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อย่าไว้ใจทะเลในวันที่คลื่นลมสงบ

นี่คงเป็นข้อความเดียวในเวลานี้ ที่ผมอยากทวิต…
เพ่ือระบายความรู้สึกและเตือนใจแอคเคานต์อื่นๆ ที่อาจจะ

ผ่านมาเห็นมัน
ก่อนเกิดพายุฝนลูกใหญ่ น�้าทะเลจะเรียบนิ่งไม่มีคลื่น ท้องฟ้า

จะสดใสแต่ไม่มลีมพดัผ่าน นัน่ท�าให้ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ได้เตรยีมตวั และ
มัวแต่หลงระเริงไปกับบรรยากาศที่ดูไม่มีพิษมีภัยตรงหน้า

เช่นเดียวกันกับผม...คนที่ก�าลังเปิดประตูออกกว้างแล้วเดิน
เข้าไปในห้องประชุมขนาดใหญ่ด้วยใจโหวง เมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อน ผม
เป็นเพียงพนักงานคนหนึ่งในบริษัทที่ปล่อยให้ทุกวันของการท�างาน
ด�าเนินไปอย่างเรียบง่าย ใช้เวลามากมายเพื่อแอบมองใครบางคนที่
ยืนอยู่ไม่ไกลด้วยหัวใจพองโต และหวังว่ากิจกรรมน่าสนุกที่ถูกจัดขึ้น
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จะท�าให้ตัวเองได้ก้าวเข้าไปอยู่ในสายตาของเขาคนนั้นสักครั้ง
โดยไม่คาดคิดเลยว่า ในวันนี้...
“สวัสดีครับ”
ผมจะต้องเอ่ยค�าทักทายเพื่อขัดจังหวะการประชุมครั้งส�าคัญ

ของบริษทั จะต้องหยบิสายสดี�าทีอ่ยูไ่ม่ไกลจากเครือ่งโปรเจก็เตอร์มา
เช่ือมต่อเข้ากับโน้ตบุ๊กของตัวเองท่ามกลางสีหน้างงงันของผู้บริหาร
ระดับสูงทุกคนในห้องกว้าง จะต้องปล่อยให้หน้าจอผ้าใบด้านหลัง
ปรากฏภาพสีขาวที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษสีด�าอยู่ตรงกลาง

‘CONFESSION’
(ค�าสารภาพ)

และใช่ ผมจะต้องสารภาพว่าตัวเองเป็นผู้ชาย…
…
..
.
ที่ชอบผู้ชายด้วยกัน
แม้จะรู ้ดีว่าการป่าวประกาศถึงรสนิยมทางเพศของตัวเอง 

ต่อหน้าผู้ใหญ่นับสิบที่ก�าลังประชุมกันอย่างเคร่งเครียดไม่ใช่เรื่องที่
สมควรท�าเลยแม้แต่น้อย แต่ผมจ�าเป็นต้องท�าเพื่อเก็บรักษาความลับ
ที่ร้ายแรงยิ่งกว่านั้น

เพราะมันคือข้อแลกเปลี่ยนสุดท้าย…
ในฐานะบัดดี้และบัดเดอร์
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หนึ่งเดือนก่อนหน้า

Cher-ry changed the group’s name 
to “กูเกลียดอีผึ้ง”

ถงึจะมองช่ือไลน์กรุป๊ทีรุ่น่พ่ีในแผนกเพิง่เปล่ียนมาใช้ด้วยสีหน้า
เรียบเฉย

แต่เชื่อเถอะ…
ผมเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
ผมชื่อ ฝาย—ชลธาร อิสระยั่งยืน อายุยี่สิบห้าปี เป็นพนักงาน

ในต�าแหน่ง แอคเคานต์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ (Account Executive) หรือที่
เรียกง่ายๆ ว่า เออี (AE) ของบริษัทเอเจนซี่โฆษณา (Advertising 
Agency) ชือ่ดงัย่านอโศก หน้าทีห่ลกัๆ ของผมกค็อืการให้บรกิารลูกค้า 
และเป็นตวักลางคอยประสานงานระหว่างลกูค้ากบัทมีงานจากแผนก 
อื่นๆ ภายในบริษัท

ปัจจบุนั แผนกนีม้พีนกังานทัง้หมดสบิคนครบั ทกุคนนัง่ท�างาน
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อยูใ่นพืน้ทีร่มิหน้าต่างทีม่พีาร์ทชิัน่กัน้ไว้โดยรอบ และถกูแยกย่อยออก
เป็นสองทมีตามประเภทของสนิค้าและลกูค้าทีร่บัผดิชอบ ผมอยูใ่นทมี
ที่ดูแลสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มโดยเฉพาะ ซึ่งนอกจากผม
แล้ว ยังมีพนักงานอีกสองคนด้วยกัน

เริ่มจากด้านขวาของผม ผู้ชายที่ก�าลังคุยโทรศัพท์ด้วยท่าทาง
ตึงเครียด มีชื่อว่า อั๋น ครับ เราอายุเท่ากัน ต�าแหน่งเดียวกัน และเข้า
ท�างานทีน่ีพ่ร้อมกนั ดงัน้ันแม้ว่านิสยัของเราจะแตกต่างกนัมากแค่ไหน 
เราก็สนิทกันได้ไม่ยาก

แต่ถ้าคุณมองเลยไปอีกนิด ก็จะพบกับหญิงสาวที่ก�าลังลุกข้ึน
ยืนพร้อมกับถอดสายชาร์จแบตเตอรี่ออกจากโน้ตบุ๊ก นั่นคือ พี่เชอรี่ 
แอคเคานต์ ซูเปอร์ไวเซอร์ (Account Supervisor) หรือ เอเอส (AS) 
ซึ่งเป็นต�าแหน่งที่เหนือกว่าผมขึ้นไปหนึ่งขั้นตามความอาวุโสและ
ประสบการณ์การท�างาน

“มีประชุมเหรอพี่” ด้วยอุปกรณ์ที่อยู่ในมือ ทั้งโน้ตบุ๊ก สมุด
บันทึก และปากกาคู่ใจ คงไม่ใช่การเดินลงไปซื้อชานมไข่มุกหรือ 
ออกไปหาลูกค้าข้างนอกแน่ๆ

“เออ” พี่เชอรี่ตอบหวัดๆ “ลูกค้าบอกจะถึงแล้วเนี่ย”
“มาเองเลยเหรอ” อะไรกต็ามทีท่�าให้ลกูค้ารบีร้อนขนาดนัน้ มัน

ต้องไม่ใช่เรื่องดี
“มาด่ากูไง”
นั่นไง ผมเดาถูก...
“หน้างอไม่แคร์โบท็อกซ์เลยเจ้…” น่ันเสียงของไอ้อั๋นครับ มา

พร้อมกับรอยยิ้มยียวนที่ท�าให้ผมมั่นใจว่าเราคิดตรงกัน ปัญหาที่พี่ 
เชอรีก่�าลงัเผชญิน่าจะไม่ได้เกดิจากความผิดพลาดของตวัเอง แต่เป็น... 
“ลูกค้าไอ้ผึ้งเหรอ”

แต่ถ้าเป็นผม จะไม่โพล่งถามออกไปแบบนี้แน่…
พลีชีพสุดๆ
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“มงึอย่าพดูชือ่มนัได้มัย้ ฟังแล้วปวดหวัจีด๊เลยเนีย่” เป็นไปตาม
คาดครับ พ่ีเชอรีแ่ผดเสยีงขึน้ทนัทตีามแรงอารมณ์ ท�าให้ผมและไอ้อัน๋
เผลอหวัเราะออกมาเบาๆ “เดีย๋วประชมุเสรจ็ก่อน กจูะไปขอทีอ่ยูม่นั
จากฝ่ายบุคคล”

“จะท�าอะไร” ไอ้อ๋ันเบีย่งตวัไปทางพ่ีเชอรี ่“ไปตบมนัทีบ้่านเหรอ”
“เออดิ”
ฟังดูเหมือนพูดเล่น แต่ผมเชื่อว่าต้องมีสักวูบหนึ่งแหละที่พี ่

เชอรี่คิดจริงๆ
“จ้างคนมั้ย” ไอ้อ๋ันน่ีก็ด้วย “พ่ีของแฟนผมรู้จักกับนักเลงที่

ขอนแก่น”
“เอา มึงจัดมา” พี่เชอรี่ตอบตกลงด้วยเสียงดังฟังชัด ก่อนจะ 

ก่ึงเดินก่ึงวิ่งไปทางด้านหน้าออฟฟิศซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องประชุม 
หลายขนาดเมื่อมองเห็นเวลาจากนาฬิกาตั้งโต๊ะของตัวเอง ขณะที ่
ไอ้อั๋นหันหน้ามาทางผมเพื่อหาแนวร่วม

“มึงเอาด้วยมั้ย”
ผมส่ายหน้าเบาๆ พลางปฏิเสธกลั้วเสียงหัวเราะ “กลัวติดคุก”
มาถึงตรงนี้...คุณคงคิดว่าเพื่อนร่วมงานของผมดูเหมือนแก๊ง

ฆาตกรโรคจิตมากๆ เลยใช่มั้ยครับ
ขอแก้ต่างแทนหน่อยว่า ที่จริงแล้วพวกเราเคยมีความสุข

มากกว่านี้ครับ เคยจัดการงานในมือได้อย่างไร้ปัญหา เคยมีช่วงเวลา
ว่างเล็กๆ น้อยๆ พอจะเดินไปพูดคุยกับเพื่อนๆ ในแผนกอื่น หรือ 
ลงไปซื้อขนมขบเค้ียวที่ร้านสะดวกซื้อด้านล่าง เคยออกจากออฟฟิศ
ทันทีที่ถึงเวลาเลิกงานติดกันทั้งสัปดาห์เลยด้วยซ�้า จนกระทั่งเมื่อ
อาทิตย์ก่อน ไอ้ผึ้ง เออีคนหนึ่งในทีมมีปากเสียงอย่างรุนแรงกับพี่
แหม่ม แอคเคานต์ เมเนเจอร์ (Account Manager) หรือ เอเอ็ม (AM) 
ซึง่มศีกัดิเ์ป็นหวัหน้าแผนก และตดัสนิใจลาออกกะทนัหนั ท�าให้ลกูค้า
ทุกเจ้ารวมถึงงานที่ค้างคาอยู่ทั้งหมดถูกทิ้งไว้ให้เป็นความรับผิดชอบ
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ของพวกเราที่เหลืออย่างเลี่ยงไม่ได้
ใครจะไปยินดีกับงานที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว…
แต่นั่นยังไม่ใช่ประเด็นส�าคัญหรอกครับ เมื่อเทียบกับปัญหา

จ�านวนนับไม่ถ้วนจากความสะเพร่าของมันที่พวกเราต้องตามล้าง 
ตามเช็ด และอารมณ์เดือดดาลของลูกค้าที่พวกเราต้องยอมรับเอาไว้
โดยไม่มีปากมีเสียง

เพราะฉะนั้น แค่ชื่อไลน์กรุ๊ปกับบทสนทนาที่เจ้าตัวไม่ได้รับรู้…
พี่เชอรี่และไอ้อั๋นคงคิดว่าน้อยไปด้วยซ�้า
ติ๊ด!
แต่ในความโชคร้าย…
ก็พอจะมีเรื่องราวดีๆ อยู่บ้างครับ

K I N : ฝาย 3.48 PM
K I N : มึงว่างปะ 3.48 PM

คนที่ส่งข้อความทางไลน์มาหาผมเมื่อครู่มีชื่อว่า พี่คิน หนึ่งใน
เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกครีเอทีฟ (Creative) ชายหนุ่มวัยสามสิบเอ็ดปี
ที่มีความคมเข้มแบบไทยๆ ผิวสีแทนเข้ากันได้ดีกับรูปร่างสูงใหญ่  
แถมยังมีกล้ามแขนเป็นมัดๆ และรอยยิ้มสังหารที่พร้อมจะกระชาก
วิญญาณของผู้พบเห็นได้ทุกเมื่อ

แต่ไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกหรอก ที่ท�าให้เขาดูโดดเด่นกว่า
คนอื่นๆ…

เพราะท่ามกลางเหล่าพนักงานในแผนกครเีอทฟีทีแ่ทบจะเรยีก
ได้ว่าเป็น เสือ สิงห์ กระทิง แรด ของบริษัท ด้วยส่วนใหญ่มักมีนิสัย
ชอบแกล้ง ชอบอ�า หยอกล้อ กวนประสาทคนนั้นคนนี้จนบางทีแทบ
หาสาระไม่ได้ บางคนก็มีโลกส่วนตัวสูงเกินไปจนเข้าถึงได้ยาก พ่ีคิน
เป็นคนเดียวทีไ่ม่เล่นสนกุจนเกนิพอด ีไม่จรงิจงัจนดตูงึเครยีด เป็นคน
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สบายๆ ที่มีภาวะผู้น�าอยู่ในตัว ท�าให้พวกเราสามารถพูดคุยกับเขาได้
ทั้งเรื่องงานและเรื่องสัพเพเหระ แม้จะมีมุมยียวนอยู่บ้างตามประสา 
แต่บุคลิกของเขากลับดูอบอุ่นอย่างประหลาด

และถ้าเขาเพอร์เฟ็กต์ขนาดนั้น
คงไม่แปลกหรอกใช่มั้ยครับ…
ที่ผมจะหลงรักเขามาตลอด

FFAI : ว่างพี่ 3.49 PM
K I N : จะถามงานปริ๊นต์แอด 3.49 PM

อย่างที่บอกครับ เออีจะคอยเป็นตัวกลางระหว่างลูกค้ากับ 
แผนกอื่นๆ ซึ่งแน่นอนว่าครีเอทีฟคือหนึ่งในนั้น หน้าที่ของพวกเขา 
ก็คือการออกแบบชิ้นงานโฆษณาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
มากท่ีสุดโดยอาศัยการบอกเล่าหรือที่เรียกว่า บรีฟ (Brief) จากพวก
เรา นั่นหมายความว่า เพื่อให้งานจบลงได้รวดเร็วและไร้ปัญหา เออี
และครีเอทีฟจ�าเป็นต้องประสานงานกันอย่างใกล้ชิด

FFAI : ชิกเก้นฟรายด์เหรอ 3.50 PM
K I N : เออ 3.50 PM
K I N : เดี๋ยวเดินไปหา 3.51 PM

นับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาท�างานจนถึงวันนี้...ก็เป็นเวลากว่า 
สบิเดอืนแล้วครบั แต่ผมไม่เคยมโีอกาสได้ร่วมงานกบัพีค่นิเลยสกัครัง้ 
จนกระทั่งทีมเออีต้องน�ารายชื่อลูกค้าของไอ้ผึ้งมาแบ่งกันรับผิดชอบ
นี่แหละ

และเพราะไอ้อัน๋รูว่้าผมคดิยงัไงกบัพีค่นิ มนัจงึจดัสรรลกูค้าทีม่ี
ความเกี่ยวข้องกับพ่ีเขามาให้ผมด้วยข้ออ้างที่แนบเนียนจนไม่มีใคร
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เอะใจ ซึ่งนั่นได้แก่ ชิกเก้นฟรายด์ (Chicken Fried) ร้านอาหาร 
ฟาสต์ฟูด้ทีเ่ป็นลูกค้าของเรามายาวนาน แบรนด์เดยีวทีพ่ีค่นิยงัคงดแูล
ด้วยตวัเอง และ ทพีลสั (Tea Plus) ชาเขยีวพร้อมดืม่ทีพ่ีค่นิมอบหมาย
ให้น้องปอนด์ หรือที่แก๊งครีเอทีฟเรียกว่าไอ้เด๋อ เป็นคนรับผิดชอบ 
โชคดขีองผมทีน้่องปอนด์เป็นพนักงานใหม่ พีคิ่นเลยต้องคอยสอนงาน
และดูแลอย่างใกล้ชิด

AUN+ : มึง 3.53 PM
AUN+ : พี่คินมา 3.53 PM

ผมเหลือบมองเหนือโน้ตบุ๊กทันทีที่ข้อความของไอ้อั๋นปรากฏ
ขึ้นบนหน้าจอ

และใช่ครับ…
พี่คินก�าลังเดินมาทางแผนกเออีจริงๆ เหมือนที่บอกไว้ในไลน์
เขาสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีขาวและกางเกงขายาวลายสก๊อตสี

น�า้ตาลอ่อน ดเูท่มากๆ จนผมต้องรบีเม้มปากไว้แน่นเพราะกลวัว่าจะ
เผลอยิ้มออกมา ก่อนจะเตรียมตัวคุยงานกับเขาโดยการหยิบน�้าหอม
จากลิ้นชักด้านข้างขึ้นมาฉีดและก้มลงมองกระจกตั้งโต๊ะเพื่อส�ารวจ
ความสะอาดของแผงฟัน

ผมรู้ครับ...ว่าควรจะหยิบเอกสารกับสมุดจดมากกว่า แต่อย่าง
น้อยที่สุด ในการพูดคุยกันเพียงไม่กี่นาที ผมก็อยากดูดีในสายตาของ
เขา แม้จะพอเดาได้ว่าเขาเป็นผูช้ายแท้ เพราะเคยได้ยินข่าวซบุซบิเรือ่ง
การเดทกับพนกังานสาวสวยของบรษิทัน�าเข้าเครือ่งส�าอางทีต่ัง้อยูบ่น
ชั้นสิบเก้าของตึกนี้มาบ้างก็ตาม

อุ๊ย! เขาเดินเข้ามาใกล้แล้วครับ
ผมรีบเลื่อนเม้าส์ในมือเพื่อกดปิดหน้าต่างทวิตเตอร์ จะปล่อย

ให้เขาเห็นข้อความเวิ่นเว้อที่ผมทวิตไว้จ�านวนมหาศาลไม่ได้เด็ดขาด 
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หน้าต่างเฟซบุก๊ทีผ่มเปิดโปรไฟล์ของเขาทิง้ไว้กเ็ช่นกนั ไม่งัน้พีค่นิต้อง
รู้แน่ว่าผมก�าลังแอบส่องเขาอยู่

แต่ยังไม่ทันได้เงยหน้าขึ้นจากโน้ตบุ๊ก เสียงเตือนข้อความก็ดัง
ขึ้นอีกครั้ง...

