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“Love Square ชวนคุณหยุดพัก มาเติมรักใหเต็มใจ”

 การจะหาผูชายดี ๆ  สักคนมาเปนคูครองนั้นยากยิ่งกวางมเข็มในมหาสมุทร 
อยากระนั้นเลย ผูหญิงที่เลี้ยงตัวเองไดในสมัยนี้จึงตัดใจขออยูเปนโสดเสียดีกวา 
ตองไปทนเจ็บปวดกับความรัก
 มานมุก  คือตัวแทนผูหญิงยุคใหมที ่เขมแข็ง เกง และมั ่นใจในตัวเอง 
ทั้งยังตองตอสูกับความยากลำบากเพราะไมสามารถเลือกเกิดได เธอจึงรักและ 
เทิดทูนผูรับเธอมาอุปการะเทาชีวิต เมื่อครอบครัวของผูมีพระคุณจากโลกไปโดย 
ทิ้งเด็กนอยอายุสองขวบไวใหเธอดูแล และมรดกมหาศาลที่เด็กนอยไดรับก็สราง 
ปญหาใหเธออยางยิ่งยวด!
 ญาติของเด็กชายตามราวีเธอไมเลิกและถึงขั้นขูเอาชีวิต เธอจำตองทำทุก 
วิถีทางเพ่ือปกปองลูกชายสุดท่ีรัก ณภพ เจาของบริษัทจิเวลร่ีผูทรงอิทธิพลและเปน 
พอแท ๆ  ของเด็กนอย คือทางออกที่เธอคิดไดในเวลานั้น 
 แตเมื่อไดพบเขาแลว เธอกลับลังเลใจวานี่คือทางออกที่ดีที ่สุดจริงหรือ 
เพราะผู ชายมาดเขม หนาตาหลอเหลาคนนี้ทาทางไมธรรมดาสักนิด เธออาจ 
กำลังหนีเสือปะจระเขก็ได 
 
       สำนักพิมพอรุณ
       กรกฎาคม ๒๕๕๖

 แฟน  ๆ  สำนักพิมพอรุณสามารถเขามาพูดคุยไดที่ www.facebook.com/baanarunclub 
หรือคุยกับ  บ.ก.ที่ www.facebook.com/baanarun
 ใครที่มีไฟฝนสามารถสงผลงานมาไดที่ baanarun@amarin.co.th 
 ทานที่สนใจจะนำนวนิยายของสำนักพิมพไปทำละครหรือภาพยนตร สามารถติดตอไดที ่ 
โทร. ๐-๒๔๒๒-๙๙๙๙ ตอ ๔๙๒๗

คำนำสำนักพิมพ 

ตัวอย่าง



 พอกลาวถึงผูหญิงยุคน้ี ภาพหญิงสาวท่ีมีความม่ันใจในตัวเอง เปยมไปดวย 
ความรู ความสามารถ ยืนดวยลำแขงตัวเอง ไมตองพึ ่งผู ชายก็ไมอดตาย ก็ 
ปรากฏขึ้นในหัวของฉัน ซึ่งในเรื่อง ตรวนรักคลองใจ นี้ มานมุก ก็มีบุคลิกดังกลาว 
แตมีเหตุผลบางประการใหเธอตองอาศัยพึ่งพา ณภพ ทำไมถึงตองเปนเขานะเหรอ 
นั่นเพราะเดิมทีนี่ควรเปนเรื่องของเขาโดยตรงนะสิ
 การตัดสินใจในอดีตทำให ณภพ ถูกตัดขาดจากสิทธ์ิท่ีควรเปนของเขา ดังน้ัน 
เมื่อเกิดปญหา  มานมุก จึงคิดวา ถึงเวลาอันสมควรเสียทีที่เขาจะตองรับผิดชอบ 
ผลจากการกระทำในอดีต
 แตนั่นคือจุดเริ่มตนที่ทำใหทั้งสองคนไดเรียนรูซึ่งกันและกัน สรางสายใย 
ความผูกพันที่มองไมเห็น แตสัมผัสไดดวยใจ และยิ่งมีเด็กนอยนารักนามวา เพชร 

เปนดั่งโซตรวนผูกติดทั้งคูไมใหแคลวคลาดจากกัน เรื่องรักหวาน  ๆ  จึงเกิดขึ้น
 ฝากผูอานทุกทานรวมติดตามความรักของพวกเขาใน ตรวนรักคลองใจ ดวย 
นะคะ

      วาโย
กรกฎาคม ๒๕๕๖

ความในใจผูเขียน 
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เขาไมใชเทพบุตร ไมใชฮีโร ไมใชคนแสนดี 

