
เสียงกริ่งแทรกเข้ามาท่ามกลางความเงียบสงัดของบรรยากาศยาม
ราตรี ลมยามดึกพัดผ่านหุบเขาดังหวีดหวิว ฟังคล้ายเสียงยมทูตกู่เรียกวิญญาณที่

กำลังจะหลุดออกจากร่าง 

 ขณะนอนจมกองเลือดอยู่บนพื้นหินขัดอันเย็นเฉียบภายในห้องนอนของ  

ตัวเอง ในคืนวันเกิดครบรอบเก้าสิบปีของตัวเอง วิกรม จงวิจิตร ก็ตระหนักว่า ชีวิต

นี้คงเหลือเวลาอีกไม่นานแล้ว แต่ความตายยังเป็นสิ่งที่เขาหวาดกลัวรองลงไป 

 สัตยาบันแห่งศตวรรษถูกคุกคาม ผู้บุกรุกยามราตรีรู้จักตัวตนที่แท้จริงของ

เขา ตัวตนของผู้พิทักษ์แห่งสิบสองนักษัตร ที่ซ่อนตัวอย่างเงียบสงบภายใต้การ

เปลี่ยนแปลงของกาลเวลา 

 วิกรมรู้สึกหวาดกลัวยิ่งกว่าความตายที่กำลังจะมาเยือน ผู้บุกรุกในคืนนี้

มาเพื่อต้องการสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าชีวิตและทรัพย์สินเงินทองของเขา และมีอันตราย

ร้ายแรงกว่าการจู่โจมทุกครั้งในรอบหกทศวรรษที่เหล่าสิบสองนักษัตรเคยเจอมา

บางทนีกัษตัรอกีสบิเอด็คนทีเ่หลอือาจจะถกูกำจดัไปหมดแลว้กไ็ด้ แตไ่มว่า่จะยงัไง

ก็ตาม มันจะไม่มีวันได้ครอบครองสิ่งที่สิบสองนักษัตรอุทิศชีวิตเพื่อการพิทักษ์  

เด็ดขาด สิ่งที่มันได้ไปก็แค่กลลวง ล่อผู้มุ่งร้ายไปสู่กับดักที่คาดไม่ถึง 

 กับดักทรงพลังที่มีไว้จัดการกับผู้คุกคามสัตยาบันแห่งศตวรรษ 

 สัตยาบันแห่งศตวรรษที่เหล่าสิบสองนักษัตรร่วมพิทักษ์ ดำเนินผ่านมรสุม

วิกฤตครั้งแล้วครั้งเล่ามาอย่างมั่นคงดุจภูผาที่ไม่มีวันโยกคลอน แต่ขณะนี้ความ
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ตายของเขากำลังจะกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่พลิกผันภารกิจสู่ความล่มสลาย

สัตยาบันแห่งศตวรรษกำลังจะสูญหายไปตลอดกาล ต้องหาใครสักคนมาเป็นตัว

ตายตัวแทนของเขา เพื่อสานต่อภารกิจอันยิ่งใหญ่ไปสู่เป้าหมายของการพิทักษ์ 

 แต่ใครเล่าจะมีสติปัญญาและจิตใจมั่นคงพอจะมาเป็นผู้ทำหน้าที่อันทรง

เกียรตินี้ได้ 

 สิบสองนักษัตรถือกำเนิดในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา จุดประสงค์เพื่อ

พทิกัษข์องสิง่หนึง่ไว ้ เพือ่กอบกูช้าตจิากสงครามแหง่ศตวรรษทีจ่ะอบุตัขิึน้ในอนาคต

ผู้ให้กำเนิดสิบสองนักษัตรได้ใช้สายตาอันแหลมคม มองผ่านกาลเวลาอันยาวนาน

มาเหน็ภยัคกุคามอนัใหญห่ลวงของชาต ิจงึไดป้ระกาศสตัยาบนัแหง่ศตวรรษขึน้มา

และมอบหมายให้สิบสองนักษัตรเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่ นักษัตรผู้ยึดมั่น  

ในอุดมการณ์อันแน่วแน่แต่ละคน ไม่มีโอกาสได้รู้จักหน้าตาและชื่อเสียงของ  

นักษัตรอีกสิบเอ็ดคนที่เหลือ เพื่อป้องกันการทรยศหักหลัง 

 ในช่วงเวลานี้ แม้จะรู้ตัวว่าไม่อาจปฏิบัติหน้าที่อันทรงเกียรติต่อไปได้ วิกรม  

ก็ไม่กล้าส่งมอบหน้าที่การพิทักษ์ไปให้ใครรับช่วงต่อ ต่อให้รู้ว่าจะติดต่อพวกเขาได้

ยังไงก็ตามเถอะ การจู่โจมในคืนนี้ปรากฏชัดเจนว่า ไม่ใช่ภัยคุกคามจากภายนอก

แต่เป็นการทรยศหักหลังในกลุ่มสิบสองนักษัตรด้วยกันเอง มีใครบางคนตระบัด-

สัตย์ต่อคำปฏิญาณของสิบสองนักษัตร และต้องการครอบครองสัตยาบันแห่ง

ศตวรรษเอาไว้เอง 

 ความเจ็บปวดจากพิษของลูกปืนที่ฝังอยู่ในช่องอกแล่นไปทั่วร่าง วิกรม

ตระหนักว่า ชีวิตของเขาคงเหลือเวลาแค่นาทีกว่า ๆ  เท่านั้น เสียงกริ่งก็เงียบหาย

ไปแล้ว เป็นไปได้ว่าผู้มาเยือนที่หน้าประตูรั้วคงจะกลับไปแล้ว โอกาสที่เขาจะส่ง

มอบภารกิจของสิบสองนักษัตรแก่ใครสักคนจึงเป็นอันจบสิ้นลง 

 วิกรมเหลือบตามองนาฬิกาแดดบนผนังเหนือเตียงนอน แป้นทรงกลม

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสิบห้านิ้วของหินทรายสีชมพูกระจ่างอยู่ในแสงไฟที่ส่อง  

ลงมาจากเพดานสูง เข็มเดียวของมันชี้ตรงตำแหน่งของเลขสิบสอง ไม่เคยขยับ-

เขยื้อนเลย สื่อความหมายถึงอุดมการณ์อันเที่ยงตรงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือ

สัตยาบันแห่งศตวรรษ 
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 ชั่วขณะหนึ่ง ระหว่างที่จ้องมองนาฬิกาแดดในยามดึกสงัด วิกรมก็รู้สึก

เหมือนมีแสงแดดส่องมาจับพื้นผิวของหินทรายสีชมพู และจุดประกายสว่างไสว

ขึ้นในหัวของเขา 

 สิบสองนักษัตรผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อันทรงเกียรติ มิได้มาจาก

การแต่งตั้งของใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ได้รับการเลือกสรรจากดวงดาว  

ต้องส่งมอบภารกิจคืนสู่ดวงดาว และดวงดาวจะเป็นผู้เลือกสรรผู้พิทักษ์คนต่อไป 

 วิกรมเร่งกดปลายนิ้วลงบนปุ่มโทรศัพท์มือถือ ขณะที่ลมหายใจของเขาเริ่ม

อ่อนแรงลงทุกที 

 