LINE GROUP – V Nine Staff
Yourlittlenanny : วันนี้เรามีนัดกัน! 3.57 PM
Yourlittlenanny : สี่โมงเย็น ที่ห้องประชุมใหญ่ 3.57 PM
Yourlittlenanny : แต่ละแผนกอย่าลืมส่งตัวแทนมานะคะ 3.57 PM

นั่นคือ พี่แนน หัวหน้าแผนกบุคคล หรือ เอชอาร์ (HR) ครับ 
เธอส่งข้อความมาทางไลน์กรุ ๊ปที่บรรจุพนักงานทุกคนในบริษัทไว้ 
ด้วยกันเพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมประชุมเรื่อง...เรื่องอะไรนะ...

ช่างเถอะครบั มนัไม่ส�าคัญเลย เมือ่เทยีบกบัการได้คยุกบัพีค่…
อ่าว! 
พี่คินเดินกลับไปที่แผนกของตัวเองแล้วครับ 
นกจนได้…

AUN+ : สงสัยเข้าประชุมมั้ง 3.59 PM

ก็น่าจะใช่ เพราะพี่คินเป็นตัวตั้งตัวตีของทุกกิจกรรมในบริษัท
อยู่แล้ว

ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้น…

FFAI : อั๋น 4.00 PM
FFAI : ไปประชุมกัน 4.00 PM
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• • • • • •

TWITTER
@ihateworkday
13 Nov 2020 • 4.12 PM
ไม่ส�าคัญว่าประชุมเรื่องอะไร…
ส�าคัญว่าประชุมกับใคร

ตามที่ทวิตไปครับ…
ตอนนี้ผมกับไอ้อั๋นอยู่ในห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว
“โอเค…” พี่แนนกวาดสายตาไปรอบๆ “นี่คือตัวแทนจากทุก

แผนกแล้วใช่มั้ย”
มองแล้วก็น่าจะใช่ครับ…
เพราะมทีัง้พีน้่อยจากแผนกบญัชแีละพีปั่ทจากแผนกการเงนิที่

ดสูดใสกว่าตอนออกเอกสารและทวงเงนิจากลกูค้าหลายเท่า ตรงข้าม
กับพี่ไพรัช หัวหน้าแผนกวางแผนกลยุทธ์ที่มีสีหน้าไร้อารมณ์ราวกับ
ถูกลกูน้องในทมีบงัคับมา ข้างๆ ผมคือ พีแ่นต เลขานกุารของคณุวนิยั 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือที่เรียกง่ายๆ ว่า ซีอีโอ (CEO) ซึ่งเป็น
ต�าแหน่งที่ใหญ่ที่สุดในบริษัท ส่วนด้านหลังของห้องประชุม นอกจาก
พี่คินและทีมครีเอทีฟที่ยกกันมาทั้งแผนกแล้ว ยังมีคุณคมสันต์ รอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่เข้ามาร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วย

ผมไม่รู้สึกแปลกใจนักที่คุณคมสันต์เลือกนั่งข้างพี่คิน เพราะ 
พอจะได้ยนิมาบ้างว่าเขาเคยด�ารงต�าแหน่งหวัหน้าแผนกครเีอทฟีและ
เป็นหัวหน้างานของพี่คินอยู่หลายปี ท�าให้สนิทสนมกับพี่คินมากกว่า
คนอื่นๆ

“งั้นเริ่มเลยแล้วกันเนอะ จะได้ไม่เสียเวลา” พี่แนนพูดแล้วถอย
หลังออกห่างจากกระดานไวต์บอร์ดเล็กน้อยเพื่อให้ทุกคนมองเห็น
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วาระการประชุมที่เธอเขียนไว้ได้ถนัด
ผมกับไอ้อั๋นไล่อ่านจนครบทุกข้อแล้วก็รู้สึกโล่งใจไม่น้อยครับ 

เพราะไม่มีประเด็นไหนที่เกี่ยวข้องกับงานหรือกฎระเบียบของบริษัท
เลย…

เรื่องเที่ยวล้วนๆ
“เรื่องแรก คือ เอาท์ติ้ง” เธอพูดแล้วหยิบปฏิทินตั้งโต๊ะขึ้นมาไว้

ในมือ “ปีนี้เราจะไปเขาใหญ่กัน เดินทางวันเสาร์ที่ 12 กลับวันอาทิตย์
ที่ 13 ธันวาคม”

วันนี้วันที่ 13...ก็อีกแค่หนึ่งเดือนเองนิ
ผมต้องเตรียมอะไรบ้างนะ ไม่เคยร่วมทริปกับบริษัทนี้มาก่อน

เลย
“และเหมอืนเดมิ เราไม่มกีจิกรรมสนัทนาการอะไรทัง้นัน้ ถอืว่า

ไปพักผ่อนชลิล์ๆ” พีแ่นนตอบข้อสงสยัของผมทนัทรีาวกบัรูใ้จ “ยกเว้น
คืนวันเสาร์ เราจะมีแฟนซีปาร์ตี้กัน ซึ่งแนนได้ปรึกษากับคินแล้ว…”

ปรึกษา...ปรึกษาตอนไหน...
แฟนมโนอย่างผมรู้สึกไม่สบายใจเลยครับ 
หรือว่าเขาจะกิ๊กกั๊กกันตามข่าวลืออีกกระแสที่ผมเคยได้ยินมา
“และธีมของเราก็คือ…” ผมสะดุ้งเลก็น้อยเม่ือถกูพีแ่นนปลุกเร้า

ความตื่นเต้นด้วยอินเนอร์คุณปัญญา นิรันดร์กุลในรายการปริศนา
ฟ้าแลบ

“ฮอร์เรอร์ มูฟวี่ ไนต์! (Horror Movie Night)” 
โอ้โห...
เสียงแอร์ดังหึ่งเลยครับ
“อ่าว...เงียบเลย” พ่ีแนนคงรู้สึกได้ถึงผลตอบรับที่ไม่ค่อยดีนัก

จงึอธบิายต่อ “กคื็อ...ให้ทกุคนแต่งตวัเป็นตวัละครจากหนงัสยองขวญั 
ยกตัวอย่างเช่น แม่นาค มัมมี่ ผีตัวตลก…”

“ต้องเป็นผีเท่านั้นรึเปล่า” พี่ตี้ หนึ่งในทีมครีเอทีฟยกมือขึ้น 
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เล็กน้อยแล้วเอ่ยถาม ซึ่งนั่นไม่ใช่สัญญาณที่ดีเลยครับส�าหรับคนที่ 
แอบชอบพี่คินอย่างผม

พี่คินและพี่แนนเป็นพนักงานรุ่นบุกเบิกของบริษัท ร่วมทุกข์ 
ร่วมสุขในฐานะเพื่อนร่วมงานมาเป็นเวลาเกือบสิบปี จะสนิทสนมกัน
กไ็ม่ใช่เรือ่งแปลก แต่เพราะผมเป็นแค่คนทีม่องพีค่นิอยูห่่างๆ และไม่มี
โอกาสได้รับรู้เรื่องส่วนตัวของเขามากนัก ยิ่งได้ยินว่าพี่ตี้ซึ่งเป็นเพื่อน
สนิทของพ่ีคินไม่รู ้รายละเอียดเกี่ยวกับธีมงานเลย ย่ิงท�าให้ความ
หวาดหวั่นเกิดขึ้นอย่างช่วยไม่ได้

เขาต้องแอบไปคุยกันตามล�าพังแน่ๆ…
“ไม่ต้องหรอก” พีค่นิตอบค�าถามของเพือ่นด้วยตวัเอง “ฆาตกร 

ซอมบี้ เอเลี่ยน มึงหาชุดอะไรได้ก็แต่งมาเหอะ” 
“หนังเรื่องไหนที่รู ้สึกว่าสยองก็จัดมาได้เลย จะฮอลลีวู ้ด  

(Hollywood) หรือเอเชียก็ได้ มีข้อแม้อย่างเดียวคือ ห้ามแต่งซ�้ากัน 
เพราะเราจะมรีางวลัให้แก่ชดุทีส่ยดสยองทีส่ดุด้วย” พีแ่นนขยายความ
ก่อนหยิบแผ่นกระดาษที่มีเส้นตารางข้ึนมาชูไว้ระดับใบหน้า “เดี๋ยว
แนนจะเอากระดาษแผ่นนีไ้ปตดิไว้หน้าแผนกบคุคล ให้ทกุคนเขยีนชือ่
ตัวละครที่จะแต่งมา ใครเขียนก่อนก็จะได้สิทธิ์นั้นไปนะคะ”

เมื่อความงงงันค่อยๆ หายไปจากใบหน้าของทุกคน หัวข้อ 
ถัดมาของการประชุมจึงเริ่มต้นขึ้น…

งานปีใหม่
จากค�าบอกเล่าของพีแ่นน ผมเข้าใจว่าตามปกตแิล้ว บรรยากาศ

ของงานปีใหม่จะดูเป็นทางการกว่าปาร์ตี้ในเอาท์ติ้งเล็กน้อย เพราะ
อัดแน่นไปด้วยทีมผู้บริหารระดับสูง รวมถึงครอบครัวของพนักงาน 
ที่สามารถเข้าร่วมงานได้ แต่ถึงจะเป็นแบบนั้น พี่แนนก็ยังพยายาม
สรรหากิจกรรมสนุกๆ มาให้ทุกคนได้ร่วมเล่นกันอยู่เสมอ

“ปีนี้เปลี่ยนเป็นบัดดี้ดีมั้ย” 
พี่คินเสนอความคิดเห็นหลังจากพี่แนนเท้าความว่ากิจกรรมใน
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งานปีทีแ่ล้วคอืการจบัสลากของขวญัทีม่ชีือ่ขึน้ต้นด้วยว.แหวน เพือ่ให้
สอดคล้องกับชื่อบริษัท วีไนน์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จ�ากัด

ฟังดูคุ้นๆ มั้ยครับ
ก็มาจากวินัย...ซีอีโอของพวกเรานั่นแหละ
“ดีๆ ไม่ได้เล่นมาตั้งนานแล้ว” พ่ีแนนเห็นด้วย “เอาแบบเมื่อ

สองปีที่แล้วเลยนะ”
“สองปีที่แล้วเหี้ยอะไร…” 
ผมเหลือบมองพี่คินเพราะรู ้สึกแปลกใจเล็กน้อยที่เขาเอ่ย

ทัดทาน ก่อนจะพบว่าเขาก�าลังเบ้หน้ามาทางผมกับไอ้อั๋นเช่นกัน 
“ตอนนั้นน้องมันยังไม่เข้าเลย มึงอธิบายกติกาด้วยสิวะ”
เขาจ�าได้ด้วยเหรอว่าผมเข้าท�างานตอนไหน…
ท�าไมถึงน่ารักขนาดนี้นะ!
ผมขบแผงฟันเข้าหากันแน่นเพราะไม่อยากเผลอย้ิมเขินอาย

ออกมาต่อหน้าคนอื่นๆ แม้จะรู้ดีว่าเขาใส่ใจเพื่อนร่วมงานทุกคนเป็น
ปกต ิแต่การจดจ�าอายุงานของรุน่น้องต่างแผนกในบรษิทัทีม่พีนกังาน
มากกว่าห้าสิบคนได้ มันก็น่าประทับใจอยู่ดีไม่ใช่เหรอครับ...

“อ๋อ...เออว่ะ กูลืม”
“เอชอาร์ประสาห่าอะไรวะแม่ง”
หลงัจากทัง้คูด่่าทอกนัอย่างไม่จรงิจงันกั พีแ่นนกห็นัมาทางผม

กับไอ้อั๋นเพื่ออธิบายถึง ‘บัดดี้-บัดเดอร์’ กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์
ที่พนักงานออฟฟิศต่างคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี

“สมมติว่า...พี่จับสลากได้ชื่อของน้องฝาย เราจะเรียกว่าน้อง
ฝายเป็น ‘บัดดี้’ ของพี่ และพี่เป็น ‘บัดเดอร์’ ของน้องฝาย พี่จะต้อง
ท�าหน้าที ่‘เทค’ น้องฝาย ซึง่สามารถเทคได้แบบปกต ิกค็อืการให้ขนม 
ให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ เหมือนที่คนทั่วๆ ไปเขาเล่นกัน หรือจะเทค
แบบเกรียน เหมือนที่ไอ้พวกครีเอทีฟชอบแกล้งกันก็ได้ แต่ไม่ว่าจะ
เป็นแบบไหน พี่ก็ต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ ห้ามให้น้องฝายรู้ 
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เด็ดขาดว่าพี่เป็นคนเทค จนกว่าจะถึงวันเฉลยบัดดี้ ซึ่งก็คืองานปีใหม่
ของเรานั่นเอง”

ผมพยักหน้าช้าๆ ก่อนที่พี่แนนจะพูดต่อ
“ในวันนั้น จะมีการทายชื่อบัดเดอร์ก่อนเฉลย ถ้าน้องฝายทาย

ถูกว่าเป็นพี่ น้องฝายก็จะได้รับรางวัลพิเศษที่ฝ่ายบุคคลเตรียมไว้ให้”
แม้จะไม่เคยเล่นมาก่อน แต่กฟั็งดนู่าสนกุทเีดยีวครบั เชือ่ว่าคง

สร้างสีสันให้แก่ออฟฟิศในช่วงปลายปีได้เป็นอย่างดี
ส่วนผม...อดคดิไม่ได้เลยว่าจะเป็นยงัไง หากตวัเองจบัสลากได้

ชื่อของพี่คิน
“งั้นทุกคนตกลงเล่นบัดดี้ใช่มั้ย แนนจะได้ท�าสลากเลย”
ผมตกลงแน่นอน และคิดว่าคงไม่มใีครคัดค้านเช่นกนั จนกระทัง่

ปลายหางตามองเห็นมือข้างหนึ่งที่ถูกยกขึ้นช้าๆ
และใช่...มันมาจากคนที่นั่งอยู่ข้างๆ ผมนี่เอง
ไอ้อั๋น
นึกว่าหลับไปแล้วนะเนี่ย
“ผมเคยเล่นสมัยเรียนครับ มันจะมีกติกาอีกข้อหนึ่ง เรียกว่า 

