
อำรัมภบท

”มือปีศาจคู่หนึ่ง  เพียงเพื่อล้างมลทินแก่วิญญาณอาภัพ  หัวใจพระ
เพียงหวังให้โลกนี้สันติสุข„

ผมเขียนประโยคเปิดเร่ืองประโยคนี้เป็นคร้ังท่ีห้า  นับตั้งแต่เร่ิมเขียน  

”คำาให้การจากศพ  เล่ม  1„  ถึงบัดนี้ล่วงมาสามปีเศษแล้ว  สามปีนี้เป็นห้วงเวลา

แห่งความหฤหรรษ์และพึงพอใจที่สุดในชีวิต

ในฐานะแพทย์นิติเวชของกรมตำารวจที่ยังประจำาการอยู่  คำาถามท่ีผม

ถูกถามบ่อยท่ีสุดคือ  ผมจัดสมดุลอย่างไรระหว่างงานเขียนหนังสือกับงานใน

หน้าที่

พวกหัวหน้ามักถามว่า  ”คุณเขียนหนังสือหลายแสนตัวอักษรต่อปี 

ไม่กระทบกับงานหรือ„

ผู้อ่านถามว่า  ”งานประจำาของคุณยุ่งเสียปานนี้  รับรองได้ไหมว่าจะ

เขียนงานใหม่ออกมาเรื่อย ๆ   ไม่ลอยแพคนอ่านอย่างพวกเรา„

ผมเงียบมาตลอดทุกคราที่เจอคำาถามเหล่านี้
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วันนี้ผมคิดว่าจะตอบคำาถามที่ว่าไว้  ณ  ที่นี้  อันที่จริงเร่ืองนี้ตรงข้าม

กับที่ทุกท่านกังวล  เพราะงานเขียนหนังสือคือตัวกระตุ้นงานประจำาของผม 

และงานในหน้าที่ที่โถมทับมามากมายคือที่มาของแรงบันดาลใจให้ผมเขียน

หนังสือ

สามปีมานี้เป็นสามปีที่ผมลงพื้นที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุบ่อยที่สุด
เนื่องจากยามปกติไม่มีเวลาว่าง  งานเขียนของผมจึงถูกเบียดมาอยู่ช่วง

วนัหยดุสดุสปัดาห์  ผมตัง้เปา้วา่ทุกสดุสปัดาห์จะตอ้งเขยีนใหไ้ดส้องถงึสามหมืน่

ตัวอักษร ทว่าแม้จะเป็นวันหยุดก็มักต้องทำางานล่วงเวลาเสมอ ทำาให้งานเขียน

ของผมต้องเลื่อนไปเร่ือย ๆ  ผมใช้เวลาเขียน  ”คำาให้การจากศพ  เล่ม  1„ 

นานสามเดือน  ”คำาให้การจากศพ  เล่ม  2„  ใช้เวลาห้าเดือน  กระท่ังเมื่อถึง

เล่ม  3  และเล่ม  4  ก็ใช้เวลาเล่มละแปดเดือน  คุณคงเห็นแล้วว่างานของผม

ยุ่งแค่ไหน

ในฐานะคนเกดิราศมีงักรผูร้อบคอบเคร่งครัด และในฐานะแพทยน์ติเิวช

ที่ยังประจำาการอยู่  ผมจะไม่ยอมให้นวนิยายของผมมี  ”บ๊ัก„  หรือช่องโหว่ด้าน

ความรู้เฉพาะทางอย่างแน่นอน  ดังนั้นเมื่อเขียนถึงเนื้อหาจุดใดท่ีเกี่ยวข้องกับ

ความรู้  ผมจะต้องพลิกดูตำารับตำารา  เพื่อเป็นหลักประกันว่าข้อมูลจะถูกต้อง

อย่างแน่นอน  ทุกคร้ังที่ทบทวนเนื้อหาเก่า  ผมจะได้ความรู้ใหม่ ๆ เสมอ 

ผมขอกล่าวอย่างไม่ถ่อมตัวเลยว่า  การเขียนหนังสือนี่ละที่ทำาให้มาตรฐาน

ความรู้เฉพาะทางของผมดีขึ้นเรื่อย ๆ  

คดีฆาตกรรมที่ยุ่งยากซับซ้อนหลายคดีในช่วงระยะหลัง ๆ ซ่ึงผมมีส่วน

ช่วยให้คดีคลี่คลาย ย่อมเป็นข้อยืนยันถึงทัศนะดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

แม้การทำางานล่วงเวลาจะทำาให้เหน็ดเหนื่อยมิใช่น้อย  แต่งานออกตรวจ

ภาคสนามไม่หยุดหย่อนก็ทำาให้ผมมีโอกาสสัมผัสกับคดีฆาตกรรมที่ซับซ้อนขึ้น 

จึงได้วัตถุดิบที่จะมาเขียนนวนิยายชุด  ”คำาให้การจากศพ„  มากยิ่งขึ้น  ทำาให้
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หนังสือชุดนี้โลดแล่นต่อไปได้อย่างราบรื่น

ดูเหมือนสภาวการณ์เช่นนี้จะเป็นวัฏจักรที่ดี  ผมจึงสุขใจเป็นอย่างยิ่ง

สาธยายมาถึงตรงนี้  ผมคงต้องขอกล่าวคำาว่า  ”ขอบคุณ„  ครอบครัว

ของผมจากหัวใจ

ถ้าพวกเขาไม่ยอมเสียสละ  คงเป็นไปไม่ได้ท่ีผมจะสามารถทุ่มเทเวลา

และกำาลังมากมายเพียงนี้  และยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่นวนิยายชุด  ”คำาให้การจากศพ„ 

จะยืนยาวได้นานขนาดนี้

แนน่อนวา่ผูที้ผ่มตอ้งขอขอบคณุยิง่กวา่คอืผู้อา่นทกุท่าน  ขณะทีผ่มเขยีน

อารัมภบทนี้  ”คำาให้การจากศพ  เล่ม  4„  เพิ่งจะเร่ิมเผยแพร่ทางเว็บไซต์  และ

อกีเดอืนกวา่ ๆ  กค็งออกวางตลาดเป็นรูปเลม่  ทกุคร้ังทีห่นงัสอืเลม่ใหมว่างตลาด 

ผู้เขียนอย่างผมมักอดรู้สึกใจเต้นตุ๊ม ๆ ต้อม ๆ ไม่ได้  แต่หลายปีมานี้ที่ผม

ได้พบปะคลุกคลีกับบรรดาผู้อ่านที่คอยติดตาม ผมก็ยิ่งมั่นใจว่าความพยายาม

ของผมจะได้รับแรงสนับสนุนจากพวกคุณ

และด้วยแรงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากพวกคุณนี่เอง  จึงทำาให้นวนิยาย

ชุด  ”คำาให้การจากศพ„ ยืนยงเรื่อยมาทั้งในวันวาน  วันนี้  และพรุ่งนี้

นอกจากครอบครัวและผู้อ่านแล้ว  ผมยังต้องขอบคุณเปาเปาผู้เป็น 

บรรณาธิการของผมด้วย  หลายวันก่อนผมกับเธอได้ช่วยกันวางโครงเร่ืองของ

หนงัสอืเลม่นีจ้นเสร็จ  ดว้ยความทีโ่ครงเร่ืองคราวนีก้ำาหนดยากมาก ผมจึงหยดุ

เขียนไปถึงคร่ึงปีเต็ม  ทว่าแรงบันดาลใจจากเปาเปาทำาให้ผมเปิดคอมพิวเตอร์

อีกคร้ังในวันนี้  และเดินหน้าท้าชนต่อไป  เปาเปาเป็นหญิงสาวน่ารักน่าเอ็นดูที่

ละเอียดรอบคอบที่สุด  และเป็นกำาลังเสริมผู้หนักแน่นแข็งแกร่งท่ีอยู่เบ้ืองหลัง

นวนิยาย  ”คำาให้การจากศพ„  ชุดนี้  (เปาเปา ผมไม่ได้พูดถึงนำ้าหนักตัวของคุณ

นะ...) ถา้ไมม่บีรรณาธิการทีด่ขีนาดนี ้ ผมคดิวา่งานเขยีนชดุนีค้งไมม่ทีางรุ่งโรจน์

ได้อย่างทุกวันนี้แน่นอน
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หนังสือเล่มนี้เป็นภาคต่อจาก  ”คำาให้การจากศพ  เล่ม  4„  เนื้อเร่ือง
เร่ิมจากอุบัติเหตุไม่คาดฝันที่เกิดในงานแต่งงานของต้าเป่า  ถ้าคุณเป็นผู้อ่าน

หน้าใหม่ก็ไม่ต้องกังวล  นวนิยายชุด  ”คำาให้การจากศพ„  ทุกเล่มล้วนสามารถ

เป็นจุดเร่ิมต้นเส้นทางการอ่านเพื่อสำารวจโลกของแพทย์นิติเวชได้ทั้งสิ้น 

แม้คุณจะไม่เคยอ่านเนื้อหาก่อนหน้าในนวนิยายชุดนี้  ก็ไม่กระทบต่อเร่ืองราว

ในหนังสือเล่มนี้แต่อย่างใด

และก็เช่นเดียวกับเล่มก่อน ๆ  ผมขอประกาศตามธรรมเนียมว่า

นวนยิายชดุ  ”คำาใหก้ารจากศพ„ ยงัคงรักษาเอกลักษณ์ดงันี ้ หนึง่ ตัง้อยู่

บนพ้ืนฐานเร่ืองราวแต่ละคดีท่ีเป็นเอกเทศ  เรียงร้อยเช่ือมโยงกันด้วยโครงเร่ืองหลัก

ของหนังสือ  สอง  เขียนจากเค้าโครงคดีจริงโดยมุ่งเป้าเผยแพร่ความรู้ทั่วไป 

ไมบ่ดิเบอืน  ไมโ่มเม  ไมม่อีภนิหิาร  สาม  ไมข่ดักบัจิตวญิญาณแหง่วทิยาศาสตร์

โดยเด็ดขาด

ร�ยละเอียดของแต่ละคดีในหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องสมมติ ชื่อคนและ

ช่ือสถ�นท่ีล้วนไม่ใช่ชื่อจริง  ห�กบังเอิญพ้องต้องกัน โปรดอย่�คิดเช่ือมโยง

ไปเอง ไม่เช่นนั้นคุณต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่ต�มม�  ส่วนที่จริงแท้

ในหนังสือเล่มนี้คือความรู้เฉพาะทางและท่าทีเอาจริงเอาจัง  รายละเอียด

การสันนิษฐานอันพิถีพิถัน  และความเฉลียวฉลาดรอบรู้ของแพทย์นิติเวช

ที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้

หากแบ่งแยกคำาบรรยายหนังสือ  ”คำาให้การจากศพ„ แต่ละเล่มตั้งแต่

เล่ม  1  ถึงเล่ม  4  ด้วยคำาว่า  ”ตามอำาเภอใจ„  ”หยิบเร่ืองมาเขียนได้อยู่หมัด„  

”ความคดิไหลบา่ทว่มทน้„ และ  ”กลัน่กรองอยา่งยากลำาบาก„  เชน่นัน้แลว้ ผมคง

ต้องขอใช้คำาว่า  ”เค้นสมองสุดปัญญา„ มาบรรยายกระบวนการเขียนหนังสือเล่มน้ี 

ผมพากเพยีรมใิชน่อ้ยเพือ่ชดเชยลีลาวรรณศลิป์อนัออ่นดอ้ยของตน  ในหนงัสอื

เล่มนี้ผมได้บันทึกสาเหตุการตายของแต่ละคดีท่ีเป่ียมสีสัน  รวบรวมเร่ืองจริงที่

ออกจะพิสดารพันลกึ และพยายามเสาะแสวงหนทางพฒันาเทคนคิการเขยีนทีด่ี
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ยิ่ง ๆ  ขึ้นไป  หวังว่าพัฒนาการของผมจะเป็นที่ยอมรับจากทุกท่าน

เมื่อเขียนเล่มนี้จบแล้ว ผมจะเริ่มเขียนเล่มที่  6  ของหนังสือชุดนี้ต่อ

ในเล่มที่  6  ผมอยากลองเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ ๆ ดูบ้าง  เนื้อหาของ

ทั้งเล่มจะประกอบขึ้นจากเร่ืองราวขนาดยาวที่สลับซับซ้อนเร่ืองหนึ่ง  คล้ายกับ

วา่หลงัจากเราไดช้มเนือ้หาแตล่ะองกจ์บแลว้  ในทีส่ดุกจ็ะไดรั้บชมละครฉบบัเตม็ 

ได้ยินแบบนี้แล้ว  รู้สึกอยากตั้งตารอกันบ้างไหมครับ

ชีวิตคือการเดินทางท่ีเลื่อนไหลไปเร่ือย ๆ  ไม่ว่าจะเป็นผมซ่ึงเป็น
ผู้เขียน หรือทุกท่านที่เป็นผู้อ่าน

ความเปลีย่นแปลงและการเติบโตเกดิขึน้ทุกวนั ตวัอยา่งเชน่ในกลุม่วแีชต 

(ชื่อชุมชนในวีแชตที่ใช้คือ  แพทย์นิติเวชฉินหมิง)  เดิมทีมีแต่นวนิยายของผม

ที่ลงติดต่อกัน  ปัจจุบันได้ขยายเป็นช่องรายการแนวปริศนาลึกลับที่น่าสนใจยิ่ง 

ผมต้องขอขอบคุณทีมงานไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ทั้งในวีแชตและเวยป๋ัว  ผมมักได้รับข้อความบอกเล่าความเป็นไปของ

ทุกท่าน  บ้างบอกว่าตนเรียนจบชั้นมัธยมต้นและกำาลังจะขึ้นมัธยมปลาย  บ้าง

กเ็ปน็นกัเรียนมธัยมปลายทีก่ำาลงัจะเขา้มหาวิทยาลยั หรือนกัศกึษามหาวทิยาลยั

ที่เตรียมตัวเริ่มทำางาน  มีแม้กระทั่งคุณแม่มือใหม่ที่ยังอุ้มท้องอยู่ตอนอ่าน

หนังสือชุดนี้เล่มแรก  ปัจจุบันลูกโตจนว่ิงได้แล้ว  แต่ไม่ว่าอย่างไร  พวกคุณ

ก็ยังคงสนับสนุนเหล่าฉินเช่นเดิม  จริงไหมครับ

ฉินหมิง



บทน�ำ

ฟ้าคำาราม อากาศครึ้ม หวังให้ลมฝนมารั้งท่านไว้ที่นี่

-- มันโยชู

กำาหนดวันแต่งงานของต้าเป่า  ผู้เป็นเหมือนพี่น้องและเพื่อนร่วมงาน
ในแผนกนิติเวชของเรา  จัดขึ้นสามวันก่อนลูกชายผมจะมีอายุครบหนึ่งเดือน

กอ่นวนังานหนึง่วนั พวกเรากบัตา้เปา่คยุกนันานมาก  อาจเพราะดืม่มาก

ไปหน่อย  หรืออาจเพราะรู้จักกันมานาน  ต่างฝ่ายต่างตระหนักลึกซ้ึงและ

ทอดถอนใจต่อเร่ืองราวในชีวิต พรำ่ากล่าวคำาพูดโง่เง่าไร้สติ  ผมจำาไม่ได้เลยว่า

หลับไปเมื่อไหร่  ตอนที่ต้าเป่าปลุกผม  ขอบฟ้าเร่ิมจะมีแสงเรืองรอง ดูเหมือน 

ต้าเป่าจะไม่ได้นอนทั้งคืน  ขอบตาเป็นสีดำาคลำ้า

ผมขยุ้มหัวที่กำาลังปวดตุบ ๆ  เดินโซเซไปจัดการธุระในห้องนำ้า  หางตา

เหลือบเห็นต้าเป่าแต่งองค์ทรงเคร่ืองเต็มยศกำาลังนั่งเหม่อบนโซฟา  แววตามี

ประกายเรื่อเรือง
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พริบตานั้นผมรู้สึกเหมือนย้อนกลับไปยังคืนก่อนวันแต่งงานของตัวเอง 

ความรู้สึกต่ืนเต้นยินดีและความฮึกเหิมท่ีเอ่อล้นตอนนั้นช่างต่างจากต้าเป่า

ในขณะนี้อย่างสิ้นเชิง  บนใบหน้าของต้าเป่าราวกับมีถ้อยคำาเขียนเอาไว้ว่า  

”ใจเต้นตุ๊ม ๆ  ต้อม ๆ „

”ดูท่าความรู้สึกก่อนแต่งของแต่ละคนคงไม่เหมือนกัน„  ผมพึมพำากับ

ตนเอง

ขบวนรถยาวมาก  คนท่ีมาส่วนมากเป็นเพื่อนเก่าในวงการตำารวจ 
หลินเทาเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและหานเลี่ยงพนักงานขับรถต่างแต่งตัวโก้หรู 

หานเลี่ยงดูสงบนิ่งดี  ส่วนหลินเทาดูตื่นเต้นราวจะแต่งงานเสียเอง  แน่นอนว่า 

ที่หลินเทาตื่นเต้นอาจเป็นเพราะเสี่ยวอี่ว์เหมา  สาวน้อยเฉินซืออี่ว์ท่ีเพิ่งมา

เข้าร่วมแผนกตรวจท่ีเกิดเหตุของเราเมื่อปีที่แล้ว  บัดนี้กลายเป็นสมาชิกที่จะ

ขาดเสียมิได้  อาจกล่าวได้ว่าเธอคือกำาลังหลักหน้าใหม่ไฟแรงของเราก็ว่าได้ 

เธอเปลี่ยนจากชุดทะมัดทะแมงยามปกติมาสวมกระโปรงยาว  ซ่ึงนับว่าหาดู

ได้ยากยิ่ง  เล่นเอาผมแทบจำาเธอไม่ได้

”ต้าเป่า  ยินดีด้วยนะ!„  เสี่ยวอี่ว์เหมาตรงเข้าไปอวยพรพร้อมรอยยิ้ม  

”ซองนี้จากฉันกับคุณพ่อ!„

”ใครเขาให้ซองกันตอนนี้  เร็วเข้า  ไปรับเจ้าสาวกัน!„  หานเลี่ยงตีหัว

เสี่ยวอี่ว์เหมาเบา ๆ  ”อาจารย์น่าจะมามอบซองอั่งเปาด้วยตัวเองนะ  แบบนั้น 

ต้าเป่าจะได้ยกนำ้าชาให้ด้วย„

หลินเทารีบเข้ามาปกป้องเสี่ยวอี่ ว์เหมา  เขาใช้ไหล่เบียดหานเลี่ยง

ให้พ้นทางพลางกล่าวว่า  ”ไปกันเถอะ!  พวกเราไปช่วยต้าเป่ารับเจ้าสาวกัน!„

ตลอดเส้นทางโปร่งโล่งเกินคาด  วันนี้เป็นวันดีจริง ๆ  ฟ้าใสลมโชย 

บนถนนยังพบขบวนรถแต่งงานอีกหลายขบวน

พวกเราทุกคนตื่นเต้นดีใจจนออกนอกหน้า  ต่างพากันท่องจำาคำาอวยพร
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ทั้งหมดเท่าที่นึกได้ซำ้า ๆ  เป็นร้อยคร้ัง  บรรยากาศต่ืนเต้นของพวกเราส่งผ่าน

ไปสู่ต้าเป่า พัดพาความรู้สึกต่ืนเต้นก่อนหน้านี้ไป  เขาจึงไม่นิ่งเงียบเป็นเป่าสาก

แบบเดิม

ไม่นานพวกเราก็มาถึงโรงแรมที่อาซ้อใช้เป็นห้องเจ้าสาว  เราต่าง

เบียดเสียดขึ้นลิฟต์ไปอย่างยินดีปรีดา

ขณะพวกเรากำาลังสาละวนล้วงซองอั่งเปาออกจากกระเป๋า  ก็มองเห็น
คนกลุ่มหนึ่งยืนออกันอยู่ที่ประตูห้องเจ้าสาว

