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กลบัมาพบกันอกีครัง้กับผลงานของคณุเจีย้งจือ่เป้ย ซึง่เคยฝากความประทบัใจ 

ไว้แล้วในเรือ่ง 'How to… เดตออนไลน์ยังไงให้พัง' และแม้ว่าจะยังคงเป็นเร่ืองเก่ียวกับ 

เกมออนไลน์ แต่ครัง้น้ีเอเวอร์วายจะพาทุกคนตดิตามคณุเจีย้งจือ่เป้ยไปท่องโลกอสีปอร์ต 

อนัน่าต่ืนตาตืน่ใจกันค่ะ!

ตวัเอกของเราในคราวน้ีอย่าง 'เจีย่นหรง' เป็นหนุม่น้อยสตรีมเมอร์ท่ีผู้ชมหลายคน 

คุน้หน้าคุน้ตาจากการสตรมีเล่นเกม LoL หรอืไม่ก็สตรมีพูดคยุประกอบการแข่งขนัซึง่มี 

การถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ดูๆ แล้วก็ไม่ต่างจากสตรีมเมอร์คนอื่นๆ  

ที่สมัยนี้มีอยู่ดาษดื่น แต่เจี่ยนหรงมีความเฉพาะตัวบางอย่างที่ท�าให้ผู้ชมจดจ�าเขาได ้

แม่นย�า นั่นคือความจองหอง กล้าพูด กล้าวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมา และไม่เคย 

เกรงกลัวใคร ท่ีส�าคัญฝีมือการเล่นเกมของเขาก็ไม่ธรรมดา ไหนจะหน้าตาน่ารักๆ  

ทีม่าพร้อมผมสฟ้ีากระแทกตา ท้ังหมดนีท้�าให้เจีย่นหรงแตกต่างจากสตรมีเมอร์คนอืน่

อย่างสิน้เชงิ

และไม่เพียงเป็นทีรู่จ้กัในหมูผู่ช้มเท่านัน้ แต่ในแวดวงผู้เล่นอาชพีต่างก็คุ้นเคยกับ 

ชือ่ 'Soft' ของเจีย่นหรงเป็นอย่างด ี ท้ังยังดึงดดูความสนใจจากผูเ้ล่นระดับท็อปคนหน่ึงเข้า

โดยทีเ่ดก็หนุม่ไม่รูต้วัอกีด้วย...และเหตกุารณ์นีก็้อาจจะเป็นการเปลีย่นแปลงเส้นทาง 

สตรมีเมอร์ของเจีย่นหรงไปตลอดกาล

เตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม แล้วมาร่วมเกาะหน้าจอติดตาม 

สตรมีเมอร์หัวฟ้าคนน้ีไปด้วยกันในหน้าถัดไปของ 'I Can Do It ใครไม่ไหว ฉันลยุเอง!'  

เล่มน้ีกันนะคะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�



แนะนำ�ตัวละคร

ชื่อ ไอดี ต�ำแหน่ง สโมสร

เจี่ยนหรง Soft มิดเลน

ลู่ป๋อหยวน, เทพลู่

หลี่ข่าน

เสี่ยวไป๋, จวงอี้ไป๋

เจียงอวี๋ซง

หยวนเชียน

พี่ติง

Road

Kan

Bye

Pine

Qian

—

เหอจื่อ

Moon

จังเกิ้ล • กัปตัน

มิดเลน

ซัพพอร์ต

แครี่

ท็อปเลน

ผู้จัดการทีม

มิดเลน (ตัวส�ารอง)

จังเกิ้ล (ตัวส�ารอง)

TTC

TTC

TTC

TTC

TTC

TTC

TTC

TTC

คงคง มิดเลน MFG

XIU

98K

จังเกิ้ล

ท็อปเลน

PUD

PUD

โต้วฟู แครี่ โหยวอวี๋ (YY)

Savior มิดเลน นักแข่งชาวเกาหลี

Juggler จังเกิ้ล M7



ก่อนอื่นคงต้องขอชวนมาท�าความรู้จักกับเกมออนไลน์ตัวเอกของเรื่องอย่าง League of 

Legends หรือที่คุ้นเคยกันในชื่อ LoL ซึ่งเป็นเกมออนไลน์ประเภท MOBA (Multiplayer Online  

Battle Arena) ท่ีมรีปูแบบการแข่งขนัแบบทมี 5:5 โดยผูเ้ล่นแต่ละคนจะมบีทบาทและหน้าท่ีในเกม 

แตกต่างกันไป

ในแผนท่ีของเกมจะถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่าย ทั้งสองทีมต่างมีภารกิจในการตีป้อมปราการ 

(Nexus) ของอีกฝ่ายให้ได้ โดยทางเดินในแผนที่จะแบ่งออกเป็น 3 เส้นทาง คือ

เลนบน (Top Lane) มีผู้เล่นประจ�าการ 1 คน เรียกผู้เล่นต�าแหน่งนี้ว่าท็อปเลน

เลนกลาง (Middle Lane) มีผู้เล่นประจ�าการ 1 คน เรียกผู้เล่นต�าแหน่งนี้ว่ามิดเลน

เลนล่าง (Bottom Lane) มีผู้เล่นประจ�าการ 2 คน น่ันคือต�าแหน่งแครี่ (หรือ ADC) และ

ซัพพอร์ต

ระหว่างทางท่ีจะไปยังป้อมของฝ่ายตรงข้ามจะมีมินเนี่ยนหรือก็คือมอนสเตอร์เกิดขึ้นมา 

ตามทาง ผูเ้ล่นจะต้องฆ่ามนิเนีย่นเหล่านีเ้ป็นการสะสมเงนิและค่าประสบการณ์ไว้ใช้ในการอพัเลเวล

เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

ส่วนพ้ืนทีท่ี่เหลอืในแผนท่ีจะเรยีกว่าป่า (Jungle) ซึง่จะมมีงักรหรอืมอนสเตอร์อืน่ๆ เกิดขึน้มา 

ตามเวลา โดยผูเ้ล่นคนสดุท้ายของทมีอย่างต�าแหน่งจงัเก้ิลน้ันจะต้องฆ่ามอนสเตอร์เหล่าน้ีให้ได้ก่อน

ฝ่ายตรงข้าม เพ่ือช่วงชงิความได้เปรยีบในการปะทะกัน หากผูเ้ล่นจงัเก้ิลสามารถอพัเลเวลได้ถึงระดบัหน่ึง 

จะพัฒนาความแขง็แกร่งขึน้ เป็นต�าแหน่งทีช่่วยเหลอืผูเ้ล่นคนอืน่ๆ ในทมี สร้างความได้เปรยีบในเกม 

เป็นอย่างมาก

.

.

.

— You Can Do It คุณก็เป็นได้นะ เกมเมอร์

Introduction



นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเก่ียวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ
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5 โมงเย็น วันที่ 2 พฤศจิกายน เซี่ยงไฮ้มีฝนตกปรอยๆ

ด้านนอกศนูย์กีฬาเซีย่งไฮ้ออเรยีนทอลแน่นขนัดไปด้วยผู้คน ในมอืพวกเขา

ถือแบนเนอร์และป้ายไฟโลโก้ของทีมอีสปอร์ตก�าลังต่อแถวเข้าสู่สนามอย่าง 

เป็นระเบยีบ บนใบหน้าของทกุคนเตม็ไปด้วยความตืน่เต้นและความคาดหวัง  

สายฝนนีค้ล้ายไม่มผีลกระทบกับพวกเขาเลยแม้แต่น้อย

รอบรองชนะเลิศการแข่งขันชิงแชมป์โลกของเกมลีกออฟเลเจ็นดส ์

ซีซั่นท่ีสิบได้จัดขึ้นที่น่ีในวันน้ี สองทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันแบ่งเป็นทีม HT  

จากลกี LCK* ประเทศเกาหลใีต้ และทมี TTC จากลกี LPL** ประเทศจนี

ทีมที่ชนะในการแข่งขันครั้งน้ีจะได้รับโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน 

รอบชิงชนะเลิศในสัปดาห์หน้า

เพราะมีความได้เปรียบของการเป็นทีมเหย้า เมื่อมองออกไปก็พบว่า 

ของท่ีระลกึซ่ึงเหล่าแฟนคลบัถืออยู่ในมอืต่างพิมพ์สญัลกัษณ์มงกุฎของทีม TTC 

ทัง้หมด

รถบัสคันหนึ่งจอดที่ทางขวาของสนามกีฬา บนตัวรถสีด�าเงาพิมพ์

สัญลักษณ์ทีมรูปมงกุฎสีขาวเอาไว้ เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยเห็นแล้ว 

* LCK (League of Legends Champions Korea) เป็นลกีการแข่งขนัหลกัส�าหรบัเกม League of Legends  

ในประเทศเกาหลีใต้

** LPL (League of Legends Pro League) เป็นการแข่งขันลีกอาชีพส�าหรับเกม League of Legends  

ในประเทศจนี

01
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จงึรบีลกุขึน้ท�าหน้าที ่ กันสือ่และแฟนคลบัท่ีคดิจะเดนิหน้าเข้าไปขวางประตูรถ 

เอาไว้ทัง้หมด

ประตรูถบสัเปิดออกช้าๆ สมาชกิทีม TTC ทยอยลงมาจากรถ ต่างย้ิมน้อยๆ 

พลางโบกมอืและพยักหน้าท่ามกลางเสยีงกรีด๊ของแฟนคลบั

ขณะทีส่มาชกิคนสดุท้ายลงจากรถ เสยีงกรีด๊โดยรอบก็ดังขึน้อย่างชดัเจน  

ป้ายไฟของเหล่าแฟนคลบัโบกแรงกว่าเดมิ

จ�านวนคนที่มากท�าให้เกิดอุบัติเหตุอย่างไม่อาจเลี่ยง ป้ายไฟที่มีค�าว่า  

TTC ตกลงบนพ้ืน ตามด้วยเสียงกรี๊ดของเด็กสาวและเสียงตะโกนห้ามของ 

เจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยั

เด็กสาวพูดด้วยความร้อนรน "ขอโทษค่ะๆ...หนูถูกผลักมา ขอโทษจริงๆ  

คุณช่วยเก็บป้ายไฟกลบัมาให้หนูหน่อยได้มัย้คะ รบกวนคณุแล้ว"

เจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภัยเอ่ย "เดีย๋วผมค่อยเก็บให้คุณนะ คุณช่วย 

ถอยไปด้านหลงัหน่อยครบั..."

เจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัเพ่ิงพูดจบ ก็มคีนก้มลงเก็บป้ายไฟข้ึนมา 

ก่อนย่ืนกลบัคนืไป

ผู้ชายที่เก็บป้ายไฟขึ้นมาให้สวมชุดทีมสีขาวด�า ผมเผ้ายุ่งเหยิงอยู่บ้าง  

เมือ่มองอย่างละเอยีดกพ็บว่าตรงหางตาแคบยาวของเขามรีอยทีห่ลงเหลอืจาก

การพิงทีใ่ดทีห่น่ึงนอนหลบัทิง้เอาไว้ ถัดลงมาคอืจมกูโด่งเป็นสันกับริมฝีปากบาง 

ทีเ่ม้มเอาไว้เลก็น้อย

เดก็สาวมองดูเขาอย่างน่ิงอึง้หลายวนิาท ี ก่อนก้มหน้าไปดปู้ายไฟทีอ่กีฝ่าย 

ย่ืนมา

นิว้ทัง้ห้าของเขาเรยีวยาว ตรงกลางระหว่างนิว้โป้งกับนิว้ชีม้ไีฝทีไ่ม่เด่นชดันกั

เด็กสาวรับป้ายไฟมาอย่างเหม่อลอย "ขอบคุณค่ะ..."

