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ศพทอด

ปีศาจร้ายในใจเราทำาให้โลกนี้กลายเป็นขุมนรก 

-- ออสการ์  ไวลด์

1

หน้าโรงงานเก่าร้าง  รถตำารวจลายนำ้าเงินขาวสิบกว่าคันจอดอยู่ริมถนน 
แสงไฟไซเรนและแสงสีขาวจ้าของไฟหน้ารถทำาให้สถานท่ีเงียบสงบนี้มีสีสัน

เหมือนตลาดกลางคืน

ภายในโรงงานมีกลิ่นเหม็นตลบอบอวล คนสิบกว่าคนกุมศีรษะนั่งยอง

กับพื้น มีตำารวจอาวุธครบมือสิบกว่านายยืนขนาบข้าง

”นี่พวกแกยังเป็นคนอยู่อีกเรอะ„  ผู้กำากับกล่าว  ”พวกแกต้องได้ชดใช้

กรรมแน่!„
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เขาเดินไปข้างถังเหล็กสนิมเขรอะใบหนึ่ง  ใช้กระบองเคาะถัง  ได้ยินเสียง

ดังทึบ  ”ปัง ๆ „

”มันคืออะไร„  ผู้กำากับขมวดคิ้ว  ชะโงกหน้าดูแล้วขย้อนอาเจียน  ”ของ

ทุเรศแบบนี้  พวกแกยังกล้าให้มันกลับไปอยู่ในอาหารของชาวบ้านอีกเรอะ 

มโนธรรมของพวกแกคงถูกหมาคาบไปกินแล้วละสิ„

”พวกร้านอาหารเอาไปใช้  ถ้าพวกคุณไม่ได้ไปร้านนั้นก็ไม่ได้กินหรอก„ 

คนตัวผอมพึมพำา

”ว่าไงนะ„  ผู้กำากับถลึงตาใส่  ”แล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าร้านในโรงอาหารที่

กรมตำารวจให้เช่าใช้นำ้ามันเถื่อนพวกนี้หรือเปล่า„

เมืองหลงฟานซ่ึงเป็นเมืองเอกของมณฑลเปิดฉากจู่โจมตามนโยบาย  

”ปราบสี่ดำา  ขจัดสี่ภัย„1  ตรวจสอบวันแรกก็พบแหล่งค้านำ้ามันประกอบอาหารใช้

แลว้  เจ้าหนา้ทีจึ่งวางแผนจับกมุกลางดกึเพือ่ปราบแหลง่สนิคา้เถือ่นนีใ้หส้ิน้ซาก

จินตนาการอย่างไรก็คงนึกภาพไม่ออกว่านำ้ามันเก่าแต่ละถังน่าขยะแขยง

เพียงใด  ยิ่งเก็บไว้ในห้องทึบแบบนี้กลิ่นยิ่งเหม็นชวนอาเจียน  ผู้กำากับซ่ึง

รับผิดชอบปฏิบัติการกวาดล้างคร้ังนี้เพิ่งเคยเข้ามาในสถานท่ีที่เต็มไปด้วยฝูง

แมลงวันบินว่อนและนำ้าเสียเจ่ิงนองเป็นคร้ังแรก  ประโยคเดียวท่ีเขานึกได้คือ

น่าสะอิดสะเอียนที่สุด

ผูก้ำากบัควา้กระบวยตกันำา้มนัเกา่ในถงัขึน้มาแลว้เทกลบัลงไปชา้ ๆ  พลาง

พดูวา่  ”พวกแกดซูะ  อยา่งนีก้นิไดด้ว้ยเรอะ!  ถา้เป็นเมือ่กอ่นฉนัตกักรอกปาก

พวกแกไปแล้ว„

นำ้ามันเก่าในกระบวยถูกเทลงถังหมดแล้ว  แต่ก้นกระบวยกลับหลงเหลือ

วัตถุสีเหลืองชิ้นหนึ่ง

ผู้กำากับเพ่งมอง  รู้สึกเหมือนเคยเห็นมันมาก่อน

1 นโยบายปราบโรงงานเถื่อนและอบายมุขของจีน
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เขาหันไปถามเจ้าหน้าท่ีจากกรมสิ่งแวดล้อม  ”คุณเคยเห็นตีนไก่ใหญ่

ขนาดนี้ไหม„

เพื่อให้เชี่ยวชาญการสืบสวนมากขึ้น  ผมจึงถูกส่งไปฝึกงานท่ีกอง 
กำากับการตำารวจอาชญากรรมอำาเภอเป่ยหวนเป็นเวลาหนึ่งปี  ชีวิตของตำารวจ

อาชญากรรมแม้จะเต็มไปด้วยสีสันแต่ก็จุกจิกมาก  ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา  งาน

ส่วนใหญ่คือไกล่เกลี่ยคดีแพ่ง  จับกุมพวกลักขโมยแบตเตอร่ีรถยนต์ และ

สืบสวนคดีกระชากกระเป๋าชิงทรัพย์ยามคำ่าคืน

บางคร้ังก็มีคดีท่ีท้ังน่าขำาและขมขื่น  เช่น  ผู้หญิงคนหนึ่งทะเลาะกับสามี

แล้วถูกสามีตบ  เธอโมโหจึงมาแจ้งความที่โรงพัก  พวกเราฟังเร่ืองราวแล้วบอก

ว่าไม่เกี่ยวกับเรา  แต่หญิงคนนั้นอ้างว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัว  ทำาไมจึง

ไม่เกี่ยวกับตำารวจ  หรือจะให้ไปร้องเรียนที่สมาคมสตรี  อีกตัวอย่างเช่น  ชาย

คนหนึง่วิง่มาแจ้งความวา่ภรรยาของตนถกูลอ่ลวงไปขาย พวกเราตา่งทุม่เทกำาลงั

สืบสวน สุดท้ายพบว่าคนที่เขาบอกวา่เปน็  ”ภรรยา„ ที่แท้แต่งงานแล้ว  และสามี

ตัวจริงของเธอตามมาที่บ้านเพื่อรับตัวกลับไป

เพราะรกัอาชพีแพทยน์ติิเวช ผมจึงมกัไปทีส่ถานตีำารวจประจำาอำาเภอเพือ่

ร่วมทำาคดฆีาตกรรม  ซ่ึงตลอดทัง้ปมีอียูเ่พยีงไมก่ีค่ดแีละปดิคดไีดอ้ยา่งรวดเร็ว 

แต่คงเพราะผมเป็นพวกดวงอัปมงคล  หลังจากถูกส่งมาฝึกงานได้สองเดือน 

อำาเภอเป่ยหวนก็เกิดคดีฆาตกรรมสะท้านสะเทือนกระทรวงพิทักษ์สันติราษฎร์ 

โชคดีที่ภายหลังปิดคดีได้2 

และแล้วหนึ่งปีของชีวิตตำารวจอาชญากรรมก็สิ้นสุดลง ผมจึงได้กลับเข้า

กรม  ผมรู้สกึดใีจแต่กต็อ้งปรับตวั  เหตุผลทีด่ใีจกค็อืจะมโีอกาสทำาคดซัีบซ้อน

ขึ้น  ไม่ต้องมัววุ่นวายเร่ืองจุกจิกยิบย่อยอีก  และสาเหตุที่ต้องปรับตัวก็เพราะ

2 อ่านรายละเอียดคดีอำาเภอเป่ยหวนได้ในหนังสือ  ”สิบคดีบาป  เล่ม  4„  เขียนโดยจือจู
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ตอนทำางานในแผนกอาชญากรรมผมนอนดึกเป็นประจำา  แต่พอเข้ากรม  การ

ทำางานและการพักผ่อนกลับสู่ภาวะปกติซึ่งผมเองยังไม่ชิน

คนืนีผ้มนอนไมห่ลบั  ไดแ้ตพ่ลกิไปพลกิมาอยูบ่นเตยีง  ระหวา่งนัน้เสยีง

โทรศพัท์กด็งัขึน้ราวกบัรู้ใจ  หลงิตงังัวเงียถามว่า  ”ดกึปา่นนีใ้ครโทรมานะ  เธอ

ไม่อยู่ตั้งปีฉันก็เลยไม่คุ้นเสียงโทรศัพท์ตอนดึก ๆ „

ผมคว้าโทรศัพท์ขึ้นรับ  ใจเต้นต้ึกต้ักด้วยความยินดี  ”ฮัลโหล อาจารย์

หรือครับ  ไม่เป็นไรครับ ยังไม่นอน  ได้ครับ  เดี๋ยวมารับหรือครับ„

”คดีอะไรหรือครับถึงต้องรีบขนาดนี้„  ผมถามทันทีที่ขึ้นรถ
อาจารย์มองผมแล้วยิ้มพลางกล่าวว่า  ”ผมอยากรู้ว่าดึกดื่นป่านนี้แล้ว

