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จากใจนกัเขียน 

 
 สวัสดีค่ะ เพ่ือนๆ นักอ่านทุกท่าน “ยั่วรักกับดักสวาท” เป็น

ผลงานเร่ืองแรกของผู้เขียนภายใต้อ้อมกอดแห่ง ‘สนพ.อิงค์’ นะคะ 

เร่ืองราวในธีม ‘คุณผู้ชายที่รัก’ น้ี ผู้เขียนได้รับหน้าที่ให้เรียงร้อย

เร่ืองราวระหว่าง ‘ดร.ทเิบต’ อาจารย์หนุ่มสดุเคร่งขรึม กบั ‘บงกช หรือ 

บัวหล้า’ พริตตี้ สาวที่ได้รับฉายาว่า “นมดึงดูด-ตูดสั่งได้” ซ่ึงภารกิจ

หลักของบัวหล้ากค็ือ  

‘สืบใหไ้ดว่้าดอกเตอรส์ุดหล่อ เป็นเกยห์รือเปล่า’ 

เน้ือเร่ืองพยายามสอดแทรกภาษาอสีานไว้บ้างนะคะ แต่ไม่เยอะ

เพราะกลัวจะเป็นปัญหาในการอ่าน (แต่เวลาบัวหล้าพูด เพ่ือนๆ อ่าน

เป็นภาษาอีสานเด้อค่ะ อิอิ...) รวมทั้งผู้เขียนได้แทรกเกรด็เล็กเกร็ด

น้อยในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงไว้ด้วย หวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะชื่นชอบ

นะคะ  

ซีร่ีย์น้ีมีด้วยกนั 5 เร่ือง จาก 5 นักเขียนสุดสวย (ที่สุดในบ้าน) 

ประกอบไปด้วย... ซ่อนรักเร้นหัวใจ(พิมพ์ชนก), เจ้าสาวซ่อนเล่ห์(วา

ยูน), หน้ีร้อนซ่อนสวาท(แอล), กลลวงล้วงรัก(โขมภัทร) และ ยั่วรักกบั

ดักสวาท(ชนิตร์นันท)์ ผู้เขียนขอฝากผลงานทั้ง 5 เร่ืองไว้ในอ้อมใจของ

ทุกท่านด้วยนะคะ 
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สดุท้ายน้ีผู้เขียนต้องขอขอบคุณ สนพ.องิค์ และทีมงานทุกท่าน 

ที่ให้โอกาสผู้เขียนทั้ง 5 คน ได้เรียงร้อยผลงานออกมาสู่สายตาผู้อ่าน 

ขอบคุณจากหัวใจจริงๆ ค่ะ นิยายเร่ืองน้ีสร้างสรรค์มาจากจินตนาการ 

หากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนต้องขออภัยไว้ ณ ที่น้ีด้วยค่ะ 

 

เพราะเรามคีวามรกั เราจึงมีจินตนาการ 

ชนิตรน์นัท ์
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บทน า 

 

เสยีงเพลงกระห่ึมในจังหวะเร้าใจดังขึ้ นพร้อมๆ กับงานเปิดตัว

รถยนต์รุ่นใหม่ประจ าปีได้เร่ิมต้นขึ้ นแล้วอย่างสวยงาม ผู้คนที่สนใจใน

เร่ืองยานยนต์ เซเลบ ดารา ไฮโซ ผู้มีชื่อเสียงในทุกวงการ ตลอดจน

ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ต่างตบเท้ากันเข้าชมงานไม่

ขาดสาย เพราะตลอดทั้งงานที่จัดติดต่อกันถึง 12 วันน้ี ทุกค่ายรถยนต์

ต่างขนนวัตกรรมยานยนต์มาน าเสนออย่างไม่มีใครยอมใคร 

ผู้คนคลาคล ่าที่เป็นชายมากกว่า 80% น้ันคงตอบได้ไม่เตม็ปาก

นักว่าแทบทั้งหมดน้ันมาดูรถยนต์ เพราะต่างรู้กันดีว่า สิ่งที่ล่อตาล่อใจ

และล่อ ‘ลวง’ ลูกค้าได้มากยิ่งกว่ามากน้ัน  ไม่พ้นจะเป็นพนักงาน

แนะน ารถยนต์สาวสวยที่ใครๆ กเ็รียกว่า ‘พริตตี้ ’ นางฟ้าจักรกลเหล่าน้ี

แหละที่ท าให้คนหนุ่มและไม่หนุ่มทั้งหลายต่างรอคอยช่วงเวลาแห่งปีจะ

เวียนมาถึงอกีคร้ัง เพ่ือเกบ็ภาพประทับใจและภาพแห่งความทรงจ าลง

ในสมอง 

“อูย... แม่ง... นมใหญ่เป็นบ้าเลยว่ะ อย่างน้ีให้กูจัดสกัที กูยอม

กราบเลยว่ะ” 

“เออ... กูกอ็ยากเป็นลูกของน้องเขาจริงๆ ว่ะ” 

“ท าไมวะ” 

“กก็ูจะได้ดูดนมน้องเขานอนไงล่ะ ฮ่า ฮ่า ฮ่า...” 
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เสยีงพูดคุยและเสียงหัวเราะที่ดังอยู่ไม่ไกลจากตัวราวกับจงใจ

ให้ได้ยินน้ัน ท าให้เจ้าของใบหน้าสวยไม่ต่างจากนางฟ้าต้องยืนกัดฟัน

กรอดข่มอารมณ์ตัวเองเตม็ที่ทั้งที่ริมฝีปากยังคงฉีกยิ้ มให้กับลูกค้าไปทั่ว 

แต่ใจจริงอยากจะยกรองเท้าส้นสูงสีเทาเมทัลลิคเตะเสยใบหน้าไอ้พวก

ผู้ชายลามกน่ันสกัคร้ังแต่กท็ าไม่ได้ ที่ท าได้กแ็ค่ยืนฉีกยิ้ มจนเหงือกแห้ง

ต่อไปเท่าน้ัน  

ในขณะที่ต้องแอค็ท่าน่ารักอ่อนหวานให้สมกับชุดนางฟ้าที่สวม

ใส่อยู่น้ี เลบ็มือสีชมพูกลีบบัวกลับจิกกดลงไปในเน้ือฝ่ามือของตัวเอง

เพ่ือควบคุมอารมณ์เตม็ที่ แต่มันกย็ังไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้ น จนเธอต้องใช้

