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บทน�ำ

เด็กในปกครอง

ท่ามกลางผู้คนท่ีค่อนข้างพลุกพล่านภายในสนามบิน

สุวรรณภูมิ ชายหนุ่มในชุดสูทสากลอย่างดีกำาลังก้าวไปยังจุดหมาย

ปลายทางอย่างร้อนรน เขายกนาฬิกาข้อมอืดเูป็นระยะๆ กระทั่งมาถงึ

บริเวณทางออกผู้โดยสารขาเข้า ใบหน้าขาวตี๋เยี่ยงลูกคนจีนแท้ๆ ก็

ชะเง้อชะแง้มองหาคนที่ตนเองได้รับคำาสั่งจากผู้เป็นนายให้มารอรับ 

หรอืต่อให้ไม่มคีำาสั่ง หากไม่ตดิงานสำาคญัจรงิๆ เขากย็่อมต้องเคลยีร์

งานมาแน่นอน

เมื่อเหน็ว่าด้านหลงักลุม่ผูโ้ดยสารต่างชาตทิี่กำาลงัทยอยเดนิออก

มา มคีนหนึ่งเป็นชายหนุ่มชาวไทย รูปร่างหน้าตาค่อนข้างคุ้น เตชนิท์

จงึเพ่งความสนใจไปทนัท ี

ร่างสูงราว 185 เซนตเิมตร อยู่ในชดุลำาลองทนัสมยั สวมแว่น

เรย์แบนสีดำาสนิทที่อาจทำาให้เห็นหน้าไม่ชัดเจนเท่าไร แต่พออีกฝ่าย

ลากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ริมฝีปากหยักลึกของ

หนุ่มตี๋กย็ิ้มกว้าง

“พนั!” 

เตชินท์โบกไม้โบกมือส่งสัญญาณ คนเพิ่งลงจากเครื่องมา

หมาดๆ จึงหันไปมองต้นเสียงแล้วนิ่งไปครู่หนึ่ง เขายิ้มน้อยๆ พลาง

ต
เมื่อเหน็ว่าด้านหลงักลุม่ผูโ้ดยสารต่างชาตทิี่ก

ต
เมื่อเหน็ว่าด้านหลงักลุม่ผูโ้ดยสารต่างชาตทิี่ก

ต
มา มคีนหนึ่งเป็นชายหนุ่มชาวไทย รูปร่างหน้าตาค่อนข้างคุ้น เตชนิท์

ต
มา มคีนหนึ่งเป็นชายหนุ่มชาวไทย รูปร่างหน้าตาค่อนข้างคุ้น เตชนิท์

จงึเพ่งความสนใจไปทนัท ีตจงึเพ่งความสนใจไปทนัท ี

ร่างสูงราว 185 เซนตเิมตร อยู่ในชดุลตร่างสูงราว 185 เซนตเิมตร อยู่ในชดุล

สนิทที่อาจท
ต

สนิทที่อาจท

ั
งานมาแน่นอน

ั
งานมาแน่นอน

เมื่อเหน็ว่าด้านหลงักลุม่ผูโ้ดยสารต่างชาตทิี่กัเมื่อเหน็ว่าด้านหลงักลุม่ผูโ้ดยสารต่างชาตทิี่กว
สั่ง หากไม่ตดิงานส

ว
สั่ง หากไม่ตดิงานส

เมื่อเหน็ว่าด้านหลงักลุม่ผูโ้ดยสารต่างชาตทิี่กวเมื่อเหน็ว่าด้านหลงักลุม่ผูโ้ดยสารต่างชาตทิี่กวมา มคีนหนึ่งเป็นชายหนุ่มชาวไทย รูปร่างหน้าตาค่อนข้างคุ้น เตชนิท์วมา มคีนหนึ่งเป็นชายหนุ่มชาวไทย รูปร่างหน้าตาค่อนข้างคุ้น เตชนิท์

จงึเพ่งความสนใจไปทนัท ี
ว

จงึเพ่งความสนใจไปทนัท ี

อ
บริเวณทางออกผู้โดยสารขาเข้า ใบหน้าขาวตี๋เยี่ยงลูกคนจีนแท้ๆ ก็

อ
บริเวณทางออกผู้โดยสารขาเข้า ใบหน้าขาวตี๋เยี่ยงลูกคนจีนแท้ๆ ก็

ชะเง้อชะแง้มองหาคนที่ตนเองได้รับค

อ
ชะเง้อชะแง้มองหาคนที่ตนเองได้รับค

สั่ง หากไม่ตดิงานส

อ
สั่ง หากไม่ตดิงานสำา

อ
ำาสั่ง หากไม่ตดิงานสำาสั่ง หากไม่ตดิงานส

อ
สั่ง หากไม่ตดิงานสำาสั่ง หากไม่ตดิงานส คญัจรงิๆ เขากย็่อมต้องเคลยีร์

อ
คญัจรงิๆ เขากย็่อมต้องเคลยีร์

เมื่อเหน็ว่าด้านหลงักลุม่ผูโ้ดยสารต่างชาตทิี่กอเมื่อเหน็ว่าด้านหลงักลุม่ผูโ้ดยสารต่างชาตทิี่ก

ย
สุวรรณภูมิ ชายหนุ่มในชุดสูทสากลอย่างดีก

ย
สุวรรณภูมิ ชายหนุ่มในชุดสูทสากลอย่างดีก

ปลายทางอย่างร้อนรน เขายกนาฬิกาข้อมอืดเูป็นระยะๆ กระทั่งมาถงึ

ย
ปลายทางอย่างร้อนรน เขายกนาฬิกาข้อมอืดเูป็นระยะๆ กระทั่งมาถงึ

บริเวณทางออกผู้โดยสารขาเข้า ใบหน้าขาวตี๋เยี่ยงลูกคนจีนแท้ๆ ก็

ย
บริเวณทางออกผู้โดยสารขาเข้า ใบหน้าขาวตี๋เยี่ยงลูกคนจีนแท้ๆ ก็

ชะเง้อชะแง้มองหาคนที่ตนเองได้รับค ยชะเง้อชะแง้มองหาคนที่ตนเองได้รับคชะเง้อชะแง้มองหาคนที่ตนเองได้รับคำชะเง้อชะแง้มองหาคนที่ตนเองได้รับค ยชะเง้อชะแง้มองหาคนที่ตนเองได้รับคำชะเง้อชะแง้มองหาคนที่ตนเองได้รับคายาสั่งจากผู้เป็นนายให้มารอรับ ยสั่งจากผู้เป็นนายให้มารอรับ 

คญัจรงิๆ เขากย็่อมต้องเคลยีร์ยคญัจรงิๆ เขากย็่อมต้องเคลยีร์

่
สุวรรณภูมิ ชายหนุ่มในชุดสูทสากลอย่างดีก

่
สุวรรณภูมิ ชายหนุ่มในชุดสูทสากลอย่างดีก

า
ท่ามกลางผู้คนท่ีค่อนข้างพลุกพล่านภายในสนามบิน

า
ท่ามกลางผู้คนท่ีค่อนข้างพลุกพล่านภายในสนามบิน

สุวรรณภูมิ ชายหนุ่มในชุดสูทสากลอย่างดีก

า
สุวรรณภูมิ ชายหนุ่มในชุดสูทสากลอย่างดีกสุวรรณภูมิ ชายหนุ่มในชุดสูทสากลอย่างดีกำสุวรรณภูมิ ชายหนุ่มในชุดสูทสากลอย่างดีก

า
สุวรรณภูมิ ชายหนุ่มในชุดสูทสากลอย่างดีกำสุวรรณภูมิ ชายหนุ่มในชุดสูทสากลอย่างดีกา

า
าลังก้าวไปยังจุดหมาย

า
ลังก้าวไปยังจุดหมาย

ปลายทางอย่างร้อนรน เขายกนาฬิกาข้อมอืดเูป็นระยะๆ กระทั่งมาถงึาปลายทางอย่างร้อนรน เขายกนาฬิกาข้อมอืดเูป็นระยะๆ กระทั่งมาถงึ

บริเวณทางออกผู้โดยสารขาเข้า ใบหน้าขาวตี๋เยี่ยงลูกคนจีนแท้ๆ ก็าบริเวณทางออกผู้โดยสารขาเข้า ใบหน้าขาวตี๋เยี่ยงลูกคนจีนแท้ๆ ก็

งท่ามกลางผู้คนท่ีค่อนข้างพลุกพล่านภายในสนามบินงท่ามกลางผู้คนท่ีค่อนข้างพลุกพล่านภายในสนามบิน

ลังก้าวไปยังจุดหมายงลังก้าวไปยังจุดหมาย

ปลายทางอย่างร้อนรน เขายกนาฬิกาข้อมอืดเูป็นระยะๆ กระทั่งมาถงึ
ง

ปลายทางอย่างร้อนรน เขายกนาฬิกาข้อมอืดเูป็นระยะๆ กระทั่งมาถงึ
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ถอดแว่นออกเพื่อมองเพื่อนอย่างเตม็ตา ตอนนั้นเองที่หนุ่มตี๋ไม่รอช้า 

ก้าวไปยนืตรงหน้าอกีฝ่าย

“ไม่เจอแกตั้งนาน ดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นนะไอ้เต” พันธกานต์เอ่ย

ปากทกัทายก่อน สมยัเรยีนปรญิญาตรเีตชนิท์ยงัเป็นหนุ่มตี๋มาดเซอร์ 

ผมยาวประบ่า ผดิจากตอนนี้ที่ไม่เพยีงตดัผมสั้นเนี้ยบกรบิ แต่ยงัแต่ง

กายด้วยชดุสูทสากล ดูภูมฐิานสมบทบาทผู้จดัการบรษิทั

“แกจะชมว่าฉนัหล่อขึ้นใช่ไหมล่ะ” เตชนิท์ยกนิ้วโป้งกบันิ้วชี้ขึ้น

ทำารูปตวัวใีต้คาง ยกัคิ้วข้างหนึ่งด้วยท่วงท่าเก๊กหล่อเหมอืนสมยัเรยีน

ไม่มผีดิ 

พนัธกานต์ส่ายศรีษะเบาๆ ทั้งที่ดวงตายงัมปีระกายขบขนั แต่

พอเหลอืบไปมองด้านหลงัเพื่อนแล้วไม่เหน็คนที่เขาควรจะเหน็ ความ

ยนิดใีนแววตากเ็ริ่มจาง

“แล้วนี่แกมาคนเดยีว?” 

