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Prologue
คุณเคยนึกอยากช�ำแหละใครออกมาเป็นชิ้นๆ หรือเปล่า...?
หรือเคยนึกอยากผ่าสมองใครสักคนเพื่อดูกระบวนการความคิด
ของเขาไหม...?
เคยนึกอยากรู้หรือเปล่าว่าในหัวใจทั้งสี่ห้องนั้นท�ำงานยังไง...?
ร่างกายของมนุษย์เต็มไปด้วยกลไกอันน่าอัศจรรย์ ทัง้ โครงกระดูก เนือ้ เยือ่
หรือแม้แต่สารคัดหลั่ง โครงร่างอันเย้ายวนเหล่านั้นราวกับถูกสร้างขึ้นมา
เพื่อรอการค้นหา มีหลายอย่างรอให้เราลงมือศึกษามันด้วยตัวเอง แต่สิ่งที่
ดึงดูดความกระหายใคร่รู้ของผมยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด นั่นคือมนุษย์จะสามารถ
ทนกับความเจ็บปวดได้มากน้อยแค่ไหน และสมองกับหัวใจมีความสัมพันธ์กนั
อย่างไร
ผมได้แต่เก็บความสงสัยเหล่านัน้ เอาไว้ จนกระทัง่ วันทีม่ โี อกาสได้ลงมือ
จับมีดผ่าตัดเป็นครั้งแรก
น่าแปลกที่ประกายแวววาวของคมมีดยามต้องกับแสงไฟมันกระตุ้น
สัญชาตญาณบางอย่างที่ถูกซุกซ่อนไว้ให้กลับมามีชีวิตชีวา...
จะเป็นยังไงนะ...
ถ้าผมกรีดมีดผ่าตัดเล่มนี้ลงบนผิวสวยๆ ของคุณในตอนที่คุณก�ำลัง
มีชีวิตอยู่...
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คุณจะรู้สึกเจ็บปวด... ได้เท่ากับความเจ็บปวดที่ผมก�ำลังรู้สึกในตอนนี้
หรือเปล่า...
หัวใจของคุณท�ำด้วยอะไรนะ
นอกจากผมแล้วคุณซุกซ่อนใครเอาไว้ในนั้นอีก
เป็นของผมคนเดียวไม่ได้หรือ
ผมจะท�ำให้คุณเป็นของผมคนเดียวไม่ได้เชียวหรือ
อย่ากลัวไปเลยที่รัก...
ผมกระซิบค�ำปลอบโยนก่อนจะแตะริมฝีปากลงบนผิวกายเย็นเฉียบ...
หัวใจคล้ายกับถูกเหยียบซ�้ำ แววตาหวาดผวาของคุณที่จ้องกลับมานั้น
เต็มไปด้วยความรูส้ กึ เกลียดชัง ตัง้ แต่เมือ่ ไหร่กนั ความรักทีเ่ คยปรากฏอยูใ่ นนัน้
ถึงเลือนหายไป...
ผมไล่ปลายนิ้วไปตามแผ่นอกที่สะท้อนขึ้นลงด้วยจังหวะการหายใจ
อย่างช้าๆ ร่างกายเย้ายวนของคุณท�ำให้รู้สึกปั่นป่วนได้เสมอ ส่วนโค้งของ
กระดูกซี่โครงราวกับงานศิลปะชิ้นเอกของศิลปินชื่อดัง แค่คิดว่าผิวเนียน
ละเอียดที่ผมเคยสัมผัส และเส้นผมสีด�ำสนิทที่ดูราวกับเส้นไหมต้องตกไป
อยู่ในมือของคนอื่นก็แทบขาดใจแล้ว...
ลืมแล้วหรือ... ที่เคยบอกจะเป็นของผมตลอดไป
เป็นค�ำถามที่ไม่ได้รับค�ำตอบ แต่ริมฝีปากกลับกดลึกเป็นรอยยิ้มเพราะ
ในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้า หัวใจที่ผมปรารถนาจะตกอยู่ในก�ำมือ...
ลูกกวางน้อย...
ผมก้มลงกระซิบอีกครั้ง สัมผัสริมฝีปากบางที่สั่นระริกราวกับหวาดกลัว
สุดก�ำลัง ไล่เรื่อยขึ้นมายังปลายจมูกโด่งรั้น ก่อนจะประทับจุมพิตลงบน
หน้าผาก... จากนั้นเราจึงสบตากัน
เจ็บนิดเดียว... แล้วคุณกับผมจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไป
หัวใจของคุณจะอยู่ในก�ำมือผมตลอดไป...
ตลอดไป...
อย่างที่คุณเคยสัญญา...!!
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Ch.01
Wildest Dreams
เฮือกกก!!!
.
.
.
คนที่ ก� ำ ลั ง นอนหลั บ สะดุ ้ ง ตื่ น ร่ า งกายชื้ น เหงื่ อ ลุ ก จากที่ น อนด้ ว ย
ความหวาดหวั่น ท่ามกลางความเงียบเขาได้ยินเสียงนกแสกร้องชวนให้
ขนคอลุกชัน ดวงตาคมกริบมองความมืดมิดรอบตัวอย่างหวาดผวา ถึงแม้สติ
จะยังไม่กลับมาเต็มร้อย แต่ชวินทร์ก็รู้สึกได้ว่าหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบทะลุ
ออกมาจากอกและดูท่าว่าจะไม่ยอมสงบลงง่ายๆ
ให้ตายเถอะ...
