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 ลมฤดหูน�วโชยพดัออ้ยอิง่ม�อย�่งช้�ๆ  หมอกหน�ลอยตวัเคว้ง
อยู่รอบกายจนแทบมองสิ่งใดไม่ชัดเจนในยามราตรีเช่นนี้ ต้นหูกวาง  
ต้นใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณหน้าห้องเก็บศพของทางโรงพยาบาล  
มนัเอนไหวไปมาตามกระแสลมสง่ผลให้เกดิเสยีงดงัซู่ซ่ายามกิง่กา้นและ
ใบไม้กระทบกัน หริ่งเรไรร้องระงมมาจากทางด้านหลังห้องเก็บศพซ่ึง
เป็นทุ่งหญ้าอันรกร้าง ไม่มีบ้านของผู้ใดอยู่ในบริเวณนี้ แน่ล่ะ...ใครกัน
จะอยากมาอาศยัหลงัห้องเกบ็ศพท่ีมศีพเข้าออกทุกวนั ว่ากนัว่าบอ่ยครัง้
ท่ีใครเดินผ่านห้องเก็บศพในยามอาทิตย์อัสดงมักจะเห็นดวงวิญญาณ
ที่ยังไม่ไปผุดไปเกิดลอยไปลอยมาชวนขวัญผวา
 มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างทำาใจได้ยากสำาหรับ ‘วิน’ ชายหนุ่มวัย
ย่ีสิบสองปีท่ีต้องมานั่งเฝ้าหน้าห้องเก็บศพแห่งนี้ ถ้ามีอย่างอื่นท่ีเขา
ทำาได้ เขาคงเลือกทำาไปแล้ว แต่ด้วยเพราะวุฒิการศึกษาและภาวะ 
เศรษฐกิจเช่นนี้ทำาให้เขาไม่มีทางเลือก ในเม่ือปากยังร้องท้องยังหิว  
ภาระรอบตวัอีกมากมาย  การมาสมคัรเปน็ยามเฝา้ห้องเกบ็ศพในราคา
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ค่าจ้างเดือนละห้าพันบาทก็คงพอจะทำาให้อยู่ได้บ้าง ดีกว่าไปทำางาน
รับจ้างท่ีได้วันละแค่หนึ่งร้อยย่ีสิบ แถมงานนี้ยังสบาย แค่นั่งเฝ้าเฉยๆ  
ไม่ตอ้งใช้แรงงาน ใช้แตแ่รงใจอยา่งเดยีว...แรงใจท่ีจะตอ่สูก้บัความกลวั
รอบด้านไงล่ะ!
 อากาศเย็นยะเยือกจนวนิตอ้งกระชับเสือ้กนัหนาวท่ีไปซ้ือมาจาก
ตลาดของมือสองแถวชายแดนให้แนบกับตัวมากขึ้น นึกอยากจะลุกขึ้น
มาหาเศษใบไม้กิ่งไม้มาจุดไฟนั่งผิงเสียหน่อยแต่ก็ทำาไม่ได้ เพราะมัน
เป็นกฎของทางโรงพยาบาลเพื่อป้องกันฟืนไฟท่ีอาจไหม้ได้ในสภาวะ
อากาศท่ีแห้งแล้งแบบนี้ ชายหนุ่มจึงทำาได้แค่นั่งกอดตัวเองอยู่ภายใต้
แสงจากหลอดไฟ มีหนังสือพิมพ์ฉบับเม่ือวานวางอยู่บนโต๊ะพร้อมท้ัง
วทิยุเครือ่งเลก็ๆ ท่ียงัสง่เสยีงอยู่เป็นเพือ่นในคนืท่ีแสนจะเหน็บหนาวและ
วังเวง อย่างนี้ แต่แทนที่มันจะช่วยทำาให้บรรยากาศดีขึ้น ตรงกันข้าม...
เพลงแตล่ะเพลงท่ีคลืน่วิทยุพอจะรบัสญัญาณไดน้ัน้ ท้ังทำานองและเสยีง
ร้องฟังแล้วช่างโหยหวนชวนขวัญผวาเสียเหลือเกิน
 วินตัดสินใจปิดวิทยุลง ยอมให้ความเงียบเข้ามาอยู่เป็นเพื่อน
แทนเสยีงเหลา่นัน้ พลนัสายตาเจา้กรรมดนัไปเห็นเครือ่งเซ่นไหว้จำาพวก
หมากพลวูางอยู่ทางดา้นหนึง่ของห้องเกบ็ศพ วา่กนัว่ายามท่ีญาตจิะมา
รับศพกลับไปบำาเพ็ญกุศลนั้น ต้องเอาเคร่ืองเซ่นเหล่านั้นมาขอกับเจ้า
ท่ีเจ้าทางท่ีคอยปกปักรักษาสถานท่ีแห่งนี้ เพื่อให้ท่านเปิดทางให้ดวง
วิญญาณเหล่านั้นออกไปจากห้องเก็บศพนี้ได้ วินขนลุกซู่ ไม่น่าหันไป
มองเลย...ให้ตายสิ!
