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สมหมาย เปนหนุมรูปหลอ สุขุม แตตองมนตสาปของ แมมดแอว เขาจึงกลายเปนคนอวน
อัปลักษณ ไปทํางานอยูกับ นายหาง ซึ่งมีลูกสาวแสนสวย ชื่อมินท นายหาง ชอบนิสัยของ
สมหมาย โดยไมรูวา สมหมาย แอบชอบลูกสาวตน วิกรม ลูกชายนักการเมือง ที่เปนเพื่อนกับนาย
หาง ถูกหมายหมั้นกับ มินท แต มินทไมชอบ
ตอมา นายหางไปตกลงธุรกิจที่ตางประเทศ ใหเบญจา กับลูกสาว ดูแลหางแทน วิกรม มา
ลวนลาม มินท สมหมาย เขาขัดขวาง สรางความเจ็บแคนใหแก วิกรม และพวก
มินท กับ เบญจา ไปที่ธนาคาร ขณะที่มีโจรบุกปลน มินท ถูกจับไปเปนตัวประกัน สมหมาย
ตามไปชวยไวได เกิดมนตสาปพลิกผัน สมหมาย พนคําสาป แตคําสาปไปตกที่ มินท แทน แตมินทไม
รูตัววา ตนเองกลายเปนสาวอวนตุยนุย เหตุการณครั้งนี้ ทําใหมินท สมหมาย มีสัมพันธรักที่ดีตอกัน
สมหมาย กับ เบญจา รวมกันคิดหาทางแกไขมนตสาป กอนที่นายหางจะกลับ ทราบวา โจรที่
ปลนธนาคาร ถูกจับได เปน วิกรม กับพวก สมหมาย จึงปลอมเปนตํารวจ เขาไปชิงตัว วิกรม
ออกมา นําไปทําพิธี แลกมนตสาป กับ มินท ที่บานราง จนสําเร็จ กอนที่นายหองจะกลับจาก
ตางประเทศ ทันเวลาพอดี.

2.

Plot structure: Hidden Hug –

มนตสาป สลับรัก (ภาค 1)

FADE IN:
SUPERIMPOST:

บทที่ ๑ อาณาจักรของพอมดแมมด

การประชุมสภาจักรวาลพอมดแมมด ถูกจัดขึ้นทุก ๑,๐๐๐ ป (เทากับ ๑ ป ของโลกมนุษย) ณ
ดินแดน มิติที่สี่ อันเปนสถานที่เรนลับ สําหรับมนุษย พวกพอมดและแมมด ที่ปฏิบัติภารกิจในดารา
จักรตางๆ รวมทั้งดาราจักร ทางชางเผือก ถายังมีชีวิตอยู ตางพากันเดินทางขามเวลา ดวยเครื่อง
เดินทางที่ตั้งพิกัดเวลาและสถานที่ได (Space-time Machine) ซึ่งพวกเขาจะเรียกมันวา
รถไฟขบวน ๔/๓ หรือ ๕/๓ (สองขบวน มีพลังขับเคลื่อน แตกตางกัน) หรือไมก็ขี่ไมกวาด ผาน
อุโมงคเวลา (warm hole) ซึ่งจะใชเวลานานกวานั่งรถไฟ สวนใหญจะเปนพอมดแมมด ที่
ยากจน หรือ สมาชิกสภาระดับลางๆ
ในระหวางการเดินทางไปประชุม สิง่ ทีพ่ วกพอมด แมมด กลัวมากที่สุด คือ หลุมดํา ซึ่งมันจะดักรอ
อยู ระหวางการเดินทาง ไมวาจะเดินทางดวย รถไฟขบวน ๔/๓ หรือขบวน ๕/๓ หรือ ขี่ไมกวาด
ก็ตาม เพราะไมสามารถมองเห็น หลุมดําได กวาจะรูตัว ก็เขาใกลเสนขอบฟาของหลุมดํา ถาเลยเสน
