
คดีที่  1
เงำเลือดหลังหน้ำต่ำง

1

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

”ส่วนมากรอยรองเท้าแปลก ๆ มักจะเป็นการจัดฉาก  แสดงว่าคนร้ายมีความ

สามารถกลบเกลื่อนร่องรอยพอสมควร„

”คุณแน่ใจว่ายัยฉือจื่อ1  อะไรนั่นถูกจับไปขังแล้ว„  ต้าเป่าใช้ท่อนแขน

เชด็เหง่ือบนหนา้ผาก  ”แบบว่าจะไมม่โีอง่นำา้  กระปอ๋งนำา้อะไรเทอืกนีป้ลอมเป็น

แพทย์นิติเวชมาล้างแค้นแทนสระนำ้าใช่ไหม„

1 แปลว่า  ”สระนำ้า„  เป็นชื่อคนร้ายจากคดีใน  ”คำาให้การจากศพ  เล่ม  3„



เงาเลือดหลังหน้าต่าง  11  

หลัง  ”คดีสามมิถุนา„  ปิดคดีแล้ว มณฑลสงบลงมาก จำานวนคดีความ 
ลดลงอย่างเห็นได้ชัด  คดีซับซ้อนซ่ึงชุดสืบสวนอย่างเราต้องออกภาคสนาม

ไปตรวจท่ีเกิดเหตุฆาตกรรมนั้นมีน้อยเสียยิ่งกว่าน้อย ทว่าแม้คดีฆาตกรรมจะ

ลดลง  พวกเราก็ไม่ได้อยู่ว่าง ๆ แต่อย่างใด  นอกจากงานตรวจสอบจิปาถะ

ประจำาวันแล้ว  อาจารย์ยังตั้งโจทย์ให้พวกเราอีกสองเรื่อง

ดูเหมือนพักนี้อาจารย์จะอารมณ์ดีมาก  จึงสมองแล่นเกิดความคิดขึ้นมา 

ไม่รอช้ารีบเสนอหัวข้อวิจัยท่ีสำาคัญระดับมณฑลถึงสองโครงการ  พอมีคำาว่า  

”สำาคัญ„ พวกเราก็กดดันไม่น้อย  ทุกคนคิดจนสมองแทบระเบิดและวิ่งวุ่นจน

ขาขวิดเพื่อออกแบบหลักสูตรและรวบรวมข้อมูลตัวเลขสารพัด  แต่ท่ีน่ายินดี

คือ  ตลอดช่วงคร่ึงปีที่สุขสงบนี้  ผลการวิจัยทั้งสองโครงการเร่ิมเป็นรูปเป็นร่าง

แลว้  ความอิม่เอมในความสำาเร็จนีม้ไิดด้อ้ยไปกว่าเวลาปิดคดฆีาตกรรมไดเ้ลย

ตา้เป่าดใีจกว่าเพือ่น  เจอหนา้ใครเปน็ตอ้งพดูวา่  ”ใคร ๆ  กบ็อกวา่หนว่ย

ปฏิบัติการอย่างพวกเรามุ่งเน้นแต่ประสบการณ์  ไม่แยแสงานวิจัย  คราวนี้

พวกเราไม่เป็นแบบนั้นแล้ว  เพราะเรามีหัวข้อวิจัยของตัวเองแล้ว!„

ที่ไปกันใหญ่คือ  ระหว่างออกภาคสนามเพื่อรวบรวมข้อมูลตัวเลข  โรค

นอนละเมอกลางดึกของต้าเป่าดันกำาเริบอีก

ยามดึกคืนนั้น  ขณะท่ีผมกำาลังตั้งอกต้ังใจอ่านหนังสือ  จู่ ๆ  ต้าเป่าท่ีกรน

สนั่นหวั่นไหวก็ลุกขึ้น  เปิดประตูห้องโรงแรมแล้วเดินออกไป  คราวนี้ไม่เหมือน

คร้ังก่อน  เพราะผมมีประสบการณ์มาแล้ว  รู้ว่าหมอนี่ละเมออีกแหง ๆ   ผมจึง

ปิดหนังสือแล้วตามออกไปลากต้าเป่าที่เดินละเมออยู่บนระเบียงกลับห้อง 

ต้าเป่าเดินโซเซพลางพึมพำาว่า  ”อย่าดึงสิ  อย่าดึง ผมจะไปทดลองที่ห้องแล็บ„

คำาพดูของเขาคลอ้งจองเป็นจงัหวะจะโคนจนผมแทบจะร่วมประสานเสยีง

ตาม  ”ไปทดลองในห้องแล็บดูสักที  มีคำามั่นสัญญาที่ไม่เปลี่ยนแปลงไหม…„

เช้าวันรุ่งขึ้น  ผมบอกต้าเป่าว่าเขาเดินละเมอ  แต่เขายังคงปฏิเสธอย่าง

แข็งขัน
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”ไม่ยอมรับก็ช่างเถอะ  ยังไงก็ดีกว่าครั้งที่แล้ว คราวก่อนคุณเดินละเมอ

จะไปห้องผ่าศพ  นี่ถ้าคุณคิดว่าผมเป็นศพขึ้นมา  มีหวังผมโดนลงมีดผ่าแล้ว

แหง ๆ „  ผมพูด

”ก็ไม่แน่เสมอไป  ถ้าคราวนี้ผมเห็นคุณเป็นหนูทดลองละก็คงยิ่งอนาถ

เข้าไปใหญ่„  ต้าเป่ากล่าว  ”แต่จะว่าไปแล้วก็ไม่เคยเห็นหนูทดลองอ้วนขนาดนี้

นะ„

หนึ่งชั่วโมงก่อน อาจารย์เรียกประชุมสมาชิกชุดสืบสวน
ทันทีที่เดินเข้าห้องทำางานของอาจารย์  ผมก็ตาสว่างทันที

สาวน้อยผมสั้นคนหนึ่งยืนอยู่ข้างโต๊ะของอาจารย์ตั้งแต่เมื่อใดก็ไม่ทราบ 

หญิงสาวคนนี้ดูเหมือนว่าอายุราวยี่สิบเศษ ๆ ห้อยกล้องเอสแอลอาร์ไว้ที่คอ 

กำาลังพลิกเอกสารบนโต๊ะอย่างใจจดใจจ่อ  เส้นผมปอยหนึ่งหลุดจากหลังใบหู

ของเธอย้อยลงมาบดบังสายตา  เธอขมวดคิ้วน้อย ๆ  แล้วเสยขึ้นก่อนทัดหูให้

เข้าท่ี  พริบตานั้นเชื่อว่าทุกคนต้องเห็นตรงกันว่า  ”สวยงามหยดย้อย„  แน่นอน 

หลนิเทาท่ีอยูข่า้ง ๆ  สดูหายใจลึกอยา่งอดไมไ่ด ้แมแ้ตผ่มกบัตา้เปา่ซ่ึง  ”มเีจ้าของ

แล้ว„  ก็ยังอดตะลึงไม่ได้

”อะแฮ่ม  เดี๋ยวผมขอแนะนำาให้รู้จักกันก่อน„  อาจารย์ท่าทางเก้ ๆ  กัง ๆ  

เล็กน้อย  เขาลุกขึ้นกล่าวกับหญิงสาวว่า  ”นี่คือหัวหน้าแผนกฉิน ประจำาแผนก

นิติเวชของเรา  และเป็นหัวหน้าชุดสืบสวนด้วย„

หญิงสาวเบีย่งตวัหนัมาเลก็นอ้ย ผงกศรีษะให้ตามมารยาท  ใบหนา้ยงัคง

เรียบเฉย

ผมมีสีหน้างุนงง

”ส่วนนี่คือคุณหลิน หัวหน้าแผนกพิสูจน์หลักฐาน„

หลินเทายังตะลึงอยู่  พอได้ยินชื่อของตนก็นิ่งไปหลายวินาทีกว่าจะร้อง  

”อ้อ„  แทนคำาตอบรับ
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”และนี่คือหลี่ต้าเป่าจากแผนกนิติเวช„  อาจารย์แนะนำาเสร็จก็หันมามอง

พวกเรา  ”นี่คือคุณเฉินซืออี่ว์  เพื่อนร่วมงานคนใหม่ของพวกคุณ„

”หา!„

ผมกับต้าเป่าร้องออกมาพร้อมกัน

”เพื่อนร่วมงานใหม่หรือครับ  แผนกเราเนี่ยนะ„  ผมได้สติเป็นคนแรก  

”อาจารย์ พวกเราต้องออกสนาม ถ้าเป็นผู้ชายน่าจะดีกว่านะครับ„

บอกตามตรง  ในแวดวงการทำางานของเรา  ผมออกจะลำาเอียงเร่ืองเพศ

อยู่บ้าง  ผมรู้ดีว่าผู้หญิงจำานวนมากรักอาชีพแพทย์นิติเวช มณฑลของเราก็เคย

รับสมัครแพทย์นิติเวชหญิงมาไม่น้อย  แต่ในความเป็นจริงแล้ว  คนท่ียืนหยัด

จนถึงท่ีสุดมีไม่มากเลย  แน่นอนว่าสาเหตุมีหลากหลาย อาจเพราะสภาพทีเ่กิดเหตุ

คาวเลือดทารุณเกินไป  อาจเพราะศพเน่าเหม็นฉึ่ง  หรืออาจเพราะแรงกดดัน

ทางจิตใจที่หนักหนา…สรุปว่าผู้หญิงที่ยืนหยัดในงานตรวจพิสูจน์ท่ีเกิดเหตุของ

แพทยน์ติิเวชไดม้เีพียงนอ้ยนดิ ตอ่ใหเ้ป็นผู้หญิงทีส่วยหยดยอ้ยอยา่งไรกเ็ปลีย่น

ความคิดนี้ของผมไม่ได้

ผมเพิง่พดูแยง้ไมท่นัขาดคำา หญิงสาวกหั็นหนา้มา  เธอขมวดคิว้แลว้จอ้ง

ผมเขม็ง

”อ…อะไรกัน!„  หลินเทารีบเข้ามาไกล่เกลี่ยอย่างร้อนรนจนพูดตะกุก- 

ตะกัก  ”นายดูกล้องเธอสิ  นิคอน D3X  เชียวนะ  ไม่ใช่กล้องสำาหรับมือใหม่ 

แน่นอน  เธอน่าจะเป็นนักพิสูจน์หลักฐานมืออาชีพมากกว่ามั้ง  อาจารย์ส่งเธอ

มาเป็นผู้ช่วยผมหรือครับ„

พวกเราสามคนเคยปรึกษากันจนได้ข้อสรุปเด็ดขาดว่า  ในเมื่ออาชีพ

ของเราเปน็อาชพีของผูช้าย แถมยงัต้องไปทำางานนอกสถานทีบ่อ่ย ๆ  ถา้เบือ้งบน

อนมุติัคำาขอบรรจุคนใหมใ่ห้เรา ตอ้งยนืยนัว่าขอเป็นผูช้าย  ไมเ่อาผู้หญงิเดด็ขาด 

เพราะเกดิไดผู้้หญงิทีไ่มท่ะมดัทะแมงขึน้มา แลว้ยงัตอ้งมาพกัโรงแรมกบัเราดว้ย 

หรือบางทีอาจถึงขั้นต้องค้างแรมกลางแจ้ง  จะยิ่งทำางานไม่สะดวกเปล่า ๆ   แต่
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บัดนี้เจ้าหลินเทากลับแปรพักตร์หน้าตาเฉย ผมจึงถองเขาอย่างแรง

”เธอไม่ใช่ทั้งแพทย์นิติเวชมืออาชีพและนักพิสูจน์หลักฐานมืออาชีพ„ 

อาจารย์กล่าว  ”เธอเป็นนักศึกษาปีส่ีจากภาควิชาสืบสวนสอบสวนของวิทยาลัย

พิทกัษ์สนัตริาษฎร์  ปนีีก้รมของเราจะรับสมคัรพนกังานใหมเ่ปน็จำานวนมาก  เธอ

เซ็นสัญญากับกรมตำารวจระดับมณฑลแล้ว  หลังเรียนจบจะมาทำางานสืบสวนที่

หน่วยของเรา  ตอนนี้เป็นช่วงฝึกงาน  เธอจึงใช้เวลาช่วงนี้มาฝึกกับเรา„

”ง้ันกด็„ี  ผมระบายลมหายใจยาว สบตากบัสายตาทา้ทายของเฉนิซืออีว่ ์

แล้วถามว่า  ”ช่วงฝึกงานของเธอยาวไหมครับ„

”แน่นอน หัวหน้าหน่วยพิจารณาแล้ว„  อาจารย์กล่าวต่อ  ”หลังคุณเฉิน

ฝึกงานครบตามเวลาแล้ว  สามารถปฏิบัติหน้าที่ในชุดสืบสวนของพวกคุณต่อ

ได้เลย„

”ไม่ได้„  ผมปฏิเสธทันควัน  ”เราต้องการผู้ชายมาร่วมงาน  งานของเรา

ต้องทนลำาบากได้  ไม่ใช่เร่ืองสนุก ๆ  อีกอย่างพวกเราก็ลำาบากพอแล้ว  ไม่อยาก

เจียดแรงไปดูแลผู้หญิงอีกคน„

ในท่ีสดุเฉนิซืออีว์่กห็นัมาเผชญิหนา้กบัพวกเราตรง ๆ   เธอกา้วมาขา้งหนา้

หนึ่งก้าว  ทำาเอาผมตกใจจนผงะถอยไปหนึ่งก้าว  ผมรู้ดีว่าคนจากภาควิชา

สบืสวนสอบสวนของวทิยาลยัพทัิกษ์สนัติราษฎร์นะ่ ตอ่ใหเ้ป็นผู้หญิงกต็าม หาก

ลงมือลงไม้ขึ้นมาย่อมไม่ใช่เล่น ๆ  แน่นอน

”เรารู้จักกันหรือไงคะ  คุณเป็นฝ่ายเทคนิค  จะพูดจะจาต้องมีหลักฐาน

อ้างอิง  ถ้าแค่สงสัยก็ยังถือว่าไม่มีความผิดนะคะ„  เฉินซืออี่ว์จ้องมองพวกเรา

พลางกล่าวชัดถ้อยชัดคำา

ผมชักไปต่อไม่ถูก  จึงกล่าวว่า  ”นี่เป็นข้อสรุปจากประสบการณ์ของผม 

อาจารย์โปรดพิจารณาใหม่ด้วยครับ„

”อะแฮ่ม  ผมว่านะ„  หลินเทาเอ่ย  ”อาจารย์พิจารณารอบคอบแล้วละ 

พวกเราท่ีเป็นชุดสืบสวนมักต้องลงพื้นที่ไปทำาคดีระดับท้องถิ่น  แต่เนื่องจาก
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ประสานงานกบัหนว่ยงานสืบสวนของทอ้งถิน่ไมม่ากพอ  จึงสือ่สารกนัไดไ้มค่อ่ย

ราบร่ืน  ถ้ามีเพื่อนร่วมงานท่ีรู้เร่ืองสืบสวนสอบสวนมาร่วมด้วยน่าจะแก้ปัญหา

นีไ้ด ้ อกีอยา่งเทา่ทีผ่มเห็น คณุเฉนินา่จะเป็นคนชอบถา่ยภาพใชไ่หม  จะไดม้า

ช่วยงานถ่ายภาพคดีอาชญากรรมได้พอดี  แบบนี้ผมก็จะมีเวลาตรวจสถานที่

ได้ดียิ่งขึ้น„

สีหน้าของเฉินซืออี่ว์ผ่อนคลายลง หันไปผงกศีรษะให้หลินเทาอย่างเป็น

มิตร

”นี่เป็นการตัดสินใจของเบ้ืองบน  คุณมีความเห็นได้  แต่ต้องสงวนไว้„ 

นำ้าเสียงของอาจารย์เปลี่ยนจากหารือเป็นคำาสั่ง  ”ไปขอเบิกโต๊ะทำางานจากฝ่าย

คลังอุปกรณ์ซะ  ต่อไปให้เธอทำางานห้องเดียวกับพวกคุณ„

อาจารย์ลุกออกไป ปล่อยพวกเราไว้อย่างนั้น  ผมยังยืนนิ่งไม่ขยับอย่าง

ฉุนเฉียว

ต้าเป่าเห็นว่าในเมื่อตอนนี้สถานการณ์คงกู่ไม่กลับแล้ว  จึงแปรพักตร์

อย่างฉับพลัน ดึงตัวผมพลางกล่าวว่า  ”นี่…เหล่าฉิน  อย่าหัวแข็งไปหน่อยเลย 

คุณเฉินอี่ว์เหมา2  จบจากภาควิชาสืบสวนสอบสวน  คุณก็ถือเสียว่าจะได้มี

บอดี้การ์ดเพิ่มอีกคนไง„

เฉนิซืออีว่พ์ดูขดั  ”คณุคะ ขอ้แรก ฉนัไมใ่ชบ่อดีก้าร์ด ฉนัเป็นเจ้าหนา้ที่

สืบสวนที่มีความคิดและมีความรู้  ข้อสอง ฉันชื่อเฉินซืออี่ว์  เฉินซืออี่ว์  จำาได้

แล้วนะ  ไม่ใช่เฉินอี่ว์เหมา„

บรรยากาศในห้องทำางานไม่เคยอิหลักอิเหลื่ออย่างนี้มาก่อน  ต้าเป่า

รอมชอมไม่สำาเร็จ  เฉินซืออี่ว์เอาแต่จ้องผมเขม็ง ผมเองก็จ้องกลับอย่างไม่ยอม

อ่อนข้อ  หลินเทาทำาท่าเหมือนจะพูดอะไรบางอย่าง  แต่แล้วจู่ ๆ  เจ้าโทรศัพท์

คำาสั่งที่เงียบสนิทมานานก็ดังขึ้น

2 แปลว่าขนนก
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ต้าเป่ากระโดดไปแย่งรับโทรศัพท์  ”ฮัลโหล  กี่ร่าง„

