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๑

	 “ไชโย!  บวนจอร์โน อิตาเลีย!” เสียงใส  ๆ  เอ่ยทักทายเป็นภาษา 

อิตาลีของสาวร่างเล็กหน้าตาจิ้มลิ้ม เสมือนไขควงทะลวงหูคนกำลังนอนเอกเขนก 

บนตั่งไม้อย่างสบายอารมณ์

	 “อะไรของแกไอ้ปาน กระดี๊กระด๊ายังกับกิ้งก่าได้ทอง” ธาราทิพย์ปรายตา 

มองเพื่อนสาวที่เดินเข้ามาในห้องนั่งเล่นด้วยสีหน้าระรื่น ทำให้อดเหน็บเอาเจ็บ  ๆ  

ไม่ได้ หากทว่าปานชีวาไม่ได้เคืองกับการหยอกเย้าแรง  ๆ  ของสาวห้าว ยังคง 

ยิ้มแก้มแทบปริแล้วเดินเข้ามาหย่อนสะโพกลงนั่งแปะด้านข้างบนตั่งไม้ ก่อนจะ 

ยื่นแผ่นกระดาษให้

	 “เบิ่งตาดูซะว่าฉันโชคดีขนาดไหน”

	 สาวร่างเพรียวลมเกิดความสนใจ ขยับตัวลุกขึ้นนั่งพลางคว้าแผ่นกระดาษ 

มาไวใ้นมอื อา่นไปคิว้เรยีวบนใบหนา้สวยเกก๋ข็มวดมุน่ไปดว้ย เมือ่ไดค้วามแจม่แจง้ 

ในจดหมาย ธาราทิพย์ถึงกับร้องด้วยความประหลาดใจ

	 “อีตาอลันเป็นใครกันวะ ถึงได้บ้าออกเงินทั้งหมดให้แกกับครอบครัว 

ไปเที่ยวอิตาลี”

	 คนโชคดียิ้มหน้าบานไปแปดกลีบเมื่อนึกถึงสาเหตุของลาภลอยแล้วยืดอก 

เชิดหน้าบอกแบบภาคภูมิใจ

	 “คุณอลันเป็นนักธุรกิจชาวอังกฤษที่ทำมาหากินที่อิตาลี แล้วเขาก็ไม่ได้บ้า  

ฉันช่วยชีวิตเขา เขาก็เลยตอบแทนพระคุณของฉันไง” 

	 หากคำตอบทำเอาสาวห้าวยิ่งมึนงงจนต้องเปรยออกมา
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	 “อย่างแกจะช่วยอะไรใครได้ นอกจากดูดวงหรือไม่ก็ดูฮวงจุ้ยให้ชาวบ้าน” 

	 การพูดจาแบบขวานผ่าซากของเพื่อนสาวที่มีนิสัยห้าวเกินหญิง ทำเอา 

ปานชีวาส่งค้อนให้ตากลับแล้วจำต้องสาธยาย

	 “ก็เพราะฉันดูดวงแล้วก็แนะนำฮวงจุ้ยมหามงคลในการทำมาค้าขึ้นให้เขา 

นี่แหละ ทำให้เขารอดตายจากอุบัติเหตุ แถมยังได้เงินก้อนใหญ่จากลูกค้าอีก” 

	 คำอธิบายของแม่สาวหน้าตุ๊กตาประเภทตาโตปากนิดจมูกหน่อยไม่ได้ทำให ้

ธาราทิพย์กระจ่างแจ้งจนอดรนทนไม่ไหว เลยโพล่งออกมา

	 “ไหนแกช่วยขยายความให้ชัด  ๆ  หน่อยได้มั้ย อย่าให้ฉันต้องเดาส่ง”

	 แม่หมอยิ้มกว้าง วางท่าราวกับนางพญาพยากรณ์ ก่อนชี้แจงยืดยาวว่า 

	 “ฉันดูดวงของคุณอลันแล้วพบว่าดวงเขาตกมรณะ คงเป็นเพราะเขาทำบุญ 

มาเยอะก็เลยทำให้มาเจอแม่หมอเทวดาอย่างฉัน ฉันบอกให้เขาเลื่อนวันเดินทาง 

กลับ เขาเชื่อฉันก็เลยไม่เดดสะมอเร่จากการเสยกับรถเทรลเลอร์ แถมกลับไป 

อิตาลียังได้ออร์เดอร์ใหญ่จากลูกค้ารายใหม่ เพราะว่าย้ายเฟอร์นิเจอร์ไปในทิศ 

ที่ฉันแนะนำ”

	 ธาราทิพย์อึ้งไปชั่วขณะ ทึ่งในความสามารถของแม่หมอ และประหลาดใจ 

ในโชคชะตาของเศรษฐีอังกฤษที่หวุดหวิดเท่งทึง จนเมื่อได้ยินเสียงทัก

	 “ทิพย์! เธอยังอยู่กับฉันหรือเปล่า หรือว่าส่งวิญญาณไปหามิสเตอร์อลัน 

แล้ว”

	 “ไอ้บ้า! ฉันแค่อึ้งกิมกี่ไปกับเรื่องที่แกเล่า ว่าแต่แกกับพ่อแม่จะยกโขยงไป 

อิตาลีเมื่อไหร่ล่ะ”

	 “คิดว่าต้นเดือนหน้า ระหว่างนี้คงต้องเคลียร์คิวลูกค้าก่อน แล้วค่อยปิด 

สำนักชั่วคราว เธอไปกับฉันด้วยนะ” ท้ายประโยคแม่หมออ้อนเสียงอ่อน

	 “โอ๊ย! ไม่เอาหรอก ฉันมีหลายคดีต้องสะสาง โดยเฉพาะคดีฆาตกรรม 

อำพรางเนี่ย...งานชิ้นโบแดงของฉันเลยนะโว้ย” ธาราทิพย์รีบโบกมือปฏิเสธเป็น 

พัลวัน อาชีพนักสืบแบบหล่อนไม่เอื้ออำนวยให้หยุดงานเป็นอาทิตย์ 

	 แม้ปานชีวาจะเข้าใจในความจำเป็นของนักสืบสาว หากผิดหวังจนอารมณ์ 

บ่งบอกออกมาทางสีหน้า ธาราทิพย์เห็นเพื่อนสลด ต้องปลอบแล้วเสนอ
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	 “ฉันว่าแกลองไปชวนยายพิมกับคุณภูดูสิ ผัวเมียคู่นี้อาจอยากไปฮันนีมูน 

รอบสองก็ได้นะ”

	 “เออ จริงด้วย ฉันไม่ง้อเธอก็ได้ ไปชวนพิมดีกว่า” ว่าแล้วแม่หมอก็เผ่น 

ทะยานไปที่ประตูห้อง กำลังจะออกไปก็ได้ยินเสียงคนข้างหลังโวยวายลั่น

	 “เฮ้ย! ใจเย็น รอฉันด้วย!” นักสืบสาวลนลานวิ่งตามเพื่อนซี้ที่เดินจ้ำ 

พรวด  ๆ  ไปที่รถแบบใจไปก่อนตัว

 

ปานชีวา ธาราทิพย์ และพิมพกานต์เป็นเพื่อนที่รู้ใจกันมาตั้งแต่สมัยเรียน 

มัธยมฯจนถึงมหาวิทยาลัยเดียวกัน แม้ต่างคนต่างทำงานแล้วก็ยังเป็นเพื่อนสนิท 

ที่ไปมาหาสู่กันอยู่เสมอ หลังแต่งงานกับภูตะวัน นักธุรกิจหนุ่ม พิมพกานต์ 

ช่วยสามีดูแลธุรกิจโรงแรม หากยังไม่ยอมทิ้งงานที่รักคือการเขียนนวนิยายส่ง 

สำนักพิมพ์ ส่วนธาราทิพย์ใช้ความรู้ที่ร่ำเรียนมาประกอบอาชีพเป็นทนายความ 

แล้วผันตัวมาเป็นนักสืบหัวเห็ด ผิดกับปานชีวาที่แม้จะจบครุศาสตร์ แต่กลับ 

ยึดอาชีพหมอดูตามที่ใจรัก กิจการของหญิงสาวเจริญรุ่งเรืองตามชื่อเสียงของ 

ความแม่นยำในการทำนายและการให้คำแนะนำด้านฮวงจุ้ย  จนบรรดาลูกค้า 

ต่างยอมรับ อีกทั้งยังตั้งสมญานามของหล่อนว่าเป็น  ‘แม่หมอเทวดา’