”มอีะไรหรือครับแม„่  ตา้เปา่ตัง้สติไดเ้ปน็คนแรก  จึงรีบวิง่เขา้ไป  รอยยิม้

ยินดียังค้างอยู่บนใบหน้า

”ไม่รู้ว่าเมิ่งหานของเราเป็นอะไรไป„  คุณแม่ของอาซ้อรำ่าไห้  ”ตอนเช้า

เคาะประตูก็ไม่เปิด  เราเลยเรียกพนักงานมาช่วยเปิดประตู  แต่คิดไม่ถึงว่าจะ

คล้องโซ่ไว้จากข้างใน มองจากซอกประตูก็ไม่เห็นตัวเธอ„

”อาซ้อยังงอนคุณอยู่หรือเปล่า„  หลินเทาหันไปถามต้าเป่า  ”คุณยัง

ไม่ได้บอกเลยว่าคร้ังท่ีแล้วง้ออาซ้ออย่างไร  หรือว่าเธอยังโมโหอยู่จึงไม่ยอม

เปิดประตู„

”ไมต้่องพดูใหม้ากความแลว้„  เฉนิซืออีว์่ถบีประตหูอ้งอาซ้อจนเปดิออก 

คนข้างนอกพากันกรูเข้าไปในห้อง

ในห้องว่างเปล่าไม่มีคน

”หรือว่าอาซ้อหนีไปแล้ว„  หลินเทาถาม

”หนีไปจะคล้องโซ่ประตูได้อย่างไร„  ผมกล่าว

”นี่มันเรื่องอะไรกันแน่„  เฉินซืออี่ว์ถาม

ทันใดนั้นต้าเป่าที่ถูกกลุ่มคนเบียดอยู่หน้าประตูก็ทรุดลงกับพื้น  เสียง

หกล้มดังลั่นจนพวกเราตกใจและพากันหันไปดู

ต้าเป่าพิงอยู่กับผนังทางเดิน  จ้องมองตู้ที่อยู่ตรงข้ามตาไม่กะพริบ
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ทีซ่อกประตูตูม้ชีายกระโปรงชดุเจ้าสาวแลบออกมา คราบเลอืดสแีดงฉาน

บนผ้าขาวสะดุดตาเป็นพิเศษ…



คดีที่  1
วิวำห์สีเลือด

การแต่งงาน หากมิใช่สวรรค์ก็คือนรก

-- สุภาษิตเยอรมัน

1

”ไอ้พวกชาติหมา!„  หลินเทาขว้างหนังสือพิมพ์หลงฟานฉบับเช้า 
ทั้งฉบับลงบนโต๊ะอย่างแรง พร้อมคำารามล่ัน  ”ไอ้พวกนักข่าวนี่นับวันยิ่งแย่ลง

ทุกที!  ใส่สีตีไข่กระพือข่าวกันใหญ่โต!„

”มีเรื่องอะไรกัน„  ผมหยิบหนังสือพิมพ์ฉบับเช้าขึ้นมาพลิกดู

”หลับหูหลับตาวิจารณ์เรื่องอาซ้อกันน่ะสิ„  หลินเทาจิบนำ้าชาอย่างโมโห

คืนก่อนวิวาห์ เจ้าสาวดับอนาถ วินิจฉัยว่าสมองตาย
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ข้อความพาดหัวสะดุดตายิ่งนัก  ผมขมวดคิ้วพลางอ่านต่อ

”ดทูา่นายจะใสค่วามเขาผิด ๆ  เสยีแลว้„  ผมฝนืยิม้แลว้โยนหนงัสอืพมิพ์

คืนให้หลินเทา  ”ข่าวนี้ไม่ใช่เร่ืองอาซ้อ  เป็นคดีท่ีเกิดกับเจ้าสาวในมณฑล

ใกล้เคียง„

”อะไรนะ„  หลินเทารับหนังสือพิมพ์ไปดู  เบิกตากว้าง  ”สามวันก่อน 

วันที่เจ็ดกันยายน หนึ่งวันก่อนวันวิวาห์  บังเอิญอะไรขนาดนี้„

”โลกนี้กว้างใหญ่  เร่ืองประหลาดแบบไหนก็มี„  ผมกล่าว  ”เป็นเร่ือง

บงัเอญิจริง ๆ  นัน่ละ  คนืเดยีวกนันัน้ไดเ้กดิคดทีำานองเดยีวกนัทีอ่ำาเภอเลอ่หยวน

ซ่ึงอยู่ห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตร  เร่ืองของอาซ้อน่ะปิดข่าวมาตลอด 

ไม่น่าจะแพร่ออกไปได้„

”พวกนักข่าวหูตาเป็นสับปะรดจะตาย!„  หลินเทากล่าว  ”ทีแรกฉันก็

นึกว่านักข่าวไปโหมกระพือข่าว นั่งเทียนเขียนกันเองเสียอีก„

”พวกคุณไม่ต้องพูดแล้ว  ตอนนี้ต้าเป่านำ้าตานองหน้าท้ังวัน  เห็นแล้ว

ทรมานใจจริง ๆ „  เฉินซืออี่ว์สอดคำา

”ไมรู้่จะปลอบยงัไงด.ี..แตถ่งึอยา่งไรกย็งัมหีวงั  เขาจะเอาแต่อมทกุขแ์บบนี้

ไม่ได้„  ผมส่ายศีรษะ  ”เฮ้อ!  ทั้งที่เคยเป็นคนสดใสร่าเริงแท้ ๆ  กลับต้องมา

เจอะเจอคราวเคราะห์„

สองวันก่อน วันที่แปดกันยายน
เช้าวันนั้นเป็นเช้าที่ระทึกขวัญและน่าสะพรึงกลัว  เป็นเช้าท่ีทำาให้ผู้คน

เสียใจอย่างสุดแสน

เนือ่งจากเกดิเหตไุมค่าดฝนัในงานแตง่งานของตา้เป่า  งานฉลองครบรอบ

หนึ่งเดือนของลูกชายผมจึงยกเลิกไป  คนทั้งแผนกจมอยู่กับความเศร้าโศก

และโกรธแค้น

ณ  เวลานั้น  เฉินซืออี่ว์มีปฏิกิริยาตอบสนองเร็วที่สุด  เธอกระชากประตู
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ตูเ้สือ้ผ้าหอ้งเจ้าสาว  เหน็ร่างอาซ้อในชดุววิาหข์าวบริสทุธ์ิร่วงหลน่จากตูล้งไปกอง

บนพรม

”เธอเป็นอะไรไหม  เป็นอะไรหรือเปล่า„  ต้าเป่าโถมเข้ากอดอาซ้อราวกับ

เสียสติ

อาซ้อใบหน้าซีดขาว ดวงตาปิดสนิท

มือของต้าเป่าเป้ือนเลือดเต็มไปหมดเนื่องจากประคองศีรษะของ 

อาซ้อไว้

”เธอเป็นอะไรไป  เป็นอะไร„  ต้าเป่าตัวสั่นสะท้านขณะเขย่าร่างอาซ้อ

”ยังมีสัญญาณชีพ  รีบโทร  120  เร็ว!„  ผมคลำาชีพจรท่ีคอของอาซ้อ

แล้วตะโกนลั่น

ท่ามกลางเสียงโหวกเหวกจอแจ  คนกลุ่มหนึ่งวุ่นวายช่วยกันอุ้มอาซ้อ

แลว้ว่ิงลงบันได  เวลานัน้ผมแว่วเสยีงหลนิเทาพดูอยา่งเยอืกเยน็  ”นายสองคน

อยู่นี่  รักษาที่เกิดเหตุไว้„

เช้าตรู่  ห้องโถงแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลเต็มไปด้วยญาติมิตร
ของต้าเป่าและอาซ้อ  เสียงตะโกนและเสียงร้องไห้สะท้อนก้องในห้องโถง 

ทางโรงพยาบาลนำาตัวอาซ้อเข้าห้องฉุกเฉินอย่างเร่งด่วน  ชุดเจ้าสาวเป้ือนเลือด

ที่ถอดออกต้ังแต่อยู่ในรถพยาบาล  เวลานี้วางกองไว้ตรงประตูห้องฉุกเฉิน 

ดูขัดตายิ่งนัก  ตำารวจหลายนายกำาลังสอบปากคำาฝูงชน

”คุณบอกหมอให้เก็บหลักฐานหรือยัง„  เส่ียวอี่ว์เหมาที่ร้อนรนจนตา

แดงกำ่าถามผม

”บอกแล้ว  หัวหน้าแผนกฉุกเฉินทำางานกับพวกเราอยู่บ่อย ๆ  เขามี

ประสบการณ์มาก„  ผมแสร้งทำาเป็นเยือกเย็น

”เมื่อกี้ฉันตรวจดูตอนอยู่บนรถแล้ว  เลือดออกไม่มากเท่าไหร่  อาการ

จะสาหัสไหม„  หลินเทาถาม
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”จะเลือดออกมากหรือไม่ก็เพียงบ่งชี้ว่าแผลที่หัวใหญ่หรือไม่  และ

เส้นเลือดแตกมากน้อยเพียงใดเท่านั้น„  ผมกล่าว  ”อันตรายจากบาดแผลที่

กะโหลกและสมองไม่ได้อยู่ท่ีหนังศีรษะ  แต่เป็นด้านในกะโหลก  ถึงอย่างไร

ก็ควรจะเตรียมใจไว้  เมื่อกี้ตอนอยู่บนรถ  ฉันเห็นรูม่านตาสองข้างของอาซ้อ

ไม่เท่ากันแล้ว  แสดงว่าบาดแผลในกะโหลกสาหัสกว่าแผลที่หนังศีรษะมาก„

”รูม่านตาเหรอ„  เฉินซืออี่ว์ร้อนใจ นำ้าตาทำาท่าจะไหลออกมาจากดวงตา

กลมโต  ”ปกติเวลาแพทย์ดูรูม่านตาก็เพื่อวินิจฉัยว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า

ไม่ใช่เหรอ  คุณบอกเองนี่นาว่าอาซ้อยังมีสัญญาณชีพอยู่„

”อย่าเพิ่งร้อนใจ„  ผมกล่าว  ”เวลาดูรูม่านตาต้องดูปฏิกิริยาตอบสนอง

ต่อแสง  ยังไม่มีใครบอกสักคำาว่าม่านตามีไว้เพื่อวินิจฉัยว่าตายแล้วหรือยัง

เพียงอย่างเดียว บาดแผลในสมองก็ต้องพิจารณาด้วยเช่นกัน„

เฉินซืออี่ว์เงยหน้ามองต้าเป่าท่ียืนซึมพิงประตูห้องฉุกเฉินห่างออกไป  

”เราไปปลอบใจต้าเป่ากันดีไหม„

”ตอนนี้พูดอะไรไปก็ป่วยการ„  ผมกล่าว  ”รอผลซีทีสแกนก่อน  แล้ว

พวกเราค่อยปลอบใจเขาตามสถานการณ์„

พูดยังไม่ทันขาดคำา  เงาสีขาวร่างหนึ่งก็ว่ิงตรงมาหาพวกเราจากอีกฟาก

ทางเดิน

”นี่คือคุณจ้าว  หัวหน้าแผนกฉุกเฉิน„  พูดจบผมก็ตรงเข้าไปหาเขา  

”หัวหน้าแผนกจ้าวครับ  พวกญาติ ๆ ยังสะเทือนใจกันอยู่  เราไปคุยทางโน้น

ดีกว่าครับ„

หวัหนา้แผนกจ้าวพยกัหนา้ แลว้เดนิไปตรงโถงลฟิตด์า้นขา้งพร้อมกบัผม

”เป็นยังไงบ้าง„  ผมรีบถาม  ”อันตรายถึงชีวิตไหมครับ„

”แม้ในกะโหลกศีรษะจะมีเลือดออกไม่มาก  แต่บาดแผลสมองชำ้า

เห็นชัดเจน หนำาซำ้าเนื่องจากสมองบาดเจ็บเป็นเวลานาน  ไม่ได้รับการช่วยเหลือ

อย่างทันท่วงที  อาการจึงไม่สู้ดีนัก„  หัวหน้าแผนกจ้าวชี้ไปที่ภาพซีทีสแกน
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พลางกล่าวว่า  ”ตอนมาถึงโรงพยาบาล  ค่าจีซีเอส1  ได้แค่สี่คะแนนเท่านั้น 

ปฏิกิริยาตอบสนองทางสรีรวิทยาและพยาธิวิทยาล้วนแสดงว่าเปลือกสมอง

ได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง„

”แล้วขั้นต่อไปต้องทำาอย่างไรครับ„  ผมถาม

”ผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัดฉุกเฉินแล้ว„  หัวหน้าแผนกจ้าวกล่าว  ”หัวหน้า

แผนกถานจากแผนกศัลยกรรมสมองจะเป็นคนผ่าเอง„

”จะช่วยชีวิตได้ไหม„  ผมถาม  ”ผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดคืออะไร„

”ผมคิดว่าด้วยความสามารถและมาตรฐานของหัวหน้าแผนกถาน 

เร่ืองรักษาชีวิตไว้คงไม่ใช่ปัญหาใหญ่  แต่...„  หัวหน้าแผนกจ้าวเบาเสียงลง  

”ความเป็นไปได้ดังกล่าวยังคงมีมากทีเดียว„

”เห็นทีเราคงได้แต่รอคอยและอธิษฐาน„  ผมถอนหายใจ  ”สภาพการ

บาดเจ็บล่ะครับ  ได้ถ่ายรูปไว้ตามที่ผมบอกไหม„

”เมื่อกี้ตอนอยู่ในห้องฉุกเฉิน  เราโกนผมให้ผู้ป่วยแล้ว„  หัวหน้าแผนก

จ้าวกล่าว  ”หนังศีรษะมีรอยแผลฉีกขาดรอยเล็ก ๆ  สี่จุด„

”แน่ใจไหมว่าเป็นแผลฉีกขาด„  ผมถาม

”คบหากับพวกแพทย์นิติเวชอย่างพวกคุณมาหลายปีจะไม่รู้ได้อย่างไร„ 

หวัหนา้แผนกจ้าวกลา่ว  ”ในบาดแผลมสีะพานเนือ้เยือ่  แนใ่จไดว้า่เปน็บาดแผล

จากของไม่มีคม  นอกจากนี้ภายในบาดแผลสะอาดมาก  ไม่มีเศษเส้นผม

หลงเหลือ  จึงแน่ใจได้ว่าอุปกรณ์ที่ใช้สะอาดเอี่ยม  ทั้งยังไม่มีปุ่มนูนหรือ

เหลี่ยมคม„

”อืม  ไม่มีเหลี่ยมหรือคมที่ทำาให้เส้นผมขาด„  ผมขมวดคิ้วพลางว่า  

”บาดแผลไม่ใหญ่ด้วยใช่ไหม„

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

พยาบาลถ่ายไว้„

ผมรับโทรศัพท์ไปดู  ”บาดแผลไม่ใหญ่  แค่ไม่กี่เซนติเมตร นอกจากนี้

ก็มีบาดแผลเป็นรูจากเหล็กปลายแหลม  ทั้งยังไม่ปรากฏระนาบโค้งที่ชัดเจน 

นี่มันอาวุธประเภทไหนกันแน่„

”อุปกรณ์โลหะ„  หัวหน้าแผนกจ้าวกล่าวพลางชูภาพซีทีสแกนในมือ

ส่องกับไฟตรงโถงลิฟต์  ”คุณดูสิ  ตำาแหน่งใต้บาดแผล กะโหลกแตกละเอียด 

เยื่อหุ้มสมองชั้นนอกฉีกขาด  เนื้อสมองทะลุเปิดสู่ภายนอก  นับเป็นบาดแผล

สมองเปิดที่ค่อนข้างร้ายแรงนะ„

”หน้าสัมผัสเล็กแค่นี้แต่กลับทรงพลังขนาดนี้„  ผมจ้องภาพซีทีสแกน  

”แสดงวา่ตอ้งมนีำา้หนกัมาก และขอบโดยรอบคอ่นขา้งโคง้มนเรียบลืน่ นา่จะเปน็

อุปกรณ์โลหะที่คุณภาพได้มาตรฐานทีเดียว„

”ดูไม่เหมือนค้อนหงอนช่างไม้  ขวาน หรือค้อนหัวกลม„  หัวหน้าแผนก

จ้าวกล่าว  ”สรุปแล้วผมไม่รู้ว่าบาดแผลเกิดจากอะไรกันแน่„

”พวกคุณยังมีแก่ใจหลบมาคุยกันเร่ืองอาวุธที่ทำาให้บาดเจ็บกันตรงนี้

อีกเหรอ„  ไม่รู้ว่าเสี่ยวอี่ว์เหมามาอยู่ข้างหลังพวกเราต้ังแต่เมื่อไหร่  ใบหน้าเธอ

นองนำ้าตา  สีหน้าขุ่นเคือง  ”ตอนนี้ไม่รู้เลยว่าอาซ้อเป็นตายร้ายดียังไงบ้าง 

แต่พวกคุณยังอุตส่าห์มาถกกันเรื่องนี้เนี่ยนะ„

ผมบอกหวัหนา้แผนกจ้าวอยา่งอหิลักอเิหลือ่  ”ชว่ยสง่รูปเขา้อเีมลของผม

ด้วยนะครับ„

พูดจบผมก็ตบไหล่เสี่ยวอี่ว์เหมาเบา ๆ  และบอกว่า  ”คดีส่วนมากชี้ชัดว่า 

ถ้าเหยื่อยังมีชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุ  ร่องรอยและพยานวัตถุส่วนมากจะสูญหายไป

ระหว่างขั้นตอนการช่วยชีวิต  นี่คือสาเหตุที่คดีบาดเจ็บสาหัสมีอัตราการปิดคดี

ได้น้อยกว่าคดีฆาตกรรม  ผมเองก็เสียใจและเจ็บใจมากเหมือนกันที่อาซ้อ

ตอ้งมารับเคราะหเ์ชน่นี ้ และหวงัว่าจะจับคนร้ายได ้ จึงขอให้หมอพยายามคน้หา
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พยานวัตถุให้มากเข้าไว้โดยไม่ให้กระทบกับการรักษา  คุณลองคิดดู  ถ้าไม่ถ่าย

รูปก่อนผ่าตัด  พอผ่าตัดเสร็จและแผลหายดีแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะอาศัย

รอยแผลเป็นมาสันนิษฐานลักษณะอาวุธที่ทำาให้บาดเจ็บ„

อาจเพราะคำาว่า  ”หายดี„  อารมณ์ของเสี่ยวอี่ว์เหมาจึงสงบลงบ้าง  เธอ

สูดหายใจลึก ๆ หลายคร้ัง  จ้องผมและกล่าวว่า  ”คุณหมายความว่าอาซ้อ

ไม่เป็นไรใช่ไหม„

”อืม  ต้องไม่เป็นไรแน่  สบายใจเถอะ„  ผมส่งสายตาปลอบใจเสี่ยว- 

อี่ว์เหมา

”จริงสิ  เหล่าฉิน„  หัวหน้าแผนกจ้าวสอดคำา  ”ตามท่ีคุณสั่งไว้  ผมเรียก

หัวหน้าแผนกสูตินรีเวชมาตรวจแล้ว  เยื่อพรหมจารีของคนไข้ยังสมบูรณ์  แน่ใจ

ได้ว่าไม่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ„

”คุณ!„  นัยน์ตาของเสี่ยวอี่ว์เหมาพลันฉายแววขุ่นขึ้ง  ชี้นิ้วมาที่ผม

”คุณอะไรอีกล่ะ„  ผมย้อน  ”เหตุผลเดียวกันนั่นแหละ ผมจำาเป็นต้อง

รู้ว่าทำาไมฆาตกรจึงลงมือทำาร้ายอาซ้อ„

ไม่เคยรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเชื่องช้าเช่นนี้มาก่อนเลย
หลังรอคอยอย่างกระวนกระวายหนึ่งวันหนึ่งคืนเต็ม  ในที่สุดหัวหน้า

