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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

คุณคิดว่าฆาตกรรมแบบไหนน่ากลัวที่สุด

ฆ่าข่มขืน  ฆ่าชิงทรัพย์  ฆ่าเพราะรัก  ฆ่าล้างแค้น หรือฆ่าเพื่ออุดมการณ์

บางอย่าง

คำาตอบท่ีแท้จริงหาใช่ฆาตกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจซับซ้อนใด ๆ   สิ่งที่ 

น่ากลัวที่สุดคือฆาตกรรมที่  ”ไร้แรงจูงใจ„  โดยสิ้นเชิงต่างหากเล่า  เพราะฆาตกร

ในคดีเหล่านี้คือผู้ที่ตัดสินใจปลิดชีพเหยื่อได้โดยไม่ต้องอาศัยแรงกระตุ้นใด ๆ 

หากจะกล่าวว่ามีสิ่งใดดลใจ  คงจะเป็นเพียงความโหดร้ายเยียบเย็นท่ีฝังลึก

ในจิตใจอย่างมิอาจคาดเดาได้

ใน คำ�ให้ก�รจ�กศพ เล่ม 5  ฉินหมิงและพรรคพวกต้องเผชิญกับ

คดีฆาตกรรมปริศนาที่ดูจะไร้แรงจูงใจและไร้จุดเชื่อมโยงใด ๆ  หนำาซำ้าคดี

น่าสะพรึงกลัวคร้ังนี้ไม่ได้เกิดจากคนร้ายเพียงคนเดียว  ทว่าอาจเป็นฝีมือ

คนสองคนที่วางแผนก่อคดีฆาตกรรมคู่ขนานท้าทายเหล่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ 

สำาหรับฉินหมิงและพรรคพวก  แรงจูงใจท่ีผลักดันให้มุ่งมั่นไขคดีคือ

การทวงคนืความยติุธรรมให้กบัผูถ้กูทำาร้าย  ซ่ึงเป็นหนา้ทีส่ำาคญัท่ีพวกเขายดึถอื

เสมอมา

ขอเชญิพบกบัเร่ืองราวการหักเหลีย่มเฉอืนคมระหวา่งฆาตกรผู้ไร้แรงจูงใจ 

กับแพทย์นิติเวชผู้เปี่ยมด้วยแรงดลใจที่จะคลี่คลายทุกคดีให้จงได้

สำ�นักพิมพ์ไครม์แอนด์มิสทรี
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อำรัมภบท

”มือปีศาจคู่หนึ่ง  เพียงเพื่อล้างมลทินแก่วิญญาณอาภัพ  หัวใจพระ
เพียงหวังให้โลกนี้สันติสุข„

ผมเขียนประโยคเปิดเร่ืองประโยคนี้เป็นคร้ังท่ีห้า  นับตั้งแต่เร่ิมเขียน  

”คำาให้การจากศพ  เล่ม  1„  ถึงบัดนี้ล่วงมาสามปีเศษแล้ว  สามปีนี้เป็นห้วงเวลา

แห่งความหฤหรรษ์และพึงพอใจที่สุดในชีวิต

ในฐานะแพทย์นิติเวชของกรมตำารวจที่ยังประจำาการอยู่  คำาถามท่ีผม

ถูกถามบ่อยท่ีสุดคือ  ผมจัดสมดุลอย่างไรระหว่างงานเขียนหนังสือกับงานใน

หน้าที่

พวกหัวหน้ามักถามว่า  ”คุณเขียนหนังสือหลายแสนตัวอักษรต่อปี 

ไม่กระทบกับงานหรือ„

ผู้อ่านถามว่า  ”งานประจำาของคุณยุ่งเสียปานนี้  รับรองได้ไหมว่าจะ

เขียนงานใหม่ออกมาเรื่อย ๆ   ไม่ลอยแพคนอ่านอย่างพวกเรา„

ผมเงียบมาตลอดทุกคราที่เจอคำาถามเหล่านี้
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วันนี้ผมคิดว่าจะตอบคำาถามที่ว่าไว้  ณ  ที่นี้  อันที่จริงเร่ืองนี้ตรงข้าม

กับที่ทุกท่านกังวล  เพราะงานเขียนหนังสือคือตัวกระตุ้นงานประจำาของผม 

และงานในหน้าที่ที่โถมทับมามากมายคือที่มาของแรงบันดาลใจให้ผมเขียน

หนังสือ

สามปีมานี้เป็นสามปีที่ผมลงพื้นที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุบ่อยที่สุด
เนื่องจากยามปกติไม่มีเวลาว่าง  งานเขียนของผมจึงถูกเบียดมาอยู่ช่วง

