
บทน�ำ

เลวนักใช่ไหม ? ไป ‘วัด’ กันดีกว่ำ!
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เสียงร้องเพลงร็อกท่ีประสานกับเสียงเบสดังลั่นออกมาจากประตูหลัง
ร้านอาหารกึ่งผับท่ีชายหนุ่มคนหนึ่งเปิดออกมา เขาเดินไม่ตรงนัก
เนื่องจากฤทธิ์แอลกอฮอล์ท่ีดื่มเข้าไปตั้งแต่หัวค�่า บริเวณหลังร้านนั้น
เงียบไม่มีผู้คน ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งที่ ‘พัมกิ้น’ จะออกมาสูบบุหรี่สักมวน
ก่อนจะกลับเข้าไปสังสรรค์กับเพื่อนข้างในต่อ
 ชายหนุ่มเดินตรงไปยืนพิงก�าแพงรั้วหลังร้าน มือล้วงเอาบุหรี่
ในกระเป๋าหลงักางเกงยีนส์ตวัเก่งออกมาคาบไว้ท่ีรมิฝีปากแล้วใช้มือเดมิ
ล้วงหาไฟแช็กในกระเป๋ากางเกงอีกครั้ง แต่พบว่าไม่มีจึงเปลี่ยนมาหา           
ในกระเป๋าหน้าซึ่งก็ไม่มีเหมือนกัน
 “เหี้ยเอ๊ย! ไฟแช็กหายไปไหนวะ ?”
 ก�าลังคิดว่าจะกลับเข้าไปในร้านเพื่อขอยืมไฟแช็กของเพื่อน
ที่สูบบุหรี่เหมือนกัน แต่แล้วก็ต้องชะงักเมื่ออยู่ ๆ มีมือ ‘ของใครคน
หนึง่’ ท่ีสวมเสือ้ฮูด้สดี�า กางเกงขายาวสดี�า ยืน่ไฟแช็กท่ีจดุไฟไว้รอแล้ว                                                                                
มาตรงหน้าของพมักิน้ ชายหนุม่จึงใช้มอืดงึบุหรีท่ี่คาบอยู่ออกแล้วไปจ่อ                                                                                
ที่ไฟแช็กของอีกฝ่ายก่อนจะกล่าวขอบคุณ
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 “ขอบใจนะ นีอ่อกมาสบูบุหรีเ่หมอืนกนัเหรอ” ชายหนุม่เอ่ยถาม                                                                       
ก่อนจะยกบุหรีข้ึ่นสบู รูส้กึเหมอืนคนกระหายน�า้แล้วได้น�า้เยน็ ๆ  มาดืม่
คลายร้อนก็ไม่ปาน 
 พมัก้ินยืนพงิหลงักบัก�าแพงพลางหันมองใครคนนัน้ท่ียนืนิง่อยู่
ข้าง ๆ  ก้มหน้าก้มตาในเงามืด มือยังถอืไฟแช็กอันนัน้อยู่แล้วกดปิดเปิด
ไฟแช็กเล่นไปมา
 ค�าถามแรกยังไม่ได้รับค�าตอบ ค�าถามที่สองก็ถูกถามขึ้นอีก
 “วันนี้ในร้านคนเยอะว่ะ อึดอัดฉิบหาย แต่คืนวันศุกร์ก็อย่างนี้                                                                          
ว่าแต่ปกติมาท่ีนี่บ่อยหรือเปล่า ?” พัมกิ้นเอ่ยถามพลางพ่นควัน
บุหรี่ออกมาอย่างผ่อนคลาย อีกฝ่ายยังคงไม่ตอบอะไรหากแต่ยืนนิ่ง        
และยังคงกดปิดเปิดไฟแช็กเล่นไปมาอย่างเดิมราวกับมันเป็นกิจกรรม
ที่สนุกสนาน 
 ใครคนนัน้ก้มหน้าอยู่ภายใต้หมวกฮู้ดท่ีคลมุศรีษะเอาไว้ พมักิน้
ย่นคิว้ด้วยความสงสยัก่อนจะก้มลงมองใบหน้าของอีกฝ่าย สิง่ท่ีเห็นคอื
ใครคนนั้นสวมหน้ากากบุนระขุปิดบังใบหน้าที่แท้จริงไว้
 “มีปาร์ตี้หน้ากากในร้านเหรอวะ ท�าไมไม่เห็นเลย แต่หน้ากาก
อันนีแ้ม่งขนลกุดีว่ะ เหมือนหน้ากากฆาตกรโรคจติ มนัเรยีกว่าหน้ากาก
อะไรนะ เคยเห็นฮิต ๆ อยู่ช่วงนึงท่ีมีข่าวฆาตกรจับคนไปฆ่าแล้ว
ใส่หน้ากากแบบนี้ หลังจากนั้นเวลามีงานปาร์ตี้หน้ากากก็จะมีคนใส่
หน้ากากแบบนีม้าเพยีบ มันช่ือว่าหน้ากากอะไรนะ ?”  พมักิน้ย่นคิว้เข้ม                                                                     
แล้วคิดพลางดูดบุหรี่เข้าปากอีกครั้ง 
 คนท่ีสวมหน้ากากไม่ตอบอะไร เขาหยุดปิดเปิดไฟแช็กเล่น     
ก่อนจะจบัมันยดัลงในกระเป๋าเสือ้ แล้วล้วงเอาบางอย่างส่งให้กบัพมักิน้ 
ที่ดูเหมือนก�าลังพยายามคิดหาค�าตอบของค�าถามตัวเอง ถ้ามีค�าถาม
เกิดข้ึนแล้วไม่ได้ค�าตอบ มันจะคาใจจนไม่เป็นอันท�าอะไรซ่ึงเป็นนิสัย
อย่างหนึ่งของพัมกิ้น
 “อะไรเหรอ ?” ชายหนุ่มที่ก�าลังสูบบุหรี่อยู่เอ่ยถาม เมื่อชาย

ตัว
อย่
าง
ทด
ลอ
งอ่
าน



10

สวมหน้ากากยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งส่งให้กับเขา พัมกิ้นหยิบมันขึ้นมาดู
ข้อความบนกระดาษแล้วยิ้ม “ใช่ ๆ หน้ากาก BUNRAKU1” 
 พัมกิ้นเอ่ยข้ึนมาอย่างดีใจท่ีหาค�าตอบได้ แต่แล้วเขาก็ต้อง
ชะงักเมื่อเห็นข้อความบนกระดาษแผ่นนั้นจนครบถ้วน

 BUNRAKU GAME
	 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานวัดเอาชีวิตรอดหมายเลข	๖
	 ชื่อ	พัมกิ้น	ภวิน	(กิ้น)
	 อายุ	21	ปี
	 ‘วัด’	กันไหม	?

 พัมกิน้ย่นคิว้ด้วยความสงสยั ก่อนจะหันมองร่างของคนท่ีสวม
หน้ากากบุนระขุที่ยืนข้าง ๆ แล้วเอ่ยถาม
 “นี่มึงรู้จักชื่อกูได้ยังไง ?”
 อีกฝ่ายยังคงเส้นคงวาในการไม่ตอบค�าถามใด ๆ ของ ‘เหยื่อ’ 
ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมงานวดัเอาชีวติรอด ใครคนนัน้ล้วงท่ีชอ็กไฟฟ้าออกมา                                                                  
แล้วอาศัยจังหวะท่ีพัมกิ้นเผลอย่ืนไปช็อกเข้าท่ีท้ายทอยของชายหนุ่ม 
อีกฝ่ายที่ไม่ทันได้ตั้งตัวเข่าอ่อนลงพื้น บุหรี่ที่สูบคาไว้หล่นลงจากปาก 
โลกทั้งโลกดับวูบ...
 ดับวูบ...เพื่อไปสว่างอีกครั้งกับเทศกาลงานวัดท่ีแสนจะ
สนุกสนาน
	 งานวัดที่ต้องเอาชีวิตเข้า	‘วัด’	ว่าจะ	‘อยู่’	หรือจะ	‘ไป’
	 เทศกาลรวมตัวของฆาตกรที่เอาคนมาเล่นเกม	BUNRAKU
	 คุณล่ะ	อยากมา	‘วัด’	กันไหม	?

 1 บุนระขุ เป็นละครหุ่นที่ถือก�าเนิดขึ้นในโอซากะ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ใน                    
ค.ศ.2003 ความโดดเด่นของละครหุ่นดังกล่าวอยู่ที่ขนาดของหุ่นที่ใหญ่โต และการบังคับด้วยคน 3 คนพร้อม ๆ 
กัน โดยแต่ละคนจะท�าหน้าที่บังคับส่วนที่ต่างกันของหุ่น ท�าให้ท่าทีในการแสดงและใบหน้าของหุ่นสามารถขยับได้
เหมือนคนจริงมาก
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ตอนท่ี 1

ชิงช้ำสวรรค์ไม่มันส์...

อย่ำงพวกมันต้อง ‘ชิงช้ำนรก!’
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“มาสิมา...มาสิมา...เชิญเธอมา
งานวัดบ้านฉัน...เริงร่าสดใส
ท�าบุญตักบาตร...ตอนเช้าชื่นใจ
พระอาทิตย์ลาลับเมื่อไหร่...งานวัดสุนทรีย์”
 เสยีงเพลงท่ีเปิดดงัจากล�าโพงปลกุให้หญงิวยัสามสบิหกท่ีอยู่ใน
กระเช้าชิงช้าหมายเลข ๑ สะดุง้เฮอืกข้ึนด้วยความตกใจและตืน่ตระหนก 
สิ่งแรกท่ี ‘เจ๊พร’ รู้สึกคือมือข้างซ้ายของตนเองนั้นมีกุญแจมือล็อกไว้
กับเหล็กดัดของกระเช้าชิงช้าสวรรค์ท่ีจอดนิ่งอยู่กลางอากาศ อากาศ
ท่ีแสนจะเย็นยะเยือกแต่ทว่าภายในร่างกายของเธอตอนนีก้ลบัร้อนระอุ
ราวกบัคนเป็นไข้ ตามสญัชาตญาณการเอาตวัรอดของมนษุย์ ผูเ้ข้าร่วม                                                                   
กิจกรรมเทศกาลการเอาชีวิตรอดหมายเลข ๑ พยายามจะดึงมือออก
จากพันธนาการแต่ไม่ส�าเร็จ เธอเขย่าแขนไปมาจนท�าให้กุญแจมือ
กระแทกกับลูกกรงของชิงช้าสวรรค์จนเกิดเสียงดังเป็นจังหวะ 
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 แต่มันก็ถูกเสียงเพลงที่เปิดดังอยู่กลบไปเสียหมด...

	 “มาสิมา...มาสิมา...เชิญเธอมาไหว้
	 หลวงพ่อบ้านไร่...ให้ใจสุขี
	 มีสุขสดชื่น...ทั้งเดือนทั้งปี
	 ขอให้สุขสันต์เปรมปรีดิ์...มีฉันมีเธอ”
 ชายหนุม่วัยย่ีสบิหกปี นามว่า ‘ขาล’ หันมองรอบกายด้วยความ
มนึงงขณะนัง่อยู่ในกระเช้าชิงช้าสวรรค์หมายเลข ๒ เขาพยายามจะดงึ
มือของตัวเองออกจากกุญแจมือท่ีล็อกไว้กับกระเช้าสีกระด�ากระด่าง   
แต่ประดบัประดาด้วยไฟกะพรบิหลากสสีนั ท�าราวกบัชิงช้าสวรรค์นีเ้ป็น
สรวงสวรรค์ที่มีดาวระยิบระยับล้อมรอบ แต่พยายามจะดึงให้ออกยังไง
ก็ไม่ส�าเร็จ ขาลจึงก้มลงมองตัวเอง พบว่าบัดนี้เสื้อผ้าของบริษัทขนส่ง
อาหารท่ีเขาเคยสวมใส่ก่อนหน้ากลบักลายเป็นเสือ้ลายดอกเหมอืนท่ีคน
ชอบใส่กันในวันสงกรานต์ แต่วันนี้ไม่ใช่วันสงกรานต์ ไม่ใช่วันเทศกาล
อะไรสักหน่อย แล้วท�าไมเขาถึงถูกจับมาที่นี่พร้อมกับชุดแบบนี้ 
 เป็นค�าถามที่อีกไม่กี่นาทีก็คงรู้ค�าตอบ...ถ้าไม่ตายเสียก่อน!