นั้น พลังดูดของหลุมจะดูดและกลืนกิน แมมด หรือพอมด ไมมีโอกาสกลับออกมาได ตลอดกาล กับ
ดักหลุมดํา สวนใหญ มักจะเกิดกับ พอมดแมหมด ที่ขี่ไมกวาดเสียเปนสวนใหญ พวกเขามักเขาใจผิด
คิดวาหลุมดํา คือ อุโมงคเวลา
แมมดสาวตนหนึ่ง ขี่ไมกวาดผาน หลุมดํา หลุมหนึ่ง เขาใจผิดคิดวาเปนอุโมงคเวลา จึงเผลอหลุดเขา
ไปใกล เสนขอบฟาของหลุมดํานรกนั่น และเมื่อเธอรูตัว ก็สายไปแลว เธอตอสูกับแรงดึงดูด จน
เกือบจะหมดแรง แตแลว ก็มีแมมดสาว อีกตนหนึ่ง เสีย่ งชีวิตโคจรเขาไป ชวยดึงเธอหลุดออกมา
จนปลอดภัย ตั้งแตนั้นมา เธอทั้งสองจึงเปนเพื่อนกัน
ในอาณาจักรของพอมดแมมด มีสมาชิกอยูสองประเภท คือ ประเภทสมทบ และสมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ มักเปนพอมดแมมด ในวัยเด็ก และถูกสงออกไปทํางานรวมกับ พอมดแมมดผูใหญ
เพื่อการเรียนรู พอมดแมมด จะมีอายุขัย โดยเฉลี่ย ๑,๐๐๐ ป ดังนั้น ยิ่งนานไป จํานวนประชากร
พอมดแมมด ก็เพิ่มขึ้น พวกเขาจะไดรับรหัสเรียกแทนชื่อ เพราะปริมาณของพอมดแมมด ที่มากเกิน
นั่นเอง แตในกลุมเพื่อนๆ และ ครอบครัว จะเรียกชื่อกันเอง เพื่อใหงายแกการสื่อสาร
เมื่อมีอายุได ๑๐๐ ป พอมดแมมดเด็กทุกตน จะตองขึ้นทะเบียนเปน สมาชิกสมทบในชมรมใด
ชมรมหนึ่ง ตามความสมัครใจ จากนั้น จึงจะมีสิทธิ์เรียนรูมนตตางๆ ... ในชวงหนึ่งอายุขัย พวกเขา
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จะตองเขาประชุม สภาจักรวาลของพอมดแมมด ซึ่งอาจมีเพียงครั้งเดียว เพื่อแสดงตัว และ รับการ
ชําระความประพฤติ
ผูเปนประธานในที่ประชุมสภาจักรวาลพอมดแมมด จะเปนพอมดที่มีอาวุโสสูงสุด โดยตําแหนง คือ
พอมดขาว สุพรหมยันตร กอนเริ่มวาระการประชุม พอมดขาว ไดกลาวย้ํา อุดมการณ ภารกิจ และ
กฏขอหามตางๆ สําหรับพอมดแมมดทั้งหลาย โดยเฉพาะ การละเมิดกฏขอหาม ถือเปนความผิด
ในรอบหนึ่งรอยป จะมีพอมดและแมมด ทําผิดกฏอยูจํานวนไมนอย ความผิดจะถูกบันทึกสะสมไว รอ
จนถึงวันประชุมสภาจักรวาล พอมดแมมด ที่ทําผิดจะถูกพิพากษาและตัดสินลงโทษ
ประธานอาวุโส กลาวอยางยอที่สุดวา ทานทั้งหลาย พวกเราไมอาจหลีกเลี่ยง การปะทะปะปนกับ
พวกมนุษย พวกเทพ และพวกภูติอื่นๆ ในมหาจักรวาลนี้ ทานทั้งหลาย โปรดจําไววา (๑) พอมดแม