ทำาไมคุณยังไม่นอนอีก  มัวทำาอะไรอยู่  กลับมาตั้งหลายวันแล้วนี่  ยังข้าวใหม่

ปลามันอยู่หรือ„

ผมค้อนอาจารย์แล้วตั้งคำาถามกลบเกลื่อนว่า  ”ฆ่าไปกี่คนครับ„

”ไม่ได้ฆ่าสักคน„  อาจารย์ตอบอย่างเคร่งขรึม  ”ตอนหน่วยความมั่นคง

ของเมืองบุกจับแหล่งค้านำ้ามันเก่า  ตรวจพบตีนไก่ตีนหนึ่ง„

”ตีนไก่หรือครับ„  ผมงง

”ใช่„  อาจารย์ตอบ  ”ทอดแล้วด้วย„

ไม่ว่าจะซักไซ้อย่างไรอาจารย์ก็เอาแต่ยิ้มไม่ยอมตอบ  รถโขยกเขยกไป

เรื่อย ๆ  จนถึงโรงงานแถวชานเมืองแห่งหนึ่ง

”เอิกเกริกน่าดู„  ผมพึมพำา

ในละครโทรทัศน์  เรามักเห็นฉากขบวนรถตำารวจเปิดเสียงหวอ

และไฟไซเรนแล่นฉิวไปยังที่เกิดเหตุ  ซ่ึงนั่นเป็นเพียงจินตนาการของผู้กำากับ

ละคร  ในความเป็นจริง  ถ้าขืนตำารวจยกขบวนไปมากขนาดนั้น  อย่าว่าแต่

ผูต้อ้งหาเลย แมแ้ต่หนกูค็งเผ่นหนกีนัหมด  การเดนิทางไปยงัท่ีเกดิเหตขุองเรา

มีกฎอย่างหนึ่งคือห้ามรบกวนประชาชน  เราจึงไปและกลับอย่างเงียบเชียบ 
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ปฏิบัติการจับกุมด้วยขบวนใหญ่โตขนาดนี้เลยมีไม่บ่อยนัก

พวกเราตา่งหิว้กระเปา๋เคร่ืองมอืของตนกระโดดลงจากรถตรวจท่ีเกดิเหต ุ

ทันใดนั้นก็มีคนสวมแว่นตาอันเล็กถือไมโครโฟนโผล่พรวดออกมาจากที่ใด

สักแห่ง  ”ผมเป็นผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ครับ  พวกคุณคือแพทย์นิติเวชใช่ไหมครับ 

ผมสงสัยว่าทำาไมการกวาดล้างแหล่งค้านำา้มันเก่า แพทย์นิติเวชต้องมาด้วยล่ะครับ„

ความกระตอืรือร้นของผู้ส่ือขา่วทำาผมสะดุง้  เขาพยายามยืน่ไมคส์ดีำาจ่อ

ปากผม  อาจารย์จึงตัดบทคำาถามของผู้สื่อข่าวท่ีรัวเหมือนปืนกลว่า  ”เดี๋ยวสิ! 

พรรคพวก นายจะเอาไอ้นี่ยัดปากเขารึไง„

ผูส้ือ่ขา่วสัน่ศรีษะอยา่งเกอ้เขนิ  เราจงึฉวยโอกาสนัน้กา้วขา้มแถบกัน้ของ

ตำารวจ

ภายในโรงงาน  ตำารวจกองปราบค้นตัวและสวมกุญแจมือผู้ต้องสงสัย

ทุกคนขณะเตรียมคุมตัวขึ้นรถ  มีเพียงตำารวจสองนายซ่ึงท่าทางคงเป็นระดับ

หัวหน้านั่งยองกับพื้น ศีรษะชนกันขณะก้มดูชามใบหนึ่งพลางซุบซิบ  ดูจากยศ

บนบ่าแล้ว คนหนึ่งเป็นนายพล ส่วนอีกคนเป็นผู้กำากับ

”คุณดูนี่สิ  มีลายด้วย จะใช่ลายนิ้วมือหรือเปล่า„  นายพลกล่าว

”อืม„  ผู้กำากับผงกศีรษะ  ”สีขาว ๆ  ตรงนี้น่าจะเป็นรอยเล็บที่หลุดไป„

”คุณว่าใช่ตีนไก่ไหม„  นายพลถาม

”ผมว่าเหมือนตีนไก่ทอดที่ขายในร้านอาหาร„  ผู้กำากับแสดงความเห็น  

”แต่ใหญ่ไปหน่อย„

ทั้งสองคนกำาลังวิเคราะห์บางสิ่งอย่างใจจดใจจ่อ พอหันมาเห็นอาจารย์

กับผมอยู่ข้าง ๆ  ถึงกับสะดุ้งโหยง  ”ปัดโธ่!  ทำาไมมาเงียบ ๆ  อย่างนี้ล่ะ  แล้วนี่

พวกคุณมาทำาอะไร„

อาจารย์ยิ้มแล้วควักบัตรประจำาตัวขึ้นมาแกว่ง

ตำารวจทั้งสองนายรีบลุกขึ้นแสดงความเคารพ  กล่าวว่า  ”สวัสดีครับ

ผู้อำานวยการ ผมชื่นชมท่านมานานแล้ว  วันนี้เพิ่งมีโอกาสได้พบเป็นครั้งแรก„
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”นี่คือหัวหน้าแผนกนิติเวชฉินหมิง  ส่วนคนนี้คือหลินเทา  เจ้าหน้าที่

พิสูจน์หลักฐาน„  อาจารย์แนะนำา

พวกเราทยอยจับมือกัน

”เรื่องเป็นอย่างไร„  อาจารย์ถาม

”เอ่อ  เมื่อครู่เจ้าหน้าที่ของเราทลายแหล่งค้านำ้ามันเก่า„  นายพลชี้ไปท่ี

ผู้กำากับแล้วว่าต่อ  ”หัวหน้าหน่วยของเราพบวัตถุบางอย่างอยู่ในถังนำ้ามัน„

อาจารย์ถกขากางเกงขึ้นแล้วนั่งยองลงข้างชามที่มีวัตถุสีเหลืองมันวาว 

ถามว่า  ”ไอ้นี่ใช่ไหม„

”เรากำาลังช่วยกันวิเคราะห์ว่าเป็นนิ้วมือคนหรือตีนไก่กันแน่„  นายพล

ยิ้มเขิน ๆ  

”ยังไม่รู้ชัดก็เรียกพวกเรามา„  ผมพึมพำา

”พดูจาเหลวไหล„  อาจารยต์ำาหน ิ ”ถา้ใคร ๆ  กวิ็เคราะหแ์ยกแยะได ้แลว้

จะมีแพทย์นิติเวชไว้ทำาไม„

ผมเกาศีรษะแล้วนั่งยองดูวัตถุในชาม

วัตถุดังกล่าวมีลักษณะเป็นท่อนสีเหลือง  ผมใช้นิ้วมือเทียบ  ขนาดเล็ก

กว่านิ้วมือผมไม่น้อยทีเดียว  เมื่อพิจารณาผิวของวัตถุแล้ว  มีร่องรอยถูกทอด

ด้วยนำ้ามันและเห็นรอยงออยู่สองรอยราง ๆ  แบ่งเป็นสามตอนชัดเจน  ดูแล้ว

น่าจะเป็นข้อนิ้ว

ผมหยิบคีมออกจากกระเป๋าเคร่ืองมือแล้วคีบวัตถุน้ันข้ึนมา  ”อืม แยกแยะ

ไดย้ากจริง ๆ  ดว้ย  ถา้เปน็นิว้คนกเ็ลก็ไปหนอ่ยและสัน้ไปนดิ  ถา้เปน็ตนีไกก่ด็ู

จะใหญ่เกินไป„

อาจารย์กล่าว  ”หากเป็นนิ้วมือผู้หญิง หลังจากทอดแล้วอาจหดตัว3  จน

3 โดยท่ัวไปหมายถงึกลา้มเนือ้หดตวัดว้ยสาเหตุต่าง ๆ   ขณะมชีวิีตอยูอ่าจเกดิจากฤทธ์ิยา แต่ถา้เป็น
ศพหมายถงึกรณีทีก่ลา้มเนือ้ถกูทำาลายดว้ยปจัจยัตา่ง ๆ  ทำาใหข้าดแรงตงึผวิและสญูเสยีความยดืหยุน่ 
กล้ามเนื้อจึงหดเล็กและสั้นลง  เช่น ศพถูกไฟไหม้  กล้ามเนื้อจะหดตัวเพราะความร้อน
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เหลือเท่านี้ก็เป็นได้„

ผมได้ยินแล้วขนลุกซู่  ”ท...ทอดศพหรือครับ„

อาจารยไ์มน่ำาพาทา่ทตีกใจของผม กลา่วว่า  ”ถา้ง้ันคณุชว่ยบอกหนอ่ยสิ

ว่าทำาอย่างไรจึงจะแน่ใจว่านี่เป็นนิ้วคนหรือเปล่า„

ผมงงไปชัว่ขณะ กระทัง่อาจารยห์นัมาจ้องหนา้ ผมจึงไดส้ต ิ ”เออ่...คอื...

ไม่ยากหรอกครับ  ใช้วิธีตรวจดีเอ็นเอไงล่ะครับ„

การตรวจดีเอ็นเอไม่เพียงยืนยันว่าวัตถุนั้นเป็นอวัยวะของมนุษย์หรือไม่ 

แต่ยังตรวจได้ด้วยว่าเป็นเผ่าพันธุ์ใด  แม้แต่พืชก็มีดีเอ็นเอเฉพาะตัว

”อ้อ!„  ตำารวจทั้งสองนายเพิ่งเข้าใจ

”ออ้อะไรกนั„  อาจารยเ์หลอืบมองพวกเขาอยา่งเอือมระอาแลว้หนัมาพดู

กับผมว่า  ”ตรวจดีเอ็นเองั้นรึ  ผมไม่ถามคุณด้วยเรื่องแค่นี้หรอก„

โดนอาจารยต้์อนให้จนมมุง่าย ๆ  ตอ่หนา้คนมากขนาดนีน้บัวา่นา่ขายหนา้

เสียจริง  นักศึกษาสาขานิติเวชศาสตร์ส่วนมากจะทุ่มเทเรียนนิติพยาธิวิทยา 

เหตผุลหนึง่คอืนติพิยาธิวิทยานา่ต่ืนเตน้กวา่  และอกีเหตุผลหนึง่กเ็พราะเปน็วิชา

ที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุด  ส่วนการจำาแนกเผ่าพันธ์ุซ่ึงอยู่ในวิชานิติ

