
บังเอิญต้องรัก 

ฝนตกลงมาอยา่งหนกั บนชานชาลารถไฟฟา้บีทีเอส ผูค้นสว่นใหญ่ตา่งกดมือถือยืนรอรถไฟฟา้กนั

อยา่งหนาแนน่ แยม นกัศกึษาหญิงในชุดเครื่องแบบมหาวิทยาลยั เสือ้เชิต้แขนสัน้สขีาวเขา้รูป กระดมุเป็น

สญัลกัษณม์หาวิทยาลยัสเีงิน กระโปรงเขา้รูปสีด  ายาวเหนือเขา่ แยมสะพายเปด้ว้ยไหลข่า้งเดียว ใสร่องเทา้

ผา้ใบสนี  า้ตาล เธอเป็นคนท่ีแตง่ตวังา่ย ๆ สบาย ๆ และไม่คอ่ยสนใจสภาพอากาศเทา่ไหร ่เพราะเธอใส่

รองเทา้ผา้ใบในหนา้ฝน แยมยิม้นอ้ยยิม้ใหญ่ขณะกดโทรศพัทส์มารท์โฟนเครื่องสขีาวของเธอ แตแ่ลว้

ใบหนา้ก็เปลี่ยนไป เม่ือมีเสยีงโปรแกรมในมือถือดงัขึน้มา 

“แยแ่น”่ แยมอุทานหลงัจากอ่านขอ้ความบนมือถือเสรจ็ เพราะเธอเพิ่งรูต้วัวา่ตอ้งสง่รายงานกลุม่

พรุง่นี ้และทกุคนก็พรอ้มใจกนัประชุมกลุม่กนัเย็นวนันี ้ทัง้ท่ีอาจารยส์ั่งงานมาเป็นเดือนแลว้  

ในขอ้ความทกุคนจะแบง่หนา้ท่ีกนัท ารายงาน หาขอ้มลูสว่นตา่ง ๆ บางคนอาสารวบรวม จดัหนา้ 

และหารูปประกอบ บางคนขอเรยีบเรยีง สรุปเนือ้หา ทกุคนตา่งพิมพข์อท างานสว่นตา่ง ๆ เพราะหวัหนา้

กลุม่บอกวา่ ถา้ใครตอบชา้เป็นคนสดุทา้ย คนนัน้จะไดอ้อกไปรายงานหนา้หอ้งพรุง่นี ้ซึ่งตอ้งอยูร่อจนกวา่

เพื่อนคนอ่ืน ๆ จะท ารายงานเสรจ็ จากนัน้ก็จะตอ้งอ่านเนือ้หาของเพื่อน และสรุปเป็นภาษาตวัเองออกไป

รายงานหนา้หอ้งตามสไลดแ์ต่ละหนา้ ทกุคนคงไม่อยากมีใครรบัหนา้ท่ีนี ้เลยพิมพต์อบกนัไวมาก 

แยมรบีพิมพต์อบมือเป็นระวิง แต่ขณะท่ีเธอก าลงัจะกดสง่  ก็ตอ้งตกใจเพราะวา่หนา้จอมือถือของ

เธอดบัวบูทนัที เปิดเทา่ไหรก็่ไม่ติด เธอนกึขึน้ไดว้า่แบตเตอรี่มือถือคงหมด เพราะกอ่นหนา้นีมี้ขอ้ความขึน้

เตือนบนหนา้จอ แตเ่ธอไม่ไดส้นใจ เพราะตอนนัน้ก าลงัตอบขอ้ความกบัเพื่อนอีกคนอยู่ แยมเปิดซิปกระเป๋า

เปข้องเธอ แลว้ควา้นหาของบางอยา่ง แตห่าเทา่ไหรก็่ไม่เจอ 

“ลมืเอามาน่ีหวา่” เธอพดูกบัตวัเองเบา ๆ แยมเริ่มกระสบักระสา่ย ไม่รูจ้ะท ายงัไง ในตอนนัน้เอง

สายตาเธอก็เหลอืบไปเห็นผูช้ายใสชุ่ดนกัศกึษามหาวิทยาลยัเดียวกนั เธอคิดวา่เขาดคูุน้ ๆ เหมือนเพื่อนท่ี

อยูค่นละเอก แตล่งเรยีนวิชาเลอืกเดียวกนั แยมสงสยัก็เลยเดินเขา้ไปดใูกล ้ๆ ผูช้ายคนนัน้หนัหนา้มาทาง

เธอพอดี 

“ทิน” แยมทกัออกไป 

“อา้ว หวดัดี” ทินตอบกลบัมาตามมรรยาท 



แยมกบัทินเรยีนอยูปี่ 3 คณะนิเทศศาสตรม์หาวิทยาลยัเดียวกนั แตค่นละเอก แยมเรยีนเอก

โฆษณา สว่นทินเรยีนเอกวารสาร แตท่ัง้สองคนลงเรยีนวิชาเดียวกนั เป็นวิชาอิสระที่นกัศกึษาแตล่ะคนตอ้ง

เลอืกอยา่งนอ้ย 2 วิชาขึน้ไป เพื่อสะสมหนว่ยกิตใหค้รบตามก าหนดก่อนเรยีนจบ 

นกัศกึษาทกุคนในมหาวิทยาลยัตา่งมีวิชาภาคบงัคบัท่ีตอ้งเรยีน แตจ่ะมีใหเ้ลอืกเรยีนวิชาอะไรก็ได้

ประมาณ 2 วิชาขึน้ไป ถา้ขยนัอยากไดว้ชิาเพิ่มจะเรยีนมากกวา่นัน้ได ้สว่นวิชาท่ีแยมกบัทินเลอืกเป็นวิชา

สนุทรยีศาสตร ์ซึ่งรุน่พี่ในหลาย ๆ คณะบอกวา่อาจารยใ์หเ้กรดงา่ย ถา้สง่งานครบ เพราะคะแนนสว่นใหญ่

เป็นคะแนนเก็บ สว่นคะแนนสอบใชแ้ค ่30 เปอรเ์ซ็นตข์องคะแนนรวมทัง้หมดเทา่นัน้ ทกุคนจึงรบีแยง่กนัลง

เรยีน 

แยมกบัทินเป็นแคไ่ม่ก่ีคนในคณะเดียวกนัท่ีลงเรียนทนั เพราะคณะนิเทศศาสตรเ์ป็นคณะท่ีเพิ่งเปิด

ใหม่ลา่สดุของมหาวิทยาลยันี ้ขา่ววงในเลยอาจจะมาชา้กวา่คณะอ่ืน ๆ แยมกบัทินเลยพอรูจ้กักนัอยูบ่า้ง 

แตก็่ไม่ไดส้นิทกนัมากนกั เพราะเรยีนอยูค่นละเอก จึงไม่คอ่ยไดเ้จอกนัเท่าไหร ่ 

“น่ีนายก าลงัจะกลบัหอเหรอ” แยมชวนคยุตอ่ 

“อืม ใช่” ทินตอบกลบัสัน้ ๆ 

แยมไม่รูจ้ะชวนคยุอะไรตอ่ แตส่ายตาซุกซนของเธอก็เหลอืบมองไปท่ีกระเป๋าโนต้บุ๊คของทิน แยม

เลยนกึบางอยา่งขึน้ได ้

“น่ีนายมีพาวเวอรแ์บงคป่์ะ” แยมถามหว้น ๆ 

“ก็มีนะ” ทินตอบ 

“เอ่อ ขอยมืไดเ้ปลา่อ่ะ พอดีเราลมืเอามา แลว้เม่ือกีค้ยุงานกบัเพื่อน มือถือก็ดบัอีก” แยมพดูแกม

บน่ไปดว้ย 

ทินพยกัหนา้อยา่งงา่ยดายเกินคาด เขาเปิดซิปกระเป๋าสะพายขา้งแลว้หยิบเอาพาวเวอรแ์บงคท่ี์มี

รูปรา่งเหมือนกลอ่งสดี  าขนาดกลางออกมา เขายื่นใหแ้ยมดว้ยทา่ทีสบาย ๆ 

“ขอบคณุนะ” แยมกลา่ว เธอรูส้กึดีใจอยา่งยิ่งท่ีจะไดไ้ม่ตอ้งเป็นคนสดุทา้ยของกลุม่ท่ีตอบขอ้ความ 



ตอนนัน้รถไฟฟา้ บีทีเอส วิ่งเขา้เทียบชานชาลาพอดี แยมทลุกัทเุลอยูก่บัการเสยีบสายชารจ์เขา้กบั

พาวเวอรแ์บงค ์มือขา้งหนึ่งถือมือถือกบัสายชารจ์อยู ่อีกขา้งก็ถือพาวเวอรแ์บงคอ์ยู ่ทินก าลงัจะยื่นมือเขา้

มาช่วย แตแ่ลว้ก็มีผูห้ญิงสงูวยัคนหนึ่ง เธอถือถงุใสข่องอยูเ่ต็มมือทัง้สองขา้ง เธอเดินมาชนแยมอยา่ง

รวดเรว็ แลว้เดินหายเขา้ไปในรถไฟฟา้ทนัที แยมท่ีไม่ทนัไดร้ะวงัก็เสยีหลกัเซถลาไปดา้นหนา้ พาวเวอร์

แบงคใ์นมือของเธอก็กระเดนหลดุไปกลางอากาศ 

แยมและทินมองพาวเวอรแ์บงคล์อยไปเป็นสายตาเดียวกนั จนกระทั่งมนัหลน่ลงไปในรางบีทีเอส 

ทัง้สองคนยืนตาคา้งอยูอ่ยา่งนัน้ ประตรูถไฟฟา้วิ่งผา่นเพาเวอรแ์บงคจ์นแตกละเอียด เหลอืเพียงซากของ

กลอ่งอิเลก็ทรอนิกสส์ดี  าท่ีกระจดักระจายอยูใ่นราง และสายฝนท่ีตกลงมาบนชิน้สว่นเหลา่นัน้ 

