
โลกของเฟซบุ๊กไม่น่ากลัวหรอก 

ที่น่ากลัวคือคนเล่นเฟซบุ๊กต่างหาก 

คนเรามักใช้สื่อโซเชียลในการทำาผิด 

ใช้ในการแสดงธาตุแท้ของตนเอง ใช้ในการทำาร้ายคนอื่น 

ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ควรทำาเลย โลกก้าวหน้านำาพา

เทคโนโลยีให้คนเราสะดวกขึ้น ใกล้กันมากขึ้น 

แต่กลับทำาให้จิตใจของมนุษย์ต่ำาลงเรื่อยๆ 

จริงอยู่ที่เราคงเปลี่ยนโลกไม่ได้ แต่ถ้าเราเริ่มจากตัวเองก่อน 

บอกคนในครอบครัว ตักเตือนคนรอบข้าง 

เชื่อว่าแม้โลกในเฟซบุ๊กจะไม่ได้ใสสะอาด 

แต่คงขุ่นมัวน้อยลงแน่ๆ



บทนำา

ยินดีต้อนรับ...
สถานบำาบัด PHUB 

พร้อมรับใช้!
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	 เสียงหวอดังข้ึนภายในห้องสี่เหล่ียมขนาดใหญ่	 มันดังจนปลุก								
ให้คนท่ีอยู่ภายในห้องนั้นสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย 
ชายหญิงท้ังสิบคนถูกจับมัดไว้กับเก้าอ้ีท่ีตั้งเรียงเป็นวงกลมหันหน้า
เข้าหากัน ขาทั้งสองข้างถูกมัดติดกับขาเก้าอี้ มือทั้งสองข้างถูกมัดไว้
ทางด้านหน้า ศีรษะสวมหน้ากากสีขาวทาปากสีแดง กลางหน้าผากมี
หมายเลข ๑ ถึง ๑๐ เพื่อระบุรายตัวบุคคล 
 หน้ากากที่เรียกว่า...หน้ากาก Noh1

