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Chaoguay incident

คนเรามักจะผิดหวังเพราะความคาดหวังของตัวเอง
ประโยคนี้จริงเสมอไม่ว่าจะเรื่องอะไร และตอนน้ีเวลาบ่าย

สามโมงเยน็พทัก�าลงันัง่เหม่ออยูท่ีโ่ต๊ะในออฟฟิศบนชัน้ 47 ของตกึ
ย่านเพลินจิต เพลงของวงดาฟต์พังก์ในหูฟังดังกลบเสียงจอแจเป็น
นกกระจอกแตกรังของคนทั้งแผนก เขามองผ่านผนังกระจก ทอด
สายตาออกไปยงัท้องฟ้าสเีทากบักลุม่ฝุน่ควนัท่ีดูเหมอืนบรรยากาศ
ในหนังเรื่อง เบลด รันเนอร์

และรู้สึกผิดหวัง...
เพราะตอนได้อีเมลตอบรับเข้าท�างานจากบริษัทชื่อดังของ

ประเทศ พัทในวัยย่างยี่สิบห้าปีวาดฝันว่าชีวิตในงานแรกของเขา 
มันจะท้าทาย ความรู้ที่เก็บเกี่ยวมาจากปริญญาตรีและโทที่แคลิ- 
ฟอร์เนยี อกีหกเดอืนกบัการฝึกงานทีอ่งค์กรระดบัโลกอย่างเฟซบุก๊ 
รวมถงึอกีสามเดอืนทีด่จิทิลัเอเจนซชีือ่ดงัในไทยจะได้น�ามาใช้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ

แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้น พัทจึงผิดหวัง ไม่กล้าหวัง
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ว่าในอนาคตอันใกล้มันจะดีขึ้น และกลัวจับใจว่าการเลือกกลับมา
ท�างานที่ไทยของเขาจะสูญเปล่า

เพราะสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ ออฟฟิศแห่งนี้ พัทได้ท�าแต่
งานที่มัน––

“น้องพัท!”
“ครับพี่!” เขาสะดุ้งโหยง มือเกี่ยวสายหูฟังออก หันไปตาม

เสียงเรียก “ว่าไงครับพี่หญิง”
“อะนี่ พี่ซื้อคุกกี้มาฝาก” ว่าแล้ววางคุกกี้ช็อกโกแลตชิปหนึ่ง

ชิ้นลงบนโต๊ะ พัทยกมือไหว้ขอบคุณ “พี่ส่งสไลด์ให้แล้วนะจ๊ะ ฝาก
แปลด้วยน้า ต้องใช้ประชมุกบัทมีแบรนดงิวนัจนัทร์ตอนบ่ายโมงอะ”

“ได้ครับพี่หญิง”
“น้องพัทครบั” ยงัไม่ทนัก้มจดบนัทกึกนัลมืกต้็องหนัไปอกีทาง 

“ของพี่ก็ส่งให้ในเมลแล้ว ฝากแปลแค่ส่วนหัวข้อกับจัดดีไซน์ให้เข้า 
CI (Corporate Identity) ของบรษัิทฟอร์จ (Forge) ด้วยนะ ไม่เยอะๆ 
แค่สิบหกหน้า”

“ได้ครับ อันนี้ประชุมเมื่อไหร่นะครับพี่เปรม”
“วันจันทร์เหมือนกัน แต่บ่ายสามครับ”
“โอเคครับ”
“พัทจ๊ะ” โอเค นั่งแปลสไลด์ไปได้สิบห้านาที คราวนี้มีแขกมา

หาถึงที่โต๊ะ “NDA1 ของเอเจนซีที่พี่ฝากช่วยดูศัพท์เป็นไงบ้างจ๊ะ”
“อ๋อ เสร็จแล้วครบัพีเ่อย พทัเพิง่อเีมลไปให้ แต่พีเ่อยครบั พทั

ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องส่ง Legal ให้เขาช่วยดูนะครับ คือพัทอ่าน
เข้าใจก็จริง แก้บางส่วนได้ แต่พัทไม่สามารถ verify อะไรได้เลย––”

“โอย พีไ่ม่อยากคยุกบัทมีนัน้ เบือ่ เรือ่งมาก ข้ีแซะ น่าร�าคาญ 

1 Non-disclosure Agreement สัญญารักษาความลับระหว่างคู่สัญญาในการท�า
ธุรกิจ
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เอาเท่านี้แหละจ้ะ เดี๋ยวส่งไปทางเอเจนซี เขาก็คงเอาไปตรวจก่อน
เซ็นแหละ ขอบใจนะจ๊ะ”

“ตะ...แต่––พีเ่อยครบั!” แต่ถ้ามนัผดิพลาดอะไรไปแล้วพทัจะ
รับผิดชอบยังไงอะ พี่เอยกลับมาก่อน หมุนเก้าอี้กลับมาคุยกับพัท
ก่อนนน!

ร้องเรียกในใจและได้แต่กลับมานั่งจ้องคอมพ์ตาค้าง มึนตึ้บ 
บริษัทใหญ่ๆ นี่ท�างานแบบนี้ได้ด้วยเหรอ

[“น้องพัท”] ผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมง รอบนี้เป็นสายจาก
โทรศัพท์ภายใน [“เอกสารงานพาร์ตเนอร์กับ ธอส. ที่พี่ฝากซีรอกซ์
เสร็จยังจ๊ะ”]

“เรียบร้อยแล้วครับ อยู่ในลังตรงโต๊ะกลางครับ พัทเขียน
โพสต์-อิตแปะไว้อยู่”

[“โห ถึงกับต้องใส่ลังเลยเหรอลูก”]
“ฮ่าๆ มันเยอะน่ะครับ ชุดนึงตั้งสองร้อยสิบหกแผ่น แล้ว 

ก๊อบปี้มาสิบเอ็ดชุด”
[“อ้าว มันต้องสิบสามนะลูก”]
“อ้อ...เหรอครับ โทษทีครับ เดี๋ยวพัทไปท�าเพิ่มให้”
พอวางสายปุบ๊ เสยีงเรยีกจากอกีฟากกด็งัทะลเุสยีงเมาท์มอย 

มาถึงเขา
“น้องพัทจ๋า เฉาก๊วยมาส่งแล้ว ลงไปรับให้หน่อยสิ”
“ได้ครับพี่มะนาว”
พทัตอบรบัเสรจ็กก็ดคอมพวิเตอร์เข้าโหมดสลปี หยบิกระเป๋า

เงินกับโทรศัพท์แล้วเดินออกไปกดลิฟต์ทันที เพราะทุกงานที่เพิ่ง
ถาโถมเข้ามายังรอได้ แต่พี่ไลน์แมนน่ะรอไม่ได้
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เป็นอีกคร้ังที่พัทต้องหยิบบัตรพนักงานที่ห้อยคออยู่ขึ้น
มาอ่าน ใต้ชื่อ ภาคภูมิ ตั้งวัฒนา ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ระบุ
ต�าแหน่ง Marketing Coordinator แผนก Content/Digital Marketing 
ซึ่งในเว็บไซต์ตอนสมัครงานบอกว่า พัทจะมีหน้าที่ซัปพอร์ตทีมใน
ด้านการรเีซร์ิช เสนอไอเดยีคอนเทนต์ใหม่ๆ ทีจ่ะใช้ลงโซเชยีลมเีดยี 
ช่วยประสานงานกับทีมภายในและดิจิทัลเอเจนซีที่เป็นพาร์ตเนอร์

โดยหลงัจากระยะเวลา 8-12 เดอืน หัวหน้าทมีจะช่วยประเมนิ
งานว่าพัทควรเตบิโตไปในสายของ Officer ทีจ่ะเน้นไปทางการรเีซร์ิช 
จัดสรรข้อมูล และท�างานใกล้ชิดกับแผนก CRM2 หรือผู้เชี่ยวชาญที่
จะเน้นไปทางกลยุทธ์และครีเอทิฟ ได้ควบคุมการจัดการแคมเปญ
โดยตรง

ซึ่งบริษัทเจียนกรุ๊ปเป็นถึงบริษัทน�าเข้าผลิตภัณฑ์ FMCG3 
หลายแบรนด์ในแถบเอเชีย ไหนจะเป็นพาร์ตเนอร์ให้ปั๊มน�้ามันชื่อ
ดังในประเทศ งานนี้เลยฟังดูดีสุดๆ ท้าทายความสามารถมากๆ

ทว่าสองสปัดาห์ทีผ่่านมา หลงัจากการเทรนนิงในสามวนัแรก 
พัทได้ท�าแต่––

ถ่ายเอกสาร
แปลสไลด์และเอกสารจากไทยเป็นอังกฤษ
จัดหน้าสไลด์ของคนอื่น
Rrr Rrr!
“ครับพี่ปุ้ม”
[“พัท โคอิเตะพี่มาส่งแล้วอะ เห็นมะนาวบอกพัทลงไปเอา

2 Customer Relationship Management เป็นหลักการบริหารความสัมพันธ์กับ

ลูกค้าเพื่อบริหารงานให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด
3 Fast-moving consumer goods สินค้าต้นทุนต�่าและขายคล่อง เช่น สินค้า
อุปโภคบริโภค
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เฉาก๊วยพอดี พี่ฝากรับมาหน่อยสิจ๊ะ”]
...
และเป็นตัวแทนรับฟูดดิลิเวอรี!
...
“ได้ครับพี่ปุ้ม”
[“แต๊งกิว้นะ อ้อ มนัหลายแก้วหน่อยนะลกู ค่อยๆ ถอืมานะ...

เฮ้ย ข้าวโพดแกตัดบัตร––พัทๆ พี่ฝากจ่ายไปก่อนนะลูก เดี๋ยวขึ้น 
มาเอาเงินกับพี่”]

“ได้ครับพี่” ตอบรับไปอย่างง่ายดาย แม้ในใจจะร้องประท้วง
อยู่ลึกๆ แต่ก็ช่างมัน พัทแค่ต้องจ่ายเงินแล้วถือถุงเฉาก๊วยกับชา
ไข่มุกขึ้นไป มันก็แค่นั้น

แต่ในความเป็นจริงมันทุลักทุเลสุดๆ
เหมือนจะลืมไปชั่วขณะจิตว่าธรรมเนียมการสั่งดิลิเวอรีที่นี่

แสนดเุดอืด เพราะแค่เฉาก๊วยกป็าไปแล้วสองถงุหนกัๆ ส่วนชาไข่มกุ
นับสิบแก้วท่ีท�าเอาเงินสดในกระเป๋าเกือบไม่พอจ่ายก็ย่ิงหนักกว่า
นั้น

นิ้วเกร็ง มือเกร็ง แขนเกร็ง หน้าก็เกร็ง เพราะอยู่ๆ พัท
สะเออะคนัจมกูอะไรตอนนีก้ไ็ม่รู ้เขาพยายามแก้อาการคนัด้วยการ
เอยีงคอ ขยบัจมกู ย่นหน้าไปมา พลางรูส้กึสงสารคนท่ีเดนิผ่านและ
ต้องพบเห็นสภาพหน้าตาอันน่าเกลียดเช่นนี้

พัทหยุดอยู่ตรงหน้าทางเข้าลิฟต์ และได้แต่ยืนอยู่อย่างน้ัน
ขณะถงุเฉาก๊วยค่อยๆ ไหลตามแขนลงมาจะหลดุมอือยูร่อมร่อ มอง
ด่านผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ฉายเครื่องหมายกากบาทสีแดงตา
ปริบๆ

จะสแกนบัตรยังไงดีนะ...
พนักงานรักษาความปลอดภัยหรือพนักงานฟรอนต์ก็ไม่มี 
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เพราะทาวเวอร์ฝ่ังนีข้องตึกค่อนข้างอยูใ่นซอกหลบื บตัรพทัห้อยอยู่
ทีค่อ ส่วนระดับจดุสแกน...อยูป่ระมาณความสงูของเอว ใกล้กนันดิ
เดียวเท่านั้น พัทจึงก้าวสั้นๆ ไปข้างหน้า โน้มตัวเข้าไปจนขอบบัตร
แตะกับตัวเครื่อง แล้วย่อขาลงท�าท่าเหมือนสควอต หมุนคอไปมา 
หาองศาให้ตัวบัตรเหวี่ยงไปโดนเครื่องอ่าน

ท่าทุเรศอีกแล้ว และพทัต้องขอโทษคนทีจ่ะเดนิมาเหน็อกีครัง้ 
แต่ถ้าใครเดินมาเจอแล้วก็ช่วยเวทนาพัทหน่อย ได้โปรดช่วย--

“Shit!”
“ขอโทษนะครับ ให้ผมช่วยอะไรไหม”
เสียงสวรรค์จากด้านหลังดังขึ้น พร้อมกันกับที่พัทเผลอสบถ

ออกมาเพราะท�าหูหิ้วถุงชาไข่มุกด้านหนึ่งหลุดมือ
ถุงที่ก�าลังจะหล่นถูกดึงไป
พัทหันหลังไปพร้อมกับกล่ินน�้าหอมอ่อนๆ เตะจมูก และ

ผูช้ายในชดุสทูเจ้าของกล่ินหอมนัน้ก�าลังพาตัวเองกลบัมายนืตวัตรง 
หลังจากเพิ่งช่วยชีวิตถุงชาไข่มุกนั้นไว้

ส่วนสูงต่างกันไม่มาก ท�าให้สายตาของพัทมองไปยังใบหน้า
อกีฝ่ายได้พอดิบพอด ีเขาหลบตา สายตามองพืน้ไปหนึง่วนิาท ีก่อน
จะต้องตวัดขึ้นไปมองหน้าชัดๆ อีกครั้ง...ท�าไม...

หล่อจังเลยว่ะ
เผลอมองค้างอยูอ่ดึใจหนึง่ เพิง่รูส้กึตวัว่าเสียมารยาท พัทก้ม

หน้าขวับ ได้สติว่าจะต้องแตะบัตรผ่านทางเข้าไป แต่แล้วกลับท�าได้
แค่หยดุอยูต่รงนัน้เม่ือรูสึ้กได้ถงึแรงถ่วงจากถงุเฉาก๊วยในมอื ตามมา
ด้วยเสยีงดงัโพละ พร้อมละอองของเหลวเยน็ๆ กระเซน็โดนขากางเกง

กลิ่นน�้าตาลทรายแดงหอมฟุ้งลอยขึ้นมาจากพื้น
ปฏิกริยิาตอบรบัฉบัพลนั พวกเขาถอยออกห่างจากกันคนละ

ก้าว พัทมองค้างอยู่ที่ซากน�้าสีด�านองเป็นบ่อ ก่อนตาจะเบิกกว้าง
ด้วยความตกใจ
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เพราะถุงเฉาก๊วยไม่ได้แค่ขาดเฉยๆ พัทไม่ได้แค่ท�าเฉาก๊วย
ตกใส่พื้น หรือตกใส่เท้าผู้ชายคนนี้

แต่พัทท�าเฉาก๊วยตกใส่บอต-เต-ก้า-เว-เน-ต้า! รุ่นหนังสีด�า
ล้วน มีลายสานๆ ตรงขอบ คู่ละเท่าไร สองหมื่นแปด สามหมื่นห้า 
จ�าไม่ได้ แต่ใดๆ ก็คือ

แพง กว่า เงิน เดือน พัท แน่ นอน!