 เขาไมเ่คยเข้าไปในห้องเกบ็ศพหรอก ไม่เคยและไมค่ดิอยากจะ
เคยดว้ย เขาไมไ่ดเ้ป็นมนษุย์ใจกลา้ท่ีพรอ้มจะเห็นศพนอนเรยีงรายอยู่ใน
นั้นได้โดยไม่กลัวอะไร ก็แค่มีหน้าที่ไม่ให้คนนอกเข้าไปในห้องนี้ในยาม
วกิาลไดก้เ็ท่านัน้ สว่นใครจะออกมาจากในนัน้ไหม...อนันีค้งไม่ใช่หนา้ท่ี 
แต่ถ้าอยากจะออกก็บอกกันสักนิด จะได้วิ่งหนีทัน!
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 เวลาช่างเดนิช้าจนนา่โมโห วนิเพิง่เข้าใจในสิง่ท่ีคนอ่ืนเคยบอก
วา่เวลาแห่งความสขุมักจะผา่นไปเรว็ เวลาแห่งความทรมานมกัจะผา่น
ไปช้าเสมอ ใช่...มันช้ามาก ช้าเสยีจนเขาตอ้งเคาะนาฬิกาคาสโิอรุน่เกา่
ท่ีข้อมืออยูบ่่อยครัง้เพราะเกรงวา่มันจะไม่เดนิ กวา่จะผา่นไปแตล่ะนาที
ช่างเนิน่นานเสยีจนเขาทุรนทุรายอยากให้ถงึเชา้ไวๆ ไมช่อบบรรยากาศ
แบบนี้เลยจริงๆ
 เคร้ง...!
 เสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างหล่นอยู่ภายในห้องเก็บศพ วิน
สะดุง้โหยง รบีหันไปยังท่ีมาของเสยีง ประตสูแตนเลสท่ีเป็นกระจกสชีา
ครึ่งหนึ่งนั้นปิดสนิท ไม่มีแสงออกมาจากภายใน แน่นอนว่าไม่มีทางที่
ใครจะเข้าไปอยู่ในนั้นได้ เพราะเขาเฝ้าอยู่ตรงนี้ตลอดเวลา แม้แต่จะ
เข้าห้องน้ ำาก็ยังไม่ได้เข้า แล้วเสียงท่ีว่านั้นมันคือเสียงอะไรกัน ? จิต
เริ่มฟุ้งซ่านพานจินตนาการในเรื่องท่ีน่ากลัวข้ึนมาโดยพลัน หรือจะมี
ใครในนั้นอยากล้อเล่นทักทายคนเฝ้าห้องเก็บศพรายใหม่อย่างเขา ?       
ไม่เอาน่า...อย่ามาทักทายกันแบบนี้เลย ต่างคนต่างอยู่ดีกว่า เขาไม่
ได้อยากมีเพื่อนเพิ่ม เพื่อนมีเยอะแล้ว!
 เคร้ง...!
