
ชายหนุ่มต่ืนนอนด้วยอาการอ่อนล้าเล็กน้อย  เนื่องจากแสงจากจอ
คอมพิวเตอร์ที่เปิดทิ้งไว้ก่อนนอนแยงตาให้หลับ ๆ  ตื่น ๆ ตลอดคืน 
ชายหนุ่มสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ทำาเรื่องไร้สาระเช่นนี้อีก  แต่ด้วยความอยากรู้

อยากเห็นบางอย่างเขาจึงอดเข้าไปดูหน้าเว็บของตนไม่ได้ และพบว่าเขาได้เพ่ือนใหม่

เพิม่ขึน้อกีสองสามราย  มีคนเขา้มาแสดงความคดิเหน็ตอบโตก้นัไปมาในกระทู้

ของนายสุกี้สุกี้อย่างสนุกสนาน

เขาสา่ยหวัไปมาขณะพมิพข์อ้ความลงไป  เขม็นาฬกิายังคงเดินตามปกต ิ

แต่สิ่งที่แปลกไปจากเดิมในวันนี้คือ  สุกฤษฏ์ไม่ได้ละจากหน้าจอคอมพิวเตอร์

เพื่อเตรียมตัวไปทำางานเหมือนเช่นทุกวัน  แต่กลับสาละวนหารูปถ่ายตนเองที่ดู

เป็นมิตรเพื่อใช้เป็นรูปแทนสถานะของเจ้าตัวในหัวข้อสนทนาต่าง ๆ  และน่ีเอง

เป็นสาเหตุให้เขาเข้างานสายกว่าปกติไปร่วมครึ่งชั่วโมง  ซึ่งเรื่องเช่นนี้ไม่เคย

เกิดขึ้นมาก่อนนับแต่เขาเข้าทำางานวันแรก

สกุฤษฏ์รู้สกึหงดุหงดิไมน่อ้ยทีป่ล่อยใหเ้รือ่งไรส้าระเหลา่นีเ้กดิขึน้  แตอ่กี
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ใจหนึง่เขาก็หาเหตผุลอา้งวา่หลงัจากยอมเสยีเวลาทำาตามขัน้ตอนทกุอย่างใหค้รบ

สมบรูณใ์นการเปน็สมาชกิสงัคมออนไลน์แหง่นี ้ กค็งไมม่เีรือ่งอะไรทำาใหเ้สยีเวลา

มากมายอีกแล้ว

แต่ความจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้น  ในเวลาไม่ถึงสองสัปดาห์  เฟซบุ๊กซึ่ง

ดหูมอืนจะรูด้ไีปหมดว่าใครเปน็ใคร ทำาอะไร อยูท่ีไ่หน และเหน็ความเปน็ไปได้

ว่าใครน่าจะรู้จักใครอีกก็เริ่มต้นแนะนำา  ”เพื่อน„  จากทุกหนแห่งให้เขาทีละคน

สองคน  นายสุกีสุ้กีบ้นเครือขา่ยเสมอืนแหง่นีจ้งึคอ่ย ๆ  สะสมเพือ่นมากขึน้ตาม

ลำาดบั จนในทีส่ดุจำานวน  ”เพือ่น„  ในบญัชเีฟซบุก๊ของเขาก็แซงหน้าเพือ่นรว่มงาน

ในชีวิตจริงไปสองสามเท่าเลยทีเดียว

ณ  เวลาน้ี  เขาตอบตนเองไม่ได้ว่าชีวิตหลังจากเป็นสมาชิกเว็บไซต์แห่งนี้

ดีขึ้นหรือแย่ลง  รู้แต่เพียงว่ามันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

และโดยไม่ทันรู้ตัว  การเข้าไปเช็กเฟซบุ๊กกลายเป็นสิ่งแรกที่เขาทำาทุกเช้า

หลังเข้างาน  ไม่ต่างอะไรจากข้อเท็จจริงที่เขาสืบทราบภายหลังว่าผู้ใช้บริการ

เครอืขา่ยนีใ้นวัยระหว่างสิบแปดถงึสามสิบส่ีป ี ไมต่ำ่ำากวา่สีส่บิแปดเปอรเ์ซน็ตห์รอื

เกอืบครึง่หนึง่กป็ฏบิตัเิชน่เดยีวกนั  ในไมช่า้สกุฤษฏ์  นักวจิยัด้านสถิตผู้ิครำ่ำาเครง่

กับตัวเลขมาตลอดก็เร่ิมจะเรียกได้ว่า  ”ติด„  สังคมแห่งน้ีเข้าแล้ว  ส้ินเดือนน้ัน  เขา

ตดัใจใชเ้งินเดอืนทีไ่ดถ้อยโทรศพัทม์อืถอืเครือ่งใหม่เอ่ียม  ด้วยเหตผุลงา่ย ๆ  วา่

มันสามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา หรืออีกนัยหน่ึงคือเขาเข้าไป

ดเูฟซบุก๊ของตนเม่ือไหร่กไ็ดน้ัน่เอง  บางทสีกุฤษฏก์เ็คยถามตวัเองเหมอืนกนัวา่ 

แท้จริงแล้วมันจำาเป็นแค่ไหนที่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเสมือนแห่งนี้  เขา

