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1
誰にも言えない夜の秘密。

ความลับยามค�่าคืนท่ีไม่อาจบอกใคร

"สวัสดีค่าาาา มีอะไรหรือเปล่าคะคุณฝน เรื่องดีไซน์โปสเตอร์ Yume 

Cream ท่ีเพ่ิงส่งไปเมือ่วานใช่ไหมคะ ก๊ิงว่าจะโทรไปถามฟีดแบก็อยู่พอดเีลย"

[ใช่ค่ะ คอืพอดนีายฝนเค้าอยากจะขอแก้นดิหน่อยน่ะค่ะ ยังพอทันไหมคะ

คณุก๊ิง]

ฉันหยิบหูฟัง Airpods มาใส่ ก่อนจะวางไอโฟนลง เอื้อมมือไปเปิด 

เก๊ะหน้ารถเพ่ือหยิบกระเป๋าเครื่องส�าอางออกมา จากนั้นจึงคว้าอายแชโดว ์

มาเปิดก่อนจะตอบกลับไปด้วยน�้าเสียงสดใส พลางหยิบบลัชอันเล็กขึ้นมา 

ปาดอายแชโดว์ด้วยสปีดไวเหนือแสงไปด้วย "ถ้าวันนี้ยังทันค่ะคุณฝน แต่ว่า

ก๊ิงอาจจะต้องขอให้ครัง้นีเ้ป็นไฟนอลแล้วได้ไหมคะ พอดกีลวัส่งโรงพิมพ์ไม่ทนั 

วันเปิดตวัแคมเปญน่ะค่ะ ช่วงน้ีอเีวนต์เยอะ โรงพิมพ์เจ้าประจ�าก็ควิแน่นซะด้วย 

ถ้าจะให้ชวัร์คอืควรคอนเฟิร์มภายในเทีย่งวันพรุง่นีค่้ะ"

[เอ๊ะ เหรอคะ คือว่า...]

"หรือว่านายคุณฝนยังไม่ค่อยแน่ใจว่าควรจะใช้ดีไซน์ไหนดีรึเปล่าคะ 

เลยอยากจะขอดูหลายๆ แบบเหรอคะ"
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[ค่ะ…ต้องขอโทษด้วยจริงๆ พอดีเขาคุยกันหลายคน แต่ละคนก็เลย 

ชอบไม่เหมือนกัน...]

น�้าเสียงอึกอักของเธอท�าให้ฉันเห็นใจนิดหน่อย เพราะจากการท�างาน 

กับนายญ่ีปุน่มาหลายแขนง กว่าจะได้ข้อสรุปกันก็ต้องประชุมแล้วประชุมอีก 

แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้ข้อสรุปสักที ซึ่งฉันรอไม่ได้ไง ขออภัยด้วยนะคะ

"ง้ันเอางี้มั้ยคะ เดี๋ยวก๊ิงให้ฝ่ายครีเอทีฟแก้ไขให้ดูใหม่สองแบบ แล้ว 

ทางคุณฝนก็เอาเข้าท่ีประชุมเพ่ือสรุปไฟนอลดีไซน์กันวันนี้"

[เอ่อ แต่นายเขาบอกว่าอยากดูหลายๆ แบบ น่าจะสักสี่ห้าแบบ…]

ล้อเล่นรึเปล่า ให้แก้งานท่ีแอพปรู๊ฟไปแล้วและท�าเพ่ิมไปให้เลือก 

อีกสี่ห้าแบบงั้นเรอะ แบบนี้ก็แก้กันไม่จบไม่สิ้นน่ะสิ ก่อนจะได้ปรู ๊ฟงาน 

ฉันคงโดนทีมกราฟิกเตะคอหักก่อนพอดี

ฉันย้ิมหวานให้กับกระจกก่อนจะคว้าอายไลเนอร์ข้ึนมากรีดชิดขอบตา

แบบเป๊ะแม่นทุกพิกเซล จากน้ันตอบกลับไปด้วยน�้าเสียงสดใสตรงข้ามกับ 

สิง่ท่ีคิดราวฟ้ากับเหว "จากประสบการณ์นะคะ ก๊ิงว่าย่ิงท�าหลายแบบย่ิงเลอืก 

ยากข้ึนค่ะ เหมือนเวลาเรามีช้อยส์เยอะกว่าสอง เราก็จะย่ิงคิดนาน แต่ถ้า 

ตัดช้อยส์เหลือแค่สองก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะ"

[อ่า...จริงด้วยนะคะ]

"งั้นให้ปรับแบบไหนบ้างดีคะคุณฝน"

[งั้นเดี๋ยวฝนส่งคอมเมนต์ของนายให้ดูทางไลน์ได้มั้ยคะ]

"ได้เลยค่า แล้วเดี๋ยวก๊ิงให้ทีมกราฟิกรีบแก้แล้วส่งให้วันน้ีเลยค่ะ :)"

[ขอบคุณนะคะคุณก๊ิงงง ขอโทษด้วยจริงๆ ท่ีแก้ไปมาหลายรอบ]

"ไม่เป็นไรเลยค่ะ ก๊ิงยินดีช่วยเท่าท่ีท�าได้ค่ะ เตม็ท่ีอยู่แล้ว คณุฝนมอีะไร 

ให้ช่วยบอกได้เลยค่ะ"

[ถ้าไม่ได้คณุก๊ิงล่ะแย่เลย ไว้คราวหน้าจะซือ้ขนมไปฝากเยอะๆ เลยนะคะ]

"ค่า งั้นเดี๋ยวก๊ิงจะรอข้อมูลทางไลน์นะคะ!" ฉันตอบเสียงใสก่อนจะ 

รอให้ลูกค้ากดตัดสายไปเอง จากน้ันจึงเอื้อมหยิบลิปสติกสีแดงกุหลาบของ

ชาแนลแท่งโปรดมาเติมแบบเป๊ะไร้ท่ีติ แล้วค่อยโยนทกุอย่างท่ีต้องใช้ลงไปใน

กระเป๋าสะพายใบใหญ่ (ท่ีใครๆ ต่างก็บอกว่าเป็นกระเป๋าโดราเอมอนเพราะว่า 
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ฉันมีทุกอย่างตั้งแต่กระดาษซับมันไปจนถึงสายวัดตัว) ตอนที่เสียงโทรศัพท ์

ดังข้ึนอีกทันทีราวกับมีคนเข้าคิวรออยู่แล้ว

ฉันย่ืนหน้าไปเช็กความเรียบร้อยของลิปสติกก่อนจะแตะเบาๆ ที่ 

Airpods ข้างหน่ึงเพ่ือรับสาย พร้อมกับหยิบน�้าหอมเบอร์เบอร์รี่แบบพกพา 

มาฉีดท่ีข้างใบหูและซอกคอไปด้วย "สวัสดีค่ะ กุ๊งก๊ิงเองค่า"

[สวัสดีครับ ผมโยชิดะจากบริษัท DeCOMS Security...]

