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 ชาดก เป็นคนขี้ลืมมากถึงมากที่สุด ลืมกุญแจห้องนับครั้ง      
ไม่ถ้วน ลืมว่าจอดรถอยู่ช้ันไหน ลืมว่าเอารถมาแล้วนั่งรถเมล์กลับ   
คอนโดจากการดูหนังรอบดึก ลืมกระเป๋าสตางค์แทบจะวันเว้นวัน     
และเขาเคยโวยวายว่าโทรศพัท์มอืถอืหายจนต้องไปซ้ือเครือ่งใหม่มาใช้                                                                              
ก่อนท่ีในอาทิตย์ต่อมาจะพบว่ามันถูกน�้าแข็งเกาะอยู่ในช่องฟรีซตู้เย็น 
ลืมนั่นลืมนี่ ลืมจนบางทีก็ลืมว่าลืมอะไร!
 อย่างเช่นวันนี้ ชาดกเดินคิดมาตลอดทางตั้งแต่ออกจาก    
คอนโดว่าเขาลืมอะไร แต่คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออก เลยไม่คิดมันซะเลย! 
 แล้วบางอย่างกม็าสะกดิเตือนสิง่ท่ีลมืนัน้เบา ๆ  ตรงท้องท่ีป่อง
นิด ๆ จากการละเลยเรื่องการขับถ่าย มันปวดตุ่ย ๆ แต่ร�าคาญเหลือ
ก�าลัง แรกทีเดียวนั้นก็พอทนได้ แต่ครั้นพอนึกข้ึนได้ว่าเขาลืมอะไร   
มันก็ทวีความรุนแรงขึ้นราวกับจะแกล้งกันอย่างไรอย่างนั้น
 เขาจ�าได้แล้วว่าลืมอะไร!
 ลืมเข้าส้วมเมื่อเช้านี้!
 กว่าจะจ�าได้ก็เมื่อข้าศึกมาบุกโจมตีท่ีหน้าประตูเข้าแล้ว         
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ในขณะท่ีเดินข้ึนสถานีรถไฟฟ้าเพื่อไปท�างานเป็นกิจวัตร ชายหนุ่ม
ชะงักแลหาห้องน�้าทันทีตามสัญชาตญาณ เขาเคยอ่านเจอจากท่ีไหน
สักแห่งว่าตามสถานีรถไฟฟ้านั้นมีห้องน�้าบริการผู้โดยสาร เพียงแต่
ต้องติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพื่อขอให้ช่วยเป็นธุระให้ แต่ในช่ัวโมงเร่งด่วน                    
เช่นนี้ คิวผู้โดยสารท่ีไปต่อคิวแลกเหรียญนั้นยาวเป็นหางว่าว เขาคง
ไม่มีความอดทนรอขนาดนั้น ใครเคยปวดท้องหนักคงเข้าใจว่ามัน
ทรมานแค่ไหน เหงือ่เริม่ไหลโซมกายจนรูส้กึอับชืน้ในร่มผ้า เสือ้แจก็เกต                                                                                 
ที่สวมทับเสื้อเชิ้ตนั้นดูจะเป็นส่วนเกินเหลือเกินในเวลานี้ อันที่จริงปกติ
แล้วชาดกไม่สวมเสื้อแจ็กเกตหรอก แต่ช่วงนี้ไม่รู้ท�าไมแอร์ตรงโต๊ะ
ท�างานถึงเย็นยะเยือกราวกับอยู่ข้ัวโลกเหนือ นั่งท�างานแต่ละวันช่าง
ทรมานเหลือเกิน วันนี้เขาเลยสวมเสื้อแจ็กเกตทับมาอีกชั้น ใครจะ
ไปนึกว่าต้องมาเจอสถานการณ์ปวดท้องหนักจนเหงื่อแตกเหงื่อแตน      
ขนาดนี้!
 ชายหนุ่มหันซ้ายแลขวาอย่างไม่รู้ทิศรู้ทาง รู้แต่ว่าเขาต้องหา
ห้องน�้าท่ีใกล้ท่ีสุดแล้วเข้าไปจัดการตัวเองก่อนจะเรี่ยราดแล้วมีคน    
ถ่ายภาพไปลงโซเชียลให้อับอาย ชาดกรบีวิง่สวนทางกบัมนษุย์เงนิเดอืน
คนอื่น ๆ  ลงจากสถานีรถไฟฟ้า หากมีใครเห็นใบหน้าของเขาในตอนนี้      
คงนกึสงสยัว่าไอ้หมอนีมั่นเป็นอะไรของมัน ท�าหน้าตาตืน่ราวกบัจะรบี
ไปหาแฟนท่ีก�าลังนอนป่วยหนักอยู่ท่ีโรงพยาบาล ไม่มีใครรู้หรอกว่า                                                                                                     
ในเวลาท่ีปวดท้องหนกั ความรูส้กึภายในมันเลวร้ายย่ิงกว่านัน้เสยีอีก...
ปวดขี้โว้ย!
 เหมือนพระเจ้าเข้าข้าง คงเพราะท่านไม่อยากเห็นมนษุย์อึราด
กลางที่สาธารณะ สายตาของชาดกหันไปเจอกับร้านกาแฟเล็ก ๆ ที่ตั้ง
อยู่ไม่ไกลจากทางลงสถานีรถไฟฟ้านัก มันเป็นร้านท่ีหากไม่สังเกตก็
คงมองผ่านเนื่องด้วยเป็นร้านกาแฟท่ีแอบอยู่ตรงซอกอาคารพาณิชย์
ใจกลางเมืองหลวง ด้านหน้ามีต้นไม้รกครึ้มจนเขาแทบจะคิดว่าเป็น
ร้านต้นไม้มากกว่าร้านกาแฟ ดท่ีีมป้ีายเขียนตดิไว้ว่า COFFEE SHOP 
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ชาดกไม่มีเวลาสังเกตอะไรมากกว่านั้น รีบปาดเหงื่อเม็ดโตที่ผุดขึ้นบน
ใบหน้าออก พยายามเดินขมิบให้ได้มากที่สุดแล้วท�าหน้านิ่งเดินเข้าไป
ในร้านกาแฟด้วยทีท่าท่ีเหมือนจะปกติที่สุด ทันทีท่ีเปิดประตูกระจก
เข้าไป แอร์เย็น ๆ  ก็โชยมาทกัทายเป็นอย่างแรก ท�าเอาคนที่ก�าลังรูส้ึก
ร้อน ๆ  เหงือ่โซมกายขนลกุขึน้ได้เหมอืนกนั บารสิต้าหนุม่รปูร่างสงูใหญ่
สวมแว่นตากรอบสดี�ายืนอยู่ตรงเคาน์เตอร์ไม้ขัดมันเงยหน้าข้ึนจากสิง่ท่ี
ก�าลงัท�าแล้วมองหน้าลกูค้าของร้าน ชาดกได้กลิน่กาแฟหอมจาง ๆ  ใน
บรรยากาศสบาย ๆ  ท่ีมเีพลงเปิดคลอเบา ๆ  ในร้านยงัไม่มลีกูค้าคนอ่ืน
นอกจากชาดก...เอ แต่จะเรียกว่าเป็นลูกค้าได้ไหม เพราะจุดประสงค์
จรงิ ๆ  ของการเข้ามาในนีเ้ขาไม่ได้อยากจะลิม้รสกาแฟหรอก แต่ก�าลงั
จะขอเข้าห้องน�้าในนาทีวิกฤตต่างหาก เวลาแบบนี้จะให้กราบก็ยอม!
