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คำนำสำนักพิมพ์

 ตามมาติด  ๆ  แบบหยุดไม่อยู่ กับผลงานของกู้ม่าน เรื่อง You Are  

My Glory ดุจดวงดาวเกียรติยศ ที่แฟน  ๆ  ทุกคนรอคอยและถามกันเข้ามา 

หลายต่อหลายครั้ง สำหรับกระแสของเรื่องนี้คิดว่าหลายคนคงได้ยินมาบ้าง 

แล้วว่ากำลังถ่ายทำเป็นซีรี่ส์ นำแสดงโดยหยางหยาง (รับบทเป็นอวี๋ถู) และ 

ตี๋ลี่เร่อปา (รับบทเป็นเฉียวจิงจิง) ซึ่งเป็นคู่พระ - นางสุดฮ็อตในเวลานี้ คาดว่า 

ปีหน้าซีรี่ส์น่าจะได้ออกอากาศ แต่ก่อนจะถึงตอนนั้นมาอิ่มอกอิ่มใจกับเรื่องราว 

ฉบับนิยายและตาฉ่ำกับตอนพิเศษแบบจุใจกันก่อนนะคะ

	 เรื่องราวเริ่มจากสมัยมัธยมปลาย ดาวโรงเรียน  เฉียวจิงจิง  สารภาพรัก 

กับเด็กเทพประจำโรงเรียน อวี๋ถู แต่เธอถูกปฏิเสธ ผ่านไป 10 ปีเธอกลายเป็น 

นักแสดงหญิงโด่งดัง เจิดจรัสดั่งดวงดาว ขณะที่เขาเป็นวิศวกรการบินอวกาศ 

ที่กำลังอยู่ในช่วงหักเหของชีวิต เส้นทางชีวิตของทั้งคู่ดูไม่น่าจะมาบรรจบกัน 

ได้เลย แต่แล้วเพราะการแข่งขันเกม  MOBA สุดฮิตที่เธอเป็นพรีเซ็นเตอร์  

ทำให้ทั้งคู่ได้มาพบกันอีกครั้ง และเรื่องราวอันแสนโรแมนติกก็เริ่มต้นจากจุดนี้

	 ...มีคนบอกว่างานด้านอวกาศเป็นสายงานที่โรแมนติกที่สุด และกู้ม่าน 

ก็ถ่ายทอดความโรแมนติกนั้นออกมาได้ยอดเยี่ยมมาก ผ่านทางการพิสูจน์ 

ตัวเองของวิศวกรอวกาศหนุ่มคนนี้ให้แก่เธอผู้เป็นดั่งดาวเทียมนำทางในใจเขา 

เสมอมา

	 บ้านอรุณขอยกให้เรื่องนี้เป็นนิยายสุดโรแมนติกแห่งปีเลยค่ะ
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[ท่านชายแฉข่าว มีข่าวจะบอกคุณ ตอน ม.ปลายฉันเรียน 

อยู่โรงเรียน  Y เมือง  X เป็นเพื่อนร่วมชั้นกับดาราหญิงที่ดังมากคนหนึ่ง 

ในตอนนี้ เดาได้ง่ายมากเลยใช่มั้ยว่าใคร ความจริงตอนเธออยู่  ม.ปลาย 

หน้าตาไม่ได้สวยสักนิด ก็ได้ จะบอกว่าไม่สวยก็ไม่ได้ แต่ก็ห่างไกลจาก 

ตอนนีม้าก ๆ ๆ นา่จะเพราะทำศลัยกรรมมามัง้ สรปุคอื ดาวโรงเรยีน ดาวหอ้ง 

ตอนนั้นน่ะไม่ใช่เธอหรอก เป็นสาวสวยเรียนเก่งอีกคน ดาราหญิงคนนี้  

ชื่อย่อว่า Q1 แล้วกัน ขี้อวดมาก วัน  ๆ  ทำตัวเหมือนลูกผู้ดีมีเงิน ตอนหลัง 

ถึงมารู้ว่าพ่อเธอเป็นช่างประปา ทุกคนในห้องหัวเราะกันฟันร่วง พวกผู้หญิง 

แทบทุกคนไม่ชอบหน้าเธอกันทั้งนั้น ห้องของพวกเราตอนนั้นมีเด็กเทพอยู่ 

คนหนึ่ง ห้องเราเป็นห้องคิงของโรงเรียน (ส่วน Q ได้ยินว่าเธอจ่ายเงินเข้ามา 

คะแนนกากมาก) เด็กเทพห้องเราแน่นอนว่าเป็นที่หนึ่งของโรงเรียน เขาคือ 

คนดังของโรงเรียน ไม่ว่าการแข่งขันอะไรก็กวาดที่หนึ่งหมด แถมยังหล่อ 

มากด้วย ไม่ว่าจะบาสเกตบอล ฟุตบอล ก็เล่นดีมาก ก็เหมือนพวกพระเอก 

 1 มาจากชื่อนางเอกที่ถอดด้วยตัวอักษรโรมัน Qiao Jingjing (เฉียวจิงจิง) ตามหลักการ 

ถอดเสียงภาษาจีนมาตรฐานระบบพินอิน
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ในซีรี่ส์ไอดอล2 ที่นิยมกันสมัยนี้แหละ แต่ฉันยังว่าพวกนักแสดงชายที่เอามา 

แสดงในทวีไีมม่ใีครสูเ้ขาไดส้กัคน นกัแสดงนะ่ ความรูค้วามสามารถไมไ่ดเ้รือ่ง 

หรอก แค่บุคลิกก็ห่างกันหลายช่วงถนนแล้ว จะเทียบกับของจริงได้ยังไง  

Q ก็ไปสารภาพรักกับเขา ที่อนาถกว่านั้นคือถูกคนเห็น ผลเหรอ ฮ่า ๆ ๆ ถูก 

เด็กเทพปฏิเสธไม่ไว้หน้า บอกว่าเขาเลือกคนดูที่ไอคิวด้วย เด็กเทพกับคนสวย 

เรียนเก่งนั่นตอนหลังสอบติดชิงหฺวา3 ทั้งคู่ เป็นแฟนกันไปแล้ว นี่สิถึงจะ 

เรียกว่าคู่รักฟ้าประทาน Q ตอนนี้ดังมาก ไม่รู้ว่าดังได้ยังไง เหอะ ๆ เพราะ 

ดูยังไงก็ไม่เห็นมีความสามารถอะไร ไม่รู้ว่าท่านชายแฉข่าวกล้าแฉข่าวนี้รึเปล่า]

เฉียวจิงจิงสวมชุดราตรีเข้าร่วมงานประกาศรางวัลงานหนึ่ง พอจบงานเพิ่ง 

ก้าวขึ้นรถตู้ก็ถูกผู้จัดการโยน “ข่าวแฉ” ใส่เต็มหน้า

	 “เอาไปดูซะ เพื่อนสมัยเรียนของเธอมาแฉว่าตอน  ม.ปลายเฉียวจิงจิง 

ไล่จีบหนุ่มแล้วหน้าแตกต่อหน้าสาธารณชน...ฉันขอถามเธอหน่อย จิงจิง  

ทำไมแม้แต่เพื่อนสมัย  ม.ปลายของเธอก็ยังแฉเธอด้วย”

	 เฉียวจิงจิงเอาถ้วยรางวัลยัดใส่มือผู้ช่วยที่ตามขึ้นรถมาติด  ๆ สะบัด 

รองเท้าส้นสูงทิ้ง คว้ามือถือแล้วนั่งจ่อมอยู่ในที่นั่งประจำของตัวเอง ก้มหน้า 

กวาดตาอ่านไปได้แค่สามประโยคก็ปิดหน้าต่างโพสต์อย่างหมดอารมณ์ เปลี่ยน 

ไปค้นหาความคิดเห็นบนเวยปั๋ว4 ที่มีต่อเสื้อผ้าหน้าผมเธอในงานวันนี้แทน

	 เห็นครั้งนี้บัญชีผู้ใช้ของพวกการตลาดเจ้าหลัก ๆ5 โดยรวมยอมรับและ 

ชื่นชมในตัวเธอ พวกแฟนคลับยิ่งชมเธอสวยเหมือนนางฟ้า เฉียวจิงจิง 

จึงสบายใจ อารมณ์เปลี่ยนเป็นดีขึ้นทันตา

 ไม่เสียแรงที่ฉันอุตส่าห์กัดฟันซ้อมอยู่ในยิมตั้งสามเดือน!

 2 ละครโทรทัศน์ที่แสดงโดยนักแสดงหนุ่มสาวหน้าตาดี

 3 Tsinghua University เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยระดับท็อปของจีน มีชื่อด้านสาขาวิศวกรรม- 

ศาสตร์

 4 Weibo เว็บไซต์ไมโครบล็อกของจีนที่มีลักษณะคล้ายกับทวิตเตอร์และเฟซบุ๊กรวมกัน

 5 บัญชีผู้ใช้ที่บริษัทต่าง ๆ เอาไว้ใช้โพสต์ข้อความ เพิ่มยอดไลก์ ยอดวิว
10
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กู้ม่าน

	 ช่วงครึ่งปีแรกเธอถ่ายหนังที่ต้องมีฉากเกี่ยวกับอาหาร พอกินอาหาร 

ที่ใช้ประกอบในฉากเยอะไป ก็เลยอ้วนขึ้นมาตั้งเกือบสองกิโลกรัม ถึงกับถูก 

แฟชั่นบล็อกเกอร์ปากร้ายคนหนึ่งบอกว่าเธออ้วนจนจอจะระเบิด บล็อกเกอร์ 

คนนั้นแน่นอนว่าถูกแฟนคลับของเธอรุมด่าเละตุ้มเป๊ะ ขณะที่เฉียวจิงจิง 

ก็ถอดวิญญาณครึ่งหนึ่งตามแฟนคลับไปลงทัวร์บล็อกเกอร์ด้วยอีกคน ส่วน 

อีกครึ่งหนึ่งโพสต์บนเวยปั๋วว่าตัวเองจะฟิตหุ่นลดน้ำหนัก

	 “ผ่านไปอีกสักพักก็ลงรูปออกกำลังกายนะ” เหงื่อจะเสียไปเปล่า  ๆ  

ไม่ได้ หุ่นจะฟิตมาเปล่า ๆ ไม่ได้ ของมันต้องโชว์

	 “ได้ ข่าวแฉนั่นเธอเห็นรึยัง” พี่หลิงชะโงกหน้ามาจากเบาะหลัง สีหน้า 

อยากเมาท์เต็มที่

	 เฉียวจิงจิงมองบนใส่ทีหนึ่ง  กลับไปอ่านเนื้อหาข่าวแฉนั้นอีกรอบ  

อ่านจบก็เลื่อนดูด้านล่าง ส่วนความคิดเห็นถูกแฟนคลับของเธอควบคุมไว้ 

หมดแล้ว

 ต้าเฉียวคือโจวอวี่ของฉัน :  [ถ้าเป็นความจริง งั้นก็ขอบคุณที่ช่วย 

บอกทุกคนว่าเฉียวของฉันเรียนอยู่ห้องคิงสมัย  ม.ปลาย แถมอีกเรื่อง เฉียว 

ของฉันผลสอบ 211 กาก? โม้ทั้งเพ] (10260 ถูกใจ)

 เรือนต้าเฉียว  :  [นี่เป็นภาพถ่ายที่เฉียวของฉันไปเป็นเพื่อนเจ้าสาว 

งานแต่งงานเพื่อนสนิทสมัย  ม.ปลายของเธอ เพื่อนเธอเป็นคนลงเวยปั๋วเองนะ 

หาว่าเฉียวของฉันไม่มีเพื่อน เหอะ  ๆ หัวเราะใส่หน้า] (รูปถ่าย.jpg) (9765  

ถูกใจ)

 ทัพต้าเฉียว : [จขพ.เกลียดไอดอลฉันแทบดิ้นตายขนาดนี้ แต่กลับ 

ไม่มีข่าวฉาวอะไรให้แฉ ไอดอลฉันเป็นเด็กดีจริง ๆ] (8876 ถูกใจ)

 หญ้าต้นน้อย  :  [เข้ามาดูเรื่องสนุก จขพ.เข้าใจคำว่า  “แฉข่าว”  ผิด 

รึเปล่า??] (7689 ถูกใจ)

 โฟล์คซองกับข้า :  [มาดูเรื่องสนุก  + 1 แต่กลับกลายเป็นว่าไอดอล 

บ้านฉันก็โดนดึงมาเอี่ยวด้วย จขพ. ดาราเขากินข้าวบ้านคุณเหรอ ถึงได้ 10
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มานั่งพล่ามเรื่องไร้สาระอยู่นั่น อย่างคุณมีวัฒนธรรม มีการศึกษา เคยเรียน 

หนังสือ?] (5870 ถูกใจ)

 พี่หลิงยังยืดคอยาว เอามือผลักเฉียวจิงจิง “ที่เขาว่าเป็นความจริง 

รึเปล่า”

	 “มีจริง มีไม่จริง”

	 คราวนี้ทุกคนในรถพากันหูตั้ง

	 “ไม่จริงตรงที่บอกว่าเมื่อก่อนฉันไม่สวย ฉันสวยไม่มีที่ติแบบนี้มา 

ตลอด อีกเรื่องคืออีกฝ่ายไม่ได้ปฏิเสธฉันรุนแรงแบบนั้น เขาสุภาพมาก”

	 พี่หลิงตกใจ “เธอเคยสารภาพรักแล้วถูกปฏิเสธ?”

	 “แน่นอน ผู้ชายคนนั้นน่ะหล่อมากจริง  ๆ” เฉียวจิงจิงย้อนนึกถึงชีวิต 

สมัยวัยรุ่นสามวินาที “นี่ไอดีเล็กของพี่ใช่มั้ย”

	 “ใช่ แล้วสาวสวยเรียนเก่งคนนั้นสวยกว่าเธอจริงเหรอ”

	 พี่หลิงคิดไปคิดมาก็รู้สึกไม่สมเหตุสมผล ไม่ใช่เธอเข้าข้างศิลปินของ 

ตัวเอง แต่รูปร่างหน้าตาอย่างเฉียวจิงจิงถือว่าเป็นระดับท็อปแม้แต่ในหมู่ 

ดาราหญิงด้วยกันในวงการ  ตั้งแต่หัวจดเท้าหาจุดบอดอะไรไม่ได้เลย... 

คนเพอร์เฟ็กต์ขนาดนี้ในชั้นเรียนของพวกเธอมีถึงสองคน!

	 “ไม่มีทางอยู่แล้ว!” เฉียวจิงจิงกดพิมพ์ตัวอักษรจึ้ก  ๆ พลางตอบกลับ 

เสียงหนักแน่น

	 “นั่นเธอทำอะไรน่ะ” พี่หลิงรู้สึกสังหรณ์ไม่ด ี จ้องตาไม่กะพริบ บังเอิญ 

เห็นความคิดเห็นที่เฉียวจิงจิงส่งออกไป...

