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บางคนบอกวา่ชวีติทีส่ขุนานทีส่ดุจะผา่นพน้ไปในทนัททีีไ่ดช้ือ่วา่เป็น ''คณุแม'่' แตส่สาหรบัเธอคนนีก้ลบับอก
วา่ ชวีติเธอเร ิม่มคีวามสขุสมบรูณท์ีส่ดุก็ในตอนทีไ่ดเ้ห็นหนา้ลกูชายทีเ่ธอใหก้สาเนดิมาดว้ยตนเองตา่งหาก... 

         น่ันคอืความรูส้กึจากใจของเธอ พมิพป์วณี ์เร ิม่หาสขุ กบัความสขุทีเ่ธอเพิง่คน้พบกบัการมคีรอบครัวทีอ่บอุน่
กบั ณัฎฐพั์ทร ์นาคถนอม หรอือดตีนักมวยสองแบบฝีมอืดทีีช่ ือ่ ปีศาจแดง ก.กมุานนท ์ไอห้นุ่มจากนครศรธีรรมราช
ทีเ่ขา้มาปักหลกัสรา้งครอบครัวใชช้วีติอยูใ่นเมอืงกรงุอยา่งมคีวามสขุตามประสาพอ่-แม ่และ ''อุม้บญุ'' ด.ช.กฤติ
เดช นาคขนอม ทายาทในสายโลหติของทัง้คูท่ีเ่พิง่จะมอีายคุรบหนึง่ขวบไปเมือ่วนัที ่25 พฤศจกิายนทีผ่า่นมานีเ่อง

         ''จิ๊บเป็นคนพษิณุโลกคะ่ แตม่าเรยีนอยูใ่นกรงุเทพฯ ตอนนีจ้บปรญิญาตร ีจากคณะวทิยาศาสตรส์ขุภาพ
มหาวทิยาลยัทองสขุ ตอนนีก้็ททางานที่ บรษัิท อมรนิทรป์รนิส ์ก็โอเคนะคะ มาไดถ้งึขนาดนีก้็ถอืวา่ประสบความสทาเร็จกา้ว
หนึง่แลว้ละ่...'' คณุแมย่งัสาว เอย่พรอ้มกบัรอยยิม้สดใส ซึง่เมือ่บวกกบัใบหนา้แสนหวานกบัผวิขาวผดุผอ่งแลว้ หาก
ใครไดเ้ห็นเดนิเดีย่วอยูค่นเดยีว คงตอ้งไดม้องกนัจนเหลยีวหลงัเป็นแน่

         ยอ้นกลบัไปเมือ่กวา่ 5 ปีกอ่น ในเวลานัน้ ''จิบ๊'' ยงัเป็นเพยีงนักศกึษาชัน้ปีสอง แถมยงัเรยีกไดว้า่เป็น ''ดาว''
คนหนึง่ของคณะทีร่ท่าเรยีนอยู่ มเีหลา่นักศกึษาหนุ่มมาแอบเมยีงๆ มองๆ อยูม่ากหนา้หลายตา แตก่ระนัน้เธอก็ไมเ่คย
ชายตามองใครดว้ยตัง้ใจไวว้า่ จะรบีรท่าเรยีนใหจ้บเพือ่จะไดห้าการหางานททาสรา้งอนาคตใหม้ัน่คง ไมต่อ้งเป็นภาระของ
บพุการเีสยีที

         ''แตม่าเจอพีเ่ขานีซ่ ิททาเอาหนูเกอืบแยเ่ลย...'' จิ๊บเอย่ยิม้ๆ ในขณะทีฝ่่ายนักชกหนุ่มหนัมาคอ้นควกัเป็นเชงิตัง้
คทาถาม

         ''แหม...ลอ้เลน่หรอกน่ะ คอืตอนนัน้มงีานเลีย้งวนัคนืสูเ่หยา้ทีม่หา''ลยั พอดพีีเ่ขาเป็นศษิยเ์กา่เพิง่เรยีนจบ ไฟ
ยงัแรงก็เลยกลบัมารว่มงานดว้ย สว่นตวัหนูในฐานะศษิยปั์จจบุนัก็ตอ้งคอยดแูลใชม่ัย้ แลว้อกีอยา่งก็คอืเพือ่นของหนู
ก็รูจั้กกบัพีเ่ขาดว้ย เลยแนะนทาใหรู้จั้กกนั เพือ่นบอกวา่พีเ่ขาเป็นนักมวย เป็นแชมป์โลกดว้ยนะ แหม เลน่เอาเราเป็น
ปลืม้ไดรู้จั้กคนเกง่'' สาวเจา้เอย่จบ ฝ่ายชายก็แกต้า่งกลบัมาทนัทเีหมอืนกนั