ชายหนุ่มยกมือลูบหน้าของตัวเองแรงๆ ก่อนจะพบว่ามันเย็นเฉียบ...
นี่อาจจะเป็นความฝันที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอมา ทุกอย่างดูเหมือนจริง
เขาสัมผัสได้ถงึ เสียงกรีดร้องและกลิน่ คาวเลือดคละคลุง้ อย่างชัดเจนราวกับว่า
มั น อยู ่ ใ กล้เพีย งปลายจมูก และจนถึงตอนนี้ ก็ยัง ตามมาหลอกหลอนอยู ่
ในความรู้สึก แม้อยากจะสลัดมันออกไปจากหัว แต่เลือดสดๆ ที่หยดลงมา
จากเตียงผ่าตัดก่อนจะไหลมากองรวมกันอยู่ตรงปลายเท้าก็ยังติดตาและ
ท�ำให้เขานึกทบทวนความฝันของตัวเองได้ไม่ยาก
ในโลกที่เสมือนจริงราวกับเขาได้เข้าไปนั่งเป็นหนึ่งในผู้ชมการ 'เชือด'
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แบบสดๆ ชวินทร์มองเห็นแผ่นหลังของใครบางคนที่คุ้นตา... นี่ไม่ใช่ครั้งแรก
ที่เขาฝันถึงอะไรแบบนี้ แต่มันเป็นครั้งแรกที่ทุกอย่างชัดเจนราวกับเจ้าของ
แผ่นหลังนั้นก�ำลังใช้น�้ำเสียงทุ้มนุ่มพูดอยู่กับเขาจริงๆ คมมีดกรีดลึกลงบน
ผิวเนื้อของเขาจริงๆ จนต้องหลับตาลงอีกครั้งเพื่อตั้งสติและปลอบตัวเองว่า
มันเป็นแค่ความฝัน แต่โชคร้ายที่ทุกอย่างยังคงติดตรึงจนเขารู้สึกเหมือน
ได้ยินเจ้าของเสียงนั้นเอ่ยกระซิบขึ้นมาอีกครั้ง...
...แล้วคุณกับผมจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไป...
...หัวใจของคุณจะอยู่ในก�ำมือผมตลอดไป...
...ตลอดไป...
"วิน...?"
"...!!!..."
เจ้าของชื่อสะดุ้งอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงเรียก หัวใจเขาเต้นแรงราวกับ
ถูกกระชากออกมาจากความฝัน ชวินทร์หันมองไปทางต้นเสียงด้วยความ
หวาดหวั่ น ท่ า มกลางหมอกควั น ของความหวาดผวาที่ ยั ง ไม่ จ างหายไป
แววตาคมกริ บ คู ่ นั้ น ดู ค ล้ า ยสั ต ว์ นั ก ล่ า ที่ จ ้ อ งกลั บ มาท่ า มกลางความมื ด
แต่เมื่อถูกดึงตัวเข้าสู่อ้อมกอด ไออุ่นที่คุ้นเคยก็ท�ำให้จังหวะการเต้นของ
หัวใจสงบลงได้อย่างน่าประหลาดโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ว่าท�ำไมเหมือนกัน...
"ฝันร้ายหรือ"
ฝ่ายนัน้ กระซิบด้วยน�ำ้ เสียงทุม้ ต�ำ่ ริมฝีปากแตะหลังกกหูทำ� ให้ลมหายใจ
ของชวินทร์ติดขัด การคุกคามของคนที่ตัวโตกว่าท�ำให้ภาพจ�ำของความฝัน
อันน่าสยดสยองถูกลบเลือนได้ไม่ยาก
แต่เขารู้ดี...
ในเวลานี้ของวันพรุ่งนี้... ความฝันนี้ไม่เคยหายไป
ชวินทร์พยักหน้ารับก่อนจะขมวดคิ้วเข้าหากัน ช่วงเวลาที่แผ่นหลัง
เปลือยเปล่าแนบชิดอยู่กับอกกว้าง เขานิ่งฟังเสียงของหัวใจที่ดังสะท้อนอยู่
ในความเงียบ กลิ่นอายของความฝันยังคงตกค้างท�ำให้เผลอนึกขึ้นมาว่า
ผู้ชายคนนี้มีหัวใจหรือเปล่านะ? ทุกอย่างที่แสดงออกมานั่นคือความรู้สึกของ
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คุณจริงๆ หรือเปล่า...?
"เครียดเรื่องงานอีกแล้วหรือไง?"
หลังจบประโยคนัน้ ชวินทร์กห็ ลับตาลงโดยทีไ่ ม่ตอบอะไร เขาปัดความรูส้ กึ
สับสนและวุ่นวายใจออกไปจากหัว ปล่อยให้ความเงียบลอยตัวอย่างอ้อยอิ่ง
ก่อนจะลืมตาขึ้นมาอีกครั้ง
"ผมว่าบ้านหลังนี้มีอะไรแปลกๆ" เขาพูดด้วยน�้ำเสียงจริงจัง ชวินทร์
เล่าถึงความฝันของตัวเองโดยที่ใบหน้าหล่อเหลาของฝ่ายนั้นก็ยังดูเรียบเฉย
เดาไม่ออกเลยว่าในแววตาสีดำ� สนิทคูน่ นั้ 'หมอพิชญ์' ก�ำลังคิดอะไรอยูก่ นั แน่...