 “มาสิมา...มาสิมา...เชิญเธอมาขึ้นชิงช้าสวรรค์
	 ให้หฤหรรษ์	ไปกับฉัน...ไม่ต้องกลัวเก้อ
	 คนหนึ่งนั่งทางซ้าย...คนหนึ่งนั่งทางขวา...มีแค่ฉันกับเธอ
	 ชื่นชมดวงจันทร์วันเพ็ญกันนะเออ...สุขใจเหลือเกิน”
 เสือ้ลายดอกขนาดพอดไีปสกันดิจนเกอืบคบัส�าหรบันายต�ารวจ
ที่ชื่อว่า ‘ผู้ก�ากับนนท์’ ท�าให้ชายหนุ่มต้องใช้มือข้างที่ไร้พันธนาการจับ
ให้มันเข้าท่ีแล้วส�ารวจรอบ ๆ  อย่างสงบนิง่ เขารูด้ว่ีาไม่มทีางเอามอืของ
ตวัเองออกจากกญุแจมือท่ีลอ็กไว้กบัลกูกรงชิงช้าสวรรค์หมายเลข ๓ ได้
แน่ถ้าไม่มีกุญแจ จึงไม่พยายามดิ้นรนให้เสียแรงเปล่า หันมาก้มมอง
ส�ารวจตัวเองอีกครั้งอย่างละเอียดดีกว่า ชายหนุ่มจึงได้พบว่าตอนนี้
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นอกจากจะสวมเสือ้ลายดอกเหมือนตอนท่ีเขาเคยสวมเพือ่ถ่ายคลปิช่วง
เทศกาลสงกรานต์แล้ว เขายังถูกจับสวมโจงกระเบนส�าเร็จรูปสีน�้าตาล
กับรองเท้าผ้าใบสีขาวด้วย 
 ความทรงจ�าสุดท้ายของผู้ก�ากับนนท์...เขาจ�าได้ว่าตัวเองเดิน
มาขึ้นรถเตรียมกลับบ้าน แล้วทุกอย่างก็ดับวูบ...

 “มาสิมา...มาสิมา...เชิญเธอมาขี่
	 ม้าหมุนแสนสุนทรีย์...ไม่ต้องมาเขิน
	 เธอเลือกขี่ม้า...ฉันเลือกขี่เสือ...แสนจะเพลิดเพลิน
	 มามะ...มาเชิญ...ขึ้นม้าหมุนกัน”
 หญิงใหญ่อายหุ้าสบิสามปีนามว่า ‘ป้างามจิต’ แหกปากร้องลัน่
แข่งกับเสียงเพลงทันทีท่ีรู้ตัวเองว่าถูกจับมาไว้ในกระเช้าชิงช้าสวรรค์
หมายเลข ๔ แต่เหมือนจะไม่มีใครได้ยินเพราะเสียงเพลงนั้นดังสนั่น 
แม้แต่ตวัของป้างามจติเองกยั็งแทบไม่ได้ยินเสยีงของตวัเองเลยด้วยซ�า้ 
สาวใหญ่พยายามจะเอามอืข้างทีเ่ป็นอสิระเอือ้มออกไปจากลูกกรงเพือ่  
ท่ีจะเปิดสลักประตูกระเช้าออก แต่กลับพบว่านอกจากจะมีกุญแจมือ
ลอ็กข้อมอืของเธอไว้กบัลกูกรงกระเช้าชิงช้าสวรรค์แล้ว ประตภูายนอก
ยังมีกุญแจล็อกอยู่อีกชั้นด้วย

 “มาสิมา...มาสิมา...เชิญเธอมาช้อนตักปลา
	 กระชอนกระดาษตั้งท่า...มองดูปลาตัวนี้ตัวนั้น
	 เมื่อได้จังหวะเหมาะ...ช้อนปลาพลัน
	 กระดาษขาดแล้วฉัน...อดได้ปลากลับไป”
 ชายหนุ่มร่างกายก�าย�าย้อมผมสีทองนามว่า	 ‘เจซี’ ก้มมอง                                                                   
ส�ารวจตัวเอง พบว่าท่ีหน้าอกเสื้อลายดอกนั้นมีเข็มกลัดสีทอง                                    
กลัดไว้ มันสลักข้อความว่า ‘ผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมงานวัดเอาชีวิตรอด
หมายเลข ๕ เจซี’ 
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 เขามองรอบกายด้วยความแปลกใจ และยิ่งแปลกใจมากข้ึน  
เม่ือหันไปมองกระเช้าชงิช้าสวรรค์ข้าง ๆ  เห็นคนคุน้เคยก�าลงัพยายาม
ใช้เท้าถีบประตูลูกกรงอย่างหวังว่าจะให้มันเปิดออก ซ่ึงเจซีมองว่ามัน
เป็นความคิดที่โง่มาก

 “มาสิมา...มาสิมา...เชิญเธอมากินขนมจีน
	 น�้ายาป่า...น�้ายาตีน...น�้าพริกก็มีเธอชอบไหม	?
	 น�้าเงี้ยวเจ้านี้เขาเด็ด...น�า้ยากะทิก็ไม่เผ็ดจนเกินไป
	 กินกับผักมากมาย...ไข่ต้มก็ได้...พริกแห้งก็มี”
 ความรู้สึกมึนศีรษะท�าให้พัมกิ้นตาลาย มองภาพเบ้ืองหน้า
เป็นภาพซ้อนกันไปหมด เขาพยายามตั้งสติแล้วส�ารวจตัวเอง พบว่าที่
แขนซ้ายถูกพันธนาการด้วยกุญแจมือไว้กับลูกกรงกระเช้าชงิช้าสวรรค์
หมายเลข ๖ ภาพจ�าสุดท้ายคือเขาออกมายืนสูบบุหรี่แล้วเจอคนสวม
หน้ากากบุนระขุ หลังจากนั้นโลกก็ดับวูบไป ชายหนุ่มพยายามใช้เท้า
ถีบลูกกรงของกระเช้าชิงช้าสวรรค์ไปมา แต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง 
ทุกอย่างไม่ง่ายดายเหมือนพระเอกในละครบู๊ 
 อาจเพราะหนึ่งคือ...ละครก็คือละคร 
 และสอง...เขาไม่ใช่พระเอก!

 “มาสิมา...มาสิมา...เชิญเธอมายิงปืนจุกน�้าปลา
	 ยิงครบได้ตุ๊กตา...บางทีก็ได้โคล่า	แฟนต้า	เป๊ปซี่
	 ลิโพเอาไปให้พ่อ...แฟ้บให้แม่...แต่ถ้าไม่ได้โชคไม่ดี
	 ฉันจะให้ใจฉันคนนี้...รับรองเธอหลับฝันดี...เอาไหม	?”
 นอกจากจะพยายามเอามือของตัวเองออกจากกุญแจมือท่ีถูก
ลอ็กไว้กบัลกูกรงชิงช้าสวรรค์แล้ว ‘วริชั’  ผูเ้ข้าร่วมแข่งขันกจิกรรมงาน
วดัเอาชีวติรอดหมายเลข ๗ ยังพยายามใช้มือเขย่ากระเช้าชิงช้าสวรรค์
ของตวัเองอย่างบ้าคลัง่จนท�าให้กระเช้าโอนเอนไปมาชวนหวาดเสยีวว่า
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จะหล่นลงมาตายเสียก่อนได้เล่นเกม 
 ซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์บุนระขุต้องการ...มันง่ายไป!

 “มาสิมา...มาสิมา...เชิญเธอมาขับรถบัมพ์กัน
	 ยอมให้เธอชนฉัน...แต่อย่าชนแรงแล้วกัน...เดี๋ยวไม่ไหว
	 เสียงเพลงอึกทึก...เต้นกันยันดึก...สนุกสุดใจ
	 เดี๋ยวฉันพาไปส่งบ้านอย่างปลอดภัย...เธอไม่ต้องกลัว”
 ลมเย็น ๆ พัดมาปะทะร่างของ ‘ญดา’ ท่ีมองออกไปทาง                        
ด้านนอกของกระเช้าชิงช้าสวรรค์หมายเลข ๘ สิ่งท่ีเจ้าหล่อนเห็นคือ
ตอนนีต้วัเองอยู่ในชงิช้าสวรรค์ท่ีตัง้อยู่ภายในวดัร้างแห่งหนึง่ โบสถ์นัน้                                                                                
ผุพังจนเห็นพระประธานไร้ซ่ึงเศียรอยู่บนบ่า ทางด้านนอกก�าแพง
ของวัดนั้นมืดสนิทจนไม่อาจรู ้ได้ว่าวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ีไหน แสงไฟ                    
หลากสีถูกประดับประดาท่ัวบริเวณวัดเหมือนว่าก�าลังมีงานเทศกาล
 ...แต่ไม่มีคน!

	 “มาสิมา...มาสิมา...เชิญเธอมาเข้าบ้านผีสิงสุดสะพรึง
	 ขอต้อนรับคนใจถึง...เธอจะตะลึงกับผีไม่มีหัว
	 ปอบ...เปรต...กระสือ...กระหัง...เธอต้องระวังตัว
	 หวดีร้องชัวร์	ๆ 	แต่จะมีฉันอยู่ข้างตวั...ถ้ากลวักจ็ะกลวัไปด้วยกนั”																																																																																																																																													
       ‘ฟรุตตี้’ สาวประเภทสองท่ีสวยมากจนถ้าไม่บอกใครก็คงไม่รู้ 
เธอเกลยีดคอสตมูท่ีตวัเองใส่อยู่ในเวลานีเ้สยีเหลอืเกนิ มนัช่างเชย  และ
ใส่ไม่สบาย เนื้อผ้าหยาบกระด้างแค่ดูก็รู้ว่าของถูก หญิงสาวมองลงไป
ข้างล่างกระเช้าชิงช้าสวรรค์หมายเลข ๙ เห็นว่าภายในวดัร้างแห่งนีม้ท้ัีง
จอหนังกลางแปลงถูกขึงอยู่ทางด้านหนึ่งแต่หน้าจอยังด�าสนิท อีกด้าน                                                                                
มีม้าหมนุท่ียังปิดไฟมดืชวนขวัญผวาเหมอืนในหนงัผ ีนอกจากนัน้ยังมี
เครือ่งเล่น ร้านรวงขายของ ราวกบัว่ามเีทศกาลรืน่เรงิ เหมือนมีการจัด
งานวัด 
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 แต่ค�าถามท่ีฟรุตตี้อยากรู้ค�าตอบตอนนี้คือเธอมาอยู่ท่ีนี่ได้                
ยังไง ? แล้วใครจับเธอมา ? และจับมาท�าไม!