มเีพ่ือนดใีนทีท่ำางาน แมจ้ะเหงาอยูบ่า้งเมือ่ตอ้งจากบา้นมาทำางานในเมือง แตก่าร

สังสรรค์กับเพื่อนฝูงเป็นครั้งคราวก็พอบรรเทาได้  ส่วนเรื่องความโสดสำาหรับ

คนทำางานวยัย่ีสบิตน้ ๆ  ยงัไมใ่ชส่าระสำาคญัอะไร  แลว้ทำาไมยังตอ้งการคนเขา้มา

เห็นใจเวลาเคร่งเครียดหรือแบ่งปันเรื่องสนุก ๆ  ในโลกออนไลน์อีกล่ะ  คำาตอบ

ที่ได้ออกจะพร่าเลือนไปสักหน่อย  เพราะหลายครั้งสังคมเหล่านี้ก็ให้ข้อมูลเป็น
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ประโยชนแ์ละฉบัไว หรอืแมแ้ตเ่ครือ่งมอืทางจติวทิยางา่ย ๆ  อย่างปุม่  ”like„  รปู

หัวแม่โป้งตรามือที่หนึ่ง  (ดูคล้ายสัญลักษณ์พริกไทยขวด)  เพื่อแสดงให้เห็นว่า 

เราชอบความเห็นของใคร หรือเพื่อน ๆ  ชื่นชมแนวคิดจากตัวตนของเราแค่ไหน 

ทัง้ทีรู่ว้า่มนัเปน็แคแ่รงกระตุน้งา่ย ๆ  เพือ่กอ่ใหเ้กดิการจราจรของขอ้มลูเชือ่มโยง

จากคนหนึ่งสู่คนอีกกลุ่มหนึ่งให้มากขึ้น  แต่เขาก็อดดีใจไม่ได้ทุกครั้งที่มีคนมา

กด  ”ชอบ„ ความเห็นของนายสุกี้สุกี้

ถามวา่ทำาไมเฟซบุก๊ถงึตอ้งทำาอยา่งนัน้นะ่หรอื  คำาตอบแสนงา่ยดายทีเ่ขา

คน้พบคอืธรุกจินัน่เอง  บรกิารทีด่เูหมอืนจะฟรแีหง่น้ีสามารถสรา้งรายได้จากค่า

โฆษณาและการขายโปรแกรมเสรมิตา่ง ๆ  จนธรุกจิมมีลูคา่กวา่สีห่มืน่ลา้นดอลลาร ์

แถมยังเตบิโตอยา่งไมห่ยดุหยอ่น  ดงันัน้การเชือ่มโยงระหวา่งผู้ใชง้านแตล่ะคน 

ย่ิงแตกแขนงออกไปมากเทา่ไร  ยิง่เปน็ผลดต่ีอบรษิทัมากเทา่น้ัน  แตน่ั่นไม่ได้มี

ความหมายอะไรเลยสำาหรับปัจเจกชนเพียงคนเดียวในโลกอันแสนวุ่นวายอย่าง

สกุฤษฏ ์ เพราะสิง่ทีเ่ขาไดร้บัคดิเปน็มลูค่าทางความรูส้กึมากกวา่  มนัเปน็ความ

อยากรูอ้ยากเหน็ทีย่ากจะคาดเดาจากเพือ่น ๆ  วา่แตล่ะคนจะมปีฏกิริยิาตอ่ความ

คิดเห็นและกระทู้ที่เขาตั้งอย่างไรและมากน้อยแค่ไหน  ความรู้สึกไม่เดียวดาย

และสิทธิประโยชน์เล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่าน้ีเองที่เป็นเหมือนสิ่งเสพติดชนิดอ่อน

สำาหรับชีวิตนักสถิติอย่างเขา

status: online

ชายหนุ่มทดลองใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่

ในร้านกาแฟช่ือดังจากต่างประเทศ  บางทีความรู้สึกท่ีได้จากการด่ืมกาแฟแก้วละ

หลายร้อยบาทก็ไม่ต่างจากการเล่นเฟซบุ๊กของเขาในขณะนี้สักเท่าใด  เพราะ

สิ่งที่เขากำาลังบริโภคจริง ๆ  นั้นคือประสบการณ์และความรู้สึกมากกว่าสิ่งของ

ที่จับต้องได้  วันน้ีเขาได้รู้ว่าเพื่อนสมัยมัธยมอีกคนกำาลังจะแต่งงาน  เพื่อน
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บางคนไปกนิขา้วแกงรา้นประจำากถ็า่ยรปูอาหารธรรมดา ๆ  แตช่วนนำ้ำาลายสอมาลง 

ในขณะที่บางคนบ่นเรื่องบริการแสนแย่ของภัตตาคารระดับห้าดาว...แล้วตัวเขา

เองล่ะ นายสุกี้สุกี้ถามตัวเอง

นายสุกี้สุกี้ยกกาแฟขึ้นจิบเป็นครั้งสุดท้าย  เขาทอดถอนใจเบา ๆ  เหม่อ

มองผู้คนที่เดินขวักไขว่ในบ่ายวันอาทิตย์แสนเฉื่อยชา  ชายหนุ่มปล่อยให้

กลิ่นกรุ่นของกาแฟค่อย ๆ  จางหายไป  แล้วจึงเก็บโทรศัพท์มือถือกับนิตยสาร

อีกฉบับที่ถือมาอ่านฆ่าเวลากลับบ้าน

เย็นวันนั้น  สุกฤษฏ์กลับเข้าห้องพักด้วยความรู้สึกมึนตื้อ อาจเป็นเพราะ

กาเฟอีนท่ีรับเข้าสู่ร่างกายเม่ือบ่ายเข้มข้นไปนิด  ตู้เย็นยังคงแน่นไปด้วยนำ้ำาผลไม้

