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1
หมอดูหรือหมอเดา

“โธ่! ไม่แน่จริงนี่หว่า เก่งจริงอย่าหนีสิวะ ไอ้ลูกหมา ไอ้หน้า

ตวัเมยี” 

ผู้พูดถลกแขนเสื้อทั้งสองขึ้น ชี้นิ้วไปยงัร่างชายคนหนึ่งที่วิ่งหนเีธอ

อย่างไม่คิดชีวิต จากนั้นเท้าเอวมองคนผู้นั้นอย่างแค้นเคือง พร้อมพูด 

ไล่หลงัดงัลั่น

“อย่าให้เจออกีครั้งนะ ถ้าเจอเมื่อไหร่ แม่จะเตะให้ก้นยบุ ม้ามทะล ุ

ฟันหกั แก้มโย้เลยคอยดู” 

เสยีงที่ดงัลั่นซอยเรยีกความสนใจจากบ้านใกล้เรอืนเคยีงที่ดเูหมอืน

จะชาชนิกบัเสยีงและท่าทางนกัเลงโตของหญงิสาว อกีทั้งยงัไม่มใีครกล้า

ว่าเธอสกัคน ใครล่ะจะไปกล้ายุง่กบันกัมวยหญงิสมคัรเล่นหรอืมาเฟียแห่ง

ซอยต้นมะขาม ใครกล้าแหย็มจะเจอทั้งหมัดทั้งเท้าที่สุดแสนจะหนัก 

ของเธอไม่รู้ตวั

“พี่ปรางไปทำาอย่างนั้นกบัพี่ลาภได้ยงัไง ดูสวิิ่งหนไีปโน่นแล้ว” 

องุ่นหรืออิสรียา น้องสาวคนเล็กของภัทรียา เจ้าของค่ายมวย  

จ่าดาบ ศษิย์จอมทอง ที่รบัสบืทอดจากบดิา เอ่ยกบัพี่สาวซึ่งยนืทำาท่าทาง

เอาเรื่องหน้าบ้าน

“ก็ไอ้คนนี้ไม่ใช่เหรอที่แกบอกว่าชอบมายุ่งวุ่นวายกับแก จนแก

ต
เสยีงที่ดงัลั่นซอยเรยีกความสนใจจากบ้านใกล้เรอืนเคยีงที่ดเูหมอืน

ต
เสยีงที่ดงัลั่นซอยเรยีกความสนใจจากบ้านใกล้เรอืนเคยีงที่ดเูหมอืน

จะชาชนิกบัเสยีงและท่าทางนกัเลงโตของหญงิสาว อกีทั้งยงัไม่มใีครกล้า

ต
จะชาชนิกบัเสยีงและท่าทางนกัเลงโตของหญงิสาว อกีทั้งยงัไม่มใีครกล้า

ว่าเธอสกัคน ใครล่ะจะไปกล้ายุง่กบันกัมวยหญงิสมคัรเล่นหรอืมาเฟียแห่งตว่าเธอสกัคน ใครล่ะจะไปกล้ายุง่กบันกัมวยหญงิสมคัรเล่นหรอืมาเฟียแห่งตซอยต้นมะขาม ใครกล้าแหย็มจะเจอทั้งหมัดทั้งเท้าที่สุดแสนจะหนักตซอยต้นมะขาม ใครกล้าแหย็มจะเจอทั้งหมัดทั้งเท้าที่สุดแสนจะหนัก

ั
ฟันหกั แก้มโย้เลยคอยดู” 

ั
ฟันหกั แก้มโย้เลยคอยดู” 

เสยีงที่ดงัลั่นซอยเรยีกความสนใจจากบ้านใกล้เรอืนเคยีงที่ดเูหมอืนัเสยีงที่ดงัลั่นซอยเรยีกความสนใจจากบ้านใกล้เรอืนเคยีงที่ดเูหมอืนว
“อย่าให้เจออกีครั้งนะ ถ้าเจอเมื่อไหร่ แม่จะเตะให้ก้นยบุ ม้ามทะล ุ

ว
“อย่าให้เจออกีครั้งนะ ถ้าเจอเมื่อไหร่ แม่จะเตะให้ก้นยบุ ม้ามทะล ุ

ฟันหกั แก้มโย้เลยคอยดู” 

ว
ฟันหกั แก้มโย้เลยคอยดู” 

เสยีงที่ดงัลั่นซอยเรยีกความสนใจจากบ้านใกล้เรอืนเคยีงที่ดเูหมอืนวเสยีงที่ดงัลั่นซอยเรยีกความสนใจจากบ้านใกล้เรอืนเคยีงที่ดเูหมอืน

จะชาชนิกบัเสยีงและท่าทางนกัเลงโตของหญงิสาว อกีทั้งยงัไม่มใีครกล้าวจะชาชนิกบัเสยีงและท่าทางนกัเลงโตของหญงิสาว อกีทั้งยงัไม่มใีครกล้า

ว่าเธอสกัคน ใครล่ะจะไปกล้ายุง่กบันกัมวยหญงิสมคัรเล่นหรอืมาเฟียแห่ง
ว

ว่าเธอสกัคน ใครล่ะจะไปกล้ายุง่กบันกัมวยหญงิสมคัรเล่นหรอืมาเฟียแห่ง

อ
อย่างไม่คิดชีวิต จากนั้นเท้าเอวมองคนผู้นั้นอย่างแค้นเคือง พร้อมพูด

อ
อย่างไม่คิดชีวิต จากนั้นเท้าเอวมองคนผู้นั้นอย่างแค้นเคือง พร้อมพูด

“อย่าให้เจออกีครั้งนะ ถ้าเจอเมื่อไหร่ แม่จะเตะให้ก้นยบุ ม้ามทะล ุ

อ
“อย่าให้เจออกีครั้งนะ ถ้าเจอเมื่อไหร่ แม่จะเตะให้ก้นยบุ ม้ามทะล ุ

เสยีงที่ดงัลั่นซอยเรยีกความสนใจจากบ้านใกล้เรอืนเคยีงที่ดเูหมอืนอเสยีงที่ดงัลั่นซอยเรยีกความสนใจจากบ้านใกล้เรอืนเคยีงที่ดเูหมอืน

ย
ผู้พูดถลกแขนเสื้อทั้งสองขึ้น ชี้นิ้วไปยงัร่างชายคนหนึ่งที่วิ่งหนเีธอ

ย
ผู้พูดถลกแขนเสื้อทั้งสองขึ้น ชี้นิ้วไปยงัร่างชายคนหนึ่งที่วิ่งหนเีธอ

อย่างไม่คิดชีวิต จากนั้นเท้าเอวมองคนผู้นั้นอย่างแค้นเคือง พร้อมพูด

ย
อย่างไม่คิดชีวิต จากนั้นเท้าเอวมองคนผู้นั้นอย่างแค้นเคือง พร้อมพูด

“อย่าให้เจออกีครั้งนะ ถ้าเจอเมื่อไหร่ แม่จะเตะให้ก้นยบุ ม้ามทะล ุย“อย่าให้เจออกีครั้งนะ ถ้าเจอเมื่อไหร่ แม่จะเตะให้ก้นยบุ ม้ามทะล ุ

่า
“โธ่! ไม่แน่จริงนี่หว่า เก่งจริงอย่าหนีสิวะ ไอ้ลูกหมา ไอ้หน้า

า
“โธ่! ไม่แน่จริงนี่หว่า เก่งจริงอย่าหนีสิวะ ไอ้ลูกหมา ไอ้หน้า

ผู้พูดถลกแขนเสื้อทั้งสองขึ้น ชี้นิ้วไปยงัร่างชายคนหนึ่งที่วิ่งหนเีธอาผู้พูดถลกแขนเสื้อทั้งสองขึ้น ชี้นิ้วไปยงัร่างชายคนหนึ่งที่วิ่งหนเีธอ

อย่างไม่คิดชีวิต จากนั้นเท้าเอวมองคนผู้นั้นอย่างแค้นเคือง พร้อมพูดาอย่างไม่คิดชีวิต จากนั้นเท้าเอวมองคนผู้นั้นอย่างแค้นเคือง พร้อมพูด

ง“โธ่! ไม่แน่จริงนี่หว่า เก่งจริงอย่าหนีสิวะ ไอ้ลูกหมา ไอ้หน้าง“โธ่! ไม่แน่จริงนี่หว่า เก่งจริงอย่าหนีสิวะ ไอ้ลูกหมา ไอ้หน้า

ผู้พูดถลกแขนเสื้อทั้งสองขึ้น ชี้นิ้วไปยงัร่างชายคนหนึ่งที่วิ่งหนเีธอ
ง

ผู้พูดถลกแขนเสื้อทั้งสองขึ้น ชี้นิ้วไปยงัร่างชายคนหนึ่งที่วิ่งหนเีธอ



6  สะใภ้สุดขั้ว แม่ผัวสุดขอบ

รำาคาญ พี่ก็จัดการให้แล้วไง เห็นรึเปล่าว่ามันวิ่งหางจุกตูดไปโน่นแล้ว  

โธ่! นกึว่าจะแน่” 

ภัทรียาไม่ได้มีหน้าที่แค่ดูแลกิจการของบิดาเท่านั้น แต่ยังเป็น

หวัหน้าครอบครวั เลี้ยงมารดา เลี้ยงน้องสาวคนเลก็ และเลี้ยงลกูสาวของ

น้องสาวคนรองที่เสียชีวิตไปเมื่อสี่ปีก่อน ภัทรียาจึงเป็นคนเข้มแข็ง  

เดด็เดี่ยว ไม่ยอมคน และเป็นที่พึ่งของทกุคนในครอบครวั ใครมาแหยม็ 

กบัคนในครอบครวัของเธอ รบัรองได้ว่าเจบ็จนจกุ

“ใช่พี่ลาภที่ไหนกันล่ะพี่ปราง พี่ลาภเขามาส่งองุ ่นต่างหาก”  

น้องสาวแย้ง ท่าทขีองภทัรยีาเปลี่ยนไปทนัท ี เธอทำาหน้าไม่รู้ไม่ชี้ ลดมอื 

ที่เท้าเอวลง

“แล้วก็ไม่บอกตั้งแต่แรก” นางมารร้ายแห่งซอยต้นมะขามแก้ตัว

หน้าตาเฉย “องุ่นบอกพี่ช้าเองนะ ช่วยไม่ได้ พี่ฝากไปขอโทษไอ้ลาภ 

คนนั้นด้วยกแ็ล้วกนั พี่ไปละ” จากนั้นกเ็ดนิเข้าบ้านหน้าตาเฉย 

“พี่มะปรางเป็นอย่างนี้ทกุท ีน่าจะฟังกนัก่อน” 