“พอดพี่อแกตดิธรุะสำาคญัเลยให้ฉนัเป็นตวัแทนมารบั” เตชนิท์

ยิ้มกว้าง ผดิกบัพนัธกานต์ที่เหยยีดยิ้มมมุปากอย่างไม่สนใจใคร

“ตดิหญงิละสไิม่ว่า” ความคดิด้านลบของเขาทำาให้คนฟังถงึกบั

ทอดถอนใจ

“ไอ้พนั...โตป่านนี้แล้วแกยงัไม่เลกิงอนพ่อเป็นเดก็ๆ อกีเหรอวะ”

“ฉันไม่ได้งอน” พันธกานต์สวน สีหน้าราบเรียบเช่นเดียวกับ 

นำ้าเสยีง “ฉนักแ็ค่พดูความจรงิ คนอย่างพ่อฉนัไม่เคยมธีรุะสำาคญัอะไร

หรอก เพราะถ้าเป็นเรื่องงาน ระดับประธานบริษัทอย่างเขาบริหาร

จดัการได้ง่ายจะตาย แต่ที่เขาส่งแกมารบัฉนักเ็พราะว่าฉนัไม่ใช่ ‘ลูก

เมยีน้อย’ ของเขาต่างหาก”

หนุ่มตี๋ได้แต่ยืนอ้าปากค้าง มองตามหลังร่างสูงที่เดินนำาไปยัง

ทางออกสนามบนิแล้วกอ็ดไม่ได้ที่จะระบายลมหายใจเลก็น้อย

“ไม่ได้งอนเลย...ไม่ได้งอนจรงิๆ ครบั คณุพนัธกานต์!” 

ต
“ไอ้พนั...โตป่านนี้แล้วแกยงัไม่เลกิงอนพ่อเป็นเดก็ๆ อกีเหรอวะ”

ต
“ไอ้พนั...โตป่านนี้แล้วแกยงัไม่เลกิงอนพ่อเป็นเดก็ๆ อกีเหรอวะ”

“ฉันไม่ได้งอน” พันธกานต์สวน สีหน้าราบเรียบเช่นเดียวกับต“ฉันไม่ได้งอน” พันธกานต์สวน สีหน้าราบเรียบเช่นเดียวกับตเสยีง “ฉนักแ็ค่พดูความจรงิ คนอย่างพ่อฉนัไม่เคยมธีรุะสตเสยีง “ฉนักแ็ค่พดูความจรงิ คนอย่างพ่อฉนัไม่เคยมธีรุะส

หรอก เพราะถ้าเป็นเรื่องงาน ระดับประธานบริษัทอย่างเขาบริหาร
ต

หรอก เพราะถ้าเป็นเรื่องงาน ระดับประธานบริษัทอย่างเขาบริหาร

ั
“ตดิหญงิละสไิม่ว่า” ความคดิด้านลบของเขาท

ั
“ตดิหญงิละสไิม่ว่า” ความคดิด้านลบของเขาท

ว
ยิ้มกว้าง ผดิกบัพนัธกานต์ที่เหยยีดยิ้มมมุปากอย่างไม่สนใจใคร

ว
ยิ้มกว้าง ผดิกบัพนัธกานต์ที่เหยยีดยิ้มมมุปากอย่างไม่สนใจใคร

“ตดิหญงิละสไิม่ว่า” ความคดิด้านลบของเขาท

ว
“ตดิหญงิละสไิม่ว่า” ความคดิด้านลบของเขาท

“ไอ้พนั...โตป่านนี้แล้วแกยงัไม่เลกิงอนพ่อเป็นเดก็ๆ อกีเหรอวะ”ว“ไอ้พนั...โตป่านนี้แล้วแกยงัไม่เลกิงอนพ่อเป็นเดก็ๆ อกีเหรอวะ”

“ฉันไม่ได้งอน” พันธกานต์สวน สีหน้าราบเรียบเช่นเดียวกับ
ว

“ฉันไม่ได้งอน” พันธกานต์สวน สีหน้าราบเรียบเช่นเดียวกับ

อ
คญัเลยให้ฉนัเป็นตวัแทนมารบั” เตชนิท์

อ
คญัเลยให้ฉนัเป็นตวัแทนมารบั” เตชนิท์

ยิ้มกว้าง ผดิกบัพนัธกานต์ที่เหยยีดยิ้มมมุปากอย่างไม่สนใจใคร

อ
ยิ้มกว้าง ผดิกบัพนัธกานต์ที่เหยยีดยิ้มมมุปากอย่างไม่สนใจใคร

“ตดิหญงิละสไิม่ว่า” ความคดิด้านลบของเขาทอ“ตดิหญงิละสไิม่ว่า” ความคดิด้านลบของเขาท

ยคญัเลยให้ฉนัเป็นตวัแทนมารบั” เตชนิท์ยคญัเลยให้ฉนัเป็นตวัแทนมารบั” เตชนิท์

ยิ้มกว้าง ผดิกบัพนัธกานต์ที่เหยยีดยิ้มมมุปากอย่างไม่สนใจใครยยิ้มกว้าง ผดิกบัพนัธกานต์ที่เหยยีดยิ้มมมุปากอย่างไม่สนใจใคร

่
พอเหลอืบไปมองด้านหลงัเพื่อนแล้วไม่เหน็คนที่เขาควรจะเหน็ ความ

่
พอเหลอืบไปมองด้านหลงัเพื่อนแล้วไม่เหน็คนที่เขาควรจะเหน็ ความ

า
พนัธกานต์ส่ายศรีษะเบาๆ ทั้งที่ดวงตายงัมปีระกายขบขนั แต่

า
พนัธกานต์ส่ายศรีษะเบาๆ ทั้งที่ดวงตายงัมปีระกายขบขนั แต่

พอเหลอืบไปมองด้านหลงัเพื่อนแล้วไม่เหน็คนที่เขาควรจะเหน็ ความ

า
พอเหลอืบไปมองด้านหลงัเพื่อนแล้วไม่เหน็คนที่เขาควรจะเหน็ ความง

รูปตวัวใีต้คาง ยกัคิ้วข้างหนึ่งด้วยท่วงท่าเก๊กหล่อเหมอืนสมยัเรยีน

ง
รูปตวัวใีต้คาง ยกัคิ้วข้างหนึ่งด้วยท่วงท่าเก๊กหล่อเหมอืนสมยัเรยีน

พนัธกานต์ส่ายศรีษะเบาๆ ทั้งที่ดวงตายงัมปีระกายขบขนั แต่

ง
พนัธกานต์ส่ายศรีษะเบาๆ ทั้งที่ดวงตายงัมปีระกายขบขนั แต่

พอเหลอืบไปมองด้านหลงัเพื่อนแล้วไม่เหน็คนที่เขาควรจะเหน็ ความงพอเหลอืบไปมองด้านหลงัเพื่อนแล้วไม่เหน็คนที่เขาควรจะเหน็ ความ
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เตชนิท์ส่ายศรีษะ แต่ลกึๆ แล้วกป็ฏเิสธไม่ได้ว่าสิ่งที่พนัธกานต์

คาดเดาไม่ผดิไปจากความเป็นจรงินกั มอืหนาคว้ากระเป๋าเดนิทางของ

เพื่อนรักที่พ่วงตำาแหน่งลูกชายประธานบริษัทไปยังด้านนอก แต่ยัง

ไม่ทนัถงึประตทูางออก  โทรศพัท์มอืถอืกด็งัขึ้นเสยีก่อน เขาชะงกั หยบิ

อปุกรณ์สื่อสารมาดูภาพบนหน้าจอ

“สวสัดคีรบั เตชนิท์พดูสาย” พดูจบหนุม่ตี๋กค็ว้ากระเป๋าล้อลาก

เดนิตามเพื่อนอกีครั้ง 

“สวสัดคี่ะคณุเต ดฉินั จรีนนัท์จากบรษิทัอนิทเีรยีร์นะคะ” 

“อ๋อ...ครบัคณุจ”ี เตชนิท์ยิ้มบางๆ จำาได้ว่าหล่อนคอืมณัฑนากร

ที่เขาเพิ่งตดิต่องานเมื่อวนัก่อน “ว่ายงัไงครบั”

“เมื่อกี้จเีพิ่งส่งแบบห้องนอนไปทางอเีมลที่คณุเตแจ้งไว้ เลยโทร. 

มาบอกให้คณุเตลองเชก็อเีมลดูค่ะ ถ้าชอบหรอืไม่ชอบตรงไหน จจีะ

ได้รบีแก้งานส่งให้ทนัอาทติย์หน้า”

“ครบัๆ ขอบคณุมากเลย เดี๋ยวผมจะรบีส่งแบบให้เจ้านายแล้ว

กันนะครับ ถ้าคุณช่อไม่ติดขัดอะไร ภายในวันสองวันนี้คุณจีก็น่าจะ

นำาเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่คุณช่อเลือกไว้เข้ามาส่งที่บ้านคมน์พิมุกต์ได้

เลย” 

‘บ้านคมน์พมิกุต์’ ชื่อนี้ทำาเอาพนัธกานต์ชะงกั 

ชายหนุม่ที่กำาลงัคยุโทรศพัท์พลอยชะงกัตามไปด้วย เตชนิท์เพิ่ง

รูต้วัว่าเผลอพดูเรื่องไม่น่าฟังให้อกีฝ่ายได้ยนิตอนที่ร่างสงูในชดุลำาลอง

หันกลับมามองหน้า ดวงตาคมกริบทำาให้เขาแน่ใจทันทีว่าควรรีบยุติ

การสนทนาโดยเรว็ที่สดุ

“เอ่อ...คณุจคีรบั คบืหน้ายงัไงผมจะรบีตดิต่อกลบัไปนะครบั” 

เมื่อเตชนิท์วางสาย พนัธกานต์กเ็ปิดฉากถามเสยีงห้วน

“แบบอะไร”

“เอ่อ...”