‘บัดดี้เนียน’ ไม่รู้ว่าเคยเล่นกันรึเปล่า”
ผมยอมรบัว่ารูส้กึประหลาดใจไม่น้อยกบัการเกริน่น�าของไอ้อ๋ัน 

คนที่ไม่น่าจะมีอารมณ์ร่วมกับอะไรนอกจากเงินเดือนและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

“ไม่เคยอะ มันเล่นยังไงเหรอ” พี่แนนนั่งลงบนเก้าอี้ตัวข้างๆ 
เพื่อตั้งใจฟัง

“สมมติว่าผมอยากเทคไอ้ฝาย แต่ดันจับสลากได้ชื่อของคนอื่น 
ผมก็จะแต่งตั้งตัวเองเป็นบัดเดอร์เนียนของมันแทน ซึ่งจะเทคแบบดี
หรือแบบเกรียนก็ได้ แต่ต้องห้ามให้ไอ้ฝายรู้ ก็คล้ายๆ กับบัดเดอร์ 
ตัวจริงแหละครับ แต่ต่างกันตรงที่ตอนเฉลย ถ้าไอ้ฝายสงสัยว่าตัวเอง
มีบัดเดอร์เนียน ก็สามารถทายได้ว่าเป็นใคร ถ้ามันทายถูก ผมก็ต้อง
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ยอมเฉลยว่าตัวเองเป็นบัดเดอร์เนียนของมันจริงๆ แต่ถ้ามันไม่สงสัย
หรือดันสงสัยผิดคนไป ผมจะเฉลยหรือไม่ก็ได้” มันอธิบายอย่าง
คล่องแคล่วประหน่ึงก�าลังพรีเซ็นต์งานต่อหน้าลูกค้า ก่อนจะตบท้าย
ด้วยประโยคทีท่�าให้ดวงตาของแก๊งหลงัห้องลกุวาว “ส่วนใหญ่กเ็อาไว้
ใช้แกล้งกันแหละครับ”

โห...ปิดการขายซะด้วย
ทักษะเออีสุดๆ
“ก็ดีนะ ดูเดายากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง” พี่แนนพูดเสริมด้วยท่าทาง

สนใจ ก่อนจะสอบถามความคิดเห็นของทุกคน “คิดว่าไงกัน น่าเล่น
มั้ย”

“เล่นๆ” ทมีครเีอทฟีตอบตกลงพร้อมกนัโดยไม่ได้นดัหมาย และ
เพราะพวกเขายกกันมาทั้งแผนก จึงกลายเป็นเสียงส่วนใหญ่ในห้อง
ประชุมไปโดยปริยาย 

นั่นท�าให้กติกาใหม่ถูกบรรจุลงในกิจกรรมประจ�าปีทันที
‘บัดดี้เนียน’

• • • • • •

FFAI : ไอ้อั๋น 5.13 PM

ไอ้อัน๋ทีผ่มรูจ้กัมาตลอดสบิเดือนไม่ใช่นกักจิกรรมเลยสักนดิ ผม
ไม่เชื่อเด็ดขาดว่ามันเคยเล่นเกมแบบนี้กับเพื่อนๆ ในมหาวิทยาลัย 
บอกว่าเมาแล้วต่อยกับคู่อริยังจะดูเป็นไปได้มากกว่าอีก

ถามมันตรงๆ เลยแล้วกัน…

FFAI : มึงเคยเล่นอะไรแบบนี้
 ตอนเรียนด้วยเหรอ 5.13 PM
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AUN+ : ไม่เคย 5.14 PM

นั่นไง! ว่าแล้ว...

FFAI : แล้วท�าเพื่อ? 5.15 PM
FFAI : มึงมีแผนอะไร 5.15 PM
FFAI : จะแกล้งกูเหรอ 5.15 PM

ในบริษัทนี้ จะมีคนที่ไอ้อั๋นสนิทสนมด้วยอยู่กี่คนกัน ถ้าไม่ใช่
พวกครีเอทีฟที่ชอบนัดกันไปดื่มเหล้า...ก็ต้องเป็นผมแล้วละ

AUN+ : แกล้งมึงก็แย่แล้ว 5.16 PM
AUN+ : กูไม่สนมึงหรอก 5.16 PM
FFAI : อ่าว ไอ้เวร 5.17 PM
FFAI : แล้วมึงจะท�าอะไร 5.17 PM

ผมนึกไม่ออกเลยครับ ว่ากติกาบัดดี้เนียนจะเป็นประโยชน์ต่อ
ไอ้อั๋นยังไง จนกระทั่ง…

AUN+ : มึงคิดว่าตัวเองเป็น
 คนดวงดีเหรอ 5.19 PM

นี่มันถามหรือมันด่าวะ…

FFAI : อะไรวะ 5.19 PM
FFAI : งง 5.20 PM
AUN+ : ก็บัดดี้ไง 5.20 PM
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AUN+ : มึงคิดว่าตัวเองจะจับได้ชื่อ
 พี่คินจริงๆ เหรอ 5.21 PM

นั่นสิ…
ไม่ต้องใช้หลกัความน่าจะเป็นทีเ่คยเรยีนมาในวชิาคณติศาสตร์

ก็พอจะเดาได้ ว่าผมมโีอกาสน้อยแค่ไหนทีจ่ะได้เป็นบดัเดอร์ของพีค่นิ
เอ๊ะ เดี๋ยวนะ!
หรือว่า…

AUN+ : กติกาเนี่ย 5.22 PM
AUN+ : กูมั่วขึ้นมาเอง 5.22 PM

ไอ้อั๋นจงใจคิดกติกานี้ขึ้นมาโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในห้อง
ประชุม และยังต้องโกหกทุกคนรอบตัวว่าเป็นเกมที่เคยเล่นสมัย
เรียน…

ทั้งหมดที่มันท�า...
เพียงเพราะเหตุผลเดียว

AUN+ : เพื่อมึง 5.22 PM

ไอ้เชี่ยอั๋น!
มึงบ้าไปแล้ว…
แต่ก่อนที่ผมซึ่งก�าลังตกใจสุดขีดจะพิมพ์อะไรต่อจากนั้น 

ข้อความสุดท้ายของไอ้อั๋นก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
และใช่ครับ...
นั่นท�าให้ผมเข้าใจได้ทันทีว่าบัดดี้เนียนไม่ได้มีประโยชน์ต่อไอ้

อั๋นเลย
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…
..
.
แต่มีประโยชน์ต่อผมต่างหาก

AUN+ : มึงต้องเป็นบัดเดอร์เนียนของพี่คิน 5.23 PM



~ สาววายร�าพัน ~

- บทที่ 02 -
FAI’S PART

AUN+ : เป็นไง 10.29 AM
AUN+ : ได้มั้ย 10.29 AM

ได้ครับ…
ได้รู้ว่าแต้มบุญของตัวเองมันร่อยหรอแค่ไหน
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมน่าจะไปบริจาคโลงศพที่วัดหัวล�าโพง

นะ ไม่น่านั่งๆ นอนๆ ดูซีรี่ส์เกาหลีอยู่เลย

FFAI : ได้ก็แย่แล้ว 10.30 AM
FFAI : คุณรินนี่ใครวะ 10.30 AM

พอพ่ีแนนคล้อยหลังไปพร้อมกับกล่องสี่เหลี่ยมสีทึบที่มีช่อง
วงกลมอยู่ด้านบน ผมก็รีบคลี่แผ่นกระดาษที่เพิ่งหยิบขึ้นมาได้ทันที

และใช่ครับ ชื่อของพนักงานที่อยู่ในนั้น…
คือบัดดี้ของผม
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AUN+ : บัญชีปะ 10.31 AM

คุณริน แผนกบัญชี…
คุณพระ! 
แอคเคาน์ติ้ง เมเนเจอร์ (Accounting Manager)

AUN+ : แก่ๆ ดุๆ 10.31 AM
AUN+ : เหมือนครูฝ่ายปกครอง 10.31 AM
FFAI : กูเทคอะไรได้บ้างวะ 10.32 AM
FFAI : พวงมาลัยเหรอ 10.32 AM
AUN+ : 555555555555 10.32 AM

และไม่ใช่แค่ผมครับ ทั้งพี่แหม่ม พี่เชอรี่ ไอ้อั๋น และพนักงาน
คนอืน่ๆ ในแผนกกไ็ด้สุม่หยบิรายชือ่ออกจากกล่องใบนัน้แล้วเช่นกนั

FFAI : แล้วมึงอะ 10.34 AM
AUN+ : ไม่บอก 10.34 AM
FFAI : อ้าว 10.35 AM
AUN+ : เล่นบัดดี้ ไม่มีใครเขา
 บอกกันหรอก 10.35 AM

อ่าวเหรอ...
นึกว่าห้ามให้บัดดี้รู้แค่คนเดียวซะอีก

FFAI : กูยังบอกมึงเลย 10.35 AM
AUN+ : ก็มึงเล่นไม่เป็นไงล่ะ 10.35 AM
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ผมเหล่มองมันที่ยังคงลอยหน้าลอยตากดแป้นพิมพ์ด้วยความ
หมั่นไส้สุดขีด แต่ยังไม่ทันได้ตัดสินใจว่าจะเขว้ียงเครื่องเขียนชิ้นไหน 
ใส่มันดี ข้อความของมันก็เด้งขึ้นมาอีกครั้ง

AUN+ : แต่ไม่ใช่พี่คินอะ 10.36 AM

ยิ่งท้อแท้เข้าไปใหญ่เลยครับ ได้แต่ภาวนาให้บัดเดอร์ของพี่คิน
ไม่ใช่บรรดาสาวๆ ที่ผมคาดเดาว่าเป็นคู่แข่ง เช่น พี่ปลาจากแผนก
วางแผนกลยุทธ์ที่ทีมครีเอทีฟมักหยอกล้อและพยายามจับคู่กับพี่คิน 
อยู่เสมอ หรือพี่แนน หนึ่งในเพื่อนสนิทที่อยู่ด้วยกันมายาวนาน

ส่วนผม คนที่ก�าชื่อของคุณรินไว้ในมือ…

FFAI : อั๋น 10.39 AM
FFAI : บัดเดอร์เนียนนี่ต้องท�ายังไงวะ 10.40 AM

• • • • • •

TWITTER
@ihateworkday
16 Nov 2020 • 8.18 PM
โลกบังคับให้ฉันต้องร้าย

ผมเป็นมนุษย์ชั้นเดียวครับ…
ไม่คิดอะไรซับซ้อน ไม่ชอบโกหก ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว

หรือลูกล่อลูกชนอะไรเลย นั่นท�าให้ผมถูกคนอื่นๆ ในทีมบ่นอยู่เสมอ 
เพราะการจะเป็นเออีที่ดีได้ ทักษะการพูด การเจรจาต่อรอง รวมถึง
การโน้มน้าวใจเป็นสิ่งส�าคัญมากทีเดียว
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แต่วันนี้ คนซื่อๆ คนนี้ต้องวางแผนการบนพื้นฐานของกลโกง
ทีเ่พือ่นเตรยีมไว้ เพ่ือท�าให้ตวัเองได้มตีวัตนในสายตาของผูช้ายทีห่ลง
รักมาตลอด

ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ…
อย่าว่าแต่ข้ออ้างตอนที่ถูกจับได้ว่าเป็นบัดเดอร์เนียนของเขา

เลยครับ แค่จะเทคเขาด้วยอะไร ผมยังนึกไม่ออกเลยด้วยซ�้า

AUN+ : ฝาย 8.20 PM
AUN+ : พรุ่งนี้ยืมสายชาร์จโน้ตบุ๊ก
 หน่อย 8.20 PM
AUN+ : ของกูแม่งพัง ชาร์จไม่เข้า 8.21 PM
FFAI : อ่าว บอกไอทีรึยัง 8.21 PM
AUN+ : ไลน์ไปแล้ว แม่งยังไม่อ่าน 8.22 PM
FFAI : เดี๋ยวกูทิ้งไว้ให้ที่ออฟฟิศ 
 ยังไม่กลับพอดี 8.22 PM
AUN+ : ดึกแล้ว มึงท�าอะไรอยู่ 8.22 PM
FFAI : ท�าพรีเซ็นต์ พรุ่งนี้มีประชุม
 ที่ออฟฟิศลูกค้า 8.23 PM
AUN+ : กี่โมง 8.23 PM

สิบโมงเช้า
ผมนัดลูกค้าไว้เวลานั้น…
ต้องขอบคุณไอ้อั๋นครับที่ช่วยเตือนสติ เพราะตอนนี้เป็นเวลา

สองทุ่มกว่าแล้ว ถ้ายังไม่หยุดเวิ่นเว้อ ผมคงต้องนอนค้างที่นี่แน่ๆ
“ยังไม่กลับเหรอ”
อุ๊ย! สะดุ้งเลยครับ...
และตามมาด้วยการเผลอกลั้นหายใจเมื่อรู้สึกว่าเสียงที่ได้ยิน
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เมื่อครู่น่าจะเป็นของ…
พี่คิน 
“เอ่อ…”
คนอะไรเนี่ย...ท�างานมาตั้งแต่เช้ายันดึกยังดูหล่อขนาดนี้
“ยังพี่ งานยังไม่เสร็จเลย”
“ไม่มีใครอยู่แล้วนะ เหลือมึงคนเดียวแล้วเนี่ย”
ผมกวาดสายตาไปรอบๆ และพบว่าทัง้ออฟฟิศว่างเปล่าจรงิๆ 

ตามที่พ่ีคินบอก แย่กว่านั้นคือกระเป๋าเป้ที่เขาสะพายอยู่ เพราะมัน 
บ่งบอกว่าเขาเองก็ก�าลังจะกลับบ้านเช่นกัน

คงต้องท�าใจแหละครับ ก็งานยังไม่เสร็จนิ
“ไม่เป็นไรพี่ ผมต้องไปพรีเซ็นต์งานพรุ่งนี้เช้า ยังไงก็ต้องท�าให้

เสร็จ”
“อีกเยอะมั้ย”
“ก็...ไม่เยอะมากหรอกพี่”
เขาพยักหน้าเบาๆ หลังจากประโยคที่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น 

บทสนทนาสุดท้ายของเรา แต่ระหว่างที่ผมก�าลังคิดหาค�าร�่าลา พี่คิน 
กลบัดงึเก้าอีล้้อเลือ่นจากโต๊ะท�างานทีอ่ยูข้่างกนัเข้ามาใกล้ แล้วทิง้ตวั
ลงบนนั้น

“แล้วพี่ไม่กลับเหรอครับ” ผมถามตามตรงเมื่อเห็นว่าเขาเอน
หลังพิงพนักแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือออกมากดเล่น

“ก็อยู่เป็นเพื่อนไง”
และนัน่คอืค�าตอบของเขาครบั ค�าตอบทีท่�าให้ผมดใีจจนอยาก

จะกรีดร้องออกมา
“เอ๊ยพี่…” แต่ก็ท�าได้แค่คัดค้านเบาๆ ด้วยความเกรงใจ “ไม่

เป็นไร มันไม่เยอะจริงๆ”
“กไ็ม่เยอะไง กถูงึอยู”่ เขาหนัมาทางผม แล้วเผยยิม้น้อยๆ อย่าง

ยียวน “ถ้ามึงบอกเยอะ กูเผ่นไปนานแล้ว”
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ผมไม่ได้พูดอะไรอีกหลังจากนั้น แต่เชื่อเถอะ…
เขินจนจะเป็นลมอยู่แล้ว
แต่เพราะแสดงออกทางสีหน้าไม่ได้ ผมจึงกดแป้นพิมพ์เพื่อ

ระบายความรู้สึกผ่านทางทวิตเตอร์ ซึ่งเป็นโซเชี่ยลมีเดียเดียวที่ผม 
ไม่เคยเปิดเผยต่อเพื่อนร่วมงานคนไหนเลยแม้กระทั่งไอ้อั๋น

TWITTER
@ihateworkday
16 Nov 2020 • 8.40 PM
เธอเข้ามาวนเวียน เธอเข้ามาหา 
เธอให้วันเวลากับฉันมากไป
เราใกล้กันบ่อยๆ ท�าให้หวั่นไหว 
เธอไม่คิดอะไร ยิ่งท�าให้ฉันกลัว

ใช่ครับ มันคือเนื้อเพลง…
เก่ามากๆ เลย ขออภัยส�าหรับคนที่เกิดไม่ทันด้วยครับ
“อยู่ดึกๆ เดี๋ยวก็ได้เจอป้าบุญช่วยหรอก”
“ฮะ!?...” มัวแต่เขิน ไม่ทันได้ฟังเลยว่าพี่คินพูดถึงใคร “ใครนะ

พี่”
“แม่บ้านไง” เขาหนัหน้ามาทางผม “ทีเ่คยท�าให้ออฟฟิศเราอะ”
นึกออกแล้วครับ...หญิงวัยกลางคน รูปร่างอวบ ผิวคล�้าแดด  

ผมสั้นดัดหยิก หนึ่งในแม่บ้านประจ�าอาคาร ที่พี่แนนแอบจ้างงาน
พิเศษให้มาท�าความสะอาดในบริษัทของเรา

แต่ไม่เห็นรู้เลยว่าชื่อบุญช่วย
“อ๋อ” จะว่าไป ผมก็ไม่เห็นป้าเขามาสองสามวันแล้วนะ “เออ...