วนัหยดุสดุสปัดาห์  ผมตัง้เปา้วา่ทุกสดุสปัดาห์จะตอ้งเขยีนใหไ้ดส้องถงึสามหมืน่

ตัวอักษร ทว่าแม้จะเป็นวันหยุดก็มักต้องทำางานล่วงเวลาเสมอ ทำาให้งานเขียน

ของผมต้องเลื่อนไปเร่ือย ๆ  ผมใช้เวลาเขียน  ”คำาให้การจากศพ  เล่ม  1„ 

นานสามเดือน  ”คำาให้การจากศพ  เล่ม  2„  ใช้เวลาห้าเดือน  กระท่ังเมื่อถึง

เล่ม  3  และเล่ม  4  ก็ใช้เวลาเล่มละแปดเดือน  คุณคงเห็นแล้วว่างานของผม

ยุ่งแค่ไหน

ในฐานะคนเกดิราศมีงักรผูร้อบคอบเคร่งครัด และในฐานะแพทยน์ติเิวช

ที่ยังประจำาการอยู่  ผมจะไม่ยอมให้นวนิยายของผมมี  ”บั๊ก„  หรือช่องโหว่ด้าน

ความรู้เฉพาะทางอย่างแน่นอน  ดังนั้นเมื่อเขียนถึงเนื้อหาจุดใดท่ีเกี่ยวข้องกับ

ความรู้  ผมจะต้องพลิกดูตำารับตำารา  เพื่อเป็นหลักประกันว่าข้อมูลจะถูกต้อง

อย่างแน่นอน  ทุกคร้ังที่ทบทวนเนื้อหาเก่า  ผมจะได้ความรู้ใหม่ ๆ เสมอ 

ผมขอกล่าวอย่างไม่ถ่อมตัวเลยว่า  การเขียนหนังสือนี่ละที่ทำาให้มาตรฐาน

ความรู้เฉพาะทางของผมดีขึ้นเรื่อย ๆ  

คดีฆาตกรรมที่ยุ่งยากซับซ้อนหลายคดีในช่วงระยะหลัง ๆ ซ่ึงผมมีส่วน

ช่วยให้คดีคลี่คลาย ย่อมเป็นข้อยืนยันถึงทัศนะดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

แม้การทำางานล่วงเวลาจะทำาให้เหน็ดเหนื่อยมิใช่น้อย  แต่งานออกตรวจ

ภาคสนามไม่หยุดหย่อนก็ทำาให้ผมมีโอกาสสัมผัสกับคดีฆาตกรรมที่ซับซ้อนขึ้น 

จึงได้วัตถุดิบที่จะมาเขียนนวนิยายชุด  ”คำาให้การจากศพ„  มากยิ่งขึ้น  ทำาให้
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หนังสือชุดนี้โลดแล่นต่อไปได้อย่างราบรื่น

ดูเหมือนสภาวการณ์เช่นนี้จะเป็นวัฏจักรที่ดี  ผมจึงสุขใจเป็นอย่างยิ่ง

สาธยายมาถึงตรงนี้  ผมคงต้องขอกล่าวคำาว่า  ”ขอบคุณ„  ครอบครัว

ของผมจากหัวใจ

ถ้าพวกเขาไม่ยอมเสียสละ  คงเป็นไปไม่ได้ท่ีผมจะสามารถทุ่มเทเวลา

และกำาลังมากมายเพียงนี้  และยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่นวนิยายชุด  ”คำาให้การจากศพ„ 

จะยืนยาวได้นานขนาดนี้

แนน่อนวา่ผูท้ีผ่มตอ้งขอขอบคณุยิง่กวา่คอืผู้อา่นทกุท่าน  ขณะทีผ่มเขยีน

อารัมภบทนี้  ”คำาให้การจากศพ  เล่ม  4„  เพิ่งจะเร่ิมเผยแพร่ทางเว็บไซต์  และ

อกีเดอืนกวา่ ๆ  กค็งออกวางตลาดเป็นรูปเลม่  ทกุคร้ังทีห่นงัสอืเลม่ใหมว่างตลาด 

ผู้เขียนอย่างผมมักอดรู้สึกใจเต้นตุ๊ม ๆ ต้อม ๆ ไม่ได้  แต่หลายปีมานี้ที่ผม

ได้พบปะคลุกคลีกับบรรดาผู้อ่านที่คอยติดตาม ผมก็ยิ่งมั่นใจว่าความพยายาม

ของผมจะได้รับแรงสนับสนุนจากพวกคุณ

และด้วยแรงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากพวกคุณนี่เอง  จึงทำาให้นวนิยาย