"อ๊ะ สวัสดค่ีะ เมือ่วันก่อนขอบคุณมากนะคะ!! วันน้ีมอีะไรหรอืเปล่า…"

[พอดมีคี�าถามเก่ียวกับตวัเลขจาก Facebook Ads Report เมือ่วันก่อน

น่ะครบั นายอยากรู้ว่าท�าไมค่า CPC* มนัถึงเพ่ิมขึน้จากเดอืนทีแ่ล้วเยอะมาก  

แต่ยอด Engagement ในโพสต์กลับน้อยลง...]

"อ๋อ ได้เลยค่ะ เด๋ียวก๊ิงขออนุญาตอธิบายให้ฟังคร่าวๆ นะคะ…" ฉนัพูด

ก่อนจะเหลอืบมองนาฬิกา เมือ่เห็นเวลาแปดโมงสีส่บิห้านาทฉีนัก็รบีเอีย้วตัวไป

หยิบรองเท้าส้นสงูหนังแก้วสดี�าจากเบาะหลงัมาเปลีย่นกับรองเท้าแตะทีส่วมอยู่ 

ตามด้วยเสื้อสูทสีเทาตรงกับสีมงคลประจ�าวันซ่ึงพาดอยู่บนเบาะข้างคนขับ 

มาสวม จากน้ันจงึคว้ากระเป๋าถือกับกระเป๋าคอมฯ แล้วก้าวลงจากรถ

"พอดทีางเราปรบัเปลีย่นทาร์เกต็จาก Mass มาเป็นเฉพาะกลุม่มากขึน้ 

แล้วก็เปลีย่น Objective จาก Awareness เป็น Link Click เพ่ือส่ง User เข้าไป 

ท่ีตัวแลนดิ้งเพจโดยตรง แบบน้ีจะได้ยอดคนสมัครมากข้ึน แต่ยอด Engage  

แต่ละโพสต์จะน้อยลงค่ะ ก่อนหน้านีเ้รายิงโฆษณาโดยเน้น Engagement เยอะๆ  

พอมาเทียบกบัเดอืนนีก็้เลยดนู้อยลง แต่ถ้าหากดยูอดคนสมคัรผ่านแลนดิง้เพจ

จะเหน็ว่าเพ่ิมขึน้เยอะมาก…"

[อ๊ะ จริงด้วยครับ…]

"เรามีข้อมูล User ที่ให้ความสนใจในแบรนด์กับผลิตภัณฑ์ของเรา 

มากขึ้นแล้ว จากน้ีไปทางทีมมาร์เก็ตติ้งเลยคิดว่าจะทาร์เก็ตกลุ่มลูกค้าท่ีเป็น 

Potential Target ให้มากข้ึนกว่ากลุม่ลกูค้าท่ีเป็น Mass ค่ะ แต่ว่าเราก็จะยัง 

ยิงทาร์เก็ต Mass เพ่ือเพ่ิม Awareness อยู่เรื่อยๆ นะคะ แค่จะก�าหนดให ้

* CPC ย่อมาจากค�าว่า Cost Per Click (ต้นทุนต่อการคลกิ) หมายความว่าถ้ามกีารคลกิทีป้่ายโฆษณาน้ันๆ  

จะเสียเงินในราคาที่ก�าหนดไว้ เช่น 2 บาท ต่อคลิก หรือ 10 บาท ต่อคลิกเป็นต้น
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บัดเจ็ตลงโฆษณาไปในส่วนของ Link Click มากขึ้น…"

ฉนัอธิบายเสยีงหวานก่อนจะเดนิออกจากลฟิต์ท่ีชัน้ล่างเพ่ือแวะสตาร์บคัส์

ก่อนข้ึนไปท่ีออฟฟิศ พนกังานหนุ่มน้อยหน้าประจ�าทีคุ่น้เคยกันดหียักย้ิมทนัทีท่ี

ฉนัชสูีน้ิ่วให้เขาโดยไม่ได้พูดอะไร จากน้ันเขาก็เอือ้มมอืมารบับตัรสมาชกิสตาร์บคัส์

ทีฉ่นัหยิบออกมาถือรอไว้ก่อนแล้ว

[แบบน้ีน่ีเอง แปลว่าจะได้ยอด 問い合わせ* เพ่ิมขึน้ด้วยใช่ไหมครบั]

"แน่นอนค่ะ ทางทีมเตรียมท�า A/B Testing ไว้แล้วด้วยค่ะ เดือนหน้า 

น่าจะย่ิงมข้ีอมลูเพ่ิมเตมิอกี และก๊ิงว่าจะปรกึษาเรือ่งคอนเทนต์ส�าหรบัเดอืนหน้า

อยู่พอดีเลยค่ะ ทีมคอนเทนต์พอมีไอเดียบ้างแล้ว ก๊ิงขอส่งลิสต์ไอเดียไปให ้

โยชิดะซังลองพิจารณาดูได้มั้ยคะ ถ้าหากโอเคจะได้เอาไอเดียมา Develop 

ต่อ…"

"กาแฟได้แล้วครับคุณกิ๊ง~" พนักงานหนุ่มน้อยย่ืนถุงกระดาษใบใหญ่

บรรจกุาแฟสีแ่ก้วมาให้ฉนัซึง่เพียงแต่ส่งย้ิมให้เขาแทนค�าตอบ ก่อนจะหันหลงั

เดินก้าวฉับๆ ไปท่ีลิฟต์

[ได้เลยครบั ส่งมาทางอเีมลได้เลย เดีย๋วผมจะให้ทีมมาร์เก็ตติง้ช่วยกันดู]