มานุษยวิทยานั้นน่าเบื่อหน่าย

สมองของผมหมุนเร็วจ๋ี พยายามนึกถึงความรู้ด้านนิติมานุษยวิทยาซ่ึงมี

อยู่อย่างจำากัด  แต่ก็นึกไม่ออกว่ามีเนื้อหาใดเกี่ยวข้อง  จึงได้แต่สั่นศีรษะให้

อาจารย์อย่างอาย ๆ  

อาจารย์มีท่าทางผิดหวัง  แค่นเสียงแล้วกล่าวว่า  ”ต้องขยันอ่านตำารา

มากกว่านี้หน่อย  คุณคงคิดว่าปัญหายิบย่อยไม่สำาคัญ  แต่ในยามฉุกเฉินอาจ

ทำาให้พลาดพลั้งได้„

อาจารย์สวมถุงมือยางแล้วเปิดกระเป๋าเคร่ืองมือ  หยิบคีมห้ามเลือด

ออกมาสองอัน ยื่นให้ผมอันหนึ่ง  จากนั้นหยิบมีดผ่าตัดออกมาแล้วใส่ใบมีด

อาจารยก์รดีดา้นขา้งวัตถนุัน้อยา่งคลอ่งแคลว่ เปดิออกจนเหน็เนือ้สแีดง
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และเส้นเอ็น  วัตถุมีขนาดเล็กมากและไม่มีอะไรยึดไว้ ดังนั้นการแยกเนื้อเยื่อ

ออกจากผิวจึงต้องใช้ทักษะการผ่าตัดขั้นสูง ความอดทน และความชำานาญ

ขนาดฝีมือชั้นยอดอย่างอาจารย์ยังใช้เวลาคร่ึงชั่วโมงจนเหง่ือตกกว่าจะ

เขี่ยกระดูกออกจากวัตถุนั้นได้

”เฮ้อ...„  อาจารย์ถอนหายใจ  ”พวกคุณทำาตามนโยบาย  ‘ปราบสี่ดำา 

ขจัดสี่ภัย’  ทลายแหล่งสินค้าเถื่อนจนเจอคดีฆาตกรรมเข้าให้ซะแล้ว!„

”ท่านหมายความว่า...„  ผู้กำากับถาม  ”เป็นนิ้วมือคนหรือครับ„

พูดจบ ผู้กำากับก็อดขย้อนอาเจียนไม่ได้

อาจารย์พยักหน้ากล่าวว่า  ”กระดูกนิ้วของมนุษย์มีเอกลักษณ์  ร่างกาย

มนษุยม์วีวิฒันาการ กระดกูนิว้จึงคอ่ย ๆ  สัน้ลง และเพือ่ความคลอ่งแคลว่ขอ้นิว้

จึงค่อนข้างใหญ่  พิจารณาตามมาตรฐาน นี่คือกระดูกนิ้วของมนุษย์„

ผมใช้คีมห้ามเลือดบีบเนื้อเยื่อที่เลาะออกมา แข็งมาก

”ผมเข้าใจแล้ว„  ผมกล่าว  ”เนื้อเยื่อสูญเสียนำ้ามากจึงหดเกร็ง  ทำาให้มี

ขนาดเล็กกว่านิ้วปกติ„

อาจารย์พยักหน้ากล่าวว่า  ”ถ้าง้ันคุณรีบแจ้งตำารวจสืบสวนให้ระดมพล 

ออกปฏิบัติการ„

ผมเข้าใจความหมายของอาจารย์ทันที  การทอดศพคือวิธีทำาลายศพที่

โหดเหี้ยมและอำามหิตที่สุดซ่ึงพบน้อยมาก  อีกทั้งปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร 

ขา้งนอกมนีกัขา่วเตม็ไปหมด คดสียองขวญัแบบนีเ้ปน็ขา่วครึกโครม คงพาดหัว

หนังสือพิมพ์ฉบับพรุ่งนี้แน่นอน ดังนั้นพวกเราจะต้องปิดคดีให้เร็วที่สุด

สิบนาทีต่อมา ตำารวจจากสถานีตำารวจประจำาเมืองและตำารวจกองปราบ

ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยท้ังหมดออกไป  ที่เกิดเหตุมีตำารวจท้องที่และตำารวจ

สืบสวนสอบสวนเข้ามาสมทบอีกหลายนาย

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีเกิดเหตุหลายคนต่างคาดผ้าปิดปากหลากสี 

พยายามค้นหาร่องรอยน่าสงสัย  ตำารวจสืบสวนตรวจค้นโรงงานท่ัวทุกซอกมุม 
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อาจารย์ยืนเท้าสะเอวอยู่กลางโรงงาน มองไปรอบ ๆ  แล้วกล่าวว่า  ”งานเร่งด่วน

แบบนี้เป็นภาระหนักมาก„

เสียงของอาจารย์กังวานทั่วโรงงาน  ทุกคนต่างหยุดงานในมือและจ้อง

มองอาจารย์

อาจารย์กลืนนำ้าลายแล้วกล่าว  ”ทุกคนจะต้องเหนื่อยกันอีกแล้ว  สิ่งท่ี

พวกเราต้องทำาคือ  เทนำ้ามันเก่าหลายสิบถังพวกนี้เพื่อกรองเอากากออก„

ตำารวจหลายนายมีสีหน้าลำาบากใจ  การทำางานในสถานที่เหม็นหึ่งแบบนี้

ก็แย่อยู่แล้ว นี่ยังต้องกรองกากออกจากนำ้ามันเก่าเหม็นคลุ้งทีละถังอีก นับเป็น

เรื่องน่าขยะแขยงที่สุดในชีวิตของตำารวจสืบสวนสอบสวนเลยก็ว่าได้

ทันใดนั้นต้าเป่าก็วิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาพร้อมถุงใบใหญ่ในอ้อมแขน 

”อ...อาจารย์  ของท่ีสั่งได้แล้ว„  ต้าเป่าบอก  ”ผมต้องถีบประตูปลุก

เจ้าของร้านขายเวชภัณฑ์เลยนะ„

อาจารย์เปิดห่อของออก  ในนั้นมีเสื้อกาวน์สีขาวหลายสิบตัว  อาจารย์

หยิบขึ้นมาสวมตัวหนึ่ง  หัวเราะพลางกล่าวว่า  ”เพื่อไม่ให้เมียพวกคุณรังเกียจ 

ผมจึงเตรียมของพวกนี้มาให้„

2

ตำารวจสืบสวนหลายสิบนายเร่ิมงานท่ีแสนลำาบากโดยมีอาจารย์เป็น
ผู้นำาปฏิบัติการคร้ังนี้  ก่อนอื่นเราต้องเขียนหมายเลขแปะไว้บนถังนำ้ามัน  แล้ว

แบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็นกลุ่ม ๆ กลุ่มละสามคน  แต่ละกลุ่มรับผิดชอบนำ้ามัน

หนึ่งถัง  คนหนึ่งตักนำ้ามันออกจากถัง  คนหนึ่งถือตะแกรง  อีกคนคอยเขี่ยหา

วัตถุต้องสงสัยที่คาดว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนของมนุษย์  ส่วนอาจารย์เดินไป

มาระหว่างเจ้าหน้าที่แต่ละกลุ่ม คอยให้คำาแนะนำาด้านนิติเวชวิทยา



ศพทอด  19  

นำ้ามันเก่ายิ่งถูกกวนก็ยิ่งเหม็นคลุ้งไปทั่วโรงงาน  เจ้าหน้าท่ีบางคนทน

กลิ่นเหม็นไม่ไหวต้องโก่งคออาเจียน แต่พออาเจียนบ่อยเข้าก็เริ่มชิน

สามชั่วโมงผ่านไปไม่รู้ตัว  เจ้าหน้าท่ีสิบกว่ากลุ่ม  มีเพียงสองกลุ่มท่ี

ร่อนวัตถุต้องสงสัยออกมาได้รวมยี่สิบเอ็ดชิ้น  แต่ละชิ้นล้วนแต่มีขนาดเท่า

โทรศัพท์มือถือ  บางชิ้นเป็นกระดูก  จึงแน่ใจได้ว่าเป็นชิ้นส่วนมนุษย์  บางชิ้น

เปน็กลา้มเนือ้และไขมนัทีถ่กูทอดจนดไูมเ่ปน็รูปเป็นร่างซ่ึงต้องนำาไปตรวจดเีอน็เอ 

จึงจะยืนยันได้ว่าเป็นของมนุษย์หรือไม่

ด้วยความพยายามของเจ้าหน้าท่ีทุกนาย นำ้ามันเก่าสิบกว่าถังจึงถูกนำาไป

เทใส่ในถังอีกสิบกว่าใบ  กลิ่นเหม็นหืนทะลุผ่านเสื้อกาวน์ติดเสื้อผ้าที่เราสวม

ผมถอดเสื้อกาวน์ออกแล้วดมตามตัว ดูเหมือนประสาทรับกลิ่นจะเสื่อม

ไปแล้วจึงไม่ได้กลิ่นอะไรเลย

เจ้าหนา้ทีส่บืสวนบางนายบอกวา่  ”สง่ไปร้านซักรีดเถอะ ขนืเอากลบับา้น

มีหวังไม่ได้ขึ้นเตียงแน่„

อาจารย์คิดครู่หนึ่งจึงกล่าว  ”ชิ้นส่วนต้องสงสัยทั้งหมดร่อนได้จากถัง

เบอร์หนึ่งกับเบอร์สิบสาม แสดงว่ารูปแบบการท้ิงศพค่อนข้างรวมกลุ่ม  หน้าท่ี

ของเราคอืรีบตรวจดเีอน็เอคนืนี ้ สว่นหนา้ทีข่องฝา่ยสบืสวนคอืสอบปากคำาผูต้อ้ง

สงสัยที่ค้านำ้ามันเถื่อน ต้องรู้ให้ได้ว่านำ้ามันสองถังนี้มาจากไหน„

เจ้าหน้าท่ีสืบสวนแสดงท่าทีลำาบากใจ  ”นี่มัน...ไม่ใช่เร่ืองง่าย ๆ เลย

นะครับ„

อาจารย์ยิ้มพลางกล่าวว่า  ”พวกคุณต้องแสดงฝีมือแล้วละ„

ผมเองกค็ดิเชน่เดยีวกบัอาจารยค์อืไมรู้่สกึกงัวลเร่ืองฝีมอืของฝ่ายสบืสวน

สอบสวนเลย แต่สิง่ทีผ่มขอ้งใจคอื  ”ถงึขัน้เอาศพไปทอด  ไมรู้่วา่โกรธแคน้อะไร

นักหนา„

อาจารย์ครุ่นคิดแล้วเอ่ยว่า  ”จริงอยู่ที่การทำาลายศพเป็นวิธีซ่ึงฆาตกรท่ี

รู้จักคุ้นเคยและมีความแค้นกับผู้ตายใช้บ่อย  แต่ในคดีทำาลายศพอย่างสุดโต่ง
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แบบนี้  ผมว่าไม่แน่หรอก„

