


VOICE OF THE DEAD 4

คำ�ให้ก�รจ�กศพ เล่ม 4

ฉินหมิง  เขียน

ชาญ ธนประกอบ  แปล

ณัฏฐพรรณ เรืองศิรินุสรณ์  บรรณาธิการต้นฉบับ

พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2560

ราคา 295 บาท

Original Title:《清道夫》Voice of the Dead 4 
Copyright © 秦明

Original Chinese edition published by China South Booky Culture Media Co., LTD
Thai translation published by Nanmeebooks Co., Ltd.

was arranged with China South Booky Culthre Media Co., LTD
through Little Rainbow Agency, Thailand

All rights reserved.

© ลิขสิทธิ์ภาษาไทย 2560: บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำากัด
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558

  ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ

  ฉินหมิง.

    คำาให้การจากศพ เล่ม 4. -- กรุงเทพฯ: ไครม์แอนด์มิสทรี, 2560.

    448 หน้า.

    1. นวนิยายจีน. I. ชาญ ธนประกอบ, ผู้แปล. II. ชื่อเรื่อง.

  895.13

  ISBN 978-616-04-3580-7

ประธานบริษัท สุวดี จงสถิตย์วัฒนา ● กรรมการผู้จัดการ คิม จงสถิตย์วัฒนา ● ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ราตรี สังสกฤษ ● ผู้จัดการ

สำานกัพมิพ ์สชุาดา งามวฒันจนิดา ● บรรณาธกิารบรหิาร อาจารยี ์สทุธโิรจน ์● บรรณาธกิารเลม่ วภิาดา สทุธโิรจน ์● หวัหนา้พสิจูนอ์กัษร 

ดวงพร วิญญูธรรมรัตน์ ● พิสูจน์อักษร พรรณราย สุตวัฒนคุณ ● ผู้จัดการกองศิลปกรรม กฤษดา เส่งสงค์ ● ผู้ช่วยผู้จัดการ

กองศิลปกรรม สุนันท์ เพชรวาว ● ออกแบบปก พิมพ์พิศา คุรุธรรมณัฐ ● กราฟิก สุปราณี อภัยแสน ● หัวหน้าประสานงานการผลิต จรัสศรี 

พรหมเทพ ● ประสานงานการผลิต ฉัตรทิพย์ กสิสิทธิ์ิ์

เพลตที่ กิรติธนพัทธ์ โทร. 0-2439-6000  พิมพ์ที่ ส.พิจิตรการพิมพ์ โทร. 0-2910-2900-2

จัดพิมพ์โดย สำ�นักพิมพ์ไครม์แอนด์มิสทรี ในเครือ บริษัท น�นมีบุ๊คส์ จำ�กัด 

จัดจำ�หน่�ยโดย

บริษัท น�นมีบุ๊คส์ จำ�กัด
เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-2670-9800, 0-2662-3000 โทรสาร 0-2662-0919
e-mail: editorial@nanmeebooks.com ● www.nanmeebooks.com ● www.facebook.com/nanmeebooksfan

กระดาษที่ใช้พิมพ์หนังสือเล่มนี้ช่วยในการถนอมสายตา เนื่องจากสะท้อนแสงเพียงเล็กน้อย
และใช้หมึกธรรมชาติจากนำ้ามันถั่วเหลือง จึงปลอดภัยต่อมนุษย์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน สำานักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนเล่มใหม่ให้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
โปรดส่งไปเปลี่ยนตามที่อยู่บริษัท หรือติดต่อ Nanmeebooks Call Center โทร. 0-2662-3000 กด 1



ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

มีประโยคหนึ่งที่ฉินหมิงเอ่ยถึงบ่อยจนเราคุ้นหู  นั่นคือคำากล่าวที่ว่า

แพทย์นิติเวชนั้นมี  ”มือปีศาจ„  และ  ”หัวใจพระ„ 

แพทย์นิติเวชคือผู้มีฝีมือผ่าศพเฉียบคม  แต่ละมีดที่กรีดลงแฝงด้วย

เจตนามุง่หาความเปน็ธรรมใหก้บัศพ  เร่ืองราวใน คำ�ใหก้�รจ�กศพ  ทัง้สามเลม่

ทีผ่า่นมาคงทำาใหผู้อ้า่นตระหนกัด ี ทวา่จะเปน็อยา่งไรหากมอืปศีาจนัน้มไิดส้วม

หัวใจพระ แต่สวมหัวใจปีศาจด้วยเช่นกัน

ใน คำ�ให้ก�รจ�กศพ เล่ม 4 ฉินหมิงและพรรคพวกต้องเผชิญกับคดี

ฆาตกรรมต่อเนื่องอันน่าสยดสยอง  โดยนำ้ามือของฆาตกรผู้เรียกตนเองว่า  

”คนกวาดถนน„  ฆาตกรที่ซ่อนอยู่ในเงามืดผู้นี้มีฝีมือชำ่าชองอย่างหาตัวจับยาก 

อำาพรางคดีได้อย่างแนบเนียน  พรสวรรค์ในการก่อคดีและลงมีดของเขานั้น

เฉียบคมไม่แพ้  ”มือปีศาจ„  ของแพทย์นิติเวชอย่างฉินหมิงเลย 

จะต่างก็เพียงฝ่ายหนึ่งเลือกปลิดชีวิต  อีกฝ่ายเลือกกอบกู้ความจริงของ

ผู้สิ้นชีวิต

เสน่ห์อย่างหนึ่งของคำ�ให้ก�รจ�กศพ  คือ  หนังสือชุดนี้ไม่ได้เป็นเพียง

เร่ืองของตำารวจจับผู้ร้าย แตผู้่เขยีนถา่ยทอดกระบวนการคลีค่ลายความจริงโดย

สะท้อนดา้นมดืในจิตใจมนษุยแ์ละมมุหมน่ในสงัคมทีห่ลอ่หลอมใหใ้ครหลายคน

ต้องเลือกเส้นทางของปีศาจ 

มีดของแพทย์นิติเวชไม่เพียงกรีดลงบนศพ แต่ยังคว้านลึกไปถึงก้นบึ้ง

จิตใจของฆาตกร

บางทีนี่อาจเป็นหน้าท่ีอันแท้จริงของผู้มี  ”มือปีศาจ  หัวใจพระ„  อย่าง

พวกเขาก็เป็นได้

สำ�นักพิมพ์ไครม์แอนด์มิสทรี
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อำรัมภบท

”มือปีศาจคู่หนึ่ง  เพียงเพื่อล้างมลทินแก่วิญญาณอาภัพ  หัวใจพระ
เพียงหวังให้โลกนี้สันติสุข„

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  ปี  2012  จนถึงเดือนตุลาคม  ปี  2013 ผมเขียน