"ทุกครัง้ ทีม่ านอนค้างทีน่ .ี่ .. ผมจะฝันถึงเรือ่ งเดิมตลอด" ชายหนุม่ เล่าต่อ
แม้รดู้ วี า่ ทุกอย่างอาจจะออกมาในอีหรอบเดิม ความฝันเต็มไปด้วยกลิน่ คาวเลือด
คอยรบกวนทุกครั้งที่ชวินทร์มานอนค้างบ้านหลังนี้ แต่หมอพิชญ์กลับมองว่า
มันไม่สลักส�ำคัญอะไรมากนัก
"ไร้สาระ..."
นั่นแหละคือค�ำตอบจากเจ้าของบ้าน...
ชายหนุม่ ถอนหายใจอีกครัง้ คนทีใ่ ช้ชวี ติ อยูก่ บั ความตายอย่างหมอพิชญ์
อาจไม่เชื่อ เรื่อ งภูต ผีปศี าจ แน่นอนว่าเมื่ อก่ อนชวิ น ทร์ ก็เ คยคิ ดอย่ า งนั้ น
จนกระทั่งวันที่เขาได้กลิ่นของความตายเป็นครั้งแรก มันมาพร้อมกับสัมผัส
เย็นยะเยือกจากสิ่งที่มองไม่เห็น เขารับรู้ถึงการมีอยู่ของมันมาโดยตลอดและ
หาทางพิสูจน์ว่าไม่ได้คิดไปเอง ชวินทร์แทบไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเพราะ
มักจะถูกมองว่าเป็นพวกงมงาย
แต่ก็นั่นแหละ... เขามักจะมีสัมผัสพิเศษแบบแปลกๆ กับทุกสถานที่
ที่เคยมีคนตายอยู่เสมอ
สบตากั น อี ก ครั้ ง ใบหน้ า เรี ย บเฉยของฝ่ายนั้ น ก็ ท� ำ ให้ ช วิ น ทร์ ล อบ
ถอนหายใจ ตะกอนขุ่นข้นที่อยู่ในก้นบึ้งฟุ้งกระจาย เพราะถ้าเขาเล่าความฝัน
ของตัวเองเมื่อไหร่ หมอพิชญ์ก็มักจะบอกว่ามันคือผลจากการท�ำงานหนัก
แต่ชายหนุ่มรู้ดีว่ามันไม่ใช่เพียงแค่นั้น ยิ่งนานวันความฝันเหล่านั้นก็ยิ่ง
แจ่มชัดเหมือนเคยเกิดขึ้นจริงมากขึ้นทุกที...
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นั่นแหละคือสิ่งที่เขากลัว...
กลัวว่ามันจะเกิดขึ้นจริงโดยที่ต�ำรวจอย่างเขาได้แต่ยืนฟังเสียงกรีดร้อง
ขอความช่วยเหลืออยู่ในความฝัน...
"นอนเถอะ... มันไม่มีอะไร"
ชวิ น ทร์ ข ยั บ ตั ว หลั ง จากได้ ยิ น ประโยคนั้ น เขาเผลอแสดงสี ห น้ า
ไม่สบอารมณ์แม้จะไม่แน่ใจว่ามีสิทธิ์โกรธเคืองบ้างหรือเปล่า เพราะอันที่จริง
เราก็ไม่ได้เป็นอะไรกันเลยด้วยซ�้ำ ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับหมอพิชญ์
ก�้ำกึ่งอยู่ระหว่างคู่นอนกับคนรู้จัก เราไม่ได้รักกัน และอาจจะมีแค่เขาด้วยซ�้ำ
ที่รู้สึกชอบพออยู่ฝ่ายเดียว
"วิน..." เพราะการแสดงออกเหมือนไม่พอใจท�ำให้หมอพิชญ์เรียกชือ่ เขา
ด้วยน�้ำเสียงกดต�่ำ คราวนี้ชายหนุ่มหันกลับไปสบตากับคนตรงหน้า แววตา
ของหมอพิชญ์ยังเป็นแววตาของนักล่าเหมือนกับวันแรกที่ได้รู้จัก คล้ายกับ
มีแรงดึงดูดมหาศาลอยูใ่ นนัน้ สีดำ� สนิทของมันราวกับความมืดมิดของรัตติกาล
ที่พร้อมจะกลืนกินทุกอย่างรวมถึงความรู้สึกของเขาด้วย
"เบือนหน้าหนีแบบนั้นไม่น่ารักเลยนะเด็กดี..."
ให้ตายเถอะ...
ประโยคนั้นท�ำให้ลมหายใจของชวินทร์ติดขัด จะท�ำให้เขาตกลงไป
ในหลุมพรางของความมืดมิดอีกเท่าไหร่กัน เท่านี้ก็รู้สึกเหมือนจะหาทางออก
ไม่เจออยู่แล้ว
"ผมก�ำลังจะนอนอย่างที่คุณบอก" ชายหนุ่มกระซิบ ร่างสูงสมส่วน
ถูกผลักลงไปนอนราบ ก่อนคนตัวโตกว่าจะตามลงมาทาบทับ จูๆ่ ภายในก็รสู้ กึ
ร้อนวาบขึน้ มาอย่างน่าประหลาด ทุกครัง้ ทีป่ ลายนิว้ แตะตามแนวกระดูกสันหลัง
ก็คล้ายกับว่าลมหายใจถูกหยุดชะงัก กล้ามเนือ้ หน้าท้องเกร็งแน่นรอรับสัมผัส
ที่เคยคุ้นกันเป็นอย่างดี...