ผมสะดุง้  ”ไมแ่นง้ั่นหรือ  ผมคดิว่าจู่ ๆ  คนร้ายคงไมไ่ดพ้บเหยือ่เดนิตาม

ถนนแลว้ลากกลบับา้นไปฆ่า  จากนัน้กหั็น่ศพแลว้คอ่ย ๆ  ทอดหรอกนะครับ นัน่

มันโรคจิตชัด ๆ „

อาจารย์ไม่อยากพูดต่อจึงโบกมือ  ”ก็โรคจิตน่ะสิ  อย่ามัวแต่พูดเลย 

ตอนนี้เราทำาได้แค่คาดเดาเท่านั้น  รีบหาทางศึกษาชิ้นส่วนศพ หาเอกลักษณ์

บุคคลเพื่อระบุว่าผู้ตายเป็นใครดีกว่า  จะได้ปิดคดีเร็ว ๆ „

ผมพยักหน้าและไม่ถามอะไรอีก

อาจารย์เอ่ยขึ้นว่า  ”ทุกคนต้องเหนื่อยกันหน่อยนะ  พรุ่งนี้หนังสือพิมพ์

คงลงข่าวคดีนี้ครึกโครมแน่  เพราะฉะนั้นคืนนี้พวกเราต้องทำางานหนักหน่อย 

พรุ่งน้ีจะได้มีเบาะแสและความม่ันใจเพ่ิมข้ึน  ตอนน้ีแยกย้ายกันไปทำางานได้แล้ว„

ขณะท่ีเราขนถุงวัตถุพยานท้ังยี่สิบเอ็ดถุงกลับถึงที่ทำางาน พี่เจ้ิงหงซ่ึง
มีหน้าตาอ่อนล้าอยู่ท่ีกรมพอดี  หลังคดีอว๋ินไท่  พ่ีเจ้ิงได้เลื่อนตำาแหน่งเป็น

ผู้อำานวยการห้องแล็บตรวจดีเอ็นเอของกรมตำารวจระดับมณฑล

”คดีอะไรคะถึงได้รีบร้อนขนาดนี้„  พี่เจิ้งถามอาจารย์

”เป็นคดีท่ีท้าทายคุณมากเชียวละ„  อาจารย์แสร้งพูดอย่างสบาย

อารมณ์  ”ชิ้นส่วนทั้งหมดถูกทอดด้วยนำ้ามัน พอจะตรวจได้ไหม„

พี่เจิ้งตะลึง  ”ทอดด้วยนำ้ามันเหรอคะ„

อาจารย์พยักหน้าเงียบ ๆ  

ท่าทางพี่เจ้ิงสดชื่นขึ้นมาก  คดีประหลาดทำาให้เธอหายง่วงเป็นปลิดทิ้ง 

เธอกล่าวว่า  ”จำาได้ว่าเคยมีบทความทางการแพทย์เขียนเกี่ยวกับคดีประเภทนี้ 

ฉันจะลองหาดูและจะให้คำาตอบพรุ่งนี้เช้าค่ะ  ว่าแต่กลิ่นที่ติดตัวพวกคุณมาคือ

กลิ่นอะไรหรือคะ„  พูดจบเธอก็โบกมือไปมาข้างหน้าจมูก

”อาจารย์  ผมว่าเรากลับบ้านอาบนำ้าแล้วนอนรอผลดีไหม„  ผมดม
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แขนเสื้อตัวเองตามสัญชาตญาณ  ได้กลิ่นเหม็นหืนของนำ้ามันเตะจมูกอย่างแรง

”คดิง่ายดนีี!่„  อาจารยต์ะคอกผมแลว้หนัไปพดูกบัพีเ่จิง้วา่  ”ของพวกนี้

คือของวิเศษ ยังให้คุณไม่ได้  เอาอย่างนี้  ผมให้เวลาคุณไปค้นหาบทความนั้น

เพือ่คดิหาวธีิทำางานและเตรียมตวักอ่น หลงัจากนัน้เราจึงจะมอบของวเิศษพวกน้ี

ให้„

”ทำาไมล่ะคะ„  พี่เจิ้งแปลกใจ

ผมเองก็สงสัย  จึงมองหน้าอาจารย์

อาจารย์บอกพี่เจิ้งว่า  ”เอาเถอะน่า  ทำาตามที่ผมบอกแล้วกัน„  พูดจบ

ก็ลากผมเข้าไปในห้องแล็บพยาธิวิทยา

ในห้องแล็บ  อาจารย์ปูผ้าลงบนโต๊ะทดสอบ แล้วนำาวัตถุต้องสงสัยเหม็น

หึ่งเหล่านั้นออกมาเรียงเป็นแถว  หยิบเคร่ืองมือผ่าตัดส่งให้ผมและบอกว่า  

”ตอนน้ีสิง่ท่ีเราต้องทำามสีองอยา่งคอื แยกเนือ้เยือ่ทีส่กุแลว้ออก จากนัน้พยายาม

แยกหาเนื้อเยื่อหนังกำาพร้าหรือหนังแท้ที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงออกมา  เผ่ือจะพบ

อัตลักษณ์บางอย่างบนหนังกำาพร้า  คุณรู้ไหมว่าของวิเศษพวกนี้ยังมีประโยชน์

อะไรอีก„

ผมกลอกตาอย่างเหนื่อยหน่าย พอเห็นอาจารย์กำาลังจ้องผมเขม็งจึงรีบ

สั่นศีรษะ

อาจารย์ชี้ไปที่หนังสือบนชั้นด้านหลัง  กล่าวว่า  ”คุณลองเปิดดูสิ 

กล้ามเนื้อแต่ละส่วนของคนเรามีลายกล้ามเนื้อแตกต่างกัน ดังนั้นสิ่งแรกที่เรา

ต้องรู้คือเนื้อเยื่อพวกนี้มาจากส่วนไหน„

แม้ผมจะเข้าใจแต่ก็ยังไม่มั่นใจ  จึงรีบเปิดหนังสือดู

ก่อนหน้านี้ตอนอยู่ท่ีโรงงาน  กลิ่นเหม็นทำาให้ประสาทรับรู้กลิ่นของผม

เสือ่มลงกจ็ริง  แตไ่มรุ่นแรงเหมอืน  ”ของวิเศษ„ ยีส่บิเอด็ชิน้ในห้องทึบ ๆ  ตอนนี ้

มันกระตุ้นประสาทการมองเห็นและการรับรู้กลิ่น ทำาให้ผมซ่ึงนับว่าไม่ใช่แพทย์

นิติเวชมือใหม่ยังรู้สึกท้องไส้ปั่นป่วน
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”ลายกล้ามเนื้อจะแยกออกเป็นแฉกคล้ายคนกางขาแล้วบีบตัวเข้าหากัน„ 

ผมพจิารณาชิน้สว่นแตล่ะชิน้พลางดหูนงัสอืประกอบ  ”ชิน้สว่นศพทีไ่มม่กีระดกู

เหล่านี้ทุกชิ้นมาจากสะโพก„

”ถูกต้อง  เรียนรู้ได้เร็วนี่„  อาจารย์กล่าวอย่างพอใจ  ”ส่วนที่มีกระดูก 

ถ้าไม่ใช่นิ้วมือก็เป็นนิ้วเท้า  หมายความว่าชิ้นส่วนศพเหล่านี้มาจากสะโพก มือ

และเท้า„

อาจารย์หยุดพูด ถอนหายใจแล้วว่า  ”น่าเสียดายที่ยังไม่พบเนื้อเยื่อท่ีมี

อัตลักษณ์„

เดิมทีกำาหนดประชุมคดีคือเช้าวันต่อมา  แต่ก็ต้องเล่ือนเพราะโทรศัพท์
ท่ีดังขึ้นตอนเช้าราวหกโมงกว่า

