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แบมแบม
เขียน

ผมเดินไปนั่งลงตรงโซฟาที่บิลต์อินติดกับบานหน้าต่างใกล้ ๆ ส้ม
มันมีหนังสืออยู่หนึ่งเล่มที่พี่ชนะคงอ่านทิ้งไว้ เพราะมีที่คั่นหนังสือรูปแมวคั่นอยู่

— แบมแบม

ก  า  ร  อ่  า  น  คื  อ  ร  า  ก  ฐ  า  น  ที่  สํ  า  คั  ญ
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คํานําสํานักพิมพ์

 W8 สถานการณ์เป็นรอ ผลงานเรื่องใหม่ของ  แบมแบม  ที่เราเชื่อ 

เหลือเกินว่าจะทำให้คุณหลงรักในตัวละครทุกตัวเหมือนที่แบมแบมเคยทำ 

มาแล้วกับเรื่อง  Cutie  Pie  นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อ และ  Naughty  Babe  

ดื้อเฮียก็หาว่าซน มาคราวนี้เธอจะทำให้คุณยิ้มกับความสดใสของ  “พอใจ”  

และขมวดคิ้วกับความดุของ  “ชนะสงคราม” และอาจจะทำให้คุณที่เป็น 

ทาสแมวเอ็นดู “ยูสุ” เจ้าแมวส้มได้ไม่แพ้กัน

	 เราหวังว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน W8 สตูดิโอจะสร้างความประทับใจ 

ให้คุณได้ไม่มากก็น้อย งั้นเราไม่รอช้า เปิดประตูสตูดิโอไปพบกับเรื่องเล่า 

ของพวกเขากันเลยดีกว่า
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Prologue

สวัสดีครับ ผมชื่อพอใจ เด็กปีสี่เอกโฆษณาธรรมด๊าธรรมดา 

ที่มีจิตใจแน่วแน่ รักใครรักจริง จริงจังหวังแต่งแน่นอน ผมมีข้อพิสูจน์นะ!  

ไม่ได้มาเล่น  ๆ! คือผมมีไอดอลในดวงใจคนหนึ่งที่มีชื่อสุดเก๋ว่าวิบวับวาว  

เธอไม่ใช่ดาราหรือนักร้อง ไม่ได้โด่งดังจนคนทั่วไปรู้จัก แต่เป็นครีเอทีฟ 

โฆษณาชื่อดังที่กวาดรางวัลมานับไม่ถ้วน วิบวับวาวเข้าทำงานในบริษัทของ 

ครอบครัวผมตอนผมอยู่ปีหนึ่ง ผมนึกว่าตัวเองจะโชคดี ตั้งใจเรียนจบสี่ปี 

ก็ได้ทำงานกับพี่สาวคนเก่งคนนี้แล้ว!

แต่สิ่งที่ผมคิดกับความเป็นจริงมันสวนทางกันโดยสิ้นเชิง รอมาเกือบ 

สีป่ ี ปรากฏวา่วบิวบัวาวดนัยา้ยงานไปบรษิทัคูแ่ขง่! ขุน่พระ! ชอ็กยิง่กวา่ชอ็ก  

ขั้นกว่าของคำว่าช็อกคือช็อกชุบแป้งทอด! ความรู้สึกเหมือนกับวงไอดอล 

ทีก่ำลงัจะมคีอนเสริต์ในไทย แตด่นัมายกเลกิวนิาทสีดุทา้ยเพราะรฐับา...แคก็  

ผมแค่สมมติเฉย ๆ นะครับ

ผมนั่งยีหัวตัวเองจนฟูฟ่อง พุ่งไปถามพ่อว่าทำไมปล่อยให้วิบวับวาว 

ย้ายบริษัทไป!  พ่อก็มีคำตอบแสนจะเบสิกว่ามันคือการย้ายงานปกติ  

ใคร ๆ ก็ต้องย้ายงานเมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่ง แล้ววิบวับวาวก็ทำงานมาตั้งเกือบ 

สี่ปีแล้ว เขาก็ต้องเติบโตในเส้นทางของเขา

“เขาเติบโตในบริษัทเราได้ไม่ใช่เหรอพ่อ”

“ใหญ่กว่าเขาก็คือตำแหน่งหัวหน้าที่พี่ชายแกทำอยู่ไง จะให้ไล่ 

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



W8 สถานการณ์เป็นรอ

2

พี่ชายแกออกเหรอ”

มะ...มันก็...ไม่ได้...

แตถ่งึอยา่งนัน้ผมกเ็สยีใจ ผมทำใจไมไ่ด้ แถมบรษิทัใหมท่ีว่บิวบัวาว 

ยา้ยไปดนัเปน็บรษิทัคูแ่ขง่! ถงึผมจะไมไ่ดเ้ขา้ไปยุง่อะไรกบักจิการครอบครวั 

แต่ผมก็พอรู้อยู่บ้างว่าคู่แข่งของเรามันมีไม่กี่ เจ้าหรอก เรียกว่าโอกาส 

ที่ผมจะได้ทำงานกับไอดอลเท่ากับศูนย์ น้ำตาตกใน ทั้งซึมทั้งเศร้ายิ่งกว่า 

อกหัก สี่ปีของเรา (?) มันไม่มีความหมายเลยเหรอวะ!

“พ่ออะ น่าจะยอมให้ผมไปช่วยงานแต่แรก!”

“เด็กเรียนจะตกแหล่ไม่ตกแหล่แบบแกจะมาช่วยอะไรห้ะพอใจ?  

พอ่บอกใหไ้ปประกวดสรา้งโปรไฟลก์ไ็มไ่ดร้างวลัสกัท ี กต็อ้งรอเรยีนจบกอ่น”

ใช่ครับ พ่อและพี่ชายผมเข้มงวดมาก เรียกว่าไม่ยอมเสี่ยงให้กิจการ 

ตัวเองเจ๊งในรุ่นผม ถ้าผมไม่มีฝีมือโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ อย่าได้หวัง 

จะได้เข้าไปทำงานในกิจการของครอบครัว กระทั่งพี่ชายที่ดีกรีเกียรตินิยม 

อันดับหนึ่งจากอเมริกา กวาดรางวัลมานับไม่ถ้วน ก็ยังต้องพิสูจน์ตัวเอง 

จนได้เป็นหัวหน้าสตูดิโอที่พ่อวางใจ

“บอกแล้วว่าให้เป็นติ่งพี่ ไม่มีผิดหวัง”

ผมละอยากจะเบะปากใส่พี่พอดี พี่ผมน่ะเก่งกว่าวิบวับวาวอยู่แล้ว  

แต่พี่ชายผมโดดเด่นมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ไม่ว่าอะไรก็ต้องเป็นที่หนึ่ง จนผม 

ยังเคยล้อว่าพี่พอดีอะไม่เคยพอดีตามชื่อ มีแต่เกินพอ! คนอะไรดีไปหมด  

สูงยาวเข่าดีหล่อเท่สมาร์ทฉลาดชาติเจริญ แต่เราอายุห่างกันตั้งสิบสองปี 

พี่ชายก็เลยเหมือนพ่อคนที่สอง ใครจะเป็นติ่งพ่อติ่งพี่ตัวเองวะ! ทั้งดุ  

ทั้งเข้มงวด!

“ไม่ต้องมาทำปากบู้ปากบี้ นินทาพี่ไม่ต้องกินแซลมอน”

“เปล่า น้องไม่ได้ทำแบบนั้นนน น้องรักพี่ชายที่สุดในโลก”

ถึงผมจะได้กินแซลมอนคนเดียวหนึ่งโลเต็ม  ๆ แต่ก็ยังเจ็บใจอยู่ดี!  

คนเรามันก็ต้องมีไอดอลในดวงใจที่เทิดทูนบูชากันทั้งนั้น ผมอาจจะโตมา 

กับเคป็อป  การประกวดร้องเพลงสารพัด  จนผมนิ้วแทบหักตอนแย่ง 

กดบัตรคอน แต่บอกเลยว่าทั้งหมดนั้นมันเทียบไม่ได้กับวิบวับวาว!
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รอมาสี่ปี  รอมาอย่างอดทน  ผมรู้สึกว่าส่วนลึกในใจมันไม่อาจ 

ยอมรับได้ ผมดูผลงานของวิบวับวาวมาเป็นปี  ๆ ผมรักของผมมาเป็นปี  ๆ   

คืนนั้นผมรีบเข้าเว็บบริษัทคู่แข่ง (ที่ไม่รู้ว่าทำไปทำไม) เจ้าของเป็นอาแปะ 

วัยเดียวกับตาลุงอย่างพ่อผม  มีผลงานโดดเด่นพอ  ๆ  กับบริษัทพ่อผม  

ผมไม่แน่ใจว่าตาลุงจะมีลูกชายหล่อเหลาแบบผมด้วยไหม

นิ้วกดเม้าส์เข้าหน้านั้นหน้านี้อย่างเจ็บใจ ผมไม่มีวันไปสมัครงาน 

ที่บริษัทนี้ได้ นามสกุลผมมันบอกอยู่แล้วว่าผมเป็นคู่แข่ง! เปลี่ยนนามสกุล 

ทันปะวะ?

แต่แล้วก่อนที่ผมจะกดปิดเว็บไซต์แล้วหนีไปรักษาแผลใจอันเจ็บปวด  

ผมก็เจอประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน! หัวใจที่แห้งเหี่ยวก็พองโต 

เปน็บอลลนูลกูยกัษ์ เพราะกฎเกณฑก์ารรบัสมคัรนกัศกึษาฝกึงานมนัเหมอืน 

กับเปิดทางให้ผมได้ทำงานกับวิบวับวาว! กติกาแสนจะง่าย ไม่สนใจชื่อเสียง 

เรียงนาม ไม่สนใจสถาบันการศึกษา แค่อยู่ปีสามหรือปีสี่และส่งพอร์ต 

ของตัวเองเข้าไปให้คนข้างในเลือกโดยไม่ต้องบอกชื่อ! ผลงานใครโดดเด่น 

จะไดร้บัเลอืกเขา้เปน็นกัศกึษาฝกึงานตลอดสามเดอืน! แลว้ถา้ผลการฝกึงาน 

ถูกใจเพื่อนร่วมทีม อาจจะได้รับคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานหลังเรียนจบทันที!

อีกสามวันหมดเขตรับสมัคร! ผมปัดความคิดเรื่องชื่อนามสกุลทิ้งไป 

ทันที ก็ถ้าผมอยากจะสมัคร แล้วถ้าผมได้รับคัดเลือก ผมก็ต้องมีสิทธิ์ 

ได้ฝึกงานสิ!