อสิรยีารูด้ว่ีาพี่สาวสดุแสบหวงัดแีละเป็นห่วงเธอมากแค่ไหน เพราะ

พี่สาวคนนี้ไม่ต้องการให้เธอเป็นเหมอืนวริยิา พี่สาวคนที่สองที่จบชวีติลง

ด้วยอบุตัเิหตเุมื่อหลายปีก่อน ภทัรยีาจงึคมุเข้มผู้ชายที่เข้ามาใกล้ชดิเธอ 

สแกนจนแทบจะเหน็กระดูกกว็่าได้ ด้วยกลวัประวตัศิาสตร์จะซำ้ารอย

“อะไรกนัอกีล่ะองุน่ พี่แกไปสร้างวรีกรรมอะไรอกี” วลยัพร มารดา

สดุที่รกัถามขณะเดนิออกมาจากบ้าน สวนทางกบับตุรสาวคนโตพอดี

“จะอะไรอกีล่ะแม่ พี่ปรางลยุผดิคนน่ะส ิไม่ถามอะไรสกัคำา มาถงึ

กอ็อกฤทธิ์เลย” คนถูกถามตอบมารดาด้วยสหีน้าละห้อยละเหี่ย

“แหมๆ นิสัยตบไว้ก่อนพ่อสอนไว้แก้ไม่หายเลยนะ ไม่ถามไม่ไถ่ 

ซดัได้แม่เป็นซดั ห้าวอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะมผีวัวะ สงสยัขึ้นต้องซื้อหมูบ้่าน

คานทองนเิวศน์ให้พี่แกอยู่ซะแล้ว” ผู้เป็นแม่พูดเชงิประชด

“ถ้ารอให้มผีูช้ายมาจบี มหีวงัขึ้นคานเหมอืนที่แม่พดูแน่ๆ” ลกูสาว

ต
ด้วยอบุตัเิหตเุมื่อหลายปีก่อน ภทัรยีาจงึคมุเข้มผู้ชายที่เข้ามาใกล้ชดิเธอ 

ต
ด้วยอบุตัเิหตเุมื่อหลายปีก่อน ภทัรยีาจงึคมุเข้มผู้ชายที่เข้ามาใกล้ชดิเธอ 

สแกนจนแทบจะเหน็กระดูกกว็่าได้ ด้วยกลวัประวตัศิาสตร์จะซ

ต
สแกนจนแทบจะเหน็กระดูกกว็่าได้ ด้วยกลวัประวตัศิาสตร์จะซ

“อะไรกนัอกีล่ะองุน่ พี่แกไปสร้างวรีกรรมอะไรอกี” วลยัพร มารดาต“อะไรกนัอกีล่ะองุน่ พี่แกไปสร้างวรีกรรมอะไรอกี” วลยัพร มารดา

สดุที่รกัถามขณะเดนิออกมาจากบ้าน สวนทางกบับตุรสาวคนโตพอดีตสดุที่รกัถามขณะเดนิออกมาจากบ้าน สวนทางกบับตุรสาวคนโตพอดี

“จะอะไรอกีล่ะแม่ พี่ปรางลยุผดิคนน่ะส ิไม่ถามอะไรสกัค
ต

“จะอะไรอกีล่ะแม่ พี่ปรางลยุผดิคนน่ะส ิไม่ถามอะไรสกัค

ั
พี่สาวคนนี้ไม่ต้องการให้เธอเป็นเหมอืนวริยิา พี่สาวคนที่สองที่จบชวีติลง

ั
พี่สาวคนนี้ไม่ต้องการให้เธอเป็นเหมอืนวริยิา พี่สาวคนที่สองที่จบชวีติลง

ัด้วยอบุตัเิหตเุมื่อหลายปีก่อน ภทัรยีาจงึคมุเข้มผู้ชายที่เข้ามาใกล้ชดิเธอ ัด้วยอบุตัเิหตเุมื่อหลายปีก่อน ภทัรยีาจงึคมุเข้มผู้ชายที่เข้ามาใกล้ชดิเธอ ว
อสิรยีารูด้ว่ีาพี่สาวสดุแสบหวงัดแีละเป็นห่วงเธอมากแค่ไหน เพราะ

ว
อสิรยีารูด้ว่ีาพี่สาวสดุแสบหวงัดแีละเป็นห่วงเธอมากแค่ไหน เพราะ

พี่สาวคนนี้ไม่ต้องการให้เธอเป็นเหมอืนวริยิา พี่สาวคนที่สองที่จบชวีติลง

ว
พี่สาวคนนี้ไม่ต้องการให้เธอเป็นเหมอืนวริยิา พี่สาวคนที่สองที่จบชวีติลง

วด้วยอบุตัเิหตเุมื่อหลายปีก่อน ภทัรยีาจงึคมุเข้มผู้ชายที่เข้ามาใกล้ชดิเธอ วด้วยอบุตัเิหตเุมื่อหลายปีก่อน ภทัรยีาจงึคมุเข้มผู้ชายที่เข้ามาใกล้ชดิเธอ 

สแกนจนแทบจะเหน็กระดูกกว็่าได้ ด้วยกลวัประวตัศิาสตร์จะซวสแกนจนแทบจะเหน็กระดูกกว็่าได้ ด้วยกลวัประวตัศิาสตร์จะซ

“อะไรกนัอกีล่ะองุน่ พี่แกไปสร้างวรีกรรมอะไรอกี” วลยัพร มารดา
ว

“อะไรกนัอกีล่ะองุน่ พี่แกไปสร้างวรีกรรมอะไรอกี” วลยัพร มารดา

อ
คนนั้นด้วยกแ็ล้วกนั พี่ไปละ” จากนั้นกเ็ดนิเข้าบ้านหน้าตาเฉย 

อ
คนนั้นด้วยกแ็ล้วกนั พี่ไปละ” จากนั้นกเ็ดนิเข้าบ้านหน้าตาเฉย 

“พี่มะปรางเป็นอย่างนี้ทกุท ีน่าจะฟังกนัก่อน” 

อ
“พี่มะปรางเป็นอย่างนี้ทกุท ีน่าจะฟังกนัก่อน” 

อสิรยีารูด้ว่ีาพี่สาวสดุแสบหวงัดแีละเป็นห่วงเธอมากแค่ไหน เพราะ

อ
อสิรยีารูด้ว่ีาพี่สาวสดุแสบหวงัดแีละเป็นห่วงเธอมากแค่ไหน เพราะ

พี่สาวคนนี้ไม่ต้องการให้เธอเป็นเหมอืนวริยิา พี่สาวคนที่สองที่จบชวีติลงอพี่สาวคนนี้ไม่ต้องการให้เธอเป็นเหมอืนวริยิา พี่สาวคนที่สองที่จบชวีติลง

ด้วยอบุตัเิหตเุมื่อหลายปีก่อน ภทัรยีาจงึคมุเข้มผู้ชายที่เข้ามาใกล้ชดิเธอ อด้วยอบุตัเิหตเุมื่อหลายปีก่อน ภทัรยีาจงึคมุเข้มผู้ชายที่เข้ามาใกล้ชดิเธอ 

ย
หน้าตาเฉย “องุ่นบอกพี่ช้าเองนะ ช่วยไม่ได้ พี่ฝากไปขอโทษไอ้ลาภ

ย
หน้าตาเฉย “องุ่นบอกพี่ช้าเองนะ ช่วยไม่ได้ พี่ฝากไปขอโทษไอ้ลาภ

คนนั้นด้วยกแ็ล้วกนั พี่ไปละ” จากนั้นกเ็ดนิเข้าบ้านหน้าตาเฉย 

ย
คนนั้นด้วยกแ็ล้วกนั พี่ไปละ” จากนั้นกเ็ดนิเข้าบ้านหน้าตาเฉย 

“พี่มะปรางเป็นอย่างนี้ทกุท ีน่าจะฟังกนัก่อน” ย“พี่มะปรางเป็นอย่างนี้ทกุท ีน่าจะฟังกนัก่อน” 

อสิรยีารูด้ว่ีาพี่สาวสดุแสบหวงัดแีละเป็นห่วงเธอมากแค่ไหน เพราะยอสิรยีารูด้ว่ีาพี่สาวสดุแสบหวงัดแีละเป็นห่วงเธอมากแค่ไหน เพราะ

่
“แล้วก็ไม่บอกตั้งแต่แรก” นางมารร้ายแห่งซอยต้นมะขามแก้ตัว

่
“แล้วก็ไม่บอกตั้งแต่แรก” นางมารร้ายแห่งซอยต้นมะขามแก้ตัว

า
“แล้วก็ไม่บอกตั้งแต่แรก” นางมารร้ายแห่งซอยต้นมะขามแก้ตัว

า
“แล้วก็ไม่บอกตั้งแต่แรก” นางมารร้ายแห่งซอยต้นมะขามแก้ตัว

หน้าตาเฉย “องุ่นบอกพี่ช้าเองนะ ช่วยไม่ได้ พี่ฝากไปขอโทษไอ้ลาภาหน้าตาเฉย “องุ่นบอกพี่ช้าเองนะ ช่วยไม่ได้ พี่ฝากไปขอโทษไอ้ลาภ

คนนั้นด้วยกแ็ล้วกนั พี่ไปละ” จากนั้นกเ็ดนิเข้าบ้านหน้าตาเฉย าคนนั้นด้วยกแ็ล้วกนั พี่ไปละ” จากนั้นกเ็ดนิเข้าบ้านหน้าตาเฉย 

ง
“ใช่พี่ลาภที่ไหนกันล่ะพี่ปราง พี่ลาภเขามาส่งองุ ่นต่างหาก” 

ง
“ใช่พี่ลาภที่ไหนกันล่ะพี่ปราง พี่ลาภเขามาส่งองุ ่นต่างหาก” 

หน้าไม่รู้ไม่ชี้ ลดมอื

ง
หน้าไม่รู้ไม่ชี้ ลดมอื

“แล้วก็ไม่บอกตั้งแต่แรก” นางมารร้ายแห่งซอยต้นมะขามแก้ตัวง“แล้วก็ไม่บอกตั้งแต่แรก” นางมารร้ายแห่งซอยต้นมะขามแก้ตัว

หน้าตาเฉย “องุ่นบอกพี่ช้าเองนะ ช่วยไม่ได้ พี่ฝากไปขอโทษไอ้ลาภ
ง

หน้าตาเฉย “องุ่นบอกพี่ช้าเองนะ ช่วยไม่ได้ พี่ฝากไปขอโทษไอ้ลาภ
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คนเลก็เหน็พ้องด้วย

“แม่กว็่าอย่างนั้น ใครจะกล้ามาจบี ใครพูดไม่เข้าหูเข้าหน่อยกไ็ล่

ชก ไล่เตะเขาซะงั้น แถมยงัไล่ตะเพดิจนผู้ชายหงอกนัทั้งบาง พี่แกมแีวว

เปน็สาวโสดโหนคานทองแน่ๆ” วลยัพรคาดเดาอนาคตลกูสาวคนโตแบบ

ตาเหน็ และคดิว่าไม่ผดิจากที่คาดเดาเป็นแน่

“เอาน่าแม่ ไม่แน่นะ บางทอีาจมพีระเอกใจกล้าเข้ามาประชดิตวั

พี่ปราง ไม่กลัวหมัด ไม่กลัวเท้าของพี่ปรางแล้วจีบพี่ปรางก็ได้นะแม่”  

