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บัวสวาท

 

‼ TRIGGER WARNING ‼ 

 BDSM - รสนิยมทางเพศแบบหนึ่งซ่ึงมีความนิยมจําเพาะ

กลุ่ม เป็นตัวย่อของคํา 4 คํา ประกอบด้วย  

 1. Bondage (ความเป็นทาส หรือสภาวะท่ีถูกพันธนาการ) 
 2. Discipline/Dominance (การลงโทษ/การปกครอง) 
 3. Submission/Sadism (การยอมจํานน/การมีความสุข
จากการทําให้ผู้อื่นเจ็บปวด) 
 4. Masochism (การมีความสุขจากการถูกผู้อื่นทําให้เจ็บ
ปวด)  
  
 ผู้ท่ีรว่มรักแบบ BDSM จําเป็นต้องยึดถือ 3 ส่ิงนี้ อย่าง
เครง่ครัด 
 1. Safe (ความปลอดภัย)  

 2. Sane (สติ) 

 3. Consensual (ความยินยอม) 
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(Sex) Toys ต้องขายยังไงคุณถึงซ้ือครับ

 Role play - การสวมบทบาทต่างๆ เพื่อเพิ่มความตื่นเต้น
ระหว่างรว่มเพศ ซ่ึงแขกแต่ละคนของนอ้งผู้กล้าในเรื่องนี้จะสวม
บทบาทและรว่มรักกับนอ้งในสถานการณต์่างๆ โดยท่ีมีเนื้อหาท่ี
ควรพิจารณาก่อนอา่นดังนี ้
 Blackmail - การข่มขู่ให้ทําตาม 
 Blindfolds - ถูกปิดตาระหว่างมีเพศสัมพันธ์ 
 Blowjob - การรว่มรักทางปาก (การอมอวัยวะเพศของอีก
ฝ่าย) 
 Choking - การบีบคอระหว่างมีเพศสัมพันธ์ 
 Consensual nonconsent - การสวมบทบาทว่าถูก
ข่มขืน  
 Cross-dressing - การแต่งตัวเป็นอีกเพศหนึ่ง 
 Cum facial - การหลั่งอสุจิใส่หนา้ 
 Deep throat - การสอดใส่อวัยวะเพศเข้าไปในปากของ
อีกฝ่ายลึกมากๆ จนถึงลําคอ 
 Dirty talk - พูดคําหยาบโลน 
 Gag - การปิดปากระหว่างมีเพศสัมพันธ์ 
 Kidnapping - การลักพาตัว 
 Sexual harassment - คุกคามทางเพศท้ังทางคําพูด
และการกระทํา 
 Sex toys - มีการใช้อุปกรณร์ะหว่างมีเพศสัมพันธ์ 
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•ชีวิตใหม่ของผูก้ล้า• 
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(Sex) Toys ต้องขายยังไงคุณถึงซ้ือครับ

เปิดระบบภารกิจเพิ่มยอดขาย 

 เสียงเครื่องพยุงชีพดังเป็นจังหวะอย่างสมํ่าเสมอในห้องผู้

ป่วยวิกฤต บนเตียงท่ีดูสะอาดสะอา้นมรีา่งเล็กๆ ของเด็กหนุม่คน

หนึ่งซ่ึงเต็มไปด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์นอนนิ่งไม่ไหวติงอยู่ ร่าง

เล็กขาวซีดราวกับไม่เคยถูกแสงแดดหายใจช้าลงทุกนาที ชีพจร

ของเด็กหนุ่มคนนี้แผ่วเบาลงทุกขณะ ก่อนท่ีเขาจะจากโลกนี้ไป

เปลือกตาท่ีออ่นล้าค่อยๆ เปิดขึ้นเผยให้เห็นดวงตาขุ่นมัวท่ียังคงมี

ร่องรอยของความสดใสหลงเหลืออยู่ คนบนเตียงจ้องไปท่ีเพดาน

ขาวไม่ละสายตาราวกับบนนั้นมีอะไรท่ีนา่สนอกสนใจนักหนา 

 ‘สวัสดีวิลลี่ วันนี้นายสว่างนอ้ยลงหรือเปล่า’ 

 ผู้กล้าเด็กหนุ่มร่างบางเอ่ยทักหลอดไฟบนเพดานด้วยความ

เคยชินอยู่ในใจ ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากพูดหรอกนะ แต่คุณหมอไม่รูใ้ส่

สายอะไรต่อมิอะไรเต็มปากเขาไปหมด ท่ีจะตายก็เพราะเครื่องมือ

ทางการแพทย์นี่แหละ 
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 ผู้กล้าเป็นคนท่ีสุขภาพอ่อนแอมาตั้งแต่เกิด ชื่อท่ีแสนเท่นี้

ตั้งมาเพื่อหวังให้เขาแข็งแรงและเติบโตอย่างกล้าหาญ แต่ก็ได้ผล

นะ ตอนท่ีคุณหมอแทงท่อสอดลงไปในคอจึ๊กๆ กล้าไม่รอ้งสักแอะ 

เขารองรับส่ิงแปลกปลอมท่ีเข้ามาในรา่งกายได้เป็นอย่างดีเลย เป็น

อย่างไรล่ะ สมกับชื่อผู้กล้าแล้วใช่ไหม 

 กล้าเนี่ยอยู่โรงพยาบาลมากกว่าบ้านเสียอีก โรงเรียนก็ไม่

เคยได้ไป เพื่อนย่ิงไม่ต้องถามถึง จะมีก็แต่วิลลี่ท่ีเป็นหลอดไฟ ซา

ร่าท่ีเป็นเตียง จีน่าท่ีเป็นแจกัน และเพื่อนคนอื่นๆ ท่ีเป็นเหล่า

เฟอร์นิเจอร์ท้ังหลายนี่แหละท่ียังพอคุยแก้เหงาได้ แต่ความจริง

แล้วก็ไม่มีใครตอบกลับมาหรอกนะ เฮ้อ ชีวิตของกล้าท่ีพอจะ

สามารถทําให้คนอื่นอิจฉาได้ก็มีเพียงอย่างเดียวคือบ้านรวย ถ้า

บ้านไม่รวยเขาคงตายไปนานแล้ว 

 ถึงจะทรมานแต่กล้าก็ไม่ได้อยากตาย ล้อเล่นหรือไง กล้า

ยังอยากไปเท่ียว ยังอยากกินของอรอ่ย อยากทําอะไรท่ีไม่เคยทํา

อีกตั้งเยอะแยะ แต่ก็นะ จะให้ทําอย่างไรได้ รา่งกายนี้มันไม่ไหว

แล้ว 

 ผู้กล้ามองวิลลี่เพื่อนสนิทในช่วงนี้อย่างออ่นแรง ก็ใครใช้ให้

เขาขยับเขย้ือนไม่ได้แลว้ล่ะ ตื่นมาก็เจอแต่วิลลี่ ไม่สนิทกันก็แปลก

แล้ว 
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(Sex) Toys ต้องขายยังไงคุณถึงซ้ือครับ

 ‘ถ้ากล้าหลับลงไปคราวนี้อาจจะไม่ได้ตื่นมาคุยด้วยแล้วนะ 

เฮ้อ เสียดายอา่ เกิดมาตั้งเกือบ 20 ปี แต่ไม่เคยไปไหนนอกจาก

โรงพยาบาล วิลลี่ว่าถ้ากล้าได้เกิดใหม่จะได้เจออะไรท่ีตื่นเต้นบ้าง

ไหมอา่ หืม ไม่ตอบอีกละ หย่ิงนะเรา ไม่มีใครคุยกับกล้าสักคน 

เหงาจังเลย…’ 

 ดวงตาท่ีหนักอึ้งค่อยๆ ปิดลงพร้อมโลกท่ีมืดมิดไปตลอด

กาล… 

 … 

 ตลอดกาลท่ีไหนกันล่ะ! ทําไมกล้าถึงมาอยู่ท่ีนี่ได้กันล่ะเนี่ย 

 ผู้กล้าท่ีมั่นใจว่าตัวเองได้ตายไปแล้วมองไปท่ีทุ่งหญ้าสี

เขียวขจีตรงหนา้ นอกจากหญ้าคันๆ ท่ีสูงเสมอเข่าก็ไม่มีอะไรอีก 

 “ท่ีนี่ท่ีไหนกันนะ ฮือ คันอา่” ผู้กล้าก้มลงเกาขาแกรกๆ เขา

ไม่เคยรูม้าก่อนเลยว่าวิญญาณก็คันได้ด้วย 

 ‘ท่ีนี่สถานีคัดสรรจ้า’ เสียงก่ึงสังเคราะห์ตอบกลับมาทันทีท่ี

ผู้กล้าถามออกไปลอยๆ 

 “เอ ๋ มีเพื่อนด้วย ดีๆ ไม่มีใครคุยกับกล้ามานานแล้ว” รา่ง

บางย้ิมตายิบหยีด้วยความดีใจ ในท่ีสุดเขาก็พบเรื่องดีๆ หลังจาก

การตายแล้ว 

 ‘ระบบไมใ่ช่เพื่อน อย่าตีเหมอ’ 
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 “คุณพูดอะไรนะครับ” เด็กหนุ่มถามกลับไปเมื่อได้ยินคํา

ศัพท์ท่ีไม่รูจ้ัก 

 อะไรคือตีเหมอ หมายถึงจะตีกล้าหรือเปล่า 

 ‘บันทึกข้อมูล วิญญาณเกรดตํ่าไรก้ารศึกษา สมองมปีัญหา

นิดหนอ่ยแต่หนา้ตาดูดีมาก ตัวเล็กกะทัดรัดเพราะป่วยบ่อย ขนาด

พอเหมาะกับการจับพาดบ่า ร่างกายมีความยืดหยุ่นสูง สามารถ

รองรับการสอดใส่ได้ทุกช่องทาง มีความเชี่ยวชาญในการรองรับส่ิง

แปลกปลอมเข้าร่างกายได้เป็นอย่างดี ไม่งอแงเวลาถูกทําให้เจ็บ 

แม้ถูกแทรกลึกเข้าไปในร่างกายยังคงสร้างรอยย้ิมท่ีละลายใจผู้

กระทําได้’ 

 เดี๋ยวๆ นี่คุณระบบร่ายประสบการณ์ทางการแพทย์ของ

กล้าขึ้นมาทําไม ถึงเขาจะถูกคุณหมอ คุณพยาบาลชมตลอดก็เถอะ 

แต่กล้าตายแล้วนี่ ข้อมูลพวกนี้มันมีประโยชนห์รือ 

 ‘หมายเหตุ ซิงทุกด้าน ไม่เคยผ่านการช่วยตัวเอง’ 

 “เดี๊ยว คุณระบบ ข้อมูลทางสุขภาพของกล้ามันเก่ียวอะไร

ด้วยครับ” 

 ‘เก่ียวโดยตรงกับการส่งไปเกิด’ คําตอบนี้ทําให้คนฟังหูกระ

ดิกขึ้นมาทันที 

 “จริงหรือครับ” ผู้กล้าถามตาโต “ง้ันผมไปเกิดแล้วโตเลยได้

ไหม ไม่อยากเป็นเด็กแล้ว ผมอยากใช้ชีวิตท่ีตื่นเต้น” 
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(Sex) Toys ต้องขายยังไงคุณถึงซ้ือครับ

 ‘ไม่อยากเป็นเด็ก อยากตื่นเต้น จากคุณสมบัติของ

วิญญาณมีสถานท่ีรับรองแต่ต้องปฏิบัติภารกิจท่ีมีเง่ือนไข’ เสียง

สังเคราะห์ของระบบยังคงพูดข้อมูลออกมาอย่างไม่ตกหล่น ‘รับ

ภารกิจหรือไม่?’ 

 “รับๆ กล้ารับครับ” ผู้กล้าเอย่อย่างกระตือรือรน้ 

 ‘ภารกิจกระตุ้นยอดขาย เปิดระบบ’ 

 ยังไม่ทันได้ถามว่าจะให้เขาขายอะไรภาพตรงหน้าของผู้

กล้าก็ตัดไปอีกครั้ง แต่ครั้งนี้หัวใจของเขาระริกระรี้เป็นท่ีสุด 

 ผู้กล้ามาแล้วจ้าชีวิตท่ีตื่นเต้น ถึงเป็นพ่อค้า กล้าก็จะเป็น

พ่อค้าท่ีเก่งท่ีสุดในโลก! 

 ‘ตึ๊ง เปิดระบบกระตุ้นยอดขาย ทํายอดให้ได้ตามกําหนด 

หากไม่สําเร็จจะถูกลงโทษ แต่หากได้ยอดสูงสุดในบรรดาไอดี

ท้ังหมดสามารถเปิดรับรางวัลใหญ่ได้ เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีระบบ

กําหนด ไม่มีคู่มือให้อา่นก่อนใช้งาน โชคดี’ 

 เสียงระบบท่ีดังเจื้อยแจ้วในท่ีสุดก็จบลง ผู้กล้าตื่นขึ้นมา

ด้วยความสดชื่นอย่างท่ีไม่เคยรูสึ้กมาก่อน ตอนนี้เขาไม่ได้อยู่กลาง

ทุ่งหญ้าคันๆ อีกแล้ว แต่กําลังนอนอยู่บนเตียงขนาดใหญ่ส่ีเสาแสน
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สวยในห้องท่ีกว้างขวาง คนท่ีสติแจ่มชัดค่อยๆ ลุกขึ้นนั่งแล้วกวาด

ตามองรอบห้อง 

 “โอโ้ห ห้องกว้างมาก แต่เอ ๋ ทําไมมีกระจกบานใหญ่วางไว้

ตรงปลายเตียงล่ะ คุณแม่เคยบอกว่ามันผิดฮวงจุ้ยนี่นา” ผู้กล้า

กระโดดลงจากเตียงอย่ากระดี๊กระด๊า ฮือ รา่งกายท่ีแข็งแรงนี่มันดี

จริงๆ ถ้าทํางานเสร็จเดี๋ยวออกไปเดินเล่นดีกว่า ได้ไหมนะ 

 ‘ไม่ได้’ ระบบแจ้งขึ้นมาทันทีอย่างขัดความสุข เสียงก่ึง

สังเคราะห์ครั้งนี้ต่างจากเสียงระบบท่ีส่งตัวเขามาเล็กน้อยทําให้ผู้

กล้าสามารถจําแนกได้ว่าเป็นคนละเสียงกัน ‘ถ้าทํายอดไม่ถึงห้าม

ออกจากห้อง’  

 ฮื่อ คุณระบบคนนี้ดูดุกว่าอีก 

 “คุณระบบ แล้วอย่างนี้จะเป็นชีวิตท่ีตื่นเต้นได้ยังไงละ่ ถ้า

ต้องอยู่แต่ในห้องมันจะต่างอะไรกับตอนท่ีกล้าอยู่โรงพยาบาล แค่

ห้องใหญ่กว่าแค่นั้นเอง” ผู้กล้าโวยวายเมื่อรูสึ้กเหมือนถูกหลอก 

 ‘อยู่ทํายอดก็ฟนิได้’ 

 ฟิน? อะไรคือฟิน คําศัพท์ประหลาดๆ มาอีกแลว้ ระบบนี่

ติงต๊องแน่ๆ  

 “แบบนี้ก็น่าเบื่…” ยังไม่ทันท่ีคะว่าเบื่อจะออกมาจากปาก

รา่งบางท่ีเดินไปหยุดหนา้กระจกก็ตาค้าง “โอย๊ นา่รัก!” 
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(Sex) Toys ต้องขายยังไงคุณถึงซ้ือครับ

 ผู้กล้าพูดคําว่าน่ารักออกจากปากเป็นร้อยคําในเวลาไม่ก่ี

นาที ก็กล้านา่รักจริงๆ นี่นา ปกติใส่แต่ชุดของทางโรงพยาบาล ไม่

คิดว่าเวลาใส่ชุดนักเรียนแล้วเขาจะนา่รักขนาดนี้ ฮื่อ อยากใส่มา

นานแล้ว แต่ว่านะ นี่มันชุดนักเรียนหญิงไม่ใช่หรือ 

 ผู้กล้าคลํากระโปรงลายสก็อตส้ันแค่คืบท่ีเขาสวมด้วยความ

รูสึ้กโล่งช่วงล่าง นอกจากผิดชุดแล้วยังผิดไซส์ด้วยนะเนี่ย กระโปรง

อะไรอย่างกับผ้าเช็ดหนา้ ดูสิ ปิดก้นไม่มิดด้วยซ้ํา 

 เอ ๋ดูเหมือนว่าท่ีก้นกล้าจะมีอะไรแปลกๆ นะ 

 เด็กหนุม่เอี้ยวตัวไปมองด้านหลังของตัวเอง 

 หาง! หางฟฟู่องสีชมพดู้วย 

 “คุณระบบ กล้าเกิดใหม่แล้วไม่ใช่คนหรือครับ” เสียงใส

ถามออกมาอย่างตกอกตกใจ 

 ‘ลองส่ายหางดูสิ’ ระบบส่ังเสียงเนือยๆ 

 ผู้กล้าท่ีกําลังตื่นเต้นกับอวัยวะใหม่พยายามตั้งใจเพ่งสมาธิ

เพื่อขยับส่วนท่ีย่ืนออกมาจากร่างกาย แต่ทําอย่างไรเจ้าหางนุ่มฟู

นั้นก็ยังไม่ยอมกระดิกสักทีเขาจึงต้องส่ายก้นดุ๊กดิ๊กจนหางนั้น

สามารถขยับไหวได้ แต่แบบนี้ก็ไม่ได้มาจากการบังคับจริงๆ นี่นา 

 “คุณระบบ หางนี่ของจริงแนห่รือครับ” 

 ‘ก็ของปลอมน่ะสิ’ ระบบตอบกลับมาอย่างยานคางทําให้

คนนา่รักหนา้ง้ําลง 
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บัวสวาท

 คุณระบบจงใจแกล้งกันชัดๆ หลอกให้กล้าทําท่าทําทาง

ประหลาดแบบนี้สนุกนักหรือยังไง 

 ถึงแม้หางท่ีแสนน่ารักนั้นจะเป็นของปลอมแต่ผู้กล้าก็ยังคง

ให้ความสนใจไม่น้อย เขาถลกกระโปรงตัวจิ๋วขึ้นแล้วหันหลังให้

กระจก ก้นนุ่มเด้งสองก้อนชิดเบียดกันโดยมีพวงทางแทรกอยู่

ระหว่างกลาง จะว่าไปแล้วตอนนี้เหมือนมีอะไรแทงอยู่ในก้นเขา

เลย 

 “คุณระบบ ทําไมกล้าไม่ใส่กางเกงใน” เด็กหนุ่มถามเมื่อ

รูสึ้กวูบโหวงยามลมโกรกผ่าน 

 ‘สวัสดิการไม่ครอบคลุมถึงการบริการกางเกงใน’ 

 ชิ งกชะมัด กางเกงในก็ไม่มีให้ 

 ถึงจะบ่นในใจแต่คนตัวเล็กก็ให้ความสนใจกับส่ิงท่ีคาอยู่ใน

ก้นมากกว่า เขาโก้งโค้งหันบั้นท้ายเข้าหากระจกแล้วเอื้อมมือไป

ด้านหลังเพื่อคลํารอบรอยจีบท่ีถูกหัวซิลิโคนคาคับไว้ นิ้วเรียวโยก

จุดนั้นเบาๆ อย่างสํารวจ  

 “อา แน่นจัง” ทุกครั้งท่ีขยับโยกพลันเกิดความรู้ สึก

ประหลาดอย่างหนึ่งท่ียากจะอธิบาย เขาไม่เคยรูจ้ักความรูสึ้กนี้มา

ก่อน แต่มันก็ทําให้รูสึ้กดีจนต้องครางออกมา “อื้ม” 

 เมื่อขยับไปสักพักจนรู้สึกว่าเส้นทางหลังอ่อนนุ่มมากขึ้นจึง

ออกแรงดึงเจา้หางนั้นออกมา 
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(Sex) Toys ต้องขายยังไงคุณถึงซ้ือครับ

 “อา สําเร็…” ยังไม่ทันรอ้งอย่างดีใจ รา่งเล็กก็ต้องตกตะลึง

เสียก่อน ในขณะท่ีเขาโก้งโค้งทําท่าประหลาด ชายรา่งสูงกํายําใน

ชุดสูทได้ยืนมองเขาตั้งแต่เมื่อไหรก็่ไม่รู ้

 ‘ลูกค้าคนสําคัญ คุณเพียงเทพ อายุ 35 ปี ซ้ือกล่องสุ่ม

พรีเมียมระดับ S เริ่มภารกิจเพิ่มยอดขาย’ เสียระบบท่ีผู้กลา้ได้ยิน

เพียงแค่คนเดียวดังขึ้นก่อนจะเงียบหายไป 

 เดี๋ยวก่อนคุณระบบ มาเคลียร์กันให้รู้เรื่องนะ ลูกค้ามา

ตั้งแต่เมื่อไหรทํ่าไมไม่เตือน แล้วให้ขายอะไร กลับมาบอกกันก๊อน 

 “สะ สวัสดีครับคุณลูกค้า” ผู้กล้าฉีกย้ิมแหยๆ พรอ้มดึง

กระโปรงลงมาปิดจุ๊ดจู๋นอ้ย แต่กระโปรงเจ้ากรรมนี่ก็ช่างไม่พอดีตัว

เอาเสียเลย ดึงหนา้หลังเปิด ดึงหลังหนา้กระดก ฮือ ปิดอะไรได้

บ้างครับถามจริง 

 “ผมไม่ทดลอง นี่กล่องของเพื่อนผม เขาฝากซ้ือ ผมไม่ได้

เป็นคนใช้” เสียงเย็นชาเอย่อย่างตัดบท หนา้ตาเบื่อหนา่ยราวกับ

ว่าถูกบังคับมาอย่างไรอย่างนั้น 

 แต่พูดแบบนี้แปลว่าจะไม่ซ้ือเพิ่มหรือเปล่า ไม่ได้นะ ถ้าไม่

ซ้ือกล้าก็ไมไ่ด้ยอดนะ่สิ 

 “ตะ แต่ว่าสินค้าของเราคุณภาพดีมากเลยนะครับ ถ้ากล่อง

ในมือไม่ใช่ของคุณลูกค้าทําไมไม่ซ้ือเพิ่มอีกกล่องล่ะครับ” 

 “แพง” 
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บัวสวาท

 เมื่อได้ยินเสียงเรียบตอบกลับมาแบบนั้นผู้กล้าก็ตาวาวขึ้น

มาทันที ถ้าแพงก็แปลว่าหากเขาเสนอขายได้ เขาจะได้ยอดเยอะ

เลยใช่ไหม 

 “ถึงราคาจะสูงแต่สินค้าเราคุณภาพดีมากเลยนะครับ” ต้อง

ขายไว้ก่อนถึงแม้จะไม่รูว้่ากําลังขายอะไรอยู่ก็เถอะ 

 “ผมไม่จําเป็นต้องใช้ของพวกนี้” เสียงเข้มตอบอย่างไรเ้ย่ือ

ใย ชายหนุ่มมองร่างบางเบื้องหน้าครู่หนึ่งก่อนเบือนหน้านี้ไปอีก

ทาง 

 “แต่เพื่อนของคุณลูกค้ายังใช้เลยนะครับ เอาแบบนี้ดีกว่า

มานั่งตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปเอานํ้ามาให้” ผู้กล้าลากลูกค้า

หุ่นลํ่าสันคนนั้นมากดนั่งลงบนเตียงก่อนจะวิ่งไปอีกทาง ว่าแต่นํ้า

อยู่ตรงไหน เขาเองก็เพิ่งตื่นขึ้นมาเหมือนกัน 

 ‘ตู้ตรงหนา้ ลิ้นชักท่ีสามทางซ้ายมือ’ ระบบท่ีทนเห็นผู้กล้า

ยืนนิ่งราวกับเครื่องค้างไม่ไหวเอย่ช่วย ว่าแต่นํา้อะไรอยู่ในลิ้นชัก? 

