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1
帰りの電車で上司と一緒になったとき。

เม่ือฉันกลับรถไฟขบวนเดียวกับหัวหน้า

@ViperX Advertising

"คณุอ้อน นีค่ณุอ่านบรฟีไม่เป็นเหรอ ผมบอกแล้วว่าเจ้าน้ีให้ท�าตามบรีฟ 

แล้วดูท่ีคุณท�ามาแต่ละอันสิ มันเหมือนกับที่เขาบรีฟมามั้ย มีตรงไหนสักค�า 

ที่เขาเขียนว่าขอดอกไม้เหรอ"

ฉันกลอกตาขึ้นบนลงล่างเป็นรูปเลขแปดพลางพยายามข่มใจไม่หันไป

ทุ่มจอมอนิเตอร์ใส่พ่ียอร์ชท่ีมบีรรดาศกัดิเ์ป็นถงึ Team Leader ของแผนกฉนั 

ให้มันรู้แล้วรู้รอด เมื่อเขาร่ายจบฉันจึงค่อยหันไปตอบอย่างใจเย็น

"หนูอ่านออกค่ะพ่ี"

"อ่านออกแล้วท�าไมงานมันออกมายังง้ี"

"คือพ่ียอร์ชคะ..."

เย็นไว้ยัยอ้อน เย็นไว้ เย็น...เย็น...

"คอือะไรอ่ะดอกไม้ ใส่มาท�าไมเน่ีย มนัดเูรยีบหรตูรงไหนกับการมดีอกไม้ 

แบบน้ีผมเรียกหวานแหววนะ หวานจนเลี่ยนเลยอ่ะ แล้วแบรนด์นี้อิมเมจเขา 

ต้องดูโต ผมถึงบอกให้ใส่ริบบิ้นลงไป..."
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เย็นไม่ไหวแล้ว!

"แต่มันไม่สวยไงคะ"

"อะไรนะ" พ่ียอร์ชถึงกับตาเหลือก เช่นเดียวกับยัยหวาน เพ่ือนท่ีนั่งอยู่

โต๊ะตรงข้ามกันซึ่งคอยพนมมือเหมือนจะบอกให้ฉันท่องนะโมสามจบอยู่ในใจ

ตั้งแต่เห็นพ่ียอร์ชเดินออกจากโต๊ะตัวเองมาหาฉันแล้ว "เมื่อก้ีคุณว่าอะไรนะ"

"หนูบอกว่ามนัไม่สวยเลยอ่ะค่ะพ่ี ท่ีบรฟีมาเน่ีย คอืถ้ารูอ้ยู่แล้วว่าท�าไป 

ยังไงมันก็ต้องแย่จะให้ท�าท�าไมคะ สุดท้ายก็ต้องเอามาแก้อีก ก็ไม่ได้ว่าง 

ไม่ได้มีงานแบรนด์เดียวนะพ่ี"

สีหน้ายัยหวานตอนน้ีเหมือนก�าลังสวดภาวนาอะไรสักอย่างมากกว่า 

จะลุ้นเอาใจช่วยแล้ว ฉันเข้าใจ มันคงเลยจุดนั้นไปแล้วสินะ

ก็ช่วยไม่ได้น่ี กับทีมลีดท่ีไม่คิดจะออกความเห็นอะไรแย้งลูกค้าเลย  

มีแต่ก้มหน้ารับบรีฟมาแล้วก็ปล่อยให้ลูกค้าจับมือท�างานดีไซน์แบบนี้จะให้

ฉันลั้ลลาอยู่ได้เหรอ

ฉนัมองหน้าพ่ียอร์ชท่ียืนท�าปากพะงาบๆ เหมอืนอยากจะพูดอะไรสกัอย่าง

แต่แรมเต็มจนแปลงไฟล์ไม่ทัน จากน้ันสิ่งที่เขาท�าก็เหมือนกับท่ีเขาท�ามา 

ตลอดเวลาทีเ่ถียงไม่ออก...และมนัก็คอืการฟาดกระดาษปึกหนึง่ท่ีถืออยู่ในมอื 

ลงบนโต๊ะพร้อมกับโวยวายเสียงดังลั่นเหมือนกลัวซีอีโอท่ีอยู่ในห้องชั้นบน 

จะไม่ได้ยินน่ันเอง

"จะสวยหรือไม่สวยมันก็อยู่ที่การตัดสินใจของผมกับลูกค้า ไม่ใช่คุณ!" 

เขาว่าพร้อมกับยกมอืชีห้น้าจอ "คณุมหีน้าทีท่�าตามบรฟีก็ท�าไป ท�าให้มนัเรว็ๆ 

ด้วยเพราะต้องโพสต์มะรืนนี้แล้ว ลูกค้าเจ้าน้ีย่ิงตรวจช้าๆ อยู่ คุณก็ดันท�าช้า 

ท�าไม่ตรงบรีฟอีก ชาติไหนจะแอพปรู๊ฟหมด แค่นี้ก็ท�าเดือนชนเดือน โพสต ์

วันต่อวันแล้วเน่ีย ตารางงานคนอื่นเค้ารวนหมดรู้มั้ย..."

บลา บลา บลา บลา

คราวน้ีตาฉนักลอกวนเป็นลกูข่างแล้ว ยังดท่ีีพอพูดจบพ่ียอร์ชท่ีรกัก็เดนิ

สะบดัตดูกลบัโต๊ะไปเสยีที นึกว่าจะบ่นต่ออกีสกัหน่อยจะได้แกะขนมกินซะเลย

"ไง วันไหนไม่ได้เถียงกับพ่ียอร์ชจะขาดใจตายใช่มั้ยแม่คุณ" ยัยหวาน

ท�าหน้าเอือมระอามาจากโต๊ะฝั่งตรงข้าม ส่วนฉันก็เซ็งจนได้แต่ยักไหล่แทน 
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ค�าตอบก่อนจะไถเก้าอี้กลับมาหน้าคอมฯ แล้วเปิดโปรแกรม Ai* สุดท่ีรักย่ิง

