
12บิ ล ลี่ มิ ล ลิ แ ก น ช า ย 2 4 บุ ค ลิ ก

บทที่ 1

(1)
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 1977 จอห์น เคล็บเบิร์ก หัวหน้าตำรวจมหาวิทยาลัย 

ได้สั่งให้วิทยาลัยแพทย์มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทอยู่ภายใต้การดูแลอย่างเข้มงวด 

ของตำรวจ เจา้หนา้ทีต่ดิอาวธุขบัรถลาดตระเวนและเดนิตรวจตราทัว่มหาวทิยาลยั  

บนหลังคาอาคารต่าง ๆ มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ติดอาวุธคอยสังเกตการณ์ ผู้หญิง 

ได้รับคำเตือนไม่ให้เดินไปไหนมาไหนตามลำพัง และให้ระมัดระวังชายแปลกหน้า 

ขณะที่กำลังจะก้าวขึ้นรถ 

นับเป็นครั้งที่สองในช่วงแปดวันที่มีหญิงสาวถูกคนร้ายลักพาตัวออกจาก 

มหาวิทยาลัยโดยใช้ปืนจี้บังคับ เหตุเกิดระหว่างเจ็ดถึงแปดโมงเช้า เหยื่อรายแรก 

เปน็นักศึกษาสาขาวชิาการตรวจวดัสายตาวยั 25 ป ี รายทีส่องเปน็พยาบาลวยั 24 ป ี 

ทั้งสองถูกคนร้ายใช้ปืนจี้บังคับให้ขึ้นรถ ขับออกไปนอกเมือง ข่มขืน ก่อนจะ 

บังคับให้เขียนเช็คและนำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

หนังสือพิมพ์ลงภาพสเก็ตช์ของคนร้ายที่ทางตำรวจจัดทำขึ้น มีคนโทร.มา 

แจ้งชื่อและรูปพรรณสัณฐานของคนร้ายนับร้อย แต่ไร้ผล ไม่มีเบาะแสร่องรอย 

ที่สำคัญและไม่มีผู้ต้องสงสัย ความตึงเครียดทวีขึ้นเรื่อย ๆ ในชุมชนมหาวิทยาลัย  

หัวหน้าเคล็บเบิร์กรู้สึกกดดันมากขึ้นเรื่อย ๆ ขณะที่องค์กรนักศึกษาและชุมชน 

ต่าง ๆ พากันเรียกร้องให้เร่งจับกุมคนร้ายมาลงโทษ

หัวหน้าเคล็บเบิร์กมอบหมายให้เอลเลียต บ็อกเซอร์บอม หัวหน้าฝ่าย 

สืบสวนหนุ่มเป็นผู้รับผิดชอบในการตามล่า  ‘ผู้ร้ายข่มขืน’  รายนี้ บ็อกเซอร์บอม 
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ซึ่งบอกว่าตนเป็นนักเสรีนิยม เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานตำรวจขณะที่เรียนอยู่ที่ 

มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท และเกิดเรื่องวุ่นวายในหมู่นักศึกษาจนต้องมีการปิด 

มหาวิทยาลัยในปี  1970 หลังจากที่สำเร็จการศึกษาในปีนั้น ฝ่ายตำรวจของ 

มหาวิทยาลัยได้เสนองานให้เขา โดยมีข้อแม้ว่าเขาจะต้องตัดผมที่ไว้ยาวและ 

โกนหนวดออก บ็อกเซอร์บอมตัดผม แต่ไม่ยอมโกนหนวด ทว่าก็ยังได้งานอยู่ดี

ขณะที่บ็อกเซอร์บอมและเคล็บเบิร์กนั่งศึกษาภาพสเก็ตช์ของคนร้ายและ 

ข้อมูลจากเหยื่อทั้งสองนั้นดูเหมือนว่าทุกสิ่งจะชี้ไปที่ชายอเมริกันผิวขาว อายุ 

ระหวา่ง 23 ถงึ 27 ป ี นำ้หนกัราว 175 ถงึ 185 ปอนด ์ ผมสนีำ้ตาลหรอืนำ้ตาลแดง  

ทั้งสองครั้งชายคนร้ายสวมเสื้อสำหรับจ๊อกกิ้งสีน้ำตาล กางเกงยีน และรองเท้า 

ผ้าใบสีขาว

แครี ไดรเยอร์ เหยื่อรายแรกจำได้ว่า คนร้ายสวมถุงมือและถือปืนลูกโม่ 

ขนาดเล็ก ลูกตาของเขาเลื่อนจากด้านหนึ่งไปอีกด้านเป็นครั้งคราวอันเป็นอาการ 

ตากระตกุ (nystagmus) เขาจบัเธอใสก่ญุแจมอืตดิกบัทีจ่บัประตดูา้นใน กอ่นจะ 

ขับพาเธอไปยังที่เปลี่ยวนอกเมืองและลงมือข่มขืนเธอ หลังจากนั้นเขาบอกเธอว่า  

“ถ้าไปแจ้งตำรวจ อย่าให้รูปพรรณสัณฐานของฉันเด็ดขาด ถ้าฉันเห็นอะไร 

ในหนังสือพิมพ์ ฉันจะส่งคนมาจัดการเธอ” จากนั้นเขาก็จดชื่อคนในสมุดที่อยู่ 

ของเธอเพื่อบอกให้เธอรู้ว่าเขาเอาจริงแน่

ดอนนา เวสต์ พยาบาลร่างท้วมเตี้ยบอกว่า คนร้ายถือปืนสั้นออโตเมติก  

มีอะไรบางอย่างที่มือของเขา  ซึ่งไม่ใช่คราบดินหรือน้ำมัน  แต่ที่แน่นอนคือ 

เป็นคราบมันของอะไรบางอย่าง ณ จุดหนึ่งเขาบอกว่าเขาชื่อฟิล เขาพูดสบถอยู่ 

ตลอดเวลา สวมแว่นกันแดดสีชา ทำให้เธอไม่เห็นตาเขา จากนั้นเขาก็บังคับ 

ให้เธอบอกชื่อคนในครอบครัวและญาติ และขู่ว่าหากเธอชี้ตัวเขากับตำรวจ เธอ 

หรือคนในครอบครัวจะถูก  “พวกพ้อง”  ของเขาจัดการ ดอนนาและตำรวจคิดว่า 

เขาโม้ เรื่องที่ว่าเป็นสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายหรือมาเฟีย

เคล็บเบิร์กและบ็อกเซอร์บอมรู้สึกสับสนกับรูปพรรณสัณฐานที่บรรยายไว ้

ซึ่งต่างกันมากเพียงอย่างเดียวคือ ชายคนแรกมีหนวดที่ได้รับการตัดแต่งอย่างดี  

ส่วนคนที่สองมีเคราครึ้มที่ไม่ได้โกนราวสามวัน แต่ไม่มีหนวด

บ็อกเซอร์บอมยิ้ม “ผมคิดว่าระหว่างครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สอง เขาคงไป 

โกนหนวดทิ้งกระมัง”
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ที่สถานีตำรวจกลางในดาวน์ทาวน์โคลัมบัส นิกกี มิลเลอร์ นักสืบประจำแผนก 

อาชญากรรมทางเพศลงชื่อเข้าเวรกะสองในเวลาบ่ายสามโมง วันพุธที่ 26 ตุลาคม 

ด้วยความสดชื่น เนื่องจากเธอเพิ่งกลับจากพักร้อนสองสัปดาห์ในลาสเวกัส  

ผิวสีแทนขับตาสีน้ำตาลและผมซอยสั้นไล่ระดับสีทรายของเธอ นักสืบแกรมลิค 

ที่อยู่กะแรกบอกเธอว่า เขากำลังจะส่งเหยื่อถูกข่มขืนคนหนึ่งไปตรวจร่างกาย 

ที่โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมิลเลอร์จะเป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้  

แกรมลิคจึงได้ให้รายละเอียดสองสามอย่างที่เขามีกับเธอ

พอลลี นิวตัน นักศึกษาวัย  21 ปีของโอไฮโอสเตทถูกลักพาตัวหลัง 

อพาร์ตเมนต์ใกล้มหาวิทยาลัยของเธอตอนประมาณแปดโมงเช้าวันนั้น หลังจาก 

ที่เพิ่งจอดรถคอร์เว็ตต์สีฟ้าของแฟนหนุ่มเสร็จ คนร้ายบังคับให้เธอกลับเข้าไป 

ในรถ สั่งให้ขับไปยังที่เปลี่ยวนอกเมืองแล้วลงมือข่มขืนเธอ จากนั้นก็บอกให้เธอ 

ขับรถกลับไปที่โคลัมบัสเพื่อนำเช็คสองใบไปขึ้นเงิน แล้วก็บอกให้ขับรถกลับไป 

ที่มหาวิทยาลัย แต่ก่อนจะถึง เขาได้บอกให้เธอเอาเช็คอีกใบไปขึ้นเงินและ 

เก็บเงินไว้ใช้

เนื่องจากนิกกี มิลเลอร์ ลาพักร้อน เธอจึงไม่ได้อ่านข่าวเกี่ยวกับผู้ร้าย 

ข่มขืนในมหาวิทยาลัยและไม่เห็นภาพสเก็ตช์ของคนร้าย เจ้าหน้าที่สืบสวนกะแรก 

จึงต้องให้รายละเอียดกับเธอ

“ขอ้เทจ็จรงิในกรณนีี”้ มิลเลอร์เขียนในรายงาน “เหมอืนกบักรณลีกัพาตวั/ 

ข่มขืนสองกรณี...ในมือของตำรวจของมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทซึ่งเป็นพื้นที่ของ 

พวกเขา”

นิกกี มิลเลอร์ และ  เอ.เจ. เบสเซลล์ คู่หูของเธอขับรถไปที่โรงพยาบาล 

ของมหาวิทยาลัยเพื่อสัมภาษณ์พอลลี นิวตัน หญิงสาวที่มีผมสีน้ำตาลแดง

พอลลบีอกวา่ชายทีล่กัพาตวัเธอบอกวา่ เขาเปน็สมาชกิของเดอะเวเทอรเ์มน1 

และเป็นนักธุรกิจที่ขับรถมาเซราติ หลังจากที่โรงพยาบาลทำแผลให้แล้ว พอลลี 

ยอมนั่งรถไปกับมิลเลอร์และเบสเซลล์เพื่อไปหาสถานที่ที่เธอถูกบังคับให้ขับรถไป  

ทว่าฟ้าที่เริ่มมืดทำให้เธอสับสน และเธอตกลงว่าจะพยายามใหม่ในเช้าวันรุ่งขึ้น

หน่วยค้นหาสถานที่เกิดเหตุได้ตรวจหาลายนิ้วมือบนรถของเธอ และ 

พบรอยนิ้วมือบางส่วนสามรอยที่มีรายละเอียดพอจะนำไปเปรียบเทียบกับของ 

 1 The Weathermen องค์กรใต้ดินในอเมริกาที่ก่อเหตุวางระเบิด แหกคุก และจลาจล 

ในช่วงทศวรรษ 1970
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ผู้ต้องสงสัยในอนาคตได้

