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บทน�ำ

 แฮ่ก...แฮ่ก...
	 เสียงหอบหายใจหนักดังเป็นจังหวะก้องอยู่ในความมืด	 แม้ว่า
เจ้าตัวจะพยายามกดเสียงนั้นให้เงียบลงมากแค่ไหน	 แต่ด้วยเพราะ
ความเหนื่อยล้าจากการใช้แรงอย่างต่อเนื่องจึงท�าให้เป็นเรื่องยากเกิน
จะควบคุม
	 ชายหนุ่มกะพริบตาถี่	 ๆ	 เพื่อปรับให้สายตาเข้ากับความมืด	
แสงไฟสลวัจากช่องลมเลก็	ๆ 	แทบจะไม่มีประโยชน์	ตอนนีค้วามมืดคอื
เพือ่นท่ีดท่ีีสดุเมือ่ต้องการจะหลบซ่อนจากสายตาของใครสกัคน	แม้ว่า
เขาจะไม่ใช่คนตวัใหญ่มากนกั	แต่ร่างกายท่ีถกูฝึกฝนมาอย่างดจีนก�าย�า
แข็งแรงนั้น	ยังคงโผล่พ้นขอบของเสาต้นเล็ก	ๆ	ให้เห็นได้อยู่ดี
	 เสียงฝีเท้าท่ีดังสะท้อนในความมืดค่อย	 ๆ	 ห่างออกไป	 แต่														
หลงัจากนัน้ไม่นานเสยีงฝีเท้ากค่็อย	ๆ 	ใกล้เข้ามาอกีครัง้	ราวกบัเจ้าของ
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ฝีเท้าคู่เดิมได้เปลี่ยนใจเดินกลับมา
	 เจ้าของฝีเท้านัน้ดเูย็นใจ	ต่างจากคนท่ีตอนนีเ้พยีงแค่จะหายใจ
ให้อยู่ในระดับปกติก็ท�าได้ยากเสียเหลือเกิน
	 “หนีไปก็เท่านั้นแหละครับ	คุณต�ารวจ”	เสียงทุ้มต�่าทรงอ�านาจ
เพียงพูดเบา	 ๆ	 ก็กังวานไปท่ัวห้องช้ันใต้ดินอับช้ืนแห่งนี้	 สลับกับ														
เสียงฝีเท้าคือเสียงของแข็งบางอย่างกระทบกับพื้นเป็นจังหวะเข้ากับ
เสียงของการก้าวเดิน	 นั่นคงจะเป็นไม้เท้าหรือสิ่งช่วยค�้ายันอย่างใด
อย่างหนึ่ง
	 แม้ผู้ล่าจะดูไม่สมประกอบและมีความล�าบากในการเดิน	 แต	่															
กลับกลายเป็นว่าผู้ถูกล่าตกอยู่ในท่ีนั่งล�าบากจนน่าประหลาดใจ	 เขา																																																																																																									
พยายามกดเสียงลมหายใจให้ต�่าลงอีกจนเกือบจะเป็นปกติ	 การกลั้น
หายใจอาจเป็นทางออกท่ีดีท่ีสุดในเวลานี้	 แต่เขาเหนื่อยเกินกว่าจะท�า
อย่างนั้น
	 ปืนพกกระบอกเลก็ท่ีเพิง่ยึดเอามาจากพวกท่ีปะทะกนัก่อนหน้านี	้																																																																																																							
ถกูกระชับก�าให้แน่นข้ึน	ชายท่ีเคยหลบอยู่หลงัเสาตอนนีต้ดัสนิใจแน่วแน่																																																																																					
ว่าจะวัดดวงกับคนตรงหน้า	ตายเป็นตาย	ไม่กูก็มึงต้องมีใครสักคนเจ็บ	
นั่นคือทางออกสุดท้ายในห้องปิดตายแห่งนี้
	 สายตากวาดสอดส่องทุกซอกมุมเท่าท่ีความมืดจะอ�านวย														
เขาแน่ใจแล้วว่าไม่มีทางออกอ่ืนใดนอกจากทางท่ีเขาเพิง่วิง่ผ่านเข้ามา		
เสาปูนเก่า	 ๆ	 เครื่องจักรปรักหักพังท่ีกองไว้เหมือนขยะ	 มีประโยชน	์			
เพียงแค่ไว้ใช้หลบซ่อนตัวเท่านั้น	ไม่มีความเป็นไปได้อื่นใดนอกจากนี้
	 เขาเงี่ยหูฟังเสียงฝีเท้าที่ใกล้เข้ามาอย่างช้า	ๆ	จนมันใกล้มาก	
ใกล้จนเขารู้ว่ามันอยู่ห่างจากเขาไม่ถึง	10	 เมตร	และนั่นคือระยะยิงที่
เขาไม่มีทางพลาดเป้า
	 “ออกมาเถอะครบัคณุต�ารวจ	ผมเบ่ือจะเล่นซ่อนหาแล้ว”	น�า้เสยีง																																																																																							
นั้นเย้ยหยันปนหัวเราะอย่างคนที่ถือไพ่เหนือกว่า	การจะคุมสติไว้ให้ได้
ในเวลาอย่างนี้เป็นสิ่งที่เกือบจะเป็นไปไม่ได้
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	 กลิ่นอับชื้นของห้องปิดตาย	ความมืดที่มีเพียงแสงสลัว	ท�าให้
สภาพจิตไม่คงที่	ผสมกับความอ่อนล้าอิดโรยที่เกินจะทานทน	สภาวะ
กดดันเช่นนี้มันหนักหนาเกินกว่าท่ีมนุษย์คนหนึ่งจะรับไหว	 และเขาก็
เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งเช่นกัน	 สิ่งเดียวท่ีค�้าจุนจิตใจของเขาไว้ได้คือ													
ความรับผิดชอบต่ออีกหนึ่งชีวิต
	 หากเขาไม่สามารถรอดออกไปจากตรงนี้ได้	 อีกหนึ่งชีวิตท่ี												
เฝ้ารอความช่วยเหลอืจากเขาอยู่จะต้องจบลงอย่างอเนจอนาถเป็นท่ีสดุ	
และเขาจะไม่มีทางปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นเด็ดขาด
	 เขาสดูหายใจเข้าเตม็ปอดเฮอืกใหญ่	ก่อนจะกระชากตวัออกจาก																																																																																	
มุมอับหลังเสาปูนท่ีใช้หลบภัย	 โดยไม่ลืมกลั้นลมหายใจไว้เพราะจะ												
ช่วยให้การเล็งเป้าหมายนิ่งขึ้น	อาการหอบนั้นเป็นตัวรบกวนชั้นดี
	 ปลายกระบอกปืนช้ีไปทางต้นตอของเสียงท่ีเขาลอบฟัง																	
มาตลอด	สายตาคูน่ัน้คมกรบิและแน่วแน่จ้องไปยังอากาศธาตเุบ้ืองหน้า
ตรงหน้าของเขาไม่มีอะไรนอกจากความว่างเปล่า	 ท้ังท่ีเขามั่นใจว่า												
มันต้องมีร่างของใครสักคนที่ไล่ตามเขามาจนถึงที่นี่
	 “หาผมไม่เจองั้นเหรอ	คุณต�ารวจ”
	 เสียงนั้นดังมาจากข้างหลัง	 ด้วยความตกใจและสัญชาตญาณ
เอาตัวรอด	ท�าให้เขาหันหลังกลับและลั่นไกปืนด้วยความเคยชิน
	 ปัง!
	 กระสนุฝังเข้ากบัก�าแพงปูนอันไร้ร่องรอยของสิง่มชีีวิต	นอกจาก
เสียงหัวเราะท่ีเหมือนจะดังก้องไปมาอยู่ท่ัวบริเวณห้อง	 เขาหันปลาย
กระบอกปืนไปมาอย่างลนลานพร้อมความหวาดผวาท่ีก่อตวัข้ึนในจติใจ	
สายตาของเขาเริ่มพร่ามัว	สติเริ่มจะเลือนรางลงทุกที	ๆ
	 ดเูหมอืนว่าผูล่้าคนนีจ้ะถนดัในการสร้างความกดดนัและเล่นสนกุ																																																																																																		
กบัจติประสาทของคนเสยีเหลอืเกนิ	หากไม่ใช่คนท่ีเคยถกูฝึกมาอย่างดี
คงจะบ้าไปแล้วอย่างแน่นอน
	 “ผมอยู่ตรงนี้	คุณต�ารวจ”
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	 ชายร่างใหญ่ในวัยราว	50	 ปี	 ยืนอยู่ในความมืดไกลออกไป												
จนสายตาของเขาเกบ็รายละเอยีดได้ไม่มาก	มอืข้างหนึง่เกาะกมุไม้เท้า																																																																																												
ที่ส่วนหัวนั้นท�ามาจากอะไรเขาก็ไม่แน่ใจ	แต่มันดูใหญ่ผิดปกติ	ดวงตา
คมกริบที่เหมือนจะส่องประกายอยู่ในความมืด	แม้ว่าร่างกายภายนอก
นั้นจะดูชราลงไปตามวัย	 แต่แววตาคู่นั้นกลับดูมีพลังและเต็มไปด้วย																
ความทะเยอทะยานอย่างคนวัยฉกรรจ์	
	 เขากดปลายกระบอกปืนลงให้อยู่ในระดับสายตา	 พร้อมกด														
ลมหายใจให้ต�่าลงอีก	กระชับมือที่ชุ่มเหงื่อให้แน่น	แล้วตัดสินใจลั่นไก
อย่างไม่ลังเล
	 ทว่า...กลบัไม่มีเสยีงของการจดุระเบิดใด	ๆ 	จากรงัเพลงิของปืน																																																																										
ในมือ	 ไม่มีแม้แต่เสียงกลไกของปืน	 ไม่มีแม้เสียงการขยับเขยื้อนของ
ปลายนิ้ว
	 ไม่มีใครรูว่้าเกดิอะไรขึน้กบัร่างกายของเขา	แต่เขาไม่สามารถ
ขยับตัวได้แม้แต่ปลายนิ้ว	ทั้งร่างแข็งเกร็งราวกับถูกโบกด้วยปูนที่แห้ง
จนแข็งเป็นก�าแพง	อวัยวะทุกส่วนสัมผัสได้ถึงน�้าหนักและความกดดัน
ที่ผิดปกติ
	 ตอนนีล้มหายใจท่ีเคยหอบถีท่�าไม่ได้แม้แต่การหายใจเข้าเพยีง
เล็กน้อย	เขาพยายามบังคับให้ตัวเองหายใจแต่ก็ไม่เป็นผล	นอกจากนี	้																																																																			
ยังเริ่มรู้สึกถึงสัมผัสแปลก	 ๆ	 บริเวณล�าคอ	 คล้ายกับมีน�้าหนักจาก																				
ปลายนิ้วกดลงอย่างแรงจนเขารู้สึกเจ็บและหายใจไม่ออก
	 แปลกท่ีสัมผัสของมือนั้นไม่ได้อ่อนนุ่มอย่างมือของผู ้หญิง													
หรือแข็งกระด้างอย่างมือของผู้ชาย	 หากแต่มันชื้นแฉะและลื่นไหล		
คล้ายกับเนื้อสด	ๆ	ที่เคยหยิบจับอยู่บนเขียงตามตลาดสด	
	 กลิน่เหม็นเน่าคละคลุง้อยู่ใกล้ตวัเขาจนรูส้กึอยากอาเจยีนแม้ว่า
จะไม่ได้สูดหายใจเข้าไปก็ตาม	
	 มือนั้นลงน�้าหนักมากข้ึนอย่างช้า	 ๆ	 พร้อมกับท่ีคนตรงหน้า
เดินเข้ามาใกล้
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	 ชายมากอายุไม่ได้พูดอะไร	 เพียงแค่มองดูเขาอย่างพินิจ		
ราวกบัจะหาค�าตอบอะไรบางอย่างจากใบหน้าและดวงตาของชายหนุม่
คนนี้
	 “มาอยู่ฝั่งนี้เถอะ	ฝั่งนั้นไม่เหมาะกับคุณหรอก”
	 เขาพยายามจะส่งเสียงตอบกลับแต่ก็ท�าไม่ได้	นอกจากคิดอยู่
ในใจ...กูไม่ใช่พวกเดียวกับมึง!