ต
‘บ้านคมน์พมิกุต์’ ชื่อนี้ท

ต
‘บ้านคมน์พมิกุต์’ ชื่อนี้ท

ชายหนุม่ที่กตชายหนุม่ที่กชายหนุม่ที่กำชายหนุม่ที่กตชายหนุม่ที่กำชายหนุม่ที่กาตาลงัคยุโทรศพัท์พลอยชะงกัตามไปด้วย เตชนิท์เพิ่งตลงัคยุโทรศพัท์พลอยชะงกัตามไปด้วย เตชนิท์เพิ่งตรูต้วัว่าเผลอพดูเรื่องไม่น่าฟังให้อกีฝ่ายได้ยนิตอนที่ร่างสงูในชดุลตรูต้วัว่าเผลอพดูเรื่องไม่น่าฟังให้อกีฝ่ายได้ยนิตอนที่ร่างสงูในชดุล

ั
เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่คุณช่อเลือกไว้เข้ามาส่งที่บ้านคมน์พิมุกต์ได้

ั
เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่คุณช่อเลือกไว้เข้ามาส่งที่บ้านคมน์พิมุกต์ได้

ว
กันนะครับ ถ้าคุณช่อไม่ติดขัดอะไร ภายในวันสองวันนี้คุณจีก็น่าจะ

ว
กันนะครับ ถ้าคุณช่อไม่ติดขัดอะไร ภายในวันสองวันนี้คุณจีก็น่าจะ

ว
เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่คุณช่อเลือกไว้เข้ามาส่งที่บ้านคมน์พิมุกต์ได้

ว
เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่คุณช่อเลือกไว้เข้ามาส่งที่บ้านคมน์พิมุกต์ได้

‘บ้านคมน์พมิกุต์’ ชื่อนี้ทว‘บ้านคมน์พมิกุต์’ ชื่อนี้ท

ลงัคยุโทรศพัท์พลอยชะงกัตามไปด้วย เตชนิท์เพิ่ง
ว

ลงัคยุโทรศพัท์พลอยชะงกัตามไปด้วย เตชนิท์เพิ่ง

อ
ได้รบีแก้งานส่งให้ทนัอาทติย์หน้า”

อ
ได้รบีแก้งานส่งให้ทนัอาทติย์หน้า”

“ครบัๆ ขอบคณุมากเลย เดี๋ยวผมจะรบีส่งแบบให้เจ้านายแล้ว

อ
“ครบัๆ ขอบคณุมากเลย เดี๋ยวผมจะรบีส่งแบบให้เจ้านายแล้ว

กันนะครับ ถ้าคุณช่อไม่ติดขัดอะไร ภายในวันสองวันนี้คุณจีก็น่าจะ

อ
กันนะครับ ถ้าคุณช่อไม่ติดขัดอะไร ภายในวันสองวันนี้คุณจีก็น่าจะ

อเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่คุณช่อเลือกไว้เข้ามาส่งที่บ้านคมน์พิมุกต์ได้อเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่คุณช่อเลือกไว้เข้ามาส่งที่บ้านคมน์พิมุกต์ได้

ย
“เมื่อกี้จเีพิ่งส่งแบบห้องนอนไปทางอเีมลที่คณุเตแจ้งไว้ เลยโทร. 

ย
“เมื่อกี้จเีพิ่งส่งแบบห้องนอนไปทางอเีมลที่คณุเตแจ้งไว้ เลยโทร. 

มาบอกให้คณุเตลองเชก็อเีมลดูค่ะ ถ้าชอบหรอืไม่ชอบตรงไหน จจีะ

ย
มาบอกให้คณุเตลองเชก็อเีมลดูค่ะ ถ้าชอบหรอืไม่ชอบตรงไหน จจีะ

ได้รบีแก้งานส่งให้ทนัอาทติย์หน้า”

ย
ได้รบีแก้งานส่งให้ทนัอาทติย์หน้า”

“ครบัๆ ขอบคณุมากเลย เดี๋ยวผมจะรบีส่งแบบให้เจ้านายแล้วย“ครบัๆ ขอบคณุมากเลย เดี๋ยวผมจะรบีส่งแบบให้เจ้านายแล้ว

กันนะครับ ถ้าคุณช่อไม่ติดขัดอะไร ภายในวันสองวันนี้คุณจีก็น่าจะยกันนะครับ ถ้าคุณช่อไม่ติดขัดอะไร ภายในวันสองวันนี้คุณจีก็น่าจะ

“เมื่อกี้จเีพิ่งส่งแบบห้องนอนไปทางอเีมลที่คณุเตแจ้งไว้ เลยโทร. 

่
“เมื่อกี้จเีพิ่งส่งแบบห้องนอนไปทางอเีมลที่คณุเตแจ้งไว้ เลยโทร. 

า
ที่เขาเพิ่งตดิต่องานเมื่อวนัก่อน “ว่ายงัไงครบั”

า
ที่เขาเพิ่งตดิต่องานเมื่อวนัก่อน “ว่ายงัไงครบั”

“เมื่อกี้จเีพิ่งส่งแบบห้องนอนไปทางอเีมลที่คณุเตแจ้งไว้ เลยโทร. 

า
“เมื่อกี้จเีพิ่งส่งแบบห้องนอนไปทางอเีมลที่คณุเตแจ้งไว้ เลยโทร. 

มาบอกให้คณุเตลองเชก็อเีมลดูค่ะ ถ้าชอบหรอืไม่ชอบตรงไหน จจีะามาบอกให้คณุเตลองเชก็อเีมลดูค่ะ ถ้าชอบหรอืไม่ชอบตรงไหน จจีะ
ง

“สวสัดคี่ะคณุเต ดฉินั จรีนนัท์จากบรษิทัอนิทเีรยีร์นะคะ” 

ง
“สวสัดคี่ะคณุเต ดฉินั จรีนนัท์จากบรษิทัอนิทเีรยีร์นะคะ” 

ได้ว่าหล่อนคอืมณัฑนากร

ง
ได้ว่าหล่อนคอืมณัฑนากร

“เมื่อกี้จเีพิ่งส่งแบบห้องนอนไปทางอเีมลที่คณุเตแจ้งไว้ เลยโทร. ง“เมื่อกี้จเีพิ่งส่งแบบห้องนอนไปทางอเีมลที่คณุเตแจ้งไว้ เลยโทร. 

มาบอกให้คณุเตลองเชก็อเีมลดูค่ะ ถ้าชอบหรอืไม่ชอบตรงไหน จจีะ
ง

มาบอกให้คณุเตลองเชก็อเีมลดูค่ะ ถ้าชอบหรอืไม่ชอบตรงไหน จจีะ
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“ฉันถามว่าแบบอะไร” เสียงนั้นเข้มขึ้นนิดๆ ไม่ได้กระโชก-

โฮกฮากจนถงึขั้นทำาให้ใครต่อใครในสนามบนิหนัมามอง แต่ดวงตาที่

ฉายแววกระด้างกท็ำาเอาคนที่เป็นทั้งเพื่อนทั้งลกูน้องของพ่อชกัวางตวั

ลำาบาก 

“แบบ...หอ้งนอนว่ะ” เสยีงของเตชนิท์เบากวา่ปกต ิ“พอด.ี..แม่

เลี้ยงคนปัจจบุนัของแก...”

“มนัไม่ใช่แม่เลี้ยงฉนั”

“เออๆ เมยีพ่อแกนั่นแหละ” เตชนิท์รบีแก้ รู้ดวี่าตั้งแต่แม่แท้ๆ 

เสยีไปตอนอายหุกขวบ พนัธกานต์กไ็ม่เคยยอมรบัผู้หญงิคนไหนเป็น

แม่อกี แต่ละคนที่พ่อพาเข้าบ้าน อยู่ได้ไม่เคยเกนิหนึ่งปีกม็อีนัต้องเกบ็

ข้าวของระเหจ็ออกไปทกุราย เนื่องจากทนความร้ายกาจของลูกเลี้ยง

ไม่ไหว เว้นก็แต่คนล่าสุด...ช่อม่วง หญิงหม้ายวัยสี่สิบเก้าคนนี้อยู่ได้

นานกว่าใคร บางทีคงเพราะตอนแต่งเข้าบ้านคมน์พิมุกต์ใหม่ๆ เป็น

จังหวะใกล้เคียงกับที่เพื่อนของเขากำาลังจะถูกส่งไปเรียนต่อปริญญา

โทที่สหรฐัอเมรกิา 

“คณุช่อวานให้ฉนัช่วยประสานงานกบับรษิทัอนิทเีรยีร์ ออกแบบ

ห้องนอนที่กำาลงัจะให้เดก็ในปกครองของเขาย้ายเข้าไปอยู่...” เตชนิท์

อกึอกั แต่มาถงึขั้นนี้แล้วหากอกีฝ่ายไม่รู้รายละเอยีดจากเขา อกีเดี๋ยว

กต็้องรู้จากพ่อตวัเองอยู่ด ี“ในบ้านแก”

พนัธกานต์หน้าตงึ ไม่อยากเชื่อหู

“อาทิตย์ที่แล้วพ่อของคุณช่อเพิ่งเสีย ปกติท่านก็ไม่เคยมายุ่ง

วุ่นวายอะไรที่บ้านแกหรอก ท่านมธีรุกจิเลก็ๆ อยู่ชานเมอืง แล้วก.็..มี

เดก็ในปกครองอยูค่นหนึ่ง ชื่อคณุพระพาย” หนุม่ตี๋อธบิายตามที่ได้ยนิ

มาอกีทอดหนึ่ง “คณุพระพายคอยดแูลพ่อของคณุช่อมาตลอด ตอนนี้

เรยีนอยู่มหา’ลยัปีสดุท้าย ไม่เหลอืญาตทิี่ไหน คณุช่อกเ็ลยชวนมาพกั

อยู่ด้วยกนั”

ต
ลงัจะให้เดก็ในปกครองของเขาย้ายเข้าไปอยู่...” เตชนิท์

ต
ลงัจะให้เดก็ในปกครองของเขาย้ายเข้าไปอยู่...” เตชนิท์

อกึอกั แต่มาถงึขั้นนี้แล้วหากอกีฝ่ายไม่รู้รายละเอยีดจากเขา อกีเดี๋ยว

ต
อกึอกั แต่มาถงึขั้นนี้แล้วหากอกีฝ่ายไม่รู้รายละเอยีดจากเขา อกีเดี๋ยว

กต็้องรู้จากพ่อตวัเองอยู่ด ี“ในบ้านแก”ตกต็้องรู้จากพ่อตวัเองอยู่ด ี“ในบ้านแก”ตพนัธกานต์หน้าตงึ ไม่อยากเชื่อหูตพนัธกานต์หน้าตงึ ไม่อยากเชื่อหู