มิลเลอร์และเบสเซลล์ขับรถพาพอลลีกลับไปยังสำนักงานสืบสวนเพื่อให้ 

รายละเอียดกับนักวาดรูปในการสเก็ตช์ภาพคนร้าย จากนั้นมิลเลอร์ขอให้พอลลี 

ดูภาพถ่ายชายผิวขาวซึ่งเคยกระทำความผิดทางเพศ พอลลีดูรูปถ่ายใบหน้าคน 

สามถาด ถาดละหนึ่งร้อยภาพ แต่ไม่เจอ เมื่อถึงเวลาสี่ทุ่มเธอจึงหยุด หลังจาก 

อยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเจ็ดชั่วโมงและรู้สึกเหนื่อยมาก

ในเวลา 10.15 น.ของเช้าวันรุ่งขึ้น เจ้าหน้าที่สืบสวนกะเช้าแผนกอาชญากรรม 

ทางเพศได้มารับพอลลี นิวตัน  ที่บ้านและขับรถพาเธอไปยังเดลาแวร์เคาน์ตี  

แสงสว่างของกลางวันทำให้เธอสามารถนำพวกเขาไปยังสถานที่ที่เธอถูกข่มขืน  

ซึ่งพวกเขาได้พบปลอกกระสุนขนาด 9 มม.จำนวนหนึ่งบริเวณขอบสระ เธอบอก 

เจ้าหน้าที่คนหนึ่งว่า ปลอกกระสุนเหล่านั้นมาจากการที่คนร้ายได้ยิงขวดเบียร์ 

จำนวนหนึ่งที่เขาโยนลงไปในน้ำ 

เมื่อกลับไปถึงสถานีตำรวจ นิกกี มิลเลอร์ เพิ่งมาเข้าเวรพอดี เธอพา 

พอลลีเข้าไปในห้องเล็ก ๆ ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับเคาน์เตอร์ต้อนรับ และนำภาพถ่าย 

มาให้อีกถาด จากนั้นก็ทิ้งพอลลีไว้ในห้องคนเดียว และปิดประตู

หลังจากนั้นไม่กี่นาที เอลเลียต บ็อกเซอร์บอม ก็มาถึงพร้อมกับดอนนา  

เวสต ์ พยาบาลทีเ่ปน็เหยือ่รายทีส่อง เพือ่ใหเ้ธอมาดรูปูถา่ยดว้ยเชน่กนั บอ็กเซอร-์ 

บอมกับหัวหน้าเคล็บเบิร์กตัดสินใจกันตัวนักศึกษาวิชาตรวจวัดสายตาไว้ก่อน 

เพื่อชี้ตัวคนร้ายจากแถวของผู้ต้องสงสัย ในกรณีที่หลักฐานจากการดูรูปถ่าย 

ไม่หนักแน่นพอในชั้นศาล

นิกกี มิลเลอร์ นำดอนนา เวสต์ ไปนั่งที่โต๊ะตรงระเบียงที่มีแถวตู้เอกสาร 

ตัง้เรยีงราย กอ่นจะนำถาดรูปถา่ยใบหน้านักโทษมาใหส้ามถาด “พระเจา้” ดอนนา 

อุทาน “มีคนร้ายเพ่นพ่านบนท้องถนนมากขนาดนี้เชียวหรือนี่” บ็อกเซอร์บอม 

และมลิเลอรร์ออยูแ่ถวนัน้ขณะทีด่อนนาศกึษาใบหนา้บนภาพถา่ย ดอนนาพลกิภาพ 

ด้วยสีหน้าโกรธและหงุดหงิด ก่อนที่จะเห็นใบหน้าของชายคนหนึ่งที่เธอรู้จัก  

เขาไม่ใช่ผู้ที่ข่มขืนเธอ แต่เป็นอดีตเพื่อนร่วมชั้นเรียน ซึ่งเธอเพิ่งเจอบนถนน 

เมื่อวันก่อน เธอพลิกดูด้านหลังและพบว่าเขาถูกจับข้อหาทำอนาจาร “พระเจ้า”  

เธอพึมพำ “คิดไม่ถึงจริง ๆ”

เมื่อดูไปได้ครึ่งถาด ดอนนาก็เริ่มดูรูปหนึ่งซ้ำแล้วซ้ำอีก มันเป็นภาพของ 
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ชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลา มีเคราข้างแก้มทั้งสองข้าง ดวงตาเซื่องซึมจ้องเขม็ง  

เธอกระโดดผลุงขึ้นจนเก้าอี้เกือบล้ม “นี่แหละค่ะ! เขานี่แหละ! ฉันมั่นใจ!”

มลิเลอรใ์หเ้ธอเซน็ชือ่หลงัภาพถา่ย กอ่นจะนำเลขประจำตวัเขาไปตรวจสอบ 

กับประวัตินักโทษ และเขียนลงไปว่า “วิลเลียม เอส. มิลลิแกน” มันคือภาพถ่ายเก่า

มิลเลอร์สอดภาพที่ถูกระบุนี้กลับเข้าไปเกือบสุดตั้งในถาดรูปถ่ายที่พอลลี  

นิวตัน ยังไม่ได้ดู จากนั้นเธอ บ็อกเซอร์บอม เบสเซลล์ และบรัช เจ้าหน้าที่ 

สืบสวนอีกคนก็เดินเข้าไปนั่งกับพอลลีในห้อง

นิกกี มิลเลอร์ รู้สึกว่าพอลลีคงจะรู้ว่าพวกเขากำลังรอให้เธอหยิบภาพใด 

ภาพหนึ่งออกจากถาด เธอใช้นิ้วพลิกภาพดูอย่างระมัดระวัง เมื่อไปได้ครึ่งทาง  

นักสืบมิลเลอร์พบว่าตัวเองตื่นเต้นมาก หากพอลลีหยิบภาพเดียวกันออกมา  

ก็แสดงว่าพวกเขาได้ตัวผู้ข่มขืน

พอลลีหยุดที่ภาพของมิลลิแกน แล้วก็ผ่านไป ไหล่และแขนของมิลเลอร์ 

เกรง็ไปหมด แตแ่ลว้พอลลกีพ็ลกิรปูภาพนัน้ขึน้มาอกีครัง้ มองดชูายหนุม่ทีม่เีครา 

สองข้างแก้มแล้วก็พูดขึ้นว่า “อืม...เหมือนมันมาก แต่ฉันบอกไม่ได้ว่าแน่ใจว่า 

เป็นมัน”

บอ็กเซอรบ์อมไมแ่นใ่จนกักบัการออกหมายจบัมลิลแิกน แมด้อนนา เวสต์ 

จะแน่ใจว่าเป็นเขา ทว่านั่นเป็นภาพถ่ายเมื่อสามปีก่อน บ็อกเซอร์บอมอยากรอ 

การตรวจสอบรอยนิ้วมือเสียก่อน บรัชนำเลขประจำตัวของมิลลิแกนลงไปยัง 

สำนักงานรหัสอาชญากร (Bureau of Criminal Identification) ที่ชั้นหนึ่ง 

เพื่อเทียบกับรอยนิ้วมือที่นำมาจากรถของพอลลี

นิกกี มิลเลอร์ รู้สึกหงุดหงิดกับความเชื่องช้า เธอรู้สึกว่าพวกเขาเริ่มต้น 

ได้ดีแล้วกับคนร้ายและอยากออกล่ามันเต็มที ทว่าเนื่องจากพอลลี นิวแมน  

ผูเ้ปน็เหยือ่ยงัไมแ่นใ่จ เธอจงึทำอะไรไมไ่ดน้อกจากรอ สองชัว่โมงตอ่มา กไ็ดผ้ล 

การเปรียบเทียบ รอยนิ้วชี้ขวาที่นำมาจากด้านนอกของกระจกหน้าต่างด้าน 

คนโดยสารของรถคอร์เว็ตต์และรอยนิ้วนางขวาและฝ่ามือขวาเป็นของมิลลิแกน  

รอยทั้งหมดมี 10 จุดที่เหมือนกัน ซึ่งพอเพียงกับการส่งฟ้องศาล

บอ็กเซอรบ์อมและเคลบ็เบริก์ยงัลงัเลอยู ่ ทัง้คูอ่ยากจะแนใ่จรอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์

กอ่นออกตามลา่ผูต้อ้งสงสยั และไดข้อใหเ้รยีกผูเ้ชีย่วชาญมาตรวจดรูอยนิว้มอือกีที

เนื่องจากรอยนิ้วของมิลลิแกนตรงกับรอยที่นำมาจากรถของเหยื่อที่เธอ 

รับผิดชอบ ดังนั้นนิกกี มิลเลอร์  จึงตัดสินใจเดินหน้าดำเนินเรื่องด้วยข้อหา 
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ลักพาตัว ปล้นทรัพย์ และข่มขืน เธอจะขอคำสั่งจับกุมตัวและนำตัวเขามา 

ที่สถานีตำรวจก่อนจะให้เขาไปยืนเรียงแถวรวมกับคนอื่น ๆ เพื่อให้พอลลีดูตัว

บ็อกเซอร์บอมนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับเคล็บเบิร์กซึ่งยืนกรานว่าตำรวจของ 

มหาวิทยาลัยควรจะรอผู้เชี่ยวชาญก่อน ซึ่งไม่น่าจะใช้เวลามากกว่าหนึ่งหรือ 

สองชั่วโมง แต่ควรจะแน่ใจไว้ก่อน กว่าผู้เชี่ยวชาญภายนอกจะเห็นพ้องว่าเป็น 

รอยนิ้วมือของมิลลิแกนนั้นก็เป็นเวลาสองทุ่ม

บ็อกเซอร์บอมบอกว่า “ตกลง ผมจะดำเนินเรื่องต่อในข้อหาลักพาตัว  

นั่นคืออาชญากรรมอย่างเดียวที่เกิดขึ้นในบริเวณมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นพื้นที่ของเรา  

