
เร่ือง… WHO? 
 
 
ณ บา้นพกัตากอากาศแห่ง ท่ีบริเวณบา้นนั้นติดกบัทะเลสาบ และบริเวณดา้นหลงัของตวั

บา้นติดกบัภูเขา ภายในบา้ยพกันั้นมี สามีภรรยาท่ีรักกนัมาก ไดจ้ดัเตรียมอาหารเพื่อรับประทาน
กนัในม้ือค ่า 

 
“คุณคะ อากาศตอนน้ีเร่ิมหนาวมากข้ึนเร่ือยๆแลว้นะ คะ” ประภาพรหญิงร่างเลก็ ผมของเธอมีสี
ออกน ้าตาล ยาวสลวย เอ่ยข้ึนมาในขณะท่ีจดักบัขา้ว 
“ครับผม ! ช่วงน้ีใกลห้นา้หนาวแลว้ อากาศกต็อ้งหนาวข้ึนเป็นเร่ืองธรรมดา ” ตุลาเป็นผูช้ายท่ีมี
รูปร่างใหญ่ ดีกรีเป็นหมอของกองพิสูจนห์ลกัฐาน ไดต้อบกลบัมา 
“ก๊อกๆๆ”  เสียงเคาะประตูท่ีบริเวณหนา้บา้น ประภาพรเธอรีบเดินอกไปเพื่อเปิดประตูและเม่ือ
เปิดประตูกไ็ดพ้บกบัวรรณิษาเพื่อนสนิทของหล่อน 
“น้ีฉนัรบกวนอาหารม้ือค ่าของหล่อนหรือเปล่าเน้ีย ? ” วรรณิษาพดู 
“ไม่หรอกจ๊ะ เพิ่งจะจดัเตรียมอาหารเองแหละ มาทานขา้วดว้ยกนัไหม ? ”   ประภาพรไดต้อบ
กลบัทนัทีพร้อมกบัเช้ือเชิญใหว้รรณิษามาทานขา้วดว้ย  พอวรรณิษาเอ๋ยปากท่ีจะพดูกถู็กประภา
พรลากเขา้มานัง่โต๊ะทานขา้วเพื่อท่ีจะทานอาหารดว้ยกนั 
“น้ีเธอมีอะไรหรอท าไมมาหาฉนั มีอะไรหรือเปล่า”ประภาพรถาม 
“อ่อ ฉนัมาท าธุระแถวน้ีแหละ พอดีรู้วา่เธอไดพ้กัอยูท่ี่น้ีกเ็ลยนึกมาเยีย่มเธอน้ีหละ” วรรณิษา
ตอบ 
“งั้นกดี็เลย  น้ีตุลาแฟนของฉนันะ เขาท างานอยูท่ี่กองพิสูจนห์ลกัฐาน เป็นหมอเชียวนะ” ประภา
พรแนะน าสามีของเขา 
“ยนิดีท่ีไดรู้้จกัค่ะ”    วรรณิษาพดู 
“เช่นกนัครับ”   ตุลากล่าวพร้อมกบัยิม้ทกัทาย 
“มาๆ...กินขา้วกนัดีกวา่”   ประภาพรเอ๋ยข้ึนมาดว้ยความหิว 
 
เม่ือทั้งคู่ทานขา้วกนั....และคุยกนัอยา่งเพลิดเพลินเวลากไ็ดล่้วงเลยไปมากแลว้ 



 
 
 
“น้ีตอนน้ีกดึ็กมากแลว้ดว้ยแลว้เธอกเ็ป็นผูห้ญิงจะกลบับา้นยงัไงละ” ประภาพรถามดว้ยความ
เป็นห่วง 
“ใช่ครับ ตอนน้ีกดึ็กมากแลว้ดว้ยหนทางออกไปกอ็นัตรายนะครับ ยงัไงนอนพกัท่ีน้ีก่อนน่าจะ
ดีกวา่นะครับ”ตุลาช่วยเสริมข้ึน 
“โห....เกรงใจมากเลย เด่ียวฉนัการถกลบัเองได”้ วรรณิษา พดูไปพร้อมกบัสายหวั 
“ไม่ตอ้งเกรงใจหรอก.......เช่ือตุลาเถอะน่า” ประภาพร ยิม้แลว้พร้อมหนัไปมองตุลา 
“งั้นกไ็ม่เกรงใจแลว้หรอนะ”  
 

หลงัจากนั้นประภาพรไดจ้ดัเตรียมหอ้งใหเ้พื่อนสาวไดห้ลบันอน พอตกกลางคืนความ
เงียบสงดักเ็ขา้มาเยอืน เสียงลมท่ีกระทบกบัใบไม ้และคล่ืนของทะเลสาบ ไดผ้สมกนัเป็นบท
เพลงท่ีไพเราะท่ีขบักล่อมคนในบา้นใหน้อนหลบัสบายตลอดทั้งคืน 

ดวงตะวนัข้ึนสู่ขอบฟ้าผา่นพน้เส้นขอบภูเขา ส่องแสงกระทบหนา้ต่างบา้น เหล่านกกา
ไดบิ้นร้องส่งเสียงไพเราะออกจากรังเพื่อเล้ียงลูกนอ้ยๆ ของมนั ท าใหค้นในบา้นรู้แลว้วา่น้ีเป็น
เวลาตอนเชา้ 

ประภาพรต่ืนข้ึนมาท าธุระส่วนตวัแลว้จดัเตรียมอาหารส าหรับสามีและเพื่อนสาวของ
หล่อน 

 
“โอย......หอมจงัเลยท าอะไรอยูห่รอ” 
“อ่อ....ฉนัท าขา้วตม้รวมมิตรอยู.่...ของโปรดของตุลาเลย อะน้ีรองชิมดูสิวา่อร่อยปะ”    ประภา
พร ตกัอาหารมาใหว้รรณิษาชิมดู 
“อร่อยมาก....ฉนัหละอิจฉาตุลาจริงๆ มีแฟนสวยแถมท ากบัขา้วเก่งอีกต่างหาก”   วรรณิษาชม
ประภาพร 
 
ประภาพรไดแ้ต่ยิม้รับค าชมของวรรณิษาเพียงอยา่งเดียว 
 



“ตึก...ตึกๆๆ”  เสียงฝีเทา้ท่ีดูหนกัแน่นลงมาจากบนัใด ชายร่างใหญ่ท่ีก าลงัเดินลงมาจากดา้นล่าง 
วรรณิษาชายตามองไปยงัตน้เสียงนั้นเหลือบเห็น ตุลา ท่ีก าลงัเดินเขา้หอ้งน ้า 
 
“อา้วต่ืนแลว้หรอ ค่ะคุณตุลา ” วรรณิษาทกัทายกบัตุลา 
“ครับผมแลว้ประภาพรหละครับ” ตุลาถามวรรณิษา 
“แหม่...ต่ืนมากถ็ามหาภรรยาเลยนะ .....น่ีค่ะก าลงัท ากบัขา้วอยูค่่ะ...คุณกท็ าธุระใหเ้สร็จเถอะ0
เด๋ียวงานน้ีสาวๆจะท าค่ะ”  วรรณิษาพดู 
“อ่อๆ........... ครับงั้นผมอาบน ้าก่อน นะครับ” 
 