แผนกถานก็ออกจากห้องผ่าตัด  หลังจากผ่าตัดมายาวนานหลายชั่วโมง สีหน้า

ท่าทางของเขาดูอ่อนเพลียและเศร้าหมอง  พวกเรารีบกรูกันเข้าไป  ได้ยินเขา

ประกาศว่าผลการผ่าตัดของอาซ้อคือพีวีเอส

”หมายความว่าอย่างไร  พีวีเอสคืออะไร„  พอเห็นต้าเป่าค่อย ๆ ทรุด 

ลงไปกองกับพ้ืน  เสี่ยวอี่ว์เหมาก็ตระหนักได้ว่าปัญหาร้ายแรงเพียงใด  จึงเขย่า

ไหล่ผมพลางถาม

”สภาพผักเรื้อรัง„  ผมพึมพำากับตนเอง  ”กลายเป็นมนุษย์ผัก„

”มนุษย์ผักเหรอ„  เสี่ยวอี่ว์เหมาร้องลั่น  ”คุณบอกเองว่าอาซ้อไม่เป็นไร
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ไม่ใช่เหรอ  คุณบอกว่าเธอไม่เป็นไรนี่นา„

”ผมทำาสดุความสามารถแลว้„  หวัหนา้แผนกถานปดิแฟม้คนไข ้ ”สมอง 

ชำ้าในระดับร้ายแรงมาก พวกเราพยายามเต็มที่แล้ว„

”มีโอกาสฟื้นไหมครับ„  ผมประคองเสี่ยวอี่ว์เหมาให้นั่งลงแล้วถาม

หัวหน้าแผนกถาน  ”ถ้าดูจากประสบการณ์ที่ผ่านมา„

”มี„  หัวหน้าแผนกถานตอบ  ”ผู้ป่วยพีวีเอสทุกรายมีโอกาสฟื้น  แต่คุณ

ก็รู้นี่ว่าอัตราส่วนไม่สูงนัก„

หนึ่งวันก่อน  วันที่เก้ากันยายน
หลังทราบข่าวร้ายว่าอาซ้อกลายเป็นมนุษย์ผัก  ทุกคนในแผนกตรวจ

ที่เกิดเหตุพากันปลอบโยนต้าเป่าเงียบ ๆ แล้วทยอยกลับห้องทำางานเพื่อหยิบ

กระเป๋าตรวจการณ์รุดไปยงัจุดทีเ่ปน็หอ้งพกัของอาซ้อ นัน่คอืห้องเจ็ดศนูยแ์ปด

ของโรงแรมอินเตอร์เนชันแนล  เมืองหลงฟาน  มณฑลหลงหลิน  ซ่ึงก็คือ

สถานที่เกิดเหตุคดีวันที่เจ็ดกันยายน

กรมตำารวจเมืองหลงฟานได้ต้ังชุดสืบสวนเฉพาะกิจขึ้น  และเรียก

ตรวจสอบบันทึกกล้องวงจรปิดทุกตัวในบริเวณรอบโรงแรม  ในเมื่อเป็นคดี

ที่ เกิดในโรงแรมซ่ึงมีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่ทั่วเช่นนี้   ทางเลือกท่ีดีที่สุด

คือวิธีคลี่คลายคดีแบบ  ”กระชับ  เงียบ และเร็ว„

เนือ่งจากตอ้งรีบชว่ยชวีติคนบาดเจ็บ ประตใูหญข่องทีเ่กดิเหตุจึงแทบจะ

ไมเ่หลอื  ”ร่องรอย„  ใด ๆ   หลนิเทาใชแ้ปรงปัดลายนิว้มอืแลว้พบลายนิว้มอืใหม่

จำานวนนับไม่ถ้วน  ด้วยเหตุนี้  ประตูซ่ึงอาจจะเป็นทางเข้าออกเพียงทางเดียว

จึงไม่มีหลักฐานใด ๆ  ที่เป็นประโยชน์

ห้องของโรงแรมปูพรมบนพื้น  สำาหรับตำารวจอาชญากรรมแล้ว พรมคือ

วัตถุตัวกลางที่เลวร้ายท่ีสุด  เพราะยากยิ่งที่จะหลงเหลือร่องรอยของคนร้าย 

แมห้ลนิเทาจะฟบุกบัพืน้กว่าคร่ึงชัว่โมงกย็งัคงไมพ่บรอยรองเทา้ทีเ่ป็นประโยชน ์
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ดูท่าการตรวจที่เกิดเหตุครั้งนี้คงจะคว้านำ้าเหลวเสียแล้ว

”มีรายละเอียดอยู่เร่ืองหนึ่ง  พวกคุณยังจำาได้ไหม„  ผมจ้องท่ีโซ่โลหะ

ตรงกรอบประตู

เสี่ยวอี่ว์เหมาเดินเข้ามา  ยกกล้องถ่ายรูปขึ้นบันทึกภาพแล้วกล่าวว่า  

”จริงด้วย  ตอนพวกเราเปิดประตู  โซ่นี่ยังคล้องอยู่  เดิมทีโซ่คล้องประตูควร

หอ้ยตดิกบัประตู  เวลาจะลอ็กคอ่ยคลอ้งไวท้ีช่อ่งคลอ้งตรงขอบประต ู เพราะวา่

ฉนัถบีประตู  จดุทีเ่ชือ่มระหวา่งโซ่กบัชอ่งคลอ้งโซ่เลยขาด  โซ่จึงหอ้ยอยูต่รงขอบ

ประตู„

”คราวน้ีเราต้องพิจารณาคำาถามสองข้อ„  ผมกล่าว  ”ข้อแรก  ใครเป็นคน 

คล้องโซ่  เป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีลายนิ้วมือบนโซ่„

”คนร้ายเป็นคนคล้องโซ่ประตู„  เสียงหนึ่งดังขึ้น

ใครคนหนึ่งยืนสวมชุด  ”พร้อมรบ„  เต็มยศอยู่ตรงหน้าประตู  เหนือ

หน้ากากอนามัยเผยให้เห็นดวงตาที่ลุกโชนราวกับไฟ พวกเรารู้ทันทีว่าต้าเป่า

มาแล้ว

”คุณมาท่ีนี่ทำาไม„  เสี่ยวอี่ ว์เหมาร้องลั่น  ”คุณปล่อยให้อาซ้ออยู่

โรงพยาบาลคนเดียวเหรอ„

ตา้เปา่สา่ยหนา้  ”พอ่แมผ่มกบัพอ่แมเ่มิง่หานมาผลดักนัเฝ้าไข ้ ผู้อาวโุส

ทั้งสี่มอบภารกิจอย่างหนึ่งให้ผม นั่นคือจับคนร้ายมาลงโทษให้จงได้!„

”ผูเ้คราะห์ร้ายเปน็ภรรยาคณุ„  ผมกลา่ว  ”ผมวา่คณุขอถอนตวัจะดกีวา่ 

เพราะอารมณ์ของคุณอาจกระทบกับการทำาคดี„

”เมือ่กีผ้มรายงานอาจารยแ์ลว้„  ตา้เปา่สะกดกลัน้ความโกรธ  เสยีงท่ีเปลง่

ออกมาฟังดูแปลกแปร่งเล็กน้อย  ”อาจารย์บอกว่าให้ผมช่วยพวกคุณทำาคดี 

เพราะผมมีข้อมูลมากกว่าพวกคุณ„

”ให้เขาเข้าร่วมเถอะ!„  หลินเทายันตัวขึ้นจากพรมปูพื้นแล้วตบไหล่

ต้าเป่า  ”ทำาไมถึงบอกว่าคนร้ายเป็นคนคล้องโซ่ประตู„
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ต้าเป่านิ่งไป  นำ้าตาคลอเบ้า  ”ไม่ต้องถามแล้ว  ผมแน่ใจว่าคนร้ายเป็น

คนคล้องโซ่„

หลินเทาจ้องต้าเป่า  ผงกศีรษะอย่างหนักแน่น  ”เดี๋ยวผมจะถอดโซ่ออก

ทั้งยวงแล้วนำากลับไปจัดการต่อ  จะต้องหาลายนิ้วมือของคนร้ายให้ได้!„

”เมือ่กีค้ณุว่ามคีำาถามสองขอ้ตอ้งพจิารณา อกีขอ้คอือะไร„  ตา้เป่าหันมา

ถามผม

ผมตอบวา่  ”ในเมือ่โซ่คลอ้งไว ้ แสดงวา่คนร้ายไมไ่ดอ้อกทางประตูหนา้„

”นายหมายความว่าคนร้ายอาจจะเข้าทางประตูหน้าใช่ไหม„  หลินเทา

ถาม  ”เคาะประตูขอเข้าห้องเหรอ  หรือจะเป็นคนที่อาซ้อรู้จัก„

ผมส่ายหน้า  ”เร่ืองนี้ฉันไม่แน่ใจ  ต้องดูจากกล้องวงจรปิด  ถึงอย่างไร

ประตูห้องก็อยู่ในรัศมีกล้องอยู่แล้ว  สิ่งที่พวกเราต้องพิจารณากันตอนนี้คือ 

คนร้ายออกจากห้องทางไหน และเขาอาจทิ้งเบาะแสอะไรไว้บ้าง„

หลินเทาเข้าใจสิ่งที่ผมบอก  จึงหยิบไฟฉายตรวจการณ์แล้วเร่ิมตรวจ

ตามหน้าต่างของโรงแรม

หอ้งนีข้นาดเลก็และแคบ ชอ่งทางทีเ่ชือ่มตอ่กบัภายนอกมเีพยีงประตูหนา้

กับหน้าต่างเท่านั้น

”แม้ห้องจะอยู่สูงถึงชั้นเจ็ด  แต่ข้างหน้าต่างมีท่อนำ้า  และหน้าต่างทุกชั้น

ลว้นเปน็แบบทีม่มีขุหนา้ต่าง ขอบหนา้ต่างจึงมพ้ืีนท่ีใหห้ยัง่เทา้ได„้  ผมสวมถงุมอื

ฟุบแล้วเอนตัวทาบขอบหน้าต่าง  มองดูข้างนอกพลางกล่าวว่า  ”การออกแบบ

อาคารเช่นนี้ขัดกับหลักการมาก  พวกผู้ร้ายคนไหนใจกล้าพอและปีนป่าย

เก่งหน่อยย่อมสามารถขึ้นลงทาง  ‘บันไดลิง’  ธรรมชาตินี้ได้อย่างง่ายดาย„

”ฉันจะออกไปดู„  เวลานี้หลินเทาคล้องเชือกนิรภัยไว้กับเอวแล้ว  เขาส่ง

ปลายอีกข้างให้ผม

ผมรีบผูกปลายเชือกไว้กับเอวอย่างคล่องแคล่วและใช้สองมือจับไว้แน่น

หลินเทาปีนหน้าต่างออกไป  ไต่ลงไปตามขอบหน้าต่าง  บางคร้ังก็ใช้เท้า
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สองข้างยันกำาแพง ขณะที่สองมือยกกล้องขึ้นถ่ายภาพท่อนำ้ากับขอบมุขหน้าต่าง

จนกระท่ังสุดความยาวของเชือกนิรภัย  หลินเทาก็ไต่ลงไปอยู่ราว ๆ 

ชั้นสามแล้ว  จากนั้นเขาจึงปีนกลับขึ้นมา  แม้จะเปลืองแรงมาก  แต่เขาใช้เวลา

เพียงครึ่งชั่วโมงก็กลับเข้ามาในห้องอีกครั้ง

”ถ้าเป็นคนที่ปีนบ่อย ฉันว่าสิบนาทีก็ขึ้นได้„  หลินเทาหอบหายใจ

”มีร่องรอยอะไรไหม„  ผมถาม

”เยอะเลย„  หลินเทากล่าว  ”พบคราบเลือดไม่น้อย  คาดว่าหลังจาก

คนร้ายลงมือแล้วเลือดเปื้อนมือ  ขากลับจึงทิ้งร่องรอยไว้„

”มีร่องรอยพยานวัตถุที่ใช้ได้บ้างไหม„  ผมถาม

หลนิเทาเบป้ากแลว้สา่ยหนา้  ”ยงัตอบยาก  กำาแพงขา้งนอกผิวหยาบมาก 

ฉันถ่ายรูปไว้แล้ว  ไว้กลับไปจะค่อย ๆ  ตรวจดู„

”ตอนนี้เท่ียงแล้ว„  ผมเหลือบมองนาฬิกาข้อมือ  ”บ่ายนี้หลินเทาอยู่

ห้องแล็บ พยายามค้นหาร่องรอยพยานวัตถุท่ีเกี่ยวข้องกับคดี  ต้าเป่ากลับไป

ดูแลอาซ้อ  หานเลี่ยงขับรถส่งผมกับเสี่ยวอี่ว์เหมาไปเซี่ยงไฮ้„

”ไปเซี่ยงไฮ้เหรอ„  ต้าเป่าทวนคำา

”อืม„  ผมผงกศีรษะ  ”เพื่อนสมัยเรียนคนหนึ่งของอาจารย์เป็น

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นประสาทศลัยศาสตร์อนัดบัต้น ๆ  ของประเทศ อาจารยช์ว่ยตดิต่อ

ไว้แล้ว  บ่ายนี้ผมจะเอาประวัติการรักษาของอาซ้อไปให้เขาดู  เพื่อหาวิธีรักษา

ที่ดีที่สุดให้ได้  ถึงอย่างไรสภาพร่างกายอาซ้อตอนนี้ก็คงไม่เหมาะท่ีจะ

ย้ายโรงพยาบาล„

ต้าเป่าพยักหน้ารับอย่างตื้นตัน

ผมกล่าวว่า  ”สองทุ่มคืนนี้มีประชุมคดี  เราต้องกลับมาให้ทันเวลา„
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คร่ึงวันก่อนหน้า  วันท่ีเก้ากันยายน  เวลาแปดโมง ณ ห้องประชุมคดี
เจ็ดกันยา

”ใครจะเร่ิมพดูกอ่น  แผนกสบืสวนดไีหม„  โจวเฮา่  รองนายกเทศมนตรี

เมืองหลงฟานและผู้กำากับกรมตำารวจเมืองหลงฟานรับหน้าที่ดูแลคดีเจ็ดกันยา

ด้วยตนเอง

”พวกเราตรวจสอบสายสัมพันธ์ทางสังคมท้ังหมดของจ้าวเมิ่งหาน

ผู้เคราะห์ร้ายแล้ว„  เจ้าหน้าที่สืบสวนกล่าว  ”พบว่าขอบเขตความสัมพันธ์

ทางสังคมของเธอจำากัดอยู่ในวงแคบมาก  นอกจากหลี่ต้าเป่า  คู่หมั้นท่ีทำางาน

ในกรมตำารวจระดับมณฑลแล้ว  เราสามารถตัดประเด็นเร่ืองข้อขัดแย้งอื่น ๆ 

ทางสังคมออกไปได้  ไม่มีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดกรณีฆ่าล้างแค้นหรือฆ่าเพราะ

เรื่องชู้สาว„

”คณุหมายความวา่อยา่งไร„  เสีย่วอีว่เ์หมาโวย  ”ทำาไมถงึไมต่ดัหลีต่า้เปา่

ออกจากรายชื่อผู้ต้องสงสัย„

”ไมไ่ดห้มายความว่าอะไร„  เจ้าหนา้ทีสื่บสวนบอก  ”เราตามหาหลีต่า้เปา่

ทั้งวันแต่ไม่พบ„

”ตัดเขาออกจากรายชือ่ผูต้้องสงสยัได„้  ผมกลา่ว  ”วนัเกดิเหตุ หลีต้่าเปา่

อยู่กับผม  ส่วนวันนี้ที่คุณหาเขาไม่พบเพราะเขาไปตรวจที่เกิดเหตุกับเรา„

”นี่ผิดระเบียบนี่นา„  เจ้าหน้าที่สืบสวนกล่าว  ”เขาเป็นญาติสายตรง

ของผู้เคราะห์ร้ายนะ„

”ยังไม่ได้แต่งงาน  จะถือเป็นญาติสายตรงไม่ได้„  หลินเทาแย้ง  ”ท่าน

ผู้อำานวยการใหญ่เฉินเป็นคนจัดการให้เขาช่วยพวกเราทำาคดี„

ผู้กำากับโจวมองพวกเราแล้วพยักหน้า  ”ตัดประเด็นเร่ืองวางแผน

ฆาตกรรมออกไป ถ้าอย่างนั้นมีแรงจูงใจอื่นในการก่อเหตุไหม„
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ผมส่ายหน้า  ”ในที่เกิดเหตุพบกระเป๋าถือของอาซ้อ  เอ่อ  ผมหมายถึง

กระเปา๋ของจ้าวเมิง่หาน  ในนัน้มทีัง้เงินหลายพนัหยวนและเครดติการ์ด ฉะนัน้

น่าจะตัดประเด็นประสงค์ทรัพย์ได้  เราให้หมอตรวจร่างกายจ้าวเมิ่งหานแล้ว 

ตัดประเด็นฆ่าข่มขืนได้เช่นกัน„

”ตัดท้ิงหมดแบบนี้  หรือว่าจะฆ่าเพราะอารมณ์ชั่ววูบ„  เจ้าหน้าท่ีสืบสวน

ถาม

หลีเ่หมงิ หวัหนา้แผนกโสตทัศนป์ระจำาแผนกสบืสวนกลา่ววา่  ”ไมน่า่ใช ่

วันนี้เราระดมตำารวจห้าสิบนายช่วยกันดูภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมและ

บริเวณใกล้เคียงทุกตัว  ทุกท่านโปรดดูที่จอภาพ„

บนจอปรากฏภาพระเบียงยาว  ที่มุมขวาบนเขียนว่า  ชั้นเจ็ด  โรงแรม

อินเตอร์เนชันแนล  เมืองหลงฟาน

”ผลการสังเกตของเราพบว่า  จ้าวเมิ่งหานกับญาติเปิดห้องเข้าพักในวันที่

เจ็ดกันยายน  เวลาบ่ายสองโมงสามสิบเจ็ดนาที„  หลี่เหมิงกล่าว  ”ตอนนั้น

พวกเขาเปิดไว้สี่ห้อง  จ้าวเมิ่งหานอยู่ห้องเจ็ดศูนย์แปด  ซ่ึงใช้เป็นห้องเจ้าสาว 

ห้องเจ็ดหนึ่งศูนย์เป็นห้องของพ่อแม่จ้าวเมิ่งหาน  ส่วนอีกสองห้องอยู่ชั้นแปด 

เป็นห้องพักของเพื่อนเจ้าสาวสองคนกับญาติ„

ภาพบนจอกรอไปขา้งหนา้อยา่งรวดเร็ว  ให้ความรู้สกึวา่บนระเบยีงมผีูค้น

สัญจรไปมาตลอดเวลา

หลี่เหมิงบรรยายต่อ  ”เหตุการณ์ปกติดีตลอดบ่าย  แต่ตอนห้าโมงคร่ึง 

จ้าวเมิ่งหานไปเรียกพ่อแม่กินข้าวที่ห้องข้าง ๆ  อ้อ  รายละเอียดเร่ืองเรียก

ไปกนิขา้วนี ่พอ่แมจ้่าวเมิง่หานเปน็คนบอกเราเอง  อาจเพราะพอ่แมจ้่าวเมิง่หาน

กำาลังเตรียมตัวออกจากห้อง  จ้าวเมิ่งหานจึงยังไม่ได้ปิดประตูห้องตัวเอง 

และเข้าไปอยู่ในห้องพ่อแม่ซึ่งอยู่ข้าง ๆ  กันสักระยะหนึ่ง„

ภาพบนจอกลบัมาฉายดว้ยความเร็วปกติ  ตวัเลขบอกเวลาบนจอภาพคอื 

17.41 น.  ชายสวมเสือ้สเีทาคนหนึง่ออกจากลฟิต ์แลว้เดนิเขา้ห้องเจ็ดศนูยแ์ปด
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ที่อยู่ตรงข้ามกับโถงลิฟต์พอดี  ซึ่งก็คือห้องของจ้าวเมิ่งหาน

”นี่น่าจะเป็นคนร้าย„  หลี่เหมิงกล่าว

ผมขมวดคิ้ว  ”ภาพนี้พร่ามัวมาก พอจะปรับได้ไหม„

”เราปรับภาพแล้ว  แต่เห็นชัดที่สุดแค่ว่าผู้ต้องสงสัยสวมเสื้อโค้ตกันลม

สีเทา นอกนั้นดูไม่ออก„  หลี่เหมิงตอบ

”รูปร่างและส่วนสูงล่ะ„  หลินเทาถาม

”เราจัดแจงให้เจ้าหน้าที่หลายนายไปยืนจำาลองเปรียบเทียบที่หน้ากล้อง

วงจรปิดของโรงแรม„  หลี่เหมิงเปิดภาพชุดหนึ่งซ่ึงเป็นภาพตัดต่อ  ในภาพ

ตัดต่อมีตำารวจที่ส่วนสูงไม่เท่ากันหลายนายยืนอยู่หน้าประตูลิฟต์ ด้านขวาของ

ภาพเหล่านี้คือภาพผู้ต้องสงสัยขณะเดินออกจากลิฟต์  หลี่เหมิงพูดต่อ  ”หลัง

เปรียบเทียบพบว่า  คนที่ลักษณะใกล้เคียงกับผู้ต้องสงสัยมีเพียงคนเดียวคือ

เพื่อนตำารวจท่ีสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตร  รูปร่างค่อนข้างผอม  ดังนั้น