เขาไปไหนแล้วอะพี่”
“โดนไล่ออกไปแล้ว” พ่ีคินเริม่เล่าเรือ่งราวแม้จะยงัไม่ละสายตา
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จากโทรศัพท์ “แกป่วยๆ อะ ชอบหาว่าพนักงานออฟฟิศดูถูก 
เหยยีดหยามแก อยู่ดีๆ ก็ตะโกนด่าคนทีเ่ดินผ่านไปผ่านมา สาวๆ ชัน้
สิบเก้าโดนกันถ้วนหน้าเลย”

สาวๆ ชั้นสิบเก้า
ใช่ครับ...นั่นคือคีย์เวิร์ดเดียวที่ผมจับใจความได้ 
ท�าไมพี่คินถึงรู้ว่าสาวๆ จากชั้นสิบเก้าเจออิทธิฤทธิ์ของป้า

บุญช่วย หรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขาและผู ้หญิงจากบริษัท 
เครื่องส�าอางคนนั้นไม่ได้ขาดสะบั้นเหมือนที่เคยได้ยินมา

“น่ากลัวนะ” ไม่ใช่ป้าบุญช่วยหรอก...ที่ผมหมายถึง
“ที่เหี้ยกว่านั้นคือ…” ยัง...ยังเล่าต่ออีก ไม่รู้ตัวเลยสินะว่าแฟน

มโนคนนีก้�าลงัรูส้กึระแวงแค่ไหน “มคีนเหน็ว่าป้าแกก�าลงัจะเอาน�า้ยา
ถูพื้นใส่ในตู้กดน�้าดื่มของส�านักงานนิติบุคคล”

“เฮ้ย!” โอเค...ยอมแล้วครับ พักเรื่องหึงหวงไว้ก่อน “โหดมาก”
“นั่นแหละ บริษัทก็เลยไล่ออกไป” แต่สีหน้าของพี่คินยังคง 

เรียบเฉย คิดว่าเขาคงได้ยินเรื่องนี้มาสักระยะแล้ว
“แต่ไม่มีใครเป็นอะไรใช่มั้ยพี่”
“ไม่อะ” พี่คินส่ายหน้า “โชคดีนะ ที่ป้าแกยังเลือกจัดการนิติฯ

ก่อน ถ้าเลือกออฟฟิศเราก่อน แม่งตายห่ากันยกชั้นแน่”
นั่นสิ...บริษัทนี้ก็มีตู้กดน�้าดื่มเหมือนกันนิ
“เออมึง” เขาลดโทรศัพท์ในมือลงแล้วหมุนเก้าอ้ีมาทางผม 

“เรื่องไอ้ผึ้งน่ียังไงวะ เห็นวันน้ันแม่งตีกับพี่แหม่ม เสียงดังอย่างกับ
ฟ้าผ่า”

เพิ่งรู้ว่าพี่คินนี่ก็ขี้เม้าท์เหมือนกันนะเนี่ย ผมก็ดันท�างานอยู่ใน
แผนกที่ต้องออกไปพบลูกค้าแทบทุกวันซะด้วย เลยไม่ค่อยได้ยินข่าว
ซุบซิบในออฟฟิศเท่าไหร่

จะมีก็แต่เรื่องน้ีน่ีแหละ...ที่พอจะช่วยต่อบทสนทนาของเราให้
ยาวขึ้นได้บ้าง
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“ผมกไ็ม่ค่อยรูห้รอกพี”่ เพือ่ไม่ให้พีค่นิตกใจและมองผมเปลีย่น
ไปจากเดิม ผมต้องเล่าเรือ่งของไอ้ผึง้อย่างเป็นกลางและไม่ใส่อารมณ์ 
“แต่ช่วงหลงัๆ งานมนัเละมากเลย เบีย้วนัดลกูค้า ท�าใบเสนอราคาผดิ 
ส่งอาร์ตเวิร์ก (Artwork) ให้ลูกค้าผิดเจ้ายังมีเลย”

พีค่นิหวัเราะเบาๆ ท�าให้ผมนกึขึน้ได้ว่าเขาเองก็เคยร่วมงานกับ
ไอ้ผึ้งอยู่ไม่น้อย

“ทีมพี่ดีลงานกับมัน มีปัญหาบ้างมั้ยล่ะ”
“โห...จะเหลือเหรอ” พ่ีคินสวนค�า “บรีฟมั่วเห้ียๆ สินค้าออก

ใหม่ของทพีลสัเป็นชานมไข่มกุ แม่งบอกไอ้เด๋อว่าเป็นชานมเฉยๆ แถม
เสือกให้ใส่แบ็กกราวด์เป็นทุ่งชาเขียวอีก ไอ้ห่าเอ๊ย…”

โอเค ผมเจอคนทีโ่กรธไอ้ผ้ึงพอๆ กบัพวกเราชาวเออแีล้วครบั...
แต่ผมเข้าใจเขานะ เพราะถ้าครเีอทฟีได้รบัการบรฟีทีไ่ม่ถกูต้อง 

งานที่เขาออกแบบก็จะผิดไปจากความตั้งใจของลูกค้า ซึ่งแน่นอน 
ลูกค้าไม่มีทางยอมรับ เท่ากับว่าเขาต้องกลับมาแก้ไขงานชิ้นนั้นใหม่ 
เสียทั้งเวลาและอารมณ์โดยไม่จ�าเป็น

“ใจเย็นพี่” ผมพูดกลั้วหัวเราะ “เออ แต่ว่าอาร์ตเวิร์กล่าสุดที่ผม
เห็นในอีเมลเป็นรูปชานมไข่มุกแล้วนิ”

“เออดิ ไอ้เด๋อแม่งแก้ให้ทั้งคืนเลย”
“แล้วพี่อะ”
“ก็นั่งอยู่ข้างๆ มันนั่นแหละ”
ใช่ครับ...เขาเป็นคนแบบนั้น ใส่ใจเพื่อนร่วมงานและน้องๆ ใน

ทีมอยู่เสมอ ซึ่งผมคงจะชื่นชมเขามากกว่านี้แน่ๆ ถ้าค�าตอบเม่ือครู่ 
ไม่ได้ท�าให้ผมรบัรูค้วามจรงิทีว่่า ตวัเองไม่ใช่คนแรกทีเ่ขาอยูเ่ป็นเพือ่น
ในเวลากลางคืน

เฮ้อ! ยังดีใจได้ไม่ถึงห้านาทีเลย
“เออ...แล้วใครบอกเรื่องนี้กับพี่แหม่มวะ”
“กค็งเป็นลกูค้าสกัเจ้าแหละ ส่วนใหญ่เขากร็ูจ้กัพีแ่หม่มกนัหมด”
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เขาพยักหน้าหงึกๆ ก่อนจะหันมาทางผมอีกครั้งแล้วถามขึ้น
ด้วยท่าทีขึงขัง “งานมึงเสร็จรึยังเนี่ย เร็วๆ ดิ มัวแต่เม้าท์อยู่ได้”

ไอ้พี่คินแกล้งผมแล้วครับ…
แต่ผมชอบนะ เพราะมันท�าให้รู้สึกว่าเราสนิทกันมากกว่าเดิม
“ก็พี่อะ ชวนคุย”
เขาหัวเราะเบาๆ แล้วยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดเล่นอีกครั้ง 

ส่วนผมก็ปั่นงานอย่างเร่งด่วนทั้งที่รอยยิ้มน้อยๆ ยังติดใบหน้า
เราสองคนทนอยู่ท่ามกลางความเงียบสงบได้ไม่ถึงสามนาที ก็

หาประเด็นใหม่ๆ มาพูดคุยกันอีกรอบครับ แต่ครั้งนี้ผมไม่พลาด  
สองมอืจงึกดแป้นพมิพ์และเลือ่นเม้าส์ไปด้วยขณะทีป่ากยงัคงขยบั นัน่
ท�าให้พรีเซ็นเทชั่นของผมเสร็จเรียบร้อยภายในเวลาไม่นานนัก

โอเค...มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับ
ผมมองหาอุปกรณ์ที่ต้องใช้ และพบว่าทุกชิ้นถูกวางไว้ใกล้ตัว 

ทัง้สมุดบนัทกึ เครือ่งเขยีนทีจ่�าเป็น รวมถงึโน้ตบุก๊ทีมี่แบตเตอรีอ่ยู่เตม็ 
ก่อนจะเริ่มนึกถึงการฝึกซ้อมพรีเซ็นต์ให้คล่องแคล่ว แต่ถ้าขืนท�าตอน
นี้คงถูกพ่ีคินที่นั่งรออยู่ด่ายาวแน่ๆ จะกลับไปถึงบ้านแล้วค่อยเปิด
เครือ่งอกีครัง้ก็คงไม่ใช่วธิทีีดี่นัก เพราะผมต้องทิง้สายชาร์จไว้ให้ไอ้อัน๋
ตามสัญญา เพราะฉะนั้น…

ปริ๊นต์พรีเซ็นเทชั่นออกมาเป็นกระดาษดีกว่า
“แป๊บนะพี่ จะเสร็จแล้ว” ผมพูดกับพี่คินที่ยังคงเล่นเกมใน

โทรศัพท์อย่างตั้งใจ พลางกดปุ่มสั่งพิมพ์แล้วลุกขึ้น ก่อนจะเดินไปยัง
ห้องปริ๊นเตอร์เพื่อหยิบเอกสา…

อย่าเพิ่งงงงงง!
กลับมานั่งแทบไม่ทันเลยครับ ลืมไปซะสนิทเลยว่าหน้าจอ

คอมพิวเตอร์ในขณะน้ีเต็มไปด้วยทวิตเตอร์...เวิ่นเว้ออันดับหนึ่ง  
เฟซบุ๊ก...ที่ยังคงแสดงผลการค้นหาสาวช้ันสิบเก้าคนนั้นจากเพื่อน
จ�านวนเกือบสองพันคนของพี่คิน และที่ส�าคัญ…



34

~ Bloody Buddy เล่นให้ได้เลือด ~

จีไลฟ์ (G-Live)
มีใครเคยเล่นมั้ยครับ...
คล้ายๆ กบัแอพพลเิคชัน่ทัว่ไปทีร่วมคลงัรปูภาพ การถ่ายทอด

สดของผู้ใช้งานและการหาคู่เดทเข้าไว้ด้วยกันครับ เพียงแต่ว่ามันถูก
พัฒนาขึ้นมาเพื่อเกย์โดยเฉพาะ

และใช่ครับ...ผมมีแอคเคานต์ที่เต็มไปด้วยรูปภาพและคลิป
วิดีโอจากการไลฟ์

เพื่อไม่ให้คุณตกใจ ผมขอไม่บรรยายถึงลักษณะของรูปหรือ
กิจกรรมในแต่ละคลิปแล้วกันนะครับ เอาเป็นว่า ไม่ว่าผมจะช่วยตั...
เอ่อ...หรือท�าอะไรบ้างก็ตาม ผมถ่ายไว้เฉพาะช่วงล�าตัว ไม่มีใบหน้า
ของตัวเองติดอยู่ในภาพแน่นอน สบายใจได้ครับ

แต่ถึงเป็นแบบนั้น ผมก็ต้องปิดมันอยู่ดี
“ผมไปเอากระดาษที่ปริ๊นต์ไว้ก่อนนะพี่”
“เออๆ” เขาพยักหน้า “เกมกูก็จะจบแล้ว”
ผมเดินมาที่ห้องปริ๊นเตอร์อย่างสบายใจ แต่กลับพบว่าปริ๊น-

เตอร์ทกุเครือ่งถกูปิดสวติช์ลงแล้วตามนโยบายประหยดัพลงังาน และ
แม้ว่าจะกดปุ่มเปิดเครื่อง เอกสารที่สั่งปริ๊นต์ไว้ก็ไม่ออกมาอยู่ดี 

เฮ้อ! เสียเวลาชะมัด
“ไม่ได้เหรอ” พีค่นิตะโกนถาม เมือ่ผมเดนิออกจากห้องโดยไม่มี

เอกสารติดมือมาด้วย
“ปร๊ินต์ไม่ออกอะพี่” ผมตอบกลับไป ก่อนจะเห็นว่าคู่สนทนา

ชะโงกหน้าไปทางโน้ตบุ๊กของผมแล้วโบกมือไหวๆ
“มึงไปรอ เดี๋ยวกูกดให้”
ถ้าจะน่ารักขนาดนี้…
…
..
.
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เพลงต้องเปิดต่อแล้วครับ!

TWITTER
@ihateworkday
16 Nov 2020 • 9.38 PM
อย่าดีกับฉันเลย เธออาจไม่รู้
นับวันยิ่งรักเธอเต็มหัวใจ
อย่าดีกับฉันเลย ฉันไม่อยากหวังจนเกินไป
ฉันยังไม่พร้อมจะห้ามใจ

• • • • • •

LINE GROUP – V Nine Staff
Yourlittlenanny : ไหนๆ ใครได้ของขวัญจาก
 บัดเดอร์แล้วบ้าง 12.55 PM
Yourlittlenanny : อย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันนะคะ 12.56 PM

อ่าว! เขาเริ่มเล่นกันแล้วเหรอ
ผมเพิ่งกลับมาถึงออฟฟิศเอง ยังไม่ได้ทานข้าวกลางวันเลย

เนี่ย…
“เฮ้ย! ไอ้ฝาย…” 
ผมหนัไปมองตามเสยีงทีคุ้่นเคย ก่อนจะพบกบัพีค่นิทีก่�าลังกวัก

มือถี่ๆ “มานี่หน่อยดิ”
วันนี้เขาสวมแว่นตาเลนส์ใสส�าหรับกรองแสงจากจอคอมพิว-

เตอร์ด้วย ดูหล่อไปอีกแบบ
“มีอะไรพี่” ผมจึงเดินตามการชักชวนของเขาเข้าไปในแผนก

ครีเอทีฟอย่างว่าง่าย ทั้งที่ตัวเองยังไม่ได้เก็บสัมภาระเลยด้วยซ�้า



36

~ Bloody Buddy เล่นให้ได้เลือด ~

“อนันีป้ริ๊นต์แอดของชกิเก้นฟรายด์ แก้ตามบรฟีของไอ้ผึง้ก่อน
ที่มันจะลาออกไป กูท�าเสร็จมาสองวันแล้ว แต่ลืมให้มึงดู”

น่าจะเป็นวนัทีเ่ขาบอกว่าจะเดนิมาหาผม แต่ถกูการประชมุของ
พี่แนนขัดจังหวะซะก่อน

“แล้วจะให้ผมส่งอีเมลให้เขาเลยมั้ยพี่”
“กูไม่รู้ว่าไอ้ผึ้งมันบรีฟถูกรึเปล่าอะดิ”
“เออกจ็รงิ…” เจองานชาเขยีวพร้อมดืม่ทีน้่องเด๋อแก้ไขข้ามคนื

เข้าไป พี่คินก็คงเข็ดอยู่เหมือนกัน
“มึงเคยคุยกับเขารึยัง”
“ยังเลยพี่ ดุมั้ยอะ”
“ก็...นิ่งๆ นะ ไม่คุยเล่น ดูเจ้ายศเจ้าอย่างหน่อย” เขาเงียบไป

สักครู่ ก่อนจะพูดต่อ “แต่เขาคงชอบมึงแหละ” 
“ท�าไมอะ” หัวใจเต้นตึกตักเลยครับ แค่เขาคิดว่าผมมีอะไร 