การข่มขืนเกิดขึ้นที่อื่น”  เขาจัดการตรวจสอบข้อมูลที่มาจากสำนักงานรหัส 

อาชญากรรม: วิลเลียม สแตนลีย์ มิลลิแกน อายุ 22 ปี อดีตนักโทษ ได้รับ 

ทัณฑ์บนเมื่อหกเดือนก่อนจากเรือนจำเลบานอนในรัฐโอไฮโอ ที่อยู่สุดท้ายซึ่งเป็น 

ที่ทราบกันคือ 933 ถนนสปริงสตรีท แลงแคสเตอร ์ โอไฮโอ

มิลเลอร์เรียกเจ้าหน้าที่หน่วยจู่โจมอาวุธพิเศษ (SWAT) ทุกคนมาเจอกัน 

ที่แผนกอาชญากรรมเพื่อวางแผนจับกุมตัว พวกเขาต้องการรู้ว่ามีคนอยู่กับ 

มิลลิแกนในอพาร์ตเมนต์กี่คน เหยื่อสองคนได้ให้การว่า เขาบอกว่าเขาเป็น 

ผู้ก่อการร้ายและมือปืนรับจ้าง และเขาได้ยิงปืนต่อหน้าพอลลี ดังนั้นพวกเขา 

จึงสันนิษฐานว่ามิลลิแกนมีอาวุธและเป็นอันตราย

เครก เจ้าหน้าที่หน่วย SWAT คนหนึ่งแนะวิธีในการเข้าหาตัวคนร้ายว่า  

เขาจะใช้กล่องพิซซ่าโดมิโน ทำเป็นว่าคนในบ้านสั่งมา เมื่อมิลลิแกนเปิดประตู  

เครกจะพยายามมองเข้าไปข้างใน พวกเขาตกลงกันตามนี้

ทว่าหลังจากได้ที่อยู่แล้ว บ็อกเซอร์บอมก็เกิดสงสัยขึ้นว่า ทำไมอดีต 

นักโทษผู้นี้จึงอุตส่าห์เดินทาง 45 ไมล์จากแลงแคสเตอร์มาที่โคลัมบัสถึงสามครั้ง 

ภายในสองสัปดาห์เพื่อข่มขืนผู้หญิง มีอะไรบางอย่างที่ไม่น่าจะถูกต้อง ขณะที่ 

เจ้าหน้าที่กำลังจะออกปฏิบัติการ เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นและหมุน 411 บริการ 

สอบถามหมายเลขโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิ และถามวา่มหีมายเลขของวลิเลยีม มลิลแิกน 

หรือไม่ เขาฟังระบบอัตโนมัติตอบกลับอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะจดที่อยู่ของมิลลิแกน

“เขาย้ายที่อยู่ไปที่ 5673 ถนนโอลด์ลิฟวิงส์ตันอเวนิว ที่เรย์โนลด์สเบิร์ก 

แล้ว” บ็อกเซอร์บอมประกาศให้คนอื่น  ๆ  รู้ “ห่างออกไป 10 นาทีทางรถยนต์  

ทางฝั่งตะวันออกของเมือง เอาละ คราวนี้ค่อยสมเหตุสมผลหน่อย”

ทุกคนดูโล่งอก
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ณ เวลา 9 นาฬิกา บ็อกเซอร์บอม, เคล็บเบิร์ก, มิลเลอร์, เบสเซลล์ และ 

เจ้าหน้าที่จากหน่วย SWAT ของโคลัมบัส 4 นายได้เริ่มออกเดินทางในรถสามคัน 

ซึ่งแล่นด้วยความเร็ว 20 ไมล์ต่อชั่วโมงไปตามทางฟรีเวย์ ไฟหน้ารถสะท้อน 

หมอกหนาทึบชนิดที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อน

หน่วย SWAT ไปถึงก่อนใคร ระยะทางที่ปกติใช้เวลาขับรถเพียง 15 นาที  

พวกเขาต้องใช้เวลาถึง 1 ชั่วโมง และต้องใช้เวลาอีก 15 นาทีในการขับไปตาม 

ถนนตดัใหมท่ีว่กวนของแชนนงิเวยอ์พารต์เมนตค์อมเพลก็ซ ์ เพือ่มองหาบา้นเลขที ่

ทีต่อ้งการ ขณะทีร่อใหค้นอืน่  ๆมาถงึ เจา้หนา้ที ่ SWAT ไดค้ยุกบัเพือ่นบา้นบางคน  

ภายในอพาร์ตเมนต์ของมิลลิแกนมีไฟเปิดอยู่

เมื่อเจ้าหน้าที่สืบสวนและตำรวจของมหาวิทยาลัยไปถึง ทุกคนเข้าประจำ 

ตำแหน่ง นิกกี มิลเลอร์ ซ่อนตัวอยู่ที่ด้านขวาของระเบียง เบสเซลล์ตรงไปยัง 

มุมหนึ่งของตึก  เจ้าหน้าที่หน่วย  SWAT ที่เหลือ  3 นายไปหลบอยู่อีกด้าน  

บอ็กเซอรบ์อมและเคลบ็เบริก์วิง่ออ้มไปดา้นหลงั กอ่นจะขยบัเขา้ไปใกลป้ระตเูลือ่น 

กระจกสองชั้น

เครกนำกล่องพิซซ่าโดมิโนออกจากท้ายรถและเขียนบนฝากล่องด้วย 

ปากกาเมจิกสีดำว่า “มิลลิแกน  – 5673 โอลด์ลิฟวิงส์ตัน” จากนั้นก็ดึงชายเสื้อ 

ออกจากกางเกงยีนเพื่อปิดปืนและเดินสบาย  ๆ  ไปยังประตูบานหนึ่งในสี่บาน 

ซึ่งหันไปที่ระเบียง เขากดกริ่ง แต่ไม่มีใครมาเปิด จึงกดอีกครั้ง แล้วก็ได้ยิน 

เสียงดังมาจากข้างใน เขารีบตีสีหน้าเบื่อหน่าย มือหนึ่งถือกล่องพิซซ่า อีกมือ 

อยู่ที่สะโพกใกล้กับปืน

จากตำแหน่งของเขาที่หลังบ้าน บ็อกเซอร์บอมเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่ 

บนเก้าอี้เดี่ยวมีพนักสีน้ำตาลหน้าโทรทัศน์ ทางซ้ายของประตูหน้า เขาเห็นเก้าอี้ 

สีแดงตัวหนึ่ง ห้องนั่งเล่น/รับประทานอาหารเป็นรูปตัว L ไม่เห็นใครอื่นในห้อง  

ชายหนุ่มที่นั่งดูโทรทัศน์อยู่ลุกขึ้น เดินไปที่ประตูหน้า

เมื่อเครกกดกริ่งอีกครั้ง เขาเห็นใครคนหนึ่งมองผ่านช่องกระจกข้างประต ู

มาที่เขา ก่อนที่ประตูจะเปิด ชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาคนหนึ่งโผล่ออกมาและ 

ยืนจ้องเขา

“พิซซ่าที่สั่งครับ”

“ฉันไม่ได้สั่ง”

เครกพยายามมองผ่านชายหนุ่มเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ และเห็นบ็อกเซอร์- 
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บอมผ่านม่านที่เปิดอยู่ที่หลังประตูกระจก

“ผมได้ที่อยู่นี้มา สำหรับวิลเลียม มิลลิแกน ชื่อคุณหรือเปล่า”

“ไม่ใช่”

“มีคนโทร.มาสั่งจากเบอร์นี้แหละ” เครกบอก “งั้นคุณเป็นใคร”

“นี่เป็นอพาร์ตเมนต์ของเพื่อนฉัน”

“แล้วเพื่อนคุณอยู่ไหน”

“ตอนนี้เขาไม่อยู่” เขาพูดด้วยน้ำเสียงเหนื่อยหน่าย ขาดเป็นห้วง

“อ้าว แล้วเขาอยู่ไหนล่ะ มีคนโทร.สั่งพิซซ่า บิลลี่ มิลลิแกน  ที่อยู่ 

นี้แหละ”

“ไม่รู้สิ แต่บ้านถัดไปนี่รู้จักเขาแน่ะ บางทีพวกเขาอาจบอกได้ หรือไม่ 

พวกเขาอาจเป็นคนสั่งก็ได้”

“งั้นช่วยพาผมไปหน่อยได้ไหม”

ชายหนุ่มพยักหน้า แล้วเดินไปยังประตูที่อยู่ห่างออกไปไม่กี่ก้าวทางฝั่ง 

ตรงกันข้าม เคาะประต ู รอครู่หนึ่ง แล้วเคาะอีกครั้ง แต่ไม่มีใครเปิด

เครกทิ้งกล่องพิซซ่า แล้วชักปืนออกมาจ่อที่ท้ายทอยของผู้ต้องสงสัย  

“หยุดอยู่กับที่! ฉันรู้ว่านายคือบิลลี่ มิลลิแกน!” แล้วก็สับกุญแจมือลงบนข้อมือ 

ของเขา

ชายหนุ่มมีสีหน้างงงวย “ทำอย่างงี้ทำไม ฉันไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้น”

เครกยกปนืกระทุง้ลงบนหลงั ระหวา่งกระดกูหัวไหล่ แลว้กระชากผมยาว 

ของมิลลิแกนราวกับกระตุกบังเหียน “กลับเข้าไปในห้อง”

ขณะทีเ่ครกผลกัเขาเขา้ไปในอพารต์เมนต ์ เจา้หนา้ทีห่นว่ย SWAT คนอืน่ ๆ  

ไดร้บีวิง่เขา้มาลอ้มพรอ้มยกปนืเลง็ไปทีเ่ขา บอ็กเซอรบ์อมและเคลบ็เบริก์เดมิออ้ม 

มาสมทบจากด้านหลัง

นิกกี มิลเลอร์  หยิบรูปบัตรนักโทษออกมา แล้วชี้ไปที่ไฝตรงคอของ 

มิลลิแกน “เขามีไฝ ใบหน้าเหมือนกันไม่ผิด ใช่เขาแน่”

พวกเขาจับมิลลิแกนนั่งลงบนเก้าอี้สีแดง มิลเลอร์สังเกตเห็นว่าเขามอง 

ตรงไปข้างหน้าอย่างงง  ๆ สีหน้าเหมือนตกอยู่ในภวังค์ จ่าเดมป์ซีย์ก้มลงไปดู 

ใต้เก้าอี้ “ปืนอยู่นี่” เขาบอก แล้วเอาดินสอเขี่ยมันออกมา “9 มม. แม็กนั่ม  

ยี่ห้อสมิธแอนด์เวสสัน”

เจ้าหน้าที่ SWAT หงายเก้าอี้สีน้ำตาลหน้าโทรทัศน์ขึ้น แล้วหยิบแผงบรรจ ุ
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กระสุนปืนแผงหนึ่งและถุงพลาสติกที่มีกระสุนปืนอยู่ข้างในขึ้นมา แต่เดมป์ซีย์ 

ห้ามเขาไว้ “เดี๋ยวก่อน เรามีแค่หมายจับ ไม่ใช่หมายค้น” เขาหันไปหามิลลิแกน  

“นายยอมให้เราค้นต่อหรือเปล่า”