“อาทิตย์ที่แล้วพ่อของคุณช่อเพิ่งเสีย ปกติท่านก็ไม่เคยมายุ่ง
ต

“อาทิตย์ที่แล้วพ่อของคุณช่อเพิ่งเสีย ปกติท่านก็ไม่เคยมายุ่ง

ั
“คณุช่อวานให้ฉนัช่วยประสานงานกบับรษิทัอนิทเีรยีร์ ออกแบบ

ั
“คณุช่อวานให้ฉนัช่วยประสานงานกบับรษิทัอนิทเีรยีร์ ออกแบบ

ำา ัำาลงัจะให้เดก็ในปกครองของเขาย้ายเข้าไปอยู่...” เตชนิท์ัลงัจะให้เดก็ในปกครองของเขาย้ายเข้าไปอยู่...” เตชนิท์ว
“คณุช่อวานให้ฉนัช่วยประสานงานกบับรษิทัอนิทเีรยีร์ ออกแบบ

ว
“คณุช่อวานให้ฉนัช่วยประสานงานกบับรษิทัอนิทเีรยีร์ ออกแบบ

ลงัจะให้เดก็ในปกครองของเขาย้ายเข้าไปอยู่...” เตชนิท์วลงัจะให้เดก็ในปกครองของเขาย้ายเข้าไปอยู่...” เตชนิท์

อกึอกั แต่มาถงึขั้นนี้แล้วหากอกีฝ่ายไม่รู้รายละเอยีดจากเขา อกีเดี๋ยววอกึอกั แต่มาถงึขั้นนี้แล้วหากอกีฝ่ายไม่รู้รายละเอยีดจากเขา อกีเดี๋ยว

กต็้องรู้จากพ่อตวัเองอยู่ด ี“ในบ้านแก”
ว

กต็้องรู้จากพ่อตวัเองอยู่ด ี“ในบ้านแก”

อ
นานกว่าใคร บางทีคงเพราะตอนแต่งเข้าบ้านคมน์พิมุกต์ใหม่ๆ เป็น

อ
นานกว่าใคร บางทีคงเพราะตอนแต่งเข้าบ้านคมน์พิมุกต์ใหม่ๆ เป็น

จังหวะใกล้เคียงกับที่เพื่อนของเขาก

อ
จังหวะใกล้เคียงกับที่เพื่อนของเขากำ

อ
ำจังหวะใกล้เคียงกับที่เพื่อนของเขากำจังหวะใกล้เคียงกับที่เพื่อนของเขาก

อ
จังหวะใกล้เคียงกับที่เพื่อนของเขากำจังหวะใกล้เคียงกับที่เพื่อนของเขากา

อ
าล

อ
ลังจะถูกส่งไปเรียนต่อปริญญา

อ
ังจะถูกส่งไปเรียนต่อปริญญาลังจะถูกส่งไปเรียนต่อปริญญาล

อ
ลังจะถูกส่งไปเรียนต่อปริญญาล

“คณุช่อวานให้ฉนัช่วยประสานงานกบับรษิทัอนิทเีรยีร์ ออกแบบอ“คณุช่อวานให้ฉนัช่วยประสานงานกบับรษิทัอนิทเีรยีร์ ออกแบบ

ลงัจะให้เดก็ในปกครองของเขาย้ายเข้าไปอยู่...” เตชนิท์อลงัจะให้เดก็ในปกครองของเขาย้ายเข้าไปอยู่...” เตชนิท์

ย
ข้าวของระเหจ็ออกไปทกุราย เนื่องจากทนความร้ายกาจของลูกเลี้ยง

ย
ข้าวของระเหจ็ออกไปทกุราย เนื่องจากทนความร้ายกาจของลูกเลี้ยง

ไม่ไหว เว้นก็แต่คนล่าสุด...ช่อม่วง หญิงหม้ายวัยสี่สิบเก้าคนนี้อยู่ได้

ย
ไม่ไหว เว้นก็แต่คนล่าสุด...ช่อม่วง หญิงหม้ายวัยสี่สิบเก้าคนนี้อยู่ได้

นานกว่าใคร บางทีคงเพราะตอนแต่งเข้าบ้านคมน์พิมุกต์ใหม่ๆ เป็น

ย
นานกว่าใคร บางทีคงเพราะตอนแต่งเข้าบ้านคมน์พิมุกต์ใหม่ๆ เป็น

ังจะถูกส่งไปเรียนต่อปริญญายังจะถูกส่งไปเรียนต่อปริญญา

ข้าวของระเหจ็ออกไปทกุราย เนื่องจากทนความร้ายกาจของลูกเลี้ยง

่
ข้าวของระเหจ็ออกไปทกุราย เนื่องจากทนความร้ายกาจของลูกเลี้ยง

า
แม่อกี แต่ละคนที่พ่อพาเข้าบ้าน อยู่ได้ไม่เคยเกนิหนึ่งปีกม็อีนัต้องเกบ็

า
แม่อกี แต่ละคนที่พ่อพาเข้าบ้าน อยู่ได้ไม่เคยเกนิหนึ่งปีกม็อีนัต้องเกบ็

ข้าวของระเหจ็ออกไปทกุราย เนื่องจากทนความร้ายกาจของลูกเลี้ยง

า
ข้าวของระเหจ็ออกไปทกุราย เนื่องจากทนความร้ายกาจของลูกเลี้ยง

ไม่ไหว เว้นก็แต่คนล่าสุด...ช่อม่วง หญิงหม้ายวัยสี่สิบเก้าคนนี้อยู่ได้าไม่ไหว เว้นก็แต่คนล่าสุด...ช่อม่วง หญิงหม้ายวัยสี่สิบเก้าคนนี้อยู่ได้

นานกว่าใคร บางทีคงเพราะตอนแต่งเข้าบ้านคมน์พิมุกต์ใหม่ๆ เป็นานานกว่าใคร บางทีคงเพราะตอนแต่งเข้าบ้านคมน์พิมุกต์ใหม่ๆ เป็น

ง
“เออๆ เมยีพ่อแกนั่นแหละ” เตชนิท์รบีแก้ รู้ดวี่าตั้งแต่แม่แท้ๆ 

ง
“เออๆ เมยีพ่อแกนั่นแหละ” เตชนิท์รบีแก้ รู้ดวี่าตั้งแต่แม่แท้ๆ 

เสยีไปตอนอายหุกขวบ พนัธกานต์กไ็ม่เคยยอมรบัผู้หญงิคนไหนเป็น

ง
เสยีไปตอนอายหุกขวบ พนัธกานต์กไ็ม่เคยยอมรบัผู้หญงิคนไหนเป็น

แม่อกี แต่ละคนที่พ่อพาเข้าบ้าน อยู่ได้ไม่เคยเกนิหนึ่งปีกม็อีนัต้องเกบ็

ง
แม่อกี แต่ละคนที่พ่อพาเข้าบ้าน อยู่ได้ไม่เคยเกนิหนึ่งปีกม็อีนัต้องเกบ็

ข้าวของระเหจ็ออกไปทกุราย เนื่องจากทนความร้ายกาจของลูกเลี้ยงงข้าวของระเหจ็ออกไปทกุราย เนื่องจากทนความร้ายกาจของลูกเลี้ยง

ไม่ไหว เว้นก็แต่คนล่าสุด...ช่อม่วง หญิงหม้ายวัยสี่สิบเก้าคนนี้อยู่ได้
ง

ไม่ไหว เว้นก็แต่คนล่าสุด...ช่อม่วง หญิงหม้ายวัยสี่สิบเก้าคนนี้อยู่ได้
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“หน้าด้าน!” พนัธกานต์ผรสุวาทเบาๆ ราวกบัราชสห์ีคำาราม คิ้ว

หนาๆ ที่พาดอยูเ่หนอืดวงตาคมระยบัขมวดมุน่ “พาลกูชายมาสบูเลอืด

สูบเนื้อพ่อฉันคนเดียวไม่พอ ยังทำาเป็นหน้าใหญ่ใจบุญพาเด็กที่ไหน

ไม่รู้มาช่วยกันสูบอีก เมื่อไรกาฝากพวกนี้มันจะหมดสิ้นไปจากโลก

เสยีท”ี

ขณะที่เพื่อนรักกำาลังหัวเสียอยู่นั้น เตชินท์ก็ระบายลมหายใจ

อย่างหนกัอก 

“ไอ้พัน...ฉันว่าแกอคติกับเขาเกินไป คุณช่อไม่เหมือนผู้หญิง 

คนอื่นๆ ของพ่อแกเลยนะ เท่าที่ฉนัรู้จกัเขามาหกปี คณุช่อเป็นคนดี

มาก แล้วคณุเอกลูกชายของเขาก.็..”

“แกหยดุพดูไปเลยไอ้เต” พนัธกานต์สวนเรยีบๆ ดวงตากระด้าง 

“แล้วถ้าแกยังอยากเป็นเพื่อนกับฉันอยู่ แกโทร. ไปยกเลิกการสั่งซื้อ

เฟอร์นเิจอร์ทั้งหมดเดี๋ยวนี้ เพราะว่าบ้านฉนัไม่ใช่สถานสงเคราะห์” 

ชายหนุม่ไม่รอฟังคำาตอบรบัหรอืปฏเิสธ เดนินำาลิ่วๆ ออกไปจาก

อาคารผูโ้ดยสาร ทิ้งให้เตชนิท์ได้แต่ยนือ้าปากหวอ ก่อนจะรวบรวมสติ

กลบัมาอกีครั้งและลากกระเป๋าเดนิทางตามไปยงับรเิวณที่เพื่อนยนืรอ

รถบรษิทัอยู่

“เฮ้ยๆ ไอ้พนั!” เขาจบัไหล่เพื่อนให้หนัมามองหน้า “แกกร็ู้ว่า

ฉนัทำาตามที่แกต้องการไม่ได้ เพราะฉนัเป็นลูกจ้างของพ่อแก ส่วนคณุ

ช่อกไ็ด้รบัคำาสั่งมาจากพ่อแกอกีทอด ขนืฉนัโทร. ไปยกเลกิการสั่งซื้อ

จรงิๆ พ่อแกกเ็ฉ่งฉนัหวัแบะ แล้วที่สำาคญัเลยนะ...” 