         ''ไมไ่ดเ้ป็นแชมป์โลก แตเ่ป็นแชมป์สถาบนัพาบา เรยีกวา่เป็นแชมป์สถาบนัยอ่ยน่ะ คอืตอนนัน้ผมเลกิจา
กมวยยไทยแลว้หนัมาชกมวยสากลอาชพีใหก้บั ''เฮยีแชแม'้' คณุนวิฒัน ์เหลา่สวุรรณวฒัน ์น่ะ เขาก็สรา้งก็ปัน้จน
กระทัง่ผมไดแ้ชมป์รุน่เฟเธอรเ์วตพอด'ี'

         ดว้ยความชืน่ชมในฝีไมล้ายมอืในเชงิกทาปัน้ของฝ่ายชาย จงึไมใ่ชเ่รือ่งยากทีปี่ศาจแดงจะสานตอ่ความสมัพันธ์
ดว้ยการขอหมายเลขโทรศพัทข์องเธอไว ้จากนัน้นักชกหนุ่มจงึเปลีย่นสถานะตนเองจากนักมวยมาเป็นพอ่คา้ขายขนม
จบีใหก้บันักศกึษาสาวหนา้หวานคนนีอ้ยา่งสมทา่เสมอ

         นท้าหยดลงหนิ ทกุวนัหนิมนัยงัออ่นได ้แลว้ประสาอะไรกบัหวัใจของสาวนอ้ยทีเ่ปรยีบไดก้บัดอกไมแ้รกผล ิจะไม่
สัน่ไหวเพราะลมลิน้คารมชาย ดงันัน้เพยีงชัว่เวลาไมถ่งึปี ปีศาจแดงก็เผด็จศกึหวัใจสาวไดส้ทาเร็จ กอ่นจะชกัชวนใหไ้ป
ใชช้วีติอยูร่ว่มกนัทีบ่า้นเชา่ของตนเองยา่นตลิง่ชนั

         ''ตอนแรกๆ นะพอ่แมข่องหนูก็ยงัไมรู่เ้รือ่งหรอกคะ่ รูแ้คว่า่คบหากบัพีเ่ขาอยูแ่คนั่น้ ไมก่ลา้บอกวา่อยูด่ว้ยกนั
กลวัโดนตตีาย จนกระทัง่ผา่นไปไดเ้กอืบสองปีน่ันแหละ หนูจงึตดัสนิใจบอกกบัทางบา้น เพราะตอนนัน้ก็ตัง้ทอ้งลกู
คนแรกนีแ้ลว้...'' เธอสารภาพยอมรับอยา่งขดัเขนิถงึการกา้วเดนิขา้มลทาดบัทีเ่หมาะสมของการใชช้วีติคู่

         แมเ้รือ่งนีจ้ะททาใหบ้พุการขีองเธอตกใจอยูพ่อควร แตเ่พราะความทีไ่ดเ้ห็นความสมัพันธข์องทัง้คูด่ทาเนนิกนัมา
กอ่นหนา้นีไ้ดน้านนับปีแลว้ เรือ่งดงักลา่วจงึไมไ่ดเ้ป็นปัญหาอกีตอ่ไป 

         ''พีเ่ขาบอกวา่จะขอแตง่งานตอนนัน้เลยดกีวา่ แตห่นูอยากจะเรยีนใหจ้บกอ่น ก็เลยรอมาจนกระทัง่ลกูคลอด
ออกมาพรอ้มกบัเรยีนจบพอด ีหางานหาการททาไดแ้ลว้พีเ่ขาก็บอกวา่น่าจะถงึเวลาแลว้นะ ก็เลยพากนัไปคยุกบัพอ่แม่
หนูอกีหน คราวนีแ้ตง่แน่ๆ คะ่'' สาวจิ๊บ เอย่อยา่งเป่ียมสขุพรอ้มกบัสง่สายตาหวานหยดไปถงึคูช่วีติทีอ่ยูเ่คยีงขา้ง

         ''ก็ตกลงกนัไวปี้หนา้นีแ้หละครับ จะไดแ้ตง่งานอยา่งเป็นทางการเสยีท ีทีจ่รงิผมรอเวลานีม้านานแลว้ละ่ ปีหนา้
นีแ้หละจะททาตามประเพณีไทย คอืสูข่อและแตง่งานกนัใหถ้กูตอ้งทัง้ประเพณีและกฎหมายเลย'' ปีศาจแดงเสรมิดว้ย
ใบหนา้ทีเ่ป่ียมสขุบา้ง