 วรรณิษาเดนเขา้ไปในครัวเพื่อจดัเตรียมอาหารเชา้ เม่ือทั้งสองจดัเตรียมอาหารเชา้เสร็จ
แลว้ตุลากแ็ต่งตวัเสร็จพอดี 
เขาเดินลงมาจากบนัใดพร้อมกบัเส้ือเช้ิตสีกรมพร้อมกบั เน็คไทตสี์ทอง ท าใหว้รรณิษามองแลว้
ตอ้งตกตะลึงในความสง่าของตุลา เพราะในสายตาของเขาตุลาดูดีท่ีสุดกวา่ผูช้ายท่ีเขาไดพ้บเจอ
มาก่อน 
 
“อะแฮ่ม.....น้ีวรรณิษาเป็นอะไรหรือเล่าเธอ” 
“ปะ..เปล่าไม่มีไร” 
“ตุลา ค่ะ มาทานอาหารก่อนค่ะ เด๋ียวไม่มีแรงไปท างานนะค่ะ” ประภาพรเรียกตุลาใหท้าน
อาหาร 
 
 เม่ือตุลามาถึงโต๊ะอาหารทงัสามกเ็ร่ิมลงมือทานอาหารท่ีเตรียมมาอยา่งเอร็ดอร่อย 
 
“เออ...... คุณวรรณิษาครับ.....ผมตอ้งไปท างานท่ีกรุงเทพไปดว้ยกนันะครับ”ตุลาชวนวรรณิษา
เพราะเห็นวา่เธอกจ็ะไปกรุงเทพเหมือนกนั 
“เออ...ขอบคุณคะ แต่.....ไม่เป็นไรคะ ฉนัอาจเป็นภาระเปล่าๆ” วรรณิษาพดูปฏิเสธดว้ยความ
เกรงใจตุลา 
“ไม่เป็นไรหรอก....ไปเถอะนะ....ใหตุ้ลาไปส่งดีกวา่ไม่เปลืองค่ารถดว้ย”ประภาพรช่วยพดูโนม้
นา้วใหว้รรณิษาใจอ่อน 



“งั้นกไ็ม่เกรงใจนะค่ะ คุณตุลา”วรรณิษาหนัหนา้ไปทางตุลาแลว้ยิม้ให ้
 
 เม่ือทั้งสามทานอาหารเสร็จแลว้ตุลากอ็อกจากบา้นเพื่อเอารถออกจากหอ้งเกบ็รถ พอขบั
มาถึงประตูหนา้บา้นเขาเห็นวรรณิษาและประภาพรยนืรออยู ่
 
“งั้นฉนัไปก่อนนะประภาพรเด๋ียวเจอกนัอีกทีวนัหลงันะ” วรรณิษาลาประภาพรก่อนจะข้ึนรถ 
“จา้......เดินทางดีๆนะ” ประภาพรประภาพรวรรณิษา 
 
เม่ือวรรณิษาข้ึนรถแลว้ตุลาออกรถ โดยท่ีประภาพรโบกมืออยูด่า้นหลงั 
รถเบน๙สีบอลทองของตุลาไดข้บัผา่นทุ่งทานตะวนัท่ีเหลืองอร่ามไปทัว่ท าใหว้รรณิษามองดู
อยา่งไม่ระสายตา 
 
“ทุ่งทางตะวนัท่ีน้ีสวยมากเลยนะ ค่ะ”วรรณิษาพดูดว้ยความประทบัใจ 
“ครับผม...ผมท่ีน้ีชอบมากเลยนะครับเวลาท่ีเครียด..หรือกลบัมาจากท่ีท างานพอเจอส่ิงน้ีแลว้ 
ความเหน่ือยลา้ความเครียดกห็ายหมด ”  
“เอ่อ....คุณตุลาคะคุณท างานอะไรหรอค่ะ  ถึงตอ้งไปท่ีกรุงเทพดว้ย ” วรรณิษาถามตุลา 
“ผมท างานอยูท่ี่กองพิสูจน ์หลกัฐาน ท างานเก่ียวกบัการหาหลกัฐานแต่ส่วนมากผมจะเป็นคน
ตรวจความเฉพาะของศพนะครับ” 
“อะไรคือความเฉพาะของศพค่ะ” วรรณิษาถาม ดว้ยความสงสัย 
“อ่อ.......มนัคือหลกัฐานท่ีสามารถยนืยนัไดว้า่ศพน้ีคือใครนะ ครับ หลกัฐานท่ีเราจะใชก้อ็ยูห่ลาย
อยา่งดว้ยกนั เช่น DNA เส้นผม ลายน้ิวมือ หรือแม่แต่การท าศลัยกรรมต่างๆ นะคบั”     ตุลาพดู
ขอ้มูลท่ีเขา้ใชก้นัอยา่งมากในอาชีพของเขา 
“แลว้ยงัน้ีคุณก ็ค่อนค่างยุง่เลยสิค่ะ ไหนจะตอ้งตรวจ DNA อีกต่างหาก”     วรรณิษาพดูดว้ยวาม
เป็นห่วง  
“อ่อ....เวลาผมตรวจDNAนะครับผมจะมีเคร่ืองทุ่นแรงมนัมี ช่ือวา่ Automated Sequencer ท่ี
เอาไวค้อยตรวจ DNA เฉพาะมาแค่เอาขอ้มูลมาวเิคราะห์เท่านั้นเองครับ”  
“โห......ท าใหฉ้นันึกถึงเวลาท่ีเรียนชีวะเลย นะค่ะ”  วรรณิษาบอก 
 



 ทั้งคู่เร่ิมคุยกนัอยา่งสนุกสนานและเป็นกนัเองอยา่งมากท าใหว้รรณิษาเร่ิมท่ีจะมี
ความรู้สึกดีๆใหก้บัตุลา โดยท่ีเธอยงัไม่รู้ตวัเลยวา่ เธอก าลงัหลงรักสามีเพื่อนสนิทของหล่อนอยู่
เร่ิม เม่ือทั้งคู่ไดคุ้ยกนัไปเร่ือยๆจนถึงตวักรุงเทพมหานคร 
  
        ณ กรุงเทพมหานคร 
 
“งั้นผมส่งคุณแค่น้ีนะครับ คุณวรรณิษา”      ตุลาพดูพร้อมกบัเปิดประตูรถใหว้รรณิษา 
“ไม่เป็นไรค่ะ ดิฉนัตอ้งขอบคุณมากกวา่ท่ีอุตส่ามาส่งดิฉนั”     วรรณิษากล่าวตอบ 
“งั้นผมขอใหคุ้ณโชคดีนะครับ” 
“เช่นกนั ค่ะ” จากนั้นตุลากเ็ดินข้ึนรถแต่กลบัมีเสียงท่ีตะโกนใหตุ้ลาหยดุเดินนั้นเป็นเสียงของ
เพื่อนสนิทของประภาพรนัน่เอง 
“หยดุก่อนค่ะ !!” 
“มีอะไรครับ ? ” 
“เออ.....ดิฉนัขอเบอร์โทรศพัทข์องคุณไดไ้หมคะเพือ่มีอะไรจะไดติ้ดต่อกนัไดส้ะดวกข้ึนนะค่ะ” 
“อ่อไดค้รับ  ไม่มีปัญหา  ”   ตุลาไดย้นืใหเ้บอร์โทรศพัทไ์ปโดยท่ีเขาไม่รู้เลยวา่ วรรณิษาได้
วางแผนอะไรอยู ่ 
 

