
1
“ธงชาติสหรัฐอเมริกาปลิวไสว  ชายสูงวัยคนหนึ่งรีบเดินไปตาม

ทางดินลูกรังสีแดงซ่ึงทอดตัวไกลสุดสายตา ท่ามกลางร่มเงาของ

ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ขึ้นอยู่ตลอดสองข้างทาง  โดยมีคนกลุ่มหน่ึง

เดินตามและเฝ้าดูพฤติกรรมของเขาด้วยความสงสัยในขณะเดียวกัน

นัน้  พลนัชายสงูวยักเ็ดินตดัผา่นไปยงัหลมุศพของเหลา่ทหารกลา้ 

นํ้าตาคลอเบ้า  และหยุดก้มลงคารวะหลุมศพหลุมหนึ่งพร้อมกับ

หลั่งนํ้าตา”

พลตำารวจตร ี เกรยีงไกร พสิยัไกล นายตำารวจสงูวยัซึง่เกษยีณ
อายุราชการได้เพียงสามเดือนกำาลังนั่งดูตอนต้นของภาพยนตร์เก่าเรื่องหนึ่ง

ซึ่งเขาไม่เคยดูมาก่อน  เขาคิดว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่เก่ามากทีเดียว  เพราะ

ลกัษณะภาพทีป่รากฏอยูต่รงหนา้เปน็ภาพสองมิตแิบบภาพยนตรยุ์คเก่าซึง่น่าจะ

สรา้งมานานเกนิกวา่สีส่บิป ี ขณะทีภ่าพยนตรใ์นยคุหลงัจะเปน็ภาพสามมติ ิ แตก่็

ยงัแตกตา่งจากยคุปจัจบุนัซ่ึงกำาลงัจะกา้วเขา้สูพ่ทุธศตวรรษใหมใ่นอกีไมถ่งึสบิปี 

เพราะภาพยนตร์ส่วนใหญ่เป็นภาพในระบบฮอโลแกรมเกือบหมดแล้ว
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8  ชูชาติ ทรัพย์นิธิ

ปกติแล้วเวลาดึกเกือบสามทุ่มเช่นนี้  เกรียงไกรจะต้องอยู่ที่บ้าน  นอนดู

รายการโปรดจากโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกอยู่ในห้องนอน  แต่ที่เขา

ตอ้งมาอยู่ทีศ่นูยอ์ำานวยการเฉพาะกจิเพือ่ความปลอดภัยทางการจราจรซ่ึงตัง้อยู่

ริมถนนแบบนี้  ก็เพราะขณะที่เขาใช้ระบบควบคุมการขับรถยนต์ไฮบริดคู่ชีพ

ที่ใช้มานานร่วมยี่สิบปีให้แล่นตามถนนแบบอัตโนมัติอยู่ดี ๆ  ก็ดันถูกเจ้าหนุ่ม

ขี้เมาคนหนึ่งเสยก้นเข้าอย่างจัง

“ช่วงวันหยุดต่อเนื่องหลายวันก็อย่างนี้แหละครับ  โดยเฉพาะช่วงปีใหม่

ด้วยแล้ว  หายห่วงเลยละครับ  พวกขี้เมาเยอะมาก  พอเมาแล้วก็คึกคะนอง 

ปลดปุม่ออโตกนั  น่ีขนาดมีการรณรงค์ตอ่เน่ืองมาตลอดหลายสบิปแีลว้นะครบั” 

