นายคะ อย่ามาซึน
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帰りの電車で上司と一緒になったとき。

เมื่อฉันกลับรถไฟขบวนเดียวกับหัวหน้า

@ViperX Advertising
"คุณอ้อน นีค่ ณ
ุ อ่านบรีฟไม่เป็นเหรอ ผมบอกแล้วว่าเจ้านีใ้ ห้ทำ� ตามบรีฟ
แล้วดูที่คุณท�ำมาแต่ละอันสิ มันเหมือนกับที่เขาบรีฟมามั้ย มีตรงไหนสักค�ำ
ที่เขาเขียนว่าขอดอกไม้เหรอ"
ฉันกลอกตาขึ้นบนลงล่างเป็นรูปเลขแปดพลางพยายามข่มใจไม่หันไป
ทุม่ จอมอนิเตอร์ใส่พยี่ อร์ชทีม่ บี รรดาศักดิเ์ ป็นถึง Team Leader ของแผนกฉัน
ให้มันรู้แล้วรู้รอด เมื่อเขาร่ายจบฉันจึงค่อยหันไปตอบอย่างใจเย็น
"หนูอ่านออกค่ะพี่"
"อ่านออกแล้วท�ำไมงานมันออกมายังงี้"
"คือพี่ยอร์ชคะ..."
เย็นไว้ยัยอ้อน เย็นไว้ เย็น...เย็น...
"คืออะไรอ่ะดอกไม้ ใส่มาท�ำไมเนีย่ มันดูเรียบหรูตรงไหนกับการมีดอกไม้
แบบนี้ผมเรียกหวานแหววนะ หวานจนเลี่ยนเลยอ่ะ แล้วแบรนด์นี้อิมเมจเขา
ต้องดูโต ผมถึงบอกให้ใส่ริบบิ้นลงไป..."
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เย็นไม่ไหวแล้ว!
"แต่มันไม่สวยไงคะ"
"อะไรนะ" พี่ยอร์ชถึงกับตาเหลือก เช่นเดียวกับยัยหวาน เพื่อนที่นั่งอยู่
โต๊ะตรงข้ามกันซึ่งคอยพนมมือเหมือนจะบอกให้ฉันท่องนะโมสามจบอยู่ในใจ
ตั้งแต่เห็นพี่ยอร์ชเดินออกจากโต๊ะตัวเองมาหาฉันแล้ว "เมื่อกี้คุณว่าอะไรนะ"
"หนูบอกว่ามันไม่สวยเลยอ่ะค่ะพี่ ทีบ่ รีฟมาเนีย่ คือถ้ารูอ้ ยูแ่ ล้วว่าท�ำไป
ยังไงมันก็ต้องแย่จะให้ท�ำท�ำไมคะ สุดท้ายก็ต้องเอามาแก้อีก ก็ไม่ได้ว่าง
ไม่ได้มีงานแบรนด์เดียวนะพี่"
สีหน้ายัยหวานตอนนี้เหมือนก�ำลังสวดภาวนาอะไรสักอย่างมากกว่า
จะลุ้นเอาใจช่วยแล้ว ฉันเข้าใจ มันคงเลยจุดนั้นไปแล้วสินะ
ก็ช่วยไม่ได้นี่ กับทีมลีดที่ไม่คิดจะออกความเห็นอะไรแย้งลูกค้าเลย
มีแต่ก้มหน้ารับบรีฟมาแล้วก็ปล่อยให้ลูกค้าจับมือท�ำงานดีไซน์แบบนี้จะให้
ฉันลั้ลลาอยู่ได้เหรอ
ฉันมองหน้าพีย่ อร์ชทีย่ นื ท�ำปากพะงาบๆ เหมือนอยากจะพูดอะไรสักอย่าง
แต่แรมเต็มจนแปลงไฟล์ไม่ทัน จากนั้นสิ่งที่เขาท�ำก็เหมือนกับที่เขาท�ำมา
ตลอดเวลาทีเ่ ถียงไม่ออก...และมันก็คอื การฟาดกระดาษปึกหนึง่ ทีถ่ อื อยูใ่ นมือ
ลงบนโต๊ะพร้อมกับโวยวายเสียงดังลั่นเหมือนกลัวซีอีโอที่อยู่ในห้องชั้นบน
จะไม่ได้ยินนั่นเอง
"จะสวยหรือไม่สวยมันก็อยู่ที่การตัดสินใจของผมกับลูกค้า ไม่ใช่คุณ!"
เขาว่าพร้อมกับยกมือชีห้ น้าจอ "คุณมีหน้าทีท่ ำ� ตามบรีฟก็ทำ� ไป ท�ำให้มนั เร็วๆ
ด้วยเพราะต้องโพสต์มะรืนนี้แล้ว ลูกค้าเจ้านี้ยิ่งตรวจช้าๆ อยู่ คุณก็ดันท�ำช้า
ท�ำไม่ตรงบรีฟอีก ชาติไหนจะแอพปรู๊ฟหมด แค่นี้ก็ท�ำเดือนชนเดือน โพสต์
วันต่อวันแล้วเนี่ย ตารางงานคนอื่นเค้ารวนหมดรู้มั้ย..."
บลา บลา บลา บลา
คราวนีต้ าฉันกลอกวนเป็นลูกข่างแล้ว ยังดีทพี่ อพูดจบพีย่ อร์ชทีร่ กั ก็เดิน
สะบัดตูดกลับโต๊ะไปเสียที นึกว่าจะบ่นต่ออีกสักหน่อยจะได้แกะขนมกินซะเลย
"ไง วันไหนไม่ได้เถียงกับพี่ยอร์ชจะขาดใจตายใช่มั้ยแม่คุณ" ยัยหวาน
ท�ำหน้าเอือมระอามาจากโต๊ะฝั่งตรงข้าม ส่วนฉันก็เซ็งจนได้แต่ยักไหล่แทน
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ค�ำตอบก่อนจะไถเก้าอี้กลับมาหน้าคอมฯ แล้วเปิดโปรแกรม Ai* สุดที่รักยิ่ง
ขึ้นมาอีกครั้ง "แกก็เหลือเกิน ชอบท�ำให้ตัวเองเหนื่อยโดยใช่เหตุอยู่เรื่อย
ก็รู้อยู่แล้วว่าพี่ยอร์ชหัวแข็งแค่ไหน"
"อย่าเรียกว่าหัวแข็ง โปรดเรียกว่าคร�่ำครึ"
"เออ จะเรียกอะไรก็ช่างเหอะ" ยัยหวานตัดบทก่อนจะเอาเม้าส์ปากกา
ชีห้ น้าฉัน "ถามจริง เวลาแกท�ำงานนอกบรีฟ นอกจากเหนือ่ ยฟรีแล้วเคยได้อะไร
ตอบแทนกลับมาบ้าง"
"...ได้ค�ำด่าของพี่ยอร์ชมั้ง"
"และทีแ่ กยังท�ำแบบเดิมมาตลอดสองปีตงั้ แต่เข้าท�ำงานมา ทัง้ ๆ ทีร่ วู้ า่
ท�ำแล้วจะต้องถูกด่าเป็นเพราะ..."