 เสียงอะไรบางอย่างหล่นลงพื้นดังข้ึนอีกครั้ง เหมือนคนข้าง
ในจะรับรู้ในสิ่งท่ีเขาคิด คราวนี้วินเริ่มปาดเหงื่อเม็ดโตท่ีผุดข้ึนมาอยู่
บนใบหน้าทั้งที่อากาศยังเย็นยะเยือก เขาบีบมือของตัวเองไปมาอย่าง
ช่ังใจ จะเปิดเข้าไปดูดีไหมว่าเกิดอะไรข้ึนในนั้น...หรือจะแสร้งเอาหู
ไปนาเอาตาไปไร่ดี แต่ถ้ามีใครนึกอุตริปีนหน้าต่างทางด้านท่ีติดกับ              
ทุ่งนาเข้าไปในนัน้ละ่ ? ว่าแตจ่ะเข้าไปทำาไม ? ไมม่อีะไรนา่ดสูกันดิ ไมม่ี
ทรัพย์สินให้ขโมย คนเข้าไปคงบ้าเต็มที เฮ้อ...จะทำาอย่างไรดี เขาไม่
อยากเข้าไปในนัน้ แตด้่วยหนา้ท่ี หากเกดิสิง่ใดผดิปกตเิขากต็อ้งเข้าไป
สำารวจตรวจความเรียบร้อย แม้ไม่มีใครเห็นแต่อย่างน้อยตัวเองก็รับรู้  
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หน้าท่ีของคนเฝ้าห้องเก็บศพมันค้ ำาคออยู่ ถ้ายังอยากทำางานนี้นานๆ 
ก็ต้องซื่อสัตย์และจริงใจต่องานที่ตัวเองกำาลังทำา
 วินลุกขึ้นจากเก้าอี้ หยิบไฟฉายกระบอกโตบนโต๊ะขึ้นมาถือให้
ถนดัมือ ประโยชนข์องมันคอืให้แสงสว่างและมันกมี็น้ ำาหนกัพอท่ีจะฟาด
สิ่งท่ีทำาให้เขาตกใจได้อย่างเต็มเหนี่ยว เขาเปิดไฟฉายข้ึน เดินอย่าง
ช้าๆ ตรงไปที่หน้าประตูห้องเก็บศพ ตัวหนังสือตัวใหญ่ที่แปะไว้เหนือ
บานประตูนั้นเป็นตัวหนังสือท่ีอ่านง่าย แต่สำาหรับชายหนุ่มแล้ว...เขา
กลับอยากเป็นคนอ่านหนังสือไม่ออกซะอย่างนั้น น่ันเพราะมันเขียนว่า  
‘ห้องเก็บศพ’
 มือของชายหนุ่มจับท่ีเปิดประตูไว้อย่างลังเล รู้สึกหัวใจเต้น
ตมูตามจนแทบทะลอุอกมาจากหนา้อก ออกแรงเพยีงนดิบานประตกูจ็ะ
เปิดเข้าไปขา้งในไดแ้ลว้ แตท่ำาไมมันถงึรูส้กึเหมือนบานประตชู่างหนกั
เสยีเหลอืเกนิ ให้ตายเถอะ...ทำาไมเราตอ้งเข้าไปข้างในห้องเกบ็ศพดว้ย
เนี่ย!  
 ในที่สุด วินก็กลั้นใจผลักบานประตูห้องเก็บศพเข้าไป ภายใน
นัน้มืดสนทิจนแทบมองไมเ่ห็นสิง่ใด เขาเปิดไฟฉายแลว้สอ่งเขา้ไปข้าง
ในนั้น โอ...ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่จินตนาการไว้ ข้างในเป็นห้องโล่งๆ มี
เตยีงเหลก็วางเรยีงอยู่ทางด้านหนึง่ ไม่มศีพนอนอยู่ให้เป็นท่ีหวาดหวัน่
แต่อย่างใด อีกทางด้านหนึ่งของห้องเป็นตู้เก็บศพท่ีมีลักษณะคล้าย     
ตูแ้ช่ของสดในรา้นอาหาร เสยีงเครือ่งทำาความเย็นดงัห่ึงๆ อยูท่่ามกลาง
ความเงียบ เปิดเครื่องทำาความเย็นไว้...นั่นก็หมายความว่ามีศพอยู่    
ในนั้น แค่คิดขนก็ลุกซู่ตั้งแต่หัวจรดเท้าเสียแล้ว
 เขากวาดไฟฉายไปจนท่ัวห้องเพ่ือสำารวจหาความผิดปกติแต่