ปากเมม้แนน่ ตากลมโตเบกิกวา้ง สองมอืตบแกม้ตวัเองเพือ่เรยีกสติ  

กระเด้งตัวลุกจากเตียง ยกโน้ตบุ๊กมาวางที่โต๊ะทำงาน หยิบมือถือมา 

เปิดเพลงซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดของเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีวงโปรดที่แม้จะมีข่าวเดต 

ผมก็ไม่สนใจ! แล้วก็เริ่มโต้รุ่งปั่นพอร์ตของตัวเองยันเช้า

ความคิดที่จะฝึกงานไม่เคยอยู่ในสารบบของผมมาก่อน เพราะ 

คณะผมไมไ่ดบ้งัคบั แถมผมกต็อ้งทำงานในบรษิทัของครอบครวัอยูแ่ลว้หลงั 

เรียนจบ สามวันนี้ผมขยันมากกว่าสี่ปีที่ผ่านมาอีก ผมโต้รุ่งทุกวัน ผลงาน 

ส่วนไหนที่ผมไม่มีจะใส่พอร์ต ผมก็ทำขึ้นมาใหม่ ทำแคมเปญตัวเองใหม่  

ทำสคริปต์ใหม่ ทำแม่งใหม่ทั้งหมดให้เขารู้ว่าผมทำได้!
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มือตวัดเม้าส์ปากกาทำสตอรี่บอร์ดด้วยตัวเองแม้ลายเส้นจะออกมา 

อิหยังวะ แต่ก็พอดูรู้เรื่องละวะ ในที่สุดก่อนที่สติผมจะหลุดก็สามารถ 

กดส่งพอร์ตไปสมัครฝึกงานได้ทันเวลา แล้วผมก็น็อกไปเลย

นอกจากตื่นมารอกดบัตรคอนตอนเช้า ผมก็ไม่เคยรออะไรด้วยความ 

อดทนขนาดนี้มาก่อน ผมต้องได ้ ผมต้องได ้ ผมต้องได้ทำงานกับวิบวับวาว  

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลช่วยลูกช้างด้วยเถิด โอมเพี้ยง!

แลว้สิง่ศกัดิส์ทิธิท์า่นคงเมตตาลกูชา้งตวันอ้ย ๆ อยา่งผม หลงัจากนัน้ 

ผลงานภายใต้นามแฝง พอใจไข่เจียว ก็ผ่านการคัดเลือกเข้าไปเป็นหนึ่งในสิบ 

เด็กฝึกงานของบริษัท W8 Studio ในที่สุด!

แม้พ่อและพี่ชายจะถอนหายใจกับความดึงดันของผม แล้วบอกว่า 

เด็กฝึกงานไม่มีทางได้รับโปรเจ็กต์อะไรสำคัญ ผมก็ไม่สนใจ หรือกระทั่ง 

เพื่อนในกลุ่มจะคิด วิเคราะห์ แยกแยะว่าเปอร์เซ็นต์ที่ผมจะได้ทำงาน 

กับวิบวับวาวจะต่ำเตี้ยเรี่ยดิน ผมก็ไม่ท้อถอย อย่างน้อยเราก็ได้ทำงาน 

ที่เดียวกัน!

วันแรกของการฝึกงานมันแสนจะตื่นเต้น เพราะเขาให้เริ่มจากการ 

พรีเซนต์พอร์ตตัวเอง เสมือนกับพรีเซนต์งานให้ลูกค้าจริง  ๆ ฟัง มีพนักงาน 

กลุ่มใหญ่ของ  W8 เข้ามาให้คะแนน ซึ่งคะแนนส่วนนี้จะมีผลต่อการจัด 

แผนกฝึกงานให้

ผมได้เจอเพื่อนจากมหาวิทยาลัยสารพัด บางคนมีผลงานออกมา 

แล้วจริง  ๆ บางคนก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ แค่กลุ่มเด็กฝึกงานด้วยกันยังมี 

คนเจ๋ง  ๆ  อยู่เพียบ ผมคิดว่าตัวเองก็แน่พอตัว ไม่งั้นคงไม่ผ่านเข้ามา  

เลยตั้งใจพรีเซนต์พอร์ตเต็มที่ ไม่ลืมพูดคีย์เวิร์ดที่แสดงความเป็นตัวเอง  

หรือท่าทางที่เคยเห็นพี่ชายใช้นำเสนองานแล้วลูกค้าประทับใจ

“สนใจงานส่วนไหนเป็นพิเศษ”

คำถามของพี่ฝ่ายบุคคลทำให้ผมรีบตอบอย่างไม่คิดว่าผมอยากจะ 

เป็นครีเอทีฟไวรัลโฆษณา แล้วช่วงเช้าของการนำเสนอตัวเองก็ผ่านพ้นไป  

ช่วงบ่ายกลุ่มเด็กฝึกงานทั้งสิบคนก็ได้รับการแบ่งไปอยู่ตามสตูย่อยต่าง  ๆ   

อย่างของผมคือสตูหมายเลขแปด
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“แตล่ะสตกูจ็ะดแูลในสว่นทีแ่ตกตา่งกนันะจะ๊ สตหูนึง่ดอูนิฟลเูอนเซอร ์ 

สตูสองดูออฟไลน์มาร์เก็ตติ้ง...ส่วนสตูแปด...น้องพอใจไข่เจียว?”

“ครับ ผมครับ!”

“ถึงจะเป็นสตูเหมือนกัน แต่หลัก ๆ สตูแปดจะเป็นการพิชชิ่ง1 งานจ้ะ”

“ครับ? อะไรนะครับ?”

“สตแูปดไมไ่ดร้บัเดก็ฝกึงานมาหลายปแีลว้ จนกระทัง่ปนีี้ นอ้งพอใจ 

ไข่เจียวมีผลงานโดดเด่นมาก  ๆ  ในการพรีเซนต์โปรเจ็กต์ หวังว่าจะเรียนรู้ 

อะไรกลับมาเยอะ ๆ จากนักพิชชิ่งอันดับหนึ่งของบริษัทเรานะจ๊ะ!”

ไม่ ไม่เอา! ไม่พิชชิ่งงง จะเอาสตูสาม จะเอาไวรัลลล จะทำงานกับ 

วิบวับวาว! สีหน้าเหมือนโลกแตกของผมช่างดูขัดกับท่าทางตื่นเต้นของ 

เพื่อนคนอื่น โดยเฉพาะไอ้เบอร์สามที่นามแฝงชื่อว่า  หลักสองครองเมือง  

มันรีบเขย่าไหล่ผมรัว ๆ จนหัวสั่นหัวคลอน

“เฮ้ย พอใจไข่เจียว กูโคตรอิจฉามึงเลยที่จะได้ทำงานกับก็อด!”

ไม่...กูอิจฉามึง มึงได้ทำงานกับวิบวับวาว! ผมเขย่าไหล่มันคืนด้วย 

ความเจ็บช้ำน้ำใจ ไอ้หลักสองครองเมือง มึงนะมึง มึงขัดดวงกู! มึงมัน 

นิสัยไม่ดี!

“มึงรู้ไหม เขาเป็นตำนานในวงการเลยนะ! เทพเจ้าแห่งการพิชชิ่งงาน  

ที่ว่ากันว่าต่อให้ครีเอทีฟทำงานแย่ ไก่เขี่ย ส้นตีนขนาดไหน ถ้าผ่านการ 

พิชชิ่งจากก็อด งานมึงจะเหมือนเป็นเพชรยอดมงกุฎสำหรับลูกค้า บริษัท 

ทุกที่อยากได้เขาไปทำงานด้วย แต่เขาไม่ไป! แม่งเอ๊ย อิจฉาว่ะ กูไม่ชอบ 

ไวรัลเลย!”

น้ำตาแทบจะไหลถึงตีน กูไม่อยากพิชชิ่ง กูไม่อยากทำงานกับก็อด  

กูไม่สนเทพเจ้า กูไม่ไหว้เจ้าถ้าไม่ใช่ตรุษจีน! กูอยากเป็นครีเอทีฟ ไวรัลอะ 

ไวรัลลล จะสลับกันเองก็ไม่ได้ ผมเลยได้แต่เดินอย่างหงอยเหงาไปยัง 

1 Pitching คือคำที่คนวงการเอเจนซี่โฆษณาใช้กันบ่อยที่สุด ถ้าเราแปลกันตรง  ๆ Pitch  

หมายถึงคำพูดหรือการกระทำโน้มน้าวใจผู้ฟังให้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการตามที่เราต้องการ เพราะฉะนั้น  

Pitching ในวงการเอเจนซี่ก็คือการเสนอโปรเจ็กต์งาน ไอเดียทางธุรกิจ หรือผลงานของบริษัทให้กับ 

นักลงทุนเพื่อร่วมงานกันหรือซื้อไอเดียของเรานั่นเอง (ที่มา : th.jobsdb.com) 
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สตูแปด

การตกแต่งของบริษัทนี้ช่างตื่นตาตื่นใจ เป็นตึกส่วนตัวขนาดใหญ่ 

ห้าชั้น ติดสถานีบีทีเอสส่วนขยายบนถนนสุขุมวิท การตกแต่งเป็นแบบ 

นอร์ดิก มีต้นไม้วางอยู่ตามมุมต่าง ๆ แต่ละสตูดิโอหรือแผนกต่าง ๆ ถูกกั้น 

ด้วยกำแพงกระจกสลับไม้ที่เล่นระดับมาอย่างดี ไม่ไพรเวตเกินไป แต่ก็ 

ไมใ่ชว่า่จะไมม่คีวามเปน็สว่นตวั ใหบ้รรยากาศเหมอืนเดนิอยูใ่นบา้นมากกวา่ 

บริษัท

แต่ถึงทุกอย่างจะสวยงามขนาดไหน ผมก็ยังห่อเหี่ยวอยู่ดี แถมยิ่ง 

หงอยแดกเมื่อต้องเดินผ่านสตูสามที่ไอ้หลักสองได้รับการต้อนรับจาก 

วิบวับวาว  เสียงสดใสของไอดอลสาวคนเก่งทำให้ผมเจ็บกระดองใจ  

ที่ตรงนั้นมันไม่ใช่ของผม! ใช่สิ ผมมันไม่ใช่หลักสองครองเมือง! ผมมัน 

พอใจไข่เจียว!