บางอย่างที่คนอื่นอาจจะชื่นชอบ ผมก็ดีใจแล้ว
แต่ค�าตอบที่ผมได้รับ...
“ก็หน้ามึงซื่ออะ” ฟังดูแปลกๆ นะ “ไม่น่าจะหลอกใครได้ เขาก็

คงไว้ใจแหละ”
นี่ชมหรือด่าเนี่ย…
“เอางี้ มึงเข้าไปแนะน�าตัวว่าเป็นเออีใหม่ แล้วเอางานนี้ให้เขา

ดูด้วย เดี๋ยวกูปริ๊นต์ให้ มีอะไรก็ให้เขาแก้มาเลย”
“โอเค ได้พี่” ผมรับค�า
“เดี๋ยวกูจดไว้ก่อนว่าต้องปริ๊นต์ออกมาให้มึง” เขาพูดแล้วฉีก

หน้ากระดาษแผ่นหนึง่ออกจากสมดุบนัทกึคูใ่จ เขยีนด้วยลายมอืทีแ่ทบ
อ่านไม่ออก ก่อนจะใช้อีกมือดึงสก๊อตเทปชิ้นส้ันๆ เพ่ือติดกระดาษ
แผ่นนั้นเข้ากับพาร์ทิชั่นตรงหน้า

ท�าไมมันดูยุ่งยากจัง น่าจะมีอุปกรณ์ส�านักงานสักชิ้นรึเปล่าที่
เข้ามาทดแทนวิธีพื้นบ้านแบบเมื่อครู่ได้ มันควรจะเป็นกระดาษแผ่น
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เล็กๆ ที่มีเทปกาวอยู่ด้านหล…
อ๋อ!
โพสต์อิท
…
..
.
งั้นผมนึกออกแล้วครับ...
ว่าของขวัญชิ้นแรกที่บัดเดอร์เนียนคนนี้จะให้พี่คินคืออะไร

• • • • • •

TWITTER
@ihateworkday
17 Nov 2020 • 7.12 PM
หวังว่าของขวัญจะถูกใจเธอ

“อีกนานมั้ย” ไอ้อั๋นกอดอกแล้วมองมาที่ผมอย่างหงุดหงิด “กู
หิวข้าว”

“แป๊บหนึ่ง จะเสร็จแล้ว”
แต่ดเูหมอืนว่ามนัจะไม่ค่อยเชือ่ผมเท่าไหร่ จงึก้าวยาวๆ เข้ามา

ยืนข้างๆ แล้วพูดขึ้น “มึงเอาแบบธรรมดาเหอะ สักสองไซซ์ก�าลังดี”
ผมมองตามการเบ้หน้าของมันไปทางด้านขวา และพบกับ 

ชั้นวางที่บรรจุกระดาษโพสต์อิทรูปทรงสี่เหลี่ยมไว้หลากหลายขนาด 
แถมยังมีสีให้เลือกมากมายทั้งเหลืองสะท้อนแสง ชมพูสะท้อนแสง  
ส้มสะท้อนแสง และเขียวสะท้อนแสง...จ้องอีกสักนาทีคงตาบอด

“แบบน้ีเบกิเอชอาร์กไ็ด้ปะ” ผมหนัไปตดัพ้อ “มนัธรรมดาไปอะ”
มนัจงึก้มลงมองกระดาษรปูขนมปังและคพัเค้กแล้วเหลอืบมอง
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ผม “ถ้าพี่เขากล้าใช้แบบนี้ มึงได้เพื่อนสาวเลยนะฝาย”
ท�าไมล่ะ...มันดูไม่แมนเลยเหรอ
“มึงวาง” มันเน้นเสียงแล้วดึงกระดาษเหล่านั้นออกจากมือของ

ผม ก่อนจะแทนทีด้่วยโพสต์อทิขนาดประมาณครึง่คบืโทนสีอ่อน “เอา
เรียบๆ เชื่อกู อันใหญ่สีอ่อน อันเล็กสีสดๆ แล้วก็เอาแบบแฟล็กซ์ที่
ใช้คั่นหน้าหนังสือไปด้วย”

นี่ผมเถียงอะไรไม่ได้แล้วใช่มั้ย...
“กไูปเยีย่วก่อน เสรจ็แล้วจะรออยูห่น้าแคชเชยีร์ รบีตามไปล่ะ”
มันเดินไปแล้วครับ...
ไม่ถามความเห็นของผมสักค�า
โอเค ผมควรจะเชื่อมันแหละ มันสนิทกับแก๊งครีเอทีฟ นิสัยก็

คล้ายๆ กั…
ติ๊ด!
เสียงเตือนข้อความทางไลน์ครับ
ขอให้ไม่ใช่เรื่องงานเถอะ ผมอยากกลับบ้านแล้ว

BUDDER added you by phone number

ใครอะ ลูกค้าเหรอ
อ๋อ หรอืว่า...บดัเดอร์ หมายถงึคนทีจ่บัสลากได้ชือ่ผม แสดงว่า

ผมก�าลังจะได้รับของขวัญแล้วสินะ
แล้วก็…
ก�าลังจะให้ของขวัญพี่คินในฐานะบัดเดอร์เนียนด้วย
อย่างหลังนี่แหละ ตื่นเต้นมากๆ เลย
เป็นก�าลังใจให้ผมด้วยนะครับ

• • • • • •
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TWITTER
@ihateworkday
18 Nov 2020 • 6.49 AM
ความรักมักผลักดันให้เราท�าในสิ่งที่ไม่เคยท�ามาตลอดชีวิต
เช่น การตื่นเช้า เป็นต้น

เพราะตัง้ใจจะน�าของขวญัมาวางไว้บนโต๊ะท�างานของพีค่นิโดย
ไม่ให้ใครจับได้ ผมจึงต้องมาถึงออฟฟิศเป็นคนแรก

และใช่ จะเป็นคนแรกได้...
มันต้องเช้ามากๆ 
ผมยกนิ้วชี้ออกจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือเม่ือได้ยินเสียง

สญัญาณ ก่อนทีป่ระตกูระจกจะเปิดกว้างเชือ้เชญิให้ผมเข้าไปในฐานะ
พนักงาน

เป็นไปตามคาดครับ...พ้ืนที่ท�างานว่างเปล่าไร้ผู้คน ไฟทุกดวง
ยงัคงปิดสนทิ นัน่ท�าให้ผมเดนิไปยงัโซนครเีอทฟีได้อย่างสบายใจ ก่อน
จะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพื่อมองเวลาบนหน้าจอ 

ยังไม่เจ็ดโมงเช้า…
ผมจึงคิดว่าจะกลับลงไปที่ชั้นใต้ดิน นอนหลับในรถของตัวเอง

สักงีบ เดินไปซื้อกาแฟจากร้านประจ�า แล้วค่อยขึ้นมาที่นี่อีกครั้ง ถึง
ตอนนั้นก็คงจะได้เวลาเริ่มงานพอดี 

ผมวางถงุพลาสตกิใสทีบ่รรจกุระดาษโพสต์อทิหลายขนาดและ
สีสันลงบนโต๊ะท�างานของพี่คิน ก่อนจะหยิบกล่องไม้สีอ่อนออกจาก
กระเป๋า

ผมเตรยีมการมาเป็นอย่างดคีรบั หากเขยีนข้อความด้วยลายมอื
ของตัวเอง คงถูกจับได้ตั้งแต่วันแรก ผมจึงซื้อตรายางตัวอักษรภาษา
อังกฤษที่มีน�้าหมึกในตัวมาด้วยหน่ึงชุดใหญ่ และในตอนนี้ผมก็ก�าลัง
กดมันลงบนเศษกระดาษที่วางอยู่บนโต๊ะเพื่อสร้างค�าที่ตั้งใจไว้
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‘มึงต้องบอกให้ชัดว่าของมาจากบัดเดอร์เนียน เพื่อไม่ให้พี่คิน
จ�าสับสนกับบัดเดอร์ตัวจริง’

ไอ้อั๋นแนะน�าผมไว้แบบนั้นระหว่างที่เราก�าลังทานมื้อค�่า 
และนั่นท�าให้ข้อความของผมเป็นแบบนี้…

‘FROM YOUR FAKE BUDDER’

• • • • • •

AUN+ : ฝาย 9.38 AM
AUN+ : มึงอยู่ไหน 9.38 AM

ผมนอนเพลินไปหน่อยครับ กว่าจะเดินไปซื้อกาแฟ กว่าจะกด
ปุ่มเรียกลิฟต์เพื่อขึ้นมายังชั้นสิบแปด ก็เลยเวลาเข้างานมาสักพักแล้ว

FFAI : ก�าลังเข้าไป 9.39 AM

ผมพิมพ์ข้อความตอบกลับไปขณะเดินผ่านประตูกระจกด้าน
หน้าออฟฟิศ ก่อนจะได้ยินเสยีงโห่ร้องและมองเหน็แผ่นหลังของเพือ่น
ร่วมงานหลายคนที่ก�าลังท�าตัวเป็นไทยมุง

และใช่ เจ้าของเสื้อเชิ้ตสีเขียวเข้มนี่ต้องเป็นไอ้อ๋ันแน่ ผมจึง
สะกิดไหล่ของมันเบาๆ แล้วส่งสายตาเข้าไปส�ารวจสถานที่เกิดเหตุ 
ตรงหน้า ก่อนจะพบว่า...

ของขวญัทีผ่มเพิง่น�ามาวางไว้เมือ่ไม่กีช่ัว่โมงทีผ่่านมาถกูเทออก
จากถุงใสโดยใครบางคน เขาแกะห่อพลาสตกิแล้วดงึโพสต์อิทออกจาก
ทุกปึก เขียนค�าสัน้ๆ ลงบนนัน้ด้วยปากกาหมกึซึมหัวตดั และแปะเรยีง
ไว้บนพาร์ทชิัน่ทีก่ัน้โต๊ะท�างานของพีค่นิ โดยไม่ลมืตดิเศษกระดาษทีม่ี
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ข้อความจากตรายางของผมเข้าไปด้วยเป็นชิ้นสุดท้าย
“เอาแล้วเว้ย…” เสียงตะโกนโหวกเหวกเพื่อหยอกล้อเจ้าของ

โต๊ะยังคงดังขึ้นอย่างสนุกสนาน “เฮียเราโคตรฮอตอะ…”
ขณะที่ไอ้อั๋นหันมาถามผมด้วยเสียงลอดไรฟัน “ไม่ใช่มึงใช่มั้ย”
แน่นอน...ไม่ใช่ฝีมือของผม หากแต่ความตื่นตระหนกท�าให้ผม

ยังคงยืนนิ่งและปล่อยให้กลุ่มค�าที่เรียงต่อกันเป็นประโยคตรงหน้า
สะท้อนแววตาอยู่แบบนั้น

…
..
.

‘เรา’ ‘แอบ’ ‘ชอบ’ ‘นาย’ ‘มา’ ‘นาน’ ‘แล้ว’
‘FROM YOUR FAKE BUDDER’
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- บทที่ 03 -
FAI’S PART

AUN+ : กูจะไปเข้าห้องน�้า เดินผ่านแผนกครีเอทีฟ 
 พวกนั้นก็เลยเรียกกูเข้าไปดู 10.02 AM
AUN+ : ช็อกเลย 10.02 AM

ไอ้อั๋นก�าลังเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ให้ผมฟังทางไลน์ 
เพราะน่าจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยจากการได้ยินของคนอื่นมากที่สุด

FFAI : แล้วเขาเห็นคนท�ามั้ยวะ 10.03 AM
AUN+ : ไม่ 10.03 AM
AUN+ : เขาบอกว่ามาถึงก็เป็นแบบนี้แล้ว 10.03 AM

ประโยคบอกความในใจที่ดันปิดท้ายด้วยข้อความจากการปั๊ม
ตรายางของผม ไม่ว่าใครที่ได้พบเห็นก็คงคิดไปในทิศทางเดียวกัน…

FFAI : คนต้องคิดว่าบัดเดอร์เนียน
 แอบชอบพี่คินแน่ๆ 10.04 AM



43

~ สาววายร�าพัน ~

AUN+ : ซึ่งบัดเดอร์เนียนคือมึง 10.04 AM

ใช่...เพราะบัดเดอร์เนียนคือผม
นี่มันหายนะชัดๆ

FFAI : นี่กูถูกสวมรอยเหรอวะ 10.05 AM
AUN+ : แต่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นมึงนะ 10.05 AM
FFAI : หรือว่ามันตั้งใจจะสวมรอย 
 เป็นบัดเดอร์เนียนของพี่คินแทนกู 10.06 AM
AUN+ : แล้วมันจะสวมรอยเป็น
 บัดเดอร์เนียนแทนมึงท�าไมวะ 10.06 AM
AUN+ : ไม่มีเงินซื้อโพสต์อิทเหรอ 10.07 AM

นั่นสิ นอกจากจะไม่ต้องเสียเงินซื้อของขวัญเองแล้ว ผมนึกไม่
ออกเลยว่าบดัเดอร์เนยีนตวัปลอมจะได้ประโยชน์อะไรจากการกระท�า
ในครั้งนี้

แต่ยงัไม่ทนัทีบ่ทสนทนาของเราทัง้คูจ่ะจบลง เสยีงหนึง่กลบัดงั
ขึ้นขัดจังหวะ

“ฝาย…”
นัน่ท�าให้ผมสะดุง้โหยง ก่อนจะเผลอกลัน้หายใจเมือ่พบว่าคนที่

ยืนอยู่ตรงหน้าผม…
พี่คิน
“ว่างปะ”
ตามมาด้วยการดันน�้าลายอึกใหญ่ลงคอเมื่อสีหน้าของเขาใน 

วันนี้ดูเรียบเฉยจนเกือบกลายเป็นดุดัน
“ขอคุยด้วยหน่อย”
แถมคนที่ยืนอยู่ข้างๆ เขาคือ เดียว ลูกน้องในแผนกครีเอทีฟที่
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มีรอยสักเต็มสองแขนและห่วงวงกลมสีเงินทั่วใบหูและปลายจมูก
น่ากลัวมากครับ…
ถ้าไม่ติดว่าเขาเป็นพนักงานในบริษัท ผมจะโทร.แจ้งต�ารวจ 

ตอนนี้เลย
“อ...เอ่อ...ได้ๆ พี่” แต่ต้องท�าทีเป็นใจดีสู้เสือ ตอบรับพลาง 

พยักหน้าเบาๆ ก่อนจะเอื้อมมือดึงเก้าอี้ที่อยู่ด้านหน้าโต๊ะท�างานเข้า
มาใกล้เพื่อจัดเตรียมพื้นที่ให้พี่คินและผู้ติดตาม แต่พี่คินกลับเหล่มอง
ไอ้อั๋นที่ยังคงนั่งนิ่งแล้วหันมาพูดกับผมอีกครั้ง

“คุยส่วนตัวได้ปะ”

• • • • • •

TWITTER
@ihateworkday
18 Nov 2020 • 10.13 AM
รู้สึกเหมือนก�าลังถูกน�าตัวเข้าเครื่องประหารหัวสุนัข

ผมเดินตามพี่คินและเดียวไปทางห้องปริ๊นเตอร์ด้วยใจโหวง 
ใบหน้าร้อนผ่าวเหมอืนกบัจะเป็นไข้ ทัง้ทีร่่างกายสัน่สะท้านด้วยความ
หนาวเย็นจากเครื่องปรับอากาศในออฟฟิศ

เพราะฉะนั้น ถ้าคุณมียาดมอยู่ในมือ…
รบกวนส่งมาให้ผมเถอะครับ
แอ๊ด!
พี่คินใช้แผ่นหลังดันประตูห้องเพื่อเปิดทางให้ผมเดินน�าเข้าไป

ภายใน
เขาต้องถามเรือ่งโพสต์อทิแน่ๆ...ต้องคดิว่าผมเป็นคนให้แน่ๆ…
ก็จะเป็นใครไปได้ล่ะ ในเมื่อเขาได้รับโพสต์อิทหลังจากวันที่ผม
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เห็นการจดบันทึกข้อความด้วยเศษกระดาษติดกับสก๊อตเทปของเขา
เป็นครั้งแรก

