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จากสำานักพิมพ์

    เหตุเกิดที่โรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่ง...

หมอ    อ้าว!  ลุง ท�าไมมาลากกล่องกระดาษเล่นอยู่ตรงนี้ล่ะ?

ผู้ป่วย    นี่ไม่ใช่กล่องกระดาษนะหมอ นี่มันรถเบนซ์ของผมต่างหาก 

    ล่ะ

    วันต่อมา

หมอคนเดิม  ฮั่นแน่! ลุงจะขับรถเบนซ์ไปไหนล่ะ?

ผู้ป่วยคนเดิม หมอจะบ้าเรอะ น่ีมันกล่องกระดาษชัดๆ รถเบนซ์ที่ไหนเล่า 

    (ฮา)

  เรื่องราวของผู้มีปัญหาสุขภาพจิตไม่ตลกอย่างนี้ทุกราย และแต่ละ 

รายก็ไม่สนุกซะทุกเรื่อง  และแม้ว่าจะตลกอย่างน้ีทุกรายทุกเร่ืองจริงๆ 

ก็คงไม่มีใครปรารถนาจะให้สมาชิกในครอบครัวหรือคนหนึ่งคนใดที่ตน 

รู้จักต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้
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  เลี้ยงลูกอย่างไร...ไม่ให้เป็นฆาตกร เป็นหนังสือที่ชี้ให้เห็นผลจาก 

การอบรมเลี้ยงดูบุตรที่ผิดพลาดอย่างมหันต์ การใช้ความรุนแรง รู้เท่า 

ไม่ถึงการณ์ ที่กลับกลายก่อร่างสร้างปมในจิตใจที่บอบบางจากวัยเด็ก 

ค่อยบิดเบี้ยวสั่งสมจนวิกลจริต-จิตบกพร่อง กระทั่งกลายเป็นฆาตกร 

เต็มตัวในที่สุด

  สรจักร ศิริบริรักษ์ “ชื่อที่ไม่ต้องนิยามต่อท้าย” น่าจะเป็นนิยามท่ี 

เหมาะเจาะเหมาะสมที่สุดในนาทีน้ีส�าหรับนักเขียนหนุ่มผู้นี้  เพราะสรจักร 

ศิริบริรักษ์ ก็คือ สรจักร ที่พร้อมเสมอกับการสรรค์สร้างผลงานที่สนุก 

สนาน แปลกใหม่ไม่จ�ากัดรูปแบบออกสู่สาธารณะไม่หยุดนิ่ง  นับเป็น

“ยังบลัด” ที่โดดเด่นที่สุุดคนหนึ่งในวงวรรณกรรม

  สรจักรกระโดดขึ้นลิฟต์มาจากงานสาธารณสุข (ต�าแหน่งเภสัชกร)

ที่เขายึด (เป็นอาชีพหลัก) มาหยุด “กึก” ที่หน้าห้องแล็บ “นักเขียน” 

แต่เขาไม่ลังเลที่จะปรับ “การปรุงยา” มาลงมือ “ปรุงอักษร” ออกมา 

อย่างหมดจด  แม้เขาจะเป็น “มือใหม่” ในห้องนี้ แต่ผลงานที่ได้จาก 

ห้องแล็บนี้กลับเป็น “ขนานแท้” ที่ไม่ใช่แค่การทดลอง แต่เข้าครอบครอง 

ใจผู้อ่านอย่างรวดเร็ว

  เล้ียงลููกอย่างไร...ไม่ให้เป็นฆาตกร นับเป็น “ขนานเอก” อีกขนาน 

หนึ่งที่สรจักรปรุงขึ้นเพ่ือเยียวยาสังคม เพราะปัญหาเด็กถูกทารุณกรรม 

ปัญหาสุขภาพจิตเป็นปัญหาที่ขยายเส้นรอบวงซอกซอนเข้าไปในแทบทุก 

ครอบครัวในสัดส่วนที่มากขึ้นจนน่าตกใจในแต่ละปี  ซึ่งป้ายสุดท้ายที่ 

ปัญหาดังกล่าวจะยุติก็อาจสายเกินแก้ในแทบทุกกรณี ส่งผลร้ายแรง 

ทารุณจิตใจผู้ที่ได้รับรูู้ และสมาชิกในครอบครัวอย่างมิอาจประเมินได้

  สรจักรตระหนักถึงปัญหานี้ และต้องการตอบโจทย์ที่ว่า เลี้ยงลููก 

อย่ำงไร...ไม่ให้เป็นฆำตกร? อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมที่สุด เพราะ 