 “มาสิมา...มาสิมา...มาท�าบุญกันนะ
	 ท�าบุญร่วมชาติกันนะจ๊ะ...ตักบาตรร่วมขัน
	 อธิษฐานให้ได้เคียงคู่...อยู่ร่วมกัน
	 มีเธอ...มีฉัน...ดั่งขึ้นสวรรค์ชื่นใจ”
 อยู ่ๆ  เสยีงเพลง ‘มาสมิา...มาเท่ียวงานวดั’ กพ็ลนัหยุดลงอย่าง
ไม่มีปี่มีขลุ่ย ก่อนที่จอหนังกลางแปลงแบบจอมุกด้านขนาด 20 เมตร
ท่ีขงึไว้ทางด้านหนึง่ของก�าแพงวัดนัน้จะสว่างจ้าข้ึน ท�าให้ผูเ้ข้าแข่งขัน
ท้ัง 9 คนท่ีก�าลังสับสนและพยายามดิ้นรนหาทางออกจากกระเช้า                                                                       
ชิงช้าสวรรค์หันไปมองยังจอหนงักลางแปลงขนาดใหญ่โดยพร้อมเพรยีง
กัน
 ท่ีหน้าจอหนังกลางแปลงท่ีอยู่เบ้ืองหน้านั้น ฉากหลังเป็น
เสมือนเวทีขนาดย่อม ประดับประดาด้วยไฟหลากสีพร้อมกับธงที่ห้อย
พาดไปมา ตรงกลางจอมีเก้าอี้ตัวหนึ่งต้ังตระหง่านแต่ว่างเปล่าร้างไร้
ซ่ึงคนนัง่ แต่เงยีบได้เพยีงแค่อึดใจกมี็เสยีงเพลงดงัออกมาจากตูล้�าโพง                 
ที่ตั้งอยู่ขนาบข้างจอหนังกลางแปลง
 มันไม่ใช่เสียงเพลงท่ีตั้งใจเปิดออกทางล�าโพง แต่มันเหมือน
เสียงเพลงท่ีดังมาจากในจอหนังกลางแปลงอีกที ไม่ต้องมีค�าถาม
ให้เสียเวลาว่าเสียงนั้นมาจากไหน เพราะอยู่ ๆ ก็มีใครคนหนึ่ง                         
ซ่ึงอยู ่ ในชุดท่ีเหมือนผู ้เข้าแข่งขัน ต่างกันตรงท่ีสวมหมวกสาน                                                                                   
ใบโต ใบหน้าสวมหน้ากากบุนระขุ บนหน้ากากมีร่องรอยของการ                                                                                            
ประแป้งดินสอพองราวกับเพิ่งไปเล่นสงกรานต์มา มนุษย์บุนระขุ                                                                                       
ไม่ได้เดินเข้ามาเฉย ๆ หากแต่ร่ายร�าตามเพลงท่ีเปิดจากวิทยุ
ทรานซิส เตอร ์ ท่ีดู ก็ รู ้ ว ่ า ไม ่ ใช ่ ของ โบราณแต ่ เป ็นของสมัย
ใหม่ท่ีท�าเลียนแบบของโบราณ และเสียงเพลงท่ีเปิดก็ไม่ได้มา
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จากคลื่นวิทยุแต่มาจากการเช่ือมต่อบลูทูธจากท่ีไหนสักแห่ง ท่ี                                                                                                   
ล�าคอของมนษุย์บุนระขุมีพวงมาลยัดอกรกัคล้องอยูท่�าให้รูส้กึแตกต่าง                                                                     
จากผูเ้ข้าแข่งขันท้ังเก้า บนใบหูทัดด้วยดอกกล้วยไม้สบีานเย็นหนึง่ดอก
เพื่อให้ดูเข้ากับเทศกาล มือข้างท่ีว่างนั้นร่ายร�าไปตามเพลงขณะเดิน
รอบ ๆ เก้าอี้ตัวนั้นอย่างรื่นเริง ในขณะที่คนถูกจับตัวมานั้นไม่นึกสนุก
ด้วย
	 “มาสิมา...มาสิมา...มารักกันเถิดน้องจ๋า
	 ผลบุญจะน�าพา...ให้สุขสันต์สดใส	
	 งานวัดคืนนี้...น้องเคียงคู่พี่...จากนี้ตลอดไป
	 ชาตินี้ชาติไหน...จะรักกันไม่เสื่อมคลาย...ชะเอิงเอย”
 เสยีงเพลงถกูหรีใ่ห้เบาลงแต่ยังไม่ถกูปิดเสยีทีเดยีว มนษุย์บุนระขุ                                                                        
ท้ิงตัวนั่งท่ีเก้าอ้ีตัวนั้น หันไปวางวิทยุทรานซิสเตอร์ลงบนโต๊ะข้าง ๆ                               
แล้วจ้องมาทางหน้าจอหนังกลางแปลง ก่อนจะกล่าวทักทายผู้เข้าร่วม
กิจกรรมงานวัดเอาชีวิตรอดทั้ง ๙ หมายเลข... ๙ ชีวิต... 
 แต่จะมีคนรอดออกไปได้เพียงแค่หนึ่งเดียว!
 “สวสัดผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรมงานวดัเอาชีวติรอดท้ังเก้าท่าน เก้าชีวติ                                                                                    
ก่อนอ่ืนเราขอแนะน�าตัวอย่างเป็นทางการก่อน เรียกเราว่า	 ‘มนุษย์
บุนระขุ’ ก็ได้ ท่ีหน้าอกของทุกท่านจะมีเข็มกลัดหมายเลขประจ�าตัว
พร้อมชือ่กลดัเอาไว้ ต่อไปนี้เราจะขอเรียกพวกท่านตามหมายเลขที่ได้
มอบหมายไว้ให้ในการเล่นกิจกรรมงานวัดเอาชีวิตรอด หรือบางทีอาจ
จะเรียกชื่อของท่านก็ได้...แล้วแต่อารมณ์” ผู้คุมเกมว่าแล้วหัวเราะใน
ล�าคอ
 “กจิกรรมห่าเหวอะไรของพ่อแม่มึงเหรอ! จบักมูาท�าไม ปล่อย
กูไปเดี๋ยวนี้นะ!” 
 มนุษย์บุนระขุยังพูดไม่ทันจบเสียงของผู้เข้าแข่งขันกิจกรรม
งานวัดเอาชีวิตรอดหมายเลข ๔ ป้างามจิตก็แผดเสียงโวยวายออกมา                                                                   
นั่นเป็นจุดเริ่มต้นท�าให้คนอื่น ๆ เร่ิมออกเสียงโวยวายข้ึนมาบ้าง          