อสิรยีาพูดอย่างมคีวามหวงั แม้ว่าจะน้อยนดิกต็าม

“แล้วแต่บญุแต่กรรมกแ็ล้วกนั เข้าบ้านเถอะ แม่ทำากบัข้าวเสรจ็แล้ว 

จะได้กินกัน” คนเป็นแม่พูดตัดบท ก่อนจะหมุนตัวเดินเข้าบ้านชั้นเดียว 

ซึ่งสร้างมาจากนำ้าพักนำ้าแรงของนางกับสามีที่เสียชีวิต วลัยพรไม่รู้ว่า 

จะรักษาบ้านนี้ไว้กับตัวได้นานแค่ไหน เนื่องจากหนี้สินที่มากกว่ารายรับ

กำาลงับบีรดันางและคนในครอบครวัอย่างหนกั ทว่าทกุชวีติที่อาศยัในบ้าน

หลงันี้ ไม่มใีครสกัคนที่ย่อท้อหรอืสิ้นหวงั ทกุคนมคีวามหวงัว่าสกัวนัหนึ่ง

จะปลดหนี้สนิทกุบาททกุสตางค์ให้จงได้

สมุณฑาเดนิถือถุงส้มตำาปลาร้ารสแซ่บ นำา้ตกหม ูไก่ย่าง และ

ข้าวเหนยีวร้อนๆ เข้ามาในค่ายมวยจ่าดาบ ศษิย์จอมทอง อาหารโปรด

ของเธอกบัภทัรยีาเพื่อนรกั เธอรู้สกึกระชุ่มกระชวยทกุครั้งเมื่อเดนิเข้ามา

ในค่ายมวย เพราะได้เห็นผู้ชายลำ่าบึ้กอวดมัดกล้ามซ้อมมวยกันอย่าง

ขะมักเขม้น บางคนเตะกระสอบทราย บางคนกระโดดเชือก บางคน 

ซ้อมมวยอยู่บนเวทีกับเทรนเนอร์ ส่วนคนที่เธอมาหาก็กำาลังซ้อมลงนวม

กบัจ่าเอก ครูมวยที่ปั้นมะปราง ลูกจ่าดาบ ศษิย์จอมทอง ตั้งแต่เริ่มหดั

ชกมวยครั้งแรก พอภัทรียาเห็นเพื่อนเดินมาหาจึงหยุดซ้อมแล้วเท้าเอว 

มองหน้าเพื่อน

“ไหนแกบอกฉนัว่าจะมาตอนเยน็ แล้วมาทำาไมตอนนี้” ภทัรยีาทกั 

ต
สมุณฑาเดนิถือถุงส้มต

ต
สมุณฑาเดนิถือถุงส้มต

ข้าวเหนยีวร้อนๆ เข้ามาในค่ายมวยจ่าดาบ ศษิย์จอมทอง อาหารโปรด

ต
ข้าวเหนยีวร้อนๆ เข้ามาในค่ายมวยจ่าดาบ ศษิย์จอมทอง อาหารโปรด

ของเธอกบัภทัรยีาเพื่อนรกั เธอรู้สกึกระชุ่มกระชวยทกุครั้งเมื่อเดนิเข้ามาตของเธอกบัภทัรยีาเพื่อนรกั เธอรู้สกึกระชุ่มกระชวยทกุครั้งเมื่อเดนิเข้ามาตในค่ายมวย เพราะได้เห็นผู้ชายลตในค่ายมวย เพราะได้เห็นผู้ชายล

ัสมุณฑาเดนิถือถุงส้มตัสมุณฑาเดนิถือถุงส้มตว
จะปลดหนี้สนิทกุบาททกุสตางค์ให้จงได้

ว
จะปลดหนี้สนิทกุบาททกุสตางค์ให้จงได้

สมุณฑาเดนิถือถุงส้มตวสมุณฑาเดนิถือถุงส้มตำวำสมุณฑาเดนิถือถุงส้มตำสมุณฑาเดนิถือถุงส้มตวสมุณฑาเดนิถือถุงส้มตำสมุณฑาเดนิถือถุงส้มตาวาปลาร้ารสแซ่บ นวปลาร้ารสแซ่บ น

ข้าวเหนยีวร้อนๆ เข้ามาในค่ายมวยจ่าดาบ ศษิย์จอมทอง อาหารโปรดวข้าวเหนยีวร้อนๆ เข้ามาในค่ายมวยจ่าดาบ ศษิย์จอมทอง อาหารโปรด

ของเธอกบัภทัรยีาเพื่อนรกั เธอรู้สกึกระชุ่มกระชวยทกุครั้งเมื่อเดนิเข้ามา
ว

ของเธอกบัภทัรยีาเพื่อนรกั เธอรู้สกึกระชุ่มกระชวยทกุครั้งเมื่อเดนิเข้ามา

อ
ลงับบีรดันางและคนในครอบครวัอย่างหนกั ทว่าทกุชวีติที่อาศยัในบ้าน

อ
ลงับบีรดันางและคนในครอบครวัอย่างหนกั ทว่าทกุชวีติที่อาศยัในบ้าน

หลงันี้ ไม่มใีครสกัคนที่ย่อท้อหรอืสิ้นหวงั ทกุคนมคีวามหวงัว่าสกัวนัหนึ่ง

อ
หลงันี้ ไม่มใีครสกัคนที่ย่อท้อหรอืสิ้นหวงั ทกุคนมคีวามหวงัว่าสกัวนัหนึ่ง

จะปลดหนี้สนิทกุบาททกุสตางค์ให้จงได้

อ
จะปลดหนี้สนิทกุบาททกุสตางค์ให้จงได้

ปลาร้ารสแซ่บ นอปลาร้ารสแซ่บ น

ย
แรงของนางกับสามีที่เสียชีวิต วลัยพรไม่รู้ว่า

ย
แรงของนางกับสามีที่เสียชีวิต วลัยพรไม่รู้ว่า

จะรักษาบ้านนี้ไว้กับตัวได้นานแค่ไหน เนื่องจากหนี้สินที่มากกว่ารายรับ

ย
จะรักษาบ้านนี้ไว้กับตัวได้นานแค่ไหน เนื่องจากหนี้สินที่มากกว่ารายรับ

ลงับบีรดันางและคนในครอบครวัอย่างหนกั ทว่าทกุชวีติที่อาศยัในบ้าน

ย
ลงับบีรดันางและคนในครอบครวัอย่างหนกั ทว่าทกุชวีติที่อาศยัในบ้าน

หลงันี้ ไม่มใีครสกัคนที่ย่อท้อหรอืสิ้นหวงั ทกุคนมคีวามหวงัว่าสกัวนัหนึ่งยหลงันี้ ไม่มใีครสกัคนที่ย่อท้อหรอืสิ้นหวงั ทกุคนมคีวามหวงัว่าสกัวนัหนึ่ง

่
แรงของนางกับสามีที่เสียชีวิต วลัยพรไม่รู้ว่า

่
แรงของนางกับสามีที่เสียชีวิต วลัยพรไม่รู้ว่า

า
จะได้กินกัน” คนเป็นแม่พูดตัดบท ก่อนจะหมุนตัวเดินเข้าบ้านชั้นเดียว 

า
จะได้กินกัน” คนเป็นแม่พูดตัดบท ก่อนจะหมุนตัวเดินเข้าบ้านชั้นเดียว 

แรงของนางกับสามีที่เสียชีวิต วลัยพรไม่รู้ว่า

า
แรงของนางกับสามีที่เสียชีวิต วลัยพรไม่รู้ว่า

จะรักษาบ้านนี้ไว้กับตัวได้นานแค่ไหน เนื่องจากหนี้สินที่มากกว่ารายรับาจะรักษาบ้านนี้ไว้กับตัวได้นานแค่ไหน เนื่องจากหนี้สินที่มากกว่ารายรับ

ลงับบีรดันางและคนในครอบครวัอย่างหนกั ทว่าทกุชวีติที่อาศยัในบ้านาลงับบีรดันางและคนในครอบครวัอย่างหนกั ทว่าทกุชวีติที่อาศยัในบ้าน

ง
“แล้วแต่บญุแต่กรรมกแ็ล้วกนั เข้าบ้านเถอะ แม่ท

ง
“แล้วแต่บญุแต่กรรมกแ็ล้วกนั เข้าบ้านเถอะ แม่ท“แล้วแต่บญุแต่กรรมกแ็ล้วกนั เข้าบ้านเถอะ แม่ทำ“แล้วแต่บญุแต่กรรมกแ็ล้วกนั เข้าบ้านเถอะ แม่ท

ง
“แล้วแต่บญุแต่กรรมกแ็ล้วกนั เข้าบ้านเถอะ แม่ทำ“แล้วแต่บญุแต่กรรมกแ็ล้วกนั เข้าบ้านเถอะ แม่ทา

ง
ากบัข้าวเสรจ็แล้ว

ง
กบัข้าวเสรจ็แล้ว

จะได้กินกัน” คนเป็นแม่พูดตัดบท ก่อนจะหมุนตัวเดินเข้าบ้านชั้นเดียว 

ง
จะได้กินกัน” คนเป็นแม่พูดตัดบท ก่อนจะหมุนตัวเดินเข้าบ้านชั้นเดียว 

แรงของนางกับสามีที่เสียชีวิต วลัยพรไม่รู้ว่างแรงของนางกับสามีที่เสียชีวิต วลัยพรไม่รู้ว่า

จะรักษาบ้านนี้ไว้กับตัวได้นานแค่ไหน เนื่องจากหนี้สินที่มากกว่ารายรับ
ง

จะรักษาบ้านนี้ไว้กับตัวได้นานแค่ไหน เนื่องจากหนี้สินที่มากกว่ารายรับ
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คนถูกทกัยงัไม่ตอบคำาถาม แต่กลบัพนมมอืไหว้และทกัทายจ่าเอกก่อน

“สวสัดคี่ะครูจ่า ไม่เจอครูตั้งนาน คดิถงึกระแตบ้างไหมจ๊ะ”

“เอ็งนี่ท่าจะรั่วหนักเหมือนไอ้ปรางมันนะ เอ็งกับข้าเพิ่งเจอกัน 

เมื่อวานนี่เอง ยังจะมาพูดว่าไม่ได้เจอตั้งนาน” จ่าเอกเขกหัวสุมณฑา 

ไม่แรงมากอย่างมนัเขี้ยวคำาพูดเกนิจรงิของสมุณฑา

“อ้าวครู ไหงมาว่าปรางรั่วล่ะ คนสวยๆ อย่างปรางไม่มีรั่วหรอก  

มแีต่น่ารกั สวยสะดดุตา สะดดุใจ” คนถูกพาดพงิโวยกลบั แถมท้ายด้วย

การพูดเข้าข้างตวัเอง ทำาให้โดนจ่าเอกเขกหวัอกีคน

“วนันี้พอแค่นี้ก่อนละกนั พรุ่งนี้ต้องมาซ้อมแต่เช้านะ ใกล้วนัแข่ง

แล้วจะมวัมาอ่อนซ้อมไม่ได้” 

“รบัทราบครบัผม” เจ้าของค่ายมวยพูดเสยีงหนกัแน่นพร้อมตะเบ๊ะ 

ก่อนจะพนมมือไหว้จ่าเอกที่เดินไปยังห้องพักนักมวยเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้า 

เตรยีมตวักลบับ้าน

“ฉนัซื้อส้มตำาป้าเอยีดมาฝากแกด้วยนะ ไปกนิกนัดกีว่า” สมุณฑา

โชว์ถงุส้มตำาให้เพื่อนดู 

“แกบอกฉันว่าจะมาตอนเย็นไม่ใช่เหรอ แล้วมาทำาไมซะหัววัน” 

ภัทรียาถามคำาถามเดิมอีกครั้ง ขณะถอดนวมแล้วนำาไปวางไว้ตรงชั้น 

วางนวม

“หวัวนัที่ไหน นี่มนัเที่ยงแล้วนะ ที่ฉนัมาก่อนเวลาเพราะกะว่ากนิ

ส้มตำาเสรจ็จะชวนแกไปดูหมอดูไงล่ะ” สมุณฑาตอบเพื่อน

“อีกแล้วเหรอ แกเพิ่งไปดูมาเมื่อเดือนที่แล้วเองนะ จะไปดูอะไร

บ่อยๆ” 

