เรื่ อง… WHO?
ณ บ้านพักตากอากาศแห่ง ที่บริ เวณบ้านนั้นติดกับทะเลสาบ และบริ เวณด้านหลังของตัว
บ้านติดกับภูเขา ภายในบ้ายพักนั้นมี สามีภรรยาที่รักกันมาก ได้จดั เตรี ยมอาหารเพื่อรับประทาน
กันในมื้อค่า
“คุณคะ อากาศตอนนี้เริ่ มหนาวมากขึ้นเรื่ อยๆแล้วนะ คะ” ประภาพรหญิงร่ างเล็ก ผมของเธอมีสี
ออกน้ าตาล ยาวสลวย เอ่ยขึ้นมาในขณะที่จดั กับข้าว
“ครับผม ! ช่วงนี้ใกล้หน้าหนาวแล้ว อากาศก็ตอ้ งหนาวขึ้นเป็ นเรื่ องธรรมดา ” ตุลาเป็ นผูช้ ายที่มี
รู ปร่ างใหญ่ ดีกรี เป็ นหมอของกองพิสูจน์หลักฐาน ได้ตอบกลับมา
“ก๊อกๆๆ” เสี ยงเคาะประตูที่บริ เวณหน้าบ้าน ประภาพรเธอรี บเดินอกไปเพื่อเปิ ดประตูและเมื่อ
เปิ ดประตูกไ็ ด้พบกับวรรณิ ษาเพื่อนสนิทของหล่อน
“นี้ฉนั รบกวนอาหารมื้อค่าของหล่อนหรื อเปล่าเนี้ย ? ” วรรณิ ษาพูด
“ไม่หรอกจ๊ะ เพิ่งจะจัดเตรี ยมอาหารเองแหละ มาทานข้าวด้วยกันไหม ? ” ประภาพรได้ตอบ
กลับทันทีพร้อมกับเชื้อเชิญให้วรรณิ ษามาทานข้าวด้วย พอวรรณิ ษาเอ๋ ยปากที่จะพูดก็ถูกประภา
พรลากเข้ามานัง่ โต๊ะทานข้าวเพื่อที่จะทานอาหารด้วยกัน
“นี้เธอมีอะไรหรอทาไมมาหาฉัน มีอะไรหรื อเปล่า”ประภาพรถาม
“อ่อ ฉันมาทาธุระแถวนี้แหละ พอดีรู้วา่ เธอได้พกั อยูท่ ี่น้ ีกเ็ ลยนึกมาเยีย่ มเธอนี้หละ” วรรณิ ษา
ตอบ
“งั้นก็ดีเลย นี้ตุลาแฟนของฉันนะ เขาทางานอยูท่ ี่กองพิสูจน์หลักฐาน เป็ นหมอเชียวนะ” ประภา
พรแนะนาสามีของเขา
“ยินดีที่ได้รู้จกั ค่ะ” วรรณิ ษาพูด
“เช่นกันครับ” ตุลากล่าวพร้อมกับยิม้ ทักทาย
“มาๆ...กินข้าวกันดีกว่า” ประภาพรเอ๋ ยขึ้นมาด้วยความหิว
เมื่อทั้งคู่ทานข้าวกัน....และคุยกันอย่างเพลิดเพลินเวลาก็ได้ล่วงเลยไปมากแล้ว

“นี้ตอนนี้กด็ ึกมากแล้วด้วยแล้วเธอก็เป็ นผูห้ ญิงจะกลับบ้านยังไงละ” ประภาพรถามด้วยความ
เป็ นห่วง
“ใช่ครับ ตอนนี้กด็ ึกมากแล้วด้วยหนทางออกไปก็อนั ตรายนะครับ ยังไงนอนพักที่น้ ีก่อนน่าจะ
ดีกว่านะครับ”ตุลาช่วยเสริ มขึ้น
“โห....เกรงใจมากเลย เดี่ยวฉันการถกลับเองได้” วรรณิ ษา พูดไปพร้อมกับสายหัว
“ไม่ตอ้ งเกรงใจหรอก.......เชื่อตุลาเถอะน่า” ประภาพร ยิม้ แล้วพร้อมหันไปมองตุลา
“งั้นก็ไม่เกรงใจแล้วหรอนะ”
หลังจากนั้นประภาพรได้จดั เตรี ยมห้องให้เพื่อนสาวได้หลับนอน พอตกกลางคืนความ
เงียบสงัดก็เข้ามาเยือน เสี ยงลมที่กระทบกับใบไม้ และคลื่นของทะเลสาบ ได้ผสมกันเป็ นบท
เพลงที่ไพเราะที่ขบั กล่อมคนในบ้านให้นอนหลับสบายตลอดทั้งคืน
ดวงตะวันขึ้นสู่ ขอบฟ้ าผ่านพ้นเส้นขอบภูเขา ส่ องแสงกระทบหน้าต่างบ้าน เหล่านกกา
ได้บินร้องส่ งเสี ยงไพเราะออกจากรังเพื่อเลี้ยงลูกน้อยๆ ของมัน ทาให้คนในบ้านรู ้แล้วว่านี้เป็ น
เวลาตอนเช้า
ประภาพรตื่นขึ้นมาทาธุระส่ วนตัวแล้วจัดเตรี ยมอาหารสาหรับสามีและเพื่อนสาวของ
หล่อน
“โอย......หอมจังเลยทาอะไรอยูห่ รอ”
“อ่อ....ฉันทาข้าวต้มรวมมิตรอยู.่ ...ของโปรดของตุลาเลย อะนี้รองชิมดูสิวา่ อร่ อยปะ” ประภา
พร ตักอาหารมาให้วรรณิ ษาชิมดู
“อร่ อยมาก....ฉันหละอิจฉาตุลาจริ งๆ มีแฟนสวยแถมทากับข้าวเก่งอีกต่างหาก” วรรณิ ษาชม
ประภาพร
ประภาพรได้แต่ยมิ้ รับคาชมของวรรณิ ษาเพียงอย่างเดียว