ตัว
อย่
าง
ทด
ลอ
งอ่
าน



19

อย่างไม่พอใจ
 “นี่แกจับฉันมาท�าไม ไอ้หน้ากากโรคจิต ฉันไปท�าอะไรให้แก 
ปล่อยฉันไปเดี๋ยวนี้ ฉันมีลูกต้องดูแล!” เสียงของฟรุตตี้โวยวายอย่าง    
ไม่พอใจเช่นกัน เธอเขย่าลูกกรงไปมาด้วยความรู้สึกหัวเสียเป็นที่สุด
 “นั่นสิ ถือวิสาสะอะไรจับฉันมา คอยดูนะ ถ้าออกไปได้ฉันจะ
เอาเรื่องให้ถึงที่สุด!” เจ๊พรพูดสมทบทันทีพลางหันมองคนอื่น ๆ ที่อยู่
ในกระเช้าชิงช้าสวรรค์ถัดไป
 “มึงป็นใคร ? จับกูมาท�าไม ? รู้หรือเปล่าว่ากูเป็นใคร ? ถ้ากู
หายไปลูกน้องจะต้องตามหากูแน่ มึงไม่รอดหรอก!” นายต�ารวจหนุ่ม
เอาหน้าที่การงานเข้าขู่ หวังว่าอีกฝ่ายจะกลัว...แต่ก็ไม่
 “เฮ้ย...ไอ้เจ! มึงมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง ?” ด้านพัมกิ้นเมื่อเงยมอง
กระเช้าเหนือศีรษะของตัวเองแล้วเห็นเพื่อนรักนั่งอยู่ในนั้นจึงตะโกน
เอ่ยถาม ขณะที่เจซีส่ายหน้า เขาเองก็จ�าอะไรไม่ได้เหมือนกันว่าท�าไม
ถึงได้มาอยู่ที่นี่ จ�าได้ว่าเดินออกมาจากซอยเพื่อจะหาอะไรกินแล้วรู้สึก
เหมือนมีคนเดินตาม หลังจากนั้นอีกฝ่ายก็จู่โจมเข้าหาโดยที่เขาไม่ทัน
ได้ตั้งตัว มารู้สึกตัวอีกทีก็ถูกล็อกไว้กับกระเช้าชิงช้าสวรรค์แห่งนี้แล้ว
 “ไม่รู้เหมือนกันว่ะ”
 “พีจ่บัผมมาท�าไมครบั ? ผมไปท�าอะไรให้พี ่ผมไม่เคยท�าอะไร
ใครนะ ผมกท็�างานสจุรติข่ีรถส่งอาหารไปวนั ๆ  พีจ่บัตวัคนผดิหรอืเปล่า 
พีป่ล่อยผมไปเถอะครบั” พนกังานส่งอาหารใช้มือขวาท่ีเหลอืของตวัเอง
ประนมมือไหว้มนุษย์บุนระขุท่ีอยู่หน้าจอหนังกลางแปลงอย่างร้องขอ
ชีวติ ในขณะท่ีญดาผูเ้ข้าแข่งขันกจิกรรมงานวัดเอาชีวติรอดหมายเลข ๘                                                                       
เม่ือเห็นว่ากระเช้าข้าง ๆ ของตัวเองเป็นสามีก็ตาโตอย่างดีใจพลาง                
ร้องเรียก
 “รัช! รัชจริง ๆ ด้วย! รัชช่วยพี่ด้วยสิ พี่เจ็บแขน” เมียรุ่นพี่
ท�าเสียงวอนขอ ในขณะที่วิรัชผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมงานวัดเอาชีวิตรอด
หมายเลข ๗ ที่ก�าลังโมโหกลับตะคอกใส่ภรรยาของตัวเอง
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 “มึงดูสภาพกูด้วย กูยังเอาตัวไม่รอดเลย แล้วจะเอาปัญญา
ท่ีไหนไปช่วยมึง!” เม่ือจัดการด่าเมียรุ่นพ่ีแล้ว วิรัชจึงหันไปเล่นงาน
มนุษย์บุนระขุท่ีมีแต่เพียงภาพบนหน้าจอหนังกลางแปลงต่อ “ไอ้ตัว
ประหลาด มึงเป็นใครกูไม่สน กสูนแต่ว่ามงึกล้าดียังไงถงึได้จบักมูา เล่น
กบัใครไม่เล่นมาเล่นกบัก ูมึงยังไม่เคยตายใช่ไหม แน่จรงิมาตวัตวักบักนูี่                                                                       
อย่ามาท�าตัวเป็นหมาลอบกัดแบบนี้!” 
 วิรัชช้ีหน้ามนุษย์บุนระขุอย่างเอาเรื่องพลางเขย่าลูกกรงอย่าง
คนบ้าคลัง่ นัน่ท�าให้อีกแปดคนท่ีเผชิญชะตากรรมเดยีวกนัต่างแผดเสยีง                                                                            
ร้องกนัดงัเซ็งแซ่ ท้ังเสยีงร้องขอความช่วยเหลอื เสยีงก่นด่าคนท่ีจบัตวั
มา และเสียงหวีดร้องอย่างคนเสียขวัญ
 ปัง! ปัง! ปัง! ปัง! ปัง!
 ทันใดนั้นเสียงท่ีเซ็งแซ่ก็หยุดลงโดยพลัน เม่ือมีเสียงปืนดัง
มาจากที่ใดที่หนึ่งดังรัว ๆ ถึงห้านัด ต่างคนต่างส�ารวจตัวเองว่าได้รับ                 
ลูกกระสุนฝังในร่างกายหรือไม่ เมื่อไม่มีใครบาดเจ็บก็พากันโล่งใจที่ยัง
ไม่ตาย ทุกคนที่ตอนแรกคิดว่าคงเป็นเพียงการล้อกันเล่น แต่ในเวลานี้
สญัชาตญาณส่งเสยีงเตอืนว่าอีกฝ่ายไม่ใช่เล่น ๆ  เสยีแล้ว และการถกูจบั                                                                          
มาคืนนี้คือ ‘ของจริง’ แน่นอน!
 “ขอให้ทุกท่านอยู่ในความสงบ เพราะถ้าใครโวยวายคลุม้คลัง่อกี                                                                      
คราวนีจ้ะไม่ใช่ลกูกระสนุยิงข้ึนไปบนฟ้าอกีแล้ว แต่จะยิงทะลหัุวของคน
คนนั้นก่อนที่จะได้เล่นกิจกรรมงานวัดเอาชีวิตรอดของเราในคืนนี้ ใคร
ไม่เช่ือจะคดิหาว่าเราขู่ กล็องแหกปากข้ึนมาสคิรบั เดีย๋วจะจดัให้ดเูป็น
ออเดร์ิฟเล่น ๆ ” ค�าท้าทายของมนษุย์บุนระขุท�าเอาวิรชัก�าลังจะอ้าปาก
ร้องท้าทายแต่ทว่าเสียงของพัมกิ้นดังขึ้นเสียก่อน
 “ไอ้โรคจิต!”
 ปัง!
 ลูกกระสุนพุ่งตรงเข้าสู่ทิศทางศีรษะของพัมกิ้นอย่างเฉียดฉิว 
ชายหนุ่มต้องเอาตัวไปแนบชิดกับกระเช้าชิงช้าสวรรค์จนตัวลีบ กลั้น
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หายใจจนแทบลืมหายใจ เม่ือทุกอย่างสงบชายหนุ่มก็รีบส�ารวจตัวเอง 
เม่ือพบว่ายังไม่มีส่วนไหนโดนลูกกระสุนก็ถอนหายใจโล่งอก และจึง
มั่นใจว่ามนุษย์บุนระขุพูดจริง และเขาก็เกือบได้ตายจริง!
 ไม่ใช่แต่พมักิน้หรอกท่ีตอนนีรู้แ้ล้วว่าสิง่ท่ีมนษุย์เอ่ยมานัน้ไม่ใช่
เพียงแค่ ‘ค�าขู่’
 แต่ทุกคนท่ีอยู่ในกระเช้าชงิช้าสวรรค์ต่างกร็ูว่้ามันคอื ‘ค�าขาด!’
 “เราพดูจรงิท�าจรงิ แต่เรายังไม่อยากให้ใครตายก่อนได้เล่นเกม
กจิกรรมงานวดัเอาชีวติรอดของเราหรอก รูไ้หมว่าเราต้องวางแผนและ
คิดเกมเหล่านี้มาด้วยความยากล�าบากแค่ไหน เพื่อให้สาสมกับคนเลว                                                                                   
ท้ังเก้าคนท่ีเราคัดสรรมาอย่างดีเป็นแรมเดือนจากท่ัวสารทิศ ดังนั้น
อย่าตายง่าย ๆ เลย อยู่นาน ๆ ให้สมกับความเลวที่ได้ท�าไว้สักหน่อย 
พึงระลึกและระวังตัวไว้เถอะว่าทุกคนท่ีมาร่วมกิจกรรมงานวัดเอาชีวิต
รอดคนืนี ้ทุกคนท่ีอยู่ในนี้ไม่มีใครเป็นคนด ีเพยีงแต่ว่าใครจะมเีบ้ืองลกึ                                                                      
เบ้ืองหลงัอย่างไร เลเวลความเลวอยู่ระดบัไหนกเ็ท่านัน้ ซ่ึงเราจะไม่บอก 
ให้ทุกคนระแวงกันเองดีกว่า มันสนุกดี” 
 มนุษย์บุนระขุพูดเป็นปริศนาแล้วหัวเราะเบา ๆ
 “มีใครอยากลองท้าทายอีกไหม ? ครั้งนี้เราอาจจะยอมเสีย  
ผู้แข่งขันสักคนเพื่อให้พวกคุณม่ันใจว่าเรากล้าท�าจริง ถึงข้ันจับตัวมา
ขนาดนี้จะยังเรียกว่าไม่กล้าอีกเหรอ เอาเลยสิ ใครยังจะแหกปากอีกก็
ว่ามา เอาเสียงดัง ๆ อ้าปากกว้าง ๆ ลูกกระสุนจากนักแม่นปืนของเรา
จะได้เล็งให้เข้าไปในปากแล้วทะลุท้ายทอยซะเลย” 
 มนุษย์บุนระขุท้าทายอีกครา แต่ทว่าคราวนี้กลับไม่มีใครกล้า
ส่งเสยีงร้องท้าทาย ชีวติไม่ควรเอาไปเสีย่งกบัคนท่ีมีปืน และคนท่ีมีปืน
กแ็อบอยู่รอบตวัพวกเขาเสยีด้วย ไม่ว่าคดิไปทางไหนกม็แีต่เสยีเปรยีบ 
ทางที่ดีคือท�าตามที่มนุษย์หน้ากากบอกจะดีที่สุดในเวลานี้
 “เอาละ สงบกันได้สักที ก่อนอ่ืนขอแนะน�าเพ่ือนอีกคนท่ีอยู่
ร่วมบนชิงช้าสวรรค์กับพวกคุณทั้งเก้าคน ชิงช้าสวรรค์หลังนี้มีทั้งหมด
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สิบกระเช้า และกระเช้าท่ีสิบเป็นคนส�าคัญมากเพราะจะเป็นคนตัดสิน   
ชะตากรรมของพวกคณุ แต่พวกคณุทุกคนอาจมองไม่เห็นกระเช้าท่ีสบิ                                                                               
ครบหมดทุกคนนะ เอาเป็นว่าให้พวกคณุมองมาท่ีหน้าจอหนงักลางแปลง                                                                                         
เราจะจับกล้องไปยังกระเช้าที่สิบ และคนที่อยู่ในนั้นก็คือ...”
	 ผู้เข้าแข่งขันท่ีอยู่ในต�าแหน่งท่ีไม่สามารถมองเห็นกระเช้า																			
ที่สิบได้ต่างมองตรงไปที่หน้าจอหนังกลางแปลง
	 ก่อนจะพบว่าคนที่อยู่ในนั้นคือ...
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เปิดกุญแจใจ...ไขประตูตำย!
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 คนท่ีอยู่ในกระเช้าท่ีสิบนั่งก้มหน้า	 สวมเสื้อผ้าเหมือนผู้เข้า
แข่งขันทั้งเก้าคน	ต่างกันตรงที่ไม่ได้ถูกพันธนาการด้วยกุญแจมือ	และ
ที่ต่างที่สุดคือ...ไม่มีชีวิต!
 เปล่า...เขาไม่ใช่คนท่ีตายไปแล้ว แต่เป็นหุ่นรปูมนษุย์ท่ีนัง่กอด
กระเป๋าเป้สีด�าอยู่ในกระเช้าหมายเลข ๑๐ ซึ่งไม่มีใครทราบว่าสิ่งที่หุ่น
ตวันัน้ก�าลงักอดอยู่คอือะไร มนษุย์บุนระขเุอาหุ่นตวันัน้มาไว้ในกระเช้า
ท่ีสบิท�าไม ไม่มีใครรู ้และคนท่ีจะไขปรศินานี้ได้กค็อืคนท่ีสร้างปรศินานี้                      
ข้ึนมา นั่นก็คือมนุษย์บุนระขุท่ีบัดนี้ปรากฏภาพข้ึนบนหน้าจอหนัง
กลางแปลงอีกครั้ง มันกระแอมเสียงเล็กน้อย เสียงที่ผ่านการปรุงแต่ง             
ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์จนกลายเป็นเสียงท่ีไม่สามารถระบุได้ว่า
เป็นเพศใด ฟังเผนิ ๆ  เหมือนเสยีงมนษุย์ต่างดาวท่ีมาจากนอกโลก ท้ัง ๆ                                                                                  
ท่ีก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนหรอกว่าเสียงมนุษย์ต่างดาวท่ีมาจากนอกโลก
จริง ๆ นั้นเป็นอย่างไร
 “ใช่แล้ว คนท่ีอยู่ในกระเช้าหมายเลข ๑๐ ไม่ใช่คน เขาคือ
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หุ่นรูปร่างคนธรรมดานี่แหละ แต่ท่ีไม่ธรรมดาคือเขามีของพิเศษท่ีจะ                                                                                               