ส่งพอร์ตมาเป็นครีเอทีฟ  ดันได้เดบิวต์เป็นนักพิชชิ่งโปรเจ็กต์  

แม่งอิหยังวะฉิบหาย ใครเขาให้เด็กฝึกงานมาพิชชิ่งโปรเจ็กต์? แต่ผม 

มันแค่เด็กฝึกงาน จะไปคาดหวังอะไรมากมาย ก็ทำได้แค่ยืนมองป้าย 

หมายเลขแปดแล้วเคาะประตูสามทีก่อนจะจับลูกบิดประตู

ยังไม่ทันได้เปิดผมก็โดนกระชากจนเซถลาเข้าไปในห้องเพราะ 

คนข้างในเขาเปิดประตูพอดี  ความซวยเท่านั้นมันคงยังไม่พอ  เพราะ 

ตรงหน้าผมคือเสื้อเชิ้ตสีครามที่เลอะกาแฟเป็นดวงเบ้อเริ่ม แถมไอแพด 

สีเงินในมืออีกฝ่ายก็มีคราบน้ำกาแฟหยดติ๋ง...ใช่ครับ ผมถลาไปชนจน 

กาแฟในมือเขาหกเลอะเทอะไปหมด

“คือ...ผมขอโทษครับ!”

ถึงในใจจะค้านว่ากูไม่ผิด! แต่ผมมันเด็กใหม่ป้ายแดง ถ้าฝึกงาน 

ไม่ผ่าน ได้โดนพ่อกับพี่ชายแพ่นกบาลและเป็นตราบาปวงศ์ตระกูลแน่  

มือรีบล้วงผ้าเช็ดหน้าจากกระเป๋ากางเกงนักศึกษา  แต่อีกฝ่ายเบี่ยงตัว 

เขยบิหนี เสยีงตะโกนลัน่เรียกใครสกัคนใหร้บีหาเสื้อมาใหเ้ปลีย่น พรอ้มกบั 

ร้องหาทิชชูมาเช็ดไอแพด

ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมาก พี่เขาได้เสื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนในทันที  
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ส่วนไอแพดก็มีคนรับไปเช็ดแล้วรีบรายงานว่าเครื่องไม่ได้พัง ขณะเดียวกัน 

ก็มีใครอีกคนตะโกนแจ้งเวลา ทุกอย่างดูรีบร้อน แล้วพี่เขาในเสื้อตัวใหม่ 

ก็มาหยุดยืนตรงหน้าผมอีกครั้ง

“เด็กฝึกงาน?”

“ครับ...ผมมาฝึกงานวันแรกครับ”

“ชื่อ?”

“พอใจครับ...เอ่อ พอใจไข่เจียว”

มือรีบดึงป้ายชื่อคล้องคอขึ้นมาให้พี่เขาเห็น หน้าดุจ้องผมเขม็ง  

คิ้วขมวดมุ่น ปากเม้มแน่น

“สิบคะแนน”

“ครับ?”

“หักสิบคะแนน เพราะฉัน...ไม่พอใจ”

แล้วพี่เขาก็เดินผ่านไปพร้อมพี่พนักงานอีกสองคน เดี๋ยวนะ คะแนน 

ฝึกงานเต็มร้อยคะแนน ยังไม่ทันพ้นวันแรกนี่ผมโดนหักไปแล้วสิบคะแนน!  

ว้อททท นี่มันอะไรกันวะเนี่ย!

“ถ้ายังไม่ตามมาจะหักอีกห้าคะแนน”

แล้วพอใจไข่เจียวที่สร้างความไม่พอใจตั้งแต่วันแรกจะไปเลือกอะไร 

ได้ล่ะครับ นอกจากหมุนตัวใส่เกียร์หมาวิ่งตามแผ่นหลังกว้างไปติด  ๆ  

ผมมาฝึกงานหรือเข้าเรียนฮอกวอตส์?  นี่มันศาสตราจารย์สเนปชัด  ๆ!  

หักสิบคะแนนสำหรับกริฟฟินดอร์!

กว่าผมจะรู้ว่าเขาคือใครก็ตอนที่ได้ไปนั่งเป็นตัวประกอบอยู่ใน 

ห้องประชุมกระจกกลางสวนไม้ประดับ ห้องประชุมอย่างกับคาเฟ่ แถมมี 

เครื่องดื่มเป็นชาอังกฤษและขนมอบชิ้นเล็กเสิร์ฟให้กับทุกคน

ผู้ชายที่สร้างปรากฏการณ์ในห้องประชุม จังหวะการพรีเซนต์ลูกเล่น 

แพรวพราว แถมยังน้ำเสียงน่าฟังพร้อมกับบุคลิกมั่นใจ แล้วไหนจะท่าทาง 

ขยิบตาแสนจะมีเสน่ห์ราวกับมีออร่าจากสวรรค์สาดส่องลงมาที่เขา ยิ่งตอน 

ตอบคำถามลูกค้า เขาสามารถทำให้คำถามเครียด ๆ  หรือประเด็นอ่อนไหว 

มันผ่านไปแบบนุ่มนวลราวกับขนมสายไหม แถมยังดึงความสนใจลูกค้า 
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ไปยังประเด็นอื่นอย่างมีชั้นเชิง

สุดท้ายลูกค้าที่โดนทั้งลูกล่อลูกชนเล่ห์กลมนตร์คาถาก็ยอมจรด 

ปลายปากกาเซ็นสัญญาจ้าง W8 Studio ทำแคมเปญโฆษณาด้วยราคาสูงถึง 

แปดหลัก

เขาคือเทพเจ้าแห่งการพิชชิ่ง คุณชนะสงคราม
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Chapter 1 

Day 1

ถ้าถามว่า  ผมเริ่มประทับใจในตัววิบวับวาวอย่างจริงจังตอนไหน  

ก็ต้องเล่าย้อนไปตอนผมเรียนมัธยมหก  เป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อที่ต้อง 

สอบเข้ามหาวิทยาลัย บริษัทของพ่อได้จัดประกวดแคมเปญโฆษณาเพื่อ 

ชิงเงินรางวัลสำหรับนักศึกษา  พ่อกับพี่พอดีให้ผมเข้าไปเป็นหนึ่งใน 

คณะกรรมการด้วย แต่ไม่ใช่เพราะผมมีคุณวุฒิอะไรหรอกครับ เรียกว่า 

มีวัยวุฒิ (?) ดีกว่า เพราะมันเป็นโฆษณาที่มีทาร์เก็ตเป็นกลุ่มวัยรุ่นวัยเดียว 

กับผม

งานของวิบวับวาวโดดเด่นมากกก เป็นโฆษณาโปรโมตแบรนด์เสื้อผ้า 

แฟชั่น ธีมของโฆษณาใช้มู้ดแอนด์โทนแนวเรโทรให้เหมือนย้อนไปในอดีต  

ใช้วิธีเล่าเรื่องของเด็กจบใหม่ที่ไม่ถนัดอะไรเลยคนหนึ่ง ต้องเริ่มจาก 

หัดเลือกผ้า หัดเย็บปักถักร้อย โดยแต่ละการฝึกฝนจะมีแถบเลเวลสีเขียว 

ค่อย  ๆ  เพิ่มจาก  0% เป็น  100% ทำให้คนดูรู้สึกมีกำลังใจ จนสุดท้าย 

เด็กจบใหม่ที่ไม่เก่งอะไรเลยคนนั้นก็กลายเป็นเจ้าของแบรนด์

มันเป็นไอเดียที่โคตรเจ๋ง! เด็กอย่างผมติดเกมมือถือ เกมออนไลน์  

จนรู้จักไอ้พวกการเก็บเลเวลพวกนี้อยู่แล้ว ผมไม่เข้าใจโลกแฟชั่น แต่ผม 

กลบัเขา้ใจเจา้โฆษณานี ้ แลว้แนน่อนวา่สตอรีบ่อรด์ของวบิวบัวาวกไ็ดร้บัเลอืก 

ให้ผลิตงานโฆษณาออกมาจริง  ๆ ซึ่งพอเป็นโฆษณาจริงก็กลายเป็นกระแส 

ทีถ่กูพดูถงึอยูพ่กัใหญ ่ แถมแบรนดเ์สือ้ผา้ทีซ่ือ้ไอเดยีโฆษณานีไ้ปกก็ลายเปน็ 
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ลูกค้าประจำของบริษัทพ่อผม

พอวิบวับวาวเรียนจบก็เข้าทำงานที่บริษัทของพ่อผม พร้อมกับผม 

ที่มุ่งมั่นอยากเป็นแบบวิบวับวาวให้ได้ในสักวันเลยเลือกเรียนโฆษณา  

แล้วทางคณะก็ได้จัดสัมมนาที่มีวิบวับวาวมาเป็น  Guest  Speaker!  

เพื่อนร่วมชั้นปีของผมไม่ได้สนใจอะไร แต่ผมรีบไปลงชื่อจองเข้าร่วมสัมมนา 

ตั้งแต่เช้า วันงานก็มาถึงเป็นคนแรกเพื่อจะได้นั่งแถวหน้าสุด!

ไอดอลของผมเขาโดดเด่นตั้งแต่ก้าวเท้าขึ้นมาบนเวทีกลางห้องประชุม  

ผมสีดำยาวกับหน้าม้าเต่อ เปิดเผยดวงตาเรียวโฉบเฉี่ยวที่กรีดอายไลเนอร์ 

มาอย่างดี วิบวับวาวเป็นชื่อในวงการที่เธอตั้งขึ้นจากชื่อเล่นตัวเอง คุณวาว  

วนิดา แค่ชื่อก็โคตรน่ารัก! จนผมอยากทำงานกับเธอ!

แล้วดู! สิ่งที่ผมฝันกับสิ่งที่ผมได้ วิบวับวาวย้ายงาน! ผมอุตส่าห์ 

หาทางตามมาก็ดันเจอโค้งหักศอก คนที่ผมต้องทำงานด้วยไม่ได้น่ารัก 

เล้ยยยยยยยย  ห่างไกลคนละทิศคนละทาง  คิ้วเข้มขมวดมุ่น  ตัวสูง  

ไหล่กว้าง แถมยังทำเหมือนผมเป็นตัวเกะกะในสตูดิโอแปดของเขาเนี่ย

ผมยืนเจี๋ยมเจี้ยมแผ่นหลังชื้นเหงื่ออยู่หน้าโต๊ะทำงานตัวใหญ่ที่มี 

คุณชนะสงครามยืนพิงสะโพกกับขอบโต๊ะ  เขาน่าจะสูงพอ  ๆ  กับพี่พอดี  

แต่บรรยากาศห่างไกลกันลิบลับ พี่พอดีนี่เดบิวต์มาเป็นโอปป้าอบอุ่นใจดี 

พระเอกซีรีส์ ส่วนอีตาคนนี้น่าจะเดบิวต์มาเป็นตัวร้าย

“พอใจไข่เจียว”

“ครับ...”