แผนสดุท้ายคือการเลือกที่จะนับ 1-100 อยู่ในใจ 

‘บงกช ปวนัรตัน’์ หรือ ‘บวั’ สาวสวยหุ่นดีวัย 24 ปี ตาคม ผม

ยาว ผิวสนี า้ผึ้ ง เธอมีสดัส่วน 36-24-36 สงู 168 เซนติเมตร น่ันล่ะคือ

เธอ คุณสมบัติและรูปร่างหน้าตาแบบน้ีท าให้เธอรับงานถ่ายแบบและ

เป็นพริตตี้มาตั้งแต่เร่ิมเรียนมหาวิทยาลัยมาจนถึงขณะน้ี ที่แม้จะเรียน

จบมากว่า 2 ปี เธอกย็ังคงรับจ๊อบเป็นพริตตี้อยู่บ่อยคร้ัง แต่ส่วนมากจะ

เลือกเฉพาะงานที่เกี่ยวกับเด็กหรือสินค้าส าหรับสตรี เพ่ือหลีกเล่ียง

ปัญหาที่เธอไม่อยากเจอ อย่างเช่นตอนน้ีไง 

แต่ส าหรับในงานระดับประเทศแบบน้ีเธอย่อมไม่พลาดเพราะ

น่ันจะหมายถึงเงินค่าตอบแทนก้อนโต ในราคาเหมาจ่ายตลอดทั้งงาน 

แต่กต้็องแลกมาด้วยการถูกแทะโลมทั้งจากสายตาและค าพูดของไอ้พวก

ผู้ชายมักมากบ้ากามและห่ืนจัดเหล่าน้ี เพราะคนพวกน้ีคงไม่คิดว่าผู้หญิง

เป็นเพศที่ส่งผ่านผู้ชายออกมาเกดิเลยสกันิด แต่ดันคิดว่าผู้หญิงเป็นสิ่ง
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กระตุ้ นความเสียว ที่แค่มองผ่านก็เก็บไปจินตนาการฝ่ามือได้ตาม

สะดวก  

โดยเฉพาะในเวลาน้ีเธอกไ็ม่ต่างจากสัตว์โลกสวยงามที่มีแต่คน

มามุงดู บ้างกม็าถ่ายภาพด้วยความชื่นชม บ้างกม็าแทะโลมด้วยสายตา 

และกมี็ไอ้ประเภทที่ยืนมองจนแทบจะปฏิสนธพิร้อมค าพูดโจ่งแจ้งแบบ

น้ีด้วย แต่เธอควรจะโทษใครล่ะในเม่ือเธอเลือกงานน้ีเอง โทษโชคชะตา

ที่ท าให้เธอหางานท าไม่ได้ หรือโทษว่า ‘ความสวยพาซวย’ ท าให้เธอมี

อนัต้องออกจากงานบ่อยคร้ัง  

เพราะทนไม่ได้กับสายตาและความคิดของคนอื่นที่มีต่อ ‘นม’ 

สมบัติคู่หน้าที่แม่ให้มาอย่างมากล้นเกนิพอดีอย่างน้ันเหรอ หรือจะโทษ 

‘ก้น’ สมบัติคู่หลังที่ขยันเต่งตึงและเด้งดึ๋งเวลาเดิน จนผู้ชายต้อง

จินตนาการตาม อะไรกนัล่ะที่เธอควรจะโทษ หรือจริงๆ แล้วเธอไม่ผิด

หรอก ที่ผิดน่ะกไ็อ้พวกห่ืนน่ีมากกว่า  

“บัว... อดทนหน่อยนะแก เดี๋ยวกเ็ลิกงานแล้ว แกอย่าท าล่ม

กลางคันเดด็ขาดนะ คราวน้ีฉันเอาหัวตัวเองรับประกนักบัเจ๊เม่ียงไว้ด้วย

ว่าแกจะไม่อาละวาด ไม่อย่างน้ันงานหน้าฉันกค็งจะไม่ได้เหมือนกนั”  

บงกชพยักหน้ายิ้มๆ ให้กับ ‘เจนน่ี’ เพ่ือนสาวร่วมอาชีพที่ช่วย

หางานมาให้โดยผ่านเอเจนซีสาวประเภท 2 ที่รู้กติติศัพท์ปัญหาของเธอ

ดี และเธอกจ็ะอดทนให้มากเพ่ือไม่ให้เสียไปถึงเพ่ือนและ ‘เจ๊เม่ียง’ 

แม้ว่ามันเกนิจะทนแล้วกต็าม  

ปากฉีกยิ้มแต่ในใจพยายามท่องไว้ว่า ‘ไม่ถูกตัวๆ’ เพราะอย่าง

มากผู้ชายพวกน้ีกท็ าได้แค่รูปถ่ายกบัใช้สายตาโอ้โลมเธอเท่าน้ัน ส่วนจะ
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เกบ็ความทรงจ าในเรือนร่างน้ีไปฝนัเปียกกี่สบิคร้ังเธอกไ็ม่ควรจะต้องไป