ขณะนั่งอยู่หลังพวงมาลัยรถเก๋งฮอนด้ารูปร่างเพรียวลม พุ่งทะยานฝ่าความมืดไป

ตามถนนยางมะตอยสดีำ ลดัเลาะไปตามเชงิเขาอนัคดเคีย้วเลีย้วลด การณุ กาลญัญู  

ก็นึกถึงคำสั่งเสียแสนประหลาดของคุณลุงผู้เป็นนายพลตำรวจชื่อดัง ซึ่งถูกหามส่ง

โรงพยาบาลกลางดึกด้วยอาการโรคหัวใจกำเริบเฉียบพลัน 

 ในขณะที่ถูกเข็นเข้าห้องผ่าตัดฉุกเฉิน คุณลุงได้พร่ำขอร้องบางอย่างกับเขา 

“ถือว่าลุงขอเป็นครั้งสุดท้ายเถอะการุณ ลุงอาจจะไม่มีโอกาสได้ออกมาจากห้อง

ผ่าตัดอีกแล้ว แต่ลุงมีอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องทำ และลุงก็มองไม่เห็นใครอีกแล้วที่จะช่วย

ได้ เรื่องนี้สำคัญมาก แต่มันอาจจะฟังดูเหลวไหลไปสักหน่อย…” 

 มนัยิง่กวา่เหลวไหลเสยีอกี การณุทัง้งนุงงและแปลกใจ ดเูหมอืนวา่ในตอน

นัน้คุณลุงก็ยังมีสติสัมปชัญญะดีอยู่ แต่ทำไมถึงได้เพ้อเจ้อไปไกลขนาดนั้นก็ไม่รู้ 

 ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ ให้เขาทำในสิ่งที่ไม่มีทางเป็นไปได้ 

 บ้าชัด ๆ  ลูกเต้าของตัวเองก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา แต่ทำไมคุณลุงถึง

ไดเ้จาะจงมาทีค่นเปน็หลานกไ็มรู่ ้ ทำใหเ้ขาตอ้งถกูมองดว้ยสายตาแปลก ๆ  ทัง้จาก

คนในครอบครัวของคุณลุงเอง และจากเจ้าหน้าที่พยาบาล ทั้งที่เขาก็ไม่เข้าใจว่า

มันหมายถึงอะไร และคงไม่มีวันเข้าใจไปตลอดชีวิต แต่ก็จำเป็นต้องรับปากเพื่อให้

คุณลุงสบายใจก่อนเข้าห้องผ่าตัด 

 ขณะนี้ คุณลุงกำลังนอนโคม่าอยู่ในห้องไอซียู แต่เขาต้องขับรถข้ามจังหวัด

มาทำงานไกลถึงหนึ่งร้อยกิโลเมตร เบื้องหน้า กำแพงสูงก่อด้วยหินทอดตัวขนาน
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ไปกับถนนปรากฏอยู่ในแสงไฟรถ มองดูคล้ายงูยักษ์กำลังใคร่ครวญถึงการกระโจน

ขึ้นมาเสี่ยงอันตรายบนท้องถนน ส่วนอีกฟากหนึ่งของถนน มีป้ายคำขวัญประจำ

จังหวัดแผ่นใหญ่ติดตั้งอยู่กับซุ้มที่ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยก้อนหินและพันธุ์ไม้

ประดับ 

 “นครนายก เมืองในฝันที่ใกล้กรุง…” 

 แต่คืนนี้มันเป็นฝันร้ายของใครบางคน การุณนึก รวมทั้งของฉันด้วย 

 แวบหนึ่ง ขณะมองข้ามกำแพงหินไป การุณรู้สึกคล้ายกับว่า เขาได้เห็นเสือ

ตัวมหึมาหมอบอยู่ใต้แสงจันทร ์ เป็นเสือร้ายที่มีประกายตาแรงกล้า ข่มขุนเขารอบ

ด้านให้อยู่ใต้ความสงบ ก่อนที่เขาจะรู้ในอีกสองสามวินาทีต่อมาว่า มันเป็น

สถาปัตยกรรมที่ประหลาดล้ำ 

 การุณเลี้ยวรถผ่านประตูรั้วที่ดูเหมือนจะเปิดไว้รอเขาโดยเฉพาะ เข้าสู่

อาณาเขตของบา้นหลงัใหญท่ีต่ัง้อยูโ่ดดเดีย่วกลางออ้มกอดของขนุเขา แตค่นืนีบ้า้น

ไมเ่งยีบเหงา ทัง้รถตำรวจและรถพยาบาลจอดอยูเ่ตม็ลานหนา้บา้น พวกเจา้หนา้ที่

เดินกันขวักไขว่ ไฟทุกดวงสว่างจ้า ไม่ต้องสงสัยเลยว่า เหยื่อฆาตกรรมรายนี้เป็น

บุคคลสำคัญขนาดไหน เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างเขาถึงได้ถูกเรียกตัว

มากลางดึก เดาได้เลยว่างานนี้ตำรวจท้องที่คงกำลังปวดหัวกันอยู่ 

 การุณจอดรถตรงหน้าเสือที่สลักจากหินแกรนิตสีดำสูงหนึ่งเมตรครึ่ง เสือ

หินอ้าปากขู่คำราม หันหน้าออกไปทางประตูรั้ว คล้ายกับจะขู่กรรโชกผู้คนที่สัญจร

ผ่านไปมา อย่าเข้ามา ถ้าไม่ได้รับอนุญาต 

 การณุตดัสนิใจไมห่ยบิปนืพกทีเ่กบ็ไวใ้นเกะ๊ออกมา ในฐานะเจา้หนา้ทีก่รม

สอบสวนคดีพิเศษ สิ่งที่เขาต้องวุ่นวายคือการไขความกระจ่างของคดี ไม่ใช่ไล่ล่า

ผูร้า้ย สตปิญัญาจงึมคีวามสำคญัตอ่เขามากกวา่อาวธุ จนกระทัง่เมือ่ปทีีแ่ลว้เขาจงึ

ไดร้บับทเรยีนวา่ อาวธุกม็คีวามสำคญัพอ ๆ  กบัสตปิญัญา เมือ่เขาตกเปน็เปา้หมาย

ของอิทธิพลมืด และตกเป็นผู้ต้องหาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องการตัวมาก

ที่สุด 

 ค่ำคืนนี้ก็เหมือนวันอื่น ๆ  ที่เขาแต่งตัวสบาย ๆ  ในแบบที่ชอบเป็นการส่วนตัว

ด้วยเสื้อยืดคอกลมสีขาวกับกางเกงยีน และสวมเสื้อแจ็กเกตคลุมทับเพื่อให้ดู
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เรียบร้อย โดยหน้าที่ที่ต้องทำงานกับหลักฐานเพื่อไขปริศนาของคดีอาชญากรรม

เป็นเหมือนผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของกรมตำรวจ เครื่องแบบสีกากีผ้าเนื้อหนา