 ผู้สวมหน้ากากหมายเลขสาม ดูจะรู้ตัวก่อนเพื่อนว่าตัวเอง    

 1 Noh หรอื ละครโน เป็นศลิปะการแสดงช้ันสงูของชาวญีปุ่่นท่ีมปีระวตัยิาวนานย้อนกลบัไปไดไ้กลถงึ
ศตวรรษท่ี 14 นบัเป็นอีกหนึง่วฒันธรรมท่ีมีความเกา่แก ่และไดร้บัการอนรุกัษ์สบืทอดเอาไวอ้ยา่งตอ่เนือ่งมาชา้นาน 
จนในปี 2001 องค์การ UNESCO ได้ประกาศให้ละครโนเป็น Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage  
of Humanity ด้วย ละครโนใช้นักแสดงเป็นผู้ชายทั้งหมด ประกอบด้วยดนตรีที่มีความสลับซับซ้อนเกินจะคาดเดา 
และฉากรปูตน้ไมแ้บบเรยีบงา่ย การแสดงท่าทางตา่งๆ ลว้นมีความหมายตอ่บทบาท อารมณ ์และบุคลกิของตวัละคร
ท้ังสิ้น ในการแสดงตัวละครจะเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ และมักแสดงให้เห็นถึงแนวรูปเรขาคณิตอย่างชัดเจน จุดเด่น
สำาคัญอย่างหนึ่งของละครโน คือหน้ากาก โดยผู้แสดงบทบาทสำาคัญของแต่ละเรื่องจะต้องสวมหน้ากากซึ่งแกะสลัก
จากไม้อยู่ตลอดเวลา และไม่เปิดเผยใบหน้าจริงโดยเด็ดขาด หน้ากากเหล่านี้จะแสดงให้เห็นถึงเพศ อายุ ประเภท
ของตวัละคร และสหีนา้ของตวัละครนัน้ๆ เช่น ผูห้ญงิ คนแก ่คนหนุม่ ปีศาจ นางฟา้ ฯลฯ หากแตช่มเพยีงหน้ากาก
อย่างเดียวนั้น ก็ไม่อาจบอกเล่าเรื่องราวของตัวละครได้หมด ต้องอาศัยสิ่งอื่นๆ เป็นส่วนประกอบด้วย เช่น เสื้อผ้า 
สี เครื่องประดับ ฯลฯ
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ไม่ได้อยู่ในที่ที่ควรอยู่ เด็กหนุ่มพยายามดิ้นให้หลุดจากพันธนาการซึ่ง
ไม่ได้ยากเย็นนัก ราวกับว่าคนท่ีจับพวกเขามานั่งในห้องแห่งนี้ตั้งใจ
มัดแค่พอเป็นพิธีเท่านั้น เม่ือหลุดพ้นเขาก็รีบพยายามดึงหน้ากากท่ี
สวมปิดใบหน้าของตัวเองออก ทว่าไม่สามารถทำาได้เนื่องจากถูกล็อก
ไว้อย่างแน่นหนา เมื่อหันมองรอบกายจึงพบคนที่สวมหน้ากากเหมือน
เขาอีกเกา้คนคอ่ยๆ รูส้กึตวัข้ึนมาแทบจะพรอ้มกนั ราวถกูวสิญัญแีพทย์
คำานวณเวลามาอย่างดีแล้วว่าทุกคนท่ีอยู่ภายในห้องนี้จะฟื้นข้ึนมาเมื่อ
เวลาประมาณเท่าใด ท่าทางของคนอ่ืนๆ ดูตื่นตระหนกไม่ต่างจากผู้
สวมหน้ากากหมายเลขสาม ต่างคนต่างพยายามดิ้นรนให้หลุดจาก
พนัธนาการ กอ่นจะดึงหนา้กากท่ีสวมอยู่ออกแตก่็ไมส่ามารถทำาไดเ้ช่น
เดียวกัน ชายร่างใหญ่ที่สวมหน้ากากหมายเลขแปดลุกผึงขึ้นจากเก้าอี้ 
แล้วออกแรงดึงหน้ากากที่สวมไว้อีกครั้งอย่างหัวเสีย เมื่อทำาไม่ได้ตาม
ที่ปรารถนาจึงร้องตะโกนลั่นอย่างคนเสียสติ
 “เฮ้ย...นี่มันอะไรวะ ใครเล่นพิเรนทร์ๆ แบบนี้!”
 ดูเหมือนคำาตอบจะมาอย่างรวดเร็วทันใจ เม่ือหน้าจอแอลอีดี
ขนาดใหญ่ถกูใครสกัคนเปิดข้ึนจนเกิดแสงสว่างจา้ ภาพท่ีหนา้จอข้ึนเป็น
หน้าแรกของเฟซบุ๊ก ก่อนจะแตกออกเป็นภาพผู้คนมากมายที่ต่างเล่น
เฟซบุ๊กกันอย่างแพร่หลายไปท่ัวท้ังโลก จากนั้นมีตัวหนังสือตามหลัง                                                                     
ขึ้นมาเป็นข้อความจากการวิจัย