 “อรุณสวัสดิ์ครับ รับเครื่องดื่มอะไรดีครับ ?” บาริสต้าหนุ่ม       
เอ่ยถามอย่างเป็นมติรพลางฉีกยิม้ให้กบัลกูค้า ชาดกย้ิมแห้ง ๆ  ให้อีกฝ่าย                                                                               
ก่อนจะรีบบอกวัตถุประสงค์ของตัวเองอย่างไม่รีรอ
 “ขอโทษนะครับ ขออนุญาตใช้ห้องน�้าหน่อยได้ไหมครับ ?” 
ชาดกรบีบอกธรุะของตนพลางย้ิมแห้ง ๆ  ให้บารสิต้าหนุม่ อกีฝ่ายไม่ได้                                                                             
มีทีท่าจะรังเกียจรังงอนในสิ่งท่ีร้องขอ เขาย้ิมแล้วผายมือไปทางด้าน
หลังร้านท่ีมองเห็นเป็นม่านลูกปัดไม้ซ่ึงคงจะเคลื่อนไหวไปมาตามแรง
ของคนที่สัมผัสมันเวลาต้องเดินผ่าน
 “เชิญทางนั้นเลยครับ”
 “ขอบคุณครับ” ชาดกรีบบอกก่อนจะเดินกึ่งวิ่งหายไปทาง    
ด้านหลังร้านอย่างรวดเร็ว 
 สัจธรรมบางอย่างอาจมาเยือนในยามวิกฤต แม้จะเป็นเพียง
วิกฤตเล็ก ๆ ที่ไม่อาจสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครได้มากมายนัก เช่น
สัจธรรมท่ีชาดกพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วในวันนี้ว่า ความสุขบางอย่าง    
แม่งหาได้โคตรง่ายกว่าท่ีคดิ อย่างเช่นหากปวดท้องหนกัแล้วเจอห้องน�า้
ได้ทันท่วงที แค่นี้ก็โคตรมีความสุขแล้ว...หรือไม่จริง ?
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 เหมือนได้ขึ้นสวรรค์ทั้งที่เท้ายังติดพื้นซีเมนต์ ชาดกยืนนิ่งอยู่
ที่หน้ากระจกเงาบานใหญ่เผยให้เห็นร่างที่ผอมเกร็งเสียจนท�าให้เสื้อผ้า
ที่สวมอยู่นั้นหลวมโคร่ง ผมเผ้าที่แม้จะหวีให้ดูเรียบร้อยแล้วแต่กระนั้น
ก็ยังดูกระเซอะกระเซิงเสียจนต้องบอกกับตัวเองให้หาเวลาว่างไปเล็ม
ออกเสียบ้าง ชาดกจับชายเสื้อท่ีหลุดออกมายัดใส่ลงในกางเกงสแล็ก 
ก�าลงันกึว่าเม่ือเดนิออกไปทางหน้าร้านจะต้องท�าอะไรเป็นอย่างแรก จะ
เดินออกไปเสียเฉย ๆ หรือจะกล่าวอะไรกับบาริสต้าหนุ่มคนนั้นดี เขา
ยกนาฬิกาข้ึนมาดู ไหน ๆ วันนี้ก็คงไปท�างานสายแล้ว สั่งกาแฟดื่ม     
สักแก้วจะเป็นไรไป
 ชาดกเดินออกไปยังโถงหน้าร้าน ความเย็นจากเครื่องปรับ
อากาศลอยมาทักทายเป็นครั้งท่ีสองพร้อมกลิ่นกาแฟหอม ๆ ถ้าเดา   
ไม่ผิดน่าจะเป็นคาปูชิโนของลูกค้าคนก่อน บาริสต้าหนุ่มท่ีก�าลังง่วน
อยู่กับการจัดข้าวของหันมามองลูกค้าที่ยืนยิ้มอยู่ก่อนจะเอ่ยถาม
 “เรียบร้อยไหมครับ ?”