คิด คิดแต่เพียงว่าจบงานน้ีจะท าให้เธอมีทุนที่จะมองหางานอื่นไปอีก

เป็นแรมเดือนกพ็อ  

ใบหน้าเชิดขึ้ น ริมฝีปากฉีกยิ้ ม ตามองตรงไปข้างหน้า ไม่เอา

ค าพูดอุจาดรูหูมาคิดให้เป็นอารมณ์อีก ก่อนที่ ร่างระหงจะเดินวาด

ลวดลายสลับต าแหน่งกับเพ่ือน เ พ่ือโพสท่าน าเสนอรถยนต์ตาม

ต าแหน่งที่ได้ซักซ้อมกันมา และแค่เธอเคล่ือนตัวก็เหมือนกับว่าพวก

ผู้ชายที่อยู่ในต าแหน่งเดียวกันกเ็คล่ือนตาม อาจจะเรียกได้ว่า ‘นม

ดึงดูด’ และ ‘ตูดสั่งได้’ เพราะจากสายตาทุกคู่ ไม่มีใครเลยที่ไม่มอง

เป้าหมายอนัโดนเด่นของเธอ 

ชุดนางฟ้าสีขาวแสนสวยยาวคลุมสะโพกผาย ช่วงบนตกแต่ง

เมด็คริสตัลระยิบระยับแต่แอบกว้านร่องอกจนมองเหน็เนินอวบอิ่มที่ถูก

ดันติดกนัจนชิด กระโปรงผ้าสีขาวเข้ารูปเกาะสะโพกกต็กแต่งด้วยเมด็

คริสตัลร้อยลงมาเป็นสาย ท าให้ทุกจังหวะการก้าวเดินของเธอคล้ายกับ

นางฟ้าก าลังร่ายร า และสะโพกผายกค็งจะโยกไหวเย้ายวนสายตาผู้ชาย

เกนิพอดี  

บงกชเชิดหน้ายิ้ มสู้กล้องทุกตัว เห็นนะว่ากล้องหลายตัว ‘ซูม’ 

เฉพาะเจาะจงที่ตรงจุดขายของเธอ แม้จะไม่ชอบใจแต่เธอกจ็ะท าให้

มันดีที่สดุ เพราะนาทน้ีีเธออยู่ในฐานะพริตตี้  ไม่ใช่พนักงานบริษัทที่เพ่ิง

ถูกไล่ออกมาเม่ือสปัดาห์ก่อน  

‘น่ีแกได้ยินม้ัยที่คุณชัยเรียกยัยบัวเข้าไปเตือนเร่ืองงานอ่ะ” 

‘อมื... สงสยัจะโดนไปหลายดอก เหน็ออกมาหน้าระร่ืน’ 
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‘จริงอ่ะแก กอ็ย่างว่าล่ะนะ คุณชัยแกคงไม่คิดอะไรหรอก กรู้็ๆ 

กันอยู่ พวกนมใหญ่มันสมองมักเล็ก ที่แกรับไว้กค็งแค่เร่ืองอย่างว่า

เท่าน้ันแหละ ได้เขี่ยนิดๆ แตะหน่อยๆ กมี็ความสขุประจ าวันได้แล้ว’ 

‘ออิ.ิ.. จริงอย่างที่แกพูดทุกอย่าง น่ีได้ข่าวว่าพ่ียศไอทีกห็วังจะ

ซบหน้าลงบนอกใหญ่ๆ ของยัยบัวด้วยนะแก เหน็ว่าไม่เกนิอาทติย์คงได้

มีเร่ืองมาเม้าท ์แกว่าจะถ่ายรูปเสื้อในมายืนยัน ฮ่า ฮ่า ฮ่า...’ 

น่ันคือเร่ืองซุบซิบของบรรดาเหล่าเพ่ือนร่วมงานที่มักจะได้ยิน

เป็นประจ าเกี่ยวกบัเร่ืองของเธอ ‘ผู้หญิงนมใหญ่ สมองมักเลก็’ น่ันมัน

คือ ‘ปมด้อย’ ที่เธอต้องสะกดเกบ็หรือมันเป็น ‘ต่อมอิจฉา’ ที่พวกนม

เลก็มักจะคิดกัน แต่เธอกพ็ยายามที่จะไม่คิดอะไร ตั้งใจท างานให้เห็น

ผลให้มากที่สดุจะดีกว่า เพ่ือลบค าสบประมาทเหล่าน้ัน แต่ยิ่งพยายาม

เท่าไรกดู็เหมือนจะไม่เป็นผล เพราะเม่ือ ‘นมดึงดูด’ ของเธอแผลงฤทธิ์

อะไรกฉุ็ดไม่อยู่ 

‘เอ้า! น้องบัว อยากกนิอะไรสั่งได้เตม็ที่ วันน้ีพ่ีเล้ียงเอง’ 

‘เอ่อ... แต่บัวอยากกลับบ้านแล้วน่ะค่ะ วันน้ีตระเวนดูโรงงาน

มาทั้งวัน บัวเม่ือย อยากกลับไปพักผ่อน’ 

‘โธ่! เม่ือยกไ็ม่บอก น้องๆ เปิดห้องพิเศษให้พ่ีด้วย ปะ! น้อง

บัว พ่ีจะพาไปพักนะจ๊ะ’ 

‘ไม่ดีกว่าค่ะคุณชัย บัวไม่รบกวนหรอกค่ะ บ้านบัวอยู่แค่น้ีเอง 

บัวกลับเลยดีกว่า’ 

ตวั
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‘ได้ไงล่ะ ยังคุยเร่ืองงานกนัไม่จบเลยนะ พรุ่งน้ีกต้็องเอาเข้าห้อง

ประชุมแต่เช้าด้วย น้องบัวพักผ่อนให้คลายเม่ือยสกัหน่อย เดีย๋วเรากคุ็ย

เร่ืองงานกนัต่อเลย’ 

เม่ือ ‘คุณชัย’ ผู้จัดการสุดห่ืนพาเธอแวะร้านอาหารกึ่งผับ

ระหว่างทางกลับบริษัท เธอจึงไม่ลังเลเลยที่จะกลับ แต่เพราะข้ออ้างใน

เร่ืองงานที่ต้องปรึกษาหารือเพ่ิมเติม กท็ าให้เธอกลืนไม่เข้าคายไม่ออก

ต้องท าใจดีสู้เสอืเดินตามเข้าไปในห้องคาราโอเกะที่ไม่ได้มิดชิดนัก ท า

ให้ยังพอเชื่อใจได้ว่ามันคงจะแค่เร่ืองงานจริงๆ ทว่าแค่เบียร์เข้าปากไม่

ถึงแก้ว เจ้านายกอ็อกลวดลายจนเธอต้องเทเบียร์ที่เหลือทั้งขวดไปบน

หัวล้านเตียนโล่งน่ัน ก่อนจะส าทบัด้วยขวดเปล่าอกีคร้ังที่ฟาดไปเตม็แรง 

โพละ๊! 