ที่รัดแน่นจนอึดอัดจึงกลายเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน การุณจึงแต่งเครื่องแบบ

แค่ปีละครั้งเท่านั้น คือวันตำรวจแห่งชาติ แต่ในปีที่แล้วเขาต้องแต่งเพิ่มอีกหนึ่ง

วัน เมื่อได้รับการเลื่อนยศ หลังจากผ่านบททดสอบที่เกือบจะเอาชีวิตไม่รอด 

 จากร้อยตำรวจโทเป็นร้อยตำรวจเอก ช่างคุ้มค่าเหลือเกินกับการที่เขา

เกือบจะต้องตกเป็นอาชญากรที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งจับตาย 

 ด้วยความเคยชินที่ฝึกจนติดเป็นนิสัย พอลงจากรถได้การุณก็กวาดตามอง

ไปรอบ ๆ  อย่างสำรวจตรวจตรา บ้านหลังนี้ดูไม่เหมือนบ้านเลย รูปร่างของมันดู

ทื่อ ๆ  เหมือนเอากล่องสี่เหลี่ยมขนาดต่าง ๆ  มาตั้งเรียงกัน บางส่วนก็สูง บางส่วนก็

ต่ำ และมีองค์ประกอบหลักเป็นหิน ยิ่งได้มาเห็นในเวลากลางคืนแบบนี้ด้วยแล้ว

ทำให้เกิดแสงเงาที่ดูคล้ายกับเสือตัวมหึมา กำลังหมอบอย่างสงบหลังอิ่มเอมจาก

อาหารมื้อใหญ่ ดูไม่ออกว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบไหน แต่เชื่อได้เลยว่า เจ้าของ

บ้านหลังนี้คงชื่นชอบศิลปะการสร้างปราสาทหินของชาวขอมโบราณเป็นพิเศษ 

 ภายในกำแพงหินสูงสองเมตรที่โอบล้อมพื้นที่ในหุบเขา เต็มไปด้วยรูปสลัก

หินของสารพัดสัตว์ตั้งประดับอยู่รอบบ้านหลังใหญ่ ปริมาณของมันทำให้รู้สึก

เกะกะมากกว่าจะดูเป็นศิลปะการประดับตกแต่งสนามหญ้า ที่สะดุดตามากที่สุด

เห็นจะเป็นสระน้ำที่อยู่ทางทิศตะวันออกของตัวบ้าน ซึ่งมีพญานาคตัวใหญ่โผล่ขึ้น

มาพน่นำ้อยูก่ลางสระ สว่นดา้นทศิตะวนัตกชดิกำแพงหนิ มสีิง่กอ่สรา้งเปน็โรงเรอืน

เปิดโล่งเพื่อรับลม ก้อนหินที่ยังอยู่ในขั้นตอนการสลักตั้งเรียงรายอยู่ในนั้น บาง

ก้อนเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างแล้ว แต่บางก้อนยังดูไม่ออกเลยว่าจะสลักเป็นอะไร  

สะเก็ดหินที่เกิดจากการสลักกระจายอยู่เต็มพื้นซีเมนต์ เครื่องมือที่ใช้สลักกองสุม

กันอยู่บนโต๊ะ ถัดไปทางด้านหลังบ้านมีไม้ใหญ่ประเภทให้ร่มเงายืนตระหง่านเป็น

เงาดำทะมึนอยู่ใต้แสงจันทร์ คล้ายกับเป็นตัวแทนของผู้ทรงอิทธิพลที่คอยอุปถัมภ์

อยู่ข้างหลัง 

 ลมยามดกึพดัผา่นหบุเขาใหค้วามรูส้กึเยน็สบาย ชว่ยผอ่นคลายความอบอา้ว

ของอากาศปลายเดือนเมษายน การุณเดินตรงเข้าไปหานายตำรวจวัยประมาณ
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หา้สบิป ีสวมเครือ่งแบบสกีาก ียนืสบูบหุรีอ่ยา่งเครง่เครยีดอยูห่นา้บา้น  ทา่ทางนา่จะ

เป็นผู้รับผิดชอบคดี “สารวัตรดนัยใช่ไหมครับ ผมร้อยตำรวจเอกการุณ กาลัญญู

จากดีเอสไอ” 

 “คุณมาช้าไปหน่อยนะผู้กอง” เจ้าของคดีอัดบุหรี่อีกครั้ง ก่อนจะทิ้งมัน

ลงพื้น แล้วขยี้ด้วยรองเท้าหนังสีดำมันวับ “จากกรุงเทพมาถึงที่นี่ไม่น่าจะใช้เวลา

เดินทางเกินสองชั่วโมง” 

 แค่คำทักทายแรก การุณก็รู้เลยว่า คืนนี้เขาต้องทำงานร่วมกับคนที่ทั้งเจ้า

อารมณ์และเจ้าระเบียบชนิดที่แทบจะกระดิกตัวไปไหนไม่ได้ “พอดีลุงของผมเข้า

ห้องผ่าตัดฉุกเฉิน เลยมีเรื่องสั่งเสียผมนิดหน่อย” 

 “คงเป็นเรื่องมรดกสินะ” 

 การุณยักไหล่ เขาจับน้ำเสียงได้ว่า สารวัตรดนัยไม่เชื่อคำแก้ตัวนี้ และ

หงุดหงิดที่ต้องมายืนรอเขา แทนที่จะเอาเวลาไปทำคดีให้คืบหน้ายิ่งขึ้น “ไม่ใช่

ครับ” 

 “ไม่ใช่รึ” สุ้มเสียงของสารวัตรดนัยห้วนกระด้าง “งั้นคงเป็นเรื่องสำคัญ

มากสินะ คุณถึงได้มาช้า” 

 การุณชักไม่ชอบการกระทบกระแทกแบบนี้แล้ว “ท่านบอกผมว่า ถ้าพระ

ศิวะตกลงสู่พื้น ให้ผมทำอะไรบางอย่าง” 

 “หือ…” สารวัตรดนัยจ้องหน้าเขาด้วยสายตาแปลก ๆ  “งั้นลุงของคุณก็

คงจะป่วยหนักจริง ๆ ” 

 “เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ ผมคิดว่าสารวัตรคงอยากสรุปสำนวนคดีให้

เสร็จ ก่อนที่พวกนักข่าวจะรู้เรื่องฆาตกรรมในคืนนี้” การุณตัดบท ก่อนที่การ

สนทนากับเจ้าของคดีจะทำให้เขากระอักกระอ่วนมากไปกว่านี้ คืนนี้เขาถูกมอง

ด้วยสายตาแปลก ๆ  มามากพอแล้ว 

 “ก็อย่างที่เห็นน่ะ” สารวัตรดนัยเริ่มต้นอย่างเป็นงานเป็นการ “ผู้ตายชื่อ

วิกรม จงวิจิตร อายุเก้าสิบปีแล้ว แต่ยังแข็งแรงมาก ท่านเป็นช่างสลักหินฝีมือ

ประณตี แมว้า่ตอนนีท้า่นไมไ่ดล้งมอืทำดว้ยตวัเองแลว้ แตผ่ลงานกย็งัเปน็ทีช่ืน่ชอบ

ของลูกค้าทุกคน นอกจากนี้ท่านยังชอบช่วยเหลือสังคมในด้านการกุศลอยู่เสมอ” 