ขึ้นมาอีกครั้ง "แกก็เหลือเกิน ชอบท�าให้ตัวเองเหน่ือยโดยใช่เหตุอยู ่เร่ือย  

ก็รู้อยู่แล้วว่าพ่ียอร์ชหัวแข็งแค่ไหน"

"อย่าเรียกว่าหัวแข็ง โปรดเรียกว่าคร�่าครึ"

"เออ จะเรียกอะไรก็ช่างเหอะ" ยัยหวานตัดบทก่อนจะเอาเม้าส์ปากกา

ชีห้น้าฉนั "ถามจรงิ เวลาแกท�างานนอกบรีฟ นอกจากเหน่ือยฟรแีล้วเคยได้อะไร

ตอบแทนกลับมาบ้าง"

"...ได้ค�าด่าของพ่ียอร์ชมั้ง"

"และทีแ่กยังท�าแบบเดมิมาตลอดสองปีตัง้แต่เข้าท�างานมา ทัง้ๆ ทีรู้่ว่า 

ท�าแล้วจะต้องถูกด่าเป็นเพราะ..."

"แกว่าค�าถามน้ีมนัน่าตอบมัย้ เป็นฉนัฉนัไม่ถามนะ มารยาทนิดนงึอ่ะ"

ยัยหวานมองค้อนก่อนจะเชิดใส่ฉันแล้วหันไปวาดรูปอิลลัสสาวน้อย 

ของมันต่อ "ฉันแค่อยากเตือนสติแก เพราะท�างี้แกก็มีแต่จะโดนประเมินแย่ๆ 

แถมแต่ละอาร์ตเวิร์กที่ท�าก็ชอบเล่นใหญ่ เห็นแล้วเหน่ือยแทน พอท�าไปละ 

มันไม่ผ่านสักทีมันน่าเสียดายออก เก็บแรงไว้ท�าอย่างอื่นเหอะ พวกเรา 

มนัแค่กราฟิกดไีซเนอร์หน้าใหม่ ไม่ใช่แผนกครีเอทฟี เขาก็ต้องคาดหวังให้เรา 

ท�าตามบรีฟที่ลูกค้าสรุปมาให้อยู่แล้ว ไม่ใช่ไปคิดให้เค้าใหม่ แบบน้ันมันผิด 

Process"

"น่ีแกโดนพ่ียอร์ชล้างสมองไปแล้วเหรอ นี่เข้าลัทธิยอร์ชไปแล้วใช่มั้ย"

"ไม่ใช่โว้ยยย ฉันแค่ปรับตัวไปตามรูปการณ์อย่างท่ีคนฉลาดเค้าท�ากัน 

อ่ะ เข้าใจป่ะ"

"ลัทธิยอร์ชน่ีของแรงจริงๆ"

"ก็บอกว่าไม่ใช่ไง" ยัยหวานแยกเข้ียวใส่ก่อนจะชีม้อืไปทางทิศไหนสกัแห่ง

เหมอืนจะมัว่ๆ "น่ี ถ้าแกอยากจะท�างานตามใจไม่ต้องตามบรฟีหรอืเข้าลทัธิอะไร  

ก็ถีบตัวเองข้ึนมาเป็นครีเอทีฟอัจฉริยะเหมือนอย่างหัวหน้าเราให้ได้สิ"

"ครีเอทีฟอัจฉริยะ? หมายถึงใครน่ะ อย่าบอกนะว่าพ่ียอร์ช"

* โปรแกรม Ai หมายถึงโปรแกรม Adobe Illustrator โปรแกรมส�าหรับวาดและตกแต่งภาพ เป็น 

โปรแกรมพื้นฐานที่นักออกแบบดีไซน์ใช้กัน
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"ก็เคยเล่าให้ฟังไปตัง้หลายรอบแล้วไง คาเมอ ิ โทชโิซ ครเีอทฟีไดเรก็เตอร์ 

หัวหน้าแผนกครีเอทีฟทั้งหมดของ ViperX เขาว่ากันว่าเป็นอัจฉริยะดีกรี  

Cannes Lion Awards* ท่ีอาคิสึกิซังไปดึงตัวมาจากญ่ีปุน่ด้วยตัวเองเลยนะ"  

ยัยหวานพูดก่อนจะหรี่เสียงลงพร้อมเพ่ิมเอฟเฟ็กต์เพ่ือความตื่นเต้นเข้าไปอีก 

"ฉายาของเขาคอื ดไีซน์ร้อยครัง้ แอพปรูฟ๊ร้อยครัง้ ได้ยินว่าไม่เคยมลีกูค้าคนไหน

ขอแก้งานเลย จัดว่าเป็นเทพเจ้าของวงการดีไซน์ก็ว่าได้ ทั้งเก่ง ทั้งหล่อยังกับ 

นายแบบ สาวๆ ชั้นบนกรี๊ดเขากันจะตายนะ"

"อ้อเหรอ" ฉนัรบัค�าอย่างแกนๆ ฟังยัยหวานพูดแบบเข้าหซู้ายทะลอุอก 

ทกุช่องทาง พลางลากนูน่ลากนีเ่ข้าๆ ออกๆ อาร์ตบอร์ดอย่างไร้ซึง่จติวิญญาณ 

ท�าเอายัยหวานถึงกับต้องถอนหายใจเฮือกใหญ่พร้อมท�าหน้าเหม็นเบื่อใส่  

คงเพราะระอากับภาพท่ีชินตานี้แล้วมั้ง ก็เราเข้ามาท�างานพร้อมกัน แล้วก็ 

นัง่หันหน้าเข้าหากันอย่างน้ีมาตัง้แต่วนัแรกเลยน่ีนา ยัยน่ีเห็นฉนัรบกับพ่ียอร์ช 

มาจนเบื่อแล้วล่ะ

"เอาน่า อย่าเศร้าไปหน่อยเลย วันน้ีก็ตัง้ใจท�างานไปก่อนเนอะ เดีย๋วสกัวัน 

ได้ย้ายทีมหรือได้เลือ่นข้ันเมือ่ไหร่ก็จะเป็นวันของเรา"

