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‘บ้าน’ สําหรับใครบางคน
อาจเป็นเพียงห้องเย็นๆ ที่เอาไว้ ‘เก็บศพ!’



8 I

 ทางออกด ้านหลังโรงพยาบาลนนทรัฐนั้นมักจะ เงียบเชียบ                            
ก่อนพระอาทิตย์ตกดินเสียอีก...
 ทำาไมน่ะหรือ ?
 เพราะเขาว่ากนัว่า ทางออกด้านหลงัโรงพยาบาลนัน้เป็น ‘ทาง
ผผ่ีาน’ ว่ากนัง่ายๆ คอืเป็นทางท่ีจะนำาศพผูเ้สยีชีวติภายในโรงพยาบาล
ออกไปจากท่ีแห่งนี้ ไม่ว่าจะตายท่ีตึกไหน ช้ันอะไร ตายแบบไหน             
หากทุกคนมาสิ้นใจท่ีโรงพยาบาลนนทรัฐแล้วละก็ หลังจากชันสูตร
พลิกศพ อาบนำ้าอาบท่าให้ศพ แช่ศพไว้รอญาติแล้ว ทุกศพจะต้องผ่าน
ทางประตูหลัง...ทุกราย
 ปิยะ ทำาหน้าท่ียามประตูด้านหลังโรงพยาบาลนนทรัฐมาร่วม                                                                         
เดอืนแล้ว หลงัจากยามคนเก่ามาขอลาออก หากถามเขาว่ากลวัหรอืเปล่า                                                                                                              
ก็คงตอบได้อย่างไม่เต็มปากเต็มคำานัก แม้จะมีเสียงลือเสียงเล่าอ้าง             
จากยามฝั่งด้านหน้าโรงพยาบาลท่ีมักเล่าเรื่องน่ากลัวท่ีเกิดภายใน                           
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รั้วโรงพยาบาลนนทรัฐให้ฟังอยู่บ่อยๆ ทว่าเขาเองกลับยังไม่เคย
เจออะไรท่ีสามารถยืนยันได้อย่างเต็มปากเต็มคำาว่า ‘มีอยู ่จริง’                                                                       
แม้บางครั้งจะรู ้สึกเหมือนเห็นใครวิ่งผ่านทางหางตาในเวลาดึกดื่น      
แต่เขากลับไม่คิดถึงประเด็นผีสางเป็นอย่างแรก เขากลับคิดว่า                    
อาจจะเป็นผูบุ้กรกุเข้ามาในโรงพยาบาลเสยีมากกว่า แต่ครัน้เมือ่เดนิไปดู                                                                                 
กลบัไม่พบอะไร ท่ีน่าแปลกคอืเงาท่ีว่านัน้มกัวิง่หายเข้าไปในห้องเกบ็ศพ
ซึ่งอยู่ติดกับป้อมยามที่เขาต้องเฝ้าอยู่ทั้งคืน!
 บางทีกเ็หมือนได้ยินเสยีงคนทุบอะไรปึงปังภายในห้องเกบ็ศพ
ดังแว่วมากับสายลม แต่เม่ือเงี่ยหูฟังกลับไม่ได้ยินอะไรเสียอย่างนั้น 
ปิยะพยายามไม่จินตนาการเยอะ เพราะหากกลัวจนสติแตก ทำางาน
ทำาการไม่ได้ เขาคงต้องออกไปหางานที่อื่นทำา...ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่าย
 ห้องเก็บศพนั้นถูกตั้งชื่อให้ฟังดูเพราะพริ้งว่า ‘ห้องสุขนิรันดร์’ 
เป็นอาคารช้ันเดียวท่ีปลูกอยู่ห่างจากอาคารอ่ืนๆ ภายในโรงพยาบาล            
นนทรฐั มนัเป็นเขตท่ีไม่ค่อยมีใครอยากเข้ามานกัหากไม่จำาเป็น ต้นไม้
ใหญ่ท่ีคาดว่าจะมีมาก่อนก่อต้ังโรงพยาบาลตั้งตระหง่านอยู่ข้างห้อง                
เกบ็ศพ ในยามกลางวนัมนัแผ่ร่มเงาทำาให้บรรยากาศรอบข้างนัน้เย็นลง 