ชายหนุ่มหน้าตาดี  ผิวขาว  รูปร่างสูงใหญ่  ตัดผมสั้นเกรียน  อายุน่าจะประมาณ

ส่ีสิบต้น ๆ  พูดข้ึน ขณะเดินนำาเกรียงไกรเข้าไปในอาคารช่ัวคราวซ่ึงสร้างข้ึนบริเวณ

ทีว่า่งรมิถนน  เขาสวมชดุหมสีเีทา ทบัดว้ยเสือ้กัก๊สสีม้สด  เมือ่ดจูากสญัลกัษณ์

บนเสือ้กร็ูไ้ดท้นัทว่ีาเปน็ชดุของอาสาสมัครกูภั้ยของมลูนธิแิหง่หนึง่ซึง่มาชว่ยงาน

เจ้าหน้าที่ตำารวจเป็นประจำา

“ฝ่ายมีหน้าที่รณรงค์ไม่ให้คนเมาแล้วขับก็พยายามกันไป  ฝ่ายพ่อค้า

ก็พยายามประโคมโหมโฆษณาประชาสมัพนัธข์ายสิง่มึนเมาเพือ่ผลกำาไร  คราวน้ี

กข็ึน้อยูก่บัจติสำานึกและคณุภาพของคนแลว้ละ ทัง้ประชาชนทีเ่ปน็กลุม่เปา้หมาย 

และผู้ควบคุมกฎหมาย  ซ่ึงผลเป็นอย่างไร  เราก็เห็นกันอยู่แล้วนะพ่อหนุ่ม” 

เกรียงไกรพูดอย่างปลง ๆ ขณะเดินตามชายผู้นั้นไป  เพราะการต่อสู้ของ

ทั้งสองฝ่ายดำาเนินมาเป็นระยะเวลานาน  พร้อมกับผลาญงบประมาณแผ่นดิน

จำานวนมาก ซึ่งควรจะนำาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นมากกว่า

“ดึกป่านนี้แล้ว  ลุงจะไปไหนหรือครับ”  ชายหนุ่มเปลี่ยนเรื่อง คงเพราะ

เบื่อที่จะถกปัญหาที่แก้ไม่ตกนี้  เขาเรียกชายสูงวัย  ร่างสูงใหญ่ผิวขาวผู้นี้ว่าลุง 

ก็เพื่อให้เกียรติและยกย่องในความอาวุโส  อีกทั้งเมื่อดูจากใบหน้าซึ่งยังมี

เค้าความหล่อในวัยหนุ่ม ก็คะเนอายุได้ว่าคงไม่มากไปกว่าบิดาของเขาเป็นแน่
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“กำาลังจะกลับบ้าน นี่อุตส่าห์เลือกอยู่ในกรุงเทพ ฯ ไม่ออกไปต่างจังหวัด