 เมื่อเปิดลิ้นชักตามคําส่ังส่ิงท่ีอยู่ตรงหน้ากลับไม่ใช้นํ้าอย่าง

ท่ีตามหา แต่ภายในนั้นเป็นอุปกรณบ์างอย่างท่ีเขาไม่รูจ้ัก รูปรา่ง

ทรงกระบอกนา่จะเอาไว้จับ ด้านบนเป็นทรงกลมท่ีเดาไม่ได้ว่าเอา

ไว้ทําอะไร แต่จากท่ีเห็นนา่จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าล่ะนะ 

 ระบบท่ีแสนใส่ใจไม่ปล่อยให้เขาสงสัยนาน ทันทีท่ีหยิบส่ิง

นั้นขึ้นมาก็ส่งเสียงแจ้งเตือนทันที ‘สินค้าทดลอง เครื่องนวด AV’ 
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(Sex) Toys ต้องขายยังไงคุณถึงซ้ือครับ

 อ๋อ ท่ีแท้บริษัทนี้ก็ขายเก่ียวกับเครื่องนวดผ่อนคลายนี่เอง 

มินา่ล่ะลูกค้าถึงเป็นคงมีอายุ คงกระดูกกระเดี้ยไม่ค่อยดีแลว้สินะ 

 เมื่อทําความเข้าใจในแบบของตัวเองเรียบร้อยผู้กล้าจึงวิ่ง

กระดี๊กระด๊าไปเสนอขายลูกค้า วิ่งไม่เกรงใจกระโปรงท่ีเด้งขึ้นเด้ง

ลงสักนิด 

 “คุณลูกค้าขึ้นไปนอนบนเตียงเร็วครับ ผมมีสินค้าท่ีเหมาะ

กับคุณมานําเสนอ รับรองว่าคุณต้องชอบแน”่ รา่งเล็กท่ีย้ิมกว้างจน

สะกดใจคนมอง เขาลากคนท่ีตัวโตกว่ามากขึ้นเตียงอย่าง

กระตือรือร้น หลังจากคิดประมวลอย่างรวดเร็วจึงขึ้นไปนั่งทับช่วง

เอวของคนท่ีถูกกดลงเตียงอย่างไม่บอกกล่าว 

 ต้องนําเสนอข้อดีของผลิตภัณฑ์ และเขาต้องทําให้ลูกค้า

ประทับใจให้ได้ 

 ผู้กล้าขึ้นไปนั่งคร่อมบนตัวร่างหนาโดยส่วนท่ีน่ารักของเขา

แปะอยู่บนหน้าท้องอีกฝ่ายอย่างไม่รู้ตัว ทุกการกระทําท่ีแปลก

ประหลาดของเขาอยู่ในสายตาคมคู่นั้นตลอดเวลา 

 “คุณลูกค้าทํางานเหนื่อยทุกวันใช่ไหมครับ ผมมีเครื่องนวด

มานําเสนอ เอิ่ม มันดีมากเลยนะครับ” คนพูดเริ่มเหง่ือตก เขาไม่รู้

สักนิดว่าไอเ้ครื่องนวดเล็กๆ นี่มันดียังไง เมื่อพลิกของในมือไปมาก็

พบปุ่มเปิด เมื่อลองเปิดเครื่อง แรงส่ันสะเทือนจากของท่ีอยู่ในมือ

ทําเอาเขาเกือบโยนท้ิง 
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บัวสวาท

 “อุย้ ระบบส่ันนะ่ครับ ออ้ ดูตรงนี้สิครับ ปรับระดับได้ด้วย

นะ” ผ่านไปสักครู่ร่างเล็กก็เล่นของในมืออย่างสนุกสนาน เพียง

เทพมองคนบนร่างอย่างสนใจ นี่ไม่เหมือนการเสนอขาย sex 

toys เลยสักนิด เหมือนจับเขาเข้าห้องผิดแล้วมาเจอเด็กขี้เหงา

ชวนเล่นของเล่นเสียมากกว่า ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นกลยุทธ์การขาย

แบบใหม่ ถึงจะดูดึงดูดใจแค่ไหนแต่คนนกเขาไม่ขันอย่างเขาจะเอา

ของเล่นราคาแพงพวกนี้ไปทําไม 

 เพียงเทพมองร่างเล็กน่ารักท่ีดูเหมือนจะลืมเขาไปแล้ว

อย่างไม่ละสายตา ท่าทีดูใสซ่ือไม่เหมือนเสแสร้ง ท้ังๆ ท่ีเป็น

พนักงานขายแต่กลับทําเหมือนไม่เคยเห็นสินค้าของตัวเองอย่างนั้น

แหละ 

 ชายหนุม่ยังคงตีหนา้ขรึมต่อไป 

 “ออ๋ เข้าใจแลว้” เมื่อเล่นของในมือจนพอใจผู้กล้าจึงกลับ

มาสนใจลูกค้าท่ีเขาต้องจับให้อยู่หมัดคนนี้อีกครั้ง 

 “เครื่องนวดของเราใช้ง่ายมากครับ ถ้าลูกค้าเมื่อยก็แค่เปิด

เครื่องแล้วนวดตามจุดท่ีต้องการ อย่างเช่น” คนตัวเล็กกระดึ๊บรา่ง

ขึ้นไปอีกเล็กนอ้ยพรอ้มโนม้กายเข้าไปหา 

 “เวลาใช้สายตามากจนปวดตาก็เอามาคลึงแบบนี้ครับ” ผู้

กล้าวางเครื่องนวดท่ีส่ันระดับแรกลงบนเปลือกตาของอีกฝ่ายอย่าง

มั่นใจ 
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(Sex) Toys ต้องขายยังไงคุณถึงซ้ือครับ

 “คุณ!” เสียงเขม้เอย่ดุพรอ้มปัดมือนั้นออก “มันใช้นวดตรง

นี้ท่ีไหนกัน!” บ้าเอย๊ เบ้าตาเขาสะเทือนหมดแล้ว 

 แทนท่ีจะขอโทษแต่ร่างบางกลับเอียงคอถามอย่างสงสัย 

“อา้ว คุณลูกค้าใช้เป็นหรอกหรือครับ แล้วมันใช้นวดตรงไหนละ่” 

ถึงจะขายไม่ได้แล้วแต่ผู้กล้ายังคงตั้งใจเก็บข้อมูล ในเมื่อคุณระบบ

ไม่สอนเขา เขาเรียนรูเ้องก็ได้  

 เพียงเทพขบกรามอย่างนึกโมโห นี่กําลังล้อเขาเล่นอยู่หรือ

ไง เพราะอยากจะส่ังสอนพนักงานท่ีไม่ได้รับการอบรมคนนี้เขาจึง

พลิกรา่งขึ้นเพื่อเปลี่ยนตําแหนง่ระหว่างพวกเขา 

 “อ๊ะ” ผู้กล้าร้องอย่างตกใจเมื่อจู่ๆ โลกท้ังใบก็พลิกควํ่า 

สินค้าทดลองในมือของเขาถูกแย่งไปอย่างแรงจากคนท่ีอารมณ์ขุ่น

มัว 

 “ต่อจากนี้ถ้าคุณครางตรงไหน นั่นแหละคือจุดท่ีสมควร

นวด” 

 ทําไมคนนกเขาไม่ขันแบบเขาต้องมาสอนอะไรแบบนี้ด้วย

เนี่ย ให้ตายเถอะ! 

18



บัวสวาท

ทดสอบเคร่ืองนวด 

 ครางตรงไหนต้องนวดตรงนั้นง้ันหรือ? 

 ใบหน้าน่ารักท่ีเต็มไปด้วยเครื่องหมายคําถามทําให้เพียง

เทพชะงัก อยู่ๆ ความรูสึ้กท่ีอยากจะสัมผัสเนื้อตัวนุม่นิ่มของคนใต้

ร่างก็พุ่งทะยานขึ้นจนน่าแปลกใจ เขาไม่เคยคิดฝันมาก่อนเลยว่า

คนท่ีผิดปกติเช่นเขาจะสามารถเกิดความรูสึ้กเช่นนี้ขึ้นมาได้ด้วย 

 “ถอดเส้ือสิ อยากรูไ้ม่ใช่หรือไง” เสียงทุ้มเอย่ขึ้น ในมือท่ี

กําเครื่องนวดไว้ชื้นไปด้วยเหง่ือ ไม่แน่ว่าเด็กนี่อาจช่วยเขาคลาย

ปมในใจได้ 

 “คุณจะสอนผมจริงหรือครับ” ผู้กล้าระบายย้ิมสดใส ทําไม

เขาถึงโชคดีขนาดนี้นะ เจอลูกค้าคนแรกก็ใจดีเลย เขาขายไม่เก่งก็

ไม่ว่าแถมยังช่วยสอนอีก ไม่แนน่ะ คุณเขาใจดีแบบนี้อาจจะช่วยซ้ือ

เยอะๆ เลยก็ได้ 

 นิ้วเรียวค่อยๆ แกะกระดุมทีละเม็ดจากทางด้านล่างสุด 

สาบเส้ือท่ีแยกออกจากกันเผยให้เห็นหน้าท้องแบนเรียบน่าขยํา 

19



(Sex) Toys ต้องขายยังไงคุณถึงซ้ือครับ

เมื่อรอจนปลดครบทุกเม็ดเพียงเทพก็เกือบจะทนไม่ไหวพุ่งเข้าไป

กระชากเส้ือตัวนอ้ยออก 

 “เสร็จแล้วครับ” 

 มือหนาท่ีสีผิวเข้มกว่าเล็กน้อยปัดเส้ือท่ีบังร่างบางส่วนออก 

เมื่อจุกสีหวานปรากฏขึ้นก็ทําให้เขาต้องกลืนนํา้ลายลงคออึกใหญ่ 

 บ้าจริง ทําไมถึงอยากดูด 

 “อืม ผมจะเริ่มนะ” แม้หน้าตาจะยังคงความเคร่งขรึมแต่

ใครจะรู้ว่าภายในของเพียงเทพปั่นป่วนไปหมดแล้ว เขาท่ีเคย

ประสบเหตุการณ์สะเทือนใจตั้งแต่เด็กจนทําให้แทบไม่มีความรู้สึก

ทางเพศกลับรู้สึกวูบวาบขึ้นมาเพียงแค่ได้มองเด็กหนุ่มคนนี้ มือท่ี

ถือเครื่องนวดเปิดโหมดการส่ันระดับตํ่าสุดจ่อท่ีลําคอขาว “ตรงนี้

เป็นยังไง” 

 “คิก คิก จักจี้ครับ” ผู้กล้าย่นคอหนีพรอ้มท้ังหัวเราะออกมา

เสียงใส หลังจากนั้นคนบนรา่งก็เลื่อนเครื่องนวดลงมาเรื่อยๆ “คิก 

คิก ไม่ไหว จักจี้จังครับ” ผู้กล้าหัวเราะไม่หยุด เขาว่านี่ไม่ใช่เครื่อง

นวดแล้ว นีน่า่จะเป็นเครื่องจักจี้มากกว่า 

 เพียงเทพยกย้ิมให้กับคนท่ีหัวเราะจนตัวส่ันก่อนจะเลื่อน

เครื่องนวดไปท่ีจุดสีชมพูซ่ึงแต้มอยู่กลางหนา้อก ฉับพลันนั้นเสียงท่ี

ออกมาจากลําคอเล็กก็เปลี่ยนไปในทันที 

 “อะ๊” ดวงตาท่ียิบหยีจากความจักจี้เบิกกว้างขึ้นทันที 

20



บัวสวาท

 “เป็นยังไงครับ ตรงนี้นวดได้ไหม” อยู่ๆ คนท่ีเมื่อครู่ยัง

หงุดหงิดก็เริ่มสนุกขึ้นมา 

 “อะ๊ กล้าว่ามัน ฮึก แปลกๆ” ผู้กล้าท่ีจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับ

ตัวเอย่ออกมาเสียงเครือ กระท่ังคําแทนตัวยังเปลี่ยนกลับไปเป็นคํา

ท่ีตัวเองเคยชิน 

 ท่าทางน่ารักนี้ทําให้ร่างหนาคอแห้งผาก เนื้อตัวของเขา

รอ้นรุม่จนต้องถอดสูทตัวแพงออก 

 “ฮือ” 

 เสียงครางหวานออกมาจากร่างท่ีค่อยๆ ขึ้นสีทําให้เพียง

เทพลากวนเจ้าเครื่องสร้างความเสียวนั่นไปมาจนกระท่ังยอด

สีชมพูหวานนั่นแข็งเป็นไต เมื่อข้างหนึ่งชูช่อสวยก็ย้ายมาอีกข้าง

อย่างติดใจ 

 “อะ อะ๊ คุณครับ กล้า อื้ม เป็นอะไรไม่รู”้ 

 “เสียวหรือเปล่า” คนบนร่างถามกลับมาด้วยนํ้าเสียงแหบ

พรา่ 

 เสียวหรือ กล้าไม่รู ้ อึก แต่นา่จะใช่นะ ฮือ รา่งกายมัน

แปลกเกินไปแล้ว 

 “สะ เสียว กล้าเสียว” ไม่เพียงเสียงเท่านั้นท่ีส่ันเครือ แต่

ร่างท้ังร่างนั้นส่ันระริกไปหมด ในท่ีสุดเขาก็รู้แล้วว่าเครื่องนี้ใช้งาน

ยังไง  
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(Sex) Toys ต้องขายยังไงคุณถึงซ้ือครับ

 เพียงเทพมองร่างท่ีบิดไปบิดมาภายใต้การควบคุมของเขา 

สายตาสํารวจไปหยุดอยู่ลงท่ีกระโปรงตัวจิ๋วซ่ึงถลกขึ้นจนเห็นความ

ต้องการท่ีแสนน่ารักกําลังชูชันอยู่ เท่านั้นไม่พอยังหลั่งนํ้าหล่อลื่น

ออกมาเสียเยอะจนเลอะกางเกงเขาอีก ร่างกายเล็กๆ นี่จะไวต่อ

ความรูสึ้กเกินไปแล้ว ถ้าเขามีความรูสึ้กแบบนี้ได้บ้าง… เอะ๊ 

 มือท่ีกําลังจ่อเครื่องนวดกับยอดอกของผู้กล้าชะงัก นี่ทําให้

คนท่ีเพิ่งเคยรูจ้ักกับความเสียวกระสันได้มีเวลาพักหายใจ แต่ผ่าน

ไปสักครู่ลูกค้าคนสําคัญก็ยังไม่ขยับเคลื่อนไหวเขาจึงต้องลืมตาขึ้น

มาดู ภาพท่ีผู้กล้าเห็นคือเพียงเทพกําลังมองเป้ากางเกงของตัวเอง

อย่างตกตะลึง 

 “คุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับ” 

 “ผมแข็ง?” เสียงท่ีกล่าวออกมาเต็มไปด้วยความรู้สึกท่ีไม่

อยากเชื่อ ผู้กล้าเอียงคอมองอย่างสงสัยก่อนจะชันร่างท่ีถูกคร่อม

อยู่ขึ้นมา 

 หมับ 

 เด็กหนุ่มจับไปท่ีส่วนอ่อนไหวของอีกฝ่ายอย่างเต็มไม้เต็ม

มือก่อนจะพยักหนา้เห็นด้วย “แข็งปั๋ง ใหญ่บักเอก้เลยครับ” ไมจ่ับ

เปล่ามือนุม่นิ่มนี้ยังบีบเบาๆ อีกด้วย “อุย๊ มันพองขึ้นอีกด้วยครับ 

นา่รักจัง” 
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 เสียงหยอกล้อราวกับกําลังเล่นอยู่กับสัตว์น่ารักขนฟูทําให้

ดวงตาคมครึ้มลง เขากดรา่งเล็กท่ีซุกซนให้นอนแผ่เช่นเดิม 

 เขาเองก็อยากจะรู้เช่นกันว่าคนคนนี้จะสามารถทําให้เขา

ต้องการได้มากแค่ไหน หากโชคดีเขาคงสามารถลบปมในใจนั้นไป

ได้ 

 “คุณยังจะสอนผมอยู่อีกหรือครับ” ดวงตาใสซ่ือของคนท่ี

บนใบหนา้ยังมีริ้วแดงจากแรงอารมณห์ลงเหลืออยู่ถามขึ้น 

 “แนน่อนสิ ผมยังบอกไม่ครบทุกจุดเลย” ท่าทางของเพียง

เทพต่างจากก่อนหน้าอย่างส้ินเชิง นํ้าเสียงกระเห้ียนกระหือรือนี้

ทําให้คนฟงัอดตัวส่ันขึ้นมาไม่ได้ 

 ทําไมอยู่ๆ คุณเขาถึงดูหิวขึ้นมานะ 

 ไม่ทันท่ีได้คิดสงสัยไปมากกว่านี้เครื่องนวดสร้างความเสียว

เครื่องเดิมก็กลับมาทํางานบนยอดอกของเขาอีกครั้ง แต่คราวนี้มา

กับความส่ันรุนแรงระดับสูงสุด 

 “อ๊า” เสียงหวานใสหวีดร้องเสียงดัง แผงอกบางแอ่นโค้ง

อย่างนา่อาย ท้ังความเจ็บและความเสียวรุมเรา้เข้ามาพรอ้มกันจน

เขาแทบรอ้งไห้ 

 “คุณครับ อา๊ ไม่เอา ฮึก พี่ครับ หยุดก่อน” จากคําเรียก

ขานว่า ‘คุณ’ เปลี่ยนมาเป็นคําว่า ‘พี่’ อย่างออดออ้น นํา้เสียง

หวานขึ้นจมูกย่ิงทําให้ลมหายใจของร่างหนากระชั้นถ่ี ในขณะท่ี
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กลั่นแกล้งคนตัวเล็กมืออีกข้างก็ปลดกระดุมเส้ือเชิ้ตเนื้อดีของตัว

เองอย่างไม่รู้ตัว เพียงไม่นานเส้ือตัวนั้นก็ลงไปกองอยู่กับพื้นอย่าง

ไม่ได้รับการไยดีเปิดเผยสัดส่วนกํายําน่ามอง กล้ามเนื้อของชาย

หนุม่หดเกร็งเป็นระยะเมื่อได้ยินเสียงหวีดรอ้งจากความเสียวซ่าน 

 มือหนึ่งใช้เครื่องนวดส่วนอีกข้างก็ลูบไล้ไปตามผิวนุ่ม

ละเอียด สัมผัสท่ีให้ความรู้สึกดีมากนี้ทําให้ชายหนุ่มเผลอขยําร่าง

เล็กอย่างเผลอตัวไปหลายครั้ง วนไปเวียนมาสุดท้ายก็มาหยุด

ลูบไล้ท่ีแก่นกายอันเล็ก มือท่ีกลั่นแกล้งจนยอดอกท้ังแดงก่ําและ

บวมเป่งหยุดลงให้คนท่ีออ่นไหวได้พักหายใจสักเล็กนอ้ย 

 “ขอบคุณนะครับท่ีช่วยแนะนํา” คนท่ีเส้ือหลุดลุ่ย กระโปรง

ตัวจิ๋วพาดพับไปบนหนา้ท้องเอย่หอบขอบคุณ 

 “อย่าเพิ่งขอบคุณสิ เรายังไม่จบนะ” ไม่พูดเปล่าผู้ท่ีดู

ราวกับเป็นคนละคนกับตอนเข้าห้องคว้าจับส่วนท่ีอ่อนไหวของผู้

กล้าไว้ การกระทํานี้แทบจะทําให้เด็กหนุม่หวีดรอ้งออกมา  

 “พี่ครับ ไม่ได้นะ ถ้าใช้เครื่องนวดตรงนั้นกล้าต้องตาย

แน่ๆ” ผู้กล้าแทบจะร้องไห้ออกมา เป็นครั้งแรกท่ีเขาได้สัมผัส

รสชาติเช่นนี้ ความต้องการบางอย่างแทบจะครอบงําเขาจนไมเ่ป็น

ตัวของตัวเอง เขาตกใจมากท่ีหวีดรอ้งเสียงกระเส่านา่อายแบบนั้น

ออกมา อายแทบอยากจะมุดดินหนีอยู่แล้ว 
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 “ได้สิ” เสียงทุ้มท่ีตอบกลับมาทําให้เขาเบาใจ แม้หางเสียง

จะมีบางอย่างท่ีไม่ปกติแต่คนท่ีไม่ประสาเช่นผู้กล้าไม่มีทางจับ

สังเกตได้แนน่อน 

 “ชันขาขึ้นหนอ่ยครับ” เสียงทุ้มออกคําส่ัง 

 “เอ ๋แบบนี้หรือครับ” แม้จะไม่เข้าใจแต่เพราะความเป็นคน

ว่าง่ายผู้กล้าจึงไม่ได้ขัด 

 หรือจะชวนเขาออกกําลังกาย? ซิทอัพ? 