“ทำไมต้องพอใจไข่เจียว?”

ไม่พูดเปล่า พี่เขาหยิบไอแพดจอใหญ่รุ่นล่าสุดมาจิ้ม  ๆ  สไลด์  ๆ   

ก่อนพอร์ตงานของผมจะปรากฏอยู่ในจอนั่น หน้าปกของสไลด์พรีเซนต์งาน 

เป็นรูปผมเอง  ที่ตัดต่อให้หน้าตัวเองอยู่ตรงกลางไข่ดาวคล้าย  ๆ  น้อง 

พระอาทติยใ์นการต์นูเทเลทบับสีน์ัน่ละครบั ถงึผมจะใชช้ือ่ไขเ่จยีว แตด่นัใช ้

รปูไขด่าว ผมกก็ะวา่มนัคงจะดตูลกนา่รกันา่เอน็ดู ไมไ่ดค้ดิวา่จะเจอฟดีแบก็ 

ที่ค่อนข้างไปทางเหนื่อยใจแบบนี้เลยอะ ผมไม่น่ารักตรงไหนวะ?

“มันคล้องจองกันดีครับ  พอใจกับไข่เจียว  คือ...ผมชื่อพอใจ  
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แล้วผมก็คิดว่าการใช้ตัวอักษรที่เสียงเดียวกันมาต่อกันมันยิ่งทำให้ดูเป็นคำ 

ที่สวย ฟังแล้วติดหูเลย อย่างถ้าต้องเลือกพอใจไข่เจียวกับพอใจไข่ต้ม  

หรือพอใจไข่ดาว ผมคิดว่าคนจะชอบพอใจไข่เจียวมากกว่า ด้วยความที่ 

เป็นตัว  จ.จานเหมือนกัน  แล้วคำว่าใจกับคำว่าไข่ก็เสียงสระเดียวกัน  

เป็นกิมมิกเล็ก ๆ ที่สร้างเป็นสโลแกนของผม”

“อืม...ไม่เคยมีผลงานจริงจังใช่ไหม”

“ไม่เคยครับ ยังไม่ค่อยมีโอกาส”

“ได้ลองเข้าประกวดอะไรบ้างยัง หรือพวกเข้าค่ายตามบริษัทโฆษณา?  

มีหลายที่นะที่ทำกิจกรรมแนวนี้”

คำถามของคุณชนะสงครามทำให้ผมได้แต่อ้ำอึ้ง ผมไม่กล้าบอกว่า 

เพราะผมเป็นลูกเจ้าของบริษัทโฆษณา เลยไม่กล้าไปสมัครดูงานบริษัทคู่แข่ง  

กลัวเขาหาว่าไปล้วงความลับ ถึงผมจะไม่มีปัญญาไปทำอะไรแบบนั้นก็เถอะ  

แตถ่า้สมมตมิลีกูเจา้ของ W8 มาทำงานทีบ่รษิทัพอ่ผม ผมกร็ะแวงเหมอืนกนั

“มีดู ๆ ไว้บ้าง...ครับ”

“ดู ๆ ไว้บ้างกับได้เข้าร่วมมันต่างกัน ดู ๆ ไว้ก็คือไม่ได้ทำ งานอดิเรก 

ทำอะไร”

“ดูซีรีส์เกาหลีกับพวกเอ็มวีของต่างประเทศครับ  คือผมรู้สึกว่า 

พวกมู้ดแอนด์โทน คอนเซ็ปต์การนำเสนอของต่างประเทศเขาครีเอทีฟมาก  

อุตสาหกรรมด้านนี้ของเขาไปไกลกว่าบ้านเรา ผมเลยอยากนำมาพัฒนา 

ตัวเอง”

ผมตอบดีมาก! ต้องมงลงแล้วปะ! ผมแอบให้คะแนนตัวเองในใจ 

เมื่อคำตอบของผมคงจะพอเข้าตาคุณชนะสงครามนี่บ้าง  หลังจากผม 

โดนหักไปแล้วสิบคะแนน ก็ต้องหาทางสร้างความประทับใจกันหน่อย  

แต่ผมคงคิดผิด เพราะพี่เขายิ่งขมวดคิ้ว ก่อนจะเลิกคิ้วขึ้นแล้วตอบกลับ 

ด้วยคำพูดที่แม่งแทงทะลุหัวใจผม

“เอาแต่ดู แต่ไม่เคยเอามาประยุกต์ ไม่เคยคิดจะขวนขวายส่งงาน 

พฒันาตวัเอง แลว้มนัจะไปไดอ้ะไรขึน้มา เสยีคา่บตัรคอนเสริต์ไปปลีะเทา่ไร  

ได้อะไรกลับมาบ้าง?”
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รู้ได้ไงวะว่ากูนั่งกดบัตรนิ้วแทบหัก!

“โทนสีสไลด์เหมือนเอ็มวีเกิร์ลกรุ๊ปวงหนึ่งที่ เพิ่งออกซิงเกิ้ลใหม่  

เคสมือถือนาย เข็มกลัดที่กระเป๋าเป้ อะไรอีกดีล่ะ?”

เชี่ย! นี่มันเกินเลเวลปกติ! รู้กระทั่งผมติ่งวงไหน! แต่พี่เขาวงใน 

เกินไปปะ หรือเขาติ่งวงเดียวกับผม? อย่าบอกนะว่านี่คู่แข่งกดบัตรคอน!

“มีแอ็กเคานต์ทวิตเตอร์ไว้คุยกับคนที่สนใจเรื่องเดียวกันไหม หรือ 

ได้สมัครสมาชิกเว็บไซต์แนวนี้ไว้หรือเปล่า ของต่างประเทศก็เยอะ กลุ่มใน 

เฟซบุ๊กที่มีคนในวงการไปรวมตัวกันได้เข้าไปดูไหมว่าเขาทำอะไรกันบ้าง”

ฮือออ เขาดูจริงจังมากจนผมไม่กล้าบอกเลยว่าผมมีแอ็กทวิตเตอร์ 

ไว้ติ่งนักร้อง...ปากผมคงอ้า ๆ หุบ ๆ เหมือนปลาขาดน้ำ

“...คือผมไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองครับ เลยเก็บงานไว้ดูคนเดียว”

“งานในพอร์ตทั้งหมดดูก็รู้ว่าเผามาส่ง ให้สามวันก็ปั่นเสร็จ คิดว่า 

ทำงานได้เยอะแล้วเป็นเรื่องดี? รู้ไหมว่าในกลุ่มเด็กฝึกงานมีบางคนส่งมา 

แค่ผลงานเดียวแต่ได้คะแนนเต็ม เพราะงานเดียวที่เต็มไปด้วยคุณภาพ 

มันดีกว่างานเยอะเป็นภูเขาแต่ไม่มีต้นไม้ดี ๆ สักต้น”

ยะ...อยากจะร้องไห้...ทำไมต้องพูดแรงขนาดนี้ด้วยวะ! ก็ใครให้ 

วิบวับวาวมาย้ายงานเอาตอนนี้ล่ะ! ผมอยากจะบอกมากว่าผมไม่ได้ตั้งใจ 

จะฝึกงาน! สถานการณ์มันพาไป! แต่มันพูดไมไ่ด!้ ก็เหมือนเวลาสมัภาษณ ์

งานที่บริษัทไกลบ้านแล้วโดนถามว่าจะเดินทางมาไหวไหม เราก็ต้องตอบว่า 

ไหวอะ!

“แต่ผมก็ผ่านเข้ามาฝึกงานนะครับ  ที่กรรมการพอจะมองเห็น  

อาจจะเป็นความมุมานะสร้างงานเป็นภูเขาของผมก็ได้ ผมว่ามันจะต้องมี 

ต้นเล็ก  ๆ  ที่แอบผลิยอดอ่อนสักนิด...นึง แบบว่าต้นเล็ก  ๆ  ช่วงนี้เขาฮิตกัน 

นะครับ พวกต้นไม้เล็ก ๆ ในกระถางจิ๋ว ๆ แหะ ๆ ๆ”

หัวเราะจนแห้งไปเลยกู ฮือออ เจ็บกระดองใจฉิบหาย ตอนพี่พอดี 

บน่ไมเ่หน็เจบ็แบบนีเ้ลย โฮฮฮ แลว้คณุชนะสงครามนีม่นัยงัไงวะ ทำไมเวลา 

พูดกับลูกค้าละโคตรดี แต่พอพูดกับผมละโคตรทิ่มแทง ไอ้คนตีสองหน้า!  

ไอ้คนนิสัยไม่ดี! ไอ้คนไม่น่ารัก!
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“เฮ้อ...ทำไมอยากเป็นครีเอทีฟโฆษณา”

“ผมชอบโฆษณาไวรัลครับ ยิ่งพวกสตอรี่หักมุมผมยิ่งชอบ มัน 

เหมือนกับโดนหลอกให้งงแล้วเซอร์ไพรส์ทีหลัง มันเหมือนกับมีเวทมนตร์”

“แต่พอร์ตงานด้านไวรัลนายคะแนนต่ำสุดในทุกเกณฑ์ แถมสตอรี่ 

บอร์ดก็ดูไม่รู้เรื่องด้วยว่าจะสื่ออะไร”

อีกนิดผมจะร้องไห้แล้วนะ ได้แต่เม้มปากแน่นให้เขาพูดจาแทงใจ 

ไปเรื่อย ๆ ผมไม่ใช่เทพเจ้าในวงการแบบเขานี่หว่า ก็ใช่ ผมยังไม่มีผลงาน 

เป็นชิ้นเป็นอัน ยังเหยาะแหยะ แต่ผมก็กำลังพยายามอยู่นี่ไง กำลังจะ 

เริ่มแล้ว จะให้โอกาสกันไม่ได้หรือไง ทุกคนก็ต้องการโอกาสในการพัฒนา 

ตัวเองนะ! ผมอาจจะเริ่มช้ากว่าคนอื่น แต่ผมก็เริ่มแล้ว! มาช้าแต่มาชัวร์!

“ถ้าอยากทำงานสายนี้มันต้องมีมากกว่าความชอบ วงการโฆษณา  

การตลาดแข่งขันกันดุเดือด แคมเปญที่เคยดังเมื่อเดือนที่แล้วอาจจะเอาต์ 

ไปแล้วในเดือนนี้ คำพูดที่คนเคยชอบใช้เมื่อต้นปี ปลายปีก็กลายเป็น 

คำเชย ๆ นายต้องตามเทรนด์ให้ทัน ต้องขยัน...”

