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คําโปรย 

 

ศร ศรศิลป เปนอัลฟาหนาตาดี ไมไดแพไอเพื ่อนแฝดสองตัว
แมแตนอย รวมท้ังรสนิยมทางเพศ พวกเราชอบการมีเซ็กซหมู (?) เวลาเห็น
รับโดนกระทําหลาย ๆ คนแลวมันเราใจนัก แตวันดีคืนดีกําลังเย็บกับโอเมกา
พรอมกันอยางเมามัน (?) เสือกเกิดเหตุการณไมคาดฝน ตัวเขา ไนนและ
เอ็กซ ไอพ่ีนองคูแฝดเสือกรัทพรอมกันโดยไมไดนัดหมาย 

“แมง ไอไนนเมื่อคืนเลนทั้งคืนไมไดหลับไมไดนอน โอเมกาตายไป
รึยังวะ” 

“กูไมเห็นโอเมกาเลยวะ แตกูวาเย็บเดือดขนาดน้ัน ลุกข้ึนไดไงวะ?”  

“พวกมึงสองตัว หยุด!” 

“มีอะไรไอศร” 

“กูวา…กูเจ็บตูด...” 

“ฮะ!?”  
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บทนํา 

 

“ไอพวกเห้ีย พวกมึงมาน่ีเลย!” นํ้าเสียงโหวกเหวกโวยวายดังข้ึน 
เรียกใหสองพ่ีนองคูแฝดซ่ึงกําลังจะหยิบผาขนหนูพันเอว หันไปมองตนเสียง
ที่กวักมือเรียกฝาแฝดทางประตูหองน้ํา ท้ังสองคนเดินไปหาเพ่ือนสนิทตน  

“มึงเปนอะไร?” ไนนเทาเอวถามไอเพ่ือนท่ีทําหนาทําตาเหมือนโลก
จะแตก 

“เออน่ันดิ อาการมันเปนยังไง” เอ็กซสมทบอีกที ศรรีบใชสองมือ
ดึงแขนไอคูแฝดเขาดานใน ชี้ น้ิวไปท่ีตนขาท่ีเปนมัดกลามมีน้ําสีขาวขุน
จํานวนมากไหลเย้ิมเปอนหวางขา ทอนขา  

“ของพวกมึงไงไอสัส ตูดก็แหก นํ้าพวกมึงแมงก็เจ่ิงนอง!” ศรชู
นิ้วกลาง สองมือกระแทกใสหนาคูแฝด ไอสองพ่ีนองขมวดค้ิวฉับ 

“มึงก็เอาออกดิจะยากอะไร” เอ็กซพูดข้ึนโดยท่ีแฝดอีกคนพยักหนา
เออออตาม 

“กูเอาออกไมเปนวอยไอควาย กูเคยโดนเย็-ที่ไหน สัสพูดมาได 
พวกมึงสองตัวมาชวยกูเลยใหไว!” ศรจับสองหัวไอแฝดโขกหากัน พวกมัน
บนกระปอดกระแปดแตสุดทายก็ชวยอยูดี 

“อะ ง้ันมึงหันหลัง” เอ็กซออกคําสั่งเพื่อนสนิท พอเห็นศรเอาแต
ยืนนิ่ง ไนนจึงจัดการหมุนตัวเพ่ือนแทน 

“เออหัน เด๋ียวกูกับไอเอ็กซชวยมึงเอง” 

“รีบ ๆ ทําไอสัส อยูสภาพน้ีนานกูยิ่งหดหู” ศรขูฟอเรงเราไอคูแฝด 
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“มึงทําดิ…” ไนนโยนใหแฝดพ่ี เอ็กซสายหัวรัว เขาเองก็ไมเคยลวงนํ้า
ออกใหอัลฟา กับโอเมกาก็ใสถุงตลอด แลวแบบไอคนท่ีจะลวงคือแมงเปน
เพศเดียวกัน ตัวแมงก็ควายพอกัน แคคิดก็ขนลุกแปลก ๆ 

“มึงนั่นและไอไนนทํา” 

“ไอแฝดนรก กูขอรองทําอะไรสักอยางเถอะ ขากูจะยืนไมไหวแลว 

กูเจ็บตูด!” ศรหันหนามาวากใสคูแฝด 

“เออ ง้ันมึงกับกูทําพรอมกัน” ไนนย่ืนขอเสนอ เอ็กซพยักหนารับ
ขอเสนอน้ัน ท้ังสองชูน้ิวกลางกอนจะสอดเขาชองทางบวมชํ้า งอน้ิวควานเอา
นํ้ากามออกมา 

“มึงก็ชวยเบงเอาน้ําออกดวย ไอศรจะไดเสร็จเร็ว ๆ” 

“อึก!” ศรกัดฟนกรอดยามน้ิวท้ังสองกําลังกวาดเอาน้ําเขาออกจาก
ทางดานหลัง ผนังออนนุมขมิบรัดตอดน้ิว อยู ๆ ขาเขามันเหมือนจะออนยวบ 
เพราะปลายน้ิวแตะโดนจนออนไหว ท้ังท่ีอัลฟาเปนเพศท่ีตอมลูกหมากน้ัน
อยูลึกมาก แตไอคูแฝดนิ้วมันยาว ดันไปแตะโดนจุดท่ีไมควรโดน 

“อะ อึก พวกมึงเสร็จยัง ซ้ีด...อา” 

“ไอศรมึงจะครางทําไม!” 

“ไมรูวอย พวกมึงรีบ ๆ ทํา อะ!” ศรเชิดหนาครางลืมตัว มือท่ียัน
กําแพงหองน้ําจิกพ้ืนผนังแนน ไอสองแฝดท่ีกําลังจวงกวาดน้ํากามตางมอง
หนากันสลับมองศร 

 

เห้ี-…ไอศรครางไดนาเอาเก๊ิน!  
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หลงคร้ังท่ี 1 

 

โรงแรมแหงหนึ่ง... 
“อ้ือออ อะ อา!” เสียงครางกระเสาดังสน่ันภายในหองส่ีเหล่ียม

ขนาดกลางโรงแรมมานรูด เสียงเตียงดังเอ๊ียดอาดสลับกับเสียงกระแทก
สะโพกเขาออกหนักหนวง หน่ึงรางเพรียวบางกําลังถูกอัลฟาหลอท้ังสามคน
รายลอมรอบตัว สองมือเรียวขยับแกนกายใหญสองอันรูดและดูดเลียราวกับ
ของหวาน ขณะดานลางโดนอีกคนจับกระแทกใสจนหัวส่ันหัวคลอน 

“แมง...ชักหลวมแลววะ” คนท่ีกําลังกระแทกทอนรอนเขารูสวาท
พูดข้ึน สองพ่ีนองฝาแฝดเงยข้ึนมองหนาเพ่ือนสนิทท่ีทําหนาเซ็ง กอนจะ
หัวเราะออกมา 

“คว- ต้ังสามอันไมหลวมก็ไมรูจะวาไงแลวปะ ไอศร…” 

“เออ กูเลิกละ” ศรบนอุบอิบ ถอนตัวออกจากรูรักดึงถุงยางท้ิงถัง
ขยะ เปล่ียนมาน่ังปลายเตียงชักวาวแทน สวนไอสองฝาแฝดปลอยใหมันอ๊ึบ
โอเมการานอยากตอไป 

“อา ดีจังครับ อา…!” โอเมกาหนาสวยครางเสียงหลง ย่ิงทอนเอ็น
บดขย้ีเทาไหรเจาตัวย่ิงครางล่ันสน่ัน รางเพรียวอยูในทาคลานเขา อาปาก
ครอบครองแกนกายใหญ บ้ันทายกระเดงเอวรับการกระแทก 

“อืมมม พวกมึงเอามันแรง ๆ หนอย…ไอไนนไอเอ็กซ” เขาบอกกับ
เพ่ือนฝาแฝดของตน สายตาจับจองคนบนเตียงราวกับกําลังดูหนังโป มือหนา
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แลบล้ินเลีย มองคนตัวเล็กท่ีโดนกระทํา เกร็งหนาทอง ชักทอนเน้ือสองสามที
พุงใสใบหนาสวยรวมท้ังหนาทองลอนกลามของไนน 

“เห้ียศร นํ้าเง่ีย-มึงเลอะกู!” ไนนโวยวายล่ันรีบเอาทอนรอนออก
จากโพรงปาก ปลอยให เอ็กซ เอาไปคนเดียว ศรยักไหลเอ้ือมมือหยิบ
ผาขนหนูพันเอว 

“อา ไอไนน แค น้ําไอศรมึงจะขนลุกอะไรขนาดน้ัน” เอ็กซวา
นองชายฝาแฝด มองพวกมันสองคนท่ีกําลังจะตีกัน เอ็กซเอนตัวพิงหลังกับ
หัวเตียงเปลี่ยนทาใหโอเมกาน้ันน่ังเทียนทําตอ สวนเจาตัวหยิบบุหรี่มาสูบ 

“มึงลองโดนบางไหมละไอเอ็กซ” 

“แกผาเห็นกันไมรูก่ีรอบ กับอีแคน้ําทําขนลุก” ศรยอนอีกคนทัน
ควัน พวกเรามักนัดเอากับโอเมกาแบบเซ็กซหมู เวลาเห็นโดนรุมกระทํามัน
เราใจดี แนนอนไมไดมีการบังคับหรือขืนใจ พวกท่ียอมคือเต็มใจโดนพวกเขา
รุมอยูแลว 

“สัส” ไนนคอนตาขวาง ทาทีไมไดนารักชวนใหขนลุกมากกวา 

“มึงก็รีบเอาละกัน หิวขาว” ศรเปล่ียนเร่ืองไปคุยกับแฝดพ่ีแทน 
เอ็กซพยักหนารับรู มือหนาจับสะโพกบางกระแทกรัว ๆ ปลอยน้ํากามใส
ถุงยางอนามัย ถึงจะชอบในการมีเซ็กซแตพวกเรามักจะปองกันเสมอเผ่ือ
พลาด 

“ก่ีโมงแลววะ?” ไนนถามพ่ีชายฝาแฝดตน เพราะตอนน้ีไมมีอะไรดู
เวลา 

“ทุมนึง เอากันมาสามชั่วโมงได” 
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“กูถึงวาโคตรหิว” ศรพูดข้ึนมา เอามือลูบทองตัวเองท่ีสงเสียง
ประทวง 

“พวกคุณจะไปแลวเหรอ” โอเมกาขายบริการเอยข้ึนหลังจากเสร็จ
กิจกรรมรอน ๆ สงสายตาออดออนลูกคาของตน 

“จะเอาเงิน?” ไนนวาพลางหยิบเงินในกระเปาท่ีวางบนหัวเตียงโยน
ใหคนตัวเล็กจํานวนสามพัน 

“ขอเพ่ิมไมไดเหรอ พวกคุณต้ังสามคน” โอเมกาบนเล็กนอย จนศร
ต้ังควักจายเพ่ิมอีกพันนึง 

“พอไหม” 

“ขอบคุณมากครับ จุบ!” โอเมกาย้ิมรา ไลหอมแกมลูกคาท้ังสามคน
เรียงตัว กอนจะรีบควาเสื้อผามาสวมใส 

แกรก! 

ขวดอะไรบางอยางหลุดจากกระเปาเส้ือของโอเมกา ศรหยิบข้ึนมาดู
คลายขวดนํ้าหอม ขนาดปดฝายังมีกล่ินหอม 

“นํ้าหอมเหรอขอฉีดหนอย” 

“อะ! คุณ… ไมได...” 

ฟูววว! 
ไมทันแลว โอเมกาขายบริการรีบไปแยงออกมาเพราะไอท่ีเจาตัวฉีด

ใสตัวนะมันคือฟโรโมนของโอเมกา ท่ีเขาจะใชเพียงแตะ ๆ เล็กนอยไว
ยั่วยวนแขก แตน่ีศรเลนฉีดใสซะโชก 
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“โอย…คุณไมรูรึไงวามันคือฟ...เฮือก!” โอเมกาสะดุงโหยง เพราะจู ๆ 

ก็ไดกล่ินหอมรัญจวนออกมาจากอัลฟาท้ังสามคน 

“อะไรวะ!” ทั้งสามคนตะโกนออกมาพรอมกัน แกนกายขนาดใหญ
ที่สงบลงไปแลวผงาดข้ึนมาชี้โดเด เสนเลือดปูดโปนขยายขนาดมากกวาเกา 
ชนิดท่ีวาพรอมจะผสมพันธุ สาเหตุเพราะกล่ินหอมจัดจากฟโรโมนท่ีศรน้ัน
ฉีดใส 

 

พวกเขากําลังรัท! 
 