ชุด  ”คำาให้การจากศพ„ ยืนยงเรื่อยมาทั้งในวันวาน  วันนี้  และพรุ่งนี้

นอกจากครอบครัวและผู้อ่านแล้ว  ผมยังต้องขอบคุณเปาเปาผู้เป็น 

บรรณาธิการของผมด้วย  หลายวันก่อนผมกับเธอได้ช่วยกันวางโครงเร่ืองของ

หนงัสอืเลม่นีจ้นเสร็จ  ดว้ยความทีโ่ครงเร่ืองคราวนีก้ำาหนดยากมาก ผมจึงหยดุ

เขียนไปถึงคร่ึงปีเต็ม  ทว่าแรงบันดาลใจจากเปาเปาทำาให้ผมเปิดคอมพิวเตอร์

อีกคร้ังในวันนี้  และเดินหน้าท้าชนต่อไป  เปาเปาเป็นหญิงสาวน่ารักน่าเอ็นดูที่

ละเอียดรอบคอบที่สุด  และเป็นกำาลังเสริมผู้หนักแน่นแข็งแกร่งที่อยู่เบ้ืองหลัง

นวนิยาย  ”คำาให้การจากศพ„  ชุดนี้  (เปาเปา ผมไม่ได้พูดถึงนำ้าหนักตัวของคุณ

นะ...) ถา้ไมม่บีรรณาธิการทีด่ขีนาดนี ้ ผมคดิวา่งานเขียนชดุนีค้งไมม่ทีางรุ่งโรจน์

ได้อย่างทุกวันนี้แน่นอน
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หนังสือเล่มนี้เป็นภาคต่อจาก  ”คำาให้การจากศพ  เล่ม  4„  เนื้อเร่ือง
เร่ิมจากอุบัติเหตุไม่คาดฝันที่เกิดในงานแต่งงานของต้าเป่า  ถ้าคุณเป็นผู้อ่าน

หน้าใหม่ก็ไม่ต้องกังวล  นวนิยายชุด  ”คำาให้การจากศพ„  ทุกเล่มล้วนสามารถ

เป็นจุดเร่ิมต้นเส้นทางการอ่านเพื่อสำารวจโลกของแพทย์นิติเวชได้ทั้งสิ้น 

แม้คุณจะไม่เคยอ่านเนื้อหาก่อนหน้าในนวนิยายชุดนี้  ก็ไม่กระทบต่อเร่ืองราว

ในหนังสือเล่มนี้แต่อย่างใด

และก็เช่นเดียวกับเล่มก่อน ๆ  ผมขอประกาศตามธรรมเนียมว่า

นวนยิายชดุ  ”คำาใหก้ารจากศพ„ ยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ดงันี ้ หนึง่ ตัง้อยู่

บนพ้ืนฐานเร่ืองราวแต่ละคดีท่ีเป็นเอกเทศ  เรียงร้อยเช่ือมโยงกันด้วยโครงเร่ืองหลัก

ของหนังสือ  สอง  เขียนจากเค้าโครงคดีจริงโดยมุ่งเป้าเผยแพร่ความรู้ทั่วไป 

ไมบ่ดิเบอืน  ไมโ่มเม  ไมม่อีภนิหิาร  สาม  ไมข่ดักบัจิตวญิญาณแหง่วทิยาศาสตร์

โดยเด็ดขาด

ร�ยละเอียดของแต่ละคดีในหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องสมมติ ชื่อคนและ

ช่ือสถ�นท่ีล้วนไม่ใช่ชื่อจริง  ห�กบังเอิญพ้องต้องกัน โปรดอย่�คิดเช่ือมโยง

ไปเอง ไม่เช่นนั้นคุณต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่ต�มม�  ส่วนที่จริงแท้

ในหนังสือเล่มนี้คือความรู้เฉพาะทางและท่าทีเอาจริงเอาจัง  รายละเอียด

การสันนิษฐานอันพิถีพิถัน  และความเฉลียวฉลาดรอบรู้ของแพทย์นิติเวช

ที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้

หากแบ่งแยกคำาบรรยายหนังสือ  ”คำาให้การจากศพ„ แต่ละเล่มตั้งแต่

เล่ม  1  ถึงเล่ม  4  ด้วยคำาว่า  ”ตามอำาเภอใจ„  ”หยิบเร่ืองมาเขียนได้อยู่หมัด„  

”ความคดิไหลบา่ทว่มทน้„ และ  ”กลัน่กรองอยา่งยากลำาบาก„  เชน่นัน้แลว้ ผมคง

ต้องขอใช้คำาว่า  ”เค้นสมองสุดปัญญา„ มาบรรยายกระบวนการเขียนหนังสือเล่มน้ี 

ผมพากเพยีรมใิชน่อ้ยเพือ่ชดเชยลลีาวรรณศลิป์อนัออ่นดอ้ยของตน  ในหนงัสอื

เล่มนี้ผมได้บันทึกสาเหตุการตายของแต่ละคดีท่ีเป่ียมสีสัน  รวบรวมเร่ืองจริงที่

ออกจะพิสดารพันลกึ และพยายามเสาะแสวงหนทางพฒันาเทคนคิการเขยีนทีด่ี
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ยิ่ง ๆ  ขึ้นไป  หวังว่าพัฒนาการของผมจะเป็นที่ยอมรับจากทุกท่าน