"แต่ท่าทางดูเหมือนจะนอนไม่หลับเลยนะ"
คนเป็ น หมอเลิ ก คิ้ ว ถาม มื อ ใหญ่ ล็ อ กปลายคางของชวิ น ทร์ เ อาไว้
แน่นหนา แววตาคมกริบพราวระยับอยู่ท่ามกลางความมืด หัวใจของเขา
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เต้นแรงขึ้นเมื่อสัญชาตญาณร้องบอกว่าผู้ชายคนนี้อันตราย
...แต่บางครั้งความหวาดกลัวก็กลับกลายเป็นแรงดึงดูดได้อย่างไม่น่า
ให้อภัย เพราะนับตั้งแต่วินาทีแรกที่สบตากับอีกฝ่าย เขาก็ปล่อยให้ความรู้สึก
น�ำทางไปอย่างที่ควรจะเป็น
"หึ..."
ชวินทร์หวั เราะเสียงต�ำ่ นึกสมเพชตัวเองทีห่ ลงระเริงไปกับความเร่าร้อน
ของคนตรงหน้า เพียงแค่ถูกจ้องมองด้วยแววตาคู่นั้นร่างกายก็สั่นสะท้าน
ความรู้สึกพลุ่งพล่านราวกับโดนไฟเผา เขาปล่อยให้คมเขี้ยวได้ฝังลึกลงบน
ผิวกายร้อนผ่าว ก่อนมือใหญ่จะจับขาเรียวแยกออกได้อย่างง่ายดาย พร้อมกับ
จังหวะการเต้นของหัวใจที่รุนแรงมากขึ้นทุกที
"อยากให้ผมกล่อมคุณอีกรอบไหม?" น�ำ้ เสียงทุม้ ต�ำ่ คล้ายกับจะหลอกล่อ
ให้มัวเมาไปกับรสสัมผัส
"......"
ชวิ น ทร์ ก ระซิ บ ค� ำ ตอบกั บ ริ ม ฝีป ากบาง เขาผ่ อ นลมหายใจอี ก ครั้ ง
ปล่อยให้ความแข็งแรงและดุดันแทรกตัวผ่านเข้ามา ช่องทางฉ�่ำชื้นที่ยังคง
บวมช�้ำท�ำเอาชายหนุ่มถึงกับนิ่วหน้า เสียงร้องครางเล็ดลอดออกมาจาก
ในล�ำคอแห้งผาก กล้ามเนื้อกระตุกเกร็งทุกครั้งที่หมอพิชญ์ย�้ำกายเข้าหา
อย่ า งเป็ น จั ง หวะ อารมณ์ ดิ บ ถู ก ฉุ ด กระชากเสี ย จนแทบคลั่ ง ความรู ้ สึ ก
เสียดเสียวแล่นปลาบขึน้ มาตัง้ แต่ปลายเท้า ก่อนจะบีบรัดอย่างรุนแรงจนได้ยนิ
เสียงปีศาจค�ำรามต�่ำ
"อา…"
ชวินทร์ปรือตาขึ้นมองคนตรงหน้าอีกครั้ง หอบหายใจอย่างหนักหน่วง
ก่อนจะยกมือขึน้ ประคองใบหน้าหล่อจัด มองแววตาทีเ่ ต็มไปด้วยความปรารถนา
พลางคิดว่าหากสถานะความสัมพันธ์ของเราชัดเจนมากกว่าความฝันทีเ่ ต็มไปด้วย
เลือดเหล่านั้นก็คงจะดี...
-------------------------------------

Page Hide-and-Seek-����-����-���.indd 11

9/5/2560 BE 10:51

12 Hide and Seek เล่น  ซ่อน  รัก

ตึก ตึก ตึก!!
เสี ย งฝีเ ท้ า ดั ง ก้ อ งไปทั่ ว บริ เ วณโถงทางเดิ น ท่ า ทางรี บ ร้ อ นของ
นายต�ำรวจหนุม่ ท�ำให้ไม่มใี ครกล้าเอ่ยปากทัก จนกระทัง่ ถึงภาควิชานิตเิ วชศาสตร์
ช่วงขายาวจึงหยุดชะงักเมือ่ เห็นคนทีย่ นื รออยูก่ อ่ นหน้า ชวินทร์หยุดหอบหายใจ
เล็กน้อยก่อนจะเดินเข้าไปหาผู้กองธนัท ฝ่ายนั้นหันมายักคิ้วให้ด้วยสีหน้าที่
ดูอ่อนล้า ขอบตาคล�้ำเหมือนคนอดนอนมาทั้งคืน
"สวัสดีค่ะพี่วิน" เจ้าหน้าที่สาวจากหน่วยพิสูจน์หลักฐานทักทายเขา
เป็นคนแรก
"สวัสดีครับ" ชวินทร์พยักหน้ารับก่อนจะได้รับรอยยิ้มฝืดๆ กลับมา
ตาคมปราดมองเพื่อนร่วมงานที่กลายมาเป็นเพื่อนสนิทในช่วงระยะเวลาสั้นๆ
ความจริงแล้วชวินทร์เพิง่ จะได้รบั ค�ำสัง่ ย้ายมาประจ�ำการที่ สน. เดียวกับ
ธนัทเมื่อหกเดือนก่อน เขาถูกรับน้องด้วยคดีภรรยาฆ่าสามีเพื่อเอาเงินประกัน
ไปใช้หนี้พนัน และหลังจากได้ร่วมคลี่คลายคดีนั้นด้วยกัน ความคุ้นเคย
รวมไปถึงลักษณะนิสัยที่เข้ากันได้ดีก็ท�ำให้พวกเขากลายเป็นเพื่อนสนิทกัน
มาจนถึงวันนี้
"ขอโทษที่โทรตามทั้งที่ไม่ใช่เวรนาย" ธนัทยกมือนวดขมับ สีหน้าของ
ทั้งสองคนท�ำให้ชวินทร์รู้ว่าพวกเขาเจองานหิน ดูท่าคดีนี้คงจะปวดหัวน่าดู...
