


หนึ่ง
บุพเพข้าวสารเสก

“หวิจนจะกนิควายได้ทั้งคอก!”

เสียงสบถดังมาจากด้านหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดย่านตลาดสด 

ชานเมอืงกรุง ซึ่งอยูไ่ม่ไกลจากสถานตี�ารวจนกั ท�าให้แม่ค้าวยัทองยิ้มให้ผู้ชาย

ที่เดนิเข้ามาพร้อมกบัส่งเสยีงดงัอย่างไม่ถอืสาเพราะเขาเป็นลูกค้าประจ�า เลกิ

งานทไีรเปน็ได้มาอดุหนนุ จนคนในร้านรู้ดว่ีาจะต้องเอาอะไรมาเสร์ิฟบ้าง และ

เมื่อชายร่างสูงเกนิมาตรฐานชายไทยทั่วไปทิ้งตวัลงนั่งบนเก้าอี้ไม้ตวักลม เดก็

ในร้านกร็บีเอาชานมเยน็หวานชื่นใจใส่นมเยอะๆ มาวางให้อย่างรูใ้จ ทวา่ไม่ได้

ท�าให้ใบหน้าคมเข้มรูปร่างสูงใหญ่สมส่วนราวกับพระเอกภาพยนตร์ไทยที่ 

หลุดออกจากแผ่นฟิล์มอารมณ์ดขีึ้นเลย

“ไปท�าอะไรมาล่ะผู้กอง” ป้าแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเย้ายิ้มๆ ตอนเอาก๋วยเตี๋ยว

มาเสริ์ฟลูกค้าประจ�า “หน้างอเป็นจวกัตกัแกงเชยีวนะ”

“ไปจบัเดก็แว้นมาน่ะส”ิ นายต�ารวจนอกเครื่องแบบที่สวมเสื้อยดืสพีื้น

ทับด้วยแจ็กเกตยีนกับกางเกงขายาวสีน�้าตาลอ่อนบ่นหน้ายุ่ง เพราะวันนี้เป็น

วนัที่เขาอารมณ์เสยีที่สุดในรอบปี

“มนัปิดถนนแข่งรถกนักลางวนัแสกๆ กว่าจะวิ่งจบัได้ครบทุกคน กว่า

จะคมุตวักลบัมาได้กห็อบแฮกๆ กว่าจะส่งเจ้าหน้าที่ทะเบยีนท�าประวตั ิกวา่จะ

เรยีกผู้ปกครองมารบั แล้วเจ๊รู้ไหม ไอ้หวัโจกที่มนัขายยาบ้าด้วยน่ะ ดนัเป็น
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ลูกคนใหญ่คนโต คนอื่นต้องโดนส่งไปดัดสันดาน แต่ไอ้บ้านั่นมันลอยนวล

หน้าตาเฉย”

“เอาเถอะผู้กอง เดี๋ยวนี้เวรกรรมมนัตดิจรวด เดี๋ยวฟ้าดนิกล็งโทษมนั

เองนั่นแหละ” ป้าแม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวปลอบแบบปลงตก “อกีอย่าง ผู้กองกไ็ม่

เหนื่อยเปล่าหรอก อย่างน้อยก็ส่งพวกลูกน้องมันไปดัดนิสัยได้ตั้งหลายคน

ไม่ใช่เหรอ เอ้ากนิๆ นี่เจ๊อุตส่าห์เปิดร้านรอผู้กองเชยีวนะ เนื้อเปื่อยตุ๋นอย่างด ี

กนิเสยี เจ๊จะได้ปิดร้าน”

“ขอบคุณครบั”

ผู้กองหนุ่มลากเสียงยาวประชดที่โดนปลอบเรื่องเวรกรรมมีจริง และ

ยิ้มให้คนแก่ที่ยงัอตุส่าห์รอให้เขามากนิก๋วยเตี๋ยวเหมอืนที่ท�าหลงัเลกิงานประจ�า 

แต่ก่อนที่จะคบีเนื้อเปื่อยนุ่มๆ เข้าปาก เสยีงตะโกนจากทางตลาดสดกท็�าให้

นายต�ารวจส�าลกัอากาศ

“ช่วยด้วย! คนเมายาบ้ามนัจะแทงคอตวัประกนัแล้ว ช่วยด้วย!”

นายต�ารวจวางตะเกียบแทบไม่ทัน มือขวาคล�าเข้าไปใต้เสื้อแจ็กเกต 

ด้านซ้ายอย่างรวดเรว็ เพื่อให้รู้ว่าปืนเตรยีมพร้อมอยู่ตรงนี้ จากนั้นกไ็ม่รอให้

ตวัเองได้พ่นลมหายใจทิ้ง เพราะในเมื่อเลอืกแล้วที่จะท�าอาชพีนี้ เขาจะท�ามนั

ด้วยจติวญิญาณ งานบ�าบดัทุกข์บ�ารุงสุขต้องมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นยามใดหรอื

สถานการณ์ไหนกต็าม

“อ้าว เฮ้ย!”

พอวิ่งมาถึงกลุ่มไทยมุงที่ยืนจับกลุ่มกันอยู่ตรงหัวสะพานที่จะข้ามไป

ตลาดสด ต�ารวจหนุม่กช็กัลงัเลว่าจะช่วยตวัประกนัที่ถกูคนเมายาบ้าจบัดหีรอื

ไม่ เพราะไอ้เด็กหนุ่มที่โดนปังตอจ่อคอหอยอยู่ในตอนนี้ก็คือหัวโจกแก๊ง 

เดก็แว้นที่เขาเพิ่งไปสกดัจบัมานั่นแหละ แล้วไปเดนิอที่าไหนถงึได้โดนคนเมา

ยาบ้าคว้าคอไปได้ หรืองานนี้เวรกรรมจะติดจรวดอย่างที่ป้าร้านก๋วยเตี๋ยวว่า

จรงิๆ แต่เอาเถอะ ถอืว่าประชาชนเดอืดร้อน ผูพ้ทิกัษ์สนัตริาษฎร์กต้็องช่วยให้
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เตม็ที่

“ใจเยน็นะ ใจเยน็” นายต�ารวจพยายามกล่อมตามหลกัสากลในการช่วย

ตัวประกัน “อยากได้อะไรก็บอกมา แต่อย่าเพิ่งท�าอะไรกับเจ้าเด็กนั่นเลยนะ 

ปาดคอมนัไปกต็ายเปล่า พี่ไม่ได้อะไรหรอก”

“ไปตามไอ้พงศ์มา” เสียงแหลมปรี๊ดราวผู้หญิงกรีดร้องดังออกมาจาก

ล�าคอชายฉกรรจ์ผู้ต้องสงสัยว่าเมายาบ้า ท�าให้นายต�ารวจหนุ่มขมวดคิ้วมุ่น 

ด้วยสงัหรณ์ใจอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกบัความสามารถพเิศษของตวัเอง 

“ไปตามไอ้ผวัสารเลวนั่นมา ไม่อย่างนั้นกูไม่ปล่อยไอ้เดก็นี่”

ไม่ต้องสงสยัอะไรแล้ว นายต�ารวจพ่นหายใจเตม็แรงอย่างเหนื่อยหน่าย

ก่อนจะท่องมนตร์เบกิเนตรที่หลวงตาให้มา ดใูห้มนัรูด้�ารูแ้ดงไปเลยว่าที่เขาคดิ

อยู่มนัใช่หรอืเปล่า

หญิงร่างท้วมหน้าเขียวขึ้นอืดเหมือนตายมาหลายวันที่ซ่อนอยู ่ใน 

กายหยาบของชายฉกรรจ์ ท�าให้นายต�ารวจหนุ่มผู้มคีวามสามารถพเิศษถงึกบั

กลนืน�้าลายลงคอ เพราะรู้แล้วว่าสิ่งที่เกดิอยู่ตอนนี้ไม่ใช่เหตุคนเมายาบ้าแล้ว

จบัตวัประกนั แต่พี่คนนั้นโดนผเีข้าต่างหาก

“แล้วผวัพี่เป็นใครล่ะ” ผู้กองหนุ่มถามหน้ามุ่ย ท�าเอาชาวบ้านแถวนั้น

มองเขาอย่างประหลาดใจเป็นตาเดียว “แต่จะท�าอะไรก็ใจเย็นๆ ก่อนเถอะ 

ปล่อยตวัประกนัมาก่อน แล้วผมจะไปตามผวัพี่มาให้”

“ไอ้พงศ์ผัวกู ผัวอีศรี! ไปตามมันมา ไอ้ผัวชั่วมันไปติดเมียน้อยอยู่

ที่ไหน”

“แล้วผมจะไปตามได้ที่ไหนเล่า” นายต�ารวจบ่นหน้านิ่ว “แต่พี่ออกมา

จากร่างเขาก่อนเถอะ เดี๋ยวผมช่วยตามหาผวัให้ ออกมาก่อนๆ เป็นผกีอ็ยู่ส่วน

ผเีสยีบ้าง ชาวบ้านเขาจะได้ไม่เดอืดร้อน”