กว่าที่อื่นๆ แต่เมื่อดวงตะวันลาลับขอบฟ้า ต้นไม้ต้นนั้นกลับดูเหมือน
ปีศาจร้ายท่ีกำาลังอ้าแขนปกคลุมโอบอุ้มห้องเก็บศพไว้อย่างหวงแหน 
นอกจากมนัจะทำาให้บรรยากาศในยามคนืคำ่าดอึูมครมึกว่าปกตแิลว้นัน้                                                                               
ยามมีลมโชยพัด เสียงใบไม้นับพันนับหม่ืนใบต่างเสียดสีกันสอด
ประสานเป็นบทเพลงราวกับต้องการจะขับกล่อม ‘ศพ’ ที่ถูกแช่อยู่ในตู้
ภายในห้องเก็บศพเพื่อไม่ให้รู้สึกหงอยเหงาจนเกินไปนัก
 คนืนีอ้าจดกีว่าคนืก่อนๆ เพราะไม่มีศพนอนอยู่ในตูแ้ช่เลยแม้แต่
ศพเดียว ศพล่าสุดนั้นถูกนำาตัวออกไปจากห้องเก็บศพเม่ือตอนบ่าย                                                                                
เป็นศพผูห้ญงิท่ีช่ืออะไรปิยะกจ็ำาไม่ได้ รูแ้ต่ว่าเธอหัวใจวายมาจากท่ีอ่ืน 
แล้วถูกนำาตัวส่งมาเข้าห้องฉุกเฉินที่ตึกใหญ่ ทว่าสายไปเสียแล้ว หมอ
ไม่สามารถย้ือชีวิตเธอไว้ได้เพราะมาช้าเกินไป สุดท้ายเธอจึงต้องมา
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รอที่ห้องเก็บศพอยู่สองวัน เพื่อรอญาติที่บินตรงจากญี่ปุ่นมารับศพไป
บำาเพ็ญกุศลในวันนี้
 ในเม่ือไม่มีศพในห้องเก็บศพ...คืนนี้ก็คงแอบงีบหลับได้อย่าง
สบายใจ
 ภายในตู้สี่เหลี่ยมขนาดเท่าแมวด้ินตายนั้นเป็นท่ีพำานักพักพิง
ในเวลาคำ่าคืนของยามหนุ่ม พัดลมตัวเล็กๆ ของยามคนเก่ายังคงทำา
หน้าท่ีอย่างแข็งขัน ช้ันวางของท่ีปิยะเดาว่ามันคงเคยเป็นท่ีวางวิทยุ
ไว้ฟังเพลงในยามราตรีซ่ึงตอนนี้ไม่มีแล้ว แต่นั่นไม่ใช่ปัญหา โลกมัน
เปลี่ยนไป สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวเป็นได้ทุกอย่าง ขอแค่มีปลั๊กไฟไว้
ชาร์จแบตเตอรี่ก็พอ
 เสียงเพลงจากโทรศัพท์มือถือของปิยะดังคลอเบาๆ ในขณะท่ี                                                                        
ยามหนุ่มเปิดหนังสือพิมพ์ฉบับเม่ือวานท่ีข้ึนไปเอามาจากบนวอร์ด 
อ่านข่าวนัน่ข่าวนี่ไปตามประสาเพือ่ฆ่าเวลา ข้างกายมกีระตกิใส่โอเลีย้ง
เย็นเจีย๊บไว้ดดูเวลาตาเริม่ปรอื ข้าวผดักะเพราในกล่องท่ีซ้ือมากนิตอน
หัวคำ่ายังเหลืออีกครึ่ง ว่าจะกินต่อตอนดึกๆ ปิยะชอบหิวไม่รู้เวลำ่าเวลา 
บางครั้งต้องแอบหนียามไปซ้ือข้าวท่ีร้านขายอาหารตามสั่งท่ีอยู่ตรง
ด้านข้างโรงพยาบาล ซ่ึงถ้าหากมีใครรู้ว่าเขาไม่ได้เฝ้าประตูหลังตาม
หน้าที่ มีหวังโดนหมายหัวเป็นแน่
 สายลมวันนีเ้ย็นสบายนกัจนแทบไม่ต้องเปิดพดัลมตวัเลก็ของ
ยามคนเก่าอย่างท่ีเคยทำาเป็นประจำา บรรยากาศรอบข้างเงยีบสงดั ถนน
สายด้านหลังโรงพยาบาลแทบจะไม่มีรถแล่นผ่านแม้แต่คันเดียว ซึ่งถ้า
เป็นตวัของปิยะเอง เขากย็อมท่ีจะอ้อมไปทางด้านหน้าโรงพยาบาลท่ีมี
ไฟสว่างมากกว่า ไม่เอาชีวิตมาเสี่ยงกับถนนเส้นหลังท่ีมืดและน่ากลัว 
กลัวทั้งโจรผู้ร้ายและกลัวทั้ง...ผี!