เม่ือตุลาใหเ้บอร์เสร็จแลว้เขากข้ึ็นรถไปท่ีกองพิสูจน์หลกัฐาน เม่ือเขาไปถึงเขากไ็ดเ้จอ
กบัศพท่ีอยูเ่บ้ืองหนา้ของเขา สภาพศพนั้นน่าสยดสยองมาก ตามร่างการไหมเ้กรียมไม่สามารถ
พิสูจนไ์ดว้า่เป็นเพศใด แต่เขากไ็ม่ระคายอะไรเลยเขาไดน้ าเน้ือของศพมาท าการวเิคราะห์โดยท่ี
หาโครโมโซมของศพ วา่เป็นแบบใดเพราะโครโมโซมนั้น แบ่งออกเป็นสองแบบคือ XX และ 
XY นั้นเอง เม้ือเขาตรวจช้ินเน้ือเยือ่แลว้ประกฎวา่เป็นโครโมโซมของเพศหญิง 
“สงสัยศพน้ี อาจท าใหเ้ราตอ้งล าบากนะครับ”  ชายหนุ่ม วยัท างานผมทองรูปร่างสูงไดพ้ดูกบั
ตุลา 
 
 
 



“อา้ว วา่ไงวนัพระสบายดีไหม” ตุลาถาม วนัพระ รุ่นนอ้งคนสนิทของเขา วนัพระเป็นรุ่นนอ้ง
ของตุลา2ปีเขาเป็นถึงสายสืบและคนพิสูจนเ์ช่นเดียวกบัตุลา 
“กส็บายดีนะครับ แค่ช่วงน้ีงานยุง่ๆไปหน่อย  แต่งานน้ีมีพี่ตุลามาช่วยคงสบายข้ึนเยอะนะครับ” 
วนัพระตอบกลบั 
“ฉนัต่างหากท่ีตอ้งเป็นคนพดู.....ฮ่าฮ่าๆ”ตุลาพดูกลบัมาทนัที 
“เออแลว้ศพน้ีเป็นเพศใดนะครับเท่าท่ีดูผมไม่สามารถบอกไดเ้ลยนะครับ” วนัพระถาม 
“เป็นเพศหญิงนะ แลว้วนัพระรู้อะไรอีกบา้งหละ” ตุลาตอบพร้อมกบัถามขอ้มูลท่ีเขาตอ้งการรู้
อีก 
“เท่าท่ีผมรู้นะครับ ศพน้ีถูกพบขา้งกองถงัขยะ โดยสภาพศพยงัมีความร้อนของไฟสงสัยอาจจะ
ถูกเผาท่ีตรงนั้นเลยกไ็ด”้ วนัพระอธิบายขอ้มูลอยา่งละเอียดใหตุ้ลาฟัง 
“งั้นเราเร่ิมลงมือหาหลกัฐานเยดีกวา่”      ตุลาบอกใหรี้บท าเพราะเขารู้สึกวา่ถา้ชา้ผูร้้ายอาจจะ
หลบน้ีไปแลว้กไ็ด ้ 
 

วนัพระไม่รอชา้เขาน าเน้ือเยื้อมาใส่กบัสารท่ียอ่ยโปรตีนท าใหเ้น้ือนั้นละลายไปจากนั้น
เขาน าน ้าท่ีไดน้ั้นจะประกอบดว้ย DNA RNA กรดเบสต่างๆ เม่ือไดเ้ขากใ็หก้บัตุลาเพื่อน าไป
ยอ้มกบัสีเพื่อท าใหส้ังเกต DNA ไดง่้ายข้ึน จากนั้นตุลากน็ ามนัเขา้เคร่ือง Automated Sequencer 
จากนั้นกร็อผลตรวจ  

ประมาณ2-3 วนัเขากไ็ดผ้ลตรวจท่ีตรงกบัคดีหายตวัซ่ึงเป็นคดีท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีของวนั
พระพอดีมนัเป็นกา้วแรกขอคดีน้ีแต่กไ็ม่มีอะไรยากไปเกินความสามารถของตุลาหรือวนัพระ
เลย 

 
“งั้นเรากส็ามารถหาตวัคนร้ายไดไ้ม่ยาก เลยนะสิ”    ตุลาพดูพร้อมกบัเปิดเอกสารต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคดีน้ี 
“ใช่คบั ถา้ไม่มีพี่ตุลาคดีน้ีคงไม่ส าเร็จแลว้นะครับ ”    วนัพระกล่าวชมตุลา 
 
 



ประมาณ 2-3วนัทางต ารวจกไ็ดจ้บัคนร้ายไดโ้ดยท่ีคนร้ายสารภาพวา่ เขาฆ่าเพราะวา่เธอ
ไดรู้้วา่คนร้ายเป็นผูค้า้ยาเสพติดเขากเ็ลยจดัการก าจดัเธอเพื่อไม่ใหผู้ต้ายไปบอกกบัต ารวจเม่ือคดี
ไดค้ล่ีคลาย ตุลาและวนัพระไดเ้จอกนัอีกคร้ัง 
“งั้นเรามาเล้ียงฉลองกนัดีกวา่” ตุลาพดู 
“ไดค้รับ.........เอาท่ีเดิมดีไหมครับ ผมชอบท่ีนั้นมากเลย”     วนัพระบอกสถานท่ีจะไป เม่ือทั้งคู่
ตกลงกนัเสร็จพวกเขากไ็ปเล้ียงฉลองกนัอยา่งสนุกสนาน 
“กร๊ิงๆๆ”    เสียงโทรศพัทข์องตุลาดงัข้ึนเม่ือเขามองดูท่ีเบอร์โทรปรากฏวา่เป็นเบอร์ท่ีเขาไม่รู้จกั 
“ฮลัโหล ....นั้นใครพดูครับ” ตุลาถามตน้สายท่ีโทรมา 
“วรรณิษาเองคะ......แหม่จ าไม่ไดห้รอค่ะ”       วรรณิษาตอบ 
“อ่อ......มีไรหรอครับวรรณิษา”       ตุลาถาม 
“วนัน้ีคุณวา่งไหมค่ะ”       วรรณิษาถาม 
“เออ......วา่งครับผมมีไรหรอครับ” 
“วนัน้ีวา่งใช่ไหมค่ะ!!...คือฉนัอยา่งเล้ียงขา้วเยน็ตอบแทนท่ีคุณไดข้บัรถมาส่งฉนันะค่ะ”  
“ อืม ....ไดค้รับเอาก่ีโมงดีครับ”   ตุลาถามถามเวลา 
“4 ทุ่มท่ีร้าน Feeling ค่ะ”    วรรณิษาตอบสถานท่ี ท่ีเขาจะไดเ้จอกบัตุลา 
“ไดค้รับแลว้เจอกนันะครับ” 
“เช่นกนัค่ะ”  
 
เวลา  4   ทุ่มท่ีร้าน   Feeling 
 

เม่ือตุลามาถึงท่ีร้านเขากพ็บวรรณิษารออยูใ่นร้านเขาไม่รอชา้เดินตรงไปหาเพื่อทกัแต่
กลบัโดนสวนกลบัมาวา่ 