ปลายสายเจอคำาถามเข้าไปถึงกับงง  ”พูดเรื่องอะไรน่ะ  นั่นชุดสืบสวน

หรือเปล่าครับ„

”ใช่ ๆ   กี่ร่างล่ะ„

”กี่ประโยค3 เหรอ หมายถึงอะไร  เดี๋ยวขอดูก่อนนะ  ไม่กี่ประโยคหรอก

ครับ„  ดูท่าศูนย์บัญชาการคงรับมือใหม่เข้ามา  เขาพูดต่อราวกับท่องจำา  ”เอ้อ 

คืออย่างนี้นะ สวัสดีครับ กรมตำารวจประจำาเมืองหลงฟานเพิ่งส่งหนังสือแจ้งเข้า

มาวา่  เจด็โมงเช้าวนันี้  มีผูห้ญงิคนหนึง่ขีม่อเตอรไ์ซค์ผา่นทางด่วนฝัง่ตะวนัออก

ตรงแถว ๆ  หวงโข่ว พบว่ามีคนเร่ร่อนคนหนึ่งนอนอยู่ใต้สะพาน  เมื่อมองจาก

ตำาแหน่งไกล ๆ  ดูเหมือนจะมีร่องรอยคราบเลือดอยู่รอบ ๆ ร่างของชายเร่ร่อน 

พอเดินเข้าไปใกล้ ๆ จึงพบว่าชายเร่ร่อนตายแล้ว  เลือดกองใหญ่เจ่ิงนองอยู่

ขา้งกาย  เธอจึงรีบแจ้งตำารวจ  หลงัจากแพทยน์ติเิวชของกรมตำารวจประจำาเมอืง

ไปตรวจที่เกิดเหตุเบื้องต้น  รู้สึกว่าคดีนี้ไม่ธรรมดา จึงขอแรงสนับสนุนจากกรม

ตำารวจระดับมณฑล„

ดูจากต้าเป่าท่ีหน้านิ่วคิ้วขมวดมือกำาหูโทรศัพท์จนเส้นเลือดปูดโปน  เขา

คงโกรธเจ้ามือใหม่สุดขีด

”เดีย๋วโทรศพัทก์แ็หลกคามอืหรอก  ทกุวนันีแ้คจ่ะซ้ือโทรศพัท์ยงัเบกิยาก

นะ„  ผมขำาท่าทางของต้าเป่า

”มีคดีฆาตกรรม พวกเราไปกันเถอะ„  ต้าเป่าวางหูอย่างแรง

”มคีดแีลว้ดใีจทำาไม„  ผมกลา่ว  ”นีม่นัหมายถงึหนึง่ชวีติทีต่อ้งจบลงนะ„

”ผมไม่ได้ดีใจ„  ต้าเป่าเริ่มยิ้มแย้มแจ่มใส  ”ผมคิดเผื่อสุขภาพตัวเอง!„

”สุขภาพเรอะ„  ผมไม่รู้ว่าต้าเป่าหมายถึงอะไร

ต้าเป่าชูสองน้ิวซ่ึงเป็นท่าประจำาตัวทันที  ”ออกตรวจคดี  ไม่เป็นริดสีดวง!„

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

ระวังหน่อย„

หลังเตรียมกล่องเคร่ืองมือเรียบร้อยแล้ว ผมก็บอกหานเล่ียงคนขับรถ 
ให้บึ่งไปทางหวงโข่ว

”เดี๋ยวพอไปถึงท่ีเกิดเหตุต้องสำารวมนะ„  ผมบอกต้าเป่าบนรถท่ีโขยก-

เขยก  ”เกิดมีใครถ่ายรูปคุณหัวเราะหน้าเป็นในท่ีเกิดเหตุแล้วโพสต์ลงอินเทอร์เน็ต 

คุณซวยแน่ ๆ „

”ต้องดูศพท้ังวัน  จะให้ตีหน้าเศร้าทุกวันคงไม่ได้กระมัง  ไม่เป็นมงคล

เอาเสียเลย„  เฉินซืออี่ว์ที่นั่งข้างคนขับมองหน้าต่างรถอย่างเฉยเมยพลางกล่าว

เนิบ ๆ   ”โพสต์ก็โพสต์ไปสิ  ใครก็ตามที่มีเหตุมีผลย่อมเข้าใจและยืนหยัดอยู่

ข้างเรา„

แพทย์นิติเวชส่วนมากมักผ่านกระบวนการทางจิตใจดังนี้  จากความ

หวาดกลวัตอ่ศพไปสูค่วามเวทนาตอ่ชวิีต จากการครุ่นคดิถงึความหมายของชวีติ

จนวางเฉยในท้ายที่สุด  การวางเฉยที่ว่านี้มิใช่ไร้อารมณ์ความรู้สึก  แต่เป็นการ

วางเฉยต่อความเป็นความตาย  เมื่อมองความเป็นความตายอย่างทะลุปรุโปร่ง

จึงจะออกตรวจที่เกิดเหตุได้อย่างผ่อนคลาย  และสามารถทุ่มเทเพื่อไขคดีได้ 

บางคนเห็นแพทย์นิติเวชมีรอยยิ้มในที่เกิดเหตุฆาตกรรมก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ 

หาวา่ไมเ่คารพตอ่ผูต้าย ทวา่ความจริงแลว้บนโลกใบนีย้งัจะมใีครตระหนกัถงึการ

เคารพผู้ตายได้มากกว่าแพทย์นิติเวชอีกเล่า

กระนัน้กต็าม  เมือ่ไดย้นิแนวคดินีอ้อกจากปากของนกัศกึษาหญงิกท็ำาเอา

ผมตกใจไม่น้อย และเร่ิมมองเฉินซืออ่ีว์ในแง่ดีกว่าเดิมมาก  ผมลอบพิจารณาเธอ

และสนใจในตัวเธอมากขึ้น  รถยังคงว่ิงโขยกเขยกต่อไป  ดูเหมือนวันนี้

หลินเทาจะกระตือรือร้นเป็นพิเศษ  คุยเร่ืองคดีท่ีเคยทำากับต้าเป่าตลอดทาง 

คุยไปพลางก็ชำาเลืองไปยังที่นั่งข้างคนขับอย่างไม่ต้ังใจ  แต่ดูจากเงาสะท้อนใน
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กระจก  เฉินซืออี่ว์เอาแต่เหม่อมองถนน  ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเท่าใดนัก  ผม

แอบขำาในใจ  ไมรู้่วา่หลนิเทาเจ้าเสนห่จ์ะรู้สึกอยา่งไรเมือ่ไดพ้บคูป่รบัท่ีมลีกัษณะ

นิสัยเช่นนี้

ในที่สุดรถก็จอดตรงข้างทาง  ที่เกิดเหตุมีคนมุงดูมากมาย พวกเรา
พยายามอย่างเต็มที่กว่าจะเบียดเข้าไปสู่ใจกลางท่ีเกิดเหตุซ่ึงถูกล้อมด้วย

แถบกั้นของตำารวจเอาไว้ได้  ที่เกิดเหตุอยู่ใต้ทางด่วน มีผ้านวมเก่าขาดผืนหนึ่ง

ปูอยู่ข้างตอม่อซีเมนต์ขนาดมหึมา ศพผู้ชายเปลือยท่อนบนศพหนึ่งนอนอยู่บน

ผ้านวม

”ตอนพบศพมีผ้านวมเก่าห่มคลุมถึงใบหน้า  เนื่องจากผู้ตายเลือดออก

มากจนเลือดซึมเป้ือนถึงนอกผ้าห่ม  จึงมีคนสังเกตเห็นว่าผิดปกติ„  ตำารวจ

ท้องที่รายงานสภาพการณ์

ผูอ้ำานวยการห ูหวัหนา้แผนกนติิเวชแหง่กรมตำารวจประจำาเมอืงหลงฟาน

เห็นพวกเราเข้ามาในแถบกั้นก็ถอดถุงมือแล้วเดินมาต้อนรับ  ”ไม่ได้พบกัน

เสียนาน  ผมคิดถึงพวกคุณมาก ก็เลยเชิญมาให้ช่วยกันสืบคดีนี้เสียเลย„

ตา้เปา่ยงัจำาคำาทีผ่มพดูบนรถไดจึ้งรีบเตือนวา่  ”อยา่ยิม้นะ พวกทีม่ามงุดู

มีกล้อง„

”ผู้ตายเปน็ใคร„  ผมถาม  ”เพิง่เขา้ฤดใูบไมผ้ล ิอากาศยงัไมอุ่น่นกั ถอด

เสื้อนอนเชียวหรือ„

”เราทราบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตายแล้ว„  ผู้อำานวยการหูกล่าว  ”อายุ

สามสิบกว่า  เป็นคนเร่ร่อน สติไม่สมประกอบ อยู่แถวนี้มาสิบกว่าปีแล้ว ทุกคน

รู้จักเขาดีและเรียกเขาว่าเจ้าโง่สี่  หมอนี่ทำาตัวบ้า ๆ บอ ๆ ทั้งวัน  เห็นผู้หญิง

ผ่านมาก็ชอบแยกเขี้ยวใส่  แต่ก็เพียงเท่านั้น  ไม่ได้ทำาอะไรเกินเลย„

”แล้วเขาหาเลี้ยงตัวเองอย่างไร„  ผมถาม  ”ขอทานหรือ„

”เขาไมไ่ดอ้อกไปขอทานเองหรอก„  ผูอ้ำานวยการหูกลา่ว  ”บางทคีนเห็น
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แล้วสงสารก็โยนเงินให้หยวนสองหยวน พอได้เงินเขาก็ไปหาซ้ือหมั่นโถวแถวนี้

กนิ  ไมม่เีงินกค็ุย้หาของกนิจากถงัขยะ  บางทีชาวบา้นแถบนีก้ใ็ห้อาหารเหลอืบา้ง 

ช่วงฤดูหนาวเขาจะมุดนอนในอุโมงค์แถวนี้  หากเป็นหน้าร้อนก็นอนใต้ตอม่อนี่ 

สถานสงเคราะห์กักขังเขาไว้ไม่อยู่  วัน ๆ  หนึ่งนอกจากนอนแล้ว  ส่วนมากเขาก็

เตร่อยู่แถวนี้ละ„

”คนแบบไหนนะถึงฆ่าคนประเภทนี้„  ต้าเป่าเกาศีรษะ  ”ไม่มีเงิน  ไม่

ผิดใจกับใคร  คุณว่าจะเกี่ยวกับเร่ืองแก๊งขอทานแย่งพื้นที่เลยฆ่าคนอวดศักดา

หรือเปล่า„

”คุณอ่านนวนิยายกำาลังภายในมากไปหน่อยมั้ง  ผมคิดว่าฆาตกรน่าจะ

เป็นคนบ้าเหมือนกัน„  ผมกล่าว

”หมื„  ผูอ้ำานวยการหกูลา่ว  ”เหลา่ฉนิอาจพดูถกูกไ็ด ้ หลงฟานไมม่แีกง๊

ขอทานและไม่มีปัญหาจุกจิกอย่างเร่ืองแย่งกันครองพื้นท่ี  ก่อนหน้านี้พวกเรา

เคยทำาคดีคนเร่ร่อนถูกฆ่าตาย  ส่วนใหญ่แล้วพอคลี่คลายได้ก็พบว่าเป็นฝีมือ

คนบ้า  เอ้อ  จริงสิ  สุภาพสตรีท่านนี้เป็นใครหรือ„

”อ้อ คนใหม่น่ะครับ„  ผมมองเฉินซืออ่ีว์  เธอค้อมศีรษะให้ผู้อำานวยการหู 

แม่สาวคนนี้ใจกล้ามาก  แม้จะเห็นศพในที่เกิดเหตุเป็นคร้ังแรก  แต่อารมณ์

ของเธอยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก

ผู้อำานวยการหูส่งชุดตรวจการณ์ให้พวกเราหลายชุด หลังพวกเราสวมใส่

เรียบร้อยแลว้  เขากพ็าเราไปทีข่า้งตอมอ่ ชีไ้ปยงัจุดหนึง่พร้อมกลา่ววา่  ”พวกคณุ

ดูสิ„

ตอนพวกเราเปลี่ยนชุดตรวจการณ์ ตำารวจได้เก็บผ้านวมที่คลุมอยู่ใส่ลง

ในถงุเกบ็วตัถพุยานแลว้ และกางเต็นท์แบบง่าย ๆ  รอบศพของเจา้โง่สีเ่พือ่ปอ้งกนั

ไม่ให้คนที่มุงอยู่ถ่ายรูป  เวลานี้เหลือเพียงร่างเปลือยท่อนบนของเจ้าโง่สี่  ลำาคอ

และช่วงอกเปื้อนเลือด  แต่ยังเห็นบาดแผลท่ีคอได้อย่างชัดเจน  ข้างตัวเขามี

เสือ้กนัหนาวเกา่ขาดตัวหนึง่  อาจเปน็เสือ้ตวัเดยีวของเขากระมงั  ไมว่า่ฤดกูาลใด
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ล้วนอาศัยเสื้อตัวนี้ห่มคลุมร่างกาย

ทีต่อม่อข้างศพยังเหน็รอยเลือดสาดกระเซน็เปน็รปูพัด  จดุกึ่งกลางของ

รูปพัดนี้อยู่เหนือลำาคอของผู้ตายพอดี  จึงสันนิษฐานได้ว่าผู้ตายอาจกำาลังนั่งอยู่

แล้วถูกปาดคอ จากนั้นก็หงายหลังสิ้นลมล้มพับไป

แต่ที่สะดุดตาที่สุดคือ  รอบข้างของรอยเลือดรูปพัดท่ีสาดกระเซ็น กลับ

ปรากฏอักษรตัวโตเขียนว่า 

”คน„  ”กวาด„  ”ถนน„

”คนกวาดถนนเหรอ„  ต้าเป่าดันแว่นพลางเอ่ยถาม  ”หมายความว่า
อะไร  อะไรคือคนกวาดถนน  เกี่ยวข้องกับคนทำาความสะอาดหรือเปล่า„

”อือ  ผมนึกถึงปลาเทศบาล  เป็นปลาชนิดหนึ่งที่คอยกินขี้ปลาตัวอื่น„ 

หานเลีย่งทีอ่ยูข่า้ง ๆ  สอดคำา  ”คนเลีย้งปลาตูส้ว่นมากจะเลีย้งปลาชนดินีไ้วด้ว้ย 

จะได้ทุ่นแรงไม่ต้องคอยล้างตู้ปลา  เมื่อก่อนผมก็เคยเลี้ยง  เลี้ยงง่ายดี  แต่

บางครั้งมันจะกินไข่ปลาไปด้วย  เรื่องนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่„

หานเลี่ยงเป็นพนักงานขับรถให้กับชุดสืบสวนของเรา  เขามุ่งมั่นทำาตาม

ความฝนัทีจ่ะได้แตง่เครือ่งแบบ จงึทิง้โอกาสทีจ่ะได้ดแูลทรพัย์สินหลายสิบล้าน 

ในสายตาของคนทัว่ไป  เขาคอืลกูเศรษฐท่ีีทำาอะไรตามอำาเภอใจ  แมห้านเลีย่งจะ

เรียนไม่สูง  แต่ความรู้รอบตัวกว้างขวาง  เราจึงมักเชิญเขาเข้ามาช่วยงานตรวจ

ที่เกิดเหตุอยู่เสมอ และที่ผ่านมาเขาก็เคยช่วยเหลือพวกเราไม่น้อย  ต้าเป่าชอบ

ล้อว่าหานเลี่ยงเป็น  ”กูเกิลมีชีวิต„  ที่ รู้ทุกเร่ือง  และคราวนี้เขาก็ทำาตัวเป็น

ประโยชน์อีกครั้ง

เฉินซืออี่ว์ซ่ึงยืนจ้องสถานท่ีเกิดเหตุตลอดเวลา  ตอนนี้หันกลับมามอง

หานเลี่ยง  แววตาเป็นประกาย

”ผมเขา้ใจแลว้„  ผมดเูหมอืนจะคดิอะไรไดบ้างอยา่ง  ”นีเ่ปน็พฤตกิรรม

ทิ้งลายเซ็นตัวเองไว้  ฆาตกรอาจเปรียบตนเป็นดังคนกวาดถนน  เขาคงคิดว่า
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คนอย่างเจ้าโง่สี่เป็นขยะสังคม  เขาฆ่าหมอนี่ทิ้งก็เพื่อช่วยโลกกำาจัดขยะ„

”อือ!  มีเหตุผล„  หลินเทานั่งยอง ๆ อยู่ข้างตอม่อ  ใช้แว่นขยายส่องดู

ตัวอักษร

”ฆาตกรโรคจิตหรือไงกัน„  ต้าเป่ากล่าว  ”จู่ ๆ  จะมาฆ่าคนบ้าทำาไม  คนบ้า

เหลา่นีต้า่งต้องมชีวิีตอยูใ่นโลกของตนเอง  ซ่ึงความจริงแลว้เปน็เร่ืองเจ็บปวดมาก 

อีกอย่างเขาก็ไม่เคยทำาผิดคิดร้ายอะไรนี่นา„

”ดังนั้นเมื่อกี้ผมจึงบอกว่าพวกคุณวิเคราะห์ได้ถูกต้อง„  ผู้อำานวยการหู

กลา่ว  ”ผมวา่ฆาตกรรายนีค้งเปน็คนบา้  โดยทัว่ไปแลว้คนทีฆ่่าคนปญัญาออ่น

มักเป็นพวกมีปัญหาทางจิต„

”คดคีนบ้าฆ่าคนบา้มไีมน่อ้ย„  ผมกลา่ว  ”แตพ่ฤติกรรมทิง้ลายเซ็นไวใ้น

ที่เกิดเหตุน่ะพบน้อยมาก„

”ร่องรอยของที่เกิดเหตุก็ไม่ได้สนับสนุนว่าฆาตกรเป็นผู้ไร้วุฒิภาวะ„ 

หลินเทาชี้ไปที่อักษรเลือด  ”ตัวอักษรเหล่านี้ลายเส้นสมำ่าเสมอ  แสดงว่าเขียน

ดว้ยวสัดอุอ่นนุม่  ตอนแรกผมยงัคดิวา่ใชน้ิว้เขยีนดว้ยซำา้  แตท่ัง้ ๆ  ทีผ่วิซเีมนต์