“ตึก...ตึกๆๆ” เสี ยงฝี เท้าที่ดูหนักแน่นลงมาจากบันใด ชายร่ างใหญ่ที่กาลังเดินลงมาจากด้านล่าง
วรรณิ ษาชายตามองไปยังต้นเสี ยงนั้นเหลือบเห็น ตุลา ที่กาลังเดินเข้าห้องน้ า
“อ้าวตื่นแล้วหรอ ค่ะคุณตุลา ” วรรณิ ษาทักทายกับตุลา
“ครับผมแล้วประภาพรหละครับ” ตุลาถามวรรณิ ษา
“แหม่...ตื่นมาก็ถามหาภรรยาเลยนะ .....นี่ค่ะกาลังทากับข้าวอยูค่ ่ะ...คุณก็ทาธุระให้เสร็จเถอะ0
เดี๋ยวงานนี้สาวๆจะทาค่ะ” วรรณิ ษาพูด
“อ่อๆ........... ครับงั้นผมอาบน้ าก่อน นะครับ”
วรรณิ ษาเดนเข้าไปในครัวเพื่อจัดเตรี ยมอาหารเช้า เมื่อทั้งสองจัดเตรี ยมอาหารเช้าเสร็จ
แล้วตุลาก็แต่งตัวเสร็จพอดี
เขาเดินลงมาจากบันใดพร้อมกับเสื้ อเชิ้ตสี กรมพร้อมกับ เน็คไทต์สีทอง ทาให้วรรณิ ษามองแล้ว
ต้องตกตะลึงในความสง่าของตุลา เพราะในสายตาของเขาตุลาดูดีที่สุดกว่าผูช้ ายที่เขาได้พบเจอ
มาก่อน
“อะแฮ่ม.....นี้วรรณิ ษาเป็ นอะไรหรื อเล่าเธอ”
“ปะ..เปล่าไม่มีไร”
“ตุลา ค่ะ มาทานอาหารก่อนค่ะ เดี๋ยวไม่มีแรงไปทางานนะค่ะ” ประภาพรเรี ยกตุลาให้ทาน
อาหาร
เมื่อตุลามาถึงโต๊ะอาหารทังสามก็เริ่ มลงมือทานอาหารที่เตรี ยมมาอย่างเอร็ดอร่ อย
“เออ...... คุณวรรณิ ษาครับ.....ผมต้องไปทางานที่กรุ งเทพไปด้วยกันนะครับ”ตุลาชวนวรรณิ ษา
เพราะเห็นว่าเธอก็จะไปกรุ งเทพเหมือนกัน
“เออ...ขอบคุณคะ แต่.....ไม่เป็ นไรคะ ฉันอาจเป็ นภาระเปล่าๆ” วรรณิ ษาพูดปฏิเสธด้วยความ
เกรงใจตุลา
“ไม่เป็ นไรหรอก....ไปเถอะนะ....ให้ตุลาไปส่ งดีกว่าไม่เปลืองค่ารถด้วย”ประภาพรช่วยพูดโน้ม
น้าวให้วรรณิ ษาใจอ่อน

“งั้นก็ไม่เกรงใจนะค่ะ คุณตุลา”วรรณิ ษาหันหน้าไปทางตุลาแล้วยิม้ ให้
เมื่อทั้งสามทานอาหารเสร็ จแล้วตุลาก็ออกจากบ้านเพื่อเอารถออกจากห้องเก็บรถ พอขับ
มาถึงประตูหน้าบ้านเขาเห็นวรรณิ ษาและประภาพรยืนรออยู่
“งั้นฉันไปก่อนนะประภาพรเดี๋ยวเจอกันอีกทีวนั หลังนะ” วรรณิ ษาลาประภาพรก่อนจะขึ้นรถ
“จ้า......เดินทางดีๆนะ” ประภาพรประภาพรวรรณิ ษา
เมื่อวรรณิ ษาขึ้นรถแล้วตุลาออกรถ โดยที่ประภาพรโบกมืออยูด่ า้ นหลัง
รถเบน๙สี บอลทองของตุลาได้ขบั ผ่านทุ่งทานตะวันที่เหลืองอร่ ามไปทัว่ ทาให้วรรณิ ษามองดู
อย่างไม่ระสายตา
“ทุ่งทางตะวันที่น้ ีสวยมากเลยนะ ค่ะ”วรรณิ ษาพูดด้วยความประทับใจ
“ครับผม...ผมที่น้ ีชอบมากเลยนะครับเวลาที่เครี ยด..หรื อกลับมาจากที่ทางานพอเจอสิ่ งนี้แล้ว
ความเหนื่อยล้าความเครี ยดก็หายหมด ”
“เอ่อ....คุณตุลาคะคุณทางานอะไรหรอค่ะ ถึงต้องไปที่กรุ งเทพด้วย ” วรรณิ ษาถามตุลา
“ผมทางานอยูท่ ี่กองพิสูจน์ หลักฐาน ทางานเกี่ยวกับการหาหลักฐานแต่ส่วนมากผมจะเป็ นคน
ตรวจความเฉพาะของศพนะครับ”
“อะไรคือความเฉพาะของศพค่ะ” วรรณิ ษาถาม ด้วยความสงสัย
“อ่อ.......มันคือหลักฐานที่สามารถยืนยันได้วา่ ศพนี้คือใครนะ ครับ หลักฐานที่เราจะใช้กอ็ ยูห่ ลาย
อย่างด้วยกัน เช่น DNA เส้นผม ลายนิ้วมือ หรื อแม่แต่การทาศัลยกรรมต่างๆ นะคับ” ตุลาพูด
ข้อมูลที่เข้าใช้กนั อย่างมากในอาชีพของเขา
“แล้วยังนี้คุณก็ ค่อนค่างยุง่ เลยสิ ค่ะ ไหนจะต้องตรวจ DNA อีกต่างหาก” วรรณิ ษาพูดด้วยวาม
เป็ นห่วง
“อ่อ....เวลาผมตรวจDNAนะครับผมจะมีเครื่ องทุ่นแรงมันมี ชื่อว่า Automated Sequencer ที่
เอาไว้คอยตรวจ DNA เฉพาะมาแค่เอาข้อมูลมาวิเคราะห์เท่านั้นเองครับ”
“โห......ทาให้ฉนั นึกถึงเวลาที่เรี ยนชีวะเลย นะค่ะ” วรรณิ ษาบอก

ทั้งคู่เริ่ มคุยกันอย่างสนุกสนานและเป็ นกันเองอย่างมากทาให้วรรณิ ษาเริ่ มที่จะมี
ความรู ้สึกดีๆให้กบั ตุลา โดยที่เธอยังไม่รู้ตวั เลยว่า เธอกาลังหลงรักสามีเพื่อนสนิทของหล่อนอยู่
เริ่ ม เมื่อทั้งคู่ได้คุยกันไปเรื่ อยๆจนถึงตัวกรุ งเทพมหานคร
ณ กรุ งเทพมหานคร
“งั้นผมส่ งคุณแค่น้ ีนะครับ คุณวรรณิ ษา” ตุลาพูดพร้อมกับเปิ ดประตูรถให้วรรณิ ษา
“ไม่เป็ นไรค่ะ ดิฉนั ต้องขอบคุณมากกว่าที่อุตส่ ามาส่ งดิฉนั ” วรรณิ ษากล่าวตอบ
“งั้นผมขอให้คุณโชคดีนะครับ”
“เช่นกัน ค่ะ” จากนั้นตุลาก็เดินขึ้นรถแต่กลับมีเสี ยงที่ตะโกนให้ตุลาหยุดเดินนั้นเป็ นเสี ยงของ
เพื่อนสนิทของประภาพรนัน่ เอง
“หยุดก่อนค่ะ !!”
“มีอะไรครับ ? ”
“เออ.....ดิฉนั ขอเบอร์โทรศัพท์ของคุณได้ไหมคะเพือ่ มีอะไรจะได้ติดต่อกันได้สะดวกขึ้นนะค่ะ”
“อ่อได้ครับ ไม่มีปัญหา ” ตุลาได้ยนื ให้เบอร์โทรศัพท์ไปโดยที่เขาไม่รู้เลยว่า วรรณิ ษาได้
วางแผนอะไรอยู่
เมื่อตุลาให้เบอร์เสร็จแล้วเขาก็ข้ ึนรถไปที่กองพิสูจน์หลักฐาน เมื่อเขาไปถึงเขาก็ได้เจอ
กับศพที่อยูเ่ บื้องหน้าของเขา สภาพศพนั้นน่าสยดสยองมาก ตามร่ างการไหม้เกรี ยมไม่สามารถ
พิสูจน์ได้วา่ เป็ นเพศใด แต่เขาก็ไม่ระคายอะไรเลยเขาได้นาเนื้อของศพมาทาการวิเคราะห์โดยที่
หาโครโมโซมของศพ ว่าเป็ นแบบใดเพราะโครโมโซมนั้น แบ่งออกเป็ นสองแบบคือ XX และ
XY นั้นเอง เมื้อเขาตรวจชิ้นเนื้อเยือ่ แล้วประกฎว่าเป็ นโครโมโซมของเพศหญิง
“สงสัยศพนี้ อาจทาให้เราต้องลาบากนะครับ” ชายหนุ่ม วัยทางานผมทองรู ปร่ างสู งได้พดู กับ
ตุลา

