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นิ้วมือเรียวยาวปัดเลื่อนหน้าจอมือถือไล่ดูรูปภาพในอัลบั้มอย่างคน 

ไม่มีอะไรจะท�า มันเป็นเหตุการณ์ปกติของชมรมต่อต้านยาเสพติด ชมรมท่ี 

ถูกก่อต้ังขึ้นโดยไม่มีกิจกรรมอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งนอกจากงานวันต่อต้าน

ยาเสพติดที่เพ่ิงผ่านไปเมื่อสัปดาห์ก่อน ห้องเรียนสุดทางเดินบนชั้นห้าของ

อาคารสองทีถู่กเรยีกว่าห้องรงันกเพราะไม่ได้ใช้งานมานานจนเคยมนีกมาท�ารงั 

ถูกใช้เป็นทีส่มุหวัของสมาชกิชมรม ห้องท่ีถูกท้ิงร้างกับชมรมทีไ่ม่มสีาระในการ

ท�ากิจกรรมเท่าไรนัก

จอมเป็นหนึ่งในสมาชิกชมรมที่เรียนอยู่ชั้น ม.ห้า คาบสุดท้ายของ 

วันจันทร์สมาชิกชมรมทุกคนจะมารวมตัวกันท่ีน่ี ใช้เวลาให้ผ่านไปโดย 

ไร้ประโยชน์อย่างการเล่นเกมหรือพูดคุย บ้างก็เอากีตาร์มาดีดน่ังล้อมวง 

ร้องเพลงกัน ไม่ต่างจากตวัเขาเองทีก่�าลงัไล่ดรูปูในมอืถือด้วยความเบือ่หน่าย

ระหว่างรอเวลากลับบ้าน 

จอมใช้นิว้ปัดผ่านเลือ่นดแูต่ละรปูอย่างไม่เร่งรบี จนสะดดุเข้ากับรปูหนึง่

ที่ถูกถ่ายเมื่อต้นเทอมหลังจากการเลือกชมรมเสร็จสิ้น มันคงเป็นเพียงรูปถ่าย

ธรรมดาทั่วไปหากเขาไม่สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติในรูปเสียก่อน

เขาไล่สายตามองใบหน้าย้ิมแย้มของสมาชิกชมรมในรูปไปทีละคน  

แล้วก็ต้องขมวดคิ้วเมื่อเห็นบุคคลที่ไม่เคยรู้จักอยู่ในภาพด้วย

หมอนี่เป็นใครกัน

Remaining : 17
I
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"ทุกคนมานี่หน่อย" จอมเงยหน้ามองเพ่ือนๆ ในห้องก่อนตะโกนเรียก

พลางกวักมือให้เข้ามาหา แต่พวกเฉยชาอย่างคนชมรมน้ีไม่มีใครสนใจนัก

นอกจากรุ่นน้องตัวสูงซึ่งนั่งอยู่ข้างๆ ที่ชะโงกหน้าเข้ามาดู 

"ท�าไมเหรอพี่จอม"

"มันมีอะไรแปลกๆ ไปให้ทุกคนช่วยดูดีกว่า" จอมบอกก่อนลุกขึ้นไปหา

คนกลุ่มใหญ่โดยมีรุ่นน้องตัวสูงเดินตามมา

"มีอะไรวะ" แทน รุ่นพี่ ม.หก ที่ควบต�าแหน่งหัวหน้าชมรมเอ่ยถาม

"เจออะไรแปลกๆ มา อยากให้ช่วยกันดหูน่อย" จอมบอกแล้วเอารปูทีว่่า

ให้ทุกคนดู

"แปลกยังไง"

"ก็รูปที่ถ่ายกันคราวก่อนไม่ใช่เหรอ"

"ไอ้แจ้หน้ามึงโคตรตลก"

"กูหลับตาด้วย"

สมาชิกชมรมท่ีพากันมามุงดูต่างออกความเห็นไปตามความคิดของ 

ตัวเอง ไม่มีใครเลยที่สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติอย่างที่จอมเห็น ยกเว้นก็แต่...