เมื่อเขียนเล่มนี้จบแล้ว ผมจะเริ่มเขียนเล่มที่  6  ของหนังสือชุดนี้ต่อ

ในเล่มที่  6  ผมอยากลองเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ ๆ ดูบ้าง  เนื้อหาของ

ทั้งเล่มจะประกอบขึ้นจากเร่ืองราวขนาดยาวที่สลับซับซ้อนเร่ืองหนึ่ง  คล้ายกับ

วา่หลงัจากเราไดช้มเนือ้หาแตล่ะองกจ์บแลว้  ในทีส่ดุกจ็ะไดรั้บชมละครฉบบัเตม็ 

ได้ยินแบบนี้แล้ว  รู้สึกอยากตั้งตารอกันบ้างไหมครับ

ชีวิตคือการเดินทางท่ีเลื่อนไหลไปเร่ือย ๆ  ไม่ว่าจะเป็นผมซ่ึงเป็น
ผู้เขียน หรือทุกท่านที่เป็นผู้อ่าน

ความเปลีย่นแปลงและการเติบโตเกดิขึน้ทุกวนั ตวัอยา่งเชน่ในกลุม่วแีชต 

(ชื่อชุมชนในวีแชตที่ใช้คือ  แพทย์นิติเวชฉินหมิง)  เดิมทีมีแต่นวนิยายของผม

ที่ลงติดต่อกัน  ปัจจุบันได้ขยายเป็นช่องรายการแนวปริศนาลึกลับที่น่าสนใจยิ่ง 

ผมต้องขอขอบคุณทีมงานไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ทั้งในวีแชตและเวยป๋ัว  ผมมักได้รับข้อความบอกเล่าความเป็นไปของ

ทุกท่าน  บ้างบอกว่าตนเรียนจบชั้นมัธยมต้นและกำาลังจะขึ้นมัธยมปลาย  บ้าง

กเ็ปน็นกัเรียนมธัยมปลายทีก่ำาลงัจะเขา้มหาวิทยาลยั หรือนกัศกึษามหาวทิยาลยั

ที่เตรียมตัวเริ่มทำางาน  มีแม้กระทั่งคุณแม่มือใหม่ที่ยังอุ้มท้องอยู่ตอนอ่าน

หนังสือชุดนี้เล่มแรก  ปัจจุบันลูกโตจนว่ิงได้แล้ว  แต่ไม่ว่าอย่างไร  พวกคุณ

ก็ยังคงสนับสนุนเหล่าฉินเช่นเดิม  จริงไหมครับ

ฉินหมิง
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ฟ้าคำาราม อากาศครึ้ม หวังให้ลมฝนมารั้งท่านไว้ที่นี่

-- มันโยชู

กำาหนดวันแต่งงานของต้าเป่า  ผู้เป็นเหมือนพี่น้องและเพื่อนร่วมงาน
ในแผนกนิติเวชของเรา  จัดขึ้นสามวันก่อนลูกชายผมจะมีอายุครบหนึ่งเดือน

กอ่นวนังานหนึง่วนั พวกเรากบัตา้เปา่คยุกนันานมาก  อาจเพราะดืม่มาก

ไปหน่อย  หรืออาจเพราะรู้จักกันมานาน  ต่างฝ่ายต่างตระหนักลึกซึ้งและ

ทอดถอนใจต่อเร่ืองราวในชีวิต พรำ่ากล่าวคำาพูดโง่เง่าไร้สติ  ผมจำาไม่ได้เลยว่า

หลับไปเมื่อไหร่  ตอนที่ต้าเป่าปลุกผม  ขอบฟ้าเร่ิมจะมีแสงเรืองรอง ดูเหมือน 

ต้าเป่าจะไม่ได้นอนทั้งคืน  ขอบตาเป็นสีดำาคลำ้า

ผมขยุ้มหัวที่กำาลังปวดตุบ ๆ  เดินโซเซไปจัดการธุระในห้องนำ้า  หางตา

เหลือบเห็นต้าเป่าแต่งองค์ทรงเคร่ืองเต็มยศกำาลังนั่งเหม่อบนโซฟา  แววตามี

ประกายเรื่อเรือง
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พริบตานั้นผมรู้สึกเหมือนย้อนกลับไปยังคืนก่อนวันแต่งงานของตัวเอง 

