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คำ�นำ�
กลับมาพบกันอีกครัง้ กับผลงานของคุณเจีย้ งจือ่ เป้ย ซึง่ เคยฝากความประทับใจ
ไว้แล้วในเรือ่ ง 'How to… เดตออนไลน์ยงั ไงให้พงั ' และแม้วา่ จะยังคงเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับ
เกมออนไลน์ แต่ครัง้ นีเ้ อเวอร์วายจะพาทุกคนติดตามคุณเจีย้ งจือ่ เป้ยไปท่องโลกอีสปอร์ต
อันน่าตืน่ ตาตืน่ ใจกันค่ะ!
ตัวเอกของเราในคราวนีอ้ ย่าง 'เจีย่ นหรง' เป็นหนุม่ น้อยสตรีมเมอร์ทผี่ ชู้ มหลายคน
คุน้ หน้าคุน้ ตาจากการสตรีมเล่นเกม LoL หรือไม่กส็ ตรีมพูดคุยประกอบการแข่งขันซึง่ มี
การถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ดูๆ แล้วก็ไม่ต่างจากสตรีมเมอร์คนอื่นๆ
ที่สมัยนี้มีอยู่ดาษดื่น แต่เจี่ยนหรงมีความเฉพาะตัวบางอย่างที่ท�ำให้ผู้ชมจดจ�ำเขาได้
แม่นย�ำ นั่นคือความจองหอง กล้าพูด กล้าวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมา และไม่เคย
เกรงกลัวใคร ที่ส�ำคัญฝีมือการเล่นเกมของเขาก็ไม่ธรรมดา ไหนจะหน้าตาน่ารักๆ
ทีม่ าพร้อมผมสีฟา้ กระแทกตา ทัง้ หมดนีท้ ำ� ให้เจีย่ นหรงแตกต่างจากสตรีมเมอร์คนอืน่
อย่างสิน้ เชิง
และไม่เพียงเป็นทีร่ จู้ กั ในหมูผ่ ชู้ มเท่านัน้ แต่ในแวดวงผูเ้ ล่นอาชีพต่างก็คนุ้ เคยกับ
ชือ่ 'Soft' ของเจีย่ นหรงเป็นอย่างดี ทัง้ ยังดึงดูดความสนใจจากผูเ้ ล่นระดับท็อปคนหนึง่ เข้า
โดยทีเ่ ด็กหนุม่ ไม่รตู้ วั อีกด้วย...และเหตุการณ์นกี้ อ็ าจจะเป็นการเปลีย่ นแปลงเส้นทาง
สตรีมเมอร์ของเจีย่ นหรงไปตลอดกาล
เตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม แล้วมาร่วมเกาะหน้าจอติดตาม
สตรีมเมอร์หวั ฟ้าคนนีไ้ ปด้วยกันในหน้าถัดไปของ 'I Can Do It ใครไม่ไหว ฉันลุยเอง!'
เล่มนีก้ นั นะคะ
ด้วยไมตรีจิต
สำ�นักพิมพ์เอเวอร์วาย
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Introduction
ก่อนอื่นคงต้องขอชวนมาท�ำความรู้จักกับเกมออนไลน์ตัวเอกของเรื่องอย่าง League of
Legends หรือที่คุ้นเคยกันในชื่อ LoL ซึ่งเป็นเกมออนไลน์ประเภท MOBA (Multiplayer Online
Battle Arena) ทีม่ รี ปู แบบการแข่งขันแบบทีม 5:5 โดยผูเ้ ล่นแต่ละคนจะมีบทบาทและหน้าทีใ่ นเกม
แตกต่างกันไป
ในแผนที่ของเกมจะถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่าย ทั้งสองทีมต่างมีภารกิจในการตีป้อมปราการ
(Nexus) ของอีกฝ่ายให้ได้ โดยทางเดินในแผนที่จะแบ่งออกเป็น 3 เส้นทาง คือ
เลนบน (Top Lane) มีผู้เล่นประจ�ำการ 1 คน เรียกผู้เล่นต�ำแหน่งนี้ว่าท็อปเลน
เลนกลาง (Middle Lane) มีผู้เล่นประจ�ำการ 1 คน เรียกผู้เล่นต�ำแหน่งนี้ว่ามิดเลน
เลนล่าง (Bottom Lane) มีผู้เล่นประจ�ำการ 2 คน นั่นคือต�ำแหน่งแครี่ (หรือ ADC) และ
ซัพพอร์ต
ระหว่างทางที่จะไปยังป้อมของฝ่ายตรงข้ามจะมีมินเนี่ยนหรือก็คือมอนสเตอร์เกิดขึ้นมา
ตามทาง ผูเ้ ล่นจะต้องฆ่ามินเนีย่ นเหล่านีเ้ ป็นการสะสมเงินและค่าประสบการณ์ไว้ใช้ในการอัพเลเวล
เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ส่วนพืน้ ทีท่ เี่ หลือในแผนทีจ่ ะเรียกว่าป่า (Jungle) ซึง่ จะมีมงั กรหรือมอนสเตอร์อนื่ ๆ เกิดขึน้ มา
ตามเวลา โดยผูเ้ ล่นคนสุดท้ายของทีมอย่างต�ำแหน่งจังเกิล้ นัน้ จะต้องฆ่ามอนสเตอร์เหล่านีใ้ ห้ได้กอ่ น
ฝ่ายตรงข้าม เพือ่ ช่วงชิงความได้เปรียบในการปะทะกัน หากผูเ้ ล่นจังเกิล้ สามารถอัพเลเวลได้ถงึ ระดับหนึง่
จะพัฒนาความแข็งแกร่งขึน้ เป็นต�ำแหน่งทีช่ ว่ ยเหลือผูเ้ ล่นคนอืน่ ๆ ในทีม สร้างความได้เปรียบในเกม
เป็นอย่างมาก
.
.
.
— You Can Do It คุณก็เป็นได้นะ เกมเมอร์

นิ ย ายเรื่ องนี้เ ป็นเรื่องที่แต่ง ขึ้นจากจินตนาการของผู ้ เขี ยน
ไม่ มี ค วามเกี่ ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือ เหตุ ก ารณ์ จริ ง ใดๆ

เจี้ยงจื่อเป้ย 7

01
5 โมงเย็น วันที่ 2 พฤศจิกายน เซี่ยงไฮ้มีฝนตกปรอยๆ
ด้านนอกศูนย์กฬี าเซีย่ งไฮ้ออเรียนทอลแน่นขนัดไปด้วยผูค้ น ในมือพวกเขา
ถือแบนเนอร์และป้ายไฟโลโก้ของทีมอีสปอร์ตก�ำลังต่อแถวเข้าสู่สนามอย่าง
เป็นระเบียบ บนใบหน้าของทุกคนเต็มไปด้วยความตืน่ เต้นและความคาดหวัง
สายฝนนีค้ ล้ายไม่มผี ลกระทบกับพวกเขาเลยแม้แต่นอ้ ย
รอบรองชนะเลิศการแข่งขันชิงแชมป์โลกของเกมลีกออฟเลเจ็นดส์
ซีซั่นที่สิบได้จัดขึ้นที่นี่ในวันนี้ สองทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันแบ่งเป็นทีม HT
จากลีก LCK* ประเทศเกาหลีใต้ และทีม TTC จากลีก LPL** ประเทศจีน
ที ม ที่ ช นะในการแข่งขั น ครั้ ง นี้ จ ะได้ รั บ โอกาสเข้ า ร่วมการแข่งขั น
รอบชิงชนะเลิศในสัปดาห์หน้า
เพราะมีความได้เปรียบของการเป็นทีมเหย้า เมื่อมองออกไปก็พบว่า
ของทีร่ ะลึกซึง่ เหล่าแฟนคลับถืออยูใ่ นมือต่างพิมพ์สญ
ั ลักษณ์มงกุฎของทีม TTC
ทัง้ หมด
รถบัสคันหนึ่งจอดที่ทางขวาของสนามกีฬา บนตัวรถสีด�ำเงาพิมพ์
สัญลักษณ์ทีมรูปมงกุฎสีขาวเอาไว้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเห็นแล้ว
* LCK (League of Legends Champions Korea) เป็นลีกการแข่งขันหลักส�ำหรับเกม League of Legends
ในประเทศเกาหลีใต้
** LPL (League of Legends Pro League) เป็นการแข่งขันลีกอาชีพส�ำหรับเกม League of Legends
ในประเทศจีน
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จึงรีบลุกขึน้ ท�ำหน้าที่ กันสือ่ และแฟนคลับทีค่ ดิ จะเดินหน้าเข้าไปขวางประตูรถ
เอาไว้ทงั้ หมด
ประตูรถบัสเปิดออกช้าๆ สมาชิกทีม TTC ทยอยลงมาจากรถ ต่างยิม้ น้อยๆ
พลางโบกมือและพยักหน้าท่ามกลางเสียงกรีด๊ ของแฟนคลับ
ขณะทีส่ มาชิกคนสุดท้ายลงจากรถ เสียงกรีด๊ โดยรอบก็ดงั ขึน้ อย่างชัดเจน
ป้ายไฟของเหล่าแฟนคลับโบกแรงกว่าเดิม
จ�ำนวนคนที่มากท�ำให้เกิดอุบัติเหตุอย่างไม่อาจเลี่ยง ป้ายไฟที่มีค�ำว่า
TTC ตกลงบนพื้น ตามด้วยเสียงกรี๊ดของเด็กสาวและเสียงตะโกนห้ามของ
เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย
เด็กสาวพูดด้วยความร้อนรน "ขอโทษค่ะๆ...หนูถูกผลักมา ขอโทษจริงๆ
คุณช่วยเก็บป้ายไฟกลับมาให้หนูหน่อยได้มยั้ คะ รบกวนคุณแล้ว"
เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยเอ่ย "เดีย๋ วผมค่อยเก็บให้คณ
ุ นะ คุณช่วย
ถอยไปด้านหลังหน่อยครับ..."
เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยเพิง่ พูดจบ ก็มคี นก้มลงเก็บป้ายไฟขึน้ มา
ก่อนยืน่ กลับคืนไป
ผู้ชายที่เก็บป้ายไฟขึ้นมาให้สวมชุดทีมสีขาวด�ำ ผมเผ้ายุ่งเหยิงอยูบ่ ้าง
เมือ่ มองอย่างละเอียดก็พบว่าตรงหางตาแคบยาวของเขามีรอยทีห่ ลงเหลือจาก
การพิงทีใ่ ดทีห่ นึง่ นอนหลับทิง้ เอาไว้ ถัดลงมาคือจมูกโด่งเป็นสันกับริมฝีปากบาง
ทีเ่ ม้มเอาไว้เล็กน้อย
เด็กสาวมองดูเขาอย่างนิง่ อึง้ หลายวินาที ก่อนก้มหน้าไปดูปา้ ยไฟทีอ่ กี ฝ่าย
ยืน่ มา
นิว้ ทัง้ ห้าของเขาเรียวยาว ตรงกลางระหว่างนิว้ โป้งกับนิว้ ชีม้ ไี ฝทีไ่ ม่เด่นชัดนัก
เด็กสาวรับป้ายไฟมาอย่างเหม่อลอย "ขอบคุณค่ะ..."
