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• ภาวะของคนที่มีใจให้กัน
แอบซ่อนยังไง
ก็เผลอไผลไปอยู่ดี •
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00
ก็แค่อาการของเด็กขี้หวง
Sanan Son - VLOG in University เดือนที่ 6 ในรั้วมหา'ลัย
'นี่วนดูนาที 04:12 ประมาณสามร้อยรอบ'
'เขาคือใครอะน้องซ้อน ท�ำไมตัดมาให้พี่ดูแค่นิดเดียวเอง'
'หนูเคยเห็นพี่เขาค่ะ ชื่อพี่รัญ ครูสอนพิเศษของพี่ซ้อนๆ'
'คห. บน มีวาร์ปพี่เขามั้ยคะ อยากได้ๆ'
'+1'
'ก�ำลังพยายามหาอยู่ค่ะ'
อยากกดตอบคอมเมนต์กลับไปจังว่าคนที่อยู่ในคลิปช่วงนาทีที่ 04:12
ไม่มีวาร์ปให้หรอก
เป็นวล็อกทีม่ คี อมเมนต์ดเุ ดือดโดยทีข่ อ้ ความเหล่านัน้ ก็ไม่ได้เกีย่ วข้องกับ
ชื่อคลิปที่ตั้งไว้เลย ทั้งยังเป็นวล็อกที่ซ้อนรู้สึกว่ามีคนสนใจมากที่สุด เพราะ
มีแขกไม่ได้รับเชิญปรากฏตัวอยู่ในนั้น
ซ้อนเหลือบมองผูช้ ายทีไ่ ด้ฉายาว่า 'คนหล่อ 04:12' คนนัน้ ไม่ได้ตงั้ ใจ
ให้โผล่เข้ามาในคลิปเลยนะ ดูดิ...แย่งซีนซ้อนหมดเลย
"ท�ำการบ้านเสร็จหรือยังซ้อน"
ซ้อนท�ำปากมุบมิบ ล้อเลียนคนหล่อ 04:12
ขี้เก๊ก ชอบท�ำหน้าขรึม เป็นอะไรมากมั้ย ซ้อนอยากถาม
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"ท�ำเสร็จแล้วๆ ตรวจสิ"
ตั้งแต่เจอหน้ากัน นี่เป็นประโยคแรกที่ซ้อนคุยกับเขา
โต๊ะญี่ป่นุ ซึ่งตั้งอยู่กลางห้องมีสมุดการบ้านของคณะบัญชีวางอยู่ รัญ
เหลือบตามองผลงานของซ้อน สมุดเส้นกริดมีลายมือน่ารักๆ ตามประสาวัยรุน่
เขียนค�ำตอบเอาไว้
รัญหรี่ตา ใช้ด้ามปากกาเคาะลงบนสมุดเส้นกริด "ข้อนี้ท�ำไมไม่ท�ำ"
"ท�ำไม่เป็น" ซ้อนบุ้ยปาก ก้มหน้าอ่านคอมเมนต์ต่อ
"ท�ำไม่เป็นท�ำไมไม่ถาม"
"..." กลอกตา บุ้ยปาก
"ซ้อน"
"ว่าไงๆ"
"ไม่ใช่ว่าเอาแต่เล่นโทรศัพท์หรือไงถึงท�ำการบ้านไม่เสร็จสักที"
บ่นมากจังพ่อคนหล่อ 04:12 นี่ถ้าสาวๆ ที่มาคอมเมนต์รู้ว่าคนหล่อ
ที่ก�ำลังหาวาร์ปกันอยู่นิสัยไม่ดีแบบนี้ คงจะวิ่งหนีกันแทบไม่ทัน
เมื่อวานซ้อนอัพวล็อกลงยูทูบตามปกติ พูดเรื่องทั่วๆ ไปว่าในแต่ละวัน