ยัยหวานว่าพลางย่ืนถุงช็อกโกแลตมาให้เหมือนจะปลอบ และฉันก็ 

รับมากินชิ้นหน่ึงแม้ไม่รู้สึกอยากอาหารเลยสักนิดเพ่ือไม่ให้เพ่ือนเสียน�้าใจ 

ก่อนจะหยิบหูฟังมาใส่เตรียมเข้าโหมดท�างาน

ความจริงฉันก็เข้าใจอยู่ว่ายัยหวานตั้งใจจะบอกอะไร แล้วก็รู้ด้วยว่า 

ที่เธอคิดไม่ผิดเลย...ถ้ามองในมุมของบริษัทล่ะก็นะ

แต่ท�างานแบบนั้นมันก็เหมือนเครื่องจักรดีๆ น่ีเองไม่ใช่เหรอ เหมือน 

ใส่บรีฟเข้าไป แล้วมันก็ลากๆ วางๆ แปะๆ ให้ตรงตามบรีฟแค่นั้นเอง ไม่ได้

เรียกว่างานดีไซน์อะไรสักหน่อย

ฉันเปิดบรีฟท่ีพ่ียอร์ชส่งมาให้ใน Trello** ก่อนจะหันไปดูกระดาษท่ี 

* Cannes Lion Awards คือ งานเทศกาลประกวดรางวัลโฆษณานานาชาติ โดยเหล่าเอเจนซี่โฆษณา 

และแบรนด์ใหญ่จะส่งผลงานโฆษณาเข้าประกวดเพื่อให้ได้รางวัล Cannes ซึ่งเป็นรางวัลที่จะการันตีถึง 

ความส�าเร็จและความครีเอทีฟของผลงานโฆษณา และเป็นที่ยอมรับมากที่สุดของโลก

** Trello คอื โปรแกรมออนไลน์และแอพพลเิคชัน่ส�าหรบับริหารจดัการโครงการ (Project Management)  

ท่ีมลีกัษณะใกล้เคยีงกับการแปะโพสต์อติไว้ในบอร์ดทีส่ามารถแชร์ร่วมกับคนในทีมได้ เพ่ือให้การท�างาน 

มีระบบชัดเจน
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พ่ียอร์ชฟาดใส่โต๊ะฉันเมื่อก้ีน้ี มันคืออาร์ตเวิร ์กท่ีฉันออกแบบขึ้นใหม ่

โดยไม่แคร์บรฟีใดๆ น่ันเอง และการทีเ่ขาท้ิงมนัไว้บนโต๊ะอย่างน้ีก็ไม่ต่างอะไร 

กับการเหยียบหน้ากันแล้วทิ้งรอยเท้าไว้ให้เจ็บใจเล่นเลย อารมณ์แบบนี ้

ฉันคงท�างานต่อไม่ไหวแน่...

แบบน้ีมันต้อง BURN BABY BURN!!!

"เอ้าน้องอ้อน ได้แล้วจ้ะ"

"ขอบคุณนะคะป้า ช่วยได้มากเลย"

"ไม่เป็นไรจ้ะ ว่าแต่จะเอาถังเผากระดาษไหว้เจ้าไปท�าอะไรเหรอ  

น่ีป้าต้องไปขอแผนกธุรการมาเลยนะเน่ีย เขาก็งงว่าจะเอาไปท�าไม ยังไม่ถึง

งานไหว้เจ้าสักหน่อย..."

"ฮ่ะๆๆๆ"

ฉันหัวเราะกลบเกลื่อนคุณป้าแม่บ้านที่ท�าท่าจะถามต่อด้วยความ 

อยากรูอ้ยากเหน็ ก่อนจะรบีบอกว่าเดีย๋วใช้เสรจ็จะรีบเอามาคนืแล้วเดนิหนีมา

อย่างไวเพราะไม่อยากบอกความจริง

ก็ขืนบอกไปป้าได้หาว่าฉันเป็นบ้าพอดีน่ะสิ แบบว่า คนบ้าอะไร 

แค้นหัวหน้าจนท�างานต่อไม่ได้เลยต้องเอางานท่ีไม่ผ่านออกมาเผาท้ิง อะไรงีไ้ง

หลังจากหนีป้าแม่บ้านมาได้แล้วฉันก็กดลิฟต์ข้ึนไปชั้นดาดฟ้าทันที 

ความจริงออกไปโซนสูบบุหรี่ตรงลานจอดรถก็เผาได้แล้ว แต่แถวน้ัน 

พนกังานออฟฟิศเราไปกันเยอะ ฉนัไม่อยากบงัเอญิจ๊ะเอ๋กับใครเข้า ของแบบน้ี 

มันต้องการความเป็นส่วนตัวน่ีนา

เมื่อลิฟต์เปิดออกก็เจอกับแดดจ้าสมเป็นประเทศไทย ยังดีท่ีเขา 

มีท�ากันสาดไว้บังแดดอยู่ตรงกลางดาดฟ้า... ฉันรู ้เพราะเคยขึ้นมาบ่อย 

เวลาหัวร้อนเพราะทีมลีด ส่วนใหญ่คนข้ีเกียจรอลิฟต์ไม่ขึ้นมาถึงน่ีอยู่แล้ว  

ฉันก็เลยเหมือนได้ดาดฟ้าท้ังชั้นเป็นของตัวเองมาตลอดไงล่ะ

และฉันก็คาดหวังไว้ว่าวันน้ีเองก็น่าจะได้เผากระดาษอย่างเป็นส่วนตัว

เหมือนทุกที จนกระทั่งเดินออกมาจากลิฟต์และพบว่ามีใครอีกคนหน่ึงอยู่ที่น่ี 

ก่อนแล้ว...
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ผู้ชายคนนั้นยืนสูบบุหรี่พิงรั้วก้ันริมดาดฟ้าปล่อยให้ลมพัดจนเส้นผม 

สีน�้าตาลเข้มท่ีถูกมัดไว้ลวกๆ พลิ้วไหวไปตามแรงลม ในทีแรกเขาไม่ได้สนใจ 

ฉันเลย ดูคล้ายก�าลังล่องลอยอยู่ในความคิดของตัวเองซะจนไม่ได้ยินกระท่ัง

เสยีงเปิดประต ูท�าให้ฉันมโีอกาสได้เห็นแววตาเหม่อๆ ทีช่วนให้นึกสงสยัขึน้มาว่า

สิ่งที่อยู่ในความคิดของเขาน้ันคืออะไร...