ผู้ชายคนนั้นพยักหน้าเล็กน้อย ก่อนหันกายเดินเข้าไปในสนามกีฬา

กระทัง่มองไม่เหน็เงาหลงัของอกีฝ่ายแล้ว เดก็สาวจงึค่อยได้สตกิลบัมา

อย่างเชือ่งช้า

เธอกอดป้ายไฟของตัวเองแน่น ก่อนหนัไปจบัเสือ้ของเพ่ือนสนทิข้างกาย
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และกรดีร้องด้วยความตืน่เต้น "นัน่ Road! เทพลู!่ เทพลู่พยักหน้าให้ฉนั! แถมเขายัง

จบัป้ายไฟของฉนัด้วย กรีด๊ดด..."

เมือ่ถึงห้องพักหลงัเวท ีสหีน้าของสมาชกิทีม TTC ก็ผ่อนคลายขึน้มาก 

อย่างเหน็ได้ชดั

เสีย่วไป๋ผูเ้ป็นซพัพอร์ต* ของ TTC นัง่อยู่บนเก้าอี ้หยิบกระจกออกมาส่อง 

ทรงผมท่ีเซ็ตอยู่คร่ึงค่อนวันก่อนออกมาข้างนอกของตัวเอง "ผู้หญิงคนเมื่อก้ี 

เสยีงทรงพลงัจงัเลยนะ ฟุตบอลชายประเทศเราไม่ได้แชมป์เพราะขาดเสียงเชยีร์ 

ของเธอแน่เลย"

ผูจ้ดัการทมีควบต�าแหน่งโค้ชใช้สมดุบนัทึกตหีวัของเขาอย่างไม่หนักไม่เบา 

"อย่าพูดจาเหลวไหล"

โค้ชพูดจบก็หันหน้าไปมองลูป๋่อหยวนหรอืก็คอื Road ท่ีเพ่ิงน่ังลง มอืซ้าย 

ของอกีฝ่ายถือโทรศพัท์มือถือพลางไถหน้าจอ มอืขวาซึง่วางอยู่บนท่ีวางแขนก�าลัง 

ยืดเหยียดนิว้มอืเลก็น้อย

ครึ่งชั่วโมงก่อนการแข่งขัน โค้ชเริ่มให้ค�าแนะน�าแก่ทุกคน

จวบจนพูดถึงค�าสุดท้าย โค้ชมองไปยังมิดเลน** ของทีมพลันขานชื่อ  

"Kan ทีฉ่นับอกก่อนหน้าน้ีจ�าได้หมดแล้วใช่มัย้"

ครึง่วนิาทีให้หลงัคนทีถู่กเรยีกก็ตอบสนองขึน้มา "อ๊ะ...อ้อ จ�าได้แน่นอน  

ผมต้องไม่ท�าผดิซ�า้อกี"

ลู่ป๋อหยวนกวาดตามอง Kan แวบหน่ึง รอจนโค้ชอธิบายเสร็จท้ังหมด 

จึงลุกขึ้นและพูดว่า "ไปเข้าห้องน�้านะ"

น�้าไหลลงบนมือ แฝงความเย็นเสียดกระดูกวูบหนึ่ง

"...นายยังไหวมั้ย"

เมือ่ได้ยินเสยีงนีลู้ป๋่อหยวนจงึเงยหน้า มองจากกระจกไปท่ีโค้ชซึง่ยืนอยู่ 

* ซัพพอร์ต มีหน้าท่ีคอยช่วยเหลือรวมถึงสร้างความได้เปรียบให้กับทีม เป็นต�าแหน่งที่ต้องเสียสละและ 

มีความส�าคัญต่อรูปเกมอย่างมาก

** มิดเลน หรือเลนกลาง เป็นต�าแหน่งของผู้เล่น ส่วนใหญ่มักมีสกิลที่สามารถสร้างความเสียหายรุนแรง 

ในระยะสั้นอย่างรวดเร็ว
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ด้านหลงัตนเอง

ไม่ก่ีวินาทีให้หลัง ลู่ป๋อหยวนปิดก๊อกน�้าแล้วดึงกระดาษทิชชูมาเช็ดมือ 

จนแห้ง เขาสบตาของโค้ชนิง่ "ถ้าให้ผมลง ผมก็ชนะได้"

ตอนน้ีห้องออกอากาศอย่างเป็นทางการของการถ่ายทอดสดลกีออฟเลเจน็ดส์

ทางซิงคงทีวีมีระดับความนิยมสูงถึงแปดร้อยล้านแล้ว ครองอันดับหนึ่งของ 

ช่องลกีออฟเลเจน็ดส์ไว้อย่างมัน่คง ถัดมาก็คอืเหล่าอดตีนกัแข่งอาชพีทีม่าเปิด

ช่องสตรมีหลงัรไีทร์

เมือ่มองไปแวบหนึง่จะเหน็ว่าชือ่สตรมีต่างๆ ล้วนเป็น 'รอบรองชนะเลศิ 

ซซีัน่ท่ี 10' 'บรรยายอย่างเมามนั' 'TTC ชนะแน่'

อนัดบัในหน้าแรก ชือ่ช่องสตรมีสดุท้ายกลายเป็นจดุเด่นในหน้านีไ้ปแล้ว

'วันน้ีขีเ้กียจ...Soft' ระดับความนิยมของช่องสตรมีหนึง่ร้อยสามสบิล้าน

เจีย่นหรงถืออาหารดลีเิวอรีก่ลบัมา เหน็ในสตรมียังคงมพิีธีกรพูดพล่ามอยู่ 

จงึเปิดห่ออาหารดลีเิวอรีอ่อก

ด้านนอกมฝีนตกลงมา อาหารดลีเิวอรีม่าช้าไปเกือบคร่ึงชัว่โมง เขาหิวจน

หน้าอกตดิแผ่นหลงั

[ไม่ใช่แล้วมั้งๆ ให้ทุกคนดูนายกินอาหารดีลิเวอรี่?]

[สตรีมเอื่อยเฉื่อย รีพอร์ตแล้ว]

[กินอะไรเหรอ]

"จ้าเจีย้งเม่ียน"* เจีย่นหรงเพ่ิงตืน่นอนไม่นาน "ถ้าฉันไม่กินให้อิม่จะมแีรง

บรรยายให้พวกนายได้ยังไง"

[อืมๆ กินให้เยอะๆ หน่อย เดี๋ยวนายจะไม่มีแรงฉอด]

* จ้าเจีย้งเมีย่น หรอืก๋วยเตีย๋วซอสผดั เป็นอาหารทีม่ต้ีนก�าเนิดจากมณฑลซานตง ประกอบด้วยเส้นบะหมี ่ซอส 

ท่ีท�าจากถ่ัวเหลืองหมกั รวมถึงเน้ือและผกัท่ีหัน่เป็นชิน้เลก็ๆ
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[เลิกเล่น LoL ไปหลายปี อยากถามหน่อยว่าสตรมีเมอร์คนน้ีคอืใคร ท�าไม

ความนยิมสงูขนาดนี ้เป็นนกัแข่งรไีทร์เหมอืนกันเหรอ หน้าตาหล่อขนาดน้ีเชยีว?]

[คนนี้คือสตรีมเมอร์ที่ขึ้นชื่อเรื่องการยั่วโมโหของช่อง LoL]

[สตรีมเมอร์ปากเสีย]

[สตรีมเมอร์กากๆ]

"แอดมินแบนคนที่บอกว่าฉันกากให้หน่อยสิ...ช่างเถอะ ฉันแบนเอง" 

เจีย่นหรงวางตะเกียบลง เพ่ิมชือ่ของคนทีบ่อกว่าเขากากไปไว้ในลสิต์ห้ามพูด

พูดคยุกับผูช้มเรือ่ยเป่ือยอยู่ครู่หน่ึง ในทีส่ดุนกัแข่งของทัง้สองทีมก็ลงสนาม

มาเตรยีมตัวแล้ว

เจีย่นหรงนัง่ขดัสมาธิอยู่บนเก้าอีเ้กมมิง่ มอืข้างหน่ึงรองใต้กล่องอาหาร 

ดลีเิวอรีเ่อาไว้ ปากเคีย้วช้าลงเลก็น้อย สายตาเคลือ่นไปหาคนท่ีสองจากทางซ้าย 

โดยไม่รูต้วั

Road ผูม้ตี�าแหน่งจงัเก้ิล* ของ TTC นัง่ประจ�าท่ีแล้ว ตอนน้ีก�าลังทดสอบ

อปุกรณ์ เขาเหมอืนเพ่ิงล้างหน้ามา ปลายผมตรงหน้าผากยังเปียกอยู่เลก็น้อย

ผู้ก�ากับรายการเร่ิมโคลสอัพนักแข่งแต่ละคน ขณะแพนกล้องไปถึง  

Road เวลาท่ีจับภาพนานกว่าคนอื่นเล็กน้อยอย่างเห็นได้ชัด และผู้บรรยาย 

ก็เปลีย่นหัวข้อไปท่ี Road ทนัที

ผูบ้รรยาย A แนะน�า "ผูท่ี้กล้องจบัภาพคนต่อไปคอืจงัเก้ิลมอืหนึง่แห่ง TTC 

และ LPL ของพวกเรา TTC•Road! วันนีเ้ทพลูห่ล่อเหมอืนเดมิเลยนะครบั"

ผู้บรรยาย B เสริม "ใช่ครับ แล้วก็ดูไม่ตื่นเต้นเลยสักนิด"

"สมกับเป็นเสาหลักของ TTC มีเขานั่งอยู่ตรงน้ันผมก็รู ้สึกสบายใจ 

เป็นพิเศษ" ผูบ้รรยาย C ย้ิมเลก็น้อย จากน้ันเขาก็พูดต่อไปตามการแพนกล้อง  

"แต่วันนี ้Kan ทีเ่ล่นมดิเลนดูเหมอืนจะเกรง็เอามากๆ เลยนะครบั"

ผู้บรรยาย B เอ่ย "ก็น่าจะมีนิดหน่อยน่ะครับ แต่ว่าตามหลักการก็คง 

* จังเก้ิล หรือป่า เป็นต�าแหน่งของผู้เล่นที่ไม่ได้อยู่ในเลนหลักของแผนที่ในเกม เก็บเลเวลโดยการจัดการ 

เหล่ามอนสเตอร์ในป่า คอยช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีม สร้างความได้เปรียบให้กับทีมในหลายๆ ด้าน
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ไม่เท่าไหร่หรอกครบั เขาแข่งระดบัโลกมาตัง้สีค่รัง้แล้ว หวงัว่า Kan จะปรบัตวัได้ 

โดยเรว็ พยายามผ่อนคลายให้ได้ก่อนเข้าสูเ่กม"