	 “อย่าพูดจาโหดร้ายอย่างนั้นสิครับ	 ผมออกจะถามด้วยความ
สุภาพ”
	 เขานิ่งอ้ึงพูดไม่ถูก	 ท้ังท่ีเขาไม่ได้พูดอะไรออกไปแม้แต่น้อย	
แต่ชายตรงหน้าตอบกลับเขาแทบจะในทันทีท่ีเขาคิด	 หรือมันอาจจะ
เป็นแค่ความบังเอิญ	?
	 “ไม่บังเอิญหรอกครับ”
	 ชายตรงหน้ายิ้มให้อย่างสุภาพเหมือนกับค�าพูดของเขา	 เสียง
ไม้เท้าดังเป็นจังหวะในทุกก้าวที่เขาเดินเข้ามาใกล้
	 “จะไม่ลองคดิดดู	ีๆ 	อีกครัง้หรอืครบั	ความสามารถของคณุนัน้
ยอดเยี่ยมจริง	ๆ”
	 ให้กูไปอยู่กับพวกมึง	 กูตายซะยังจะดีกว่า!	 เขาคิดอย่างนั้น	
เพราะเชื่อว่าคนตรงหน้าจะรับรู้ได้ถึงความคิดของเขา
	 “ความตายมันก็แค่การเริ่มต้นนิทานบทใหม่เท่านั้นแหละครับ
คณุต�ารวจ...แต่จะว่าไป	คุณตอนตายคงจะท�างานให้ผมง่ายกว่ากระมัง”	
	 สิ้นเสียงประโยคนั้นชายมากอายุก็หัวเราะออกมาอย่างชอบใจ	
พร้อมกับท่ีต�ารวจหนุ่มรู้สึกถึงแรงบีบ	 สัมผัสเละ	 ๆ	 ของปลายนิ้วนั้น
นา่ขยะแขยง	ซ�า้ยงักลิน่ชวนอ้วกนั่นอกี	ทัง้หมดเริ่มมากเกินกว่าเขาจะ																																	
รับมันได้	 เขามองไม่เห็นว่าข้างหลังเขานั้นคืออะไร	 และใครท่ีก�าลัง																																																		
บีบคอเขาอยู่
	 ทันใดนั้น	 เขารู้สึกถึงแรงสัมผัสของมืออีกคู่หนึ่งท่ีมือข้างขวา																
มือนั้นเล็กกว่ามือท่ีอยู่บนล�าคอของเขา	 และเขาก็รู้ได้ทันทีว่ามันคือ
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มือของเด็ก	ด้วยความประหลาดใจเขาจึงหันไปมองที่มือข้างนั้น	ภาพ
ที่ปรากฏตรงหน้าท�าให้เขาตาเบิกโพลงด้วยความกลัวปนความตกใจ
	 เด็กน้อยอายุไม่เกินเจ็ดขวบ	ตอนนี้นั่งยอง	ๆ	อยู่ที่พื้น	ยื่นมือ																																						
มากุมปลายกระบอกปืนในมือของเขาไว้ด้วยรอยย้ิมท่ีปราศจากฟัน															
สักซ่ี	 ใบหน้านั้นมีแผลช�้าเลือดช�้าหนองอยู่ท่ัว	 ตาข้างหนึ่งถูกท�าลาย
ด้วยรอยกรดีจากของมีคม	รอยแผลนัน้ยาวไปจนถงึใบหู	ดวงตาอีกข้าง																																																																																			
มีเพียงสีขาวขุ่นไร้แววแห่งความมีชีวิต
	 มือเล็กนั้นค่อย	ๆ 	ออกแรงดันปลายกระบอกปืนกลับเข้าไปหา
คนถือ	ก่อนที่เด็กน้อยจะลุกขึ้นยืนด้วยรอยยิ้มที่กว้างขึ้น
	 เขาพยายามออกแรงฝืนไม่ให้มันเป็นไปตามแรงของอีกฝ่าย	
ทว่ากลับท�าได้ยากเย็นเหลือเกิน	 ปลายกระบอกปืนเริ่มถูกยกให้สูงขึ้น
จนอยู่ในระดับขมับ	และมันถูกหันกลับมาที่ศีรษะของเขาจนชิด
	 ผิวหนังของเขาสัมผัสได้ถึงความเย็นเยียบของเนื้อโลหะในมือ	
เพียงขยับนิ้วเท่านั้น	ทุกอย่างก็จะจบลง
	 ตอนน้ีเด็กน้อยแขนขายืดยาวจนดูผิดปกติ	 แต่รอยย้ิมนั้น											
ดูมีความสุขมากกว่าเมื่อครู่อย่างเห็นได้ชัด	
	 ตอนนีเ้ขาท�าได้เพยีงจ้องมองชายแก่ตรงหน้าด้วยความโกรธแค้น																																																																																																																		
และความกลวัท่ีมากมายไม่แพ้กนั	สมัผสัของกระบอกปืนนัน้บอกเขาว่า	
โลกนี้และโลกหน้าอาจห่างกันเพียงลั่นไก
	 เมื่อต้องตกอยู่ในความเป็นและความตาย	 มันง่ายเหลือเกินท่ี
เราจะหลุดออกจากกรอบของความปกติสู่ความวิปลาสในเสี้ยววินาที
	 “ผมขอถามอีกครั้ง	จะมาอยู่กับเราไหม	คุณต�ารวจ	?”
	 “ไปตายซะ!”
	 “น่าเสียดาย	แต่เราคงต้องจากกันจริง	ๆ”	ชายมากอายุยิ้ม
	 ปัง!
	 สิ้นเสียงลั่นไกของอาวุธสังหาร	 ห้องท้ังห้องก็ตกอยู่ในความ
เงียบสงัดและกลิ่นดินปืนตลบอบอวล	 เลือดจากรูกลวงตรงข้างศีรษะ
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ไหลนอง	ดวงตาของต�ารวจหนุ่มเบิกกว้าง	ม่านตาขยายไร้ลมหายใจ	
	 ชายแก่เดนิเข้ามาใกล้กบัศพของต�ารวจนายนัน้แล้วทอดถอนใจ																																																																									
อย่างเวทนากับสิ่งที่กองอยู่ตรงหน้า
	 “ผมไม่ได้อยากท�าอย่างนี้เลย	ผมสาบานได้	แต่คุณดันไปเห็น
ในสิ่งที่ไม่ควรเห็นเข้าเสียแล้ว	มันก็ช่วยไม่ได้”	
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 06.05 น.