ไม่มีสูตรส�าเร็จใดๆ ที่จะใช้อธิบายแบบสรุปรวบยอดถึงต้นตอปัญหานี้ได ้

เขาได้รวบรวม ค้นคว้า ศึกษาจากเอกสาร ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

และยกเอากรณีตัวอย่างรวมกว่า ๑๐ คดี ๑๐ ประเภทที่วิปริตสุดโต่งเพื่อ 
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เป็นอุุทาหรณ์ ชี้ปมที่มาของความวิกลจริต จิตวิปลาสจากฆาตกรตัวจริง 

แต่ละราย วิเคราะห์อย่างเป็นระบบถึงภูมิหลังการเล้ียงดูในวัยเด็ก ครอบ 

ครัว สังคม ทัศนคติต่อโลก บุคลิกภาพ ฯลฯ  เชื่อมโยงถึงการแสดง 

ออกที่เสมือนเป็นป้ายบอกทางให้เห็นขอบเขตต้องห้าม อาการท่ีควรระวัง 

และพฤติกรรมที่ควรระแวง เพื่อป้องกันการเกิดซ�้ารอย

  นับเป็นเรื่องยากไม่น้อยที่จะบอกได้ว่า เลี้ยงลูกอย่างไร...ไม่ให้ 

เป็นฆาตกร?  แต่หนังสือเล่มน้ีได้ชี้ให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งแล้วว่า เลี้ยงลูก 

อย่างไร...ให้เป็นฆาตกร  ฉะนั้น  โปรดอย่าเพลี่ยงพล�้าถล�าเลี้ยงจนใกล้ 

เคียงกับในเล่มนี้ล่ะ

ด้วยความห่วงใย

ส�ำนักพิมพ์มติชน

หมำยเหตุ  ภาพประกอบภายในเล่มเป็นการวาดตามรูปถ่ายจริงของ 

ฆาตกร ผสานกับการแต่งเติมจากจินตนาการอีกบางส่วนโดยฝีมือคุณ 

ฟารุต สมัครไทย
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จากนักเขียน

ในช่วงหลำยสิบปีที่ผ่ำนมำ คนจ�ำนวนไม่น้อยมีประสบกำรณ์

ฆาตกรรมในครอบครัว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนชั้นกลาง  :  ยิง,  เผา, 

แทงด้วยมีด,  วางระเบิด,  ขับรถชน,  วางยาพิษ,  บีบคอ  และอื่นๆ  น�ามา 

ซึ่งความตายของพี่น้อง พ่อแม่ ญาติหรือผู้เลี้ยงดู    ซึ่งในบรรทัดฐานของ 

สังคมถือเป็นสิ่งต้องห้ามชั่วร้ายถึงที่สุด    ผู้กระท�าฆาตกรรมจึงต้องมีแรง 

บีบคั้นจูงใจบางประการที่ควรแก่การศึกษา

  และแน่นอน  สิ่งที่ต้องตระหนักคือว่า  ไม่มีสูตรส�าเร็จใดๆ  ที่จะ 

ใช้อธิบายแบบสรุปรวบยอดถึงต้นตอปัญหา    หนทางเดียวที่เราจะเข้าใจ 

ฆาตกรได้  ก็ด้วยการศึกษาอย่างเป็นระบบ  การเรียนรู้เหตุฆาตกรรมใน 

อดีตที่ผ่านมา มองสาเหตุของปัญหาในมุมมองท้ังกว้างและลึก มิใช่เพียง 

แค่  “เป็นฆาตกรเพราะสันดานชั่ว”  เหมือนกับที่ใครบางคนเคยสรุปแบบ 

มักง่ายว่า  “คนจนคือพวกขี้เกียจ”
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  การรับรู้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องย่อมช่วยให้เราหาแนวทางป้องกันปัญหา 