หนังสือจบไปได้สามเล่มอย่างท่ีตนเองก็คาดไม่ถึง นั่นคือหนังสือชุด  ”คำาให้การ

จากศพ„  เล่มหนึ่งถึงเล่มสาม  งานเขียนและการตีพิมพ์หนังสือมิใช่เร่ืองง่าย 

เส้นทางระหว่างนั้นยากลำาบากเพียงใดคงมีผมคนเดียวที่รู้  อย่างไรก็ตาม ผมก็

ยังอดนับถือวิริยะของตนเองไม่ได้

ตัง้แตเ่ลก็จนโต ผมเป็นพวกทา่ดทีเีหลว ดเูหมอืนเร่ืองทีเ่คยทำามา จะไมม่ี

เร่ืองใดที่สามารถบรรยายด้วยคำาว่า  ”วิริยอุตสาหะ„  ได้เลย  การเขียนหนังสือ

นี่ละคือเรื่องแรก

กอ่น คำ�ใหก้�รจ�กศพ เลม่ 1  จะออกวางตลาด ผมไดรั้บหนงัสอืพรอ้ม
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ลายเซ็นจากเหลยหมี่1  เขาเซ็นไว้ว่า  ”จงเป็นนักเขียนท่ีเขียนได้ยาวนาน„ 

ประโยคนีป้ระทบัใจผมมาก นอกจากชว่ยมอบกำาลงัใจแลว้ ยงัเปน็สาเหตุหนึง่ที่

ทำาให้ผมทำางานด้วยวิริยอุตสาหะเช่นนี้  นอกจากนี้ผมยังได้รับแรงใจจากท่าน

ผู้อ่านที่เฝ้าติดตามอย่างกระตือรือร้น

ผมงานยุง่มาก  จึงไมค่อ่ยไดค้ยุในโปรแกรมแชตควิควิหรือวแีชต  มเีพยีง

ตอนท่ีว่างเวน้จากงานหรือตอนพกัผอ่นจึงจะปดัหนา้จอดเูวบ็ไซตเ์วยป๋ัวสกัหนอ่ย 

การดูเวยปั๋วกลายเป็นความเคยชินของผม  และเป็นช่องทางเดียวที่ผมจะได้

ปฏิสัมพันธ์กับท่านผู้อ่าน  ได้รับกำาลังใจจากท่านผู้อ่านผ่านเวยปั๋วทุกวัน  นี่คือ

เรื่องอบอุ่นที่สุดในชีวิตที่เรียบง่ายของผม

จือจู2  เคยกลา่ววา่ นกัเขยีนยอ่มจะหมดจินตนาการเขา้สกัวนั  หลงัเขยีน

นวนิยายชุด  ”คำาให้การจากศพ„  จบไปสามเล่ม ดูเหมือนผมเองก็เผชิญสภาวะ

กลุ้มใจกับอาการนี้เหมือนกัน  แม้ว่าเร่ืองราวในหนังสือของผมจะมาจากคดีท่ี

เกิดข้ึนจริง แต่กลวิธีสรรค์สร้างรายละเอียดของการสืบสาวราวเร่ืองท่ีแตกต่างกัน

เพื่อให้ผู้อ่านไม่รู้สึกเบื่อนั้นช่างเป็นเรื่องยากจริง ๆ  

เช่นนี้เอง  เมื่อไม่กี่วันก่อนผมยังสงสัยอยู่เลยว่านวนิยายชุด  ”คำาให้การ

จากศพ„ จะดำาเนินต่อไปได้นานแค่ไหน

ผมเคยคิดจะเขียนนวนิยายชุดอื่นบ้าง  และเตรียมการไว้แล้วด้วย  เช่น 

ผมขอร้องพ่อผมซ่ึงเป็นอดีตนายตำารวจผู้มีประสบการณ์โชกโชนและมีเร่ืองเล่า

มากมายให้ช่วยรวบรวมประสบการณ์ของท่าน  แล้วผมจะเรียงร้อยเติมแต่ง

วัตถดุบิเหลา่นัน้เพือ่สร้างสรรคง์านต่อ ผมคดิวา่คงจะไดน้วนยิายเกีย่วกบัตำารวจ

ที่สนุกน่าอ่านทีเดียว  ทว่าแม้ผมจะเตรียมเขียนเร่ืองใหม่อยู่  แต่ดอกผลท่ี

งอกเงยจากหนังสือชุด  ”คำาให้การจากศพ„  นั้นมากมายเสียจนทำาให้ผมยังคง

ตัดใจทิ้งมันไม่ลง

1 นักเขียนนวนิยายแนวอาชญาวิทยาชื่อดัง ผู้เขียนหนังสือชุด  ”เจาะจิตฆาตกร„
2 นักเขียนนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนชื่อดัง ผู้เขียนหนังสือชุด  ”สิบคดีบาป„
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ความฝันเมื่อคืนทำาให้ผมตัดสินใจเป็นมั่นเหมาะว่าจะเขียน คำ�ให้ก�ร

จ�กศพ เล่ม 4  ผมฝันเห็นคดีหน่ึงท่ีเคยผ่านมือ หากนำาคดีน้ีมาเป็นเค้าโครงหลัก

ของเล่มที่สี่นี้ก็น่าจะดี  ผมจึงหยิบเอารายละเอียดส่วนหนึ่งของคดี  ”คนกวาด

ถนน„ มาเป็นแกน่สำาคญั  ขณะเดยีวกนัผมกน็กึถงึคำาพดูปลกุใจของเหลยหมีท่ี่

ส่งเสริมให้ผมมุ่งมั่นกับงานเขียนต่อไป นึกถึงความหวังของท่านผู้อ่านที่รอคอย

ตอนต่อไปของชุด  ”คำาให้การจากศพ„  รวมถึงคำาพูดที่ผมเคยบอกกับทุกคนไว้

ว่า  ”แม้จะเหลือผู้อ่านเพียงคนเดียว ผมก็จะเดินหน้าเขียนต่อไป„

อารัมภบทนี้มีขึ้นเพื่อความฝันที่ว่าและเพื่อคำามั่นของผมนั่นเอง

เนื่องจากวัตถุดิบการเขียนร่อยหรอ  และผมเองก็ไม่อยากโมเมปั้นเร่ือง

หยาบ ๆ  ทีม่รีายละเอยีดซำา้เดมิ  จึงประเมนิว่าเลม่นีอ้าจเขยีนชา้หนอ่ย  แตต่ัง้แต่

วันนี้เป็นต้นไป  ผมจะถือว่าหนังสือเล่มนี้คือบันทึกการทำาคดีของผม  ผมขอ

ถ่ายทอดความเหน็ดเหนื่อยและคุณงามความดีของเหล่าแพทย์นิติเวชออกสู่

สายตาของทุกท่าน

ขอเพียงต้ังมั่น  ย่อมมีสักวันท่ีจะเขียนจบเล่มได้  หรืออาจจะมีเล่มห้า 

เล่มหก  เล่มเจ็ดด้วยซำ้า…

ผมจะพยายาม!  โปรดเชื่อผมและคอยสนับสนุนผมต่อไปนะครับ!