"แกว่าค�ำถามนีม้ นั น่าตอบมัย้ เป็นฉันฉันไม่ถามนะ มารยาทนิดนึงอ่ะ"
ยัยหวานมองค้อนก่อนจะเชิดใส่ฉันแล้วหันไปวาดรูปอิลลัสสาวน้อย
ของมันต่อ "ฉันแค่อยากเตือนสติแก เพราะท�ำงี้แกก็มีแต่จะโดนประเมินแย่ๆ
แถมแต่ละอาร์ตเวิร์กที่ท�ำก็ชอบเล่นใหญ่ เห็นแล้วเหนื่อยแทน พอท�ำไปละ
มั น ไม่ ผ ่ า นสั ก ที มั น น่ า เสี ย ดายออก เก็ บ แรงไว้ท�ำอย่างอื่น เหอะ พวกเรา
มันแค่กราฟิกดีไซเนอร์หน้าใหม่ ไม่ใช่แผนกครีเอทีฟ เขาก็ตอ้ งคาดหวังให้เรา
ท�ำตามบรีฟที่ลูกค้าสรุปมาให้อยู่แล้ว ไม่ใช่ไปคิดให้เค้าใหม่ แบบนั้นมันผิด
Process"
"นี่แกโดนพี่ยอร์ชล้างสมองไปแล้วเหรอ นี่เข้าลัทธิยอร์ชไปแล้วใช่มั้ย"
"ไม่ใช่โว้ยยย ฉันแค่ปรับตัวไปตามรูปการณ์อย่างที่คนฉลาดเค้าท�ำกัน
อ่ะ เข้าใจป่ะ"
"ลัทธิยอร์ชนี่ของแรงจริงๆ"
"ก็บอกว่าไม่ใช่ไง" ยัยหวานแยกเขีย้ วใส่กอ่ นจะชีม้ อื ไปทางทิศไหนสักแห่ง
เหมือนจะมัว่ ๆ "นี่ ถ้าแกอยากจะท�ำงานตามใจไม่ตอ้ งตามบรีฟหรือเข้าลัทธิอะไร
ก็ถีบตัวเองขึ้นมาเป็นครีเอทีฟอัจฉริยะเหมือนอย่างหัวหน้าเราให้ได้สิ"
"ครีเอทีฟอัจฉริยะ? หมายถึงใครน่ะ อย่าบอกนะว่าพี่ยอร์ช"
* โปรแกรม Ai หมายถึงโปรแกรม Adobe Illustrator โปรแกรมส�ำหรับวาดและตกแต่งภาพ เป็น
โปรแกรมพื้นฐานที่นักออกแบบดีไซน์ใช้กัน
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"ก็เคยเล่าให้ฟงั ไปตัง้ หลายรอบแล้วไง คาเมอิ โทชิโซ ครีเอทีฟไดเร็กเตอร์
หัวหน้าแผนกครีเอทีฟทั้งหมดของ ViperX เขาว่ากันว่าเป็นอัจฉริยะดีกรี
Cannes Lion Awards* ที่อาคิสึกิซังไปดึงตัวมาจากญี่ปนุ่ ด้วยตัวเองเลยนะ"
ยัยหวานพูดก่อนจะหรี่เสียงลงพร้อมเพิ่มเอฟเฟ็กต์เพื่อความตื่นเต้นเข้าไปอีก
"ฉายาของเขาคือ ดีไซน์รอ้ ยครัง้ แอพปรูฟ๊ ร้อยครัง้ ได้ยนิ ว่าไม่เคยมีลกู ค้าคนไหน
ขอแก้งานเลย จัดว่าเป็นเทพเจ้าของวงการดีไซน์ก็ว่าได้ ทั้งเก่ง ทั้งหล่อยังกับ
นายแบบ สาวๆ ชั้นบนกรี๊ดเขากันจะตายนะ"
"อ้อเหรอ" ฉันรับค�ำอย่างแกนๆ ฟังยัยหวานพูดแบบเข้าหูซา้ ยทะลุออก
ทุกช่องทาง พลางลากนูน่ ลากนีเ่ ข้าๆ ออกๆ อาร์ตบอร์ดอย่างไร้ซงึ่ จิตวิญญาณ
ท�ำเอายัยหวานถึงกับต้องถอนหายใจเฮือกใหญ่พร้อมท�ำหน้าเหม็นเบื่อใส่
คงเพราะระอากับภาพที่ชินตานี้แล้วมั้ง ก็เราเข้ามาท�ำงานพร้อมกัน แล้วก็
นัง่ หันหน้าเข้าหากันอย่างนีม้ าตัง้ แต่วนั แรกเลยนีน่ า ยัยนีเ่ ห็นฉันรบกับพีย่ อร์ช
มาจนเบื่อแล้วล่ะ
"เอาน่า อย่าเศร้าไปหน่อยเลย วันนีก้ ต็ ง้ั ใจท�ำงานไปก่อนเนอะ เดีย๋ วสักวัน
ได้ยา้ ยทีมหรือได้เลือ่ นขัน้ เมือ่ ไหร่กจ็ ะเป็นวันของเรา"
ยัยหวานว่าพลางยื่นถุงช็อกโกแลตมาให้เหมือนจะปลอบ และฉันก็
รับมากินชิ้นหนึ่งแม้ไม่รู้สึกอยากอาหารเลยสักนิดเพื่อไม่ให้เพื่อนเสียน�้ำใจ
ก่อนจะหยิบหูฟังมาใส่เตรียมเข้าโหมดท�ำงาน
ความจริงฉันก็เข้าใจอยู่ว่ายัยหวานตั้งใจจะบอกอะไร แล้วก็รู้ด้วยว่า
ที่เธอคิดไม่ผิดเลย...ถ้ามองในมุมของบริษัทล่ะก็นะ
แต่ท�ำงานแบบนั้นมันก็เหมือนเครื่องจักรดีๆ นี่เองไม่ใช่เหรอ เหมือน
ใส่บรีฟเข้าไป แล้วมันก็ลากๆ วางๆ แปะๆ ให้ตรงตามบรีฟแค่นั้นเอง ไม่ได้