 “อา้ขาหนอ่ยครับ กว้างอีก กว้างกว่านี้ครับ” 

 ผู้กล้านอนเออ๋ราวกับสมองไม่ส่ังการ เท่าท่ีจําได้ซิทอัพต้อง

ตั้งขาชิดไม่ใช่หรือ ระหว่างท่ีเพ้อเจ้อความเย็นวาบจากด้านล่าง

ทําให้รา่งเล็กนึกอะไรขึ้นมาได้ 

 “พี่ครับกล้าไม่ได้ใส่กางเกงใน” ผู้กล้าพูดอย่างเหนียมอาย 

แต่ความจริงแล้วมาอายตอนนี้ก็ดูจะสายไปไม่นอ้ย 

 “คุณอยู่ในห้องนี้ถึงใส่ยังไงก็ต้องถอดไม่ใช่หรือครับ” 

 ยังไม่ทันท่ีผู้กล้าจะได้ถามว่าทําไม ส่วนท่ีออ่นไหวของเขาก็

ถูกควบคุม 

 “เฮือก พี่ครับ ทําอะไร” ผู้กล้าถามอย่างรอ้นรนเมื่อสัมผัส

นั้นนําพาความรูสึ้กหวามไหวให้แล่นไปท่ัวรา่ง 

 “ยังสอนไม่ครบทุกจุดเลยนี่ครับ ผมไม่อยากผิดคําพูด” 

 “แต่ตรงนั้นกล้าว่ากล้ารับไม่ไหว” 
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 “ใครว่าผมจะนวดตรงนั้นกันล่ะครับ” ผู้กล้าท่ีชันร่างขึ้นมา

ทันเห็นรอยย้ิมของคนท่ีอยู่ตรงหว่างขาของเขาก็รูสึ้กใจคอไม่ดี ยัง

ไม่ทันท่ีจะได้ถามว่าอีกฝ่ายหมายความว่าอย่างไรช่องทางหลังของ

เขาก็ถูกของเหลวบางส่ิงท่ีเย็นฉํ่าป้าย 

 “พี่ครับ ก้นกล้าเปียก” รา่งเล็กขยับอย่างไม่สบายตัว 

 “ถ้าไม่เปียกก็นวดไม่ได้นะ่สิครับ” 

 ความรูใ้หม่นี้ทําให้ผู้กล้าหูผ่ึง แค่อีกฝ่ายไม่ใช้เครื่องนั่นกับ

จุ๊ดจู๋ของเขาก็เบาใจไม่นอ้ย 

 แต่ดูเหมือนว่าเขาจะคิดผิดถนัด 

 เพียงเทพมองรอยจีบสีสวยท่ีปิดสนิทนี้ด้วยลําคอแห้งผาก 

เขาท่ียังอยากจะพิสูจน์อะไรบางอย่างใช้ด้ามของเครื่องนั้นดัน

เข้าไปในช่องทางแสนแคบนั้น 

 เฮือก 

 “โอ๊ย พี่ครับ พี่ทําอะไรกับก้นกล้า” เมื่อส่ิงแปลกปลอม

แทรกเข้ามาผู้กล้าท้ังตกใจท้ังเจ็บแปลบ แต่เขาผู้ท่ีเคยอยู่ใน

กระบวนการทางการแพทย์มาตั้งแต่เกิดจนตายเรียนรู้มานานแล้ว

ว่าต้องผ่อนคลายอย่างไรให้ความเจ็บปวดท่ีได้รับนอ้ยท่ีสุด เขาไม่

ดิ้นหรือขยับหนี นอนอา้ขาให้อีกคนสอดใส่เข้าไปในรา่งอย่างนา่รัก 
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 เพียงเทพมองดูของเล่นชิ้นนี้ ท่ี ถูกกลืนเข้าไปลึกอย่าง

หลงใหล รา่งกายท่ีแสนยืดหยุ่นนี้สามารถรองรับทุกส่ิงทุกอย่างได้

อย่างพอดิบพอด ี

 “รูสึ้กยังไงบ้างครับ” 

 “กล้าแน่นจัง ไม่เห็นเสียวเหมือนตอนท่ีทํากับหน้าอกเลย” 

ในใจท่ีกําลังคิดว่าจุดนี้คงไม่ใช่จุดท่ีควรนวดส่ิงนั้นก็ถูกมือหนาดัน

เข้าออกอย่างเนิบช้า 

 “อา๊ พี่ครับ” โทนเสียงหวานเริ่มเปลี่ยนไปอีกครั้ง 

 “รูสึ้กยังไงครับ” 

 “อา กล้าเพลินจัง” เสียงหวานนั้นเครือส่ันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

เมื่อจังหวะเข้าออกถูกเรง่ขึ้น 

 “คุณลืมอะไรไปหรือเปล่า” 

 คนท่ีนอนขยําท่ีนอนจนยับย่นหัวคิ้ว เขาลืมอะไรง้ันหรือ 

 ราวกับรู้ใจ คําตอบท่ีเพียงเทพมอบให้มาพร้อมการหวีด

รอ้งสุดเสียงของผู้กล้า 

 “อา๊ ฮึก อะ๊ พี่ครับได้โปรด” แรงส่ันสะเทือนในรา่งทําให้

เขาเสียวสะท้านจนแทบบ้า ระดับส่ันสูงสุดทําให้ร่างเขาแทบส่ัน

ตาม ความเสียวซ่านท่ีได้รับทําให้ผู้กล้าร้องไห้ออกมาอย่างหมด

สภาพ 
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(Sex) Toys ต้องขายยังไงคุณถึงซ้ือครับ

 “เสียวกว่าท่ีหนา้อกใช่ไหมครับ” คราวนี้เพียงเทพขยับโยก

ของเล่นชิ้นนั้นไปด้วย ความรู้สึกอันท่วมท้นนี้ทําให้วิญญาณของผู้

กล้าแทบจะหลุดออกจากรา่งอีกรอบ 

 “ฮ้า” รา่งเล็กท่ีแอน่โค้งบิดเรา่ผวาหอบหายใจ แม้รา่งเล็กดู

ท่าจะรับไม่ไหวแต่คนท่ีมองอย่างรอ้นแรงกลับยังไม่หยุดมือ “อา๊ พี่

ครับ อะ๊ อะ๊ มันมากเกินไป” ความเสียวซ่านท่ีมากเกินกว่าท่ีเคยได้

รับทําให้ร่างเล็กบิดเร่าอย่างไม่อาจควบคุม ผิวกายเปลี่ยนเป็นสี

แดงปรั่งอีกท้ังกลิ่นกายยังหอมฟุ้งขึ้นมาราวกับผลไม้หอมหวานท่ี

ต้องการให้คนไปกัดแทะ 

 ไม่ว่าจะเป็นการขยับเข้าออกหรือแรงส่ันต่างก็ทําให้เขา

เสียวจนตัวชา ในจังหวะท่ีเหมือนกําลังจะขาดใจตายบางส่ิงบาง

อย่างก็ทะลักทลายออกมาจนเจิ่งนอง 

 ‘สกิลติดตัว : นํา้แตกไม่จํากัด’ เสียงจากระบบท่ีดังขึ้นไม่ได้

เข้าไปในความนึกคิดของร่างท่ีนอนปวกเปียกแม้เพียงนิด ใช้เวลา

หลายนาทีทีเดียวกว่าผู้กล้าจะรวบรวมสติท่ีกระเจิดกระเจิงกลับมา

ได้ 

 ฮือ ความรูสึ้กเมื่อก้ีมันอะไรกัน ดีมาก ชาติท่ีแลว้ท้ังชาติ

เขาไม่เคยรูสึ้กแบบนี้มาก่อน อา กล้าอยากได้อีกจัง 

 สายตาคมของเพียงเทพมองร่างท่ีส่ันระริกหลังปลดปล่อย

ด้วยความปวดหนึบช่วงล่าง ริมฝีปากบางท่ีเผยออา้มนีํา้ใสๆ ไหล
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ย้อยออกมาดชู่างย่ัวยวน ดวงตาท่ีเคลือบไปด้วยม่านนํา้คู่นั้นทําให้

เขามีอารมณเ์หลือเกินแล้ว 

 เขาควรทําอย่างไรดีนะ นกเขาท่ีไม่ค่อยสู้ดันตื่นขึ้นมาใน

รอบหลายปีแล้วด้วย หัวใจชายหนุม่รูสึ้กพองโตขึ้นอย่างประหลาด 

ดูเหมือนเจ้านกยักษ์นี่จะไม่ใช่เพียงฟอสซิลท่ีใช้การไม่ได้แล้ว 

 “ฮึก” ผู้กล้าเผลอสะอื้นออกมาจากความรูสึ้กท่ีท่วมท้น เขา

ค่อยๆ รวบรวมสติแล้วมองไปยังดวงตาคมท่ีราวกับมีเปลวเพลิง

วูบไหวคู่นั้น 

 “สินค้าของเราดีมากเลยใช่ไหมครับ” เสียงท่ีสอบถามยังคง

ส่ันเครือไม่นอ้ย “รับสักชิ้นไหมครับ” 

 เครื่องนี้มันดีจริงๆ นะ เขานา่จะขายได้บ้างล่ะ 

 เมื่อไม้ยินประโยคเสนอขายท่ีแสนน่ารักน่าใคร่ริมฝีปาก

หยักก็ยกย้ิมขึ้น “ถ้าผมซ้ือกล่องสุ่มตอนนี้สักกล่อง คุณจะใช้

รา่งกายนี้มาทดลองใช้ของในนั้นรว่มกับผมไหม” 

 “เอ๋ คุณลูกค้ากลัวใช้ไม่เป็นหรือครับ” เพียงแค่ได้ยินว่า

ลูกค้ากําลังจะซ้ือ ความสดชื่นก็เติมเข้ามาจนเต็มรา่ง 

 “ถ้าไม่ตกลงผมไม่ซ้ือ” เพียงเทพขู่ 

 “ตกลงครับตกลง ผมจะทดลองกับคุณลูกค้าทุกอย่างเลย!” 
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(Sex) Toys ต้องขายยังไงคุณถึงซ้ือครับ

 ผูกกล้าพยักหน้ารัวๆ ตอนนี้เขาติดใจรสชาติเมื่อครู่ไปเสีย

แล้ว ถ้าขายของแล้วมีความสุขแบบนี้กล้าจะขายท้ังวันท้ังคืนเลย 

ยอดไม่ใช่ประเด็น ตอนนี้กล้าเนน้เสียวอย่างเดียว 
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เปิดกล่องกับลูกค้าคนแรก 

 หลังจากท่ีผู้กล้าตอบรับอย่างกระตือรือร้นเพียงเทพจึงลุก

ขึ้นไปหยิบโทรศัพท์มือถือท่ีอยู่ในสูทซ่ึงถูกเขาเนรเทศออกจากร่าง

ก่อนหนา้นี้ หลังจากปลดล็อกหนา้จอก็เข้าไปในแอปพลิเคชันท่ีเพิ่ง

ติดตั้งได้ไม่นาน 

 “อะไรกัน ทําไมกล่องสุ่มระดับ S ถึงมีการจํากัดจํานวน

การซ้ือด้วย” ชายหนุม่บ่นอย่างไม่พอใจ เขาเหลือบมองกล่องสุ่ม

ระดับ S ของเพื่อนแวบหนึ่งอย่างอิจฉาก่อนจะกดส่ังกล่องสุ่ม

ธรรมดาให้ตัวเองไปหนึ่งกล่อง 

 ‘กล่องสุ่มธรรมดา 1 กล่อง ชําระเงินเรียบรอ้ย กรุณาส่ง

มอบสินค้าให้ลูกค้า คะแนนสะสมเพิ่มขึ้น ดีใจด้วย พยายามต่อไป’ 

เสียงระบบดังขึ้นในความคิดผู้กล้า ไม่นานหลังจากนั้นตู้ข้างเตียงก็

ส่งเสียงรอ้งเตือนทําให้เด็กหนุม่รูว้่าของท่ีลูกค้าส่ังจัดส่งมาถึงแล้ว 

 เร็วจังเลย คุณลูกค้าเพิ่งส่ังไปเมื่อก้ีนี่นา 
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(Sex) Toys ต้องขายยังไงคุณถึงซ้ือครับ

 ต้นกล้าท่ีตอนนี้เหลือเพียงกระโปรงลายสก็อตตัวจิ๋วท่ีแทบ

ไม่สามารถปกปิดอะไรได้เดินไปท่ีตู้แล้วหยิบของภายในออกมา 

 “นี่ครับคุณลูกค้า” ต้นกล้าส่งกล่องใบย่อมไปให้ด้วยรอย

ย้ิมสดใสจนเพียงเทพทนไม่ไหวดึงร่างบางลงมานั่งตัก ก้นนุ่มท่ีถู

ท่อนขาข้างนั้นของเขาย่ิงทําให้ส่วนท่ีอยู่ในกางเกงพองขยาย 

 “คุณคงไม่ลืมท่ีตกลงไว้นะ” ชายหนุม่ทวงคําสัญญา 

 “ได้สิครับ ว่าแต่เปิดกล่องเลยไหมครับ กล้าตื่นเต้น” ผู้

กล้ามองกล่องนั้นไม่วางตาเหมือนกับเด็กน้อยท่ีรอแกะกล่องของ

ขวัญไม่มีผิด แม้คนท่ีอายุมากกว่าอยากจะแกะกล่องมากไม่แพ้กัน 

แต่ความนา่รักของรา่งหอมๆ บนขาเขาทําให้ลูกค้าคนนี้อยากจะใช้

เล่ห์เพื่อหากําไรเข้าตัวสักหนอ่ย 

 “กล่องนี้ผมซ้ือแล้ว ถ้าอยากดตู้องจ่ายค่าดดู้วยนะ” 

 เมื่อได้ยินแบบนีผู้้กล้าก็จ๋อยลงไปทันที “กล้าไม่มีเงินหรอก

ครับ ไม่ดูก็ได้” คนตัวเล็กแสดงสีหนา้ผิดหวังทันที ดูเหมือนจะลืม

ไปแล้วว่าลูกค้าเจ้าเล่ห์คนนี้ขอให้เขาช่วยทดลองใช้ของในกล่อง 

ความจริงไม่ต้องขอเขาก็ได้เห็นอยู่แล้ว 

 “ไม่ต้องใช้เงินหรอก แค่ให้ผมชิมตรงนั้นสักหน่อยก็พอ” 

ชายหนุ่มชี้ไปท่ียอดอกสีหวาน เพราะเพิ่งถูกนําไปทดสอบกับ

เครื่องนวดจึงทําให้ตอนนีส่้วนนั้นยังคงบวมเป่ง 

 “แต่นมของกล้ากินไม่ได้” 
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 “ไม่ต้องห่วงหรอกครับ” คนท่ีอายุมากกว่าย้ิมหลอกล่อ 

“แค่เลียๆ ดูดๆ ไม่เจ็บหรอก” 

 แม้จะลังเลเล็กนอ้ยแต่คนตัวเล็กก็พยักหนา้ตกลง “ได้ครับ 

แต่มันอาจจะไม่อรอ่ยนะครับ” 

 เพียงเทพย้ิมกว้าง ไม่รูว้่าเด็กคนนี้หลอกง่ายหรือพนักงาน

ท่ีนี่ถูกฝึกมาอย่างดีกันแน่ แต่ในจุดนี้เขาไม่ใส่ใจเรื่องยิบย่อยนี้อีก

ต่อไปแล้ว มือแข็งแรงของชายหนุม่ยกรา่งบางขึ้นมาอย่างง่ายดาย

พร้อมท้ังวางร่างนั้นให้หันเผชิญหน้ากับเขา ขาเรียวเล็กวาดคร่อม

เอวหนาไว้ตรงกลาง กลิ่นความเป็นชายของเพียงเทพเริ่มฟุ้ง

กระจายมากขึ้นจนทําให้คนท่ีนั่งอยู่บนหนา้ขาหนา้แดงรอ้น 

 “ใกล้จังครับ” ผู้กล้าวางมือไว้บนไหล่หนาเพื่อทรงตัว เพียง

เทพท่ีเปลือยท่อนบนทําให้หัวใจดวงนอ้ยเต้นตึกตัก 

 มือหนาลูบไล้ช่วงเอวขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะความรู้สึกก่อน

หน้านี้ยังไม่จางหายไปร่างเล็กจึงหดเกร็งเป็นระยะ ฝ่ามือนั้นยังคง

ไล้ผิวเนียนอย่างติดอกติดใจ มือท้ังสองข้างเคลื่อนขึ้นไปจนสอดใต้

รักแร้เรียบเนียน นิ้วหัวแม่มือท้ังสองข้างย่ืนออกมาคลึงเม็ดสีสวย

นั่นพรอ้มๆ กัน 

 “อะ๊” ผู้กล้ารอ้งครางออกมาพรอ้มรา่งท่ีสะดุ้งโหยง เพราะ

เครื่องนวดท่ีใช้ก่อนหน้า ตอนนี้ร่างกายของเขาจึงอ่อนไหวเป็น

พิเศษ “อา พี่ครับ เหมือนกล้าจะเสียวอีกแล้ว” 
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(Sex) Toys ต้องขายยังไงคุณถึงซ้ือครับ

 เพียงเทพย้ิมให้กับปฏิกิริยาของร่างกายท่ีแสนน่ารักนี้ น่า

รักจนเขาอดไม่ได้ท่ีจะก้มหนา้ลงไปซุกไซ้ท่ีซอกคอหอมกรุน่ 

 “เสียวตรงไหนครับ” ท้ังๆ ท่ีรู้ดีแต่เพียงเทพก็ยังเอ่ยถาม 

ยามถามก็บีย้ํ้าท่ีจุดนั้นหนักขึ้น 

 “อะ๊ กะ กล้าเสียว อา นม” เสียงครางหวานดังออกมา

อย่างอัดอั้น “พี่ชิมเลยได้ไหมครับ กล้าไม่ไหว” 

 ลมหายใจของชายหนุ่มกระตุกวูบ ส่วนท่ีคับแน่นอยู่ใน

กางเกงพองขึ้นมาอีกหลายส่วน เขาไม่รูว้่าเด็กนี่ต้องการย่ัวเขาหรือ

เปล่า ถ้าใช่มันก็ได้ผลดีทีเดียว 

 “ถ้าเสียวก็ร้องนะครับ ผมชอบเสียงคุณ” ชายหนุ่ม

คลอเคลียท่ีใบหูอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเลื่อนลงไปในส่วนท่ีหมายมาด 

ลิ้นอุน่แตะเบาๆ ท่ีเม็ดนั้นก่อนจะดุนโยกไปโยกมา 

 “อะ๊ พี่ครับ” รา่งบางหวีดรอ้งให้กับสัมผัสแปลกใหม ่ ยอด

อกท้ังซ้ายท้ังขวาของเขาถูกละเลงเล่นไปพรอ้มๆ กัน 

 เสียงครางหวานดังขึ้นไม่ขาดระยะ มือหนาข้างหนึ่งต้อง

ประคองแผ่นหลังเนียนไว้เพราะกลัวร่างท่ีส่ันระริกนี้จะทรงตัวไม่ได้

แล้วหงายล้มไป ลมหายใจร้อนรดผิวลวกใจของผู้กล้าให้

หลอมเหลว ริมฝีปากหยักเริ่มเปลี่ยนจากการสะกิดเลียมาเป็นดูด

ดุน ย่ิงนานย่ิงแรงขึ้น แรงจนแทบจะคั้นนํ้าในอกออกมาได้เลยที
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เดียว เสียงดูดราวกับหิวกระหายทําให้แก่นกายเล็กตั้งชันย่ิงกว่า

เดิม 

 “อะ อา พี่ครับ ตัวกล้ากินลงไปไม่ได้นะ” เพราะถูกขยําขย้ี

อย่างรุนแรง รวมไปถึงการดอมดมและโลมเลียอย่างกระหายใคร่

อยากจนดูราวกับต้องการกินร่างเล็กไปท้ังร่างทําให้ผู้กล้าต้องเอ่ย

ท้วงขึ้นมา คนท่ีท้ังแสบท้ังเสียวยกนิ้วขึ้นมาดูดเพื่อข่มกลั้น ก้นนุม่

นิ่มบดถูไปกับหน้าขารวมไปถึงเป้ากางเกงของร่างหนาอย่างไม่อาจ

ควบคุมได้ ความรู้สึกตอนนี้มันทําให้เขานึกถึงตอนท่ีถูกสอดใส่

เครื่องนวดเข้าไปในช่องทางหลัง อยู่ๆ เนื้อนุม่ด้านในก็คันยุบยิบ

ขึ้นมาอย่างทรมาน 

 ท้ังรูป รส กลิ่น เสียงและผิวเนื้อท่ีได้สัมผัสทําให้ความ

กระหายท่ีไม่เกิดขึ้นมานานทวีมากย่ิงขึ้น เพียงเทพกดศีรษะลงไป

อีกอย่างต้องการระบายความปวดหนว่ง 

 “อา๊ พี่ครับ อย่ากัด กล้าเจ็บ” 

 เสียงรอ้งของผู้กล้าเรียกสติของรา่งหนากลับมา เมื่อแววตา

ของเพียงเทพแจ้งชัดขึ้นจึงเห็นว่าเขาเผลอกัดเนื้อนวลจนขึ้นรอย

เสียแล้ว 

 “ผมขอโทษครับ เจ็บมากหรือเปล่า” เขาเลียรอยนั้นอย่าง

รู้ สึกผิด แต่เพียงแค่รอยฟันถูกนํ้าลายของเขาเคลือบจนเป็น

ประกาย ความรูสึ้กบางอย่างก็ผุดขึ้นอย่างไรท่ี้มา 
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 สวยจัง 

 “เจ็บครับ แต่ก็เสียวด้วย” 

 “เด็กดีอยากเปิดกล่องไหม” เพียงเทพหยิบกล่องสุ่มมาให้

คนท่ีอยู่บนตัก นํา้เสียงเอาอกเอาใจเต็มขั้น 

 “พี่ให้ผมเปิดหรือครับ” ผู้กล้าแสดงความดีใจอย่างไม่

ปิดบังซ่ึงส่ิงนี้เรียกความเอ็นดูจากคนท่ีอายุมากกว่าได้ทะลุปรอท 

ทะลุขนาดท่ีว่าอีกฝ่ายเปลี่ยนคําเรียกขานในทันที 

 “ครับ พี่ให้หนูปิด เพราะหนูเป็นเด็กดีไง” เพียงเทพมองคน

บนตักตาเป็นประกาย ถึงอย่างไรวันนี้ก็ถือว่าเขาคุ้มแล้ว 

 ผู้กล้าแกะกล่องด้วยหัวใจท่ีตื่นเต้น ชาติก่อนส่ิงท่ีเขาชอบ

ท่ีสุดก็คือการแกะของขวัญนี่แหละ 

 เมื่อเปิดกล่องออกมาส่ิงท่ีอยู่ในนั้นทําให้คนท่ีอายุน้อยกว่า

คิ้วขมวดทันที 

 ‘ลูกเต๋า 6 ท่า’ เสียงระบบดังขึ้นแจ้งรายการสินค้า 

 “พี่ครับ ได้ลูกเต๋าแค่ชิ้นเดียวเอง นอ้ยจัง” ผู้กล้าส่งลูกเต๋า

อันเล็กให้เจ้าของ เขาลองล้วงไปในกล่องอีกรอบเผ่ือจะเจอของ

อย่างอื่นอีก ขนาดควํ่ากล่องเขย่ายังไม่มีแม้แต่ฝุ่นร่วงลงมา ใน

ขณะท่ีคนเปิดกําลังผิดหวังแต่เจ้าของกลับมองลูกเต๋าท่ีถือไว้ด้วย

ดวงตาเป็นประกาย 
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 “ไม่นอ้ยหรอกครับ ลองมาเล่นกับพี่นะ” เพียงเทพเอย่ชวน

คนท่ีลืมไปแล้วว่าสัญญาจะช่วยทดลองของในกล่อง ผู้กล้ามอง

อย่างสงสัย ก็แค่ลูกเต๋า ดูแล้วไม่น่าเล่นอะไรได้มากเลย ทําไม

ลูกค้าถึงดูดีใจ 

 “มาสิครับ” 