“กูไม่ออก!” วิญญาณสาวใหญ่ในร่างชายฉกรรจ์ตอบเสียงหนักจน 

ตาขวาง “ถ้าไม่ตามไอ้พงศ์มาหากู กูปาดคอไอ้เดก็นี่แน่”

เมื่อการเจรจาไม่ได้ผล นายต�ารวจกถ็งึกบัพ่นลมหายใจอย่างหงุดหงดิ 
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แถมคนที่โดนจับเป็นตัวประกันก็กลัวจนตัวสั่นงันงกและฉี่ราดไปเรียบร้อย 

แล้ว เขาจะท�าอย่างไร วญิญาณผพีี่ศรนีี่ถงึจะออกจากร่างผูช้ายคนนั้นเล่า หรอื

ว่าถงึเวลาต้องใช้ไม้แขง็เสยีที

นายต�ารวจล้วงเข้าไปในกระเป๋าสะพายของตัวเอง ควานหาของที่พบ

ติดตัวตลอดเวลาเผื่อได้ใช้ในยามคับขัน ล้วงเข้าไปเจอนฤบดินทร์ ควายธนู

คู่ใจก่อนใคร แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาจะเอามาใช้ในตอนนี้...ยนัต์ มดีหมอ ตุ๊กตา

กมุารทอง สายสญิจน์ น�้ามนต์ของหลวงตา และของต่างๆ นานา กลิ้งขลกุขลกั

อยู่รอบมือ กว่าจะควานหาสิ่งที่ต้องการเจอก็ปาเข้าไปหลายวินาที จนคิดว่า

ต้องจดักระเป๋าใหม่เสยีแล้ว แต่อย่างไรเสยีตอนนี้เขากไ็ด้สิ่งที่ต้องการมาแล้ว

แหละ

ข้าวสารเมด็ขาวสะอาดจากแหล่งข้าวหอมมะลพินัธุด์อีย่างทุง่กลุาร้องไห้

ถกูก�าขึ้นมาเตม็ก�ามอื ชายหนุม่สวดมนต์พมึพ�าตามที่หลวงตาเคยพร�่าสอนให้

เขาได้มไีสยเวทตดิตวั ไสยศาสตร์สายขาวมไีว้บ�าบดัทกุข์บ�ารงุสขุให้ชาวประชา 

และนี่คือแรงบันดาลใจให้เขามาเป็นต�ารวจ จะได้ช่วยทั้งผีและคนอย่าง 

เท่าเทยีม

“กรี๊ด!”

วิญญาณสาวกรีดร้องโหยหวนเมื่อร่างกายโดนข้าวสารเสกจากนาย

ต�ารวจสาดเข้ากระทบร่าง จากนั้นไม่นานคนที่กลายเป็นร่างทรงกท็รุดฮวบลง

กบัพื้น ท�าให้คนเป็นตวัประกนัหลดุออกจากมดีปังตอที่จ่อคอได้ เรื่องโกลาหล

จบลงพร้อมอาการอ้าปากค้างของชาวบ้านร้านตลาด ไม่แน่ใจว่าเรื่องที่เกดิขึ้น

นี้คอือะไร ผเีข้าคนได้ตอนเยน็ๆ แบบนี้น่ะหรอื แล้วต�ารวจที่สาดข้าวสารเสก

อยู่โครมๆ คนนี้ล่ะ

เขาเป็นต�ารวจหรอืเป็นหมอผกีนัแน่!

“กผ็มบอกแล้วไงครบัว่าพี่คนนั้นเขาโดนผเีข้า”

เรื่องที่ควรจะจบกลับไม่ยอมจบ และแน่นอนว่านายต�ารวจผู้มีความ
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สามารถในการปราบผีได้ไม่มีโอกาสกลับไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวต่อ ป่านนี้เส้นคง

อดืเตม็ชามแล้วกระมงั แต่กอ็ย่างว่านั่นแหละ ตอนนี้มนัไม่ใช่เวลาที่เขาจะมา

นั่งนกึถงึของกนิแม้จะหวิสกัเท่าใดกต็าม เพราะมคีนดวงซวยรอให้เขาช่วยอยู่

หลงัจากที่เขาท�าให้ผอีอกจากร่างชายฉกรรจ์คนนั้นได้ ต�ารวจที่เข้าเวร

อยู่ ณ สถานตี�ารวจกก็รูกนัเข้ามาจบัตวัคนร้ายที่เข้าใจว่าเมายาบ้าจนจบัเดก็

หนุ่มมาเป็นตวัประกนัทนัท ีซึ่งนั่นเป็นเรื่องเข้าใจผดิ แต่จะให้เขาอธบิายว่าพี่

คนนั้นแกโดนผเีข้า ใครจะไปเชื่อ โดยเฉพาะผู้ก�ากบัการที่เพิ่งย้ายมาใหม่ ถงึ

ขั้นเรยีกเขาเข้าไปคุยกนัสองคนในห้องท�างานส่วนตวั นี่คงไม่ใช่เรื่องธรรมดา

แล้ว

“แล้วคนดีๆ ที่ไหนจะเมาขาดสติจนจับคนเป็นตัวประกันได้เล่า ตาก็

ลอยๆ ขวางๆ คุณกร็ู้ว่านี่มนัอาการของคนลงแดง”

“แล้วผู้ก�ากับฯ ได้ผลตรวจฉี่ของพี่แกมาหรือยังล่ะครับ” ผู้กองหนุ่ม

สวนกลบัด้วยน�้าเสยีงเนอืยๆ เพราะเหนื่อยหน่ายกบัเรื่องที่ถูกหาว่างมงายเชื่อ

เรื่องผเีตม็ทน แต่กไ็ม่เกรงหน้าอนิทร์หน้าพรหมเพื่อผดุงความยุตธิรรม “เชื่อ

ผมเถอะว่าผลมนัเป็นลบ เพราะพี่คนนั้นแกไม่ได้เสพยา”

“ผลตรวจแอมเฟตามนีเป็นลบ” นายต�ารวจใหญ่หลบัตาบอกเพราะเถยีง

ไม่ออก และอกีนยัคอืเกรงใจนามสกลุที่ผู้กองหนุ่มใช้อยู ่“แต่คงเมาสารเสพตดิ

อย่างอื่น”

“ไม่ได้เมาอะไรหรอกครบั พี่แกแค่ซวยน่ะ ปล่อยแกไปเถอะ”

“แต่ผมไม่เชื่อว่าคนปกติดีๆ ที่ไหนเขาจะเอามีดมาจ่อคอชาวบ้านได้

หรอกนะผู้กอง” ผู้ก�ากับการเอ็ดเสียงเขียว “หรือคุณจะให้ผมเชื่อว่าผู้ชาย 

คนนั้นถูกผเีข้าเหมอืนที่คุณท�าให้ชาวบ้านทั้งตลาดเชื่อได้อย่างนั้นล่ะ”

“แต่ถ้าผูก้�ากบัฯ ไม่มหีลกัฐานเอาผดิพี่เขา ผูก้�ากบัฯ กต้็องปล่อยเขาไป

ไม่ใช่หรอืครบั”

“ผมปล่อยแน่ ถ้าเขาไม่ผิดอย่างที่คุณว่า แต่ถ้าจะให้ผมปล่อยเพราะ

เหตุผลที่คุณบอกละก็ ผมถามหน่อยว่าคุณจะเขียนรายงานคดีนี้กับผมยังไง 
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คนร้ายโดนผเีข้าอย่างนั้นเหรอ”

“ผมเขยีนได้กแ็ล้วกนั”

“คงชนิกบัการเขยีนส�านวนคดแีบบลวกๆ มาละส”ิ เจ้านายผูม้าใหม่และ

ไม่เชื่อเรื่องผีสางถามอย่างหยามหมิ่น “ผมไม่มีวันยอมให้คุณท�าอย่างนั้นอีก

หรอกนะ แล้วไอ้เรื่องผีๆ  สางๆ ที่คุณพยายามท�าให้ชาวบ้านเชื่ออยู่เนี่ย ผม

ขอละ เลกิเสยีท ีผมีนัไม่มจีรงิหรอกนะ”

“ถ้าไม่มจีรงิ แล้วผู้ก�ากบัฯ จะอธบิายเรื่องเมื่อตอนเยน็ว่ายงัไงดคีรบั”

“ผู้กองสณฑ์!” นายต�ารวจใหญ่ตะคอกจนตาเหลอืก “อย่าคดิว่าผมจะ

กลัวคุณพ่อของคุณจนไม่กล้าท�าอะไรนะ ถ้าคุณยังท�างานงมงายหลอกให ้

ชาวบ้านเชื่อเรื่องไสยศาสตร์แบบนี้อยู่ละก ็ผมสั่งพกังานคุณแน่”

“แต่ผมพูดเรื่องจรงิ ไม่เคยหลอกใครทั้งนั้น”

“ตกลงว่ายังไงคุณก็ยืนยันว่าคดีเมื่อตอนเย็นนั่น ผู้ต้องหาโดนผีเข้า 

ใช่ไหม” ผู้ก�ากบัการจ้องเขมง็เพราะคนหนุ่มยงัเถยีงไม่ยอมลดราวาศอก 

“คณุเป็นต�ารวจ แต่ดนัไปโชว์ปราบผ ีแบบนี้จะให้ชาวบ้านศรทัธาต�ารวจ

อยู่ได้ยงัไง”

“กผ็มีนัมจีรงิๆ”

“ได้...”