ถ้าพนัธกานต์กำาลงัหวัเสยี ตอนนี้เขาเองกเ็ริ่มหวัเสยีไม่น้อยไป

กว่าอกีฝ่าย 

“ถงึฉนัเข้าข้างแก พ่อแกกต้็องสั่งคนอื่นมาจดัการเรื่องนี้แทนฉนั

อยู่ด!ี” เตชนิท์แจกแจงด้วยท่าทางขงึขงั

พนัธกานต์นิ่วหน้า ดวงตาวาววบั แต่การที่ดวงตาคู่นั้นเบนไป

ต
“เฮ้ยๆ ไอ้พนั!” เขาจบัไหล่เพื่อนให้หนัมามองหน้า “แกกร็ู้ว่า

ต
“เฮ้ยๆ ไอ้พนั!” เขาจบัไหล่เพื่อนให้หนัมามองหน้า “แกกร็ู้ว่า

ตามที่แกต้องการไม่ได้ เพราะฉนัเป็นลูกจ้างของพ่อแก ส่วนคณุตตามที่แกต้องการไม่ได้ เพราะฉนัเป็นลูกจ้างของพ่อแก ส่วนคณุตสั่งมาจากพ่อแกอกีทอด ขนืฉนัโทร. ไปยกเลกิการสั่งซื้อตสั่งมาจากพ่อแกอกีทอด ขนืฉนัโทร. ไปยกเลกิการสั่งซื้อ

จรงิๆ พ่อแกกเ็ฉ่งฉนัหวัแบะ แล้วที่ส
ต

จรงิๆ พ่อแกกเ็ฉ่งฉนัหวัแบะ แล้วที่ส

ั
กลบัมาอกีครั้งและลากกระเป๋าเดนิทางตามไปยงับรเิวณที่เพื่อนยนืรอ

ั
กลบัมาอกีครั้งและลากกระเป๋าเดนิทางตามไปยงับรเิวณที่เพื่อนยนืรอ

รถบรษิทัอยู่ ัรถบรษิทัอยู่ ว
อาคารผูโ้ดยสาร ทิ้งให้เตชนิท์ได้แต่ยนือ้าปากหวอ ก่อนจะรวบรวมสติ

ว
อาคารผูโ้ดยสาร ทิ้งให้เตชนิท์ได้แต่ยนือ้าปากหวอ ก่อนจะรวบรวมสติ

กลบัมาอกีครั้งและลากกระเป๋าเดนิทางตามไปยงับรเิวณที่เพื่อนยนืรอ

ว
กลบัมาอกีครั้งและลากกระเป๋าเดนิทางตามไปยงับรเิวณที่เพื่อนยนืรอ

ว“เฮ้ยๆ ไอ้พนั!” เขาจบัไหล่เพื่อนให้หนัมามองหน้า “แกกร็ู้ว่าว“เฮ้ยๆ ไอ้พนั!” เขาจบัไหล่เพื่อนให้หนัมามองหน้า “แกกร็ู้ว่า

ตามที่แกต้องการไม่ได้ เพราะฉนัเป็นลูกจ้างของพ่อแก ส่วนคณุ
ว

ตามที่แกต้องการไม่ได้ เพราะฉนัเป็นลูกจ้างของพ่อแก ส่วนคณุ

อ
เฟอร์นเิจอร์ทั้งหมดเดี๋ยวนี้ เพราะว่าบ้านฉนัไม่ใช่สถานสงเคราะห์” 

อ
เฟอร์นเิจอร์ทั้งหมดเดี๋ยวนี้ เพราะว่าบ้านฉนัไม่ใช่สถานสงเคราะห์” 

ตอบรบัหรอืปฏเิสธ เดนิน

อ
ตอบรบัหรอืปฏเิสธ เดนิน

อาคารผูโ้ดยสาร ทิ้งให้เตชนิท์ได้แต่ยนือ้าปากหวอ ก่อนจะรวบรวมสติ

อ
อาคารผูโ้ดยสาร ทิ้งให้เตชนิท์ได้แต่ยนือ้าปากหวอ ก่อนจะรวบรวมสติ

กลบัมาอกีครั้งและลากกระเป๋าเดนิทางตามไปยงับรเิวณที่เพื่อนยนืรออกลบัมาอกีครั้งและลากกระเป๋าเดนิทางตามไปยงับรเิวณที่เพื่อนยนืรอ

ย
“แกหยดุพดูไปเลยไอ้เต” พนัธกานต์สวนเรยีบๆ ดวงตากระด้าง 

ย
“แกหยดุพดูไปเลยไอ้เต” พนัธกานต์สวนเรยีบๆ ดวงตากระด้าง 

“แล้วถ้าแกยังอยากเป็นเพื่อนกับฉันอยู่ แกโทร. ไปยกเลิกการสั่งซื้อ

ย
“แล้วถ้าแกยังอยากเป็นเพื่อนกับฉันอยู่ แกโทร. ไปยกเลิกการสั่งซื้อ

เฟอร์นเิจอร์ทั้งหมดเดี๋ยวนี้ เพราะว่าบ้านฉนัไม่ใช่สถานสงเคราะห์” 

ย
เฟอร์นเิจอร์ทั้งหมดเดี๋ยวนี้ เพราะว่าบ้านฉนัไม่ใช่สถานสงเคราะห์” 

ตอบรบัหรอืปฏเิสธ เดนินยตอบรบัหรอืปฏเิสธ เดนิน

อาคารผูโ้ดยสาร ทิ้งให้เตชนิท์ได้แต่ยนือ้าปากหวอ ก่อนจะรวบรวมสติยอาคารผูโ้ดยสาร ทิ้งให้เตชนิท์ได้แต่ยนือ้าปากหวอ ก่อนจะรวบรวมสติ

่
“แกหยดุพดูไปเลยไอ้เต” พนัธกานต์สวนเรยีบๆ ดวงตากระด้าง 

่
“แกหยดุพดูไปเลยไอ้เต” พนัธกานต์สวนเรยีบๆ ดวงตากระด้าง 

า
“แกหยดุพดูไปเลยไอ้เต” พนัธกานต์สวนเรยีบๆ ดวงตากระด้าง 

า
“แกหยดุพดูไปเลยไอ้เต” พนัธกานต์สวนเรยีบๆ ดวงตากระด้าง 

“แล้วถ้าแกยังอยากเป็นเพื่อนกับฉันอยู่ แกโทร. ไปยกเลิกการสั่งซื้อา“แล้วถ้าแกยังอยากเป็นเพื่อนกับฉันอยู่ แกโทร. ไปยกเลิกการสั่งซื้อ

เฟอร์นเิจอร์ทั้งหมดเดี๋ยวนี้ เพราะว่าบ้านฉนัไม่ใช่สถานสงเคราะห์” าเฟอร์นเิจอร์ทั้งหมดเดี๋ยวนี้ เพราะว่าบ้านฉนัไม่ใช่สถานสงเคราะห์” 

ง
“ไอ้พัน...ฉันว่าแกอคติกับเขาเกินไป คุณช่อไม่เหมือนผู้หญิง

ง
“ไอ้พัน...ฉันว่าแกอคติกับเขาเกินไป คุณช่อไม่เหมือนผู้หญิง

คนอื่นๆ ของพ่อแกเลยนะ เท่าที่ฉนัรู้จกัเขามาหกปี คณุช่อเป็นคนดี

ง
คนอื่นๆ ของพ่อแกเลยนะ เท่าที่ฉนัรู้จกัเขามาหกปี คณุช่อเป็นคนดี

“แกหยดุพดูไปเลยไอ้เต” พนัธกานต์สวนเรยีบๆ ดวงตากระด้าง ง“แกหยดุพดูไปเลยไอ้เต” พนัธกานต์สวนเรยีบๆ ดวงตากระด้าง 

“แล้วถ้าแกยังอยากเป็นเพื่อนกับฉันอยู่ แกโทร. ไปยกเลิกการสั่งซื้อ
ง

“แล้วถ้าแกยังอยากเป็นเพื่อนกับฉันอยู่ แกโทร. ไปยกเลิกการสั่งซื้อ
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อกีทางทำาให้คนมองรบัรู้ได้ว่าอกีฝ่ายไม่ได้หวัรั้นมากจนเกนิไป อย่าง

น้อยๆ กก็บัเพื่อนอย่างเขานี่ละ ส่วนที่ขบกรามแน่นอยูน่ั้น เขาไม่แน่ใจ

เหมอืนกนัว่า ‘ความซวย’ จะไปลงที่ใครต่อ

“พ่อฉนัอยู่ไหน”

ภายในห้องประชุมบนชั้นแปดของอาคารขนาดใหญ่ย่าน

ใจกลางเมอืง ซึ่งมปี้ายกำากบัอย่างเด่นหราว่า ‘คมน์พมิกุต์ กรุ๊ป’ นกั-

ธุรกิจหนุ่มใหญ่วัยห้าสิบแปดปีกำาลังสรุปเรื่องนิตยสารหัวใหม่ของ

สำานกัพมิพ์ในเครอืบรษิทัที่กำาลงัจะเปิดตวัช่วงต้นเดอืนหน้า

“ผมคดิว่าพวกเราทกุคนน่าจะเหน็ด้วย...”

“ผมไม่เหน็ด้วย!” 