และถ้าเป็นแบบนั้น...
เขาต้องคิดว่าผมชอบเขาแน่ๆ
ใช่ครับ ผมชอบเขา แต่ผมไม่เคยคิดจะท�าอะไรแบบนั้น
และนั่นเป็นสิ่งที่เขาควรจะรู้…
เอาวะ!
“เอ่อ...พี่คิน...คือ…”
ผมควรจะบอกเขาว่าโพสต์อิทนั่นเป็นของผม ผมซื้อให้เขา

เพราะต้องการขอบคุณที่เขาอยู่เป็นเพื่อนผมในคืนนั้น แต่ไม่ได้เขียน
ข้อความอะไรลงไปเลยจริ…

“ไอ้อั๋นมันชอบแดกอะไรวะ”
“ฮ...ฮะ!?...”
ผมหูฝาดรึเปล่าครับ…
เมื่อครู่เขาถามว่าอะไรนะ
“คือ…” เดียวเอ่ยขึ้นด้วยท่าทางนอบน้อมที่ขัดแย้งกับภาพ-

ลกัษณ์แบบสดุๆ “ผมเป็นบดัเดอร์ของพีอ่ัน๋ครบั แต่นอกจากเหล้าแล้ว 
ผมไม่รู้เลยว่าเขากนิหรอืไม่กนิอะไรบ้าง พีฝ่ายช่วยแนะน�าหน่อยได้ม้ัย
ครับ”

ถามจริง...เรื่องไอ้อั๋นเนี่ยนะ…
โห...เกือบเป็นลม
“มนัไม่กล้าถามมงึเอง” พ่ีคินเสรมิด้วยเหตผุลทีแ่ท้จรงิ “เลยลาก

กูมาด้วยเนี่ย”
“อ๋อ” ผมหวัเราะแห้งๆ ก่อนจะตอบค�าถามเม่ือรวบรวมสตกิลับ

คืนมาได้แล้ว “มันก็กินได้ทุกอย่างนะ แต่ที่เห็นบ่อยๆ ก็คงเป็นกาแฟ
ร้านป้าแมวอะ แล้วก็พวกขนมขบเคี้ยวทั่วๆ ไปแหละ”

“เอ่อ...แล้วกาแฟนี่ เมนูอะไรเหรอครับ”
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“เอสเปรสโซ่เย็น” จ�าได้ขึน้ใจเลยครบั เพราะมนัฝากผมซือ้บ่อย
มาก

น้องเดียวพยักหน้าถี่ๆ แล้วยิ้มกว้าง “ขอบคุณมากครับพี่ฝาย”
“อมื ไม่เป็นไร” ผมตอบรบั แล้วเหล่มองพีค่นิทีย่งัคงยนืกอดอก

ฟังบทสนทนา
ใบหน้าหงิกงอหายไปแล้วครับ เหลือไว้แค่รอยยิ้มยียวนบน 

มุมปาก แสดงว่าที่ท�าเป็นขรึมเมื่อครู่คือการแกล้งกันสินะ…
แต่เอาเถอะครับ ผมให้อภัยได้
“ไงพี่” ไหนๆ บัดเดอร์เนียนก็ไม่ใช่เรื่องที่เขาอยากถามอยู่แล้ว

นิ งั้นผมท�าเป็นไม่รู้ไม่เห็นเหมือนเดิมแล้วกัน “ฮอตใหญ่แล้วนะ มีคน
มาสารภาพรักแต่เช้า”

เหมอืนคนทีผ่ายลมในลฟิต์แล้วต้องท�าเป็นรูส้กึเหมน็เพือ่ไม่ให้
คนอื่นสงสัยนั่นแหละครับ ผมต้องเย้าแหย่เขาแบบเดียวกับที่เพื่อนๆ 
ในแผนกครีเอทีฟได้ท�าไปแล้วก่อนหน้านี้

“ฮอตอะไรล่ะ” เขาพูดกลั้วหัวเราะ ก่อนสะบัดหน้าไปทางน้อง
เดียว “กูว่าไอ้พวกเหี้ยนี่แหละ แกล้งกู”

“ไม่ใช่ผมนะเฮยี” เดยีวโบกสองมอืไปมาเพือ่ปฏเิสธค�ากล่าวหา 
แต่พี่คินไม่สนใจ ยังคงหันมาทางผมเพื่อพูดต่อ

“ไอ้พวกเนี้ย ต้องมีสักคนแหละที่เป็นบัดเดอร์เนียนกู หรือไม่ก็
มีคนเอาโพสต์อิทมาให้กูจริงๆ แต่พวกมันเอาไปเขียนเล่น”

ชัดเจนมากครับ…
ว่าพีค่นิไม่ได้รูส้กึตกใจกบัข้อความเหล่านัน้เลย เขามัน่ใจว่ามนั

เป็นแค่การหยอกล้อกันของกลุ่มเพื่อน นั่นเท่ากับว่าในความคิดของ
เขา บดัเดอร์เนยีนอาจจะมตีวัตนหรอืไม่มกีไ็ด้ อาจจะเป็นใครกไ็ด้ หรอื
มีเหตุผลใดในการเทคก็ได้

เพราะฉะนั้น ถ้าของขวัญชิ้นที่สอง รวมถึงชิ้นอื่นๆ ถูกส่งไปถึง
มือเขาโดยไม่มีอะไรผิดพลาด...
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บัดเดอร์เนียนคนนี้ก็จะกลายเป็นคนปกติใช่มั้ย
“เออ ไอ้ฝาย…” เสียงเรียกของพี่คินปลุกผมจากภวังค์ “เมื่อกี้

มึงจะบอกอะไรกูรึเปล่า”
เมื่อกี้...
หรือว่าจะหมายถึงค�าที่ผมเกริ่นน�าก่อนสารภาพความจริง
‘เอ่อ...พี่คิน...คือ…’
แหงเลย…
“อ...เอ่อ…” ถ้าตอบว่าไม่มอีะไรแล้ว คงฟังดแูปลกๆ ใช่ม้ัยครบั 

แต่ถ้าจะโกหกโดยการตอบเรื่องอื่นแทน ก็ควรจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับเขาพอสมควร…

อ๋อ! นึกออกแล้วครับ โชคดีของผมที่ได้พูดคุยกับลูกค้าแบรนด์
ชิกเก้นฟรายด์ทางโทรศัพท์ตั้งแต่เมื่อเย็นวาน

“ที่พ่ีบอกให้ผมเข้าไปแนะน�าตัวกับลูกค้าอะ ผมนัดเขาได้แล้ว
นะพี่ เป็นวันนี้ ประมาณสี่โมงเย็น” แล้วสมองของผมก็เริ่มแล่นอย่าง
ไม่น่าเชื่อ... “แต่ผมไม่รู้จักใครเลยอะครับ ก็เลย…”

“จะชวนกูไปด้วยว่างั้น” เขาสวนค�าอย่างรู้ทัน
“ครับ” ผมเผยยิ้มแห้งๆ “พี่คินพอจะว่างมั้ยครับ”
“เออ ได้ เดี๋ยวไปเป็นเพื่อน”
…
..
.
ทุกคนเข้าใจผมแล้วใช่มั้ยครับ...
ว่าท�าไมความรู้สึกที่ผมมีให้พี่คินถึงไม่เคยลดน้อยลงไปเลย
และคงไม่ว่าอะไรใช่มั้ยครับ…
ถ้าผมจะขอเสี่ยงเดินตามแผนการเดิมอีกสักครั้ง
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TWITTER
@ihateworkday
18 Nov 2020 • 10.31 AM
อยากมองเธอในแง่ร้าย ให้จิตใจได้หยุดพัก
แต่ยิ่งมองเท่าไร มันช่างยิ่งตกหลุมในความรัก

• • • • • •

AUN+ : ไม่เข็ด? 10.44 AM

ไอ้อัน๋ส่งค�าตอบกลบัมาทนัททีีผ่มบอกว่าจะกลบัไปเป็นบดัเดอร์
เนียนของพี่คินอีกครั้ง

และใช่...ผมเผลอหัวเราะเสียงดังเลยละ

FFAI : 55555555 10.45 AM
FFAI : ก็พี่เขาไม่ได้สงสัยนี่หว่า 10.45 AM
AUN+ : แต่กูก็คิดเหมือนพี่คินนะ 10.46 AM
AUN+ :  พวกครีเอทีฟแม่งแกล้งกัน
 ประจ�าอยู่แล้ว 10.46 AM

เรื่องจริงเลยครับ...ทั้งกิจกรรมประจ�าเทศกาลต่างๆ และการ
แกล้งกันของพนักงานมักถูกแอบถ่ายเป็นคลิปวิดีโอ และถูกโพสต์ลง
ในสือ่ออนไลน์ต่างๆ หลงัจากตดัต่อเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว นัน่ท�าให้บรษิทั
ของเรากลายเป็นที่รู้จักของคนในวงกว้าง แถมยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดู
สนกุสนาน ดงึดดูนักศึกษารุน่ใหม่ไฟแรงทีเ่พ่ิงเรยีนจบให้ร่อนใบสมคัร
งานกันเข้ามาอย่างคับคั่ง

และไม่ต้องเดาเลยครับ ว่าคนกลุ่มไหนเป็นตัวตั้งตัวตีของเรื่อง
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พวกนี้…

FFAI : อีกอย่าง 10.47 AM
FFAI : มึงอุตส่าห์คิดแผนบัดดี้เนียนให้กู 10.47 AM
FFAI : ถ้ากูถอดใจไม่สานต่อ คงเสียดายแย่ 10.48 AM
AUN+ : เออ ก็เอาให้เนียนสมชื่อแล้วกันนะ 10.48 AM
AUN+ : กูขี้เกียจจะตื่นเต้นด้วยแล้ว 10.49 AM

อยากจะบอกกับไอ้อ๋ันและทุกๆ คนที่ก�าลังเอาใจช่วยผมอยู่
ตอนนีน้ะครบั ว่าไม่ต้องกังวลเลย เพราะของขวญัชิน้ทีส่อง ผมเตรยีม
พร้อมมาเป็นอย่างดี

FFAI : เออ ไม่ต้องห่วง 10.50 AM
FFAI : กูก�าชับพนักงานไปแล้ว 10.50AM
AUN+ : งง 10.51 AM
AUN+ : พนักงานอะไรวะ 10.51 AM

พนกังานส่งสนิค้าทีผ่มกดสัง่ผ่านแอพพลิเคชัน่ครบั เขาก�าลังไป
รับโดนัทเคลือบน�้าตาลกล่องใหญ่จากร้านขนมชื่อดังเพ่ือน�ามาส่งให้
พี่คิน

และใช่...เขาต้องบอกพี่คินด้วยว่า มาจากบัดเดอร์เนียน
ผมหวังว่ารอบนี้คงไม่มีอะไรผิดพลาด เพราะของขวัญจะถูกส่ง

ถึงมือ และจากข้อความโหยหาโดนัทยี่ห้อนี้ที่พี่คินโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
ส่วนตัว ผมมั่นใจว่ามันต้องสร้างความประทับใจให้เขาได้แน่นอน

แค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วครับ…
เวลาผ่านไปเพียงไม่ถึงครึ่งช่ัวโมง พนักงานส่งสินค้าก็เดินทาง

มาถงึออฟฟิศครบั เหตุการณ์ด�าเนินไปตามทีค่ดิไว้ พนกังานแจ้งข้อมูล
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กับน้องอรที่นั่งประจ�าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ น้องอรกดโทรศัพท์
เพ่ือเรียกพ่ีคินให้ออกไปด้านนอก พี่คินรับกล่องโดนัทและสารที่ผม
ฝากไว้ ก่อนจะเดนิกลบัเข้ามาด้วยรอยยิม้กว้าง แล้วใช้มอืหนึง่ป้องปาก
พลางตะโกนลั่น

“ได้ของขวัญแล้วครับ ขอบคุณบัดเดอร์เนียนมากๆ ครับ”
ยินดีครับ…
ดีใจที่พี่ชอบนะ

• • • • • •

TWITTER
@ihateworkday
18 Nov 2020 • 3.09 PM
ใกล้เกินกว่าที่จะพูดค�าใดใดออกไป

ไม่ใกล้ขนาดนั้นหรอกครับ ผมก็ทวิตซะเว่อร์…
พ่ีคินพิงหลังแนบเบาะฝั ่งข้างคนขับที่ถูกปรับเอนจนแทบ 

กลายเป็นเตยีงนอน ส่วนผมอยูบ่นทีน่ัง่หลงัพวงมาลัย ขณะทีเ่ราก�าลัง
เดินทางออกจากบริษัทเพื่อไปพบลูกค้าด้วยกันเป็นครั้งแรก

แต่ระยะห่างแค่นี้…
ก็ท�าให้ผมมีความสุขแล้วครับ
“เม่ือตอนเทีย่งพีไ่ด้อะไรอ้ะ” เหมอืนเดมิครบั ท�าเป็นไม่รูไ้ม่เห็น

เพื่อกลบเกลื่อนพิรุธ “ผมได้ยินเสียงตะโกน แต่ไม่ทันเห็นของ”
“โดนทั มาเป็นกล่องเลย” เขาตอบอย่างรวดเรว็แม้ว่าสายตาจะ

ยังคงจดจ้องหน้าจอโทรศัพท์ “แล้วมาจากร้านที่กูอยากกินด้วย โคตร
ดีใจอะ”

“อ๋อ...แล้วเอามาด้วยรเึปล่าพ่ี” ผมถามข้ึนเม่ือไม่เห็นกล่องขนม
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บนหน้าตักหรือเบาะด้านหลัง
“ไม่อะ กูทิ้งไว้ที่โต๊ะ ยังไงก็กลับออฟฟิศอยู่แล้ว ขี้เกียจหอบไป

หอบมา น�้าตาลแม่งละลายหมด”
ฟังจากเหตผุลทีด่เูหมอืนจะผ่านการวเิคราะห์มาอย่างละเอยีด

ก็รู้สกึดีใจไม่น้อย เพราะมนับ่งบอกว่าเขาอยากทานขนมพวกนัน้จรงิๆ 
แสดงว่าการที่ผมสืบค้นข้อมูลจากโซเชี่ยลมีเดียของเขาทุกวันก็พอจะ
มีประโยชน์อยู่บ้างเหมือนกัน

“ว่าจะขอชิมซะหน่อย”
“เดี๋ยวถึงออฟฟิศกูให้ชิ้นหนึ่ง”
แค่พี่คินพูดค�าว่าออฟฟิศ สมองของผมก็ค�านวณเวลาโดย

อตัโนมตัคิรบั กว่าจะถงึทีท่�างานของลกูค้า กว่าจะพดูคยุท�าความรูจ้กั 
กว่าจะน�าเสนอผลงานที่เตรียมมา กว่าจะฝ่าการจราจรติดขัดกลับไป
ถึงบริษัท…

เกินสองทุ่มแน่ๆ
ถ้าเป็นแบบนั้น ผมก็จะได้ใช้เวลาอยู่กับเขาตั้งหลายชั่วโมง…
แค่คิดก็เขินแล้วครับ
ผมใช้ปลายเท้าแตะแท่นเบรกเมือ่มองเหน็ดวงไฟสแีดงจากเสา

สัญญาณไฟจราจร ก่อนจะเปลี่ยนเกียร์และดึงเบรกมือขึ้นทั้งที่ใจเริ่ม
ลอยไปไกล

จะต่อบทสนทนาของเรายังไงดี ควรชวนเขาแวะทานข้าวเย็น
ดีมั้ย หลังจากประสบความส�าเร็จกับของขวัญชิ้นล่าสุดแล้ว มีอะไรที่
เขาอยากได้อีกรึเปล่า

ติ๊ด!
และใช่ครับ ผมคงจะฟุ้งซ่านแบบนี้อีกสักพัก ถ้าเสียงเตือน

ข้อความจากโทรศัพท์มือถือไม่ดังขึ้นขัดจังหวะ
ไอ้อั๋นสินะ…
ดีเหมือนกัน ผมจะได้ปรึกษามันซะเลย
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BUDDER : สวัสดี 3.26 PM

อ่าว...ไม่ใช่นิ
นี่มันคนที่แอดไลน์มาเมื่อวันก่อน 
คนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นบัดเดอร์

FFAI : สวัสดีครับ 3.27 PM
BUDDER : เราเป็นบัดเดอร์ของนาย 3.27 PM
FFAI : อ่อครับ 3.27 PM