มด ตองไมเบียดเบียนมนุษย (๒) ตองไมเปดเผยฐานะตนเอง ใหพวกมนุษยรู มิฉะนั้น จะทําใหทาน
อยูอยางลําบาก และอาจเปนชองทาง ใหทานละเมิดกฏขออื่นๆ ได (๓) หามพอมดแมมด คบหา
สมาคม หรือ รวมมือกับภูติอื่น มิฉะนั้น จะทําใหมนตของพวกทานออนแอ และเสือ่ มลง และ กฎขอ
สุดทาย (๔) มนตสาป ที่เกิดจากความโกรธ พยาบาท จะทําใหอายุขัย ของพวกทาน สั้นลง พรอม
กับรางกายที่รวงโรย นาขยะแขยง นั่นเปนสิ่งที่ไมมีพอมดแมมดตนใดตองการ โปรดอยาลืมวา มนต
ที่เสื่อมไป ไมอาจฟนคืนกลับมาใหมได นี่เปนบทลงโทษที่ไมมีผใู ดหลีกพนได เพราะมันคือกฏของ
จักรวาล
กอนประชุมในวาระตอไป ประธานอาวุโส ชี้ไมกายสิทธิ์ ไปที่ผนังดานหนึ่ง ของหองประชุม ปรากฏ
กระจกบานใหญ ใหพอมด แมมด ทุกตนเห็น เปนภาพของพวกพอมดแมมด ที่กระทําผิด มันดูนา
ขยะแขยง จนสรางเสียงฮือลั่น ทั้งหองประชุม พวกที่โทษหนัก ก็จะถูกจับขังในกรง ขึ้นรถไฟ และ
เหวี่ยงลงไปในหลุมดํา
ระหวางนั้น แมมดสาว สองตน รูสึกประหลาดใจ ที่ตองมาพบกันอีก หลังจากแมมดสาวผูหนึ่ง เพิ่ง
ชวยเหลือ เพื่อนแมมดอีกตนหนึ่ง พนจากกับดักหลุมดํา ทําใหพวกเธอกลายเปนเพื่อนกัน เธอคือ
แมมดแอว และ แมมดตองตา
แมมดขาว ผูอ าวุโส นามวา มีนา ไดรับอนุญาตจาก พอมดขาวสุพรหมยันตร ใหขึ้นยืนบนบัลลังก
ซึ่งอยูอีกดานหนึ่ง พรอมกับประกาศวา บัดนี้ มีชมรมพอมดแมมด หลายหมื่นชมรม ที่มีสมาชิกขาด
หายไป ไมครบจํานวน ๑๓ ตน สาเหตุเพราะถูกลงโทษบาง และตายไปบาง การประชุมคราวนี้ จึง
ตองคัดเลือกเลื่อน พอมดแมมด ที่เปนสมาชิกสมทบ ขึ้นมาเปน สมาชิกชมรม อยางเปนทางการ
เพื่อคัดเลือกเขาสูหองเรียน ระดับปริญญาตรี
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มีแมมดสาวรุนผูหนึ่ง แสดงความวิตกกังวล กับพอมดแฟนหนุม วาเธอสอบตกวิชาพื้นฐาน คือ วิชา
ขี่ไมกวาด เพราะเธอเปนแมมดที่ขี้ขลาด และเธอก็สารภาพวา เธอไปเรียนมนตดํา ดวยตนเอง ทําให
พอมดหนุมตองปดปากเธอ ไมใหใครรูเรื่องเหลานี้
แมมดอาวุโส มีนา เอยรายชื่อ ชมรมที่ตองปรับปรุง และบอกตําแหนง ของหองประชุมยอย สําหรับ
เปนที่ประชุมของแตละชมรม แลวกลาวปดประชุม พอมดแมมดที่มีรายชื่อ อยูในชมรมใด ก็จะลุกฮือ
ออกจากหองประชุมใหญไป เปนที่นายินดี เชนกัน ที่แมมดสาว ชื่อแอว กับ ตองตา จะไดสังกัดอยูใน
ชมรมเดียวกัน
