
บทนำ�

สุสานศาลพระภูมิ
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 เสียงบิดมอเตอร์ไซค์ของกลุ่มเด็กแว้นกลุ่มหนึ่งแล่นฝ่าความมืด
เข้ามาจอดบริเวณซอยร้างใจกลางเมืองหลวงในยามราตรี  เส้นทางลึกลับ

ที่น้อยคนนักจะรู้ว่ามันสามารถเป็นทางลัดไปสู่ถนนเส้นใหญ่ๆ ได้  แต่

กระนั้น...ด้วยเพราะความเปลี่ยวร้างและวังเวง  มิหนำาซ้ำายังเป็นที่ตั้งของ

สุสานศาลพระภูมิ  จึงทำาให้ไม่มีใครกล้าที่จะมาใช้เส้นทางเส้นนี้หาก   ไม่

จำาเป็น

 เสียงพูดคุยกันเอะอะโวยวายตามประสาวัยรุ่นดังขึ้น  หญิงสาว

หลายคนที่นั่งซ้อนท้ายนุ่งกางเกงสั้นกุดจนเห็นขาอ่อนและแต่งหน้าหนา

เสียจนแก่กว่าวัย  เช่นเดียวกับคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่ต่างก็ไว้หนวดไว้เครา

เพื่อทำาให้ตัวเองดูน่าเกรงขามและดูเจ๋งในสายตาของผู้พบเห็น  ทั้งๆ ที่

ความจริงมันไม่ใช่ภาพลักษณ์ที่ดูดีเลยสักนิดเดียว!

 “แถวนี้แหละ  เมื่อเดือนก่อนกูฟังรายการผีของพี่เต้ย  เขาบอก

ว่าแถวนี้เป็นสุสานศาลพระภูมิ  พวกผีห่าซาตานมาสิงกันอยู่เยอะแยะ  

แหม...กูล่ะอยากเห็นจริงๆ ว่าผีหน้าตาเป็นยังไง  ถ้าเจอจะขอถ่ายคลิป

ไปอัพโหลดลงยูทูปให้ดังไปเลย”  หัวโจกร่างผอมกะหร่องพูดจบก็หัวเราะ

ร่วน  พวกลูกน้องรีบหัวเราะตาม...นายว่าขี้ข้าพลอย!
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 “แล้วเอาไงต่อลูกพี่”  ลูกน้องร่างเล็กหันมาเอ่ยถาม  ดูท่านมเพิ่ง

แตกพานมาได้ไม่กี่ปีก็มีท่าทีกร่างเกินตัว  หัวหน้ากลุ่มยกบุหรี่ขึ้นจุดแล้ว

สูบเอามะเร็งเข้าปอดก่อนจะสั่งให้ดำาเนินการตามที่ได้ตกลงกันไว้

 “เอาของเซ่นมา  เด๋ียวกูจะเชิญผีมาเอง  พวกมึงจับตาดูให้ดี  

ถ่ายวิดีโอไว้ด้วย  เผื่อเจอช็อตเด็ด”  

 พอหัวหน้าพูดจบลูกน้องก็รีบเปิดถุงพลาสติก  หยิบถาดที่ใส่ของ

เซ่นอันประกอบไปด้วยขนมถ้วยฟู  ไข่ต้มและไก่ต้ม  วางลงตรงหน้าศาล

พระภูมิใต้ต้นโพธิ์ต้นใหญ่  แฟนสาวกุลีกุจอหยิบธูปขึ้นมาหน่ึงดอกแล้ว

จุดไฟส่งให้กับคนรัก  หัวหน้ากลุ่มยักคิ้วทำาเก่งแล้วพนมมือขึ้น  ก่อนจะ

เอ่ยท้าพวกวิญญาณสัมภเวสีที่สิงสถิตอยู่แถวนั้นให้ออกมาปรากฏตัว

 “ข้าพเจ้าเอาของเซ่นมาถวาย  ถ้าวิญญาณแถวนี้มีจริง  ขอเชิญ

มากินของเซ่นไว้ด้วยเถิด...สาธุ”  