มิลลิแกนได้แต่จ้องมองด้วยสายตาว่างเปล่า

เคล็บเบิร์กซึ่งรู้ว่าเขาไม่จำเป็นต้องมีหมายค้นในการดูว่ามีใครอื่นอยู่ใน 

ห้องอื่นของอพาร์ตเมนต์หรือไม่ เดินเข้าไปในห้องนอน และเห็นชุดวิ่งจ๊อกกิ้ง 

สีน้ำตาลบนเตียงที่ไม่ได้เก็บ พื้นห้องเกลื่อนไปด้วยเสื้อผ้าใส่แล้ว เขามองเข้าไป 

ในห้องเก็บเสื้อผ้า และเห็นบัตรเครดิตของดอนนา เวสต์ และแครี ไดรเยอร์ 

วางซ้อนกันเป็นตั้งอย่างเรียบร้อยบนชั้น แม้แต่เศษกระดาษที่เอามาจากผู้หญิง 

ทั้งสองคนก็วางอย่างเป็นระเบียบ แว่นตากันแดดสีชาและกระเป๋าธนบัตรวางอยู่ 

บนตู้ลิ้นชัก

เคล็บเบิร์กออกไปบอกบ็อกเซอร์บอมว่าเขาเห็นอะไรบ้างและพบบ็อกเซอร์- 

บอมอยู่ในห้องอาหารเล็ก ๆ ที่ถูกแปลงเป็นสตูดิโอวาดภาพ

“ดนูีส่”ิ บอ็กเซอรบ์อมชีไ้ปยงัภาพวาดขนาดใหญซ่ึง่ดเูหมอืนภาพของราชนิ ี

หรือหญิงสูงศักดิ์ในคริสต์ศตวรรษที่  18 สวมชุดสีฟ้า แต่งขอบด้วยลูกไม้ 

นั่งอยู่ข้างเปียโน มือถือโน้ตเพลง ภาพที่มีรายละเอียดน่าทึ่งมากนี้มีลายเซ็นว่า  

“มิลลิแกน” กำกับอยู่ 

“สวยมากเลย” เคล็บเบิร์กกล่าว และมองไปยังภาพอื่น  ๆ  ที่วางเรียงราย 

อยู่ตรงกำแพง พู่กัน และหลอดสี

บ็อกเซอร์บอมยกมือตบหน้าผาก “คราบสกปรกที่มือที่ดอนนา เวสต์ 

บอกคือพวกนี้นี่เอง เขาวาดรูปอยู่”

นิกก ี มิลเลอร ์ ซึง่เหน็ภาพวาดนัน้เชน่กนัเดนิไปทีผู่ต้อ้งสงสยัซึง่ยงันัง่อยูท่ี ่

เก้าอี้สีแดง “นายคือมิลลิแกนใช่ไหม”

เขามองเธออย่างงง ๆ “ไม่ใช่” เขาพึมพำ

“มีภาพวาดสวยดีตรงนั้น ฝีมือนายหรือเปล่า”

เขาพยักหน้า

“อืม” เธอยิ้ม “ข้างล่างมีลายเซ็นว่า ‘มิลลิแกน’ นะ”

บ็อกเซอร์บอมเดินไปที่มิลลิแกน “บิล2 ฉันชื่อเอลเลียต บ็อกเซอร์บอม  

 2 บิลหรือบิลลี่คือชื่อย่อที่มาจากชื่อเต็มว่า วิลเลียม
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ตำรวจมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท นายจะพูดกับฉันไหม”

ไม่มีคำตอบ ตาของเขาไม่ได้ลอยจากด้านหนึ่งไปอีกด้านอย่างที่แครี  

ไดรเยอร์ สังเกตเห็น

“มีใครอ่านสิทธิ์3 ของเขาให้ฟังหรือยัง” เมื่อไม่มีผู้ใดตอบ บ็อกเซอร์บอม 

จึงดึงบัตรสิทธิ์ออกมาอ่านเสียงดังเพื่อความแน่ใจ “นายถูกกล่าวหาว่าลักพาตัว 

ผู้หญิงจากบริเวณมหาวิทยาลัย บิล นายมีอะไรจะพูดมั้ย”

มิลลิแกนเงยหน้ามองด้วยความตกใจ “เกิดอะไรขึ้นหรือ ผมไปทำร้าย 

ใครเข้าหรือเปล่า”

“นายบอกพวกเธอว่าจะมีคนตามไปจัดการกับพวกเธอ คนพวกนั้นเป็น 

ใครหรือ”

“ผมหวังว่าคงไม่ได้ไปทำร้ายใครนะ”

ขณะที่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดินเข้าไปในห้องนอน มิลลิแกนเหลือบมองขึ้นมา 

และบอกว่า “อย่าเตะกล่องที่อยู่ในนั้นนะ มันจะระเบิด”

“มีระเบิดหรือ” เคล็บเบิร์กถามอย่างรวดเร็ว

“มัน...มันอยู่ในนั้น...”

“พาฉันไปดูได้ไหม” บ็อกเซอร์บอมถาม

มิลลิแกนลุกจากเก้าอี้ช้า  ๆ  เดินไปยังห้องนอน เขาหยุดที่ประตู และ 

พยักพเยิดไปตรงพื้นข้างตู้ลิ้นชักที่มีกล่องใบเล็กวางอยู่ เคล็บเบิร์กยืนอยู่กับ 

มิลลิแกนขณะที่บ็อกเซอร์บอมเดินเข้าไปดู เจ้าหน้าที่คนอื่น  ๆ  พากันมายืนออ 

ข้างหลังมิลลิแกนตรงประตู บ็อกเซอร์บอมคุกเข่าลงข้างกล่อง จากช่องเล็ก  ๆ  

ตรงฝาปิดด้านบน เขาเห็นสายไฟและอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนนาฬิกา

เขาถอยหลังออกจากห้องและบอกกับจ่าสิบตำรวจเดมป์ซีย์ว่า “เรียก 

ผู้เชี่ยวชาญระเบิดของหน่วยดับเพลิงดีกว่า เคล็บเบิร์กกับผมจะกลับไปที่สถานี 

ตำรวจ เราจะเอามิลลิแกนไปด้วย”

เคล็บเบิร์กขับรถตำรวจของมหาวิทยาลัย มีร็อคเวลล์จากหน่วย SWAT  

นัง่ขา้ง บอ็กเซอรบ์อมนัง่ดา้นหลงักบัมลิลแิกนซึง่ไมต่อบคำถามเกีย่วกบัการขม่ขนื  

 3 ก่อนจับกุมผู้ต้องสงสัย ตำรวจต้องอ่านสิทธิพลเมืองให้ผู้ต้องสงสัยรับทราบก่อนตาม 

กฎระเบยีบ ขอ้ความใน “สทิธิ”์ ดงักลา่วคอื “คณุมสีทิธิท์ีจ่ะไมใ่หก้าร ทกุคำพดูและทกุการกระทำของคณุ  

จะถูกนำไปใช้กล่าวหาคุณในชั้นศาล คุณมีสิทธิ์ที่จะปรึกษาทนาย หากคุณไม่สามารถจ้างทนายเองได้  

ทางการจะช่วยจัดหาให ้ คุณเข้าใจสิทธิ์ตามที่ได้อ่านให้ฟังนี้หรือไม่”
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เขานัง่เอนตวัไปขา้งหนา้อยา่งเก ้  ๆกงั  ๆ เพราะมอืทีใ่สก่ญุแจมอืไขวห้ลงัอยูแ่ละพมึพำ 

อะไรบางอย่างที่ไม่เกี่ยวกัน “สจ๊วร์ต พี่ชายผมตาย...ผมทำร้ายใครหรือเปล่า”

“นายรู้จักผู้หญิงสองคนนั้นหรือเปล่า” บ็อกเซอร์บอมถาม “รู้จักคนที่เป็น 

พยาบาลมั้ย”

“แม่ผมเป็นพยาบาล” มิลลิแกนพึมพำ

“บอกหน่อยซิว่า ทำไมนายถึงไปล่าเหยื่อถึงในมหาวิทยาลัย” 

“พวกเยอรมันจะตามมาจัดการผม...”

“คุยเรื่องที่เกิดขึ้นกันดีกว่า บิล ผมดำยาวของพยาบาลคนนั้นสะดุดตา 

นายใช่หรือเปล่า”

มิลลิแกนมองหน้าเขา “คุณนี่แปลกมาก” จากนั้นเขาก็จ้องต่อและบอกว่า  

“น้องสาวผมไม่ชอบใจแน่ถ้ารู้เรื่องนี้”

บ็อกเซอร์บอมยอมแพ้

พวกเขามาถึงสถานีตำรวจกลางและนำตัวนักโทษขึ้นไปยังห้องทำประวัติ 

ทีช่ัน้สามทางประตหูลงั บอ็กเซอรบ์อมและเคลบ็เบริก์เดนิเขา้ไปยงัอกีหอ้งเพือ่ชว่ย 

นิกกี มิลเลอร์ เตรียมบันทึกคำให้การเพื่อขอหมายค้น

ในเวลา 11.30 น. เบสเซลล์ได้อ่านสิทธิ์ของผู้ต้องสงสัยให้มิลลิแกนฟัง 

อีกครั้งและถามเขาว่าจะลงชื่อไม่ใช้สิทธิ์หรือไม่ ทว่ามิลลิแกนได้แต่จ้องหน้าเขา

นิกกี มิลเลอร์  ได้ยินเบสเซลล์พูดว่า “ฟังนะ บิล นายข่มขืนผู้หญิง 

สามคน และเราอยากรู้เรื่องนี้”

“ผมทำอย่างนั้นหรือ” มิลลิแกนถาม “ผมทำร้ายใครหรือเปล่า ถ้าทำ  

ผมขอโทษด้วย”

หลังจากนั้นมิลลิแกนก็นั่งปิดปากเงียบ

เบสเซลล์นำเขาไปยังชั้น 4 เพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายรูป

ตำรวจหญิงในเครื่องแบบคนหนึ่งเงยหน้าขึ้นมองเมื่อพวกเขาเดินเข้าไป  

เบสเซลล์จับมือมิลลิแกนเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือ แต่เขาสะบัดออกราวกับกลัวการ 

ถูกเนื้อต้องตัว และเดินไปหลบหลังตำรวจหญิง

“เขากลัวอะไรบางอย่าง” เธอว่า ก่อนจะหันไปพูดด้วยเสียงอ่อนโยนกับ 

ชายหนุม่ทีก่ลวัจนหนา้ซดีตวัสัน่ราวกบัเขาเปน็เดก็คนหนึง่ “เราตอ้งพมิพล์ายนิว้มอื 

เธอนะจ๊ะ เข้าใจที่ฉันพูดมั้ย”

“ผม...ผมไม่อยากให้เขาแตะต้องผม”
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“โอเค” เธอว่า “งั้นฉันเป็นคนทำเองนะ โอเคมั้ย”

มิลลิแกนพยักหน้าและยอมให้เธอเป็นคนจับเขาพิมพ์ลายนิ้วมือ หลังจาก 

พิมพ์ลายน้ิวมือและถ่ายรูปเสร็จแล้ว เจ้าหน้าท่ีคนหน่ึงจึงเข้ามานำตัวเขาไปยังห้องขัง

