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คำนำสำนักพิมพ์

โทรศัพท์มือถือแทบจะกลายเป็นอวัยวะที่ 33 สำหรับผู้คนในยุคนี้  

ผูค้นมกัจะทำทกุอยา่งในโทรศพัทไ์ด ้ เชน่ เลน่โซเชยีลมเีดยี ซือ้ของออนไลน ์ 

ทำธุรกรรมออนไลน์ โดยไม่ได้คิดเอะใจเลยว่ามันมีโลกอีกด้านที่อันตราย

นิยายเล่มนี้เลือกหยิบวิถีชีวิตตามปกติของคนในปัจจุบันมานำเสนอ  

อยา่งการเปดิเผยขอ้มลูสว่นตวัในโซเซยีลมเีดยี การใชจ้า่ยออนไลนโ์ดยไมไ่ด ้

คิดถึงความปลอดภัยของข้อมูลบัตรเครดิต และเปิดเผยผิวหน้าส่วนหนึ่ง 

ของโลกใต้ดินในอินเทอร์เน็ต อันนำไปสู่เหตุฆาตกรรมที่ทั้งฉลาดล้ำ ปั่นหัว 

ตำรวจสืบสวน และคนอ่านได้อยู่หมัด

การนัตคีวามสนกุดว้ยรางวลั Grand Prix ครัง้ที ่ 15 ในฐานะนกัเขยีน 

หน้าใหม่และขนานนามว่าเป็น  “นิยายลึกลับสุดอัศจรรย์!” นอกจากนี้ยัง 

นำไปสร้างเป็นภาพยนตร์กวาดเงินไปได้ 234 ล้านเยนภายใน 2 วันที่เข้าฉาย 

ในญีปุ่น่ และขึน้อนัดบั 2 ทนัททีีเ่ขา้ฉาย ซึง่เรยีกไดว้า่ไมค่อ่ยเกดิเหตกุารณ ์

เช่นนี้บ่อย ๆ ในญี่ปุ่น

ใครจะไปคิดว่า แค่ทำโทรศัพท์มือถือหาย กลับต้องเข้าไปพัวพันกับ 

คดีฆาตกรรม และเป็นเหยื่อของฆาตกร...

แพรวสำนักพิมพ์

กรกฎาคม 2563
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A
เสียง เรียกเข้าของโทรศัพท์มือถือดังจากในกระเป๋า

ออกจะหนวกหูไปหน่อยในช่วงสายของอินเทอร์เน็ตคาเฟ่อันเงียบสงบ  

ชายคนนั้นรีบหอบกระเป๋าออกไปตรงโถงหน้าลิฟต์ พร้อมหยิบโทรศัพท์ 

มือถือซึ่งแผดเสียงเรียกจากกระเป๋าเพื่อกดรับ แต่นิ้วกลับชะงักกับภาพ 

พื้นหลัง เพราะเป็นรูปคู่ของชายแปลกหน้ายิ้มเผล่เคียงข้างสาวสวยผมดำ  

ดวงตายาวรีของเธอถูกสเป็คเขา

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นของใคร

เขานึกขึ้นได้ว่าเก็บโทรศัพท์เครื่องนี้ใส่กระเป๋าตอนขึ้นแท็กซี่เมื่อคืน  

คิดว่าเป็นของตัวเอง เพิ่งรู้ตัวว่าเก็บโทรศัพท์รุ่นเดียวกับของตัวเองมา  

ส่วนหนึ่งเพราะความเมา

ระหว่างนั้นโทรศัพท์มือถือยังส่งเสียงเรียกเหมือนเร่งเร้า

เขาควรรับสายดีไหม

ชายคนนั้นมองหน้าจออีกครั้ง มีชื่อขึ้นว่า ‘อินาบะ อาซามิ’

สาวสวยผมดำในภาพพื้นหลังใช่อินาบะ อาซามิ หรือเปล่า

พอคิดเช่นนี้ ความสนใจก็ผุดพลุ่งขึ้นมาทันที เมื่อดูแล้วว่ารอบ  ๆ  

ไม่มีใคร เขาก็แตะปุ่มรับสาย

“ฮัลโหล”
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เสียงหญิงสาวจริงด้วยแฮะ 

“...ฮัลโหลครับ” 

“...ฮัลโหล?”

“ฮัลโหล”

“...ฮัลโหล?”

“...ฮัลโหลครับ”

“คุณเป็นใครคะ”

นำ้เสยีงหวานนุม่ตอนแรกเปลีย่นเปน็แขง็กระดา้งและฉายแววระวงัตวั 

ชัดเจน ว่าแต่เขาควรตอบคำถามนี้ว่ายังไง

“คุณเป็นฝ่ายโทร.มา จู่ ๆ ถามชื่อผมแบบนี้ เสียมารยาทจังครับ”

เขาลองพูดแบบไม่พอใจเล็กน้อย

“ใช่โทรศัพท์ของโทมิตะ มาโกโตะ ไหมคะ”

โทมิตะ มาโกโตะ เหรอ

อ้อ เจ้าของใบหน้ายิ้มบนภาพพื้นหลังคือโทมิตะ มาโกโตะ  สินะ  

มีแฟนสวยขนาดนี้ บอกตามตรงว่าน่าอิจฉานิด ๆ 

“เอ ผมไม่ทราบว่าเจ้าของโทรศัพท์มือถือชื่ออะไร แต่รู้ว่าคุณคือ 

อินาบะ อาซามิ”

เขาไมไ่ดพ้ดูประชด ถา้อยากหาวา่เจา้ของโทรศพัทเ์ปน็ใครมาจากไหน 

ด้วยข้อมูลเท่าที่มีในตอนนี้ ก็ต้องตอบแบบนี้แหละ

“อะ...อะไรกัน ทำไมรู้ชื่อฉันล่ะ”

ดูเหมือนหญิงสาวหวั่นไหวไม่น้อยที่จู่  ๆ เขาก็เรียกชื่อพร้อมนามสกุล 

ของเธอ 

“ฮ่า ๆ...”

น้ำเสียงของเธอน่าเอ็นดูจนเขาเผลอหัวเราะ

“ขำอะไรนัก”

น้ำเสียงของเธอชักโกรธแล้ว เห็นได้ชัดว่าเริ่มมีน้ำโห พร้อมเปิดฉาก 

ทะเลาะทันที

“ขอโทษครับที่เสียมารยาท ทำไมผมรู้ชื่อคุณน่ะเหรอ ก็ชื่อขึ้นมาบน 
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หน้าจอน่ะสิครับ คือผมเก็บโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ได้เมื่อครู่ กำลังคิดอยู่ 

เลยว่าส่งให้ป้อมตำรวจดีไหม”

คำโกหกหลุดจากปากง่ายดาย

ไม่ว่าตอนอยู่ที่โรงเรียนหรือที่ทำงานซึ่งทำได้ไม่นานก็ลาออก ชายผู้นี ้

ใช้พรสวรรค์ด้านการพูดโกหกได้อย่างแนบเนียนเพื่อเอาตัวรอด

“อ๊ะ เอ่อ ตายละ ขอโทษด้วยค่ะ คุณเก็บมือถือของโทมิตะได้สิ 

นะคะ ขอบคุณมากค่ะ ต้องขอโทษด้วย เมื่อครู่ฉันพูดจาเสียมารยาท 

หลายอย่าง...”

“ฮ่า  ๆ  ๆ ไม่เป็นไรครับ อย่าคิดมาก สรุปแล้วโทรศัพท์นี่เป็นของ 

แฟนคุณสินะครับ”

“อ๊ะ ค่ะ ก็...ทำนองนั้น”

ทำไมเธอไม่ตอบว่า “ใช่ค่ะ” ล่ะ

ไม่แน่ เธออาจยังไม่ถึงขั้นคบหาเป็นคนรักกับเจ้าของโทรศัพท์มือถือ 

เครื่องนี้

“เอายังไงกับโทรศัพท์ดีครับ ผมส่งให้ตำรวจดีไหม แต่ใช่ว่าจะถึงมือ 

แฟนคุณทันทีใช่ไหมล่ะ ไหน ๆ แล้ว ผมส่งไปให้โดยตรงเลยก็ได้นะครับ”

“อ๊ะ คงไม่รบกวนถึงขั้นนั้น”

“งั้นหรือครับ ถ้างั้นรีบให้เขายกเลิกการใช้งานดีกว่า ถ้าจะซื้อเครื่อง 

ใหม่ เดี๋ยวผมทิ้งเครื่องนี้ให้เอง”

เขาไม่คิดว่าทางนั้นจะเอาด้วย แต่ก็ลองเสนอดู เพราะนอกจาก 

เสียเงินซื้อเครื่องใหม่แล้ว เรื่องใหญ่กว่านั้นคือดึงข้อมูลจากเครื่องเก่ามา 

ใช้งานต่อไม่ได้เลย

“ไม่ค่ะไม่ ยังต้องใช้ข้อมูลในเครื่องนั้นอีก ที่สำคัญ สิ้นเปลืองโดย 

ใช่เหตุน่ะค่ะ”

“อ้อ นั่นสินะครับ แล้วจะเอายังไงกันดี”

“...ถ้างั้นคงต้องขอรบกวนส่งมาให้ได้ไหมคะ เก็บเงินปลายทางได้ 

ค่ะ”

“ได้ครับ มาถึงขั้นนี้แล้ว บอกที่อยู่ให้ด้วยละกัน”
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ถ้าส่งพัสดุแบบเก็บเงินปลายทาง ต้องระบุที่อยู่ผู้ส่งด้วยหรือเปล่านะ 

ชายคนนั้นสงสัยเล็กน้อย แต่จ่ายค่าส่งเองเสียก็หมดเรื่อง เอาเข้าจริงถ้า 

ยุ่งยากนัก ไม่ต้องทำตามที่รับปากก็จบ

“ถ้าได้ที่อยู่แล้ว ฉันจะโทร.หาอีกครั้งนะคะ ไม่แน่ว่าเจ้าตัวอาจจะ 

ไปรับเองก็ได้ค่ะ”

“ถ้าเป็นอย่างนั้นจะขอบคุณมากเลย”