	 [ความขี้อิจฉาทะลุมิติแบบนี้! ขอให้เธออย่าโกรธจนเป็นบ้า]

	 ผู้ช่วยเสี่ยวจูขำพรืด พี่หลิงทำหน้าเอือม “เรื่องเป็นการเป็นงาน 

ไม่ทำ รีบโพสต์เวยปั๋วขอบคุณทุกคนเร็ว”

	 “ตอนที่เพิ่งออกมาก็โพสต์ไปแล้ว พี่ไม่เห็นเหรอ”10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



5

กู้ม่าน

	 พี่หลิงเถียงต่อไม่ออก ไม่กล้าพูดว่ามัวแต่สนใจข่าวกอสซิป เลยไม่ทัน 

ได้สังเกตความเคลื่อนไหวของศิลปินตัวเอง รีบหยิบมือถืออีกเครื่องขึ้นมากด 

เข้าเวยปั๋วของสตูดิโอ แล้วกดรีโพสต์ต่อ ปากยังบ่นพึมพำอย่างไม่วางใจ  

“ไม่ให้ฉันดูก่อนก็โพสต์ไปแล้ว”

	 เฉียวจิงจิงขี้เกียจจะสนใจเธอ ถ่ายสกรีนช็อตหน้าโพสต์ข่าวแฉมาไว้ 

ในมือถือตัวเอง จากนั้นก็ส่งต่อไปให้เพ่ยเพ่ย เพื่อนที่นั่งติดกันสมัยมัธยม 

ปลายปีสาม6 ของเธอ...ก็คือคนที่เธอไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้คนนั้น

	 เพ่ยเพ่ยเห็นเธอโผล่มา ก็ส่งเครื่องหมายตกใจมาเป็นชุดก่อนเลย...

 เพ่ยเพ่ย :  [!!! จิงจิง ดาราหญิงยอดนิยมประจำปี! ฉันเพิ่งเห็น 

ในทีวีเมื่อกี้ ยินดีด้วยนะ!]

 จิงจิง : [เธอดูภาพที่ฉันเพิ่งแคปส่งไปให้สิ]

 

	 ผ่านไปครู่หนึ่ง

 เพ่ยเพ่ย  :  [!!! นังแพศยาหน้าไหนมาพูดจาเหลวไหลเนี่ย!  เธอ 

หน้าตาดีแบบนี้มาตลอดชัด ๆ!]

 

	 เพื่อนซี้รู้จักจับประเด็นขนาดนี้ เฉียวจิงจิงปลื้มมาก

 เพ่ยเพ่ย : [อย่างมากก็แค่เฉิ่มไปหน่อย]

 จิงจิง : ...

 เพ่ยเพ่ย : [แต่ว่าตอนนี้ก็มีเสื้อผ้าหน้าผมแบบเดียวกับเฉียวจิงจิงเต็ม 

เมืองไปหมด!]

 6 การศึกษาระดับมัธยมปลายของจีนแบ่งเป็น  3 ชั้นปี คือ ปีหนึ่ง ปีสอง ปีสาม เทียบเท่า 

มัธยมสี่ มัธยมห้า มัธยมหก ตามลำดับ
10
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	 เฉียวจิงจิงขี้เกียจจะสนใจเธอ

 จิงจิง : [เธอว่าคนที่แฉข่าวเป็นใคร]

 เพ่ยเพ่ย : [ไม่รู้สิ ก่อนหน้านี้ในกลุ่ม ม.ปลายมีถกกันเรื่องเธอเยอะอยู ่

ละครฮิตเกินไป และเธอก็ดังเกินไปนี่นา คงมีคนตาร้อนจนทนไม่ไหวละมั้ง]

	 เฉียวจิงจิงไม่คาดหวังว่าเพ่ยเพ่ยจะเดาตัวคนที่แฉข่าวได้  หลังจาก 

คุยกันเรื่องนี้ไม่เท่าไรก็โยนออกจากหัวสมองไป

 ตอนที่เธอเปลี่ยนเสื้อผ้าในรถเสร็จ เตรียมพักผ่อน เพ่ยเพ่ยก็ส่ง 

ข้อความมาอีกครั้ง

 เพ่ยเพ่ย : [จริงสิ ก่อนหน้านี้ฉันได้ยินหลี่หมิงบอกว่า อวี๋ถูกับซย่าฉิง 

เลิกกันไปเมื่อหลายปีก่อนตอนอยู่ปีสี่ คบกันแค่ปีกว่าเอง เธอยังจำหลี่หมิง 

ได้มั้ย บ้านเขากับบ้านอวี๋ถูอยู่ชุมชนเดียวกัน พ่อแม่รู้จักกัน ได้ยินว่าตอนนี ้

อวี๋ถูก็อยู่ที่ซ่างไห่เหมือนกัน]

	 เฉียวจิงจิงเลิกคิ้ว มองชื่อบนมือถือที่ไม่ได้เจอมานานนั้น

 เลิกกันแล้วเหรอ ตอนฉันอยู่มหาวิทยาลัยที่เมืองอื่นก็ได้ยินข่าวว่า 

พวกเขาคบกัน แต่ว่า...

 ช่างเถอะ!

 อดีตน่าอนาถนั่นอย่าไปนึกถึงมันดีกว่า

 เพ่ยเพ่ย : [ฮี่ ๆ เธอว่าอวี๋ถูคิดถึงเธอแล้วจะนึกเสียใจมั้ย]

 จิงจิง : [อย่ามาไร้สาระ]

 

 รถตู้ขับอย่างมั่นคงบนทางยกระดับเหนือใต้ เฉียวจิงจิงที่ไม่ไร้สาระ 

แม้แต่น้อยเปิดหน้าต่างรถรับลมอ่อน  ๆ จินตนาการอย่างสุขใจถึงท่าทางเสียใจ 10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



7

กู้ม่าน

ของอวี๋ถู

	 เธอนึกถึงครั้งนั้นที่สารภาพรักกับเขาตอนอยู่มัธยมปลายปีสอง ทีแรก 

เขาแค่บอกว่าขอโทษ แต่เธอยืนกรานและเซ้าซี้ด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยม  

อยากจะรู้เหตุผลให้ได้ เธอจำได้เขาตอบว่า “ขอโทษนะ ฉันอยากหาคนที่ 

ขยันไปด้วยกันกับฉัน”

	 ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงคิดว่าเธอไม่มีทางเป็นคนที่พยายามฝ่าฟันไปด้วยกัน 

กับเขาได้ แต่สุดท้ายคนที่เขาคบก็ไม่ใช่คนที่พยายามกับเขาไปจนถึงที่สุด 

สักหน่อย

	 เฉียวจิงจิงสะใจนิด  ๆ แต่ในใจกลับยังมีความรู้สึกเสียดายและขมขื่น 

หน่อย ๆ 

	 ...อารมณ์สาวน้อยของฉันคงอยู่นานเกินไป

 ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาทำอะไรอยู่

 แต่ว่า...

	 เธอมองออกไปยังท้องถนนที่วิ่งผ่านไปนอกหน้าต่างรถ เห็นทิวทัศน์ 

ในเมืองเจริญเต็มสายตา ขณะที่เธอกลายเป็นส่วนหนึ่งที่รุ่งโรจน์ที่สุดในโลก 

ที่เจริญรุ่งเรืองแห่งนี้

	 เธอเชิดหน้าขึ้นเล็กน้อยพลางคิด ไม่ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ จะต้องถูก 

ฉันเหวี่ยงกระเด็นไปไกลจนตามไม่ติดแน่ ๆ 

	 “จะสี่ทุ่มแล้ว วันนี้ก็พักที่ซ่างไห่เถอะ” พี่หลิงพูด “พรุ่งนี้เช้าออก 

เดินทาง ตอนบ่ายถึงกองถ่าย ฉันจะให้ที่กองสลับฉากที่เธอต้องถ่ายไปไว้ 

ช่วงบ่าย”

	 เฉียวจิงจิงได้สติกลับมา “ไม่ได้ พรุ่งนี้มีตั้งสิบฉาก ไปกองถ่ายตอนนี ้

เลย ฉันหลับบนรถได้ พี่ให้คนขับขับนิ่ม ๆ หน่อยก็พอ ฉัน...”

	 “หยุดเลย!” พี่หลิงขัดเธออย่างรู้ทัน

	 ตั้งแต่มีผู้กำกับคนหนึ่งชมว่าเฉียวจิงจิงขยันทุ่มเท สร้างภาพลักษณ์ 

นักแสดงมืออาชีพให้เธอ เฉียวจิงจิงก็กลายเป็นนักแสดงหญิงที่แบก  “ความ 

เป็นมืออาชีพ” นี้ไว้บนหลัง สโลแกนของเธอก็คือ...10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



8

You Are My Glory ดุจดวงดาวเกียรติยศ

	 “ฉันจะเสียภาพลักษณ์นักแสดงมืออาชีพไม่ได้” เฉียวจิงจิงยืนกราน 

พูดสโลแกนจนจบ

	 “รู้แล้ว  ๆ รีบนอนซะ” พี่หลิงยกธงขาวอย่างจนใจ สุดท้ายก็ยอมหัน 

ไปบอกคนขับว่าไปกองถ่ายเลย

เฉียวจิงจิงปรับเก้าอี้ให้เอนราบเพื่อนอนหลับ หลายปีมานี้เดินทางไปทั่วทุกที่ 

จนเธอฝึกความสามารถในการนอนหลับสนิทบนยานพาหนะทุกชนิดได้ แต่ 

วันนี้ไม่รู้เป็นอะไรถึงนอนไม่ค่อยหลับ ขณะที่กำลังเคลิ้ม ๆ จะหลับมิหลับแหล ่ 

เธอก็รู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ในห้องเรียนห้องหนึ่ง ในความฝันนั้น ไม่นานเธอ 

ก็นึกออกว่านี่คือห้องเรียนสมัยมัธยมปลาย เพียงพริบตาเธอก็เห็นตัวเอง 

กำลังทำข้อสอบ พอดูคำถามกลับเป็นสตรอว์เบอร์รี่ลูกหนึ่งมีกี่แคลอรี

	 คำถามนี้ยากเกินไป ต่อให้เป็นเด็กเทพก็คงทำไม่ได้ เฉียวจิงจิงซึ่ง 

ตอบไม่ได้ตกอยู่ในสภาวะกลัวสอบตก เวลานี้เอง อยู่  ๆ  ห้องเรียนก็สั่นอย่าง 

แรง มีเสียงใครคนหนึ่งกำลังร้องตะโกน

	 “จิงจิง จิงจิง เธอเล่นคิงออฟกลอรี7 เหรอ”

 7 King of Glory หรือชื่อที่รู้จักกันทั่วไปอีกชื่อว่า Honor of Kings มาจากชื่อเกมภาษาจีน 

คือ  “หวังเจอะหรงเย่า” (ราชาแห่งเกียรติยศ) คือเกมมือถือแบบ MOBA (Multiplayer Online Battle  

Areana) ที่มีรูปแบบคล้ายเกม ROV บางทีก็เรียกกันในชื่อ League of Kings (LOK) ด้วย
10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



9

ทำงานมาเจ็ดแปดปี  ถ้าถามว่าเฉียวจิงจิงกลัวอะไร  

หนึ่งในนั้นคือ...ติดเทรนด์ในเวยปั๋ว

	 และเทรนด์เวยปั๋วตอนนี้ก็คือ...ภาพลักษณ์เฉียวจิงจิงพังทลายแล้ว

	 กดเข้าโพสต์ยอดฮิตที่สุดก็คือคลิปวิดีโอที่โพสต์โดยบัญชีผู้ใช้ของการ 

ตลาด ในคลิปมีคนใช้ชื่อไอดีว่า  “ระยิบระยับ”  กำลังเล่นคิงออฟกลอรี ฝีมือ 

การเล่นเรียกได้ว่าห่วยแตก ตายจนคนดูยังทนดูต่อไปไม่ไหว

	 บัญชีผู้ใช้ของการตลาดยังโพสต์ภาพสกรีนช็อตอีกหลายภาพ ภาพ 

แรก ๆ เป็นประวัติการเล่นที่อนาถเกินบรรยายของ “ระยิบระยับ” โอกาสชนะต่ำ 

คะแนนที่ได้ก็ต่ำเตี้ยเรี่ยดิน แถมยังไม่มี MVP1 แม้แต่ครั้งเดียว ภาพหลัง ๆ  

คือภาพสกรีนช็อตหน้าโฆษณาบางส่วน  ทุกภาพล้วนแต่อวยเฉียวจิงจิง 

พรีเซ็นเตอร์เกมคิงออฟกลอรีว่าเป็นเกมเมอร์ฝีมือเยี่ยม

	 ความคิดเห็นด้านล่างมีแฟนคลับเข้ามาโวยให้เอาหลักฐานที่ยืนยันว่า   

“ระยิบระยับ”  คือเฉียวจิงจิงออกมา บัญชีผู้ใช้ของการตลาดนั้นตอบข้อความ 

กลับอย่างไม่สะทกสะท้านว่า

2 
 

 1 Most Valuable Player คือผู้เล่นทรงคุณค่า หรือคนที่เล่นเก่งที่สุดในการแข่งขัน
10
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 [งั้นคุณก็ให้เฉียวจิงจิงออกมาปฏิเสธเองสิ]

	 เฉียวจิงจิงปฏิเสธไม่ได้ เพราะว่ามันคือไอดีของเธอจริง ๆ 

เกม  “คิงออฟกลอรี”  เป็นเกมต่อสู้ตีป้อมในลิขสิทธิ์ของบริษัทเทนเซ็นต์2 

เกมนี้มีฮีโร่เกือบแปดสิบตัว ฮีโร่แต่ละตัวมีทักษะแตกต่างกัน หลังจากที่ผู้เล่น 

เข้าไปในเกม จะสามารถเลือกฮีโร่ที่ต่างกันไปต่อสู้กับอีกฝ่าย ทำลายคริสตัล 

ในฐาน3 ของฝ่ายศัตรูได้ก็จะเป็นผู้ชนะ โดยรูปแบบที่นิยมมากที่สุดก็คือแผนที่ 

หุบเขาราชัน จับทีม 5V5 ในคลิปที่เฉียวจิงจิงถูกแฉก็เล่นโหมดนี้ ตัวละคร 

ที่เล่นคือฮีโร่สายเมจ เสี่ยวเฉียว

	 ย้อนกลับไปตอนที่เฉียวจิงจิงได้เป็นพรีเซ็นเตอร์ เกมนี้ยังไม่ถือว่าฮิต 

มาก แต่พี่หลิงเห็นสามีของเธอที่วัน  ๆ  เอาแต่หมกตัวอยู่แต่ในบ้านติดเกมนี้ 

งอมแงม ลางสังหรณ์บอกว่าเกมนี้จะต้องฮิตระเบิดแน่ เลยไปเสนอตัวตีซี้กับ 

บริษัทเกม เรื่องลางสังหรณ์อันแม่นยำของพี่หลิงแสดงออกมาให้เห็นหลายครั้ง 

ตอนรับละครให้เฉียวจิงจิง คิดไม่ถึงว่าเรื่องเกมก็ไม่แตกต่างกัน

	 ช่วงหนึ่งปีกว่ามานี้ เกมคิงออฟกลอรีมียอดคนเล่นถล่มทลาย กลาย 

เป็นเกมมือถือโดนใจมหาชนอย่างแท้จริง แม้แต่เฉียวจิงจิงเองยังได้รับความ 

สนใจจากกลุ่มคนนอกเหนือจากผู้ชมละครเพิ่มขึ้นอีกมาก ได้รับผลประโยชน ์

ไปมากมาย

	 แต่ว่าก่อนหน้านี้ได้รับประโยชน์ไปมากแค่ไหน ตอนนี้ก็วุ่นวายมาก 

แค่นั้น

	 ไม่มีใครบอกว่าพรีเซ็นเตอร์ของเกมจะต้องเล่นเกมเก่ง แต่ตัวเธอที่ถูก 

 2 Tencent Holdings Ltd. บริษัทไอทีอันดับหนึ่งของประเทศจีน เป็นผู้ให้บริการด้านเว็บไซต์  

แอปพลิเคชัน เกม และความบันเทิงออนไลน์

 3 ภายในฐานหรือที่เรียกในภาษาเกมว่า  “บ้าน”  จะมีคริสตัล ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจของแต่ละฝ่าย  

ฝ่ายใดทำลายคริสตัลของฝ่ายตรงข้ามได้ก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะ
10
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กู้ม่าน

อวยว่าเป็นสุดยอดเกมเมอร์ ผลสุดท้ายกลับมีประวัติการเล่นห่วยแตกขนาดนี้  

ก็ต้องถูกหัวเราะเยาะเป็นธรรมดา

พี่หลิงเลื่อนหน้าจอมือถือดูด้วยสีหน้าเคร่งเครียดตลอดทาง จนกระทั่งไปถึง 

โรงแรมของกองถ่าย พอเสี่ยวจูไปแล้วจึงค่อยเริ่มสอบปากคำเฉียวจิงจิง

	 “เธอเริ่มเล่นตั้งแต่เมื่อไหร่”

	 “ครึ่งปีก่อนตอนที่ถ่ายหนังไง ก็เล่นอยู่ราว  ๆ  ครึ่งเดือนกว่าเอง แต่ 

ถูกฆ่าตลอด ก็เลยไม่ได้เล่นอีก”

	 “มีใครรู้มั้ยว่าเธอเล่น”

	 “ฉันไม่ได้บอกใครนะ แต่ว่าฉันใช้วีแชตล็อกอิน เหมือนว่าถ้ามีเพื่อน 

ในวีแชตที่เล่นเกมนี้ด้วย มันจะขึ้นชื่อเป็นเพื่อนในเกมอัตโนมัติ คิดว่าคงเห็น 

ฉันได้มั้ง” เฉียวจิงจิงพูดพลางรู้สึกสงสัยนิดหน่อย “แต่ทำยังไงถึงอัดคลิป 

มาได้ล่ะ”

	 “...เกมคิงออฟกลอรีมีฟังก์ชันหนึ่งเรียกว่าชมการแข่งขันของเพื่อน  

เธอก็รู้ว่าเพื่อนในวีแชตจะลิงก์เป็นเพื่อนในเกมเลย เพราะฉะนั้นพวกเขาก็ดู 

การแข่งขันของเธอได้ และอัดคลิปได้ด้วย เธอไม่รู้เหรอ”

	 “...มีฟังก์ชันนี้ด้วย?”