ยังคงต้องขอแถลงเช่นเดิมว่า คำ�ให้ก�รจ�กศพ เล่ม 4  นี้  รายละเอียด

ของคดีล้วนเป็นเร่ืองแต่ง  ชื่อบุคคลและสถานที่มิใช่ชื่อจริง  หากพ้องกับผู้ใด

โดยบังเอิญโปรดให้อภัยด้วย  สำาหรับส่วนที่เป็นความจริงก็คือความรู้ด้าน

นติิเวชศาสตร์ ความเอาจริงเอาจัง  รายละเอยีดการสนันษิฐานอยา่งสมเหตุสมผล 

และเชาวน์ปัญญาของแพทย์นิติเวชนั่นเอง

ผมไม่อาจทราบได้ว่าวนัพรุง่นี้ของหนังสือชุด  ”คำาใหก้ารจากศพ„ จะเปน็

เช่นไร แต่อย่างไรเสียมันต้องมีวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอน

ฉินหมิง

16 พฤศจิกายน  2013



คดีที่  1
เงำเลือดหลังหน้ำต่ำง

1

”ดูท่าคดีนี้จะไม่ธรรมดา„  ผมนั่งยอง ๆ  อยู่ข้างศพ หรี่ตามองพื้น
”ฉันก็ว่าง้ัน  ซืออี่ว์  ช่วยถ่ายรอยรองเท้านี้ไว้หน่อย„  หลินเทากล่าว  

”ส่วนมากรอยรองเท้าแปลก ๆ มักจะเป็นการจัดฉาก  แสดงว่าคนร้ายมีความ

สามารถกลบเกลื่อนร่องรอยพอสมควร„

”คุณแน่ใจว่ายัยฉือจื่อ1  อะไรนั่นถูกจับไปขังแล้ว„  ต้าเป่าใช้ท่อนแขน

เชด็เหง่ือบนหนา้ผาก  ”แบบว่าจะไมม่โีอง่นำา้  กระปอ๋งนำา้อะไรเทอืกนีป้ลอมเป็น

แพทย์นิติเวชมาล้างแค้นแทนสระนำ้าใช่ไหม„

1 แปลว่า  ”สระนำ้า„  เป็นชื่อคนร้ายจากคดีใน  ”คำาให้การจากศพ  เล่ม  3„
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หลัง  ”คดีสามมิถุนา„  ปิดคดีแล้ว มณฑลสงบลงมาก จำานวนคดีความ 
ลดลงอย่างเห็นได้ชัด  คดีซับซ้อนซ่ึงชุดสืบสวนอย่างเราต้องออกภาคสนาม

ไปตรวจท่ีเกิดเหตุฆาตกรรมนั้นมีน้อยเสียยิ่งกว่าน้อย ทว่าแม้คดีฆาตกรรมจะ

ลดลง  พวกเราก็ไม่ได้อยู่ว่าง ๆ แต่อย่างใด  นอกจากงานตรวจสอบจิปาถะ

ประจำาวันแล้ว  อาจารย์ยังตั้งโจทย์ให้พวกเราอีกสองเรื่อง

ดูเหมือนพักนี้อาจารย์จะอารมณ์ดีมาก  จึงสมองแล่นเกิดความคิดขึ้นมา 

ไม่รอช้ารีบเสนอหัวข้อวิจัยท่ีสำาคัญระดับมณฑลถึงสองโครงการ  พอมีคำาว่า  

”สำาคัญ„ พวกเราก็กดดันไม่น้อย  ทุกคนคิดจนสมองแทบระเบิดและวิ่งวุ่นจน

ขาขวิดเพื่อออกแบบหลักสูตรและรวบรวมข้อมูลตัวเลขสารพัด  แต่ท่ีน่ายินดี

คือ  ตลอดช่วงคร่ึงปีที่สุขสงบนี้  ผลการวิจัยทั้งสองโครงการเร่ิมเป็นรูปเป็นร่าง

แลว้  ความอิม่เอมในความสำาเร็จนีม้ไิดด้อ้ยไปกว่าเวลาปิดคดฆีาตกรรมไดเ้ลย

ตา้เป่าดใีจกว่าเพือ่น  เจอหนา้ใครเปน็ตอ้งพดูวา่  ”ใคร ๆ  กบ็อกวา่หนว่ย

ปฏิบัติการอย่างพวกเรามุ่งเน้นแต่ประสบการณ์  ไม่แยแสงานวิจัย  คราวนี้

พวกเราไม่เป็นแบบนั้นแล้ว  เพราะเรามีหัวข้อวิจัยของตัวเองแล้ว!„

ที่ไปกันใหญ่คือ  ระหว่างออกภาคสนามเพื่อรวบรวมข้อมูลตัวเลข  โรค

นอนละเมอกลางดึกของต้าเป่าดันกำาเริบอีก

ยามดึกคืนนั้น  ขณะท่ีผมกำาลังตั้งอกต้ังใจอ่านหนังสือ  จู่ ๆ  ต้าเป่าท่ีกรน

สนั่นหวั่นไหวก็ลุกขึ้น  เปิดประตูห้องโรงแรมแล้วเดินออกไป  คราวนี้ไม่เหมือน

คร้ังก่อน  เพราะผมมีประสบการณ์มาแล้ว  รู้ว่าหมอนี่ละเมออีกแหง ๆ   ผมจึง

ปิดหนังสือแล้วตามออกไปลากต้าเป่าที่เดินละเมออยู่บนระเบียงกลับห้อง 

ต้าเป่าเดินโซเซพลางพึมพำาว่า  ”อย่าดึงสิ  อย่าดึง ผมจะไปทดลองที่ห้องแล็บ„

คำาพดูของเขาคลอ้งจองเป็นจงัหวะจะโคนจนผมแทบจะร่วมประสานเสยีง

ตาม  ”ไปทดลองในห้องแล็บดูสักที  มีคำามั่นสัญญาที่ไม่เปลี่ยนแปลงไหม…„

เช้าวันรุ่งขึ้น  ผมบอกต้าเป่าว่าเขาเดินละเมอ  แต่เขายังคงปฏิเสธอย่าง

แข็งขัน
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”ไม่ยอมรับก็ช่างเถอะ  ยังไงก็ดีกว่าครั้งที่แล้ว คราวก่อนคุณเดินละเมอ