ถ้าอาซามิมารับเองก็ว่าไปอย่าง เขาไม่ได้อยากเจอไอ้ผู้ชายหน้ายิ้ม 

นั่น สู้ทิ้งโทรศัพท์ให้จบ ๆ ไปยังดีกว่า เขาคิดพลางกดวางสาย

ว่าแต่ผู้หญิงคนนี้สวยแจ่มเลย ตรงสเป็คเขาพอดี 

เขามองรูปอาซามิบนพื้นหลังอีกครั้งแล้วยิ่งรู้สึกเช่นนั้น

ผมดำเป็นมันเงานั่นดึงดูดใจเขาเป็นพิเศษ เรารู้ได้จากเส้นผมว่า 

ผู้หญิงคนนั้นเป็นคนแบบไหน เธอน่าจะใช้ความพยายามในการรักษาผม 

ให้ยาวสวยมากทีเดียว ส่วนพวกผู้หญิงผมฟูแตกปลายนี่ไม่ต้องพูดถึง  

ดูแล้วอาซามิน่าจะอายุราวสามสิบปี เท่าที่พูดคุยผ่านโทรศัพท์ น่าจะเป็น 

คนไม่ยอมคนเท่าไร แต่จริง  ๆ  แล้วเธอมีนิสัยยังไงกันแน่ ทำงานบริษัท 

แบบไหน อาศัยอยู่ที่ไหน ในครอบครัวมีใครบ้าง 

แล้วมีหนทางไหนบ้างให้เข้าไปใกล้ชิดสาวสวยผมดำคนนี้

โทรศัพท์ให้ใส่  “พาสโค้ด”  เป็นตัวเลขสี่หลัก เขาลองกรอกตัวเลข  

“1234”  ลงไป บทสรุปจากข้อมูลทางสถิติชุดหนึ่งบอกไว้ว่า คนนิยมใช้เลข 

สี่ตัวนี้เป็นพาสโค้ดของโทรศัพท์มือถือมากที่สุด รองลงมาคือ “1111” 

มีเพียงเสียงตื๊ดดังขึ้นพร้อมกับโทรศัพท์สั่นเบา ๆ 

ไม่รู้ว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ตั้งค่าไว้ยังไง แต่ถ้าใส่พาสโค้ดในไอโฟนผิด 

สิบครั้ง ข้อมูลในเครื่องอาจถูกลบหายเกลี้ยง ถ้าจะคืนโทรศัพท์ในสภาพนั้น 

ก็ไม่มีความหมาย

แต่แล้วโทรศัพท์ในมือก็ดังขึ้นอีกครั้ง เขานึกว่าอาซามิโทร.กลับมา  

ปรากฏว่าหน้าจอขึ้นตัวหนังสือ ‘ฝ่ายขายที่ 3’ 

เจ้าของเครื่องโทร.มางั้นเหรอ 

หรือเพื่อนร่วมงานในฝ่ายขายที่ 3 โทร.หาเจ้าของเครื่อง แวบหนึ่ง 
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เขาลังเลว่าจะแตะรับสายดีไหม แต่อาซามิบอกว่าจะโทร.กลับมานี่นา ฉะนั้น 

ไม่เห็นต้องคุยกับคนอื่นให้วุ่นวาย

ชายคนนั้นผละจากโถงหน้าลิฟต์กลับมาในร้าน พนักงานพาร์ตไทม์ 

ตรงเคาน์เตอร์ต้อนรับสวมผ้ากันเปื้อนสีน้ำตาลกำลังเล่นโทรศัพท์มือถือ 

เหมือนว่างงาน อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ชื่อ  “เรนโบว์”  แห่งนี้ไม่ใช่ร้านแฟรนไชส์  

เป็นคาเฟ่สำหรับอ่านหนังสือการ์ตูนและเล่นอินเทอร์เน็ต ทั้งในแง่ความ 

หลากหลายของหนังสือการ์ตูน การอบรมพนักงาน รวมถึงการตรวจสอบ 

ตัวตนของลูกค้าไม่ค่อยได้มาตรฐาน

ชายคนนั้นเดินผ่านหน้าพนักงานพาร์ตไทม์ไปยังบาร์เครื่องดื่มข้างทาง 

เข้าร้าน

พอกดปุ่มเครื่องชงกาแฟ ของเหลวสีดำพร้อมไอลอยกรุ่นก็ไหลลง 

สู่ถ้วยกระดาษ เขาหันไปทางเคาน์เตอร์ต้อนรับอีกครั้ง สบตาพนักงาน

พาร์ตไทม์ซึ่งกำลังหาวหวอดใหญ่ เขามองอีกฝ่ายหลบตาอย่างกระดาก 

ไปพลางจิบกาแฟรสชาติพื้น  ๆ  หนึ่งอึก จากนั้นถือถ้วยเดินกลับไปยังห้อง 

ส่วนตัว ทิ้งก้นนั่งบนเก้าอี้พักผ่อนสีดำแบบปรับเอนพนักได้ 

เขาลองกดปุ่มเริ่มการใช้งานโทรศัพท์เครื่องเมื่อครู่อีกที 

หน้าจอแสดงเวลา 10:32 พร้อมภาพคู่รูปเดิมบนพื้นหลัง เขาเลื่อน 

นิ้วลากไปทางขวาของหน้าจอ โทรศัพท์ยังให้ใส่พาสโค้ดสี่หลักเช่นเดิม 

คนส่วนใหญ่คงใช้ตัวเลขวันเกิดตัวเอง หรือไม่ก็ของคนในครอบครัว 

หรือคนรักมาตั้งเป็นรหัส

อ้อ ถ้าวันเกิดคนรักละก็...

ชายคนนั้นใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะในห้องส่วนตัวค้นหาข้อมูล โดยใส่ 

คำว่า “อินาบะ อาซามิ”

มผีลการคน้หาปรากฏขึน้มาทีด่า้นบนสดุวา่ ‘โปรไฟล ์ อนิาบะ อาซาม/ิ 

facebook’ พอคลิกเข้าไป ก็เห็นรูปโปรไฟล์ของคนชื่ออินาบะ อาซามิ  

เรียงเป็นแถว

อาซามิคนเมื่อครู่อยู่ในนี้ไหมนะ

บางคนใช้รูปตัวเองที่พร้อมอวดคนอื่น บ้างใช้รูปสัตว์เลี้ยง บ้างใช้ 
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รูปถ่ายมุมเฉียง...มีรูปโปรไฟล์หลากหลายประเภท แต่เท่าที่ดู ยังไม่เห็น 

รูปไหนน่าจะใช่อาซามิ หญิงสาวสวยผมดำที่เขาตามหา

กลับกัน ถ้าอาซามิคนที่เขาตามหาอยู่ในนี้จริง ก็ตีวงแคบลงได้ว่าอยู่ 

ในบรรดาคนที่ไม่ลงรูปโปรไฟล์ เขาคัดคนชื่อเหมือนกันแต่ใช้อักษรคันจิ 

คนละตัว1 ออก แถมไม่นับรวมคนอาศัยอยู่ต่างจังหวัด เพียงเท่านี้ก็ลด 

จำนวนลงได้เหลือเจ็ดคนทันที

เขาล็อกอินเข้าบัญชีเฟซบุ๊ก เช็กรูปของทั้งเจ็ดไปทีละคน

ดูเหมือนอินาบะ อาซามิ  คนแรกเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย มี 

รูปถ่ายหมู่กับสมาชิกชมรม ดูจากอายุแล้วไม่น่าใช่ เขากดเข้าไปดูอินาบะ  

อาซามิ คนที่สอง มีรูปเจ้าตัวยิ้มแย้มโพสต์ไว้ แต่หล่อนดูเจ้าเนื้อ ไม่ใช่ 

คนที่เขาตามหาแน่ ส่วนคนที่สามและสี่ระบุนามสกุลเดิมไว้ด้วย เลยไม่น่า 

ใช่อีก เขาดูโปรไฟล์ของคนที่ห้า พบว่าอาศัยอยู่ในโตเกียว และเรียนจบ 

จากมหาวิทยาลัย  R แต่ในอัลบั้มมีแค่รูปร้านอาหารและภาพวิวทิวทัศน์ 

ตอนไปเที่ยว ไม่มีหน้าเจ้าตัวเลย

เขาเข้าไปเช็กตรงข้อมูล  ‘เกี่ยวกับ’ อย่าว่าแต่ที่อยู่เลย วันเดือนปี 

เกิดยังไม่ลงไว้ด้วยซ้ำ อาซามิคนนี้ค่อนข้างระวังตัวเรื่องข้อมูลส่วนตัวใน  

SNS2 ถ้าอยากใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในโลกอินเทอร์เน็ตละก็ ทำแบบเธอ 

ถูกแล้ว เขามองว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใน SNS เท่ากับฆ่าตัวตายดี  ๆ  

นี่เอง 

อาซามิดูเป็นคนรอบคอบ รู้จักเรื่องความปลอดภัยก็จริง แต่เพื่อน 

ของเธอนี่แหละที่แย่

อาซามิคนนี้มีเพื่อนในเฟซบุ๊กสามสิบห้าคน

เขาเจอผู้ชายชื่อโทมิตะ มาโกโตะ คนที่ยิ้มเผล่ในรูปคู่จากรายชื่อ 

เหล่านั้น

1 ชือ่ของคนญีปุ่น่เขยีนดว้ยอกัษรคนัจิ มกีรณทีีอ่า่นออกเสยีงเหมอืนกนั แตใ่ชอ้กัษรคนัจ ิ

คนละตัว
2 Social Network Service หรอืบรกิารเครอืขา่ยสงัคม เปน็รปูแบบของเวบ็ไซตใ์นการ 

สร้างเครือข่ายสังคมสำหรับผู้ใช้งานในอินเทอร์เน็ต
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บญัชเีฟซบุก๊นีใ้ชข่องอาซามทิีค่ยุโทรศพัทก์นัเมือ่ครูไ่มผ่ดิแน ่ จากนัน้ 

เขาก็ลองตามไปดูบัญชีเฟซบุ๊กของโทมิตะ มาโกโตะ บ้าง โทมิตะใช้งาน 

เฟซบุ๊กค่อนข้างบ่อย ที่ผ่านมาหมอนั่นโพสต์รูปไว้บนหน้าไทม์ไลน์เยอะ 

ทีเดียว เนื้อหาอื่น ๆ ก็ลงไว้ไม่น้อย 

เขาเช็กอัลบั้มรูปทันที

ไม่มีรูปคู่ก็จริง แต่อาซามิปรากฏอยู่ในรูปถ่ายหลายรูป อย่างรูปดื่ม 

สังสรรค์และไปเที่ยวกับเพื่อนฝูง อาซามิยิ้มสดใสชูสองนิ้ว เธอสวยมาก 

จริง  ๆ ถ้าเป็นบัญชีเฟซบุ๊กของตัวเอง เราเลือกเฟ้นเฉพาะรูปที่ตัวเองดูดี 

มาลงได้ แต่รูปที่เพื่อนเป็นคนโพสต์ เธอยังดูสวยขนาดนี้ แสดงว่าตัวจริง 

ต้องสวยกว่านี้ แล้วยังผมยาวดำเป็นเงานั่น เขากลายเป็นแฟนคลับของเธอ 

ทันที

เหตนุีเ้ขาเลยรูส้กึวา่โทมติะ มาโกโตะ ขดัหขูดัตา หมอนีย่ิม้สนกุสนาน 

เสียเต็มประดาอยู่ข้างเธอ สรุปแล้วสองคนนี้คบกันอยู่หรือเปล่านะ

เทียบกับฝ่ายหญิง ฝ่ายชายคนนี้ไม่ค่อยห่วงเรื่องข้อมูลส่วนตัว

เขาลองดูข้อมูล  ‘เกี่ยวกับ’  ของฝ่ายชาย พบว่าโทมิตะจบชั้นมัธยม 

ปลายจากโรงเรียน N ในโตเกียว และมหาวิทยาลัย H อาศัยอยู่ในโตเกียว 

กรุ๊ปเลือดบี เกิดวันที่ 4 เดือนธันวาคม ปี 1985 ทั้งที่หน่วยงานราชการ 

ควบคุมข้อมูลส่วนตัวของประชาชน เช่น My Number3 อย่างเข้มงวด 

เกินเหตุ ทำไมประชาชนถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวง่ายปานนี้