“แต่หมอดูคนนี้เขาว่ากันว่าแม่นมากเลยนะแก แม่นอย่างกับ 

ตาเหน็” หญงิสาวตอบขณะเดนิไปหยบิภาชนะมาวางบนโต๊ะ ก่อนจะแกะ

ถงุอาหารที่ซื้อมาเทใส่จาน

“แกจะดูอะไรหนกัหนา ดูไปกเ็ท่านั้น ถ้าดูแล้วดวงแกดกีด็ไีป แต่

ต
ถามเดิมอีกครั้ง ขณะถอดนวมแล้วน

ต
ถามเดิมอีกครั้ง ขณะถอดนวมแล้วน

“หวัวนัที่ไหน นี่มนัเที่ยงแล้วนะ ที่ฉนัมาก่อนเวลาเพราะกะว่ากนิต“หวัวนัที่ไหน นี่มนัเที่ยงแล้วนะ ที่ฉนัมาก่อนเวลาเพราะกะว่ากนิตเสรจ็จะชวนแกไปดูหมอดูไงล่ะ” สมุณฑาตอบเพื่อนตเสรจ็จะชวนแกไปดูหมอดูไงล่ะ” สมุณฑาตอบเพื่อน

“อีกแล้วเหรอ แกเพิ่งไปดูมาเมื่อเดือนที่แล้วเองนะ จะไปดูอะไร
ต

“อีกแล้วเหรอ แกเพิ่งไปดูมาเมื่อเดือนที่แล้วเองนะ จะไปดูอะไร

ั
“แกบอกฉันว่าจะมาตอนเย็นไม่ใช่เหรอ แล้วมาท

ั
“แกบอกฉันว่าจะมาตอนเย็นไม่ใช่เหรอ แล้วมาท

า ัาถามเดิมอีกครั้ง ขณะถอดนวมแล้วนัถามเดิมอีกครั้ง ขณะถอดนวมแล้วนว
“แกบอกฉันว่าจะมาตอนเย็นไม่ใช่เหรอ แล้วมาท

ว
“แกบอกฉันว่าจะมาตอนเย็นไม่ใช่เหรอ แล้วมาท

ถามเดิมอีกครั้ง ขณะถอดนวมแล้วนวถามเดิมอีกครั้ง ขณะถอดนวมแล้วน

“หวัวนัที่ไหน นี่มนัเที่ยงแล้วนะ ที่ฉนัมาก่อนเวลาเพราะกะว่ากนิ
ว

“หวัวนัที่ไหน นี่มนัเที่ยงแล้วนะ ที่ฉนัมาก่อนเวลาเพราะกะว่ากนิ

อ
ป้าเอยีดมาฝากแกด้วยนะ ไปกนิกนัดกีว่า” สมุณฑา

อ
ป้าเอยีดมาฝากแกด้วยนะ ไปกนิกนัดกีว่า” สมุณฑา

“แกบอกฉันว่าจะมาตอนเย็นไม่ใช่เหรอ แล้วมาทอ“แกบอกฉันว่าจะมาตอนเย็นไม่ใช่เหรอ แล้วมาท

ถามเดิมอีกครั้ง ขณะถอดนวมแล้วนอถามเดิมอีกครั้ง ขณะถอดนวมแล้วน

ย
“รบัทราบครบัผม” เจ้าของค่ายมวยพูดเสยีงหนกัแน่นพร้อมตะเบ๊ะ 

ย
“รบัทราบครบัผม” เจ้าของค่ายมวยพูดเสยีงหนกัแน่นพร้อมตะเบ๊ะ 

ก่อนจะพนมมือไหว้จ่าเอกที่เดินไปยังห้องพักนักมวยเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้า 

ย
ก่อนจะพนมมือไหว้จ่าเอกที่เดินไปยังห้องพักนักมวยเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้า 

ป้าเอยีดมาฝากแกด้วยนะ ไปกนิกนัดกีว่า” สมุณฑายป้าเอยีดมาฝากแกด้วยนะ ไปกนิกนัดกีว่า” สมุณฑา

่
“รบัทราบครบัผม” เจ้าของค่ายมวยพูดเสยีงหนกัแน่นพร้อมตะเบ๊ะ 

่
“รบัทราบครบัผม” เจ้าของค่ายมวยพูดเสยีงหนกัแน่นพร้อมตะเบ๊ะ 

า
“รบัทราบครบัผม” เจ้าของค่ายมวยพูดเสยีงหนกัแน่นพร้อมตะเบ๊ะ 

า
“รบัทราบครบัผม” เจ้าของค่ายมวยพูดเสยีงหนกัแน่นพร้อมตะเบ๊ะ 

ก่อนจะพนมมือไหว้จ่าเอกที่เดินไปยังห้องพักนักมวยเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้า าก่อนจะพนมมือไหว้จ่าเอกที่เดินไปยังห้องพักนักมวยเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้า 
ง

“วนันี้พอแค่นี้ก่อนละกนั พรุ่งนี้ต้องมาซ้อมแต่เช้านะ ใกล้วนัแข่ง

ง
“วนันี้พอแค่นี้ก่อนละกนั พรุ่งนี้ต้องมาซ้อมแต่เช้านะ ใกล้วนัแข่ง

“รบัทราบครบัผม” เจ้าของค่ายมวยพูดเสยีงหนกัแน่นพร้อมตะเบ๊ะ ง“รบัทราบครบัผม” เจ้าของค่ายมวยพูดเสยีงหนกัแน่นพร้อมตะเบ๊ะ 

ก่อนจะพนมมือไหว้จ่าเอกที่เดินไปยังห้องพักนักมวยเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้า 
ง

ก่อนจะพนมมือไหว้จ่าเอกที่เดินไปยังห้องพักนักมวยเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้า 
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ถ้าไม่ดแีกกต็้องมานั่งกลุ้มใจ สู้ไม่ดูซะเลยดกีว่า” 

ภัทรียาพูดจบก็จกข้าวเหนียวกับส้มตำาใส่ปากเคี้ยวตุ้ยๆ ไม่ใช่ว่า

เธอไม่เชื่อเรื่องโหราศาสตร์ แต่เธอคิดว่าการรู ้อนาคตล่วงหน้าจาก 

คำาทำานายที่ไม่รู้ว่าแม่นจรงิหรอืไม่ มนัเป็นทกุข์อย่างหนึ่ง หากคำาทำานาย

ดกีด็ไีป แต่ถ้าผลลพัธ์เป็นไปทางตรงข้ามล่ะ มนัคอืความทกุข์พุง่เข้าในใจ

“แต่หมอดูคนนี้ พี่เอิบบอกว่าแม่นมากๆ เลยนะ แม่นเหมือน 

ตาเหน็ ขนาดดารา นกัร้อง หรอืนกัการเมอืงคนดงัๆ ยงัมาดูเลยนะแก” 

สมุณฑาเล่าเรื่องหมอดูที่มคีวามน่าเชื่อถอืให้เพื่อนรกัฟัง

“ถ้าแม่นขนาดที่แกว่ามา ค่าหมอดูมนัไม่แพงหฉูี่เหรอ แกมปัีญญา

จ่ายหรอืไง” 

“แพงเพงิที่ไหนกนั ราคาย่อมเยา ค่าครูแค่ห้าสบิเก้าบาทเอง” 

คนที่กำาลงัจะเอาไก่ย่างใส่ปากถงึกบัชะงกัค้าง จำานวนเงนิค่าหมอดู

ที่เพื่อนรักบอกว่าแม่นสุดแม่น มันถูกมากหากเทียบกับกิตติศัพท์ที่เพื่อน

กล่าวมา

“เฮ้ย! ห้าสิบเก้าบาทจริงเหรอแก แกฟังมาผิดหรือเปล่า อาจจะ 

ห้าพนัเก้าร้อยเก้าสบิเก้าบาทกไ็ด้นะ” 

“ห้าสิบเก้าบาทจริงๆ แก พี่เอิบไปดูมาราคานี้ ไม่ผิดหรอก”  

สมุณฑากนิส้มตำาไปด้วยตอบเพื่อนไปด้วย

“แล้วแม่นจรงิหรอืเปล่า” 

ตอนแรกภัทรียาทำาเหมือนไม่สนใจ แต่พอสุมณฑายืนยันราคา 

ค่าหมอดูที่ตวัเธอเองจ่ายได้ จงึเกดิความสนใจขึ้นทนัควนั

“แม่นสดุๆ พี่เอบิบอกว่า ทายอะไรมาถูกหมดเลย เป๊ะมากๆ เลย

นะแก” สุมณฑายำ้า “โดยเฉพาะเรื่องเนื้อคู่นะแกเอ๋ย แม่นยิ่งกว่าแม่น  

พี่เอิบเล่าให้ฉันฟังว่าหมอดูคนนี้บอกได้เลยนะว่าจะได้เจอเนื้อคู่วันไหน 

คนไทยหรอืต่างชาต ิบางรายกบ็อกเลยนะว่าจะเจอกนัที่ไหน”

“ขนาดนั้นเชยีวเหรอ มนัจะแม่นเกนิไปหรอืเปล่าเนี่ย” 

ต
“ห้าสิบเก้าบาทจริงๆ แก พี่เอิบไปดูมาราคานี้ ไม่ผิดหรอก” 

ต
“ห้าสิบเก้าบาทจริงๆ แก พี่เอิบไปดูมาราคานี้ ไม่ผิดหรอก” 

สมุณฑากนิส้มต

ต
สมุณฑากนิส้มตำา

ต
ำาสมุณฑากนิส้มตำาสมุณฑากนิส้มต

ต
สมุณฑากนิส้มตำาสมุณฑากนิส้มต ไปด้วยตอบเพื่อนไปด้วย

ต
ไปด้วยตอบเพื่อนไปด้วย

“แล้วแม่นจรงิหรอืเปล่า” ต“แล้วแม่นจรงิหรอืเปล่า” 

ตอนแรกภัทรียาทตตอนแรกภัทรียาท

ค่าหมอดูที่ตวัเธอเองจ่ายได้ จงึเกดิความสนใจขึ้นทนัควนั
ต

ค่าหมอดูที่ตวัเธอเองจ่ายได้ จงึเกดิความสนใจขึ้นทนัควนั

ั
ห้าพนัเก้าร้อยเก้าสบิเก้าบาทกไ็ด้นะ” 

ั
ห้าพนัเก้าร้อยเก้าสบิเก้าบาทกไ็ด้นะ” 

“ห้าสิบเก้าบาทจริงๆ แก พี่เอิบไปดูมาราคานี้ ไม่ผิดหรอก” ั“ห้าสิบเก้าบาทจริงๆ แก พี่เอิบไปดูมาราคานี้ ไม่ผิดหรอก” ว
“เฮ้ย! ห้าสิบเก้าบาทจริงเหรอแก แกฟังมาผิดหรือเปล่า อาจจะ

ว
“เฮ้ย! ห้าสิบเก้าบาทจริงเหรอแก แกฟังมาผิดหรือเปล่า อาจจะ

ห้าพนัเก้าร้อยเก้าสบิเก้าบาทกไ็ด้นะ” 