อาจารย์โทรศัพท์มาบอกว่าเขาต้องไปเข้าร่วมประชุมการประสานงาน

คดีปล้นฆ่าด้วยอาวุธปืนทั่วประเทศและต้องรีบเดินทาง  จึงมอบหมายให้ผม

รับผิดชอบคดีนี้และขอให้ปิดคดีได้ในเร็ววัน

”คดีร้ายแรงขนาดนี้  อาจารย์ยังจะไปประชุมอีกหรือครับ„  ผมแปลกใจ

อาจารย์หัวเราะกล่าวว่า  ”คดีที่ผมจะไปประชุมร้ายแรงกว่านี้อีก„

”แต่ผมไม่มั่นใจ„  ผมยอมรับ

”ตอนนี้คุณรีบขับรถไปสนามบินเถอะ„  อาจารย์บอก  ”ไปรับคนที่จะมา

ช่วยคุณ„

”สนามบินหรือครับ„

”เอาละ  แค่นี้นะ  ผมกำาลังจะขึ้นเคร่ือง  คุณจำาไว้แล้วกันว่าเท่ียวบิน  

CZ 9876  ถึงเวลาคุณก็รู้เองว่าเป็นใคร„

อะไรกัน นี่อาจารย์เล่นเกมอะไรอยู่  ผมรีบโทรศัพท์นัดหลินเทาไปเจอ

กันที่กรม แล้วสวมชุดตำารวจเตรียมไปสนามบินเพื่อรับใครก็ไม่รู้
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ประตูผู้โดยสารขาออกในสนามบินตอนเช้าตรู่มีคนไม่มาก  ผมกับ
หลินเทายืนอยู่ที่จุดรอรับผู้โดยสารนอกร้ัวกั้น  จ้องมองผู้โดยสารแต่ละคน

อย่างสงสัย  มีคนเหลียวหลังมามองเราบ่อยคร้ัง  ทุกคร้ังคือมองหลินเทา ซึ่ง

ผมชินเสียแล้วที่ต้องยืนอยู่ข้างคนรูปหล่ออย่างเขา

”นายว่าเป็นใคร„  ผมหันไปถามหลินเทา

ทันใดนั้นดวงตาของหลินเทาก็เบิกกว้างจ้องเขม็ง

”นี่ฉันพูดกับนายนะ!„  ผมกระทุ้งศอกใส่หลินเทาแต่เขาไม่ตอบ  ผม

แปลกใจจึงมองตามสายตาเขา

ไกลออกไปมีสาวงามคนหนึ่ง  ผมยาวระเอว  สวมแว่นสีดำากรอบทอง 

นุ่งกระโปรงผ้าไหมสั้นสีดำา  รูปร่างอรชรอ้อนแอ้น  กำาลังเข็นรถเข็นซ่ึงมีชายชรา

ผมขาวคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงมาหาเรา

”แน่ะ  สงสัยจะเพราะอายุมากแล้วสิท่า  ฉันจำาได้ว่าเมื่อก่อนนายไม่มอง

ผูห้ญงิสวย ๆ  เลยนี„่  ผมทำาหนา้ทะเลน้  ”ท่ีแทก้ม็สีาวงามเขา้ตานายเหมอืนกนั

นะ„

”สวยมาก„  หลินเทาถอนหายใจ

”นัน่ยงัไง  ในทีสุ่ดนายกเ็จอผู้หญิงในสเปกซะท ี หายากมากเลยนะ„  ผม

เย้าต่อ  ”ฉันไปขอเบอร์โทรศัพท์ให้เอาไหม„

”เฮ ้นายมองอะไร„  ชายฉกรรจ์ผมเกรียนหุน่ลำา่สนัคนหนึง่ผลกัหลนิเทา

หลินเทาถลึงตาถามกลับ  ”นี่คุณทำาอะไร„

ดูท่ามีแววจะเกิดเร่ืองวิวาท ผมจึงรีบแยกคนทั้งคู่ออกจากกัน  สักครู่มี

ชายรูปร่างผอมโย่งเข้ามาช่วยห้ามทัพ

”ทีแ่ทก้พ็วกคณุนีเ่อง!„  คร้ันผมมองหนา้ชายผมเกรียนถนดัตากต็ืน่เตน้

ดีใจจนออกนอกหน้า  รีบโผเข้ากอดโดยลืมไปว่าเขากำาลังโมโห

ชายผมเกรียนคนนี้ชื่อฮว่าหลง ส่วนชายผอมโย่งชื่อเปาจ่าน สาวสวยคือ
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ซูเหมย  ส่วนชายชราคือศาสตราจารย์เหลียง4  ท้ังสี่คนเป็นเจ้าหน้าท่ีจากทีม

สืบสวนคดีพิเศษของกระทรวงพิทักษ์สันติราษฎร์  มีชื่อเสียงระดับประเทศ ทำา

แต่คดีใหญ่ ๆ  และคดีฆาตกรรมดัง ๆ  

เมือ่คราวท่ีผมไปฝกึงานทีอ่ำาเภอเปย่หวน  เคยร่วมทำาคดฆ่ีาหัน่ศพกบัทมี

สืบสวนคดีพิเศษ จึงนับถือความสามารถของพวกเขาอย่างหมดหัวใจ

”อาจารย์ของคุณติดธุระ กลัวว่าคุณคนเดียวจะรับมือไม่ไหว„  ศาสตราจารย์

เหลียงกล่าวอย่างยิ้มแย้มและเอ็นดู  ”อีกอย่างคดีนี้อุกฉกรรจ์มาก  เมื่อเช้า

อาจารย์ของคุณรายงานไปที่กระทรวง  รัฐมนตรีจึงสั่งให้พวกเรามาช่วย„

”ผมดีใจจริง ๆ  ที่ได้พบพวกคุณอีก„  ผมจับมือพวกเขาทีละคน

”ทำาอะไรกร็ะวงัหนอ่ยแลว้กนั„  ฮวา่หลงชีไ้ปท่ีหลนิเทาพลางวา่  ”อยา่คดิ

ไม่ซื่อกับซูเหมยเชียวล่ะ„

ผมกบัหลนิเทาหวัเราะล่ัน จากนัน้พาพวกเขาขึน้รถเชา่ตรงไปยงัแผนกคดี

”วัตถุต้องสงสัยยี่สิบเอ็ดชิ้นล้วนเป็นชิ้นส่วนของมนุษย์เพศหญิง  และ
เป็นชิ้นส่วนของคนเดียวกัน„  พี่เจิ้งชี้แจง

ผมระบายลมหายใจยาว  ”เป็นของคนคนเดียวจริงหรือนี่„

”เสีย่วฉนิ„  ศาสตราจารยเ์หลยีงกลา่ว  ”จำาตอนอยูเ่ปย่หวนไดไ้หม คณุ

เอาชิ้นส่วนศพจำานวนมากมาต่อกันเป็นร่างคน„

ผมพยักหน้าตอบ  ”จำาได้ครับ  แต่คราวนี้คงต่อไม่ได้เพราะชิ้นส่วน

พวกนี้ถูกทอด ทำาให้รอยหั่นเปลี่ยนรูป  เอามาเชื่อมต่อกันไม่ได้แล้วละครับ„

ศาสตราจารย์เหลียงกล่าว  ”แต่คราวนี้ง่ายกว่านะ  ผมแค่อยากรู้ว่า

ชิ้นส่วนเหล่านี้มาจากส่วนไหนของศพบ้าง„

ผมแอบถอนหายใจ  ความคิดของศาสตราจารย์เหลียงเหมือนกับของ

4 ตัวละครในนวนิยายชุด  ”สิบคดีบาป„  เขียนโดย จือจู
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อาจารย์เลย  ผู้รู้ทั้งสองช่างคิดเห็นตรงกันเสียจริง  ผมกล่าวว่า  ”เมื่อวาน

วิเคราะห์ดูแล้ว  ชิ้นส่วนทั้งหมดมาจากสะโพก นิ้วมือ  และนิ้วเท้าครับ„

”ถา้อยา่งนัน้ผมอยากรู้วา่ชิน้สว่นศพเหลา่นีป้นอยูใ่นนำา้มนัเกา่ทีเ่กบ็มาจาก

ที่ไหน„  ศาสตราจารย์เหลียงบอกพลางลูบเคราสั้น ๆ  ที่คาง

ทีมสืบสวนคดีพิเศษคงทำาการบ้านมาอย่างดีต้ังแต่อยู่บนเคร่ืองบินจึงรู้

ข้อมูลละเอียดมาก

เมือ่บรรดาเจ้าหนา้ทีส่บืสวนพบทมีสบืสวนคดพีเิศษผูโ้ดง่ดงัเปน็คร้ังแรก 

ต่างพากันเกร็งเล็กน้อย  เจ้าหน้าที่เจ้าของคดีกระแอมแล้วกล่าวว่า  ”เมื่อวาน 

เอ้อ  เมื่อวานพวกเราสืบข้อมูลเกี่ยวกับเร่ืองนี้แล้ว  พนักงานสอบสวนบอกว่า

นำ้ามันเก่าท้ังหมดมาจากร้านอาหารที่อยู่สองฟากถนนตงเป่ย  เขตเทียนชังครับ 

รา้นอาหารที่เป็นแหล่งนำ้ามันเก่ามีอยู่ยี่สิบแปดร้าน  เรากำาลังตรวจสอบทีละร้าน 

แต่ขณะนี้ยังไม่พบเบาะแสครับ„

ศาสตราจารย์เหลียงโคลงศีรษะและหยิบภาพถ่ายบนโต๊ะขึ้นมา  ภาพ

เหล่านี้เป็นภาพถ่ายความคมชัดสูง5  เขากล่าวว่า  ”เสี่ยวฉิน  คุณรู้ไหมว่าวัตถุ 

สีดำาที่ติดอยู่กับชิ้นส่วนศพเหล่านี้คืออะไร„

ผมขมวดคิ้วพลางเพ่งดู  ตอบว่า  ”อืม  ตอนนั้นผมใช้กล้องจุลทรรศน์

ส่องดู  วัตถุสีดำานั้นคือดินโคลนครับ„

”แลว้พวกคณุสงสยัไหมว่าทำาไมเศษอาหารท่ีเกบ็มาจากร้านอาหารจึงเป้ือน

ดินโคลน„  ศาสตราจารย์เหลียงถาม

เจ้าหน้าที่สืบสวนแย้งว่า  ”อาจจะบังเอิญปนเปื้อนมาก็ได้นี่ครับ„

ศาสตราจารยเ์หลียงสา่ยหนา้  ”ถา้เปือ้นโดยบังเอญิกน็า่จะมรีอยเปือ้นแค่

บางแห่ง  แต่นี่ชิ้นส่วนศพเจ็ดแปดชิ้นกลับมีดินโคลนติดอยู่  ผมว่าไม่ใช่เร่ือง

5 หมายถงึภาพชนดิพเิศษซ่ึงเนน้เจาะจงรายละเอยีด  ต่างจากภาพถา่ยทัว่ไปทีเ่ห็นครอบคลมุทัง้หมด 
ในกระบวนการพสิจูนศ์พ การถา่ยภาพศพเตม็ตวัใชวิ้ธีถา่ยภาพทัว่ไป แต่ถา้ถา่ยบาดแผลบนศพหรือ
ลักษณะพิเศษที่ต้องการรายละเอียดจะถ่ายเป็นภาพความคมชัดสูง
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บังเอิญแน่„