 ทันทีที่เขากล่าวจบก็เกิดลมแรงหอบใหญ่พัดเข้ามาจนทำาให้เศษ

ใบไม้บริเวณนั้นปลิวว่อน  ยอดของต้นโพธิ์เอนไหวไปตามแรงลม  แก๊ง

เด็กแว้นมองหน้ากันเลิ่กลั่ก  เริ่มรู้สึกถึงลางร้าย 

 “ออกมาสิ  ไอ้พวกสัมภเวสี  ออกมาให้กูเห็นหน่อยว่าพวกมึง

หน้าตาเป็นยังไง!”  ลูกพี่ขาโจ๋ยังคงกร่างไม่เลิก  เขาตะโกนขึ้นฟ้าแข่งกับ

เสียงลมที่กำาลังหวีดไหว  ลูกสมุนต่างพากันมองรอบตัวด้วยความ

หวาดระแวง  เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติที่กำาลังจะเกิดขึ้น ทันใดนั้นก็มี

เสียงสวบสาบดังขึ้นจากพงหญ้าข้างทาง  ยอดหญ้าคาไหวเอนคล้ายกับมี

บางสิ่งกำาลังแหวกทางเพื่อจะเดินออกมา

 แล้วก็เป็นจริงอย่างที่คิด  ร่างของเหล่าดวงวิญญาณนับร้อยต่าง

พากันเดินออกมาจากพงหญ้าด้วยสภาพที่  ‘ไม่น่าดูนัก’  เหล่าบรรดาเด็ก

แว้นตกใจกลัวจนตาเหลือก  แหกปากโวยวาย  ก่อนจะพากันสตาร์ท

มอเตอร์ไซค์แล้วบิดหนีไปทันทีโดยไม่สนใจรุ่นพ่ีท่ีกำาลังยืนมองสิ่งสิ่งน้ัน
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ด้วยความตกตะลึง!

 “กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด...”

 สาวที่ซ้อนมากับหัวหน้าแก๊งกรีดร้องก่อนจะวิ่งหนีออกไปอีกทาง  

ขณะที่แฟนหนุ่มได้แต่ยืนขาแข็ง  ก้าวเท้าไปไหนไม่ออก  ดวงตาของเขา

เบิกโพลงขึ้นเม่ือเห็นเงาสีดำาเหล่าน้ันเดินเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆ  ก่อนท่ี

วิญญาณร้ายต่างพากันเข้ามารุมทึ้งร่างของชายหนุ่มท่ีแหกปากร้องลั่น 

ขอชีวิต

 “ช่วยด้วยยยยยยยยยย...ใครก็ได้ช่วยด้วยยยยยยยยยย...”

 เสียงร้องโหยหวนนั้นดังแข่งกับเสียงฟ้าร้องคำาราม  แต่เพียงแค่

ไม่นาน...เสียงร้องของคนลองดีก็เงียบหาย  ท้องฟ้าสงบลงอย่างง่ายดาย

ราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อน

 รุ่งเช้าวันต่อมา  บนหน้าหนังสือพิมพ์กรอบเล็กๆ ทางด้าน    

ขวามือก็ปรากฏข่าวหนึ่งขึ้น

 ‘พบศพวัยรุ่นตายสยองบนต้นโพธิ์ 

 หน้าอกถูกกิ่งไม้เสียบจนทะลุ  

 ตำารวจยังหาสาเหตุการตายไม่พบ!’



ตอนที่ 1

ศพที่นอนตายตาไม่หลับ
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 ลมแรงพัดโชยเข้ามาบริเวณท่าเรือในวันที่ท้องฟ้าขมุกขมัวเต็มไป

ด้วยเมฆฝน  ผู้คนนับสิบต่างพากันมุงดูเหตุการณ์สลดอยู่หลังแถบเทปสี

เหลอืงทีท่างเจ้าหน้าท่ีคาดไว ้ เพ่ือกนัไม่ใหผู้ท้ีไ่มเ่กีย่วขอ้งเขา้มาในบริเวณ

เกิดเหต ุ เรอืขา้มฟากถกูระงบับรกิารชัว่คราวตัง้แตเ่มือ่วานหลงัเกดิเหตโุปะ๊

ล่มจนมีผู้เสียชีวิตนับสิบราย  ศพผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่   ถูกงมขึ้นมาตั้งแต่