ชายคนนั้นลองใส่ “1204” เป็นพาสโค้ดของโทรศัพท์มือถือ

ปลดล็อกได้ง่ายดายจริงด้วย

3 หมายเลขประจำตัว 12 หลักที่รัฐบาลญี่ปุ่นกำหนดเพื่อให้หน่วยงานราชการญี่ปุ่นใช้ระบ ุ

ตัวบุคคลในการเก็บภาษี ในระบบประกันสังคม และการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ  

คล้ายเลขบัตรประชาชนของไทย
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B
อาซามิ  กดวางสาย คิดว่าควรให้ส่งโทรศัพท์ของโทมิตะไปที่ไหน  

ส่งไปที่บ้านหรือบริษัทดีกว่ากัน เธอรู้ที่ตั้งของทั้งสองแห่ง แต่ไม่รู้ที่อยู่ 

โดยละเอียด

ว่าแต่ดีนะที่คนใจดีเก็บโทรศัพท์ได้

ตอนโทร.หาโทมิตะ แล้วจู่  ๆ  คนเสียงแหบพูดชื่อนามสกุลของเธอ  

เธอตกใจจนหัวใจแทบหยุดเต้น แต่คนคนนั้นอุตส่าห์จะส่งโทรศัพท์มาคืน 

ใครที่ไหนไม่รู้

อาซามิรู้สึกว่าสังคมนี้ก็ไม่ได้แย่นัก

จะสง่ไปทีไ่หนกเ็อาไวก้อ่นเถอะ ยงัไงตอ้งตดิตอ่เจา้ของโทรศพัทก์อ่น  

อาซามิแตะชื่อ “โทมิตะ” ซึ่งอยู่บนสุดของประวัติการโทร.ออก หน้าจอเปลี่ยน 

เป็นหน้ากำลังเรียกสายทันที

อ๊ะ แย่ละสิ

อาซามิรีบกดวางสาย นี่เท่ากับเธอโทร.หาผู้ชายคนเมื่อครู่อีกรอบ  

ฝ่ายชายทำโทรศัพท์หายยังไม่พอ แฟนสาวก็เซ่อซ่าพอกัน...เกือบจะโดน 

เจ้าของเสียงแหบคิดแบบนี้แล้วสินะ

ตอนนั้นเอง อาซามิเพิ่งคิดได้ว่ากำลังตกที่นั่งลำบาก 

ห้องของโทมิตะไม่มีโทรศัพท์บ้าน อาซามิก็เช่นกัน และโทรศัพท์ 

ในมือเธอไม่ได้บันทึกเบอร์ตรงของหน่วยงานต้นสังกัดแฟนหนุ่มไว้ด้วย  

ถ้างั้นก็ติดต่อผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์สิ แต่เขาไม่มีโทรศัพท์มือถือ ก็อ่าน 

ข้อความไลน์จากเธอไม่ได้อยู่ดี

หญิงสาวดูนาฬิกา สิบนาฬิกาสามสิบนาทีแล้ว

เขายังอยู่บริษัทไหมนะ แม้ไม่ค่อยสะดวกใจ แต่คงต้องโทร.เข้า 

บริษัทแล้วละ โทมิตะทำงานในบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ มี 

พนักงานหลายพันคน สมแล้วที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ พอใช้คอมพิวเตอร์ 

ค้นหาก็เจอเบอร์กลางของบริษัททันที ติดอยู่ตรงหน่วยงานต้นสังกัดของเขา 

นี่แหละ อาซามิก็เหมือนหญิงสาวโสดทั่วไป เธอสนใจว่าผู้ชายโสดทำงาน 
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บริษัทไหน แต่ไม่ค่อยใส่ใจชื่อหน่วยงาน 

อาซามิดูนาฬิกาอีกครั้ง เข็มนาฬิกาเดินไปอีกห้านาทีแล้ว มัวกลุ้มใจ 

ไม่ช่วยอะไร เธอตัดสินใจใช้โทรศัพท์มือถือกดเบอร์กลางของบริษัทยักษ์ 

ใหญ่

“ไม่ทราบว่าจะติดต่อคุณโทมิตะหน่วยงานไหนคะ”

เธอกะแล้วว่าต้องโดนถามแบบนี้

“ที่แน่ ๆ คือทำงานด้านการขายค่ะ...”

“เรามีฝ่ายขายที่ 1 ถึงฝ่ายขายที่ 7 ค่ะ นอกจากนี้ยังมีฝ่ายส่งเสริม 

การขาย ฝ่ายสนับสนุนการขาย ฝ่ายวางแผนการขาย และฝ่ายการขาย 

เชิงกลยุทธ์”

โทมิตะเพิ่งย้ายสังกัดเมื่อเดือนเมษายน เธอได้ยินแค่ว่า ‘แค่โยกย้าย 

ภายใน แต่อยู่หน่วยงานด้านการขายเหมือนเดิมน่ะ’ แต่พอปลายสายถาม 

อาซามิแบบนี้ เธอก็ตอบไม่ถูก

“ขอโทษค่ะ ฉันรู้แค่ว่าอยู่หน่วยงานด้านการขาย ชื่อเต็มคือโทมิตะ 

มาโกโตะ น่ะค่ะ”

“...งั้นหรือคะ กรุณารอสักครู่ค่ะ”

ได้ยินเสียงพักสาย 

ปลายสายคงกำลังตรวจสอบว่าพนักงานชื่อโทมิตะ มาโกโตะ สังกัด 

ฝ่ายขายไหน

“ต้องขอโทษด้วยค่ะ ตอนนี้โทมิตะ มาโกโตะ ออกไปทำงานข้างนอก 

ค่ะ”

หลังเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสามนาทีหาข้อมูลและต่อสายไปยังฝ่ายขายที ่ 3 

ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงพูดเช่นนั้น ไม่รู้เธอคิดไปเองหรือเปล่า แต่น้ำเสียงฟังดู 

กระด้างยังไงชอบกล 

“อ๊ะ ยังงั้นหรือคะ”

“ไม่ทราบว่ามีธุระด่วนหรือเปล่าคะ”

“ค่ะ ทำนองนั้น”

“ถ้างั้นให้คุณโทมิตะติดต่อกลับนะคะ” 
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“หืม ได้ด้วยหรือคะ”

“ค่ะ เดี๋ยวทางเราจะโทร.เข้ามือถือ แจ้งให้เขาติดต่อกลับหาคุณค่ะ”

สมแล้วที่เป็นหน่วยงานด้านการขายและเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ ตอบรับ 

ได้อย่างรอบคอบ บริษัทของอาซามิไม่มีใครออกตัวช่วยเหลือขนาดนี้แน่

“ไม่เป็นไรค่ะ ไม่เร่งด่วนถึงขั้นนั้น”

ขืนทางโน้นโทร.ไปก็เจอผู้ชายเสียงแหบรับสายน่ะสิ แย่ที่สุดคือข่าว 

อาจแพร่ไปทั่วบริษัทว่าโทมิตะทำโทรศัพท์มือถือหาย

“รอให้เขากลับเข้าบริษัทก่อนก็ได้ค่ะ ช่วยแจ้งว่าอาซามิโทร.มาหา”

“ได้ค่ะ จะให้แจ้งว่าคุณอาซามิจากที่ไหนดีคะ”

ควรตอบว่ายังไงดี จริง  ๆ  ควรตอบว่าเป็นเพื่อน แต่เกิดคนอื่นรู้ว่า 

คนนอกโทร.หาด้วยเรื่องส่วนตัว อาจทำให้โทมิตะลำบากก็ได้

“รบกวนบอกว่าอาซามิจากบริษัทเทรดดิ้งชื่อฮานะยามะโชจิโทร.มา 

แล้วกันค่ะ”

อาซามสิงักดัอยูบ่รษิทัจดัหาพนกังาน4 เลยบอกชือ่บรษิทัทีถ่กูสง่ตวัไป 

ทำงานอยู่ในตอนนี้

 

เข็มนาฬิกาชี้เวลาว่าใกล้สิบเจ็ดนาฬิกาแล้ว 

หลังจากนั้นอาซามิเช็กโทรศัพท์มือถือหลายครั้ง แต่โทมิตะยังไม่ 

โทร.มา

พอวางสายปุ๊บ เธอก็เริ่มกังวล โทมิตะอาจไม่สะกิดใจว่าบริษัทฮานะ- 

ยามะโชจิคือที่ทำงานปัจจุบันของเธอ เพราะชื่อบริษัทฟังดูเชยสำหรับยุคนี้  

เธอเลยไม่ค่อยเล่าให้เขาฟัง 

ที่น่าเป็นไปได้มากกว่าคือ โทมิตะรู้ว่าอินาบะ อาซามิ  จากบริษัท 

เทรดดิ้งฮานะยามะโชจิคือคนรักของตัวเอง แต่ไม่รู้เบอร์โทร.บริษัทเธอ  

เลยโทร.กลับไม่ได้ ซึ่งถ้าอย่างนั้นโทร.เข้าโทรศัพท์มือถือเธอแทนก็ได้ แต่ 

4 บริษัทที่จัดส่งพนักงานไปทำงานตามบริษัทต่าง  ๆ (Outsourcing) พนักงานที่ถูกส่ง 

ตัวไปจะไม่ใช่พนักงานประจำ แต่จะสังกัดและได้รับเงินเดือนจากบริษัทที่จัดส่งพนักงานไป
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ดแูลว้เขาคงจำเบอรโ์ทร.ของเธอไมไ่ดห้รอืไมไ่ดจ้ดไว ้ บนัทกึไวแ้คใ่นโทรศพัท ์

มือถือ ถึงแม้อยากติดต่อเธอแค่ไหน แต่พอโทรศัพท์หาย เขาคงยอมแพ้

อาซามิหันมองนาฬิกาบนผนังอีกรอบ มันชี้บอกเวลาสิบเจ็ดนาฬิกา 

พอดี

ปล่อยไปเรื่อย ๆ แบบนี้ไม่ได้แล้ว 

เธอออกปากเองวา่จะโทร.กลบัไป ถา้ไม ่ ผูช้ายเสยีงแหบอาจเปลีย่นใจ 

ทิ้งโทรศัพท์มือถือ หรืออีกแง่หนึ่ง เป็นไปได้เหมือนกันว่าโทมิตะอาจโทร. 