ว
ห้าพนัเก้าร้อยเก้าสบิเก้าบาทกไ็ด้นะ” 

“ห้าสิบเก้าบาทจริงๆ แก พี่เอิบไปดูมาราคานี้ ไม่ผิดหรอก” ว“ห้าสิบเก้าบาทจริงๆ แก พี่เอิบไปดูมาราคานี้ ไม่ผิดหรอก” 

ไปด้วยตอบเพื่อนไปด้วยวไปด้วยตอบเพื่อนไปด้วย

“แล้วแม่นจรงิหรอืเปล่า” 
ว

“แล้วแม่นจรงิหรอืเปล่า” 

อ
ที่เพื่อนรักบอกว่าแม่นสุดแม่น มันถูกมากหากเทียบกับกิตติศัพท์ที่เพื่อน

อ
ที่เพื่อนรักบอกว่าแม่นสุดแม่น มันถูกมากหากเทียบกับกิตติศัพท์ที่เพื่อน

“เฮ้ย! ห้าสิบเก้าบาทจริงเหรอแก แกฟังมาผิดหรือเปล่า อาจจะ

อ
“เฮ้ย! ห้าสิบเก้าบาทจริงเหรอแก แกฟังมาผิดหรือเปล่า อาจจะ

ห้าพนัเก้าร้อยเก้าสบิเก้าบาทกไ็ด้นะ” อห้าพนัเก้าร้อยเก้าสบิเก้าบาทกไ็ด้นะ” 

“ห้าสิบเก้าบาทจริงๆ แก พี่เอิบไปดูมาราคานี้ ไม่ผิดหรอก” อ“ห้าสิบเก้าบาทจริงๆ แก พี่เอิบไปดูมาราคานี้ ไม่ผิดหรอก” 

ย
“แพงเพงิที่ไหนกนั ราคาย่อมเยา ค่าครูแค่ห้าสบิเก้าบาทเอง” 

ย
“แพงเพงิที่ไหนกนั ราคาย่อมเยา ค่าครูแค่ห้าสบิเก้าบาทเอง” 

ลงัจะเอาไก่ย่างใส่ปากถงึกบัชะงกัค้าง จ

ย
ลงัจะเอาไก่ย่างใส่ปากถงึกบัชะงกัค้าง จ

ที่เพื่อนรักบอกว่าแม่นสุดแม่น มันถูกมากหากเทียบกับกิตติศัพท์ที่เพื่อน

ย
ที่เพื่อนรักบอกว่าแม่นสุดแม่น มันถูกมากหากเทียบกับกิตติศัพท์ที่เพื่อน

“เฮ้ย! ห้าสิบเก้าบาทจริงเหรอแก แกฟังมาผิดหรือเปล่า อาจจะย“เฮ้ย! ห้าสิบเก้าบาทจริงเหรอแก แกฟังมาผิดหรือเปล่า อาจจะ

่
“แพงเพงิที่ไหนกนั ราคาย่อมเยา ค่าครูแค่ห้าสบิเก้าบาทเอง” 

่
“แพงเพงิที่ไหนกนั ราคาย่อมเยา ค่าครูแค่ห้าสบิเก้าบาทเอง” 

า
“แพงเพงิที่ไหนกนั ราคาย่อมเยา ค่าครูแค่ห้าสบิเก้าบาทเอง” 

า
“แพงเพงิที่ไหนกนั ราคาย่อมเยา ค่าครูแค่ห้าสบิเก้าบาทเอง” 

ลงัจะเอาไก่ย่างใส่ปากถงึกบัชะงกัค้าง จาลงัจะเอาไก่ย่างใส่ปากถงึกบัชะงกัค้าง จลงัจะเอาไก่ย่างใส่ปากถงึกบัชะงกัค้าง จำลงัจะเอาไก่ย่างใส่ปากถงึกบัชะงกัค้าง จาลงัจะเอาไก่ย่างใส่ปากถงึกบัชะงกัค้าง จำลงัจะเอาไก่ย่างใส่ปากถงึกบัชะงกัค้าง จาาานวนเงนิค่าหมอดูานวนเงนิค่าหมอดู

ที่เพื่อนรักบอกว่าแม่นสุดแม่น มันถูกมากหากเทียบกับกิตติศัพท์ที่เพื่อนาที่เพื่อนรักบอกว่าแม่นสุดแม่น มันถูกมากหากเทียบกับกิตติศัพท์ที่เพื่อน

ง
“ถ้าแม่นขนาดที่แกว่ามา ค่าหมอดูมนัไม่แพงหฉูี่เหรอ แกมปัีญญา

ง
“ถ้าแม่นขนาดที่แกว่ามา ค่าหมอดูมนัไม่แพงหฉูี่เหรอ แกมปัีญญา

“แพงเพงิที่ไหนกนั ราคาย่อมเยา ค่าครูแค่ห้าสบิเก้าบาทเอง” ง“แพงเพงิที่ไหนกนั ราคาย่อมเยา ค่าครูแค่ห้าสบิเก้าบาทเอง” 

นวนเงนิค่าหมอดู
ง

นวนเงนิค่าหมอดู
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“แม่นจรงิแก ฉนัถงึชวนแกไปพสิจูน์ให้รูก้บัตวัไงว่ามนัแม่นจรงิไหม 

เพราะฉะนั้นกนิส้มตำาเสรจ็เราไปดูหมอดูกนั” สมุณฑาสรปุ

“โอเค ตามนั้นเพื่อน” ภทัรยีารบัคำาง่ายดายเพราะอยากพสิจูน์ด้วย

ตวัเองว่า หมอดูคนนี้จะมคีวามแม่นยำามากน้อยแค่ไหน 

สองสาวเพ่ือนรักก้าวลงจากรถประจำาทางเมื่อถึงจุดหมาย  

ทั้งคู่เดนิเข้าไปในซอยใกล้ป้ายรถเมล์ และโดยสารต่อด้วยรถมอเตอร์ไซค์

รับจ้าง ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีสังคมต่างชนชั้นอยู่ในซอยเดียวกัน ต้นซอย

ถงึกลางซอยจะเป็นย่านคนมฐีานะ เตม็ไปด้วยหมูบ้่านจดัสรรหรหูรา ราคา

แต่ละหลังไม่ตำ่ากว่าสิบล้านบาท พ้นกลางซอยไปแล้วก็เป็นบ้านเดี่ยวที่ 

ส่วนใหญ่เป็นไม้ทั้งหลงั ซึ่งเป็นบ้านของคนที่อยูม่าดั้งเดมิหลายสบิปี ก่อน

จะมีหมู่บ้านชื่อดังเสียอีก แต่พอผ่านไปเกือบถึงท้ายซอยก็จะเป็นชุมชน 

ไก่แจ้ ซึ่งคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้มีคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยไม่ดี

นกั ส่วนใหญ่จะเป็นคนหาเช้ากนิคำ่าหรอืผู้ใช้แรงงาน 

“แกแน่ใจนะกระแต ว่าหมอดูที่แกบอกอยู่ในชมุชนนี้” 

ภัทรียาถามเพื่อความมั่นใจหลังจากพี่วินมอเตอร์ไซค์จอดรถหน้า 

ปากทางเข้าชมุชนไก่แจ้ เพื่อนรกับอกเธอว่ามดีารา นกัร้อง และนกัการ-

เมอืง รวมทั้งบคุคลมชีื่อเสยีงพากนัมาดูหมออย่างต่อเนื่อง ภทัรยีาจงึคดิว่า 

ที่อยู่ของหมอดูคนนั้นน่าจะเป็นบ้านหลงัใหญ่ ห้องแถว หรอืสถานที่ที่ดูดี

กว่านี้ ซึ่งตอนแรกเธอคิดว่าน่าจะอยู่ละแวกบ้านจัดสรรราคาแพงหรือไม่

กแ็ถวกลางซอย แต่มนัผดิคาดอย่างสิ้นเชงิ

“ที่นี่แหละ ไม่ผดิหรอก” สมุณฑาตอบเพื่อน

“อยู่ในชมุชนนี้เนี่ยนะ” ภทัรยีาถามด้วยนำ้าเสยีงที่คาดไม่ถงึ “ชวัร์

หรอืเปล่าแก”

“ชวัร์ส ิพี่เอบิบอกว่าเดนิเข้าไปในชมุชนจนเจอแยกแรกกเ็ลี้ยวขวา 

เดนิตรงไปเรื่อยๆ จนถงึลานกว้างของชมุชน หมอดจูะนั่งอยูบ่นแคร่ใต้ต้น

ต
ปากทางเข้าชมุชนไก่แจ้ เพื่อนรกับอกเธอว่ามดีารา นกัร้อง และนกัการ-

ต
ปากทางเข้าชมุชนไก่แจ้ เพื่อนรกับอกเธอว่ามดีารา นกัร้อง และนกัการ-

เมอืง รวมทั้งบคุคลมชีื่อเสยีงพากนัมาดูหมออย่างต่อเนื่อง ภทัรยีาจงึคดิว่า

ต
เมอืง รวมทั้งบคุคลมชีื่อเสยีงพากนัมาดูหมออย่างต่อเนื่อง ภทัรยีาจงึคดิว่า

ที่อยู่ของหมอดูคนนั้นน่าจะเป็นบ้านหลงัใหญ่ ห้องแถว หรอืสถานที่ที่ดูดีตที่อยู่ของหมอดูคนนั้นน่าจะเป็นบ้านหลงัใหญ่ ห้องแถว หรอืสถานที่ที่ดูดี

กว่านี้ ซึ่งตอนแรกเธอคิดว่าน่าจะอยู่ละแวกบ้านจัดสรรราคาแพงหรือไม่ตกว่านี้ ซึ่งตอนแรกเธอคิดว่าน่าจะอยู่ละแวกบ้านจัดสรรราคาแพงหรือไม่

กแ็ถวกลางซอย แต่มนัผดิคาดอย่างสิ้นเชงิ
ต

กแ็ถวกลางซอย แต่มนัผดิคาดอย่างสิ้นเชงิ

ั
ภัทรียาถามเพื่อความมั่นใจหลังจากพี่วินมอเตอร์ไซค์จอดรถหน้า

ั
ภัทรียาถามเพื่อความมั่นใจหลังจากพี่วินมอเตอร์ไซค์จอดรถหน้า

ปากทางเข้าชมุชนไก่แจ้ เพื่อนรกับอกเธอว่ามดีารา นกัร้อง และนกัการ-ัปากทางเข้าชมุชนไก่แจ้ เพื่อนรกับอกเธอว่ามดีารา นกัร้อง และนกัการ-ว
“แกแน่ใจนะกระแต ว่าหมอดูที่แกบอกอยู่ในชมุชนนี้” 

ว
“แกแน่ใจนะกระแต ว่าหมอดูที่แกบอกอยู่ในชมุชนนี้” 

ภัทรียาถามเพื่อความมั่นใจหลังจากพี่วินมอเตอร์ไซค์จอดรถหน้า

ว
ภัทรียาถามเพื่อความมั่นใจหลังจากพี่วินมอเตอร์ไซค์จอดรถหน้า

ปากทางเข้าชมุชนไก่แจ้ เพื่อนรกับอกเธอว่ามดีารา นกัร้อง และนกัการ-วปากทางเข้าชมุชนไก่แจ้ เพื่อนรกับอกเธอว่ามดีารา นกัร้อง และนกัการ-