“อ้าว ว่าไงวันพระสบายดีไหม” ตุลาถาม วันพระ รุ่ นน้องคนสนิทของเขา วันพระเป็ นรุ่ นน้อง
ของตุลา2ปี เขาเป็ นถึงสายสื บและคนพิสูจน์เช่นเดียวกับตุลา
“ก็สบายดีนะครับ แค่ช่วงนี้งานยุง่ ๆไปหน่อย แต่งานนี้มีพี่ตุลามาช่วยคงสบายขึ้นเยอะนะครับ”
วันพระตอบกลับ
“ฉันต่างหากที่ตอ้ งเป็ นคนพูด.....ฮ่าฮ่าๆ”ตุลาพูดกลับมาทันที
“เออแล้วศพนี้เป็ นเพศใดนะครับเท่าที่ดูผมไม่สามารถบอกได้เลยนะครับ” วันพระถาม
“เป็ นเพศหญิงนะ แล้ววันพระรู ้อะไรอีกบ้างหละ” ตุลาตอบพร้อมกับถามข้อมูลที่เขาต้องการรู ้
อีก
“เท่าที่ผมรู ้นะครับ ศพนี้ถูกพบข้างกองถังขยะ โดยสภาพศพยังมีความร้อนของไฟสงสัยอาจจะ
ถูกเผาที่ตรงนั้นเลยก็ได้” วันพระอธิบายข้อมูลอย่างละเอียดให้ตุลาฟัง
“งั้นเราเริ่ มลงมือหาหลักฐานเยดีกว่า” ตุลาบอกให้รีบทาเพราะเขารู ้สึกว่าถ้าช้าผูร้ ้ายอาจจะ
หลบนี้ไปแล้วก็ได้
วันพระไม่รอช้าเขานาเนื้อเยื้อมาใส่ กบั สารที่ยอ่ ยโปรตีนทาให้เนื้อนั้นละลายไปจากนั้น
เขานาน้ าที่ได้น้ นั จะประกอบด้วย DNA RNA กรดเบสต่างๆ เมื่อได้เขาก็ให้กบั ตุลาเพื่อนาไป
ย้อมกับสี เพื่อทาให้สังเกต DNA ได้ง่ายขึ้น จากนั้นตุลาก็นามันเข้าเครื่ อง Automated Sequencer
จากนั้นก็รอผลตรวจ
ประมาณ2-3 วันเขาก็ได้ผลตรวจที่ตรงกับคดีหายตัวซึ่งเป็ นคดีที่อยูใ่ นเขตพื้นที่ของวัน
พระพอดีมนั เป็ นก้าวแรกขอคดีน้ ีแต่กไ็ ม่มีอะไรยากไปเกินความสามารถของตุลาหรื อวันพระ
เลย
“งั้นเราก็สามารถหาตัวคนร้ายได้ไม่ยาก เลยนะสิ ” ตุลาพูดพร้อมกับเปิ ดเอกสารต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับคดีน้ ี
“ใช่คบั ถ้าไม่มีพี่ตุลาคดีน้ ีคงไม่สาเร็จแล้วนะครับ ” วันพระกล่าวชมตุลา

ประมาณ 2-3วันทางตารวจก็ได้จบั คนร้ายได้โดยที่คนร้ายสารภาพว่า เขาฆ่าเพราะว่าเธอ
ได้รู้วา่ คนร้ายเป็ นผูค้ า้ ยาเสพติดเขาก็เลยจัดการกาจัดเธอเพื่อไม่ให้ผตู ้ ายไปบอกกับตารวจเมื่อคดี
ได้คลี่คลาย ตุลาและวันพระได้เจอกันอีกครั้ง
“งั้นเรามาเลี้ยงฉลองกันดีกว่า” ตุลาพูด
“ได้ครับ.........เอาที่เดิมดีไหมครับ ผมชอบที่น้ นั มากเลย” วันพระบอกสถานที่จะไป เมื่อทั้งคู่
ตกลงกันเสร็จพวกเขาก็ไปเลี้ยงฉลองกันอย่างสนุกสนาน
“กริ๊ งๆๆ” เสี ยงโทรศัพท์ของตุลาดังขึ้นเมื่อเขามองดูที่เบอร์โทรปรากฏว่าเป็ นเบอร์ที่เขาไม่รู้จกั
“ฮัลโหล ....นั้นใครพูดครับ” ตุลาถามต้นสายที่โทรมา
“วรรณิ ษาเองคะ......แหม่จาไม่ได้หรอค่ะ” วรรณิ ษาตอบ
“อ่อ......มีไรหรอครับวรรณิ ษา” ตุลาถาม
“วันนี้คุณว่างไหมค่ะ” วรรณิ ษาถาม
“เออ......ว่างครับผมมีไรหรอครับ”
“วันนี้วา่ งใช่ไหมค่ะ!!...คือฉันอย่างเลี้ยงข้าวเย็นตอบแทนที่คุณได้ขบั รถมาส่ งฉันนะค่ะ”
“ อืม ....ได้ครับเอากี่โมงดีครับ” ตุลาถามถามเวลา
“4 ทุ่มที่ร้าน Feeling ค่ะ” วรรณิ ษาตอบสถานที่ ที่เขาจะได้เจอกับตุลา
“ได้ครับแล้วเจอกันนะครับ”
“เช่นกันค่ะ”
เวลา 4 ทุ่มที่ร้าน Feeling
เมื่อตุลามาถึงที่ร้านเขาก็พบวรรณิ ษารออยูใ่ นร้านเขาไม่รอช้าเดินตรงไปหาเพื่อทักแต่
กลับโดนสวนกลับมาว่า
“คุณมาสาย นะค่ะตุลา”วรรณิ ษาพูดขึ้นมาก่อนตุลาจะทักเธอ
“ขอโทษครับ พอดีรถมันติดนะครับ ”ตุลาแก้ตวั ทันที
“ไม่เป็ นไร ค่ะฉันแค่ล่อเล่นนะ ฮ่าฮ่า.... ” วรรณิ ษาพูดแล้วหัวเหราะเบาเบา
“อืม งั้นเรามาสั่งอาหารกันเถอะครับเดี๋ยว จะดึกไปซะเปล่าๆ ” จากนั้นตุลาก็กวักมือเรี ยกเด็ก
เสิ ร์ฟเพื่อขอเมนูอาหาร