 “พี่ให้หนูทอย” เพียงเทพยกย้ิมแล้วย่ืนลูกเต๋าให้ เด็กหนุม่

ไม่ชักช้าทอยลูกเต๋าลงบนเตียงนุม่ทันที 

 “เอ ๋นี่อะไรครับ” ผู้กล้ามองหนา้ลูกเต๋าท่ีออกอย่างไมเ่ขา้ใจ 

 “Doggy” เสียงทุ้มพูดออกมาอย่างพอใจ 

 “แล้วเราจะเล่นยังไงครับ” 

 เพียงเทพลูบแผ่นหลังเล็กเบาๆ “หนูไปคุกเข่าแล้วเอามือ

ยันพื้นไว้นะครับ” เมื่อได้ยินแบบนั้นร่างบางจึงลุกไปอย่างว่าง่าย 

ร่างกายท่ียังคงเต็มไปด้วยอารมณ์ดู ย่ัวตายวนใจอย่างเป็น

ธรรมชาต ิ

 “แบบนี้หรือครับ” คนท่ีคุกเข่าท่าน้องหมาส่ีขาเหลียวหลัง

กลับมาถาม แม้ไม่รูว้่าพวกเขากําลังจะทําอะไรกัน แต่ผู้กล้าก็มั่นใจ

ว่ามันต้องสนุกแน ่

 “อา สวยจังครับ” เพียงเทพเผลอชมออกมา ก้นขาวๆ กับ

เรียวขาผ่องท่ีอยู่ตรงหน้าช่างดึงดูดสายตา แต่นั่นยังไม่เท่ากับรูรัก

ช่องนั้นท่ียังดูบอบชํ้าจากด้ามเครื่องนวด คนท่ีอายุมากกว่าเข้าไป
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ใกล้คล้ายถูกสะกด มืออุ่นท่ีค่อนไปทางร้อนลูบไล้แก้มก้นและ

แหวกภูเขาท้ังสองลูกออกจากกัน นิ้วชี้คลึงวนรอบรอยจีบเบาๆ จน

ผู้กล้าเริ่มส่งเสียงแปลกๆ ออกมาจากลําคอ 

 ทุกครั้งท่ีร่างเล็กตอบสนองเพียงเทพย่ิงพอใจ นี่เป็นครั้ง

แรกท่ีเขาจะมีเซ็กส์ส์ส์ซ์กับผู้ชายแต่กลับไม่ได้รู้สึกแปลกแยกหรือ

ต่อต้านเลยสักนิด กลับกัน เขาย่ิงอยากจะชิมรา่งตรงหนา้ทุกซอก

ทุกมุม 

 เฮือก 

 “พี่ครับ ตรงนั้นเลียไม่ได้นะครับ” คนท่ีสะดุ้งตกใจเอื้อมมือ

มาปิดก้นของตัวเองไว ้

 “ไม่ดื้อนะครับ” เพียงเทพดุเสียงเข้ม เขานํามือเล็กข้างนั้น

ออกแล้วเริ่มลงลิ้นต่อ จากท่ีสัมผัสรอบนอกก็เริ่มสอดใส่เรียวลิ้น

เข้าไปด้านใน ภายในนั้นท้ังนิ่มท้ังอุ่นแถมยังบีบรัดลิ้นเขาอย่างน่า

รักอีกด้วย 

 “อา พี่ครับ กล้าเสียวจัง ข้างในมันคันยุบยิบเลยครับ ทํายัง

ไงดี” ก้นกลมขยับยุกยิกไปมา เมื่อถูกมือหนายึดไว้ให้อยู่นิ่งผู้กล้า

จําต้องฟุบหนา้ลงกับหมอนแล้วหอบครางแทน 

 “อะ อะ พี่ครับ ลิ้นพี่มันเขา้ไป ละ ลึก” คนท่ีนอนแอน่ก้น

หนา้แดงก่ํา กลีบปากหยักและลิ้นรอ้นของเพียงเทพจ่อชิดอยู่ท่ีปาก
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ทางรัก จมูกคมสันท่ีพน่ลมรอ้นออกมาตลอดเวลาเป่ารดก้นกบจน

เสียวสยิว 

 “อ๊ะ” ร่างแดงก่ํากระตุกพร้อมหวีดร้องเมื่อปลายลิ้นนั้นไป

สะกิดเข้ากับบางจุด กระแสไฟฟ้าบางอย่างแล่นไปท่ัวร่างอย่าง

รวดเร็ว เมื่อพบจุดออ่นไหวชายหนุม่ก็ไม่คิดออ่นข้อ เขาเสพติดท่ี

จะฟังเสียงครางและรา่งท่ีบิดเรา่นี้เสียแล้ว 

 “อะ๊ พี่ครับ ไม่ไหว ตรงนั้นไม่ไหว กล้าจะเสร็จ จะ อา๊” แม้

จะร้องวอนขอแต่อีกฝ่ายยังคงรัวลิ้นราวกับไม่ได้ยิน เพียงไม่นาน

นํ้ากามฉํ่าของผู้กล้าก็ทะลักทลายออกมา เสียงครางหงิงทําให้

เพียงเทพยอมผละหน้าออกมา เขามองร่างท่ีส่ันระริกอย่างตก

ตะลึง 

 นี่เขาสามารถทําให้เด็กนี่เสร็จเพียงเพราะใช้ลิ้นหรือ 

 เมื่อทบทวนจนแน่ใจความปีติสายหนึ่งก็เกิดขึ้น ความ

ฮึกเหิมนี้ทําให้ผนึกท่ีเขาปิดหัวใจของตัวเองไว้เริ่มคลายออก 

 คนท่ีเพิ่งเสร็จไปอีกรอบนอนหอบอย่างเหนื่อยอ่อน ถึงจะ

เหนื่อยแต่เขากลับมีความสุขมาก หัวใจพลันค้นพบความชื่นชอบ

ใหม่ท่ีชาติท่ีแล้วไม่เคยล่วงรู ้

 ผู้กล้าท่ีเริ่มฟื้นกําลังได้ยินเสียงรูดซิป เมื่อหันกลับไปก็พบ

เพียงเทพกําลังสวมถุงยางอนามัยอยู่ 

 “พี่ทําอะไรครับ” เสียงติดหอบเอย่ถาม 
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 เพียงเทพรูดรั้งส่ิงท่ีตั้งตระหง่านกลางกายสองสามครั้ง

ราวกับจะปลุกขวัญ “พี่จะทําเหมือนตอนท่ีใช้เครื่องนวดไง” 

 ดวงตากลมโตจ้องมองส่วนท่ีพองใหญ่ตาไม่กะพริบ “น้อง

อว้นจัง” 

 “มันอว้นขนาดนี้เพราะหนูไงครับ” ชายหนุม่เข้ามาใกล้แล้ว

จับส่วนปลายถูไถท่ีรอยจีบเพื่อเกลี่ยเจลหล่อลื่น 

 “พะ พี่จะใส่นอ้งเข้ามาในตัวกล้าหรือครับ” 

 “หนูกลัว?” ชายหนุม่เอียงคอถาม 

 “ก็นอ้งอว้น แล้วก็ยาวด้วย กล้าจะเจ็บไหมครับ” เด็กหนุม่

ถามอย่างหวาดๆ แมเ้ขาจะเจอความเจ็บมานับไม่ถ้วนแต่ก็ยังต้อง

ทําใจก่อนอยู่ดี 

 “พี่จะทําเบาๆ” เพียงเทพเลี่ยงตอบแล้วค่อยๆ กดส่วนหัว

เข้าไป 

 “โอ๊ะ” ผู้กล้าร้องด้วยความเจ็บเมื่อส่วนหัวท่ีบานใหญ่

แหวกชําแรกเข้ามาในร่าง แต่ความเจ็บระดับนี้เขาสามารถทนรับ

ได้สบาย เด็กหนุม่รูสึ้กตลอดเวลาท่ีแท่งรอ้นนั่นแหวกเคลื่อนเข้าไป

ในร่างกายของตนเอง ความรู้สึกแปลกประหลาดร้องบอกเขาว่า 

แบบนี้ก็ไมเ่ลวเลย 

 ปึก 

 เสียงเนื้อกระทบกันทําให้คนรองรับสะดุ้ง 
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 “อึก ขะ เข้าไปหมดแล้ว” 

 “อา่ ใช่ครับ คนเก่ง รา่งกายของหนูวิเศษมากเลย รัดพี่

ขนาดนี้อยากให้พี่กระแทกแล้วใช่ไหมครับ” 

 “กล้าคันข้างใน ช่วยทําให้กล้าหายคันหนอ่ยครับ” 

 เสียงออดอ้อนท่ีมาอย่างไม่ได้ปั้นแต่งนี้ท ําให้มือหนา

ตะครุบสะโพกสวยไว้ทันที ราวกับบางอย่างท่ีฉุดรั้งในใจเขาได้หาย

ไปแล้ว เมื่อได้เริ่มขยับโยกก็มีแต่จะโหมรุนแรงย่ิงขึ้น 

 “อา” เสียงหวานครางเครือเมื่อความเสียวซ่านก่อตัวอย่าง

รวดเร็ว จังหวะของคนกระทํานั้นพุ่งทะยานไปอย่างไม่รั้งรอ เสียง

นํา้ทางด้านหลังกระฉอกแฉะดูลามกจนหนา้รอ้น 

 “อะ๊ พี่ครับ ช้าลงหนอ่ย กล้าหายใจไม่ทัน” ผู้กล้าเอี้ยวรา่ง

ไปวอนขอแต่กลับพบกับสายตาท่ีมีเพลิงกามลุกโชน สายตานั้นช่าง

เรา้ใจจนเขาแทบจะเสร็จออกมาเลยทีเดียว 

 เพียงเทพตอนนี้ถูกความต้องการครองสติไปจนหมด มือ

หนายึดสะโพกนิ่มนี้ไวร้าวกับอีกฝ่ายเป็นเชลย เสียงตอกตรึงหนักๆ 

ย่ิงนานย่ิงถ่ีรัว คําอ้อนวอนขอชีวิตและเสียงหวีดร้องกระตุ้นให้

เลือดในกายย่ิงสูบฉีด 

 “อะ๊ อะ๊ พี่ครับ อึก กล้า กล้าใจจะขาดแล้ว” นํา้มูกนํา้ตา

ของผู้กล้าไหลปะปนกันอย่างหมดสภาพ ความแสบเสียวท่ีทําให้

เขาหายใจไม่ทันนี้สรา้งความหฤหรรษ์ท่ีเขาไม่เคยพบ 
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 ท้ังท่ีร้องไห้อ้อนวอนขอชีวิตขนาดนั้นแต่บั้นท้ายนุ่มกลับเด้ง

รับไม่หยุดขนาดนี้จะให้เขาไว้ชีวิตได้อย่างไร เด็กนี่คงไม่รู้ตัวเลย

สินะว่าเขาไม่ได้จับยึดบังคับสะโพกสวยไว้ครู่หนึ่งแล้ว ทุกอย่างท่ี

เป็นไปในตอนนีล้้วนมาจากความต้องการของพวกเขาท้ังสองคน 

 “เฮือก” เสียงสูดหายใจดังขึ้นเฮือกใหญ่เมื่อการกระแทก

ครั้งนีส่้งลําแท่งรอ้นเข้าไปแตะจุดท่ีลึกท่ีสุด รา่งเล็กผวาค้างก่อนจะ

หวีดรอ้งออกมาพรอ้มนํา้กามท่ีไหลริน 

 ทันทีท่ีเจ้าของร่างสุขสมช่องทางนั้นก็บีบรัดจนคนท่ีแทรก

กายอยู่นิ่วหนา้ “ซ๊ีด รัดฉิบหาย แม่งโคตรเสียว” เพียงเทพหลุด

สบถออกมา นาทีท่ีเอวบางออ่นยวบมือหนาก็รีบช้อนคว้าไว้ เขาจับ

สะโพกท่ีไร้แรงรั้งขึ้นแล้วกระหนํ่าบั้นเอวอย่างรุนแรงเป็นชุด

สุดท้าย 

 ผู้กล้าท่ีเสร็จสมอย่างรุนแรงนอนครางเอาแก้มแนบหมอน

อย่างเหม่อลอย แม้ร่างกายของเขาจะส่ันคลอนไปตามแรงกระท้ั

นท่ีกระแทกบั้นเอวแต่ก็ยังไม่สามารถเรียกสติท่ีหลุดลอยจากความ

หอมหวานครั้งนี้กลับมาได้ 

 เสียงตอกตรึงของเนื้อท่ีกระทบกันดังถ่ีขึ้นเมื่อร่างหนาใกล้

จะปลดปล่อย ยามท่ีนํ้ากามฉีดพ่นใส่ถุงยางเสียงทุ้มตํ่าก็คําราม

รอ้ง 
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 ร่างหนาขยับตอกรีดจนหยาดหยดสุดท้าย แม้จะหอบตัว

โยนแต่ในใจนั้นเต็มไปด้วยความอิ่มเอม 

 สะใจจริงๆ 

 เขาไม่ใช่คนไรน้ํา้ยาอีกต่อไป 

★ ★°★ . *. °☆ . ● . ★ ☆ ★ ° ☆ ¸. ¸★ 

 ระบบฐานข้อมูลลูกค้า 

 ชื่อ : เพียงเทพ 

 เพศ : ชาย 

 ประวัติการซ้ือสินค้า : กล่องสุ่มระดับ S 1 กล่อง, กล่องสุ่ม

ธรรมดา 1 กล่อง 

 ปัญหาทางเพศ : อวัยวะเพศไม่แข็งตัวเนื่องจากความ

สะเทือนใจในอดีต 

 สถานะปัญหาในปัจจุบัน : สามารถแก้ปมบางอย่างในใจได้ 

สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างมีความสุข 

 พนักงานดูแล : ผู้กล้า 

 ระดับความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการ : ⭐ ⭐ ⭐ ⭐  

 ข้อความจากลูกค้า : สินค้าคุณภาพดี พนักงานดูแลดีมาก 

แต่ท่ีหักหนึ่งดาวเพราะไม่พอใจในระบบการซ้ือ อะไรคือกล่อง
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(Sex) Toys ต้องขายยังไงคุณถึงซ้ือครับ

ระดับ S จํากัดการขาย ผมมีเงินนะ คิดว่ากล่องสุ่มราคาแค่ครึ่ง

ล้านผมไม่มีปัญญาจ่ายหรือไง ออ้ แล้วก็ขอไอเทมเพิ่มเวลาการอยู่

ในห้องทดลองสินค้าเพิ่มด้วย คิดเงินเป็นนาทีผมก็จ่าย ยังมีอีก ขอ

เสนอให้สร้างระบบการรีเควสพนักงานดูแล ผมต้องการคนเดิม 

นอ้งเอวออ่นท่ีเรียกตัวเองว่ากล้า ตัวเล็กๆ นุม่นิ่มครางเสียงหวาน

คนนั้นนะ่ คนอื่นไม่เอา! 
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ลูกค้าใหก้ล้า PLAY 

 “คุณระบบครับ ทําไมชุดกล้าเปลี่ยนอีกแล้ว” ผู้กลา้ก้มลง

มองเส้ือเชิ้ตแขนยาวสีขาวตัวโครง่ท่ีสวมอยู่บนรา่ง ความยาวคลุม

สะโพกไม่ได้ทําให้รา่งกายถูกปกปิดจนดูมิดชิดแม้แต่นิดเดียว นั่นก็

เพราะท้ังตัวเขามีเพียงเส้ือตัวนี้เพียงตัวเดียวน่ะสิ เท่านั้นยังไม่พอ 

ไม่รู้ว่างบน้อยหรือว่าอะไรท่ีทําให้เส้ือมันบางได้ขนาดนี้ ใส่ก็

เหมือนไม่ใส่ นอกจากจะบางจนเห็นจุกสีหวานรําไร ชายเส้ือท่ีระ

ต้นขาไม่ว่าจะข้างหนา้หรือข้างหลังก็ปิดไม่มิดสักจุด 

 จุ๊ดจู๋กล้าก็หนาวเป็นเหมือนกันนะ 

 ‘การบริการคือหัวใจ ชุดเราใส่ซ้ําไม่ได้’ เสียงระบบเอย่ออก

มาอย่างเนือยๆ ผู้กล้าคิดว่าต้องเป็นเพราะเขาทํายอดได้นอ้ยแน่ๆ  

งบเครื่องแต่งกายของเขาเลยถูกตัด ถ้าตั้งใจขายจนได้ยอด

มากกว่านี้ ไม่แนค่รั้งหนา้ระบบอาจจะจัดกางเกงในให้เขาบ้าง 

 เมื่อมีกางเกงในเป็นเป้าหมายไฟในใจนักขายมือใหม่ก็ลุก

โชนขึ้น 
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 เพื่อความอบอุน่ของจุ๊ดจู๋กล้าต้องทําได้แน ่

 ผู้กล้านั่งพับเพียบเรียบร้อยรอลูกค้าอยู่บนเตียง ไม่รู้ว่า

ระบบของโลกนี้ทําได้อย่างไร หลังจากท่ีลูกค้าคนก่อนหมดเวลา

แล้วถูกบังคับให้ออกจากห้องร่างกายของเขาก็คล้ายถูกทําความ

สะอาดอัตโนมัติ ผิวท่ีเคยขึ้นรอยก็กลับมาเรียบเนียนขาวราวกับไม่

เคยถูกขยํา ทุกส่วนท่ีเคยถูกใช้งานสะอาดเอี่ยมเหมือนใหม่ได้

อย่างนา่ตกใจ 

 แบบนี้กล้าไมต่้องอาบนํา้เองเลย สบายดีจัง 

 ขณะท่ีร่างเล็กนั่งอยู่กลางเตียงก้มหน้าก้มตาเล่นกับชาย

เส้ือท่ีระต้นขาประตูห้องก็เปิดขึ้นอย่างแผ่วเบา เมื่อดวงตาคมของผู้

มาใหม่เห็นคนน่ารักท่ีนั่งเปล่งออร่าความสดใสอยู่กลางเตียงก็

ตกใจ ถ้าไม่ใช่ว่าเขาต้องผ่านห้องนี้ไปเพื่อออกประตูอีกด้านร่าง

หนาคนนี้ก็แทบจะหันหลังวิ่งหนีแล้ว 

 ประตูห้องถูกปิดลงอย่างแผ่วเช่นเดียวกับตอนเปิด คนคนนี้

ค่อยๆ ย่องด้วยฝีเท้าเงียบกริบเพื่อไปยังประตูทางออก เมื่อย่องได้

ถึงครึ่งทางแล้วพบว่าร่างน้อยๆ ท่ีนั่งเขี่ยเล่นดุ๊กดิ๊กอยู่กลางเตียง

ไม่มีท่าทีสนใจก็รูสึ้กโลง่ใจ แต่ไม่ทันท่ีชายหนุม่ผู้นี้จะย่องไปถึงครึ่ง

ทางเสียงระบบในหัวของผู้กล้าก็รอ้งเตือนขึ้นมาเสียก่อน 

 ‘ลูกค้าลําดับท่ีสอง คุณธันวา อายุ 27 ปี ซ้ือกล่องสุ่ม

ธรรมดา เริ่มภารกิจเพิ่มยอดขาย’ 
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 ทันทีท่ีเสียงคุ้นเคยดังขึ้นในความคิดทําให้ผู้กล้าเงยหน้าขึ้น

มาทันที แค่เพียงสบตาไม่ทันจะย้ิมทักทายลูกค้าคนนี้ก็วิ่งเร็วจี๋หนี

เขาเสียแล้ว 

 “พี่ครับ กล้าอยู่นี่ มาซ้ือของกล้าก่อน” เมื่อเห็นรา่งหนาตั้ง

ท่าจะวิ่งหนีทําให้ผู้กล้ากระโจนใส่อย่างไม่คิดชีวิต 

 ไม่ได้นะครับอย่าเพิ่งไป พี่คือความหวังในการได้กางเกงใน

ของกลา้เลยนะ 

 เมื่อธันวาหันมาตามเสียงเรียกก็ต้องตกใจเพราะร่างเล็ก

ลอยลงมาใส่เขาแล้ว 

 “โอย” รา่งหนารอ้งอย่างเจ็บก้น เพราะสัญชาตญาณการ

ปกป้องทําให้เขาคว้ารา่งเล็กไว้ก่อนจะตกถึงพื้น ตอนนี้จึงกลายเป็น

ว่าเขาต้องกลายเป็นเบาะให้รา่งนุม่นิ่มเสียเอง 

 “พี่ครับ กล้าขอโทษ ไหนให้กล้าดูหนอ่ยว่ากระดูกหักหรือ

เปล่า” คนท่ียังนั่งทับรา่งจับอีกฝ่ายพลิกซ้ายพลิกขวาอย่างเป็นห่วง 

เพราะคิดว่าลูกค้ามองไม่เห็นตัวเองท่ีนั่งอยู่เลยพุ่งตัวมาอย่างรีบ

รอ้นไปหนอ่ย ถ้าลูกค้าบาดเจ็บขึ้นมาเขาต้องถูกลงโทษแน่ๆ  

 “ผะ ผมไม่เป็นอะไร ช่วยลุกไปจากตัวผมเถอะครับ” ธันวา

พูดท้ังๆ ท่ียังไม่กล้ามองหน้าคนท่ีทับร่างของเขาอยู่ จะมองได้

อย่างไรในเมื่อจุกนา่กินนั่นนูนย่ัวนํา้ลายขนาดนั้น ก้นนุม่ท่ีไมม่ีอะไร

ปิดบังนั่งทับเขาไว้จนสมองแทบคิดอะไรไม่ออก 
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 ถ้าเผลอตัวขึ้นมาจะทําอย่างไร 

 ผู้กล้ามองลูกค้าท่ีไม่ยอมสบตาอย่างนึกสงสัยแต่ก็ยอมลุก

ขึ้นแต่โดยดี “พื้นตรงนี้มันแข็งนะครับ พี่ไปคุยกับกล้าท่ีเตียงดีกว่า 

ตรงนั้นนะ่นุม๊นุม่” 

 เสียงสดใสทําให้ธันวาลืมความตั้งใจเดิมไปชั่วคราว ขณะท่ี

เดินไปถึงเตียงก็ครุน่คิดไปมาอย่างต้องการคําตอบ 

 ท่ีว่าเตียงนุม่ จะนุม่เท่าก้นยุ้ยๆ นั่นไหมนะ 

 เมื่อรู้ตัวว่าตัวเองเผลอคิดนอกลู่นอกทางก็ถูกลากจูงมาถึง

เตียงส่ีเสาแล้ว 

 “คือผมไม่ต้องการใช้บริการทดสอบสินค้าหรอกครับ” คน

หนุม่รีบปฏิเสธทําให้คนท่ีอายุนอ้ยกว่าหนา้ม่อยลงไปทันที 

 “พี่โกรธท่ีกล้าทําให้เจ็บใช่ไหมครับ กล้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆ 