 ‘ในปี 2559 เป็นปีที่คนใช้สื่อโซเชียลกันอย่างบ้าคลั่ง
 โดยเฉพาะ Facebook
 คนรุน่ใหมส่มยันี ้มนีสิยัเสพตดิโลกออนไลนก์นัมากขึน้ ภาพท่ี
เห็นได้จนชินตา คือ คนทั่วไปสนใจก้มหน้าก้มตาจดจ่ออยู่กับโทรศัพท์
มอืถอืเพือ่ดขู่าวสารสิง่เป็นไป พูดคุยกบัคนท่ีอยู่ในโลกออนไลน ์ดคูลปิ
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วดิโีอท่ีมีแตค่วามรุนแรง ฝกัใฝแ่ตย่อดกดไลค ์ชืน่ชมและหลงคำาเยินยอ
จากคนในเฟซบุ๊ก แต่เพิกเฉยคนในโลกจริง
 ภัยจากโลกออนไลน์ คือ สภาวะโรคทางจิตวิทยาของผู้ใช้ท่ี                                                                     
เกิดขึ้นโดยเฉพาะในเฟซบุ๊ก ข้อมูลจากวารสารการแพทย์กุมาร-
เวชศาสตร์อเมริกัน ระบุว่า “ผู้ที่ใช้เวลาอยู่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
มาก เช่น เฟซบุ๊ก อาจได้รับความทุกข์ทรมานจากสภาวะซึมเศร้าจาก
เฟซบุ๊ก หรือ ที่รู้จักกันในวงการแพทย์ คือ ‘Facebook Depression 
Syndrome’ ขณะที่วัยรุ่นอเมริกามากถึง 72% ที่ใช้เวลาอยู่บนเฟซบุ๊ก
ค่อนข้างมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้” เพราะเว็บไซต์เฟซบุ๊กท่ีเชื่อมโยง
ผู้คนทั่วโลก ได้สื่อสารผ่านภาพ ข้อความ วิดีโอ เป็นที่นิยมมาก และ
มันอนุญาตให้ผู้ใช้ในนั้นได้ ‘บิดเบือนความเป็นจริง’ ของโลก ซึ่งอาจ
ทำาให้เด็กวัยรุ่นติดและหลงใหลในเนื้อหาเหตุการณ์รอบข้างต่างๆ
 ผลการศึกษาของคณะวิจัยกุมารแพทย์ยังบอกว่า “เด็กๆ ที่ถูก
เพือ่นๆ หลบหนหีนา้หรอืรงัเกยีจในโลกเฟซบุ๊กจะเป็นอันตรายมากกวา่
เด็กๆ ที่ถูกเพื่อนปฏิเสธในโลกแห่งความจริง และในหลายๆ รายอาจ
นำาไปสู่ภาวะซึมเศร้า มีปัญหาสุขภาพจิตในระดับลึก และมีแนวโน้มที่
จะฆ่าตัวตายได้” จากการวิจัยดังกล่าวยังพบว่า เฟซบุ๊กสร้าง ‘ความ
เป็นจริงเทียม’ (Artificial reality) เพราะผู้ใช้มักจะโพสต์แต่เรื่องด้านดี
ด้านเดียวของชีวิต และหลบซ่อนเรื่องราวร้ายๆ แย่ๆ ของตนเอง หรือ
อะไรก็ตามที่พวกเขาอยากจะปกปิด หรืออยากสร้างภาพ ผลที่ตามมา
ก็คือ ผู้ที่เข้ามาชมมาดูมาอ่าน ก็จะเห็นแต่ ‘ภาพชีวิตที่มีความสุขและ
สมบูรณ์แบบ’ จนกลายมาเป็นความรู้สึกเปรียบเทียบกับชีวิตตน1

 เด็กและวัยรุ่นส่วนมากจึงรู้สึกว่าตนเอง ‘ไร้ค่าและไม่ดีพอ’

