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บทที ่1

เร่ืองเล่า
ของพนกังานออฟฟิศ

ธรรมดาคนหนึง่



พนักงานออฟฟิศที่ได้แต่รอคอย

วันที่เงินเดือนอันแสนน้อยนิดจะออกเท่านั้น

ท�างานอย่างหนัก แต่เงินเดือนกลับน้อยนิด 

พอสิ้นเดือนก็รอเงินเดือนออกอย่างใจจดใจจ่อ 

และอดทนฟังหัวหน้าที่เหมือนเป็น

โรคฮิสทีเรีย (Hysteria)

ด่าวันละ 200 ครั้ง



โดนด่า
อีกแล้ว

“เฮ้ ! ทำาไมคุณทำาแบบนี ้!” 

“เอ๋ ?” 

“คุณ ! ส่งงานมาแบบนี้ได้ยังไง”

“แบบไหนเหรอคะ” 

“นี่ไงล่ะ ! เฮอะ ให้ตายสิ”

ไม่กี่นาทีต่อมา... 

“หัวหน้าคะ นี่ไม่ใช่งานของฉันนะคะ” 

“ก็คุณเพิ่งส่งให้ผมเมื่อวานไม่ใช่เหรอ จะมาบอกว่าไม่ใช่

งานของคุณได้ยังไง” 

“แต่เมื่อวานฉันทำางานอื่นอยู่นะคะ” 

“เอ๊ะ ! งานนี้... เจนนี่เป็นคนทำานี่นา” 

แป่ววววววว ฉันเงิบไปเลย

วันนี้ก็โดนด่าอีกแล้ว
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เฮ้อ !
วันนี้แค่คิดถึงผู้จัดการคิม

จู่ ๆ  น�้าตาก็ไหล

คนผีเข้าผีออกแบบนั้น
เธอทนฟังโดย
ไม่โต้ตอบได้ยังไง 

ต้องขอบคุณผู้จัดการ 
ที่ท�าให้ฉันได้

ถอนหายใจยาว ๆ  
คิดถึงแม ่คิดถึงบ้าน 



ท่าน
ประธาน 

ฉันกำาลังดูซีรีส์ที่มีประธานยองแอเป็นตัวละครหลัก

เธอเป็นประธานของบริษัทอียองแอดีไซน์ 

ซึ่งสถานการณ์และบรรยากาศ 

ที่เธอต้องเจอในฐานะประธานบริษัท 

ทำาให้ฉันรู้สึกเครียดและเข้าใจว่า 

“อ๋อ ! ความรู้สึกของประธานเป็นแบบนี้เอง” 

“ที่บ่น ๆ  ไปทั้งหมด คงเป็นห่วงเรามากเกินไปละมั้ง” 

วันต่อมา... 

เมื่อฉันต้องเผชิญหน้ากับประธานขี้โมโหคนเดิม 

ฉันก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่า  

“เห้อ ! ท่านประธานของฉัน

คงไม่ได้อบอุ่นเหมือนคุณยองแอหรอก” 

นี่่ฉันคิดไปเองสินะ
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โต๊ะ
ท�างาน 

เวลาดูละครหรือภาพยนตร์ 

ฉันมักเห็นโต๊ะทำางานถูกตกแต่งอย่างเอาใจใส่

และเต็มไปด้วยความรัก

  

ทั้งวางกรอบรูปถ่ายของคนรัก 

ทั้งวางกระถางต้นไม้ต้นเล็ก ๆ  

เพื่อไม่ให้ดูน่าเบื่อ 

แต่ความคิดของฉันกลับไม่เป็นเช่นนั้น  

ฉันไม่อยากทุ่มเทความรักให้กับสถานที่

ที่ไม่รู้ว่า ฉันจะจากมันไปเมื่อไร 

นอกจากอุปกรณ์สำานักงานแล้ว 

บนโต๊ะของฉันไม่มีของส่วนตัวเลยสักชิ้น...
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หวัหน้า

ยิ่งมองนาน ๆ  ก็ยิ่งเกลียด 

ยิ่งมองอย่างละเอียด ก็ยิ่งรู้สึกอยากจะบ้าตาย  

“หัวหน้า” เป็นแบบนั้นแหละ...
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ป่วย

ระหว่างเดินทางไปทำางาน ฉันไอและรู้สึกปวดหลัง 

จนไม่สามารถนั่งยอง ๆ  ได้

แต่ฉันก็ยังมุ่งหน้าไปบริษัท แทนที่จะกลับบ้าน 

ถ้าหากว่าฉันเจ็บป่วย 

ฉันก็คิดว่าจะต้องไปป่วยที่บริษัทเท่านั้น 

ไม่ใช่เพราะหลงใหลในงาน 

หรือสำานึกรับผิดชอบต่อหน้าที่แต่อย่างใด

แต่ที่ฉันมาบริษัท 

เพราะอยากให้หัวหน้าเห็นว่า

ฉันมีสภาพเป็นอย่างไรต่างหาก
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อย่าถาม 
และ

อย่าพดู
คลุมเครอื

“นี่เธอ ! ยุ่งอยู่หรือเปล่า” 

“ค่ะ” 

“งั้นช่วยทำานี่หน่อยสิ” 

เอ๋ !
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ยุ่งอยู่ใช่ไหม 
เห็นช่วงนี้เลิกงาน

ดึกทุกวันเลย 

เป็นตัวอย่างที่ดีมาก 
ฉันเห็นแล้วปล้ืมใจ 

งั้นเอานี่
ไปศึกษาเพิ่มเติมดูสิ 

อ๊ะ ! ผู้จัดการ 
ค่ะ ๆ  
พอดีงานเยอะ
นิดหน่อย 

ท�างานไปด้วย

ศึกษาไปด้วย... 