นายต�ารวจใหญ่ลากเสียงยาวเพื่อข่มความอดทน ก่อนจะดึงลิ้นชัก 

โต๊ะท�างานออกมา คว้ากระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆ มาวางกระแทกโต๊ะ 

ดังปึงด้วยแรงกดจากฝ่ามือ แล้วเลื่อนช้าๆ มาตรงหน้าต�ารวจหนุ่มที่นั่งอยู่ 

ตรงข้าม

“ถ้าคณุยงัยนืยนัว่าผมีจีรงิ ผมกค็งต้องส่งคณุไปที่นี่ และถ้าคณุไม่ผ่าน

การทดสอบละก ็ผมคงมสีทิธิ์สั่งพกังานคุณโดยที่ไม่มขี้อกงัขาใดๆ นะผู้กอง”

ร้อยต�ารวจเอกสณฑ์ สุขวินทรา รับกระดาษแผ่นนั้นมาจากมือของ

ผู้ใหญ่เพราะไม่รู้จะเถียงให้ได้อะไรขึ้นมา อีกอย่างก็เกรงจะโดนข้อหาฝ่าฝืน 

ค�าสั่งผูบ้งัคบับญัชาด้วย แล้วนี่ผู้ก�ากบัการจะส่งเขาไปที่ไหน ที่อยูต่ามนามบตัร
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นี้อย่างนั้นหรอื

‘แพทย์หญงิรุ้งเคยีงจนัทร์ อลงัการทรพัย์สนิ’

เป็นชื่อที่เขียนเด่นหราอยู ่กลางกระดาษสีครีมที่ผู ้ก�ากับการส่งให้  

ชายหนุ่มขมวดคิ้วมุ่นด้วยความสงสัยว่าเจ้านายส่งนามบัตรของแพทย์ที่ 

เรียนจบด้านสมองและประสาท อีกทั้งจิตวิทยาผู้ใหญ่มาให้เขาท�าไม แต่พอ

เห็นรายละเอียดของแพทย์หญิงผู้นี้ สณฑ์ก็ถึงบางอ้อชนิดตาแทบเหลือก  

เพราะเธอท�างานอยู่ที่แผนกจติเวชของโรงพยาบาลชื่อดงั

เจ้านายจะส่งเขาไปพบจติแพทย์หรอืนี่!



สอง
ยายหมอเดือนดับ

“การพบจติแพทย์ไม่ใช่เรื่องส�าหรบัคนบ้าหรอกนะคะ”

‘กเ็ออน่ะส!ิ แล้วมนัมคีนบ้าที่ไหนยอมรบัว่าตวัเองเป็นบ้าบ้างล่ะ’

สณฑ์แย้งอยู ่ในใจแต่ไม่คิดจะเปล่งเสียงออกมา เพราะไม่อยาก 

หยาบคายกับสุภาพสตรีอย่างคุณหมอหน้าละอ่อนที่ผู้ก�ากับการฝากให้ฝังเขา

หรอืเปล่ากไ็ม่รู้ สวยกส็วยดอียูห่รอก หน้าตาจิ้มลิ้มน่ารกัเหมอืนตุก๊ตา ดวงตา

คู่สวยเปล่งประกายระยิบระยับชวนมอง จะว่าไปก็ทั้งขาวทั้งใส หุ่นแบบนี้ 

หน้าตาแบบนี้ ไปเป็นพรติตี้มอเตอร์โชว์ได้สบายๆ เลย แม้เสื้อกาวน์ที่สวมอยู่

จะท�าให้เธอดทูรงภูม ิแต่ผวิพรรณเต่งตงึ หน้าใสกิ๊ก และผมบอ๊บยาวเคลยีบ่า

ท�าให้คุณหมอดูเด็กลงหลายปีเมื่อเทียบกับใบปริญญาที่โชว์ไว้ในห้อง มองๆ 

ไปกรู้็ว่าลกูผูด้มีเีงนิแน่ๆ เพราะคงไม่มหีมอที่ไหนไปเรยีนต่อเมอืงนอกด้วยทนุ

ตวัเองได้ง่ายๆ ตามที่ปรญิญาบตัรจากมหาวทิยาลยัในเครอืไอวลีกี1 ที่แม่เจ้า-

ประคณุเอามาตั้งโชว์หราไว้ในห้องท�างานนี่แล้ว นสิยัใจคอเป็นอย่างไรกย็งัไม่รู้ 

เรื่องอะไรเขาจะไปไว้ใจคนแปลกหน้า แม้เธอจะเป็นจติแพทย์กต็าม

แต่เพราะแน่ใจว่าตวัเองไม่ได้บ้า สณฑ์ถงึได้กล้ามาพบจติแพทย์ ด้วย

1 ไอวลีกี (Ivy League) เป็นชื่อของกลุ่มมหาวทิยาลยัเอกชนเก่าแก่ 8 แห่ง ที่ตั้งอยู่ทาง
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของสหรฐัอเมรกิา
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สโลแกนที่ว่า ‘ทองแท้ย่อมไม่กลวัการพสิจูน์’ ชายหนุม่จงึมานั่งอยูใ่นห้องตรวจ

ของแพทย์หญงิรุ้งเคยีงจนัทร์ อลงัการทรพัย์สนิ ตามใบสั่งของเจ้านาย แม้จะ

ไม่ได้มาด้วยความเตม็ใจกต็าม

“เอาเถอะหมอ จะท�าอะไรกท็�าเสยีท ีผมจะได้กลบัไปท�างาน” สณฑ์พ่น

ลมหายใจแรง เหนื่อยหน่ายระคนอ่อนใจ “หรอืถ้าผู้ก�ากบัฯ ลอ็กผลตรวจเอา

ไว้แล้วละก ็บอกมาเลยดกีว่าว่าจะให้พกังานกี่วนั”

“ท�าไมมองโลกในแง่ร้ายอย่างนั้นล่ะคะ” คุณหมอรุ้งเคียงจันทร์ส่งยิ้ม

หวาน “การที่คุณน้าของฉนัส่งคุณมาที่นี่เพราะท่านหวงัด ีอยากให้คุณกลบัไป

ท�างานด้วยสตแิละพลงัใจที่เตม็ร้อยนะคะ”

“นั่นไง ฮั้วกนัจรงิๆ ด้วย” พอได้ยนิค�าว่า ‘น้า’ เจ้าหมูที่โดนส่งมาเชอืด

กเ็บ้หน้าใส่ทนัใด “ไงล่ะ เขาบอกว่ายงัไง ให้คุณหลานสาวเซน็ใบรบัรองแพทย์

ให้เลยไหมว่าผมเป็นผู้ป่วยโรคจติ”

“ใบรบัรองแพทย์น่ะมนัซื้อกนัไม่ได้หรอกนะคะ กรณุาอย่าดูถูกจรรยา-

บรรณในวิชาชีพของใคร” คราวนี้ดูเหมือนคุณหมอคนสวยจะแยกเขี้ยวแทน

ยิ้มให้ และมองเขาอย่างอดทน “เอาละค่ะ ฉนัขอตรวจสุขภาพจติเบื้องต้นของ

คุณก่อนดกีว่านะคะ ถ้าไม่มอีะไรผดิปกต ิฉนัสญัญาค่ะว่าจะเซน็รบัรองให้ว่า

คณุปกต ิแต่ถ้าคณุทดสอบไม่ผ่าน ฉนัคงต้องส่งตวัคณุให้นกัจติวทิยาดแูลต่อ

นะคะ”

“แล้วหมอไม่ใช่นกัจติวทิยาเหรอ”

“คุณคงมคีวามเข้าใจผดิเรื่องจติแพทย์กบันกัจติวทิยานะคะ”

รุง้เคยีงจนัทร์ตอบอย่างฉะฉานโดยไม่สนใจจะมองหน้าเขา หากแต่หนั

หน้าจอโน้ตบุก๊ราคาครึ่งแสนที่อมิพอร์ตจากแผ่นดนิลงุแซมมาให้เขามองแทน 

หน้าจอแสดงรูปผู้หญิงกับผู้ชายกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่ริมก�าแพงในซอกตึก 

แสงไม่ค่อยสว่างเท่าไรนกั อารมณ์ของภาพหนกัไปทางแสงและเงาเสยีมากกว่า 

แต่ดูอย่างไรสองคนนี้กม็ไีด้เสยีกนัแน่ๆ

“คุณเหน็อะไรคะ” 
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“เห็นว่าโน้ตบุ๊กของหมอเนี่ย แปลงเป็นค่าอาหารกลางวันของเด็กใน

โรงเรยีนยากไร้ได้เป็นเดอืนๆ เลยนะ”

“ฉนัว่าคณุสนใจภาพที่หน้าจอดกีว่านะคะ” คณุหมอเริ่มแยกเขี้ยว ทว่า

ท�าตาหวานกลบเกลื่อนเหมอืนรูว่้าเขาจงใจแกล้งหาเรื่องเธออยู ่“ว่ายงัไงคะ คณุ

เหน็ภาพนี้แล้วรู้สกึยงัไง”

“อีกไม่เกินสิบห้านาทีมีแตก” สณฑ์เจตนาไม่ตอบตรงๆ เพราะรู้สึก

ว่าการกวนโทสะคณุหมอหน้าเดก็จะสร้างความรื่นเรงิให้เขาได้มากกวา่ “แต่ถ้า

มปีัจจยัหลายๆ อย่าง เช่น อดึๆ เหมอืนผม หรอืหน้าตาแบบหมอนี่ อาจจะ

มากกว่านั้นกไ็ด้”

“ลามก!”