เข้าเครื่องตัวเอง และตกลงกับทางนั้นเองแล้ว

อาซามิจัดเก็บข้าวของบนโต๊ะทำงาน แล้วหยิบโทรศัพท์มือถือลุกขึ้น

เธอเดนิไปสดุระเบยีงทางเดนิ แตะตรงเบอรโ์ทร.ของโทมติะในประวตั ิ

การโทร.ออก มองรอบด้านว่ามีใครมองอยู่ไหมพลางยกโทรศัพท์แนบหู  

เสียงเรียกสายดังขึ้น 

“ฮัลโหล”

ได้ยินเสียงแหบ ๆ ของผู้ชายคนเมื่อตอนสาย

“ฮัลโหล ฉันอาซามินะคะ”

“อ้อ คุณอาซามิ โทร.มาเสียทีนะครับ”

เธอยังคุยกับเขาได้ แสดงว่าโทมิตะยังไม่ยกเลิกการใช้งานเบอร์นี้  

จะว่าดีสำหรับเธอก็ใช่ แต่ถ้ามองในแง่ความปลอดภัย เธอไม่แน่ใจ

“ขอโทษค่ะ จนแล้วจนรอดฉันก็ติดต่อเจ้าของเครื่องไม่ได้...”

“อ้าว หรือครับ แย่เลยนะครับ”

“คุณโทมิตะโทร.หาคุณบ้างหรือเปล่าคะ”

“เอ โทรศัพท์ดังหลายครั้งนะครับ แต่ผมไม่รู้ว่าใครโทร.มา เลย 

ไม่รับสาย อีกอย่าง เห็นคุณอาซามิบอกว่าจะโทร.กลับมาด้วย...”

สายนั้นอาจเป็นโทมิตะ ถ้าเขารับสายไปคงไม่วุ่นวายอย่างนี้ เธอได้ 

แค่คิด แต่ไม่กล้าพูด

“งั้นหรือคะ”

“แล้วจะเอายังไงกันดี ให้ผมส่งโทรศัพท์ไปให้ที่ไหน”

“นั่นสินะคะ...”
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เธอจดที่อยู่บริษัทของโทมิตะไว้แล้ว ให้ส่งไปที่นั่นก็ได้ แต่กว่าจะ 

ถึงมือเจ้าตัวคงกินเวลาอีกหลายวัน

“ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนคะ ฉันอยู่แถวมารุโนะอุจิ ถ้าคุณอยู่ใกล้  ๆ  

เดี๋ยวฉันไปรับเองค่ะ”

อาซามิตัดสินใจบอกเช่นนั้น เธอจะไปรับโทรศัพท์แทนแล้วนำไปส่ง 

ที่อพาร์ตเมนต์ของโทมิตะ หย่อนโทรศัพท์มือถือพร้อมโน้ตใส่ตู้รับจดหมาย 

ก็จบเรื่อง ทำแบบนี้เธอจะได้ขอบคุณคนใจดีคนนี้ด้วย โทมิตะเองก็ได้ 

โทรศัพท์มือถือคืนทันใจ วิธีนี้คงดีที่สุดแล้ว

“แถวมารุโนะอุจิหรือครับ...ตอนนี้ผมอยู่โยโกฮาม่าน่ะสิครับ”

“โยโกฮาม่าหรือคะ...ไม่ได้เก็บโทรศัพท์ได้ที่โตเกียวเหรอ”

“เก็บได้ที่โตเกียวครับ แต่วันนี้ผมทำงานแล้วต้องเดินทางด้วย...คุณ 

อาซามิพักอยู่แถวไหนครับ ผมกำลังจะกลับโตเกียว ถ้าผมกลับทางนั้น 

ก็แวะลงทางผ่านได้ครับ”

อาซามิลังเลชั่วขณะ

เธออาศัยอยู่แถวยูเท็นจิ มีรถไฟสายโทโยโกะวิ่งผ่าน ตอนนี้เขา 

อยู่โยโกฮาม่า ถ้าจะกลับมาโตเกียว นัดกันที่สถานีรถไฟสักแห่งของสาย 

โทโยโกะกล็งตวั ถา้นดักนัแถวสถานใีกลบ้า้นหนอ่ย จะประหยดัเวลาเดนิทาง 

และสะดวกดี 

แต่เธอควรบอกข้อมูลที่อยู่ให้ผู้ชายแปลกหน้ารู้เหรอ

เขาใจดีขนาดนี้ หรือเธอไม่ควรกังวลไม่เข้าเรื่อง

“งั้นก็...ฉันนั่งรถไฟสายโทโยโกะค่ะ ถ้าเราเจอกันแถวจิยูกะโอกะ 

ได้ไหมคะ”

แค่สายรถไฟวิ่งผ่านแถวบ้าน ไม่น่าเป็นไร

เขาจะรู้ได้ยังไงว่าบ้านเธออยู่ใกล้สถานียูเท็นจิ น่าจะมีผู้หญิงอาศัย 

อยู่ตามลำพังแถวนั้นเยอะแยะ ถ้าบ้านเธออยู่ในละแวกที่คนไม่ค่อยนิยม 

พักอาศัย เธออาจลังเล แต่ที่พักแถวสายรถไฟโทโยโกะฟังดูดี ไม่น่าอาย 

เมื่อบอกคนอื่น

“มีที่ไหนเหมาะให้นัดเจอกันไหมครับ ผมไม่ค่อยรู้จักย่านนั้น...”
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อาซามิบอกชื่อร้านกาแฟแฟรนไชส์หน้าสถานีรถไฟ นัดกันหลังจากนี ้

อกีหนึง่ชัว่โมง แตพ่อคำนวณวา่ตอ้งทำอะไรหลงัจากนีบ้า้ง กค็อ่นขา้งจวนตวั 

เหมือนกัน

A
พอ จะได้เจออาซามิขึ้นมาจริง ๆ ชายคนนั้นก็เริ่มคิดได้

จะทำตัวเป็น “คนแสนดี” คืนโทรศัพท์ให้แล้วจบเลยงั้นเหรอ

เขามองรูปอินาบะ อาซามิ บนพื้นหลังในโทรศัพท์มือถือของโทมิตะ 

มาโกโตะ แล้วรู้สึกว่าน่าเสียดายจริง ๆ 

พอใส่พาสโค้ดปลดล็อกสำเร็จ โทรศัพท์มือถือของโทมิตะก็อยู่ใน 

สภาพเปลือยล่อนจ้อน

ทัง้รายชือ่เบอรโ์ทร. รปูภาพ แอปพลเิคชัน่ตา่ง ๆ ไปจนถงึการตดิตอ่ 

สื่อสารใน SNS เขาเข้าดูได้ทุกสิ่งทุกอย่าง แน่นอนว่ารวมทั้งประวัติการ 

พูดคุยทางไลน์กับอาซามิด้วย เขาสนใจบทสนทนามาก เลยอ่านแต่ละ 

ข้อความอย่างละเอียด

พอทำแบบนีไ้ดก้ส็นกุสิ เขาสามารถตามรอยความสมัพนัธข์องสองคน 

ได้คร่าว ๆ 

ตอนนี้อาซามิถูกส่งตัวไปทำงานที่อื่น ส่วนเมื่อสองปีก่อนทำงานอยู่ 

ที่เดียวกับโทมิตะในบริษัทชื่อดัง สองคนคบกันได้หนึ่งปี ไปเที่ยวกันตาม 

ลำพังทั้งที่คารุอิซาว่า โอกินาว่า และฮาโกเน่ ปกติมักนัดเจอกันวันเสาร์  

และใช้เวลาด้วยกันต่อในอพาร์ตเมนต์ของโทมิตะ ดูไม่ต่างจากคู่รักทั่วไป 

ที่เพิ่งคบกันได้หนึ่งปี

เขาเข้าไปดูในแอปพลิเคชั่นรูปภาพด้วย

รูปภาพให้ข้อมูลอื่นต่างจากบทสนทนา

เวลาถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์มือถือ ถ้าไม่ปรับการตั้งค่า รูปถ่ายนั้น  ๆ  

จะผูกเข้ากับสถานที่ที่ถ่ายรูปโดยอัตโนมัติ เคยเกิดปัญหาว่าคนโพสต์รูป 
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ลง SNS ด้วยความไม่รู้ ทำให้ข้อมูลรั่วไหลว่าพักอยู่ที่ไหนมาแล้ว ปัจจุบัน 

แอปพลิเคชั่น  SNS เริ่มลบข้อมูลเหล่านี้ออกให้ก็จริง แต่ถ้าปล่อยการ 

ตั้งค่ากล้องของโทรศัพท์มือถือไว้เช่นเดิม รูปถ่ายในโทรศัพท์จะยังคงผูกกับ 

สถานที่ที่ถ่ายรูป เทคโนโลยีนี้ชื่อ “จีโอแท็กกิ้ง”5 จะระบุจุดที่ถ่ายรูปได้อย่าง 

แม่นยำด้วยเลขพิกัดตำแหน่งของเส้นรุ้งและเส้นแวง

ในรูปนั้นมีสถานที่หลายแห่งในโตเกียว เป็นจุดถ่ายรูปภายในอาคาร 

ในสถานที่เหล่านั้นมีรูปคู่ของสองคน และรูปหมู่กับเพื่อน  ๆ คงเป็นแถว 

อพาร์ตเมนต์ของโทมิตะ สถานที่ที่ว่าอยู่ระหว่างสถานีโทะริทสึไดกาคุของ 

สายรถไฟโทโยโกะและสถานีโอโอคายามะของสายรถไฟเมกุโระ

ชิบุยะ ไดคังยามะ นากะเมกุโระ ยูเท็นจิ จิยูกะโอกะ...ส่วนใหญ่ 

อาซามิร่วมเฟรมเมื่อถ่ายในละแวกที่รถไฟสายโทโยโกะแล่นผ่าน ไม่มี 

รูปถ่ายในที่พักของเธอให้เห็นจะจะ แต่คงเชื่อคำพูดของเธอที่ว่า ‘อาศัยอยู่ 

ละแวกสายรถไฟโทโยโกะ’ ได้

ในแอปพลิเคชั่นรูปภาพมีรูปถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือของโทมิตะเรียง 

ไว้ตามลำดับเวลา ชายคนนั้นคิดขึ้นได้เลยเช็กรูปถ่ายช่วงฤดูร้อนปีก่อน  

และพบรูปถ่ายอาซามิในชุดว่ายน้ำสีดำ ดูเหมือนถ่ายที่โอกินาว่า เอวคอด  

สะดือสวย หน้าอกไม่ใหญ่แต่อวบอูมกำลังดี และผมดำยาวสลวย ไม่ว่า 

ผู้ชายคนไหนก็น่าจะอยากครอบครองร่างกายนี้

ที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือ มีรูปของอาซามิที่เปิดเผยเนื้อหนังยิ่งกว่านั้น