แล้วนะ”  เกรียงไกรบ่น  เพราะเขารู้ดีว่าช่วงเวลานี้  ผู้คนจำานวนมากต่างเข้า

และออกจากกรงุเทพ ฯ กนัโกลาหล และอบุตัเิหตกุม็าก การอยูโ่ยงในกรงุเทพ ฯ 

นั้นดูจะสะดวกสบายกว่า  เพราะตัวเขาเองจะไปต่างจังหวัดเมื่อไรก็ได้  การ

เกษียณอายุราชการก็มีข้อดีอย่างนี้  แต่สำาหรับคนไม่มีครอบครัวอย่างเขา 

กลับมีข้อเสีย  เพราะการไม่ได้ทำางานเป็นชิ้นเป็นอันเพียงแค่สามเดือน ก็ทำาให้

เขาเริ่มรู้สึกเหงาและว้าเหว่เสียแล้ว

“แล้วรถของลุงเป็นอย่างไรบ้างล่ะ”  เกรียงไกรถามชายหนุ่ม

“เดี๋ยวผมขอเช็กดูก่อนนะครับ  เพราะเพิ่งลากเข้ามา”  ชายหนุ่มตอบ  

“ลุงนั่งรออยู่แถวนี้ก่อนนะครับ”  เขาพูดพลางวาดมือไปยังพื้นที่ซึ่งจัดเตรียมไว้

ภายในอาคารช่ัวคราวท่ีสร้างข้ึนจากโครงเหล็กหลาย ๆ  ช้ินต่อกัน หลังคาคลุมด้วย

พลาสติกสีเขียวขนาดใหญ่

ภายในอาคารชัว่คราวนีม้เีกา้อีส้นามทำาจากผ้าเน้ือหนาสเีขยีวปรบันอนได้

ตั้งอยู่เป็นจำานวนมาก  บริเวณนั้นมีคนอยู่สิบกว่าคน  ส่วนใหญ่เป็นพวกคนเมา

กำาลงันอนหลบั  เกรียงไกรรู้กเ็พราะยงัไม่ทนัจะเดนิเขา้ไปใกล ้ กลิน่แอลกอฮอล ์

ก็ลอยเข้ามาสัมผัสประสาทรับกลิ่นในโพรงจมูกของเขาเข้าเต็ม ๆ   ส่วนคนอ่ืน

ก็คงเป็นญาติหรือเพื่อนที่รอให้พวกน้ันสร่างเมา  บางคนคอยปัดยุงให้  ขณะที่

บางคนนอนเล่นอยู่ข้าง ๆ

“อากาศร้อนหน่อยนะครับ”  ชายหนุ่มหันมาพูดกับเกรียงไกรด้วยท่าที

เห็นใจ อาจเพราะเขาเห็นว่าชายสูงวัยไม่ได้ใส่เสื้อปรับอุณหภูมิ

“วันปีใหม่  ไม่คิดว่าจะร้อนขนาดนี้”  เกรียงไกรพูดราวกับรู้ว่าชายหนุ่ม

คิดอะไรอยู่

แตย่งัไมท่นัทีท่ัง้สองจะไดส้นทนาตอ่  เสยีงทุม้ ๆ  ของใครคนหน่ึงก็ดังขึน้

จากด้านหลัง

“ท่านนายพลเกรียงไกรใช่ไหมครับ”
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เกรียงไกรและชายหนุม่ผู้นัน้หนัหลังไปมองทางตน้เสยีงเกอืบจะพรอ้มกนั

นายตำารวจผิวเข้ม  รูปร่างสูงใหญ่  อายุประมาณสี่สิบปีกลาง ๆ  เดินเข้ามา

ทักนายตำารวจสูงวัยด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม แล้วพูดต่อ

“ใช่แล้ว  เป็นท่านแน่นอน  ผมโชคดีจริง ๆ ที่วันนี้ยังมีโอกาสได้พบ

ตวัจรงิของทา่น”  นายตำารวจผู้น้ันยิม้กว้างกว่าเดมิ พรอ้มกบัยกมอืขึน้แตะหมวก

ในท่าทำาความเคารพตามแบบฉบับของตำารวจไทยอย่างนอบน้อม

เกรียงไกรเริ่มยิ้มออกและรู้สึกอุ่นใจขึ้นที่มีคนรู้จักเขาอยู่แถวนี้  ถึงแม้

คำาพูดประโยคหลังจะฟังทะแม่ง ๆ  ก็ตาม

นายตำารวจผู้น้ันหันไปทางตำารวจห้านายท่ีเดินตามมาและหยุดยืนอยู่ข้างหลัง 

รวมทั้งชายหนุ่มที่เดินมาพร้อมเกรียงไกร

“นี่ไง  ท่านพลตำารวจตรี  เกรียงไกร  อดีตนายพลตำารวจสืบสวนมือหนึ่ง

ของสำานักงานตำารวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ผู้อยู่เบื้องหลังคดี

สำาคัญยาก ๆ  หลายคดี”  นายตำารวจผู้น้ันยกย่อง  “จำาคดีโจรกรรมเหรียญกษาปณ์

และเงินโบราณเมื่อสามสี่เดือนที่แล้วได้ไหม”

ทุกคนต่างพยักหน้าหงึก ๆ  แสดงให้รู้ว่าจำาได้

“ท่านน่ีแหละที่ทำาคดีนั้น”  นายตำารวจผู้นั้นเน้นเสียงพร้อมแสดงสีหน้า

ชื่นชม  “ยังมีอีกเยอะเลย  คดีท่านรัฐมนตรีกรกนก  คดีฆาตกรฝาแฝดเมื่อ

สามปีก่อน คดีคุณเพลาเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว”

“พอ พอเถอะ  ขอบคุณมากที่ยังจำาผมได้”  เกรียงไกรยิ้มแก้มแทบปริ

พลางโบกไม้โบกมือเป็นพัลวันให้นายตำารวจผู้นั้นหยุดพูด  เพราะรู้สึกว่าตัวเริ่ม

เบาคล้ายจะลอยได้อย่างไรชอบกล  เขาคิดว่า  ความภูมิใจเมื่อมีคนยกย่องนั้น

เป็นผลจากความมุ่งมั่นในการทำางานอย่างจริงจังและต่อเนื่องมายาวนาน

ตลอดอายุราชการของเขา  ซึ่งเงินไม่สามารถหาซื้อได้

“อ้อ  ท่านนายพล ผมลืมแนะนำาตัวเองไปครับ  ผม  พันตำารวจโท มานะกิจ 

เผอิญผมมาตรวจลูกน้องแถวน้ีพอดี”  นายตำารวจผู้นั้นพูดด้วยสีหน้ายินดี 
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ก่อนจะถามด้วยความแปลกใจ  “ท่านรู้จักกับคุณพรรณภพแล้วหรือครับ” 