 “เรยีบร้อยครบั ขอบคณุมาก ๆ ” ชาดกตอบพลางเกาหัวแกรก ๆ                                                                              
อย่างเก้อเขิน เขายืนอึกอักอยู่เพียงอึดใจแล้วเอ่ยปากสั่งกาแฟที่ไม่คิด
ว่าจะสั่งตั้งแต่ทีแรก “เอ่อ...ขอคาปูชิโนร้อนแก้วนึงครับ”
 “รบัขนมไปทานด้วยไหมครบั วนันีม้สีโคนเนยสดเพิง่ท�าใหม่ ๆ                                                                              
เลยนะครบั” บารสิต้าหนุม่เช้ือเชิญพลางยกถาดท่ีเตม็ไปด้วยสโคนท่ีวาง
เรียงรายส่งกลิ่นหอมขึ้นเย้ายวนให้ดู 
 ชาดกพยักหน้ารับแล้วหันมองรอบกายหาท่ีนั่ง เขาเลือกโต๊ะ  
ตัวยาวท่ีริมหน้าต่างบานใหญ่ มีแสงร�าไรจากร่มไม้ท่ีเคลื่อนไหวไปมา                                                                            
ยามท่ีสายลมพัดผ่าน ยังรู ้สึกหัวใจเต้นเร็วและแรงจากเหตุการณ์     
เฉียดตายเม่ือครู่ไม่หาย ชายหนุ่มท้ิงตัวลงนั่งบนเก้าอี้ตัวสบาย ผ่อน
ลมหายใจให้ร่างกายผ่อนคลาย มองออกไปข้างนอกหน้าต่างแล้วย้ิม
ให้กับต้นไม้ใบหญ้า บางทีชีวิตก็ไม่ได้อยากวุ่นวายอะไรมาก เขาอยาก
จะนั่งหล่อ ๆ จิบกาแฟร้อนแล้วนั่งเช็กยอดหุ้นชิล ๆ ปล่อยให้เวลาเดิน
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ผ่านไปอย่างอ้อยอิ่งไม่ต้องเร่งรีบท�าอะไร
 แต่...เขาไม่มีเงินไปซ้ือหุ้นมาให้นั่งเช็กยอด ชีวิตเขายังเป็น
เพียงมนุษย์เงินเดือนธรรมดา ๆ ของบริษัทโฆษณาแห่งหนึ่งท่ีหาเงิน
ใช้เดือนต่อเดือน ทุกเวลามีค่า...ค่าคอนโด ค่าน�้า ค่าไฟ ค่ารถ และ
ค่านั่นค่านี่ จนบางทีมันก็เกือบจะ ‘ฆ่า’ เขาแล้วเหมือนกัน
 “ได้แล้วครบั คาปูชโินร้อนกบัสโคนเนยสดอุ่น ๆ ” บารสิต้าหนุม่
น�าเอากาแฟในแก้วทรงสวยท่ีส่งกลิ่นหอมฟุ้งมาวางไว้ตรงหน้าของ
ชาดกพร้อมกับจานใส่สโคนขนาดกะทัดรัด ชาดกผงกหัวเล็กน้อยเป็น
เชิงขอบคุณ นานเท่าไหร่แล้วหนอท่ีเขาไม่ได้มีโอกาสมานั่งจิบกาแฟ
ที่ร้านเช่นนี้ ชีวิตมีแต่กาแฟรถเข็นหรือไม่ก็กาแฟซองทรีอินวันเท่านั้น 
ท้ัง ๆ ท่ีการดื่มกาแฟเป็นสิ่งท่ีเขาโปรดปราน แต่ด้วยเวลาท�าให้เขา         
ไม่ได้มโีอกาสท�าในสิง่ท่ีรกั ไม่ใช่แค่กบัเรือ่งกาแฟหรอก กบัหลาย ๆ  สิง่                                                                                     
ในชีวิตก็เป็นเช่นนั้น...บางอย่างเราเลือกได้ บางอย่างเราเลือกไม่ได้    
มันอยู่กับจังหวะชีวิตในช่วงนั้น ๆ ว่าจะเอื้ออ�านวยหรือไม่ ค�าว่า ‘ชีวิต
ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ’ ยังใช้ได้เสมอ
 ชาดกยกกาแฟข้ึนจิบเบา ๆ ละเลียดสัมผัสละมุนของกาแฟ 
แก้วโปรดพลางหยิบสโคนเนยสดข้ึนมากัดค�าเล็ก ๆ ถ้ามีเวลาแบบนี้
ทุกวันกค็งจะด ีเขาคงมานัง่ทอดอารมณ์จบิกาแฟเพือ่ให้รางวลักบัชีวติ
ที่แสนวุ่นวาย 
 ในขณะท่ีชาดกก�าลังหลับตาพริ้ม จินตนาการว่าตัวเองนั่งจิบ
กาแฟอยู่ริมถนนฌ็องเซลิเซ่1 ด้วยเวลาแห่งความสุขมักจะสั้น พลันนั้น                                                                                
เสยีงโทรศพัท์มอืถอืดงัข้ึนขัดจงัหวะสนุทรย์ีในยามเช้า ชายหนุม่จ�าต้อง
ล้วงมันออกมาดู เม่ือเห็นว่าเป็นเบอร์ของ สุริยา เพื่อนรักท่ีปัจจุบัน
ท�างานร่วมแผนกเดียวกันกับเขา ก็รู้ทันทีว่าเป็นเรื่องงาน งาน งาน 

 1 ถนนฌ็องเซลิเซ่ เป็นถนนในเขตที่ 8 ของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นย่านการค้าที่ประกอบด้วย
โรงละคร ร้านกาแฟ และร้านค้าหรูหรา สองข้างทางมีต้นเกาลัดที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามปลูกเรียงราย ชื่อ 
‘ฌ็องเซลเิซ่’ มาจากค�าว่า ‘ทุ่งเอลเิซียม’ จากเทพปกรณมักรกีในภาษาฝรัง่เศส ถนนฌอ็งเซลเิซ่ ได้รบัการขนานนาม
ว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลกอีกด้วย
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งานและงาน...มันจะตามไปทุกที่เลยใช่ไหม!
 “ว่าไงสุริ ?” เจ้าของโทรศัพท์มือถือเอ่ยถามอย่างเบื่อหน่าย
 “ไอ้ชาดก แกอยู่ไหนแล้ว ท�าไมวันนี้ยังไม่เข้าออฟฟิศ ?”     
ปลายสายเอ่ยถามราวกับเป็นเครื่องตอกบัตร ชาดกถอนหายใจยาว ๆ 
ก่อนจะตอบ
 “พอดเีกดิเรือ่งฉุกเฉินนดิหน่อย ไหน ๆ  สายแล้วกว่็าจะปล่อยให้
สายไปเลย บางทีวันนีอ้าจลาหยุดก็ได้” เป็นการตดัสนิใจอย่างฉุกเฉิน...
ใช่ ปวดขี้นี่แหละคือเรื่องฉุกเฉินที่ชาดกว่า ยังไม่ทันจะได้พูดอะไรต่อ
ปลายสายก็โวยกลับมาทันควัน
 “เฮ้ย! ไม่ได้ วันนี้แกจะเบ้ียวไม่ได้ จ�าไม่ได้เหรอว่าไอ้พี่
เอก    สัง่ให้แกไปพบคณุประกติเรือ่งงบโฆษณาตอนสบิเอ็ดโมง แกลมื                                                                                             
อีกแล้วใช่ไหมไอ้ชาดก!” สิง่ท่ีสรุยิาเอ่ยนัน้ท�าเอาชาดกท่ีก�าลงัจะอ้าปาก
จิบกาแฟต่อถึงกับสะดุ้ง อารมณ์ผ่อนคลายมลายหายไปทันที ฉิบหาย
แล้ว! จริงด้วย วันนี้มีภารกิจส�าคัญท่ีได้รับมอบหมายจากไอ้พี่เอก
หัวหน้าแผนกให้ท�า ถึงว่าเขาลืมอะไร แล้วนี่จะเก้าโมงแล้ว กว่าจะไป
ถึงออฟฟิศ กว่าจะไปพบลูกค้าอีก จะทันไหมเนี่ย...ตาย ๆ ตายแน่                                        
ไอ้ชาดก!