ไม่ใช่แค่ยอดปทุมถัน ยังเห็นขนช่วงล่างซึ่งตัดแต่งดูแลอย่างดี แม้ 

กระทั่งจุดสำคัญกว่านั้นก็ด้วย แถมเธอยังไม่ได้ทำท่าอิดออด กลับส่งยิ้ม 

หวานให้กล้อง ผมดำของเธอชวนให้นึกว่าเป็นผู้หญิงหัวเก่าบริสุทธิ์ผุดผ่อง 

แต่เจ้าตัวอาจมีความคิดเปิดกว้างเรื่องเพศมากทีเดียว ผิวของเธอขาวใส  

ตัดกันกับขนช่วงล่างสีดำ จุดเพลิงกิเลสตัณหาอันดำมืดให้ผู้ชายคลั่งไคล้ 

ผมสีดำของผู้หญิงอย่างเขาเข้าอย่างจัง เขาอยากสัมผัสพุ่มดำนั้นด้วยมือ 

ตัวเอง 

5 Geotagging คือการระบุตำแหน่งของรูปถ่าย
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หลังถ่ายรูปนี้ สองคนร่วมรักกันเหรอ หรือถ่ายไว้เป็นที่ระลึกหลัง 

มีอะไรกัน ถึงขั้นนี้คงต้องยอมรับแล้วว่าสองคนนี้มีความสัมพันธ์ทางกายกัน 

ผู้หญิงสวยขนาดนี้กับไอ้หมอนี่เนี่ยนะ

เขาเห็นผู้หญิงสวยมานักต่อนัก แต่ความสวยของอาซามินี่พิเศษ 

ยิ่งกว่า มีหนทางไหนจะสร้างรอยร้าวระหว่างสองคน แล้วทำให้เธอหันมา 

สนใจเขาได้บ้าง

เขาจดเบอร์โทร.อาซามิไว้แล้ว

เขารูจ้กับญัชไีลนข์องเธอ เฟซบุก๊กห็าเจอแลว้ จงึเฝา้ตามดพูฤตกิรรม 

ในแต่ละวันของเธอได ้ แต่นั่นแค่เฝ้าดูห่าง ๆ ไม่ได้แตะสัมผัสเธอเลยสักนิด

ถึงนัดเจอกัน แต่คงไม่ได้สนิทสนมกันขึ้นมาง่าย  ๆ เธอมีประวัติ 

การศึกษาดี จบมหาวิทยาลัย R ส่วนคนรักก็เรียนจบมหาวิทยาลัย เป็น 

พนักงานแถวหน้าของบริษัทชั้นนำ ช่างต่างกับโอตาคุ6 ชอบเก็บเนื้อเก็บตัว 

แบบเขา 

หรือ...จะใช้สิ่งนั้น

สิ่งนั้นคือซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลในโทรศัพท์มือถือ ไอโฟนสามารถ 

สำรองข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลพวกคลาวด์ได้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้งานเข้าดู 

ข้อมูลนั้นไม่ได้ ส่วนโทรศัพท์มือถือในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ยังไม่มี 

ฟังก์ชันนี้ ผู้ใช้งานต้องสำรองข้อมูลด้วยตัวเอง7 แต่ถ้าใช้ซอฟต์แวร์นี้จะ 

สามารถสำรองขอ้มลูในโทรศพัทม์อืถอืลงคอมพวิเตอรไ์ด้ และเขา้ดขูอ้มลูนัน้ 

ได้ด้วย 

ไม่เท่านั้น ยังเซฟข้อความที่พูดคุยกันผ่าน SNS เช่น แอปพลิเคชั่น 

ไลน์ และดูข้อมูลนั้นได้ จึงเป็นจุดขายของซอฟต์แวร์นี้ แต่ดูข้อความ 

ผ่านไลน์ของตัวเองไปก็เท่านั้น เพราะฉะนั้นจริง  ๆ  แล้วซอฟต์แวร์นี้จึงมี 

6 บางทีย่อว่า โอตะ ใช้เรียกบุคคลที่หมกมุ่นคลั่งไคล้ในสิ่งที่ตัวเองชอบ
7 นิยายเรื่องนี้เขียนขึ้นก่อนที่จะมีระบบการสำรองข้อมูลอัตโนมัติในระบบปฏิบัติการ 

แอนดรอยด ์ ซึง่ในปจัจบุนัสามารถทำไดโ้ดยผูใ้ชง้านจะตอ้งลงทะเบยีนสำรองขอ้มลูในบญัช ี Google  

และเปิดการตั้งค่าการสำรองและซิงค์ข้อมูล ระบบจึงจะสำรองข้อมูลต่าง ๆ ให้โดยอัตโนมัติ
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ประโยชน์ในการตามหาร่องรอยการคบชู้จากข้อมูลต่าง  ๆ ในโทรศัพท์มือถือ 

เสียมากกว่า

ในความเป็นจริงซอฟต์แวร์วิ เคราะห์ข้อมูลในโทรศัพท์มือถือนี้  

กลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์เมื่อข้อความทางไลน์ของดารายอดนิยม 

คนหนึ่งหลุดออกมา เป็นเรื่องจริงว่าถ้าทำตามเงื่อนไขหลาย  ๆ  ข้อครบถ้วน  

เราสามารถอ่านบทสนทนาทาง  SNS ในโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้น  ๆ  ได้ 

ทุกที่ทุกเวลา ยิ่งกว่านั้นยังเห็นข้อมูลของสถานที่ที่ไปและดูรูปถ่ายผ่าน 

ทางอุปกรณ์อื่นได้ด้วย แต่เห็นอย่างนี้ซอฟต์แวร์นี้ก็ไม่ผิดกฎหมาย กลับ 

ขายตามปกติทางอินเทอร์เน็ตด้วยประโยคโฆษณาทำนองว่า...ใช้เพื่อคอย 

เฝ้าดูไม่ให้ลูกหลานเกิดอันตรายจากการใช้งาน SNS หรือใช้ตอนเกิดเหตุ 

คับขันเมื่อคนแก่พลัดหลง

อย่างไรก็ตาม ถ้าตั้งพาสโค้ดของโทรศัพท์มือถือให้ซับซ้อนเข้าไว้  

ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกฝังซอฟต์แวร์นี้ แต่ว่ากันว่ารหัสผ่านของคนทั่วไป  

ถ้าครอบครัวหรือคนรักซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกันคิดจะทายขึ้นมาจริง  ๆ  ก็ทายถูก 

ง่ายกว่าที่คิด

ชายคนนั้นเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของโทมิตะ มาโกโตะ  เข้ากับ 

คอมพิวเตอร์ แล้วใส่พาสโค้ด 1204 พอเปิดใช้งานซอฟต์แวร์วิเคราะห์ 

ข้อมูลในโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลในเครื่องทั้งหมดก็ถูกบันทึกลงในคอม- 

พิวเตอร์ของเขา 

B
ผู้ชาย เสียงแหบคนนั้นจะมาร้านนี้จริง ๆ ไหมนะ

เลยเวลานัดไปสิบนาทีแล้ว ฝ่ายรออย่างอาซามิมาถึงร้านกาแฟ 

แฟรนไชส์ที่ตัวเองเลือกสายห้านาที เธอคิดว่าเขาคงรอเธอแน่ แต่กวาดตา 

มองรอบร้านก็ยังไม่เห็นคนไหนเข้าเค้า เธอไม่มีทางเลือกเลยสั่งกาแฟลาเต้ 

เย็นตรงเคาน์เตอร์ แล้วนั่งตรงโต๊ะซึ่งมองเห็นทางเข้าชัดเจน
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เธอมาสายแค่ห้านาที เขาก็โมโหกลับไปแล้วงั้นเหรอ หรือติดธุระ 

ด่วนมาไม่ได้แล้ว 

ไม่สิ หรือจริง ๆ แล้วเล่นตลกตั้งแต่ต้นว่าจะคืนโทรศัพท์ให้

พอจิบกาแฟลาเต้เย็นหนึ่งอึกแล้วค่อย  ๆ  ใช้ความคิด อาซามิก็ชัก 

กังวล คนเราจะมีน้ำใจกับใครที่ไหนไม่รู้ขนาดนี้เลยเหรอ ระหว่างจ้องมอง 

ประตูร้านที่ไม่เปิดเสียที ความคิดนี้ก็ผุดวาบขึ้นในสมอง

“ขอโทษครับ ใช่คุณอินาบะ อาซามิ ไหมครับ”

จู่  ๆ  ก็มีคนเรียกชื่อ อาซามิเลยหันไปมองอย่างตกใจ พนักงานชาย 

สวมผ้ากันเปื้อนสีเขียวของร้านกาแฟนั่นเอง 

“ค่ะ...ใช่”

ทำไมพนักงานคนนี้รู้จักชื่อและนามสกุลของเธอ

“มีคนโทร.หาคุณครับ”

พนักงานแจ้งแล้วชี้ไปหลังเคาน์เตอร์ ดูเหมือนมีคนโทร.เข้าเบอร์ร้าน 

เพื่อคุยกับเธอ 

ผู้ชายเสียงแหบคนนั้นเกิดมาไม่ได้กะทันหันหรือเปล่านะ

พออาซามิลุกขึ้น พนักงานก็เดินนำไปหลังเคาน์เตอร์ โทรศัพท์สี 

น้ำตาลเครื่องหนึ่งตั้งอยู่กลางดงภาชนะและลังกระดาษระเกะระกะ

“ฮัลโหล ฉันอาซามิค่ะ...”