ท�าให้พวกคณุทุกคนกระเสอืกระสนท่ีจะออกมาจากกระเช้าชิงช้าสวรรค์                                                                                                   
ที่พวกคุณถูกล็อกอยู่  ล็อกทั้งมือ ล็อกทั้งประตู...เอาละ เรามาเข้าสู่
กิจกรรมงานวัดเอาชีวิตรอดเกมท่ีหนึ่งเพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาดีกว่า 
เราขอตั้งชื่อเกมนี้ว่า ‘เปิดประตูใจ...ไขประตูตาย!’ กติกาการแข่งขัน                                                                                                  
ไม่ยากเลย คุณต้องหากุญแจเพื่อจะไขให้มือของตัวเองออกจาก                                                                                                  
กุญแจมือท่ีล็อกไว้กับลูกกรงของชิงช้าสวรรค์ ก่อนจะเอากุญแจ                                                                                       
ดอกเดียวกันนั้นไขประตูกระเช้าแล้วออกมาให้ทันภายในเวลา                                                                                       
สามนาที ถ้าไม่ทัน คนท่ีอยู่ในกระเช้าชิงช้าสวรรค์หมายเลข ๑๐                                                                               
กจ็ะระเบิดตูม้! ไฟกจ็ะไหม้ชิงช้าสวรรค์จนกลายเป็นชิงช้านรก และคณุ
ก็จะกลายเป็นศพอยู่ในนั้น!” 
 มนุษย์บุนระขุบอกเพียงเท่านั้น ผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมงานวัด
เอาชีวิตรอดหมายเลข ๙ ก็ร้องโวยขึ้นมาทันทีอย่างอัดอั้น
 “ท�าไมต้องเล่นกันถึงตายด้วย! ถ้าฉันตายไปใครจะดูแลลูก                
ของฉัน!”
 “ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมงานวัดเอาชีวติรอดหมายเลข ๙ แน่ใจเหรอ
ว่าลูกของคุณ ? เอ้า...เราเข้าใจผิดมาตลอดว่าคุณไปเอาลูกชาวบ้าน
มา...อุ๊ปส!์” มนษุย์บุนระขุแสร้งเอามอืปิดปากท่ีอยู่บนหน้ากาก ขณะท่ี                                                                      
ฟรุตตี้หน้าเสียก่อนจะเถียงคอเป็นเอ็น
 “พ่อมันติดคุก แม่มันหนีตามผู้ชาย ฉันเลยสงเคราะห์รับมา
เลี้ยง”
 “อุ๊ย...ลืมใครไปอีกคนหรือเปล่า แต่ช่างเถอะ เราไม่อยากพูด
อะไรมาก ท้ิงเรือ่งราวปรศินาไว้ให้ผูเ้ข้าแข่งขันคนอ่ืน ๆ  สงสยักนัดกีว่า                                                                              
ว่าผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมงานวดัเอาชีวติรอดหมายเลข ๙ ท�าอะไรไว้ถงึได้ถกู
จับมาเล่นเกมกับเรา ส่วนเรื่องที่ว่า ‘ท�าไมต้องเล่นกันถึงตาย ?’ ลอง
ถามตัวเองดูกันทุกหมายเลขเลยนะ ว่าเคยท�าอะไรไว้ให้คนอื่นถึงตาย
ไหม เพราะถ้าคนท่ีตายฟื้นข้ึนมาถามกลับบ้างว่า ‘ท�าไมต้องเล่นกัน
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ถึงตาย ?’ จะได้ตอบค�าถามได้ นี่เรายังใจดีให้โอกาสคนหนึ่งคนจาก
ท้ังหมดเก้าคนสามารถรอดกลบัไปจากท่ีนีแ่ล้วนะ แต่จะมีใครได้ออกไป 
หรอืจะมีใครรอดไปจนถงึด่านสดุท้ายไหม อันนีค้งต้องลุน้กนัเอาเอง แต่                                                                        
อย่าเพิ่งยอมตายล่ะ มันเพิ่งเริ่ม!” มนุษย์บุนระขุบอกด้วยน�้าเสียงท่ีดู
เหมือนขบขัน แต่ในความขบขันนัน้ถ้าฟังให้ดมีีความโหดเห้ียมอยู่ในนัน้                                                                                 
จนน่าขนลุก
 “จะให้ท�าอะไรก็ท�า อย่ามาลีลามาก มึงคอยดู กูจะออกไปจาก
ท่ีนี่ให้ได้!” วิรัชประกาศกร้าวเสยีงดังลัน่จนผูก้�ากบันนท์ท่ีหมัน่ไส้ตะโกน
สวนออกมา
 “มึงอย่าม่ันใจมาก คนอื่น ๆ เขาก็หวังจะออกไปเหมือนกัน              
นั่นแหละ บางทีมึงอาจจะตายคนแรกก็ได้ใครจะรู้”
 “เอ้า...ไอ้เหี้ยนี่! ปากหมานี่หว่า เดี๋ยวมึงออกมาได้คงต้องเจอ
กับกูสักหน่อยล่ะมั้ง” วิรัชท้าทาย นี่ถ้าเวลานี้เขาเป็นอิสระ ไม่มีทางจะ
ปล่อยให้ไอ้ต�ารวจคนนี้ปากดีใส่แน่
 “โอ๊ย...หุบปากกนัสกัที เดีย๋วก็โดนยิงตายห่าหรอก ฉันไม่ห่วง
ใครหรอกนะ กลัวจะโดนลูกหลง ฉันยังไม่อยากตาย ฉันจะต้องออกไป
จากที่นี่ให้ได้เหมือนกัน” เจ๊พรเอ่ยอย่างร�าคาญเสียเหลือเกิน ไม่มีใคร
อยากตายท่ีนี่หรอก ดังนั้นทุกคนก็ต้องสู้เพื่อจะออกจากท่ีนี่...ไปในท่ี              
ที่ตัวเองควรอยู่
 ปัง!
 เสยีงกระสนุปืนดงัข้ึนอีกครัง้ ท�าเอาท้ังเก้าชีวติสะดุง้ ต่างกก้็ม
หลบโดยอัตโนมัตก่ิอนจะรบีส�ารวจตวัเองว่าโดนลกูกระสนุตรงไหนไหม 
พอเห็นว่าตวัเองปลอดภยัดกีร็บีหันมองกระเช้าข้างเคยีงว่ามีใครสงัเวย
มนุษย์บุนระขุไปบ้างแล้วหรือยัง แต่ทุกคนก็ยังมีชีวิตอยู่ดี
 “พูดกันมากจริง น่าจะจับยิงกรอกปากคนละนัดให้สิ้นเรื่อง    
สิ้นราวไปเนอะ แต่ไม่เอาหรอก ยังไม่ทันจะได้สนุกกันเลย ท่ีส�าคัญ
ตอนนี้เรามีถ่ายทอดสดในกลุ่มลับ คนอื่นที่เขาก�าลังล้วงป๊อปคอร์นกิน
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กับเบียร์เย็น ๆ จะเสียอารมณ์เปล่า ๆ มา ๆ มาว่ากันต่อ เมื่อกี้เราว่า
กันถึงไหนนะ อ้อ...คุณต้องหากุญแจเพื่อจะไขมือของตัวเองให้ออก
จากกุญแจมือท่ีล็อกไว้กับลูกกรงของชิงช้าสวรรค์ แล้วเอากุญแจดอก
เดยีวกนันัน้ไขประตกูระเช้าแล้วออกมาให้ทันภายในเวลาสามนาที ก่อน
ท่ีคนอยู่ในกระเช้าชงิช้าสวรรค์หมายเลข ๑๐ จะระเบิดตูม้! ยัง...เท่านัน้
ยังไม่พอ การท่ีคณุจะออกจากกระเช้าชิงช้าสวรรค์ได้นัน้ คณุต้องอาศยั
จังหวะท่ีชิงช้าสวรรค์เลื่อนลงมาใกล้กับพื้นมากท่ีสุดด้วย เพราะต่อ
ให้คุณไขท้ังกุญแจมือและประตูออกแล้วแต่กระเช้าชิงช้าสวรรค์ยังอยู่
ด้านบนสุด คุณกระโดดลงมาก็อาจคอหักตายได้เหมือนกัน อย่าลืมนะ
ว่าชิงช้าสวรรค์นี้สูงถึง 9.30 เมตร” มนุษย์บุนระขุบอก ก�าลังจะพูดต่อ 
ก็ได้ยินเสียงของขาลพนักงานส่งอาหารเดลิเวอรีหนุ่มเอ่ยถาม
 “ขออนุญาตถามครับ แล้วลูกกุญแจท่ีว่ามันอยู่ตรงไหนเหรอ
ครับ นี่ผมล้วงทุกช่องกระเป๋า มองหารอบตัวแล้วก็ไม่เห็นมีลูกกุญแจ
เลยครับ”
 “เอ้า...ถ้าบอกก็ไม่สนกุส ิเราถงึให้ทุกคนหายังไงล่ะ เอาเป็นว่า
นี่เป็นเกมแรก จะยอมปรานีให้ก่อนแล้วกันนะ ใบ้ให้ว่ากุญแจอยู่ในชื่อ
เกมที่เพิ่งบอกไป เอาละ ทุกคนพร้อมนะ แต่ถึงไม่พร้อมก็ต้องพร้อม 
เวลาจะข้ึนท่ีหน้าจอหนงักลางแปลงสามนาที และเราจะเริม่จับเวลาทันที
ท่ีพลุดอกแรกจุดข้ึนบนท้องฟ้า และเม่ือสามนาทีหมดลง คนท่ีอยู่ใน
กระเช้าชิงช้าสวรรค์หมายเลข ๑๐ ก็จะระเบิดตู้ม! ชิงช้าสวรรค์ท้ังหลัง                                                                        
กจ็ะตดิไฟพรึบ่! แหม...อยากเห็นเวลานัน้จงั คงสวยพลิกึ เอาละ เตรยีมตวั                                                                                              
กันให้ดีนะ มีหัวต้องรู้จัก ‘คิด’ อยากมีชีวิตก็ต้อง ‘วัด’ เริ่ม!”
 สิ้นเสียงค�าว่า ‘เริ่ม’ ที่หน้าจอหนังกลางแปลงก็เปลี่ยนเป็นพื้น
สีด�า มีตัวเลขดิจิทัลสีขาวสว่างเริ่มจับเวลาถอยหลังสามนาที
 ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมงานวัดเอาชีวิตรอดหมายเลข ๑ เจ๊พร
พยายามควานหาตามตัวแต่ก็ไม่พบกุญแจสักดอก เหงื่อกาฬไหลด้วย
ความตระหนกพลางหันมองไปยังกระเช้าของผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานวัด
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เอาชีวิตรอดหมายเลข ๒ ขาลใช้มือล้วงเข้าไปในโจงกระเบนท่ีตัวเอง
สวม แต่ก็พบว่ามันเป็นเพียงโจงกระเบนเปล่า ๆ ไม่มีกางเกงในสวม
ให้ด้วยซ�้า จึงล้วงหาไม่เจออะไรนอกจากช้างน้อยของตัวเอง
 ทางด้านกระเช้าของผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานวัดเอาชีวิตรอด
หมายเลข ๓ ผู้ก�ากับนนท์ที่หากุญแจตามตัวจนทั่วแล้วจึงเริ่มมองหา
ในกระเช้าที่นั่งอยู่ ควานมือสัมผัสไปตามเพดานชงิช้าสวรรค์เผื่อมีช่อง
อะไรซ่อนอยู่แบบท่ีเคยส�ารวจรถผูต้้องหาค้ายาเสพตดิแล้วเอายาเสพตดิ                
ซ่อนไว้ แต่สดุท้ายชายหนุม่ก็ไม่พบอะไรนอกจากเพดานกระเช้าท่ีท�ามา
จากสังกะสี เมื่อหาไม่เจอจึงสบถออกมาอย่างหัวเสียเล็ก ๆ 
 “อยู่ไหนวะแม่ง!”
 ส่วนป้างามจติท่ีอยู่ในกระเช้าผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมงานวัดเอาชีวิต
รอดหมายเลข ๔ นัน้ ก�าลงัร้อนรนเหมือนคนบ้าอยู่ในกระเช้าของตวัเอง 
ในขณะท่ีผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานวัดเอาชีวิตรอดหมายเลข ๕ ซ่ึงมีร่าง
ของชายหนุม่ผมทองท่ีก�าลังหาลกูกญุแจอย่างบ้าคลัง่แต่ก็ไม่เจอเช่นกนั                                                                    
จนเมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานวัดเอาชีวิตรอดหมายเลข ๖ พัมกิ้น ที่จน
ปัญญาไม่รู้จะท�ายังไงจึงถอดเสื้อออก แต่แล้วก็รู้สึกแปลก ๆ ก่อนที่จะ
พบอะไรบางอย่างจึงร้องเรียกเจซีอย่างดีใจ
 “เฮ้ย...ไอ้เจ! กูเจอแล้ว! กูเจอกุญเจแล้ว!”
 “ไหน! ตรงไหน!”
 “ตรงนี้”  
 คนเป็นเพื่อนบอกในจังหวะที่ชิงช้าสวรรค์เลื่อนมาให้เห็นพอดี 
อีกฝ่ายจึงรีบถอดเสื้อของตัวเองออก  จัดการเอากุญแจที่ถูกซ่อนไว้มา
ไขท้ังกญุแจมือและประตกูระเช้าชิงช้าสวรรค์ออก ก่อนจะพากนักระโดด
ลงไปยังพื้นด้านล่างในเวลาไล่เลี่ยกันทั้งสองคน