"ไอ้นี่ใครวะ" สมายล์ นักเรียนชั้น ม.หก ทักขึ้นพร้อมชี้ที่มุมหนึ่งของรูป 

ท�าให้วงสนทนาที่เอะอะโวยวายเมื่อครู่เงียบลงทันที ทุกคนต่างมองตามสิ่ง 

ผิดปกติที่รุ่นพี่ชี้บอก

"ใครวะ"

"หน้าไม่คุ้น"

"เพื่อนมึงเปล่า"

"ไม่ใช่ เพื่อนมึงอ่ะแหละ"

"เพื่อนกูก็เพื่อนมึงมั้ยวะ"

"แล้วใครวะ ขโมยเหรอ"

"ขโมยที่ไหนจะนั่งยิ้มหน้าบานขนาดนี้"

"ไม่มีใครรู้จริงๆ เหรอวะ"

"แกล้งหลอกกันหรือเปล่าครับ พวกพี่ก็ไม่รู้เหรอ"
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"กูไม่รู้จัก จริงๆ นะ"

กลุ่มเด็ก ม.ต้น ที่ตอนแรกเหมือนจะเถียงกันเล่นๆ แต่เมื่อหัวหน้าชมรม

ท�าหน้าเครียดพร้อมกับส่ายหน้าปฏิเสธถึงได้รับรู้ว่ามันไม่น่าใช่เรื่องสนุก 

อีกต่อไป

ท�าไมถึงมีคนที่ทุกคนไม่รู้จักอยู่ในรูปหมู่ของสมาชิกชมรมได้

"ไอ้จอม มงึตัดต่อรปูใช่มัย้ แอบเอาหน้าใครมาใส่" โต้ง รุน่พ่ี ม.หก อกีคน 

ตั้งข้อสังเกต แต่กลับมีน้อง ม.สี่ ช่วยตอบข้อสงสัยให้แทน

"ไม่น่าจะใช่รูปตัดต่อนะ เพราะเคร่ืองจัสก็มีรูปน้ี คิดว่าของทุกคนก็ 

น่าจะมีเหมือนกัน"

สมาชกิชมรมต่างหยิบมอืถือข้ึนมาเปิดดรูปูทีว่่าอย่างพร้อมเพรยีง เพราะ

รูปนี้ถูกส่งเข้ากลุ่มแชตในไลน์ซึ่งทุกคนน่าจะเซฟมันเก็บเอาไว้ รูปรวมของ

สมาชิกชมรมในวันแรกของการเริ่มกิจกรรมท่ีถูกถ่ายในห้องน้ี สมาชิกในรูป 

ที่มีท้ังหมดสิบเก้าคน แต่สมาชิกท่ีอยู่ในห้องมีเพียงสิบแปดคน แล้วคนท่ีอยู ่

ในรูปล่ะ คนที่ไม่ได้อยู่ในห้องนี้ ณ เวลานี้ เขาคนนั้นเป็นใคร แล้วท�าไมถึงไม่มี

ใครจ�าได้ คนที่สิบเก้าที่อยู่ในรูปนั้น

"มายังไงวะ"

"ไม่ตลกแล้วนะเนี่ย"

"น่ากลัวว่ะ"

"รูปถ่ายติดวิญญาณเหรอวะ"

แต่ละคนเริม่แสดงความคดิเหน็กนัไปต่างๆ นานา กระท่ังความเห็นหน่ึง

หลุดออกมาจากปากรุ ่นน้อง คนท่ีกลัวเรื่องล้ีลับพวกน้ีอยู่แล้วอย่างโต้ง 

เลยโพล่งออกมาอย่างสุดจะทน และพยายามหาคนมายอมรับผิด

"เห้ียอะไรวะเนี่ย! กูไม่ตลกนะ ใครแกล้งแล้วเราไม่รู้ตัว ไม่สังเกตเห็น 

ป้ะวะ มึงใช่มั้ยไอ้จอม มึงเป็นคนแกล้ง รูปมันมาจากกล้องมึง"

"จอมไม่ได้แกล้งจริงๆ พี่ รูปนี้จอมก็ไม่ได้เป็นคนถ่าย"

"แล้วใครถ่าย"

"อาจารย์นิต"
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ค�าตอบของหัวหน้าชมรมท�าให้ทุกคนกลับมาอยู่ในความสงบ แทน 