เจ้าหน้าท่ีสืบสวนทำาหน้าฉงนและไม่พูดอะไรอีก  ต่างขบคิดว่าชายชรา

หมายความว่าอย่างไร

ผมหลับตาครุ่นคิดแล้วเอ่ยว่า  ”ผมเข้าใจท่ีศาสตราจารย์เหลียงพูดแล้ว

ละครับ„

ศาสตราจารยเ์หลียงมสีหีนา้สนใจขณะจ้องมองผม  ”จริงรึ  ง้ันคณุวา่มา„

”โรงงานค้านำ้ามันเก่าได้วัตถุดิบมาจากร้านอาหาร„  ผมเร่ิมอธิบาย  

”นอกจากนี้ยังมีพ่อค้าบางกลุ่มแอบไปเก็บนำ้ามันเก่าซ่ึงลอยอยู่ในร่องระบายนำ้า

ของร้านอาหารรวมทัง้ในท่อนำา้ทิง้ตามหมูบ้่านดว้ย จากนัน้นำาไปเทรวมกบันำา้มนั

เก่าจากแหล่งอื่น  ถ้าช้ินส่วนศพเหล่านี้เก็บมาจากท่อระบายนำ้าก็มีโอกาสเปื้อน

ดินโคลน„

ศาสตราจารย์เหลียงยิ้มพลางพยักหน้า  ”ถูกต้อง  นั่นหมายความว่า

ชิ้นส่วนศพพวกนี้มาจากท่อระบายนำ้า„

”ชัว่จริง ๆ „  เจ้าหนา้ทีส่บืสวนขมวดคิว้กลา่ว  ”พวกรับซ้ือนำา้มนัเกา่นีม่นั

น่าลงโทษให้หนัก„

”ตอนนี้ทุกคนคงรู้หน้าที่แล้วใช่ไหม„  ศาสตราจารย์เหลียงกล่าว  ”ง้าง

ปากไอพ้วกผู้ร้ายให้คายออกมาให้ไดว่้าพวกมนัไปเกบ็นำา้มนัเกา่จากทอ่ระบายนำา้

ตรงไหนบ้าง  เพราะเราต้องหาชิ้นส่วนศพให้ได้มากกว่านี้„

”ใชค่รับ„  ผมกลา่ว  ”ตอนนีเ้รายงัไมพ่บชิน้สว่นศพท่ีมเีอกลกัษณบุ์คคล

ก็เลยยังไม่มีมือจับ6  ทำาให้ระบุตัวผู้ตายไม่ได้„

”แต่วา่„  หวัหนา้ชดุสบืสวนเอย่  ”ชิน้สว่นศพเลก็ขนาดนี ้ เราจะไปคน้หา

ในท่อระบายนำ้าได้อย่างไร„

ศาสตราจารย์เหลียงหัวเราะ  ”นี่ละคือเหตุผลท่ีผมรีบถามเสี่ยวฉิน

6 ศัพท์เฉพาะในวงการตำารวจ หมายถึงวิธีการทำาคดีหรือหลักฐานสำาคัญที่จะมัดตัวผู้ต้องสงสัย



ศพทอด  27  

ตั้งแต่แรกว่าชิ้นส่วนพวกนี้มาจากส่วนไหนของศพ  เพราะคิดว่าจะช่วยให้พวก

คุณค้นพบชิ้นส่วนศพที่เป็นประโยชน์เร็วขึ้น„

3

ผมเข้าใจกระจ่างในบัดดล  ”จริงสิ  ช้ินส่วนศพพวกน้ีเฉือนจากสะโพก„
ผมชะงักไปชั่วขณะ  เจ้าหน้าที่สืบสวนทำาหน้างง  ”แล้วไง„

เปาจ่านพดูแทรกขึน้ว่า  ”คดทีีเ่ราทำาคราวกอ่นกค็ลา้ย ๆ  แบบนี ้ กระดกู

เชิงกรานทั้งชุดจะไม่ถูกทำาลาย„

ผมผงกศีรษะเห็นด้วย  ”กระดูกเชิงกรานประกอบด้วยกระดูกกระเบน

เหน็บและกระดูกสะโพกข้างซ้ายและขวา  กระดูกทั้งสามส่วนนี้แข็งมาก  ไม่

สามารถทำาลายหรอืทบุเป็นชิ้นเลก็ ๆ  ได้„  พูดจบ ผมยกภาพชิ้นส่วนศพขึ้นโบก

ศาสตราจารย์เหลียงเสริมว่า  ”ท่ีสำาคัญคือสำาหรับแพทย์นิติเวช กระดูก

เชิงกรานคือชิ้นส่วนมีค่าที่สุดของคนเรา  ใช่ไหมเสี่ยวฉิน„

ผมพยกัหนา้  ”ถา้อยา่งนัน้เราคงตอ้งรอผลการสอบปากคำากอ่น จากนัน้

ค่อยไปมุดท่อระบายนำ้ากัน„

ในโทรทัศน์  ผมเคยเห็นคนเข้าไปในอุโมงค์ระบายนำ้าที่มืดอับ  เวลาพูด

เสยีงสะทอ้นกอ้ง ทำาใหผ้มสนใจและคดิเสมอวา่การมดุเขา้ไปในท่อระบายนำา้เปน็

เรื่องน่าตื่นเต้น

ผลการสอบปากคำาไม่น่าพอใจนัก  ผู้ต้องหาหลายคนจำาไม่ได้ว่าไปเก็บ

นำ้ามันเก่ามาจากที่ใดบ้าง

ขณะที่ทุกคนไม่รู้จะทำาอย่างไรต่อไป  ซูเหมยก็เอ่ยขึ้นว่า  ”ฉันขอภาพ

แผนผังทอ่ระบายนำา้บริเวณใกลท้ีเ่กดิเหตหุนอ่ยสคิะ  จากขอ้มลูการสอบปากคำา 

ฉันจะใช้คอมพิวเตอร์จำาลองตำาแหน่งท่ีมีความเป็นไปได้สูงสุดว่าคนร้ายจะท้ิง
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ชิ้นส่วนศพ„

หลินเทาลุกขึ้นเป็นคนแรก กล่าวว่า  ”ผมจะจัดการให้„

คร่ึงชั่วโมงต่อมา  จอภาพคอมพิวเตอร์รูปร่างประหลาดที่ซูเหมยพกมา

ก็ปรากฏจุดสีแดงขนาดเท่าเมล็ดถั่วเหลือง  ซูเหมยบอกว่า  ”ตรงนี้แหละ ลอง

ไปค้นดูเถอะ„

หลินเทาผุดลุกขึ้นเป็นคนแรกอีกคร้ัง  ”ผมจะไปเตรียมอุปกรณ์ตรวจ

ที่เกิดเหตุ„

ณ ปากท่อระบายนำ้ากลางหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ผมใช้ไฟตรวจการณ์ส่องเข้าไปข้างใน  ทันใดนั้นความรู้สึกต่ืนเต้นอยาก

ลองก็หดหายไป กลายเป็นอยากถอยกลับมากกว่า  ผมจึงบอกว่า  ”อย่าเพิ่งลง

ไปเลย ข้างในนั้นมืดเกินไป  พรุ่งนี้ค่อยลงไปดีกว่า„

”ตอนกลางวันข้างในก็มืดเหมือนกันนั่นละ„  ศาสตราจารย์เหลียงรู้ทัน  

”เวลามีค่า ผมให้เวลาพวกคุณทั้งสองคนสองชั่วโมง„

เปาจ่านตบไหล่ผม  เปล่ียนมาสวมรองเท้าบู๊ตยางแล้วคลานเข้าไปก่อน 

ผมหันมองเจ้าหน้าที่ตรวจที่เกิดเหตุหลายคนข้างหลังแล้วบอกว่า  ”งั้นเราเข้าไป

กันเถอะ„

ภายในท่อระบายนำ้าไม่น่ากลัวอย่างที่คิด  แสงไฟฉายของตำารวจหลาย

นายสอ่งสวา่งเหมอืนกลางวนั แตท่ี่นา่อดึอดัคอืในนีเ้พดานตำา่มาก สงูแคค่ร่ึงหนึง่

ของคนทั่วไป  เราจึงต้องย่อตัวพลางค่อย ๆ  คืบคลานเข้าไป  ขณะเดียวกันก็ต้อง

เผชิญหน้ากับกลิ่นเหม็นรุนแรงจนหายใจแทบไม่ออก

ผมขยี้จมูกพูดว่า  ”กลิ่นเหม็นจริง ๆ   ขนาดผมเป็นแพทย์นิติเวชยังแทบ

ทนไม่ไหว พวกคุณคงเหม็นแย่„

เจ้าหน้าที่ตรวจการณ์ผงกศีรษะหน้าตาเคร่งเครียด

เปาจ่านหันไปรอบ ๆ  พลางสูดจมูก  แล้วชี้ไปด้านหลังพวกเรา  ”ทางนั้น„
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ผมดีใจจนออกนอกหน้า  ”ได้ยินมาว่าจมูกคุณไวกว่าสุนัขตำารวจซะอีก 