เรียกว่างานดีไซน์อะไรสักหน่อย
ฉันเปิดบรีฟที่พี่ยอร์ชส่งมาให้ใน Trello** ก่อนจะหันไปดูกระดาษที่
* Cannes Lion Awards คือ งานเทศกาลประกวดรางวัลโฆษณานานาชาติ โดยเหล่าเอเจนซี่โฆษณา
และแบรนด์ใหญ่จะส่งผลงานโฆษณาเข้าประกวดเพื่อให้ได้รางวัล Cannes ซึ่งเป็นรางวัลที่จะการันตีถึง
ความส�ำเร็จและความครีเอทีฟของผลงานโฆษณา และเป็นที่ยอมรับมากที่สุดของโลก
** Trello คือ โปรแกรมออนไลน์และแอพพลิเคชัน่ ส�ำหรับบริหารจัดการโครงการ (Project Management)
ทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับการแปะโพสต์อติ ไว้ในบอร์ดทีส่ ามารถแชร์รว่ มกับคนในทีมได้ เพือ่ ให้การท�ำงาน
มีระบบชัดเจน
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พี่ ย อร์ ช ฟาดใส่ โ ต๊ ะ ฉั น เมื่ อ กี้ นี้ มั น คื อ อาร์ ต เวิ ร ์ ก ที่ ฉั น ออกแบบขึ้ น ใหม่
โดยไม่แคร์บรีฟใดๆ นัน่ เอง และการทีเ่ ขาทิง้ มันไว้บนโต๊ะอย่างนีก้ ไ็ ม่ตา่ งอะไร
กับการเหยียบหน้ากันแล้วทิ้งรอยเท้าไว้ให้เจ็บใจเล่นเลย อารมณ์แบบนี้
ฉันคงท�ำงานต่อไม่ไหวแน่...
แบบนี้มันต้อง BURN BABY BURN!!!
"เอ้าน้องอ้อน ได้แล้วจ้ะ"
"ขอบคุณนะคะป้า ช่วยได้มากเลย"
"ไม่ เ ป็ น ไรจ้ ะ ว่ า แต่ จ ะเอาถั ง เผากระดาษไหว้ เ จ้ า ไปท� ำ อะไรเหรอ
นี่ป้าต้องไปขอแผนกธุรการมาเลยนะเนี่ย เขาก็งงว่าจะเอาไปท�ำไม ยังไม่ถึง
งานไหว้เจ้าสักหน่อย..."
"ฮ่ะๆๆๆ"
ฉันหัวเราะกลบเกลื่อนคุณป้าแม่บ้านที่ท�ำท่าจะถามต่อด้วยความ
อยากรูอ้ ยากเห็น ก่อนจะรีบบอกว่าเดีย๋ วใช้เสร็จจะรีบเอามาคืนแล้วเดินหนีมา
อย่างไวเพราะไม่อยากบอกความจริง
ก็ ขื น บอกไปป้ า ได้ ห าว่ า ฉั น เป็ น บ้ า พอดี น ่ ะ สิ แบบว่ า คนบ้ า อะไร
แค้นหัวหน้าจนท�ำงานต่อไม่ได้เลยต้องเอางานทีไ่ ม่ผา่ นออกมาเผาทิง้ อะไรงีไ้ ง
หลังจากหนีป้าแม่บ้านมาได้แล้วฉันก็กดลิฟต์ขึ้นไปชั้นดาดฟ้าทันที
ความจริ ง ออกไปโซนสู บ บุ ห รี่ ต รงลานจอดรถก็ เ ผาได้ แ ล้ ว แต่ แ ถวนั้ น
พนักงานออฟฟิศเราไปกันเยอะ ฉันไม่อยากบังเอิญจ๊ะเอ๋กบั ใครเข้า ของแบบนี้
มันต้องการความเป็นส่วนตัวนี่นา
เมื่ อ ลิ ฟ ต์ เ ปิ ด ออกก็ เ จอกั บ แดดจ้ า สมเป็ น ประเทศไทย ยั ง ดี ที่ เ ขา
มี ท� ำ กั น สาดไว้ บั ง แดดอยู ่ ต รงกลางดาดฟ้ า ... ฉั น รู ้ เ พราะเคยขึ้ น มาบ่ อ ย
เวลาหัวร้อนเพราะทีมลีด ส่วนใหญ่คนขี้เกียจรอลิฟต์ไม่ขึ้นมาถึงนี่อยู่แล้ว
ฉันก็เลยเหมือนได้ดาดฟ้าทั้งชั้นเป็นของตัวเองมาตลอดไงล่ะ
และฉันก็คาดหวังไว้ว่าวันนี้เองก็น่าจะได้เผากระดาษอย่างเป็นส่วนตัว
เหมือนทุกที จนกระทั่งเดินออกมาจากลิฟต์และพบว่ามีใครอีกคนหนึ่งอยู่ที่นี่
ก่อนแล้ว...
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ผู้ชายคนนั้นยืนสูบบุหรี่พิงรั้วกั้นริมดาดฟ้าปล่อยให้ลมพัดจนเส้นผม
สีน�้ำตาลเข้มที่ถูกมัดไว้ลวกๆ พลิ้วไหวไปตามแรงลม ในทีแรกเขาไม่ได้สนใจ
ฉันเลย ดูคล้ายก�ำลังล่องลอยอยู่ในความคิดของตัวเองซะจนไม่ได้ยินกระทั่ง
เสียงเปิดประตู ท�ำให้ฉนั มีโอกาสได้เห็นแววตาเหม่อๆ ทีช่ วนให้นกึ สงสัยขึน้ มาว่า
สิ่งที่อยู่ในความคิดของเขานั้นคืออะไร...