ท�ำอะไรบ้าง เริ่มตั้งแต่ตื่นมาเรียน นั่งเรียน กินข้าว เลิกเรียน กลับบ้าน
เรียนพิเศษ ทุกอย่างทีซ่ อ้ นถ่ายคือชีวติ ปกติมากๆ แต่ทมี่ บี างอย่างไม่ปกติขนึ้ มา
ก็เพราะว่าในคลิปดันติดหน้าครูสอนพิเศษขีเ้ ก๊กตอนทีก่ ำ� ลังก้มหน้าอ่านหนังสือ
ไปด้วยน่ะสิ
ซ้อนว่าตอนตัดต่อก็เช็กดีแล้วนะ
เมือ่ คืนตอนอัพคลิปไม่คอ่ ยมีคนมาหวีดรัญเท่าไหร่หรอก แต่พอมีคนหนึง่
แคปหน้ารัญไปทวีต หวีดว่ารัญหล่ออย่างนู้นหล่ออย่างนี้ มีคนรีทวีตตาม
เป็นหมื่นๆ รัญเลยเป็นที่สนใจมากกว่าซ้อนไปแล้ว
แชแนลในยูทูบของซ้อนมีคนกดติดตามเพิ่มขึ้นเพราะรัญ มีคนส่ง
ข้อความส่วนตัวมาถามด้วยว่าผูช้ ายนาทีที่ 04:12 คือใคร ซ้อนได้แต่กลอกตา
"ซ้อน"
อีกละ เรียกซ้อนอีกละ
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ซ้อนเงยหน้าขึ้นจากโทรศัพท์ เลิกคิ้วให้คนหล่อ 04:12
ถามว่ารัญหล่อมั้ย ซ้อนตอบแบบหลงตัวเองได้เปล่าอะ คือจริงๆ ซ้อน
หล่อกว่านะ ยิง่ เพิง่ ไปท�ำสีผมสีนำ�้ ตาลเหลือบเทาหม่นมาใหม่ ม้ายังชมเลยว่า
ซ้อนหล่อมากๆ
แต่ทำ� ไมคนทีม่ าคอมเมนต์ถงึ ได้บอกว่ารัญหล่อกว่าก็ไม่รู้ อาจเพราะว่า
ตัวสูงก็ได้ รัญสูงตัง้ 186 เซนติเมตร ผิวขาว ผมด�ำ หน้าดุๆ (ซ้อนเรียกว่าขีเ้ ก๊ก)
แค่เนี้ย...ท�ำไมสาวๆ ต้องกรี๊ดด้วยก็ไม่รู้
หรือว่าผู้หญิงสมัยนี้นิยมผู้ชายใส่แว่น?
ใช่ รัญใส่แว่น...ซ้อนคิดว่าน่าจะเป็นแว่นสายตาเพราะรัญใส่แว่นตลอด
"ซ้อน"
"รัญเรียกเรารอบที่ห้าสิบละมั้ง"
"เว่อร์ไป"
เว่อร์จริง ก็ซ้อนแขวะรัญอะ เข้าใจมั้ย
"วางโทรศัพท์ แล้วท�ำการบ้าน"
"ก็บอกแล้วว่าเราท�ำไม่เป็น"
"ท�ำไม่เป็นก็จะสอนให้"
รัญก�ำปากกา เตรียมยกขึ้นเคาะหัวซ้อน...เวลาที่ซ้อนดื้อ ซ้อนเถียง
จะโดนแบบนี้ทุกครั้ง
ซ้อนรีบวางโทรศัพท์ลงทันที ยกมือขึน้ ปิดหัวตัวเอง รัญมือหนัก ตีปากกา
ลงมาแต่ละทีหัวซ้อนแทบแตก
นอกจากรัญจะขี้เก๊กแล้ว รัญยังซาดิสม์อีกด้วย
ซ้อนจะแฉ จะบอกทุกคนที่ก�ำลังหวีดรัญว่าที่จริงรัญอะโรคจิต ซ้อน
จะเปิดแอ็กใหม่ไปแฉรัญเลย คอยดู
รัญมองหน้าซ้อนนิง่ ๆ สายตาดุๆ ใต้กรอบแว่นส่งผลให้ซอ้ นอมลมไว้ในปาก
จนแก้มพอง