หูชาประหนึ่งเอาไปแช่ช่องฟรีซ คำพูดพวกนี้ทั้งพ่อทั้งพี่พอดีบ่นผม 

มานบัไมถ่ว้น แตเ่พราะผมมนันอ้งคนเลก็ เปน็ทีร่กัของบา้น มนัเลยแสนจะ 

ซอฟต์เป็นสีพาสเทล แต่พอกลายเป็นคนอื่นบ่น ผมก็เริ่มหมดความมั่นใจ... 

หรือผมจะไม่เอาไหนจริง ๆ แต่ละคำพูดของเขาทำให้ผมเหมือนตัวเล็กลงไป 

ทุกที หรือบริษัทแสนสวยที่มีวิบวับวาวนี้จะไม่ใช่ที่ของผม

“แต่การพรีเซนต์งานทำได้ดี เลือกชื่อตัวเองได้ดี ฉันหวังว่านายจะ 

เรียนรู้ให้มาก แล้วตั้งเป้าหมายตัวเองให้ชัดเจน ขยันขึ้นด้วย...เอาพลัง 

ที่ล้นเหลือมาพัฒนาตัวเอง ไม่ใช่ปั่นพอร์ตโต้รุ่งเป็นภูเขา เข้าใจไหม”

“ครับ...ผม...ผมได้ฝึกงานแล้วใช่ไหมครับ”

“ใช่ ก็นายผ่านเข้ารอบไม่ใช่หรือไง เจ้ายอดอ่อนต้นเล็กที่เกือบจะ 

มองไม่เห็น”

ปากรา้ยฉบิหายยยยยยยย อยากจะกำหมดัแลว้ซดัคนืสกัท ี แตท่ำได ้

แค่ยกมือไหว้ขอบคุณ ไม่งั้นเขาอาจจะจับผมโยนออกจาก  W8 ตกรอบ 

ตั้งแต่วันแรก ผมจะอยู่!
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“ขอบคุณครับ รบกวนด้วยครับ ผมจะตั้งใจ ผมทำได้ทุกอย่าง  

ทุกอย่างเลยครับ!”

“ไปซื้อกาแฟ”

“ครับ?”

“ฉันยังไม่ได้กินกาแฟ”

คิ้วเข้มเลิกขึ้นพร้อมกับภาพความทรงจำที่ผมชนเขาจนกาแฟหก 

เป็นด่างเป็นดวง แถมยังเลอะไอแพดรุ่นใหม่ล่าสุดของเขาจนน้ำหยดติ๋ง

“ได้ครับ ผมจะรีบไปซื้อให้ครับ เอาร้านไหนครับ?”

“ถัดไปสามตึกมีร้านกาแฟ ไปซื้อมา ให้เวลาสิบนาที”

“ได้ครับ จัดไป”

ผมรีบหมุนตัวหันไปทางประตู แต่ยังไม่ทันก้าวเท้าไปไหนก็ต้องรีบ 

หันกลับมายิ้มแฉ่ง เกือบลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดไป

“เอ่อ...แล้วค่ากาแฟ...?”

“ยังไม่ทันเอาให้ จะรีบไปไหน”

ก็ใครวะให้เวลาแค่สิบนาที แล้วพี่เขาก็ยื่นแบงก์ห้าร้อยมาให้

“อ่าครับ แล้ว...เอากาแฟอะไรดีครับ มอคค่า ลาเต้...อเมริกาโน  

หรือว่าคาปู...”

“Orange Cold Brew”

ยากไปอีก๊กก พีพ่อดยีงักนิกาแฟผงชงงา่ย ๆ เอง แตท่ำไงไดน้อกจาก 

รับปากครับ ๆ ๆ แล้วรีบก้าวออกมา

“เดี๋ยว”

ยัง...ยังไม่จบ

“สะสมแต้มมาด้วย”

“ครับ...เอ่อ มีอะไรอีกไหมครับ เดี๋ยวมันเกินสิบนาที”

“หึ...เลือกเค้กมาหนึ่งชิ้น”

แล้วไม่พูดทีเดียววะ!!!
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“ออเร้นจ์โคลด์บรูว์ คุณชนะสงครามค่ะ”

“คร้าบ”

ร้านกาแฟสุดน่ารักที่ซ่อนตัวอยู่ในตึกแถวชื่อ  บลอสซั่มคาเฟ่ เป็น 

ร้านสุดน่ารักมุ้งมิ้งกิงก่องแก้วจนนึกไม่ออกว่าทำไมคุณชนะสงครามถึงเลือก 

กาแฟร้านนี้ แถวนี้ก็มีตั้งหลายร้าน หรือมาจีบเจ้าของร้าน? ก็ไม่น่าใช่อีก 

เพราะเจ้าของร้านดูเป็นคุณป้าใจดี

“แล้วก็...เค้กช็อกโกแลตด้วยครับ อันที่มีสตรอว์เบอร์รี่”

ผมจดจ้องเจ้าเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มที่มีสตรอว์เบอร์รี่ลูกใหญ่น่ากิน 

แปะอยู่ข้างบน เขาไม่ได้บอกว่าเอาเค้กอะไร จะโทร.ไปถามก็ยังไม่มีเบอร์  

จะกลับไปถามก็เกินสิบนาทีแน่ ผมว่าอันนี้แหละน่ากินที่สุด...อยากกินจัง

“แปลกจัง ปกติไม่เห็นสั่ง สงสัยให้ลูกค้า เดี๋ยวใส่กล่องให้จ้ะ  

รอแป๊บนึง”

“ได้ครับ สะสมแต้มให้ผมด้วยนะครับ”

“ได้จ้ะ สะสมได้เฉพาะกาแฟนะลูก ครบสิบแก้วฟรีหนึ่งแก้ว สะสม 

ต่อถึงยี่สิบแก้วแถมทั้งเค้กทั้งกาแฟ”

“ครับผม ขอบคุณนะครับ”

ที่จริงผมเองก็อยากได้ชาเขียวปั่นสักแก้ว แต่กระเป๋าตังค์อยู่ในเป้  

ไม่ได้ติดมาด้วย จะใช้เงินคุณชนะสงครามก็ไม่กล้า เลยได้แต่ตัดใจหิ้วเค้ก 

หิ้วกาแฟกลับไป

ผมรีบใส่เกียร์หมากลับมาสตูแปดอย่างรวดเร็ว แต่คนที่ให้เวลาผม 

แค่สิบนาทีดันมีกาแฟแก้วใหม่วางอยู่ข้างตัว แถมยังกำลังคุยงานยิ้มแย้ม 

แจ่มใสกับวิบวับวาว! คือสตูแปดเนี่ยไม่มีพี่พนักงานคนอื่นเลย มีแค่โต๊ะ 

คุณชนะสงครามริมหน้าต่างกับโต๊ะกลมที่เหมือนกับโต๊ะกาแฟอยู่ตรงกลาง  

และเก้าอี้สามสี่ตัวใช้เป็นโต๊ะประชุม ใช่ครับ...วิบวับวาวนั่งอยู่ตรงนั้น

ใจผมมันเต้นรัวเป็นกลอง มือไม้สั่นไม่รู้จะทำยังไง ลืมความโกรธ 

ที่มีกาแฟอีกแก้วอยู่ในมือคุณชนะสงคราม มัวแต่จ้องวิบวับวาวจนตาค้าง  

มันเหมือนมีออร่าสว่างจ้าสอดส่องลงมาที่รอยยิ้มสดใสที่มอบให้ผมคนเดียว

“นั่งสิ นี่วาวจากสตูสาม วาว นี่พอใจไข่เจียว เด็กฝึกงาน”
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“สวัสดีจ้า พี่ชื่อวาวนะ มีเด็ก  ๆ  ในบริษัทนี่สดชื่นจัง น้องคนใหม่ 

ของสตูวาวก็พลังงานเยอะดี”

เหอะ...ไอ้หลักสองครองเมือง ไอ้คนที่แย่งวิบวับวาวของผมไป!

“สวัสดีครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับพี่วาว ผมชื่อพอใจครับ”

“ชื่อน่ารักจังเลย”

“ของที่ฉันสั่งล่ะ เรียบร้อยไหม”

“ครับ ให้ผมวางไว้ไหน”

จะวางกาแฟอีกแก้วก็จะดูแปลก  ๆ  เพราะเขามีกาแฟแบรนด์  

สตาร์บัคส์สองแก้วอยู่บนโต๊ะแล้ว  น้องส้มโคลด์บรูว์ของผมจะไปสู้  

อะไรได้!

“พี่ชนะซื้อเค้กมาเหรอ เฮ้อ...บ่ายนี้วาวใช้พลังเยอะมาก ขอแอบ 

ขโมยไปได้ไหมคะ ไว้วาวซื้อมาคืน”

“อืม เอาไปสิ ไม่ต้องคืนหรอก...ที่เหลือไปเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนก็ได้  

มีแก้วเดียว”

“ครับ แก้วเดียวครับ”

เสียงนุ่มอะของวิบวับวาว แต่ความนิ่งสงบที่ปลายประโยคอะใช้ผม 

ชัด ๆ! เหอะ จะมาจับผิดเรื่องแก้วเดียวอะไรกับผมอีกกก ผมไม่ได้แอบซื้อ 

เผื่อตัวเองหรอกน่า งก!

“งุ้ย ขอบคุณค่า ใจดีแบบนี้ ตอนขายลูกค้าใจดีกับวาวด้วยนะ  

งานนี้บัดเจ็ตเยอะด้วย นะคะพี่ชนะคนดี๊คนดี”

บรรยากาศสีชมพูสดใสนี่มันอะไรกันวะ! ผมเดินตัวลอยเอากาแฟ 

ไปเก็บในตู้เย็นเล็กมุมห้อง แล้วก็ตัวลอย  ๆ  กลับมามอบเค้กช็อกโกแลต 

หน้านิ่มให้กับไอดอลที่ผมปลื้มฉิบหายวายวอด ทำตัวลีบ  ๆ  นั่งลงตรงเก้าอี้ 

ที่ว่างระหว่างทั้งคู ่ จากนั้นก็วางเงินคืนเขาไป...แล้วผมก็กลายเป็นฟองอากาศ 

ลอยตุ๊บป่อง  ๆ  ฟังทั้งคู่คุยงานที่ผมแทบจะไม่รู้เรื่องเลย แต่ที่ผมรู้แน่  ๆ  

แบบชัดซะยิ่งกว่าทีวี Full HD คือ...ไอ้คุณชนะสงครามกำลังจีบวิบวับวาว!
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Chapter 2 

Mission

อาทติยแ์รก ของการฝกึงานผา่นไปแบบสะบกัสะบอม คณุชนะสงคราม 

แม่งโหดมาก เขาให้ผมดูโปรเจ็กต์เก่า  ๆ  ของ  W8 แล้ววิเคราะห์จุดเด่น 

จุดด้อยของแต่ละงาน  ผมก็พยายามใส่ความเห็นให้ดูมีหลักการที่สุด  

แต่เขากลับยิงคำถามที่ผมไม่ทันได้คิด

“ลูกค้าเป็นใคร”

“เอ่อ บริษัท AAA ครับ”

“เขาทำธุรกิจด้านไหน”

“เสื้อผ้า...”