	 และเพราะชื่อเสียงดังกระฉ่อนในการดูดวงนี้ เอง  ทำให้มิสเตอร์อลัน  

เศรษฐีชาวอังกฤษที่มาติดต่อธุรกิจในกรุงเทพฯ ลงทุนตามหาจนพบกับสำนักงาน 

ปานเทพซึ่งอยู่ในบริเวณบ้านมหานิยม 

	 แม้บรรดาสาวกที่มาให้แม่หมอทำนายโชคชะตาจะล้นหลามจนต้องออกมา 

ยืนออหน้าประตูสำนัก ทว่าอลันกลับไม่ย่อท้อ เบียดแทรกฝูงชนจนเข้าถึงตัว 

แม่หมอ เขายื่นแผ่นกระดาษที่ระบุวันเดือนปีเกิดให้ปานชีวาพลางพูดไทยแบบ 

ไม่ชัดว่า

 “ดูดวงให้ผมหน่อย ผมไม่เกี่ยงค่าดูครับ” เสียงภาษาไทยแปร่ง  ๆ  ทำให้ 

แม่หมอเงยหน้ามองใบหน้าขาวที่มีรอยย่นตรงหน้าผากและหางตา ดวงตาสีฟ้า 

ของเขาที่มองมาราวกับเจ้านายสูงศักดิ์ที่กำลังมองสาวใช้ ทำเอาแม่หมอฉุนกึก 

แหวใส่ด้วยอารมณ์บ่จอย
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	 “นี่ คุณฝรั่ง! ต่อให้คุณเอาทองเท่าหัวของคุณมากองต่อหน้าฉัน ฉันก็ดู 

ให้คุณไม่ได้ อยากให้ดูก็ไปเข้าคิวสิ” 

	 อาการไม่สนใจค่าจ้างของแม่หมอไม่ได้ทำให้อลันวิตกเท่าคิวที่ยาวเฟื้อย 

จนจรดประตูสำนัก แววตาของเขาหม่นลงอย่างผิดหวัง หากก็ไม่ละความพยายาม

	 “ได้โปรดลัดคิวให้ผมเถอะ ผมต้องบินกลับอิตาลีคืนวันนี้แล้วครับ” 

	 น้ำเสียงอ่อนโยนอย่างวิงวอนเกือบทำให้ปานชีวาใจอ่อน หากไม่เหลือบ 

ไปเห็นดวงตาหลายคู่ที่จ้องเขม็งเหมือนจะหักคอหล่อน ถ้าหล่อนยอมลัดคิวให้ฝรั่ง  

ในที่สุดก็ต้องทำใจแข็งบอกลูกค้าต่างแดนว่า

	 “เอาไว้มาเมืองไทยเมื่อไหร่ค่อยมาจองคิวล่วงหน้าก็แล้วกัน” แม่หมอชี้แจง 

แล้วทำมาหากินต่อ ไม่ได้ใส่ใจกับฝร่ังหน้าจืดท่ียามน้ีซีดเซียวราวกับถูกสูบวิญญาณ 

ไปด้วยความผิดหวัง เขาวางแผ่นดวงของตนพร้อมนามบัตรตรงหน้าเจ้าสำนักแล้ว 

เอ่ยก่อนลาจาก

	 “ผมฝากดวงและนามบัตรของผมไว้ด้วยครับ หากคุณเปลี่ยนใจ ช่วยโทร. 

มาหาผมด้วยนะครับ ผมจะอยู่ที่กรุงเทพฯถึงสี่ทุ่มแล้วต้องกลับอิตาลี ลาก่อน 

ครับ” ล่ำลาจบนักธุรกิจร่างสูงผมสีดอกเลาก็แหวกฝูงชนออกไป 

	 ปานชีวาไม่ได้ใส่ใจนัก ด้วยงานตรงหน้าไม่เอื้อให้หล่อนคิดมาก กระทั่งคิว 

ลูกค้ารายสุดท้ายผ่านไปตอนหนึ่งทุ่ม ปานชีวาและสาวใช้กำลังจะปิดประตูสำนัก  

พลัน!สายตากลมโตก็เหลือบไปเห็นแผ่นกระดาษสองใบที่ปลิวไปอยู่ใต้โต๊ะหมู่บูชา

 “กะลา แกไปหยิบแผ่นกระดาษตรงนั้นมาให้ฉันดูหน่อยซิ” นิ้วเรียวชี้ไปยัง 

ที่หมาย สาวใช้ชาวกะเหรี่ยงจึงเดินไปเอามาให้เจ้านาย 

	 ปานชีวารับมาดู ความชำนาญในศาสตร์หยั่งรู้ทำให้แม่หมอสะกิดใจก่อน 

จะหันมาบอกสาวใช้

	 “แกกลับไปพักเถอะ ฉันจะนั่งทำงานที่นี่อีกเดี๋ยว แล้วจะปิดสำนักเอง” 

	 หลังจากสาวใช้ไปแล้ว แม่หมอกลับเข้าไปในสำนัก จัดการดูดวงให้มิสเตอร์ 

อลันอย่างละเอียด แล้วต้องตกใจจนอุทานเสียงหลง

	 “ฉิบหายแล้ว! พระศุกร์เข้า พระเสาร์แทรก ชะตาตกเรือนมรณะ” ด้วย 

ความมีเมตตากลัวเพื่อนมนุษย์ต่างแดนต้องมาทิ้งชีวิตที่เมืองไทย ทำให้ปานชีวา 
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ตัดสินใจโทร.หามิสเตอร์อลันทันที

	 “คุณจะกลับอิตาลีวันนี้ไม่ได้นะคะ”

	 อลันรับสายด้วยความงุนงงขณะเตรียมตัวจะไปสนามบิน สงสัยว่าใครมารั้ง 

การเดินทางของเขาไว้

	 “ขอโทษครับ คุณเป็นใคร”

	 “แม่หมอเทวดาแห่งสำนักปานเทพไง จำเสียงฉันไม่ได้เหรอคะ”

	 “คณุปานชวีานัน่เอง คณุเปลีย่นใจชา้จงั ผมกำลงัจะไปสนามบนิสวุรรณภมู ิ

ครับ” อลันเข้าใจว่าแม่หมอจะดูดวงให้ ดีใจในชั่วแวบแรก หากเสียดายในเวลา 

ต่อมา เมื่อคิดว่าตนคงไม่มีโอกาสแล้ว

	 “คุณต้องยกเลิกการไปเที่ยวบินนี้ค่ะ ไม่งั้นคุณอาจเสียชีวิต” 

	 นำ้เสยีงตืน่กลวัไมไ่ดบ้อกเลยวา่หญงิสาวลอ้เขาเลน่ อลนัครุน่คดิดว้ยสหีนา้ 

ยุ่งเหยิงก่อนถามเสียงเครียด 

	 “เครื่องบินเที่ยวนี้จะตกหรือครับ”

	 “ฉันไม่แน่ใจ รู้แต่ว่าดวงคุณในเวลานี้จะประสบอุบัติเหตุค่ะ”

	 อลันครุ่นคิดหนัก เขาจะเชื่อเรื่องนี้ดีหรือไม่ ทว่าจากชื่อเสียงความแม่นยำ 

ในการทำนายของหมอดูผู้นี้ ทำให้ในที่สุดต้องเอ่ย

	 “ผมเชือ่คณุ ผมจะเลือ่นการเดนิทางออกไปกอ่น แตพ่รุง่นีค้ณุตอ้งอนญุาต 

ให้ผมไปพบนะครับ”

	 “ยินดีค่ะ สักเจ็ดโมงเช้าที่บ้านมหานิยมได้ไหมคะ”

	 “ได้ครับ ขอบคุณครับ”

	 หลังวางสายอลันให้คนขับรถส่วนตัวเอากระเป๋าเดินทางขึ้นไปไว้หน้าห้องพัก  

เมื่อลูกน้องลงมาเขาจึงออกคำสั่ง

	 “ฉันต้องเลื่อนการเดินทางออกไปเป็นอาทิตย์หน้า นายนาทขับรถไปที่ 

สนามบิน เอาของถุงนี้ให้มิสเตอร์เอ็ดเวิร์ดด้วย เขาจะรอฉันอยู่แถว  ๆ  เช็กอิน 

ล็อก J นายนาทเคยพบเพื่อนฉันคนนี้แล้ว จำเขาได้ใช่มั้ย” อลันสั่งงานก่อนยื่น 

ถุงของฝากให้

	 “จำได้ครับท่าน” 
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	 นินนาทเป็นคนขับรถให้อลันในยามที่เจ้านายมาพักบ้านนี้เพื่อติดต่อธุรกิจ 