หลงัจากกรอกแบบฟอรม์ขออนญุาตตรวจคน้เสรจ็แลว้ นกิกี มลิเลอร์ จงึโทร.หา 

ผู้พิพากษาเวสต์ หลังจากได้ยินหลักฐานที่เธอเล่าให้ฟังและคิดว่ามันเป็นเรื่องด่วน  

เขาจึงบอกให้เธอนำเอกสารไปที่บ้าน และในเวลา 1.20 น. ของเช้าวันนั้นก็ได้ 

เซ็นอนุมัติหมายค้น มิลเลอร์ขับรถฝ่าสายหมอกที่เลวร้ายยิ่งกว่าเดิมกลับไปยัง 

แชนนิงเวย์อพาร์ตเมนต์คอมเพล็กซ์

จากนั้นมิลเลอร์ได้โทร.ไปยังหน่วยตรวจค้นสถานที่เกิดเหตุ พวกเขา 

มาถงึอพารต์เมนตน์ัน้เวลา 2.15 น. และเริม่ตรวจคน้ รายการสิง่ของทีน่ำออกจาก 

อพาร์ตเมนต์ของผู้ต้องสงสัยมีดังนี้

ตู้ลิ้นชัก  – เงินสด 343.00 ดอลลาร์ แว่นกันแดด กุญแจมือและ 

กุญแจ กระเป๋าธนบัตร บัตรประจำตัวของวิลเลียม ซิมส์ และ 

วิลเลียม มิลลิแกน สลิปบัตรเครดิตของดอนนา เวสต์

ตู้เสื้อผ้า  – บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดของดอนนา เวสต์ และแครี  

ไดรเยอร์  บัตรคลินิกของดอนนา  เวสต์  รูปถ่ายของพอลลี   

นิวตัน ปืนพกอัตโนมัติขนาด .25 (แทนโฟกลีโอจูเซ็ปเป) A.R.M.I  

พร้อมกระสุน 5 นัด

โต๊ะเครื่องแป้ง  –  กระดาษขนาด  3   Ö 11 มีชื่อและที่อยู่ของ 

พอลลี นิวตัน กระดาษแผ่นหนึ่งจากสมุดจดที่อยู่ของเธอ

หัวเตียง – มีดพก แป้งสองตลับ

ตู้ลิ้นชัก  – บิลค่าโทรศัพท์ของมิลลิแกน ซองใส่ปืนพกสมิธแอนด์ 

เวสสัน

ใต้เก้าอี้สีแดง – แผงใส่กระสุนปืนสมิธแอนด์เวสสันและกระสุนปืน  

6 นัด

ใต้เก้าอี้สีน้ำตาล  –  แผงใส่กระสุนปืนและกระสุนปืน 15 นัด ถุง 

พลาสติกบรรจุกระสุนปืน 15 นัด
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เมื่อกลับไปยังสถานีตำรวจกลาง นิกกี มิลเลอร์ นำหลักฐานทั้งหมดไป 

ลงทะเบียน ก่อนจะนำไปยังห้องจัดเก็บ 

“เท่านี้ก็เพียงพอจะส่งฟ้องแล้ว” เธอว่า

มลิลแิกนนัง่ขดตวัอยูท่ีม่มุหนึง่ของหอ้งขงัเลก็ ๆ ตวัสัน่งนังก จากนัน้จู ่ๆ กม็เีสยีง 

สำลักเบา  ๆ แล้วเขาก็เป็นลมพับไป หลังจากนั้นหนึ่งนาทีเขาก็ลืมตาขึ้นและ 

มองไปรอบห้อง ห้องน้ำ และเตียงนอนด้วยความแปลกใจ

“พระเจ้า ไม่นะ!” เขาตะโกน “มันเกิดขึ้นอีกแล้วหรือนี่!”

เขานั่งลงบนพื้น ดวงตาเซื่องซึมมองไปในอากาศ เมื่อเห็นแมลงสาบ 

หลายตัวที่มุมห้อง สีหน้าที่ว่างเปล่าของเขาก็เปลี่ยนไป เขานั่งขัดสมาธิ งอตัวลง  

คางเกยอยู่ในมือ ยิ้มเหมือนเด็กขณะที่เขานั่งดูพวกมันวิ่งวนเวียน

(2)
หลงัจากนัน้ สองสามชัว่โมง มลิลแิกนกต็ืน่ขึน้ เจา้หนา้ทีม่ารบัตวัเขาเพือ่ยา้ย 

ที่คุมขัง เขาถูกสวมกุญแจมือติดกับชายผิวดำร่างใหญ่ในแถวนักโทษ ก่อนจะถูก 

นำออกจากห้องโถง ลงบันไดออกไปทางประตูหลัง และเดินไปขึ้นรถตู้คันหนึ่ง 

ที่จอดอยู่ในที่จอดรถ ซึ่งจะนำตัวพวกเขาไปยังเรือนจำแฟรงกลินเคาน์ตี

รถตู้ขับเข้าไปในแหล่งช็อปปิ้งของโคลัมบัส สู่ป้อมปราการแบบสมัยใหม่  

ณ ใจกลางเมือง กำแพงคอนกรีตของเรือนจำสูงตระหง่านสองชั้น เอนเข้าด้านใน  

ไม่มีหน้าต่าง เหนือขึ้นไปจากชั้นสองเป็นตึกสำนักงานทันสมัย ลานด้านหน้า 

ของเรือนจำมีอนุสาวรีย์ของเบนจามิน แฟรงกลิน ตั้งเป็นประธานอยู่

รถตู้เลี้ยวเข้าไปในซอยหลังเรือนจำ ก่อนจะหยุดลงหน้าประตูเหล็กลอน 

ของโรงรถ จากมมุนีจ้ะเหน็ตวัเรอืนจำตัง้อยูภ่ายใตเ้งาของอาคารสงูกวา่ทีอ่ยูต่ดิกนั  

นั่นคือแฟรงกลินเคาน์ตีฮอลล์ออฟจัสติส (Franklin County Hall of Justice) 

ประตูเหล็กลอนเปิดขึ้นส่งเสียงเคร้งคร้าง รถตู้แล่นเข้าไป ประตูปิดลง 

ตามหลัง นักโทษที่ใส่กุญแจมือทุกคนยกเว้นมิลลิแกนถูกนำออกจากรถไปยัง 

ซุม้ประต ู ซึง่อยูร่ะหวา่งประตเูหลก็ลอนสองบานขา้งคกุ มลิลแิกนยงัคงอยูใ่นรถตู ้ 

แต่มือของเขาหลุดจากพันธนาการแล้ว

“ออกมา มิลลิแกน!” เจ้าหน้าที่ตะโกนสั่ง “ไอ้ผู้ร้ายบ้ากาม รู้มั้ยว่า 
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ข้างในนี้เป็นยังไง”

ชายผิวดำที่ถูกสวมกุญแจมือติดกับมิลลิแกนพูดขึ้นว่า “ผมไม่เกี่ยวนะ  

สาบานกับพระเจ้าได้เลยว่าเขาสะเดาะกุญแจมือออกเอง”

ประตูคุกเปิดออกเสียงดัง นักโทษ 6 คนถูกต้อนเข้าไปในอุโมงค์ทางเดิน 

ที่อยู่ระหว่างประตูด้านนอกกับบริเวณที่มีลูกกรงกั้น เมื่อมองลอดลูกกรงเข้าไป  

พวกเขาสามารถเห็นศูนย์ควบคุม อันประกอบด้วยจอโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์  

และเจ้าหน้าที่หลายสิบคน ทั้งหญิงและชาย สวมกางเกงหรือกระโปรงสีเทา  

เสื้อเชิ้ตสีดำ เมื่อประตูด้านนอกปิดลงด้านหลัง ประตูลูกกรงด้านในก็เปิดออก  

และพวกเขาถูกนำตัวเข้าไป

ในห้องโถงเต็มไปด้วยคนใส่เสื้อเชิ้ตสีดำเดินขวักไขว่ และเสียงพิมพ์ 

คอมพิวเตอร์ ที่ประตูทางเข้า เจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งชูซองกระดาษสีน้ำตาลขึ้น 

และบอกวา่ “ใส่ของมีค่า แหวน นาฬกิา เครือ่งประดบั กระเปา๋” เมือ่มลิลแิกน 

เอาของท้ังหมดท่ีมีอยู่ในกระเป๋าเส้ือและกางเกงออกมาแล้ว เธอจึงรับเส้ือแจ็กเก็ตมา  

แล้วค้นหาของตามตะเข็บเสื้อ ก่อนจะส่งมันไปให้เจ้าหน้าที่ห้องจัดเก็บ

เขาถูกค้นตัวอย่างละเอียดขึ้นอีกครั้งโดยเจ้าหน้าที่หนุ่ม ก่อนจะถูกนำตัว 

เข้าไปในห้องขังพร้อมกับผู้ต้องหาคนอื่น  ๆ  เพื่อรอลงทะเบียน สายตาหลายคู่ 

มองมาจากหน้าต่างสี่เหลี่ยมบานเล็ก ชายผิวดำสะกิดมิลลิแกน บอกว่า “ฉันว่า 

นายเจ๋งดีนะ นายสะเดาะกุญแจมือออกได้ ตอนนี้ดูซิว่านายจะพาพวกเราหนี 

ออกจากที่นี่ได้หรือเปล่า”

มิลลิแกนมองเขาด้วยสายตาว่างเปล่า

“ถ้านายทำเรื่องยุ่งละก ็ ตำรวจพวกนี้เอานายตายแน่” เขาบอก “เชื่อที่ฉัน 

พูดได้เลย เพราะฉันเข้า ๆ ออก ๆ ที่นี่หลายครั้งละ นายเคยติดคุกหรือเปล่าล่ะ”

มิลลิแกนพยักหน้า “ฉันถึงไม่ชอบ และอยากออกจากที่นี่ไง”

(3)
เมื่อโทรศัพท์ดังขึ้น ในสำนักงานทนายของรัฐซึ่งอยู่ห่างออกไปจากเรือนจำ 

หนึ่งช่วงตึก แกรี ชไวคาร์ต หัวหน้าทนายร่างสูง ไว้หนวด วัย 33 ปี กำลัง 

พยายามจุดไปป์ของเขาอยู่ ผู้โทร.มาคือรอน เรดมอนด์ ทนายคนหนึ่ง 

“ผมได้อะไรบางอย่างมาตอนที่ไปที่ศาลแขวง” เรดมอนด์บอก “ตำรวจ 
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ไดต้วัผูร้า้ยขม่ขนืทีโ่อไฮโอสเตทเมือ่คนื และเพิง่สง่ตวัไปทีเ่รอืนจำแฟรงกลนิเคานต์ ี 

ค่าประกันตัวตั้งไว้ครึ่งล้านเหรียญ คุณน่าจะส่งคนไปที่นั่นเพื่อให้คำปรึกษา 

เบื้องต้นนะ”