สงสัยจะจริงแฮะ  คุณแยกแยะกลิ่นศพเน่าในที่เหม็น ๆ  ได้ด้วยหรือ„

เปาจ่านไมต่อบแต่ผลกัผมออกแลว้วา่  ”ไปไกล ๆ  เลย คณุนะ่สเิปน็หมา„

พวกเราคอ่ย ๆ  คลานตอ่ไปราวคร่ึงชัว่โมง  ผมรู้สกึวา่เขา่หนกัเหมอืนถว่ง

ด้วยก้อนตะกั่วหลายกิโลกรัม

ในที่สุดเปาจ่านก็หยุดและพูดว่า  ”น่าจะแถว ๆ  นี้  เริ่มขุดกันเลย„

เจ้าหน้าที่ตรวจท่ีเกิดเหตุปลดพลั่วออกจากหลังแล้วเร่ิมขุดดินโคลน

ใกล้ ๆ  ตัว  ทุกคนเหง่ือไหลราวกับตากฝน ทำางานท่ามกลางสภาพอากาศเหม็นห่ึง

ที่ปะปนด้วยกลิ่นเหงื่อไคล

ราวคร่ึงชัว่โมงผ่านไป หลนิเทาตะโกนขึน้ว่า  ”เจอแลว้ พีเ่ปาเกง่จริง ๆ !„

หลนิเทาสง่ชิน้สว่นกระดกูทีข่ดุไดใ้หผ้ม  ผมใชผ้้ากอ๊ซเชด็ดนิโคลนออก 

เป็นกระดูกท่อนขาด้านนอกชิ้นหนึ่ง  ผมลองเทียบกับขากางเกงของตนเองแล้ว

บอกว่า  ”ของผู้หญิง  ขายาวซะด้วย„

เปาจ่านหนัไปขดุตอ่ กลา่ววา่  ”หนา้ทีข่องพวกเราคอืขดุหาชิน้สว่นศพให้

ได้มากที่สุด  โดยเฉพาะกระดูกเชิงกราน„

เปาจ่านมปีระสาทรับรู้กล่ินไวผิดคนท่ัวไปจริง ๆ   เราขดุตรงท่ีเขาบอกและ

พบกระดูกอีกสิบกว่าชิ้น  รวมทั้งเชิงกรานของผู้หญิงชุดหนึ่ง

”นา่จะพอแลว้นะ„  ตา้เป่าคอ้มตวัแลว้ยดืขา  ”ขนืขดุอยา่งนีต้อ่ไป มหีวงั

ตายกันพอดี„

เปาจ่านเองก็เหง่ือท่วมตัวจึงบอกว่า  ”เอาละ  กลับไปรายงานกันเถอะ 

แล้วค่อยว่ากันใหม่„

บนเตียงผ่าศพในห้องชันสูตรศพมีช้ินส่วนกระดูกต่าง ๆ  เรียงประกอบ
กันเป็นร่างคนแต่ยังไม่สมบูรณ์นัก

ผมสวมชุดผ่าศพยืนกอดอกมองครู่หนึ่งจึงกล่าวว่า  ”คงประกอบได้
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แค่นี้  แต่ทำาไมผมรู้สึกว่ามันแปลก ๆ  ชอบกล„

ศาสตราจารย์เหลียงซ่ึงนั่งรถเข็นอยู่ข้าง ๆ  กล่าวว่า  ”คนเรามีรูปร่างต่าง

กัน  ไม่แน่ว่าผู้ตายอาจมีรูปร่างไม่สมประกอบก็ได้  ว่าแต่ที่คุณบอกว่าแปลก ๆ  

หมายถึงส่วนไหนหรือ„

ผมขมวดคิ้วตอบ  ”นอกจากกระดูกขาสองท่อนจะยาวและใหญ่เกินไป

แล้ว กระดูกซี่โครงหลายซี่ก็ไม่ค่อยสมส่วน„

เสียงกร่ิงโทรศัพท์ในห้องผ่าศพดังขึ้น  หลินเทารับแล้วบอกพวกเราว่า  

”จากข้อมูลอายุและส่วนสูงผู้ตายท่ีนายสันนิษฐาน  เจ้าหน้าท่ีสืบสวนตรวจสอบ

ระบบทะเบียนราษฎร์ของทอ้งท่ีแลว้ พบเง่ือนไขทีส่อดคลอ้งกบัขอ้มลูไมม่ากนกั 

พวกเขาฟันธงว่าในหมู่บ้านนี้ไม่มีผู้หญิงอายุประมาณยี่สิบห้าปีที่สูงหนึ่งร้อย

เจ็ดสิบห้าเซนติเมตร„

”เป็นคนต่างถิ่นหรือเปล่า„  ศาสตราจารย์เหลียงตั้งข้อสังเกต

หลินเทาพูดต่อ  ”แต่มีแม่บ้านคนหนึ่งชื่อเหลียนเชี่ยนเชี่ยน  อายุราว

ยีส่บิหา้ป ี ชอบนัง่แทะเมลด็แตงขณะคยุเลน่กบัแมเ่ฒ่าในหมูบ่า้นเปน็ประจำา  แต่

สองอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่มีใครเห็นเธอเลย„

”เธอสูงเท่าไหร่„  ผมถาม

”ไม่ถึงหนึ่งร้อยหกสิบเซนติเมตร„  หลินเทาตอบ

”ขาดไปเยอะ„  ผมขมวดคิ้ว

”เป็นแม่บ้านง้ันหรือ„  ศาสตราจารย์เหลียงสงสัย  ”แล้วสามีของเธอ

ทำางานอะไร„

”เป็นผู้จัดการแผนกห้องอาหารของโรงแรมกั๋วจี้„

”ทำางานห้องอาหารรึ„  ศาสตราจารย์เหลียงตาลุกวาว  ”ศพทอดกับ

คนดูแลห้องอาหาร  นี่ยังไม่ใช่เบาะแสที่เชื่อมโยงกันได้หรอกหรือ„

”ทีน่า่สนใจกวา่นัน้คอื„  หลนิเทาเหลอืบมองเงาดา้นหลงัของซูเหมยซ่ึงอยู่

หนา้หอ้งผา่ศพแลว้พดูตอ่  ”สามขีองเธอลาออกเมือ่สองสปัดาหก์อ่น ตอนนีไ้มรู้่
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อยู่ที่ไหน„

”ง้ันมัวรออะไรอยู่ล่ะ„  ศาสตราจารย์เหลียงมีท่าทางต่ืนเต้น  ”รีบไปขอ

หมายศาลค้นบ้านเขาเดี๋ยวนี้!„

ผมแทรกขึ้นว่า  ”แล้ว...ส่วนสูงล่ะครับ„

ศาสตราจารย์เหลียงตะโกนเรียกซูเหมย  ขอให้เธอช่วยเข็นรถเข็นพลาง

กล่าวว่า  ”อาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างก็ได้„

ผมมองชิน้สว่นกระดกูบนเตียงผ่าศพ ดงึตลับเมตรออกมาวดั คดิอยา่งไร

กค็ดิไมต่ก  ”ถงึศพจะไมส่มบรูณ ์ ระบสุว่นสงูแนช่ดัไมไ่ด ้ แตจ่ากประสบการณ์

ของผม ผู้ตายไม่น่าสูงแค่หนึ่งร้อยห้าสิบกว่าเซนติเมตร„

หลังจากนำาชิ้นส่วนกระดูกมอบให้ห้องแล็บดีเอ็นเอแล้ว ผม หลินเทา
และฮว่าหลง  รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีสืบสวนหลายนายก็ไปท่ีบ้านของเหลียนเช่ียนเช่ียน

เปาจ่านสูดจมูกดม  ”ไม่ผิดแน่  ที่นี่มีกลิ่นคาวเลือด„

”จริงหรือ„  ผมลองสูดจมูกดมตรงซอกประตู

พอเงยหน้าขึ้น  ผมก็ได้ยินเสียง  ”โครม„  ดังสนั่น  ประตูใหญ่ทำาด้วย

เหล็กถูกฮว่าหลงถีบเปิดออก  พวกเราตกใจจนตาค้าง

”มัวรออะไร„  ฮว่าหลงพูดพลางก้าวเท้าเดินนำาหน้าบุกเข้าไปในบ้าน

หลินเทาเห็นผมยังไม่หายตกใจจึงพูดเบา ๆ  ว่า  ”หมอนี่กร่างจริง ๆ „

บ้านขนาดสามห้องนอน  หนึ่งห้องรับแขกหลังนี้อยู่ในด้านอับแสง 

ประกอบกบัมา่นหนา้ตา่งรูดปดิหมด แมแ้สงอาทิตยข์า้งนอกจะแผดจ้าแตภ่ายใน

บ้านกลับมืดเหมือนนรก  ท่ามกลางความมืดมีกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้ง

ความจริงบ้านหลังนี้ตกแต่งได้ไม่เลว  แต่บัดนี้กลับมีสภาพเหมือนที่เกิด

เหตุคดีร้ายแรง  ตามระเบียงและภายในบ้านเต็มไปด้วยคราบเลือด

หลังค้นหาพักใหญ่  ฮว่าหลงก็หยุดและกล่าวว่า  ”ไม่มีใครอยู่„

หลินเทาหยิบกล้องถ่ายรูปออกมาถ่ายที่เกิดเหตุ  ผมวิเคราะห์รอยคราบ
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เลือดแล้วพูดว่า  ”เป็นรอยหยดเลือดที่เจือจางแล้ว  ดูทิศทางเร่ิมจากห้องนำ้า 

