
7

	 “ฮัดชิ้ว!”	
	 เสยีงจามของคนกวาดถนนสงูวยัดงัข้ึนในซอยเปลีย่ว	ลมหนาว
ท่ีคนอาศยัในเมืองกรงุมีโอกาสพบเจอได้ไม่บ่อยนกัพดัผ่านร่างผอมของ	
ลงุด�ำ	ท่ีก�าลงัท�าหน้าท่ีของตนเองอยู่ในเวลาเช้ามืด	มันจะหนาวอย่างนี้																									
ไปได้สักกี่วันกันเชียว...ลุงด�านึกพลางถอนหายใจออกมา	
	 ท้องฟ้ายังคงมืด	 รอบกายของคนท่ีก�าลังกวาดถนนอย่าง
ขะมักเขม้นไร้ซ่ึงว่ีแววของผู ้คน	 มีเพียงแสงจากเสาไฟริมทางท่ี								
ส่องสว่างอยู่	 กระนั้นมันก็ถูกร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ท่ีข้ึนหนาทึบบดบัง
จนแสงแทบไม่อาจสาดส่องลงมาสูถ่นน	ถงึแม้ว่าจะบรรยากาศโดยรอบ		
จะมืดสักเพียงใด	 แต่ด้วยความเคยชินในหน้าท่ีท่ีปฏิบัติเป็นกิจวัตร				
ประจ�าวัน	 ท�าให้ชายคนกวาดถนนยังคงท�างานของเขาได้อย่างไม่มี
ติดขัด
	 แกร่ก	ๆๆ
	 เสยีงไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามใหญ่กวาดผ่านพืน้ถนนพร้อมกบั																																																																											

บทน�ำ
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เศษใบไม้	 ขยะ	 และฝุ่นผง	 เป็นเสียงเพียงอย่างเดียวท่ีดังอยู่ในซอย			
แห่งนี้	 จนกระท่ังมีเสียงอะไรบางอย่างดังแทรกข้ึนมาท่ามกลางความ
เงียบงัน
	 กร็อบ...เป๊าะ!
	 เสยีงท่ีฟังแล้วไม่ปกต	ิเรยีกความสนใจจากลงุด�าจนต้องวางมอื
จากการกวาดถนนลง	และหันไปหาท่ีมาของเสยีงนัน้	คนช่างสงสยัมอง
ไปยังท่ีดนิรกร้างรมิทางท่ีไม่มีใครมาคอยดแูล	ต้นหญ้าท่ีข้ึนจนสงูมดิหัว			
อีกท้ังแสงสว่างท่ีมีอยู่น้อยนิดท�าให้ชายสูงวัยไม่สามารถมองเห็นสิ่งท่ี
เกิดข้ึนได้	 เขาจึงล้วงมือเข้าไปหยิบกระบอกไฟฉายขนาดไม่ค่อยใหญ่
นักออกมาจากกระเป๋าท่ีคาดเอวไว้	 แต่ด้วยความท่ีไม่ค่อยได้ใช้และ						
ไม่ได้เปลีย่นถ่านของมันมานานมากแล้ว	จงึท�าให้มันมีอาการตดิ	ๆ 	ดบั	ๆ 	
	 แก๊ก	ๆๆ
	 คนกวาดถนนเอามือตบที่ด้ามไฟฉายสองสามครั้ง	โดยหวังว่า
ไฟฉายจะท�างานได้เป็นปกต	ิซ่ึงก็ได้ผลเม่ือแสงไฟจากกระบอกไฟฉาย
นัน้ส่องสว่างขึน้มา	ลงุด�าไม่รอช้า	รบีส่องไฟฉายไปยงัต้นทางท่ีเกดิเสยีง	
ทว่าต้นหญ้าท่ีขึ้นสูงยังคงเป็นอุปสรรคต่อการมองเห็น	 ครั้นจะเดินฝ่า
ดงหญ้าเข้าไปก็กลัวอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้จากพวกสัตว์ร้ายอย่าง
งูหรือตะขาบ	
	 หากเสียงนั้นยังคงลอยมาตามสายลมหนาวอย่างต่อเนื่อง	
กระตุ้นต่อมความอยากรู้อยากเห็นของเขามากกว่าความกลัวอันตราย	
ชายสงูวยัวางด้ามไม้กวาดกบัท่ีโกยขยะเอาไว้รมิทาง	จากนัน้กร็วบรวม
ความกล้าเดินแหวกหญ้าเข้าไปยังที่มาของเสียงนั้น
	 กร็อบ...