“ตอนนี้ไม่มีใครอยู่ที่นี่เลย มีผมอยู่โยงคนเดียว”

“อืม  ข่าวออกไปแล้ว  อีกไม่นานคงมีนักข่าวจาก  ซิติ เซน-เจอร์นัล 

กับ ดิสแพทช์ เต็มไปหมด ผมรู้สึกว่าตำรวจจะกดดันเขานะ”

สำหรับคดีความผิดอุกฉกรรจ์ซึ่งคาดว่าตำรวจจะสืบสวนต่อหลังจาก 

จับกุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วนั้น ปกติแกรี ชไวคาร์ต จะสุ่มเลือกทนายคนใด 

คนหนึ่งในทีมและส่งเขาไปที่เรือนจำ แต่นี่ไม่ใช่การจับกุมปกติ ความสนใจ 

อย่างมากของสื่อที่ให้กับ  ‘ผู้ร้ายบ้ากามแห่ง OSU’ ทำให้คดีนี้เป็นเรื่องใหญ่ของ 

ทางตำรวจ และชไวคาร์ตคาดว่าจะต้องมีการข่มขู่ให้ผู้ต้องหาพูดอะไรบางอย่าง 

หรือสารภาพผิด การปกป้องสิทธิ์ของเขาจะต้องลำบากมากทีเดียว

ชไวคาร์ตตัดสินใจปลีกตัวไปยังเรือนจำแฟรงกลินเคาน์ตี  --  รีบไปรีบกลับ  

แค่แนะนำตัวกับผู้ต้องหาว่าเขาเป็นทนายของรัฐและเตือนไม่ให้เขาพูดกับใคร 

นอกจากทนายของเขาเท่านั้น

เขาไปถึงเรือนจำทันเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสองคนนำมิลลิแกนผ่านซุ้มประตู 

เข้าไปด้านในและส่งมอบเขาให้กับจ่าสิบตำรวจที่ดูแลอยู่ และเขาได้ขอเจ้าหน้าที่ 

พูดอะไรสั้น ๆ กับผู้ต้องหา

“ผมไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาบอกว่าผมทำ” มิลลิแกนครวญ  

“ผมจำไม่ได้ อยู่ดี ๆ พวกเขาก็เข้ามาและ...”

“ตอนนี้ฉันแค่มาแนะนำตัวเท่านั้น” ชไวคาร์ตบอก “ตรงทางเดินที่วุ่นวาย 

อย่างนี้ไม่ใช่ที่ที่จะพูดอะไรเกี่ยวกับกรณีนี้ ในอีกหนึ่งหรือสองวันเราจะได้พบ 

พูดคุยกันอย่างเป็นทางการ”

“แต่ผมจำอะไรไม่ได้เลย ตำรวจเจอของพวกนั้นในอพาร์ตเมนต์ของผม  

แล้วก็...”

“อย่าเพิ่งพูดอะไรทั้งนั้น! หน้าต่างมีหู ประตูมีตา เมื่อไหร่ที่พวกเขา 

นำตัวนายขึ้นไปข้างบน ให้ระวังตัวให้ดีด้วย ตำรวจพวกนี้มีเล่ห์เหลี่ยมสารพัด  

อย่าพูดกับใครเด็ดขาด แม้แต่กับนักโทษด้วยกันเอง บางคนอาจเป็นสายให้ 

ตำรวจก็ได้ มีคนรอคาบข้อมูลไปบอกตำรวจเสมอ ถ้าอยากให้มีการไต่สวนอย่าง 

ยุติธรรมละก ็ หุบปากไว้”
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มิลลิแกนนั่งส่ายศีรษะและยกมือถูแก้ม พยายามจะพูดความจริงเกี่ยวกับ 

เรื่องนี้ แล้วก็พึมพำว่า “ช่วยบอกว่าผมไม่ผิด ผมคิดว่าผมอาจสติไม่ดีก็ได้”

“ไว้ค่อยมาดูกัน” ชไวคาร์ตบอก “แต่เราพูดกันที่นี่ไม่ได้”

“มีทนายผู้หญิงที่สามารถรับคดีผมมั้ยครับ”

“เรามีทนายผู้หญิงคนหนึ่ง เดี๋ยวฉันจะดูว่าฉันทำอะไรได้บ้าง”

ชไวคาร์ตยืนดูขณะที่เจ้าหน้าที่นำตัวมิลลิแกนไปเปลี่ยนเสื้อผ้า เป็นชุดหมี 

สีน้ำเงินที่นักโทษทุกคนในเรือนจำใส่กัน คนที่กำลังตื่นตกใจอย่างเขาค่อนข้าง 

เป็นปัญหากับเจ้าหน้าที่ เขาไม่ได้ปฏิเสธอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเสียทีเดียว ได้แต่ 

พึมพำซ้ำซากว่าเขาจำไม่ได้ ซึ่งผิดปกติ แต่การที่เขาอ้างว่ามีความผิดปกติทางจิต 

นี่สิ ชไวคาร์ตเดาได้เลยว่าหนังสือพิมพ์จะวิพากษ์วิจารณ์กันสนุกปากแค่ไหน

ที่ด้านนอกของเรือนจำแฟรงกลินเคาน์ตี  เขาซื้อ  โคลัมบัสดิสแพทช์   

ฉบับหนึ่ง และเห็นพาดหัวที่หน้าแรกว่า

ตำรวจจับผู้ต้องสงสัยคดีข่มขืนในบริเวณมหาวิทยาลัย

หนังสือพิมพ์รายงานว่า ตำรวจได้ขอให้นักศึกษาปริญญาโทวัย  26 ปี  

เหยื่อรายหนึ่งซึ่งถูกข่มขืนเมื่อสองสัปดาห์ก่อนมาชี้ตัวผู้ต้องสงสัยจากแถวที่ตำรวจ 

จัดขึ้น ที่ด้านบนของข่าวมีภาพถ่ายใบหน้าของชายคนหนึ่ง ใต้ภาพเขียนว่า  

“มิลลิแกน”

เมื่อกลับถึงสำนักงาน ชไวคาร์ตได้โทรศัพท์ไปยังหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 

ฉบับอื่น  ๆ เพื่อขอให้พวกเขาอย่าลงรูปถ่าย เพราะอาจก่อให้เกิดความโอนเอียง 

ในการชี้ตัวนักโทษในวันจันทร์ได้ พวกเขาปฏิเสธ โดยบอกว่าถ้าพวกเขาได้ 

ภาพถ่ายมา ก็จะลง ชไวคาร์ตยกไปป์เกาหนวด และเริ่มหมุนโทรศัพท์ไปบอก 

ภรรยาว่าจะกลับไปกินอาหารเย็นช้ากว่าปกติ

“เฮ้” เสียงดังขึ้นจากประตูห้องทำงาน “ดูหน้าคุณสิ เหมือนหมีที่จมูก 

ติดอยู่ในรังผึ้งไม่มีผิด”

เขาเงยหน้ามอง เห็นใบหน้ายิ้มแย้มของจูดี สตีเวนสัน

“จรงิด”ิ เขาคำราม วางโทรศัพท์ลง แลว้ยิม้ตอบ “ทายซ ิ ใครขอตวัคณุ”

จูดียกมือปัดผมสีน้ำตาลเข้มจากหน้า เผยให้เห็นปานที่โหนกแก้มซ้าย  

ตาสีน้ำตาลอ่อนมีแววฉงน
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เขาผลกัหนงัสอืพมิพไ์ปทางเธอ และชีไ้ปทีร่ปูถา่ยและพาดหวัขา่ว กอ่นจะ 

หวัเราะเสยีงกอ้งไปทัว่หอ้งเลก็ ๆ “ผูร้า้ยบา้กามแหง่ OSU - จะมกีารชีต้วัวนัจนัทรน์ี ้ 

มิลลิแกนขอทนายผู้หญิง เธอเอาไปเลยนะ”

(4)
จูดี สตีเวนสัน  มาถึงสถานีตำรวจเพื่อเข้าร่วมการชี้ตัวในเวลา 9.45 น.  

เช้าวันที่ 31 ตุลาคม เมื่อพวกเขานำมิลลิแกนมาที่ห้องฝากขัง เธอพบว่าเขาดู 

ตื่นตระหนกและสิ้นหวังมาก

“ฉันมาจากสำนกังานทนายความรฐั” เธอแนะนำตวักบัเขา “แกร ี ชไวคารต์ 

บอกว่าเธออยากได้ทนายผู้หญิง เพราะฉะนั้นฉันกับเขาจะทำงานร่วมกันในคดีนี้  

ตอนนี้สงบสติอารมณ์ไว้นะ ท่าทางเธอแย่มาก”

เขาส่งกระดาษที่พับไว้ให้กับเธอ “เจ้าหน้าที่ทัณฑ์บนของผมเอามาให้ 

เมื่อวันศุกร์”

จูดีเปิดออกและพบว่ามันคือ  “ใบสั่งคุมขัง”  จากสำนักงานทัณฑ์บนผู้ใหญ่ 

(Adult Parole Authority) ให้คุมขังมิลลิแกนไว้ และแจ้งให้ทราบว่าจะมีการ 

ไต่สวนเบื้องต้นเกี่ยวกับการละเมิดทัณฑ์บนที่เรือนจำแฟรงกลินเคาน์ตีเนื่องจาก 

ตำรวจได้พบอาวุธในบ้านของเขาระหว่างการจับกุม เอกสารดังกล่าวทำให้จูดี 

ตระหนักว่า อาจมีการถอนทัณฑ์บนและส่งตัวเขากลับไปยังเรือนจำเลบานอน 

ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เมืองซินซินเนติทันทีระหว่างที่รอการพิจารณาคดี

“การไต่สวนจะมีขึ้นในอีกหนึ่งสัปดาห์นับจากวันพุธนี้ เราจะดูว่าเราจะทำ 

อะไรได้บ้างเพื่อเอาเธอไว้ที่นี่ ฉันอยากให้เธออยู่ในโคลัมบัสนี่มากกว่า เราจะได้ 

คุยกับเธอได้”

“ผมไม่อยากกลับไปเลบานอน”

“ตอนนี้ใจเย็นไว้ก่อน”

“ผมจำไม่ได้เลยว่าผมทำสิ่งที่พวกเขาบอกว่าผมทำ”

“เราจะคุยกันเรื่องนี้ทีหลัง ตอนนี้เธอต้องขึ้นไปยืนบนแท่นนั่น คิดว่า 

ทำได้มั้ย”

“คิดว่าได้ครับ”

“ปัดผมออกจากหน้าซะ พวกเขาจะได้เห็นหน้าเธอชัด ๆ”
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ตำรวจนำเขาเดินขึ้นบันไดไปยืนรวมกับคนอื่น ๆ  ในแถว โดยให้เขาอยู่ที่ 