ผ่านห้องรับแขก  ระเบียง  แล้วไปที่ห้องครัว„

”รอยเลือดเจือจางงั้นเหรอ„  ฮว่าหลงนั่งยอง ๆ  พินิจดูแล้วถาม

ผมผงกศรีษะ กลา่วว่า  ”ไมใ่ชเ่ลือดทีไ่หลออกจากเสน้เลอืดโดยตรง แต่

เป็นเลือดปนกับนำ้าติดอยู่ที่วัตถุแล้วหยดลงมาขณะวัตถุเคลื่อนที่„

”หมายความว่าอย่างไร„

ผมดึงฮว่าหลงลุกขึ้น  เดินไปที่ห้องนำ้า  ”คุณดูสิ  ในอ่างอาบนำ้ามีรอย

คราบเลอืดไหลนอง  ผมคดิว่าฆาตกรหัน่ศพในอา่งนำา้แลว้จงึนำาชิน้สว่นศพไปที่

ห้องครัว„

”เอาไปทอดใช่ไหม„  ฮว่าหลงขมวดคิ้วถาม

ผมพยักหน้าแล้วเดินเข้าห้องครัวซ่ึงเป็นห้องเล็กที่สุดและเหม็นท่ีสุด

ในบ้าน

กระทะบนเตายังมีของเหลวสีเหมือนซีอิ๊วอยู่ค่อนกระทะ  ผิวหน้ามีวัตถุ

สีขาวจับตัวเกือบเป็นแผ่นส่งกลิ่นเหม็นรุนแรง

ผมหยิบตะหลิวที่วางอยู่ข้าง ๆ  คนของเหลวในกระทะ  รู้สึกว่ามันข้นและ

เหนียวมาก  สีชั้นล่างสุดค่อนข้างใส มีวัตถุที่ดูเหมือนเนื้อเยื่อปะปน

พอผมคน กลิ่นก็ยิ่งเหม็นจนแสบจมูก

ผมยกแขนขึ้นขยี้จมูกแล้วว่า  ”ที่นี่คือที่เกิดเหตุขณะทอดศพ„

”คนร้ายทอดศพบางชิน้  สว่นบางชิน้ท่ีไมไ่ดท้อดกท้ิ็งลงทอ่หมด„  ตา้เป่า

เอ่ย

ผมผงกศรีษะแลว้ถามหลนิเทา  ”นายชว่ยดใูหห้นอ่ยสวิา่จะหารอยนิว้มอื

ได้ไหม„

หลินเทาส่ายหน้าตอบ  ”ลองหาตามจุดสำาคัญ ๆ  แล้ว พบแต่รอยถุงมือ

ผ้า„

ฮว่าหลงแปลกใจ  ”หมายความว่าอย่างไร„
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หลินเทากลอกตาใส่ฮว่าหลงและตอบอย่างขอไปทีว่า  ”หมายความว่า

ฆาตกรสวมถุงมือแล้วจึงฆ่าเหยื่อ  จากนั้นก็หั่นศพและเอาศพไปทอด„

”แลว้ไง„  ฮวา่หลงซักต่อ  ”คดตีามแบบฉบับชดั ๆ  ทัง้ฆ่าเมยีและห่ันศพ 

ถ้าอย่างนั้นเรื่องจับตัวคนร้ายปล่อยให้เราจัดการเถอะ„

”ดแูลว้นา่จะเปน็แบบนัน้„  ผมขมวดคิว้  ”แต่ฆ่าเมยีตัวเองในบา้นยังต้อง

สวมถุงมือด้วยหรือ„

หลินเทาพยักหน้าเห็นด้วย

”ที่คุณพูดก็มีเหตุผล„  ฮว่าหลงกล่าว

ผม  ต้าเป่า  และหลินเทาช่วยกันเก็บหลักฐานที่อาจหลงเหลืออยู่ตาม

ซอกมุมอย่างละเอียดเพ่ือส่งไปห้องแล็บตรวจดีเอ็นเอ  เผื่อพบบางสิ่งที่เป็น

ประโยชน์

ทนัใดนัน้กม็คีนเคาะประตู  ผูก้ำากบัสถานตีำารวจประจำาท้องทีน่ัน่เอง  เขา

ทำาตามระเบียบของเราคือสวมปลอกรองเท้า  คลุมผ้าโพกศีรษะและสวมถุงมือ 

จากนัน้จึงเขา้มาในทีเ่กดิเหตุ  กลิน่คาวเลอืดทำาให้เขาขยอ้นไมห่ยดุ พอรู้สกึดขีึน้

จึงแจ้งข่าว  ”ท่านหัวหน้าท้ังหลาย การสืบสวนเร่ืองของเหลียนเช่ียนเช่ียนเบ้ืองต้น

มีเบาะแสแล้ว„

เราทุกคนต่างหยดุงานในมอืแลว้ยนืลอ้มผู้กำากบัเพือ่ฟงัความคบืหนา้ของ

คดี

เหลียนเชี่ยนเชี่ยนมีอาชีพล้างเท้า  เนื่องจากหน้าตาสะสวยจึงเป็นที่
หมายปองของซย่าหง  ผู้จัดการห้องอาหารโรงแรมก๋ัวจ้ี  หลังจากคบหากันสองปี

ก็แต่งงานเม่ือหกเดือนท่ีผ่านมา  ก่อนแต่งงาน ซย่าหงซ้ือบ้านหลังน้ีให้เธอ  หลัง

แต่งงาน  เหลียนเชี่ยนเชี่ยนก็ออกมาเป็นแม่บ้าน  ซย่าหงเป็นลูกกำาพร้า  เติบโต

ในสถานสงเคราะห์ตั้งแต่เด็ก  เป็นคนฉลาด  คล่องแคล่ว และมนุษยสัมพันธ์

ดีมาก  อายุไม่ถึงสามสิบปีก็ได้เป็นผู้บริหารระดับกลางในธุรกิจที่มีชื่อเสียง  แต่
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เขาเป็นคนใจเสาะ  ขี้กลัว  เวลาเกิดเร่ืองอะไรก็ตามเขามักรับหน้าที่ไกล่เกลี่ย

เสมอ  เจ้าของโรงแรมกั๋วจ้ีวิจารณ์ว่าซย่าหงขาดความห้าวหาญ  ทำางานใหญ่

กว่านี้ไม่ได้  ชีวิตคู่หลังแต่งงาน  ซย่าหงกับเหลียนเชี่ยนเชี่ยนรักใคร่กันดี  เป็น

คู่สามีภรรยาตัวอย่างของหมู่บ้าน พูดสั้น ๆ  คือ  ”น่าอิจฉา„

ซย่าหงเป็นเด็กกำาพร้า  ส่วนบ้านเกิดของเหลียนเชี่ยนเชี่ยนอยู่ไกลจาก

หมู่บ้านหลายพันกิโลเมตร  ท้ังสองจึงไม่มีญาติหรือเพื่อนสนิทในเมืองนี ้ เท่าท่ี

สอบถามเพื่อนบ้านก่อนคนท้ังคู่จะหายตัวไป  ไม่มีใครรู้สึกว่ามีสิ่งผิดปกติแต่

อย่างใด

”ไมม่อีะไรผดิสงัเกตเลยหรือ„  ผมแปลกใจ  ”นายซยา่อะไรนีล่าออกจาก

งานเมื่อสองสัปดาห์ก่อน ยังไม่ถือว่าผิดปกติอีกหรือ  ดูจากคราบเลือดเน่าเสีย

ที่พบในบ้าน ผมประเมินว่าน่าจะเสียชีวิตได้ประมาณสองสัปดาห์แล้ว  ทั้งเร่ือง

เวลา  เรื่องลาออกจากงาน ผมว่าน่าสงสัย  พวกคุณไม่สงสัยซย่าหงบ้างหรือ„

”เมื่อกี้คุณพูดเองว่าถ้าฆ่าคนในบ้านตนเองไม่จำาเป็นต้องสวมถุงมือ„ 

ฮว่าหลงสอดขึ้น

ผมไมพู่ดอะไรอกี นิง่ฟงัเร่ืองราวจากผูก้ำากบัสถานตีำารวจประจำาท้องทีต่อ่

ผูก้ำากบัยกขวดนำา้แร่ดืม่อกึหนึง่แลว้กลา่ววา่  ”เจ้าหนา้ทีข่องเราสอบถาม

เร่ืองท่ีซย่าหงลาออกจากงานแล้ว คิดว่าเป็นเร่ืองปกติ  เพราะมีอีกบริษัทหนึ่งมา

ซ้ือตัวเขาไป  และซย่าหงก็ตกลงจะไปทำางานท่ีใหม่ต้นเดือนหน้า  ตามระเบียบ

ของโรงแรมกั๋วจ้ี  ซย่าหงต้องยื่นใบลาออกล่วงหน้าสามสัปดาห์  เขาจึงลาออก

ตั้งแต่สองสัปดาห์ก่อน  เพื่อว่าหลังจากรบัเงนิเดือนแล้วจะได้มีเวลาเตรยีมตัวไป

ทำางานที่ใหม่„

ผมพยักหน้ากล่าวว่า  ”ในเมื่อมีหลายปัจจัยบ่งบอกว่าซย่าหงไม่ได้เป็น

คนฆ่า แลว้ทำาไมฆาตกรจงึมาทีบ่า้นซยา่หงและทอดศพไดอ้ยา่งสบายอารมณ์ละ่ 

ตอนนั้นซย่าหงอยู่ไหน„

ผู้กำากับสั่นศีรษะ ผมเองก็ไม่ได้ซักต่อ  หลังจากรวบรวมหลักฐานที่พบ