“อะไรหมอ” ชายหนุ่มจงใจยิ้มยั่วโมโห “ผมหมายความว่าหัวแตก 

ต่างหากเล่า หมอคดิดูนะ ผู้ชายดีๆ  ที่ไหนเขาจะพาแฟนตวัเองมากอดมาจูบ

อยู่ตามมุมตกึแบบนี้ ผู้หญงิไม่สู้กแ็ปลกนะ หรอืผมว่าถ้ามาด้วยความเตม็ใจ 

สองคนนี้กค็งเงี่ย...เอ๊ย กระเหี้ยนกระหอืรอืกนัน่าดูแหละ”

“คุณ!”

“โอเค” สณฑ์ยอมอ่อนให้นดิหน่อยเพราะรูส้กึว่าตวัเองชกัจะหยาบคาย

กบัสุภาพสตรมีากเกนิไป แต่กเ็ป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ เพราะถ้าคุณหมอคนสวย

ยงัหาว่าเขาบ้า กค็งต้องมาลองดกีนัดูสกัตั้ง

“หรอืไม่ ผู้หญงิคนนี้กโ็ดนฉุดมาปล�้า”

“สรุปว่าคุณมองเป็นอาชญากรรม”

รุ้งเคยีงจนัทร์พ่นลมหายใจแรงอย่างเหน็ได้ชดั ก่อนจะดงึโน้ตบุ๊กของ

เธอกลบัไป จากนั้นแพทย์หญงิกเ็ดนิไปเอาเอกสารบางอย่างในลิ้นชกัที่มมุห้อง

ออกมาปึกหนึ่ง ก่อนจะน�ามาวางตรงหน้าเขา

“ฉนัไม่ทราบนะคะว่าคณุคดิอะไรอยูถ่งึได้ตอบค�าถามของฉนัแบบนี้ แต่

นี่เป็นแบบทดสอบที่จะตดัสนิอนาคตของคุณ กรณุาตั้งใจท�ามนัด้วย ถ้าไม่ผ่าน

ขึ้นมา ฉนัอาจจะต้องส่งคุณตรวจ MRI2 หรอืหนกัหน่อยก ็PET3 เพื่อดูความ
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ผดิปกตขิองสมองและร่างกายของคุณนะ”

‘กไ็ด้วะ’

สณฑ์รบัค�าอยู่ในใจเพราะไม่อยากหยาบคายกบัผู้หญงิ ทั้งๆ ที่ตอนนี้

อารมณ์เสยีสดุกู่ด้วยพอจะเดาผลการตรวจล่วงหน้าเลยว่าเขาต้องมอีาการทาง

จติแน่ๆ หากยายหมอนี่กบัคุณน้าของเธอฮั้วกนัดดีเขาให้พ้นโรงพกั

แต่อีกใจหนึ่งของนายต�ารวจก็อยากรู้ ถ้าเขาตอบในแบบที่ไม่ได้ตั้งใจ

จะกวนประสาทใคร ไม่พยายามแสดงออกให้ต่อมโมโหของอีกฝ่ายแตก

เนื่องจากไม่ชอบให้ใครมาดถูกูเรื่องที่เขาเหน็ผ ีทว่าตอบแบบสอบถามในสภาวะ

ปกติ เจ้าแบบทดสอบนี้ยังจะบอกว่าเขาเสียสติอยู่ไหม และอีกอย่าง เขาไม่

อยากไปตรวจกับเจ้าเครื่องมือชื่อภาษาอังกฤษที่ย่อมาจากอะไรก็ไม่รู้นั่นด้วย 

แต่คดิว่าคงต้องชวนสยดสยองมากแน่ๆ

พอท�าแบบทดสอบด้วยความตั้งใจเสรจ็ ผูก้องหนุม่กส่็งกลบัให้คณุหมอ

รุ้งเคยีงจนัทร์ตรวจ เธอพนิจิพเิคราะห์ค�าตอบของเขาอยู่สกัพกั แล้วกเ็ริ่มท�า

หน้านิ่วคิ้วขมวด ซ�้ายงักดัรมิฝีปากบางเคลอืบด้วยลปิสตกิสสี้มอ่อนราวกบัว่า

จะเอาเรื่อง ก่อนจะส่งสายตาคมกรบิมองหน้าเขาแล้วพูดว่า

“กป็กตนิี่”

“แล้วใครว่าผมบ้าล่ะ” เมื่อได้ทสีณฑ์กส็วนทนัควนั “ทนีี้ผมไปได้หรอืยงั”

2 การตรวจเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging : MRI) 
คือเทคนิคการสร้างภาพทางการแพทย์ที่ใช้ในรังสีวิทยาเพื่อการตรวจทางกายวิภาคและ
สรรีวทิยาของร่างกายทั้งในด้านสุขภาพและโรคต่างๆ โดยเครื่องตรวจที่ใช้สนามแม่เหลก็
และคลื่นวทิยคุวามเข้มสูงในการสร้างภาพเหมอืนจรงิของอวยัวะภายในต่างๆ ของร่างกาย 
โดยเฉพาะสมอง หวัใจ กระดูกกล้ามเนื้อ หรอืเซลล์มะเรง็
3 โพซติรอนอมีสิชนัโทโมกราฟี (Positron Emission Tomography : PET) หรอืการ
ตรวจเอกซเรย์ด้วยโพซติรอน เป็นเทคนคิทางการแพทย์นวิเคลยีร์ที่ช่วยสร้างภาพทางการ
แพทย์ (Medical Imaging) ซึ่งแสดงผลเป็นภาพสามมิติและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการชวีเคมขีองร่างกายหรอืเมตาบอลซิมึที่เฉพาะเจาะจง เพื่อใช้วเิคราะห์ความผดิ
ปกตติ่างๆ ของร่างกาย
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“ยังค่ะ” คุณหมอคนสวยสั่งเสียงขุ่น “คุณยังไม่ได้ผลวินิจฉัยจากฉัน

เลยไม่ใช่หรอืคะ”

“หมอกร็บีเซน็มาสว่ิาผมปกตดิทีกุอย่าง ผมจะได้รบีเอาใบรบัรองแพทย์

ไปให้ผู้ก�ากบัฯ คุณน้าของคุณนั่นไง”

“ถ้าอย่างนั้นคุยกนัตรงๆ เลยนะคะผู้กอง” พอพูดถงึผู้ก�ากบัการที่ส่ง

เขามาที่นี่ หลานสาวของท่านก็ถอนหายใจยาว “คุณเชื่อเรื่องวิญญาณจริงๆ  

น่ะหรอืคะ”

“อ้าว หมอหาว่าผมโกหก เดี๋ยวคนืนี้กส็่งลูกน้องไปเล่นด้วยหรอก...”

“คุณขู่ฉันเหรอคะ” เธอถามกลับตาขวาง จนลืมรักษาภาพลักษณ์ 

คุณหมอสาวใจดทีี่เผยให้เหน็ตอนเจอกนัครั้งแรก

“ผมเปล่า” สณฑ์ปฏเิสธเสยีไม่ได้ แต่รู้แล้วว่าถงึจะบอกว่า ‘ลูกน้อง’ ที่

อยากจะส่งไปเล่นกบัคุณหมอเป็นใครกด็จูะป่วยการ “หมอจะเอายงัไงกว่็ามาเลย 

ดกีว่า”

“ฉนักถ็ามอยูน่ี่ไงคะว่าท�าไมคณุถงึเชื่อว่าผมีจีรงิ พอจะบอกเหตผุลกบั

ฉนัได้ไหมคะ”

“กผ็มีนัมจีรงิๆ นี่”

“กเ็ลยไปโชว์ปราบผใีห้ชาวบ้านด ูแล้วพยายามช่วยผูร้้ายที่เมายาบ้าจน

จบัตวัประกนัให้รอดจากการถูกลงโทษอย่างนั้นส”ิ

“พี่คนนั้นแกโดนผเีข้า ไม่ได้เมายาบ้า” สณฑ์เริ่มจะมอีารมณ์ฉุนขึ้นมา

เพราะรู้สกึว่ายายคุณหมอนี่จะไม่ยอมเชื่อเขาเลย ถ้าไม่เชื่อจะถามไปท�าไม ให้

ตายส ิ“คนเราสมยันี้มนักอ็ย่างนี้แหละน้า เทคโนโลยไีปไว บ้าแต่วตัถุ ห่างวดั

ห่างวา ไม่รู้หรอกว่าเวรกรรมมนัมจีรงิ ผสีางเทวดาอยู่รอบตวัน่ะ ไม่เคยเหน็

หรอก คนเขามบีุญได้เหน็กม็าหาว่าเขาบ้าอกีต่างหาก ประสาท!”

