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๑

อาชว์  มักจะมาถึงบริษัทก่อนเวลาเข้างานสิบห้านาที
สิ่งแรกที่เขาทำเมื่อนั่งลงบนเก้าอี้คือเปิดคอมพิวเตอร์ เข้าไมโครซอฟต์ 

เอ๊าต์ลุคเช็กอีเมลงาน ดูปฏิทินที่มีแต่วงกลมสีแดงล้อมวันที่ระบุเดดไลน์ของ 

แต่ละโครงการ วางแผนในหัวคร่าว ๆ ว่าวันนี้จะจัดการอะไร ก่อนเริ่มทำงานส่วนที ่

สำคัญที่สุดขององค์กรอย่างการพัฒนาและดูแลแอพพลิเคชั่นต่าง  ๆ โดยเฉพาะ 

เกมออนไลน์สำหรับสมาร์ตโฟน ระบบไอโอเอสและแอนดรอยด์ 

เมื่อมุจลินท์ก้าวเข้าบริษัทหลังชายหนุ่มราว ๆ สิบนาที อาชว์ก็มักพิมพ์อะไร 

ตอ๊กแตก๊อยูห่นา้คอมพแ์ลว้ แมเ้ธอจะไมเ่คยเขา้ออฟฟศิทนักจิวตัรแรกของเขา แต ่

ก็ได้ยินจากเพื่อนร่วมงานคนอื่นที่มาเช้าตั้งแต่ไก่โห่ว่าเขาทำเช่นนั้นมาสองปีเต็ม ๆ 

ตั้งแต่ยังเป็นแค่โปรแกรมเมอร์ที่เพิ่งย้ายจากบริษัทจัดวางระบบที่ประเทศนิวซีแลนด์ 

มาทำงานในตำแหน่งไอโอเอสดีเวลล็อปเปอร์ จนวันนี้เขาเลื่อนขั้นเป็นโปรเจ็กต์ 

ลีดเดอร์ภายในเวลาอันรวดเร็ว...ซึ่งนับได้ว่าเร็วที่สุดเป็นประวัติการณ์ของบริษัท

เมื่ออยู่ในชั่วโมงทำงาน เขามักนั่งหลังตรงทำงานด้วยความขยันขันแข็ง

แต่พอถึงเบรก เขาก็กลายเป็นผู้ชายยิ้มง่าย ทว่าไม่วายมีแววมุ่งมั่นอยู่ใน 

ดวงตา

มุจลินท์ลอบมองเสื้อเชิ้ตสีกรมท่าที่โผล่พ้นพนักเก้าอี้ทำงาน มือก็หย่อน 

บัตรลงเครื่องตอกไปด้วย แต่แทนที่เครื่องจะดูดบัตรลงไปแล้วตีเวลาดังแกรก 

ดังที่เคยเป็น วันนี้กลับไม่ยอมกิน แถมยังพยายามคายบัตรที่ว่าอีกต่างหาก

แกรก...แกรก...
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หญิงสาวขมวดคิ้วเมื่อได้ยินเสียงแปลกประหลาด รีบเหลียวไปดูเครื่อง 

ตอกบัตร พบว่าตนเผลอใส่บัตรรถไฟฟ้าบีทีเอสลงไป หญิงสาวจึงคว้าบัตรบันทึก 

เวลาเข้างานซึ่งอยู่ด้านข้างแล้วหย่อนลงเครื่องก่อนสบตากับคนที่ต่อหลัง

“จะไปสถานีไหนวะ”

เสียงแซวดังขึ้นจากคนรอตอกบัตรหลังเธอ มุจลินท์มองใบหน้าที่ขาววอก 

เพราะเลือกรองพื้นผิดเบอร์ไปเล็กน้อย นึกในใจว่าคราวหลังจะไปช่วยเพื่อนสนิท 

เลือกรองพื้นเสียหน่อย

“จะไปที่ที่ไม่มีแกนี่ละ”

มงคลชัยกลอกตาไปมา เสยผมสั้นตั้ง  ๆ บุ้ยหน้าไปยังบริเวณโต๊ะทำงาน

“ว่าแต่ตอกเสร็จก็รีบ  ๆ  ไปนั่งที่ได้แล้ว แถวรอยาวยังกะหางว่าว เกิด 

พวกฉันสาย แกรับผิดชอบด้วย”

พนักงานอีกสามสี่คนที่ต่อแถวอยู่มองเธอด้วยแววตาร้อนรน เพราะอีก 

สองนาทีเท่านั้นก็จะแปดโมงครึ่ง ถ้าตอกบัตรเลยไปแม้แต่นาทีเดียวจะนับว่า 

สายไปครึ่งชั่วโมงและต้องเอาชั่วโมงโอทีมาทดกับเวลาที่มาสาย

มุจลินท์รีบดึงบัตรตอกออกเสียบไว้ที่แผงบัตรด้านข้างเครื่อง สาวเท้าไป 

โต๊ะทำงานของตัวเองซึ่งติดกับทางเดินริมหน้าต่างด้านในสุด เป็นมุมที่แม้จะไม่ได ้

เห็นวิวท้องฟ้านอกสำนักงานผ่านกระจกใสดังใครหลายคนที่หันหน้าเข้าหาหน้าต่าง  

แต่มุมนี้ของเธอก็เป็นมุมที่ใครต่อใครปรารถนา ในเมื่อนาน  ๆ  ทีจะมีคนเดินผ่าน 

สักคน จะแอบอู้หรือเปิดอินเทอร์เน็ตเล่นนอกเหนือจากทำงานก็ไม่ใช่เรื่องยาก 

เพราะไม่มีใครเห็น 

นอกจากนี้ ยังเป็นมุมที่สามารถเห็นความเป็นไปของคนอื่น และทุกครั้ง 

ที่นายเดินมา เธอจะเป็นคนแรกที่ไหวตัวทัน รีบปิดเว็บบอร์ดเกมออนไลน์หรือซีรี่ส์ 

เกาหลีที่แอบดูด้วยขนาดหน้าต่างยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของหน้าจอได้ก่อนใครเพื่อน

หญิงสาวกดปุ่มเปิดคอมพิวเตอร์ เหลือบมองเครื่องบินพับสีขาวลำเล็ก ๆ 

ซึ่งตั้งอยู่ข้างจอ เมื่อเดสก์ท็อปพร้อมใช้งานปรากฏขึ้น จึงเข้าเอ๊าต์ลุค พบอีเมล 

แรกสุดด้านบนมาจากก้องกิตติ์ผู้เป็นเจ้านายเมื่อคืนก่อน ส่งถึงอาชว์ มงคลชัย  

และเธอ ด้านในคือกำหนดการปล่อยเกมใหม่อย่าง  ‘The Utopia Saviour’ 
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ซึ่งเป็นเกมที่ซื้อจากผู้ผลิตเกมรายยักษ์สัญชาติเกาหลีในราคาสามล้านบาท และ 