หญิงสาวรับหูโทรศัพท์จากพนักงานแล้วเริ่มกรอกเสียงใส่กระบอกพูด  

แต่ไร้การตอบรับ ได้ยินเพียงเสียงตู๊ด ๆ หลังสัญญาณถูกตัดดังออกมา 

“ขอโทษค่ะ แต่สายตัดแล้ว”

“เอ๊ะ ยังไงกัน แปลกจัง เมื่อกี้ยังอยู่เลยครับ”

พนักงานแนบหูโทรศัพท์กับหูตนเองหลายครั้ง ตรวจดูให้แน่ใจว่า 

สายหลุดจริงหรือไม่ด้วยสีหน้าสงสัย

“ใครโทร.มาหรือคะ”

“ทางนั้นไม่ได้แจ้งชื่อด้วยสิครับ”

นี่มันยังไงกัน อาซามิเอียงคอคิด แต่มีคนคนเดียวที่รู้ว่าเธออยู่ที่นี่  

ก็น่าจะผู้ชายเสียงแหบคนนั้น
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“ทางนั้นบอกด้วยว่าให้เอาโทรศัพท์มือถือนี่ให้คุณอินาบะ อาซามิ  

ผู้หญิงสวมเสื้อไหมพรมสีแดง คุณคือคุณอินาบะ อาซามิ ใช่ไหมครับ”

ว่าแล้วพนักงานชายก็ยื่นโทรศัพท์สีดำคุ้นตาให้

อาซามิกดปุ่มเริ่มต้นใช้งานทันที ภาพคู่อาซามิกับโทมิตะยิ้มแฉ่ง 

ปรากฏขึ้นมา เธอไม่รู้มาก่อนว่าเขาใช้รูปนี้เป็นภาพพื้นหลัง 

“โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นของคนรู้จักหรือครับ”

พนักงานอมยิ้มขณะถาม

“อ๊ะ ค่ะ”

เขาเห็นภาพพื้นหลังไหมเนี่ย ถ้าเห็นก็น่าอาย ดันทำตัวเปิ่นเสียได้

“ขะ...ขอบคุณมากค่ะ”

เธอกล่าวขอบคุณขณะก้มหน้าหลบนิด  ๆ แล้วรีบกลับไปยังที่นั่ง  

ว่าแต่ จริง  ๆ  แล้วเธอต้องขอบคุณผู้ชายเสียงแหบคนนั้น เขาไปไหนเสีย 

แล้วล่ะ

ทำไมเขาถึงไม่มาเจอเธอ

หรือมีธุระด่วน แถมอาซามิดันมาสาย เขาเลยรอไม่ไหว

ไม่สิ ดูจากว่าเขาให้คนตามเธอไปรับสาย และตั้งใจจะคืนโทรศัพท์ 

ให้จริง ๆ แปลว่าเขาน่าจะมีเจตนาอื่น ไม่แน่เขาอาจไม่อยากรับคำขอบคุณ  

เลยจงใจให้พนักงานเป็นคนคืนโทรศัพท์แทนแล้วตัวเองกลับไปก่อน เธอ 

มองถุงกระดาษใส่ขนมอบพลางคิดเช่นนั้น เธอมาสายกว่าเวลานัดเล็กน้อย 

เพราะแวะซื้อขนมนี่จากหน้าสถานียูราคุโจ 

เขาอาจเป็นคนดีจริง  ๆ เลยเกรงใจถึงขนาดนั้น บางครั้งก็มีเศรษฐี 

ทำตัวให้ผู้คนเล่าลือ บริจาคเงินจำนวนมากให้เด็กด้อยโอกาสแต่ไม่ประสงค ์

ออกนาม  อาซามิทึกทักเอาเองว่าผู้ชายเสียงแหบอาจเป็นพวกปิดทอง 

หลังพระ

คิดแล้วก็เสียดาย อยากเห็นว่าเขาเป็นใครสักครั้ง 

ว่าแต่วันนี้เธอนั่งไม่ติดมาทั้งวัน ค่อยยังชั่วที่ได้โทรศัพท์มือถือคืน 

สักที เธอรู้สึกสบายใจขึ้นมาทันทีเหมือนปลดสัมภาระลงจากบ่า

แล้วจะเอายังไงกับขนมดีล่ะ ซื้อมาเยอะจนกินคนเดียวไม่ไหว แต่ 
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เรื่องอะไรจะยกให้โทมิตะ ยังไงก็เถอะ เธอต้องคืนโทรศัพท์ให้เขาที่ไหน 

สักแห่ง แม้ไม่ค่อยสะดวกใจ แต่คงต้องโทร.หาโทมิตะที่บริษัทอีกรอบ  

จากนั้นค่อยหย่อนโทรศัพท์ใส่ตู้จดหมายที่อพาร์ตเมนต์ของเขา หรือไม่ก็ 

ให้มารับถึงห้องเธอ

ตอนนั้นเอง เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์เป็นทำนองเพลงเอื่อย  ๆ  ดังขึ้น 

ใกล้ตัว

เธอสับสนเล็กน้อยเพราะไม่ใช่เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์มือถือของตัวเอง  

พอเหลือบมองบนโต๊ะ ปรากฏว่าโทรศัพท์ของโทมิตะสั่นอยู่ พอมองดูว่า 

ใครโทร.เข้า ก็เห็นข้อความว่า ‘ฝ่ายขายที่ 3’

“ฮัลโหล”

เสียงแหลมสูงคุ้นหูดังจากโทรศัพท์

“ฮัลโหล”

“...ฮัลโหล?”

ดูเหมือนเจ้าของโทรศัพท์ยังจับต้นชนปลายไม่ถูก

“ฮัลโหล”

“ฮัลโหล”

“ฮัลโหล”

“ฮัลโหล อาซามิเหรอ”

“ก็ใช่น่ะสิ”

“ดะ...เดี๋ยว ๆ ทำไมโทรศัพท์ฉันอยู่กับอาซามิได้ล่ะ ฉันนึกว่าเมื่อเช้า 

รีบจัดจนลืมทิ้งไว้ที่ห้องเสียอีก”

A
ชายคนนั้น  เข้ามายังร้านกาแฟที่อาซามิบอก หลังจิบกาแฟลาเต้ 

หนึ่งอึก เขาก็แอบวางโทรศัพท์มือถือของโทมิตะบนเก้าอี้ว่างข้างตัว ก่อนจะ 

ค่อย  ๆ  ลุกขึ้นยืน ทำท่าเหมือนมีสายโทร.เข้าในโทรศัพท์มือถือของตัวเอง 
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แล้วเดินออกจากร้านแบบไม่รีบร้อน จากนั้นใช้นิ้วแตะตรงเบอร์โทร.ของ 

ร้านกาแฟแฟรนไชส์แห่งนี้ที่หาเตรียมไว้

“ขอโทษครับ ผมลืมโทรศัพท์มือถือไว้ที่โต๊ะในร้าน”

“เดี๋ยวผมไปดูให้นะครับ กรุณารอสักครู่”

พนักงานเดินไปเก็บโทรศัพท์ ชายคนนั้นมองตามหลังพลางเหลือบ 

มองนาฬิกา ใกล้ถึงเวลานัดแล้ว ถ้าอาซามิโผล่มาพอดี มีหวังแผนที่วางไว ้

ดิบดีพังครืน

“เจอแล้วครับ โทรศัพท์สีดำนะครับ”

“ใช่ครับ ช่วยเก็บไว้ให้หน่อยครับ ผมจะไปรับภายหลัง”

“ได้ครับ”

ขณะพนักงานตอบรับเช่นนั้น ชายคนนั้นก็เดินผ่านหน้าเขากลับเข้า 

มาในร้าน นั่งลงตรงโต๊ะตัวเดิมซึ่งมีกาแฟลาเต้วางไว้

จงัหวะนัน้เอง หญงิสาวเจา้ของผมสดีำยาวสะบดัพลิว้ไหวกป็รากฏตวั 

พร้อมความสวยเจิดจ้า

เขาเห็นรูปเธอหลายครั้ง เพิ่งได้เห็นตัวจริง เสื้อไหมพรมตัวบาง 

สแีดงกบัยนีอาจดเูรยีบงา่ยมาก แตห่าผูห้ญงิญีปุ่น่เหมาะกบักางเกงยนีรดัรปู 

แบบนี้ยากนัก ขาเรียวยาวจนบอกว่าเป็นนางแบบยังได้

เขามองความงดงามนั้นอย่างลืมตัวครู่หนึ่ง พออาซามิกวาดตามอง 

ในร้าน เลยต้องรีบยกหนังสือพิมพ์ทำเป็นอ่าน แล้วลอบมองเธอเป็นระยะ 

ความสวยเกินคาดทำให้ละสายตาไม่ได้เลย แต่จะมัวมองเคลิบเคลิ้มไม่ได้  

ชายคนนั้นได้สติ หยิบโทรศัพท์มือถืออีกครั้ง 

“ผมลืมโทรศัพท์มือถือเลยโทร.เข้าร้านเมื่อครู่ พอดีผมยุ่ง  ๆ ไปรับ 

เองไม่ได้ จะให้คนอื่นไปรับแทน ช่วยเอาให้เธอด้วยนะครับ”

“ครับ ได้ครับ ไม่ทราบคนมารับชื่ออะไรครับ”

“หญิงสาวผมดำยาว สวมเสื้อไหมพรมสีแดง ชื่ออินาบะ อาซามิ  

ครับ ไม่แน่ ตอนนี้เธออาจอยู่ในร้านแล้ว”

เห็นพนักงานถือหูโทรศัพท์ กวาดตามองในร้าน

“อ้อ อาจเป็นคุณคนนั้น”
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“งั้นหรือครับ ถ้างั้นรบกวนเรียกเธอมารับสายได้ไหม”

เขารอดูพนักงานไปเรียกอาซามิ หลังจากนั้นจึงกดวางสาย เหลือบ 

มองสถานการณ์อยู่เหนือหนังสือพิมพ์ที่กางอ่าน

ครูห่นึง่อาซามกิลบัมานัง่ตรงโตะ๊พรอ้มสหีนา้สงสยั ในมอืถอืโทรศพัท ์

สีดำเครื่องนั้นไว้แล้ว ดูเหมือนเขาคืนโทรศัพท์ได้ด้วยดีตามแผน  ชาย 

คนนั้นรู้สึกวางใจไปเปลาะหนึ่ง ก่อนจะจิบกาแฟลาเต้ซึ่งเริ่มเย็นชืด

ตอนนั้นเอง โทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นก็ส่งเสียงดังทั่วร้าน