ไมไดสมบูรณแบบ แตเปนผูชายธรรมดา  ๆ  คนหนึ่ง 

ที่ทำดีกับคนที่เขารักเพื่อหวังไดความรักนั้นตอบแทนตัวอย่าง



๑

๑

 มานมุกเดินเขามา ในบานหลังนอยซ่ึงอยูในหมูบานจัดสรร 
ชื่อดังแหงหนึ่งยานชานเมือง ดวงตาของหญิงสาวแดงก่ำ น้ำตาเออคลอยามมองไป 
รอบบานอันเงียบเชียบ กอนคอย  ๆ  ประคองรางเล็กที่หลับสนิทในออมแขนขึ้นมา 
แนบแกม
 “ตอไปเราตองอยู กันสองคนแลวนะตาหนู” เธอพูดเบา  ๆ  กับเด็กนอย 
วัยหนึ ่งขวบหกเดือนในออมแขน เธอจำใจตองยอมรับวามรกตเพื ่อนสุดที ่รัก 
จากไปแลวจริง ๆ เหลือเพียงเทวดาตัวนอยไวใหเธอดูตางหนา
 มานมุกกับมรกตเปนเพื่อนกันมาตั้งแตเขาชั ้นมัธยมตนปแรก เมื่อกอน 
มานมุกอาศัยอยู ยานชุมชนแออัดกับบิดา ซึ ่งบานของมรกตอยู หางไปไมมาก 
ทั้งสองจึงมีโอกาสเรียนที่เดียวกันตั้งแตเด็กและสนิทสนมกัน แมวาฐานะทางบาน 
ของมรกตจะดีกวามากก็ตาม
 แตตอนที่ทั ้งสองอยูมัธยมปลายปแรก เพทายผูเปนบิดาถูกแกวกานต 
ผูเปนภรรยาจับไดวามีบานเล็ก ซ้ำยังมีลูกสาวอายุตั้งสิบขวบอยูอีกคน จึงเปนเหต ุ
ใหแยกกันอยู แตมิไดหยาขาด มรกตออกมาอยูกับมารดาโดยที่บิดายังสงเสีย 
เลี้ยงดู
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 สวนมานมุก หลังจากสอบเขามหาวิทยาลัยไดไมนานบิดาก็เสียชีวิตดวย 
โรคพิษสุราเรื้อรัง แกวกานตมารดาของมรกตเห็นวามานมุกเปนเด็กสาวตัวคนเดียว 
จึงชักชวนมาอยูที่บานเปนเพื่อนกับมรกต มานมุกในเวลานั้นไมเหลือใคร จึงซึ้งใจ 
ในบุญคุณของสองแมลูก เมื่อมาอาศัยอยูดวยจึงชวยงานบานเสมอ จนกระทั่ง 
เรียนจบภาษาศาสตรเชนเดียวกับมรกต ยังไมทันที่หญิงสาวทั้งสองจะไดงานทำ 
เปนหลักแหลง แกวกานตก็มาเสียชีวิตดวยโรคมะเร็ง จึงเหลือเพียงมรกตและ 
มานมุกในบานหลังนอย
 ตอมาไมนานมานมุกไดงานประจำ แตหลังจากทำงานก็มีปญหาถูกเพื่อน 
รวมงานกลาวหาวาแยงคนรัก จึงลาออกมารับงานแปลเอกสาร แมวารายไดจะ 
ไมคอยแนนอนนัก แตก็นับวาไมเลวเลยทีเดียว สวนมรกตไดงานเปนแอรโฮสเตส 
ของสายการบินแหงหนึ่งตามที่ใฝฝนตั้งแตเด็ก
 จนเมื่อสองปที่แลวมรกตก็เซอรไพรสวันเกิดครบรอบยี่สิบหาปของมานมุก 
ดวยการประกาศวาตัวเองตั้งครรภ
 ‘แกทองงั้นเหรอกิ่ง ทำไม ไดยังไง!’ มานมุกสอบถามอยางตกใจระคน 
งุนงง เธอพอรูเหมือนกันวามรกตมีแฟนหนุมมาแลวหลายคน และหากถูกใจ 
ก็พรอมจะมีความสัมพันธทางกาย แมวาในชวงแรกเธอจะเคยแสดงออกวาไม 
เห็นดวยกับพฤติกรรมของเพื่อนสนิท แตมรกตก็ไมไดสนใจ และเมื่อไมสามารถ 
หามได มานมุกจึงไดแตเตือนใหระวังตัว ทวาสุดทายก็ยังเกิดเรื่องขึ้นมาจนได
 ทุกอยางเริ ่มเพราะทิฐิและความตองการประชดบุพการีของมรกตแท  ๆ  
เมื่อกอนสมัยแกวกานตยังอยู มรกตครองตัวอยางดีเสมอ จนกระทั่งหลังจาก 
ผูเปนมารดาเสียชีวิตไมนาน เพทายบิดาของมรกตก็มาเกริ่นกับเพื่อนของเธอให 
ดูตัวกับลูกชายเพื่อนในวงการอัญมณี มรกตปฏิเสธเสียงแข็งและเริ่มขยับความ 
สัมพันธกับเพื่อนชายที่คบหาในชวงนั้นทันที
 ‘ยายมุก โตปานนี้ยังตองใหฉันบอกวิธีมีลูกดวยหรือไง’

 ‘ฉันหมายถึงแกพลาดไดยังไงตางหากละ ลืมคุมเหรอ’

 ‘ไมไดลืม แตพวกนี้มันก็มีเปอรเซ็นตหลุดบางอะไรบาง’ มรกตยักไหล  

ทั้งที ่การตั ้งทองกระทบตออาชีพ เมื ่อเปนเชนนี ้แลวเธอจะทำอยางไรได แต 

ตัวอย่าง
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คนไมทองอยางมานมุกกลับเตนแทน

 ‘แลวแกจะทำยังไง คงไมไดคิดจะทำแทงหรอกนะ’

 ‘ไม ฉันวาจะเก็บเด็กคนนี้ไว’

 มานมุกถอนหายใจอยางโลงอก กอนถามตอ ‘แลวพอเด็กละ เขาวาไงบาง’

 ‘ไมวาไง เพราะฉันไมไดบอกใหเขารู’

 ‘อาว ทำไมละ รีบบอกเขาสิ จะตบจะแตงหรือจะรับผิดชอบยังไงก็วามา 

ใหเรียบรอย จะไดไมมีปญหาทีหลัง’

 ‘มุก แกก็รูนี่วาฉันไมอยากแตงงาน ถาเขารูอาจจะขอฉันแตงงาน แตฉัน 

จะแตงกับเขาไดยังไง เราแคสนุกดวยกัน ความรักนี่ไมตองพูดถึง’ มรกตมีความ 

รูสึกไมดีกับสถาบันครอบครัวตั้งแตบิดามีเมียนอย ดังนั้นไมวาคบกับผูชายคนไหน 

จึงไมมีการเอยถึงเรื่องแตงงานสักครั้ง “อีกอยาง เขาเปนลูกชายรานเพชร ฉัน 

ไมอยากเขาไปยุงเกี่ยวกับวงการเดียวกับ...คนคนนั้น”

 ‘ไมอยากยุง แลวแกไปยุงกับเขาทำไมแตแรก’

 ‘ก็ตอนนั้นไมรู แลวเขาก็หลอดี’

 ‘ฉันอยากจะบา! เอาเถอะ เรื่องอื่นไวพูดกันทีหลัง แลวเด็กในทองแกละ 

จะปลอยไวอยางนี้นะเหรอ เขาตองมีพอนะ’ มานมุกนึกถึงหนุมนักธุรกิจวงการ 

เครื่องประดับที่มรกตคบหาอยูในตอนนี้ แมจะไมเคยพบเขาจัง  ๆ และเห็นแค 

ตอนเขามาสงมรกต แตเธอก็มั่นใจวาเขาตองเปนพอของเด็กอยางแนนอน คนที่ 

มรกตคบมีเพียงคนนี้ที่อยูในแวดวงอัญมณี

 ‘ไมเห็นจำเปน มีแตแมก็โตขึ้นมาได เหมือนที่แมเลี้ยงฉันมาไง’