พัทหันหน้าเข้ามุมลิฟต์ตลอดระยะเวลาขึ้นมาจากชั้น
ล็อบบี หลบเลี่ยงสายตาจากเหยื่อเฉาก๊วยของเขาที่ยังจะสู้อุตส่าห์
ช่วยถือถุงชาไข่มุกตามมาขึ้นลิฟต์ตัวเดียวกัน แถมจะลงหลังพัทไป
อีกสามชั้น

‘ผมขอโทษครับ! ขอโทษจริงๆ ครับ’
‘ไม่เป็นไรครับ เช็ดได้’ ชายหนุ่มตอบพร้อมรอยยิ้ม แต่พัท

แอบว่าเห็นคิ้วเขาขมวดมุ่น
และเพราะเขาต้องห้ิวของพะรุงพะรังตลอดเวลาที่อีกฝ่ายใช้

ทิชชูชุบน�้าเช็ดรองเท้าตัวเอง พัทจึงท�าได้แค่พนมมือค้างไว้ ขอโทษ
อยู่ซ�้าๆ

คิดว่าพอท�าความสะอาดเสร็จจะได้ชิ่งหนีขึ้นลิฟต์ไปเลย แต่
อีกฝ่ายก็ยังจะมีน�้าใจตามมาช่วยถือ บอกว่าพัทจะแบกเองต่อได ้
ยงัไง อ๋อ แล้วกจ็ะขึน้ไปชัน้สงูๆ เหมอืนกนั งัน้ก็ไปลฟิต์ High Zone 
ด้วยกันนั่นแหละ

หรอื...ทีต่ามมาด้วยเป็นเพราะผูช้ายคนนีจ้ะมาจ�าออฟฟิศพทั
ไว้แล้วส่งบิลทวงเงินค่ารองเท้ามาทีหลัง...

ฮือ ท�าไมก่อนหน้านี้นึกไม่ออก รู้งี้น่าจะแกล้งกดชั้นอื่น

คิดบ้าบอไปได้ไม่นานอีกห้าชั้นก็จะถึง พัทแอบอ้าปาก 
กว้างๆ หนึ่งครั้งให้หูหายอื้อ ก่อนจะหันไปหาคนที่ยืนอยู่ด้านหลัง
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“คุณ?” 
ยงัไม่ทนัได้เอ่ยค�าขอโทษและขอบคณุอกีครัง้ สหีน้าฉงนของ

คนตรงหน้ากบัแววตาทีม่องมาท�าอย่างกบัพทัมขีีต้าตดิอยู่ท�าให้เขา
ขมวดคิ้วถามกลับไป

“ครับ?”
“คุณ...ร้องไห้?”
“อะ...อ๋อ เปล่าครับ เอ่อ...” พัทยกแขนหนักอึ้งขึ้นซับหางตา 

“ผม...เอ่อ...หาวแก้หูอื้อครับ คุณเป็นมั้ยเวลาขึ้นที่สูงๆ เร็วๆ แล้ว
หูจะอื้อ”

พดูไปเสยียาวยดืแล้วกอ็ยากจะบ้องหวัตวัเองว่าพล่ามบ้าบอ
อะไรออกไป

แต่เรื่องราวที่น่าประหลาดใจยังไม่จบแค่นั้น
ชายหนุ่มดูภูมิฐานตรงหน้าพยักหน้าน้อยๆ ก่อนจะ...หันไป

ทางซ้ายมือ ยกหลังมือขึ้นปิดปากและ...
อ้าปากหาว?
หันกลับมาส่งยิ้มให้พัท พอดีกับที่ลิฟต์หยุดที่ชั้น 47 พัทยิ้ม

แหยคืนและยื่นมือออกไปรับถุงชาไข่มุกด้วยความงุนงง ยกมือไหว้
ขอบคุณ ก่อนจะเดินกลับเข้าออฟฟิศไป

ผ่านมาแล้วร่วมสามชัว่โมง จนเลกิงาน จนนัง่รถมาปาร์ตี
คาราโอเกะเพือ่เลีย้งส่งพีวิ่รณุ หัวหน้าทมีผูก้�าลงัจะลาต�าแหน่ง พัท
ก็ยังหยุดนึกถึงเรื่องในลิฟต์ไม่ได้

เป็นเหตุการณ์ที่ what the heck มากจริงๆ
...
“กรี๊ดดด พี่วิรุณสุดยอดค่าาาา”
พทัเหม่อเป็นรอบทีร้่อยระหว่างนัง่เบือ่อยู่ในห้องร้านอาหาร 

กวาดตามองไปรอบโต๊ะยาวที่มีอาหารวางเรียงเต็ม สมาชิกแผนก
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ดิจิทัล4 กับแผนกมาร์คอม5 นับยี่สิบคนนั่งรายล้อมพ่ีวิรุณท่ีก�าลัง 
ยืนโบกมือร้องเพลงอยู่ด้านหน้าจอ

ปาร์ตีคาราโอเกะเป็นสิ่งที่พัทรักมาก รักมาตลอด
แต่...พทัคงจะเข้ากบัคนทีน่ีไ่ม่ได้จรงิๆ หลงัจากได้ร้องเปิดใน

ฐานะน้องใหม่ไปหนึง่เพลง เขากท็�าได้แค่นัง่กนิผกัตกแต่งจานอาหาร
ด้วยความเบือ่หน่าย เคยีงข้างจานข้าวเป็นคย์ีบอร์ดไว้พิมพ์ชือ่เพลง

“พัทจ๊ะ พี่อยากร้องเพลง “ประวัติศาสตร์” หาให้หน่อยๆๆ”
“ได้ครับ”
และด้วยต�าแหน่งน้องเลก็สดุของทมี พทัยงัคงถกูใช้ในทกุเรือ่ง

ที่จะเป็นไปได้ พิมพ์เพลงนี้จบ แป๊บๆ ก็มีชื่อเพลงใหม่มาให้ค้นหา
ต่อ แล้วถ้าพนักงานไม่อยู่ในห้องก็ต้องลุกไปช่วยชงเหล้า เทเบียร์ 
ช่วยตักขาหมูเยอรมัน คอยส่งจานอาหารที่หมดแล้วให้พนักงานที่
เข้ามารอเก็บ

พอได้โอกาสหนีออกมาเข้าห้องน�้าพัทจึงรีบเข้าแชตไลน์ หา
ทางหนีออกจากที่แห่งนี้

มันคือเงินทอน ไม่ใช่เงินเดือน (3)
Pat : อยู่ไหนกัน @แอ๊ะเอง @beam

แอ๊ะเอง : บ้านกับผัวจ้า

beam : บ้านกับเมียจ้า

4 ชื่อย่อของแผนกการตลาดดิจิทัล (Digital Communication) ที่ท�าช่องทางการ

ตลาดบนโลกออนไลน์ เช่น การใช้สื่อโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์เข้าถึงลูกค้า
5 ชื่อย่อของแผนกการสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication)
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Pat : T_T

เผลอเบะปากท�าหน้าร้องไห้ตามทีตั่วเองพมิพ์ เพราะนอกจาก
พี่สองคนนี้แล้ว พัทก็ไม่รู้จะไปหาใครได้อีก

พทัไม่มเีพ่ือนทีไ่ทยเลย ยงัดทีีต่อนไปฝึกงานได้เจอพ่ีแอ๊ะกับ
พีบ่มี คยุกนัถกูคอจนสนทิกนัเรือ่ยมา ทัง้ทีป่กตพิทัไม่แฮงก์เอาต์กับ
คนที่ท�างานเท่าไร

แอ๊ะเอง : 
งอแงอะไรอีดอก
ทีตอนแรกชวนอะไม่มา
วงแตกจ้ะ

Pat : เบื่อ ไม่ไหวแล้วววว

beam : 
เบื่อไร
คาราโอเกะกับแก๊งคุณป้าอะเหรอ 555
มึงร้องเพลงเก่าได้เยอะแยะไม่ใช่เหรอพัท
หมากเกมนี้ น้องพัทอินคา
จ�าได้ปะ 555 @แอ๊ะเอง

แอ๊ะเอง : 
กูไม่มีวันลืม 555
sent a photo.
อีเด็กผี
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พัทเปิดดูรูปแล้วอนาถตัวเอง สมัยปาร์ตีเลี้ยงส่งตอนฝึกงาน
กับพี่ๆ แก๊งนี้ เขาคงเมาหนักมากจริงๆ ถึงได้ไปฉวยเอาไม้ถูพื้นที่
ป้าแม่บ้านก�าลังใช้มาร้องเพลง ซึ่งป้าแกก็มาถูเพราะก่อนหน้านี ้
พ่ีแอ๊ะบอกว่าพทัท�าถงัน�า้แขง็คว�า่ พอต่ืนมาเหน็วดิโีอเลยนัง่รถกลบั
ไปขอโทษป้าเขาถึงที่ร้านด้วยความรู้สึกผิด

Pat : 
ก็มี แต่แบบ
not in the mood at all
ทุกคนแย่งกันร้องมาก
พัทขี้เกียจแย่งไมค์
พอจะใส่เพลงตัวเองบ้างก็โดนใช้ให้หาเพลงนู้นเพลงนี้
เซ็ง
แล้วดันมานั่งข้างคีย์บอร์ดอีก

แอ๊ะเอง : 
ท�าใจยอมรับเถอะ
มึงเข้ากับคนที่นั่นไม่ได้จริงๆ
555

beam : 
บอกแล้วให้ฝึกอ่านข่าวดาราไว้
แล้วก็อัปสกิลเรื่องการเมาท์คนอื่นแบบเสียๆ หายๆ
มึงก็จะสนิทกับแก๊งป้าได้น้องพัท

แอ๊ะเอง : 
เออ แต่ทีมพี่ตั้มเปิดรับครีเอทิฟอยู่น้าาา สนมะๆ
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@beam ช่วยเชียร์หน่อยค่ะอีกราฟิก
beam : 
ชวนจนไม่รู้จะชวนไงละเจ๊
พัทมันมาท�านี่ได้ทะเลาะกับญาติมันบ้านแตก
แค่มาฝึกงานกับพวกเราสามเดือน ยังโดนท้ังตระกูลแพทย์ 

สถาปนิก อัยการเขม่นแรง

Pat : 
เออ ขอทนอยู่ไปก่อนสักปีสองปี
ถึงตอนนั้นพัทกลับไป 
พี่จะยังอยู่กันรึเปล่าเหอะ

พัทยงัคยุเล่นกบัพี่ๆ  ต่อ จวบจนกลบัเข้าไปในห้องคาราโอเกะ
ด้วยใจเหี่ยวๆ

เพราะเป็นปาร์ตีเลี้ยงส่งพี่วิรุณ เมเนเจอร์ใจดีสุดที่รักของทั้ง
ทีม พัทจะขอกลับก่อนก็เสียมารยาท เขาอยู่จนถึงซีนถ่ายรูปร�่าลา
น�้าตาท่วม ร้องเพลง “ขอบคุณที่รักกัน” จากวงโปเตโต้เหมือนสมัย
เข้าค่าย ม. ปลาย วันสุดท้าย แล้วถึงได้กลับบ้านมานอน เพียงเพื่อ
จะต้องตื่นมาในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และ...ท�างานต่อ...

เลิศที่สุดในชั้น 47 (23)
Ying : 
น้องพัท @Pat
อย่าลืมงานพี่กับพี่เปรมน้าาา ประชุมวันจันทร์

Pat : ครับพี่
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Khun Manao : 
สี่โมงนะคะทุกคนวันนี้
คอร์ตนี้ต้องใส่รองเท้าตีแบดน้าาา
รองเท้าปกติเข้าไม่ได้

Prempreecha : รับทราบครับบบ

Ying : 
จ้า
ถ้างานเสร็จก็ตามมาด้วยได้น้าาา @Pat

Pat : ตามสบายเลยครับ

พัทกลอกตาห้าร้อยครั้งแล้วปิดกรุ๊ปไลน์ นั่งสมาธิก�าหนดลม
หายใจเพื่อสงบปีศาจร้ายในตัว ก่อนจะก้มหน้าก้มตาท�างานต่อ

ท�าไปก็ถอนหายใจไป
รู้สึกเหมือนเป็นเด็กจบใหม่ไร้ความอดทนแบบที่สังคมชอบ

ปรามาส ท้ังทีก่เ็คยฝึกงานโหดๆ มาต้ังสองที ่แต่พทักไ็ม่รูเ้หมอืนกนั
ว่าท�าไมเขาถึงเริ่มหมดไฟและหมดใจกับที่นี่ได้เร็วขนาดนี้

วันจันทร์อีกแล้ว
เข้าสัปดาห์ทีส่ามมาด้วยใจเหีย่วๆ แถมลมือกีว่าวนัจนัทร์ไม่มี

ของขายตามฟตุพาท พทัเลยได้ซือ้แซนด์วชิจากร้านกาแฟมาประทงั
ความหิวแทนข้าวเหนียวหมูปิ้งเจ้าประจ�า

ทันทีที่สแกนนิ้วเข้าออฟฟิศพัทก็ได้พบเรื่องน่าประหลาดใจ
ประจ�าวัน

ความเงียบ
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ปกตทิีน่ีค่ยุกนัเสยีงดงัมาก ชอบตัง้วงเมาท์นินทาชาวบ้านทุก
เช้า แต่เรื่องแปลกนอกจากความเงียบคือสีหน้าจืดเจื่อนระคน...
เคียดแค้น? จากพี่ๆ แทบทุกคนที่นั่งสุมหัวกันอยู่ตรงโต๊ะพี่แป้งกับ
พี่อ้อย เลขานุการประจ�าแผนกมาร์คอมและดิจิทัล ณ ชั้น 47

พทัมองผ่านไปกพ็บว่าห้องผนงักระจกห้องนัน้––ห้องเมเนเจอร์
ทีพ่ีวิ่รุณเคยเปิดมูล่ีใ่นห้องตลอดเวลา––วนันีมู้ล่ีส่ดี�าปิดสนทิทกุด้าน 
แต่พทัพอจะเหน็แสงไฟสขีาวจากในห้องลอดออกมา บ่งบอกว่ามนั
ก�าลังถูกใช้งาน

“น้องพัท...!” เสียงกระซิบดุดันจากพี่อ้อยเรียกให้พัทเดินงง
เข้าไปหา...