หมดอายุที่ผู้เป็นเจ้าของจงใจทิ้งไว้เช่นน้ัน  เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติไม่ให้หลงไป

กับโปรโมชั่นใด ๆ  อย่างไม่ลืมหูลืมตาอีก  ชายหนุ่มสอดส่ายสายตามองของกิน

ในตู้เย็น  เขาได้ผักจากช่องแช่มาเล็กน้อย  ไข่ไก่หน่ึงฟอง  เท่าน้ีก็เพียงพอแล้ว

สำาหรับบะหม่ีก่ึงสำาเร็จรูปม้ือเย็น  ดูช่างขัดกับภาพลักษณ์ท่ีเพ่ิงน่ังจิบกาแฟแก้วละ

หลายร้อยก่อนหน้านี้เสียจริง  แต่เขาไม่ได้คิดอะไรนัก  ระหว่างรอให้นำ้ำาเดือด 

ดว้ยความเคยชนิบวกกบัไมรู่จ้ะทำาอะไร ชายหนุม่หยิบโทรศัพทมื์อถือขึน้มาเปดิ

เฟซบุ๊กอ่านอีกครั้งหนึ่ง

ปุ้น บ้ำนโป่ง คิดมากน่ะเพื่อน กินแปะก๊วยแล้วไปนอนซะ

ทรงศักดิ์ เทอร์โบ  อาการคนโสด  เป็นโรคเดียวกันเลย

ปุ้น บ้ำนโป่ง  สงสัยจะจริง  ว่าแต่เมื่อคืนข้าฝันถึงน้องญาญ่าด้วย คุ  คุ  :)

เคยได้ยินว่าถ้าเราฝันถึงใคร...เค้าคนนั้นกำาลังคิดถึงเรา...ผมมักจะฝันถึง 

คนแปลกหน้าอยู่บ่อย ๆ
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ทรงศักดิ์ เทอร์โบ  เจริญละ  (-_-)q

นายสุกี้สุกี้ในโลกออนไลน์หัวเราะในลำาคอสองสามครั้งเม่ือเห็นเพื่อนเก่า

ตั้งแต่สมัยเรียนต่อความกันอย่างไร้สาระในหน้าเว็บของตน  เขาดูรายชื่อคนที่

กด  ”ชอบ„ สถานะลา่สุดของเขาดว้ยความอยากรู ้ และพบวา่นอกจากเพือ่น ๆ  ที่

คุน้เคยกันหา้คนแลว้ ยงัมรีายชือ่ประหลาดท่ีเขาไม่เคยรูจ้กัมาก่อนปรากฏอยู่ใน

รายการด้วยชื่อหนึ่ง  และรายชื่อนี้ก็ได้ส่งคำาร้องขอเป็นเพื่อนเขาด้วย

เขายังไม่ทันตัดสินใจว่าควรตอบรับคำาร้องขอน้ันหรือไม่ ข้อความใหม่ก็

ปรากฏขึ้นบนหน้ากระทู้

โอ๋ ตั้งโอ๋ พี่สุกี้นี่  แก่ไปต้องขี้บ่นแน่ ๆ  เลย  555

ชายหนุม่อา่นหวัขอ้ทีใ่ครบางคนเพิง่เขียนลงบนหน้าเฟซบุก๊ของตนอีกครัง้ 

เขาไดแ้ตบ่น่พึมพำาว่าใครนะชา่งกล้าเขยีนแซวคนไมรู่จ้กักนัขนาดนี ้แตอ่กีใจหนึง่

ก็เริ่มสนใจคนแปลกหน้าผู้นี้เสียแล้ว  นายสุกี้สุกี้ไม่รีรอที่จะกดเข้าไปดูหน้าจอ

ของบุคคลผู้มีฉายาบนโลกออนไลน์ว่า  โอ๋  ตั้งโอ๋  ทันที

แต่แล้วเขาก็ต้องผิดหวัง  เนื่องจากหน้าเว็บเฟซบุ๊กของแขกปริศนาผู้นี้ 

ในส่วน  [About]  ไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ  นอกจากรู้แค่ว่าเธอเป็นผู้หญิง  ไม่แสดง 

วนัเดอืนปเีกดิ ทีอ่ยู ่ หรอืสถานทีโ่พสตข์อ้ความ แตก่ารทีเ่ธอเรยีกเขาวา่  ”พี„่  จาก

หวัขอ้กระทูท้ีเ่ขยีนนัน้พอจะอนมุานไดว้า่สาวนอ้ยผูน้ีถ้า้ไมเ่ปน็เดก็แกน่ ๆ  ทีแ่อบ

เล่นอินเทอร์เน็ตจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของที่บ้าน  ก็อาจเป็นสาววัยรุ่นกวน ๆ  