เมื่อวาน  คงมีเพียงศพสามศพที่เพิ่งโผล่ลอยขึ้นมาติดกับท่าน้ำาในเวลาเช้า

วันนี้  หนึ่งในสามศพเป็นหญิงสาวนิรนามที่ไม่มี      หลักฐานยืนยันว่าเธอ

คือใคร

 “เอาขึ้นมา...เอาขึ้นมาเลย”

 เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยนามว่า ‘ภีม’ ยกร่างอันบวมอืดของเธอ

ที่นอนคว่ำาหน้าอยู่บนผืนน้ำาขึ้นมาวางที่ท่าเรือ  มือไม้ของศพนั้นหงิกงอ

และแข็งเกร็ง  ใบหน้าเขียวคล้ำาเนื่องจากผ่านการจมน้ำามานานหลาย

ชั่วโมง  ดวงตาเบิกโพลงด้วยเพราะจากไปอย่างไม่สงบสุข  ภีมจึงใช้มือ

ของตัวเองปิดตาของหญิงสาวลง
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 “เอาผ้ามา”  ภีมหันไปสั่งรุ่นน้องที่เพิ่งเข้ามาเป็นอาสาสมัคร

หน่วยกู้ภัยให้เอาผ้าดิบมาห่อร่างของผู้เสียชีวิตไว้กันอุจาดตา  ชายหนุ่ม

ใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ในการเป็นอาสาสมัครกู้ภัยของมูลนิธิเล็กๆ แห่งหนึ่ง

หลังจากที่เคยประสบอุบัติเหตุเฉียดตายเมื่อหลายปีก่อน  เขาเพิ่งเข้าใจ

ว่าในเวลาวิกฤตนั้นการมีคนมาช่วยเหลือก็เหมือนกับการที่มีแสงตะวัน

โผล่เข้ามาทักทายภายในอุโมงค์ที่มืดมิด  ถ้าคืนนั้นเขาไม่ได้เจ้าหน้าท่ี

จากมูลนิธิมาช่วย  เขาคงไม่มีโอกาสมีชีวิตและหายใจมาจนถึงทุกวันนี้  

หลังจากที่เขารักษาตัวจนหายดี  ภีมจึงตั้งปฏิญาณกับตัวเองว่าเขาจะช่วย

เหลือเพื่อนมนุษย์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้

 ชายหนุ่มมองร่างของหญิงสาวนิรนามท่ีจมน้ำาเสียชีวิตตรงหน้า

อย่างสังเวชใจ  ดูท่าทางเธอคงอายุไม่น่าเกินยี่สิบห้าปี  ไม่น่ามาจบชีวิต

แบบนี้เลย  นี่ถ้าพ่อแม่รู้คงหัวใจแตกสลาย  แม้เขาจะยังไม่เคยทำาหน้าที่

พ่ออย่างสมบูรณ์  แต่เพราะอีกแค่ไม่กี่สัปดาห์ภรรยาของเขาก็กำาลังจะ

คลอดลูกชายมาเติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์  และเมื่อถึงวันน้ันเขาคงได้