และท�าไมมันถึงได้ท�าให้นัยน์ตาสีน�้าตาลของเขาดูมีเสน่ห์นัก

รูต้วัอกีทีฉนักเ็ผลอยืนจ้องเขาอยู่นาน...นานจนเขารู้สกึตวัและหันมามอง

ด้วยแววตางุนงงนั่นแหละสติถึงได้กลับเข้าร่างเสียที และใบหน้าท่ีหล่อเหลา 

ดจุงานอาร์ตชัน้ดีของผูช้ายคนน้ันก็ท�าให้ฉันถึงกับไม่รูจ้ะเอามอืไม้ไปวางตรงไหน

ชั่วขณะหน่ึง จู่ๆ ทุกอย่างบนตัวก็รู้สึกเก้งก้างเกะกะไปหมด

หล่ออะไรขนาดนี้นะ น่าจะสูสีกับอาคิสึกิ โคจิ ซีอีโอของบริษัทเรา 

เลยนะเน่ีย

ว่าแต่ฉันมายืนถือถังเผากระดาษไหว้เจ้ากับกระดาษปึกใหญ่ตรงนี้

ท�าไมนะ อ้อ...จะมาเผางานท่ีถูกตีกลับมาน่ันเอง

"...ใช้ของผมสิ"

ฉันชะงักเมื่อเขาเสนอมาเป็นภาษาอังกฤษส�าเนียงอเมริกันแบบไร้ที่ติ 

คงเพราะฉันยืนจ้องเขาเหมือนจะอยากได้อะไรสักอย่างอยู่นานแล้วล่ะมั้ง...

แต่พูดภาษาอังกฤษแบบนี้...ว่าแล้วเชียวว่าเขาต้องไม่ใช่คนไทย แต่

หน้าเอเชียลุคน้ีง้ันก็คงเป็นคนญ่ีปุน่ล่ะมั้ง ก็แถวนี้มีแต่บริษัทญ่ีปุ่นนี่นา

"เอ่อ...ขอบคณุค่ะ" ฉนักะพรบิตาก่อนจะย่ืนมอืไปรับไฟแชก็มาจากเขา

พร้อมกระซิบค�าว่าขอบคุณเบาๆ เพราะนึกขึ้นได้เด๋ียวน้ีเองว่าตัวเองเตรียม 

ทุกอย่างมาพร้อมยกเว้นไฟแช็ก

แต่พอรับมาแล้วจะจุดไฟเผากระดาษตรงนี้ก็รู้สึกแปลกๆ แฮะ เขาจะ

หาว่าฉันเป็นผู้หญิงโรคจิตมั้ย มายืนเผางานท่ีไม่ผ่านอยู่บนดาดฟ้าแบบน้ี...  

แต่ถ้าจะเอาคืนเขาไปโดยไม่ได้ใช้ท�าอะไรเลยก็ประหลาดอีกเหมือนกัน

สถานการณ์พิลึกพิลั่นท�าให้ฉันต้องยืนน่ิงท�าอะไรไม่ถูกอยู่กับเขา 

ที่ยืนคีบบุหร่ีพร้อมพ่นควันสีเทาๆ ออกจากริมฝีปากสวยได้รูปด้วยท่าทาง

เหมือนหลุดออกมาจากอินสตาแกรมนายแบบระดับโลก
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จะว่าไปแล้วเขาหน้าตาคุ้นๆ ยังไงก็ไม่รูแ้ฮะ แต่คนท่ีหล่อระดบันีจ้ะอยู่

ออฟฟิศไหนกันนะ...ในตึกน้ีก็มีบริษัทญ่ีปุ่นอยู่เยอะ มีทั้งบริษัทด้านการเงิน 

บรษิทัคอนซลัต์ บรษิทัอสังหาฯ บรษิทัน�าเข้าส่งออกสนิค้า แล้วก็เอเจนซีโ่ฆษณา 

(บริษัท ViperX ท่ีฉันท�างานอยู่เองแหละ) อย่างผู้ชายคนน้ีน่าจะเป็น...

"เอามั้ย แต่ผมสูบ Mevius นะ"

เสียงทุ้มๆ แหบนิดๆ ของเขาถามโพล่งขึ้นพร้อมกับมือท่ีย่ืนซองบุหร่ี 

Mevius มาตรงหน้า ท�าเอาฉันท่ีก�าลังจินตนาการว่าอย่างเขาน่าจะท�างาน 

อยู่บรษิทัไหนถึงกับสะอกึ และนยัน์ตาสนี�า้ตาลใสทีจ้่องตรงมาเหมอืนจะดึงฉนั

เข้าไปในวังวนลึกลับบางอย่างรอบตัวเขาก็ท�าให้ฉันเกือบลืมภาษาอังกฤษไป

ชั่วขณะหน่ึง

"ไม่เป็นไรค่ะ ฉันไม่สูบบุหร่ี"

ผู้ชายแปลกหน้าพยักหน้ารับรู้ ก่อนจะขย้ีดับบุหรี่ของตัวเองที่เหลืออยู ่

นดิหน่อยแล้วพูดต่อด้วยน�า้เสียงเรยีบเฉย "ผมต้องไปแล้ว ใช้เสรจ็ค่อยมาคนืผม

แล้วกันนะ"

จบค�านั้นร่างสูงที่ท�าให้เสื้อยืดสีขาวกับกางเกงยีนสีเข้มดูดีได้อย่าง 

ไม่น่าเชื่อก็เดินผ่านฉันไปที่ประตู ท้ิงให้ฉันยืนกะพริบตาปริบๆ อยู่ที่เดิมกับ

ไฟแชก็ Zippo ทีด่รูาคาแพงเกินกว่าจะให้คนแปลกหน้ายืมโดยไม่อยู่รอเอาคนื

แบบนี้...