เขาผายมือไปทางชายหนุ่มที่เดินมากับเกรียงไกร

“เปล่า ผมไม่รู้จัก พอดีพ่อหนุ่มนี่มาช่วยดูรถให้”

“น่ีคุณพรรณภพ”  มานะกิจช้ีไปท่ีชายหนุ่ม  “เป็นหัวหน้าหน่วยกู้ภัยโซนห้า

ของกรงุเทพ ฯ  เขาเคยเปน็ตำารวจประจำาหนว่ยปฏบิตักิารพเิศษดว้ยนะครบั ฝมีอื

ดมีาก แตล่าออกมาทำางานดา้นสาธารณภยั นบัวา่เปน็คนทีเ่สยีสละเพือ่สว่นรวม

มาก ๆ  คนหนึ่ง”  มานะกิจกล่าวแนะนำา

พรรณภพยิ้มรับ

“อ้าว ทำาไมถึงลาออกจากตำารวจล่ะ พ่อหนุ่ม”  เกรียงไกรสงสัย

“เป็นเหตุผลส่วนตัวครับ แต่ผมคิดว่าทั้งสองอาชีพ  ก็ได้ช่วยเหลือสังคม

เหมือนกัน”

“มาอยู่อย่างนี้ก็ดีนะครับ  เมื่อก่อนตอนที่พรรณภพทำางานอยู่กับผม  เขา

ขับรถหลงเป็นประจำา  แต่เดี๋ยวนี้ขับรถคล่องขึ้นมาก  รู้จักสถานที่ในกรุงเทพ ฯ ดี

จนแทบหลับตาขับได้เลย  ร่างกายก็ฟิตสมบูรณ์  ไม่เหมือนสมัยก่อน ซูบผอม

เชยีวครบั  อารมณก์ด็ขีึน้  ไมค่รำา่เครง่เหมอืนกอ่น แถมยงัมโีอกาสไดใ้ชอ้ปุกรณ ์

ลำ้าสมัยต่าง ๆ  มากมาย  ทั้งเครื่องตัด  เครื่องงัด  เครื่องขุดเจาะ  เครื่องทำาลาย

ส่ิงกีดขวางต่าง ๆ   อุปกรณ์ช่วยชีวิต การปฐมพยาบาล และยังได้รู้จักผู้คนเยอะแยะ 

น่าสนุกมาก”  มานะกิจพูดเสียยืดยาว

“ดูท่าสารวัตรจะชอบ ทำาไมไม่เอาบ้างล่ะ”

“ไม่ได้หรอกครับท่าน  ผมไม่ได้รำ่ารวยแบบเขานี่ครับ  ไม่ต้องทำางาน

ก็มีเงินใช้เหลือเฟือ  รู้ไหมครับ พรรณภพเขารวยมากเลยนะ มีอพาร์ตเมนต์

ให้เช่าตั้งหลายที่”  มานะกิจพูดเหมือนอิจฉา

พรรณภพได้แต่ยิ้มเขิน  ไม่พูดจาโต้ตอบแต่อย่างใด

พลันสีหน้าของมานะกิจก็เปลี่ยนเป็นสงสัย  “แล้วรถของท่านเป็นอะไร

หรือครับ”
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12  ชูชาติ ทรัพย์นิธิ

“รถผมถูกชน”