เราจึงวิเคราะห์ว่าผู้ต้องสงสัยน่าจะมีส่วนสูงราวหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตร 

รูปร่างค่อนข้างผอม น่าจะเป็นผู้ชายกระมัง„

”ผู้ต้องสงสัยไม่ได้ปีนเข้ามาทางหน้าต่างหรอกหรือนี่„  ผมว่า

หลินเทาผงกศีรษะ  ”ฉันก็คิดว่าคนร้ายเข้าทางประตู  เพราะตอนเรา

ไปถึงที่เกิดเหตุ  พบว่าแอร์ในห้องเปิดอยู่  ซ่ึงถ้าดูตามสถานการณ์ปกติ  อาซ้อก็

นา่จะปดิหนา้ตา่งไว ้ หนา้ตา่งนีเ้ปน็หนา้ตา่งแบบกนัคนตกลงไป พอปิดกจ็ะลอ็ก

อัตโนมัติ  คนร้ายย่อมไม่สามารถเข้าทางหน้าต่างที่ลงกลอนแน่นหนาได้„

”ง้ันทำาไมคนร้ายจึงบงัเอญิเขา้ห้องในเวลาท่ีพอดบิพอดขีนาดนี„้  ผมถาม

หลี่เหมิงตอบว่า  ”จากการสังเกตภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรม 

คนร้ายเข้าโรงแรมต้ังแต่เช้าแล้วและเดินเร่ือยเป่ือยไปท่ัวทุกช้ัน  อาซ้อเปิดห้อง 

ไม่ถึงคร่ึงชั่วโมง  คนร้ายก็ขึ้นลิฟต์ถึงชั้นเจ็ด  และอยู่ตรงโถงลิฟต์ตลอด

ไม่ไปไหน„

”ตรงโถงลิฟต์มีเก้าอี้สองตัวสำาหรับให้แขกนั่งรอลิฟต์„  หลินเทากล่าว
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หลี่เหมิงพูดต่อ  ”ใช่  เราวิเคราะห์ว่าคนร้ายนั่งรอที่นั่นเกือบสามชั่วโมง

เพื่อหาโอกาสเข้าห้อง„

”แต่จากที่เราสอบปากคำามา  ไม่มีใครสังเกตว่ามีผู้ต้องสงสัยนั่งอยู่ที่เก้าอี้

ตรงโถงลิฟต์ชั้นเจ็ดเลยนะ„  เจ้าหน้าที่สืบสวนกล่าว  ”แถมยังนั่งนานขนาดนั้น

อีกต่างหาก„

”เร่ืองปกต„ิ  ผมอธิบาย  ”โรงแรมเปน็ทีส่าธารณะ  โดยท่ัวไปจะไมม่ใีคร

สังเกตว่ามีคนหลบอยู่ตามซอกมุม„

”ถ้างั้นคนคนนี้เจาะจงมาหาอาซ้อเหรอ„  หลินเทาถามเสียงเบา

”ยงัไมตั่ดความเปน็ไปไดเ้ร่ืองนี„้  ผมกลา่ว  ”ถงึอยา่งไรเรากเ็ปน็ผูท้ีต่อ้ง

ประมือกับอาชญากร  เป็นไปได้ไหมว่ามีคนพุ่งเป้าไปท่ีต้าเป่า  จึงเลือกทำาร้าย

อาซ้อในวันที่เขาแต่งงาน  เพราะมันหาโอกาสทำาร้ายต้าเป่าไม่ได้„

”เราเริ่มสืบประเด็นนี้อยู่เช่นกัน„  เจ้าหน้าที่สืบสวนเจ้าของคดีกล่าว

”ผมว่าไม่น่าจะใช่„  หลี่เหมิงแย้ง  ”คนร้ายเดินเพ่นพ่านไปทั่วโรงแรม 

ผมรู้สึกว่าเขาเล็งคนท่ีแต่งงาน  วันที่แปดกันยาเป็นวันดี  มีคนแต่งงานเยอะ 

เราลองรวบรวมสถติิดแูลว้ มเีจา้สาวสบิสองคนทีม่าเชา่โรงแรมนีเ้ปน็หอ้งเจ้าสาว 

จ้าวเมิ่งหานคือหนึ่งในจำานวนนี้  พวกคุณลองคิดดู  ถ้าคนร้ายรู้ว่าจ้าวเมิ่งหาน

เปิดห้องพักโรงแรมอินเตอร์เนชันแนลเมืองหลงฟานก็น่าจะรู้เวลาเข้าพัก  หาก

เป็นเช่นนั้นก็ไม่จำาเป็นต้องมาเดินเพ่นพ่านก่อนเวลาขนาดนี้  ผมรู้สึกว่าคนร้าย

กำาลังมองหาคนที่เป็นเจ้าสาว แต่จะเป็นรายไหนนั้นไม่ใช่เรื่องสำาคัญ„

”แต่นั่นเป็นแค่ความรู้สึกของคุณ„  หลินเทากล่าว  ”เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น 

ผมยังคงคิดว่าเราน่าจะมุ่งเป้าสืบจากคนร้ายที่เคยถูกตำารวจอย่างพวกเรา

ปราบปรามในอดีต  เจ้าสาวต้ังสิบสองคนดันมาเลือกอาซ้อ  จะบังเอิญไปหน่อย

กระมัง„

”อมื„  ผมเหน็ดว้ยกบัหลนิเทา  ”ถา้ตัง้ใจหาเหยือ่ทีเ่ป็นเจ้าสาว คนคนนี้

ก็น่าจะมีบุคลิกต่อต้านสังคม  จะให้ตามหาคนประเภทนี้คงเหมือนงมเข็มใน
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มหาสมทุร  ในขัน้ตอนนี ้ ทางลดัของเราคอืมุง่คน้หาศตัรูคูแ่คน้ของตา้เป่าดกูอ่น 

ถ้าทางนี้ไปต่อไม่ได้ค่อยหาทางอื่น„

”อีกอย่างหนึ่ง  เราได้เจาะจงเวลาที่คนร้ายเข้าโรงแรม  แล้วย้อนรอย

หาเสน้ทางสญัจรทีค่นร้ายใช„้  หลีเ่หมงิกลา่ว  ”แต่นา่เสยีดายมาก พวกเราตาม

รอยไปได้ถึงแค่ป้ายรถเมล์ที่อยู่ห่างออกไปสามกิโลเมตร  พอคนร้ายลงจาก

รถเมล์แล้วก็เดินมาโรงแรม  น่าเสียดายที่ภาพจากกล้องไม่ชัดเอาเสียเลย 

จึงไม่สามารถระบุได้ว่าเขานั่งรถเมล์สายไหน  และป้ายนั้นยังเป็นป้ายชุมทาง

หลายสาย มีรถแล่นผ่านถึงยี่สิบเจ็ดสาย  ซ่ึงท้ังยี่สิบเจ็ดสายนี้แทบจะกระจาย

ไปทั่วเมือง„

”หมายความว่าไม่มีทางตามรอยเส้นทางที่คนร้ายใช้  เพื่อสืบว่ามันอยู่

เขตไหนใช่ไหม„  ผมถาม

หลี่เหมิงพยักหน้า  ”นี่เป็นงานสำาคัญที่สุดของเรา  แต่เมื่อคร่ึงชั่วโมง

ก่อนหน้านี้  เจ้าหน้าที่เพิ่งแจ้งว่างานนี้ล้มเหลว„

”จริงสิ  จากร่องรอยท่ีพบ  พวกเราวิเคราะห์ว่าคนร้ายหนีออกจาก

ที่เกิดเหตุผ่านทางหน้าต่างกระจกบานใหญ่„  หลินเทากล่าว  ”บริเวณนั้นมี

กล้องวงจรปิดไหม„

”เราหาดแูลว้„  หล่ีเหมงิกลา่ว  ”ดา้นหลงัโรงแรมเป็นเขตทีพ่กัอาศยัและ

ตลาดสด มีหลายเส้นทางที่คนร้ายจะตรงไปที่ป้ายรถเมล์หรือสถานีรถไฟใต้ดิน

ได้โดยไม่มีกล้องคอยจับ  เราตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ป้ายรถเมล์และทางเข้า

สถานีรถไฟใต้ดินที่อยู่ใกล้ท่ีสุดหมดแล้ว  ช่วงเย็นต้ังแต่หกโมงคร่ึงจนถึงตีสี่

ของอีกวัน  ไม่พบคนสวมโค้ตกันลมสีเทาเลย  แน่ละว่าคนร้ายอาจเลือกหนีไป

ทางตรอกเลก็ ๆ  ทีไ่มม่กีลอ้งจบั หรืออาจจะถอดโคต้ออก ทำาให้เราหาตวัไมพ่บ„

”เวลาก่อเหตุเล่า„  ผมถาม  ”น่าจะก่อเหตุตอนประมาณกี่โมง„

”ตั้งแต่หกโมงคร่ึงของวันท่ีเจ็ดกันยายน  เร่ิมตั้งแต่จ้าวเมิ่งหานกินข้าว

เสร็จแล้วกลับห้อง  ไปจนถึงตีห้าของเช้าวันที่แปดกันยายน  ซ่ึงคือตอนท่ีแม่เธอ
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มาเคาะประตูปลุกเธอไปแต่งหน้า  มีโอกาสเป็นช่วงไหนก็ได้ภายในสิบกว่า

ชั่วโมงนี้„  หลี่เหมิงกล่าว  ”ดูจากกล้องวงจรปิด หลังจ้าวเมิ่งหานกลับห้องแล้ว 

ห้องเจ็ดศูนย์แปดก็ไม่มีว่ีแววความเคล่ือนไหวใด ๆ  พ่อแม่จ้าวเมิ่งหานบอกว่า

หลังกินข้าวเสร็จ  พวกเขาบอกให้จ้าวเมิ่งหานรีบเข้านอนเพื่อพักผ่อน  เพราะ

วันแต่งงานเธอจะเหนื่อยมาก„

”กลา่วอกีนยัหนึง่คอื  เราไมส่ามารถระบุเวลากอ่เหตุทีแ่นช่ดั„  ผมลบูคาง

ครุ่นคิด

หลินเทาเอ่ยขึ้น  ”เราพบอะไรบางอย่างตอนตรวจที่เกิดเหตุ„

ทุกคนเงยหน้าขึ้นมองหลินเทา

หลนิเทาเสยีบทมับ์ไดรฟข์องตนเขา้กบัคอมพวิเตอร์ฉายภาพในห้องพลาง

กลา่ววา่  ”บนโซค่ลอ้งประตใูนทีเ่กดิเหตแุละบนร่องรอยการปีนปา่ยนอกอาคาร 

ล้วนพบลายนิ้วมือแบบเดียวกัน„

”มีลายนิ้วมือหรือ„  ผู้กำากับโจวเฮ่าเลิกคิ้ว

หลินเทาพยักหน้า  ”แน่ใจได้ว่าลายนิ้วมือท้ังสองมาจากนิ้วหัวแม่มือขวา

ของคนเดียวกัน  และลายนิ้วมือท้ังสองยังมีอัตลักษณ์ตรงกันหลายอย่าง 

ซึ่งหมายความว่าลายนิ้วมือนี้น่าจะเป็นลายนิ้วมือของคนร้าย  แต่น่าเสียดาย...„

”เสียดายอะไร„  ผมถามอย่างร้อนใจ

”เพราะสภาพพื้นผิวไม่เอื้ออำานวย  ลายนิ้วมือจึงเลือนไปมาก  หาก

เปรียบเทียบลายนิว้มอืกะพร่องกะแพร่งทัง้สองลายนีแ้ลว้ ผมมัน่ใจวา่เราสามารถ

ตัดผู้ต้องสงสัยออก แต่ไม่มั่นใจว่าจะใช้มัดตัวคนร้ายได้„  หลินเทากล่าว

”ซ่ึงก็หมายความว่า  พอเราจับผู้ต้องสงสัยได้  คุณสามารถระบุได้ว่าเขา

มิใช่คนร้าย  แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นคนร้ายหรือเปล่า  ผมเข้าใจถูกไหม„ 

เจ้าหน้าที่สืบสวนเจ้าของคดีถาม

หลินเทาผงกศีรษะ

ผมขมวดคิ้ว  ”แม้จะไม่ใช่ข่าวดีนัก  แต่ได้อะไรบ้างก็ยังดีกว่าไม่ได้
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อะไรเลย„

ที่ประชุมตกอยู่ในความเงียบ

ผมกล่าวต่อ  ”ยังมีอีกปัญหาหนึ่ง  ในเมื่อคนร้ายเข้าไปในที่เกิดเหตุ

ล่วงหน้านานขนาดนั้น  แล้วมันซ่อนตัวอยู่ตรงไหนกัน„

หลินเทาว่า  ”หลี่เหมิงบอกเร่ืองที่เขาค้นพบตั้งแต่ตอนบ่ายแล้ว  ผมจึง

เข้าไปตรวจที่เกิดเหตุรอบสอง  ทุกท่านโปรดดูที่จอ„

บนจอปรากฏภาพห้องพัก

หลินเทาอธิบาย  ”ห้องพักโรงแรมมีแค่หนึ่งห้องนอนกับหนึ่งห้องนำ้า 

ผมตรวจดูแล้ว  ตำาแหน่งที่จะซ่อนตัวได้โดยไม่มีใครเห็นมีเพียงใต้เตียงกับ

ในตู้เสื้อผ้า„

”แล้วถ้าจ้าวเมิ่งหานกินข้าวเสร็จเพิ่งเข้าห้องก็ถูกทำาร้ายเลยล่ะ„  ผมถาม  

”เป็นไปได้ไหมที่คนร้ายไม่ได้ซ่อนตัว  แต่รออยู่ในห้องเลย„

”เอ้อ  เร่ืองนี้ผมรายงานตกหล่นไป„  หลี่เหมิงกล่าว  ”หลังกินข้าวเสร็จ 

พ่อแม่ของจ้าวเมิ่งหานเข้าไปในห้องเจ็ดศูนย์แปดพร้อมกับจ้าวเมิ่งหาน พวกเขา

คุยกันอยู่ราวสิบนาที  หลัก ๆ คือบอกให้จ้าวเมิ่งหานรีบเข้านอน  ระหว่างนี้

พ่อของจ้าวเมิ่งหานยังใช้ห้องนำ้าด้วย„

”ดูท่าคนร้ายคงทำาได้แค่ซ่อนตัวในสองตำาแหน่งที่ว่านี้„  ผมกล่าว

หลนิเทาฉายภาพตูเ้สือ้ผา้ใบใหญ่  ”ผมตรวจดใูตเ้ตียงอยา่งละเอยีดแลว้ 

คราบฝุ่นที่พื้นสมำ่าเสมอ  ไม่มีร่องรอยว่ามีใครเคยซ่อนตัว  เหลือแต่ตู้เสื้อผ้า

ใบใหญ่นี้„

พูดจบหลินเทาก็ชี้ไปท่ีจอภาพ  ”ตอนเราพบอาซ้อ  เธออยู่ในตู้ใบใหญ่นี้ 

ดูจากลักษณะคราบเลือด  เธอน่าจะขดตัวอยู่ทางฝ่ังซ้ายของตู้  แต่ตอนตรวจ

ที่เกิดเหตุคร้ังที่สอง ผมพบว่าฝ่ังขวาของตู้มีบางอย่างเปลี่ยนไป  ประการแรก 

ด้านขวามีตู้เซฟใบเล็ก  ฝุ่นบนตู้เซฟถูกปาดออกไปบางส่วน  ผมวิเคราะห์ว่า

คนร้ายนัง่รอจังหวะอยูบ่นตูเ้ซฟ  ประการท่ีสอง  เหนอืตู้เซฟควรมชีดุคลมุอาบนำา้
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ของโรงแรมแขวนไว้สองชุด  แต่ตอนผมไปดูพบว่าชุดหนึ่งหลุดจากไม้แขวนเสื้อ

ตกอยู่ในซอกระหว่างตู้เซฟกับผนังตู้  ผมถามพนักงานโรงแรมแล้ว  ทุกคร้ังท่ี

พนกังานตรวจหอ้งตอนแขกเชก็เอาตจ์ะตอ้งตรวจชดุคลุมอาบนำา้ใหเ้รียบร้อยดว้ย 

ซ่ึงก็หมายความว่าอาซ้อหรือไม่ก็คนร้ายเป็นคนทำาชุดคลุมอาบนำ้านี้หล่นจาก

ไมแ้ขวนเสือ้  สรุปวา่จดุท่ีคนร้ายซ่อนตัวนา่จะเปน็ดา้นในตูเ้สือ้ผ้าใบใหญ่นี ้ โดย

ซ่อนอยู่ทางฝั่งขวาของตู้„

”ตรงนั้นมีร่องรอยพยานวัตถุไหม„  ผมถาม

”ไม่มีร่องรอยพยานวัตถุใด ๆ „  หลินเทาตอบ  ”มีแค่รอยขูดที่เกิดจาก

วัตถุไม่มีคมบนผนังตู้„

พูดจบหลินเทาก็ขยายภาพ  นี่เป็นผนังตู้ด้านในฝ่ังที่ติดกับกำาแพง 

บนผนังที่ทาสีแดงคลำ้ามีรอยขูดขีดยุ่งเหยิงที่เกิดจากวัตถุไม่มีคม

”ถ้ามีคนน่ังบนตู้เซฟ  ร่องรอยบริเวณน้ีน่าจะตรงกับส่วนไหนของร่างกาย„ 

ผมถาม

”เอวด้านหลัง„  หลินเทาตอบ

”ง้ันกเ็ปน็รอยขดูจากกญุแจทีค่ลอ้งกบัเขม็ขดันะ่ส„ิ  ผูก้ำากบัโจวแทรกขึน้

”เป็นไปไม่ได้„  ผมกล่าว  ”รอยขูดนี้ใหญ่ประมาณหนึ่งฝ่ามือ  กุญแจ

จะขูดจนเป็นรอยใหญ่ขนาดนี้ได้อย่างไร„

”หรือว่าคนร้ายรอจนเบื่อจึงใช้อาวุธก่อเหตุขูดเล่น„  ผู้กำากับโจวกล่าว

ผมขมวดคิ้วพลางส่ายหน้า  ”ข้อแรก ถ้าตั้งใจขูดจริง ๆ  รอยไม่น่าจะต้ืน

แบบนี้  ข้อสอง  จิตใต้สำานึกคนเราน่าจะสั่งให้ขูดบริเวณด้านข้างหรือด้านหน้า

ของตน ฉะนัน้กค็วรจะเป็นประตตููห้รือผนงัตูด้า้นขา้ง  แตท่ำาไมจึงมรีอยบนผนงั

ด้านในได้  ตำาแหน่งนี้น่าจะขูดได้ไม่ถนัด  หลินเทา นายว่าไง„

หลินเทาส่ายหน้า  ”คิดไม่ออก„

”แน่นอนว่านี่ไม่ใช่เบาะแสสำาคัญ„  ผู้กำากับโจวเรียบเรียงความคิดใหม่

แล้วกล่าวว่า  ”อันดับแรก  เราต้องหาความขัดแย้งทางสังคมของหลี่ต้าเป่า 
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โดยเฉพาะความขัดแย้งที่เกิดจากหน้าท่ีการงานต้องสืบสวนให้ลึกเป็นพิเศษ 