หลังจากที่แปลเนื้อหาเป็นภาษาไทย ปรับรายละเอียดเนื้อเกมบางส่วนให้เหมาะสม  

ในที่สุดก็สามารถปล่อยให้ผู้เล่นดาวน์โหลดลงโทรศัพท์ของตัวเองได้ตั้งแต่เดือนหน้า 

เป็นต้นไป

มุจลินท์มองดูปฏิทินในโทรศัพท์มือถือ คำนวณระยะเวลาอยู่ในหัวเงียบ  ๆ

เดดไลน์งานของเธอ...ก็คือวันเดียวกันกับเดดไลน์งานของอาชว์ แต่แค่ 

รับผิดชอบส่วนที่ต่างกันของโปรเจ็กต์

เธอเป็นมาร์เก็ตติ้งโคออร์ดิเนเตอร์ มีหน้าที่ประสานงานกับลูกค้าและผู้ให ้

บริการชาวไทย รวมถึงติดต่อกับผู้ผลิตเกมชาวเอเชียอย่างญี่ปุ่น จีน เกาหลี

ส่วนเขาคือซอฟต์แวร์ดีเวลล็อปเปอร์

เธอทำงานหนา้บา้น สว่นเขากท็ำงานหลงับา้น ไมม่ทีางจะมาเจอกนักลางบา้น 

ได้อยู่แล้ว

คนทำหน้าที่ประสานงานครอบจักรวาลปิดอีเมล ก่อนจะเงยหน้าให้พ้น 

หน้าจอคอมพิวเตอร์เล็กน้อย ครุ่นคิดว่าถ้าโปรเจ็กต์นี้ผ่านไปได้ด้วยดี เธอคงมี 

โปรไฟล์ดี  ๆ  อยู่ในแฟ้มผลงาน เผื่อในอนาคตจะเปลี่ยนหรือย้ายงาน

มุจลินท์หวังว่าจะเป็นเช่นนั้น...ถ้าไม่มีเรื่องอะไรผิดพลาดขึ้นมาเสียก่อน

“พี่อาชว์ แคร็กอีกแล้ว!” 

...แบบที่มักจะเป็นอยู่บ่อย  ๆ

เธอถอนหายใจเมือ่ไดย้นิเสยีงรอ้งทีด่งัขึน้จากโตะ๊ทำงานทีอ่ยูถ่ดัไป หญงิสาว 

เงยหน้าขึ้นมาเล็กน้อย เหลือบมองแทนคุณ บัณฑิตหมาด  ๆ  คณะวิทยาศาสตร์ 

สาขาคอมพิวเตอร์ที่เรียก  ‘พี่อาชว์’  ให้ไปช่วยดูความผิดพลาดของงานตน

“ทำอีท่าไหน”

“ท่านั่ง” 

แทนคุณตอบอาชว์ด้วยน้ำเสียงกวน  ๆ ไม่ได้เกรงใจสายตาขวาง  ๆ  ของคน 

เอาจริงเอาจังกับงานแม้แต่น้อย อาชว์ส่ายหน้าเป็นเชิงว่าไม่ได้เรื่อง ก้มลงจับเมาส ์ 

คลิกนู่นคลิกนี่ ก่อนรัวนิ้วลงบนแป้นพิมพ์อย่างรวดเร็วยิ่งกว่านักพิมพ์ดีด ทว่า 

คิ้วที่ขมวดขึ้น...บ่งบอกให้รู้ว่าเขาเองก็คงหาทางแก้ปัญหานี้ไม่ได้เช่นกัน 
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คนแอบมองอยู่เกลือกตาไปมา นี่ขนาดเป็นเกมซื้อมายังปัญหาเยอะขนาดนี้  

ถ้าทำเอง...ก็ยากจะคาดเดาว่าจะได้ปล่อยออกมาเมื่อไหร่ ในเมื่อนอกจากจะต้อง 

เสียเงินนับสิบล้านในการจ้างแรงงานผลิต ก็ยังต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมเกม 

เมืองไทยยังไม่ได้รับความนิยม รวมถึงถูกมองว่าเป็นการบ่อนทำลายเยาวชนอยู่ 

หลายครั้ง

ดังนั้น การซื้อเกมที่มีชื่อเสียงจากชาติที่มีรายได้หลัก ๆ จากเกมอย่างเกาหล ี

หรือญี่ปุ่น จึงเป็นเรื่องที่ดีกว่าแบบไม่ต้องคิดพิจารณาทางเลือกอื่นใด

สำหรบัเกมใหมล่า่สดุจะเปดิตวัชว่งปลายเดอืนนีแ้ละเปน็เกมแนว MMORPG๑ 

มีเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างเมืองในยุคกลางของยุโรป โดยที่ผู้เล่นสามารถเลือก 

อาชีพ เช่น พ่อค้า นักดาบ นักเวท ตอนเริ่มต้นเกมได้ เลือกว่าจะอยู่กิลด์๒ ใด 

และแต่ละกิลด์ก็ต้องคิดขยายเมืองด้วยการสู้กับกิลด์อื่นเพื่อครอบครองพื้นที่ 

กิลด์นั้น  ๆ 

แม้ฟังดูซับซ้อน แต่เวอร์ชันที่ใช้เล่นในสมาร์ตโฟนนั้นถูกปรับให้ง่ายขึ้น  

และเน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นด้วยกันเองมากกว่าพุ่งเป้าไปที่ภารกิจส่วนตัว  

อีกทั้งรูปลักษณ์ของเกมถูกออกแบบให้เรียบง่าย  ไม่มีปุ่มคำสั่งเยอะชวนงง  

ดึงดูดใจด้วยภาพการ์ตูนแอนิเมชั่นที่เหมือนออกมาจากการ์ตูนญี่ปุ่น ที่สำคัญ 

ก็คือโหลดฟรีเหมือนเกมทั่วไปในตลาดแอพพลิเคชั่นทุกวันนี้

แต่เพราะคำว่าเหมือนเกมทั่วไป...จึงหาจุดต่างในตลาดยาก อีกทั้งช่วงนี้ 

เกมแนวอาร์เคด๓ ยังได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่ผู้ใช้สมาร์ตโฟน จึงเป็นหน้าที่ 

 ๑  MMORPG ย่อมาจาก  Massive Multiplayer Online Role-Playing Game แปล 

เป็นไทยได้ว่า เกมสวมบทบาทในระบบเครือข่ายที่มีผู้ เล่นจำนวนมาก  สำหรับเกม  MMORPG  

มีรูปแบบการเล่นที่ผู้เล่นต้องใช้ชีวิตในโลกเสมือนจริงตามบทบาทที่ได้รับ และจะมีการพัฒนาระดับ 

หรือที่เรียกว่า ‘เลเวล’ (Level) เนื้อหาของเกมจะมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเวทมนตร์ การต่อสู้ สงคราม  

เป็นต้น
	 ๒ Guild หรือสมาคมในเกม เป็นการรวมกลุ่มกันของผู้เล่นเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเกม 

โดยในกิลด์ก็จะมีผู้เล่นที่เลเวลหลากหลาย และอาจจะมาจากหลายบทบาท

 ๓  Arcade หรือเกมอาร์เคด แปลตรงตัวคือเกมตู้หยอดเหรียญ เป็นเกมที่ไม่มีเนื้อเรื่อง  

เล่นไม่ยากและมีด่านหลากหลาย เพื่อไต่ระดับขึ้นไปเรื่อย  ๆ ยกตัวอย่างเช่น Candy Crush
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หนักของฝ่ายการตลาดว่าควรโปรโมตเกมนี้อย่างไรให้โดดเด่นเหนือเกมอื่น  ๆ  

ในท้องตลาด จนสามารถสร้างกำไรจาก  In-app Purchase และจากการขาย 

โฆษณาได้

ทว่ายังไม่ทันที่อาชว์จะแก้ไขปัญหาของแทนคุณได้ ใครบางคนก็เดินเข้ามา 

ในโซนพนักงานเสียก่อน และเป็นคนที่ทำให้มุจลินท์หยุดทำงานพร้อมกับกดปิด 

หน้าจอทันที

“ทีมยูโทเปียไปพบกันที่ห้องประชุมหน่อยค่ะ”