จะไปห้องผ่าศพ  นี่ถ้าคุณคิดว่าผมเป็นศพขึ้นมา  มีหวังผมโดนลงมีดผ่าแล้ว

แหง ๆ „  ผมพูด

”ก็ไม่แน่เสมอไป  ถ้าคราวนี้ผมเห็นคุณเป็นหนูทดลองละก็คงยิ่งอนาถ

เข้าไปใหญ่„  ต้าเป่ากล่าว  ”แต่จะว่าไปแล้วก็ไม่เคยเห็นหนูทดลองอ้วนขนาดนี้

นะ„

หนึ่งชั่วโมงก่อน อาจารย์เรียกประชุมสมาชิกชุดสืบสวน
ทันทีที่เดินเข้าห้องทำางานของอาจารย์  ผมก็ตาสว่างทันที

สาวน้อยผมสั้นคนหนึ่งยืนอยู่ข้างโต๊ะของอาจารย์ตั้งแต่เมื่อใดก็ไม่ทราบ 

หญิงสาวคนนี้ดูเหมือนว่าอายุราวยี่สิบเศษ ๆ ห้อยกล้องเอสแอลอาร์ไว้ที่คอ 

กำาลังพลิกเอกสารบนโต๊ะอย่างใจจดใจจ่อ  เส้นผมปอยหนึ่งหลุดจากหลังใบหู

ของเธอย้อยลงมาบดบังสายตา  เธอขมวดคิ้วน้อย ๆ  แล้วเสยขึ้นก่อนทัดหูให้

เข้าท่ี  พริบตานั้นเชื่อว่าทุกคนต้องเห็นตรงกันว่า  ”สวยงามหยดย้อย„  แน่นอน 

หลนิเทาท่ีอยูข่า้ง ๆ  สดูหายใจลึกอยา่งอดไมไ่ด ้แมแ้ตผ่มกบัตา้เปา่ซ่ึง  ”มเีจ้าของ

แล้ว„  ก็ยังอดตะลึงไม่ได้

”อะแฮ่ม  เดี๋ยวผมขอแนะนำาให้รู้จักกันก่อน„  อาจารย์ท่าทางเก้ ๆ  กัง ๆ  

เล็กน้อย  เขาลุกขึ้นกล่าวกับหญิงสาวว่า  ”นี่คือหัวหน้าแผนกฉิน ประจำาแผนก

นิติเวชของเรา  และเป็นหัวหน้าชุดสืบสวนด้วย„

หญิงสาวเบีย่งตวัหนัมาเลก็นอ้ย ผงกศรีษะให้ตามมารยาท  ใบหนา้ยงัคง

เรียบเฉย

ผมมีสีหน้างุนงง

”ส่วนนี่คือคุณหลิน หัวหน้าแผนกพิสูจน์หลักฐาน„

หลินเทายังตะลึงอยู่  พอได้ยินชื่อของตนก็นิ่งไปหลายวินาทีกว่าจะร้อง  

”อ้อ„  แทนคำาตอบรับ
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”และนี่คือหลี่ต้าเป่าจากแผนกนิติเวช„  อาจารย์แนะนำาเสร็จก็หันมามอง

พวกเรา  ”นี่คือคุณเฉินซืออี่ว์  เพื่อนร่วมงานคนใหม่ของพวกคุณ„

”หา!„

ผมกับต้าเป่าร้องออกมาพร้อมกัน

”เพื่อนร่วมงานใหม่หรือครับ  แผนกเราเนี่ยนะ„  ผมได้สติเป็นคนแรก  

”อาจารย์ พวกเราต้องออกสนาม ถ้าเป็นผู้ชายน่าจะดีกว่านะครับ„

บอกตามตรง  ในแวดวงการทำางานของเรา  ผมออกจะลำาเอียงเร่ืองเพศ

อยู่บ้าง  ผมรู้ดีว่าผู้หญิงจำานวนมากรักอาชีพแพทย์นิติเวช มณฑลของเราก็เคย

รับสมัครแพทย์นิติเวชหญิงมาไม่น้อย  แต่ในความเป็นจริงแล้ว  คนท่ียืนหยัด

จนถึงท่ีสุดมีไม่มากเลย  แน่นอนว่าสาเหตุมีหลากหลาย อาจเพราะสภาพทีเ่กิดเหตุ

คาวเลือดทารุณเกินไป  อาจเพราะศพเน่าเหม็นฉึ่ง  หรืออาจเพราะแรงกดดัน

ทางจิตใจที่หนักหนา…สรุปว่าผู้หญิงที่ยืนหยัดในงานตรวจพิสูจน์ท่ีเกิดเหตุของ

แพทยน์ติิเวชไดม้เีพียงนอ้ยนดิ ตอ่ใหเ้ป็นผู้หญิงทีส่วยหยดยอ้ยอยา่งไรกเ็ปลีย่น

ความคิดนี้ของผมไม่ได้

ผมเพิง่พดูแยง้ไมท่นัขาดคำา หญิงสาวกหั็นหนา้มา  เธอขมวดคิว้แลว้จอ้ง

ผมเขม็ง

”อ…อะไรกัน!„  หลินเทารีบเข้ามาไกล่เกลี่ยอย่างร้อนรนจนพูดตะกุก- 

ตะกัก  ”นายดูกล้องเธอสิ  นิคอน D3X  เชียวนะ  ไม่ใช่กล้องสำาหรับมือใหม่ 

แน่นอน  เธอน่าจะเป็นนักพิสูจน์หลักฐานมืออาชีพมากกว่ามั้ง  อาจารย์ส่งเธอ

มาเป็นผู้ช่วยผมหรือครับ„

พวกเราสามคนเคยปรึกษากันจนได้ข้อสรุปเด็ดขาดว่า  ในเมื่ออาชีพ

ของเราเปน็อาชพีของผูช้าย แถมยงัต้องไปทำางานนอกสถานทีบ่อ่ย ๆ  ถา้เบือ้งบน

อนมุติัคำาขอบรรจุคนใหมใ่ห้เรา ตอ้งยนืยนัว่าขอเป็นผูช้าย  ไมเ่อาผู้หญงิเดด็ขาด 

เพราะเกดิไดผู้้หญงิทีไ่มท่ะมดัทะแมงขึน้มา แลว้ยงัตอ้งมาพกัโรงแรมกบัเราดว้ย 

หรือบางทีอาจถึงขั้นต้องค้างแรมกลางแจ้ง  จะยิ่งทำางานไม่สะดวกเปล่า ๆ   แต่
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บัดนี้เจ้าหลินเทากลับแปรพักตร์หน้าตาเฉย ผมจึงถองเขาอย่างแรง