ของตอม่อเรียบลื่นมาก ผมกลับไม่พบรอยผ้าหรือลายนิ้วมือเลย„

”เป็นไปได้ไหมว่าเขียนด้วยพู่กัน„  ต้าเป่าชะโงกดู

”ไม่ใช่„  หลินเทากล่าว  ”หากเป็นอย่างนั้นย่อมมีรอยปลายขนพู่กัน„

”งั้นใช้อะไรเขียน„  ผมถาม

หลินเทาหยุดคิดครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่า  ”ใช้นิ้วที่สวมถุงมือยาง„

”ถุงมือยางเหรอ„  ผมสะดุ้ง  ก้มลงมองถุงมือยางบนมือของตนเอง
ต้าเป่ารีบใช้นิ้วมือจุ่มกองเลือดที่ยังเจ่ิงนองข้าง ๆ  แล้วลองขีดบนตอม่อ  

”เฮ้ย  เหมือนกันจริง ๆ  ด้วย„

หลนิเทากลา่วว่า  ”กอ่คดแีลว้กลบเกลือ่นร่องรอย จะอธิบายวา่เปน็ฝีมอื

ของคนบ้าได้หรือ„
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เฉินซืออี่ว์ส่ายศีรษะ

”คนแบบไหนที่จะสวมถุงมือยางตอนก่อคดี„  ผมครุ่นคิด

หลนิเทากลา่วต่อ  ”อกีอยา่งหนึง่  ทีเ่กดิเหตมุรีอยเลอืดพุง่กระเซ็น หยด

เลือด และแอ่งเลือดมากมาย  รอบศพเปือ้นเลอืดจนแทบจะทัว่ไปหมด แตก่ลับ

ไม่พบรอยรองเท้าเปื้อนเลือดในที่เกิดเหตุเลย„

”ไม่มีรอยเท้าเหรอ„  ต้าเป่าถาม  ”หรือเป็นผีลอยอยู่กลางอากาศ„

ต้าเป่าพูดยังไม่ทันขาดคำา หลินเทาก็ตัวสั่นสะท้าน  โวยวายว่า  ”อย่าพูด

ซี้ซั้วสิ!  จะแกล้งให้ผมกลัวหรือ„

เฉินซืออี่ว์เหลือบมองหลินเทาอย่างดูแคลนแวบหนึ่ง

”ถ้าอย่างนั้นนี่อะไร„  ผมถามหลินเทาพลางชี้ไปที่รอยคล้ายรอยเท้า

บนพื้น

หลนิเทาตอบวา่  ”นีเ่ปน็รอยเท้าทีไ่มม่ลีายพืน้รองเทา้  พวกเราสวมปลอก

รองเท้าเข้ามา พอเหยียบเลือดแล้วเหยียบพื้นอีกทีก็จะปรากฏรอยแบบนี้„

”หมายความว่านี่เป็นรอยเท้าของตำารวจท้องที่ซ่ึงสวมปลอกรองเท้า

งั้นหรือ„  ต้าเป่าถาม

”ใช่„  หลินเทาชะงักเล็กน้อยแล้วกล่าวต่อ  ”แต่ถ้าฆาตกรสวมปลอก

รองเท้าแบบนี้เหมือนกัน ก็จะทิ้งรอยแบบเดียวกันไว้„

เฉินซืออี่ว์พลันย่อตัวลง  ใช้นิ้วมือจ้ิมรอยเลือดบนพื้นข้างศพทีหนึ่งแล้ว

กล่าวว่า  ”ฆาตกรน่าจะสวมปลอกรองเท้าเข้ามาในที่เกิดเหตุ„

”เอ๋„  ต้าเป่าตกใจ  ”เฉินอี่ว์เหมา คุณรู้ได้ยังไง„

เฉินซืออี่ว์กล่าวว่า  ”พวกคุณดูสิ  ข้าง ๆ มีรอยแบบเดียวกับที่ตำารวจ

ท้องท่ีทิ้งไว้  เพราะเพิ่งผ่านไปไม่นานจึงยังไม่แห้ง  แต่รอยเท้าหลายรอยนี้แห้ง

หมดแล้ว  แสดงว่าเป็นรอยท่ีทิ้งไว้นาน  อีกอย่างฉันชื่อเฉินซืออี่ว์  ไม่ใช่

เฉินอี่ว์เหมาค่ะ  ขอบคุณ„

นกัศกึษาคนหนึง่สามารถสนันษิฐานไดเ้ชน่นี ้ เหน็ทีผมคงต้องประเมนิเธอ
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ใหม่  ผมผงกศีรษะเป็นเชิงเห็นด้วยกับข้อสันนิษฐานของเธอ

”สวมถุงมือยาง  สวมปลอกรองเท้าเข้าออกท่ีเกิดเหตุ„  ต้าเป่าพูด  ”คน

ถูกฆ่าเป็นคนบ้า  ฟังดูเหมือนซีรีส์อเมริกันเรื่อง  เดกซ์เตอร์  เลยนะ„

”หรือเป็นพวกคลั่งไคล้ละครฝร่ังท่ีเลียนแบบวิธีฆ่าคนจากในหนัง„  พอ

เฉินซืออี่ว์เห็นว่าผมมีท่าทีสนับสนุน  จึงเริ่มออกความเห็นมากขึ้น

ผมส่ายหน้า  ”ในละครฆ่าแต่คนเลว แต่ท่ีเราเผชิญหน้าอยู่คือคดีฆ่าคน

ปัญญาอ่อน„

”หรือว่ามันต้องการท้าทายตำารวจ„  หลินเทาเหลือบมองเฉินซืออี่ว์แล้ว

ถาม

ผมยังคงสั่นศีรษะ  ”ดูจากข้อความที่มันทิ้งไว้  ดูไม่เหมือนตั้งใจท้าทาย„

”เป็นคนในแวดวงเราหรอืเปลา่„  ผูอ้ำานวยการหสูอดคำา  ”ปลอกรองเทา้ 

ถุงมือ  อุปกรณ์ครบเลยนี่„

ต้าเป่าเหลียวมองแพทย์นิติเวชสี่คนรอบ ๆ  ตามสัญชาตญาณ

ผมนิ่งเงียบไม่ปริปาก

”แรงจูงใจไม่ชัด„  หลินเทากล่าว  ”พวกคุณไปชันสูตรศพเถอะ  ผมจะ

โทรหาหัวหน้าแผนกอู๋จากแผนกพิสูจน์เอกสารให้ช่วยตรวจสอบลักษณะของ

ตัวอักษรพวกนี้หน่อย ดูซิว่าจะได้เงื่อนงำาอะไรไหม„

เจ้าโง่ส่ีนอนอยู่บนเตียงผ่าศพ  เน่ืองจากตำาแหน่งร่างกายเปล่ียนแปลง
ไป บาดแผลที่คอจึงยังมีเลือดไหลซึมอยู่

ผมอยากจะทดสอบความกล้าของเฉินซืออี่ว์  เลยจงใจให้เธอมาช่วย

ถ่ายภาพตอนผ่าศพ  ผมเหลือบมองเฉินซืออี่ว์แวบหนึ่ง  เธอกำาลังพิจารณา

สภาพศพอย่างจริงจัง  ดูไม่ออกเลยว่าหวาดกลัวบ้างไหม  ท่าทางนักศึกษาสาว

หยิ่งทะนงคนนี้จะไม่ธรรมดาจริง ๆ  

เจ้าโง่สี่เปลือยท่อนบน สวมกางเกงผ้าฝ้ายบาง ๆ  ตัวหลวมโพรก กางเกง
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ขาดวิน่  ใยฝา้ยสกปรกโผล่ออกมาจากรอยขาด  ขอบกางเกงมแีถบผา้คาดไวแ้ทน

เข็มขัด  ดูจากรอยยับย่นของแถบผ้าแล้วคาดว่ายามปกติเจ้าโง่สี่คงมัดปมไว้ที่

ปลายผ้าเพื่อยึดกางเกงไม่ให้หลุด  ทว่าตอนที่เขาตาย แถบผ้านี้คลายออก

”สายคาดเอวของเขาคลายออก„  ต้าเป่ากล่าว  ”ไปปัสสาวะหรือเปล่า„

ผมตอบว่า  ”ไม่แน่  บางทีเขาอาจแก้ออกตอนนอน„

ทั่วท้ังตัวนอกจากบาดแผลที่คอแล้วไม่มีบาดแผลอื่น  เขาตายจากการ

แทงครั้งเดียว

”คุณว่ารอยมีดนี้ดูเล็กผิดปกติไหม„  ต้าเป่ากดตรงบริเวณขอบสองข้าง

ของบาดแผล

ผมไมพ่ดูอะไร ลงมอืกรีดผิวหนงัลำาคอออกตามแบบแผนวธีิผ่าศพทัว่ไป 

และแหวกกล้ามเนื้อคอทีละชั้น

”พวกคุณดูสิ„  ผมกล่าว  ”นี่คือรอยกรีด  แสดงว่ามีคนใช้มีดกรีดตรง

ตำาแหนง่หลอดเลอืดแดงแครอทดิบริเวณคอผู้ตาย ทำาใหก้ลา้มเนือ้คอและหลอด

เลือดแดงแครอทิดขาดพร้อมกัน  เลือดจึงทะลักออกจากปากแผลอย่างรวดเร็ว

และเสียชีวิตเพราะขาดเลือดอย่างเฉียบพลัน„

”แค่กรีดทีเดียวก็ถึงหลอดเลือดแดงแครอทิด  แม้ปากแผลจะไม่ยาว

แต่แม่นยำามาก„  ต้าเป่ากล่าว  ”ฆาตกรปลิดชีวิตในมีดเดียว„

”โดยทั่วไปแล้วรูปแบบการปาดคอที่พบบ่อยมีสองกรณี  อย่างแรกคือ

ฆ่าตัวตาย  อีกอย่างคือฆาตกรเกรงว่าเหยื่อยังไม่ตาย  หลังลงมือฆ่าแล้วจึง

ปาดคอซำา้เพือ่กนัเหนยีว จะไดแ้นใ่จวา่ตายแนน่อน„  ผมรับลกูตอ่จากเขา  ”ทวา่

สำาหรับคดนีีน้า่จะเป็นกรณีถกูฆ่า  รอบปากแผลไมม่รีอยทดลองปาด  หากเปน็

กรณีฆ่าตัวตาย  ส่วนมากปลายด้านหนึ่งของรอยปาดจะมีรอยกรีดหลายรอย 

เรียกว่ารอยทดลองปาด ซึ่งสะท้อนถึงสภาพจิตใจของผู้ตาย„

”เปน็ไปไดไ้หมวา่ผูต้ายเปน็คนปญัญาออ่น  จึงไมม่คีวามคดิท่ีจะลองปาด„ 

เฉินซืออี่ว์ถาม
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ผมสา่ยศรีษะ  ”กเ็พราะเปน็คนปัญญาออ่นนีล่ะจึงยิง่ไมม่ทีางทำาไดอ้ยา่ง

แม่นยำา  ซำ้ายังปาดคร้ังเดียวตายอย่างไม่ลังเล  ที่สำาคัญคือไม่พบอาวุธที่ใช้ใน

ที่เกิดเหตุเลย แสดงว่าฆาตกรเอากลับไปด้วย„

”จริงด้วย  ดูอย่างไรก็ไม่เหมือนฆ่าตัวตาย„  ต้าเป่าพลันเบิกตากว้าง  

”อีกอย่างนะ พวกคุณเห็นไหม คมมีดบางมาก  ไม่ถึงครึ่งมิลลิเมตร„

”ใชจ่ริง ๆ   บาดแผลลกึมากแตป่ากแผลฉกีออกไมเ่ยอะ แสดงวา่เปน็มดี

ขนาดเลก็มาก  ใชค้ลอ่ง และบางมากดว้ย„  ผู้อำานวยการหกูลา่ว  ”นา่ประหลาด

จริง ๆ  ที่ฆาตกรใช้อาวุธซึ่งใช้งานไม่ถนัดแบบนี้„

ผมแคน่เสยีง  ”ดทู่าทางฆาตกรจะมัน่ใจมากวา่สามารถใชม้ดีเลก็ขนาดนี้

ฆ่าคนได้  คงเพราะมันรู้โครงสร้างร่างกายเป็นอย่างดี„  ผมครุ่นคิดแล้วกล่าว

ตอ่  ”สวมถงุมอืกบัปลอกรองเทา้  ทีส่ำาคญัคอืหาตำาแหนง่ท่ีเฉอืนแลว้จะจบชวีติ

ได้ในมีดเดียว  พวกคุณว่าเป็นไปได้ไหมท่ีเป็นพ่อค้าชำาแหละเนื้อที่กลบเกลื่อน

อำาพรางเก่ง„

”มเีหตผุลนะ„  ตา้เป่ายงิฟันยิม้พลางว่า  ”มโีอกาสสงูทีจ่ะเปน็มอืชำาแหละ

เนื้อ  เวลาฆ่าหมูก็ต้องเชือดคอเหมือนกันนี่นา„

ผมขมวดคิว้  ”ข้อสันนิษฐานนี้ไม่มีนำา้หนักพอ พวกเราอย่าเพิง่ดว่นสรปุ 

ว่าแต่ยังมีอีกปัญหา ฆาตกรทำาอย่างไรจึงสามารถเข้าใกล้ผู้ตายโดยไร้สุ้มเสียง 

แล้วฉวยโอกาสที่อีกฝ่ายไม่ทันระวังตัวลงมือตรงตำาแหน่งที่ต้องการเฉือนได้„

ต้าเป่ากล่าวสนับสนุน  ”ตำาแหน่งที่คอลงมือไม่ง่าย  ถ้าจู่ ๆ  คุณจะคลำา

คอผม คิดว่าผมจะยอมให้คลำาหรือ„

”อีกอย่างตอนนั้นเจ้าโง่สี่ยังไม่นอน„  ผมกล่าว  ”ดูจากตำาแหน่งที่เลือด

พุ่ง  ขณะนัน้เจ้าโง่สีน่า่จะอยูใ่นทา่นัง่  ถา้มคีนเขา้ใกลเ้ขานา่จะรู้ตวั  หากเหน็คน

สวมถงุมอืและปลอกรองเทา้  ท้ังยงัถอืมดีดว้ย ตอ่ให้โง่ยงัไงยอ่มขดัขนืแนน่อน„

”ไม่มีร่องรอยขัดขืนหรือกักขังหน่วงเหนี่ยวเลย„  ผู้อำานวยการหูซ่ึงเป็น

ผู้ผ่าข้อมือข้อเท้ากล่าวเสริม
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กระบวนการผ่าชันสูตรศพเป็นไปอย่างราบร่ืน  แต่ผลปรากฏว่าพวกเรา

ไม่พบเบาะแสใด ๆ ที่เป็นประโยชน์เลย  เรายังคงตกอยู่ในสภาพเหมือนกับ

ตอนแรกเร่ิม นัน่คอืไมรู้่วา่แรงจงูใจท่ีกอ่คดคีอือะไร ทำาไมฆาตกรจึงเขา้ใกลเ้หยือ่

ได้อย่างไร้สุ้มเสียงและสังหารในมีดเดียว  อย่างไรก็ตาม ผมรู้สึกตกตะลึงใน

ท่าทีเยือกเย็นของเฉินซืออี่ว์มาก  หญิงสาวคนนี้ดูการผ่าศพอยู่ข้าง ๆ อย่าง

เงียบ ๆ  ตัง้แต่ตน้จนจบ และถา่ยภาพกระบวนการทัง้หมดไวอ้ยา่งครบถว้น  ผม

จำาได้ว่าคร้ังแรกที่เผชิญกับการผ่าชันสูตรท่ีเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือด ผมต้อง

พยายามระงับใจอย่างสุดกำาลัง  แต่หญิงสาวที่มิใช่แพทย์นิติเวชคนนี้กลับหน้า

ไม่เปลี่ยนสีและดูไม่สะทกสะท้านเลย  ไม่รู้ว่าเธอเป็นคนประสาทด้านชาในเร่ือง

ทำานองนี้  หรือเธอแค่สะกดอารมณ์ไว้ไม่แสดงออกมา

พวกเรากลับไปที่เกิดเหตุอีกในตอนบ่าย และลงมือตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ในขั้นต่อไป แต่ยังคงไม่มีอะไรคืบหน้า

”ฆาตกรไม่ทิ้งเบาะแสหรือวัตถุพยานใด ๆ ไว้เลย„  ผมลากสังขารที่

อ่อนล้าเดินไปพลางกล่าวอย่างหดหู่

”ไม่รู้ว่าแผนกพิสูจน์เอกสารพบเบาะแสอะไรไหม„  ต้าเป่ากล่าว

”ถ้ามีเบาะแส ป่านนี้คงได้ข่าวแล้ว„  ผมมองไปรอบ ๆ  เห็นว่าม่านราตรี

คลีเ่ขา้ปกคลมุแลว้ จงึเอย่ว่า  ”วันนีก้ลับกนักอ่นเถอะ  คดนีีพ้วกเราไมม่เีง่ือนงำา