มานะกิจพยักหน้ารับทราบ  “ถูกคนเลยครับท่าน  พรรณภพเขาซ่อมรถ 

เก่งมาก”  เขายกย่องชายหนุ่ม  ก่อนจะขอตัวไปทำางาน  “เอ่อ  พอดีผมมีงาน

ตอ้งไปทำาตอ่  งัน้ผมขอตวักอ่นนะครบัทา่น”  เขาทำาความเคารพ  “ตอ้งไปตรวจ 

จุดอื่นอีก  วันหยุดยาวแบบนี้ทีไรเหนื่อยทุกที”  เขาบ่นก่อนจะเดินจากไปพร้อม 

ตำารวจติดตามทั้งห้านาย

“เอาอย่างนี้ดีไหมครับ”  พรรณภพเสนอ  “เชิญท่านไปพักที่รถบ้าน

ของผมดกีวา่  จะได้สบายขึน้หน่อย  มีเคร่ืองปรับอากาศ มโีทรทศันด์ฆูา่เวลาดว้ย 

ทีเ่ตน็ทข์า้งนอกนี ่ ยงุเยอะมาก”  พรรณภพเชือ้เชญิ  “ผมจอดไวด้้านหลงัเตน็ท์

นี่เอง”  เขาชี้ไปยังรถสีขาวที่จอดอยู่ในลานจอดรถ  ห่างออกไปทางด้านหลัง

เต็นท์ชั่วคราวของศูนย์เฉพาะกิจฯ  ซึ่งขณะนี้มีรถยนต์หลายประเภทจอดอยู่

สบิกวา่คนั  รวมทัง้รถของหน่วยกูภ้ยัทีไ่ปลากรถของเกรยีงไกรมากจ็อดอยูข่า้ง ๆ  

รถบ้านสีขาวคันนั้น

เกรียงไกรพยักหน้ารับ  รู้สึกยินดีที่ชายหนุ่มผู้นี้มีนำ้าใจต่อเขา

“เชิญครับ  ท่าน”  พรรณภพเดินนำา  “ความจริงผมรับราชการอยู่แค่

สี่ห้าปีเท่านั้น ก็เลยไม่รู้จักท่าน ต้องขออภัยด้วยนะครับ”

“ไมเ่ปน็ไรหรอก ผมกแ็คต่ำารวจธรรมดา ๆ  คนหนึง่”  เกรยีงไกรถอ่มตน 

พลางคิดในใจว่า  พรรณภพ  ชื่อของชายหนุ่มผู้นี้ได้สะกิดความทรงจำาของเขา

ให้นึกถึงใครคนหนึ่งในอดีตนานมาแล้ว

“ทำาไมเธอถึงลาออกจากราชการเสียล่ะ”  เกรียงไกรถามชายหนุ่มด้วย

ความอยากรู้

พรรณภพกระอักกระอ่วนใจที่จะตอบ

“พดูมาเถอะ”  ดเูหมือนเกรียงไกรจะรู้ใจชายหนุม่  “ระบบของเราใชไ่หม”

พรรณภพมองหน้าชายสูงวัย  ผู้ซ่ึงผมบนศีรษะแม้จะมีสีดอกเลาแทรก

อยู่ประปราย แต่ก็ยังดูหนุ่มกว่าอายุจริงมากทีเดียว แล้วเขาก็พยักหน้ารับ
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ภารกิจปริศนา  13 

“ผมเป็นตำารวจก็เพื่อรับใช้สังคม  แต่มีหลายอย่างที่ผมยอมรับไม่ได้ 

สู้ลาออกมาทำางานแบบนี้จะดีซะกว่า”

เกรียงไกรพยักหน้า พลางตบไหล่ชายหนุ่มเบา ๆ  เพื่อให้กำาลังใจ
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รถบ้านซึ่งเป็นที่พักของพรรณภพ  เป็นรถที่ถูกดัดแปลงเพื่อ
ใชเ้ปน็ทีพ่กัอาศัย  ซ่ึงในปจัจบุนัได้รับความนิยมมาก และรฐับาลกใ็หก้ารรบัรอง 