ก็ไม่พบสิ่งใด กำาลังจะหันหลังกลับก็รู้สึกว่ามีมือแห้งๆ เย็นๆ มาแตะที่
ไหล่ของชายหนุ่มเบาๆ จนเขาต้องสะดุ้งโหยง หลับตาปี๋ เอาเข้าแล้ว
ไหมล่ะไอ้วิน! มึงเจอรับน้องตั้งแต่คืนแรกแน่ๆ 
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 “เฮ้ย...เข้ามาทำาอะไรในนี้ไอ้วิน” น้ ำาเสียงท่ีแหบพร่าอันแสน
คุน้เคยดงัข้ึน วินตวัสัน่งนังกราวกบัเจา้เข้า เขาหลบัตาปี ๋ไม่กลา้แมแ้ต่
จะหายใจแรง จนเมื่ออีกฝ่ายเขย่าตัวเขาเบาๆ อีกครั้งพร้อมทั้งเรียกให้
สตกิลบัคนืมา ชายหนุม่ผูเ้ฝา้ห้องเกบ็ศพจงึคอ่ยๆ ลมืตามองอย่างช้าๆ  
เม่ือเห็นว่าคนท่ียืนอยู่ข้างๆ ตัวเองนั้นหาใช่ผีสางไม่ แต่กลับเป็นชาย
ชราผมขาวทั้งหัว คนที่แนะนำาให้เขามาทำางานที่นี่นั่นเอง
 “โธ่เอ๊ย...ลุงคม มาไม่ให้สุ้มให้เสียง ตกใจหมด!” เขาเอามือ
ทาบอกแสดงอาการคนขวญัอ่อนออกมาอย่างไม่มฟีอรม์  ลงุคมหัวเราะ
ชอบใจ
 “ขวัญอ่อนไปได้ไอ้วิน ริจะเป็นคนเฝ้าห้องเก็บศพต้องใจแข็ง
เหมือนข้านี่ ผีเผอน่ะไม่ได้น่ากลัวหรอก แต่ท่ีไม่น่ากลัวไม่ใช่จะไป
ท้าทายหรือลบหลู่หรอกนะ เพียงแต่คิดว่าเรามาดี เรามาเฝ้าเขา เขา
ก็จะเข้าใจเรา อาจส่งเสียงมาทักทายบ้างเล็กน้อยตามประสาคนท่ี
ต้องอยู่ด้วยกัน แต่ข้าก็ไม่เคยเห็นมีผีท่ีไหนมาแหกไส้แหกพุงหลอก
ข้าเลยสักตัว มาก็มาในสภาพดีๆ ทั้งนั้น นี่ถ้าข้าไม่เจ็บออดๆ แอดๆ            
คงไม่ลาออกหรอก งานสบายจะตาย” ลุงคมพูดอย่างอาลัยอาวรณ์ใน
ตำาแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีคุ้นเคยมาร่วมสามสิบปี ดวงตาของแกเป็น
ประกายวาววับยามมองเข้าไปในห้องเกบ็ศพ ราวกบัรกัใครอ่าชีพนีเ้สยี
เหลือเกิน
 “แล้วนี่ลุงมาทำาไมดึกๆ ดื่นๆ ?”  วินเอ่ยถามชายชรา  สายตา
ยังแอบเหลือบไปมองในห้องเก็บศพเป็นระยะ  เพราะกลัวจะมีใครโผล่
มาร่วมสนทนาด้วย   
 “ก็ข้าเป็นห่วงเอ็งน่ะสิไอ้วิน มาทำางานเป็นคนเฝ้าห้องเก็บศพ
วันแรก จะปอดแหกได้ยินเสียงนั่นเสียงนี่แล้ววิ่งเตลิดหนีไปไม่ทำางาน
ทำาการแบบนัน้หรอืเปลา่ก็ไม่รู้  ถ้าเป็นอย่างนัน้  ข้ากเ็สยีช่ือแย่  อตุสา่ห์
เอาเอ็งไปรับรองกับ ผอ. ของโรงพยาบาลว่าเป็นคนมีความรับผิดชอบ  
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แล้วเป็นไงล่ะ...พอไหวไหม ?” ลุงคมเอ่ยถามแล้วลากเก้าอ้ีมานั่งลง  
เอนหลังพิงพนักอย่างคุ้นชิน
 “มันก็พอไหวแหละลุง” คนตอบตอบแบบไม่ค่อยมั่นใจสัก    
เท่าไหร่นัก ผ่านมาได้แค่ค่อนคืน ยังไม่รู้ว่าจะเจออะไรท่ีมันน่ากลัว  
กว่านี้หรือเปล่า
 “ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆ บ้างไหม ?”