 ‘ยงัไงเขากเ็ปนพอเด็ก เขามสิีทธ์ิรูนะวาตัวเองมีเลือดเนือ้เช้ือไขอยูในทองแก’ 

 ‘มุก แกคิดบางสิ ถาเขาไมอยากแตงงานกับฉัน แตอยากไดลูกไป ฉัน 

จะทำยังไง บานเขาออกร่ำรวย จะจางทนายดี  ๆ  ขึ้นโรงขึ้นศาลยังไงก็ได จะให 

เขาแยงลูกไป ฉันไมยอมหรอกนะ’ แมเด็กในทองจะอายุแคสามเดือน แตมรกต 

ก็รูสึกรักและหวงแหนแลว ถึงจะไมเคยสนใจหาพอใหเด็กก็ตาม

 ‘กิ่ง สมองแกบิดเบี้ยวตรงไหนหรือเปลาเนี่ย คนเขามีแตทองจะไดเอาเด็ก 

ไปจับผูชายรวย  ๆ แตนี ่แกดันนอนกับผูชายรวย  ๆ  จนทองแลวกลัวเขามาแยง 
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ลูกเนี่ยนะ’

 ‘ฉันไมสนใจผูชายรวย เงินทองฉันมี ถึงจะไมมากมาย แตก็อยูไดสบาย 

ทั ้งชีว ิต งานการก็ดี ไดเง ินเดือนเยอะ จะลาคลอดสามเดือนก็ไมมีปญหา 

เพียงแตฉันขอใหแกชวยเลี ้ยงเด็กคนนี ้กับฉันไดไหมมุก เลี ้ยงเด็กคนเดียว 

ฉันอาจจะไมไหว แตถามีแกอยูดวย ยังไงฉันก็เชื่อวาตองทำไดแนนอน’ มรกต 

จับมือเพื่อนรักมาบีบแนน

 เมื่อถูกคนเขมแข็งเชนมรกตขอรองเชนนี้ มานมุกก็ไมสามารถปฏิเสธได  

เธอบีบมืออีกฝายตอบกลับไป

 ‘ไดสิ เราสองคนจะผานเรื่องนี้ไปดวยกันไดแนนอน ฉันสัญญา’

ชีวิตชางผกผัน ผานมาเพียงสองปมรกตก็จากไปเพราะอุบัติเหต ุ ขณะขับรถกลับ
บานหลังเพิ่งกลับจากทำงานที่ฮองกง แมเพชรและเธอจะไดเงินประกันชีวิตของ 
มรกตและมรดกกอนโตที่มรกตไดจากมารดาที่สิ ้นบุญไปกอนทิ้งไวให แตมัน 
ไมคุมคาเลยเมื่อตองแลกกับชีวิตของคนที่รักเสมือนพี่นอง เด็กชายในออมแขน 
เปนเพียงสิ่งเดียวที่มรกตเหลือไวเปนตัวแทน ไมวาอยางไรมานมุกจะดูแลเด็กนอย 
คนนี้ใหดีที่สุด ใหสมกับความรักที่มรกตและแกวกานตเคยมอบใหเด็กกำพราอยาง 
เธอในวันที่หนทางชีวิตมืดมน
 ตอนท่ีเด็กชายเพชรเกิดไดหกเดือน มานมุกจดทะเบียนรับเปนบุตรบุญธรรม 
ตามความตองการของมรกต ทำใหการเดินเรื่องเปนผูปกครองของเด็กชายเพชร 
ผานไปดวยดีหลังจากมารดาแท  ๆ  ของเด็กเสียชีวิต
 เพราะมีเด็กทารกอยูในชีวิต ทำใหมานมุกไมมีเวลาเศราซึมกับการจากไป 
ของเพื่อนนานนัก เธอตองดูแลเพชรตามลำพัง ซึ่งความจริงไมนับเปนเรื่องลำบาก 
เนื่องจากความเคยชินที่มีมานานป เธอเลี้ยงเด็กชายเต็มตัวตั้งแตมรกตคลอด 
ไมนาน เพราะเพื่อนกลับไปทำงานตามปกติ เธอซึ่งสวนใหญทำงานที่บานจึงเปน 
ผูเลี้ยงเด็กชายไปโดยปริยาย
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สองเดือนหลังจากมรกตเสียชีวิตไป
 เชาวันนี้มานมุกตื่นขึ้นมาเพราะรางนอยที่ขยับอยูขางกาย ทำใหเธอตอง 
ลุกขึ้นมาทำอาหารเชาสำหรับสองชีวิต ขณะกำลังเช็ดปากใหหนูนอยซึ่งอิ ่มหนำ 
แลวก็ไดยินเสียงรถจักรยานยนตมาจอดหนาบานอยูครูหนึ่งกอนจะเคลื่อนออกไป 
ทำใหเธอทราบวาหนังสือพิมพรายวันที่รับอยูมาสงแลว
 “เพชรออกไปเอาหนังสือพิมพกับแมมุกนะครับ” มานมุกอุมเด็กนอยออกไป 
เอาหนังสือพิมพที่เสียบไวกับประตูหนา จากนั้นก็ใหเพชรนั่งเลนของเลนบนพื้น  
สวนตัวเองจัดการกับอาหารเชาพรอมอานหนังสือพิมพ
 ขาวในหนาธุรกิจทำใหมานมุกชะงัก เพราะรูปภาพใครคนหนึ่งในกลุม คนที ่
กำลังประสานมือกันอยูนั้นสะดุดตาเธอเขาอยางจัง
  