เลยแม้แต่น้อย ที่ผ่านมาน้อยครั้งมากที่จะเจอกรณีเช่นนี้„

พดูยงัไมทั่นขาดคำา  โทรศพัท์ของผูอ้ำานวยการหูกด็งัขึน้  หลงัรับโทรศพัท ์

สีหน้าของผู้อำานวยการหูพลันหนักอึ้ง  เขาวางสายแล้วกล่าวว่า  ”ทางตะวันออก

ของเมืองเกิดอีกคดี  เคราะห์ซำ้ากรรมซัดเสียจริง  พวกคุณจะไปดูกับเราไหม„

”ไปอยู่แล้ว!„  เฉินซืออี่ว์ชิงตอบก่อนผม
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ระหว่างเดินทางไปฝั่งตะวันออกของเมือง  เฉินซืออี่ว์ได้รับโทรศัพท์
จากอาจารย์คร้ังหน่ึง  ฟังจากคำาพูดโต้ตอบของเธอ คาดว่าอาจารย์คงจะถามไถ่

เกี่ยวกับสภาพการณ์ของคดีนี้  และถามความรู้สึกของเธอเมื่อได้ดูการผ่า

ชันสูตรศพคร้ังแรก  แต่เฉินซืออี่ว์ตอบอย่างประหยัดถ้อยคำา  ดูเหมือนจะ

ไม่สนใจท่าทีห่วงใยของอาจารย์นัก  ตอนพูดเร่ืองความรู้สึกที่ได้ดูการผ่าศพ

ก็เพียงแต่ตอบอย่างผิวเผิน  แต่ผมสินึกอิจฉา  อาจารย์โทรศัพท์หาเธอแต่กลับ

ไม่โทรหาผม  หรือว่าอาจารย์กำาลังทดสอบพวกเรา  ดูว่าพวกเราที่คัดค้าน

ไม่อยากรับเธอเข้าร่วมแต่แรกกลั่นแกล้งอะไรเธอบ้างไหม  อาจารย์ช่างทุ่มเท

เอาใจใส่เสียจริง ๆ  เลย

เรามาถงึฝ่ังตะวนัออกของเมอืง  ถนนแคบมาก  บ้านเรือนอาคารสองฟาก

ก็แออัด ดูแล้วไม่เหมือนเมืองหลวงของมณฑลเลย  บนถนนสายเล็ก ๆ  ในเขต

ทีพ่กัอาศยัมรีถตำารวจจอดอยูห่ลายคนั ตำารวจสบิกวา่นายแยกกนัสอบถามผูค้น

เป็นกลุ่ม ๆ  

”ฉันรู้สึกว่าบ้านของผู้จัดการเหมียวท่ีอยู่ฝ่ังตรงข้ามดูผิดสังเกต„  หญิง

กลางคนคนหนึง่ยืนพิงกำาแพงพดูกับตำารวจ  เธอสวมชดุนอน ท่าทางเหมือนยัง

ตกใจไม่หาย

”ไม่ต้องกลัว  พวกเราจะคลี่คลายคดีให้ได้ครับอาซ้อจาง„  ตำารวจ

ปลอบโยน

”เธอตัวสั่นอย่างเห็นได้ชัด„  ต้าเป่ากระซิบกับผม  ”คงตกใจกลัวมาก„

นีเ่ป็นคนืตน้ฤดใูบไมผ้ล ิ แมอ้ากาศจะไมร้่อนแตก่ไ็มห่นาวเยน็  เมือ่เกดิ

คดีฆาตกรรมเพิ่มอีกคดี พวกเราจึงพยายามสะบัดความเหนื่อยล้าแล้วก้าวเข้าสู่

สมรภูมิใหม่  พวกเรายืนล้อมอาซ้อจางและฟังเธอเร่ิมเล่าเหตุการณ์ตอน

แจ้งความ
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คร่ึงชั่วโมงก่อนหน้านี้  อาซ้อจางกินข้าวในบ้านของตนเสร็จแล้วก็นอนดู

โทรทศันอ์ยา่งสบายอารมณ์บนโซฟา กอ่นจะบังเอญิเหลอืบไปเห็นวา่บนหนา้ตา่ง

ชั้นสองตรงข้ามระเบียงมีบางอย่างผิดปกติ

ที่นี่เป็นชานเมืองท่ียังไม่ได้พัฒนาอย่างสมบูรณ์  มีที่พักอาศัยสองชั้น

ต้ังอยู่แออัด  เน่ืองจากอีกไม่นานจะเร่ิมสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูง  ท่ีดินแถวน้ี

จึงมีค่าราวทองคำา  แต่ละครัวเรือนกำาลังจะกลายเป็นเศรษฐี  เนื่องจากบรรดา

เจ้าของบ้านต่างอยากได้ค่าชดเชยตอนร้ือถอนมากหน่อย  จึงซ่อมแซมบ้าน

ของตนจนดูดีเป็นพิเศษ  และพากันต่อเติมเรือนเล็กท่ีลานบ้าน มองจากไกล ๆ 

จะเห็นว่าที่พักอาศัยแถบนี้ติดกันเป็นพืดจนแยกไม่ออกว่าหลังไหนเป็นของใคร

เป็นท่ีรู้กันดีว่าถิ่นนี้เปรียบดังทำาเลผ้าขี้ร้ิวห่อทองโดยแท้  คนท่ีมอง

การณ์ไกลจำานวนมากซ่ึงไม่รู้เหมือนกันว่าไปได้ยินข่าวจากไหนว่าที่นี่มีโครงการ

จะพัฒนารถไฟลอยฟ้า  ต่างพากันซ้ือบ้านเก็บไว้ตั้งแต่หลายปีก่อน นั่งรอให้ขึ้น

ราคาตอนรื้อถอน แล้วกอบโกยกำาไรก้อนใหญ่

อาซ้อจางเป็นผู้อาศัยแต่เก่าก่อน  จึงคุ้นเคยกับคนแถวนี้เกือบทุกบ้าน 

โดยเฉพาะบ้านผู้จัดการเหมียวที่อยู่ตรงข้ามบ้านเธอ  ยามปกติแค่มองจาก

ระเบียงบ้านก็เห็นความเคลื่อนไหวของพวกเขาแล้ว  ดังนั้นอาซ้อจางจึงรู้เร่ือง

สมาชิกทั้งสี่ในครอบครัวนี้อย่างทะลุปรุโปร่งยิ่งกว่าใคร  บางคร้ังแสงไฟใน

ห้องนอนของผู้จัดการเหมียวจะสะท้อนภาพเงายามสองสามีภรรยาจู๋จ๋ีกัน 

อาซ้อจางยังชี้ให้สามีดูอย่างอิจฉา  คนบ้านนั้นมักมีแต่เสียงหัวเราะและพูดคุย

อยา่งรักใคร่กลมเกลยีวกนัด ี เรียกไดว่้าเป็นแบบอยา่งของสงัคมปรองดองเลยละ

แต่คืนนี้เธอพบว่าผิดปกติ

ไฟหัวนอนของผู้จัดการเหมียวเปิดอยู่เช่นเดียวกับยามปกติ  สาดส่องจน

ม่านหน้าต่างสว่างไสว  แต่บนม่านขาวสะอาดกลับปรากฏรอยเงาเฉียง ๆ  แน่นิ่ง

ไมข่ยบัและไมเ่ปลีย่นรูปร่างเลย  อาซ้อจางสงสยัจึงรีบโผลอ่อกไปท่ีระเบียง พอ

เห็นในระยะใกล้  เธอจึงพบว่าที่แท้รอยเงานั้นคือรอยเลือดสีแดงฉาน!
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อารามตกใจอาซ้อจางจึงลากสามีอ้อมไปหน้าบ้านผู้จัดการเหมียว  พอ

ผลกัประตทูีแ่ง้มไว้เขา้ไป ศพสองศพและเลอืดกองใหญใ่นหอ้งรับแขกกป็รากฏ

แก่สายตา  อาซ้อจางตกใจจนเข่าอ่อนทรุดลงกับพื้น  อ้าปากค้างพูดไม่ออก 

สามเีธอเปน็ฝา่ยลว้งโทรศพัทอ์อกมาดว้ยมอืสัน่ระริกกอ่นกดเบอร์  110  เพือ่แจง้

ตำารวจ

”ทำาไมครอบครัวดี ๆ แบบนี้ต้องมีอันเป็นไปด้วย  ฆาตกรจะฆ่าใครก็

ไม่ควรฆ่าพวกเขานี่นา!  เมื่อก่อนตอนยุคสมัยของพวกเรา  แบบนี้เรียกว่า  
‘ครอบครัวห้าดี’ 4  เลยเชียวนะ!„  อาซ้อจางสีหน้าหดหู่  ”คนว่ากันว่าแม่ผัวกับ

ลูกสะใภ้อยู่ด้วยกันยาก  แต่แม่ผัวกับสะใภ้บ้านนี้สนิทกันยิ่งกว่าแม่ลูกแท้ ๆ  

เสยีอกี  จูงมอืเดนิกนัทกุวนัและคยุกนัยิม้แยม้เสมอ  ตอนฉนัคยุกบัเสีย่วอ๋ีว ์ เธอ

ยังบอกเลยว่าเธอโชคดีได้แม่ผัวที่รักและเอ็นดูเธอมาก  ดีจริง ๆ  นะ  น่าอิจฉา

จริง ๆ !  ทำาไมถึงมีอันเป็นไปกันได้เล่า  เอ้อ  จริงสิคุณตำารวจ  ในบ้านพวกเขามี

ใครรอดไหม„

ตำารวจหลุบตาลง  สั่นศีรษะแล้วถามว่า  ”คุณกับสามีคุณได้เข้าไปใน

ที่เกิดเหตุหรือเปล่า„

นี่เป็นคำาถามมาตรฐานที่ผู้ทำาคดีต้องถามผู้แจ้งเหตุ  เพื่อใช้แยกแยะ

ร่องรอยในที่เกิดเหตุ

”เปล่า„  อาซ้อจางกล่าว

”เอาละ  เข้าไปได้แล้ว„  หลินเทาในชุดตรวจการณ์เดินออกมาจาก

ที่เกิดเหตุ  ”เราเปิดทางเข้าออกที่เกิดเหตุ5  ให้แล้ว  ตอนเข้าไปอย่าเหยียบเขต

4 ช่วงทศวรรษ  1950  สมาคมสตรีแห่งประเทศจีนสนับสนุนแนวคิด  ”ครอบครัวห้าดี„  เพื่อปลูกฝัง
วฒันธรรมครอบครัวหา้ประการ  ไดแ้ก ่ เคารพคนทกุวัย ชายหญิงเท่าเทียม สามภีรรยารักใคร่  ขยนั
อดออม  เพื่อนบ้านสามัคคีกลมเกลียว 
5  หมายถงึเสน้ทางจากพืน้ทีไ่มห่วงห้ามดา้นนอกท่ีเกดิเหตุเขา้สูใ่จกลางท่ีเกดิเหต ุ ซ่ึงเจ้าหนา้ทีพ่สิจูน์
หลกัฐานตอ้งสำารวจพืน้ผวิและวาดขอบเขตพืน้ท่ีซ่ึงอาจมร่ีองรอยหรือวตัถพุยาน จากนัน้แพทยน์ติเิวช
จะเขา้สูท่ีเ่กดิเหตโุดยหลกีเลีย่งไมเ่หยยีบเขตท่ีวาดไว ้ เพือ่ตรวจสภาพศพและสภาพท่ีเกดิเหตเุบือ้งต้น
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เส้นสีขาวล่ะ„

”กี่ร่าง„  ต้าเป่ามักถามคำาถามนี้เสมอ

”สภาพน่าอนาถมาก  ห้าร่าง„  หลินเทาตอบ

”มีเบาะแสวัตถุพยานที่เป็นประโยชน์ไหม„  ผมถาม

หลนิเทาพยกัหนา้  ”มรีอยรองเท้าเปือ้นเลอืดแตไ่มช่ดัเจน  ใชเ้ป็นเบาะแส

สำาหรับคัดกรองตอนสืบสวนไม่ได้  แต่อาจใช้เป็นหลักฐานมัดตัวฆาตกรได้„

”ง้ันกถ็อืว่าสำาคญั„  ผมคอ่ยวางใจหนอ่ย  ”รูปคดพีอจะเป็นไปในทางไหน

ได้บ้าง„

”ไมแ่นใ่จ„  หลนิเทากลา่ว  ”แตท่ีเ่กดิเหตมุร่ีองรอยร้ือคน้ ยงัตดัประเดน็

ชิงทรัพย์ไม่ได้„

”เข้าใจละ„  ผมสวมอุปกรณ์ตรวจการณ์พลางเรียกต้าเป่ากับเฉินซืออี่ว์

ที่กำาลังยืนฟังตำารวจรายงานสภาพเบื้องต้น  แล้วเข้าไปที่เกิดเหตุพร้อมกัน

ทีเ่กดิเหตเุปน็บา้นสองชัน้  ชัน้ลา่งเป็นหอ้งรับแขกและหอ้งอาหาร ชัน้สอง

เป็นห้องนอนและห้องนำ้า  นอกตัวบ้านแยกออกไปเป็นปีกขนาดเล็ก  ใช้เป็น

ห้องครัวและห้องใช้สอยอื่น ๆ   ตัวบ้านตกแต่งอย่างพิถีพิถันสมกับรสนิยมของ

ผูบ้ริหารระดบักลางของบริษัทเอกชน  จากทีไ่ดย้นิอาซอ้จางเรียกเขาวา่  ”ผู้จัดการ

เหมยีวอยา่งนัน้ ผูจั้ดการเหมยีวอยา่งนี„้ ดทูา่เจ้าของบ้านนา่จะเปน็ผู้จัดการใหญ่

ของบริษัท

ห้องรับแขกชั้นล่างมีศพผู้หญิงสองศพนอนหงายอยู่  เสื้อผ้าเรียบร้อย 

ใบหนา้เตม็ไปดว้ยเลอืดจนแยกแยะแทบไมอ่อก  เท่าทีท่ราบจากรายงานเบ้ืองตน้

เมือ่ครู่ พวกเธอนา่จะเปน็นางหวางซ่ิวหลี มารดาของเหมยีวเจ้ิงเจ้าของบ้าน และ

ฉีฉวนจือแม่บ้านของพวกเขา  เหมียวเจ้ิงและภรรยากับบุตรวัยเจ็ดขวบถูก

ฆ่าตายในห้องนอนชั้นสอง

เหมียวเจิ้งฟุบอยู่หน้าประตูใหญ่ของห้องนอน  อี๋ว์ลี่ลี่ภรรยาของเขาและ

เหมียวเหมียวบุตรชายนอนหงายอยู่สองข้างของเตียง
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ผมกบัตา้เป่าพจิารณาตำาแหนง่และทศิทางของศพคร่าว ๆ  แลว้กลบัไปยงั

ที่เกิดเหตุชั้นล่างเพื่อเร่ิมตรวจศพเบื้องต้น  แม้จะเผชิญกับสถานที่เกิดเหตุซ่ึง

ตลบฟุ้งด้วยกลิ่นคาวเลือดของคนตายห้าคน  แต่เฉินซืออ่ีว์ยังคงไม่มีแวว

หวาดกลัว  เพียงแต่ยกกล้องลั่นชัตเตอร์ดัง  ”แชะ ๆ „

”แม่บ้านอยู่ใกล้ประตูใหญ่มากท่ีสุด  บาดแผลอยู่ท่ีบริเวณกระหม่อม„ 

ผมแหวกเสน้ผมบนศรีษะของแมบ่า้นอยา่งระมดัระวงั พบวา่บริเวณใกลบ้าดแผล

โชกเลือด  ”ปากแผลเห็นไม่ชัด  แต่ไม่เหมือนแผลจากของมีคม„

”บาดแผลของหวางซ่ิวหลกีอ็ยูท่ี่ศรีษะ ตำาแหนง่หลกัคอืท้ายทอย„  ตา้เปา่

กล่าว  ”เลือดท่วม ดูลักษณะบาดแผลไม่ชัดเช่นกัน„

ในเมื่อไม่สามารถตรวจสอบบาดแผลในที่เกิดเหตุได้ชัดเจน  พวกเรา

จึงไม่พลิกศพต่อ  เพื่อจะได้ไม่ทำาลายลักษณะดั้งเดิมของศพ  หากกลับไปท่ี

ห้องชันสูตรคงจะมีเวลาดูบาดแผลให้ละเอียดกว่านี้

ผมเดินไปใกล้ศพหวางซ่ิวหลี  เห็นว่าพื้นกระเบื้องข้าง ๆ  ท่อนขาของเธอ

ดเูหมอืนจะมร่ีองรอยบางอยา่ง  ผมหยบิไฟฉายตรวจการณ์มาสอ่ง  เหน็รอยครูด

รอยหนึ่งบนพื้นกระเบื้อง  ปลายสุดของรอยนี้เป็นลายพื้นรองเท้าซ่ึงตรงกับ 

ลายรองเท้าแตะที่ผู้ตายสวม  นี่เป็นรอยถีบของผู้ตาย

”ลกัษณะของรอยนีน้า่สนใจ„  ผมยอ่ตวัลงตรวจด ู ”มรีอยยาวเปน็แถบ

หนึ่งรอย  และมีรอยเล็ก ๆ  อีกจำานวนหนึ่ง  ดูเหมือนจะยังพอมองเห็นลายพื้น

รองเท้าได้บ้างจากรอยเหล่านี้  หลินเทา นายคิดยังไง„

หลินเทาหร่ีตากล่าวว่า  ”ฉันว่านะ พอผู้ตายได้รับบาดเจ็บจึงล้มลง  เท้า

จึงเหยียบไถลไปกับพื้น„

”เหน็ดว้ย„  ผมกลา่ว  ”บาดแผลของผู้ตายรวมกนัอยูต่รงท้ายทอย ตอน

ฉันคลำาดูรู้สึกได้ว่าเป็นบาดแผลถี่ยิบ  บาดแผลถี่ยิบเหล่านี้น่าจะเป็นตัวบ่งชี้

ไดว้า่รา่งของผูต้ายตรึงอยูก่บัทีข่ณะถกูทำาร้าย จงึแนใ่จไดว้า่ตอนนัน้เธอคงไมไ่ด้

ยืนอยู่  เพราะถ้ายืนอยู่ร่างกายย่อมเคลื่อนไหว  ตำาแหน่งร่างกายจะไม่อยู่กับที่ 
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ดังนั้นเธอน่าจะถูกทำาร้ายตอนนอนฟุบอยู่กับพื้น  เมื่อเป็นเช่นนี้ก็อธิบายเร่ือง