“แบบน้ีผมรับไมไหวหรอก” โอเมกาขายตัวสายหัวรัว ๆ เม่ือเห็น
สายตาห่ืนกระหาย ทั้งสามคนจองเขม็งมาท่ีตนอาการคลุมคล่ังท่ีรูวาพวกเขา
สติหลุดไปแลว อัลฟาเวลารัทอารมณจะรุนแรงกวาปกติ แถมอึดดวย  แลว
นี่รัทตั้งสามคน ขืนเขาอยูตรงน้ีไดตายคาเตียงแน 

“อยูไมไดแลวกู!” โอเมการีบจ้ําเทาออกจากหองเม่ือเห็นสามหนุม
พุงตัวมาหาตน รอดออกมาไดหวุดหวิด พรอมเรียกเด็กของโรงแรมใหมาล็อก
หองเอาไว 

“พ่ีล็อกเลย ในหองมีแตอัลฟาท่ีรัท ขืนหลุดมาผมตายแน” 

“ได ๆ” เด็กโรงแรมพยักหนา รีบงัดกุญแจมาไขปดประตูขังทั้ง
สามคนเอาไวดานใน โอเมกาขายบริการถอนหายใจโลงอกรีบหนีจากท่ีน่ี
ทันท…ี 
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ตามเวรตามกรรมละกัน! 
 

*** 

 

ปง ๆ ๆ! 

“ประตูล็อก!” ทั้งสามคนตางชวยกันเขยาและใชแรงท้ังหมดทุบ
ประตู แตผลคือเหมือนเดิม เปดไมไดเพราะประตูคอนขางหนายากจะพัง
ออกไป ท้ังสามคนเดินกระวนกระวายงุนงานภายในหองท้ังท่ีมีกล่ินหอม
ของฟโรโมนลอยคละคลุง 

“เเมง กูจะบา” ไนนใชมือทุบผนังหอง ในสถานการณท่ีอัลฟาสามคน
อยูรวมกันและรัทพรอมกันน่ีคือโคตรนรก 

“ไอไนน…มึงโทรหาพนักงานให ข้ึนมาเปดดิ” เอ็กซหันไปบอก
นองชายตน พยายามควบคุมสติ 

“โทรแลว พนักงานบอกตองรอใหพวกเราหายรัทถึงจะมาเปด” ศร
พูดแทรกข้ึนพรอมวางโทรศัพทของโรงแรมลง สีหนาเหวี่ยงสุด ๆ 

“เห้ีย จะเง่ียนตายกอนม้ัย” ไอสองหนอโวยวายหนัก 

“ไมมีใครตายเพราะเง่ียน พวกมึงมียากดไหมวะ” 

 

“ไมมี/ไมมี!” สองแฝดตอบกลับพรอมกัน ตางเทขาวของ ไมมีแมแต
เข็มเดียวเพราะเพ่ิงจะฉีดยาระงับกันไป ใครจะไปคิดวาจะรัทฉุกเฉินแบบน้ี
กัน 
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“เพราะมึงแมงซนไง เอาของชาวบานมาฉีดเลน!” ไนนโวยวายใส 
กอนจะพรวดเขาหาศรบนเตียง รางกายไนนสะทานกับสารกระตุนจากตัว
เพ่ือน 

“กูจะไปรูไหมวะ กูไปอาบน้ํา…อะ!” ตัวศรถูกไนนน้ันควาเขาไป
กอด สูดดมซุกไซซอกคอ ดอมดมกล่ินหอมของฟโรโมน 

“แมง…หอมกล่ินโอเมกา” ไนนพึมพํา สมองเบลอลูบไลตามตัวศร 
คนท่ีโดนสารกระตุนมอมเมาไมอาจขัดขืนได ตัวออนยวบ 

“อะ… อือ… เด๋ียว” ริมฝปากศรถูกปดก้ันเพราะถูกมือของเอ็กซท่ี
พุงตัวข้ึนมาจูโจมจับใบหนาเขาล็อกเอาไว ประกบปากดูดรุนแรง เสียง
นํ้าลายดังกองภายในหอง ย่ิงใกลกันมากเทาไหรกล่ินเราย่ิงเพ่ิมพูน ดึง
สติสัมปชัญญะแตกกระเจิง คิดวาคนท่ีพวกกําลังนัวเนียอยูคือโอเมกา ตางฝาย
ตางรุกไลหมายจะผสมพันธุฝงตรงขาม แตทางศรจะแยหนอยเพราะสูแรง
สองพ่ีนองไมได 

“อะ อ้ือ!” ในเม่ือในหองน้ีไมมีโอเมกาแลว คนท่ีมีกล่ินฟโรโมนกลบ
หองอยางศรจึงกลายเปนเปาหมาย เจาตัวโดนสองแฝดยึดลงเตียง บิดตัวไปมา
ดวยความเสียวซาน สติแตกกระเจิงไมสามารถรับรูอะไรไดนอกจากความ
ตองการ อารมณเพริดสูงไมมีใครยับย้ังเอาไวได มีแตอารมณท่ีอยากจะ
ปลดปลอย 

“ซ้ีด...!” ไนนถูแกนกายบนริมฝปากศร คนถูกมอมเมาเชนศรอาปาก
รับอยางไมนึกรังเกียจ เน้ือตัวเขาถูกสองแฝดลูบไลบีบเคนหนัก โดยเฉพาะ
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หนาอกท่ีเปนมัดกลาม แผนหลังชื้นเหง่ือถูกริมฝปากเอ็กซเล็มเลียพรอม
เล่ือนมือกอบกุมแกนกายศรชักข้ึนลงรัว ๆ 

“อึก อะ เสียว…อ้ือออ...อา...” ศรครางออกมาอยางพึงพอใจ เสียง
ครางท่ีแตกตางจากทุกทีปลุกอารมณสองแฝด 

“แมง…เสียงคราง” ไนนงึมงํา กมหนาลงสูดดมกล่ินกายหอม ครอม
ตัวศรในทา69 ผลัดกันดูดเลียแกนกายใหญ สวนเอ็กซสอดน้ิวเขาปากตน 

เลียจนน้ําลายชุม กดปลายน้ิวเขารูรักท่ีปดสนิท รูท่ีไมเคยผานการมีเซ็กซมา
สักคร้ัง 

“โอะ เจ็บ!” ศรสะดุงรีบถดตัวหนี ทวาแรงตองเปล้ียลงเม่ือโดนไนน
ดูดสวนหัวแกนกายบนแกมตอบ ศรกัดฟนกรอดระบายความเสียวและความ
แปลกใหมจากการถูกน้ิวเปดซิงขยับวนในรูเขา แถมไนนยังชวยพ่ีชายสอดน้ิว
เพ่ิมใหรูเขาน้ันกวางข้ึน 

ถาเปนยามปกติศรคงถีบเปร้ียงและอวกแตกไปแลว ทวาอาการรัท
ตอนน้ีมันยากเกินควบคุม สมองพราเบลอไปหมด รังสีท่ีขมกันกลบภายใน
หอง เสียงเตียงเร่ิมขยับหนักหนวงจากการสอดใสกระแทกเขาออกรุนแรง 

“อะ อะ อ้ือ ซ้ีด…แรงอีก” ศรกําลังรองขอสองพ่ีนองท่ีผลัดกันเสียบ
ตัวเขา สาดใสธารน้ํารอนจนมันลนทะลักแลวทะลักอีก ไมรูวาจับพลิกทําไป
กี่ทา แตยิ่งทํายิ่งเสพติดยากจะถอนตัว และเหมือนจะไมสะใจสองแฝด 
ไนนกับเอ็กซจับตัวศรค่ันตรงกลาง จอปลายทอนรอนท้ังสองอันใสรูรักบวมชํ้า 

“อะ อึก!” ศรกัดฟนดังกรอด ความเจ็บและอึดอัดแนนทองนอย
ไปหมด รวมท้ังรูสึกดี ไมรับรูอะไรท้ังน้ันนอกจากกระแทกตัวตอบรับทอนเน้ือ
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ขนาดใหญท้ังสอง หนาอกแนน ๆ ถูกฝามือสองแฝดเคนขยํามันสมือ เสียง
ครวญครางท้ังสามดังสน่ันกับรสเซ็กซอันแสนจะสะใจ 

“ตะ…แตกแลว อะ…อา/ซ้ีด...เสียวคว-/อา จะปลอยในใหหมด!” 
นํ้ารักสีขุนสาดกระจาดเต็มที่นอน ทวาทั้งสามยังไมมีทีทาจะหยุดกิจกรรม
บนเตียงเร็ว ๆ นี้ เพราะตางฝายตางคิดวากําลังเอากับโอเมกา 
 

กวาจะสงบลงก็ปาไปเกือบสวาง... 
. 

. 

. 

 

“อือ...” นํ้าเสียงงัวเงียในยามเชา ภายในหองของโรงแรมท่ีเละไม
เปนทา แถมเตียงในหองยังราวจากการกระทําอันรุนแรง ท้ังสามคนนอน
กระจัดกระจายหมดสภาพ สองแฝดลุกข้ึนน่ังเกาหัวไลความมึนงง 

“ไอเอ็กซ มึงจําอะไรไดบางปะวะ” ไนนถามพี่ชายของตน เอ็กซ
ส ายหนามึน ๆ พอกับตนเพราะตอนท่ีรัทหนัก ๆ อัลฟามักจะมีสติไม
ครบถวน 

“กูวาพวกเรารัทแลวเอากับโอเมกา” 

“อันน้ีกูวาจริง หองแมงโคตรเละ” ไนนกวาดสายตามองหอง กอนจะ
ลุกไปปลุกศรท่ีนอนสลบหมดสภาพมากกวาใครเพ่ือน 

“ไอศร ๆ มึงไหวปะ” ไนนสะกิดเพ่ือนรัว ๆ 
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“ตายหารึยัง” เอ็กซเขาไปชวยอีกที 

“อือ ยังสัส!” ศรตีมือสองแฝดกอนจะขยับตัวลุกและลมแปะไป
แบบเดิม อาการปวดแปลบแลนไปท่ัวชวงลาง อาการท่ีเขาไมเคยเปนมากอน 

 “แมง ไอไนน เมื่อคืนเลนทั้งคืนไมไดหลับไมไดนอน โอเมกาตาย
ไปรึยังวะ..” เอ็กซเอยข้ึนพลางหาโอเมกาท่ีพวกตนซ้ือมาบริการ เพราะบน
เตียงมีรอยเลือดหยดเปนวง แสดงวาพวกเขาดุกันพอดู 

“กูไมเห็นโอเมกาเลยวะ แตกูวาเย็บเดือดขนาดน้ัน ลุกข้ึนไดไงวะ?” 
ไนนเกาหัวมึนงง โดนต้ังสามคนออกจากหองไดน่ีไมธรรมดา 

“พวกมึงสองตัว หยุด!” เสียงของศรดังแหวกข้ึนมา พรอมยกมือในทา
ปางหาม เรียกสองแฝดหันไปมองเปนตาเดียวกัน 

“มีอะไรไอศร” 

“นั่นดิมึงมีอะไร” สองแฝดถามเพ่ือนตนท่ีลุกข้ึนน่ังแถมยังทําเสียง
ซ้ีดเหมือนบาดเจ็บ 

“คือ...โอย” ศรรองเสียงหลงเมื่อลุกยืนขึ้นมา น้ําตาเล็ด อาการ
เจ็บแสบในชองทางเปนเคร่ืองยืนยันอยางดี 

“กูวา…กูเจ็บตูด...” 

“ฮะ!?”  
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หลงคร้ังท่ี 2 

 

“มึงวาไงนะ” ไอสองแฝดทําหนาเหรอหรา ศรหยัดตัวลุกขึ้นยืน 
รางหนาเซเกือบลม รีบควาไหลไนนกับเอ็กซไวไดทัน ขาศรสั่นพ่ับ ๆ 

“กู เจ็บ ตูด!” ศรบอกไอสองแฝดชา ๆ เนนเปนคํา ๆ 

“เอาจริงดิ…” ไนน เอ็กซจองหนากัน กมมองตนขาเพ่ือนท่ีมีคราบ
เลือดแหงกรัง 

 

ชัดเลย... 
 

“พวกมึงไมตองพูด” ศรยกมือแปะไหลเพ่ือนรัก น้ําตาคลอนิด ๆ 
อาการแสบขัดขนาดน้ี ถาไมใชโดนเอาก็ไมรูจะวาไงแลว 

“เร่ืองน้ีมันจะเปนความลับ และไมมีทางเกิดข้ึนอีก พวกมึงก็ลืม ๆ 

ไปดวย” ศรเอยกําชับไอสองแฝด เร่ืองท่ีเขาโดนอัลฟาสองดุนน่ีแทง บอกเลย
วาโคตรอัปยศ แตจะโทษใครไดอะ มันเปนอุบัติเหตุ อีกอยางพวกมันก็เปน
เพ่ือนเขาดวยเลยโวยวายไมออก 

แมง…เย็บเดือดขนาดน้ีนึกวาไดโอเมกาเปนเมีย ฉิบหายเสือกได
เพ่ือนตัวเอง 

“กูจะไปอาบน้ํา พวกมึงก็รอไปกอน” วาจบศรพารางกายอันยับเยิน
หายเขาในหองน้ํา ทิ้งสองแฝดยืนอ้ึงกับเร่ืองเหลือเช่ือ 
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“เอาจริงดิ มึงกับกูเย็-ไอศรเหรอวะ” เอ็กซกระซิบกระซาบกับแฝด
นอง ท้ังสองสํารวจตามรางกายตัวเองวาถูกศรเอารึเปลา ปรากฏไมมีอาการ
ผิดปกติแตอยางใด แสดงวาไอศรโดนพวกเขาx2 

“มันแหกขนาดน้ัน คงไมเอาคว-มันยัดใสเองหรอกม้ัง เพราะไอ 
ฟโรโมนของโอเมกาปะวะ” ไนนพยายามนึกถึงไอความทรงจําท่ีเหลือ 

“ใช ใครมันจะไปมีอารมณกับผูชายตัวเทาควายวะ แถมเปนเพ่ือน
อีก เพราะไอศรแมงซนน่ันแหละ” 

“นั่นดิ...” 