 
“คุณมาสาย นะค่ะตุลา”วรรณิษาพดูข้ึนมาก่อนตุลาจะทกัเธอ 
“ขอโทษครับ พอดีรถมนัติดนะครับ ”ตุลาแกต้วัทนัที 
“ไม่เป็นไร ค่ะฉนัแค่ล่อเล่นนะ ฮ่าฮ่า.... ”     วรรณิษาพดูแลว้หวัเหราะเบาเบา 
“อืม งั้นเรามาสั่งอาหารกนัเถอะครับเด๋ียว จะดึกไปซะเปล่าๆ ”     จากนั้นตุลากก็วกัมือเรียกเดก็
เสิร์ฟเพื่อขอเมนูอาหาร 



“ครับผม....จะสั่งอาหารไรดีครับผม”  เดก็เสิร์ฟถามตุลา 
“ผมขอแบบเบาดีกวา่ เด๋ียวผมตอ้งขบัรถกลบับา้นอีก”   ตุลาพดูเพื่อบอกวา่เขาตอ้งกลบับา้นไม่
อยากเมาตอนน้ีเพราะอาจเกิดอุบติัเหตุได ้
 “งั้นขอ Mixer 2ท่ีแลว้กนันะ แลว้อะไรมาสักสองสามอยา่งหรือกนันะ”   วรรณิษาพดูสั่งอาหาร
เพื่อกบัเดก็เสิร์ฟจากนั้นเขากก็ระซิบอะไรบางอยา่งกนัอยูส่องคน 
“ตกลงครับ.....รอสักครู่นะครับเด๋ียวอาหารท่ีสั่งไวก้จ็ะมาครับผม” ”  เดก็เสิร์ฟบอก 
 

บรรยากาศในร้านน้ีดูมีเสน่ห์มากภายในร้านประดบัดว้ยโคมไฟกลมหลายสี โต๊ะกจุ็ด
เทียนหอมและทางร้านกไ็ดเ้ปิดสนุกสนาน ท าใหทุ้กคนภายในร้านโยกยา้ยตามจงัหวะเพลง 

 
“วนัน้ี ร้านดูคึกคร้ืนดี นะครับ” 
“ใช่คะ เพราะวา่น้ีเป็นร้านท่ีฉนัชอบมากเลยค่ะ” 
 
 ทั้งคู่คุยกนัไม่นานสักพกัอาหารท่ีเขาสั่งกจ็ดัอยูด่า้นหนา้ท าเอาตุลาน ้าลายสอเลยจากนั้น
ทั้งคู่ไม่รอชา้กินไปคุยไป ไม่ชา้นานทั้งสองกส็นิทกนัมากข้ึนจากนั้นกมี็เสียงดงัดา้นขา้งของ
วรรณิษา 
 
“น้ีครับเมนุใหม่ส าหรับทางร้านเลยครับ ”    เดก็เสิร์ฟยกแกว้ท่ีมีน ้าสีสันสวยงาม 
“น้ีมนัคืออะไรหรอ ครับ”     ตุลาถามเดก็เสิร์ฟ 
“เป็นเมนพิเศษ นะครับทางร้านเราจะใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีมาประจ านะครับ”เดก็เสิร์ฟทนัที 
“โฮ.....สุดยอดเลย บริการดีนะน้ี”     ตุลาอุทาร     
“ลองชิมดูซิคะ ของอร่อยมากเลยนะค่ะ”  วรรณิษาพยายามใหตุ้ลาด่ืมน ้าท่ีเด็กเสิร์ฟมาใหกิ้น 

 
ไม่ชา้ตุลากด่ื็มเคร่ืองด่ืมนั้นจนหมดจากนั้นพวกเขากคุ็ยกนัต่ออยา่งสนุกสนาน และตุลาก็

อยากจะรู้จกัวรรณิษามากข้ึนจนตอ้งไปบา้นของเธอเพื่อสานสัมพนัธ์ต่อ เม่ือสายตาทั้งสองจอ้ง
มองกนั ตุลารู้สึกประหลาดเพราะเขาไม่เคยมีความรู้สึกน้ีมานานมากแลว้เขาไม่รอชา้เร่ิมจูบ 
วรรณิษา ตาทั้งคู่เร่ิมหลบัลงอยา่งชา้ชา้ และหลงัจากนั้นพวกเขากส็นุกกนัไปทั้งคืนนั้น 



เม่ือเสียงโทรศพัทมื์อถือของตุลาดงัข้ึนเป็นเวลา 8.00 น เขาหลบัไปนานมากเม่ือเขาลุก
ข้ึนมาเขากเ็จอกบัผูห้ญิงท่ีเขารู้จกันอนอยูข่า้งๆเขา 
“น้ีเรา ท าอะไรลงไปน้ี บา้จริงๆ” ตุลาบ่นกบัตวัเองท่ีเม่ือคืนเขาท าอะไรท่ีผดิพลาดลงไปตาไม่
ทนัท่ีเขาจะท าอะไรต่อวรรณิษากต่ื็นข้ึนมา 
“จะไปแลว้หรอค่ะ  เม่ือคืนเราสนุกมากเลยนะค่ะ” วรรณิษาพดูเพื่อใหตุ้ลาระลึกวา่เม่ือเขาไดท้ า
อะไรลงไปจากนั้นหล่อนกต็รงไปซบไหล่ของตุลาทนทีแลว้พดูวา่ 
“ฉนัอาจจะไม่ดี เท่าประภาพรแต่ ฉนัรักคุณนะค่ะ รักมากเลยดว้ย ” วรรณิษาเพื่อใหตุ้ลาใจอ่อน
แต่ตุลากลบัน่ิงเงียบไม่พดูจา เหมือนเดิมเขาน่ิงสักพกัแลว้พดูวา่ 
“ผมขอโทษนะครับท่ีท าอะไรกบัคุณลงไปเม่ือคืน แต่ผมตอ้งไปหาประภาพรก่อน” ตุลารีบพดู
ตดับทเพื่อไม่ใหว้รรณิษาพดูต่อ 
“ค่ะ...แลว้เจอกนันะค่ะฉนัรออยู”่ วรรณิษาตอบ 
“ครับ ถา้มีโอกาสอีก” จากนั้นพวกเขากแ็ยกยา้ยกนัไป เม่ือตุลาออกจากบา้นวรรณิษาเขากรี็บ
กลบัไปหาประภาพรทนัที เม่ือไปถึงท่ีบา้นพกัตากอากาศหลงันั้นเขากพ็บประภาพรท่ีก าลงัจดั
กบัขา้วอยู ่เธอก าลงัเตรียมอาหารตอ้นรับตุลาอยู ่เม่ือเธอพบตุลาเธอถามตุลาวา่ 
“ท าไมคุณ กลบัมาชา้จงัค่ะ” 
“ผมไปสังสรรคก์บัเพื่อนมานะ  แลว้ด่ืมหนกัไปหน่อยเลยนอนท่ีบา้นเพื่อนนะครับ ” ตุลาแกต้วั
ไปหนา้ตาของเขาไม่จริงจงัเหมือนแต่ก่อน 