	 รถฟอร์จูนเนอร์สีด�าสนิทก�าลังเคลื่อนตัวผ่านถนนข้ามจังหวัด
ด้วยความเร็วเกินกว่ากฎหมายก�าหนด
	 คนขับรู้ดีว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรท�า	แต่สิ่งที่ต้องรับผิดชอบก็บังคับ
ให้เขาต้องท�าแบบนี้	 นี่อาจจะเป็นเพียงไม่กี่ครั้งท่ี	 สารวัตรเทวกานต ์
เลือกใช้อภิสิทธิ์ในการท�าผิดกฎหมาย	
	 “พี	่เบาหน่อยไหม	ถนนเส้นนีม้นักไ็ม่ค่อยจะดนีะ”	ผูก้องนนทการ                                                                                                              
ต�ารวจหนุ่มร่างบางแต่สมส่วน	 ผิวขาวละเอียดประกอบกับใบหน้า												
อ่อนเยาว์ของคนอายุใกล้สามสบิดไูม่เข้ากบัอาชีพ	ผูต้ดิตามของเทวกานต์																																																																										
ทักท้วง	เพราะเริม่หวัน่ใจกบัแรงกระแทกของหลมุบ่อบนถนนจนตวัเอง
รู้สึกวิงเวียนขึ้นมา
	 เทวกานต์ไม่ฟังค�าคัดค้านนั้น	เพียงแต่บอกให้นนทการอดทน
ไว้	 พวกเขาต้องรีบไปให้ถึงท่ีเกิดเหตุโดยเร็วท่ีสุด	 ไม่อย่างนั้นอาจจะ
พลาดอะไรไปก็ได้

บทที่ 1 
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	 “ผมถามหน่อยเถอะพี่	 ท�าไมอยู่ดี	 ๆ	 เราโดนย้ายมาท�าคดีนี	้	
แทน	?”	นนทการถามด้วยน�้าเสียงไม่พอใจ	 เพราะไม่ได้นอนมาเกือบ	
48	ชั่วโมงแล้ว
	 “กบูอกตรง	ๆ 	ว่า	กกู็ไม่รู”้	เทวกานต์ตอบรุน่น้องด้วยความจรงิ																																																																											
เพราะตัวเขาเองก็ไม่ได้รู้อะไรมากไปกว่าคนข้าง	 ๆ	 เลย	 มีเพียงแค่
โทรศัพท์สายตรงจากผู้บัญชาการมาถึงเขาในช่วงก่อนรุ่งสางเพื่อแจ้ง
ถึงค�าสั่งใหม่	ซึ่งมีผลให้ปฏิบัติตามในทันที
	 นนทการจ้องมองไปยังต�ารวจรุน่พีเ่บ้ืองหน้า	น�า้เสยีงและค�าตอบ																																																																															
ของเทวกานต์ปราศจากว่ีแววของการโกหกใด	 ๆ	 มากไปกว่านั้นหาก
ไม่ใช่ด้วยผลงานท่ีโดดเด่นคงไม่ท�าให้นายต�ารวจวัยสามสิบปลาย	 ๆ	
อย่างเขาก้าวมามีต�าแหน่งใหญ่โตได้รวดเร็วเท่านี้
	 บทสนทนาภายในรถยังด�าเนินไปอีกเล็กน้อย	 ฉุดให้นนทการ
นึกย้อนไปถึงคดีที่ทั้งสองเพิ่งถูกบังคับให้ถอนตัวอย่างกะทันหัน	ความ
รบีเร่งนัน้มมีากเสยีจนคนท้ังสองไม่มเีวลาจดัการกบัร่างกายของตวัเอง																																																																															
แผลเปิดแผลถลอกตามเนื้อตัวก็ยังไม่ได้ถูกปฐมพยาบาลเลยสักนิด		
เห็นได้จากบนท่อนแขนก�าย�าของเทวกานต์	แม้ว่าจะเพิ่งผ่านงานหนัก
มา	แต่ร่างสนัทัดตามแบบฉบับของชายไทยกด็จูะไม่แยแสต่อบาดแผล
พวกนั้นเลยสักนิด
	 ก่อนหน้านีเ้ทวกานต์กบัทีมถกูสัง่ให้ไปแฝงตวัและสบืหาต้นตอ
ของพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ทางภาคเหนือ	 เพราะนั่นคือหน้าท่ีหลัก
ของสายสืบอย่างเขา	และผลของการอดทนมานานกว่า	3	เดือน	ก็เริ่ม
ผลิดอกออกผลให้ได้เชยชมบ้าง	 เม่ือลูกน้องในทีมท่ีท�าทีเข้าไปอยู่ใน
องค์กรนั้น	ได้รับข้อมูลของเอเย่นต์รายใหญ่สุดของเขตมา
	 พวกเขาเตรียมพร้อมและตั้งทีมเพื่อเข้าเผด็จศึกในค�่าคืน																			
ท่ีผ่านมา	ซ่ึงเวลาท่ีพวกมันจะเริม่ขนย้ายไม่ใช่กลางดกึ	แต่เป็นค่อนแจ้ง																																																																																		
พวกมันฉลาดพอท่ีจะเลือกขนส่งสินค้าในเวลาท่ีแตกต่างจากพ่อค้ายา																																																																																										
ท่ัว	ๆ	ไป	กลางดึกมีต�ารวจเฝ้าระวังเต็มท่ี	แต่ช่วงเช้านอกจากมันและ																																																																																																
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ต�ารวจ	ยังมีประชาชนคนอ่ืน	รวมไปถึงการสัญจรอีกมาก	อย่างน้อย	ๆ 																																																																																					
ต�ารวจก็ท�างานเข้มงวดได้ยากขึ้น
	 แต่ในช่วงเวลาก่อนท่ีพวกเขาจะเข้าปะทะกบัเป้าหมาย	ชายหนุม่																																																																																				
ก็ได้รับสายโทรศัพท์เพื่อรับค�าสั่งใหม่อย่างเร่งด่วน	แม้ว่าเขาจะต่อรอง
อยู่นานสองนาน	 เพื่อขอให้ปิดคดีนี้ได้ก่อน	 แล้วจะรีบด�าเนินการตาม	
ค�าสั่งใหม่ทันที
	 ในครั้งแรกเขาไม่มีความคิดท่ีจะท�าตามค�าสั่งนั้นแม้แต่น้อย	
แต่หลังจากที่ได้รู้ว่าคดีใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นคดีอะไร	เขาก็นิ่งเงียบและ
ใช้เวลาครุ่นคิดอย่างหนัก	และในที่สุดก็เลือกที่จะตอบกับปลายสายว่า
	 “รับทราบครับท่าน”
	 คดียาเสพติดท่ีคั่งค้าง	 เมื่อมาถึงจุดแตกหักแล้วก็ไม่สามารถ
ท่ีจะท้ิงมันไว้กลางคันได้	 เขาจึงตัดสินใจท้ิงลูกน้องมือดีท่ีสุดให้น�าทีม
ต่อจากเขา	 แล้วเลือกพาลูกน้องคนนี้มากับเขาแทน	 ไม่ใช่เพราะว่า																			
เขาล�าเอียงหรือเห็นว่านนทการโดดเด่นกว่าใครอื่น	 แต่เป็นเพราะเขา
เห็นอะไรบางอย่างในตัวของผู้กองหนุ่มคนนี้	 และเขาก็คิดว่าไม่ควรจะ
มองข้ามมันไป	
	 รถคนัใหญ่เริม่ชะลอความเรว็ลง	เพือ่มองหาจดุท่ีได้รบัแจ้งมา
ว่าเป็นจุดหมายปลายทาง	ถนนช่วงรอยต่อระหว่าง	พิจิตร-นครสวรรค์	
เป็นเส้นที่มีรถใหญ่วิ่งผ่านอยู่ตลอดเวลา	 ท�าให้สภาพถนนนั้นค่อนข้าง
แย่	แม้ว่าจะมีการซ่อมแซมแล้วหลายครั้ง	แต่สุดท้ายมันก็จะกลับมาสู่
สภาพเดิมในไม่ช้า
	 นอกจากสภาพถนนท่ีย�า่แย่และรถราท่ีว่ิงผ่านเพือ่เข้าเมืองหลวง																																																																																										
จะเยอะแล้ว	 เกือบตลอดท้ังเส้นทางแทบไม่มีแสงไฟจากร้านรวงและ
บ้านเรือนใด	 ๆ	 ในยามค�่าคืน	 ไฟถนนถูกสร้างไว้เป็นช่วง	 ๆ	 ท�าให้มี				
บางช่วงที่คนขับต้องอาศัยความช�านาญ	และแสงไฟหน้ารถเพียงอย่าง
เดียวอยู่บ่อยครั้ง
	 และนัน่คอืมมุอับท่ีสดุเช่นกนัหากต้องการจะหลบซ่อนบางอย่าง																																																																																				
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จากสายตาใครสักคน	 เทวกานต์ก�าลังมองหาสถานท่ีแบบนั้นจาก															
ความทรงจ�าของเขาที่เคยขับผ่านถนนเส้นนี้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน
	 “มันอยู่ติดถนนไหมพี่	 หรือต้องเข้าไปอีก	?”	 นนทการเร่ิม												
กังวลใจที่ไม่พบสิ่งใด
	 เวลาผ่านไปไม่กี่นาที	 เทวกานต์ก็สังเกตเห็นต�ารวจคนหนึ่ง												
ยืนอยู่ข้างถนน	 ซ่ึงมันผิดวิสัยปกติท่ีควรจะเป็น	 คือไม่มียานพาหนะ	
และตรงนั้นก็ไม่ใช่ป้ายรอรถ	
	 เทวกานต์ตัดสินใจจอดรถเพื่อลงไปถาม	 อย่างน้อยถ้าไม่ใช่												
ที่หมายของเขา	ต�ารวจในพื้นที่ก็คงจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคดีมาบ้าง
	 รถจอดเทียบข้างทางแล้ว	 แต่ไม่มีท่าทีว่านายต�ารวจคนนั้น
จะสนใจแม้แต่น้อย	 เขาคิดเอาเองว่าต่อให้ไม่ได้รอเขา	 ถ้าเป็นต�ารวจ					
เห็นรถมาจอดข้างทางท่ีไม่มีอะไรอย่างนี้	 ก็น่าจะเข้ามาถามไถ่บ้าง														
ด้วยความร้อนใจ	เขาจึงเปิดประตูลงเดินไปหาด้วยตัวเอง
	 นายต�ารวจในชุดเครื่องแบบเต็มยศ	 พุงพลุ้ยออกมาจนดูกลม
ไปทั่วทั้งตัว	ดูแล้วน่าจะอายุราวห้าสิบปีได้		ยังคงไม่สนใจคนตรงหน้า	
จนชายหนุ่มต้องเดินเข้าไปใกล้	ๆ	จึงเห็นว่าลุงต�ารวจคนนั้นก�าลังแชต
ผ่านแอปพลิเคชันไลน์อย่างสนุกสนาน
	 “ลุง...นี่ลุงครับ”
	 ต�ารวจร่างท้วมตกใจกับเสียงเรียก	 ด้วยไม่ทันสังเกตว่ามีคน
ก�าลังเดินเข้ามาหาได้สักครู่แล้ว	
	 “มีอะไรไอ้หนุ่ม	?”	ตอบทั้งที่ยังไม่วางตาจากโทรศัพท์
	 “แถวนี้มีคดีอะไรไหม	ผมหาไม่เจอ”
	 พอได้ยินอย่างนั้น	ลุงต�ารวจจึงเลิกสนใจโทรศัพท์	เอามันเก็บ															
ใส่กระเป๋ากางเกง	 แล้วจ้องคนหนุ ่มตรงหน้าอย่างพินิจพิเคราะห์																																																																																																						
มอืข้างหนึง่	เท้าเอว	อีกข้างเท้าลกูคาง	หยีตาอย่างวางมาด	เหมือนก�าลงั																																																																																
สืบสวนคนตรงหน้า
	 “แล้วเอ็งมาถามท�าไม	เป็นนักข่าวล่ะสิ”
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	 เทวกานต์ถอนหายใจกบัคนตรงหน้า	ก่อนจะหยบิเอาบัตรประจ�าตวั																																																																																								
ออกมาให้ดู
	 ต�ารวจช้ันผู ้น ้อยแต่มากด้วยอายุเห็นดังนั้นก็อุทานด้วย																		
ความตกใจ	 รีบยืนตรงท�าความเคารพคนตรงหน้า	 เพราะว่าชายคนนี้
คือคนที่เขาถูกสั่งให้มารอรับตั้งแต่เมื่อชั่วโมงที่แล้ว
	 “สวัสดีครับ	สารวัตร...เอ่อ...เท-วะ-กานต์”	ลุงต�ารวจหยิบเอา
โพยกระดาษที่จดชื่อของผู้มาเยือนออกมาอ่านเพราะจ�าไม่ได้
	 “ทะ-เว-กานต์	 ไม่ใช่	 เท-วะ-กานต์”	 เทวกานต์ตอบกลับเสียง
เรียบ	ๆ	เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคนเรียกชื่อของเขาผิด
	 “แล้วลุงชื่ออะไร	?	ผมจะได้จ�าไว้”
	 พอได้ยนิอย่างนัน้	คนผูน้้อยถงึกบัตาลกุวาวท่ีจะได้เป็นท่ีจดจ�า
ของคนยศสูง	ๆ	
	 “ผม	ดาบต�ารวจสมหวัง ครับ!”