"ขอบคุณมากค่ะ :) งั้นเดี๋ยวก๊ิงรีบส่งให้เลยนะคะ"

[ครับคุณก๊ิง ขอบคุณมากนะครับ]

ฉนัรอให้โยชดิะซงักดวางสายไปเอง ซึง่ก็บงัเอญิเดนิมาถึงแผนกครเีอทฟี

พอด ีพ่ีเพลนิซึง่เป็นกราฟิกดีไซเนอร์ทีด่แูลแบรนด์ Yume ถึงกับเบอืนหน้าหนีทนัที

ทีเ่หน็ฉนัเดนิหน้าย้ิมแฉ่งเข้ามา

"อะไรกันคะ อย่าเมินกันสิคะ หนูอุตส่าห์มาหานะ"

"ก็เธอมาหาทีไรแปลว่าลูกค้าจะขอแก้อีกแล้วไม่ใช่รึไง"

"ใช่ค่ะ แต่แก้นิดเดียวนะ คร้ังสุดท้ายแล้วจริงๆ ค่า~"

"กับเจ้าน้ีเคยมีค�าว่าคร้ังสุดท้ายด้วยเหรอ…"

"มสีคิะ เดีย๋วหนกูล่อมเอง แต่เพ่ือให้สบายใจกันทกุฝ่าย ขอแก้อกีรอบเดยีว 

นะคะ น้าๆๆๆๆ"

"...ไม่ต้องมาท�าเสียงอ่อนเสียงหวานเลย"

* 問い合わせ หมายถึงยอดผู้ใช้ที่สนใจและสอบถามเข้ามา
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"น่ีหนูมีอเมริกาโนร้อนของโปรดพ่ีเพลินมาฝากด้วยน้าาาา~"

"เน่ีย ติดสินบนกันตลอด…เธอน่ีมันร้ายกาจจริงๆ"

"นายสอนมาดค่ีะ :P" ฉนัยิม้เผล่ก่อนจะวางแก้วกาแฟลงบนโต๊ะพ่ีเพลนิ  

จากนัน้จงึขยิบตาให้เจ้าของโต๊ะท่ีก�าลงัท�าหน้าเหมน็เบือ่แต่ก็ยอมเปิดเข้าโฟโต้ชอ็ป

แล้วดึงเอาไฟล์งานโปสเตอร์ของแบรนด์ Yume ขึน้มาอยูด่ ี "งัน้ฝากด้วยนะคะ 

เดี๋ยวก๊ิงส่งรายละเอียดท่ีจะต้องแก้ไขมาให้ค่า"

"อืออออ ให้เป็นคร้ังสุดท้ายจริงๆ นะ"

ออกจากแผนกครีเอทีฟมาได้ฉันก็เตรียมจะเดินไปท่ีโต๊ะท�างานของ 

ตัวเอง แต่ยังไปไม่ถึงดี โทรศัพท์ในกระเป๋าสะพายก็ดังขึ้นอีกแล้ว ฉันสูด 

ลมหายใจเข้าลึกสุดปอดก่อนจะแตะ Airpods แล้วรับสายด้วยเสียงหวานใส 

"สวัสดีค่า กุ๊งก๊ิงเองค่ะ"

[สวสัดค่ีะ ดฉินัมยิาฮาระจาก Orange Pet Insurance นะคะ จะโทรมา 

สอบถามเรือ่งเว็บไซต์น่ะค่ะ]

"ค่ะ ได้เลยค่ะ" ฉันส่งย้ิมทักทายคนในแผนกเซลส์ที่หันมาทักกัน 

เกรียวกราว ก่อนจะสะดุ้งเมื่อมีใครคนหนึ่งถือแฟ้มงานวิ่งมาหยุดยืนตรงหน้า

พร้อมกับย่ืนมันมาให้ฉัน

"พ่ีก๊ิงคะ! หนูรบกวนช่วยดูพรีเซนต์ให้หน่อยได้มัย้คะว่าต้องแก้อะไรไหม 

พอดหีนจูะต้องไปขายงานตอนสิบเอด็โมงวนัน้ี…เอ๊ะ เอ่อ...หรอืว่าคยุโทรศัพท์อยู่ 

เหรอคะ ขอโทษค่ะ!!"

[คุณก๊ิงสะดวกคุยหรือเปล่าคะ]

"สะดวกค่ะ มิยาฮาระซังเชิญถามได้เลยค่ะ" ฉันว่าพลางเลื่อนเก้าอี้ที่ 

โต๊ะท�างานตวัเองออกเพ่ือทรดุตวัลงนัง่ จากน้ันจงึย่ืนมอืไปขอแฟ้มงานจากรุน่น้อง 

ทียื่นก้มหัวปลกๆ อยู่ และเธอก็ท�าหน้างนุงงเหมอืนไม่เข้าใจแต่ก็ยอมย่ืนแฟ้ม

มาให้ฉนัแต่โดยดี

[คอืง้ีค่ะ พอดทีางทีมดาต้าเขาอยากเพ่ิมฟังก์ชนัให้เก็บข้อมลูการฉดีวัคซนี

สตัว์เลีย้งด้วย ให้ทาง User อพัโหลดไฟล์ภาพตอนสมคัรท�าประกันออนไลน์ด้วย 

น่ะค่ะ]

ฉันเปิดแฟ้มงานท่ีรุ ่นน้องย่ืนมาให้ก่อนจะหยิบปากกาบนโต๊ะมาวง
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พร้อมขดีๆ เขยีนๆ ในบางจดุก่อนจะตอบลกูค้าไปด้วย "อมื เพ่ิมไปในข้ันตอน

สมัครเลยเหรอคะ คือจะไม่เอาแบบให้ทางฝ่ายบริการลูกค้าติดตามข้อมูล 

ภายหลังอย่างท่ีตกลงกันไว้ตอนแรกแล้วเหรอคะ"

[ค่ะ อยากให้ส่งข้อมลูมาเลยจะได้สกรนีผูเ้อาประกันได้ว่าใครเข้าข่ายบ้าง 

น่ะค่ะ ถ้าไม่เข้าข่าย ทมีจะได้ไม่ต้องเสยีเวลาโทรไป]