“ครับผม....จะสั่งอาหารไรดีครับผม” เด็กเสิ ร์ฟถามตุลา
“ผมขอแบบเบาดีกว่า เดี๋ยวผมต้องขับรถกลับบ้านอีก” ตุลาพูดเพื่อบอกว่าเขาต้องกลับบ้านไม่
อยากเมาตอนนี้เพราะอาจเกิดอุบตั ิเหตุได้
“งั้นขอ Mixer 2ที่แล้วกันนะ แล้วอะไรมาสักสองสามอย่างหรื อกันนะ” วรรณิ ษาพูดสั่งอาหาร
เพื่อกับเด็กเสิ ร์ฟจากนั้นเขาก็กระซิบอะไรบางอย่างกันอยูส่ องคน
“ตกลงครับ.....รอสักครู่ นะครับเดี๋ยวอาหารที่สั่งไว้กจ็ ะมาครับผม” ” เด็กเสิ ร์ฟบอก
บรรยากาศในร้านนี้ดูมีเสน่ห์มากภายในร้านประดับด้วยโคมไฟกลมหลายสี โต๊ะก็จุด
เทียนหอมและทางร้านก็ได้เปิ ดสนุกสนาน ทาให้ทุกคนภายในร้านโยกย้ายตามจังหวะเพลง
“วันนี้ ร้านดูคึกครื้ นดี นะครับ”
“ใช่คะ เพราะว่านี้เป็ นร้านที่ฉนั ชอบมากเลยค่ะ”
ทั้งคู่คุยกันไม่นานสักพักอาหารที่เขาสั่งก็จดั อยูด่ า้ นหน้าทาเอาตุลาน้ าลายสอเลยจากนั้น
ทั้งคู่ไม่รอช้ากินไปคุยไป ไม่ชา้ นานทั้งสองก็สนิทกันมากขึ้นจากนั้นก็มีเสี ยงดังด้านข้างของ
วรรณิ ษา
“นี้ครับเมนุใหม่สาหรับทางร้านเลยครับ ” เด็กเสิ ร์ฟยกแก้วที่มีน้ าสี สันสวยงาม
“นี้มนั คืออะไรหรอ ครับ” ตุลาถามเด็กเสิ ร์ฟ
“เป็ นเมนพิเศษ นะครับทางร้านเราจะให้เฉพาะลูกค้าที่มาประจานะครับ”เด็กเสิ ร์ฟทันที
“โฮ.....สุ ดยอดเลย บริ การดีนะนี้” ตุลาอุทาร
“ลองชิมดูซิคะ ของอร่ อยมากเลยนะค่ะ” วรรณิ ษาพยายามให้ตุลาดื่มน้ าที่เด็กเสิ ร์ฟมาให้กิน
ไม่ชา้ ตุลาก็ดื่มเครื่ องดื่มนั้นจนหมดจากนั้นพวกเขาก็คุยกันต่ออย่างสนุกสนาน และตุลาก็
อยากจะรู ้จกั วรรณิ ษามากขึ้นจนต้องไปบ้านของเธอเพื่อสานสัมพันธ์ต่อ เมื่อสายตาทั้งสองจ้อง
มองกัน ตุลารู ้สึกประหลาดเพราะเขาไม่เคยมีความรู ้สึกนี้มานานมากแล้วเขาไม่รอช้าเริ่ มจูบ
วรรณิ ษา ตาทั้งคู่เริ่ มหลับลงอย่างช้าช้า และหลังจากนั้นพวกเขาก็สนุกกันไปทั้งคืนนั้น

เมื่อเสี ยงโทรศัพท์มือถือของตุลาดังขึ้นเป็ นเวลา 8.00 น เขาหลับไปนานมากเมื่อเขาลุก
ขึ้นมาเขาก็เจอกับผูห้ ญิงที่เขารู ้จกั นอนอยูข่ า้ งๆเขา
“นี้เรา ทาอะไรลงไปนี้ บ้าจริ งๆ” ตุลาบ่นกับตัวเองที่เมื่อคืนเขาทาอะไรที่ผดิ พลาดลงไปตาไม่
ทันที่เขาจะทาอะไรต่อวรรณิ ษาก็ตื่นขึ้นมา
“จะไปแล้วหรอค่ะ เมื่อคืนเราสนุกมากเลยนะค่ะ” วรรณิ ษาพูดเพื่อให้ตุลาระลึกว่าเมื่อเขาได้ทา
อะไรลงไปจากนั้นหล่อนก็ตรงไปซบไหล่ของตุลาทนทีแล้วพูดว่า
“ฉันอาจจะไม่ดี เท่าประภาพรแต่ ฉันรักคุณนะค่ะ รักมากเลยด้วย ” วรรณิ ษาเพื่อให้ตุลาใจอ่อน
แต่ตุลากลับนิ่งเงียบไม่พดู จา เหมือนเดิมเขานิ่งสักพักแล้วพูดว่า
“ผมขอโทษนะครับที่ทาอะไรกับคุณลงไปเมื่อคืน แต่ผมต้องไปหาประภาพรก่อน” ตุลารี บพูด
ตัดบทเพื่อไม่ให้วรรณิ ษาพูดต่อ
“ค่ะ...แล้วเจอกันนะค่ะฉันรออยู”่ วรรณิ ษาตอบ
“ครับ ถ้ามีโอกาสอีก” จากนั้นพวกเขาก็แยกย้ายกันไป เมื่อตุลาออกจากบ้านวรรณิ ษาเขาก็รีบ
กลับไปหาประภาพรทันที เมื่อไปถึงที่บา้ นพักตากอากาศหลังนั้นเขาก็พบประภาพรที่กาลังจัด
กับข้าวอยู่ เธอกาลังเตรี ยมอาหารต้อนรับตุลาอยู่ เมื่อเธอพบตุลาเธอถามตุลาว่า
“ทาไมคุณ กลับมาช้าจังค่ะ”
“ผมไปสังสรรค์กบั เพื่อนมานะ แล้วดื่มหนักไปหน่อยเลยนอนที่บา้ นเพื่อนนะครับ ” ตุลาแก้ตวั
ไปหน้าตาของเขาไม่จริ งจังเหมือนแต่ก่อน
จากนั้นก็เริ่ มกินอาหารที่ประภาพรเตรี ยมไว้อย่างเอร็ ดอร่ อย พอตกดึกอากาศหนาวของ
เดือนพฤศจิกา เริ่ มมามันทาให้ตุลาหนาวเย็นเหมือนอยูบ่ นขัว่ โลกเหนือ ซึ่งทุกครั้งเขาไม่เตยเป็ น
แบบนี้มาก่อน ทาไมนะ? วรรณิ ษาเห็นอาการที่ผดิ ปกติของตุลาก็ถามด้วยความเป็ นห่วง
“คุณเป็ นไรหรอค่ะ ไม่สบายตรงไหนหรอ” ประภาพรถามด้วยความเป็ นห่ วงมือของเธอก็
โอบกอดตุลาเอาไว้
“อืมไม่มีไรหรอกครับ ผมแค่รู้สึกหนาวเท่านัน่ เองแหละ” ตุลาพูดกับประภาพรอยูแ่ ต่ทาไมใน
ใจของเขากลับนึกถึงวรรณิ ษาทากันนะ