ใช่จริงๆ ด้วย…

BUDDER : ชอบของขวัญมั้ย 3.28 PM
BUDDER : อยากได้อะไรอีกรึเปล่า 3.28 PM

ของขวัญเหรอ…
ผมยังไม่เห็นได้รับสักชิ้นเลย

FFAI : นายเริ่มเทคเราแล้วเหรอ 3.29 PM
FFAI : เรายังไม่ได้ของขวัญเลย 3.29 PM

ผมตอบไปตามตรง ขณะที่สมองเริ่มคิดหาสาเหตุที่น่าจะเป็น 
ไปได้

เขาอาจจะเพิ่งน�าของขวัญมาวางไว้หลังจากผมและพี่คินออก
มาหาลูกค้าแล้ว หรืออาจจะวางไว้ในที่ที่ผมไม่ทันสังเกต หรือที่ตลก
กว่านั้น เขาอาจจะวางของขวัญไว้ผิดโต๊ะ หรือว่าแท้จริงแล้วเขาอาจ
จะไม่ใช่บดัเดอร์ของผมเลยด้วยซ�า้ เพยีงแต่จ�าชือ่ของผมสลบักบับดัดี้
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ของเขา จึงแอดไลน์มาผิดคนเท่านั้น
แต่ค�าตอบที่ได้รับ…
มันห่างไกลจากที่ผมคิดไว้มาก

BUDDER : ก็ความในใจบนโพสต์อิทไง 3.30 PM
BUDDER : เราแอบชอบนายมานานแล้ว 3.31 PM
BUDDER : เราเป็นคนเขียนเองแหละ 3.31 PM



~ Bloody Buddy เล่นให้ได้เลือด ~

- บทที่ 04 -
FAI’S PART

FFAI : นายท�าแบบนั้นท�าไม 3.33 PM

ไม่ใช่ข่าวดแีน่นอนครบั ทีเ่จ้าของข้อความบนโพสต์อิทไม่ใช่แก๊ง
ครีเอทีฟอย่างที่ผมและพี่คินเข้าใจ แต่กลับเป็นบัดเดอร์ของตัวผมเอง

ผมพยายามผ่อนลมหายใจเข้าออกให้ช้าลงสลบักบัเหลอืบมอง
พ่ีคินท่ียังคงจดจ่อกับโทรศัพท์ของตัวเองเป็นระยะ แม้ว่าบทสนทนา
ของผมกับบัดเดอร์จะท�าให้หัวใจเต้นรัวแรงจนแทบหลุดออกมา 
ข้างนอก แต่ผมจะแสดงอาการให้พี่คินเห็นไม่ได้

BUDDER : ก็นายชอบพี่คินไม่ใช่เหรอ 3.34 PM

ฉิบหาย!
มันรู้ได้ยังไง…

BUDDER : เราก็เลยช่วยบอกพี่คินให้ไง 3.35 PM
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มันสวมรอยเป็นบัดเดอร์เนียน เพราะรู้ว่าบัดเดอร์เนียนคือผม 
มนัเขยีนข้อความเหล่านัน้ลงบนโพสต์อทิ เพราะรูว่้านัน่คอืความในใจ
ของผม

ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ แล้ว…
นี่มันเป็นใครกันแน่

• • • • • •

FFAI : ไอ้อั๋น 8.21 PM
FFAI : ช่วยกูด้วย 8.21 PM

ผมส่งข้อความไปหาไอ้อั๋นทันทีที่เดินมาถึงด้านหน้าออฟฟิศ 
หลงัจากการพบกบัลกูค้าเป็นครัง้แรกผ่านไปได้อย่างทลุกัทเุล แน่ละ...
ใครจะมีสติอยู่ได้ ถ้าต้องเจอกับบัดเดอร์ที่รู ้ความลับของผมแบบ 
หมดไส้หมดพุง แถมยังมีท่าทีจะเปิดเผยให้คนอื่นรับรู้มากกว่าจะช่วย
กันปกปิดแบบนี้

แต่ยังไม่ทันได้พิมพ์ข้อความเพื่ออธิบายเรื่องราวต่อจากนั้น 
เสียงของคนข้างกายกลับดังขึ้นขัดจังหวะ

“ฝาย”
“ค...ครับ” ผมหันไปมองพี่คินที่ก�าลังจ้องผมอยู่เช่นกัน
“กูเรียกตั้งหลายทีแล้วเนี่ย”
“ขอโทษทีพี่ ไม่ได้ยินเลย” ผมตอบตามตรง และจากคิ้วหนาที่

ก�าลงัขมวดเข้าหากนัของเขา มัน่ใจเลยว่าเขาไม่ปล่อยผ่านเรือ่งนีแ้น่ๆ
“มึงเป็นอะไรรึเปล่า”
อย่างที่บอกครับ ว่าการแนะน�าตัวกับลูกค้าของผมในวันนี้มัน

ห่วยแตกมาก ถ้าไม่มีพี่คินคอยช่วยตอบค�าถามและชวนพูดคุย ผมคง
เสียลูกค้าเจ้านี้ไปแล้ว ดังนั้นไม่แปลกเลยที่เขาจะสงสัยในตัวผม
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“ดูแปลกๆ ตั้งแต่เมื่อบ่ายแล้ว”
เพราะบอกเขาไม่ได้ว่าก�าลังวิตกกับเรื่องอะไร การโกหกจึง 

กลายเป็นสิ่งจ�าเป็นทันที
“พอดีลูกค้าอีกเจ้ามีปัญหาใหญ่ ผมก็เลยมัวแต่เครียดเรื่องนี้ 

ไม่มีสมาธิพรีเซ็นต์งานเลย” ถึงเรื่องของผมจะปลอม แต่ความรู้สึกผิด
นี่ของจริงเลยครับ “ขอโทษนะพี่”

และเช่นเคยครับ เขาไม่ดุด่าผม แถมยังใส่ความห่วงใยลงใน
ประโยคถัดมา “เจ้าไหนอะ ให้ช่วยมั้ย”

“ไม่เป็นไรพ่ี มันเป็นปัญหาที่ตัวสัญญาอะ ไม่เกี่ยวกับทีมพี่
หรอก”

“อืม” เขาพยักหน้ารับอย่างเข้าใจแล้วเอื้อมมือมาตบไหล่ของ
ผมเบาๆ “เดี๋ยวก็แก้ได้ ไปแดกโดนัทกันดีกว่า”

หลังจากพูดจบประโยค พี่คินก็เดินตรงเข้าไปในออฟฟิศ ส่วน
ผมก็ก้าวตามแผ่นหลังของเขาไปติดๆ ในใจอยากจะกระโดดกอดให้ 
รู้แล้วรู้รอดเพราะทนความน่ารักของเขาไม่ไหว แต่ก็ท�าได้แค่ส่งยิ้ม 
ให้จากมุมนี้…

มุมที่เขามองไม่เห็น
เฮ้อ…
ผมสะบัดหน้าไปมา เพ่ือขับไล่ความตึงเครยีดออกจากสมอง ใน

เมื่อยังนึกไม่ออกว่าบัดเดอร์คือใคร และไอ้อั๋นก็ยังไม่ตอบกลับมา คง
ไม่มปีระโยชน์อะไรทีผ่มจะปล่อยให้ช่วงเวลาดีๆ  ของผมและพ่ีคนิผ่าน
ไปอย่างไร้ความหมาย

ไม่บ่อยนักหรอกนะที่เราจะได้อยู่ด้วยกันแค่สองคนแบบนี้…
ผมชวนเขาพูดคุยระหว่างทานโดนัทดีมั้ยครับ ด้วยนิสัยขี้เม้าท์

ของพ่ีคิน อาจจะท�าให้บทสนทนาของเรายาวนานขึ้นอีกเป็นชั่วโมง
เลยก็ได้นะ

แล้วหลังจากนั้นก็อาสาขับรถไปส่งเขาที่บ้าน
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โห! ถ้าผมท�าได้ครบตามนี ้คงฝันดไีปอกีหลายคนืแน่ๆ เลยคร…
“ไอ้เหี้ย!”
อุ๊ย! สะดุ้งเลยครับ พี่คินด่าใครอะ…
หรอืว่าผมขาดสตจินเผลอไปกอดเขาจรงิๆ เสยีงร้องของเขาถงึ

ดังลั่นขนาดนี้
ผมตื่นขึ้นจากห้วงมโนและพบว่าพี่คินยืนอยู่ที่โต๊ะท�างานของ

ตวัเอง จงึก้าวยาวๆ เพ่ือหยุดยืนข้างเขา และนัน่ท�าให้ผมมองเห็นทีม่า
ของค�าด่าเมื่อครู่

กล่องกระดาษถูกฉีกทึ้งเป็นรอยขาดรูใหญ่ โดนัททุกชิ้นภายใน
ถูกกัดแทะจนแหว่งวิ่น เศษขนมกระจายเปรอะเปื้อนทั่วพื้นโต๊ะและ
เก้าอี้

เกิดอะไรขึ้น…
บัดเดอร์เหรอ
“จี๊ด...จี๊ด...จี๊ด...จี๊ด...จี๊ด…”
เอ่อ...ไม่ใช่บัดเดอร์แล้วครับ 
เสียงร้องแบบนี้คงหนีไม่พ้น…
“ไอ้หนูเหี้ย!”
ใช่ครับ...หนูตัวใหญ่สีด�าสนิทวิ่งหายเข้าไปในมุมมืดอย่าง

รวดเร็ว ทิง้โต๊ะท�างานทีอ่ยูใ่นสภาพเละเทะไว้ให้เจ้าของดตู่างหน้า ท�า
เอาพี่คินหัวเสียแบบสุดๆ ถึงขั้นทุบโต๊ะเสียงดังสนั่น 

ผมเองก็รู้สึกเซ็งไม่แพ้กันที่ไอ้หนูเวรมากัดกินของขวัญของผม
จนไม่เหลือชิ้นดี แต่จะร้อนไปพร้อมกับเขาก็คงไม่มีประโยชน์ เป็น 
น�้าเย็นช่วยปลอบโยนเขาน่าจะดีกว่า “ใจเย็นๆ พี่”

“แม่งเอ๊ย!” เสียงเบาลงแล้วครับ แต่ยังคงเต็มไปด้วยความ
หงุดหงิด

“เช็ดโต๊ะก่อนดีกว่า เดี๋ยวผมช่วย” ผมใช้มือหนึ่งดึงกระดาษ 
ทชิชูห่ลายแผ่นออกจากกล่องแล้วกวาดเศษขนมลงสูถ่งัขยะทีถ่กูยกไว้
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ในระดับเดียวกับพื้นโต๊ะด้วยมืออีกข้าง ขณะที่พี่คินรวบกล่องบรรจุ
ขนมแล้วทิ้งลงในถังขยะอีกใบ ก่อนจะเดินไปหยิบไม้กวาดจากห้อง 
แม่บ้านมาช่วยกันอีกแรง

“ยังไม่ได้แดกสักชิ้นเลย” เขายังคงบ่นอุบอิบขณะก�าลังปัดขนม
ออกจากเอกสารส�าคัญ หน้ามุย่ๆ น่ันดูน่ารกัปนน่าสงสารจนผมอยาก
จะสั่งซ้ือโดนัทกล่องใหม่ให้เขาตอนนี้เลย “อย่าให้กูเจอนะมึง จะ
เหยียบให้ไส้แตกเลย”

“งั้นบอกบัดเดอร์มั้ยพี่ ให้เขาส่งกรงดักหนูมาให้หน่อย” เส่ียง
เหมือนกันนะครับเนี่ย พูดเล่นตอนที่เขาก�าลังโมโห จะฮาหรือจะแป้ก 
ก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ท�ามาแล้วละ

แต่โชคดีที่เขาเผลอหัวเราะออกมาเบาๆ ก่อนตอบด้วยรอยยิ้ม
ยียวนเช่นปกติ “ขอแม่บ้านเหอะอันนั้นอะ”

ค่อยสบายใจหน่อยครับ…

• • • • • •

AUN+ : เป็นอะไรมึง 8.52 PM
AUN+ : โทษที เพิ่งดูหนังเสร็จ 8.52 PM
AUN+ : ให้กูโทร.หามั้ย 8.52 PM

ไอ้อั๋นตอบกลับมาแล้วครับ มันคงตกใจอยู่เหมือนกันที่ได้รับ
ข้อความน่าตื่นเต้นจากผม และคงรอให้ผมเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟัง 

แต่ตอนนี้คงไม่ใช่เวลาที่ดีนักในการขอค�าปรึกษาเรื่องบัดเดอร์ 
เพราะผมยังคงอยู่ที่ออฟฟิศ และยืนห่างจากพี่คินเพียงไม่กี่ก้าว มือ
หนึ่งจึงกดแป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อทิ้งข้อความไว้ให้เพื่อนสนิทขณะ
เดนิไปยงัโซนเออ ีก่อนใช้อกีมอืเกบ็ขวดบรรจแุอลกอฮอล์ลงในลิน้ชกั
หลังจากน�าไปท�าความสะอาดโต๊ะของพี่คินเรียบร้อยแล้ว
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FFAI : ไม่เป็นไร 8.54 PM
FFAI : เดี๋ยวถึงบ้านแล้วโทร.ไป 8.54 PM

แล้วจึงเดินกลับมาหาเขาอีกครั้ง
“ขอบใจนะมึง” เขาพูดพลางมัดปากถุงขยะด้วยหนังยางที่ผม

เตรียมไว้ให้
“ไม่เป็นไรพี่”
เขาเงยหน้าขึ้นแล้วมองผมอยู่แบบนั้น จนผมเข้าใจว่าเขาคง

ก�าลงัคดิหาค�าร�า่ลาก่อนทีเ่ราทัง้คูจ่ะแยกย้าย และช่วงเวลาของเราคง
จบลงเพียงเท่านี้

แต่เปล่าเลย…
แต้มบุญของผมเยอะกว่านั้นมาก
“แดกข้าวกันมั้ย เดี๋ยวกูเลี้ยง”

• • • • • •

TWITTER
@ihateworkday
18 Nov 2020 • 9.56 PM
ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆ นะครับ

เหมือนกรรมการให้สัญญาณต่อเวลาพิเศษนั่นแหละครับ…
ผูเ้ล่นในสนามอย่างผมก็ต้องสูเ้ตม็ที ่เผือ่จะมโีอกาสท�าคะแนน

กับเขาบ้าง
“พี่ชอบกินร้านน้ีเหรอ” ผมยกปลายเท้าเพื่อปล่อยให้รถ

เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ พลางเริ่มต้นบทสนทนาด้วยการถามถึงร้าน
ก๋วยเตี๋ยวไก่แบบรถเข็นที่ตั้งอยู่ริมถนนฝั่งตรงกันข้ามกับออฟฟิศ...
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ที่เราเพิ่งไปดินเนอร์ด้วยกันมา
“ก็มันเปิดอยู่ร้านเดียวอะ” เขาตอบตามตรง ก่อนเหลือบมอง

ผมเล็กน้อย “ไม่อร่อยเหรอ”
“กดี็พ่ี” ทีผ่มถาม ไม่ใช่เพราะรสชาตมินัแย่หรอกครบั แต่เพราะ

ผมอยากรู้จักเขามากกว่านี้ต่างหาก
“จริงๆ มันมีก๋วยเตี๋ยวอีกร้านหนึ่ง แต่ม…”
เขาหยุดพูดไปเฉยๆ เลยครับ “แต่อะไรพี่”
“แต่มันไม่เปิดวันนี้”
“อ๋อ” ผมพยักหน้าหงึกๆ ขณะที่สมองเริ่มคิดหาเรื่องราวมา 

สานต่อบทสนทนา โชคดทีีไ่ม่กีน่าทหีลงัจากนัน้ สายตาผมกเ็หลอืบไป
เห็นตัวเลขดิจิตอลบอกเวลาบนคอนโซลด้านหน้า

จะดูละลาบละล้วงไปมั้ยเนี่ย…
แต่ช่างเถอะครับ ลองดูก็ไม่เสียหาย ยังไงซะ คนอย่างผมก็คง

ไม่มีทางคิดค�าถามที่อ้อมค้อมไปได้มากกว่านี้หรอก
“กลับดึกแบบนี้ แฟนไม่ด่าเหรอ”
“โอ๊ย!” เขาพูดกลั้วหัวเราะ สายตายังไม่ละจากโทรศัพท์มือถือ 