สัตยาบันเลือด 15 

 ถ้อยคำของสารวัตรดนัยแสดงให้เห็นว่าสนิทสนมกับผู้ตายในระดับหนึ่ง 

 “เท่าที่ฟัง” การุณออกความเห็น “ดูเหมือนว่าเหยื่อฆาตกรรมรายนี้ไม่เคย

มีศัตรูที่ไหนเลย” 

 “คุณปู่วิกรมเป็นทั้งคนแก่ใจดี และคนรวยผู้มีน้ำใจ” สารวัตรดนัยย้ำหนัก

แน่น “ใครก็ตามที่ทำกับคนแบบนี้ได้ลงคอ ผมจะไม่ยอมปล่อยให้มันลอยนวลไป

ได้เด็ดขาด” 

 ทุกครั้งที่มีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้น สิ่งแรกที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำก็คือตั้ง

ประเดน็สงัหาร เพือ่เปน็กรอบในการสบืสวนสอบสวนใหร้ดักมุ การณุคดิวา่สารวตัร

ดนัยน่าจะเอ่ยถึงเรื่องนี้เป็นประโยคแรก แต่ดูเหมือนว่าคืนนี้มีเรื่องที่ต้องคิดหนัก

กว่าการตั้งประเด็นสังหาร “ไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์เลยหรือครับ” 

 “คุณปู่วิกรมเป็นคนสันโดษ ไม่มีญาติพี่น้องหรือลูกหลานที่ไหน ท่านพัก

อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เพียงลำพัง” 

 การุณค่อนข้างแปลกใจ คนในวัยนี้น่ะรึ พักอยู่ตัวคนเดียว เขาหันไปมอง

ก้อนหินที่ขึ้นรูปสลักอยู่ในโรงเรือน สภาพที่เห็นดูขัดแย้งกับคำบอกเล่าของเจ้าของ

คดี “แล้ว…” 

 “พวกคนงานเปน็คนในพืน้ที่ เลยทำงานแบบเชา้ไปเยน็กลบั รวมทัง้แมบ่า้น

ด้วย” สารวัตรดนัยโบกมือ คล้ายจะอ่านความคิดของเขาออก “เราเรียกตัวมา  

สอบปากคำหมดทุกคนแล้ว แต่ไม่พบพิรุธอะไรเลย” 

 ในการสืบสวนคดีฆาตกรรมนั้น ไม่อาจมองข้ามสิ่งใดไปได้เลย และต้อง

เริ่มจากก้าวแรกที่เข้ามาในบ้านที่เกิดเหตุ เพื่อประเมินดูว่า ฆาตกรเข้าออกที่นี่ได้

อย่างไร การุณจึงชี้มือไปทางประตูรั้วที่เขาเพิ่งขับรถผ่านเข้ามา “ประตูนั่น ตอน

ที่ตำรวจมาถึง มันเปิดไว้อย่างนั้นหรือเปล่าครับ” 

 “มันปิดอยู่” สารวัตรดนัยชี้มือส่งเดชไปทางประตูบ้าน “ประตูรั้วติดตั้ง

ระบบไฟฟ้าเอาไว้ เปิดปิดด้วยปุ่มที่อยู่ในห้องรับแขก” 

 ก็สมควรอยู่หรอก การุณนึก คนวัยนี้จะเอาเรี่ยวแรงที่ไหนไปเปิดประตู

เหล็กหนักขนาดนั้นได้ทุกวัน 

 สารวัตรดนัยหันหลังเดินนำขึ้นบันไดหินอ่อน ไปสู่ประตูไม้สีแดงเข้มสอง
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บานที่ประกบกันอยู่ แล้วเปิดมันออก ลมอุ่น ๆ  จากภายในพัดออกมาเบา ๆ   

 เหมือนกำลังจะเข้าไปไขปริศนาในท้องเสือ 

 ลางสังหรณ์ที่ผ่านเข้ามากระทบใจช่างแปลกนัก การุณสูดความสดชื่น

จากอากาศในหุบเขาเป็นครั้งสุดท้าย พยายามทำสมองให้ปลอดโปร่งก่อนจะเจอ

เรื่องเครียดอีกครั้งในคืนนี้ แล้วก้าวตามสารวัตรไป 

 



พอกา้วเขา้ไปในหอ้งรบัแขกอนัโอโ่ถง การณุ กาลญัญ ูกส็มัผสัไดว้า่
เหยื่อฆาตกรรมรายนี้คงเป็นผู้มีจิตใจหนักแน่นมั่นคงเกินกว่าคนธรรมดาทั่วไป จึง

ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาทางสภาพแวดล้อมรอบตัว ไม่ใช่แค่ตัวบ้านเพียงอย่าง

เดียวที่มีองค์ประกอบหลักเป็นหิน แต่เครื่องเรือนและเครื่องประดับตกแต่งส่วน

ใหญ่ก็ทำมาจากหิน โต๊ะหินอ่อนตัวใหญ่รูปทรงรีเหมือนโต๊ะประชุมขุนศึกตั้งเด่น

อยู่กลางห้อง เก้าอี้ไม้สักเจ็ดตัวตั้งเรียงอยู่โดยรอบ อีกสองตัวล้มตะแคงอยู่บนแท่น

หนิขดัมนัวาว แผน่กระดาษอะไรสกัอยา่งกระจดักระจายอยูบ่นโตะ๊ บางสว่นกต็กลง

มากองอยูท่ีพ่ืน้ เจา้หนา้ทีพ่สิจูนห์ลกัฐานสองคนกำลงัเกบ็ลายมอืแฝงอยู่ ดเูหมอืน

ว่าสารวัตรดนัยระดมกำลังเจ้าหน้าที่มาทำคดีนี้มากเป็นพิเศษ 

 การุณมองเลยไปอีกมุมหนึ่งของห้องรับแขก และสะดุดตากับหญิงสาวที่นั่ง

ตกตะลึงอยู่บนโซฟาสักหลาดสีดำ มีนางพยาบาลคอยดูแลอยู่ใกล้ ๆ  เจ้าหน้าที่

ตำรวจคนหนึ่งพยายามสอบถามอะไรเธออยู่ 

 สอบปากคำคนงานรึ แต่ผู้หญิงคนนี้ดูไม่เหมือนช่างสลักหินเลยสักนิด  

และไม่น่าจะเป็นแม่บ้านด้วย อายุของเธอคงประมาณยี่สิบปลาย ๆ  หรือสามสิบ

ตน้ ๆ  รปูรา่งสงูโปรง่ ผวิพรรณขาวละเอยีด และบอบบางเกนิกวา่จะมาเปน็คนงาน

ในบา้นหลงันีไ้ด ้ ผมยาวเหยยีดตรงดำขลบัไดร้บัการดแูลอยา่งด ีใบหนา้ดอูอ่นหวาน

แม้ในยามนี้จะถูกข่มไว้ด้วยความตกใจก็ตาม เธอสวมกางเกงยีนรัดรูป รองเท้า

บู๊ตสีดำหุ้มข้อ ท่อนบนเป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว สวมทับด้วยเสื้อกั๊กสีน้ำตาล  