”เธอไม่ใช่ทั้งแพทย์นิติเวชมืออาชีพและนักพิสูจน์หลักฐานมืออาชีพ„ 

อาจารย์กล่าว  ”เธอเป็นนักศึกษาปีส่ีจากภาควิชาสืบสวนสอบสวนของวิทยาลัย

พิทกัษ์สนัตริาษฎร์  ปนีีก้รมของเราจะรับสมคัรพนกังานใหมเ่ปน็จำานวนมาก  เธอ

เซ็นสัญญากับกรมตำารวจระดับมณฑลแล้ว  หลังเรียนจบจะมาทำางานสืบสวนที่

หน่วยของเรา  ตอนนี้เป็นช่วงฝึกงาน  เธอจึงใช้เวลาช่วงนี้มาฝึกกับเรา„

”ง้ันกด็„ี  ผมระบายลมหายใจยาว สบตากบัสายตาทา้ทายของเฉนิซืออีว่ ์

แล้วถามว่า  ”ช่วงฝึกงานของเธอยาวไหมครับ„

”แน่นอน หัวหน้าหน่วยพิจารณาแล้ว„  อาจารย์กล่าวต่อ  ”หลังคุณเฉิน

ฝึกงานครบตามเวลาแล้ว  สามารถปฏิบัติหน้าที่ในชุดสืบสวนของพวกคุณต่อ

ได้เลย„

”ไม่ได้„  ผมปฏิเสธทันควัน  ”เราต้องการผู้ชายมาร่วมงาน  งานของเรา

ต้องทนลำาบากได้  ไม่ใช่เร่ืองสนุก ๆ  อีกอย่างพวกเราก็ลำาบากพอแล้ว  ไม่อยาก

เจียดแรงไปดูแลผู้หญิงอีกคน„

ในท่ีสดุเฉนิซืออีว์่กห็นัมาเผชญิหนา้กบัพวกเราตรง ๆ   เธอกา้วมาขา้งหนา้

หนึ่งก้าว  ทำาเอาผมตกใจจนผงะถอยไปหนึ่งก้าว  ผมรู้ดีว่าคนจากภาควิชา

สบืสวนสอบสวนของวทิยาลยัพทัิกษ์สนัติราษฎร์นะ่ ตอ่ใหเ้ป็นผู้หญิงกต็าม หาก

ลงมือลงไม้ขึ้นมาย่อมไม่ใช่เล่น ๆ  แน่นอน

”เรารู้จักกันหรือไงคะ  คุณเป็นฝ่ายเทคนิค  จะพูดจะจาต้องมีหลักฐาน

อ้างอิง  ถ้าแค่สงสัยก็ยังถือว่าไม่มีความผิดนะคะ„  เฉินซืออี่ว์จ้องมองพวกเรา

พลางกล่าวชัดถ้อยชัดคำา

ผมชักไปต่อไม่ถูก  จึงกล่าวว่า  ”นี่เป็นข้อสรุปจากประสบการณ์ของผม 

อาจารย์โปรดพิจารณาใหม่ด้วยครับ„

”อะแฮ่ม  ผมว่านะ„  หลินเทาเอ่ย  ”อาจารย์พิจารณารอบคอบแล้วละ 

พวกเราท่ีเป็นชุดสืบสวนมักต้องลงพื้นที่ไปทำาคดีระดับท้องถิ่น  แต่เนื่องจาก
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ประสานงานกบัหนว่ยงานสืบสวนของทอ้งถิน่ไมม่ากพอ  จึงสือ่สารกนัไดไ้มค่อ่ย

ราบร่ืน  ถ้ามีเพื่อนร่วมงานท่ีรู้เร่ืองสืบสวนสอบสวนมาร่วมด้วยน่าจะแก้ปัญหา

นีไ้ด ้ อกีอยา่งเทา่ทีผ่มเห็น คณุเฉนินา่จะเป็นคนชอบถา่ยภาพใชไ่หม  จะไดม้า

ช่วยงานถ่ายภาพคดีอาชญากรรมได้พอดี  แบบนี้ผมก็จะมีเวลาตรวจสถานที่

ได้ดียิ่งขึ้น„

สีหน้าของเฉินซืออี่ว์ผ่อนคลายลง หันไปผงกศีรษะให้หลินเทาอย่างเป็น

มิตร

”นี่เป็นการตัดสินใจของเบ้ืองบน  คุณมีความเห็นได้  แต่ต้องสงวนไว้„ 

นำ้าเสียงของอาจารย์เปลี่ยนจากหารือเป็นคำาสั่ง  ”ไปขอเบิกโต๊ะทำางานจากฝ่าย

คลังอุปกรณ์ซะ  ต่อไปให้เธอทำางานห้องเดียวกับพวกคุณ„

อาจารย์ลุกออกไป ปล่อยพวกเราไว้อย่างนั้น  ผมยังยืนนิ่งไม่ขยับอย่าง

ฉุนเฉียว

ต้าเป่าเห็นว่าในเมื่อตอนนี้สถานการณ์คงกู่ไม่กลับแล้ว  จึงแปรพักตร์

อย่างฉับพลัน ดึงตัวผมพลางกล่าวว่า  ”นี่…เหล่าฉิน  อย่าหัวแข็งไปหน่อยเลย 

คุณเฉินอี่ว์เหมา2  จบจากภาควิชาสืบสวนสอบสวน  คุณก็ถือเสียว่าจะได้มี

บอดี้การ์ดเพิ่มอีกคนไง„

เฉนิซืออีว่พ์ดูขดั  ”คณุคะ ขอ้แรก ฉนัไมใ่ชบ่อดีก้าร์ด ฉนัเป็นเจ้าหนา้ที่

สืบสวนที่มีความคิดและมีความรู้  ข้อสอง ฉันชื่อเฉินซืออี่ว์  เฉินซืออี่ว์  จำาได้

แล้วนะ  ไม่ใช่เฉินอี่ว์เหมา„

บรรยากาศในห้องทำางานไม่เคยอิหลักอิเหลื่ออย่างนี้มาก่อน  ต้าเป่า

รอมชอมไม่สำาเร็จ  เฉินซืออี่ว์เอาแต่จ้องผมเขม็ง ผมเองก็จ้องกลับอย่างไม่ยอม

อ่อนข้อ  หลินเทาทำาท่าเหมือนจะพูดอะไรบางอย่าง  แต่แล้วจู่ ๆ  เจ้าโทรศัพท์

คำาสั่งที่เงียบสนิทมานานก็ดังขึ้น

2 แปลว่าขนนก
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ต้าเป่ากระโดดไปแย่งรับโทรศัพท์  ”ฮัลโหล  กี่ร่าง„