ตรวจสอบทุกคนที่ดูน่าสงสัย  อันดับถัดมา  ให้แผนกโสตทัศน์เดินหน้าหาภาพ

จากกล้องวงจรปิดภายในบริเวณรอบ ๆ ต่อไป  และพยายามจัดการกับภาพ

ที่เบลอจนมองไม่ชัด  ถ้าไม่ไหวจริง ๆ  ให้ขอความช่วยเหลือจากทางกระทรวง„

การประชมุคดยีติุลง  พวกเรากลบัไปท่ีหอ้งไอซียขูองโรงพยาบาลประจำา

มณฑลพร้อมกนั  เรามองผ่านกระจกทีห่นา้ประต ู เห็นตา้เป่านัง่เฝ้าอยูข่า้งอาซ้อ

ศรีษะของอาซ้อมผ้ีาพนัแผลพนัไว้  ทัง้ตวัเตม็ไปดว้ยสายท่อระโยงระยาง 

แมส้ญัญาณชพีทกุอยา่งจะเปน็ปกต ิแตป่ราศจากปฏกิริิยาการรับรู้ใด ๆ   ตา้เปา่

นั่งหันหลังให้เราอยู่ข้างอาซ้อพลางกุมมือเธอไว้  พวกเราคล้ายจะมองเห็นนำ้าตา

หยดลงบนมืออาซ้อทีละหยด

”ทำาไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ได้„  เสี่ยวอี่ว์เหมานำ้าตาคลอเบ้า

”แม้จะไม่ควรพูดเช่นนี้  แต่จนถึงขณะนี้ฉันไม่มั่นใจเลยว่าจะปิดคดีได้„ 

หลินเทากล่าวอย่างหดหู่

”ตำารวจมีกำาลังพลจำากัด  คงยากที่จะระดมตำารวจจำานวนมากมาทำาคดี

ผู้เคราะห์ร้ายบาดเจ็บสาหัสคดีนี้„  ผมกล่าว  ”แต่ถึงอย่างไรก็เป็นไปได้ว่า

เกี่ยวข้องกับการล้างแค้น ทางกรมตำารวจประจำาเมืองต้องให้ความสำาคัญแน่„

”ฉันรู้„  หลินเทากล่าว  ”แต่เราไม่มีพยานวัตถุ  สืบสวนได้ยากมาก„

”ทำาไมคุณถึงใช้ไม่ได้อย่างนี้„  เสี่ยวอี่ว์เหมาผลักไหล่หลินเทาพลางพูด

ปนสะอื้น

”ผมพยายามสุดกำาลังแล้ว„  หลินเทาคอตก

”ผมคิดว่านักข่าวแยกแยะระหว่างสมองตายกับมนุษย์ผักไม่ออก„ 
หลินเทากล่าว

”ฉันก็แยกไม่ออกเหมือนกัน„  เสี่ยวอี่ว์เหมาพูด

ผมกลา่ววา่  ”สมองตายหมายถงึภาวะทีก่ารทำางานของสมองทัง้หมด  เชน่ 
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สมองใหญ่ สมองน้อย และก้านสมอง ล้วนสูญเสียสมรรถภาพและหยุดทำางาน

โดยไม่อาจฟ้ืนฟูได้  ถือได้ว่าร่างกายตายแล้ว  ส่วนมนุษย์ผักหมายถึงส่วนท่ีอยู่

สงูของแกนสมอง  เชน่  เปลอืกสมองใหญส่ญูเสยีสมรรถภาพ ผูป้ว่ยอยูใ่นสภาพ

ไร้สติหรือโคม่าถาวร แต่อาจมีชีวิตอยู่ได้ในระยะยาวหรือกระทั่งฟื้นคืนสติได้„

”อาซ้อจะฟื้นได้ไหมคะ„  แววตาของเสี่ยวอี่ว์เหมามีประกายนำ้าตาคลอ

ผมถอนหายใจ  ”คนดีฟ้าย่อมคุ้มครอง!„

”ผ่านไปอีกคืนแล้ว  แผนกสืบสวนน่าจะได้อะไรบ้างกระมัง„  ผมกล่าว

”เมื่อกี้ทางนั้นรายงานมาว่ายังไม่มีอะไรคืบหน้า„  หลินเทาบอก

”ภาพถ่ายที่พร่าเลือนนั่นพอจะปรับให้ชัดได้ไหม„  ผมถาม

หลินเทาสั่นศีรษะอย่างท้อใจ  ”กล้องวงจรปิดของโรงแรมแย่มาก  เราส่ง

ไฟล์ดิจิทัลให้กระทรวงพิทักษ์สันติราษฎร์แล้ว  ผู้เชี่ยวชาญในกระทรวงทำางาน

ตลอดคืนไม่หลับไม่นอน แต่ก็ยังไม่สามารถทำาให้ภาพคนร้ายชัดเจนขึ้นได้„

พวกเราจมอยู่ในความเงียบอีกครั้ง  ได้ยินแต่เสียงหลินเทาเลื่อนเมาส์

”สื่อมวลชนไม่ได้รายงานข่าวนี้จริง ๆ  ด้วย„  หลินเทาไล่ดูเว็บไซต์ต่าง ๆ  

พลางกล่าว

ผมพยักหน้า  ”เร่ืองเกี่ยวข้องกับการล้างแค้นตำารวจนี่นา  ยังไงก็ต้อง

ปิดข่าวอยู่แล้ว  เพื่อประโยชน์ต่อรูปคดี„

”ง้ันรายงานข่าวคดีเจ้าสาวถูกฆ่านี่ล่ะ  หมายความว่าอย่างไร„  เสี่ยว- 

อี่ว์เหมาพูดพลางหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมา

”เสี่ยวอี่ว์เหมาเตือนให้ผมฉุกคิดได้„  ผมกล่าว  ”ทำาไมในเวลาเดียว

ถึงได้เกิดคดีทำานองเดียวกันสองคดี  นอกจากนี้เมื่อดูจากรายงานข่าวแล้ว 

ตำารวจท้องที่เองก็ไม่สามารถหาแรงจูงใจที่ก่อเหตุได้„

”หรือว่าคนร้ายจะเป็นคนเดียวกัน„  เสี่ยวอี่ว์เหมาตั้งข้อสงสัย

”ก็ยังไม่ตัดความเป็นไปได้เร่ืองนี้!„  ผมผุดลุกขึ้นและกล่าวว่า  ”ผมจะ

ไปรายงานอาจารย์ก่อน  ผมว่าเราคงต้องไปมณฑลหนานเหอสักครัง้  ที่เกิดเหตุ
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อยู่ในเมืองข้าง ๆ  มณฑลเรานี่เอง„

”ผมไปด้วย!„  ต้าเป่าปรากฏตัวที่ประตู

ตาสองข้างของเขาบวมเป่ง  ใต้ตามีรอยดำาคลำ้าวงใหญ่

”คุณไม่ได้นอนมาสองวันแล้วกระมัง„  ผมกล่าว  ”ตอนนี้คุณต้อง

พักผ่อนนะ„

”ไม่!  ผมจะไป„  ต้าเป่ายืนกราน

ผมมองหลินเทากับเสี่ยวอี่ว์เหมา พวกเขาส่งสายตาเปี่ยมความคาดหวัง

เหมือนกับต้าเป่า 

”เอาละ ทำาใจให้เข้มแข็ง  แล้วออกเดินทางกันเถอะ!„  ผมกล่าว

3

”สองวันน้ีคุณลองใคร่ครวญดูให้ดีหรือยัง„  ผมน่ังท่ีเบาะหลัง  หันไปมอง
ต้าเป่า

ต้าเป่าก้มหน้าแคะเล็บไม่พูดไม่จา

”คุณผิดใจกับใครหรือเปล่า„  ผมถามต่อ  ”หรือไม่ก็รู้สึกสงสัยใคร

บ้างไหม„

ต้าเป่าส่ายหน้าเงียบ ๆ  

หลินเทาที่นั่งข้างคนขับเห็นสีหน้าต้าเป่าจากกระจกมองหลัง  จึงกล่าวว่า  

”ความจริงฉันคิดว่าประเด็นนี้มีความเป็นไปได้ไม่มากนัก  เจ้าหน้าท่ีเทคนิค

อาชญากรรมอย่างเราเป็นพวกทำางานอยู่หลังฉาก  แค่รับผิดชอบงานระยะแรก

ของคดี  ส่วนงานช่วงหลังอย่างการจับกุมอะไรพวกนี้เป็นเร่ืองของฝ่ายสืบสวน

สอบสวน  อีกอย่าง  เนื่องจากระบบการขึ้นให้การรับรองในศาลยังไม่สมบูรณ์ 

พวกเราก็ไม่ต้องไปข้ึนโรงข้ึนศาลอะไร  โดยท่ัวไปผู้ต้องหาไม่น่าจะรู้จักพวกเราได้„
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”นั่นน่ะสิ  เคยได้ยินแต่แก้แค้นตำารวจ  ยังไม่เคยได้ยินว่าใครแก้แค้น

แพทย์นิติเวชเลย„  เสี่ยวอี่ว์เหมาว่า  ”แถมยังแก้แค้นสุดโต่งแบบนี้ด้วย„

”แต่คดีนี้ก็ยังหาแรงจูงใจไม่ได้จริง ๆ „  ผมลูบคาง

”คิดว่าเป็นไปได้ไหมท่ีจะเป็นกรณีเปล่ียนจากลักขโมยมาปล้นจ้ีชิงทรัพย์„ 

หลนิเทากลา่ว  ”ผูต้อ้งสงสยัตัง้ใจแอบไปขโมยของ ปรากฏวา่อาซ้อกลบัเขา้หอ้ง

ไปเจอเข้าพอดี  ก็เลย...„

”ไมน่า่ใช„่  ผมกลา่ว  ”ถา้อาซ้อเพิง่กลบัห้องแลว้เจอเขา้พอด ีกน็า่จะเปน็

เหตุกะทันหัน  พวกคุณสังเกตหรือไม่ว่าอาซ้อสวมชุดเจ้าสาวอยู่  ทั้งตอนบ่าย

และตอนออกไปกินข้าว  เธอไม่มีทางออกไปทั้งชุดเจ้าสาวแน่นอน„

ต้าเป่าตัวสั่นสะท้านเล็กน้อย หลับตาแล้วถอนหายใจเฮือก

”นายหมายความว่าคนร้ายซ่อนตัวในห้องก่อนใช่ไหม„  หลินเทากล่าว  

”มีเหตุผล  ถ้าอย่างนั้นข้อสันนิษฐานของฉันเมื่อกี้เป็นอันตกไป  ของมีค่าของ

อาซ้อก็ไม่มีอะไรหายไปด้วย ทั้ง ๆ  ที่หลังจากลงมือแล้ว คนร้ายมีเวลาเหลือเฟือ

ให้ค้นหาทรัพย์สิน„

”อาจเป็นเพราะหลงัลงมอืแลว้เกดิกลวั  จึงรีบหนไีปโดยไมท่นัไดค้น้อะไร„ 

เสี่ยวอี่ว์เหมาสันนิษฐาน

”ไม ่ เหลา่ฉนิพดูถกู„  ตา้เป่ากลา่วเสยีงแหบพร่า  ”ตอนมนัทำาร้ายเมิง่หาน

น่าจะราว ๆ  สามทุ่ม มันซ่อนตัวในห้องนานมาก„

สำาหรับแพทย์นิติเวช  การสันนิษฐานเวลาเสียชีวิตมิใช่เร่ืองยากอะไร 

แต่เวลาบาดเจ็บขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายท่ีแตกต่างกัน  ปัจจัยแวดล้อม  รวมถึง 

ความรุนแรงของบาดแผล  จึงยากจะสันนิษฐานได้แม่นยำา  เป็นไปไม่ได้ท่ี 

แพทย์นิติเวชจะพิจารณาจากบาดแผลที่ศีรษะแล้วสันนิษฐานเวลาที่บาดเจ็บ  

หรือระบุได้อย่างแม่นยำาว่าเกิดขึ้นตอนกี่โมง

ต้าเป่าถอนใจแล้วก้มหน้าแคะเล็บต่อ

”คุณพูดอะไรหน่อยสิ„  ผมเอ่ย
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”เขาไม่อยากพูดก็อย่าไปบังคับ„  เส่ียวอี่ว์เหมาบอกผม  ”ให้เขาอยู่

เงียบ ๆ  เถอะ!„

สามชั่วโมงต่อมา พวกเราขับรถแล่นลงจากทางด่วน
เจ้าหน้าที่ตำารวจในมณฑลหนานเหอต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่น  และนำา

พวกเราไปที่อำาเภอเล่อหยวนซ่ึงเป็นที่เกิดเหตุของคดีที่มีชื่อว่า  ”คดีเจ็ดกันยา„ 

เหมือนกัน

”เหตุเกิดเมื่อวันท่ีเจ็ดกันยายน„  ตำารวจที่ทำาหน้าท่ีอธิบายคดีฉาย

ภาพสไลดพ์ลางกลา่ว  ”ทีเ่กดิเหตอุยูใ่นบา้นพกัอาศยัชัน้หกของอาคารหลงัหนึง่

ริมถนนเฟิงซิงในอำาเภอเรา  ผู้เคราะห์ร้ายช่ือสืออานน่า  เพศหญิง อายุย่ีสิบสองปี 

เดิมกำาหนดรับตัวเจ้าสาวเช้าวันที่แปดกันยายน  ครอบครัวนี้พักอาศัยที่ชั้นหก 

อาคารแห่งนี้แต่ละชั้นมีแปดครัวเรือน  ที่เกิดเหตุคือห้องห้าศูนย์สาม  จากการ

ตรวจที่เกิดเหตุทราบว่าฆาตกรเข้าออกทางหน้าต่างที่เปิดทิ้งไว้„

”ปีนกำาแพงเข้าห้องหรือ„  ผมถาม

ตำารวจพยกัหนา้  ”ร่องรอยการปนีปา่ยชดัเจนมาก และเนือ่งจากหนา้ตา่ง

ชั้นสี่กำาลังซ่อมแซม  ปูนซีเมนต์ขาวยังไม่แข็งตัวเต็มที่  ฆาตกรเหยียบลงไป

ตอนปีนพอดี  จึงท้ิงรอยรองเท้าสภาพสมบูรณ์ที่ใช้เป็นหลักฐานได้  นอกจากนี้

ยังมีรอยรองเท้าที่เปื้อนปูนซีเมนต์ขาวปรากฏบริเวณใจกลางที่เกิดเหตุด้วย„

”ฆาตกรซ่อนตัวรอในที่เกิดเหตุก่อนไหม„  ผมรีบถาม

ตำารวจตอบว่า  ”เท่าที่ตรวจสอบ  วันนั้นสืออานน่าผู้ตายไม่ได้ออกจาก

บ้านทั้งวัน  ในบ้านยังมีญาติอยู่กันมากมาย  พวกญาติทยอยออกจากที่เกิดเหตุ

ราวหกโมงเย็น  แต่พ่อแม่ของผู้ตายกับผู้ตายอยู่ในบ้านตลอด  จึงน่าจะซ่อนตัว

ได้ยาก  ร่องรอยปูนซีเมนต์ขาวที่ท้ิงไว้ในท่ีเกิดเหตุบ่งชี้ว่า  หลังฆาตกรเข้าไปใน

ห้องก็เดินไปสำารวจท่ีประตูห้องใหญ่ซ่ึงก็คือห้องนอนของพ่อแม่ผู้ตาย  จากนั้น

ตรงไปที่ห้องเล็กและลงมือฆ่าเหยื่อ  ไม่ปรากฏร่องรอยการลักทรัพย์หรือ
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ล่วงละเมิดทางเพศ„

”แลว้พอ่แมเ่ธอไมไ่ดย้นิเสยีงอะไรเลยหรือ„  ผมถาม  ”พวกเขาเขา้นอน

กี่โมง„

”เดิมกำาหนดรับตัวเจ้าสาวตอนเช้าตรู่วันท่ีแปดกันยายน  เวลาเจ็ดโมง

แปดนาที  เพราะเป็นอำาเภอเล็ก ๆ  เลยใช้เวลาแป๊บเดียว„  ตำารวจกล่าว  ”ดังนั้น

ทั้งพ่อแม่ผู้ตายและผู้ตายจึงเข้านอนแต่หัวคำ่า  ราวสองทุ่มก็เข้านอนแล้ว 

เราสันนิษฐานว่าเวลาเสียชีวิตคือราวห้าทุ่ม„

”ฆาตกรฆ่าล้างแค้นหรือ„  เสี่ยวอี่ว์เหมาถาม

”ตอนนี้มุ่งไปที่ประเด็นแค้นเพราะรัก  อย่างไรเสียก็เป็นช่วงเวลาพิเศษ

อย่างคืนก่อนวันแต่งงาน ดังนั้นเราจึงมุ่งสืบสวนเรื่องชู้สาว„  ตำารวจตอบ

”คืบหน้าไหม„  หลินเทาถาม

ตำารวจส่ายหน้าอย่างเสียดาย

ผมขมวดคิ้วจิบนำ้าชาอึกหนึ่ง  แล้วกล่าวว่า  ”พวกคุณคิดว่าก่อนฆาตกร

จะฆ่าเหยือ่  เขารู้หรือไมว่า่ผูต้ายกำาลงัจะแตง่งานในวนัรุ่งขึน้  เร่ืองนีส้ำาคญัมาก„

”รู้แน่นอน„  ตำารวจกล่าว  ”ถ้าเป็นแฟนเก่าหรืออะไรทำานองนี้  ในเมื่อ

ตั้งใจจะฆ่าเหยื่อแล้ว  ย่อมรู้แน่นอนว่าวันรุ่งขึ้นเธอจะแต่งงาน  หรือต่อให้เป็น

สาเหตอุืน่ทีไ่ม่ใชเ่รือ่งชูส้าว ฆาตกรก็น่าจะรูอ้ยูด่ี  เพราะตามประเพณทีอ้งถิ่นเรา 

ก่อนวันแต่งงานบ้านเจ้าสาวจะจัดโต๊ะเลี้ยงแขก  และประดับดอกไม้ต้อนรับ

งานมงคลไว้ตามหน้าต่าง  อ้อ  ดอกไม้ท่ีว่าคือดอกไม้พิเศษสำาหรับติดหน้าต่าง 

ซึ่งจะติดเฉพาะที่บ้านเจ้าสาวในคืนก่อนวันแต่งงานเท่านั้น„

”เป็นไปได้ไหมว่าฆาตกรเจาะจงลงมือกับเจ้าสาว„  ผมถาม

”ไม่ทราบครับ  อย่างไรเสียเราก็ตัดประเด็นล่วงละเมิดทางเพศไปแล้ว 

ทีเ่กดิเหตทุรัพยส์นิกย็งัอยูค่รบ อกีอยา่ง พวกหวัขโมยขาประจำาของท่ีนีป่กตแิลว้

จะไม่ปล้นบ้านเจ้าสาวหรอกครับ„  ตำารวจกล่าว  ”นี่จึงเป็นสาเหตุที่เราคิดว่า

แรงจูงใจสำาคัญเกิดจากความต้องการแก้แค้น„
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”ผมเขา้ใจประเดน็ของหัวหนา้แผนกฉนิ„  หลีเ่หลย่  แพทยน์ติเิวชประจำา

กรมตำารวจมณฑลหนานเหอกลา่ว  ”คณุต้องการเปรียบเทียบเชือ่มโยงกบัอีกคดี

ใช่ไหม  งั้นผมจะอธิบายผลชันสูตรศพให้ฟังก็แล้วกัน„

แพทยน์ติเิวชหยงัของสถานตีำารวจอำาเภอเลอ่หยวนรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์

แลว้กลา่ววา่  ”ผูต้ายถกูรัดคอดว้ยเชอืกจนตาย  ไมพ่บอาวธุกอ่เหตใุนทีเ่กดิเหต ุ

น่าจะถูกรัดคอท้ัง ๆ  ที่หลับอยู่  ไม่มีร่องรอยต่อสู้ขัดขืน  ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าคง