	 เสียงท่ีฟังดูคล้ายกับมีสัตว ์บางชนิดก�าลังเคี้ยวกินอะไร							
บางอย่างอยู่	ความคดิแรกของลงุด�าบอกกบัตนเองว่ามนัน่าจะเป็นสนุขั
จรจัดท่ีอาจจะก�าลังแทะซากอะไรกินอยู่ด้วยความหิวโหย	 น่าแปลกท่ี
เสียงเคี้ยวกินนั่นไม่มีท่าทีจะหยุดเลยสักนิด	 แม้ว่าเขาจะเดินพุ่งเข้าไป



9

หามัน	ซึ่งหากเป็นสุนัขข้างถนนทั่วไป	เมื่อได้ยินเสียงคนแปลกหน้าที่
พยายามจะเข้าไปใกล้	 มันน่าจะหยุดกินด้วยความระมัดระวังตัว	 หรือ
บางครั้งอาจจะส่งเสียงขู่เพื่อเป็นการเตือน	
	 คนกวาดถนนเลยได้แต่คดิว่า	บางทีสนุขัตวันีอ้าจจะหิวมากจน
ไม่สนใจสิง่ต่าง	ๆ 	รอบตวั	หรอืไม่กอ็าจจะก�าลงักนิของบางอย่างท่ีอร่อย
เสยีจนไม่สามารถท�าตามสญัชาตญาณของตวัเองได้	แต่ว่ามันก�าลงักนิ
อะไรอยู่ล่ะ	หรอืว่าจะเป็นเดก็ทารกท่ีแม่เดก็แอบเอามาท้ิงเอาไว้เหมือน
อย่างที่เคยเป็นข่าวให้เห็น
	 ทันใดนั้น	ชายสูงวัยก็รู้สึกเย็นวาบที่สันหลังจนขนทั้งตัวลุก	จะ
เป็นเพราะลมหนาวท่ีไม่ค่อยได้พานพบหรืออะไรก็ตาม	 แม้ความรู้สึก
บางอย่างบอกกับเขาว่าไม่ควรที่จะเข้าไปดูและให้รีบออกจากที่ตรงนั้น
เสีย	แต่ก็ไม่อาจเอาชนะความสนใจใคร่รู้ของเขาได้
	 “โอ๊ย!”
	 ลุงด�าร้องออกมา	 เมื่อปลายเท้าสะดุดเข้ากับอะไรบางอย่าง						
จนล้มหน้าคว�่า	 ไฟฉายในมือหลุดกระเด็นไปตกอยู่กับพ้ืนหญ้า	 ห่าง			
ออกไปสองช่วงตวั	แสงจากกระบอกไฟฉายส่องกลบัมายังจดุท่ีร่างของ
คนกวาดถนนล้มอยู่	 เขายันตัวเองข้ึนจากพื้นแล้วเอ้ือมมือจะไปคว้า
ไฟฉาย	แต่ปลายหางตากลบัมองเห็นอะไรบางอย่างอยู่ท่ีข้างตวัเสยีก่อน
	 “เฮ้ย!!!”
	 ชายสูงวัยร้องออกมาอย่างตื่นตระหนก	เมื่อมีร่างเปลือยเปล่า
ขาวซีดของผู้หญิงคนหนึง่นอนหงายอยู่ข้าง	ๆ 	ด้วยความตกใจคนกวาด
ถนนรบีตะเกยีกตะกายถอยร่นออกห่างจากร่างท่ีปราศจากชีวติ	แสงจาก
ไฟฉายส่องผ่านตวัของลงุด�า	และมันกส็ว่างมากพอท่ีจะท�าให้เขาเห็นว่า
สภาพของศพนั้นเป็นศพไม่มีหัว	อีกทั้งยังมีอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่สุนัข
ก�าลังแทะกินร่างเปลือยของหญิงสาวอยู่ที่ช่วงล�าคอ
	 “นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันวะ!”