“และคุณก็ยืนยันว่าจะท�างานอย่างนี้ต่อไปใช่ไหมคะ” คุณหมอหน้า 

ละอ่อนเริ่มกดัไรฟันกรอดๆ “เอาเป็นว่าฉนัจะลงในผลตรวจว่าร่างกายของคณุ

ไม่พร้อมที่จะทดสอบสขุภาพจติกแ็ล้วกนันะคะ เอาไว้เดอืนหน้าค่อยมาทดสอบ
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กนัใหม่”

“หมอจะไม่ให้ผมตรวจสุขภาพจติผ่านอย่างนั้นเหรอ!”

“เปล่าเลยค่ะ” เธอยงัหน้านิ่ง “แต่ฉนัหวงัว่าหนึ่งเดอืนนี้คณุจะได้ค้นพบ

ค�าตอบว่า ตราบใดที่ยงัพยายามท�าให้ประชาชนงมงายอยูแ่บบนี้ คณุกไ็ม่เหมาะ

จะท�าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรฐั”

“หมอหมายความว่ายงัไง!”

“ฉันรู้ว่าคุณรู้ค่ะ” รุ้งเคียงจันทร์ตอบหน้านิ่ง ทว่าดวงตาฉายแววแห่ง

ชยัชนะชดัเจน “แต่สิ่งที่ฉนัไม่รู้คอืคุณจะเลอืกแสดงอะไรออกมาต่างหาก”

“ร่างกายไม่พร้อมที่จะตรวจสขุภาพจติ”

ผู้ก�ากับการถามเนิบนาบเมื่อนายต�ารวจหนุ่มส่งใบรับรองแพทย์พร้อม

ผลตรวจที่ลงลายมอืชื่อแพทย์หญงิรุง้เคยีงจนัทร์ให้เมื่อกลบัมาถงึสถานตี�ารวจ

ที่ตวัเองท�างานอยู่

หลังจากเดินออกมาจากแผนกจิตเวชด้วยอาการกระฟัดกระเฟียด  

ผู้กองสณฑ์กต็้องเอาผลตรวจมาให้ผู้บงัคบับญัชาตามค�าสั่ง และในใจของเขา

กไ็ด้แต่ภาวนาว่า การที่หมอนดัให้เขาไปตรวจสุขภาพจติซ�้าเดอืนหน้า จะพอ

ถ่วงเวลาการถูกลงดาบจากผู้ก�ากับการในโทษฐานที่เขาไปปราบผีกลางตลาด

ได้บ้าง ทว่าแววตาที่เจ้านายมองมาชวนให้สงัหรณ์ใจอยู่ชอบกล

“กแ็ปลว่าคงไม่พร้อมที่จะท�างานด้วยละสนิะ”

“ผู้ก�ากบัฯ ครบั!” สณฑ์ถงึกบัอ้าปากค้างพูดอะไรไม่ออก “ผมแขง็แรง

ดนีะครบั วิ่งไล่โจรได้สบายๆ เลยนะเนี่ย”

“แต่ในใบรบัรองแพทย์ คุณหมอบอกว่าร่างกายของคุณไม่พร้อม”

“แค่ไม่พร้อมจะตรวจสขุภาพจติเองนี่ครบั” เขาเถยีงหน้ายุง่ “เดอืนหน้า

กไ็ปตรวจใหม่แล้ว ผมว่ายงัไงกผ็่าน”

“ถ้าหมอบอกว่าไม่พร้อม คุณก็ไม่ควรจะเถียงหมอนะผู ้กอง”  

นายต�ารวจยศสูงกว่าบอกหน้านิ่ง “เอาเป็นว่า คุณไปพักผ่อนสักอาทิตย์หนึ่ง
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แล้วกนันะ”

“ผู้ก�ากบัฯ จะให้ผมลาพกัร้อนเหรอครบั”

“ผูก้อง...ผูก้อง...” หวัหน้าเรยีกเขาซ�้าๆ ราวกบัอดทนอะไรบางอย่างอยู่ 

“รู้บ้างไหมว่าที่คุณไปสาดข้าวสารเสกใส่ผู้ต้องหาในคดีจับตัวประกันน่ะ มัน

โดนถ่ายคลปิอปัโหลดลงยูทูบ”

“แล้วยงัไงครบั”

“ยงัมหีน้ามาถามอกีเหรอ” คราวนี้คนเป็นหวัหน้าถามกลบัเสยีงดงั “คุณ

น่ะรู้ดวี่ามนัส่งผลเสยีต่อภาพลกัษณ์ขององค์กรมากแค่ไหน แล้วไหนๆ หมอ

กบ็อกว่าร่างกายของคณุไม่พร้อมจะท�างานด้วย ถ้าผมสั่งพกังานคณุสกัเจด็วนั 

กค็งไม่มขี้อกงัขาอะไรหรอกนะ”

“พกังานเจด็วนั!” สณฑ์ตะโกนถามตาเหลอืก “ไม่ได้นะครบัผู้ก�ากบัฯ 

ผมไม่ได้ท�าอะไรผดิเสยีหน่อย”

“ยงัต้องให้ผมสาธยายอกีเหรอว่าคุณท�าอะไรผดิ” ผู้ใหญ่พ่นลมหายใจ

แรง พยายามระงับอารมณ์ “มันอาจจะดูไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่ถ้าผมจะ

ท�าโทษคณุเพราะท�าให้ภาพลกัษณ์ขององค์กรเสื่อมเสยีด้วยการท�าเป็นไล่ผต่ีอ

หน้าชาวบ้าน แต่นี่มีผลรับรองจากแพทย์ว่าร่างกายคุณไม่พร้อมจะตรวจ

สขุภาพจติ เท่านี้มนักเ็ป็นภาวะสุม่เสี่ยงมากพอที่คณุจะถกูสั่งพกังานนะผูก้อง”

พดูจบผูก้�ากบัการกผ็ายมอืเชญิให้เขาออกจากห้องท�างานไปอย่างสภุาพ 

สณฑพ์ดูอะไรไม่ออก เถยีงอะไรไม่ได้ เพราะเป็นค�าสั่งเจา้นายและมใีบรบัรอง

แพทย์ ชายหนุ่มได้แต่พ่นลมหายใจและนึกอยากเตะถังขยะที่ตั้งอยู่แถวนั้น

ระบายอารมณ์สกัท ี แต่ว่าถ้าท�าอย่างนั้น ชาวบ้านที่มาตดิต่อธรุะบนโรงพกัคง 

แตกตื่นกนัน่าด ู หรอืดไีม่ดเีขาจะโดนลงโทษเพิ่ม เมื่อท�าอะไรไม่ได้ ชายหนุม่ 

กไ็ด้แต่ท�าเสยีงฮดึฮดัตอนเดนิออกมา พลางคดิถงึผู้หญงิคนหนึ่งแทบขาดใจ 

ที่ต้องโดนพักงานก็เพราะใบรับรองแพทย์ของผู้หญิงคนนั้น ‘แพทย์หญิง 

รุ้งเคยีงจนัทร์ อลงัการทรพัย์สนิ’

เพราะยายหมอเดอืนดบันั่นคนเดยีวเลย!



สาม
ขอโทษที...พอดีผมเส้นใหญ่ (มาก)

ตุ้บ!

เสียงของกระทบพื้นท�าให้ชายร่างสูงที่นั่งสมาธิอยู่ในกุฏิพระขมวดคิ้ว

ทนัใดด้วยไม่สบอารมณ์นกั เพราะเขารูว่้านี่ไม่ใช่เสยีงที่เกดิจากธรรมชาตอิย่าง

แน่นอน แม้เหตุการณ์ที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้แบบนี้จะเป็นเรื่อง

ธรรมดาส�าหรบัเขา และรู้ว่าใครมาเล่นซนอยู่แถวนี้ แต่ไม่วายบ่น

“เบาๆ หน่อยเถอะแม่คุณ ในวดัในวา ช่วยส�ารวมหน่อยได้ไหม คนเขา

จะนั่งสมาธ”ิ

“ถ้ามสีมาธจิรงิ เรื่องแค่นี้ไม่น่าจะบ่นเป็นหมกีนิผึ้งแบบนี้นะไอ้เสอื”

“พ่อ!”