 “ไอ้ชาดก แกฟังฉันอยู่หรือเปล่า ? ฮัลโหล...ไอ้ชาดก แกอยู่
หรือเปล่า ?” สุริยาเร่งเสียงเรียก ชาดกสะดุ้งเล็กน้อยแล้วตอบด้วย         
น�้าเสียงท่ีเหมือนเป็นปกติท้ังท่ีในใจไม่ค่อยปกตินัก...จะปกติได้ยังไง    
ถ้าท�างานนีพ้ลาด ไอ้พีเ่อกเอาเขาตายแน่ ต�าแหน่งท่ีหวังจะได้เลือ่นข้ึน 
ปีหน้าสงสัยจะปิ๋วเป็นแน่แท้...ไม่ได้ เขาอุตส่าห์ท�าผลงานดีมาตลอด   
ท้ังปี จะมาพังเพราะไปท�างานสายวันเดียวไม่ได้ ท่ีส�าคัญเขามีแผนท่ี
จะแต่งงานกับ กลีบบัว แฟนสาวท่ีคบหากันมานานกว่าสามปี ยิ่งช่วงนี้                                                                           
หญิงสาวมีทีท่าหมางเมินจนน่าหวั่นใจ อาจเพราะเธอทวงถามเรื่อง
แต่งงานหลายครั้งหลายคราวแต่เขาก็ยังบ่ายเบ่ียงเพราะยังไม่พร้อม 
บ้านก็ยังไม่มี รถก็เก่า เงินเก็บก็มีแค่หลักแสนต้น ๆ หากแต่งงาน
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กับกลีบบัวเขาก็อยากท�าให้เธอสบาย มันหมดยุคที่รักกันแต่จะต้องมา    
กดัก้อนเกลอืกนิแล้ว ลองเอาใจเขามาใส่ใจเรา หากเขาเป็นกลบีบัวกค็ง                                                                                  
ไม่อยากแต่งงานกับผู้ชายที่ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันหรอก
 “เออ ฟังอยู ่แกไม่ตอ้งท�าเสียงเป็นเจ๊กตื่นไฟหรอกไอ้สุร ิเดีย๋ว
ฉันเข้าไป รับรองทันแน่นอน” เป็นการรับปากท่ีตัวเขาเองก็ยังไม่ได้
มั่นใจนัก แต่กระนั้นก็ต้องมองโลกในแง่ดีไว้ก่อน เปล่าประโยชน์จะ     
ตีโพยตีพายแบบที่ไอ้สุริยาท�า
 “แกรีบมาเลย เดี๋ยวฉันจะช่วยเตรียมเอกสารไว้ให้...อ้อ ท่ี
ส�าคัญแกโทรไปหาไอ้พ่ีเอกด้วยนะ เห็นว่ามีอะไรจะบรีฟก่อนท่ีแกจะ
ไปพบคุณประกิต...เดี๋ยว ๆ อย่าเพิ่งรีบวาง พอดีไอ้พี่เอกท�ามือถือตก
ส้วมพัง ตอนนี้เลยเอาเครื่องส�ารองมาใช้ แกเตรียมหาเศษกระดาษจด
เบอร์เดี๋ยวนี้ คนอย่างแกไม่มีทางจ�าเลข 10 ตัวได้ ขนาดเบอร์ตัวเอง
ยังจ�าไม่ได้ เบอร์คนอื่นอย่าหวัง” สุริยาร่ายยาวตามประสาเพื่อนสนิท 
สนิทมากเสียจนใคร ๆ แอบซุบซิบว่าเขากับสุริยาแอบมีซัมติงกัน...                    
กว่็ากนัไป สมยันี้ไม่ว่าเพศไหนสนทิกนักถ็กูโยงไปเรือ่งอย่างว่าได้หมด 
มนุษย์หนอมนุษย์
 “เออ ๆ แป๊บนึง” ชาดกรับค�าแล้วล้วงหากระดาษกับปากกาที่
ปกตเิขาจะพกตดิตวัไว้เสมอเนือ่งจากเป็นคนขีล้มื กระดาษโพสต์อิท1 จงึ
จ�าเป็นมากส�าหรบัเขา หากไปดูโต๊ะท�างานท่ีออฟฟิศ ในคอกของชาดก
จะเตม็ไปด้วยกระดาษโพสต์อทิหลากสหีลายขนาดแปะเตม็ไปหมดจนดู
เผิน ๆ คล้ายธงประดับในงานรื่นเริง นี่แหละคือสิ่งที่คนขี้ลืมอย่างเขา
ต้องใช้ หลายคนบอกว่าท�าไมไม่ใช่โทรศัพท์มือถือ...ปัดโธ่ ก็บอกว่า                                        

 1 กระดาษโพสต์อทิ มีทีม่าจากการท่ีนายสเปนเซอร์ ซิลเวอร์ (Spencer Silver) เป็นหนึง่ในทีมนกัวจิยั                   
ของบริษัท 3M ในปี ค.ศ.1968 เขาได้รับมอบหมายให้พัฒนากาวให้มีประสิทธิภาพสูง ติดได้แนน่ ทนทานถาวร                                                                                                                          
แต่ผลกลับได้กาวออกมาท่ีตรงกันข้ามกับเป้าหมายโดยสิ้นเชิง คือเป็นกาวอย่างอ่อน ติดง่าย ลอกได้ไม่ท้ิงร่องรอย                                                                                                                             
ต่อมาในปี ค.ศ.1974 นายอาร์เธอร์ ฟราย (Arthur Fry) นักวิจัยอีกคน น�ากาวนี้มาใช้ติดกระดาษไว้คั่นคัมภีร์ไบเบิล 
ในหน้าบทสวดมนต์ที่เขาต้องการเวลาไปโบสถ์ ก็เพราะคุณสมบัติติดง่าย ลอกได้ไม่ทิ้งร่องรอยนี้เอง 3M จึงน�าไป
พฒันาออกมาเป็นกระดาษโน้ตสเีหลอืงท่ีมแีถบกาวชนดินีอ้อกจ�าหน่าย โดยให้ช่ือว่า ‘โพสต์อิทโน้ต’ (Post-it notes) 
ปรากฏว่าเป็นท่ีนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะในหมู่คนท�างานส�านักงาน กระดาษโน้ตสีเหลืองจึงพัฒนาเป็นหลายสี    
หลายขนาด หลายรูปเล่ม เอาใจผู้ใช้ทั่วโลก (ที่มาของข้อมูลจาก sanook guru)
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ขี้ลืม ถ้าลืมโทรศัพท์มือถืออีกไม่บรรลัยหมดหรือยังไง!