และได้รับค�าตอบเกี่ยวกับเรื่องเมเนเจอร์คนใหม่ของทีม

“ชื่อเจ๋ง แต่นิสัยเฮงซวย”
“ขนาดนั้นเลยเหรอครับพี่หญิง”
“ใช้งานทีมหนัก ไม่มีความใจดี เอาแต่สั่งๆๆ จิกๆๆ” พี่หญิง

ว่า “ชอบท�าหน้าด ุเสยีงด ุพดูจาแดกดนัอะทีห่นึง่ ต่างกบัพีว่ริณุแบบ
ฟ้ากับเหว”

“จริง เราเกลียดเขากันหมดเลยนะ ยังจะกลับมาท�าไมไม่รู้”
“กลับมา?” พัทถาม 
พี่ฝ้ายแผนกมาร์คอมพยักหน้าหงึกๆ
“ตอนแผนกดจิทิลัเปิดใหม่ช่วงต้นปี เป็นเมเนฯ คนนงึมาดไูด้

อยู่สองเดือน ก็ดีนะ แต่อยู่ๆ คุณเจ๋งเนี่ยก็เข้ามาแทนเฉย ตอนแรก
พวกฉันก็กรี๊ดกร๊าดกันไง ลูกชายเจ้าของบริษัท หล่อฉิบหาย หล่อ
วัวตายควายล้ม ยังกะพระเอกหนังฮ่องกง”

“ลูกชายเจ้าของบริษัท?”
“ก็คุณธายุคม อรรถจิรานนท์ นั่นอะพ่อเขา”
“แล้วท�าไมตอนแรกเขาถึงออกไปอะครับ”
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“ตอนนั้นอะ เข้ามาได้อาทิตย์เดียวก็เอะอะอยากเปลี่ยนนู่น
เปลี่ยนนี่ ท้ังที่คุณสมศักดิ์ที่เป็นถึงไดเรกเตอร์ใหญ่กว่าเขาตั้งเยอะ 
ไม่เคยจะขอเปลี่ยนอะไรเลย เราก็ท�างานดีๆ แบบนี้กันมาตั้งนาน” 
พี่หญิงอธิบาย “คุณเจ๋งเนี่ยอายุน้อยกว่าคุณสมศักดิ์ตั้งเยอะ น้อย
กว่าพี่ด้วยซ�้า ก่อนหน้านี้ไม่รู้ท�าอะไรมาบ้าง แต่อยู่ๆ ก็เข้ามาข้าม
หน้าข้ามตาผู้ใหญ่หลายเรื่อง เลยอยู่ได้สองเดือนก็โดนเด้ง ไม่รู้ว่า
กลับมาได้ไง”

คนอื่นพยักหน้าตามกันไปทั้งวง
“จริง มีดีแค่หล่อ ตัวหอม แล้วท�าให้อีเลขาฯ แผนกอื่นริษยา

ตอนกูเดินตามเขาไปนี่แหละ” พี่แป้งเสริมแบบเริ่มออกทะเล
วงแตกทันทีเมื่อประตูห้องนั้นถูกผลักเปิดออก เป็นพ่ีอาร์ม 

พีเ่ปรม และพีม่ะนาวหน้าเจือ่นออกมา...ก่อนจะมอบข่าวร้ายให้พัท
“น้องพัท คุณเจ๋งเรียกพบต่อค่ะ”
พัทหายใจเข้าออกลกึๆ หลงัจากเพิง่ทิง้ทัง้กระเป๋า กาแฟ และ

แซนด์วิชไว้บนโต๊ะพี่อ้อย มือจัดผมเผ้าที่ก็เซตปัดข้างมาแล้ว บอก
ตวัเองว่ามนัไม่มอีะไรเลวร้าย เรือ่งจากวงเมาท์น่ันเชือ่ไม่ได้ซะหมด 
แล้วพัทเองก็เคยผ่านนายโหดๆ สมัยฝึกงานที่เฟซบุ๊กมาแล้ว

เขาปลอบใจตัวเองขณะยกมือขึ้นเคาะประตูแล้วเปิดเข้าไป 
พร้อมความมั่นใจว่าจะสร้างความประทับใจแรกท่ีดี เตรียมส่ง 
ยิม้ทางการตลาดให้เจ้านายหนุม่ทีน่ัง่อ่านเอกสารในไอแพดอยูท่ีโ่ต๊ะ

ทว่าพทักลบัได้แต่เบกิตากว้างจนตาแทบจะหลุด ใจเต้นโครม
ครามด้วยความวติกกงัวล ตกใจ และหวาดกลวั พร้อมกบัภาพทีแ่วบ
เข้ามาในความคิด...

ภาพของโศกนาฏกรรมเฉาก๊วย...
และตัวเลขยอดเงินคงเหลือในบัญชีที่น่ากลัวกว่านั้น
เขาถอยออกมา หันหลังเดินตรงกลับไปหาวงเมาท์ที่มองมา

อย่างตื่นตระหนก
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“พี่––นั่น––มะ...เมเนเจอร์ใหม่เราเหรอ” พัทตกใจจนติดอ่าง 
กวาดตาล่อกแล่กมองทั้งวงสนทนา “เขา เขาไม่ได้มาทวงเงินค่า
รองเท้าอะไร หรือ––เขาไม่ได้มาตามหาคน––เฉาก๊วย”

“จะเข้ามามั้ยครับ”
‘ชอบท�าหน้าดุ เสียงดุ พูดจาแดกดันอะที่หนึ่ง’
เสียงทุ้มจากด้านหลังท�าเอาตัวชาวาบ เหมือนว่าข้อความ

หนึ่งจากการนินทาจะถูกยืนยันแล้วว่าเป็นความจริง
พทัหนัหลงักลบัไป ยิง่พบว่าส�าเนาถกูต้องเป๊ะ น่ีคอืชายหนุ่ม

เจ้าของการ ‘หาวใส่พัทท�าไม’ และรองเท้าอาบเฉาก๊วยคู่นั้น คนที่
เห็นแวบแรกแล้วจดื แต่แวบสองคอืหน้าตาดจีนงง ตาชัน้เดยีว จมกู
โด่ง รูปหน้าชัด ผิวขาวสะอาด มองเผินๆ เหมือนจะเป็นตี๋เต้าหู้ แต่
พอดูดีๆ แล้วหน้าคมมาก

เคยเห็นคลิปในเน็ตมั้ย ที่เชฟชาวจีนเอาเต้าหู้จืดก้อนใหญ่ๆ 
มาแกะสลักเป็นรูปมังกรอย่างประณีต เก็บรายละเอียดชัดเป๊ะ นั่น
แหละ คุณเจ๋งก็คือเต้าหู้แกะสลักก้อนนั้น

และคุณเต้าหู้งานคราฟต์ไม่รอค�าตอบจากค�าถามประชด-
ประชันของตัวเอง ทิ้งรอยยิ้มที่เย็นเยียบไว้ก่อนเดินน�าเข้าห้อง ซึ่ง
พัทไม่รู้เหมือนกันว่าเขาแพนิกอะไรขณะที่เดินตามเข้าไป

ทั้งที่การพบกันครั้งแรก (โดยบังเอิญ) ของพวกเขามันออก
จะ...โอเค (?)

แต่การไซโคความน่ากลัวของคุณเจ๋งจากพี่ๆ ในทีมดูเหมือน
จะได้ผล เพราะมโนภาพของพทัในตอนนีค้อืตวัพทัเองทีจ่ะเละเป็น
เต้าหู้ นับตั้งแต่ที่ต้องท�างานอยู่ภายใต้การควบคุมของเมเนเจอร์ 
คนนี้

นี่ที่ผ่านมา...ชีวิตการท�างานของเขายังแย่ไม่พอใช่มั้ย
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The mystery begins

เกร็ง อึดอัด หายใจไม่ออก
ความหวาดกลัวที่ไม่มีเหตุผลเข้าเกาะกุมจิตใจ พัทพยายาม

กล่อมตัวเองว่ามนุษย์หัวหน้าก็แบบนี้แหละ ต้องท�าตัวน่าเกรงขาม
เป็นเรื่องปกติ ไม่มีอะไรต้องกังวลใจ

แต่บรรยากาศห้องทีเ่งยีบสนทิไม่ช่วยปลอบประโลมสกัเท่าไร 
พัทยังคงเกร็ง อึดอัด หายใจไม่ออก มือจิกขา ตามองค้างที่ปฏิทิน
ของประกนัภยัเอไอเอบนโต๊ะคณุเจ๋ง เพราะไม่รูจ้ะมองตรงไหน ขณะ
คนฝั่งตรงข้ามก�าลังไล่อ่านเรซูเมของเขา

คณุเจ๋งมรีงัสบีางอย่างทีด่นู่ากลวัแผ่ออกมาจากร่าง และมชีือ่
จริงว่า กติตพิงษ์ อรรถจริานนท์ ป้ายบนโต๊ะบอกพทัแบบนัน้ เขาไล่
สายตาต่อมายงันาฬิกาตัง้โต๊ะจากธนาคารกสิกรไทย สมดุบันทึกปก
หนังสีด�าแบรนด์บอตเตก้า เวเนต้า (อีกแล้ว!) มองออกเพราะตรง
ขอบมีลายสานแบบเดียวกับรองเท้าเฉาก๊วยคู่นั้น ที่มุมโต๊ะอีกฝั่งมี
เทียนหอมโจ มาโลนวางอยู่ใต้โคมไฟอบเทียน ในความเงียบนี้พัท
มองและอ่านทุกอย่างเท่าที่จะท�าได้
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มองทุกอย่างยกเว้นตัวเจ้าของห้อง
พึ่บ
และเพราะในห้องมนัเงยีบมากจรงิๆ แค่เสยีงวางใบเรซเูมลง

กับโต๊ะก็ท�าเอาพัทสะดุ้ง
“อยู่มาสองสัปดาห์ ท�าอะไรไปบ้างครับ”
“กะ...ก็...เอ่อ...แปลสไลด์ไทยเป็นอังกฤษครับ จัดหน้าสไลด์

ตาม CI แบรนด์พาร์ตเนอร์ เอ่อ...ถ่ายเอกสาร”
อาจจะไม่ต้องบอกว่าเป็นเดก็รบัของด้วย เพราะพทัไม่อยาก

จะรื้อฟื้นคดีเฉาก๊วย
“แค่นั้นหรือครับ?” ความคิดถูกตัดฉับด้วยค�าถามที่โพล่งขึ้น

มา ชายหนุ่มตวัดสายตามองพัท ปลายนิ้วเคาะโต๊ะสองสามที และ
พัทได้แต่ก�าหมัดแน่น

อิริยาบถเพียงเล็กน้อยของคนตรงหน้าได้เปลี่ยนรังสีความ 
น่ากลัวและน่าเกรงขามเป็นความน่าหงุดหงิดแทน พัทได้แต่น่ัง 
นิ่ง พยายามท�าใจให้ร่ม

คนอะไรมนัทัง้หล่อจนน่าอจิฉาแล้วยงัท�าตวัน่าหมัน่ไส้ได้ทกุ
อิริยาบถขนาดนี้

“ว่าไงครับ”
“ครับ?”
“ผมถามไปว่าคณุท�างานมาสองอาทติย์ แต่ท�าแค่ tasks ของ

เด็กฝึกงาน...แค่นั้นหรือครับ”
หน้าชาและเจ็บมือสุดๆ
เพราะในจังหวะทีโ่ดนค�าว่าเด็กฝึกงานฟาดมา พัทย่ิงก�าหมดั

แน่นกว่าเดิมจนน่าจะเกินลิมิตทางกายภาพ
“ก็...พี่...พี่ในทีม––”
ค�าตอบของเขาถูกขัดด้วยเสียงหัวเราะในล�าคอที่ดังขึ้นเล็ก

น้อย “คุณรู้ไหมครับ การตอบค�าถามโดยไม่สบตาถือเป็นการเสีย
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มารยาทอย่างหนึ่ง”
พลันระบบหายใจของพัทที่ท�างานไม่ค่อยจะปกติอยู่แล้ว

เกือบจะลั่นถอนหายใจเสียงดังเป็นหมูป่าด้วยความเกรี้ยวกราด
“ครับ” พัทเงยหน้าขึ้น ถลึงตาใส่ “งานพวกนั้นพี่ในทีมสั่งมา

ครับ พัทก็ท�าตามที่พี่หญิงกับพี่เปรม ผู้ช่วยเมเนเจอร์บอกมา”
เก่งมากพัท ตอบชัดตรงประเด็น
แต่...ท�าไม...เสียงสั่นขนาดนั้น...
“คณุจบ BBA จาก UC Riverside ด้วยเกียรตนิิยมอนัดบัสอง” 

คุณเจ๋งกลับมาพลิกดูใบเรซูเมของพัทอีกครั้ง “โท Communication 
Management จาก USC เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เคยเป็น TA คลาส 
Marketing Communication ฝึกงานครึ่งปีอยู่ทีม Event Marketing 
ของเฟซบุก๊ที ่Asia Headquarter ประเทศสงิคโปร์ และอกีสามเดอืน
อยู่แผนก Strategic Planning ที่ JTQ Digital Agency”

“...”
ระ...ร่ายประวัติฉันท�าไม
“โพรไฟล์ดีนะครับ ผมคาดหวังอย่างมากว่าคุณจะเข้ามาที่นี่

เพื่อท�ามากกว่าแค่ถ่ายเอกสาร เสียดาย Potential”
สารภาพเลยว่าชีวิตนี้ไม่เคยโดนชมได้รู ้สึกเหมือนโดนด่า

ขนาดนี้มาก่อน
เสียดาย Potential...ครบั พทักอ็ยากท�ามากกว่าน้ันมัย้ล่ะ แต่

มันไม่มีโอกาส
เขาไม่รู้จะตอบอะไร ได้แต่นั่งกะพริบตาปริบๆ แก้อาการ 

ตาแห้งจากการจงใจถลึงตาใส่
มาเจอนายแบบนี ้พทัหวนนกึไปถงึสมยัอยูเ่ฟซบุก๊ ด้วยความ

เป็นองค์กรใหญ่พทัเคยเจอเจ้านายและซเีนยีร์หลายรปูแบบ คณุเจ๋ง
ท�าให้พัทนึกถึงเจ้านายผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคุณคาร่า ชีเป็นหัวหน้าทีม
ของพัท
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ชีเป๊ะ ชีเก่งมาก ชีฟาดฟัน ชีด่ามาทีทั้งแรงทั้งตรง พัทฟังจน
หูชา ชีมักเกริ่นก่อนว่า ‘Don’t let me start because I can’t stop.’ 
แล้วมันก็เป็นงั้นจริงๆ เพราะชีพูดได้ไม่หยุด กว่าจะได้จังหวะตอบ
กลับ พัทก็ลืมไปแล้วว่าชีด่าอะไรบ้าง ต้องถามให้โดนด่าซ�้า

แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะ พัทไม่เคยเจอนายคนไหนแดกดันเก่ง
เท่านีเ้ลย ผูช้ายคนนีด้เูหมอืนเป็นคนละคนกบัเฮียรองเท้าสามหมืน่
โดยส้ินเชิง ดไูม่เหมอืนเจ้าของรอยยิม้เจือ่นๆ ตอนก้มลงใช้ทิชชเูชด็
รองเท้า ช่วยถือถุงชาตามมา และยืนหาวใส่พัท...

“หลังจากนี้ผมจะ reallocate งานในทีม และต่อจากนี้ไปเรา
จะประชมุทมีกนัทกุเช้าวนัจนัทร์และเยน็วนัศกุร์” คณุเจ๋งพูดต่อ พัท 
รีบเงยหน้ามาท�าหน้าตาเหมือนตั้งใจฟัง ไม่รู้ว่าพลาดอะไรไปบ้าง
จากท่ีเมือ่ครู่นีเ้ผลอคดิบ้าคดิบอจนใจลอย “เช้าวนัจนัทร์ เราจะ set 
weekly goals ส่วนเย็นวันศุกร์จะสรุปงานเป็น Weekly record ว่า
คุณ meet อะไรจาก goals ที่ set ไว้บ้าง เพราะผมต้องการตัวชี้วัด
ท�าประเมินของพวกคุณ”

“ครับ”
“ช่วงนีผ้มจะให้การบ้านคณุไปท�าเพือ่เตรียมความพร้อม คณุ

จบมาตรงสาย แต่ประสบการณ์กับตลาดในไทยยงัน้อย เดี๋ยวผมจะ
ก�าหนดหวัข้อให้สามเรือ่ง แล้วคณุเลอืกหนึง่เรือ่งมาท�า Cited paper 
ภาษาองักฤษกบั Presentation สามสิบนาท ีผมจะได้ดท้ัูงทกัษะการ
เขียนและการน�าเสนองานของคุณ”

“...”
“ผมขอดูวันพรุ่งนี้ตอนสี่โมง”
“ครับ” ตอบไปอย่างมั่นใจ แต่ก�าหมัดแน่นสุดๆ และพัทใน

มโนของพัทได้ใช้หมัดนั้นทุบโต๊ะคุณเจ๋งแรงมาก
นี่คิดว่าพัทไม่มีงานอื่นต้องท�าเลยเหรอ...
“แล้วก็อีกอย่างครับ”
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“ครับ?”
ฮือ อะไรอีก
“งานที่คุณท�ามาน่ะครับ” ท�าไมอีก จะพูดอะไรอีก ยกเรื่องนี้

ขึ้นมาจะว่าอะไรพัทอีก “ถ่ายเอกสาร translation หรือจะ clean up 
slides ตาม CI หรืออะไรก็ตาม มันไม่ใช่งานคุณเลยครับ” 

อ่า...โอเค...พูดต่อเลยจ้าคุณพี่
“ใครต้องท�าสไลด์ภาษาอังกฤษ คนนั้นต้องเขียนเอง ไม่ใช่ให้