สักคนที่บังเอิญผ่านมาเจอข้อความที่เขาเขียนไว้

นายสุกี้สุกี้หยุดคิดชั่วขณะหนึ่ง  จริง ๆ  แล้วข้อมูลเก่ียวกับตัวตนในโลก

ของความเป็นจริง  แขกปริศนาผู้นี้อาจเป็นใครก็ได้ทั้งนั้น  เพราะเครือข่ายนี้เป็น

เพียงโลกเสมือน สุดแท้แต่สมาชิกคนไหนจะจินตนาการว่าตนเองเป็นอะไร ซึ่ง

ดูแล้วไม่น่ามีพิษภัยอะไร  แถมเจ้าเด็กคนนี้ยังชอบดูมหากาพย์สงครามอวกาศ
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อย่างสตาร์วอร์สเหมือนเขาด้วย  น่าจะพอไปกันได้  ว่าแล้วนายสุก้ีสุก้ีก็ตอบรับ 

คำาร้องขอในที่สุด
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ในวนันีเ้ขามเีพือ่นในเครือขา่ยเพิม่ขึน้อกีคนหนึง่แลว้  หนทางจะมเีพือ่น

ให้ได้ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของสมาชิกแต่ละคนในสังคมออนไลน์แห่งนี้เข้าใกล้

เป้าหมายไปอีกหน่ึงขั้น  (จากข้อมูลสถิติโดยเฉลี่ยผู้ใช้งานเฟซบุ๊กหนึ่งคนจะมี

เพื่อนในบัญชีหนึ่งร้อยสามสิบสามคน) 

Mr. Suki-Suki and โอ๋ ตั้งโอ๋ are now  friends

เสียงกาต้มนำ้ำาเดือดร้องดังขึ้นทำาลายความเงียบภายในห้องและเตือนสติ

เขาอกีครัง้  สุกฤษฏ์เดินกลบัไปยงัโตะ๊กนิขา้วเพือ่ปรงุบะหมีก่ึง่สำาเรจ็รปูใหพ้รอ้ม

เป็นอาหารมื้อคำ่ำา

แต่ละวันช่างผ่านไปเร็วเสียเหลือเกิน  ชายหนุ่มคิด

status: off line



ชายหนุ่มตื่นนอนด้วยอาการอ่อนล้าเล็กน้อย  เนื่องจากแสงจากจอ 
คอมพิวเตอร์ที่เปิดทิ้งไว้ก่อนนอนแยงตาให้หลับ ๆ ต่ืน ๆ  (อีกแล้ว) 
ทำาให้เขานึกถึงเร่ืองบางเร่ือง  ท่ีนักจิตวิทยาบอกว่า หากเราทำาอะไรซำ้ำา ๆ  ติดต่อกัน

เกนิยีส่บิครัง้ สมองบางส่วนของเราจะคอ่ย ๆ  ซึมซาบพฤตกิรรมเหลา่นัน้จนกลาย

เปน็นสิยัโดยไมรู่ต้วั  ถงึวนันีส้กุฤษฏเ์ริม่ไมแ่นใ่จเหมือนกันวา่ตวัเองตดินิสยัเลน่

คอมพิวเตอร์ก่อนนอนจนผล็อยหลับไปหรือเปล่า  แต่อย่างน้อยทุกวันน้ีเขาก็มี

วินัยมากขึ้น  จึงไม่กระทบกระเทือนเวลาเข้างานเหมือนเช่นที่แล้วมา

เช้าวันนี้ข้อมูลตัวเลขอัตราการเกิด การตาย การแต่งงาน การมีลูก  และ

อีกสารพัด  ”การ„  ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคน  กองพะเนินอยู่บนโต๊ะทำางานของเขา

แต่เช้า  ชายหนุ่มรู้ทันทีที่เห็นกองเอกสารเหล่านี้ว่า  ฤดูปรับอัตราเบี้ยประกันได้

เริ่มต้นขึ้นแล้ว  ถึงเวลาที่นักวิจัยข้อมูลเชิงสถิติอย่างเขาต้องแสดงศักยภาพ

ทีแ่ท้จริงเสียที  (หลังจากมัวแต่นั่งเล่นเฟซบุ๊กมานาน)

สุกฤษฏ์มองข้อมูลต่าง ๆ  แผ่นแล้วแผ่นเล่าผ่านสายตาไปอย่างไม่รู้ร้อน

2
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รูห้นาว  เรือ่งราวชวีติคนนบัรอ้ยนบัพนัไหลผา่นระบบประมวลผลของเขาตลอด

เช้าวันนั้น  ชีวิตคนเราบางครั้งก็อาจสรุปเป็นตัวเลขต่าง ๆ ได้เพียงไม่กี่บรรทัด

จริง ๆ  หรือ  เกิดปีอะไร  เรียนจบเมื่อไหร่  แต่งงานวันไหน มีลูกกี่คน ป่วยหนัก

กี่ครั้ง  จากโลกนี้ไปตอนอายุเท่าไร  แค่นี้จริง ๆ หรือ  ตัวเลขเหล่าน้ีเม่ือนำามา

คำานวณควบคู่กับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินเฟ้ออีกนิดหน่อย  เขาก็สามารถ