ในเมืองไทย สารถีวัยกลางคนใช้ภาษาอังกฤษได้ดีพอควร ทำให้อลันชอบใจ และ 

มักให้เขาพาไปยังสถานที่ต่าง ๆ แม้กระทั่งพาไปหาเพื่อนนักธุรกิจ ดังนั้นนินนาท 

จึงรู้จักเพื่อนเจ้านายทุกคน แม้จะแปลกใจกับการเปลี่ยนใจฉับพลันของเจ้านาย  

หากทว่านินนาทก็ไม่กล้าซักไซ้ รับถุงในมืออลันมาถือไว้ กำลังจะเดินไปที่รถ  

ก็ต้องชะงักฝีเท้าเมื่อเจ้านายเรียกไว้

	 “อ้อ! อย่าลืมขอโทษคุณเอ็ดเวิร์ดแทนฉันอีกครั้งด้วยนะ”

	 “ครับท่าน” นินนาทโค้งศีรษะล่ำลาแล้วเดินออกไป

 เอ็ดเวิร์ด นักธุรกิจชาติและวัยเดียวกับอลันกำลังจะเดินทางกับครอบครัว 

ไปอิตาลีเพื่อพักผ่อน แล้วจะเลยกลับอังกฤษ อลันจึงนัดพบที่สนามบิน ตั้งใจว่า 

จะฝากของที่ระลึกให้มารดาของเอ็ดเวิร์ด แต่เมื่อต้องเลื่อนการเดินทาง อลัน 

จึงต้องวานคนรับใช้แล้วโทร.หาเพื่อนเพื่อขอโทษ พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลที่ปลายสาย 

ฟังแล้วถึงกับส่ายหน้า 

 หากความเหลือเชื่อต่อคำทำนายของปานชีวาที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ 

หน้าหนึ่งของวันรุ่งขึ้นซึ่งพาดหัวว่า ‘เละคาซากรถ! คนขับรถชาวไทยตายแทน 

เจ้านายฝรั่ง!’ ทำให้ทุกคนที่ได้ยินเรื่องราวที่คิดว่า  ‘งมงาย’  เกิดความศรัทธา 

ปานชีวาโดยไม่มีข้อกังขา และพร้อมใจกันที่จะเรียกหล่อนว่า  ‘แม่หมอเทวดา... 

เทพเจ้าผู้หยั่งรู้ฟ้าดิน!’
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๒

	 แม้วันเวลา  จะผ่านมาเนิ่นนาน ทว่าความทรงจำที่น่าประทับใจ 

ของความเป็นเพื่อนสนิทชนิดซี้ปึ้ก ทำให้พิมพกานต์อดนึกถึงภาพเก่า  ๆ  สมัย 

เป็นนักศึกษาไม่ได้ นึกถึงวีรกรรมของปานชีวาครั้งใด ความมีชีวิตชีวาของแม่ 

เพื่อนสาวก็เพิ่มสุขให้หล่อนได้ทุกครา หญิงสาวนั่งรับอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าในสวน  

ดวงตาคู่หวานเหม่อมองดอกกุหลาบสีชมพู พลางหวนคิดถึงเรื่องในอดีตที่ทำให้ 

หล่อนระบายยิ้มออกมาได้

 ร่มเงาใต้ต้นพิกุลที่แผ่กิ่งก้านใบเขียวทำให้กลุ่มสาวแท้และสาวเทียมที่นั่ง 

บนเก้าอี้ม้าหินอ่อนและที่ยืนล้อมรอบไม่รู้สึกรู้สาต่อความร้อนแรงของแสงแดด 

ยามบ่าย หากเสียงเซ็งแซ่ของบรรดาลูกค้าที่มะรุมมะตุ้มแม่หมอสาวที่นั่งอยู่ด้านใน 

ของโต๊ะหินอ่อนสร้างความสนใจให้แก่ผู้คนที่เดินผ่านไปมาไม่น้อย บางคนถึงกับ 

หยุดยืนมองก่อนจะอดรนทนไม่ไหวที่จะเข้ามาสังเกตการณ์ใกล้  ๆ และพอเห็นว่า 

สาว ๆ กำลังทำอะไรกันอยู่ก็กระโจนเข้าร่วมวงทันที จนทำให้จำนวนลูกค้าที่แต่เดิม 

มีเพียงห้าคนทวีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นสิบกว่าคนในเวลาไม่นาน กระทั่งเสียงอึกทึก 

ของคนกลุ่มนี้ทำให้แม่สาวร่างโปร่งบางท่าทางปราดเปรียวต้องร้อนอกร้อนใจ

	 “เรว็เถอะ ยายพมิพ ์ ไอป้านทำเรือ่งอกีแลว้ เดีย๋วเสดจ็แมข่องมนักเ็ลน่งาน 

หรอก” 

	 ธาราทิพย์กับพิมพกานต์กำลังเอารายงานมาส่งที่ห้องพักของอาจารย ์ ได้ยิน 

เสียงอื้ออึงดังมาเข้าหู ก็เดาได้ทันทีว่าเกิดอะไรที่ด้านข้างตึกที่อยู่เคียง ประสาท 

ไวเท่าความคิด ธาราทิพย์บอกอย่างร้อนรนขณะคว้ามือเพื่อนหน้าหวานรีบเดิน 
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ลงจากบันไดตึก นักศึกษาสาวคณะนิติศาสตร์ชินเสียแล้วกับการที่ต้องคอย 

ไล่ปรามปานชีวา เพื่อนสาวต่างคณะที่ชื่นชอบอาชีพหมอดูเป็นชีวิตจิตใจ ขนาด 

การศึกษาในคณะครุศาสตร์ว่าหนักพอดูแล้ว ทว่าแม่เพื่อนสาวคนนี้ของหล่อน 

ก็ยังหาเวลามาบริการดูหมอให้สาธารณชนมิได้ขาด ทั้งสองสาวไม่อยากให้ปานชีวา 

ที่ถูกทำทัณฑ์บนจากอาจารย์เกษราไว้คราวก่อนต้องถูกทำโทษ หญิงสาวยังนึก 

เสียวไส้กับเหตุการณ์ครั้งก่อนไม่หาย ก็ปานชีวาดันเล่นตั้งวงดูหมอให้เพื่อน  ๆ  

ทั้งสาวแท้สาวเทียมมาเข้าแถวยาวเหยียดให้แม่เพื่อนตัวดีทำนายทายทัก ดีแต่ว่า 

ไม่ได้เก็บค่าดู อาจารย์เกษราจึงเอาผิดไม่ได้ นอกจากตักเตือนโทษฐานที่ทำให้เกิด 

เสียงดังและเป็นเหตุให้เพื่อน  ๆ  เข้าเรียนสาย พร้อมทั้งคาดโทษปานชีวาเอาไว้ 

	 พิมพกานต์และธาราทิพย์เป็นเพื่อนสนิทกับปานชีวามาตั้งแต่สมัยเรียน 

โรงเรียนเดียวกัน จนกระทั่งมาเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันอีก ทั้งสองสาวเคย 

เตือนเพื่อนรักแล้วหลายครั้ง หากก็ต้องระอาใจต่อความดื้อดึงของแม่เพื่อนสาว 

ที่หลงใหลกับศาสตร์หมอดู ไม่ว่าจะเป็นดูไพ่ป๊อก ไพ่ทาโรต์ ดูลายมือ ผูกดวง  

หรือแม้กระทั่งดูโหงวเฮ้ง ดูฮวงจุ้ย...แม่เอาหมด และเพราะอยากลองวิชา  

ปานชีวาจึงควักเอาความรู้ที่ศึกษามานานบริการฟรีแก่บรรดาเพื่อน  ๆ กระทั่ง 

พิมพกานต์ต้องทักท้วง

	 “ปานเอาเวลาดูหมอไปอ่านตำรับตำราไม่ดีกว่าเหรอ” 

	 ทว่าแม่หมอฝึกหัดกลับย่นจมูกยื่นปากใส่พลางกล่าว

	 “เธอไม่รู้อะไร อาชีพนี้น่ะ...สุดยอด!” 

	 “สุดยอดยังไงยะ แม่หมอ” ธาราทิพย์อดไม่ได้ที่จะเหน็บเข้าให้ หล่อน 

นึกห่วงการเรียนของปานชีวา ด้วยรู้ดีว่าเพื่อนสาวไม่ได้พิศวาสคณะที่เรียนอยู่  

ที่ต้องมาเรียนครุศาสตร์ก็เพราะมารดาที่มีอาชีพครูบังคับ อาจารย์ยี่หวาไม่ได้ 

ระแคะระคายเลยสกันดิวา่บตุรสาวนัน้ใฝฝ่นัอยากเปน็เจา้แมผู่ห้ยัง่รูฟ้า้ดนิขนาดไหน  

หากทว่าเพื่อนสาวทั้งสองทราบดี ดังนั้นธาราทิพย์จึงช่วยพิมพกานต์เสริมว่า

	 “เป็นหมอดู ระวังจะอดตาย!”