"เดี๋ยวก่อนค่ะ" ฉันร้องเรียกเขาเอาไว้ก่อนท่ีเขาจะเดินไปถึงลิฟต์ และ

นัยน์ตาที่สวยเป็นประกายเหมือนแก้วสีน�้าตาลใสก็เหลือบกลับมาสบเข้ากับ

ตาฉัน "เอ่อ...คุณชื่ออะไร อยู่ออฟฟิศไหนเหรอคะ ช่วยบอกหน่อยได้มั้ย"

"..."

"...ฉันจะได้เอาไปคืนถูก"

จบค�าน้ันเขาก็เหมือนตกใจกับค�าถามของฉันจนอึ้งไปช่ัวขณะ  

ลมพัดวูบหน่ึงผ่านตรงกลางระหว่างเราและท�าให้เส้นผมสีน�้าตาลเข้มของเขา

พลิ้วไปตามแรงลม

จากน้ันค�าตอบของเขาทีย้่อนกลบัมาก็ท�าให้ฉนัต้องกลายเป็นฝ่ายอึง้บ้าง

"คุณ..."

Page ����� ���������.indd   13 19/11/2562 BE   13:32



เจ้าหญิงผู้เลอโฉม

14

"..."

"...หัดเปิดดูเว็บบริษัทซะบ้างก็ดีนะ"

...

...

...

เวบ็ไซต์ของบรษิทัเราเคยได้รับรางวัลดไีซน์ยอดเย่ียมจากองค์กรจดัอนัดบั

ต่างๆ มามากมาย และคนท่ีเป็นโปรเจ็กต์เมเนเจอร์และดีไซเนอร์ผู้ออกแบบ 

Front-end Design* รวมถงึดูแล UX/UI** ของเวบ็ไซต์บรษิทัในปัจจบุนัก็คอื...

"คาเมอิซังเหรอ ท�าไมอยู่ดีๆ สนใจเร่ืองเขาขึ้นมาล่ะ ก่อนหน้าน้ี 

ฉันพยายามพรีเซนต์แทบตายไม่เห็นแกสนใจเลยน่ี?"

ข้อเสยีของยัยหวานอย่างหน่ึงก็คือ ถามอะไรไปมกัได้ค�าตอบไม่ตรงกับ

ค�าถามทุกที แถมยังมีสิทธ์ิถูกย้อนถามกลับมาแทบจะ 100% อีกต่างหาก

ฉันถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะเหลือบตามองไฟแช็ก Zippo บนโต๊ะ  

แล้วนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่เจ้าของไฟแช็กอันน้ีย่ืนมันมาให้ฉัน...และ 

ค�าพูดสุดท้ายท่ีเขาท้ิงไว้ก่อนจะหันหลังเดินเข้าลิฟต์ไป ปล่อยให้ฉันยืนงง 

เป็นไก่ตาแตกอยู่คนเดียวบนดาดฟ้า

ใครจะไปรู้เล่าว่าคนคนนั้นจะเป็นคนเดียวกับผู้ชายที่ออกแบบเว็บไซต์

บริษัท ViperX Advertising หน�าซ�้ายังมีรูปโชว์หราอยู่ด้านบนในส่วนของ 

คนชั้นสูง กับต�าแหน่ง 'Creative Director' เจ้านายสายตรงของแผนกฉัน 

แบบนี้น่ะ...

มิน่าล่ะ เขาถึงไล่ให้ฉันไปเปิดดูเว็บบริษัท คงเอือมน่าดูเลยท่ีลูกน้อง 

* Front-end ส�าหรบัผูพั้ฒนา จะเรยีกกันสัน้ๆ ว่าหน้าบ้าน หรอืเป็นส่วนติดต่อกับผูใ้ช้ (User interface)  

ไม่ว่าจะเป็นหน้าโฮม หน้าเว็บเพจ เนื้อหาต่างๆ รูปภาพ ลิงก์ เป็นต้น เป็นส่วนที่ User ทั่วไปสามารถ 

เห็นและเข้ามาใช้งานได้ของเว็บไซต์ ส่วนน้ีจะแสดงหน้าตาของเว็บไซต์ให้ผูเ้ข้าชมเห็น โดยการออกแบบ 

ก็เป็นส่วนที่ช่วยดึงดูดและท�าให้ผู้อื่นสนใจในเว็บไซต์ ท้ังความสวยงาม การใช้งานเว็บไซต์ที่เข้าใจง่าย 

สะดวก และท�าให้ผู้เข้าชมเห็นว่าเว็บไซต์มีการพัฒนาอยู่ตลอด

** User Experience หรอืทีเ่รยีกว่า UX หมายถึงประสบการณ์ของผูใ้ช้งานเวบ็ไซต์หรอืแอพพลเิคช่ัน ซึง่ 

จะวัดจากความยากง่ายในการใช้งานและการเข้าถึงเว็บไซต์หรอืแอพพลเิคชัน่นัน้ๆ UX ท่ีดีต้องเข้าถึงง่าย 

ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเกินไป
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ไม่รู้จักหน้าค่าตาหัวหน้าแผนกของตัวเอง...

"น่ี ว่าไงล่ะ แล้วแกเปิดดรูปูคาเมอซิงัท�าไม อย่าบอกนะว่าเกิดอยากจะ 

อพัต�าแหน่งแซงพ่ียอร์ชทางลดัด้วยการรวบหวัรวบหางหัวหน้าเขาซะเลยน่ะ!?"

"จินตนาการกว้างไกลเหลือเกินนะแก"

"อ ้าว ใครจะไปรู ้ล ่ะ ถึงจะแค่ปลายแถวแต่ยังไงซะเราก็สังกัด 

แผนกครีเอทีฟน่ีนา ความคิดสร้างสรรค์ก็ต้องมีบ้างอะไรบ้าง"

"...อือ ก็จริงนะ"

ต�าแหน่งของฉันกับยัยหวานคือ 'Graphic Designer' ซึ่งก็สังกัด 

แผนกครีเอทีฟจริงๆ แต่ในแผนกครีเอทีฟก็จะแบ่งย่อยลงไปอีก คือจะมีทั้ง 

ส่วนออกแบบเว็บ ออกแบบแอพพลิเคชั่น งานสิ่งพิมพ์ งานวิดีโอโปรดักชั่น 

งานโฟโต้ แล้วก็งานโฆษณาออนไลน์ที่จะรับผิดชอบพวกอาร์ตเวิร์กลงใน 

สือ่โซเชยีลมเีดยีต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, Twitter หรอื LINE และ 