ผู้ชายคนนั้นพยักหน้าเล็กน้อย ก่อนหันกายเดินเข้าไปในสนามกีฬา
กระทัง่ มองไม่เห็นเงาหลังของอีกฝ่ายแล้ว เด็กสาวจึงค่อยได้สติกลับมา
อย่างเชือ่ งช้า
เธอกอดป้ายไฟของตัวเองแน่น ก่อนหันไปจับเสือ้ ของเพือ่ นสนิทข้างกาย
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และกรีดร้องด้วยความตืน่ เต้น "นัน่ Road! เทพลู!่ เทพลูพ่ ยักหน้าให้ฉนั ! แถมเขายัง
จับป้ายไฟของฉันด้วย กรีด๊ ดด..."
เมือ่ ถึงห้องพักหลังเวที สีหน้าของสมาชิกทีม TTC ก็ผอ่ นคลายขึน้ มาก
อย่างเห็นได้ชดั
เสีย่ วไป๋ผเู้ ป็นซัพพอร์ต* ของ TTC นัง่ อยูบ่ นเก้าอี้ หยิบกระจกออกมาส่อง
ทรงผมที่เซ็ตอยู่ครึ่งค่อนวันก่อนออกมาข้างนอกของตัวเอง "ผู้หญิงคนเมื่อกี้
เสียงทรงพลังจังเลยนะ ฟุตบอลชายประเทศเราไม่ได้แชมป์เพราะขาดเสียงเชียร์
ของเธอแน่เลย"
ผูจ้ ดั การทีมควบต�ำแหน่งโค้ชใช้สมุดบันทึกตีหวั ของเขาอย่างไม่หนักไม่เบา
"อย่าพูดจาเหลวไหล"
โค้ชพูดจบก็หนั หน้าไปมองลูป่ อ๋ หยวนหรือก็คอื Road ทีเ่ พิง่ นัง่ ลง มือซ้าย
ของอีกฝ่ายถือโทรศัพท์มอื ถือพลางไถหน้าจอ มือขวาซึง่ วางอยูบ่ นทีว่ างแขนก�ำลัง
ยืดเหยียดนิว้ มือเล็กน้อย
ครึ่งชั่วโมงก่อนการแข่งขัน โค้ชเริ่มให้ค�ำแนะน�ำแก่ทุกคน
จวบจนพูดถึงค�ำสุดท้าย โค้ชมองไปยังมิดเลน** ของทีมพลันขานชื่อ
"Kan ทีฉ่ นั บอกก่อนหน้านีจ้ ำ� ได้หมดแล้วใช่มยั้ "
ครึง่ วินาทีให้หลังคนทีถ่ กู เรียกก็ตอบสนองขึน้ มา "อ๊ะ...อ้อ จ�ำได้แน่นอน
ผมต้องไม่ทำ� ผิดซ�ำ้ อีก"
ลู่ป๋อหยวนกวาดตามอง Kan แวบหนึ่ง รอจนโค้ชอธิบายเสร็จทั้งหมด
จึงลุกขึ้นและพูดว่า "ไปเข้าห้องน�้ำนะ"
น�้ำไหลลงบนมือ แฝงความเย็นเสียดกระดูกวูบหนึ่ง
"...นายยังไหวมั้ย"
เมือ่ ได้ยนิ เสียงนีล้ ปู่ อ๋ หยวนจึงเงยหน้า มองจากกระจกไปทีโ่ ค้ชซึง่ ยืนอยู่
* ซัพพอร์ต มีหน้าที่คอยช่วยเหลือรวมถึงสร้างความได้เปรียบให้กับทีม เป็นต�ำแหน่งที่ต้องเสียสละและ
มีความส�ำคัญต่อรูปเกมอย่างมาก
** มิดเลน หรือเลนกลาง เป็นต�ำแหน่งของผู้เล่น ส่วนใหญ่มักมีสกิลที่สามารถสร้างความเสียหายรุนแรง
ในระยะสั้นอย่างรวดเร็ว
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ด้านหลังตนเอง
ไม่กี่วินาทีให้หลัง ลู่ป๋อหยวนปิดก๊อกน�้ำแล้วดึงกระดาษทิชชูมาเช็ดมือ
จนแห้ง เขาสบตาของโค้ชนิง่ "ถ้าให้ผมลง ผมก็ชนะได้"
ตอนนีห้ อ้ งออกอากาศอย่างเป็นทางการของการถ่ายทอดสดลีกออฟเลเจ็นดส์
ทางซิงคงทีวีมีระดับความนิยมสูงถึงแปดร้อยล้านแล้ว ครองอันดับหนึ่งของ
ช่องลีกออฟเลเจ็นดส์ไว้อย่างมัน่ คง ถัดมาก็คอื เหล่าอดีตนักแข่งอาชีพทีม่ าเปิด
ช่องสตรีมหลังรีไทร์
เมือ่ มองไปแวบหนึง่ จะเห็นว่าชือ่ สตรีมต่างๆ ล้วนเป็น 'รอบรองชนะเลิศ
ซีซนั่ ที่ 10' 'บรรยายอย่างเมามัน' 'TTC ชนะแน่'
อันดับในหน้าแรก ชือ่ ช่องสตรีมสุดท้ายกลายเป็นจุดเด่นในหน้านีไ้ ปแล้ว
'วันนีข้ เี้ กียจ...Soft' ระดับความนิยมของช่องสตรีมหนึง่ ร้อยสามสิบล้าน
เจีย่ นหรงถืออาหารดีลเิ วอรีก่ ลับมา เห็นในสตรีมยังคงมีพธิ กี รพูดพล่ามอยู่
จึงเปิดห่ออาหารดีลเิ วอรีอ่ อก
ด้านนอกมีฝนตกลงมา อาหารดีลเิ วอรีม่ าช้าไปเกือบครึง่ ชัว่ โมง เขาหิวจน
หน้าอกติดแผ่นหลัง
[ไม่ใช่แล้วมั้งๆ ให้ทุกคนดูนายกินอาหารดีลิเวอรี่?]
[สตรีมเอื่อยเฉื่อย รีพอร์ตแล้ว]
[กินอะไรเหรอ]
"จ้าเจีย้ งเมีย่ น"* เจีย่ นหรงเพิง่ ตืน่ นอนไม่นาน "ถ้าฉันไม่กนิ ให้อมิ่ จะมีแรง
บรรยายให้พวกนายได้ยงั ไง"
[อืมๆ กินให้เยอะๆ หน่อย เดี๋ยวนายจะไม่มีแรงฉอด]
* จ้าเจีย้ งเมีย่ น หรือก๋วยเตีย๋ วซอสผัด เป็นอาหารทีม่ ตี น้ ก�ำเนิดจากมณฑลซานตง ประกอบด้วยเส้นบะหมี่ ซอส
ทีท่ ำ� จากถัว่ เหลืองหมัก รวมถึงเนือ้ และผักทีห่ นั่ เป็นชิน้ เล็กๆ

เจี้ยงจื่อเป้ย 11

[เลิกเล่น LoL ไปหลายปี อยากถามหน่อยว่าสตรีมเมอร์คนนีค้ อื ใคร ท�ำไม
ความนิยมสูงขนาดนี้ เป็นนักแข่งรีไทร์เหมือนกันเหรอ หน้าตาหล่อขนาดนีเ้ ชียว?]
[คนนี้คือสตรีมเมอร์ที่ขึ้นชื่อเรื่องการยั่วโมโหของช่อง LoL]
[สตรีมเมอร์ปากเสีย]
[สตรีมเมอร์กากๆ]
"แอดมินแบนคนที่บอกว่าฉันกากให้หน่อยสิ...ช่างเถอะ ฉันแบนเอง"
เจีย่ นหรงวางตะเกียบลง เพิม่ ชือ่ ของคนทีบ่ อกว่าเขากากไปไว้ในลิสต์หา้ มพูด
พูดคุยกับผูช้ มเรือ่ ยเปือ่ ยอยูค่ รู่หนึง่ ในทีส่ ดุ นักแข่งของทัง้ สองทีมก็ลงสนาม
มาเตรียมตัวแล้ว
เจีย่ นหรงนัง่ ขัดสมาธิอยูบ่ นเก้าอีเ้ กมมิง่ มือข้างหนึง่ รองใต้กล่องอาหาร
ดีลเิ วอรีเ่ อาไว้ ปากเคีย้ วช้าลงเล็กน้อย สายตาเคลือ่ นไปหาคนทีส่ องจากทางซ้าย
โดยไม่รตู้ วั
Road ผูม้ ตี ำ� แหน่งจังเกิล้ * ของ TTC นัง่ ประจ�ำทีแ่ ล้ว ตอนนีก้ ำ� ลังทดสอบ
อุปกรณ์ เขาเหมือนเพิง่ ล้างหน้ามา ปลายผมตรงหน้าผากยังเปียกอยูเ่ ล็กน้อย
ผู้ก�ำกับรายการเริ่มโคลสอัพนักแข่งแต่ละคน ขณะแพนกล้องไปถึง
Road เวลาที่จับภาพนานกว่าคนอื่นเล็กน้อยอย่างเห็นได้ชัด และผู้บรรยาย
ก็เปลีย่ นหัวข้อไปที่ Road ทันที
ผูบ้ รรยาย A แนะน�ำ "ผูท้ กี่ ล้องจับภาพคนต่อไปคือจังเกิล้ มือหนึง่ แห่ง TTC
และ LPL ของพวกเรา TTC•Road! วันนีเ้ ทพลูห่ ล่อเหมือนเดิมเลยนะครับ"
ผู้บรรยาย B เสริม "ใช่ครับ แล้วก็ดูไม่ตื่นเต้นเลยสักนิด"
"สมกับเป็นเสาหลักของ TTC มีเขานั่งอยู่ตรงนั้นผมก็รู้สึกสบายใจ
เป็นพิเศษ" ผูบ้ รรยาย C ยิม้ เล็กน้อย จากนัน้ เขาก็พดู ต่อไปตามการแพนกล้อง
"แต่วนั นี้ Kan ทีเ่ ล่นมิดเลนดูเหมือนจะเกร็งเอามากๆ เลยนะครับ"
ผู้บรรยาย B เอ่ย "ก็น่าจะมีนิดหน่อยน่ะครับ แต่ว่าตามหลักการก็คง
* จังเกิ้ล หรือป่า เป็นต�ำแหน่งของผู้เล่นที่ไม่ได้อยู่ในเลนหลักของแผนที่ในเกม เก็บเลเวลโดยการจัดการ
เหล่ามอนสเตอร์ในป่า คอยช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีม สร้างความได้เปรียบให้กับทีมในหลายๆ ด้าน
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ไม่เท่าไหร่หรอกครับ เขาแข่งระดับโลกมาตัง้ สีค่ รัง้ แล้ว หวังว่า Kan จะปรับตัวได้
โดยเร็ว พยายามผ่อนคลายให้ได้กอ่ นเข้าสูเ่ กม"
เจี่ยนหรงกวาดตาอ่านซับกระสุน* กลืนบะหมี่แล้วจึงตอบ "ฉันคิดว่า