	 พี่หลิงอยากจะตบเธอสักป้าบ “เธอไม่รู้อะไรเลยยังจะบ้ามาเล่นทำไม 

อีก”

	 เฉียวจิงจิงรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิด “ฉันเป็นถึงพรีเซ็นเตอร์นะ  

แถมยังบอกว่าฉันเป็นสุดยอดเกมเมอร์ ฉันไม่ต้องรู้สึกละอายใจเหรอ... 

แน่นอนว่าต้องไปฝึกเล่นสิ”

	 ในใจของพี่หลิงรู้สึกสิ้นหวัง พึมพำว่า “ฉันควรคิดได้แต่แรกว่าเธอ 

มีนิสัยแบบนี้” พอโม้อะไรให้ เธอก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นเรื่องจริงตลอด

	 ตอนนี้คิด  ๆ  ดู โชคดีที่ตอนนั้นไม่ได้สร้างภาพลักษณ์เธอเป็นนักชิม 

อย่างที่คนฮิตกัน ไม่อย่างนั้นน่ากลัวว่าป่านนี้คงหนักเป็นร้อยกิโลกรัมเข้าไป 

แล้ว10
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	 “ฉันผิดเอง ไม่น่าไปเล่นเซิร์ฟ QQ4 กับสามีฉัน ถ้าฉันใช้ไอดีวีแชต 

เล่นคงรู้ว่าเธอกำลังลองอะไรไม่เข้าท่านี่นานแล้ว” พี่หลิงนึกเสียใจจนไส้เขียว5 

ไปหมด

	 เธอเองก็เล่นเกมนี้กับสามีอยู่ระยะหนึ่งถึงค่อยไปเจรจาร่วมงานกับ 

บริษัทเทนเซ็นต์ แต่สุดท้ายเพราะงานยุ่งเลยค่อย  ๆ  เลิกเล่นไป ต่อมาได้ 

งานพรีเซ็นเตอร์ เธอยังเอาไอดีของตัวเองไปให้เฉียวจิงจิงลองเล่นดู เห็น 

อีกฝ่ายไม่มีแววเป็นเกมเมอร์จริง ๆ เลยไม่ได้ไปสนใจอีก

	 พรีเซ็นเตอร์น่ะ แค่โพสต์  ๆ  เวยปั๋ว ยืนบนเวที ถ่ายรูปเก๋  ๆ  ก็พอ  

ใครจะไปคิดว่าเธอจะมีความทะเยอทะยานขนาดนี้ ถึงกับแอบไปเล่นเอง

	 เธอเดินไปเดินมาในห้องอย่างร้อนใจ “เธออย่าได้คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง 

เล็กเชียว รู้มั้ยว่าตอนนี้มีผู้ชายผู้หญิงกี่คนแย่งเป็นพรีเซ็นเตอร์เกมนี้อยู่  

ถึงขั้นไม่เอาเงินเลยก็มี เดิมทางนั้นจะต่อสัญญากับเรา ตอนนี้เกิดเรื่องแบบนี้ 

ขึ้น เรื่องต่อสัญญาคงยากแล้ว

	 “นี่ยังไม่ร้ายแรงที่สุด เราเป็นนักแสดง เรื่องพรีเซ็นเตอร์น่ะเรื่องรอง 

นางเอกหนังของผู้กำกับหลี่ต่างหากที่สำคัญที่สุด แต่หนังที่เขาจะถ่ายชื่ออะไร!  

ชื่อ ความจริง!”

	 เฉียวจิงจิงอยู่ในวงการบันเทิงมาหลายปี ครองตำแหน่งนางเอกหน้าใส 

อย่างเหนียวแน่น แน่นอนว่าไม่ใช่ผู้หญิงใสซื่ออ่อนต่อโลก เธอคิดได้ทันที  

“ความหมายของพี่คือ อีกฝ่ายแฉคลิปนี้ก็เพื่อหนังของผู้กำกับหลี่?”

	 พี่หลิงพยักหน้า “แว่ว  ๆ  มา แต่ยังไม่ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ฉันก็เลย 

ไม่ได้บอกเธอ แต่มีข่าวจากทางลูกสาวผู้กำกับหลี่ว่าผู้กำกับตัดสินใจเลือกเธอ  

ฉันว่าบริษัทอื่นก็คงได้ข่าวนี้เหมือนกันถึงได้ใช้วิธีนี้”

	 เฉียวจิงจิงรู้สึกเหลือเชื่อ “นั่นฉันเล่นตั้งแต่กี่เดือนก่อนแล้ว นี่ต้อง 

วางแผนลึกล้ำมองการณ์ไกลขนาดไหนเนี่ย ร้ายกาจเกินไปหน่อยมั้ย”

 4 โปรแกรมสนทนายอดนิยมของจีน คล้ายกับโปรแกรมสนทนา MSN

 5 เป็นสำนวน หมายถึง เสียใจมากกับการกระทำของตัวเองในอดีต
10
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กู้ม่าน

	 “คิดว่าเขาคงบันทึกไว้นานแล้ว รอเวลาที่จะโพสต์เฉย  ๆ ตอนนี้ก็ 

ประจวบเหมาะ ได้เวลาเอาออกมาใช้ประโยชน์พอดี”

	 ขณะกำลังคุยกันอยู่ มือถือของพี่หลิงก็ดังขึ้น เธอเหลือบมองแวบหนึ่ง 

ก่อนจะส่งเสียง “ชู่” ออกมา “เกมคิงโทร.มา”

	 พี่หลิงเปิดสปีกเกอร์

	 เสียงของอีกฝ่ายค่อนข้างร้อนใจ เปิดปากก็รัวเป็นชุด “ผู้จัดการชิว  

ผมอเล็กซ์นะ เทรนด์เวยปั๋ววันนี้มันอะไร ไอดีนั่นคือจิงจิงเหรอ เธอฝึกฮีโร่ 

อยู่ใช่มั้ย พวกคุณรีบเข้าเวยปั๋วไปอธิบายเร็ว”

	 พีห่ลงิแทบจะยกมอืขึน้ตบขาตวัเอง ซึง้ใจจนขอบตาแดงกำ่ มผีูร้ว่มงาน 

ที่เอาใจใส่ขนาดนี้ด้วย? ถึงกับช่วยคิดเหตุผลเอาไว้ให้พร้อม ก่อนหน้านี้ 

ทำไมฉันถึงนึกไม่ถึงนะ...เธอตอบรับซ้ำ  ๆ  ว่า “ใช่  ๆ  ๆ กำลังฝึกฮีโร่  ๆ เอา 

ไอดีเล็กไปฝึกฮีโร่ที่ไม่ชำนาญ ก็เลยเล่นห่วยแบบนี้”

	 “สถานการณ์แบบนี้ทางที่ดีควรโพสต์เวยปั๋วชี้แจงหน่อยนะครับ ไม่งั้น 

ทางเราก็ลำบากเหมือนกัน”

	 “แน่นอน ๆ เราจะโพสต์เวยปั๋วเดี๋ยวนี้แหละค่ะ”

	 “แต่ว่านะครับ ผู้จัดการชิว ทางเราปรึกษากันแล้ว แค่ชี้แจงบนเวยปั๋ว 

ยังไม่น่าเชื่อถือพอรึเปล่า ความจริงเรามีกิจกรรมหนึ่งอยู่พอดี เหมาะมาก 

ที่จะเปลี่ยนให้วิกฤติตอนนี้กลายเป็นผลดีทั้งสองฝ่าย”

	 พี่หลิงใจหายวาบ ถามกลับอย่างระแวง “กิจกรรมอะไรคะ”

	 “คืออย่างนี้ครับ เหลืออีกเดือนกว่า การแข่งขันซีซั่นใบไม้ร่วงก็จะ 

จบลง หลังจากนั้นจะมีการมอบรางวัลประจำปี เราอยากเชิญจิงจิงมาแข่ง 

เพื่อความบันเทิงสักเกม ถึงตอนนั้นเราจะสุ่มเลือกผู้โชคดีห้าคนจากเวยปั๋ว  

บวกกับจิงจิงเป็นหกคน แบ่งเป็นสองทีม แต่ละทีมมีสิทธิ์ เลือกนักกีฬา 

อีสปอร์ต6 สองคนมาร่วมทีม แบบนี้จะต้องเป็นที่สนใจมากแน่ ๆ”

 6 e-Sports หรือ Electronic Sports คือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์
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	 “เรื่องนี้...สัญญาของเราเหมือนไม่มีข้อนี้นะคะ”

	 เสียงของอเล็กซ์ไม่ค่อยพอใจนัก “ในสัญญาก็ไม่ได้บอกว่าพวกคุณจะ 

มีคลิปแบบนี้หลุดออกมา แค่แข่งเพื่อความบันเทิง ผู้เล่นก็เป็นคนที่สุ่มมา  

ฝีมือน่าจะไม่สูงมาก ไม่มีอะไรต้องกลัว นอกจาก...”

	 น้ำเสียงของเขาเหมือนจะสงสัยขึ้นมาบ้างแล้ว

	 “มันไม่ใช่เรื่องเก่งไม่เก่ง แต่ว่าในสัญญา...” ขณะที่พี่หลิงกำลังจะ 

เถียงกลับ อยู่ ๆ ก็มีเสียงหนึ่งแทรกเข้ามา

	 “ไม่มีปัญหา! ฉันเข้าร่วมได้”

	 คนพูดแทรกก็คือเฉียวจิงจิง  พี่หลิงใช้มือหนึ่งปิดไมค์ไว้  หันไป 

แยกเขี้ยวใส่เธอ

	 อเล็กซ์แปลกใจเล็กน้อย “เอ๋ เมื่อกี้คนที่พูดคือ...”

	 งานนี้พี่หลิงขึ้นหลังเสือแล้วลงยาก ได้แต่จบเรื่องด้วยคำพูดที่ฟังดูดี 

หน่อย “คือจิงจิงเธอสนับสนุนเกมของพวกคุณมาก ปกติก็โพสต์โปรโมตใน 

เวยปั๋วบ่อยมาก คุณเองก็น่าจะรู้ดี เราคิดค่าพรีเซ็นเตอร์พวกคุณไปไม่เท่าไหร ่

เองนะคะ”

	 “ครับ ๆ แน่นอน ๆ ถ้างั้น...”

	 พี่หลิงพูดอย่างจนใจ “เธอบอกว่าไม่มีปัญหา ฉันยังจะห้ามได้อีกเหรอ  

เรามาตกลงเรื่องรายละเอียดกันต่อก็แล้วกันค่ะ”

	 หลังจากนั้นสิบนาที พี่หลิงวางสาย สีหน้าก็บึ้งตึงทันที “เธอ...ฝีมือ 

อย่างเธอจะไปเล่นให้คนดูได้ไง อุตส่าห์หาเหตุผลได้แล้วแท้  ๆ แค่โพสต์ 

ชี้แจงปลุกกระแสหน่อยก็จบ”

	 เฉียวจิงจิงกำลังเลื่อนหน้าจอมือถืออยู่ พอถูกสบประมาทก็เกิดแรงฮึด 

ขึ้นมา “เมื่อก่อนฉันไม่ได้ตั้งใจเล่น ยังมีเวลาอีกเดือนกว่า ฉันจะฝึกไม่ได้ 

เชียวเหรอ ฉันไม่เชื่อหรอกว่ามันจะยากกว่าฝึกกล้ามท้อง!”
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กู้ม่าน

 7 สัญลักษณ์ VIP ในเวยปั๋ว

 8  ในเกมแบ่งระดับ  (rank)  จากต่ำไปสูง  ดังนี้  Bronze,  Si lver,  Gold,  Platinum,  

Diamond, Commander, Conqueror

ตกดึกประมาณเที่ยงคืนกว่า เฉียวจิงจิงก็โพสต์เวยปั๋วตอบกลับเรื่องนี้

 เฉียวจิงจิงV7 :  [ความจริงคะแนนนี้ถือว่าไม่แย่แล้ว ไอดีหลักฉัน 

เล่นเสี่ยวเฉียวแย่กว่านี้อีก ก็เลยสร้างไอดีเล็กไปเล่นที่แรงก์บรอนซ์8 ก่อน 

คิดว่าจะชนะในแรงก์บรอนซ์ได้! ผลคือ...แซ่เฉียวเหมือนกันแท้  ๆ ทำไมฉัน 

ถึงเล่นมันได้ไม่เก่งเนี่ย?]

 

 ผู้คนดูงง ๆ อยู่บ้าง แต่แฟนคลับเข้าใจได้เร็วมาก

 หัวใจใคร่รู้ : [งั้นนี่ก็เป็นไอดีเล็กของจิงจิงเหรอ เล่นฮีโร่ตัวนี้ไม่เป็น  

เลยไปสร้างไอดีเล็กฝึกเล่น คิดจะแกล้งมือใหม่ แต่กลับถูกไล่ฆ่าแทน? ฮ่า ๆ 

ขอหัวเราะสามวิ]

 Wedrte~ :  [ดูกันให้ชัด  ๆ  นะว่านี่คือไอดีเล็กไว้ฝึกฮีโร่ ฮีโร่ของ 

พวกคุณทุกตัวพอเริ่มเล่นก็เก่งเลยหรือไง ถ้างั้นนักกีฬาอีสปอร์ตก็คงสู้ 

พวกคุณไม่ได้แล้วมั้ง]

 ในเวยปั๋ว KPL ออฟฟิเชียลก็โพสต์ตามมาติด ๆ 

 KPL การแข่งขันลีกเกมคิงออฟกลอรีV : [ในงานมอบรางวัลประจำปีนี ้

พรีเซ็นเตอร์เกมคิงออฟกลอรี @เฉียวจิงจิง จะมาเล่นเกมแข่งขันเพื่อความ 

บันเทิงกับผู้โชคดี ทุกคนอยากเห็นเสี่ยวเฉียวของคุณเฉียวจิงจิงกันมั้ย งั้น 

ก็รีบมาสมัครกันเร็ว]
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 เวยปั๋วของเฉียวจิงจิงรีบรีโพสต์ต่อทันที

 เฉียวจิงจิงV : [บอกแล้วว่าไม่เล่นเสี่ยวเฉียว ไม่มีการบังคับฮีโร่นะ!]