ที่อาจเกิดได้แต่เนิ่นๆ  และยังเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้กับใครก็ตาม  ที ่

หลงทางสร้างเงื่อนไขอันเลวร้ายให้เกิดในจิตใจที่สับสนและมืดบอดของ 

ฆาตกร

  และเพราะศึกษา  จึงได้มีศาสตร์หลายแขนงอุบัติขึ้นในโลก  เช่น 

อาชญาวิทยา  (Criminology)  วิชาว่าด้วยเหยื่ออาชญากร  (Victimology) 

อาชญาพฤติกรรม  (Criminal  Behavior)  นิติวิทยาศาสตร์  (Forensic 

Science) นิติมนุษยศาสตร์  (Forensic Anthropology) นิติเวชศาสตร์ 

(Forensic Medicine)  ฯลฯ    และเกิดความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของ 

การฆาตกรรมมากขึ้น  เช่น พบว่าเหย่ือมีส่วนกระตุ้นให้เกิดฆาตกรรมใน 

บางกรณี  รับรู้จากการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบว่าเครื่องมือที่ใช้ประกอบ 

การฆาตกรรมมีมากมายเหมือนกับจินตนาการที่ไม่มีสิ้นสุดของมนุษย์ 

นอกเหนือจากสิ่งที่เรารู้จักดี  เช่น ปืนสั้น ปืนยาว ปืนพก มีด  ขวาน... 

  ของเหล่านีแ้ละอืน่ๆ ถกูใช้โดยมนษุย์เพือ่ฆ่าเพือ่นมนษุย์ด้วยกนั     

  ในชีวิตจริง  ไม่เคยมีรายงานการท�าฆาตกรรมโดยใช้ที่วางเทียน 

เหมือนในหนัง    ส่ิงที่สวยหรูอย่างน้ันเป็นที่นิยมน้อยกว่าสิ่งสามัญรอบ 

ตัวคุณ    ผมเคยเห็นรายงานผลคดีที่ฆาตกรใช้มีดอีโต้  ดาบขนาดใหญ ่

ที่เจาะน�้าแข็ง  ดาบปลายปืน  ค้อน  กุญแจปากตาย  ไขควง  ชะแลง  ไม ้

หน้าสาม  กิ่งไม้  ด้ามจับแม่แรง  ซีเมนต์บล็อก  ไม้เท้าแขน  ขาปลอม  เสา 

เตียงโลหะ  แป๊บน�้า  ก้อนหิน  เข็มขัด  เนคไท  กางเกงขายาว  เชือก  เชือก 

ผูกรองเท้าหุ้มข้อ ถุงเท้ายาว ผ้าเช็ดตัว  และโซ่...

  ใครที่ได้อ่านหนังสือทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับอาชญาวิทยา  ชื่อ 

The	Medico-legal	 Investigation	 of	Death  แต่งโดยนักพยาธิวิทยา 

๒ คนคือ Warner U.  Spitz  และ Russell  S.  Fisher  ซึ่งเป็นแบบฉบับ 

มาตรฐานของโลกเล่มหนึ่ง  จะได้เห็นภาพคนถูกยิง  ถูกแทง ถูกแขวนคอ 

ถูกตีด้วยกระบอง  กินยาพิษ  ศพที่ยับเยิน  ถูกตัดศีรษะ  ถูกตัดแขน-ขา 
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ถูกถลกหนัง  จมน�้าตาย ถูกบีบคอ ถูกยืดตัว  ถูกบด ถูกเผาไหม้  ถูกตาก 

แห้ง ท�ามัมมี่  และเสียบด้วยไม้อย่างทารุณ   

    แต่สิ่งที่น่าสลดที่สุดอยู่ในบทที่  ๑๘  ว่าด้วยการสืบสวนการตาย 

ผิดปกติในเด็ก   ภาพประกอบเนื้อในคือภาพเด็กแรกเกิดถูกแทงหลายๆ 

ครั้งจนตาย   หนึ่งในผู ้ร่วมงานในการเขียนบทนี้ก็คือ  Dr.James  T. 