เจี่ยนหรงกวาดตาอ่านซับกระสุน* กลืนบะหมี่แล้วจึงตอบ "ฉันคิดว่า 

ใครจะชนะเหรอ ไม่รู ้ ต้องดูฟอร์มของทั้งสองฝ่ายก่อน...TTC ชนะแล้ว 

จะแจกอั่งเปามั้ย ฉันไม่ใช่ทูตประชาสัมพันธ์ของ TTC พวกเขาชนะแล้วท�าไม 

ฉนัต้องแจกอัง่เปา...Kan เก่งกว่าหรอืว่าฉนัเก่งกว่า ฉนัส"ิ

บรรดาแฟนคลบัเก่าแก่ฟลดั '666'** มาเป็นกองทันที พวกเขาคุ้นเคยกับ 

สไตล์ของ Soft นานแล้ว

Soft เข้าสูแ่พลตฟอร์มสตรมีมิง่เมือ่ประมาณสองปีก่อน หลงัเข้าแพลตฟอร์ม

ได้ไม่ก่ีเดอืนก็ดงัระเบิดทีเดียว เหตผุลน้ันมมีากมาย หากจะหยิบยกมาพูดสกัข้อ 

สองข้อ หนึง่คอืเล่นเก่งและคณุภาพการสตรมีสงู สองกค็อืเขามนีสิยัจองหอง  

กล้าพูดอย่างย่ิง

แต่ก็มีผู้ชมใหม่จ�านวนหนึ่งยังไม่คุ้นเคย

[นายก็ได้แต่ปากเก่งอยู่ในสตรีมนั่นแหละ]

[คิดว่าเคยโซโล่คิล*** Kan ได้ไม่ก่ีคร้ังก็เก่งแล้ว? Kan คือนักแข่ง 

สายฟาร์มรอทมีไฟต์ ไม่เหมอืนไอ้โง่ทีเ่ล่นตวัมะเรง็**** อย่าง Zed กับ Yasuo  

แบบนายหรอก]

"ฉนัไม่รูว่้าอะไรคอื 'ผูเ้ล่นสายฟาร์มรอทมีไฟต์' ฉนัรูแ้ค่ว่าฆ่าอกีฝ่ายในเลน 

ให้กลับบ้านได้ก็คอืผู้ชนะ" เจีย่นหรงกล่าว "คราวก่อนใครเป็นคนตดัคลปิรวมชอตเดด็

ทีฉ่นัโซโล่คลิ Kan ในการแข่งจดัอนัดับ ส่งให้แฟนคลบัท่านน้ีสกัชดุที"

* ซบักระสนุ คอืซบัไตเติล้หรอืคอมเมนต์ท่ีเอาไว้บอกความรูส้กึของตนเองกับผูอ้ืน่ โดยซบักระสนุจะเป็นตัววิง่ 

ท่ีอยู่บนหน้าจอการไลฟ์หรอืสตรมีมิง่บนแพลตฟอร์มของจนี

** 666 เป็นค�าสแลงที่พ้องเสียงกับค�าว่า 牛 (หนิว) มีความหมายว่าเจ๋ง สุดยอด

*** โซโล่คิล หมายถึงการฆ่าแบบตัวต่อตัวโดยไม่พึ่งผู้เล่นอื่นในทีม

**** ตวัมะเรง็ หมายถึงตวัละครท่ีใช้ทกัษะในการเล่นสงู หากเล่นไม่เก่งจะกลายเป็นภาระของทมี แต่หากช�านาญ 

ก็จะเก่งและเท่มากๆ
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[...สตรีมเมอร์คนน้ีอวดเก่งขนาดนี้เลยเหรอ เป็นแอนตี้แฟนของ Kan  

หรอืเปล่า]

[อย่า อย่าเข้าใจผิดเด็ดขาด เขาเป็นแบบนี้กับทุกคน ไม่ใช่แค่ Kan  

ของพวกนาย แต่ซีซัน่นี ้Kan เล่นได้ห่วยแตกจรงิๆ]

[ฉันกลับคิดไม่ออกว่านักแข่งชื่อดังคนไหนบ้างที่ไม่เคยถูก Soft ด่า]

[มีนะ! เขาไม่เคยด่า Road!]

"พอแล้ว การแข่งเร่ิมแล้ว" เจี่ยนหรงขัดจังหวะบรรดาซับกระสุน และ 

เลือ่นต�าแหน่งหน้าจอเว็บแคมของตวัเอง "หน้าต่างเว็บแคมน่ีบงัหน้าจอการแข่ง 

หรอืเปล่า ฉนัปิดแป๊บนงึ"

[ปิดท�าบ้าอะไร! ฉนัมาดหูน้าของนาย! ถ้านายปิดฉนัไปดถู่ายทอดสดดกีว่า!]

[อย่าปิด หัวสีฟ้าของนายท�าให้รู้สึกสดชื่น]

ตอนท่ีเจี่ยนหรงเพ่ิงสตรีม เคยถูกผู้ดูแลแพลตฟอร์มสตรีมจัดไปยัง 

'บล็อกความสวยความงาม' เพราะหน้าตาดีเกินไป

เขาผวิขาว ขนตาทัง้ยาวและดก นยัน์ตาสกุสกาวกว่าเด็กผูห้ญิง ด้านขวา 

ของปลายจมกูมไีฝเลก็ๆ หน่ึงเมด็ ขอเพียงปิดเสยีงแล้วมองดูคนในวิดีโอ ก็จะพบว่า

คนคนน้ีอย่างมากก็อายุไม่เกินสบิเจด็สบิแปดปี

แต่สาเหตุส�าคัญท่ีเจี่ยนหรงถูกจัดไปยังบล็อกความสวยความงามนั้น 

ยังคงเป็นเพราะเขาย้อมผมสีฟ้า

ผมสฟ้ีาขบัเน้นให้เขาขาวกว่าเดมิ ห้อยไมโครโฟนสกัอนัไว้บนหูกส็ามารถ 

เลีย้วเข้าวงการบนัเทงิได้เลย

เพียงแต่เจ่ียนหรงอยู่ในบลอ็กความสวยความงามได้ไม่นานก็ถูกร้องเรยีน

เพราะด่าผูช้ม หลงัได้รบัการร้องเรยีนตดิต่อกันหลายสบิครัง้ ผู้ดูแลจงึปล่อยเขา 

กลบับลอ็ก LoL

ถึงอย่างไรความสามารถในการรบัการโจมตทีางจติใจของบรรดาพ่ีสาว



I Can Do It ใครไม่ไหว ฉันลุยเอง! 114

น้องชายในบล็อกความสวยความงามก็ยังคงอ่อนแอเกินไป

เห็นได้ชัดว่าค�าพูดประโยคนี้ของเจี่ยนหรงไม่ได้ก�าลังขอความเห็นจาก

พวกเขา หลังพูดจบเขาก็ปิดเว็บแคมอย่างคล่องแคล่ว

ถ้าเปิดเว็บแคมไว้ สูดบะหมี่แล้วรู้สึกไม่สบายใจ

เขาเมนิค�าคดัค้านบนซบักระสนุ ขยายวิดโีอเตม็จอ แล้วตัง้ใจชมการแข่งขนั

การแข่งขนัน้ีใช้ระบบ Bo5* ชนะสามในห้าเกม ไม่เพียงเป็นการทดสอบ 

ความสามารถของนกัแข่ง แต่ยังทดสอบสภาพจติใจและความอดทนของนักแข่ง 

อกีด้วย เพียงแต่ผูท้ีน่ั่งอยู่บนสนามล้วนไม่ใช่มอืใหม่ในสายอาชพี ฟอร์มของทุกคน 

ต่างคงท่ีอย่างย่ิง

เกมแรก TTC มุง่เป้าไปทีท็่อปเลน** ของฝ่ายศัตร ูและเคาน์เตอร์แกงค์***  

จงัเก้ิลฝ่ายตรงข้ามได้สองรอบ เพียงสามสบิห้านาทก็ีคว้าชยัชนะในการแข่งขัน 

ได้อย่างง่ายดาย

เกมท่ีสอง TTC เปิดเกมมาบอตเลน**** ก็สร้างความได้เปรยีบมหาศาล 

ท�าลายป้อมชัน้ในเลนล่างของฝ่ายศตัรไูด้ก่อน แต่เพราะ Kan ถูกฝ่ายศตัรดูกัฆ่า 

สองรอบจนเป็นการเปิดโอกาสให้อกีฝ่าย สดุท้ายจงึพ่ายแพ้ไปในนาทีทีส่ีส่บิห้า

อย่างน่าเสยีดาย

คะแนนการแข่งขันคือ 1:1

ซบักระสนุฟลดัอย่างดเุดอืด ล้วนแล้วแต่ด่าว่า Kan กาก และยังมคีนถาม

เจีย่นหรงว่าท�าไมไม่ด่า Kan แล้ว

"ด่าจนเหนื่อยแล้ว" เจี่ยนหรงดูข้อมูลการแข่งขันเกมท่ีแล้วก่อนพูดว่า  

* Bo5 หรือ Best of Five คือการแข่งขันที่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงชนะ 3 ครั้งในการแข่งขันไม่เกิน 5 คร้ังได้ก่อน  

ก็จะถือเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริง

** ท็อปเลน หรือเลนบน เป็นต�าแหน่งผู้เล่นที่อยู่ในเลนหลักด้านบนของแผนท่ี ส่วนมากจะเป็นแชมเปี้ยน 

สายแท็งก์ที่สามารถต่อสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่งได้

*** แกงค์ หมายถึงการประสานงานกับสมาชกิคนอืน่ในทมีเพ่ือโจมตฝ่ัีงตรงข้าม ส่วนการเตรียมตวัเพ่ือรับมอื

โจมตกีลับจะเรยีกว่าเคาน์เตอร์แกงค์

**** บอตเลน หรอืบอตทอมเลน เรยีกอกีอย่างว่าเลนล่าง เป็นต�าแหน่งผูเ้ล่นทีอ่ยู่ในเลนหลกัด้านล่างของแผนท่ี  

ในเลนน้ีจะเป็นการเล่นจบัคู่กันระหว่างซพัพอร์ตและแครี ่ เน่ืองจากเลนนีอ้ยู่ใกล้มงักรธาตตุ่างๆ ท�าให้ต้องมี 

จ�านวนคนเยอะกว่าเลนอืน่ เพ่ือความสะดวกในการคมุมงักร สร้างความได้เปรยีบทางด้านการเงิน
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"แดเมจ* 8,300...สีส่บิห้านาที เขาท�าแดเมจได้ 8,300 แต้ม ฉันปล่อยป*ู* ไป 

เลนกลาง แดเมจปยัูงสงูกว่าเขาเลย"

[วันๆ รู้จักแต่ปากดีอยู่ในสตรีม นายแน่จริงนายก็ลงเองสิ!]