จู่ๆ ประตูห้องประชมุกถ็ูกผลกัเข้ามา เสยีงเข้มๆ ของผู้มาใหม่

ทำาให้ทุกคนหันไปมองโดยพร้อมเพรียงกัน ไม่เว้นแม้กระทั่งประธาน

บรษิทัอย่างแสนคมที่ยนือยู่หน้าห้อง 

“พนั!” นกัธรุกจิหนุ่มใหญ่นกึไม่ถงึว่าจู่ๆ ลูกชายจะมาปรากฏ

ตัวที่บริษัท ทั้งยังปรากฏตัวอย่างไร้มารยาทในตอนที่ทุกคนกำาลัง

ประชมุงานกนัอยู่ 

เมื่อหันไปยังหัวหน้ากองบรรณาธิการ ตลอดจนบุคลากรฝ่าย

ต่างๆ ที่กำาลังนั่งกะพริบตาปริบๆ แสนคมก็แทบอยากเอาหน้าแทรก

แผ่นดนิหน ีแต่เขารู้ดวี่านั่นเป็นทางออกของคนขี้ขลาดเท่านั้น 

“เอาละ เบื้องต้นกต็ามที่ผมได้บอกทกุคนไป วนันี้เอาไว้เท่านี้” 

ชายวยักลางคนปิดประชมุ 

ทุกคนจึงไม่รอช้าที่จะเก็บของและออกจากห้องอย่างรวดเร็ว 

เนื่องจากรู้ดวี่าลูกชายท่านประธานคนนี้ค่อนข้างอารมณ์ร้าย โผล่มา

ทไีรกม็กัจะอาละวาดจนพนกังานหวัหดกนัเป็นแถว แม้เขาจะหน้าตา

หล่อเหลาปานเทพบตุร สาวๆ หลายคนกม็วิายแอบตั้งฉายาแกมจกิกดั

ต
ประชมุงานกนัอยู่ 

ต
ประชมุงานกนัอยู่ 

เมื่อหันไปยังหัวหน้ากองบรรณาธิการ ตลอดจนบุคลากรฝ่าย

ต
เมื่อหันไปยังหัวหน้ากองบรรณาธิการ ตลอดจนบุคลากรฝ่าย

ลังนั่งกะพริบตาปริบๆ แสนคมก็แทบอยากเอาหน้าแทรกตลังนั่งกะพริบตาปริบๆ แสนคมก็แทบอยากเอาหน้าแทรกตแผ่นดนิหน ีแต่เขารู้ดวี่านั่นเป็นทางออกของคนขี้ขลาดเท่านั้น ตแผ่นดนิหน ีแต่เขารู้ดวี่านั่นเป็นทางออกของคนขี้ขลาดเท่านั้น 

“เอาละ เบื้องต้นกต็ามที่ผมได้บอกทกุคนไป วนันี้เอาไว้เท่านี้” 
ต

“เอาละ เบื้องต้นกต็ามที่ผมได้บอกทกุคนไป วนันี้เอาไว้เท่านี้” 

ั
ตัวที่บริษัท ทั้งยังปรากฏตัวอย่างไร้มารยาทในตอนที่ทุกคนก

ั
ตัวที่บริษัท ทั้งยังปรากฏตัวอย่างไร้มารยาทในตอนที่ทุกคนก

ัประชมุงานกนัอยู่ ัประชมุงานกนัอยู่ ว
“พนั!” นกัธรุกจิหนุ่มใหญ่นกึไม่ถงึว่าจู่ๆ ลูกชายจะมาปรากฏ

ว
“พนั!” นกัธรุกจิหนุ่มใหญ่นกึไม่ถงึว่าจู่ๆ ลูกชายจะมาปรากฏ

ตัวที่บริษัท ทั้งยังปรากฏตัวอย่างไร้มารยาทในตอนที่ทุกคนก

ว
ตัวที่บริษัท ทั้งยังปรากฏตัวอย่างไร้มารยาทในตอนที่ทุกคนก

วเมื่อหันไปยังหัวหน้ากองบรรณาธิการ ตลอดจนบุคลากรฝ่ายวเมื่อหันไปยังหัวหน้ากองบรรณาธิการ ตลอดจนบุคลากรฝ่าย

ลังนั่งกะพริบตาปริบๆ แสนคมก็แทบอยากเอาหน้าแทรก
ว

ลังนั่งกะพริบตาปริบๆ แสนคมก็แทบอยากเอาหน้าแทรก

อ
ให้ทุกคนหันไปมองโดยพร้อมเพรียงกัน ไม่เว้นแม้กระทั่งประธาน

อ
ให้ทุกคนหันไปมองโดยพร้อมเพรียงกัน ไม่เว้นแม้กระทั่งประธาน

บรษิทัอย่างแสนคมที่ยนือยู่หน้าห้อง 

อ
บรษิทัอย่างแสนคมที่ยนือยู่หน้าห้อง 

“พนั!” นกัธรุกจิหนุ่มใหญ่นกึไม่ถงึว่าจู่ๆ ลูกชายจะมาปรากฏ

อ
“พนั!” นกัธรุกจิหนุ่มใหญ่นกึไม่ถงึว่าจู่ๆ ลูกชายจะมาปรากฏ

ตัวที่บริษัท ทั้งยังปรากฏตัวอย่างไร้มารยาทในตอนที่ทุกคนกอตัวที่บริษัท ทั้งยังปรากฏตัวอย่างไร้มารยาทในตอนที่ทุกคนก

ย
จู่ๆ ประตูห้องประชมุกถ็ูกผลกัเข้ามา เสยีงเข้มๆ ของผู้มาใหม่

ย
จู่ๆ ประตูห้องประชมุกถ็ูกผลกัเข้ามา เสยีงเข้มๆ ของผู้มาใหม่

ให้ทุกคนหันไปมองโดยพร้อมเพรียงกัน ไม่เว้นแม้กระทั่งประธาน

ย
ให้ทุกคนหันไปมองโดยพร้อมเพรียงกัน ไม่เว้นแม้กระทั่งประธาน

“พนั!” นกัธรุกจิหนุ่มใหญ่นกึไม่ถงึว่าจู่ๆ ลูกชายจะมาปรากฏย“พนั!” นกัธรุกจิหนุ่มใหญ่นกึไม่ถงึว่าจู่ๆ ลูกชายจะมาปรากฏ

่า
“ผมคดิว่าพวกเราทกุคนน่าจะเหน็ด้วย...”

า
“ผมคดิว่าพวกเราทกุคนน่าจะเหน็ด้วย...”

จู่ๆ ประตูห้องประชมุกถ็ูกผลกัเข้ามา เสยีงเข้มๆ ของผู้มาใหม่าจู่ๆ ประตูห้องประชมุกถ็ูกผลกัเข้ามา เสยีงเข้มๆ ของผู้มาใหม่

ให้ทุกคนหันไปมองโดยพร้อมเพรียงกัน ไม่เว้นแม้กระทั่งประธานาให้ทุกคนหันไปมองโดยพร้อมเพรียงกัน ไม่เว้นแม้กระทั่งประธาน

ง
ลังสรุปเรื่องนิตยสารหัวใหม่ของ

ง
ลังสรุปเรื่องนิตยสารหัวใหม่ของ

ลงัจะเปิดตวัช่วงต้นเดอืนหน้า

ง
ลงัจะเปิดตวัช่วงต้นเดอืนหน้า

จู่ๆ ประตูห้องประชมุกถ็ูกผลกัเข้ามา เสยีงเข้มๆ ของผู้มาใหม่
ง

จู่ๆ ประตูห้องประชมุกถ็ูกผลกัเข้ามา เสยีงเข้มๆ ของผู้มาใหม่
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1
เจ้าของบ้าน

ที่นี่คือบ้านใหม่ของหล่อนจริงๆ หรือ... 

หญิงสาวในชุดกระโปรงสีดำาสนิทยืนมองคฤหาสน์สไตล์ยุโรป

คลาสสกิซึ่งอยู่เบื้องหน้าตาไม่กะพรบิ รู้สกึราวกบัตวัเองกำาลงัฝัน แต่

เสยีงรถตู้ที่ค่อยๆ แล่นออกไปทางด้านหลงักท็ำาให้หล่อนรบัรู้ว่ามนัคอื

ความจรงิ 

‘บา้นคมน์พมิกุต์’ เคหาสนท์ี่ถูกโอบล้อมดว้ยสวนสไตลอ์งักฤษ

แห่งนี้กำาลงัจะกลายเป็นที่อยู่ของหล่อน

“มาจ้ะ เดี๋ยวอาพาไปดูห้องนอน” ช่อม่วงชกัชวนเข้าบ้าน คน

อ่อนวยักว่าจงึเหลอืบตาไปทางรถตูอ้เนกประสงค์ที่กำาลงัแล่นห่างออก

ไปทกุขณะ 

“แล้วกระเป๋าของพระพายล่ะคะ” 

“เดี๋ยวบูรณ์ยกตามมาให้ เขาแค่เอารถไปจอดเฉยๆ” หญงิวยั

กลางคนอธบิายพลางพยกัหน้าชวนเข้าไปด้านในอกีครั้ง 

พระพายไม่อยากปล่อยให้อีกฝ่ายต้องคอยนาน จึงเดินตาม

ผู้ใหญ่ที่นบัถอืขึ้นบนัไดหนิอ่อนไปยงัหน้ามขุ เมื่อถอดรองเท้าก้าวเข้า

สู่ห้องโถง หญงิสาวกเ็บกิตาโต มองจากภายนอกว่าบ้านคมน์พมิกุต์

ใหญ่โตแล้ว ภายในยิ่งกว้างขวางและตกแต่งอย่างหรหูราอลงัการจรงิๆ

ต
“มาจ้ะ เดี๋ยวอาพาไปดูห้องนอน” ช่อม่วงชกัชวนเข้าบ้าน คน

ต
“มาจ้ะ เดี๋ยวอาพาไปดูห้องนอน” ช่อม่วงชกัชวนเข้าบ้าน คน

อ่อนวยักว่าจงึเหลอืบตาไปทางรถตูอ้เนกประสงค์ที่ก

ต
อ่อนวยักว่าจงึเหลอืบตาไปทางรถตูอ้เนกประสงค์ที่ก

ไปทกุขณะ ตไปทกุขณะ 

“แล้วกระเป๋าของพระพายล่ะคะ” ต“แล้วกระเป๋าของพระพายล่ะคะ” 

“เดี๋ยวบูรณ์ยกตามมาให้ เขาแค่เอารถไปจอดเฉยๆ” หญงิวยั
ต

“เดี๋ยวบูรณ์ยกตามมาให้ เขาแค่เอารถไปจอดเฉยๆ” หญงิวยั

ั
ลงัจะกลายเป็นที่อยู่ของหล่อน

ั
ลงัจะกลายเป็นที่อยู่ของหล่อน

ั“มาจ้ะ เดี๋ยวอาพาไปดูห้องนอน” ช่อม่วงชกัชวนเข้าบ้าน คนั“มาจ้ะ เดี๋ยวอาพาไปดูห้องนอน” ช่อม่วงชกัชวนเข้าบ้าน คนว
‘บา้นคมน์พมิกุต์’ เคหาสนท์ี่ถูกโอบล้อมดว้ยสวนสไตลอ์งักฤษ

ว
‘บา้นคมน์พมิกุต์’ เคหาสนท์ี่ถูกโอบล้อมดว้ยสวนสไตลอ์งักฤษ

ลงัจะกลายเป็นที่อยู่ของหล่อน

ว
ลงัจะกลายเป็นที่อยู่ของหล่อน

ว“มาจ้ะ เดี๋ยวอาพาไปดูห้องนอน” ช่อม่วงชกัชวนเข้าบ้าน คนว“มาจ้ะ เดี๋ยวอาพาไปดูห้องนอน” ช่อม่วงชกัชวนเข้าบ้าน คน