เมอืง รวมทั้งบคุคลมชีื่อเสยีงพากนัมาดูหมออย่างต่อเนื่อง ภทัรยีาจงึคดิว่าวเมอืง รวมทั้งบคุคลมชีื่อเสยีงพากนัมาดูหมออย่างต่อเนื่อง ภทัรยีาจงึคดิว่า

ที่อยู่ของหมอดูคนนั้นน่าจะเป็นบ้านหลงัใหญ่ ห้องแถว หรอืสถานที่ที่ดูดี
ว

ที่อยู่ของหมอดูคนนั้นน่าจะเป็นบ้านหลงัใหญ่ ห้องแถว หรอืสถานที่ที่ดูดี

อ
ไก่แจ้ ซึ่งคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้มีคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยไม่ดี

อ
ไก่แจ้ ซึ่งคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้มีคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยไม่ดี

นกั ส่วนใหญ่จะเป็นคนหาเช้ากนิค

อ
นกั ส่วนใหญ่จะเป็นคนหาเช้ากนิคำ

อ
ำนกั ส่วนใหญ่จะเป็นคนหาเช้ากนิคำนกั ส่วนใหญ่จะเป็นคนหาเช้ากนิค

อ
นกั ส่วนใหญ่จะเป็นคนหาเช้ากนิคำนกั ส่วนใหญ่จะเป็นคนหาเช้ากนิคา

อ
าหรอืผู้ใช้แรงงาน 

อ
หรอืผู้ใช้แรงงาน 

“แกแน่ใจนะกระแต ว่าหมอดูที่แกบอกอยู่ในชมุชนนี้” 

อ
“แกแน่ใจนะกระแต ว่าหมอดูที่แกบอกอยู่ในชมุชนนี้” 

ภัทรียาถามเพื่อความมั่นใจหลังจากพี่วินมอเตอร์ไซค์จอดรถหน้าอภัทรียาถามเพื่อความมั่นใจหลังจากพี่วินมอเตอร์ไซค์จอดรถหน้า

ปากทางเข้าชมุชนไก่แจ้ เพื่อนรกับอกเธอว่ามดีารา นกัร้อง และนกัการ-อปากทางเข้าชมุชนไก่แจ้ เพื่อนรกับอกเธอว่ามดีารา นกัร้อง และนกัการ-

ย
ส่วนใหญ่เป็นไม้ทั้งหลงั ซึ่งเป็นบ้านของคนที่อยูม่าดั้งเดมิหลายสบิปี ก่อน

ย
ส่วนใหญ่เป็นไม้ทั้งหลงั ซึ่งเป็นบ้านของคนที่อยูม่าดั้งเดมิหลายสบิปี ก่อน

จะมีหมู่บ้านชื่อดังเสียอีก แต่พอผ่านไปเกือบถึงท้ายซอยก็จะเป็นชุมชน

ย
จะมีหมู่บ้านชื่อดังเสียอีก แต่พอผ่านไปเกือบถึงท้ายซอยก็จะเป็นชุมชน

ไก่แจ้ ซึ่งคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้มีคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยไม่ดี

ย
ไก่แจ้ ซึ่งคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้มีคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยไม่ดี

หรอืผู้ใช้แรงงาน ยหรอืผู้ใช้แรงงาน 

“แกแน่ใจนะกระแต ว่าหมอดูที่แกบอกอยู่ในชมุชนนี้” ย“แกแน่ใจนะกระแต ว่าหมอดูที่แกบอกอยู่ในชมุชนนี้” 

่
ส่วนใหญ่เป็นไม้ทั้งหลงั ซึ่งเป็นบ้านของคนที่อยูม่าดั้งเดมิหลายสบิปี ก่อน

่
ส่วนใหญ่เป็นไม้ทั้งหลงั ซึ่งเป็นบ้านของคนที่อยูม่าดั้งเดมิหลายสบิปี ก่อน

า
กว่าสิบล้านบาท พ้นกลางซอยไปแล้วก็เป็นบ้านเดี่ยวที่

า
กว่าสิบล้านบาท พ้นกลางซอยไปแล้วก็เป็นบ้านเดี่ยวที่

ส่วนใหญ่เป็นไม้ทั้งหลงั ซึ่งเป็นบ้านของคนที่อยูม่าดั้งเดมิหลายสบิปี ก่อน

า
ส่วนใหญ่เป็นไม้ทั้งหลงั ซึ่งเป็นบ้านของคนที่อยูม่าดั้งเดมิหลายสบิปี ก่อน

จะมีหมู่บ้านชื่อดังเสียอีก แต่พอผ่านไปเกือบถึงท้ายซอยก็จะเป็นชุมชนาจะมีหมู่บ้านชื่อดังเสียอีก แต่พอผ่านไปเกือบถึงท้ายซอยก็จะเป็นชุมชน

ไก่แจ้ ซึ่งคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้มีคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยไม่ดีาไก่แจ้ ซึ่งคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้มีคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยไม่ดี

ง
รับจ้าง ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีสังคมต่างชนชั้นอยู่ในซอยเดียวกัน ต้นซอย

ง
รับจ้าง ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีสังคมต่างชนชั้นอยู่ในซอยเดียวกัน ต้นซอย

ถงึกลางซอยจะเป็นย่านคนมฐีานะ เตม็ไปด้วยหมูบ้่านจดัสรรหรหูรา ราคา

ง
ถงึกลางซอยจะเป็นย่านคนมฐีานะ เตม็ไปด้วยหมูบ้่านจดัสรรหรหูรา ราคา

กว่าสิบล้านบาท พ้นกลางซอยไปแล้วก็เป็นบ้านเดี่ยวที่

ง
กว่าสิบล้านบาท พ้นกลางซอยไปแล้วก็เป็นบ้านเดี่ยวที่

ส่วนใหญ่เป็นไม้ทั้งหลงั ซึ่งเป็นบ้านของคนที่อยูม่าดั้งเดมิหลายสบิปี ก่อนงส่วนใหญ่เป็นไม้ทั้งหลงั ซึ่งเป็นบ้านของคนที่อยูม่าดั้งเดมิหลายสบิปี ก่อน

จะมีหมู่บ้านชื่อดังเสียอีก แต่พอผ่านไปเกือบถึงท้ายซอยก็จะเป็นชุมชน
ง

จะมีหมู่บ้านชื่อดังเสียอีก แต่พอผ่านไปเกือบถึงท้ายซอยก็จะเป็นชุมชน
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มะยม หมอดูคนนี้กเ็ลยถูกเรยีกว่า หมอดูมะยม” 

“หมอดูมะยม” ภทัรยีาทวนชื่อหมอดูเสยีงค่อนข้างดงั “ชื่อไม่น่า

เชื่อถอืเลยนะแก”

“เรากต้็องมาพสิจูน์ด้วยตวัเองไงว่าจะแม่นจรงิหรอืเปล่า ฉนัว่าเรา

รบีไปกนัเถอะ เผื่อควิยาว มาก่อนได้ดูก่อน” 

สุมณฑาจูงมือเพื่อนรักที่มีสีหน้าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ก็เดินตาม

เข้าไปในซอย เพราะถงึอย่างไรกม็าถงึที่นี่แล้ว เข้าไปพสิูจน์ความแม่นก็

ไม่มอีะไรน่าเสยีหาย

สองสาวเดินมาถึงจุดหมายในอีกไม่กี่นาทีต่อมา สายตาของทั้งคู่

มองต้นมะยมที่มีชายสูงวัยกำาลังนั่งสูบยาเส้นอยู ่บนแคร่ ด้านบนม ี

ผนืผ้าใบกั้นกนัแดดกนัฝน แต่ที่น่าแปลกในสายตาภทัรยีากค็อื หมอดูที่

เพื่อนรกับอกว่าแม่นนกัแม่นหนา เหตใุดตอนนี้ถงึไม่มลีูกค้ามาดูดวงเลย

สกัคน 

“กระแต แกมาถกูที่หรอืเปล่า ทำาไมไม่มคีนมาดดูวงเลยสกัคนล่ะ” 

ภทัรยีาถามเพื่อนเมื่อเดนิเข้าไปหาหมอดูแม่นๆ

“คนที่มาดดูวงอาจจะกลบัแล้วกไ็ด้นะ” สมุณฑากแ็ปลกใจเช่นกนั 

“คนไม่มกีด็เีหมอืนกนันะ เราจะได้ไม่ต้องคอยควิไง” 

สมุณฑาจงูเพื่อนเดนิไปหาชายสงูวยัที่มองมายงัลูกค้ารายใหม่ พอ

เดนิมาถงึที่หมายทั้งคู่กน็ั่งลงบนแคร่ ไหว้หมอดูต้นมะยมเป็นอนัดบัแรก

“หนูสองคนมาดูดวงค่ะคณุลงุ” สมุณฑาบอกความตั้งใจ

“แล้วใครจะดูก่อนล่ะ เอ็งรึนังหนูคนนี้ แต่ข้าอยากดูให้เอ็งก่อน” 

หมอดูพูดคล้ายจะตดัสนิใจแทน 

“ได้ค่ะ ดูให้หนูก่อนกไ็ด้” สมุณฑารบีแบมอืทั้งสองข้างยื่นไปตรง

หน้าชายสูงวยั 

“ใครว่าข้าจะดูลายมอืให้เอง็ ข้าดูลายเท้าต่างหาก” 

สุมณฑาเก็บมือกลับมาแทบไม่ทัน ยิ้มเจื่อนแก้เก้อ ก่อนจะยื่น

ต
“คนไม่มกีด็เีหมอืนกนันะ เราจะได้ไม่ต้องคอยควิไง” 

ต
“คนไม่มกีด็เีหมอืนกนันะ เราจะได้ไม่ต้องคอยควิไง” 

สมุณฑาจงูเพื่อนเดนิไปหาชายสงูวยัที่มองมายงัลูกค้ารายใหม่ พอ

ต
สมุณฑาจงูเพื่อนเดนิไปหาชายสงูวยัที่มองมายงัลูกค้ารายใหม่ พอ

เดนิมาถงึที่หมายทั้งคู่กน็ั่งลงบนแคร่ ไหว้หมอดูต้นมะยมเป็นอนัดบัแรกตเดนิมาถงึที่หมายทั้งคู่กน็ั่งลงบนแคร่ ไหว้หมอดูต้นมะยมเป็นอนัดบัแรก

“หนูสองคนมาดูดวงค่ะคณุลงุ” สมุณฑาบอกความตั้งใจต“หนูสองคนมาดูดวงค่ะคณุลงุ” สมุณฑาบอกความตั้งใจ

“แล้วใครจะดูก่อนล่ะ เอ็งรึนังหนูคนนี้ แต่ข้าอยากดูให้เอ็งก่อน” 
ต

“แล้วใครจะดูก่อนล่ะ เอ็งรึนังหนูคนนี้ แต่ข้าอยากดูให้เอ็งก่อน” 

ั
“คนที่มาดดูวงอาจจะกลบัแล้วกไ็ด้นะ” สมุณฑากแ็ปลกใจเช่นกนั 

ั
“คนที่มาดดูวงอาจจะกลบัแล้วกไ็ด้นะ” สมุณฑากแ็ปลกใจเช่นกนั 

“คนไม่มกีด็เีหมอืนกนันะ เราจะได้ไม่ต้องคอยควิไง” ั“คนไม่มกีด็เีหมอืนกนันะ เราจะได้ไม่ต้องคอยควิไง” ว
ภทัรยีาถามเพื่อนเมื่อเดนิเข้าไปหาหมอดูแม่นๆ