ตำแหน่งที ่ 2

มีคน 4 คนมารว่มในการชีต้วัในวนันี้ ตำรวจบอกดอนนา เวสต ์ พยาบาล 

ซึ่งเป็นคนชี้ภาพถ่ายของมิลลิแกนว่าไม่ต้องมา ดังนั้นเธอจึงไปคลีฟแลนด์กับ 

คู่หมั้น ซินเธีย เมนโดซา พนักงานโครเกอร์ซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งเป็นผู้ที่รับเช็ค 

ทีม่าขึน้เงนิไมไ่ดช้ีต้วัมลิลแิกน แตช่ีท้ีห่มายเลข 3 ผูห้ญงิคนหนึง่ซึง่ถกูลว่งละเมดิ 

ทางเพศในเดอืนสงิหาคมในสถานการณท์ีต่า่งกนัมากบอกวา่อาจจะเปน็หมายเลข 2  

แตเ่ธอไมแ่นใ่จ แครี ไดรเยอร์ บอกวา่เธอไมแ่นใ่จเมือ่ไมม่หีนวด แตใ่บหนา้ของ 

หมายเลข 2 ดูคุ้น ๆ พอลลี นิวตัน ระบุตัวด้วยความมั่นใจ

วนัที ่ 3 พฤศจกิายน คณะลกูขนุไดล้งความเหน็วา่ผูต้อ้งหามคีวามผดิฐานลกัพาตวั  

3 กระทง ปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธ 3 กระทง และข่มขืน 4 กระทง ทั้งหมดเป็น 

ความผิดที่มีการไตร่ตรอง แต่ละกระทงมีโทษจำคุก 4 ถึง 25 ปี

น้อยครั้งมากที่สำนักงานอัยการจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งทนาย  

แม้แต่ในคดีฆาตกรรมสำคัญ วิธีปฏิบัติปกติคือ หัวหน้าแผนกนักโทษคดีอาญา 

จะเป็นผู้แต่งตั้งทนายอาวุโสหนึ่งคนล่วงหน้า 2 ถึง 3 สัปดาห์ด้วยการสุ่มเลือก  

ทว่าจอร์จ สมิธ อัยการของเคาน์ตีได้เรียกตัวอัยการอาวุโสที่สุดสองคนของเขา 

เข้าไปหา และบอกทั้งสองว่าความโด่งดังของคดีข่มขืนใน  OSU ได้สร้างความ 

เดือดดาลในหมู่ประชาชน และเขาอยากให้ทั้งสองจัดการกับคดีนี้อย่างเด็ดขาด

เทอร์รี เชอร์แมน วัย 32 ผมดำหยักศก ไว้หนวดโง้ง มีชื่อเสียงโด่งดัง 

เรือ่งการเลน่งานผูก้ระทำผดิทางเพศอยา่งไมป่รานแีละอวดโอว้า่ไมเ่คยแพค้ดขีม่ขนื 

มาก่อนต่อหน้าคณะลูกขุน เขาเปิดดูแฟ้มคดีแล้วก็หัวเราะ “เป็นคดีที่ปิดประตู 

แพ้ไปเลย หลักฐานแน่นปึ้ก เราได้ตัวหมอนี่แน่ ทนายจำเลยไม่มีอะไรทั้งสิ้น”

เบอร์นาร์ด ซาลิก ยาวิทช์ วัย 35 หนึ่งในทีมอัยการคดีอาญาเป็นรุ่นพี่ 

ของจูดี สตีเวนสัน และแกรี ชไวคาร์ต ในโรงเรียนกฎหมายสองปี และรู้จัก 

ทั้งสองดี แกรีเคยเป็นผู้ช่วยเขามาก่อน ยาวิทช์เคยเป็นทนายฝ่ายจำเลยของรัฐ 

มาสี่ปีก่อนจะมาทำงานที่สำนักอัยการ เขาเห็นด้วยกับเชอร์แมนว่าเท่าที่เขาเคย 

เห็นมา มันเป็นคดีที่ดีคดีหนึ่งสำหรับการเอาผิด

“แค่ดีเท่านั้นหรือ” เชอร์แมนถาม “เรามีหลักฐานเป็นรูปธรรม ทั้งรอย 

นิ้วมือ การชี้ตัว ทุกอย่าง และจะบอกอะไรให้นะ พวกเขาไม่มีอะไรเลย”
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เชอร์แมนได้คุยกับจูดีในอีกสองสามวันต่อมา และตัดสินใจพูดกับเธอ 

ให้เป็นที่เข้าใจว่า “จะไม่มีการสารภาพเพื่อต่อรองลดโทษในคดีของมิลลิแกน เรา 

ได้ตัวหมอนี่แล้ว เราจะดำเนินคดีด้วยบทลงโทษสูงสุด ส่วนเธอไม่มีอะไรทั้งนั้น”

แตเ่บอรน์ ี ยาวทิช์ คิดรอบคอบกวา่ ในฐานะทีเ่คยเปน็ทนายของรฐัมากอ่น  

เขารู้ว่าเขาควรทำอะไรหากอยู่ในสถานะของจูดีและแกรี “พวกเขายังมีอย่างหนึ่ง  

คือยื่นร้องต่อศาลว่าคนร้ายเป็นคนวิกลจริต”

เชอร์แมนหัวเราะ

วันรุ่งขึ้นวิลเลียม มิลลิแกน พยายามจะฆ่าตัวตายด้วยการเอาศีรษะโขกกำแพง 

ห้องขัง

“เขาคงไม่ได้อยู่ถึงวันพิจารณาคดี” แกรี ชไวคาร์ต พูดกับจูดี สตีเวนสัน 

เมื่อได้ยินข่าว

“ฉนัไมค่ดิวา่เขาพรอ้มพอทีจ่ะรบัการพจิารณาคดนีะคะ” เธอวา่ “ฉนัคดิวา่ 

เราควรบอกศาลวา่ เรารูส้กึวา่เขาไมส่ามารถใหค้วามรว่มมอืกบัทนายในการปกปอ้ง 

ตัวเอง”

“คุณอยากให้เขารับการตรวจจากจิตแพทย์หรือ”

“เราต้องทำ”

“พระเจ้า!” แกรีครวญ “ผมรู้เลยว่าหนังสือพิมพ์จะพาดหัวข่าวยังไง”

“ช่างเถอะเรื่องพาดหัวข่าว เด็กนั่นมีบางอย่างผิดปกติ ฉันไม่รู้ว่ามัน 

คืออะไร แต่คุณก็เห็นว่าบุคลิกของเขาเปลี่ยนไปเรื่อย ฉันเชื่อเขานะที่เขาบอกว่า 

จำเรื่องการข่มขืนไม่ได้ เขาน่าจะได้รับการตรวจ”

“แล้วใครจะจ่าย”

“เรามีกองทุนนี่” เธอว่า

“ใช่ส ิ เป็นล้านเลย”

“เอาเถอะน่า...แกรี เรามีพอจ่ายค่าจิตแพทย์ได้หรอกน่ะ”

“งั้นก็ไปบอกผู้พิพากษาแล้วกัน” แกรีบ่นพึมพำ

เมื่อศาลตกลงใจที่จะชะลอการพิจารณาคดีเพื่อให้วิลเลียม มิลลิแกน 

ได้รับการตรวจสอบจากจิตแพทย์ก่อน แกรี ชไวคาร์ต จึงหันไปสนใจการไต่สวน 

ที่สำนักงานทัณฑ์บนผู้ใหญ่ในเวลา 8.30 น. ของเช้าวันพุธแทน

“พวกเขาจะส่งผมกลับเข้าคุกเลบานอนแน่” มิลลิแกนว่า
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“ถ้าเราช่วยได้ก็ไม่ต้อง” แกรีบอก

“พวกเขาเจอปืนในอพาร์ตเมนต์ผม และเงื่อนไขหนึ่งของทัณฑ์บนก็คือ  

‘ไม่ซื้อ เป็นเจ้าของ ครอบครอง ใช ้ หรือมีอาวุธอันตรายหรือปืน’ ”

“ใช ่ อาจจะถูก” แกรีว่า “แต่ถ้าเราจะแก้ต่างให้เธอ เราอยากให้เธออยู่ใน 

โคลัมบัส ที่เราทำงานกับเธอได้ ไม่ใช่ไปที่คุกเลบานอน”

“คุณจะทำยังไงครับ”

“เรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉัน”

แกรเีหน็รอยยิม้ของมลิลแิกน และแววตืน่เตน้ในตาทีเ่ขาไมเ่คยเหน็มากอ่น  

เขาดผูอ่นคลาย เปน็มิตร คยุเรือ่งตลกเกือบจะเหมอืนไม่มอีะไรหนกัใจ ต่างจาก 

ชายหนุม่ตืน่กลวัทีแ่กรเีจอครัง้แรก ทำใหแ้กรคีดิวา่การแกต้า่งใหเ้ขาคงงา่ยขึน้มาก

“เอาละ” แกรีบอกเขา “ใจเย็นไว้นะ”

เขานำมิลลิแกนไปยังห้องประชุมซึ่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทัณฑ์บนเริ่ม 

แจกจ่ายรายงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกรณีของมิลลิแกนและคำให้การของ 

จ่าเดมป์ซีย์ที่ว่าระหว่างการจับกุมมิลลิแกน พวกเขาได้พบปืน 9 มม. สมิธแอนด์ 

เวสสันและปืนพกกึ่งอัตโนมัติขนาด .25 พร้อมแผงบรรจุกระสุนห้านัด

“ท่านสุภาพบุรุษ ช่วยบอกผมหน่อยเถอะว่า มีการทดสอบยิงอาวุธเหล่านี ้

หรือไม่” แกรีถาม พลางยกข้อนิ้วมือขึ้นถูหนวด

“ไม่มี” ประธานที่ประชุมกล่าว “แต่มันเป็นปืนจริงและยังมีแผงบรรจุ 

กระสุนด้วย”

“แต่ถ้ามันไม่ได้แสดงให้เห็นว่าสามารถยิงออกไปได้ มันจะยังเป็นปืนอยู่ 

หรือเปล่า”

“อืม...จะยังไม่มีการทดสอบยิงจนกระทั่งอาทิตย์หน้า”

แกรีตบโต๊ะ “ผมขอยืนกรานให้พวกคุณตัดสินใจเรื่องการยกเลิกทัณฑ์บน 

ของเขาในวันนี้ หรือไม่ก็รอจนกระทั่งการไต่สวนของศาลเสร็จสิ้นแล้ว เอาละ  

นี่คือปืนหรือของเล่น พวกคุณไม่ได้พิสูจน์ให้ผมเห็นว่านี่คือปืน” แกรีมองไปยัง 

เจ้าหน้าที่แต่ละคน

ประธานที่ประชุมผงกศีรษะ “เอาละ ท่านสุภาพบุรุษ ผมเชื่อว่าเราไม่มี 

ทางเลือกอื่นนอกจากการเลื่อนการยกเลิกทัณฑ์บนออกไปจนกว่าเราจะสามารถ 

ตัดสินได้ว่านี่คือปืนหรือไม่”