Weston  เขาเรียกการฆาตกรรมและการทรมานเด็กว่า  “ที่สุดของความ 

ไร้มนุษยธรรมต่อเพื่อนมนุษย์”   

  เด็กที่ไร้เดียงสาไม่สามารถปกป้องตัวเอง   บางคดีและบางรูปภาพ 

ในหนังสือบทนี้อาจท�าให้คุณน�้าตาร่วง   มีเด็กที่ถูกท�าให้ส�าลักจนตายโดย 

พริกไทย  เพราะพ่อแม่ของเขาบังคับให้หายใจเอาพริกไทยเข้าไปเป็นการ 

ลงโทษ  มีเด็กที่ถูกจับลวกน�้าร้อนมากกว่าครึ่งตัว   เด็กท่ีเส้นพังผืดเชื่อม 

ริมฝีปากบนกับเหงือกฉีกขาดเพราะถูกตบปากบ่อยๆ   เด็กถูกตีจนตาย 

โดยพ่อขี้เมา เพียงเพราะลูกร้องขัดจังหวะการดูฟุตบอลทางโทรทัศน์  มี 

รอยถูกตีเป็นวงที่หลังและก้นกบโดยใช้สายไฟ   ความโกรธแบบหน้ามืด 

โบยกระหน�่าไปบนหลังของเด็กตัวน้อยๆ   ภาพได้แสดงให้เห็นปลายนิ้ว 

ที่ช�้าเลือดจนด�าและเน่าเปื่อยของหนูน้อยที่พยายามยกมือปกป้องตัวเอง 

เมื่อถูกตีที่ศีรษะซ�้าๆ

  ผมจะไม่เล่าเรื่องน่าสยดสยองเหล่าน้ี   ผมเชื่อว่าทุกคนที่มีลูกย่อม 

รู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดเมื่อได้รับทราบเรื่องเช่นนี้

  แน่นอน  ใครก็ตามเมื่อได้สัมผัสกับความเสื่อมทรามโหดเห้ียม 

เหล่านี้  จะต้องปรารถนาที่จะหาหนทางยุติการกระท�าที่รุนแรงทุกวิถีทาง

      ในแฟ้มอาชญากรรมที่ผมสืบค้น  มีอยู่หลายคดีที่เกี่ยวกับเด็กๆ 

และยังคงเป็นความทรงจ�าที่ชัดเจนรบกวนจิตใจของผมเรื่อยมา  คดีที่ 

รันทดใจที่สุดเมื่อได้อ่านเป็นคดีเกี่ยวกับเด็กหญิงวัย ๕  ขวบท่ีถูกพบเป็น 

ศพในถุงผ้าที่ถูกโยนทิ้งบ่อน�้า   แม่และแฟนของแม่เธอถูกกล่าวหาว่าเป็น 

ฆาตกร    มีหลักฐานว่าพวกเขาลงโทษเด็กน้อยโดยบังคับให้ยืนอยู่ท่ีมุม 
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ห้องนอนนานประมาณ ๑๐  วันโดยปราศจากอาหารและน�้าหรือของเหลว 

อื่นๆ   เด็กหญิงไม่ได้รับอนุญาตให้นอน   และเมื่อใดก็ตามที่เธอหมดสติ 

ล้มลง ก็จะถูกบังคับให้ลุกขึ้นยืนอีกครั้งด้วยความโหดร้ายผิดมนุษย์   

  แม่ของเธอแกล้งเขียนจดหมายส่งไปที่โรงเรียน แจ้งต่อคุณครูของ 

เธอว่าเธอต้องน�าลูกไปรับการรักษาเพราะไม่ได้กินข้าวหรือน�้าเลยท้ังวัน 

คุณครูยอมตามค�าขอร้องแปลกๆ  นั้น  และกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดใน 