ปง! 
“ไอพวกเห้ีย พวกมึงมาน่ีเลย!” นํ้าเสียงโหวกเหวกโวยวายดังข้ึน 

เรียกใหสองพ่ีนองคูแฝดซ่ึงกําลังจะหยิบผาขนหนูพันเอว หันไปมองตนเสียง
ที่กวักมือเรียกฝาแฝดทางประตูหองน้ํา ท้ังสองคนเดินไปหาเพ่ือนสนิทตน 

“มึงเปนอะไร?” ไนนเทาเอวถามไอเพ่ือนท่ีทําหนาทําตาเหมือนโลก
จะแตก 

“เออน่ันดิ อาการมันเปนยังไง” เอ็กซสมทบอีกที ศรรีบใชสองมือ
ดึงแขนไอคูแฝดเขาดานใน ชี้ น้ิวไปท่ีตนขาท่ีเปนมัดกลามมีน้ําสีขาวขุน
จํานวนมากไหลเย้ิมเปอนหวางขา ทอนขา 

“ของพวกมึงไงไอสัส ตูดก็แหก นํ้าพวกมึงแมงก็เจ่ิงนอง!” ศรชู
นิ้วกลาง สองมือกระแทกใสหนาคูแฝด ไอสองพ่ีนองขมวดค้ิวฉับ 

“มึงก็เอาออกดิจะยากอะไร” เอ็กซพูดข้ึนโดยท่ีแฝดอีกคนพยักหนา
เออออตาม 
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“กูเอาออกไมเปนวอย ไอควาย กูเคยโดนเย็-ที่ไหน สัสพูดมาได 
พวกมึงสองตัวมาชวยกูเลยใหไว!" ศรจับสองหัวไอแฝดโขกหากัน พวกมัน
บนกระปอดกระแปดแตสุดทายก็ชวยอยูดี 

“อะ ง้ันมึงหันหลัง” เอ็กซออกคําสั่งเพื่อนสนิท พอเห็นศรเอาแต
ยืนนิ่ง ไนนจึงจัดการหมุนตัวเพ่ือนแทน 

“เออหัน เด๋ียวกูกับไอเอ็กซชวยมึงเอง" 
“รีบ ๆ ทําไอสัส อยูสภาพน้ีนานกูยิ่งหดหู” ศรขูฟอเรงเราไอคูแฝด 

“มึงทําดิ…” ไนนโยนใหแฝดพ่ี เอ็กซสายหัวรัว เขาเองก็ไมเคยลวงนํ้า
ออกใหอัลฟา กับโอเมกาก็ใสถุงตลอด แลวแบบไอคนท่ีจะลวงคือแมงเปน
เพศเดียวกัน ตัวแมงก็ควายพอกัน แคคิดก็ขนลุกแปลก ๆ 

“มึงนั่นและไอไนนทํา” 

“ไอแฝดนรก กูขอรองทําอะไรสักอยางเถอะ ขากูจะยืนไมไหวแลว 

กูเจ็บตูด!” ศรหันหนามาวากใสคูแฝด 

“เออ ง้ันมึงกับกูทําพรอมกัน” ไนนย่ืนขอเสนอ เอ็กซพยักหนารับ
ขอเสนอน้ัน ท้ังสองชูน้ิวกลางกอนจะสอดเขาชองทางบวมชํ้า งอน้ิวควานเอา
นํ้ากามออกมา 

“มึงก็ชวยเบงเอาน้ําออกดวยไอศรจะไดเสร็จเร็ว ๆ” 

“อึก!” ศรกัดฟนกรอดยามน้ิวท้ังสองกําลังกวาดเอาน้ําเขาออกจาก
ทางดานหลัง ผนังออนนุมขมิบรัดตอดน้ิว อยู ๆ ขาเขามันเหมือนจะออนยวบ 
เพราะปลายน้ิวแตะโดนจนออนไหว ทั้งท่ีอัลฟาเปนเพศท่ีตอมลูกหมากน้ัน
อยูลึกมาก แตไอคูแฝดนิ้วมันยาว ดันไปแตะโดนจุดท่ีไมควรโดน 

“อะ อึก พวกมึงเสร็จยัง ซ้ีด…อา” 
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“ไอศรมึงจะครางทําไม!” ไนนถลึงตาเอ็ดเพ่ือนตน และวินาทีท่ีศร
เอ้ียวใบหนาท่ีแดงระเร่ือ ริมฝปากอ่ิมน้ันเผยอ อาปากหอบเบา ๆ ใบหนาท่ี
บงบอกวาเจาตัวกําลังมีอารมณ 

ปกติไมเคยมองหนาตอนมีอารมณของศร เพราะตางคนตางสนใจ
แตคูขา แลวดูตอนน้ีดิ 

“ไมรูวอย พวกมึงรีบ ๆ ทํา อะ!” ศรเชิดหนาครางลืมตัว มือท่ียัน
กําแพงหองน้ําจิกพ้ืนผนังแนน ไอสองแฝดท่ีกําลังจวงกวาดน้ํากาม ตางมอง
หนากันสลับมองศร 

“อ๊ือ ของพวกมึงหมดยัง กูวามันแปลก ๆ อึก…” ศรถามสองแฝด
นํ้าเสียงแหบพรา เสียงครางท่ีราวกับไมใชเสียงของเจาตัว 

“ยะ… ยัง นํ้าพวกกูเยอะ” เอ็กซตอบกลับ ปลายน้ิวกดลึกเขาผนัง
ออนนุมตอดรัดท้ังน้ิวเขาและน้ิวนองชายฝาแฝด 

“อ้ือออ เร็ว ๆ หนอย อะ อะ…” 

 

เห้ีย…ไอศรครางไดนาเอาเก๊ิน! 
 

“ไอ เอ็กซ…กู…” ไนน เรียกพ่ีชายพรอมกมลงมอง ไอทอนเน้ือ
ดานลางท่ีพองตัวข้ึนมา เพียงแคไดยินเสียงครางหวิวจากศร 

“กูก็ไมตางกัน” เอ็กซกลืนน้ําลายอึกใหญ ย่ิงพวกเราสะกิดกดย้ํา
เทาไหร ไอเพ่ือนตัวโตมันย่ิงด้ินเราครางหนัก ไมอยากเช่ือ... 

 

ไอศรแมงดูเซ็กซ่ีขึ้นมาเฉย… 



     cosmos 

 19 

 

“เฮยพวกมึง หยุดกดไปโดนท่ีแปลก ๆ ไดละกูไมชอบ” ศรหันมา
ปรามไอสองแฝด ดวงตาคมเบิกกวางเม่ือกวาดสายตาลงต่ําเห็นไอทอนเอ็น
อันโตสองอันชี้โดดันผาขนหนู 

“เห้ีย...พวกมึง” 

“เออ…มึงทําพวกกูของข้ึน” ไนนและเอ็กซขยับตัวเขาใกลศร ท้ังสอง
ยกแขนเทายันกําแพงหองน้ําลอมกรอบคนตรงกลาง 

“กูไมไดทําอะไร อ้ือออ!” รางหนาสะดุงโหยง ไอสองแฝดมัน
กระแทกน้ิวใสชองทางเขาพรอม ๆ กัน อาการเสียววูบทําเอาขาส่ัน แนบ
ใบหนาติดกําแพงหองน้ําเพ่ือยันตัวเองไว นํ้าลายสอเต็มปาก ไหลยอยขางมุม
ริมฝปากอ่ิม 

“มึงเองก็ของข้ึน” เอ็กซกระซิบขางหูศร มองทอนเน้ือเพ่ือนท่ีชี้ขึ้น 

“กูอยากวะ” ไนนวาตรง ๆ ปลายจมูกคลอเคลียแถวใบหู ลมหายใจ
รอนระอุยิ่งทําเอาคนโดนเปาออนยวบ 

“พะ พวกมึงไปชักวาวนูน” ศรรีบขยับตัวหนีชองทางหลุดจาก
ปลายนิ้ว หันหนาประจันกับไอสองแฝด 

 

เปนเพ่ือนกันมาต้ังนาน แกผาเห็นไมรูก่ีรอบ จะมามีอารมณกับ
เพ่ือนตัวเองไดไง… 

 

“ระ… หรือวาฟโรโมนยังไมหมดวะ” ศรยกแขนดมกล่ิน 
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หมับ! 
“อะ!” ขอแขนเขาท้ังสองขางถูกมือสองแฝดยึดเอาไวคนละดาน 

สายตาสองแฝดท่ีมองเจาตัวเต็มไปดวยความอยากกระสัน 

“ชวยพวกกูหนอย” 

“ชวยไรไมเอา” 

“เพ่ือนชวยเพ่ือนไงมึง ขอคร้ังน้ีคร้ังเดียว ไหน ๆ มึงก็รับมาแลว” 
ไนนกับเอ็กซวาจบรีบโนมใบหนาปาดเลียหัวนมสีน้ําตาลออน ละเลงล้ินชนิด
ที่ไมใหศรต้ังตัว คนถูกจูโจมหลุดครางกับประสบการณท่ีไมเคย เพราะทําให
คนอ่ืนมาตลอดไมเคยเปนคนไดรับ 

 

และตอนน้ีคือเขากําลังโดนเพ่ือนเลียหัวนมน่ีนะ… 

 

เวลาพวกแมงเงี่ย-ยั้งตัวกันไมเคยได พอ ๆ กับศรในตอนนี้ โดน
ปลุกเรานัวเนียจากสองแฝด โคตรอัลฟาก็ทนไมไหว 

“อึก พวกมึง ซ้ีด...” ทอนขาขางหนึ่งของศรถูกวางพาดบนขอแขน 
ถูกจับใหอาออก ความแข็งขืนและสวนหัวท่ีล่ืน ๆ ถูกเอ็กซสอดใสเขามา ไม
ตองใชสารหลอล่ืนเพราะมีน้ําของพวกเขาออกมาอยูแลว 

“ซ้ีด... ไอศรมึงแมงดีวะ โอย…” เอ็กซวาน้ําเสียงพึงพอใจ ดานใน
โอบลอมทอนเน้ือ ตอดรัดแกนกายหนึบหนับ ไมทันใหศรปรับตัวจัดการ
กระแทกเอวเขาใสรุนแรง คนโดนกระแทกหัวส่ันหัวคลอน 
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“อะ อา! พวกมึง เสร็จเม่ือไหรกูจะกระทืบ” ศรครางไปดาไอคูแฝด
ไป กอนจะกลายเปนเสียงอ้ืออึงเพราะโดนไนนดึงหนาจูบแลกล้ินกับตน 
ความเสียววูบวาบในทองนอยมันทําเอาศรแทบคล่ัง เพ่ิงจะไดรูวาทําไมพวก
รับถึงไดครางล่ัน 

“ยอมเลยสัส อา…!” เอ็กซกระแทกหนัก ๆ และหยุดน่ิงปลอยหยาด
นํ้าขุนในรูน้ําทะลักทลาย ความรูสึกสะใจแบบท่ีไมเคยเจอมากอน… 

“ไอไนน สดแมงสุดยอดวะ” เอ็กซบอกกับนองชายอยางพึงพอใจ 
ไอไนนตาวาววับ รีบจับเพ่ือนใหหันบ้ันทายทางเขาแทน รีบสอดแกนกายใส
พรวดเดียวมิดดาม 

“อึก…อุก” ศรโดนไนนแทงในทาโกงโคง สองมือยึดเอวหนาเอ็กซ
บีบแนน และไอแฝดพ่ีมันก็ถือโอกาสยัดทอนเน้ืออวบใสปากเขา กลายเปน
พอไอคนดานหลังกระแทก ปากเขาขยับเขาออกโมกใหเพ่ือนไปซะง้ัน เสียง
เน้ือกระแทกใสกันดุเดือด เสียงคํารามท้ังสามอัลฟาดังแขงกับการกระแทก
ใสกัน คร้ังน้ีทํากันโดยมีสติและรูวาใครเปนใคร เพียงแตอารมณใครมัน
ครอบงํา 

“ไอพวกเห้ีย กูไมไหว…อะ อะ อ็อก...ซ้ีด...อา!” ศรรองครางเสียง
แหบแหง ถูกไอสองแฝดมันผลัดเปล่ียนแทงเขาจนหนําใจ เติมน้ําเชื้อใสรูรัก
ลนแลวลนอีก 

 

ใหมาเอาน้ําออกเสือกมาเพ่ิมน้ํา ไอเพ่ือนเวร! 
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*** 

 

1 อาทิตยตอมา... 
“พวกเห้ีย กวากูจะหายไขแดกมาใหกูกระทืบเลยนะไอแฝด!” 

