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ขนในที่ลับ

ฉันคิดวาตัวเองจะกลายเปน

มนุษยหมาปาไปซะแลว !1

“อื้อ… แสบตา แมปลุกหนูทำ ไมคะ” 

“แชริน ไปจิมจิลบัง (ซาวนาเกาหลี) กับแมเถอะ เมื่อวานแมทำ ความสะอาด

เยอะ จนปวดเนื้อปวดตัวไปหมดแลว” 

‘แยแลว ฉันจะใหแมเห็นสิ่งนั้นไมได…’

แชรนิรูสกึวาชวงน้ีรางกายของเธอเปลีย่นแปลงไปจากเมือ่กอน จงึรูสกึไมสบายใจ

เอาเสียเลย แลวถาแมจับได เธอจะทำ อยางไรดีละเน่ีย

ในที่สุดแชรินก็ยอมไปจิมจิลบังกับแม่  ดีกวาตองมาฟงแมบนปวดเมื่อยตัว

อยูตลอด เพราะถาแมไมสบาย บรรยากาศภายในบานจะเริ่มอึมครึม และแผรังสี

ปกคลุมไปทั่วบาน 

9

ในจิมจิลบัง แชรินระวังอยางเต็มที่เพื่อไม ใหแมเห็น พอถอดเสื้อผาออก เธอก็

รีบเอาผาขนหนูมาปกปดรางกายอยางรวดเร็ว เธอคอย ๆ  เดินเขาไปในอางอาบน้ำ 

แลวหมุนตัวนั่ง โดยมีแมคอยมองอยูดานหลัง พรอมกับเริ่มอาบน้ำ อยางเงียบ ๆ   

“มัวทำ อะไรอยูละ ทำ ไมไมขัดขี้ ไคลออก” 

แชรนิหนัไปมองแมอยางตกใจ แมของเธอเพิง่สระผมเสรจ็และกำ ลงัเอาผาขนหนู

มาคลุมหัว จากนั้นแชรินก็รีบหันหลังกลับ และมอง “สวนนั้น” อยูบอย ๆ   

แมเอียงคอมองอยางสงสัย กอนจะแอบอมยิ้ม 

“ดูเหมือนแชรินของแมจะมีความลับบางอยางปดบังอยู ใชไหม  ไหนมาดูสิ 

แมอยากรูวามันคืออะไร” 

“ฮือ! แมจา ทำ อยางไรดี...” 

“โอะโอ! ถึงวาตัวสั่นระริกเชียว แชรินของแมโตแลวสินะ ใคร ๆ  เขาก็เปนกัน

ทั้งนั้นแหละลูก ตอนแรก ๆ  แมเองก็อายเหมือนกับลูกที่มีเจาน่ีโผลขึ้นมา แตน่ีก็เปน

สัญญาณที่บอกวาลูกโตแลวนะ” 

“จริงเหรอคะ แลวทำ ไมตองมีขนนาเกลียดแบบน้ี โผลขึ้นมาดวย” 

แชร ินทําหนาบูดบึ้ง  เธอถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ พรอมกับจองเขม็ง

มองใบหนาที่เปยมไปดวยรอยยิ้มของแม คลายกับรูสึกโกรธตวั
อย
่าง
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เฮอ ! วันนี้เปนวันที่ฉันรูสึกหวาดกลัวจริง ๆ  เพราะเริ่มมีขนขึ้น
ตรง “สวนนั้น” (อวัยวะเพศ) ไมรูวาเริ่มขึ้นมาตั้งแตเมื่อไร ตอนแรก
ฉันคิดวาตัวเองปวยเปนโรคที่อยู ๆ  ก็มีขนสีดำ ปกคลุมทั่วรางกาย 
ยกเวนแคดวงตา รูจมูก และริมฝปากเสียอีก 

ฉันแอบคนหาขอมูลทางอินเทอรเน็ตโดยไมใหแมรู  จนพบวา
โรคนั้นมีชื ่อเรียกวา “ โรคมนุษยหมาปา” (Ambras syndrome) 
ซึ่งเปนโรคหายาก  ในชวงหลายรอยปมานี้เคยพบคนเปนโรคนี้
ประมาณ 50 คนจากทั่วโลกเทานั้น ทำ ใหฉันกลัวมาก เพราะไมรูวา
ตัวเองปวยเปนโรคนีห้รือเปลา ทีผ่านมาฉนัมกัจะฝนวาตวัเองกลายเปน
มนุษยหมาปาอยูเสมอ 