ในอาณาจักรของพอมดแมมด ก็มีการแบงฝาย เชนเดียวกับโลกมนุษย ... พอมดนิลกาล ผูจบเวท
มนตชั้นสูง แตมีจิตใจชั่วราย ไดรับการลงโทษ จากสภาจักรวาล ใหจําคุกอยูในหลุมมืด แตอาศัยเวท
มนตอันแกกรา หนีรอดออกมาได ประกาศจะไมจงรักภักดี กับสภาจักรวาลอีกตอไป เขาไดรวบรวม
พอมดแมมด ที่พนโทษแลว และชักชวน พอมดแมมด ที่นิสัยเลวๆ ใหมาจงรักภักดีตน และกอตั้ง
สภาเปนของตนเอง เรียกวา สภาแหงพอมดแมมดดํา และไดผูกมิตรกับ พวกซาตาน และภูติอื่นๆ
กระทําตนเปนปฏิปกษตอ กฏของพอมดแมมด ที่สภาจักรวาล เคยบัญญัติไว
เพื่อเปนการปกปอง สถานภาพแหงความชั่วราย ของสภาแหงพอมดแมมดดํา พอมดนิลกาล จึง
สรางโรงเรียนสอนเวทมนตเปนของตนเอง เรียกวามนตดํา ที่เต็มไปดวยความชั่วราย พอมดนิลกาล
ไดมอบสโลแกนอมตะ ไวใหแกนักศึกษาของโรงเรียของเขาวา ความเมตตา ไมควรจะมีในพอมดแม
มด
การประชุมของสภาพพอมดนิลกาล แตละครั้ง จะมีการตอนรับพวกพอมดแมมด ที่ไมประสงคจะอยู
ภายใตกฏเกณฑของ สภาจักรวาล ซึง่ สวนใหญ มักเปนพอมดแมมด ที่ดื้อดาน หัวรั้น และโง ทําให
ชมรมพอมดแมมดดํา เพิ่มจํานวนมากขึ้น และกอความเดือดรอนตางๆ นานา ใหแกมนุษย ตาม
คําแนะนําของพวกซาตาน แลวปายความผิดใหแก พอมดแมมด ที่สังกัดสภาจักรวาล วาเปนพวกชั่ว
ราย และผูคนตางหวาดกลัว เมื่อไดยินชื่อแมมด พอมด
ดูเหมือนวา สภาแหงพอมดแมมดดํา จะเปนฝายไดเปรียบ เพราะการตอนรับพอมดแมมด ที่มาจาก
สภาจักรวาล มักผานการเรียนวิชาพื้นฐานมาแลวทั้งสิ้น คือ มนตขี่ไมกวาด และมนตไมเทากายสิทธิ์
ติดตัวมาดวย ทําใหไมตองมาเสียเวลาเรียนกันอีก สวนมนตดําอื่นๆ ไดแก มนตพรายเสนหา มนต
เปลี่ยนความฝน มนตสาปแชง ถือเปนมนตขั้นสูง การรายมนตดํา มักใชสัตวเลี้ยง เปนพาหะ ในการ
ปลอยสิ่งชั่วรายออกไป คือ แมวดํา คางคาว แมลงปอง และที่ชั่วรายแรงที่สุด คือ แมงมุมแมหมาย
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ดํา การปรุงยาพิษ และสะกดวิญญาณ ถือเปนมนตขั้นสูงสุด ผูใดมีคุณสมบัติถึงขั้นนี้ จะไดรับเลือก
ใหเปนฝายบริหารของ สภาแหงพอมดแมมดดํา
มีเพียงมนตชนิดเดียว ที่พอมดนิลกาล ปกปดเปนความลับ ไมถายถอดใหผูใด ในอาณาจักรมนตดํา
ของเขา คือ มนตแปลงราง ซึ่งเปนมนตที่เขาดัดแปลง จากมนตสลับราง ของสถาบันรังสรรคมนต