นํ้าเสียงโหวกเหวกโวยวายดังล่ันบานของสองแฝด ต้ังแตเหตุการณใน
โรงแรมวันน้ัน ไอสองแฝดมันทําเขาไขแดกตูดระบมเปนอาทิตย มันไปสงเขา
ถึงคอนโด ดูแลเขานิดหนอย จากน้ันแมงชิ่งกันเฉย ทําเขาระบมขนาดน้ี… 

“มีอะไรกันเหรอ?” นํ้าเสียงทุมนุมละมุนทักข้ึนทางดานหลังศร คน
ถูกทักรีบหันไปมองคนทัก ผูชายรูปรางสูงโปรงกวาเขาหลายเซ็นติเมตร ทวา
ใบหนาน้ันสวยจัด 

“พะ พ่ีเท็นสวัสดีครับ” ศรยกมือไหวเท็นทันที ยิ้มแหงเพราะดันดา
ไอสองแฝดล่ันใหพ่ีคนโตไดยิน (รึเปลา) 

“มีธุระอะไรกับนองพ่ีเหรอ?” 

“ออ…คือผมจะมาคุยเร่ืองการบานกับพวกมันนะครับ” 

“ง้ันตามพ่ีมาสิ พอดีพ่ีจะเอาขนมไปใหนองดวย” เท็นชูหอขนม 
เดินนําหนาศร คนโดนชวนรีบเดินตามข้ึนดานบน พ่ีเท็นเปดประตูหองพบวา
ไอสองแฝดกําลังเลนเกมอยางเมามันส มินาถึงไมไดยินเสียงเขาตอนดา 

“พ่ีเอาขนมมาใหและเพ่ือนมาหานะ” เท็นสะกิดเรียกสองแฝด ชี้น้ิว
ทางศรท่ีตอนน้ีนั่งลงแทรกกลางระหวางเขาแลว 

“อาวมึงดีข้ึนละ” แฝดพ่ีถามคนตรงกลาง มือก็กดเกม ROV เปน
ระวิง 
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“เออ...” 

“ไอเอ็กซ ๆ มึงข้ึนไปขางบนด๊ิ!” 

“เพ่ือนมาหาหยุดเลนเกมกอน” เท็นเอ็ดสองแฝด หยิบโทรศัพท
สองแฝดวางหลังตูเสื้อผา สองแฝดบนอุบอิบแตยอมโดยดี 

“ตามสบายนะ” เท็นวาท้ิงทาย หมุนตัวเดินออกจากหอง ศรมอง
คนสวยเดินออกไปจนลับสายตา ความสวยของพ่ีเท็นทําเอาเจาตัวลืมเร่ืองท่ี
จะกระทืบไอสองแฝด 

“พ่ีเท็นแมงโคตรสวยเลยอะ นางฟาชัด ๆ” ศรพูดข้ึนมาดวยสีหนา
เคลิบเคล้ิม ถึงจะมาบานสามพ่ีนองน่ีบอย แตนาน ๆ จะเจอพ่ีชายคนโตของ
สองแฝด และเจอแตละคร้ังคืออัปเลเวลความสวยคูณข้ึนไปอีก 

“...” ไอสองแฝดทําหนาน่ิวค้ิวขมวด กอนมันท้ังคูจะยกน้ิวจ้ิม
หนาผากเขาหงายทอง 

“ไอพวกเห้ีย ทําหวงไปไดพ่ีมึงอะ” ศรบนอุบอิบกระปอดกระแปด 
มีคนสวยอยูในบานนี้ ใครก็ตองชมปะวะ 

“กูไมไดหวงพ่ีกู แตกูเปนหวงมึง” เอ็กซเอยข้ึนทําหนาปูเล่ียน ๆ 

ไนนเองก็ไมตางกัน 

“ยังไง...” 

“มึงมันยังไมรูจักคําวากับดักไง เห็นหนาพ่ีกูสวยเปนนางฟาแบบ
นั้นนะ พ่ีกูรุก 100%” ไนนอธิบายตอ พวกเราเปนพ่ีนองกันยอมรูนิสัยกันดี
เปนไหน ๆ 
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“...?!” ศรศิลปเลิกค้ิวข้ึนแบบไมอยากจะเชื่อไอสองแฝด เพราะเท็น
เปนโอเมกาน่ี จะรุกยังไง นึกภาพคนสวยเย็บคนอ่ืนไมออกจริง ๆ 

“กูจะบอกใหนะ ไอของพวกกูแปดน้ิวคร่ึงมึงยังจุก แตของพ่ีกู อัน
เทาน่ี!” เอ็กซทําทาทําทางชูแขนข้ึนมา เทาน้ันแหละศรศิลปถึงกับตรัสรู 

“พ่ีกูชื่อเท็นสมช่ือนะวอย เท็นท่ีแปลวาสิบอะ เก็ทมะ” 

“เออ…เชื่อก็ได” ศรพยักหนาแตโดยดี ไอแฝดมันไมเคยโกหกเขา 
เพ๊ียะ! 
“โอยยย!” สองแฝดรองล่ันเพราะโดนฝามือเพ่ือนตบหัวท่ิม เพราะ

ดันไปพูดจ้ีปมเกา 
“พวกมึงติดคางกูอยู มาใหกระทืบเด๋ียวน้ี ทํากูงอยเกือบอาทิตย” 

“เอา…มึงเองก็ครางขนาดน้ัน” 

“ใช หนามึงตอนโดนเย็-ก็ฟนอยูนะ” ไอสองแฝดมันพูดหนาตาเฉย 
เขาเลยเอาตีนยันหนาพวกมันคนละที 

 

แมง…โคตรเห้ี-โดนเพ่ือนทะลวงซิง 
มันจะไมมีทางเกิดข้ึนอีกเปนคร้ังท่ีสาม! 
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หลงคร้ังท่ี 3 

 

“มึงมันแมงเถ่ือนสัส รุนแรงกับพวกกูตลอด” ไอเอ็กซมันบนลอย ๆ 

แตสายตามองศรไมกะพริบ ไอไนนพยักหนาเออออไปกับพ่ีมัน นอกจากจะ
หนาตาเหมือนกันแลวยังกวนสนตีนเหมือนกันอีก 

“ตอนน้ันเอามันลง โอยยย!” ไอไนนรองล่ันเพราะโดนเขาบิดหูมัน
สุดแรงแบบไมมีปราณี คนย่ิงอยากลืมแมงก็ขยันร้ือฝอยร้ือตะเข็บจริง ๆ 

“พวกมึงหยุดพูดเร่ืองอัปยศน่ันสักที กูรับไมไดสัส แคตอนน้ันก็เกิน
พอแลว” 

“แคโดนเอามันไมไดแยสักหนอย/น่ันดิเร่ืองเด็ก ๆ” ไอแฝดนรกมัน
พูดออกมาแทบจะแยงกันพูด ศรคอนใสพวกมันตาเขียว ยกตีนจะยันหนาแต
คราวนี้ไอแฝดนรกมันไหวตัวทัน แยกตัวหนีคนละทาง 

“คว- ถาไมติดวาเปนเพ่ือนกันมานานนะ กูกระทืบไสแตกแน” ศร
วาพลางหักน้ิวมือดังกรอบ 

“แลวมึงโกรธพวกกูมากไหมละ” เอ็กซถามเพ่ือนสนิทตน ซ่ึงน่ัง
ถอนหายใจฟดฟด 

“โกรธมันก็มีม่ัง แตมันก็มาจากสาเหตุท่ีกูดันไปหยิบฟโรโมนมาฉีด
เอง ถือวาเปนอุบัติเหตุ ใหหมาสองตัวแดก” ศรพูดออกมาราวกับคนท่ีปลง
ตอทุกส่ิงทุกอยาง ทวาไอสองแฝดน้ันฮึดฮัดยอนใสเขาอยางเจ็บแสบ 

“โอโห วาพวกกูเปนหมา มึงยังโดนเอาทาหมาเหมือนกันแหละ” 
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“มึงจะไมเลิกใชไหมไอพวกเวร!” ศรศิลปลุกพรวดชี้หนาไอสองแฝด 
พวกมันรีบยกมือข้ึนยอมแพ 

“โอเคกูจะไมสู” 

“แดกขนมไหมครับคุณเพ่ือน” ไนนรีบเปลี่ยนเร่ืองคุย ผายมือไปทาง
ถุงใสสารพัดขนมท่ีพ่ีเท็นน้ันใหมา 

“ดี กูจะแดกใหหมด ชดเชยท่ีพวกมึงทํากูเปนงอย!” ศรคุกเขา
คลานผากลางระหวางสองแฝด ก่ึงนอนก่ึงคุกเขา สองมือแหวกหาดูวามีขนม
อะไรบาง กระดิกปลายขาไปมา ทาทางท่ีไมตางจากแมวทําเอาสองแฝดมอง
เพลินอยางลืมตัว โดยเฉพาะไอกนกลมปอง กางเกงบอลขาส้ันท่ีลูแนบเน้ือ
มันลอตาลอใจ ท้ังตัวไนนและเอ็กซ ปกติไมเคยสังเกตไอเพ่ือนคนน้ีสักคร้ัง 
จะวาไงดี พอไดมันแลวสายตาท่ีมองศรศิลปมันไมเหมือนเดิมไง 

“มันใหญขึ้นปะวะ” ไนนกระซิบกับพี่ชาย ดวงตาคมจองกนศร
ไมกะพริบพอ ๆ กับแฝดพ่ี 

“อือ…กูวามันดูอวบอ่ิม…แบบ” 

“นาตีชะมัด” 

เพ๊ียะ! 
ไวเทาความคิดไอสองแฝดก็ฟาดฝามือลงบนแกมกมศรศิลปคนละ

ขาง คนโดนฟาดสะดุงโหยงรองล่ัน 

“เห้ียไรวะ!” ศรวากใสไอแฝดนรก มือลูบแกมกนตัวเองท่ีโดนตี แมง
ตีลงมาไมเบาเลย ดูทาจะตองข้ึนรอยมือของพวกมันแน ๆ 
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“พวกมึงเปนหาไรกันมาตีตูดกูเน่ีย” สีหนาศรเหวี่ยงใสไอคูฝาแฝด 
นั่งทําหนาทําตาเหมือนภูมิใจอะไรไมรูของพวกมัน 

“ยุงกัด/ยุงกัด พวกกูเลยชวยตบ” ไนนเอ็กซตอบในทันที ทําหนาตา
เหมือนไมมีอะไร ศรขมวดค้ิวมุนกอดอกหงุดหงิดใจ... 

ยุงเห้ียนี่มึงก็อุตสาหเกาะแกมกนกูขางละตัวเลยเหรอวะ 

“แลวตบซะแรง ไอแฝดเวร” ศรมองคอนสองแฝดกอนจะควาขนม
มาฉีกกิน วางทอนขาบนตักไนน สวนหัวหนุนตักแฝดพ่ี ศรยักค้ิวกวนลวงขนม
กินหยับ ๆ 

“ทํากูเจ็บ มาเปนที่รองหัวรองขากูซะ” 

“เห็นพวกกูเปนท่ีนอนตลอด” 

“เพ่ิงรูเหรอไอสองแฝด” ศรยัดขนมใสปากกล้ัวเสียงหัวเราะขําขัน 

“...” ไนนกับเอ็กซไมไดวาอะไรเพื่อน ไอศรยังคงทําตัวแบบปกติ
ทุกอยาง แตสองแฝดน่ีสิไมปกติ... ตอนน้ีศรนอนเส้ือเปดจนถึงแผงอก และ
เลิกขากางเกงรนจนเห็นขาออนดานใน ท้ังสองคนมองภาพตรงหนากลืน
นํ้าลายดังเอ๊ือก ไอศรไมไดผิดแปลกอะไร…แตฝาแฝดตางหากท่ีมองเพ่ือนไม
เหมือนเดิม 

แปะ! 

มือไนนวางบนตนขาเพ่ือนลูบขาออน ๆ ศรเลิกค้ิวข้ึนผงกหัวถาม 

“ทําอะไรของมึงวะ?” 

“เผ่ือมึงเม่ือยขาไง นวดให” ไนนพูดเสียงส่ัน ไลปลายน้ิวมือบีบ ๆ 

นวด ๆ หนาขาศร ศรเห็นเพ่ือนท่ีนานปมันจะหวังดีกับเขา 
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“ขามึงก็เนียนดีนะ” ไนนวาเหมือนคนละเมอ ถึงขามันจะไมตาง
จากพวกตนเทาไหรแตความเนียนดีกวาเยอะ 

“เนียนเนือนอะไร ก็ปกติ ขาอยางกับตนเสาไมตางจากพวกมึงน่ี” 
ศรวาตามความคิด สงสัยวาไอสองแฝดมันแดกอะไรผิดสําแดง แลวดูวิธีนวด
ของไอไนน 

“นั่นนวดรึลูบฮะไอไนน แรงอยาง... ไอเอ็กซมึงเปนอะไรอีกคน!” 