ไม่สามารถส่งเสียงได้„

”บนตัวมีบาดแผลจากวัตถุไม่มีคมไหม„  ผมถาม

”ตรงกลางกระหม่อมมีบาดแผลจากวัตถุไม่มีคม  แต่วินิจฉัยไม่ได้ว่า

เกิดจากหัวกระแทกหรือถูกตี„  หมอหยังเปิดภาพภาพหนึ่ง

เนื่องจากบาดแผลที่ศีรษะต้ืนมาก  เป็นเพียงรอยเลือดออกใต้ผิวหนัง

ปื้นหนึ่ง  ช่องอกไม่มีร่องรอยบาดเจ็บใด ๆ  จึงไม่อาจระบุที่มาของบาดแผล

ได้แน่ชัด

”ปีนเข้าห้อง  อาจมีบาดแผลจากวัตถุไม่มีคม  เจาะจงทำาร้ายเจ้าสาว„ 

ผมกล่าว  ”มีหลักฐานอ้างอิงให้เชื่อมโยงเป็นคดีเดียวกันได้„

”เวลาก่อเหตุล่ะ„  หลินเทาถาม  ”สืออานน่าถูกฆ่าตอนห้าทุ่ม„

”ถ้าคนร้ายลงมือทำาร้ายจ้าวเมิ่งหานภายในเวลาไม่นานหลังจากเธอ

กลับโรงแรมตอนหกโมงคร่ึง  ราวทุ่มคร่ึงก็ออกจากโรงแรมได้แล้ว„  ผมกล่าว  

”ถ้ามันขับรถเองด้วย  แค่สามชั่วโมงก็มาถึงที่นี่ได้  เมื่อบวกเวลาที่ใช้ปีนตึกแล้ว 

ย่อมฆ่าเหยื่อตอนห้าทุ่มได้„

”ไม่ใช่  เมิ่งหานถูกทำาร้ายหลังสามทุ่ม„  ต้าเป่าที่ไม่พูดไม่จามาตลอด

เอ่ยขึ้น

”ทำาไมคิดอย่างนั้น„  ผมถาม

ต้าเป่ายังคงไม่ตอบ

”หัวหน้าฉินวิเคราะห์ได้ยอดเยี่ยมมาก„  หมอหลี่กล่าว  ”เราอาจจะลอง
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ตรวจสอบรถทุกคันท่ีแล่นจากหลงฟานมายังอำาเภอเล่อหยวนภายในช่วงเวลา

เฉพาะเจาะจง  บนทางด่วนมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้ว  ถ้าเขาไม่ได้ขับรถมาเอง

ย่อมไม่มีทางมาทันแน่นอน„

ผมพยักหน้า

”ไม่ใช่!  เมิ่งหานถูกทำาร้ายหลังสามทุ่ม„  ต้าเป่ายำ้าอีก  ”พวกคุณ

ตรวจสอบแบบนี้เสียแรงเปล่า„

”หมายความว่าคุณแน่ใจว่าสองคดีนี้ไม่ใช่คนร้ายคนเดียวกัน  เป็นแค่

เหตุบังเอิญเหรอ„  ผมถาม

ต้าเป่าพยักหน้า

ตลอดทางไม่มีใครพูดอะไร
ขณะนั่งในรถ  ผมกังวลกับคำาพูดของต้าเป่าที่ปักใจเชื่อโดยไม่ฟังสิ่งใด 

จึงได้แต่หลับตาย้อนนึกถึงรายละเอียดของคดี  จนไม่รู้ว่าเผลอหลับไปตอนไหน

ผมตื่นขึ้นมาเพราะเสียงโทรศัพท์ปลุก ม่านราตรีคลี่คลุมลงมาแล้ว

”อาจารย์หรือครับ„  ผมกล่าว

”พวกคุณไปที่ไหนกันมา„  อาจารย์ถาม

”เพิ่งกลับจากอำาเภอเล่อหยวน ตอนนี้  เอ้อ...„

”อีกครึ่งชั่วโมงจะลงจากทางด่วน„  หานเลี่ยงแทรก

”อีกครึ่งชั่วโมงถึงหลงฟานครับ„  ผมกล่าว

”ลงจากทางดว่นแลว้ตรงไปทางตะวันตก„  อาจารยก์ลา่ว  ”อำาเภอหลง่ซี

เกิดคดี  ดูเหมือนจะมีชาวบ้านล้อมโจมตีโรงพัก„

”เอ๊ะ  เกิดอะไรขึ้นครับ„  ผมตกใจ

”ผัวเมียทะเลาะกันจนมีคนตาย„  อาจารย์กล่าว  ”พวกคุณรีบไปสืบดู

ให้ชัดว่าเป็นคดีประเภทไหน!„

”ได้ครับ„  ผมวางสาย  ”พรรคพวก  งานเข้าแล้ว„
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”พี่ต้าเป่ายังไหวไหม„  เสี่ยวอี่ว์เหมาเอาใจใส่กว่าใคร  เธอมีท่าทีเป็นห่วง

ต้าเป่าที่ยังจมอยู่ในความทุกข์

ต้าเป่าผงกศีรษะเงียบ ๆ   ”ผมไปด้วย„

”อาซ้อน่าจะต้องการให้คุณดูแลนะ  ไม่อย่างนั้นพอไปถึงที่เกิดเหตุแล้ว 

ค่อยให้หานเลี่ยงขับไปส่งคุณ„  ผมกล่าว

ต้าเป่าสั่นศีรษะ  ”คนที่บ้านผลัดกันเฝ้าอยู่แล้ว  อีกอย่าง  โรงพยาบาล

มกีฎวา่ตอนกลางคนืไมอ่นญุาตให้นอนเฝ้าเว้นแตม่เีหตจุำาเปน็  เพราะมพียาบาล

อยู่เวรคอยดูแลอยู่แล้ว  ดังนั้นคนในบ้านจึงอยู่เฝ้าเฉพาะตอนกลางวัน พอจะ

ผลัดเวรกันได้อยู่  พวกเขาอยากให้ผมตั้งใจทำางาน„

ทันใดนั้นผมพลันรู้สึกเต็มต้ืน นึกถึงคุณปู่ผู้ล่วงลับ  ก่อนวาระสุดท้าย

ของชวีติ ทา่นเขยีนตวัอกัษรคำาว่า  ”ชาติ„  ไว้ทีฝ่่ามอืผม กำาชบัผมวา่ให้ถอืภารกจิ

ของชาติเป็นสำาคัญ  และก็เพราะเกิดคดีกะทันหันนี่เอง  ผมจึงไม่มีโอกาสดูใจ

คุณปู่ที่รักและดูแลผมมาแต่เล็ก

จมูกแสบไปหมด นัยน์ตาแดงเร่ือ  แต่ผมรีบจัดการกับความรู้สึกในใจ

อย่างรวดเร็ว  ก่อนจะบอกหานเลี่ยงว่า  ”ลงจากทางด่วนแล้วตรงไปหล่งซีเลย!„

ณ ตำาบลอานหราน อำาเภอหล่งซี
นี่เป็นบริเวณที่ถูกเวนคืนเพื่อสร้างเขตพัฒนาใหม่  นอกจากไซต์งาน

ก่อสร้างขนาดใหญ่แล้ว ยังมีบ้านแบบสร้างง่าย ๆ  เรียงกันเป็นแนว  บ้านเหล่านี้

สร้างขึ้นชั่วคราวเพื่อให้เกษตรกรท่ีถูกเวนคืนที่ดินใช้เป็นท่ีพักอาศัย  พวกเขา

กำาลังรอคอยบ้านชดเชยหลังใหม่ที่ยังสร้างไม่เสร็จ  บริเวณนี้เรียกว่าเขตบ้าน

ชั่วคราว

ผูอ้าศยัในบา้นชัว่คราวแถบนีม้จีำานวนมากกว่าสองหมืน่คน  แมพ้วกเขา

จะสญูเสยีท่ีเพาะปลกูไป แตเ่งินชดเชยท่ีรัฐบาลจ่ายใหก้เ็พยีงพอตอ่การดำารงชวีติ 

และเพ่ือไมใ่ห้อยูว่า่ง ๆ   โดยทัว่ไปพวกเขามกัหางานประเภทใชแ้รงงานในไซตง์าน
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ใกล้เคียง  เนื่องจากเขตนี้เป็นเขตที่รัฐบาลส่งเสริม  ชาวบ้านเหล่านี้จึงมีชีวิต

ความเป็นอยู่ค่อนข้างดีภายใต้มาตรการที่สอดรับกับนโยบาย  ดังนั้นแม้จะเป็น

เขตชุมชนหนาแน่น แต่ก็จัดเป็นเขตตัวอย่างที่ค่อนข้างสงบเรียบร้อย

พวกเราจิตใจหวาดหว่ันเป็นกังวลขณะท่ีรถแล่นมาถึงหน้าโรงพักอานหราน 

ก่อนจะพบว่าสถานการณ์ไม่ได้ร้ายแรงเหมือนท่ีอาจารย์บอก  ที่ประตูโรงพัก

มีคนออกันอยู่หลายสิบคน  ส่งเสียงเอะอะโวยวาย  ดูเหมือนหัวหน้าโรงพัก

จะกำาลังอธิบายอะไรบางอย่างอยู่ตรงหน้าประตู

”ส่งตัวฆาตกรออกมา!„

”โรงพักจะปกป้องฆาตกรไม่ได้!„

”ฆ่าสามีตนเอง  ให้อภัยไม่ได้!„

”ผู้หญิงแบบนี้ต้องจับไปโยนใส่คอกหมู!„

ขนาดพวกเราอยู่ห่างออกมามากก็ยังจับใจความประโยคเหล่านี้ได้

จับฆาตกรไดแ้ลว้หรือนี ่ เหน็ทีตำารวจทอ้งทีค่งกลวัสถานการณบ์านปลาย 

จึงเล่าสถานการณ์แบบใส่สีตีไข่  เพื่อจะให้พวกเราส่งกำาลังสนับสนุนมาโดย

เร็วที่สุด

ผู้อำานวยการหูแห่งกรมตำารวจเมืองหลงฟานและแพทย์นิติเวชประจำา

อำาเภอมาถึงหน้าประตูโรงพักแทบจะเวลาเดียวกับเรา

”พวกคุณดูสิ  ผู้เชี่ยวชาญจากกรมตำารวจระดับมณฑลและระดับเมือง

ตา่งกม็ากนัหมด  เราใหค้วามสำาคญักบัเร่ืองนีอ้ยา่งยิง่ยวด  คราวนีพ้วกคณุคง

เชือ่แลว้ใชไ่หม„  พอหวัหนา้โรงพกัเห็นพวกเรากเ็หมอืนเหน็กองหนนุ จงึรีบบอก

ชาวบ้านที่ล้อมอยู่

”ไม่รู้แหละ  ฉันขอถามพวกแกหน่อย  เห็นชัด ๆ  ว่าผู้หญิงคนนั้นฆ่าคน 

ทำาไมพวกแกไม่แม้แต่จะใส่กุญแจมือ  แถมยังคอยปกป้องเธออยู่ในห้องเล็ก ๆ  

ห้องนั้นอีกต่างหาก„  ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านโวย

”ตอนนี้ยังไม่มีหลักฐาน  เข้าใจไหม„  หัวหน้าโรงพักท่าทางจนปัญญา  
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”ในเมือ่ไมม่หีลกัฐานยนืยนัว่าเธอกอ่อาชญากรรม พวกเรายอ่มไมอ่าจใชเ้คร่ืองไม้

เครื่องมือของตำารวจตามอำาเภอใจ  เรื่องพวกนี้มีระเบียบกำาหนดเอาไว้„

”ทุกท่านอย่าเพิ่งใจร้อน  ตอนนี้ก็คำ่ามืดแล้ว  ยังไม่ได้กินข้าวกันใช่ไหม 

โปรดกลบัไปกอ่นเถอะ ขอเวลาพวกเราหนอ่ย  เราจะคลีค่ลายเร่ืองราวให้กระจา่ง 

โปรดเชื่อเราเถอะ!„  ผู้อำานวยการหูกล่าว

ผูอ้ำานวยการหหูนา้ตามสีง่าราศ ี ท่าทางเปน็ผู้หลกัผูใ้หญ่ มเีสนห์่ดงึดดูใจ

โดยธรรมชาต ิ เพยีงคำาพดูไมก่ีป่ระโยค กลุ่มชาวบ้านกแ็ยกยา้ยกนัไป  พวกเรา

อดนับถือทักษะการรับมือมวลชนของผู้อำานวยการหูไม่ได้จริง ๆ  มิน่าเล่า 

ทางกรมตำารวจประจำาเมืองจึงมักให้เขาไปจัดการเรื่องร้องเรียนอยู่เสมอ

หลังกลุ่มชาวบ้านสลายตัว  พวกเราจึงขึ้นไปยังห้องประชุมที่ชั้นสอง 

ประคองถ้วยบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูปคนละถ้วย กินพลางรับฟังสถานการณ์ไปด้วย

”ผู้อาศัยในบ้านเลขที่สิบเจ็ดโซนซี  ในเขตบ้านชั่วคราว  เป็นคู่สามีภรรยา

และลูกเล็กหน่ึงคน„  หัวหน้าโรงพักรายงาน  ”ฝ่ายชายช่ือหวางเฟิง อายุย่ีสิบส่ีปี 

ฝา่ยหญงิชือ่ตงิอหีลาน อายยุีสิ่บเจด็ป ี พวกเขาแตง่งานกนัมาหา้ป ีมลีกูสาววยั

สี่ขวบหนึ่งคนชื่อหวางเฉียวเฉี่ยว  หวางเฟิงเรียนจบอาชีวะ ปกติทำางานบัญชีท่ี

ไซต์งาน  ส่วนติงอีหลานเป็นแม่บ้านเต็มตัว  จากปากคำาของชาวบ้านรอบข้าง 

เมื่อตอนห้าโมงเย็น  จู่ ๆ  สองสามีภรรยาก็ทะเลาะตบตีกันในบ้าน สลับกับหยุด

ทะเลาะเป็นพกั ๆ   เปน็เชน่นีร้าว ๆ  หนึง่ชัว่โมงเศษ  พอหกโมงกวา่จู ่ๆ  ตงิอหีลาน

ก็ผลุนผลันออกมาร้องขอความช่วยเหลือ  ตอนเพื่อนบ้านไปถึงบ้านเธอก็พบ

หวางเฟิงนอนกองอยู่กับพ้ืน  หน้าอกเปื้อนเลือด  จนกระทั่งรถพยาบาลมาถึง 

หวางเฟิงก็ไม่มีสัญญาณชีพแล้ว„

หัวหน้าโรงพักเล่าถึงตรงนี้ก็หยุดพูด

”หมดแล้วหรือ„  ผมถาม

”เร่ืองก็มีแค่น้ีแหละครับ„  หัวหน้าโรงพักกล่าว  ”หลังญาติฝ่ายชายรุด

มาถึง  ก็พาชาวบ้านหลายสิบคนมาล้อมโรงพัก ขอให้ลงโทษติงอีหลานสถานหนัก„
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”แล้วตอนนี้ปัญหาคืออะไร„

”พวกเรานำาตวัหวางเฉยีวเฉีย่วมอบให้พอ่แมฝ่่ายชายชว่ยดแูล และนำาตวั

ติงอีหลานมาโรงพัก„  หัวหน้าโรงพักกล่าว  ”ติงอีหลานเล่าว่าเมื่อตอนเย็น

พอหวางเฟิงกลับถึงบ้าน พบถุงยางอนามัยอยู่ในกระเป๋าถือของเธอโดยบังเอิญ 

ก่อนหน้านี้หวางเฟิงเคยสงสัยว่าติงอีหลานสานสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับเพื่อนทาง

อินเทอร์เน็ต  แต่ติงอีหลานรู้สึกว่าตนถูกสามีใส่ร้าย  จึงเกิดศึกทะเลาะตบตีกัน 

ตอนแรกก็แค่ยุดไปยื้อมา  จากนั้นหวางเฟิงก็ชักมีดออกมาจะฆ่าตัวตาย 

ติงอีหลานคิดว่าเขาแค่ต้องการขู่ตนจึงต้ังท่าจะหันหลังเดินออกจากประตูบ้าน 

จังหวะทีห่นัไปพลนัไดย้นิเสยีงหวางเฟงิล้มลงกบัพืน้โครมใหญ ่ เมือ่หนักลบัมา

อีกทีก็พบว่าหน้าอกของหวางเฟิงมีเลือดทะลักออกมา  จึงรีบทรุดลงกอดศีรษะ

เขาไว้พลางร้องห่มร้องไห้  หวางเฟิงสิ้นสติไปอย่างรวดเร็ว  ติงอีหลานจึงวิ่ง

ออกมาหน้าบ้านและร้องให้คนช่วย„

”อ้อ  แปลว่ายังไม่ทราบชัดว่าฆ่าตัวตายหรือถูกฆ่าใช่ไหมครับ„  ผมถาม

”ใชค่รับ ตอนนีก้ม็แีคผู่ต้อ้งสงสยักบัผู้ตายรวมสองคน ไมม่พียานคนอืน่„

”ยังมีเด็กหญิงสี่ขวบอีกคนไม่ใช่หรือ„  หลินเทาถาม

”ถึงอย่างไรก็แค่สี่ขวบ บอกเล่าเรื่องได้ไม่ชัดเจนอยู่ดี„

”ไม่ ๆ  ๆ   เด็กสี่ขวบรับรู้และแยกแยะเร่ืองราวได้แล้ว„  ผมกล่าว  ”รีบ

ลงมือเลย  ส่งคนไปสอบถามเธอดู  แน่นอนว่าต้องทำาตามท่ีกฎหมายกำาหนด 

สอบปากคำาโดยที่มีผู้ปกครองอยู่ด้วย„

หัวหน้าโรงพักผงกศีรษะขณะจดบันทึก

”ตอนนี้ติงอีหลานเป็นอย่างไรบ้าง„  ผมถาม

หัวหน้าโรงพักตอบว่า  ”ตอนพาตัวมาอารมณ์ไม่มั่นคง  ร้องไห้อาละวาด

ไม่หยุด„

”แกล้งทำาหรือเปล่า„  หลินเทาถาม  ”หรือว่าเสียขวัญ„

”ตอนนี้น่าจะหมดแรงแล้ว  อยู่ในห้องทำางานห้องหนึ่งในสถานี„  หัวหน้า
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โรงพักพูดต่อ  ”เราให้ตำารวจหญิงคนหนึ่งเฝ้าไว้ครับ„

”ไปเถอะ  ไปดูกัน„  ผมกล่าว

ในห้องทำางาน  ผู้หญิงร่างเล็กคนหนึ่งนั่งซึมอยู่บนเก้าอี้แทบไม่ขยับ 

ถ้าไม่สังเกตให้ดีคงคิดว่าหยุดหายใจไปแล้ว

”นี่คือ...„  ดูท่าหัวหน้าโรงพักอยากกล่าวแนะนำาสักหน่อย

ผมโบกมอืห้ามไว้  ”ผมไมไ่ดจ้ะถามคำาถามอะไร  คณุชว่ยเปดิไฟใหส้วา่ง

หน่อย„

หัวหน้าโรงพักเปิดสวิตช์ไฟทั้งห้อง

ผมชี้ไปที่ด้านหลังของติงอีหลาน  บอกเสี่ยวอี่ว์เหมาว่า  ”ถ่ายรูปท้ัง

ซ้ายขวาหน้าหลังไว้  เดี๋ยวเราไปดูที่เกิดเหตุกัน„

หลังจากเดินผ่านบ้านช่ัวคราวแถวแล้วแถวเล่า  เราก็มาถึงบ้านหลังเล็ก
ที่มีแถบกั้นของตำารวจกั้นแยกไว้

ตรงประตูบ้านมีเสื้อผ้าหล่นอยู่หลายตัว  นี่เป็นลูกไม้ที่พบเห็นบ่อย

เวลาผัวเมียทะเลาะกัน นั่นคือขว้างปาเสื้อผ้าเป็นเชิงขับไล่อีกฝ่ายออกจากบ้าน

ผมย่อตัวลงกับพื้นพลางพินิจดู  บนเสื้อผ้ามีรอยหยดเลือดและรอยเท้า

เปื้อนเลือด แสดงว่าเสื้อผ้าถูกโยนออกไปก่อนผู้ตายบาดเจ็บ

พวกเราเดินตามเสื้อผ้าที่หล่นบนพ้ืนเข้าไปในที่เกิดเหตุ  บ้านหลังนี้

เป็นบ้านเล็ก ๆ  ประกอบด้วยห้องนอน  ห้องรับแขก  ห้องครัว  และห้องนำ้า 

มีขนาดเพียงสามสิบกว่าตารางเมตรเท่านั้น

ใจกลางจุดเกิดเหตุคือห้องรับแขกกลางบ้าน บริเวณนี้มีขนาดเพียงไม่กี่

ตารางเมตร  มีโซฟาตัวหนึ่งและตู้เย็นตู้หนึ่งต้ังอยู่  ฉะนั้นบริเวณที่เรียกว่า

ห้องรับแขกนี้จึงเหลือพื้นที่ให้คนเดินผ่านได้แค่คนเดียว

กลางทางเดินมีกองเลือดเป็นแอ่งซึ่งกินบริเวณไม่น้อยเลย

”ตามท่ีตงิอหีลานบอก หลงัผูต้ายลม้ลงเธอกก็รีดร้องครำา่ครวญอยูส่กัพกั  
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กอ่นจะวิง่ออกไปร้องเรียกใหค้นชว่ย„  หวัหนา้โรงพักบอก  ”เนือ่งจากเพือ่นบา้น