"เจอหลักฐานอะไรในที่เกิดเหตุบ้าง?" ชวินทร์มองคนที่ท�ำให้เขาต้อง
บึ่งรถกลับมาจากพัทยา อย่างที่ธนัทบอกนั่นแหละว่าวันนี้ไม่ใช่เวรเขา แต่
ก็ช่วยไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่อีกคนที่ควรจะอยู่ท�ำหน้าที่นี้ดันลาพักร้อนพอดี
ที่เหลือก็มีแต่ต�ำรวจพุงพลุ้ยชอบท�ำงานนั่งโต๊ะมากกว่า
ผู้ก องธนั ท กั บ เจ้ า หน้ า ที่ พิ สู จ น์ ห ลั ก ฐานหั น ไปสบตากั น ถึ ง ตรงนี้
นายต�ำรวจหนุ่มท่าทางขี้เล่นก็มีสีหน้าเครียดเขม็งขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับ
ถอนหายใจ
"นอกจากเทปกาวทีค่ นร้ายใช้มดั ข้อมือและข้อเท้าของเหยือ่ เราก็ไม่เจอ
อะไรอีกเลย"
"ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ สภาพภายในห้องพักที่พบศพเรียบร้อยดี เหมือน
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เจ้าตัวแค่นอนหลับไปเฉยๆ"
"ถ้าเราไม่เจอรอยแผลที่เหมือนกับคดีเมื่อสองปีที่แล้วน่ะนะ..."
คราวนี้ชวินทร์เป็นฝ่ายขมวดคิ้วบ้าง
ดวงตาคมกริบมองเพื่อนสนิทและเพื่อนร่วมงาน ถ้าธนัทหมายถึงคดีที่
นักศึกษาแพทย์สองคนถูกฆ่าควักหัวใจ ก่อนคนร้ายจะแทนที่ต�ำแหน่งนั้น
ด้วยดอกกุหลาบสีแดงสดแล้วเย็บแผลพร้อมกับท�ำความสะอาดรอยเลือด
อย่างหมดจดและหนีไปโดยไม่ทิ้งหลักฐานอะไรเอาไว้ให้ดูต่างหน้า นั่นก็
หมายความว่าพวกเขาก�ำลังจะเผชิญหน้ากับปีศาจร้ายที่ปรากฏกายขึ้นมา
อีกครั้ง...
ให้ตายสิ!
สัญชาตญาณต�ำรวจของชวินทร์ตื่นตัว อะดรีนาลินของเขาพลุ่งพล่าน
สองคดี ที่ แ ล้ ว ยั ง ไม่ พ บหลั ก ฐานมากพอที่ จ ะจั บ ตั ว คนร้ า ยได้ เ ลยด้ ว ยซ�้ำ
กลายเป็นคดีสะเทือนขวัญและท�ำให้สงั คมตัง้ ค�ำถามว่าพวกต�ำรวจท�ำอะไรอยู่
ถึงปล่อยให้ฆาตกรที่ฆ่าคนได้อย่างวิปริตโหดเหี้ยมลอยนวลมาจนถึงทุกวันนี้
"กล้องวงจรปิดล่ะ?" เขาถาม คาดหวังว่ามันอาจจะช่วยจับภาพของ
คนร้ายเอาไว้ได้แม้เพียงเสี้ยววินาที แต่หลังจากเห็นธนัทกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์
หลักฐานสบตากันแล้วความหวังของเขาก็ไม่ต่างอะไรกับเปลวเทียนที่จุดขึ้น
กลางสายฝน
"พัง..."
ค�ำตอบที่ได้รับท�ำให้ผู้กองหนุ่มนึกอยากเอาเรื่องเจ้าของหอพักบริเวณ
มหา'ลัยให้รู้แล้วรู้รอด พวกเขาต่างก็รู้สึกมืดแปดด้านไปตามๆ กัน ไร้ร่องรอย
ของหลักฐาน คนร้ายเก็บกวาดเศษซากผลงานได้ราวกับเป็นมืออาชีพ...
คิดมาถึงตรงนี้ชวินทร์ก็รู้สึกขนคอลุกชัน จากที่เขาเคยอ่านในรายงาน
ถ้าไม่ชำ� นาญจริงๆ แล้วล่ะก็คนร้ายคงไม่สามารถฆ่าคนด้วยวิธปี ระณีตขนาดนี.้ ..