ศรเงยหนาเอ็ดไอแฝดพ่ี ไมทันไดพูกกับไนนใหจบ ไอเอ็กซมันใชสองมือลูบ
หนาอกแนน ๆ เขาเลนซะง้ัน 

“เผ่ือมึงปวดนม” 

“ปวดหาไร…อะ!” ศรสะดุงโหยงเพราะโดนปลายนิ้วคีบหัวนม
สีน้ําตาลบีบบี้แรง สวนขาเขาถูกมือไนนสอดลึกลวงเขายันดานใน ศรตา
เบิกโพลง รีบพลิกตัวหนีจากสองแฝด ชี้นิ้วใสท้ังสองคน 

“กูวาพวกมึงแมงแปลก ๆ ละ อ๋ีออกูพิกล” ศรวาพลางมองคูแฝด
ระแวงนิดหนอย สายตาคมหยุดชะงักเพราะเห็นเปากางเกงสองแฝดมันตุง
ข้ึนมา 

“เชี่ย...พวกมึง?” ศรอาปากพะงาบ ๆ บอกอารมณในตอนน้ีไมถูก 
สองแฝดมันยังคงทําหนาน่ิง อาปากพูดพรอมกัน 

“เออ เง่ีย-...” 

“คว-…เง่ีย-ไมมีเวล่ําเวลา ไปวาวนูนไป” ศรชูน้ิวกลางใสพวกมัน 
โบกมือไลใหมันจัดการตัวเอง หนังโปก็ไมไดดูกันเสือกห่ืนกันเฉย 
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“ก็ไมไดเอากับใครมาเปนอาทิตยแหละ” เอ็กซมันวาขณะท่ีสอดมือ
เขาภายในกางเกง แฝดนองก็เชนกัน สายตามองเพ่ือนท่ีน่ังตรงหนาพวกเขา 
ศรถอนหายใจมองไอสองแฝดมันชักวาวแบบไมเกรงใจเพ่ือน 

“พวกมึงไมไปเอาเองจะโทษใคร” 

“เพราะมึง/มึงน่ันแหละ” สองแฝดโพลงออกมาพรอมกัน ศรค้ิวขมวด
ยุงนั่งเกาหัวแกรก ๆ 

“กูไปทําหาไรใหพวกมึง” 

“พวกกูหวาดจากคราวน้ันไง” เอ็กซบอกเหตุผลแกเพ่ือนตน มือหนา
รูดทอนเน้ือรัว ๆ สายตาคมจองมองศรดวยแววตาแสนเรารอน 

ไนนเองก็ไมตางกัน คนถูกมองขนลุกข้ึนมาด้ือ ๆ อาการวูบวาบ
แปลก ๆ และเสียงครางแหบพราของพวกมันตอนมองเขา 

แกผา ชักวาว มีเซ็กซหมูกันมาต้ังไมรูก่ีคร้ัง ทําไมตอนน้ีตัวศรกลับ
รูสึกวามันนาอายจนตองเบือนหนาหนี ตัดสินใจลุกข้ึนยืน 

“กูวา…กูกลับ…” 

หมับ! 
“เด๋ียว/อยาเพ่ิงไป” สองแขนของศรถูกมือสองแฝดดึงร้ังเอาไว 
“อะไรของพวกมึง  อะ” ตัวศรถูกดึงใหน่ังลง แรงดึงท่ีไมนอยทําให

เขาลมลงตรงชองวางระหวางสองแฝด 

“มึง…ชวยพวกกูหนอย” ไนนกระซิบขางหูศรเสียงแหบพรา แววตา
เปยมอารมณอยากกระสัน 

“อืม…ชักเองแมงไมสุดเลยวะ” เอ็กซพูดเสริม 



หลงศร     ….    

 30 

“พวกมึงเมากาวรึไง ใหกูชวยน่ีอะนะ?” ศรเล่ิกล่ักมองไนนกับเอ็กซ
สลับไปมา 

“เออ เพ่ือนกันไง ชวยหนอย” 

“เร่ืองเหอะ ใครจะไปวาวใหพวกมึง” ศรสะบัดแขนออกต้ังทา
เตรียมเดินออกทวาขายาวตองชะงักเน่ืองจากเสียงตะโกนท่ีไลหลัง 

“ถาชวยกูเล้ียงแม็กน่ัม 10 แทง!” 

“บวกของกูดวยอีก 10 แทง!” สองแฝดยื่นขอเสนอใหศร ขอเสนอ
ที่เรียกไดวาเปนไอศกรีมย่ีหอโปรดของเจาตัว ศรหันควับยกมือเทาเอว
ถลึงตามองเพ่ือน 

“คิดวากูเปนพวกเห็นแกแดกเหรอ?” ศรประกาศกราวใสพวกมัน 
คิดจะซ้ือไอศรดวยของกินง้ันเหรอ... 
. 

. 

. 

 

“อุ…อึก…อือ...” เสียงครางอูอี้ดังในลําคอศร โพรงปากคับแนน
แกนกายใหญ ศรสลับดูดเลียสองอันพรอมชักนําแรง ๆ 

“ซ้ีด…ดีมากไอศร” เอ็กซครางเสียงพรา สอดมือขยําผมเพ่ือน สูด
ปากเสียว 

“ศร มึงเนนหัวเยอะ ๆ” ไนนกํากับเพ่ือนตัวเอง จับแกนกายนําสวน
หัวแดงบานรับปลายลิ้นนุม ๆ 
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“เอ็ดอันเอว ๆ อิ (เสร็จกันเร็ว ๆ ดิ)” ศรบอกสองแฝดเสียงอูอี้ 
ต้ังหนาต้ังตาโมกเต็มท่ีเพ่ือไอศกรีมแม็กน่ัม 

 

ใชแลวครับ ของแดกซ้ือไอศรได! 
 

“เออดูดไปใกลแลว...” ไนนบอกอีกคน แกนกายใหญชูชัน แข็งจัด 
สวนหัวปร่ิมน้ําไหลแหมะท้ังน้ําอยากและน้ําลายหยดไหลลงพ้ืนหอง เอ็กซ
ตัดสินใจดึงตัวออกมา และออมไปทางดานหลังศร 

พร่ึบ! 
“เฮย มึงทํา…อึก!” ศรพูดไมทันจบ ปากเขาก็ถูกไนนจับทอนเน้ือยัด

ใสปาก กางเกงบอลถูกดึงรนลงคร่ึงขาเผยใหเห็นแกมกนกลมกลึงซ่ึงมีรอยมือ
แดงจาง ๆ 

“ยืมตนขาหนอย กูจะชวยมึงดวย” เอ็กซแหวกตนขาเพ่ือนท่ีสอด
แกนกายเขาระหวางขาถูไถเสียดสีกับทอนเอ็นศรท่ีพองตัวอยูบางแลว 

“อาว…มึงเองก็ตื่นแลวน่ี” เอ็กซวาหยอกเยา 
“อวยเออะ อ้ืมมม ...” ใบหนาศรเร่ิมแดงระเร่ือ เหตุการณ มัน

เหมือนกับตอนน้ัน เพียงแคไมไดมีการสอดใส แตสภาพมันก็คอนขางลามก
อยู ไอทาทางเลียนแบบทารวมรักน่ี 

 

ทําขนาดนี้ถาไมไดของท่ีพวกมึงจะเซนกูนะ จะกระทืบใหจมตีนแมง! 
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หลงคร้ังท่ี 4 

 

“สัสเลอะกูหมด!” ศรดาสองแฝดท่ีเลนสาดน้ํากามเต็มหนาเต็มตา
และหวางขาของเขา พวกมันทําสีหนาอ่ิมเอมจนนาหม่ันไส 

“ของมึงก็ดวยปะ” ไอไนนวาพลางช้ีน้ิวไปท่ีพ้ืนน้ําสีขุนยังคงกองอยู
ที่ศรนั่ง คนถูกใสราย (?) คอนตาเขียวกําหมัดแนน ตั้งทาจะตอยใสหนา
ไอไนน ดีวาแฝดพ่ีมันมาหามปรามไวกอน 

“พวกมึงหยุดตีแลวรีบมาทําความสะอาดกอน ถาพ่ีเท็นมาเห็นจะ
สงสัย” 

พอพูดถึงพ่ีเท็นศรถึงกับสะดุง ตอนน้ันเขาครางดังเกินไปรึเปลาวะ...
ไมหรอกม้ัง 

“กูจะไปอาบน้ํา ถอดเส้ือมึงมาเลย” ศรถอดเส้ือตนออกตอหนาสอง
แฝด ขยับตัวดึงเส้ือเอ็กซออกจากหัวมาสวมเอง และโยนเส้ือท่ีเปอนน้ํากาม
ใสหนาพวกมัน 

“เอาไปซักดวย” วาจบเขาก็ลุกยืน จังหวะจะเดินออกหูแววทันไดยิน
เสียงพึมพําเบา ๆ ของไอแฝดนรก 

“ทําตัวอยางกับเมีย” 

“เหมือนเมียข้ีบน” 
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“เมียพอง! แดกตีนกูไหม!” ศรยกตีนข้ึนถีบไหลสองพ่ีนองไปคนละที 
บังอาจมาพูดคําวาเมียใสเขา คนอยางศรโพผัวเทาน้ัน ไมเคยโดนเอา ไมสิ
เคยแลวน่ีหวา 

 

แตน่ันอุบัติเหตุ กูไมนับ! 
 

ปง! 
เสียงประตูหองถูกศรถีบอยางแรงแทบจะพังหลุดออกจากกรอบ 

เดินปงปงไมเกรงใจเจาของบานแมแตนอย 

“เถ่ือนยังไงก็เถ่ือนยังง้ัน” เอ็กซบนเสียงเบา เอ้ือมมือหยิบทิชชูเช็ด
คราบน้ําคาวตามพื้น ปกติอัลฟาก็น้ําเชื ้อเยอะอยูแลว  มาเจอน้ําเชื ้อ
จากอัลฟาสามคนไมตองพูดถึงวาจะมากขนาดไหน 

“ทีตอนมันโดนเอาไมเห็นเถ่ือน แถมครางไดนาเอา” ไนนพูดเสริม
ตอจากพ่ีชาย คนพ่ีพยักหนาหงึกหงักเห็นดวยกับไนน เวลามีเซ็กซหมูกัน
แทบไมเคยสนใจกันแท ๆ ทวาพอไดกันไปทีสองที อยู ๆ ก็มองไอศรไม
เหมือนเดิม ดูนาเอาข้ึนมาทันตา อยากจะจับแมงกระแทกครางใหเสียงแหบ 

“อันน้ีจริง อัลฟาดวยกันมันแบบสะใจกวาวะ ไมเคยปลอยสุด ๆ 
แบบน้ีมานานแลว”สองพ่ีนองตางสุมหัวกันปรึกษา กับอาการเหมือนกําลัง
เสพติดรางกายเพ่ือนตัวเอง อาจเพราะอัลฟาเปนเพศคอนขางอึดเลยทนรับ
แรงกระทําดุดันจากพวกเขาได 
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“อยากเสียบมันอีกวะ...” ไนนโพลงออกมาตามใจจริง พ่ีชายสายหัว
รัว ๆ  

“ลองไปทํามันดิ คราวนี้กระทืบพวกเราจริง ๆ แน” 

“นั่นดิ มือตีนมันไมใชธรรมดา แตอยากเอามันอยูดี” 

“กูก็ไมตางจากมึงหรอกไอไนน” เอ็กซถอนหายใจเฮือก สองพ่ีนอง
เวลาอยากไดใครมักจะมีคนพรอมถวายตัวใหเสมอท้ังชายและหญิง แตไอศร
มันไมใชไง 

“แม็กน่ัมกู พวกมึงหามลืม!” เสียงทุมตะโกนดังสน่ันล่ันหอง เรียก
สองแฝดใหหันไปมองคนตนเสียงท่ีอาบน้ําเสร็จหมาด ๆ เน้ือตัวยังดูชื้นน้ํา
ทําใหเส้ือผาแนบไปกับผิวขาวเหลือง ผมสีดําขลับลูเปยกเปนทางตรงมีหยดนํ้า
ไหลตามกรอบหนา ภาพที่ดูยังไงก็รูสึกวาอีกคนดูมีสเนหขึ้นมา รูสึกได
ถึงฟโรโมนแปลก ๆ จากศร 

 

งานน้ีไดมีไปตัดแวนกันบาง อยู ๆ ก็มองวาไอศรมันนารักเฉย... 
 