“ไม่มีให้ด่าอะดิ”
แปลว่าอะไร...แปลว่าไม่มีแฟนใช่มั้ย...ไม่อยากดีใจเก้อนะ
“แล้วคนนัน้อะพี ่ทีอ่ยูต่กึเดยีวกบัเรา” กพ็นกังานของบรษิทัน�า

เข้าเครื่องส�าอางบนชั้นสิบเก้านั่นแหละครับ แต่ผมต้องท�าทีเป็นพูด 
กว้างๆ เหมือนไม่รู้เรื่องราวของเขามากนัก เพราะถ้าบอกว่าหมายถึง
ผู้หญิงที่ชื่อแพร ดูแลเรื่องการน�าเข้าสินค้าของบริษัท และจากรูปใน 
เฟซบุก๊ทีใ่ช้ชือ่ว่า Laddawan Pisutthikul ซึง่มเีพือ่นอยูใ่นนัน้ประมาณ
เก้าร้อยคน ดูเหมือนว่าเธอจะเพิ่งไปเที่ยวเกาหลีมา พี่คินคงกลัวผม
จนต้องขอลงจากรถก่อนถึงบ้านแน่ๆ

“แพรอะนะ” แต่ถึงจะไม่ลงรายละเอียด เขาก็เดาได้อยู่ดีว่าผม
ก�าลังพูดถึงคนนี้ “เพื่อนกัน”
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ไม่น่าจะใช่แค่เพื่อนนะครับ…
ออกไปทานข้าวกลางวันด้วยกัน หลังเลิกงานก็มายืนรอที่หน้า

ออฟฟิศ
แต่ผู้ชายเจ้าชู้ก็คงเป็นแบบนี้แหละครับ ต้องบอกว่าตัวเองโสด

อยู่เสมอ ไม่ยอมรับว่าเคยคบหากับใคร ไม่เปิดเผยว่าก�าลังศึกษาใคร
อยู่

ไม่รู้ว่าแฟนมโนคนนี้ควรจะรู้สึกยังไงกันแน่…
โล่งใจหรืออึดอัดกว่าเดิม
“ท�าไมอะ”
“ฮะ!?...” ผมไม่ทันได้ฟังเลยครับ แต่รู้สึกได้ถึงสายตาของเขาที่

ก�าลังเหล่มองมาทางผม
“มึงสนใจเหรอ”
ตอบไม่ถูกเลยครับ เพราะคนที่ผมสนใจไม่ใช่แพร แต่เป็นเขา

ต่างหาก
“เปล่าพ่ี” ปฏเิสธไปดีกว่า “ผมยังคิดว่าเขาเป็นแฟนพีอ่ยูเ่ลย จะ

ไปสนใจได้ไงล่ะ”
“เขาเป็นไฮโซนะเว้ย ไม่มานั่งกินก๋วยเตี๋ยวไก่ข้างถนนแบบ 

เมื่อกี้หรอก”
ฟังดูเหมือนตัดพ้อนะครับ หรือว่าไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันคือ

สาเหตุของการเลิกรา
ถ้าเป็นแบบนั้น พี่คินไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับ ผมน่ะกินง่าย 

อยู่ง่าย ไปได้ทุกที่อยู่แล้ว
“แล้วมึงอะ” เขาพูดขึ้นอีกครั้ง “มีเมียรึยัง”
ผมส่ายหน้าถี่ๆ เขาจึงถามต่อ
“ท�าไมอะ อย่างมึงนี่สาวน่าจะกรี๊ดนะ”
“ไม่มีเวลาหาอะพี่” ตอบตามความจริงไม่ได้ก็คงต้องตอบแบบ

ดาราแหละครับ
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“ไม่มีเวลาเหี้ยอะไร ไอ้อั๋นยังมีได้เลย”
เออ...ไอ้อั๋น ผมลืมไปซะสนิทเลย ถ้ามันยังรอช่วยเหลือผมอยู่ 

ผมคงโดนด่าจนหูชาแน่ๆ
“ไอ้อั๋นมันจีบมิ้นต์ตั้งแต่อยู่มหา’ลัยแล้ว” ผมต้องเล่าประวัติ 

ของเพือ่นสนทิกบัแฟนสาวให้เขาฟังเพือ่ยนืยนัว่าเออีอย่างพวกเราน่ะ 
แทบไม่มีเวลาพบเจอใครเลยจริงๆ “แต่เพิ่งมาเป็นแฟนกันเฉยๆ”

“อ่าวเหรอ” เขาพดูเบาๆ ก่อนจะชะเง้อมองเส้นทางผ่านกระจก
ตรงหน้าแล้วร้องขึ้น “เอ๊ย...ข้างหน้านี่แหละ”

ผมใช้นิ้วดันก้านหลังพวงมาลัยเพื่อเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวซ้าย 
ก่อนที่สายตาจะสบเข้ากับคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ที่ยังคงดูใหม่เม่ือ
เทียบกับโครงการของคู่แข่งที่ตั้งขนาบข้างทั้งซ้ายและขวา

“คอนโดฯใหม่เหรอพี่ ดูดีกว่าตึกอื่นเยอะเลย”
“เออ เพิง่สร้างเสรจ็เมือ่ปลายปีทีแ่ล้วเอง กเูหน็แล้วรบีจองเลย 

ห้องเก่ายังขายไม่ออกเลยเนี่ย”
ผมหัวเราะเบาๆ ขณะที่เขาปลดเข็มขัดนิรภัยออกจากตัวแล้ว

เปิดประตูรถออกกว้าง
“ขอบใจมากมึง อุตส่าห์มาส่ง”
“ไม่เป็นไรพี่”
เขายกยิม้มมุปากแล้วปล่อยให้บทสนทนาของเราจบลงด้วยการ

ก้าวออกจากตัวรถพร้อมกับสัมภาระในมือ ขณะที่ผมยังคงปล่อยให้
แววตาของตัวเองสะท้อนแผ่นหลังของเขาอยู่แบบนั้น

ส�าหรับคนที่ท�าได้แค่มองพี่คินอยู่ห่างๆ มาตลอดสิบเดือน 
แบบผม การได้รู้จักที่อยู่ของเขาก็ถือเป็นความส�าเร็จอีกขั้นที่ผมต้อง
จดบันทึกลงในไดอารี่แล้วล…

“เออ!” เขาชะโงกหน้าเข้ามาในตัวรถอีกครั้ง มือใหญ่ยังคงดึงที่
จบัประตูไว้แน่น ก่อนปล่อยเสยีงแผ่วออกจากรมิฝีปากทีเ่คลือบไว้ด้วย
รอยยิ้มบาง
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“ถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะ”
…
..
.
กึก!
ประตูถูกปิดลงแล้วครับ...
ปิดก่อนทีผ่มจะเผลอฉกียิม้กว้างและบดิตวัไปมาอย่างเขนิอาย

เพยีงเสีย้ววนิาท ีหวงัว่าสขีองฟิล์มตดิรถยนต์จะเข้มพอนะ ไม่งัน้พีค่นิ
ต้องเห็นอาการสติแตกของผมแน่ๆ

แต่ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว…
ขอนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ
“อร๊ายยยยยยยยยยยย...”

• • • • • •

AUN+ : ไอ้ฝาย 9.09 AM
AUN+ : มึงจะเล่าเรื่องนั้นได้รึยัง 9.09 AM
AUN+ : กูรอเป็นวันแล้วเนี่ย 9.10 AM

ผมปล่อยให้ข้อความสุดท้ายของไอ้อ๋ันปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
โดยไม่กดอ่าน ก่อนพ่นลมหายใจเฮือกใหญ่ออกจากปาก

ผมไม่ได้ลืมครับ และต้องรีบเล่าเรื่องบัดเดอร์ให้มันฟังแน่นอน 
ถ้าไม่ฉุกคิดขึ้นมาได้ซะก่อน

คนที่รู้ว่าผมเป็นบัดเดอร์เนียนของพี่คินและรู้ว่าผมชอบพี่คิน 
มากแค่ไหน ก็มีอยู่แค่คนเดียว...

ไอ้อั๋น



64

~ Bloody Buddy เล่นให้ได้เลือด ~

FFAI : มึงอยู่ไหน 9.11 AM
AUN+ : ออฟฟิศ 9.12 AM

แต่ผมไม่เชื่อ...และไม่อยากเชื่อว่าเป็นฝีมือของมัน จึงตั้งใจว่า
จะถามมันไปตรงๆ และรอฟังค�ายืนยันจากปากของมัน

เอาวะ…
ผมแตะนิว้บนเครือ่งบนัทกึเวลาเข้าออก ก่อนทีป่ระตกูระจกจะ

เปิดกว้างเชื้อเชิญให้ผมเข้ามาเผชิญหน้ากับความจริงภายในออฟฟิศ 
สองเท้าก้าวผ่านแผนกครเีอทฟี พลางเหลอืบมองไปทางโต๊ะท�างานที่
ถูกเช็ดถูจนสะอาดเอี่ยมแต่ยังไม่พบผู้เป็นเจ้าของ

มาสายอีกแล้วสินะพี่คิน…
“เหม็นอะไรวะ”
เสียงบ่นลอยๆ นั่นมาจากพี่ตี้ เขาย่นค้ิวพร้อมกับกวาดตาไป

รอบๆ เพื่อมองหาที่มาของกลิ่นไม่พึงประสงค์
จ�าได้ว่าพี่คินน�าถุงโดนัทไปทิ้งแล้วนิ…
เอ๊ะ! หรือลืมไว้ถุงหนึ่ง
แต่ช่างเถอะครับ...
ผมมีเรื่องที่ส�าคัญกว่าต้องท�า
“ไอ้อั๋น” ผมเรียกมันทันทีที่เดินมาถึงโต๊ะท�างานของตัวเอง
“มาแล้วเหรอมึง” มันร้องทักพลางเงยหน้าขึ้นจากสมุดบันทึก
เมือ่ผมหนัไปทางด้านหลงัและพบว่าหวัหน้างานไม่ได้นัง่อยูใ่น

ห้องประจ�าต�าแหน่ง จึงไม่รีรอที่จะใช้จังหวะนี้เรียกไอ้อั๋นอีกครั้ง
“กูมีเรื่องจะคุยด้วย”

• • • • • •
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TWITTER
@ihateworkday
19 Nov 2020 • 9.19 AM
อย่าหักเหลี่ยมโหดกันเลยนะ
ปกติก็ไม่ค่อยจะมีเพื่อนอยู่แล้ว

ผมเลอืกทางเดินด้านหน้าห้องปริน๊เตอร์เป็นสถานทีพ่ดูคยุของ
เรา เพราะคาดเดาว่าในเวลาที่ทุกคนเพิ่งเริ่มท�างานคงยังไม่มีใครใช้ 
ปริ๊นเตอร์มากนัก

“อั๋น กูถามจริง…” ผมดันน�้าลายอึกใหญ่ลงคอเพื่อลดทอน
ความตื่นเต้น “มึงจับบัดดี้ได้ชื่อใครวะ”

มันเหล่มองผมอยู่ครู่ใหญ่ คิดว่าคงสังเกตเห็นท่าทางร้อนใจจึง
ยอมตอบแต่โดยดี “เจ้เชอ...คนใกล้ตัว”

“จริงๆ ใช่มั้ย” ผมสวนค�า “มึงจับได้พี่เชอรี่จริงๆ ใช่มั้ย”
“เออ” มันพยักหน้า
“มึงไม่ได้เป็นบัดเดอร์กูใช่มั้ย” แต่ผมยังคงย�้าด้วยค�าถามที่ตรง

ประเด็นที่สุด
เข้าใจไอ้อั๋นเลยครับ...มันงงเป็นไก่ตาแตกแน่นอน
ก่อนทีม่นัจะถอนหายใจแล้วเน้นเสยีงหนกัแน่นลงในทกุพยางค์
“กูไม่ได้เป็นบัดเดอร์มึง!” และตามมาด้วยค�าถามปนด่า “มึง 

เป็นเหี้ยอะไรเนี่ย”
ไอ้อั๋นไม่ได้โกหกครับ...ผมมั่นใจเพราะมองเห็นสีหน้าและ 

แววตาของมันอย่างชัดเจน
“เมื่อวานมีคนส่งไลน์มา บอกว่าเป็นบัดเดอร์กู” จึงเล่าเรื่อง

ทัง้หมดให้มนัฟังทนัท ี“มนับอกว่ามนัเป็นคนเขยีนข้อความในโพสต์อทิ
เอง”

“ฮะ!?...”
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“มนัรู้ว่ากเูป็นบดัเดอร์เนียนของพีค่นิ” แค่นกึภาพตามทีต่วัเอง
พูดก็รู้สึกตื่นตระหนกจนแทบจะเป็นลมแล้วครับ “และมันก็รู้ด้วยว่ากู
ชอบพี่คิน มันเป็นคนบอกกูเอง”

“ฉิบหาย…” 
ใช่ครับ...ค�าที่ไอ้อั๋นเอ่ยออกมานั่นแหละ คือความรู้สึกของผม
แต่ก่อนที่ผมจะพูดอะไรต่อจากนั้น เสียงกรีดร้องอย่างตกใจก็

ดังขึ้นจากอีกฝั่งของออฟฟิศ ท�าเอาผมและไอ้อั๋นสะดุ้งจนตัวโยน เรา
หันซ้ายขวาอยู่สักครู่เพื่อส�ารวจเหตุการณ์รอบตัว เมื่อยังไม่พบความ
ผิดปกติจึงกลับมาที่ปัญหาเดิม

“เร่ืองนี้มีแค่เราสองคนที่รู้” ผมพูดเสียงแผ่วเพราะไม่อยากให้
มันรู้สึกว่าก�าลังถูกปรักปร�า “ไม่ใช่กู ไม่ใช่มึง กูก็นึกไม่ออกเลยว่าจะ
เป็นใค…”

ติ๊ด! ติ๊ด! ติ๊ด! ติ๊ด!
ไลน์! ไลน์! ไลน์! ไลน์!
ประโยคสุดท้ายของผมถูกขัดจังหวะด้วยเสียงเตือนข้อความ

ทางไลน์จากโทรศัพท์ของเราสองคนทีดั่งข้ึนพร้อมๆ กนั และไม่มทีท่ีา
ว่าจะหยุดลงง่ายๆ นั่นท�าให้เราต้องหยิบมันออกมาเพ่ือส�ารวจ 
บทสนทนาที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจออย่างต่อเนื่อง

LINE GROUP – V Nine Staff
Tee : เชี่ย พีคมาก 9.29 AM
Tee sent a photo 9.29 AM

ผมใช้นิ้วขยายภาพที่พี่ตี้ถ่ายแล้วส่งเข้ามาในไลน์กรุ๊ปอย่างไม่
ลงัเล กล่องกระดาษขนาดประมาณสองฝ่ามอืบรรจซุากหนทูีต่ายอย่าง
น่าสยดสยอง ล�าตัวเต็มไปด้วยบาดแผลเหวอะหวะ คราบเลือด 
เปรอะเปื้อนเป็นวงกว้าง เศษขนหลุดร่วงออกมาเป็นกระจุก
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หรือว่า...นี่คือที่มาของกลิ่นเหม็นที่พี่ตี้พูดถึงเมื่อเช้า

LINE GROUP – V Nine Staff
Yourlittlenanny : เฮ้ย อะไรอ้ะ น่ากลัวมาก 9.30 AM
Tee : ของขวัญของไอ้คิน 9.31 AM
Tee sent a photo 9.31 AM

ภาพต่อมาคือฝาของกล่องที่มีกระดาษสีขาวติดอยู่สองใบ ใบ
หนึ่งบันทึกประโยคสั้นๆ ที่ถูกเขียนด้วยลายมือ ส่วนอีกใบถูกประทับ
ด้วยตรายางแบบเดยีวกบัทีผ่มเคยตดิลงในของขวัญชิน้แรกทกุประการ

และเมื่อเพ่งมองข้อความเหล่านั้นชัดๆ ผมก็รู้ได้ทันที
ว่าบัดเดอร์ของผมคนนี้…
ต้องไม่ปกติแน่นอน

…
..
.

‘จัดการให้แล้ว’
‘FROM YOUR FAKE BUDDER’