"ก๊ิงจะลองสอบถามทีมเดฟให้นะคะ แต่จรงิๆ ต้องเรยีนให้ทราบก่อนว่า 

ตอนน้ี Progress ท่ีดูจากอัพเดตล่าสุดของทีม ตัว Demo Site ที่เขียนจาก 

Wireframe ท่ีทางมยิาฮาระซงัแอพปรู๊ฟมาใกล้เสรจ็แล้ว ถ้าหากเปลีย่นแปลง

ฟังก์ชันหรือฟีเจอร์ หรือตัวข้อมูลที่ต้องการเก็บในขั้นตอนน้ี อาจจะต้องร้ือ 

เขียนใหม่น่ะค่ะ ก๊ิงเกรงจะไม่ทันวัน Launch ที่ก�าหนดไว้นะคะ"

[เอ๊ะ จริงเหรอคะ]

"ใช่ค่ะ และจริงๆ เราไม่ค่อยแนะน�าให้ใส่ขัน้ตอนการอพัโหลดมากมาย 

ลงในหน้าสมัครขอท�าประกันนะคะ เพราะว่าเป็นทางออนไลน์ อาจจะท�าให้ 

Bounce rate* สูงขึ้นเพราะลูกค้าที่ไม่มีสมุดวัคซีนอยู่กับตัวอาจจะกดปิด 

ไม่สมคัรไปเลยก็ได้ ทางเราแนะน�าว่าใน First Point Contact ควรท�าให้ยุ่งยาก 

น้อยท่ีสุดค่ะ"

[แต่ว่า...]

"จรงิๆ ถ้าอยากให้ใส่ในข้ันตอนแรก ขออนุญาตแนะน�าเป็นฟีเจอร์เสริม

หลงัจากเปิดตัวเว็บไซต์แล้วดีกว่าไหมคะ แบบน้ีเราจะได้ด ูResult ในช่วงแรก

ด้วยว่าออกมาเป็นยังไงบ้าง เพราะถ้าเปลี่ยนแปลงตอนน้ีก๊ิงกลัวว่าค่าใช้จ่าย 

จะบานปลายแล้วจะท�าให้ตารางช้าลงไปอีกค่ะ"

[งั้นเหรอคะ งั้นเดี๋ยวจะลองไปคุยกับนายดูอีกทีนะคะ ขอบคุณคุณกิ๊ง 

มากค่ะ]

"ไม่เป็นไรเลยค่ะ ถ้าสงสยัอะไรอกีโทรมาถามได้ทุกเมือ่เลยนะคะ :)" ฉนั 

ย้ิมหวานให้ท้ังท่ีลูกค้ามองไม่เห็น จากน้ันจงึหนัไปหารุน่น้องท่ียืนกระวนกระวาย 

อยูข้่างโต๊ะพร้อมกับย่ืนแฟ้มงานในมอืให้ "เอ้า พ่ีเขียนคอมเมนต์ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว"

* หมายถึงอัตราการตีกลับ หรืออัตราส่วนของการกดออกจากเว็บไซต์หลังจากผู้ใช้เปิดเข้าไปดูแค่ 

หน้าเพจเดียวและไม่ได้มี Interaction ใดๆ ในหน้าเว็บน้ันเลย อธิบายง่ายๆ คือผู้ใช้กดเข้าหน้าเว็บไซต ์

แล้วก็กดออกเลย ไม่ได้คลิกไปดูหน้าต่อไปหรือกดสมัครปุม่ใดๆ ในหน้านั้น
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"เอ๊ะ?! จริงเหรอคะ"

"อือฮึ แก้ตามท่ีพ่ีโน้ตไว้ก็น่าจะโอเค ขายงานครั้งแรกสู้ๆ ล่ะ"

"ขะ...ขอบคณุมากค่ะพ่ีก๊ิง!!! ถ้าไม่ได้พ่ีก๊ิงน่ีหนแูย่เลย ฮอืออออ พ่ีเป็น 

ไอดอลของหนูนะคะ"

"ไม่เป็นไรจ้ะ อ้อ พ่ีฝากเอากาแฟนี่ไปให้พ่ีนายทีมคอนเทนต์หน่อยสิ"  

ฉนัหยิบอเมรกิาโนอกีแก้วออกมาจากถุงกระดาษก่อนจะเขยีนโน้ตใส่โพสต์อติ

แปะไว้ว่า 'ขอไอเดยีคอนเทนต์ของ DeCOMS ภายในวันน้ีนะจ๊ะ' และรุน่น้องสาว 

ก็รบัไปด้วยท่าทางกระตือรือร้น

"ได้เลยค่ะ!! วางใจได้เลยค่ะ!!"

เมือ่สีปี่ท่ีแล้วตอนเข้าท�างานใหม่ๆ ฉนัเองก็ไฮเปอร์จดัแบบนีเ้หมอืนกัน

หรือเปล่านะ

ฉันย้ิมพลางมองตามหลังร่างเล็กท่ีว่ิงกระโดดหย็องแหย็งจนน่ากลัวว่า 

กาแฟจะหกจากไป ก่อนจะหมนุเก้าอีก้ลบัมาท่ีโต๊ะท�างานของตวัเอง แล้วก็ต้อง

สะดุ้งเฮอืกจนสดุตวั เมือ่อยู่ดีๆ  มใีครบางคนยืน่หน้าเข้ามากระซิบทีข้่างหแูละ

ท�าให้หวัใจฉนัแทบกระดอนออกมาข้างนอก

"やほ〜 今日も朝から忙しいよね。(ยะโฮ~ วันนี้ก็ยุ่งแต่เช้า 

เหมือนเดิมเลยนะ)"

ไม่ต้องหันไปมองก็รู้ว่าใคร เพราะมีแค่คนเดียวเท่านั้นแหละที่จะกล้า

เข้ามากระซิบข้างหูฉันแบบน้ี

ฉนัหยักย้ิมบางทีม่มุปาก พลางหันไปมองใบหน้าหล่อเหลาเด่นสะดดุตา

ของคนตวัสงูท่ีโน้มตวัลงมาวางมอืทาบกับโต๊ะฉนัจนระดบัสายตาของเราเท่ากัน

พอดี ก่อนจะตอบกลบัไปด้วยน�า้เสยีงเรยีบเรือ่ย

"ยุ่งมากเลยล่ะค่ะ ปีน้ีก๊ิงคาดหวังโบนัสนะคะ"