รอยถีบได้  ขณะผู้ตายถูกทำาร้าย  สองเท้าครูดไปกับพื้น  จึงปรากฏร่องรอย

ลักษณะนี้„

”การวิเคราะห์นี้มีประโยชน์อย่างไร„  เฉินซืออี่ว์ถาม

”มีประโยชน์สิ  นี่แสดงว่าฆาตกรพลิกศพหลังฆ่าเหยื่อ„  ผมเห็น

เฉนิซืออีว่ส์นใจเรียนรู้จึงกลา่วดว้ยนำา้เสยีงเปน็กนัเอง  ”เราพบศพนอนหงาย  ซ่ึง

ไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่เราวิเคราะห์ว่าเหยื่อโดนทำาร้ายในท่านอนควำ่า„

”ทำาไมฆาตกรต้องพลิกศพด้วย„  เฉินซืออี่ว์ถามต่อ

ผมสั่นศีรษะ  ”ส่วนศีรษะของศพมีแต่เลือด  ผมเลยยังไม่กล้าสรุป 

ไว้ชันสูตรศพเสร็จก็จะรู้เอง„

เมื่อพูดจบผมก็เดินไล่ไปตามรอยเท้าเปื้อนเลือดสิบกว่ารอยหนึ่งรอบ 

ที่เกิดเหตุมีรอยเท้าเปื้อนเลือดกระจุกตัวอยู่ค่อนข้างมาก ทิศทางแตกต่างกันไป 

แต่ดูออกว่าเป็นพื้นรองเท้าลายเดียวกัน

”ถึงลายพื้นรองเท้าจะเป็นแบบเดียวกัน  แต่ก็ไม่แน่ว่าจะมีคนร้ายแค่

คนเดยีว จริงไหม„  ผมกล่าว  ”เปน็ไปไดไ้หมทีม่คีนร้ายสองคนหรือมากกวา่นัน้

ซื้อรองเท้าแบบเดียวกันมาก่อคดี„

หลินเทาส่ายหน้าปฏิเสธ  ”ฆาตกรมีคนเดียว  ฉันสำารวจรอยเท้าพวกนี้

จนทั่วแล้ว  พ้ืนรองเท้ามีรอยสึกตรงกันหมด  เป็นไปไม่ได้ ท่ีฆาตกรจะ

ปลอมแปลงเอกลักษณ์นี้  อีกอย่างที่เกิดเหตุมีเลือดมาก  ถ้ามีคนร้ายสองคน 

อีกคนต้องทิ้งรอยเท้าไว้แน่„

ผมผงกศีรษะเห็นด้วย

เมื่อดูอย่างละเอียด  รอยเท้าเปื้อนเลือดเร่ิมจากกองเลือดที่ศีรษะของ

แม่บ้านต่อเนื่องไปถึงข้างศีรษะของศพหวางซ่ิวหลี  จากนั้นจึงวนมาบรรจบกัน

ทอดยาวไปสู่ทางขึ้นบันได

”ดูสิ  คนคนนี้ก้าวยาวจริง„  หลินเทาใช้เท้าข้างหนึ่งยืนข้างรอยเท้าเลือด 
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อีกข้างก้าวออกไปสุดช่วงขา  ”ฉันต้องก้าวท่านี้ถึงจะเท่ากับก้าวเดียวของมัน„

”คนร้ายเป็นยักษ์หรือ„  ต้าเป่าดันแว่น

”นี่แสดงให้เห็นสองประเด็น„  หลินเทากลอกตาใส่ต้าเป่า  ”ข้อหนึ่ง 

หลังจากคนคนนี้ฆ่าหวางซ่ิวหลีเสร็จก็ว่ิงขึ้นชั้นบนต่อ  ข้อสอง  คนคนนี้น่าจะ

ตัวสูงมาก„

”เรื่องตัวสูงน่ะใช่แน่ ๆ „  ผมกล่าว  ”ฉันก็มีหลักฐาน„

”เอ๊ะ„  ต้าเป่าชิงถาม  ”หลักฐานอะไร„

ผมไม่ตอบต้าเป่า  เพียงแต่กวักมือเรียกทุกคนขึ้นไปชั้นบนอีกครั้ง

รอยเทา้เปือ้นเลอืดทีช่ัน้บนเละเทะยุง่เหยงิยิง่กวา่  แตย่งัคงแยกแยะไดว้า่

เป็นรอยเท้าคู่เดียวกัน  รอยเท้าเปื้อนเลือดเร่ิมทับกันเลอะเทอะตั้งแต่ประตู

ห้องนอนใหญ่  แสดงว่าฆาตกรปะทะกับเหยื่อตรงนี้  แต่การต่อสู้ก็ยุติเมื่อ

เหมียวเจิ้ง  ชายเจ้าของบ้านที่ไร้อาวุธล้มลงกับพื้น

ดจูากรอยเท้าแลว้ หลงัจากฆาตกรฆ่าเหมยีวเจิง้กต็รงเขา้ไปในหอ้ง ตอ้น

สองแม่ลูกไปที่มุมห้องแล้วฆ่าทิ้ง  ระหว่างที่คนร้ายต้อนพวกเธอให้ถอยหลัง 

สองแม่ลูกต่างอยู่ในท่านั่งยอง ๆ  หลังถูกทำาร้ายท่ีศีรษะ  ปรากฏร่องรอยว่า

เลอืดไหลลงมาตามศรีษะและลำาคอ กอ่นหยดลงบนเสือ้ผ้าบริเวณตน้ขาและนอ่ง 

รอยเลือดไหลนี้บอกให้รู้ว่าสองแม่ลูกถูกตีขณะนั่งยอง ๆ  และยังบ่งบอกว่า

สองแม่ลูกไม่ได้ขัดขืน

โดยเฉพาะใบหนา้ของอีว๋ล์ีล่ี ่ นอกจากเต็มไปดว้ยเลอืดแลว้ ยงัพอจะมอง

เห็นคราบนำ้าตาจาง ๆ  ด้วย

เนื่องจากพื้นผิวของที่เกิดเหตุเรียบลื่น  สะอาด  และเต็มไปด้วยรอยเท้า

เลอืด  จึงทำาใหเ้ราจำาลองสถานการณ์ไดง่้าย  พวกเราสนันษิฐานเสน้ทางเดนิของ

ฆาตกรหลงัลงมอืเสร็จไดจ้ากทศิทางของรอยเท้าเหลา่นีเ้อง ดว้ยเหตุนีจึ้งสามารถ

วินิจฉัยการเคลื่อนไหวและวัตถุประสงค์ของมันได้ด้วย

หลินเทาเดินตามรอยเท้าเลือดบนพื้น  ”หลังฆาตกรสังหารเหยื่อเสร็จ
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ก็เริ่มค้นห้อง„

ตู้เสื้อผ้าในห้องนอนใหญ่และห้องนอนอีกห้องถูกร้ือค้น  ฆาตกรค้น

ขา้วของอยา่งบุ่มบา่ม แทบจะร้ือของในตูอ้อกมาจนหมด กระจัดกระจายเกลือ่น

เต็มพื้น  ที่บานประตูของตู้เสื้อผ้าใบใหญ่ยังมีรอยถุงมือเปื้อนเลือดด้วย แสดง

วา่ฆาตกรสวมถงุมอืเขา้มาในท่ีเกดิเหต ุ นอกจากนีร้อยเลอืดทีเ่ป้ือนตามขา้วของ

ในตูเ้สือ้ผ้าใบใหญก่บ็อกใหท้ราบวา่ หลงัฆาตกรฆ่าเหยือ่เสร็จกล็งมอืคน้ขา้วของ

ทันที

หลงัรอยเทา้เลอืดออกจากหอ้งนอนใหญ่กม็ุง่ไปยงัห้องนอนเลก็  ฆาตกร

ร้ือคน้ตูเ้สือ้ผ้าใบใหญใ่นหอ้งนอนเลก็เชน่กนั  พอออกจากหอ้งนอนเลก็กต็รงไป

ที่ห้องนำ้า  แต่หลังจากนั้นพวกเรากลับไม่พบรอยเท้าที่เดินออกมา

”ดูจากรอยเท้า  แสดงว่าฆาตกรไปห้องนำ้าเพ่ือล้างรอยเลือดตามตัว„ 

หลินเทากล่าว  ”และล้างได้สะอาดทีเดียว„

”แน่อยู่แล้ว  ขณะฆาตกรลงมืออาจยังไม่คำ่ามืด  ฆาตกรคงไม่ออกไป

ที่ถนนในสภาพเลือดเต็มตัวกระมัง„  ต้าเป่าเข้าใจพฤติกรรมของฆาตกร

”ฆาตกรร้ือค้นเฉพาะตู้เสื้อผ้าหรือ„  ผมเปิดตู้หัวเตียง  ข้าวของในนั้น

เป็นระเบียบเรียบร้อย

”นั่นน่ะสิ„  ต้าเป่ากล่าว  ”ตู้วางโทรทัศน์เอย  โต๊ะเคร่ืองแป้งเอย  ไม่มี

ร่องรอยรื้อค้นเลย„

”ใช„่  หลนิเทาพยกัหนา้  จากนัน้กส็า่ยหนา้อยา่งแรง  ”ไม ่ๆ  ๆ   ไมใ่ชแ่ค่

ตู้เสื้อผ้าสองตู้นี้  ฆาตกรค้นตู้เย็นชั้นล่างด้วย„

”ค้นตู้เย็นงั้นหรือ„  ผมประหลาดใจมาก

หลนิเทาวา่ตอ่  ”เมือ่กีต้อนพวกนายอยูช่ัน้ลา่งไมไ่ดส้งัเกตหรือ  มตีูเ้ยน็

ตั้งอยู่ตรงมุมห้องอาหาร  ข้าวของในนั้นทั้งพวกเกี๊ยว ซาลาเปา  เนื้อแช่แข็ง  ล้วน

ตั้งอยู่ข้างนอกหมดเลย แสดงว่าฆาตกรรื้อค้นตู้เย็นด้วย„

ตอนตรวจชั้นล่าง  เนื่องจากเรามัวจดจ่อท่ีรอยเท้าเลือดบนพื้น  จึงไม่ทัน
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สังเกตว่ามุมห้องอาหารมีตู้เย็น  และยิ่งไม่ได้สังเกตว่าของในตู้เย็นถูกรื้อออกมา

”พฤติกรรมนี้น่าสนใจ„  ผมก้มหน้าครุ่นคิด

”อีกอย่าง  ข้างตู้เย็นไม่มีรอยเท้าเป้ือนเลือด„  หลินเทากล่าว  ”ฆาตกร

น่าจะล้างตัวที่ชั้นบนเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงลงมาชั้นล่าง„

”ดทูา่คดนีีง้านพสิจูนห์ลกัฐานของพวกนายจะราบร่ืนดทีเีดยีว„  ผมกลา่ว  

”อย่างน้อยก็จำาลองสถานการณ์เสร็จแล้ว  ตอนนี้ก็จะสองทุ่มแล้ว  ปล่อยให้

พนักงานสถานเก็บศพมาขนศพเถอะ  พวกเราไปฟังสถานการณ์จากทางแผนกคดี

กันก่อน แล้วค่อยไปชันสูตรศพ„

สถานีตำารวจประจำาเมืองหลงฟานทำาเร่ืองขอใช้บ้านชั้นเดียวหลังหนึ่งใน

บริเวณใกล้เคียงกับท่ีเกิดเหตุเป็นศูนย์บัญชาการช่ัวคราว  นอกจากหัวหน้าชุดคดี

และเจ้าหน้าที่สืบสวนหลายนายซ่ึงกำาลังศึกษามาตรการสืบสวนแล้ว  คนอ่ืน ๆ 

ต่างได้รับคำาสั่งให้ไปสอบปากคำาข้างนอก

หวัหนา้ชดุสบืสวนรู้วา่พวกเราเขา้มาเพราะอยากรู้สถานการณ์การสบืสวน

เบื้องต้น  จึงเร่ิมอธิบายทันทีโดยไม่อ้อมค้อม  ”ผู้ตายชื่อเหมียวเจ้ิง  อายุ

สามสิบแปดปี  จบจากสถาบันมีชื่อ  เป็นผู้บริหารฝ่ายเทคนิคของบริษัทกั๋วหลิน

เทคโนโลยี  ถือเป็นผู้บริหารหลักของบริษัท  เมื่อกี้พวกเราตรวจสอบจากข้อมูล

ในเครือข่ายของกรมตำารวจ  จึงทราบว่าหลายวันก่อนเหมียวเจ้ิงต้องสงสัยคดี

เปิดเผยความลับทางธุรกิจ หน่วยงานในกรมของเรากำาลังสืบเรื่องนี้อยู่  แต่ไม่มี

หลักฐานที่ชัดเจนจึงยังไม่ได้ควบคุมตัว„

”เปิดเผยความลับทางธุรกิจหรือ„  ผมลูบคาง

”ออื„  เจ้าหนา้ทีส่บืสวนกลา่วต่อ  ”มคีนฟอ้งวา่เขาแอบขายความลบัของ

บริษัท  เราจึงสืบสวนไปตามขั้นตอน  มารดาของเหมียวเจ้ิงชื่อหวางซ่ิวหลี  อายุ

หกสิบหกปี  เดิมเป็นรองอธิบดีกรมการปกครองชุมชน  เกษียณมาสิบกว่าปีแล้ว 

เป็นคนอ่อนโยนจิตใจดี  ชาวบ้านบอกว่านางกับลูกสะใภ้คืออ๋ีว์ล่ีล่ีสนิทสนมกันดี

เหมือนแม่ลูก  อี๋ว์ลี่ล่ีอายุสามสิบเอ็ดปี  เปิดร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นในเว็บไซต์
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เถาเป่า  นอกจากออกไปสั่งสินค้าหรือไปเดินช็อปปิงกับแม่สามีแล้ว  เวลา

ส่วนมากเธอจะอยู่บ้าน  ที่บ้านยังมีแม่บ้านคนหนึ่ง  อายุห้าสิบสองปี  เพิ่งจ้างมา

ได้เดือนเดียว  สมาชิกอีกคนที่เหลือคือลูกชายวัยเจ็ดขวบ  แล้วทางพวกคุณ

ตรวจสอบได้เรื่องอะไรบ้าง„

หลินเทากล่าวว่า  ”สภาพที่เกิดเหตุเอื้อต่อเรามาก  พวกเราไม่เพียงได้

พยานวัตถุ  แต่ยังจำาลองเหตุการณ์ได้ด้วย  ฆาตกรน่าจะเคาะประตูบ้านเข้ามา 

เพราะประตูใหญ่ชั้นนอกไม่มีร่องรอยงัดแงะ  หน้าต่างก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี 

หลังเข้าไปในบ้านแล้ว ฆาตกรทำาร้ายแม่บ้านกับหวางซ่ิวหลีก่อน  ทั้งสองคงจะ

ร้องขอความช่วยเหลือ  จึงทำาให้สมาชิกครอบครัวอีกสามคนที่อยู่ชั้นบนตกใจ 

ฆาตกรรีบวิ่งขึ้นไปชั้นบน ปะทะกับเหมียวเจิ้งที่หน้าประตู  ทั้งสองต่อสู้กันอยู่

ช่ัวระยะสัน้ ๆ   แตเ่พราะเร่ียวแรงและอาวธุห่างชัน้กนัมาก  เหมยีวเจ้ิงจึงถกูทำาร้าย

จนตายอย่างรวดเร็ว  จากนั้นฆาตกรก็ต้อนสองแม่ลูกไปท่ีมุมห้องแล้วฆ่า

ทีละคน  หลังจากฆ่าเหยื่อ ฆาตกรยังร้ือค้นตู้เสื้อผ้าใบใหญ่ในห้องนอนท้ังสอง

หอ้ง กอ่นจะไปทีห่อ้งนำา้เพ่ือลา้งคราบเลอืด แลว้ลงไปคน้ตูเ้ยน็ท่ีชัน้ลา่ง สดุทา้ย

จึงออกจากที่เกิดเหตุ„

”ลงความเห็นว่าชิงทรัพย์ได้ไหม„  เจ้าหน้าที่สืบสวนถาม

ผมส่ายหน้าพลางตอบ  ”จุดท่ีร้ือค้นค่อนข้างแปลก  ตู้เสื้อผ้าใหญ่กับ

ตู้เย็นไม่ใช่ท่ีเก็บของมีค่า  โดยท่ัวไปคดีชิงทรัพย์ต้องเลือกค้นตู้หัวเตียงหรือ

โต๊ะเครื่องแป้งก่อน แต่สองจุดนี้กลับไม่ถูกค้น„

”คณุหมายความวา่พฤตกิรรมร้ือคน้ทำาเพือ่อำาพรางทีเ่กดิเหตแุละเบีย่งเบน

ความสนใจของตำารวจหรือ„  เจ้าหน้าที่สืบสวนถาม

”ประเด็นนี้ก็ยังตัดออกไม่ได้„  ผมตอบ

”เอาละ„  เจ้าหนา้ทีส่บืสวนกลา่ว  ”พวกเราเองกรู้็สกึวา่ฆาตกรใชเ้วลาใน

ที่เกิดเหตุสั้นมาก  ดูไม่เหมือนคดีชิงทรัพย์แต่คล้ายฆาตกรรมจากความแค้น

มากกว่า  พวกเราจะเดินหน้าสืบเร่ืองสายสัมพันธ์ในสังคมของเหมียวเจ้ิงต่อ 
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โดยเฉพาะกับคนที่ฟ้องเขา„