ผลิตส่วนผสมอันกลมกล่อมทางสถิติความน่าจะเป็นเพื่อคาดการณ์ว่าชายหรือ

หญิงคนหน่ึงเมื่อซ้ือประกันชีวิตแล้วจะมีโอกาสเรียกร้องสินไหมชดเชยแค่ไหน

หรือมากน้อยเท่าไรตลอดอายุสัญญาเพื่อเสนอให้บริษัทประกันภัยคำานวณเบี้ย

เรียกเก็บที่เหมาะสมด้วยกันทั้งสองฝ่าย

แมจ้ะชนิกบัการรวบรวมขอ้มลูเหลา่นี ้ แตใ่นใจลกึ ๆ  เขากลบัโหยหาอะไร

บางอย่างที่แตกต่างออกไป  แต่จนกระทั่งตอนนี้ตัวเขาเองยังไม่รู้เลยว่ามันคือ

อะไร  ชายหนุม่บบีนวดหวา่งคิว้ พกัสายตาจากการจอ้งมองหนา้จอเปน็เวลานาน 

เขาคิดว่าน่าจะทำาอะไรสักอย่างเพื่อคลายเครียดบ้าง  ว่าแล้วสุกฤษฏ์ก็ผละจาก

โต๊ะทำางานไปชงกาแฟร้อนมาแก้วหนึ่งสำาหรับจิบขณะเล่นอินเทอร์เน็ต  ได้เวลา

ที่นายสุกี้สุกี้จะเข้าไปอัปเดตข่าวสารในแวดวงเพื่อนฝูงแล้ว  น้ิวของเขาพิมพ์

ชือ่เวบ็ปลายทางและลอ็กอนิอยา่งรวดเรว็  ในเสีย้ววนิาทขีองการถ่ายโอนขอ้มูล

บนทางด่วนข้อมูลด้วยระดับสิบสามเมกะบิตต่อวินาที  หน้าจอเฟซบุ๊กของเขา

แสดงผลลัพธ์แทบจะทันที

ชายหนุ่มหรี่ตาเล็กน้อยด้วยความสงสัย  เนื่องจากวันนี้มีข้อความใหม่ที่

เขาไม่ค่อยชอบใจนักปรากฏขึ้นตรงมุมจอ

ทรงศักดิ์ เทอร์โบ invited you to try Happy farm life.

สุกฤษฏ์วางแก้วกาแฟลงแล้วหันมาตั้งใจตรวจดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ 

เพื่อนสนิทของเขาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย  หรือชื่อเรียกในเครือข่ายสังคม
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เสมือนว่า ทรงศักดิ์  เทอร์โบ  ตัวป่วนที่มักแสดงความเห็นแบบชักใบให้เรือเสีย

ในเว็บของเพื่อน ๆ  เป็นประจำา  ส่งคำาขอให้เขาสมัครร่วมเล่นเกมออนไลน์อะไร

สักอย่างที่ใช้เฟซบุ๊กเป็นพื้นฐานการติดตั้ง  นายสุกี้สุกี้ส่ายหน้าอย่างอ่อนใจ 

เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาได้รับคำาเชื้อเชิญลักษณะนี้

ในโลกแห่งความเป็นจริง  สำาหรับนักวิจัยเชิงสถิติอย่างสุกฤฏษ์แล้ว  การ

เสียเวลาวันละชั่วโมงสองชั่วโมงเล่นเกมออนไลน์นั้น  ช่างเป็นช่วงเวลาที่หมดไป

อย่างไร้ความหมายเสียเหลือเกิน  ชายหนุ่มจึงได้แต่กดปฏิเสธเรื่อยไป  แต่วันนี้

อาจตอ้งยกใหเ้ปน็กรณพีเิศษเพราะตวัเขาเองรูส้กึมนึหวัไมน่อ้ยกบัขอ้มลูชดุใหม่

ที่ได้รับ  ดังนั้นการทำาสวนทำาไร่หรือบริหารจัดการทีมฟุตบอลอาจเป็นทางเลือก

ในการผ่อนคลายสมองรูปแบบหนึ่งก็ได้

สุกฤษฏ์หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอย่างลังเลเล็กน้อย

”ฮัลโหล...ไอ้ซ้งเหรอ...เป็นไง  ส่งรีเควสต์เกมไร้สาระมาให้สมัครตลอด

เลยนะ„  ชายหนุม่เหนบ็แนมซง้เพือ่นสนทิคนหนึง่ซ่ึงสมาชกิบนโลกออนไลน์รูจ้กั

ในนาม ทรงศักดิ์  เทอร์โบ

”เอาน่า ๆ   ไม่คิดถึงไม่ส่งไปให้หรอกนะครับ...ไอ้สุก้ี„  เสียงปลายสาย

ตอบอย่างอารมณ์ดี

”แล้วตกลงว่า  ข้าต้องทำาอะไรอีกบ้างหลังตอบรับรีเควสต์เอ็งแล้ว„  สุกฤษฏ์

ตัดเข้าประเด็น

”ฮั่นแน่...อยากลองเล่นแฮปปี้ฟาร์มไลฟ์กับเขาบ้างงั้นสิ„  ซ้ง  เพื่อนสนิท

จับทางได้แต่ไม่ได้ถือสาหรือแซวมากนัก  เนื่องจากแท้จริงแล้ว  ซ้งเองก็ต้องการ

ความชว่ยเหลอืจากสมาชกิเกมออนไลนใ์นโลกเฟซบุก๊เชน่กนั  การแนะนำาวธิเีลน่

คร่าว ๆ จึงเร่ิมต้นทันที  และก็เป็นดังที่สุกฤษฏ์คาดไว้ไม่ผิด  เกมออนไลน์

ตัวการ์ตูนน่ารัก ๆ  ที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัย  และที่สำาคัญไม่ต้องเสียสตางค์เกมน้ี 