โดยออกเลขทีท่ะเบยีนบา้นแบบพเิศษให ้ แตก่มี็กฎบงัคบัวา่รถบา้นทกุคนัจะตอ้ง

ติดตั้งระบบติดตามไว้  เพื่อจะได้รู้ว่ารถคันไหนอยู่แห่งหนตำาบลใด  เกรียงไกร

คดิวา่รถบา้นแบบนีเ้หมาะสำาหรบัคนโสด หรอืคูร่กัทีย่งัไมม่ทีายาทตอ้งคอยดแูล

มากกว่า  แต่โดยส่วนตัวเขาแล้ว  ไม่เคยคิดจะอาศัยอยู่ในรถบ้านแบบนี้เลย 

เพราะมันคับแคบ  รู้สึกอึดอัด และห้องนำ้าห้องท่าก็ไม่ค่อยสะดวก

รถคันนี้น่าจะดัดแปลงมาจากรถซ่ึงในสมัยก่อนเรียกกันว่า  มินิบัส 

ใช้บริการรับส่งผู้โดยสารในกรุงเทพ ฯ  แต่ในปัจจุบันแทบจะไม่มีให้เห็นบน

ท้องถนนแล้ว  ตัวรถด้านนอกเป็นสีขาวไข่เป็ด  ตรงกึ่งกลางด้านซ้ายของรถ 

มีประตูขนาดคนตัวใหญ่ผ่านขึ้นลงได้เพียงประตูเดียว

ดา้นในตวัรถแบง่ออกเปน็สามสว่น ตอนกลางเปน็สว่นน่ังเลน่และทำางาน 

ซ่ึงประตูจะอยู่ส่วนน้ี บริเวณท้ายรถเป็นห้องนำา้  และส่วนด้านหน้า หลังท่ีน่ังคนขับ

เป็นห้องนอน  แต่ละส่วนขนาดไม่ใหญ่นัก  แต่ก็อยู่สบายสำาหรับสองถึงสามคน

ภายในห้องน่ังเล่นตกแต่งอย่างง่าย ๆ  ฝั่งตรงข้ามประตูมีโต๊ะทำางาน

ขนาดเล็กวางชิดผนังซ่ึงถูกดัดแปลงให้เป็นกระจกใสมองเห็นข้างนอกได้ 

ด้านหน้าห้องนำ้าติดกับท้ายรถมีพื้นที่สำาหรับเตรียมอาหารขนาดย่อม  มีตู้เย็น

2
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ภารกิจปริศนา  15 

ขนาดเล็ก  และอุปกรณ์ที่สามารถผสมอาหาร  อุ่นอาหาร  ชงเครื่องดื่มและ

คั้นนำ้าผลไม้ได้ในเครื่องเดียว  ส่วนที่ติดห้องนอนมีผนังกั้นอยู่   ทางเข้า

ห้องนอนอยู่ฝ่ังเดียวกับประตู  ที่ผนังห้องด้านนี้มีตู้โชว์ตั้งอยู่  โทรทัศน์ขนาด

สามสิบห้านิ้ว  หนาไม่ถึงหนึ่งเซนติเมตรวางอยู่ตรงกลาง  ข้าง ๆ  เป็นเครื่องเสียง 

นาฬิกาพร้อมปฏิทินอิเล็กทรอนิกส์  และรูปภาพหลายรูป  บนชั้นตู้โชว์เหนือ

โทรทัศน์  มีตุ๊กตาซูเปอร์ฮีโร่ทั้งของญ่ีปุ่นและอเมริการุ่นเก่าวางอยู่นับสิบตัว 

แต่ละตัวมีขนาดใหญ่  สูงร่วมฟุตครึ่ง  ในมือมีอาวุธประจำากายแตกต่างกัน 

บางตัวถือดาบ บางตัวถือมีดดาบ บางตัวก็ถือทวน  เม่ือเกรียงไกรจับดูจึงรู้ว่า

ตัวตุ๊กตาทำาจากไฟเบอร์กลาส  ส่วนอาวุธประจำากายเป็นเหล็กกล้า  ซึ่งเข้าใจว่า

คงทำาขึ้นมาประกอบในภายหลัง  เพราะตุ๊กตาที่เขาเคยเห็นจะไม่มีอาวุธเหล่าน้ี 

พวกมันเป็นของเล่นราคาแพงทีเดียว  นอกจากนี้ก็มีหนังสือซึ่งส่วนใหญ่

เป็นการ์ตูนและแผ่นซีดีเพลงไทยเก่า ๆ  วางอยู่เต็มชั้น

“ผมชอบอะไรที่เก่า ๆ  ครับ  มันดูคลาสสิกดี”  พรรณภพพูดขึ้นเม่ือเห็น

ผูส้งูวยัมีทา่ทางแปลกใจ  “ผมไม่ชอบดูหนงัสอือิเลก็ทรอนกิสเ์พราะทำาใหแ้สบตา 

ไม่ชอบฟังเพลงจากการดาวน์โหลดเพราะรู้สึกว่ามันกระด้าง ๆ  อย่างไรชอบกล”