คนอื่นแปล ต้องจัดหน้าใหดู้ professional เอง ไมใ่ชเ่รื่องที่ให้คนอื่น
ท�า” 

“...”
“ถ้าคุณจะช่วยทีม คุณมีหน้าที่ซัปพอร์ตด้านเนื้อหา เข้า 

brainstorming session คณุจะมปีระโยชน์มากในการช่วยเสรมิข้อมลู 
อย่างเช่นเรื่อง Consumer Behavior เพราะเป็นเด็กเจนฯ ใหม่”

“ครับ”
นี่เหมือนจะเป็นเรื่องที่คุณเจ๋งพูดเข้าหู และตอนน้ีความ

หงดุหงดิท่ีมต่ีอคณุเจ๋งถกูแบ่งเบาออกไปแล้วส่งให้พีร่่วมทมีแทน ที่
ผ่านมาทุกคนพูดเหมือนกับว่างานพวกนั้นเป็นงานของพัท ก็ว่าอยู่
ว่าท�าไมไม่ได้ท�าอะไรทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งดจิทิลัมาร์เกตตงิจรงิๆ จงัๆ 
เลยสักนิด

พัทรู้สึกเหมือนเป็นคนกลับกลอก...เพราะตอนนี้เขาแอบให้
คะแนนคุณเจ๋งในใจไปหนึ่งคะแนน

“หวังว่าคุณพัทจะเข้าใจ และรบกวนให้ความส�าคัญกับสิ่งท่ี
ส�าคัญกับตัวคุณจริงๆ หน่อยครับ ไม่ใช่แค่อยู่ไป day by day, nine 
to five แล้วก็ท�าแต่งานที่เรียกว่าเป็นผลงานไม่ได้”

ยึด!!! หนึ่งคะแนนนั้นพัทขอ! ยึด! คืน!!!!!!
“คณุเหลอืเวลาอกีสองเดอืนครึง่ในการท�าผลงานเพือ่ให้ผ่าน 

Probation ถ้าคุณยังอยากจะมีโพรไฟล์ที่ดี และมีประโยชน์กับการ
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ท�างานในแผนกจรงิๆ ผมคดิว่าคณุควรจะต้องท�ามากกว่าแปลสไลด์ 
จัด––”

“––หน้าสไลด์ตาม CI หรือถ่ายเอกสาร ครับ พัทรู้แล้วครับ 
และพัทกต็ัง้ใจอยากท�ามากกว่านัน้ จะได้มปีระโยชน์กับการท�างาน
ในแผนกจริงๆ”

พัท มึง...
ไม่ต้องให้ใครห้าม แต่เสียงพัทในหัวนี่แหละที่ห้ามตัวเองดัง

เสียยิ่งกว่าใคร 
มือทั้งสองข้างก�าแน่นอยู่บนตัก ใจเต้นตึ้กตั้ก หายใจไม่เป็น

จังหวะหลังจากเพิ่งเสียมารยาทไป แต่พัททนไม่ได้แล้วกับค�าพูด
แดกดนั จะว่าพทัก้าวร้าวกไ็ด้ และถ้าด่าอะไรกลบัมาก็จะไม่แปลกใจ
สักนิด 

ทว่าคุณเจ๋งเพียงแค่นิ่งไป พยักหน้านิดๆ แล้วส่งย้ิมบางๆ 
ทีสุ่ดแสนจะกวนประสาทกลับมาให้ ก่อนชายหนุม่จะก้มหน้าลง หยิบ
ไอแพดขึ้นมาเปิดแล้วถอยเก้าอี้ออกห่างจากโต๊ะเล็กน้อย เอนหลัง
ปรับอิริยาบถนั่งในท่าทางที่ดูสบายๆ 

แล้วนี่คือ...พัทไปได้หรือยัง?
ยึกยัก อึกอัก จะลุกออกไปเลยก็กลัวพ่อคนมารยาทงามแต่

ปากจัดสุดๆ นี่จะแขวะอะไรอีก พัทสูดลมหายใจ ขยับปากจะบอก
ว่า ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัว ทว่าอีกฝ่ายก็เงยหน้าขึ้นมาเสียก่อน

คุณเจ๋งส่งเครื่องหมายค�าถามมากับสายตา ตามด้วยรอยยิ้ม
แบบเดมิทีท่�าให้เส้นเลอืดข้างขมบัพทัเต้นตบุๆ ก่อนจะปิดท้ายด้วย
ค�าพูดสั้นๆ ที่ท�าเอาพัทก�าหมัดแน่นยิ่งกว่าที่เคยก�ามาทั้งชีวิต

“ไม่ไปท�างานเหรอครับ?”
...!!!
กลบัมานัง่หน้าคอมพ์ ได้รบัอเีมลจากนายคนน้ันว่าด้วยเรือ่ง

หัวข้อส�าหรับท�าการบ้าน ทั้งหมดนั้นเกี่ยวข้องกับตลาด FMCG ใน
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ไทยแบบทั่วไป จะต่างก็แค่โทนในการเล่าและรูปแบบของอภิปราย 
พัทอ่านแล้วคิดตามว่าควรเลือกท�าอันที่ถนัดสุดเพราะจะได้

ฟาดคุณเจ๋งได้ (ฮึ่ม) ก่อนความคิดจะล่องลอย...ไปเล็กน้อย
รู้ตัวอีกทีก็เผลอเลื่อนสายตากลับมามองมือตัวเองท่ียังก�า

หมัดค้างไว้ แล้วถอนหายใจ
พัทกลัว
กลัว...ว่าวันหนึ่ง...พัทจะเผลอโมโหจนเหวี่ยงหมัดต่อยหน้า

คุณเจ๋งขึ้นมา 
กลัวจรงิๆ เพราะคณุเจ๋งท�าพทัก�าหมดัแน่นบ่อยมาก คนอะไร

ท�าไมพูดจาดีๆ ไม่ได้ พัทไม่เข้าใจเลย แล้วพัทเนี่ยก็ยิ่งเด๋อด๋า บ้าๆ 
บอๆ สติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อตัว––

“คุณพัท”
“ฮึ!”
คนในความคิดโผล่มาอยู่ตรงหน้าเหมือนผีหลอก และยังไม่

ทันที่พัทจะได้พูดคุยกับตัวเองให้มีสติกว่านี้ได้ส�าเร็จ...
แต่ตอนนี้พัทลุกขึ้นตั้งการ์ดใส่คุณเจ๋งท�าไม!
“คะ...ครับ?” เอามือลงลูบหัวลูบคอแก้เก้อ ก่อนจะขมวดคิ้ว

ท�าหน้าตาจริงจังสู้กับแววตาฉงนของคนตรงหน้า
“คุณ...โอเคมั้ย”
“คะ...ครับ โอเคครับ”
“ผมแค่จะบอกว่าประชุมกับทีมฟอร์จบ่ายนี้คุณต้องเข้าด้วย

นะครับ”
“ครับ” พัทตอบรับก่อนจะลากเก้าอี้ตัวเองกลับมาเข้าที่ คุณ

เจ๋งไม่ได้พูดอะไรอีก แค่เดินกลับห้องไป
เขาหยิบหูฟังมาสวม เตรียมเปิดเพลง ทว่าเพิ่งรู้สึกตัวว่าไม่

ต้องการมันเพราะบรรยากาศในออฟฟิศที่เงียบสงัดลงเป็นครั้งแรก
ว่าแต่เมื่อกี้คุณเขาจะเดินออกมาท�าไม โทร. บอกพ่ีแป้งให้
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โทร. หาพัทอีกที...ไม่ง่ายกว่าหรือ

“อีพัท อีดอก ปิดคอมพ์ได้แล้วค่ะ ที่นี่ร้านเหล้าไม่ใช ่
สตาร์บัคส์”

“เฮ้ยเจ้! โยนท�าไม เปลือง!”
วญิญาณนักปิงปองเข้าสงิเมือ่พทัต้องละมอืจากคย์ีบอร์ดขึน้

มารบัเอน็ข้อไก่ทอดหนึง่ชิน้ทีพ่ีแ่อ๊ะโยนมา เขาพยายามจะเดาะและ
ประคองด้วยฝ่ามือไม่ให้มันร่วง ก่อนจะตบเข้าปากแล้วก้มหน้าก้ม
ตาท�างานต่อ

“ดูมันอีบีม ดูมัน”
“เจ้ปล่อยมนัไปเถอะน่า คลัง่งานเป็นเรือ่งปกต ิจบใหม่ไฟแรง 

ก็งี้”
“กูว่าไฟแค้นมากกว่า ดูจากที่มันด่ากราดในไลน์เมื่อคืน”
พัทพึมพ�าประโยคภาษาอังกฤษที่เขาต้ังใจจะพิมพ์ลงสไลด์ 

เมินเฉยต่อเสียงนินทาที่ดังแข่งกับเพลงในร้านฮิปปี้เดอบาร์ จุดนัด
พบย่านข้าวสารของพัท พี่บีม และพี่แอ๊ะในคืนวันเสาร์

“พัทเอาหน่อยมั้ย สักแก้ว” รุ่นพี่ชายคนสนิทยังชวนไม่เลิก 
พัทส่ายหน้าทั้งที่ตาไม่ละจากจอคอมพ์

“ไม่เป็นไรพ่ีบีม เอาเลย––As recommended by D.M. agency, 
...”

“ฮ่วย! อิหยังของมึงนิอีพัท สิบ่กินอิหยังนอกจากข้าวต้มหมู
กับชาร้อนของมึงแม่นบ่”

“––a holistic approach––เอ้อออ กูกลับบ้านดีกว่า”
“ฮือๆๆๆ เดี๋ยวพัทลูก เจ้ไม่กวนแล้ว นั่งๆๆ” 
พ่ีแอ๊ะทีเ่พิง่สวดภาษาอสีานใส่กลบัล�ามาดงึแขนพัทท่ีเพ่ิงพับ

ฝาแมคบุ๊กตั้งท่าจะลุกออกไปให้นั่งลงดังเดิม พัทหันไปมองพี่แอ๊ะ
หน้างอ แต่กย็อมอ้าปากรบัข้าวต้มหมทูีอ่กีฝ่ายเพ่ิงตกัมาป้อน ก่อน
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เขาจะหันกลับมาเปิดคอมพ์ต่อ 
แต่พอดงึสตกิลบัมาพมิพ์งานไปได้อกีประโยคเดยีว เสยีงร้อง

เพลงอกหักรอบร้านก็ดังขึ้นตามๆ กัน พัทได้แต่โวยวายอยู่ในใจ
อยากร้องด้วยโว้ยยย ฮือ ไม่ไหวแล้ว สิ่งเร้าความสนใจมัน

เต็มไปหมด
หรือการออกมาเปิดหูเปิดตาตามค�าแนะน�าของพี่บีมจะไม่

เป็นผลจริงๆ...
หรือว่าพทัควรจะกลบับ้านไปนัง่เงยีบๆ เครยีดๆ อยูค่นเดยีว

ในห้อง ท�างานให้มันเสร็จ แต่นึกแบบนั้นแล้วก็เศร้า เพราะตอนนี้
พทัควรจะมคีวามสขุได้บ้างหลงัจากเพิง่จบวกีสามมาหมาดๆ อย่าง
ยากล�าบาก

วีกสามที่เหมือนจะดี เพราะงานเปเปอร์ของคุณเจ๋งทั้งครั้ง
แรกและครัง้ทีส่องได้รบัค�าต ิ35% ค�าชมดีๆ  5% ชมแบบแดกดนัอกี 
60% ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เหมือนจะดีแล้วจริงๆ เกือบแล้วจริงๆ

แต่สุดท้าย ชะตาชีวิตของพัทกลับหักมุมแบบร้ายกาจสุดๆ...
คดิอย่างเจบ็ใจขณะนัง่มองสไลด์บนจอคอมพ์ตวัเอง สไลด์ท่ีท้ังภาพ
และค�าจัดวางอย่างเละเทะ ภาษาไทยพิมพ์ด้วยฟอนต์อังสนานิว 
สไลด์ที่ก�าลังรอพัทแปลงร่างมันเป็นสไลด์สวยงามภาษาอังกฤษ...

ย้อนกลับไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
‘อปัเดตประจ�าวกีของโพรดกัต์ตัวบะหมีซ่องเหลอืงกบัซองด�า

กับทีม Kako รอบนี้ นายที่มาเลย์กับสิงคโปร์จะคอนฯ คอลมาด้วย
เหมือนเดิม พี่รบกวนพัทแปล––’

‘พี่หญิงครับ’
‘จ๊ะ?’
‘คือคุณเจ๋งบอกว่า...’ เพียงเปิดประเด็นด้วยชื่อน้ัน หน้า 

พี่หญิงก็เบ้หนัก กลอกตาสิบตลบ ท�าเอาพัทใจเสีย 
‘ว่า?’
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‘ก–็–สไลด์เนีย่ ถ้าต้องพรเีซนต์ภาษาองักฤษ คนท�ากต้็องแปล
เองครับ’ พัทบอกอย่างกล้าๆ กลัวๆ เห็นสีหน้าเหมือนกิ๊ก สุวัจนี
ของพี่หญิงก็รีบพูดเพื่อกอบกู้สถานการณ์ ‘แต่ๆ แต่ว่าพัทสามารถ
ซัปพอร์ตเรื่องคอนเทนต์––’

‘จ้ะๆๆๆ’ พีห่ญงิหวัเราะประชดประชนั ‘แต่พัทจ๊ะ สไลด์เน่ีย 
มันเป็นงานของทีมเรานะ พวกพี่น่ะท�าเนื้อหามาแล้ว พัทก็แค่ต้อง
แปลเอง นี่ท�าแค่นี้ให้ทีมไม่ได้เหรอ แล้วถ้าพัทไม่ท�าที่พูดมา ไม่จัด
หน้าสไลด์ด้วย ไม่ท�าอะไรด้วย พัท...ก็ไม่ต้องท�าอะไรเลยงั้นสิ’

‘แต่คุณเจ๋งบอกว่าให้พัทช่วยรีเซิร์ชและฟีดแบ็กให้เอเจน––’
‘แต่พัทยังไม่รู้อะไรเลย จะรีเซิร์ชอะไร’
‘พัทมีความรู้เรื่องการท�ารีเซิร์ชที่ถูกต้องและเรื่องมาร์เกตติง

ครับ พัทเองก็เคยอินเทิร์นที่เอเจนซี พัทฟีดแบ็กงานได้ พัท––’
‘นี่ พัท เธอเพิ่งเรียนจบมาไม่ถึงปีเองไม่ใช่เหรอ งานจริงๆ ก็

ไม่เคยท�า จะมีประสบการณ์ไปรู้อะไร พี่เนี่ยท�างานมาสิบหกปีแล้ว
นะ อยูท่ีน่ีม่ากต็ัง้แปดปีแล้ว ถ้าพทัคดิอยากจะท�าอะไรยากๆ ก็ต้อง
ใช้เวลาเรียนรู้งานไปก่อน’

...
จ้า รู้แล้วจ้า ว่าพี่เป็นผู้ช่วยเมเนฯ ท�างานมาแล้วสิบหกปี 
แต่พัทจะไปเรียนรู้งานมากกว่านี้ได้ยังไง ถ้าไม่มีใครมาสอน 

วันๆ มีแต่จะยัดเยียดงานขิงข่าแบบนี้ให้ท�า แล้วคนพวกน้ีน่ีนะ
นอกจากจะไม่สอนแล้วกย็งัไม่รบัฟัง อย่างตอนเข้าไประดมความคดิ
เรื่องไอศกรีมแบรนด์ญี่ปุ่นเม่ือวันพุธ พัทยกมืออยู่เป็นสิบครั้งกว่า
จะได้พูด แต่พอสบโอกาสได้ออกความเหน็บ้าง กลบัไม่มใีครถกอะไร
ต่อ หาว่าพูดศัพท์ยาก ไม่รู้เรื่อง เหมือนจะแซะว่าพวกพี่โง่ ก็ไม่ได้
จบนอกแบบเธอนี่ เอ่อ คือพัทงง