ณภพ เวชวานิช จับมือนักธุรกิจชาวจีนขยายสาขา

แบรนดเครื่องประดับ ‘Thisa’ (Thisa Gemstones Co., Ltd.) เพิ่ม 

หวังตีตลาดสาววัยรุนและวัยทำงานในประเทศจีน

 
 มานมุกมองชายหนุมในรูปนิ่งอยูพักใหญ แมจะเห็นคนในภาพไมคอย 
ชัดเจนนัก แตก็ดูวาณภพมีใบหนาหลอเหลาคมคาย ผิวขาวเหลืองกลมกลืน 
ไปกับกลุมนักธุรกิจชาวจีนที่ยืนอยูขาง  ๆ 
 เธอลุกขึ้นทั้งที่กางหนังสือพิมพคางไวบนโตะ เจาของรางบางเดินไปทรุดตัว 
ลงขาง  ๆ  เด็กนอยแลวอุมขึ้นมา จากนั้นจึงเดินกลับไปที่โตะ
 “ลูกเพชร ดูสิลูก นี่ปะปาไงครับ ปะปา” มานมุกชี้ชายหนุมในภาพให 
เด็กนอยดู เพชรมองแลวแปะมือลงบนภาพนั้น “ปะปา พูดซิลูก ปะปา”
 “ปา...” เด็กนอยออกเสียงกอนหัวเราะเอิ๊กอากชอบใจ ทำใหมานมุกพลอย 
หัวเราะไปดวย
 ตอนนั้นเองเสียงกริ่งหนาบานดังขึ้น ทำใหหญิงสาวขมวดคิ้วอยางแปลกใจ 
วาใครกันที่มาหาเธอเชาขนาดนี้ แตเรื่องแบบนี้ใชวาไมเคยเกิดขึ้น เพราะบางครั้ง 
เพื ่อนบานบางคนก็แวะเวียนมาหา อยางเมื ่ออาทิตยกอนปาณีที ่อยู บานถัดไป 
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สองหลังยังเอาขนมที่ทำเองมาฝากเธอและเจาตัวเล็กเลย
 มานมุกจูงมือเพชรใหเดินออกไปดวย เมื่อเปดประตูบานแลวเห็นคนที่ยืน 
อยูนอกประตูรั้วอัลลอยก็ชะงัก เพราะหนึ่งในนั้นคือจินดา เมียนอยของเพทาย 
บิดาของมรกตนั่นเอง สวนชายหญิงอีกสองคน เธอคาดวาฝายหญิงในชุดนักศึกษา 
นาจะเปนบุษราคัม นองสาวตางมารดาของมรกต ซึ่งครั ้งสุดทายที่เธอเห็นยัง 
เรียนมัธยมตนเทานั้น แตชายหนุมรางสูงผิวเขมอีกคน เธอไมรูวาเปนใคร ความ 
ไมไวใจทำใหมานมุกอุมเด็กนอยขึ้นมา
 “สวัสดีคะ คุณจินดา มาหาฉันแตเชา มีธุระอะไรเหรอคะ” มานมุก 
ใชเด็กนอยที่เธออุมอยูเปนขออางในการไมยกมือไหวอีกฝาย หนำซ้ำยังไมเปด 
ประตูรั ้วใหอีกดวย ผูหญิงคนนี้ทำใหคุณแกวกานตและมรกตเสียใจ เปนตาย 
อยางไรเธอก็ไมมีทางญาติดีดวย
 “ถาไมมีธุระ ฉันจะมาเหรอ แลวนี่ทำไมไมรูจักเปดประต ู อยูกับแมกานต 
กับนังกิ่งมาตั้งนาน เขาไมสอนมารยาทบางเลยรึ หลอนถึงยังมีนิสัยสลัม  ๆ ติดตัว 
อยูอยางนี้”
 “ขอโทษคะ แตบานนี้ไมตอนรับเมียนอย วาธุระของคุณมาแลวก็รีบ  ๆ 
ไปซะ”
 “วาย! คุณแม นังนี่มันหาวาคุณแมเปนเมียนอย บุษไมยอมนะคะ” 
 สาวนอยในชุดนักศึกษาโวยวายทันที สวนคนที่โดนประจานแถมยังถูกไล 
ซึ่ง  ๆ  หนามีหรือจะยอม ก็เพราะไมยอมใครนี่แหละ จินดาจึงไดเขี ่ยแกวกานต 
ออกจากบาน แมอีกฝายและสามีจะไมยอมจดทะเบียนหยาก็ตาม
 “นอย  ๆ  หนอยนังสลัม รูหรือเปลาวาบานที่แกยืนอยูนะมันบานใคร ฉัน 
ไมไลแกออกจากบานก็บุญเทาไหรแลว”
 “โถ  ๆ  ๆ เจาขาเอย ชาวบานชาวชองมาดูเรว เมียนอยมาทวงสมบัติลูก 
เมียหลวง หนาดานขนาดนี้ ไมใชจะหาดูไดงาย  ๆ  นะคะ รีบมาดูกัน”
 เพื่อนบานหลายคนที่ออกมาทำกิจวัตรในตอนเชาเริ่มเมียงมองตั้งแตเห็น 
หญิงสาวอุมเด็กตอปากตอคำกับคนแปลกหนาอยูหนาบาน ก็ขยับมาใหความสนใจ 
กันเต็มที่เมื่อมานมุกตะโกนเชิญชวน
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 “มีอะไรเหรอหนูมุก คนพวกนี้เปนใคร” ปราณีหรือปาณี เดินมาถึงรั้วบาน 
เพื่อสอบถาม
 “คุณคนนี้เขาเปนเมียนอยคุณเพทายสามีคุณปากานตคะ เขาบอกจะไลหนู 
กับลูกออกจากบาน”
 “ตาย-ย-ย! หนาดาน! แยงผัวเขาแลว แมแตบานลูกบานหลานเขาก็ยัง 
ไมเวนเหรอ ทุเรศ! เอา ทุกคนมาดูเร็วเขา จะไดรูวาหนาตาโหงวเฮงแบบนี้นะ 
เปนเมียนอย ชอบแยงผัวชาวบาน”