 ดอูย่างวนันีส้ ิเขาลมืนัน่ลมืนีต่ัง้แต่เช้า สดุท้ายกล็มืเอาโพสต์อิท                                                                                 
กับปากกามาอีกจนได้ ปัดโธ่เอ๊ย...ไอ้ชาดก!
 พลันสายตาเหลือบไปเห็นกระดาษโพสต์อิทปึกเล็ก ๆ วางอยู่
พร้อมปากกาด้ามสีเงินบนโต๊ะท่ีชาดกก�าลังนั่งละเลียดกาแฟอยู่ แรก   
ทีเดียวว่าจะหันไปขอความช่วยเหลือจากบาริสต้าหนุ่ม แต่ปลายสายก็
เร่งเสียเหลือเกิน ไม่รู้มันจะรีบไปตายที่ไหน
 “ได้ท่ีจดหรือยังไอ้ชาดก เร็ว ๆ สิวะ ยืดยาดอยู่ได้!” สุริยา     
เร่งเสียง คนถูกเร่งจึงคว้าโพสต์อิทปึกนั้นมาตรงหน้าแล้วหยิบปากกา
ด้ามสวยขึ้นมาจรดลงที่โพสต์อิทแผ่นบนสุดทันที 
 “เออ ๆ พร้อมแล้ว”
 “เบอร์ไอ้พี่เอกนะ 089-788XXXX”
 “พี่เอก 089-788XXXX” ชาดกทวนสิ่งท่ีปลายสายบอกแล้ว
มองตัวเลขยึกยือท่ีเขียนลงบนโพสต์อิทอีกครั้งให้ม่ันใจว่าจดถูกต้อง
ไม่มีอะไรตกหล่น ยังไม่ทันจะอ้าปากพูดอะไร เพื่อนสุดรักก็เร่งยิก ๆ                                                                            
ราวกบัเป็นเมยีร่วมทะเบียนสมรสท่ีมีสทิธิบ์งการทุกอย่างในชวีติคนเป็น
สามี
 “ไอ้ชาดก แกอย่ามัวแต่เอ้อระเหยลอยชาย รีบมาท่ีออฟฟิศ
แล้วโทรหาไอ้พี่เอกด้วย เพราะบ่ายนี้ไอ้พี่เอกจะบินไปคุยงานที่ฮ่องกง    
ตอนนี้ฉันต้องเข้าไปประชุมแผนกด่วน ย�้า! ห้ามลืมโทรหาไอ้พี่เอก    
เดด็ขาด” อีกฝ่ายท�าเสยีงเข้มเพือ่เน้นให้ชาดกรูว่้ามนัคอืเรือ่งส�าคญัมาก 
ชาดกถอนหายใจเลก็ ๆ  แต่กร็บัค�าคนเป็นเพือ่นพลางหันไปหาบารสิต้า
หนุ่มแล้วท�ามือเป็นเชิงบอกให้คิดเงิน ซ่ึงอีกฝ่ายก็ดูเหมือนจะเข้าใจ                                                                               
เขาหันไปกดเคร่ืองคดิเงนิขนาดย่อมก่อนท่ีเครือ่งนัน้จะส่งเสยีงอ๊อดแอ๊ด
ปรนิท์ใบเสร็จออกมา จากนัน้ฉีกกระดาษวางลงบนถาดไม้ขนาดเลก็แล้ว
เดินน�ามาวางไว้ตรงหน้าของชาดก 
 ชาดกยังคงคุยกับสุริยาขณะท่ีปรายตามองตัวเลขในบิล เขา
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รีบล้วงเงินหนึ่งร้อยสี่สิบบาทวางลงบนถาด ไม่คิดรอเงินทอนสิบบาท
หรอก ถือเป็นค่าเข้าห้องน�้า ก่อนจะรีบเดินกึ่งวิ่งออกจากร้านกาแฟ
ตรงขึ้นรถไฟฟ้า และในจังหวะที่ประตูรถไฟฟ้าก�าลังจะปิดพอดี ชาดก
กว่ิ็งเข้าไปได้อย่างเฉียดฉิว เดชะบุญท่ีไม่ถกูประตหูนบีเข้าให้ ชายหนุม่    
ท้ิงตัวนั่งลงท่ีเก้าอ้ีว่างตัวหนึ่งพลางหอบหายใจเหนื่อยราวกับคนท่ีเพ่ิง
ไปวิ่งมาราธอนกลับมาอย่างไรอย่างนั้น
 เวลาทุกนาทีมีค่า เสียงของไอ้สุริยายังดังอยู่ในหูราวกับมันมา
นั่งอยู่ข้าง ๆ ชาดกจึงล้วงเอากระดาษโพสต์อิทท่ีจดเบอร์ไอ้พี่เอกไว้
ออกมาจากเสื้อแจ็กเกต แต่แล้วก็ต้องชะงักเม่ือเห็นว่าสิ่งท่ีอยู่ในเสื้อ
แจ็กเกตนั้นไม่ใช่เพียงแค่กระดาษโพสต์อิทแผ่นท่ีจดเบอร์ของไอ้พี่เอก
เท่านั้น แต่เขากลับหยิบกระดาษโพสต์อิทติดมาทั้งปึกด้วยความลืมตัว 
เท่านั้นยังไม่พอ ยังแอบหยิบปากกาของทางร้านมาอีก ตายห่าแล้ว!                   