	 จากนัน้ดาบหวังกพ็าท้ังสองคนเดินฝ่าดงหญ้าข้างทางลกึเข้าไป
ด้านใน	 โดยไม่ลืมหาท่ีจอดรถไว้ในท่ีปลอดภัยให้เรียบร้อยเสียก่อน																																																																															
เพราะเส้นทางจากนี้เอารถเข้าไม่ได้	 ทางใกล้ท่ีสุดท่ีรถพอจะเข้าได้นั้น	
ต้องอ้อมไปอีกด้านของถนนเส้นใหญ่ซ่ึงค่อนข้างไกล	 การเดินเท้าจะ
ประหยัดเวลากว่ามาก
	 ตลอดทางดาบหวังสาธยายเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังอย่างไม่รู้จัก
เหนด็จกัเหนือ่ย	จนคนฟังต้องเอ่ยปรามให้พอ	แล้วขอให้เล่ารายละเอยีด
ของคดีนี้ให้ฟัง	ก่อนที่จะไปถึงที่เกิดเหตุโดยไม่รู้เรื่องอะไร
	 ค่อนแจ้งท่ีผ่านมา	ทาง	สน.จงัหวดัพจิิตรได้รบัแจ้งจากชาวบ้าน
ที่ออกมาจับเขียดในที่นาใกล้	ๆ	ว่า	พบศพไม่รู้ที่มาในสภาพสยดสยอง	
จนคนพบวิง่ป่าราบ	ร้องโวยวายไปหาร้านค้าใกล้	ๆ 	ให้โทรแจ้งความให้
	 “ไอ้สยดสยองท่ีว่านี	่มนัเป็นยงัไง	?”	นนทการถามแทรกขึน้มา
หลังจากเงียบมานาน
	 “ผมก็ได้เห็นแค่แวบ	ๆ 	นะครบั	ผมก็ไม่เข้าใจว่าสยดสยองยังไง	
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ในเมื่อมันไม่มีกองเลือด	หรือเครื่องในอะไรออกมากองเลย”	ดาบหวัง																																																																													
ท�าท่าครุ่นคิด	 เทวกานต์และนนทการได้ฟังอย่างนั้น	 ก็เริ่มสงสัยว่า																
ถ้ามันเป็นอย่างที่ดาบหวังบอกจริง	ๆ	มันก็ไม่น่ามีอะไรน่าขนลุกอย่าง
ที่ได้รับแจ้ง
	 “แล้วนีม่นีกัข่าวมาวุน่วายหรอืยัง	พวกนติวิทิย์ล่ะ	?”	เทวกานต์																																																																																							
ถาม
	 “นักข่าวไม่มีครับเพราะเราปิดข่าว	 ส่วนพวกนิติวิทย์ยังมา											
ไม่ถึง”
	 “ดี”
			 เป็นท่ีรู้กนัดีในวงการว่า	พวกนกันติวิทิยาศาสตร์มกัจะมปัีญหา
กบัการลงพ้ืนท่ีเกดิเหตอุยู่เสมอ	เมือ่ต้องพบกบัต�ารวจ	เพราะความต่าง
ของวิชาชีพและเทคนิคการเก็บตัวอย่างหลักฐาน
	 บางครั้งนักนิติวิทยาศาสตร์ก็จะเข้าไปยุ่มย่ามกับศพเสียก่อน	
จนต�ารวจไม่ทันได้เห็นสภาพการพบศพท่ีแท้จริงแต่แรก	 และบางครั้ง
ต�ารวจกถ็อืวิสาสะหยิบนัน่หยิบนี่ไปมา	จนท�าให้นกันติวิทิยาศาตร์พสิจูน์
อะไรได้ยากขึ้น
	 ซ่ึงในอดตีเคยมีเหตกุารณ์ท�านองนีเ้กดิข้ึนมาแล้ว	และตอนนัน้
ก็มีคนพูดไว้ว่า	 ท�าการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ตาย	 แต่กลับพบรอย			
นิ้วมือของต�ารวจที่มาสืบคดีเสียเอง
	 หลงัจากท่ีพวกเขาเดนิตดัเข้ามาในดงหญ้าท่ีห่างจากถนนใหญ่
ราว	10	นาที	ก็พ้นเขตหญ้าสูงจนเกือบมิดศีรษะ	กลายเป็นคลองและ															
บึงโคลนขนาดใหญ่	 ซ่ึงตรงนี้น่าจะเป็นคลองขุดของเจ้าของนาใกล้	 ๆ																																																																																														
เอาไว้สูบน�้า	 ดาบหวังพยายามพาเดินลัดเลาะไปตามคันนาเพื่อไม่ให้	
ทุกคนต้องลงไปย�า่โคลน	ไกลออกมาอกีหน่อย	เป็นท่ีเปลีย่วท่ีถกูท้ิงร้าง															
ไม่ได้ใช้ประโยชน์	 ตรงนั้นมีพงหญ้าข้ึนอยู่ครึ้ม	 แต่ไม่สูงเท่ากับท่ีเดิน																																																																																																						
ผ่านมา	พื้นที่รอบ	ๆ 	นั้นเป็นเหมือนกับทุ่งนาที่เห็นได้ทั่วไป	ทั้งต้นตาล	
คันนา	คูคลอง	และซากไม้เก่า	ๆ	ที่ล้มตาย	รอยไหม้ของดินที่ถูกเผา																	
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เพื่อเตรียมพื้นที่ก่อนลงข้าวครั้งใหม่
	 สัญชาตญาณของสายสืบนั้นท�างานอยู่ตลอดเวลา	 สายตา
คมกริบคู่นั้นกวาดมองไปรอบ	ๆ	ขณะที่สองหูฟังข้อมูลจากดาบต�ารวจ
ตรงหน้า	 เพราะข้อมูลท้ังหมดนั้นจะประกอบกัน	 และกลายเป็นค�าใบ้
ส�าหรับสิ่งที่เกิดขึ้น
	 อึก!
				 สารวัตรเทวกานต์ชะงักฝีเท้า	 หยุดอยู่กลางพ้ืนท่ีนั้นจนคน													
รอบตวัแปลกใจ	เขาสดูลมหายใจเข้าเฮือกใหญ่	ก่อนจะรวบรวมสตแิล้ว
ก้าวเดินต่อไป
	 “ดาบ	แถวนี้เคยมีคดีฆ่าข่มขืนอะไรบ้างไหม	?”