ปลายสายเจอคำาถามเข้าไปถึงกับงง  ”พูดเรื่องอะไรน่ะ  นั่นชุดสืบสวน

หรือเปล่าครับ„

”ใช่ ๆ   กี่ร่างล่ะ„

”กี่ประโยค3 เหรอ หมายถึงอะไร  เดี๋ยวขอดูก่อนนะ  ไม่กี่ประโยคหรอก

ครับ„  ดูท่าศูนย์บัญชาการคงรับมือใหม่เข้ามา  เขาพูดต่อราวกับท่องจำา  ”เอ้อ 

คืออย่างนี้นะ สวัสดีครับ กรมตำารวจประจำาเมืองหลงฟานเพิ่งส่งหนังสือแจ้งเข้า

มาวา่  เจด็โมงเช้าวนันี้  มีผูห้ญงิคนหนึง่ขีม่อเตอรไ์ซค์ผา่นทางด่วนฝัง่ตะวนัออก

ตรงแถว ๆ  หวงโข่ว พบว่ามีคนเร่ร่อนคนหนึ่งนอนอยู่ใต้สะพาน  เมื่อมองจาก

ตำาแหน่งไกล ๆ  ดูเหมือนจะมีร่องรอยคราบเลือดอยู่รอบ ๆ ร่างของชายเร่ร่อน 

พอเดินเข้าไปใกล้ ๆ จึงพบว่าชายเร่ร่อนตายแล้ว  เลือดกองใหญ่เจ่ิงนองอยู่

ขา้งกาย  เธอจึงรีบแจ้งตำารวจ  หลงัจากแพทยน์ติเิวชของกรมตำารวจประจำาเมอืง

ไปตรวจที่เกิดเหตุเบื้องต้น  รู้สึกว่าคดีนี้ไม่ธรรมดา จึงขอแรงสนับสนุนจากกรม

ตำารวจระดับมณฑล„

ดูจากต้าเป่าท่ีหน้านิ่วคิ้วขมวดมือกำาหูโทรศัพท์จนเส้นเลือดปูดโปน  เขา

คงโกรธเจ้ามือใหม่สุดขีด

”เดีย๋วโทรศพัทก์แ็หลกคามอืหรอก  ทกุวนันีแ้คจ่ะซ้ือโทรศพัท์ยงัเบกิยาก

นะ„  ผมขำาท่าทางของต้าเป่า

”มีคดีฆาตกรรม พวกเราไปกันเถอะ„  ต้าเป่าวางหูอย่างแรง

”มคีดแีลว้ดใีจทำาไม„  ผมกลา่ว  ”นีม่นัหมายถงึหนึง่ชวีติทีต่อ้งจบลงนะ„

”ผมไม่ได้ดีใจ„  ต้าเป่าเริ่มยิ้มแย้มแจ่มใส  ”ผมคิดเผื่อสุขภาพตัวเอง!„

”สุขภาพเรอะ„  ผมไม่รู้ว่าต้าเป่าหมายถึงอะไร

ต้าเป่าชูสองน้ิวซ่ึงเป็นท่าประจำาตัวทันที  ”ออกตรวจคดี  ไม่เป็นริดสีดวง!„

3 คำาว่า  ”ร่าง„  ซึ่งเป็นลักษณนามของศพในภาษาจีน พ้องเสียงกับคำาว่า  ”ประโยค„ 
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”เฮ้ย ๆ „  หลินเทากล่าวอย่างจรงิจัง  ”ตอนนี้มีสุภาพสตรีอยู่ด้วย พูดจา

ระวังหน่อย„

หลังเตรียมกล่องเคร่ืองมือเรียบร้อยแล้ว ผมก็บอกหานเล่ียงคนขับรถ 
ให้บึ่งไปทางหวงโข่ว

”เดี๋ยวพอไปถึงท่ีเกิดเหตุต้องสำารวมนะ„  ผมบอกต้าเป่าบนรถท่ีโขยก-

เขยก  ”เกิดมีใครถ่ายรูปคุณหัวเราะหน้าเป็นในท่ีเกิดเหตุแล้วโพสต์ลงอินเทอร์เน็ต 

คุณซวยแน่ ๆ „

”ต้องดูศพท้ังวัน  จะให้ตีหน้าเศร้าทุกวันคงไม่ได้กระมัง  ไม่เป็นมงคล

เอาเสียเลย„  เฉินซืออี่ว์ที่นั่งข้างคนขับมองหน้าต่างรถอย่างเฉยเมยพลางกล่าว

เนิบ ๆ   ”โพสต์ก็โพสต์ไปสิ  ใครก็ตามที่มีเหตุมีผลย่อมเข้าใจและยืนหยัดอยู่

ข้างเรา„

แพทย์นิติเวชส่วนมากมักผ่านกระบวนการทางจิตใจดังนี้  จากความ

หวาดกลวัตอ่ศพไปสูค่วามเวทนาตอ่ชวิีต จากการครุ่นคดิถงึความหมายของชวีติ

จนวางเฉยในท้ายที่สุด  การวางเฉยที่ว่านี้มิใช่ไร้อารมณ์ความรู้สึก  แต่เป็นการ

วางเฉยต่อความเป็นความตาย  เมื่อมองความเป็นความตายอย่างทะลุปรุโปร่ง

จึงจะออกตรวจที่เกิดเหตุได้อย่างผ่อนคลาย  และสามารถทุ่มเทเพื่อไขคดีได้ 

บางคนเห็นแพทย์นิติเวชมีรอยยิ้มในที่เกิดเหตุฆาตกรรมก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ 

หาวา่ไมเ่คารพตอ่ผูต้าย ทวา่ความจริงแลว้บนโลกใบนีย้งัจะมใีครตระหนกัถงึการ

เคารพผู้ตายได้มากกว่าแพทย์นิติเวชอีกเล่า

กระนัน้กต็าม  เมือ่ไดย้นิแนวคดินีอ้อกจากปากของนกัศกึษาหญงิกท็ำาเอา

ผมตกใจไม่น้อย และเร่ิมมองเฉินซืออ่ีว์ในแง่ดีกว่าเดิมมาก  ผมลอบพิจารณาเธอ

และสนใจในตัวเธอมากขึ้น  รถยังคงว่ิงโขยกเขยกต่อไป  ดูเหมือนวันนี้

หลินเทาจะกระตือรือร้นเป็นพิเศษ  คุยเร่ืองคดีท่ีเคยทำากับต้าเป่าตลอดทาง 

คุยไปพลางก็ชำาเลืองไปยังที่นั่งข้างคนขับอย่างไม่ต้ังใจ  แต่ดูจากเงาสะท้อนใน
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กระจก  เฉินซืออี่ว์เอาแต่เหม่อมองถนน  ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเท่าใดนัก  ผม