ช่วงปลายเดือนมกราคม อากาศหนาวของที่น้ ียงั เหมือนเดิม และหนาวไม่นอ้ ยกว่าแต่ดว้ ย
ซ้ าแสงแดดทอแสงช้ากว่าแต่ก่อนเวลานั้นเป็ นตอนเช้า เสี ยงนกบนภูเขาบอกเวลาให้ทุกคนใน
ละแวกนั้นตื่นขึ้นเสี ยงของมันช่างไพเราะและประสานกันอย่างลงตัว แต่กลับมีเสี ยงหนึ่งที่ผดิ
แยกไปเป็ นเสี ยงของชายและหญิงที่อยูก่ บั บ้านพักตากอากาศ
“นี้!! คุณ เดี๋ยวนี้ทาไมคุตอ้ งออกจากบ้านทุกวันเลยค่ะ ทั้งที่วนั นี้เป็ นวันยุดของคุณนะ”
ประภาพรตวาดใส่ ตุลาเพราะว่าช่วงสองเดือนที่ผา่ นมาตุลาไม่เคยที่จะอยูบ่ า้ นเลยวันวันเขาออก
จากบ้านทาให้ประภาพรรู ้สึกว่าเธออยูค่ นเดียว
“แต่น้ ีคุณนี้งานของผมนะ หน้าที่ของผมคือหาหลักฐานที่เป็ นประโยชน์แก่ประชาชนเละคนที่
เดือดร้อนนะ” ตุลาตวาดกลับใส่ ประภาพร
“แต่มนั ไม่ใช่อย่างนี้ทุกทีคุณต้องหาเวลาว่างมาหาฉันตลอดแต่ตอนนี้มนั ไม่ใช่อย่างนั้นเลย” เธอ
พูดพร้อมกับน้ าตาของเธอ
“ประภาพรฟังผม ตอนนี้เราไม่เหมือนเดิมแล้วนะ ผมคิดแต่เรื่ องงานไม่ใช่วา่ จะทาอะไรเหมือน
แต่ก่อนได้นะ ” เมื่อตุลาพูดจบทั้งสองก็นิ่งเงียบไปสักพักจากนั้นตุลาก็เดินออกไปจากบ้าน
เขาขับรถออกจากที่น้ นั ทันทีแต่เป้ าหมายของเขาไม่ใช่กองพิสูจน์หลักฐานแต่เป็ นบ้าน
ของวรรณิ ษาเมื่อขามาถึงเขาก็พบกับวรรณิ ษาที่ออกมายืนรอหน้าบ้านของเธอความจริ งแล้วทั้ง
สองได้ไปมาหาสู่ ประมาณสองเดือนแล้วตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนั้น
“ตุลาค่ะ วันนี้เป็ นไรหรอหน้าตาไม่ดีเลย ” วรรณิ ษาถามเพราะเห็นหน้าตาของตุลาที่บ่ ึงตึง
“ก็ดูประภาพรสิ เขาไม่เข้าใจผมวันวันเธอเอาแต่บ่นๆอยูไ่ ด้น่าราคาญจริ ง” ตุลาพูดด้วยความ
น้อยใจ
วรรณิ ษาเห็นเข้าเธอเลยโอบกอดตุลาและปลอบโยนเขาคาพูดของเธอนั้นทาให้ตุลาเคลิบเคลิม้
อย่างมากเป็ นเวลานานพอสมควรที่ตุลาอยูก่ บั วรรณิ ษาก่อนที่จะมีโทรศัพท์ดงั ขึ้นมาต้นสายที่
โทรมาไม่ใช่ใครอื่น วันพระรุ่ นน้องของเขานั้นเอง
“มีไรหรอ วันพระ ”
“มีคดีใหม่เขามาครับพี่มาดูสิครับ”