ท่ีฉนัท�าอยู่ก็คอืงานออนไลน์นีแ่หละ กราฟิกดไีซเนอร์คนนึงก็จะรบัผดิชอบงาน

หลายๆ แบรนด์ตามที่ได้รับมอบหมาย และคนท่ีมอบหมายงานให้ก็คือ  

Team Leader ของทีมน้ันๆ

ซึ่งทีมลีดของฉันก็คือพ่ียอร์ชที่เถียงกันหน้าด�าหน้าแดงอยู่ทุกวันน่ันเอง 

พ่ียอร์ชจะรับเฉพาะงาน Local เท่าน้ัน (หมายถึงลูกค้าบริษัทไทยน่ะ เพราะ 

ViperX เป็นบริษัทญ่ีปุน่ ลูกค้าเลยแบ่งเป็นฝั่งลูกค้าไทยกับลูกค้าญ่ีปุน่)

งานทุกอย่างจะผ่านทีมลีดก่อน จากนั้นค่อยมาถึงพวกฉัน ซึ่งทุกอย่าง

จะถูกสรุปไฟนอลมาหมดแล้ว หน้าท่ีของฉันจึงมีแค่ท�าตามบรีฟที่เขาสรุปมา 

ไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆ กับการดีไซน์เลยไงล่ะ

และเพราะมนัแบ่งทีมแบ่งหน้าท่ีกันชดัเจนแบบนีฉ้นัก็เลยไม่เคยมโีอกาส

ได้คุยกับใครนอกจากคนในทีมและทีมลีดของตัวเอง นี่คือสาเหตุท่ีท�าให้ฉัน 

ไม่รู้จักคาเมอิซังคนนี้ ไม่ใช่ว่าฉันไม่ใส่ใจหรอกนะ

"แต่อย่าไปยุ่งกะเขาเลย"

"หืม? คาเมอิซังน่ะเหรอ ท�าไมล่ะ"

"ก็เคยได้ยินพวกน้องล่ามคุยกันน่ะสิ" ยัยหวานท�าหน้าเหมือนก�าลังจะ

แอบนนิทาเจ้านายก่อนจะดงึหน้าขงึขงั "บอกว่าในบรรดานายญ่ีปุน่ทีบ่รษิทัเรา
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ทั้งหมด ถ้าไม่นับซีอีโอแล้ว คาเมอิซังคนน้ีนี่แหละท่ีด่าแรงท่ีสุด"

"ขนาดน้ันเชียว"

"ก็ใช่น่ะสิ เคยดุจนทีมลีดคนนึงต้องว่ิงออกไปร้องไห้เลยนะ"

จริงเหรอเน่ีย ผู ้ชายหล่อจัดที่หน้าน่ิงๆ ดูเหม่อลอยคนนั้นน่ะเหรอ 

จะดุอะไรขนาดนี้...ว่าไปแล้วก็อาจจะจริงก็ได้ ขนาดคนเค้าถามชื่อดีๆ  

ยังโดนไล่ให้ไปเปิดเว็บบริษัทดูเอาเองเลย

"แต่ย่ิงดูย่ิงหล่อนะเนี่ย เสียดายจังน่ังอยู่คนละชั้น เลยอดเชยชม 

หน้าหล่อๆ ของเขาแบบสาวๆ ชั้นบน เซ็งชะมัด" ยัยหวานท่ียังอู้งานมาน่ัง 

กินขนม (ของฉัน) อยู่ท่ีโต๊ะฉันยังคงเม้าท์ไปเรื่อย ก่อนจะถือวิสาสะจับเม้าส์

เลือ่นดรูปูหัวหน้าแผนกคนอืน่ๆ ต่อ "เนีย่ ข้างบนมีแต่คนหล่อๆ ซีอโีอน่ียกไว้คน  

แต่ดูมิเนอิซังเจ้าชายของแผนกมาร์เก็ตติ้งสิ ถ้าได้ท�างานกับหัวหน้าหล่อๆ 

อย่างนี้ทุกวันนะฉันจะไม่ขออะไรอีกแล้ว"

"อือ เห็นยัยก๊ิงกร๊ีดกร๊าดอยู่ทุกวันเลย"

"อจิฉายัยก๊ิงชะมดั เป็น AE* น่ีดนีะ ได้ท�างานใกล้ชดิกับหนุ่มหล่อทุกวัน

เลยอ่ะ ทั้งมิเนอิซัง ทั้งฮาโซเบะซัง ฮือออออ"

"ก็ย้ายสายซะเลยสิ เห็นพ่ี HR บอกว่าก�าลังหา AE คนใหม่อยู่พอดี"

"ไม่เอาหรอก ฉันรักมั่นในคาเมอิซังคนเดียว"

"ไหนเมื่อก้ีกรี๊ดๆ มิเนอิซังอยู่หยกๆ คนกลับกลอก"

"เรียกว่าใช้ชีวิตอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริงสิยะ ให้ฉันไปเป็น AE  

ก็ไม่ไหวหรอก ไม่สามารถ ฟังตอนยัยก๊ิงคร�่าครวญบ่นลูกค้าเทวดาแล้ว  

ฉันยอมสู้รบกับพ่ียอร์ชต่อยังดีเสียกว่า" ยัยหวานว่าก่อนจะไถเก้าอ้ีกลับไป 

นั่งที่ตัวเอง ให้ฉันได้กลับสู่ความสงบในท่ีสุด

ไฟแชก็ Zippo ยังวางอยู่บนโต๊ะ และฉนัก็คดิไม่ออกเลยว่าจะหาโอกาส

เอามันไปคืนเขายังไง ในเมื่อฉันท�างานมาจะสองปีแล้วยังไม่เคยขึ้นไปชั้นบน 

เลยสักครั้งเดียว อยู่ดีๆ จะขึ้นไปตอนนี้ก็คงเด๋อด๋าหาโต๊ะเขาไม่เจอ จนได้แต ่

* Account Executive หรือ AE คือผู้บริหารงานลูกค้า หน้าท่ีหลักของ AE ก็คือการดูแลลูกค้า ติดต่อ 