อ่อนวยักว่าจงึเหลอืบตาไปทางรถตูอ้เนกประสงค์ที่กวอ่อนวยักว่าจงึเหลอืบตาไปทางรถตูอ้เนกประสงค์ที่ก

อ
เสยีงรถตู้ที่ค่อยๆ แล่นออกไปทางด้านหลงักท็

อ
เสยีงรถตู้ที่ค่อยๆ แล่นออกไปทางด้านหลงักท็

‘บา้นคมน์พมิกุต์’ เคหาสนท์ี่ถูกโอบล้อมดว้ยสวนสไตลอ์งักฤษ

อ
‘บา้นคมน์พมิกุต์’ เคหาสนท์ี่ถูกโอบล้อมดว้ยสวนสไตลอ์งักฤษ

ลงัจะกลายเป็นที่อยู่ของหล่อนอลงัจะกลายเป็นที่อยู่ของหล่อน

“มาจ้ะ เดี๋ยวอาพาไปดูห้องนอน” ช่อม่วงชกัชวนเข้าบ้าน คนอ“มาจ้ะ เดี๋ยวอาพาไปดูห้องนอน” ช่อม่วงชกัชวนเข้าบ้าน คน

ย
สนิทยืนมองคฤหาสน์สไตล์ยุโรป

ย
สนิทยืนมองคฤหาสน์สไตล์ยุโรป

คลาสสกิซึ่งอยู่เบื้องหน้าตาไม่กะพรบิ รู้สกึราวกบัตวัเองก

ย
คลาสสกิซึ่งอยู่เบื้องหน้าตาไม่กะพรบิ รู้สกึราวกบัตวัเองก

เสยีงรถตู้ที่ค่อยๆ แล่นออกไปทางด้านหลงักท็

ย
เสยีงรถตู้ที่ค่อยๆ แล่นออกไปทางด้านหลงักท็ำา

ย
ำาเสยีงรถตู้ที่ค่อยๆ แล่นออกไปทางด้านหลงักท็ำาเสยีงรถตู้ที่ค่อยๆ แล่นออกไปทางด้านหลงักท็

ย
เสยีงรถตู้ที่ค่อยๆ แล่นออกไปทางด้านหลงักท็ำาเสยีงรถตู้ที่ค่อยๆ แล่นออกไปทางด้านหลงักท็ ให้หล่อนรบัรู้ว่ามนัคอื

ย
ให้หล่อนรบัรู้ว่ามนัคอื

‘บา้นคมน์พมิกุต์’ เคหาสนท์ี่ถูกโอบล้อมดว้ยสวนสไตลอ์งักฤษย‘บา้นคมน์พมิกุต์’ เคหาสนท์ี่ถูกโอบล้อมดว้ยสวนสไตลอ์งักฤษ

่
สนิทยืนมองคฤหาสน์สไตล์ยุโรป

่
สนิทยืนมองคฤหาสน์สไตล์ยุโรป

า
ที่นี่คือบ้านใหม่ของหล่อนจริงๆ หรือ... 

า
ที่นี่คือบ้านใหม่ของหล่อนจริงๆ หรือ... 

สนิทยืนมองคฤหาสน์สไตล์ยุโรป

า
สนิทยืนมองคฤหาสน์สไตล์ยุโรป

คลาสสกิซึ่งอยู่เบื้องหน้าตาไม่กะพรบิ รู้สกึราวกบัตวัเองกาคลาสสกิซึ่งอยู่เบื้องหน้าตาไม่กะพรบิ รู้สกึราวกบัตวัเองก

ให้หล่อนรบัรู้ว่ามนัคอืาให้หล่อนรบัรู้ว่ามนัคอื

งที่นี่คือบ้านใหม่ของหล่อนจริงๆ หรือ... งที่นี่คือบ้านใหม่ของหล่อนจริงๆ หรือ... 

สนิทยืนมองคฤหาสน์สไตล์ยุโรปงสนิทยืนมองคฤหาสน์สไตล์ยุโรป

คลาสสกิซึ่งอยู่เบื้องหน้าตาไม่กะพรบิ รู้สกึราวกบัตวัเองก
ง

คลาสสกิซึ่งอยู่เบื้องหน้าตาไม่กะพรบิ รู้สกึราวกบัตวัเองก
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เหนอืศรีษะหล่อนคอืโคมไฟระย้าขนาดใหญ่ ส่วนเบื้องหน้าคอื

บันไดสู่ชั้นสองที่แบ่งออกเป็นสองฝั่ง หญิงสาวไม่มีเวลาสำารวจอะไร

มากมายนัก เพราะต้องตามช่อม่วงขึ้นไปยังชั้นบน ระเบียงทางเดิน

ออกแบบเป็นครึ่งวงกลม มองลงไปยังโถงเบื้องล่างได้อย่างชัดเจน 

กระทั่งมาถึงห้องนอนทางทิศตะวันออก เตียงสีขาวสไตล์วินเทจซึ่ง

ตกแต่งด้วยมุง้แขวนเพดาน ทำาให้พระพายรูส้กึราวกบัว่านี่คอืห้องนอน

ของเจ้าหญงิไม่มผีดิ

“เป็นไงจ๊ะ ชอบไหม” ช่อม่วงหนัไปถามด้วยรอยยิ้ม 

“ยิ่งกว่าชอบอีกค่ะ” พระพายตอบตรงๆ แต่เวลาเดียวกันก็

กระอกักระอ่วนใจเหลอืเอ่ย “แต่บอกตรงๆ นะคะอาช่อ พระพายชกั

อยากไปเช่าหออยู่มากกว่า”

“อ้าว?” ช่อม่วงขมวดคิ้วเลก็ๆ “ถ้าชอบแล้วทำาไมถงึอยากจะไป

เช่าหอพกัอกีล่ะ”

“ที่จริงพระพายไม่คิดว่าบ้านคุณแสนจะใหญ่โตขนาดนี้ค่ะ” 

หญงิสาวกวาดตามองรอบๆ แล้วอดเกรงใจไม่ได้ “ห้องนี้ห้องเดยีวใหญ่

กว่าบ้านเก่าของคุณตาทั้งหลัง แถมเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นก็น่าจะแพง

มากด้วย พระพายไม่กล้าใช้ค่ะอาช่อ ถ้าเกดิพระพายเผลอทำาพงั คง

ไม่มปีัญญาหามาคนืแน่ๆ” 

หญิงสาวพูดอุบอิบ ก้มลงมองสำารวจเท้าตัวเองอย่างกังวลว่า

จะมีคราบฝุ่นติดมาทำาให้พรมสีครีมภายในห้องนอนต้องเปรอะเปื้อน

หรอืเปล่า ท่าทไีร้เดยีงสานั้นทำาให้อกีฝ่ายอดไม่ได้ที่จะยิ้มอย่างเอน็ดู

“คุณแสนสั่งให้คนมาตกแต่งห้องนี้ใหม่เพื่อพระพาย ถ้าพระ-

พายไม่ยอมอยู่ แล้วใครจะอยู่ล่ะจ๊ะ มีหวังคุณแสนคงได้เสียเงินฟร ี

อย่าคิดมากเลยน่า อีกอย่าง อาจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงพระพายด้วย” 

ช่อม่วงยิ้มพลางลูบศรีษะเดก็ในปกครอง “อาอยากดูแลพระพายให้ดี

เหมอืนกบัที่คณุพ่อเคยดูแลนะ” 

ต
มากด้วย พระพายไม่กล้าใช้ค่ะอาช่อ ถ้าเกดิพระพายเผลอท

ต
มากด้วย พระพายไม่กล้าใช้ค่ะอาช่อ ถ้าเกดิพระพายเผลอท

ไม่มปีัญญาหามาคนืแน่ๆ” 

ต
ไม่มปีัญญาหามาคนืแน่ๆ” 

หญิงสาวพูดอุบอิบ ก้มลงมองสตหญิงสาวพูดอุบอิบ ก้มลงมองส

จะมีคราบฝุ่นติดมาทตจะมีคราบฝุ่นติดมาทำตำจะมีคราบฝุ่นติดมาทำจะมีคราบฝุ่นติดมาทตจะมีคราบฝุ่นติดมาทำจะมีคราบฝุ่นติดมาทาตาให้พรมสีครีมภายในห้องนอนต้องเปรอะเปื้อนตให้พรมสีครีมภายในห้องนอนต้องเปรอะเปื้อน

หรอืเปล่า ท่าทไีร้เดยีงสานั้นท
ต

หรอืเปล่า ท่าทไีร้เดยีงสานั้นท

ั
กว่าบ้านเก่าของคุณตาทั้งหลัง แถมเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นก็น่าจะแพง

ั
กว่าบ้านเก่าของคุณตาทั้งหลัง แถมเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นก็น่าจะแพง

มากด้วย พระพายไม่กล้าใช้ค่ะอาช่อ ถ้าเกดิพระพายเผลอทัมากด้วย พระพายไม่กล้าใช้ค่ะอาช่อ ถ้าเกดิพระพายเผลอทว
หญงิสาวกวาดตามองรอบๆ แล้วอดเกรงใจไม่ได้ “ห้องนี้ห้องเดยีวใหญ่

ว
หญงิสาวกวาดตามองรอบๆ แล้วอดเกรงใจไม่ได้ “ห้องนี้ห้องเดยีวใหญ่

กว่าบ้านเก่าของคุณตาทั้งหลัง แถมเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นก็น่าจะแพง

ว
กว่าบ้านเก่าของคุณตาทั้งหลัง แถมเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นก็น่าจะแพง

มากด้วย พระพายไม่กล้าใช้ค่ะอาช่อ ถ้าเกดิพระพายเผลอทวมากด้วย พระพายไม่กล้าใช้ค่ะอาช่อ ถ้าเกดิพระพายเผลอท

ไม่มปีัญญาหามาคนืแน่ๆ” วไม่มปีัญญาหามาคนืแน่ๆ” 

หญิงสาวพูดอุบอิบ ก้มลงมองส
ว

หญิงสาวพูดอุบอิบ ก้มลงมองส

อ
“ที่จริงพระพายไม่คิดว่าบ้านคุณแสนจะใหญ่โตขนาดนี้ค่ะ” 

อ
“ที่จริงพระพายไม่คิดว่าบ้านคุณแสนจะใหญ่โตขนาดนี้ค่ะ” 

