
“ หลายคนเลือกที่จะเก็บแต่ความทรงจำาดีๆ ไว้ในชีวิต 

แต่บางทีความทรงจำาของคนเราก็ควรจะมีเรื่องร้ายๆ 

เก็บไว้เป็นประสบการณ์สอนตัวเองในอนาคตด้วย”

ความตายที่ถูกส่งต่อมาจาก Theater ตีตั๋วไปตาย



บ  ท  นํ  า

เขยิบมาฟัง...โรงหนังมีผี!
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 บรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์มาสเตอร์เธียร์เตอร์ยามคำา่คืน
นัน้ช่างเงยีบสงดัเสยีเหลอืเกนิ เนือ่งจากวนันีเ้ป็นวนัจนัทร์ และช่วงเวลา
นี้ก็เป็นหนังรอบดึกจึงมีผู้ชมน้อยมาก พนักงานสามคนจึงมาจับกลุ่ม 
คุยกันตรงหน้าโรงภาพยนตร์ท่ีแปดเพ่ือเป็นการฆ่าเวลา ก่อนเตรียม
ปิดโรงและกลับไปพักผ่อนอย่างเช่นทุกวัน 
 พนักงานชายร่างสูงใหญ่ ใบหน้าคมเข้มเป็นท่ีต้องตาต้องใจ
ลกูค้าสาวถอนหายใจยาวๆ อย่างคนเหนือ่ยหน่าย ตาท้ังสองข้างกลอก
ขึ้นมองเพดาน ท�าปากสระอิแล้วเท้าสะเอวพลางบ่นกระปอดกระแปด
 “โอ๊ย...ฉันล่ะอยากจะกรีด๊ เบ่ือท่ีต้องมาเก๊กแมนเวลาท�างานเนีย่                                                                                      
เวลาเจอหนุ่มๆ หล่อๆ อยากให้ท่าบ้างอะไรบ้างแต่ก็ท�าไม่ได้ นั่นยัง    
ไม่น่าเบ่ือเท่าอีพวกชะนชีอบมาท�าก้อร่อก้อตกิกบัฉัน อยากจะจกิตาใส่
แล้วบอกว่า มีตาหามตีาไม่ ฉันเป็นสาวย่ะ หน้านวลขนาดนียั้งดูไม่ออก        
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อีกเหรอ!” พนักงานชายใจหญิงนามว่า ‘ปิยะ’ หรือ ‘ปิย่า’ ท�าหน้า                                                                      
เซ็งโลก เพื่อนพนักงานหญิงอีกคนหนึ่งที่ได้ฟังดังนั้นก็หัวเราะคิกคัก
 “ช่วยไม่ได้ ก็ดันเกิดมาเป็นกะเทยหล่อเองท�าไมล่ะ ไปบอก        
เมเนเจอร์1 เต้ยเลยส ิขอแต่งเป็นพนกังานหญิงได้ไหม จะได้ประกาศให้
โลกรู้ไปเลยว่าพนักงานชายนายปิยะที่เห็นหล่อๆ แมนๆ แบบนี้ อยาก
งาบบุรุษนะคะ” พนักงานสาวรูปร่างสะโอดสะอง สีผิวออกไปทางคล�้า 
เอ่ยขึ้นเป็นเชิงหยอกเย้า ปิยะจิกตาใส่แล้วตอบกลับอย่างทันควัน
 “ค่ะ เมเนเจอร์เต้ยจะได้เฉดหัวฉันออกจากมาสเตอร์เธยีร์เตอร์ 
น่ะสิ ยายหอยเชอร์รี่!”
 “เดี๋ยวตบปากแตกเลย ฉันชื่อเชอร์รี่เฉยๆ ย่ะ ไม่ต้องเติมค�า 
น�าหน้าให้” พนกังานหญิงคนนัน้แว้ดเสยีงใส่ ก่อนจะนกึข้ึนได้ว่าไม่ควร       
ส่งเสียงดังในเวลานี้ เจ้าหล่อนรีบเอามือปิดปากแล้วหัวเราะคิกคักกับ
ปิยะ ผิดกับพนักงานสาวอีกคนท่ีเพิ่งมาท�างานใหม่อาทิตย์แรก เธอยืน                                                                              
หน้าซีดไม่พูดไม่จา จนรุ่นพี่ท่ีท�างานมาก่อนต้องหันไปเอ่ยถามด้วย
ความเป็นห่วง “พดด้วง เป็นอะไรไป ท�าไมหน้าซีดแบบนี้ ไม่สบาย 
หรือเปล่า ?” 
 ‘พดด้วง’ มองหน้ารุน่พีท้ั่งสองคนแล้วพยายามฝืนย้ิมให้ แต่มัน                                                                            
เป็นรอยยิ้มที่ไม่จรรโลงโลกเอาเสียเลย
 “เปล่าค่ะพี่เชอร์รี่ แค่รู้สึกใจไม่ดีนิดหน่อย”
 “เรือ่งอะไรยะ ? ถกูลกูค้าลวนลามหรอืเปล่า หล่อไหม โรงไหน 
เดี๋ยวไปจับ...เอ๊ย! จัดการให้” ปิยะรีบเสนอหน้า ขณะที่เชอร์รี่หันไปตี
ไหล่เพื่อนเป็นเชิงดุแล้วหันมาถามพดด้วงอย่างจริงๆ จังๆ อีกครั้ง
 “มีอะไรบอกมาสิ ถูกลูกค้าคอมเพลนมาหรือเปล่า ?”
 “เปล่าค่ะพี่เชอร์รี่ ฉันแค่...กลัวผี” 
 ทันทีท่ีค�าว่า ‘ผี’ หลุดออกจากปากพนักงานใหม่ เชอร์รี่กับ
ปิยะก็มองหน้ากันแล้วเงียบลงอย่างเห็นได้ชัด ต่างคนต่างรู้ดีว่าโรง-