"สอบเข้าบัญชีได้แต่เรียนไม่ได้ก็เท่านั้น"
ซ้อนขมวดคิ้ว รัญพูดเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรกที่ซ้อนขึ้นปีหนึ่ง
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"ซิ่วมั้ยซ้อน ไม่ตั้งใจก็ทบทวนตัวเองใหม่"
"ได้ไงๆ ซิ่วก็แพ้รัญอะดิ"
ตอนซ้อนอยู่ ม.6 ม้าขอให้รัญช่วยมาสอนพิเศษ รัญเป็นนักศึกษา
ปริญญาโทคณะนิตศิ าสตร์ แต่ตอนทีเ่ รียน ป.ตรี รัญเคยเรียนบัญชีมาก่อน ม้า
บอกว่ารัญเรียนเก่ง แล้วรัญก็เป็นลูกชายของเพือ่ นม้า ม้าเลยมัน่ ใจฝากฝังซ้อน
ไว้กับรัญ
ก่อนจะสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย ซ้อนพนันกับรัญไว้วา่ ถ้าซ้อนสอบติด
บัญชี รัญต้องท�ำตามค�ำสัง่ ซ้อนเป็นเวลาหนึง่ ปี แต่ถา้ ซ้อนสอบไม่ได้...ซ้อนก็ยนิ ดี
ให้รัญเรียกใช้ได้ตามสบาย
แต่ซอ้ นเสียเปรียบ เพราะรัญตัง้ เงือ่ นไขไว้หนึง่ ข้อว่าตลอดสีป่ ถี า้ ซ้อนซิว่
ก็เท่ากับแพ้
นี่ไง รัญถึงได้บอกให้ซ้อนซิ่ว รัญนิสัยไม่ดี อยากให้ซ้อนแพ้
ซ้อนบุย้ ปาก ย่นจมูกใส่รญ
ั มองอาวุธในมือทีร่ ญ
ั ก�ำลังถืออยู่ รัญยังไม่ยอม
วางปากกาสักที ซ้อนก็จะกุมหัวแบบนีต้ อ่ ไป
"จะสองทุ่มแล้วซ้อน รีบท�ำการบ้านให้เสร็จ"
"สองทุ่มแล้วไง เรามีเวลาท�ำทั้งคืน"
"ซ้อนยังไม่ได้กินข้าวเย็น"
"เราลดน�้ำหนักอยู่ อย่าพูดถึงข้าวเย็น"
"งั้นรีบท�ำ พี่มีการบ้านต้องท�ำเหมือนกัน"
"เรื่องของรัญสิ"
รัญแทนตัวเองว่าพี่เพราะแก่กว่า ปีนี้รัญอายุยี่สิบสาม ส่วนปีนี้ซ้อน
อายุสิบเก้าเป๊ะๆ แต่ซ้อนไม่เรียกรัญว่าพี่หรอก รัญขี้เก๊ก ซ้อนไม่อยากนับถือ
คนขี้เก๊ก
"ซ้อน ถ้าดื้ออีกทีจะเคาะหัวแล้วนะ"
"เอ้า ไรอะ"
"ขยับเข้ามานั่งดีๆ จะสอนการบ้าน"
พอเห็นว่ารัญท�ำหน้าเบือ่ และวางปากกาลง ซ้อนเลยเลิกกุมหัว ขยับตัว
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เข้าใกล้โต๊ะญี่ปนุ่
ซ้ อ นเหลื อ บตามองรั ญ ที่ ก� ำ ลั ง ชี้ นิ้ ว ลงไปบนโจทย์ พ ลางขยั บ ปาก
เปล่งเสียงเรียบๆ ซ้อนอยู่ปีหนึ่งแล้วก็จริง แต่ซ้อนก็ยังไม่เลิกเรียนพิเศษ
ยังมีติวเตอร์ส่วนตัวเพราะว่าซ้อนต้องการให้รัญสอนต่อ