และท�ำไมมันถึงได้ท�ำให้นัยน์ตาสีน�้ำตาลของเขาดูมีเสน่ห์นัก
รูต้ วั อีกทีฉนั ก็เผลอยืนจ้องเขาอยูน่ าน...นานจนเขารูส้ กึ ตัวและหันมามอง
ด้วยแววตางุนงงนั่นแหละสติถึงได้กลับเข้าร่างเสียที และใบหน้าที่หล่อเหลา
ดุจงานอาร์ตชัน้ ดีของผูช้ ายคนนัน้ ก็ทำ� ให้ฉนั ถึงกับไม่รจู้ ะเอามือไม้ไปวางตรงไหน
ชั่วขณะหนึ่ง จู่ๆ ทุกอย่างบนตัวก็รู้สึกเก้งก้างเกะกะไปหมด
หล่ออะไรขนาดนี้นะ น่าจะสูสีกับอาคิสึกิ โคจิ ซีอีโอของบริษัทเรา
เลยนะเนี่ย
ว่าแต่ฉันมายืนถือถังเผากระดาษไหว้เจ้ากับกระดาษปึกใหญ่ตรงนี้
ท�ำไมนะ อ้อ...จะมาเผางานที่ถูกตีกลับมานั่นเอง
"...ใช้ของผมสิ"
ฉันชะงักเมื่อเขาเสนอมาเป็นภาษาอังกฤษส�ำเนียงอเมริกันแบบไร้ที่ติ
คงเพราะฉันยืนจ้องเขาเหมือนจะอยากได้อะไรสักอย่างอยู่นานแล้วล่ะมั้ง...
แต่พูดภาษาอังกฤษแบบนี้...ว่าแล้วเชียวว่าเขาต้องไม่ใช่คนไทย แต่
หน้าเอเชียลุคนี้งั้นก็คงเป็นคนญี่ปนุ่ ล่ะมั้ง ก็แถวนี้มีแต่บริษัทญี่ป่นุ นี่นา
"เอ่อ...ขอบคุณค่ะ" ฉันกะพริบตาก่อนจะยืน่ มือไปรับไฟแช็กมาจากเขา
พร้อมกระซิบค�ำว่าขอบคุณเบาๆ เพราะนึกขึ้นได้เดี๋ยวนี้เองว่าตัวเองเตรียม
ทุกอย่างมาพร้อมยกเว้นไฟแช็ก
แต่พอรับมาแล้วจะจุดไฟเผากระดาษตรงนี้ก็รู้สึกแปลกๆ แฮะ เขาจะ
หาว่าฉันเป็นผู้หญิงโรคจิตมั้ย มายืนเผางานที่ไม่ผ่านอยู่บนดาดฟ้าแบบนี้...
แต่ถ้าจะเอาคืนเขาไปโดยไม่ได้ใช้ท�ำอะไรเลยก็ประหลาดอีกเหมือนกัน
สถานการณ์ พิ ลึ ก พิ ลั่ น ท� ำ ให้ ฉั น ต้ อ งยื น นิ่ ง ท� ำ อะไรไม่ ถู ก อยู ่ กั บ เขา
ที่ยืนคีบบุหรี่พร้อมพ่นควันสีเทาๆ ออกจากริมฝีปากสวยได้รูปด้วยท่าทาง
เหมือนหลุดออกมาจากอินสตาแกรมนายแบบระดับโลก
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จะว่าไปแล้วเขาหน้าตาคุน้ ๆ ยังไงก็ไม่รแู้ ฮะ แต่คนทีห่ ล่อระดับนีจ้ ะอยู่
ออฟฟิศไหนกันนะ...ในตึกนี้ก็มีบริษัทญี่ป่นุ อยู่เยอะ มีทั้งบริษัทด้านการเงิน
บริษทั คอนซัลต์ บริษทั อสังหาฯ บริษทั น�ำเข้าส่งออกสินค้า แล้วก็เอเจนซีโ่ ฆษณา
(บริษัท ViperX ที่ฉันท�ำงานอยู่เองแหละ) อย่างผู้ชายคนนี้น่าจะเป็น...
"เอามั้ย แต่ผมสูบ Mevius นะ"
เสียงทุ้มๆ แหบนิดๆ ของเขาถามโพล่งขึ้นพร้อมกับมือที่ยื่นซองบุหรี่
Mevius มาตรงหน้า ท�ำเอาฉันที่ก�ำลังจินตนาการว่าอย่างเขาน่าจะท�ำงาน
อยูบ่ ริษทั ไหนถึงกับสะอึก และนัยน์ตาสีนำ�้ ตาลใสทีจ่ อ้ งตรงมาเหมือนจะดึงฉัน
เข้าไปในวังวนลึกลับบางอย่างรอบตัวเขาก็ท�ำให้ฉันเกือบลืมภาษาอังกฤษไป
ชั่วขณะหนึ่ง
"ไม่เป็นไรค่ะ ฉันไม่สูบบุหรี่"
ผู้ชายแปลกหน้าพยักหน้ารับรู้ ก่อนจะขยี้ดับบุหรี่ของตัวเองที่เหลืออยู่
นิดหน่อยแล้วพูดต่อด้วยน�ำ้ เสียงเรียบเฉย "ผมต้องไปแล้ว ใช้เสร็จค่อยมาคืนผม
แล้วกันนะ"
จบค�ำนั้นร่างสูงที่ท�ำให้เสื้อยืดสีขาวกับกางเกงยีนสีเข้มดูดีได้อย่าง
ไม่น่าเชื่อก็เดินผ่านฉันไปที่ประตู ทิ้งให้ฉันยืนกะพริบตาปริบๆ อยู่ที่เดิมกับ
ไฟแช็ก Zippo ทีด่ รู าคาแพงเกินกว่าจะให้คนแปลกหน้ายืมโดยไม่อยูร่ อเอาคืน
แบบนี้...