แท้จริงแล้วไม่ต่างอะไรจากสุนัขจิ้งจอกจอมเจ้าเล่ห์ในคราบลูกแกะน้อยแสนซื่อ

เท่าไรนัก
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ในบทวจิยัการตลาดทีเ่ขาเคยอา่น หลักการงา่ย ๆ  ของเกมออนไลน์ทีเ่ปน็

บริการเสริมฟรีในโลกเฟซบุ๊กนั้นพอจะสรุปปรัชญาได้สั้น ๆ  ว่า  Easy  to  play,  

diff icult  to master  หรือ  เล่นง่าย  เก๋ายาก  น่ันเอง  แท้จริงแล้วเกมเหล่าน้ี 

ไม่ได้ฟรีอย่างท่ีหลายคนคิด  มันเปิดโอกาสให้ผู้เล่นเพลิดเพลินกับเกมและค่อย ๆ  

พัฒนารากฐานปฏิสัมพันธ์ระหว่างเกมและผู้เล่นทีละน้อย  โดยให้ผู้เล่นสามารถ

เอาชนะและผา่นดา่นตา่ง ๆ  พรอ้มมอบรางวลัทีอุ่ปโลกน์ขึน้มาเพือ่ใหผู้้เลน่รูส้กึดี 

แต่ไม่นาน  เกมที่แสนง่ายดายแถมเป็นมิตรเหล่าน้ีจะเริ่มยากขึ้น ๆ  โดยที่ผู้เล่น

แทบไมรู้่ตวั และในทีส่ดุมนักจ็ะดำาเนนิไปถงึจดุหนึง่ทีผู่เ้ลน่ไมอ่าจฝา่ฟนัอปุสรรค

ตอ่ไปได้  จำาเปน็ตอ้งอาศยัความชว่ยเหลอืเร่ืองทรพัยากรตา่ง ๆ  จากผูเ้ลน่คนอืน่ 

ทั้งที่เล่นและไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อน  และนี่คือที่มาของการขอความช่วยเหลือ

หรือเชิญชวนให้คนอื่น ๆ มาเป็นสมาชิกและเล่นเกมนั้น ๆ เพิ่มขึ้น  เป็นการ

ประชาสัมพันธ์แบบบอกต่อที่ได้ผลรวดเร็วทันใจไม่น้อย

ในเวลาน้ีทุ่งหญ้าในปศุสัตว์น้อย ๆ  ท่ีทรงศักด์ิ  เทอร์โบ สรรค์ สร้างประสบ

ปัญหานำ้ำาท่วมซำ้ำาซาก  แก้ไขไม่ได้หากเขาไม่รวบรวมเพื่อนฝูงสมาชิกเฟซบุ๊กอีก

หกคนให้ลงทะเบียนเข้าไปเป็นคนงานช่วยซ่อมแซมทำานบน้อยในไร่แห่งแฮปปี้

ฟาร์มไลฟ์  และในวันน้ีงานปรับปรุงพัฒนาชีวิตบ้านไร่ของซ้งก็สำาเร็จเสียทีจาก

ความช่วยเหลือของคนงานรายสุดท้ายที่ตอบรับลงทะเบียนเล่นเกม  ซึ่งก็คือ

นายสุกี้สุกี้นั่นเอง

status: online

บา่ยวนัน้ันเองหลงัจากตอบตกลงเปน็คนงานในสวนของทรงศกัดิ ์ เทอรโ์บ

แล้ว นายสุก้ีสุก้ีก็ลองถางวัชพืช ปรับแต่งหน้าดิน และลงไม้ล้มลุกราคาถูกในแปลง

กสิกรรมผืนเล็กในโลกเสมือนของตนเองบ้าง  สิ่งสุดท้ายที่เขาทำาก่อนกลับบ้าน

คือตั้งชื่อฟาร์มและเปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทิ้งไว้อีกสิบสองชั่วโมง  (ในโลก
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แห่งความเป็นจริง)  เพื่อจะได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวพืชสวนในแปลงไปขายสู่ตลาด

การเกษตร  ก่อนนำาเงินมาพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือและเมล็ดพันธุ์ใหม่ ๆ ใน

บ้านไร่สุกี้แลนด์ของเขา

เล่นไปเล่นมาก็สนุกดีเหมือนกันแฮะ...ชายหนุ่มนึกในใจขณะพยายาม

ขับรถไถไปรอบ ๆ  ที่ดินแปลงใหม่ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อตัดแต่งไม้ดอกไม้ผลต่าง ๆ  ตาม