เพราะว่าม้าฝากซ้อนไว้กบั รัญนัน่ แหละ ฝากเลีย้ งดู ฝากให้อยูค่ อนโดฯ
ด้วย ฝากทุกอย่างจนรัญเหมือนพ่อคนที่สอง แต่รัญชอบดุ ดุยิ่งกว่าอาจารย์
สอนสังคมตอนที่ซ้อนอยู่ ม.6 ซะอีก ซ้อนหมั่นไส้เลยแกล้งรัญ บอกม้าว่า
ถึงซ้อนจะเรียนมหาวิทยาลัยแล้ว แต่หวั สมองของซ้อนคงจะเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง
ไม่ไหว ยังต้องการให้รัญสอนพิเศษต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าซ้อนจะเก่ง
สอนจนกว่าซ้อนจะจบปีสี่เลยก็ได้
"เดี๋ยวๆ รัญอธิบายเร็วไป"
ซ้อนจับหลังมือรัญ รีบบอกให้อีกคนหยุดก่อน เพราะสมองอันน้อยนิด
ของซ้อนประมวลผลตามไม่ทัน
ปกติรัญไม่เคยพูดเร็วแบบนี้ จงใจแกล้งกันหรือเปล่า
ซ้อนขมวดคิ้ว หรี่ตามองรัญที่ยกมุมปากนิดๆ เหมือนกลั้นยิ้ม
นั่นไง! ชัดเลย รัญแกล้งจริงๆ ด้วย
"นิสัยไม่ดี" ซ้อนถลึงตาใส่รัญ
แต่รัญก็ตีมึน ท�ำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ "ฟังต่อมั้ย"
"ก็ได้ๆ ขอแบบช้าๆ"
เอาจริงๆ ซ้อนเริม่ หิว เลยไม่อยากกวนบาทารัญแล้ว บอกให้รญ
ั สอนต่อ
ซ้อนจะตั้งใจฟังเสียงของรัญเอง
"ค่อยๆ กินได้มั้ยซ้อน มันร้อนอยู่"
"หิวอะ"
"รู้ว่าหิว"
"..."
"ซ้อน" รัญพูดเสียงเข้ม แถมยังจ้องซ้อนด้วยสายตาดุๆ "จะกินก็กิน
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จะเล่นก็เล่น เลือกสักอย่าง"
"ขอไลฟ์ก่อนแป๊บเดียว"
ซ้อนกดโหมดกล้องในแอพพลิเคชั่นอินสตาแกรม เลือกถ่ายทอดสด
ยกโทรศัพท์ขึ้นระดับใบหน้า ฉีกยิ้มขณะยกช้อนขึ้นจ่อปาก
"มีใครดูยังหว่า" ซ้อนขมวดคิ้ว "อ้อๆ มีคนดูแล้ว"
ฉีกยิ้มกว้างอีกครั้งก่อนโบกมือให้คนที่ก�ำลังดูการถ่ายทอดสดนี้อยู่
ซ้อนตักโจ๊กเข้าปาก ไอร้อนระเหยขึน้ บนอากาศ ซ้อนยกมือขึน้ พัดให้หายร้อน
"รัญๆ ถือโทรศัพท์ให้เราหน่อย"
เสียงนุ่มดังขึ้น ท�ำเอาคนที่ก�ำลังตักโจ๊กเข้าปากชะงัก รัญเงยขึ้นมอง
ท�ำหน้าไม่สบอารมณ์เท่าไหร่ แต่ก็ต้องยอมถือโทรศัพท์ให้ซ้อน แพนกล้อง
ไปที่หน้าคนตรงข้ามเพราะเจ้าตัวยัดเยียดมาให้
"หวัดดีอีกรอบนะทุกคน ตอนนี้ฝนตกอะ เห็นมั้ยๆ เราอยู่ใต้คอนโดฯ