	 “โอ๊ย! เธอไม่รู้อะไร หมอดูที่ดัง ๆ น่ะ รวยกว่านักการเมืองบางคนซะอีก”  

ปานชีวาเถียงอย่างไม่ยอมแพ้
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	 “แต่ก็ใช่ว่าหมอดูจะดังทุกคนซะเมื่อไหร่ ที่ดับก็มีให้เห็นเป็นกระบุง”  

พิมพกานต์พยายามเตือนสติเพื่อน หล่อนไม่เคยเชื่อถือศาสตร์นี้เลย แม้ปานชีวา 

เคยจะดูดวงให้หล่อนตั้งหลายครั้ง แต่พิมพกานต์ไม่เล่นด้วย เพราะเห็นเป็นเรื่อง 

เหลวไหล ทว่าคนหัวดื้อกลับส่ายหน้าดิกไม่เห็นด้วยพร้อมกับท้าทาย

	 “แล้วเธอคอยดูต่อไป เพื่อนเธอคนนี้ต้องเป็นหมอดูผู้ยิ่งใหญ่ให้ได้” 

	 ประโยคนี้สองสาวยังจำได้ดี จึงไม่อยากทำลายความฝันอันบรรเจิดของ 

ปานชีวา ทำได้เพียงคอยห้ามปราม และครั้งนี้ก็เช่นกัน เมื่อเห็นว่าเพื่อนสาว 

จะมีภัยที่อาจเกิดจากอาจารย์เกษรา อาจารย์ฝ่ายปกครองที่บรรดานักศึกษาต่างให ้

สมญานามว่า  ‘เสด็จแม่’ จึงต้องรีบวิ่งแจ้นเข้ามาแหวกฝูงชนยื่นหน้าเข้าไปร้อง 

เตือนภัยที่กำลังจะมาถึง

	 “เฮ้ย! ไอ้ปาน เลิก! เลิก! เสียงดังไปถึงตึกโน้นแน่ะ เดี๋ยวเด็จแม่แก 

ก็ลงมาว้ากหรอก” ธาราทิพย์ สาวห้าวที่ปากกับใจตรงกันเสมอ บอกแบบไม่เกรง 

สายตาสิบกว่าคู่ที่จ้องเขม็งอย่างเอาเรื่องที่หล่อนเล่นมาขัดคิวดูหมอ 

	 ปานชีวากำลังเปิดไพ่อยู่ถึงกับชะงัก เงยหน้าขึ้นกวาดตามองเลิ่กลั่กไปที่ 

ตึกข้างเคียงแล้วอุทานอย่างตกใจ

	 “ตายห่า เสียงดังขนาดนั้นเลยเหรอ”

	 “เออสิ เก็บไพ่เร็ว” พิมพกานต์ร้องบอกพร้อมช่วยเพื่อนกวาดไพ่บนโต๊ะ  

ทำเอาบรรดาลูกค้าของแม่หมอต่างร้องฮือด้วยความขัดอกขัดใจและผิดหวัง 

ไปตาม  ๆ  กัน 

	 เจ๊ตุ๋มหรือหนึ่งธิดา สาวร่างอวบใหญ่เกินพิกัดซึ่งเป็นลูกค้าขาประจำของ 

แม่หมอ เลยถลึงตาใส่ขารวบพลางโวยอย่างหงุดหงิด

	 “ถึงคิวฉันพอดี ยังไม่ได้ดูเลย จู่  ๆ  จะเลิกได้ไง ไม่รู้แหละ ต้องดูให้ฉัน 

ก่อน ไม่งั้นไม่ยอม” ว่าพลางกระทืบเท้าไซส์สี่สิบสองเต้นเร่า  ๆ  จะให้ปานชีวา 

บริการหล่อนให้ได้ 

	 พิมพกานต์ได้แต่ถอนหายใจอย่างหนักอก ไม่รู้จะทำอย่างไรดี แล้วก็ต้อง 

อึดอัดใจยิ่งขึ้นเมื่อมีเสียงหนึ่งในกลุ่มเอ่ยสนับสนุนเจ๊ตุ๋มว่า

	 “ใช่! หนุ่ยก็ไม่ยอม คิวถัดจากเจ๊ตุ๋มเป็นหนุ่ย รอมาตั้งนาน เรื่องอะไรจะ 



กรกนก

10

ชวดฉลู ขี้กำลังจะออก เล่นเอานิ้วมาอุดรูตูด ใครจะยอม” ชายหนุ่มนามตรีภพ 

แต่เพื่อน ๆ เรียก ‘ตรีเพศ’ โวยบ้างแบบเปรียบเปรยที่ทำให้คนฟังขนพองสยองเกล้า 

	 ทว่าก่อนที่พิมพกานต์และธาราทิพย์จะถูกรุมจากบรรดาผู้ฝากชะตาไว้กับ 

หมอดู ระฆังสวรรค์ก็มาช่วย เสียงดังราวฟ้าผ่าด้านหลังทำให้ทุกคนรวมทั้ง 

แม่หมอขนหัวลุกขนแขนสแตนด์อัป

	 “มุงอะไรกัน เสียงดังไปถึงข้างบน ถึงเวลาเรียนแล้ว มาทำอะไรกันตรงนี้” 

	 เสียงแหลมราวสิบแปดหลอดของเสด็จแม่มีอำนาจล้นเหลือจนวงแตกฮือ  

ต่างหนีกระเจิดกระเจิงเอาตัวรอด  ทิ้งให้แม่หมอและสองสาวผู้หวังดีเผชิญ 

ชะตากรรม 

	 พิมพกานต์และธาราทิพย์ต่างตกตะลึงยืนนิ่งอย่างทำอะไรไม่ถูก ทว่า 

แม่หมอผู้มีญาณพิเศษสามารถทำนายอนาคตให้ทุกคนได้ยกเว้นของตัวเอง  

กลับมีสติดีกว่าเพื่อน รีบคว้าไพ่ทาโรต์ที่เหลือบนโต๊ะทิ้งลงพื้นแล้วเอาเท้าเหยียบไว้  

อาการของแม่หมอทำให้สองสาวรู้สึกตัวบ้าง รีบเอาไพ่ซ่อนไว้ด้านหลัง ทว่าพิรุธ 

จากใบหน้าของคนทั้งสองไม่ได้รอดพ้นสายตาของเสด็จแม่ไปได้ 

	 “นั่นซ่อนอะไร เอาออกมาดูซิ!” 

	 น้ำเสียงเฉียบขาดของอาจารย์เกษราทำเอาสองสาวเหงื่อแตกซิก ต่าง 

ปรายตามองแม่หมอ แม้ปานชีวาจะกลัวว่าเสด็จแม่จะจับได้ว่าหล่อนละเมิดข้อห้าม 

แต่มีหรือที่หล่อนจะยอมให้จับได้ง่าย  ๆ ดังนั้นจอมกะล่อนอย่างหล่อนจึงต้องยิ้ม 

ประจบเข้าสู้พร้อมกับการออดอ้อนเสียงหวาน

	 “เด็จแม่ เอ๊ย! อาจารย์เกษเจ้าขา พวกเราแค่กำลังติววิชาภาษาไทยกัน 

อยู่ค่ะ” 

	 อาจารย์วัยห้าสิบปลาย  ๆ  ผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเกินครึ่งศตวรรษกอดอก 

พยักหน้ายิ้ม  ๆ ขณะเอ่ยเหมือนรับรู้หากแฝงการแดกดันว่า

	 “อ้อ! วิชาภาษาไทยนี่ มีการถามว่า  ‘จะมีเนื้อคู่เมื่อไหร่’  ด้วยเหรอ”

	 แหะ แหะ แม่หมอยิ้มแหย  ๆ  ที่เสด็จแม่รู้ทัน ส่วนสองสาวที่ยืนอยู่ใกล้ 

หน้าซีดเหลือสองนิ้ว

	 “ฉันรู้นะว่าเธอดูหมอให้เพื่อนอีกแล้ว เอาของกลางมาซะดี  ๆ” 
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	 อาจารย์วัยเก๋าแบมือยื่นไปตรงหน้า ทั้งพิมพกานต์และธาราทิพย์จำต้อง 

เอาของกลางส่งให้ อาจารย์เกษรามองของในมือแล้วนิ่วหน้าก่อนเอ่ย

	 “ยังไม่ครบ ปานชีวา!” 