ซาบซึ้งถึงคำาว่าพ่ออย่างเต็มหัวใจ  หากเขาก็รู้ว่าคนเป็นพ่อและแม่รักลูก

ยิ่งกว่าชีวิตแค่ไหน  ที่สำาคัญวันนี้เป็นวันเกิดเขา  การได้ทำาบุญโดยการ

ช่วยเหลือผู้อื่นคือบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นัก

 “มาแล้วพี่”  ชายหนุ่มอายุราวสิบแปดปีวิ่งเอาผ้าดิบสีขาวขุ่นมาปู

ไว้ที่บริเวณท่าน้ำา  ก่อนที่จะไปช่วยกันยกร่างของผู้เสียชีวิตมาวางไว้  ภีม

จับร่างของหญิงสาวให้เข้าที่  กำาลังจะมัดผ้าแล้วให้คนอื่นยกศพไปที่รถ

ของมูลนิธิ  ทันใดนั้นดวงตาของศพผู้เสียชีวิตก็เบิกโพลงขึ้น  มือข้างหนึ่ง

คว้าหมับเข้าที่แขนของภีมอย่างแรงจนชายหนุ่มสะดุ้งโหยง  เล็บสีม่วง  

ช้ำาเลือดช้ำาหนองจิกเข้าที่ข้อมือของชายหนุ่มอย่างแรงจนเขาแหกปาก 

ร้องลั่น  ดวงตาที่แดงก่ำามองมาที่เขาอย่างไม่วางตา

 “เฮ้ย!”  ชายหนุ่มถึงกับหงายหลังด้วยความตกใจ  รุ่นน้องที่เห็น
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เหตุการณ์รีบตรงเข้ามาหารุ่นพี่แล้วเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วง

 “พี่ภีม...เป็นอะไรพี่ ?”  

 ชายหนุ่มไม่ได้ตอบคำาถามรุ่นน้องแต่กลับหันไปมองศพหญิงสาว

นิรนามคนน้ันที่นอนนิ่งอยู่บนผ้าดิบสีขาวขุ่น  เธอไม่ได้ลืมตา...เธอไม่ได้

ยื่นมือมาแบบที่เขาเห็น  หญิงสาวยังนอนนิ่ง  แน่ล่ะ...เธอตายไปแล้วนี่นา

 “เปล่าๆ ไม่มีอะไร  ไปห่อศพไป  จะได้รีบเอาไปที่มูลนิธิ”

 ภีมเอ่ยปากสั่งรุ่นน้องแล้วเดินออกไปนั่งอีกทางเพื่อสงบจิต   

สงบใจ  สงสัยว่าเมื่อคืนเขาคงนอนน้อยไปหน่อยเพื่อรีบเคลียร์งาน       

ให้เสร็จ  เขารู้ว่าวันเสาร์อาทิตย์จะมีงานกู้ภัยหลายราย  โดยเฉพาะพวก

นักแข่งรถตามท้องถนน  สภาพศพส่วนใหญ่มักจะแขนขาด  ขาขาด    

ไส้แตก  สมองไหล...เห็นแล้วได้แต่อนาถใจ

 เสียงโทรศัพท์มือถือของภีมดังขึ้นขัดจังหวะความคิด  ชายหนุ่ม

ล้วงโทรศัพท์มือถือออกมาดูสังเกตเห็นว่าเป็นเบอร์แปลกๆ แล้วกดรับ

สาย  ภาวนาว่าอย่าให้เป็นพวกขายประกันหรือชวนสมัครสมาชิกฟิตเนส

เลย  เขาเบื่อเหลือเกินกับการปฏิเสธเรื่องทำานองนี้

 “สวัสดีครับ”

 “สวัสดีค่ะ  ดิฉันกำาลังเรียนสายกับคุณภัทรพลหรือเปล่าคะ ?”  

ปลายสายเอ่ยถาม  ชายหนุ่มขมวดคิ้วด้วยความสงสัยก่อนจะตอบรับ

 “ใช่ครับ  ไม่ทราบโทรจากไหนครับ ?”

 “ดิฉันโทรมาจากโรงพยาบาลนะคะ  คือตอนนี้คุณเขมมิตรา

ภรรยาของคุณเกิดอุบัติเหตุตกบันไดค่ะ  มีเลือดออกจากทางช่องคลอด  

เราอาจจะต้องนำาเด็กออกก่อนกำาหนด  ตอนนี้แอดมิทเข้าห้องไอซียูแล้ว  

รบกวนคุณภัทรพลมาที่โรงพยาบาลด่วนเลยนะคะ  คุณหมอคงต้อง

ปรึกษากับทางคุณภัทรพลในหลายๆ เรื่องค่ะ”  คำาพูดของนางพยาบาล

สาวทำาเอาชายหนุ่มอ้าปากค้าง 



15

 “ครับๆ ผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้ครับ”  ภีมตอบรับแล้วกดวางสาย   

ตั้งท่าจะรีบเดินทางไปโรงพยาบาล  แต่แล้วก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้ง  