นะ” สมองเล็กๆ พยายามคิดหาวิธีขอโทษลูกค้าคนนี้อย่างสุด

ความสามารถ เขาไม่ชอบเลยท่ีจะถูกโกรธแบบนี้ “พี่เจ็บขาใช่ไหม

ครับ เดี๋ยวกล้านวดให้” 

 เพราะต้องการเอาอกเอาใจเป็นการไถ่โทษร่างบางจึง

คุกเข่านวดต้นขาให้อีกฝ่าย ในขณะท่ีผู้กล้าออกแรงบีบจนตัวโยก

สายตาคมก็เอาแต่จ้องมองจุกสีสวยท่ีวับๆ แวมๆ ผ่านเส้ือตัวบาง

อย่างเผลอไผล เสียงกลืนนํา้ลายลงคอเรียกความสนใจให้ผู้กลา้ละ

จากการนวด 
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 “พี่เองก็ชอบนมกล้าหรือครับ” ผู้กล้านึกไปถึงลูกค้าคนก่อน

หนา้ท่ีดูเหมือนจะชอบหนา้อกเขามากๆ คนนั้น “ถ้าพี่ชอบกล้าให้

เลียก็ได้ แต่ต้องช่วยกล้าซ้ือของด้วยนะครับ” เมื่อผ่านการขายมา

ครั้งหนึ่ง ครั้งนีผู้้กล้าเริ่มเข้าใจแล้วว่าจะต้องขายยังไง แม้จะสงสัย

ว่าหน้าอกเขามันอร่อยตรงไหนถึงดูชอบกันขนาดนี้ แต่การถูกดูด

ถูกเลียนั้นกลายเป็นความชอบหนึ่งของเขาไปแล้ว 

 “ตกลงครับ เฮ้ย ไม่สิ ไม่ได้ครับ ถ้าผมคุมตัวเองไม่ได้จะทํา

ยังไง” คนท่ีเกือบเผลอตอบรับรีบปฏิเสธ เขากลัวส่ิงท่ีเขาเก็บกด

เอาไว้จะทํารา้ยรา่งท่ีดูบอบบางนี ้

 “คุมตัวเองยังไงครับ” ผู้กล้าเอียงคออย่างสงสัย เขาเห็น

รอยย่นบนหัวคิ้วของอีกฝ่ายก็รู้ทันทีว่าคนคนนี้กําลังไม่สบายใจ 

นอกจากเขาจะเกลียดรา่งกายท่ีออ่นแอแล้ว เขายังไม่ชอบเห็นคนท่ี

อยู่รอบตัวไม่สบายใจด้วย เพราะเหตุนี้เมื่อชาติก่อนถึงแม้เขาจะ

เจ็บปวดจากการรักษามากแค่ไหนเขาก็ยังคงมีรอยย้ิมให้ทุกคน

เสมอ 

 ผู้กล้าย่ืนไปกุมมือท่ีใหญ่กว่าไว้เหมือนครั้งท่ีเขาถูกคุณ

หมอกุมให้กําลังใจทุกครั้งท่ีผ่าตัด “พี่อย่าไม่สบายใจเลยนะ กล้า

เป็นห่วง” เด็กหนุ่มพูดออกไปอย่างท่ีใจคิด และความอ่อนโยนนี้

เข้าไปส่ันคลอนความตั้งใจของธันวา 

 “แต่ผมจะทําให้คุณเจ็บนะครับ” 
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 แม้ผู้กล้าจะไม่เข้าใจว่าธันวาพูดถึงเรื่องอะไร แต่คนท่ีเคย

ถูกเครื่องมือทางการแพทย์ท้ังกรีด ท้ังสอด ท้ังเจาะมานับครั้งไม่

ถ้วนไม่คิดว่าอะไรจะทําให้เขาเจ็บไปมากกว่านั้นแล้ว “ไม่เป็นไร

หรอกครับ กล้าถูกทําให้เจ็บมาตั้งเยอะ สบายมาก กล้าไม่รอ้งไห้

ด้วยนะ” กล้านะ่เก่งมากๆ ขนาดคุณหมอยังชมเลย 

 ธันวามองรา่งเล็กๆ ตรงหนา้อย่างไม่อยากเชื่อ “ทําไมพวก

เขาปล่อยให้คุณถูกทําขนาดนั้นล่ะครับ ใจรา้ยมากเลย” คู่นอนตัว

เล็กขนาดนี้ทําไมคนพวกนั้นถึงตัดใจทํารุนแรงได้ แม้เขาอยากจะ

แสดงด้านรุนแรงออกมาตลอดยังไม่เคยกล้าทําเลย หากคนอื่นรู้

เข้าคงได้ประณามความชอบนี้ของเขาแน ่

 “ทําไมล่ะครับ กล้าว่ามันเป็นเรื่องท่ีดีออก ทุกคนมีความ

สุขกล้าก็มีความสุขแถมยังรู้สึกร่างกายสดชื่นเวลาทําเสร็จแล้ว

ด้วย” เด็กหนุม่นึกถึงตอนท่ีเขาได้รับการรักษาตอนชาตก่ิอน ถึงแม้

จะเจ็บไปบ้างแต่ทุกครั้งท่ีเขาอาการดีขึ้นทุกคนดูเหมือนจะดีใจมาก

เลย 

 ธันวามองรา่งบางตาไม่กะพริบ “คุณพูดจริงนะครับ” ไมแ่น่

ว่าท่ีนี่อาจจะยอมรับตัวตนของเขาได้ เขารูสึ้กว่าไม่ใช่เพราะหนา้ท่ี 

แต่เด็กคนนี้ชอบจริงๆ 

 “จริงสิครับ” ผู้กล้าพยักหนา้รัวๆ พรอ้มแจกย้ิมสดใส 
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 ธันวาผ่อนลมหายใจอย่างยอมแพ้ให้ความต้องการของตัว

เอง “ถ้าผมซ้ือกล่องสุ่มเพิ่มคุณช่วยทําตามความต้องการผมสัก

อย่างได้ไหมครับ” 

 เมื่อได้ยินว่าลูกค้าจะซ้ือเพิ่มผู้กล้าก็ย้ิมหวานจนตาหยี 

“สองอย่างก็ได้ครับ” 

 “หึ แค่อย่างเดียวก็พอครับ” เพราะมัวแต่ดีใจผู้กล้าจึง

ไม่ทันเห็นสายตาคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป แม้จะมีรอยย้ิมแต่ใบหน้า

ของธันวาดูแข็งกร้าวขึ้นมาหลายส่วน เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเข้า

แอปพลิเคชันแล้วกดซ้ือกล่องเพิ่มอย่างไม่ลังเล 

 ‘กล่องสุ่มธรรมดา 1 กล่อง ชําระเงินเรียบรอ้ย กรุณาส่ง

มอบสินค้าให้ลูกค้า คะแนนสะสมเพิ่มขึ้น ดีใจด้วย พยายามต่อไป’ 

คําพูดท่ีเหมือนเดิมเป๊ะของระบบดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้ไม่ต้องรอ ผู้

กล้ารีบไปหยิบกล่องสุ่มท่ีระบบส่งมาในตู้เดิมทันที 

 “นี่ครับ เปิดเลยไหมครับ” ผู้กล้าถามเสียงใส อย่างไรเขาก็

ชอบการแกะของขวัญมากอยู่ดี 

 ชายหนุม่ไม่แกะกล่องแต่มองรา่งนุม่นิ่มไม่วางตา “คุณบอก

ว่าจะทําตามส่ิงท่ีผมต้องการใช่ไหมครับ” 

 “ออ้ ใช่ครับ พี่บอกกล้ามาเลย” 

 ธันวาเลียริมฝีปาก ในท่ีสุดเขาก็เลือกท่ีจะปล่อยความ

ต้องการออกมา “มาเล่น Role Play กับผมนะ” 
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 คําว่าเล่นทําให้ร่างบางหูผ่ึงขึ้นพร้อมหางทิพย์ท่ีกระดิกไป

กระดิกมา “เล่นครับ” 

 แม้บรรยากาศรอบตัวร่างหนาจะดูดุดันขึ้นแต่สีหน้าของ

ลูกค้าคนนี้กลับผ่อนคลาย ราวกับว่านี่แหละคือตัวตนของเขา ไม่ใช่

คนท่ีพยายามจะเป็นก่อนหนา้นี ้

 “ง้ันผมเป็นเจ้าหนี้” ชายหนุ่มยกย้ิมพร้อมจับหัวเข่าของผู้

กล้าก่อนจะลากไล้สัมผัสไปถึงต้นขา “ไหนบอกมาสิ เธอจะใช้หนี้

ฉันยังไง” 

 คนท่ีอายุน้อยกว่าเมื่อเห็นร่างตรงหน้าเข้าสู่บทบาทก็ตื่น

เต้น คุณลูกค้าช่วยทํายอดให้ เขาจะทําให้คนใจดีแบบนี้ผิดหวังไม่

ได้ “กล้าไม่มีเงิน ง้ันกล้านวดให้แทนนะครับ” แค่มือเล็กเริ่มบีบ

นวดก็ถูกปัดออกอย่างไม่พอใจ 

 “ท่ีเธอควรนวดมันตรงนีต้่างหาก” เขาหยิบมือนุม่นิ่มมาวาง

แปะท่ีเป้ากางเกง การกระทํานี้ทําให้ผู้กล้าตกใจตาโต 

 ท่ีแท้นอ้งก็เมื่อยนี่เอง 

 เมื่อเห็นท่าทางนั้นของรางบางธันวาก็พอใจ เขาแค่น

หัวเราะอย่างดูถูก “หึ ทําเป็นใสซ่ือบริสุทธ์ิท้ังๆ ท่ีผ่านผู้ชายมานับ

ไม่ถ้วน” 

 “แล้วมันแปลกตรงไหนครับ” ใครๆ ก็ต้องเคยเดินผ่าน

ผู้ชายมาแล้วท้ังนั้น หรือว่าพี่เขาไม่เคย แปลกจัง 
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 “ทําเป็นปากดี เข้ามานวดให้ฉันสิ” ธันวาอ้าขาพร้อมท้ัง

กระดิกนิ้วเรียก คนท่ีอายุน้อยกว่าคลานเข้าไปตรงกลางหว่างขา

อย่างว่าง่าย 

 “เอามันออกมาสิ” ตาคมมองเป้ากางเกงอย่างส่ือความ

หมาย คนท่ียังย้ิมอย่างไม่รูช้ะตากรรมตัวเองรูดซิปเพื่อปลดปล่อย

ส่ิงนั้นออกมา 

 ผึง 

 ส่ิงท่ีซ่อนตัวอยู่ภายใต้เนื้อผ้าดีดผงาดออกมาจนผู้กล้าต้อง

อุทาน 

 “ว้าว นอ้งโค้งจังครับ เหมือนรอยย้ิมเลย นา่รัก” ผู้กล้าท่ี

หลงรักความปุกปุยทุกอย่างเอย่ชม 

 เด็กคนนี้นา่สนใจจริงๆ ด้วย 

 “ฉันรูอ้ยู่แล้วว่าคนรา่นอย่างเธอต้องชอบ” เขาจับมือเล็กให้

มาลูบคลําส่วนท่ีตื่นเต็มท่ีของตัวเองในขณะท่ีมือหนึ่งหยิบกล่องสุ่ม

มาเปิดหนึ่งกล่อง 

 ‘เข็มขัดหนังอย่างดีหนึ่งเส้น’ เมื่อเสียงประกาศของระบบ

ดังในหัวผู้กล้าก็ต้องแปลกใจ 

 ระบบนี่ขายของจับฉ่ายไปหรือเปล่า ขนาดเข็มขัดก็ยังเอา

มาขายด้วยหรือ 
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 ไม่ทันท่ีผู้กล้าจะได้เอ่ยถามเขาก็ถูกแรงมหาศาลกดให้ล้ม

ควํ่าลง ข้อมือเล็กถูกไขว้ไปด้านหลังและเข็มขัดหนังเส้นนั้นก็รัด

ล็อกมาอย่างรวดเร็ว 

 “พี่มัดกล้าทําไมครับ ช่วยคลายหนอ่ยได้ไหมครับ มันแนน่

มากเลย” 

 ธันวามองคนท่ีวอนขอด้วยสายตาเย็นชา นอกจากไม่ตอบ

รับยังไปฉีกถุงยางอนามัยจากซองหนึ่งชิ้นมาวางท่ีส่วนหัวบานใหญ่

ของตัวเอง 

 “ใส่ให้ฉันสิ” 

 “กล้าไม่มีมือแล้วครับ” 

 “แต่เธอมีปาก” เสียงเข้มพูดออกมาอย่างเด็ดขาด 

 ผู้กล้ามองส่วนแข็งท่ีโค้งหนอ่ยๆ ด้วยใบหนา้รอ้นฉ่า แต่ถึง

อย่างนั้นก็ยังก้มหน้าลงไปแล้วใช้ปากนุ่มพยายามรั้งถุงยางอนามัย

ลง แต่การทําแบบนี้ไมง่่ายเลยสักนิด 

 แปะ 

 เสียงถุงยางอนามัยท่ีหล่นลงกับเตียงทําให้ผู้กล้าเงยหน้า

มองรา่งหนาอย่างรูสึ้กผิด “กล้าขอ..” 

 เพี๊ยะ 

 “โอ๊ย” เสียงฝ่ามือท่ีฟาดลงบนก้นขาวอย่างแรงจนขึ้นรอย

ดังขึ้นพรอ้มๆ กับเสียงรอ้งของคนท่ีถูกกระทํา 

54



บัวสวาท

 “ถ้าทําหล่นหนึ่งชิ้น ฉันจะฟาดเธอหนึ่งที” ธันวาพูดพรอ้ม

กับวางถุงยางชิ้นท่ีสอง 

 เพี๊ยะ 

 “ฮึก กล้าขอลองใหม่ครับ” 

 เพี๊ยะ 

 “อา๊ กล้าขอโทษ” 

 เพี๊ยะ 

 “อะ๊ พี่ครับ กล้าแสบก้นไปหมดแล้ว ฮึก” เมื่อถูกตีครั้งท่ี

สามผู้กล้าก็ช้อนสายตาปริ่มนํา้ขึ้นมาออดออ้น ก้นท่ีแดงเป็นปื้นถูก

กระดกส่ายไปส่ายมาอย่างเรียกรอ้งความเห็นใจ 

 “ครั้งสุดท้าย” ชายหนุ่มวางถุงยางชิ้นท่ีส่ีลงบนส่วนหัว ท่ี

บอกว่าครั้งสุดท้ายเพราะเขาก็ทนแทบไม่ไหวแล้วเหมือนกัน “ถ้า

ทําดีฉันจะให้รางวัล” 

 ผู้กล้าหัวใจพองโตอีกครั้ง เป็นไปได้ไหมท่ีพี่เขาจะช่วยซ้ือ

กล่องสุ่มอีกสักกล่อง 

 คนท่ีอายุน้อยกว่าก้มลงไปหาส่วนท่ีเต็มไปด้วยกลิ่นกรุ่น

ความเป็นชาย ส่วนท่ีร้อนผ่าวถูกนํ้าลายของเขาเคลือบจนแฉะไป

หมด หลังจากมีประสบการณม์าหลายครั้ง ครั้งนีผู้้กล้าทําได้ดีเลย

ทีเดียว ลิ้นเล็กๆ กดไว้ท่ีปลายยอดก่อนจะใช้ริมฝีปากค่อยๆ รูด
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ครอบลงไป ริมฝีปากบางนี้ให้ความรู้สึกดีจนธันวาหลุดครางออก

มา 

 การทํางานประสานระหว่างลิ้นและริมฝีปากของผู้กล้าดีขึ้น

มาก ในท่ีสุดส่วนหัวก็ถูกสวมได้สําเร็จ เพราะความดีใจจึงทําให้เขา

เรง่ความเร็วในการใส่ขึ้น 

 แปะ 

 “พี่ครับ” ร่างเล็กมองอย่างสํานึกผิดเมื่อเขาทําโอกาส

สุดท้ายตกลงพื้นอีกครั้ง 

 “ไม่ได้เรื่อง!” รา่งหนาดุเสียงเขม้ คราวนี้เขาไม่ได้ฟาดก้นท่ี

แดงก่ํานั้นอีกแต่รั้งไหล่ให้ผู้กล้านั่งหลังตรง มือหนาจัดการสวมถุง

ยางให้ตัวเองในเวลาเส้ียววินาที ความกระสันท่ีถูกปลุกจากกลีบ

ปากนุ่มนิ่มมาพักใหญ่ทําให้เขาทนไม่ไหวอีกต่อไป เขายืนขึ้นบีบ

กรามผู้กล้าให้อ้าออก โดยท่ีไม่ได้บอกกล่าวก็ยัดความใหญ่โตนั้น

เข้าไปในโพรงปาก 

 อุก 

 เสียงในลําคอดังขึ้นเมื่อมีส่ิงแปลกปลอมแทรกเข้าไป ริม

ฝีปากของเขาถูกอา้จนตึง ปลายจมูกชนเข้ากับกลุ่มขนปุกปุย ทุก

ส่ิงทุกอย่างทําให้ความต้องการท่ีแสนนา่รักตั้งชัน 

 “อา รา่งกายนี้มันดีจังนะ” คนท่ียืนอยู่ใช้ฝ่าเท้าเคลา้คลึงกับ

ส่วนท่ีตื่นตัวของรา่งบาง “รีดนํา้ฉันออกมาเชื่อชดใช้หนี้ซะ” 
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 เสียงขู่แกมบังคับสร้างอารมณ์กระสันขึ้นมาได้อย่าง

ประหลาด ผู้กล้าอยากจะครางออกมาเวลาท่ีอุง้เท้ารอ้นนั้นบดบี้ลง

บนความต้องการของเขา กลิ่นท่ีอบอวลในปากย่ิงทําให้เขา

กระหายอยากดูดกิน 

 “อา ดี ดูดแบบนั้นแหละ” เสียงเอย่ชมดังขึ้นเมื่อโพรงปาก

เล็กเริ่มดูดดุน ยามท่ีความใหญ่โตลากผ่านลําคอทําให้ผู้กล้ารูสึ้กดี

เสียจนส่วนปลายฉํ่าแฉะไปด้วยนํ้า เหมือนเขาจะค้นพบแล้วว่า

อะไรท่ีเขาสามารถทําได้ดีโดยท่ีไม่ต้องมีใครสอน 

 เสียงสูดเสียวดังขึ้นเป็นระยะเมื่อผู้กล้าขยับเข้าออกอย่าง

เป็นจังหวะ เมื่อเสียงหอบดังทุ้มถ่ีขึ้นเด็กหนุ่มจึงช้อนตาขึ้นมอง

อย่างขอคําชม 

 ริมฝีปากแดงก่ํายังคงถูกคาคับดูเร้าอารมณ์ ย่ิงตอนคนท่ี

คุกเขา่พยายามครางออกมาท้ังๆ ท่ีมีแท่งรอ้นคาคับคอย่ิงทําให้เขา

แทบแตกคาปาก 

 “แม่งเอย๊” ในท่ีสุดธันวาก็ทนไม่ไหว เขาขยุ้มผมท่ีท้ายทอย

ของคนท่ีรองรับแล้วกระแทกเอวใส่ปากเล็กๆ อย่างไรค้วามปราน ี

 ออ๊ก 

 เสียงแท่งเนื้อแทรกเข้าออกผ่านลําคอดังถ่ี ท้ังจมูกและปาก

ของผู้กล้าเต็มไปด้วยกลิ่นกายท่ีน่าหลงใหล ทุกครั้งท่ีส่วนนั้นลาก

เข้าออก ความรูสึ้กพึงพอใจย่ิงชัดเจนจนแทบจะหลั่งนํา้ตา 
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 แม้จะกระแทกกระท้ันอย่างเอาแต่ใจแต่ฝ่าเท้าก็ยังคงปรน

เปรอให้อีกฝ่ายไม่ขาดตกบกพร่อง ธันวารู้สึกว่าร่างเล็กตรงหน้า

เข้ากับเขาได้เป็นอย่างดี อะไรท่ีเขาชอบคนคนนี้ก็ดูเหมือนจะชอบ

ด้วย ความกังวลเรื่องท่ีสังคมจะรังเกียจความชอบของเขาค่อยๆ 

หายไป ก่อเกิดเป็นความรู้สึกใหม่ท่ีอยากจะระเริงรักให้รุนแรงขึ้น

อีก 

 อุก 

 ผู้กล้าเริ่มดิ้นหนีเมื่อความเสียวซ่านทําให้เขากําลังจะไปถึง

จุดมุ่งหมาย แต่คนท่ีกําลังมันอยู่ในอารมณก์ระสันกลับกระท้ันถ่ีย่ิง

กว่าเดิม คนท่ีถูกขย่มจนลําคอแสบหวีดร้องอย่างไร้เสียงเมื่อส่วน

ร้อนผ่าวข้างล่างทะลักทลายออกมา และในเวลาไล่เลี่ยกันนํ้ากาม

สายแรกก็ฉีดพ่นเต็มถุงยาง 

 “อา” รา่งหนาแหงนหนา้คราง เขาไม่เคยเสร็จในปากใคร

มาก่อน ไม่นา่เชื่อว่าคนตัวเล็กนี่จะวิเศษขนาดนี ้

 เกือบแล้ว เขาเกือบจะพลาดของดีนี้ไปเสียแล้ว 

 ยามท่ีธันวาถอนกายออกมาผู้กล้าไอโขลกยกใหญ่ ท้ัง

นํา้ตาและนํา้ลายท่ีเปื้อนใบหนา้แดงก่ําทําให้ผู้กล้าดนูา่สงสาร… 

 และนา่รังแกให้มากกว่านี ้

 ธันวาก้มลงป้ายนํ้ารักท่ีร่างหอมกรุ่นปล่อยออกมาจนฉํ่า

แฉะ เขาแกะเข็มขัดท่ีรัดข้อมือของผู้กล้าออก จากนั้นเชยคางมนท่ี
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มีนํ้าลายไหลย้อยขึ้น นิ้วท่ีชุ่มไปด้วยนํ้าสีขุ่นถูกสอดเข้าไปในโพรง

ปากรอ้นท่ีผ่านการใช้งานอย่างหนักหนว่ง 

 “ลองชิมสิ นํา้รา่นของเธอ” 
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พี่ครับ กล้าขาอ่อน 

