บทโครงราง (Story Outline)
ละครทีวี เรื่อง “มนตสาป สลับรัก” (Hidden Hug)
ผูเขียน: สูดิน ชาวหินฟา, dfilm school. โทร. 08 9644 1048
ความยาวเรื่อง: 13 ตอน ตอนละ 45 นาที
แนวคิดของเรื่อง (theme): รักแท อยามองแคเปลือกภายนอก ความรักแทที่ยั่งยืน และมี
ความสุขที่ยาวนาน ตองมาจากการสั่งสม ความเห็นอกเห็นใจ ใหเกียรติกันและกัน ยอมรับจุด
ดอยของอีกฝายหนึ่งได และมองใหเห็น ความดี ของอีกฝายใหได และเมื่อความรักเผชิญกับภาวะ
วิกฤต ทั้งสองฝายก็พรอมที่จะใหอภัย ถาอีกฝายทําผลิดพลาดโดยไมเจตนา หรือรูเทาไมถึงการณ
ประเภท (genre): เรื่อง ตลก–รัก–แฟนตาซี (Romantic comedy – Fantasy), งานสราง
ละครเรื่องยาว (Fiction – Dramatic) แบงเปนตอน ผสมผสาน แนว Sit–Com. (Situation
Comedy)

ประโยคหลัก (premise): มินท จะทําอยางไร เมื่อตกอยูในสถานการณ ที่ถูกบังคับให
แตงงานกับคนที่ตนเองไมรัก และตองคบกับ สมหมาย หนุมอวนขี้เหร จากมนตสาปที่ผิดพลาด
ของ แมมดแอว
เรื่องยอ (synopsis):
เรื่องราววุนวายทั้งหมด สวนหนึ่งเกิดจาก ผลงานบองๆ ของแมมดสองตน ที่เปนคูอริกัน
คือ แมมดแอว กับแมมดตองตา แมมดทั้งสอง ตางก็มีดีกรีทางการศึกษาไมแพกัน
แมมดแอว ตกหลุมรักทานลอรดแดร็ก เมื่อคราวไปเรียนตอปริญญาโท ที่อเมริกา. แต
ตองอกหัก บินกลับไทย. ตั้งแตนั้นมาเธอก็เริ่มเกลียดผูชาย. และเริ่มทําพิธีสาป จังหวะนั้น
นักศึกษาหนุม ชื่อ สมหมาย เขามาพอดี เลยกลายเปนอุบัติเหตุ จากหนุมรูปหลอ กลายเปนคน
อวนตุตะ. สรางความเสียใจใหแก แมมดแอว ที่เธอทําผิดพลาดไป แตมนตของเธอ ก็ไมอาจจะ
เปลี่ยนแปลงได
สมหมาย มาจากชนบท เปนหนุมรูปหลอ นิสัยดี สุขุม แตมาตองมนตสาป กลายเปนคน
อวนอัปลักษณ ตองหยุดเรียนไปชั่วเวลาหนึ่ง. เขาไปทํางานอยูกับ นายหางทอง ชื่อหัว ซึ่งมีลูก
สาวแสนสวย ชื่อมินท. นายหาง ชอบนิสัยของ สมหมาย โดยไมรูวา สมหมาย ก็แอบชอบลูก
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สาวตน โดยผูที่เจากี้เจาการ กับเรื่องความรัก ของหนุมสาว ก็คือ หมิง ลูกชายจอมกวนของ
นายหาง. นายหางหัว มีเพื่อนสนิทเปนนักการเมือง ชื่อ ดําเกิงชัย ซึ่งมีลูกชาย ชื่อ ณัฐ. พวก
เขาตองการเปนเครือญาติกัน จึงตกลงหมั้นหมาย มินทกับณัฐ ใหแตงงานกัน เมื่อมินทเรียน
จบ โดยไมถามความสมัครใจของลูกสาวกอน
ตอมา แมมดแอว ไปเรียนตอดอกเตอรที่อังกฤษ ไดพบรักแทคือ พอมดออซ
นายหางหัวกับภรรยา ไปตกลงธุรกิจที่เมืองจีน ใหเบญจา ซึ่งเปนทั้งแมบานและผูจัดการ
หาง กับลูกสาว ดูแลหางแทน. วันหนึ่ง ณัฐ ถือโอกาสมาชวน มินท ไปเที่ยว มินท ไมยอมไป
ดวย จึงลวนลาม สมหมาย เขาขัดขวาง สรางความเจ็บแคนใหแก ณัฐ และพวก
ตอมาแมมดแอวรูวา สมหมาย อาศัยอยูกับนายหาง และหยั่งรูวา สองหนุมสาว มินท
กับ สมหมาย รักกัน จึงคิดจะแกไขความผิดพลาดที่ตนเองทําไว. แมมดแอว จึงปรึกษากับ พอ
มดออด ขอใหชวยสองหนุมสาว ใหสมหวังในความรัก. ในขณะที่ แมมดตองตา ก็วางแผนชั่ว
รายเชนกัน
ที่หนารานหางทอง มินท กับ เบญจา อยูที่นั่น มีโจรบุกปลนหาง. มินท ถูกจับไปเปนตัว
ประกัน. สมหมาย ตามไปชวยไวได เกิดมนตสาปพลิกผัน สมหมาย พนคําสาป แตคําสาปไปตก
ที่ มินท แทน แตมินทไมรูตัววา ตนเองกลายเปนสาวอวนตุยนุย เหตุการณครั้งนี้ ทําใหมินท
สมหมาย มีสัมพันธรักที่ดีตอกัน
สมหมาย กับ เบญจา รวมกันคิดหาทางแกไขมนตสาป กอนที่นายหางจะกลับ ทราบวา
โจรที่ปลนหาง ถูกจับได เปน ณัฐ กับพวก. เบญจา จึงวางแผน โดยใหสมหมาย ปลอมเปน
ตํารวจ เขาไปชิงตัว ณัฐ ออกมา นําไปใหแมมดทําพิธี เพื่อแลกมนตสาป กับ มินท จนสําเร็จ
กอนที่นายหองจะกลับจากตางประเทศ ทันเวลาพอดี.
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โครงสรางเรื่อง (Plot Structure)
(องก 1)
ตอนที่ 1 เรื่องบองสๆ ของสองแมมด
ในโลกของแมมด มีทั้งแมมดฝายดีและฝายเลว. แมมดฝายเลว ชอบมนตดํา ซึ่งเปนมนตชั่ว
รายพื้นฐาน สวนแมมดฝายดี ชอบศึกษาเรียนรู มนตเสนห ซึ่งเปนมนตดีพื้นฐาน ของการเริ่มตน
ความดีและความสุข. แมมดแอว เกิดมาจากครอบครัว ที่มีความสมบูรณพรอม เธอจึงจัดอยูใน
กลุมแมมดฝายดี มองโลกสวย. เธอจึงเปนแมมดที่มีความใฝฝน อยากเห็นโลกนี้มีแตความรัก
เธอจึงอยูในโลกแหงจินตนาการและความสวยงาม. ตางจาก แมมดตองตา ที่นอกจากจะสับสน
ทางเพศแลว ไมรูตัวเองตองการเปนหญิงหรือเปนชาย ยังมีนิสัยริษยา แนนอนวาเธอ หมกมุน
เรียนรูดานมนตดํา อยูตลอดเวลา.
หลังจากแมมดแอว เรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี สาขาปรัชญาแมมด และมนตเสนห
จากสถาบันไสยศาสตรไอที. เธอก็เขาทํางานเปนเจาหนาที่ ในหนวยงานหนึ่ง ชื่อ กรม
สรางสรรค ความรักและความหวัง ใหแกผูที่อกหักและผิดหวังในชีวิต. และทุกครั้งที่เธอ
ชวยเหลือคน เธอก็มักจะถูกขัดขวางโดย ศัตรูของเธอ ซึ่งก็คือ แมมดตองตา. ทําใหมนตของ
เธอ ไมมีฤทธิ์แรงพอ ที่จะชวยเหลือ ผูที่มาขอความชวยเหลือได. แมมดแอวเห็นวา เธอจะตอง
ไปศึกษามนตเพิ่มเติม.
แมมดแอว จึงขอลาไปศึกษาตอระดับปริญาโท สาขามนตกระจกวิเศษ จากสถาบันที่มีชื่อ
แหงหนึ่ง ในอเมริกา. และศึกษาวิชาดูไพยิปซีจาก แมมดเฒาใจดีชื่อ ซิลลี่ จากยิปซีเอเคอร ซึ่ง
ตอมาก็กลายเปนเพื่อนสนิทกัน.
ในชนบทแหงหนึ่ง เด็กหนุมคนหนึ่ง กําลังควบมา ไลตอนแพะที่พอของเขาเลี้ยงไว ใหเขา
คอก. จากนั้น เขาก็แวะไปดูคนงานที่สวนผักไรสารพิษ. ครอบครัวของเขา รักและเทิดทูนพระ
เจาอยูหัว ที่ประตูรั้วหนาบาน นอกจากจะมีธงชาติไทยปกอยู ในบานก็ยังมีพระบรมฉายา
ลักษณ พระเจาอยูหัวติดอยู. พอกับแม เรียกเขาวา สมหมาย และเขาก็พอใจชื่อนี้ เขาเปนลูก
ชายคนโต. และมีนองชายอีกคน ชื่อ สมมุง หนาตาหลอทั้งคู ราวกับเปนฝาแฝดกัน.
ชวงเดือนสุดทายของการศึกษา แมมดแอว ตกหลุมรัก ทานลอรดแดร็ก ณ งานเลี้ยง
แหงหนึ่งที่โรงแรม. ทานลอรด มาเปนอาจารยบรรยายพิเศษ ใหแกนักศึกษาที่จะจบหลักสูตร.