	 “มีนะครับ	 สารวัตรรู้ได้ไงเนี่ย	?	 คดีนี้ตั้งสามสิบกว่าปีแล้ว															
ทุกวันนี้ยังจับคนท�าไม่ได้เลย”
	 “ไม่ใช่รู้หรอกดาบ	 เดาเอาน่ะ	 เห็นที่ทางมันอ�านวย	 ถ้ามีเหตุ
เกิดข้ึน	 ก็คงไม่มีใครมาเจอ”	 เทวกานต์หลอกถามคนตรงหน้าด้วย																			
ความอยากรู้	 แต่ไม่คิดจะกลับไปสืบหาความจริงอะไรเพิ่มเติมกับคด	ี	
ที่ผ่านมาแล้วกว่า	30	ปี
				 สารวตัรหนุม่เดนิผ่านท่ีตรงนัน้	โดยท�าเป็นไม่สนใจเงาร่างของ
สาวอวบท่ียืนอยูห่่างไปไม่ไกล	ในสภาพเสือ้ผ้าขาดวิน่	เปรอะเป้ือนโคลน
ใบหน้าปูดบวม	ฟกช�้าจากการถูกท�าร้าย	ผมบางส่วนน่าจะถูกกระชาก
และดึงจนขาด	 เผยให้เห็นหนังศีรษะภายใต้ผิวหนัง	 ขาท้ังสองข้างมี																								
เลือดไหลนอง	 แขนข้างหนึ่งบิดเบ้ียวผิดรูป	 ดวงตานั้นจ้องมายังเขา	
เหมือนต้องการจะสื่อสารอะไรบางอย่างแต่ก็ท�าไม่ได้
	 เมือ่พ้นดงหญ้าสงูระดบัอก	คนท้ังสามกเ็ข้ามาสมทบกบัต�ารวจ
อีก	4-5	นาย	ท่ีก�าลงัช่วยกนัเคลยีร์พืน้ท่ีและวพิากษ์วจิารณ์สิง่ท่ีเกดิข้ึน																																																																																
ตรงหน้า	 โดยดาบหวังไม่ลืมท่ีจะแนะน�าให้ต�ารวจทุกนายได้รู้จักกับ
สารวัตรเทวกานต์
	 พื้นที่บริเวณนั้นเป็นดินชื้น	ๆ	อ่อนยวบ	แต่ไม่ถึงกับเละ	ท�าให้
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พอยืนได้	 ท่ีว่างตรงกลางมีกองผ้าสีขาวสะอาดคลุมบางอย่างไว้	 ซ่ึง														
ไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามันคืออะไร	 เทวกานต์กวาดสายตาไปรอบ	 ๆ	 เพื่อ
ประเมนิสถานการณ์	ถ้าสงัเกตให้ด	ีๆ 	จะเห็นว่าท่ีตรงนี้ไม่ได้เป็นผนืดนิ
มาก่อน	แต่มันน่าจะยังเป็นเขตพงหญ้าที่	‘ถูกเตรียม’	ให้พร้อมส�าหรับ
กระท�าการอะไรสักอย่าง
	 สารวัตรหนุ่มยังไม่สนใจผู้ตาย	แต่ก้มลงใช้มือขุดเอาดินชื้น	ๆ	
ข้ึนมาดูจนมือเปื้อนไปหมด	 แล้วก็พบว่าข้อสันนิษฐานของเขาถูกต้อง	
ข้างใต้พื้นดินนั้นมีต้นหญ้าถูกกลบอยู่	 และต้นหญ้านั้นไม่ได้ขาดเอง				
ตามธรรมชาติ	 รอยขาดของมันตรงและคม	 เหมือนกับถูกเครื่องมือ	
บางอย่างตัดอย่างประณีต
	 เขามองหาความผดิปกตต่ิอไป	จนพบกบัรอยไหม้ด�า	ๆ 	ท่ีพืน้ดนิ																																																																																	
ใกล้	 ๆ	 ศพ	 แม้จะถูกกลบไปบ้างแต่ก็ยังพอจะมองเห็น	 รอยไหม้จาก												
บางอย่างท่ีถูกใช้เป็นเช้ือเพลิง	 เศษวัชพืช	 กระดาษ	 ยังคงมีให้เห็น																
อยู่บ้าง	และเมื่อเดินดูจนทั่ว	จึงรู้ว่ารอยไหม้นั้น	มีลักษณะเป็นวงกลม	
ล้อมรอบศพเอาไว้
	 “ดาบหวัง	 จดตามท่ีผมบอก”	 เทวกานต์ตะโกนบอกดาบหวัง	
เพือ่ส่งต่อข้อมูลให้กบักลุม่นติวิทิยาศาสตร์ท่ียังมาไม่ถงึ	นัน่คอืนอกจาก
ศพแล้ว	วัตถุพยานอื่นที่น่าสนใจคือเศษดินที่มีรอยด�า	เศษวัชพืช	และ
รอยไหม้ต่าง	ๆ	โดยเขาก�าชับให้ตรวจหา	‘เชื้อเพลิง’
	 เมือ่ตรวจสอบพืน้ท่ีจนเรยีบร้อยแล้ว	เขากส่็งนนทการไปสบืหา
ข้อมูลจากพยานผู้พบศพซึ่งถูกกันตัวไว้ใกล้	ๆ	
	 สารวัตรหนุ่มก้มลงจับชายผ้าก่อนจะนิ่งไป	 นี่ไม่ใช่ครั้งแรกท่ี	
ได้เห็นศพของผู้เป็นเหย่ือการฆาตกรรม	 และไม่ใช่ครั้งแรกท่ีลงพื้นท่ี
ด้วยตัวเอง	แต่ก็ไม่มีครั้งไหนเลยที่เขาจะชินชากับมันได้เสียที
	 เขากลั้นใจ	เปิดผ้าขาวที่คลุมศพออกในครั้งเดียว	สภาพศพที่
เห็นตรงหน้า	ท�าเอาต�ารวจคนอื่น	ๆ 	ที่จิตใจไม่เข้มแข็งพอต้องหันหน้า
ไปอาเจียนอีกทางหนึ่ง	 แม้แต่ตัวเขาเองเมื่อได้เห็นสภาพศพนั้นแล้ว																																																								
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ก็ยังเกือบจะตั้งสติไว้ไม่อยู่
	 “นี่ไม่ใช่แค่การฆาตกรรมธรรมดา	นี่มันเรียกว่าวิปริตแล้ว”
	 ชายวัยกลางคนอายุสี่สิบห้าปี	 ทราบจากหลักฐานท่ีพบจาก
เสือ้ผ้าและข้าวของของผูต้ายท่ีถกูท้ิงไว้ห่างจากท่ีเกดิเหตรุ่วมร้อยเมตร	
ข้าวของท่ีพบไม่มีอะไรสูญหาย	 แม้กระท่ังเงินในกระเป๋าก็ไม่หายไป		
และไม่ถูกแตะต้องเสียด้วยซ�า้	 สภาพศพนั้นนอนหงาย	 ขาเหยียดตรง	
ปลายเท้าหงิกงอแขง็เกร็ง	น่าจะเกิดจากความเจ็บปวดระหวา่งการโดน
ท�าร้าย	ทั่วร่างไม่มีบาดแผลฟกช�้า	ไม่มีร่องรอยการต่อสู้	แต่ส่วนอื่น	ๆ 	
นั้น	กลับประหลาดจนเกินความเข้าใจของเขาไปไกล
	 สองมอืของผูต้ายถกูผกูไว้ด้วยเชือกไนลอน	ให้อยู่ในท่าพนมมือ																																																																																		
เล็บนิ้วมือถูกถอดออกไปท้ังสิบนิ้ว	 ท�าให้มีคราบเลือดไหลนองลงมา	
ตามนิ้วจนกลายเป็นคราบเขรอะ
	 ดวงตาท้ังสองข้างถูกเย็บปิดสนิทด้วยเส้นด้ายอย่างดี	 ไม่ใช่
ด้ายตามตลาดท่ัว	 ๆ	 ไป	 เช่นเดียวกับท่ีปากและจมูก	 อวัยวะท้ังสอง														
ถูกเย็บปิดไว้จนเกือบสนิท	 เหลือช่องไว้ให้ผู้ตายหายใจเพียงเล็กน้อย	
ขณะท่ีตามเนื้อตัวของผู้ตายไม่ปรากฏความผิดปกติอื่นใด	 นอกจาก
ที่สุดท้าย	คือกลางหน้าผาก
	 ท่ีตรงกลางหน้าผาก	 ระหว่างหัวคิ้วสูงข้ึนมาประมาณสอง																				
เซนตเิมตร	บรเิวณนัน้ควรจะมเีนือ้หนงัของใบหน้า	แต่มันกลบั	‘ว่างเปล่า’																																																																																			
พื้นท่ีตรงนั้นถูกกรีดผ่านผิวหนังลงไปจนถึงกะโหลกศีรษะ	 และแม้แต่
กระดูกหน้าผากนั้น	 ก็ถูกเจาะและตัดออกไปเป็นช้ินสี่เหลี่ยมจัตุรัส	
ประมาณ	4	เซนติเมตร
	 ร่องรอยของบาดแผลตรงหน้า	 ท�าให้พอประมาณเวลาการ												
เสยีชีวติของผูเ้คราะห์ร้ายได้	ซ่ึงน่าจะเป็นเวลาไม่ต�า่กว่า	3	ช่ัวโมงมาแล้ว																																																																																		
นั่นหมายถึงเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับท่ีมีผู้พบศพ	 และนี่อาจท�าให	้											
เป็นเหตผุลท่ีพยานถกูกกัตวัไว้อย่างแน่นหนา	เพราะตกเป็นผูต้้องสงสยั
	 เทวกานต์ส�ารวจร่างไร้ชีวิตอย่างไม่เข้าใจ	 แต่ก็ท�าอะไรไม่ได้
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มากไปกว่านั้น	นอกจากรอผลการชันสูตรจากอีกหน่วยงานหนึ่ง
	 สารวัตรหนุ่มลุกออกจากบริเวณนั้น	 แล้วตามไปสมทบกับ																	
นนทการเพื่อฟังค�าให้การของพยาน
	 “คณุต�ารวจ	มนัไม่ใช่คนฆ่ากนั	นีม่นัคณุไสย	เช่ือผมส”ิ	ชายแก่																																																																														
ร่างผอมแห้งผู้พบศพคนแรกพยายามแสดงความคิดเห็น	
	 “ลุง	อย่าเพ้อเจ้อ	นี่มันคดีฆาตกรรม”
	 หลังจากเถียงกันอยู่นานสองนาน	 ก็ดูจะไม่ได้ความอะไร												
ทันใดนั้นมีเสียงโทรศัพท์ดังข้ึนจากในกระเป๋ากางเกงของสารวัตร															
เสียงเพลงที่ตั้งไว้โดยเฉพาะบ่งบอกว่าเป็นสายส�าคัญ
 เชอรี่	 นั่นคือชื่อท่ีแสดงอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์	 แต่เขารู้ดีว่า
ปลายสายไม่ใช่สาวสวยแต่อย่างใด
	 “ครับท่าน”
	 “ถงึท่ีเกดิเหตแุล้วใช่ไหม	เป็นยังไงบ้างล่ะ	?”	เสยีงทุ้มหนกัถาม
ผ่านปลายสาย
	 “คงต้องขอรวบรวมหลักฐานอีกหน่อยครับ”
	 “ผมเข้าใจ	ยังไงคุณเข้ามาพบผมภายในวันนี้นะ	ผมจะรอ”
	 ปลายสายตัดไปแล้วโดยไม่รอค�าตอบจากสารวัตร	 เป็นเชิง																																																																																		
บังคับให้ท�าตาม	เทวกานต์ตัดสินใจออกจากพื้นท่ี	โดยให้เบอร์ส่วนตัว																																																																																								
กับดาบหวังไว้	พร้อมก�าชับว่ามีอะไรให้รีบติดต่อมาทันที
	 รถคันเดิมกลับมาวิ่งบนถนนด้วยความเร็วท่ีไม่ต่างจากขามา	
ตลอดทางเขาไม่พดูคุยกบัต�ารวจผูน้้อยข้าง	ๆ	ราวกบัก�าลงัใช้ความคดิ																																																																															
มีสิ่งหนึ่งที่กวนใจเขาอยู่	และเขายังไม่ได้ค�าตอบ
	 ถ้าคนคนนี้เพิ่งตาย	 วิญญาณน่าจะยังไม่ไปไหน	 แล้วท�าไม										
เขาถึงไม่เห็น	?