จากคนขี้ลืมจะกลายเป็นหัวขโมยด้วยซะอย่างนั้น แต่จะกลับเอาไปคืน
ตอนนี้ก็ไม่มีเวลาแล้ว ไว้พรุ่งนี้ตอนเช้าค่อยแวะเอาเข้าไปคืนก็ได้...                                                                
ก็หวังว่าเขาคงจะไม่ลืมเอามันมานะ!
 ชาดกหยิบเอาโพสต์อิทปึกนัน้ออกมาด ูพบว่ามันมีกระดาษอยู่
หลายแผ่นรวมกับแผ่นท่ีเขาเขียนเบอร์ไอ้พ่ีเอกไว้ น่าจะเป็นกระดาษ
ที่มีไว้ให้ลูกค้าจดโน้ตเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือจดเมนูที่ต้องการเสียกระมัง 
ชาดกล้วงโทรศพัท์มอืถอืของตวัเองขึน้มากดเบอร์ท่ีจดเอาไว้ ก่อนจะจบั                                                                                    
กระดาษโพสต์อิทและปากกาใส่ลงในกระเป๋าเสื้อแจ็กเกตตามเดิม       
รอเพียงอึดใจปลายสายก็รับ
 “สวัสดีครับไอ้พี่เอก...เอ้ย! พี่เอก ผมชาดกเองครับ”
 ใครเลยจะรู้ว่า...กระดาษโพสต์อิทปึกนั้นก�าลังจะเปลี่ยนชีวิต
ของชาดก
 ...ไปตลอดกาล!
  



ตอนที่  1
หวานมันส์ฉันคือเธอ!
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 ชาดกเพิ่งวางสายจากไอ้พี่เอกได้ไม่ทันไร ก็รู้สึกได้ถึงอาการ 
ขี้หูเต้นระบ�า ที่จริงมันเริ่มท�างานทันทีที่ได้ยินเสียงโวยวายของอีกฝ่าย
แล้ว แต่ก็นั่นแหละ ในฐานะผู้น้อย สิ่งที่ท�าได้คือการพยักหน้าหงึกหงัก
แม้จะรูว่้าอีกฝ่ายมองไม่เห็น ชาดกจ�าต้องอือออตามแม้ว่าบางอย่างจะ
ไม่ได้เห็นด้วยก็ตามที ขืนบอกว่าไม่เห็นด้วยสิ โดนด่ายาวไปอีก ดังนั้น
แกล้ง ๆ เห็นด้วยไปเหอะ จะท�าตามหรือไม่ท�าก็ค่อยว่ากันอีกที 
 ชายหนุม่นัง่พงิพนกัเก้าอ้ีบนรถไฟฟ้าอย่างเหนือ่ยอ่อน อกีแค่
สองสถานกีจ็ะถงึออฟฟิศแล้ว และเมือ่ถงึท่ีนัน่เขาคงต้องตาลตีาเหลอืก
เตรียมเอกสารเดินทางไปพบกับคุณประกิตตามท่ีนัดแนะกันไว้ให้ทัน  
ซ่ึงวิธีเดียวท่ีจะไปให้ทันก็คือต้องเอาชีวิตไปฝากไว้กับวินมอเตอร์ไซค์
หน้าปากซอยอีกตามเคย เขาอยากมีรถหร ูๆ  มคีนขับรถให้แบบคนใหญ่  
คนโต แต่สิ่งที่มีอยู่ในชีวิตจริงของเขาคือรถมือสองที่ตัดสินใจจอดไว้ที่
คอนโดเพราะเห็นว่าไม่คุม้ค่าน�า้มนัในการฝ่าการจราจรมาท�างาน ด้วย
อาการท่ีสามวนัดสีีวั่นไข้ บางเดอืนเสยีค่าซ่อมจนแทบไม่เหลอืเงนิยาไส้ 
นี่ถ้าไม่ได้กลีบบัวคอยช่วยเหลือเขาคงแย่ แต่ก็นั่นแหละ ไม่มีผู้ชาย          
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คนไหนอยากจะเป็นช้างเท้าหลังหรอก ชาดกเองก็เช่นกัน 
 “สถานีต่อไป อารีย์...Next station อารีย์”
 เสียงหวาน ๆ ปลุกให้ชาดกสะดุ้งจากภวังค์ความคิดและ   
เตรียมตัวท่ีจะออกไปเผชิญความจริงของชีวิต ชายหนุ่มกระชับเสื้อ
แจก็เกตให้เข้าท่ี จบักระเป๋าถอืไว้ให้ม่ันใจว่าจะไม่ลมืมันอีกเป็นครัง้ท่ี...