หรือถ้าพัทมีความเห็นแย้งใครบ้าง ทุกคนก็ท�าเหมือนเป็น
เรื่องคอขาดบาดตาย หาว่าพัทไม่มีมารยาท เถียงผู้ใหญ่ พัทได้แต่



~ summer december ~

33

นั่งกะพริบตาปริบๆ แล้วหันไปบอกเงาของพัทในผนังกระจกของ
ห้องประชุมให้ใจเย็นๆ

บทเรียนจากเหตุการณ์ประชุมไอศกรีมวันนั้นท�าให้พัทรู้ว่า
เถียงเรื่องแปลสไลด์กับพี่หญิงต่อไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น อีกทั้งเขากับ 
พีห่ญงิเริม่เป็นจดุสนใจของคนอืน่ เพราะพีห่ญงิหนัไปพูดกลัว้หวัเราะ
กับพ่ีเปรม บอกว่าพัทจะไม่ช่วยท�างานแล้ว จนในที่สุดพัทก็ท�าได้ 
แค่บอกไปว่า

‘เดี๋ยวพัทท�าให้ครับ’
มันคือสงครามประสาทชัดๆ สุดท้ายพัทเลยหนีงานแปลนี่ 

ไม่พ้น
และเพราะพีห่ญงิจะเอาไปประชมุเช้าวนัจันทร์ พัทก็เลยต้อง

ส่งตัวแปลให้พี่หญิงเอาไปส่งให้คุณเจ๋งเช็กเนื้อหาภายในเช้าวัน
อาทิตย์ วันเสาร์ของพัทจึงยังจมอยู่ใต้กองงาน พี่บีม พี่แอ๊ะทน 
ไม่ไหวเลยลากออกมาเปิดหูเปิดตาบ้าง แต่พัทก็ไม่คิดว่ามันจะช่วย
อะไร

วันเสาร์พัทต้องท�างานพี่หญิง ส่วนวันอาทิตย์พัทก็ไม่ได้ว่าง 
เพราะต้องท�าการบ้านรอบที่ห้าส่งคุณเจ๋ง

อนาถใจกับชีวิตการท�างานเจ็ดวันต่อสัปดาห์ พัทยกศอกขึ้น
ค�า้โต๊ะ ซบหน้าลงกบัมอืทัง้สองข้างแล้วรดูมอืลงมาข้างแก้ม บบีหน้า
ตัวเองจนยับยู่ยี่ 

ก่อนตาปรือๆ ที่มองไปตรงหน้าทางเข้าร้านพอดีจะต้องเบิก
กว้าง

“ไม่ชิน มันไม่เมาเลยอะเจ้”
นั่น...
“เออ ไม่ชนิ มนัไม่เต้นด้วย ปกตคิอืไปนู่นละ กอดคอชวนโต๊ะ

ข้างๆ ร้องเพลงเหมือนเป็นเพื่อนกันมาสิบปี”
“แหมพูดไปครับ คุณแอ๊ะก็ใช่ย่อย”



~ ค่อยๆ รัก เล่ม 1 ~

34

คือ...
พัทเริ่มสงสัยว่าพัทก�าลังหลอนหน้าเจ้านายตัวเอง หรือว่า...

คนที่แต่งตัวประหลาดเดินเข้ามาในร้านเมื่อกี้นี้...คือ...?
“แหมมมม อบีมี กกู.็..โอ๊ย! อพีทั! ขนาดไม่เมามงึยงัจะท�าลาย

ข้าวของได้ แล้วมุดโต๊ะท�าไมอีบ้า!”
พทัยกมอืปัดหัวอย่างลวกๆ เพือ่ไล่ใบมะกรดูจากจานลาบทอด 

ท่ีเผลอเอาศอกกระทุง้จนจานคว�า่ใส่ตวัเองออก ก่อนมอืท้ังสองข้าง
จะเกาะขอบโต๊ะ...แล้วค่อยโผล่หน้าขึ้นมามอง 

คืนวันเสาร์แบบนี้คนแน่นร้านเป็นประจ�า แต่พัทสามารถ
แยกแยะผู้ต้องสงสัยที่เพิ่งเดินเข้ามาได้อย่างรวดเร็ว เพราะ...

ใครเขาใส่สูทมาข้าวสารกันวะ!
ตัง้ค�าถามในใจ ขณะสายตามองตามเมือ่ชายหนุ่มเดนิตรงไป

นัง่ท่ีบาร์ แล้วพออกีฝ่ายหันข้างไปหาพนกังานเสร์ิฟ พทัจงึมโีอกาส
พิจารณาดูใบหน้านั้นดีๆ จนมั่นใจได้ว่า ใช่

เต้าหู้แกะสลักแบบนี้มีอยู่คนเดียว ใช่ เป๊ะ ถูกต้องที่สุด
คุณเจ๋งมาท�าอะไรที่นี่เนี่ย!?
“โอ๊ย อีพัท ลาบทอดกู”
“ดีแค่ไหนเจ้มันไม่ราดข้าวต้มใส่หัวตัวเอง”
“แล้วเป็นอะไรของมึงเนี่ยอีพัท ลุกขึ้นมา”
“เจ้านายมา”
“หา?”
“เจ้านายมา! กลับก่อนนะพี่”
มือเอื้อมขึ้นพับคอมพ์ตัวเองแล้วฉวยมากอดแนบอก อีกมือ

หยิบกระเป๋าผ้าท่ีวางอยู่บนโต๊ะข้ึนมาอุ้มตาม ก่อนจะพยายามท�า 
ตัวลีบเล็กแนบผนัง ติดสปีดวิ่งหนีออกจากร้าน โบกแท็กซี่กลับบ้าน
ทันที

แค่ลองนึกดูว่า...ถ้าคุณเจ๋งเห็นพัทที่นี่ นายนั่นคงจะเดินเข้า
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มาทักทาย ยิ้มให้ และน่าจะพูดประมาณว่า
‘ดูชิลดีจังเลยนะครับคุณพัท ท�างานยังไม่เสร็จ แต่มานั่งชิล

กับเพื่อนที่ข้าวสารได้’
พอ แค่คิดก็น่าโกรธน่ากลัวพอแล้ว ขอหนีออกมาดีกว่า
ว่าแต่คุณเจ๋งมาท�าอะไรที่นี่นะ
ดูทรงไม่น่าจะเทีย่วข้าวสาร ออกจะเป็นแนวทองหล่อ สขุมุวทิ 

รฟูทอ็ปโรงแรมรมิแม่น�า้อะไรแบบนัน้มากกว่า แล้วคณุเจ๋งก็เหมอืน
จะไม่ได้นัดเพื่อนไว้ เพราะเลือกมานั่งที่บาร์ มาคนเดียว

นัง่เหม่อบนรถไปกส็งสยั พลางนกึถงึค�าเมาท์มอยของพี่ๆ  ใน
ออฟฟิศที่แอบได้ยินมา

‘คุณเจ๋งอายุเท่าไหร่แล้วนะ สามสิบกว่าแล้วอะ เออ แต่ไม่มี
เมีย ไม่แต่งงาน ไม่คบใคร’

‘ก็ดูปากแบบนั้น หล่อรวยแค่ไหนก็ไม่เอาอะ’
หรือ...ที่คุณเจ๋งมาข้าวสารคนเดียวเนี่ย...
คือมาซื้อ?
...
พอ พทัพอ นสิยัเสยีจรงิๆ คดิบ้าคดิบอใส่ความคนอืน่ไปเรือ่ย

ท�าไม พอ พัท หยุด
พัทบอกตัวเองแบบนั้นมาได้ตลอดทาง หยุด พอ เลิกคิด จบ
แต่หลังจากกลับมาถึงบ้าน ท�างานไปได้อีกแค่แป๊บเดียว...

ความคิดก็เผลอหลุดกลับไปเรื่องเดิม
สไตล์คุณเจ๋งเนี่ย...คือเด็กที่ข้าวสารจริงๆ เหรอ?
โอ๊ย ไอ้พัท หยุด! พอ! เลิกคิดได้แล้ว!
นั่งทึ้งหัวตัวเองจนฟู ก่อนเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นจะช่วยดึงสติ

พัทได้ มือเอื้อมไปหยิบมาดูพบว่าเป็นสายโทร. เข้าจากไลน์ชื่อคุณ
ธเนศ เขายิ้มขณะกดรับ

“ฮัลโหล ปะป๊า”
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[“เป็นไงบ้างลูก จะนอนหรือยัง”]
“ยังเลยป๊า งานเยอะมากมากกกก” พูดเหมือนบ่น แต่ก็ยัง 

ยิ้มไปด้วยเพราะเสียงที่เขาคิดถึงจากปลายสาย “ที่นู่นจะเที่ยงแล้ว 
ป๊าได้พักกินข้าวบ้างยัง”

ปะป๊าของพทัอาศยัอยูท่ีแ่คลฟิอร์เนยี เปิดกิจการร้านอาหาร
กบัภรรยาใหม่ได้ร่วมสิบปีแล้วเพราะต้องการหนอีอกจากปัญหาน่า
ปวดหวัในครอบครวัใหญ่ ตอนพทัไปเรยีนทีนู่น่ พทักอ็ยูห่อใกล้บ้าน
ปะป๊ามาตลอดหกปี และอนัทีจ่รงิปะป๊ากก็ดีกนัการกลบัไทยของพทั
เต็มที่ เพราะญาติหลายคนไม่ชอบบ้านพวกเขาสักเท่าไร แต่พัททั้ง
อยากลองกลบัมาท�างานทีน่ีแ่ละอยากกลบัมาอยูใ่กล้อากงอาม่า แม้
ท้ังคู่จะยังมีทิฐิต่อปะป๊า แต่พวกท่านรักพัทมาก และเป็นคนคอย
ช่วยส่งเสียค่าเล่าเรียนมาตลอด

แต่เรือ่งทีแ่ย่คอืพอเริม่ท�างาน จากทีพ่ทัเคยแวะไปเยีย่มอากง 
อาม่าที่บ้านตรงสาธุประดิษฐ์ทุกเสาร์อาทิตย์ ทว่าตอนนี้ก็เกือบ
เดือนแล้วที่พัทไม่ได้ไปเลย

“เดี๋ยวพัทไปท�างานต่อก่อนนะป๊า”
[“อย่าหักโหมมากนะลูก เหนื่อยก็ต้องพักก่อนนะ”]
“ครับ รักป๊านะ”
[“Love you too, sweetheart.”]
พัทอยูบ้่านนีม้าต้ังแต่เกดิ ทว่าต้ังแต่กลบัไทยมากอ็ยูค่นเดยีว

เลยยิ่งคิดถึงปะป๊าจนต้องโทร. คุยกันแทบทุกวัน 
แต่นอกจากโทร. ปะป๊ายงัชอบส่งเรยีงความค�าคมการใช้ชวีติ

มาให้บ่อยๆ พอวางสายจากการพูดคุยกันวันน้ีก็มีมาอีกข้อความ 
พัทอ่านแล้วยิม้ รูส้กึมีก�าลงัใจ และต้ังแต่ทีป่ะป๊าซือ้คย์ีบอร์ดบลทูทู 
มาเชื่อมกับสมาร์ตโฟน แกก็ยิ่งพิมพ์ได้ยาวและเมามันกว่าเดิม

เป็นลูกจ้างเขา หากมองแค่ในเรื่องเงิน เราอาจจะไม่รู้สึกว่า
มันคุ้มสักเท่าไหร่
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แต่ในแง่ของประสบการณ์ ความรูท้ีไ่ด้รบัจะตดิตวัเราไปตลอด
ชีวิต บางครั้งเราอาจจะต้องยอมแลกกับแรงกายแรงใจอยู่บ้าง แต่
ควรท�าเท่าที่ไหว ควรจะรักและเป็นห่วงตัวเองให้มากที่สุด-ธเนศ  
ตั้งวัฒนา

ปิดท้ายด้วยการเซ็นชือ่จรงิพร้อมนามสกลุ ทัง้ทีเ่ป็นแค่ข้อความ
ในแชต สมกับเป็นสไตล์คุณธเนศเขา

พัทส่งงานพีห่ญงิตอนเทีย่งคนืแล้วตืน่สบิเอด็โมงในวนัถัดมา 
เขาหอบคอมพ์มานัง่ท�างานทีส่ตาร์บัคส์ตรงวลิลาอารย์ีหน้าปากซอย 
บ้าน อัดอเมริกาโนออนไอซ์แบบเข้มๆ ตามด้วยแซนด์วิชทูน่าและ
คุกกี้ช็อกโกแลตชิปอีกชิ้น 

กาเฟอนี แป้ง น�า้ตาลต้องมาให้เต็ม เพราะงานของคณุเจ๋งใช้
พลงัสมองเยอะกว่างานแปลหรอืจดัหน้าสไลด์มากๆ แต่ทัง้ทีม่นัน่า
ปวดหัว ต้องคิดเยอะ พัทกลับเอนจอยงานนี้มากกว่าเป็นไหนๆ 
เพราะเหมอืนจะได้งดัทกุสกลิทีมี่มาใช้ราวกบัย้อนกลบัไปสมยัเรยีน
อีกครั้ง

‘หัวข้อนี้ท�าได้โอเคเลยนะครับ มีส่วนที่ต้องปรับปรุงอยู่บ้าง 
ผมไม่มเีวลาอธบิายมาก แต่คดิว่าคณุอ่านคอมเมนต์แล้วน่าจะเข้าใจ
ได้เอง’

เหมอืนสมยัเรยีนจรงิๆ...เพราะเช้าวนัถัดมาหลังจากพรเีซนต์
ครั้งแรก คุณเจ๋งเรียกพัทเข้าไปรับเปเปอร์ที่ได้รับการขีดเขียนคอม-
เมนต์และวงนู่นชีน้ัน่เต็มไปหมด มาพร้อมกบัใบเกรดให้คะแนนเรือ่ง
พรเีซนเทชนัแบบแบ่งหมวดหมูช่ดัมาก...ดเูทมเพลตแล้วน่าจะโหลด
มาจากเวบ็ไซต์เดยีวกนักบัอาจารย์สอนสปีชทีม่หา’ลยัพทัตอนปีสอง

ส่วนโจทย์ของครั้งล่าสุด...
‘เด๋ียวจะมีโพรเจกต์ใหม่เข้ามาให้คุณถือช่วงเดือนหน้า เป็น

ของป๊ัมน�า้มนัฟอร์จทีเ่ราเป็นพาร์ตเนอร์ด้านการผลติและจัดจ�าหน่าย
อาหารและเครื่องดื่ม การบ้านครั้งนี้ผมจะขอ specify หัวข้อให้เลย
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นะครบั เพราะครัง้ทีผ่่านๆ มามีสามเรือ่งให้คณุเลอืกเอง แต่ดเูหมอืน
คุณจะตั้งใจเลือกอันที่ง่ายที่สุดตลอด’

รูจ้กักนัมาได้หนึง่สัปดาห์ ไม่รวมวันเฉาก๊วย ถึงจะเริม่มคีวาม
รู้สกึบวกขึน้มานดิๆ แต่สดุท้ายแล้วเจ้านายคนนีก็้ยังเป็นคนท่ีท้ังน่า
กลัวท้ังน่าหงุดหงิดส�าหรับพัทเหมือนเดิม เพราะรอยยิ้มที่ดูกวน
ประสาทกับค�าพูดเสียดสีประชดประชันต่างๆ

‘ผมอยากให้คุณพัทรู ้สึกว่าต้องท้าทายตัวเองมากกว่านี้ 
เพราะถ้ายัง prefer จะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนและชอบท�างานง่ายๆ 
อยากสบายก็บอกยากเลยครับว่าเมื่อไหร่จะเก่งขึ้นได้’