มุจลินท์ลุกขึ้น หันไปสบตามงคลชัยที่ลุกขึ้นมาบิดขี้เกียจ แล้วบุ้ยหน้าไป 

ตามทางที่เก็จแก้วเดินล่วงหน้าไปแล้ว

ในไม่ช้า โปรแกรมเมอร์สี่คน นักวาดอีกสองคน นักแปลอีกสองคน  

และผู้รับผิดชอบการตลาดอย่างมุจลินท์และมงคลชัยก็เดินไปยังห้องประชุม 

ขนาดกลางอย่างรู้งาน ทางบริษัทมักประชุมทุกเช้าวันศุกร์ปลายเดือน แต่เพราะ 

กำลังจะเปิดตัวเกมใหม่รวมถึงมีแผนจะซื้อเกมเพิ่มจากประเทศญี่ปุ่ นช่วงนี้  

ความถี่ในการประชุมจึงเพิ่มเป็นสัปดาห์ละครั้ง

ภายในห้องตกแต่งด้วยสีขาวดำดูทันสมัยสมกับเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยี 

เก็จแก้วนั่งลงตรงเก้าอี้หัวโต๊ะ ยิ้มให้พนักงานใต้บังคับบัญชา

“วันนี้เข้ามาคุยแทนพี่การ์ดค่ะ พี่การ์ดติดงานข้างนอกทั้งวัน ส่วนพี่ก้อง 

ก็กำลังคุยกับคนของซังวุค”

หญิงสาวกล่าวถึงกรวัต กรรมการผู้จัดการของเทคแอคมี และยังเป็น 

ตัวตั้งตัวตีคิดโครงการแอพพลิเคชั่นต่าง  ๆ  ให้พนักงานไปต่อยอด ส่วนพี่ก้อง 

หรือก้องกิตติ์ เป็นเพื่อนซี้พี่ชายที่ช่วยให้คำปรึกษาในช่วงก่อตั้ง ปัจจุบันเป็น 

เจเนอรัลแมเนเจอร์รวมถึงเป็นโปรเจ็กต์แมเนเจอร์ เก็จแก้วเองเพิ่งเบญจเพส  

และเข้ามาทำงานได้แค่เดือนเดียวเท่านั้นหลังจากคว้าปริญญาโทสาขาเอ็มบีเอ 

จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์เมื่อปลายปีก่อน

เก็จแก้วไม่เคยทำงานที่ไหนมาก่อนในชีวิต ความสามารถของเธอจึงยัง 

เป็นที่กังขาของพนักงานว่าจะทำหน้าที่เอ็มดีที่ได้รับมอบหมายได้ดีหรือไม่ ในเมื่อ 

เห็นกันชัดเจนว่าเธอได้รับตำแหน่งนี้เพราะสายเลือด อีกทั้งระยะเวลาหนึ่งเดือน 
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ที่ผ่านมา ก็ยังไม่มีความคืบหน้าด้านผลกำไรใด ๆ เกิดขึ้นกับบริษัท อาจจะเพราะ 

เป็นช่วงรอยต่อระหว่างการปล่อยเกมใหม่ พนักงานที่อยู่กันมานานหลายคน 

จึงคิดว่าหากเปิดตัวเกมแล้ว อาจจะได้เห็นอะไรกันมากกว่านี้ ดีกว่าจะวิพากษ์- 

วิจารณ์กันไปก่อน

“เกรซแค่อยากถามความคืบหน้าของยูโทเปียเซเวอร์ ที่ว่าเก้าสิบแปด 

เปอร์เซ็นต์น่ะ ถึงไหนแล้ว”

นั่นเป็นคำถามหลักและคำถามแรกของนายสาวร่างเล็ก มุจลินท์นิ่งอย่างรู้ว่า 

ดีเวลล็อปเปอร์หนุ่มที่นั่งข้างกายเธอต้องเป็นคนตอบคำถามนี้

“ก็ตามที่ เห็นในโปรเกรสว่าเก้าสิบแปดเปอร์ เซ็นต์ เลยครับคุณเกรซ  

แต่ตอนนี้มีแคร็กนิดหน่อยเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ลัดวงจรตอนอัพเดตโปรแกรม 

เมื่อวันก่อน ตอนนี้ก็แก้อยู่ แล้วก็มีรันโค้ดผิดด้วย อันนั้นแก้อยู่เหมือนกัน”

อาชว์ยิ้มก่อนก้มลงมองรายงานที่หยิบมาด้วย  เริ่มอธิบายเนื้องานของ 

โปรแกรมเมอร์ลูกทีมตนเพิ่มเติม  เมื่อเก็จแก้วได้รับคำยืนยันจากปากของ 

หัวหน้าโปรเจ็กต์อย่างอาชว์ว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เธอก็พยักหน้า 

รับทราบก่อนพิมพ์อะไรเล็กน้อยลงในแท็ปเล็ตที่พกมา

การประชุมดำเนินไปได้ราว  ๆ  ห้านาทีหลังจากรายงานความคืบหน้าของงาน 

เรียบร้อย ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ เอ็มดีสาวจึงมองแท็บเล็ตของตน ย่อยข้อมูล 

ไม่กี่วินาทีก่อนจะเงยหน้าขึ้นมา

“เอ้อ แจ้งเลยแล้วกันว่าเดี๋ยววันที่สิบแปดเมษาจะมีงานเกมเอกซ์โปที่ 

เซ็นทรัลขอนแก่น ซึ่งจะมีกิจกรรมแข่งขันชิงแชมป์เล่นยูโทเปียเซเวอร์ เกรซ 

และพี่ก้องต้องไปคุม เดี๋ยวจะต้องเลือกว่าเอาใครจากทีมเราไป นอกจากนี้เรามี 

แผนจะซื้อเกมจีบหนุ่มจากค่ายคิปเปของญี่ปุ่นซึ่งจะไปงานนี้เช่นกัน”

“นี่เราจะมีเกมจีบหนุ่มแล้วเหรอคะ” หนึ่งในนักแปลร้องเสียงใส ตาวาววับ 

เป็นประกาย

เก็จแก้วตอบรับด้วยการพยักหน้า “แต่ตอนนี้ยังดูอยู่ว่าจะเอาเกมไหน 

เข้ามา ต้องดูเนื้อเรื่องที่เหมาะสม แต่ก็แปลกใหม่ที่ลูกค้าผู้หญิงจะชอบ เอาไว้ 

เดี๋ยวให้พี่ก้องช่วยดูอีกที”
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แล้วเสียงกระซิบเบา  ๆ  ก็ดังขึ้นจากเพื่อนชายหัวใจสาวที่นั่งอยู่ข้างซ้าย 

มุจลินท์ แต่ก็ไม่ดังพอที่คนอื่นจะได้ยิน

“จริง  ๆ  น่าจะเอามาให้ฉันดูก่อน โปรเจ็กต์แบบนี้ฉันอยากได้ เบื่อละ 

ไอ้ยูโทเปียเนี่ย แย่งที่กับตีมอนสเตอร์กันทั้งเกม วู้”

มุจลินท์ยิ้มบาง ๆ แล้วตวัดตามองเพื่อน “แกเบื่อยูโทเปีย หรือเพราะเห็นว่า 

เป็นเกมจีบหนุ่มฮะถึงอยากได้ขนาดนี้”

“เก่งมากเพื่อน รู้ใจจนเลยไปถึงไส้ติ่ง”

พลันเสียงกระแอมก็ดังขึ้นจากด้านขวา มุจลินท์ชะงักแล้วมองตามเสียงนั้น 

เจอดวงตาคู่เรียวที่มีแววปราม  ๆ  กึ่งดุของอาชว์ หญิงสาวส่งเสียงฮึในลำคอ 

“ดังนั้นตอนนี้ เรามาคิดกันไหมว่าอยากเพิ่มอะไรลงไปในยูโทเปียช่วง 

เดือนหน้า”