2 
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กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ที่ตั้งอยู่ข้าง ๆ  ช่วยยืนยันความคิดของเขาว่าเธอเหมือนนัก

เดินทางมากกว่า 

 แล้วเธอมาทำอะไรอยู่ที่นี่ 

 “จากหลกัฐานทีเ่หน็ทำใหเ้ชือ่ไดว้า่” สารวตัรดนยัสง่เสยีงขึน้มา “ฆาตกรรม

คงเริ่มต้นขึ้นในห้องนี้” 

 การุณเลิกสนใจหญิงสาวที่ดูเหมือนจะอยู่ผิดที่ผิดทาง และดึงสมาธิกลับมา

ทางสารวัตรดนัยที่กำลังลำดับเหตุการณ์ให้ฟัง 

 “มันชัดเจนเลยว่า ก่อนที่จะถูกฆ่า คุณปู่วิกรมได้นั่งพูดคุยกับใครสักคนที่

โต๊ะตัวนี้” 

 “งั้นผู้ตายก็ต้องรู้จักกับฆาตกรน่ะสิ” การุณแทรกขึ้น และนึกสงสัยว่า เขา

ถูกตามตัวมาที่นี่ด้วยเหตุผลใดกันแน่ ในเมื่อเบาะแสที่จะสาวไปถึงตัวฆาตกรก็

ออกจะชัดเจนขนาดนี้ ไม่จำเป็นต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการไขปริศนาอย่างเขาเลย 

 สารวัตรดนัยจ้องหน้าเขาด้วยสายตาดุดัน คล้ายจะบอกว่า ความคิดของ

คุณยังอ่อนหัดนัก “แล้วคุณเคยเปิดประตูต้อนรับคนแปลกหน้ากลางดึกบ้างไหม

ล่ะ” 

 ชัดเจนเลย การุณนึก คดีนี้ทำให้อารมณ์ของสารวัตรเดือดปุด ๆ  จวนจะ

ระเบิดอยู่แล้ว 

 “หลังจากเจรจากันอยู่พักหนึ่ง” สารวัตรดนัยพูดต่อ “ก็เกิดการยื้อแย่ง

อะไรบางอย่าง” 

 การุณยอมรับความสามารถในการลำดับเหตุการณ์ของสารวัตรดนัย จาก

สภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้า มันใช้คำว่าต่อสู้แย่งชิงได้เลย แต่พวกเขาแย่งชิงอะไรกัน

ล่ะ มันสำคัญถึงขนาดต้องลงมือฆ่ากันเชียวหรือ 

 ด้วยความสงสัย การุณชะโงกเข้าไปดูรูปภาพบนหน้ากระดาษที่กระจัด-

กระจายอยู่บนโต๊ะ พลางขมวดคิ้วอย่างแปลกใจ “แต่คงไม่ใช่แบบสำหรับสลักหิน

หรอกนะ” 

 “คาดว่าคงมีค่ามากกว่านั้น” สารวัตรตอบแบบเอาจริงเอาจัง “แต่คุณปู่

วิกรมได้มันไป” 
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 การุณเงยหน้าขึ้นอย่างงุนงง “ของไม่ได้ถูกแย่งไปหรือครับ” ถ้างั้นตำรวจ

ก็ต้องรู้น่ะสิ ว่าอะไรคือประเด็นสังหาร เขานึก แต่ทำไมในดวงตาสารวัตรถึงได้มี

แต่ความสับสนและงุนงง 

 “อย่างน้อยคุณปู่วิกรมก็รักษามันไว้ได้พักหนึ่ง และพยายามหลบหนีเข้าไป

ข้างใน” สารวัตรดนัยชี้ไปทางประตูด้านหลัง และเริ่มออกเดิน 

 ศพอยูห่ลงัประตนูัน่ร ึการณุนกึ รบีสาวเทา้ตามไป คนืนีส้ารวตัรดนยัอารมณ์

เสียมากเกินเหตุ เขายังไม่อยากเป็นอีกหนึ่งต้นเหตุที่ทำให้เจ้าของคดีหงุดหงิดมาก

ไปกว่านี้ แต่พอพ้นประตูห้องรับแขกออกมา การุณก็ต้องชะงักเท้าด้วยความงุนงง

ประตูบานนี้ไม่ได้เปิดเข้าไปสู่ห้องใดห้องหนึ่งอย่างที่ควรจะเป็น 

 มันไม่ได้เป็นห้องอะไรเลย และไม่มีศพด้วย 

 สารวัตรดนัยหันมามองอย่างรำคาญ เมื่อไม่เห็นเขาเดินตามไป “มีอะไรรึ  

ผู้กอง” 

 การุณมองไปรอบตัว รู้สึกคล้ายกับว่า เขาหลุดเข้ามาในปราสาทหินที่ไหน

สักแห่ง สิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าคือโถงทางเดินกว้างสามเมตร ผนังด้านหนึ่งก่อ

ด้วยหินทรายตัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยม มีช่องประตูซ่อนอยู่เป็นระยะ คั่นด้วยรูปสลักหิน

แบบลอยตัว ตั้งชิดผนังเหมือนเป็นฉากบังตา มีอยู่ชิ้นหนึ่งล้มลงมากระแทกพื้น

แตกออกเป็นเสี่ยง ๆ  ที่เหลือตั้งเรียงกันอยู่ในระดับสายตา เป็นแนวยาวไปตลอด

ทางเดิน คล้ายกับช่องแอบมองข้าศึกของป้อมปราการในสมัยก่อน โดยมีห้อง

รับแขกที่ถูกกั้นอยู่อีกฟากหนึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนปราการด่านหน้า พื้นผิวของ

หินที่ปูทางเดินใต้เท้าถูกสกัดให้ขรุขระอย่างตั้งใจ สะท้อนให้เห็นทางเดินชีวิตที่ไม่

เคยราบรื่น แสงไฟที่ส่องลงมาจากเพดานสูงสี่เมตรยิ่งทำให้ดูแปลกตา 

 โถงทางเดนินัน้ยาวยีส่บิเมตร ดา้นขวาทะลไุปสูห่อ้งใหญห่อ้งหนึง่ ซึง่เหน็ได้

ชดัวา่เปน็ครวั การณุเดนิตามสารวตัรไปทางซา้ย ซึง่ยาวกวา่ดา้นขวาสามในสีส่ว่น

และก้าวขาข้ามรูปสลักหินที่ล้มลงมาขวางทางเดิน “บ้านหลังนี้ดูแปลก ๆ  นะครับ” 

 “คุณปู่วิกรมเป็นผู้มีรสนิยมทางศิลปะลึกลับเสมอ” สารวัตรเริ่มเดินต่อ  

“บ้านหลังนี้ท่านออกแบบและก่อสร้างด้วยตัวเอง ก่อนจะย้ายเข้ามาอยู่เมื่อสิบปี  

ที่แล้ว” 
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 ประโยคสุดท้ายสะดุดใจการุณอยู่ลึก ๆ  “พื้นเพเดิมของผู้ตายไม่ใช่คนที่นี่