คราวนี้ชายหนุ่มกดรับสายแทบจะทันทีเพราะนึกว่าเป็นสายจากทาง    

โรงพยาบาล

 “สวัสดีค่ะพี่ภีม  อยู่ที่ไหนคะเนี่ย  พอดีข้าวโทรหาพี่ขิงแล้วไม่มี  

คนรับเลยโทรเข้าเครื่องพี่ภีม จะโทรมาบอกว่าอาทิตย์หน้าข้าวจะขึ้น

กรุงเทพฯ  จะเอาอะไรจากใต้ไหมคะ ? พี่ขิงนี่ก็ไม่ไหวเลย วันเกิด     

น้องสาวแท้ๆ ไม่เห็นโทรมาอวยพรสักคำา”  เสียงของ ‘ข้าว’ น้องสาวของ 

‘ขิง’ภรรยาเขาเอ่ยถามขึ้น  ภีมรีบบอกถึงเหตุการณ์ไม่คาดฝันให้กับอีก

ฝ่ายรู้ทันที

 “น้องข้าว...เกิดเรื่องใหญ่แล้วครับ”

 “อะไรเหรอคะ ?”

 “ขิงตกบันได  ตอนนี้แอดมิทอยู่โรงพยาบาล!”

 ที่สถานีรถทัวร์ค่อนข้างมีคนพลุกพล่าน...

 ข้าวนั่งรอรถทัวร์เที่ยวต่อไปอย่างร้อนรนกระวนกระวายใจ  เธอ

เป็นห่วงพี่ขิงเสียจนต้องรีบขึ้นกรุงเทพฯ ก่อนเวลากำาหนด  ยิ่งได้รู้ว่า 

ตอนนี้พี่ขิงได้ถูกนำาตัวเข้าห้องฉุกเฉินยิ่งทำาให้เธอแทบสติแตก 

 “กรุงเทพฯ ขึ้นเลยพี่  ไปซื้อตั๋วบนรถได้  อีกสิบห้านาทีรถจะออก

แล้ว”  เสียงร้องเรียกของกระเป๋ารถทัวร์ดังขึ้น  ข้าวรีบคว้าสัมภาระของ

ตัวเองแล้วเดินกึ่งวิ่งตรงไปยังรถทัวร์คันนั้นทันที  

 ในขณะที่หญิงสาวกำาลังจะก้าวข้ึนบันไดของรถทัวร์นั้น  เธอก็

ต้องหยุดชะงักเม่ือรู้สึกเหมือนตัวเองกำาลังปะทะเข้ากับอะไรบางอย่าง

อย่างแรง  แต่ทว่า  ‘อะไรบางอย่าง’  ที่ว่ากลับไม่มีอะไรนอกเสียจาก

อากาศธาตุ  ไม่มีเวลามาคิดอะไรแล้วในเวลานี้  หญิงสาวรีบขึ้นไปบนรถ  
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กวาดตามองหาที่นั่งเหมาะๆ แล้วเข้าประจำาที่  สูดลมหายใจเข้าเต็มปอด

ให้ร่างกายผ่อนคลายลง  พี่ขิงต้องไม่เป็นอะไร...พี่ขิงกับหลานต้อง

ปลอดภัย  หญิงสาวพร่ำาปลอบใจตัวเองซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า

 ทันใดนั้น  เสียงโทรศัพท์มือถือของเธอก็ดังขึ้น  หญิงสาวรีบกด

รับทันทีเมื่อเห็นว่าเป็นสายเรียกของพี่เขยที่โทรมาจากกรุงเทพฯ  

 “น้องข้าว...ออกมาหรือยัง ?”  น้ำาเสียงของภีมไม่ค่อยสู้ดีนัก

 “กำาลังไปค่ะ   ตั๋วเครื่องบินเต็ม  รถทัวร์แบบวีไอพีก็ยังไม่ออก  

ตอนนี้ที่เร็วที่สุดคือรถ ป.อ.สอง  อีกสิบห้านาทีรถออกแล้วค่ะ  ข้าวจะรีบ

ไปให้เร็วที่สุด”  หญิงสาวพูดด้วยน้ำาเสียงละล่ำาละลัก

 “ตอนนี้หมอยังไม่ออกมาจากห้องฉุกเฉินเลย  ถ้ามีความคืบหน้า

ยังไงพี่จะโทรไปบอกน้องข้าวแล้วกันนะ”