”อือ„  ผมผงกศีรษะ  ”ผมก็จะไปชันสูตรศพแล้วละ„

3

มีศพห้าศพ  ถ้าไล่ชันสูตรทีละศพคงต้องใช้เวลาอย่างน้อยสิบชั่วโมง 
ตอนนี้สองทุ่มเศษแล้ว  อย่างนี้มีหวังต้องทำาจนเช้าแน่ ๆ  

ยังดีที่ศูนย์ชันสูตรศพประจำาเมืองหลวงของมณฑลมีห้องผ่าศพสองห้อง 

แต่ละห้องมีเตียงผ่าศพสองถึงสามเตียง  ประตูห้องผ่าศพอยู่ตรงข้ามกันพอดี 

การออกแบบเชน่นีท้ำาใหผ่้าศพพร้อมกนัไดห้ลายเตียง ยกระดบัประสทิธิภาพการ

ทำางานขึ้นอย่างมาก  เวลาผ่าศพ แค่เดินออกจากประตู  แพทย์นิติเวชแต่ละกลุ่ม

ก็สามารถหารือกับแพทย์นิติเวชในห้องผ่าศพอีกห้องได้สะดวก

ผมกับต้าเป่าเข้าห้องชันสูตรหมายเลขหนึ่ง  รับผิดชอบชันสูตรสองศพ

ที่อยู่ชั้นล่าง  เฉินซอือี่ว์รับหน้าที่บันทึกภาพ ส่วนผู้อำานวยการหแูหง่กรมตำารวจ

ประจำาเมืองหลงฟานกับแพทย์นิติเวชหานใช้ห้องชันสูตรหมายเลขสอง  เร่ิม

ปฏิบัติงานพร้อมกัน  โดยรับผิดชอบชันสูตรสามศพที่อยู่ชั้นบน  มีหลินเทา

ทำาหน้าที่บันทึกภาพ

บาดแผลที่ทำาให้หวางซิ่วหลีและฉีฉวนจือถึงแก่ชีวิตอยู่บริเวณศีรษะ

ผมกับต้าเป่าช่วยกันโกนผมศพบนเตียงท้ังสองศพทีละศพจนต่างก็เผย

ให้เห็นบาดแผลท่ีศีรษะ  ปากแผลของทั้งสองฉีกขาดตรงมุม  ขอบบาดแผล

ไมเ่รยีบ ยงัเหน็สะพานเนือ้เยือ่ในแผล  บาดแผลหลายรอยไขวไ้ปมา แต่ดอูอก 

ว่าทุกแผลล้วนมีรอยถลอกบริเวณขอบ

”ผูต้ายท้ังสองเสียชวีติเพราะบาดแผลท่ีศรีษะอนัเนือ่งมาจากวตัถไุมม่คีม„ 

ผมคลำากะโหลกผู้ตาย  ”รู้สึกได้เลยว่ากะโหลกของผู้ตายทั้งสองแตกละเอียด„
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”ชนัสตูรศพหวางซ่ิวหลกีอ่นเถอะ„  ตา้เป่าเห็นเจา้หนา้ทีเ่กบ็ภาพลกัษณะ

ตั้งต้นของส่วนใบหน้าเสร็จแล้ว  จึงเร่ิมดำาเนินการตามขั้นตอนชันสูตรศพ

มาตรฐาน  โดยหาวัตถุพยานจากส่วนต่าง ๆ  ทั่วร่าง 

ผมตดัผา้กอ๊ซชิน้หนึง่ชบุนำา้แลว้เริม่ทำาความสะอาดคราบเลอืดบนใบหนา้

ของหวางซิ่วหลี  คราบเลือดแห้งเป็นสะเก็ดแล้วจึงติดแน่นกับผิวหน้า

ใบหน้าของหวางซ่ิวหลีค่อย ๆ  เผยโฉม  ขณะเดียวกันหลังจากเช็ดคราบ

เลือดออก ก็ปรากฏบาดแผลแห่งหนึ่งตรงรอยเหี่ยวย่นบนหน้าผาก

”เอ๊ะ„  ต้าเป่านั่งยองลงพิจารณาบาดแผลจำานวนมากท่ีท้ายทอยของ

หวางซ่ิวหลี  ”บาดแผลอื่น ๆ  ล้วนอยู่ท่ีท้ายทอย ทำาไมจึงมีแผลหนึ่งที่หน้าผาก 

หรือว่าถูกทำาร้ายตอนนอนควำ่า  หน้าผากเลยโขกกับพื้นจนเป็นเช่นนี้„

ผมส่ายศีรษะกล่าวว่า  ”ไม่หรอก  กรณีบาดแผลโขกกับพื้นกระเบื้อง

แบบน้ี อย่างมากก็ถลอก ไม่ถึงกับฉีกขาดจนเห็นปากแผล  อีกอย่างรอบปากแผล

มีรอยถลอกด้วย  แสดงว่าเป็นบาดแผลที่เกิดจากอาวุธซ่ึงมีพื้นที่ผิวสัมผัส

ค่อนข้างจำากัด„

ต้าเป่าดูเหมือนจะคิดได้  จึงผงกศีรษะ

ผมกล่าวต่อ  ”นี่เป็นบาดแผลที่เกิดขึ้นหลังเสียชีวิต  การวิเคราะห์

บาดแผลก่อนตายและหลังตายเป็นความรู้พื้นฐานของแพทย์นิติเวช  บางคร้ัง

ข้อมูลที่ว่าบาดแผลเกิดขึ้นก่อนหรือหลังตายส่งผลสำาคัญต่อการสืบสวนและ

คลี่คลายคดีอย่างมาก  แพทย์นิติเวชตัดสินได้ว่าบาดแผลเกิดขึ้นก่อนตายหรือ

หลังตายโดยดูจากปฏิกิริยาชีวิตของปากแผล  ปฏิกิริยาชีวิตคือปฏิกิริยาที่เกิด

เฉพาะขณะมีชีวิตอยู่เท่านั้น  เช่น  เลือดออก  เลือดคั่งอุดตัน  การกลืน  บวมนำ้า 

หรือลิม่เลอืด  เป็นต้น  ปฏกิริิยาชวิีตของบาดแผลสว่นมากสงัเกตไดจ้ากมเีลอืด

ออกหรือไมแ่ละผิวหนงัปากแผลหดตวัหรือไม ่ บาดแผลท่ีเกดิขึน้กอ่นตายจะมี

สีแดง  ขอบแผลหดม้วน ส่วนบาดแผลหลังตายปากแผลจะมีสีเหลืองใกล้เคียง

กับสีผิว  และขอบแผลจะไม่หดม้วน„
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ผมอธิบายเสียละเอียดยิบ  วัตถุประสงค์ก็เพื่อสอนเฉินซืออี่ว์ซ่ึงเป็น

มอืใหม ่ เฉนิซืออีว์่เขา้ใจเจตนาของผมด ีถา่ยภาพไปพลางตัง้อกตัง้ใจฟงัพร้อม

กบัพยกัหนา้หงึก ๆ   เราตา่งกำาลงัพยายามขจัดความหมองหมางเมือ่แรกพบหนา้

ปากแผลทีห่นา้ผากของหวางซ่ิวหลเีป็นสเีหลืองเหมอืนเทยีนไข ขอบแผล

แหวกเปิด6  เป็นหนึ่งในบาดแผลหลังตายที่พบเห็นบ่อย ๆ  

”ตายแล้วยังทุบหน้าผากอีกหรือ„  ต้าเป่าถาม

ผมคลำาบาดแผล  ”ทุบแรงด้วยสิ  ข้างใต้กระดูกแตกหมดเลย  ดูท่าทาง

สาเหตุที่ฆาตกรพลิกร่างหวางซ่ิวหลีก็เพื่อจะตีซำ้าท่ีหน้าผาก„  ก่อนหน้านี้

ตอนตรวจทีเ่กดิเหต ุพวกเราสันนษิฐานว่าหลงัฆาตกรฆ่าเหยือ่แลว้  เขายงัจบัศพ

พลิกด้วย

”หมายความว่าอยา่งไร„  ตา้เปา่หนา้ตางงงวย  ไมค่อ่ยเขา้ใจท่ีผมวเิคราะห์

ผมยิ้มน้อย ๆ   ”อย่าใจร้อน  เดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์กัน„

เมื่อเปิดหนังศีรษะของหวางซ่ิวหลีออกก็พบว่าท้ายทอยของเธอแตก

ละเอียดแล้ว มองเห็นเนื้อสมองสีขาวโผล่ออกมาตามรอยแตก ดูน่าสะพรึงกลัว

มาก

กะโหลกแบบนีแ้ทบจะใชเ้ลือ่ยไฟฟ้าเปดิออกไมไ่ดแ้ลว้ พวกเราจึงจำาต้อง

เลือ่ยดว้ยมอืเพือ่เปิดกะโหลกตรงทีไ่มแ่ตกร้าว จากนัน้ดงึกระดกูหุม้สมองท่ีขอบ

ตะปุ่มตะปํ่าออกมา

เนื้อสมองเสียหายเละเทะหมดสภาพ  เศษกะโหลกทิ่มทะลุเยื่อหุ้มสมอง

ชัน้นอกจนเปน็แผลหลายรอย  เนือ่งจากถกูกระแทกอยา่งรุนแรง  ในกะโหลกจงึ

มีเลือดออกและเลือดคั่ง

”น่าอนาถจริง„  ต้าเป่าขมวดคิ้วถอนใจ

ผมเหน็ดว้ย  ”นัน่นะ่ส ิ ฆาตกรแรงเยอะทเีดยีว และอปุกรณ์ท่ีใชค้าดว่า

6 ศัพท์ทางนิติเวช หมายถึง  หลังจากผิวหนังฉีกขาดจะสูญเสียคุณสมบัติเชื่อมต่อ  และปริแตกออก
ตามแรงตึงผิว 
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น่าจะเป็นพวกโลหะไม่มีคมที่แข็งและหนักมาก„

”อายุอานามขนาดนี้แล้วยังไม่อาจจากไปอย่างสงบ  เฮ้อ„  ต้าเป่าเร่ิม

สะท้อนใจต่อชีวิตตามประสาเขา

เรายังคงผ่าศพต่อไปตามขั้นตอนมาตรฐาน  โดยเปิดช่องอก  ช่องท้อง 

และผ่าหลงั  ไมพ่บสิง่ผดิปกต ิ สนันษิฐานจากอาหารท่ีตกคา้งในกระเพาะอาหาร 

เธอน่าจะถึงแก่ความตายหลังอาหารเย็นไม่นานนัก

”ผมคิดว่าคดีนี้ระบุเวลาตายได้ค่อนข้างง่ายและแม่นยำา„  ผมกล่าว  

”พวกเราถึงที่เกิดเหตุตอนหนึ่งทุ่ม  ขณะนั้นผ่านไปคร่ึงชั่วโมงหลังจากอาซ้อจาง

พบศพ  นอกจากนีเ้รารู้ว่าผู้ตายกนิอาหารเยน็แลว้  คนทัว่ไปมกักนิมือ้เยน็ตอน

ช่วงห้าโมงถึงหกโมงเย็น  แสดงว่าผู้ตายเสียชีวิตระหว่างห้าโมงถึงหกโมงครึ่ง 

ประกอบกับว่าขณะพวกเราถึงท่ีเกิดเหตุ  ศพยังไม่แข็งตัวและไม่มีรอยจำ้า  จึง

แนใ่จไดว้า่ผูต้ายเสยีชวีติราวหกโมงเยน็  ฆาตกรใจกลา้จริง ๆ   เวลานัน้ฟา้เพิง่จะ

มืด แต่กลับกล้าบุกเข้าบ้านไปฆ่าคน„

”ถา้เปน็คนทีไ่มไ่ดคุ้น้เคยกนั หากไปเคาะประตเูขา้บ้านในชว่งเวลานีจ้ะมี

โอกาสสำาเร็จมากกว่าตอนกลางคืน„  เฉินซืออี่ว์กล่าว

”มเีหตุผล„  ผมชมเชย  ความคดิของนกัศกึษาภาควชิาสบืสวนสอบสวน

ตา่งจากความคดิของผูเ้ชีย่วชาญทางเทคนคิ บางคร้ังจงึชว่ยสง่เสริมชดเชยซ่ึงกนั

และกันได้

”ซ่ึงก็หมายความว่า  ถ้าอาซ้อจางมองไปที่บ้านผู้ตายสักคร่ึงชั่วโมง

กอ่นหนา้นี ้ กอ็าจเหน็เงาร่างของฆาตกรจากทางหนา้ตา่งนะ่ส„ิ  ตา้เป่ามองเพดาน

ห้องชันสูตรศพอย่างครุ่นคิด

”ฆาตกรลงมอืฆ่าในชว่งเวลาเพยีงครู่เดยีว ถา้อกีฝา่ยเหน็เขา้พอดกีน็บัวา่

บังเอิญมาก„  ผมกล่าว

หลังผ่าชันสูตรเสร็จ ผมพิจารณาหนังศีรษะของผู้ตายอีกครั้ง

”ระบุอาวุธที่ใช้ได้ไหม„  ผมเอ่ย
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ต้าเป่าตอบว่า  ”แน่ใจได้ว่าเป็นวัตถุโลหะไม่มีคม„

ผมชี้ไปยังรอยแผลรูปโค้งจำานวนหนึ่งบนหนังศีรษะแล้วกล่าวว่า  

”จำาไดไ้หม  รอยกะโหลกท่ีแตกร้าวใต้บาดแผลลว้นมลีกัษณะเป็นทรงกลม  วตัถุ

โลหะไม่มีคมที่ทำารอยทรงกลมได้ย่อมต้องเป็นเครื่องมือจำาพวกค้อน„

”ถอืคอ้นมาฆ่าคน  มนัคดิวา่ตนเองเปน็หลีห่ยวนปา้7  ง้ันเรอะ„  ตา้เป่าวา่

หลังชันสูตรศพหวางซิ่วหลีเสร็จ พวกเราจึงชันสูตรศพฉีฉวนจือต่อ

เช่นเดียวกับหวางซ่ิวหลี  เธอเสียชีวิตเพราะถูกวัตถุโลหะไม่มีคมทุบ

เช่นกนั ทำาใหก้ะโหลกและสมองบาดเจ็บจนถงึแกค่วามตาย  กะโหลกและสมอง

เสียหายหนักมาก  กะโหลกแตกเป็นวงกว้าง  เนื้อสมองแหลกเหลว  ที่ต่างจาก

หวางซิ่วหลีคือบาดแผลของฉีฉวนจือกระจุกตัวอยู่ที่กระหม่อม

”ลงมือแบบเดียวกันเลยนะ„  ต้าเป่ากล่าว

ผมไม่พูดอะไร หยิบแว่นขยายขึ้นมาส่องหน้าอกของฉีฉวนจือ

”พบอะไรไหม„  ต้าเป่าชะโงกมาดู

ผมยิ้มและกล่าวว่า  ”อกของผู้ตายมีรอยถลอกเล็กน้อยหลายรอย 

ตื้นมาก ถ้าไม่สังเกตให้ดีจะไม่พบ  แต่รอยถลอกเหล่านี้เพิ่งเกิดขึ้นสด ๆ „

”พอจะบ่งชี้อะไรได้ไหม„  ต้าเป่าถาม

”เมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าฆาตกรตัวสูงมาก พวกคุณจำาได้ไหม„  ผมเอ่ย