"เดี๋ ย วจะมี ก ารชั น สู ต ร จนกว่ า จะรู ้ ว ่ า หั ว ใจของเหยื่ อ ยั ง อยู ่ กั บ ตั ว
หรือเปล่า... บางทีมันอาจจะไม่เป็นเหมือนอย่างที่เราคิดก็ได้" เสียงของ
ผู้กองธนัทฉุดเขาออกจากภวังค์ ทันทีที่ได้ยินค�ำว่าชันสูตร ชื่อของใครบางคน
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ก็แวบผ่านเข้ามาในหัวราวกับถูกตั้งโปรแกรมเอาไว้
แน่นอนว่าธนัทดูออก เขาจึงท�ำท่าล้อเลียนอยู่ในที
"ไม่ใช่หมอพิชญ์ รายนั้นมีสอนนักศึกษา"
ชวินทร์ขมวดคิว้ เมือ่ ฝ่ายนัน้ พูดจบ เขาไม่ได้เจอหมอพิชญ์มาเกือบสัปดาห์
และผู้กองธนัทที่รู้เห็นเป็นใจกับความสัมพันธ์นี้ดีก็มักจะกวนประสาทกันด้วย
เรื่องนี้อยู่เสมอ
"เห็นว่าเป็นคุณหมอรติค่ะ... อ๊ะ! นั่นไงมาพอดี"
หญิงสาวคนเดียวในกลุ่มชี้มือไปที่ประตูทางเข้า ทั้งสามคนหันไปมอง
คุณหมอหนุม่ ร่างสูงผิวขาวจัด ใบหน้าสะอาดเกลีย้ งเกลา แววตาสุกใสแต่กลับ
ดูเย็นชาอยู่ในที วูบหนึ่งชวินทร์เผลอคิดว่าพวกหมอชันสูตรศพเป็นแบบนี้กัน
ทุกคนหรือเปล่านะ? แค่เห็นหน้าก็รู้สึกได้ถึงสัมผัสเย็นยะเยือกแล้ว
"สวัสดีครับ เห็นพยาบาลบอกว่ามีตำ� รวจมารอพบผม พวกคุณจะเข้าไป
ดูการชันสูตรด้วยสินะ" มาถึงหมอรติก็ทักทายพลางเปิดชาร์ตที่หยิบติดมือ
มาด้วย ปล่อยให้เจ้าหน้าทีท่ งั้ สามนายมองหน้ากันอย่างไม่ทนั ตัง้ ตัว ความจริง
แล้วธนัทแค่เอาศพมาส่ง ส่วนชวินทร์ทถี่ กู โทรตามก็บงึ่ รถมาหานายต�ำรวจคูห่ ู
ไม่คิดว่าจะต้องเข้าไปดูการผ่าศพชันสูตร แต่ไหนๆ ก็อุตส่าห์มาถึงที่แล้ว ถ้า
พวกเขาปฏิเสธค�ำชวนของนายแพทย์หนุ่มที่แผ่รังสีเย็นยะเยือกออกมาเป็น
ระยะก็คงจะไม่ดีเท่าไหร่นัก
"เอ่อ... เมย์ขอกลับไปรอที่ สน. ละกันนะคะ"
ในระหว่างทีก่ ำ� ลังตัดสินใจ ผูห้ มวดสาวจากฝ่ายพิสจู น์หลักฐานก็ยมิ้ แหย
ยกมือขอตัวเป็นคนแรก ปล่อยให้ชวินทร์กับธนัทมองหน้ากัน ความจริงแล้ว
การชันสูตรศพไม่มีอะไรน่าดูนักหรอก แต่ในฐานะต�ำรวจพวกเขาอาจจะพบ
หลักฐานหรือเบาะแสบางอย่างที่คนร้ายทิ้งร่องรอยเอาไว้
ใครบางคนเคยบอกเขาว่าหลักฐานเหล่านี้คือค�ำให้การจากศพ แต่
เพราะคนตายไม่สามารถลุกขึ้นมาพูดเองได้ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของแพทย์
ชันสูตรศพที่ต้องบอกให้ทุกคนได้รู้ว่าเหยื่อเสียชีวิตยังไง
"แล้วคุณสองคนล่ะครับ? จะเข้าไปไหม?"
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ในขณะที่ก�ำลังนึกถึงผู้ชายคนนั้น เสียงของหมอรติก็ดึงชวินทร์ออกมา
จากภวังค์ความคิด เขาสบตากับผู้กองธนัทบอกว่าจะเข้าไป แต่รายนี้กลัวผี
(ถึงจะเคยเห็นศพมาเป็นร้อยและบางรายสภาพแย่กว่าเหยื่อที่ก�ำลังรอการ
ชันสูตรก็เถอะ) ฝ่ายนั้นกลืนน�้ำลายลงคออึกใหญ่ มองคุณหมอหนุ่มที่จ้อง
กลับมาพอดี วูบหนึง่ ทีช่ วินทร์รสู้ กึ ว่าพวกเขาก�ำลังถูกประเมินจากคนตรงหน้า
แน่ละ่ ว่านีเ่ ป็นเรือ่ งของศักดิศ์ รี เกิดเป็นต�ำรวจทัง้ ที จะบอกคนอืน่ ว่ากลัวผีกค็ ง
ไม่เข้าท่า...