 1 ดดัแปลงจากขอ้มูลของคณุธาม เชือ้สถาปนศริ ินกัวิชาการสถานบำาบัดวชิาการสือ่สาธารณะ (สวส.)
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 ตั้งแต่สมาร์ทโฟนเริ่มได้รับความนิยมเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ไม่ว่า
จะอยู่ตรงไหน ในบ้าน หรือนอกบ้าน จะเห็นว่าใครๆ ก็เอาแต่ก้ม
หน้ากดยุกยิกๆ กับโทรศัพท์มือถือของตนเอง พ่อ แม่ ลูก ถึงแม้
จะอยู่ในบ้านเดียวกัน นั่งอยู่ในรถคันเดียวกัน แต่ทุกคนดูเหมือนจะ
สนใจอยู่กับโทรศัพท์มือถือของตัวเองมากกว่าท่ีจะพูดคุยหยอกล้อกัน                   
ลูกน้องก้มหน้าจ้ิมโทรศัพท์มือถือระหว่างประชุมกับเจ้านาย นักเรียน
ก้มหน้าแอบใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างครูกำาลังสอนในห้องเรียน หรือ  
ไม่ว่าจะไปกินข้าว ดูหนัง ฟังเพลงกับเพื่อนๆ เป็นกลุ่ม เจ้าโทรศัพท์   
มอืถอืกม็าขโมยซีน ทำาให้คนคยุกนัเองนอ้ยลง เอาเวลาไปแชตกบัคนใน
โลกออนไลน์แทน พฤติกรรมเหล่านี้เราแทบจะเห็นได้ท่ัวไปจนชินตา 
จริงๆ แล้วพฤติกรรมนี้มีชื่อเรียกเก๋ๆ ว่า Phubbing (ฟับบิ้ง)
 Phubbing คืออะไร ?
 เป็นคำาศัพท์ใหม่ที่เพิ่งบัญญัติขึ้นเมื่อ พฤษภาคม 2555 โดย
กลุ่มนักภาษาศาสตร์ชาวออสเตรเลีย
 มาจากคำาว่า Phone + Snubbing = Phubbing
 หมายถึง การเมินเฉย ไม่สนใจคนท่ีอยู่ตรงหน้า ด้วยการใช้
โทรศัพท์มือถือต่อหน้าคนคนนั้น
           คนที่กำาลัง ‘ฟับ (Phub)’ จะก้มหน้าก้มตาสนใจแต่โทรศัพท์
มือถือของตัวเองอย่างเดียว ไม่ดู ไม่มอง ไม่สนทนากับคนรอบข้าง   
ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำาที่ไร้มารยาททางสังคมอย่างมาก
            ปรากฏการณ์นี้เห็นได้ทั่วไป พบได้ในทุกประเทศทั่วโลก 
เราอาจเรียกกันว่า ‘วัฒนธรรมก้มหน้า’ หรืออีกอย่างคือเรามีชนเผ่า
ใหม่อุบัติข้ึนบนโลกใบนี้ ได้แก่ ‘ชนเผ่าหัวก้ม’ เพราะดูอย่างเวลาขึ้น
รถไฟฟ้าหรอืไปรา้นอาหาร เรามักจะเห็นคนรอบๆ ตวัเรากำาลงักม้หนา้
ดแูตโ่ทรศพัท์มอืถอื โดยละเลยการพดูคยุกบัคนรอบข้าง ทำาให้เกดิเป็น
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คำาถามว่า เอ๊ะ มันเกดิอะไรข้ึนในสงัคมเรา ? สิง่นีเ้ป็นปรากฏการณท์าง
สังคม หรือว่าเป็นความผิดปกติของบุคคลกันแน่
 แม้บางคนจะไม่ได้ก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือตลอดเวลา   
แต่การใช้ชีวิตอยู่กับโทรศัพท์มือถือและเล่นเฟซบุ๊กจนกลายเป็น          
ส่วนหนึ่งในชีวิต และใช้เฟซบุ๊กเพ่ือประโยชน์ของตนเองโดยไม่สนใจ
คนอ่ืน ไม่แคร์ความเป็นไปของสิ่งรอบข้าง นั่นก็ไม่ต่างจากการ          
ก้มหน้าเล่นแต่โทรศัพท์มือถือโดยไม่สนใจใคร บางทีอาจยิ่งเลวร้าย                                                 
กว่าเสียด้วยซ้ำา1

 และนี่คือท่ีมาของกลุ่มนักบำาบัดจิตท่ีถูกสร้างข้ึนมาเป็น     
กลุ่มลับเพื่อบำาบัดผู้มีอาการ Phub ขั้นรุนแรง
 ยินดีต้อนรับพวกคุณท้ังสิบคน เข้ารับการบำาบัดการติด         
เฟซบุ๊กและใช้เฟซบุ๊กในทางที่ผิด
 ผู้รอดพ้นจากการบำาบัดหนึ่งท่านเท่านั้นท่ีจะได้มีโอกาส     
กลับไปแก้ไขในโลกของความเป็นจริง
 ขอให้คุณโชคดี”

 เม่ือประโยคสดุท้ายเลือ่นพน้หนา้จอแอลอดีขีนาดใหญ่ หนา้จอ  
ก็ดับวูบลงพร้อมกับความเงียบท่ีเข้ามาทักทายท้ังสิบคนท่ีอยู่ภายใน 
ห้องปิดตาย ก่อนจะปรากฏภาพโฮโลแกรม2 ของหญิงสาวในชุดราตรี
สีทองท่ีนั่งอยู่บนเก้าอ้ีตัวงาม สวมหน้ากาก Noh เช่นเดียวกับผู้เข้า
บำาบัดท้ังสิบคน ต่างกันตรงท่ีหน้ากากของหญิงสาวคนนั้นมีตัวอักษร