"เดี๋ยวก่อนค่ะ" ฉันร้องเรียกเขาเอาไว้ก่อนที่เขาจะเดินไปถึงลิฟต์ และ
นัยน์ตาที่สวยเป็นประกายเหมือนแก้วสีน�้ำตาลใสก็เหลือบกลับมาสบเข้ากับ
ตาฉัน "เอ่อ...คุณชื่ออะไร อยู่ออฟฟิศไหนเหรอคะ ช่วยบอกหน่อยได้มั้ย"
"..."
"...ฉันจะได้เอาไปคืนถูก"
จบค� ำ นั้ น เขาก็ เ หมื อ นตกใจกั บ ค� ำ ถามของฉั น จนอึ้ ง ไปชั่ ว ขณะ
ลมพัดวูบหนึ่งผ่านตรงกลางระหว่างเราและท�ำให้เส้นผมสีน�้ำตาลเข้มของเขา
พลิ้วไปตามแรงลม
จากนัน้ ค�ำตอบของเขาทีย่ อ้ นกลับมาก็ทำ� ให้ฉนั ต้องกลายเป็นฝ่ายอึง้ บ้าง
"คุณ..."
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"..."
"...หัดเปิดดูเว็บบริษัทซะบ้างก็ดีนะ"
...
...
...
เว็บไซต์ของบริษทั เราเคยได้รบั รางวัลดีไซน์ยอดเยีย่ มจากองค์กรจัดอันดับ
ต่างๆ มามากมาย และคนที่เป็นโปรเจ็กต์เมเนเจอร์และดีไซเนอร์ผู้ออกแบบ
Front-end Design* รวมถึงดูแล UX/UI** ของเว็บไซต์บริษทั ในปัจจุบนั ก็คอื ...
"คาเมอิ ซั ง เหรอ ท� ำ ไมอยู ่ ดี ๆ สนใจเรื่ อ งเขาขึ้ น มาล่ ะ ก่ อ นหน้ า นี้
ฉันพยายามพรีเซนต์แทบตายไม่เห็นแกสนใจเลยนี่?"
ข้อเสียของยัยหวานอย่างหนึง่ ก็คอื ถามอะไรไปมักได้คำ� ตอบไม่ตรงกับ
ค�ำถามทุกที แถมยังมีสิทธิ์ถูกย้อนถามกลับมาแทบจะ 100% อีกต่างหาก
ฉันถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะเหลือบตามองไฟแช็ก Zippo บนโต๊ะ
แล้ ว นึ ก ย้ อ นไปถึ ง เหตุ ก ารณ์ ที่เ จ้ า ของไฟแช็ก อัน นี้ยื่น มัน มาให้ฉัน ...และ
ค�ำพูดสุดท้ายที่เขาทิ้งไว้ก่อนจะหันหลังเดินเข้าลิฟต์ไป ปล่อยให้ฉันยืนงง
เป็นไก่ตาแตกอยู่คนเดียวบนดาดฟ้า
ใครจะไปรู้เล่าว่าคนคนนั้นจะเป็นคนเดียวกับผู้ชายที่ออกแบบเว็บไซต์
บริษัท ViperX Advertising หน�ำซ�้ำยังมีรูปโชว์หราอยู่ด้านบนในส่วนของ
คนชั้นสูง กับต�ำแหน่ง 'Creative Director' เจ้านายสายตรงของแผนกฉัน
แบบนี้น่ะ...
มิน่าล่ะ เขาถึงไล่ให้ฉันไปเปิดดูเว็บบริษัท คงเอือมน่าดูเลยที่ลูกน้อง
* Front-end ส�ำหรับผูพ้ ฒ
ั นา จะเรียกกันสัน้ ๆ ว่าหน้าบ้าน หรือเป็นส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้ (User interface)
ไม่ว่าจะเป็นหน้าโฮม หน้าเว็บเพจ เนื้อหาต่างๆ รูปภาพ ลิงก์ เป็นต้น เป็นส่วนที่ User ทั่วไปสามารถ
เห็นและเข้ามาใช้งานได้ของเว็บไซต์ ส่วนนีจ้ ะแสดงหน้าตาของเว็บไซต์ให้ผเู้ ข้าชมเห็น โดยการออกแบบ
ก็เป็นส่วนที่ช่วยดึงดูดและท�ำให้ผู้อื่นสนใจในเว็บไซต์ ทั้งความสวยงาม การใช้งานเว็บไซต์ที่เข้าใจง่าย
สะดวก และท�ำให้ผู้เข้าชมเห็นว่าเว็บไซต์มีการพัฒนาอยู่ตลอด
** User Experience หรือทีเ่ รียกว่า UX หมายถึงประสบการณ์ของผูใ้ ช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชัน่ ซึง่
จะวัดจากความยากง่ายในการใช้งานและการเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชัน่ นัน้ ๆ UX ทีด่ ตี อ้ งเข้าถึงง่าย
ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเกินไป
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ไม่รู้จักหน้าค่าตาหัวหน้าแผนกของตัวเอง...
"นี่ ว่าไงล่ะ แล้วแกเปิดดูรปู คาเมอิซงั ท�ำไม อย่าบอกนะว่าเกิดอยากจะ
อัพต�ำแหน่งแซงพีย่ อร์ชทางลัดด้วยการรวบหัวรวบหางหัวหน้าเขาซะเลยน่ะ!?"