เนี่ย มันคือการพูดจาอะไรแบบนี้ที่ท�าให้พัทก�าหมัดแน่น
คอืหวัข้อพวกนัน้อาจจะมอีนัทีย่ากและง่ายส�าหรบัคณุเจ๋ง แต่

ทุกอันมันยากส�าหรับพัทหมดเลยนะ อยากจะสะกิดบอกว่าช่วย
เข้าใจได้ไหม bro ว่าไอตัง้ใจมากๆ แล้ว ไอเป็นแค่เดก็ ประสบการณ์
ก็น้อยนิด อายุยังไม่ทันจะยี่สิบห้าเลยนะ bro ใจเย็นหน่อยได้มั้ย 
แต่ก็นั่นแหละ ท�าได้แค่คิดในใจ ทุกวันนี้แค่ต้องนั่งพรีเซนต์งานห่าง
กนัเป็นเมตรพัทยังเสยีงสัน่ ขนืไปสะกดิแตะตัวเข้าคงได้เป็นลมตาย

กลบัมายงัปัจจบัุน กบัหัวข้อการบ้านทีน่ายนัน่ไม่ให้พทัมสีทิธิ์
เลือก

‘วิเคราะห์และเปรียบเทียบแนวทางการตลาดดิจิทัลของปั๊ม
น�า้มนัฟอร์จบนเฟซบุ๊กระหว่างปี 2017 กบั 2018 ในหวัข้อเรือ่งการ
สื่อสารภาพลักษณ์และวิสัยทัศน์ของแบรนด์’ 

ระหว่างท�าพทัยงัหยบิงานเก่าๆ ทีค่ณุเจ๋งตรวจให้มาด.ู..กต้็อง
ยอมรับแหละว่าคุณเจ๋งเนี่ยฉลาดและเก่งจริงๆ สมกับท่ีจบมัธยม
ปลายจากโรงเรียนอัสสัมชัญด้วยเกรด 4.00 ปริญญาตรี BBA 
ธรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ปริญญาโท Entrepreneurship 
& Economics จากบอสตัน แถมมี Certificate 6-month Training 
เรือ่ง Digital Transformation ใหม่หมาดๆ จากลอนดอนเมือ่ปีท่ีแล้ว 
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คุณเจ๋งเคยเป็น Agency Marketing Specialist ที่กูเกิลอยู่ 
ห้าปี เป็น Central Marketing Organization Lead อยู่ไมโครซอฟท์
อีกสามปี ส่วนต�าแหน่งงานล่าสุดตั้งแต่เมื่อสี่ปีก่อนคือ Business 
Consultant ที่ปรึกษาด้านธุรกิจให้เจียนกรุ๊ป และปัจจุบันเขาก็ควบ
ต�าแหน่งนี้ไปด้วยพร้อมกับมาเป็นเมเนเจอร์ของพัท 

แปลกใจเหมือนกนัเพราะคณุเจ๋งน่ะเป็นทายาทเจยีนกรุป๊แท้ๆ 
แต่ท�าไมไม่ข้ึนไปบริหารเลย...ไปอยู่แบบสูงส่งสุดๆ อะไรแบบน้ัน 
จะได้ไม่ต้องมารู้จักกัน 

แน่นอนว่าประวัติยาวเหยียดนี้พัทได้มาจาก Linkedin ของ
คุณเจ๋ง ส่วนแรงบันดาลใจในการสืบค้นมาจากตอนที่คุณท่านร่าย
ประวัติพัทวันนั้น พัทเลยตั้งใจจ�าชื่อคุณเจ๋งจากป้ายบนโต๊ะทั้งไทย
และอังกฤษ มาขุดค้นข้อมูลเพื่อไขข้อสงสัยว่าท�าไมผู้ชายคนน้ีถึง
เป็นคนแบบนี้...มั่นหน้าได้ขนาดนี้ และก็เหมือนจะได้ค�าตอบ

กลยทุธ์ทางการตลาดยงัไม่เคยได้คดิ แต่พัทขอใช้กลยุทธ์ทาง
จิตวิทยารับมือกับเจ้านายปากร้ายคนนี้ก่อน

บทสรุปของพทักค็อืคณุเจ๋งเป็นคนเก่ง มดีใีห้มัน่ได้มากๆ และ
จากที่ลองค�านวณอายุตามรุ่นอัสสัมฯ 116...เท่ากับว่าปีน้ีคุณเจ๋ง
อายุสามสิบห้าปี ดูหน้าเด็กกว่าที่คิด น่าจะเพราะฉีดโบทอกซ์ แต่
นั่นไม่ใช่เรื่องหลัก

เพราะเรื่องหลักก็คือคุณเจ๋งเนี่ยน่าจะท�าพัทโมโหในใจไปอีก
นาน จากประสบการณ์การรู้จักและเสวนากับคนเก่งมากๆ ในวัยนี้
ขึ้นไป พวกเขาจะมีความมั่นหน้ามั่นใจที่เด็กอย่างพัทเข้าไม่ถึง และ
ได้แต่เก็บมานั่งหงุดหงิดแบบนี้

มัวแต่นึกถงึเจ้าของการบ้านจนดดูกาแฟหมดไปครึง่แก้ว พัท
ก็พาตัวเองกลับมาจดจ่อกับงาน วันนี้โต๊ะแน่นมาก เพราะพัทแบก
ดิกชันนารีมาด้วย สบืเนือ่งมาจากคอมเมนต์ร้ายกาจบนเปเปอร์ครัง้
ก่อนๆ ที่ฝังใจมาก



~ ค่อยๆ รัก เล่ม 1 ~

40

‘If I were you, I would use ‘discover’ instead of ‘find out’. 
Though phrasal verbs are acceptable in formal writing, but to 
communicate properly in such huge organization, academic 
vocabulary is significantly a better choice.’

เพราะครั้งที่แล้วเขียนตอนรีบๆ เลยลืมนึกถึงค�าว่า discover 
ไป 

แต่กับอีแค่ find out ค�าเดียว พัทก็โดนมาเป็นชุด ประชดอีก
ตามเคย แล้วก็ต้องพูดยกย่องเหลือเกินนะครับว่าบริษัทใหญ่ คุณ
ลูกชายเจ้าของบริษัท คุณเจ้าของเกรด 4.00 ปริญญาใดๆ ก็
เกยีรตนิยิมตลอด ประสบการณ์ท�างานองค์กรระดบัโลก ชวีติวนัวนั
หนึ่งคงจะเต็มไปด้วยความจริงจัง เฟซบุ๊กไม่เล่น อินสตาแกรมไม่มี 
ไปข้าวสารคนเดียวท�าไม

นั่นสิ...
คิดไม่ตกมาตั้งแต่เมื่อคืน และพัทก็พยายามหาเหตุผลอื่น

นอกจาก...แต่ก็...
พอ! พัท! หยุด!
พัทสูดลมหายใจลึกๆ สะบัดศีรษะไปมาแรงๆ ก่อนจะกดปิด

หน้า Linkedin ของคุณเจ๋งในเว็บเบราว์เซอร์ แล้วเริ่มกลับไปท�างาน
ต่อ...มัวแต่คิดบ้าคิดบอแบบนี้ เด๋ียวจะโดนคุณเจ๋งสาปให้ชีวิตการ
ท�างานสิ้นหวังกว่าเดิมแน่ๆ

แต่มนักน่็าสงสยัจรงิๆ ใช่มัย้...ใส่สทูไปข้าวสารคนเดยีว...แถม
ยังไปร้านผิดรุ่นตัวเองอีก...ท�าไมกันนะ?



~ summer december ~

2

Bad luck

สปัดาห์สดุท้ายก่อนครบหนึง่เดอืนของพทัทีเ่จยีนกรุป๊เริม่
ต้นได้น่ากลัวที่สุดในโลก

เพราะแค่สะดุง้ต่ืนขึน้มาด้วยเสยีงโทร. เข้า...จากพีห่ญงิ แล้ว
พบกับแดดแรงช่วงแปดโมงแทงสายตาก็บอกได้ค�าเดียวเลยว่า

ตาย
แปดโมงยี่สิบห้านาที พัทอาบน�้าแต่งตัวเร็วที่สุดในชีวิต ก่อน

จะแว้นแกร็บไบค์ฝ่ารถติดและอากาศร้อน แข่งกับเวลาอันน้อยนิด 
ด้วยแรงกดดันจากข้อความและสายโทร. เข้ารวมกันหลายสิบการ
แจ้งเตือน จากพี่หญิง พี่เปรม และคุณเจ๋ง

Kittipong A. : Please call me back IMMEDIATELY. 
(11.34 p.m.)

ตั้งแต่ห้าทุ่มเมื่อคืน!!!
เมื่อคืน...
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ความทรงจ�าสุดท้ายหลังกลับมาจากสตาร์บัคส์ถึงบ้านตอน
สองทุ่มพร้อมกาแฟอีกแก้ว พัทตั้งใจว่าอาบน�้าเสร็จจะลงไปต้ม
บะหมี่กิน แล้วก็นั่งท�างานต่อไปเรื่อยๆ 

พัทตั้งใจแบบนั้น
แต่สิง่ทีเ่กดิข้ึนคอืพทัเหนือ่ยมากจนหลับไปตอนไหนไม่รู ้แล้ว

สะดุง้ตืน่มาได้กเ็พราะสายโทร. เข้าจกิๆ ของพีห่ญงิ ทีท่ัง้เหวีย่ง วนี 
โกรธ เกรี้ยวกราดใส่ในเรื่องงานที่พัทฟังไม่ค่อยเข้าใจตอนเมาขี้ตา
อยู่ ตอนนั้นเขารู้แค่ว่าต้องรีบไป

‘ประชุม 9 โมง รีบมาเดี๋ยวนี้เลย!!’
รู้แค่นัน้แหละ แต่งงมากว่าต้องไปประชมุด้วยตัง้แต่ตอนไหน 

ไม่เคยเห็นมีใครกดเชิญในปฏิทินมาก่อน พอขึ้นรถมาถึงมีเวลาไล่ดู
ข้อความจากเมื่อคืน...แล้วก็เพิ่งปะติดปะต่อเรื่องได้ส�าเร็จ

Ying : คุณเจ๋งบอกให้พัทเข้า Weekly Update ของ Kako วัน
พรุ่งนี้ด้วยนะ (9.37 p.m.)

ข้อความนัน้เด้งเข้ามาตอนทีพ่ทัหลบัไปแล้ว และมนัมาพร้อม
กับไฟล์งานจากพี่หญิง บวกกับอีกหลายๆ ข้อความถัดมาที่ท�าให้
พัทโมโหจนเกือบจิกเบาะพี่แกร็บขาด 

ระดับความโกรธก�าลังเลยค�าว่าก�าหมัดแน่นไปมาก เลยไป
มากๆ จริงๆ

มาถึงออฟฟิศแบบเฉียดฉิวตอนแปดโมงห้าสิบเก้านาที 
พัทตรงข้ึนไปยงัชัน้ 48 ซึง่เป็นชัน้รวมห้องประชมุส่วนกลาง มอืเย็น
ไปหมดด้วยความรู้สึกหลากหลาย เขาเดินตามป้ายบอกทางมาถึง
ห้องประชุม A05 พบว่าภายในห้องเปิดไฟสว่าง เห็นเงาจากคน
เคลื่อนไหวผ่านผนังกระจกฝ้าเหมือนกับว่าทุกคนอยู่ในห้องหมด
แล้ว

ยกเว้นคณุเจ๋งกบัพีห่ญงิทีน่ัง่หน้าเครยีดกันอยู่ท่ีโต๊ะด้านหน้า
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“เปิดคอมพ์เดี๋ยวนี้” 
พัทจะระงบัอารมณ์ไม่ไหวอยูแ่ล้วเชยีว แต่พีห่ญงิยังจะท�าให้

แย่กว่าเดิมด้วยการพูดน�้าเสียงแบบนี้
เขาแค่พยกัหน้าตอบ พยายามสะกดกลัน้ทกุอย่าง หยิบคอมพ์ 

ออกมาเปิด และโหลดไฟล์งานที่พี่หญิงส่งเข้ามาเมื่อคืนตอนสี่ทุ่ม

Ying : 
พัทรบกวนแปลใหม่ทจ้ีะ คณุเจ๋งขอพีป่รบัเนือ้หา (10.03 p.m.)
sent a file
เร่งหน่อยนะ ส่งกลับมาให้ก่อนห้าทุ่ม (10.03 p.m.) 
พี่ต้องส่งให้คุณเจ๋งดู เขารอตรวจอยู่ (10.04 p.m.)

“ผมขอผู้ใหญ่ไว้ คุณมีเวลาครึ่งชั่วโมงนะ”
พัทได้ยนิ แต่ไม่ได้หนัไปตอบรบัอะไร เขากดเปิดไฟล์งานแล้ว

ก็ได้แต่ต้องข่มใจให้เย็นหนักกว่าเก่า 
เพราะฟอนต์และการจัดวางภาพกลับไปเละเทะและกระจัด- 

กระจายเหมือนตอนที่พัทยังไม่ได้ท�า ยิ่งในหน้าใหม่ที่ท�าเพิ่มยิ่งแย่ 
และพัทน่าจะต้องชนิให้ได้เสยีทกีบันสิยัการท�างานลวกๆ แบบนีข้อง
พี่หญิง

พัทแทบจะควบคุมมือที่สั่นไปหมดไม่ไหว เขาได้แต่หายใจ 
เข้าออกลึกๆ เรียกสมาธิ เพราะอย่างที่คุณเจ๋งบอกว่ามีเวลาแค่ครึ่ง
ชัว่โมง อาจจะจดัหน้าอะไรไม่ทนัแล้ว แต่อย่างน้อยก็ต้องท�าเน้ือหา
ให้เสร็จ

“คุณ เดี๋ยวผมช่วย––”
“ไม่ต้องครับคุณเจ๋ง”
ทัง้ตวัชาวาบ เมือ่พทัเผลอยกมอืขึน้ปัดมอืคณุเจ๋งท่ีย่ืนเข้ามา

หาคอมพ์ของเขา 
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พัทนิ่งไป ก่อนจะเอ่ยค�าขอโทษแล้วกลับมาท�างานต่อ
รูส้กึกดดนัอยูต่ลอดเมือ่รบัรูไ้ด้ถงึดวงตาอีกคูท่ี่จ้องมองมายัง

จอคอมพ์ และในหลายๆ ครั้งที่พัทเพิ่งเริ่มเปิดสไลด์หน้าใหม่ขึ้นมา
โดยยังไม่ทันได้พิมพ์อะไร ก็จะมีเสียงจากคนข้างตัวคอยพูดค�าแปล
ภาษาอังกฤษบางค�ามาให้เสมอ

หันไปมองแวบหนึ่งจึงเห็นว่าคุณเจ๋งเปิดดูสไลด์น้ันจากใน 
ไอแพด และคอยช่วยอ่านล่วงหน้าอยู่เรื่อยๆ

พัทรู้สกึแย่กว่าเดมิ มันไม่ใช่เรือ่งทีจ่ะต้องมาถูกเมเนเจอร์จบั
มือท�างานแบบนี้เลย

พวกเขากลับเข้าห้องประชุมได้ทันเวลา พัทดื่มน�้าหมดรวด
เดียวทั้งแก้วระหว่างที่พี่หญิงเปิดสไลด์และเริ่มพูด ซึ่งพัทเพิ่งเข้าใจ
ตอนนีเ้ลยว่าท�าไมสไลด์ของพีห่ญงิถงึไม่สามารถท�าแบบแค่แปะรปู
และเขยีนหวัข้อได้ ท�าไมพทัต้องคอยแปลเนือ้หามากมายตลอดเวลา 

เพราะพี่หญิงไม่สามารถพูดเองได้เลย ท�าได้แค่อ่านสไลด์ 
ตวัเองไปเรือ่ยๆ บางค�ากย็งัออกเสยีงผดิ พทัเป็นแค่เดก็ไม่อยากจะ
วิจารณ์สักนิด แต่...