 นิ้วชี้และนิ้วกลางของธันวาสอดเข้าไปในโพรงปากของผู้

กล้า ความตั้งใจแรกแค่ต้องการจะกลั่นแกล้งให้อีกฝ่ายได้ชิมรส

นํ้ารักของตัวเองเพียงเท่านั้น แต่เมื่อได้สัมผัสลิ้นนุ่มก็เผลอตัว

หยอกเย้าอย่างลืมตัว 

 “อา” ผู้กล้าครางออกมาเมื่อลิ้นของตนถูกคีบไว้ กลิ่นกรุน่

ของเขาท่ีถูกป้อนเข้ามาในปากกระตุ้นทุกความรูสึ้กรับรู ้ แม้รสชาติ

จะไม่ได้อร่อยมากนักแต่กลับทําให้ร่างกายย่ิงกระหายหิว ท่ัวท้ัง

รา่งรูสึ้กวูบโหวงต้องการส่ิงท่ีรอ้นรุม่เข้ามาเติมเต็ม 

 “หิวขนาดนั้นเลย?” รา่งหนาถามด้วยเสียงแหบพรา่ ข้อมือ

ของเขาถูกสองมือเล็กจับไว้แล้วเริ่มดูดเลียนิ้วท่ีเคลือบนํ้ารักจน

สะอาดเอี่ยม 

 อึก 

 เสียงกลืนบางส่ิงลงคอไปดังขึ้นทําให้ธันวาอดไม่ได้ท่ีจะ

กลืนนํา้ลายตาม 
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 “นิ้วพี่เลอะนํา้ของกล้า กล้าก็ต้องรับผิดชอบไงครับ” 

 นี่เป็นอีกครั้งท่ีธันวารู้สึกว่ากําลังถูกดวงตากลมโตนี้ล่อลวง 

ถึงแม้จะเต็มไปด้วยความใสซ่ือจริงใจแต่กลับลากความปรารถนา

ในซอกหลืบดํามืดท่ีลึกท่ีสุดในใจเขาออกมาได้ 

 ในเมื่อปลุกมันให้ตื่นก็ต้องรับผิดชอบ จริงไหม 

 “แล้วกล่องสุ่มอีก อะ๊ พี่ทําอะไรครับ” ยังไม่ทันได้ถามจน

จบประโยคร่างเล็กก็ถูกผลักให้นอนลงกับเตียง เขามองคนท่ีฉีก

กระชากเส้ือตัวบางของเขาให้ขาดวิ่นออกจากร่างในคราวเดียว

ราวกับฉีกกระดาษอย่างตกตะลึง ผู้กล้ามองเส้ือท่ีกลายเป็นเศษผ้า

ด้วยความรูสึ้กอยากจะรอ้งไห้ 

 เส้ือพังไปแล้ว คุณระบบอย่าหักคะแนนกล้านะ 

 รา่งหนาก้มลงแล้วสูดดมท่ีซอกคอขาว “ฉันไม่ชอบใจเลยท่ี

รา่งกายเธอมีกลิ่นของคนอื่น” 

 “กล้าไม่เห็นได้กลิ่นเลย” ผู้กล้าอยากจะลุกขึ้นมาดมตัวเอง

เหลือเกินแต่ติดท่ีว่าร่างของเขาถูกทาบทับจนไม่สามารถขยับได้

แม้แต่นิดเดียว 

 ธันวาลากปลายจมูกดอมดมไปท้ังร่างอย่างสํารวจ การ

สัมผัสเบาๆ คล้ายโดนคล้ายไม่โดนนี้ย่ิงทําให้ผู้กล้าหัวใจเต้นถ่ี ลม

หายใจท่ีเพิ่งจะกลับมาเป็นปกติก็ค่อยๆ ปั่นป่วน 

 “อา พี่ครับ” 
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 ร่างหนากัดริมฝีปากอย่างไม่พอใจ ฝ่ามือข้างหนึ่งเอื้อมลง

ไปรูดถุงยางท่ีมนีํา้รักบรรจุอยู่ออก เขาเทของเหลวในนั้นออกมารด

เรือนกายสีระเรื่อท่ีช่วงชิงสายตาเขาไปจนหมดนี้อย่างไม่ลังเล 

 “พี่ครับ กล้าเปียก มันหนาวด้วย” รา่งเล็กส่ันเบาๆ เมื่อ

ความเย็นจากเครื่องปรับอากาศตกกระทบ แต่ธันวาไม่สนใจ เขา

ยังคงใช้ฝ่ามือนวดเฟ้นละเลงนํ้ารักของตนให้กระจายไปท่ัวร่างท่ี

เขาต้องการครอบครอง 

 “ฉันไม่ชอบให้บนร่างของเธอมีกลิ่นเพศผู้ตัวอื่น” ธันวา

ค่อยๆ ถอดเส้ือผ้าของตัวเองออกจนหมด เขาทับทางรา่งหนาของ

ตัวเองลงกับร่างเล็กของผู้กล้าจนไม่เหลือช่องว่าง ใช้การนาบเนื้อ

ขยับถูเพื่อป้ายกลิ่นของตนเอง ไม่ว่าแผ่นอก หนา้ท้องหรือกระท่ัง

แก่นกายถูกเสียดสีอย่างรุนแรงด้วยท่วงท่าคล้ายการรว่มรัก 

 “อะ๊ กล้าได้กลิ่นแค่พี่ พี่ถูจนกล้าเสียวไปหมดแล้วครับ” ผู้

กล้าสารภาพทุกส่ิงออกมาจากความรู้สึก เมื่อเห็นว่าร่างเล็ก

สะท้านไหวจนไม่อาจควบคุมร่างกายท่ีส่ังเทาเพราะแรงอารมณ์ได้

ธันวาจึงรีบเปิดกล่องสุดท้าย 

 ‘สายไข่มุกไล่ขนาด ยาว 10 นิ้ว’ ทันทีท่ีกล่องสุ่มถูกเปิดชื่อ

สินค้าก็ถูกแจ้งเข้ามาในความคิดของผู้กล้าทันที แต่ถึงจะรู้ชื่อแต่

เขาก็ยังไม่รู้ว่าของชิ้นนี้คืออะไรอยู่ดี แม้กําลังจะเพลิดเพลินกับ
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สัมผัสหวิวแต่ความอยากรู้ท่ีมีมากกว่าทําให้เขาชันร่างขึ้นมาเพื่อ

มองของในมือของลูกค้าให้ชัดเจนขึ้น 

 “หนา้ตาประหลาดจัง เราเอามาทําอะไรได้หรือครับ” คนท่ี

อายุนอ้ยกวา่มองเจ้าเส้นยาวๆ ท่ีมีเม็ดกลมๆ ต่างขนาดรอ้ยต่อกัน

ประมาณสิบเม็ดนั่นอย่างสนใจ สายตาอยากรู้อยากเห็นย้ายไป

เหนือเม็ดกลมใหญ่สุดท่ีมีห่วงกลมติดอยู่ แต่เขาถามได้เพียง

ประโยคเพราะธันวาเริ่มแยกขาของเขาให้ออกจากกันแล้ว 

 “บอกไปก็เท่านั้น เรามาลองให้รูกั้นเลยดีกว่า” ชายหนุม่ยก

ย้ิมขณะชโลมเจลหล่อลื่นไปท่ีของเล่นจนชุ่ม ถัดมาก็เริ่มนวดคลึง

รอยจีบสีหวานท่ีแสนย่ัวยวนใจ เมื่อผู้กล้ากําลังเคลิบเคลิ้มเม็ดท่ี

เล็กท่ีสุดก็ถูกดันเข้ามาในร่าง ธันวาไม่เว้นช่วงให้คนถูกสอดใส่ได้

หยุดพัก เขาดันเข้าไปทีเดียวถึงห้าลูก เสียงรอ้งอย่างตระหนกสรา้ง

ความพอใจจนกดเม็ดท่ีหกตามเข้าไปอย่างต่อเนื่อง 

 “อะ๊ พี่ครับ มันเร็วเกินไป อึก กล้าไม่ไหว” ทุกอย่างทําด้วย

ความรวดเร็วและมุ่งเน้นไปท่ีจุดกระสัน ทุกครั้งท่ีถูกเม็ดแข็งบด

ผ่านสรา้งความเสียวสยิวจนผู้กล้าต้องสะท้านคราง แค่หกลูกเขาก็

รู้สึกว่ามันคับแน่นเกินกว่าจะรับไหวแล้ว ผู้กล้าไม่คิดเลยว่าชาย

หนุม่จะกดเม็ดท่ีเจ็ดเข้าไปอีกอย่างโหดเห้ียม 
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 “อา๊ พี่ครับ อา กล้าเสียว ฮือ ท้องกล้าแนน่ไปหมดแลว้” ผู้

กล้ารอ้งเสียงเครือ เม็ดท่ีคาอยู่ภายในยังกดทับจุดเสียวของเขาอยู่

เลย ความรูสึ้กแบบนี้มันมากเกินไปแล้ว 

 “เธอจะปฏิเสธฉันหรือไง” เม็ดท่ีแปดถูกยัดเข้าไปทําให้รา่ง

บางส่ันอย่างไม่อาจควบคุม จุดบอบบางภายในถูกบดครั้งแล้วครั้ง

เล่า ส่ิงเดียวท่ีเขาทําได้เพื่อหยุดย้ังการกระทํานี้คือขยับให้ออกห่าง

มือท่ีแสนใจรา้ยนั่น 

 มือหนาจับสะโพกท่ีพยายามจะขยับหนีแล้วดันเข้าไปอีก

หนึ่งลูก “อา๊ พี่ครับ ฮือได้โปรด มันเข้าไปอีกไม่ได้แล้ว” ผู้กล้า

รอ้งไห้ออกมา ความเสียวระดับนี้ทําให้เขากลัว 

 เสียวจนจะบ้าแล้ว 

 “คิดว่าท่าทางสําออยแบบนี้จะหลอกใครได้? ความร่าน

ของเธอฉันรู้หมดแล้ว วันนี้ฉันจะทําให้เธอลืมผู้ชายทุกคนท่ีผ่าน

มา” มือหนาขยําต้นขาขาวจนขึ้นรอย แม้ผู้กล้าจะนํา้ตานองหนา้แต่

เขาก็ยังหักหาญกดเม็ดสุดท้ายท่ีใหญ่ท่ีสุดเข้าไป 

 “อ๊า” เสียงหวานหวีดร้องพร้อมกับความเปียกแฉะท่ีแก่น

กาย ครั้งนี้ผู้กล้าไม่ได้ฉีดพ่นนํ้าแห่งความใคร่ออกมาอย่างรุนแรง 

แต่ของเหลวเหล่านั้นค่อยๆ ไหลเอื่อยๆ ออกมาเป็นจํานวนมาก 
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 “วิเศษจริงๆ ลูกหนี้ของฉัน” ผู้ท่ีรับบทเป็นเจา้หนี้กุมแก่น

กายของรา่งเล็กขยับสาวจนนํา้รักท่ีรินไหลเปียกชื้น รา่งท่ีถูกกระทํา

ส่ันกระตุกหายใจหอบอย่างไรเ้รี่ยวแรง 

 ผู้กล้านอนหายใจหอบถ่ี ในท่ีสุดเขาก็ทําได้ เม็ดกลมทุก

เม็ดถูกเขากลืนกินไปหมดแล้ว ความสําเร็จนี้แทบจะแลกกับกําลัง

กายท้ังหมดของเขา 

 “ลุกขึ้น” เสียงทุ้มเอย่ส่ัง 

 “พี่ครับ ฮึก กล้าลุกไม่ไหว” 

 “ลุก” 

 “แต่…” 

 “เดี๋ยวนี้!” 

 รา่งเล็กผวาลุกท้ังนํา้ตา ส่ิงท่ีอยู่ภายในยังคงบดบี้จุดนั้นจน

ทําให้เขาขาส่ันไปหมด นํา้ท่ีเพิ่งหลั่งไหลย้อยจนถึงข้อเท้า ลุกได้ไม่

นานก็ล้มลงไปอีกครั้งกระทบกระเทือนส่ิงท่ีอยู่ในร่างจนต้องหวีด

รอ้ง 

 “ฮือ พี่ครับ อุม้กล้าได้ไหม” ผู้กล้าชูแขนขึ้นสองข้างราวกับ

เด็กนอ้ย 

 “เดินลงมาจากเตียง” ธันวายังคงส่ังด้วยนํ้าเสียงท่ีเข้มงวด 

นํา้ตาและรา่งเล็กท่ีส่ันเทาทําให้ความต้องการของเขาปวดหนึบ 

 “ฮือ พี่ใจรา้ย ท้ังๆ ท่ีไอน้ั่นยังเสียบอยู่ในก้นของกล้าแท้ๆ” 
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 “ถ้าอยากให้เอาออกให้ก็เดินลงมาสิ” ธันวาท่ียืนอยู่ด้าน

ล่างเตียงอย่างไรก็ไม่ใจอ่อน ผู้กล้าปาดนํ้าตาป้อยๆ ก่อนท่ี

พยายามลุกอีกครั้ง 

 “พี่เอาออกให้กล้านะครับ” ขาส่ันๆ เดินไปทีละก้าวอย่าง

ไม่มั่นคง ทุกครั้งท่ีขยับส่ิงท่ีอัดแน่นภายในก็ถูคลึงจนขาแทบอ่อน

ยวบ กว่าจะลงจากเตียงได้ส่วนท่ีเพิ่งปลดปล่อยก็แข็งขึ้นมาอีกครั้ง 

 “ไหนว่าไม่ชอบไง” ธันวาบีบส่วนท่ีตื่นตัวของร่างเล็กอย่าง

หยอกล้อ 

 “ฮึก ก็กล้าเสียว กล้าจะบ้าแล้ว เอามันออกไปให้หนอ่ยนะ

ครับ” 

 ธันวาไม่ตอบแต่พารา่งบางไปยืนหนา้กระจกบานใหญ ่ รา่ง

เปลือยท่ีแสนเร้าอารมณ์สองร่างแนบชิดกันทําให้ผู้กล้าย่ิงใบหน้า

เห่อรอ้น 

 “เกาะกระจกไว้” เสียงทุ้มส่ังออกไปซ่ึงผู้กล้าก็ทําตามอย่าง

ว่าง่าย เขาหันหน้าเข้าหากระจกแล้วแอ่นก้นสวยน่ามองไปด้าน

หลังอย่างหัวไว 

 เมื่อบั้นท้ายสวยแอ่นโค้งมาร่างหนาก็อดใจไม่ไหวฟาดก้น

นุ่มนั้นไปหนึ่งที เสียงสะอื้นทําให้เขาจับห่วงท่ีคาคับโยกไปมาจนผู้

กล้าต้องออ้นวอน 
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 “ฮือ พี่ครับ ไมเ่อาแล้ว กล้าจะเสร็จอีกแล้ว” เมื่อเห็นว่าคน

ท่ีอายุน้อยกว่าใกล้จะสติแตกเต็มทนเขาจึงดึงห่วงนั้นจนสายไข่มุก

พรวดออกมาอย่างแรง ท้ังสายหลุดออกรวดเดียวโดยไม่บอกให้อีก

ฝ่ายได้เตรียมใจ 

 “อ๊าาา” ผู้กล้ากรีดร้องตาค้าง จุดกระสันถูกเม็ดกลมเม็ด

แล้วเม็ดเล่าบดผ่านจนทําให้อารมณ์แตะจุดสูงสุดทันที นํ้าจาก

ความเสียวซ่านพุ่งใส่กระจกจนเปรอะเป็นคราบ แต่ไม่ทันท่ีเขาจะ

ได้พักหายใจส่วนท่ีใหญ่โค้งของธันวาก็ยัดเข้ามาแทนท่ี 

 เฮือก 

 “เธอรูสึ้กถึงมันไหม” มือหนาลูบหนา้ท้องของผู้กล้าท่ีถูกดัน

จนนูนขึ้นมา “ฉันอยู่ข้างในตัวเธอแล้ว” 

 เพราะส่วนนั้นของธันวาใหญ่เกินไปคราวนี้ร่างบางถึงกับจุก

จนรอ้งไม่ออก ริมฝีปากท่ีอา้ไม่มีเสียงรอ้งเล็ดลอดออกมา จะมีก็

เพียงแต่นํา้ตาและนํา้ลายใสท่ีไหลย้อยรวมกันจนถึงปลายคาง 

 สะโพกทรงพลังขยับทันทีด้วยความรุนแรงจนคนท่ีรองรับ

ส่ันสะท้าน ไม่มีการหยอกล้อ พอได้เข้าไปก็ขย่มอย่างรุนแรงและ

เต็มไปด้วยความกระเห้ียนกระหือรือ 

 ผู้กล้าถูกตอกกระแทกจนใบหน้าแนบกับกระจก เสียง

กระเส่าร้องดังขึ้นแข่งกับเสียงเนื้อกระทบกันเมื่อส่วนท่ีโค้งใหญ่ถู

เก่ียวโพรงนุม่จนเกินคําว่าเรา่รอ้น 
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 “ซ๊ีด ตอดดีฉิบหาย ถูกใจล่ะสิ ชอบใช่ไหมท่ีถูกเอาแรงๆ 

แบบนี้” คนท่ีถูกความปรารถนาครอบงํายกขาเรียวขึ้นขา้งหนึ่งแล้ว

เสยกายเข้าไปจนลึก ในท่ีสุดรา่งบางก็รับความเสียวท่ีถูกป้อนให้ไม่

ไหว ผู้กล้าท่ีไรเ้รี่ยวแรงจะประคองรา่งล้มทรุดลงกับพื้น เมื่อส่วนท่ี

เชื่อมหลุดออกจากกันนํ้าหล่อลื่นจํานวนมากก็ไหลออกมาจากช่อง

ทางรัก รา่งกายท่ีส่ันราวกับลูกนกพยายามคลานหนี เพราะหากได้

รับการกระตุ้นมากกว่านี้สติของเขาคงถูกทําลายจนไม่เหลือ 

 ธันวายืนรูดแก่นกายมองคนท่ีคลานบนพื้นอย่างน่าสงสาร 

ก้นแดงๆ ท่ีถูกกระแทกครั้งแล้วครั้งเล่าเปียกแฉะไปด้วยนํ้าของ

พวกเขา ทนมองได้ไม่นานร่างหนาก็ย่อตัวลงคว้าเอวบาง รั้ง

สะโพกออ่นยวบนั้นขึ้นมาแล้วสอดใส่เข้าไปอีกครั้ง 

 ผู้กล้าหวีดรอ้งจนเสียงแห้ง ความเสียวซ้ําๆ นี้ทําให้เขาลืม

เลือนทุกส่ิงทุกอย่าง ส่วนท่ีอยู่กลางกายตั้งชันและพ่นนํ้าออกมา

ครั้งแล้วครั้งเล่า ไม่ว่าจะถูกทําก่ีครั้งก็ยังกลับมามีพลังได้เสมอ ไม่

ว่าจะส่วนไหนของเขาล้วนแล้วแต่อ่อนไหวไปหมด แค่เพียงสัมผัส

เบาๆ ก็ดูเหมือนวา่จะสามารถทําให้เสร็จสมได้ตลอดเวลา 

 “อะ๊ พี่ครับ ฮ้า เสียว กล้า เฮือก หายใจไม่ทัน ฮึก จะตาย

แล้ว” เสียงรอ้งไห้ผสมกับคําพูดท่ีเอย่ออกมาอย่างยากลําบากโหม

กระพือไฟราคะให้คนฟังเข้าไปอีก 

 “รอ้งอีกสิ รอ้งดังๆ ให้เหมือนท่ีรัดฉันแรงๆ” 
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 เสียงเนื้อกระทบกันไม่เคยผ่อนจังหวะ เมื่อคนท่ีรองรับปลด

ปล่อยอีกครั้งก็หมดแรงฟุบครางอยู่บนพื้น 

 ธันวามองรา่งท่ีสะอื้นพับพาบด้วยหัวใจท่ีเปี่ยมล้น เขาโถม

ร่างท่ียังคงไม่ถอดถอนทับแผ่นหลังบางท่ีส่ันระริกจากความสุข 

อ้อมแขนท่ีแข็งแรงโอบรัดร่างบางแล้วพลิกให้ผู้กล้าหันหลังนอน

ตะแคงแนบอก ในขณะท่ีปากหยักดูดเลียใบหูเล็กและพรํา่คําหยาบ

โลนไม่ขาดปากนั้น บั้นเอวหนาก็เริ่มกลับเข้าสู่การสนองความใคร่

ท่ีนา่พึงพอใจอีกครั้ง 

 ก่อนเวลาจะหมดเขาคงสามารถทําให้เด็กนี่กรีดร้องได้อีก

สักรอบ 

 เสียงร้องไห้ของคนคนนี้ทําไมถึงทําให้เขาหิวกระหายได้

มากขนาดนี้นะ 

★ ★°★ . *. °☆ . ● . ★ ☆ ★ ° ☆ ¸. ¸★ 

 ระบบฐานข้อมูลลูกค้า 

 ชื่อ : ธันวา 

 เพศ : ชาย 

 ประวัติการซ้ือสินค้า : กล่องสุ่มธรรมดา 2 กล่อง 
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 ปัญหาทางเพศ : มีสภาวะเก็บกดทางอารมณ์เนื่องจาก

รสนิยมทางเพศท่ีรุนแรง หวั่นวิตกว่าจะถูกรังเกียจและไม่ได้รับการ

ยอมรับทางสังคม 

 สถานะปัญหาในปัจจุบัน : มีทัศนคติต่อรสนิยมของตัวเองดี

ขึ้น เริ่มเปิดใจในการค้นหาบุคคลท่ีมีความชอบคล้ายคลึงกัน แนว

โนม้ความเครียดลดลง 

 พนักงานดูแล : ผู้กล้า 

 ระดับความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการ : ⭐⭐⭐⭐⭐  

 ข้อความจากลูกค้า : ในส่วนแรกขอฝากข้อความไปถึง

พนักงานดูแลโดยตรง// พี่ขอโทษด้วยนะครับท่ีไม่สามารถออ่นโยน

ได้ ขอบคุณท่ีทําให้พี่รูสึ้กดีได้ขนาดนี้ เป็นเพราะนอ้งพี่เชื่อแล้วครับ

ว่าต้องมีสักคน (หรือหลายคน) ท่ีมีความชอบเหมือนพี่ ขอบคุณท่ี

บริการอย่างใส่ใจ พี่จะเก็บเงินมาซ้ือกล่องสุ่มระดับสูงกว่าเดิม 

เสียดายมากครับท่ีครั้งนี้ซ้ือกล่องสุ่มราคาไม่แพงเวลาท่ีได้จึงน้อย

ไปหน่อย หวังว่าครั้งหน้าจะมีระบบท่ีสามารถให้พี่เลือกน้องได้

โดยตรงนะครับ (ทางบริษัทไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลของนอ้ง เป็นไป

ได้ไหมครับท่ีน้องจะติดต่อพี่กลับมา เราเข้ากันได้ดีมากเลยน้องก็

รูสึ้กใช่ไหม พี่จะรอรับสายนะครับ พี่ธันวา 099-xxx-xxxx) 

 ข้อความส่วนท่ีสองถึงบริษัทและผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน// 

ทําไมไม่มีระบบเลือกพนักงานดูแล สุ่มแค่ของในกล่องก็พอแล้วมั้ง
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ครับ จําเป็นต้องสุ่มพนักงานดูแลด้วยหรือ?? อย่างนอ้ยๆ ก็ควรมี