"จินตนาการกว้างไกลเหลือเกินนะแก"
"อ้ า ว ใครจะไปรู ้ ล ่ ะ ถึ ง จะแค่ ป ลายแถวแต่ ยั ง ไงซะเราก็ สั ง กั ด
แผนกครีเอทีฟนี่นา ความคิดสร้างสรรค์ก็ต้องมีบ้างอะไรบ้าง"
"...อือ ก็จริงนะ"
ต� ำ แหน่ ง ของฉั น กั บ ยั ย หวานคื อ 'Graphic Designer' ซึ่ ง ก็ สั ง กั ด
แผนกครีเอทีฟจริงๆ แต่ในแผนกครีเอทีฟก็จะแบ่งย่อยลงไปอีก คือจะมีทั้ง
ส่วนออกแบบเว็บ ออกแบบแอพพลิเคชั่น งานสิ่งพิมพ์ งานวิดีโอโปรดักชั่น
งานโฟโต้ แล้วก็งานโฆษณาออนไลน์ที่จะรับผิดชอบพวกอาร์ตเวิร์กลงใน
สือ่ โซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, Twitter หรือ LINE และ
ทีฉ่ นั ท�ำอยูก่ ค็ อื งานออนไลน์นแี่ หละ กราฟิกดีไซเนอร์คนนึงก็จะรับผิดชอบงาน
หลายๆ แบรนด์ ต ามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย และคนที่ ม อบหมายงานให้ ก็ คื อ
Team Leader ของทีมนั้นๆ
ซึ่งทีมลีดของฉันก็คือพี่ยอร์ชที่เถียงกันหน้าด�ำหน้าแดงอยู่ทุกวันนั่นเอง
พี่ยอร์ชจะรับเฉพาะงาน Local เท่านั้น (หมายถึงลูกค้าบริษัทไทยน่ะ เพราะ
ViperX เป็นบริษัทญี่ปนุ่ ลูกค้าเลยแบ่งเป็นฝั่งลูกค้าไทยกับลูกค้าญี่ปนุ่ )
งานทุกอย่างจะผ่านทีมลีดก่อน จากนั้นค่อยมาถึงพวกฉัน ซึ่งทุกอย่าง
จะถูกสรุปไฟนอลมาหมดแล้ว หน้าที่ของฉันจึงมีแค่ท�ำตามบรีฟที่เขาสรุปมา
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการดีไซน์เลยไงล่ะ
และเพราะมันแบ่งทีมแบ่งหน้าทีก่ นั ชัดเจนแบบนีฉ้ นั ก็เลยไม่เคยมีโอกาส
ได้คุยกับใครนอกจากคนในทีมและทีมลีดของตัวเอง นี่คือสาเหตุที่ท�ำให้ฉัน
ไม่รู้จักคาเมอิซังคนนี้ ไม่ใช่ว่าฉันไม่ใส่ใจหรอกนะ
"แต่อย่าไปยุ่งกะเขาเลย"
"หืม? คาเมอิซังน่ะเหรอ ท�ำไมล่ะ"
"ก็เคยได้ยินพวกน้องล่ามคุยกันน่ะสิ" ยัยหวานท�ำหน้าเหมือนก�ำลังจะ
แอบนินทาเจ้านายก่อนจะดึงหน้าขึงขัง "บอกว่าในบรรดานายญีป่ นุ่ ทีบ่ ริษทั เรา

15
Page ����� ���������.indd 15

19/11/2562 BE 13:32

เจ้าหญิงผู้เลอโฉม
ทั้งหมด ถ้าไม่นับซีอีโอแล้ว คาเมอิซังคนนี้นี่แหละที่ด่าแรงที่สุด"
"ขนาดนั้นเชียว"
"ก็ใช่น่ะสิ เคยดุจนทีมลีดคนนึงต้องวิ่งออกไปร้องไห้เลยนะ"
จริ งเหรอเนี่ ย ผู ้ ช ายหล่อ จัด ที่ห น้ านิ่งๆ ดูเหม่อลอยคนนั้นน่ะเหรอ
จะดุ อ ะไรขนาดนี้ . ..ว่ า ไปแล้ ว ก็ อ าจจะจริ ง ก็ ไ ด้ ขนาดคนเค้ า ถามชื่ อ ดี ๆ
ยังโดนไล่ให้ไปเปิดเว็บบริษัทดูเอาเองเลย
"แต่ ยิ่ ง ดู ยิ่ ง หล่ อ นะเนี่ ย เสี ย ดายจั ง นั่ ง อยู ่ ค นละชั้ น เลยอดเชยชม
หน้าหล่อๆ ของเขาแบบสาวๆ ชั้นบน เซ็งชะมัด" ยัยหวานที่ยังอู้งานมานั่ง
กินขนม (ของฉัน) อยู่ที่โต๊ะฉันยังคงเม้าท์ไปเรื่อย ก่อนจะถือวิสาสะจับเม้าส์
เลือ่ นดูรปู หัวหน้าแผนกคนอืน่ ๆ ต่อ "เนีย่ ข้างบนมีแต่คนหล่อๆ ซีอโี อนีย่ กไว้คน
แต่ดูมิเนอิซังเจ้าชายของแผนกมาร์เก็ตติ้งสิ ถ้าได้ท�ำงานกับหัวหน้าหล่อๆ
อย่างนี้ทุกวันนะฉันจะไม่ขออะไรอีกแล้ว"
"อือ เห็นยัยกิ๊งกรี๊ดกร๊าดอยู่ทุกวันเลย"
"อิจฉายัยกิง๊ ชะมัด เป็น AE* นีด่ นี ะ ได้ทำ� งานใกล้ชดิ กับหนุม่ หล่อทุกวัน
เลยอ่ะ ทั้งมิเนอิซัง ทั้งฮาโซเบะซัง ฮือออออ"
"ก็ย้ายสายซะเลยสิ เห็นพี่ HR บอกว่าก�ำลังหา AE คนใหม่อยู่พอดี"
"ไม่เอาหรอก ฉันรักมั่นในคาเมอิซังคนเดียว"
"ไหนเมื่อกี้กรี๊ดๆ มิเนอิซังอยู่หยกๆ คนกลับกลอก"
"เรียกว่าใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงสิยะ ให้ฉันไปเป็น AE
ก็ไม่ไหวหรอก ไม่สามารถ ฟังตอนยัยกิ๊งคร�่ำครวญบ่นลูกค้าเทวดาแล้ว
ฉันยอมสู้รบกับพี่ยอร์ชต่อยังดีเสียกว่า" ยัยหวานว่าก่อนจะไถเก้าอี้กลับไป
นั่งที่ตัวเอง ให้ฉันได้กลับสู่ความสงบในที่สุด
ไฟแช็ก Zippo ยังวางอยูบ่ นโต๊ะ และฉันก็คดิ ไม่ออกเลยว่าจะหาโอกาส
เอามันไปคืนเขายังไง ในเมื่อฉันท�ำงานมาจะสองปีแล้วยังไม่เคยขึ้นไปชั้นบน
เลยสักครั้งเดียว อยู่ดีๆ จะขึ้นไปตอนนี้ก็คงเด๋อด๋าหาโต๊ะเขาไม่เจอ จนได้แต่
* Account Executive หรือ AE คือผู้บริหารงานลูกค้า หน้าที่หลักของ AE ก็คือการดูแลลูกค้า ติดต่อ