ถอนหายใจเสียงดัง มองรูปในมือถืออีกครั้งก่อนกดออกแล้วเก็บมันใส่ 

กระเป๋ากางเกง

"ถ้าข้องใจกันนักกูจะไปถามอาจารย์ให้ วันน้ีก็แยกย้ายกันกลับบ้าน 

ได้แล้วไป" แทนตดัจบประเดน็ท่ีไม่มใีครรูท่ี้มาทีไ่ป ถ้ายังฝืนถกเถียงกันอยู่แบบน้ี 

คงไม่จบไม่สิ้น สู้ไปถามอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไปเลยดีกว่า 

อีกอย่างได้เวลาเลิกเรียนแล้ว เด็กๆ ควรรีบกลับบ้าน

น้อง ม.ต้น ท่ียังอยู่ในโอวาทพากันเก็บของสะพายกระเป๋าทยอย 

ออกจากห้อง แม้ประเด็นน้ีจะยังถูกพูดถึงอย่างออกรสออกชาติอยู่ก็ตาม  

บางคนเห็นเป็นเรื่องสนุก บางคนคิดไปถึงเรื่องอาถรรพ์สยองขวัญไปแล้วก็มี 

ต่างกับเด็ก ม.ปลาย ท่ีมีความดื้อรั้นสูงกว่า ในเมื่อยังคาใจอยู่จึงไม่ยอม 

ถอยกลับง่ายๆ

"ผมก็อยากรู้อ่ะพ่ี พวกพ่ีจะไปหาอาจารย์นิตเลยมั้ย ผมขอไปด้วยคน" 

เกื้อ เด็ก ม.สี่ ที่สูงที่สุดในชมรมเอ่ยขอ

"จะไปท�าไมเยอะแยะวะ ได้เรื่องยังไงเดี๋ยวกูบอกในกลุ่ม มึงก็กลับบ้าน

ไปเถอะ" แทนปฏิเสธ เขาสะพายกระเป๋าเดินน�าออกจากห้อง เป็นการไล ่

ให้สมาชิกที่เหลืออยู่กลับบ้านไปในตัว

จอมหันไปย้ิมบางๆ ให้เก้ือแล้วพยักหน้าเป็นการบอกให้รุ่นน้องตัวสูง

เลิกตื๊อ เขาคว้ากระเป๋าเป้ตามแทนและคนอื่นๆ ออกมา เดินผ่านหน้าคนด้ือ

แล้วแตะหลังมือเตือนอีกที เกื้อถึงได้ยอมแพ้แล้วเดินตามออกจากห้องมา

เส้นทางเดินจากอาคารเรียนสู่ประตูทางออกในเวลาเลิกเรียนยังคึกคัก

ไปด้วยผู้คน โรงเรียนน้ีเป็นโรงเรียนชายล้วนเปิดสอนเฉพาะระดับมัธยม  

มนีกัเรยีนราวสองพันคน เน้นด้านวชิาการมากกว่ากิจกรรม แม้ไม่ได้มชีือ่เสยีง

โด่งดังมากนัก แต่ก็นับว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนในฝันของใครหลายคน

เก้ือกับจสัน่ังอยู่ทีโ่ต๊ะหินอ่อนใต้ต้นไม้ข้างทางเดินหลังลงมาจากอาคาร 

พวกเขาก�าลงัรอรุน่พ่ีทีไ่ปคยุกับอาจารย์นิตยาซึง่เป็นท่ีปรกึษาชมรม รุน่พ่ี ม.ห้า 
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และหกท่ีร่วมกันก่อตัง้ชมรมไร้ประโยชน์ในการท�ากิจกรรมน้ีขึน้มา แต่พวกเขา

ไม่ได้รอคนทั้งกลุ่ม เพราะคนที่พวกเขารอมีเพียงจอมคนเดียวเท่านั้น

"มึงว่าจะได้เรื่องมั้ยวะ" จัสเปิดประเด็นร้อนของวันนี้ขึ้นมาอีกครั้ง  

เขาก�าลังดูรูปนั้นในมือถือ จ้องบุคคลปริศนาท่ีไม่มีใครจ�าได้ เป็นเหตุการณ์

แปลกประหลาดที่ไม่คิดว่าจะได้เจอกับตัว

"ไม่รู้ว่ะ จะเป็นไปได้ไงวะเข้าชมรมกันมาเป็นเดือนแต่ไม่มีใครจ�าได้"