 1 เมเนเจอร์ คือ ผู้จัดการสาขา



14

ภาพยนตร์มาสเตอร์เธียร์เตอร์นั้นผีดุขึ้นชื่อท่ีสุดแห่งหนึ่ง เคยเกิดเรื่อง                                                                          
มากมายท่ีนี่ตั้งแต่ตอนก่อสร้าง มีหลายชีวิตต้องจบลงท่ีนี่และยัง           
วนเวียนอยู่ในโรงภาพยนตร์แห่งนี้...ไม่จากไปไหน
 “ท�าไมอยูด่ีๆ  ถงึกลวัยะ ?” ปิยะถาม พดด้วงกลนืน�า้ลายดงัเอือ๊ก                                                                                  
ก่อนจะบอกความจริงที่ตัวเองรู้มา
 “เมือ่คนืตอนกลบัไปท่ีหอพกัแล้วว่างๆ ฉันเลยเปิดเนต็ดนูัน่ดนูี่                                                                                 
เจอประวัตโิรงหนงัผีด ุพออ่านไปอ่านมาตามค�าใบ้ ฉันว่าเป็นมาสเตอร์ 
เธยีร์เตอร์นีแ่หละ ท่ีส�าคญั...โรงนัน้ฉันเป็นคนดแูลฟลอร์คนืนี”้ พดด้วง
บอกเสียงสั่น หันไปมองทางด้านหนึ่ง เห็นเหนือประตูทางเข้าโรง
ภาพยนตร์มีเลขสามเปิดไฟสว่าง...โรงนั้นนั่นแหละ!
 “เขาว่ายังไงเหรอ ?” เชอร์รี่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาบ้าง แต่
อยากจะฟังให้แน่ใจว่าเป็นเรื่องเดียวกัน
 “เขาบอกว่าท่ีโรงสาม เมื่อสักสี่ห้าปีก่อน มีคนหัวใจวายตรง      
ชั้นสองของโรง พี่เชอร์รี่กับพี่ปิย่าก็เคยเข้าไปใช่ไหมคะ โรงสามมันจะ 
มีท่ีนัง่ชัน้สองซ่ึงตอนนีถ้กูปิดตาย ท่ีต้องปิดเพราะมีคนเห็นดวงวิญญาณ
ของคนๆ นัน้ยังคงนัง่ดหูนงัอยู่ทุกคนื ถงึว่าส ิฉันเองกเ็คยสงสยัว่าท�าไม
ต้องปิดตรงท่ีนั่งช้ันสองด้วย ท่ีแท้ก็เป็นแบบนี้เอง บอกตรงๆ นะคะ 
แค่เงยหน้าขึ้นไปมองยังไม่กล้าเลย” พดด้วงพูดแล้วรู้สึกขนลุกจนต้อง 
เบียดร่างเข้าหาปิยะที่กลอกตามองรอบข้างอย่างหวาดระแวงไม่น้อย
 “ฉันก็รู้มาเหมือนกันนะ มีวันนึงอยู่กะดึก ขากลับเจอลุงยามที่
ช้ันล่างโรงหนงั ลงุแกมายืนรอรถเมล์เป็นเพือ่น แล้วแกกบ่็นๆ ว่าไม่อยาก                                                                                             
จะท�างานที่นี่แล้ว แกกลัว...” ปิยะหยุดกลืนน�้าลาย มือทั้งสองข้างบีบ
กนัไปมาอย่างไม่ม่ันใจว่าจะเล่าดหีรอืไม่...แต่สดุท้ายกต็ดัสนิใจเล่า “แก
บอกว่า หมู่นีเ้จออะไรแปลกๆ บ่อย บางครัง้ตอนโรงหนงัปิดแล้ว แกกลบั                                                                                    
เห็นคนวิง่ข้ึนลงบันไดเลือ่น ตอนแรกกคิ็ดว่าตาฝาด แต่พอเห็นว่าวิง่หาย
ไปทางเสาในโรงหนังเท่านั้นแหละ รู้เลยว่าไม่ใช่คน บางคนก็มาเคาะ                                                                               
กระจกตรงตูย้ามท่ีแกนัง่ พอแกเปิดออกไปด ูร่างของคนท่ีเห็นเพยีงแต่                                                                  
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เงาสีด�าๆ ก็ปีนฝาผนังข้ึนไปบนป้ายคัทเอ้าท์ อูย...พูดแล้วขนลุกซู่” 
ปิยะไม่พูดเปล่า เจ้าหล่อนใช้มือลูบแขนของตัวเองไปมา รู้สึกเหมือน
อากาศรอบข้างท่ีเย็นยะเยือกจากเครื่องปรับอากาศอยู่แล้วย่ิงเย็น                                
มากขึ้นกว่าเก่าเป็นเท่าทวีคูณ
 “แล้วแกรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรข้ึน นังปิย่า ?” เชอร์รี่อยากรู้           
อยากเห็นท้ังๆ ท่ีตัวเองก็กลัวจนแทบปัสสาวะราดไม่ต่างจากพดด้วง
นักหรอก ถึงแม้จะกลัวแต่ก็ไม่คิดท่ีจะเดินหนีไปไหน ยังคงตั้งหน้า                                                                          
ตั้งตารอฟังเรื่องที่รุ่นพี่กะเทยจะเล่าต่อ