ใครจะชนะเหรอ ไม่รู ้ ต้ อ งดู ฟ อร์ ม ของทั้ ง สองฝ่ายก่ อ น...TTC ชนะแล้ ว
จะแจกอั่งเปามั้ย ฉันไม่ใช่ทูตประชาสัมพันธ์ของ TTC พวกเขาชนะแล้วท�ำไม
ฉันต้องแจกอัง่ เปา...Kan เก่งกว่าหรือว่าฉันเก่งกว่า ฉันสิ"
บรรดาแฟนคลับเก่าแก่ฟลัด '666'** มาเป็นกองทันที พวกเขาคุน้ เคยกับ
สไตล์ของ Soft นานแล้ว
Soft เข้าสูแ่ พลตฟอร์มสตรีมมิง่ เมือ่ ประมาณสองปีกอ่ น หลังเข้าแพลตฟอร์ม
ได้ไม่กเี่ ดือนก็ดงั ระเบิดทีเดียว เหตุผลนัน้ มีมากมาย หากจะหยิบยกมาพูดสักข้อ
สองข้อ หนึง่ คือเล่นเก่งและคุณภาพการสตรีมสูง สองก็คอื เขามีนสิ ยั จองหอง
กล้าพูดอย่างยิง่
แต่ก็มีผู้ชมใหม่จ�ำนวนหนึ่งยังไม่คุ้นเคย
[นายก็ได้แต่ปากเก่งอยู่ในสตรีมนั่นแหละ]
[คิดว่าเคยโซโล่คิล*** Kan ได้ไม่กี่ครั้งก็เก่งแล้ว? Kan คือนักแข่ง
สายฟาร์มรอทีมไฟต์ ไม่เหมือนไอ้โง่ทเี่ ล่นตัวมะเร็ง**** อย่าง Zed กับ Yasuo
แบบนายหรอก]
"ฉันไม่รวู้ า่ อะไรคือ 'ผูเ้ ล่นสายฟาร์มรอทีมไฟต์' ฉันรูแ้ ค่วา่ ฆ่าอีกฝ่ายในเลน
ให้กลับบ้านได้กค็ อื ผูช้ นะ" เจีย่ นหรงกล่าว "คราวก่อนใครเป็นคนตัดคลิปรวมชอตเด็ด
ทีฉ่ นั โซโล่คลิ Kan ในการแข่งจัดอันดับ ส่งให้แฟนคลับท่านนีส้ กั ชุดที"
* ซับกระสุน คือซับไตเติล้ หรือคอมเมนต์ทเี่ อาไว้บอกความรูส้ กึ ของตนเองกับผูอ้ นื่ โดยซับกระสุนจะเป็นตัววิง่
ทีอ่ ยูบ่ นหน้าจอการไลฟ์หรือสตรีมมิง่ บนแพลตฟอร์มของจีน
** 666 เป็นค�ำสแลงที่พ้องเสียงกับค�ำว่า 牛 (หนิว) มีความหมายว่าเจ๋ง สุดยอด
*** โซโล่คิล หมายถึงการฆ่าแบบตัวต่อตัวโดยไม่พึ่งผู้เล่นอื่นในทีม
**** ตัวมะเร็ง หมายถึงตัวละครทีใ่ ช้ทกั ษะในการเล่นสูง หากเล่นไม่เก่งจะกลายเป็นภาระของทีม แต่หากช�ำนาญ
ก็จะเก่งและเท่มากๆ
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[...สตรีมเมอร์คนนี้อวดเก่งขนาดนี้เลยเหรอ เป็นแอนตี้แฟนของ Kan
หรือเปล่า]
[อย่า อย่าเข้าใจผิดเด็ดขาด เขาเป็นแบบนี้กับทุกคน ไม่ใช่แค่ Kan
ของพวกนาย แต่ซซี นั่ นี้ Kan เล่นได้หว่ ยแตกจริงๆ]
[ฉันกลับคิดไม่ออกว่านักแข่งชื่อดังคนไหนบ้างที่ไม่เคยถูก Soft ด่า]
[มีนะ! เขาไม่เคยด่า Road!]
"พอแล้ว การแข่งเริ่มแล้ว" เจี่ยนหรงขัดจังหวะบรรดาซับกระสุน และ
เลือ่ นต�ำแหน่งหน้าจอเว็บแคมของตัวเอง "หน้าต่างเว็บแคมนีบ่ งั หน้าจอการแข่ง
หรือเปล่า ฉันปิดแป๊บนึง"
[ปิดท�ำบ้าอะไร! ฉันมาดูหน้าของนาย! ถ้านายปิดฉันไปดูถา่ ยทอดสดดีกว่า!]
[อย่าปิด หัวสีฟ้าของนายท�ำให้รู้สึกสดชื่น]
ตอนที่เจี่ยนหรงเพิ่งสตรีม เคยถูกผู้ดูแลแพลตฟอร์มสตรีมจัดไปยัง
'บล็อกความสวยความงาม' เพราะหน้าตาดีเกินไป
เขาผิวขาว ขนตาทัง้ ยาวและดก นัยน์ตาสุกสกาวกว่าเด็กผูห้ ญิง ด้านขวา
ของปลายจมูกมีไฝเล็กๆ หนึง่ เม็ด ขอเพียงปิดเสียงแล้วมองดูคนในวิดโี อ ก็จะพบว่า
คนคนนีอ้ ย่างมากก็อายุไม่เกินสิบเจ็ดสิบแปดปี
แต่สาเหตุส�ำคัญที่เจี่ยนหรงถูกจัดไปยังบล็อกความสวยความงามนั้น
ยังคงเป็นเพราะเขาย้อมผมสีฟ้า
ผมสีฟา้ ขับเน้นให้เขาขาวกว่าเดิม ห้อยไมโครโฟนสักอันไว้บนหูกส็ ามารถ
เลีย้ วเข้าวงการบันเทิงได้เลย
เพียงแต่เจีย่ นหรงอยูใ่ นบล็อกความสวยความงามได้ไม่นานก็ถกู ร้องเรียน
เพราะด่าผูช้ ม หลังได้รบั การร้องเรียนติดต่อกันหลายสิบครัง้ ผูด้ แู ลจึงปล่อยเขา
กลับบล็อก LoL
ถึงอย่างไรความสามารถในการรับการโจมตีทางจิตใจของบรรดาพีส่ าว
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น้องชายในบล็อกความสวยความงามก็ยังคงอ่อนแอเกินไป
เห็นได้ชัดว่าค�ำพูดประโยคนี้ของเจี่ยนหรงไม่ได้ก�ำลังขอความเห็นจาก
พวกเขา หลังพูดจบเขาก็ปิดเว็บแคมอย่างคล่องแคล่ว
ถ้าเปิดเว็บแคมไว้ สูดบะหมี่แล้วรู้สึกไม่สบายใจ
เขาเมินค�ำคัดค้านบนซับกระสุน ขยายวิดโี อเต็มจอ แล้วตัง้ ใจชมการแข่งขัน
การแข่งขันนีใ้ ช้ระบบ Bo5* ชนะสามในห้าเกม ไม่เพียงเป็นการทดสอบ
ความสามารถของนักแข่ง แต่ยงั ทดสอบสภาพจิตใจและความอดทนของนักแข่ง
อีกด้วย เพียงแต่ผทู้ นี่ งั่ อยูบ่ นสนามล้วนไม่ใช่มอื ใหม่ในสายอาชีพ ฟอร์มของทุกคน
ต่างคงทีอ่ ย่างยิง่
เกมแรก TTC มุง่ เป้าไปทีท่ อ็ ปเลน** ของฝ่ายศัตรู และเคาน์เตอร์แกงค์***
จังเกิล้ ฝ่ายตรงข้ามได้สองรอบ เพียงสามสิบห้านาทีกค็ ว้าชัยชนะในการแข่งขัน
ได้อย่างง่ายดาย
เกมทีส่ อง TTC เปิดเกมมาบอตเลน**** ก็สร้างความได้เปรียบมหาศาล
ท�ำลายป้อมชัน้ ในเลนล่างของฝ่ายศัตรูได้กอ่ น แต่เพราะ Kan ถูกฝ่ายศัตรูดกั ฆ่า
สองรอบจนเป็นการเปิดโอกาสให้อกี ฝ่าย สุดท้ายจึงพ่ายแพ้ไปในนาทีทสี่ ส่ี บิ ห้า
อย่างน่าเสียดาย
คะแนนการแข่งขันคือ 1:1
ซับกระสุนฟลัดอย่างดุเดือด ล้วนแล้วแต่ดา่ ว่า Kan กาก และยังมีคนถาม
เจีย่ นหรงว่าท�ำไมไม่ดา่ Kan แล้ว
"ด่าจนเหนื่อยแล้ว" เจี่ยนหรงดูข้อมูลการแข่งขันเกมที่แล้วก่อนพูดว่า
* Bo5 หรือ Best of Five คือการแข่งขันที่ฝา่ ยใดฝ่ายหนึ่งชนะ 3 ครั้งในการแข่งขันไม่เกิน 5 ครั้งได้ก่อน
ก็จะถือเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริง
** ท็อปเลน หรือเลนบน เป็นต�ำแหน่งผู้เล่นที่อยู่ในเลนหลักด้านบนของแผนที่ ส่วนมากจะเป็นแชมเปี้ยน
สายแท็งก์ที่สามารถต่อสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่งได้
*** แกงค์ หมายถึงการประสานงานกับสมาชิกคนอืน่ ในทีมเพือ่ โจมตีฝง่ั ตรงข้าม ส่วนการเตรียมตัวเพือ่ รับมือ
โจมตีกลับจะเรียกว่าเคาน์เตอร์แกงค์
**** บอตเลน หรือบอตทอมเลน เรียกอีกอย่างว่าเลนล่าง เป็นต�ำแหน่งผูเ้ ล่นทีอ่ ยูใ่ นเลนหลักด้านล่างของแผนที่
ในเลนนีจ้ ะเป็นการเล่นจับคูก่ นั ระหว่างซัพพอร์ตและแครี่ เนือ่ งจากเลนนีอ้ ยูใ่ กล้มงั กรธาตุตา่ งๆ ท�ำให้ตอ้ งมี
จ�ำนวนคนเยอะกว่าเลนอืน่ เพือ่ ความสะดวกในการคุมมังกร สร้างความได้เปรียบทางด้านการเงิน
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"แดเมจ* 8,300...สีส่ บิ ห้านาที เขาท�ำแดเมจได้ 8,300 แต้ม ฉันปล่อยปู** ไป
เลนกลาง แดเมจปูยงั สูงกว่าเขาเลย"
[วันๆ รู้จักแต่ปากดีอยู่ในสตรีม นายแน่จริงนายก็ลงเองสิ!]