ก�ำลังกินโจ๊กอยู่ เนีย่ ๆ" ซ้อนยกชามโจ๊กใส่กล้อง "โจ๊กหมูใส่ไข่ เหยาะซอสพริก
อร่อยลื้ม"
'โจ๊กคอนโดฯ พี่ซ้อนอร่อยค่ะ หนูนาเคยไปกิน'
'พี่ซ้อนนน คนหล่อ 04:12 ชื่ออะไรคะ มีวาร์ปมั้ยๆ'
'ถ้าบุกไปคอนโดฯ น้องซ้อนตอนนี้เจ้จะเจอคนหล่อ 04:12 หรือเปล่า'
'โจ๊กไม่น่าดูเท่าใบหน้าของน้องซ้อนเลยครับ'
'ขอวาร์ป 04:12 เจ้าค่ะ'
ดีนะทีซ่ อ้ นไม่หลุดแสดงสีหน้าตอนอ่านคอมเมนต์ ฮอตจริงๆ พ่อคนหล่อ
04:12 เนี่ย
"วันนี้มาไลฟ์สั้นๆ นะ ไปละๆ ขอตัวไปกินโจ๊กก่อน บายยย"
ซ้อนกดปุม่ สิ้นสุดการเผยแพร่ ท�ำหน้ามู่ทู่ก่อนหยิบโทรศัพท์ออกจาก
มือรัญแล้ววางไว้ข้างชามโจ๊ก
มีแต่คนถามหาวาร์ปรัญ แต่ซ้อนก็ท�ำเป็นไม่เห็น
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รัญไม่เล่นโซเชียล จะให้ซอ้ นบอกวาร์ปไปได้ยงั ไง วาร์ปกว่านีก้ เ็ ลขทีห่ อ้ ง
กับรหัสเปิดประตูหอ้ งของรัญแล้วมัย้ ล่ะ รัญน่ะมีโทรศัพท์แต่ไม่มแี อพพลิเคชัน่
อะไรเลย มีไว้โทรเข้าโทรออกเท่านัน้ รัญรักความสงบ ผิดกับซ้อนทีต่ ดิ โซเชียลมาก
"เป็นอะไร อยู่ๆ ก็หน้ามุ่ย"
ซ้อนท�ำปากมุบมิบๆ ก้มหน้ากินโจ๊กไม่สนใจเสียงรัญ
แต่จๆู่ ก็ตอ้ งเงยหน้าขึน้ เมือ่ รัญใช้มอื หนาจับคางซ้อนไว้แน่น บังคับให้
สบตาทั้งๆ ที่ซ้อนไม่อยากมองหน้า
"อะไรของรัญเนี่ยยย"
"ท�ำหน้าจ๋อย ใครคอมเมนต์ไม่ดีมาอีกหรือไง"
ซ้ อ นส่ายหน้ า รั ว ไม่ มี ห รอกคนคอมเมนต์ ไ ม่ ดี น ่ ะ มี แ ต่ ค อมเมนต์
ขอวาร์ปรัญมากกว่า
"แล้วหน้ามุ่ยท�ำไมซ้อน"
ซ้อนชักเบื่อรัญแล้ว ท�ำไมชอบถามเซ้าซี้ก็ไม่รู้
"เราจะกินโจ๊ก"
"ตอบมาก่อน ไม่งั้นไม่ต้องกิน"
รัญขี้วอแวอะ!
ซ้อนจิป๊ าก พยายามขยับใบหน้าให้หลุดออกจากมือของรัญแต่กไ็ ม่สำ� เร็จ
เลยปล่อยให้คางถูกยึดเอาไว้
"บอกก็ได้"
รัญเลิกคิ้ว
"ไม่มีใครคอมเมนต์ไม่ดี"
"แล้ว?"
"แล้วอะไรเล่า"
"พูดมาให้หมด"
"..."
"ซ้อนก็รู้ เวลาซ้อนรู้สึกอะไรมันรวมอยู่บนหน้าหมด"
โอ๊ย ยอมใจรัญเลย
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"รัญจะกลับไปเล่นโซเชียลอีกป่ะ"
"..." รัญส่ายหน้า
"ไม่?"