 นอกจากจะโวยวายด้วยความหัวเสียอย่างกับคนบ้าท่ีหา
ลกูกญุแจไม่เจอแล้ว ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมงานวดัเอาชีวิตรอดหมายเลข ๗                       
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วิรัชยังหันไปตะคอกถามภรรยารุ่นพ่ีท่ีอยู่ในกระเช้ากิจกรรมงานวัดเอา
ชีวิตรอดหมายเลข ๘ ซึ่งก�าลังสติแตกเหมือนกัน
 “พี่ดา...หาเจอหรือยัง กุญแจอยู่ที่ไหน ?”
 “ถ้าพี่หาเจอจะยังอยู่ในนี้เหรอ ก็ช่วยกันหาสิ” 
 ฝ่ายภรรยาตอบกลับเสยีงสัน่ แทบจะหาทุกซอกทุกมมุแล้วแต่
ก็ไม่เจอ แต่แล้วทันใดนั้นก็รู้สึกถึงความผิดปกติอย่างหนึ่งในร่างกาย 
ท�าให้สาวเจ้าตัดสินใจล้วงเข้าไปด้านในเสื้อแล้วเบิกตาโพลง!

 เสยีงไขประตกูระเช้าชิงช้าสวรรค์ของผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมงานวดั
เอาชีวติรอดหมายเลข ๙ ฟรตุตี ้เปิดออกในจังหวะท่ีกระเช้าของเจ้าหล่อน                                                                                     
เลื่อนลงมาทางด้านล่างพอดี ฟรุตตี้รีบก้าวเท้าออกจากนรกทรงกลม
แล้ววิง่ออกไปให้ห่างจากกระเช้าชิงช้าสวรรค์ท่ีบัดนีม้อีีกหกชีวิตเหลอือยู่
ในนั้น แล้วยังมีระเบิดอีกหนึ่งลูก สาวเจ้าใช้มือกดท่ีหน้าอกข้างซ้าย                 
เพ่ือให้เลอืดหยุด ท่ีจรงิแผลมันไม่ได้ใหญ่มาก หากแต่ต้องใจแข็งในการ
ดงึเอาลกูกญุแจท่ีใช้เส้นด้ายเย็บตรงห่วงลกูกญุแจเข้าท่ีหน้าอกซ้ายของ
ผู้เข้าแข่งขันทุกคนเอาไว้ 
 จริงอย่างท่ีมนุษย์บุนระขุว่า ลูกกุญแจถูกซ่อนไว้ตามช่ือของ
เกม ‘เปิดกุญแจใจ...ไขประตูตาย!’ กุญแจใจ...ใจก็อยู่ทางซ้าย เธอเลย
ลองใช้มือล้วงเข้าไปในเสื้อของตัวเองดู แล้วก็พบว่ากุญแจอยู่ตรงนั้น
จริง ๆ แปลกใจที่ก่อนหน้านี้ไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลย คงเป็นเพราะถูก
เย็บด้วยเส้นด้ายเพียงเส้นเดียวแล้วก็ท�าตอนที่สลบ กว่าจะฟื้นขึ้นมาก็
ไม่รู้สึกอะไรแล้ว กลั้นใจดึงออกมานิดเดียว เจ็บแปลบชั่วอึดใจ แต่เพื่อ
แลกกับชีวิตก็ถือว่าคุ้ม
 “นี่เธอ! กุญแจอยู่ตรงไหน ?” เสียงของเจ๊พรละล�่าละลักถาม   
ฟรุตตี้ยักไหล่แล้วบอก
 “มีหัวก็คิดเองสิ!”
 เวลาเหลือ 01.35 นาที!
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 ด้านผูก้�ากบันนท์ท่ีอยู่ ๆ  กร็ูส้กึถงึความผดิปกตท่ีิหน้าอกด้านซ้าย
ของตัวเอง ตัดสินใจใช้มือล้วงเข้าไปในเสื้อลายดอก เขาตาโตไม่น้อย                                                                                      
ท่ีรู้ว่ามีกุญแจอยู่ตรงนั้น และก็ต้องตกใจมากข้ึนไปอีกท่ีเห็นว่ากุญแจ
ดอกนั้นมันถูกด้ายเย็บตรงห่วงปลายลูกกุญแจกับหน้าอกของเขา         
ผู้ก�ากบันนท์หันซ้ายแลขวาว่าไม่มีใครเห็นแน่แล้ว จงึดงึมันออกมาอย่าง
แรงจนเผลอร้อง “โอ้ย!” ขึ้น นั่นท�าให้ขาลที่ก�าลังมืดแปดด้านหันมอง 
สิง่ท่ีพบคอืนายต�ารวจหนุม่ก�าลงัพยายามเอาลกูกญุแจไขกญุแจมอืของ
ตัวเองอย่างช�านาญ
 “คุณต�ารวจครับ ลูกกุญแจอยู่ตรงไหน ช่วยผมด้วย...ผมยัง          
ไม่อยากตาย!”
 ผู้ก�ากับนนท์ไม่ตอบอะไร หากแต่รีบไขกุญแจประตูกระเช้า
ชิงช้าสวรรค์ที่ก�าลังเคลื่อนที่ลงไปใกล้ข้างล่าง ชายหนุ่มเปิดประตูแล้ว
หันมามองขาลที่ส่งสายตาวิงวอน ใช้มือข้างเดียวยกมือไหว้ท่วมหัว
 “คุณต�ารวจ อย่าท้ิงผมไปครับ ผมสัญญาว่าผมจะตอบแทน
บุญคุณคุณต�ารวจ ช่วยผมด้วย ผมไม่อยากตาย” ขาลวิงวอนอย่าง         
น่าเวทนา 
 นายต�ารวจหนุ่มลังเล ถ้าเขาช่วยมันก็เท่ากับว่ามีคู่แข่งเพิ่ม              
อีกคน แต่บางทีการเลี้ยงลูกสมุนไว้แล้วค่อยหาทางก�าจัดก็อาจจะเป็น
เรื่องดีในอนาคต
 “ใจ”
  ผู้ก�ากบันนท์บอกแล้วเอามือแตะท่ีหน้าอกข้างซ้ายของตวัเองท่ี
ยังรูส้กึแสบอยู่จากการดงึลกูกญุแจออกมา ตอนแรกนัน้ขาลไม่เข้าใจว่า
อีกฝ่ายต้องการสือ่อะไร จนกระท่ังเอามือลบูท่ีหน้าอกข้างซ้ายของตวัเอง
จงึสมัผสัได้ถงึสิง่แปลกปลอมท่ีอยู่ตรงนัน้ ชายหนุม่ล้วงมอืเข้าไปในเสือ้
แล้วตาโตด้วยความดีใจ ปัญหาตอนนีคื้อเขาไม่กล้าดงึมนัออกมาเพราะ
กลัวเจ็บ แต่เมื่อมองออกไปทางด้านล่างของกระเช้าชิงช้าสวรรค์ บัดนี้
คนที่อยู่ในกระเช้าหมายเลข ๕ หมายเลข ๖ และหมายเลข ๙ รวมตัว
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กันอยู่ที่พื้นด้านล่างเรียบร้อยแล้ว ชายหนุ่มจึงกัดฟันดึงลูกกุญแจออก
จากหน้าอกของตัวเองอย่างแรงเสียทีเดียว เพราะคิดว่าถ้ามัวยักแย่            
ยักยันมันจะเจ็บมากกว่าเดิม 
 “โอ๊ย!” ขาลร้องออกมาเบา ๆ ก่อนจะดึงเอาลูกกุญแจที่เปื้อน
เลือดของตัวเองออกมาแล้วหันไปมองท่ีหน้าจอหนังกลางแปลง มัน
บอกเวลาว่าเหลืออีกแค่ไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้ว ชายหนุ่มรีบเอากุญแจ                       
ดอกนั้นไขกุญแจมือด้วยมืออันสั่นเทา ก่อนจะไขประตูกระเช้าต่อ 
พยายามบอกตัวเองให้ตั้งสติ
 ทัน! ต้องทัน! เขาจะไม่ยอมตายอยู่ในกระเช้าชิงช้าสวรรค์ท่ี
เป็นเหมือนนรกนี้เด็ดขาด!
 “พ่อหนุ่ม กุญแจอยู่ตรงไหนบอกเจ๊หน่อย ถ้าเจ๊ออกไปได้ เจ๊
สญัญาว่าถ้าพ่อหนุม่จะเอาเงนิทองเท่าไหร่เจ๊ยกให้หมดเลย” เจ๊พรท่ีอยู่
กระเช้าตดิกบัขาลร้องวอนขอด้วยน�า้เสยีงน่าเวทนา ไรเดอร์หนุม่ท่ีตอนนี้                                                                                         
ไม่เห็นใครเป็นศัตรูจึงบอกอย่างง่ายดาย 
 “มันเย็บอยูท่ี่หน้าอกข้างซ้ายครบัเจ๊ กลัน้ใจดงึออกเลยจะได้เจ็บ
แค่ทีเดยีว ผมไปก่อนนะเจ๊” แม้กระเช้าจะยังลงไม่ถงึข้างล่างสดุแต่กอ็ยู่
ในต�าแหน่งท่ีขาลคดิว่าเขาพอจะกระโดดได้ สดุท้ายชายหนุม่จงึกระโดด
ลงไปแล้วกลิ้งหลุน ๆ ออกให้ห่างจากชิงช้าสวรรค์ที่ตอนนี้ต้องเรียกว่า
มันเป็นชิงช้านรกแทนเสียแล้ว!
 เจ๊พรล้วงมือเข้าไปด้านในเสื้อ สัมผัสถึงลูกกุญแจที่เย็บติดกับ
หน้าอกของตัวเองแล้วก็กลืนน�้าลายดังเอ๊ือก ไม่กล้าดึงเพราะกลัวเจ็บ 
พลันสายตามองตรงไปยังตัวเลขก�าหนดชีวิตท่ีหน้าจอหนังกลางแปลง 
มันบอกว่าเหลืออีกสามสิบวินาทีสุดท้ายแล้ว
 ดึง...ไม่ดึง!

 วิรัชท่ีดึงลูกกุญแจออกแล้ว ปลดพันธนาการของตัวเองหมด
ท้ังกุญแจมือและประตูกระเช้า ไม่รอให้กระเช้าของตัวเองเลื่อนลงถึง
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ข้างล่างหรอก เพราะมันช้าไม่ทันใจ เขาตดัสนิใจเปิดประตกูระเช้าออก
มาแล้วตัดสินใจจะไต่ลงไป ในขณะที่ญดาที่ก็ปลดล็อกกุญแจให้ตัวเอง     
เป็นอิสระเรียบร้อยแล้วจึงร้องเรียกสามีรุ่นน้อง
 “พี่ไม่กล้าไต่ลงไปนะ มันสูง รัชพาพี่ลงไปหน่อย”
 “โอ๊ย...ถ้าไม่กล้าก็รอให้ชิงช้าสวรรค์มันระเบิดแล้วตายคา
กระเช้านี่แหละ กูไม่รอมึงแล้ว!” พูดจบวิรัชก็ไต่ลงไปจากชิงช้าสรรค์
อย่างช�านาญ ทิ้งให้ญดาร้องโวยวายไล่หลัง
 “ไอ้ผัวชั่ว เอาตัวรอดคนเดียวนะมึง!”