"มงึว่าเป็นรปูถ่ายตดิวิญญาณอะไรแบบนีม้ัย้ แต่แม่งก็โคตรชดัเลยเน่ีย 

ผีบ้าอะไรวะยิ้มหน้าบานขนาดนี้"

"เพ้อเจ้อแล้วมึงน่ะ"

"ถ้าไม่ใช่จะเป็นอะไรได้วะ หรืออาจจะป่วยแล้วหยุดเรียนนาน"

"กูว่าไม่ใช่"

"งั้นก็คงผีจริงๆ แล้วงั้น"

"ผก็ีเหีย้ละ กูว่าต้องมคีนแกล้งตดัต่อรปูแล้วส่งมา แต่ตอนนัน้ไม่มใีครเหน็"

"ตาเกือบย่ีสิบคู่เนี่ยนะจะมองไม่เห็น แล้วมึงจะบอกว่าพ่ีจอมเป็นคน

แกล้งเหรอ รูปนั้นมาจากกล้องพี่เขานะ"

"เออว่ะ" เก้ือขมวดคิว้มุน่อย่างคดิไม่ตก เขาปักใจเชือ่ไปแล้วว่ามคีนแกล้ง  

แต่คนคนนั้นไม่ใช่จอมอย่างแน่นอน ซึ่งมันท�าให้ทุกอย่างที่เขาสันนิษฐาน 

ดูขัดกัน

"พอๆ เลิกคิด ถามอาจารย์เด๋ียวก็คงรู้เอง ว่าแต่มึงกับพ่ีจอมนี่ยังไงวะ 

สรุปคบกันยัง" 

"มงึนีเ่ปลีย่นประเดน็เรว็เป็นสก้ิีงก่าเลยไอ้ห่า" เก้ือแค่นย้ิม มองเพ่ือนสนทิ 

ที่ตาเป็นประกายด้วยความอยากรู้อยากเห็น ซึ่งอีกฝ่ายก็ยอมรับอย่างตรงไป

ตรงมา

"ก็เห็นมึงท�าหน้าเครียด หรือคุยเรื่องนี้แล้วเครียดกว่าเดิมวะ อะไรยังไง

บอกมา กูอยากเสือก"

"แล้วคิดว่าไง" เกื้อยักคิ้วหลิ่วตาใส่ ใช่ว่าเป็นเรื่องที่บอกไม่ได้ แต่ใจจริง

เขาเองก็ไม่ได้อยากอวดใคร เลยแกล้งลีลาให้มันเดาเอาเอง
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"พี่จอมออกจะดูลูกคุณหนู เขาจะเอามึงเหรอ"

เก้ือไหวไหล่อย่างไม่ใส่ใจ แต่ยังไม่ทันได้คุยอะไรกันมากกว่าน้ี คนท่ี 

พวกเขาก�าลังรอก็เดินมาที่โต๊ะ และเป็นจัสที่กระตือรือร้นรีบถามขึ้นก่อน

"อาจารย์ว่าไงบ้างพี่"

จอมส่ายหน้า วางกระเป๋าบนโต๊ะแล้วนั่งลงฝั่งตรงข้ามกับเกื้อ 

"ท�าไมอ่ะพี่ แกก็ไม่รู้เหรอ" จัสถามต่อ

"อืม อาจารย์ก็จ�าไม่ได้ ไปค้นรายชื่อออกมาดูก็ไม่มีใครคุ้น" จอม 

ส่ายหน้าอย่างจนปัญญา ความจริงอาจารย์ท่ีปรึกษาชมรมเขาก็เป็นคนท่ี 

ไม่ค่อยสนใจอะไรอยู่แล้ว ที่มาเป็นที่ปรึกษาให้เพราะพวก ม.หก ไปขอ  

เลยเหมือนได้มาแค่นาม

"มีในรายชื่อด้วยเหรอ"

"ใช่"

"มีชื่อ สรุปว่ามีตัวตนจริงๆ ใช่มั้ย" เก้ือถามบ้าง เขากลับมาท�าหน้าน่ิว 

คิ้วขมวดอีกครั้ง

"มันต้องมีดิ ถ่ายติดมาขนาดนั้น ไม่มีตัวตนก็ผีแล้ว"