ค�ำทีว่ า่ 'นายแน่จริงนายก็ลงเอง' เจีย่ นหรงเห็นค�ำแบบนีบ้ นซับกระสุน
วันละพันแปดร้อยประโยคได้
เขาคร้านที่จะสนใจ พิงเก้าอี้ตั้งใจชมเกมที่สาม
หากกล่าวว่าสองเกมก่อน Kan เล่นได้ห่วยแตกก็สมเหตุสมผล มาถึง
นาทีทหี่ า้ ของเกมนี้ Kan กดแฟลช*** พลาด โดนเฟิรส์ ต์บลัด**** อย่างไม่ควร
เกิดขึน้
แต่ยงั ดีที่ Road ดึงเกมกลับมาได้เหมือนเคย ช่วงกลางเกมถึงท้ายเกม
ใช้ความได้เปรียบในการแกงค์ของ Camille พาท็อปเลนไปจับอีกฝ่ายอย่างต่อเนือ่ ง
หลายครัง้ คว้าชัยชนะได้อย่างยากล�ำบาก
เกมที่สี่ยาวนานกว่าเดิม
ช่วงต้นเกม ในทีส่ ดุ Kan ก็คนื ฟอร์มได้และไม่เกิดปัญหาในช่วงชนเลน
แต่พอทีมไฟต์ชว่ งกลางเกมถึงท้ายเกม เขากลับทิง้ เพือ่ นร่วมทีมไปถึงสองครัง้
ทัง้ ทีต่ วั เองมีเลือดครึง่ หลอด
ผู้เล่นที่แรงก์ไม่สูงบางคนอาจรู้สึกว่าการวิ่งหนีทั้งสองครั้งของ Kan
ให้อภัยได้ แต่เจี่ยนหรงรู้ดีว่าหาก Kan จ่ายแดเมจอย่างต่อเนื่องในทีมไฟต์
สองครัง้ นี้ จะสามารถแลกชีวติ ฝ่ายตรงข้ามได้สองถึงสามคน
อย่าว่าแต่นกั แข่งอาชีพ ต่อให้เป็นผูเ้ ล่นแรงก์แพลทตินมั่ ไปสูใ้ นทีมไฟต์นี้
ก็คงไม่เลือกทิง้ เพือ่ นร่วมทีมวิง่ หนีไปเด็ดขาด
* แดเมจ คือค่าความเสียหายจากการโจมตี
** ปู หรือ Rift Herald เป็นมอนสเตอร์ทมี่ ที กั ษะการท�ำลายป้อมศัตรูสงู มาก เมือ่ ฆ่าได้จะได้รบั บัฟทีส่ ามารถเรียก
Rift Herald ออกมาช่วยโจมตีได้
*** แฟลช เป็นเวทสนับสนุนขั้นพื้นฐาน ใช้ในการวาร์ป เคลื่อนที่ไปยังต�ำแหน่งที่ก�ำหนดได้ในชั่วพริบตา
**** เฟิร์สต์บลัด หมายถึงการตายเป็นตัวแรกของเกม ท�ำให้ผู้ลงมือสังหารได้โกลด์สูงกว่าปกติ
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ห้าสิบสองนาที TTC พ่ายแพ้การแข่งขันเกมทีส่ ี่ คะแนนการแข่งขันคือ 2:2
ทัง้ สองฝ่ายต่างได้แมตช์พอ้ ยต์
ทันทีทกี่ ารแข่งขันเกมทีส่ จี่ บลง Road ก็ลกุ ขึน้ เดินไปหลังเวทีโดยไม่แม้แต่
จะหันหน้ามอง Kan ทีอ่ ยูข่ า้ งกายเขาแม้แต่แวบเดียว
[ท�ำไมสตรีมเมอร์ไม่พูดแล้วล่ะ]
[เข้าใจความรู้สึกเลย ฉันช่วยทุบกบาล Kan ให้ Road แล้ว]
[สตรีมเมอร์กลับไม่ได้ด่า Kan ตั้งสองเกมแล้ว!]
เจี่ยนหรงเงียบอยู่ครู่หนึ่ง กระทั่งกล้องการแข่งขันจับภาพไปที่ Kan
Kan คือคนรูปร่างสูงใหญ่ทอี่ วบเล็กน้อย หน้าตาซือ่ ๆ ดูเรียบง่ายเป็นกันเอง
ขณะนีเ้ ขาก้มหน้าอยู่ สีหน้ารูส้ กึ ผิดอย่างยิง่
"พวกนายลองเดาว่าเขาคิดอะไรอยู่" จู่ๆ เจี่ยนหรงก็เอ่ยปากขึ้นมา
[เสียใจแหละมัง้ ยังไงก็อายุมากแล้ว ปีนกี้ ต็ งั้ 24 ความเร็วนิว้ มือกับสมองสู้
คนหนุม่ ไม่ได้แล้ว...]
[ตอนที่ Kan ยังหนุ่มก็ไม่ได้เก่งมาก OK? คนทีอ่ อ่ นหัดทีส่ ดุ ในทีมก็คอื เขา]
[เกรียนคียบ์ อร์ดยัง้ ปากหน่อย Kan เองก็ชว่ ยทีมคว้าชัยชนะมาไม่นอ้ ย]
ซับกระสุนทะเลาะกันอย่างดุเดือด สุดท้ายถูกค�ำพูดประโยคหนึ่งของ
เจี่ยนหรงขัดจังหวะ "ฉันเดาว่าเขาก�ำลังคิดว่า...สองเกมนี้ฉันแสดงได้ดีขนาดนี้
เดีย๋ วต้องให้เจ้ามือเพิม่ เงินให้อกี สักหน่อย"
พอค�ำพูดนีก้ ล่าวออกมา ไม่วา่ จะเป็นแอนตีแ้ ฟนหรือแฟนคลับต่างตกตะลึง
หน้าจอเต็มไปด้วยเครือ่ งหมายค�ำถามทันที
ความหมายในค�ำพูดของเจีย่ นหรงชัดเจนมาก ลอบเสียดสีวา่ Kan ร่วมมือ
กับเจ้ามือทีร่ บั เดิมพันเพือ่ แสดงละคร
การแข่งขัน LoL ด�ำเนินมาถึงบัดนี้ ย่อมหนีโชคชะตาของการถูกยกขึน้
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โต๊ะพนันไม่พน้ หลายทีมต่างเคยถูกตัง้ ค�ำถามเรือ่ ง 'ล้มมวย' เพียงแต่เหล่าผูช้ ม
ต่างวิพากษ์วจิ ารณ์ลบั หลัง ไม่มที างหยิบยกมาพูดอย่างเปิดเผย
เพิ่งขาดค�ำของเจี่ยนหรง บนหน้าจอล้วนเป็นซับกระสุนที่โจมตีเขา
แทบทั้งหมด
[ปกตินายด่านักแข่งยังเห็นเป็นการล้อเล่นได้ ตอนนีใ้ ส่รา้ ยความบริสทุ ธิ์
ของคนอืน่ ก็เกินไปหน่อยแล้ว]
[โทรไปรายงานแม่งแล้ว สตรีมเมอร์นี่น่าขยะแขยงจริงๆ]
[พูดจาไร้หลักฐานแบบนี้ไม่ดีมั้ง...]
เจีย่ นหรงคร้านจะทะเลาะกับซับกระสุน เขาดูการแข่งขันเกมทีส่ จี่ นปวดหัว
จึงถือโอกาสลุกขึน้ ไปหยิบกาแฟเย็นขวดหนึง่ ในตูเ้ ย็น
เมือ่ กลับมาอีกครัง้ รายชือ่ ผูเ้ ล่นทีล่ งสนามเกมทีห่ า้ ของทัง้ สองฝ่ายก็ออกมา
แล้ว
TTC เปลีย่ นตัวส�ำรองสองคน นัน่ คือตัวส�ำรองมิดเลนหนึง่ คน เปลีย่ นกับ
Kan ที่ 'ฟอร์มไม่ด'ี
และตัวส�ำรองจังเกิ้ลหนึ่งคน เปลี่ยนกับ Road ผู้เป็นเสาหลักของทีม
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02
เมือ่ เห็นนักแข่งแปลกหน้าสองคนสวมชุดทีมของ TTC ลงสนาม เจีย่ นหรง
ถือกาแฟบรรจุขวดทีเ่ พิง่ เปิดออกเอาไว้อย่างนัน้ เขาลืมดืม่ ไปชัว่ ขณะ ซับกระสุน
ในสตรีมฟลัดเครือ่ งหมายค�ำถามขึน้ มาอย่างบ้าคลัง่ คอมพิวเตอร์ของเจีย่ นหรง
ถูกฟลัดจนค้างไปหลายวินาที
อย่าว่าแต่ผชู้ ม กระทัง่ นักแข่งตัวส�ำรองของ TTC ทัง้ สองคนทีเ่ พิง่ ลงสนาม...
โดยเฉพาะคนทีล่ งสนามแทน Road นัน้ ในดวงตาราวกับแฝงความงุนงงอยูบ่ า้ ง
บนใบหน้าของผู้บรรยายทั้งสามประดับด้วยรอยยิ้มเก้อเขินและสงสัย
สบตากันหลายแวบ
"นี่ TTC...คงมีกลยุทธ์อะไรมัง้ ครับ" ผูบ้ รรยาย A เปิดหัวข้อสนทนาออกมา
อย่างแข็งทือ่
เมื่อได้รับสัญญาณจากเพื่อนร่วมงาน ผู้บรรยายอีกคนก็รีบพยักหน้า
"คงฝึกท่าไม้ตายอะไรมาแน่เลย แต่ถา้ ผมจ�ำไม่ผดิ จังเกิล้ ตัวส�ำรองของ TTC
น่าจะลงสนามเป็นครัง้ แรก?"
"ถูกต้อง ความสามารถของจังเกิ้ลคนนี้ก็แข็งแกร่งมาก เป็นนักแข่ง
ที่เชี่ยวชาญการเปิดไฟต์"
เวลานีก้ ารแข่งขันยังไม่เริม่ ขึน้ อย่างเป็นทางการ เมือ่ ไม่อยากได้ยนิ เดดแอร์
ของเหล่าผู้บรรยาย เจี่ยนหรงจึงปิดเสียงถ่ายทอดสดการแข่งขัน และถามว่า
"TTC มีจงั เกิล้ ส�ำรองตัง้ แต่เมือ่ ไหร่"
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ความจริงไม่ใช่การตั้งหัวข้อสนทนาถึงจังเกิ้ลส�ำรองของ TTC คนนี้
เป็นครั้งแรก
ขณะประกาศรายชือ่ ผูเ้ ข้าร่วมการแข่งขัน เหล่าแฟนคลับพบว่าด้านล่างสุด
ของรายชือ่ TTC มีคนแปลกหน้าอยูค่ นหนึง่ ว่ากันว่าเป็นจังเกิล้ ทีเ่ ลือ่ นขัน้ ขึน้ มา
จากทีมเด็กฝึก และเพราะเรื่องนี้เองเวยป๋อ* ออฟฟิเชียลของ TTC ยังเคยถูก
เหล่าแฟนคลับถล่ม...พูดให้ถกู ต้องคือเคยถูกแฟนคลับของ Road ถล่ม
ถึงอย่างไร TTC ก็มี Road เป็นจังเกิล้ มือหนึง่ อยูใ่ นมือ หลัง Road เข้าทีม
รายชือ่ ตัวส�ำรองของ TTC ก็ไม่เคยมีการปรับเปลีย่ นนักแข่งต�ำแหน่งจังเกิล้ อีกเลย
[เหมือนว่าตัวส�ำรองจะอยู่มาตั้งแต่การแข่งขันฤดูร้อนแล้ว]
[ถ้าเกมทีแ่ ล้วให้มดิ เลนส�ำรองลง โอกาสชนะของ TTC อาจมากกว่าเดิม]
[ในทีส่ ดุ จังเกิล้ ส�ำรองคนนีก้ ม็ าแล้ว นัง่ ว่างมาหนึง่ ซีซนั่ ถ้าไม่ได้ลงสนาม
ฉันคงคิดว่าเขาคือคนที่ TTC เอามาใส่ให้ครบจ�ำนวนเฉยๆ]
[TTC มีไม้ตายอะไรกันแน่ แปลกมาก]
เจี่ยนหรงเพียงเลิกคิ้ว ไม่ได้พูดอะไร
ต่อให้ TTC มีแผนลับอะไรจริง ก็ไม่ควรเลิกใช้ Road แล้วให้ตวั ส�ำรอง
ทีไ่ ม่เคยลงสนามมาคอลล์เกม**
เสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้น เจี่ยนหรงเปิดเสียงถ่ายทอดสดอีกครั้ง หยิบ
โทรศัพท์ขึ้นมาแอบอู้อย่างโจ่งแจ้ง
สือหลิว พี่ใหญ่ ท�ำไมนายแม่งกล้าพูดทุกอย่างเลยวะ
สือหลิวคือเพือ่ นสนิททีม่ ไี ม่มากของเจีย่ นหรง และเป็นสตรีมเมอร์คนหนึง่
ของซิงคงทีวี เมือ่ ก่อนเคยเล่น LoL ตอนนีเ้ ปลีย่ นแนวไปอยูช่ อ่ ง PUBG แล้ว
* เวยป๋อ คือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างหนึ่งของจีน คล้ายกับ Facebook
** คอลล์เกม หมายถึงการพูดคุยประสานงานกันในทีมเพื่อเป้าหมายที่ตรงกัน
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ห-รง* ท�ำไม
สือหลิว นายเสียดสีวา่ Kan ล้มมวยต่อหน้าคนเกือบล้านคน? ไม่กลัว
แฟนคลับเขาเล่นงานเอาเหรอ
ห-รง แม้แต่ตัวเขาเองฉันก็ไม่กลัว ยังต้องกลัวแฟนคลับเขาด้วย?