“เมื่อวานนี้ผมคิดว่าเราควรเพิ่มคาแร็กเตอร์ใหม่ได้ จากเดิมจะมีสายต่อสู ้

สายค้า สายเวท และในสายเวทเราก็มีนักบวชอยู่แล้ว พี่มัดเลยเสนอให้เพิ่ม 

ไวต์เมจิเชิ่นกับแบล็กเมจิเชิ่น พี่อาชว์คิดว่าไง” นักวาดของทางบริษัทซึ่งเป็นคน 

ออกแบบตัวละครเพิ่มเสนอขึ้น

“ไม่ค่อยโอถ้าจะปล่อยตอนนี้...ประมาณอีกสักสองหรือสามเดือนขั้นต่ำ 

ให้คนอิ่มตัวสักระยะ คุ้นเคยกับเกมเราก่อน ออกตัวเทพ  ๆ  ไปตั้งแต่แรกมันก็จะ 

เดินเกร่อกันเต็มเกม เรื่องนี้ก็น่าจะรู้  ๆ  ดีอยู่แล้วนี่”

หางเสียงของอาชว์เรียบ ๆ ทว่ามุจลินท์กลับเห็นว่าสายตาของเขาเหลือบมา 

ยังเธอเมื่อถึงประโยคสุดท้าย หญิงสาวเม้มริมฝีปากแน่น เธอไม่ได้บอกนักวาด 

หรือเขาให้เพิ่มตัวละครใหม่ตอนนี้สักหน่อย จึงรีบเปลี่ยนเรื่อง

“งั้นมัดขอเสนอแผนประชาสัมพันธ์ค่ะ ถึงเศรษฐกิจช่วงนี้จะไม่ค่อยดี  

แต่ว่าตลาดเกมก็ยังได้รับความนิยมทั้งในพนักงานออฟฟิศหรือนักเรียน และ 

เดี๋ยวนี้คู่แข่งเราก็จับทางถูก ใช้ดารามาเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับเกมเพื่อดึงความ 

สนใจคนทั่วไปได้มากกว่า ดังนั้นมัดคิดไว้ว่าเราจำเป็นจะต้องจ้างคนดังมาเสริม 

กระแสเกม มัดกับเหม่ยเองก็ลิสต์รายชื่อดาราหน้าใหม่ที่อยู่ในกระแส แต่ค่าตัว 

ไม่สูงเกินไปเอาไว้แล้ว ถ้ายังไง...”
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“ดีเลยพี่มัด ผมชอบไอเดียนี้ ไหน  ๆ  ก็ไหน  ๆ  แล้ว ผมว่าจ้างพวกดารา 

เกาหลีหรือบอยแบนด์มาเป็นเกมแอมบาสเดอร์ให้เราเลยดีกว่าไหม เจาะตลาด 

ติ่งโดยเฉพาะ เพราะพวกนี้จะแบรนด์รอยัลตีสูงมาก รับรองได้ติ่งเพียบ แถม 

ไลน์เองตอนนี้ก็เป็นของเกาหลีแล้ว ที่ดัง  ๆ  ก็มีซงซึงฮอน โซจีซบ ดงบัง เอสเจ 

ทูพีเอ็ม...” ยังไม่ทันจะพูดจบ แทนคุณก็รีบแทรกขึ้นจากฝั่งตรงข้ามมุจลินท์ 

และเพื่อนหันขวับไปมองทันควัน ก่อนมงคลชัยจะตัดบท

“งบพีอาร์มีอยู่แค่หนึ่งแสน  จะได้แขนสักข้างไหมแทน ที่แกว่ามานั่น 

จตุรเทพเกาหลีเลยนะ แถมรุ่นเก่าทั้งนั้น” ว่าแล้วก็ส่งสายตาเอือมระอาให้ 

เพื่อนสนิทอย่างรู้  ๆ  กันว่าพวกหลังบ้าน...ก็ควรทำงานอยู่หลังบ้านจริง  ๆ

“แทน อย่างที่พี่เหม่ยฮัวเขาว่านะ” คนที่อยู่ทีมเดียวกับแทนคุณแย้งขึ้น  

เหลือบมองหน้ามุจลินท์ที่นั่งข้างตนอีกครั้ง ดวงตายังคงเต็มไปด้วยประกายระยับ 

ทว่าไม่จับใจคนมองสักนิด เพราะเป็นประกายที่เหมือนจะเกทับอยู่ในทีมากกว่า

“งบการตลาดไม่มาก...เพราะไม่สำคัญเท่าการพัฒนาเกม เอาแค่พอเป็นที่ 

รู้จักก็ได้แล้ว แล้วปล่อยให้คนเขาบอกต่อกันไปดีกว่า เพราะยังไงยูโทเปียเซเวอร์ 

พวกเราก็ดีเวลล็อปกันมาดีอยู่แล้ว ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร”

สิ้นคำอาชว์ ทั้งห้องก็เงียบไปครู่หนึ่งคล้ายเห็นด้วยกับความคิดเห็นของ 

ชายหนุ่ม แล้วผู้มีอำนาจมากสุดในห้องก็พยักหน้าหันไปทางมุจลินท์กับมงคลชัย

“แล้วเรื่องงบ...ก็อย่างที่รู้กันนะจ๊ะมัดกับเหม่ยว่าเราคงให้ได้เท่านั้น เพราะ 

ทั้งสองเองก็คงเห็นจากเกมก่อนหน้านี้ไปแล้วว่าเป็นไง”

“ค่ะ มัดทราบ” มุจลินท์รับแทนเพื่อนด้วย ก่อนถอนหายใจเมื่อนึกถึง 

เกมก่อนหน้า...

เธอเป็นพนักงานที่นี่ได้แค่สามเดือนเท่านั้น และก็เข้าบริษัทนี้มาในช่วงที่ 

เกมดังกล่าวแป้กพอดี แม้จะไม่ใช่คนที่โปรโมตเกมที่ว่า แต่ในเมื่อบริษัทได้รับ 

บทเรียนจากเกมเดิม จึงเลี่ยงไม่ได้ที่ผลกระทบนั้นจะตกมาถึงเธอซึ่งมารับช่วง 

ตำแหน่งจากพนักงานที่ลาออกไป

“แต่การพีอาร์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงของเรา มาร์เก็ตติ้งเอง 

ก็เป็นฟังก์ชันที่สำคัญของธุรกิจ ไม่งั้นใครจะรู้จักเกมเรา” มงคลชัยจับปลายนิ้ว 
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ตัวเองไปพร้อมกับพูดลอย ๆ มุจลินท์เสหน้ากลับมายังคนข้างขวา อาชว์ยิ้ม ทว่า 

แววตาไม่ได้อ่อนโยนสักนิด

“ไม่ต้องเอางบไปละลายกับการตลาดมาก  แล้วเอามาให้นักวาดกับเรา 

พัฒนาตัวเกมต่อไปดีกว่า ไม่งั้นก็ต้องซื้อเกมจากญี่ปุ่น เกาหลี จีนไปเรื่อย  ๆ  

แบบนี้”