 1 ดัดแปลงจากบทความของ รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล และ น.ส.เสาวภาคย์ ทวีสุข คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 2 โฮโลแกรม (Hologram) คือ ภาพชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะ 3 มิติ ถูกสร้างขึ้นจากการบันทึกข้อมูล  
ด้วยแสงเลเซอร์ โดยบันทึกริ้วรอยของการแทรกสอด (Interference Pattern) ของแสงเลเซอร์ ทำาให้เราสามารถ
มองเห็นภาพเป็นลักษณะ 3 มิติ แตกต่างจากภาพทั่วไป ซึ่งเราจะมองเป็นเพียงภาพ 2 มิติ ไม่มีความลึกทางมิติ
ของภาพ เป็นภาพแบนๆ เรียบๆ ทำาให้ภาพนั้นดูสวยงามมากขึ้น และยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆ อีกด้วย 
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ภาษาอังกฤษตัว ‘J’ ที่ย่อมาจากคำาว่า ‘Judge’1 แสดงให้เห็นว่าอีกฝ่าย                                   
อยู่ในฐานะซึ่งต่างจากผู้เข้าบำาบัดทุกคน บนหน้ากากมีเขาสีทอง และ
ลกัษณะปากท่ีอยู่บนนัน้กเ็ป็นปากสแีดงยิงฟันนา่กลวั เป็นหนา้กากของ
วิญญาณที่คนญี่ปุ่นเรียกว่า Onryo-Kei2 
 สายตาท้ังสบิคูม่องตรงไปยังภาพโฮโลแกรมนัน้ดว้ยความสนใจ
และแปลกใจ
 “ขอต้อนรับพวกคุณท้ังสิบคนเข้าสู่สถานบำาบัด PHUB ของ
เราอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะ ดิฉันจะเป็นคนดูแลพวกคุณตลอดการ
บำาบัด ซึง่จะใช้เวลาแค่ 42 ชัว่โมงเทา่นั้น แล้วทกุคนจะหาย...ที่ว่าหาย 
คอืหายจากอาการตดิเฟซบุก๊อย่างท่ีพวกคณุกำาลงัเผชิญอยู่ และบางราย
อาจหายไปจากโลกนี ้ในระหวา่งการบำาบัด ขอให้ผูร้ว่มบำาบัดทุกท่านทำา
ตามคำาสัง่ของดฉัินอย่างเครง่ครดั และสิง่แรกท่ีตอ้งทำาคอือย่าพยายาม
ถอดหน้ากาก...” 
 “บำาบัดบ้าบออะไรวะ! ไมบ่ำาบดัโวย้! แลว้ไอ้หนา้กากบ้าๆ นี ่จะ
ให้ใสท่ำาไม ปัญญาอ่อน!” ไม่พดูเปลา่ ผูเ้ขา้บำาบัดหมายเลขสามออกแรง
ดึงหน้ากากอย่างแรงอีกครั้ง ทั้งที่รู้ว่ามันถูกรัดแน่นกับศีรษะ ไม่มีทาง
แกะไดโ้ดยงา่ย นอกเสยีจากตอ้งถกูปลดลอ็กจากเครือ่งมืออะไรสกัอย่าง
เท่านั้น
 “ดิฉันขอเตือนอีกครั้ง อย่าพยายามถอ...”
 ผู้ควบคุมการบำาบัดยังไม่ทันพูดจบ เด็กหนุ่มผู้สวมหน้ากาก
หมายเลขสามท่ีพยายามออกแรงดึงหน้ากากออกจากใบหน้าของ      
ตัวเองอย่างเอาเป็นเอาตาย สุดท้ายก็เกิดเสียงระเบิดดังตูม! ศีรษะของ