การทรมานหนูน้อยผู้น่าสงสารโดยไม่รู้ตัว   โชคดีที่คุณครูเก็บข้อความไว ้

และกระดาษที่เปิดโปงความลับชิ้นน้ีถูกใช้เป็นหลักฐานในการสืบสวนคดี 

ฆาตกรรมเด็กหญิงในเวลาต่อมา 

  จากการสอบสวนเผยให้รู้ว่า  เด็กหญิงถูกบังคับให้กินสบู่และท่อง 

ABC  ไปเรื่อยๆ   จะโดนเฆี่ยนด้วยเข็มขัดอย่างไร้ความปรานีถ้าปัสสาวะ 

ห้ามนอน  และต้องยืนตลอดทั้งคืนในกระเป๋าเดินทางที่บรรจุของอยู่ครึ่ง 

ใบ   แฟนของแม่เธอชื่อแม็คโดกัล  เป็นพวกซาดิสต์  จิตวิปลาสชอบ 

ทรมานเด็ก   

  หลังคดีส้ินสุด  แม่ของเด็กหญิงขอต่อรองให้ลดหย่อนโทษของ 

เธอเหลือ  ๑๕  ปี   หล่อนติดคุกจากการกระท�าของหล่อนเอง  ได้รับการ 

ลดหย่อนโทษจากการประพฤติตัวดี  และตอนนี้ได้เป็นอิสระแล้ว   ส่วน 

แม็คโดกัลถูกตัดสินโทษในปี  ๑๙๘๓ และถูกส่งตัวเข้าคุก   

  ค�าถามที่ตามมา ๓ ข้อในใจผมเมื่ออ่านผลคดีจบลงคือ

  ๑.  ถ้าเด็กหญิงผู้นี้ไม่ตาย  เธอจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีบุคลิกและ 

นิสัยอย่างไร?   จะเหมือนฆาตกรนามโจ  คาลลิงเจอร์ที่ผมจะกล่าวใน 

บทที่ ๒ หรือไม่?

  ๒.  อะไรท�าให้คนเหล่านี้เติบโตขึ้นมาเป็นคนป่าเถื่อนเช่นนี้  พวก 

เขาถูกเล้ียงดูมาอย่างไร   หรือว่าในวัยเด็กพวกเขาก็เคยถูกทารุณกรรม 

เช่นนี้มาก่อน อดีตอันโหดร้ายจึงถูกระบายต่อที่ลูก?

  ๓. เราจะหยุดยั้งมิให้มีคนประเภทนี้เกิดขึ้นในโลกได้หรือไม่? 

อย่างไร?
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  หนังสือเล่มนี้ไม่อาจตอบค�าถามที่ว่าได้   แต่ผมได้พยายามค้นหา 

ภูมิหลังของฆาตกรที่โหดเหี้ยมวิตถาร  เปรียบเทียบกับคดีฆาตกรรมที ่

ลงมือโดยบุคคลที่ครั้งหนึ่งสังคมเคยให้ค�ายกย่องว่าดี  มาเพื่อเป็นตัว 

อย่างเปรียบเทียบให้เห็นเงื่อนง�าว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ท�าให้เด็กที่บริสุทธ์ิ 

เหมือนผ้าขาวต้องแปลงสภาพเป็นฆาตกรเม่ือโตขึ้น   ใครควรรับผิดชอบ 

การเปลี่ยนแปลงอันเลวร้ายนี้

  บำงทีท่ำนผู้อ่ำนอำจค้นพบค�ำตอบด้วยตนเอง

สรจักร ศิริบริรักษ์
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คุณเลี้ยงลูกอย่างไร?  