	 เสียงเขียวของเสด็จแม่ทำเอาคนถูกเรียกกลืนน้ำลายหน้าจ๋อย จำต้อง 

ก้มลงไปหยิบของกลางที่พื้นมาปัดฝุ่นแล้วยื่นให้อาจารย์แม่อย่างแสนเสียดาย  

เพราะไพ่สำรับนี้เป็นสำรับที่สามแล้วที่โดนยึดไป

	 “ฉันคาดโทษเธอยังไง ปานชีวา ไหนลองทวนให้ฟังหน่อยซิ!” ผู้อาวุโส 

ดุเสียงเข้มขณะรวบไพ่ในมือของลูกศิษย์ตัวดี

	 “คือหนู หนู...ลืมแย้ว” สาวน้อยร่างเล็กผิวสีน้ำผึ้งอ่อนบีบเสียงเบาพลาง 

หลุบตาลงพื้น ไม่กล้าสบดวงตาคมดุของอีกฝ่าย...หากก็ไม่รอด!

	 “งั้นฉันจะทวนให้ฟัง ถ้ายังไม่เลิกดูหมอในบริเวณมหา’ลัยและทำเสียงดัง 

รบกวนคนอื่นอีก ครูจะทำโทษหักคะแนนแล้วก็เรียกผู้ปกครองเธอมาพบ” 

	 การหักคะแนนเป็นเรื่องจิ๊บจ๊อยสำหรับแม่หมอ แต่เรื่องที่ครูจะไปฟ้อง 

มารดาของหล่อนนี่สิ...เรื่องใหญ่! ปานชีวาจึงลงทุนเข้าไปนั่งกอดแข้งกอดขา 

เสด็จแม่พลางตีหน้าเศร้าออดอ้อน

	 “อาจารย์ใจดี๊...ใจดี อย่าฟ้อง เอ๊ย! บอกอาจารย์ยี่หวาเลยนะคะ หนูแค ่

อยากบำเพ็ญตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยการปลดทุกข์บำรุงสุขให้เพื่อน  ๆ  

ถ้าอาจารย์เมตตาไม่บอกคุณแม่ หนูสัญญาว่าจะไม่ดูหมอในบริเวณมหา’ลัย 

อีกแล้วค่ะ” ปานชีวาหวั่นใจเพราะอาจารย์เกษรารู้จักมารดาของหล่อนดี และรู้ดีว่า 

อาจารย์ยี่หวานั้นไม่ปลื้มศาสตร์หมอดูเลยแม้แต่น้อย 

 “อ้อ! นี่ถ้าฉันไปฟ้องแม่เธอ เธอก็ยังคงละเมิดกฎระเบียบละสิ” อาจารย ์

วัยกลางคนเหน็บอย่างรู้ทัน ทำให้ปานชีวาต้องเพิ่มความพยายามขึ้นอีกด้วยการ 

เขย่าขาราวท่อนซุงของอาจารย์ปกครองร่างท้วม พร้อมทั้งอ้อนวอนนะคะ...นะคะ... 

ไม่ขาดปาก จนอาจารย์สูงวัยต้องเอ็ด

	 “พอ! พอ! ไม่ต้องมาคร่ำครวญ ฉันไม่บอกแม่เธอก็ได้ แต่ต้องลงโทษ 

เธอ”

	 “อาจารย์จะเอาหนูไปต้มยำทำแกงอะไรก็ได้ค่ะ แต่อย่าบอกคุณแม่หนู 
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นะค้า” ปานชีวาขอร้องตาปรอย

	 “งั้นหลังเลิกเรียนทุกเย็น เธอต้องกวาดเศษใบไม้รอบอาคารเป็นเวลาสอง 

อาทิตย์ เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ของจริง ตกลงมั้ย” อาจารย์ฝ่ายปกครองบอก 

แล้วจ้องหน้าอีกฝ่ายรอคำตอบ 

	 ปานชีวาหันไปมองเพื่อนทั้งสองเพื่อขอความเห็นใจ ด้วยรู้ดีว่าทำคนเดียว 

ไม่ไหวแน่ พิมพกานต์จึงขอร้องอาจารย์เกษราว่า

	 “ขอให้หนูสองคนช่วยเพื่อนด้วยได้มั้ยคะ”

	 “เอาสิ ถ้าไม่กลัวเหนื่อยแล้วก็กลับบ้านช้า” ปากบอกไปแบบนั้น หาก 

ภายในนึกชื่นชมความมีน้ำใจของสองสาว 

	 อาจารย์เกษราจึงเอ่ยเสียงอ่อนลงกับปานชีวา

	 “เธอโชคดีมากนะที่มีเพื่อนแบบนี้ อย่าลืมตอบแทนพวกเขาด้วยล่ะ”

	 “ค่ะ หนูจะดูดวงให้พิมกับทิพย์เป็นพิเศษเลยค่ะ” แม่หมอหน้าระรื่น 

ยิ้มแก้มแทบปริ ดีใจที่จะได้ลองวิชาอีก หากต้องหุบยิ้มฉับพลัน เมื่อถูกขว้าง 

ค้อนให้วงใหญ่พร้อมกับเสียงเอ็ดที่ตามมา

	 “ไม่เลิกนะเธอ!”

 

พิมพกานต์อมยิ้มพลางหัวเราะเบา ๆ เมื่อภาพในความทรงจำเลือนหายไป หล่อน 

อยากเจอเพื่อนรักทุกวัน ทว่าภารกิจที่ยุ่งเหยิงของแต่ละคนทำให้ไม่ได้เจอหน้ากัน 

ร่วมสองอาทิตย์  ดังนั้นเมื่ออีกสองสาวมาหาหล่อนที่บ้านอัครกิจ  ก็ทำให้ 

พิมพกานต์อดตื่นเต้นดีใจไม่ได้ เมื่อสาวใช้มารายงานว่าแขกประจำมานั่งคอย 

ที่ห้องรับรอง เจ้าบ้านสาวจึงกุลีกุจอไปพบเพื่อน  ๆ  ทันที

	 เสียงเจี๊ยวจ๊าวที่ดังขรมทำเอาผู้ที่ก้าวเข้ามาในห้องต้องเอานิ้วอุดหูข้างหนึ่ง 

ขณะตะโกนถาม

	 “สาว  ๆ  อยากทานอะไรกันบ้างครับ ผมจะได้สั่งแม่ครัวให้” ภูตะวันเอ่ย 

ด้วยรอยยิ้มแกมเอ็นดูบรรดาเพื่อน  ๆ  ภรรยา

	 หากเมื่อเอ่ยถึงเรื่องกินก็ทำให้สามสาวเพื่อนรักหยุดส่งเสียงจ้อกแจ้ก 

หันมามองชายหนุ่มรูปงามเจ้าของบ้านหรูและนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คนดัง
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	 “ถ้าแม่ครัวไม่ลำบากนัก ปานขอข้าวผัดฉ่าทะเล เอากุ้งตัวโต ๆ ปลาหมึก 

ตัวอวบ  ๆ  นะคะ” สาวร่างเล็กบอกอย่างเกรงใจที่สุดแล้ว

	 “แกนี!่ ไมรู่จ้กัเกรงใจคณุภ ู สัง่อาหารทีแ่มค่รวัทำงา่ย  ๆหนอ่ยส ิ กุง้ตวัโต ๆ  

ปลาหมึกตัวอวบ  ๆ  ไม่มี! มีแต่ปลาหมึกตัวโตอวบของฉัน เอามะ” ธาราทิพย์ 

เย้าแหย่แรง  ๆ  ด้วยการชี้นิ้วไปที่รองเท้าบู๊ตของตน ทำเอาแม่หมอถลึงตาเขียวใส่ 

พร้อมยกมะเหงกให้คนปากดี

	 ภูตะวันชินเสียแล้วกับการหยอกเย้ากันแรง  ๆ  ระหว่างสองสาว ชายหนุ่ม 

ยิ้มบางเบาก่อนบอกอย่างใจดี

	 “ไม่เป็นไรครับ แม่ครัวของผมทำได้ทุกเมนูตามสั่ง ว่าแต่คุณทิพย์จะทาน 

อะไรครับ” ท้ายประโยคถามคนขี้เกรงใจ

	 “ไหน  ๆ  ก็ทำได้ทุกเมนู งั้นขอสเต๊กเนื้อโกเบ เอาแบบเนื้อนุ่ม ใส่ปากปุ๊บ 

ละลายปั๊บเลยนะคะ” ธาราทิพย์บอกเสียงเบาขณะปรายตามองหน้าแม่หมอ  

แต่แล้วแทบหดแขนไม่ทัน

	 เพียะ! มือเรียวเล็กของปานชีวาฟาดเข้าให้ที่ต้นแขนนักสืบสาวพร้อมกับเอ็ด

	 “สเต๊กเนื้อโกเบเนี่ยนะ...อาหารง่าย ๆ  ของเธอ แม่คนขี้เกรงใจ!” แม่หมอ 

ค้อนตากลับ 

	 “ก็ฉันอยากกินนี่หว่า” สาวห้าวยิ้มแหยเอ่ยแก้ตัวเสียงอ่อย

	 “เอาละ ไม่ต้องเถียงกัน อยากทานอะไรก็ตามสบายจ้ะ” เจ้าบ้านสาวเอ่ย 

อนุญาตแล้วหันไปกล่าวกับสามีหนุ่ม

	 “ของพิมขอยำวุ้นเส้นอย่างเดียวก็พอค่ะ”