"ส�าหรับเธอได้ทุกอย่างอยู่แล้วล่ะ ว่าแต่ 'ไอ้นั่น' ที่ผมขอไว้ได้หรือยัง"

"เตรียมไว้ให้แล้วค่ะ อยู่ในคอมฯ นี่แล้ว เปิดขึ้นสไลด์ในห้องประชุม 

ได้เลย"

"งั้นเหรอ ขอบใจมาก อ้อ แล้วก็อย่าลืม 'ไอ้น่ัน' ด้วย…"

"เรยีบร้อยค่ะ" ฉนัยืน่เอกสารทีเ่ตรียมไว้ตัง้แต่เมือ่คนืให้เขา ก่อนจะหยิบ

Page ����� ����������.indd   13 21/10/2563 BE   10:13



เจ้าหญิงผู้เลอโฉม

14

แก้วกาแฟอเมริกาโนในถุงกระดาษอีกแก้วให้โดยที่เขายังไม่ทันได้เอ่ยปาก 

"กาแฟก็มาแล้วเหมือนกันค่ะ"

"หืมมม รู้ใจกันซะจริงๆ สมแล้วท่ีเป็น AE* มือหน่ึงของผม"

"ค่ะ อย่าลืมโบนัสนะคะ"

"ฮ่าๆๆๆ อ๊ะ ได้เวลาประชุมพอดีเลย"

"อย่าเบี่ยงประเด็นสิคะฮาโซเบะซัง"

"ไว้ค่อยคุยกันหลังประชุมเสร็จแล้วกันเนอะคนสวย :P"

ฮาโซเบะ ชินเซ...

"ถ้าหากดูจากกราฟตรงนี้ จะเห็นได้ว่ายอดขายของบริษัทท้ังออฟไลน์

และออนไลน์เพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา ท�าให้สามารถ

ยืนยันได้ว่าแคมเปญทีท่างเราสร้างขึน้นัน้ได้ผลด ีแน่นอนว่าลกูค้าก็พอใจมาก 

เพราะงั้นทางบริษัทจึงตัดสินใจท่ีจะต่อสัญญากับเราอีกสองปี…"

เขาคือ Sales Director ของ ViperX Advertising หรือที่พวกเรา 

เหล่า AE สาว (แอบ) เรียกกันว่า 'ปีศาจรูปงามของแผนกเซลส์'

และถึงแม้รปูร่างหน้าตาหล่อเหลาจนน่าโมโหนัน่จะดูเหมอืนโฮสต์เบอร์หน่ึง

ในคลบัดังย่านคาบกิุโจมากแค่ไหน เขาก็ยังเป็นเซลส์ระดบัพระกาฬทีปิ่ดดลีใหญ่

และท�ายอดได้สูงสุดในบริษัทติดต่อกันเป็นประวัติการณ์ ถึงขนาดบริษัท 

สาขาในต่างประเทศแย่งกันแทบเป็นแทบตายเลยทีเดียว

"...พร้อมกับเพ่ิมงบส�าหรับแคมเปญใหม่ล่าสุดท่ีทางทีมแพลนนิ่ง 

เสนอไอเดียมาด้วยครับ ท่านประธานบอกว่าให้ด�าเนินการได้เลย ท่าน 

อยากจะเปิดตวัแคมเปญก่อนคูแ่ข่งจะปล่อยสนิค้าตวัใหม่ออกมา และส�าหรับ

บัดเจ็ตใหม่ก็ราวๆ XX ล้านบาท…"

ด้วยรอยยิ้มพิฆาตและแววตาคมปลาบท่ีเหมือนจะสะกดคนถูกมอง 

ให้ตกอยู ่ในภวังค์ได้ง ่ายๆ ชนิดท่ีเรียกว่าขายอะไรไปลูกค้าก็ซื้อหมด  

เหมือนโดนสะกดจิต รู้ตัวอีกทีคือเซ็นใบเสนอราคาพร้อมประทับตราบริษัทไป

* AE หมายถึงต�าแหน่ง Account Executive ผู้ประสานงานระหว่างลูกค้ากับองค์กร ท่ีมีหน้าที่หลักคือ 

การดูแลลูกค้า แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ประสานงานระหว่างทีมงานท้ังหมดเช่น ทีมเซลส์ ทีมมาร์เก็ตต้ิง  

ทีมครีเอทีฟ และอื่นๆ
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เรียบร้อยแล้ว

"สดุยอดเลย ไปหว่านเสน่ห์อท่ีาไหนท่านประธานถึงเปย์ขนาดนีไ้ด้เน่ีย"

"ความลบัทางการค้าน่ะครับ" ฮาโซเบะซงัหยักย้ิมมมุปากก่อนจะหนัมา

พยักหน้าให้ฉัน ซึ่งเอื้อมมือไปกดเปลี่ยนสไลด์ตามท่ีเขาสั่งไว้ล่วงหน้าทันที  

"ต่อไปเป็นรายงานสรปุยอด Revenue ของแผนกเซลส์ หลงัหัก External Cost  

กับ Fixed Cost และ FTE Cost แล้ว ในไตรมาสแรกเราท�ายอดได้เกิน KPI*  

ที่ตั้งไว้มากถึง 45%..."

เพราะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าแบบไหน ก็หนีไม่พ้นเงื้อมมือเขากันท้ังนั้น

…

…

…

"ฮาโซเบะซงังง เมือ่วนัก่อนเห็นเดนิอยู่กับสาวสวยอยู่แถวทองหล่อ

แน่ะค่ะ แอบไปเดตมาใช่ม้ัยคะ!?"