หญิงสาวกำมือแน่นใต้โต๊ะ ส่งแววขุ่นเคืองผ่านดวงตา ทว่าชายหนุ่มยังคง 

ยิ้มราวกับมีภูมิต้านทานสายตาพิฆาตอย่างแข็งแกร่ง

“เอาจริงมันก็สำคัญทั้งคู่นั่นละ” คนตำแหน่งสูงยกมือห้าม มองมุจลินท์ 

ด้วยแววตาอาทรเล็กน้อย “แต่เราลงงบกับการตลาดไปมากกว่านี้ไม่ได้ เพราะถ้า 

แอพผิดพลาดอะไรขึ้นมา เราจะเจ็บมากกว่า...เหม่ยฮัวกับมัดก็คงรู้นะ”

“ค่ะ” 

มงคลชัยพยักหน้าอย่างเลี่ยงไม่ได้เมื่อเก็จแก้วประกาศสงบศึก ทว่าไฟใน 

ดวงตาของสองฝ่ายยังคงไม่ดับวอดไปง่าย  ๆ มุจลินท์ขยับท่านั่งก่อนเตะเท้าซ้าย 

ไปกระแทกหน้าแข้งของคนที่นั่งยิ้ม อาชว์สะดุ้งหันมามองเธอตาขวาง แยกเขี้ยวใส ่

แล้วทำปากขมุบขมิบ

“แกล้งเตะเรอะ”

“เปล๊า” หญิงสาวยักไหล่แล้วยิ้มหวานให้ ว่าเสียงเบา “คิดไปเองหรือเปล่า 

ว่าคนอื่นแกล้ง พวกที่ชอบแกล้งคนอื่นก่อนก็เป็นงี้แหละ ร้อนตัว”

“มีอะไรหรือเปล่า มัด อาชว์” เก็จแก้วถามแทรกหลังสังเกตอาการยุกยิก 

ของลูกน้องสองคน ชายหนุ่มที่ยังตาขุ่นในตอนแรกรีบเปลี่ยนเป็นยิ้มจนตาเป็น 

สระอ ิ

“พอดีผมรู้สึกเหมือนมีแมลงสาบไต่ขาน่ะครับ แต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้ว”

พนักงานสาวที่กลัวแมลงสาบยกขาขึ้นอย่างลืมตัว ส่วนแมลงสาบตัวจริง 

ถลึงตามองคนโดนไต่ เก็จแก้วได้แต่ส่ายหน้าแล้วพาเข้าประเด็นอื่นจนกระทั่ง 

ประชุมเสร็จ

มุจลินท์มองตามหลังเก็จแก้วที่รวบเอกสารเดินออกจากห้องไปคนแรก  

แม้จะทำงานในบริษัทเกมและไม่มีความจำเป็นต้องออกไปพบลูกค้าทุกวัน แต่ 
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เดรสสั้นสีขาว ลายแบ่งเป็นช่องสีน้ำเงินกับสีแดง และตุ้มหูชาแนลที่เก็จแก้ว 

ใส่วันนี้ทำให้เธอเหมือนคนที่ต้องประชาสัมพันธ์และประสานงานอยู่ตลอดเวลา  

แค่เห็นรสนิยมก็รู้ได้แล้วว่าฐานะที่บ้านเหลือกินเหลือใช้ ในเมื่อมงคลชัยเคย 

กระซิบกับมุจลินท์ว่าวันนี้ เก็จแก้วใส่เดรสยี่ห้ออีฟส์  แซ็งต์ โลร็องต์ และ 

ราคานั้น...ก็เกินเงินเดือนเธอไปนิดหน่อย

ทุกคนลุกขึ้นและค่อย  ๆ  ทยอยกันออกไป ทว่ากลับยังเหลือคนสามคน 

ในห้องที่ยังนั่งนิ่ง มุจลินท์ยังคงนั่งอยู่ตรงกลางชายหนุ่มสองคนที่ยังไม่ลุกเช่นกัน 

ข้างซ้ายคือเพื่อนร่วมทีม เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมเอก เพื่อนร่วมคณะ และ 

เพื่อนล่มหัวจมท้ายในศึกนี้

ส่วนทางขวาคือเพื่อน... 

มุจลินท์เงียบ หายใจเข้าลึก ๆ ก่อนบอกกับตัวเองว่าเพื่อนร่วมงาน...ที่ไม่น่า 

ร่วมงานด้วยสักนิด

“นิสัย...” หญิงสาวเบ้ปากพูดแค่นั้น ทำท่าจะลุก แต่อาชว์กลับรั้งเธอไว้ 

ด้วยสายตาเป็นต่อ ก่อนจะยิ้มบาง  ๆ  แบบที่ทำให้สาว  ๆ  ในออฟฟิศเขินไม่น้อย  

แต่ไม่ใช่กับเธอ

“ก็แค่พูดความจริง เห็น  ๆ  กันอยู่ว่าแผนมาร์เก็ตติ้งยังไม่ค่อยเวิร์ค”

ชายหนุ่มว่าง่าย ๆ ทว่าน้ำเสียงเฉียบ มุจลินท์เถียงทันทีหมายให้ได้ยินกัน 

แค่สองคนในจังหวะที่คนอื่นไม่สนใจและกำลังลุกออกจากห้อง

“แล้วไอ้เกมแม่แข่งกันซักผ้าอย่างลอนดรี้มาเธอร์ หรือเกมต่อสู้ที่เน้นแต่ 

แท็กติกแต่ซีจีลิเกโคตร  ๆ  อย่างซิตี้ออฟก๊อดล่ะ”

หญิงสาวพูดถึงเกมซึ่งผลไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ 

“แล้วจะให้คนเราเกิดมาแล้ววิ่งได้เลยรึไง ถ้าใส่ใจเกมที่ไม่ค่อยเป็นกระแส 

ของพวกเรา ก็ทำเกมปัจจุบันให้มันดังสิ ถึงงบจะแค่นั้น แต่ถ้ามัดเก่งพอ...ก็คง 

ทำได้อยู่แล้ว”

มุจลินท์ถอนหายใจ “ว่าแต่ตอนแรกบอกไม่สนพีอาร์กับมาร์เก็ตติ้ง ทำไม 

จู่  ๆ  จะให้เราช่วยโปรโมตยูโทเปียเซเวอร์ให้ดี กลัวแป้กรึไงฮะ”

“ก็ไม่ได้สน แต่เห็นว่าคนบางคนโดนจ้างมาให้ทำหน้าที่นี้แล้ว ก็ไม่อยากให ้
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ได้รับเงินเดือนไม่คุ้มค่าแรง”

“ไม่คุ้มอะไร ทุกวันนี้แทบจะกินนอนอยู่ออฟฟิศแล้ว” หญิงสาวเถียง

อาชว์ยิ้มปิดท้ายแล้วลุกขึ้น เดินออกจากห้องไปอย่างไม่คิดตอบ มุจลินท ์

ยังนั่งดวงตาวาวโรจน์อยู่กับที่ พนักงานคนอื่น  ๆ  ที่มาประชุมเดินออกไปจากห้อง 

ไปหมดแล้ว เหลือเพียงมงคลชัยที่ยังอยู่ข้างเธอ เอ่ยด้วยน้ำเสียงไม่สบอารมณ์ 

พอกัน

“โถ...นี่ถ้าฉันไม่สนิทกับแกคงไม่เห็นว่าจริง  ๆ  แล้วปากหมาขนาดนี้”

มุจลินท์หันไปหาเพื่อน “แล้วไม่ใช่แกรึไงฮะ นังเหม่ยฮัว ไหนเคยบอกว่า 

ได้สักครั้งจะตั้งใจทำงาน”