ลอรดแดร็ก เปนหนุมรูปงาม สูงศักดิ์ และสุภาพ ใหความเปนกันเองกับทุกๆ คน. ตลอดสอง
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สัปดาห แมมดแอว พร่ําเพอพรรณนาความรัก ที่มีตอทานลอรด โดยที่ลอรดแดร็ก ไมไดสนใจ
เพราะเปนสิ่งที่แมมดแอว เปนฝายคิดไปเอง.
ธุรกิจซื้อขาย เพชรพลอย และเครื่องประดับ กําลังเฟองฟู และไดรับความนิยมจากลูกคา
ทั้งในและตางประเทศ โดยเฉพาะลูกคาจากชาวจีน. นายหางหัว จะเอาใจใสตอลูกคาทุกระดับ
ทั้งแผนกทองรูปพรรณ เครื่องประดับ เครื่องมืออุปกรณ. นอกจากนี้ นายหางหัว ยังเปน
ตัวแทน ซื้อขาย จําหนาย เครื่องมือเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ. นายหางหัว ไดแบง
ภาระดูแล คือ โรงงาน 1 แหง ใหคุณเบญจา เปนผูดูแล ทั้งตรวจเช็ค สั่งนําเขา สั่งผลิต ดูแล
คนงานทั้งหมด. โชวรูม 3 คูหา จําหนาย เครื่องมือ เครื่องประดับ และการใหบริการหลังการ
ขาย จํานวน 1 แหง นายหางดูแลเอง. สวนหางทอง 2 คูหา จําหนายทองรูปพรรณ และ
เครื่องประดับ คุณมนตรา ภรรยาของนายหาง เปนผูดูแล.
บานใหญของนายหาง มีคนอยูรวมกัน 5 ชีวิต คือ นายหางหัว ภรรยา มินท บุตรสาว
หมิง บุตรชาย และคุณเบญจา หญิงหมาย ซึ่งมีฐานะเปนผูจัดการ ที่นายหางไวใจมากที่สุด
และถือเสมือนวาเปนญาติในครอบครัว. สวนบานหลังเล็ก เปนบานพักอาศัยของ นายจรัญ
และนางประไพ สองผัวเมีย พรอมดวยลูกสาว วัยรุนเดียวกับมินท ชื่อ จะจา. นายจรัญ ทํา
หนาที่หลายอยาง ทั้งขับรถ เปนยาม ดูแลทั่วไป. สวน ประไพ ทําหนาที่เปนแมบาน ดูแล
บานเรือน และอาหาร โดยมีจะจา ชวยงานอีกแรงหนึ่งดวย. และเมื่อเดือนกอน นายหาง ไดรับ
นายบุญหลง ซึ่งเปนญาติกับนางประไพ มาเปนคนดูแลสวนไมดอกไมประดับ ในบริเวณบาน
ทั้งหมด.
ตอนที่ 2 เปาหมาย ที่ไมไดเลือก
สมหมาย กับ มินท เรียนอยูที่มหาวิทยาลัยเดียวกัน สมหมาย เปนนักศึกษารุนพี่ และอยู
กันคนละคณะ สมหมาย เรียนปสุดทายแลว. สมหมาย เชาหอพักเอกชน ที่อยูใกล
มหาวิทยาลัย. ชวงปดภาคเรียน เขาไดกลับมาชวยงานในไร และเขาจะประพฤติอยางนี้อยูเสมอ
คือ เมื่อยามวางจากการเรียน ก็จะกลับมาชวยงานบาน เพราะบานของเขา อยูหางออกไป แค
200 กม. เศษ
และในวันกอนเปดเทอม สมหมาย ตองกลับมาเรียนตอ กอนเดินทางจากบานไป เขามอง
แผนปายปรัชญา ที่เขาคิดและเขียนขึ้น และติดมันไวที่ริมรั้วบาน “พออยูพอกิน หนี้สิน คือ
อดีต” ซึ่งมันมีความหมายสําหรับเขามาก. เมื่อเขานึกถึงภาพในอดีต ตอนเด็กๆ ที่พอแมเริ่ม
สรางเนื้อสรางตัว จากภาระหนี้สินรุงรัง จนกระทั่งมาถึงวันนี้ ทําใหครอบครัว พอแมของเขามี
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ความมั่น และมีความสุข เพราะเขาถือปฏิบัติแนวทาง การพึ่งตน ตามแนวทางพระเจาอยูหัว.
(องก 2)
สัปดาหสุดทายของการเรียนที่อเมริกา แมมดแอว รูสึกผิดหวังในความรัก ไมไดกินไมได
นอนจนดูผอมลง. และในวันรับปริญญา เธอแทบไมไดใสใจ หรือยินดีสักเทาไหรกับปริญญาของ
ตน เพราะอกหักผิดหวัง จากความรักที่ทุมเทใหกับทานลอรดแดร็ก จนหมดหัวใจ. แตสิ่งที่เธอ
ไดรับตอบแทนคือ ทานลอรดมองเห็นตัวเธอแคเปนตัวตลก. แมมดแอวเสียใจมาก และรูสึกเจ็บ
แคน อยางที่ไมเคยปรากฏมากอน เธอคิดวา เมื่อกลับถึงเมืองไทย เธอจะตองทําอะไรสักอยาง
ใหหายแคน.
แมมดแอว กลับเขามาทํางานตามปกติ ก็ถูกเยอะเยยถากถาง จากแมมดตองตา ก็ยิ่งทํา
ใหเธอเจ็บแคนมากยิ่งขึ้น. แมมดแอว จึงเริ่มทําพิธีสาป ใหทานลอรดแดร็ก เปนคนไรหัวใจ.
ค่ําวันนั้น ตรงกับวันคริสตมาส มีงานเทศกาล แสดงนิทรรศการตางๆ สมหมาย จึงถือ
โอกาสออกไปเที่ยวเปดหูเปดตา. แมมดแอว เลือกตึกหลังหนึ่ง หางออกไป เพื่อประกอบพิธีสาป
และเธอก็กําลังทําพิธีอยู ตามวิธีการของแมมด.
ขณะที่ สมหมาย กําลังเพลิดเพลิน กับการดูตํานาน เรื่องราวของเหลาแมมด พอมด
ปศาจแวมไพร หมาปา. ก็มีคนราย มาแอบลวงกระเปาเงินของตน แลววิ่งหนีไป สมหมาย วิ่ง
ไลตาม ไปทางตึกที่แมมดแอว กําลังทําพิธีอยู
ตอนที่ 3 พลังเพี้ยน เฮี้ยนจนอวน
ขณะที่แมมดแอว กําลังรายเวท สงพลังบางอยางไปที่รูปถาย ของลอรดแดร็ก. สมหมาย
วิ่งพรวดพราดเขามา ถูกพลังของแมมดแอว เนื่องจาก พลังที่แมมดแอวสงไป เปนพลังของ
มนตสาป ที่แมมดยังไมไดศึกษามากอน จึงเกิดความผิดพลาด รางของสมหมาย เริ่มเปลี่ยนไป
อวนขึ้น อวนขึ้น. แมมดแอว ตกใจมาก ในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น แตก็ไมสามารถหยุดเอาไว
ได. ในที่สุด สมหมายก็กลายเปน หนุมรางอวน ตุยนุย. สมหมาย ก็ตกใจเชนกัน ที่ตนพรวด
พราดเขาไปที่นั่น โดยไมรูวา นั่นคือการทําลายพิธีของแมมด เขาจึงวิ่งออกไป โดยที่ตนเองไม
รูตัววารางของตนไดเปลี่ยนไป ทิ้งใหแมมดแอว ตกใจตาคาง.
แมมดแอว เสียใจ รีบเอากระจกวิเศษ ออกมาสองดู. สมหมาย กลายเปนคนรางอวน เขา
กําลังเดินคอตก กลับหอพัก ยังนับวาโชคดี ที่ตอนนั้นไมมีคนเห็น. หลังจากไขกุญแจเขาหองพัก
แลว สมหมาย นั่งเศราเสียดายเงินที่ถูกวิ่งราวไป บัตรประจําตัวก็หายไปดวย ไมมีหลักฐาน
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อะไร ที่จะบงบอกความเปนตัวตนของเขาเลย.
วันรุงขึ้น แมมดตองตา โทรมาเยอะเยยแมมดแอว ที่เกิดความผิดพลาด ในการรายมนต.
แทนที่แมมดแอว จะรูสึกเสียหนา แตกลับสงสาร และรูสึกผิดตอ สมหมาย. สรางความ
ประหลาดใจแก แมมดตองตา ที่ไมสามารถทําใหแมมดแอว รูสึกโกรธ หรือเสียหนาได. และดู
เหมือนวา เหตุการณครั้งนั้น จะทําใหแมมดแอว ลืมทานลอรดแดร็กไปชั่วขณะ หรืออาจจะ
ตลอดไปก็ได เพราะความออนไหวของแมมดแอว ที่มีตอเด็กหนุมสมหมาย ทําใหความเศราโศก
อกหักของเธอ สลายไป.
เรื่องวุนวาย เกิดขึ้นกับสมหมาย เจาของหอพัก จําเขาไมได หาวาเปนคนอื่น สมหมาย
มองที่กระจก ก็ยังเห็นวาเขาก็คือ สมหมาย คนเดิม. และเมื่อเขาไปที่มหาวิทยาลัย ทุกคนตาง
มองเขา เปนอีกคนหนึ่ง พากันหัวเราะ เห็นเปนตัวตลก. เพื่อนๆ พากันไมเชื่อวา เขาคือ
สมหมาย คนแหหอมลอมมามุงกันมากมาย.