เอ่อ ครัง้ท่ีเท่าไหร่กจ็�าไม่ได้ รูแ้ต่ว่าลมืบ่อยจนเจ้าหน้าท่ีรถไฟฟ้าสถานี
อารย์ีจ�าหน้าเขาได้และเกบ็ไว้ให้เขาทุกที เมือ่เสยีงประกาศดงัขึน้อีกครัง้ 
ชาดกกร็บีลกุข้ึนเบียดเสยีดผูค้นออกไปด้านนอก และเดนิกึง่วิง่ลงไปยงั
ด้านล่างสถานีรถไฟฟ้า 
 ไอ้ต่อ วินมอเตอร์ไซค์เจ้าประจ�ารู้ทันทีว่าเขาจะใช้บริการ     
ชายร่างท้วมกระโดดข้ึนคร่อมมอเตอร์ไซค์คันเก่งแล้วสตาร์ทเครื่อง
อย่างรวดเร็วก่อนจะพุ่งตรงมาหาอย่างรู้หน้าท่ี ชาดกเองก็ไม่อ้อยอิ่ง 
เวลาทุกนาทีมีค่า เขากระโดดขึ้นคร่อมมอเตอร์ไซค์คันนั้นโดยไม่ต้อง                                              
บอกจุดหมายปลายทาง วินมอเตอร์ไซค์คู่ใจรีบเร่งเครื่องตรงเข้าไป
ในซอยอันเป็นท่ีตั้งของบริษัทของชาดกทันที ไม่ถึงสามนาทีรถ
มอเตอร์ไซค์ก็แล่นมาจอดหน้าตึกสูงท่ีประดับด้วยกระจกสีทึบ ชาดก
รีบลงมาจากยานพาหนะประจ�าซอย จะล้วงแบงก์ย่ีสบิส่งให้ไอ้ต่อแต่ดนั
หยิบเอากระดาษโพสต์อิทปึกที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อออกมาแทน ชายหนุ่ม
จึงใช้มืออีกข้างถือมันไว้แล้วใช้มือข้างเดิมล้วงเข้าไปหยิบแบงก์ย่ีสิบ                                                                            
อีกครั้งก่อนจะยื่นมันให้ไอ้ต่อ
 “วันนี้มาสายนะพี่ชาดก” อีกฝ่ายเอ่ยถามและทักทายในคราว
เดียวกัน ชาดกพยักหน้ารับ
 “ใช่สิ นี่ก็รีบจะแย่แล้ว...เออ สักสิบโมงแกมารับพี่ท่ีหน้าตึก
หน่อย พี่จะไปอโศก” ชาดกนัดแนะกับอีกฝ่ายทันที วินมอเตอร์ไซค์   
ร่างท้วมพยักหน้ารับ
 “ได้พ่ี สิบโมงไม่ขาดไม่เกิน ไอ้ต่อพร้อมรับใช้” หนุ่มวิน
มอเตอร์ไซค์บอกแล้วหันหัวมอเตอร์ไซค์คู่ใจกลับไปทางเดิม ชาดก  
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มองตามแล้วเกิดความคิดที่ว่า เป็นวินมอเตอร์ไซค์นี่ก็เข้าท่าดี วัน ๆ           
วิ่งเข้าวิ่งออกในซอย ใช้เวลาก็ไม่เยอะ ได้ค่าจ้างเท่ียวละยี่สิบเป็น                                                                                            
อย่างน้อย เห็นอย่างนี้เถอะ รายได้น่าจะมากพอตัว ไม่อย่างนั้นเขาคง
ไม่เห็นไอ้ต่อใส่ทองเส้นโตและเปลีย่นโทรศพัท์มือถอืเป็นว่าเล่นหรอก ว่า
ไปแล้วก็น่าคิด ถ้าอนาคตทางการงานที่ท�าอยู่ทุกวันนี้ไม่ก้าวหน้า เขา
จะลาออกไปเป็นวินมอเตอร์ไซค์ดีไหมหนอ ?
 เม่ือรู้ว่าตัวเองก�าลังโอ้เอ้ ชายหนุ่มจะยัดโพสต์อิทปึกนั้นลง
ในกระเป๋าเสื้อแจ็กเกตอย่างเดิม พลันสายตาเหลือบไปเห็นโพสต์อิท    
แผ่นบนท่ีเป็นเบอร์ของไอ้พีเ่อก ชาดกจงึถอืโอกาสดงึกระดาษโพสต์อิท
แผ่นนั้นออกมาแปะไว้ท่ีหน้าอกเสื้อ หมายใจว่าเม่ือข้ึนไปข้างบน
ออฟฟิศจะได้บันทึกเบอร์ใหม่ของไอ้พ่ีเอกไว้ในโทรศัพท์มือถือ ขืนยัง
ยัดอยู่ในกระเป๋าเสื้อแจ็กเกตแบบนั้นก็คงจะลืมอีก แปะมันไว้ที่หน้าอก
นี่แหละ จะได้เห็นชัด ๆ ขี้ลืมดีนัก!
 ชาดกรบีเดินตรงเข้าไปในออฟฟิศ กดลฟิต์เข้าไปยังช้ันอันเป็น
ที่ตั้งของบริษัท เมื่อประตูลิฟต์เปิดออกถึงที่หมาย ชาดกก็ก�าลังจะล้วง
บัตรพนักงานขึ้นมาตอกบัตร แต่แล้วเขาก็ต้องสะดุ้งเมื่ออยู่ ๆ ก็ถูกมือ
ลึกลับของใครสักคนดึงแขนเขาให้หายไปทางมุมหนึ่งของบันไดหนีไฟ 
ชาดกหันมองแล้วย้ิม ก�าลังจะอ้าปากทักทายอีกฝ่าย แต่แล้วชาดกก็
ต้องขมวดคิ้วเข้มด้วยความแปลกใจ...โคตรแปลกใจ! 
 จะไม่ให้แปลกใจได้ยังไง ในเมือ่คนท่ีดงึเขาเข้ามายังโถงบันได
หนีไฟนั้นคือกลีบบัวหญิงคนรักของชาดก สิ่งท่ีท�าให้แปลกใจไม่ใช่ตัว
ของกลีบบัวหรอก แต่เป็นค�าที่เธอทักทายชาดกมากกว่า...
 “พี่เอก บัวมีเรื่องต้องบอกพี่เอก”
 พี่เอก ?...อะไรคือพี่เอก ?
