
ล่ะหนอ laptop ที่ใช้ร่วมกัน

กับพี่ขุนแผน บัดนี้ ปรากฏภาพ

บาดตากรีดลึก ภาพถ่ายนวลน้อง

สองหญิง ข้าราชการเจ้ากรม

เดี ยวกั น นางพุ ดซ้ อนแลนาง

ซ่ อนกลิ่ น  ไร้ เ สื้ อ ผ้ า อ าภรณ์ 

แม้สักชิ้นปิดบังกาย แม่หญิงใหญ่ 

เ พ่ ง มอ ง แลส ะอื้ น ไห้  โถ  ฤา

พี่ ขุนแผนแสนสะท้าน สุดที่ รัก 

จ ะหั กหน้ า  แอบคบหา ดู ใ จ 

หญิงอื่น ส าราญมา พาลนึกถึง 

สัญญา เพลาก่อน เมื่อตอนแต่ง 

หากร่วมแรง เป็นคู่วาสนา จะรัก

น้องยา เพียงนางเดียว บัดนี้

สัญญาใจ ลอยลมหาย ท าลาย

เหลือ เชื่อไม่ได้ นางคว้า laptop

มาไว้แนบมือ เตรียมถือ เตรียม

ทุ่ม ระบายแค้นอีกครา พลันเสียง

เรียกแม่นายดังแว่วมา... “แม่นาย
เจ้าข้า.....”

ณ ชานเรือน ริมชายฝั่งอโยธยา 

เพลาพลบค่ า เสียงกรีดร้อง

โ ห ย ห ว น  ดุ จ ผิ ว ก า ย ไ ห ม้

น้ ามันพราย  ดังสนั่นไปทั่วคุ้งน้ า 

เมื่อพินิจฟัง หาใช่เสียงผีสางนาง

ตานีแห่งพงไพร ที่ใดไม่ แต่เป็น

เสียงแม่หญิงใหญ่ เจ้าของเรือน

ไทยหลังงามนั้นเอง บ่าวไพร่

พากันหน้าซีดสลด ครานี้ ฤา

จะเกิดอาเพศไม่ดี เป็นแน่แท้ 

และแล้วแม่หญิงใหญ่ ก็ส่งเสียง

เรียกบ่าวสนิท จงไปฝั่งปัจฉิมทิศ 
แลปิดบังกายให้มืดมิด น าพานาง
พุดซ้อนและนางซ่อนกลิ่น ให้มา
พบฉัน บัดเดี๋ยวนี้ บ่าวสนิท สดับ

รับฟังเสียง เหี้ยมโหดแข็งกร้าว

หนักหนา บ่าวมิกล้า ช าเลืองพบ 

สบสีหน้า รีบตอบรับ พลันก้มลา 

ลงเรือพาย ลับตาไป

ต่อเนื่องคล้อยหลัง 

แม่หญิงใหญ่เดินกระทืบ

เท้า จากโถงเรือนใหญ่ถึง

ฝั่งหอนอน ปิดประตูเต็ม

แรง ฝาเรือนไทยที่สลักไว้

ถึงกับสั่นครืน นางคงค้าง

ในอารมณ์ขุ่นมัว พลันใช้

มือกวาดน้ าอบน้ าปรุงและ

สีชาด ร่วงกราวรูดลงกับ

พื้น เมื่อไฟคลุ้มคลั่งโหม

ได้ที่ แม่หญิงใหญ่จึงดึง

laptop เข้ามาประชิดติด

สายตา....