"ก็เหมือนอยู่หรอกพ่ี ทุกคนจ�าไม่ได้แบบน้ี" พูดไปจัสก็ชักรู้สึกขนลุก 

ขนพอง ในโรงเรียนย่อมมีเรื่องลึกลับที่พวกเขาไม่รู้บ้าง และบางทีมันอาจจะ

ก�าลังเกิดขึ้นกับพวกเขาก็ได้

"เขาชื่ออะไรเหรอ" 

"เคท คุณานนท์ ห้าทับสอง"

"อ้าว ก็ห้องเดียวกับพ่ีไม่ใช่เหรอ" เก้ือหลุดถามเสียงหลง หันมองหน้า 

กับจัสแล้วได้แต่ท�าหน้างง

"อมื" จอมครางตอบ เขาพรลูมหายใจออกมา นัง่กอดอกขมวดคิว้ หน้าตา

ยุ่งเหยิงอย่างคนคิดหนัก แต่คิดเท่าไรก็คิดไม่ออก

เรือ่งนีม้นัแปลกประหลาดท่ีสดุเท่าทีพ่วกเขาเคยเจอ จะบอกว่าจอมรูจ้กั

เพ่ือนในห้องไม่ครบทุกคนนั้นไม่มีทางเป็นไปได้ เขาช่วยงานกิจกรรมของ 

โรงเรียนบ่อยๆ รู้จักคนเยอะทั้งรุ่นพี่รุ่นน้อง กับเพื่อนร่วมห้องที่เรียนมาด้วยกัน
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หนึ่งปีเต็มท�าไมจะจ�าไม่ได้ แต่เรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้มันกลับเกิดขึ้นแล้ว 

คุณานนท์ คนที่ไม่มีใครจ�าได้เลย หรือแท้จริงแล้วคุณานนท์ไม่เคย 

มีตัวตนอยู่ตั้งแต่แรกกันแน่

"กลบักันเถอะพี"่ เก้ือลกุขึน้คว้ากระเป๋าเป้ของจอมมาสะพายบ่า มอือกีข้าง 

ถือกระเป๋านักเรียนของตัวเอง เขาไม่อยากเห็นจอมท�าหน้าเครียดแบบน้ี  

พวกเขาควรหยุดคุยเรื่องนี้กันไปก่อน

"เอามาพี่ถือเอง" แล้วจอมก็ลุกเดินมาคว้ากระเป๋าของเขากลับไป

เก้ือยอมให้จอมแย่งกระเป๋าไปสะพายเองโดยดี แต่เขาไม่ยอมให้จอม

เดนิหนไีปคนเดียว รุน่น้องตวัสงูเลยคว้ามอืรุน่พ่ีมาจบัไว้ จบัโชว์ให้เพ่ือนข้ีสงสยั