พักอยู่ใกล้กันมาก  เพียงไม่นาน  เอ้อ  น่าจะภายในหนึ่งนาทีก็มีคนมาแล้ว 

จากนั้นจึงหามผู้ตายออกไปข้างนอก„

”หามออกไปทำาไม„

”ในบ้านแสงสว่างไม่พอ และห้องรับแขกก็ไม่มีหน้าต่าง„  หัวหน้าโรงพัก

บอก  ”เพื่อนบ้านบอกว่าจะหามไปนอกบ้านเพื่อดูบาดแผล„

หลินเทานั่งยองกับพ้ืนและกล่าวว่า  ”ดูท่าคงเป็นเช่นนั้นจริง  บนพื้น

มีรอยเท้าเป้ือนเลือดลักษณะต่าง ๆ หลายรอย  สภาพท่ีเกิดเหตุเลยถูกทำาลาย

ไปหมด„

”ตอนนี้ยังมีอีกปัญหาหนึ่ง„  หัวหน้าโรงพักกล่าว  ”ผู้ตายฟุบอยู่ตรงนี้

แค่สองนาที  เป็นไปได้หรือครับที่เลือดจะไหลเยอะขนาดนี้  ผมสงสัยว่ามีช่วง

เวลาทีฆ่าตกรอำาพรางอะไรบางอยา่งหรือเปล่า  ผู้ตายอาจฟบุอยูต่รงนีน้านหนอ่ย 

คราบเลือดจึงเยอะขนาดนี้„

”หัวหน้าโรงพักคงเคยเป็นตำารวจอาชญากรรมใช่ไหม„  ผมหัวเราะ  

”เป็นข้อสงสัยที่มีเหตุผลมาก!  คำาถามนี้ไว้ผมค่อยให้คำาตอบทีหลัง„

”ที่เกิดเหตุแทบไม่มีเบาะแสใด ๆ เลย„  หลินเทากล่าว  ”ถูกทำาลาย

หมดแล้ว„

”ไม่ ๆ  ๆ „  ผมนั่งยองลงข้างกองเลือดและอธิบาย  ”พวกเราสังเกตแค่

สองจุดก็พอแล้ว  จุดแรก  บริเวณโดยรอบในตำาแหน่งสูงขึ้นไปไม่ปรากฏ

คราบเลือดกระเซ็นเลย  ไม่ว่าจะตู้เย็น  กรอบประตู  หรือท่ีอื่น ๆ  จุดท่ีสอง 

รอบกองเลือดบนพื้นมีร่องรอยเลือดกระเซ็นเด่นชัด  แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว„

”เก็บอาวุธมาแล้วใช่ไหม„  หลินเทาถาม

หัวหน้าโรงพักผงกศีรษะ  หยิบถุงเก็บพยานวัตถุออกจากกล่องเก็บ

พยานวัตถุ  ในถุงมีมีดปอกผลไม้ที่นิยมใช้ในครัวเรือน



วิวาห์สีเลือด  49  

4

ศพถูกถอดเสื้อผ้าออกหมดแล้ว  ผมนำาเสื้อยืดท่ีเป้ือนเลือดบริเวณ
หน้าอกกับกางเกงยีนวางแผ่ลงบนเตียงผ่าศพแล้วจ้องมองเงียบ ๆ  

ทางด้านหลังของผม  ผู้อำานวยการหูกับต้าเป่ากำาลังผ่าชันสูตรพลิกศพ

ตามขั้นตอนมาตรฐาน

”เห็นอะไรผิดปกติไหม„  ผมถาม

”อืม„  เสี่ยวอี่ว์เหมาตอบ  ”บนเสื้อตรงจุดที่ถูกแทงไม่มีรอยขาด„

”เก่งมาก!„  หลินเทาชูนิ้วหัวแม่โป้งให้เธอ

”ร่องรอยนี้ช่วยอธิบายปัญหาของเราได้เป็นอย่างดี„  ผมกล่าวยิ้ม ๆ  

”นายรู้แล้วใช่ไหม„  หลินเทาถาม

”ใช่!„  ผมตอบอย่างมั่นใจ

คืนนั้นผมหลับสนิท  ตั้งแต่อาซ้อได้รับบาดเจ็บ  สมาชิกชุดตรวจ-
ที่เกิดเหตุทุกคนแทบจะไม่ได้นอนติดต่อกันหลายคืน  ด้วยความเหนื่อยล้า

บวกกับมั่นใจในคดีนี้  หลังผ่าชันสูตรเสร็จ พวกเราจึงกลับโรงแรมแล้วหลับ

เป็นตาย

ตอนผมตื่นขึ้นมา  แสงแดดนอกหน้าต่างสว่างสดใส  หลังเราล้างหน้า

ล้างตาแล้วก็รีบรุดไปชั้นสองของโรงพักซึ่งขณะนี้ใช้เป็นศูนย์บัญชาการของคดีนี้ 

ที่โถงชั้นล่างของโรงพักยังมีคนนั่งอยู่หลายคน น่าจะเป็นญาติของหวางเฟิงที่มา

รอฟังผลสรุปจากโรงพัก

”ทุกคนคงเหน็ดเหนื่อยมาก„  ผู้กำากับจางแห่งสถานีตำารวจประจำาอำาเภอ

หล่งซีส่งยิ้มให้เราตามมารยาท  ”งานท่ีพวกคุณทำาเมื่อวานมีอะไรจะรายงาน

ให้กองบัญชาการคดีรับทราบไหมครับ„

”ขอฟังสถานการณ์การสืบสวนก่อนดีกว่าครับ„  ผมตอบ
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คดีนี้ทางโรงพักโอนให้หน่วยอาชญากรรมของสถานีตำารวจประจำาอำาเภอ

รับหน้าท่ีจัดการ  เจ้าหน้าที่สืบสวนเจ้าของคดีคือสารวัตรฝ่ายคดีอุกฉกรรจ์

ของสถานี

สารวตัรกลา่ววา่  ”ทุกทา่นคงรู้สถานการณท์ัว่ไปของคดแีลว้ใชไ่หมครับ„

ผมพยักหน้า  ”ที่เราสนใจคือความขัดแย้งทางสังคมของทั้งสองฝ่าย„

สารวัตรกล่าวว่า  ”เราสืบดูแล้ว  ท้ังสองฝ่ายไม่มีความขัดแย้งกับใคร

ในสงัคมอยา่งชดัเจน  สองสามภีรรยารักใคร่กนัดเีสมอมา  เพยีงแตท้ั่งคูอ่อกจะ

ใจร้อนและหุนหันพลันแล่นอยู่บ้าง  พอมีปากเสียงกันก็เอะอะโวยวาย  เท่าที่

เพื่อนบ้านบอก หลังทะเลาะกันแล้วมักกลับมาคืนดีกันอย่างรวดเร็ว„

”เมื่อก่อนพวกเขามักทะเลาะกันเรื่องอะไร„  ผมถาม

”ได้ยินว่ามีแต่เร่ืองจุกจิกเล็ก ๆ น้อย ๆ„  สารวัตรตอบ  ”อย่างเช่น

สงสัยว่าแอบมีกิ๊กอะไรทำานองนี้  ก็เพิ่งมาเริ่มทะเลาะกันช่วงหลัง ๆ  นี่ละ„

ผมย้อนนึกถึงสภาพที่เกิดเหตุ  บ้านสร้างง่าย ๆ  แบบนั้น  เชื่อว่าแม้แต่

เสียงกรนข้างบ้านก็ได้ยินอย่างชัดเจน

”แล้วเร่ืองถุงยางอนามัยในกระเป๋าถือของติงอีหลานนี่เป็นมาอย่างไรคะ„ 

เสี่ยวอี่ว์เหมาพูดจบก็หน้าแดง

”ตรวจสอบแล้ว  เมื่อไม่นานมานี้ใกล้ที่เกิดเหตุมีเคร่ืองจำาหน่ายถุงยาง

อนามัยเคร่ืองหนึ่ง„  สารวัตรกล่าว  ”ติงอีหลานอยากรู้อยากเห็นจึงไปซ้ือ

มาหนึ่งอัน„

”งั้นทำาไมเธอไม่อธิบายกับสามี„

”คงจะอธิบายแล้วแน่ ๆ  แต่หวางเฟิงไม่เชื่อ„  สารวัตรว่า  ”เพราะพักนี้

หวางเฟิงพบว่าติงอีหลานมักคุยกับเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตคนหนึ่งอย่างเบิกบาน 

ต่างก็เรียกอีกฝ่ายว่า  ‘ที่รัก’  เพราะเร่ืองนี้เองทำาให้พวกเขาทะเลาะกันมาหลาย

ครั้งแล้ว„

”ตรวจสอบเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตคนนี้หรือยัง„  ผมถาม  ”ถึงอย่างไร
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ทางญาติผู้ตายก็คิดว่าติงอีหลานมีชู้  จึงคิดฆ่าหวางเฟิง„

”ตรวจแล้ว ตรวจสอบบันทึกข้อความสนทนาหมดแล้ว  เพื่อนคนนี้เป็น

นักศึกษาอยู่ที่ทิเบต ห่างจากที่นี่เป็นโยชน์„  สารวัตรกล่าว  ”อธิบายอย่างไรดี 

นอกจาก  ‘ความรักทางเน็ต’  อันแสนบริสุทธิ์แล้วก็ไม่มีอะไรอื่นแอบแฝง„

”งั้นก็เพียงพอแล้ว  เท่านี้ผมยิ่งแน่ใจ„  ผมกล่าวอย่างมั่นอกมั่นใจ

”คุณหมายความว่า„  ผู้กำากับจางถาม  ”ฆ่าตัวตายหรือ„

ผมพยักหน้าน้อย ๆ  ”แน่นอนว่าจะนับเป็นคดีหรือไม่  มีประเด็นทาง

อาชญากรรมหรือเปล่า  คงต้องให้กองบัญชาการสรุปและตัดสิน  เพียงแต่จาก

การตรวจที่เกิดเหตุและชันสูตรศพตามหลักนิติเวชแล้ว ผมขอแสดงทัศนะบาง

ประการใหฟ้งั  ประการแรก แรงจูงใจในการกอ่อาชญากรรมไมช่ดัเจน  ทกุคน

คงรู้แน่ชัดในรายละเอียดการสืบสวนแล้ว  ความจริงพวกเขาเป็นคู่ผัวตัวเมีย

ที่มีความสุขดี  มีลูกหนึ่งคน  ชีวิตความเป็นอยู่มั่นคงไม่ขัดสน  และฝ่ายหญิง

ต้องพึ่งพาฝ่ายชายหาเลี้ยง  ประกอบกับเราตัดประเด็นความขัดแย้งทางสังคม

ไปแล้วด้วย ผมจึงคิดว่าติงอีหลานไม่มีเหตุผลใด ๆ  ให้ลงมือฆ่าผู้ชายคนนี้„

ทุกคนก้มหน้าก้มตาจดบันทึก  แต่กลับไม่มีใครกล้าบุ่มบ่ามผงกศีรษะ

เห็นด้วย

ผมพูดต่อ  ”ประการท่ีสองเกี่ยวกับการตรวจสอบท่ีเกิดเหตุ  ตอนนี้

ผมขอตอบคำาถามของหัวหน้าโรงพักก่อนนะครับว่า  ทำาไมในเวลาสั้น ๆ จึงมี

รอยเลือดกองใหญ่ปรากฏในที่เกิดเหตุได้„

เจ้าหน้าที่สืบสวนหลายนายเงยหน้ามองผม  ผมจิบนำ้าชาอึกหนึ่ง  ส่งยิ้ม

นอ้ย ๆ  และกลา่วว่า  ”ผลชนัสตูรศพพบวา่ ผูต้ายถกูแทงทีอ่กหนึง่คร้ัง มดีเสยีบ

เข้าช่องอกตรงระหว่างกระดูกซ่ีโครงซ่ีที่สี่กับซ่ีท่ีห้า  แทงทะลุห้องหัวใจด้านซ้าย

พอดี  สาเหตุการตายเกิดจากหัวใจฉีกขาด  ทำาให้เสียเลือดมากเฉียบพลัน

จนถึงแก่ความตาย  จุดนี้สำาคัญมาก  ภาวะหัวใจฉีกขาดทำาให้คนเราเสียชีวิต

ได้สองแบบ  แบบแรกคือหลังหัวใจบาดเจ็บแล้ว  หัวใจหยุดเต้นกะทันหัน
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และเสียชีวิตทันที  อีกแบบคือหลังจากหัวใจได้รับบาดเจ็บแล้วไม่ได้หยุดเต้น

ทันที  ในเมื่อหัวใจยังเต้นต่อ พอเลือดทั้งร่างกายไหลกลับสู่หัวใจจึงถูกหัวใจบีบ

ให้ทะลักออกมาอย่างรวดเร็วตามปากแผล  เลือดจึงไหลออกมาเร็วกว่าปกติ 

เรื่องนี้ยังทำาให้ความสามารถในการเคลื่อนไหวหลังบาดเจ็บสาหัสแตกต่างกันไป

ในแต่ละคน  บางคนพอถกูแทงท่ีหวัใจจะลม้หมดสติทนัที  แตบ่างคนหลงัหวัใจ

ฉกีขาดแลว้ยงัวิง่ไดอ้กีหลายร้อยเมตร  ทนีีผ้มคงตอบคำาถามของหัวหนา้โรงพกั

ได้แล้วว่า  ทำาไมในเวลาอันสั้นจึงหลงเหลือรอยเลือดในที่เกิดเหตุมากขนาดนี้ 

ก็เพราะหลังผู้ตายหัวใจฉีกขาดแล้วไม่ได้ตายทันที  แต่ยังเสียเลือดต่อไป

อีกพักหนึ่ง„

”แตค่ณุตดัสนิไดอ้ยา่งไรวา่เขาตายเพราะเสยีเลอืดมาก  ไมใ่ชเ่พราะหวัใจ

หยุดเต้นกะทันหัน„  เสี่ยวอี่ว์เหมาถาม

ผมอธิบาย  ”ดงันัน้พอถงึทีเ่กดิเหต ุผมจึงคน้หาคราบเลอืดกระเซ็นไงละ่ 

ถา้หวัใจหยดุเตน้กะทนัหันยอ่มไมม่เีลอืดพุ่งกระเซ็น หรือไมก่ก็ระเซ็นนอ้ย  ทวา่

เมือ่เราไปถงึทีเ่กดิเหตุ แมใ้นบริเวณท่ีสงูกว่าพ้ืนจะไมพ่บคราบเลอืดกระเซ็น แต่

รอบกองเลอืดบนพืน้ปรากฏคราบเลอืดพุ่งกระเซ็นมากมาย  นีแ่สดงวา่ผูต้ายลม้

ลงทันทีหลังถูกแทง ณ  เวลานั้นหัวใจยังเต้นอยู่และเลือดยังคงพุ่งออกจาก

บาดแผล  ผูต้ายเลอืดไหลทะลกัในท่านอนฟุบกบัพืน้  จงึเกดิคราบเลอืดกระเซ็น

มากมายที่พื้น„

”ทำาไมจึงมีแต่เลือดกระเซ็นในที่ตำ่า  ไม่มีเลือดพุ่งกระเซ็นในที่สูง„ 

เสี่ยวอี่ว์เหมาถาม  ”เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะแทงตัวตายในท่านอนทั้งท่ีอยู่ในบ้าน

แคบ ๆ  ขนาดนัน้หรอกกระมงั  ถา้เขาแทงตอนยนือยูก่น็า่จะมเีลอืดพุง่ทนัทีนีน่า 

ในกรณีนี้เครือ่งใช้ไฟฟ้า  เฟอรน์ิเจอร์  และกรอบประตตู้องมีคราบเลือดกระเซน็

แน่ ๆ „

”ถามได้ดี!„  ผมชม  ”ที่เกิดเหตุคับแคบ  ถ้าถูกแทง  ข้าวของรอบข้าง

ตอ้งมคีราบเลอืดกระเซ็นบา้งแน ่ตอ่ให้ลม้กบัพ้ืนทนัทีกเ็ปน็ไปไมไ่ดท้ีจ่ะไมม่รีอย
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อะไรเลยแม้แต่น้อย„

”ก็นั่นน่ะสิ„  เฉินซืออี่ว์กะพริบตากลมโต

ผมหัวเราะพลางกล่าวว่า  ”ในท่ีเกิดเหตุ  นอกจากเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

เฟอร์นิเจอร์ ผนัง  และกรอบประตูแล้ว ยังมีอะไรอีก„

”ยังมีติงอีหลาน!„  สารวัตรกล่าว

”ใช่แล้ว„  ผมว่า  ”ในเมื่อจุดที่สูงกว่าพื้นไม่มีคราบเลือดกระเซ็น  ถ้า

เช่นนั้นตามการวิเคราะห์ของผม คราบเลือดกระเซ็นใส่ที่สูงน่าจะถูกติงอีหลาน

บังไว้  และถ้าบนตัวติงอีหลานมีเลือดกระเซ็น หากเราวิเคราะห์ตำาแหน่งที่เลือด

กระเซ็นใส่  ก็จะสันนิษฐานตำาแหน่งของเธอกับผู้ตายขณะเกิดเหตุได้„

”ทำาไมฉันจึงนึกไม่ถึงเลย!„  เฉินซืออี่ว์ร้อง  ”คุณให้ฉันถ่ายรูปไว้ก็เพื่อ

จุดประสงค์นี้!„

ผมพยักหน้า  ”เสื้อผ้าของติงอีหลานคือพยานวัตถุสำาคัญ  จะอย่างไร

เธอก็เป็นผู้หญิง  เมื่อวานเลยไม่สะดวกที่ผมจะบอกให้เธอถอดเสื้อออก  แต่

แผนกคดนีา่จะตอ้งหาตำารวจหญงิไปจดัการใหต้งิอหีลานเปลีย่นเสือ้ผา้  ถอดชดุ

ที่เธอใส่อยู่แล้วเก็บไว้เป็นหลักฐาน„

”ถ้าอย่างนั้นคราบเลือดบนตัวเธออธิบายอะไรได้บ้าง„  ผู้กำากับจางถาม

ผมเปิดสวิตช์เคร่ืองฉายสไลด์  ฉายภาพติงอีหลานให้ดูจำานวนหนึ่ง 

พลางอธิบายวา่  ”แมเ้ธอจะสวมเสือ้สเีขม้  แตเ่สีย่วอีว่เ์หมาของเรามฝีีมอืถา่ยรูป

เฉียบคมมาก  จึงมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าท่ีแขนเสื้อทั้งสองข้างของติงอีหลาน

มีรอยเลือดครูดถู  ซ่ึงยืนยันคำาพูดของเธอที่ว่าหลังเกิดเหตุเธอกอดผู้ตายไว้ 

แต่คราบเลือดกระเซ็นท้ังหมดซึ่งมีประโยชน์ต่อการสันนิษฐานมากกว่านั้น

อยูต่รงแผน่หลงัของตงิอหีลาน แสดงว่าขณะผู้ตายถกูแทง ตงิอหีลานหนัหลงัให ้

ผู้ตาย„

”หลักฐานนี้สำาคัญมาก„  ผู้กำากับจางกล่าว

ผมแจกแจงตอ่  ”นีแ่คป่ระการทีส่องเท่านัน้  คราวนีผ้มจะพดูถงึประการ
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ที่สาม นั่นคือการตรวจสอบเสื้อผ้า  เพื่อนบ้านที่รีบรุดมายังท่ีเกิดเหตุยืนยันว่า