	 เดิมคนทั่วไปยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง พอผู้จัดอย่างเป็นทางการโพสต์ 

ออกมา ประเด็นข่าวก็พลิกไปทางตรงข้ามทันที

	 หลายคนเข้าใจได้แล้วว่าที่แท้เฉียวจิงจิงไม่ใช่เล่นเกมนี้ไม่เก่ง แต่เล่น 

ฮีโร่เสี่ยวเฉียวไม่เก่ง

	 เรื่องนี้แตกต่างกันมากนะ

	 เดิมเล่นฮีโร่ได้หลายสิบตัวในเกมคิงออฟกลอรีก็ถือว่าเป็นเกมเมอร์ 

มืออาชีพแล้ว และก็ไม่มีทางที่จะเล่นฮีโร่ได้เก่งทุกตัวด้วย นับประสาอะไร 

กับผู้เล่นทั่วไป

	 พี่หลิงจ้องเวยปั๋วตาไม่กะพริบ เธอพบว่าไม่ต้องหาคนมาช่วยปั่นกระแส 

ก็มีผู้เล่นจำนวนไม่น้อยโผล่มาอธิบายแทน

 อาภรณ์วสันต์เมาสุรา : [ฉันเล่นตัวป่า9 โคตรเก่ง เล่นแครี่ แครี่ทุกตัว 

ห่วยหมด! ฉันแรงก์คอน10 21 ดาว]

 หนุ่มหวานเลี่ยน : [พี่เกมคิง ฉันอยากรู้จริง ๆ ว่าเมจมีความแค้นอะไร 

กับฉัน ดาเมจต่อฮีโร่ฝ่ายตรงข้าม11 ไม่เคยเกิน 15% เลย ทุกครั้งลงแรงก์ 

ต้องบอกก่อนว่าไม่เอาโซโลเลนกลางนะ]

 ทฤษฎีตรีโกณ : [เมจเหมือนกันแท้  ๆ ก็ยังต่างกันตั้งเยอะ เสี่ยวเฉียว 

ฉันก็เล่นไม่ได้...ถ้าเป็นชิรานุอิ ไม ฉันนี่ชนะทุกตาอะ]

 9 หมายถึง ฮีโร่ที่เดินตำแหน่งป่า หรือฮีโร่ป่า

 10 ย่อมาจาก “คอนเคอเรอร์” (Conqueror)

 11 หมายถึง พลังโจมตีที่สร้างต่อฮีโร่ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด
10
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 เรื่องสงบลงได้ในเวลาอันสั้น ในที่สุดพี่หลิงก็ถอนหายใจโล่งอก หัน 

ไปมองกลับเห็นเฉียวจิงจิงเหมือนกำลังใจลอย

	 เธอยื่นมือไปโบกข้างหน้าเฉียวจิงจิง “จิงจิง”

	 เฉียวจิงจิงหันมามองเธอ “พี่หลิง วีแชตของฉันแอดคนไม่สนิทน้อย 

มากนะ”

	 พี่หลิงตบไหล่เธออย่างปลอบโยน ความจริงตัวเธอเองก็โมโหมาก 

เหมือนกัน “ฉันจะไปสืบดูว่าใครมันอยู่เบื้องหลัง ถึงได้ชั่วขนาดนี้”

	 “ไม่ต้องหรอก เป็นปัญหาของตัวฉันเอง โทษคนอื่นที่มาจับจุดอ่อน 

ไม่ได้” เฉียวจิงจิงกลับนิ่งเฉยมาก

	 “ยังไงเธอก็อย่าโมโหเลย โมโหจนเสียสุขภาพจะไม่ดีเอา”

	 “ฉันไม่โกรธหรอก รอฉันทำเขาโมโหตายดีกว่า” ดวงตาของเฉียวจิงจิง 

เป็นประกาย “ทางผู้กำกับหลี่พี่พยายามไฟต์ต่อนะ ส่วนเรื่องเกม พี่หาคน 

ที่ไว้ใจได้มาพาฉันซ้อมหน่อย อีกไม่กี่วันละครก็จะปิดกล้อง จากนี้จนถึง 

ก่อนวันแข่ง นอกจากงานที่รับมาแล้ว งานอื่นไม่ต้องรับมาให้ฉันอีกนะ”

	 พี่หลิงอึ้ง “ทีแรกฉันกะจะให้เธอหยุดครึ่งเดือน แต่ว่ากว่าจะถึงวันแข่ง 

ก็อีกตั้งเดือนกว่า เธอจะทุ่มเวลาทั้งหมดไปกับการฝึกเล่นเกมเนี่ยนะ”

	 พี่หลิงคิดถึงจำนวนเงินที่สูญหายไปก็รู้สึกปวดใจทันที “ค่าตัวเธอ 

วัน ๆ หนึ่งตั้งเท่าไหร่ มันคุ้มมั้ยเนี่ย”

	 เฉียวจิงจิงยื่นมือถือไปตรงหน้าพี่หลิง สิ่งที่ปรากฏบนจอคือความ 

คิดเห็นถล่มทลายใต้เวยปั๋วของเธอ พวกแฟนคลับได้เอาคืนเรื่องที่ถูกหยาม 

ก่อนหน้านี้ ตอนนี้กำลังโห่ร้องกันอย่างมีความสุข

	 ถ้าอีกหนึ่งเดือนให้หลังเธอแพ้การแข่ง ที่ถูกหัวเราะเยาะจะไม่ได้มีแค่ 

เธอ แต่เป็นพวกเขาด้วย

	 พี่หลิงถอนหายใจ เข้าใจแล้ว “ได้ ฉันจะจัดการให้”

 

เฉียวจิงจิงเตรียมตัวไปนอน พรุ่งนี้ยังต้องถ่ายละครทั้งวัน ยิ่งเป็นเวลาแบบนี ้

ยิ่งต้องทำให้ตัวเองดูดีที่สุด พี่หลิงเองก็กลับห้องไปพักผ่อน แต่พอเดินไปถึง 10
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หน้าประตูก็หันกลับมาอย่างลังเลอีกครั้ง “คือว่าจิงจิง”

	 “หืม?”

	 “ถึงฉันจะรู้สึกว่าฝึกเล่นเกมไม่ยากเหมือนฝึกกล้ามท้อง แต่เธอก็ผอม 

ลงมาตั้งหลายกิโล ไม่เห็นฝึกกล้ามท้องได้เลย”

	 เฉียวจิงจิง “...”

10
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พอตัดสินใจได้ พี่หลิงก็ดำเนินการรวดเร็วปานสายฟ้าแลบ  

รอเฉียวจิงจิงปิดกองถ่ายทำละครเรียบร้อย  ทีมของเธอก็ตรงกลับซ่างไห่  

เริ่มการฝึกพิเศษเกมคิงออฟกลอรีทันที

	 เธอเตรียมการพร้อมสรรพ  ไอดีใหม่  มือถือที่ ใช้สำหรับแข่งขัน 

โดยเฉพาะ กระทั่งโค้ชก็เตรียมไว้เรียบร้อย ซึ่งก็คืออากั๋วสามีเธอเอง

	 พี่หลิงกับสามีของเธอเป็นคู่หวานใจวัยเด็กกันมาก่อนจะคบและแต่งงาน 

กัน เดิมอากั๋วมีอาชีพการงานที่ดี แต่งานของพี่หลิงต้องเดินทางไปนู่นมานี่  

ไม่มีเวลาดูแลลูก อากั๋วจึงยอมเสียสละอาชีพการงานมาดูแลครอบครัวแทน  

เวลาที่เหลือว่าง ๆ ก็เล่นเกม อันดับก็ถือว่าสูงมาก เป็นแรงก์คอนเคอเรอร์

	 “ฉันเป็นคนที่ถูกงูกัดทีเดียวกลัวเชือกชักรอกไปสิบปี เรื่องนี้คนรู้ 

ยิ่งน้อยยิ่งดี ดังนั้นก็เลยให้อากั๋วมาเป็นโค้ชเธอ  ถ้าเธอมีฝีมือระดับเขา  

ไปแข่งก็น่าจะพอดูได้”

	 พี่หลิงพูดพลางผลักประตูห้องประชุมเล็กในสตูดิโอ อากั๋วรออยู่ด้านใน  

พอเห็นพวกเธอเข้ามาก็รีบลุกขึ้นทักทาย

	 “ตอ่ไปกซ็อ้มทีน่ีแ่หละ เสีย่วจ ู เธอกค็อยเรยีนรูไ้ปดว้ย พอจงิจงิเลน่เปน็ 

บ้างแล้วค่อยเรียกตานตานมาอีกคน ตานตานก็เล่นเกมนี้เหมือนกัน รวมกับ 

3 
 

10
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ฉัน เราห้าคนตั้งทีมฝึกเป็นเพื่อนได้”

พี่หลิงจ่ายงานเรียบร้อยก็ไปยุ่งกับงานตัวเองต่อ อากั๋วเริ่มสอนเฉียวจิงจิงกับ 

เสี่ยวจู เริ่มต้นก็ต้องปลุกความมั่นใจกันก่อน

	 “เกมนี้ความจริงไม่ยาก หนึ่งเดือนกว่าตั้งใจฝึกฮีโร่ไม่กี่ตัวจะต้องฝึก 

ได้เก่งแน่ ไม่งั้นคนคงเลิกเล่นกันไปหมดแล้ว”

	 เฉียวจิงจิงฟังแล้วก็รู้สึกฮึกเหิมมาก

	 “ผมอธิบายเรื่องพื้นฐานก่อนแล้วกัน” เขาเปิดหน้าต่างเกมขึ้น “โหมด 

ปกติกับโหมดจัดอันดับรู้จักใช่มั้ย โหมดปกติคือทุกคนเล่นกันแบบสบาย  ๆ  

หน่อย แต่ถ้าอยากมีอันดับก็ต้องผ่านการเล่นโหมดจัดอันดับ เก็บดาวทีละดวง 

อัพขึ้นไป”

 เรื่องนี้รู้อยู่แล้ว เฉียวจิงจิงพยักหน้า

	 “โหมดปกติก็มี  1V1 3V3 5V5 แต่ส่วนมากจะเล่น  5V5 โหมด 

จัดอันดับจะมีแต่ 5V5

	 “แรงก์ต่ำกว่าไดมอนด์จะคล้าย  ๆ  กับโหมดปกติ เลือกฮีโร่ได้ตามใจ  

แต่ห้ามซ้ำกับเพื่อนในทีม พอถึงแรงก์ไดมอนด์ขึ้นไปก็จะเปลี่ยนเป็นระบบ  

pick/ban ความแตกต่างก็คือระบบ pick/ban ตอนเริ่มจะแบนฮีโร่ได้สองตัว  

จากนั้นสองฝ่ายก็สลับกันเลือกฮีโร่ตามลำดับ ถ้าอีกฝ่ายเลือกไปแล้วคุณก็จะ 

เลือกไม่ได้ ตอนคุณไปแข่งก็จะต้องเป็นระบบนี้แน่ การแข่งขันลีกเกมจะ 

แบนฮีโร่ก่อนสามตัว การแข่งขันของคุณก็น่าจะเป็นแบบนี้เหมือนกัน”

	 อากั๋วดื่มน้ำอึกหนึ่ง “แต่ไม่ว่าระบบจะเปลี่ยนยังไง แผนที่ที่ใช้ก็ยัง 

เป็นแผนที่หุบเขาราชันอยู่ดี”

	 อากั๋วกดเปิดแคมป์ฝึก ให้ทั้งสองคนดูแผนที่

	 “จิงจิง คุณก็เคยเล่นมาก่อน ดูแผนที่นี้ แบ่งเป็นสามเลน บน กลาง  

ล่าง กฎการเล่นทั่วไปก็คือ เมจเดินเลนกลาง แครี่กับซัพพอร์ตเดินเลนล่าง1  

 1 เลนล่าง (bottom) โดยเลนล่างของฝ่ายเราจะเป็นเลนบนของฝ่ายตรงข้าม
10
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ไฟต์เตอร์กับแทงก์เดินเลนบน2 แอสซาสซินจะอยู่ในเขตป่าฆ่ามอนสเตอร์”

	 ถึงอย่างไรเฉียวจิงจิงก็เป็นพรีเซ็นเตอร์เกมนี้ รายละเอียดต่าง  ๆ ความ 

จริงก็รู้เหมือนกัน แต่เธอไม่ได้พูดขัดอากั๋ว ฟังเขาพูดต่อ

	 “อาหลิงบอกผมเรื่องจุดประสงค์ของบริษัทเกมแล้ว พวกเขาจะสุ่มเลือก 

ห้าคนมาจากผู้เล่นที่สมัครเข้ามา รวมกับจิงจิงเป็นหกคน แบ่งเป็นสองทีม  

แบบนี้ก็จะมีฝ่ายละสามคน จากนั้นแต่ละทีมสามารถเลือกนักกีฬาอีสปอร์ต 

ได้อย่างอิสระอีกสองคน จับเป็นทีมห้าคนเข้าร่วมการแข่งขัน

	 “ไม่ว่าผู้เล่นจะเก่งแค่ไหนก็สู้นักกีฬาอีสปอร์ตไม่ได้ นักกีฬาอีสปอร์ต 

สองคนจะต้องเลือกเซ็นเตอร์แน่ เพราะฉะนั้น จิงจิงฝึกซัพพอร์ตหรือแทงก์ 

ให้เก่งก็พอ”

	 เฉยีวจงิจงิยกมอืถาม “เซน็เตอรฉ์นัเขา้ใจ ในเกมกม็เีซน็เตอรเ์หมอืนกนั 

เหรอ”

	 อากัว๋ “ในเกมปกตจิะมอียูห่า้ตำแหนง่ ปา่3 เลนกลาง4 แครี ่ ออฟเลน5  

ซัพพอร์ต สามตำแหน่งแรกถือเป็นเซ็นเตอร์”

	 เฉียวจิงจิงที่ชินกับการเป็นเซ็นเตอร์ “ฉันเล่นไม่ได้เหรอ”

	 อากั๋วคิดไม่ถึงว่านักเรียนของตัวเองยังไม่ทันเริ่มเรียนเล่นเกมก็เล็ง 

เซ็นเตอร์แล้ว เหลือบมองเฉียวจิงจิงแวบหนึ่งอย่างเอือม ๆ “คุณอยากชนะมั้ย”

	 เฉียวจิงจิงพยักหน้า

	 อากั๋วพูดอย่างวางอำนาจ “งั้นคุณก็เล่นซัพพอร์ต”

	 จากนั้นอากั๋วก็อธิบายฮีโร่ที่มักใช้ประจำ ตำแหน่งยืน และความ 

สามารถของแต่ละตัว ก่อนสรุปว่า “ในบรรดาฮีโร่อาชีพต่าง ๆ ซัพพอร์ตถือว่า 

ง่ายหน่อยและไม่ค่อยถูกด่าด้วย จิงจิง คุณฝึกจางเฟยก่อนก็แล้วกัน ฮีโร่ 

 2 เลนบน (top) โดยเลนบนของฝ่ายเราจะเป็นเลนล่างของฝ่ายตรงข้าม ถ้าเทียบกับเกม ROV  

ไทยจะเป็นตำแหน่งออฟเลน

 3 ส่วนมากจะเป็นฮีโร่อาชีพแอสซาสซิน (Assassin)

 4 ส่วนมากจะเป็นฮีโร่อาชีพเมจ (Mage)

 5 ส่วนมากจะเป็นฮีโร่อาชีพแทงก์ (Tank) หรือไฟต์เตอร์ (Fighter)
10
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ตัวนี้สกิลง่ายมาก หลัก  ๆ  ก็ใช้สกิลสองเพิ่มเกราะให้เพื่อนในทีม ท่าไม้ตาย 

สกิลสามผลักฝ่ายศัตรูให้ลอยกระเด็น”

	 เฉียวจิงจิงพยักหน้าด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยม

	 ไอดีนี้ซื้อฮีโร่ทุกตัวไว้พร้อมแล้ว เฉียวจิงจิงเอามือถือใหม่กดเข้าเกม  

เลือกตัวละครจางเฟยเรียบร้อย วิ่งไล่ตามหลังแครี่ของอากั๋ว

	 อากั๋วพยักหน้า “ใช่ จางเฟยหลัก ๆ ก็คือเดินตามแครี่”

	 เขาตีไปพลางอธิบายให้เธอฟัง  “สกิลสองเพิ่มเกราะให้ผมได้ เอา 

วงสกิลนั้นมาวางบนตัวผม...ใช่...”