จากนั้นกเ็ร่ิมกินอาหารท่ีประภาพรเตรียมไวอ้ยา่งเอร็ดอร่อย พอตกดึกอากาศหนาวของ
เดือนพฤศจิกา เร่ิมมามนัท าใหตุ้ลาหนาวเยน็เหมือนอยูบ่นขัว่โลกเหนือ ซ่ึงทุกคร้ังเขาไม่เตยเป็น
แบบน้ีมาก่อน ท าไมนะ? วรรณิษาเห็นอาการท่ีผดิปกติของตุลากถ็ามดว้ยความเป็นห่วง 
 
“คุณเป็นไรหรอค่ะ ไม่สบายตรงไหนหรอ”       ประภาพรถามดว้ยความเป็นห่วงมือของเธอก็
โอบกอดตุลาเอาไว ้
“อืมไม่มีไรหรอกครับ  ผมแค่รู้สึกหนาวเท่านัน่เองแหละ”  ตุลาพดูกบัประภาพรอยูแ่ต่ท าไมใน
ใจของเขากลบันึกถึงวรรณิษาท ากนันะ  

 
 



ช่วงปลายเดือนมกราคม อากาศหนาวของท่ีน้ียงัเหมือนเดิม และหนาวไม่นอ้ยกวา่แต่ดว้ย
ซ ้ าแสงแดดทอแสงชา้กวา่แต่ก่อนเวลานั้นเป็นตอนเชา้ เสียงนกบนภูเขาบอกเวลาใหทุ้กคนใน
ละแวกนั้นต่ืนข้ึนเสียงของมนัช่างไพเราะและประสานกนัอยา่งลงตวั แต่กลบัมีเสียงหน่ึงท่ีผดิ
แยกไปเป็นเสียงของชายและหญิงท่ีอยูก่บับา้นพกัตากอากาศ 

 
“น้ี!!   คุณ เด๋ียวน้ีท าไมคุตอ้งออกจากบา้นทุกวนัเลยค่ะ ทั้งท่ีวนัน้ีเป็นวนัยดุของคุณนะ”        
ประภาพรตวาดใส่ตุลาเพราะวา่ช่วงสองเดือนท่ีผา่นมาตุลาไม่เคยท่ีจะอยูบ่า้นเลยวนัวนัเขาออก
จากบา้นท าใหป้ระภาพรรู้สึกวา่เธออยูค่นเดียว 
“แต่น้ีคุณน้ีงานของผมนะ หนา้ท่ีของผมคือหาหลกัฐานท่ีเป็นประโยชนแ์ก่ประชาชนเละคนท่ี
เดือดร้อนนะ” ตุลาตวาดกลบัใส่ประภาพร 
“แต่มนัไม่ใช่อยา่งน้ีทุกทีคุณตอ้งหาเวลาวา่งมาหาฉนัตลอดแต่ตอนน้ีมนัไม่ใช่อยา่งนั้นเลย” เธอ
พดูพร้อมกบัน ้าตาของเธอ 
“ประภาพรฟังผม  ตอนน้ีเราไม่เหมือนเดิมแลว้นะ ผมคิดแต่เร่ืองงานไม่ใช่วา่จะท าอะไรเหมือน
แต่ก่อนไดน้ะ ” เม่ือตุลาพดูจบทั้งสองกน่ิ็งเงียบไปสักพกัจากนั้นตุลากเ็ดินออกไปจากบา้น  
 

เขาขบัรถออกจากท่ีนั้นทนัทีแต่เป้าหมายของเขาไม่ใช่กองพิสูจนห์ลกัฐานแต่เป็นบา้น
ของวรรณิษาเม่ือขามาถึงเขากพ็บกบัวรรณิษาท่ีออกมายนืรอหนา้บา้นของเธอความจริงแลว้ทั้ง
สองไดไ้ปมาหาสู่ประมาณสองเดือนแลว้ตั้งแต่เหตุการณ์คร้ังนั้น 

 
“ตุลาค่ะ วนัน้ีเป็นไรหรอหนา้ตาไม่ดีเลย ” วรรณิษาถามเพราะเห็นหนา้ตาของตุลาท่ีบ่ึงตึง 
“กดู็ประภาพรสิ เขาไม่เขา้ใจผมวนัวนัเธอเอาแต่บ่นๆอยูไ่ดน่้าร าคาญจริง”  ตุลาพดูดว้ยความ
นอ้ยใจ 
วรรณิษาเห็นเขา้เธอเลยโอบกอดตุลาและปลอบโยนเขาค าพดูของเธอนั้นท าใหตุ้ลาเคลิบเคล้ิม
อยา่งมากเป็นเวลานานพอสมควรท่ีตุลาอยูก่บัวรรณิษาก่อนท่ีจะมีโทรศพัทด์งัข้ึนมาตน้สายท่ี
โทรมาไม่ใช่ใครอ่ืน วนัพระรุ่นนอ้งของเขานั้นเอง 
“มีไรหรอ วนัพระ ” 
“มีคดีใหม่เขามาครับพี่มาดูสิครับ” 



เม่ือวนัพระวางสายตุลากล็า วรรณิษาเพื่อไปสืบคดี เขาขบัรถไปท่ีเกิดเหตุทนัทีรถเบนซ์
ขบัออกจากกรุงเทพ ออกไปสู่ยา่นปริมณฑล เม่ือเขาลงจากรถเบ้ืองหนา้ของเขา มีศพอยูส่อง
ลกัษณะ ศพแรกน่าจะเป็นเพศชายอาย ุประมาณ 30-40 ปี และอีกศพหน่ึงเป็นเพียงแค่ช้ินส่าน
ท่อนร่างของศพซ่ึงดูจากภายนอกแลว้ไม่สามารถบอกไดว้า่เป็นเพศใด เพราะถูกฟันเละยบัเยนิ 
จากนั้นตุลากใ็หทุ้กคนน าศพกลบัไปตรวจท่ีกองพิสูจนห์ลกัฐาน  และเม่ือเขาตรวจสอบเขาก็
ทราบไดว้า่ศพท่อนนั้นเป็นเพศหญิงเพราะกระดูกเชิงกรางของเพศหญิงนั้นจะใหญ่มากไว้
ส าหรับเดก็ทารกนัน่เอง   แลว้อะไรหระท่ีท าใหท้ั้งสองตอ้งเป็นศพน้ี 
 
“ไม่ใช่ตรวจไปตรวจมา เจออีกคดีนะครับ ” เสียงของรุ่นนอ้งตุลาทกัเขาข้ึนมาจากดา้นหลงั 
“ฉนัขอไม่ใหเ้ป็นอยา่งท่ีแกวา่ดีกวา่  เด๋ียวงานจะเขา้ ฮ่าๆๆ ” ตุลาตอบไปแบบกวน 
“ผมกเ็หมือนกนั” 
 
 จากนั้นเพื่อท่ีจะหาหลกัฐานเพิ่มเติมพวกเขากน็ าหลกัฐานท่ีหามาไดม้าวเิคราะห์และ
เช่ือมโยงความเป็นไปไดข้องคดีน้ีจากนั้นพวกเขากพ็บหลกัฐานชินส าคญั คือการแจง้คนหาย
ของเดก็ชายคนหน่ึง โดยผูแ้จง้ความระบุวา่แม่ของเขาไดห้ายตวัไปประมาณ 1อาทิตยก่์อน 
“น้ีอาจเป็นหลกัฐานใหม่ๆของเรากไ็ดน้ะครับพี่ตุลา” 
“อืมใช่” ตุลาตอบดว้ยความมัน่ใจ 
 