วิเศษ ดุษณีบัณฑิต ของสภาจักรวาล และนี่เอง คือสาเหตุ ที่ทําใหเขาหลุดรอดออกมาจาก ที่คุมขัง
ของสภาจักรวาลไดสําเร็จ
แตอยางไรก็ตาม คําสาปและคําสั่ง ของสภาจักรวาล คือกฏที่พอมดแมมด ทุกตน ไมอาจหลีกเลี่ยง
ได เพราะเปนกฎของจักรวาล ดังนั้น ชนชัน้ ปกครอง ของสภาแหงพอมดแมมดดํา มักจะมีรางกาย
แก นาเกลียด มากกวา สมาชิกระดับลางๆ ดังนั้น พอมดดํานิลกาล แหงอาณาจักรของมนตดํา จึง
พยายามคิดสูตรปรุงยา ทําใหตนเองดูเปนหนุมอยูตลอดเวลา เพื่ออําพรางรางที่แทจริง แตมันไม
ไดผล ถาพอมดดํา แสดงความโกรธ (ซึง่ มักเกิดบอยๆ) ออกมา
นับเปนความโชคดี ครั้งที่สอง ที่แมมดแอว กับ แมมดตองตา ไดรับคัดเลือกใหมาเรียน ใน
มหาวิทยาลัยเดียวกัน พวกเธอเรียน ปรัชญาแมมด และมนตเสนห อยางตั้งใจ ระหวางเรียน แมมด
ตองตา คอยๆ เปดเผยนิสัยที่แทจริง ออกมา ซึ่งแสดงธาตุแทของเธอวา แทจริง แมมดตองตา เปน
แมมดมีจิตริษยาที่ลุมลึก แตแมมดแอว มองโลกสวยงาม ไมถือสาความผิดของผูอื่น และกระเดียดไป
ทาง ติ๊งตอง เล็กนอย
ในระหวางเลาเรียน มีพอมดหนุมมาจีบ แมมดแอว แตแมมดตองตา ก็เขามาขวาง พยายามแทรก
เขาไปแทนที่ จนทําใหพอมดหนุม ตองเลิกลาไป เธอขัดขวางแมมดแอว ถึงสองครั้ง แตแมมดแอว ไม
ถือสา เพราะเธอก็ไมไดรักพอมดพวกนั้น ยิ่งนานวัน แมมดตองตา ก็ยิ่งแสดงพฤติกรรมริษยาแมมด
แอว ออกมาเดนชัด มากขึ้นทุกป แตแมมดแอว เปนฝายยอมมากกวา ทําใหเธอสามารถเรียน
รวมกัน จนกระทั่งจบหลักสูตร แมมดตองตา ไดคะแนนสูงกวาแมมดแอว เพราะเธอทุจริตในการสอบ
แตแมมดแอว ปกปดเปนความลับไว โดยที่แมมดตองตาไมรู
ครั้งหนึ่ง แมมดตองตา แสดงความใฝฝนวา ตองการเรียนตอ ในระดับปริญญาโท สาขามนตกระจก
วิเศษ – ลูกแกววิเศษ ซึ่งเปนมนตที่พอมดแมมดทุกตน มีความปรารถนาอยากเรียนกันมาก เพราะ
สามารถทองเที่ยวไปในที่ใดๆ ในจักรวาล และติดตอสื่อสารกับมนุษยได และถามีพลังมากพอ ก็จะ
สามารถเชื่อมตออินเตอรเนต เขาเฟสบุค โพสตทวิตเตอร เลนไลน กับมนุษยได เปนการสวนตัว
แมมดแอว บอกวาความรูพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี ที่เธอมี คือ มนตขี่ไมกวาด มนตไมเทากายสิทธิ์
ก็เปนการเพียงพอแลว พรอมที่จะออกไปทํางานรับใชสภาจักรวาล เธออยากออกไปทํางาน มากกวา

Plot structure : Hidden Hug by SUDIN CHAOHINFA, igoodmedia.net

6.