ทินจอ้งมองของท่ีเคยอยูใ่นกระเป๋าของเขาตาไมก่ระพรบิ 

แยมคอ่ย ๆ ละสายตาจากชิน้สว่นเหลา่นัน้หนัมามองท่ีทิน พรอ้มทัง้ยกมือประกบกนั เธอหลบัตาป๋ี

แลว้พดูออกมาเสยีงดงั 

“ขอโทษ” แยมยกมือไหวทิ้น ทัง้ท่ีอายเุทา่กนั 

“ไวฉ้นัจะซือ้ใหม่ใหน้ะ แตต่อนนีฉ้นัเพิ่งจ่ายคา่หอไป เงินจากงานพารท์ไทม์ก็ยงัไม่ออก ตอนนีช็้อต

เงินสดุ ๆ เลย” แยมพดูอยา่งเรว็ จนฟังแทบไม่ทนั 

ทินหนัมามองแยมสกัพกั เขาเงียบไปครูห่นึ่ง แลว้คอ่ยพดูขึน้ 

“ไม่เป็นไร ไวค้อ่ยซือ้ใชก็้ได”้ หลงัจากไดย้ินค าพดูของทิน แยมก็ลมืตาขึน้มา ดว้ยใบหนา้โลง่อก 

แตแ่ลว้สหีนา้ของทินก็เปลี่ยนไป จนแยมเริ่มเอะใจ 

“แตเ่ธอตอ้งมาช่วยงานฉนั” ทินพดูดว้ยน า้เสยีงแข็ง 

“งานอะไรอ่ะ คงไม่ใช่งานไม่ดีใช่ไหม ฉนัท าของนายพงั ฉนัก็จะซือ้ใชใ้หน้ะ ไม่เบีย้วแน ่ๆ แตต่อนนี ้

ไม่มีตงัค ์ขอผลดัไปก่อนไดไ้หม อยา่เอาฉนัไปท าอะไรเลย” แยมพดูเป็นชุด ๆ ขาของเธอกา้วถอยหลงัหา่ง

ทินออกมา 

ทินเดินเขา้ไปใกล ้ๆ แยมแลว้จอ้งหนา้เธอ 



“พิมพง์าน” ทินพดูดว้ยเสยีงดงัฟังชดั 

แยมท าหนา้งง 

“เธอคิดไปถึงไหนกนัเน่ีย” ทินถอยหา่งจากแยม เขามีทา่ทางหงดุหงิดเลก็นอ้ย 

“ขอโทษที ฉนันกึวา่….” 

“ไม่ตอ้งคิดไปไกลเลย” ทินพูดตดับททนัที เหมือนเขาแอบเขินหนอ่ย ๆ จึงหนัหนา้ไปทางอ่ืนแทน 

ทินกบัแยมขึน้รถไฟฟา้บีทีเอสรอบถดัไป แยมท าหนา้รูส้กึผิดไปตลอดทาง เพราะทินเอาแตพ่ดูเรื่อง

งานท่ีจะใหแ้ยมช่วยพิมพ ์แลว้ย า้บอกพรุง่นีใ้หแ้ยมเอาโนต้บุ๊คของเธอมาดว้ย 

 

แยมกลบัมาถึงหอพกัท่ีเธอเชา่อยู ่เธอเปิดประตหูอ้งตวัเองดว้ยทา่ทีหมดแรง แลว้โยนเปใ้บเก่งของ

เธอลงบนเตียง จากนัน้ก็ลม้ตวัลงนอนพรอ้มถอนหายใจยาว แยมหยิบมือถือออกมาจากกระเป๋าเป ้

เพื่อท่ีจะกดเลน่ ซึ่งเป็นเรื่องปกติเม่ือเธอกลบัถึงหอพกั แตห่นา้จอมือถือดบัสนิท 

“ซวยแลว้” แยมอุทานเสยีงดงักบัตวัเอง และลกุขึน้มานั่งหนา้ตาต่ืน เธอรบีควานหาท่ีชารต์แบตใน

เปใ้บเดิม แลว้เอาไปเสยีบกบัปลัก๊ตรงหวัเตียง แยมรีบเขา้ไปท่ีโปรแกรมท่ีเพื่อนคยุเรื่องงานกนัคา้งไว ้เม่ือ

เธอกดเลื่อนถึงขอ้ความสดุทา้ยก็ปรากฏวา่เธอตอ้งเป็นคนออกไปพดูรายงานหนา้หอ้งพรุง่นี ้แยมทิง้มือถือ

ลงบนเตียงแลว้ท าหนา้เซงสดุชีวิต 

. 

วนัรุง่ขึน้ในหอ้งเรยีนรวมของมหาวิทยาลยั นกัศกึษาจบักลุม่คยุกนัเรื่องรายงานท่ีตอ้งสง่วนันี ้แต่

บางคนก็ใสห่ฟัูงแลว้นอนหลบัอยูบ่นโต๊ะ บางคนก็แอบเอาขนมมากินในหอ้งเรยีน และดเูหมือนว่าเม่ือคืน

จะมีหลายคนท่ีอดนอน แยมสะพายเปใ้บเก่งของเธอมาวางแหมะบนโต๊ะเลคเชอร ์และถอนหายใจยาว 

“ไง” เสยีงทกัทายจากเพื่อนในกลุม่เดียวกนั 

“เม่ือคืนเกือบโตรุ้ง่ ฟางนอนก่ีโมงอ่ะ” แยมคยุกบัฟางที่เพิ่งละสายตามาจากจอมือถือ 

“จ าไม่ได ้ท างานเสรจ็ก็นอนเลย” ฟางหนัไปตอบแยม 



“เราก็จ าไม่ไดเ้หมือนกนั นั่งเขียนสรุป พอทอ่งเสรจ็ ก็นอนโลด” แยมบน่เสรจ็ก็เดินไปนั่งท่ี

โต๊ะเลคเชอร ์แลว้เอาหนา้แนบกบัโต๊ะ 

ฟางกบัแยมเป็นเพื่อนตอนเรยีนมธัยมปลาย ทัง้สองคนเคยอยูห่อ้งเดียวกนั ฟางเป็นคนเงียบ ๆ ไม่

คอ่ยพดู เป็นคนตัง้ใจเรยีน พอไดเ้ขา้มหาวิทยาลยัเดียวกนั ก็เลยชวนกนัลงเรยีนวิชานีแ้ละอยูก่ลุม่เดียวกนั 

ฟางมีหนา้ท่ีหาขอ้มลู และเรยีบเรยีงใหเ้พื่อน ๆ สว่นแยมที่ตอบขอ้ความชา้เป็นคนสดุทา้ย มีหนา้ท่ีออกไป

พดูรายงานหนา้หอ้ง 

“แลว้จ าท่ีทอ่งมาไดไ้หม” ฟางถามแยม 

“ยงัจ าไม่คอ่ยไดเ้ลย งว่งก็งว่ง อยากจะหลบั” แยมพดูกบัฟางเสรจ็ก็ถอนหายใจออกมาอีกรอบ 

จากนัน้เธอก็นั่งตวัตรง แลว้เอามือตบหนา้ตวัเอง 

“ต่ืน ๆ” แยมพดูกบัตวัเอง จนฟางตอ้งหนัไปมองทา่ทีแปลก ๆ ของเธอ 

“กินอะไรมาหรอืยงัละ่” ฟางถามแยมในขณะกดโทรศพัทไ์ปดว้ย 

“ยงัเลย แตม่นังว่งจนกินไม่ลง” แยมตอบกลบัดว้ยสหีนา้บง่บอกถึงความงว่ง 

จากนัน้แยมก็เปิดกระเป๋า หยิบกระดาษท่ีเธอเขียนสรุปเม่ือคืนมานั่งทอ่ง สว่นฟางเม่ือเห็นแยม

ก าลงัใชส้มาธิอยู ่เธอก็ไมไ่ดพ้ดูอะไรตอ่ กลบัไปกดเลน่โทรศพัทเ์หมือนเดิม 

เวลาผา่นไปสกัพกั ทินก็เดินเขา้มาพรอ้มกบักระเป๋าสะพายโนต้บุ๊คของเขา แยมช าเหลอืงไปเห็น 

เธอรบีเอากระดาษโนต้ท่ีเขียนมาบงัหนา้ตวัเองทนัที แตทิ่นเดินตรงมาท่ีแยม แลว้เอามือกดกระดาษท่ีบงั

หนา้เธอลง ฟางหนัไปมองทินดว้ยความแปลกใจ 

“เธอเอาโนต้บุ๊คมาหรอืเปลา่” ทินถามแยมดว้ยสหีนา้ดนิุด ๆ 

“ขอโทษ” แยมพดูทัง้ท่ียงักม้หนา้อยู ่

“เธอน่ีนะ” ทินพดูกบัแยมพรอ้มถอนหายใจ 

แยมเงยหนา้ขึน้มายิม้แหง้ ๆ ใหทิ้น 



“พรุง่นีอ้ยา่ลมืละ่” ทินเตือนแยมเสรจ็ก็เดินไปนั่งท่ีโต๊ะ เขาเปิดโนต้บุ๊คขึน้มาและคยุงานกบัเพื่อน

อีกคนท่ีตอ้งออกไปรายงานหนา้หอ้ง 

“ดีอ่ะ มีคนอธิบายใหด้ว้ย ดฉูนัสติอ้งมานั่งสรุปเอง” แยมบน่ใหฟ้างฟัง 

“นั่นใคร เพื่อนเธอเหรอ” ฟางตดับทโดยไม่ไดส้นใจที่แยมบน่ 

“เพื่อนคณะเดียวกบัเราไง เขาช่ือทิน อยูค่นละเอก เม่ือวานเราท าพาวเวอรแ์บงคเ์ขาพงั เลยตอ้งมา

ท างานใชห้นี ้แตล่มืเอาโนต้บุ๊คมาน่ีส ิโอ๊ยอยากจะรอ้ง” แยมเลา่ไปบน่ไป จนเธอลมืทอ่งโนต้ท่ีจดมา 

 

นกัศกึษาทยอยกนัเขา้มาเรื่อย ๆ จนเกือบเต็มหอ้ง สกัพกัอาจารยป์ระจ าวิชาก็เดินเขา้มาพรอ้มกบั