“ผมก็เหมือนกัน”

เกรยีงไกรพยกัหนา้เหน็ดว้ย แลว้นัง่ลงบนโซฟาขนาดเลก็ ตามคำาเชือ้เชญิ

ของชายหนุม่เจา้ของบา้น  มเีสยีงดงัขึน้เลก็นอ้ย  เปน็เสยีงของโซฟาทีป่รบัระบบ

ภายในอัตโนมัติตามนำ้าหนักและรูปร่างของผู้นั่งเพื่อให้นั่งได้อย่างสบาย

“เธอยังไม่มีครอบครัวหรือ”

“ผมยังไม่พร้อมครับ ซึ่งแฟนผมเธอก็เห็นด้วย”

“คนสมัยนี้ก็อย่างนี้แหละ  มิน่าประชากรถึงได้ลดเอา ๆ   ส่งผลให้เราต้อง

เกษียณอายุราชการช้าลง”  ชายสูงวัยพึมพำา

“ท่านดูหนุ่มกว่าวัยมากเลยนะครับ”  พรรณภพกล่าวชม

เกรยีงไกรยิม้รบัคำาชมนัน้  “เจา้นพนน ลกูน้องทีท่ำางานด้วยกันมันก็เคย
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16  ชูชาติ ทรัพย์นิธิ

บอกแบบนี้  ผมคิดว่ามันแค่พูดเอาใจผมซะอีก”

“เรื่องจริงครับท่าน”  พรรณภพยืนยันคำาพูด  “เชิญตามสบายนะครับ  

จะดูโทรทัศน์หรือฟังเพลงก็ได้”  เขาพูดพลางย่ืนรีโมตคอนโทรลอเนกประสงค์ให้   

“เดี๋ยวผมออกไปดูรถให้ก่อนนะครับ”  เขาขอตัวแล้วเดินออกไป

เกรียงไกรกดปุ่มรีโมตคอนโทรล  พลันภาพบนจอโทรทัศน์ก็ปรากฏ 

ละครอีกแล้ว  นั่น  นางอิจฉากำาลังสำาแดงฤทธิ์เดช  แต่มันก็เป็นวัฒนธรรม

ในการสร้างละครโทรทัศน์ของเราที่ฝังแน่นมาร่วมร้อยปี  ซึ่งเขาได้แต่ทำาใจ 

เขากดเปลี่ยนช่อง  ปกติแล้วเขาดูช่องฟรีทีวีน้อยคร้ังมาก  เขากดปุ่มช่อง

สต๊อกทีวี  ซึ่งเป็นช่องที่โทรทัศน์แต่ละเครื่องมีไว้เพื่อบรรจุภาพยนตร์หรือ

ภาพต่าง ๆ  ที่เราต้องการเก็บไว้ในเครื่อง  ในช่องสต๊อกทีวีเครื่องนี้มีภาพยนตร์

บรรจุอยู่เพียงเรื่องเดียว
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“เรือลาํเลียงพลขึน้ฝัง่จาํนวนมาก พาทหารหนุม่มาเตม็ลาํ ทัง้หมด

ได้รับการต้อนรับด้วยลวดหนาม  ห่ากระสุนและลูกระเบิดที่

ชายฝ่ังทะเล  เป็นภาพการทําสงครามที่สยดสยอง  น่ากลัวและ

ต่อเนื่องยาวนาน ดูน่าหดหู่อย่างยิ่ง  ผู้คนยังคงฆ่ากันอยู่ตลอด

เวลา  นับตั้งแต่มีคนกลุ่มแรกปรากฏขึ้นบนโลก  ฉากสงคราม

อนัโหดเหีย้มนีก้นิเวลาเกอืบครึง่ชัว่โมง และสดุทา้ย ภาพจบัอยูท่ี่

เป้หลังของทหารที่เสียชีวิตคนหนึ่ง  มีอักษรเขียนชื่อสกุลไว้ 

นามสกุลของเขาคือ  ไรอัน”