	 คนบางคนเลี้ยงลูกด้วยเงิน	บางคนเลี้ยงด้วยล�าแข้ง

	 วิธีการอบรมเลี้ยงดูลูกที่ขาดความพอดี	 มีแต่ขาวกับด�า	 มีส่วน 

ท�าให้เด็กกระท�าผิดได้มาก	 	 ค�าว่าขาดความพอดีในที่นี้มีทั้งเข้มงวดเกิน 

ไปกับเอาใจเกินไป

	 เด็กที่มาจากครอบครัวที่บิดามารดาเลี้ยงดูแบบเข้มงวดจนเกินไป 

หรืออยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ระเบียบวินัยตลอดเวลา	 อาจแสดงผล	๒	 แบบ 

คือ	 เด็กที่กลัวอ�านาจจากพ่อแม่จนไม่มีโอกาสเป็นตัวของตัวเองจะไม ่

สามารถท�าอะไรตามที่ตนเองต้องการ	 หรือไม่มีโอกาสได้แสดงความคิด 

เห็นใดๆ	 ส่งผลท�าให้เม่ือโตขึ้นกลายเป็นคนขาดความเชื่อมั่นในตนเอง 

ไม่กล้าตัดสินใจท�าอะไรเพราะกลัวความผิด	 กลัวการถูกลงโทษ	 กลาย 

เป็นเด็กท่ีไม่เป็นตัวของตัวเอง	 อยู่ล�าพังไม่ได้เพราะไม่เคยท�าอะไรด้วย 

วิธีเลี้ยงลูก

ให้วิกลจริต
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ตัวเองมาก่อน	 จึงท�าให้ง่ายต่อการที่จะถูกชักจูงไปในทางที่ผิดหรือประ 

พฤติผิดได้	 	 หรือร้ายกว่านั้นอาจเป็นโรคจิตประสาทไปเลย	 	 	

	 แต่ถ้าเด็กไม่ยอมรับอ�านาจของพ่อแม่	 เขาอาจต่อสู้กับอ�านาจนั้น 

โดยตรง	 	 คุณคงเคยเห็นลูกโต้เถียงพ่อแม่ไม่ลดละด้วยวาจาหยาบคาย 

แทงพ่อ	 ชกกับพ่อ	 หนีออกจากบ้าน	 หรืออาจเก็บกดไว้ในใจ	 	 โตขึ้นเด็ก 

อาจกลายเป็นคนต่อต้านระเบียบวินัย	 กฎเกณฑ์	 หรือฝ่าฝืนกฎข้อบังคับ 

ของสังคม

	 ในทางตรงกันข้าม	 เด็กที่มาจากครอบครัวที่บิดามารดาเลี้ยงดูด้วย 

การตามใจ	 เป็นลูกคนเล็ก	 หรือมาจากครอบครัวที่มีฐานะร�่ารวย	 เอาใจ 

หรือปกป้องมากเกินไป	 อยากได้อะไรก็ต้องได้	 ทุกอย่างสมดังใจ	 ไม่ได ้

รับค�าสอนเรื่องความถูกผิด	 ท�าให้เด็กขาดเหตุผล	 ขาดความอดทน	 แก้ 

ปัญหาเองไม่เป็น	 ไม่รู้ว่าสิ่งใดถูกผิด	 สิ่งใดควรท�าหรือไม่ควรท�า	 เมื่อโต 

ขึ้นเด็กเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะท�าผิดได้ง่าย	 ขาดความอดทน	 ไม่สามารถ 

แก้ไขปัญหาเมื่อเผชิญกับปัญหาใดๆ	 ได้	 โอกาสที่จะตัดสินใจพลาดหรือ 

กระท�าผิดจึงมีมาก

	 ลองดูตัวอย่างของเด็กน้อยที่ชื่อเอ็ดดี้ที่ผมจะเล่าต่อไปนี้

 

แสงจันทร์ของเดือนพฤศจิกายนในวิสคอนซินแรงกล้าเป็นพิเศษ

มันส่องทะลุม่านแห่งราตรี	 สะท้อนสีเงินยวงเข้าสู่บ้านในฟาร์มปศุสัตว์ 

เล็กๆ	 แห่งหนึ่ง	 	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจและนายอ�าเภอก้าวเท้าอย่างระมัดระวัง 