มินท มองเห็นผูคน รุมลอม เปนกลุม ก็สงสัย คิดวาจะเดินเขาไปดูบาง. ยายา หญิง และ
โอ เพื่อนสนิท บอกวา ไมนาสนใจเพราะพวกเขารุมดูคนอวน มินท กับเพื่อนจึงไมสนใจ พากัน
ไปทางอื่น
นกชัย เพื่อนสนิทของ สมหมาย ขอพิสูจนความเปนตัวตนที่แทจริง พาสมหมาย ไปในที่
ลับตาคน. พิจารณาเคาหนา สอบถามเรื่องสวนตัว ขอดูหลักฐานอื่น ที่พอจะยืนยันตัวตนที่
แทจริงไดเทาที่มี. ก็รูความจริง และบอกความจริงแกสมหมายไปวา รางกายของเขาได
เปลี่ยนไปแลว แมวาเขาจะไมเชื่อและยืนยันวา เขายังคงเหมือนเดิม แตเขาทั้งสองคน ก็
ประหลาดใจพอๆ กัน เมื่อพากันไปมองดูที่กระจก. สมหมาย ก็ยังมองเห็นวาเขาเหมือนเดิม แม
นกชัย จะยืนยันวาเขาเปนคนอวน กระจกไมไดชวยอะไรเลย.
ตอนที่ 4 มนตรายปายสี
ที่สนามบิน. มีชายหนุมรูปหลอผูหนึ่ง กําลังเดินลงจากเครื่อง ยกหูโทรคุยกับพอ. เขาคือ
ณัฐ หรือ ณัฐพงษ เปนลูกชายของ คุณดําเกิงชัย เขาทําเซอรไพรพอดวยการ เดินทางกลับ
เมืองไทย กอนกําหนด หลังจากเรียนจบแลว พรอมดวยสาวๆ หอมลอมเขาถึงสองคน.
เมื่อไปถึงบาน คุณดําเกิงชัย ผูเปนพอ และคุณณัฐฐา ผูเปนแม ตางยินดี ออกมาตอนรับ
ลูกชาย. ณัฐ มองเห็นรูปถายของพอ คืนเคียงคูกับ นายหางหัว.
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อาหารค่ํา ที่บานของ นายหางหัว. ทุกคนอยูพรอมหนา ภรรยา ลูกสาว ลูกชาย และคุณ
เบญจา. นายหางเปรยกับทุกคนวา ชวงนี้ธุรกิจกําลังดําเนินไปดวยดี ลูกคาก็เยอะขึ้น นายหาง
บอกให มินท ตั้งใจเรียนใหรีบจบไวๆ จะไดออกมาชวยงานเตี่ย และก็ขอใหแกไขนิสัยดื้อรั้นลง
เสียดวย. นายหางจะไมใหลูกอยูวางเฉย จะมีงานใหรับผิดชอบดวย หลังเลิกเรียนหรือวางจาก
การเรียน. หมิง ไปอยูที่โรงงานกับคุณเญจา หรือไมก็ไปอยูกับเตี่ยที่หางทอง เพื่อชวยงานและ
เรียนรูงานไปดวย. สวน มินท รักที่จะชวยแม ที่โชวรูมมากกวา.
ตอนหนึ่ง คุณเบญจา เอยวาอยากไดคนมาชวยงานเพิ่ม. นายหาง ก็ไมวาอะไร ก็หามา
ไดเลย แลวแตคุณเบญจาจะเห็นสมควร.
ในโลกของแมมด ไมมีอะไรราบรื่น. แมมดแอวจะทําดีอะไร ก็มักถูกขัดขวางโดย แมมด
ตองตาเสมอ ราวกับเปนบทพิสูจนความอดทนของแมมดแอว. ทําใหแมมดแอว ตองคิดคนหา
กลยุทธขึ้นมาตอบโตบาง. ระหวางนั้น เธอก็ยังเศราใจไมหาย ที่ใชมนตผิดพลาดกับเด็กหนุม
สมหมาย. เธอจึงถามกระจกวิเศษวา ชีวิตของเขาเปนอยางไร กระจกวิเศษตอบดวยภาพวา
เขามีความทุกขอยางหนัก ทั้งเรื่องที่พักอาศัย เพื่อนที่มหาวิทยาลัย อาจารยที่สอนเขา. และที่
สําคัญก็คอ เขาก็ยังมองไมเห็นตัวตนที่แทจริง. แมมดแอวนึกขึ้นไดวา ยังมีอีกทางหนึ่งที่จะทํา
ใหสมหมาย มองเห็นตัวตนที่แทจริง ดวยการเอากระจกวิเศษใหเขาดู แตก็ทําไมได เพราะเปน
ของวิเศษ จะเปดเผยใหคนอื่นรูไมได เธอจะทําอยางไรดี.
ที่มหาวิทยาลัย วันลงทะเบียน. อาจารยที่ปรึกษา ก็กําลังจะรับลงทะเบียนนักศึกษา ภาพ
เหตุการณนี้ อยูในสายตาของ แมมดตองตา และแมมดแอว. แมมดตองตา สงพลังจิตไปยัง
เจาหนาที่ ที่รับลงทะเบียน ใหขอตรวจสอบตัวตนที่แทจริงของสมหมาย แมมดแอวก็คลายมนต
ของฝายศัตรู แมมดตองตา ไมละความพยายาม สงพลังจิตไปอีก มนตของแมมดทั้งสอง สราง
ความโกลาหลใหแกเจาหนาที่ทานนั้น ประเดี๋ยวอนุญาต ประเดี๋ยวไมอนุญาต จนดูเปนเรื่อง
สับสนวุนวาน. แตในที่สุด แมมดแอว ก็เปนฝายพายแพ. เทากับเปนการซ้ําเติม โชคชะตาของ
สมหมายอีกครั้ง ทําใหสมหมาย ตองถูกพักการเรียนไป เพราะไมมีใครเชื่อวา เขาคือ นาย
สมหมาย ศรีภูมินวรัฐ นักศึกษาคณะนิติศาสตร บัตรนักศึกษาก็หายไป.
วันหนึ่ง ดําเกิงชัย มีธุระผานมา. จึงแวะมาคุยกับนายหาง ถึงที่โรงงาน การสนทนา
เปนไปดวยดี. นายหาง เยาแหยวา ถาจะมารวมหุนสวนในธุรกิจดวย คุณดําเกิงชัย จะวา
อยางไร คุณดําเกิงชัย ก็หัวเราะและวา ขอเปนหุนสวนเครือญาติดีกวา และบอกดวยวา ตอนนี้
ณัฐ ลูกชาย เรียนจบและกลับจากเมืองนอกแลว.
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ตอนค่ํา. ณัฐ ชวนเพื่อนๆ ออกไปเที่ยวในผับชื่อดัง. กินดื่ม จาย มีผูหญิงเคียงขาง
เหมือนเดิม คนที่อยูใกลที่สุดและนัวเนียไมหาง เธอชื่อ แนน.
ตอนที่ 5 ทอดสะพานรัก
แมมดตองตา มีความใฝฝนวาจะเปนราชินีแหงมนตดําใหได. จึงไปเรียนวิชามนตสะกด
และแปลงราง ที่มหาวิทยาลัยอ็อคบูเลวารด ที่ประเทศนิวซีแลนด. ที่มีชื่อเสียงโดงดัง และ
นาเชื่อถือ วาเปนดินแดนที่เต็มไปดวยมนตดําอันลึกลับ ของพวก อ็อค.
แมมดแอว มาพิจารณาดูวา เธอจะตองไปเรียนมนตเพิ่มเติมที่ตางประเทศ. เพราะแค
ลําพัง มนตเสนห ระดับปริญญาตรี และมนตกระจกวิเศษ ระดับปริญญาโท ก็ไมเพียงพอ ที่จะ
เอาชนะแมมดตองตาได. เธอตัดสินใจและเลือกไปเรียนตอระดับปริญญาเอก ที่ประเทศอังกฤษ
สาขามนตสลับราง. แตกอนไป เธอไดเขียนขอความ ติดไวที่ประตูหอง ของหองที่เธอไปทําพิธี
สาป ในวันนั้น. แลวรายมนตใหกระดาษแผนนั้นหายไป จนกวาบุคคลที่ตองประสงคจะมาพบ
กระดาษแผนนั้นจึงจะปรากฏ.
มินท ทะนงตัววาเปนลูกสาวนายหาง เรื่องฐานะความร่ํารวย และความสวย จึงไมชอบ
ใหใครขัดใจ. แตนายหางหัว ก็พยายามแกนิสัยของลูก ดวยการมอบหมายงานอื่นใหทํา แตไม
คอยไดผล. เธอมักจะไปกับเพื่อนสนิทที่เปนสาวไฮโซ ชื่อ ยายา หญิง และ โอ ซึ่งเพื่อนทั้งสาม
คน ก็เปนลูกคนรวยเชนกัน. พวกเธอชอบทาทายตามประสาวัยรุน แตมินท มีขอดีประจําตัวอยู
อยางหนึ่ง ที่นายหางและคุณมนตรา ไวใจได คือเปนเด็กเรียนดี
วันนี้ ตรงกับวันหยุดเทศกาล. พวกเพื่อนๆ มาขออนุญาตคุณมนตรา พาลูกสาวไปเปดหู
เปดตา เลี้ยงฉลองเกรด. คุณมนตราก็เพิ่งรูเดี๋ยวนี้เองวา ลูกสาวสอบผานไดเกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง เธอจึงยอมอนุญาตใหลูกสาวไปกับเพื่อนๆ และอนุญาตใหเอารถไปดวย.
ยายา ไปกับ มินท สองคน สวน หญิง ไปกับเพื่อนอีกสองคน ดวยรถยนตสองคัน ขับ
ออกไป. บังเอิญไปพบกับขบวนรถของ ณัฐกับเพื่อน. พวกเขาจึงทักทายกัน ตามประสาวัยรุน.
ณัฐ รูสึกพอใจ มินท ขึ้นมาทันที ในขณะที่มีสาวชื่อ แนน แนบขาง. แตมินท ยังไมไวใจ รีบ
สะกิดเพื่อนใหรีบไป.
มินท กับเพื่อนๆ พากันไปทาทายความกลา ในถ้ําผีสิง ของสวนสนุกเพิ่งเปดใหม. หลัง
ออกมาจากถ้ําผีสิงแลว ก็นั่งพักกินอาหารที่ริมสระน้ํา. มินท มองออกไปที่ ชายรางอวนผูหนึ่ง.