กระเป๋าและเอกสารการเรยีน มีนกัเรยีนไปเปิดคอมพิวเตอรท่ี์ตัง้อยู่บนโต๊ะหนา้หอ้งใหอ้าจารย ์ทกุคนเลกิ

จบักลุม่คยุกนัและไปนั่งในท่ีของตวัเอง แตก็่มีบางคนท่ีนั่งคยุกนัตอ่ดว้ยเสยีงท่ีเบาลง และบางคนก็ก าลงั

เครยีดอยูก่บัการทอ่งโนต้ของตวัเอง 

“อาจารยม์าแลว้ ยงัจ าไม่ไดเ้ลย” แยมวางกระดาษโนต้ลงบนโต๊ะ 

“ก็เธอมั่วแตค่ยุนิ” ฟางต าหนิแยม 

แยมหนัไปท าหนา้งอนใสฟ่าง แตฟ่างก็ไม่สนใจ เธอยงัคงกดโทรศพัทต์อ่ไป 

แลว้อาจารยก็์เรยีกใหแ้ตล่ะกลุม่มารายงานหนา้หอ้ง แยมยิ่งเครยีดขึน้เรื่อย ๆ เธอกม้หนา้กม้ตา

เอามือปิดหทูอ่งโนต้ เพราะเสยีงนกัศกึษาอีกกลุม่ท่ีรายงานผา่นไมโครโฟนอยูห่นา้หอ้งตีกบัเสยีงของเธอ 

“เอาโนต้ออกไปดว้ยไหม” ฟางถามแยมท่ีก าลงัเครยีด 

“ไดไ้งละ่” แยมตอบกลบัทนัควนั 

หลกัจากนัน้กลุม่แยมก็ถกูเรยีก แยมอา้ปากคา้ง เธอพยายามตัง้สติเดินไปหนา้หอ้ง เพื่อนอีกคนใน

กลุม่ก็เอาแฟลชไดรฟ์มาเสยีบกบัคอมพิวเตอรห์นา้หอ้ง เพื่อเปิดสไลดง์าน ในระหวา่งนัน้แยมก็พยายามตัง้

สติ เธอทอ่งปากขมบุขมิบ ถือไมโครโฟนดว้ยมือเย็นเชียบ  



เม่ือเพื่อนอีกคนเปิดสไลดง์านเสรจ็ แยมก็เริ่มพดูทกัทายคนในหอ้ง บอกช่ือกลุม่และหวัขอ้รายงาน

ของเธอ พอเขา้เนือ้หาแรกเธอก็เริ่มพดูตะกกุตะกกั สายตาเธอลอกแลก แยมมองไปท่ีฟางเพื่อจะขอก าลงัใจ 

แตฟ่างมองดแูยมเหมือนประหนึ่งภาพวาดสนี า้มนั ไม่มีปฏิกิรยิาใด ๆ โตต้อบมาทัง้สิน้ สว่นสหีนา้เพื่อนใน

กลุม่ของเธอก็คอยลุน้วา่จะพดูจบไหม แยมยิ่งรูส้กึกดดนัจนประหม่ามากกวา่เดิม 

แลว้สายตาเธอก็เหลอืบไปเห็นทินท่ีก าลงัทา้วคา้งมองดเูธอดว้ยสหีนา้เรยีบเฉย ท าใหเ้ธอรูส้กึผอ่น

คลายลง แยมจึงตัง้สติใหม่ แลว้คอ่ย ๆ พดูตอ่ไปตามความเขา้ใจของเธอเอง ไม่ไดพ้ดูตามท่ีเธอทอ่งโนต้มา 

แยมพดูผา่นไปอีกหวัขอ้ เธอเริ่มมีความมั่นใจมากขึน้ แยมพดูอธิบายอยา่งคลอ่งแคลว่จนจบสไลด ์เธอ

กลา่วจบรายงาน และวางไมโครโฟนลง เพื่อใหก้ลุม่ตอ่ไปมารายงานตอ่ แยมเดินกลบัไปนั่งท่ีตวัเองดว้ยสี

หนา้โลง่อก เธอนอนฟุบหลบัลงบนโต๊ะเลคเชอรจ์นหมดคาบเรยีน 

“น่ีเธอ” แยมโดนสะกิดใหต่ื้นขึน้ เธอลมืตาขึน้มาดว้ยสหีนา้งวัเงีย จากนัน้ก็คอ่ย ๆ หรี่ตามองผูช้าย

ตรงหนา้ 

“อา้วทิน มีอะไรเหรอ” แยมเอามือขยีต้า แลว้หาวหวอดใส ่

“เอาเบอรม์าหนอ่ย” ทินพดูขึน้ขณะท่ีในมือถือโทรศพัทส์มารท์โฟนสีด ายื่นใหแ้ยม 

“ห๊ะ” แยมตกใจพดูเสยีงดงั จนคนรอบ ๆ หนัมามอง 

“จะเสยีงดงัท าไม ฉนัจะเอาไวโ้ทรเตือนใหเ้ธอเอาโนต้บุ๊คมาไง” ทินกระซิบกบัแยมดว้ยสหีนา้

หงดุหงิด 

ฟางที่นั่งดเูหตกุารณอ์ยูเ่งียบ ๆ ช าเหลอืงมองทัง้สองคนดว้ยความสงสยั 

“น่ีเขามาจีบเธอหรอืเปลา่” ฟางพดูหลงัจากท่ีทินเดินออกจากหอ้งไป 

“จะบา้เหรอ” แยมเถียงเสยีงดงั 

ฟางเลกิคิว้ใสแ่ยมแทนค าพดู 

. 

. 



พกัเท่ียงของวนัตอ่มา แยมเดินกม้หนา้กม้ตากดมือถือออกมาหนา้ประตหูอ้งเรยีน เธอหยดุชะงกั

เพราะมีคนมายืนขวางไว ้พอแยมเงยหนา้ขึน้ดก็ูเห็นวา่ทินก าลงัยืนท าหนา้บึง้ใสอ่ยู่ 

“วนันีฉ้นัเอาโนต้บุ๊คมาแลว้นะ” ฉันยิม้ยิงฟันใหทิ้น แลว้โชวก์ระเป๋าเปโ้นต้บุ๊คท่ีเธอสะพายมาใหดู้ 

“ก็ดี ฉนันกึวา่เธอเปลี่ยนเปใ้หม่เฉย ๆ ซะอีก” ทินพดูดว้ยสีหนา้น่ิง 

“นายน่ีขีก้งัวลจงันะ” แยมลอ้ทิน ก่อนจะกา้วเทา้เพื่อจะเดินตอ่ไป 

“เธอยงัไปไหนไม่ได”้ ทินกา้วเทา้มาขวางไวเ้หมือนเดิม 

“ท าไมอ่ะ ก็ฉนัจะไปกินขา้ว” แยมท าหนา้งงใสทิ่น 

ทินถอนหายใจก่อนจะพดูตอ่ “เธอก็กินไปท างานไปส”ิ 

แยมท าหนา้เหวอใสทิ่นทนัที 

 

แยมโดนทินลากมานั่งท่ีโต๊ะชัน้ลา่งของตกึคณะ เพราะท่ีนั่นมีปลัก๊ไฟใหน้กัศกึษาใชโ้นต้บุ๊คท างาน

ได ้แยมดดูน า้จากแกว้พลาสติกท่ีเธอเพิ่งซือ้มาดว้ยความหงดุหงิด บนโต๊ะมีโนต้บุ๊ควางอยูส่องตวั และของ

กินเลน่ท่ีแยมซือ้มาอีกเพียบ ทินนั่งน่ิง ๆ กินแซนวิสรอคอมพิวเตอรเ์ปิดเครื่องเสรจ็ 

“ไหนบอกหิวขา้ว แตท่ี่ซือ้มาแตล่ะอยา่งน่ีมนัขนมชดัๆ” ทินวา่แยม 

“ใครจะไปกินลง” แยมโวยวายใส ่

“เธอไม่เคยท างานตอนพกัเท่ียงสนิะ” ทินพดูเยย้หนา้ตาย 

“ฉนัไม่ท างานตอนกินขา้ว” แยมเถียงเสยีงดงั 

“จะอะไรก็ช่างเถอะ แตพ่กัเท่ียงเธอตอ้งพิมพห์นา้นีใ้หเ้สรจ็” ทินพูดพรอ้มยื่นกระดาษสขีาวท่ีมี

ลายมือท่ีเขียนดว้ยดินสอมาให ้

“อ่านยากชะมดั ลายมือก็หวดั ตวัก็บาง จะเสรจ็ทนัไดไ้ง” แยมบน่หลงัจากท่ีรบักระดาษมา 

ทินท าหนา้หงุดหงิดใสแ่ยม แตก็่ไม่ไดพ้ดูอะไรต่อ เขากม้หนา้กม้ตาท างานสว่นของตวัเองตอ่ไป 



แยมเห็นทินเมินใส ่เธอก็เลยดดูน า้แรง ๆ แลว้กระแทกแกว้ลงกบัโต๊ะ ทินเหลต่ามามองเลก็นอ้ย 

ก่อนท่ีจะท างานตอ่ แยมสดูหายใจเขา้ลกึ ๆ จากนัน้เธอก็ท างานตรงหนา้อยา่งรวดเรว็ดว้ยความโมโห 

แยมพิมพง์านเสรจ็เรว็กวา่ท่ีคิด ทินเงยหนา้มองดว้ยความประหลาดใจ แยมปิดโนต้บุ๊คและเก็บลง

กระเป๋า จากนัน้เธอก็กวาดขนมท่ีซือ้มาใสก่ลบัเขาไปในกระเป๋าเปข้องเธอโดยท่ียงัไม่ไดกิ้นสกัชิน้ แยม

สะพายกระเป๋าท่ีเต็มไปดว้ยขนมเดินออกมาจากโต๊ะ ก่อนจะหนัมาบอกทินวา่ 

“ฝากทิง้แกว้น า้ดว้ย” แยมเดินหนา้บึง้ขึน้ไปชัน้บน 

ทินข าใหก้บัทา่ทีของแยม 

ทินกบัแยมพิมพง์านกนัทกุพกัเท่ียง จนแยมสามารถกินขา้วไปพิมพง์านไปไดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่แลว้ 