ต้าเป่าตอบ  ”ใช่ ๆ  ๆ   ผมลืมถามไปว่าคุณรู้ได้อย่างไร„

ผมกล่าวว่า  ”บาดแผลของสองแม่ลูกท่ีชั้นบนเองก็อยู่ที่กระหม่อม

เหมือนกัน  แต่ยังชี้ชัดอะไรไม่ได้  เพราะข้อสันนิษฐานจากรอยเลือดบอกให้รู้ว่า

พวกเขานัง่ยอง ๆ  อยู ่ ในเมือ่นัง่ยอง ๆ  ฆาตกรยอ่มต้องตทีีศ่รีษะ  แต่กรณีของ

ฉีฉวนจือนั้นไม่เหมือนกัน  ดูจากตำาแหน่งตอนเสียชีวิต  เธอน่าจะเป็นคนไป

เปิดประตู  และนอกจากเปิดประตูแล้ว  ยังพาคนร้ายเข้าไปในห้องรับแขกด้วย 

7 ตัวละครในนวนิยายประวัติศาสตร์จีน  ใช้ค้อนขนาดยักษ์เป็นอาวุธ



42  คำ�ให้การจากศพ�4

จากนัน้จึงถกูทำาร้าย  แนน่อน ระหวา่งนัน้เปน็ไปไมไ่ดท้ีเ่ธอจะยองตวัลง ฆาตกร

ก็คงไม่ยอมให้เธอนั่งลงเช่นกัน  แต่พวกคุณสังเกตไหมว่าฉีฉวนจือสูงหนึ่งร้อย

หกสิบห้าเซนติเมตร  รูปร่างค่อนข้างลำ่าสัน  ถ้าฆาตกรไม่สูงพอย่อมตีศีรษะเธอ

ไม่ได้„

”คณุหมายความวา่ฆาตกรไมไ่ดพ้ยายามควบคมุตัวฉฉีวนจอื แตจู่่โจมใส่

ทนัทเีลยอยา่งนัน้หรือ„  ตา้เปา่ขอ้งใจ  ”แต่บาดแผลบนกระหมอ่มของฉฉีวนจือ

ถีม่าก แสดงวา่เธอต้องอยูใ่นตำาแหนง่เดมิไมไ่ดข้ยบัเขยือ้น  เปน็ไปไดอ้ยา่งไรกนั„

ผมกล่าวว่า  ”รอยถลอกพวกนี้อธิบายได้  ดูจากบาดแผลแล้ว  รอย

ถลอกเหล่านี้เป็นรอยเล็บข่วน  ซ่ึงหมายความว่าหลังฆาตกรเข้ามาในบ้านก็คว้า

คอเสื้อของแม่บ้านไว้แล้วใช้ค้อนทุบศีรษะเธอ  เนื่องจากฆาตกรมีเร่ียวแรง

มหาศาล ฉฉีวนจอืท่ีโดนคว้าคอเสือ้ไว้จึงดิน้รนต่อสูไ้มไ่หว  ร่างกายเลยอยูน่ิง่ ๆ 

ด้วยเหตุนี้บาดแผลจึงกระจุกตัวกัน„

”มีเหตุผล„  เฉินซืออี่ว์กล่าว

ผมอธิบายต่อ  ”แน่ละว่ารอยถลอกหลายรอยที่ผิวหนังยังมีประโยชน์

อย่างอื่นด้วย  ไว้กลับแผนกคดีแล้วค่อยว่ากัน„

หลงัจากชนัสตูรเสร็จ พวกเราเดนิไปทีห่อ้งชนัสตูรหมายเลขสอง และเห็น

ว่าผู้อำานวยการหูกับคณะก็ดูเหมือนจะเสร็จงานแล้วเช่นกัน

”พวกเราเพิ่งผ่าเสร็จสองศพ พวกคุณมีตั้งสามศพแต่เกือบจะเสร็จแล้ว

หรือนี่„  ผมทัก  ”ประสิทธิภาพยอดเยี่ยมจริง ๆ „

”ศพเด็กชันสูตรได้เร็ว„  หลินเทาตอบ  ”แต่น่าเวทนามาก  สะเทือนใจ

จริง ๆ  ฉันไม่น่าอยู่กลุ่มนี้เลย  พวกนายมีสาวงามแล้วคิดจะทิ้งฉันหรือ„

แพทย์นิติเวชของกรมตำารวจระดับมณฑลต้องว่ิงวุ่นไปกับที่เกิดเหตุคดี

ฆาตกรรมร้ายแรง สว่นแพทยน์ติิเวชของกรมตำารวจประจำาเมอืงตอ้งแบกรับคดี

ฆาตกรรมทั่วไปและชันสูตรศพที่ตายผิดธรรมชาติจำานวนมาก  ปริมาณงาน

มากกว่าแพทย์นิติเวชระดับมณฑล  ดังนั้นถ้าจะว่ากันถึงฝีมือผ่าศพแล้ว นับว่า
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แพทย์นิติเวชประจำาเมืองชำานาญกว่า  มิหนำาซำ้าผู้อำานวยการหูกับแพทย์นิติเวช

หานยังทำางานมาเป็นสิบยี่สิบปีแล้ว  ย่อมผ่าชันสูตรได้เร็วกว่าพวกเรา

”ได้เร่ืองว่ายังไงบ้าง„  ผมรู้สึกว่าหลินเทาเหมือนกำาลังพยายามพูดเอาใจ

เฉินซืออี่ว์  จึงถามขึ้นเพื่อเปลี่ยนเรื่อง

ผู้อำานวยการหูกล่าวว่า  ”โดยพื้นฐานแล้วบาดแผลของทั้งสามศพมี

ลักษณะคล้ายกัน  ล้วนเสียชีวิตเพราะถูกวัตถุโลหะไร้คมตีศีรษะ  บาดแผลที่

ศรีษะของเหมยีวเจ้ิงคอ่นขา้งสะเปะสะปะ  เหน็ไดช้ดัวา่ถกูทำาร้ายขณะเคลือ่นไหว 

ส่วนบาดแผลของผู้หญิงกับเด็กมีลักษณะกระจุกตัว  น่าจะเป็นไปตามที่เรา

วิเคราะห์ก่อนหน้านี้คือถูกตีขณะนั่งคุดคู้อยู่ที่มุมห้องโดยไม่ได้ขัดขืน

”มีแค่นี้หรือครับ„  ผมซัก

”ยังมีอีก  ท้ังสามมีอาหารเต็มกระเพาะ  น่าจะเพ่ิงกินอ่ิม„  ผู้อำานวยการหู 

เอียงคอมองศพทีอ่ยูบ่นเตยีงผ่าศพพลางวา่  ”ออ้  ใชแ่ลว้ หนา้ผากผู้หญิงมแีผล

ถูกตีหลังเสียชีวิตแล้ว„

”เอ๋„  ผมชักสนใจ  ”เป็นไปได้ไหมว่าผู้หญิงเสียชีวิตระหว่างถูกตี  แต่

ฆาตกรยังไม่หยุดมือ  จึงเกิดบาดแผลหลังตายขึ้นรอยหนึ่ง„

ผูอ้ำานวยการหูสา่ยหนา้กลา่ววา่  ”ศรีษะของผูห้ญิงกระทบกระเทอืนอยา่ง

รุนแรงกจ็ริง  แตก่วา่จะเสยีชวีติกก็นิเวลาหลายนาท ีดงันัน้ยอ่มไมไ่ดเ้กดิจากถกู

ตีอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งบาดแผลที่ว่านี้แยกออกมาโดด ๆ   เป็นไปได้ว่าฆาตกร

ทำาร้ายฝ่ายหญิงจนล้มลง  แล้วไปค้นหาทรัพย์สิน  สุดท้ายกลับมายืนข้างร่าง

ฝ่ายหญิงที่นอนหงายอยู่แล้วทุบหน้าผากเธออีกที  ขณะนั้นเธอเสียชีวิตไปแล้ว 

จึงปรากฏบาดแผลที่ไร้ปฏิกิริยาชีวิต„

”ดมีาก!„  ผมกลา่ว  ”ไปแผนกคดกีนัเถอะ!  ผมมัน่ใจวา่คดนีีค้ลีค่ลาย

ได้แน่„
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หกชั่วโมงผ่านไปโดยไม่รู้ตัว ตอนนี้ตีสองครึ่งแล้ว
มีคำาเล่าลือมากมายที่บอกว่าตีสองคร่ึงคือช่วงเวลาพิศวง  เร่ืองราว

นา่พศิวงทัง้หลายมกัเกดิขึน้ในเวลานี ้ แตผ่มเองมกัเขยีนหนงัสอืจนถงึตีสองคร่ึง

บ่อย ๆ  ปกติแล้วยามดึกเช่นนี้สมองจะแล่นเป็นพิเศษ  แต่ไม่เห็นเคยเจอ

เร่ืองลึกลับน่าพิศวงอะไรเลย  ทว่าชั่วขณะนี้ผมกลับเกิดลางสังหรณ์ขึ้นมาว่า 

ตีสองครึ่งคืนนี้อาจเป็นช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของคดี

แผนกคดียังคงโชยคลุ้งด้วยควันบุหรี่

พวกเราเดนิเขา้ไปในแผนก  หลนิเทาถามเฉนิซืออีว์่อยา่งหว่งใยวา่  ”แสบ

จมูกไหม„

เฉินซืออี่ว์ส่ายหน้าเล็กน้อย

เจ้าหนา้ทีส่บืสวนเจ้าของคดเีห็นพวกเราเขา้มากรี็บกลา่ววา่  ”หลงัสบืสวน

มาหลายชั่วโมง  ไม่พบว่าเหมียวเจ้ิงมีศัตรูคู่แค้นแต่อย่างใด  คนที่ยื่นเร่ืองฟ้อง

เขากฟ็อ้งดว้ยบัตรสนเทห์่จึงหาตัวไมพ่บ  เทา่ทีส่บืไดต้อนนี ้ เง่ือนงำาทีบ่ง่บอกวา่

เป็นการฆ่าล้างแค้นยังไม่ชัดเจน„

”ออ้„  ในหัวของผมคดิแต่จะหาทางลดัมาปิดคด ี จึงไมไ่ดไ้ตร่ตรองปัญหา

เร่ืองรูปคดีสักเท่าใดนัก ดังนั้นพอเดินเข้าห้องแผนกคดีแล้วได้ยินประโยคนี้เข้า 

ผมจึงรับลูกบทสนทนาไม่ถูกไปชั่วขณะ

ยงัดท่ีีเจา้หนา้ทีส่บืสวนพดูต่อ  ”แต่ระหวา่งสบืสวน พวกเราไดย้นิขา่วลอื

บางอย่าง  ว่ากันว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้  มีอีกบริษัทเตรียมจะนำาเสนอผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยรีะดบัสงูตัวหนึง่ทีค่ลา้ยกบัของบริษัทกัว๋หลนิเทคโนโลย ีและลอืกนัวา่

ความลับของเทคโนโลยีนี้ถูกเหมียวเจิ้งขโมยไปขาย„

”ทั้งหมดนี้เป็นแค่ข่าวลือหรือ„  ผมถาม

เจ้าหน้าท่ีสืบสวนพยักหน้า  ”ไม่มีหลักฐานยืนยัน  เป็นแค่ลมปากเท่านั้น 
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บางคนบอกด้วยว่าเทคโนโลยีนี้มีมูลค่าสูงถึงสองล้านหยวนเชียวนะ„

”สองล้านเรอะ„  ผมเบิกตาโต  คำานวณในหัวอย่างรวดเร็วว่าผมต้อง

ทำางานกีป่จึีงจะไดเ้งินเท่านี ้ จากนัน้พลนัเกดิความคดิบางอยา่ง  จึงกลา่วว่า  ”เอา

อย่างนี้  พวกเราจะรายงานผลชันสูตรก่อน  แล้วผมค่อยเล่าความเห็นที่ผมมี

ต่อคดีนี้„

ผมกบัผูอ้ำานวยการหูเปน็ตวัแทนของแพทยน์ติเิวชสองชดุทีผ่า่ชนัสตูรศพ 

หลังจากแถลงรายงานสภาพบาดแผลของศพเสร็จแล้ว ผมจึงกล่าวว่า  ”ผมคิด

ว่าลักษณะของคดีชัดเจนมาก  นั่นคือชิงทรัพย์  สาเหตุท่ีฆาตกรร้ือค้นเฉพาะ

ตู้เสื้อผ้าและตู้เย็นก็เพราะมันคิดว่าผู้ตายอาจซุกเงินสดฟ่อนใหญ่ไว ้ เป้าหมาย

ของฆาตกรคอืเงินสดกอ้นใหญซ่ึ่งใสล่งตูห้วัเตยีงไมพ่อ  สว่นเร่ืองคน้ตูเ้ยน็ ผม

คิดว่าในพื้นที่แถบนี้  โดยเฉพาะช่วงเวลานี้ ซ่ึงเป็นต้นฤดูใบไม้ผลิท่ีฝนชุก 

สว่นมากคนทีไ่มก่ลา้เอาเงินไปฝากธนาคารมกัจะเกบ็ไวใ้นตูเ้ยน็เพือ่ปอ้งกนัไมใ่ห้

ขึ้นรา„

”จุดนี้ผมเห็นด้วย„  รองผู้กำากับจ้าวฉีกั๋วของสถานีตำารวจประจำาเมือง

หลงฟานกลา่ว  ”ถา้เหมยีวเจ้ิงขายความลบัไดเ้งินสองลา้นจริง หรือกรณทีีม่ใีคร

บางคนคดิวา่เขามเีงินสดสองลา้น จะอยา่งไรเงินกอ้นนีก้เ็ปน็เงินสกปรก หากฝาก

ธนาคารยอ่มตรวจสอบไดง่้าย  จึงตอ้งเกบ็เงินไวท้ีบ้่าน หรืออยา่งนอ้ยกค็อืฆาตกร

คิดว่าเขาเก็บไว้ในบ้าน„

”ถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็ไม่สู้ดีเท่าไหร่„  เจ้าหน้าที่สืบสวนกล่าว  ”กรณีฆ่า

ชิงทรัพย์ปิดคดียากกว่าฆ่าล้างแค้น„

”ไมย่ากหรอก คณุฟงัผมให้จบกอ่น„  ผมพดู  ”ประการถดัมา ผมคดิวา่

ขอบเขตของคดนีีไ้มก่วา้งนกั  เหตผุลขอ้แรกคอืคนรา้ยเชือ่มัน่วา่ในบา้นผูต้ายมี

เงินสดก้อนใหญ่  ข้อที่สองคือมันรู้จักหวางซิ่วหลีและอี๋ว์ลี่ลี่„

”ออ้„  รองผู้กำากบัจ้าวและเจ้าหนา้ทีส่บืสวนนายอืน่ชกัตาสวา่ง นัง่ตวัตรง

ฟังผมวิเคราะห์
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ผมกล่าวต่อ  ”แพทย์นิติเวชอย่างพวกเรามักใช้ศัพท์เฉพาะในวงการที่

เรียกวา่พฤตกิรรมกนัเหนยีว  พฤตกิรรมกนัเหนยีวหมายถงึหลงัฆาตกรฆ่าเหยือ่

แล้วกลัวว่าเหยื่อยังไม่ตาย จึงกระทำาบางอย่างเพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ตายต้อง

ตายแน่  คนที่มีพฤติกรรมเช่นนี้โดยทั่วไปคือคนที่คุ้นเคยกับผู้ตาย หลังทำาร้าย

ผู้ตายแล้วกลัวว่าหากอีกฝ่ายยังไม่ตาย  เกิดฟื้นขึ้นมาแล้วไปแจ้งตำารวจจะทำาให้

ตนเองหนีไม่รอด  ในคดีนี้พวกเราพบพฤติกรรมกันเหนียวบนศพทั้งสองศพ„

”ลองว่ามาซิ„  รองผู้กำากับจ้าวสนใจมากขึ้น

ผมดื่มนำ้าอึกหนึ่งอย่างใจเย็น  เปิดเคร่ืองฉายสไลด์ฉายภาพผู้ตายพลาง

กลา่ววา่  ”ผู้ตายคอืหวางซ่ิวหลกีบัอีว๋ล์ีล่ีล่ว้นมบีาดแผลหลงัตายทีห่นา้ผาก  เป็น

บาดแผลที่อยู่โดด ๆ  หากอ้างอิงจากตอนที่เราจำาลองสถานการณ์จะพบว่า

ฆาตกรฆ่าฉฉีวนจือ หวางซ่ิวหล ี เหมยีวเจ้ิง  อีว๋ล์ีล่ี ่ และเหมยีวเหมยีวตามลำาดบั 

จากนั้นจึงร้ือค้นข้าวของ  ล้างคราบเลือดที่ติดตัว  ก่อนจะกลับไปยังร่างของ 

อี๋ว์ลี่ลี่กับหวางซิ่วหลีแล้วกระทำาพฤติกรรมกันเหนียว  ที่น่าสังเกตคือฆาตกรยัง

จงใจพลิกร่างของหวางซ่ิวหลี  สาเหตุหนึ่งคือเพื่อสังเกตสีหน้าของเธอหรือไม่

ก็ตรวจดูลมหายใจ อีกสาเหตุคือเพื่อทุบหน้าผากซำ้าอีกครั้ง„

”ประเด็นนี้น่าสนใจ„  รองผู้กำากับจ้าวกล่าว  ”แสดงว่าฆาตกรรู้จักคน

บ้านนี้หรือ„

”เปลา่ครับ„  ผมกลา่ว  ”ถา้ตอนนีผ้มบอกวา่ฆาตกรกบัคนบา้นนีรู้้จักกนั

ก็คงช่วยอะไรฝ่ายสืบสวนได้ไม่มากนัก  เพราะคนท่ีพวกเขารู้จักมีมากมาย  ต้อง

เสียเวลาคัดกรองนานมากอยู่ดี„

”ยังมีเบาะแสอื่นที่ดีกว่านี้อีกหรือ„  รองผู้กำากับจ้าวถาม

ผมตอบว่า  ”มีครับ  ที่ผมพูดเมื่อกี้หมายความว่า  ในผู้ตายห้าคนนี้ 

ฆาตกรรู้จักแต่หวางซิ่วหลีกับอี๋ว์ลี่ลี่„

”งั้นหรือ  เพราะอะไร„  รองผู้กำากับจ้าวถามต่อ

”โดยทั่วไปแล้ว ฆาตกรที่มีพฤติกรรมกันเหนียวจะทำาแบบนั้นกับผู้ตาย
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ทกุคน„  ผมกลา่ว  ”แต่ฆาตกรไมไ่ดล้งมอืกบัอกีสามคน แตเ่ลอืกทำากบัเหยือ่ที่

ชัน้บนหนึง่คนและชัน้ลา่งอกีหนึง่คน  ทำาไมเขาถงึตอ้งแสดงพฤติกรรมกนัเหนยีว

โดยเลือกเป้าหมายด้วยเล่า  การกระทำาเช่นน้ีแสดงว่าเขาม่ันใจว่ามีแต่หวางซ่ิวหลี

กับอี๋ว์ลี่ลี่ที่รู้จักเขา ส่วนคนอื่นต่อให้ไม่ตายก็จำาเขาไม่ได้„

”มีเหตุผล!„  เจ้าหน้าที่สืบสวนเจ้าของคดีกล่าว  ”หากมีเบาะแสนี้ 

พวกเรากค็ดักรองการสอบปากคำาไดง่้ายขึน้!  หากเปน็คนทีแ่มส่ามแีละลกูสะใภ้

รู้จักทั้งคู่  น่าจะจำากัดวงได้แคบลงมากทีเดียว„

”ผมยังพูดไม่จบ„  ผมว่าต่อ  ”หลังจากวิเคราะห์สภาพบาดแผลของศพ

และวนิจิฉยัระยะห่างของฝีกา้วจากรอยเท้าเป้ือนเลอืดในท่ีเกดิเหต ุทัง้ฝ่ายแพทย์

นิติเวชกับฝ่ายพิสูจน์หลักฐานของหลินเทาต่างเห็นตรงกันว่า ฆาตกรน่าจะเป็น

ชายร่างกำายำาลำ่าสัน  ส่วนสูงน่าจะราวหนึ่งร้อยแปดสิบห้าเซนติเมตร  ในมณฑล

ทางใต้คนที่สูงขนาดนี้คงมีไม่มาก น่าจะคัดกรองได้ง่ายนะครับ„

”ไม่เพียงคัดกรองง่าย  แต่ยังจำาแนกได้ง่ายด้วย„  หลินเทาหัวเราะพลาง

ว่า  ”รอยเทา้เปือ้นเลือดในท่ีเกดิเหตุบง่ชีว้า่ผูก้อ่คดมีคีนเดยีว และรองเทา้ทีส่วม