ว
ภทัรยีาถามเพื่อนเมื่อเดนิเข้าไปหาหมอดูแม่นๆ

“คนที่มาดดูวงอาจจะกลบัแล้วกไ็ด้นะ” สมุณฑากแ็ปลกใจเช่นกนั 

ว
“คนที่มาดดูวงอาจจะกลบัแล้วกไ็ด้นะ” สมุณฑากแ็ปลกใจเช่นกนั 

“คนไม่มกีด็เีหมอืนกนันะ เราจะได้ไม่ต้องคอยควิไง” ว“คนไม่มกีด็เีหมอืนกนันะ เราจะได้ไม่ต้องคอยควิไง” 

สมุณฑาจงูเพื่อนเดนิไปหาชายสงูวยัที่มองมายงัลูกค้ารายใหม่ พอวสมุณฑาจงูเพื่อนเดนิไปหาชายสงูวยัที่มองมายงัลูกค้ารายใหม่ พอ

เดนิมาถงึที่หมายทั้งคู่กน็ั่งลงบนแคร่ ไหว้หมอดูต้นมะยมเป็นอนัดบัแรก
ว

เดนิมาถงึที่หมายทั้งคู่กน็ั่งลงบนแคร่ ไหว้หมอดูต้นมะยมเป็นอนัดบัแรก

อ
“กระแต แกมาถกูที่หรอืเปล่า ท

อ
“กระแต แกมาถกูที่หรอืเปล่า ท“กระแต แกมาถกูที่หรอืเปล่า ทำ“กระแต แกมาถกูที่หรอืเปล่า ท

อ
“กระแต แกมาถกูที่หรอืเปล่า ทำ“กระแต แกมาถกูที่หรอืเปล่า ทา

อ
าไมไม่มคีนมาดดูวงเลยสกัคนล่ะ” 

อ
ไมไม่มคีนมาดดูวงเลยสกัคนล่ะ” 

ภทัรยีาถามเพื่อนเมื่อเดนิเข้าไปหาหมอดูแม่นๆ

อ
ภทัรยีาถามเพื่อนเมื่อเดนิเข้าไปหาหมอดูแม่นๆ

“คนที่มาดดูวงอาจจะกลบัแล้วกไ็ด้นะ” สมุณฑากแ็ปลกใจเช่นกนั อ“คนที่มาดดูวงอาจจะกลบัแล้วกไ็ด้นะ” สมุณฑากแ็ปลกใจเช่นกนั 

“คนไม่มกีด็เีหมอืนกนันะ เราจะได้ไม่ต้องคอยควิไง” อ“คนไม่มกีด็เีหมอืนกนันะ เราจะได้ไม่ต้องคอยควิไง” 

ย
ผนืผ้าใบกั้นกนัแดดกนัฝน แต่ที่น่าแปลกในสายตาภทัรยีากค็อื หมอดูที่

ย
ผนืผ้าใบกั้นกนัแดดกนัฝน แต่ที่น่าแปลกในสายตาภทัรยีากค็อื หมอดูที่

เพื่อนรกับอกว่าแม่นนกัแม่นหนา เหตใุดตอนนี้ถงึไม่มลีูกค้ามาดูดวงเลย

ย
เพื่อนรกับอกว่าแม่นนกัแม่นหนา เหตใุดตอนนี้ถงึไม่มลีูกค้ามาดูดวงเลย

“กระแต แกมาถกูที่หรอืเปล่า ท ย“กระแต แกมาถกูที่หรอืเปล่า ท ไมไม่มคีนมาดดูวงเลยสกัคนล่ะ” ยไมไม่มคีนมาดดูวงเลยสกัคนล่ะ” 

ภทัรยีาถามเพื่อนเมื่อเดนิเข้าไปหาหมอดูแม่นยๆภทัรยีาถามเพื่อนเมื่อเดนิเข้าไปหาหมอดูแม่นๆ

่
ผนืผ้าใบกั้นกนัแดดกนัฝน แต่ที่น่าแปลกในสายตาภทัรยีากค็อื หมอดูที่

่
ผนืผ้าใบกั้นกนัแดดกนัฝน แต่ที่น่าแปลกในสายตาภทัรยีากค็อื หมอดูที่

า
ลังนั่งสูบยาเส้นอยู ่บนแคร่ ด้านบนมี

า
ลังนั่งสูบยาเส้นอยู ่บนแคร่ ด้านบนมี

ผนืผ้าใบกั้นกนัแดดกนัฝน แต่ที่น่าแปลกในสายตาภทัรยีากค็อื หมอดูที่

า
ผนืผ้าใบกั้นกนัแดดกนัฝน แต่ที่น่าแปลกในสายตาภทัรยีากค็อื หมอดูที่

เพื่อนรกับอกว่าแม่นนกัแม่นหนา เหตใุดตอนนี้ถงึไม่มลีูกค้ามาดูดวงเลยาเพื่อนรกับอกว่าแม่นนกัแม่นหนา เหตใุดตอนนี้ถงึไม่มลีูกค้ามาดูดวงเลย
ง

สองสาวเดินมาถึงจุดหมายในอีกไม่กี่นาทีต่อมา สายตาของทั้งคู่

ง
สองสาวเดินมาถึงจุดหมายในอีกไม่กี่นาทีต่อมา สายตาของทั้งคู่

ลังนั่งสูบยาเส้นอยู ่บนแคร่ ด้านบนมี

ง
ลังนั่งสูบยาเส้นอยู ่บนแคร่ ด้านบนมี

ผนืผ้าใบกั้นกนัแดดกนัฝน แต่ที่น่าแปลกในสายตาภทัรยีากค็อื หมอดูที่งผนืผ้าใบกั้นกนัแดดกนัฝน แต่ที่น่าแปลกในสายตาภทัรยีากค็อื หมอดูที่

เพื่อนรกับอกว่าแม่นนกัแม่นหนา เหตใุดตอนนี้ถงึไม่มลีูกค้ามาดูดวงเลย
ง

เพื่อนรกับอกว่าแม่นนกัแม่นหนา เหตใุดตอนนี้ถงึไม่มลีูกค้ามาดูดวงเลย
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ฝ่าเท้าให้หมอต้นมะยมดูดวงให้

“เอง็อยากรู้เรื่องอะไร” ชายสูงวยัถาม “ถามได้แค่สองข้อนะ”

กฎของหมอดูต้นมะยมมอียูว่่า คนที่มาดูดวงจะถามในเรื่องที่อยาก

รูไ้ด้แค่สองเรื่องเท่านั้น แม้ว่าคนใหญ่คนโต ดารา นกัร้อง หรอืผูม้ชีื่อเสยีง

มาดูกไ็ม่มสีทิธิ์เหนอืคนอื่น 

“เรื่องงานจ้ะ หนูเพิ่งไปสมคัรงานเมื่อวานซนืนี้ หนูจะได้งานไหม

คะ” สมุณฑาถามคำาถามแรก

“ได้ พรุ่งนี้เอง็รอโทรศพัท์จากเขาได้เลย” 

สมุณฑายิ้มแป้นกบัคำาตอบที่ได้รบัแล้วรบีถามต่อ “แล้วเรื่องเนื้อคู่

ล่ะคะ หนจูะได้แต่งงานเมื่อไหร่ หนเูจอเนื้อคูห่รอืยงั” เธออยากรู้ข้อนี้ที่สดุ

“เดี๋ยวเอง็กเ็จอเนื้อคู่แล้ว เอง็จะได้แต่งงานเดอืนตลุาปีหน้า” 

สุมณฑายิ้มกว้าง แสดงว่าทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักของเธอ

กำาลงัไปได้สวย เธอช่างโชคดสีองต่อจรงิๆ

“ขอบคณุค่ะลงุ นี่ค่าดูหมอค่ะ” 

สมุณฑาควกัเงนิจำานวนห้าสบิเก้าบาทใส่พาน พนมมอืไหว้อกีครั้ง

ก่อนจะขยับตัวเพื่อให้เพื่อนรักได้ดูดวงบ้าง ภัทรียายื่นฝ่าเท้าให้หมอดู

ตรวจดูดวงชะตา ชายสูงวยัก้มมองฝ่าเท้าสลบักบัมองหน้าภทัรยีาหลาย

ครั้ง 

“เอง็อยากรู้เรื่องอะไร ถามมาได้เลย”

“ปรางอยากรู้ว่า ปรางจะรักษาค่ายมวยของพ่อได้หรือเปล่าคะ” 

ภทัรยีาถามเรื่องที่ต้องการรูม้ากที่สดุเรื่องหนึ่งกว่็าได้ เนื่องจากเป็นเรื่องที่

เธอกงัวลและเป็นห่วง แม้ว่ามนัจะเป็นภาระอนัหนกัอึ้งกต็าม

“ได้” หมอดูตอบสั้นๆ คนที่ได้รบัคำาตอบยิ้มกว้าง แต่กต็้องหบุยิ้ม

เพราะไม่รู้ว่าหมอดูจะคู่กบัหมอเดา หรอืแค่ตอบให้เธอสบายใจ

“คำาถามต่อไปล่ะ”

“แล้วถ้าปรางรกัษาค่ายมวยของพ่อต่อไปได้ ปรางจะรกัษาได้นาน

ต
ตรวจดูดวงชะตา ชายสูงวยัก้มมองฝ่าเท้าสลบักบัมองหน้าภทัรยีาหลาย

ต
ตรวจดูดวงชะตา ชายสูงวยัก้มมองฝ่าเท้าสลบักบัมองหน้าภทัรยีาหลาย

“เอง็อยากรู้เรื่องอะไร ถามมาได้เลย”ต“เอง็อยากรู้เรื่องอะไร ถามมาได้เลย”

“ปรางอยากรู้ว่า ปรางจะรักษาค่ายมวยของพ่อได้หรือเปล่าคะ” ต“ปรางอยากรู้ว่า ปรางจะรักษาค่ายมวยของพ่อได้หรือเปล่าคะ” 

ภทัรยีาถามเรื่องที่ต้องการรูม้ากที่สดุเรื่องหนึ่งกว่็าได้ เนื่องจากเป็นเรื่องที่
ต

ภทัรยีาถามเรื่องที่ต้องการรูม้ากที่สดุเรื่องหนึ่งกว่็าได้ เนื่องจากเป็นเรื่องที่

ั
ก่อนจะขยับตัวเพื่อให้เพื่อนรักได้ดูดวงบ้าง ภัทรียายื่นฝ่าเท้าให้หมอดู

ั
ก่อนจะขยับตัวเพื่อให้เพื่อนรักได้ดูดวงบ้าง ภัทรียายื่นฝ่าเท้าให้หมอดู

ัตรวจดูดวงชะตา ชายสูงวยัก้มมองฝ่าเท้าสลบักบัมองหน้าภทัรยีาหลายัตรวจดูดวงชะตา ชายสูงวยัก้มมองฝ่าเท้าสลบักบัมองหน้าภทัรยีาหลายว
นวนห้าสบิเก้าบาทใส่พาน พนมมอืไหว้อกีครั้ง