หรือครับ” 

 “ถา้เกบ็หลกัฐานในทีเ่กดิเหตเุสรจ็เมือ่ไหร ่ เราจะกลบัไปเชก็ทะเบยีนราษฎร์  

ดูว่า คุณปู่วิกรมย้ายมาจากไหน” 

 ขณะเดนิตามสารวตัรดนยัไปตามโถงทางเดนิทีแ่ทรกตวัอยูใ่นบา้นหนิรปูรา่ง

ประหลาด การณุกน็กึถงึบรรยากาศตอนไปเทีย่วปราสาทหนินครวดัเมือ่ชว่งสงกรานต ์ 

ที่ผ่านมา มันให้ความรู้สึกคล้ายคลึงกันเหลือเกิน จะแตกต่างกันก็ตรงที่สถานที่

แห่งนี้ดูใหม่กว่า และไม่มีนางอัปสรร่ายรำอยู่บนผนัง นอกจากรูปสลักสารพัดสัตว์

ที่ตั้งประดับอยู่รอบบ้าน 

 อารยธรรมยุคโบราณกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ช่างผสมผสานกันได้อย่าง

กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว 

 ระหว่างทางเดินผ่านห้องสองห้องซึ่งประตูเปิดอ้าอยู่ เจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่ง

กำลังค้นหาหลักฐานบางอย่างอยู่ข้างใน ห้องหนึ่งเป็นห้องพระ มีพระพุทธรูปปาง

ต่าง ๆ  ประดิษฐานอยู่มากมาย บ่งบอกว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เป็นพุทธศาสนิกชน  

ผู้เคร่งครัดคนหนึ่ง ส่วนอีกห้องเป็นห้องนอนที่ดูเหมือนเพิ่งตกแต่งเสร็จใหม่ ๆ  จาก

อุปกรณ์เครื่องนอนที่มีโทนสีอ่อน ๆ  การุณก็พอจะเดาได้ว่า คงเป็นห้องของผู้หญิง 

 ตรงนี้แหละที่เป็นเรื่องน่าแปลก ในเมื่อวิกรม จงวิจิตร อยู่ตัวคนเดียว ไม่มี

ทั้งญาติพี่น้องหรือลูกหลาน แล้วมีห้องนอนของผู้หญิงอยู่ในบ้านหลังนี้ได้อย่างไร

ถ้าจะมองว่าคุณปู่ทำไว้สำหรับเมียเก็บ ก็ออกจะพิลึกไปสักหน่อยสำหรับคนในวัย

เก้าสิบปี 

 สารวัตรดนัยที่เดินนำอยู่ข้างหน้าหันมาถาม “ข่าวว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการไขปริศนาที่เก่งที่สุดของดีเอสไอ” 

 การณุไมเ่คยปลาบปลืม้กบัคำยกยอ่งนีเ้ลย ในฐานะนกัเรยีนนายรอ้ยตำรวจ

ที่มีคะแนนสอบสูงที่สุดของรุ่น การุณจึงมีสิทธิ์เลือกหน่วยงานสังกัดก่อนใคร แต่

ในฐานะที่เป็นลูกคนเดียว แม่ของเขาไม่ปลื้มเลยที่ลูกชายเป็นตำรวจ จึงขอร้องให้

เขาหาทางเปลีย่นไปทำงานทีไ่มต่อ้งเผชญิหนา้กบัผูร้า้ย แลว้มนัจะมหีนว่ยงานไหน

ละ่ทีจ่ะเหมาะสมไปกวา่กรมสอบสวนคดพีเิศษ ซึง่วนั ๆ  ไดแ้ตห่มกตวัอยูก่บัหลกัฐาน
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ที่กองสูงท่วมหัว และสารพัดปริศนาที่มาในรูปแบบต่าง ๆ   เมื่อกรมสอบสวนคดี

พิเศษมีหนังสือมาขอตัวไปช่วยราชการ  เขาจึงไม่ต้องเสียเวลาคิดนาน 

 ตอนที่เข้าทำงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษใหม่ ๆ  การุณถูกส่งตัวไปศึกษา

งานหนึ่งปีที่เอฟบีไอ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญการคลี่คลายคดีของสหรัฐฯ และ

เป็นต้นแบบดีเอสไอของไทย ที่นั่น เขาได้เรียนรู้หลักการวิเคราะห์หลักฐานแบบ

สากล และยังสอนให้เขารู้จักการใช้อาวุธ ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยได้สัมผัสตอนอยู่

เมืองไทย ประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยวมาในครั้งนั้น ช่วยให้เขารอดพ้นจากการตก

เป็นอาชญากรอย่างหวุดหวิด 

 ปีที่แล้วเขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีดังแห่งปี ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการ  

ไขปริศนา แต่ในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมา เขาก็ตกเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญที่ตำรวจ

ต้องการตัวมากที่สุด และยังถูกตามล่าจากอิทธิพลมืดที่ต้องการใช้เขาเป็นแพะรับ

บาป แม้ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะปิดคดีได้สำเร็จ แต่แม่ของเขาก็ยังบ่นว่า “เรื่องนี้

ทำให้แม่อายุสั้นลงไปหนึ่งปี” 

 การุณสูดหายใจลึก ๆ  ฝันร้ายแบบนั้นไม่มีวันหวนกลับมาอีกแล้ว “คดีนี้

ฆาตกรทิ้งปริศนาอะไรไว้ครับ” 

 “ไม่ใช่จากฆาตกร แต่เป็นปริศนาของผู้ตาย” 

 การุณถามอย่างแปลกใจ “ปริศนาประเภทไหนครับ” 

 “ผมไม่รู้” สารวัตรดนัยส่ายหน้า “คนของผมพยายามกันเต็มที่แล้ว แต่ยัง

ตีความไม่ออก ผมถึงได้ขอความช่วยเหลือไปที่ดีเอสไอ แล้วเขาก็ส่งคุณมา” 

 ตอนได้รับคำสั่งให้เดินทางมาช่วยตำรวจท้องที่ทำคดี การุณกำลังยุ่งอยู่กับ

การส่งคุณลุงไปโรงพยาบาลพอดี ขณะที่หัวหน้าของเขาก็ไม่ได้บอกอะไรมากไป

กว่าสถานที่ที่ต้องไป และผู้รับผิดชอบคดี “ผู้ตายทิ้งอะไรเอาไว้ครับ” 

 “ดูเหมือนว่าก่อนจะสิ้นใจ คุณปู่วิกรมได้ทำอะไรบางอย่างที่คนทั่วไปเขาไม่

ทำกัน คนของผมก็บอกไม่ได้ว่า มันเป็นเพราะความบังเอิญหรือเป็นความตั้งใจ  

ซึ่งถ้าเป็นประเด็นหลัง ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมาก” 