ผู้ตายสวมเสื้อยืดสีเขียว  เราตรวจสอบแล้วพบว่าท่ีอกเสื้อของเสื้อตัวนี้ไม่มี

รอยขาดตรงจุดที่ถูกแทง!„

”หรือวา่ผูต้ายถกูคนอืน่ฆ่าแลว้คอ่ยเปลีย่นเสือ้เพือ่อำาพรางหรือ„  หวัหนา้

โรงพักถาม

ผมส่ายหน้าปฏิเสธ  ”อันดับแรก ดูจากลักษณะคราบเลือดในท่ีเกิดเหตุ 

หลงัผูต้ายลม้ลงแลว้ไมม่ร่ีองรอยลากถเูคลือ่นยา้ย  อนัดบัถดัมา กรณีสวมเสือ้

ให้ผู้ตายหลังตายไปแล้ว  คุณต้องอย่าลืมว่าในที่เกิดเหตุมีคราบเลือดกองใหญ่ 

คราบเลือดจะทิ้งร่องรอยไว้และเสื้อที่โดนเข้าจะเปื้อนเลือด แต่ที่เราเห็นบนเสื้อ

มีเพียงมุมบริเวณอกเสื้อด้านหน้าที่มีคราบเลือด„

”แสดงว่าตอนแทงมีดที่หน้าอก  เสื้อถูกเลิกขึ้นเหนืออก„  ต้าเป่ากล่าว  

”จุดนี้ผมนึกไม่ถึงเลย„

ผมพยักหน้ารับ  ”คนเราฆ่าตัวตายขณะอารมณ์พลุ่งพล่าน  เป็นไปได้ว่า

จะเลกิเสือ้ขึน้กอ่นคอ่ยแทงตนเอง  พวกเราทำาคดฆ่ีาตวัตายมามากมาย  ทุกคร้ัง

ผู้ตายจะมีพฤติกรรมเลิกเสื้อเพื่อให้เห็นจุดท่ีจะแทง  ลองคิดดู  ถ้าจะฆ่าคน 

จำาเป็นด้วยหรือที่จะต้องเลิกเสื้อเหยื่อก่อนแทง„

”ไม่จำาเป็น„  สารวัตรตอบผมเสียงดังฟังชัด

ผมกล่าวต่อ  ”ทีนี้ผมจะพูดถึงประการท่ีสี่  ซ่ึงเป็นประเด็นสำาคัญสำาหรับ

แพทย์นิติเวชในการวินิจฉัยว่าเป็นกรณีทำาร้ายตนเองหรือไม่  นั่นคือทิศทางของ

บาดแผลจากมีด  ผมขอบรรยายบาดแผลที่อกของผู้ตายก่อน  นี่เป็นบาดแผล

ทีเ่กดิจากมดีท่ีมคีมดา้นเดยีว  ซ่ึงกต็รงกบัมดีปอกผลไมท้ีเ่ราเกบ็ไดใ้นท่ีเกดิเหต ุ

บาดแผลจากมีดอยู่ระหว่างกระดูกซ่ีโครงซ่ีท่ีสี่กับซ่ีที่ห้า  ระหว่างกระดูกหน้าอก

กับหัวนม  ทิศทางของบาดแผลคือฝ่ังไม่มีคมอยู่ด้านนอก  ฝ่ังคมมีดอยู่ด้านใน 

ทิศทางของปากแผลเอียงตำ่ากว่าแนวระนาบเล็กน้อยและแทงเข้าสู่ช่องอก„

ผมหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งบนโต๊ะพับเป็นรูปมีด  แล้วทำาท่าประกอบ
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คำาบรรยาย  ”ถ้าเป็นกรณีฆ่าตัวตาย  มือขวากำามีด  คมมีดหันเข้าทางสันมือ 

เมื่อแทงตนเองจะเกิดปากแผลลักษณะนี้โดยธรรมชาติ„

พูดจบผมก็ลุกขึ้น  ดึงหลินเทาท่ีนั่งข้าง ๆ ให้ลุกตาม  พร้อมอธิบายว่า  

”ถ้าเป็นกรณีถูกคนอื่นแทงจะมีสองลักษณะ  ลักษณะแรกคือกำามีดที่ง่ามมือ 

คมมดีหนัออกทางดา้นหนา้ กรณเีชน่นีโ้ดยท่ัวไปจะแทงตรงทอ้ง  ถา้เปน็สว่นอก 

ทศิทางของปากแผลควรจะ  ‘เสยขึน้’  ไมใ่ช ่ ‘กดลง’  ถา้คมมดีหันเขา้ทางสนัมอื 

เมื่อแทงแล้วทิศทางของปากแผลควรจะ  ‘กดลง’  แต่มุมกดจะค่อนข้างกว้าง 

และเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่ในแนวระนาบ  ผู้ตายสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตร 

ติงอีหลานสูงหนึ่งร้อยหกสิบเซนติเมตร  แต่ตำาแหน่งที่ผู้ตายถูกแทงสูงจากพื้น

ราวหนึง่ร้อยสามสบิเอด็เซนตเิมตร  ถา้ตงิอหีลานเปน็คนแทง ยอ่มยากมากท่ีจะ

แทงใส่อกของผู้ตายโดยให้ตำาแหน่งของมีดขนานกับพื้นท่ีความสูงระดับนี้ 

เพราะนี่เป็นท่าที่ฝืนมาก„

”แนน่อนวา่„  ผมกบัหลนิเทานัง่ลงพร้อมกนั จากนัน้ผมจงึกลา่วตอ่  ”ถา้

ผูต้ายนอนอยูบ่นพืน้ ฆาตกรสามารถแทงในท่าทีท่ำาใหเ้กดิปากแผลลกัษณะนีไ้ด้

กจ็ริง  แต่เมือ่รวมกบัขอ้มลูประการท่ีสามท่ีผมเพิง่อธิบายไป ยอ่มเป็นไปไมไ่ดท้ี่

ฆาตกรจะหันหลังให้ผู้ตายขณะแทง  เพื่อให้เลือดสาดใส่แผ่นหลังโดยไม่เปื้อน

บริเวณอกดา้นหนา้เลย  แคก่ารเคลือ่นไหวท่ีกลา่วมานีก้ไ็มม่ทีางเป็นไปไดแ้น ่ๆ  

นับประสาอะไรท่ีผู้หญิงตัวเล็ก ๆ  จะกดผู้ชายร่างสูงใหญ่ลงนอนกับพื้นแล้วแทง

มีดเดียวจอด

”อีกอย่าง  ท่ีเกิดเหตุไม่มีร่องรอยว่าพวกเขาต่อสู้กันแล้วล้มลงบนพื้น 

สภาพแวดล้อมและข้าวของโดยรอบก็ไม่เอื้อให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นด้วย 

นอกจากนี้ผมขอเสริมประการที่ห้า„  หลินเทาพูด  ”เราได้ฟังคำาบอกเล่าของ

ติงอีหลานที่ให้การไว้ตั้งแต่แรกเร่ิมหลังเกิดเหตุ  กล่าวได้ว่าตรงกับสภาพการ

จำาลองท่ีเกดิเหตขุองเรา  ไมไ่ดโ้กหกแมแ้ต่นอ้ย  ถา้เธอฆ่าสามแีลว้เสแสร้งกเุรือ่ง

ย่อมต้องมีพิรุธหลายจุดแน่  สรุปคือผู้ตายฆ่าตัวตายอย่างไม่ต้องสงสัย„
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”งั้นทำาไมเขาจึงฆ่าตัวตาย„  เจ้าหน้าที่สืบสวนชั้นผู้น้อยนายหนึ่งถามขึ้น

”คำาถามนี้ไม่เป็นมืออาชีพเลยนะ„  ผมหัวเราะ  ”นี่เป็นคำาถามที่ชาวเน็ต

ชอบถามเวลาท่ีสงสัยคำาวินิจฉัยของเรา  ที่ผมอยากบอกคือ  จงอย่าพยายาม

เดาใจคนอื่น  เพราะไม่มีทางเดาได้  ทุกคนมีความคิดของตนเอง  บางคร้ัง

แรงจูงใจให้ใครสักคนฆ่าตัวตายอาจเป็นสิ่งที่คุณไม่มีวันคาดเดาได้ตลอดกาล„

”จุดนี้ผมขอเสริมหน่อย„  เห็นได้ชัดว่าต้าเป่าสดชื่นขึ้นมาก  เขากล่าว

ว่า  ”ตอนผ่าชันสูตรศพ พบว่าที่แขนซ้ายของหวางเฟิงบริเวณระหว่างข้อศอก

กบัขอ้มอืมรีอยแผลเป็นในแนวขวางหลายรอย  แผลเปน็เหลา่นีข้อบนอกหยาบ 

ข้างในเรียวเล็ก  สันนิษฐานได้ว่าเป็นร่องรอยการทำาร้ายตัวเองในอดีต  นั่น

หมายความว่าผู้ตายคนนี้มีประวัติการทำาร้ายตนเองอย่างชัดเจน  ผลสืบสวน

บ่งช้ีว่าเขาเป็นคนประเภทโมโหง่าย  เร่ืองไม่เป็นเร่ืองนิดเดียวก็อาละวาดใหญ่โต 

แค่สงสัยว่าโดนเมียสวมเขาก็ทะเลาะกันยกใหญ่  ฉะนั้นจะตัดสินใจฆ่าตัวตาย

ก็ไม่ใช่เร่ืองแปลกอะไร  ผมจึงคิดว่าเป็นการฆ่าตัวตายด้วยอารมณ์ชั่ววูบ

มากกว่า„

ที่ประชุมตกอยู่ในความเงียบ ทุกคนกำาลังครุ่นคิดข้อสันนิษฐานท้ังหมด

ที่ผมกล่าวไป

ผู้กำากับจางหัวเราะเป็นเชิงเย้ยหยันตัวเองพลางกล่าวว่า  ”ความจริง

ผมแอบหวังให้พวกคุณบอกว่านี่เป็นคดีฆาตกรรมเสียด้วยซำ้า  ฆาตกรก็มีแล้ว 

คมุตัวรอไวใ้นหอ้งทำางานของเรานีเ่อง พร้อมสวมกญุแจมอืไดท้กุเวลา  เร่ืองอะไร

ตอ่มิอะไรจะได้จบเสยีท ี ถ้านี่เปน็การฆา่ตวัตาย พวกเราจะไม่ตัง้เปน็คด ีซึง่ถ้า

ประกาศเรื่องนี้ออกไปก็ไม่รู้ว่าญาติฝั่งผู้ตายจะโวยวายกันขนาดไหน„

”ไม่ว่าจะโวยวายอย่างไร  อาชีพแพทย์นิติเวชอย่างผมย่อมต้องเคารพ

ความเป็นจริงเสมอ„

ทันใดน้ันเจ้าหน้าท่ีสืบสวนหญิงนายหน่ึงก็ผลักประตูเข้ามาแจ้งว่า  ”เม่ือก้ี

เราพาหวางเฉยีวเฉีย่วมาทีห่อ้งทำางาน และถามคำาถามไปหลายขอ้โดยมคีรูอนบุาล
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ของเธอคอยกำากับดูแลอยู่ข้าง ๆ „

”เธออาจเป็นประจักษ์พยานเพียงหนึ่งเดียว„  ผู้กำากับจางกล่าว  ”เธอว่า

อย่างไรบ้าง„

”เธอยำ้าประโยคเดียวซำ้าแล้วซำ้าอีก„  เจ้าหน้าที่สืบสวนหญิงตอบ  ”แม่

ฆ่าพ่อแล้ว„

คนทั้งห้องประชุมส่งเสียงฮือฮา

ผู้กำากับจางจ้องผมเขม็ง  ”เรื่องนี้ดูท่าจะจัดการยากเสียแล้ว„

ผมเองก็ตกใจขมวดคิ้ว  สมองไล่ทบทวนทั้งคดีตั้งแต่ต้นจนจบ

สามนาทีต่อมา  ผมพลันคิดขึ้นได้  ”ถ้าผมจำาไม่ผิด  หัวหน้าโรงพักเคย

บอกว่า หลังเกิดเหตุ  มอบหมายให้ปู่กับย่าดูแลหวางเฉียวเฉี่ยวใช่ไหมครับ„

หัวหน้าโรงพักพยักหน้า

ผมกล่าวต่อ  ”ลูกชายตนเองตายแล้ว  ไม่รู้จะไประบายโทสะกับใคร 

ผมคิดว่าปู่กับย่าของหวางเฉียวเฉี่ยวอาจจะสอนให้เธอพูดเช่นนี้„

”แต่เราไม่มีหลักฐาน„

ผมขมวดคิ้วขบคิดแล้วกล่าวว่า  ”ถ้าพวกเขาสอนเด็กพูดจริง พวกเขา

น่าจะบอกว่า  ให้บอกตำารวจว่าแม่ฆ่าพ่อตาย  ผมคิดว่าอาจมีอีกวิธีหนึ่ง  ลองให้

เด็กคุยกับครูของเธอตามลำาพัง  ตำารวจทุกคนหลบออกไปให้หมด แต่ให้บันทึก

ภาพการสนทนาเอาไว้„

”คณุแนใ่จในขอ้สนันษิฐานของตัวเองขนาดนีเ้ชยีวหรือ„  ผูก้ำากบัจางถาม

ผมพยักหน้าอย่างหนักแน่น

ผู้กำากับจางกล่าวว่า  ”เอาละ!  งั้นเรามาลองดูกันสักตั้ง„

รอคอย

รอคอยอย่างกระสับกระส่าย

ย่ีสิบนาทีผ่านไป  เจ้าหน้าท่ีสืบสวนหญิงนายน้ันเดินเข้ามาในกองบัญชาการ

อีกครั้ง  ยิ้มน้อย ๆ  พลางนำาไฟล์วิดีโอต่อเข้ากับเครื่องฉาย
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บนจอฉายภาพด้านหลังของคุณครูผู้หญิงกับเด็กหญิง

”แม่หนูฆ่าพ่อจริง ๆ  หรือ„

เด็กหญิงนิ่งเงียบ

”ตอนอยู่ที่โรงเรียนพวกเราเคยคุยกันไว้ว่ายังไงจ๊ะ  เด็กท่ีพูดโกหก

เป็นเด็กดีหรือเด็กไม่ดีเอ่ย„

เด็กหญิงส่ายหน้า

”แล้วจริง ๆ  มันเกิดอะไรขึ้นจ๊ะ„

”พ่อฆ่าตัวเอง„  เด็กหญิงลังเลอยู่สามนาทีกว่าจะพูดออกมา

”แล้วเมื่อกี้เฉียวเฉี่ยวโกหกคุณน้าตำารวจทำาไม„

”ปู่กับย่าบอกให้เฉียวเฉี่ยวพูดอย่างนี้„  หวางเฉียวเฉี่ยวตอบ  ”ปู่ย่า

บอกวา่แมเ่ป็นคนเลวมาก แมห่ลอกใหพ่้อฆ่าตวัตาย ฉะนัน้แมน่ัน่แหละทีฆ่่าพอ่„

ที่ประชุมส่งเสียงฮือฮาอีกครั้ง

”นี่เป็นเรื่องดีนะ„  ผมหมุนปากกาเล่น

”เรื่องดีหรือ„  ผู้กำากับจางถาม  ”ดียังไง„

”พวกคณุลองคดิด ูความจริงตอนนีพ้อ่กบัแมข่องหวางเฟงิตา่งกรู้็ดแีกใ่จ

ว่าหวางเฟิงฆ่าตัวตาย„  ผมกล่าว  ”พวกเขาแค่อยากระบายอารมณ์ขุ่นแค้น

จึงสาดโคลนใส่ติงอีหลาน ถูกไหม„

ทุกคนพยักหน้า

”แต่พวกชาวบ้านที่มาช่วยพ่อแม่หวางเฟิง  ‘ทวงความยุติธรรม’  ที่โรงพัก

ล่ะ„  ผมพูด  ”พ่อแม่หวางเฟิงคงต้ังใจปิดบังพวกเขาแน่  โกหกพวกเขาว่า

ตงิอหีลานฆ่าหวางเฟิงตาย  จึงสามารถปลกุระดมคนกลุม่ใหญ่มาชว่ยพวกเขาได„้

”ดังนั้นเราอาจบอกให้ทุกคนรู้ว่าพ่อแม่ของหวางเฟิงสร้างหลักฐานเท็จ„ 

ผู้กำากับจางกล่าว  ”แบบนี้พวกเขาก็จะเลิกโวยวายกันไปเอง„

”ใช่ครับ„  ผมตอบ  ”ผมเชื่อว่าในใจของคนส่วนมากยังมีความยุติธรรม

และมีคุณธรรมอยู่„
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พวกเราออกจากกองบัญชาการคดี  และเดินผ่านห้องทำางานท่ีใช้กักตัว
ติงอีหลาน  ยามนี้รายละเอียดทั้งหมดในคดีคงถึงหูของเธอแล้ว  เธอรีบ

ถลันออกจากห้องทำางานและตรงเข้าขวางผมทันที  ก่อนจะคุกเข่ากับพื้นแล้ว

โขกศีรษะคำานับกับพื้นดัง  ”ตึง ๆ „  เสียงร้องไห้ของเธอปะปนกับถ้อยคำาที่ฟัง

ไม่ออกว่าเสียใจหรือตื้นตัน

”กี่ชีวิตแล้วที่ถูกทำาลายไปด้วยนำ้ามือคนหนุ่มคนสาวที่โทสะพลุ่งพล่าน„ 

หลินเทาที่นั่งอยู่ข้างคนขับกล่าวอย่างสะท้อนใจ  ”ฉันอยากบอกสามีภรรยา

หนุม่สาวทุกคูว่า่  จะมอีปุสรรคใหญ่โตสกัเทา่ไหร่เชยีวท่ีเราขา้มผา่นไมไ่ด ้ ไมว่า่

เรื่องอะไร  ขอเพียงเยือกเย็นเข้าไว้  นี่ละคือกุญแจสำาคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหา„

”แต่ฉันเป็นห่วงเด็กคนนั้น„  เฉินซืออี่ว์กล่าว  ”เธอเห็นเหตุการณ์

อะไรบ้าง  ผ่านเรื่องราวแบบไหนมา  ชั่วชีวิตนี้เธอคงไม่อาจลบภาพนั้นทิ้งไปได้

ตลอดกาล„

”สรุปแล้วคดีนี้คลี่คลายได้สำาเร็จเรียบร้อยดี  ปิดฉากอย่างงดงาม„ 

ต้าเป่ากล่าว  ”ถ้าคดีของเมิ่งหานราบรื่นอย่างนี้จะดีแค่ไหนนะ„

ผมมองต้าเป่า  ”เขาพูดกันว่างานของแพทย์นิติเวชคือ  ‘ล้างมลทินให้

คนตาย คลี่คลายใจให้คนเป็น’  ความจริงพวกเราก็ล้างมลทินให้คนเป็นด้วย 

เพราะสิ่งที่พวกเรามุ่งแสวงหามีเพียงสองคำา นั่นคือ  ‘ความจริง’!„

”เลกิทอดถอนใจไดแ้ลว้„  หานเลีย่งออกความเหน็พลางขบัรถ  ”ผมเห็น

พวกคุณจิตตก ที่ผ่านมาเลยยังไม่พูดอะไร  พวกคุณไม่สังเกตหรือว่าเส้นทางนี้

ไม่ใช่ทางกลับเมืองหลงฟาน„

”ไม่ทันได้สังเกตเลย„  ผมมองออกไปนอกหน้าต่างรถ  แล้วแกล้งเย้า

เพื่อผ่อนคลายอารมณ์เศร้าโศกของต้าเป่า  ”คุณจะพาเราไปไหนครับอาจารย์ 

ว่าแต่อาจารย์แซ่อะไรนะครับ„

”เมือ่กีพ้วกคณุปิดมอืถอืกนัหมด อาจารยเ์ลยโทรหาผม„  หานเลีย่งกลา่ว

”เกิดเรื่องอีกแล้วหรือ„  ผมร้องลั่น
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”เมืองชิงเซียง„  หานเลี่ยงบอก  ”คนบ้าคนหนึ่งถูกฆ่าตาย ปู้ปิงปรากฏ

ตัวอีกแล้วนะ!„2 

2 ดูรายละเอียดใน คำาให้การจากศพ  เล่ม  4