แตส่ิ่งท่ีแยมไม่เปลี่ยนคือความหงดุหงิดท่ีเพิ่มขึน้เป็นทวีคณู เพราะช่วงหลงัเธอรูส้กึวา่ลายมือจะอา่นยาก

ขึน้กวา่เดิม 

“น่ีทิน ฝากไปบอกคนเขียนหนอ่ยนะวา่ ช่วยเขียนใหค้นอ่ืนเขาอ่านออกดว้ย” แยมบน่ไปพิมพไ์ป

โดยท่ีไม่ไดล้ะสายตาจากหนา้จอคอมพิวเตอรเ์ลย 

ทินเหลไ่ปมองแยมที่ก าลงัหงดุหงิด พอเห็นวา่เป็นแคก่ารบน่ลอย ๆ เขาจึงไม่ไดส้นใจเทา่ไหรน่กั 

และจึงพิมพง์านตอ่ไป ทินเริ่มชินกบันิสยัขีบ้น่ของแยมจึงไม่ไดห้งดุหงิดอะไรมาก 

เสยีงโปรแกรมในโทรศพัทข์องแยมดงัขึน้ แยมกดดแูละพิมพต์อบกลบัไปอยา่งไว จากนัน้เธอก็หนั

มาพิมพง์านตอ่ สกัพกัก็มีเสยีงโทรศพัทด์งัขึน้อีก แยมก็เปลี่ยนจากพิมพง์านในโนต้บุ๊คเป็นพิมพต์อบ

ขอ้ความในโทรศพัทต์ามเดิม ทินไม่คอ่ยชอบนิสยัท างานไปเลน่ไปของแยม แตด่ว้ยความท่ีแยมท างานไว

มาก เขาจึงไม่ไดว้า่อะไรไดแ้ตถ่อนหายใจออกมาเบา ๆ 

สกัพกัแยมเริ่มจะพิมพต์อบขอ้ความในโทรศพัทม์ากกวา่พิมพง์าน อีกทัง้ยงัยิม้นอ้ยยิม้ใหญ่จนหลดุ

ข าออกมา ทินยื่นหนา้เขาไปดหูนา้จอโทรศพัทข์องแยม จนแยมตอ้งรบีชกัมือกลบั แลว้เอาโทรศพัทเ์ก็บไวใ้น

กระเป๋า 

“จะแอบดเูหรอ” แยมถามทิน 



“ก็แคส่งสยัวา่คยุอะไรกนัอยู่” ทินตอบแบบไมไ่ดใ้สใ่จนกั ในขณะท่ีตาเขากบัยงัจบัจอ้งท่ีหนา้

คอมพิวเตอรเ์ช่นเดิม 

“นายกลวัวา่ฉนัจะพิมพง์านไม่เสรจ็ละ่ส ิฝันไปเถอะ” พดูจบแยมก็รวัพิมพง์านอยา่งไว 

เม่ือใกลจ้ะหมดพกัเท่ียง แยมก็พิมพง์านเสรจ็พอดี เธอยืดตวัขึน้เพื่อบิดขีเ้กียจ และเอียงคอไปมา

แกเ้ม่ือย ทินมองดทูา่ทีของแยมแลว้ข าออกมา 

“มีอะไรตลกนกัรไึง” แยมหงดุหงิดใสทิ่น 

“เปลา่นิ” ทินท าเป็นไม่รูไ้ม่ชีแ้ลว้พิมพง์านตอ่ 

“ฉนัไปละ่” แยมตดับท และเก็บของบนโต๊ะเขา้กระเป๋า 

แยมแยกตวัขึน้ไปเรยีนวิชาภาคบา่ยตอ่จนจบ เธอเดินลงมาชัน้ลา่งก็ยงัเห็นทินนั่งอยูท่ี่เดิม เหมือน

ไม่ไดข้ยบัไปไหนตัง้แตเ่ท่ียง แยมสงสยัเลยเดินเขา้ไปหาทิน 

“ยงัไม่เสรจ็อีกเหรอ” แยมเดินเขา้ไปถามทิน 

ทินเงยหนา้ขึน้มามองแยม เขาใสแ่วน่ตากรอบสดี าทรงเหลี่ยม 

“น่ีนายสายตาสัน้ดว้ยเหรอ” แยมสงสยัเม่ือเห็นแวน่อยูบ่นหนา้ทิน 

“อนันีเ้ป็นแวน่กนัแสงสฟีา้จากคอม อยากไดส้กัอนัไหมละ่” ทินพดูขณะพิมพง์านไปดว้ย 

“ถึงอยากไดก็้ไม่ซือ้หรอก บอกแลว้วา่ช่วงนีฉ้นัช็อตเงิน ตอนเย็นตอ้งไปท างานพารท์ไทมอี์ก” แยม

พดูแกมบน่ตามเคย 

“วนันีเ้ธอท าพารท์ไทมเ์หรอ” ทินถามแยม แตเ่ขาดไูม่คอ่ยสนใจค าตอบของเธอเทา่ไหร ่แยมรูส้กึ

หงดุหงิดกบัทา่ทีของทิน ท่ีคยุกบัเธอแต่สายตาก็ไม่ไดล้ะจากจอคอมพิวเตอรเ์ลย 

“ก็ใช่ วา่แตน่ายเถอะ นั่งอยูต่รงนีน้านเทา่ไหรแ่ลว้” แยมพดูกบัทินดว้ยเสยีงท่ีดงัขึน้ ทินจึงเงยหนา้

มามองแยมอีกครัง้ 

“ก็ตัง้แตพ่กัเท่ียง น่ีก่ีโมงแลว้ละ่” ทินพดูกบัแยมดว้ยสหีนา้เรยีบเฉย 



“หมายความวา่นายไม่ไดเ้ขา้เรยีนช่วงบา่ยงัน้เหรอ” แยมถามกลบัดว้ยความสงสยั 

“อืม” ทินตอบสัน้ๆ 

“งานนีม้นัส  าคญัมากเลยเหรอ” แยมถามตอ่ 

“ก็ไม่เชิงหรอก แตว่า่มนัตอ้งเสรจ็วนันี”้ ทินตอบแยม เขากลบัไปท างานตอ่ 

“แลว้ท าไมไม่บอก” น า้เสยีงแยมดโูมโห ทินไม่เขา้ใจวา่แยมจะโมโหท าไม เขาเงยหนา้ขึน้มองแยม

อีกครัง้ เหมือนรอฟังวา่เธอจะพดูอะไรตอ่ 

“น่ีนายไม่เคยขอใหใ้ครช่วยเลยหรอืไง นอกจากคนท่ีติดหนีน้ายเน่ีย” แยมเอามือทา้วโต๊ะแลว้จอ้ง

หนา้ถามทิน 

ทินท าทา่เหมือนนกึอยูส่กัพกั แลว้เขาก็ตอบกลบัมาสัน้ ๆ วา่ “ไม่เคย” 

“นายน่ีมนั…” แยมหงดุหงิดจนไม่รูจ้ะพดูอะไรตอ่ เธอเลกิเอามือทา้วโต๊ะ แลว้กลบัมากอดอกแทน 

 “หมดธุระแลว้ใช่ไหม งัน้ฉนัจะพิมพง์านตอ่ละ่” ทินพดูตดับท แลว้ก าลงัจะเอามือกลบัไปวางท่ี

แปน้คียบอรด์โนต้บุ๊ค แตแ่ยมเอามือดนัหนา้จอโนต้บุ๊คใหพ้บัลง 

“เธอตอ้งการอะไร” ทินเริ่มโมโหเขาจึงลกุขึน้ถามแยม 

“ช่วยนายไง” แยมตอบกลบัดว้ยทา่ทางเอาเรือ่ง 

“เธอช่วยฉนัตรงไหน เธออยูต่รงนีมี้แตจ่ะท าใหฉ้นัท างานชา้ลง” ทินไม่พอใจกบัการกระท าของแยม 

“ฟังท่ีฉนัจะพดูก่อน ฉนัจะพานายไปท่ีรา้นไอศกรมีท่ีฉนัท างานพารท์ไทมอ์ยู ่และฉนัจะไปช่วยนาย

พิมพง์านท่ีนั่น” แยมพยายามควบคมุอารมณไ์มใ่หโ้มโหกลบัและคอ่ย ๆ พดูกบัทินดี ๆ 

“แตเ่ธอท างานพารท์ไทม ์แลว้จะเอาเวลาท่ีไหนมาช่วยฉนัละ่” ทินถามแยม 

“ก็วนันี ้หวัหนา้ไม่อยู ่และช่วงนีเ้ป็นหนา้ฝน อากาศเย็น ลกูคา้เขา้นอ้ย พี่อีกคนท่ีรา้นก็ใจดี ฉนัเลย

วา่จะไปช่วยนายพมิพง์านท่ีนั่น” แยมอธิบายใหทิ้นฟังอยา่งชดัถอ้ยชดัค า 

“ถา้นายไม่ตกลง ฉนัจะเบีย้วหนี ้และไม่ช่วยนายอีก” แยมพดูตอ่โดยไม่ใหทิ้นพดูแทรก 



ทินท่ีก าลงัอา้ปากจะพดู จึงเปลี่ยนมาเป็นถอนหายใจแทน เขาเก็บโนต้บุ๊คและของบนโต๊ะเขา้

กระเป๋าตวัเอง แยมแอบยิม้เลก็นอ้ยดว้ยความพอใจในชยัชนะเลก็ ๆ ของเธอ 

. 