 การุณไม่เข้าใจว่าสารวัตรดนัยหมายถึงอะไร แต่คงไม่ใช่อย่างที่เขาคิดแน่

และถ้าสิ่งที่สารวัตรพูดมาเป็นเรื่องจริง ฝันร้ายในใจเขาก็ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
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ปีที่แล้วก็ปริศนาของเหยื่อฆาตกรรมนี่แหละที่ทำเอาเขาเกือบตาย 

 หลงัจากไดเ้หน็ลายมอืเลอืดในครัง้นัน้ การณุกผ็วาขอ้ความทีเ่ขยีนดว้ยหมกึ

สีแดงไปพักหนึ่ง “มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นด้วยหรือครับ” 

 “เดี๋ยวคุณก็จะได้เห็นเอง” สารวัตรหยุดตรงสุดทางเดิน หน้าประตูที่เปิดอ้า

อยู่ มีแสงแฟลชของกล้องถ่ายรูปลอดออกมาเป็นระยะ “คุณปู่วิกรมวิ่งหนีมาที่

ห้องนี้” 

 “เขาวิ่งมาไกลนะครับ” การุณมองย้อนกลับไปข้างหลัง และชี้มือไปทาง

ห้องที่เพิ่งจะเดินผ่านมา “ก่อนหน้านี้ประตูห้องพวกนั้นล็อกเอาไว้หรือเปล่าครับ” 

 “ตอนที่ตำรวจมาถึง ประตูทุกบานในบ้านหลังนี้ไม่ได้ล็อก ยกเว้นประตูรั้วที่

ปิดล็อกด้วยระบบไฟฟ้า” 

 การุณใช้สายตาคำนวณระยะทางจากห้องรับแขกมาถึงตรงนี ้ดูเหมือนว่า

เหยื่อฆาตกรรมวัยเก้าสิบปีได้เลือกวิธีหลบหนีที่ขัดแย้งกับสังขารของตัวเอง และมี

โอกาสหนีรอดน้อยที่สุด “แล้วทำไมเขาไม่ยอมเข้าไปหลบอยู่ในห้องใกล้ ๆ ” 

 “คงเป็นเพราะความคุ้นเคยมั้ง” สารวัตรตอบอย่างไม่ใส่ใจ “เพราะห้องนี้

เป็นห้องของคุณปู่วิกรม” 

 “แต่ประสบการณ์ในการทำคดีของผมบอกว่า ในขณะที่คนเรากำลังหวาด

กลัวจากการถูกตามล่า สิ่งแรกที่เขาจะนึกถึงคือความปลอดภัย ไม่ใช่ความคุ้นเคย

และเขาจะเลือกสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมากที่สุดเป็นที่พึ่ง” การุณแย้ง “เว้นแต่ว่า มันมี

เรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย” 

 “งัน้กช็ว่ยใชป้ระสบการณข์องคณุหาเหตผุลใหผ้มหนอ่ยเถอะ วา่ทำไมผูต้าย

รายนี้ถึงได้แตกต่างจากคนอื่น” สารวัตรดนัยบอกด้วยเสียงขุ่นมัว แล้วก้าวขาข้าม

ธรณีประตูเข้าไปในห้อง 

 การุณถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่าย ค่ำคืนนี้ช่างเป็นช่วงเวลาที่เลวร้าย

ของเขาจริง ๆ  อยู่ดี ๆ  คุณลุงผู้มีวุฒิภาวะก็สั่งเสียแปลก ๆ  ก่อนจะเข้าไปนอนโคม่า

อยู่ในห้องไอซียู แล้วนี่เขายังต้องมาร่วมงานกับคนที่อารมณ์ไม่อยู่กับร่องกับรอย

อีกต่างหาก ไม่รู้ว่าหลังจากนี้เขาจะต้องเจอกับอะไรอีก 
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ชั่วขณะหนึ่ง หลังจากก้าวเข้ามาในห้องที่เกิดเหตุฆาตกรรม การุณ กาลัญญู ก็

รู้สึกว่าเขาต้องการเวลาทำใจสักพักหนึ่ง แม้จะเคยเห็นศพมามากมายในชีวิตการ

ทำงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ แต่ครั้งนี้มันเลวร้ายกว่าที่เขาคิดไว้มาก 

 “ห้องนี้เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในบ้าน” สารวัตรดนัยบอกกล่าว “คุณปู่วิกรม

ใช้เป็นทั้งห้องนอนและห้องทำงาน” 

 การุณยังไม่กล้ามองไปที่ศพตรง ๆ  เขากวาดสายตาไปรอบ ๆ  ห้องนี้เป็น

ห้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่ มีเพดานสูงถึงหกเมตร สื่อความหมายชัดเจน

ชีวิตนี้ต้องการความโปร่งโล่ง พื้นเป็นหินขัดสีเหลืองอ่อน ผนังทำจากหินทราย และ

ปิดทึบหมดทุกด้าน คล้ายเป็นห้องนิรภัยสำหรับหลบซ่อนตัว ยกเว้นด้านทิศตะวัน

ออกมีช่องหน้าต่างบานคู่สองช่อง ตัวหน้าต่างเป็นกระจกใส คล้ายออกแบบไว้เพื่อ

รับแสงอรุณโดยเฉพาะ ห้องนี้แหละที่ดูคล้ายส่วนหัวของเสือหมอบ แสงจันทร์ที่

ส่องลงมากระทบกระจกหน้าต่างทำให้เสือหมอบดูเหมือนมีชีวิต และมีประกายตา

แรงกล้า เมื่อมองผ่านหน้าต่างลงไปที่สระน้ำเบื้องล่าง พญานาคยังต้องโผล่ขึ้นมา

พ่นน้ำคารวะ บ่งบอกความหมายว่า ข้ายอมสยบให้ท่านแล้ว 

 เมื่อตรงนี้เป็นส่วนหัวของเสือหมอบ ก็เดาได้เลยว่าห้องน้ำของบ้านหลังนี้

ควรจะอยู่ตรงไหน รสนิยมทางศิลปะช่างล้ำลึกโดยแท้ การุณไม่สงสัยเลยว่า

วิกรม จงวิจิตร เป็นคนรวยที่สมถะขนาดไหน ห้องทั้งห้องดูโล่งตา ไร้ซึ่งเครื่อง

ประดับตกแต่งใด ๆ  ยกเว้นเครื่องเรือนที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเพียงไม่กี่ชิ้น โต๊ะ

ทำงานไม้สักตั้งอยู่ริมหน้าต่าง ตู้หนังสือตั้งอยู่ตรงมุมห้อง เตียงหินอ่อนหลังใหญ่

ตั้งชิดผนังด้านทิศตะวันตก มีตู้เซฟเก็บของมีค่าตั้งอยู่ใกล้ ๆ  ผ้าห่มสีฟ้าที่คลุมอยู่

บนทีน่อนขนาดหกฟตุยงัอยูใ่นสภาพเรยีบรอ้ย บง่บอกวา่คนืนีผู้ต้ายกระวนกระวาย

กับการรอคอยอะไรสักอย่างจนไม่มีกะจิตกะใจจะนอน 

 “คุณปู่วิกรมพยายามจะเข้ามาหลบในห้องนี้” สารวัตรลำดับเหตุการณ์ต่อ 

“แต่ถูกยิงเข้าที่กลางหลัง จึงล้มลงไปที่พื้น” 