"ไม่แน่ใจ"
เฮ้ย ตอบงี้ได้ไงอะ
"เอาดีๆ สิรัญ ตอบใหม่ๆ"
รัญถอนหายใจ "ยังไม่กลับไปเล่น มันไร้สาระ"
"ดีเลยๆ รัญอย่าเล่นเลยโซเชียลอะ น่าปวดหัว"
"น่าปวดหัว แต่ใครบางคนก็ติดจนวางโทรศัพท์ไม่ลง"
แน่ะ แขวะกันอีก
"ก็เราติดอะ เรื่องของเรามั้ยเนี่ย"
"..."
"รัญ"
"ว่าไง" ซ้อนปล่อยช้อนออกจากมือ ก่อนใช้ปลายนิว้ แตะมือหนาทีก่ ำ� ลัง
จับคางของตัวเองอยู่ ซ้อนจ้องตารัญ กัดริมฝีปากเบาๆ เมือ่ รูส้ กึ ถึงความประหม่า
"รัญจะยังไม่กลับไปเล่นโซเชียลจริงๆ ใช่มั้ย"
"ไม่รู้ บางทีท�ำงานกลุ่มก็คงต้องเล่น"
"..."
"ท�ำไม"
"ไม่เล่นเลยไม่ได้เหรอ"
"..."
"เราขอได้ปะ่ "
"ขอได้ แต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน"
"เราชนะพนันอยู่นะ ท�ำไมต้องมีข้อแลกเปลี่ยน"
"นี่มันอยู่นอกเหนือเงื่อนไข"
"..." เงื่อนไขอะไรมากมายก็ไม่รู้อะ ซ้อนชักจะร�ำคาญแล้ว
"ถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไร"
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"ก็ได้ๆ ข้อแลกเปลี่ยนคืออะไร"
"เหมือนเดิม"
"เหมือนเดิม...อีกแล้วเหรอ"
"อือ"
รัญยกมุมปากเล็กน้อย ก่อนปล่อยคางซ้อนให้เป็นอิสระแล้วก้มหน้า
กินโจ๊กต่อ
ค�ำว่า 'เหมือนเดิม' ท�ำเอาซ้อนหน้าแดงก�ำ่ คนตัวขาวกัดริมฝีปากเบาๆ
รัญขี้โกงชะมัด ซ้อนชนะพนันแล้วแต่ยังไม่วายตกเป็นเบี้ยล่างของรัญอยู่ดี
"ก็ได้ เหมือนเดิมก็เหมือนเดิม"
พอตกดึก ฝนก็ตกหนัก
ร้านโจ๊กใต้คอนโดฯ ก�ำลังจะปิด ดีนะที่ซ้อนอิ่มก่อน เลยรีบบอกให้รัญ
จ่ายตังค์แล้วกลับขึ้นห้องสักที
ตอนนีเ้ ลยก�ำลังยืนอยูใ่ นลิฟต์ รัญกดปุม่ เลข 12 มันคือชัน้ ทีร่ ญ
ั กับซ้อนอยู่
ซ้อนก้มหน้าเล่นโทรศัพท์เหมือนเดิม ก่อนออกจากร้านเมือ่ กีซ้ อ้ นถ่ายรูปโจ๊ก
อัพโหลดลงเฟซบุ๊ก ติดแฮชแท็กว่า #ของอร่อยย่านอโศก ภายในไม่กี่นาที
ยอดกดไลค์กดแชร์ก็พุ่งเป็นพันๆ
"รัญ ดูดิๆ เราถ่ายรูปโจ๊กร้านพี่ยอดอะ คนแชร์เต็มเลย"
"เดี๋ยวพรุ่งนี้ร้านพี่ยอดก็วุ่นวาย"
"ไม่ดีเหรอ พี่ยอดจะได้ขายดีไง"
รัญไม่ตอบ แต่เหลือบตามองซ้อน...อะไรอะ ท�ำแบบนี้ใครจะไปรู้ว่า
คิดอะไรอยู่ ซ้อนเลิกสนใจคนข้างๆ ละ คุยกับรัญแล้วเหนื่อย รัญไม่ค่อย
มีอารมณ์รว่ มด้วยเท่าไหร่ วันๆ สนใจแต่เนือ้ หาทีต่ วั เองเรียนอยู่ กับการขัดบิก๊ ไบก์