เขากําลังเดินผานเธอไป แตเมื่อเธอสังเกตเงาของเขาที่ผิวน้ํา เงานั้นกลับเปนชายหนุมรูปงาม.
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มินท จึงจองเขาสลับกันไปมาระหวางตัวเขา กับเงาที่ผิวน้ํา จนเพื่อนสังเกตเห็น และเยาแหย
เธอวา สงสัยวาเพื่อนคงชอบเนื้อ ไมชอบกระดูก (ชอบคนอวน ไมชอบคนผอม).
สมหมาย เดินคอตกผิดหวังในชีวิต กลับหอพัก. เสียงคุยโทรศัพทกับ นกชัย. ทําใหรูวา
เขาไปสมัครงาน ที่แผนกถ้ําผีสิง ซึ่งเปนสวนสนุกเปดใหม แตเขาไมรับ. ระหวางนั้น มีกลุม
วัยรุน กําลังนั่งรถเปดประทุนรับลม ขับผานมา ซึ่งก็คือ ณัฐ กับเพื่อนๆ. นนท เพื่อนสนิทของ
ณัฐ ยื่นมือปดโทรศัพทของ สมหมาย หลุดจากมือ สมหมายตอวา พวกเขาเกือบจะมีเรื่องกัน
แตณัฐเห็นวา เปนคนอวนไมมีราคา จึงไมอยากมีเรื่องดวย.
ตอนที่ 6 สองคน สับสนราง
เชาวันถัดมา. สมมุง เปนหวงพี่ชาย ที่ไมติดตอกับบานมาเปนเดือนแลว. จึงมาพบพี่ชายที่
หอพัก. ทําใหเจาของหอ เขาใจผิดคิดวา สมหมายกลับมาแลว และบอกวา ขางในมีคนอวนมา
อาศัยอยูในหองแทน. สมมุง เปดประตูเขาไปในหอง เขาก็ตองตกใจ. กวาสองพี่นองจะทําความ
เขาใจกันได ก็ใชเวลาพิสูจนกันนานพอสมควร. เมื่อเห็นวาสมมุง ยอมรับและทําใจไดแลว
สมหมาย ตองการใหปดบังเรื่องตางๆ ไว อยาใหพอกับแมรู เขาจะหาทางแกไขปญหาเอง.
ค่ําวันนั้น. สมหมาย กับ นองชาย ไปที่ตึกราง ในสถานที่ที่แมมดทําพิธี. เมื่อไปถึงที่ประตู
ไมพบอะไร แตสักครู สมหมาย มองเห็นแผนกระดาษ ติดที่หนาประตู. เขาจึงยื่นมือไปหยิบเอา
มันมา. สรางความประหลาดใจแกสมมุง เพราะ สิ่งที่อยูในมือเปลาของพี่ชาย กลายเปน
แผนกระดาษ ปรากฏขอความวา มองลงไปที่ผิวน้ํา แลวจะเห็นตัวตนที่แทจริง.
เมื่อกลับมาถึงหอพัก ทุกอยางก็เปนจริงตามนั้น. สมหมาย เพิ่งจะยอมรับตัวเองวา บัดนี้
รางของเขาไดเปลี่ยนไป แตนองชายกลับเปนฝายใหกําลังใจวา รางกายไมใชสาระสําคัญ คุณคา
ของคนอยูที่จิตใจที่ดีงาม ทําให สมหมาย คลายความทุกขใจลงไปไดบาง. สมหมายบอกให
นองชายกลับไปบานกอน เขาจะกลับไปบานสภาพนี้ไมได เขาจะพยายามหางานทําไปพลางกอน
ในระหวางที่แกปญหาใหกับตัวเอง.
กอนจะใหนองชายกลับไปบาน สมหมาย เลยถือโอกาสใชใหเขาไปที่มหาวิทยาลัย เพื่อยื่น
คํารอง ขอหยุดพักการเรียนไปหนึ่งเทอม. สมมุง ไปที่มหาวิทยาลัย พวกเพื่อนๆ ตางพากัน
ทักทาย เขาก็สวมรอยเปนพี่ชาย แลวทักตอบเพื่อนๆ แบบผิดๆ ถูกๆ. และยื่นคํารองขอพัก
การเรียนใหพี่ชาย จนสําเร็จ. กอนกลับ เขาประสานสายตากับ มินท. มินท ยิ้มใหอยางพอใจ
และเขาก็ยิ้มตอบ. มินท บอกกับ ยายา และหญิง วา เธอเคยพบผูชายคนนี้ที่ไหนสักแหง ภาพ
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ในสมองของมินท คือที่ขางสระน้ํา ในสวนสนุก แตเธอไมกลาบอกเพื่อนๆ.
ตอนที่ 7 ความรัก ความดี ไมไดอยูที่เรือนราง
รุงเชา. สมหมาย ไปสมัครงาน ที่แผนกบุคคล ที่โรงงานของนายหาง. คุณเบญจา
พิจารณาดูเขาแลว ก็รับไวทํางานดวย. เพียงสองสัปดาห เขาก็ไดรับความไววางใจ ใหทํางานที่
มีความรับผิดชอบมากขึ้น.
ที่โตะอาหารค่ํา. คุณเบญจา รายงานใหนายหางทราบวา เธอรับคนงานใหมเขามาแลว
นิสัยดี นาจะไวใจได ตอนนี้อยูระหวางทดสอบเรื่องความซื่อสัตย. มินท ถามวาเปนใคร ไวใจได
จริงหรือ นายหางบอกวา ถาอยากรูก็ไปดูเอง แตคุณเบญจาวา อีกหนอยถาดีจริง จะพามาให
นายหางและครอบครัวรูจัก
เสียงโทรศัพทดังขึ้นกลางดึก. คุณดําเกิงชัย ตองรีบตื่น และไปที่สถานีตํารวจ. เมื่อไปถึง
เขาตองไปประกันเอาลูกชายกลับบาน เพราะเขาถูกตํารวจจับในขอหา ขับรถแขงในที่สาธารณะ
เร็วเกินกําหนด. รุงขึ้นเชา ณัฐ ถูกพออบรมขนาดหนัก เรื่องความประพฤติ ขอใหทําตัวใหดีถา
ยังมีเรื่องอีก พอจะริบรถใหไปใชรถคันอื่น และบอกวา ณัฐ โตแลว อนาคตจะใหลงสมัครรับ
เลือกตั้งผูแทน ตอจากพอ. คุณดําเกิงชัย ปรึกษากับ คุณณัฐฐา ผูเปนภรรยาวา สมควรจะให
เขามีครอบครัวไดแลว เพราะอาจจะทําใหเขาเปนผูใหญขึ้น คุณณัฐฐา ก็ไมวาอะไร.
สมหมาย ทํางานกับคุณเบญจา ไดครบเดือน คุณเบญจา พึงพอใจมาก เพราะเขาเปนคน
ดี มีความรับผิดชอบ ฉลาด สุขุม รูจักพูด จึงพามาให นายหางรูจักถึงที่บาน ตอนอาหารค่ําวัน
หนึ่ง. นายหางรูสึกพอใจ ไตถามถึงการเรียน กับที่ทํางาน และที่อยูอาศัย สมหมาย บอกวา
กําลังเรียนกฎหมาย ปสุดทายแลว. หมิง ดีใจที่จะไดมีเพื่อนใหม. สวนมินท ยังแสดงทาที
รังเกียจสมหมาย อยางออกหนาออกตา มนตรา ผูเปนแม จึงปรามลูกสาวใหรักษามารยาท
สวนสมหมาย ไมมีสิทธิ์ถือสาอยูแลว.
อีกหนึ่งเดือนถัดมา. สมหมาย ไดรับความไววางใจ ใหมาพักคาง ที่บานใหญ แตใหอยูใน
บานหลังเล็ก รวมกับครอบครัวของ นายจรัญ และนางประไพ เพราะจะไดไปทํางานไดสะดวก
ขึ้น. สมหมาย จึงมีโอกาส ใกลชิดกับ มินทมากขึ้น. ทําให จะจา รูสึกวามีเพื่อนเพิ่มขึ้นมาอีกคน
สวนมินท ก็ยังมีทาทางรังเกียจเขาอยูเชนเดิม แมวา สมหมายจะยกเหตุผลดีๆ อยางไรก็ตาม
แตก็ไรผล การเจรจาโตคารมกัน ระหวาง สมหมาย กับ มินท ทําใหนายหาง รูสึกพอใจ และ
มองเห็นทางออกบางอยาง.
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นายหาง ปรึกษากับภรรยาวา ผูที่จะแกนิสัยเอาแตใจตัวเอง ของลูกสาว ก็คือสมหมาย
เพราะเขาเปนคนมีจิตใจดี สุขุม มีเหตุมีผล มีความอดทน แมวาเขาจะมีรางกายอวนตุตะก็ตาม
คุณมนตรา ก็เห็นดีดวย หมิง ไดยินเตี่ยกับแมพูดถึงสมหมาย ก็พูดเยาแหย วาถาสมหมายเปน
คนผอมรูปหลอ เตี่ยคงจะชอบใหเปนอยางอื่น มากกวาคนอาศัย มินท ไดยินเขา ก็ตอวา
นองชาย ไมใหยุงเรื่องของผูใหญ แตคุณมนตรา มองสีหนาแววตาของลูกสาวออก วาคิดอะไร
ตกลง ทั้งนายหางและภรรยา สั่งใหสมหมาย ยายมาอยูบานใหญ อีกอยาง บานหลังเล็กคับ
แคบเกินไป.
ชีวิตความเปนอยูของสมหมาย ดีขึ้น. ทําใหบรรยากาศในบานครึกครื้นขึ้นตามไปดวย
เพราะ สมหมาย นอกจากจะเปนคนอารมณดีแลว ยังเลานิทานเกงดวย.