 ทางด้านป้างามจติท่ีถงึรูว่้ากญุแจอยู่ตรงไหนแต่ใจไม่กล้าพอท่ี
จะดงึมันอกจากหน้าอกจงึร้องโวยวายขอความช่วยเหลอืจากคนท่ีตอนนี้                                                          
รอดตายจากด่านแรกแล้ว ทว่าต่างคนต่างยืนมองเงียบ ๆ ไม่มีใครพูด
อะไร คงจะมีแต่ขาลคนเดียวเท่านั้นท่ีลุกลี้ลุกลนเหมือนก�าลังเถียงกับ
ตัวเองว่าควรเป็น ‘คนดี’ หรือ ‘คนเห็นแก่ตัว’ ?
 สุดท้ายเหมือนเสียงของความดีจะดังกว่า เม่ือจังหวะท่ีชิงช้า
สวรรค์ของป้างามจิตเลื่อนลงมาใกล้กับพ้ืน ชายหนุ่มจึงพุ่งตรงเข้าไป
ประชิดกระเช้าแล้วตะโกนบอกกับป้างามจิต
 “ป้าครับ กลั้นใจดึงทีเดียว เจ็บแป๊บเดียวดีกว่าถูกเผาตายอยู่
ในนั้นนะครับ”
 “ป้าไม่กล้า...ป้ากลัว” ผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานวัดเอาชีวิตรอด
หมายเลข ๔ เสียงสั่นเครือราวกับคนที่พร้อมจะร�า่ไห้ได้ทุกวินาที
 ขาลหันมองท่ีหน้าจอหนงักลางแปลง มนับอกว่าเหลอืเวลาอกี
แค่ย่ีสบิวินาทีเท่านัน้ ชายหนุม่ไม่มีทางเลอืก เขาตดัสนิใจเอ้ือมมอืเข้าไป
ในกระเช้าหมายเลข ๔ แล้วล้วงไปท่ีหน้าอกข้างซ้ายของป้างามจิต                                                                                       
เพื่อดึงลูกกุญแจออกมาอย่างรวดเร็วจนอีกฝ่ายไม่ทันได้ตั้งตัว
 “ขอโทษนะครับป้า”
 “กรี๊ดดดดดดดดด...!!!”
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 ป้างามจิตกรีดร้องด้วยความเจ็บปวด ในขณะท่ีขาลเร่งเอา
กญุแจดอกนัน้ไขกญุแจมือของป้างามจติ จนสดุท้ายมอืของหญิงสงูวยั
กห็ลดุจากลกูกรงชิงช้าสวรรค์ ก่อนท่ีขาลจะรบีเอาลกูกญุแจมาไขประตู
ลูกกรงกระเช้าต่ออย่างรวดเร็ว ปัญหาตอนนี้คือกระเช้าของป้างามจิต
เริม่เลือ่นข้ึนจากพืน้แล้ว และถ้าจะให้หนไีด้ทันเวลากจ็ะต้องกระโดดลง
มาเท่านัน้ ซ่ึงป้างามจติผูท่ี้ไม่กล้าแม้แต่จะดงึลกูกญุแจออกจากหน้าอก
จะกล้ากระโดดหรือไม่!
 เก้า...
 เสียงนับถอยหลังสิบวินาทีสุดท้ายดังขึ้น ด้านเจ๊พรที่สุดท้ายก็
ตดัสนิใจดงึลกูกญุแจท่ีมีด้ายเยบ็กบัหน้าอกข้างซ้ายไว้ออก ซึง่ท่ีจรงิแล้ว
มันก็ไม่ได้เจ็บมากมายอย่างท่ีเธอคิด เม่ือผ่านพ้นมาได้สาวเจ้าจึงเอา
ลูกกุญแจไขกุญแจมือออกอย่างง่ายดาย ก่อนจะหันไปไขประตูกระเช้า
ซึ่งถ้าไขได้ทันกระเช้าของเธอก็จะเลื่อนลงต�่าใกล้พื้นพอดี 
 แปด...
 “ป้า! ป้ากระโดดลงได้ไหม ?” ขาลเอ่ยถามผูเ้ข้าแข่งขนักจิกรรม
งานวัดเอาชีวิตรอดหมายเลข ๔ ป้างามจิต เธอส่ายหน้าทันที
 “ไม่ ป้ากลวัความสงู” สาวใหญ่ตอบเสยีงสัน่พลางก้มมองดพูืน้
เบื้องล่างที่สูงเอาการ
 “โอ๊ย...ไม่ต้องท�าตัวเป็นพระเอกนักเลย รีบออกมาเถอะ เดี๋ยว
กต็ายห่าซะก่อนหรอก!” เสยีงของผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมงานวดัเอาชีวติรอด
หมายเลข ๕ เจซีตะโกนขึน้ เริม่ร�าคาญกบัวีรบุรษุผูแ้สนดเีสยีเหลอืเกนิ 
สิ่งท่ีอีกฝ่ายตะโกนบอกท�าให้ขาลฉุกคิด คนเราท�าความดีได้แต่ต้อง             
ไม่เดอืดร้อนตวัเอง ถ้ายังต้องมาคอยช่วยป้าคนนีเ้ขาอาจจะตายไปด้วย                                                                                
ก็ได้
 “ผมช่วยป้าได้แค่นีน้ะ ถ้าป้าไม่กล้ากระโดดลงมา ผมกช่็วยอะไร
ไม่ได้” ว่าแล้วขาลกต็ดัสนิใจวิง่ออกมาให้ห่างจากชิงช้าสวรรค์ ในขณะท่ี                                                                               
ป้างามจิตยังหวีดร้องด้วยความกลัว
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 “กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดด...!!! ช่วยด้วย!!! ใครก็ได้                
ช่วยที!!!”
 หก...
 เสียงกรีดร้องของป้างามจิตท�าให้เจ๊พรท่ีก�าลังไขกุญแจประตู
กระเช้านัน้สะดุง้จนท�าลกูกญุแจหล่นจากมือลงไปข้างล่าง ซ่ึงในเวลานัน้                                                                       
กระเช้าเลื่อนลงมาอยู่ใกล้พ้ืนด้านล่างเต็มทีแล้ว สาวเจ้าสติแตกทันที 
เธอเขย่าประตูลูกกรงไปมาแล้วร้องขอความช่วยเหลือจากคนที่ยืนอยู่
 “ใครก็ได้หยิบกุญแจให้เจ๊หน่อย! ช่วยหยิบกุญแจให้ที!”
 ดูเหมือนยังมีคนมีน�า้ใจ พัมกิ้นรีบวิ่งมาหยิบกุญแจแล้วท�าท่า
จะส่งให้เจ๊พรท่ีอยู่ในกระเช้าซ่ึงก�าลงัจะเลือ่นข้ึนไปด้านบนอีกคร้ัง คนท่ี                      
อยู่ในกระเช้าเอ้ือมมือมาสดุแขนเพ่ือท่ีจะรบักญุแจนัน้ไปไขประตตู่อ แต่
ทว่าอยู่ดี ๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานวัดเอาชีวิตรอดหมายเลข ๗ วิรัชก็
เดินมาปัดลูกกุญแจดอกนั้นออกจากมือเขาจนกระเด็นไปอีกทาง
 “มงึไม่ต้องท�าตวัเป็นคนด ีจะให้มันรอดท�าซากอะไร ให้มนัตาย ๆ                                                                                         
ไปให้หมด จะได้เหลือคู่แข่งน้อยลง มึงไม่ชอบหรือไง!”
 “พ่อหนุ่ม! ช่วยเจ๊ด้วย! เจ๊ไหว้ล่ะ เจ๊ไหว้!” เจ๊พรยกมือไหว้
พัมกิ้นในสภาพน�้าตาท่วมหน้า ขณะที่ชิงช้าสวรรค์ค่อย ๆ เลื่อนขึ้นไป
ด้านบนอีกครั้ง 
 พัมกิ้นเมื่อได้ยินสิ่งท่ีวิรัชบอกก็ฉุกคิด จริงอย่างท่ีอีกฝ่ายว่า 
ในสนามแห่งการเอาชีวิตรอด ย่ิงคนเหลือน้อยเท่าไหร่ยิ่งดี ชายหนุ่ม
จงึเอ่ยข้ึนกบัอีกฝ่ายก่อนจะรบีวิง่ออกมาให้ห่างจากกระเช้าชิงช้าสวรรค์
 “ขอโทษด้วยนะเจ๊ ชีวิตใครก็ชีวิตมัน!”
 สาม...
 เม่ือรูว่้าเหลอือีกแค่สามวนิาทีสดุท้าย ช่วงเวลาวัดใจ ป้างามจติ                                                                              
ท่ีเกาะประตูกระเช้าชิงช้าสวรรค์มองดูความสูงท่ีคิดว่าถึงกระโดดลง
ไป       ยังไงก็คงตายอยู่ดี สาวใหญ่จึงตัดสินใจจะกลับเข้าไปนั่งใน
กระเช้า                     อย่างเดิมอย่างยอมจ�านนต่อความตาย 
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ในขณะที่ขาลร้องตะโกนลั่น
 “ป้า! กระโดดลงมาเร็ว! จะหมดเวลาแล้ว กระโดดลงมา! ผม
ท�าได้ป้าก็ต้องท�าได้!” เขาไม่ได้อยากท�าตัวเป็นพระเอกแต่ก็ไม่อยาก
เห็นใครตายต่อหน้า 
 ป้างามจิตได้ยินเช่นนั้นก็นึกถึงหน้าของหลานชายตัวเองท่ีคง
อายุพอ ๆ กับขาล เธอจึงกลั้นใจกระโดดลงมาบนพื้นอย่างที่ไม่คิดว่า
ตวัเองจะท�าได้ เสยีงข้อเท้าดงั “กร๊อบ!” พร้อมกบัเสยีงกรดีร้องอย่างน่า
เวทนา ขาลพุง่ตรงเข้าไปลากร่างของสาวใหญ่ออกห่างจากชิงช้าสวรรค์                                                                          
ให้ไกลและเร็วที่สุด 
 และเพยีงอึดใจ เสยีงระเบิดท่ีกระเช้าชิงช้าสวรรค์หมายเลข ๑๐                                                                                   
กด็งัข้ึน พร้อมกบัเปลวเพลงิท่ีลกุไหม้ชิงช้าสววรค์ท้ังหลงั หากไม่มีใคร
ต้องตายในการแข่งขันก็นับว่าเป็นกองเพลิงที่สวยเสียเหลือเกิน
 แต่น่าเสียดายที่มีคนตาย นั่นคือผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานวัดเอา
ชีวิตรอดหมายเลข ๑ เจ๊พร
 เจ๊พรกรีดร้องอย่าโหยหวน ดิ้นทุรนทุรายในขณะที่ไฟแผดเผา
ร่างอย่างไร้ซ่ึงความปรานี มือไม้เขย่าลูกกรงกระเช้าชิงช้าสวรรค์ไป
มา    ผู้รอดชีวิตจากกิจกรรมงานวัดเอาชีวิตรอดทั้งแปดคนต่างก็มอง
ไปที่กระเช้าของเจ๊พรด้วยความรู้สึกแตกต่าง 
 บางคนตกใจจนตัวสั่น บางคนร�า่ไห้ บางคนมองด้วยสายตา
เฉยชา และบางคนแอบยิ้มชอบใจ!

 “มาสิมา...มาสิมาเชิญเธอมา...ขึ้นชิงช้าสวรรค์
	 ให้หฤหรรษ์	ไปกับฉัน...ไม่ต้องกลัวเก้อ
	 คนหนึ่งนั่งทางซ้าย...คนหนึ่งนั่งทางขวา...มีแค่ฉันกับเธอ
	 ชื่นชมดวงจันทร์วันเพ็ญกันนะเออ...สุขใจเหลือเกิน”
 เสยีงเพลงรืน่เรงิดังขึน้อีกครัง้พร้อมกบัหน้าจอหนงักลางแปลง
ที่ขึ้นภาพของผู้เสียชีวิตคนแรกพร้อมข้อความ
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 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานวัดเอาชีวิตรอดหมายเลข	๑
	 ชื่อ	กชพร	ฟ้าอมรทว	ี(เจ๊พร)
	 อายุ	36	ปี
 อาชีพ	แม่ค้าออนไลน์
	 วีรกรรมเลวไม่ลืม	หลอกขายของออนไลน์
	 สถานะ	ตาย!
 ก่อนท่ีหน้าจอหนงักลางแปลงจะฉายหนงัสัน้ท่ีเป็นภาพอนเิมชัน                                                                                                                 
เกี่ยวกับผู้เสียชีวิตให้คนที่ยังรอดดูเพื่อความผ่อนคลาย 
 และเตรียมตัวเตรียมใจส�าหรับเรื่องของตัวเองท่ีเตรียมฉายใน
รอบต่อไป...ถ้าตาย!
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ตอนท่ี 3

ออนไลน์...วอนตำย!
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เสียงรถมอเตอร์ไซค์ท่ีไม่คุ้นเคยดังข้ึนท่ีหน้าบ้านไม้ช้ันเดียวสภาพ
ซอมซ่อเมื่อตอนเกือบจะเที่ยงวัน 
 ‘ขิง’	เดก็สาวอายุสบิสีปี่ท่ีก�าลงัแพก็กล้วยฉาบท่ีรบัมาจากตลาด
ลกุผงึข้ึนจากพืน้ทันที เธอปิดเสยีงเพลงจากโทรศพัท์สภาพเก่าหน้าจอ                                                                   
แตกร้าวจนแทบมองไม่เห็นข้อความ มันมีประโยชน์เพียงแค่มีไว้ใช้   
โทรเข้าโทรออกและฟังเพลงเวลาท�างาน ซ่ึงโทรศพัท์เครือ่งนีเ้ป็นมรดก
ตกทอดมาจากแม่ที่ตอนนี้ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ไปแล้ว
 เวลาเรียนออนไลน์ขิงก็ต้องเอาโทรศัพท์ของแม่มาใช้ ขณะท่ี
แม่เองก็ต้องคอยรับออเดอร์กล้วยฉาบทั้งวัน ดังนั้นส�าหรับขิงแล้วการ
ไม่มีโทรศัพท์เรียนออนไลน์กับเพื่อน ๆ  จึงเป็นปัญหาที่ใหญ่หลวง ครั้น
จะขอแม่ซื้อโทรศัพท์ให้ใหม่ก็เป็นปัญหาอีกเช่นกัน ล�าพังเงินจะกินไป
วัน ๆ ยังล�าบาก ขิงรู้สถานะการเงินของบ้านดี เธอไม่อยากรบกวนแม่
จึงอาศัยเวลาว่างออกไปรับจ้างท�างานบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ กับคนที่รู้จัก 
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บางทีก็ไปรบัจ้างล้างจานท่ีร้านอาหารหน้าปากซอย ต้องกลบับ้านดกึ ๆ  
ดื่น ๆ เก็บเล็กผสมน้อยจนได้เงินสองพันกว่าบาทพอที่จะซื้อโทรศัพท์
สักเครื่อง ไม่ต้องเป็นโทรศัพท์มีย่ีห้อดังแบบเพื่อน ไม่ต้องมีฟังก์ชัน      
วิลิศมาหรา ไม่ต้องสวยงาม ขอแค่ใช้การได้ดีพอให้ได้เรียนรู้เรื่องก็พอ
 “โทรศพัท์ของขิงมาส่งแล้ว!” เดก็สาวบอกอย่างดีใจแล้วตรงดิง่
ออกไปหน้าบ้าน พบมอเตอร์ไซค์จากขนส่งเอกชนจอดรออยู่แล้ว เมื่อ
เห็นเด็กสาวยิ้มหน้าบานออกมาก็เอ่ยขึ้น
 “คุณเขมจิราใช่ไหมครับ ?” 
 แม้คนตรงหน้าจะเป็นเด็กกว่าหลายปีดีดักแต่พนักงานส่งของ
ก็ยังเรียกเด็กสาวว่า ‘คุณ’ อย่างให้เกียรติ เจ้าของพัสดุรีบพยักหน้ารับ                                                                            
แล้วยิ้มกว้างอย่างดีใจ สายตามองกล่องพัสดุขนาดย่อมในมือของ
พนักงานเป็นประกาย อีกฝ่ายย้ิมตอบแล้วย่ืนกล่องพัสดุให้ก่อนจะส่ง
เครื่องเซ็นรับพัสดุให้เด็กสาวเซ็น 
 เม่ือข้ันตอนการรับของเสร็จสิ้น ขิงจึงรีบวิ่งเข้าบ้านด้วยหัวใจ
พองโต เดก็สาวเดนิไปหยิบคตัเตอร์บนโต๊ะเขียนหนงัสอืออกมาแล้วรบี
ตรงดิ่งมานั่งข้างมารดาที่ก�าลังนั่งแพ็กกล้วยฉาบอยู่ จัดการกรีดกล่อง
พัสดุอย่างบรรจง 
 ‘นวล’ คนเป็นแม่หันมามองลูกสาวนิดหนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้น
 “มีมือถอืใหม่แล้วกต็ัง้ใจเรยีน ไม่ใช่มวัแต่เล่นมือถอืจนไม่ได้ร�า่
ได้เรียนนะ”
 “แหม...ที่ขิงซื้อมือถือมา ก็จะเอามาเรียนออนไลน์นี่แหละแม่ 
ที่ส�าคัญนี่มันเงินขิงเองนะแม่ ขิงจะท�าอะไรก็เรื่องของขิง ขิงโตแล้วนะ 
ขิงรูห้รอกว่าอะไรควรท�าไม่ควรท�า ขิงไม่ใช่แม่นะ ท่ีวัน ๆ  ดแูต่หวย พอ
ถูกหวยกินก็มาบ่น ๆ ๆ” ลูกสาวเถียงแม่ทันควัน นึกถึงตอนต้นเดือน
กบักลางเดอืนท่ีแม่จะทุ่มเล่นหวยเสยีจนแทบไม่ได้ท�างานท�าการ ท้ิงให้
เธอต้องนั่งท�างานอยู่คนเดียว ถ้ามีดวงถูกหวยก็ไปบ่อนไพ่ต่อ แต่ถ้า                                                                                   
ดวงกดุถกูกนิกจ็ะมาบ่นให้ฟัง บางทีพาลมาหงดุหงดิใส่เธอเสยีอีก บางที