 “ค่ะพี่ภีม...พี่ภีมใจเย็นๆ นะคะ  ข้าวเชื่อว่าพี่ขิงกับหลานต้อง  

ไม่เป็นอะไร”  แม้สภาพจิตใจของตัวเองไม่ค่อยดีนักแต่เธอก็ยังให้กำาลัง

ใจพี่เขย  ข้าวเชื่อว่าพี่ภีมต้องร้อนใจมากกว่าเธอเป็นร้อยเท่าแน่ๆ  

 ลูกคนแรกของตระกูล...ถ้าเป็นอะไรไป  เธอยังนึกภาพไม่ออก

เลยว่าพี่สาวและพี่เขยจะตกอยู่ในสภาพแบบไหน

  

 รถทัวร์เดินทางมาถึงกรุงเทพฯ เมื่อตอนหัวค่ำา  อย่างที่รู้ๆ กันว่า

ช่วงวิกฤตของกรุงเทพฯ นั้นคือช่วงเวลาเช้า  ที่ต่างคนก็ต่างย้ือแย่งแข่ง

กับเวลาเพื่อไปทำางาน  รวมถึงตอนเย็นที่ต่างก็พากันเร่งรีบที่จะกลับบ้าน  

ข้าวเคยเรียนมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพฯ มาก่อน  เธอเข้าใจในสถานการณ์

นั้นเป็นอย่างดี  แต่ในเวลานี้เธอรีบมาก  อยากจะไปถึงโรงพยาบาลให้

เร็วๆ  ไม่ว่ารถจะติด  ฟ้าจะถล่ม  ดินจะทลาย  เธอก็ต้องไปโรงพยาบาล

ให้ได้  ไม่รู้ว่าป่านนี้พี่ขิงกับหลานในท้องจะเป็นอย่างไร  โทรศัพท์      

เจ้ากรรมก็ดันแบตเตอรี่หมดเอาเสียดื้อๆ  ในเวลาคับขันทุกอย่างมักจะ
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ประเดประดังเข้ามาในเวลาเดียวกันเสมอ...ความซวยของชีวิตแท้ๆ

 แสงไฟท้ายของรถยนต์ติดสว่างจ้าเป็นแถวยาวบนท้องถนน    

ทำาเอาคนที่กำาลังจะเรียกแท็กซี่หยุดชะงัก    การขึ้นแท็กซี่เวลานี้ก็ไม่ต่าง

จากการขึ้นไปน่ังติดแหง็กบนท้องถนนซึ่งไม่ใช่สิ่งท่ีควรทำาในเวลาเร่งรีบ

เช่นนี้  หญิงสาวนิ่งแล้วใช้ความคิดว่าจะไปถึงโรงพยาบาลให้เร็วท่ีสุดได้

ด้วยวิธีไหน  ในขณะที่กำาลังยืนคิดอยู่นั้นเอง  วินมอเตอร์ไซค์ก็แล่นผ่าน

มาตรงหน้า  ข้าวรีบกวักมือเรียกอย่างรวดเร็ว...เป็นสาวสก๊อยสักวัน   

แล้วกัน

 หญิงสาวรีบกระโดดข้ึนซ้อนท้ายวินมอเตอร์ไซค์แล้วบอกท่ี 

หมายปลายทางกับอีกฝ่าย  เขาพยักหน้ารับรู้ก่อนจะเอื้อมมือไปหยิบ

หมวกกันน็อคสีชมพูหวานแหววที่วางไว้ในตะกร้าหน้ารถส่งให้ข้าว   

หญิงสาวรีบหยิบมันขึ้นมาสวมอย่างไม่รังเกียจ  ต้องปลอดภัยไว้ก่อน   

หัวเหม็นก็สระได้  แต่หัวสมองไหลนี่แค่สระผมมันไม่หายนะ!

 “ซิ่งเลยพี่!”