แม้จะรู้ว่าไม่มีใครอยู่ในบ้าน	 	 เจ้าของ-นายเอ็ดเวิร์ด	 ธีโอดอร์	 จีน-ถูกจับ 

กุมตัวไว้แล้ว	 แต่ทุกคนก็ยังไม่วางใจ	 	 สถานที่แห่งนี้น่ากลัวเกินไป	บรรจุ 

ไว้ด้วยกลิ่นอายแห่งความตาย	แทบไม่น่าเชื่อว่านี่คือบ้านมนุษย์

	 เหตุผลส�าคัญที่เจ้าหน้าที่บุกฟาร์มแห่งนี้เพราะพบเงื่อนง�าการหาย 

ตวัของนางวอร์เดน	หญงิเจ้าของร้านขายอปุกรณ์วยักลางคนในเพลนฟิลด์ 

อาจเป็นฝีมือของเอ็ด	 จีน	 เจ้าของบ้านแห่งนี้
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	 แสงไฟฉายสาดเป็นวงกลมไปตามทางเดินและฝาผนัง	 เริงระบ�า 

ร่อนไปร่อนมาจากมือที่สั่นสะท้าน	 ผ่านบานประตูทีละห้องโดยไม่มีเสียง 

พูดคุย

	 และที่ห้องครัว	 เม่ือบานประตูเปิดออกต�ารวจก็ได้กลิ่นสะอิด- 

สะเอียน	 	 แสงไฟฉายจับเศษขยะตามพื้น	 บนโต๊ะเก้าอี้	 อ่างล้างจาน	 มัน 

สกปรกยิ่งกว่ารังสุนัข	 	

	 ต�ารวจนายหนึ่งสะดุดอะไรบางอย่างที่พื้น	 	 เขาเซไปชนวัตถุที ่

แขวนข้างผนัง	 รู้สึกว่ามันเหนียวและเย็นยะเยือก

	 เมื่อส่องดูด้วยไฟฉายจึงพบว่ามันคือชิ้นเนื้อขนาดใหญ่ชุ ่มด้วย 

เลือดที่แล่ไว้ดีแล้ว	 	 ทีแรกเขาคิดว่าเป็นซากกวาง	 เพราะสัปดาห์นี้เป็น 

เทศกาลล่ากวาง	 	 	

	 แต่เมื่อส่องไล่ดูโดยตลอดจึงพบว่า	 ที่แท้มันคือร่างอันปราศจาก 

ศีรษะและหนังของนางเบอร์นิซ	 วอร์เดนที่ก�าลังตามหา

เลี้ยงลูกอย่างไรให้บ้า ประสาทเสีย วิกลจริต กลายเป็นฆาตกร

โรคจิต?	 	 ตัวอย่างคดีฆาตกรรมเรื่องนี้ไม่ใช่ค�าตอบเพียงหนึ่งเดียว	 	 แต ่

เป็นอุทาหรณ์เตือนใจที่น่าขบคิด	 	 เพราะกรณีของเอ็ด	 จีนนับเป็นตัวอย่าง 

หนึ่งที่นักจิตวิทยาหลายท่านเตือนนักหนาว่าเป็นเทคนิคการเลี้ยงลูกท่ีอาจ 

จะสร้างเด็กที่พิกลพิการทางจิต	

	 บิดามารดาของเอ็ด	 จีนคือ	 นายจอร์จและนางออกัสต้า	 	 สมรส 

กันเมื่อวันที่	 ๔	 ธันวาคม	 ๑๘๙๙	 ในลาครอส	 วิสคอนซิน	 	 กล่าวได้ว่า 

เป็นคู่สมรสที่นรกจับแต่งแท้ๆ

	 ออกัสต้าเป็นลูกสาวของครอบครัวชาวเยอรมันท่ีมีชีวิตอยู่เพ่ืองาน 

เธอถูกอบรมตั้งแต่เป็นทารกแบเบาะให้รับรู้ถึงกฎเกณฑ์	 ความเชื่อ	 และ 

แบบแผนของตระกูลที่เข้มงวด	 	 มันครอบลงไปถึงวิถีชีวิตและทัศนคติ 

ต่อโลกอย่างที่เธอไม่อาจกบฏ	 ไม่ใช่ครอบครัวสุขสันต์	 แต่เธอก็เคยชินมา 

ในลักษณะเช่นว่า	 	 และแน่นอน	 เธอจึงเป็นพวกเคร่งศาสนาตกขอบ