	 “ไมไ่ดจ้ะ้ทีร่กั หมอหา้มทานรสจดั ผมจะใหแ้มค่รวัทำขา้วตม้กุง้ใหด้กีวา่นะ”

	 คำพูดของภูตะวันทำให้แขกสาวทั้งสองหันมามองหน้ากันด้วยความพิศวง 

ก่อนที่ปานชีวาจะเก็บความข้องใจไม่อยู่ ต้องโพล่งถามออกมาว่า

	 “พิมเป็นโรคกระเพาะหรือคะ”

	 สามีภรรยามองหน้ากันแล้วยิ้มขำ ก่อนที่พิมพกานต์จะเป็นผู้เฉลยให้ 

เพื่อนสาวคลายความข้องใจ

	 “ฉันเพิ่งไปให้หมอตรวจเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ก็เลยรู้ว่าตัวเองท้องได้เดือนกว่า  
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คุณภูเลยไม่อยากให้ทานรสจัด แล้วยังห้ามเดินทางไปไหนไกล  ๆ  ด้วย”

	 “แหม! เก็บเงียบเชียวนะ ว่าแต่หลานฉันมีจำปีหรือจำปาล่ะ” ธาราทิพย์ 

ถามพลางเอามือลูบหน้าท้องของเพื่อนสาวที่ยังแบนราบอย่างเบามือ

	 “ยังไม่รู้เพศเลย ถ้ารู้เมื่อไหร่ฉันจะบอกพวกเธอแน่” พิมพกานต์ยิ้มชื่น 

ขณะบอก หากต้องหุบยิ้มเมื่อเหลือบไปเห็นสีหน้ามุ่ยบอกบุญไม่รับของปานชีวา 

จนต้องเอ่ยทัก 

	 “เป็นอะไรไปปาน ไม่ดีใจที่ฉันกำลังจะมีลูกเหรอ”

	 “ดีใจสิ แต่ฉันตั้งใจมาชวนเธอกับคุณภูไปเที่ยวอิตาลีกับฉัน” 

	 ปานชีวาเล่าเรื่องมิสเตอร์อลันที่เป็นสปอนเซอร์ให้หล่อนกับครอบครัว 

ไปเยือนประเทศที่อุดมด้วยศิลปะชั้นยอด รวมทั้งเรื่องที่ธาราทิพย์ไม่ยอมไปกับ 

หล่อนด้วยก่อนบอกหน้าสลด

	 “เธอไม่น่าท้องตอนนี้เล้ย”

	 “เฮ้ย ไอ้ปาน ผัวเมียเขานอนด้วยกันทุกคืน จะไปห้ามไม่ให้ท้องได้ไงวะ  

พิลึกคน!” สาวห้าวโวย ทว่าใบหน้าที่ตูมแก้มป่องของแม่หมอทำให้พิมพกานต์ 

ต้องดึงร่างเล็กมากอดแล้วปลอบ

	 “เอาน่ะ โอกาสที่เราจะเที่ยวด้วยกันยังมีอีกเยอะ” 

	 แทนที่แม่หมอจะดีใจกลับหน้างอบอก 

	 “หือ ทำเป็นพูดด ี พอฉันมาชวนเธอคราวหน้า เธอก็คงตั้งท้องลูกคนที่สอง 

แล้วแหละ”

	 คนกอดทำหน้ากระอักกระอ่วนที่ถูกแซว หากผู้เป็นสามีเอาแต่ยืนยิ้มพอใจ 

ส่วนสาวห้าวหัวเราะคิกคักก่อนเอ่ยแซว

	 “ถ้าแกกลัวว่ายายพิมจะท้องอีก แกก็กำชับคุณภูให้ป้องกันอย่างดีสิ” 

	 แหย่ไปแล้วรู้ตัวว่าขืนตัวเองอยู่ตรงนั้นต่อไป มีหวังถูกทุบแน่ ธาราทิพย์ 

จึงอาศัยขายาว  ๆ  เผ่นแน่บ ทว่ายังไม่แคล้วได้ยินเสียงเขียวไล่ตามหลังมา

	 “ไอ้คนผีทะเล! มาให้อัดซะดี  ๆ” แม่หมอวิ่งออกจากห้องตามไป ทิ้งให้ 

เจ้าบ้านสาวกับสามีหนุ่มยืนกอดกันหัวเราะขำสองสาวตัวแสบที่วิ่งไล่กันราวกับ 

เป็นเด็ก
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หลังจากเครื่องบินโบอิ้ง 747 ของสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 944 ร่อนลง 

ที่สนามบินเลโอนาร์โด ดาวินชี ฟูมิชิโนของกรุงโรม ปานชีวากับมารดาก็มายืน 

รอรับกระเป๋าเดินทางที่สายพาน ระหว่างรอแม่หมอสาวกวาดตามองไปรอบ 

บริเวณสนามบินแห่งชาติอิตาลี แม้พื้นที่ไม่กว้างขวางนัก แต่ก็คลาคล่ำไปด้วย 

นักท่องเที่ยวที่ตั้งใจมาเยี่ยมชมศิลปะอันเลื่องชื่อของประเทศนี้ หากต้องละสายตา 

จากผู้คนเมื่ออาจารย์ยี่หวาสะกิดแขนพลางเอ่ยถาม 

	 “นั่นกระเป๋าของเราใช่ไหมลูก” 

	 ผู้เป็นมารดาชี้ไปที่กระเป๋าเดินทางสีน้ำตาลกับสีน้ำเงินที่เลื่อนออกมาตาม 

สายพานซึ่งเคลื่อนเป็นวง 

	 ปานชีวารีบคว้ากระเป๋าเดินทางทั้งสองใบนั้นมาก่อนที่มันจะเลื่อนผ่านไป  

สัมภาระสำหรับการเที่ยวสองสัปดาห์หนักพอสมควร แต่หญิงสาวไม่ยอมให้มารดา 

ช่วย หล่อนจัดการนำกระเป๋าเดินทางใส่รถเข็นที่เตรียมไว้ก่อนหันมาเอ่ยกับมารดา

	 “เสียดายนะคะที่คุณพ่อไม่ยอมมาด้วย” 

	 ผูเ้ปน็ลกูจดัวางกระเปา๋เสรจ็กเ็ริม่เขน็รถออกไปโดยมมีารดาเดนิเคยีงไปดว้ย

	 “พ่อแกไม่ชอบนั่งเครื่องบินเหมือนแม่ แต่แม่ยังดีหน่อยที่ไม่ได้เป็นโรคแพ้ 

ความสูงแบบพ่อ นี่ถ้าแกมีเพื่อนมาด้วย แม่ก็ไม่มาหรอก” 

	 สตรีวัยห้าสิบตอนปลายในชุดเดินทางสีเข้มมีเสื้อกันหนาวคลุมทับบ่นอุบ  

นึกถึงตอนที่บุตรสาวมาชวนไปเที่ยวอิตาลีแล้วนางปฏิเสธ ปานชีวาก็ยังตื๊อโดย 

ให้เหตุผลไปต่าง  ๆ  นานา

 “งานนี้กินฟรีเที่ยวฟรีนะแม่”