"เอ๋? อะไรกัน ผมโสดนะครบั จ�าผดิคนรเึปล่า ไม่ได้ไปกับสาวท่ีไหนนะ"

"โสดจริงเหรอ ไม่เชื่อหรอกกกก ระดับนี้น่ะ~"

แต่การเฟลร์ิตเล่นกับลกูน้องในแผนกตวัเองนีข่อทเีถอะ ช่วยเลกิสกัที

ฉันถึงกับต้องกลอกตาเป็นเลขแปดร้อยรอบเมื่อไดเร็กเตอร์จอมปีศาจ 

ไม่ยอมกลับห้องตัวเองไปท�างานท�าการ แต่กลับมายืนเม้าท์อยู่ที่โต๊ะท�างาน 

ของทีม AE อยู่แบบนี…้

"จริงๆ นะ ไม่ได้โกหก"

"อย่างฮาโซเบะซังคงมีสาวๆ สวยๆ รุมจีบจนเลือกไม่หวาดไม่ไหว 

อยู่แล้ว"

"แต่ถ้าเป็นคุณโซ่มาจีบล่ะก็ ผมยอมสละโสดทันทีเลยนะ"

"ว้ายยยย อย่าพูดเล่นอย่างน้ีสิคะ เดี๋ยวโซ่คิดจริงนะ คิกๆๆ"

"ฮ่าๆๆๆ" คนตวัสงูหัวเราะเสียงใส ก่อนจะส่งย้ิมหวานแบบทีต่่อให้รูท้ัง้รูว่้า

เขาหลอก รู้ว่าทุกค�าหวานที่พูดออกมาเป็นแค่ค�าโกหก แต่สุดท้ายคนฟังก็ยัง

* KPI ย่อมาจาก Key Performance Indicator คือดัชนีชี้วัดความส�าเร็จ เป็นตัววัดผลความส�าเร็จ 

ในการท�างานของตัวบุคคลหรือหน่วยงาน
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เตม็ใจให้หลอกอยู่ด ี "งัน้ผมไปแล้วดกีว่า เดีย๋วอาคสิกิึซงัจะตใีห้ เอาไว้จะแวะ

มาเย่ียมใหม่ ตัง้ใจท�างานนะทุกคน"

"อยู่แล้วค่าาาา~"

ฉันเงยหน้าข้ึนจากจอคอมพิวเตอร์ตรงหน้าตอนที่ได้ยินว่าเขาก�าลัง 

ขอตวักลบัไปหาอาคสิกิึซงัซอีโีอสดุหล่อของ ViperX พอด ีและนายปีศาจทีรู่ด้ว่ีา

ตัวเองมีเสน่ห์แค่ไหนก็ก�าลังส่งย้ิมพริ้มพรายรวมทั้งแววตาเป็นประกายวิบวับ 

ให้กับสาวๆ ทีพ่ากันมองตามด้วยดวงตาเป็นรปูหวัใจ…

ก่อนจะสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อนัยน์ตาสีน�้าตาลท่ีมีเสน่ห์ร้ายกาจคู่น้ันหันมา

สบตาเข้ากับฉันพอดี…

เขาส่งย้ิมบางๆ ทีม่มุปากให้ฉนั เป็นรอยย้ิมทีด่ลูกึลบัจนอ่านไม่ออกว่า 

คิดอะไรอยู่ ก่อนจะหันหลังเดินจากไป ท้ิงไว้เพียงเสียงถอนหายใจด้วยความ

ชื่นชมของสาวๆ

...และกลิ่นน�้าหอม Tom Ford Tuscan Leather ท่ีหอมเย้ายวนใจ 

ชวนให้หลงใหลมัวเมาจนแทบเสียสติไม่ต่างอะไรกับยาเสพติดเท่าน้ัน

19.29 น.

"เหน่ือยหน่อยนะแก เจอกองทัพลูกค้าแต่เช้าเลย"

"ชินแล้วมั้ยของแบบนี้" ฉันหัวเราะพลางไถดูอีเมลเพ่ือสกรีนหาเมล 

ที่ด่วนท่ีสุดก่อน และยัยเค้กก็ท�าท่าตัวสั่นเหมือนหวาดกลัวใส่

"อย่าใช้ค�าว่าชนิกับฉนั ท�ามาสามปีแล้วก็ยังไม่ชนิ แค่ไม่เก็บไปฝันร้ายแล้ว

เท่าน้ันเอง"

"อือ น่ันสินะ ช่วงแรกๆ แกถึงกับต้องปิดมือถือแล้วหนีไปน่ังร้องไห้ใน

ห้องเก็บของเลยน่ีนา บางทีก็โทรมาร้องไห้ตอนตีสองตีสามเพราะฝันร้าย 

จนสะดุ้งตื่น"

"ก็ใช่น่ะสิ จนถึงตอนนี้ก็ยังสงสัยอยู่เลยว่าท�าไมตัวเองถึงเลือกมาท�า

ต�าแหน่งน้ี นรกชัดๆ"

ฉันหัวเราะกับความเว่อร์ของยัยเค้กก่อนจะน่ังฟังมันบ่นต่อไปเรื่อยๆ 

โดยทีม่อืก็ยังไม่หยุดคลกิหยุดพิมพ์ เพราะถ้าหยุดเมือ่ไหร่อาจได้ลงนรกขมุต่อไป 
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ด้วยความโกรธของคุณลูกค้าท่ีต้องรอค�าตอบนานเกินสิบนาทีไงล่ะ

"ว่าแต่น่ี! หยุดท�างานได้แล้ว ได้เวลาเลิกงานแล้วเน่ีย!"