คันโปรดจนเงาวับ ไม่ก็คอยจับผิดซ้อนอยู่เรื่อย
ติ๊ง
ลิฟต์ถงึ ชัน้ 12 แล้ว ซ้อนสาวเท้าเดินออกไปทันทีตอนทีป่ ระตูลฟิ ต์เปิด
เดินตรงไปยังห้อง 1204 ของตัวเองทีม่ า้ ซือ้ ไว้ อยูเ่ ยือ้ งๆ กับห้อง 1203 ซึง่ เป็น

Page �����������.indd 15

5/8/2563 BE 14:27

16 ภาวะรักซ้อน

ห้องของรัญ
ซ้อนกดรหัสเข้าห้อง เปิดประตูเดินเข้าไป แต่กต็ อ้ งร้องออกมาเมือ่ ถูกดันหลัง
ให้เข้าไปในห้องอย่างรวดเร็ว พอเหลียวมองก็เห็นรัญทีเ่ ดินตามเข้ามาในห้อง
"รัญเข้ามาท�ำไม"
"เข้ามาเอาข้อตกลง" รัญเดาะลิ้น "เหมือนเดิม"
คนตัวสูงก�ำลังโน้มหน้าลงมา แต่ซอ้ นก็เอียงหน้าหลบพร้อมดันอกกว้าง
ออกเบาๆ
"เรายังไม่แปรงฟันนะรัญ"
"ไม่เป็นไร"
"แต่เราเป็น"
"ซ้อน อย่าตุกติก"
"รัญ ฮื้อ..."
สุดท้ายค�ำพูดก็ถูกกลืนลงล�ำคอในตอนที่รัญโน้มใบหน้าลงมาแนบชิด
ริมฝีปากของซ้อนถูกครอบครองด้วยปากอุน่ ๆ เหมือนกับเอวทีก่ ำ� ลังถูกมือหนา
รัดไว้ และรั้งให้ร่างกายของซ้อนเบียดเข้าหาร่างกายของรัญ
ซ้อนหลับตาปี๋ ยืนไร้แรงอยู่ในอ้อมกอดของรัญ ก�ำมือขยุ้มเสื้อบน
ลาดไหล่กว้าง ออกแรงเขย่าให้รัญเลิกจูบสักที
รัญไม่ได้รุกล�้ำเข้ามา ที่จริงรัญไม่เคยรุกล�้ำเลยต่างหาก เพราะซ้อน
ไม่อนุญาต ซ้อนมักจะเม้มปากแน่นเวลาที่จูบกัน...ใช่ มันไม่ใช่ครั้งแรก
ของกันและกัน แต่เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้
'เหมือนเดิม' ของซ้อนและรัญก็คอื จูบนีแ่ หละ ข้อแลกเปลีย่ นเวลาทีซ่ อ้ น
ขอร้องอะไรสักอย่างกับรัญมักต้องแลกด้วยสิ่งนี้ ซ้อนว่ามันไม่ยาก ง่ายกว่า
ให้ซ้อนท่องสูตรบัญชีซะอีก แต่หลังๆ มานี้ซ้อนเริ่มรู้สึกว่าตัวเองก�ำลังหายใจ
ไม่ค่อยออก
รัญจูบดุเกินไป
ไม่รุกล�้ำ แต่บดเบียดแนบแน่นจนปากซ้อนบวม
"พอแล้วรัญ เราหายใจไม่ออก"
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"ไปฝึกหายใจมาใหม่มั้ย" ซ้อนก้มหน้าทั้งที่ยังอยู่ในอ้อมกอดอีกฝ่าย
"ท�ำหลายรอบแล้วยังไม่ชินอีกเหรอ"
"เงียบไปเลยนะรัญ แล้วก็ปล่อยเราได้แล้ว"
"ไม่ ยังไม่ครบสูตรเลย"
"อะไรๆ เหมือนเดิมแค่จูบ...ไม่ใช่เหรอ"
ซ้อนเริม่ ตะกุกตะกักเมือ่ รัญฝังจมูกลงบนเนือ้ แก้มป่องๆ คลอเคลียเบาๆ
จนซ้อนขนลุก
"นี่มันเกินข้อแลกเปลี่ยนแล้วรัญ"
"ไม่เกิน"
"ไม่เกินยังไง เราแค่บอกว่ารัญอย่าเพิ่งกลับไปเล่นโซเชียล"
"..."