ช่องทางให้ติดต่อพนักงานได้บ้างสิ เป็นแชทผ่านทางแอปพลิเคชัน

ของบริษัทก็ได้ ความจริงแค่ข้อเสียพวกนี้มันก็มากเกินพอท่ีผมจะ

หักคะแนนไปสองดาวแล้ว แต่ท่ีให้ห้าดาวเพราะเห็นแก่น้องกล้า

หรอกนะ คราวหนา้ผมต้องมีสิทธิเลือก ไม่อย่างนั้นแล้ว หึ! ผมจะ

ประท้วง ผมจะรอ้งเรียน ต้องเป็นนอ้งกล้าเท่านั้นท่ีจะมารอ้งไห้ใต้

รา่งผม! ถ้าครั้งหนา้ผมไม่ได้นอ้งกล้า ผมจะให้คุณ 0 ดาว! 
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ลูกค้าเขาบอกว่าจะไม่ซ้ือ 

 “คุณระบบครับ” นํา้เสียงหงอยๆ ดังขึ้นในห้องท่ีถูกทําให้

กลับมาอยู่ในสภาพสะอาดสะอา้นอีกครั้ง ชุดเครื่องนอนชุดใหมถู่ก

ปูจนตึงส่งกลิ่นหอมคล้ายแดดออ่นๆ ทําให้คนท่ีอยู่ในห้องรูสึ้กผ่อน

คลาย 

 “คุณระบบโกรธกล้าหรือเปล่าครับ” ผู้กล้าถามอย่างเป็น

กังวลใจ 

 ‘ระบบไม่มีอารมณ์และความรู้สึก ทํางานอย่างเท่ียงตรง

และเชื่อถือได้’ เสียงก่ึงสังเคราะห์ท่ีตอบกลับมาดังอย่างชัดถ้อยชัด

คํา 

 “ถ้าไม่ใช่การลงโทษทําไมคราวนี้กล้าถึงเหลือแค่ผ้าเช็ดตัว

ผืนเดียวกันเล่า” ผู้กล้าเอ่ยอย่างทดท้อมองร่างกายท่ีมีเพียง

ผ้าเช็ดตัวผืนนอ้ยปกปิด ไม่ต้องถามหากางเกงในเพราะตอนนี้เส้ือ

สักตัวก็ไม่เหลือ นี่แทบจะนับว่าเป็นเส้ือผ้าไม่ได้แล้ว 
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 ผู้กล้าคิดอย่างน้อยใจ นี่เขาก็ขายกล่องสุ่มไปได้ตั้งสอง

กล่องแล้วนะ หรือคนอื่นจะขายเก่งมากจนคะแนนสองกล่องของ

เขาอยู่รั้งท้าย ไม่เอานะ ครั้งหนา้กล้าไม่ต้องแก้ผ้ารับลูกค้าเลยหรือ

ไง นา่อายจะตาย 

 “คุณระบบเหงาไหมครับ” คนตัวเล็กเริ่มชวนคุยขณะรอ

ลูกค้าคนต่อไป ไม่แน่ว่าถ้าเขาตีสนิทคุณระบบได้ ครั้งหน้าคุณ

ระบบอาจช่วยยักยอกกางเกงในมาให้เขาสักตัว ปล่อยให้หว่างขา

โล่งตลอดเวลาแบบนี้อย่างไรเขาก็ไม่ชิน 

 ‘จะเอาเวลาไหนไปเหงา แค่ดูคุณบริการลูกค้าตลอดเวลาก็ 

แค่กๆๆ ไม่มีอะไร’ เสียงหลุดไอออกมาอย่างมีพิรุธทําให้คิ้วเรียว

ขมวดอย่างสงสัย ในนํ้าเสียงเมื่อสักครู่เหมือนมีอะไรบางอย่างท่ี

สะกิดใจของผู้กล้า แต่ไมทั่นได้ถามออกไปประตูห้องก็เปิดออกอีก

ครั้ง 

 ‘ลูกค้าลําดับท่ีสาม คุณภูผา อายุ 32 ปี ซ้ือกล่องสุ่ม

ธรรมดา เริ่มภารกิจเพิ่มยอดขาย’ ระบบรีบคีพคารแ์รกเตอรก์ลับ

มาอย่างรวดเร็วและทําหนา้ท่ีอย่างไรท่ี้ติเช่นเดิม 

 “หืม ห้องใหญ่ดีนี่” ร่างสูงโปร่งท่ีเข้ามาใหม่ขยับแว่น

สายตาเลนส์สีชาไร้กรอบท่ีดูดีพร้อมท้ังกวาดตามองรอบห้องอย่าง

ละเอียดถ่ีถ้วน ชายหนุ่มยังไม่ก้าวเข้ามาเอาแต่จดอะไรยุกยิกลง

สมุดบันทึกเล่มเล็กในมืออยู่ท่ีหน้าประตู ผู้กล้าท่ีนั่งรออยู่บนเตียง
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รีบลุกไปต้อนรับอย่างกระฉับกระเฉง นอกจากกล่องสุ่มกล่องเล็ก

เขายังเห็นอีกฝ่ายห้ิวถุงกระดาษใบใหญ่เข้ามาด้วย 

 “กล้าช่วยถือนะครับ” ผู้กล้าย้ิมหวานย่ืนมือไปคว้าถุง

กระดาษเพื่อช่วยถืออย่างเอาใจ 

 “อืม พนักงานน่ารัก” มือท่ีมีนิ้วเรียวสวยยังคงจดต่อไป

อย่างไม่หยุดพัก “หนา้ตาใสๆ แต่แต่งตัวย่ัวมาก มนิา่ท่ีนี่ถึงขายดี” 

เสียงคุยกับตัวเองย่ิงทําให้ผู้กล้างงตาแตก ลูกค้าแต่ละคนท่ีผ่านมา

ไม่มีใครเหมือนกันเลยสักคน เด็กใหม่อย่างเขารู้สึกว่างานนี้ช่าง

ท้าทายและตื่นเต้นมากกว่าท่ีคิดตอนแรกเสียอีก 

 “พี่ครับ ไปนั่งบนเตียงก่อนนะครับ ยืนตรงนี้เดี๋ยวเมื่อย” ผู้

กล้าพยายามลากถูลูกค้าคนล่าสุดไปท่ีเตียงแม้ว่าอีกฝ่ายจะดูไม่

สนใจเขาเลยก็ตาม 

 “มาถึงก็ลากขึ้นเตียงเลย ขายตรงดีจริงๆ” ภูผานั่งลง เขา

ดันแว่นให้เข้าท่ีก่อนจะปิดสมุดเมื่อเขียนข้อความสุดท้ายเสร็จ 

 เมื่อผู้กล้ามองลูกค้าสวมแว่นท่ีดูมีความรู้ตรงหน้าอดนึก

กลัวไม่ได้ ก็ชาติก่อนคุณหมอท่ีจับเขาผ่าตัดนู่นใส่ท่อนี่ก็สวมแว่น

แบบนี้ทุกคนเลย 

 ฮือ คนนี้กล้าไมก่ล้าขายอา่ 

 ในขณะท่ีผู้กล้านั่งพับเพียบเรียบรอ้ยอยู่ข้างๆ ชายหนุม่ท่ีดู

คงแก่เรียนผู้นั้นก็ไม่ได้สนใจเขามากนัก มือท่ีดูเรียวสวยของผู้ท่ีจับ
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ปากกาเป็นประจําเริ่มเปิดกล่องสุ่ม ถึงจะไม่ค่อยกล้าคุยกับลูกค้า

คนนี้แต่รา่งบางก็อดจะชะโงกหนา้ไปดูไม่ได้ 

 ‘เทียนอุณหภูมติํ่า’ เสียงระบบแจง้เตือนขึ้นมาเหมือนปกติ 

แต่คราวนี้กลับมขี้อความท่ีต่างจากเดิมเพิ่มเข้ามาด้วย ‘ลูกค้าคนนี้

ต้องรีดเงิน แค่กๆๆ ต้องขายให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้’ นํา้

เสียงท่ีเจือความเคียดแค้นจางๆ จากระบบทําให้ ผู้กล้า ย่ิง

กระวนกระวาย 

 ฮือ พี่เขาไม่สนใจกล้าเลย คุณระบบอย่ากดดันสิ 

 ภูผายกของท่ีได้จากกล่องสุ่มขึ้นมาสํารวจ “สินค้าก็

ธรรมดา ไม่เห็นจะดีกว่าของบริษัทเราตรงไหน” 

 “สินค้าของเราดีจริงๆ นะครับ ไม่เชื่อลองซ้ือเพิ่มอีกสัก

กล่องสิครับ” ผู้กล้าเริ่มต้นขายตรงด้วยเสียงส่ันๆ อย่างไม่มีชั้นเชิง

เลยสักนิด 

 “ไม่ล่ะ” ชายหนุ่มตอบอย่างไม่ใส่ใจพร้อมท้ังโยนเทียนนั้น

กลับไปในกล่องอย่างไรเ้ย่ือใย “เหลือเวลาอีกตั้งหลายนาที กินเค้ก

รอดีกว่า” 

 ผู้กล้าท่ีกําลังจะเสียใจท่ีขายของไม่ได้ต้องหูผ่ึงเมื่อได้ยินคํา

ว่าเค้ก ดวงตากลมโตเป็นประกายจ้องมองภูผาท่ีล้วงมือเขาไปใน

ถุงกระดาษท่ีถือมาอย่างไม่กะพริบ ทันทีท่ีเค้กชิ้นใหญ่ถูกหยิบออก

มาคนท่ีถูกส่ังห้ามของหวานมาตลอดชีวิตแทบจะพุ่งเข้าไปตะครุบ 

75



(Sex) Toys ต้องขายยังไงคุณถึงซ้ือครับ

 เค้ก ฮือ เค้กจริงๆ ด้วย ชาติก่อนแม้แต่ดมยังไม่มีโอกาส

เลย 

 ยามท่ีนิ้วเรียวเปิดกล่องเค้กออก กลิ่นหอมหวานก็ลอยมา

ปะทะจมูกของร่างบางอย่างไม่เกรงใจ นํ้าลายอึกแล้วอึกเล่าถูก

กลืนลงคอขณะท่ีช้อนโลหะตักลงบนเนื้อเค้กท่ีเนียนนุม่ เค้กสีหวาน

กับกลิ่นท่ีแสนยวนย่ัวทําให้ผู้กล้าเผลอเอื้อมมือไปจับข้อเท้าของอีก

ฝ่ายอย่างไม่รูต้ัว 

 “คุณอยากกินหรือ” เสียงทุ้มถามออกมา แต่ความจริงแล้ว

ภาพตรงหน้านี้ไม่จําเป็นต้องถามสักนิด ร่างเล็กๆ ท่ีมีเพียง

ผ้าเช็ดตัวผืนเดียวคลุมหมอบคลานจับข้อเท้าเขาอย่างออดอ้อน 

ดวงตาท่ีจ้องมองเค้กในมือของเขาเปล่งประกายราวกับกําลังมอง

ของลํ้าค่าท่ีหายาก นํ้าลายท่ีย้อยมุมปากบ่งบอกระดับความอยาก

กินได้เป็นอย่างดี ถ้าคนคนนี้มีหางป่านนี้คงกระดิกไปมาอย่างบ้า

คลั่งแล้วล่ะ 

 คําถามนี้ทําให้ผู้กล้ามีความหวัง ย่ิงลูกค้าคนนี้ตักเค้กคําโต

ย่ืนมาตรงหน้าเหมือนกําลังจะป้อนทําให้เขาดีใจจนแทบจะกระโดด

โลดเต้น ศีรษะทุยพยักหงึกๆ ราวกับลูกไก่จิกข้าวเปลือก 

 ชายหนุ่มยกย้ิม ในขณะท่ีผู้กล้ามีความหวังเขาก็บดขย้ีมัน

ลงในพริบตา ตอนท่ีร่างบางโน้มกายเพื่อเข้าไปงับเค้กคํานั้น 
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เจ้าของของหวานชิ้นนี้ก็ชักมือกลับไปแล้วยัดของอร่อยเข้าปากตัว

เองอย่างเลือดเย็น “ไม่ให้หรอก” 

 ผู้กล้าท่ีถูกทําลายความหวังลงไปต่อหน้าต่อตาอึ้งไปสักครู ่

เมื่อรูต้ัวว่าถูกหลอกดวงตาใสซ่ือก็รื้นไปด้วยหยาดนํา้ “พี่ใจรา้ย ฮึก 

มาหลอกกล้าทําไมครับ” 

 “เฮย้ แค่นี้ถึงกับรอ้งไห้เลยหรือไง เกินไปหรือเปล่า” ภูผา

ตกใจเมื่อเห็นนํ้าตาหยดหนึ่งไหลออกมาจากดวงตาท่ีแดงก่ําอย่าง

อัดอั้น สายตางอนๆ และแก้มป่องๆ ของผู้กล้าทําให้หัวใจท่ีเต็มไป

ด้วยตําราวิชาการของภูผาส่ันไหว 

 “พี่นั่นแหละท่ีเกินไป กล้าไม่พูดด้วยแล้ว” คนแก้มป่อง

สะบัดหนา้หันหลังให้ แต่เมื่อนึกขึ้นมาได้ว่าตอนนี้เขาต้องทํายอดก็

หันกลับมาในเส้ียววินาที “กล้าไม่งอนแล้วก็ได้ แต่พี่ต้องช่วยซ้ือ

ของกลา้หนอ่ยนะ” เด็กหนุม่หันมาขายของท้ังๆ ท่ียังมองเค้กก้อน

นั้นไมว่างตา 

 ภูผามองผู้กล้าอย่างสนใจ บริษัทนี้ไปหาเด็กท่ีน่าเอ็นดู

ขนาดนี้มาจากไหน ความเป็นธรรมชาติท่ีดูไม่เหมือนปั้นแต่งดึงดูด

ความสนใจเขาได้เป็นอย่างด ี

 ต้องยอมรับว่าความตั้งใจครั้งแรกเขาต้องการเพียงแค่แฝง

ตัวเข้ามาสืบว่าทําไมบริษัทคู่แข่งถึงได้ผลประกอบการดีจนท้ิงห่าง

จากบริษัทในเครือท่ีเขาทํางานอยู่ไปแบบไม่เห็นฝุ่น การแอบมา
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เก็บข้อมูลครั้งนี้หวังว่าจะสามารถช่วยเพิ่มความก้าวหน้าในหน้าท่ี

การงานของเขาได้ไม่มากก็นอ้ย 

 ชายหนุ่มคิดคํานวณอย่างถ่ีถ้วน ในเมื่อสินค้าระหว่างสอง

บริษัทไม่ได้แตกต่างกันมากในเชิงคุณภาพ เช่นนี้แล้วตัวแปรสําคัญ

ก็อาจขึ้นอยู่กับการให้บริการ 

 “คุณอยากกินจริงๆ หรือครับ” ภูผาถามพรอ้มตักเค้กเขา้

ปากไปอีกคํา 

 “ฮึก กล้าไม่อยากกินแล้ว” คุณลูกค้าใจรา้ยเกินไปแล้วนะ 

ถ้ายังมาแกล้งอีกกล้าจะงอนจริงๆ ด้วย 

 “อืม แต่รา้นนี้อรอ่ยมาก เป็นเจา้ดังเลยนะ ครีมหอมเนียน

ไม่หวานเลี่ยน เนื้อเค้กก็นุม๊นุม่ แค่วางบนลิ้นก็ละลายแลว้” ชาย

หนุม่ตักเข้าปากอีกคําโต “ไม่อยากกินจริงๆ หรือครับ” 

 ร่างบางมองตามเค้กราวกับถูกสะกด “กล้า… กล้าอยาก

กิน” 

 รา่งสูงยกย้ิมก่อนจะวางของกินในมือลง จากนั้นก็ถอดเส้ือ

ท่ีสวมอยู่ออก “ผมใจดีนะ จะแบ่งให้กินก็ได้” เขาใช้มือหยิบเค้กท่ี

เหลือขึ้นมาก่อนจะป้ายไล่ลงไปจากลําคอสู่หน้าท้องของตัวเอง 

เมื่อละเลงจนพอใจจึงอา้แขนออกอย่างเชิญชวน “มากินสิครับ” 
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 ผู้กล้ามองไปบนร่างท่ีเต็มไปด้วยของหวานอย่างไม่นึกฝัน 

ครูเ่ดียวก็ฉีกย้ิมกว้างออกมา “พีน่า่รักจังครับ กล้าจะกินให้สะอาด

เลย” 

 มือเล็กของผู้กล้าคว้ามือท่ีหนากวา่ของภูผามาดูดเลีย ยาม

ท่ีนิ้วเรียวถูกอมหายเข้าไปในกลีบปากสีสวยชายหนุ่มก็คล้ายตกอยู่

ในภวังค์ และเหมือนถูกปลุกด้วยกระแสไฟฟ้าเมื่อถูกลิ้นสีสดเลียไล้

หยอกล้อ 

 ผู้กล้าคล้ายหมานอ้ยท่ีได้พบของอรอ่ย ลิ้นเล็กๆ เลียครีมท่ี

ติดตามมือของลูกค้าจนสะอาด มือท้ังสองข้างจับข้อมือของอีกฝ่าย

ไว้แน่นราวกับกลัวลูกค้าจะเปลี่ยนใจไม่ให้เขากินต่อ รสหวาน

ละมุนท่ีแผ่ซ่านในโพรงปากทําให้ดวงตากลมเปล่งประกายสดใส 

 อรอ่ยจัง 

 เสียงดูดนิ้วดังจ๊วบทําให้รา่งสูงแทบสะดุ้ง ผู้กล้าพลิกฝ่ามือ

ท่ีใหญ่กว่าของภูผาเพื่อตรวจสอบว่ามีของอร่อยหลงเหลืออยู่หรือ

ไม่ เมื่อจัดการจนไม่อาจจะสะอาดได้มากกว่านี้จึงพุ่งไปท่ีลําคอ

แกรง่เป็นเป้าหมายต่อไป 

 ชายหนุม่ตกใจกับท่าทีท่ีเปลี่ยนไปของรา่งบางไม่นอ้ย คนท่ี

ใสซ่ือในตอนแรกเวลานี้ดูร้อนแรงขึ้นหลายระดับ ถึงแม้จะเป็น

เพียงการกินเค้กท่ีจริงจังแต่ท่วงท่าแอ่นร่างท่ีใช้ทําให้คนมองร้อน

วูบท่ีท้องนอ้ยได้อย่างง่ายดาย 
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 ผู้กล้าซุกหนา้โลมเลียท่ีซอกคอ เพราะรสชาตินี้ถูกใจเขาจึง

เผลองับเบาๆ ไปหลายครั้ง คนท่ีเพลิดเพลินไม่รูเ้ลยว่าท่าทางการ

กินของเขากําลังทําให้ความตั้งใจของใครบางคนเปลี่ยนแปลงไป 

 “พี่หวานจังครับ” คนชิมชมตาหยีพรอ้มท้ังเลื่อนมาจัดการท่ี

ช่วงอก ภูผาท่ีเริ่มวางไม้วางมือไม่ถูกจับไปท่ีรา่งนุม่นิ่ม แต่แล้วเขา

ก็ต้องตกใจเมื่อผิวสัมผัสท่ีได้รับให้ความรูสึ้กไม่เลวเลย 

 ไม่ใช่สิ ต้องบอกว่าดีมากถึงจะถูก ดีจนเขาดึงผ้าเช็ดตัวท่ี

เกะกะสายตานั่นออกพร้อมไล่ฟอนเฟ้นจากแผ่นหลังแล้วไปจบลงท่ี

เมามันกับการขยําก้นเด้งสู้มือ ท้ังสองฝ่ายต่างตักตวงส่ิงท่ีต้องการ

อย่างเพลิดเพลินและพึงพอใจ แต่เมื่อลิ้นเล็กเลียไล้มาถึงหนา้ท้อง

แกรง่ก็ต้องหยุดลง เพราะตอนนี้ไม่เหลือเค้กท่ีแสนอรอ่ยแล้ว 

 “พี่ครับ กล้ากินหมดเกลี้ยงเลย” ผู้กล้าเงยหน้าขึ้นอย่าง

เต็มอิ่ม ใบหน้าท่ีเคยแสดงความน้อยอกน้อยใจออกมาตอนนี้

สามารถย้ิมแฉ่งได้แล้ว ผิดกับภูผา ตอนนี้กลับเป็นเขาเสียเองท่ีรูสึ้ก

ยังไม่ได้รับการเติมเต็ม 

 “เดี๋ยวสิ คุณยังกินไม่หมดเลย” 

 “เอ ๋ตรงไหนครับ” 

 ร่างสูงยกย้ิมพร้อมท้ังรูดซิปกางเกง มือท่ีเคยเลอะครีม

ปลดปล่อยส่ิงท่ีกําลังขยายใหญ่ออกมา ราวกับนี่ยังบอกใบ้ไมเ่พียง
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พอเขาใช้นิ้วป้ายครีมท่ีเหลือติดกล่องมาละเลงทาท่ีแก่นกายของ

ตัวเอง 

 “ตรงท่ีนา่กินท่ีสุดคุณยังไม่ได้ชิมเลยนะ” 

 ผู้กล้าย้ิมรับ เขามองส่วนท่ีถูกทาจนเลอะเทอะก็อดเอ็นดูไม่

ได้  

 นอ้งถูกเค้กป้ายหนา้เสียแล้ว 

 รา่งเล็กก้มลงไปโลมเลียอย่างไม่ลังเล ครีมถูกกลืนกินทีละ

นิดตั้งแต่โคนท่ีอวบอว้นไปจนถึงปลายท่ีบานฉํ่าเปียกแฉะ ท้ังดูดท้ัง

เลีย สุดท้ายก็ใช้ท้ังปากครอบครองไปท้ังลํา 

 “อา่” เสียงทุ้มครางอย่างแสบเสียว ไม่นา่เชื่อว่าคนท่ีดูใส

ซ่ือจะดูดเลียได้อย่าชํ่าชองขนาดนี ้

 ผู้กล้ากลืนกินอย่างตั้งใจ เส้ียววินาทีหนึ่งเขานึกกระหวัดไป

ถึงลูกค้าก่อนหน้าท่ีป้อนความซาบซ่านให้เขาจนสุดลําคอ ความ

รูสึ้กนั้นยังคงประทับอยู่ในใจ ไม่นึกว่าจะย้อนกลับมาเล่นซ้ําภายใน

เวลาอันรวดเร็วขนาดนี ้

 ริมฝีปากนุ่มกดลึกจนลําแท่งร้อนไถลลึกเข้าไปในลําคอจน

รา่งสูงต้องแหงนหนา้คราง ศีรษะทุยท่ีโยกขึ้นโยกลงอย่างตั้งใจช่าง

แสนนา่รัก นา่รักจนเขาอยากแตะต้องสัมผัส 

 เพราะเคยผ่านการใช้ปากปรนเปรอมาแล้ว ครั้งนี้ผู้กล้าจึง

ทําได้ดีมาก เพียงไม่นานก็สามารถดึงอารมณ์ของชายหนุ่มให้ไต่
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ขึ้นอย่างรวดเร็ว การดูดเลียสลับกับกลืนลึกทําให้ในท่ีสุดก็รีดนํ้า

หวานให้ไหลออกมาได้ 

 “อาา” ภูผาครางยาวเมื่อนํา้สายนั้นไหลรดเต็มโพรงปากอุน่ 

เสียงกลืนลงคอท่ีดังกว่าปกติแทบจะทําให้เขาแข็งเต็มท่ีขึ้นมาอีก

รอบ 

 ผู้กล้าจัดการส่ิงท่ีถูกพ่นออกมาอย่างรวดเร็ว เพียงครูเ่ดียว

ท้ังครีมเค้กและครีมสดก็หายวับไปกับตา “อา รสชาติดีจังครับ ตรง

นี้ของพี่อร่อยท่ีสุดเลย” ผู้กล้าเอ่ยชมพร้อมกับเลียครีมสดท่ีไหล

ย้อยตรงขอบปาก 
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อย่าแกล้งกล้า 

 ‘เชี่ย!’ ภูผาสบถในใจดังลั่นเมื่อเห็นภาพย่ัวอารมณต์รงหนา้ 

มือเรียวท่ีส่ันน้อยๆ รีบหันไปคว้าเทียนอุณหภูมิตํ่าท่ีเขาโยนท้ิง

อย่างไม่ไยดีไปก่อนหนา้นี้ราวกับเป็นสมบัติลํ้าค่า 

 ไหนๆ ก็ลงทุนปลอมตัวมาขนาดนี้แล้ว ถ้าไม่ใช้บริการก็

ขาดทุนแย่นะ่สิ นี่เงินส่วนกลางของบริษัทเชียวนะ เขาจะไมย่อมให้

บริษัทเสียผลประโยชนแ์ม้แต่นิดเดียว! 