 เมื ่อคนละแวกนั ้นทำทาเขาขางมานมุกที ่เชิดหนาชูคออยู ในเขตรั ้วบาน 
บุษราคัมก็รูสึกหวาดหวั่น รี่เขาไปจับแขนมารดาที่กำลังโกรธจนหนาดำหนาแดง 
พูดไมออก
 “เขาใจผิดแลวครับ พวกเราไมไดมาไลคุณมานมุกออกจากบาน แตมาธุระ 
จริง ๆ เรามาคุยเร่ืองตาหนูเพชรครับ” นิลกาฬ ชายหนุมหนาเขมท่ียืนเงียบมาตลอด 
เห็นทาวาเรื่องราวจะบานปลายจึงรีบอธิบาย ทำใหเหตุการณสงบลงบาง
 “เรื่องเพชร มีอะไร พวกคุณมีเรื่องอะไรกับตาเพชร”
 “ฉันรู มาวาแมกิ ่งนะตายแลว ทิ้งลูกชายไว ฉันก็เลยจะมารับไปเลี ้ยง” 
จินดารีบพูดธุระสำคัญที่ทำใหตนตองมายืนทนถูกมานมุกและชาวบานประณาม 
ดวยสายตาอยูเชนนี้ 
 มานมุกกอดเด็กชายในออมแขนแนนขึ้นทันทีเมื ่อไดยินเชนนั้น ขณะที่ 
อีกใจรูสึกโกรธแคนแทนมรกต คนพวกนี้ไมเคยเหยียบไปงานศพของเพื่อนเธอเลย 
จะมีก็แตพิมพนาค พี่สาวของเพทายซึ่งเปนปาของมรกตที่มารวมงาน แลวเวลานี้ 
คิดจะมาเอาลูกชายคนเดียวของมรกตไป คิดหรือวาเธอจะยอม
 “ฉันเปนผูปกครองที่ถูกตองตามกฎหมายของเพชร พวกคุณไมมีสิทธิ์มา 
เอาตัวแกไป ทางที่ดีพวกคุณมาทางไหนก็รีบกลับไปทางนั้นเลยดีกวา”
 “ใช ตาเพชรอยูกับหนูมุกดีกวาไปอยูกับใครก็ไมรูอยางเธอ” ปราณีเขาขาง 
หญิงสาวบานใกลเรือนเคียง เธอเห็นมานมุกตั้งแตมาอยูกับแกวกานต เห็นวาเปน 
เด็กดี อีกทั้งยังรักมรกตและแกวกานตมาก ภาพหญิงสาวแทบลมทั้งยืนตอน 
ทราบวาเพื่อนรักเสียชีวิตเมื่อสองเดือนกอนยังคงติดตาเพื่อนบานละแวกนี้ดี
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 “นี่ คุณคงไมรูกำพืดนังนี่ละสิ มันมาจากสลัม พอเห็นคนบานนี้ใจดีก็มา 
อยูหวังปอกลอก ทีนี้เจาของบานตายหมด มันก็เลยยึดบาน ยึดสมบัติของเด็ก 
เปนของมันเสียเลย ถาไมรีบแยกตาเพชรจากมันเสียแตตอนนี้ คงถูกนังปลิงนี ่
สูบทรัพยสมบัติไปจนหมด” จินดาใสไฟมานมุกสุดฤทธิ์
 “ฉันไมไดทำอยางนั้น ฉันวาคุณมากกวาที่อยากไดสมบัติของเด็กจนตัวสั่น 
คงเห็นวาทั้งบาน เงิน เครื่องเพชรของคุณปากานตกับกิ่งจะตกเปนของตาเพชร 
คนเดียวละสิถึงอยากไดเด็ก กอนหนานี้ไมเห็นจะเคยสนใจ” มานมุกสวนกลับ 
ทันที
 “พูดอะไรนะ ยังไงฉันก็เปนเมียคุณเพทายพอของมรกต เด็กคนนี้ก็เทากับ 
เปนหลานของฉัน แลวนี่บุษราคัมนองสาวแท  ๆ  ของมรกต เขาอยากรับหลานไป 
อยูดวยเพราะเห็นวามีสายเลือดเดียวกัน ที่มารับตาเพชรไปเลี้ยงเพราะเห็นแก 
เด็กตาดำ  ๆ ไมอยากใหอยูกับคนกำพืดต่ำอยางเธอ” จินดารีบยกสายสัมพันธ 
ของตนและลูกสาวเพื่อรับเด็กไปเลี้ยงดู
 “คุณนี ่พูดไมรู เรื ่อง ฉันเปนแมบุญธรรมและผู ปกครองที ่ถูกตองตาม 
กฎหมายของตาเพชร ฉันจะเลี้ยงลูกเอง พวกคุณไมเกี่ยว กลับไปซะ!”
 “ฉันก็บอกแลวไงวา...” จินดาพูดไมทันจบ บุษราคัมก็แทรกขึ้นมา
 “พอเถอะคะคุณแม คนอยางนี้พูดดวยเหตุผลไมรูเรื ่องหรอกคะ ใหบุษ 
จัดการเอง” วาแลวบุษราคัมก็หันไปทางมานมุก “นี่เธอนะ ตองการเงินเทาไหร 
ถึงจะคืนหลานใหฉัน” คนจน  ๆ  ใชเงินคุยถึงจะรูเรื่องที่สุด
 “เงินเทาไหรฉันก็ไมเอา” มานมุกพูดเสียงเขม
 บุษราคัมไมสนใจ ดึงสมุดเช็คออกมาจากกระเปาถือของตนเอง แลวเซ็น 
ลายเซ็นของตนลงไป จากนั้นก็ฉีกเช็คใบนั้นออกจากเลมแลวเสียบเขาไปในชอง 
รั้วประตู
 “ฉันใหเธอกรอกตัวเลขเองเลย ถาพอใจแลวก็สงหลานมาใหฉัน”
 มานมุกเดาะลิ้นอยางหงุดหงิด แลวเดินเขาไปชิดรั้วมากขึ้น
 “เอาเช็คของคุณคืนไป ฉันไมตองการ”
 “อยาทำเปนเลนตัวไปหนอยเลย ดีไมดีเงินกอนนี้ชีวิตเธอทั้งชีวิตก็ยังหา 