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 รถคันเดิมว่ิงไปตามถนนเส้นใหญ่ของจังหวัดอยุธยาเพื่อจะ           
ตัดเข้าจังหวัดปทมุธานีซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง	ตลอดทางเทวกานต์
ไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมหลังจากได้เห็นสถานท่ีเกิดเหตุ	 และแน่นอน													
เขาไม่ได้บอกรุ่นน้องที่นั่งมาด้วยกันว่าเมื่อสักครู่เขาถูกเรียกตัวด่วน	
	 ขณะท่ีนนทการเองกก็�าลงัพยายามสนันษิฐานถงึแรงจงูใจและ
สาเหตขุองการก่อเหตฆุาตกรรมของคนร้ายมาตลอดทาง	ข้อสนันษิฐาน
บางอย่างดูฟังข้ึนแต่ก็ขาดซ่ึงพยานหลักฐาน	 ท�าให้เทวกานต์เพียงแค่
ฟังไว้เท่านั้น
	 ในสายตาของเทวกานต์	 รุ่นน้องคนนี้นอกจากจะมีความตั้งใจ
ที่ล้นเหลือตามประสาคนหนุ่ม	 เขายังมีไหวพริบที่ดี	 จะขาดก็แต่เพียง
ประสบการณ์เท่านั้น	 และนั่นคือสิ่งท่ีเทวกานต์ต้องการมอบให้รุ่นน้อง													
คนนี้มากท่ีสุด	 มันไม่ใช่เพื่อใคร	 แต่เพื่อคนอ่ืน	 ๆ	 ท่ีวันหนึ่งคงจะได้																																																																																										

บทที่ 2
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พึ่งพาเขาในอนาคต
	 แม้ว่าจะไม่ได้เอ่ยปากพูดอะไร	 แต่ในหัวของเทวกานต์ก�าลัง
ประมวลผลหลักฐานเท่าท่ีตาเห็นเพื่อมาประกอบกันให้เป็นรูปเป็นร่าง	
และสิ่งหนึ่งท่ีค้างคาใจเขามาสักพักหนึ่งแล้วก็คือ	 ท�าไมคดีนี้	 ‘ท่าน’												
ถึงต้องลงมาก�าชับเขาด้วยตัวเอง	?
	 ไม่บ่อยนักท่ีคนใหญ่คนโตระดับนี้	 จะลงมือติดต่อและจัดแจง
มอบหมายงานให้เขาด้วยตัวเอง	 แม้ว่าต�าแหน่งของเขาจะพิเศษกว่า
คนอื่น	ๆ	ก็ตาม
	 หลังจากท่ีนั่งฟังรุ่นน้องพูดแสดงความเห็นมาตลอดทาง	 เขา	
ก็เป็นฝ่ายตอบกลับไปบ้าง
	 “กูว่าเรื่องนี้มันไม่ปกติ	ต้องรอฟังผลชันสูตรอีกที”
	 “ก็ใช่ครับ	แล้วคราวนี้หน่วยไหนรับงานไปล่ะพี่	?”
	 จริงอยู่ท่ีทุกคดีท่ีมีผู้เสียชีวิตผิดธรรมชาติ	 ศพจะต้องถูกส่ง
ไปท�าการชันสูตรเพื่อสืบหาเบาะแสและสาเหตุการตาย	 แต่ก็ไม่ได้มี															
แค่หน่วยงานเดยีวท่ีกมุอ�านาจตรงนี้ไว้	และแม้แต่ในหนึง่หน่วยงานเอง																																																																						
ก็ยังมีผู้ลงมีดมากกว่าหนึ่งคนเพ่ือการกระจายปริมาณงานให้ไม่มาก															
ไม่น้อยจนเกินไป	 ซ่ึงแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนท่ีมีฝีมือและฉลาดพอจะ	
สรุปผลได้อย่างถูกต้องแม่นย�า
	 เทวกานต์ภาวนากับตัวเองอยู่ในใจถึงหมอผู้ลงมีดคนหนึ่ง	ซึ่ง
เรียกได้ว่าเป็นคนเดียวที่เขาไว้ใจและเชื่อใจในเวลานี้	
	 แต่นั่นก็อยู่เหนือการควบคุมของเขา...

	 19.05	น.
	 เทวกานต์แวะส่งนนทการท่ีหน้าโรงพยาบาลประจ�าจังหวัด		
เพื่อให้ต่อรถเข้าเขตรังสิตซึ่งเป็นที่พักของนนทการด้วยตัวเอง	ส่วนตัว
เขานั้นต้องรีบปลีกตัวออกมาเพื่อไปพบกับ	‘ท่าน’	ตามที่ได้นัดกันไว้
	 เขาเลือกใช้ทางด่วนเพื่อไปถึงปลายทางให้เร็วท่ีสุด	 แต่แม้ว่า
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จะรีบมากแค่ไหน	ปริมาณรถที่แน่นขนัดในเมืองหลวงก็ท�าให้ทุกอย่าง
ดูช้าลง	ขัดกับความเร่งรีบในใจของผู้ใช้รถใช้ถนนเวลานี้
	 เวลาผ่านไปช่ัวโมงเศษ	 ๆ	 รถฟอร์จูนเนอร์สีด�าก็เลี้ยวเข้ามา
จอดที่สถานีต�ารวจแห่งหนึ่ง	แม้จะมีต�ารวจมาเข้าเวรอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้
ใส่ใจกับรถท่ีวิ่งเข้ามาถึงข้างในสักเท่าไหร่	 อาจเพราะในทีวีก�าลังฉาย
ฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศอยู่ก็เป็นได้
	 หลังจากจอดรถไว้ข้างหลังตึกของสถานีแล้ว	 เขาก็เดินวนอยู่	
อีกรอบหนึ่งเพื่อส�ารวจว่ารอบ	 ๆ	 นั้นมีใครอยู่อีกหรือเปล่า	 เมื่อแน่ใจ
แล้วว่าไม่มีใครอยู่ตรงนัน้อีกนอกจากเขา	เขากก็ดโทรศพัท์เพือ่ต่อสาย
ไปหา	‘เชอรี่’
	 เสียงสัญญาณโทรศัพท์ดัง	บ่งบอกว่าต่อสายปลายทางได้แล้ว	
แต่กลบัไม่มีการตอบรบัแต่อย่างใด	สายนัน้ถกูตดัไปเสยีดือ้	ๆ 	เหลอืเพยีง																																																																																
ความเงียบของยามค�่าคืนและเสียงแมลงกลางคืนที่ชวนให้ใจหาย
	 สิ้นเสียงสัญญาณโทรศัพท์ได้ไม่นาน	 ก็มีรถคันหนึ่งวนเข้ามา
เทียบใกล้	ๆ	กับที่เทวกานต์ยืนอยู่	เขาเอื้อมมือไปเปิดประตูด้วยความ
รวดเร็วก่อนจะรีบพาตัวเองเข้าไปนั่งอยู่ในนั้นอย่างไม่รอช้า
	 ในรถยนต์ส่วนตวัท่ีดูไม่แตกต่างจากรถท่ัว	ๆ 	ไปตามท้องถนน	
ข้างในนัน้ถกูตกแต่งไว้อย่างสวยงามผดิประเภท	ท่ีด้านหน้ามเีบาะคนขบั																																																																																				
และพวงมาลัยเหมือนอย่างรถท่ัวไปจริง	 แต่ด้านหลังเบาะคนขับนั้น											
ถกูตดิตัง้ไว้ด้วยกระจกสดี�าสนทิซ่ึงมคีณุสมบัตปิิดกนัเสยีงไม่ให้ออกไป
ภายนอกได้โดยง่าย	
	 ในห้องกระจกของรถยนต์คันนี้มีเขาและชายร่างใหญ่อีกคน			
นั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม	 ห่างกันเพียงเอ้ือมแขนถึง	 คนผู้น้อยนั่งหลังตรง																																																																																													
ไม่ลืมจัดท่าให้เหมาะสม	สองมือวางลงท่ีเข่าอย่างมีมารยาท	ในขณะท่ี																																																																																																				
อีกคนหนึ่งนั่งทอดอารมณ์	 หลังพิงเบาะ	 เครื่องแบบท่ีสวมใส่ตอนนี้																																																																																																								
หลุดลุ่ยไม่เหลือเค้าความเรียบร้อยตามระเบียบ	 จะบ้ังจะดาวอะไรใน	
เวลานี้ไม่ต่างจากของหนัก	 ๆ	 ท่ีมีไว้เพียงประดับบารมีเท่านั้น	 แม้ว่า															
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จะอายุมากแล้ว	 แต่คนตรงหน้ายังดูแข็งแรงและกระฉับกระเฉงไม่ต่าง
จากคนหนุ่มอย่างผู้น้อยตรงหน้า	
	 เทวกานต์เผลอไปนึกเทียบกับดาบหวังที่เพิ่งได้พบกัน	ไม่ต้อง
บอกก็รู้ว่าคนตรงหน้านี้มีอายุมากกว่านายดาบคนนั้นขนาดไหน	 แต่
ท�าไมสภาพภายนอกจึงได้ดูแตกต่างกันถึงเพียงนี้
	 “ย้ิมอะไรเล่า	 สารวัตร	 หน้าผมมันมีอะไรตลกนักหรือ	?”															