 การุณวาดสายตากลับมาที่พื้นตรงหน้า คราบเลือดสีแดงคล้ำกองใหญ่เริ่ม

จะแห้งแล้ว มีธงเล็ก ๆ  ติดหมายเลขตั้งอยู่ข้าง ๆ  เพื่อลำดับเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่

มูลนิธิในชุดหมีสีส้มยืนรอพร้อมเปลและผ้าห่อศพ 
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 จากสภาพที่เห็นพอจะเดาได้ว่า กระสุนปืนของฆาตกรคงตัดเส้นเลือดใหญ่

พอดี เลือดถึงได้ไหลออกมามากมายผิดปกต ิ แต่คุณปู่ในวัยเก้าสิบปีก็ทรหดอย่าง

เหลือเชื่อ ท่านยังไม่ตายในทันที และยังนอนอยู่ตรงนี้อีกพักหนึ่ง 

 “ของที่ท่านแย่งมาได้หลุดกระเด็นออกจากมือ” สารวัตรเล่าเป็นฉาก ๆ   

“คุณปู่วิกรมพยายามกระเสือกกระสนไปคว้ากลับคืนมา แต่ก็ถูกฆาตกรหยิบเอาไป

เสียก่อน ท่านจึงมานอนสิ้นใจอยู่ตรงนี้” 

 การุณไล่สายตาตามคราบเลือดที่ไหลเป็นทางไปที่โต๊ะริมหน้าต่าง ร่างไร้

ลมหายใจของคุณปู่วิกรมนอนคว่ำหน้าอยู่ตรงนั้น เจ้าหน้าที่คนหนึ่งกำลังถ่ายภาพ

ในมุมต่าง ๆ  ขณะที่อีกสองคนกำลังเก็บหลักฐานอยู่ใกล้ ๆ   

 แม้จะใช้เวลาทำใจมาพอสมควรแล้ว แต่เขาก็ยังข่มความรู้สึกสยดสยองไว้

ไม่ได้ ในวาระสุดท้ายของชีวิต วิกรม จงวิจิตร ชายชราวัยเก้าสิบปีผู้มีเส้นผมขาว

โพลนทั้งศีรษะ นอนคว่ำหน้าจมกองเลือดในท่าตะเกียกตะกายหนีความตาย คาง

เหี่ยวย่นที่เต็มไปด้วยตอสั้น ๆ  ของเคราสีขาวตั้งอยู่บนหินขัดสีเหลืองอ่อน ใบหน้า

หงายเชิดขึ้น ดวงตาเบิกโพลงจ้องเขม็งไปข้างหน้า คล้ายกับต้องการจดจำภาพ

สดุทา้ยของชวีติไปสูภ่พหนา้ เชือ่วา่ถา้ฆาตกรไดเ้หน็ภาพนี้ ตอ่ใหม้จีติใจเหีย้มโหด

ขนาดไหนก็ต้องเกิดอาการผวา และอาจจะถูกตามหลอกหลอนไปตลอดชีวิต 

 “วนันีเ้ปน็วนัเกดิครบรอบเกา้สบิปขีองคณุปูว่กิรม” สารวตัรดนยัชีใ้หด้กูลอ่ง

ของขวัญที่วางอยู่บนโต๊ะริมหน้าต่าง “เป็นคืนแห่งการฉลองที่เจ็บปวดเหลือเกิน” 

 จากจำนวนกล่องของขวัญที่วางเรียงกันอยู่ บอกให้รู้ว่าคุณปู่วิกรมเป็นที่  

รักใคร่ของคนทั่วไป ยกเว้นใครบางคน ของขวัญชิ้นสุดท้ายที่คุณปู่ได้รับจึงเป็น

ลูกปืน 

 การุณเดินเข้าไปดูใกล้ ๆ  “ยังไม่มีใครแตะต้องศพใช่ไหม” 

 “ถ้าไม่ใช่เพราะรอให้คุณมาดูก่อน เราคงชันสูตรพลิกศพเสร็จไปแล้ว” 

 “แล้วมีใครพอจะรู้บ้างไหมว่า สิ่งที่ฆาตกรได้ไปคืออะไร” 

 สารวัตรดนัยหันไปพยักพเยิดกับลูกน้องของเขา “ให้ดีเอสไอเขาดูหน่อย” 

 “ครับ” เจ้าหน้าที่รับคำ แล้วหันหลังเดินไปทางประตูห้อง 

 ฆาตกรไม่ได้เอาของที่ปล้นไปด้วยรึ การุณนึก งั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องรู้น่ะสิ ว่า
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อะไรคือประเด็นสังหาร แต่ทำไมท่าทางสารวัตรดนัยถึงยังดูมืดมน 

 อีกสองสามวินาทีต่อมา การุณก็ต้องงุนงงมากยิ่งขึ้น เมื่อสวิตช์ไฟบนผนัง

ข้างประตูถูกกดปิดดังแชะ ส่งผลให้ความมืดเข้าครอบคลุมอย่างฉับพลัน ขณะที่

แสงจันทร์ส่องผ่านกระจกหน้าต่างลงมาจับร่างไร้วิญญาณของผู้ตายพอดี เกิดเป็น

เงาหลอกตาดูคล้ายกับศพกำลังจะลุกขึ้นมาจากพื้น 

 ถ้าไม่คุ้นเคยกับการเห็นศพในลักษณะแปลก ๆ  มาก่อน การุณคงผงะไป

แล้ว 

 เจ้าหน้าที่คนนั้นเดินกลับมา พร้อมกับเปิดไฟฉายแบล็กไลต์ แสงสีม่วง

ส่องไปจับตรงจุดที่มีธงติดหมายเลขตั้งอยู่ ห่างจากศพคุณปู่วิกรมแค่เอื้อมมือถึง  

“ของที่ว่านั่นอยู่ตรงหน้าคุณแล้วผู้กอง” 

 การุณชะโงกหน้าเข้าไปมอง นอกจากธงติดหมายเลขแล้ว พื้นที่ตรงนั้นก็มี

แต่ความว่างเปล่า “ไม่เห็นมีอะไรนี่ครับ” 

 “ดูดี ๆ  สิครับผู้กอง” เจ้าหน้าที่ย้ำ “แล้วคุณจะได้เห็นเอง” 

 เมื่อหันไปมองไฟฉายกระบอกเล็ก ๆ  ในมือเจ้าหน้าที่ การุณก็ตระหนักว่า

หลักฐานชิ้นนี้คงไม่ใช่สิ่งของธรรมดาอย่างที่เขาคิดเสียแล้ว เพราะแสงอัลตรา-  

ไวโอเลตนั้นมีไว้เพื่อส่องหาเคมีวัตถุ และสิ่งของที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 

 คดีคืนนี้เป็นฆาตกรรมเพื่อแย่งชิงอะไรกันแน่ เป็นสิ่งของที่ไม่อาจจับต้อง

ได้หรือไง 

 