“คู่แข่งเขาเป็นใคร”

“...”

“คอลเล็กชั่นล่าสุดของเขาคืออะไร”

คำถามหลัง  ๆ  ผมนี่ยิ่งตอบไม่ได้ ได้แต่อ้าปากค้างเพราะมันไม่มี 

อยู่ในแฟ้มผลงานที่เขาเอาให้ผมวิเคราะห์เลย และผมก็ได้แต่กลับมานั่ง 

ที่โต๊ะแล้วเริ่มวิเคราะห์ใหม่ทั้งหมด มันไม่ใช่แค่วิเคราะห์เนื้อหางาน แต่ผม 

ต้องวิเคราะห์ลูกค้าด้วย! แถมยังต้องละเอียดมากกกกกกกกก เพราะ 

เมื่อผมคิดว่าตัวเองละเอียดแล้ว คุณชนะสงครามแม่งก็ยังละเอียดกว่า  

ไอ้บ้าเอ๊ย! นี่จะพิชงานหรือตามติดชีวิตลูกค้าวะ! แล้วพอผมตอบไม่ได้

“หักหนึ่งคะแนน”
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“หักอีกหนึ่งคะแนน”

“วันนี้สามคะแนนแล้วนะ จะต้องให้ติดลบเลยไหม พอใจไข่เจียว?”

แม่งเอ๊ย....ผมไปร้องเรียนที่ไหนได้บ้างวะ!

นอกจากวิเคราะห์ลูกค้าแล้ว ผมก็ยังต้องหอบหิ้วเอกสารเดินตามเขาเข้า 

ห้องประชุม ผมคิดมาตลอดว่าการเข้าประชุมกับคนเยอะ  ๆ แค่ทำเป็นจด  ๆ  

พยักหน้าเออ  ๆ  ออ  ๆ  ไปกับเขาให้ตัวเองไม่ดูโง่ก็น่าจะพอ แต่ไม่ครับ... 

ถ้ามันแค่นั้นคงไม่ใช่คุณชนะสงคราม พอเราคุยงานจบ เขาก็จะมาถาม 

ความเห็นผมอีกสารพัด  ในอาทิตย์เดียวสมองผมทำงานหนักมากกว่า 

เรียนมหาวิทยาลัยสี่ปีที่ผ่านมาอีก

แถมพอหัวผมเริ่มเป็นวุ้น เขาก็ไล่ผมไปซื้อกาแฟ น้องส้มโคลด์บรูว ์ 

เค้กหนึ่งชิ้นที่ผมก็เลือก ๆ สุ่ม ๆ ไปเรื่อยว่าอันไหนน่ากิน ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจ 

ว่าเขาจะต้องการกาแฟไปอีกทำไม แต่ละคนที่เข้ามาขอคำปรึกษาเขาก็มักจะ 

ติดกาแฟมาคนละแก้วจนสตูแปดแทบจะเป็นอนุสรณ์สถานรวมร้านกาแฟ 

ทั่วกรุงเทพฯ และหนึ่งในนั้นคือวิบวับวาวที่หิ้วสตาร์บัคส์มาเหมือนกัน

ผมพอจะเก็ตละว่าเทพเจ้าแห่ง  W8 เขารับของเซ่นไหว้เป็นกาแฟ  

เหมือนที่บางศาลพระภูมิรับม้าลาย น้ำแดง อะไรทำนองนั้น แต่ผมว่าเขา 

ไม่ได้ชอบกาแฟพวกนี้หรอก เขาก็แค่รับแล้ววางไว้ข้าง ๆ ตัว พอคุยงานจบ 

เขาก็ไม่หยิบมันกลับไปที่โต๊ะด้วย แต่ให้ผมไปซื้อกาแฟส้มมาให้แทน  

คุณชนะสงครามเขาชอบกาแฟรสชาติแปลก  ๆ  ที่คนส่วนใหญ่ไม่กินกัน  

อย่างกาแฟส้มเนี่ยแหละ

แล้วหน้าที่จัดการแก้วกาแฟสารพัดยี่ห้อก็จะเป็นผมเอง ผมทำใจ 

ทิ้งไม่ลง เลยมักจะทักไปในโอเพ่นแชตไลน์เด็กฝึกงานที่ไอ้สองมันตั้งชื่อว่า  

ขบวนการ W8 เรนเจ๋อ แจกจ่ายกาแฟที่คุณชนะไม่แตะแม้แต่คำเดียว

แตถ่า้มพีวกขนมหรอืเคก้เขาจะใหผ้มเอาไปใหว้บิวบัวาว! บอกแลว้วา่ 

สัญชาตญาณผมไม่มีพลาด เขาจีบวิบวับวาว! แล้วมันเรื่องอะไรที่ผมจะ 

ต้องคอยเป็นกามเทพสื่อรักวะ ฝันไปเหอะ! ผมกลั้นใจไม่ไปหาวิบวับวาว 

เพราะไมอ่ยากใหเ้ขาจบีกนั ขนมอนัไหนทีผ่มไมก่นิ ผมกเ็อาไปใหเ้พือ่นแทน  
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แต่อันไหนผมชอบกิน เช่นเค้กร้านบลอสซั่มเนี่ยโคตรอร่อย! ผมก็แอบ 

ไปกินที่มุมกาแฟ บางทีก็เจอไอ้สองมายืนกินขนมฟรีของบริษัท ผมชอบมา 

พรอ้มมนั จะไดฟ้งัมนัเลา่เรือ่งวบิวบัวาว ไอดอลของผมเกง่ทีส่ดุเลยครา้บบบ

“มึงกินเค้กอีกแล้วเหรอ”

“เออ ร้านนี้อร่อย ทำไมอะ แปลกเหรอ?”

“ก็เปล่า กูแค่คิดว่ามันหวานไป”

ไอ้สองมันเป็นผู้ชายตัวสูง สูงจริง  ๆ สูงร้อยเก้าสิบกว่า แต่ลุคมัน 

โคตรติสต์ มันตัดผมสกินเฮดแบบพี่แบงค์ วงแคลช ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว 

ติดกระดุมคอ กระดุมข้อมือ ใส่กางเกงยีนสีซีดและรองเท้าผ้าใบ มันหิ้ว 

กระเป๋าใบใหญ่สำหรับใส่กระดานวาดรูปลายแมวปัก มันบอกว่ามันเป็น 

ทาสแมว นั่งกับมันในมุมกาแฟทีไร ขามันยาวเลยมาเก้าอี้ผมตลอด

“มึงชื่อสองจริง ๆ ปะ”

“จริง กูชื่อสอง ลูกคนที่สองอะ บ้านอยู่แถวหลักสอง”

แม่งบังเอิญมาก  แล้วมันก็หยิบชื่อมันกับพื้นที่บ้านมันมาตั้งชื่อ 

สุดเท่ว่าหลักสองครองเมือง

“เออ กูก็ชื่อพอใจ แต่ไม่ได้ชอบกินไข่เจียวเท่าไข่ดาว”

“ฝึกงานกับก็อดดีปะ”

“ดีห่าไร ดุฉิบหาย กูว่าเขาไม่ได้เห็นกูเป็นเด็กฝึกงาน กูว่าเขาหา 

ที่ระบายอารมณ์”

แน่นอนว่าผมหรี่เสียงลงแทบจะเป็นเสียงกระซิบ กลัวใครมาได้ยิน  

ยังไม่อยากโดนลากไปปาดคอ

“มึงเชื่อเรื่องเจ้าที่ปะ”

“เจ้าที่อะไรวะ”

“เวลาย้ายบ้าน ย้ายงาน อะไรพวกนี้มันต้องไหว้เจ้าที่เว่ย”

ไอ้สองทำหน้าจริงจังมากจนผมเริ่มคิดว่าหรือเพราะผมไม่ได้ไหว้เจ้าที ่ 

จริง  ๆ  ผมเป็นคนยุคใหม่ที่ลดความสนใจเรื่องศาสนาความเชื่อทำนองนี้ 

ไปเยอะมาก เรื่องสัมผัสที่หก เห็นผีมีเซ้นส์อะไรผมก็ไม่มีกับเขา จะเชื่อ 

ก็ต่อเมื่อช่วงสอบอะครับ ที่ไปบนบานขอให้สอบผ่าน
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“กูไม่ได้คิดเลยว่ะ”

“มึงลองดูดิ จัดใหญ่ ๆ หน่อย ชีวิตจะได้ราบรื่น”

“เจ้าที่ชอบกินอะไรวะ”

“กูว่ากาแฟ”

“ทำไมมึงคิดงั้น”

“มนัมเีรือ่งเลา่ใน W8 ว่าใครอยากงานผา่นฉลยุ ลกูคา้รกั เจา้นายหลง 

ต้องเอากาแฟไปไหว้เจ้าพ่อ พิสูจน์แล้วว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นจริงเว่ย”

ผมถึงกับเบิกตากว้างกับเจ้าพ่อ W8 หูผึ่งมาก เผื่อว่าจะขอให้ผม 

ราบรื่นกับคุณชนะสงครามไปตลอดรอดฝั่ง ฝึกงานผ่าน ไม่ทำให้เสียชื่อ 

วงศ์ตระกูล

“แล้วศาลเจ้าพ่ออยู่ไหนวะ?”

“อยู่สตูแปด คุณชนะสงคราม”

ผมถึงกับกลอกตากับเรื่องเล่าของมัน ฟังตั้งนาน! ไอ้ห่า! วกกลับมา 

เรื่องเทพเจ้าอีกละ!

“เขาอาจจะชื่อเหมือนวัด แต่เขาไม่ใช่พระนะมึง! ไม่ใช่พระเจ้าด้วย  

เอาอะไรมาเหมือน!”

“เรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปโว้ย มึงสังเกตดี  ๆ กูไม่ได้โม้ ทำไมทุกคน 

ถึงพากันซื้อกาแฟไปให้เขาวะ มึงคิดสิคิด มึงว่ามันปกติไหม คุยงานอะไร 

ตอ้งซือ้กาแฟไปฝากทกุครัง้ วนัหนึง่เปน็สบิ ๆ แกว้จนมงึเอามาแจกพวกกเูนีย่  

ถ้าเป็นปกติคนเรามันต้องน้อยใจแล้วปะ ซื้อไปไม่แดก แถมเอาให้คนอื่นต่อ  

มึงคิดดูว่าเหมือนอะไร...ศาลพระภูมิไงมึง นึกภาพศาลพระภูมิที่มีคนเอา 

น้ำแดงมาแก้บนเยอะ  ๆ  ดิ ไม่มีใครน้อยใจหรือสนใจจะถามสักคนว่าทำไม 

เจ้าพ่อไม่กินน้ำแดงขวดตัวเอง สิ่งสำคัญคือได้ซื้อไปไหว้”

เชี่ย...ตรรกะนี้แม่งฟังขึ้น!  ตอนผมซื้อม้าลายตัวเล็กไปแก้บนที่ 

มหาวิทยาลัย ผมก็ไม่คิดจะถามเหมือนกันว่าท่านชอบม้าลายตัวเล็กของผม 

มากกว่าตัวใหญ่ยักษ์ผูกผ้าเจ็ดสีตัวข้าง ๆ ไหม

“แล้วคิวคุยงานกับคุณชนะสงครามเนี่ย เขามีไลน์กรุ๊ปจัดคิวนะมึง”

“ห้ะ!!!”
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ยิ่งฟังก็ยิ่งอึ้ง  แต่ไอ้สองก็เปิดมือถือโชว์โอเพ่นแชตในแอปไลน์ 

ให้เห็นว่ามีการจัดคิวจริง  ๆ แถมท้ายชื่อคนจองคิวยังวงเล็บชนิดกาแฟ 

ไว้ด้วย จะได้ไม่ซื้อซ้ำกัน

“กูบอกแล้ว...เทพเจ้ามีจริง”

ผมได้แต่เกาหัว ทำเป็นเออ ๆ ออ ๆ ไปกับเรื่องเล่าของไอ้สอง ไม่กล้า 

บอกมันว่าเรื่องพวกนี้โคตรเหลวไหล กาแฟพวกนั้นน่ะเทพเจ้าไม่เคยแตะ 

สักคำ เทพเจ้าเขาชอบน้องส้มโคลด์บรูว์โว้ย! แถมสะสมแต้มด้วย!

ตอนแรกผมเกือบท้อแท้ว่าต้องเจอแต่คุณชนะสงครามไปตลอดหลายเดือน  

แต่ช่วงเช้าเขาจะมีมีตติ้งให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น บางทีก็เป็นคลาสเรียน 

หรือการแชร์ประสบการณ์จากรุ่นพี่ให้พวกเด็กฝึกงานได้เรียนรู้อะไรใหม่  ๆ  

แล้วยังมีมิชชั่นให้ทำด้วย! แถมมิชชั่นนี้ยังเป็นคะแนนถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์  

เท่ากับว่าไอ้ที่คุณชนะสงครามหัก ๆ ผมไปอะ มันยังต้องเอามาเฉลี่ยรวมกับ 

ข้ออื่น ๆ อีก! ไม่ใช่ว่าหักสิบคะแนนแล้วหายไปเลยสิบ ผมเริ่มมีไฟแล้วว่ะ!

“ทุกคนต้องทำงานเป็นทีมในหัวข้อแนะนำ  W8 มีงบประมาณให้ 

หนึ่งหมื่นบาท จะทำยังไงก็ได้ แบบไหนก็ได้ ตั้งใจล่ะทุกคน”

พวกผมมองหน้ากันงง  ๆ ไม่คิดว่าจะมีมิชชั่นแบบนี้เกิดขึ้น นึกว่า 

จะให้งานเดี่ยวตามแผนกที่ไปฝึก แต่เขาจับพวกเรายำรวมให้หัวข้อแล้วให้ไป 

คิดเอาเองว่าจะพรีเซนต์ W8 กันยังไง

“กูว่า...ทำเอ็มวี! แนวคัฟเวอร์ เอาเพลงดังมาแก้เนื้อเพลง ถ่ายใน 

บริษัทวนแผนกไป บ้านกูมีห้องอัด” เสนอโดยไอ้เพื่อนจากสตูหนึ่ง

“กูทำเพลงไม่เป็นนะ เสียงกูห่วยด้วย เหมือนเป็ดหิวข้าว”

“กูก็ไม่กล้าร้องว่ะ อาย กูเป็นตากล้องแล้วกัน”

“กูเขินกล้องเหมือนกัน”

“งัน้ลองดอูะไรทีม่นังา่ยหนอ่ยปะ ทำมาสคอต W8 ทีน่ีย่งัไมม่นีะเวย่  

กูว่ามาสคอตมันย่อยง่าย แล้วทำ Ads ถ่ายรูปในบริษัทแบบคุมะมงของ 

ญี่ปุ่น”

“ชุดแพงนะมึง  กูเคยแสดงละครเวทีของคณะ  ชุดหมาป่าโง่  ๆ  
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ก็เป็นพัน แล้วพวกคอนเทนต์ถ่ายรูปมันสื่อสารไม่พอว่ะกูว่า”

“กูเห็นด้วย โจทย์คือทำ  W8 ให้เป็นที่รู้จัก ใช้มาสคอตมันก็ดี 

แต่มันต้องมีอย่างอื่นว่ะ สินค้าของ W8 ไม่ใช่สิ่งของจับต้องได้ที่คนเห็นแล้ว 

รู้ทันที”

“เรารู้สึกเหมือนมันเป็นงาน PR มากกว่า Ads เลยอะ”

ทุกคนลงความเห็นกันอย่างเต็มที่จนผมตาโตเป็นไข่ห่าน นี่สินะ 

สังคมที่เต็มไปด้วยคนเก่ง ผมเข้าใจเลยที่บอกว่าอยากเป็นคนแบบไหน 

ให้พาตัวเองไปอยู่ในสังคมแบบนั้น มันจะมีแรงบันดาลใจ มีแรงขับเคลื่อน  

แล้วรู้สึกเหมือนได้ชาลเล้นจ์กันตลอดเวลา ซึ่งมันโคตรดี! มันแอ็กทีฟ!  

ผมเองก็ได้ให้ความเห็นในมุมของตัวเองเหมือนกัน แล้วที่นี่ไม่มีคนทำหน้า 

แปลก  ๆ  กับความเห็นของผมด้วย ทุกคนรับฟังแล้วใส่ไอเดียเพิ่มเติมจน 

ผมรู้สึก...เหมือนได้รับการยอมรับ

“กูว่ายุคนี้ต้องทำ Vlog ช่องออนไลน์ งบน้อย ย่อยง่าย เน้นตัด 

กนัเอง แนะนำ W8 ใหม้สีตอรี ่ ใหพ้วกพี ่ ๆ ในบรษิทันีแ่หละเปน็แขกรบัเชญิ  

ทำหลาย ๆ ตอน”

ทุกคนดูจะชอบอันนี้ที่สุด เพราะช่วงนี้เทรนด ์ Vlog กำลังเป็นที่นิยม  

ทำง่าย เล่าเรื่องไปเรื่อย  ๆ แล้วจะใส่คอนเทนต์อะไรเพิ่มไปก็ได้ ช่องหนึ่ง 

จะมีหลายรายการก็ยังได้

“เดี๋ยวกูทำพวกโลโก้รายการ กรอบ เฟรมอะไรพวกนี้ให้ กูถนัด”

“กูตัดได้ แต่ต้องมีคนช่วยกูดูพวกจังหวะ เพลง มุก แล้วก็พวก 

คำพูดที่จะดราม่าด้วย”

“เราว่าภาพลักษณ์องค์กรสำคัญสุด  มุกอะไรจะเล่นต้องระวัง  

เดี๋ยวเราช่วยดูเอง”

“กูถนัดวางสตอรี่บอร์ดว่ะ ครีเอทีฟรายการอะไรพวกนี้ ใครอยากทำ 

ตรงนี้กับกูปะ”

หลักสองครองเมืองมันหยิบไอแพดมาเปิดสตอรี่บอร์ดของมันให้ 

ทกุคนด ู ผมนีช่อ็กยิง่กวา่ชอ็ก ไมแ่ปลกใจเลยวา่ทำไมมนัฝกึงานสตเูดยีวกบั 

วิบวับวาว การเล่าเรื่องของมันแม่งโคตรเจ๋ง แถมลายเส้นมันก็โคตรสวย  
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หลักสองมันน่าจะเป็นคนที่คุณชนะสงครามบอก คนที่ส่งผลงานเดียวเข้ามา 

แต่เป็นผลงานที่โคตรดี!

“เฮ้ย นี่มันแคมเปญเกมมือถือตัวใหม่ของจีนนี่ไอ้สอง!”

“ใช ่ ๆ แตก่ย็ากเหมอืนกนั กโูดนแกไ้ปเยอะมากกวา่งานจะออกมาได ้ 

กูพูดไม่ค่อยเป็น ได้แต่อ้ำอึ้ง เลยทำได้แค่หลังสู้ฝ้า หน้าสู้จอ”

หลังชนฝ้าเพดาน หน้าชนจอ มุกมันนี่นะ...

“แล้วตกลงใครจะเป็น MC รันรายการวะ”

“ไอ้พอใจไง”

ทุกคนหันมามองผมเป็นตาเดียวแล้วพยักหน้าตกลง เฮ้ย ไม่เอาดิ!

“เฮ้ย ทำไมกูอะ กูเป็นฝ่ายเตรียมอุปกรณ์ไม่ได้เหรอ ซัพพอร์ต 

พวกมึงไง”

“เตรียมอุปกรณ์อะไรมึง มันต้องเป็นยุคทองของมึงแล้ว โปรเจ็กต์ 

เราตอ้งการคนอยา่งมงึเวย่ กวูา่มงึตอ้งมสีกลิดา้นการพดูวะ่ มงึเปน็คนเดยีว 

เลยนะที่ได้ฝึกงานสตูแปด ที่นี่ไม่เคยรับเด็กฝึกงานสตูแปด! มึงเป็นทายาท 

ก็อด! เป็นลูกหลานเทพเจ้า!”

ลูกหลานเทพเจ้าพ่อมึงอะ! ไม่เคยมีใครเอาเป็ดเอาไก่มาไหว้กูโว้ย!  