	 แม้ว่าเจ้าสิ่งนั้นจะอยู่ในเงามืดจนคนกวาดถนนไม่สามารถ			
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บอกได้ว่ามันคืออะไร	 แต่หากจะต้องอธิบายให้ใครสักคนฟัง	 ลุงด�า
สาบานได้เลยว่าเขาเห็นสิง่ท่ีคล้ายกบัหัวของตวัอะไรบางอย่างก�าลงัมอง							
มายังเขา	 ดวงตาของมันสะท้อนแสงวาวออกมาคล้ายกับนัยน์ตาของ
สัตว์ยามกระทบกับแสงไฟ	 เข้ียวแหลมคมเต็มปากท่ีก�าลังดูเหมือนจะ			
แสยะย้ิมราวกบัรู้สกึยนิดท่ีีมีเหย่ือเพิม่ข้ึนอีกราย	แต่สญัชาตญาณในการ	
เอาตวัรอดท�าให้ชายสงูวยัรบีหันหลงัลกุข้ึนแล้ววิง่ออกจากตรงนัน้ทันที
	 “ช่วยด้วย!	ช่วยด้วย!!!”	ลงุด�าร้องตะโกนโหวกเหวกโวยวายขณะ
ก�าลังแหวกพงหญ้าสูงออกมาอย่างไม่คิดชีวิต	 ถึงแม้จะไม่ได้หันหลัง
กลบัไปมองแต่กร็ูส้กึได้ว่า	‘มัน’	ก�าลงัไล่ตามหลงัเขามาตดิ	ๆ 	คนกวาด
ถนนเร่งฝีเท้าอย่างไม่คิดชีวิต	 โดยหวังว่าจะมีใครสักเดินผ่านมาและ																																																																												
พอจะให้ความช่วยเหลอืเขาได้	แต่ทว่ามนักลบัไร้วีแ่ววของผูค้นราวกบั
เป็นเมืองร้าง
	 “ฮิ	ๆๆ	ฮ่า	ๆๆ”
	 เสียงหัวเราะดังไล่หลังใกล้เข้ามา	 ท�าให้คนกวาดถนนไม่อาจ
หยุดยืนคิดหาทางออกตรงนั้นได้นอกจากก้าวเท้าว่ิงต่อไปเพ่ือเอาตัว
รอด	 เขาทุ่มเรี่ยวแรงที่มีอยู่ทั้งหมดสับขาราวกับเป็นนักวิ่งลมกรดเพื่อ
เอาชีวิตรอดไปให้ถึงถนนใหญ่ตรงปากซอย	 ด้วยอายุบวกกับสุขภาพ
ท่ีไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนกับคนวัยหนุ่มสาว	 ท�าให้เขาว่ิงได้ไม่เร็วนัก	
กระนั้นด้วยความรักตัวกลัวตาย	 ชายสูงวัยจึงกัดฟันฝืนวิ่งไปจนถึง				
เสาไฟต้นหนึ่งที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่บดบังแสง	
	 “นั่นมันตัวบ้าอะไรวะ!”	 พูดพลางหอบหายใจไปด้วย	 พอ									
ต้ังสตไิด้กอ็ยากจะรูว่้าไอ้ตวัประหลาดท่ีเห็นเมือ่สกัครูน่ี	้มนัเป็นตวัอะไร
กันแน่	เพียงชั่วครู่เดียว	เสียงนั้นก็ดังสวบสาบตามมาใกล้
	 “มา!	มึงมาเลย!”