เธอรีบรับสาย ตอนแรกใช้มือป้องปากอย่างเกรงใจคนรอบข้าง ไม่ช้า 

ก็เริ่มยิ้มอารมณ์ดี ท่าทางไม่ได้สนใจรอบข้างแล้ว ชายคนนั้นจึงเลิกทำ 

เป็นอ่านหนังสือพิมพ์ มองใบหน้าด้านข้างอันงดงามของอินาบะ อาซามิ  

ตรง  ๆ  อากัปกิริยาเสยผมดำยาวขณะคุยเหมือนกำลังดูฉากเล็ก  ๆ  ใน 

ภาพยนตร์ยังไงยังงั้น

อาซามิวางสาย ดื่มกาแฟลาเต้เย็นจนหมดแก้วแล้วผุดลุก รีบก้าว 

ไปทางสถานี ไม่มีทีท่าว่าจะเหลียวกลับมามองในร้าน ชายคนนั้นมองตาม 

ก่อนจะค่อย  ๆ  ลุกขึ้น ย้ายไปตรงโต๊ะที่หญิงสาวนั่งอยู่หลัด  ๆ เขานั่งลง  

ไออุ่นจากก้นของเธอยังหลงเหลือ

เขาคืนโทรศัพท์ของโทมิตะให้เธอก็จริง แต่ลงซอฟต์แวร์สอดส่อง  

SNS ไว้แล้วเรียบร้อย เขาหยิบแท็บเล็ตออกมาเปิดเครื่อง พอเครื่องทำงาน  

รูปอินาบะ อาซามิ สวมชุดว่ายน้ำก็ปรากฏขึ้นมาเป็นรูปพื้นหลัง เขามอง 

ภาพเซ็กซี่นั้นพลางกอดอกหลวม ๆ ใช้ความคิด

เอาละ หลังจากนี้จะทำยังไงให้ได้ใกล้ชิดหญิงสาวในรูปนี้

ข้อมูลต่าง  ๆ  จากโทรศัพท์มือถือของโทมิตะถูกเซฟลงเครื่องนี้หมด 

แล้ว เขาลองเปิดข้อมูลดูอีกครั้ง อ่านว่าโทมิตะคุยอะไรกับเพื่อนในไลน์  

ทั้งกับอาซามิและคนอื่น  ๆ ส่วนใหญ่คุยกันไม่มีสาระก็จริง แต่หากดูจาก 

ภาพรวมจะพอมองเห็นลักษณะการคบหาผู้คนของโทมิตะ หมอนี่มีความ 

ลับบ้างไหม นอกใจ ใช้บริการหาคู่ออนไลน์ เที่ยวผู้หญิง ขึ้นชื่อว่าผู้ชาย  

น่าจะออกลายบ้างสิ 

อินาบะ อาซามิ เองก็เถอะ มีจุดอ่อนตรงไหนบ้างหรือเปล่า
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ก่อนหน้านี้ไม่นานโทมิตะเคยเอ่ยปากว่าอยากไปจังหวัดทตโทริ  

บทสนทนาทางไลน์ตอนนั้นทำให้รู้ว่าบ้านเกิดของอาซามิอยู่จังหวัดทตโทริ  

ดูเหมือนเธอย้ายมาอยู่โตเกียวตอนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย แต่แทบไม่กลับ 

บ้านเลย นั่นเพราะพ่อเสียชีวิตแล้ว  และเธอเข้ากับแม่ซึ่งอยู่บ้านนอก 

ไม่ค่อยได้

ที่พักของอาซามิคงอยู่แถวยูเท็นจิหรือนากะเมกุโระ 

เขาประเมินจากสถานที่ในรูปของอาซามิซึ่งถ่ายโดยโทมิตะ และยิ่ง 

เชื่อเข้าไปอีกเมื่อดูประวัติการคุยทางไลน์ สองคนมักนัดเจอกันในร้านกาแฟ 

แฟรนไชส์แถวหน้าสถานียูเท็นจิหรือนากะเมกุโระนั่นเอง 

จากนั้นเขาเปิดซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลโทรศัพท์มือถือ หาพิกัด 

โทรศัพท์ของโทมิตะหรืออีกแง่หนึ่งคือพิกัดของอาซามิตอนนี้ โทรศัพท์ 

ซึ่งอยู่กับเธอกำลังเคลื่อนที่ไปยังชิบุยะด้วยรถไฟสายโทโยโกะ อาซามิจะ 

ตรงกลับบ้านเลยหรือไปบ้านโทมิตะกันนะ

ดูท่าต้องใช้เวลาอีกนิดกว่าจะได้ข้อสรุป ชายคนนั้นมองรอบ  ๆ พอ 

เห็นว่าไม่มีใครอยู่ด้านหลังก็คลิกตรงรูปไอคอนบนหน้าจอ เปิดโฟลเดอร์ 

อัลบั้มรูปของอาซามิซึ่งคัดลอกจากโทรศัพท์มือถือของโทมิตะ แล้วคลิก 

เปิดรูปที่เขาโปรดปรานเป็นพิเศษ

หน้าอกไม่ใหญ่นักแต่ทรงสวย ยอดปทุมถันสีชมพูชูตั้งอะร้าอร่าม  

รูปอาซามิเสยผมสีดำขณะเท้ามืออีกข้างไว้ตรงสะโพกยิ่งขับเน้นเอวบางคอด 

ส่วนรูปเธอคุกเข่าข้างหนึ่ง เผยให้เห็นขนเบื้องล่างและบริเวณนั้นอย่าง 

ชัดเจน ขาอันยาวสวยของเธอมีไฝเม็ดใหญ่พอประมาณเหนือช่วงขาหนีบ

ไม่ว่าดูกี่ครั้งก็มีเสน่ห์เหลือล้น

ปล่อยรูปนู้ดหลุดว่อนในอินเทอร์เน็ตเลยดีไหม

เขาเกิดความคิดชั่วแล่น  ก่อนจะหักห้ามใจเพราะทำแล้วไม่ได้ 

ประโยชน ์

จวนแล้วมั้ง...เขาหาพิกัดโทรศัพท์ของโทมิตะอีกครั้ง มันหยุดแช่อยู่ 

แถวสถานียูเท็นจิ ข้อมูล  “จีโอแท็กกิ้ง”  ทำให้ประเมินได้ว่าที่พักอยู่ระหว่าง 

สถานีโทะริทสึไดกาคุกับสถานีโอโอคายามะ ห่างจากยูเท็นจิซึ่งเป็นข้อมูล 
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สถานที่ตอนนี้ไปอีกหน่อย 

ที่นั่นคงเป็นที่พักของอาซามิสินะ	

ชายคนนั้นยิ้มพอใจ ดื่มกาแฟลาเต้เย็นชืดจนหมด

แล้วเขาก็คิดขึ้นได้ว่าต้องมีผมดำยาวของอาซามิร่วงอยู่ใกล ้ๆ แน่นอน  

เลยมองหาทั่วโต๊ะ น่าเสียดายว่าไม่เจอ

C
“ใคร พบศพคนแรกล่ะ”

บุสุจิม่า โทรุ ประจำฝ่ายสืบสวน สถานีตำรวจภูธรจังหวัดคานางาวะ  

ถามคากายะ มานาบุ ลูกน้องผู้รีบมาถึงจุดเกิดเหตุก่อน 

“คุณยายวัยเจ็ดสิบ แกอาศัยอยู่ละแวกนี้ มาหาผักป่าน่ะครับ แก 

เข้ามาลึกจากถนนในป่าราวแปดร้อยเมตร ธรรมดาแล้วคนไม่ลงมาไกล 

ขนาดนี้หรอกครับ แต่พวกพืชผักป่าคงขึ้นแถวนี้เยอะ”

ฤดูกาลนี้มีพวกผักวาราบิ8 ผักเซ็มไม9 ให้เก็บเยอะ คนหนุ่มอย่าง 

คากายะคงมองเห็นเป็นแค่ภูเขาธรรมดามีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นรก กลับกัน  

สำหรับหญิงชราวัยเจ็ดสิบปี นี่อาจเป็นภูเขาแห่งขุมทรัพย์เลยทีเดียว

“โอ๊ย เจ็บ”

“เป็นอะไร คากายะ”

“เปล่าหรอกครับ แค่โดนหนามต้นหญ้านี่ทิ่มนิดหน่อย”

บุสุจิม่าเหลียวหลัง เห็นลูกน้องสะบัดมือด้วยความเจ็บ

“ดอกโฮโซเอโนะอาซามิ10 น่ะ พวกดอกอาซามินี่อย่าดูถูกหนาม 

8 หรือเฟิร์นผักกูด นิยมนำยอดและใบอ่อนลักษณะม้วนหงิกงอมาปรุงอาหาร แต่ต้อง 

ล้างน้ำและแช่น้ำผสมเบกกิ้งโซดาเพื่อชะพิษออกเสียก่อน
9 ลักษณะคล้ายผักวาราบิ ตรงปลายยอดเดี่ยวม้วนงอเป็นวงคล้ายหัวถั่วงอก แต่ตรงใบ 

จะมีใยขาว ๆ ก่อนกินต้องเอาใยออกก่อน
10 ต้นอาซามิมีหนามที่ใบ สายพันธุ์เดียวกับดอกธิสเซิล (Thistle) และเบญจมาศ
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ของมันเชียว ขนาดตำผ่านกางเกงยังเจ็บเลย พยายามอย่าไปโดนแล้วกัน”

“ครับ”

ห้ามประมาทภูเขาในจังหวัดคานางาวะเป็นอันขาด ถ้าจากถนนเข้ามา 

ลึกขนาดนี้ ธรรมชาติจะจ้องเล่นงานมนุษย์เสียมาก

“เห็นว่าศพถูกฝังไว้ใช่ไหม”

“ครับ หลุมลึกราวสามสิบเซนติเมตร นอกจากส่วนศีรษะ ชิ้นส่วน 

ทุกชิ้นฝังอยู่ในหลุม”

คากายะชี้ไปยังบริเวณกั้นเทปสีเหลืองห้ามเข้า มองเห็นแผ่นหลังของ 

หน่วยพิสูจน์หลักฐานทำงานกันวุ่น บุสุจิม่าและคากายะเดินไปบนพื้นรกเรื้อ 

แถวที่เกิดเหตุ หาว่ามีสิ่งของตกอยู่เป็นหลักฐานในคดีอีกหรือไม่

“แต่ทำไมคุณยายถึงเจอเฉพาะส่วนศีรษะที่แทบเหลือแค่หัวกะโหลก 

โล้น ๆ ล่ะ”

“ดูเหมือนสัตว์ป่าขุดออกมาครับ ลากออกมาทั้งร่างไม่ไหว เลยคาบ 

ออกมาเฉพาะกะโหลก พบส่วนศีรษะของศพห่างจากตรงนี้ราวห้าสิบเมตร  

หุบเขาข้างล่างน่ะครับ”

“มีเสื้อผ้าหรือข้าวของที่ใช้ระบุตัวผู้ตายได้ไหม”

“กำลังค้นหาครับ แต่ตอนนี้ยังไม่พบ เห็นว่าศพถูกฝังในสภาพ 

เปลือยล่อนจ้อน”

“เปลือยล่อนจ้อน?”