ในเวลา  10.50 น.  ของเช้าวันต่อมา เจ้าหน้าที่ทัณฑ์บนของมิลลิแกน 
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ได้นำหนังสือแจ้งว่าการพิจารณายกเลิกทัณฑ์บนจะมีขึ้นในวันที ่ 12 ธันวาคม 1977  

ที่เรือนจำเลบานอน โดยมิลลิแกนไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมด้วย

จูดีไปพบมิลลิแกนเกี่ยวกับหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพบในอพาร์ตเมนต์ของเขา

เธอเหน็แววตาสิน้หวงัของมลิลแิกนเมือ่เขาถามวา่ “คณุคดิวา่ผมเปน็คนทำ 

ใช่มั้ย”

“ฉันจะคิดว่าอะไรไม่สำคัญหรอกนะ บิลลี่ หลักฐานต่าง  ๆ ต่างหากที่เป็น 

ปัญหา เราตอ้งทบทวนคำอธบิายของเธอวา่ทำไมเธอถงึมขีองพวกนีใ้นครอบครอง”

เธอเห็นสายตาที่จับจ้องเธอ...ซึ่งดูเหมือนจะค่อย ๆ ถอยห่างและกลับเข้าไป 

ในตัวเองอีกครั้ง

“ไม่สำคัญหรอก” เขาบอก “ไม่มีอะไรสำคัญอีกแล้ว”

วันรุ่งขึ้นเธอได้รับจดหมายที่เขียนบนสมุดฉีกตีเส้นสีเหลืองว่า

ถึงคุณจูดี

ผมเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นเพราะบางครั้งผมไม่สามารถ 

พูดถึงความรู้สึกของผม และเหนืออื่นใด ผมอยากให้คุณเข้าใจ 

ผม

แรกสดุ ผมอยากจะขอบคณุคณุสำหรบัทกุสิง่ทกุอยา่งทีค่ณุ 

ทำให้ผม คุณเป็นคนใจดี น่ารัก และคุณทำดีที่สุดแล้ว 

ตอนนีค้ณุจะสามารถลมืผมไดโ้ดยไมม่อีะไรตดิคา้งอยูใ่นใจ 

อีก ช่วยบอกที่ทำงานของคุณด้วยว่าผมไม่ต้องการทนายความ 

ไม่ว่าใครทั้งสิ้น ผมไม่จำเป็นต้องมีทนาย

หากคณุเชือ่วา่ผมผดิ ผมกค็งผดิจรงิ สิง่เดยีวทีผ่มอยากรู้ 

ก็คือ ผมผิดอย่างแน่นอน ตลอดชีวิตของผม ผมได้แต่ทำให้ 

คนที่ผมรักต้องเจ็บปวดและเป็นทุกข์ ที่แย่ก็คือ ผมไม่สามารถ 

หยดุทำ เพราะผมหา้มตวัเองไมไ่ด้ การจบัผมเขา้คกุรงัแตจ่ะทำให้ 

ผมแย่ลง เหมือนกับครั้งหลังสุดที่ผ่านมา จิตแพทย์ไม่รู้ว่าจะทำ 

อย่างไรกับผม เพราะพวกเขาไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรกันแน่

ผมตอ้งหยดุตัวเองแลว้ ผมขอยอมแพ ้ ผมไมแ่ครอ์กีตอ่ไป 

แล้ว ผมอยากขออะไรคุณเป็นครั้งสุดท้าย ช่วยโทร.ไปบอกแม่ 
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หรือแคธีให้ผมทีว่าไม่ต้องมาที่นี่อีก ผมไม่อยากเจอใครอีกแล้ว  

อยา่เปลอืงนำ้มนัรถเลย แตผ่มรกัพวกเขาและผมขอโทษ คณุเป็น 

ทนายความที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยรู้จัก ผมจะไม่มีวันลืมความกรุณา 

ของคุณเลย ลาก่อน

บิลลี่

ค่ำวันนั้นสิบเวรได้โทร.ไปที่บ้านชไวคาร์ตและบอกว่า “ลูกความของคุณ 

พยายามฆ่าตัวตายอีกแล้ว”

“พระเจ้า! เขาทำอะไร”

“คุณคงไม่อยากเชื่อ แต่เราต้องฟ้องเขาข้อหาทำลายทรัพย์สินของเคาน์ตี  

เขาทุบโถส้วมแตก และเอาเศษกระเบื้องกรีดข้อมือ”

“ตายจริง!”

“ผมจะบอกอะไรอกีอยา่งนะคุณทนาย ลกูความคณุประหลาดมาก เขาทบุ 

โถส้วมด้วยกำปั้นตัวเอง”

(5)
ชไวคาร์ต  และจูดี สตีเวนสัน ไม่สนใจจดหมายบอกเลิกของมิลลิแกนและ 

ยงัไปเยีย่มเขาทกุวนัทีเ่รอืนจำ สำนกังานทนายของรฐัไดอ้นมุติัเงินสำหรบัการตรวจ 

สภาพจิตโดยจิตแพทย์ จากนั้นในวันที่ 8 และ 13 มกราคม 1978 ดร.วิลลิส ซี.  

ดริสคอลล์ จิตแพทย์ก็ได้ทำการทดสอบเขาหลายอย่าง 

การทดสอบวดัระดับสติปัญญาบอกวา่ มิลลแิกนมไีอควิ 68 ซึง่ดรสิคอลล ์

บอกว่าอาการซึมเศร้าทำให้คะแนนของเขาลดลง รายงานของเขาบอกว่ามิลลิแกน 

มีอาการทางจิตเภทอย่างรุนแรง

เขาป่วยจากการสูญเสียตัวตนอย่างรุนแรงอันทำให้ขอบเขตของ 

อัตตาเลอะเลือน มีอาการทางจิตเภทที่ทำให้มีความสามารถจำกัด 

มากในการแยกระหวา่งตวัเองกบัสิง่แวดลอ้ม...เขาไดย้นิเสยีงทีบ่อก 

ให้ทำสิ่งต่าง  ๆ เสียงนั้นตะโกนและกรีดร้องใส่เขาเมื่อไม่ทำตาม  

มิลลิแกนบอกว่าเขาเชื่อว่าเสียงเหล่านี้เป็นของคนที่มาจากนรก 
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เพื่อทรมานเขา นอกจากนี้ยังพูดถึงคนดีที่เข้ามาในตัวเขาเป็น 

ครั้งคราวเพื่อต่อสู้กับคนร้าย...ในความเห็นของผม  ณ  ขณะนี้ 

คุณมิลลิแกนไม่สามารถให้การใด  ๆ  ในนามของตัวเองได้ เขาไม่ 

สามารถอยูก่บัโลกความจรงิไดม้ากพอทีจ่ะเขา้ใจเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้  

ผมขอแนะนำอย่างยิ่งให้ส่งชายผู้นี้เข้าโรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจ 

และรักษาต่อไป

การปะทะกนัทางกฎหมายครัง้แรกมขีึน้ในวนัที ่ 19 มกราคม เมือ่สตเีวนสนั 

และชไวคารต์สง่รายงานใหแ้กผู่พ้พิากษาเจย์ ซ.ี ฟลาวเวอรส์ เพือ่เปน็หลกัฐานวา่ 

ลูกความของพวกเขาไม่สามารถปกป้องตัวเองได ้ ผู้พิพากษาฟลาวเวอร์สกล่าวว่า 

เขาจะออกคำสั่งให้ศูนย์สุขภาพจิตชุมชนเซาท์เวสต์ (Southwest Community  

Mental Health Center) ในโคลัมบัสมอบหมายให้แผนกนิติจิตเวชศาสตร์ 

ตรวจสภาพจิตของจำเลย แกรีและจูดีรู้สึกกังวลใจ เนื่องจากเซาท์เวสต์มักจะ 

อยู่ฝ่ายอัยการเสมอ

แกรียืนกรานว่าอะไรก็ตามที่ออกมาระหว่างการตรวจของเซาท์เวสต์ 

จะถือเป็นข้อมูลพิเศษที่ไม่สามารถนำมาใช้โจมตีลูกความของเขาได้ในทุกกรณี  

เชอรแ์มนและยาวทิชไ์มย่อมตกลงตามนัน้ ทนายจำเลยทัง้สองขูว่า่จะบอกมลิลแิกน 

ไม่ให้พูดอะไรกับนักจิตวิทยาและจิตแพทย์จากเซาท์เวสต์ จนเกือบถูกผู้พิพากษา 

ฟลาวเวอร์สแจ้งข้อหาหมิ่นศาล

ในที่สุดทุกฝ่ายก็ประนีประนอมกันได้เมื่อฝ่ายอัยการตกลงว่า พวกเขา 

จะตัง้คำถามกบัอะไรกต็ามทีเ่ปน็โทษกบัเขาทีเ่ขาพดูกบันกัจติวทิยาทีศ่าลแตง่ตัง้ให้ 

ในกรณีที่มิลลิแกนขึ้นให้การปกป้องตนเองเท่านั้น ชัยชนะเพียงครึ่งเดียวดีกว่า 

ไม่ได้อะไรเลย ดังนั้นทนายจำเลยจึงยอมเสี่ยงให้แผนกนิติจิตเวชของเซาท์เวสต ์

สัมภาษณ์วิลเลียม มิลลิแกน ตามเงื่อนไขเหล่านั้น

“เป็นความพยายามที่ดี” เชอร์แมนหัวเราะขณะที่พวกเขาเดินออกจากห้อง 

ของผู้พิพากษาฟลาวเวอร์ส “แสดงให้เห็นว่าพวกนายอับจนแค่ไหน แต่มันไม่มี 

ประโยชน์หรอกนะ ผมยังยืนกรานคำเดิมว่า คดีนี้เสร็จเราอยู่แล้ว” 

เพื่อป้องกันการพยายามฆ่าตัวตายอีก เจ้าพนักงานได้ย้ายมิลลิแกนไปแยกขัง 

ภายในรัศมีของโรงพยาบาลและให้ใส่เสื้อที่มัดมือมัดตัวป้องกันการทำร้ายตนเอง  
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ต่อมาในบ่ายวันนั้น รัส ฮิลล์ แพทย์ที่มาตรวจเขาก็ต้องพบสิ่งที่ไม่คาดฝัน  

เขาตะโกนเรียกจ่าสิบตำรวจวิลลิสที่ประจำกะบ่ายสามถึงห้าทุ่มและชี้ผ่านลูกกรง 

เหล็กไปที่มิลลิแกน วิลลิสอ้าปากค้าง มิลลิแกนปลดปล่อยตัวเองหลุดจากเสื้อ  

แล้วเอามาใช้หนุนเป็นหมอนนอนหลับปุ๋ยอยู่
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