"อ๊ะ ทุ่มครึ่งแล้วเหรอ" ฉันหยุดมือที่รัวพิมพ์งานก่อนจะหันมองนาฬิกา 

และยัยเค้กซึ่งไม่รู้ว่าเก็บของเข้ากระเป๋าพร้อมเด้งจากออฟฟิศตลอดเวลา

ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ลุกพรวดข้ึนยืนทันที

"ก็ใช่น่ะสิ ไปกันได้แล้ว ก่อนพวกนายๆ ญ่ีปุน่ท้ังหลายจะเดินออกมา 

สั่งให้ท�าโอที"

"แล้วงานเสร็จหมดรึยังล่ะ"

"ท่ียังไม่เสร็จก็ให้เป็นเร่ืองของพรุ่งน้ีสิ"

"ขอโทษตัวเองในอนาคตหน่ึงทีเดี๋ยวน้ี ปฏิบัติ"

"ขอโทษค่าาาาา"

"พ่ีก๊ิงงงงง พ่ีเค้กกก วันนี้มีนัดที่ไหนหรือเปล่าคะ ไปดร๊ิงก์กันไหม  

มีเลดี้ไนท์ท่ีร้าน Tipsy Fairy แหละ" รุ่นน้องในทีมสามคนเดินเข้ามาหาฉัน 

กับยัยเค้กพร้อมกับเอ่ยค�าชวนด้วยท่าทางตื่นเต้น แน่นอนว่ายัยเค้กไม่มีทาง

ปฏิเสธปาร์ต้ีอยู่แล้วจึงตอบกลับไปทันทีโดยไม่ต้องคิด

"พ่ีว่าง ยัยก๊ิงว่าไง ว่างอยู่แล้วใช่มั้ย ไม่ได้ดื่มด้วยกันมานานแล้วนะ"

ฉนัเหลือบมองหน้าจอไอโฟนท่ีสว่างวาบขึน้มาวูบหนึง่ตอนท่ีมข้ีอความเข้า 

ก่อนจะหนักลบัไปส่งย้ิมให้สีส่าวทียื่นมองมาด้วยแววตามคีวามหวัง

"ซอร่ี วันน้ีมีนัดแล้วอ่ะ พวกแกไปกันเลย"

"หาาาา นัดอะไรตอนคืนวันพุธ นัดกับใคร ที่ไหน ยังไง"

"อืม นิดหน่อยน่ะ"

"ตอบก�ากวมแบบน้ี นัดกับแฟนแน่นอนเลยยยยย"

"หาาาา อีก๊ิง ไหนแกบอกว่าไม่มีแฟนไง ทรยศเหรอ"

"แหมพ่ีเค้กก็ ท้ังสวย ท้ังเก่ง ท้ังเพอร์เฟ็กต์แถมงานเริด่อย่างพ่ีก๊ิงมเีหรอ 

จะโสด ผู้ชายแย่งกันเข้ามาจีบไม่เว้นแต่ละวันมากกว่า"

"จริงด้วยๆ น่ีถ้าหนูเป็นผู้ชายก็จะจีบเองแล้วเน่ีย"

"ตกลงนัดกับใคร ผู้ใช่มั้ย ตอบ!"

"อมื…" ฉนัท�าทเีป็นนิง่คดิ พลางหยิบลปิสตกิ Bobbi Brown Crushed Lip  
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ส ีRuby มาทชัอพัก่อนจะหนัไปตอบด้วยรอยย้ิมมมุปาก "ความลบัน่ะ"

"โหยยยยย อะไรอ้ะ ข้ีงก"

"อย่าไปสนใจคนมีนัดกับผู้เลย พวกเราไปด่ืมกันดีกว่าาาา กรี๊ดดดด"

"ไปยังไงกันดี จะน่ังรถไฟไปหรือเรียกแกร็บดี"

"แกร็บเลยดีกว่า งั้นเดี๋ยวเรียกเลย"

ฉันเดินออกจากออฟฟิศไปพร้อมสาวๆ ท่ีก�าลังตื่นเต้นกับการไปดร๊ิงก์  

ในออฟฟิศยังเหลือบางแผนกท่ีต้องท�าโอที จริงๆ ปกติพวกเราเหล่า AE  

ก็ไม่เคยได้กลับตรงเวลาเลิกงานหรอก อย่างวันน้ีนี่ถือว่าเร็วแล้ว ไม่ง้ันขั้นต�่า 

กว่าจะได้ปิดคอมฯ ก็สองสามทุ่มโน่น

ก็เคยบ่นกับพ่ีตั้มหัวหน้าทีมเราอยู่นะว่าคนไม่พอ เพราะทีมเซลส์  

(ทีน่�าโดยปีศาจฮาโซเบะ ชนิเซ) ขยันหาลูกค้าใหม่กันเหลอืเกิน แต่คนดแูลลกูค้า 

กลับมีเท่าเดิมแบบน้ีก็ไม่พ้นมีแต่ต้องท�าโอทีกันไม่จบไม่สิ้นน่ะสิ

"อ๊ะ ได้รถแล้ว"

"ไม่เปลี่ยนใจจริงเหรอยัยก๊ิง ตอนน้ียังเทผู้ทันนะ"

"อืมมม โทษที ถ้าเบี้ยวตอนน้ีมีหวังโดนงอนแน่"

"อะไรรรรร หลุดออกมาแล้วจนได้ นัดผู้ชายจริงๆ สินะ!"

ติ๊ง!

"อ๊ะ ลิฟต์มาแล้ว ไม่รีบไปจะดีเหรอ เด๋ียวพ่ีแกร็บรอนานนะ"

"ไม่ต้องมาเปลี่ยนเร่ืองเลยยย!"

ฉันดันหลังพวกยัยเค้กที่งอแงโวยวายเหมือนลืมไปว่าตัวเองยังอยู่ 

หน้าออฟฟิศเข้าไปในลิฟต์ก่อนจะก้าวตามเข้าไป แล้วก็ต้องชะงักมือที่ก�าลัง 

จะกดปิดลิฟต์เล็กน้อยเมื่อเห็นว่าใครก�าลังเดินออกมาจากออฟฟิศ

"ขอโทษครับ! รอด้วย"

"...อ๊ะ ฮาโซเบะซังนี่นา…" พวกยัยเค้กพึมพ�ากันขณะที่ฉันเปลี่ยนเป็น 

กดปุม่เปิดลฟิต์ค้างไว้เพ่ือรอเขา และทันทีท่ีเขาเดนิเข้ามา กลิน่น�า้หอมสดุเซก็ซี่ 

เย้ายวนใจท่ีเคยรบกวนสมาธิฉันจนแทบท�างานไม่ได้ในช่วงแรกๆ ก็ท�าให้ฉัน 

รู้สึกมึนข้ึนมาเล็กน้อย

"何階ですか？ (ชั้นไหนดีคะ)"
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"ชั้น P ครับ"

"ฮาโซเบะซางงง แต่งหล่อจัดเต็มขนาดน้ีมีนัดกับลูกค้าหรือนัดกับสาว

คะเน่ีย~"