	 “ไม่เอา! ฉันไม่ชอบบินไกล  ๆ มันไม่สบายตัว” นางปฏิเสธไป

 “โธ่! แม่ขา ประเทศนี้ใคร  ๆ  ก็อยากไปกันทั้งนั้น ศิลปะกับโบราณสถาน 

สวยจะตายไป” ปานชีวาอ้อน ลงทุนเข้าไปกอดออเซาะมารดา 

	 นางค้อนควักบุตรสาว หากภายในเริ่มอ่อนราวขี้ผึ้งลนไฟ แล้วกำลังหลอม 

ละลายเมื่อบุตรสาวใช้ไม้เด็ดด้วยการบีบน้ำตาตัดพ้อ

	 “เพื่อนก็ไม่ยอมไปด้วย แถมแม่ก็มาปล่อยเกาะอีก ชีวิตแม่หมออย่างเรา 

ทำไมอับเฉาอย่างนี้ ฮือ ฮือ...” แม่หมอสาวแกล้งสะอื้น ทว่าแอบเหลือบตา 
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กลมโตมองหน้ามารดา

	 อาจารย์ยี่หวาทอดถอนใจขณะชั่งใจว่าจะไปดีหรือไม่ บุตรสาวก็หยุดบีบ 

น้ำตาแบบซักแห้งแล้วทิ้งไพ่ใบเด็ดว่า

	 “ไปเที่ยวกับหนู แม่ไม่ต้องออกเงินแม้แต่บาทเดียว แถมหนูจะให้เงินแม่ 

อีกหนึ่งแสนไปช็อปปิ้ง” 

	 แม่หมอสาวยิ้มเจ้าเล่ห์เมื่อเห็นสีหน้าครุ่นคิดหนักของมารดาจึงตะล่อมต่อ

	 “รองเท้าหนังแท้ของอิตาลีนุ้ม...นุ่ม ใส่แล้วสบายเท้า ถ้าแม่สอยมาใส่สักคู ่

คงจะดีไม่น้อยนะคะ” 

	 เหน็สหีนา้มารดาสวา่งสดใสขึน้ ทำใหห้ญงิสาวยิม้หนา้บานพลางคดิ ‘เสรจ็แน ่ 

อาจารย์ยี่หวา’ และเป็นไปดังคาด เมื่อหล่อนตบท้ายด้วยสินค้ายั่วน้ำลาย

	 “กระเป๋าแบรนด์เนมรุ่นใหม่หนังดี๊...ดี สีก็ซ้วย...สวย ถ้าแม่ได้ถือกระเป๋า  

Coccinelle หรือ Braccialini รับรองเพื่อน  ๆ  แม่ต้องอิจฉาตาเป็นมันแน่ค่ะ”

	 “พอ! พอ! แกไม่ต้องมาโฆษณาชวนเชื่อ แม่ไปด้วยก็ได้”

	 “ไชโย! เย้ เย้” ผู้เป็นลูกลุกขึ้นกระโดดโลดเต้นราวกับสมัยเด็กเมื่อมารดา 

อนุญาตให้ดูการ์ตูนก่อนเข้านอนได้

	 อาจารย์ยี่หวาคิดไปยิ้มไป แม้จะโตเป็นสาวแล้ว แต่ปานชีวาก็ยังเป็นเด็ก 

จอมแก่นช่างประจบในสายตาของนางเสมอ ผู้สูงวัยกวาดตามองไปรอบ  ๆ แม้ 

สนามบินแห่งนี้จะดูไม่โอ่โถงเท่าสนามบินสุวรรณภูมิ หากความแปลกใหม่ต่อ 

สถานที่ทำให้อาจารย์ยี่หวาต้องหยิบกล้องดิจิทัลตัวจิ๋ว หากประสิทธิภาพสูง 

มาเก็บภาพของสนามบินเป็นการประเดิม

เมื่อออกมายืนรอผู้มารับตรงบริเวณผู้โดยสารขาออก ปานชีวาพยายามมองหา 

ป้ายชื่อของหล่อน จนไปสะดุดตากับฝรั่งหนุ่มใหญ่ผมสีบลอนด์ในชุดสูทสีน้ำตาล 

ที่กำลังเดินตรงมาทางหล่อน 

	 เขาส่งยิ้มให้หลังจากมั่นใจว่าสาวเอเชียสองคนนี้เป็นบุคคลเดียวกับภาพถ่าย 

ในมือ

	 “สวสัดคีรบั ผมชือ่แอนเดอรส์นั ชาล ี คณุคอืคณุปานชวีาใชไ่หมครบั” เขา 
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ทักทายแขกสาวเมื่อเดินเข้ามาใกล้ 

	 “ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ นี่มิสซิสยี่หวา...แม่ของดิฉันค่ะ” ปานชีวาไม่รู้จักฝรั่ง 

หนุ่มคนนี้มาก่อน ทว่าชื่อของเขาตรงกับข้อความในอีเมลที่อลันแจ้งมาล่วงหน้า 

ทำให้หญิงสาววางใจส่งยิ้มตอบ พร้อมยื่นมือไปให้เขาสัมผัสตามธรรมเนียม 

ของชาวตะวันตก ก่อนจะผายมือไปทางมารดา อาจารย์ยี่หวาจึงยื่นมือไปสัมผัส 

กับมือหนาที่ยื่นมาให้

	 ชาลีชวนนางสนทนาเล็กน้อยตามมารยาท แล้วกล่าวกับสองสาวต่างวัย

	 “คณุอลนัใหผ้มมารบัคณุไปพบทีส่ำนกังานของทา่นกอ่น เชญิทางนีเ้ลยครบั”  

เขากล่าวแล้วเดินนำไป

	 แม่ลูกจึงเดินตามฝรั่งหนุ่มใหญ่ออกนอกอาคารของสนามบิน ทันทีที่ได้ 

สัมผัสกับลมหนาวของต้นฤดูใบไม้ร่วง ก็ทำให้ทั้งสองถึงกับซี้ดปากห่อไหล่พลาง 

กระชับเสื้อกันหนาวให้แนบตัวมากขึ้น ก่อนจะรีบเดินไปยังรถลิมูซีนคันงามที่ 

จอดรอรับ หลังจากนั่งในรถกันเรียบร้อยแล้ว ชาลีซึ่งนั่งข้างคนขับจึงสั่งสารถี

	 “กลับบริษัทคราวน์ไดมอนด์”

	 “ครับ” สารถีวัยกลางคนตอบรับแล้วนำยานพาหนะคันหรูแล่นไปตาม 

ถนนใหญ่เข้าสู่ตัวเมือง ผ่านถนนที่สามารถมองเห็นจัตุรัสนาโวนาแล้วเลี้ยวเข้า 

ถนนสายแคบที่ทอดระหว่างอาคารสูงทรงโบราณ กระทั่งทะลุเข้าสู่ย่านช็อปปิ้งที่ม ี

ร้านสินค้าแบรนด์เนมเรียงรายทั้งสองฟาก ก่อนจะเลี้ยวเข้าไปยังลานจอดของ 

อาคารแปดชั้นสีครีม หลังจากรถจอดสนิท ชาลีนำแขกทั้งสองเดินไปยังลิฟต์ 

พาขึ้นสู่ชั้นบนสุดไปพบกับเจ้าของบริษัท

 

เมื่อแขกจากเมืองไทยเข้าไปในห้องทำงานส่วนตัวของมิสเตอร์อลัน ก็เห็นเขา 

กำลังคุยโทรศัพท์อยู่ ทว่าเมื่อเห็นแขกกิตติมศักดิ์ เขารีบจบการสนทนากับ 

ปลายสายแล้วรีบเดินมาทักทายด้วยใบหน้ายิ้มละไม

	 “สวัสดีครับ นอสตราดามุส เดินทางราบรื่นดีหรือเปล่าครับ” 

	 คำทักทายที่ยกย่องหล่อนเป็นผู้ทำนายชะตาโลกในอนาคตได้แม่นยำราวกับ 

ตาเห็น ทำเอาแม่หมอสาวหน้าแดงระเรื่อเขินเล็กน้อย ก่อนอ้อมแอ้มตอบพร้อม 
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ขอร้อง

	 “ทุกอย่างราบรื่นดีค่ะ แต่กรุณาเรียกดิฉันว่า  ‘ปาน’  ดีกว่าค่ะ”

	 “กไ็ดค้รบัคณุปาน เออ่ นีค่อืโปรเฟสเซอรแ์มข่องคณุใชไ่หมครบั” อลนัถาม 

อย่างคาดเดาว่าหญิงสูงวัยที่มีเค้าหน้าคล้ายปานชีวาคงเป็นคนอื่นไปไม่ได้

	 เมื่อถูกยกย่องเป็นระดับปรมาจารย์ชั้นสูง อาจารย์ยี่หวายิ้มแก้มแทบปริ 

ก่อนยื่นมือให้เจ้าบ้านสูงวัยสัมผัสพร้อมแนะนำตัวเองอย่างถ่อมตัว

	 “ดิฉันเป็นครูธรรมดาเท่านั้นเอง เรียกดิฉันว่าครูหวาก็ได้ค่ะ”