‘โอ้ย!! อบ้ีา! ตีหัวกูท าไม กูไล่มึงออก อบ้ีา! อนีมโต! อบ้ีา!’ 

เสยีงร้องล่ันพร้อมภาพไอ้บ้าน่ันมีเลือดไหลอาบจากศีรษะลงมา

จนถึงคาง ท าให้เธอว่ิงหนีออกมาอย่างไม่คิดชีวิต แต่เสยีงตะโกนไล่หลัง

ว่าไล่เธอออกจากงานยังดงัก้องให้เธอหวาดผวาเล่น ถึงมันไม่ไล่กค็งไม่มี

ใครบ้ากลับไปท าอกีหรอก  

และน่ันไม่ใช่คร้ังสุดท้ายหรอกที่เธอเจอ เพราะเม่ือ 3 วันก่อน 

เธอกไ็ปสัมภาษณ์งานในต าแหน่งประชาสัมพันธ์ของห้างสรรพสินค้า

แห่งหน่ึง ความสวยคือใบเบิกทางให้เธอเข้าไปสัมภาษณ์งานได้โดยง่าย 

ทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวกับสาขาที่เธอจบมาสักนิด แต่ใครจะรู้เล่าว่า เธอจะตก

สมัภาษณ์งานที่คิดว่าต้องได้ชัวร์ 100%  

ตวั
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เม่ือสายตาของผู้บริหารไม่ได้มองจุดใดในร่างกายของเธอนอก

เสียจาก ‘นม’ อีกแล้ว และเธอกต็อบแทนสายตาน้ันด้วยน ้าเปล่าแก้ว

ใหญ่ที่ทางห้างฯ กรุณาน ามารับรอง เม่ือเธอสาดมันไปบนใบหน้าของ

ผู้บริหารที่ยังไม่ทันจะได้ร่วมงาน แน่นอนเสียงด่าทอไล่หลังท าให้เธอ

ต้องระเหจ็ออกจากห้างฯ แทบไม่ทนั และคงไม่กล้าเอาหน้าสวยๆ น้ีไป

เดินโฉบเฉ่ียวที่ห้างน่ันให้เป็นเสนียดอกีแน่ 

แล้วงานอะไรเล่าจะเหมาะกับเธอเท่างานน้ี ‘พริตตี้ ’ สินค้า แค่

ศึกษาท าความเข้าใจพร้อมน าเสนอสินค้าให้ถูกต้อง และในวันน้ีสินค้า

ราคาแพงเหมาะกบัค่าตัวของเธอกค็ือ รถยนต์ค่ายญ่ีปุ่นรุ่นใหม่เอี่ยม ซ่ึง

เธอกท่็องจ าออฟชั่นต่างๆ ไว้จนขึ้ นใจ เพ่ืออธิบายให้ถูกต้องเม่ือลูกค้า

สอบถาม แต่งตัวให้สวยพร้อมยืนยิ้ มให้ความสุขทางสายตากับบรรดา

ผู้ชายมากหน้าหลายตา แต่น่ันต้องไม่ใช่ 

“โอ้ย!! อบ้ีาน่ีมันเตะผม... อูย...”  

ลูกค้าคนหน่ึงลงไปนอนกุมเป้ากางเกงร้องโอดโอยอยู่กบัพ้ืน ท า

ให้บรรดาลูกค้ารายอื่นและผู้บริหารของค่ายรถยนต์ต่างออกมามุงดู 

แน่นอนเป้าหมายของนักข่าวคงไม่พ้นเป็นตัวเธอ เม่ือเสียงกดชัตเตอร์

พร้อมแสงแฟรชวูบวาบรัวเรว็จนเธอตาพร่า ไม่มีใครสนใจเธอนอกจาก

เพ่ือนพริตตี้ ด้วยกัน เพราะเจ้าหน้าที่ของบริษัทรถล้วนตามไปถามไถ่

อาการบาดเจ็บของไอ้ผู้ชายบ้ากามคนน้ัน ราวกับว่าเธอเป็นอาชญากร

ร้ายแรงไปซะแล้ว 

ตวั
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“บัว! ท าไมแกท าแบบน้ี ฉันบอกแกแล้วใช่ม้ัย! ว่าอย่าก่อเร่ือง

อ่ะ ตายๆ แล้วน่ีฉันจะท ายังไง” เจนน่ีถลาเข้ามาหาก่อนจะตีโพยตีพาย

เม่ือเหน็สภาพของลูกค้า 

“กมั็นมาช้อนกล้องมาถ่ายใต้กระโปรงฉัน ไม่เชื่อแกดูสิเจนน่ี 

ไอ้น่ีมันบ้ากามอ่ะ พ่ีคะดูสิมันถ่ายกางเกงในหนู” เธอหันไปบอกกับ

นักข่าวว่าเป็นฝ่ายถูกกระท า 

แต่ค าอธบิายของเธอไม่มีค่า เม่ือผู้บริหารขอโทษขอโพยลูกค้า

เพราะไม่อยากมีเร่ือง พร้อมให้เจนน่ีพาเธอออกไปสงบสติอารมณ์ข้าง

นอก ผลกค็ือ งานอีก 6 วันที่เหลือเธอไม่ต้องมาท า เธอถูกให้ออกจาก

งานกลางคันทั้งที่เทศกาลแสดงรถยนต์ยังไม่จบด้วยซ ้า ด้วยข้อหาที่

ผู้หญิงนมใหญ่อย่างเธอต้องเจออย่างน้ันเหรอ ใครว่าผู้หญิงนมใหญ่โชค

ดี จนมีคนแห่ไปท านมกนัอย่างมากมาย แต่ส าหรับเธอ  

“อยากนมเลก็ว่ะ”  