ความรู้สึกต่ืนเต้นยินดีและความฮึกเหิมท่ีเอ่อล้นตอนนั้นช่างต่างจากต้าเป่า

ในขณะนี้อย่างสิ้นเชิง  บนใบหน้าของต้าเป่าราวกับมีถ้อยคำาเขียนเอาไว้ว่า  

”ใจเต้นตุ๊ม ๆ  ต้อม ๆ „

”ดูท่าความรู้สึกก่อนแต่งของแต่ละคนคงไม่เหมือนกัน„  ผมพึมพำากับ

ตนเอง

ขบวนรถยาวมาก  คนท่ีมาส่วนมากเป็นเพื่อนเก่าในวงการตำารวจ 
หลินเทาเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและหานเลี่ยงพนักงานขับรถต่างแต่งตัวโก้หรู 

หานเลี่ยงดูสงบนิ่งดี  ส่วนหลินเทาดูตื่นเต้นราวจะแต่งงานเสียเอง  แน่นอนว่า 

ที่หลินเทาตื่นเต้นอาจเป็นเพราะเสี่ยวอี่ว์เหมา  สาวน้อยเฉินซืออี่ว์ท่ีเพิ่งมา

เข้าร่วมแผนกตรวจท่ีเกิดเหตุของเราเมื่อปีที่แล้ว  บัดนี้กลายเป็นสมาชิกที่จะ

ขาดเสียมิได้  อาจกล่าวได้ว่าเธอคือกำาลังหลักหน้าใหม่ไฟแรงของเราก็ว่าได้ 

เธอเปลี่ยนจากชุดทะมัดทะแมงยามปกติมาสวมกระโปรงยาว  ซ่ึงนับว่าหาดู

ได้ยากยิ่ง  เล่นเอาผมแทบจำาเธอไม่ได้

”ต้าเป่า  ยินดีด้วยนะ!„  เสี่ยวอี่ว์เหมาตรงเข้าไปอวยพรพร้อมรอยยิ้ม  

”ซองนี้จากฉันกับคุณพ่อ!„

”ใครเขาให้ซองกันตอนนี้  เร็วเข้า  ไปรับเจ้าสาวกัน!„  หานเลี่ยงตีหัว

เสี่ยวอี่ว์เหมาเบา ๆ  ”อาจารย์น่าจะมามอบซองอั่งเปาด้วยตัวเองนะ  แบบนั้น 

ต้าเป่าจะได้ยกนำ้าชาให้ด้วย„

หลินเทารีบเข้ามาปกป้องเสี่ยวอี่ ว์เหมา  เขาใช้ไหล่เบียดหานเลี่ยง

ให้พ้นทางพลางกล่าวว่า  ”ไปกันเถอะ!  พวกเราไปช่วยต้าเป่ารับเจ้าสาวกัน!„

ตลอดเส้นทางโปร่งโล่งเกินคาด  วันนี้เป็นวันดีจริง ๆ  ฟ้าใสลมโชย 

บนถนนยังพบขบวนรถแต่งงานอีกหลายขบวน

พวกเราทุกคนตื่นเต้นดีใจจนออกนอกหน้า  ต่างพากันท่องจำาคำาอวยพร
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ทั้งหมดเท่าที่นึกได้ซำ้า ๆ  เป็นร้อยคร้ัง  บรรยากาศต่ืนเต้นของพวกเราส่งผ่าน

ไปสู่ต้าเป่า พัดพาความรู้สึกต่ืนเต้นก่อนหน้านี้ไป  เขาจึงไม่นิ่งเงียบเป็นเป่าสาก

แบบเดิม

ไม่นานพวกเราก็มาถึงโรงแรมที่อาซ้อใช้เป็นห้องเจ้าสาว  เราต่าง

เบียดเสียดขึ้นลิฟต์ไปอย่างยินดีปรีดา

ขณะพวกเรากำาลังสาละวนล้วงซองอั่งเปาออกจากกระเป๋า  ก็มองเห็น
คนกลุ่มหนึ่งยืนออกันอยู่ที่ประตูห้องเจ้าสาว