"อ๊ะ ฮ่าๆ ผมก็ไม่ได้แต่งอะไรเป็นพิเศษนา" คนถูกถามหัวเราะร่า  

ในบรรดานายญ่ีปุน่ของ ViperX มแีค่เขาคนเดยีวล่ะมัง้ทีล่กูน้องกล้าคยุเล่นด้วย

โดยไม่เสยีงสัน่แบบนีน่้ะ…ถ้าหากเป็นอาคสิกิึซงั ซอีโีอเลอืดเย็น หรอืคาเมอซิงั 

ครีเอทีฟไดเร็กเตอร์จอมโหดล่ะก็ไม่มีใครกล้าหรอก (ยกเว้นแฟนสาวของ 

พวกเขาน่ะนะ…)

"สาวๆ ต่างหาก วันน้ีจะออกไปเท่ียวกันใช่มั้ยเนี่ย"

"ใช่ค่าาา เลดี้ไนท์ท่ีบาร์แถวทองหล่อน่ะค่ะ"

"โห เลดี้ไนท์หรอกเหรอ เสียดายจัง อดไปแจมด้วยเลย"

"อ๊ายยย ถ้าฮาโซเบะซังจะมาด้วยล่ะก็ไม่ต้องเลดี้ไนท์แล้วก็ได้ค่า"

"อืม...ไปดีมั้ยน้า…" ฮาโซเบะซังย้ิมก่อนจะเหลือบตามองฉันท่ียืนมอง

เงียบๆ ไม่ได้เข้าร่วมแจมในวงสนทนาด้วย "คุณก๊ิงก็ไปด้วยหรือเปล่า"

"ไม่ค่ะ ยัยก๊ิงมันทรยศ มันมีนัดกับหนุ่ม"

"ว้า มีนัดแล้วเหรอเน่ีย แย่เลยนะครับ"

"พวกเราเชียร์ให้มันเทนัดผู้อยู่ค่ะเนี่ย ฮาโซเบะซังช่วยกันโน้มน้าวเร็ว"

"ยัยบ้าน่ี อย่าพูดอะไรแบบน้ันให้นายฟังสิ" ฉันหันไปจิกตาใส่ยัยเค้ก 

ท่ีเล่นไม่รูจ้กัเวลา แต่ฮาโซเบะซงักลบัเพียงแต่หวัเราะก่อนจะหันมองเลขบอกชัน้

ที่มาถึงชั้น P พอดี

"น่าเสียดายที่คราวน้ีผมคงต้องขอตัว แต่ไว้วันหลังจะไปร่วมแจมด้วย

นะครับ :)"

"ค่าาาา~"

"คุณก๊ิง ขอให้สนุกกับนัดเดตนะครับ"

จบค�าน้ันลิฟต์ก็จอด และเขาก็เดินออกไปยังลานจอดรถของผู้บริหาร

ด้วยท่าทางลัล้ลา โดยไม่คดิจะปิดบงัออร่าทีบ่อกให้รู้ว่า 'คนืน้ีเขาก�าลงัจะไปเจอ

กับผู้หญิง' เลยสักนิด

"มีเดตอีกแน่เลย ไม่ได้ใส่สูทมา แถมปลดกระดุมเสื้อเช้ิตออกแบบน้ัน 
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จงใจย่ัวชัดๆ ไม่ได้ไปหาลูกค้าชัวร์"

"นั่นสิ กลิ่นน�้าหอมก็เซ็กซี่ซะเหลือเกิน ถ้าฉันเป็นคู่เดตเขามีหวังจับกิน

ตั้งแต่เจอหน้ากันแน่ๆ"

"พ่ีเค้กกกกก พูดอะไรคะเป็นสาวเป็นนาง"

"ผู้หญิงยุคใหม่ต้องเป็นฝ่ายรุกเองนะจ๊ะ ใช่มั้ยยัยก๊ิง"

"หืม น่ันสินะ" ฉันตอบแบบขอไปทีก ่อนจะหันไปบอกลาทุกคน 

เม่ือลิฟต์ลงมาถึงชั้นท่ีฉันต้องลง "ถึงชั้นของฉันแล้ว ไปก่อนนะ ดื่มให้สนุก 

อย่าเมามากไปล่ะ"

"ถ้าเปลี่ยนใจก็ตามไปเจอกันท่ีร้านได้นะยะ"

"ไม่เปลี่ยนหรอกน่า"

"เชอะ หมัน่ไส้ชะมดั หล่อขนาดไหนกันเชยีวถงึส�าคญักว่าเพ่ือน" ยัยเค้ก 

บ่นไล่หลงัมาตอนทีป่ระตลูฟิต์ก�าลงัปิด และฉนัก็เพียงแต่หัวเราะแผ่วเบาในล�าคอ

พลางหยิบกุญแจรถออกมาปลดลอ็กรถโดยไม่ได้หนักลบัไปมองเท่านัน้

21.01 น.

ก๊ิง~ ก่อง~

ตรงเวลาชะมัดเลยแฮะ

เสยีงกดกริง่ทีห่น้าห้องท�าให้ฉนัวางมอืท่ีก�าลงัพิมพ์เมลเตรยีมส่งงานลกูค้า 

ก่อนจะลุกว่ิงไปท่ีหน้าประตู จากน้ันจึงกดปุม่อินเตอร์คอมแล้วถามออกไป  

"ใครคะ"

ได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วเบาจากปลายสาย ตอนที่เขาตอบกลับมาด้วย

เสียงนุ่ม [...ดีลิเวอร่ีครับ]

"เอ แต่ไม่ได้สั่งอะไรไว้นะคะ"

[เปิดประตูเถอะครับ รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน :)]

ฉันย้ิมข�ากับมุกตลกท่ีไม่เคยซ�้ากันสักทีของผู ้ชายคนน้ี ก่อนจะกด 

เปิดประตูรับเขาเข้ามา

และใบหน้าหล่อเหลาท่ีคุ้นเคยดีก็โผล่หน้าเข้ามาในชุดเสื้อเช้ิตสีเทา

ปลดกระดมุสองเมด็ และพับแขนข้ึนจนมองเหน็นาฬิกาข้อมอื Patek Philippe 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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