มงคลชัยส่งเสียงเฮ่อออกมา ก่อนลุกขึ้นพร้อมกรีดนิ้วเสยผมทั้งที่ยังตั้ง 

เป็นทรงอย่างดี ภายนอกมงคลชัยดูเป็นชายเต็มร้อย แต่ภายในก็รักชายเต็มร้อย 

เช่นเดียวกัน

“นี่ ฉันก็เพิ่งทำงานก่อนแกได้แค่สองเดือน จะไปรู้เหรอวะว่าปากหมา 

ขนาดนี้ ก่อนแกเข้ามานี่เจนเทิลแมนโคตร  ๆ”

“อย่าว่าหมา หมาน่ารักกว่าเยอะ สงสารหมา”

“แต่...ก็ไม่ได้หมากับทุกคน ส่วนใหญ่ที่เห็นก็คือกัดกับแกคนเดียว”

หญิงสาวผู้เป็นเป้าเงียบไปเมื่อเพื่อนสนิทพูด เธอตอบด้วยน้ำเสียงที่เบาลง 

“หวยออกที่ฉันพอดี ทีกับคนอื่นละดีนัก...ทีกับ...เออ ช่างมันเหอะ”

มุจลินท์ยักไหล่ ถอนหายใจแล้วเดินออกจากห้องประชุมพร้อมมงคลชัย 

ในที่สุด มองออกไปยังท้องฟ้าสีครามจนแสบตาด้านนอก รับรู้ว่าสายลมอบอ้าว 

คงกำลังโบกโชยให้คนด้านนอกอาคารได้สาปแช่งกับสภาพอากาศที่ใกล้เคียงกับ 

ดินแดนเส้นศูนย์สูตรไปทุกที ยังไม่ทันจะได้นั่งลงบนเก้าอี้ หน้าจอโทรศัพท์ที่ 

วางไว้บนโต๊ะทำงานของตนก็สว่างวาบ ปรากฏข้อความขึ้น

‘น้องมัด มาหาพี่ที่ห้องประชุมเล็กหน่อย’

จากผู้ส่ง ‘P’ Kong’
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มุจลินท์  รีบตอบข้อความเจ้านายแล้วเดินออกจากโซนสำนักงานของ 
พนักงานไปยังโซนที่พวกเธอเรียกกันเองว่าโซนสวรรค์ เนื่องจากเป็นที่สถิตของ 

นายใหญ่สี่คน เทคแอคมีไม่ใช่องค์กรใหญ่ ดังนั้นนายจึงไม่ได้มีห้องส่วนตัว 

ดังเช่นในละครไทยหลาย  ๆ  เรื่องที่ห้องทำงานใหญ่พอจะเป็นสำนักงานอีกแห่งได้ 

มีเพียงบานเลื่อนกระจกตั้งกั้นระหว่างโซนพนักงานและโซนนายเท่านั้น

ด้านในสุดทางเดินเป็นโต๊ะทำงานของสุขุม เจ้าของบริษัท ซึ่งจริง  ๆ  แล้ว 

แทบไม่เคยมาบริษัทเพราะมีธุรกิจใหญ่กว่าอย่างการดูแลโรงงานผลิตชิ้นส่วน 

คอมพิวเตอร์ สุขุมได้มอบอำนาจทั้งหมดให้อยู่ในมือของกรวัตและเก็จแก้ว  

ขณะที่กรวัตเองก็ไปช่วยงานพ่อเสียเป็นส่วนมาก และมีกุนซือใหญ่อย่างก้องกิตติ์ 

เพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยเรียนวิศวะคอยให้คำปรึกษามาตั้งแต่ตอนนั้น จนกระทั่ง 

ในยามที่ก่อตั้งบริษัทเกมเป็นของตัวเอง ก้องกิตติ์ก็มีบทบาทสำคัญต่อการ 

ดำเนินงานของเทคแอคมีไม่น้อย

นอกเหนือจากชื่อตำแหน่งที่หลากหลายของเขา เอาเข้าจริงก้องกิตติ์คือ 

คนที่ดูแลแทบทุกเรื่องในบริษัท แต่ตามตำแหน่งเขาเป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนา  

ดังนั้นจึงเป็นนายโดยตรงของอาชว์ แต่หลาย  ๆ  ครั้งที่มีงานโปรเจ็กต์และต้องมา 

ร่วมงานกับฝ่ายมาร์เก็ตติ้งซึ่งมีเธอและมงคลชัย 

มุจลินท์เดินเข้าไปในโซนนายด้วยฝีเท้าเบาราวแมวย่อง ก่อนขมวดคิ้ว 

เล็กน้อยเมื่อเดินมาถึงฉากกั้นโต๊ะของก้องกิตติ์ บัดนี้ผู้ เป็นนายนั่งหลังตรง  

ดวงตาเรียวคมกำลังจับจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์  ก่อนปากได้รูปจะเอ่ยขึ้น 
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แม้ตาจะไม่หันมามอง

“นั่งก่อน”

“ค่ะ” หญิงสาวเลื่อนเก้าอี้ก่อนนั่งลงอย่างค่อย  ๆ  พินิจดวงหน้าหล่อเหลา 

ไม่แสดงอารมณ์อะไรมากนัก ตรงคางมีไรหนวดเขียว  ๆ  ที่มงคลชัยเคยบอกว่า 

เห็นแล้วใจสั่นหวั่นไหว คิ้วเข้มของเขาชวนให้คิดถึงดาราบอยแบนด์ไต้หวันที่เธอ 

เคยคลั่งไคล้เมื่อสมัยประถมปลาย มุจลินท์เห็นเขาทุกเช้าตอนเดินมาตรวจเช็ก 

ความเรียบร้อยของงานแต่ละคน แต่ก็ไม่ใช่ทุกเช้าที่จะได้มานั่งมองหน้าเจ้านาย 

หนุ่มเช่นนี้ 

กอ้งกติติว์างมอืจากงาน เบอืนสายตามามองหนา้เธอนิง่ ๆ คลา้ยกบัพจิารณา 

อะไรบางอย่างก่อนถามขึ้นเสียงเรียบ  ๆ  ไม่ต่างจากแววตา

“ตั้งแต่ทำงานมา...มีปัญหาอะไรไหม”

สีหน้าของคนพูดเคร่งขรึมจนหญิงสาวต้องทบทวนว่าตนเผลอทำอะไร 

ผิดพลาดหรือเปล่า มุจลินท์ส่ายหน้าพรืดจนผมหางม้าที่สั้นจนเหมือนหางกระต่าย 

สั่นดิก  ๆ 

“ไม่มีเลยค่ะพี่ก้อง”

“จริงเหรอ”

เมื่อได้ยินคำถามย้ำ มุจลินท์ก็กลอกตาครุ่นคิดถึงเวลาสามเดือนที่ผ่านมา 

แล้วเอ่ยสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อตนในภายภาคหน้า

“ถ้าเอาจริง...ก็คงเป็นเรื่องข่าวที่มัดต้องตามให้มากขึ้น บางทีเราก็ไม่ทัน 

คู่แข่งเท่าไร แล้วก็ปัญหาเรื่องเดดไลน์ค่ะ ประมาณว่าหลายครั้งมีงานด่วนแทรก 

เข้ามาในตอนที่ทำงานประจำ ยกตัวอย่างเช่นเราเขียนคอนเทนต์เกมให้นิตยสาร 

หรือหนังสือเอาไปลง แต่พอส่งไปแล้วเขากลับไม่เอาเพราะมีคนเขียนเนื้อหา 

อยู่แล้ว โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเขียนให้เขา และพวกนี้ก็มักจะเป็นงานด่วนด้วย 

มัดเลยคิดว่าถ้าเราเลือกแต่เฉพาะงานที่จะโปรโมตเกมและแอพของเราได้จริง  

ก็น่าจะลดเวลาทำงานที่ไม่ได้มูลค่าเพิ่มขึ้นมากค่ะ”