”มอีะไรหรือครับแม„่  ตา้เปา่ตัง้สติไดเ้ปน็คนแรก  จึงรีบวิง่เขา้ไป  รอยยิม้

ยินดียังค้างอยู่บนใบหน้า

”ไม่รู้ว่าเมิ่งหานของเราเป็นอะไรไป„  คุณแม่ของอาซ้อรำ่าไห้  ”ตอนเช้า

เคาะประตูก็ไม่เปิด  เราเลยเรียกพนักงานมาช่วยเปิดประตู  แต่คิดไม่ถึงว่าจะ

คล้องโซ่ไว้จากข้างใน มองจากซอกประตูก็ไม่เห็นตัวเธอ„

”อาซ้อยังงอนคุณอยู่หรือเปล่า„  หลินเทาหันไปถามต้าเป่า  ”คุณยัง

ไม่ได้บอกเลยว่าคร้ังท่ีแล้วง้ออาซ้ออย่างไร  หรือว่าเธอยังโมโหอยู่จึงไม่ยอม

เปิดประตู„

”ไมต้่องพดูใหม้ากความแลว้„  เฉนิซืออีว์่ถบีประตหูอ้งอาซ้อจนเปดิออก 

คนข้างนอกพากันกรูเข้าไปในห้อง

ในห้องว่างเปล่าไม่มีคน

”หรือว่าอาซ้อหนีไปแล้ว„  หลินเทาถาม

”หนีไปจะคล้องโซ่ประตูได้อย่างไร„  ผมกล่าว

”นี่มันเรื่องอะไรกันแน่„  เฉินซืออี่ว์ถาม

ทันใดนั้นต้าเป่าที่ถูกกลุ่มคนเบียดอยู่หน้าประตูก็ทรุดลงกับพื้น  เสียง

หกล้มดังลั่นจนพวกเราตกใจและพากันหันไปดู

ต้าเป่าพิงอยู่กับผนังทางเดิน  จ้องมองตู้ที่อยู่ตรงข้ามตาไม่กะพริบ
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ทีซ่อกประตูตูม้ชีายกระโปรงชดุเจ้าสาวแลบออกมา คราบเลอืดสแีดงฉาน

บนผ้าขาวสะดุดตาเป็นพิเศษ…



คดีที่  1
วิวำห์สีเลือด

การแต่งงาน หากมิใช่สวรรค์ก็คือนรก

-- สุภาษิตเยอรมัน

1

”ไอ้พวกชาติหมา!„  หลินเทาขว้างหนังสือพิมพ์หลงฟานฉบับเช้า 
ทั้งฉบับลงบนโต๊ะอย่างแรง พร้อมคำารามล่ัน  ”ไอ้พวกนักข่าวนี่นับวันยิ่งแย่ลง

ทุกที!  ใส่สีตีไข่กระพือข่าวกันใหญ่โต!„

”มีเรื่องอะไรกัน„  ผมหยิบหนังสือพิมพ์ฉบับเช้าขึ้นมาพลิกดู

”หลับหูหลับตาวิจารณ์เรื่องอาซ้อกันน่ะสิ„  หลินเทาจิบนำ้าชาอย่างโมโห

คืนก่อนวิวาห์ เจ้าสาวดับอนาถ วินิจฉัยว่าสมองตาย
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ข้อความพาดหัวสะดุดตายิ่งนัก  ผมขมวดคิ้วพลางอ่านต่อ

”ดทูา่นายจะใสค่วามเขาผิด ๆ  เสยีแลว้„  ผมฝนืยิม้แลว้โยนหนงัสอืพมิพ์

คืนให้หลินเทา  ”ข่าวนี้ไม่ใช่เร่ืองอาซ้อ  เป็นคดีท่ีเกิดกับเจ้าสาวในมณฑล

ใกล้เคียง„

”อะไรนะ„  หลินเทารับหนังสือพิมพ์ไปดู  เบิกตากว้าง  ”สามวันก่อน 

วันที่เจ็ดกันยายน หนึ่งวันก่อนวันวิวาห์  บังเอิญอะไรขนาดนี้„

”โลกนี้กว้างใหญ่  เร่ืองประหลาดแบบไหนก็มี„  ผมกล่าว  ”เป็นเร่ือง

บงัเอญิจริง ๆ  นัน่ละ  คนืเดยีวกนันัน้ไดเ้กดิคดทีำานองเดยีวกนัทีอ่ำาเภอเลอ่หยวน

ซ่ึงอยู่ห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตร  เร่ืองของอาซ้อน่ะปิดข่าวมาตลอด 

ไม่น่าจะแพร่ออกไปได้„

”พวกนักข่าวหูตาเป็นสับปะรดจะตาย!„  หลินเทากล่าว  ”ทีแรกฉันก็

นึกว่านักข่าวไปโหมกระพือข่าว นั่งเทียนเขียนกันเองเสียอีก„

”พวกคุณไม่ต้องพูดแล้ว  ตอนนี้ต้าเป่านำ้าตานองหน้าท้ังวัน  เห็นแล้ว

ทรมานใจจริง ๆ „  เฉินซืออี่ว์สอดคำา

”ไมรู้่จะปลอบยงัไงด.ี..แตถ่งึอยา่งไรกย็งัมหีวงั  เขาจะเอาแต่อมทกุขแ์บบนี้

ไม่ได้„ ผมส่ายศีรษะ ”เฮ้อ!  ทั้งที่เคยเป็นคนสดใสร่าเริงแท้ ๆ  กลับต้องมา

เจอะเจอคราวเคราะห์„

สองวันก่อน วันที่แปดกันยายน
เช้าวันนั้นเป็นเช้าที่ระทึกขวัญและน่าสะพรึงกลัว  เป็นเช้าท่ีทำาให้ผู้คน