ตรงขามกับวิถีชีวิตของ ณัฐ ซึ่งดูเหมือนจะไมคอยดีขึ้นสักเทาไร เพราะความเปนคนใจ
กวาง มีเพื่อนเยอะ ถือวามีพอเปนนักการเมือง จึงชอบวางตัวกราง พวกเพื่อนๆ ที่หวังสนุก
ตางก็พากันเอาใจ. มีอยูครั้งหนึ่ง พวกเพื่อนเผลอรูความจริงวา ที่ณัฐกลับเมืองนอกกอน
กําหนด ที่จริง เขายังติดคางงานบางอยาง หมายความวา เขายังเรียนไมจบ เขาจะตองกลับไป
ซอม แตเขาปกปดพอกับแมมาตลอด. ณัฐ จึงสั่งกําชับ ไมใหเพื่อนปากโปงไปบอกพอกับแม.
ตอนที่ 8 อิทธิพล ของมนตแมมด
ในขณะที่ แมมดตองตา กําลังคร่ําเครงกับการเรียน ไสยศาสตรมนตดําการแปลงรางอยู
นั้น. แมมดแอว กลับมีความสุข กับการฝกปฏิบัติการ รายมนตสลับราง และเธอรูจักประยุกต
ความรูเกา นํามนตเสนหมาประยุกตใช ทําใหการรายมนตของเธอ เต็มไปดวยความสุข
สนุกสนาน และเธอก็ตรวจสอบผลของการรายมนต จากกระจกวิเศษ ทังนี้ เธอไดรับการ
แนะนําจาก พอมดออซ ซึ่งเปนนักศึกษา ในหองเรียนเดียวกัน. พอมดออซ เปนพอมดนิสัยดี มี
ความเมตตา เชนเดียวกับ แมมดแอว.
ทั้งสองจึงมีความสนิทสนมกันอยางรวดเร็ว จากความเปนเพื่อน คอยๆ หลอหลอมเปน
ความรัก ความรักของพอมดแมมดทั้งสอง พัฒนาเปนความรักที่บริสุทธิ์ จริงใจ. พวกเขา
เดินทางไปที่ไหนก็ตาม พวกปศาจอื่นๆ ก็จะตองพายแพ เมื่อพวกเขารายมนต ผนึกรวมกัน
ดวยพลังความรักจะชนะความชั่วรายเสมอ.
ครั้งหนึ่ง พวกเขาสูกับปศาจแวมไพร ทําใหพวกแวมไพร ที่โหดราย ตองพายไป และนี่
เปนบททดสอบ พลังของแมมดแอว และเปนระยะเวลาสิ้นสุดของหลักสูตรแมมดขั้นสูง. แมมด
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แอว ยังรูสึกคางคาใจ เรื่องเด็กหนุมสมหมาย เธอจึงปรึกษากับพอมดออซ วาจะชวยอยางไรดี
ในงานเลี้ยงเพื่อนรวมรุน มหาวิทยาลัยหอการคา. คุณดําเกิงชัย กับ นายหางหัว มี
โอกาสพบกันอีกครั้ง และมีความสัมพันธลึกซึ้ง ถึงขั้นตกลงหมายหมั้นกันวา จะเปนดองกัน
ดวยการจัดงานหมั้นระหวาง ณัฐ ลูกชายของ คุณดําเกิงชัย กับ มินท บุตรสาว ของนายหาง
หัว. แตเรื่องนี้ คุณมนตรา ยังไมเห็นดวย.
เมื่อเรื่องนี้ รูถึง ณัฐ ก็ทําใหเขาลําพองตัว. สวนมินท รูแลว ยังไมโตตอบอะไร เพราะเธอ
ก็อยากรูเหมือนกันวา จะมีผูชายคนไหนมาเปนเหยื่อ ใหเธอยําเลนตามนิสัย ถายอมก็เออออ
ดวย แตถาไมถูกใจละก็ คงรับไมได โดยไมไดสนใจขอตกลงของผูใหญ. เรื่องนี้ มนตราเขาใจลูก
สาวดี เกรงวาจะทําใหผูใหญทั้งสองฝายผิดใจกันเปลาๆ ถามินทเกิดไมพอใจขึ้นมา. จึงปรึกษา
กับนายหางวา นายหางคิดดีแลวหรือ ทําใหนายหางเองก็รูสึกไมสบายใจอะไรบางอยาง.
แมมดแอว กลับเมืองไทย เขารับงานตําแหนงใหม. ไดเปนผูอํานวยการ กรมสรางสรรค
ความรักและความหวัง. สรางความริษยาใหแกแมมดตองตา ที่ความชั่วรายของเธอ ไมไดชวย
ใหเธอไดรับความรักความไวใจจากใครเลย. เธอจึงรายมนตหาคนที่มีจิตใจเลวราย มาเปนพวก
และเธอก็มองเห็นมัน. แมมดแอว เห็นวา มีคนหลายเชื้อชาติที่เธอจะใหความชวยเหลือ แมมด
แอวจึงจําเปนตองเรียนรูวัฒนธรรมของคนชาติตางๆ เธอจึงคิดจะไปศึกษาวัฒนธรรม ของคน
ชาตินั้นๆ เธอจึงนัดแนะกับพอมดออซ ในสิ่งที่เธอจะทําตอไป.
ชวงกอนหนานั้น ณัฐ หนีพอไปเที่ยวมาเกา. เขาเลนการพนันที่นั่น จนหมดเนื้อหมดตัว
เงินที่ยืมจากเพื่อน ก็หมดไปเชนกัน. กลับมาเมืองไทย เจาหนี้ก็ตามทวง. ณัฐ ไมกลาบอกพอ
และขอเวลาจะหาเงินมาใช. สถานการณความจําเปนของณัฐ ลวงรูถึง แมมดตองตา เธอจึง
รายมนตใหสิ่งที่ควรเปนไป เกิดขึ้นกับณัฐ.
แนน ซึ่งเคยเปนคูขาประจํา ไปไหนบอยๆ กับณัฐ มาบอกวาเธอทอง ณัฐ ไมเชื่อ ไม
ยอมรับ และบอกวา ใหแนนไปเอาเด็กออก แตแนนปฏิเสธ และเก็บความเจ็บแคนไวในใจ.
ตอนที่ 9 รักดวยใจ ไมตองจาง
นายหางหัวกับคุณมนตรา มีความจําเปนตองไปติดตอทําธุรกิจที่เมืองจีน เปนเวลาสอง
สัปดาห. กอนไป นายหางจึงมอบหมายงานสําคัญ ใหคุณเบญจาดูแลแทนทั้งหมด โดยสั่งกําชับ
ไมใหมินทออกไปเที่ยวที่ไหนกับเพื่อน ใหชวยงานคุณเบญจา. และสั่งให สมหมาย ชวยงาน
ตามที่คุณเบญจาสั่ง มินท รูเรื่องเขา ก็ไมพอใจเตี่ย ที่ให สมหมาย มาทํางานรวมดวย.
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ขาวการไปเมืองจีนของนายหางหัว สรางความพึงพอใจใหแก ณัฐ เปนอันมาก. เขาจึง
วางแผนทําอะไรบางอยาง ขณะที่ แนน ก็มาทวงความเปนสามี และเกิดความหึงหวงกันขึ้น
กอนออกเดินทาง นายหางแอบกระซิบกําชับให สมหมาย ชวยแกนิสัยเอาแตใจของลูก
สาวใหดวย จะมีรางวัลใหเมื่อกลับมา.
หลังจากนายหางกับภรรยา ไปเมืองจีนไดเพียงวันเดียว ณัฐ กับ นนท ก็มาหามาคุยเลน
กับ มินท เพื่อทําความคุนเคยกัน. เนื่องจาก ณัฐ เคยเปนเสือผูหญิงมากอน จึงรูจักวิธีเอาใจ
ผูหญิง แตคุณเบญจา เกรงวามินทจะตกเปนเหยื่อมากกวา จึงเตือนไปดวยความหวังดี แตก็
พูดอะไรมากไมได เพราะเปนความสมัครใจของ มินทเอง และอีกหนอย พวกเขาก็คงจะเขาพิธี
หมั้นกัน เมื่อนายหางกลับจากเมืองจีน
หลังจาก ณัฐ กลับไปแลว สมหมาย พูดกับ มินท วาอยาไวใจผูชายใหมากเกินไป เพราะ
เขามองออกวา นิสัยเจาชูของผูชายเปนอยางไร แตเขากลับถูกมินทตอวา อยามายุงกับชีวิต
สวนตัว
ระหวางที่มินททํางานรวมกัน สมหมาย. เธอรูสึกแปลกใจ ที่มองเห็นเงาของสมหมายใน
น้ํา เห็นเปนหนุมรูปงาม. เหมือนกับที่เธอเห็นครั้งแรก ที่ริมสระน้ํา วันไปเที่ยวถ้ําผีสิง. แตเธอก็
ยังเกลียด สมหมาย อยูดี แมสมหมายจะทําดีกับเธออยางไรก็ตาม เพราะสมหมาย พูดเอาอก
เอาใจ หรือตามใจผูหญิงไมเปน แตเขาจะพูดดวยเหตุผลเสมอ แตบางครั้งผูหญิงไมตองการ
เหตุผล.
ที่เมืองจีน แมมดแอว กับ พอมดออซ ตางนัดกันมาศึกษาดูงานที่เมืองจีน เพื่อตองการ
ทราบวา คนจีนมีวิธีหาความสุขกันอยางไร และวีธีปกปองความสุข จากมนตอาถรรพตางๆ
ตามคติความเชื่อของคนจีน เพราะเห็นวา พลเมืองโลกมีคนจีนอยูมากที่สุด การศึกษาวิธีคิด
วิถีชีวิต ความเชื่อของชาวจีน จะทําใหแมมดแอว ชวยคนอื่นไดอีกมากไมเลือกเชื้อชาติ ตาม
อุดมการณของเธอ.