ค�าทีว่่า 'นายแน่จรงินายก็ลงเอง' เจีย่นหรงเหน็ค�าแบบนีบ้นซบักระสนุ 

วันละพันแปดร้อยประโยคได้

เขาคร้านที่จะสนใจ พิงเก้าอี้ตั้งใจชมเกมที่สาม

หากกล่าวว่าสองเกมก่อน Kan เล่นได้ห่วยแตกก็สมเหตุสมผล มาถึง 

นาทีท่ีห้าของเกมนี ้ Kan กดแฟลช*** พลาด โดนเฟิร์สต์บลดั**** อย่างไม่ควร 

เกิดขึน้

แต่ยังดทีี ่ Road ดงึเกมกลบัมาได้เหมอืนเคย ช่วงกลางเกมถึงท้ายเกม 

ใช้ความได้เปรียบในการแกงค์ของ Camille พาท็อปเลนไปจบัอกีฝ่ายอย่างต่อเน่ือง

หลายครัง้ คว้าชยัชนะได้อย่างยากล�าบาก

เกมที่สี่ยาวนานกว่าเดิม

ช่วงต้นเกม ในทีส่ดุ Kan ก็คนืฟอร์มได้และไม่เกิดปัญหาในช่วงชนเลน  

แต่พอทีมไฟต์ช่วงกลางเกมถึงท้ายเกม เขากลบัท้ิงเพ่ือนร่วมทมีไปถงึสองครัง้ 

ทัง้ทีตั่วเองมเีลอืดครึง่หลอด

ผู้เล่นท่ีแรงก์ไม่สูงบางคนอาจรู้สึกว่าการวิ่งหนีทั้งสองครั้งของ Kan  

ให้อภัยได้ แต่เจ่ียนหรงรู้ดีว่าหาก Kan จ่ายแดเมจอย่างต่อเนื่องในทีมไฟต ์

สองครัง้นี ้จะสามารถแลกชวิีตฝ่ายตรงข้ามได้สองถึงสามคน

อย่าว่าแต่นกัแข่งอาชพี ต่อให้เป็นผูเ้ล่นแรงก์แพลทตนิัม่ไปสูใ้นทมีไฟต์นี ้

ก็คงไม่เลอืกท้ิงเพ่ือนร่วมทมีว่ิงหนไีปเด็ดขาด

* แดเมจ คือค่าความเสียหายจากการโจมตี

** ป ูหรอื Rift Herald เป็นมอนสเตอร์ท่ีมทีกัษะการท�าลายป้อมศตัรสูงูมาก เมือ่ฆ่าได้จะได้รบับฟัทีส่ามารถเรยีก  

Rift Herald ออกมาช่วยโจมตไีด้

*** แฟลช เป็นเวทสนับสนุนขั้นพื้นฐาน ใช้ในการวาร์ป เคลื่อนที่ไปยังต�าแหน่งที่ก�าหนดได้ในชั่วพริบตา

**** เฟิร์สต์บลัด หมายถึงการตายเป็นตัวแรกของเกม ท�าให้ผู้ลงมือสังหารได้โกลด์สูงกว่าปกติ
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ห้าสบิสองนาที TTC พ่ายแพ้การแข่งขนัเกมทีส่ี ่คะแนนการแข่งขนัคือ 2:2  

ทัง้สองฝ่ายต่างได้แมตช์พ้อยต์

ทันทท่ีีการแข่งขนัเกมทีส่ีจ่บลง Road ก็ลกุขึน้เดนิไปหลงัเวทโีดยไม่แม้แต่ 

จะหันหน้ามอง Kan ท่ีอยู่ข้างกายเขาแม้แต่แวบเดยีว

[ท�าไมสตรีมเมอร์ไม่พูดแล้วล่ะ]

[เข้าใจความรู้สึกเลย ฉันช่วยทุบกบาล Kan ให้ Road แล้ว]

[สตรีมเมอร์กลับไม่ได้ด่า Kan ตั้งสองเกมแล้ว!]

เจี่ยนหรงเงียบอยู่ครู่หนึ่ง กระทั่งกล้องการแข่งขันจับภาพไปที่ Kan

Kan คอืคนรูปร่างสงูใหญ่ทีอ่วบเลก็น้อย หน้าตาซือ่ๆ ดเูรยีบง่ายเป็นกันเอง 

ขณะนีเ้ขาก้มหน้าอยู่ สหีน้ารูส้กึผดิอย่างย่ิง

"พวกนายลองเดาว่าเขาคิดอะไรอยู่" จู่ๆ เจี่ยนหรงก็เอ่ยปากขึ้นมา

[เสยีใจแหละมัง้ ยังไงก็อายุมากแล้ว ปีนีก็้ตัง้ 24 ความเรว็นิว้มอืกับสมองสู ้

คนหนุ่มไม่ได้แล้ว...]

[ตอนที ่Kan ยังหนุ่มก็ไม่ได้เก่งมาก OK? คนทีอ่่อนหดัท่ีสดุในทมีก็คอืเขา]

[เกรยีนคย์ีบอร์ดย้ังปากหน่อย Kan เองก็ช่วยทีมคว้าชยัชนะมาไม่น้อย]

ซับกระสุนทะเลาะกันอย่างดุเดือด สุดท้ายถูกค�าพูดประโยคหน่ึงของ

เจ่ียนหรงขัดจังหวะ "ฉันเดาว่าเขาก�าลังคิดว่า...สองเกมน้ีฉันแสดงได้ดีขนาดนี้  

เดีย๋วต้องให้เจ้ามอืเพ่ิมเงนิให้อกีสกัหน่อย"

พอค�าพูดนีก้ล่าวออกมา ไม่ว่าจะเป็นแอนตีแ้ฟนหรอืแฟนคลบัต่างตกตะลงึ 

หน้าจอเตม็ไปด้วยเครือ่งหมายค�าถามทนัที

ความหมายในค�าพูดของเจีย่นหรงชดัเจนมาก ลอบเสยีดสีว่า Kan ร่วมมอื 

กับเจ้ามอืทีร่บัเดมิพันเพ่ือแสดงละคร

การแข่งขนั LoL ด�าเนนิมาถึงบดัน้ี ย่อมหนโีชคชะตาของการถูกยกขึน้ 
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โต๊ะพนนัไม่พ้น หลายทีมต่างเคยถูกตัง้ค�าถามเรือ่ง 'ล้มมวย' เพียงแต่เหล่าผูช้ม

ต่างวิพากษ์วิจารณ์ลบัหลงั ไม่มทีางหยิบยกมาพูดอย่างเปิดเผย

เพ่ิงขาดค�าของเจี่ยนหรง บนหน้าจอล้วนเป็นซับกระสุนท่ีโจมตีเขา 

แทบทั้งหมด

[ปกตนิายด่านักแข่งยังเห็นเป็นการล้อเล่นได้ ตอนน้ีใส่ร้ายความบรสุิทธ์ิ 

ของคนอืน่ก็เกินไปหน่อยแล้ว]

[โทรไปรายงานแม่งแล้ว สตรีมเมอร์นี่น่าขยะแขยงจริงๆ]

[พูดจาไร้หลักฐานแบบนี้ไม่ดีมั้ง...]

เจีย่นหรงคร้านจะทะเลาะกับซบักระสนุ เขาดกูารแข่งขนัเกมทีส่ีจ่นปวดหวั  

จงึถือโอกาสลกุขึน้ไปหยิบกาแฟเย็นขวดหนึง่ในตูเ้ย็น

เมือ่กลบัมาอกีครัง้ รายชือ่ผูเ้ล่นทีล่งสนามเกมท่ีห้าของทัง้สองฝ่ายก็ออกมา

แล้ว

TTC เปลีย่นตวัส�ารองสองคน น่ันคอืตวัส�ารองมดิเลนหน่ึงคน เปล่ียนกับ  

Kan ท่ี 'ฟอร์มไม่ด'ี

และตัวส�ารองจังเกิ้ลหนึ่งคน เปลี่ยนกับ Road ผู้เป็นเสาหลักของทีม
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เมือ่เห็นนกัแข่งแปลกหน้าสองคนสวมชดุทมีของ TTC ลงสนาม เจีย่นหรง 

ถือกาแฟบรรจขุวดท่ีเพ่ิงเปิดออกเอาไว้อย่างน้ัน เขาลมืดืม่ไปชัว่ขณะ ซบักระสนุ 

ในสตรมีฟลัดเครือ่งหมายค�าถามขึน้มาอย่างบ้าคลัง่ คอมพิวเตอร์ของเจีย่นหรง 

ถูกฟลดัจนค้างไปหลายวินาที

อย่าว่าแต่ผู้ชม กระทัง่นกัแข่งตวัส�ารองของ TTC ท้ังสองคนท่ีเพ่ิงลงสนาม...

โดยเฉพาะคนท่ีลงสนามแทน Road นัน้ ในดวงตาราวกับแฝงความงุนงงอยู่บ้าง

บนใบหน้าของผู้บรรยายท้ังสามประดับด้วยรอยย้ิมเก้อเขินและสงสัย 

สบตากันหลายแวบ

"น่ี TTC...คงมกีลยุทธ์อะไรมัง้ครบั" ผูบ้รรยาย A เปิดหัวข้อสนทนาออกมา 

อย่างแข็งทือ่

เมื่อได้รับสัญญาณจากเพ่ือนร่วมงาน ผู้บรรยายอีกคนก็รีบพยักหน้า  

"คงฝึกท่าไม้ตายอะไรมาแน่เลย แต่ถ้าผมจ�าไม่ผดิ จงัเก้ิลตวัส�ารองของ TTC  

น่าจะลงสนามเป็นครัง้แรก?"

"ถูกต้อง ความสามารถของจังเก้ิลคนน้ีก็แข็งแกร่งมาก เป็นนักแข่ง 

ที่เชี่ยวชาญการเปิดไฟต์"

เวลานีก้ารแข่งขนัยังไม่เริม่ขึน้อย่างเป็นทางการ เมือ่ไม่อยากได้ยินเดดแอร์ 

ของเหล่าผู้บรรยาย เจี่ยนหรงจึงปิดเสียงถ่ายทอดสดการแข่งขัน และถามว่า  

"TTC มจีงัเก้ิลส�ารองตัง้แต่เมือ่ไหร่"

02
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ความจริงไม่ใช่การตั้งหัวข้อสนทนาถึงจังเก้ิลส�ารองของ TTC คนน้ี 

เป็นครั้งแรก

ขณะประกาศรายชือ่ผูเ้ข้าร่วมการแข่งขัน เหล่าแฟนคลบัพบว่าด้านล่างสดุ

ของรายชือ่ TTC มคีนแปลกหน้าอยู่คนหน่ึง ว่ากันว่าเป็นจงัเก้ิลท่ีเลือ่นข้ันขึน้มา 

จากทีมเด็กฝึก และเพราะเรื่องนี้เองเวยป๋อ* ออฟฟิเชียลของ TTC ยงัเคยถูก 

เหล่าแฟนคลบัถล่ม...พูดให้ถูกต้องคือเคยถูกแฟนคลบัของ Road ถล่ม

ถึงอย่างไร TTC ก็ม ีRoad เป็นจงัเก้ิลมอืหนึง่อยู่ในมอื หลงั Road เข้าทีม 

รายชือ่ตวัส�ารองของ TTC ก็ไม่เคยมกีารปรบัเปลีย่นนกัแข่งต�าแหน่งจงัเก้ิลอกีเลย

[เหมือนว่าตัวส�ารองจะอยู่มาตั้งแต่การแข่งขันฤดูร้อนแล้ว]