สมาธขิองสณฑ์แตกกระเจงิเมื่อรู้ว่าใครบกุเข้ามาหาเขาถงึในกฏุหิลวงตา 

หลงัจากโดนสั่งพกังาน ชายหนุม่กเ็กบ็เสื้อผ้ายดัใส่กระเป๋า หอบใจช�้าๆ ลาบ้าน

หลังน้อยในเมืองกรุงและมุ่งขึ้นเหนือมานุ่งขาวห่มขาว ปฏิบัติธรรมไปพลาง 

กวาดลานวดัไปพลาง ท�าตวัเป็นเดก็วดัขอข้าวก้นบาตรกนิ อยู่กบัหลวงตาซึ่ง

อันที่จริงแล้วมีศักดิ์เป็นน้าของพ่อ ด้วยความหวังที่ว่าวันคืนจะผ่านไปเร็วๆ 

เพื่อจะได้พ้นเจด็วนัแห่งการถกูท�าโทษข้อหาไปปราบผต่ีอหน้าประชาชนนี้เสยีท ี

แต่พอผ่านไปแค่สามวนั เขากไ็ด้เจอบิ๊กเซอร์ไพรส์ บดิาที่ไม่ได้เจอหน้ากนัมา

หลายเดอืนเพราะตดิราชการมาเยี่ยมกนัถงึวดักลางป่าในจงัหวดัล�าพูน
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“พ่อมาได้ยงัไงครบั ไหนว่าตอนนี้อยู่เชยีงรายไง”

“อุบ๊ะ! ทสีณฑ์ยงัมาอยู่ล�าพูนได้ ท�าไมพ่อจะมาไม่ได้” นายต�ารวจยศ

ใหญ่วยักลางคนอมยิ้มตอบ “ได้ข่าววงในว่าลกูชายหวัแก้วหวัแหวนมนัโดนสั่ง

พกังาน เลยมาดูใจมนัเสยีหน่อย”

“พ่อรู้ได้ยงัไง” ลูกชายหลิ่วตาถาม “หลวงตาบอก หรอืผู้ก�ากบัฯ ที่ สน. 

บอก”

“พ่อกม็พีรายกระซบิของพ่อบ้างส”ิ

คนเป็นพ่อพูดหยิกแกมหยอก เพราะสณฑ์รู้ดีว่าบิดาตนไม่มีสัมผัส 

ที่หกเหมือนเด็กที่เกิดในวันสุริยคราสอย่างเขา แต่เห็นท่านนายต�ารวจใหญ ่

ยดือกอวดอย่างภาคภูม ิลูกชายกไ็ม่นกึขดัคอ

“แล้วเป็นยงัไงบ้างล่ะ กนิๆ นอนๆ อยู่วดัเนี่ยชอบไหม เป็นต�ารวจเฝ้า

วดักด็นีะสณฑ์ สบ๊ายสบาย”

“พ่ออย่ามาท�าเป็นพูดเล่นไป นี่ผมยงัไม่รู้เลยว่ากลบัไปผู้ก�ากบัฯ จะให้

ผมย้ายไปท�างานฝ่ายไหน” คนโดนแซวย่นหน้าตอบ แต่พอนกึถงึอกีเรื่องขึ้น

มาได้ แววตาของชายหนุม่กพ็รบิพราวทนัท ี“พ่อ! พ่อสั่งย้ายผมไปอยูช่ายแดน

บ้างส ิผมอยากลุย”

“ไอ้นี่มันบ้าเลือดไม่สมกับให้อยู่กับพระกับเจ้าตั้งแต่เด็กเลยเว้ย” คน

เป็นพ่อถอนหายใจแรง “ไปอยู่กรุงเทพฯ น่ะดแีล้ว อยู่ใกล้ๆ ตากบัยายไว้ จะ

ได้เลยีแข้งเลยีขาเอาสมบตั”ิ

“กผ็มเบื่อกรุงเทพฯ”

สณฑ์เถยีงไปอย่างนั้น เพราะรูด้ว่ีาลกึๆ แล้วที่บดิาอยากให้เขาอยู่เมอืง

หลวง ก็เพราะอยากให้หลานชายคนเดียวได้ชดเชยเวลาที่เขามาเติบโตใน

วดักลางป่าให้ตายาย เหตุที่พ่อตากับลูกเขยสะบัดหน้าใส่กันอยู่นานเพราะท�า

สงครามแย่งเดก็ชายสณฑ์หลงัจากที่มารดาของเขาจากไปตอนอายุเก้าขวบ

“นะพ่อนะ แล้วผมสญัญาว่าจะกลบัไปเยี่ยมตากบัยายบ่อยๆ หลานชาย

คนเดยีวซะอย่าง สมบตัไิม่ยกให้ผมแล้วจะให้ใคร”
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“บริจาคให้การกุศลไง” พอโดนดักคอ ทายาทเศรษฐีผู้ดีเก่าก็ถึงกับ

สะอกึ “แล้วพ่อกไ็ม่ได้เป็นผู้บงัคบับญัชาของสณฑ์ แถมท�างานคนละฝ่าย จะ

ไปท�าแบบนั้นได้ยงัไง”

“พ่อจงใจไม่ช่วยน่ะส”ิ ลกูชายตดัพ้อหน้ามุย่ “เอาเถอะ กลบัไปผมกค็ง

เป็นเหมอืนเดมิ จะให้เลกิช่วยผผีมกค็งเลกิไม่ได้ ถ้าอย่างนั้นเลกิเป็นต�ารวจ

แล้วลาออกมาเปิดส�านกัหมอผใีห้รู้แล้วรู้รอดเลยดกีว่า”

“วะ! ถ้าไม่คดิจะช่วย พ่อจะถ่อมาถงึนี่ร”ึ พอได้ยนิอย่างนั้น แววตา

ของลกูชายกเ็ปล่งประกายอย่างมคีวามหวงัขึ้นมาอกีครั้ง “สณฑ์จ�าผู้การเกรยีง-

ไกรเพื่อนของพ่อได้ไหม”

“ได้ครบั ที่ลูกสาวเขาสวยๆ น่ะ”

“เออนั่นแหละ” บิดาส่ายหน้า แต่ก็ยิ้มให้หูตาแพรวพราวของลูกชาย 

คนเดียวเวลาพูดถึงผู้หญิง “พอดีที่หน่วยของผู้การเกรียงไกรมีมือปราบย้าย

กลบัมาประจ�า เขาจะฟอร์มทมีขึ้นมาใหม่เพื่อเพิ่มแรง สนใจไหมล่ะ”

“หน่วยปราบปรามเฉพาะกิจเหรอพ่อ!” ดวงตาของผู้กองหนุ่มเป็น

ประกายทนัใด แล้วยงัพยกัหน้าหงกึๆ แบบไม่ถามรายละเอยีด อะไรที่ท�าให้

เขาไปพ้นจากหัวหน้าคนเก่าที่ความคิดไม่ลงรอยกันได้ เขาไปหมดนั่นแหละ 

“ไปสพิ่อ ย้ายผมไปวนันี้เลยนะ”

“ท�าไมพ่อซื้อหวยไม่ถูกอย่างนี้บ้างวะ”

บิดาบ่นอย่างไม่จริงจังนักเพราะรู้ใจกันดี แต่ถึงสณฑ์จะบอกว่าไม่ไป 

บิดาก็คงจะมีแผนบังคับไว้แล้ว เพราะไม่อยากให้ลูกชายถูกมองว่าเป็นตัว

ประหลาดอยู่ที่สถานีต�ารวจนั่นอีกต่อไป และไม่อยากให้มีปัญหากับเจ้านาย

ด้วย

“พ่อให้ผู้การเกรยีงไกรท�าเรื่องขอตวัสณฑ์ไว้แล้วแหละ ถ้าพร้อมจะส่ง

หนงัสอืพรุง่นี้เลย ต้นเดอืนหน้าไปเริ่มงานที่หน่วยได้ สะสางงานที่ สน. ให้เสรจ็

ด้วยนะไอ้เสอื”
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หลังผ่านช่วงพักงานเจ็ดวันไปได้ด้วยการสงบจิตสงบใจท�าตัวเป็น 

เดก็วดั นายต�ารวจหนุ่มกก็ลบัมาสะสางงานที่คั่งค้างอย่างอารมณ์ด ีไม่เหมอืน

คนที่จะโดนสั่งย้ายเลยสกันดิ จากนั้นกไ็ปร�่าลาป้าร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างคนไปลา

มาไหว้ และรอวนัเริ่มงานใหม่อย่างใจจดใจจ่อ

หัวหน้าคนใหม่ชื่อสารวัตรนที ส่วนนามสกุลอะไรนั้นสณฑ์จ�าไม่ได้

เพราะยาวยิ่งกว่าโบกี้รถไฟ รูแ้ค่ว่าท่านย้ายมาจากแม่ฮ่องสอน แต่กเ็คยท�างาน

ที่นี่มาก่อน หลังจากจับแก๊งค้ายาบ้ารายใหญ่ได้ก็ท�าเรื่องขอย้ายไปชายแดน

แบบไม่มใีครทราบสาเหตุแน่ชดั แต่ทุกคนกร็ู้ดวี่าที่ท่านย้ายกลบัมาเพราะเมยี

สั่ง กพ็ี่ท่านเล่นประกาศไปทั้งกองว่าจะแต่งงานทั้งๆ ที่อยู่ก่อนแต่งมาจะสอง

สามปีแล้ว ไม่รู้ญาตฝิ่ายหญงิเขายอมกนัได้อย่างไร

“ยนิดตี้อนรบัทุกคนเข้าสู่ทมีของเรา”