	 เม่ือความกลัวท่ีถาโถมมากเกินไปกลายเป็นความโกรธ							
ชายสูงวัยยืนหายใจหอบ	 กัดกรามก�าหมัดแน่น	 สายตาของเขามอง
จ้องไปยังดวงตาคูน่ัน้ท่ียังคงส่องสะท้อนแสงออกมาจากเงามดื	หากมนั																																																																					
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ไม่ได้ตามเข้ามาในแสงไฟ	 แต่กลับเคลื่อนท่ีวนเวียนไปมาอยู่รอบ	 ๆ	
เงามืดนอกรัศมีของแสงจากเสาไฟฟ้าที่เขายืนอยู่
	 “จะรออะไรล่ะวะ	มึงเข้ามาเลยสิ	มา!”
	 ลุงด�าโหวกเหวกโวยวายเสียงดัง	 เขาก้มลงคว้าก้อนหินท่ีอยู่		
ข้างทางแล้วปาใส่มันอย่างแรงแต่กลับไม่โดนอะไร	 ดวงตาคู่นั้นยังคง
ลอยไปมาพร้อมกับจ้องมองและแสยะย้ิมแยกเข้ียวออกมาด้วยความ
โกรธเกรี้ยว
	 “ถ้ากูยังไม่อิ่ม	มึงไม่รอดมาถึงตรงนี้หรอกไอ้แก่	ฮิ	ๆๆ”
	 มันบอกกับคนกวาดถนนผู้โชคร้าย	 จากนั้นก็ส่งเสียงหัวเราะ
แหลม	ๆ 	ออกมาก่อนจะล่าถอยไป	เหลอืท้ิงไว้เพยีงแต่ความเย็นยะเยอืก																																																																																				
ของลมหนาวท่ีพดัผ่านมา	รวมถงึชายสงูวยัท่ีก�าลงัตวัสัน่จากเหตกุารณ์
น่ากลัวท่ีเขาไม่เคยเจอมาก่อนและเกือบจะเอาชีวิตมาท้ิงไว้ท่ีแห่งนี	้		
เสียแล้ว
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	 ซอยท่ีเคยเปลี่ยววังเวงในช่วงเช้าตรู่	 บัดนี้กลับเต็มไปด้วย			
ชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ในละแวกนั้นหลายสิบคนก�าลังยืนจับกลุ่มมุงดูและ
พูดคุยกันอย่างตื่นตระหนก	 ข่าวการพบศพไร้ศีรษะของหญิงนิรนาม
สร้างความหวาดกลัวให้กับทุกคนท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณนั้น	 เจ้าหน้าท่ี
ต�ารวจกั้นบริเวณโดยรอบเพ่ือป้องกันไม่ให้หลักฐานท่ีอาจจะหลงเหลือ
อยู่ในท่ีเกิดเหตุถูกชาวบ้านท�าลายเสียหายด้วยความบังเอิญ	 ขณะท่ี																																																																
เจ้าหน้าท่ีหน่วยกู้ภัยจากมูลนิธิช่ือดังต่างมารอเก็บศพดังกล่าวหลัง								
ต�ารวจได้เก็บหลักฐานที่ต้องการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
	 “ได้เรื่องอะไรบ้างไหมหมวด	?”