ประสานงาน เป็นตัวกลางระหว่างลูกค้ากับทีมงานในองค์กรทัง้ หมด เพือ่ ให้งานออกมาราบรืน่ ในบางครัง้
AE ต้องดูแลเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโปรเจ็กต์ รวมถึงช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน
ทั้งยังต้องเจรจาบรรเทาข้อขัดแย้งต่างๆ อีกด้วย
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ยืนเอ๋อเกะกะขวางทางชาวบ้านเค้าแน่ๆ อารมณ์บ้านนอกเข้ากรุงอะไรงี้
ก็เขาเป็นถึงครีเอทีฟไดเร็กเตอร์ ที่แม้แต่ซีอีโอของบริษัทยังต้องเกรงใจ
นี่นา
คงไม่เคยต้องมานั่งท�ำงานเป็นหุ่นยนต์ไร้ชีวิตจิตใจอย่างที่ฉันท�ำอยู่
หรอกมั้ง
ฉันยักไหล่ก่อนจะโยน Zippo เข้าไปในกระเป๋าสะพาย ตั้งใจไว้ว่า
วันไหนได้เจอยัยกุง๊ กิง๊ ค่อยฝากไฟแช็กไปคืนเขา แบบนัน้ คงดีกว่า เพราะยัยนัน่
ต้องประสานงานกับนายญี่ปนุ่ เป็นประจ�ำอยู่แล้ว
ยังไงซะมันก็คงเป็นการ (บังเอิญ) พบกันแค่ครั้งเดียว ไม่ได้แปลว่า
เราจะมีโอกาสได้คุยกันอีก อย่างน้อยก็ไม่ใช่ในเร็วๆ นี้ตอนที่ฉันยังเป็นแค่
กราฟิกดีไซเนอร์ต๊อกต๋อยอยู่ปลายสุดของ Chain of command แบบนี้หรอก
22.12 น.
ลากไฟล์...อัพโหลด แล้วก็กดเซฟ...
ฉันจ้องแถบสีเขียวด้านบนที่วิ่งอย่างเชื่องช้า (จริงๆ ก็เร็วแล้วแหละ
แต่แค่ยังไม่ทันใจ) จนเมื่อตัวเลขวิ่งไปถึง 100% ฉันก็แทบจะลุกขึ้นปรบมือ
เมื่อในที่สุดก็อัพโหลดภาพอาร์ตเวิร์ก Yama_May10_Final_Ver8_Edited_
Final_really ขึ้นใน Trello เสร็จเสียที
ที่นานไม่ใช่การโหลดหรอก แต่เสียเวลานั่งเกลี่ยสีจัดบาลานซ์ภาพ
ตามบรีฟที่เหมือนเขียนแบบตั้งใจให้มันออกมาไม่สวยอยู่หลายชั่วโมงเลยล่ะ
ซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็ออกมาไม่โอเคส�ำหรับฉันอยู่ดี แต่ก็ถือว่าตรงบรีฟเป๊ะ
หวังว่าจะไม่มาขอสั่งแก้อะไรอีกนะ ฉันเหนื่อยเหลือเกินแล้ว
เมื่ อ เงยหน้ า ขึ้ น จากหน้ า จอก็ พ บว่ า ออฟฟิ ศ ปิ ด ไฟมื ด เกื อ บหมด
ที่ยังเหลือเปิดไฟอยู่ก็แค่โซนของฉันที่น่าจะเป็นคนสุดท้ายในออฟฟิศเท่านั้น
โอ้โห เพิง่ เคยท�ำโอฟรีถงึ ดึกดืน่ ขนาดนีค้ รัง้ แรกเลยนะเนีย่ ปกติฉนั ถือคติหกโมง
เด้งกลับบ้านตลอดเลย สงสัยวันนี้จะหัวร้อนมากไปหน่อย
ก็อีตาทีมลีดนั่นเล่นส่งข้อความมาทั้งใน Chatwork และ Trello รัวๆ
แบบทวงทุกช่องทางเท่าที่จะท�ำได้ บอกว่า AE ตามงานเพราะต้องรีบเอาไป
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ให้ ลู ก ค้ า เช็ ก แล้ ว ภายในวี ก นี้ ฉั นก็ เ ลยบ้ า เลือดนั่งท�ำจนเสร็จ หมดทุก ชิ้น
แบบฝืนใจสุดอะไรสุดจนถึงสี่ทุ่มกว่าเนี่ย
หิวชะมัด...เวลาท�ำงานติดพันชอบลืมหาอะไรกินทุกทีเลย ดึกป่านนี้
งัน้ ก็คงต้องแวะเซเว่นแถวบ้านซะล่ะมัง้ จะว่าไปนีฉ่ นั ฝากท้องไว้กบั ร้านสะดวกซือ้
ทุกมื้อเลยนะเนี่ย
หลังจากปิดคอมฯ ปิดไฟ เก็บข้าวของใส่ถุงกระสอบอิเกียสีน�้ำเงิน
ใบโปรด และแตะบัตรลงเวลาเลิกงานเรียบร้อยแล้ว ฉันก็เดินออกมาเจอฝน
ที่ตกปรอยๆ กับบรรยากาศมืดหม่นเงียบเหงา มองเห็นแสงไฟและได้ยิน
เสียงเพลงดังแว่วมาจากที่ไกลๆ ซึ่งน่าจะเป็นซอยคาวบอยที่ไม่เคยหลับใหล
เหมือนเป็นอีกโลกหนึง่ เป็นวิวทีเ่ ห็นจนชินตาแล้วเพราะเดินกลับบีทเี อสทางนี้
ทุกวัน
ที่รู้สึกเหนื่อยเป็นพิเศษเพราะต้องอยู่คนเดียวในบรรยากาศเหงาๆ
อย่างนี้รึเปล่าก็ไม่รู้ แต่ฉันมันสายสตรอง ไม่ใช่พวกสาวน้อยที่เลิกงานแล้ว
ต้ อ งรี บ โทรไปอ้ อ นแฟนอยู ่ แ ล้ ว นี่ น ะ เหงาๆ แบบนี้ รี บ กลั บ บ้ า นไปนั่ ง กิ น
ข้าวกล่องเซเว่น นั่งดูเน็ตฟลิกซ์กับหมาที่บ้านดีกว่า~
ดึกขนาดนี้แล้วแต่คนก็ยังเยอะแยะไม่ต่างจากตอนเย็นสักนิด นี่มีแต่
คนท�ำโอฟรีเหมือนฉันเต็มไปหมดเลยเหรอเนี่ย~ เย้~
อ๊ะ โดนแซงอีกแล้ว เย้~ #สติหลุดไปเรียบร้อย
เพราะเป็นคนไม่ชอบเบียดเสียดแย่งชิงกับใคร ก็เลยยืนรอให้ทุกคน
เข้าไปก่อนจนสุดท้ายก็ไม่เหลือที่ให้ฉันยืน และประตูก็ปิดลงต่อหน้าต่อตา
โดยมีฉันถูกทิ้งไว้ให้ยืนอยู่บนชานชาลาเพียงล�ำพัง...