บงกชทิ้งตัวลงนอนบนฟูกหนา ตามองหลอดไฟบนเพดานห้อง 

คิดไม่ตกว่างานอะไรจะเหมาะกับคนอย่างเธอ คนที่มีปมด้อย ‘นมโต-

ก้นใหญ่’ เหลือเกิน ปมด้อยที่ผู้หญิงนับแสนคนในเมืองไทยอยากให้

กลายเป็นปมเด่น แต่เธอล่ะ... 

“อยากนมเลก็! อยากก้นเลก็!”  
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ตอนที ่1 

อาจารยสุ์ดหล่อ กบั สาวเตะฝุ่น 

 

 ณ บริเวณด้านหน้าโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในย่าน

ถนนสวิุนทวงศ์ ในช่วงเวลาใกล้เลิกงานคลาคล ่าไปด้วยพนักงานที่ส่วน

ใหญ่เป็นผู้หญิงมาออกันอยู่ที่บริเวณทางออก พวกเธอเหล่าน้ันชะเง้อ

ชะแง้เข้าไปในบริเวณโรงงานเหมือนจะรอคอยใครหรืออะไรบางอย่างที่

จะเคล่ือนตัวออกมาจากด้านในของโรงงาน  

แต่จนแล้วจนรอด ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปจนถึงเวลาเลิกงานและ

เลยไปอกีกว่าคร่ึงชั่วโมง อะไรหรือใครบางคนที่รอคอยอยู่น้ันกย็ังไม่มีที

ท่าว่าจะออกมาให้เห็น จนพวกเธอต้องหันไปปรึกษากันก่อนจะตกลง

สลายตัวและพากนัแยกย้ายออกจากด้านหน้าโรงงานไป  

 น้ิวมือละออกจากมูล่ีที่ใช้บังแดดและยังให้บังสายตาจากบุคคล

ด้านนอกได้เป็นอย่างดี ถอนหายใจเลก็น้อย ก่อนจะส่ายศีรษะและเดิน

มาหยุดที่บริเวณหน้าโต๊ะท างาน ดวงตาคมเข้มกวาดมองสิ่งของที่กอง

รวมกนัอยู่บนโตะ๊จนกนิพ้ืนที่มากกว่าคร่ึงหน่ึงของโตะ๊ท างาน มองอย่าง

ตวั
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ชั่งใจชั่วครู่ก่อนจะถอนหายใจออกมาอีกคร้ัง คิดไม่ตกว่าควรจะเอา

สิ่งของพวกน้ีไปไว้ที่ไหนดี เพราะน่ีแค่บางส่วนยังไม่รวมอีกกว่า 50 ชิ้ น

ที่อดัแน่นอยู่ในรถยนต์ของเขา  

 “ไม่ชอบเทศกาลน้ีเลย เฮ้อ!” 

บอกตัวเองแต่กย็ังไม่หายหงุดหงิด เพราะตั้งแต่เช้าที่เข้าไป

มหาวิทยาลัยเพราะมีสอนนักศึกษาในช่วงเช้า เขากต้็องหอบเอาสารพัด

ตุ๊กตา ชอ็กโกแลต และของขวัญมากมายที่บรรดานักศึกษาทั้งสาวแท้

สาวเทียมเอามามอบให้ ยังไม่นับที่วางเรียงรายอยู่บริเวณท้ายรถยุโรป

สดุหรูของเขาอกี 

และเม่ือถึงช่วงบ่ายที่ต้องมาท างานที่บริษัทเอกชนแห่งน้ีเพราะ

เขาเป็นที่ปรึกษาเร่ืองส่วนผสมอาหารสัตว์ กไ็ม่พ้นที่ ต้องมาเห็นสิ่งของ

มากมายเหล่าน้ีบนโตะ๊ท างานอกี และแน่นอนถ้าเขาเกดิออกจากห้องไป

เม่ือคร่ึงชั่วโมงก่อน รับรองได้ว่ากว่าจะสามารถพารถให้เคล่ือนออกจาก

โรงงานได้กค็งจะเป็นช่วงเวลาน้ีเหมือนกนั ดังน้ันเลือกแอบอยู่แบบน้ีจะ

ดีกว่า 

 “ไม่ใจร้ายไปหน่อยหรือคะดอกเตอร์ สาวๆ มารอมอบของขวัญ

กนัตรึม ดอกเตอร์เล่นหลบแบบน้ี สาวๆ เขากเ็สยีความตั้งใจแย่”  

 “ดร.ทิเบต สิขริน วิลเลีย่มส”์ นักวิชาการพันธุ์พืชสุดหล่อของ

มหาวิทยาลัยชื่อดัง หันมอง ‘วารุณี’ ผู้บริหารโรงงานอาหารสัตว์แห่งน้ี 

ที่ยืนยิ้มท าสหีน้าล้อเลียนเขาอยู่หน้าประตูห้อง  
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 “โธ่! พ่ีณีครับ ผมไม่ไหวจริงๆ นะครับ ในรถอีกตั้งเยอะ ไหน

จะของพวกน้ีอีก ถ้าผมออกไปรับมีหวังต้องขอให้รถของโรงงานขน

ของขวัญไปให้ที่บ้านแน่ๆ” 