	 ไมน่านทัง้สองกข็ึน้ไปถงึเลเวลสี่ ในเกมคงิออฟกลอรี พอฮโีรถ่งึเลเวลสี ่

ก็จะมีท่าไม้ตายแล้ว

	 “คุณเห็นแถบแดงบนหัวคุณมั้ย ถ้าแถบเต็มเมื่อไหร่ ท่าไม้ตายของ 

จางเฟยก็จะใช้ได้” อากั๋วไล่ฆ่าอีกฝ่ายอย่างบ้าเลือดพลางสอนเฉียวจิงจิง

	 “อ๋อ ๆ” เฉียวจิงจิงขานรับก่อนจะกดไปทีหนึ่ง

	 จางเฟยในจออยู่  ๆ ก็พองร่างใหญ่ขึ้น คำรามเสียงดังทำตัวเลนบนของ 

ฝ่ายตรงข้ามปลิวกระเด็นขึ้นฟ้า ศัตรูที่ยังเหลือเลือดอีกแค่นิดเดียวเหมือน 

อึ้งไปเล็กน้อย จากนั้นก็รีบเผ่นกลับไปใต้ป้อมของตัวเอง

	 อากั๋วก็อึ้งไปเช่นกัน “เขาใกล้จะตายอยู่แล้ว คุณเป่าเขากระเด็นออกไป 

ทำไม”

	 เฉียวจิงจิง “...ฉันแค่ลองกดดู”

	 อากั๋ว “...อย่าใช้ท่าไม้ตายส่งเดช”

	 ผ่านไปอีกครู่หนึ่ง

	 อากั๋ว “ตอนนี้แหละ ใช้ท่าไม้ตายเป่าเขาให้กระเด็นเลย เดี๋ยวก่อน  

ผมจะตายแล้ว คุณอย่าเป่าเขา...มาที่ตัวผม...”

	 ตอนพูดคำสุดท้ายอากั๋วก็ได้ตายไปแล้ว

	 หลังจากเป็นแบบนี้ไปสามตา อากั๋วก็ยกมือขึ้นปาดเหงื่อ “ฮีโร่ตัวนี้ 

คงไม่ค่อยเหมาะกับคุณ เราลองเปลี่ยนฮีโร่ดู ซุนปิ้นแล้วกัน ซุนปิ้นคน 

ก็เล่นเยอะ”10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



23

กู้ม่าน

	 ผ่านไปอีกสามตา...

	 “ลองหนิวหมัวเถอะ เลือดเยอะ!”

หลังฝึกติดต่อกันอย่างยากลำบากเป็นเวลาสองวัน ลองฮีโร่สายซัพพอร์ต 

ทั้งหมดจนครบ เฉียวจิงจิงยังดีอยู่ แต่อากั๋วรู้สึกเหมือนเลือดลมและพลังงาน 

ของตัวเองหมดสิ้น

	 “อย่างน้อยไช่เหวินจีกับจวงโจว...ก็พอได้” อากั๋วพยายามปลุกใจตัวเอง  

“แม้ว่าเวลาแข่งแรงก์สูงจะไม่ค่อยเล่นกัน แต่ผู้เล่นที่สุ่มเลือกมาก็ไม่แน่ว่า 

จะเป็นแรงก์คอนกันทุกคน เอาอย่างนี้ พรุ่งนี้พักหนึ่งวัน ผมขอกลับไปคิด 

ก่อนว่าจะสอนคุณยังไงดี”

	 “พรุ่งนี้ต้องถ่ายโฆษณา ยังไงก็เล่นไม่ได้อยู่แล้ว” พี่หลิงผลักประตู 

เดินเข้ามา “วันนี้พอแค่นี้ก่อน จิงจิง เธอรีบกลับไปพักผ่อนเถอะ”

	 “เดี๋ยวตอนเย็นฉันเอามือถือตัวเองฝึกดู ฉันว่ามือถือใหม่นี่เล่นไม่ค่อย 

ถนัดมือ”

	 พี่หลิงตกใจ “อย่าเชียวนะ ถูกคนอัดคลิปไปอีกได้ซวยกันพอดี”

	 เฉียวจิงจิงเล่นเกมมาสองวัน ฮีโร่ฝึกไม่ได้เรื่อง แต่พวกรายละเอียด 

ภายในเกมนั้นถือว่ารู้ละเอียดยิบ เธอเหลือบมองพี่หลิงอย่างดูแคลนแวบหนึ่ง 

“ข้อแรก เกมตั้งค่าไม่ให้ชมการแข่งได้ ข้อสอง ฉันไม่รู้จักใช้ไอดีเล็กเล่น 

หรือไง”

 

ตกกลางคืนยังไม่ถึงสามทุ่ม เฉียวจิงจิงอาบน้ำเสร็จก็ปีนขึ้นเตียง เริ่มสร้าง 

ไอดีเล็ก

 ใช้อะไรลงทะเบียนดีนะ

	 เฉียวจิงจิงคิดสักพักก่อนจะไปค้นไอดี QQ ที่ไม่ค่อยได้ใช้มาล็อกอิน 

เข้า QQ ก่อน แล้วเชื่อมเข้าเกม

	 ไอดี QQ นี้ของเธอใช้ชื่อ  “มือเด็ดดวงดาว” พอลองใช้ในเกม เป็น 

ดังคาด ถูกคนเอาไปใช้ลงทะเบียนแล้ว ดังนั้นเธอจึงเปลี่ยนใหม่เป็นชื่อที่ 10
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ใกล้เคียงแทน...มือเด็ดปุยฝ้าย

	 ชื่อประหลาดแบบนี้ไม่มีคนเคยใช้ดังคาด ผ่านฉลุย

	 ไอดีใหม่พอเข้าไปก็คือการฝึกผู้เล่นมือใหม่อันแสนยาวนาน แถมยัง 

กดข้ามไม่ได้ด้วย เฉียวจิงจิงอดทนอยู่นานกว่าจะเข้าไปที่หน้าต่างหลักได้

	 พอกำลังจะกดเข้า “โหมดปกติ” นิ้วมือกลับชะงักค้าง

	 สายตาของเธอไปหยุดอยู่ที่รายชื่อเพื่อนฝั่งซ้ายสุดของหน้าต่าง ตรงนั้น 

มีรูปดิสเพลย์แสดงอยู่รูปหนึ่ง รูปดิสเพลย์นี้ดูคุ้นตามาก เป็นท้องฟ้าประดับ 

ดาวดูเวิ้งว้างไร้ที่สิ้นสุด เธอกดเข้าไปอย่างลังเล ก่อนจะเห็นไอดีของคนคนนั้น

	 กระต่ายหยกตำยา (อวี๋ถู)

 อวี๋ถู...

	 ตอนนีเ้ฉยีวจงิจงิจงึนกึขึน้มาไดว้า่แรกเริม่ของแรกเริม่เลยนัน้ จดุประสงค ์

ที่เธอสร้างไอดีเล็กนี้ก็เพราะอวี๋ถู

	 แต่ว่าตอนนี้เฉียวจิงจิงไม่มีอารมณ์ไปย้อนรำลึกถึงความเพ้อฝันวัย 

สาวรุ่นที่ผ่านมานานแสนนานนั้นแล้ว เธอรีบกดเข้าโหมดปกติ เริ่มฝึกซ้อม  

ในโหมดปกติก็จะมีจับทีมแข่งกับผู้เล่นจริง และมีฝึกกับบอต เธอตัวคนเดียว 

ไม่มีความกล้าจะแข่งกับคนจริง  ๆ เลยกดเข้าโหมดแข่งกับบอต เริ่มฝึกตัว 

ไช่เหวินจี พอจบตาแรกกดออกมา อยู่ ๆ ในเกมก็เด้งหน้าต่างคำเชิญขึ้นมา

 กระต่ายหยกตำยา (จากเพื่อนใน QQ)

 ไดมอนด์ III

 ชวนคุณเข้าร่วมจับทีม 5V5 แผนที่หุบเขาราชัน

 ตกลง ปฏิเสธ

	 อวี๋ถู...

 เขาชวนฉัน?

	 เฉียวจิงจิงอึ้งค้าง เลิกคิ้ว พลางกดเข้าไป

	 ผลคือ เมื่อเธอเข้าไปในห้อง สิ่งที่ต้อนรับเธอกลับเป็นคำถามรัวมา 10
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เป็นชุด

 จะเปิดเทอมแล้วกลัวจัง  :  [???????? อวี๋ถู คนที่นายลากเข้ามา  

ใครอะ]

 กระต่ายหยกตำยา : [กดผิดน่ะ เพื่อนใน QQ]

 จะเปิดเทอมแล้วกลัวจัง : [มือใหม่? ไม่มีกระทั่งแรงก์?]

 เกมคิงออฟกลอรีต้องมีฮีโร่หกตัวถึงจะเปิดโหมดอันดับได้ ถึงจะแสดง 

แรงก์ต่ำที่สุดบรอนซ์ III ขึ้นมา ไอดีเล็กของเฉียวจิงจิงเพิ่งสร้าง แน่นอนว่า 

ต้องไม่มีแรงก์อยู่แล้ว

	 เฉียวจิงจิงบีบมือถือไม่พูดไม่จา ในใจหงุดหงิดมาก...อวี๋ถู ผ่านมาสิบป ี

แล้ว นายยังหาเรื่องฉันอีก หลังจากนี้ถ้าฉันถ่วงนายก็ไม่ถือว่าทำผิดอะไร

 

 สไลม์แบ็ก : [เริ่มเถอะ]

 ราชามังกร 2001 : [เริ่ม]

เริ่มการแข่งขัน

	 เฉียวจิงจิงเลือกไช่เหวินจี สองวันมานี้เธอถูกอัดความรู้เข้าสมองไป 

ไม่น้อย ไช่เหวินจีต้องตามแครี่ เรื่องนี้เธอยังพอจะรู้อยู่

	 และอวี๋ถูก็เล่นแครี่พอดี

	 ด้วยเหตุนี้ไช่เหวินจีเสียงแบ๊วเลยวิ่งตามหลัง  “กระต่ายหยกตำยา”  

อย่างเอ้อระเหยลอยชาย เป็นตัวถ่วง มีสกิลก็กดสกิล ไม่มีสกิลก็ช่วยตี 

อย่างมีคุณธรรม ไม่มีกลยุทธ์เลยสักนิด ไม่มีการสังเกตสถานการณ์ และยิ่ง 

ไม่มีการเดินตำแหน่ง

	 เฉียวจิงจิงรู้สึกว่าอวี๋ถูต้องถูกเธอถ่วงจนตายแน่

	 เพราะฉะนั้นแม้เธอจะตายไปเจ็ดแปดครั้ง แต่ตอนที่ทำลายฐานของ 

ฝ่ายศัตรูได้ในสิบนาทีเป็นครั้งแรกในชีวิตนั้น เฉียวจิงจิงก็รู้สึกเหมือนจมอยู ่10
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ในห้วงฝัน ความสุขเปี่ยมล้นกลบทับความมีเหตุผลและการรักษาท่าทีของเธอ 

ไปจนหมด ก่อนที่เกมนี้จะจบลง เธอรีบพิมพ์ออกไปว่า...

	 [แบกหน่อย!]

	 ข้างหลังใส่เครื่องหมายตกใจเพิ่มไปล้านตัว

10
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4 
 

อาจเพราะอานุภาพ  เครื่องหมายตกใจของเธอ ตาต่อไป 

อวี๋ถูจึงไม่ได้กดเชิญเธออีก แต่ไอดี “จะเปิดเทอมแล้วกลัวจัง” เชิญเธอแทน

	 เฉียวจิงจิงเล่นไช่เหวินจีต่อ แต่ครั้งนี้แครี่กลับเป็นคนอื่นแทน ซึ่ง 

ก็คือจะเปิดเทอมแล้วกลัวจังนั่น

	 เล่นไปได้ไม่นาน จะเปิดเทอมแล้วกลัวจังก็ถูกฝ่ายตรงข้ามฆ่า ประเดิม 

เฟิร์สต์บลัด1

	 จนตอนที่ตายอีกรอบหนึ่ง จะเปิดเทอมแล้วกลัวจังก็ทนไม่ไหวอีก 

ต่อไป

 จะเปิดเทอมแล้วกลัวจัง : [ไช่เหวินจี???]

	 เฉียวจิงจิงรู้สึกละอายใจนิด ๆ ถ่วงอวี๋ถู เธอไม่รู้สึกผิดแม้แต่นิดเดียว 

แต่ถ่วงคนอื่นเธอรู้สึก

 1 First Blood หมายถึง การตายเป็นคนแรกของเกม
10
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 มือเด็ดปุยฝ้าย : [ฉันเล่นไม่ค่อยเป็น เพิ่งเล่น]

 จะเปิดเทอมแล้วกลัวจัง : [...เปิดไมค์ ฟังคำสั่งฉัน]

 ก่อนหน้านี้อากั๋วสอนเธอแบบเจอหน้ากันในสถานที่ตลอด ดังนั้นจึง 

ไม่เคยเปิดไมค์ นี่เป็นครั้งแรกที่เฉียวจิงจิงกดใช้ลำโพงเล็กกับไมค์เล็กที่อยู่ 

ตรงมุมซ้ายบน พอเปิดปุ๊บก็ได้ยินเสียงที่ค่อนข้างแหบทุ้มดังมาจากทางนั้น

	 “ในที่สุดฉันก็เข้าใจว่าทำไมครั้งนี้อวี๋ถูฉายาแครี่หมื่นเกมถึงไปเล่น 

เลนกลาง ไช่เหวินจีค่อนข้างกากนี่นา”

	 เฉียวจิงจิง “...”