ไม่สิ ไม่ล�ำพังนี่นา...ข้างๆ ยังมีคนที่ถูกทิ้งอยู่อีกคน คือผู้ชายตัวสูงๆ
ที่ยืนอยู่ข้างๆ ฉันนี่เอง
แถมยังเป็นคนที่ไม่คาดคิดเสียด้วย ลองทายดูสิว่าใคร
"...ไม่ขึ้นเหรอครับ"
อ๊ะ...นี่ฉันเผลอจ้องหน้าเขาอีกแล้วเหรอเนี่ย
พอได้เขาเตือนสติ ฉันก็เลยรีบเดินตามเขาเข้าไปในรถไฟขบวนถัดมา
ซึง่ ยังแน่นขนัดไม่มที หี่ ายใจอยูเ่ หมือนเดิม ส่งผลให้ฉนั ทีบ่ งั เอิญตัวเตีย้ แถมยัง
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ไร้ซึ่งเรี่ยวแรงขัดขืนโดนคนนั้นคนนี้เบียดไปเรื่อยๆ จนได้เข้ามาอยู่ตรงกลาง
แบบไม่รตู้ วั ส่วนคนตัวสูงก็หายไปกับฝูงชนเรียบร้อย เป็นอันว่าเราหมดโอกาส
ที่จะพูดคุยกันไปแล้ว...
แต่เอาจริงๆ ฉันจะไปคุยอะไรกับเขาได้ละ่ จะทักทายถามสารทุกข์สกุ ดิบ
ก็แปลกๆ คนไม่เคยคุยกัน แค่บงั เอิญเจอกันบนดาดฟ้าเท่านัน้ เอง...
จะมี ก็ แ ค่ . ..ไฟแช็ ก ที่ เ ขาให้ ยื ม มานี่ แ หละ แต่ ร ถไฟแน่ น ขนาดนี้
ไม่รเู้ ขาไปอยูต่ รงไหนแล้ว เพราะงัน้ ก็คงต้องเป็นวันหลัง...ส่วนตอนนีม้ ที วี่ า่ งพอดี
ขอนั่งก่อนแล้วกัน
พอได้นั่งก็ค่อยดีหน่อย และจังหวะที่สม�่ำเสมอของรถไฟฟ้าบีทีเอส
ท�ำให้ฉันเริ่มง่วงขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่ ปกติฉันนอนไวอยู่แล้วเพราะต้อง
รีบกลับบ้านไปเล่นกับหมา พอสี่ทุ่มก็อาบน�้ำเตรียมนอนแล้วล่ะ ฮ้าววววว...
[...ผูโ้ ดยสารโปรดทราบ รถไฟฟ้าขบวนนีจ้ ะให้บริการถึงสถานีปลายทาง
เคหะฯ เป็นสถานีสุดท้าย...This train is for Kheha...]
ฉันหลับตาลงเพือ่ พักสายตา พลางฟังเสียงคนค่อยๆ ทยอยลงจากรถไฟ
เกือบหมดโบกี้เมื่อถึงสถานีอ่อนนุช แล้วก็หลับตาอยู่อย่างนั้นจนเสียงรอบตัว
ค่อยๆ เงียบลงทีละนิด...
...
...
...
[...ส� ำ โรง ส� ำ โรง โปรดใช้ ค วามระมั ด ระวั ง ขณะก้ า วออกจากรถ
Samrong Station...]
ฉันสะดุง้ และลืมตาตืน่ จากฝันขึน้ มาเมือ่ ได้ยนิ ค�ำว่าส�ำโรง เพราะถ้าเป็น
ส�ำโรงก็แปลว่าเลยบ้านฉันไปแล้วไงล่ะ ฉันต้องลงแบริ่งสิ จะนั่งมาถึงส�ำโรง
ท�ำไมกันเนี่ย
สมองของฉันใช้เวลาปรับจูนสักพักจนกระทั่งส�ำนึกได้ว่าต้องรีบลง
แล้วนั่งย้อนกลับไปแบริ่งได้แล้ว...
"...คุณจะตื่นได้หรือยัง หรือว่ายังจะนอนต่ออีก"
และตอนนัน้ เองเสียงจากเจ้าของไหล่ทฉี่ นั นอนซบอยูก่ ด็ งั ขึน้ เหนือศีรษะ...
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เดี๋ยวก่อนสิ นอนซบไหล่เหรอ แล้วท�ำไมฉันมานอนซบไหล่ใครก็ไม่รู้
ได้ล่ะ ตายแล้ว นี่แทนที่จะพักสายตาเฉยๆ ฉันกลับมาหลับเป็นจริงเป็นจัง
จนเผลอเอนไปซบชาวบ้านโดยไม่รตู้ วั ซะงัน้ เป็นเด็กอนุบาลหรือไงกันยัยบ้านี่
ฉันรีบกระเด้งตัวขึน้ มาเตรียมขอโทษเต็มที่ แต่ไม่ทนั ได้พดู ออกมาสักค�ำ
ใบหน้าทีเ่ ห็นอยูใ่ นสายตาก็ทำ� เอาเสียงของฉันหายวับไปเหมือนถูกกดปุม่ mute
กลางอากาศ...
ไม่จริงน่า...จังหวะการ์ตูนแบบนี้มันคืออะไรกัน...
"คะ...คาเมอิซัง!?"
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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