 “กค็นหล่อน่ีคะ ต้องท าใจหน่อย แล้ว 1 ปีมีวันเดียวเสียด้วย 

วันแสดงความรักน่ะ สาวๆ ที่โรงงานพ่ีเขากอ็ยากแสดงความรักกับคน

หล่อบ้าง กช่็วยไม่ได้น่ีคะที่ดอกเตอร์ยังโสดอยู่ ลองไม่โสดสิ ความนิยม

จะได้ลดไปมากกว่าคร่ึง เหมือนพวกดารานายแบบไงคะ แต่เอ... หรือ

อาจจะไม่แน่กไ็ด้ สมัยน้ีสาวๆ เขาถือคติ ไม่โสดยิ่งแซ่บ” 

 “พ่ีณีก ็ล้อผมเล่นเร่ือยเลย แล้วพ่ีณีมีอะไรกบัผมหรือเปล่าครับ 

ไม่ไปรับลูกที่โรงเรียนเหรอ”  

เขาถามเพราะทราบดีว่าวารุณีน้ันเป็นคุณแม่เล้ียงเดี่ ยวที่

พยายามให้ความรักและความอบอุ่นแก่ลูกให้มากที่สุด และ ‘ขึ้ นฉ่าย’ 

ลูกชายวัยรุ่นของเธอกก็ าลังอยู่ในช่วงหัวเร่ียวหัวต่อ วารุณีจึงต้อง

พยายามเป็นทั้งแม่และพ่อ ดูแลเอาใจใส่ลูกทุกอย่าง ช่วงเวลาน้ีของทุก

วันจึงเป็นเวลาที่เธอจะต้องไปรับลูกกลับจากโรงเรียน 

 “ไปรับมาแล้ว เล่นคอมฯ อยู่ที่ห้องพ่ีน่ะ ดอกเตอร์... พ่ีมีเร่ือง

อยากจะปรึกษา” 

 “ครับพ่ี ผมไม่ได้รีบอะไร อย่างว่าล่ะครับคนมันโสดกอ็ย่างน้ี

แหละ” ทิเบตเอ่ยอย่างกระตือรือร้นเม่ือเห็นแววกังวลใจและเกรงใจ

ปรากฏอยู่บนใบหน้าของวารุณี 

 และสิ่งที่วารุณีมาปรึกษากท็ าให้ทิเบตต้องเกบ็เอามาครุ่นคิด

ตลอดระยะทางขับรถออกจากโรงงานมาจนถึงที่บ้าน เขาออกจะอึ้ งด้วย
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ซ า้เม่ือได้ฟังเร่ืองของเธอ รู้สึกเห็นใจคนที่มีสถานะเป็นแม่ เพราะรู้ว่า

เธอต้องทลายความอายที่จะพูดเร่ืองเหล่าน้ีออกมา และกต้็องยอมรับว่า

เธอกล้าหาญและเป็นคุณแม่ที่ดีมาก ที่กล้าปรึกษาเร่ืองน้ีกับคนอื่น ไม่

ปล่อยให้จุดความสงสยัเลก็ๆ ลุกลามกลายเป็นดวงไฟใหญ่โตที่อาจเผา

ผลาญอนาคตของเดก็ชายที่ก  าลังเจริญเติบโตคนหน่ึงได้ 

 ‘ดอกเตอร์... มีทางช่วยพ่ีได้ม้ัย ไม่ใช่ว่าพ่ีรับไม่ได้หรอกนะใน

เร่ืองน้ัน หากเขาจะเป็นจริงๆ แต่พ่ีกอ็ยากให้แน่ใจว่า... มันจะไม่ใช่

พฤติกรรมเลียนแบบ’ 

 ‘พ่ีณีใจเยน็ๆ ก่อนนะครับ มันอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดกไ็ด้ 

ขอผมลองปรึกษาเพ่ือนๆ ดูก่อนนะครับ เอ่อ... ผมมีเพ่ือนลักษณะน้ีอยู่

หลายคนน่ะครับ แต่อย่างหน่ึงที่อยากบอกให้พ่ีณีรู้ไว้กค็ือ คนเหล่าน้ีเขา

เป็นคนพิเศษนะครับ ถ้าเขาได้รับการดูแลที่ดี ได้รับก าลังใจจากคนรอบ

ข้างโดยเฉพาะคนในครอบครัว เขาจะไม่ท าให้เราผิดหวัง ผมเชื่อแบบ

น้ัน’ 

 ‘พ่ีเข้าใจค่ะ ไม่อย่างน้ันพ่ีกบัพ่อของเขาคงฆ่ากนัตายไปข้างหน่ึง

แล้วล่ะ แต่เพราะพ่ีเข้าใจเราเลยยังเป็นเพ่ือนกนัได้ถึงตอนน้ีไงคะ แต่จะ

ให้พ่ีเอาเร่ืองน้ีไปปรึกษาเขากไ็ม่ได้หรอกนะ พ่ีกเ็ห็นมีแต่ดอกเตอร์น่ี

แหละที่พ่ีจะปรึกษาได้ ช่วยพ่ีหน่อยนะคะ พ่ีไม่รู้ว่าจะไปพ่ึงพาใครแล้ว’  

 “เฮ้อ!” 