ตอนที่แมถามวา “มัวทำ อะไรอยูละ ทำ ไมไมขัดขี้ไคลออก” นั้น 
ฉันกำ ลังพยายามดึงขนของตัวเองทิ้งอยูเลย แตเสียดายที่เล็บสั้น 

ฉันเลยดึงมันไมออกไมวาจะออกแรงมากแคไหนก็ตาม ซ่ึง
พอแมรูความจริง แมกลับเอาแตหัวเราะออกมาเสียงดังลั่น 

áªÃÔ¹
ไดอารีบันทึกการเติบโต
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เร ื่องน้ีตองขยาย

ขนในที่ลับคืออะไรกันนะ 
เราเรยีกขนท่ีข้ึนตรงบรเิวณอวัยวะเพศ ระหวางขาทัง้สองขาง

และทวารหนักวา “ขนในที่ลับ” ตอนเด็ก ๆ  ขนน้ีจะขึ้นมาเปน
ขนออน ๆ  แตพอโตเปนวัยรุน มันจะคอย ๆ  หนา ยาว และ
แข็งมากขึ้น 

ทำ ไมถึงมีขนในที่ลับไดละ 
อวัยวะเพศ เปนอวัยวะหนึ่งที่บอบบางและไวตอสัมผัสมาก

 ดงันัน้ ขนในทีล่บัจงึมหีนาทีป่กปองอวยัวะเพศ คลายกบัขนจมกู
ทีช่วยคดักรองฝุนละอองทีจ่ะเขามาในจมกู หรอือาจลองนกึถงึเวลา
ที่เราลมลงบนผาหมนุม ๆ  หรือสนามหญาดู เราไมมีทางไดรับ
บาดเจบ็ หรอืถาเจบ็กอ็าจจะมแีผลนอยกวาลมบนพืน้หนิแขง็ ๆ
หรอืพ้ืนซีเมนต นอกจากน้ี ขนในท่ีลบัยงัเปนสิง่สำ คญัอยางหน่ึง 
ที่บอกใหเรารูวา ตอนน้ีเราโตเปนผู ใหญแลว ตวั

อย
่าง
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สงสัยจังเลย

ขนในที่ลับของทุกคนจะมีสีแตกตางกันไหม 
ขนในท่ีลับจะมีสีเขมกวาเสนผม แตมโีทนสีคลายกับขนค้ิว 

นอกจากน้ี ขนในที่ลับของทุกคน ยังหนาและหยิกแตกตางกัน
ไปอีกดวย 

ขนในที่ลับของผูชายกับผูหญิงแตกตางกันไหม 
ขนในที่ลับของผูชายจะขึ้นไลไปจนถึงบริเวณสะดือ จนมี

ลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยมแหลม ๆ  แตขนในที่ลับของผูหญิง
จะขึ้นอยางสม่ำ เสมอ และมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งความ
แตกตางน้ี ไมไดเปนเพราะรูปรางของอวัยวะเพศ แตเปนเพราะ
ปริมาณการหลั่งฮอร โมนแอนโดรเจน (Androgen) ซึ่งเปน
ฮอรโมนเพศตางหาก ตวั

อย
่าง
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สงสัยจังเลย

ขนในที่ลับของทุกคนจะมีสีแตกตางกันไหม 
ขนในที่ลับจะมีสีเขมกวาเสนผม แตมโีทนสีคลายกับขนคิ้ว 

นอกจากน้ี ขนในที่ลับของทุกคน ยังหนาและหยิกแตกตางกัน
ไปอีกดวย 

ขนในที่ลับของผูชายกับผูหญิงแตกตางกันไหม 
ขนในที่ลับของผูชายจะขึ้นไลไปจนถึงบริเวณสะดือ จนมี

ลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยมแหลม ๆ  แตขนในที่ลับของผูหญิง
จะข้ึนอยางสม่ำ เสมอ และมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยม ซ่ึงความ
แตกตางน้ี ไมไดเปนเพราะรูปรางของอวัยวะเพศ แตเปนเพราะ
ปริมาณการหลั่งฮอร โมนแอนโดรเจน (Androgen) ซ่ึงเปน
ฮอรโมนเพศตางหาก ตวั

อย
่าง