แมมดแอว จึงใชกระจกวิเศษ สแกนดูผูคนตามสถานที่ตางๆ. และชางบังเอิญ ที่สแกนไป
เห็นนายหางหัวกับภรรยา สนทนากันถึง ความเปนหวงงานที่เมืองไทย. โดยเฉพาะ มินท ลูก
สาว ซึ่งเขาไดมอบหมายให สมหมาย ชวยอบรมนิสัยให ไมรูวาจะไดผลหรือไม. ทําใหแมมดแอว
รูวา ที่แทสมหมาย ไปอาศัยอยูกับนายหางหัว. แมมดแอวพยายามจะใชกระจกวิเศษ สแกนหา
ชีวิตความเปนอยูของสมหมาย แตไรผล เพราะอยูกันคนละเขตพื้นที่ ระยะการสแกน หาง
13

Script Writing – Story Outline : เรื่อง มนตสาป สลับรัก (Hidden Hug)

เกินไป. แมเธอจะใชมนตจากไพยิปซี เพื่อทํานายเหตุการณอนาคต ก็ลมเหลวเชนกัน.
ดังนั้น แมมดแอว จึงตองคอยติดตามดูวา วันหนึ่งๆ นายหางกับภรรยาจะพูดอะไรบาง ที่
เกี่ยวกับ คนที่อยูเมืองไทย. เธอปะติดปะตอเรื่องราวไดความวา นายหางตองการใหลูกสาวหมั้น
กับลูกชายของเพื่อนไวกอน แตภรรยาไมเห็นดวย ทําใหแมมดแอวรูสึกแปลกใจ วาเปนเพราะ
เหตุใด ในเมื่อหนุมสาวมีความรัก ทําไมจึงตองมีการขัดขวางกันดวย เธอจะตองสืบหาสาเหตุให
พบ.
ตอนที่ 10 มนตรัก สลับผิดราง
มินท มารูภายหลังวา ที่แท ณัฐ เปนหนุมเพลบอย ไมทําการงาน ใชชีวิตไปวันๆ เพราะ
แนน แฟนของณัฐ มาอาละวาด ถึงที่ทํางานของ มินท. การกระทําของ แนน ครั้งนี้ ณัฐ ไมรู
เรื่องดวย.
วันตอมา ณัฐ มาชวน มินท ไปชมบานใหม ที่พอกับแมซื้อไวใหเปนเรือนหอ. แตมินท
ปฏิเสธ เพราะรูพฤติกรรมและธาตุแทของเขาแลว. ตอนเย็น ณัฐมาอีกรอบ คราวนี้พาเพื่อนมา
ดวยสองคน มีอาการมึนเมาเล็กนอย เขาขอรองใหมินทออกมาคุยดวย. แตคุณเบญจาหาม
มินทไว ไมใหออกไป. สมหมาย จึงขอรองให ณัฐ กลับบานไป. เกิดการชกตอยกัน สมหมาย
เปนฝายถูกชกมากกวา. แตณัฐ เห็นวาไมใชบานของตัวเอง จึงพาพรรคพวกจากไป ดวยความ
ไมพอใจ.
ระหวางทางกลับบาน. ถูกนักเลงที่เจาหนี้ใชมา รุมทํารายและขูวา ใหรีบหาเงินไปใชหนี้
โดยเร็ว มิฉะนั้น คนพวกนั้นจะไมรับผิดชอบชีวิตของเขา. ณัฐ จึงปรึกษากับพวกวาจะทํา
อยางไรกันดี
ถึงเวลาที่แมมดแอวบินกลับเมืองไทย สวนพอมดออซ ก็กลับประเทศอังกฤษ และทันทีที่
กลับมาเมืองไทย เธอก็เริ่มสแกนดูความตองการของ สมหมาย ทันที. และเรียกมนตจากไพ
ยิปซีมาชวยอีกแรง จึงรูความเปนไปทั้งหมด. แมมดแอวจึงหาชองทางชวยสมหมาย ใหกลับมา
มีรางเหมือนเดิม ดวยมนตสลับรางที่เพิ่งเรียนมา. เธอจึงเริ่มประกอบพิธีตามวิธีที่เรียนมา.
ที่หางทอง. คุณเบญจา จะตองเอาเงินไปฝากธนาคาร จึงปลอยใหเปนหนาที่ของ มินท
ดูแลหาง. พอออกไปไดไมนาน โจรสองคน ฉวยโอกาสปลนเอาทองคํา ทั้งทองรูปพรรณและ
ทองคําแทงไปเปนจํานวนมาก. มินท คิดตอสู. จึงถูกจับไปเปนตัวประกัน. คุณเบ็ญจาเห็น
เหตุการณ จึงโทรศัพทให สมหมาย มาชวยโดยเร็ว.
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สมหมาย รีบออกจากโชวรูม มาถึงหาง ก็สายไปแลว. คนรายกวาดเอาทองใสรถหนีไป
และพามินทไปเปนตัวประกันดวย. สมหมาย กับ เบ็ญจา จึงขับรถตามคนรายไป. คนรายโชคไม
ดี รถเกิดอุบัติเหตุ ที่นอกเมือง. สมหมาย ตามไปทัน. เกิดการตอสูกัน. พวกมันไดยินเสียง
สัญญาณรถตํารวจ จึงพากันหนีไป พรอมกับทองคําของกลาง. และทิ้งตัวประกันไว. สมหมาย
จึงตรงเขาไปชวยมินท ไวไดอยางปลอดภัย. มินท มองเห็นความดีของ สมหมาย.
ระหวางนั้น แมมดแอวกําลังประกอบพิธี. แตมนตเกิดวิปลาศ สงผลใหรูปรางของ มินท
เปลี่ยนไป กลายเปนสาวอวนตุยนุย สวน สมหมาย กลับคืนรางเดิม. มินทรูสึกประหลาดใจเปน
อันมาก และคุณเบ็ญจา ก็เชนกัน ที่เห็นรางกายของสมหมาย เปลี่ยนไปอยางปจจุบันทันดวน.
สมหมาย ดีใจมาก ที่ตนเองพนคําสาปจากแมมดแอวแลว. แตก็เสียใจในเวลาถัดมา เพราะคํา
สาปนั้นตกไปอยูที่ มินท. โชคยังดี ที่มินทมองไมเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเอง.
พอกลับมาถึงบาน ความวุนวายก็เกิดขึ้น. ทุกคนในบานตางวิพากวิจารณกันวา คุณ
เบญจาไปพาหญิงสาวอวน มาอยูบาน และคุณมินท กลับหายไป. เบญจา กับ สมหมาย จึง
จําเปนตองโกหกไปวา มินท ไปทําธุระที่ตางจังหวัดหลายวัน. และที่สําคัญก็คือ หมิง คือตัว
ปญหา ที่จะกอความโวยวาย หลังรูความจริงวา พี่สาวของตนเปลี่ยนไป.
แมมดตองตา หัวเราะชอบใจ ที่มนตสลับรางของแมมดแอว ผิดพลาดอีกแลว. จึงโทรไป
เยาะเยย. คราวนี้ แมมดแอว เสียใจหนักขึ้น ในความผิดพลาดของตน. เรื่องราวรูถึงพอมดออซ
เขาจึงโทรมาปลอบใจแมมดคนรัก และสัญญาวา ถาเขาเสร็จธุระที่อังกฤษเมื่อใด จะรีบกลับมา
ชวยแกปญหาให ไมมีอะไรจะแกไขไมได ในโลกของแมมดพอมด.
ตอนที่ 11 ชวยดวย โลกสวยของฉันหายไป
ทุกวัน มินท จะเห็นตัวเองในกระจก ก็ยังดูสวยเปนปกติดี. ทั้งๆ ที่รางกายภายนอกที่
แทจริง เปนสาวอวนตุยนุย. มินท รูสึกประหลาดใจ ที่ทุกคนในบาน มองดูเธอไมเหมือน
เมื่อกอน เหมือนเห็นตัวเธอเปนคนแปลกหนา. โดยเฉพาะ หมิง นองชาย ที่มักเห็นเธอเปนตัว
ตลก. สรางความหงุดหงิดให มินท มากขึ้น. คุณเบญจา จึงตองพยายามให มินท เก็บตัวอยูแต
ในบาน. เรื่องราวทั้งหมด สรางความหนักใจใหแก สมหมาย และ คุณเบ็ญจาเปนอันมาก วาจะ
ทําอยางไร เมื่อนายหางและภรรยา กลับมาจากเมืองจีน. ทุกอยางบนโลกใบนี้คงตองแตกสลาย
แนนอน.
*และวันโลกาวินาศก็มาถึง เมื่อนายหางกลับมา. ทุกอยางโกลาหลไปหมด นายหางและ
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ภรรยา เปดประตู. มองเห็นลูกสาวเปลี่ยนไป จึงกลาวโทษ คุณเบ็ญจา ที่ทําใหลูกสาวอวนนา
เกลียดขนาดนี้ ... นั่นเปนภาพที่คุณเบญจาวิตกกังวล มากที่สุด.
คุณดําเกิงชัย กับภรรยา ทราบความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับลูกชาย จากเด็กสาวแนน. เธอ
แฉเรื่องราวทั้งหมด ใหคุณดําเกิงชัยและภรรยาฟงวา ณัฐ ลูกชาย นอกจากทําเธอทองแลว ไม
ยอมรับ ยังเรียนไมจบอีก. ตอมา มีหนังสือจากมหาวิทยาลัยมาทวง ทั้งคาใชจาย และงานที่
คางสง คุณดําเกิงชัย จึงรูความจริงทั้งหมด รวมทั้งเรื่องเลวๆ ที่ลูกชายทําไวเกือบทั้งหมด. ทุก
อยางจึงพังครืน และตอนนี้ ณัฐ ไดหายออกไปจากบาน. สรางความวิตกกังวลใหแก คุณ
ณัฐฐามากยิ่งขึ้น เพราะเธอรักลูกชายมาก.
ชวงสัปดาหสุดทาย กอนที่นายหางจะกลับเมืองไทย. มินท กับ สมหมาย ปรับความเขาใจ
กัน และปรับเปลี่ยนนิสัย วิถีชีวิตใหเขากันได. ชวงนี้ มินท มีความสุขที่สุด เพราะเธอกําลังตก
หลุมรัก สมหมาย เขาจริงๆ. แต สมหมาย กลับเปนฝายหนักใจแทนในหลายๆ เรื่อง หมิงเองก็
รูสึกพอใจ ที่พี่สาวมีนิสัยเปลี่ยนไป เพราะสมหมายมีสวนชวย.