หญิงสาวผ่อนลมหายใจเมื่อกล่าวจบ เนื่องจากต้องรับผิดชอบการประชา- 

สัมพันธ์เกมลงนิตยสาร และเป็นคนร่างข้อมูล แต่หลายครั้งที่หนังสือกลับมา 
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บอกทีหลังว่าไม่เอาเนื้อหาที่เธอร่างให้ และให้เหล่านักเล่นเกมรีวิวไปเลย เธอ 

จึงเสียเวลาทำงานฟรี หากนับเป็นชั่วโมง ก็คงคิดเป็นเวลาวันสองวันทีเดียว

มุจลินท์ไม่กล้าพอที่จะบอกเก็จแก้วว่ากรุณาช่วยกรองงานหน่อย ในเมื่อ 

เจ้านายสาวประกาศชัดว่า...งานไหนทำได้ก็ต้องทำ เพราะเศรษฐกิจแย่เต็มทนแล้ว  

ทั้งที่งานบางงาน หญิงสาวได้แต่แอบคิดว่าไม่สร้างกำไรให้แก่บริษัทแต่อย่างใด

“โอเค ไว้เดี๋ยวจะช่วยดูให้” ก้องกิตติ์รับ ดวงตาเรียวมีประกายมุ่งมั่น 

แบบที่มุจลินท์มองเห็นแล้วอุ่นใจว่าอย่างน้อยที่สุดเขาน่าจะทำได้ตามที่ว่าจริง  ๆ

“แล้วคิดว่า...ตัวเองได้ทำอะไรเพื่อบริษัทไปอย่างเต็มที่หรือเปล่า”

“เต็มที่ค่ะ” หญิงสาวรับเสียงเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง

“เช่น...” ชายหนุ่มเท้าคาง มุจลินท์กะพริบตาปริบ  ๆ เมื่อเจอคำถามนี้  

รีบคิดคำตอบให้เร็วที่สุด

“โปรเจ็กต์ชินเซ็นกุมิที่มัดได้ประสานงานกับทางญี่ปุ่น และได้ช่วยแปลแทน 

นักแปลญี่ปุ่นที่ช่วงนั้นลาออกพร้อมกันค่ะ แล้วก็โปรเจ็กต์ของอาร์พีจีตัวใหม่ 

ของทางซังวุค ซึ่งทุกงานมัดตั้งใจทำเต็มที่ ทั้งในขอบเขตงานของตัวเองและ 

นอกเหนือจากนั้นค่ะ”

เมื่อเดือนก่อน โปรเจ็กต์แปลเกมชินเซ็นกุมิเล่นเอาแทบไม่ได้นอน เพราะ 

นักแปลที่เพิ่งทำงานได้เดือนเดียวชิ่งจากออฟฟิศโดยไม่สนแม้แต่จะเก็บข้าวของ 

บนโต๊ะไปด้วย มีเพียงอีเมลส่งตามหลังมาว่าขอลาออกเพราะไม่ชอบระบบงานที่นี่ 

งานราษฎร์งานหลวงเลยมาตกที่คนรู้ภาษาญี่ปุ่นอย่างเธอ แม้จะรีบบอกแล้วว่าเธอ 

สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นได้แค่ N3๑ เท่านั้น แต่กรวัตก็ยังไว้ใจเธอให้แปลไปก่อน 

สักสามวัน แล้วค่อยจ้างนักแปลฟรีแลนซ์มาตามแปลส่วนที่เหลือ ช่วงนั้นเล่นเอา 

มุจลินท์ออกจากออฟฟิศตอนเที่ยงคืนแบบแทบคลานขึ้นแท็กซี่ และเมื่อขึ้นแล้ว 

ก็ต้องมานั่งลุ้นอีกว่าแท็กซี่จะพาเธอถึงที่หมายหรือไม่

	 ๑  การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency   

Test) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของชาวต่างชาติผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นแบ่งเป็น	 

ห้าระดับคือ N1 – N2 – N3 – N4 – N5 โดยระดับต้นเริ่มที่ N5 (มีพื้นฐานเล็กน้อย) ไล่ขึ้นไประดับสูงสุด	 

คือ N1 
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ยังดี...ที่ตอนนั้นมี  ‘เพื่อน’  ในออฟฟิศกลับด้วยจนไม่ต้องกลัวอันตราย 

มากเกินไป

“โอเค...” ผู้เป็นนายเม้มริมฝีปาก ก่อนจะพยักหน้าเล็กน้อย ว่าเสียง 

อ่อนลง “ตอนนั้นพี่ก็เห็นอยู่ ว่าแต่สำหรับยูโทเปียเซเวอร์...มีไอเดียอะไรจะ 

เสนออีกไหม เมื่อกี้เกรซเรียกประชุม พี่ก็ไม่ได้เข้าไปคุยด้วยเพราะติดลูกค้า”

หากยกมือขึ้นมาตอนนี้ได้ มุจลินท์จะยกขึ้นมาปาดเหงื่อ ในเมื่อก้องกิตติ์ 

ถามเธอเสียจนรู้สึกราวกับกำลังโดนสัมภาษณ์เข้าทำงานใหม่อีกครั้ง

“…มีเรื่องแผนประชาสัมพันธ์ค่ะ ที่มัดคุยกับคุณเกรซว่าอยากให้มีการ 

จ้างคนดังหรือเน็ตไอดอลเข้ามามีบทบาทในการโฆษณาเกมเรามากขึ้น แล้วก็.. 

ช่วงแรก ๆ เวลามีไอเท็มอะไรใหม่ เราจะต้องให้เบต้ากับผู้เล่นได้ลองเผื่อว่าถ้าชอบ 

จะได้ซื้อ”

“ก็ดี พี่ว่าก็โอเค คุย ๆ กับอาชว์เรื่องเบต้าไปแล้วเหมือนกัน แล้วก็หลังจาก 

ช่วงเบต้า ก็อาจจะจัดโปรขายไอเท็ม จะได้ขายหลายไอเท็มรวดเดียว  แล้ว 

นอกจากนี้ มัดคงพอรู้แล้วว่าทางเรากำลังจะบุกตลาดเกมจีบหนุ่ม”

“ค่ะ ทราบแล้วค่ะ เมื่อกี้ได้ยินคุณเกรซว่าอยู่”

“เดี๋ยวถ้าพ้นช่วงยูโทเปียแล้ว พี่จะให้มัดดูโปรเจ็กต์นั้นต่อนะ”

มุจลินท์กะพริบตาปริบ ๆ เลิกคิ้วขึ้น รู้ตั้งแต่ตอนที่เห็นปฏิทินเมื่อเช้าแล้ว 

ว่าวันนี้ครบรอบสามเดือนที่เธอทำงานที่นี่ “สรุปว่ามัดผ่านโปรใช่ไหมคะ”

ถ้าให้เดา...มุจลินท์ก็พอรู้อยู่แล้วในเมื่อผลงานที่ผ่านมาก็ไม่ได้แย่ ความ 

มุ่งมั่นของเธอเป็นอย่างไร...ก้องกิตติ์ได้เห็นมันไปแล้วในช่วงเดือนก่อน และ 

ที่ถามก็เพราะแค่อยากมั่นใจเท่านั้น

“ไม่ผ่านแล้วจะมีโปรเจ็กต์ต่อได้ยังไง”  เจ้านายหนุ่มยิ้ม “เอาเป็นว่า 

ต่อจากนี้ก็ตั้งใจทำงานดี  ๆ  แล้วกัน จริง ๆ  ที่เรียกมาไม่มีไรหรอก แค่จะคุยว่าเรต 