“มองคว-ไรนักหนา วันนี้ถากูไมไดแดก พวกมึงไปหยอดนํ้าเกลือ
เลย” ศรขูฟอ ๆ ดับจินตนาการสองแฝดนั้นเห้ียนหายภายในพริบตา 

“เอาเลขบัญชีมาเด๋ียวโอนใหเลยเอามะ” เอ็กซบอกศรก่ึงประชด 
แตคนฟงน้ันไมไดประชดดวย รีบอาปากบอกหมายเลขทันควัน ตบทายใหไอ
แฝดนองโอนอีกคน 
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“แมงสุดตีน” สองแฝดบนงึมงํา แตสุดทายสองแฝดตางโอนให
รวมเปนหน่ึงพันบาทถวน 

“ไปซ้ือแดกเอง ถือวาไมผิดสัญญา” 

“โอเครูเร่ือง คอยคุยกันได” ศรย้ิมแฉง ใบหนาหลอเคลิบเคล้ิมยาม
นึกถึงไอศกรีมแสนอรอย เผลอแลบล้ินเลียรอบริมฝปากอยางไมรูตัว สองแฝด
ที่มองอยูแลวพาลกลืนน้ําดังเอ๊ือก โอดครวญเบา ๆ 

“สัส ยั่ว” 

“แมงทําหนาตานาเย็-เปนต้ังแตเม่ือไหรวะ” 

“พวกมึงวาไงนะ?” ศรเลิกค้ิวข้ึนสูง ถามไอแฝดสองตัวท่ีทําสะดุงซะ
เกินตัว 

“ปะ เปลา!” สองตัวมันตอบพรอมเพรียงกันแถมเสียงโคตรสูงจน
หลงคีย 

“ตอแหลกูรึเปลา” ศรหร่ีตามอง ไอสองพ่ีนองสายหัวพรืดพรอมกัน
ซะเหลือเกิน 

“มึงจะไปแดกไอติมไมใชรึไง เงินพวกกูก็ใหแลว ไปดิ” ไนนรีบรัวล้ิน
ตัดบท 

“สัส ไลกูอยางกับเด็กขาย ยังไมไป กูจะลากพวกมึงไปทําการบาน
ใหกูดวย พวกมึงทํากูปวยงานแมงเลยทวมหัวไง” ศรท้ังบนท้ังดาไอสองแฝด 
แตเอาเขาจริงศรมักใชไอเอ็กซไอไนนทําตลอดแตพวกแมงไมเคยชวยแบบ
จริงจังเทาไหร คราวน้ีเขาเลยหาขออางใหพวกมันทําบาง เพราะพวกมันหัว
ดีกวาเขาไง 
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“อะไร เงินคาแม็กน่ัมพวกกูก็ใหแลวปะ” เอ็กซคานข้ึนมาและตัว
ไนนเองก็ชวยสมทบอีกที 

“กินแรงเพ่ือนมากไปปะ ไมยุติธรรม” 

“หุบปากแลวไปชวยกูทํา ถาเทอมน้ีเกรดกูแย แมตัดกูออกจากกอง
มรดกแน” ศรชี้หนาใสสองแฝด บนหาไรนักหนาชวยแคนี้ ทีเขายังชวย
พวกมันเลย 

“ไมมีคาตอบแทนไมอยากทํา” ไอเอ็กซพูดขึ้นมาแบบลอยหนา
ลอยตา คนฟงค้ิวขมวดฉับ 

“ตอบแทนหาไร" 
“ตอนพวกกูใหมึงชวย กูยังเล้ียงติมเลยปะ พอพวกกูม่ังไมมีเลย” 

“แนะ จะใหกูโอนเงินคืนพวกมึงเหรอ ไมมีทางวอยน่ีเงินกู” ศรกอด
โทรศัพทแนนมาก สายตาคือพรอมฟาดไอสองแฝด 

“เงินไมสําคัญ บานกูรวยอยูแลวเนอะไนน” 

“ใช อยาก ‘เอา’ อยางอ่ืน” ไนนจงใจเนนคําชัด ๆ ใหเพ่ือนสนิทฟง 
“จะเอาคว-ไร ถาดีกูจะรับไวพิจารณา” ศรกอดอกถามพวกแฝด

ดวยทาทีเยอหย่ิง มองสองคนแสยะย้ิมรายมุมปาก 

 

*** 

 

บานศร... 
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“อึก อะ โอย! มึงจะกัดทําไมวะ” ศรโวยวายล่ันเพราะโดนไนน
กับเอ็กซกัดหัวไหลเขาคนละขาง ขณะท่ีตัวเองน่ังหลังพิงหัวเตียง อาขาออก
กวาง ๆ เพ่ือใหปลายน้ิวท้ังหกสอดใสเขาชองทางรักเตรียมพรอมรับของท่ี
ใหญกวาน้ี สภาพเขาตอนน้ีโคตรลามก สวนไอสองแฝดน่ังหันขางขนาบเขา
อยางดี ปลายลิ้นรอนไลเล็มเลียใบหูใหคนรับน้ันเสียวซานแทบขาดใจตาย 

“บนมากแดกแม็กน่ัมมึงไปเลย” เอ็กซหยิบถุงใสไอศกรีมท่ีศรซ้ือมา
กินหาแทง ตอนน้ีเหลือแคสอง ฉีกซองแบงกับไนนคนละอัน นํามาไลตามตัว
ศร คนถูกไอติมถูโวยวายยกใหญ 

“ไอพวกเห้ีย มันเหนียว…ออก!” พูดไมทันจบ ไอแฝดนรกน่ัน
ยัดแม็กน่ัมใสปากเขาเต็มปาก อันเดียวก็แยแลว ยัดทีเดียวสองอัน ไหนจะไอ
ลิ้นซน ๆ ปาดเลียกินไอศกรีมบนตัวเขาราวกับพวกตายอดตายอยาก 
โดยเฉพาะตรงหัวนมกับหัวสีแดงบานของแกนกาย ขย้ีไดขย้ีดี รูหลังโดน
ทะลวงดานหนาโดนจูโจมจากล้ินราย 

 

นั่นแหละครับ คนตรงกลางแทบตาย... 
 

“รีบกินเขาของโปรดมึงน่ี” ไอไนนมันหยุดเลียพวงไขเขา ขยับตัว
อาปากกัดไอศกรีมไปหน่ึงคําใหญ ๆ ศรคอนตาเขียว ยกสองมือถือไม
ไอศกรีมกัดไปครางไป ขาแขงออน ทอนรอนแข็งแลวแข็งอีกทําทาจะพนพิษ
อยูรอมรอ ประสบการณแปลกใหมท่ีไมเคยไดรับทําเจาตัวลืมไปเลยวาตน
เปนอัลฟา 
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“จวบ…อือออ…ไมไหว…อะ อา!” ศรกระตุกเกร็ง ฉีดน้ําสีขาวขุนพุง
ข้ึนสูง เปอนหนาทองตัวเองและหนาไอสองแฝดสาละวนอยูกับชวงลาง 
ไอศกรีมรวงหลุดมือ ไถลตัวลงนอนหมดสภาพ ไมเคยเสร็จแบบสุด ๆ ขนาด
นี้ 

“ไอศร มึงนาเย็-จังวะ” ไอเอ็กซมันวา ถอดน้ิวออกจากรูสีแดง ปาด
นํ้าสีขาวขุนปาย ๆ รูดานหลัง สวนไอไนนมันจับตัวเขานอนซอนมันจอ
แกนกายตรงทางเขาพรอม ๆ กับเอ็กซ 

“อยาเกร็งนะมึง” ไนนกําชับแกศร ปลายแกนกายท้ังสองจูโจมเขารู
ที่เบิกทางไดตามขนาด 

“อ๊ึ พวกมึง อะ” ศรแอนอกกัดฟนดังกรอดเพราะเจ็บแปลบตรง
ปากทางเขา มันขยับแทงเขามาพรอม ๆ กัน รูรอนบีบรัดแกนกายสองอัน
หนึบหนับเรียกเสียงครางซ้ีดซาดจากปากสองแฝด 

“เสียวคว- อา…” 

“ดีวะศร ตอดเยอะ ๆ” สองแฝดคํารามอยางพอใจ แรก ๆ ขยับ
เนิบนาบ พอเขาท่ีเขาทางพวกมันก็ใสกันไมย้ัง เสียงเตียงดังสน่ันเอ๊ียดอาด 
ขาเตียงส่ันอยางหนักชนิดท่ีพรอมจะหักตลอดเวลา ไมมีความปรานีตอเตียง 

“อึก อะ อา อา...ไนน...เอ็กซ เร็วอีก” ศรเรงเราเพราะอารมณ
เพริดสูง เผลอขยับรอนเอวเม่ือตัวเขาถูกดันในทาน่ัง เสียงเฉอะแฉะของ
นํ้าลายปอนจูบสลับกับสองแฝด แรงอัดกระแทกเดือดดาลเผาไหมทุกรูขุมขน 
ไมรูวาเลนกิจกรรมรอนแรงนานเทาไหร ชองทางศรชื้นแฉะ นํ้ากามสีขุน
จํานวนมากสาดกระจายเต็มท่ีนอน 
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กรอบ! 
“อา…เหี้ย เตียงกู!” ศรแหวรองลั่นเพราะขาเตียงหักพับคาพื้น 

พวกเราสามคนทรุดตามพ้ืนเตียง ศรรีบถอนตัวออก มองขาเตียงส่ีขาท่ีแมง
พรอมใจกันหัก สะโพกกลมลอยโดงลอตาลอใจสองแฝด 

“เด๋ียวพวกกูซ้ือใหใหม” ไนนไมอาจหยุดกลางคันไดเพราะตอนน้ี
เคร่ืองติดสุด ๆ  แหวกแกมกนเพ่ือน ดันแกนกายแข็งจัดเขารูแบบไมตองใช
มือจับดวยซ้ํา ไนนกระดกเอวแทงไมย้ัง คนถูกแทงหัวส่ันหัวคลอนครางล่ัน 
เอ็กซลงจากเตียงยืนค้ําหัวศร เอ้ือมมือจับปากคางอีกคน อุดทอนเน้ือเขาไป
เต็มปากเต็มคํา 

“ดูดใหกูหนอย ปากมึงโคตรดี” เอ็กซขยับเอวเขาออกในโพรงปาก
เพ่ือน ย่ิงสวนเน้ือครูดกับผนังเพดานคล่ืนดานบนในปากย่ิงเสียว เขาถอด
แกนกายออก รูดชักน้ํากามพุงใสใบหนาหลอและจัดการยัดใสเชนเดิม 

“อุ อึก อื้อออ!” คนโดนกระทําไดแตครางอูอี้ ทอนรอนปลอยน้ํา
ไมรูกี่รอบคามือไนน ยิ่งทํากลับยิ่งมันสจนเจาตัวยังแอบแปลกใจตัวเอง 
กอนจะรีบไลความคิดอัปรียออกไป 

ที่เขายอมเพราะพวกมันบอกจะทําการบานรายงานใหเขาตลอดจน
ปดเทอม แคโดนพวกมันเอาคร้ังน้ีแลกกับเกรดสวย ๆ  

 

กูวา คุม! 
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หลงคร้ังท่ี 5 

 

“โอย...” ศรรองโอดครวญ วางมือตรงสะโพกที่เคล็ดขัดยอก 
ปวดเม่ือยไปท้ังตัวกับกิจกรรมแสนเรารอน เรารอนชนิดท่ีวาเตียงพัง! กวาจะ
เสร็จปาไปเกือบมืด ดีท่ีแมเขาไมอยูบาน ไมงั้นคงไดกร๊ีดกับสภาพลูกชายแน 

ครอก…ฟ~ 

พอหันไปมองไอสองแฝด ศรศิลปรองเหอะ หม่ันไสพวกเวรท่ีนอน
หลับสบายหนาตาน่ียิ้มพร้ิมเหมือนคนกินกัญชา นาถีบสักที 

พลั่ก!  พลั่ก! 
ไวเทาความคิด ศรยกตีนยันสองแฝดคนละที พวกมันสะดุงโหยง 

รองโอดครวญ 

“เจ็บนะเวย” ไอไนนลูบเอวตัวเอง 
“ใครเขาปลุกผัวแบบน้ี” 

“มึงจะแดกตีนไหม?” ศรพูดขัดเอ็กซท่ีบังอาจพูดจาไมเขารูหูคนฟง 
ผัวเห้ียไรเขาไมเคยมีผัว ไอท่ีใหแทงคือการทําการตกลงขอแลกเปล่ียน ไมได
มีอะไรมากกวาน้ัน 

“ดุฉิบ แดกแม็กน่ัมมาก” 

“พวกมึงตองซ้ือเตียงใหกูดวย เย็-ประสาหอกไรเตียงพังขนาดน้ี 
แลวเส้ือผา ผาปูเลอะน้ําพวกมึงหมด เอาไปซักดวย” ศรชี้น้ิวส่ังสองแฝดรัว 
พวกมันสองตัวมองตาปริบ ๆ แตก็ทํา  เร่ิมทําการเก็บขาวของเปนคร้ังท่ีสอง
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ภายในวันเดียว ศรลุกยืนเทาเอวกอนจะเบหนาเม่ือบางอยางท่ีค่ังคางในตัว
ไหลออกมาเต็มหวางขาเหนียวเหนอะหนะ 

“แมง…ถุงยางก็ไมใส” ศรบนอุบอิบเดินกระแทกสนหยิบผาขนหนู
ในตูพันเอวเตรียมตัวอาบน้ํา 

“ใหพวกกูชวยลวงปะ?” ไนนตะโกนถามเพ่ือนตน ศรหันมาคอนขวับ 

ยกน้ิวกลางใหท้ังสองแฝด 

รอบน้ีไมยอมหลวมตัวเหมือนคราวกอนแน.. 
“กูลางเปนไอสัส” 

ปง! 
เสียงประตูปดดังสน่ัน สองแฝดมองหนากัน อมย้ิมขบขันในทาที

ของศร 
“นารักวะ” 