จากนั้นพวกเขากไ็ปสอบถามถึงเหตุการณ์ดงักล่าวจากนั้นเขากน็ าหลกัฐานท่ีไดจ้ากผูแ้จง้ความ
นั้นคือ DNA หมายความวา่ถา้พ่อมาเดียวกนั ลูกท่ีไดจ้ะมีDNA ของพ่อและแม่อยา่งละคร่ึงๆซ่ึง
ผลของการตรวจสอบนั้นปรากฏวา่ตรงตามศพเพศหญิงนั้น และเร่ืองราวของคดีน้ีกถู็กไข
ออกไปเร่ือยๆจนเวลาผา่นไป 7วนั วนัพระและตุลากส็ามารถปิดคดีลงได ้
“เฮอ้.....ท าไมนะแค่แอบมีชูน้ี้ถึงกบัฆ่าแกงกนัเลย” ตุลาบ่นถึงคดีท่ีจบไป เพราะเม่ือเขาจบั
คนร้ายได ้คนร้ายสารภาพเหตุจูงใจท่ีฆ่าเพราะวา่ ภรรยาของเขาแอบไปคบกบัเพื่อนสนิทของเจา
ท าให ้ตวัเองรู้สึกโกรธมากเลยฆ่าทั้งคู่ซะเลย 
“มนักใ็ช่นะครับท่ีไปคบกบัคนอ่ืนทั้งท่ีตวัเองมีสามีแลว้ แต่กม็นัผดิท่ีศีลธรรมนะครับ” วนัพระ
อา้งเหตุศีลธรรมต่างๆใหตุ้ลาฟัง 
“มนักจ็ริงของนาย นะ ” ตุลาตอบไปเฉยๆ แต่ในใจเขากงัวลมากมาย 



 เม่ือคดีน้ีปิดลงตุลากแ็วะไปหาวรรณิษาเช่นเคย แต่ตอนน้ีเขาแค่แวะไปผอ่นคลายความ
เหน่ือยล่าจากคดีท่ีเขาท า  
“เฮ่อ วนัน้ีคดีกย็ากมากนะน้ีกวา่จะเสร็จกใ็ช่เวลานานมากเลย” 
“บ่นอยา่งน้ีทุกคร้ังเลยนะ แต่คุณกส็ามารถปิดไดน้ะคะ” 
“นัน่นะสิ ผมหิวแลว้หาไรทานกนัดีกวา่” 
“ไดสิ้ค่ะ ไปหาไรทานกนัดีกวา่” 
จากนั้นพวกเขากห็าร้านอาหาร เม่ือไปถึงพวกเขากส็ั่งอาหารและกินกนัก่อนท่ีจะแยกยา้ยกนั
กลบับา้น พอถึงบา้นประภาพร กเ็ป็นช่วงหวัค ่าแลว้ สภาพบา้นพกัของเขาดูวงัเวงกวา่แต่ก่อน 
ไฟนอกบา้นไม่เปิดสักดวง พอเขาถึงบา้นมีเพียงหอ้งอาหารเท่านั้นท่ีเปิดอยู ่ตุลาเห็นบรรยากาศท่ี
ผดิปกติ เขาจึงวิง่ไปดู ส่ิงท่ีเขาเจอนัน่เป็นผูห้ญิงท่ีเขารัก ประภาพรเธอนัง่อยูค่นเดียวใบหนา้ของ
เธอ เตม็ไปดว้ยคราบน ้าตา เม่ือตุลาเห็นดงันั้นเขากถ็ามเธอวา่เกิดไรข้ึน แต่เรียกเท่าไรเธอกไ็ม่
หนัมาเหมือนกบัคนโดนสะกดจิตประนั้นแต่พอผา่นไดส้ักพกัประภาพรกต็อบเขา 
“วนัน้ีคุณไปไหนมา” 
“ผมกท็ างานนะสิ ถามได”้ 
“แลว้น้ีคืออะไร ” ประภาพรโยนมือถือใหตุ้ลา 
พอตุลาอ่านเขาถึงกลบัหนา้เปล่ียนสีเลย เพราะวา่ในโทรศพัทมี์รูปถ่ายของเขา กบัวรรณิษาอยู่
ดว้ยกนั 
“ผมแค่ชวนเธอกินขา้วอง เท่านัน่ไม่มีอะไรสักหน่อย” 
“แลว้ท าไมถึงมีรูปตอนจูบกนัดว้ย หละ” 
“ ............. ” 
“ ฉนัรู้มานานแลว้วา่พวกคุณนะมีอะไรมากเกินกวา่ค าวา่เพื่อนอยู ่เพราะวา่เวลาท่ีฉนัโทรหาท่ี
ท างานคุณ เขาบอกวา่คุณออกไปกบัผูห้ญิงทุกวนัเลย ฉนัเลยตอ้งจา้งคนมาสืบ แลว้ไงหรอ......
ปรากฏวา่ เขาส่งรูปภาพพวกน้ีมาใหฉ้นั ....ฉนัรักคุณมากเลยนะ แต่ดูท่ีคุณท ากบัฉนัสิ มนัใช่
ความรักแลว้หรอ ” 
“..................” 
“ฉนัจะไปจดัการ นางวรรณิษาเด๋ียวน้ีแหละ” วา่แลว้ประภาพรกอ็อกจากบา้นพกัแลว้จะขบัรถ
ไป........ 
 



เชา้วนัต่อมา..... 
 มีคนพบศพอยูท่ี่ริมฟังแม่น ้ามือซา้ยและแขนขวาของเธอถูกตดัขาดออกไปคนท่ีพบศพ
นั้นเป็น ชายหนุ่มนกัตกปลาคนหน่ึงท่ีบงัเอิญไปเจอศพเขา้ ต  ารวจถึงท่ีเกิดเหตุก่อนเขาพยามหา
ช้ินส่วนท่ีเหลือของศพผูห้ญิง ทุกคนเลยตอ้งโทรหาวนัพระเพื่อมาสืบคดีน้ี เม่ือตุลามาถึง เขา
ถึงกบัผงะเพราะเม่ือเขาเห็นศพผูห้ญิง 
ท่ีโดนเผาจนเกรียม มือและแขนถูกตดัขาด ช่างน่าเวทนาจริงเชียววนัพระนึกในใจ แต่ดว้ยความ
ท่ีเขาเป็นนกัสืบเขารีบถามผูท่ี้เจอศพทนัที นั้นกคื็อ ชายหนุ่มนกัตกปลา เขาไดบ้อกวา่ในตอนเชา้
ก่อนท่ีเขาจะพบศพเขาไดก้ล่ินเหมือนอะไรเหมน็ไหมอ้ยูใ่กล ้และเม่ือเขาหาปรากฏวา่ส่ิงท่ีเจอ
นั้นคือศพ และกเ็ขาบอกวา่ตอนช่วงดึกๆเขาไม่ไดก้ล่ินนั้นเลย 
 