"เอาสิ..." ผู้กองหนุ่มเองก็เหมือนจะรู้ตัวว่าก�ำลังถูกท้า เขายืดตัวขึ้น
ท่าทางองอาจสมกับเป็นต�ำรวจจนชวินทร์เกือบจะหลุดข�ำ เพราะรู้ดีว่าภายใต้
ใบหน้ากวนประสาทนั้นธนัทก�ำลังต่อสู้กับความหวาดกลัวอย่างสุดชีวิต
"ถ้าอย่างนั้นก็เชิญครับ"
ได้ค�ำตอบแล้วหมอรติก็ผายมือไปทางห้องชันสูตร ก่อนเจ้าตัวจะเปิด
ประตูและก้าวฉับๆ เข้าไปด้านใน แอร์เย็นฉ�่ำที่พุ่งออกมาและกลิ่นน�้ำยา
ฆ่าเชื้อเตะจมูกท�ำให้ต�ำรวจสองนายมองหน้ากัน ผู้ช่วยที่รออยู่ก่อนแล้ว
ก�ำลังจัดเตรียมเครื่องมือบนถาดสแตนเลส ส่วนศพที่อยู่บนเตียงชันสูตรมี
ผ้าคลุมไว้ ชวินทร์สูดลมหายใจเข้าปอดลึกก่อนจะเดินเข้าไปในห้อง ตามด้วย
ผู้กองธนัท จากนั้นประตูที่ปิดลงก็กั้นพวกเขาให้อยู่ในโลกของความตาย
อย่างสมบูรณ์แบบ...
"เหยือ่ เสียชีวติ มาแล้วไม่ตำ�่ กว่าสิบชัว่ โมง ช่วงเวลาทีถ่ กู ฆ่าน่าจะประมาณ
ตีหนึ่งถึงตีสองของวันนี้" รติทวนรายละเอียดขณะแขวนชาร์ตไว้ข้างเตียง
ชันสูตร ดวงตาคมกริบมองชื่อที่ถูกเขียนลงบนกระดาษ ก่อนจะสวมถุงมือยาง
อย่างคล่องแคล่ว
"นราดล ชัยรัตน์ อายุยี่สิบ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ปีสอง มหา'ลัย
เราอีกแล้ว... ใครพบศพเป็นคนแรก?"
"เพื่อนสนิท เมื่อเช้าเขาไม่ได้ไปเรียนกายวิภาค" ธนัทเป็นคนตอบเพราะ
เขาถูกเรียกตัวไปยังที่เกิดเหตุ หมอรติมองร่างที่นอนอยู่บนเตียงอีกครั้งก่อน
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จะส่ายหัวเบาๆ
"เป็นวิชาทีไ่ ม่มใี ครอยากขาด เพราะไม่มใี ครอยากกลับมาเรียนคนเดียว"
"ก็คงอย่างนั้น... เพื่อนสนิทบอกว่าเขาไม่เคยขาดเรียน แต่เมื่อเช้า
มันผิดปกติ ตอนแรกก็คิดว่าคงป่วยจนลุกไม่ไหว แต่โทรหาเท่าไหร่ก็ไม่ยอม
รับสายเลยตัดสินใจไปตามที่หอ เคาะประตูอยู่นานก็ไม่ยอมมาเปิดจนต้องไป
ขอกุญแจส�ำรองมาจากแม่บ้าน แล้วก็เข้าไปเจอศพนอนสงบอยู่บนเตียง"
รติพยักหน้า ภายในห้องชันสูตรเงียบกริบจนชวินทร์รสู้ กึ เหมือนได้ยนิ เสียง
ของความเศร้าแฝงตัวอยูใ่ นมวลอากาศ ไม่มใี ครอยากพบจุดจบในห้องชันสูตร
นอนทอดร่างอยู่บนเตียงเย็นเฉียบรอให้หมอช�ำแหละเพื่อหาสาเหตุการตาย
แต่ตราบใดที่ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะมีเหยื่ออีกกี่รายถูกส่งมายัง
ห้องนี้...
ร่างสูงขยับตัวและถอยห่างออกมาหนึ่งก้าวเพื่อให้หมอรติกับผู้ช่วย
ท�ำงาน หลังจากผ้าคลุมถูกเปิดออก ร่างของเด็กหนุ่มผิวขาวจัดจนเกือบซีด
ก็ปรากฏแก่สายตา ไม่มีร่องรอยของการถูกทุบตี เห็นก็แต่รอยจ�้ำบนผิวหนัง
เพราะร่างกายหยุดส่งเลือดไปหล่อเลี้ยงแขนขาหลังจากที่มีการเสียเลือด
อย่างรุนแรง นอกนั้นก็มีแต่รอยแผลผ่าตัดที่ยังคงสดใหม่ ดูเหมือนว่ามัน
จะเป็นต�ำหนิเดียวบนเรือนร่าง
ชวินทร์ยืนนิ่งมองภาพนั้น ก่อนจะรู้สึกหนาวเยือกขึ้นมาโดยไม่ทราบ
สาเหตุ อะไรบางอย่างปลุกให้สัมผัสพิเศษตื่นตัวจนขนคอลุกชัน ราวกับว่า
มีใครมาหยุดยืนอยู่ด้านหลังและพร�่ำกระซิบบอกว่าร่างที่นอนอยู่บนเตียงนั้น
ถูกฆ่าตายยังไง...
เหยื่อนอนนิ่งอยู่บนเตียง... ขยับตัวไม่ได้...
สิ่งสุดท้ายที่มองเห็นคือมีดผ่าตัดเป็นประกาย...
มันกรีดผ่านชั้นผิวหนังและพังผืดลงไปอย่างประณีต...
ก่อนเลือดจะพุ่งทะลักออกมาเป็นสาย...