[ถ้าเกมท่ีแล้วให้มดิเลนส�ารองลง โอกาสชนะของ TTC อาจมากกว่าเดมิ]

[ในทีส่ดุจงัเก้ิลส�ารองคนน้ีก็มาแล้ว นัง่ว่างมาหน่ึงซซีัน่ ถ้าไม่ได้ลงสนาม 

ฉนัคงคดิว่าเขาคอืคนท่ี TTC เอามาใส่ให้ครบจ�านวนเฉยๆ]

[TTC มีไม้ตายอะไรกันแน่ แปลกมาก]

เจี่ยนหรงเพียงเลิกคิ้ว ไม่ได้พูดอะไร

ต่อให้ TTC มแีผนลบัอะไรจรงิ ก็ไม่ควรเลกิใช้ Road แล้วให้ตวัส�ารอง 

ทีไ่ม่เคยลงสนามมาคอลล์เกม**

เสียงโทรศัพท์มือถือดังข้ึน เจี่ยนหรงเปิดเสียงถ่ายทอดสดอีกครั้ง หยิบ

โทรศัพท์ขึ้นมาแอบอู้อย่างโจ่งแจ้ง

สือหลิว พี่ใหญ่ ท�าไมนายแม่งกล้าพูดทุกอย่างเลยวะ

สอืหลวิคอืเพ่ือนสนิทท่ีมไีม่มากของเจีย่นหรง และเป็นสตรมีเมอร์คนหน่ึง 

ของซงิคงทวีี เมือ่ก่อนเคยเล่น LoL ตอนน้ีเปลีย่นแนวไปอยู่ช่อง PUBG แล้ว

* เวยป๋อ คือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างหนึ่งของจีน คล้ายกับ Facebook

** คอลล์เกม หมายถึงการพูดคุยประสานงานกันในทีมเพื่อเป้าหมายที่ตรงกัน
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ห-รง* ท�าไม

สอืหลวิ นายเสยีดสว่ีา Kan ล้มมวยต่อหน้าคนเกอืบล้านคน? ไม่กลวั 

แฟนคลบัเขาเล่นงานเอาเหรอ

ห-รง แม้แต่ตัวเขาเองฉันก็ไม่กลัว ยังต้องกลัวแฟนคลับเขาด้วย?

เดิมสือหลิวคดิจะตอบว่า 'นายมนัเจ๋ง' แต่ก็นกึขึน้ได้ว่าเพ่ือนคนน้ีของเขา 

ก็เจ๋งเป้งแบบน้ีมาตลอด

สือหลิว นายก็สงบปากสงบค�าหน่อยเหอะ ฉันล่ะกลัวจริงๆ ว่าสักวัน 

บรรดานักแข่ง LPL พวกนัน้จะร่วมมอืกันจ้างวานฆ่า

ห-รง ฉันไม่ได้ด่า Kan เมื่อกี้ฉันก�าลังชมเขา

สือหลิว ...หมายความว่าไง

ห-รง ถึงเมื่อก่อนเขาจะกากยังไงก็ยังอยู่ในแรงก์ไดมอนด์ แต่การเล่น 

หลายครั้งในวันน้ี ไม่ถึงสิบปีก็เส้นเลือดในสมองตีบ** แล้ว ฉันว่าเขาล้มมวย  

ก็เหมอืนแอบชมว่าความสามารถของเขาเหนือกว่าท่ีแสดงออกมาไม่ใช่เหรอ

"..." สอืหลวิเก็บมอืถือด้วยสหีน้ามนึตงึ คดิในใจว่าช่างเถอะ ไม่เถียงกบั

เกรยีนคีย์บอร์ดแล้ว

ความคิดของเจี่ยนหรงไม่ผิด TTC ไม่ได้เตรียม 'ไม้ตาย' อะไรเอาไว้  

อย่างน้อยตานี้ก็ไม่มี

ห้านาทีต่อมา จังเกิ้ลของ TTC ถูกโซโล่คิลขณะเดินอยู่ในป่า

สิบสองนาที จังเก้ิลของ TTC ไปแกงค์ท่ีเลนกลางและถูกอีกฝ่าย

เคาน์เตอร์แกงค์ ฝ่ายศัตรูได้ดับเบิ้ลคิล

เสาหลกัไม่อยู่ อกีทัง้สมาชกิชดุหลกัยังออกจากสนามไปถึงสองคน ผู้เล่น 

ชดุหลกัอกีสามคนเองก็ฟอร์มตกอย่างเห็นได้ชดั บวกกับคอลล์เกมในทีมไม่ออก  

* ห-รง คืออักษร 艹 กับ 耳 ที่มาจากการแยกตัวอักษรในค�าว่าหรง (茸) จากชื่อของเจี่ยนหรง

** ไม่ถึงสบิปีก็เส้นเลอืดในสมองตบี หมายถึงการถามในสิง่ทีไ่ม่ควรจะถาม เหมอืนคนท่ีเส้นเลอืดในสมองอดุตัน  

ไม่มเีลือดไปหล่อเล้ียง
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ทมีไฟต์ใหญ่ครัง้แรกท่ีเกิดข้ึนในนาทท่ีีย่ีสบิของการแข่งขัน TTC ถูกเก็บเอส*

เจี่ยนหรงมองความแตกต่างทางการเงินของท้ังสองฝ่าย ก็รู้แล้วว่าเกมน้ี  

TTC ไม่มคีวามหวังในการพลกิเกมจึงข้ีเกียจเปลอืงน�า้ลายไปอธิบาย เขากดเปิด 

ตวัช่วยซบักระสนุของสตรมี คดิจะ 'สร้างมติรภาพ' กับเหล่าคนดบู้าง

[TTC แม่งกากจริงๆ เลยว่ะ]

[ท�าไมสตรีมเมอร์ไม่ด่าคน]

[ในที่สุดฉันก็รู้แล้วว่าท�าไมจังเกิ้ลส�ารองคนนี้ไม่ได้ลงท้ังซีซั่น TTC  

ประสาทมั้งที่ปล่อยเขาลงในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศให้ขายขี้หน้า  

หลายเกมก่อน Road เล่นได้ดีขนาดนี้ท�าไมต้องเปลี่ยนคน]

[Road เองก็โคตรกาก ทุกคนในทมี TTC โคตรกาก หลายปีมาน้ี Road 

เล่นได้ดสีกัก่ีเกมกัน รบีรไีทร์ไปเถอะ]

เจีย่นหรงขยับปลายนิว้แบนคนท่ีด่าคนสดุท้ายทันที ไม่นานคนทีถู่กแบน

คนนัน้ก็เปิดแอก็เคานต์รองมาใหม่

[แค่ด่าสองประโยคก็เตะฉันแล้ว? นายเองก็ด่านักแข่งทุกวัน ท�าไม 

ไม่แบนตัวเองบ้าง]

"เห็นนายแล้วอารมณ์เสียก็เลยแบนนายไง นายไม่พอใจก็กลั้นเอาไว้" 

เจีย่นหรงคร้านจะอธิบาย การต่อสูร้ะหว่างเกรยีนคย์ีบอร์ดไม่จ�าเป็นต้องใช้เหตผุล 

ท�าให้อกีฝ่ายโกรธได้ก็สิน้เรือ่งแล้ว

เขาพิงอยู่บนเก้าอี ้ เลอืกท่วงท่าท่ีสขุสบายแล้วจงึพูดต่อไป "ถึงจงัเก้ิลส�ารอง 

จะอ่อนหดั แต่เขาลงสนามครัง้แรกก็เล่นเกมตดัสนิของการแข่งขนัรอบรองชนะเลศิ

แล้ว เล่นกากก็คงให้อภัยได้แหละมัง้ ดูออกเลยว่าเบือ้งหลงัเขาคงฝึกคอลล์เกม 

กับสมาชกิชดุหลกัน้อยมาก อกีอย่างคนอืน่ในทมีก็เล่นได้ไม่เท่าไหร่ เหมอืนดู 

* การเก็บเอส หมายถึงการฆ่าศัตรูหมดทั้งทีม ดังนั้นเมื่อถูกเก็บเอส จึงหมายถึงถูกฆ่ายกทีม
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เกมแรงก์ไดมอนด์อยู่เลย"

"มดิเลนส�ารองยังพอได้ มปีระโยชน์กว่า Kan ในสีเ่กมก่อนหน้าหน่อยนงึ... 

แต่ยังเก่งไม่เท่าฉนั อย่าถามค�าถามไร้สาระพรรค์น้ี"

นาทีที่สามสิบสองของการแข่งขัน เกมตัดสินที่ทุกคนรอคอยใกล้จะ 

สิ้นสุดลงแล้วในที่สุด

ในเกมนี้ TTC เกือบถูกเก็บเอส

ช่วงสดุท้ายของการแข่งขนั สมาชกิของ HT ดนัไปถึงหน้าบ่อน�า้ของ TTC  

และกด TTC คาบ่อเกือบสามสบิวินาที

เวลานี้ในห้องพักของทีม TTC เงียบกริบ

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัการแข่งขันพลอยได้รบัผลกระทบจากบรรยากาศไปด้วย 

เขาไม่กล้าแม้กระท่ังหายใจดัง แบกกล้องถ่ายไปตามหน้าท่ี และโคลสอพั Road  

ซึง่นัง่อยู่บนโซฟาอย่างต่อเน่ืองหลายชอต

Road มองไปทีห่น้าจออย่างสงบนิง่ มอืขวาวางบนท่ีวางแขนโซฟา เขา

สวมเสือ้คลมุของทมีอย่างหลวมๆ ทัง้ฝ่ามอืของเขาหายเข้าไปในแขนเสือ้

Kan น่ังอยู่ในมมุทีล่กึทีส่ดุ เขากัดรมิฝีปากล่างซ�า้ไปซ�า้มาหลายครัง้ เมือ่ 

เพ่ือนร่วมทมีของตวัเองถูกศตัรกูดคาบ่อก็ทนไม่ไหวในท่ีสดุ เขามองไปยังลูป๋่อหยวน

แล้วพูดว่า "กัปตัน ฉนับอกแล้วว่าเกมน้ีฉนัเล่นได้"

ลูป๋่อหยวนเหมอืนไม่ได้ยินค�าพูดของเขา ถึงขัน้ไม่มองเขาแม้แต่แวบเดยีว

Kan เอ่ยต่อ "ถึงก่อนหน้านี้ฉันจะเล่นได้ไม่ดี แต่ว่า..."