 “ได้ยินสิลุง” วนิรบีตอบทนัท ี“เมือ่กี้ฉนัได้ยนิเสียงเหมือนมคีน
ทำาอะไรหล่นในห้องเก็บศพ สองครั้งแน่ะลุง ฉันเลยต้องเข้าไปดู เผื่อมี
ขมงขโมยเข้ามาทางด้านหลัง แต่พอเข้าไปดูก็ไม่มีอะไร”
 “เขามาทักทายเอ็งมั้งไอ้วิน นี่มาแค่เสียงยังดีนะ ถ้ามาเป็นตัว
แล้วเอ็งจะหนาว” ชายชราพูดแล้วหัวเราะชอบใจ ล้วงบุหรี่ในกระเป๋า
กางเกงขึ้นมาจุดแล้วสูบก่อนจะยื่นซองไปทางชายหนุ่มผู้ร่วมสนทนา  
วินปฏิเสธ เขาเลิกสูบมันมานานแล้ว
 “ลุงอย่าขู่ผมสิ แค่นี้ผมก็หนาวจนไม่รู้จะหนาวยังไงแล้ว” วิน
บอกพลางกลอกตามองรอบข้างอย่างหวาดระแวง หากดวงวิญญาณ
มาทักทายเขาเป็นตัวเป็นตน ไม่รู้ว่าไอ้ความคิดเรื่องการรักษาหน้าท่ี
การงานย่ิงชีพนั้นจะยังอยู่หรือเปล่า ข้ีคร้านจะวิ่งหนีหางจุกตูดล่ะสิ       
ไม่ว่า
 “กลัวทำาไมผีเผอ เขาก็เคยเป็นคนแบบเรานี่แหละ เพียงแค่
ตอนนี้ไมม่ลีมหายใจกเ็ท่านัน้เอง ไม่เชือ่เอ็งลองไปเปิดตูแ้ช่ศพดสู ิบาง
ศพเหมือนคนนอนหลับเฉยๆ แต่ถ้าโชคร้ายหน่อย บางศพก็หัวแหว่ง  
หัวขาด บางศพก็เหลือแค่เป็นกองเนื้อในกรณีถูกสิบล้อบี้อะไรแบบนี้”
 “โธ่...ลุง คนยิ่งกลัวๆ อยู่ ว่าแต่ตอนที่ลุงทำางานเนี่ย...ลุงไม่
เบื่อบ้างเหรอ ต้องนั่งเงียบๆ ทั้งคืน”
 “เมื่อก่อนก็เบื่อนะ แต่อยู่ไปอยู่มาก็สนุกดี มีเพื่อนคุย นั่งฟัง
เขาเล่าเรื่องที่ตัวเองตายก็เพลินไปอีกแบบ”
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 “นั่งเล่าเรื่องท่ีตัวเองตาย ? ลุงจะบ้าเหรอคนท่ีไหนจะมาเล่า
เรื่องท่ีตัวเองตาย” วินหัวเราะแห้งๆ ในลำาคอ เสียงหมาหอนดังแว่ว
มากับสายลมจากทางด้านหนึ่งของโรงพยาบาล แหม...มาได้จังหวะ    
เสียจริง
 “ใครบอกเอ็งว่าคนเล่า ผีต่างหากที่เล่า”
 “ผี!!!” วินสะดุ้งโหยงจนสุดตัว แทบจะกระโดดไปนั่งบนตักของ
ชายชราเสียให้รู้แล้วรู้รอด ลุงคมหัวเราะลั่นก่อนจะยกบุหรี่ขึ้นสูบ
 “คืนนี้ข้าจะอยู่เป็นเพื่อนเอ็งสักคืนดีไหม ?”
 “ดลีงุ” วินตอบอย่างไม่ตอ้งคดิมาก เขานัง่ลงอย่างโลง่ใจแตยั่ง
ไม่วายมองรอบข้างอย่างหวาดระแวงเหมือนเดิม
 “งั้นข้าจะเล่าเรื่องของคนตายแปลกๆ ให้เอ็งฟัง”
 “ไม่เอาลุง...ผมกลัว”
 “ไม่ตอ้งกลวัหรอก ถา้เอ็งไดฟ้งั  เอ็งจะตืน่เตน้และอยากฟังอกี  
ข้ีครา้นจะมาขอให้ข้าเลา่ให้ฟงับ่อยๆ เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งท่ีนา่กลวัท่ีสดุเรือ่ง
หนึง่ตัง้แตข้่าอยู่ท่ีนี ่ฆาตกรโหดเห้ียมเกนิคนและกยั็งลอยนวลจับตวัไม่
ได้จนถึงวันนี้ ถึงตอนนี้ศพบางศพจะถูกฝังบ้างเผาบ้างไปแล้ว แต่ดวง
วิญญาณยังคงวนเวียนอยู่ในห้องแห่งนี้แหละ แม้ข้าจะรู้ว่าฆาตกรเป็น
ใครจากคำาบอกเล่าของดวงวิญญาณ แต่ข้าก็ทำาอะไรไม่ได้ ใครเขาจะ
เชื่อว่าข้านั่งคุยกับดวงวิญญาณในห้องเก็บศพทุกคืนวะ...ถ้าเชื่อก็บ้า
แล้ว”  
 ลุงคมยกบุหรี่ข้ึนสูบอีกครั้งพลางย่นคิว นึกเรื่องราวมากมาย
ในหัวก่อนจะค่อยๆ ยิ้มออกมา
 “เอ็งตั้งใจฟังล่ะ...ไม่น่ากลัวหรอก” 