	 “ครับ ครูหวา เชิญไปคุยกันตรงโน้นดีกว่าครับ” อลันบอกแล้วเดินนำแขก 

ทั้งสองไปนั่งที่มุมรับแขกซึ่งอยู่อีกฟากหนึ่งของห้อง  ชาลีเดินตามไปเงียบ  ๆ  

หลังจากทั้งหมดนั่งเรียบร้อยแล้วอลันจึงเอ่ยขึ้น

	 “ก่อนอื่นผมต้องขอโทษที่ไม่สามารถพาพวกคุณไปเที่ยวสถานที่เที่ยวต่าง  ๆ  

ด้วยตัวเอง พอดีผมติดธุระด่วนต้องบินกลับอังกฤษ อาทิตย์กว่าถึงจะกลับมา 

ครับ” เจ้าบ้านสูงวัยบอกด้วยสีหน้ารู้สึกผิด

	 “ไม่เป็นไรค่ะ แค่นี้ก็นับว่าคุณอลันกรุณาดิฉันกับคุณแม่มากแล้วค่ะ”  

ปานชีวาเอ่ยยิ้ม  ๆ แล้วต้องหยุดการสนทนาลงชั่วคราว เมื่อแม่บ้านนำเครื่องดื่ม 

มาเสิร์ฟ หลังจากแม่บ้านจากไปแล้วอลันจึงชี้แจงต่อ

	 “สำหรับเรื่องที่พักตามเมืองต่าง ๆ ที่พวกคุณจะไปเที่ยว ชาลีคนสนิทของผม 

จะเป็นคนดูแลและอำนวยความสะดวกให้พวกคุณตลอดทริป แต่ยังไงผมก็จะ 

พยายามกลับมาให้ทันส่งพวกคุณกลับบ้านนะครับ”

	 “ขอบคุณค่ะ” แม่ลูกตอบพร้อมกัน ก่อนที่ปานชีวาจะเสริมว่า

	 “หากมธีรุะ ไมต่อ้งรบีกไ็ดค้ะ่ คณุชาลคีงชว่ยพวกเราไดใ้ชไ่หมคะ...คณุชาล”ี  

ท้ายประโยคหญิงสาวหันไปถามกับฝรั่งหนุ่มใหญ่ที่นั่งนิ่งเงียบมานาน

	 “ผมเต็มใจครับ เอ่อ...” ชาลีตอบ 

	 ท่าทางขยับไปมานั่งไม่ติดของเขากับอาการอึกอักทำให้แม่หมอสาวเลิกคิ้ว 

ถามด้วยความสงสัย

	 “มีอะไรหรือเปล่าคะ คุณชาลี ไม่สะดวกอะไรก็บอกได้นะคะ”

	 “ปะ...เปล่าครับ คือผมได้ยินจากคุณอลันว่าคุณปานดูหมอแม่นราวกับ 
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แองเจิล ถ้าไม่รังเกียจ ผมอยากให้คุณช่วยดูดวงให้ผมหน่อยได้ไหมครับ”

	 ปานชีวากลั้นไม่อยู่ ปล่อยหัวเราะคิกออกมา ไม่อยากเชื่อว่ากิตติศัพท์ของ 

หล่อนโด่งดังมาไกลถึงอิตาลี

	 “แหม ดิฉันไม่เก่งขนาดเป็นเทวดาหรอกค่ะ แต่เพื่อตอบแทนความกรุณา 

ของคุณที่ช่วยเป็นไกด์ให้พวกเรา ดิฉันจะดูดวงให้คุณเป็นพิเศษค่ะ”

	 “ขอบคุณครับ เอาไว้ก่อนวันที่คุณกลับเมืองไทย ผมจะเอาดวงมาให้คุณ 

ช่วยดูนะครับ” 

	 ท่าทางดีใจอย่างออกหน้าออกตาของฝรั่งหนุ่มใหญ่ทำให้แม่หมอยิ้มกว้าง 

ขณะตอบ

	 “ค่ะ” ปานชีวาตอบแล้วอยู่สนทนากับอลันอีกสักครู่ จึงล่ำลาเพื่อเอา 

สัมภาระไปเก็บที่โรงแรมก่อน

 

ด้วยความเกรงใจไม่อยากให้เจ้าบ้านรอนาน เมื่อเข้ามาในห้องพักแบบทวินเบด 

ของโรงแรม Rome Marriott Park ปานชีวาจึงไม่กล้าโอ้เอ้ ระหว่างนั่งรอมารดา 

ทำธุระในห้องน้ำ หล่อนจัดแจงถอดเสื้อสูทตัวนอกออก อุณหภูมิประมาณ ๘ - ๑๐  

องศาเซลเซียสภายนอกทำให้ปานชีวาคิดว่าเสื้อสเวตเตอร์คอกลมสามารถเอาอยู่  

หล่อนหยิบเพียงผ้าพันคอสีสดใสในกระเป๋าเดินทางออกมาพันคอแบบหลวม  ๆ  

ก่อนจะเอาพาสปอร์ตใส่กระเป๋าผ้าขนาดเล็กแล้วคล้องคอ ซ่อนตัวกระเป๋าไว้ 

ด้านในเสื้อ เผื่อว่าต้องใช้พาสปอร์ตซื้อสินค้าราคาพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว เมื่อ 

มารดาออกจากห้องน้ำแล้ว หญิงสาวจึงรีบจัดการทำธุระของตัวเองก่อนออกมา 

บอกมารดา

	 “แม่คะ เรารีบลงไปหาคุณชาลีกันเถอะค่ะ เดี๋ยวเขาคอยแย่เลย”

	 “จ้ะ” อาจารย์ยี่หวาคว้ากระเป๋าสะพายใบใหญ่มาคล้องไหล่ แล้วล้วงหยิบ 

กล้องถ่ายรูปตัวจิ๋วในกระเป๋าส่งให้บุตรสาวพลางกล่าว

	 “เอากล้องไว้ที่ลูกดีกว่า แม่ชอบขี้ลืม”

	 ปานชีวารับกล้องมาใส่ในกระเป๋าคิปลิ้งที่สะพายไว้ด้านหน้า ก่อนจะพา 

มารดาออกจากห้องโดยไม่ลืมหยิบคีย์การ์ดออกมาแล้วล็อกประตูห้อง
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	 เดินมาถึงล็อบบี้ที่โอ่โถงหรูหรา สองแม่ลูกเห็นคนนั่งรอกำลังมองมาที่ 

พวกตน 

	 เขาส่งยิ้มตาพราวให้สาวที่อ่อนวัยกว่า แววตาแสดงออกถึงความชื่นชม 

สาวสวยน่ารักที่มีความคล่องแคล่ว แม้ร่างหล่อนจะดูเล็กกะทัดรัดเมื่อเทียบกับ 

สาวฝรั่ง หากรูปร่างนั้นงดงามได้สัดส่วนชวนมองยิ่ง เมื่อพิจารณาใบหน้ารูปหัวใจ 

ของเจ้าหล่อน ชาลีต้องยอมรับว่าหล่อนเป็นสาวที่น่าจีบเป็นที่สุด เสียดายแต่ว่า 

เขา...มีเมียแล้ว!

	 “พวกเราพร้อมแล้วค่ะ” ปานชีวากล่าวเมื่อเดินมายืนใกล้ชาลี รอยยิ้มและ 

เสียงสดใสของหญิงสาวปลุกให้ฝรั่งหนุ่มใหญ่ต้องยุติความคิดแล้วเอ่ย

	 “เชิญนั่งคอยสักครู่ ผมขอโทร.หาอันโตนิโอก่อนครับ” เขาหยิบโทรศัพท์ 

ต่อสายถึงสารถีชาวอิตาเลียน 

	 หลังจากสั่งงานจบก็บอกแขกทั้งสองที่นั่งตรงข้ามว่า

	 “เราไปคอยหน้าโรงแรมกันเถอะครับ”

	 คนทั้งสามเดินไปยืนคอยด้านในของประตูโถงที่เป็นกระจกใส ไม่ถึงห้านาท ี

รถยนต์คันหรูสีดำขลับก็แล่นมาจอดเทียบหน้าโรงแรม ชาลีและสองสาวจึงเดิน 

ออกจากประตูโรงแรมเข้าไปนั่งในรถ ก่อนที่ชาลีจะสั่งสารถี

	 “ไปเทรวี ริโอเน”

	 “ครับผม” อันโตนิโอตอบรับแล้วพารถเคลื่อนไปยังย่านท่องเที่ยวที่โด่งดัง 

ยอดฮิตของโรม