“ อ่าน้ีคงเป็นคดีท่ียากมากเลย คดีท่ีผา่นๆมาสู้ไม่ไดเ้ลย นะน้ี” ต ารวจคนหน่ึงบ่นข้ึนมา 
วนัพระเห็นเขากคิ็ดเช่นนั้นแต่เขาสงสัยอยา่งน่ึงนั้นคือเพื่อนร่วมงานของเขาท าไมไม่มาท างาน 
“น้ีคุณเห็นตุลาบา้งมั้ย”  วนัพระถามต ารวจ 
“ไม่เห็นครับ ผมโทรไปไม่มีใครรับสายเลยครับผม” นายต ารวจนั้นพดูตอบ 
เอ... “ตุลาเขาเป็นอะไรนะ สงสัยคงไม่สบายละมัง่  ... เด๋ียวผมลองโทรหาประภาพรภรรยาของ
ตุลาเอง เพื่อเธออาจจะอยูก่บัเขา” วา่แลว้วนัพระกโ็ทหาประภาพรทนัที แต่กเ็หมือนเดิมไม่มีใคร
รับสายโทรศพัทเ์ลย “พวกเขาหายไปไหนกนันะ” วนัพระบ่นพรึมพร าคนเดียว 
 ประมาณสักคร่ึงชัว่โมง เสียงโทรศพัทข์องวนัพระกด็งัข้ึน .. เบอร์ท่ีโทรเขา้มาเป็นเบอร์
ของตุลาเพื่อนรักนั้นเอง 
“น่ีคุณหายไปไหนมานะ ผมติดต่อทั้งคุณและประภาพร แต่ไม่มีใครรับสายผมเลยสักคน” 
วนัพระกล่าวใส่ตุลา 
“อ่อ...ผมมีธุระนิดหน่อย ...เออน่ี วนัพระเร่ืองประภาพรอ่ะ ผมเลิกกบัเธอแลว้นะเธอจากผมไป
แลว้ ตอนน้ีผมติดต่ออะไรกบัเธอไม่ไดเ้ลย ไม่รู้ดว้ยวา่เธออยูไ่หน” ตุลาบ่นดว้ยอาการท่ีซึมเศร้า
อยา่งเห็นไดช้ดั 
“ไม่เป็นไรหรอกน่า เด๋ียวเธอกก็ลบัมาเองแหละ ใจเยน็ๆนะเพื่อน.... เออแต่ตอนน้ีเรามีคดีใหม่
อีกแลว้นะตุลา คุณมาท่ีน่ีด่วนเลยนะตุลา” วนัพระพดูพร้อมวางสายโทรศพัทท์นัที 
 
 



ประมาน 2 ชัว่โมง 
ตุลาขบัรถมาท่ีจุดเกิดเหตุพร้อมเดินตรงไปหาวนัพระทนัที ทนัทีท่ีวนัพระเห็นตุลา เขาก็

ไดเ้ดินออกจากจุดนั้น เพื่อท่ีจะมาบอกทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเขารู้ใหก้บัตุลาฟัง  ตุลาไดแ้ต่ยนืฟังดว้ย
ท่าทีท่ีน่ิงเงียบ 
“สงสัยคงเป็นคดี...อุม้ฆ่าแน่ๆครับ เพราะสภาพศพถูกเผาทั้งคู่เลย” ตุลาพดู 
ผมกคิ็ดอยา่งนั้นแหละ... แต่ท าไมเขาถึงตอ้งตดัแขนทั้ง2 ขา้งดว้ยนะ” วนัพระพดูพร้อมกบัท าท่า
สงสัยเลก็นอ้ย 
“ยงัไงเรากพ็าศพ2 ศพน้ีไปท่ีกองพิสูจนดี์กวา่ครับ” ต  ารวจนายหน่ึงพดูขดัข้ึนมา 
จากนั้นเขากพ็าศพมาท่ีกองพิสูจนห์ลกัฐาน...ไม่รอชา้ตุลาและวนัพระ เขาทั้ง2กไ็ดน้ าศพมาตรวจ 
DNA ทนัที 
ตุลาไดอ้าสาตรวจศพผูห้ญิง ดว้ยเคร่ืองตรวจ DNA โดยการนะ DNA มาแยกออกและนะมา
เปรียบเทียบขอ้มูลผูท่ี้หายสาบสูญไป แต่ผลปรากฏวา่ DNA ท่ีหาไม่พบตรงกบัขอ้มูลอะไรเลย 
“สงสัยศพน้ีคงเป็นศพไร้ญาติแน่ๆ เลย เพราะ DNA ไม่ตรงกบักบัขอ้มูลไหนเลย” ตุลาพดู 
“ส่วนของศพผูช้ายน้ีกไ็ม่ตรงเหมือนกนัครับ ไม่พบขอ้มูลไรเลย  ... เฮอ้อ! น่ีมนัอะไรกนัเน้ีย!!” 
วนัพระพดูพร้อมเกาศีรษะ 
“ผมวา่เราตอ้งหาทางใหไ้ดว้า่มนัเกิดอะไรข้ึนกบัศพทั้ง2น้ี แลว้ท าไมถึงไม่เจอขอ้มูลอะไรเลย” 
วนัพระพดูข้ึนมาอีกดว้ยเสียงถึงความมุ่งมัน่ 
 คืนหน่ึงวนัพระนอนหลบัเขาฝันถึงศพ2ศพท่ีเขาก าลงัสืบคดีแต่ส่ิงท่ีเขาเห็นในความฝันก็
คือ มีมีดหมอตกอยู.่.... เขาสะดุง้ต่ืนข้ึนมาเพราะเสียงนาฬิกาปลุก นั้นเป็นเวลา7 โมงเชา้ เขาลุก
จากเตียงเพื่อเตรียมตวัอาบน ้า... ไม่ทนัไรเสียงโทรศพัทก์ด็งัข้ึน.... เขารับโทรศพัทน์ั้น เป็นเสียง
ต ารวจนายนั้นท่ีเขาเจอเม่ือวาน... ต  ารวจรายนั้นไดบ้อกกบัวนัพระวา่ ศพผูช้ายท่ีเราเจอ มนัคือ
ศพไร้ญาติท่ีหายไปจากโรงพยาบาลแห่งหน่ึง จากนั้นต ารวจรายนั้นกไ็ดว้า่งสายไป  
วนัพระจึงรีบแต่งตวัเพื่อท่ีจะไปท าคดีต่อท่ี กองพิสูจนห์ลกัฐาน .. ประมานคร่ึงชัว่โมงวนัพระก็
ไดม้าถึงกองพิสูจนห์ลกัฐาน เขาจึงเดินตรงไปท่ี โต๊ะท างานของตุลาเพื่อท่ีจะหาขอ้มูล DNA ของ
ศพผูห้ญิงท่ีตุลาไดเ้คยตรวจเอาไว ้จากนั้นเขากไ็ดเ้จอขอ้มูลอะไรบางอยา่งในนั้น จากนั้นวนัพระ
กไ็ดดึ้งขอ้มูลนั้นมาเกบ็ไว ้แลว้ท าตวัเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดข้ึน 
พอตุลาไดม้าถึงกองพิสูจนห์ลกัฐาน วนัพระจึงชวนตุลาจดังานปาร์ต้ีท่ีบา้นของตุลาเพื่อฉลอง
ความเป็นโสดอีกคร้ัง ... เม่ือไปถึงบา้นของตุลาวนัพระไม่รีบร้อนอะไรเดินเขา้บา้นแลว้จดัเตรียม