         ปัจจบุนั ครอบครัวนอ้ยๆ ครอบครัวนีใ้ชช้วีติรว่มกนัอยูใ่นบา้นเชา่เลขที ่17/115 ม.7 ถ.บางกรวยนาคถนอม
ต.มหาสวสัดิ ์อ.บางกรวย จ.นนทบรุ ีและมคีวามเป็นอยูท่ีไ่มเ่ดอืดเนือ้รอ้นใจอะไรนัก เพราะปีศาจแดงมรีายไดจ้ากการ
สอนมวยไทย เดอืนละ 20,000-30,000 บาท เมือ่บวกกบัเงนิเดอืนของจิ๊บอกีเกอืบๆ 20,000 บาท แลว้ก็ททาให ้
ครอบครัวนีย้งัพอมรีายไดเ้หลอืเก็บไวส้ทาหรับอนาคตภายหนา้อยูบ่า้ง

         ''ตอนนีก้็คงอยูก่นัอยา่งนีก้อ่น เรือ่งบา้นชอ่งนัน้ก็ยงัไมไ่ดค้ดิกนัวา่จะอยูใ่นกรงุเทพฯ ตลอดไปหรอืเปลา่ เพราะ
พีเ่ขาบอกวา่อนาคตอยากจะกลบัไปเปิดคา่ยมวยอยูท่ีบ่า้นทีปั่กษ์ใตโ้น่น แตห่นูก็อยากใหล้กูเรยีนในกรงุเทพฯ จนพอ
จะอยูค่นเดยีวไดก้อ่นแลว้คอ่ยมาวา่กนั ตอนนีเ้ก็บตงัคใ์หล้กูอยา่งเดยีวเลยคะ่'' เธอกลา่วสง่ทา้ย

         ดว้ยชวีติทีพ่อเพยีงกบัความสขุทีม่อียูถ่งึวนันี ้จิ๊บจงึเอย่ไดเ้ต็มปากวา่ ไมว่า่จะมสี ิง่ใดทีย่ ิง่ใหญข่นาดไหนมา
เสนอใหเ้พือ่แลกกบัครอบครัวอนัอบอุน่นี ้เธอก็ลว้นแตไ่มต่อ้งการทัง้ส ิน้

         เพราะเชือ่วา่คงไมม่คีวามสขุใดทีไ่หนอกีแลว้จะทสาใหเ้ธอมรีอยยิม้ทีส่ดใสไดต้ลอดเวลาเหมอืนอยา่ง
ทีเ่ป็นอยูใ่นเวลานีน้ ัน่เอง...

ถกูใจ มคีนถกูใจ 2 คน สมคัรใชง้าน เพือ่ดสู ิง่ทีเ่พือ่นของคณุ
ถกูใจ

Share : Tweet 2

Share

คอลมันอ์ ืน่ ๆ

ตวัแถมเทควนัโด
คาสซานดรา้ ฮาล
เลอร ์จากผูช้ว่ยโคช้
้ ่ ี ิ ั

''พรมี''หม ัน่ทสาการ
บา้น เฉอืนอารมณ์
ปะทะรุน่ใหญ่

''หนอ่ง-อรโุณชา'' นสา
ทพันกัแสดง 40 ชวีติ
บวงสรวงละครฟอรม์
ั  ์'' ั ''

'จ ัก๊จ ัน่''โอดบท'สะ
บนังา''สดุหนิ ชีล้ะคร
รเีมกไมเ่คยทสาซสา้
้

Comment

Small Business
and Food News

Search for: 

Menu

นามปากกา : เจีย๊บ จอมบงึ
จทานวนเรือ่ง : 23
All post : 35
All view : 116,766

คอลมัน ์คอลมันม์วยสยาม

แบน ทา่พระ
ดร.ธนสทิธิ ์เอือ้พพิฒันากลู
มวยไทยยงัพฒันาไดอ้กี ถา้
ทกุคนชว่ยกนัทสา

View : 56 Post : 0

ทมีงานสยามกฬีา
พชิติชยั อบต.กสาพี้

View : 1,516 Post : 0

ทมีงานมวยสยาม
รุง่เกยีรต ิเกยีรตปิระภสัร ์ควา้
ชยัโชวแ์มไ่มม้วยไทยแบบจดั
เต็ม

View : 3,519 Post : 0

ทมีงานมวยสยาม
วนัสถาปนานดัอสาลา 57 ปีลมุพิ
น ี3 ธ.ค.บนัทกึเป็น
ประวตัศิาสตร์

View : 3,705 Post : 0

ทมีงานมวยสยาม
ดไีซน ์ราชานท์

View : 3,347 Post : 0

Small Business
and Food News

Search for: 