	 ชายหนุ่มหน้าตาคมคาย	รูปร่างหุ่นนักกีฬา	อกผายไหล่ผึ่งใน
ชุดเครื่องแบบต�ารวจ	เอ่ยถามเพื่อนร่วมงานที่ยศน้อยกว่า	จิรัฏฐ์	เป็น
ร้อยต�ารวจเอกหนุ่มไฟแรงท่ีได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากนายต�ารวจ	
ช้ันผู้ใหญ่เป็นอย่างมาก	 อีกท้ังเขายังมีความรับผิดชอบบวกกับความ
เฉลยีวฉลาดและมสีญัชาตญาณเป็นเลศิ	ท�าให้จริฏัฐ์ก้าวมาสูต่�าแหน่งนี้																								

บทที่ 1
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ด้วยวัยที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับนายต�ารวจคนอื่น	ๆ
	 “ผมให้พวกนติเิวชมาเกบ็หลกัฐานจากศพไปแล้ว	ตอนนีจ่้าเทพ
ก�าลงัสอบถามหาพยานผูพ้บเห็นจากชาวบ้านท่ีอยู่แถว	ๆ 	นีค้รบัผูก้อง”	
ชายหนุ่มในชุดต�ารวจอีกคนท่ีมีหน้าตาจัดได้ว่าดูดีรีบกล่าวรายงาน			
เขาคือร้อยต�ารวจตรี	ชลมำรค	 หรือ	มำร์ค	 เป็นเพื่อนสนิทของจิรัฏฐ์
ที่เรียนจบออกมาจากโรงเรียนนายร้อยต�ารวจพร้อมกัน	 แต่ด้วยนิสัยที่
ชอบท�าอะไรนอกกฎระเบียบ	 ท�าให้ต�าแหน่งของชลมารคก้าวหน้าช้า
กว่าเพื่อน	ทั้งที่ความสามารถนั้นไม่ด้อยไปกว่ากันเท่าไหร่
	 “แล้วเบื้องต้นเรารู้อะไรเกี่ยวกับผู้ตายบ้าง	?”	จิรัฏฐ์ตั้งค�าถาม	
ผู้หมวดชลมารคเลยอธิบายให้คนเพิ่งจะมาถึงที่เกิดเหตุได้ฟัง
	 “ผู้ตายเป็นหญิง	ยังไม่ทราบอัตลักษณ์	แต่คร่าว	ๆ	อายุน่าจะ
ราว	ๆ 	ย่ีสบิถงึสามสบิปี	ศรีษะถกูตดัออกไปคล้ายกบัโดนฉีกท้ึง	รวมถงึ
นิ้วมือทั้งสิบด้วย”
	 “ฉีกทึ้งอย่างนั้นเหรอ	?	หมายความว่ายังไง	?”	คิ้วคมเข้มของ
จิรัฏฐ์ขมวดเข้าหากัน
	 “กร็อยแผลรอบคอเหย่ือนัน้เละเทะไปหมด	ท่ีกระดกูสนัหลงัตรง
แถว	 ๆ	 บริเวณล�าคอก็มีร่องรอยแบบเดียวกัน”	 ชลมารคท�าหน้าแบบ
บอกบุญไม่รับ	แม้ก่อนหน้าจะเคยผ่านคดีร้ายแรงต่าง	ๆ	มามากมาย	
แต่ไม่เคยมีคดีไหนเลยที่สภาพของศพดูน่าสยดสยองเช่นนี้
	 “บางทีรอยนั่นอาจถูกพวกสัตว์มาแทะกินศพจนท�าให้ดูเป็น			
แบบนัน้รเึปล่า”	จริฏัฐ์ตัง้ข้อสงสยั	เพราะมีหลายคดท่ีีกว่าจะมีคนมาพบ
ผู้เสียชีวิต	สภาพศพก็ถูกพวกสุนัขจรจัด	หรือไม่ก็พวกตัวเงินตัวทองที่
อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นมาแทะกินไปก่อนแล้ว
	 “นี่ผมให้คนไปตรวจสอบละแวกนี้แล้ว	 เผื่อจะมีใครแจ้งว่าพบ
ส่วนศีรษะของเหยื่อ”
	 “ดีมากหมวด	 ผมอยากให้เก็บรายละเอียดทุกอย่าง	 อย่าให้
ตกหล่น	รวมถึงสืบค้นข้อมูลคนหายในช่วงนี้	แล้วน�ามาเทียบกับผู้ตาย
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ด้วย	เผื่อเราจะได้เบาะแสอะไรเพิ่มเติม”
	 ชลมารครบัค�า	ก่อนจะไปท�าหน้าท่ีของตนเองตามท่ีได้รบัค�าสัง่																																																																															