“หนังเรื่องโปรดของผมเลย”  เสียงของพรรณภพดังขึ้นทำาให้
เกรียงไกรหลุดจากภวังค์

“ไม่บอกก็รู้  มันสนุกตรงไหนหรือ  พ่อหนุ่ม  ดูรุนแรงออก”  เกรียงไกรวิจารณ์

“พ่อผมแนะนำาให้หาหนังเรื่องนี้มาดู  ผมดูแล้วก็ชอบ  มันช่วยเตือนให้

นึกถึงภารกิจบางอย่างที่ผมต้องทำา  สมัยเมื่อสี่สิบหรือห้าสิบปีก่อน  เรื่องนี้

ดังมากนะครับ  ฝีมือผู้กำากับชื่อดังในสมัยนั้นเลย  ช่วงปี  2541  เห็นจะได้ 

3
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18  ชูชาติ ทรัพย์นิธิ

ชื่อ  สตีเวน สปีลเบิร์ก ท่านรู้จักไหมครับ”

“เคยได้ยินชื่อ  แต่ผมไม่ค่อยชอบดูหนัง  ชอบดูละครเวทีมากกว่า”

พลันเกรียงไกรก็เหลือบไปเห็นรูปรูปหนึ่งวางอยู่บนตู้โชว์  ชายคนหนึ่ง

อายุประมาณยี่สิบกว่าปีถ่ายคู่กับเด็กผู้ชายอายุไม่น่าถึงสิบขวบ  รูปนี้คงถ่าย

นานมากแล้ว  เพราะไม่มีปุ่มปรับให้เคลื่อนไหวได้แบบรูปถ่ายดิจิทัลที่ใช้กันอยู่

ทุกวันนี้  เกรียงไกรรู้สึกเหมือนเคยเห็นบุคคลทั้งสองในภาพที่ไหนมาก่อน

“เอ่อ...วงจรสับเปล่ียนระบบไฮบริดไม่ทำางานนะครับ  ผมว่าจะขอรื้อ

ออกมาดู  คงใช้เวลานานสักหน่อย”

“ได้  พ่อหนุ่ม”  เกรียงไกรตอบโดยไม่แน่ใจว่าตนได้ยินสิ่งที่ชายหนุ่ม

พูดชัดเจนหรือไม่  เพราะขณะนี้สายตาและสมาธิของเขาจดจ่ออยู่ที่ชายและ

เด็กในภาพ  “พ่อเธอชื่ออะไรนะ”  เขาหันมาถามชายหนุ่ม

“ทำาไมหรือครับ”  พรรณภพสงสัยว่าทำาไมนายตำารวจเกษยีณอายรุาชการ

ผู้นี้จึงอยากรู้ชื่อพ่อของเขา  “วทัญญูครับ ท่าน  ชื่อวทัญญู  ทำาไมหรือครับ”

“ไม่มีอะไรหรอก  เผื่อเป็นคนรู้จัก”

“ท่านรอสักพักใหญ่ ๆ  ได้ไหมครับ”

“ได้  ผมรอได้”

“เชิญตามสบายนะครับ”  พรรณภพพูดอย่างนอบน้อมแล้วเดินออกไป

เกรียงไกรน่ังดูภาพยนตร์ต่อ แต่สมองกลับนึกถึงคนในรูป  ใช่สิ  เขาจำาได้

แล้ว  ภาพของคนทั้งสองยังอยู่ในสมองส่วนลึกของเขา  มันยังอยู่ที่นั่น  ไม่ได้

ลบเลือนไปไหน  เรื่องเกิดขึ้นนานมากแล้ว  ในคืนวันศุกร์ปลายเดือนธันวาคม 

ช่วงปีใหม่ที่มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวันเหมือนวันนี้  ตอนนั้นเกรียงไกรอายุ

สามสิบกว่าปี  แต่ด้วยวัยเท่านั้น  เขากลับเป็นถึงพันตำารวจตรี  เพราะผลงานการ

สบืสวนของเขาโดดเด่นทีสุ่ดในหมูต่ำารวจรุ่นเดยีวกนั  วนันัน้เขาไดร้บัแจง้วา่ พบ

ศพของหญิงสาวคนหน่ึงถูกแทงเสียชีวิตในอพาร์ตเมนต์ย่านถนนรามคำาแหง 

ถนนสายการศึกษาที่เต็มไปด้วยหอพักและอพาร์ตเมนต์
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