แยมพาทินมารา้นไอศกรมีท่ีเธอท างานพารท์ไทมอ์ยู ่เธอผลกัประตกูระจกเขา้ไป เสยีงกระดิ่งท่ีติด

อยูบ่นประตดูงัขึน้ ทินช าเหลอืงมองดเูลก็นอ้ยก่อนจะเดินตามแยมไป ในตวัรา้นมีโต๊ะและเกา้อีส้ขีาวเหลอืง

เขา้ชุดกนั ดา้นหนา้มีเคานเ์ตอรเ์ก็บเงินตัง้อยู ่ถดัไปมีตูแ้ช่ไอศกรมีขนาดใหญ่ เป็นตูก้ระจกโคง้ติดไฟไว้

ดา้นบน ผนงัของรา้นถกูวาดเป็นลวดลายงา่ย ๆ เป็นรูปไอศกรมี รูปขนม และรูปโลโกร้า้น ทินนั่งลงบนโต๊ะ

มมุในสดุของรา้น และมองไปรอบ ๆ ทินไม่เคยมาท่ีแบบนี ้ยิ่งกบัเพื่อนคนอ่ืนดว้ยยิ่งไม่เคย เขาชอบเก็บตวั

อยูค่นเดียวในหอ้งเพื่อพิมพง์านมากกวา่ 

แยมทกัทายรุน่พี่ในรา้น และเดินเขา้ไปในหอ้งพนกังาน เธอใสชุ่ดเดรสแขนสัน้สเีหลอืงออกมา สวม

ทบัดว้ยผา้กนัเป้ือนสดี  าท่ีมีรูปโลโกร้า้นปักอยู ่ทินมองแยมดว้ยความแปลกใจ เพราะเขาไม่เคยเห็นเธอใส่

ชุดอ่ืนนอกจากชุดนกัศกึษา แยมรูส้กึวา่ทินจอ้งเธอนานเกินไป เธอจึงพดูขึน้ 

“ไม่ท างานเหรอ” แยมถามทินท่ีเอาแตจ่อ้งมองเธอ ทินนกึขึน้ไดจ้ึงรบีหยิบกระเป๋าโนต้บุ๊คขึน้มา 

แยมแอบข าเลก็นอ้ย เธอเดินไปท่ีเคานเ์ตอรเ์ก็บเงินและกดคียร์หสัพนกังานของตวัเองเพื่อบนัทกึเวลา 

จากนัน้เธอก็นบัเงินในลิน้ชกัเพื่อเช็คจ านวนวา่ตรงกบัในเครื่องคอมพิวเตอรห์รอืเปลา่ แลว้เธอก็เดินไปคยุ

กบัรุน่พี่ในรา้นซึ่งเป็นผูช้าย ทินแอบเหลอืบมองนิดหนอ่ยก่อนจะหนัมาสนใจงานของเขาตอ่ 

แยมเดินมายงัโต๊ะท่ีทินนั่งอยูพ่รอ้มกบัไอศกรีมถว้ยเลก็ในมือ เธอวางมนัไวข้า้ง ๆ โนต้บุ๊คของเขา 

“ฉนัไม่ไดส้ั่ง” ทินพดูขึน้ทนัทีดว้ยหนา้ตาต่ืน 

“น่ีฉนัเลีย้งเอง” แยมพดูกลัว้หวัเราะ 

“แตเ่ธอช็อตเงินนิ” ทินถามกลบั 

“ราคาพนกังาน” แยมเอามือปอ้งปากกระซิบพดูกบัทิน 

จากนัน้แยมก็แยกตวัไปท างานตอ่ ก่อนหนา้นัน้เธอกระซบิบอกทินอีกวา่หลงัจากท่ีรุน่พี่ออกกะ เธอ

จะคอ่ยมาช่วยเขาท างาน ทินพยกัหนา้เลก็นอ้ยเพื่อเป็นการขอบคณุ 



เวลาผา่นไปสกัพกัรุน่พี่ท่ีรา้นก็กลบับา้นไป พอแยมเช็ดโต๊ะเสรจ็เธอก็ไปเอาโนต้บุ๊คมาเปิดบา้ง เธอ

นั่งตรงขา้มกบัทิน แยมเอางานสว่นท่ีทินแยกไวม้าพิมพ ์

เสยีงกระดิ่งประตดูงัขึน้ แยมลกุขึน้และรบีไปตอ้นรบัลกูคา้ทนัที ลกูคา้ท่ีเขารา้นมาเป็นชาวตา่งชาติ 

เธอยืนหนา้เคานเ์ตอรแ์ละรบัออเดอรด์ว้ยทา่ทีมั่นใจ แยมพดูภาษาองักฤษดว้ยความคลอ่งแคลว่ แมจ้ะมี

บา้งท่ีติด ๆ ขดั ๆ แตเ่ธอก็ยิม้ตลอดเวลาท่ีคยุกบัลกูคา้ ทินมองดแูยมดว้ยความประหลาดใจอีกครัง้ จนแยม

รูส้กึตวัหนักลบัมามองท่ีทิน เขาจึงกม้หนา้กลบัไปพิมพง์านตอ่ 

เม่ือลกูคา้ชาวตา่งชาติออกจากรา้นไปแลว้ แยมก็เดินกลบัมาท่ีโต๊ะเพื่อจะพิมพง์านตอ่ แยม

สงัเกตเห็นวา่ทินกินไอศกรมีไปนอ้ยมาก จนมนัเริ่มละลาย แยมจึงตกัไอศกรมีมากินบา้งดว้ยทา่ทางอรอ่ย 

ทินมองแยมดว้ยสหีนา้ตกใจ แยมงงกบัสหีนา้ของทิน 

“อะไรกนัฉนัเป็นคนเลีย้งนายนะ ฉนัก็ตอ้งกินไดส้”ิ แยมพดูขึน้ 

“เปลา่ไม่ใช่อยา่งนัน้” ทินหนักลบัมาพิมพง์านตอ่ดว้ยทา่ทีประหม่า 

“แลว้มนัยงัไงกนัละ่” แยมยื่นหนา้เขา้ไปใกลทิ้นท่ีก าลงัพิมพง์านอยู ่ทินผงะถอยหลงัไปติดเกา้อี ้ 

“นายไหวแนน่ะ” แยมถามทินเม่ือเห็นอาการแปลก ๆ ของเขา 

“อะ เออ่…ฉนัไปเขา้หอ้งน า้ก่อน” ทินแยกตวัออกมา 

แยมยงัคงท าหนา้งงตอ่ไป แตเ่ธอสนใจไอศกรมีตรงหนา้มากกวา่ เธอจึงนั่งลงกินตอ่และพิมพง์านท่ี

คา้งอยู ่

ทินหนา้ตาต่ืนอยูใ่นหอ้งน า้ เขาพบวา่ตวัเองใจเตน้แรงมาก และเม่ือเขาสอ่งกระจกก็พบวา่แกม้ของ

เขาเป็นสแีดงระเรื่อ เขารูส้กึประหม่าท่ีแยมยื่นหนา้เขามาใกล ้และเขินท่ีเธอใชช้อ้นคนัเดียวกบัเขาตกั

ไอศกรมี เขาเอามือปอ้งปากตวัเอง เพราะคิดวา่นั่นเป็นการจูบทางออ้ม 

ทินกลบัมานั่งท่ีของตวัเองและพิมพง์านโดยไม่พูดอะไรตอ่ แยมคิดวา่ทินคงจะรบีท างานใหเ้สรจ็ จึง

ไม่ไดช้วนคยุและตัง้หนา้ตัง้ตาพิมพง์าน ทินอยูท่  างานท่ีรา้นไอศกรมีจนแยมเลกิงานปิดรา้น งานของเขาก็

เกือบจะเสรจ็พอดี เหลอืแคพ่ิมพต์อ่อีกหนอ่ย และตรวจสอบแกไ้ขก่อนสง่คืนนี ้



แยมถอดผา้กนัเป้ือนออก และเดินมาเก็บของใสเ่ป ้ทินมองแยมที่อยูใ่นชุดเดรสสสีม้ 

“มีอะไรเหรอ” แยมสงสยัท่ีทินมองเธอ 

“อ๋อ เปลา่ เอ่อ…เธอไม่เปลี่ยนชุดนกัศกึษากลบัเหรอ” ทินพดูอยา่งตะกกุตะกกั 

“ไม่อ่ะ ชุดมนัยบัอยูใ่นเปห้มดละ่” แยมพดูแบบเหน่ือย ๆ ขณะท่ีก าลงัเก็บโนต้บุ๊คอยู่ 

ทินก าลงัคิดวา่ชุดเดรสสีเหลอืงก็เขา้กบัเธอดี แตเ่ขาไม่ไดพ้ดูอะไรออกไป เพราะแยมเองก็คงจะ

เหน่ือยแลว้ 

“เอ่อ…วนันี…้ขอบคณุมากนะ” ทินพดูกบัแยมที่ก าลงักม้หนา้กม้ตาเก็บของ 

แยมเงยหนา้มายิม้ใหห้นอ่ย ๆ และพดูวา่ “ไม่เป็นไรหรอก มีเพื่อนตอนปิดรา้นก็ดีเหมือนกนันะ” 

“ปกติเธอปิดรา้นคนเดียวเหรอ” ทินถามดว้ยความแปลกใจ 

“ก็ไม่หรอก แคเ่ฉพาะวนัท่ีฉนัอยูก่ะเย็นนะ่” แยมอธิบาย เธอเก็บของเสรจ็พอดี 

ทินท่ีเก็บของเสรจ็นานแลว้ ยื่นมือเขามาถือเปข้องแยมไว ้

“วนันีฉ้นัถือใหแ้ลว้กนันะ” ทินพดู แยมงงหนอ่ย ๆ แตเ่ธอก็ปลอ่ยใหเ้ขาถือเปใ้ห ้

“ขอบคณุนะ” แยมพดูกบัทิน 

พอแยมปิดไฟและลอ็คกญุแจรา้นเสรจ็ ทินกบัแยมก็เดินไปขึน้รถไฟฟา้บีทีเอส ซึ่งก็เป็นระยะ

ทางไกลพอสมควร ทัง้สองคนคยุกนัไปเรื่อยเป่ือย ทัง้เรื่องเรยีนท่ีคณะ เรื่องเพื่อน เรื่องงาน แลว้แยมก็พดูถึง

การเขา้คา่ยอาสาของชมรมสรา้งฝายชะลอน า้ท่ีก าลงัเปิดรบัสมคัรอยูต่อนนี ้ซึ่งฟางที่อยูช่มรมนีเ้ป็นคนมา