จิรัฏฐ์มองดูรอบ	 ๆ	 สถานท่ีพบศพและสังเกตดูเหล่าชาวบ้านท่ีก�าลัง			
จับกลุ่มล้อมท่ีเกิดเหตุ	 โดยหวังว่าอาจพบใครสักคนท่ีดูมีพิรุธ	 เพราะ
บ่อยคร้ังท่ีฆาตกรมักจะกลับมายังท่ีเกิดเหตุในขณะเจ้าหน้าท่ีก�าลัง
ท�าการตรวจหาหลักฐานอยู่	แต่แทนที่จะพบกับบุคคลน่าสงสัย	สายตา
ของเขากลับไปหยุดอยู่ตรงสาวสวยคนหนึ่ง	 หากสิ่งท่ีสะดุดใจของเขา
ย่ิงกว่ากค็อืสายตาของเธอท่ีมองดยัูงสถานท่ีเกดิเหตนุัน้	มันไม่ได้แสดง
ถึงอารมณ์ใด	ๆ	ออกมา	ดวงตาสีน�้าตาลเข้มทอดมองสถานที่เกิดเหตุ
อย่างเฉยชา	ไม่แสดงออกว่าตกใจหรือหวาดกลัว	
	 สัญชาตญาณของต�ารวจบอกกับจิรัฏฐ์ว่า	 เขาควรเข้าไป
สอบถามอะไรบางอย่างจากเธอคนนี้	 นายต�ารวจหนุ่มแสร้งเดินเข้าไป
ใกล้	ๆ 	แล้วหันไปมองดท่ีูเกดิเหตใุนทิศทางเดยีวกนักบัท่ีหญิงสาวก�าลงั
มองอยู่
	 “น่ากลัวนะครับคนสมัยนี้...”	 จิรัฏฐ์เอ่ยขึ้นมาลอย	 ๆ	 ราวกับ	
ไม่ได้เจาะจงว่าตั้งใจจะพูดกับเธอ
	 “คะ	?”	 หญิงสาวคนนั้นตอบด้วยน�้าเสียงประหลาดใจ	 เพราะ
ไม่รู้ว่านายต�ารวจคนนี้ตั้งใจจะพูดกับใคร	
	 “ผมหมายถึงคดีฆาตกรรมท่ีเกิดข้ึน	 ใครกันท่ีท�าเรื่องโหดร้าย
ขนาดฆ่าคนด้วยการตัดหัวแล้วทิ้งร่างเอาไว้แบบนี้”	 เขาบอกพร้อมกับ
หันไปมองหน้าหญิงสาวผมยาวอย่างพิจารณา	 เธอสวมเสื้อยืดกางเกง
ยีนส์ขายาว	ดแูล้วเหมือนเพิง่กลบัมาจากท่ีท�างานหรอืกลบัจากไปเท่ียว
กลางคืน	มากกว่าเพิ่งจะออกจากบ้านในตอนเช้า
	 “คงเป็นพวกจิตใจไม่ปกติค่ะ	 ถึงท�าเรื่องเลวร้ายกับผู้หญิงได้
แบบนี้”	 เธอพูดด้วยสายตาเย็นชาก่อนจะหันหลังเดินออกจากตรงนั้น	
แต่จิรัฏฐ์รีบเรียกเอาไว้ก่อน
	 “เดี๋ยวก่อนครับ!	 ผมยังไม่ได้บอกใครเลยว่าผู้เคราะห์ร้ายเป็น
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ผู้หญิง	 อันที่จริงแล้ว	 นอกจากคนแจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่ที่ก�าลังท�างาน
อยู่ในตอนนี้	ก็ยังไม่น่าจะมีใครรู้	แล้วคุณทราบได้ยังไงครับ	?”	เขาถาม
เสียงเข้มขึ้นมา	หญิงสาวหยุดเดินแต่ไม่ได้หันหน้ากลับมามอง
	 “คุณลุงคนกวาดถนนบอกค่ะ	 ฉันเป็นคนเจอแกท่ีปากซอย			
เมื่อเช้าแล้วบอกให้แกรีบแจ้งต�ารวจเอง	 ถ้าไม่มีอะไรสงสัยแล้วฉัน		
ขอตัวก่อนนะคะ”	คนตอบเริ่มท�าหน้าบึ้งไม่สบอารมณ์
	 “รอก่อนครับคุณ”	น�้าเสียงของนายต�ารวจหนุ่มอ่อนลง	เขารีบ
เดินตามเธอคนนั้นไป
	 “มีอะไรอีกเหรอคะ	?”	 เธอหันมามองหน้าเขาและจ้องอย่าง	
ไม่ค่อยพอใจ	หากนั่นท�าให้จิรัฏฐ์มองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าดวงตาของ
หญิงสาวคนนี้สวยเสียจนท�าเอาเขาแทบจะลืมหายใจ
	 “ถ้าไม่เป็นการรบกวนมากไป	 ผมขอทราบช่ือของคุณจะได้		
ไหม	?”