เดิมสือหลิวคิดจะตอบว่า 'นายมันเจ๋ง' แต่กน็ กึ ขึน้ ได้วา่ เพือ่ นคนนีข้ องเขา
ก็เจ๋งเป้งแบบนีม้ าตลอด
สือหลิว นายก็สงบปากสงบค�ำหน่อยเหอะ ฉันล่ะกลัวจริงๆ ว่าสักวัน
บรรดานักแข่ง LPL พวกนัน้ จะร่วมมือกันจ้างวานฆ่า
ห-รง ฉันไม่ได้ด่า Kan เมื่อกี้ฉันก�ำลังชมเขา
สือหลิว ...หมายความว่าไง
ห-รง ถึงเมื่อก่อนเขาจะกากยังไงก็ยังอยู่ในแรงก์ไดมอนด์ แต่การเล่น
หลายครั้งในวันนี้ ไม่ถึงสิบปีก็เส้นเลือดในสมองตีบ** แล้ว ฉันว่าเขาล้มมวย
ก็เหมือนแอบชมว่าความสามารถของเขาเหนือกว่าทีแ่ สดงออกมาไม่ใช่เหรอ
"..." สือหลิวเก็บมือถือด้วยสีหน้ามึนตึง คิดในใจว่าช่างเถอะ ไม่เถียงกับ
เกรียนคียบ์ อร์ดแล้ว
ความคิดของเจี่ยนหรงไม่ผิด TTC ไม่ได้เตรียม 'ไม้ตาย' อะไรเอาไว้
อย่างน้อยตานี้ก็ไม่มี
ห้านาทีต่อมา จังเกิ้ลของ TTC ถูกโซโล่คิลขณะเดินอยู่ในป่า
สิ บ สองนาที จั ง เกิ้ ล ของ TTC ไปแกงค์ ที่ เ ลนกลางและถู ก อี ก ฝ่าย
เคาน์เตอร์แกงค์ ฝ่ายศัตรูได้ดับเบิ้ลคิล
เสาหลักไม่อยู่ อีกทัง้ สมาชิกชุดหลักยังออกจากสนามไปถึงสองคน ผูเ้ ล่น
ชุดหลักอีกสามคนเองก็ฟอร์มตกอย่างเห็นได้ชดั บวกกับคอลล์เกมในทีมไม่ออก
* ห-รง คืออักษร 艹 กับ 耳 ที่มาจากการแยกตัวอักษรในค�ำว่าหรง (茸) จากชื่อของเจี่ยนหรง
** ไม่ถงึ สิบปีกเ็ ส้นเลือดในสมองตีบ หมายถึงการถามในสิง่ ทีไ่ ม่ควรจะถาม เหมือนคนทีเ่ ส้นเลือดในสมองอุดตัน
ไม่มเี ลือดไปหล่อเลีย้ ง
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ทีมไฟต์ใหญ่ครัง้ แรกทีเ่ กิดขึน้ ในนาทีทยี่ สี่ บิ ของการแข่งขัน TTC ถูกเก็บเอส*
เจี่ยนหรงมองความแตกต่างทางการเงินของทั้งสองฝ่าย ก็รู้แล้วว่าเกมนี้
TTC ไม่มคี วามหวังในการพลิกเกมจึงขีเ้ กียจเปลืองน�ำ้ ลายไปอธิบาย เขากดเปิด
ตัวช่วยซับกระสุนของสตรีม คิดจะ 'สร้างมิตรภาพ' กับเหล่าคนดูบา้ ง
[TTC แม่งกากจริงๆ เลยว่ะ]
[ท�ำไมสตรีมเมอร์ไม่ด่าคน]
[ในที่สุดฉันก็รู้แล้วว่าท�ำไมจังเกิ้ลส�ำรองคนนี้ไม่ได้ลงทั้งซีซั่น TTC
ประสาทมั้ ง ที่ ป ล่ อ ยเขาลงในการแข่ ง ขั น รอบรองชนะเลิ ศ ให้ ข ายขี้ ห น้ า
หลายเกมก่อน Road เล่นได้ดีขนาดนี้ท�ำไมต้องเปลี่ยนคน]
[Road เองก็โคตรกาก ทุกคนในทีม TTC โคตรกาก หลายปีมานี้ Road
เล่นได้ดสี กั กีเ่ กมกัน รีบรีไทร์ไปเถอะ]
เจีย่ นหรงขยับปลายนิว้ แบนคนทีด่ า่ คนสุดท้ายทันที ไม่นานคนทีถ่ กู แบน
คนนัน้ ก็เปิดแอ็กเคานต์รองมาใหม่
[แค่ด่าสองประโยคก็เตะฉันแล้ว? นายเองก็ด่านักแข่งทุกวัน ท�ำไม
ไม่แบนตัวเองบ้าง]
"เห็นนายแล้วอารมณ์เสียก็เลยแบนนายไง นายไม่พอใจก็กลั้นเอาไว้"
เจีย่ นหรงคร้านจะอธิบาย การต่อสูร้ ะหว่างเกรียนคียบ์ อร์ดไม่จำ� เป็นต้องใช้เหตุผล
ท�ำให้อกี ฝ่ายโกรธได้กส็ นิ้ เรือ่ งแล้ว
เขาพิงอยูบ่ นเก้าอี้ เลือกท่วงท่าทีส่ ขุ สบายแล้วจึงพูดต่อไป "ถึงจังเกิล้ ส�ำรอง
จะอ่อนหัด แต่เขาลงสนามครัง้ แรกก็เล่นเกมตัดสินของการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
แล้ว เล่นกากก็คงให้อภัยได้แหละมัง้ ดูออกเลยว่าเบือ้ งหลังเขาคงฝึกคอลล์เกม
กับสมาชิกชุดหลักน้อยมาก อีกอย่างคนอืน่ ในทีมก็เล่นได้ไม่เท่าไหร่ เหมือนดู
* การเก็บเอส หมายถึงการฆ่าศัตรูหมดทั้งทีม ดังนั้นเมื่อถูกเก็บเอส จึงหมายถึงถูกฆ่ายกทีม
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เกมแรงก์ไดมอนด์อยูเ่ ลย"
"มิดเลนส�ำรองยังพอได้ มีประโยชน์กว่า Kan ในสีเ่ กมก่อนหน้าหน่อยนึง...
แต่ยงั เก่งไม่เท่าฉัน อย่าถามค�ำถามไร้สาระพรรค์น"ี้
นาทีที่สามสิบสองของการแข่งขัน เกมตัดสินที่ทุกคนรอคอยใกล้จะ
สิ้นสุดลงแล้วในที่สุด
ในเกมนี้ TTC เกือบถูกเก็บเอส
ช่วงสุดท้ายของการแข่งขัน สมาชิกของ HT ดันไปถึงหน้าบ่อน�ำ้ ของ TTC
และกด TTC คาบ่อเกือบสามสิบวินาที
เวลานี้ในห้องพักของทีม TTC เงียบกริบ
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยจัดการแข่งขันพลอยได้รบั ผลกระทบจากบรรยากาศไปด้วย
เขาไม่กล้าแม้กระทัง่ หายใจดัง แบกกล้องถ่ายไปตามหน้าที่ และโคลสอัพ Road
ซึง่ นัง่ อยูบ่ นโซฟาอย่างต่อเนือ่ งหลายชอต
Road มองไปทีห่ น้าจออย่างสงบนิง่ มือขวาวางบนทีว่ างแขนโซฟา เขา
สวมเสือ้ คลุมของทีมอย่างหลวมๆ ทัง้ ฝ่ามือของเขาหายเข้าไปในแขนเสือ้
Kan นัง่ อยูใ่ นมุมทีล่ กึ ทีส่ ดุ เขากัดริมฝีปากล่างซ�ำ้ ไปซ�ำ้ มาหลายครัง้ เมือ่
เพือ่ นร่วมทีมของตัวเองถูกศัตรูกดคาบ่อก็ทนไม่ไหวในทีส่ ดุ เขามองไปยังลูป่ อ๋ หยวน
แล้วพูดว่า "กัปตัน ฉันบอกแล้วว่าเกมนีฉ้ นั เล่นได้"
ลูป่ อ๋ หยวนเหมือนไม่ได้ยนิ ค�ำพูดของเขา ถึงขัน้ ไม่มองเขาแม้แต่แวบเดียว
Kan เอ่ยต่อ "ถึงก่อนหน้านี้ฉันจะเล่นได้ไม่ดี แต่ว่า..."