เมื่อเสร็จธุระที่อังกฤษ พอมดออซก็รีบบินจากอังกฤษ มาประเทศไทยทันที. และรูวามนต
ของแมมดแอว ไมไดเสื่อม แตเปนเพราะมีแมมดรายตนหนึ่งที่ริษยา คอยกลั่นแกลงอยู
ตลอดเวลา. คนดี ความดี ถาไมมีใครปกปอง คนดี ความดี ก็ไมสามารถดํารงอยูได ดุจเดียวกับ
แกนของตนไม ถาไมมีเนื้อไม กะพี้ แกนไม ก็ไมอาจดํารงสภาพอยูได ดวยคําพูดที่ใหแงคิด ทํา
ใหแมมดแอว มีกําลังใจขึ้นมาก. พอมดออซ จึงหาวิธีจัดการแมมดตองตา ดวยวิธีเด็ดขาด. โดย
ทั้งแมมดแอวกับพอมดออซ ตองวางแผนผนึกกําลังกัน สงพลังแหงความรักไปยัง แมมดตองตา
และตองทําในเวลาที่เธอโกรธจัด หรือมีอาการคุมคลั่งขนาดหนัก ก็ยิ่งจะไดผลมากขึ้น.
พอมดและแมมดทั้งสอง ฉวยโอกาส ตอนที่แมมดตองตาเผลอ โดยใชบุคคลที่สามเปน
เครื่องมือ หรือเปนเหยื่อลอ. แมมดตองตา โดนมนตสเนหของแมมดอีกตนหนึ่ง ที่พอมดออซพา
มาดวยจากอังกฤษ เธอเปนแมมดสาวเจาเสนห เซ็กซี่ ดึงดูดความสนใจ ของแมมดทอม อยาง
ลืมหูลืมตาไมขึ้น. แมมดตองตา ถึงกับละเมอเพอหา นั่นแหละคือจุดจบของ แมมดตองตา.
วันตอมา สมหมาย ไดรับขาวแจงวา ตํารวจจับผูรายไดแลว เปนณัฐ กับพวกนั่นเอง.
ณัฐ ถูกจับเขาคุก สวนทองของกลาง ไดถูกใชจายไปจนหมดแลว. แตอยางไรก็ตาม สมหมายก็
ยังมีความวิตกกังวลอยูดี เพราะอีกเพียงวันเดียว นายหางก็จะมาถึงเมืองไทยแลว. สมหมาย
กลุมใจหนักขึ้น จึงชวน หมิง ไปที่ตึกเดิมที่เคยไป เปนสถานที่แมมดเคยทําพิธี. และที่นั่นเขาก็
พบคําตอบ จากขอความลับที่แมมดแอวสงให. ทําใหหมิงเขาใจเรื่องราวทั้งหมด เกี่ยวกับที่มา
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ของสมหมาย ก็ยิ่งเพิ่มความประทับใจ ความรักและศรัทธา ใหแกหมิงเพิ่มขึ้น. ขอความนั้นระบุ
วา มนตสาปนั้นแกไขได แตจะตองโอนคําสาปจาก มินท ไปที่อีกคนหนึ่ง.
ตอนที่ 12 มนตสาป สลับราง
หลังจาก สมหมาย กับ หมิง กลับไปถึงบาน. พวกเขา และคุณเบญจา จึงวางแผนกัน
แกปญหานี้. และแผนนี้ แมมดแอวกับพอมดออซ ก็รูเห็นมาตลอด จากการสแกนดวยกระจก
วิเศษ.
สมหมาย ขอความชวยเหลือจาก นกชัย และเพื่อนคนอื่นๆ อีกสองสามคน. นกชัยมีพอ
เปนตํารวจ เขาสองคน จึงฉวยโอกาส ปลอมเปนตํารวจ แอบเขาไปชิงตัว ณัฐ ออกมาได
สําเร็จ. โดยที่ณัฐเอง ก็ไมรูวาชายนิรนามที่ชิงตัวชวยเขานั้น คือ สมหมาย เพราะตอนนี้
สมหมาย เปลี่ยนรูปรางไปแลว.
สมหมาย พาณัฐไปที่ตึกราง สถานที่ทําพิธีเหมือนครั้งกอน. ขณะที่ คุณเบญจาก็พา มินท
ไปที่นั่นเชนกัน. ณัฐ กับ มินท ไมรูวา พวกเขากําลังจะเขาพิธีแลกเปลี่ยนคําสาปกัน. คุณ
เบญจา อางเหตุผลตางๆ นานา ในการพา มินท มาที่นี่. เพราะสถานที่ลึกลับนากลัวเชนนี้
มินทไมชอบ. สวน ณัฐ ก็ไมอยากมาที่นี่เชนกัน แตสมหมายอางเอาบุญคุณ ที่ชวยเขาออกมา
เปนเหตุผลที่เขาจะตองตามไปเขาพิธี.
เสียงโทรศัพทเขามาที่คุณเบญจา. สรางความวิตกกังวลใหแกคุณเบญจาเปนอันมาก
เพราะนายหางหัวกับคุณมนตรา กลับมาถึงสนามบินแลว ขณะนี้คุณจรัญกําลังออกไปรับ. และ
ที่บานก็ไมมีคนอยูเลย ดังนั้น ทุกอยางตองจบใหไดในไมกี่นาทีนี้.
ในที่สุดโชคก็เขาขางพวกเขา. มินท กลับมามีรูปรางผอมบาง และสวยเหมือนเดิม. สวน
ณัฐ ก็กลายเปน คนรางอวนอัปลักษณไป. โดยที่ทั้งสองก็ไมรูตัววาเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง หลัง
สิ้นสุดพิธี. กอนปลอยตัวณัฐกลับไป เขากลาวขอบคุณตํารวจปลอม และจากไปอยางงงๆ.
สมหมาย หมิง และ คุณเบ็ญจา รีบพา มินท กลับบานโดยเร็ว. กอนที่นายหางจะถึงบาน.
สรางความยินดี ใหกับแมมดแอวกับพอมดออซ เปนอันมาก. ความรักทําใหความยุงยากผานไป
ดวยดี พอมดแมมดทั้งสอง ตกลงแตงงานกัน และกําหนดไปทําพิธีเขาโบสถกัน ที่ประเทศ
อังกฤษ ในเร็วๆ นี้. สวนแมมดตองตา มนตของตนเสื่อมลง และถูกแมมดสาวแสดงความเปน
เจาของตลอดเวลา จนกระดิกตัวไปไหนไมได.
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(องค 3)
ตอนที่ 13 อวสาน หารรักลงตัว พอดี๊พอดี แตเอะ! ดูยังมีปญหาอยูนะ
ที่หนาบาน. นายหางกับภรรยากลับมาถึงพอดี และเมื่อประตูเปดออก โลกแหงความ
สวยงามก็กลับคืนมา. นายหางและภรรยา เขาสวมกอด มินท ลูกสาว หมิง ลูกชาย ดวยความ
รักและคิดถึง. และไมลืมที่จะถามถึง สมหมาย วาหายหนาไปไหน. ยังไมทันที่จะมีใครให
คําอธิบายที่ดีกวานี้ได นายหาง เห็นมีผูชายหนุมแอบหลบๆ ซอนๆ อยูในบาน คิดวาคนรายเขา
บาน จึงเอะอะโวยวาย มินทและคุณเบ็ญจา จึงเขาไปหามไว และพยายามอธิบายใหเหตุผล.
เพื่อปกปดเรื่องราว อันนาอัศจรรยนี้. มินท กับ คุณเบ็ญจา จึงตกลงกัน โกหก นายหาง
และ ภรรยา วา สมหมาย เขามีธุระตองรีบกลับไปดูแลพอแม จึงสงนองชายมาแทน เขาชื่อ สม
มุง นิสัยดี นายหาง ก็หมดขอสงสัย.
อาหารค่ําวันนั้น. นายหางรูสึกพอใจมาก ที่ลูกสาวของตนมีนิสัยเปลี่ยนไปมาก. ทําใหเขา
นึกถึง สมหมาย หนุมอวนอัปลักษณ ที่แสนดี และวาจะตอบแทนใหรางวัลเขาอยางไรดี คุณ
เบญจา ก็ใหทางออกวา ใหรับนองชายของสมหมาย เขาทํางานในบริษัท.
สมหมาย ในชื่อ สมมุง จึงถือโอกาสตอยอดความดีของตน จนไปนั่งอยูในหัวใจของสาว
มินท ไดสําเร็จ. ทามกลางความยินดีของนายหางและคุณมนตรา. แตสมหมาย ก็ยังเปนกังวล
อยูดี ถาหากนายหางพบครอบครัวของเขา จะใหสมมุงนองชายวางตัวอยางไร และเรื่องราวคง
จะวุนวายอีกตอไป.
ครอบครัวของนายหาง มีความสุขเพิ่มขึ้น. แตเรื่องราววุนวาย กลับตกอยูที่ ครอบครัว
ของ ณัฐ. เมื่อเขากลับไปถึงบาน ความโกลาหล ก็เกิดขึ้นทันที. ณัฐ รูสึกสบายใจและลําพองใจ
ที่มีนายตํารวจมาชวยเขาใหออกจากคุก และทําใหตํารวจเลวๆ พวกนั้นทําอะไรเขาไมได. แต
เขาก็ยังสงสัยอยูดีวา ทําไมตํารวจพวกนั้น จึงจําเขาไมได. และรูสึกแปลกใจวา ทําไม เวลาเดิน
ไปไหน มีแตคนมองเขาแปลกๆ และแอบหัวเราะ แตที่ตลกไมออก ก็คือ พอกับแมจําเขาไมได.