ชายร่างสงูใบหน้าคมเข้มหน้าตาราวกบัพระเอกภาพยนตร์ไทยเอ่ยเสยีง

นุ่มนวลเมื่อมีชายอีกสี่คนมารวมตัวกันในห้องประชุมเล็กๆ ในกองที่ผู้การ

เกรยีงไกรเป็นหวัหน้าสูงสดุ มองๆ ไปกไ็ม่ต่างจากส�านกังานทั่วไป มห้ีองท�างาน 

ห้องประชุม ดูเผนิๆ กเ็หมอืนบรษิทัเลก็ๆ แต่อนัที่จรงิแล้วมนัพรางตาไม่ให้

คนได้สงัเกตว่าที่นี่เป็นรงัต�ารวจเสยีมากกว่า

การเริ่มงานวนัแรกของสณฑ์ราบรื่นด ีจะว่าไปกเ็จอแต่คนหน้าคุ้นๆ กนั 

สารวัตรนทีก็เป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ แต่ห่างกันหลายปีจึงไม่ได้ 

สนทิสนม คงเหมอืนๆ กบัต�ารวจบรรจุใหม่ไฟแรงอย่างหมวดป้องกบัหมวด

ตรยั ที่เป็นรุ่นน้องของเขาเหมอืนกนั และท่าทางสองคนนี้จะเป็นเพื่อนร่วมรุ่น

กันอีกด้วยเพราะเรียกกันด้วยค�าว่า ‘ไอ้’ แถมเข้าขากันดีเป็นปี่เป็นขลุ่ย แต่

หมวดป้องดจูะเอาเรื่องกว่าหมวดตรยั และในห้องนี้กม็ผีูอ้าวโุสอย่างจ่าสรพงศ์ 

นายต�ารวจชั้นประทวนทว่าชั่วโมงบนิสูงกว่าใครในทมี

“คงไม่ต้องแนะน�าตวัอะไรกนัแล้วเนอะ กเ็หน็จบักลุม่คยุกนัอยูห่น้าห้อง

ตั้งแต่ผมยังมาไม่ถึงแล้วนี่” สารวัตรยังดูเป็นกันเอง “ส่วนใครมีข้อสงสัย 

อย่างอื่นกถ็ามได้นะ”
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“หน่วยเราจะท�าอะไรกันบ้างครับสารวัตร” ผู้หมวดป้องหน้าหยกถาม

เสยีงใส

“ท�าทุกคดีที่ชาวบ้านเขาไม่ท�ากัน” ค�าตอบของหัวหน้าทีมท�าเอาทุกคน

หน้าเหวอ รวมทั้งสณฑ์ด้วย ก่อนที่สารวตัรนทจีะกระตกุยิ้มขึ้นมา “ผมล้อเล่น

น่า...”

“สารวตัรนี่ขี้เล่นเนอะ” หมวดตรยัพูดบ้าง “แล้วแบบนี้งานแรกของเรา

จะเป็นอะไรล่ะครบั”

“เยน็ไว้หนุ่ม” ชายวยัสามสบิต้นๆ ปรามเดก็ใหม่ไฟแรง “ไม่นานเกนิ

รอหรอก งานเข้าแน่ เตรยีมตวับอกลา DotA4 ไปได้เลย หลวงเขาไม่จ้างให้

มานั่งๆ นอนๆ กนิภาษปีระชาชนเปล่าๆ ปลี้ๆ  หรอกนะ”

‘ปากจัดชะมัด’ สณฑ์หัวเราะอยู่ในใจตอนได้ยินหัวหน้าคนใหม่บอก

อย่างนั้น แต่ยงันั่งนิ่งๆ เพื่อดูเชงิกนัต่อไป

“เอาละ ถ้าไม่มีข้อสงสัยอะไรก็แยกย้ายไปเตรียมตัวเตรียมใจกันเสีย 

อ้อ! แล้วอย่าลมืทิ้งเบอร์โทรศพัท์ไว้บนบอร์ดด้วย ผมไปประชุมกบัผู้การละ”

“เดี๋ยวสคิรบัสารวตัร” หมวดป้องยงัดงึไว้ “โค้ดเนมละ่ครบัโค้ดเนม มา

เป็นมอืปราบทั้งท ีเราต้องมโีค้ดเนมกนัส”ิ

“จะเอาไปท�าไมหมวด” จ่าสรพงศ์ที่นั่งนิ่งมานานถามหน้านิ่ว 

“แหมจ่า ไม่เคยดู เจมส์ บอนด์5 เหรอ” หมวดตรยัรบัลูกเรว็อย่างกบั

นดัเพื่อนไว้ล่วงหน้า “หรอืเคยดูอนิทรแีดง6 ไหม”

“อ้าว พอๆ อย่าลามปาม” พอเหน็เดก็ล้อคนแก่ สารวตัรกป็ราม “แล้ว

4 DotA หรอื Defense of the Ancients คอืชื่อของเกมออนไลน์ที่นยิมกนัอย่างแพร่
หลายในหมู่นกัเล่นเกม
5 ตวัละครในภาพยนตร์ที่ผลติโดยอโีอเอน็ โดย เจมส์ บอนด์ เป็นสายลบั มรีหสัลบัคอื 
007
6 อนิทรแีดง คอืบทประพนัธ์ของ เศก ดสุติ โดยมตีวัเอกคอื อนิทรแีดง หรอื โรม ฤทธไิกร
ซูเปอร์ฮโีรฉบบัไทย



26
มือปราบข้าวสารเสก

หมวดจะเอาโค้ดเนมไปท�าไม แค่นามสกลุผมน่ะ หมวดกไ็ปจ�าให้ได้ก่อนดไีหม”

“โธ่สารวตัรน่ะ กผ็มอยากได้ ถ้าสารวตัรคดิไม่ออก ผมคดิให้กไ็ด้นะ”

นายต�ารวจใหญ่จ้องเขมง็ และสณฑ์กรู้็สกึว่าต�ารวจหน้าใหม่อย่างหมวด

ป้องที่บงัอาจไปพูดจาลบเหลี่ยมหวัหน้าทมีต้องโดนดแีน่ๆ แต่เขากเ็ลอืกที่จะ

นั่งดูนิ่งๆ เพราะอยากรู้เหมอืนกนัว่าสารวตัรจะเอายงัไงกบัเจ้าเดก็สองคนนี้

“ฉ�่ากบัแฉะ”

พอค�าตอบออกจากปากสารวัตรใหญ่ ลูกน้องก็งงไปตามๆ กัน แต่

สารวัตรนทียังท�าหน้านิ่ง ก่อนจะชี้นิ้วเข้าหาตัวเอง พร้อมกับบอกโค้ดเนมที่

เดก็ๆ อยากได้กนันกัหนาชนดิเอานิ้วจี้ตวั

“ฉงน7” สารวตัรชี้ตวัเองและบอกชื่อไปตามล�าดบัยศ โดยเริ่มจากสณฑ์

เป็นคนแรก ก่อนจะไล่ไปหาหมวดป้อง หมวดตรยั และจ่าสรพงศ์ “ฉงาย ฉ�่า 

แฉะ แล้วกบ็ุญเลศิ”

“เฮ้ย!” เดก็หนุ่มที่กระเหี้ยนกระหอืรอือยากได้โค้ดเนมร้องตาโต “ผม

ถามจรงิๆ นะสารวตัร ทมีเราเนี่ย ชื่อทมีอะไร”

“นั่นน่ะสิ” สารวัตรตีหน้าตาย แต่สณฑ์กลับรู้สึกได้ชัดว่านายต�ารวจ

ใหญ่จงใจกวนประสาท “ผมกก็�าลงัคดิอยู่เหมอืนกนั หมวดสองคนมชีื่อไหน

กล้าจะเสนอไหมล่ะ”

สารวัตรนทีเดนิท�าหน้าตายออกจากห้องไป ทิ้งให้ลูกน้องอกีสี่คนมอง

หน้ากนัอย่างงุนงง สณฑ์เองกไ็ม่รู้หรอกว่าผู้ใหญ่ดูมวีุฒภิาวะอย่างจ่าสรพงศ์

คดิอะไรอยู ่ส่วนเจ้าลงิทโมนอย่างสองหมวดกเ็หมอืนอยากจะเถยีงแต่กห็บุปาก

ลงในที่สุด กแ็น่แหละ เจอสายแขง็แบบสารวตัรนทเีข้าไป ใครจะไปเถยีงออก 

แต่ตอนนี้ผู้กองสณฑ์ชกัจะหวาดๆ กบัหวัหน้าคนใหม่พลางทวนโค้ดเนมไป

7 ฉงนกบัฉงายคอืตวัละครที่เป็นควายจากรายการโทรทศัน์ส�าหรบัเดก็ ‘เจา้ขนุทอง’ ฉ�่ากบั
แฉะคอืตวัละครที่เป็นควายจากละครเรื่อง มนต์รกัลูกทุ่ง ส่วนบุญเลศิคอืตวัละครที่เป็น
ควายจากภาพยนตร์เรื่อง บางระจนั
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‘ฉงน ฉงาย ฉ�่า แฉะ และบุญเลศิ’

นี่มนั...ควายทั้งทมีเลยนี่หว่า หนเีสอืปะจระเข้แท้ๆ ไอ้สณฑ์เอ๊ย!