เมื่อวันพระวางสายตุลาก็ลา วรรณิ ษาเพื่อไปสื บคดี เขาขับรถไปที่เกิดเหตุทนั ทีรถเบนซ์
ขับออกจากกรุ งเทพ ออกไปสู่ ยา่ นปริ มณฑล เมื่อเขาลงจากรถเบื้องหน้าของเขา มีศพอยูส่ อง
ลักษณะ ศพแรกน่าจะเป็ นเพศชายอายุ ประมาณ 30-40 ปี และอีกศพหนึ่งเป็ นเพียงแค่ชิ้นส่ าน
ท่อนร่ างของศพซึ่งดูจากภายนอกแล้วไม่สามารถบอกได้วา่ เป็ นเพศใด เพราะถูกฟันเละยับเยิน
จากนั้นตุลาก็ให้ทุกคนนาศพกลับไปตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐาน และเมื่อเขาตรวจสอบเขาก็
ทราบได้วา่ ศพท่อนนั้นเป็ นเพศหญิงเพราะกระดูกเชิงกรางของเพศหญิงนั้นจะใหญ่มากไว้
สาหรับเด็กทารกนัน่ เอง แล้วอะไรหระที่ทาให้ท้ งั สองต้องเป็ นศพนี้
“ไม่ใช่ตรวจไปตรวจมา เจออีกคดีนะครับ ” เสี ยงของรุ่ นน้องตุลาทักเขาขึ้นมาจากด้านหลัง
“ฉันขอไม่ให้เป็ นอย่างที่แกว่าดีกว่า เดี๋ยวงานจะเข้า ฮ่าๆๆ ” ตุลาตอบไปแบบกวน
“ผมก็เหมือนกัน”
จากนั้นเพื่อที่จะหาหลักฐานเพิ่มเติมพวกเขาก็นาหลักฐานที่หามาได้มาวิเคราะห์และ
เชื่อมโยงความเป็ นไปได้ของคดีน้ ีจากนั้นพวกเขาก็พบหลักฐานชินสาคัญ คือการแจ้งคนหาย
ของเด็กชายคนหนึ่ง โดยผูแ้ จ้งความระบุวา่ แม่ของเขาได้หายตัวไปประมาณ 1อาทิตย์ก่อน
“นี้อาจเป็ นหลักฐานใหม่ๆของเราก็ได้นะครับพี่ตุลา”
“อืมใช่” ตุลาตอบด้วยความมัน่ ใจ
จากนั้นพวกเขาก็ไปสอบถามถึงเหตุการณ์ดงั กล่าวจากนั้นเขาก็นาหลักฐานที่ได้จากผูแ้ จ้งความ
นั้นคือ DNA หมายความว่าถ้าพ่อมาเดียวกัน ลูกที่ได้จะมีDNA ของพ่อและแม่อย่างละครึ่ งๆซึ่ง
ผลของการตรวจสอบนั้นปรากฏว่าตรงตามศพเพศหญิงนั้น และเรื่ องราวของคดีน้ ีกถ็ ูกไข
ออกไปเรื่ อยๆจนเวลาผ่านไป 7วัน วันพระและตุลาก็สามารถปิ ดคดีลงได้
“เฮ้อ.....ทาไมนะแค่แอบมีชูน้ ้ ีถึงกับฆ่าแกงกันเลย” ตุลาบ่นถึงคดีที่จบไป เพราะเมื่อเขาจับ
คนร้ายได้ คนร้ายสารภาพเหตุจูงใจที่ฆ่าเพราะว่า ภรรยาของเขาแอบไปคบกับเพื่อนสนิทของเจา
ทาให้ ตัวเองรู ้สึกโกรธมากเลยฆ่าทั้งคู่ซะเลย
“มันก็ใช่นะครับที่ไปคบกับคนอื่นทั้งที่ตวั เองมีสามีแล้ว แต่กม็ นั ผิดที่ศีลธรรมนะครับ” วันพระ
อ้างเหตุศีลธรรมต่างๆให้ตุลาฟัง
“มันก็จริ งของนาย นะ ” ตุลาตอบไปเฉยๆ แต่ในใจเขากังวลมากมาย

เมื่อคดีน้ ีปิดลงตุลาก็แวะไปหาวรรณิ ษาเช่นเคย แต่ตอนนี้เขาแค่แวะไปผ่อนคลายความ
เหนื่อยล่าจากคดีที่เขาทา
“เฮ่อ วันนี้คดีกย็ ากมากนะนี้กว่าจะเสร็จก็ใช่เวลานานมากเลย”
“บ่นอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะ แต่คุณก็สามารถปิ ดได้นะคะ”
“นัน่ นะสิ ผมหิวแล้วหาไรทานกันดีกว่า”
“ได้สิค่ะ ไปหาไรทานกันดีกว่า”
จากนั้นพวกเขาก็หาร้านอาหาร เมื่อไปถึงพวกเขาก็สั่งอาหารและกินกันก่อนที่จะแยกย้ายกัน
กลับบ้าน พอถึงบ้านประภาพร ก็เป็ นช่วงหัวค่าแล้ว สภาพบ้านพักของเขาดูวงั เวงกว่าแต่ก่อน
ไฟนอกบ้านไม่เปิ ดสักดวง พอเขาถึงบ้านมีเพียงห้องอาหารเท่านั้นที่เปิ ดอยู่ ตุลาเห็นบรรยากาศที่
ผิดปกติ เขาจึงวิง่ ไปดู สิ่ งที่เขาเจอนัน่ เป็ นผูห้ ญิงที่เขารัก ประภาพรเธอนัง่ อยูค่ นเดียวใบหน้าของ
เธอ เต็มไปด้วยคราบน้ าตา เมื่อตุลาเห็นดังนั้นเขาก็ถามเธอว่าเกิดไรขึ้น แต่เรี ยกเท่าไรเธอก็ไม่
หันมาเหมือนกับคนโดนสะกดจิตประนั้นแต่พอผ่านได้สักพักประภาพรก็ตอบเขา
“วันนี้คุณไปไหนมา”
“ผมก็ทางานนะสิ ถามได้”
“แล้วนี้คืออะไร ” ประภาพรโยนมือถือให้ตุลา
พอตุลาอ่านเขาถึงกลับหน้าเปลี่ยนสี เลย เพราะว่าในโทรศัพท์มีรูปถ่ายของเขา กับวรรณิ ษาอยู่
ด้วยกัน
“ผมแค่ชวนเธอกินข้าวอง เท่านัน่ ไม่มีอะไรสักหน่อย”
“แล้วทาไมถึงมีรูปตอนจูบกันด้วย หละ”
“ ............. ”
“ ฉันรู ้มานานแล้วว่าพวกคุณนะมีอะไรมากเกินกว่าคาว่าเพื่อนอยู่ เพราะว่าเวลาที่ฉนั โทรหาที่
ทางานคุณ เขาบอกว่าคุณออกไปกับผูห้ ญิงทุกวันเลย ฉันเลยต้องจ้างคนมาสื บ แล้วไงหรอ......
ปรากฏว่า เขาส่ งรู ปภาพพวกนี้มาให้ฉนั ....ฉันรักคุณมากเลยนะ แต่ดูที่คุณทากับฉันสิ มันใช่
ความรักแล้วหรอ ”
“..................”
“ฉันจะไปจัดการ นางวรรณิ ษาเดี๋ยวนี้แหละ” ว่าแล้วประภาพรก็ออกจากบ้านพักแล้วจะขับรถ
ไป........