 เสียงเพลงจากโทรศัพท์มือถือดังคลอเบาๆ ปิยะหาวหวอด   
ละสายตาจากหนังสือพิมพ์ท่ีกำาลังอ่านแล้วพับมันวางไว้ทางด้านหนึ่ง
ของโต๊ะ บิดขี้เกียจเบาๆ เพื่อยืดเส้นยืดสาย วันนี้ง่วงเสียตั้งแต่ยังไม่ถึง                                                           
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เท่ียงคืน คงเป็นเพราะวันนี้เข้ามาช่วยงานท่ีโรงพยาบาลตั้งแต่บ่าย
ก่อนถึงเวลาเข้ากะ เท่ากับว่าเมื่อเช้าได้นอนเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น                      
แต่ทำาอย่างไรได้ งานพิเศษก็หมายถึงเงินท่ีเพ่ิมข้ึน ใครกันเล่าจะไม่
อยากได้เงิน เพราะถ้าไม่อยากได้ เขาคงไม่มานั่งเป็นยามหน้าห้อง            
เก็บศพที่ใครๆ ก็หวาดกลัวเช่นนี้หรอก
 สายลมโชยพัด ใบไม้นับพันนับหมื่นเริ่มส่งเสียงสอดประสาน
กนัดงัจอแจอยูบ่นหลงัคาป้อมยามท่ีปิยะนัง่อยู่ เปลอืกตาหนกัอ้ึงราวกบั            
มีวัตถุท่ีหนักหลายกิโลกรัมถ่วงไว้ แม้ปิยะจะพยายามเบิกตาให้กว้าง 
ทว่าความง่วงนัน้มีอานภุาพรนุแรงนกั ท้ายท่ีสดุแล้วชายหนุม่จงึฟุบหลบั                                                                               
ลงไป ทั้งที่ตั้งใจว่าจะไม่หลับยาม...แต่ก็ทำาไม่ได้
 
 ครดืดดดดดดดดดดดดด...ครดืดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
 เสยีงเหมอืนของแหลมขูดเข้ากบัป้อมยามดงัไปมาจนคนท่ีนอน
หลบัอยู่สะดุง้เฮอืก ปิยะดดีตวัข้ึนจากเก้าอ้ีโดยอัตโนมตั ิตกใจไม่น้อยท่ี
พบว่าตวัเองหลบัไปนานเท่าไหร่ไม่อาจทราบได้ เม่ือหันไปมองนาฬิกา
ท่ีแขวนไว้ตรงฝาผนงัป้อมยาม บอกเวลาตสีองสบิห้านาทีแล้ว ตายโหง! 