สณฑ์พยายามปลงให้ตกแล้วมานั่งจัดโต๊ะท�างานตัวใหม่หลังจากที่

หวัหน้าหายเข้าห้องประชมุไป แต่กไ็ม่มอีะไรให้ท�ามากนกัเพราะมแีค่แลปทอป 

กบัพรนิเตอร์เอาไว้เขยีนส�านวนคด ีส่วนเอกสารต่างๆ เขายกให้เป็นหน้าที่เจ้า

เด็กใหม่ เพื่อจะให้สองหมวดได้ฝึกท�างานไปในตัวด้วย แต่ไม่รู้ว่าจะได้เรื่อง

กันแค่ไหน เพราะไอ้ลูกลิงสองตัวนั่นมันยังเอาแลปทอปส่วนตัวมากางเอา 

หน้าจอชนกนั เปิดเกมออนไลน์เล่นแบบเอาเป็นเอาตายอยู่เลย สงสยัจะสั่งลา 

DotA อย่างที่สารวตัรบอกไว้จรงิๆ ส่วนจ่าสรพงศ์กน็ั่งอยูไ่ม่ไกล และเพ่งสมาธิ

ไปกบัหนงัสอืพระเครื่องแบบไม่สนใจโลก

‘กย็งัดกีว่าอยู่กบัหวัหน้าคนเดมิแหละวะ’

ผูก้องหนุม่ปลอบใจตวัเองตอนออกไปชงกาแฟยามบ่ายในห้องครวัของ

ส�านกังาน พยายามมองโลกในแง่ด ีว่างานที่นี่อาจจะไม่แย่อย่างที่คดิกไ็ด้ เพราะ

นี่ยังไม่ได้เริ่มงานสักนิด ให้ตัดสินอะไรคงไม่ดีแน่ๆ และอย่างน้อยๆ เขาก็ 

ไม่ต้องไปพบจติแพทย์เป็นครั้งที่สองแล้ว ถ้าสารวตัรนทรีบัความเป็นเขาได้นะ

“เป็นยงัไงบ้างผู้กอง”

สณฑ์ยืดตัวตรงขึ้นมาโดยอัตโนมัติเมื่อได้ยินเสียงคนเรียก และก็ได้

เหน็หวัหน้าคนใหม่ของเขาส่งยิ้มมาให้อย่างเป็นมติร แต่กเ็หมอืนจงใจเดนิเข้า

มาคุยด้วย นั่นอาจเพราะเมื่อเช้านี้เขาไม่ยอมพูดอะไรตอนท�าความรู้จกักนัใน

ห้องประชุมนั่นกไ็ด้

“กด็คีรบั” เขารบัค�าแบบผ่านๆ “แล้วสารวตัรประชมุเสรจ็แล้วหรอืครบั”

“อมื” สารวตัรใหญ่พยกัหน้าให้ “พุธนี้นี่เตรยีมตวัด้วยนะ”

“ท�าไมเหรอครบั”

“บกุจบัแก๊งค้าวตัถโุบราณ” สารวตัรว่าพลางเดนิไปชงกาแฟบ้าง “พรุง่นี้

เราต้องประชุมวางแผนกนั แก๊งนี้เราตามมนัมาได้สกัพกัแล้ว ผมกลบัมาพอด ี
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ผู้การกเ็ลยส่งมาให้ทมีเรา วนัพุธนี้มนัจะนดัส่งของกนั”

“ผมยงัไงกไ็ด้” สณฑ์บอกเสยีงนิ่ง “ว่าแต่สารวตัรเถอะ ก�าลงัจะแต่งงาน

แล้วออกไปลุยแบบนี้ แฟนไม่เป็นห่วงแย่เหรอ”

“กห่็วงนะ แต่เขากเ็ข้าใจ” นายต�ารวจใหญ่บอกพลางอมยิ้ม “แล้วผู้กอง

ล่ะ ไม่มแีฟนบ้างเหรอ”

“ไม่มหีรอกครบั” สณฑ์หวัเราะแห้งๆ เพราะรู้ดวีา่สาเหตทุี่ท�าให้เขาไม่มี

หญงิใดกล้าเข้ามาเป็นคู่ชวีติเพราะเหน็ผนีี่แหละ “อย่างผม ใครจะเอา”

“แล้วท�าไมขอย้ายจากนครบาลมาอยู่กองนี้ล่ะ”

“ผมเบื่อ” สณฑ์ยอมรับตรงๆ “ไม่ค่อยจะลงรอยกับผู้ก�ากับฯ สน.  

เท่าไหร่น่ะ”

“ท�าไมล่ะ” 

“ความคดิเหน็ไม่ตรงกนัมั้งครบั” คนย้ายหนหีวัหน้าเก่าตอบแบบก�าลงั

ใช้ความคดิและหลิ่วตามองผูบ้งัคบับญัชาคนใหม่ด้วยความอยากรู ้และคดิว่า

คงต้องลองถามดูเพื่อการวางตวัในอนาคต “แล้ว...สารวตัรเชื่อเรื่องผไีหม”

“ไม่เชื่อ” สารวตัรนทบีอกเสยีงหนกัและท�าหน้าเคร่งใส่ค�าถามแปลกๆ 

ของเขา ท�าเอาสณฑ์ใจไม่ดีนักเพราะหวั่นว่าหัวหน้าคนใหม่จะซ�้ารอยหัวหน้า

คนเดมิ แต่เอ...อยู่ดีๆ  สารวตัรยิ้มท�าไม “แต่ผมกไ็ม่ลบหลู่นะ”

“ท�าไมล่ะครบั” ผู้กองหนุ่มถามอย่างสนเท่ห์

“ผมเคยไปอยู่ชายแดนสองสามปี เจอเรื่องหลายอย่างที่วิทยาศาสตร์

อธบิายไม่ได้ แต่กไ็ม่คดิจะบอกใครว่าเป็นเรื่องไสยศาสตร์หรอกนะ”

นายต�ารวจพูดยืดยาวตอนเดินเข้ามาตบบ่าเขาเบาๆ ท�าให้สณฑ์อุ่นใจ

ขึ้นมาอย่างบอกไม่ถกู ที่อย่างน้อยหวัหน้าคนใหม่กค็งไม่ส่งเขาไปพบจติแพทย์

อย่างยายหมอเดอืนดบันั่นอกี

“เพราะเท่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ เมยีผมกเ็รยีกผมว่าไอ้บ้าอยู่ทุกวนัแล้ว”

“แล้วสารวตัรกย็อมอย่างนั้นเหรอครบั”

“ก็น่ารักดี” คนมีเมียแล้วยิ้มหวานจนตาหยี ดูจะมีความสุขเหลือเกิน 
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“เอาไว้ผู้กองมเีมยีเมื่อไหร่เดี๋ยวกร็ู้เองนั่นแหละ”

“สารวัตรไม่ได้กลัวเมียหรอกใช่ไหม” ลูกน้องแซวยิ้มๆ ก่อนจะส่ง

ค�าถามสุดท้ายเพื่อวัดใจว่าเขาท�างานกับหัวหน้าคนใหม่ด้วยความสบายใจได้

หรอืไม่ “แล้วสารวตัรว่า...ไก่กบัไข่อะไรเกดิก่อนกนัครบั”

“แล้วผู้กองคดิว่า...ไก่กบัไข่ อนัไหนอร่อยกว่ากนัล่ะ”

สารวตัรนทเีลกิคิ้วให้ แล้วยงัท�าให้หน้าตาชวนให้อวยัวะที่อยูต่�่าสดุของ

สณฑ์กระตุก แต่มาคดิดูอกีท ีสงสยังานนี้เขาจะเจอเนื้อคู่เสยีแล้วสถิงึได้ ‘ดู

สมน�้าสมเนื้อ’ ชนดิเละเป็นเนื้อเดยีวกนัขนาดนี้ แต่เดี๋ยวนะ...เขาไม่ได้เป็นพวก

ชอบไม้ป่าเดยีวกนั แถมสารวตัรกม็เีมยีแล้ว

ถ้าอย่างนั้นให้สารวตัรนทเีป็นเจ้านายที่เขารกักน็่าจะพอแล้วแหละ