เร่ืองราวของวารุณีที่เขามีส่วนได้รับรู้ยิ่งท าให้ทิเบตต้องผ่อนลม

หายใจออกมาอย่างหนักใจแทน วารุณีจัดเป็นผู้หญิงที่อาจโชคไม่ดีนัก 

เม่ือสามีของเธอรู้ตัวว่าเป็น ‘เกย์ควีน’ ทั้งที่แต่งงานอยู่กินกับเธอจนมี
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ลูกชายด้วยกนัแล้วหน่ึงคน ซ่ึงกค็ือ ‘ขึ้นฉ่าย’ แต่วารุณีกย็ังมีความโชคดี

ที่เธอเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่ไม่ได้มองคนกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มคนผิดปกติ  

เธอมองว่าน่ันคือสิ่งที่มนุษย์ย่อมเป็นได้ เธอรับได้ในสิ่งที่สามี

เป็น และตกลงที่จะเป็นเพ่ือนและท าหน้าที่ ‘พ่อแม่’ ให้กับลูกชายคน

เดียวอย่างดีที่สุด และตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ทั้งวารุณีและ 

‘ภาษิต’ กไ็ม่เคยละทิ้งหน้าที่กบัลูก  

แต่ใครเล่าจะรู้ว่าปัญหาที่ใหญ่กว่าก าลังคืบคลานเข้ามา เม่ือ

วารุณีเกดิพบว่าเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลที่สามารถบันทึกการสืบค้นได้จะมี

ประวัติเกี่ยวกบัการเปิดดูเวบ็ไซต์กลุ่มรักร่วมเพศมากมายหลายสิบคร้ัง

ด้วยกัน และในบ้านที่มีเพียงเธอกับลูกชาย ใครกันล่ะที่เป็นคนเรียกดู

ข้อมูลเหล่าน้ี 

ความสงสยัที่มาพร้อมกบัความกงัวลใจว่าภาษิตจะเป็นตัวอย่าง

ที่ไม่น่าเลียนแบบให้กับลูก แต่เม่ือคิดในอีกมุม ภาษิตกไ็ม่ได้บกพร่อง

ในหน้าที่พ่อ กลับกนัในเวลาที่เธอติดงานเร่งด่วน! ภาษิตกท็ าหน้าที่ทั้ง

พ่อและแม่ได้เป็นอย่างดีเสียด้วยซ า้ วารุณีกย็ิ่งสับสนว่าควรจะท ายังไง 

ในฐานะของคนเป็นแม่ เม่ือรู้แต่เน่ินๆ ว่าลูกมีเปอร์เซน็ต์ที่จะเบี่ยงเบน

ได้เยอะ เธอควรจะหาทางแก้ไข ป้องกัน หรือปล่อยให้เป็นไปตาม

ธรรมชาติของสิ่งน้ัน 

ความเจบ็ปวดที่ต้องบอกเล่ากับหยาดน ้าตาของวารุณีที่ไหลลง

มาเป็นสายยิ่งท าให้เขาเหน็ใจเธอจริงๆ เพราะแม้จะรับได้แต่เอาเข้าจริง

คนเป็นแม่กอ็ดไม่ได้ที่จะเสยีใจอยู่ดี 
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 เจ้าของร่างสูงใหญ่ตามชาติพันธุ์ของผู้เป็นพ่อ เดินไปมาอยู่

ภายในห้องสมุดของบ้าน ‘สิขริน’ สมบัติที่ตกเป็นของเขาอย่างชอบ

ธรรม เพราะเป็นลูกชายคนเดียวของ ‘ศศิ สิขริน’ นักวิชาการสาวสวย

ไฮโซที่ ย้ายตามสามี ‘โทมัส วิลเล่ียมส์’ ซ่ึงก็คือพ่อของเขาไปอยู่ที่

อเมริกา น้ิวมือเรียวยาวเกล่ียไปตามสันหนังสือที่ตั้งใจมาหา ทั้งที่สมอง

ยังคงคิดถึงความโชคดีของตัวเองที่มีครอบครัวที่พร้อมไปด้วยความ

อบอุ่นแห่งความรัก  

พ่อกับแม่ของเขาพบรักกันเม่ือคร้ังแม่ไปท าวิจัยพันธุ์พืชสาย

พันธุ์ใหม่ที่อเมริกา เพราะชื่นชอบในเร่ืองพืชเหมือนกันท าให้ความรัก

เจริญงอกงามและกมี็เขาออกมาเป็นพยานรักเพียงหน่ึงเดียว เพราะแม่

ของเขาน้ันรักอสิระเกนิกว่าจะยอมให้อาการท้องโย้มาท าให้ท่านต้องยุติ

การท่องเที่ยวที่จะศึกษาพันธุ์พืชได้ทั่วโลก แน่นอนที่สุดว่าพ่อของเขา

ต้องเหน็ด้วย แม้จะอยากมีลูกสาวอกีสกัคนกต็าม 

เขาจึงโตมากบัการย้ายถิ่นฐานไปตามประเทศต่างๆ ทั่วทุกทวีป

ในโลก และทุกที่น้ันจะมีความรักของครอบครัวอยู่รายรอบ แต่แน่นอน

ว่าไม่มีที่ไหนที่เขาจะรักและประทับใจได้เท่า ‘เมืองไทย’ เขาจึงเลือกที่

จะมาลงหลักปักฐานที่น่ี เอาความรู้ในด้านนักวิจัยพันธุ์พืชมาใช้ให้เป็น

ประโยชน์ส าหรับเมืองไทย นอกจากเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย

แล้วน้ัน เขายังรับจ๊อบเป็นที่ปรึกษาให้กบัโรงงานผลิตอาหารสตัว์ด้วย  

หากจะถามว่าได้เงินมากไหม ต้องตอบว่า ‘ไม่’ ที่ท าน่ะเพราะใจ

รักล้วนๆ เพราะสมบัติที่มีอยู่เม่ือไม่มีใครมาแชร์ใช้ด้วยกท็ าให้ใช้จ่ายได้

ทั้งชาติอย่างสบายๆ คุณสมบัติแบบน้ีแหละถึงได้ของขวัญมาเตม็คันรถ 
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แต่ตอนน้ีเขายังไม่มีเวลาจะไปจัดการกบัของเหล่าน้ัน เพราะสิ่งที่รบกวน

จิตใจมากกว่าเร่ืองอืน่กค็ือ เร่ืองของ ‘ขึ้นฉ่าย’  