	 เฉียวจิงจิงยังไม่ทันได้รู้สึกแย่  เสียงที่ไม่ได้ยินมานานก็ดังขึ้นจาก 

ปลายสาย “นายคิดมากไป ฉันแค่จะแสดงวิธีการเล่นจูเก่อเลี่ยงที่ถูกต้อง 

ให้นายดูก็เท่านั้น”

	 น้ำเสียงทุ้มต่ำแฝงแววหยอกล้อเล็กน้อยทำเฉียวจิงจิงสติหลุดไปทันท ี

เวลานี้เอง ตัวป่าของฝ่ายตรงข้ามซุนอู้คงไม่รู้โผล่มาจากไหน กระบองเดียว 

ตีไช่เหวินจีที่ยืนอยู่กลางถนนเลือดหายไปครึ่งหลอด

	 เกาเจี้ยนหลีเลนกลางของฝ่ายตรงข้ามก็ตามมารุมติด  ๆ กดอัลติ2  

พุ่งเข้ามา ไช่เหวินจีถูกฆ่าตายในพริบตา

	 กลัวจังร้องโวยวายวิ่งหนีสุดชีวิต “มาเป็นกองทัพเลย!” สุดท้ายก็ 

ไม่ทันการณ์ ถูกฝ่ายตรงข้ามสามตัวล้อมโจมตี ชึ่ก  ๆ  สองที แครี่ตัวบาง3 

ก็จบชีวิต

	 ตัวเลนกลางจูเก่อเลี่ยงของกระต่ายหยกตำยาไปช่วยเลนบนมา เลย 

ลงมาเลนล่างช้าไปก้าวหนึ่ง ตัวเองก็ตกอยู่ในวงล้อมของฝ่ายตรงข้ามสามคน 

เหมือนกัน เวลานี้เองตัวป่าฝ่ายตรงข้ามแม้จะเหลือเลือดนิดเดียว แต่เมจกับ 

ตัวเลนบนยังคงเหลือเลือดอยู่ครึ่งหลอด

 2 Ultimate Skill คือท่าไม้ตายหรือสกิล (skill) สุดท้าย (ตัวละครส่วนมากจะเป็นสกิลสาม)

 3 ฮีโร่ตัวบาง หมายถึง ฮีโร่ที่ค่าพลังป้องกันน้อย ถูกฆ่าตายได้ง่าย
10
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	 เฉียวจิงจิงนอนอยู่บนพื้น คิดว่าจูเก่อเลี่ยงก็ต้องตายเหมือนกัน ใคร 

จะรู้ว่าจูเก่อเลี่ยงเบี่ยงไปด้านข้างกดอัลติอัดเด็ดหัวตัวป่าฝ่ายตรงข้ามได้ 

ในทันที จากนั้นก็พาสภาพที่ตกเป็นรองถึงขีดสุดพุ่งเข้าไปฆ่าเกาเจี้ยนหลีต่อ

	 ดับเบิลคิล4

	 แต่ว่าเขาในตอนนี้ก็ถูกอัดจนเหลือเลือดนิดเดียวเหมือนกัน เขาแวบหน ี 

แน่นอนว่าตัวเลนบนของฝ่ายตรงข้ามไม่ยอมปล่อยไป ไล่ตามมาติด  ๆ ใคร 

จะรู้ว่าเวลานี้เองจูเก่อเลี่ยงจะหมุนตัวกลับไปใช้สกิลสองพุ่งเบี่ยงไปด้านข้าง  

ตามมาด้วยสกิลหนึ่งแล้วต่อด้วยอัลติ เด็ดหัวของตัวเลนบนไปอีกตัว

	 ทริปเปิลคิล5

	 คอมโบสกิลนี้ใช้เวลาเพียงสิบกว่าวินาทีเท่านั้น  เฉียวจิงจิงมองจน 

ปากอ้าตาค้าง จะเปิดเทอมแล้วกลัวจังตะโกนอย่างไม่พอใจ “อวี๋ถู นายมัน 

หมาล่าเนื้อ”

	 อีกสองคนที่ไม่พูดอะไรมาโดยตลอดตอนนี้ก็พูดขึ้นเช่นกัน

	 สไลม์แบ็ก “อวี๋ถู จูเก่อเลี่ยงของนายไม่เลวเลยนี่ ทำไมไม่เคยเห็น 

นายเล่นเลย”

	 ราชามงักร 2001 “ทกุครัง้ไจเ๋ลีย่งกจ็ะแยง่เมจไป ไมถ่งึตาเขาไดเ้ลน่มัง้”

	 ในเกมมีเสียงหัวเราะที่ค่อนข้างทุ้มของอวี๋ถูดังขึ้น ตามมาด้วยน้ำเสียง 

ใสชัดเจน “แค่เล่นปกติ”

	 เฉียวจิงจิงรู้สึกเหมือนในอกสะท้อนก้องไปตามเสียงของเขา

	 จะเปิดเทอมแล้วกลัวจัง “ถุย ไม่เก๊กจะตายมั้ย ไช่เหวินจี เดี๋ยว 

นายไปยืนอยู่ในพุ่ม ช่วยเปิดแมพ6 ให้ฉันก็แล้วกัน”

	 เฉียวจิงจิงยังคงดื่มด่ำกับความเท่ในการทริปเปิลคิลของอวี๋ถูเมื่อกี้  

 4 Double Kill ฆ่าฝ่ายตรงข้ามสองตัวในเวลาใกล้เคียงกัน

 5 Triple Kill ฆ่าฝ่ายตรงข้ามสามตัวในเวลาใกล้เคียงกัน

 6 เป็นคำที่พูดกันในเกม หมายถึงการเปิดขยายมุมมอง เพื่อให้เห็นฮีโร่ฝ่ายตรงข้ามที่อาจซุ่มโจมตี 

อยู่ จะได้เลี่ยงไม่ถูกโจมตี โดยมากใช้อธิบายการกระทำของฮีโร่ตัวซัพพอร์ต ที่จะคอยไล่เดินเข้าไป 

ตามพุ่มไม้ เพื่อดูว่ามีศัตรูซ่อนอยู่หรือไม่
10
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เลยหลุดปากถามออกไป “พุ่มไหน”

	 ในเกมเกิดความเงียบสงัดไปครู่หนึ่ง

	 เฉียวจิงจิงเองก็อึ้งไปครู่หนึ่ง อยู่  ๆ  ก็นึกถึงปัญหาที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ 

คิดขึ้นมาได้ อวี๋ถู...คงจำเสียงฉันไม่ได้หรอกมั้ง?

	 จะเปิดเทอมแล้วกลัวจังถามออกไปอย่างตกตะลึง “ผู้หญิง?”

 เรื่องนี้ไม่เห็นมีอะไรน่าแปลกเลยนี่...

	 เฉียวจิงจิง “เกมนี้ไม่ใช่คนเล่นสี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นผู้หญิงเหรอ”

	 ถึงเธอจะเล่นเกมไม่เก่ง แต่ด้านอื่นของงานพรีเซ็นเตอร์เธอก็ทำเต็ม 

หน้าที่ ท่องจำข้อมูลไปเยอะมาก

	 กลัวจัง “แต่เธอเป็นผู้หญิงนอกสารบบที่อวี๋ถูลากเข้ามา อวี๋ถู นาย 

ไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้จริงเหรอ”

	 อวี๋ถู “...อืม”

	 กลัวจัง “ไม่ใช่เพื่อนบน QQ เหรอ”

	 อวี๋ถูไม่ได้ตอบ เฉียวจิงจิงที่กำลังทำความเข้าใจว่า “ผู้หญิงนอกสารบบ” 

คืออะไรกลับรู้สึกกังวลขึ้นมา เฝ้าภาวนาอย่าให้เขาจำเธอได้เป็นอันขาด  

เธอเคยเป็นเพื่อนร่วมชั้นของเขา แน่นอนว่าต้องมีไอดี  QQ ของเขา แต่ 

ตอนนั้นเพราะความคิดพิลึกบางอย่าง ก็เลยลงทะเบียนบัญชีเล็กมาเพิ่มเขา 

เป็นเพื่อนโดยเฉพาะ ผลคือ...แอดไปสองครั้งก็ยังไม่ผ่าน ใช้รูปดิสเพลย์ 

สาวสวย (ที่ไม่ใช่ตัวเธอ) ก็ยังไม่ได้

	 ด้วยความเซ็ง เธอเลยเอาไอดี QQ ของเขาไปค้นหาในไป่ตู้ บังเอิญ 

เห็นว่าเขาทิ้งไอดี  QQ เอาไว้บนเว็บบอร์ดคนรักยานอวกาศ เกิดอารมณ์ 

ชั่ววูบเลยอ้างชื่อเพื่อนออนไลน์จากกระทู้ยานอวกาศแอดเขาไป แอดสำเร็จ 

ดังคาด

	 เธอไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับยานอวกาศเลย พอแอดเขาไป ก็แค่เคยคุย 

อยู่ไม่กี่ครั้ง อาจเพราะจับได้ว่าเธอไม่รู้อะไรเลย ตอนหลังอวี๋ถูก็เลยไม่ตอบ 

เธออีก

 สมัยอยู่ ม.ปลาย ฉันนี่ออกจะพราวด์ในตัวเองจริง ๆ 10
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	 เฉียวจิงจิงกลัวว่าอวี๋ถูจะนึกขึ้นมาได้ เลยรีบตอบไปมั่ว  ๆ “เมื่อก่อน 

ฉันคงแอดไปมั่ว  ๆ  มั้ง” ก่อนจะถามต่อ “คือว่า...พุ่มไม้ข้างบนนั้นใช่มั้ย  

ให้ฉันยืนอยู่ในพุ่มไม้ทำอะไร”

	 กลัวจังถูกเบี่ยงเบนความสนใจไปดังคาด “ใช่ ข้างบนนั่นแหละ เธอ 

คอยดูว่ามีฝ่ายตรงข้ามเข้ามาล้อมพวกเราไว้รึเปล่า ถ้ามีก็ส่งสัญญาณมา”

	 “ได้”

	 ไช่เหวินจีค่อย ๆ เคลื่อนตัวไปที่พุ่มไม้ จากนั้นก็ใจลอยนึกถึงอวี๋ถู...

 จำเสียงฉันไม่ได้จริง ๆ ด้วย

	 ภายใต้ความโล่งใจ เฉียวจิงจิงกลับผิดหวังอยู่ลึก ๆ นิดหน่อย จากนั้น 

กร็ูส้กึดแูคลนความผดิหวงัของตวัเอง อารมณส์บัสนปนเป เปลีย่นไปเปลีย่นมา  

ยืนเปิดแมพอย่างเบื่อ  ๆ อดไม่ได้ดึงแมพออกมาดูว่าอวี๋ถูกำลังทำอะไรอยู่  

ผลคือ แค่เปิดปิดสั้น ๆ ไม่กี่วินาทีก็ถูกตัวป่าสุดเกรียนฝ่ายตรงข้ามฆ่าตายอีก

	 เลนบนฝ่ายตรงข้ามรีบพุ่งมาร่วมมือกับตัวป่า ฆ่ากลัวจังไปอีกครั้งหนึ่ง

	 กลัวจังนอนอยู่บนพื้น พูดเสียงหมดแรงว่า “ไช่เหวินจี เธอไปเดิน 

ตามเมจแทนเถอะ ฉันขอฟาร์ม7 เลนคนเดียวหน่อย”

	 พูดจบก็ตะโกนว่า “อวี๋ถู ใครลากมาคนนั้นรับผิดชอบ”

	 อวี๋ถูพูดเสียงสบาย  ๆ “ได้ แครี่ห่วย  ๆ  อย่างนายก็ไม่ควรค่าแก่การ 

ปกป้องอยู่แล้ว”

	 กลัวจัง “...”

	 เฉียวจิงจิงถูกแครี่ไล่ เลยได้แต่วิ่งไปอยู่ข้างตัวจูเก่อเลี่ยงอย่างเซ็ง ๆ 

	 จูเก่อเลี่ยงเป็นฮีโร่ที่เคลื่อนไหวรวดเร็วมากตัวหนึ่งอยู่แล้ว สกิลสอง 

ของตัวนี้เป็นท่าพุ่งตัวไปยังตำแหน่งที่กำหนดสามช่วง อวี๋ถูพอเล่นก็ยิ่งไหลลื่น 

จับตัวไม่ได้ ดังนั้นความจริงจึงยากมากที่ไช่เหวินจีจะตามเขาได้ แต่อวี๋ถู 

ก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเธอ ไม่ได้พูดอะไรกับเธอเลยทั้งเกม

	 ตานี้ก็ชนะอีก เฉียวจิงจิงเปิดย้อนดูประวัติการเล่นล่าสุด จูเก่อเลี่ยง 

 7 Farm คือการฆ่าครีป มอนสเตอร์หรือคนเพื่ออัพเลเวลหรือเพิ่มเงิน
10
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ของอวี๋ถูถึงกับเด็ดหัวคนไปถึง 21 ครั้ง

	 ขณะที่ไช่เหวินจีของเธอ ประวัติการเล่นก็ไม่ถือว่าแย่เกินไป!

	 เฉียวจิงจิงดูคะแนนของตัวเองอย่างมีความสุข รู้สึกตื่นเต้นนิด  ๆ  

ถึงขั้นคิดอยากถ่ายสกรีนช็อตส่งให้พี่หลิงดู ห้ามตัวเองอยู่นานสุดท้ายก็กด 

ส่งไป พี่หลิงถึงกับแว้ดกลับมา

	 [เฉียวจิงจิง พรุ่งนี้เธอต้องถ่ายโฆษณา! ดึกป่านนี้ยังไม่นอน ไม่สน 

หน้าตาแล้วใช่มั้ย]

	 เฉียวจิงจิงตอบกลับอย่างขอไปที

	 [นอนแล้ว ๆ]

	 ปิดวีแชต กลับไปที่หน้าต่างเกมรอพวกเขาชวนเธออีกครั้ง รออยู่นาน 

ก็ไม่มีหน้าต่างคำเชิญเด้งขึ้นมา พอไปดูที่รายชื่อเพื่อนก็เห็นว่าอวี๋ถูออฟไลน ์

ไปแล้ว

 นอนเร็วขนาดนี้เชียว?

	 เฉียวจิงจิงกดแอดเพื่อนในทีมอีกสามคนอย่างมีความหวัง ก่อนจะ 

เก็บมือถือเข้านอนอย่างนึกเสียดาย  กลับกลายเป็นว่าไม่ง่วงเลยสักนิด  

ไม่นานก็เปิดเกมขึ้นมาอีกครั้ง เติมเงินให้ไอดีใหม่ของตัวเอง คิดจะซื้อฮีโร่ 

กับสกินใหม่ให้ไอดีนี้จนครบทั้งหมด

	 แต่พอดูที่หน้าเติมเงิน กลับกลายเป็นว่าเติมได้ครั้งละแค่ 648...

 นี่มันกฎบ้าอะไร

	 เติมเงินไปสองที เศรษฐีจิงก็หมดความอดทน เช้าวันต่อมา พอเสี่ยวจ ู

มาถึง เฉียวจิงจิงก็เอามือถือของตัวเองยัดใส่มือเธอ

	 “ช่วยเติมเงินในเกมให้ฉันที”

	 เสี่ยวจู “หา? อ้อ เติมเท่าไหร่คะ”10
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	 “เติมที่เขียนหกร้อยสี่สิบแปดนั่นอะ เติมร้อยทีเลย”

	 เสี่ยวจู “...ใช้...ใช้หมดเหรอ”

	 เฉียวจิงจิงโบกมือ “แล้วก็ช่วยฉันซื้อฮีโร่กับรูน8 ให้ครบทั้งหมดด้วย  

สกินทั้งหมดก็ซื้อมาด้วย...ช่างเถอะ ซื้อแค่ที่ดูดีก็พอ”

	 ด้วยเหตุนี้ พอถึงตอนเย็นเฉียวจิงจิงถ่ายโฆษณาเสร็จกลับบ้านมา 

ล็อกอินเข้าเกมอีกครั้ง เธอก็เจิดจรัส เปลี่ยนจากปืนยิงนกกลายเป็นปืนใหญ่9!