หลับไปตั้งหลายช่ัวโมง นี่ถ้ามีใครแอบปีนเข้ามาในโรงพยาบาลละ            
ซวยแน่
  ครดืดดดดดดดดดดดดด...ครดืดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
 เสยีงของ ‘อะไรบางสิง่’ ครดูกบัป้อมยามทางด้านหลงัทำาเอาปิยะ                                                                                           
ถงึกบัสะดุง้อกีครัง้ ชายหนุม่คว้าไฟฉายท่ีวางไว้ข้ึนมาถอื เดนิอย่างช้าๆ                                                                                   
ไปเปิดประตูป้อมยามออก ในขณะท่ีเสียงนั้นยังคงดังอยู่อย่างต่อเนื่อง                                                                                        
ราวกับต้องการจะท้าทายให้คนท่ีอยู่ในป้อมยามเดินออกไปดูเพื่อหา
ที่มาของเสียงนั้น อย่างที่เคยเล่า ปิยะไม่ใช่คนกลัวผีจนทำางานทำาการ
ไม่ได้ แต่ก็ไม่ใช่คนท่ีจะไม่เช่ือในเรื่องลี้ลับเลย กระนั้นเสียงท่ีได้ยิน                         
เขากลับไม่คิดว่ามันคือเสียงของผีสาง แต่คงเป็นเสียงของอะไร                                                             
สักอย่าง...ซึ่งก็ยังบอกไม่ได้ว่ามันคือเสียงอะไร
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 แสงไฟท่ีหน้าห้องเกบ็ศพตดิๆ ดบัๆ คล้ายหลอดไฟใกล้จะขาด 
สายลมเย็นโลมเลยีร่างของยามหนุม่จนเขาอดท่ีจะขนลกุไม่ได้ ขาท้ังสอง                                                                                     
เดนิอย่างช้าๆ ไปหยดุท่ีมุมของป้อมยาม ซ่ึงเพยีงแค่ก้าวไปอีกก้าวกจ็ะ
ได้เห็นว่าเสียงครืดท่ีว่านั้นคือเสียงอะไร แม้จะบอกว่าไม่กลัว แต่ไม่รู้
ทำาไมเขาถึงไม่กล้าที่จะก้าวออกไปดูเสียให้รู้แล้วรู้รอด
	 ครดืดดดดดดดดดดดดด...ครืดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
 เสียงนั้นยังคงดังเหมือนท้าทาย ซ่ึงหากคนถูกท้ายังนิ่งเฉยก็
คงจะยังคาใจในคำาถามท่ีต้องการคำาตอบอยู่จนถึงเช้า ปิยะรู้ว่าตัวเอง
ไม่มีความอดทนขนาดนัน้หรอก ชายหนุม่สดูลมหายใจเข้าเตม็ปอดเพือ่
เรยีกความกล้า ก่อนจะก้าวเท้าพรวดโผล่ไปทางด้านหลงัของป้อมยาม
เพื่อเผชิญหน้ากับเสียงนั้น!
 ความกลัว...มักเป็นอุปสรรคของความกล้าเสมอ
 ไม่มีอะไรน่ากลัวอย่างท่ีคิด เสียงท่ีดังจนก่อเป็นความกลัว
ภายในใจของปิยะนัน้ แท้ท่ีจรงิเป็นเพียงกิง่ไม้ท่ีงอลงมาครดูกบัฝาผนงั
ทางด้านหลงัของป้อมยาม ชายหนุม่ถอนหายใจยาวๆ อย่างโล่งอก ก่อน
จะเดนิไปหักกิง่ไม้กิง่นัน้ท้ิงเสยี นกึขนัตวัเองไม่น้อยท่ีจนิตนาการไปไกล
เสียจนเกือบทำาให้ต้องนอนขวัญผวาอยู่ในป้อมยามไปทั้งคืนเสียแล้ว
 ปิยะเดินกลับเข้าไปนั่งภายในป้อมยามเช่นเดิม เปิดกระติก
โอเลีย้งข้ึนมาดดูอึกใหญ่แล้วอ้าปากปล่อยเสยีง “อ้า...” ออกมาอย่างช่ืนใจ                                                                                              