	 “ฉันช่ือ	นชิำภำ	ค่ะ	นีค่ณุต�ารวจสงสยัฉันเหรอคะ	?	หรอืคดิจะ
ใช้วิธนีีม้าจบีสาว?”	นชิาภาแนะน�าตวัเอง	พร้อมกบัจ้องมองจริฏัฐ์เขม็ง
อย่างจับผิด
	 “ปะ...เปล่าครบั	ผมแค่คดิว่าคณุน่าจะอาศยัอยู่แถวนี	้เอาเป็นว่า																																																																												
ถ้าคุณพอจะทราบเบาะแสอะไรก็ตาม	ผมอยากให้คุณช่วยติดต่อผมมา
โดยเร็วที่สุด	นี่นามบัตรของผมครับ”
	 “ร้อยต�ารวจเอกจิรัฏฐ์...ฟังดูเหมือนในหนังเลยนะคะ	 ดีนะท่ี		
ไม่ได้ปลอมตวัมาด้วย”	นชิาภาอ่านนามบัตรท่ีเขามอบให้	ก่อนจะหันไป																
มองหน้านายต�ารวจหนุ่ม	แล้วคลี่ยิ้มออกมาเล็กน้อยตามมารยาท
	 “ถ้ามีภารกิจท่ีต้องท�า	 ผมก็ต้องปลอมตัวครับ”	 ชายหนุ่ม						
ยิ้มตอบให้	ไม่คิดว่ามุก	‘ร้อยต�ารวจเอกปลอมตัวมา’	จะยังมีใครเอามา
เล่นอีก
	 “ได้ค่ะ	 เอาเป็นว่าถ้าฉันมีข้อมูลอะไรเพ่ิมเติม	 จะติดต่อไป							
ก็แล้วกันนะคะ”
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	 “ยินดีครับ	 แต่ถึงแม้ไม่มีข้อมูลอะไร	 ถ้าคุณนิชาภารู้สึกไม่
ปลอดภัยหรือถูกคุกคามละก็	 โทรตามผมได้เสมอเลยนะครับ”	 ต�ารวจ
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์พูดด้วยเสียงเข้ม	 ดูจริงจังและให้ความม่ันใจว่า				
เขาจะเป็นที่พึ่งพิงแก่ประชาชนได้อย่างแน่นอน
	 “อย่างเช่นตอนท่ีถูกคนแปลกหน้าเข้ามาท�าน�้าเสียงดุ	 ๆ	 ใส่			
น่ะเหรอคะ	?”	เธอจงใจหมายถึงเขา
	 “ฮ่า	 ๆๆ	 ครับ	 เมื่อไหร่ก็ได้	 ผมยินดีรับใช้	 ถ้าอย่างนั้นผม							
ไม่รบกวนเวลาของคุณนิชาแล้ว	ขอตัวกลับไปท�างานก่อนนะครับ”
	 “ค่ะ	 ขอให้จับคนร้ายได้ไว	 ๆ	 นะคะ”	 หญิงสาวหันหลังเดิน				
จากไป	โดยมีต�ารวจหนุ่มมองตามอย่างไม่วางตา
	 จิรัฏฐ์ไม่ทันสังเกตว่า	 จ่ำเทพ	 ลูกน้องคนสนิท	 เดินมายืนอยู่
ข้างตัวแล้ว
	 “สวยดีนะครับ...ผู้กองจะจีบน้องเขารึ	?”	