อยูที่นี่ แมมดตองตา ยิ้มเยาะในใจ และดูถูกความสามารถของเพื่อน จนแมมดแอว เริ่มไมพอใจ เธอ
เกือบจะพลั้งปาก บอกความผิดใหแมมดตองตารู แตเพราะรักเพื่อน เธอจึงนิ่งเฉยเสีย และหลีกไป
ในวาระการประชุมชมรม หัวหนาชมรม เปนแมมดขาว สุขุม จิตใจดี ตองการสงแมมดพอมด ออกไป
ทํางาน โดยอยูรวมกับมนุษยโลก จํานวน ๖ ตน การคัดเลือก โดยวิธีจับสลาก ในจํานวนหกตน มี
แมมดตองตา และแมมดแอว ติดอยูในรายชื่อดวย
แมมดตองตา ตองการเรียนตอ ในระดับปริญญาโท เธอจึงยื่นคํารองไปยังสภาจักรวาล และก็ไดรับ
อนุมัติ เธอไดรับมอบภารกิจ เปนบรรณารักษหองสมุด แหงมหาวิทยาลัย โพสต เมจิก อินเตอร อิง
แลนด ซึ่งตั้งอยูในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พรอมกับอนุญาตใหศึกษาตอ ในระดับปริญญาโทได
ที่นั่น ในระหวางทํางาน สวนแมมดแอว ไดรับบรรจุเปนเจาหนาที่ สถาบันเอื้อไออุนพูนรัก ซึ่งตั้งอยู
ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย สถาบันนีส้ ังกัด กรมสรางสรรค ความรักและความหวัง ภารกิจคือ
คอยแกปญหา ใหแกผูที่อกหักและผิดหวังในชีวิต ภารกิจในฐานะแมมด เธอจะตองไปเขากับชมรมแม
มด บนโลกมนุษย ซึ่งไดกอตั้งมากอนหนานี้แลว ซึ่งมีหลายชมรม แยกกันไปตามประเทศตางๆ ใน
โลก
ในชวงเวลาของการเตรียมตัวเดินทาง แมมดทั้งสอง ดูปฏิทินบนกระจกบานใหญ วามีภารกิจ
อะไรบาง ที่จะตองทําในโลกมนุษย แตละปของโลกมนุษย ทุกชมรมจะมีการประชุมใหญ ๔ ครั้ง คือ
ครั้งที่หนึ่ง วันที่ ๒ กุมภาพันธ ครั้งที่สอง วันที่ ๑ พฤษภาคม ครั้งที่สาม ชวงเดือนสิงหาคม และ
ครั้งที่สี่ วันที่ ๓๑ ตุลาคม
แมมดแอว กับแมมดตองตา ไปเบิกอุปกรณที่จําเปนสําหรับแมมด คือ ไมกายสิทธิ์ และคาถาในการ
ใช แมมดแอว รูสึกตื่นเตน เพราะเปนไมกายสิทธิ์ทูอินวัน ควบคุมดวยระบบดิจิตัล สามารถแปลง
สลับกัน เปนไมกายสิทธิ์รายมนตก็ได และ เปนไมกวาดก็ได สวนแมมดตองตา รูสึกเฉยๆ เพราะใน
อีกไมชา เธอจะไดรับสิ่งที่วิเศษกวานี้ หลายรอยเทา หลังจากเรียนจบปริญญาโท
ในวันปลอยตัวพอมดแมมด ที่ประตูจักรวาล มีพอมดและแมมด จํานวนมากมายกวาทุกครั้ง ตาง
หอบหิ้วสัมภาระ มารอกันอยูที่ชานชาลา ของรถไฟขบวน ๕/๓ การเดินทางครั้งนี้ สภาจักรวาล
เกรงวา พอมดแมมด จะไดรับอันตรายจาก หลุมดํา จึงสั่งขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษ มีพลังเหนือกวา