"พอได้แล้ว" โค้ชขัดจังหวะเขาด้วยสีหน้ามืดมน "นายเลิกพูดได้แล้ว"

ไม่ก่ีนาทใีห้หลงั เหล่าสมาชกิทมี TTC กลบัมาถึงห้องพัก พวกเขาก้มหน้า 

มองพื้น ทุกคนต่างเหมือนถูกเชือกที่มองไม่เห็นรัดคอ อึดอัดจนพูดไม่ออกและ 

แสดงความเสยีใจอืน่ๆ ไม่ได้

ไม่ใช่ไม่เคยแพ้การแข่งขัน แต่ครัง้น้ีแพ้อย่างราบคาบและน่าอายเหลอืเกนิ  

แม้เป็นสมาชกิเก่าทีม่ปีระสบการณ์การแข่งระดบัโลกมาหลายครัง้ก็อดตาแดง

ไม่ได้

โค้ชสดูลมหายใจเข้าลกึหลายเฮอืก ปลอบใจพวกเขาง่ายๆ หลายประโยค  
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แล้วรีบไปโทรศัพท์ที่ระเบียงเพ่ือติดต่อรถประจ�าทีม ตอนนี้แฟนคลับอารมณ์ 

พลุง่พล่าน ฝ่ายจดัการแข่งขนัจ�าต้องจดัหาเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภัยหลายคน 

มารกัษาความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย

ท่ามกลางความเงยีบงนัเสมอืนน�า้นิง่น้ี ในทีส่ดุลูป๋่อหยวนก็มคีวามเคลือ่นไหว

เขาหยิบหมวกเบสบอลท่ีอยู่ข้างตวัขึน้มาสวม กดปีกหมวกลงต�า่เลก็น้อย 

แล้วพูดว่า "กลบักันได้แล้ว"

เหล่าสมาชกิในทมีลกุขึน้ตามค�าพูดของเขา เดนิไปนอกประตูอย่างเซือ่งซมึ

จังเก้ิลส�ารองของ TTC เป็นเด็กหนุ ่มอายุสิบเจ็ดปี อายุเขาเพ่ิงถึง 

วัยท่ีออฟฟิเชียลอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันได้ก็ถูกระดับบริหารดึงตัว 

มาจากกลุม่เดก็ฝึก เขาเดนิอยู่ท้ายสดุของกลุม่คนอย่างตืน่ตระหนก มอืขวาก�า

กระเป๋าอปุกรณ์แน่น เม้มรมิฝีปากเอาไว้อย่างแรง

เขาอยู่ห่างจากทางออกตรงประตหูลงัระยะหน่ึง แต่ก็ได้ยินเสยีงเอะอะ 

ของแฟนคลบัท่ีนอกสนามกีฬาแล้ว ชัว่ขณะน้ันเขาพลนัรูส้กึว่าในถ้อยค�าดงัแว่ว 

เหล่านีม้ชีือ่ไอดขีองตวัเองปะปนอยู่ ท้ังยังมคี�าพูดเยาะเย้ยถากถางจ�านวนหนึง่ 

เขาถงึข้ันจนิตนาการว่าขณะท่ีตนเองเดนิออกจากประตหูลงั ก็ถูกป้ายไฟท่ีมคี�าว่า  

TTC ฟาดจนหัวแตกเลอืดไหล

ขณะท่ีเขาใกล้จะทนไม่ไหวและหยุดฝีเท้าลงนั้นเอง ไหล่ก็ถูกตบอย่าง

ไม่หนักไม่เบาสองที

"ล�าบากแล้ว" ลู่ป๋อหยวนเอ่ย "กลับไปฝึกเพิ่มนะ"

เดก็หนุม่ราวกับถูกการตบเบาๆ สองทน้ีีท�าให้เป็นแผล น�า้ตาพรัง่พรอูอกมา 

ในทันท ี เขาพยักหน้าแรงๆ จากน้ันใช้แขนเสือ้ปิดหน้าเอาไว้ คร�า่ครวญออกมา

อย่างกลัน้ไม่อยู่

รถประจ�าทีมของ TTC แล่นกลับแคมป์โดยตรง

หลังลงจากรถ โค้ชก�าชับก�าชาให้สมาชิกคนอื่นๆ ถอนการติดตั้งแอพฯ  

เทยีปา* และเวยป๋อ จากนัน้ตาม Road เข้าไปในห้องประชมุพร้อมกัน

* เทียปา เป็นแพลตฟอร์มเครือข่ายสนทนาออนไลน์ยอดนิยมของจีน มีลักษณะเป็นการตั้งกระทู้ถามตอบ  

พูดคุยกัน
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"ฉนัตดิต่อกับคนของสมาพันธ์แล้ว พวกเขาก�าลงัมาท่ีแคมป์" โค้ชรบัน�า้ร้อน

แก้วหนึ่งมาวางไว้เบื้องหน้าลู่ป๋อหยวน หลังน่ิงเงียบหลายวินาทีจึงถาม "ถ้า 

เรือ่งราวเป็นอย่างท่ีนายคดิจรงิๆ จะท�ายังไง"

ลู่ป๋อหยวนตอบว่า "ท�าตามกฎ"

โค้ชขมวดค้ิวแน่น คนที่แคล่วคล่องว่องไวมาตลอดมีสีหน้าลังเล "Kan 

เขา...เขาอยู่ TTC มาเจ็ดปีแล้ว อยู่นานกว่านายกับฉันซะอีก"

ลู่ป๋อหยวนส่งเสียงอืม "แล้วไง?"

"เข้าใจแล้ว" โค้ชมองเห็นแก้วกระดาษท่ียังไม่เคยถูกแตะต้องบนโต๊ะ  

ขมวดหัวคิว้แน่นกว่าเดมิแล้วถามว่า "อาการของนายเป็นไงบ้าง ฉนัเร่งทางหมอ 

ให้แล้ว เขาก�าลงัจะถึง จิ.๊..ฉนัควรให้เขาไปทีส่นามแข่งด้วยกัน"

ลู่ป๋อหยวนยืดแขนตรง เผยมือขวาออกมานอกแขนเสื้อ "ดีขึ้นแล้ว"

โค้ชมองดูแวบหนึ่ง "นานขนาดนี้แล้ว ยังสั่นอยู่อีก?"

ลู่ป๋อหยวนพูดว่า "สองเกมตรงกลางเล่นนานเกินไป"

"อย่าหลอกฉนั วันก่อนนายฝึกซ้อมสบิกว่าชัว่โมง ตอนน้ีมาบอกกับฉันว่า 

การแข่งขันห้าสบินาทนีาน? นายต้องฝึกเพ่ิมแน่ๆ!" โค้ชมองดูจนปวดใจ "หลายวัน 

ต่อจากนีน้ายเลกิฝึกซ้อมได้แล้ว เกมก็ไม่ต้องเปิด ได้ยินมัย้"

ลูป๋่อหยวนมแีผนการในใจ เขาเล่นเกินเวลาฝึกซ้อมท่ีหมอก�าหนดจรงิๆ  

ซ�า้ยังเกินไปไม่น้อยด้วย

ช่วงน้ีคงไม่มกีารแข่งขนัต้องลง ลูป๋่อหยวนพยักหน้า "รูแ้ล้ว เรือ่งหามดิเลน 

มคีวามคบืหน้าหรอืยัง"

"นายเป็นถึงขนาดนีแ้ล้ว กังวลใจให้น้อยหน่อยไม่ได้เหรอ" โค้ชสัง่สอนเสรจ็  

ยังคงพูดด้วยความสตัย์จรงิ "ม ี ช่วงน้ีทีมได้คัดเลอืกมดิเลนหลายคนมาจากเดก็ฝึก 

แรงก์ระดบัประเทศและคนทีก่�าลงัจะหมดสญัญา ยังต้องทดสอบและคัดกรอง 

ทลีะคนถึงจะได้ข้อสรปุ"

ลู่ป๋อหยวนพูดว่า "ส่งรายชื่อให้ผมสักชุด"

"ต้องให้นายอยู่แล้ว" โค้ชนกึอะไรข้ึนได้ เขาอดไม่ได้ทีจ่ะย่นจมกู "แต่ม ี

บางค�าพูดทีฉ่นัต้องบอกไว้ก่อน พวกเราก�าลงัหาเพือ่นร่วมทีม ไม่ได้หาเมยี นาย 
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อย่าเรื่องมากขนาดนั้น ต้องให้โอกาสคนอ่ืนก้าวหน้าหน่อย...หลายคนท่ีนาย

ปฏิเสธคราวก่อนตอนน้ีถูกทีมอืน่ดงึตัวไปหมด ฉนัเสยีใจจะตายอยู่แล้ว..."

ลู่ป๋อหยวนส่งเสยีงอมืด้วยสหีน้าเย็นชา คดิในใจว่าถ้าการหาสมาชกิในทีม

ง่ายดายเหมอืนหาเมยี ก็ไม่ต้องเสยีใจมากขนาดน้ีหรอก
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บ่ายวันต่อมา เจี่ยนหรงเพิ่งตื่นก็มองเห็นข้อความมากมายในมือถือ

สือหลิว ตื่นหรือยังพี่ใหญ่

สือหลิว ฉันได้ยินว่าแพลตฟอร์มจะปรับปรุงครั้งใหญ่อีกแล้ว ช่วงน้ี 

นายควบคุมตัวเองเวลาสตรีมหน่อย อย่าด่าคน

เจี่ยนหรงขยี้ตา ตอบกลับว่า 'รู้แล้ว' อย่างไม่ได้ใส่ใจมากนัก

แพลตฟอร์มก็แค่ปรับโน่นปรับนี่ไม่ก่ีเรื่อง เขาไม่ได้ลามกอนาจารและ 

ไม่ได้ใช้โปรแกรมโกง ยังไงก็คงไม่กระทบมาถึงเขา

ขณะยังไม่ถึงเวลาข้ึนสตรมี เจีย่นหรงตัง้ใจว่าจะส่องเวยป๋อไปเรือ่ยเป่ือย 

ไม่คดิว่าพอเปิดแอพฯ ก็ถูกฟลดัด้วยชือ่หนึง่

สิง่ท่ีเขาสนใจในเวยป๋อล้วนเป็นบลอ็กท่ีเก่ียวข้องกับอสีปอร์ต สิง่ท่ีถูกฟลดั

ย่อมเป็นหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับอีสปอร์ต ถึงขั้นมีหลายอันติดอันดับการค้นหา 

ยอดนยิมของเวยป๋อแบบไม่มท่ีาทว่ีาจะลงมา

#ลือว่าRoadจะรีไทร์#

#ย้อนชมเส้นทางอาชีพห้าปีของRoad#

#ปิดต�านานRoad?#

03
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เจี่ยนหรงกะพริบตา ความง่วงสลายไปบ้างแล้ว

เขาพลิกตัวก่อนไถหน้าจออย่างเชื่องช้า

ตอนนีห้วัข้อ 'Road รไีทร์' ได้ไต่ขึน้ไปถึงอนัดบัหนึง่ของการค้นหายอดนิยม

แล้ว ถึงข้ันกดหวัข้อการแข่งขนัรอบรองชนะเลศิเมือ่คืนลงมาได้ ความนิยมสูงจน 

น่าท่ึง

แต่น่ีก็เป็นเรื่องปกติ Road เป็นใคร เพ่ิงเข้าทีมก็พา TTC ท่ีวนอยู่ใน 

ลกีดวิิชัน่หน่ึงหลายปีเข้าสู ่ LPL แล้ว ปีถัดมาคว้าแชมป์ระดบัโลก ต่อมายังได้รบั 

รางวัล 'ผู้เล่นยอดนิยมสูงสุด' สองปีซ้อน เป็นเสาหลักของทีม TTC และเป็น 

นกัแข่งซเูปอร์สตาร์ทีโ่ด่งดงัทีส่ดุของลกี LPL ในปัจจบุนั

ปกตกิารสมัภาษณ์เลก็ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ Road ล้วนได้ข้ึนอนัดับการค้นหา 