มันดู จะได้รู้ว่าลูกคุณหนูที่มันว่าจะเอาเขาหรือไม่เอา

จอมปล่อยให้เก้ือเดินจับมือไปตามทางเดินออกสู่ประตูใหญ่โดยไม่ว่า

อะไร คนตัวสูงที่ติดจะกวนประสาทเล็กๆ หันกลับไปมองเพื่อนที่เดินตามหลัง 

เหยียดย้ิมยักคิ้วให้รู ้ว่าความจริงคืออะไร เขาก็แค่ไม่อยากเอาไปพูดอวด 

ป่าวประกาศให้คนทั้งโรงเรียนรู้เท่านั้นเอง

ภาพตรงหน้าท�าเอาจัสเบิกตากว้างมองอย่างไม่อยากเชื่อ เก้ือตามตื๊อ

จอมมาตั้งแต่เปิดเทอม เป็นรุ่นพ่ีฝ่ายกิจกรรมท่ีเห็นหน้าค่าตาอยู่บ่อยๆ ด้วย

ใบหน้าที่จะว่าหล่อก็หล่อ หรือจะมองว่าน่ารักก็ได้เหมือนกัน รูปร่างสูงเพรียว 

บวกกับผิวขาวสีน�้านมเลยมัดใจใครต่อใครได้ไม่ยากแม้กระท่ังคนที่มีดีแค ่

ส่วนสูงกับผิวสีน�้าผึ้งอย่างเพ่ือนของเขา ใครจะไปคิดว่าเวลาเพียงเดือนกว่าๆ 

ทีถู่กตามตือ๊จอมจะยอมให้เก้ือคว้าหัวใจไปได้ จสัเองก็ไม่อยากจะเชือ่เหมอืนกัน

เดินมาถึงประตูใหญ่เก้ือถึงได้ยอมปล่อยมือจอมออก จัสขึ้นรถเมล์ที ่

หน้าโรงเรียน เกื้อกับจอมกลับด้วยกัน พวกเขาข้ามถนนไปอีกฝั ่งเพ่ือรอ 

ขึ้นรถเมล์กลับบ้าน

บ้านของรุ่นน้องตัวสูงที่จอมไปเยือนเกือบทุกเย็นได้ครบหนึ่งอาทิตย์ 

วันนี้พอดี

กลอนประตูล็อกแน่นหนา ก�าชับย�้าชัดว่าห้ามใครรบกวน เบียดกาย 
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นั่งแนบชิด สองแขนโอบกอด มอบจูบแสนหวานให้กันและกันอย่างท่ีใจ

ต้องการ

ความสัมพันธ์ครั้งนี้เกิดจากความกล้าที่จะเสี่ยง เกื้อรู้สึกว่าตัวเขาโชคดี

ที่จอมยอมเปิดโอกาสให้ ในวันท่ีเขาเข้าไปสารภาพอย่างตรงไปตรงมา  

เผยความรู้สึกและขอในสิ่งที่ต้องการ เขาสมหวังอย่างง่ายดาย จึงไม่สามารถ

คิดเป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากจอมเองก็รู้สึกแบบเดียวกัน แม้รุ่นพ่ีคนนี้จะ 

ไม่ได้แสดงออกมากมายเช่นเขาก็ตาม

"ท�าไมยังท�าหน้าเครียด" เก้ือใช้นิ้วโป้งนวดระหว่างค้ิวให้คนท่ีน่ังพิงเขา

อยู่

"จ�าเพื่อนในห้องไม่ได้ไม่ให้เครียดได้ไง"

"ยังคิดเรื่องนี้อยู่อีกเหรอ"

"เกื้อไม่คิดเหรอ มันโคตรแปลกเลยนะ"

"มีคนแกล้งอยู่แล้ว จะเป็นไปได้ไงที่อยู่ๆ ไม่มีใครจ�าได้" เก้ือยังเชื่อ 

อย่างน้ัน ต้องมีใครสักคนกุเร่ืองพิเรนทร์น้ีข้ึนมา และป่านนี้คงก�าลังหัวเราะ

สะใจที่แผนของตัวเองส�าเร็จ ทางที่ดีเลิกสนใจเรื่องนี้ไปเลยจะดีกว่า

"แล้วจะแกล้งไปท�าไม มันได้อะไรขึ้นมา"

"บางอย่างมันก็ไม่จ�าเป็นต้องมีเหตุผลหรอก อาจจะนึกสนุก หรืออยาก

กุเรื่องหลอนๆ ขึ้นมาหลอกคนอื่นก็ได้"

"หรือว่าเป็นคนท�าเอง พูดซะขนาดนี้"

"ไม่เชื่อใจเหรอ"

จอมหรีต่ามองอย่างจบัผดิ ยืน่หน้าเข้าไปใกล้เพือ่จ้องตาจนเกือ้หลดุข�า

แล้วบบีจมกูคนื สดุท้ายการจบัผดิเลยกลายเป็นหยอกเย้าเล่นบนเตยีง กอดรดั

ฟัดเหว่ียง ฉกฉวยโอกาสกดขโมยจูบโดยท่ีอีกฝ่ายเองก็เต็มใจ หากแต  ่

เสียงโทรศัพท์กลับดังขัดจังหวะความสุขนี้เสียก่อน

จอมผลักเก้ือท่ีคร่อมอยู่บนตัวออก ลุกออกจากเตียงเดินไปค้นมือถือ 

ในกระเป๋านักเรียนที่วางอยู่ข้างโต๊ะ แต่ยังไม่ทันได้กดรับสายก็ตัดไป

ชื่อเพ่ือนร่วมชั้นที่อยู่ชมรมเดียวกันโชว์เป็นสายไม่ได้รับ แต่มันกลับ 
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ไม่น่าสนใจเท่าแชตจากกลุม่ไลน์ของชมรมทีโ่ชว์อยู่ก่อนหน้าน้ี จอมเลือ่นอ่านมนั 