เสียงทุ้มใหญ่ที่มักจะได้ยินผ่านโทรศัพท์ดังขึ้นแทนการทักทาย
	 “เปล่าครับท่าน”	 ผู้น้อยตอบอย่างสบายอารมณ์	 แสดงถึง													
ความสนิทสนมที่มีอยู่พอสมควรกับคนตรงหน้า
	 “เอาเถอะ	 หัวเราะบ้างก็ดี	 เพราะหลังจากนี้คุณอาจหัวเราะ												
ไม่ออกไปอีกพักใหญ่”	 ชายร่างใหญ่ตรงหน้าย่ืนแก้วเหล้าให้	 ก่อนจะ
ท�าท่าพยักพเยิดเป็นเชิงยัดเยียดให้รับไปดื่ม
	 แก้วเหล้าราคาแพงสองแก้วกระทบกันส่งเสียงใสกังวานไปท่ัว
ทั้งห้องกระจกในรถยนต์ซึ่งเคลื่อนที่ไปเรื่อย	ๆ	ทั้งสองคนจ้องหน้ากัน
ผ่านความเงียบ	 เพราะรู้ดีว่าการท่ีท้ังสองคนได้พบกันนั้น	 คือเวลาท่ี		
เกิดเรื่องเลวร้ายมากกว่าเหตุการณ์ปกติทั่วไป
	 ‘ท่าน’	ค�าที่เทวกานต์ใช้เรียกคนตรงหน้านั้น	มาจากต�าแหน่ง										
ท่ีใหญ่โตกว่าเขามาก	 และอีกนัยหนึ่งนั่นคือความเคารพต่อรุ่นพี่ใน
วงการที่เขานับถืออย่างมากคนหนึ่ง
	 “คุณคิดว่ายังไง	คดีนี้มันมีอะไรแปลก	ๆ	ไหม	?”	ชายร่างใหญ่
ถามความเห็น
	 “หลายจุดเลยครับ	 ท้ังท่ีเกิดเหตุ	 ท้ังสภาพศพ	 มันบอกไม่ได้
เลยว่าผูล้งมอืมีแรงจงูใจอะไร	ถ้าจะบอกว่าเกดิจากความแค้นส่วนตวักด็ู																																																																												
จะมากเกินไปส�าหรับสิ่งที่เกิดขึ้น	และแน่นอนว่าไม่ใช่การปล้น	เพราะ
ไม่มีทรัพย์สินหายไปเลยสักชิ้น”
	 ท้ังสองคนปรกึษาหารอืกนัถงึสิง่ผดิธรรมชาตท่ีิเกดิข้ึน	และมัน																																																																																																					
ก็ไม่มีค�าตอบใดท่ีเรียกได้ว่าถูกต้องในเวลานี้	 การจะคาดเดาความคิด																																																																																																									
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ของผู้ก่อเหตุนั้นยากยิ่ง	ไม่ใช่เพราะหลักฐานไม่เพียงพอ	แต่จิตใจของ
คนท่ีหลุดกรอบแห่งสามัญส�านึกจนกล้าท่ีจะพรากอีกชีวิตหนึ่งไปนั้น		
มันเกินจะหยั่ง
	 “สารวัตรเทวกานต์	จริง	ๆ 	แล้วคดีนี้มันไม่ใช่คดีแรกหรอกนะ”
	 เพียงประโยคเดียวท่ีขัดข้ึนมาระหว่างการรายงานของ																	
สารวัตรหนุ่ม	ก็หยุดให้ทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบในได้ในทันที	
	 “ท่านว่ายังไงนะครับ	?”
	 แม้ยังไม่มีข้อสรุปท่ีชัดเจนนัก	 แต่ทุกคนท่ีมีส่วนรับผิดชอบ																																																																																			
ในคดีนี้เช่ือว่านี่ไม่ใช่คดีแรก	 และมันก็จะไม่ใช่คดีสุดท้าย	 นี่คือ																						
การฆาตกรรมต่อเนื่องท่ีมีการวางแผนล่วงหน้ามาอย่างดี	 และมี																	
ความเป็นไปได้สงูมากท่ีเรือ่งนีจ้ะม	ี‘องค์กร’	หรอื	‘กลุม่คน’	อยู่เบ้ืองหลงั																																																																																
ไม่น่าจะสามารถลงมือได้ด้วยตัวคนเดียว
	 เทวกานต์แปลกใจ	แต่กต็ัง้ใจปล่อยให้ผูท่ี้รูม้ากกว่าเล่าใจความ
ให้จบลงเสียก่อน	จากนั้นค่อยซักถามเพื่อหาค�าตอบของสิ่งที่ตนสงสัย
	 “ก่อนหน้านี้มีคดีท่ีใกล้เคียงกันเกิดข้ึนแล้วครั้งหนึ่ง	 ผู้ตาย															
ทั้งสองไม่มีความเกี่ยวโยงกันทั้งสายเลือด	อาชีพ	และสภาพแวดล้อม	
อ่ืน	 ๆ	 ท่ีส�าคัญท้ังสองคนอยู่กันคนละจังหวัดท่ีมีความห่างไกลกัน
อย่างมาก	 แต่จุดร่วมเดียวท่ีท�าให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนลงความเห็นว่า																		
ท้ังสองคดนีีมี้ความเกีย่วข้องกนัคอื	‘สภาพศพ’	ศพท้ังสองถกูเย็บปิดตา																										
ปิดปากเหมือนกันทุกประการ	 และแน่นอนว่าตรงกลางหน้าผากนั้น																																																																																
ก็ถูกคว้านออกไปเช่นเดียวกัน	 แม้จะมีความต่างในสภาพแวดล้อม												
อยู ่บ้าง	 แต่นั่นก็ยังไม่ท�าให้มันเป็นเหตุผลให้คิดว่าสองคดีนี้ไม่ม	ี																	
ความเกี่ยวข้องกัน”
	 ท้ังสองคดีเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีไม่มีผู้คนสัญจร	 ไม่มีใครเห็น
เหตุการณ์	 ไม่มีร่องรอย	 ไม่มีคนแปลกหน้า	 ไม่มีความผิดปกติใด	 ๆ	
เกิดขึ้นในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง	จนถึงเวลาที่มีคนมาพบศพ
	 “ผมจนปัญญาจริง	 ๆ	 คร้ังนี้”	 ชายร่างใหญ่กระดกแก้วเหล้า																		
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ในมืออีกคร้ัง	 ถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ก่อนจะกลับมานั่งจ้องหน้า
ต�ารวจผู้น้อยตรงหน้าอย่างคาดหวังและกดดัน	 “คุณเป็นคนเดียวท่ีผม
เชื่อว่าจะปิดคดีนี้ได้”
	 สิน้สดุประโยคนัน้รถกจ็อด	เป็นสญัญาณบอกว่าถงึท่ีหมายแล้ว	
ซึ่งก็เป็นจุดเดียวกับที่รถคันนี้มารับเขาในตอนแรกนั่นแหละ	
	 “คุณคงไม่ลืมใช่ไหมว่าคุณเป็นใคร	?”	 ชายร่างใหญ่กดเสียง												
ให้ต�่าลงกว่าปกติ	เพื่อแสดงถึงความหนักแน่นในถ้อยความ
	 “ไม่ลืมครับ”	 เทวกานต์รู้สึกประหม่า	 เพราะนี่เป็นครั้งท่ีสอง												
ที่เขาถูกถามอย่างนี้
	 สารวัตรหนุ่มก้าวเท้าลงจากรถมายืนอยู่ข้าง	 ๆ	 พร้อมกับท่ี														
คนข้างในลดกระจกลงตามมาส่งของบางอย่างให้
	 กล่องกระดาษสนี�า้ตาลในมอื	ถกูผกูไว้ด้วยเชือกฟางอย่างง่าย	ๆ 																																																																																				
ดูไม่สะดดุตาอะไร	ถกูส่งผ่านมือหยาบกร้านนัน้มายังมือของเขาท่ียืนรอ
อยู่นอกรถ
	 “อ้อ	อีกอย่าง	เรื่องศพไม่ต้องห่วงนะ	ผมจัดการให้แล้ว”
	 รถส่วนตัวคันนั้นขับออกไปจากพ้ืนท่ีโดยไม่รอค�าตอบรับของ
คนท่ียืนอยู่	ค�าว่า	‘จดัการให้แล้ว’	นัน่หมายถงึอะไรกนั...เขายังไม่แน่ใจ	
แต่สิ่งที่เขารู้สึกอยู่ในใจตอนนี้	น่าเป็นกังวลมากกว่าหลายเท่า
	 กล่องกระดาษธรรมดา	 ๆ	 ในมือเขาไม่มีทางท่ีของด้านในจะ
เป็นของธรรมดาเหมือนกับหีบห่ออย่างแน่นอน	 แต่สิ่งท่ีท�าให้เขาต้อง
นิ่งเงียบอยู่ตรงนั้นอีกครู่หนึ่ง	คือค�าถามของผู้บังคับบัญชาเมื่อสักครู่
	 เทวกานต์ไม่เคยลืมว่าเขายืนอยู่ตรงไหน	 ด้วยต�าแหน่งอะไร	
แม้ว่าคนอ่ืน	 ๆ	 จะรู้จักเขาในนามสารวัตรเทวกานต์	 แต่นั่นก็ไม่ใช่
ต�าแหน่งที่แท้จริงของเขา
	 มีคนเพยีงหยิบมือเท่านัน้ท่ีรูว่้าเขาด�ารงต�าแหน่ง	‘หน่วยสบืสวน																																																																															
พิเศษ’	 ท่ีข้ึนตรงต่อผู้บัญชาการสูงสุดโดยไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด	
สิ่งท่ีท�าให้เขาจดจ�ามันได้อย่างดีไม่ใช่เพราะสิทธิพิเศษและต�าแหน่ง
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พิเศษ	 แต่มันเป็นภาระหน้าที่ท่ีเขาแบกไว้	 งานสกปรก	 งานสืบสวนที่
ห้ามแพร่งพรายต่อบุคคลทั้งภายนอกและภายในอยู่ในมือเขา	 และนั่น
หมายความถึงความลับที่ไม่อาจเปิดเผย	หากเกิดความผิดพลาด	 เขา
แค่จะต้องหายไป	กลายเป็นคนท่ีไม่เคยมปีระวตัอิยู่ในหน้าประวตัศิาสตร์	
ไม่เหลือแม้แต่ในทะเบียนราษฎร์	หรือที่ใด	ๆ	บนโลกนี้อีก
 “คุณจะตายไปอย่างเงียบ	 ๆ	 โดยไม่มีใครรู้”	 นั่นคือค�าขู่และ											
ค�าสญัญาท่ีเขาได้รบัในวันท่ีตดัสนิใจรบัต�าแหน่งนี	้แม้แต่นนทการรุน่น้อง																																																																																															
คนสนิทของเขาก็ไม่มีทางที่จะรับรู้เรื่องนี้ได้
	 เทวกานต์กลบัข้ึนมาบนรถของตวัเอง	โยนเอากล่องกระดาษไว้																																																																												
ตรงเบาะข้างคนขับ	 เขามองมันอย่างช่ังใจว่าจะเปิดมันดูเสียตอนนี้																
ดีหรือไม่	 แต่ยังไม่ทันจะได้ท�าอย่างนั้น	 เสียงโทรศัพท์ก็ดังข้ึนอย่าง		
ไม่ทันตั้งตัว
 ตุลย์	ชื่อที่แสดงอยู่บนหน้าจอท�าให้เขารู้ว่าใครโทรมา
	 “เออ	ว่าไง	โทรมาท�าไมเวลานี้	?”	