“มึงตาบอดสีแลวละ” เอ็กซวานองชายตนแบบขํา ๆ ไนนเบะปาก
กอนจะสวนพ่ีชาย 

“ถากูบอดมึงก็บอด” 

“น่ันดิ” เอ็กซยอมรับงาย ๆ  ทั้งสองคนหยิบผาหอบไวแนบอก
เตรียมนําไปซัก ความรูสึกท่ีไดกอดกับศรศิลปยังจดจําไดแมน ไมวาจะเสียง
คราง ใบหนาตอนมันทรมานปนสุขสมตอนโดนกระแทกหนัก ๆ 

“ถารูวาไอศรแมงจะเด็ดขนาดน้ี จับแดกแตแรกไปแลว” ไนนทําหนา
เคลิบเคล้ิมตอนนึกถึงฉากรวมรักแสนเรารอน 
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“จะวาไปไอคนท่ีพาพวกเราเสียคนก็มันน่ันแหละ” เอ็กซเร่ิมระลึก
ความหลังตอนเรียนม.3 ตอนน้ันพวกเขายังไมไดเฟยวฟาวแบบน้ี ไอศรศิลป
มันเปนคนริเร่ิมพาพวกเขาไปข้ึนครูในรานขายบริการ พอไดลองทีน่ันแหละ
ติดใจ แถมแมงใหพวกเราลองท้ังชายและหญิง โดยมันเปนคนเลือกมาเอง 
มันชอบเซ็กซหมู พวกเราเองพลอยติดรสนิยมแบบมันไปดวย 

 

แตตอนน้ีก็หมูนะ แบบกลายเปนไอศรมันค่ันกลางแทน 

 

“ใช..ไอศรมันนิสัยไมดี พวกเราออกจะใสซ่ือขนาดน้ีเนอะพ่ีชาย”
ไนนซบหัวบนไหลพี่ชายทําทาสะดีดสะดิ้ง พี่ชายฝาแฝดขําล่ัน  ยกมือยีผม
สีนํ้าตาลสีเดียวกับตนจนฟูฟอง 

“นั่นดิ พวกเราใชพวกข้ีเง่ีย-ที่ไหน ไอศรพาเง่ีย-ลวน ๆ” เอ็กซยัดผา
ใสเคร่ืองซักผา นินทาเพ่ือนตนอยางมันปาก (?) 

ปง!!! 
เสียงประตูหองน้ําเปดดังสน่ัน ไมรูวาเปนสัญชาตญาณหรืออะไร

รูสึกเหมือนตนกําลังโดนนินทาทําใหพุงตัวออกมาจากหองน้ํา แตงตัวและด่ิง
ตรงหาไอแฝดนรก 

“ตอแหลเห้ียไรกัน?” นํ้าเสียงเห้ียมพรอมรังสีกดดันแผมาถึงสองแฝด 
สองพ่ีนองสะดุงโหยง หันมองคนดานหลังย้ิมแหง 

“คือกูอยากใสนํ้ายาปรับผานุมนะ. 
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“ใช ๆ บานมึงไมมียาปรับเหรอวะ” สองแฝดทําเฉไฉเปล่ียนเร่ือง 
ศรเลิกค้ิวมอง เม่ือไมสามารถจับผิดพวกมันไดจึงเดินไปหายาปรับผานุม โยน
ขวดน้ํายาใหเพ่ือนตน ไนนรีบชูแขนรับอยางเฉียดฉิว 

“ซักเสร็จพวกมึงตองไปซื้อเตียงใหกูดวย กอนแมกูจะกลับ” ใช 
แมเขาท้ังข้ีบนและข้ีงกระดับนึง เน่ืองจากเจาตัวเปนคุณแมเล้ียงเด่ียวดวย 

“เออ พาไปแนไมตองหวง” เอ็กซบอกเพ่ือนพรอมเทน้ํายาปรับผานุม
หลังจากซักผาเสร็จแลว ศรสอดมือเขาใตเส้ือเกาพุงตัวเอง เผยใหเห็นกลาม
หนาทองลอนสวยซ่ึงยังมีรอยแดงประปรายบนผิวขาวเหลืองของอีกฝาย 
ทาทีนี้ ถาเปนเมื่อกอนสองพี่นองคงเฉย ๆ ทวาตอนนี้ไมวาไอเพื่อนตัวโต
มันจะขยับรึทําอะไรแมงดูยั่ว (?) ไปหมด 

“หิวขาว...ทําไรใหแดกหนอย” ศรวาแบบลอย ๆ ไมคาดหวัง เพราะ
ไอสองแฝดน่ีเวลาเขาขอใหทําอะไรแมงเมินตลอด ม้ือน้ีคงไมพนตมบะหม่ีก่ึง
สําเร็จรูปเพราะเขาทําอาหารไมเปน!  เผลอ ๆ ทอดไขไฟไดไหมบานท้ังหลัง
แน แมเขาจึงหามเปนคําขาด หามทําอะไรกินเด็ดขาด เพราะถาใชพวกมัน
ไมพนคําวา ‘ทําแดกเองดิ’ 

 

คือถาทําเปนทําไปแลวไง! 
 

“มึงอยากกินอะไรละ “จู ๆ ไอเอ็กซมันก็พูดข้ึนมา ละจากการซักผา
ใหคนนองเปนคนทํา ศรกะพริบตาปริบ ๆ คิดวาตนหูแวว 

“วาไงนะ?” เขาถามเพ่ือความแนใจ 
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“มึงอยากกินอะไรเด๋ียวทําให ในตูเย็นมีของสดใชไหม” เอ็กซเทาเอว
ถามเพ่ือนทีต่อนน้ีทําหนาเหลอหลา 

“มี” ศรพยักหนา ลุกเดินไปเปดตูเย็นใหแฝดพ่ี 

“กะเพราไขดาวไหม ของชอบมึง” เอ็กซหยิบของในตูเย็นออกมา 
ศรพยักหนารับแมจะงุนงงกับทาทีพวกมันท่ีแปลกไปกวาเดิม 

“ไปน่ังรอ แลวน่ีในหมอมีขาวรึเปลาวะ” 

“ไมมี กูฟาดหมดต้ังแตเชาไมไดหุง” ขาวเองเขาก็หุงไมเปน แต
แทนท่ีจะโดนบน ไอเอ็กซมันกลับเดินไปหุงขาวใหเขาแบบไมมีทีทาจะบน
สักแอะ 

“กูซักเสร็จแลวเอาไปตากแลว เด๋ียวกูไปชวยไอเอ็กซทําอาหาร เออ 

ทําแกงดวย ก็เผ่ือแมมึงกลับมาดวยไง พอน่ันมึงแคอุน ๆ ไว” ไอไนนออก
ความคิดเห็นกอนจะเดินไปเปดตูเย็น สวนศรน่ังกระดิกเทามองสองแฝดท่ี
วุนวายอยูในหองครัว 

 

เหมือนตัวเองกลายเปนราชาเลย… 

. 

. 

. 

 

“พวกมึงแมง…ทํากับขาวอรอยชิบ!” ศรยกน้ิวโปงใหสองแฝด 
ขณะท่ีพวกเรากําลังกินขาวบนโตะเดียวกัน ไอสองแฝดทําแกงเขียวหวาน 
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ตมจืดเตาหู และหมูหวาน ทําเอาศรอดใจไมไดฟาดเรียบ รวมท้ังขาวผัด
กะเพราไขดาว กินจนแทบลนออกจากคอดวยความจุก มือตีพุงอ่ิมแปล 

“ทางบานกูมีคุณยาเปนอาจารยสอนทําอาหาร โดนสอนให
ทําอาหารต้ังแตแปดขวบทุกคนรวมท้ังพ่ีชายกูดวย ยาบอกวาผูชายทําอาหาร
เปนย่ิงเปนท่ีนิยม” ไอไนนมันวาอยางภูมิอกภูมิใจ พอกับพ่ีมันท่ีพยักหนา
เออออ แตคนฟงอยางศรน่ีแทงใจดังจ้ึก! 

เออ พวกมึงมันเพอรเฟกตคุณชายในฝน น่ียังงงตัวเองวามาอยูกับ
พวกมันไดไง 

“เออ ขิงกันเขาไป กูมันทําไมเปนไง กูมันมีดีแคหลอ” ศรยืดอกโอ
ขอดี (?) ของตน 

“เหอะ/เหอะ” สองแฝดรวมใจกันเบะปากใส ศรควากระดาษทิชชู
ใสพวกมันดวยความหม่ันไส สองตัวแมงก็ไวหลบซายขวา 

ครืด...ครืดดด... 
“วาว! นองยูโทรมา” ไอศรหยิบโทรศัพทข้ึนมาดูเบอรปลายสาย 

ดวงตาคมวาวระยิบระยับเม่ือเห็นหนุมโอเมกาท่ีตนน้ันกําลังตามจีบโทรมา
หาตน นองยูคือดาวเดนของโรงเรียนท่ีใครตาง ๆ ก็หมายปอง เพราะใบหนา
นารักและตัวเล็กดูนาปกปอง ศรเองก็คือหน่ึงในน้ันท่ีตามรุกจีบอยู 

“…!” สองพ่ีนองหันขวับมองเพ่ือนตนท่ีย้ิมหนาบาน พวกเขาไมรูวา
ศรไปรูจักกับนองยูตอนไหน 

“ครับ…มีอะไรใหรับใชครับผม” 
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[คือจะมาขอบคุณพี่ศรที่วันนั้นอยูชวยยูทําเวรครับ ขอบคุณมาก
จริง ๆ] นํ้าเสียงสดใสท่ีทําเอาคนฟงอยางศรเคลิบเคล้ิม เขาเห็นยูทําเวรอยู
เลยขันอาสาไปชวยนองแลกกับขอเบอรโทรกัน 

“ไมเปนไรแคน้ีเอง ถาไง…ถาจะขอบคุณกันไปกินขาวกับพ่ีสักม้ือ
ไดปะ” ศรถามหย่ังเชิงอีกฝาย ซ่ึงอีกคนตอบกลับมาทันที 

[ไดครับ ถาพ่ีสะดวกวันไหนติดตอมานะครับ เด๋ียวผมขอไปเรียน
พิเศษตอ] 

“โอเคครับ” ศรกดวางสาย ทําหนาฟนราวกับคนอยูในทุงลาเวนเดอร 
กอนจะชะงักเม่ือเห็นสองแฝดจองเขาเขม็ง 

“คนนี้กูจริงจังวะ คงจะใหพวกมึงรวมดวยไมได”  ศรรีบบอกไอ
สองแฝดทันที ถึงจะชอบเซ็กซหมู แตขอเวนนองยูไวคนนึงเถอะ เขาเลยอุบ
จีบเงียบ ๆ มาตลอด 

“พวกกูไมเห็นรูวามึงมีคนท่ีชอบ” พวกมันท้ังสองกัดฟนถามเจาตัว
ที่ทําหนาตาไมรูสึกรูสาอะไร 

“ก็กะจะบอกอยูแตยังไมสบโอกาสไง ทีน้ีพวกมึงรูแลวไงโอเคปะ” 

ศรวาแบบไมใสใจนัก ทวาสองแฝดกลับรูสึกหงุดหงิดกระสับกระสาย 

คลับคลายคลับคลาจะคันไมคันมืออยากตะบันหนาใครสักคนท่ีมา
เอ่ียวกับศร และกําลังพรากเพ่ือนสนิทไปจากพวกเขา 
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หลงคร้ังท่ี 6 

 

“เออ พวกมึงสองตัวกรุณาชวยขนเตียงท่ีพวกมึงทําเจงออกไปดวย 
และท่ีสําคัญวันน้ีกูตองไดเตียง!”  ศรออกคําส่ังสองพ่ีนองหลังจากเก็บ
โทรศัพทแลว สองแฝดกลอกตาไปมา สุดทายก็โทรหารถจากคนท่ีบานใหมา
ขนพรอมซ้ือเตียงซ้ือที่นอนใหม รอสักพักในหองของศรมีเตียงขนาดคิงไซซ
วางเกือบเต็มหอง 

“โห…พวกมึงซ้ือมาใหญเกิน” เจาตัวบนอุบอิบ สวนกับตัวเองท่ี
กระโดดลงนอนกล้ิงไปมา ความเดงด๋ึงของเตียงแสนแพงคนละฟลกับเตียง
ราคาถูกกอนหนาลิบลับ 

“ซ้ือท้ังทีเอาท่ีมัน ‘ทน ๆ’ หนอยสิ เวลาทํากิจกรรมจะไดไมตอง
หวงไง” เอ็กซบอกเพ่ือนตน กระโดดลงเตียงบาง นองชายเองก็เชนกัน 

“กูนอนคนเดียวไมพังหรอก” ศรตอบแบบมึน ๆ ไมเขาใจนัยท่ีอีก
ฝายนั้นสื่อ 

 

แหม... 
 