ชวน และเพื่อน ๆ ของแยมเองก็ไป แยมอยากไปมาก ๆ แตผู่ส้มคัรทกุคนตอ้งออกคา่ใชจ้่ายเอง และ

ประเด็นส  าคญัคือตอนนีแ้ยมมีเงินไม่พอ จึงไดแ้ตบ่น่ใหทิ้นฟัง ทินสนใจการเขา้คา่ยอาสาสรา้งฝายชะลอน า้ 

เพราะเขาไม่เคยไปมากอ่น 

“ทา่ทางนา่สนกุดีนะ” ทินพูดขึน้ 

“แตฉ่ันไปไม่ไดอ้่ะดิ” แยมบน่ 



“ท าไมละ่” ทินถาม 

“ก็ตอนนี ้ไม่มีตงัคไ์ง” แยมพดูเสยีงดงั เธอท าหนา้ซงักะตายขึน้มาทนัที จนทินอดข าไม่ได ้

“งัน้ฉนัใหย้ืมเอาไหมละ่” ทินเสนอ 

“แตฉ่ันเป็นหนีน้ายอยูน่ะ” แยมงง 

“ถือวา่แลกกบัท่ีเธอมาช่วยงานวนันีล้ะ่กนั” ทินพูด เขายิม้ใหแ้ยมเลก็นอ้ย 

“จรงิเหรอ” แยมถามกลบัดว้ยความดีใจ 

“จรงิส ิแตฉ่นัจะไปดว้ยนะ” ทินพดูตอ่ 

“นายก็อยากไปเหรอ” แยมถามดว้ยความแปลกใจ, 

“ท าไมละ่” ทินหนัหนา้มาถามแยม 

“ฉนัคิดวา่นายเป็นพวกสนใจแตเ่รื่องงานกบัเรื่องเรยีนซะอีก” แยมพดู 

“อาจจะใช่ แตก็่อยากลองท าอะไรใหม่ ๆ ดบูา้ง” ทินพดู 

“งัน้พรุง่นีฉ้นัจะไปขอใบสมคัรมาใหน้ะ” แยมพดูดว้ยทา่ทางรา่เรงิ 

ทินกบัแยมเดินไปจนถึงสถานีบีทีเอส ทัง้สองคนแยกกนัในรถไฟฟา้ ทินสง่เปคื้นใหแ้ยมก่อนลง 

แยมดีใจท่ีจะไดไ้ปเขา้คา่ยอาสา เธอหยิบมือถือขึน้มาพิมพข์อ้ความบอกเพื่อน ๆ ของเธอ มีขอ้ความเดง้

ขึน้มาขณะท่ีเธอพิมพอ์ยู ่

‘ขอบใจนะ’ 

เป็นขอ้ความจากทิน แยมท าหนา้แปลกใจก่อนจะยิม้ใหก้บัขอ้ความนัน้ 

. 

. 



วนัรุง่ขึน้แยมเอาใบสมคัรมาใหทิ้นตอนพกัเท่ียง แยมบอกทินวา่ถา้ไปกนัเองจะไม่ตอ้งเสยีคา่รถ ซึง่

เป็นคา่ใชจ้่ายสว่นใหญ่ แตเ่ธอก็ไม่รูจ้ะไปยงัไง เพราะสถานท่ีเขา้คา่ยนัน้อยูต่า่งจงัหวดั 

“งัน้ฉนัจะขบัรถไป” ทินพดูขณะท่ีพิมพง์านอยู ่

“นายขบัรถเป็นดว้ยเหรอ” แยมถาม 

“เป็นส”ิ ทินตอบสัน้ ๆ 

“งัน้นายก็ไม่ตอ้งเสยีคา่รถ แตฉ่ันน่ีสิ” แยมท าหนา้เซง 

“เธอก็ไปกบัฉนัไง” ทินพดูดว้ยสหีนา้เรยีบ 

“ห๊ะ ไดเ้หรอ” แยมตกใจปนดีใจ 

“อืม” ทินตอบ 

“วา่แตน่ายจะคิดคา่น า้มนัเทา่ไหร ่คงไม่เทา่กบัค่ารถใช่ไหม” แยมถามตอ่ดว้ยความสงสยั 

“ฉนัจะคิดคา่รถเทา่กบังานน่ีไง” ทินพดูพรอ้มกบัวางกระดาษปึกใหญ่ลงบนโต๊ะ 

แยมตกใจท าหนา้เหวออา้ปากคา้ง 

“เธอตอ้งท าใหเ้สรจ็ก่อนท่ีเราจะไปเขา้คา่ยกนั” ทินพดูแกมสั่ง 

แยมเอาหนา้ฟุบลงบนกองกระดาษปึกนัน้ แลว้บน่ออกมา 

“ท าไมโลกนีช้่างโหดรา้ย” แยมท าหนา้เหมือนอยากจะรอ้งไห ้

“เธอน่ีโอเวอรจ์รงิ ๆ” ทินแซวแยมหลงัจากเห็นสภาพของเธอ 

แยมลกุขึน้ทนัที จนทินตกใจ เธอเดินไปสั่งอาหารชุดใหญ่มาวางบนโต๊ะ จากนัน้ก็ตัง้หนา้ตัง้ตากิน

ไปพิมพง์านไปโดยไม่พดูอะไรสกัค า แยมพมิพง์านไปไดส้กัพกัก็เอาจานท่ีกินเสรจ็แลว้ไปเก็บ ทินชะเงอ้ไป

มองหนา้จอโนต้บุ๊คของแยม บนนัน้แปะกระดาษโนต้เลก็ ๆ ท่ีเขียนวา่ ‘ไปเขา้ค่าย’ ท าใหเ้ขาข าออกมาเบา 

ๆ 

. 



. 

คืนก่อนวนัไปเขา้คา่ยอาสาสรา้งฝายชะลอน า้ แยมก าลงัเก็บของใสก่ระเป๋าของเธอ มีเสยีงโทรศพัท์

ดงัขึน้ เธอแปลกใจกบัช่ือเจา้ของปลายสาย ทินโทรมา 

“หวดัดี” แยมทกัทายไป 

“…” 

“ฮลัโหล” แยมพดูขึน้อีกครัง้ เพราะไม่ยินเสยีงตอบ 

“อะ..เอ่อ…สวสัดี” เสยีงทินพดูอยา่งตะกกุตะกกั 

“มีอะไรเหรอ” แยมถาม 

“พรุ่งนี ้ใหไ้ปรบัทีไ่หน” เสยีงทินพูด 

“นายสะดวกท่ีไหนละ่” แยมถามกลบั 

“เอ่อ…เอาเป็น…หนา้หอพกัเธอก็แลว้กนั” เสยีงทินพดู 

“เอางัน้เหรอ ก็ดีเหมือนกนั วา่แตน่ายรูเ้หรอวา่หอฉนัอยูต่รงไหน” แยมพดู 

“เธอก็สง่โลเคชนัมาใหฉ้นัส”ิ เสยีงทินพดูแกมสั่ง 

“โอเค เด๋ียวจะสง่ไปให ้งัน้แคนี่น้ะ ขอบคณุ” แยมวางสายแลว้กดสง่บอกสถานท่ีหอพกัของเธอไป

ใหทิ้นผา่นโปรแกรมในมือถือ 

ทินวางสายจากแยม เขาต่ืนเตน้ท่ีโทรไปหาเธอ เลยพดูตะกกุตะกกัออกไป ตอนนีทิ้นไม่ไดอ้ยูท่ี่

หอพกั เขากลบัมาเก็บของท่ีบา้นและเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางพรุง่นี ้

. 

. 



เชา้วนัรุง่ขึน้ทินขบัรถเก๋งสเีทาท่ีผา่นการลา้งมาจนสะอาดเงาวบั มาจอดรอแยมท่ีหนา้หอพกั ทิน

โทรเรยีกใหแ้ยมลงมา แยมสะพายเปว้ิ่งลงมาท่ีรถ ทินท าหนา้ต าหนิเธอเลก็นอ้ย แยมยิม้แหง้ ๆ กอ่นท่ีจะ

เปิดประตหูลงัเพื่อเอาเปข้องเธอไปวางบนเบาะรถ 

“น่ีนายไม่เอาโนต้บุ๊คมาท างานดว้ยเหรอ” แยมถามขึน้ เม่ือเห็นวา่เบาะหลงัรถมีเพียงกระเป๋าใบ

เลก็สดี  า 

“น่ีเราก าลงัจะไปเขา้คา่ยอาสากนันะ และท่ีส  าคญัตอนนีฉ้นัไม่มีพาวเวอรแ์บงค”์ ทินตอบดว้ยสี

หนา้เรยีบเฉย 

“เป็นเพราะฉนัท าของนายพงัสินะ” แยมพดูตอ่ พรอ้มท าหนา้มุย้ ก่อนปิดประตหูลงัแลว้เดินมานั่ง

เบาะหนา้กบัทิน เม่ือแยมนั่งเสรจ็ทินก็เตือนใหเ้ธอคาดเข็มขดันิรภยั 

“รูร้เึปลา่พาวเวอรแ์บงคอ์นัท่ีเธอท าพงั ใชช้ารต์แบตเตอรี่รถยนตไ์ดด้ว้ยนะ” ทินชวนแยมคยุ แต่

หวัขอ้การสนทนามนัท าใหแ้ยมรูส้กึขดัใจ จนเธอตอ้งโพลง่ถามออกมา 

“วา่แตฉ่นัจะใชห้นีน้ายยงัไง เป็นเงินหรอืเป็นของละ่” แยมพดูดว้ยน า้เสยีงหงุดหงิดเลก็นอ้ย 

“อ๋อ…เรื่องนั่นนะเหรอ” ทินพดูขึน้ สหีนา้ดูสบาย ๆ ไม่เป็นเดือดเป็นรอ้นอะไรเทา่ไหร ่จนท าใหค้นท่ี

ติดหนีรู้ส้กึหงุดหงิดแทน 

“ฉนัจะใหค้า่พิมพบ์ทความกบัเธอ แลว้เธอก็เอาไปซือ้พาวเวอรแ์บงคต์ามรุน่ท่ีบอก แตถ่า้เงินไม่พอ 