 “พี่หยิบเทียนมาทําไมครับ” ผู้กล้าท่ีเหยียดร่างขึ้นนั่งถาม

ด้วยความสงสัย ไหนตอนแรกลูกค้าบอกว่าไม่สนใจแล้วไง 

 ชายหนุ่มย่ืนหน้าเข้าไปและใช้นิ้วหัวแม่มือเช็ดคราบท่ีน่า

สงสัยตรงมุมปากของผู้กล้า “ผมก็จะทดลองสินค้านะ่สิ อยากรูจ้ัง

ว่าถ้าหยดนํา้ตาเทียนหยดใส่รา่งขาวๆ ของคุณจะเป็นยังไง” 

 “เทียนหรือครับ” ดวงตากลมโตมองส่ิงท่ีอยู่ในมืออีกฝ่าย

อย่างไม่แนใ่จ “มันรอ้นมากไหมครับ กล้ากลัว” ถึงแม้เขาจะเคยถูก
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ทําให้เจ็บมานับครั้งไม่ถ้วน แต่การเล่นกับไฟเป็นอะไรท่ีน่ากลัว

จริงๆ 

 “อะไรกัน กลัวจนตัวส่ันเลยหรือครับ” ชายหนุม่ย้ิม ไม่รูว้่า

เป็นเพราะอะไรเขาถึงรูสึ้กพอใจเป็นพิเศษท่ีเห็นรา่งเล็กๆ ส่ันแบบ

นี้ แต่เมื่อสินค้าท่ีใกลเ้คียงกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทตนเองอยู่ในมือ

เลือดนักวิชาการมันก็เกิดพลุ่งพล่าน หากไม่ได้อธิบายคุณสมบัติ

ของเจ้านี่สักหน่อยเขาคงต้องคันยุบยิบไปท้ังตัวแน่ “ไม่ต้องกลัว

ครับ เทียนนี่น่ะ” ร่างสูงยืดตัวขึ้นด้วยท่าทางภูมิฐานก่อนจะสูด

หายใจเข้าปอดเฮือกใหญ่ 

 “เทียนนี่น่ะเป็นเทียนพิเศษท่ีผลิตมาจากขี้ผ้ึงคุณภาพสูงท่ี

ถูกคัดสรรมาโดยเฉพาะ นํา้ตาเทียนอุณหภูมิเพียง 48-50 องศา

เซลเซียส อุ่นๆ ไม่ทําให้รู้สึกร้อนจนเกินไป ไม่เป็นอันตรายต่อ

ผิวหนัง อีกท้ังไม่ทําให้ผิวหนังเกิดการไหม้ นอกจากไม่เป็น

อันตรายยังกระตุ้นความต้องการทางเพศได้เป็นอย่างดี อืม กลิ่นนี้

ดีนะครับ กลิ่นกุหลาบแสนเรา่รอ้น” 

 ผู้กล้าฟังจนจบอย่างอึ้งๆ ก่อนจะปรบมือให้ดังๆ รัวๆ 

เพราะความประทับใจ 

 ฮือ เท่จังครับ ขายเก่งกว่ากล้าอีก 

 “พี่เก่งจังครับ” 
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 “เรื่องธรรมดาครับ ว่าแต่” ภูผามองเทียนในมือแล้วก็มอง

เข้าไปในกล่องสุ่ม เมื่อไม่พบส่ิงท่ีกําลังหาจึงควํ่ากล่องลงมาเพื่อ

ความแนใ่จ ซ่ึงในนั้นก็ไม่ได้มีส่ิงใดบรรจุอยู่อีก “คุณมีไฟไหม” มี

เทียนแต่ไม่มีไฟจะจุดยังไงกันล่ะ 

 ผู้กล้าพยักหน้าอย่างมั่นใจพร้อมท้ังชี้ไปท่ีหัวเตียง “ไฟอยู่

นั่นครับ” 

 “นั่นมันโคมไฟ!” 

 “ก็โคมไฟนะ่สิครับ กล้ารูจ้ักอยู่นะ” 

 คําตอบท่ีได้รับทําให้ชายหนุม่ถึงกับต้องตบหนา้ผากตัวเอง 

 “ผมหมายถึงไฟแช็กนะ่มีไหม ถ้าไม่มีเอาเป็นไม้ขีดหรือปืน

จุดแก๊สก็ยังดี ผมต้องการอะไรก็ตามท่ีสามารถจุดไฟได้ ถ้าไมม่ีไฟ

แล้วจะจุดเทียนได้ยังไง ให้ผมหาหินมาถูกันหรือ” 

 “ขอโทษนะครับ แต่กล้ามีแค่นี้ ใช้แทนได้ไหมครับ” เด็ก

หนุม่ส่งผ้าเช็ดตัวของตัวเองไปให้อีกฝ่าย 

 “ของแบบนี้จะเอามาทําไม” ด้วยความหงุดหงิดจึงปา

ผ้าเช็ดตัวไปปิดร่างบาง แต่เมื่อวิวดีๆ ถูกบดบังไปคนท่ีอายุ

มากกว่าจึงรีบคว้าผ้าผืนนั้นโยนลงไปด้านล่างเตียง 

 เฮงซวยท่ีสุด ท่ีนี่บริการลูกค้าแบบนี้หรือ ได้! คิดว่าไมม่ีไฟ

แล้วเขาจะทําอะไรไม่ได้หรือไง 

 ภูผาล้วงโทรศัพท์มือถือออกมาแล้วกดยุกยิกอยู่ครูห่นึ่ง 
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 ‘กล่องสุ่มธรรมดา 1 กล่อง ชําระเงินเรียบรอ้ย กรุณาส่ง

มอบสินค้าให้ลูกค้า คะแนนสะสมเพิ่มขึ้น ดีใจด้วย พยายามต่อไป’ 

เสียงระบบท่ีดังขึ้นในความคิดทําให้ผู้กล้ากระวีกระวาดลุกขึ้นไป

หยิบของให้ลูกค้าอย่างดีใจ เขานึกว่าอีกฝ่ายจะไม่ยอมซ้ืออีกชิ้น

เสียแล้ว 

 เมื่อรา่งสูงเห็นผู้กล้าโดดดึ๋งๆ ไปหยิบกล่องสุ่มอย่างรา่เริงก็

ยกย้ิมออกมาด้วยความสะใจ สายตาท่ีใช้เป็นสายตาท่ีมองโลกนี้

ราวกับตัวเองเป็นผู้ชนะ 

 หึ ถึงจะเป็นบัญชีท่ีปลอมขึ้นมาแต่เขาก็ได้งบมาไม่น้อย

เหมือนกัน ขอดูสักหนอ่ยเถอะว่าพนักงานท่ีนี่จะดูแลดีขนาดไหน 

 “กล่องสุ่มของพี่ได้แล้วครับ ขอบคุณนะครับท่ีช่วยกลา้ซ้ือ” 

 “หวังว่าคราวนี้ของท่ีได้จะใช้ได้จริงนะ” ภูผาเปิดกล่องสุ่ม

อย่างตั้งใจ ย่ิงคนตัวเล็กท่ีมองอยู่แสดงอาการตื่นเต้นอย่างไม่

ปิดบังเขาย่ิงรูสึ้กตื่นเต้นตามไปด้วย ไม่นา่เชื่อว่าคนอย่างเขาจะมา

ตื่นเต้นกับการเปิดกล่องสุ่มธรรมดาๆ กล่องหนึ่ง 

 ‘แท่งสวนท่อปัสสาวะประดับเพชร’ เสียงระบบดังแจ้งเตือน

เมื่อกล่องสุ่มใบนั้นถูกแกะออก 

 “หืม ของดีนี่ แต่เสียดาย นี่นา่จะเป็นขนาดท่ีเล็กท่ีสุดเลย 

เส้นรอบวงไม่นา่จะเกิน 4.5 มิลลิเมตร ความยาวได้ ดีไซนผ่์าน 
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อย่างน้อยกล่องนี้ก็ไม่เกลือล่ะนะ” ภูผาหยิบแท่งโลหะยาวท่ีส่วน

ปลายประดับเพชรเม็ดหนึ่งขึ้นมาวิจารณอ์ย่างพอใจ 

 “มันใช้ทําอะไรหรือครับ” ผู้กล้าถามอย่างอยากรูอ้ยากเห็น 

 “อา้ขาออกสิ เดี๋ยวเราจะมาลองใช้กัน” ชายหนุม่ส่ังพรอ้ม

ท้ังขยับเข้าไปใกล้มากขึ้น ร่างสูงเข้าไปนั่งแทรกระหว่างขาเรียว 

มืออดไม่ได้ท่ีจะสัมผัสต้นขาด้านใน “คุณผิวดีจัง เห็นแล้วหิวเลย” 

 ภูผาแค่เปรียบเปรยแต่คนซ่ือกลับคิดเป็นจริงเป็นจังไปเสีย

แล้ว “ถ้าแค่เลียๆ งับๆ กล้าทนได้ครับ แต่อย่ากัดแรงนะ กล้าเจ็บ” 

 อา เด็กนี่มันย่ัวตาใสจริงๆ ไม่สนแล้วโว้ย ถือว่าอยู่ใน

ระหว่างการปฏิบัติหนา้ท่ีก็แล้วกัน 

 “อะ๊ พี่ครับ นั่นไมใ่ช่ขา” ผู้กล้าเสียววูบผวาจนเผลอใช้เรียว

ขาหนีบศีรษะของลูกค้าคนนี้ไว้ ร้อนให้ภูผาต้องแยกขาท้ังสองข้าง

ออกอีกครั้ง 

 “ผมใส่แว่นอยู่ เห็นชัดเจนหรอกนา่ แต่ไข่นอ้ยๆ สองลูกนี้

ของคุณมันน่ารักจนผมอดใจไม่ไหว ถึงเสียวแค่ไหนก็ต้องทนไว้ 

อย่าหนีบหัวผมอีกล่ะ ถ้าไม่เชื่อฟังผมจะกลืนมันลงท้องเลย” ชาย

หนุ่มส่ังเสียงเข้มจนทําให้ร่างเล็กไม่กล้าเอ่ยห้ามอีก เมื่อคนท่ีอายุ

มากกว่าก้มลงไปกลางหว่างขาเพื่อหยอกเย้าส่วนท่ีอ่อนไหวของ

เขาอีกครั้งผู้กล้าก็เริ่มจิกผ้าปูเตียงอย่างข่มกลั้น 

87



(Sex) Toys ต้องขายยังไงคุณถึงซ้ือครับ

 “อา พี่ครับ กล้าเสียวจัง” ในท่ีสุดผู้กล้าก็ครางออกมาอย่าง

ทนไม่ไหว ภูผาคือแขกท่ีใช้ปากเก่งท่ีสุดตั้งแต่ท่ีเขาได้เจอมา เพียง

แค่อีกฝ่ายดูดเลียไม่นานก็ทําให้ผู้กล้าสติหลุดไปแล้ว 

 “อื้ม” เสียงกระเส่าหลุดออกมาจากลําคอเมื่อมืออุน่เข้ามา

ช่วยรูดรั้งให้ความต้องการท่ีแสนน่ารักของร่างบางตั้งชันขึ้นมาเต็ม

ท่ี ความรูสึ้กยามโดนกอบกุมทําให้เขาทรงตัวต่อไปไม่ไหวท้ิงรา่งลง

นอนกับเตียงนุม่ 

 ริมฝีปากสีชมพูท่ีเผยออ้าครางอย่างเย้ายวนนี้คล้ายกับเป็น

สารกระตุ้นชั้นดีให้ร่างสูงสัมผัสส่วนอ่อนไหวสีสวยมากขึ้น ราวกับ

ว่าเสียงครางของร่างเล็กยังไม่ดังพอ โพรงปากร้อนจึงครอบกลืน

กินส่วนนั้นลงไปอย่างไม่ลังเล 

 “อา๊ พี่ครับ เสียวไปหมดแล้ว ฮึก ดูดกล้าเบาๆ ได้ไหมครับ 

อา” มือเล็กๆ พยายามจะหยุดย้ังศีรษะของคนท่ีตะกละตะกลาม 

แต่ดูเหมือนว่าทําอย่างไรก็ไม่เป็นผล คนท่ีหิวโหยกําลังจะกลืนเขา

ลงท้องแล้วจริงๆ 

 ผู้กล้านอนหอบฮักอย่างไรท้างขัดขืน แต่อยู่ๆ ความเสียว

ซ่านก็แปรเปลี่ยนเป็นความรูสึ้กชาหนึบท่ีปลายยอด ยังไม่ทันได้ยก

ตัวขึ้นมาดูก็ต้องผวารอ้งออกมาจากความเจ็บแปลบ 

 “เฮือก พี่ครับไม่เอา อย่าใส่เข้ามาครับ ฮือ กล้าไมเ่อาอันนี้ 

มันนา่กลัว” 
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 ผู้กล้าชันร่างขึ้นมองลูกค้าท่ีกําลังใช้แท่งโลหะนั้นแทงสวน

เข้าไปในรูเล็กๆ ท่ีอยู่ปลายยอดของแท่งเนื้อของเขา ช่องทางแคบ

ถูกขยายจนเจ็บ นํา้หล่อลื่นจํานวนมากหลั่งออกมาจนอาบย้อมแท่ง

เนื้อสีออ่น 

 “ไม่ต้องกลัว ผมทําเป็น” 

 คําปลอบโยนนี้ไม่ได้ทําให้ผู้กล้าวางใจเลยสักนิด เด็กหนุ่ม

มองส่ิงนั้นสอดเข้าไปในท่ีๆ ไม่ควรมีอะไรท่ีเป็นของแข็งเข้าไปอยู่

ด้วยหัวใจท่ีส่ันระริก เขาแทบหยุดหายใจเมื่อความยาวของแท่งนั้น

ผลุบหายเข้าไปแล้วครึ่งหนึ่ง 

 “ฮึก พี่ครับ มันแสบ” 

 “ผมรูค้รับ แต่มันก็เสียวด้วยใช่ไหมล่ะ” เสียงทุ้มพูดอย่าง

สนุกสนานพรอ้มหมุนแท่งนั้นสองรอบ 

 “อ๊า” ความรู้สึกท่ีไม่เคยได้รับนี้ทําให้ผู้กล้าแข้งขาอ่อนไป

หมด แม้แต่แรงชันขาไว้ยังไม่มี ในเวลานี้เรียวขาท้ังคู่อา้กว้างพับ

พาบอยู่บนเตียงเรียบรอ้ยแล้ว 

 “คุณดูจะชอบมากเลยนะ รู้ตัวหรือเปล่าว่านํ้าหล่อลื่นมัน

ไหลออกมามากแค่ไหน เป็นรา่งกายท่ีนา่รักจริงๆ” ภูผาดันแท่งนั้น

ลงไปเรื่อยๆ อย่างระมัดระวังจนในท่ีสุดก็เข้าไปหมด จะเหลือก็

เพียงเพชรเม็ดงามท่ีประดับอยู่ปลายยอด 
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 ผู้กล้านอนหายใจหอบถ่ี เขาดีใจเหลือเกินท่ีการเคี่ยวกรํานี้

จบลงเสียที แต่ไม่นึกเลยว่าการสวนใส่แบบนี้จะทําให้ภายในช่อง

ท้องของเขาปั่นป่วนเหลือเกิน 

 “เย้ิมเก่งจังนะ” ชายหนุ่มมองส่วนท่ีแข็งขืนท่ียังคงคายนํ้า

หล่อลื่นออกมาเรื่อยๆ ของเหลวเหล่านั้นไหลผ่านไปยังรอยจีบสี

สวยท่ีเขาต้องการ 

 “พี่ครับ เอาออกให้กล้าได้หรือยัง” 

 “แบบนี้หรือครับ” ชายหนุม่จับตรงตําแหนง่ตุ้มเพชรแล้วดึง

ออกครึ่งหนึ่ง ไม่ทันท่ีผู้กล้าจะได้เบาใจแท่งสวนก็ถูกปักลงมาจน

มิดอีกครั้ง 

 “อา๊” เสียงรอ้งลั่นจากความสุดเสียวมาพรอ้มกับนํา้ขาวขุ่น

ท่ีรินออกมา ไม่นา่เชื่อว่าผู้กล้าจะเสร็จท้ังท่ียังถูกเสียบอยู่ แต่การ

หลั่งครั้งนี้เป็นแบบครึ่งๆ กลางๆ ท่ีสร้างความทรมานให้เขา

มากกว่าความสุข แก่นกายยังคงแข็งและปวดหนึบ เขาเดาได้เลย

ว่าทันทีท่ีอีกฝ่ายดึงเจ้าส่ิงนี้ออกไปจากรา่งเขา เขาคงเสร็จสมอย่าง

รุนแรง 

 “คุณครับ ลุกขึ้น” ภูผาบอกคนท่ีนอนสะอื้นจิตใจไมอ่ยู่กับ

เนื้อกับตัว 

 “พี่ครับ ตรงนั้นมันแสบอ่า ท้ังแสบท้ังเสียว กล้าไม่กล้า

ขยับ กล้ากลัว” ความรูสึ้กนี้มันรุนแรงเกินไป 
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บัวสวาท

 “ลุกขึ้นมาเดินให้ผมดูหน่อยนะ ดูสิมันออกจะน่ารักขนาด

นี้” คนพูดยังคงกลั่นแกล้งด้วยการโยกหัวเพชรเม็ดสวยท่ีโผล่อยู่

ด้านบนสุด 

 “อา๊ พี่ครับ อย่าขยับ ฮึก อย่ารังแกกล้า” รา่งเล็กป้ายนํา้ตา

ตัวเองป้อยๆ ส่ิงท่ีเสียบค้างอยู่กําลังทําให้เขาเป็นบ้า 

 “จะลุกขึ้นไหมครับ” 

 “เวลากล้าขยับแล้วมันเสียวมากเลยนี่ครับ” 

 ภูผาย้ิมเจ้าเล่ห์ คิดว่าเขาจะทําให้รา่งนา่กินนี้ลุกขึ้นมาไม่ได้

หรือไง แค่คิดว่าจะแกลง้คนงอแงอย่างไรก็สนุกไปหมดแล้ว 

 รา่งสูงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดไม่ก่ีทีผู้กล้าก็สะดุ้งไหว 

 ‘กล่องสุ่มธรรมดา 1 กล่อง ชําระเงินเรียบรอ้ย กรุณาส่ง

มอบสินค้าให้ลูกค้า คะแนนสะสมเพิ่มขึ้น ดีใจด้วย พยายามต่อไป’ 

 ชายหนุ่มรู้ทันทีว่าอีกฝ่ายรับรู้ถึงการส่ังซ้ือครั้งล่าสุดของ

เขาเรียบรอ้ยแล้ว “ไม่คิดจะไปหยิบสินค้าให้ผมหรือครับ” คนท่ีใช้

เงินแก้ปัญหามองคนท่ีพยายามลุกอย่างยากลําบาก ส่วนท่ีอ่อน

ไหวยังคงแข็งชันและมีนํ้าเย้ิม ปฏิกิริยานี้ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าผู้

กล้าชอบท่ีเขาเล่นแบบนี้ เพชรเม็ดนอ้ยถูกความฉํ่าชื้นเคลือบไว้จน

เป็นประกาย 
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(Sex) Toys ต้องขายยังไงคุณถึงซ้ือครับ

 ทุกย่างก้าวของผู้กล้าเต็มไปด้วยความระมัดระวัง ทุกครั้งท่ี

ขยับจนส่วนนั้นกวัดแกว่ง แท่งสวนโลหะนั้นก็ทําให้เขาขาส่ันและ

รอ้นวาบจนเกือบหนา้มืด 

 แม้จะใช้เวลาในการไปหยิบนานกว่าปกติแต่ผู้กล้าก็นํา

กล่องสุ่มในรายการส่ังซ้ือครั้งใหม่มาส่งถึงมือภูผาโดยท่ีไม่ล้มไป

เสียก่อนได้สําเร็จ 

 “กล่องสุ่ม อึก ของคุณลูกค้า ขอบคุณท่ีอุดหนุนนะครับ” 

ร่างเล็กพูดอย่างยากลําบาก เขาอยากจะดึงเอาแท่งนี้ออกเหลือ

เกิน แต่เขาทําไมไ่ด้เพราะคุณภูผาไม่อนุญาต 

 “เรามาเปิดกันเลยดีกว่า ผมรอความสนุกนี้ไม่ไหวแลว้” 

 มือสวยแกะกลอ่งแต่สายตาโลมเลียรา่งตรงหนา้ ไม่นา่เชื่อ

ว่าย่ิงนานเข้าเขาย่ิงไม่อยากออกจากห้องนี้เสียแล้ว นี่หรือเปล่านะ 

จุดขายท่ีเป็นความลับของท่ีนี ่

 ‘แท่งคริสตัลใสขนาด 10 นิ้ว’ 

 เสียงระบบท่ีแจ้งเตือนของในกล่องสุ่มท่ีภูผาได้รับทําให้ผู้

กล้าลมหายใจติดขัด 

 คุณระบบ ทําไมแท่งคริสตัลมันถึงใหญ่อย่างนีล้่ะ 

 

… ติดตามต่อในเล่ม …
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