 “เท่าท่ีรูน้ะ ตอนสร้างมาสเตอร์เธยีร์เตอร์เนีย่ ระหว่างหล่อคาน                                                                           
ช้ันสามมนัดนัพงัลงมา มีคนงานถกูคานทับตายสองคน คนหนึง่ถกูปูน
ทับร่างจนแข็งอยู่ในแท่นหล่อเสา กว่าจะแงะออกมาได้ ร่างแหลกจน
ประกอบแทบไม่ได้เลยล่ะ” ปิยะเล่าไปกลวัไป เชอร์รี่ได้ยนิเช่นนัน้กก็ลวั
น้อยหน้า รีบเล่าเรื่องของตัวเองบ้าง
 “นี.่..พดด้วงกบัแกคงยงัไม่รู ้ท่ีโรงหนงัเราน่ะ เคยมเีหตฆุาตกรรม                                                                                              
เมื่อสามปีก่อนด้วยนะ”
 “ฆาตกรรม ? ฆาตกรรมในโรงหนงันีเ้หรอคะพีเ่ชอร์รี ่?” พดด้วง                                                                                  
ย่นคิ้วถามด้วยความแปลกใจ อีกฝ่ายพยักหน้ารับแล้วรีบเล่าเรื่องท่ี       
ตัวเองเคยได้อ่านข่าวมาและยงัเคยไดย้นิจากพวกรุน่พีท่ีอ่ยูม่ากอ่นเล่า
ให้ฟัง
 “ใช่ รู้สึกจะเป็นพนักงานนี่แหละ ถูกฆ่าข่มขืนในห้องแต่งตัว                                                                           
ตอนนั้นเป็นข่าวดังมากเลยนะ ว่ากันว่าวันดีคืนดีก็จะเห็นวิญญาณ
ของผู้หญิงวนเวียนอยู่ในโรงหนัง นี่คือเหตุผลที่พี่ไม่ยอมไปเปลี่ยนชุด       
คนเดยีวในห้องแต่งตวั ท้ังกลวัผ ีท้ังกลวัคน เอ...รูส้กึคนท่ีถกูข่มขืนจะ
ช่ือ...” เชอร์รีท่�าท่านกึ ก่อนจะมีเสยีงหนึง่ดงัข้ึนตอบค�าถามท่ีหญิงสาว                                                                              
ยังค้างคาใจ
 “อรอรินทร์กับรดา”
 “เออ...ใช่ๆ อรอรินทร์กับรดา เอ๊ะ...แล้วพดด้วงรู้ได้ยังไง เคย
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มีคนเล่าให้ฟังแล้วเหรอ ?” เชอร์รี่หันไปถามรุ่นน้อง พดด้วงส่ายหน้า
แล้วส่งสายตามองไปทางด้านหลงัของเชอร์รี ่ทว่าหญิงสาวกลบัหัวเราะ
ในล�าคอแล้วโบกไม้โบกมือเป็นเชิงบอกว่าไม่หลงกล
 “แหม...จะมาเล่นมุกมีผีอรอรินทร์กับผีรดาอยู่ทางด้านหลังพี่
เหรอยะ พี่ไม่กลัวหรอก” เชอร์รี่หัวเราะร่วน แต่แล้วก็ต้องหยุดแทบจะ
ทันทีเม่ือเห็นปิยะยกมอืข้ึนไหว้คนท่ีอยูข้่างหลงัของเธอพร้อมท้ังเอ่ยช่ือ 
‘คนที่ไม่สมควรเอ่ยถึง’ ขึ้นมา
 ‘แอสซิส1 ขวัญ!’
 “สวัสดีครับแอสซิสขวัญ ผมไม่เกี่ยวนะครับ ยายเชอร์รี่มันเริ่ม
ก่อนค่ะ อุ๊ย...ครบั ผมต้องรบีไปเคลยีร์โรงแล้ว ขอตวัก่อนนะครบั” ว่าแล้ว                                                                                           
ปิยะท่ีต้องเก๊กแมนเวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่นก็เอาตัวรอดวิ่งหนีไปอีกทาง 
เชอร์รี่ได้ยินดังนั้นจึงค่อยๆ หันไปมองทางด้านหลังของตน เม่ือเห็น
ว่าเป็นแอสซิสขวัญก็รีบยกมือไหว้แล้วยิ้มแห้งๆ 
 “อุ๊ย...แอสซิสขวัญนีเ่อง เชอร์รีเ่ปล่าอู้นะคะ แค่เดนิมาทักทาย
เพือ่นๆ นดิหน่อย แต่เดีย๋วต้องไปดท่ีู Snack Bar แล้วค่ะ คยุกบัพดด้วง
ไปพลางๆ ก่อนนะคะ” เชอร์รีร่บีเดนิเลีย่งไปอีกทาง ท้ิงให้พดด้วงย้ิมข�า                                                                           
ท่าทีของรุ่นพี่ท้ังสอง แอสซิสขวัญถอนหายใจยาวๆ ก่อนจะพูดกับ
พนักงานสาวที่อยู่ตรงหน้า
 “เป็นยังไงบ้าง ท�างานที่นี่อาทิตย์แรก โอเคไหม ?”
 “โอเคค่ะแอสซิสขวัญ อาจต้องปรับตัวและศึกษางานอีกสักพัก
กว่าจะคล่อง หากฉันท�าอะไรผิดพลาด แอสซิสขวัญช่วยแนะน�าด้วย        
นะคะ” พดด้วงก้มหัวเล็กน้อยอย่างคนที่อยู่ในต�าแหน่งต�่ากว่า แอสซิส
ขวัญพยักหน้ารับแล้วยิ้ม
 “อย่างแรกท่ีขอแนะน�า คอือย่าไปฟังยายเชอร์ร่ีกบัปิยะมากนกั 
ช่างคุยช่างเม้าท์กันจริงๆ แล้ววันนี้ดูแลฟลอร์ไหนล่ะเรา ไปดูแลรอบ
สุดท้ายให้ดีก่อนปิดโรงด้วยนะ”