แอบขำาในใจ  ไมรู้่วา่หลนิเทาเจ้าเสนห่จ์ะรู้สึกอยา่งไรเมือ่ไดพ้บคูป่รบัท่ีมลีกัษณะ

นิสัยเช่นนี้

ในที่สุดรถก็จอดตรงข้างทาง  ที่เกิดเหตุมีคนมุงดูมากมาย พวกเรา
พยายามอย่างเต็มที่กว่าจะเบียดเข้าไปสู่ใจกลางท่ีเกิดเหตุซ่ึงถูกล้อมด้วย

แถบกั้นของตำารวจเอาไว้ได้  ที่เกิดเหตุอยู่ใต้ทางด่วน มีผ้านวมเก่าขาดผืนหนึ่ง

ปูอยู่ข้างตอม่อซีเมนต์ขนาดมหึมา ศพผู้ชายเปลือยท่อนบนศพหนึ่งนอนอยู่บน

ผ้านวม

”ตอนพบศพมีผ้านวมเก่าห่มคลุมถึงใบหน้า  เนื่องจากผู้ตายเลือดออก

มากจนเลือดซึมเป้ือนถึงนอกผ้าห่ม  จึงมีคนสังเกตเห็นว่าผิดปกติ„  ตำารวจ

ท้องที่รายงานสภาพการณ์

ผูอ้ำานวยการห ูหวัหนา้แผนกนติิเวชแหง่กรมตำารวจประจำาเมอืงหลงฟาน

เห็นพวกเราเข้ามาในแถบกั้นก็ถอดถุงมือแล้วเดินมาต้อนรับ  ”ไม่ได้พบกัน

เสียนาน  ผมคิดถึงพวกคุณมาก ก็เลยเชิญมาให้ช่วยกันสืบคดีนี้เสียเลย„

ตา้เปา่ยงัจำาคำาทีผ่มพดูบนรถไดจึ้งรีบเตือนวา่  ”อยา่ยิม้นะ พวกทีม่ามงุดู

มีกล้อง„

”ผู้ตายเปน็ใคร„  ผมถาม  ”เพิง่เขา้ฤดใูบไมผ้ล ิอากาศยงัไมอุ่น่นกั ถอด

เสื้อนอนเชียวหรือ„

”เราทราบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตายแล้ว„  ผู้อำานวยการหูกล่าว  ”อายุ

สามสิบกว่า  เป็นคนเร่ร่อน สติไม่สมประกอบ อยู่แถวนี้มาสิบกว่าปีแล้ว ทุกคน

รู้จักเขาดีและเรียกเขาว่าเจ้าโง่สี่  หมอนี่ทำาตัวบ้า ๆ บอ ๆ ทั้งวัน  เห็นผู้หญิง

ผ่านมาก็ชอบแยกเขี้ยวใส่  แต่ก็เพียงเท่านั้น  ไม่ได้ทำาอะไรเกินเลย„

”แล้วเขาหาเลี้ยงตัวเองอย่างไร„  ผมถาม  ”ขอทานหรือ„

”เขาไมไ่ดอ้อกไปขอทานเองหรอก„  ผูอ้ำานวยการหูกลา่ว  ”บางทคีนเห็น
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แล้วสงสารก็โยนเงินให้หยวนสองหยวน พอได้เงินเขาก็ไปหาซ้ือหมั่นโถวแถวนี้

กนิ  ไมม่เีงินกค็ุย้หาของกนิจากถงัขยะ  บางทีชาวบา้นแถบนีก้ใ็ห้อาหารเหลอืบา้ง 

ช่วงฤดูหนาวเขาจะมุดนอนในอุโมงค์แถวนี้  หากเป็นหน้าร้อนก็นอนใต้ตอม่อนี่ 

สถานสงเคราะห์กักขังเขาไว้ไม่อยู่  วัน ๆ  หนึ่งนอกจากนอนแล้ว  ส่วนมากเขาก็

เตร่อยู่แถวนี้ละ„

”คนแบบไหนนะถึงฆ่าคนประเภทนี้„  ต้าเป่าเกาศีรษะ  ”ไม่มีเงิน  ไม่

ผิดใจกับใคร  คุณว่าจะเกี่ยวกับเร่ืองแก๊งขอทานแย่งพื้นที่เลยฆ่าคนอวดศักดา

หรือเปล่า„

”คุณอ่านนวนิยายกำาลังภายในมากไปหน่อยมั้ง  ผมคิดว่าฆาตกรน่าจะ

เป็นคนบ้าเหมือนกัน„  ผมกล่าว

”หมื„  ผูอ้ำานวยการหกูลา่ว  ”เหลา่ฉนิอาจพดูถกูกไ็ด ้ หลงฟานไมม่แีกง๊

ขอทานและไม่มีปัญหาจุกจิกอย่างเร่ืองแย่งกันครองพื้นท่ี  ก่อนหน้านี้พวกเรา

เคยทำาคดีคนเร่ร่อนถูกฆ่าตาย  ส่วนใหญ่แล้วพอคลี่คลายได้ก็พบว่าเป็นฝีมือ

คนบ้า  เอ้อ  จริงสิ  สุภาพสตรีท่านนี้เป็นใครหรือ„

”อ้อ คนใหม่น่ะครับ„  ผมมองเฉินซืออ่ีว์  เธอค้อมศีรษะให้ผู้อำานวยการหู 

แม่สาวคนนี้ใจกล้ามาก  แม้จะเห็นศพในที่เกิดเหตุเป็นคร้ังแรก  แต่อารมณ์

ของเธอยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก

ผู้อำานวยการหูส่งชุดตรวจการณ์ให้พวกเราหลายชุด หลังพวกเราสวมใส่

เรียบร้อยแลว้  เขากพ็าเราไปทีข่า้งตอมอ่ ชีไ้ปยงัจุดหนึง่พร้อมกลา่ววา่  ”พวกคณุ

ดูสิ„

ตอนพวกเราเปลี่ยนชุดตรวจการณ์ ตำารวจได้เก็บผ้านวมที่คลุมอยู่ใส่ลง

ในถงุเกบ็วตัถพุยานแลว้ และกางเต็นท์แบบง่าย ๆ  รอบศพของเจา้โง่สีเ่พือ่ปอ้งกนั

ไม่ให้คนที่มุงอยู่ถ่ายรูป  เวลานี้เหลือเพียงร่างเปลือยท่อนบนของเจ้าโง่สี่  ลำาคอ

และช่วงอกเปื้อนเลือด  แต่ยังเห็นบาดแผลท่ีคอได้อย่างชัดเจน  ข้างตัวเขามี

เสือ้กนัหนาวเกา่ขาดตัวหนึง่  อาจเปน็เสือ้ตวัเดยีวของเขากระมงั  ไมว่า่ฤดกูาลใด
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ล้วนอาศัยเสื้อตัวนี้ห่มคลุมร่างกาย