"ปกติรัญก็ไม่เล่นอยู่แล้ว แค่นี้ไม่ล�ำบากอะไรเลยนี่นา"
"อือ จริงๆ พี่จะกลับไปเล่นไอจี ว่าจะสมัครเฟซกับทวิตเตอร์ด้วย"
ซ้อนตาโตทันที "อะไรอะ ไหงจู่ๆ เกิดอยากเล่น"
"ไม่รู้สิ"
"แต่รัญรับปากเราแล้วนะ"
"อือ รับปากแล้ว"
"..."
"งั้นก็หอมแก้มได้ จูบได้ กอดได้ โอเคมั้ยกับข้อแลกเปลี่ยน"
ซ้อนไม่อยากโอเค แต่กต็ อ้ งยอมพยักหน้า แล้วปล่อยให้รญ
ั เอาจมูกโด่ง
ระเรื่อยทั่วทั้งแก้มและล�ำคอขาวต่อไป
'พี่ซ้อนนน คนหล่อ 04:12 ชื่ออะไร ตอบได้ยังเนี่ย'
'พี่คนหล่อชื่อรัญ เราเคยได้ยินพี่ซ้อนเรียกชื่ออยู่'
'ขอวาร์ปอีกที ใครหาได้ช่วยบอกบุญหน่อยจ้า'
ซ้อนท�ำปากยู่ ก่อนกดตอบคอมเมนต์ที่ค้างคาไว้หลายอันกลับไป
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Sanan Son คนนั้นชื่อภาวะครับ
'เฮ้ยยย คนอะไรชื่อภาวะ'
'ภาวะรักมาทักทายหรือเปล่าคะ 555'
'ไม่เชื่อออ พี่ซ้อนอย่าแกล้ง'
Sanan Son ชื่อภาวะจริงๆ ครับ
ใช่ ชื่อภาวะจริงๆ รัญชื่อจริงว่าภวรัญชน์ สิริชัยพิวัฒน์
และที่ซ้อนตอบไปแบบนั้นก็เพราะว่าจะแกล้งรัญไง
แกล้งที่รัญบังอาจจูบซ้อนนานๆ วันนี้รัญช่วงชิงอากาศหายใจของซ้อน
ไปเกือบหมดเลย
'น้องซ้อน มีด้วยเหรอคะคนชื่อภาวะ พาวเวอร์หรือเปล่าเอ่ย'
แน่ะ ยังจะอวยรัญอีก นีถ่ า้ รัญเล่นโซเชียล อัพโหลดรูปลงบ่อยๆ รับรอง
ได้เลยว่าสาวๆ ต้องติดตรึมแน่ๆ
Sanan Son ภาวะที่เป็นภาวะเลยครับ ไม่ใช่พาวเวอร์
Sanan Son ภาวะไม่มีวาร์ป ขอโทษด้วยนะครับทุกคน
คอยดู

ถือว่าซ้อนบอกไปแล้วนะ ถ้าใครมาถามหาวาร์ปรัญอีก ซ้อนจะเมินเลย
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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