 1 Judge คือ ผู้พิพากษา 
 2 Onryo-Kei หรือ Ghost Spirit ซึ่งหากแปลตรงตัวหมายถึง ‘วิญญาณ’ นั่นเอง หน้ากากที่มีรูปร่าง
น่ากลัวนี้ คือ วิญญาณที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้น ซึ่งเชื่อว่ามาจากนรก หน้ากาก Onryo-Kei อาจมีความหมาย
ถึงสิ่งชั่วร้าย หรือเป็นตัวแทนของความชั่วร้ายที่เข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน หรือสร้างความเสียหาย
ให้กับพืชผลของชาวบ้านในสมัยก่อนที่มีการทำาเกษตร และบางพื้นที่ก็ยังมีการทำาการเกษตรมาจนถึงปัจจุบัน
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เด็กหนุ่มหมายเลขสามแตกกระจุย หัวสมองกระเด็นเซ็นซ่านไปท่ัว      
ท้ังห้อง จนทำาให้ผูร้ว่มบำาบัดอีกเกา้คนรอ้งลัน่พลางแตกฮือไปคนละทิศ
คนละทาง
 “ผู้เข้าบำาบัดหมายเลขสาม นายนันทวุธ ชื่อเล่น วุธ อายุ 17 ปี                                                                   
เสียชีวิต”
 เสียงประกาศดังก้องมาจากผนังห้องท่ีดูเหมือนจะซ่อนลำาโพง
ไว้ในนั้น ขณะท่ีภาพโฮโลแกรมของหญิงสาวในชุดราตรียังอยู่ท่ีเก่า     
เจา้หลอ่นปรายตามองศพผูเ้สยีชีวติดว้ยสหีนา้เดมิภายใตห้นา้กากสขีาว 
ก่อนจะพูดขึ้น
 “นี่คือตัวอย่างของคนท่ี ไม่ปฏิ บัติตามคำาสั่ งของดิ ฉัน            
หลายคน...ไม่ใช่สิ ดิฉันว่าทุกคนในที่นี้อาจสงสัยว่าเหตุใดจึงต้องให้ใส่
หนา้กาก ท่ีตอ้งทำาเชน่นัน้กเ็พือ่ให้ทุกคนไมส่ามารถแสดงสหีนา้อารมณ์
ให้คนอ่ืนได้เห็นเช่นเดียวกับตอนท่ีทุกคนเล่นเฟซบุ๊กภายใต้คำาพูดท่ี                  
อ่อนหวาน ความจริงอาจกำาลังแฝงด้วยความโกรธเกลียด ภาพดอกไม้
แสดงความยินดีอาจเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยา ตัวอักษรท่ีแสดง
อารมณ์หัวเราะบางทีคนท่ีอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อาจกำาลังร้องไห้  
พวกคุณสวมหน้ากากเข้าหากันทั้งในโลกเฟซบุ๊ก และลามมาถึงในโลก
แห่งความเป็นจริงจนแยกไม่ออก บางคนทำาเป็นกิจวัตรจนแทบไม่รู้                                                             
ตัวเองด้วยซ้ำาว่ากำาลังพูดอะไรและควรแสดงสีหน้าอย่างไร ดังนั้นใน
การทำากิจกรรมบำาบัด เราจะไม่ให้ใครเห็นสีหน้าของใคร เพื่อป้องกัน
การเกิดอารมณ์โกรธ เกลียด หมั่นไส้ สงสาร หรือรัก ซึ่งจะส่งผลต่อ
การบำาบัด การกระทำาเท่านั้นที่จะบอกในสิ่งที่คุณต้องการจะสื่อสารกับ                
อีกฝ่าย ดิฉันขอเตือนไว้ว่า ในท่ีนี้ไม่มีใครเลยท่ีน่าไว้ใจ แต่ละคนมี
ประวัติน่ากลัว เพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจคนท่ีทำาดีด้วย เพราะบางทีการ   
ทำาดีก็เพื่อให้ตัวเองรอด อย่ากลัวคนท่ีไม่สนใจคุณ เพราะบางทีเขา