ทีต่อม่อข้างศพยังเหน็รอยเลือดสาดกระเซน็เปน็รปูพัด  จดุกึ่งกลางของ

รูปพัดนี้อยู่เหนือลำาคอของผู้ตายพอดี  จึงสันนิษฐานได้ว่าผู้ตายอาจกำาลังนั่งอยู่

แล้วถูกปาดคอ จากนั้นก็หงายหลังสิ้นลมล้มพับไป

แต่ที่สะดุดตาที่สุดคือ  รอบข้างของรอยเลือดรูปพัดท่ีสาดกระเซ็น กลับ

ปรากฏอักษรตัวโตเขียนว่า 

”คน„  ”กวาด„  ”ถนน„

”คนกวาดถนนเหรอ„  ต้าเป่าดันแว่นพลางเอ่ยถาม  ”หมายความว่า
อะไร  อะไรคือคนกวาดถนน  เกี่ยวข้องกับคนทำาความสะอาดหรือเปล่า„

”อือ  ผมนึกถึงปลาเทศบาล  เป็นปลาชนิดหนึ่งที่คอยกินขี้ปลาตัวอื่น„ 

หานเลีย่งทีอ่ยูข่า้ง ๆ  สอดคำา  ”คนเลีย้งปลาตูส้ว่นมากจะเลีย้งปลาชนดินีไ้วด้ว้ย 

จะได้ทุ่นแรงไม่ต้องคอยล้างตู้ปลา  เมื่อก่อนผมก็เคยเลี้ยง  เลี้ยงง่ายดี  แต่

บางครั้งมันจะกินไข่ปลาไปด้วย  เรื่องนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่„

หานเลี่ยงเป็นพนักงานขับรถให้กับชุดสืบสวนของเรา  เขามุ่งมั่นทำาตาม

ความฝนัทีจ่ะได้แตง่เครือ่งแบบ จงึทิง้โอกาสทีจ่ะได้ดแูลทรพัย์สินหลายสิบล้าน 

ในสายตาของคนทัว่ไป  เขาคอืลกูเศรษฐท่ีีทำาอะไรตามอำาเภอใจ  แมห้านเลีย่งจะ

เรียนไม่สูง  แต่ความรู้รอบตัวกว้างขวาง  เราจึงมักเชิญเขาเข้ามาช่วยงานตรวจ

ที่เกิดเหตุอยู่เสมอ และที่ผ่านมาเขาก็เคยช่วยเหลือพวกเราไม่น้อย  ต้าเป่าชอบ

ล้อว่าหานเลี่ยงเป็น  ”กูเกิลมีชีวิต„  ที่ รู้ทุกเร่ือง  และคราวนี้เขาก็ทำาตัวเป็น

ประโยชน์อีกครั้ง

เฉินซืออี่ว์ซ่ึงยืนจ้องสถานท่ีเกิดเหตุตลอดเวลา  ตอนนี้หันกลับมามอง

หานเลี่ยง  แววตาเป็นประกาย

”ผมเขา้ใจแลว้„  ผมดเูหมอืนจะคดิอะไรไดบ้างอยา่ง  ”นีเ่ปน็พฤตกิรรม

ทิ้งลายเซ็นตัวเองไว้  ฆาตกรอาจเปรียบตนเป็นดังคนกวาดถนน  เขาคงคิดว่า
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คนอย่างเจ้าโง่สี่เป็นขยะสังคม  เขาฆ่าหมอนี่ทิ้งก็เพื่อช่วยโลกกำาจัดขยะ„

”อือ!  มีเหตุผล„  หลินเทานั่งยอง ๆ อยู่ข้างตอม่อ  ใช้แว่นขยายส่องดู

ตัวอักษร

”ฆาตกรโรคจิตหรือไงกัน„  ต้าเป่ากล่าว  ”จู่ ๆ  จะมาฆ่าคนบ้าทำาไม  คนบ้า

เหลา่นีต้า่งต้องมชีวิีตอยูใ่นโลกของตนเอง  ซ่ึงความจริงแลว้เปน็เร่ืองเจ็บปวดมาก 

อีกอย่างเขาก็ไม่เคยทำาผิดคิดร้ายอะไรนี่นา„

”ดังนั้นเมื่อกี้ผมจึงบอกว่าพวกคุณวิเคราะห์ได้ถูกต้อง„  ผู้อำานวยการหู

กลา่ว  ”ผมวา่ฆาตกรรายนีค้งเปน็คนบา้  โดยทัว่ไปแลว้คนทีฆ่่าคนปญัญาออ่น

มักเป็นพวกมีปัญหาทางจิต„

”คดคีนบ้าฆ่าคนบา้มไีมน่อ้ย„  ผมกลา่ว  ”แตพ่ฤติกรรมทิง้ลายเซ็นไวใ้น

ที่เกิดเหตุน่ะพบน้อยมาก„

”ร่องรอยของที่เกิดเหตุก็ไม่ได้สนับสนุนว่าฆาตกรเป็นผู้ไร้วุฒิภาวะ„ 

หลินเทาชี้ไปที่อักษรเลือด  ”ตัวอักษรเหล่านี้ลายเส้นสมำ่าเสมอ  แสดงว่าเขียน

ดว้ยวสัดอุอ่นนุม่  ตอนแรกผมยงัคดิวา่ใชน้ิว้เขยีนดว้ยซำา้  แตท่ัง้ ๆ  ทีผ่วิซเีมนต์

ของตอม่อเรียบลื่นมาก ผมกลับไม่พบรอยผ้าหรือลายนิ้วมือเลย„

”เป็นไปได้ไหมว่าเขียนด้วยพู่กัน„  ต้าเป่าชะโงกดู

”ไม่ใช่„  หลินเทากล่าว  ”หากเป็นอย่างนั้นย่อมมีรอยปลายขนพู่กัน„

”งั้นใช้อะไรเขียน„  ผมถาม

หลินเทาหยุดคิดครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่า  ”ใช้นิ้วที่สวมถุงมือยาง„

”ถุงมือยางเหรอ„  ผมสะดุ้ง  ก้มลงมองถุงมือยางบนมือของตนเอง
ต้าเป่ารีบใช้นิ้วมือจุ่มกองเลือดที่ยังเจ่ิงนองข้าง ๆ  แล้วลองขีดบนตอม่อ  

”เฮ้ย  เหมือนกันจริง ๆ  ด้วย„

หลนิเทากลา่วว่า  ”กอ่คดแีลว้กลบเกลือ่นร่องรอย จะอธิบายวา่เปน็ฝีมอื

ของคนบ้าได้หรือ„