กวาจะสื่อสารกันรูเรื่อง ตองใชเวลาอยูหลายวัน นั่นละ นรกเห็นๆ.
จบบริบูรณ.
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คําอธิบาย:
ตัวละครหลัก
(1) มินท หรือ นางสาวมีนา ภูเจริญชัย ลูกสาวคนโต ของนายหางหัว เรียนคณะ
บริหารธุรกิจ ป 3 มีนิสัย คอนขางเจาอารมณ เพราะถูกแมตามใจตั้งแตเด็ก แตรัก
นวลสงวนตัว และเปนเด็กรักเรียน กลายเปนเด็กไฮโซเพราะตามเพื่อนๆ
(2) สมหมาย หรือ นายสมหมาย ศรีภูมินวรัฐ เรียนคณะนิติศาสตร ป 4 เปนชาวชนบท
มีวิถีชีวิตอยูกับไรสวนเกษตร และการกสิกรรม ตามอาชีพดั้งเดิมของพอแม เปน
หนุมนิสัยดี รักความยุติธรรม สุขุม มีนองชาย ชื่อ สมมุง หนาตาดีทั้งคูเหมือนฝา
แฝด ซึ่งถาไมใชคนคุนเคย จะแยกไมออกวาใครเปนพี่ชาย ใครเปนนองชาย
(3) แมมดแอว เปนแมมดฝายดี ใจดี มองโลกสวย แอบนิดๆ บองสหนอยๆ ชอบชวย
คน แตก็มักทําอะไรผิดๆ พลาดๆ อยูเรื่อย จนเกิดเรื่อง หลงรัก ลอรดแดร็ก แตพบ
รักแทกับ พอมดออซ (Oz wizard) มีคูอริชื่อ แมมดตองตา
(4) แมมดตองตา เปนแมมดทอม เปนแมมดฝายชั่ว จิตริษยา ไมอยากใหใครไดดี เห็น

คนรักกันแลว ไมสบายใด เปนศัตรูกับ แมมดแอว และตองพายแพ มนตเสื่อม เพราะ
ตกหลุมรักแมมดสาวเจาเสนหจากอังกฤษ
(5) ณัฐ หรือ นายณัฐพงษ คงเจริญไพศาล เปนลูกชายคนเดียวของ ส.ส.ดําเกิงชัย และ
คุณณัฐฐา ถูกเลี้ยงดูมาอยางผิดๆ ชอบใชอํานาจ อิทธิพลแบบเถื่อนๆ เคยถูกหมาย
หมั้น ใหเปนคูหมั้นกับ มินท พอสงไปเรียนที่อเมริกา แตเรียนไมจบ กลับมามีผูหญิง
ชื่อแนน เปนขาประจํา จนทําเธอทอง และกลายเปนคนแฉเรื่องเลวรายทั้งหมดของ
เขา
(6) คุณเบญจา หญิงมายผูซื่อสัตย อยูกับครอบครัวของนายหางหัว มาตั้งแตเริ่มกอตั้ง
ธุรกิจ เปนผูดูแลรับผิดชอบ จัดการเกือบทุกอยาง เปนที่รักและที่เกรงใจของทุกคนใน
บาน
ตัวละครรอง
(7) นายหางหัว ภูเจริญชัย ใจกวาง จริงใจ รักความยุติธรรม ขยัน เปนเตี่ยของ มินท
และ เด็กชาย หมิง ประกอบธุรกิจ อัญมณี เครื่องประดับ ทองรูปพรรณ และ
จําหนายอุปกรณเครื่องมือ ที่เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ
(8) คุณมนตรา ภรรยา ของนายหางหัว ใจเย็นใจดี ตามใจลูก
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(9) ส.ส.ดําเกิงชัย คงเจริญไพศาล เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ติดตอกันหลายสมัย
จึงเปนผูมีอิทธิพล สงเสริมลูกในทางที่ผิด ซึ่งสงผลตออุปนิสัยของลูกชายดวย เขา
เปนเพื่อนสนิทกับ นายหางหัว มาตั้งแตสมัยเรียนมัธยม จึงคิดจะเปนเครือญาติ
เดียวกัน ผานการหมายหมั้นของ ณัฐ ลูกชาย กับ มินท ลูกสาวของนายหางหัว
(10) คุณณัฐฐา เปนภรรยาของ ส.ส.ดําเกิงชัย
(11) เด็กชาย หมิง เปนลูกชายคนเล็ก ของนายหางหัว นิสัยชอบสอดรูสอดเห็น แตรักดี
(12) สมมุง เปนนองชายที่มีรูปรางหนาตา และนิสัย เหมือน สมหมาย พี่ชาย
(13) พอมดออซ เปนพอมดชาวอังกฤษ จิตใจดี เปนคนรักของ แมมดแอว
ตัวละครประกอบหลัก (มีบทพูด)
(14) ลอรดแดร็ก เปนอาจารยผูสอนมนตอมตะ ใหแกเหลาแมมด ถูกเชื้อเชิญมาจาก
ดินแดนภาคเหนือของเกาะอังกฤษ เปนคนรางสูง มีเสนห วาจาสุภาพ จึงเปนที่สนใจ
ของเหลาแมมดสาว
(15) นกชัย เปนเพื่อนสนิทของ สมหมาย คอยชวยสงขาวสาร และชวยเหลือทุกเรื่อง
(16) ยายา (17) หญิง (18) โอ เพื่อนสาวไฮโซของ มินท
(19) นนท กับ (20) กาย เปนเพื่อนของ ณัฐ (21) แนน เปนสาวคูขาของ ณัฐ
(22) นายจรัญ (23) นางประไพ สองผัวเมีย (24) น.ส.จะจา ลูกสาว และ
(25) นายบุญหลง ทั้งหมด เปนคนรับใชในบานของนายหางหัว
(26) แมมดเฒา ซิลลี่ แหงยิปซีเอเคอร
ตัวละครประกอบฉาก (atmosphere character)
ตํารวจ, เพื่อนๆ นักศึกษา ชาย หญิง, เจาของหอพัก, เจาหนาที่รับลงทะเบียน, อาจารย
มหาวิทยาลัย, คนงาน ในโชวรูม, ฯลฯ
ฉาก
(1) มิติของแมมด พอมด เปนคนละสวนกับ มิติโลกมนุษย ไมอาจสื่อสารสัมผัสกันไดโดยตรง
ผานการสัมผัสทางประสาทสัมผัสทั้งหา (รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส) แตจะสื่อสารกัน โดย
ผาน สื่อพลังจิต และจินตภาพ ดังนั้น เหตุการณในโลกของแมมด จึงเปนเสมือนเบื้องหลัง
ของเหตุการณในเรื่องราวทั้งหมด
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(2) หลักสูตรของแมมด พอมด แบงออกเปนระดับ ดังนี้
แมมดมือสมัครเลน จะเรียนรูเองดานมนตดํา ไสยศาสตร จึงมีความไมแนนอน และมนตที่
ใช ไมมีความนาเชื่อถือ แมมดพื้นฐาน มักเริ่มที่จุดนี้ทุกคน ถาไมพนจากหลักสูตรนี้ และ
หมกมุนมากเกินไป จะกลายเปนแมมดฝายเลว เพราะถูกชักจูงไดงาย
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ฝายดี จะเรียนสาขาปรัชญาแมมด และมนตสเนห ฝายเลว จะ
เรียนสาขา มนตดํา อันเปนมนตพื้นฐานในการทําสิ่งชั่วราย การศึกษาระดับนี้ จะมีมนต
บังคับพื้นฐาน ที่แมมดพอมดทุกตนทั้งฝายดีและฝายเลว จะตองเรียน คือ มนตขี่ไมกวาด
หลักสูตรระดับปริญญาโท ฝายดี จะเรียนสาขา มนตกระจกวิเศษ หรือลูกแกววิเศษ อัน
เปนสาขาที่แมมดทุกตน ใฝฝนอยากไดมนตนี้มาก เพราะสามารถทองโลกไปในที่ใดๆ และ
ติดตอสื่อสารกับมนุษยได และถามีพลังมากพอ ก็จะสามารถเชื่อมตออินเตอรเนต เลนไลน
กับมนุษยได เปนการสวนตัว แตถาฝายเลว จะเรียนสาขา แปลงรางและสะกดวิญญาณ
นอกจากนี้ ระดับปริญญาโท ยังมีสาขาอิสระ ที่สามารถเรียนไดทั้งแมมดฝายดีและฝายเลว
คือ มนตไมเทากายสิทธิ์
หลักสูตรระดับปริญญาเอก มีเฉพาะแมมดฝายดีเทานั้น คือ สาขามนตสลับราง ซึ่งสามารถ
กระทําไดทั้งตัวแมมดพอมดเอง และผานผูอื่นดวยก็ได เปนการอานใจ ของบุคคลอื่น ดังนั้น
หลักสูตรนี้ นักศึกษาแมมดพอมด จะตองเรียนรูศาสตรดานมืดของบุคคลอื่นใหมากเขาไว
ทั้งผีดิบ ซอมบี้ แวมไพร หมาปา ผีไทย ผีจีน ผีเขมร
สถาบันที่เหลาแมมดพอมดทั้งหลย ใครไปศึกษาตอคือ ประเทศในเกาะอังกฤษ และ
นิวซีแลนด
หมายเหตุ
(1) โครงสรางเรื่องทั้งหมด สามารถตัดทอน หรือขยายออกไดตามความเหมาะสม กับ
เวลาที่ออกอากาศ ภายใตความยินยอมของเจาของบท รางนี้ แบงออกเปน 13 ตอน สามารถ
ขยายเวลาแสดงได 45 นาที หรือ 90 นาที (กรณีขยายเปน 90 นาที อาจมีการเพิ่มเหตุการณ
ลงไปในเรื่อง)
(2) Screenplay แตละตอน จะยึดตาม โครงสรางเรื่อง ที่ปรับปรุงแลว และจะเขียน
ภายหลัง เมื่อโครงสรางเรื่อง เปนที่ยุติแลว
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