"พอได้แล้ว" โค้ชขัดจังหวะเขาด้วยสีหน้ามืดมน "นายเลิกพูดได้แล้ว"
ไม่กนี่ าทีให้หลัง เหล่าสมาชิกทีม TTC กลับมาถึงห้องพัก พวกเขาก้มหน้า
มองพื้น ทุกคนต่างเหมือนถูกเชือกที่มองไม่เห็นรัดคอ อึดอัดจนพูดไม่ออกและ
แสดงความเสียใจอืน่ ๆ ไม่ได้
ไม่ใช่ไม่เคยแพ้การแข่งขัน แต่ครัง้ นีแ้ พ้อย่างราบคาบและน่าอายเหลือเกิน
แม้เป็นสมาชิกเก่าทีม่ ปี ระสบการณ์การแข่งระดับโลกมาหลายครัง้ ก็อดตาแดง
ไม่ได้
โค้ชสูดลมหายใจเข้าลึกหลายเฮือก ปลอบใจพวกเขาง่ายๆ หลายประโยค
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แล้วรีบไปโทรศัพท์ที่ระเบียงเพื่อติดต่อรถประจ�ำทีม ตอนนี้แฟนคลับอารมณ์
พลุง่ พล่าน ฝ่ายจัดการแข่งขันจ�ำต้องจัดหาเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยหลายคน
มารักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ท่ามกลางความเงียบงันเสมือนน�ำ้ นิง่ นี้ ในทีส่ ดุ ลูป่ อ๋ หยวนก็มคี วามเคลือ่ นไหว
เขาหยิบหมวกเบสบอลทีอ่ ยูข่ า้ งตัวขึน้ มาสวม กดปีกหมวกลงต�ำ่ เล็กน้อย
แล้วพูดว่า "กลับกันได้แล้ว"
เหล่าสมาชิกในทีมลุกขึน้ ตามค�ำพูดของเขา เดินไปนอกประตูอย่างเซือ่ งซึม
จั ง เกิ้ ล ส� ำ รองของ TTC เป็นเด็ ก หนุ ่ ม อายุ สิ บ เจ็ ด ปี อายุ เ ขาเพิ่ ง ถึ ง
วัยที่ออฟฟิเชียลอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันได้ก็ถูกระดับบริหารดึงตัว
มาจากกลุม่ เด็กฝึก เขาเดินอยูท่ า้ ยสุดของกลุม่ คนอย่างตืน่ ตระหนก มือขวาก�ำ
กระเป๋าอุปกรณ์แน่น เม้มริมฝีปากเอาไว้อย่างแรง
เขาอยูห่ า่ งจากทางออกตรงประตูหลังระยะหนึง่ แต่กไ็ ด้ยนิ เสียงเอะอะ
ของแฟนคลับทีน่ อกสนามกีฬาแล้ว ชัว่ ขณะนัน้ เขาพลันรูส้ กึ ว่าในถ้อยค�ำดังแว่ว
เหล่านีม้ ชี อื่ ไอดีของตัวเองปะปนอยู่ ทัง้ ยังมีคำ� พูดเยาะเย้ยถากถางจ�ำนวนหนึง่
เขาถึงขัน้ จินตนาการว่าขณะทีต่ นเองเดินออกจากประตูหลัง ก็ถกู ป้ายไฟทีม่ คี ำ� ว่า
TTC ฟาดจนหัวแตกเลือดไหล
ขณะที่เขาใกล้จะทนไม่ไหวและหยุดฝีเท้าลงนั้นเอง ไหล่ก็ถูกตบอย่าง
ไม่หนักไม่เบาสองที
"ล�ำบากแล้ว" ลู่ป๋อหยวนเอ่ย "กลับไปฝึกเพิ่มนะ"
เด็กหนุม่ ราวกับถูกการตบเบาๆ สองทีนที้ ำ� ให้เป็นแผล น�ำ้ ตาพรัง่ พรูออกมา
ในทันที เขาพยักหน้าแรงๆ จากนัน้ ใช้แขนเสือ้ ปิดหน้าเอาไว้ คร�ำ่ ครวญออกมา
อย่างกลัน้ ไม่อยู่
รถประจ�ำทีมของ TTC แล่นกลับแคมป์โดยตรง
หลังลงจากรถ โค้ชก�ำชับก�ำชาให้สมาชิกคนอื่นๆ ถอนการติดตั้งแอพฯ
เทียปา* และเวยป๋อ จากนัน้ ตาม Road เข้าไปในห้องประชุมพร้อมกัน
* เทียปา เป็นแพลตฟอร์มเครือข่ายสนทนาออนไลน์ยอดนิยมของจีน มีลักษณะเป็นการตั้งกระทู้ถามตอบ
พูดคุยกัน
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"ฉันติดต่อกับคนของสมาพันธ์แล้ว พวกเขาก�ำลังมาทีแ่ คมป์" โค้ชรับน�ำ้ ร้อน
แก้วหนึ่งมาวางไว้เบื้องหน้าลู่ป๋อหยวน หลังนิ่งเงียบหลายวินาทีจึงถาม "ถ้า
เรือ่ งราวเป็นอย่างทีน่ ายคิดจริงๆ จะท�ำยังไง"
ลู่ป๋อหยวนตอบว่า "ท�ำตามกฎ"
โค้ชขมวดคิ้วแน่น คนที่แคล่วคล่องว่องไวมาตลอดมีสีหน้าลังเล "Kan
เขา...เขาอยู่ TTC มาเจ็ดปีแล้ว อยู่นานกว่านายกับฉันซะอีก"
ลู่ป๋อหยวนส่งเสียงอืม "แล้วไง?"
"เข้าใจแล้ว" โค้ชมองเห็นแก้วกระดาษที่ยังไม่เคยถูกแตะต้องบนโต๊ะ
ขมวดหัวคิว้ แน่นกว่าเดิมแล้วถามว่า "อาการของนายเป็นไงบ้าง ฉันเร่งทางหมอ
ให้แล้ว เขาก�ำลังจะถึง จิ.๊ ..ฉันควรให้เขาไปทีส่ นามแข่งด้วยกัน"
ลู่ป๋อหยวนยืดแขนตรง เผยมือขวาออกมานอกแขนเสื้อ "ดีขึ้นแล้ว"
โค้ชมองดูแวบหนึ่ง "นานขนาดนี้แล้ว ยังสั่นอยู่อีก?"
ลู่ป๋อหยวนพูดว่า "สองเกมตรงกลางเล่นนานเกินไป"
"อย่าหลอกฉัน วันก่อนนายฝึกซ้อมสิบกว่าชัว่ โมง ตอนนีม้ าบอกกับฉันว่า
การแข่งขันห้าสิบนาทีนาน? นายต้องฝึกเพิม่ แน่ๆ!" โค้ชมองดูจนปวดใจ "หลายวัน
ต่อจากนีน้ ายเลิกฝึกซ้อมได้แล้ว เกมก็ไม่ตอ้ งเปิด ได้ยนิ มัย้ "
ลูป่ อ๋ หยวนมีแผนการในใจ เขาเล่นเกินเวลาฝึกซ้อมทีห่ มอก�ำหนดจริงๆ
ซ�ำ้ ยังเกินไปไม่นอ้ ยด้วย
ช่วงนีค้ งไม่มกี ารแข่งขันต้องลง ลูป่ อ๋ หยวนพยักหน้า "รูแ้ ล้ว เรือ่ งหามิดเลน
มีความคืบหน้าหรือยัง"
"นายเป็นถึงขนาดนีแ้ ล้ว กังวลใจให้นอ้ ยหน่อยไม่ได้เหรอ" โค้ชสัง่ สอนเสร็จ
ยังคงพูดด้วยความสัตย์จริง "มี ช่วงนีท้ มี ได้คดั เลือกมิดเลนหลายคนมาจากเด็กฝึก
แรงก์ระดับประเทศและคนทีก่ ำ� ลังจะหมดสัญญา ยังต้องทดสอบและคัดกรอง
ทีละคนถึงจะได้ขอ้ สรุป"
ลู่ป๋อหยวนพูดว่า "ส่งรายชื่อให้ผมสักชุด"
"ต้องให้นายอยูแ่ ล้ว" โค้ชนึกอะไรขึน้ ได้ เขาอดไม่ได้ทจี่ ะย่นจมูก "แต่มี
บางค�ำพูดทีฉ่ นั ต้องบอกไว้กอ่ น พวกเราก�ำลังหาเพือ่ นร่วมทีม ไม่ได้หาเมีย นาย
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อย่าเรื่องมากขนาดนั้น ต้องให้โอกาสคนอื่นก้าวหน้าหน่อย...หลายคนที่นาย
ปฏิเสธคราวก่อนตอนนีถ้ กู ทีมอืน่ ดึงตัวไปหมด ฉันเสียใจจะตายอยูแ่ ล้ว..."
ลูป่ อ๋ หยวนส่งเสียงอืมด้วยสีหน้าเย็นชา คิดในใจว่าถ้าการหาสมาชิกในทีม
ง่ายดายเหมือนหาเมีย ก็ไม่ตอ้ งเสียใจมากขนาดนีห้ รอก
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03
บ่ายวันต่อมา เจี่ยนหรงเพิ่งตื่นก็มองเห็นข้อความมากมายในมือถือ
สือหลิว ตื่นหรือยังพี่ใหญ่
สือหลิว ฉันได้ยินว่าแพลตฟอร์มจะปรับปรุงครั้งใหญ่อีกแล้ว ช่วงนี้
นายควบคุมตัวเองเวลาสตรีมหน่อย อย่าด่าคน
เจี่ยนหรงขยี้ตา ตอบกลับว่า 'รู้แล้ว' อย่างไม่ได้ใส่ใจมากนัก
แพลตฟอร์มก็แค่ปรับโน่นปรับนี่ไม่กี่เรื่อง เขาไม่ได้ลามกอนาจารและ
ไม่ได้ใช้โปรแกรมโกง ยังไงก็คงไม่กระทบมาถึงเขา
ขณะยังไม่ถงึ เวลาขึน้ สตรีม เจีย่ นหรงตัง้ ใจว่าจะส่องเวยป๋อไปเรือ่ ยเปือ่ ย
ไม่คดิ ว่าพอเปิดแอพฯ ก็ถกู ฟลัดด้วยชือ่ หนึง่
สิง่ ทีเ่ ขาสนใจในเวยป๋อล้วนเป็นบล็อกทีเ่ กีย่ วข้องกับอีสปอร์ต สิง่ ทีถ่ กู ฟลัด
ย่อมเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับอีสปอร์ต ถึงขั้นมีหลายอันติดอันดับการค้นหา
ยอดนิยมของเวยป๋อแบบไม่มที า่ ทีวา่ จะลงมา
#ลือว่าRoadจะรีไทร์#
#ย้อนชมเส้นทางอาชีพห้าปีของRoad#
#ปิดต�ำนานRoad?#
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เจี่ยนหรงกะพริบตา ความง่วงสลายไปบ้างแล้ว
เขาพลิกตัวก่อนไถหน้าจออย่างเชื่องช้า
ตอนนีห้ วั ข้อ 'Road รีไทร์' ได้ไต่ขนึ้ ไปถึงอันดับหนึง่ ของการค้นหายอดนิยม
แล้ว ถึงขัน้ กดหัวข้อการแข่งขันรอบรองชนะเลิศเมือ่ คืนลงมาได้ ความนิยมสูงจน
น่าทึง่
แต่นี่ก็เป็นเรื่องปกติ Road เป็นใคร เพิ่งเข้าทีมก็พา TTC ที่วนอยู่ใน
ลีกดิวชิ น่ั หนึง่ หลายปีเข้าสู่ LPL แล้ว ปีถดั มาคว้าแชมป์ระดับโลก ต่อมายังได้รบั
รางวัล 'ผู้เล่นยอดนิยมสูงสุด' สองปีซ้อน เป็นเสาหลักของทีม TTC และเป็น
นักแข่งซูเปอร์สตาร์ทโี่ ด่งดังทีส่ ดุ ของลีก LPL ในปัจจุบนั
ปกติการสัมภาษณ์เล็กๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ Road ล้วนได้ขนึ้ อันดับการค้นหา
ยอดนิยม ยิง่ ไม่ตอ้ งพูดถึงเรือ่ งใหญ่อย่างการรีไทร์
แอ็กปล่อยข่าวปลอมของอีสปอร์ตหลายแอ็กเคานต์ได้โพสต์บทความ
ปัน่ ความรูส้ กึ ในคอมเมนต์เต็มไปด้วยมีมร้องไห้และหัวใจแตกสลาย แฟนคลับ
ต่างแสดงออกว่าตนเองไม่อยากเชือ่
เจี่ยนหรงเองก็ไม่ค่อยเชื่อ
การที่ นั ก แข่งอาชี พ จะรี ไ ทร์ นั้ น มี เ พี ย งไม่กี่ เ หตุ ก ารณ์ . ..ผลงานไม่ดี
ความสามารถไม่พอ ความเร็วมือลดลง ดูจากการเล่นของ Road เมือ่ วานแล้ว
ตัดสามเหตุการณ์นอี้ อกไปได้เลย
เจี่ยนหรงไปส่องเวยป๋อออฟฟิเชียลของ TTC โพสต์สุดท้ายคือรายงาน
การแข่งขันรอบรองชนะเลิศเมือ่ คืน
เวยป๋อของ Road เงียบยิง่ กว่า ความเคลือ่ นไหวล่าสุดคือโฆษณาทีโ่ พสต์
เมือ่ หนึง่ เดือนก่อน
สือหลิว ไถเวยป๋อดูรึยัง ว่ากันว่า Road จะรีไทร์แล้ว
ห-รง เห็นแล้ว ข่าวจากไหน
สือหลิว เหมือนจะเป็นข่าววงใน ได้ยนิ ว่า Road มีอาการบาดเจ็บทีม่ อื
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เจีย่ นหรงแปรงฟันไปพลางหวนนึกถึงท่าทางของ Road ในการแข่งขัน
เมือ่ คืนไปพลาง
นั่นคือการเล่นที่คนมีอาการบาดเจ็บที่มือเล่นออกมาได้?