หันไปมองสมาร์ทโฟนของตวัเองท่ีบัดนีด้บัสนทิไปเสยีแล้ว เขาลองหยิบ
มนัข้ึนมากดปุม่แต่ก็ไม่มีปฏกิริยิาตอบสนอง...หรอืว่าแบตเตอรีจ่ะหมด 
ขอให้เป็นเช่นนัน้เถดิ เดอืนนี ้เขายังไม่มเีงนิเอาไปซ่อมหรอก เงนิท่ีเหลอื                                                                                     
ก็ต้องเก็บเอาไว้กินไว้ใช้ ไหนจะค่าเช่าแท็กซ่ีขับหารายได้เสริมอีก                  
เกิดเป็นคนจนมันก็ลำาบากเช่นนี้แหละ
 ท่ีชาร์จแบตเตอรีถ่กูเสยีบเข้ากบัปลัก๊ไฟ เจ้าของเครือ่งจ้องมอง
ท่ีหน้าจอด้วยความลุน้ไม่น้อย ได้แต่ภาวนาว่า...ตดิส	ิตดิส	ิมนัต้องตดิสิ
 หน้าจอสว่างวาบพร้อมกับเสียงท่ีแสดงให้ทราบว่าบัดนี้มี
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กระแสไฟกำาลงัเข้าไปในตวัเครือ่งแล้ว ปิยะถอนหายใจเฮอืกหนึง่แล้วย้ิม                 
นึกขอบคุณฟ้าดินที่ไม่ใจร้ายจนเกินไปนัก ในระหว่างที่รอให้กระแสไฟ
เข้าไปในแบตเตอรีม่ากพอท่ีจะเปิดเพลงฟัง ชายหนุม่กห็ยิบข้าวกล่องท่ี
กนิเหลอืเมือ่หัวคำา่ขึน้มาเปิดออก หยิบช้อนพลาสตกิท่ีงอตวัอยู่ในกล่อง
ข้ึนมาตกัข้าวผดักะเพราท่ีเย็นชืดเข้าปาก ไม่รูห้รอกว่ามนัอร่อยหรอืไม่
อร่อย ขอแค่มีกินให้อิ่มท้องก็พอแล้ว
 ซ่า...ซ่า...ซ่า
 เสียงคลื่นวิทยุดังมาจากโทรศัพท์มือถือของปิยะจนเขาสะดุ้ง
หันไปมอง โทรศพัท์ท่ีดบัไปเพราะแบตเตอรีท่ี่หมดเกลีย้งกลบัตดิขึน้มา                                                                          
ได้เองอย่างหน้าตาเฉย ท่ีหน้าจอแสดงให้เห็นว่ามันกำาลังสแกนหา
คลืน่วทิยุราวกบัรูส้ิง่ท่ีเขาต้องการอย่างไรอย่างนัน้ เมือ่ชายหนุม่ย่ืนมือ
ไปท่ีโทรศัพท์มือถือของตน หมายท่ีจะปิดมันลงเสีย ทว่ากลับมีเสียง  
กรีดร้องดังมาจากโทรศัพท์...เสียงโหยหวนชวนขวัญผวา 
 กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด...!!!
 ชายหนุ่มรีบกดปิดโทรศัพท์ทันทีโดยสัญชาตญาณ เสียงหวีด
ร้องจึงเงียบลง เหลือแต่เพียงเสียงหอบหายใจฟืดฟาดของยามหนุ่มท่ี
รู้สึกได้ว่าหัวใจตัวเองเต้นระสำ่าเสียเหลือเกิน เขาท้ิงตัวนั่งลงบนเก้าอ้ี
ตัวเดิม ข้าวท่ีเคี้ยวอยู่ในปากกลืนลงคอได้อย่างยากลำาบาก กระนั้น
เมื่อกลืนข้าวลงคอได้แล้วก็ไม่มีอารมณ์อยากจะกินต่อ ชายหนุ่มวาง
ช้อนลงแล้วปิดกล่องข้าวไว้อย่างเดิม รู้สึกว่าร่างกายเย็นยะเยือกขึ้นมา
อย่างห้ามไม่ได้ พยายามบอกตัวเองว่ามันก็แค่โทรศัพท์มือถือท่ีอาจ
รวนเพราะใช้งานมานาน เสยีงท่ีดงัออกมากค็งเป็นเสยีงคลืน่แทรกจาก
ที่ใดที่หนึ่ง ไม่มีอะไรน่ากลัวหรอก หลายๆ คืนที่ฟังรายการเดอะช็อก                     
ก็มีเอฟเฟกต์เสียงแบบนี้ ไม่เห็นเขาเคยตกใจกลัว มันก็เสียง                                                                           
คล้ายๆ กันนั่นแหละ...
 เป็นคำาปลอบใจ...ท้ังท่ีอีกใจบอกว่าเสียงท่ีได้ยินนั้นเหมือน 
เสียงคนจริงๆ มากกว่าซาวด์ในวิทยุที่เคยได้ยิน!