ตัว
อย่
าง
ทด
ลอ
งอ่
าน



40

ก็ขุดเรื่องเก่า ๆ มาด่าซ�า้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอย่างหลัง
  เด็กสาวส่ายหน้าอย่างระอาในการกระท�าของคนเป็นแม่ ก่อน
จะถอนหายใจยาว ๆ  แล้วเลกิสนใจ สายตาของขงิหันมาจบัจ้องท่ีกล่อง
พสัดขุนาดย่อมด้วยความตืน่เต้นอกีครัง้ท่ีจะได้โทรศพัท์มือถอืใหม่มาใช้ 
จะได้เลิกใช้โทรศัพท์มือถือจอแตก ๆ เครื่องเก่าของมารดาเสียที
 “เออ...โตมากเลยนะมึงน่ะ เดีย๋วนีส้อนอะไรไม่ได้เลย อีกหน่อย
คงเอาตีนมาถีบหน้ากูแน่ ถ้ารู้ว่าเลี้ยงมาโตแล้วจะเถียงค�าไม่ตกฟาก
แบบนี้ กูเอาขี้เถ้ายัดปากตายตั้งแต่เล็กแล้ว!” คนเป็นแม่ประชด แต่ขิง
ไม่ได้สนใจนัก เพราะการถูกแม่ด่าว่านั้นคือเรื่องปกติท่ีโดนมาท้ังชีวิต                                                                                    
วันไหนท่ีไม่ได้ยินเสียงแม่บ่นหรือด่า วันนั้นหากไม่ใช่เพราะแม่ป่วย 
โลกก็คงแตกสลายไปแล้วละ
 เด็กสาวใช้คัตเตอร์กรีดกล่องพัสดุออก แกล้งเอาหูทวนลม                     
ไปเสยีเพ่ือไม่ให้หงดุหงดิอารมณ์ เป้าหมายวนันีคื้อโทรศพัท์เครือ่งใหม่ 
ขิงก�าลงัคดิว่าจะตัง้รหัสเปิดเครือ่งแบบเดิมหรอืคิดใหม่ ภาพหน้าจอจะ
เป็นภาพของตวัเองหรอืภาพของพีก่งยดูาราเกาหลสีดุท่ีรกัด ีเมือ่เดก็สาว                                                                                        
เปิดกล่องพัสดุขนาดย่อมออกก็พบกับเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ท่ีตัด
เป็นฝอย ๆ แทนกันกระแทกยัดอยู่รอบ ๆ กล่องโทรศัพท์เครื่องสวย  
ท่ีเธอเลอืกเองจากแอปพลเิคชันขายของออนไลน์เพราะเห็นว่าราคาถกู
กว่าตามร้านเกือบครึ่ง 
 ขิงค่อย ๆ  หยิบกล่องโทรศพัท์ออกมาด้วยหัวใจท่ีเต้นแรง แต่เม่ือ                                                                                     
เปิดออกมาแทนท่ีเดก็สาวจะมีรอยย้ิมกลบักลายเป็นสายตาท่ีตืน่ตระหนก                      
คิว้ท้ังสองข้างขมวด ปากเม้มเข้าหากนัด้วยความตกใจ เพราะภายในกล่อง                             
แทนท่ีจะมีโทรศัพท์เครื่องสวยแบบท่ีสั่งซ้ือ มันกลับมีเพียงท่ีชาร์จ
แบตเตอรี่ส�ารองถูก ๆ เท่านั้น ขิงรีบรื้อของในกล่องพัสดุออกดู คิดว่า 
มันอาจมีกล่องอ่ืนอยู่ในนั้นอีกหรือเปล่า หรือไม่โทรศัพท์เครื่องสวย
อาจจะหลุดออกจากกล่องไปอยู่ในนั้น ท้ัง ๆ ท่ีความจริงมันเป็นไป
ไม่ได้ แต่ก็ยังหลอกตัวเองว่ามันต้องมีสิ มันต้องมี เธอคงไม่โชคร้าย                                                                                  
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แบบที่เคยเห็นข่าวในทีวีหรอก อะไรมันจะแจ็กพ็อตขนาดนั้น!
 แต่ชีวิตของคนเรามักจะเจอแจ็กพ็อตด้วยกันทั้งนั้น
 อยู่ที่ว่าแจ็กพ็อตนั้นจะดีหรือร้าย!
 “เอ้า...เป็นอะไรของมึงอีขิง ท�าท่าเหมอืนคนบ้า แล้วเศษกระดาษ                                                                                           
ท่ีหล่นเต็มบ้านนั่นน่ะเก็บด้วยนะ!” คนเป็นแม่ท่ีก�าลังแพ็กกล้วยฉาบ              
หันมาเอ็ดลูกสาวท่ีตอนนี้หน้าซีดเผือด พยายามรื้อหาอะไรสักอย่าง
จากกล่องพัสดุจนเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ท่ีตัดเป็นฝอยกันกระแทก
หล่นกระจัดกระจาย
 “หาโทรศพัท์ มนัไม่มโีทรศพัท์อยู่ในกล่องแม่!” คนเป็นลกูบอก
เสยีงสัน่ขณะตัง้หน้าตัง้ตาหาโทรศัพท์ในกล่อง นวลได้ยินเช่นนัน้กหู็ผึง่ 
รีบเดินมาช่วยลูกสาวหาโทรศัพท์ก่อนจะแว้ดใส่
 “เอาแล้วไง กบูอกมงึแล้วว่าสัง่ของจากเนต็ระวงัถกูโกง มงึนีมั่น
โง่นกั!” แม่ด่าไม่พอยังเอาฝ่ามอืตหีลงัลกูสาวดงัอ้ัก แต่ตอนนัน้ขิงไม่รูส้กึ                                                                              
เจบ็อะไรแล้ว เธอเดนิไปคว้าโทรศพัท์มือถอืของแม่ท่ีชาร์จแบตเตอรีอ่ยู่
ออกมาแล้วกดโทรไปยังเบอร์ร้านท่ีขิงจดไว้ตอนสั่งซ้ือ ในใจเต้นแรง 
ภาวนาขอให้เป็นความผิดพลาดของทางร้านท่ีลืมใส่โทรศัพท์มือถือ                 
มาให้หรืออะไรก็ได้ ขอแค่ให้อีกฝ่ายรับผิดชอบก็พอ
 เพียงอึดใจปลายสายก็รับ เป็นเสียงผู ้หญิงท่ีน่าจะเป็นคน
เดียวกันกับตอนที่ขิงโทรไปถามข้อมูลสินค้าก่อนที่จะโอนเงิน
 “สวัสดีค่ะ ร้านเจ๊พรโฟน ค่ะ สนใจรุ่นไหนดีคะ ?” อีกฝ่าย                   
เอ่ยถามเสียงใสอย่างเป็นมิตร ในขณะท่ีน�้าเสียงคนโทรไปนั้นสั่นเครือ
แต่ก็พยายามที่จะควบคุมให้มันเป็นปกติ
 “สวัสดีค่ะพี่ หนูคนที่โทรสั่งมือถือไปเมื่อวันก่อนนะคะ มือถือ 
VIVIC สีชมพู ราคา 2,375 บาทน่ะค่ะ วันนี้หนูได้รับของแล้วนะคะ แต่
ในกล่องมันไม่มีมือถือ มีแต่ที่ชาร์จแบตเตอรี่ส�ารองค่ะ ทางร้านลืมส่ง
มาให้หนูหรือเปล่าคะ ?” เด็กสาวถามอย่างใจเย็นทั้ง ๆ ที่ตัวร้อนผ่าว
ราวกับคนก�าลังเป็นไข้ อีกฝ่ายนิ่งไปชั่วอึดใจก่อนจะตอบ
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 “น้องซื้อมาจากร้านเจ๊แน่เหรอคะ ?”
 “ใช่สิคะ ร้านเจ๊พรโฟน” ขิงยืนยัน
 “เอ๊ะ แต่ร้านเจ๊ไม่เคยมีประวติัแบบนีน้ะคะ แล้วน้องได้ถ่ายคลปิ
ตอนเปิดกล่องพัสดไุว้หรอืเปล่าคะ ร้านเจ๊เขยีนบอกไว้ท่ีหน้าเพจชัดเจน
นะคะว่าต้องถ่ายคลิปตอนเปิดกล่องไว้เป็นหลักฐาน ไม่อย่างนั้นจะ                                                                                
ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี” 
 เม่ือได้ยินแบบนัน้ขิงก็ใจเต้นแรงกว่าเก่า เธอว่าเธอเคยอ่านเจอ
ค�าเตอืนนีท่ี้หน้าเพจแล้ว แต่ผดิท่ีตวัของเธอเองท่ีเร่งรบีจนลมืคดิถงึข้อนี้                                                                                 
ไป ท่ีส�าคญัไม่มโีทรศัพท์มือถอืมาถ่ายคลปิตอนเปิด มแีต่โทรศพัท์ของ
แม่ซ่ึงเธอก็ไม่อยากยุ่งนกั ใครจะไปคดิว่าจะเกดิเรือ่งแบบนีข้ึ้นกบัตวัเอง 
ซึ่งคนที่เจอกับเรื่องแบบนี้ก็คงคิดแบบขิงเหมือนกันทั้งนั้น
 สิง่ท่ีเกดิข้ึนกบัคนอ่ืนได้...กส็ามารถเกดิข้ึนกบัเราได้เช่นกนั นี่
คือความจริง!
 “หนูไม่ได้ถ่ายไว้น่ะค่ะ พอดีลืม แต่มันไม่มีมือถือจริง ๆ นะคะ
พี ่มีแต่ท่ีชาร์จแบตเตอรีส่�ารอง หนถู่ายรปูส่งให้พีด่กู็ได้” เดก็สาวยืนยัน 
ในขณะที่อีกฝ่ายรีบปฏิเสธเป็นพัลวัน
 “โอ๊ย...แบบนั้นทางร้านไม่รับรู้หรอกค่ะ เพราะไม่มีคลิปยืนยัน 
น้องอาจเป็นมิจฉาชีพหลอกเจ๊ก็ได้ ทางร้านเจ๊เจอมาทุกรูปแบบแล้ว” 
เจ้าของร้านบอกเสียงแข็ง แต่ขิงก็ไม่ยอมแพ้
 “จริง ๆ นะคะพ่ี หนูสาบานว่าไม่มีมือถือมาในกล่องจริง ๆ 
พนักงานร้านพ่ีลืมใส่มาหรือเปล่าคะ มือถือเครื่องนี้หนูเก็บเงินซ้ือเอง 
หนูจะเอามาเรียนออนไลน์ พี่ช่วยเช็กให้หนูอีกทีได้ไหมคะ ?” เด็กสาว
อ้อนวอนเสียงสั่นแต่ดูเหมือนทางร้านจะไม่ได้เห็นใจนัก
 “สาบงสาบานอะไรกไ็ม่ช่วยหรอกค่ะน้อง อันนีเ้ป็นความผดิพลาด
ของน้องเอง ไม่ใช่ความผิดพลาดของทางร้าน แค่นี้นะคะ เจ๊ติดลูกค้า” 
เจ้าของร้านท�าท่าจะวางสาย แต่ขิงร้องเรียกเสียงดังลั่นจนคนเป็นแม่
ที่ยืนเท้าสะเอวฟังบทสนทนาอยู่อดรนทนไม่ไหว คว้าโทรศัพท์ของตน
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