เงินเดือนจะปรับเป็นสามหมื่นห้าจากช่วงโปรที่ได้สามหมื่นสอง แล้วก็ใช้วันลา 

ได้ทั้งหมดสิบเอ็ดวันนะ เพราะจริง  ๆ  เราให้สิบสี่วัน แต่ถือว่าช่วงสามเดือนแรก 

ของมัดเป็นช่วงทดลองงาน เลยให้วันลาเต็มจำนวนไม่ได้ ต้องหักลบกันไป”

หญิงสาวพยักหน้าหงึกหงักพร้อมรอยยิ้มกว้าง “ค่ะ ขอบคุณมาก  ๆ  ค่ะ”
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เธอไม่ลืมที่จะยกมือไหว้งาม  ๆ ด้วยหวังว่าก้องกิตติ์อาจใจดีให้โบนัส 

ปลายปีเพิ่มขึ้นอีกสักร้อยสองร้อยจากความนอบน้อมของเธอ แต่ยังไม่ทันจะได้ 

เงยหน้าขึ้น เขาก็เอ่ยประโยคที่ทำให้เธอเลิกคิ้วสูง

“แล้วก็เย็นนี้...เดี๋ยวพี่จะส่งอีเมลบอกทุกคนว่าให้ไปที่โคราซอนบิสโตร”

มุจลินท์คิ้วผูกกันเมื่อนึกถึงร้านอาหารสไตล์สแปนิชแนวนั่งเล่นที่อยู่ใน 

ศูนย์การค้าแบบวิลล่าห่างจากตึกออฟฟิศนี้ไปไม่ไกลนัก

“วันนี้...มีเลี้ยงเหรอคะ”

ชายหนุ่มพยักหน้า “พี่เพิ่งคุยกับเกรซเมื่อวาน และก็คิดว่ารอบสองเดือน 

มานี้เรายังไม่ได้จัดงานเลี้ยงวันเกิดเลย ทั้ง  ๆ  ที่มีคนเกิดตั้งสามสี่คน แถมตอนที ่

มัดเข้ามาก็ยังไม่มีใครว่างพาไปเลี้ยงสักที เกรซก็เหมือนกัน ดังนั้นก็ไปรวดเดียว 

เลยแล้วกัน”

“ค่ะ ขอบคุณนะคะ” ลูกน้องสาวกะพริบตาปริบ  ๆ ก่อนจะยิ้มรับ

“งั้นวันนี้จริง ๆ ก็ไม่มีอะไรแล้วแหละ แค่จะเรียกมาคุยเรื่องผ่านโปรเฉย ๆ”

“ขอบคุณพี่ก้องมาก  ๆ  ค่ะ”

มุจลินท์ยกมือขึ้นไหว้อีกครั้ง ลุกจากที่นั่งแล้วเดินออกไปทางประตู 

ก้องกิตติ์ถามไล่หลัง

“ว่าแต่ลืมถามไปเลย มัดว่างใช่ไหมเย็นนี้ พวกพี่นัดกะทันหันไปหน่อย”

หญิงสาวเหลียวหลังกลับไปสบตากับเจ้านาย ยิ้มให้จนดวงตาเป็นรูปสระอ ิ

“ว่างค่ะ ขอบคุณอีกครั้งนะคะพี่ก้อง”

ก้องกิตติ์ยิ้มน้อย ๆ เบือนสายตากลับไปยังหน้าจอ วางมือลงบนคีย์บอร์ด 

ก่อนพิมพ์งานต่อ มุจลินท์ออกจากห้องมาด้วยความโล่งอก และทันทีที่ถึงโต๊ะ 

มงคลชัยก็หันหน้ามายังเธอก่อนถาม 

“เรียกไปไม”

“ผ่านโปร”

“เออ ดี  ๆ ไม่แปลกใจ ถ้าไม่ผ่านนี่ดิแปลก” มงคลชัยว่าแล้วก็ยิ้มกว้าง 

จนเห็นเหงือก “เอ้อ เมื่อกี้เมลมา พี่ก้องสุดหล่อของฉันถูกหวยปะวะ เลยจะ 

พาไปเลี้ยง”



17

รักในรอยลม

“ถูกหวยไม่รู้ รู้แต่เย็นนี้กินฟรี พี่ก้องก็ว่าอยู่เมื่อกี้”

“เออ นี่อย่างแหล่ม พี่เขาพาไปโคราซอนมีคาราโอเกะด้วยแก เสร็จฉัน 

แน่งานนี้” คนชอบร้องคาราโอเกะเป็นชีวิตจิตใจว่าแล้วก็หัวเราะพร้อมหันกลับไป 

มองหน้าจอพิมพ์อีเมลที่ค้างอยู่ต่อ มุจลินท์อมยิ้มแล้วเปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

เช่นกัน พลันหน้าจอโทรศัพท์ก็สว่างวาบขึ้นพร้อมกับข้อความจากกลุ่มสนทนา 

ของบริษัทในแอพพลิเคชั่นไลน์

‘ว้าย-ย-ย วันนี้พี่ก้องเลี้ยงค่า ใครตามไปแทะโลมมั่งคะ!’

แน่นอนว่านี่เป็นกลุ่มลับที่ไม่มีเจ้านาย ส่วนอีกกลุ่มที่เป็นกลุ่มทางการนั้น 

เงียบราวเป่าสาก มุจลินท์ลากนิ้วบนหน้าจอเพื่อเปิดดูข้อความดังกล่าว เมื่อเข้าถึง 

หน้าสนทนา ข้อความก็เด้งขึ้นจากด้านล่างอย่างรวดเร็วจากใครอีกหลายคน

‘ติดทำฟัน’ ข้อความสุดท้าย...ส่งจากผู้ส่ง ‘A.’

มุจลินท์มองหน้าจอเงียบ  ๆ อ่านข้อความอื่น  ๆ  ที่ตามมา

‘ไม่ไปเหรออาชว์ น่าเสียดาย’

‘พอดีฟันผมผุครับ ต้องไปอุด’

แล้วสติ๊กเกอร์หน้าร้องไห้หลากหลายรูปแบบก็ปรากฏขึ้นจากผู้ส่งหลายคน 

มุจลินท์กดปิดหน้าจอ ก่อนเงยหน้าขึ้นจะทำงาน แต่กลับพบว่าชายหนุ่มคนที่จะ 

ไม่ไปงานเลี้ยงค่ำนี้ โผล่หน้าพ้นจากจอคอมพิวเตอร์ของตนซึ่งนั่งตรงกับตำแหน่ง 

ของเธอ 

แม้จะไม่ใกล้พอจะเห็นแววตา แต่ก็เห็นว่ากำลังมองมายังเธอเช่นกัน

ติดทำฟันอะไร้...

อาชว์เป็นคนฟันแข็งแรงมาตั้งแต่เธอจำความได้ ขนาดโดนคนที่อ้วนที่สุด 

ในห้องต่อยฟันยังไม่กระเด็น เขาน่าจะบอกออกมาตรง  ๆ  ว่าติดคุยโทรศัพท์กับ 

แฟนสาวหลังข้าวเย็นทุกวันเสียมากกว่า 

มุจลินท์ถอนหายใจ คลิกเข้าโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดเพื่อเข้าไฟล์ 

งานแปลที่ตนทำค้างตั้งแต่เมื่อวาน ระหว่างรอเนื้อหาปรากฏ เธอก็บอกตัวเองว่า 

อาชว์ไม่ได้สำคัญกับชีวิตตน

และก็ไม่ได้สำคัญ...มา  นาน มากแล้ว