 “จัดให้”

 การจราจรที่ติดขัดจนแทบเรียกได้ว่าเป็นอัมพาตนั้นทำาเอา   

‘นางพยาบาลก้อย’  หงุดหงิดเสียจนทำาหน้าย่น  ยิ่งได้ยินเสียงจาก 

จ.ส.100  รายงานว่าแยกตรงหน้าบนถนนท่ีรถเธอติดหนึบอยู่ น้ันมี

อุบัติเหตุเกิดขึ้นยิ่งทำาให้เธอเซ็งมากขึ้นไปอีก  คนจะรีบไปเข้าเวรก็ดันมี

เรื่องให้ไปถึงช้าอีกสินั่น  วันนี้เป็นวันเกิดของเธอแท้ๆ  ดันต้องไปฉลองที่

วอร์ดกับคนป่วย  สงสัยคงต้องยกเค้กไปเป่าหน้าห้องคลอด  ร้องเพลง

แฮปปี้เบิร์ธเดย์แข่งกับเสียงเบ่งคลอดของคนไข้แล้วมั้ง  แหม...แค่นึกก็ 

น่าจรรโลงใจเสียนี่กระไร!

 ขณะที่นางพยาบาลก้อยกำาลังทำาหน้าหงิกอยู่นั้น  เสียงโทรศัพท์
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มือถือของเธอก็ดังขึ้น  หญิงสาวหยิบมันข้ึนมาดูก็จำาได้ทันทีว่ามันเป็น

เบอร์ของวอร์ดสูติฯ ที่โรงพยาบาล  หญิงสาวกดรับอย่างเบื่อหน่าย...   

โทรมาตามอีกแล้ว

 “ยายก้อยเหรอ  อยู่ไหนแล้วเนี่ยแก  จะได้เวลาเข้าเวรแล้วนะ”  

ปลายสายพูดเข้าประเด็นทันที

 “กำาลังรีบไป  รถติดสุดๆ เลยแกเอ๊ย...รอไปก่อนแล้วกันนะ”

 “ว้าย...ไม่ได้นะแก  แกก็รู้ว่าฉันกลัวผี  หลังพระอาทิตย์ตกดินไป

แล้ว  ฉันไม่ไว้ใจวอร์ดสูติฯ ทุกตารางนิ้ว  แกก็รู้นี่ว่าทำาไม  แล้วนี่คนอื่นก็

เพิ่งกลับไป  ฉันนั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์หน้าวอร์ดคนเดียวนะแก  แกรีบมาเลย