น้ิวมือเรียวยาวยังคงเกล่ียไปตามสนัหนังสอืที่ถูกจัดเรียงอยู่ในตู้

อ ย่ า ง เ ป็นหมวดหมู่  ดวงตาคมเ ข้มที่ อ ยู่ภายใต้แ ว่นตากรอบ

สี่เหล่ียมผืนผ้าไล่มองหาสิ่งที่คิดว่าอาจมี เพราะหนังสอืนับพันเล่มน้ีอาจ

มีสักเล่มที่ไขข้อข้องใจให้เขาได้ ต้องขอบคุณ ‘คุณตา’ ของเขา ที่ท่าน

เป็นศาสตราจารย์และเป็นนักอ่านตัวยง ท่านจึงถ่ายทอดสิ่งดีๆ เหล่าน้ี

ให้กบัแม่ และแม่กถ่็ายทอดสู่ตัวเขา แม้คุณตาจะจากไปนานนับ 10 ปี 

แต่กล่ินอายความใส่ใจใฝ่ความรู้ของท่านกย็ังกรุ่นอยู่ใน ‘สขิริน’  

“เฮ้อ! ไม่มีจริงๆ เหรอเน่ีย”  

ใบหน้าหล่อส่ายไปมาเม่ือไม่สามารถหาหนังสอืเล่มไหนมาไขข้อ

ข้องใจของเขาได้แต่เขายังไม่หมดหวังในเร่ืองค าตอบ เม่ือรับปากจะช่วย

วารุณีแล้ว เขากต้็องช่วยอย่างสุดๆ แต่ถ้าเหนือบ่ากว่าแรงจริงๆ เขาก็

ต้องหาตัวช่วยอืน่ คิดได้ดังน้ันทเิบตกไ็ม่รอช้าที่จะต่อสายหาใครบางคน 

ที่คิดว่าจะสามารถให้ค าปรึกษาเขาได้เป็นอย่างดี ใครที่ เคยผ่าน

ประสบการณ์เหล่าน้ันมาแล้ว  

 

เสยีงโทรศัพทท์ี่แผดร้องในท านองเพลงประจ าชาติของกลุ่มชาย

รักชาย ท าให้ชายหนุ่มหล่อเน้ียบตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้า ละสายตาขึ้ น

จากแบบที่สเกตซ์ไว้คร่าวๆ หัวคิ้ วขมวดเข้าหากันเพราะถูกขัดจังหวะ

อารมณ์สนุทรี ในเวลาท างานเขาไม่ชอบเลยที่ใครจะขัด มือเสยลูกผมที่

ละลงมาที่ปลายหางคิ้ วก่อนจะรู้ตัวรีบขยี้ หัวคิ้ วตัวเองเรว็ไว 
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“ไม่ได้ๆๆ เดี๋ยวคิ้ วย่น ตีนกาจ๋าอย่ามาเยือน ว้ายๆ ลงสิ! ลง

ซ่ี!”  

น า้เสยีงขัดใจที่หัวคิ้ วไม่สบอารมณ์น้ันไม่ยอมลงตามน้ิวมือที่ไล้

วนไปมา แต่กถ็ลาไปหาโทรศัพทส์ม่ีวงเข้มติดเมด็คริสตัลแวววาวเพราะ

ถ้ายังขืนช้ามีหวังคงได้เต้นกนัจนจบเพลงก่อนจะรับโทรศัพทเ์ป็นแน่ แต่

เม่ือเหน็รายชื่อคนที่โทรเข้ามา ใบหน้าหล่อกร็ะบายไปด้วยรอยยิ้ มหัวคิ้ ว

ย่นเม่ือครู่หายวับไปกบัตา ไม่รอช้า ‘เอกกี้  หรือ เอกรัตน์’ เจ้าของห้อง

เสื้อแบรนด์ดัง กรอกเสยีงแมนๆ แต่ใส่จริตลงไปในทนัท ี 

 “ห้าโหล... สวัสดีเจ้าค่ะ คุณดอกเตอร์ที่หล่อที่สุดในสามโลก มี

อะไรให้เอกกี้ รับใช้หรือคะถึงได้กดหาได้ เอ... หรือว่าดอกเตอร์อยากจะ

เปล่ียนแนวมาเป็นเพ่ือนสาวกับเอกกี้อีกคน หรือว่าจะมีพืชพันธุ์ใหม่ๆ 

ที่มีสรรพคุณทั้งอึดทั้งทนมาให้เอกกี้ ทดลอง แบบรากราคะ ว่านราคี 

หรือว่านผัวหลงทางจนออกจากบ้านไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ ยอ่ะ สามารถให้

เอกกี้ เป็นนกน้อยทดลองได้นะคะ ส าหรับดอกเตอร์เอกกี้ยอม...”  

“บ้าน่ะเอก... เรามีเร่ืองจะปรึกษานาย โทรมาทไีรอย่างน้ีทุกที”  

ทเิบตยิ้มส่ายใบหน้าไปมาอย่างข าๆ กับสรรพนามที่เอกรัตน์ใช้

เรียกตัวเอง ก่อนจะพาเรือนร่างสงูใหญ่ออกมายืนที่ระเบียงด้านข้างของ

ห้องสมุดที่สามารถมองออกไปเห็นบริเวณโรงรถได้อย่างชัดเจน และที่

น่ันเขาเห็น ‘ป้าดอกรัก’ แม่บ้าน และ ‘ลุงต๋อย’ คนดูแลสวนซ่ึงพ่วง

ต าแหน่งสามีป้าดอกรักไปอกีต าแหน่ง แต่ว่าอย่างหลังน้ันไม่ได้เงินมีแต่

เป็นฝ่ายเสยีเงินเท่าน้ัน ทั้งคู่ก าลังช่วยกันขนของขวัญมากมายออกจาก

รถของเขา คิดจะออกไปบอกว่าเขาเปล่ียนใจแล้วไม่ต้องขนลง 
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