	 “เฮ้ย!	จ่าเทพ!	ท�าไมมาไม่ให้สุ้มให้เสียงหน่อยล่ะครับ”
	 “โธ่	 ผู้กอง	 ท�าเป็นเด็กขวัญอ่อนไปได้	 ว่าแต่การจีบผู้หญิง				
ในท่ีเกิดเหตุนี่	 ผมเองก็ยังไม่เคยลองท�ามาก่อนเลยนะครับ	 ผู้กองนี	่						
ไม่ธรรมดาเลยจริง	ๆ”	จ่าเทพเอ่ยแซวอีกฝ่ายด้วยความสนิทสนม	
	 “ใช่ที่ไหนกันล่ะจ่า	 ผมแค่เรียกน้องเขามาสอบถาม	 เผื่อจะได้
ข้อมูลอะไรท่ีเรายังไม่รู้ก็เท่านั้นเอง	 ว่าแต่จ่าได้อะไรเพิ่มเติมบ้างไหม
ครับ	?”	 แม้จะมียศที่สูงกว่า	 แต่จิรัฏฐ์ก็พูดจาสุภาพให้เกียรติจ่าเทพที่
อายุมากกว่าเสมอ	อีกทั้งประสบการณ์และเส้นสายในพื้นที่ของจ่าเทพ	
กท็�าให้เขาเป็นบุคลากรท่ีมคีณุค่าต่อหน่วยงานเป็นอย่างมากเลยกว่็าได้
	 “จากปากค�าของพยานท่ีพบศพ	มนัฟังดเูหลอืเชือ่	ผมกเ็ลยจบั
วัดปริมาณแอลกอฮอล์ดู	 แต่ก็ไม่มากพอท่ีจะท�าให้เมาแล้วเกิดอาการ
ภาพหลอนได้”	จ่าเทพอธิบาย
	 “แล้วสารเสพติดล่ะครับ	?”	จิรัฏฐ์รีบถามต่อไป
	 “ตรวจแล้ว	ไม่พบเช่นกันครับ”
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	 “แล้วมีพยานปากอื่นที่เห็นเหตุการณ์อีกไหม	?”
	 “นอกจากคนกวาดถนนที่พบศพแล้ว	 เรายังไม่มีคนอื่นอีกเลย
ครับ”	จ่าเทพส่ายหน้า
	 “ถ้าอย่างนั้นเราคงต้องมุ่งเป้าไปท่ีการหาอัตลักษณ์ของ									
ผู้เคราะห์ร้ายเสียก่อน	แต่ผมสั่งให้หมวดมาร์คไปจัดการเรื่องนี้แล้วล่ะ”	
จริฏัฐ์แจ้งกบัจ่าเทพเรือ่งท่ีเขามอบหมายงานให้ชลมารคไปท�าก่อนหน้า
	 “เหรอครบั	ผมนกึว่าผูก้องให้หมวดแกไปตามหาหมากบัตะกวด
เสียอีก	เห็นแกเดินถามไปทั้งหมู่บ้านเลยเมื่อครู่นี้”
	 “นั่นก็ด้วยครับ	 เอาเป็นว่าผมฝากจ่าจัดการตามเรื่องพยาน					
รู้เห็นให้ที	 ผมเช่ือว่าอาจจะมีคนรู้เบาะแสแต่ยังไม่กล้าบอกพวกเรา
ก็ได้	แล้วกบ็อกหมวดมาร์คให้เคลยีร์พ้ืนท่ีนี้ให้เรยีบร้อยหลงัจากท่ีพวก					
นิติเวชท�างานเสร็จแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวกลับไปรายงานให้
สารวัตรทราบก่อน”
	 จิรัฏฐ์สั่งการเรียบร้อยแล้วก็เดินกลับไปขึ้นรถ	โดยหารู้ไม่ว่ามี
สายตาคู่หนึ่งก�าลังแอบจับจ้องเขาจากมุมมืดที่อยู่ห่างออกไป