ถึงตรงนีช้ วินทร์กเ็ ผลอกลัน้ หายใจ สภาพศพของเด็กหนุม่ ท�ำให้เขานึกถึง
ความฝันในคืนที่ผ่านมา คราบเลือดที่ล้างไม่ออกฝังตัวอยู่ในจิตใต้ส�ำนึกและ
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คอยรบกวนเขาทุกครั้งที่มีโอกาส ถึงตอนนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้ว... ความฝัน
ของเขาคือเรื่องจริงที่ฉายซ�้ำราวกับเดจาวู มันชัดเจนและน่ากลัวมากขึ้น
เรื่อยๆ
"เป็นอะไร?" ธนัทถามเมือ่ เห็นคนข้างตัวดูแปลกไป แอร์ในห้องชันสูตร
เย็นเฉียบ แต่เม็ดเหงื่อกลับผุดซึมขึ้นบนหน้าผาก ท่าทางแบบนั้นท�ำเอาเขา
ขนลุกขนพองไปด้วย เพราะรู้ดีว่าเพื่อนสนิทคนนี้มักจะมีสัมผัสพิเศษกับ
ทุกสถานที่ที่มีคนตายอยู่เสมอ
ได้ยินแล้วชวินทร์ก็กะพริบตา เขาโคลงหัวเล็กน้อยเพื่อเรียกสติก่อนจะ
ยกมือลูบหลังคอเบาๆ
"เปล่า... แค่รู้สึกเหมือนมีใครมาหายใจรดต้นคอ"
จบประโยคนัน้ นายต�ำรวจหนุม่ หุน่ ล�ำ่ ก็ทำ� หน้าสยองพลางกวาดสายตา
มองไปรอบห้อง "รู้ไหม... เวลาไปไหนมาไหนด้วยกันทีไร นายท�ำให้ฉันรู้สึก
เหมือนมีคนอื่นอยู่กับเราทุกที"
ชวินทร์หัวเราะเสียงต�่ำ แน่นอนว่าคนอื่นที่ธนัทพูดถึงไม่ใช่หมอรติกับ
ผู้ช่วยแน่ๆ
ดวงตาคมกริบมองคุณหมอหนุม่ กับผูช้ ว่ ยท�ำงานด้วยกันอย่างมืออาชีพ
เขาถอนหายใจพลางคิดว่าถ้าสื่อสารกับคนตายได้ก็คงจะดี จะได้ไม่ต้องมา
นั่งคุยกันผ่านทางซากศพให้รู้สึกกระอักกระอ่วนใจอย่างนี้
"เดี๋ยวผมจะเริ่มผ่า ถ้าพวกคุณไม่ไหว อ่างล้างมืออยู่ทางนั้นนะครับ"
ประโยคทีเล่นทีจริงของแพทย์ชันสูตรศพไม่ได้ช่วยลดความตึงเครียด
ของบรรยากาศ หลังจากตรวจร่างกายภายนอกเสร็จแล้วก็ถึงเวลาผ่าร่าง
นศพ.นราดล ชัย รัต น์เพื่อ ดูค วามผิด ปกติ ข องเนื้ อเยื่ อและอวั ยวะภายใน
ท่ามกลางแสงไฟสว่างจ้า ชวินทร์มองเห็นมีดผ่าตัดส่องประกายวาววับ
อยู่ในมือหมอ ความคมของมันท�ำให้เขานึกถึงฝันร้ายของตัวเองอีกครั้ง...
จะเป็นยังไงนะ...
ถ้าผมกรีดมีดผ่าตัดเล่มนี้ลงบนผิวสวยๆ ของคุณในตอนที่คุณยังมี
ชีวิตอยู่...
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เสียงกระซิบทีด่ งั ก้องอยูใ่ นโสตประสาทท�ำเอาเขาตัวสัน่ มีดผ่าตัดในมือ
ของหมอรติกรีดลงบนผิวหนังด้วยความแม่นย�ำ ตัดผ่านพังผืดชั้นนอกและ
กล้ามเนื้อโดยไม่ลังเล รอยมีดพาดยาวจากช่วงคอลงไปถึงกระดูกหัวหน่าว
เผยให้เห็นอวัยวะภายใน เลือดซึมออกจากปากแผลเป็นภาพที่ไม่ดูนัก แต่
ชวินทร์กลับไม่สามารถละสายตาได้...
ถ้ามีดผ่าตัดเล่มนี้กรีดลึกลงบนผิวหนังในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่...
เขาไม่อยากรู้ว่ามันจะเจ็บปวดแค่ไหน...
ชวินทร์กลั้นหายใจในขณะที่ผู้กองธนัทหน้าซีด หมอรติกับผู้ช่วยท�ำ
ความสะอาดคราบเลือดก่อนจะใช้เครื่องมือถ่างปากแผล คราวนี้พวกเขา
มองเห็นชัดว่ามีอะไรหายไป มองเห็นของขวัญชิ้นสุดท้ายจากคนร้าย กุหลาบ
แดงเปื้อนเลือดถูกวางไว้แทนต�ำแหน่งของหัวใจราวกับว่านี่คือค�ำไว้อาลัย
จากมัน
"คุณพร้อมที่จะเล่นเกมหรือยัง...?"
ค�ำถามของหมอรติท�ำให้ทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบ กลิ่นน�้ำยาฆ่าเชื้อ
อบอวลอยู่ในอากาศ ทั้งสามคนมองหน้ากันโดยไม่มีใครพูดอะไร แต่แน่นอน
พวกเขารูด้ วี า่ นับตัง้ แต่วนิ าทีนเี้ ป็นต้นไป เกมเล่นซ่อนหาทีย่ งั ไม่จบจะเริม่ ต้นใหม่
อีกครั้ง...
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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