“ครับ ใช่แล้ว”

“แล้วผู้ตายน่าจะอายุเท่าไร”

“อยู่ในช่วงยี่สิบถึงสามสิบปีครับ สูงราวหนึ่งร้อยห้าสิบถึงหนึ่งร้อย 

หกสิบเซนติเมตร เสียชีวิตมาราวสามเดือนถึงหนึ่งปี”

คากายะพูดพลางดูสมุดโน้ตสีดำ

“เพศหญิงใช่ไหม”

“ใช่ครับ”

“เทียบกับข้อมูลของผู้สูญหายหรือยัง”

“เริ่มลงมือแล้วครับ”
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ถ้าศพนี้เป็นหญิงสาว ครอบครัวอาจแจ้งความคนหายไว้ ถ้ารู้ว่าเป็น 

ศพของใคร ตำรวจจะสืบง่ายขึ้นเยอะ หากตามรอยคนรักหรือครอบครัว 

ของผู้ตายและความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูง คดีอาจคลี่คลายเร็วกว่าที่คิด

“คุณบุสุจิม่า คดีนี้เป็นการฆาตกรรมแน่ใช่ไหมครับ”

คากายะที่เพิ่งมาประจำฝ่ายสืบสวนไม่นานถามหัวหน้าด้วยสีหน้าซื่อ ๆ 

“ถ้าแค่เอาศพมาทิ้งเฉย  ๆ คงไม่ลงทุนขุดหลุม จับถอดเสื้อผ้าแล้วฝัง 

หรอก บริเวณนี้ดูเหมือนขุดง่ายหน่อยก็จริง แต่ยังมีรากไม้และต้นหญ้า  

ขุดหลุมลึกสามสิบเซนติเมตรลำบากใช่เล่น ลงทุนทำขนาดนี้เพื่อทิ้งศพ  

ยังไงคงมีเหตุผลละนะ”

บุสุจิม่าพูดพลางใช้เท้าแซะดินบริเวณที่ยืน แถวนี้ไม่ได้มีต้นไม้หรือ 

วัชพืชขึ้นรก แต่รากไม้เลื้อยแน่นอยู่เบื้องล่างดินสีดำ ถ้าไม่ใช้เครื่องมือ 

ชิ้นใหญ่อย่างพลั่วหรือจอบคงขุดยาก

“นายเห็นท่อนล่างของศพแล้วใช่ไหม”

“ครับ”

บริเวณท้องส่วนล่างของเหยื่อถูกแทงยับเยิน  และตำรวจปกปิด 

ข้อมูลนี้จากสื่อ 

“คงเป็นการฆาตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศ คนร้ายคงเป็น 

พวกวิปริต”

“คนร้ายคงใช้รถยนต์ขนศพมาถึงนี่นะครับ”

“อืม ก็น่าจะ”

“คนร้ายจอดรถไว้ตรงถนนแล้วแบกศพมาฝังที่นี่ ถ้าขุดหลุมตอนนั้น 

ด้วย น่าจะใช้เวลาเยอะทีเดียว ถนนแถวนี้ไม่มีรถราวิ่งขวักไขว่ อาจผ่าน 

มาแล้วเป็นปี แต่อาจมีคนเห็นรถน่าสงสัยนะ เราต้องเริ่มจากหาว่ามีคน 

พบเห็นรถนั่นบ้างไหม”

“นั่นสินะครับ”

“แต่คนร้ายคงคิดไม่ถึงสินะว่าสัตว์ป่าจะขุดศพขึ้นมาจากใต้ดินน่ะ”

ถึงจังหวัดคานางาวะจะไม่ได้อยู่ไกลปืนเที่ยง แต่ลึกเข้ามาบนภูเขา 

ทันซาวะมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เป็นปกติ กวาง หมูป่า อีเห็นเครือ มีแน่นอน  
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ไหนจะยังมีหมีและลิงอีก ในความเป็นจริง พอย่างกรายเข้ามาในป่านี้  

พวกเขาได้ยินเสียงร้องของนกและสัตว์ป่าซึ่งไม่รู้ว่าชนิดไหนอยู่ตลอด  

เท่านั้นไม่พอ บุสุจิม่ายังต้องคอยใช้มือขวาปัดไล่แมลงเล็ก  ๆ ที่คอยบินกวน 

ไม่รู้ว่าเป็นยุงหรือแมลงวัน 

“อ๊ะ คุณบุสุจิม่าครับ อยู่นิ่ง ๆ นะ”

คากายะอ้อมไปด้านหลังหัวหน้า ตบเผียะให้แถวต้นคอ

“อะไรของนาย”

“ปลิงน่ะสิครับเกาะอยู่ตรงปกเสื้อหัวหน้า สงสัยหล่นจากต้นไม้เมื่อกี้ 

แต่ไม่เป็นไรครับ ผมปัดออกให้แล้ว”

บุสุจิม่าขยับตัวไปมาพลางใช้สองมือคลำหาว่ามีปลิงเกาะอยู่อีกหรือไม ่ 

ทั้งตามใบหน้า ลำคอ สองมือและสองขา 

“เวรเอ๊ย ก็ว่าเมื่อกี้รู้สึกเจ็บจี๊ด  ๆ ปลิงหรอกเรอะ คากายะ นาย 

โดนด้วยหรือเปล่า”

“คิดว่าไม่นะครับ มีเกาะอยู่หลังผมบ้างไหมครับเนี่ย”

ตำรวจหนุ่มพูดพลางหันหลังให้หัวหน้าดู

“ไม่ติดอยู่ตามหลัง แต่ลองเลิกชายกางเกงดูสิ”

คากายะม้วนชายกางเกงขึ้นตามคำแนะ ปรากฏว่าปลิงตัวพองอ้วน 

เกาะอยู่ตรงข้อเท้าสามตัวถ้วน

“ยะ...ยะ...เย้ยย”

ถุงเท้าสีขาวแดงฉานไปด้วยเลือด 

“ปลิงน่ะมันปล่อยสารคล้ายยาชาออกมาจากปาก ทำให้เราไม่รู้สึก 

เจ็บตอนโดนดูดเลือด พอดูดเลือดจนตัวพองอ้วนก็จะหลุดผลัวะจากตัวเรา 

ไปเอง”

“เจอไอ้นี่เข้าไป ถุงเท้าก็เอาไม่อยู่นะครับ”

“อืม ถ้ากางเกงบาง ๆ นี่มันดูดผ่านกางเกงเลยนะ มาคราวหน้าต้อง 

ทายากันปลิงด้วย”

“นั่นสิครับ”

“บนภเูขาลกึทีม่กีระทัง่ปลงิแบบนีเ้หมาะจะทิง้ศพนะ แตค่วรขดุใหล้กึ 
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กว่านี้ ถ้าสัตว์ไม่ขุดขึ้นมา ไม่น่ามีใครมาเจอแน่ คนร้ายจับจุดได้ถูกอยู่ 

หรอก แต่ดันตกม้าตายตอนจบ”

“จับจุดถูกยังไงครับ”

“อืม สำหรับตำรวจอย่างพวกเรา นายรู้ไหมว่าคดีแบบไหนสืบยาก 

ที่สุด”

“เอ...”

“คดีที่ไม่พบศพไงล่ะ ถ้าไม่เจอศพก็ไม่นับว่าเกิดคดี ถ้าเป็นอย่างนั้น  

ตำรวจอย่างพวกเราจะทำอะไรได้”

“นั่นสิครับ ถ้าไม่พบศพ ก็ไม่ตั้งชุดสืบสวนพิเศษขึ้นมา”

“ใช่ นี่ คากายะ นายรู้ไหมว่าในปี ๆ หนึ่งมีคนหายกี่คน เท่าที่มีคน 

แจ้งความกับตำรวจน่ะนะ”

“เหมือนจะเจ็ดหมื่นคนนะครับ”

“แปดหมื่นคน  ทุกปีมีการแจ้งความคนหายเกินแปดหมื่นคน  

ส่วนใหญ่ไม่ใช่คดีร้ายแรง เป็นคนแก่ที่พลัดหลงแล้วหายตัวไป หรือคน 

หนีออกจากบ้านเพราะเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ หรือเกิดปัญหาในครอบครัว แต่ห้า 

เปอร์เซ็นต์ของจำนวนนั้นหายตัวไปโดยไม่ได้ข้อสรุป ไม่รู้เหตุผลแน่ชัด”

“ห้าเปอร์เซ็นต์ ก็ปีละสี่พันคนนะครับ”

“ในบรรดาสี่พันคนที่หายตัวไปอย่างเป็นปริศนา นายคิดว่ามีกี่คน 

ที่เกี่ยวพันกับคดีฆาตกรรมโดยไม่พบศพล่ะ”

“พอคิดแบบนี้ก็น่ากลัวนะครับ”

“ถ้าไม่เจอศพเสียอย่าง ต่อให้ฆ่าคนสักกี่คนก็ไม่ถูกจับ ฝังในหลุม 

ลึกใต้ดินเป็นวิธีอำพรางศพแบบดั้งเดิม แต่ก็แน่นอนที่สุด ถ้าคนร้ายฝังลึก 

กว่านี้สักสิบหรือยี่สิบเซนติเมตร สัตว์ป่าก็ขุดขึ้นมาไม่ได้ ทีนี้คุณยายมาหา 

ผักป่าก็ไม่เจอ พวกเราเองก็จะไม่ดั้นด้นกันมาถึงนี่”

“จริงด้วยครับ”

“พักหลังมานี้คนฮือฮากันว่าคดีฆาตกรรมลดน้อยกว่าพันคดีต่อปี  

หากลองคิดมุมกลับก็มองได้เหมือนกันว่า จริง  ๆ  แล้วแค่พบศพยากขึ้น 

กว่าเดิมเท่านั้น”
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บุสุจิม่าพูดเหมือนรำพึงกับตัวเอง แล้วหยิบบุหรี่ออกมาจากกระเป๋า 

เสื้อ เดี๋ยวนี้ไม่ว่าที่ไหนก็ห้ามสูบบุหรี่ แต่ลึกเข้ามาในภูเขาแบบนี้ คงไม่ 

ประณามเรื่องสูบบุหรี่กันหรอกนะ

“ฉันติดใจตรงศพถูกฝังในสภาพเปลือยเปล่า”

บุสุจิม่าใช้มือป้องปากบังลม แล้วรีบจุดบุหรี่ด้วยไฟแช็ก

“ยังไงครับ”

“ถ้านี่เป็นแค่การกระทำชั่วแล่นของพวกวิปริตก็ต้องมีช่องโหว่สักจุด  

เราคงเจอตัวคนร้ายแน่”

“แล้วถ้าไม่ใช่ฝีมือพวกวิปริตล่ะครับ”

“อาจเป็นการจงใจฆ่า วางแผนตบตาอย่างดีเพื่อไม่ให้รู้ว่าผู้ตายเป็น 

ใคร ถึงขั้นฝังในสภาพล่อนจ้อน มันคงไม่พลาดทิ้งข้าวของผู้ตายไว้แถวนี้ 

หรอก”

“ตอนนี้ก็ยังไม่เจอสิ่งของให้เป็นเบาะแสเลยครับ”

“ถ้างั้นคงเป็นคดีที่น่าปวดหัวไม่เบาเลยละ”

บุสุจิม่าพ่นควันเฮือกใหญ่ สายลมในป่าพาควันลอยคล้อยห่างไป 

ด้านหลังในชั่วอึดใจ เลยจากต้นบีชสูงใหญ่ยืนต้นแห้งตาย มองเห็นผิวน้ำ 

ของทะเลสาบซากามิสะท้อนแสงเป็นประกาย

“คากายะ เจอเส้นผมของผู้ตายไหม”

“เจอสิครับ”

“งั้นเรอะ ถ้างั้นก็ตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอได้”

“ครับ ว่าแต่เห็นว่าเส้นผมของผู้ตายเป็นสีดำ ยาวสวยเลยละครับ”