ยงัมเีอกลกัษณห์ลายอยา่ง  ขอเพยีงพวกคณุหาฆาตกรเจอ  เอารองเทา้ทกุคูข่อง

มันมาให้หมด ผมก็จะพิสูจน์ได้!„

”ฆาตกรคงไม่โยนรองเท้าทิ้งใช่ไหม„  เจ้าหน้าที่สืบสวนกล่าว

หลนิเทาวา่  ”ในเมือ่ฆาตกรชำาระล้างร่างกายแลว้ อกีทัง้โดยทัว่ไปรองเท้า

ล้างทำาความสะอาดง่าย ผมคิดว่ามันคงไม่จำาเป็นต้องโยนทิ้ง„

ในห้องประชุมเริ่มคุยกันจ้อกแจ้ก

เจ้าหน้าที่เจ้าของคดีครุ่นคิดแล้วเอ่ยว่า  ”อี๋ว์ลี่ลี่มีเพื่อนสนิทท่ีตัวสูง

ประมาณนี้  ชื่อหลิวเฟิงย่า  สูงหนึ่งร้อยแปดสิบห้าเซนติเมตร  เราหาตัวเขาเจอ

ระหวา่งสบืสวนกลุม่เพือ่นของอีว๋ล์ีล่ี ่ แต่ไดย้นิวา่คนคนนีเ้คยมสีมัพนัธ์กบัอ๋ีวล์ีล่ี่

ระยะหนึ่ง  ตอนนี้ตัดบัวแต่ยังเหลือใย  จัดว่าเป็นความสัมพันธ์ลับ ๆ   ดังนั้นจึง

เป็นไปไมไ่ดท่ี้อีว๋ล์ีล่ีจ่ะแนะนำาคนคนนีใ้หแ้มส่ามรู้ีจัก ดจูะขดัหลกัเหตุผลเกนิไป
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หน่อย„

เจ้าหน้าท่ีสืบสวนนายหนึ่งท่ีนั่งอยู่มุมห้องพลันหน้าแดงกำ่า  โพล่งออกมา

ว่า  ”ด…เดี๋ยว…เดี๋ยวก่อน…ชื่อ…ชื่ออะไรนะ„

”หลิวเฟิงย่า„  ตำารวจเจ้าของคดีกล่าว

”หมอนี่แหละ„  เจ้าหน้าท่ีสืบสวนที่มุมห้องพยายามควบคุมอาการ

ติดอ่าง  ”ผมเป็นหัวหน้ากลุ่มซ่ึงรับหน้าท่ีสืบสวนสายสัมพันธ์ทางสังคมของ

หวางซ่ิวหลีตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมา  พวกเราสืบพบคนที่ชื่อหลิวเฟิงย่าเช่นกัน 

หวางซ่ิวหลเีกษียณมาสบิกวา่ปี  ไมเ่คยไปรบกวนหนว่ยงานเกา่เลย แตเ่มือ่คร่ึงปี

กอ่น  เธอกลบัไปทีห่นว่ยงานแล้วบอกว่าจะแนะนำาพนกังานขบัรถให้  อธิบดคีน

ปัจจุบันเกรงใจเจ้านายเก่าจึงรับไว้  คนคนนี้ชื่อหลิวเฟิงย่า„

”หา„  ต้าเป่าร้อง  ”ว่าไงนะ  หวางซ่ิวหลีช่วยชู้ของลูกสะใภ้หางานทำา

ง้ันหรือ  ชว่ยสวมเขาให้ลกูชายตัวเองเนีย่นะ  นีเ่ปน็แมบั่งเกดิเกลา้จริง ๆ  หรือ„

”ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาถกว่าเธอเป็นแม่แท้ ๆ  หรือเปล่า„  เฉินซืออี่ว์สอดคำา  

”คนคนนี้ลักษณะตรงกับเงื่อนไข จะอย่างไรก็นับว่าเป็นผู้ต้องสงสัยคนสำาคัญ„

”ง้ันจับตัวมาเลยได้ไหม„  เจ้าหน้าที่ สืบสวนออกอาการกระเห้ียน

กระหือรือ

รองผู้กำากับจ้าวชักลังเล  เกิดจับผิดคนคงยุ่งกันใหญ่

ผมกลา่ววา่  ”เมือ่กีผ้มยงัพดูไมจ่บ  เมือ่สนันษิฐานจากเวลาตาย คาดวา่

ฆาตกรเขา้ไปกอ่เหตรุาวหกโมงเยน็  เวลาเชน่นีม้ใิชจ่งัหวะเหมาะสมท่ีจะฆ่าคนใน

เขตชุมชน  แต่เป็นเวลาที่เอื้อให้ไปเคาะประตูบ้านของคนไม่คุ้นเคย  ที่ผมว่า

ไมคุ่น้เคยหมายความวา่ไมคุ่น้เคยกบัสมาชกิสว่นใหญใ่นบา้น  จุดนีด้เูหมอืนจะ

ตรงกับเง่ือนไขของหลิวเฟิงย่า  เพราะเขาคุ้นเคยกับอี๋ว์ลี่ลี่เพียงคนเดียวและเคย

พบหนา้หวางซ่ิวหลไีมก่ีค่ร้ัง  หากเปน็ชว่งเวลานัน้เขาจะเขา้บา้นของผูต้ายไดอ้ยา่ง

สบาย  นอกจากนี้พอฆาตกรเข้าไปในบ้านก็คว้าคอเสื้อของแม่บ้านแล้วทำาร้าย 

แม้ว่าตอนนั้นแม่บ้านจะหมดแรงหนีเอาตัวรอดแต่ยังมีแรงข่วนอยู่  ผมจึง
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วเิคราะหว์า่ถา้ฆาตกรเป็นคนถนดัขวา มอืซ้ายของเขานา่จะมรีอยขว่น  รอยขว่น

พวกนี้จะหายเป็นปกติในสามวัน  ซึ่งตอนนี้คงยังไม่หาย„

”ผมเข้าใจแล้ว„  รองผู้กำากับจ้าวเหลือบมองผม  ส่งยิ้มแล้วกล่าวว่า  

”ตอนนี้คุณทำาให้ผมมั่นใจได้  และยังบอกวิธีแยกแยะตัวคนร้ายให้กับเจ้าหน้าท่ี

สืบสวนด้วย„

”ผมแคบ่อกวา่อาจมรีอยขว่น„  ผมกลา่ว  ”ถา้แมบ้่านอ่อนแรงเกนิไปหรือ

ฆาตกรหนังหนาเกินไปก็อาจไม่มีรอยข่วน„

”จะอย่างไรก็ตาม„  รองผู้กำากับจ้าวกล่าว  ”ต้องลองเดิมพันกันหน่อย 

ไปจับตัวเถอะ„

แค่หนึ่งชั่วโมงผ่านไป  เจ้าหน้าที่สืบสวนเจ้าของคดีก็หิ้วรองเท้าคู่หนึ่ง
วิ่งเข้ามาในแผนกอย่างยินดีปรีดา

”ไอ้ลูกหมาเอ๊ย  มือซ้ายของหลิวเฟิงย่ามีรอยข่วนเยอะแยะ ดูซิว่ามันจะ

อธิบายอย่างไร„  เจ้าหน้าท่ีสืบสวนกล่าว  ”นี่คือรองเท้าท่ีเขาสวมอยู่พอดี 

หัวหน้าแผนกหลินจะดูหน่อยไหมครับ„

หลินเทารับรองเท้าแล้วหยิบแว่นขยายส่องดู  ”เขาน่ะแหละ„

หลินเทาจำาเอกลักษณ์คือรอยสึกของรองเท้าไว้อย่างแม่นยำาแล้ว  การ

เปรียบเทียบกับของจริงสำาหรับเขาแล้วง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก

แม้เหมียวเจ้ิงจะดำารงตำาแหน่งสำาคัญในบริษัทมีชื่อเสียงของมณฑล 
แต่เขายังคงไม่พอใจกับสภาพปัจจุบันและพยายามหาช่องทางเพิ่มรายได้  จนถึง

ขนาดยอมเป็นจารชนทางธุรกิจเพื่อแลกกับค่าตอบแทนก้อนใหญ่

เหมียวเจ้ิงทำาข้อตกลงกับอีกบริษัทว่าจะขายความลับทางเทคโนโลยีของ

บรษัิทตนในราคาหนึง่ลา้นหยวน  แตห่ลงันำาเงินสดกอ้นนีเ้ขา้บ้านไมน่าน หนว่ย

สืบสวนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจก็ตามสืบเร่ืองของเขา  เนื่องจากเหมียวเจ้ิง 
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กระทำาการอย่างรัดกุม  หน่วยสืบสวนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจจึงไม่พบ

หลักฐานท่ีเป็นประโยชน์  แต่ก็นับว่าทำาให้ครอบครัวของเหมียวเจ้ิงวุ่นวายอยู่

พักใหญ่

หลิวเฟิงย่าคือ  ”เพื่อนชายคนสนิท„  ของอี๋ว์ลี่ลี่  ทั้งสองโตมาด้วยกัน  ว่า

กันว่าก่อนหน้านี้เคยลำ้าเส้นความเป็นเพื่อนกับอี๋ว์ล่ีลี่และคบหาเป็นแฟนกันอยู่

พักหนึ่ง  หลิวเฟิงย่าเรียนหนังสือไม่เก่งตั้งแต่เด็ก  ตอนอยู่มัธยมต้นก็ลาออก

จากโรงเรียนไปค้าขาย  ทว่าล้มเหลวคร้ังแล้วคร้ังเล่า  ได้แต่อาศัยงานรับจ้าง

ขับแท็กซ่ีเลี้ยงชีพ บางช่วงไม่อิ่มท้องด้วยซำ้า  ความเป็นจริงอันโหดร้ายทำาลาย

จิตใจฮกึเหิมของหลวิเฟงิยา่จนยบัเยนิ  ไดแ้ต่ทอดถอนใจไปวนั ๆ   โทษวา่ตนเกดิ

ผิดยุค  ไม่ต่างอะไรจากพยัคฆ์ตกอับที่โดนสุนัขไล่กัด

หลิวเฟิงย่าชมชอบท่ีอ๋ีว์ล่ีล่ีอ่อนหวานนุ่มนวล  อ๋ีว์ล่ีล่ีเองก็ชอบท่ีหลิวเฟิงย่า

สูงใหญ่กำายำาและกล้าหาญดุดัน  แต่อี๋ว์ลี่ลี่เป็นคนฉลาด  เธอรู้ดีว่าในสังคม

ที่เงินเป็นใหญ่นี้  ต่อให้สูงใหญ่กำายำาและหาญกล้าเพียงใดก็ไร้ราคาค่างวด  แม้

อีว๋ล์ีล่ีจ่ะแตง่งานกบัเหมยีวเจ้ิงทีฐ่านะไมเ่ลวนกั แตเ่ธอกบัหลวิเฟงิยา่ยงัคงรักษา

เยือ่ใยตอ่กนัไว ้ อีว๋ล์ีล่ีม่กัชว่ยเหลอืเจอืจานหลวิเฟงิยา่  แต่การกระทำาเชน่นีย้อ่ม

ไมใ่ชว่ธีิทีด่ใีนระยะยาว  เธอจึงคดิจะหางานใหห้ลวิเฟิงยา่  เนือ่งจากอีว๋ล์ีล่ีใ่ชช้วีติ

อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน  เธอจึงรู้จักแค่เพ่ือนที่เล่นกันมาแต่เล็กจนโตไม่กี่คน 

นอกจากนัน้แลว้กแ็ทบจะไมรู้่จักใครท่ีมฐีานะและเงินทองเลย และเธอยอ่มไมโ่ง่

จนถึงขนาดไปขอร้องสามีของตนแน่นอน

อี๋ว์ลี่ลี่พลันนึกถึงหวางซ่ิวหลีแม่สามี  หวางซ่ิวหลีรักและเอ็นดูเธอมาก

เหมือนลูกสาวในไส้  ทั้งยังไว้ใจเธออย่างยิ่ง  หวางซ่ิวหลีคิดว่ากุลสตรีมีชาติ

ตระกลูทีแ่ทบจะไมอ่อกจากบ้านเลยยอ่มไมม่วีนัจะมชีูห้รือคนรักอยูข่า้งนอกบ้าน

เป็นแน่  ดังน้ันพออ๋ีว์ล่ีล่ีบอกว่าเธออยากช่วยเหลือ  ”ลูกพ่ีลูกน้องห่าง ๆ „  ท่ีตอนน้ี

กำาลังตกอับ หวางซ่ิวหลีเลยรับภาระจัดการเร่ืองนี้ให้อย่างเต็มใจ  ด้วยความท่ี

เธอเคยดำารงตำาแหนง่รองอธิบดกีรมการปกครองชมุชน หวางซ่ิวหลจึีงจดัแจงให ้ 
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”ลกูพีล่กูนอ้งห่าง ๆ „  ของลกูสะใภเ้ขา้ไปเป็นพนกังานขบัรถของกรมอยา่งง่ายดาย

เร่ืองขี้ปะติ๋วนี้  หวางซ่ิวหลีไม่ได้เก็บมาคิดและไม่เคยบอกเหมียวเจ้ิง 

จากนั้นเวลาก็ผ่านไปกว่าครึ่งปี

ขา่วลอืเปน็ความจริง  เหมยีวเจ้ิงเปน็จารชนธุรกจิจริง ๆ   เขานำาความลบั

ทางเทคโนโลยีของบริษัทไปขายและนำาเงินหนึ่งล้านหยวนกลับมาเก็บไว้ที่บ้าน

จริง ๆ   ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้  หลังเหมียวเจ้ิงถูกสอบสวน อี๋ว์ลี่ลี่ก็ลนลานไม่รู้

จะหาใครช่วย  เธอจึงไปหาหลิวเฟิงย่า

ในร้านกาแฟร้านหนึ่ง  หลิวเฟิงย่านั่งฟังอี๋ว์ลี่ลี่ระบายความในใจอย่าง

เงียบ ๆ และปลอบโยนเธอเบา ๆ  ทว่ายามนั้นหลิวเฟิงย่าไม่ได้คิดจะช่วย

เหมียวเจ้ิงแต่อย่างใด  กลับครุ่นคิดว่า  ”เหมียวเจ้ิงไม่มีทางเอาเงินล้านหยวนนี้

ไปเข้าธนาคารแน่  แสดงว่าเงินก้อนใหญ่นี้คงยังอยู่ในบ้าน!  หนึ่งล้านเลยนะ! 

ฝันแห่งความสำาเร็จของฉัน!„

เพ่ือเงินหน่ึงล้านหยวน ไม่ว่าจะคนรักเก่าหรือผู้มีพระคุณล้วนไร้ความหมาย 

แต่น่าเสียดายท่ีอ๋ีว์ล่ีล่ีไม่ได้พูดถึงท่ีซ่อนเงิน  ไม่ว่าจะหาเงินพบหรือไม่ หลิวเฟิงย่า

ก็ตัดสินใจลองเสี่ยงวัดดวง  เขาจึงพกค้อนเข้าไปในบ้านอี๋ว์ลี่ลี่แล้วฆ่าทีเดียว

ห้าศพอย่างทารุณ

เขาฆ่าคนจนเลอืดขึน้หนา้ สดุท้ายไลต้่อนอีว๋ล์ีล่ีท่ี่นำา้ตานองหนา้ไปจนมมุ

ติดกำาแพง  แม้อี๋ว์ลี่ลี่จะอุ้มลูกร้องขอให้ปล่อยเธอกับลูกไป  หลิวเฟิงย่ายังคง

ไม่หยุดฝีก้าวมุ่งร้าย  ในหัวของเขามีเพียงคำาสามคำา หนึ่งล้านหยวน

หลังจากฆ่าเสร็จเขาก็นึกเสียใจที่ด่วนลงมือเร็วเกินไป  ยังไม่ได้บีบให้

อีว๋ล์ีล่ีบ่อกทีซ่่อนเงิน ดงันัน้เขาจึงร้ือคน้ตู้เสือ้ผ้า พอหาไมพ่บกใ็ชค้อ้นทบุอีว๋ล์ีล่ี่

อกีคร้ังอยา่งโกรธแคน้  เมือ่ลงไปชัน้ลา่งกเ็หน็ตูเ้ยน็จึงร้ือคน้อกี แตย่งัคงไมพ่บ

เงินหนึ่งล้านหยวนที่ทำาเขานอนไม่หลับอยู่หลายคืน

”คนตายเพราะเงิน นกตายเพราะอาหาร„  ต้าเป่าถอนใจ  ”นอกจากนี้
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ยังไม่ควรเชื่อใครง่าย ๆ  ด้วย!„

”ว่าแต่เงินหนึ่งล้านหยวนหายไปไหน„  หลินเทาสีหน้างุนงง

ผมตบศีรษะเขา  ”นี่ไม่ใช่เร่ืองท่ีนายควรใส่ใจ  สิ่งที่นายควรจะบอกฉัน

คือ  แผนกพิสูจน์เอกสารหาเบาะแสคำาว่า  ‘คนกวาดถนน’  ได้บ้างไหม„