ตัวอย่าง
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ไมได รับ  ๆ  ไปดีกวา”
 “นี่คุณบุษราคัม ฉันขอถามหนอยนะ ถาสามีคุณมีเมียนอย คุณจะยก 
ลูกยกหลานของตัวเองใหลูกเมียนอยเลี้ยงหรือเปลา” พอเห็นอีกฝายอึ้ง มานมุก 
ก็ใสตอทันที “คุณปากานตกับกิ่งมีบุญคุณกับฉันมาก ฉันไมยอมทำอะไรที่ทำให 
สองคนนั้นผิดหวังในตัวฉันหรอก ฉันพูดแคนี้คงเขาใจแจมแจงแลวนะ”
 “เปนฉัน ฉันยอมใหลูกหลานอยูสถานสงเคราะหเสียดีกวาอยู กับพวก 
เมียนอย” ปราณีเสริม ทำใหมานมุกสงสายตาขอบคุณไปให “ไปกันไดแลว 
แมเด็กเขาไมยกเด็กใหยังจะรออะไรอีก หรือจะรอตำรวจมาไลละ ฉันจะได 
โทรศัพทแจงซะเดี๋ยวนี้” หญิงสูงวัยยกโทรศัพทมือถือขึ้นมาโชวหรา
 นิลกาฬ ชายหนุมหนึ่งเดียวในกลุมซึ่งเปนหลานชายของเพทายเห็นทาไมด ี
จึงไดกระซิบบอกใหจินดาและบุษราคัมกลับกอน นั่นเองจึงทำใหผู มาเยือนรน 
ขบวนถอยกลับไป แตกอนไปจินดายังไมวายควาเช็คที่ลูกสาวเขียนไวกลับมาดวย
 มานมุกรอจนเห็นคนกลุมนั้นขับรถจากไปแลวจริง ๆ จึงเปดประตูรั้วออกมา 
ยกมือไหวขอบคุณเพื่อนบานทุกคนที่รายลอมเปนกำลังใจให โดยเฉพาะปราณี
 “ไมเปนไรลูก บานใกลเรือนเคียงมีอะไรก็ตองชวยเหลือกัน ดูตาเพชรสิ 
เงียบกริบนาสงสารเชียว ไมรูวาซึมซับความรุนแรงไปมากนอยแคไหน มาใหยาย 
รับขวัญหนอยเร็ว”
 มานมุกเบี่ยงตัวเล็กนอยเพื่อใหปราณีหอมแกมลูกชายไดถนัดถนี่ หลังจาก 
นั้นหญิงสาวก็กลับมาใชชีวิตปกติอีกครั้ง โดยไมทันไดเอะใจวาเหตุการณในวันนี ้
จะเปนจุดเริ่มตนของเรื่องวุนวายครั้งใหม