เธอก็ออกสว่นท่ีเหลอืเองแลว้กนั” ทินอธิบาย ขณะรถก าลงัออกตวั 

“ท าไมฟังดเูหมือนเป็นค าสั่ง วา่แตค่า่พิมพบ์ทความน่ีมนัยงัไม่พออีกเหรอ” แยมถามเชิงบน่กบัทิน 

“ก็ของมนัแพงนิ” ทินตอบสัน้ๆ 

แยมไม่ไดพ้ดูอะไรตอ่ เพราะเธอก็อยากจบบทสนทาการเป็นหนีข้องเธอแลว้เช่นกนั แยมจึง

เปลี่ยนเป็นมองส ารวจภายในรถแทน 

“รถนายน่ีสะอาดจงันะ” แยมพดูขึน้ 

“ไม่ใช่รถฉนัหรอก น่ีรถพอ่ฉนั” ทินบอกขณะหมนุพวงมาลยัรถ 



“อา้วเหรอ แลว้นายขบัเก่งยงั” แยมชวนคยุตอ่ 

“ก็ปกติ ไม่ไดเ้ก่งอะไรมาก” ทินตอบ สายตามองไปท่ีถนนเบือ้งหนา้ 

“ถา้ฉนัขบัรถเป็นบา้ง ก็คงจะดีเหมือนกนันะ” แยมพดูกบัทินกึ่งพดูกบัตวัเอง 

“ฉนัสอนใหเ้อาไหมละ่” ทินพดูขึน้ 

แยมหนัไปมองหนา้ทิน 

“น่ีนายพดูจรงิเหรอ” แยมถามกลบัดว้ยความแปลกใจ 

“อืม” ทินตอบกลบัสัน้ ๆ 

“ไม่เอาดีกวา่ เพราะน่ีเป็นรถของพอ่นาย” แยมหนัหนา้กลบัมามองตรงเช่นเดิม 

“ไวเ้ธอมีรถเป็นของตวัเองแลว้ คอ่ยวา่กนั” ทินพดู 

“นายจะอยูก่บัฉนัถึงตอนนัน้เลยเหรอ” แยมแหยถ่ามทิน 

“ก็อาจจะ” ทินตอบกลบัอยา่งสัน้ ๆ 

“ถึงตอนนัน้ฉนัคงหาครูสอนแทนแลว้ละ่” แยมพดูตดับทพรอ้มข านอ้ย ๆ เป็นมรรยาท เธอเริ่มรูส้กึ

วา่ตวัเองก าลงัต่ืนเตน้ไปกบัค าพดูของทิน 

แยมเผลอหลบัไปในรถ โดยมีทินช าเลอืงมองเธอเป็นพกั ๆ ขณะขบัรถ เขาเริ่มสนใจในตวัเธอมาสกั

พกัแลว้ 

. 

ทินขบัรถมาจนถึงจุดนดัรวมพลของคา่ยอาสาสรา้งฝายชะลอน า้ รถบสัของชมรมยงัไม่มา ทินจอด

รถและปลกุแยมที่หลบัสนิทอยูเ่บาะดา้นขา้งใหต่ื้นขึน้ 

“ถึงแลว้เหรอ” แยมงวัเงียต่ืนขึน้มา 

“หลบัสบายเลยนะ” ทินพดูแหย่ 



“ก็แหม อุตสา่หมี์คนขบัใหท้ัง้ที อยากลองงีบดบูา้งนะ” แยมพดูแหยก่ลบั 

“อนันัน้ไม่เรยีกงีบแลว้มั่ง สลบเลยแหละ” ทินพดูเสรจ็ก็ข  า แยมไม่คอ่ยไดเ้ห็นทินข าจึงรูส้กึแปลกใจ 

สกัพกัรถบสัของชมรมก็มาถึง แยมรบีลงไปหาเพื่อนของเธอทนัที จนลมืเอากระเป๋าเปล้งมาดว้ย 

ทินท่ีเรยีกเธอไม่ทนัจึงตอ้งหิว้ตามไปให ้

“คนนัน้แฟนเธอเหรอ” เพื่อนแยมกระซิบถาม แยมรบีปฏิเสธทนัที แตเ่พื่อนของเธอก็ยงัท าหนา้ไม่

คอ่ยเช่ือ เพราะวา่ทัง้สองคนนั่งรถมาดว้ยกนั ทัง้ท่ีคนอ่ืนนั่งรถบสัมา แถมยงัถือกระเป๋าเปม้าใหอี้ก 

แยมสงัเกตเห็นฟางเดินใสห่ฟัูงสะพายกระเป๋าลงมาจากรถบสั 

“ฟาง” แยมตะโกนเรยีกทา่มกลางกลุม่คนท่ีเดินกนัไปมา 

ฟางเงยหนา้มองแยม ก่อนจะถอดหฟัูงออก แลว้เดินตรงไปหาแยมอยา่งใจเย็น ในขณะท่ีแยมวิ่ง

เขา้ไปหาเธอ แยมดีใจท่ีฟางก็มาเขา้คา่ยอาสาดว้ยจึงรบีเขา้ไปทกั 

“ไงมาคนเดียวเหรอ” แยมถามฟาง 

“มากบัเพื่อนท่ีชมรม” ฟางตอบอยา่งเรยีบ ๆ 

แยมถามฟางเก่ียวกบัการเขา้คา่ยอาสาสรา้งฝายชะลอน า้ เพราะฟางเคยมากบัชมรมครัง้หนึ่งเม่ือ

สองปีก่อน และยงัเป็นคนชวนเพื่อนคนอ่ืน ๆ มาดว้ย แตแ่ยมเพิ่งเคยมาเขา้คา่ยอาสาครัง้แรก เธอจึงรูส้กึ

ต่ืนเตน้มาก แยมกบัฟางเดินไปรวมกบักลุม่เพื่อน ๆ นอกจากนีย้งัมีนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ อีกท่ีมา

มารว่มกนัสรา้งฝายชะลอน า้ดว้ย และยงัมีคนวยัท างาน แม่บา้นท่ีมากบัครอบครวั คนมาเด่ียว มากลุม่ มา

เป็นคู ่อีกทัง้ยงัมีเจา้หนา้ท่ีของทางชมรม มาช่วยสอนวิธีสรา้งฝายและดแูลผูส้มคัรและสมาชิกในชมรมทกุ

คน หลงัจากนัน้ก็มีการเช็คช่ือและนบัจ านวนคน แลว้คอ่ยทยอยกนัขนสมัภาระไปไวย้งัท่ีพกั 

เม่ือมาถึงท่ีพกัเจา้หนา้ท่ีก็อธิบายความส าคญัและวิธีสรา้งฝายชะลอน า้ใหผู้ส้มคัรและสมาชิกทุก

คนฟัง แยมหยิบมือถือขึน้มาอดัเสยีง จนทินแอบข าเบา ๆ เพราะดเูธอจรงิจงัมาก แยมบอกวา่เธอกลวัจ าวิธี

สรา้งฝายไม่ได ้แลว้ท าผิด ฝายจะพงัเอา เพราะท่ีน่ีฝายเคยพงัมาแลว้ จนตอ้งรบัอาสาสมคัรเพื่อมา

สรา้งใหม่ 



เจา้หนา้ท่ีอธิบายจบก็บอกใหท้กุคนรอรถกระบะมารบัเพื่อไปยงัพืน้ท่ีสรา้งฝายชะลอน า้ แยมเลน่

โทรศพัทร์ะหวา่งรอ สกัพกัก็มีเสยีงสญัญาณเตือนวา่แบตจะหมด เพราะกอ่นออกจากหอเธอชารจ์แบตมา

ไม่เต็ม แยมจึงหยิบพาวเวอรแ์บงคส์ขีาวคาดฟา้ของเธอขึน้มาจากกระเป๋าเป ้ทินเห็นจึงพดูขึน้วา่ 

“ดีจงันา้ มีพาวแบงคด์ว้ย” ทินพดูพรอ้มสงัเกตท่าทีตอบกลบัของแยม 

“น่ีมนัของเก่า” แยมรบีแยง้กลบัทนัที เธอหงดุหงิดนิดหนอ่ยท่ีทินพูดขึน้มา 

“ก็ไม่ไดว้า่อะไรนี่” ทินยิม้ใหเ้ลก็นอ้ย เขาแกลง้แยมส าเรจ็ แยมท าหนา้มุย้ใสทิ่นก่อนจะหนัไปกด

โทรศพัทข์องเธอตอ่ 

เวลาผา่นไประยะหนึ่งก็มีรถกระบะมารบัผูส้มคัรและคนในชมรมไปยงัท่ีสรา้งฝายชะลอน า้ ซึ่งอยู่

บนท่ีราบสงูในป่าแหง้แลง้ เม่ือทกุคนลงจากรถกระบะมาแลว้ ก็ท าตามท่ีเจา้หนา้ท่ีบอก เริ่มจากการปรบั

พืน้ท่ีดว้ยการขดุลอกดิน แลว้ก็ตดัไมไ้ผท่ี่อยูแ่ถว ๆ นัน้มาท าเป็นคอก ใสก่ระสอบดินลงไป อดักระสอบดิน

ใหแ้นน่ แลว้ตอกไมไ้ผเ่พื่อความแข็งแรงอีกที ตบทา้ยดว้ยการน าหินมาวางเรยีงกนัท่ีหนา้และหลงัคอกไมไ้ผ ่ 

แยมในตอนแรก ๆ ก็ไม่รูว้า่จะเริ่มหยิบจบัอะไรกอ่น แตเ่ธอก็ท าตามฟางที่เป็นสมาชิกในชมรมอีกที 

แยมท างานอยา่งขยนัขนัแข็ง เพราะตอนอยูท่ี่รา้นไอศกรมี เธอก็ตอ้งยกของหนกั ๆ บา้งอยูแ่ลว้ อยา่งพวก 

โต๊ะ เกา้อี ้ลงัใสข่อง แยมจึงเคยชินกบัการใชแ้รงงาน สว่นทินท่ีปกติท างานอยูก่บัคอมพิวเตอร ์แตด่ว้ย