“วันน้ีพวกกูนอนดวยนะ” ไนนวาพรอมวางขาพาดตรงตนขาศร 

แถมขยับข้ึนลงอยางจงใจ 
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“ไอหา เขามึงเฉียดไขกู” ศรตีขาไนนใหออกหาง พอพลิกหนี อีกดาน
ดันมีไอแฝดพ่ีนอนดักเอาไว สรุปหมดทางหลบ 

“หา หลบไมพนมึงสองตัวจริง ๆ” 

“แลวจะใหพวกกูนอนไหม ถาใหนอนเด๋ียวพวกกูรีบทํารายงานให
เลย” เอ็กซย่ืนขอเสนออันแสนเยายวนใหอีกฝาย แนนอนวาเหย่ือติดเบ็ด
ทันท ี

“เออ นอนก็นอน” ศรตอบแบบจําใจเพราะรายงานมันค้ําคอ 
สองแฝดยกมือขึ้นแปะแทคทีมกันยกใหญ ศรมองพวกมันสองตัวแบบ
หนาย ๆ ไมรูแมงด๊ีดาอะไรนักหนา 

ไมวาจะหนาตาหรือสวนอ่ืน ๆ ของพวกมันเหมือนกันเปะ ๆ จะตาง
แคไอเอ็กซมีไฝใตตาสวนไนนไมมี เปนจุดเล็ก ๆ ท่ีถาไมสังเกตจะไมรู 

แถมสันดานยังคลายกันอีก แฝดนรกของแทไอศรขอการันตี! 
 

หลายวันผานไป... 
“นองยู” นํ้าเสียงสดใสกวาปกติชนิดท่ีทําใหสองแฝดน้ันแอบค้ิว

กระตุก เพราะไอเพ่ือนสนิทเขากําลังโบกมือเรียกรุนนองท่ีมันกําลังหลง 
หนาตานี่ชื่นบาน แถมว่ิงโรไปหาอยางรวดเร็ว 

“อาวพ่ีศร มีอะไรครับ” คนตัวเล็กพูดทักทายศรใบหนาย้ิมแยม
สดใส คนมองเชนศรใจเตนรัวแพคนนารัก 
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“แฟมทาจะหนัก มาพ่ีชวย” ศรขันอาสาชวยคนตัวเล็กถือแฟมใหญ 
คุยกับนองยูอยางสนุกสานชนิดท่ีสองแฝดยืนหางหลายเมตรยังไดยินเสียง
หัวเราะดังมาถึงพวกตน 

“ขอบคุณมากครับ พ่ีใจดี” 

“แหะ ๆ หนาตาพ่ีก็ดีตามนิสัยครับ” ศรไดทีหยอดอีกฝาย ยูเลิกค้ิว
ข้ึนหลุดขําออกมา 

“พ่ีศรละก็...หึ ๆ” 

“หม่ันไส” ไนนกัดฟนพูด พยามกดมือตัวเองลงไมใหงางข้ึนมาตอย 
(?) ใครสักคนท่ีคุยกับศร เขาบอกเลยวาไมชอบยูมาก ๆ ภายใตใบหนาใสซ่ือ
นั่น มันแอบซอนความรายกาจเอาไว 

“ใจเย็นไนน” เอ็กซปรามนองชายฝาแฝดแมในใจจะรูสึกคันยุบยิบ
อยูในอกก็ตาม ท้ังสองพ่ีนองกาวขาฉับ ๆ ยืนบังศรออกหางยู กอนจะ
กระชากแฟมท่ีศรคืนยู 

“อะไรของพวกมึงวะ?” ศรโวยวายใสสองแฝด ตอนน้ีถูกไนนดึงให
เดินไปอีกทาง 

“วางมากรึไงมาออยเหย่ือ นูน การบานอะมึงจะทําไหมไอข้ีเกียจ” 

ไนนหันมาพูดขูเพ่ือนดวยสายตา เพราะระหวางพวกเรามีขอตกลงกันอยู ศร
กะพริบตาปริบกอนจะรองออ 

“เชี่ย จริงดวย มึงตองรีบใหกูลอกเลย” เทาน้ันแหละเจาตัวเดิน
กระชากไนนตัวปลิวลืมนองยูทันที ท้ิงไวแคเอ็กซกับยู 
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“เอาของนายไปไอเด็กแอบแบว” เอ็กซโยนแฟมใสเจาตัว ยูยักไหล
หยิบแฟมมากอด ดวงตาคูสวยมองเอ็กซแบบยียวน 

“ทําไมพูดกับแฟนเกาแบบน้ีละครับ พ่ีเอ็กซ” 

“หุบปาก คนแบบนายฉันไมเคยคิดเปนแฟนดวย” 

“ขนาดไมเคยคิดแตก็เคยตอยกับนองชายเพราะเร่ืองผมน่ีนาาา…” 

ยูแสยะย้ิมขํา รําลึกความหลังสมัยท่ีตนเคยอยูโรงเรียนเกาท่ีเดียวกับสองแฝด
ตอนน้ันศรเรียนอีกโรงเรียนจึงไมรูถึงความสัมพันธระหวางเขากับยู เอ็กซ
ตวัดสายตาดุ ผลักรางผอมบางออกจนกระเด็น ยูเลิกค้ิวข้ึนแสยะย้ิมมุมปาก
สนุกกับทาทีของอีกฝาย ไมเหลือคราบของเด็กใสซ่ืออีกตอไป 

“จะวาไปท่ีพ่ีกันพ่ีศรออกหางจากผมน่ี เพราะพ่ียังรักผมอยูรึเปลา
นา…” 

ยูทําเสียงเล็กเสียงนอยยียวนอีกฝาย ทวาทาทีท่ีไดกลับมาคือความ
นิ่งเฉย 

“เหอะ!” เอ็กซแคนเสียงหัวเราะออกมา สายหัวใหกับความม่ันอก
มั่นใจของยู คนตัวเล็กขมวดค้ิวขัดใจกับทาทีอีกฝาย 

“พ่ีหัวเราะอะไร” อดไมไดท่ีจะตองถาม 

“แคเคยคบ เอายังไมเคยเอาทํามาพูดจาเหมือนเคยไดเสียกัน ไมอาย
ปากบางเหรอ?” เอ็กซตอกใสหนายู. ถึงจะเคยคบกันแตเขากับยูไมไดมี
ความสัมพันธลึกซ้ึงอะไรมากมาย เต็มท่ีคือแคจูบ  ตอนน้ันเขายังไมไดมี
ประสบการณโชกโชนอะไรขนาดน้ัน มาเสียคนตอนเจอศรน่ีแหละ พอเห็นวา
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คนตัวเล็กสะอึกกับคําพูดตน เอ็กซแสยะยิ้มถูกใจ เอื้อมมือจับปลายคางยู
เชิดข้ึน สายตาคมเต็มไปดวยความดูแคลน 

“แตก็ดีแลวละท่ีไมไดเอานายใหเสียคว-” เอ็กซวาท้ิงทายกอนจะ
เดินหลีกทางไปอีกดาน ไมสนใจทาทางของยูท่ีโกรธจนตัวส่ัน 

ตอนน้ันอุตสาหยายโรงเรียนเพ่ือไมตองมาเจอกันอีก แตเหมือน
โชคชะตาจะเลนตลกเพราะไมคิดวาอีกคนดันมาสอบเขาท่ีนี่ เขากับนองแฝด
ทําเมินไมสนใจมาตลอด ไอศรเพ่ือนเขาดันมาชอบยูซะง้ัน 

. 

. 

. 

“โอยยย กูปวดมือ”ศรบนอุบอิบขณะท่ีมือกําลังจดการบานใสสมุด
เพราะตนไมไดทํามาสักหนา แถมยังตองมาแอบน่ังเขียนหนาหองน้ําอีก
ตางหาก เปนพ้ืนท่ีปลอดภัยจากครูดวยแหละ 

“เหลืออีก 30 นาทีเรงมือเลยมึง” ไนนสูบบุหร่ียกเทาสะกิดขาเพ่ือน
ตน ศรคอนตาเขียวทําปากขมุบขมิบ 

“แทนที่จะชวยกู” 

“อยากใหชวยเหรอ?” ไนนบ้ีบุหร่ีบนกําแพงหองน้ํา รางสูงยอตัวลง
ในระดับเดียวกับศร 

ศรเลิกค้ิวข้ึนเล็กนอย พยักหนารับตรง ๆ 

“ก็เออไง” 
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“กูชวยใหมึงเสร็จไดภายใน 10 นาที แตมึงตองชวยกู” ไนนเร่ิมย่ืน
ขอเสนอกับอีกคน ใบหนาหลอกระตุกย้ิมเจาเลห ศรขมวดค้ิวฉับอาปากถาม
ใหหายของใจ 

“ชวยอะไร…อะ!” 

หมับ! 

แขนเขาถูกมือไนนดึงลากเขาหองน้ําพรอมสมุดการบาน ไนนปด
ประตูล็อกหองน้ําเรียบรอย เดินถอยหลัง หยอนตัวน่ังบนฝาชักโครกท่ีตนปด
เอาไวและกางขาออกกวาง ๆ  ชี้นิ้วตรงเปากางเกงนักเรียนสีดําเขม 

“ชวยใชปากใหหนอย กูอัดอ้ัน” 

“เห้ี- บานมึงเถอะ!” 

“เพ่ือนกัน แคน้ีเอง” 

“ตรรกะหาไรของมึง เพ่ือนท่ีไหนทํากัน” ศรชูน้ิวกลางใสหนาเพ่ือน 
ไนนยักค้ิวพลางบุยปากไปทางสมุดการบาน 

“คิดดี ๆ นะ แคชวยกูนิดหนอยการบานมึงก็เสร็จ” ไนนพยายาม
ตะลอมเพ่ือน เขาจ้ิมน้ิวบนนาิกาขอมือ เวลาเร่ิมกระชั้นชิด แนนอนอีกคน
ยอมลังเล 

“หา…เออ กูทํา” สุดทายก็ยอมคุกเขาตรงหนาไนน หยิบสมุดยัดใส
มือเพ่ือน 

“รีบทําเลย…” ศรเรงเราไนน เริ ่มปลดซิปกางเกงเพื ่อน ฝามือ
หยาบกรานกอบกุมแกนกายใหญรูดข้ึนลง เพียงลมหายใจรอน ๆ ราดรด 
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ทอนเน้ือไนนก็ขยายใหญเต็มฝามือ ไนนเหลือบตามองศรเปนระยะ มือนึงถือ
สมุด อีกมือใชปากกาขีดเขียนทุกอยางใหเพ่ือน 

“อือ…” ศรอาปากครอบครองทอนเน้ือ หอปากขยับข้ึนลงอยาง
ชํ่าชองจากประสบการณลวน ๆ ไนนสูดปากเสียวเผลอยกสะโพกข้ึนตาม 
พลางคิดวาไอศรมันจะสําลักไหม 

 

มันโมกใหเขาหนักกวาเดิมอีก 

 

“ซ้ีด… มึงแมงโมกเกง” ไนนตาลอยอยางเคลิบเคล้ิมจนศรอดไมได
ชอนตามองเพ่ือนตน หนาตามันตอนเมมปากเพราะมีอารมณรวม ไม
อยากจะเชื่อมันกระตุนอารมณศรเชนกัน ท้ังท่ีเม่ือกอนไมเคยสังเกตแท ๆ 

“หืมมม...” ไนนหลุบตามองต่ําเม่ือพบวาไอเพ่ือนอัลฟามันเองก็มี
อารมณรวม 

“เง่ีย-เหรอมึง โอะ!” ไนนสะดุงเล็กนอยเพราะโดนฟนขบทอนเน้ือ 

“อุบอาก (หุบปาก)” ศรคอนตาเขียวต้ังหนาต้ังตาทํา ท้ังดูดเลีย
สลับกันไปมาอยางหนักหนวง เขาผละใบหนาออกมานิดหนึ่ง โนมจูโจม
ละเลงล้ินขย้ีสวนหัวปร่ิมน้ําเมือก 

“เช่ีย ตะ แต...อาาา!” ไนนกดหัวเพ่ือนมิดโคน กระตุกปลอยน้ําขาว
ขุนเต็มมุมปาก ศรกลืนน้ําสีขุนลงคออึก ๆ 

“สัส แคก! กูไมอยากแดก” ศรหันมาวากใสเพ่ือน ยกหลังมือเช็ดน้ํา
สีขุนมุมปาก 
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“แดกไปเถอะของดี” 

“ของดีอะไรมึง” 

“ตองใหสอนสินะ” ไนนยักไหลกอนจะพูดใสศรดวยสีหนาเปนการ
เปนงาน (?) 

“มึงไมรูรึไง ปริมาตรน้ําอสุจิมีโปรตีนมากกวา 200 ชนิด อุดมดวย
วิตามินและสารอาหารเชนวิตามินซี แคลเซียม คลอรีน ซิตริก ฟรุกโตส 
แมกนีเซียม โพแทสเซียม ซิงค แดกแลวรางกายแข็งแรง คลายความหดหู 
ลดความดันในเลือด ทําใหผิวพรรณเปลงปล่ั...อุบ!” พอนักเรียนหัวกะทิพูด
ไมทันจบประโยค ถูกศรเอามือปดปากไวจนมิด 

“พอไอสัส สาระมาก” 

 

สารเลว!!! 
  