เสียใจอย่างสุดแสน

เนือ่งจากเกดิเหตไุมค่าดฝนัในงานแตง่งานของตา้เป่า  งานฉลองครบรอบ

หนึ่งเดือนของลูกชายผมจึงยกเลิกไป  คนทั้งแผนกจมอยู่กับความเศร้าโศก

และโกรธแค้น

ณ  เวลานั้น  เฉินซืออี่ว์มีปฏิกิริยาตอบสนองเร็วที่สุด  เธอกระชากประตู
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ตูเ้สือ้ผ้าหอ้งเจ้าสาว  เหน็ร่างอาซ้อในชดุววิาหข์าวบริสทุธ์ิร่วงหลน่จากตูล้งไปกอง

บนพรม

”เธอเป็นอะไรไหม  เป็นอะไรหรือเปล่า„  ต้าเป่าโถมเข้ากอดอาซ้อราวกับ

เสียสติ

อาซ้อใบหน้าซีดขาว ดวงตาปิดสนิท

มือของต้าเป่าเป้ือนเลือดเต็มไปหมดเนื่องจากประคองศีรษะของ 

อาซ้อไว้

”เธอเป็นอะไรไป  เป็นอะไร„  ต้าเป่าตัวสั่นสะท้านขณะเขย่าร่างอาซ้อ

”ยังมีสัญญาณชีพ  รีบโทร  120  เร็ว!„  ผมคลำาชีพจรท่ีคอของอาซ้อ

แล้วตะโกนลั่น

ท่ามกลางเสียงโหวกเหวกจอแจ  คนกลุ่มหนึ่งวุ่นวายช่วยกันอุ้มอาซ้อ

แลว้ว่ิงลงบันได  เวลานัน้ผมแว่วเสยีงหลนิเทาพดูอยา่งเยอืกเยน็  ”นายสองคน

อยู่นี่  รักษาที่เกิดเหตุไว้„

เช้าตรู่  ห้องโถงแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลเต็มไปด้วยญาติมิตร
ของต้าเป่าและอาซ้อ  เสียงตะโกนและเสียงร้องไห้สะท้อนก้องในห้องโถง 

ทางโรงพยาบาลนำาตัวอาซ้อเข้าห้องฉุกเฉินอย่างเร่งด่วน  ชุดเจ้าสาวเป้ือนเลือด

ที่ถอดออกต้ังแต่อยู่ในรถพยาบาล  เวลานี้วางกองไว้ตรงประตูห้องฉุกเฉิน 

ดูขัดตายิ่งนัก  ตำารวจหลายนายกำาลังสอบปากคำาฝูงชน

”คุณบอกหมอให้เก็บหลักฐานหรือยัง„  เส่ียวอี่ว์เหมาที่ร้อนรนจนตา

แดงกำ่าถามผม

”บอกแล้ว  หัวหน้าแผนกฉุกเฉินทำางานกับพวกเราอยู่บ่อย ๆ  เขามี

ประสบการณ์มาก„  ผมแสร้งทำาเป็นเยือกเย็น

”เมื่อกี้ฉันตรวจดูตอนอยู่บนรถแล้ว  เลือดออกไม่มากเท่าไหร่  อาการ

จะสาหัสไหม„  หลินเทาถาม
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”จะเลือดออกมากหรือไม่ก็เพียงบ่งชี้ว่าแผลที่หัวใหญ่หรือไม่  และ

เส้นเลือดแตกมากน้อยเพียงใดเท่านั้น„  ผมกล่าว  ”อันตรายจากบาดแผลที่

กะโหลกและสมองไม่ได้อยู่ท่ีหนังศีรษะ  แต่เป็นด้านในกะโหลก  ถึงอย่างไร

ก็ควรจะเตรียมใจไว้  เมื่อกี้ตอนอยู่บนรถ  ฉันเห็นรูม่านตาสองข้างของอาซ้อ

ไม่เท่ากันแล้ว  แสดงว่าบาดแผลในกะโหลกสาหัสกว่าแผลที่หนังศีรษะมาก„

”รูม่านตาเหรอ„  เฉินซืออี่ว์ร้อนใจ นำ้าตาทำาท่าจะไหลออกมาจากดวงตา

กลมโต  ”ปกติเวลาแพทย์ดูรูม่านตาก็เพื่อวินิจฉัยว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า