สนิท ไดแ้ถลง จัดแจงพา สองหญิง มาเคารพ 

เพื่อพานพบ เค้นถาม ตามสงสัย นางพุดซ้อน นบนอบ 

ตอบให้ ภาพสยิว ที่พบไซร้ คือดิฉัน นั้นไง คนใกล้ตัว 

ด้วยขุนแผน เป็นแฟน เคยคบหา ก่อนพุดซ้อน จะปักใจ 

รักชายอื่น จนออกเรือน มีเงื่อนทอง คล้องหัวใจ แต่เมื่อ

ครา ปีระกา ที่ผันผ่าน  พี่ขุนแผน ไลน์มา แลโทรศัพท์ 

ขอยืมเงิน บางส่วน จ านวนนับ เลยได้ปรับ ความขุ่นข้อง 

จนผ่องใส แต่ตัดบัว ก็ยัง เหลือเยื่อใย จึงได้ถามไถ่ 

คุยเฟื่อง ต่อเนื่องมา

ขุนแผน ส่งภาพNUDE มาให้ 

ขอดิฉัน ตอบแทนกลับ ด้วยภาพลับ 

หน่ อ ย เ ถิ ด หน า  พุ ด ซ้ อ น  ใ จ ก ว้ า ง 

ไม่ เย็นชา จึงส่งไลน์ ไปหา แต่โดยดี 

แอบไลน์ แอบคุย แอบส่งภาพ เป็นชู้ทาง

ใจ ไม่หน่ายหนี แต่มิได้ ฝืนฝ่า ประเวณี 

ด้วยเกรง บุญกรรมมี จักตามทัน เพลา

หมุนเวียน เปลี่ยนสักพัก พุดซ้อน จึงเลิก

ทัก เลิกคบหา เรื่องทั้งหมด ยอมรับผิด 

กราบขมา แม่หญิงใหญ่ โปรดเมตตา

อย่าเคืองเลย

ส อ บ ถ า ม  ห ญิ ง ที่ ส อ ง 

นางซ่ อนกลิ่ น  สารภาพ ตอบกลับ 

ไม่มุสา ที่ เห็นใน laptop เปลือยกายา 

มิลวงตา เป็นภาพ ดิฉันเอง กับทั้ง ยอม

จ านน ด้วยหลักฐาน มีพยาน จาก 

Facebook สมสมัย ขุนแผน-ซ่อนกลิ่น 

ไม่สนใคร Message คุยกัน อย่างรัก

ใคร่ “สามี-ที่รัก” ไซร้ กระหนุงกระหนิง

กัน จ านรรจา
ซ่อนกลิ่น จึงเล่าความ 

ตามประสงค์  เป็นโฉมยง คนลับลับ 

ของขุนแผน คบกันมั่น อยากได้ 

เขาเป็นแฟน จึงควงแขน สานใย 

สายสั มพั น ธ์  แม้ น รู้ ดี  เ ข าจด 

ทะเบียนสมรส ออกเรือนยศ คู่แม่

หญิ ง หนั กแน่ นมั่ น แต่ ไม่ อาจ 

ตัดเยื่อใย บ่วงสัมพันธ์ จึงยอมกลั้น 

ซับน้ าตา เป็นภรรยาน้อย



พอ่ขนุแผน แสนสะท้าน ผู้ผ่านโลก
ต้องทกุข์โศก เร่ืองเมีย ๆ เสียทกุสิง่
สขุชัว่คราว ทกุข์ถาวร บัน่ทอนจริง
ท าใจน่ิง ไว้ดีกวา่ พอ่หน้ามน
สิง่ยัว่ใจ ได้เข้ามา ละวางก่อน
อย่ารีบร้อน คว้าเอาไว้ ให้สบัสน
เดี๋ยวเดือดร้อน เกิดเร่ืองใหญ่
ไฟสมุตน
พอ่หน้ามน จะทนไหว อย่างไรกนั
เตือนใจไว้ ให้จงหนกั รักสนกุ
เวลาทกุข์ เดือดร้อนโกรธ โทษมหนัต์
หากรักตวั กลวัความตาย ไว้ชีวนั
กลบัตวักนั วนันีเ้ลย เอ่ยสาบาน

เอาล่ะค่ะ คนเขียนเหนื่อยละ มาถึงจุดจบ

บทสรุปของเรื่องแล้ว ตัวละครของขุนแผน (ซ่อนชู้) 

พุดซ้อน (ซ่อนรูป) และซ่อนกลิ่น (ชู้รัก) นั้น ทั้งสามคน 

วางตนโดยละเมิดต่อหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา 

และประเพณี เป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนต่อข้อ 12 ของ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ฐานไม่เป็น

แบบอย่างที่ ดี ในการด ารงตน รักษาชื่ อ เสียงและ

ภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม และเป็นความผิดวินัย

ข้าราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

พลเรือน พ.ศ. 2551 นะคะ

ส่วนโทษวินัยจะลงปางไหน ขั้นใดนั้น เรา ๆ ท่าน ๆ 

คงพอจะเดากันได้ ก็ประพฤติตนเป็นขุนแผน แต่อยู่ใน

แดนราชการ ก็อาจต้องแซ่บ แสบ แสนสะท้าน แน่ ๆ 

จ๊ะพี่จ๋า สุดท้าย ฝากบทกลอนไว้เตือนใจพี่ขุนแผน 

หน่อยนะจ๊ะ

หญิงใหญ่ ได้ฟังค าสารภาพอย่างละเอียดสิ้นคลาย

สงสัย คราถึงยามย่ ารุ่ งฟ้าสาง ไก่ขันสะเทือนฟ้า

สะเทือนดิน จึงยื่นหนังสือป่าวร้องต่อส่วนราชการ 

เจ้าข้าเอ๊ยยย...ขอให้ท่านเจ้ากรมบัญชา ด าเนินการช าระ

ความให้โดยพลัน

สารพั นจรรยา . . . เ ล่ า สู่ กั นฟั ง ฉบั บนี้ 

กราบสวัสดี คุณหลวง พี่ขุน พี่หมื่น เวียง วัง คลัง 

นา ทุกท่านค่า    

บทความโดยกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ชวนมาเป็น

เพื่อนกับ

น้องแสนดี 

กันค๊า

พ่อขุนแผน แสนสะท้าน ผู้ผ่านโลก ต้องทุกข์โศก เรื่องสาว ๆ เสียทุกสิ่ง

สุขชั่วคราว ทุกข์ถาวร บั่นทอนจริง ท าใจนิ่ง ไว้ดีกว่า พ่อหน้ามน

สิ่งยั่วใจ ได้เข้ามา ละวางก่อน อย่ารีบร้อน คว้าเอาไว้ ให้สับสน

เดี๋ยวเดือดร้อน เกิดเรื่องใหญ่ ไฟสุมตน พ่อหน้ามน จะทนไหว อย่างไรกัน

เตือนใจไว้ ให้จงหนัก รักสนุก เวลาทุกข์ เดือดร้อนโกรธ โทษมหันต์

หากรักตัว กลัวความตาย ไว้ชีวัน กลับตัวกัน วันนี้เลย เอ่ยสาบาน
ที่มา https://www.blockdit.com/posts/5ddccc7bb1799c1034cd7508 Blockพดูไดb้yข้าวนอ้ยฯ

https://www.blockdit.com/posts/5ddccc7bb1799c1034cd7508
https://www.blockdit.com/n.sp