นะ...ขอร้อง”  ปลายสายทำาเสียงเหมือนคนจะร้องไห้ 

 นางพยาบาลก้อยถอนหายใจเฮือกใหญ่  ไม่ใช่ว่าเธอไม่เข้าใจ

สถานการณ์ที่เพื่อนเผชิญอยู่  ที่โรงพยาบาลนั้นมีเสียงเล่าลือถึงความ

เฮี้ยนของดวงวิญญาณมากมาย  โดยเฉพาะสี่ศพชายที่ตายในลิฟต์ของ

ตึกอายุรกรรม  ถ้าเดินผ่านไปแถวลิฟต์ตัวนั้นอาจจะเจอคุณตำารวจคาวี

ยืนก้มหน้าอยู่หน้าลิฟต์ท่ีปิดตาย  บางคืนก็เห็นวินมอเตอร์ไซค์ท่ีชื่อโจ๊ก

นั่งห้อยขาอยู่ริมระเบียงตึกอายุรกรรมที่เขาเคยวิ่งมาขายขนมทุกเช้า  แต่

ที่ดูจะเฮี้ยนสุดน่าจะเป็นวิญญาณของหมออั้นกับวิญญาณของหมอกอล์ฟ

ที่ยังคงกลับมาเดินวนเวียนอยู่ที่วอร์ดสูติฯ ทั้งๆ ที่ตัวเองตายในลิฟต์ของ

ตึกอายุรกรรม  หลายคนบอกว่าหมอทั้งสองคนคงยังมีห่วง  เพราะยัง

เรียนไม่จบปีหกและยังไม่ได้เป็นหมอเต็มตัวจึงยังวนเวียนอยู่ไม่ยอม     

ไปไหน  แค่คิดถึงก็เสียววาบไปถึงขั้วหัวใจแล้ว

 “จะรีบแล้วกัน”  นางพยาบาลก้อยตอบได้เพียงแค่นั้นก่อนจะวาง

สายไป  การจราจรยังคงแน่นิ่งและคิดว่าคงจะเป็นแบบนี้อีกนานกว่า

ตำารวจและหน่วยกู้ภัยจะมาเคลียร์เหตุการณ์ทั้งหมดให้เรียบร้อย  เธอเอน

หลังพิงเบาะคนขับอย่างเหนื่อยใจ  รู้อย่างนี้ขึ้นทางด่วนไปเสียก็สิ้นเรื่อง
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 แต่แล้วก็เหมือนมีอะไรดลใจนางพยาบาลก้อยให้หันไปมองทาง

ซ้ายมือของตัวเอง  หน้าปากซอยเล็กๆ ที่ดูมืดเสียจนน่ากลัวนั้นมีป้าย    

สีขาวเขียนไว้ว่า  ‘ทางลัดออกสุขุมวิท’  หญิงสาวดีดตัวผึงขึ้นจากเบาะคน

ขับ  ดวงตาเบิกโพลงด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง  แม้ไม่รู้ว่ามันจะไปโผล่

ตรงไหนของสุขุมวิท  แต่มันก็คงดีกว่าต้องมานั่งติดแหง็กอยู่บนท้องถนน

แบบนี้เป็นแน่  ว่าแล้วหญิงสาวก็เปิดไฟเล้ียวแล้วหักพวงมาลัยรถยนต์

เข้าไปในซอยเล็กๆ ซอยนั้นอย่างไม่ลังเล

 โดยไม่รู้เลยว่าการที่เธอไปในเส้นทางน้ันจะนำาความ ‘หายนะ’  

มาสู่ชีวิต!

 วินมอเตอร์ไซค์ที่ข้าวโดยสารมานั้นข่ีรถซ่ิงเสียจนหญิงสาวกลัว

ว่าขาข้างใดข้างหนึ่งจะหายไประหว่างที่มอเตอร์ไซค์ลัดเลาะไปตามซอก

ของรถยนต์ที่จอดติดไฟแดงอยู่บนท้องถนน  แต่นั่นก็ไม่ได้ทำาให้หญิงสาว

ถอดใจที่จะเดินทางโดยเนื้อหุ้มเหล็กคันนี้  เพราะมันเป็นทางเดียวที่จะ

ทำาให้เธอถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วที่สุด  เธอทำาได้เพียงนั่งหลับตา

ตลอดทางพลางสวดมนต์ในใจ  ภาวนาขอให้รอดปลอดภัยด้วยเถิด

 แล้วจู่ๆ หญิงสาวก็รู้สึกว่าวินมอเตอร์ไซค์ท่ีเธอซ้อนท้ายอยู่น้ัน

หักเลี้ยวเข้าซอยไปโดยที่เธอไม่ทันได้ตั้งตัว  ร่างบางเกือบถูกเหวี่ยงลงไป

ยังคูน้ำาข้างทาง  ดีที่เธอคว้าเสื้อกั๊กวินไว้ได้ทัน  เมื่อลืมตาขึ้นมองจึงพบ

ว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ภายในซอยเปล่ียว  สองข้างทางเป็นอาคารพาณิชย์

สามชั้นที่รกร้างไม่มีคนอาศัยอยู่  แสงไฟข้างถนนห่างกันไกลสุดตา  

ระยะทางจากเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งไปยังเสาไฟฟ้าอีกต้นหนึ่งนั้นมืดเสียจน

เหมือนคนตาบอด  โชคดีที่ท้องฟ้าโปร่งจนสามารถเห็นดาวที่

กระจัดกระจายอยู่บนท้องฟ้า  แต่นี่ไม่ใช่เวลามาโรแมนติกอะไรท้ังนั้น  

เธอกำาลังมองโลกในแง่ร้าย  ทำาไมวินมอเตอร์ไซค์ถึงพาเธอมาซอยเปลี่ยว