เขาค้นดูเวยป๋อของ Road เรื่อยเปือ่ ยหลายโพสต์ แม้เจ้าตัวยังไม่ได้
เคลือ่ นไหว แต่ในช่องคอมเมนต์ลว้ นเป็นข้อความของแฟนคลับ แน่นอน ในนัน้
ยังปะปนด้วยค�ำวิจารณ์ของแอนตีแ้ ฟนไม่นอ้ ย
[Road ควรรีไทร์นานแล้ว แต่ไหนแต่ไรก็เล่นกากอยูแ่ ล้ว เมือ่ คืนยังทิง้
เกมตัดสินในฐานะผู้เล่นชุดหลัก คงคิดว่าแพ้แล้วจะได้โยนความผิดได้ง่าย?
คนทีเ่ ป็นแฟนคลับก็คงเพราะหน้าตาของเขาแหละมัง้ ? ตลอดสองปีมานีไ้ ม่รู้จงั เกิล้
คนใหม่โหดกว่าเขาตัง้ เท่าไหร่]
เจี่ยนหรงบ้วนฟองทิ้ง จากนั้นก็กดปุ่มพิมพ์
[Soft ใครโหดกว่าเขา นับมาให้พ่อดูหน่อยสิ]
ลู่ป๋อหยวนตื่นมาจึงรู้ว่าตัวเอง 'ถูกรีไทร์' แล้ว
เขาล้างหน้าแปรงฟันง่ายๆ จนเสร็จ พอเปิดประตูก็มองเห็นเงาร่างเล็ก
ที่อวบเล็กน้อยสายหนึ่งเฝ้าอยู่นอกประตูห้องของเขา เงาแผ่นหลังนี้ดูแล้ว
น่าสงสารอยูบ่ า้ ง
เมื่อได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวคนผู้นั้นก็หันหน้ามาทันที เป็นเสี่ยวไป๋
ซัพพอร์ตของทีมนัน่ เอง เขาคือเพือ่ นร่วมทีมทีเ่ ข้า TTC มาในปีเดียวกับลูป่ อ๋ หยวน
"พี่" เสี่ยวไป๋กัดริมฝีปาก อยู่ในลักษณะเหมือนอยากร้องไห้แต่ก็ก�ำลัง
กลัน้ เอาไว้ เขาเอ่ยถามอย่างอึกอัก "...จะรีไทร์เหรอ"
อาการบาดเจ็บที่มือของลู่ป๋อหยวนเป็นเรื่องที่คนในทีมต่างทราบกันดี
ถึงหมอจะบอกว่ายังไม่ถึงขั้นที่ห้ามเล่น แต่ทุกคนยังคงไม่วางใจ
ลู่ป๋อหยวนพูดว่า "อืม"
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เสี่ยวไป๋ตกตะลึง ในหัวสมองมีค�ำพูดฉุดรั้งนับประโยคไม่ถ้วนลอยผ่าน
แต่สดุ ท้ายเค้นออกมาได้เพียงประโยคเดียว "ถะ...ถ้างัน้ จะรีไทร์เมือ่ ไหร่"
ลู่ป๋อหยวนรูดซิปของเสื้อคลุมขึ้น "อีกสองสามปี?"
เสี่ยวไป๋ "..."
"พอได้แล้ว เลิกอ�ำเขาสักที" โค้ชเดินลงมาจากชัน้ บน ในมือถือสมุดบันทึก
ทีไ่ ม่เคยห่างกาย
ลู่ป๋อหยวนเอามือข้างหนึ่งล้วงกระเป๋า "ข่าวนี้ลือออกไปได้ยังไง"
"ตอนแรกลือว่านายมือเจ็บ แล้วก็มคี นเปิดเผยว่าเมือ่ คืนคนของสมาพันธ์
มาที่แคมป์...จากนั้นก็พัฒนาเป็นนายจะรีไทร์แล้ว" โค้ชพูด "ฉันให้คุณป้า
ท�ำอาหารเช้าไว้ ลงไปกินก่อนเถอะ"
คุณป้าทีแ่ คมป์จา้ งมานัน้ คุน้ เคยกับการท�ำงานและการพักผ่อนของพวกเขา
แล้ว บ่ายสามโมงก็ทำ� อาหารเช้าให้ลปู่ อ๋ หยวนอย่างคล่องแคล่ว
หลังไล่เสี่ยวไป๋ไปที่ห้องนั่งเล่น โค้ชก็เอ่ยว่า "Kan ส่งข้อความหาฉัน"
ท่าทางการหัน่ แฮมของลูป่ อ๋ หยวนไม่ได้หยุดลง ข้อความหลายสิบข้อความ
ทีเ่ ขาได้รบั ก็มขี อง Kan อยูด่ ว้ ย เขาอ่านเพียงตัวอย่างข้อความ ไม่ได้กดเข้าไป
"ทางสมาพันธ์วา่ ยังไงบ้าง"
"ยังสืบอยู่ คงไม่ได้ขอ้ สรุปเร็วขนาดนี"้ โค้ชพูด "เฮ้อ ถ้าเกิดพวกเราคิดมาก
เกินไป..."
ลู่ป๋อหยวนไม่ได้เอ่ยอะไร เรื่องประเภทนี้ย่อมเข้าใจผิดได้ แต่ยังไง
ก็ไม่สามารถปล่อยผ่านไป อีกอย่างถ้า Kan ไม่ได้ทำ� จริงๆ สมาพันธ์กไ็ ม่มที าง
ลงโทษเขาตามอ�ำเภอใจ
"ไม่พดู เรือ่ งนีแ้ ล้ว" โค้ชถาม "แข่งเสร็จมีวนั หยุดหนึง่ สัปดาห์ นายวางแผน
ยังไง"
ลู่ป๋อหยวนพูดว่า "อยู่แคมป์"
ช่วงนีเ้ ขาต้องฝังเข็ม ไม่สะดวกกลับบ้าน และเขาเองก็ไม่อยากให้พอ่ แม่
รูเ้ รือ่ งทีต่ วั เองมือเจ็บด้วย
โค้ชพยักหน้า "ได้ งั้นฉันจะให้คุณป้ามาท�ำอาหารให้นายตามเวลา"
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"ไม่ต้อง ผมพอจัดการได้" ลู่ป๋อหยวนดึงกระดาษทิชชูออกมาเช็ดปาก
"เอารายชื่อมาแล้ว?"
โค้ชดึงกระดาษออกมาจากสมุดบันทึก "นี่"
ในรายชือ่ มีเพียงหกคน ด้านข้างไอดีมแี ต้มกับแรงก์เขียนเอาไว้ เลขสตรีม
หรือผลงานทีเ่ คยมีในทีมของพวกเขา ทัง้ ยังมีคะแนนแต่ละหัวข้อทีท่ มี ผูบ้ ริหาร
ประเมินพวกเขา
โค้ชพูดว่า "ทีมงานรวบรวมคลิปการเล่นของพวกเขามาบางส่วน ฉันดูแล้ว
คิดว่าสองคนแรกไม่เลว เดีย๋ วส่งไปในอีเมลนาย"
สายตาของลูป่ อ๋ หยวนหยุดลงด้านล่างสุดของกระดาษขาว ตรงนัน้ มีชอื่ ที่
ถูกคนใช้ปากกาด�ำขีดฆ่าชือ่ หนึง่
โค้ชอธิบายเมือ่ สังเกตเห็นสายตาของเขา "คนนีช้ อื่ Soft ฉันตัดทิง้ ไปแล้ว
เป็นสตรีมเมอร์ ฉันคิดว่าไม่คอ่ ยเหมาะ"
ลู่ป๋อหยวนถาม "ไม่เหมาะตรงไหน"
"ทุกด้านล้วนไม่เหมาะสม ฉันสงสัยว่าในทีมงานมีแฟนคลับของเขาแฝงตัว
เข้ามา" โค้ชครุน่ คิดแล้วจึงเลือกสาเหตุขอ้ หนึง่ มาพูด "แชมเปีย้ นทีเ่ ขาถนัดทีส่ ดุ
ล้วนเป็นพวก...Zed Yasuo Talon แชมเปีย้ นทีถ่ กู เมินในการแข่งขัน เขาชอบเล่น
หมดเลย"
แชมเปีย้ นทุกตัวของลีกออฟเลเจ็นดส์ตา่ งมีภมู หิ ลังและบทบาทในการจ่าย
แดเมจ แชมเปีย้ นทัง้ สามตัวทีโ่ ค้ชยกตัวอย่างล้วนเป็นต�ำแหน่งอัสแซสซิน* ข้อดีคอื
ว่องไวและพลังเบิรส์ ต์แดเมจ** สูง
ตัวละครสามตัวนีค้ อื ตัวเลือกยอดนิยมของการเล่นแบบสุม่ ทีม*** เล่นได้ดี
แบกได้ทงั้ เกม เล่นได้ไม่ดเี ป็นภาระจนเพือ่ นร่วมทีมสงสัยในการมีอยู่
เมื่ออยู่ในการแข่งขัน จุดอ่อนของแชมเปีย้ นเหล่านี้จะถูกขยายอย่าง
ไร้ขีดจ�ำกัด...ระยะยิงสั้น ความสามารถในการโป๊ก**** อ่อนด้อย พึ่งพา
* อัสแซสซิน คือต�ำแหน่งนักฆ่าที่สามารถท�ำแดเมจและเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว
** เบิร์สต์แดเมจ หมายถึงการสร้างความเสียหายรุนแรงในเวลาอันสั้น
*** การเล่นแบบสุ่มทีม เป็นการเล่นที่ผู้เล่นแต่ละคนซึ่งไม่รู้จักกันรวมทีมกันโดยการจัดทีมของระบบ
**** โป๊ก (Poke) เป็นการจ่ายสกิลในระยะที่ปลอดภัยเพื่อตอดเลือดและกดดันศัตรู
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ความได้เปรียบช่วงต้นเกมมากเกินไป เปิดไฟต์ไม่ดี
ในการแข่งขันระดับโลกครัง้ นี้ แชมเปีย้ นอัสแซสซินสามตัวนีไ้ ม่เคยได้ขนึ้ เวที
การแข่งขัน
เมื่อได้ยินหลายชื่อนี้ลู่ป๋อหยวนก็เลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อย
คิดจะเล่นแชมเปีย้ นอัสแซสซินให้ดี ความเร็วนิ้วมือกับความสามารถ
ในการตอบสนองของผู้ใช้งานต้องสูงมากๆ
"แชมเปี้ยนฝึกกันได้" เขาพูด
"พูดแบบนี้ก็ไม่ผิด แต่..." โค้ชแบไพ่ออก "ฉันคิดว่าสตรีมเมอร์คนนี้
ไม่ใช่ต้นกล้าของการเล่นอาชีพ"
ลู่ป๋อหยวนเหลือบตามองเขา "เพราะหยาบคายเกินไปเหรอ"
"ก็นับว่าใช่" โค้ชพูด "ความจริงเขาเป็นเอ็นเตอร์เทนสตรีมเมอร์ ปกติ
เล่นแต่แรงก์ไดมอนด์ บางครั้งยังหนีไปเล่นแรงก์โกลด์ ระดับของคนที่สู้ด้วย
แตกต่างกันท�ำให้มองระดับทีแ่ ท้จริงของเขาไม่ออก แล้วก็ชอบด่าคนมาก"
เรือ่ งนัน้ ใช้ไม่ได้จริงๆ ลูป่ อ๋ หยวนถาม "แพลตฟอร์มก็อนุญาตให้สตรีมเมอร์
ด่าคน?"