ประสานงาน เป็นตวักลางระหว่างลกูค้ากับทีมงานในองค์กรทัง้หมด เพ่ือให้งานออกมาราบรืน่ ในบางครัง้  

AE ต้องดูแลเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโปรเจ็กต์ รวมถึงช่วยแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนหน้างาน  

ทั้งยังต้องเจรจาบรรเทาข้อขัดแย้งต่างๆ อีกด้วย
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ยืนเอ๋อเกะกะขวางทางชาวบ้านเค้าแน่ๆ อารมณ์บ้านนอกเข้ากรุงอะไรงี้

ก็เขาเป็นถึงครีเอทีฟไดเร็กเตอร์ ที่แม้แต่ซีอีโอของบริษัทยังต้องเกรงใจ 

นี่นา

คงไม่เคยต้องมาน่ังท�างานเป็นหุ่นยนต์ไร้ชีวิตจิตใจอย่างท่ีฉันท�าอยู ่

หรอกมั้ง

ฉันยักไหล่ก่อนจะโยน Zippo เข้าไปในกระเป๋าสะพาย ตั้งใจไว้ว่า 

วันไหนได้เจอยัยกุ๊งก๊ิงค่อยฝากไฟแชก็ไปคนืเขา แบบน้ันคงดกีว่า เพราะยัยนัน่

ต้องประสานงานกับนายญ่ีปุน่เป็นประจ�าอยู่แล้ว

ยังไงซะมันก็คงเป็นการ (บังเอิญ) พบกันแค่ครั้งเดียว ไม่ได้แปลว่า 

เราจะมีโอกาสได้คุยกันอีก อย่างน้อยก็ไม่ใช่ในเร็วๆ น้ีตอนท่ีฉันยังเป็นแค่

กราฟิกดีไซเนอร์ต๊อกต๋อยอยู่ปลายสุดของ Chain of command แบบนี้หรอก

22.12 น.

ลากไฟล์...อัพโหลด แล้วก็กดเซฟ...

ฉันจ้องแถบสีเขียวด้านบนท่ีว่ิงอย่างเชื่องช้า (จริงๆ ก็เร็วแล้วแหละ 

แต่แค่ยังไม่ทันใจ) จนเมื่อตัวเลขว่ิงไปถึง 100% ฉันก็แทบจะลุกขึ้นปรบมือ 

เมื่อในที่สุดก็อัพโหลดภาพอาร์ตเวิร์ก Yama_May10_Final_Ver8_Edited_

Final_really ข้ึนใน Trello เสร็จเสียที

ท่ีนานไม่ใช่การโหลดหรอก แต่เสียเวลานั่งเกลี่ยสีจัดบาลานซ์ภาพ 

ตามบรีฟที่เหมือนเขียนแบบตั้งใจให้มันออกมาไม่สวยอยู่หลายชั่วโมงเลยล่ะ 

ซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็ออกมาไม่โอเคส�าหรับฉันอยู่ดี แต่ก็ถือว่าตรงบรีฟเป๊ะ  

หวังว่าจะไม่มาขอสั่งแก้อะไรอีกนะ ฉันเหน่ือยเหลือเกินแล้ว

เมื่อเงยหน้าขึ้นจากหน้าจอก็พบว่าออฟฟิศปิดไฟมืดเกือบหมด  

ที่ยังเหลือเปิดไฟอยู่ก็แค่โซนของฉันที่น่าจะเป็นคนสุดท้ายในออฟฟิศเท่าน้ัน 

โอ้โห เพ่ิงเคยท�าโอฟรีถึงดกึด่ืนขนาดน้ีคร้ังแรกเลยนะเนีย่ ปกตฉินัถือคตหิกโมง

เด้งกลับบ้านตลอดเลย สงสัยวันน้ีจะหัวร้อนมากไปหน่อย

ก็อีตาทีมลีดน่ันเล่นส่งข้อความมาท้ังใน Chatwork และ Trello รัวๆ 

แบบทวงทุกช่องทางเท่าท่ีจะท�าได้ บอกว่า AE ตามงานเพราะต้องรีบเอาไป
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ให้ลูกค้าเช็กแล้วภายในวีกนี้ ฉันก็เลยบ้าเลือดนั่งท�าจนเสร็จหมดทุกชิ้น 