ยอดนยิม ย่ิงไม่ต้องพูดถึงเรือ่งใหญ่อย่างการรไีทร์

แอ็กปล่อยข่าวปลอมของอีสปอร์ตหลายแอ็กเคานต์ได้โพสต์บทความ 

ป่ันความรูส้กึ ในคอมเมนต์เตม็ไปด้วยมมีร้องไห้และหัวใจแตกสลาย แฟนคลับ 

ต่างแสดงออกว่าตนเองไม่อยากเชือ่

เจี่ยนหรงเองก็ไม่ค่อยเชื่อ

การที่นักแข่งอาชีพจะรีไทร์น้ันมีเพียงไม่ก่ีเหตุการณ์...ผลงานไม่ด ี 

ความสามารถไม่พอ ความเรว็มอืลดลง ดจูากการเล่นของ Road เมือ่วานแล้ว 

ตดัสามเหตกุารณ์น้ีออกไปได้เลย

เจี่ยนหรงไปส่องเวยป๋อออฟฟิเชียลของ TTC โพสต์สุดท้ายคือรายงาน 

การแข่งขนัรอบรองชนะเลศิเมือ่คนื

เวยป๋อของ Road เงยีบย่ิงกว่า ความเคลือ่นไหวล่าสุดคือโฆษณาท่ีโพสต์ 

เมือ่หนึง่เดอืนก่อน

สือหลิว ไถเวยป๋อดูรึยัง ว่ากันว่า Road จะรีไทร์แล้ว

ห-รง เห็นแล้ว ข่าวจากไหน

สอืหลวิ เหมอืนจะเป็นข่าววงใน ได้ยินว่า Road มอีาการบาดเจบ็ท่ีมอื
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เจีย่นหรงแปรงฟันไปพลางหวนนกึถึงท่าทางของ Road ในการแข่งขนั 

เมือ่คนืไปพลาง

นั่นคือการเล่นที่คนมีอาการบาดเจ็บที่มือเล่นออกมาได้?

เขาค้นดูเวยป๋อของ Road เรื่อยเป่ือยหลายโพสต์ แม้เจ้าตัวยังไม่ได้

เคลือ่นไหว แต่ในช่องคอมเมนต์ล้วนเป็นข้อความของแฟนคลบั แน่นอน ในน้ัน

ยังปะปนด้วยค�าวิจารณ์ของแอนตีแ้ฟนไม่น้อย

[Road ควรรไีทร์นานแล้ว แต่ไหนแต่ไรก็เล่นกากอยู่แล้ว เมือ่คนืยังท้ิง 

เกมตัดสินในฐานะผู้เล่นชุดหลัก คงคิดว่าแพ้แล้วจะได้โยนความผิดได้ง่าย?  

คนท่ีเป็นแฟนคลบัก็คงเพราะหน้าตาของเขาแหละมัง้? ตลอดสองปีมานีไ้ม่รู้จงัเก้ิล

คนใหม่โหดกว่าเขาตัง้เท่าไหร่]

เจี่ยนหรงบ้วนฟองทิ้ง จากนั้นก็กดปุ่มพิมพ์

[Soft ใครโหดกว่าเขา นับมาให้พ่อดูหน่อยสิ]

ลู่ป๋อหยวนตื่นมาจึงรู้ว่าตัวเอง 'ถูกรีไทร์' แล้ว

เขาล้างหน้าแปรงฟันง่ายๆ จนเสร็จ พอเปิดประตูก็มองเห็นเงาร่างเล็ก 

ท่ีอวบเล็กน้อยสายหนึ่งเฝ้าอยู่นอกประตูห้องของเขา เงาแผ่นหลังน้ีดูแล้ว 

น่าสงสารอยู่บ้าง

เมื่อได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวคนผู้นั้นก็หันหน้ามาทันที เป็นเสี่ยวไป๋

ซพัพอร์ตของทมีน่ันเอง เขาคือเพ่ือนร่วมทมีทีเ่ข้า TTC มาในปีเดยีวกับลูป๋่อหยวน

"พ่ี" เสี่ยวไป๋กัดริมฝีปาก อยู่ในลักษณะเหมือนอยากร้องไห้แต่ก็ก�าลัง 

กลัน้เอาไว้ เขาเอ่ยถามอย่างอกึอกั "...จะรไีทร์เหรอ"

อาการบาดเจ็บท่ีมือของลู่ป๋อหยวนเป็นเรื่องท่ีคนในทีมต่างทราบกันดี 

ถึงหมอจะบอกว่ายังไม่ถึงขั้นที่ห้ามเล่น แต่ทุกคนยังคงไม่วางใจ

ลู่ป๋อหยวนพูดว่า "อืม"
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เสี่ยวไป๋ตกตะลึง ในหัวสมองมีค�าพูดฉุดรั้งนับประโยคไม่ถ้วนลอยผ่าน  

แต่สดุท้ายเค้นออกมาได้เพียงประโยคเดยีว "ถะ...ถ้างัน้จะรไีทร์เมือ่ไหร่"

ลู่ป๋อหยวนรูดซิปของเสื้อคลุมขึ้น "อีกสองสามปี?"

เสี่ยวไป๋ "..."

"พอได้แล้ว เลกิอ�าเขาสกัที" โค้ชเดนิลงมาจากชัน้บน ในมอืถือสมดุบนัทึก 

ทีไ่ม่เคยห่างกาย

ลู่ป๋อหยวนเอามือข้างหนึ่งล้วงกระเป๋า "ข่าวนี้ลือออกไปได้ยังไง"

"ตอนแรกลอืว่านายมอืเจบ็ แล้วก็มคีนเปิดเผยว่าเมือ่คนืคนของสมาพันธ์ 

มาท่ีแคมป์...จากนั้นก็พัฒนาเป็นนายจะรีไทร์แล้ว" โค้ชพูด "ฉันให้คุณป้า 

ท�าอาหารเช้าไว้ ลงไปกินก่อนเถอะ"

คณุป้าทีแ่คมป์จ้างมานัน้คุน้เคยกับการท�างานและการพักผ่อนของพวกเขา

แล้ว บ่ายสามโมงก็ท�าอาหารเช้าให้ลูป๋่อหยวนอย่างคล่องแคล่ว

หลังไล่เสี่ยวไป๋ไปที่ห้องนั่งเล่น โค้ชก็เอ่ยว่า "Kan ส่งข้อความหาฉัน"

ท่าทางการหัน่แฮมของลูป๋่อหยวนไม่ได้หยุดลง ข้อความหลายสบิข้อความ 

ทีเ่ขาได้รบักม็ขีอง Kan อยู่ด้วย เขาอ่านเพียงตวัอย่างข้อความ ไม่ได้กดเข้าไป  

"ทางสมาพันธ์ว่ายังไงบ้าง"

"ยังสบือยู่ คงไม่ได้ข้อสรปุเรว็ขนาดน้ี" โค้ชพูด "เฮ้อ ถ้าเกิดพวกเราคดิมาก 

เกินไป..."

ลู่ป๋อหยวนไม่ได้เอ่ยอะไร เรื่องประเภทนี้ย่อมเข้าใจผิดได้ แต่ยังไง 

ก็ไม่สามารถปล่อยผ่านไป อกีอย่างถ้า Kan ไม่ได้ท�าจรงิๆ สมาพันธ์ก็ไม่มทีาง

ลงโทษเขาตามอ�าเภอใจ

"ไม่พูดเรือ่งน้ีแล้ว" โค้ชถาม "แข่งเสรจ็มวัีนหยุดหน่ึงสปัดาห์ นายวางแผน 

ยังไง"

ลู่ป๋อหยวนพูดว่า "อยู่แคมป์"

ช่วงน้ีเขาต้องฝังเข็ม ไม่สะดวกกลบับ้าน และเขาเองก็ไม่อยากให้พ่อแม่ 

รูเ้รือ่งทีต่วัเองมอืเจบ็ด้วย

โค้ชพยักหน้า "ได้ งั้นฉันจะให้คุณป้ามาท�าอาหารให้นายตามเวลา"
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"ไม่ต้อง ผมพอจัดการได้" ลู่ป๋อหยวนดึงกระดาษทิชชูออกมาเช็ดปาก 

"เอารายชื่อมาแล้ว?"

โค้ชดึงกระดาษออกมาจากสมุดบันทึก "นี่"

ในรายช่ือมเีพียงหกคน ด้านข้างไอดมีแีต้มกับแรงก์เขยีนเอาไว้ เลขสตรมี 

หรอืผลงานทีเ่คยมใีนทมีของพวกเขา ทัง้ยงัมคีะแนนแต่ละหัวข้อท่ีทมีผูบ้รหิาร

ประเมนิพวกเขา

โค้ชพูดว่า "ทีมงานรวบรวมคลปิการเล่นของพวกเขามาบางส่วน ฉนัดูแล้ว  

คิดว่าสองคนแรกไม่เลว เดีย๋วส่งไปในอเีมลนาย"

สายตาของลู่ป๋อหยวนหยุดลงด้านล่างสดุของกระดาษขาว ตรงน้ันมชีือ่ท่ี 

ถูกคนใช้ปากกาด�าขดีฆ่าชือ่หน่ึง

โค้ชอธิบายเมือ่สงัเกตเห็นสายตาของเขา "คนนีช้ือ่ Soft ฉันตัดท้ิงไปแล้ว  

เป็นสตรมีเมอร์ ฉนัคิดว่าไม่ค่อยเหมาะ"

ลู่ป๋อหยวนถาม "ไม่เหมาะตรงไหน"

"ทุกด้านล้วนไม่เหมาะสม ฉนัสงสยัว่าในทีมงานมแีฟนคลบัของเขาแฝงตวั 

เข้ามา" โค้ชครุน่คดิแล้วจงึเลอืกสาเหตขุ้อหนึง่มาพูด "แชมเป้ียนท่ีเขาถนดัท่ีสดุ 

ล้วนเป็นพวก...Zed Yasuo Talon แชมเป้ียนทีถู่กเมนิในการแข่งขนั เขาชอบเล่น 

หมดเลย"

แชมเป้ียนทกุตวัของลกีออฟเลเจน็ดส์ต่างมภูีมหิลงัและบทบาทในการจ่าย

แดเมจ แชมเป้ียนท้ังสามตวัทีโ่ค้ชยกตวัอย่างล้วนเป็นต�าแหน่งอสัแซสซนิ* ข้อดคีอื

ว่องไวและพลงัเบร์ิสต์แดเมจ** สงู

ตวัละครสามตวัน้ีคอืตวัเลอืกยอดนยิมของการเล่นแบบสุม่ทีม*** เล่นได้ดี 

แบกได้ทัง้เกม เล่นได้ไม่ดีเป็นภาระจนเพ่ือนร่วมทีมสงสยัในการมอียู่

เมื่ออยู่ในการแข่งขัน จุดอ่อนของแชมเป้ียนเหล่าน้ีจะถูกขยายอย่าง 

ไร้ขีดจ�ากัด...ระยะยิงสั้น ความสามารถในการโป๊ก**** อ่อนด้อย พ่ึงพา 

* อัสแซสซิน คือต�าแหน่งนักฆ่าที่สามารถท�าแดเมจและเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว

** เบิร์สต์แดเมจ หมายถึงการสร้างความเสียหายรุนแรงในเวลาอันสั้น

*** การเล่นแบบสุ่มทีม เป็นการเล่นที่ผู้เล่นแต่ละคนซึ่งไม่รู้จักกันรวมทีมกันโดยการจัดทีมของระบบ

**** โป๊ก (Poke) เป็นการจ่ายสกิลในระยะที่ปลอดภัยเพื่อตอดเลือดและกดดันศัตรู



31เจี้ยงจื่อเป้ย

ความได้เปรียบช่วงต้นเกมมากเกินไป เปิดไฟต์ไม่ดี

ในการแข่งขนัระดบัโลกครัง้นี ้แชมเป้ียนอสัแซสซนิสามตัวน้ีไม่เคยได้ข้ึนเวที

การแข่งขนั

เมื่อได้ยินหลายชื่อนี้ลู่ป๋อหยวนก็เลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อย

คิดจะเล่นแชมเป้ียนอัสแซสซินให้ดี ความเร็วน้ิวมือกับความสามารถ 

ในการตอบสนองของผู้ใช้งานต้องสูงมากๆ

"แชมเปี้ยนฝึกกันได้" เขาพูด

"พูดแบบนี้ก็ไม่ผิด แต่..." โค้ชแบไพ่ออก "ฉันคิดว่าสตรีมเมอร์คนน้ี 

ไม่ใช่ต้นกล้าของการเล่นอาชีพ"

ลู่ป๋อหยวนเหลือบตามองเขา "เพราะหยาบคายเกินไปเหรอ"

"ก็นับว่าใช่" โค้ชพูด "ความจริงเขาเป็นเอ็นเตอร์เทนสตรีมเมอร์ ปกติ 

เล่นแต่แรงก์ไดมอนด์ บางครั้งยังหนีไปเล่นแรงก์โกลด์ ระดับของคนท่ีสู้ด้วย 

แตกต่างกันท�าให้มองระดบัทีแ่ท้จรงิของเขาไม่ออก แล้วก็ชอบด่าคนมาก"

เร่ืองนัน้ใช้ไม่ได้จรงิๆ ลูป๋่อหยวนถาม "แพลตฟอร์มก็อนุญาตให้สตรมีเมอร์ 

ด่าคน?"

เขาจ�าได้ว่าคราวก่อนขณะเสี่ยวไป๋สตรีมแล้วพูดค�าหยาบไม่ก่ีประโยค 

ไม่กี่วินาทีช่องสตรีมก็ถูกแอดมินแบนชั่วคราว

"ไม่อนุญาตอยู่แล้ว เพราะงั้นเวลาด่าคนเขาถึงไม่ใช้ค�าหยาบ แล้วเขา 

ก็ไม่เพียงมปีากเสยีงกับคนด ู ยังชอบด่านกัแข่งเป็นพิเศษ" โค้ชหยุดชะงกั "พูด

แบบนีแ้ล้วกัน ในบรรดานักแข่ง LPL นอกจากนาย ต่างเคยถูกเขาด่าหมดแล้ว"

ลู่ป๋อหยวน "...อ้อ"

ลูป๋่อหยวนถือรายชือ่กลบัไปท่ีโต๊ะคอมพิวเตอร์ของตวัเอง ค้นคลปิทีโ่ค้ช 

ส่งให้ออกมาดสูองรอบ

เทียบกับเดก็ฝึกชดุก่อนหน้ายังดกีว่าเลก็น้อย แต่ยึดตามแบบแผนเกินไป  

เล่นได้ไม่มปัีญหาอะไรทว่าไม่มจีดุเด่น

ดูอีกหลายนาที ลู่ป๋อหยวนยกมือคลิกปุ่มหยุดชั่วคราว จากนั้นหันหน้า 

ถามเสีย่วไป๋ทีน่ั่งอยู่ด้านข้างตวัเอง "รูจ้กั Soft มัย้"
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เสี่ยวไป๋ก�าลังกินพายถ่ัวแดง พอได้ยินจึงหยุดเค้ียว "สตรีมเมอร์ผมฟ้า 

จอมด่าท่ีเพ่ิงสตรีมก็หลงไปบลอ็กความสวยความงาม แล้วยังถูกไล่กลบับลอ็ก  

LoL เพราะด่าคน?"

พอได้ยินก็รู้ว่าความอาฆาตแค้นฝังลึก

ลูป๋่อหยวนเหยียดรมิฝีปากเลก็น้อย "เขานัน่แหละ นายรูล้ะเอยีดซะด้วย"

"พ่ีชาย ยังจะย้ิมอยู่อกี ไม่รูเ้หรอว่านักฉอดน่ันน่าโมโหขนาดไหน" เสีย่วไป๋ 

พูดตามตรง "นักแข่งทีเ่ขาย่ัวโมโหมมีากเหลอืเกิน มคีนตัง้กระทูเ้ทียปาด่าเขา 

โดยเฉพาะด้วย ผมรูม้าจากในน้ันท้ังน้ัน"

ลู่ป๋อหยวนส่งเสียงอืม "ในนั้นนายเลเวลเท่าไหร่แล้ว"

"เก้า..." เสี่ยวไป๋เพ่ิงหลุดออกมาไม่ก่ีค�าก็หุบปาก เขากลืนพายถ่ัวแดง 

กระแอมสองครั้งเป็นการปิดบังอ�าพราง "ท�าไมพี่ถามถึงเขาขึ้นมา"

ลู่ป๋อหยวนตอบ "ถามดูเรื่อยเปื่อย"

เสีย่วไป๋ค่อนแคะ "แต่ช่วงน้ีรปูแบบการพิมพ์ของคนในหน้าเทียปาแปลกขึน้

ทกุท ีผมไม่ชอบส่องแล้ว"

จากนัน้เสีย่วไป๋ก็เปิดมอืถือ ค้นดเูทียปาท่ีตวัเองติดตาม กดเข้า 'Soft ปา*'  

แล้วย่ืนไปเบือ้งหน้าลูป๋่อหยวน

ลู่ป๋อหยวนกวาดตามองแวบหนึ่ง...

[ท�าไมสตรีมเมอร์ขยะคนนี้แม่งยังไม่สตรีมอีกวะ รอหน้าคอมฯ  

มาครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ย แฟนฉันยังไม่มาสายเท่ามันเลย เชี่ย]

[ฉันเองก็รออยู่ วันไหนไม่ด่าเขารู้สึกในใจว่างเปล่า]

[ไม่ชอบขีห้น้าสตรมีเมอร์โง่คนน้ีมานานมากแล้ว เพ่ือนๆ ว่าผมท�าถูกไหม 

[รปูภาพ]]

ในรูปคือภาพสกรีนชอตมอบของขวัญของซิงคงทีวี บนแบนเนอร ์

เขยีนตวัอกัษรขนาดใหญ่หนึง่บรรทัด...'สตรมีเมอร์โง่เง่า Soft ก�าลังส่งทะเลดาว 

* ค�าว่า 'ปา' ในที่นี้หมายถึงหน้าเว็บบอร์ด ดังนั้น 'Soft ปา' จึงหมายถึงหน้าเว็บบอร์ดที่เกี่ยวข้องกับ Soft



33เจี้ยงจื่อเป้ย

ในสตรมีของ Soft'

ลู่ป๋อหยวนนิ่งเงียบ "..."

ตกค�่าในที่สุดลู่ป๋อหยวนก็ดูคลิปการเล่นทั้งหมดที่ทีมงานส่งมาจนครบ

เขานวดหว่างคิ้ว ปิดโปรแกรมเล่นวิดีโอ ยัดรายชื่อแผ่นนั้นเข้าในโต๊ะ 

แบบส่งๆ ก่อนปิดลิน้ชกั หางตาเหลอืบเห็นรอยเป้ือนสดี�าบนกระดาษ

ไม่ก่ีนาทใีห้หลงั ลูป๋่อหยวนเปิดแอพฯ สตรมีของซงิคงทวีี พิมพ์ค�าว่า Soft  

ในช่องค้นหา แล้วเข้าสตรมีของอกีฝ่ายอย่างราบรืน่

พอเข้าสตรีมก็มองเห็นสตรีมเมอร์ก�าลังก้มหน้าพิมพ์คีย์บอร์ด มุมของ 

เว็บแคมมองเหน็เพียงผมสฟ้ีากับขนตาของเขา และยังมสีองแก้มอนัขาวผ่อง

เสียงพิมพ์ต๊อกแต๊กดังไม่ขาดหู คีย์บอร์ดแมคคานิคอลพร้อมไฟ LED  

ถูกเขาพิมพ์จนกลายเป็นแสงไฟผบัไปแล้ว

ลู่ป๋อหยวนมองไปยังหน้าจอเกม

ไม่ใช่มั้งนายคงกากจริงแหละ (Zed, the Master of Shadows)  

เอาแต่ฉอดซัพพอร์ต แล้วนายคิดว่าตัวเองคู่ควรเหรอ ไม่ดูหน่อยว่าตัวเองได้ 

KDA* เท่าไหร่ เดินมั่วอยู่ในป่าคิดว่าตัวเองเก่งมาก? ถ้าแม่นายเห็นการเล่น 

ของนายคงตะโกนว่าถุย

ไม่ใช่ม้ังนายคงกากจรงิแหละ (Zed, the Master of Shadows) ท้ังเกม

สามสิบนาทีเอาแต่วิ่งไปวิ่งมาในป่า คนที่ไม่รู้คิดว่านายก�าลังเลือกหลุมศพให้ 

ตวัเอง

ไม่ใช่ม้ังนายคงกากจรงิแหละ (Zed, the Master of Shadows) AFK**  

ไปเถอะ เลกิแจกได้แล้ว ให้พ่อนายได้เล่นเกมน้ีง่ายขึน้หน่อย

เพ่ิงพิมพ์บรรทัดนีเ้สรจ็ สตรมีเมอร์ก็เจอซพัพอร์ตของฝ่ังตรงข้ามในป่าแล้ว  

* KDA ย่อมาจาก Kill/Death/Assist หมายถึงแต้มการสังหาร/การตาย/ช่วยเหลือ

** AFK ย่อมาจาก Away from Keyboard หมายถึงการปล่อยตัวละครทิ้งไว้ ไม่มีการเคลื่อนไหว
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ในท่ีสดุเขาก็เงยหน้าจากคย์ีบอร์ด ตดัหวัซพัพอร์ตฝ่ายศตัรดู้วยการเล่นอย่างช�า่ชอง

และรวดเรว็ในไม่ก่ีวินาที

[สตรีมเมอร์เลิกด่าได้แล้วๆ นี่นายเล่นโหมดแรงก์นะ!]

"ฉนัรู้" เมือ่ร�าคาญท่ีผมแทงขนตา Soft จงึปัดผมหน้าม้าตรงหน้าผากตัวเอง 

เผยดวงตาอนัสวยงามคูห่นึง่ออกมา "จ�าไว้ ถ้าแพ้ในโหมดแรงก์ก็สูใ้หม่ได้ แต่กับ 

คนโง่พลาดไปก็ด่าไม่ได้อกีแล้ว เข้าใจมัย้"

ลู่ป๋อหยวน "..."



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3zaD61e
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