ว
นวนห้าสบิเก้าบาทใส่พาน พนมมอืไหว้อกีครั้ง

ก่อนจะขยับตัวเพื่อให้เพื่อนรักได้ดูดวงบ้าง ภัทรียายื่นฝ่าเท้าให้หมอดู

ว
ก่อนจะขยับตัวเพื่อให้เพื่อนรักได้ดูดวงบ้าง ภัทรียายื่นฝ่าเท้าให้หมอดู

วตรวจดูดวงชะตา ชายสูงวยัก้มมองฝ่าเท้าสลบักบัมองหน้าภทัรยีาหลายวตรวจดูดวงชะตา ชายสูงวยัก้มมองฝ่าเท้าสลบักบัมองหน้าภทัรยีาหลาย

“เอง็อยากรู้เรื่องอะไร ถามมาได้เลย”
ว

“เอง็อยากรู้เรื่องอะไร ถามมาได้เลย”

อ
ลงัไปได้สวย เธอช่างโชคดสีองต่อจรงิๆ

อ
ลงัไปได้สวย เธอช่างโชคดสีองต่อจรงิๆ

“ขอบคณุค่ะลงุ นี่ค่าดูหมอค่ะ” 

อ
“ขอบคณุค่ะลงุ นี่ค่าดูหมอค่ะ” 

นวนห้าสบิเก้าบาทใส่พาน พนมมอืไหว้อกีครั้ง

อ
นวนห้าสบิเก้าบาทใส่พาน พนมมอืไหว้อกีครั้ง

ก่อนจะขยับตัวเพื่อให้เพื่อนรักได้ดูดวงบ้าง ภัทรียายื่นฝ่าเท้าให้หมอดูอก่อนจะขยับตัวเพื่อให้เพื่อนรักได้ดูดวงบ้าง ภัทรียายื่นฝ่าเท้าให้หมอดู

ตรวจดูดวงชะตา ชายสูงวยัก้มมองฝ่าเท้าสลบักบัมองหน้าภทัรยีาหลายอตรวจดูดวงชะตา ชายสูงวยัก้มมองฝ่าเท้าสลบักบัมองหน้าภทัรยีาหลาย

ย
“เดี๋ยวเอง็กเ็จอเนื้อคู่แล้ว เอง็จะได้แต่งงานเดอืนตลุาปีหน้า” 

ย
“เดี๋ยวเอง็กเ็จอเนื้อคู่แล้ว เอง็จะได้แต่งงานเดอืนตลุาปีหน้า” 

สุมณฑายิ้มกว้าง แสดงว่าทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักของเธอ

ย
สุมณฑายิ้มกว้าง แสดงว่าทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักของเธอ

ลงัไปได้สวย เธอช่างโชคดสีองต่อจรงิๆ

ย
ลงัไปได้สวย เธอช่างโชคดสีองต่อจรงิๆ

นวนห้าสบิเก้าบาทใส่พาน พนมมอืไหว้อกีครั้งยนวนห้าสบิเก้าบาทใส่พาน พนมมอืไหว้อกีครั้ง

“เดี๋ยวเอง็กเ็จอเนื้อคู่แล้ว เอง็จะได้แต่งงานเดอืนตลุาปีหน้า” 

่
“เดี๋ยวเอง็กเ็จอเนื้อคู่แล้ว เอง็จะได้แต่งงานเดอืนตลุาปีหน้า” 

า
ล่ะคะ หนจูะได้แต่งงานเมื่อไหร่ หนเูจอเนื้อคูห่รอืยงั” เธออยากรู้ข้อนี้ที่สดุ

า
ล่ะคะ หนจูะได้แต่งงานเมื่อไหร่ หนเูจอเนื้อคูห่รอืยงั” เธออยากรู้ข้อนี้ที่สดุ

“เดี๋ยวเอง็กเ็จอเนื้อคู่แล้ว เอง็จะได้แต่งงานเดอืนตลุาปีหน้า” 

า
“เดี๋ยวเอง็กเ็จอเนื้อคู่แล้ว เอง็จะได้แต่งงานเดอืนตลุาปีหน้า” 

สุมณฑายิ้มกว้าง แสดงว่าทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักของเธอาสุมณฑายิ้มกว้าง แสดงว่าทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักของเธอ
ง

ตอบที่ได้รบัแล้วรบีถามต่อ “แล้วเรื่องเนื้อคู่

ง
ตอบที่ได้รบัแล้วรบีถามต่อ “แล้วเรื่องเนื้อคู่

ล่ะคะ หนจูะได้แต่งงานเมื่อไหร่ หนเูจอเนื้อคูห่รอืยงั” เธออยากรู้ข้อนี้ที่สดุ

ง
ล่ะคะ หนจูะได้แต่งงานเมื่อไหร่ หนเูจอเนื้อคูห่รอืยงั” เธออยากรู้ข้อนี้ที่สดุ

“เดี๋ยวเอง็กเ็จอเนื้อคู่แล้ว เอง็จะได้แต่งงานเดอืนตลุาปีหน้า” ง“เดี๋ยวเอง็กเ็จอเนื้อคู่แล้ว เอง็จะได้แต่งงานเดอืนตลุาปีหน้า” 

สุมณฑายิ้มกว้าง แสดงว่าทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักของเธอ
ง

สุมณฑายิ้มกว้าง แสดงว่าทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักของเธอ
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แค่ไหนคะ” 

“นานตลอดชั่วชวีติของเอง็” หมอดตูอบทนัควนัโดยไม่ต้องตรวจดู

ฝ่าเท้าของภทัรยีาซำา้ “ข้ารู้ว่าเอง็ไม่เชื่อความแม่นยำาในการดูดวงของข้า 

แต่เชื่อข้าเถอะว่าเอ็งจะเป็นนักมวยหญิงที่มีชื่อเสียง นำาพาค่ายมวยของ

พ่อเอ็งไปสู่ความสำาเร็จ แล้วเอ็งจะมีนักมวยในค่ายเพิ่มมากขึ้น เป็น 

ค่ายมวยที่ใหญ่ไม่แพ้ใคร” 

ชายสงูวยัพูดเสมอืนนั่งอยูก่ลางใจภทัรยีา รูว่้าเธอกำาลงัคดิอะไรอยู่ 

และคำาพูดของคนสูงวยักท็ำาให้สองสาวถงึกบัอึ้ง 

“ลงุดแูม่นมากๆ เลยค่ะ รูด้้วยว่าปรางไม่เชื่อเรื่องพวกนี้” เสยีงของ

สุมณฑาดังขึ้น ดวงตาของเธอสื่อถึงความเลื่อมใสในตัวหมอดูต้นมะยม

กบัความแม่นยำาสมคำารำ่าลอื

“แล้วเอ็งเชื่อข้ารึยังล่ะ ถ้ายังไม่เชื่อ ข้าจะดูเรื่องเนื้อคู่แถมให้เอ็ง

อกีเรื่อง และถ้าเกดิว่าเรื่องที่ข้าดูให้เอง็เป็นจรงิขึ้นมา เอง็จะต้องไปเลี้ยง

อาหารกลางวนัเดก็ในศูนย์เดก็เลก็กลางชมุชนไก่แจ้ ตกลงไหม” 

หมอดทู้าพสิจูน์ความแม่นยำาในการทำานาย ภทัรยีาลงัเลอยูช่ั่วขณะ

ก่อนจะรบัคำาท้าทาย 

“ได้ค่ะ ตกลงตามนั้น”

“เนื้อคู ่ของเอ็งกำาลังจะมาในอีกสองวันข้างหน้า แล้วเอ็งก็จะ

แต่งงานก่อนปีใหม่” 

ภัทรียากับสุมณฑาตกใจและนิ่งอึ้งหลังจากได้ยินคำาทำานายเรื่อง 

คู่ครอง ภัทรียาตกใจและนิ่งอึ้งมากกว่าเพื่อนรัก เธอจะเจอเนื้อคู่ในอีก 

สองวนัข้างหน้า แถมยงัแต่งงานก่อนสิ้นปีงั้นหรอื

พระเจ้า...นี่มันวันที่ 26 ธันวาคม อีกห้าวันก็จะสิ้นปี เจอเนื้อคู่ 

ในอกีสองวนักว็นัที่ 28 ธนัวาคม และจะแต่งงานก่อนปีใหม่ นั่นหมายถงึ

วนัที่ 1 มกราคม มนัจะไม่รวดเรว็ปานจรวดไปหน่อยหรอื เจอหน้าเนื้อคู่

ไม่กี่วนักแ็ต่งงานกนัแล้ว เรื่องนี้ไม่มทีางเป็นไปได้ เธอคงไม่ใจง่ายรบัรกั

ต
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“แล้วเอ็งเชื่อข้ารึยังล่ะ ถ้ายังไม่เชื่อ ข้าจะดูเรื่องเนื้อคู่แถมให้เอ็ง

ย
“แล้วเอ็งเชื่อข้ารึยังล่ะ ถ้ายังไม่เชื่อ ข้าจะดูเรื่องเนื้อคู่แถมให้เอ็ง

อกีเรื่อง และถ้าเกดิว่าเรื่องที่ข้าดูให้เอง็เป็นจรงิขึ้นมา เอง็จะต้องไปเลี้ยง

ย
อกีเรื่อง และถ้าเกดิว่าเรื่องที่ข้าดูให้เอง็เป็นจรงิขึ้นมา เอง็จะต้องไปเลี้ยง

อาหารกลางวนัเดก็ในศูนย์เดก็เลก็กลางชมุชนไก่แจ้ ตกลงไหม” ยอาหารกลางวนัเดก็ในศูนย์เดก็เลก็กลางชมุชนไก่แจ้ ตกลงไหม” 

ในการทยในการทำยำในการทำในการทยในการทำในการทายานาย ภทัรยีาลงัเลอยูช่ั่วขณะยนาย ภทัรยีาลงัเลอยูช่ั่วขณะ

่า
สุมณฑาดังขึ้น ดวงตาของเธอสื่อถึงความเลื่อมใสในตัวหมอดูต้นมะยม

า
สุมณฑาดังขึ้น ดวงตาของเธอสื่อถึงความเลื่อมใสในตัวหมอดูต้นมะยม

“แล้วเอ็งเชื่อข้ารึยังล่ะ ถ้ายังไม่เชื่อ ข้าจะดูเรื่องเนื้อคู่แถมให้เอ็งา“แล้วเอ็งเชื่อข้ารึยังล่ะ ถ้ายังไม่เชื่อ ข้าจะดูเรื่องเนื้อคู่แถมให้เอ็ง

อกีเรื่อง และถ้าเกดิว่าเรื่องที่ข้าดูให้เอง็เป็นจรงิขึ้นมา เอง็จะต้องไปเลี้ยงาอกีเรื่อง และถ้าเกดิว่าเรื่องที่ข้าดูให้เอง็เป็นจรงิขึ้นมา เอง็จะต้องไปเลี้ยง

ง
“ลงุดแูม่นมากๆ เลยค่ะ รูด้้วยว่าปรางไม่เชื่อเรื่องพวกนี้” เสยีงของ

ง
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ง
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“แล้วเอ็งเชื่อข้ารึยังล่ะ ถ้ายังไม่เชื่อ ข้าจะดูเรื่องเนื้อคู่แถมให้เอ็ง
ง

“แล้วเอ็งเชื่อข้ารึยังล่ะ ถ้ายังไม่เชื่อ ข้าจะดูเรื่องเนื้อคู่แถมให้เอ็ง