เช้าวันต่อมา.....
มีคนพบศพอยูท่ ี่ริมฟังแม่น้ ามือซ้ายและแขนขวาของเธอถูกตัดขาดออกไปคนที่พบศพ
นั้นเป็ น ชายหนุ่มนักตกปลาคนหนึ่งที่บงั เอิญไปเจอศพเข้า ตารวจถึงที่เกิดเหตุก่อนเขาพยามหา
ชิ้นส่ วนที่เหลือของศพผูห้ ญิง ทุกคนเลยต้องโทรหาวันพระเพื่อมาสื บคดีน้ ี เมื่อตุลามาถึง เขา
ถึงกับผงะเพราะเมื่อเขาเห็นศพผูห้ ญิง
ที่โดนเผาจนเกรี ยม มือและแขนถูกตัดขาด ช่างน่าเวทนาจริ งเชียววันพระนึกในใจ แต่ดว้ ยความ
ที่เขาเป็ นนักสื บเขารี บถามผูท้ ี่เจอศพทันที นั้นก็คือ ชายหนุ่มนักตกปลา เขาได้บอกว่าในตอนเช้า
ก่อนที่เขาจะพบศพเขาได้กลิ่นเหมือนอะไรเหม็นไหม้อยูใ่ กล้ และเมื่อเขาหาปรากฏว่าสิ่ งที่เจอ
นั้นคือศพ และก็เขาบอกว่าตอนช่วงดึกๆเขาไม่ได้กลิ่นนั้นเลย
“ อ่านี้คงเป็ นคดีที่ยากมากเลย คดีที่ผา่ นๆมาสู ้ไม่ได้เลย นะนี้” ตารวจคนหนึ่งบ่นขึ้นมา
วันพระเห็นเขาก็คิดเช่นนั้นแต่เขาสงสัยอย่างนึ่งนั้นคือเพื่อนร่ วมงานของเขาทาไมไม่มาทางาน
“นี้คุณเห็นตุลาบ้างมั้ย” วันพระถามตารวจ
“ไม่เห็นครับ ผมโทรไปไม่มีใครรับสายเลยครับผม” นายตารวจนั้นพูดตอบ
เอ... “ตุลาเขาเป็ นอะไรนะ สงสัยคงไม่สบายละมัง่ ... เดี๋ยวผมลองโทรหาประภาพรภรรยาของ
ตุลาเอง เพื่อเธออาจจะอยูก่ บั เขา” ว่าแล้ววันพระก็โทหาประภาพรทันที แต่กเ็ หมือนเดิมไม่มีใคร
รับสายโทรศัพท์เลย “พวกเขาหายไปไหนกันนะ” วันพระบ่นพรึ มพราคนเดียว
ประมาณสักครึ่ งชัว่ โมง เสี ยงโทรศัพท์ของวันพระก็ดงั ขึ้น .. เบอร์ที่โทรเข้ามาเป็ นเบอร์
ของตุลาเพื่อนรักนั้นเอง
“นี่คุณหายไปไหนมานะ ผมติดต่อทั้งคุณและประภาพร แต่ไม่มีใครรับสายผมเลยสักคน”
วันพระกล่าวใส่ ตุลา
“อ่อ...ผมมีธุระนิดหน่อย ...เออนี่ วันพระเรื่ องประภาพรอ่ะ ผมเลิกกับเธอแล้วนะเธอจากผมไป
แล้ว ตอนนี้ผมติดต่ออะไรกับเธอไม่ได้เลย ไม่รู้ดว้ ยว่าเธออยูไ่ หน” ตุลาบ่นด้วยอาการที่ซึมเศร้า
อย่างเห็นได้ชดั
“ไม่เป็ นไรหรอกน่า เดี๋ยวเธอก็กลับมาเองแหละ ใจเย็นๆนะเพื่อน.... เออแต่ตอนนี้เรามีคดีใหม่
อีกแล้วนะตุลา คุณมาที่นี่ด่วนเลยนะตุลา” วันพระพูดพร้อมวางสายโทรศัพท์ทนั ที

ประมาน 2 ชัว่ โมง
ตุลาขับรถมาที่จุดเกิดเหตุพร้อมเดินตรงไปหาวันพระทันที ทันทีที่วนั พระเห็นตุลา เขาก็
ได้เดินออกจากจุดนั้น เพื่อที่จะมาบอกทุกสิ่ งทุกอย่างที่เขารู ้ให้กบั ตุลาฟัง ตุลาได้แต่ยนื ฟังด้วย
ท่าทีที่นิ่งเงียบ
“สงสัยคงเป็ นคดี...อุม้ ฆ่าแน่ๆครับ เพราะสภาพศพถูกเผาทั้งคู่เลย” ตุลาพูด
ผมก็คิดอย่างนั้นแหละ... แต่ทาไมเขาถึงต้องตัดแขนทั้ง2 ข้างด้วยนะ” วันพระพูดพร้อมกับทาท่า
สงสัยเล็กน้อย
“ยังไงเราก็พาศพ2 ศพนี้ไปที่กองพิสูจน์ดีกว่าครับ” ตารวจนายหนึ่งพูดขัดขึ้นมา
จากนั้นเขาก็พาศพมาที่กองพิสูจน์หลักฐาน...ไม่รอช้าตุลาและวันพระ เขาทั้ง2ก็ได้นาศพมาตรวจ
DNA ทันที
ตุลาได้อาสาตรวจศพผูห้ ญิง ด้วยเครื่ องตรวจ DNA โดยการนะ DNA มาแยกออกและนะมา
เปรี ยบเทียบข้อมูลผูท้ ี่หายสาบสู ญไป แต่ผลปรากฏว่า DNA ที่หาไม่พบตรงกับข้อมูลอะไรเลย
“สงสัยศพนี้คงเป็ นศพไร้ญาติแน่ๆ เลย เพราะ DNA ไม่ตรงกับกับข้อมูลไหนเลย” ตุลาพูด
“ส่ วนของศพผูช้ ายนี้กไ็ ม่ตรงเหมือนกันครับ ไม่พบข้อมูลไรเลย ... เฮ้ออ! นี่มนั อะไรกันเนี้ย!!”
วันพระพูดพร้อมเกาศีรษะ
“ผมว่าเราต้องหาทางให้ได้วา่ มันเกิดอะไรขึ้นกับศพทั้ง2นี้ แล้วทาไมถึงไม่เจอข้อมูลอะไรเลย”
วันพระพูดขึ้นมาอีกด้วยเสี ยงถึงความมุ่งมัน่
คืนหนึ่งวันพระนอนหลับเขาฝันถึงศพ2ศพที่เขากาลังสื บคดีแต่สิ่งที่เขาเห็นในความฝันก็
คือ มีมีดหมอตกอยู.่ .... เขาสะดุง้ ตื่นขึ้นมาเพราะเสี ยงนาฬิกาปลุก นั้นเป็ นเวลา7 โมงเช้า เขาลุก
จากเตียงเพื่อเตรี ยมตัวอาบน้ า... ไม่ทนั ไรเสี ยงโทรศัพท์กด็ งั ขึ้น.... เขารับโทรศัพท์น้ นั เป็ นเสี ยง
ตารวจนายนั้นที่เขาเจอเมื่อวาน... ตารวจรายนั้นได้บอกกับวันพระว่า ศพผูช้ ายที่เราเจอ มันคือ
ศพไร้ญาติที่หายไปจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จากนั้นตารวจรายนั้นก็ได้วา่ งสายไป
วันพระจึงรี บแต่งตัวเพื่อที่จะไปทาคดีต่อที่ กองพิสูจน์หลักฐาน .. ประมานครึ่ งชัว่ โมงวันพระก็
ได้มาถึงกองพิสูจน์หลักฐาน เขาจึงเดินตรงไปที่ โต๊ะทางานของตุลาเพื่อที่จะหาข้อมูล DNA ของ
ศพผูห้ ญิงที่ตุลาได้เคยตรวจเอาไว้ จากนั้นเขาก็ได้เจอข้อมูลอะไรบางอย่างในนั้น จากนั้นวันพระ
ก็ได้ดึงข้อมูลนั้นมาเก็บไว้ แล้วทาตัวเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้น
พอตุลาได้มาถึงกองพิสูจน์หลักฐาน วันพระจึงชวนตุลาจัดงานปาร์ต้ ีที่บา้ นของตุลาเพื่อฉลอง
ความเป็ นโสดอีกครั้ง ... เมื่อไปถึงบ้านของตุลาวันพระไม่รีบร้อนอะไรเดินเข้าบ้านแล้วจัดเตรี ยม