ความท่ีเขาเป็นผูช้ายและชอบไปออกก าลงักายในวนัหยดุ จึงไม่คอ่ยเดือดรอ้นเทา่ไหร ่และฟางที่เป็น

สมาชิกชมรมที่รูข้ัน้ตอนของงานอยูแ่ลว้ ก็เป็นคนน าเพื่อน ๆ ใหท้  าตาม ทกุคนช่วยกนัอยา่งตัง้อกตัง้ใจ 

อาจจะมีบางคนท่ีออกอาการเหน่ือย แตส่หีนา้ของเขาก็ยงัยิม้แยม้แจม่ใส 

พอถึงเวลาพกัเท่ียงกินขา้ว เจา้หนา้ท่ีก็เรยีกทกุคนมาหยิบขา้วกลอ่งไปกิน และเตรยีมถงุขยะไวใ้ส่

เรยีบรอ้ย แยมรูส้กึหิวมาก เธอจึงกินอยา่งรวดเรว็ จนติดคอ ทินยื่นขวดน า้ใหเ้ธอ แตก็่อดข าไม่ได ้เพื่อน ๆ 

ของแยม และฟาง ตา่งมองทัง้คูด่ว้ยความสงสยั จนเพื่อนคนหนึ่งพูดออกมาวา่ 

“น่ีเธอสองคนเป็นแฟนกันใช่ไหม” 

แยมที่ขา้วก าลงัด่ืมน า้อยูถ่ึงกบัปลอ่ยน า้พุง่ออกมาจากปากเลก็นอ้ย เธอรบีโบกไมโ้บกมือปฏิเสธ

ทนัที 



“ตอนนีก็้ยงัไม่ใช่หรอก” ทินตอบอยา่งคลมุเครอื ท าเอาแยมหนัขวบัไปมองทินตาคา้ง ทินท าเป็นไม่

รูไ้ม่ชีแ้ละกินขา้วตอ่ไป แยมรบีเคีย้วขา้วและกลนืลงคอ ก่อนจะพดูตอ่ 

“น่ีนายลอ้เลน่ใช่ไหม” แยมถามดว้ยความแปลกใจ 

“เปลา่ซะหนอ่ย” ทินตอบน า้เสยีงเรยีบ 

เพื่อน ๆ ของแยมตา่งอึง้กนัทกุคน ก่อนจะตามมาดว้ยเสยีงหยอกลอ้หวัเราะคิกคกั แยมเลยหยิบ

ขวดน า้และกลอ่งขา้วของเธอไปนั่งกินท่ีอ่ืน เสยีงเพื่อน ๆ ของเธอจึงเงียบหายไป 

“น่ีเธอโกรธเหรอ” ทินเดินตามไปนั่งกบัแยมและพดูขึน้ 

“ไม่ไดโ้กรธ” แยมตอบโดยท่ีไม่ไดเ้งยหนา้มามองทิน เธอเอาแตก่ม้หนา้กม้ตากินขา้วอยา่งเดียว ทิน

จึงเอียงคอไปมองหนา้แยม แยมตกใจจึงเงยหนา้ขึน้มากะทนัหนั ท าใหก้ลอ่งขา้วท่ียงักินไม่หมดรว่งลงพืน้ 

“นายท ากลอ่งขา้วฉนัตก ตอนนีฉ้นัโกรธจรงิ ๆ แลว้นะ” แยมหนัไปพดูกลบัทินดว้ยสีหนา้ไม่พอใจ 

“งัน้เอาของฉนัไปกินส”ิ ทินยื่นขา้วกลอ่งของเขาใหแ้ยม 

“ไม่เอา” แยมปฏิเสธเสยีงแข็ง 

“น่ีเธอโกรธเพราะฉนัท ากลอ่งขา้วเธอตก หรอืโกรธเพราะเรื่องท่ีฉนัพดูก่อนหนา้นี”้ ทินถามแยมดว้ย

สหีนา้จรงิจงั 

“ทัง้สองอยา่งแหละ” แยมตอบดว้ยน า้เสยีงหงดุหงิด เธอเสมองไปทางอ่ืน 

“ถา้อยา่งนัน้ ฉนัจะพดูใหช้ดั ๆ อีกทีแลว้กนั” ทินพดู เขาเวน้ช่วงเพื่อรอดทูา่ทีของแยม แตเ่ธอก็ยงั

หนัหนา้ไปทางอ่ืนอยูเ่หมือนเดิม 

“เป็นแฟนกบัฉนันะ” ทินพดูตอ่ แยมหนัมามองหนา้ทินดว้ยความตกใจ แตเ่ธอก็พดูอะไรไม่ออก 

แยมเริ่มหนา้แดงขึน้เรื่อย ๆ เพราะทินเอาแตจ่อ้งหนา้เธอเหมือนรอค าตอบอยู ่แยมท าอะไรตอ่ไมถ่กู ขณะ

นัน้เองเจา้หนา้ท่ีก็บอกใหค้นท่ีกินขา้วเสรจ็แลว้กลบัไปท างานตอ่ ทินจึงวางกลอ่งขา้วของเขาลงบนตกัของ

แยม แลว้ลกุขึน้ 

“กินใหอ่ิ้มนะ” ทินพูดกบัแยมก่อนจะเดินกลบัไปท างานตอ่ 



แยมที่ก าลงัตกใจหนา้เหวอ ก็คอ่ย ๆ ตัง้สติได ้เธอจึงกลบัมากินขา้วกลอ่งท่ีอยูต่รงหนา้ตอ่จนหมด 

เพราะถา้ไม่กินก็จะเสยีน า้ใจ และท่ีส  าคญัเธอเองก็ยงัหิวอยูด่ว้ย แยมเอากลอ่งขา้วและขวดน า้ท่ีกินเสรจ็ไป

ใสถ่งุขยะที่เตรยีมแยกไวใ้ห ้จากนัน้เธอคอ่ยกลบัไปท างานตอ่ดว้ยทา่ทางลกุลลีกุลน จนคนอ่ืนสงัเกตได ้พอ

ทินขนหินไปใกล ้ๆ แยม แยมก็หนัซา้ยหนัขวา เพราะไม่รูจ้ะมองไปทางไหนดี เพื่อน ๆ สงัเกตเห็นทา่ทีของ

แยม แตก็่ยงัไม่ไดพ้ดูอะไรตอ่ เพราะไม่รูว้า่ตอนนีแ้ยมโกรธอยูห่รอืเขินอยูก่นัแน ่อนัท่ีจรงิตวัแยมเองก็ไม่รู ้

เหมือนกนัวา่เธออยูใ่นอารมณไ์หน รูแ้ตว่า่ควบคมุตวัเองไม่คอ่ยได ้

เม่ือทกุคนช่วยกนัสรา้งฝายชะลอน า้เสรจ็ ก็มารว่มกลุม่กนัถ่ายรูปเพื่อเป็นท่ีระลกึ ทกุคนยิม้ให้

กลอ้งกนัอยา่งมีความสขุ แยมลมืเรื่องของทินไปชั่วขณะ จนทกุคนแยกยา้ยไปขึน้รถกระบะ ซึ่งแยมตอ้งนั่ง

คนัเดียวกบัทินและเพื่อนๆ แยมนกึขึน้ไดจ้ึงเริ่มรูส้กึเป็นกงัวล ไม่รูจ้ะพดูยงัไง หรอืท าสหีนา้ยงัไงดี เธอยืนเก 

ๆ กงั ๆ อยู ่ในขณะท่ีเพื่อนคนอ่ืน ๆ ทยอยเดินกนัไปท่ีรถแลว้ ทินเห็นสหีนา้ท่ีเป็นกงัวลของแยมจึงเดินเขา้ไป

หาเธอ แยมตกใจท่ีเห็นทินเดินมาหาเธอ เลยก าลงัจะเดินไปทางอ่ืน แตไ่ม่ทนัเพราะทินเดินมาขวางแยมไว้

ก่อน 

“นาย…” แยมพดูอะไรตอ่ไม่ถกู 

“เรื่องท่ีฉนัพูดเม่ือกี ้ไวเ้ธอคอ่ยตดัสนิใจก็ได”้ ทินพดูขึน้ แยมเริ่มตัง้สติได ้เธอจึงถามทินกลบั 

“ท าไมนายถึงอยากเป็นแฟนกบัฉนั แลว้ฉนัก็เป็นหนีน้ายอยูด่ว้ยนะ” แยมถามทิน 

“เพราะวา่ฉนัชอบเธอ เหตผุลแคนี่น้า่จะพอนะ” ทินตอบแยมกลบั 

แยมพดูอะไรตอ่ไม่ถกู เธออายจนหนา้แดง เธอกม้หนา้และพดูวา่ 

“ตกลง” แยมก าลงัจะเดินหนีไปขึน้รถ แตทิ่นควา้ขอ้มือของเธอไวก้่อน 

“เหตุผลละ่” ทินจอ้งหนา้ถามแยม 

“เพราะฉนัรูส้กึสบายใจเวลาอยูก่บันาย” แยมตอบกลบั ทินยิม้ใหแ้ยม แยมเองก็ยิม้ตอบเช่นกนั 

“แตเ่ธอเป็นหนีฉ้ันนะ เวลาเธออยูก่บัฉนั เธอยงัรูส้กึสบายใจไดอี้กเหรอ” ทินพดูแหยแ่ลว้ยิม้อยา่ง

กวน ๆ ใหแ้ยม แยมเอามืออีกขา้งมาหยิกท่ีแขนทิน ทินเจ็บนิด ๆ จึงปลอ่ยขอ้มือของแยม 



“งัน้ฉนัใหเ้ธอเป็นหนีต้ลอดไปเลยนะ” ทินเปลี่ยนเป็นจบัมือแยมแทน เขาพาเธอไปขึน้รถกระบะ 

แยมเดินหนา้แดงตามทินไป แลว้ทัง้สองก็เริ่มคบกนัเป็นแฟนอยา่งเป็นทางการ 

-จบแลว้จา้- 