สองอาทิตยถัดมา มานมุกไดตอนรับผูมาเยือนอีกครั้ง คราวนี้เธอยินยอมเปด 
ประตูใหเพราะผูมาคือทำนุ ทนายความสวนตัวของเพทาย อีกทั้งยังมากับขาวราย 
ที่เธอไมคาดคิด
 “คุณเพทายเสียไปเม่ืออาทิตยท่ีแลวน่ีเองครับ และไดทำพินัยกรรมไว ในน้ัน 
มีชื่อของคุณหนูเพชรดวยครับ”

ตัวอย่าง
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 “คุณเพทายเสียตั้งแตอาทิตยที่แลว ทำไมไมมีใครบอกดิฉันเลยคะ งานศพ 
เปนยังไงบาง ดิฉันไมไดไปชวยงานเลย” เวลานี้มานมุกไมไดคิดถึงเรื่องมรดก 
ที่เพชรไดรับ แตคิดถึงเรื่องการเสียชีวิตของเพทายมากกวา
 “เรื่องงานศพ คุณจินดาและคุณบุษราคัมจัดการเรียบรอยแลวครับ ทางนั้น 
เห็นวาคุณมีเด็กเล็กคงไมสะดวก จึงไมไดแจงใหทราบ เกรงวาจะทำใหคุณกังวล 
เปลา  ๆ  ครับ”
 “ทำเปนพูดดี จริง  ๆ  คิดจะกีดกันตาเพชรละสิ คุณเพทายนอนปวยอยู 
ในโรงพยาบาลตั้งหลายเดือนยังไมยอมใหลูกหลานไปเยี่ยม” ยิ่งคิดยิ่งโมโห ที่แท 
เพทายโรคหัวใจกำเริบอยูโรงพยาบาลมาตั้งแตเมื ่อสามเดือนกอนแลว จึงไมมี 
โอกาสพบหนาลูกสาวอีก หากรูวาเพทายลมปวยแตแรก ไมแน บางทีมรกตอาจ 
ใจออนยอมปรับความเขาใจกับบิดา
 ถาเธอเดาไมผิด เม่ือสองอาทิตยกอนสองแมลูกน่ันคงพอรูแลววาคุณเพทาย 
หมดทางรักษา และคงรูดวยวาเพชรมีสวนในมรดก จึงคิดจะฉวยตาหนูไปเลี้ยง 
เพื่อรับทรัพยอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย
 “ผมไมอยากใหคุณคิดในแงรายครับ” ทำนุทนายวัยกลางคนเอยขึ้น “ถึง 
อยางไรทางนั้นก็เปนญาติ  ๆ  กับคุณหนูเพชร ตองพบตองคบหากันไปอีกนาน”
 “ญาติอยางนั้นไมมีซะยังดีกวา” มานมุกยนจมูกดวยทาทางไมพอใจ ทำให 
ทำนุรีบดึงหัวขอสนทนากลับเขาเรื่อง
 “อีกสามวันคุณมานมุกวางไหมครับ เราจะทำการเปดพินัยกรรมที่บานของ 
คุณเพทาย”
 “เออ...” มานมุกคิดถึงงานแปลที่ตนรับมา เมื่อคำนวณดูแลวยังพอมีเวลา 
อยูบาง “คิดวาคงปลีกตัวไดคะ”
 “ถาอยางนั้นพบกันที่บานของคุณเพทายตอนสิบโมงเชานะครับ”
 “คะ”
 เมือ่สามารถสงแขกได มานมกุก็ถอนหายใจอยางโลงอก พรอมกับยำ้ตัวเอง 
อยูในใจวา เพื่ออนาคตของเพชร เธอตองอดทนเขาไว ตองจัดการปญหาทุกอยาง 
ของเด็กชายใหหมดสิ้นกอนที่เรื่องวุนวายนี้จะเนิ่นนานออกไป เธอตองการใหเพชร 
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โตขึ้นอยางอบอุน ไมใชโตขึ้นทามกลางปญหาครอบครัวที่วุนวาย
 คิดถึงเรื ่องวุ นวายแลว เรื ่องที ่จินดาและบุษราคัมคิดจะเอาตัวเพชรไป 
เมื่อวันกอนทำใหเธอรูสึกสังหรณใจวา ถาเด็กชายไดมรดกมากมาย คนพวกนั้น 
คงจะไมรามือจากเพชรงาย  ๆ 
 อีกอยางหลายวันนี้เธอรูสึกวามักมีผูชายที่ไมรูจักมาปวนเปยนอยูแถวบาน 
อาจจะเปนการคิดมากไปเอง แตนั่นก็ทำใหเธอกังวลถึงความปลอดภัยของตนเอง 
และลูก
 ตอนนั้นเองที่ความคิดบางอยางแลนเขามาในสมอง ทำใหเธอขึ้นไปที่ชั้นบน 
ของตัวบาน เพียงไมนานหญิงสาวก็ออกมาจากหองที่เพื่อนเคยใช
 มานมุกมองนามบัตรในมืออยางชั ่งใจ บนกระดาษการดขนาดเล็กนั ้น 
ปรากฏชื่อณภพ เวชวานิช นี่เปนนามบัตรของเขาที่เธอไดมาจากกระเปาถือของ 
มรกต ซึ่งเธอเก็บไวเปนอยางดีรวมกับของชิ้นอื่น  ๆ เพื่อรอมอบใหเพชรในวันหนา
 ในที่สุดหญิงสาวก็ตัดสินใจกดหมายเลขโทรศัพทสวนตัวที่อยูในนามบัตรนั้น 
พรอมทั้งรอเสียงสัญญาณดวยใจระทึกตัวอย่าง
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๒