หญงิสาวกวาดตามองรอบๆ แล้วอดเกรงใจไม่ได้ “ห้องนี้ห้องเดยีวใหญ่

อ
หญงิสาวกวาดตามองรอบๆ แล้วอดเกรงใจไม่ได้ “ห้องนี้ห้องเดยีวใหญ่

กว่าบ้านเก่าของคุณตาทั้งหลัง แถมเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นก็น่าจะแพงอกว่าบ้านเก่าของคุณตาทั้งหลัง แถมเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นก็น่าจะแพง

มากด้วย พระพายไม่กล้าใช้ค่ะอาช่อ ถ้าเกดิพระพายเผลอทอมากด้วย พระพายไม่กล้าใช้ค่ะอาช่อ ถ้าเกดิพระพายเผลอท

ย
“อ้าว?” ช่อม่วงขมวดคิ้วเลก็ๆ “ถ้าชอบแล้วท

ย
“อ้าว?” ช่อม่วงขมวดคิ้วเลก็ๆ “ถ้าชอบแล้วท

“ที่จริงพระพายไม่คิดว่าบ้านคุณแสนจะใหญ่โตขนาดนี้ค่ะ” ย“ที่จริงพระพายไม่คิดว่าบ้านคุณแสนจะใหญ่โตขนาดนี้ค่ะ” 

หญงิสาวกวาดตามองรอบๆ แล้วอดเกรงใจไม่ได้ “ห้องนี้ห้องเดยีวใหญ่ยหญงิสาวกวาดตามองรอบๆ แล้วอดเกรงใจไม่ได้ “ห้องนี้ห้องเดยีวใหญ่

่า
กระอกักระอ่วนใจเหลอืเอ่ย “แต่บอกตรงๆ นะคะอาช่อ พระพายชกั

า
กระอกักระอ่วนใจเหลอืเอ่ย “แต่บอกตรงๆ นะคะอาช่อ พระพายชกั

“อ้าว?” ช่อม่วงขมวดคิ้วเลก็ๆ “ถ้าชอบแล้วทา“อ้าว?” ช่อม่วงขมวดคิ้วเลก็ๆ “ถ้าชอบแล้วทำาำ“อ้าว?” ช่อม่วงขมวดคิ้วเลก็ๆ “ถ้าชอบแล้วทำ“อ้าว?” ช่อม่วงขมวดคิ้วเลก็ๆ “ถ้าชอบแล้วทา“อ้าว?” ช่อม่วงขมวดคิ้วเลก็ๆ “ถ้าชอบแล้วทำ“อ้าว?” ช่อม่วงขมวดคิ้วเลก็ๆ “ถ้าชอบแล้วทาาาไมถงึอยากจะไปาไมถงึอยากจะไป
ง

“เป็นไงจ๊ะ ชอบไหม” ช่อม่วงหนัไปถามด้วยรอยยิ้ม 

ง
“เป็นไงจ๊ะ ชอบไหม” ช่อม่วงหนัไปถามด้วยรอยยิ้ม 

“ยิ่งกว่าชอบอีกค่ะ” พระพายตอบตรงๆ แต่เวลาเดียวกันก็

ง
“ยิ่งกว่าชอบอีกค่ะ” พระพายตอบตรงๆ แต่เวลาเดียวกันก็

กระอกักระอ่วนใจเหลอืเอ่ย “แต่บอกตรงๆ นะคะอาช่อ พระพายชกั

ง
กระอกักระอ่วนใจเหลอืเอ่ย “แต่บอกตรงๆ นะคะอาช่อ พระพายชกั

ไมถงึอยากจะไป
ง

ไมถงึอยากจะไป
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เพราะแบบนี้...พระพายถงึตกลงมาอยูใ่นความดแูลของอกีฝ่าย 

ทั้งๆ ที่ไม่มคีวามเกี่ยวพนักนัทางสายเลอืด 

พระพายเกดิและโตที่นนทบรุ ีมารดาเป็นลกูจ้างในร้านขนมไทย

เทยีนแก้วซึ่งมคีณุตาเทยีนเป็นเจ้าของ แต่โชคร้าย...มารดาจากโลกนี้

ไปด้วยโรคมะเรง็ ตอนนั้นหล่อนอายแุค่หกขวบ คณุตาเทยีนจงึรบัเป็น

เด็กในปกครอง เลี้ยงดูเหมือนหลานสาวแท้ๆ เพราะท่านเองก็อยู่ตัว

คนเดยีว

ช่อม่วง...ลูกสาวของคุณตาหนีออกจากบ้านตั้งแต่อายุสิบสี่ 

ตลอดหลายปีที่ผ่านมาท่านประกาศตดัพ่อตดัลูกชนดิไม่ยอมเผาผ ีคน

เป็นลูกจึงไม่มีโอกาสได้ทดแทนบุญคุณผู้ให้กำาเนิดเลยสักครั้ง ทำาได้

อย่างมากกแ็ค่ถามไถ่สารทกุข์สกุดบิผ่านทางพระพาย ตอนนี้พอชาย

สูงอายุเสียชีวิต ประกอบกับร้านขนมไทยเทียนแก้วเพิ่งถูกโจรงัดช่วง

สวดอภธิรรมศพหมาดๆ หญงิวยักลางคนเลยไม่สบายใจที่จะให้หญงิ

สาวอยู่คนเดียว เมื่อหารือกับผู้เป็นสามี อีกฝ่ายจึงเสนอให้รับหล่อน

มาอยู่ด้วยกนั

“ขอบคณุอาช่อนะคะ” พระพายประนมมอืไหว้ ซึ้งใจในความ

กรณุา “พระพายสญัญาค่ะว่าจะตั้งใจเรยีน ไม่ทำาให้อาช่อผดิหวงั” 

“อาเชื่อว่าพระพายต้องทำาได้แน่นอนจ้ะ” หญิงวัยกลางคนให้

กำาลงัใจ “เอาละ พระพายเพิ่งมาถงึเหนื่อยๆ หลายวนัมานี้กว็ุ่นเรื่อง

งานศพ ไหนจะเรื่องย้ายบ้านด้วย ถ้ายงัไงพกัผ่อนตามสบายนะ มอีะไร

ขาดเหลอืกไ็ปบอกอาได้ ห้องอาอยู่ถดัไปทางขวามอืของห้องพระพาย

สามห้อง แล้วถ้าคณุแสนกลบัจากบรษิทัเมื่อไร อาจะให้คนมาตามไป

กนิมื้อเยน็ด้วยกนั”

“ค่ะ” พระพายยิ้มรบั ช่อม่วงจงึเดนิออกไปเพื่อให้หญงิสาวได้

มเีวลาเป็นส่วนตวั แต่ยงัไม่ทนัถงึประตูห้อง เท้าทั้งสองข้างกช็ะงกั 

“จรงิส”ิ ช่อม่วงหนักลบัไปหาอกีฝ่าย ท่าทางเหมอืนเพิ่งนกึบาง

ต
กรณุา “พระพายสญัญาค่ะว่าจะตั้งใจเรยีน ไม่ท

ต
กรณุา “พระพายสญัญาค่ะว่าจะตั้งใจเรยีน ไม่ท

“อาเชื่อว่าพระพายต้องท

ต
“อาเชื่อว่าพระพายต้องท

ตลงัใจ “เอาละ พระพายเพิ่งมาถงึเหนื่อยๆ หลายวนัมานี้กว็ุ่นเรื่องตลงัใจ “เอาละ พระพายเพิ่งมาถงึเหนื่อยๆ หลายวนัมานี้กว็ุ่นเรื่อง

งานศพ ไหนจะเรื่องย้ายบ้านด้วย ถ้ายงัไงพกัผ่อนตามสบายนะ มอีะไรตงานศพ ไหนจะเรื่องย้ายบ้านด้วย ถ้ายงัไงพกัผ่อนตามสบายนะ มอีะไร

ั
“ขอบคณุอาช่อนะคะ” พระพายประนมมอืไหว้ ซึ้งใจในความ

ั
“ขอบคณุอาช่อนะคะ” พระพายประนมมอืไหว้ ซึ้งใจในความ

กรณุา “พระพายสญัญาค่ะว่าจะตั้งใจเรยีน ไม่ทักรณุา “พระพายสญัญาค่ะว่าจะตั้งใจเรยีน ไม่ทว
“ขอบคณุอาช่อนะคะ” พระพายประนมมอืไหว้ ซึ้งใจในความ

ว
“ขอบคณุอาช่อนะคะ” พระพายประนมมอืไหว้ ซึ้งใจในความ

กรณุา “พระพายสญัญาค่ะว่าจะตั้งใจเรยีน ไม่ทวกรณุา “พระพายสญัญาค่ะว่าจะตั้งใจเรยีน ไม่ท

“อาเชื่อว่าพระพายต้องทว“อาเชื่อว่าพระพายต้องท

ลงัใจ “เอาละ พระพายเพิ่งมาถงึเหนื่อยๆ หลายวนัมานี้กว็ุ่นเรื่อง
ว

ลงัใจ “เอาละ พระพายเพิ่งมาถงึเหนื่อยๆ หลายวนัมานี้กว็ุ่นเรื่อง

อ
สวดอภธิรรมศพหมาดๆ หญงิวยักลางคนเลยไม่สบายใจที่จะให้หญงิ

อ
สวดอภธิรรมศพหมาดๆ หญงิวยักลางคนเลยไม่สบายใจที่จะให้หญงิ

อ
สาวอยู่คนเดียว เมื่อหารือกับผู้เป็นสามี อีกฝ่ายจึงเสนอให้รับหล่อน

อ
สาวอยู่คนเดียว เมื่อหารือกับผู้เป็นสามี อีกฝ่ายจึงเสนอให้รับหล่อน

“ขอบคณุอาช่อนะคะ” พระพายประนมมอืไหว้ ซึ้งใจในความอ“ขอบคณุอาช่อนะคะ” พระพายประนมมอืไหว้ ซึ้งใจในความ

กรณุา “พระพายสญัญาค่ะว่าจะตั้งใจเรยีน ไม่ทอกรณุา “พระพายสญัญาค่ะว่าจะตั้งใจเรยีน ไม่ท

ย
อย่างมากกแ็ค่ถามไถ่สารทกุข์สกุดบิผ่านทางพระพาย ตอนนี้พอชาย

ย
อย่างมากกแ็ค่ถามไถ่สารทกุข์สกุดบิผ่านทางพระพาย ตอนนี้พอชาย

สูงอายุเสียชีวิต ประกอบกับร้านขนมไทยเทียนแก้วเพิ่งถูกโจรงัดช่วง

ย
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