เขาจ�ำได้ว่าคราวก่อนขณะเสี่ยวไป๋สตรีมแล้วพูดค�ำหยาบไม่กี่ประโยค
ไม่กี่วินาทีช่องสตรีมก็ถูกแอดมินแบนชั่วคราว
"ไม่อนุญาตอยู่แล้ว เพราะงั้นเวลาด่าคนเขาถึงไม่ใช้ค�ำหยาบ แล้วเขา
ก็ไม่เพียงมีปากเสียงกับคนดู ยังชอบด่านักแข่งเป็นพิเศษ" โค้ชหยุดชะงัก "พูด
แบบนีแ้ ล้วกัน ในบรรดานักแข่ง LPL นอกจากนาย ต่างเคยถูกเขาด่าหมดแล้ว"
ลู่ป๋อหยวน "...อ้อ"
ลูป่ อ๋ หยวนถือรายชือ่ กลับไปทีโ่ ต๊ะคอมพิวเตอร์ของตัวเอง ค้นคลิปทีโ่ ค้ช
ส่งให้ออกมาดูสองรอบ
เทียบกับเด็กฝึกชุดก่อนหน้ายังดีกว่าเล็กน้อย แต่ยดึ ตามแบบแผนเกินไป
เล่นได้ไม่มปี ญ
ั หาอะไรทว่าไม่มจี ดุ เด่น
ดูอีกหลายนาที ลู่ป๋อหยวนยกมือคลิกปุ่มหยุดชั่วคราว จากนั้นหันหน้า
ถามเสีย่ วไป๋ทนี่ งั่ อยูด่ า้ นข้างตัวเอง "รูจ้ กั Soft มัย้ "
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เสี่ยวไป๋ก�ำลังกินพายถั่วแดง พอได้ยินจึงหยุดเคี้ยว "สตรีมเมอร์ผมฟ้า
จอมด่าทีเ่ พิง่ สตรีมก็หลงไปบล็อกความสวยความงาม แล้วยังถูกไล่กลับบล็อก
LoL เพราะด่าคน?"
พอได้ยินก็รู้ว่าความอาฆาตแค้นฝังลึก
ลูป่ อ๋ หยวนเหยียดริมฝีปากเล็กน้อย "เขานัน่ แหละ นายรูล้ ะเอียดซะด้วย"
"พีช่ าย ยังจะยิม้ อยูอ่ กี ไม่รเู้ หรอว่านักฉอดนัน่ น่าโมโหขนาดไหน" เสีย่ วไป๋
พูดตามตรง "นักแข่งทีเ่ ขายัว่ โมโหมีมากเหลือเกิน มีคนตัง้ กระทูเ้ ทียปาด่าเขา
โดยเฉพาะด้วย ผมรูม้ าจากในนัน้ ทัง้ นัน้ "
ลู่ป๋อหยวนส่งเสียงอืม "ในนั้นนายเลเวลเท่าไหร่แล้ว"
"เก้า..." เสี่ยวไป๋เพิ่งหลุดออกมาไม่กี่ค�ำก็หุบปาก เขากลืนพายถั่วแดง
กระแอมสองครั้งเป็นการปิดบังอ�ำพราง "ท�ำไมพี่ถามถึงเขาขึ้นมา"
ลู่ป๋อหยวนตอบ "ถามดูเรื่อยเปื่อย"
เสีย่ วไป๋คอ่ นแคะ "แต่ชว่ งนีร้ ปู แบบการพิมพ์ของคนในหน้าเทียปาแปลกขึน้
ทุกที ผมไม่ชอบส่องแล้ว"
จากนัน้ เสีย่ วไป๋กเ็ ปิดมือถือ ค้นดูเทียปาทีต่ วั เองติดตาม กดเข้า 'Soft ปา*'
แล้วยืน่ ไปเบือ้ งหน้าลูป่ อ๋ หยวน
ลู่ป๋อหยวนกวาดตามองแวบหนึ่ง...
[ท� ำ ไมสตรี ม เมอร์ ข ยะคนนี้ แม่งยั ง ไม่ส ตรี ม อี ก วะ รอหน้ า คอมฯ
มาครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ย แฟนฉันยังไม่มาสายเท่ามันเลย เชี่ย]
[ฉันเองก็รออยู่ วันไหนไม่ด่าเขารู้สึกในใจว่างเปล่า]
[ไม่ชอบขีห้ น้าสตรีมเมอร์โง่คนนีม้ านานมากแล้ว เพือ่ นๆ ว่าผมท�ำถูกไหม
[รูปภาพ]]
ในรู ป คื อ ภาพสกรี น ชอตมอบของขวั ญ ของซิ ง คงที วี บนแบนเนอร์
เขียนตัวอักษรขนาดใหญ่หนึง่ บรรทัด...'สตรีมเมอร์โง่เง่า Soft ก�ำลังส่งทะเลดาว
* ค�ำว่า 'ปา' ในที่นี้หมายถึงหน้าเว็บบอร์ด ดังนั้น 'Soft ปา' จึงหมายถึงหน้าเว็บบอร์ดที่เกี่ยวข้องกับ Soft
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ในสตรีมของ Soft'
ลู่ป๋อหยวนนิ่งเงียบ "..."
ตกค�่ำในที่สุดลู่ป๋อหยวนก็ดูคลิปการเล่นทั้งหมดที่ทีมงานส่งมาจนครบ
เขานวดหว่างคิ้ว ปิดโปรแกรมเล่นวิดีโอ ยัดรายชื่อแผ่นนั้นเข้าในโต๊ะ
แบบส่งๆ ก่อนปิดลิน้ ชัก หางตาเหลือบเห็นรอยเปือ้ นสีดำ� บนกระดาษ
ไม่กนี่ าทีให้หลัง ลูป่ อ๋ หยวนเปิดแอพฯ สตรีมของซิงคงทีวี พิมพ์คำ� ว่า Soft
ในช่องค้นหา แล้วเข้าสตรีมของอีกฝ่ายอย่างราบรืน่
พอเข้าสตรีมก็มองเห็นสตรีมเมอร์ก�ำลังก้มหน้าพิมพ์คีย์บอร์ด มุมของ
เว็บแคมมองเห็นเพียงผมสีฟา้ กับขนตาของเขา และยังมีสองแก้มอันขาวผ่อง
เสียงพิมพ์ต๊อกแต๊กดังไม่ขาดหู คีย์บอร์ดแมคคานิคอลพร้อมไฟ LED
ถูกเขาพิมพ์จนกลายเป็นแสงไฟผับไปแล้ว
ลู่ป๋อหยวนมองไปยังหน้าจอเกม
ไม่ใช่มั้งนายคงกากจริงแหละ (Zed, the Master of Shadows)
เอาแต่ฉอดซัพพอร์ต แล้วนายคิดว่าตัวเองคู่ควรเหรอ ไม่ดูหน่อยว่าตัวเองได้
KDA* เท่าไหร่ เดินมั่วอยู่ในป่าคิดว่าตัวเองเก่งมาก? ถ้าแม่นายเห็นการเล่น
ของนายคงตะโกนว่าถุย
ไม่ใช่มงั้ นายคงกากจริงแหละ (Zed, the Master of Shadows) ทัง้ เกม
สามสิบนาทีเอาแต่วิ่งไปวิ่งมาในป่า คนที่ไม่รู้คิดว่านายก�ำลังเลือกหลุมศพให้
ตัวเอง
ไม่ใช่มงั้ นายคงกากจริงแหละ (Zed, the Master of Shadows) AFK**
ไปเถอะ เลิกแจกได้แล้ว ให้พอ่ นายได้เล่นเกมนีง้ า่ ยขึน้ หน่อย
เพิง่ พิมพ์บรรทัดนีเ้ สร็จ สตรีมเมอร์กเ็ จอซัพพอร์ตของฝัง่ ตรงข้ามในป่าแล้ว
* KDA ย่อมาจาก Kill/Death/Assist หมายถึงแต้มการสังหาร/การตาย/ช่วยเหลือ
** AFK ย่อมาจาก Away from Keyboard หมายถึงการปล่อยตัวละครทิ้งไว้ ไม่มีการเคลื่อนไหว
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ในทีส่ ดุ เขาก็เงยหน้าจากคียบ์ อร์ด ตัดหัวซัพพอร์ตฝ่ายศัตรูดว้ ยการเล่นอย่างช�ำ่ ชอง
และรวดเร็วในไม่กวี่ นิ าที
[สตรีมเมอร์เลิกด่าได้แล้วๆ นี่นายเล่นโหมดแรงก์นะ!]
"ฉันรู้" เมือ่ ร�ำคาญทีผ่ มแทงขนตา Soft จึงปัดผมหน้าม้าตรงหน้าผากตัวเอง
เผยดวงตาอันสวยงามคูห่ นึง่ ออกมา "จ�ำไว้ ถ้าแพ้ในโหมดแรงก์กส็ ใู้ หม่ได้ แต่กบั
คนโง่พลาดไปก็ดา่ ไม่ได้อกี แล้ว เข้าใจมัย้ "
ลู่ป๋อหยวน "..."
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