 ตึกหรูสามสิบชั้น  ยานใจกลางเมืองซึ่งเปนอาคารสำนักงาน 
ใหเชาของตระกูลเวชวานิช นอกจากชั้นแรกซึ่งมีหองเปดเปนหนารานแสดงสินคา 
และรับรองลูกคาแลว หาชั้นนับจากบนสุดลงมาเปนที่ตั้งของบริษัททิศาเจมสโตนส 
ซึ่งเปนที่รูกันดีวาแตกแขนงมาจากบริษัทกะรัตไดมอนดจิเวลรี่ของตระกูลเวชวานิช 
และผูบริหารบริษัททิศาฯก็คือณภพ เวชวานิช บุตรชายคนเดียวของตระกูล ซึ่ง 
กำลังอานขอมูลเพื่อเตรียมเขาประชุมอยูชั้นบนสุดของตึก
 “คุณภพคะ คุณจาวเปยสงมาขอพบคะ” เสียงเลขาฯสาวดังผานเครื่อง 
ติดตอภายในเขามาในหองอันเงียบกริบ ทำใหใบหนาหลอเหลาละจากแฟมงาน 
ขึ้นมากดเครื่องตอบรับทันที
 “ใหคุณจาวเขามาไดเลย คุณพร”
 จาวเปยสงคือหัวหนาฝายออกแบบชาวจีน เพื ่อนสนิทของเขาสมัยเปน 
นักเรียนแลกเปลี่ยนตอนมัธยม และคบหากันมายืนยาวจนถึงปจจุบัน
 หนุมจีนกาวเขามาในหองแลววางแฟมเอกสารหาชุดตรงหนาผูมีฐานะเปน 
นายใหญทันที
 “เฉียดฉิวเลยนะเปยสง” ณภพหยิบหนึ่งในแฟมกองนั้นขึ้นมาดู
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 “ถาไมอยากใหฉุกละหุกก็อยาสั ่งแกไขแบบนาทีสุดทายสิ” จาวเปยสง 
นิ่วหนาใสณภพที่สั่งเปลี่ยนสเปคคริสตัลที่ใชจนตองรางแบบที่เตรียมใชเขาประชุม 
ใหม ถึงจะไมใชงานยากเย็น แตก็ตองใชเวลาในการปรับแก
 “ปรับไซสนิดหนอย ดูดีขึ้นตั้งเยอะ หรือนายไมเห็นดวย”
 “ก็จริง ฉันคิดวาคอลเล็กชั่นนี้คงผานที่ประชุมไดอยางไมมีปญหา ไฟล 
สามมิติอยูในแฟลชไดรฟนี่ ฉันใหเลขาฯนายทำกอปปเตรียมเขาประชุมแลว นาย 
คอย ๆ ดูไปก็แลวกัน ฉันขอตัวไปหากาแฟกินสักถวยกอนเขาประชุม ไมงั้นมีหวัง 
สลบแน” จาวเปยสงวางแฟลชไดรฟลงบนโตะทำงานของณภพ
 “ตามสบาย” เม่ืองานมาอยูในมือเรียบรอยแลวเชนน้ี เขาก็โลงใจไปอีกเปลาะ 
ทุกขั้นตอนการออกแบบกอนเขาที่ประชุมถือเปนความลับสุดยอด เพื่อไมใหขอมูล 
รั่วไหลไปยังคูแขง
 แตหลังจากจาวเปยสงคลอยหลังไปเพียงครูเดียว ชายหนุมก็ถูกขัดจังหวะ 
จากโทรศัพทมือถือของตน
 ณภพหยิบโทรศัพทมือถือออกจากกระเปาเสื้อสูทแลวขมวดคิ้วเมื่อเห็นวา 
เปนตัวเลขที่ไมคุนเคย เบอรนี้เปนเบอรติดตอสวนตัว เขาไมไดใชสำหรับติดตอ 
ธุรกิจ นอกจากคนที่รูจักสนิท ๆ ซึ่งเขานาจะบันทึกเบอรของทุกคนไวแลว ไมนา 
มีใครรู เบอรนี ้ ทำใหเขาลังเลที ่จะกดรับสาย เพราะอาจเปนพวกทำธุรกิจทาง 
โทรศัพทโทร.มาก็เปนได แตเนื่องจากเบอรที่ปรากฏไมใชตัวเลขที่สวยงามจดจำ 
งาย ดูแลวเปนเบอรสวนตัวมากกวา ทำใหเขาไมคิดตัดสาย แตรอใหสัญญาณ 
ตัดไปเอง จนกระทั่งอีกฝายติดตอมาเปนครั้งที่สามติด ๆ  กันนั่นแหละ ณภพจึง 
ตัดสินใจรับสาย
 “สวัสดีคะ นั่น...คุณณภพใชไหมคะ”
 “ใชครับ” ณภพพยายามนึกถึงใบหนาเจาของเสียง แตคิดเทาไรก็คิดไมออก 
น้ำเสียงของหญิงสาวที่โทร.มานั้นติดจะสั่นเล็กนอย คลายวายังไมมั่นใจเทาไรนัก
 “เฮอ...โชคดีจัง ฉันคิดวาคุณเปลี่ยนเบอรไปแลวเสียอีก เมื่อกี้ฉันโทร. 
หาคุณตั้งหลายรอบ”
 “ผมไมชอบรับโทรศัพทที่เบอรไมคุนครับ วาแตคุณเปนใครกัน”
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 “อุย ขอโทษคะ ฉันลืมไปวาคุณไมรู จักฉัน ฉันมานมุกคะ เปนเพื่อน 
ของมรกต คุณจำมรกตไดใชไหมคะ ที่เคยเปนแอรโฮสเตสนะคะ”
 ชื่อของมรกตจุดประกายความทรงจำของเขาขึ้นมาในหัวทันที หญิงสาว 
คนนั้นเปนเพียงไมกี่คนที่เปนฝายบอกเลิกความสัมพันธกับเขากอน ที่สำคัญคือ 
ความสัมพันธนั ้นกำลังคืบหนาไปดวยดีเสียดวย ตอนนั้นเขาเพียงบอกใหเธอ 
ทบทวนดูอีกครั้ง และหากเปลี่ยนใจสามารถติดตอหาเขาไดเสมอ แตเธอก็ไมเคย 
ติดตอมาอีกเลยจนกระทั่งวันนี้
 “มรกตสบายดีเหรอครับ” ปลายสายอีกดานเงียบกริบจนเขาคิดวาสัญญาณ 
นาจะขัดของ จนกระทั่งไดยินเสียงถอนหายใจขาดหวงเบา  ๆ จึงรูวาอีกฝายยังคง 
อยู
 “มรกตไมไดอยู กับเราแลวคะ ถูกคนเมาขับรถปาดหนาจนรถเสียหลัก 
เสียชีวิตไปสองเดือนกวาแลว”
 ณภพนิ่งอึ ้งไปในบัดดล แมจะไมไดรู สึกลึกซึ้งกับผูหญิงคนนั้น แตถึง 
อยางไรเขากับมรกตก็เคยมีความรู สึกดี  ๆ  ใหกันอยูชวงหนึ่ง ทำใหสะเทือนใจ 
ไมนอยเมื่อรูวาหญิงสาวแสนสวยเต็มไปดวยความสดใสและเปยมไปดวยพลังชีวิต 
ผูนั้นจากไปกอนวัยอันควร
 “เสียใจดวยครับ คุณติดตอผมมาอยางนี้ คงมีธุระสำคัญเกี่ยวกับมรกต 
ใชไหมครับ”
 “ใชคะ”
 “ถาทางบานของมรกตเดือดรอนเรื่องเงินทอง ผมพอจะ...”
 “ไมคะ ไมใชเรื ่องนั้น เรื ่องเงินไมใชปญหาคะ แตเปนเรื่องอื่น ซึ่งฉัน 
คิดวาคุยกันทางโทรศัพทคงไมสะดวก เปนไปไดไหมคะที่เราจะนัดเจอกัน”
 “นัดเจอเหรอครับ วันนี้ผมมีประชุมสำคัญที่บริษัท คงไมวางทั้งวัน” แม 
น้ำเสียงของอีกฝายจะดูเปนการเปนงาน แตณภพไมไวใจที่จะพบกับคนที่ไมรูจัก
 “เรื่องนี้สำคัญมากก็จริง แตฉันคิดวาคงใชเวลาคุยกับคุณไมนาน ใหฉัน 
ไปพบคุณที่บริษัทก็ได ขอเวลาสักครึ่งชั่วโมงก็พอ”
 “จำเปนที่เราจะตองพบกันวันนี้ใหไดหรือครับ”
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 “ฉันนัดกับทนายความอีกสามวันขางหนา เลยอยากคุยกับคุณใหเรียบรอย 
เสียกอน”
 คิ้วเขมของชายหนุมกระตุกเขาหากันเมื่อไดยินหญิงสาวพูดถึงทนายความ 
ขึ้นมา นี่เขากำลังถูกขมขูอะไรหรือเปลา ผูหญิงคนนี้ไปเจออะไรเกี่ยวกับเขาและ 
มรกต เลยคิดจะใชมันมาแบล็กเมลเขาใชหรือไม ถึงอยางนั้นณภพก็มั่นใจวาเขา 
ไมไดทำอะไรที่จะถูกฟองรองได แตก็ยังอยากรูวาจะถูกอีกฝายเลนงานยังไง
 “ถาคุณรีบขนาดนั้น มาพบกับผมที่บริษัทก็ได ผมมีเวลาวางนิดหนอย 
ตอนบายสามโมง” เมื ่อคิดวาอีกฝายคงมีจุดประสงคไมดี น้ำเสียงทุมที่แสดง 
ความเห็นอกเห็นใจเกี่ยวกับเรื่องมรกตก็พลันแข็งกราวขึ้น ทวาดูเหมือนหญิงสาว 
ปลายสายจะไมทันไดสังเกต
 “ขอบคุณมากคะ เรื่องนี้ถาไดคุณชวยจะตองผานไปดวยดีแนนอน บาย 
สามโมงฉันจะเขาไปพบนะคะ”
 “เดี๋ยวกอน เมื่อกี้คุณบอกวาชื่ออะไรนะ” ณภพไมไดจดจำชื่อหญิงสาวใน 
ครั้งแรกที่เธอบอก แตหากอีกฝายคิดทำรายเขา อยางนอยเขาก็ควรจำชื่อเธอไว
 “มานมุกคะ เจอกันตอนบายสามที่บริษัทคุณนะคะ”
 ณภพยังคงมองโทรศัพทของตนแมวามานมุกจะตัดสัญญาณไปแลวก็ตาม 
น้ำเสียงที่แสดงถึงความโลงใจอยางยิ่งของเธอทำใหเขาสะดุดใจอยางบอกไมถูก 
เขาเหลือบสายตามองนากาขอมือเห็นวาเพิ ่งสิบเอ็ดโมงเชาเทานั ้น ตองรอถึง 
สี่ชั่วโมงเต็ม  ๆ  กวาความอยากรูอยากเห็นของเขาจะถูกเติมเต็ม
 ขณะที่ณภพยังคงสงสัยกับสาวปริศนาที่โทรศัพทถึงเขา มานมุกเองก็มา 
รูสึกตัวหลังวางหูโทรศัพทไปแลววาตัวเองตื่นตูมเกินไป ความจริงเรื่องทุกอยาง 
อาจไมเลวรายอยางที่เธอคิด ทั้งจินดาและบุษราคัมอาจจะไมไดตองการแยงเพชร 
ไปจากเธอก็ได ที่ควรทำคือรอดูเหตุการณอีกสักพักหนึ่งตางหาก แตทำอยางไรได 
ในเมื่อเธอนัดณภพไวแลวก็คงตองไปตามนัด บางทีเธออาจจะไมจำเปนตองบอก 
ตอนนี้วาเพชรเปนลูกของเขา
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