อาหารเพื่อเล้ียงฉลองปาร์ต้ีกลบัมาโสด.. เม่ือเขาจดัเตรียมอาหารเสร็จเรียบร้อยปาร์ต้ีกเ็ร่ิมข้ึน 
พวกเขาไดด่ื้มจนเมามนัและหลบัไป .. และเม่ือตกกลางดึก ตุลาไดห้ลบัไปทุกส่ิงในบา้นหยดุ
เคล่ือนไหวเหมือนมีคนมาสะกดไว ้แต่มีบางอยา่งภายในบา้นกลบัเดินไปมาเพื่อหาบางส่ิง
บางอยา่ง ส่ิงท่ีเคล่ือนไหวนั้นไม่ใช่ใครคนอ่ืน เขาคือวนัพระท่ีง่วนหาส่ิงของบางอยา่งท่ีส าคญั
ต่อคดีน้ีมาก เม่ือเขาพบเจอส่ิงของนั้น เขาเกบ็มนัเป็นอยา่งดี แต่ในใจของเขากลบัไม่ดีใจเลยไม่
เหมือนแต่ก่อนเวลาเขาเจอหลกัฐานบางอยา่ง เขาจะรู้สึกดีใจอยา่งเห็นไดช้ดัแต่น้ีเขากลบัมีแต่
ความเสียใจอยูเ่ติมอกเพราะส่ิงท่ีเขาพบนั้นอาจจะท าใหเ้พื่อนของเขาตอ้งติดคุก แต่ดว้ยหนา้ท่ี 
วนัพระจึงจ าเป็นตอ้งท าอยา่งนั้น 
 ตอนเชา้ตุลาต่ืนข้ึนมาพร้อมกบัอาการท่ีมึนและปวดหวัมาก “โอยปวดหวัจงั...ประภาพร
...ผมขอน ้าร้อนแกว้หน่ึงครับ” ตุลาตะโกนเรียกประภาพรหลายคร้ัง แต่ส่ิงท่ีเขาไดย้นิกลบัมีแต่
ความเงียบกริบไม่มีเสียงตอบรับกลบัมา  
เม่ือทุกคนในบา้นต่ืนกนัหมด ต่างคนต่างแยกยา้ยกนัไปท างาน 
“เด๋ียวผมไปท าธุระท่ีอ่ืนก่อนนะครับ” ตุลาพดู 
“อ่อ...ครับๆ...เด๋ียวผมกจ็ะไปท างานเหมือนกนัครับ” วนัพระตอบ 
งั้นแลว้กแ็ยกยา้ยกนัตรงน้ีเลยนะ.. แลว้เจอกนั” 
 เม่ือทั้งคู่แยกยา้ยกนัไป วนัพระรีบท างานของเขาต่อทนัที วนัพระไดเ้อาหลกัฐานท่ีเขา
คน้หาท่ีบา้นตุลามาตรวจสอบส่ิงนั้นท่ีวนัพระหาเจอกคื็อ เส้นผมและรอยน้ิวมือของประภาพร
ภรรยาของตุลา เม่ือเขาไดต้รวจสอบผลออกมาปรากฏวา่ส่ิงเหล่านั้นกลบัตรงกนักบัขอ้มูล 
“โถ่!!... ตุลาท าไมนายถึงไดท้ าอยา่งน้ีนะ” วนัพระไดอุ้ทานดว้ยอยา่งไม่น่าเช่ือวา่เพื่อนตวัเอง
เป็นผูต้อ้งสงสัย  
จากนั้นเขาน าหลกัฐานท่ีไดไ้ปใหห้วัหนา้เพื่อใหอ้อกใบหมายจบัตุลา  
เม่ือตุลามาถึงท่ีท างานเขากไ็ดถู้กจบัตวัทนัที เม่ือเขาถูกจบัเขาถึงกลบั งง วา่ท าไมถึงถูกจบั 
วนัพระรีบตรงบอกเหตุผลท่ีถูกจบั ..  
“ตุลา...นายไดฆ่้าประภาพรภรรยาของคุณเอง และนายกย็งัไดข้โมยศพขากโรงพยาบาลโดย
ไม่ไดรั้บอนุญาต” วนัพระพดู 
“หา.......คนอยา่งผมน่ีหรือจะท า..ฆ่าเมียตวัเอง” ตุลาไดต้อบปฏิเสธไปทนัที 
“ผมวา่แลว้...วา่คุณจะไม่ยอมรับ ... ถา้งั้นผมจะอธิบายใหฟั้งทั้งหมดเลยและกนัคราวน้ีนายไม่
รอดแน่ตุลา …” 



“น่ีตุลา ... นายรู้อะไรไหมวา่ท าไมผมถึงรู้วา่ศพน้ีเป็นประภาพร เพราะ DNA ของศพผูห้ญิงนั้น
ไดต้รงกบัเส้นผมของภรรยาคุณ ตอนแรกผมก ็งง เหมือนกนัวา่ท าถึงตอ้งตดัมือและแขนของศพ
ดว้ย มนัเป็นเพราะวา่เม่ือไม่ก่ีปีมาน้ีภรรยานายไดเ้กิดอุบติัเหตุจนแขนหกั เธอจึงไดด้ามแขนดว้ย
เหลก็ และมือนั้นเป็นเพราะวา่มือดา้นซา้ยของเธอเป็นเน้ืองอกออกมานั้นเอง และท่ีพดูมา
ทั้งหมดมนัคือหลกัฐานมดัตวันาย....ตุลา” 
เขาโยนรูปภาพของประภาพรท่ีถ่ายไว ้โดยรูปนั้นปรากฏถึงเน้ืองอกออกอยา่งท่ีวนัพระพดูมา
จริงๆ 
“แต่ท่ีผมเสียใจคือคุณสร้างหลกัฐานท่ีเป็นเทจ็ คุณส่งผล DNAปลอมเพื่อหลอกตาคนอ่ืน” วนั
พระไดพ้ดูกบัตุลา 
“กจ็ริงอยา่งท่ีนายพดูนั้นแหละวนัพระ ...เธอรีบขบัรถโดยท่ีมือของเธอถือปืนเอาไว ้ท าไมนะ
หรอ เธอจะเอาไปฆ่าวรรณิษาเพื่อนรักของหล่อน แต่ผมหา้มเธอไว ้เราแตกกนัแยกปืนกนัจน
กระสุนไปถูกยงิไปท่ีเธอจนเธอเสียชีวติไป  ... ตอนนั้นผมท าไรไม่ถูก ผมจึงคิดถึงคดีท่ีเคยไดท้ า 
ผมเลยจดัการเอากระสุนออกแลว้กต็ดัมือตดัแขนและจบัเธอเผาไฟ เพื่อท าลายรูปลกัษณ์ จากนั้น
ผมกไ็ปขโมยศพเพื่อท่ีจะท าใหค้ดีน้ีเป็นเหมือนคดีชูส้าว” ตุลาเล่าทุกอยา่งท่ีเขาท าพร้อมกบั
น ้าตาของผูช้าย... หลงัจากนั้นเขากถู็กด าเนินคดีตามกฎหมายท่ีเขาท าเอาไว.้...... 

 
(...............จบบริบูรณ์..............) 
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