พอออนไลน์เข้าเกม จะเปิดเทอมแล้วกลัวจังก็ส่งคำเชิญเข้าร่วมทีมมา

	 เฉียวจิงจิงไม่แปลกใจสักนิดกับคำเชิญ เพราะช่วงบ่ายตอนที่เธอตรวจด ู

สกินของตัวเองก็พบว่าพวกเขาสามคนตอบรับคำขอเป็นเพื่อนของเธอแล้ว  

อารมณ์ชั่ววูบเลยซื้อสกินให้พวกเขาคนละสองอัน

	 ล้วนแต่เป็นสกินของตัวละครที่พวกเขาเล่นเมื่อวาน เฉียวจิงจิงสังเกต 

เห็นว่าตอนนั้นพวกเขาไม่มีใครสวมสกินเลย

	 เมื่อเป็นแบบนี้มีหรือที่พวกเขาจะไม่สะดวกใจที่จะชวนเธอมาเล่น 

ด้วยกันอีก และก็เป็นดังคาด...นี่ไม่ใช่ส่งคำเชิญมาแล้วเหรอ

	 “มือเด็ดปุยฝ้าย” เข้าไปในห้อง ทั้งสี่คนเมื่อวานอยู่กันครบ

 

 จะเปิดเทอมแล้วกลัวจัง : [น้องสาว เธอส่งสกินสองอันให้ฉัน?]

 ราชามังกร 2001 : [ฉันก็ได้เหมือนกัน]

 สไลม์แบ็ก : [Me too]

 มือเด็ดปุยฝ้าย : [ท่านเทพทั้งหลายช่วยแบกหน่อย O(∩_∩)O]

 เฉียวจิงจิงสวมบทเป็นสาวน่ารักสายแบ๊วอย่างไร้ความกดดัน

	 จะมีก็แต่อวี๋ถูที่ไม่ได้พูดอะไร

 8 Rune อุปกรณ์เสริมค่าสถานะของฮีโร่ ติดตั้งเพื่อเพิ่มความสามารถให้ฮีโร่

 9 เป็นสำนวน หมายถึง เปลี่ยนสภาพจากเดิมจนดูดีขึ้นมาก
10
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	 เฉียวจิงจิงแอบยิ้ม

	 จะเปิดเทอมแล้วกลัวจังกดเริ่มเกมอย่างซาบซึ้ง พอเข้าไปในหุบเขา 

ราชัน กลัวจังก็สังเกตเห็นว่าจูเก่อเลี่ยงไม่มีสกินของอวี๋ถู อดไม่ได้ที่จะกด 

เปิดไมค์ถาม

	 “อวี๋ถู นายไม่ใส่สกินที่น้องสาวให้เหรอ”

	 อวี๋ถูพูดเสียงเรียบ “ฉันไม่มี”

	 เฉียวจิงจิงกลั้นขำสุดชีวิต หลังจากผ่านไปสักพักก็ใช้ฝีมือการแสดง 

ทั้งหมดของตัวเอง แสร้งพูดออกไปอย่างน่าสงสารว่า “ตอนจะส่งให้ท่านเทพ 

กระต่ายหยกถึงเห็นว่าเงินหมดพอดี”

	 ภายในเกมเงียบไปครู่หนึ่ง ตามมาด้วยเสียงหัวเราะลั่น “ฮ่า ๆ ๆ ๆ ๆ... 

อวี๋ถู นายก็มีช่วงเวลาที่ถูกหญิงทิ้งไว้สุดท้ายเหมือนกันเหรอ ฮ่า ๆ ๆ...”

	 เขาหัวเราะเสียงดังอย่างมีความสุขได้ไม่ทันไรก็ตวาดออกไปอย่างโมโหว่า  

“อวี๋ถู นายขายฉันเหรอ”

	 ตามมาด้วยเสียงประกาศจากระบบ กลัวจังที่ตามกระต่ายหยกตำยา 

ไปเอาบัฟฟ้า10 ในเขตป่าของฝ่ายตรงข้ามถูกฮวามู่หลานของฝ่ายตรงข้ามฆ่า 

ตาย มอบเฟิร์สต์บลัดออกไปอย่างทรงเกียรติ

	 อวี๋ถูที่ได้บัฟฟ้าของฝ่ายตรงข้ามแล้วก็เผ่นแน่บพูดเสียงเนือย  ๆ กลับไป 

ว่า “ถอยกลับอย่างสมเหตุสมผล”

	 พูดจบยังทำร้ายจิตใจซ้ำอีกว่า “วางใจเถอะ ฉันได้บัฟฟ้ามาแล้ว ครั้งนี ้

ไม่เสียเปรียบ”

 พูดจา...น่าถูกต่อยจริง ๆ = =

 

อยู่  ๆ  เฉียวจิงจิงก็นึกถึงตอนมัธยมปลายขึ้นมา อวี๋ถูมักจะถูกห้อมล้อมอยู่ 

ในกลุ่มเพื่อนผู้ชาย พูดคุยหยอกล้อกันอย่างสนุกสนาน โดดเด่นเจิดจรัส  

เขามักจะเก่งที่สุดเสมอ ทั้งคะแนน ทั้งบาสเกตบอล คิดไม่ถึงว่าเล่นเกม 

 10 Blue Buff ช่วยการฟื้นฟูของมานาให้เร็วขึ้น มานามีไว้ใช้ในการกดสกิล
10
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ก็เหมือนกัน

	 แต่ก็พูดไม่ถูกว่ามีจุดไหนต่างออกไป เหมือนว่า...จะพูดน้อยลง?  

มักจะต้องให้กลัวจังเป็นฝ่ายแหย่เขาก่อนถึงจะเปิดปากพูด ถึงขั้นบางครั้ง 

หัวเราะยังแฝงความรู้สึกเศร้า  ๆ  เล็กน้อย เฉียวจิงจิงเป็นนักแสดง มีความ 

รู้สึกไวกับอารมณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้จากประสบการณ์ในอาชีพ

 หรือว่าพออายุมากขึ้นก็เลยสุขุมขึ้น

	 ...ไม่สิ ฉันจะไปสนใจเขาทำไมเนี่ย

	 เฉียวจิงจิงรีบโยนความคิดที่อยู่ ๆ ก็ผุดขึ้นมาทิ้งไป ตั้งใจเล่นไช่เหวินจ ี

ของตัวเองต่อ

เฉียวจิงจิงเล่นไช่เหวินจีด้วยความพยายามไปสองเกม รู้สึกว่าตัวเองมี 

พัฒนาการดีเยี่ยม จำนวนการตายลดลงไปมาก ด้วยเหตุนี้ก็เลยหาญกล้า 

ลองเล่นซุนปิ้นสักตาหนึ่ง ก่อนเริ่มยังออกตัวอย่างละอายใจมากว่าเธอเล่น 

ไม่ค่อยเป็น ผลกลับกลายเป็นว่าชนะอีกเหมือนเคย!

	 แม้ว่าตอนเธอโยนอัลติหลายครั้งจะไปอยู่ในเขตที่ไร้ผู้คนในป่าก็ตาม!

	 เฉียวจิงจิงกำลังคิดจะฝึกซุนปิ้นอีกเกม กลัวจังกลับพูดออกมาอย่าง 

รู้สึกผิดเล็กน้อยว่า “น้องสาว พวกเราอยากไปเล่นแรงก์ พรุ่งนี้ค่อยพาเธอ 

เล่นโหมดปกติเป็นไง ช่วงนี้พวกเราว่างกันมาก”

	 เฉียวจิงจิงชะงัก “พาฉันไปด้วยไม่ได้เหรอ”

	 ถามจบเธอก็รู้ว่าตัวเองโง่ชะมัด ไอดีเล็กของเธอเพิ่งเล่นไปกี่เกมเอง  

กระทั่งระบบจัดอันดับยังไม่เปิดเลย อีกฝ่ายเป็นถึงไดมอนด์คอมแมนเดอร์  

อันดับต่างกันขนาดนี้ แน่นอนว่าพาเธอไปด้วยไม่ได้ ในเกมคิงออฟกลอรี 

ถ้าจะเล่นแรงก์ห้าคน จะต้องต่างกันแค่หนึ่งระดับ

	 “พาไปไม่ได้น่ะสิ” กลัวจังยิ่งรู้สึกผิดเข้าไปใหญ่ รับสกินจากเขามา 

ตั้งสองอัน

	 “พวกนายไปเถอะ” อยู่ ๆ อวี๋ถูก็พูดขึ้น “ฉันไม่อยากเล่นแรงก์”
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พอพูดประโยคนี้จบ เกมก็จบ

	 หลังจากเกมจบ  สมาชิกในทีมก็ไม่สามารถเปิดไมค์คุยกันได้อีก  

เฉียวจิงจิงกำลังหงุดหงิดที่ถูกทิ้ง บนจอกลับเด้งหน้าต่างคำเชิญขึ้นมา

 กระต่ายหยกตำยา (จากเพื่อนใน QQ)

	 ไดมอนด์ III

	 ชวนคุณเข้าร่วมทีม 5V5 แผนที่หุบเขาราชัน

	 ตกลง ปฏิเสธ

	 เฉียวจิงจิงงุนงงเล็กน้อย

 นี่...เขาจะมาพาฉันเล่นคนเดียวเหรอ!!!

 แต่ว่าฉันไม่ได้ให้สกินเขานี่!

	 แต่เฉียวจิงจิงก็กดตกลงไปอย่างไม่ลังเล เป็นดังคาด ในทีมมีแค่เธอ 

กับอวี๋ถูสองคน ขณะที่อวี๋ถูก็กดเริ่มเกมทันที

10
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5 

เพราะว่ามีแค่พวกเขาสองคน จึงต้องจับทีม 

กับคนไม่รู้จักอีกสามคน เฉียวจิงจิงครุ่นคิดก่อนจะเลือกซุนปิ้นอีกครั้ง

	 ฮีโร่ซุนปิ้นนี้ เทียบกับไช่เหวินจีมีระดับความยากมากกว่าเล็กน้อย  

ต้องรู้จักสังเกตการณ์มากกว่า โดยเฉพาะตำแหน่งและเวลาที่จะออกอัลติ  

ครึ่งช่วงแรกยังพอใช้ได้ อวี๋ถูยังคงเล่นเลนกลางจูเก่อเลี่ยง บางครั้งก็จะไป 

ช่วยเลนบนกับเลนล่าง ฝ่ายเธอเป็นฝ่ายได้เปรียบ แต่พอถึงเวลาทีมไฟต์ 

เฉียวจิงจิงก็ตามทีมไม่ค่อยจะทัน หลังจากที่แครี่ตายไปสองครั้งก็เริ่มด่า

 ขอบฟ้า (ซุนซ่างเซียง) : [ซุนปิ้น เธอ**1 เหรอ]

 

 คำหยาบถูกระบบบล็อกไป

 เฉียวจิงจิงมึน ขณะกำลังจะด่ากลับว่า “นายสิโง่” ยังไม่ทันพิมพ์จบ 

ก็เห็นว่าตรงหน้าต่างสนทนาอวี๋ถูตอบกลับไปแล้ว

 1 ถูกเซ็นเซอร์คำหยาบ
10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



38

You Are My Glory ดุจดวงดาวเกียรติยศ

 กระต่ายหยกตำยา (จูเก่อเลี่ยง) : [ถ้าพูดมากอีก เราจะออกเกมทั้งคู่]

 ขอบฟ้า (ซุนซ่างเซียง) : [พวกนายมาด้วยกัน? ก็ได้ พวกนายดีคน 

แย่คน ชดเชยกันได้]

 

	 เฉียวจิงจิง...

 แครี่คนนี้ขี้ขลาดไปหน่อยมั้ย

	 ผ่านไปอีกสักพัก แครี่คนนั้นก็อดไม่ได้ พิมพ์ขึ้นอีกครั้ง

 ขอบฟ้า  (ซุนซ่างเซียง)  :  [ถามหน่อยเถอะ นายพาสาวมา ทำไม 

ไม่เล่นแครี่แล้วดูแลเอง]

 

	 อวี๋ถูไม่สนใจเขาอีก

	 ตานี้พวกเขาก็ยังชนะอยู่ดี พอเริ่มตาต่อไป อวี๋ถูก็กดเลือกแครี่ทันที

	 เฉียวจิงจิงมองซุนซ่างเซียงของอวี๋ถูที่ถูกเลือกและกดยืนยันในพริบตา 

อย่างอึ้ง ๆ...

 ทำไงดี

 ในใจ...ในใจถึงกับรู้สึกหวานนิดหน่อย?

	 ...เฉียวจิงจิงตบหน้าตัวเองเบา ๆ 

 นิ่งไว้  ๆ  เฉียวจิงจิง เธอเป็นถึงซูเปอร์สตาร์ มีแฟนคลับหลายล้าน 

ในเวยปั๋ว เคยปฏิเสธของขวัญนับร้อยพันอย่างไม่สะทกสะท้าน แค่เขาเลือก 

แครี่มาพาเธอเล่น เธอก็ใจเต้นแล้วเหรอ มีอย่างที่ไหนกัน

	 เฉียวจิงจิงด้านหนึ่งกำลังต่อว่าตัวเอง อีกด้านก็รีบเลือกซุนปิ้นตาม 

หลังอวี๋ถู เพราะกลัวจะมีคนแย่งตำแหน่งซัพพอร์ตของเธอไป

	 ตอนหลังก็ยังเล่นต่ออีกหลายตา อวี๋ถูเลือกแต่แครี่ ไม่ว่าเธอจะเล่น 

กากแค่ไหน สุดท้ายก็ชนะอยู่ดี แถมทุกตาก็เป็นอวี๋ถูที่ได้ MVP

10
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ตกดึกถึงเวลานอน เฉียวจิงจิงนวดนิ้วมือที่ปวดร้าวของตัวเองพลางพลิกตัว 

นอนตะแคง

 นี่ เฉียวจิงจิง เธอเข้าใจอะไรผิดรึเปล่า

 เธอจะสามสิบอยู่แล้ว เห็นคนอื่นเล่นเกมเก่งก็ยัง...ยังชื่นชมขนาดนี้?

 ไม่แน่ตอนนี้เขาอาจจะหัวล้าน ตัวอ้วนฉุจนหุ่นดูไม่ได้แล้วก็ได้...

 เธอยังจะมาตื่นเต้นอะไรเนี่ย

	 ...แต่ว่าเขาเล่นเกมได้เท่มากจริง ๆ นะ

	 เฉียวจิงจิงนอนไม่ค่อยหลับ ในหัวมีแต่ภาพกระต่ายหยกตำยาแวบไป 

แวบมาทั่วแผนที่หุบเขาราชัน เฉียวจิงจิงเด้งตัวจากเตียงขึ้นมานั่ง ควานหา 

มือถือในผ้าห่ม เริ่มเปิดดูคลิปการแข่งขันเกมต่าง ๆ ที่เธอบันทึกมา

	 เฉียวจิงจิงพึมพำว่าตัวเองทำเพื่อเรียนรู้ พลางกดดูที่มุมมองของอวี๋ถู 

จากนั้นก็ดูร่างนั้นเหาะทะยานไปทั่วหุบเขาราชัน แสดงฝีมือให้ฝ่ายตรงข้ามดู... 