แค่พูดตามสไลด์แค่นี ้สไลด์ทีตั่วเองแทบไม่ได้ท�าเองด้วยซ�า้ ก็
แค่โยนให้น้องในทีมแปลให้ จัดหน้าให้ โดยที่ไม่เคยสอนงานอะไร
เลย

ท�าแค่นี้ก็เป็นผู้ช่วยผู้จัดการได้แล้ว?
คอมเมนต์และค�าถามจากคนในห้องต่อจากน้ันมคีณุเจ๋งคอย

ช่วยตอบ พัทท�าได้แค่นั่งฟังเงียบๆ แล้วขบคิดตาม ไม่กล้าพูดอะไร
เพราะพอกวาดตาดูแต่ละคนในห้องแล้ว ต่อให้เขายกมือไปก็คงจะ
ถูกเมิน 

“Khun Ying, impressive content as always.” ค�าชมนั้นจาก
คุณเจมส์ท�าให้พัทเหลือกตาข้ันสุด (คุณหญิง เนื้อหาน่าประทับใจ
เช่นเคยเลยครับ)
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คอนเทนต์ดีเพราะอะไรล่ะ เพราะเป็นเนื้อหาจากเอเจนซ ี
ยังไงล่ะ พัทได้แต่ค่อนขอดอยู่ในใจ

วันนี้ทีมพวกเขามาพรีเซนต์กลยุทธ์ แผนงาน และพาร์ตของ
ครีเอทิฟบางส่วนที่เอเจนซีวางมอกอัปกราฟิกของคอนเทนต์ต่างๆ 
มาให้ ซึง่ตลอดสัปดาห์ทีผ่่านมางานตรงนีท้ีเ่อเจนซที�าส่งมาให้ด ูพทั
ไม่เคยเห็นทีมพี่หญิงคอมเมนต์อะไรดีๆ กลับไปเลย

เหน็อะไรกบ็อกโอเคๆ ไปหมด ทัง้ทีต่อนเหน็ไฟล์งานครัง้แรก
พัทอยากค้านใจจะขาดว่าแทก็ไลน์ทีใ่ช้มนัไม่ตรงกบัเสยีงของแบรนด์
ซึ่งจะใช้พูดกับกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นสักนิด แต่รู้ว่าบอกไปก็โดนถล่มอยู่ดี 

พอมาเข้าประชมุนี ้พทัจงึแอบงงเหมอืนกันว่าคณุเจมส์ท่ีเป็น
ถึงตัวแทนระดับภูมิภาคของแบรนด์ Kako เขาฟังแล้วไม่เอะใจเลย
หรืออย่างไร

“I know that content is the most important part.” คณุเจมส์
คอมเมนต์ต่อจากเม่ือครู่ “However, I prefer a professional-
looking presentation. Just like how you did it a couple of times 
before.” (ผมรู้นะว่าเนื้อหาคือส่วนส�าคัญ แต่ผมก็ชอบหน้าตาพรี-
เซนเทชนัทีด่เูป็นมืออาชพีกว่านี ้เหมือนกบัท่ีคณุเคยท�าครัง้ก่อนๆ)

“Oh haha, rush, this time a bit rush.” พี่หญิงตอบอึกอัก 
เรียบเรียงค�าแบบตกๆ หล่นๆ “I have my coordinator help. He 
did it like this.” (อ๋อ ครัง้นีร้บีน่ะค่ะ ให้น้องในทมีช่วย แกท�ามาแบบ
นี้)

“...”
โอเค ถ้าจะให้ทนก�าหมัดแน่นกว่านี้ พัทว่ามือน่าจะพัง
ไม่ต้องรอให้สายตาคนในห้องหรือในจอคอนฯ คอลหันมา

มองตามมนุษย์ป้าที่ก�าลังผายมือมาทางพัท เพราะเขาตัดสินใจ
ยกมือขึ้นสูง เรียกทุกความสนใจให้หันมามองเอง

“I’m her coordinator. My name is Pat.” รู้สึกได้ว่ามือสั่น



~ ค่อยๆ รัก เล่ม 1 ~

46

ปากสั่นไปหมด แต่ยังไงพัทก็ต้องพูดประโยคนี้ให้จบให้ได้ “Thank 
you very much for your feedback. I admit that this time I made 
mistakes, the slides, they don’t look professional enough.” (ผม
เป็นน้องในทีมคุณหญิงครับ ผมชื่อพัท ขอบคุณส�าหรับฟีดแบ็กนะ
ครับ ผมยอมรับว่าครั้งนี้ผมท�าพลาด สไลด์พวกนี้ดูไม่เป็นมืออาชีพ
มากพอ)

ดวงตาทุกคู่ในห้องยังมองเขาค้าง พัทเห็นแทบจะทุกคน 
ยกเว้นพี่หญิง...กับคุณเจ๋งที่นั่งอยู่ฝั่งเดียวกัน

“However, I really appreciate your compliments. Thank 
you very much, Mr. James.” เขาพูดต่อและคราวนี้หันกลับมายิ้ม
ให้พ่ีหญงิหนึง่คร้ัง “Because I’ve always been the one who cleans 
them up, those professional-looking slides from previous meet-
ings.” (แต่กข็อบคณุอกีเช่นกนัส�าหรบัค�าชมครบั ขอบคณุมากจรงิๆ 
คุณเจมส์ เพราะผมเป็นคนท�ามาตลอดเลยครับ สไลด์ท่ีดูเป็น 
มืออาชีพในการประชุมที่ผ่านมา)

ต่อจากนี้ไปน่าจะอยู่ยากยิ่งกว่าเดิม...มากๆ
พัทรู้สึกได้ นับต้ังแต่ได้รับสายตาเคียดแค้นตลอดทางที่เดิน

ออกจากห้องประชมุมาถงึโต๊ะท�างาน พีห่ญงิถกูคุณเจ๋งเรยีกเข้าไปคยุ 
มู่ลี่ในห้องปิดสนิท บ่งบอกสถานการณ์น่ากลัวข้างในได้ไม่ยาก พัท
ท�าได้แค่นั่งสมาธิอยู่ที่โต๊ะ เตรียมตัวโดนเรียกเข้าไปด่าต่อ

“พัท คุณเจ๋งเรียก” แค่ไม่ถึงสิบนาทีต่อมาเท่านั้นก็ถึงเวลา  
น�้าเสียงของพี่หญิงที่เพิ่งเดินออกมาบ่งบอกได้ถึงความขุ่นเคือง แต่
ก็ยังเบากว่าที่พัทคิดไว้มาก ก่อนหน้านี้พัทเตรียมใจไว้ว่าจะโดน
เหวี่ยงแรงด้วยซ�้า 

เขาผลักประตูเดินเข้าไปได้แค่สามก้าวก็ชะงักด้วยเสียงจาก
คนในห้อง
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“การบ้านคุณล่ะครับ พร้อมส่งไหมครับ”
“พะ...พร้อมครับ สักครู่ครับ”
ไม่รูจ้ะโล่งใจดไีหมทีไ่ม่โดนดเุรือ่งประชมุ พทัเดนิกลบัไปทีโ่ต๊ะ

แล้วสั่งพิมพ์เปเปอร์ออกมา ก่อนจะหอบคอมพ์กลับเข้าไปในห้อง 
ยื่นเปเปอร์ให้แล้วเริ่มต่อพรีเซนเทชันเข้าคอมพ์บนโต๊ะคุณเจ๋ง 

ผ่านไปร่วมครึ่งชั่วโมง พัทพรีเซนต์จบแล้วและพยักหน้ารับ
เมื่อคุณเจ๋งบอกว่าจะเอาเปเปอร์ไปดูก่อน ค่อยคืนให้วันพรุ่งนี้ เขา
ปิดคอมพ์และเตรียมจะลุกขึ้น ทว่าคุณเจ๋งยังไม่หมดเรื่องคุย

“คุณพัทครับ ผมขอคุยเรื่องเมื่อเช้าหน่อย”
ว่าแล้ว...
“ครับ” เขาตอบรับไป ขยับตัวลงนั่งดีๆ เหมือนเดิม แต่ไม่

สามารถพิงหลังติดเก้าอี้ได้ น�้าเสียงของคุณเจ๋งฟังดูเรียบนิ่ง แต่
สีหน้าเต็มไปด้วยความตึงเครียด 

พัทรู้ตัวว่าจะโดนด่า และพอคาดเดาได้ว่าเป็นเรื่องไหน
“ผมเคยบอกคุณแล้วใช่ไหม เรื่องแปล เรื่องจัดหน้าสไลด์เนี่ย 

มันไม่ใช่หน้าที่คุณเลย”
“...”
“ผมบอกไปตัง้แต่สปัดาห์ทีแ่ล้ว แต่คณุก็ยังท�าอยู่เหมอืนเดิม”
“พัท––” 
“เพราะอะไรครับ! คุณจะบอกว่าเพราะคุณหญิงกับคุณเปรม

บอกให้คุณท�างั้นหรือ”
“...”
“ผมเข้าใจนะว่าตามต�าแหน่ง คุณหญิงกับคุณเปรมสามารถ

มอบหมายงานให้คุณได้ แต่ผมเพิ่งเตือนคุณหญิงไปครับ บอกไป
แล้วว่าสไลด์ทีค่ณุหญงิท�าน่ะ มนักแ็ค่ต้องเรยีบเรยีงเนือ้หาจากสไลด์
ของเอเจนซี เอามา merge กับพาร์ตของเรา แล้วก็แปลนิดๆ 
หน่อยๆ จดัหน้าตาสไลด์ให้ดเูรยีบร้อยสวยงาม คณุหญงิอยูต่�าแหน่ง
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สงูแล้ว เป็นถงึเฮดของโพรเจกต์นี ้ควรจะรบัผดิชอบส่วนน้ีเองให้ได้”
“...”
“ผมบอกคุณหญิงไปแล้ว และคราวนี้ผมจะบอกคุณอีกครั้ง 

ว่าถ้าคุณพัทอยากช่วยทีมท�างานจริงๆ สิ่งที่คุณควรจะช่วยท�าคือ
สนบัสนนุในเรือ่งเนือ้หาและฟีดแบก็ให้เอเจนซ.ี..ทีผ่่านมาทัง้สปัดาห์
ผมรู้ครับว่าคณุยงัท�างานแปลพวกนีใ้ห้เปลอืงเวลาชวีติเปล่าๆ ทัง้ที่
ผมบอกแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องของคุณ คุณหญิงเองก็รู้”

“...”
“แต่คุณหญิงก็บอกมาเหมือนกันว่าพอคุณหญิงไปถามคุณ

พัท...คณุพัทกรั็บปากว่าจะช่วย คอืผมเองกพ็ยายามท�าความเข้าใจ
นะครับว่าคุณอยากแสดงน�้าใจ มันอาจจะส�าคัญในแง่ individual 
relationship ของคุณกับทีม ผมเลยไม่อยากพูดอะไรมากตอนนั้น”

“...”
“แต่มาเห็นแบบนี้แล้ว ผมก็อยากบอกให้คุณคิดดูดีๆ ใหม่ 

การมีน�้าใจไม่ใช่เรื่องแย่เลย และมันจะไม่เป็นปัญหาสักนิดถ้าคุณ
รับปากแล้วท�าได้จริง หรือถ้ารู้ตัวว่าท�าไม่ได้ ท�าไม่ไหว ก็ไม่ต้องรับ
มาท�าซะตั้งแต่แรก”

“...”
“เพราะตอนนี้ปัญหามันคือคุณ commit เองว่าจะท�าให้ แต่

ไม่สามารถ meet a deadline ได้ มันดูไม่มีความรับผิดชอบ”
พัทนึกไม่ออกว่าครั้งล่าสุดที่โดนด่าเป็นชุดขนาดนี้คือเมื่อไร 

และอันท่ีจริงค�าพูดยาวเหยียดพวกนั้น พัทนั่งฟังแล้วก็ทั้งกลัวไป
โกรธไป...จนจับใจความทันแค่ไม่เท่าไร

ทว่าประโยคเดียวเมื่อครู่นี้กลับท�าให้ชาไปหมดทั้งหน้าทั้งตัว
“ส่วนเรื่องในที่ประชุมวันนี้” คุณเจ๋งพูดขึ้นต่อ ทั้งที่พัทคิดว่า

อกีฝ่ายจะพอแล้ว มาได้ยนิแบบนีก้ท้็อใจหนกักว่าเดมิ “ผมเข้าใจว่า
คุณพัทไม่พอใจ เหมือนกับคุณถูกใส่ร้าย และคุณหญิงท�าไม่ถูกเลย
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ครับ เป็นถึงเจ้าหน้าที่ระดับนั้น แต่กลับโยนความผิดให้คุณต่อหน้า
ทีมอื่น ไหนจะตัวแทนของแบรนด์อีก” 

“...”
“แต่ถ้าคุณพัทรู้จักควบคุมอารมณ์ได้อย่างผู้ใหญ่ ใจเย็นกว่า

นี้สักนิด ในฐานะเมเนเจอร์ ผมจะเป็นคนแก้ต่างให้คุณแทนโดยที่
รักษาน�้าใจของทุกฝ่ายและรักษาภาพลักษณ์ของทีมไว้ได้”

“...”
“คุณยังเด็กและใหม่มาก อาจยังไม่เข้าใจเรื่องภาพลักษณ ์

และความน่าเชือ่ถอืของทมี อนันีผ้มพดูถงึแค่ภายในองค์กรนะครบั 
แผนก Digital Marketing เป็นแผนกใหม่ของเจียนกรุป๊ท่ีแยกออกมา
จากแผนก Marketing Communication อีกที นั่นหมายความว่าเรา
ต้องใช้ resource ของบรษิทัมากขึน้ ทางผูใ้หญ่เขาก็ expect ผลลพัธ์
ที่ดีขึ้น”

“...”
“แต่สิ่งที่ผู้ใหญ่เห็นตอนนี้คือโครงสร้างทีมเราก็ยังไม่ลงตัว 

ก่อนหน้าคณุมา รบัสมคัรใครใหม่กอ็อกกนัเดอืนเว้นเดอืน turnover 
rate สูงน�าหน้าทั้งบริษัท เปลือง resource ไปเปล่าๆ แถมเมื่อกี้นี้
พวกเรายังแสดงภาพลักษณ์ที่ไม่เป็นหนึ่งเดียวกันออกไปให้ผู้ใหญ่
เห็น”

“...”
“ไม่มีความเป็น team player ผลงานก็ยังไม่มีอะไรโดดเด่น 

เพราะทุกวันนี้ที่ยังเหลืออยู่ในทีมก็เป็นอดีตทีมมาร์คอมทั้งหมดซึ่ง
ประสบการณ์ดิจิทัลน้อยมาก แถมวิธีที่พวกคุณท�างานกัน คุณแค่
อาศยัข้อมลูจากทมีอืน่ไปบรฟีเอเจนซ ีพอเขาส่งอะไรมากเ็ออออไป 
ไม่มคีวามเหน็ดีๆ  อะไรไปแลกเปล่ียน ไม่เกดิการพฒันาเนือ้งาน ผม
เองคาดหวังว่าคุณเป็นเด็กใหม่น่าจะมีไอเดียดีๆ มาน�าเสนอ เห็น
หลงัๆ มานีก้ไ็ด้เข้าประชมุกบัทมีตัง้หลายครัง้ แต่สุดท้ายคณุก็ยังมา
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เสียเวลาท�างานแปลพวกนี้”
“...”
“แผนกเรามีขึ้นมาเพราะเราต้องการท�า digital marketing 

