้เพียงผงกศีรษะรับ
แต่เมื่อรองหวังสั่งเซียววั่งให้ไปจัดการเรื่องอาหาร เขาจึงจ�าต้องออกปาก ”ผม
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ยังไม่หวิ ครับ กินข้าวตอนนีอ้ อกจะเร็วไปสักหน่อย„ เขาหยิบแว่นมาสวม ”คุย
เรื่องคดีก่อนดีกว่า„
เมือ่ พูดถึงคดี ทุกคนก็เงียบไปทันที รองหวังกวาดตามองคนอืน่ ๆ แล้ว
ชี้ไปที่หัวหน้ากองปราบ ”เสี่ยวเติ้ง นายช่วยเล่าทีซิ„
สีว่ นั ก่อน เผยหลาน หญิงสาวอายุยสี่ บิ หกปีหายไปจากเมือง S อย่างลึกลับ แฟน
หนุม่ ของเธอเข้าแจ้งความกับต�ารวจ โดยเล่าให้ฟงั ว่าในวันเกิดเหตุ ทัง้ สองไปกิน
อาหารเย็นกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง เผยหลานขอตัวไปเข้าห้องน�้าหลังจาก
เรียกเก็บเงิน แต่ผ่านไปยี่สิบกว่านาทีเธอก็ยังไม่กลับออกมา แฟนหนุ่มรู้สึก
แปลกใจจึงขอให้บริกรหญิงช่วยไปดูให้ แต่ปรากฏว่าในห้องน�้าไม่มีใครอยู่เลย
แฟนหนุ่มโทรเข้าโทรศัพท์มือถือเผยหลาน ทว่าพบว่ามันถูกทิ้งอยู่ในถังขยะใน
ห้องน�้า เขาจึงรีบแจ้งความทันที หลังจากตรวจสอบที่เกิดเหตุ เบื้องต้นต�ารวจ
สันนิษฐานว่าเผยหลานน่าจะถูกลักพาตัว วันรุง่ ขึน้ สมมติฐานนีก้ ไ็ ด้รบั การยืนยัน
เมื่อมีคนน�าวิดีโอม้วนหนึ่งไปวางไว้หน้าประตูบ้านของเธอ สรุปว่ามีคนจับตัว
เผยหลานไปจริง ๆ แต่ที่แปลกก็คือ คนร้ายไม่ได้แจ้งในวิดีโอว่าต้องการเรียก
ค่าไถ่เป็นเงินจ�านวนเท่าใด หลังจากนั้นในช่วงเย็นของวันที่สาม คนร้ายใช้
โทรศัพท์มือถือติดต่อไปยังพ่อแม่ของเผยหลาน โดยเรียกค่าไถ่จ�านวนสองล้าน
หยวน แผนกเทคนิคตรวจพบว่าคนร้ายโทรศัพท์มาจากย่านพลุกพล่านในเมือง
แต่เจ้าของเครือ่ งหายตัวไปแล้ว หลังขอความช่วยเหลือไปทีห่ น่วยโทรคมนาคม
ต�ารวจจึงทราบว่าคนร้ายใช้ซิมโทรศัพท์มือถือที่ซื้อมาจากร้านค้าปลีก โดยเพิ่ง
เปิดใช้ซิมครั้งแรกตอนที่โทรศัพท์มาแจ้ง และคาดว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายด้วย
ประเมินจากเบาะแสทั้งหมดที่รวบรวมมาได้ ทีมสืบสวนเชื่อว่าคดีนี้มีประเด็น
น่าสนใจอยู่สองประการ ได้แก่ วิธีการที่คนร้ายลักพาตัวเผยหลานไปจากร้าน
อาหาร และวิดีโอม้วนนั้น โดยเฉพาะอย่างหลังถือเป็นเบาะแสที่น่าสนใจมาก
อย่างไรก็ดี หลังจากดูวิดีโอซ�้าไปซ�้ามาหลายรอบ ทีมสืบสวนก็ยังไม่พบเงื่อนง�า
18 เหลยหมี่

ใด ๆ ท้ายที่สุดจึงต้องขอความช่วยเหลือไปยังกรมพิทักษ์สันติราษฎร์ประจ�า
มณฑล
ฟังมูฟ่ งั รายละเอียดคดีอย่างสงบ เมือ่ ฟังจบก็นงิ่ ไปนาน เหม่อมองมุมห้อง
แล้วถามว่า ”ผู้เสียหายในคดีนี้...ประกอบอาชีพอะไร„
ทุกคนในห้องมองหน้ากัน สุดท้ายเซียววั่งก็เอ่ยขึ้น ”เธอเป็นดาราครับ
มีผลงานเยอะแยะ...ปกติคุณไม่ดูละครละสิ„ เขาเสริมพร้อมรอยยิ้ม
มินา่ ล่ะ ถ้าเหยือ่ เป็นคนธรรมดา อย่างดีคงเรียกค่าไถ่ได้สกั สองสามแสน
แต่นี่เล่นเรียกตั้งสองล้าน ที่แท้ก็เพราะเหยื่อเป็นบุคคลมีชื่อเสียงนี่เอง
”คนที่โทรศัพท์มาขู่เอาเงินเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง น�้าเสียงมีลักษณะเด่น
อะไรไหม„
เซียววัง่ อ้าปากจะตอบ แต่โทรศัพท์มอื ถือดังเสียก่อน เขารับสาย พูดคุย
เพียงไม่กี่ประโยคก็หน้าเสีย บรรยากาศในห้องเงียบไปทันที ทุกคนจ้องมอง
เซียววั่งคุยโทรศัพท์ หลายนาทีผ่านไปเขาก็วางสายแล้วหันกลับมายิ้มเจื่อน ๆ
”คนร้ายติดต่อมาอีกแล้วครับ„ เขาชะงักชั่วครู่ ”คราวนี้เรียกเงินเพิ่ม
เป็นสี่ล้าน„
บรรยากาศเคร่งเครียดขึน้ ทันที สีล่ า้ นหยวนไม่ใช่เงินจ�านวนน้อย หน�าซ�า้
หากเรียกเงินเพิ่มภายในระยะเวลาสั้นขนาดนี้ ต�ารวจและครอบครัวผู้เสียหาย
จะยิ่งกดดันมากขึ้น ทุกคนในห้องเงียบกริบ รู้สึกอึดอัดราวกับอากาศรอบตัว
กลายเป็นน�้าแข็ง
ผ่านไปพักหนึ่ง ฟังมู่ก็ยิ้มออกมา ”น่าสนุกดีนะ„
เซียววั่งพาฟังมู่กลับไปที่กรมต�ารวจเพื่อดูวิดีโอม้วนนั้นตามค�าขอ ภายในห้อง
ประชุม ต�ารวจหนุ่มติดตั้งอุปกรณ์แล้วหยิบรีโมตคอนโทรลส่งให้ฟังมู่ จากนั้น
เดินไปที่ประตูแล้วว่า ”คุณดูเอาเองเถอะ ผมจะคอยเฝ้าอยู่หน้าประตู รับรอง
ไม่มีใครมารบกวนแน่ ดูจบเรียกผมได้เลยนะ„
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