 “บัว...นีเ่ล่นอะไรเนีย่ เรางงไปหมดแล้ว ?” ชาดกหัวเราะเบา ๆ                                                                                
ในล�าคอ แต่ดูเหมือนอีกฝ่ายจะไม่นึกขันด้วยนัก สีหน้าเธอเหมือนคน
ก�าลังอมทุกข์และคล้ายกับคนที่ผ่านการร�่าไห้มาอย่างแสนสาหัส
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 “พี่เอก บัวปวดหัวจนแทบจะระเบิดแล้ว บัวไม่ไหวแล้ว บัว      
ไม่ไหวแล้วจรงิ ๆ ” ในท่ีสดุความอดทนกเ็หมือนเข่ือนท่ีถกูความทุกข์ดนั
จนพงัทลาย กลบีบัวร้องไห้โฮแล้วตรงเข้าสูอ้่อมกอดของชาดก อกีฝ่าย                                                                              
ที่งงเป็นไก่ตาแตกอยู่แล้วยิ่งงงไปกันใหญ่ เขางงที่อยู่ ๆ ท�าไมกลีบบัว
จึงเรียกเขาว่า พี่เอก แต่นั่นไม่ส�าคัญเท่าสิ่งที่หญิงสาวก�าลังเป็น ร่างที่
ร้องไห้จนตัวสั่นโยนนั้นท�าให้ชาดกเลิกท่ีจะสนใจกับช่ือท่ีอีกฝ่ายเรียก 
แล้วหันมาใส่ใจความรู้สึกของหญิงคนรักมากกว่า
 “เดี๋ยวนะบัว ใจเย็น ๆ ก่อน มันเกิดอะไรข้ึน เรางงไปหมด
แล้ว” ชาดกจับไหล่ของกลีบบัวให้หันมาจ้องหน้าเขา ในแววตาท่ีรื้น           
ไปด้วยน�้าตานั้นมองตรงมาท่ีชาดก แต่ทว่ามันไม่เหมือนแววตาแบบท่ี                                                                                   
เขาเคยได้รับจากกลีบบัวมาตลอดชีวิต อีกฝ่ายยังสะอื้นไห้แล้วบอกใน 
สิ่งที่ชาดกเองไม่อยากจะเชื่อหู ไม่คิดว่าจะได้ยิน และไม่เข้าใจว่าท�าไม
จึงได้ยิน
 “พี่เอก...บัวท้อง”
 “อะ...อะไรนะ ? ท้อง!” ร่างของชาดกชาจนแทบไม่รู้สึกรู้สา
อะไรเมื่อได้ยินเช่นนั้น ชายหนุ่มเซจนต้องพิงเข้ากับผนังเพื่อไม่ให้
ล้มลงไปเสียก่อน ในหัวมีเสียงของกลีบบัวดังซ�้าไปซ�้ามา ‘พี่เอก...บัว
ท้อง...พี่เอก...บัวท้อง’ เอาเป็นว่าตัดเรื่องท่ีกลีบบัวเรียกเขาว่าพี่เอก
ไปก่อนก็ได้ เพราะชาดกเองก็จนปัญญาที่จะหาเหตุผล แต่ไอ้เรื่องที่จะ
ท้องกบัเขานัน้มนัเป็นไปไม่ได้เลย จรงิอยู่เขามีอะไรกบักลบีบัว ซ่ึงกถ็อื
เป็นเรือ่งปกตขิองชายหญิงท่ีคบกนัมานานและหมายจะสร้างครอบครัว
ด้วยกัน แต่กลีบบัวจะท้องได้ยังไงในเมื่อเขาเป็นหมัน เป็นมาตั้งแต่               
เม่ือไหร่ก็ไม่รู ้ตวัเขาเองกเ็พิง่รูเ้ม่ือสองปีก่อนตอนตรวจสขุภาพร่างกาย 
จะว่าการตรวจผิดพลาดก็ไม่น่าใช่เพราะเขาตรวจซ�า้ถงึสามรอบ เขาเป็น
ลูกชายคนเดียวของครอบครัว ย่อมอยากมีคนสืบสกุลอยู่แล้ว การเป็น
หมันจึงเหมือนเป็นฝันร้ายของเขาและครอบครัว แต่กระนั้นความจริง   
กค็อืความจริง เขาเลอืกท่ีจะท�าใจและคดิว่ากลบีบัวกค็งเข้าใจหากวันใด
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วนัหนึง่ต้องแต่งงานกนัไปโดยท่ีรูว่้าจะแก่เฒ่าไปด้วยกนัโดยไม่มีทายาท
คอยดูแล หากจะเป็นไรก็อยู่ดูแลกันไปสองตายายนี่ก็ได้
 แต่...แต่...ท�าไมวันนี้กลีบบัวจึงบอกว่าท้อง!
 “บัวมอีาการแปลก ๆ  มาตัง้แต่อาทิตย์ก่อนท่ีบัวเคยเล่าให้พีเ่อก
ฟัง บัวมกัจะหน้ามดืแล้วกค็ลืน่ไส้ แรกทีเดยีวคดิว่าคงเป็นเพราะช่วงนี้                                                                                 
โหมงานหนัก แต่พอไปหาหมอ หมอสงสัยว่าบัวจะตั้งท้องเลยตรวจ
อย่างละเอียด ปรากฏว่าบัวท้องจริง ๆ เราจะท�ายังไงกันดีคะพี่เอก ถ้า
ชาดกรู้บัวตายแน่ บัวต้องตายแน่ ๆ” หญิงสาวเขย่าร่างของชาดกแต่
เรยีกว่า ‘พีเ่อก’ ท�าราวกบัว่าชาดกคอืพีเ่อกอย่างไรอย่างนัน้ ชาดกรูส้กึ
เหมือนรอบกายเงยีบงนั สบัสนจนไม่รูว่้าควรจะสบัสนยังไงด ีงงจนไม่รู้
ว่าจะงงตรงไหนดี 
 ทันใดนัน้ประตบัูนไดหนไีฟกถ็กูเปิดออกอย่างแรงโดย อิง่อ้อย 
หญิงร่างอ้วนท่ีเหมือนก�าลังจะออกมาคุยโทรศัพท์ในเวลางาน ครั้น
พอเจ้าหล่อนเห็นชายหญิงคู่นั้นก็ชะงัก กลีบบัวรีบปาดน�้าตาออกแล้ว      
หันหน้าเข้าก�าแพง หญิงร่างอ้วนรีบยกมือไหว้ชาดกแล้วเอ่ยทัก
 “อ้าว...หนูนึกว่าพี่เอกจะไม่เข้าออฟฟิศ”
 พีเ่อก...พีเ่อกอกีแล้ว ? เล่นบ้าอะไรกนัวะ กูชือ่ชาดก ไม่ใช่พีเ่อก                                                                                      
หน้าตาก็ไม่เหมือนกันสักนิด กูชื่อชาดกโว้ย! ชาดกตะโกนบอกในใจ     
ในเวลานั้นสับสนเกินกว่าจะพูดอะไร เขาท�าได้เพียงเดินโซซัดโซเซลง
บันไดหนีไฟไป หูอื้ออึงไม่ได้ยินเสียงเรียกของอิ่งอ้อยที่ดังไล่หลังมา
 “แล้วนั่นพี่เอกจะไปไหนคะ มีอะไรกันหรือเปล่าคะ ? บัว...เธอ
ร้องไห้ท�าไม ?” ดูเป็นการถามเพราะสาระแนมากกว่าจะเป็นห่วง
 “เปล่า ๆ พี่เอกเขาเรียกบัวมาตักเตือนเรื่องงานนิดหน่อยน่ะ 
ถ้าไม่มีอะไรบัวขอตวัก่อนนะ” กลบีบัวตดับทการสนทนาแต่เพยีงเท่านัน้
ก่อนจะเดนิกลบัเข้าไปในตวัออฟฟิศ ท้ิงให้อ่ิงอ้อยมองคนท้ังคูด้่วยความ
สงสัย ปากไวเท่าความคิด สาวเจ้ารีบเมาท์กับเพื่อนต่างแผนกที่ก�าลัง
คุยผ่านโทรศัพท์ทันที