อาหารเพื่อเลี้ยงฉลองปาร์ต้ ีกลับมาโสด.. เมื่อเขาจัดเตรี ยมอาหารเสร็ จเรี ยบร้อยปาร์ต้ ีกเ็ ริ่ มขึ้น
พวกเขาได้ดื่มจนเมามันและหลับไป .. และเมื่อตกกลางดึก ตุลาได้หลับไปทุกสิ่ งในบ้านหยุด
เคลื่อนไหวเหมือนมีคนมาสะกดไว้ แต่มีบางอย่างภายในบ้านกลับเดินไปมาเพื่อหาบางสิ่ ง
บางอย่าง สิ่ งที่เคลื่อนไหวนั้นไม่ใช่ใครคนอื่น เขาคือวันพระที่ง่วนหาสิ่ งของบางอย่างที่สาคัญ
ต่อคดีน้ ีมาก เมื่อเขาพบเจอสิ่ งของนั้น เขาเก็บมันเป็ นอย่างดี แต่ในใจของเขากลับไม่ดีใจเลยไม่
เหมือนแต่ก่อนเวลาเขาเจอหลักฐานบางอย่าง เขาจะรู ้สึกดีใจอย่างเห็นได้ชดั แต่น้ ีเขากลับมีแต่
ความเสี ยใจอยูเ่ ติมอกเพราะสิ่ งที่เขาพบนั้นอาจจะทาให้เพื่อนของเขาต้องติดคุก แต่ดว้ ยหน้าที่
วันพระจึงจาเป็ นต้องทาอย่างนั้น
ตอนเช้าตุลาตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการที่มึนและปวดหัวมาก “โอยปวดหัวจัง...ประภาพร
...ผมขอน้ าร้อนแก้วหนึ่งครับ” ตุลาตะโกนเรี ยกประภาพรหลายครั้ง แต่สิ่งที่เขาได้ยนิ กลับมีแต่
ความเงียบกริ บไม่มีเสี ยงตอบรับกลับมา
เมื่อทุกคนในบ้านตื่นกันหมด ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทางาน
“เดี๋ยวผมไปทาธุระที่อื่นก่อนนะครับ” ตุลาพูด
“อ่อ...ครับๆ...เดี๋ยวผมก็จะไปทางานเหมือนกันครับ” วันพระตอบ
งั้นแล้วก็แยกย้ายกันตรงนี้เลยนะ.. แล้วเจอกัน”
เมื่อทั้งคู่แยกย้ายกันไป วันพระรี บทางานของเขาต่อทันที วันพระได้เอาหลักฐานที่เขา
ค้นหาที่บา้ นตุลามาตรวจสอบสิ่ งนั้นที่วนั พระหาเจอก็คือ เส้นผมและรอยนิ้วมือของประภาพร
ภรรยาของตุลา เมื่อเขาได้ตรวจสอบผลออกมาปรากฏว่าสิ่ งเหล่านั้นกลับตรงกันกับข้อมูล
“โถ่!!... ตุลาทาไมนายถึงได้ทาอย่างนี้นะ” วันพระได้อุทานด้วยอย่างไม่น่าเชื่อว่าเพื่อนตัวเอง
เป็ นผูต้ อ้ งสงสัย
จากนั้นเขานาหลักฐานที่ได้ไปให้หวั หน้าเพื่อให้ออกใบหมายจับตุลา
เมื่อตุลามาถึงที่ทางานเขาก็ได้ถูกจับตัวทันที เมื่อเขาถูกจับเขาถึงกลับ งง ว่าทาไมถึงถูกจับ
วันพระรี บตรงบอกเหตุผลที่ถูกจับ ..
“ตุลา...นายได้ฆ่าประภาพรภรรยาของคุณเอง และนายก็ยงั ได้ขโมยศพขากโรงพยาบาลโดย
ไม่ได้รับอนุญาต” วันพระพูด
“หา.......คนอย่างผมนี่หรื อจะทา..ฆ่าเมียตัวเอง” ตุลาได้ตอบปฏิเสธไปทันที
“ผมว่าแล้ว...ว่าคุณจะไม่ยอมรับ ... ถ้างั้นผมจะอธิบายให้ฟังทั้งหมดเลยและกันคราวนี้นายไม่
รอดแน่ตุลา …”

“นี่ตุลา ... นายรู ้อะไรไหมว่าทาไมผมถึงรู ้วา่ ศพนี้เป็ นประภาพร เพราะ DNA ของศพผูห้ ญิงนั้น
ได้ตรงกับเส้นผมของภรรยาคุณ ตอนแรกผมก็ งง เหมือนกันว่าทาถึงต้องตัดมือและแขนของศพ
ด้วย มันเป็ นเพราะว่าเมื่อไม่กี่ปีมานี้ภรรยานายได้เกิดอุบตั ิเหตุจนแขนหัก เธอจึงได้ดามแขนด้วย
เหล็ก และมือนั้นเป็ นเพราะว่ามือด้านซ้ายของเธอเป็ นเนื้องอกออกมานั้นเอง และที่พดู มา
ทั้งหมดมันคือหลักฐานมัดตัวนาย....ตุลา”
เขาโยนรู ปภาพของประภาพรที่ถ่ายไว้ โดยรู ปนั้นปรากฏถึงเนื้องอกออกอย่างที่วนั พระพูดมา
จริ งๆ
“แต่ที่ผมเสี ยใจคือคุณสร้างหลักฐานที่เป็ นเท็จ คุณส่ งผล DNAปลอมเพื่อหลอกตาคนอื่น” วัน
พระได้พดู กับตุลา
“ก็จริ งอย่างที่นายพูดนั้นแหละวันพระ ...เธอรี บขับรถโดยที่มือของเธอถือปื นเอาไว้ ทาไมนะ
หรอ เธอจะเอาไปฆ่าวรรณิ ษาเพื่อนรักของหล่อน แต่ผมห้ามเธอไว้ เราแตกกันแยกปื นกันจน
กระสุ นไปถูกยิงไปที่เธอจนเธอเสี ยชีวติ ไป ... ตอนนั้นผมทาไรไม่ถูก ผมจึงคิดถึงคดีที่เคยได้ทา
ผมเลยจัดการเอากระสุ นออกแล้วก็ตดั มือตัดแขนและจับเธอเผาไฟ เพื่อทาลายรู ปลักษณ์ จากนั้น
ผมก็ไปขโมยศพเพื่อที่จะทาให้คดีน้ ีเป็ นเหมือนคดีชูส้ าว” ตุลาเล่าทุกอย่างที่เขาทาพร้อมกับ
น้ าตาของผูช้ าย... หลังจากนั้นเขาก็ถูกดาเนินคดีตามกฎหมายที่เขาทาเอาไว้.......
(...............จบบริ บูรณ์..............)
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