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อาจเป็นตัวช่วยให้คุณผ่านด่านการบำาบัดไปก็ได้ กรุณาอย่าพูดคุยกัน
หากดฉัินไมอ่นญุาต เพราะถา้ดฉัินไม่ชอบใจ ดฉัินกอ็าจจะสัง่ระเบิดตมู                                                           
ท่ีหน้ากากซ่ึงคุณสวมอยู่ได้ แต่บางทีดิฉันก็ชอบดูคนด่ากัน เถียงกัน 
ดิฉันก็จะเฉยๆ และเฝ้าชมอย่างเงียบๆ อย่างท่ีบอก ดิฉันข้ึนๆ ลงๆ 
ไม่มีอะไรแนน่อน แตท่ี่แนน่อนคอืดฉัินสามารถทำาให้หนา้กากระเบิดได้
ตามอารมณข์องดฉัิน ออ้...กตกิาทุกอย่างในการแข่งขันนี ้ดฉัินเป็นคน
ตัดสินชี้ขาดแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าถูก...หรือผิด” 
 เธอกระแอมเล็กๆ แล้วยกแก้วไวน์ขึ้นมาจิบราวกับกำาลังอยู่ใน
งานปาร์ตี้แฟนซีสวมหน้ากาก
 “หลายคนอาจสงสัยว่าดิ ฉันต้องการอะไรจากพวกคุณ        
เปล่าเลยค่ะ ดิฉันไม่ต้องการอะไรเลย เอ...จะว่าไม่ต้องการก็คงไม่ถูก 
ที่ว่าต้องการ อาจจะต้องการเห็นความเจ็บปวด ความสำานึก ความรู้สึก
ผดิชอบช่ัวดแีละความตายจากพวกคณุม้ังคะ เมือ่หลายปีกอ่น ข่าวหนา้
หนึ่งบนหนังสือพิมพ์ทุกฉบับลงข่าวนักฆ่า Bunraku ที่ชอบจับคนเลว
ไปลงโทษ เคยอ่านข่าวหรือตามข่าวกันบ้างไหมคะ ที่นี่แหละค่ะ สถาน
บำาบัด PHUB สถานบำาบัดท่ีมีมนุษย์ Bunraku เป็นไอดอล ต่างกัน      
ที่ว่าบทลงโทษของเราจะแคบลงมาแค่คนที่ทำาเลวใน ‘เฟซบุ๊ก’ เท่านั้น 
พวกคณุไม่ใช่คนกลุม่แรกหรอกค่ะ เราทำาการบำาบัดมาหลายคอรส์แลว้ 
ถ้าถามว่าบำาบัดแล้วหายไหม หายค่ะ หายไปทั้งตัวและลมหายใจเลย 
หุหุ”
 เธอหัวเราะขัน ในขณะท่ีคนท้ังเก้าได้แต่ถอยกรูดหนีไปทาง 
ด้านหลังด้วยความตื่นกลัว
 “เอาเป็นว่า เราจะเริ่มบำาบัดกันหลังจากดิฉันฉายภาพประวัติ
ของผู้เข้าแข่งขันท้ังสิบคนผ่านทางหน้าจอแอลอีดี เพื่อให้ทุกคนรู้ถึง
ความน่ากลัวของกันและกันมากข้ึน ท้ังนี้ท้ังนั้นดิฉันขอทำาเป็นภาพ
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แอนิเมชันการ์ตูนเพ่ือให้ภาพท่ีน่าสยดสยองของแต่ละคนดูซอฟต์ลง 
อย่างท่ีบอกว่าแต่ละคนท่ีอยู่ข้างคุณ ผ่านวีรกรรมอันเลวร้ายเกี่ยวกับ
เฟซบุ๊กมาแล้วทั้งนั้น และถ้าไม่ถึงขั้นสุดจริงๆ พวกคุณคงไม่ถูกจับมา
บำาบัดท่ีสถานบำาบัดของเรา จงภมูิใจไวเ้ถดิคะ่ ปีนงึเราเปิดแคไ่มก่ีค่อรส์ 
และพวกคุณก็ได้สิทธิ์นั้นค่ะ หุหุ” 
 เธอหวัเราะ กอ่นจะขยบัร่างลกุขึน้ยนืแล้วปรบมอืสามครัง้เปน็
สญัญาณให้ฝ่ายควบคมุหนา้จอเปิดแอนเิมชนัของผูเ้ข้าบำาบัดคนแรก...                                                                      
ซึ่งหายไปจากโลกแล้ว
 “ดิฉันขอข้ามไปเปิดแอนิเมชันของผู้เข้าบำาบัดหมายเลขสาม
ก่อนเลยนะคะ ถือว่าเป็นการให้เกียรติผู้ตาย เชิญค่ะ...”
 