ทัง้ท่ียังไม่ปลดลอ็กหน้าจอด้วยความรบีร้อน แล้วคิว้ทีเ่พ่ิงคลายไปเมือ่ครูก็่กลบั

มาขมวดชนกันอกีครัง้ ท�าให้เขาต้องปลดลอ็กเพ่ือเข้าไปอ่านย�า้ให้แน่ใจอกีรอบ

"ใครโทรมา" เห็นจอมเอาแต่ยืนน่ิงเก้ือเลยรีบลุกข้ึนเดินมายืนซ้อน 

ด้านหลัง เขากอดเอวรุ่นพ่ีไว้หลวมๆ เกยคางบนไหล่แล้วก้มลงอ่านแชต 

ในมือถือที่จอมก�าลังอ่านอยู่

ไม่มคี�าตอบหรอืค�าถามอืน่หลดุออกมาจากปากใครอกี เก้ือผละออกจาก

จอมเดินไปหยิบมือถือของเขามาเปิดดู ข้อความจากกลุ่มแชตของชมรม 

ไหลยาวเป็นสายน�้า ถ้าหากเป็นเวลาปกติเขาคงข้ีเกียจไล่อ่านและปล่อยมัน

ผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่เพราะมันไม่ใช่เรื่องปกติเขาจึงต้องอ่านมัน

ทุกตัวอักษร และพิจารณารูปทุกรูปที่ถูกส่งมาว่ามันคือความจริงหรือไม่ 

ข่าวสารทีไ่ด้รบัท�าเอาตวัชาวาบ ใจท้ังคู่เต้นแรงข้ึนพร้อมกัน เงยหน้าขึน้

สบตากันอย่างไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้รับรู้ ความทรงจ�าที่ขาดหายไปค่อยๆ 

ชดัเจนขึน้มา คนในรปูถ่ายทีพ่วกเขาคดิว่าไม่รูจ้กั แต่แท้จรงิแล้วไม่ใช่ เขาคนน้ัน 

แค่ถูกลบออกไปจากความทรงจ�าของทกุคนเพียงชัว่ขณะ แต่ด้วยสาเหตอุะไร

นั้นไม่มีใครสามารถตอบได้ สิ่งที่พวกเขาลืมเลือนไปมันก�าลังกลับมา

ผู้ชายในรูปถ่ายคนนั้นคือหนึ่งในสมาชิกชมรมต่อต้านยาเสพติด

"เก้ือ" จอมเรียกเสียงสั่นพร่า มือท่ีถือโทรศัพท์อยู่ก็อ่อนแรงพอกัน เขา 

ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น ท�าไมถึงลืม แล้วท�าไมอยู่ๆ ถึงจ�าได้ อะไรคือสิ่งที่

พวกเขาก�าลังเผชิญ และอะไรคือสิ่งที่พรากเพื่อนๆ ของเขาไป

เก้ือโยนมือถือลงบนเตียงก่อนเดินเข้าไปกอดจอมไว้ พยายามพูด 

ปลอบประโลมแม้ใจจะสบัสนและเจบ็ปวดไม่ต่างกัน ข่าวทีไ่ด้รบัรูกั้บความทรงจ�า 

ที่ย้อนกลับมาท�าให้พวกเขาตั้งรับไม่ทัน 

"ตะวันตายแล้ว มันตายแล้ว" น�้าเสียงสั่นพร่าย�้าออกมาอย่าง 

ไม่อยากยอมรับ เก้ือกอดจอมแน่นขึ้น ไม่มีน�้าตาจากผู้สูญเสีย แต่เขารู้ว่า 

ใจของรุ่นพี่คนนี้ก�าลังแตกสลายอีกครั้ง

พวกเขาจ�าได้แล้ว จ�าได้ทกุอย่าง ทัง้เรือ่งราวของคนท่ีจากไปก่อนหน้าน้ี  
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และเรื่องราวของคนที่เพ่ิงด่วนจากไป แม้จะยังไม่เข้าใจสาเหตุของเรื่องราว 

เลวร้ายนี้ก็ตาม

เคท คณุานนท์ และตะวัน กรชวัล นกัเรยีนชัน้ ม.ห้าทบัสอง สมาชกิชมรม

ต่อต้านยาเสพติดคือผู้ที่จากไปแล้ว

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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