ชอบใจ

และนี่อาจเป็นครั้งแรกที่เขาเชื่อมต่อโลกออนไลน์ตลอดเวลาโดยไม่ได้

ออกจากเฟซบุ๊กเลย  เพื่อจุดประสงค์ให้ได้ฟาร์มที่สวยงามกว่าใคร ๆ  ในบรรดา

ผู้เพิ่งเริ่มเล่นด้วยกัน  ทุกครั้งที่ได้พันธุ์ไม้ใหม่ ๆ  หรือวัวควายในไร่ของเขาชนะ

การประกวด  นายสุกี้สุกี้จะต้องนำาภาพและข้อความชื่นชมที่ได้รับจากเกมไป

โพสต์ในหน้าเฟซบุ๊กของตนเสมอ  โดยไม่รู้ว่ากำาลังตกเป็นกลไกชิ้นหนึ่งในการ

โปรโมตเกมนีเ้สยีแลว้  สดุทา้ยเขาเองกไ็มต่า่งจากไอซ้ง้ทีต่นเคยเหนบ็แนมเรือ่ง

การเข้าไปป้วนเปี้ยนตามหน้าเว็บของเพื่อน ๆ ในรายชื่อที่มี  แล้วเที่ยวขอให้

คนโน้นคนนี้เข้าไปสมัครเล่นเกมเพื่อช่วยให้ไร่กสิกรรมของเขาก้าวหน้าต่อไป

ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์  เพื่อนฝูงในรายชื่อทั้งหมดที่เขามี  ถ้าไม่ตอบปฏิเสธ

อยา่งไรเ้ยือ่ใย กส่็งความชว่ยเหลอืมาใหฟ้าร์มของนายสกุีส้กุีจ้นครบทกุคน  และ

เมื่ออับจนหนทาง นายสุกี้สุกี้ต้องทำาอะไรสักอย่างก่อนที่ฝูงตั๊กแตนระลอกใหม่

จะเข้ากัดกินพืชไร่จนเสียหายเกินเยียวยา  เขาจะไม่ยอมปล่อยให้ความพยายาม

ตลอดเจ็ดวันที่ผ่านมาต้องสูญสลายไปในชั่วข้ามคืนแน่นอน  นายสุกี้สุกี้ตรวจ

สอบบัญชีตนเองในเกม  เหรียญทองที่มีถูกนำาไปซื้อเครื่องบินสำาหรับพ่นยาฆ่า

วัชพืชเมื่อรอบก่อนเกือบหมด  ครั้นจะรอให้เก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนแล้วค่อย

ไปขายก็อาจไมท่นัการ คดิไปคดิมาเขาจงึจำาเปน็ตอ้งใชท้างออกสดุทา้ย  หนทาง

ที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าตนจะถึงขนาดยอมจ่ายเงินจริงในชีวิตจริงเพื่อซื้อ

เหรียญทองสกุลเงินอุปโลกน์ในเกมน้ีได้...แต่จะว่าไปแล้ว  เมื่อมาคิดดู  มันก็

คุ้มค่าไม่น้อยเมื่อเทียบเงินที่ตัดผ่านบัตรเครดิตเพียงร้อยกว่าบาทกับเครดิตใน



ท่ามกลางไทม์ไลน์  33

การจัดการฟาร์มแสนสุขของเขาอีกหลายสิบเหรียญทอง

ทุกวันนี้ค่าเงินเหรียญทองในโลกเฟซบุ๊กกำาลังจะกลายเป็นสกุลเงินใหม่

ที่ได้รับการยอมรับมากกว่าเงินตราบางสกุลจากประเทศในโลกที่สามไปแล้ว 

นกัเศรษฐศาสตรค์าดการณถ์งึขัน้วา่มนัอาจจะกลายเปน็หน่ึงในสกุลเงนิตราสากล

ของโลกอนาคตอนัใกลก้เ็ปน็ได ้ นายสกุีส้กุีน้ัง่มองจอคอมพวิเตอรอ์ยา่งออ้ยอิง่ 

เพราะความใจรอ้นทำาใหเ้ขาแลกซือ้เหรยีญทอง  (หรอืทีใ่นวงการเรยีกวา่  เฟซบุก๊

เครดติ)  เพือ่เล่นเกมเหล่าน้ีมากเกนิความจำาเปน็ไปพอสมควร  เขาจงึตอ้งทำาอะไร

สักอย่างเพื่อไม่ให้เงินร้อยกว่าบาทของเขาต้องค้างเติ่งอยู่ในโลกออนไลน์อย่าง

ไร้ความหมาย

โชคยังดีที่เฟซบุ๊กเครดิตนั้นค่อนข้างเป็นสากลในจักรวาลของสังคม

เสมอืนแหง่น้ี  เกมอืน่ ๆ  ทีม่อียูใ่นระบบกใ็ชห้นว่ยเงนิเดยีวกนัในการซือ้เครือ่งไม้

เครือ่งมอืเพ่ือสร้างความได้เปรียบหรือความเทเ่หนอืผูเ้ลน่คนอืน่ ๆ  ไดม้ากทเีดยีว 

ไม่นานนัก  นายสุกี้สุกี้ได้เป็นสมาชิกเกมใหม่ไปอีกร่วมครึ่งโหล  ไล่ตั้งแต่เกม

สดุโหดเลอืดกระเซ็น  เกมคุณแม่บา้นสมองไว  ไปจนถงึเกมขวญัใจเดก็อนบุาล...