ไอ้หลักสอง มึงแน่ใจนะว่ามึงพูดไม่เก่ง! ผมพยายามออกตัวว่าผมไม่เคย 

พูดอะไรต่อหน้าคนหรือหน้ากล้องมาก่อน ผมเป็นนักศึกษาธรรมด๊าธรรมดา 

ที่ เป็นตัวซัพพอร์ตระดับล่างในทุกกิจกรรม  ง่ าย  ๆ  คือผมเป็น  GB  

เจเนอรัลเบ๊ให้เพื่อนใช้ไปซื้อของ ยกของอะไรทำนองนั้น แต่พวกมันไม่ฟัง!  

ผมคิดว่าพวกมันแค่หาแพะมารับงานนี้ แล้วผมก็คือแพะตัวอวบอ้วน 

ที่วิ่งหนีไม่ทัน!

“ได้เวลาเดบิวต์แล้วเพื่อน! พวกกูจะปั้นมึงเป็นอินฟลูเอนเซอร์!”

ไม่เอาโว้ยยยยยยยยยยยยย

แล้วมิชชั่นต่อไปก็คือการเกริ่นกับสตูตัวเองเรื่องทำ Vlog แล้วแผนกผม 

ก็มีสมาชิกให้ต้องเกริ่นรวมทั้งสิ้นหนึ่งคนถ้วน...เทพเจ้าชนะสงคราม

ผมอุตส่าห์เชื่อไอ้สองที่ให้เก็บเรื่องนี้ไว้พูดหลังจากผมไปซื้อน้องส้ม 
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ให้เขาเรียบร้อย รอเขาดูดน้องส้มไปหลายอึกถึงค่อย ๆ เดินกระมิดกระเมี้ยน 

ไปยืนกุมเป้าหน้าโต๊ะเขา

“Vlog W8?”

“ใช่ครับ เป็นโปรเจ็กต์ของพวกเด็กฝึกงานแบบผม เราคิดกันว่า 

จะทำ Vlog แนะนำ W8 หลาย  ๆ  ตอน แนะนำทุกสตูคร่าว  ๆ ก็เลยอยาก 

เชิญบอสมาเป็นแขกรับเชิญด้วยครับ...”

“มี Proposal ยัง?”

“ครับ? ยังครับ ผมแค่มาเกริ่นก่อน”

เขาดูดน้องส้มเข้าปากไปอีกอึกก่อนวางลงบนโต๊ะ จากนั้นก็ฉีกยิ้ม 

จนตาคมขยับโค้งที่ทำผมขนลุกซู่

“ไปทำมาแล้วค่อยมาคุย”

ผมได้แต่ยิ้มแห้งแล้วถอยหลังกลับมายังโต๊ะทำงานของตัวเอง  

รีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาส่งแชตเข้า ขบวนการ W8 เรนเจ๋อ

พอใจไข่เจียว : เทพเจ้าขอ Proposal (สติกเกอร์หมาร้องไห้) 

หลักสองครองโสด : เจ๊วาวกูไม่ขอไรเลย บอกว่าขอเจ๊แกสวยก็พอ

ฮือออออออ วิบวับวาวคนดีคนเดิม เพิ่มเติมคือกูไม่ได้ฝึกงานกับ 

วิบวับวาว!  สตูอื่นก็ฟีดแบ็กมาในทางที่ดี  ก็ทั่ว  ๆ  ไปว่านัดล่วงหน้านะ  

ขอดูสคริปต์นะ ไม่เห็นมีใครขอ Proposal แบบอีตาชนะสงครามเลยโว้ย  

แล้วผมรู้เลยว่าอย่างเทพเจ้าเนี่ยแม่งไม่ได้เอา Proposal แบบทำส่ง  ๆ  แน่  

ผมต้องเล่นใหญ่แบบรัชดาลัยเธียเตอร์ โชคดีที่เพื่อนทุกคนซัพพอร์ตกัน 

เต็มที่ ผมได้ทีมที่โคตรดี ไม่มีใครเกี่ยงงาน เรานัดกันว่าจะช่วยกันทำ  

Proposal ให้เสร็จ ทำไว้เผื่อพรีเซนต์โปรเจ็กต์กลุ่มตอนจบฝึกงานด้วย

พอใจไข่เจียว : ขอบคุณนะทุกคน ;____; เดี๋ยวเลี้ยงกาแฟ

หลักสองครองโสด : กาแฟฟรีไม่ต้องพู้ดดดดดดดดด

พอใจไข่เจียว : งั้นมึงไม่ต้องแดกกกกกกกกก
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ปุยฝ้ายชมัยพร : ถ้ามีมอคค่าสตาร์บัคส์เราจองนะ ^0^

พอใจไข่เจียว : ขอบคุณน้าเพื่อนฝ้าย นางฟ้ามาโปรด

“พอใจกินเค้กเยอะไปนะพี่ว่า”

“ก็น้องเครียดดดดดดดด  พี่ชายต้องไปเจอหน้าไอ้คุณชนะนั่น 

แบบน้อง แม่งเอ๊ย น้องอยากกระโดดต่อยหน้าไอ้คุณชนะมาก! เขาไม่ชอบ 

หน้าน้องอะ”

แทนที่พี่ชายจะโอ๋ผม กลับหัวเราะใส่ แง่งงงง

“คิดไปเองมั้ง น้องไม่ชอบหน้าเขาเองหรือเปล่า ใครเขาจะมาสนใจ 

แกล้งเด็กฝึกงาน ทำเหมือนว่าง”

พี่พอดียังคงเป็นพระเอกซีรีส์เกาหลีแม้ในยามยกแก้วน้ำขึ้นดื่ม  

ทำไมพระเจ้าสร้างพี่ชายผมให้โคตรหล่อได้ขนาดนี้วะ  ท่านั่งไขว่ห้าง 

ตรวจงานในไอแพด ชุดอยู่บ้านโทนสีครีม...พระเอกชัด ๆ!

แลว้ลคุพระเอกแบบนีก้ค็วรไดล้งเอยกบัพีส่าวคนสวยอยา่งวบิวบัวาว!  

ไอดอลของผมควรได้คบหาดูใจกับคนดี  ๆ  ไม่ใช่อิหยังก็ไม่รู้แบบคุณ 

ชนะสงคราม

“เขาแกล้งจริง  ๆ เขาว่าน้องเยอะอะ บอกว่าน้องไม่ขยัน งานห่วย  

คนอะไรโคตรใจรา้ยเลย แลว้ใหว้เิคราะหโ์ปรเจก็ตอ์ะไรไมรู่เ้ยอะแยะ จกิกดั 

น้องตลอด”

ผมหวังว่าพี่พอดีจะเข้าข้างผมสักนิด แต่ไม่เลย พี่พอดีกลับหัวเราะ 

หนักกว่าเดิมแล้วยีหัวผมจนยุ่ง

“ก็เราชอบปั่นงานส่ง ทำงานลวก ๆ ดีแล้วที่เขาพูด เพราะตอนพี่พูด 

น้องก็เบะปากใส่ไม่ยอมฟัง เอาแต่ดื้อ เด็กดื้อก็ต้องโดนดุ”

“น้องไม่ได้ดื้อสักหน่อย น้องเป็นเด็กดี น้องทำได้หมด น้องไปซื้อ 

กาแฟด้วย เขากินโคตรยาก ออเร้นจ์โคลด์บรูว์ เขาไม่น่ารักเหมือนพี่ชาย 

น้องเลย”

ผมรีบขยับไปกอดแขนอ้อนพี่ชายทันทีเพื่อเรียกคะแนนสงสาร  

เพราะพี่ชายผมทำเหมือนจะเข้าข้างคุณชนะสงครามมากกว่าอีก! ผมจะ 
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26

มาเป็นเด็กดื้อของพี่ชายไม่ด้ายยย ผมเป็นเด็กดีจะตาย

“อย่าหมดกำลังใจล่ะ ฝึกงานเจอหัวหน้าดุ  ๆ  ก็ดี น้องจะได้เก่งขึ้น  

พอถึงเวลาทำงานจริง  ๆ  เราต้องเจอคนอีกเยอะ จะได้มีภูมิคุ้มกัน คุณ 

ชนะสงครามเป็นคนเก่ง พี่เคยเจอเขาหลายครั้ง เรียนรู้จากเขาเยอะ ๆ”

“ฮึ่ย...น้องอยากเจอแต่คนเก่งแล้วก็ใจดีแบบพี่ชาย”

“พี่ไม่ได้ใจดีหรอก พี่ก็ดุ ถ้าพอใจทำงานกับพี่ก็โดนดุเหมือนกัน”

“ไม่มีสิทธิพิเศษเพิ่มความใจดีให้น้องเลยเหรอ”

“ได้เค้กปลอบใจจากพี่นี่ยังไม่ใจดีอีกเหรอ”

“งื้อ น้องอยากได้แซลมอนด้วย เราสั่งมากินกันดีไหม”

“เฮ้อ...เอาแต่อ้อน เมื่อไหร่จะโต”

“ไม่โต ไม่อยากโต จะอยู่กับพี่ชายไปตลอด  เลี้ยงน้องด้วยนะ  

น้องกินไม่เยอะ”

แล้วแก้มผมก็โดนพี่พอดีจับยืดเป็นมาร์ชแมลโลว์ พี่ชายผมมีแต่ 

ออร่าความอบอุ่นเหมือนแสงแดดยามเช้า  ผมรักพี่พอดีที่สุดในโลก  

เมื่อไหร่พี่ชายคนดีที่หนึ่งของผมจะมีแฟนสักทีนะ ไม่มีใครเห็นความน่ารัก 

ของพี่ชายผมบ้างเหรอ

“เดี๋ยวมีแฟนก็ลืมพี่”

“ไม่เอา ไม่มี น้องตั้งใจจะอยู่เลี้ยงลูกให้พี่ชาย มีสักสามคนนะ  

น้องจะเป็นคุณอาสุดหล่อ”

“วันหนึ่งคนเราก็ต้องเติบโต พอใจก็ต้องมีชีวิตของตัวเอง แล้วก็จะม ี

คนที่พอใจชอบเข้ามา พอถึงเวลานั้นพี่ห้ามก็ไม่ฟังแล้ว”

“ถ้าน้องมีแฟนจริง ๆ ไม่หวงน้องเหรอ”

“ห่วงคนนั้นมากกว่า ปวดหัว คิดแล้วเครียดแทน พี่แถมข้าวสาร 

กับยาแก้ไมเกรน แถมทริปไหว้พระให้ด้วย ไปวัดนั้นวัดแรกเลย”

“วัดไหน”

“วัดชนะสงคราม”

โอ๊ย ยังจะกลับมาแซวผมเรื่องนี้อีกกกกกกกกกกกกกกก
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