แบบฝืนใจสุดอะไรสุดจนถึงสี่ทุ่มกว่าเน่ีย

หิวชะมัด...เวลาท�างานติดพันชอบลืมหาอะไรกินทุกทีเลย ดึกป่านน้ี 

งัน้ก็คงต้องแวะเซเว่นแถวบ้านซะล่ะมัง้ จะว่าไปน่ีฉนัฝากท้องไว้กับร้านสะดวกซือ้

ทุกมื้อเลยนะเน่ีย

หลังจากปิดคอมฯ ปิดไฟ เก็บข้าวของใส่ถุงกระสอบอิเกียสีน�้าเงิน 

ใบโปรด และแตะบัตรลงเวลาเลิกงานเรียบร้อยแล้ว ฉันก็เดินออกมาเจอฝน 

ท่ีตกปรอยๆ กับบรรยากาศมืดหม่นเงียบเหงา มองเห็นแสงไฟและได้ยิน 

เสียงเพลงดังแว่วมาจากที่ไกลๆ ซึ่งน่าจะเป็นซอยคาวบอยท่ีไม่เคยหลับใหล

เหมอืนเป็นอกีโลกหนึง่ เป็นวิวท่ีเห็นจนชนิตาแล้วเพราะเดนิกลบับทีีเอสทางนี ้

ทุกวัน

ที่รู ้สึกเหน่ือยเป็นพิเศษเพราะต้องอยู่คนเดียวในบรรยากาศเหงาๆ  

อย่างน้ีรึเปล่าก็ไม่รู้ แต่ฉันมันสายสตรอง ไม่ใช่พวกสาวน้อยที่เลิกงานแล้ว 

ต้องรีบโทรไปอ้อนแฟนอยู่แล้วนี่นะ เหงาๆ แบบน้ีรีบกลับบ้านไปน่ังกิน 

ข้าวกล่องเซเว่น น่ังดูเน็ตฟลิกซ์กับหมาท่ีบ้านดีกว่า~

ดึกขนาดน้ีแล้วแต่คนก็ยังเยอะแยะไม่ต่างจากตอนเย็นสักนิด น่ีมีแต่

คนท�าโอฟรีเหมือนฉันเต็มไปหมดเลยเหรอเน่ีย~ เย้~

อ๊ะ โดนแซงอีกแล้ว เย้~ #สติหลุดไปเรียบร้อย

เพราะเป็นคนไม่ชอบเบียดเสียดแย่งชิงกับใคร ก็เลยยืนรอให้ทุกคน

เข้าไปก่อนจนสุดท้ายก็ไม่เหลือท่ีให้ฉันยืน และประตูก็ปิดลงต่อหน้าต่อตา 

โดยมีฉันถูกท้ิงไว้ให้ยืนอยู่บนชานชาลาเพียงล�าพัง...

ไม่สิ ไม่ล�าพังนี่นา...ข้างๆ ยังมีคนท่ีถูกท้ิงอยู่อีกคน คือผู้ชายตัวสูงๆ  

ที่ยืนอยู่ข้างๆ ฉันน่ีเอง

แถมยังเป็นคนท่ีไม่คาดคิดเสียด้วย ลองทายดูสิว่าใคร

"...ไม่ข้ึนเหรอครับ"

อ๊ะ...น่ีฉันเผลอจ้องหน้าเขาอีกแล้วเหรอเน่ีย

พอได้เขาเตือนสติ ฉันก็เลยรีบเดินตามเขาเข้าไปในรถไฟขบวนถัดมา

ซึง่ยังแน่นขนดัไม่มท่ีีหายใจอยู่เหมอืนเดมิ ส่งผลให้ฉนัทีบ่งัเอญิตวัเตีย้แถมยัง 
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ไร้ซึ่งเรี่ยวแรงขัดขืนโดนคนน้ันคนน้ีเบียดไปเรื่อยๆ จนได้เข้ามาอยู่ตรงกลาง

แบบไม่รูต้วั ส่วนคนตวัสงูก็หายไปกับฝงูชนเรียบร้อย เป็นอนัว่าเราหมดโอกาส 

ที่จะพูดคุยกันไปแล้ว...

แต่เอาจรงิๆ ฉันจะไปคยุอะไรกับเขาได้ล่ะ จะทกัทายถามสารทุกข์สกุดบิ 

ก็แปลกๆ คนไม่เคยคยุกัน แค่บงัเอญิเจอกันบนดาดฟ้าเท่าน้ันเอง...

จะมีก็แค่...ไฟแช็กท่ีเขาให้ยืมมานี่แหละ แต่รถไฟแน่นขนาดนี ้

ไม่รูเ้ขาไปอยู่ตรงไหนแล้ว เพราะงัน้ก็คงต้องเป็นวันหลงั...ส่วนตอนนีม้ทีีว่่างพอด ี

ขอนั่งก่อนแล้วกัน

พอได้นั่งก็ค่อยดีหน่อย และจังหวะที่สม�่าเสมอของรถไฟฟ้าบีทีเอส 

ท�าให้ฉันเริ่มง่วงขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่ ปกติฉันนอนไวอยู่แล้วเพราะต้อง 

รีบกลับบ้านไปเล่นกับหมา พอสี่ทุ่มก็อาบน�้าเตรียมนอนแล้วล่ะ ฮ้าววววว...

[...ผูโ้ดยสารโปรดทราบ รถไฟฟ้าขบวนน้ีจะให้บรกิารถึงสถานีปลายทาง

เคหะฯ เป็นสถานีสุดท้าย...This train is for Kheha...]

ฉนัหลบัตาลงเพ่ือพักสายตา พลางฟังเสยีงคนค่อยๆ ทยอยลงจากรถไฟ

เกือบหมดโบก้ีเมื่อถึงสถานีอ่อนนุช แล้วก็หลับตาอยู่อย่างนั้นจนเสียงรอบตัว

ค่อยๆ เงียบลงทีละนิด...

...

...

...

[...ส�าโรง ส�าโรง โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถ 

Samrong Station...]

ฉนัสะดุ้งและลมืตาต่ืนจากฝันข้ึนมาเมือ่ได้ยินค�าว่าส�าโรง เพราะถ้าเป็น

ส�าโรงก็แปลว่าเลยบ้านฉันไปแล้วไงล่ะ ฉันต้องลงแบร่ิงสิ จะน่ังมาถึงส�าโรง 

ท�าไมกันเน่ีย

สมองของฉันใช้เวลาปรับจูนสักพักจนกระท่ังส�านึกได้ว่าต้องรีบลง 

แล้วน่ังย้อนกลับไปแบร่ิงได้แล้ว...

"...คุณจะตื่นได้หรือยัง หรือว่ายังจะนอนต่ออีก"

และตอนน้ันเองเสยีงจากเจ้าของไหล่ท่ีฉนันอนซบอยู่ก็ดงัขึน้เหนอืศรีษะ...
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เดี๋ยวก่อนสิ นอนซบไหล่เหรอ แล้วท�าไมฉันมานอนซบไหล่ใครก็ไม่รู้ 

ได้ล่ะ ตายแล้ว น่ีแทนท่ีจะพักสายตาเฉยๆ ฉันกลับมาหลับเป็นจริงเป็นจัง 

จนเผลอเอนไปซบชาวบ้านโดยไม่รูต้วัซะงัน้ เป็นเดก็อนุบาลหรอืไงกันยัยบ้านี่

ฉนัรบีกระเด้งตวัขึน้มาเตรยีมขอโทษเตม็ที ่ แต่ไม่ทนัได้พูดออกมาสกัค�า 

ใบหน้าท่ีเห็นอยูใ่นสายตาก็ท�าเอาเสยีงของฉนัหายวับไปเหมอืนถูกกดปุม่ mute 

กลางอากาศ...

ไม่จริงน่า...จังหวะการ์ตูนแบบน้ีมันคืออะไรกัน...

"คะ...คาเมอิซัง!?"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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