	 “รบัสายกูให้มันด	ีๆ 	หน่อยไม่ได้รึไงวะไอ้นี”่	ปลายสายท�าเสยีง
ค่อนแคะ
	 “โทษที	 พอดีกูเหนื่อย	 ๆ	 ตกลงมีอะไร	?”	 เทวกานต์หลับตา
พลางใช้ปลายนิ้วนวดคลึงบริเวณขมับคลายความอ่อนล้า
	 “เมื่อเช้ามึงไปเจอคดีอะไรมาล่ะ	 มาหากูท่ีท�างานตอนนี้ได้											
ไหม	?”
	 เทวกานต์สะดุ้ง	 ลุกข้ึนมานั่งตัวตรงในทันที	 นี่อาจหมายถึง											
การจัดการศพของท่านท่ีบอกกับเขา	 เพราะหากไม่ใช่คนคนนี้แล้ว													
เขาก็ไม่เชื่อฝีมือใครในการชันสูตรพลิกศพอีก

	 ด้วยความร้อนใจ	 เขาพาตัวเองกลับมายังเขตรังสิตในเวลา																																																																													
อันรวดเรว็	เพ่ือมุง่ตรงไปยังโรงพยาบาลในเครอืมหาวทิยาลยัใกล้	ๆ 	นัน้																																																																																						
เพ่ือไปฟังผลการชันสูตรศพจากปากของแพทย์ผู้ลงมีดมือหนึ่งของ
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หน่วยงาน
	 ในเวลานี้โรงพยาบาลมักจะเงียบ	 ต่างจากตอนกลางวัน	 ย่ิง												
เป็นส่วนที่อยู่แยกออกมาอย่างแผนกนี้ยิ่งเงียบเป็นป่าช้า	 เพราะป้ายที่
ติดไว้อย่างใหญ่โตและชัดเจน
	 ‘ห้องชันสูตร’
	 โรงพยาบาลไม่ใช่ท่ีท่ีใครกอ็ยากมา	ไม่เว้นแม้แต่สารวตัรเทวกานต์																																																																																																	
ส�าหรับคนอื่น	 ๆ	 อาจเพราะไม่อยากมาเจอคนเยอะให้รู้สึกอึดอัด	 แต่
ส�าหรับเขา	 ต่อให้เป็นเวลาท่ีไร้ผู้คนอย่างนี้	 ท่ีนี่มันก็ยังไม่น่ารื่นรมย์
ส�าหรับเขาเลยอยู่ด	ีนัน่กเ็พราะโรงพยาบาลไม่ใช่แค่สถานท่ีเพ่ือต่อชีวติ
ให้กับผู้ป่วย	แต่มันคือสถานท่ีส�าหรับวาระสุดท้ายของใครหลาย	ๆ	คน																																																																									
เช่นกัน	 นั่นเป็นเหตุให้สถานท่ีแบบนี้เต็มไปด้วยวิญญาณหลงทาง												
นับร้อยนับพันที่ไม่รู้ว่าเมื่อใดวงจรนี้จะสิ้นสุดลง
	 เขาพยายามมองผ่านทุกอย่างให้เหมือนกับเป็นเพียงของ
ตกแต่งตามโรงพยาบาลเท่านั้น	 แม้ว่าท้ังหมดนั้นจะเป็นเงาร่างของ														
ผู้ป่วยหลากหลายสภาพที่เห็นแล้วชวนหดหู่ใจ
	 ท่ีด้านหลังของตึกชั้นหนึ่งนั้นมีมุมส�าหรับสูบบุหรี่	 ท่ีตรงนั้นมี																																																																																											
ร่างสงูใหญ่ของชายไทยเช้ือสายจนียนืพงิก�าแพงอยู่	เพราะเป็นท่ีพกัผ่อน																																																																													
หย่อนใจเดยีวของนายแพทย์วยักลางคนอย่าง	ตลุย์	กรมกร	ศลัยแพทย์
ที่เปลี่ยนตัวเองจากการผ่าคนเป็นมาเป็นการผ่าคนตาย
	 “มาเร็วดีนี่หว่า	แสดงว่าเรื่องใหญ่”
	 เพื่อนสนิทท่ีคบหากันมานานไม่จ�าเป็นต้องทักทายอย่างเป็น
พิธีรีตอง	ทั้งสองคนถามข่าวคราวกันได้เพียงไม่กี่ประโยค	ก็วกเข้ามา
คุยเรื่องที่เป็นปัญหาและรอการปรึกษาอยู่
	 ตุลย์เดินน�าเทวกานต์เข้ามาส่วนในสุดของแผนกซ่ึงตอนนี้
มีเจ้าหน้าท่ีเวรอยู่แค่ไม่กี่คน	 ปกติแล้วสถานท่ีนี้ห้ามบุคคลภายนอก													
เข้าโดยเด็ดขาด	 แต่ถ้าหัวหน้าแผนกพามาด้วยตัวเองอย่างนี้	 ก็ไม่มี				
ใครกล้าสนใจอะไร
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	 เมื่อเปิดประตูบานพับใหญ่เข้าไปข้างในจะพบห้องปลอดเช้ือ
ท่ีทุกคนจะต้องเปลี่ยนเป็นชุดท่ีใช้เฉพาะภายในเท่านั้น	 เพื่อความ
ปลอดภัยต่อพยานหลักฐานทั้งหมด
	 ผ่านส่วนแรกเข้ามาจะมีประตูอีกช้ันเพื่อแบ่งแยกส่วนในของ
ห้องชันสตูร	ภายในนัน้มเีครือ่งมอืทันสมยัท่ีจ�าเป็นหลายช้ิน	แม้กระท่ัง
เครื่อง	MRI	ที่น�ามาใช้ตรวจหาสิ่งแปลกปลอมในศพ
	 ห้องทางขวาเป็นห้องโล่ง	 ๆ	 ไม่มีประตู	 เมื่อมองไปจะเห็น											
เตียงเหล็กเหมือนที่ใช้ทั่วไปในโรงพยาบาล	ซึ่งบนนั้นมีร่างไร้วิญญาณ
นอนนิ่งอยู่
	 ท่ีหมายของท้ังสองคนคือห้องทางซ้ายท่ีมีประตูกั้นอยู ่อีก												
หนึ่งบาน	แม้ว่าตุลย์จะเอื้อมมือไปผลักอย่างไม่ลังเล	แต่เทวกานต์ต้อง
หยุดเท้าจังหวะหนึ่งเพื่อกลั้นใจเดินเข้าห้องที่เขาไม่อยากยุ่งเป็นที่สุด
	 ในห้องสีเ่หลี่ยมตดิหลอดไฟฟลูออเรสเซนตส์ีขาวสว่างจา้ดว้ย																																																																													
วตัต์ท่ีสงูกว่าตามบ้านเรอืนท่ัวไป	ในห้องนัน้ไม่มีอะไรเป็นพเิศษนอกจาก																																																																													
เตียงเหล็กที่วางเรียงรายอยู่ทั่วทุกมุมห้อง
	 ที่ตรงกลางจะมีโต๊ะเหล็กใหญ่	ๆ	วางตั้งอยู่	พร้อมกับก๊อกน�้า
ท่ีเปิดไว้แทบจะตลอดเวลาเพื่อไล่กลิ่นและคราบเลือดท่ีเปรอะเปื้อน																
ออกมาจากอวัยวะที่ถูกผ่า	อากาศในห้องนั้น	หากใครไม่เคยชินก็คงจะ
เป็นลมล้มไปได้ง่ายจากกลิ่นของอวัยวะและเครื่องในสด	 ๆ	 ท่ีถูกผ่า															
วางไว้เกลื่อนกลาดตามเตียงต่าง	ๆ	
	 ห้องชันสูตรไม่ได้เหม็นกลิ่นฟอร์มาลีนอย่างท่ีใคร	 ๆ	 คิดกัน	
เพราะการฉีดฟอร์มาลีนอาจท�าให้สารพิษและหลักฐานบางอย่างใน
ศพถูกเปลี่ยนรูปไปจากการท�าปฏิกิริยาเคมี	 การชันสูตรจึงต้องท�าใน																																																																																												
ตอนท่ียังสดใหม่และไม่มีสิ่งแปลกปลอม	 กลิ่นนั้นคล้ายกับกลิ่นคาว													
ตามเขียงหมูแต่แย่กว่ามาก	 กลิ่นของเสียในกระเพาะอาหารเหม็นเน่า
ย่ิงกว่ากลิ่นน�้าเน่าตามสลัมในย่านชุมชนแออัด	 และบางศพท่ีเริ่มเน่า
กลิ่นจะรุนแรงกว่าศพหมาข้างถนนที่ถูกรถชนตายอีกหลายเท่าเช่นกัน