อย่างจริงจัง แต่ถ้าเราอยากจะแค่จ้างเอเจนซมีาท�างานให้ ไม่อยาก
มีส่วนร่วมด้านความคิด ทางผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่เห็นความจ�าเป็นท่ี
ต้องมีแผนกนี้ครับ กลับไปเป็นมาร์คอมทีมเดียวเหมือนเดิมก็ได้” 

“...”
“ทีนี้คุณเข้าใจผลกระทบของเรื่องทั้งหมดนี้หรือยัง”

พัทออกจากห้องนั้นมาได้ประมาณห้านาทีแล้ว ตรงกับ
เวลาพักเที่ยงพอดีในห้องท�างานจึงเงียบ ทุกคนออกไปกินข้าวกัน
หมด พัทหยิบโทรศัพท์กับกระเป๋าเงินติดตัว เปิดประตูออกมาหน้า
ลิฟต์ แต่ไม่ได้กดลงชั้นล่าง เขาแค่เดินไปตามทางเดินยาวในตึก
เรื่อยๆ

ทุกอย่างที่ได้ยินมายังคงหนักอึ้งอยู่ในหัว และพัทพูดอะไร 
ไม่ออกสักค�า

เพราะว่าพัทงง
เพราะก่อนหน้านี.้..พทัเคยคดิว่าเขากเ็ป็นแค่เดก็จบใหม่อายุ

เพิ่งยี่สิบนิดๆ คนหนึ่ง ที่อยากตั้งใจท�างาน มีเงินเดือนเลี้ยงตัวเอง 
มีเส้นทางไต่เต้าไปท�าต�าแหน่งที่สูงขึ้น 

ทว่าความเข้าใจนัน้เหมือนถกูกลบไปด้วยเรือ่งราวมากมายท่ี
เพิ่งได้ยินมา

ทั้งโครงสร้างแผนก ความสัมพันธ์ในทีม การแบกรับความ 
รบัผดิชอบและความคาดหวงัของบรษิทั ภาพลกัษณ์ของแผนก หรอื
อะไรก็ตาม

มันเป็นเรื่องที่พัทต้องคิดตั้งแต่ตอนนี้จริงๆ เหรอ
พัทเพิ่งท�างานได้ไม่ถึงเดือน ต�าแหน่งก็ต�่าต้อยกว่าชาวบ้าน
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เขา แต่เพ่ิงค้นพบว่าตัวเขาสร้างปัญหาที่กลายเป็นเรื่องใหญ่ แค่
เพราะว่าเมือ่คืนเผลอนอนเรว็แล้ววันนีต่ื้นสาย แค่เพราะมาประชมุ
ท่ีไม่เคยมีใครนัดไม่ทัน แค่เพราะการต้องช่วยท�างานที่ไม่ใช่หน้าที่
จริงๆ ด้วยซ�้า 

งานท่ีโดนกดดันมาและพัทปฏิเสธไม่ได้แค่เพราะว่าพัทเป็น
เด็ก เป็นน้องในทีมที่ต้องเชื่อฟัง

และคุณเจ๋ง คนที่รู้ทั้งรู้ว่าพี่หญิงใช้งานพัทไม่ถูกที่ถูกทาง คน
ท่ีไม่เคยคิดจะใช้อ�านาจที่ตัวเองมีในฐานะเมเนเจอร์ช่วยแก้ปัญหา
มาก่อน แต่กลับเพิ่งมาอ้างสิทธิ์เรื่องว่าตัวเองเป็นเมเนเจอร์เพียง
เพื่อจะต�าหนิพัทว่าอารมณ์ร้อน เป็นเด็กควบคุมอารมณ์ไม่เป็น ท�า
ภาพลักษณ์ของทีมเสื่อมเสียจนแผนกเสี่ยงจะโดนยุบ

คุณเจ๋งเพิ่งบอกว่าพัทผิดไปหมดทุกอย่าง ทั้งที่พัทยังไม่ค่อย
เข้าใจอะไรเลยด้วยซ�้า เพิ่งเข้ามาท�างานได้ไม่ถึงเดือน ไม่เห็นรู้เรื่อง
ปัญหาที่มีมาก่อนหน้านี้

และทั้งที่พัทก็แค่คิดว่าอยากต้ังใจท�าทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่
จะท�าได้

แต่ท�าไมโลกการท�างานเข้าใจยากกว่านั้นมากๆ เลย
พัทยืนพิงผนังอยู่ตรงหน้าห้องน�้า เขาเปิดแชตไลน์ของปะป๊า

ขึ้นมาดู กดอ่านข้อความที่ปักหมุดไว้ด้านบนของแชต 
ข้อความนีป้ะป๊าส่งมาให้ตอนพทัเริม่งานวนัแรก และมนัเป็น

วันเดียวกันกับที่ปะป๊าเพิ่งซื้อคีย์บอร์ดมาต่อได้เช่นกัน เลยพิมพ์มา
ซะยาวเหยียดจนพัทแซวว่าคราวหน้าให้ส่งเมลมาแทน

papa : 
‘For First Jobber’
งานแรกในชีวิต ถ้าอยากได้ประสบการณ์เต็มที่
อย่าเพิ่งรีบโฟกัสว่าควรเลือกงานที่ชอบ
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หรือค่าตอบแทนที่มาก
เพราะสุดท้ายแล้วเราอาจจะยังไม่รู้ 
ว่าเราชอบอะไรจริงๆ
ความชอบมันเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา
และสุดท้ายแล้ว 
ถึงเงินจะจ�าเป็นต่อการใช้ชีวิตมากที่สุด
แต่มันก็ยังไม่ใช่ค�าตอบของทุกอย่าง
งานแรก...เราอาจจะเลือกอะไรมากไม่ได้
แต่เราเลือกได้ว่าจะอยู่ต่อหรือจะไปหาทางใหม่
และในที่แรก ให้เลือกอยู่ในที่ที่เจอเจ้านายดีๆ
เพราะเจ้านายที่ดีจะสอนเราให้เติบโตอย่างดี
ให้โอกาสได้เรียนรู้อย่างใจเย็น
ไม่ต�าหนิในเรื่องไม่เป็นเรื่อง
เข้าใจว่าเราเป็นเพียงเด็กคนหนึ่ง
เข้าใจว่าเราจะผิดพลาด สอนให้ลุกขึ้นอีกครั้ง
ไว้ใจที่จะมอบโอกาสใหม่ๆ ให้
ท�าให้เราได้เรียนรู้และเก่งขึ้น
ในอนาคตไม่ว่าเราจะไปอยู่ไหน
สิ่งดีๆ เหล่านี้จะติดตัวเราไป
ไม่ว่าอย่างไร ป๊าขอให้ลูกป๊าเข้มแข็ง
งานมันจะยาก ลูกพัทจะเหนื่อยมาก
จะรู้สึกท้อ จะรู้สึกเหมือนว่าท�าไม่ได้
ขอให้มั่นใจในตัวเอง และสู้ต่อไป
ป๊ารักพัทนะลูก
-ธเนศ ตั้งวัฒนา

พทัยงัยิม้ทกุครัง้ทีเ่หน็ปะป๊าลงชือ่ตวัเองปิดท้าย ถึงครัง้น้ีเขา
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จะก�าลังมองชื่อป๊าไม่ค่อยชัดก็ตาม
พทัเคยรูจ้กันายหลายคนต้ังแต่สมัยฝึกงาน เจ้านายแต่ละคน

มีข้อดีข้อเสียของตัวเอง เหมือนกับคนทุกคนบนโลก และพัทไม่ได้
จะบอกว่าคุณเจ๋งเป็นเจ้านายที่ไม่ดี เพราะคุณเจ๋งก็เก่ง พัทรู้สึก
ขอบคุณในความตั้งใจตรวจการบ้านต่างๆ ให้มาตลอด เหมือนกับ
ว่าคุณเจ๋งอยากช่วยให้พัทเรียนรู้จริงๆ

แต่พอเกดิเรือ่งวนันี ้คณุเจ๋งมาพดูเหมอืนโยนน�้าหนกัของทัง้
แผนกมาไว้บนบ่าพัทแบบนี้ พัทก็ไม่รู้จะท�ายังไง

ไม่ได้จะบอกว่าคุณเจ๋งเป็นเจ้านายที่ไม่ดี
แต่คณุเจ๋งเป็นเจ้านายประเภทไหนกนั ทีท่�าให้เดก็ในทมีอย่าง

พทัรูส้กึเคว้งคว้างขนาดนี ้เหมอืนกบัพทัแก้ปัญหาตวัเองกไ็ม่ได้ แถม
ยังสร้างปัญหาให้ทีมเพิ่มไปอีก

ตึกช่วงพักเที่ยงเงียบมาก ในห้องน�้าก็ไม่มีใคร พัทเดินเข้าไป
ในห้องว่างห้องหนึ่งแล้วปิดประตูลง

ท�างานมาได้สามสัปดาห์ พัทพยายามมาตลอด เหนื่อยแต่ก็
ยังอยากจะสู้ เพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติ งานแรกก็ต้องยากเป็น
ธรรมดา

ท�างานมาได้สามสัปดาห์ พัทคิดว่ายากแค่ไหนก็จะอดทนให้
ได้ และจะอดทนต่อไป

แต่ร่างกายที่เหนื่อยล้าและใจบางๆ ท่ีประคับประคองมา
ตลอด...เหมอืนพงัลงในวนันี ้และพทัก�าลงัแอบร้องไห้ในห้องน�า้เป็น
ครั้งแรก

แต่ร้องไห้เสร็จแล้วยังไง ก็ท�าได้แค่ปลอบตัวเองให้จบ 
ออกมาล้างหน้าล้างตา แอบลงไปซือ้ชาไข่มกุมาเตมิพลงัช่วยเยียวยา
หัวใจ แล้วก็ขึ้นมาประชุมทีมต่อ

ทกุคนน่ังล้อมโต๊ะตัวย ูบนจอทีผ่นงัห้องประชมุคณุเจ๋งเปิดหน้า
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พรีเซนเทชันและก�าลังยืนอยู่ข้างจอ อธิบายเรื่องการหาพนักงาน
ต�าแหน่งผู ้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing  
Specialist) รวมถึงต�าแหน่งอื่นๆ ในทีมเพื่อมาช่วยซัปพอร์ตระบบ
ท�างานแบบใหม่ 

พัทได้แต่แอบกลอกตาตอนได้ยินพี่หญิงและคนอื่นๆ พยัก
หน้าเอออออย่างดี ตอบรับเสียงอ่อนเสียงหวาน แต่เดาได้เลยว่า
หลงัออกจากห้องประชมุกต้ั็งวงเมาท์กนั บ่นร�าคาญการเปลีย่นแปลง
ต่างๆ 

พัทเร่ิมจะงง เพราะทัง้แก๊งน่ะมาไซโคพทัเรือ่งความใจร้ายของ
คุณเจ๋ง...ความใจร้ายที่ตอนนี้พัทเพิ่งรู้ซึ้งว่ามันเป็นยังไง แต่หนึ่ง
ชั่วโมงต่อมาพัทกลับต้องมาพบว่าทุกคนก�าลังสร้างเปลือกนอกที ่
แลดูเหมือนจะเห็นด้วยกับคุณเจ๋งทุกอย่าง เพียงเพ่ือจะเอาไปด่า
ทีหลัง? 

พัทไม่เข้าใจคนที่นี่มากๆ และปรับตัวไม่ถูกเลยจริงๆ
ตลอดการประชุมยังไม่มีใครพูดอะไรนอกจากคุณเจ๋ง ซึ่งเขา

ก็พูดไปเรื่อยด้วยสีหน้าเรียบเฉยเป็นปกติ และเสียงดุๆ เหมือนเดิม 
เพราะว่าวันนี้ของคุณเจ๋งก็ยังเป็นเหมือนเดิม 

แต่วันนี้ของพัทมันพังไปตั้งแต่ตอนเช้าที่ตื่นสายมาแล้วต้อง
รีบป่ันงานหน้าห้องประชมุ พงัตัง้แต่ตอนยกมอืสัน่ๆ ขึน้พูดปกป้อง
ตัวเอง จนได้มาพังสุดๆ แบบไม่เหลือซากก็ตอนถูกเรียกไปด่าอยู่
ครึ่งชั่วโมง

พัทจึงท�าได้แค่นั่งฟังประชุมไป และต้องพยายามควบคุม
อารมณ์ที่ยังอ่อนไหวอยู่ให้ได้

“ตามแพลนใหม่ที่ผมวางไว้ เราอาจจะต้องท�างานหนักกัน
หน่อยนะครบัช่วงนี ้งานจะเยอะขึน้มาก แตกต่างไปจากเดมิ เพราะ
ท่ีผ่านมางานของเราเหมือนท�าไปส่งๆ ท�าเพราะเห็นว่ายุคน้ีทุก
แบรนด์ go digital เลยเอาบ้าง แล้วก็จ้างเอเจนซีมา execute งาน
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ออกไปอย่างนั้น เขาแนะน�าอะไรมาก็เอา จนตอนนี้ผ่านมาเป็นปี
เราก็ยังเป็นแผนกที่ไม่มีประโยชน์ ไม่มีผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน”

“...”
“ส่วนเรื่อง reallocate งานจะเป็นตามนี้นะครับ” 
คุณเจ๋งกดคอนโทรลเลอร์ในมือ เรียกสไลด์หน้าถัดไปขึ้นมา 
“เจยีนกรุป๊น�าเข้าอยูห่กแบรนด์หลักๆ ผมจะให้แต่ละทมีแยก

กันถืองานของแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งยาวไปตลอดทั้งปีเพื่อความ
แม่นย�าและคุ้นเคยในการท�างาน เพราะผมพบว่าปัญหาจากการ
ท�างานแบบสะเปะสะปะที่ผ่านมาท�าให้พวกคุณท�างานอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ ไม่รู้ insight ของแต่ละแบรนด์อย่างที่ควรจะเป็น 
ประสบการณ์การท�างานหลายปีของพวกคุณเหมือนไม่มีประโยชน์ 
และท�าให้ทีมเราไม่สามารถให้ฟีดแบ็กที่ดีต่อเอเจนซีที่เข้ามาเป็น
พาร์ตเนอร์ได้เลย”

คุณเจ๋งก�าลังอธิบายเรื่องส�าคัญ แต่ในช่วงหลังๆ พัทเริ่มจะ
ไม่เหลือสติฟังเพราะตาจ้องมองค้างอยู่บนจอ...ที่ชื่อของตัวเองใน
ตาราง

Q1 Team : 

Ying/Arm/Fai/Manao = Team A
Beli Food (ID), Jardenia (SG), MPW (SG)

Prem/Aoey/Pum/Khaopod = Team B
Kako (SG), BOH (MY), KINORI (JP)

ท�าไมพัทไม่ได้เข้าแก๊งใครเลย...แล้วท�าไม...
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Pat : Forge
...ถึงไม่มีใครอยู่แก๊งเดียวกับพัทด้วย
“ช่วงนี้อาจจะหนักหน่อยนะครับระหว่างรอ recruit ทีมเพิ่ม 

ตอนนีค้วอเตอร์แรกเพิง่ผ่านมาได้ไม่ถงึเดอืน ผมคดิว่าเรายงัสามารถ
ปรบัตามนีไ้ด้ทนั” คณุเจ๋งพดูต่อ และยงัไม่ทนัให้พทัได้รวบรวมความ
กล้ายกมือขึ้นถามอะไร อีกฝ่ายก็หันมามองเขาเสียก่อน

มอง...
พร้อมกับค�าตอบในข้อสงสัยบางอย่าง ที่เป็นเหมือนกับการ

ทิ้งระเบิดลูกใหม่ลงในชีวิตของพัท 
“ส่วนโพรเจกต์ของฟอร์จทีเ่หน็มชีือ่คณุพทัคนเดยีว เพราะผม

จะเข้ามาดูให้เองครับ เท่ากับว่าทีมของฟอร์จในช่วงแรกนี้จะมีผม
กับคุณพัทสองคน”