ไม่ใช่เหรอ  คุณบอกเองนี่นาว่าอาซ้อยังมีสัญญาณชีพอยู่„

”อย่าเพิ่งร้อนใจ„  ผมกล่าว  ”เวลาดูรูม่านตาต้องดูปฏิกิริยาตอบสนอง

ต่อแสง  ยังไม่มีใครบอกสักคำาว่าม่านตามีไว้เพื่อวินิจฉัยว่าตายแล้วหรือยัง

เพียงอย่างเดียว บาดแผลในสมองก็ต้องพิจารณาด้วยเช่นกัน„

เฉินซืออี่ว์เงยหน้ามองต้าเป่าท่ียืนซึมพิงประตูห้องฉุกเฉินห่างออกไป  

”เราไปปลอบใจต้าเป่ากันดีไหม„

”ตอนนี้พูดอะไรไปก็ป่วยการ„  ผมกล่าว  ”รอผลซีทีสแกนก่อน  แล้ว

พวกเราค่อยปลอบใจเขาตามสถานการณ์„

พูดยังไม่ทันขาดคำา  เงาสีขาวร่างหนึ่งก็ว่ิงตรงมาหาพวกเราจากอีกฟาก

ทางเดิน

”นี่คือคุณจ้าว  หัวหน้าแผนกฉุกเฉิน„  พูดจบผมก็ตรงเข้าไปหาเขา  

”หัวหน้าแผนกจ้าวครับ  พวกญาติ ๆ ยังสะเทือนใจกันอยู่  เราไปคุยทางโน้น

ดีกว่าครับ„

หวัหนา้แผนกจ้าวพยกัหนา้ แลว้เดนิไปตรงโถงลฟิตด์า้นขา้งพร้อมกบัผม

”เป็นยังไงบ้าง„  ผมรีบถาม  ”อันตรายถึงชีวิตไหมครับ„

”แม้ในกะโหลกศีรษะจะมีเลือดออกไม่มาก  แต่บาดแผลสมองชำ้า

เห็นชัดเจน หนำาซำ้าเนื่องจากสมองบาดเจ็บเป็นเวลานาน  ไม่ได้รับการช่วยเหลือ

อย่างทันท่วงที  อาการจึงไม่สู้ดีนัก„  หัวหน้าแผนกจ้าวชี้ไปที่ภาพซีทีสแกน
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พลางกล่าวว่า  ”ตอนมาถึงโรงพยาบาล  ค่าจีซีเอส1  ได้แค่สี่คะแนนเท่านั้น 

ปฏิกิริยาตอบสนองทางสรีรวิทยาและพยาธิวิทยาล้วนแสดงว่าเปลือกสมอง

ได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง„

”แล้วขั้นต่อไปต้องทำาอย่างไรครับ„  ผมถาม

”ผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัดฉุกเฉินแล้ว„  หัวหน้าแผนกจ้าวกล่าว  ”หัวหน้า

แผนกถานจากแผนกศัลยกรรมสมองจะเป็นคนผ่าเอง„

”จะช่วยชีวิตได้ไหม„  ผมถาม  ”ผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดคืออะไร„

”ผมคิดว่าด้วยความสามารถและมาตรฐานของหัวหน้าแผนกถาน 

เร่ืองรักษาชีวิตไว้คงไม่ใช่ปัญหาใหญ่  แต่...„  หัวหน้าแผนกจ้าวเบาเสียงลง  

”ความเป็นไปได้ดังกล่าวยังคงมีมากทีเดียว„

”เห็นทีเราคงได้แต่รอคอยและอธิษฐาน„  ผมถอนหายใจ  ”สภาพการ

บาดเจ็บล่ะครับ  ได้ถ่ายรูปไว้ตามที่ผมบอกไหม„

”เมื่อกี้ตอนอยู่ในห้องฉุกเฉิน  เราโกนผมให้ผู้ป่วยแล้ว„  หัวหน้าแผนก

จ้าวกล่าว  ”หนังศีรษะมีรอยแผลฉีกขาดรอยเล็ก ๆ  สี่จุด„

”แน่ใจไหมว่าเป็นแผลฉีกขาด„  ผมถาม

”คบหากับพวกแพทย์นิติเวชอย่างพวกคุณมาหลายปีจะไม่รู้ได้อย่างไร„ 

หวัหนา้แผนกจ้าวกลา่ว  ”ในบาดแผลมสีะพานเนือ้เยือ่  แนใ่จไดว้า่เปน็บาดแผล

จากของไม่มีคม  นอกจากนี้ภายในบาดแผลสะอาดมาก  ไม่มีเศษเส้นผม

หลงเหลือ  จึงแน่ใจได้ว่าอุปกรณ์ที่ใช้สะอาดเอี่ยม  ทั้งยังไม่มีปุ่มนูนหรือ

เหลี่ยมคม„

”อืม  ไม่มีเหลี่ยมหรือคมที่ทำาให้เส้นผมขาด„  ผมขมวดคิ้วพลางว่า  

”บาดแผลไม่ใหญ่ด้วยใช่ไหม„

1 ชื่อเต็มว่า  มาตรวัดกลาสโกว์โคม่า  (Glasgow  Coma  Scale-GCS)  เป็นวิธีท่ีแพทย์ใช้ 
ประเมินระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วย  โดยมีระดับคะแนนตั้งแต่  3-15  คะแนน  ยิ่งได้คะแนนสูง 
ระดับความรู้สึกตัวก็ยิ่งดี