Menu

Recommend on Google

Follow @siamsport_news

เป็นคนแรกในกลุม่เพือ่นของคณุทีถ่กูใจสิง่นี้

Siamsport
2,014,104 จทานวนคนทีถ่กูใ

ถกูใจเพจ แชร์

http://www.siamsport.co.th/pr.html
http://www.siamsport.co.th/contact_us.html
http://www.siamsport.co.th/copyright.html
http://sstv.siamsport.co.th/Recruitment/home.html
http://www.siamsport.co.th/advertise.html
http://twitter.com/share
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=321829741185643&kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.siamsport.co.th%2FColumn%2F131220_201.html&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=321829741185643&kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.siamsport.co.th%2FColumn%2F131220_201.html&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://www.facebook.com/campaign/landing.php?campaign_id=137675572948107&partner_id&placement=like_plugin&extra_1&extra_2=TH
http://twitter.com/share
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=321829741185643&kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.siamsport.co.th%2FColumn%2F131220_201.html&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=321829741185643&kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.siamsport.co.th%2FColumn%2F131220_201.html&display=popup&ref=plugin&src=share_button
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_188.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_188.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_188.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_188.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_188.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_188.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_188.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_188.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_188.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_185.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_185.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_185.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_185.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_185.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_185.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_185.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_185.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_185.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_176.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_176.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_176.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_176.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_176.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_176.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_176.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_176.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_176.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_176.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_176.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_176.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_176.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_176.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_176.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_171.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_171.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_171.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_171.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_171.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_171.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_171.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_171.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_171.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_171.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_171.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_171.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_171.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131220_171.html
http://siamsportadserver.org/
http://siamsportadserver.org/
http://siamsportadserver.org/
http://siamsportadserver.org/#
http://siamsportadserver.org/#
http://www.siamsport.co.th/Column/131219_249.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131219_249.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131219_249.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131219_249.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131219_249.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131219_249.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131219_249.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131219_249.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131219_249.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131219_249.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131211_195.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131211_195.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131211_195.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131211_195.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131211_195.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131211_195.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131203_137.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131203_137.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131203_137.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131203_137.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131203_137.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131203_137.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131203_137.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131203_137.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131128_150.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131128_150.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131128_150.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131128_150.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131128_150.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131128_150.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131128_150.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131128_150.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131128_150.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131128_150.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131128_150.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131128_150.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131127_161.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131127_161.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131127_161.html
http://www.siamsport.co.th/Column/131127_161.html
http://siamsportadserver.org/
http://siamsportadserver.org/
http://siamsportadserver.org/
http://siamsportadserver.org/#
http://siamsportadserver.org/#
http://twitter.com/#!/siamsport_news
https://www.facebook.com/hengzaaa
https://www.facebook.com/people/????????????????????????????????????????????????-???????????????????????????????????????/100003366171681
https://www.facebook.com/tanapon.suwankitpong
https://www.facebook.com/people/????????????????????????-????????????????????????/100011737861880
https://www.facebook.com/klawlame
https://www.facebook.com/people/????????????-?????????/100006612375897
https://www.facebook.com/people/Anuchaa-Seedamat/100000002939074
https://www.facebook.com/Siamsport/
https://www.facebook.com/Siamsport/
https://www.facebook.com/Siamsport/
https://www.facebook.com/Siamsport/
https://www.facebook.com/Siamsport/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=776730922422337&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSiamsport%2F&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=776730922422337&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSiamsport%2F&display=popup&ref=plugin&src=page

	www.siamsport.co.th
	คอลัมน์มวยสยาม: ''จิ๊บ''พิมพ์ปวีณ์ เริ่มหาสุข คุณแม่ยังสาว...สวยไม่สร่าง...!!!


	RrPWpvZXkmdHlwZT1ib3hfY291bnQA: 
	button0: 
	button0_(1): 

	NjaGVtZT1saWdodCZoZWlnaHQ9NzAA: 
	form0: 
	button3: 


	NpYW1zcG9ydGFkc2VydmVyLm9yZy8A: 
	form3: 
	s: 
	input5: 
	s_(1): 
	input5_(1): 


	VhZGVyPXRydWUmaGVpZ2h0PTI4NwA=: 
	button0: 