ทีหนึ่ง...สองที...สามที...สี่ที

	 ตอนหลับไปนั้น มือถือที่หน้าจอสว่างคาอยู่ในมือ ด้านในมีเสียง  

“เพนตาคิล” 2 ดังขึ้น

 

ชีวิตหลังจากนั้นของเฉียวจิงจิงทุกวันล้วนอยู่อย่างสุขสบาย ไม่ต้องรีบร้อน 

ไปร่วมงานร่วมรายการ ไม่มีละครต้องถ่าย กระทู้เงียบสงบมาก ตอนกลางวัน 

เล่นเกมกับอากั๋ว ตกเย็นก็เกาะขาพวกอวี๋ถู มีแค่บางครั้งบางคราวที่ต้องไป 

ถ่ายโฆษณาออกงาน

	 แน่นอนว่าเธอชอบเล่นกับพวกอวี๋ถูมากกว่า  เพราะว่าชนะเยอะ 

╮(╯▽╰)╭
 ตอนนีอ้ากัว๋กม็คีวามมุง่มัน่มากเหมอืนกนั แมว้า่นกัเรยีนอยา่งเฉยีวจงิจงิ 

จะมีหัวด้านเกมระดับธรรมดา แต่เธอมีความตั้งใจ ทุกวันไม่ว่าจะได้รับ 

ความกระทบกระเทือนทางจิตใจแค่ไหน ล้มเหลวกี่ครั้ง ขอเพียงกลับไป 

 2 Penta Kill คือการฆ่าฝ่ายตรงข้ามได้ห้าตัวในเวลาใกล้เคียงกัน ส่วนมากคือการฆ่าล้างทีม
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พักผ่อนหนึ่งคืน  วันต่อมาก็ยังคงเล่นเกมต่ออย่างกระตือรือร้นมั่นใจ  

ไม่อย่างนั้นคงพูดไม่ได้ว่า เป็นดาราไม่ใช่ใครก็เป็นได้ ดูความมุ่งมั่นนี้สิ!

	 เพียงแต่...การที่นับวันเธอก็ยิ่งกลับบ้านเร็วขึ้นนี่หมายความว่าอย่างไร

 
วันนี้พอห้าโมงเย็น เฉียวจิงจิงก็บอกว่าจะกลับบ้านอีกแล้ว เหตุผลคือ 

จะกลับไปฝึกกล้ามท้อง ความจริงเมื่อกี้เธอแอบล็อกอินไอดีเล็กไปดู พบว่า 

อวี๋ถูกับสไลม์แบ็กกำลังเล่นเกมกันอยู่ เลยคิดจะกลับไปเล่นกับพวกเขา

	 ส่วนเหตุผลที่ทำไมไม่บอกพวกพี่หลิงน่ะหรือ...

	 แน่นอนว่ายอดฝีมือต้องเก่งปุบปับสิถึงจะน่าสนใจ!

	 ผลคือ พอเธอกลับถึงบ้าน อวี๋ถูก็ออฟไลน์ไปแล้ว

	 เฉียวจิงจิงหั่นผลไม้จานหนึ่งกินเป็นมื้อเย็นอย่างเบื่อหน่าย ขณะกำลัง 

กินอย่างหมดอาลัยตายอยาก อยู่ ๆ เพ่ยเพ่ยก็โทร.มา

	 เสียงของเธอฟังดูตื่นเต้นนิดหน่อย

	 “จิงจิง ในกลุ่ม ม.ปลายของพวกเราโพสต์กระทู้แฉข่าวนั่นแล้ว ทุกคน 

กำลังรุมด่าอยู่ เธอเดาสิว่าเป็นไงต่อ!”

	 เฉียวจิงจิงใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัว “ยังไงเหรอ”

 “อวี๋ถูโผล่ออกมาพูด!”

	 เฉียวจิงจิงชะงัก

	 เพ่ยเพ่ยพล่ามต่อ “เฮ้อ ความจริงนอกจากด่าคนกุข่าวนั่น ก็มีบางคน 

ที่พูดจาไม่น่าฟัง แต่พออวี๋ถูโผล่มาพูดที พวกเขาก็ถูกตบหน้าจนร้องไม่ออก 

เลย”

	 เฉียวจิงจิงพยายามรวบรวมสติ “แคปคำพูดเขามาให้ดูหน่อยสิ”

	 ไม่นานเพ่ยเพ่ยก็ส่งสกรีนช็อตมา

 อวี๋ถู : [ฉันไม่เคยพูดอะไรแบบนี้]

 อวี๋ถู : [ถ้ามีใครยังติดต่อกับเฉียวจิงจิงอยู่ ช่วยขอโทษเธอแทนฉัน 

ด้วย ถ้ามีตรงไหนให้ช่วยอธิบาย ฉันยินดีให้ความร่วมมือ]10
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 เฉียวจิงจิงจ้องสกรีนช็อตนั้นอยู่นาน

 ขอโทษฉัน เขาทำอะไรผิดถึงต้องขอโทษ แถมยังจะให้ความร่วมมือ 

อธิบายอีก  จะให้ความร่วมมือยังไง  หรือว่าฉันต้องโพสต์ชี้แจงงั้นเหรอ  

ไม่รู้จักวงการบันเทิงเอาชะเลย

 อยากขอโทษจากใจจริงไม่สู้เล่นเกมกับฉันดีกว่า โผล่มาพิมพ์ทำไม 

ในกลุ่ม

	 เฉียวจิงจิงอ่านคำพูดของอวี๋ถูในสกรีนช็อตนั้นซ้ำสองรอบ  ก่อนจะ 

รีบกินผลไม้ให้หมด จากนั้นก็กดเข้าเกม กดส่งสกินสองอันให้อวี๋ถูอย่าง 

ใจกว้าง

ในเมืองตอนนี้ปกคลุมด้วยท้องฟ้ายามราตรีแล้ว

	 อวี๋ถูกดปิดหน้าวีแชต รู้สึกหงุดหงิดอยู่บ้าง เขาเดินไปสงบสติอารมณ ์

ที่ระเบียง

	 “เป็นอะไร ถูกโน้มน้าวอีกเหรอ” ไจ๋เลี่ยงถือเบียร์กระป๋องเดินเข้ามาหา

	 “เปล่า เรื่องในกลุ่ม  ม.ปลายน่ะ” อวี๋ถูไม่อยากพูดอะไรมาก เดิน 

ผ่านไป

	 “คิดว่าเพื่อนร่วมงานนายมาชวนกลับไปซะอีก”

	 “ก็มีเพื่อนร่วมงานที่ออกไปบอกให้ฉันตัดสินใจลาออกมาได้แล้ว”

	 “แล้วนายยังลังเลอะไรอีก ค่าจ้างรายปีหลักล้านกับค่าจ้างรายปีหลัก 

แสน แถมยังเหนื่อยแทบตายอีก เลือกยากมากเหรอ”

	 “ค่าจ้างรายปีหลักล้านที่ไหนกัน” อวี๋ถูหลุดขำ

	 “จะไม่ใช่ได้ยังไง พวกข้อเสนอจากบริษัทต่าง  ๆ  ที่นายได้หลังจาก 

จบ  ป.ตรีมา ไม่ว่าเลือกที่ไหน ถ้าทำจนถึงตอนนี้ปีหนึ่งก็หลายล้านแล้วมั้ง  

จะไปเรียนต่อ  ป.โทวิศวะการบินและอวกาศให้โง่ทำไม เหนื่อยแทบตายก็ได้ 

แค่แสนสองแสน แก้ปัญหายากได้ให้ห้าพันไคว่3 นายไม่รู้สึกผิดต่อไอคิวของ 

 3 1 ไคว่/หยวน เท่ากับประมาณ 5 บาท
10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



42

You Are My Glory ดุจดวงดาวเกียรติยศ

ตัวเองเหรอ อย่างน้อย...”

	 ไจ๋เลี่ยงกระดกเบียร์ดื่ม “อย่างน้อยนายกับซย่าฉิงก็คงไม่ต้องเลิกกัน”

	 อวี๋ถูมีสีหน้าเรียบเฉย “เรื่องเก่า ๆ เลิกพูดถึงเถอะ”

	 “ฉันว่าสักวันนายจะต้องเสียใจ นายจะไปหาเมียสวยฉลาดอย่างนี้ได้ 

ที่ไหนอีก”

	 อวี๋ถูเหลือบมองเขาแวบหนึ่ง “ยังไงก็หาได้ง่ายกว่านาย”

	 ไจ๋เลี่ยง “ถุย” ทีหนึ่ง “นายก็พึ่งหน้าตานั่นแหละ”

	 ผ่านไปสักพัก ไจ๋เลี่ยงก็พูดอีก “อุดมการณ์และความรู้สึกมันกินไม่ได ้ 

ตัดสินใจซะเถอะ นายอายุสามสิบแล้ว ยังจะต้องให้ฉันพูดอีก ไร้สาระ 

มั้ยเนี่ย”

	 “ฉันรับปากอาจารย์ว่าจะลองคิดดูหนึ่งเดือน”

	 “นักวิชาการก็ลูกเล่นเยอะขนาดนี้? คิดว่าเป็นพวกเก็บตัวอยู่แต่ในโลก 

เทคโนโลยีซะอีก” ไจ๋เลี่ยงตกใจ 

	 เขาแกว่งกระป๋องเบียร์ “ฉันคิดต่างจากนาย ฉันลำบากแทบตายกว่า 

จะเรียนจบ จะต้องทำงานหาเงินให้ได้มากที่สุด ใช้ชีวิตสุขสบายที่สุด สังคม 

สมัยนี้ ดาราเล่นละครร้องเพลงก็ได้หลายล้านแล้ว เป็นกิ๊กกับใครหรือท้อง 

ขึ้นมาก็กลายเป็นข่าวพาดหัว พวกนายส่งดาวเทียมขึ้นอวกาศ ลองถามดูสิ  

ใครรู้จักชื่อพวกนายบ้าง ใครรู้บ้างว่าปีปีหนึ่งพวกนายได้เงินน้อยแค่นั้น”

	 อวี๋ถูเงียบ

	 “ช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่อนาถที่สุดในชีวิตนายใช่มั้ย วัน  ๆ  หมกตัวอยู่แต่ 

ในบ้าน เอาแต่เล่นเกม ความจริงนายไปเที่ยวที่เป่ยจิงก็ได้ ไปเจอเพื่อนเก่า 

บ้างอะไรบ้าง ได้ยินว่าซย่าฉิงก็ยังไม่มีใคร ไปแล้วไม่แน่ว่าอาจจะกลับมา 

คบกันใหม่” เขาพูดไปสักพักก็เหมือนเข้าใจอะไรขึ้นมา รู้สึกตื่นเต้นอยู่บ้าง  

“อย่าบอกนะว่าที่นายโสดมาตั้งหลายปีนี่ เพราะในใจยัง...”

	 “ไม่ใช่” อวี๋ถูตัดบทเขาเสียงเรียบ

	 ไจ๋เลี่ยงแค่นเสียง “เฮอะ” ออกมาทีหนึ่ง “ไม่เข้าใจนายเลย”

	 เขากระดกเบียร์ดื่มจนหมด ตบไหล่อวี๋ถูก่อนจะปล่อยให้อยู่คนเดียว10
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กู้ม่าน

	 อวี๋ถูยืนอยู่ที่ระเบียงอีกสักพักก็กลับเข้าห้องรับแขก นั่งหลับตาพิง 

พนักโซฟา นึกถึงแววตาประหลาดใจและผิดหวังของอาจารย์วันที่เขาไปขอ 

ลาออก สุดท้ายก็บอกว่า “หลายปีมานี้เธอก็เหนื่อยมาก ไม่ได้ลาหยุดเลย 

สักวัน เอาวันหยุดที่มีไปใช้ให้หมดก่อนค่อยว่ากันอีกที”

	 “เวลาหนึ่งเดือนกว่านี ้ เธอไปคิดดูให้ด ี ถ้าตอนนั้นยังคิดจะไป อาจารย ์

ก็อนุมัติ”

 ความจริงยังจะมีอะไรให้คิดอีก...ผลได้ผลเสียทุกอย่างเขาคิดมาอย่างด ี

แล้ว แค่ต้องเลือกเท่านั้น และตอนนี้เขาก็ไม่อยากคิดต่อแล้ว

	 เขาลืมตาขึ้น หยิบมือถือกดเข้าเกม

เพื่อนในเกมไม่มีใครออนไลน์เลย เฉียวจิงจิงเล่นโหมด 1V1 กับบอตอย่าง 

เซ็ง  ๆ เล่น 1V1 กับบอตแน่นอนว่าเลือกฮีโร่ซัพพอร์ตไม่ได้ เธอเลยเลือก 

จูเก่อเลี่ยงที่อวี๋ถูชอบเล่น ผลคือเกือบถูกบอตฆ่า

 ฮโีรต่วันีเ้ลน่โคตรยากเลย...อวีถ๋ทูำยงัไงถงึเขา้ไปในกลุม่คน ฆา่คนนูน้ท ี

ฆ่าคนนี้ทีได้นะ

	 สู้กับบอตอย่างเอาเป็นเอาตายอยู่พักใหญ่  เฉียวจิงจิงก็กดจบเกม 

ออกมา ก่อนจะมองดูรายชื่อเพื่อนใหม่...อวี๋ถูออนเกมแล้ว

 เขาน่าจะเห็นของขวัญที่ฉันให้แล้วมั้ง

	 ดาราสาวเฉียวจิงจิงผู้เย่อหยิ่งจึงเฝ้ารออวี๋ถูชวนเธอเข้าเกมอย่างอดทน 

แต่รออยู่นานก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

	 ขณะที่กำลังสงสัยว่าการลงทุนของตัวเองสูญเปล่า ด้านบนของหน้าจอ 

มือถือก็เด้งข้อความเตือนจาก QQ ขึ้นมา

 อวี๋ถู : [ไม่ต้องส่งสกินให้ฉัน]

 เฉียวจิงจิงอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะกดเปิด QQ คิดไม่ถึงว่าอวี๋ถูจะคุยกับ 

เธอผ่าน QQ10
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	 ประโยคนั้นของอวี๋ถูปรากฏขึ้นโดด  ๆ  บนช่องสนทนามุมซ้ายบน  

เฉียวจิงจิงมองดู อยู่  ๆ  ก็ใจลอย เหมือนว่าเมื่อนานมาแล้ว ตอนที่เธออายุ 

สิบกว่าปี ทุกวันเฝ้าหวังให้เขาเป็นฝ่ายทักขึ้นมาก่อนในช่องสนทนานี้

	 คิดไม่ถึงว่ากว่าฝันจะเป็นจริงก็เป็นเวลาอีกสิบปีให้หลัง

	 โลกเปลี่ยนไป คนก็เปลี่ยนไป เฉียวจิงจิงยิ้มพลางส่ายหน้าให้กับหัวใจ 

สาวน้อยของตัวเองในอดีต แต่ชั่วขณะหนึ่งกลับไม่รู้จะตอบกลับว่าอะไรดี

	 เธอวางมือถือแล้วไปวิ่งบนลู่วิ่งพักหนึ่ง ระหว่างนั้นพี่หลิงโทร.มา  

บอกว่าพรุ่งนี้มีกิจกรรมครอบครัวของพวกเขา เธอไม่ต้องไปฝึกเล่นที่สตูดิโอ

	 หลังจากวางสาย เฉียวจิงจิงกุมมือถือ ไม่รู้เพราะอะไรอยู่  ๆ  ในหัว 

ก็ผุดความคิดบ้าบิ่นขึ้นมา

	 ยังไม่ทันที่จะได้ไตร่ตรอง เธอก็เปิด QQ พิมพ์ข้อความ

	 [ฉันเชิญนายมาเป็นโค้ชให้ฉันได้มั้ย]
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