 1 แอสซิส คือ รองผู้จัดการสาขา
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 “โรงสามค่ะ จะรบีกลบัไปดท่ีูฟลอร์เดีย๋วนีแ้หละค่ะแอสซิสขวัญ” 
หญิงสาวรับค�า แอสซิสขวัญพยักหน้ารับแล้วหันหลัง ก�าลังจะเดิน                                                                               
ออกไปจากที่ตรงนั้นแต่แล้วหญิงสาวก็หยุด ก่อนจะพูดกับพดด้วงโดย
ไม่หันมามอง
 “ทุกตารางนิว้บนโลกใบนีเ้คยมคีนตายท้ังนัน้ ตรงท่ีท่ีเราทุกคน       
ยืนอยูอ่าจมีดวงวิญญาณของคนมากมายเดินสวนไปมา วญิญาณกอ็ยู่ใน
โลกของวิญญาณ คนกอ็ยู่ในโลกของคน สิง่ท่ีน่ากลวัไม่ใช่ดวงวญิญาณ
หรอก แต่เป็นคนด้วยกันเองนี่แหละ” แอสซิสขวัญพูดเป็นปริศนา
ก่อนจะเดินจากไป ท้ิงให้พดด้วงยืนอ้ึงอยู่ตรงนั้นช่ัวอึดใจ เม่ือนึกข้ึน                                                                                
ได้ว่าตัวเองไม่ควรมาอยู่ในมุมอับของโรงหนังแห่งนี้แต่เพียงล�าพัง  
หญิงสาวจึงรีบเดินกึ่งวิ่งออกจากที่ตรงนั้นอย่างรวดเร็ว
 ใช่...มีดวงวิญญาณมากมายยังอยู่ที่นี่
 บางดวงวิญญาณยังอยู่อีกนานแสนนาน
 แต่บางดวงวิญญาณ...ก�าลังจะจากไป
 และอาจมี ‘ใคร’ มาแทนที่...ในอีกไม่นาน!