ชื่อเหล่านี้ล้วนอยู่ในบัญชีของเขาทั้งนั้น  ไม่ว่าจะเป็น  Zombie Apocalypso, 

Conquer  the Empire, Cooking Bonanza!, Veggie Evolution  แต่ละเกม
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ที่เขาเข้าไปแสดงพลังแห่งอัตตาด้วยเครื่องมือพิเศษต่าง ๆ  จากเงินจริงที่เขาทุ่ม

ลงไปนั้น  ได้เสียงตอบรับกลับมาด้วยความเคารพนับถือและชื่นชมแทบทั้งสิ้น 

ชื่อนายสุก้ี  เมพขิง ๆ   (เทพจริง ๆ )  จึงกลายเป็นชื่อติดตลาดในสังคมออนไลน์

เพียงชั่วข้ามคืน

และแน่นอนว่ายิ่งเขาเล่นเก่งมากเท่าไร  ก็ยิ่งมีเด็กมัธยมโดดเรียนหรือ

เด็กโข่งว่างงานจากมุมใดมุมหน่ึงของโลกกลม ๆ  ใบน้ีเข้ามาท้าทายหมายล้มตำาแหน่ง

เขามากขึ้นเท่าน้ัน  บางครั้งนายสุกี้สุกี้ก็ยิงฝูงซอมบี้ได้เก่งไม่เท่าเด็กบ้าเกม

บางคนจากยุโรปตะวันออก หรือบางครั้งก็ไปเจอตอระดับโคตรเซียนทำากับข้าว

ความเร็วสูงจากมุมใดมุมหนึ่งในเอเชียกลาง  เมื่อเริ่มแพ้บ่อยขึ้น  สถิติเหล่านั้น

คลา้ยจะดงึนายสุกีส้กุีใ้หห้ลงเขา้ไปในวงัวนมากขึน้ทกุขณะ ทำาใหเ้ขายอมจา่ยเงนิ

ซื้อพลังพิเศษต่าง ๆ  เสริมเพื่อชัยชนะหรือล้างแค้นในครั้งต่อ ๆ ไป  จนกระทั่ง

ครบรอบเดือน บริษัทบัตรเครดิตส่งใบเรียกเก็บเงินมา  เขาจึงเข้าใจว่า...ทำาไมเฟซบุ๊ก

ทีห่ากินกับการโฆษณาและขายเครดิตเกมออนไลนเ์หลา่นีจ้งึกลายเปน็ธรุกจิระดบั

หลายพนัลา้นดอลลารไ์ด ้ เพราะหนึง่ในจำานวนเมด็เงนิมหาศาลทีห่ลอ่เลีย้งธรุกจิ

นี้  มีเงินของเขาสมทบทุนอยู่ด้วยหลายพันบาท

status: off line

ชายหนุ่มขยำาใบเรียกเก็บเงินเป็นก้อนกลมด้วยอัดอั้นตันใจ  นักสถิติ

ที่อยู่ในโลกแห่งความน่าจะเป็นอย่างเขาไม่น่าหลงกลพื้น ๆ ง่ายดายถึงเพียงนี้ 

รู้ถึงไหนอายถึงนั่น  เขาได้แต่บอกตัวเองว่าจะไม่ยุ่งเก่ียวกับเกมไร้สาระหลอก

กินตังค์พวกนี้อีกแล้ว  สุกฤษฏ์นั่งตรึกตรองอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์  ครั้นจะ

ปลอ่ยใหฉ้ายา นายสกุี ้ เมพขงิ ๆ   เลอืนหายไปกบักาลเวลากใ็ชท่ี ่ เพราะชือ่เสยีง

และความนับหน้าถือตาในโลกเสมือนที่เขาเพียรสั่งสมมาพร้อมกับการอดหลับ

อดนอนและความเสีย่งในการถกูหวัหนา้ดา่ขณะแอบเลน่ในเวลางานน้ัน หากยอม
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ให้สูญเปล่าก็ดูจะง่ายเกินไป  เขาต้องเข้าไปปราบไอ้พวกเด็กโข่งและเด็ก  ม.ต้น

หัวเกรียนท่ีเคยท้าชนเขาหลายเกมให้เข็ด  ก่อนจะล้างมือในอ่างทองคำา  เลิกเล่น

เกมพวกนี้อย่างเป็นทางการ

วา่แลว้ สกุฤษฏก์ล็อ็กอนิเขา้ใชบ้รกิารเฟซบุก๊อกีครัง้เพือ่จดัการเรือ่งทีย่งั

ค้างคาให้เสร็จสิ้น 

status: online

”ไอ้เด็กพวกนี้เล่นกับใครไม่เล่น  ต้องจัดหนัก ๆ  ให้สักที...„  นายสุกี้สุกี้

บ่นพึมพำาพลางควงค้อนปอนด์เรืองแสงวิ่งฝ่าเข้าไปกลางดงผีดิบเพื่อหำ้ำาหั่น

ผู้ท้าชนในโลกเสมือนอย่างเอาเป็นเอาตาย...ณ  เวลานี้  เขาไม่อาจจินตนาการ

ได้เลยว่าโลกและผู้คนก่อนการมีเฟซบุ๊กนั้นเป็นเช่นไร