อํานาจพลังดูดของหลุมดํา ไวบริการฟรี ไมตองเดินทางดวยไมกวาด อีกตอไป พอมดแมมด ตางโห
รองยินดีกลาวคําสรรเสริญ พอมดขาวสุพรหมยันตร
SUPERIMPOST:

บทที่ ๒ เรื่องบองสๆ ของสองแมมด
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ที่โลกมนุษย ในมิติของแมมด – มหาวิทยาลัย โพสต เมจิก อินเตอร อิงแลนด กรุงลอนดอน
ประเทศอังกฤษ – หลังจากแมมดตองตา ไปรายงานตัวรับภารกิจ บรรณารักษแลว เธอก็ไป
ลงทะเบียนเรียน มนตกระจกวิเศษ และ ลูกแกววิเศษ ซึ่งเปนการศึกษา ในระดับปริญญาโท ของ
มหาวิทยาลัยแหงนี้ และเธอก็ตั้งใจเรียนอยางจริงจัง มีผลการเรียนดีเดน
สวนสาธารณะ – มานั่งริมสระน้ํา – หนุมสาวคูหนึ่งมีปากเสียงกัน ฝายชายตอวา ฝายหญิง อยาง
เสียหาย และรุนแรง ผูคนที่เดินผานไปมาเห็น การทะเลาะวิวาท ฝายหญิงโตเถียง ฝายชายลงมือตบ
ทุบตี ฝายหญิงสูไมได และมีบาดแผล ผูคนมามุงดูมากขึ้น ฝายชาย ผละถอยไป ผูค นรุมดา นินทา
ฝายชาย ที่รังแกผูหญิง แมมดแอว ก็เห็นเหตุการณ เธอจึงโกรธแทนฝายหญิง สาปใหฝายชาย เปน
หนู ตอหนาตอตา
ฝายหญิงกลับเขาบาน แมมดแอวตามไปดู ก็พบผูชายอีกคน เขามาประเลาประโลม โอบกอดเชิงชู
สาว เธอโมโหตอวาชายชู อยางเสียๆ หายๆ วาเอาแตเกาะเธอกิน จนถูกแฟนจับได แมมดแอว มารู
ภายหลังวา ตนเองผิดพลาด ชวยคนผิด ก็รูสึกเสียใจ
แมมดแอว เขาไปดูขอความในเฟสบุค ของหนุมคนหนึ่ง กําลังโพสตขอความดา ผูเปนลูกสาว วาเปน
ลูกอตัญู แมยกสมบัติใหแลว และไมพอใจแม ที่แมขอสมบัติบางสวนคืน เธอจึงไลแมออกจากบาน
และขอความอื่นๆ ก็เชนกัน ตางโพสตรุมดาผูเปนลูกสาว ดวยถอยคําหยาบคาย แมมดแอว ก็พลอย
ไปกับเขาดวย เธอใชเวทมนตเทาที่มีอยู ขามมิติพนื้ ที่ เขาไปใหถึงผูเปนแม ผูเปนแมรองไหฟูมฟาย
วามีลูกแตลูกไมรักดี ทั้งๆ ที่ยกสมบัติทั้งหมดใหแลว แคขอคืนนิดๆ หนอยๆ ก็ถูกไลออกจากบาน
แมมดแอวโกรธลูกสาวแทนแม จึงสาปผูเปนลูกสาว ใหเปนแมว แตเธอกลับรูสึกวา ตนเองผิดพลาด
อีกแลว เมื่อมารูภายหลังวา แมมีชู และเมื่อลูกสาวไมอยู แมละชูตางกระโดดโลนเตนดีใจ ที่จะได
สมบัติคืนทั้งหมด
หนึง่ ปผานไป แมมดแอว ทํางานพลาดถึงสองครั้ง ก็สํารวจตัวเอง เห็นวามีเวทมนต และความรูไม
เพียงพอ ไมอาจหยั่งรูเหตุการณลวงหนา หรือยอนหลังได ... ขณะที่แมมดตองตา กลับประสบ
ความสําเร็จ เธอไดรับประกาศนียบัตร ระดับมาสเตอร สาขามนตกระจกวิเศษ-ลูกแกววิเศษ สราง
ความลําพองใจใหแกเธอเปนอยางมาก และพูดเยาะเยยแมมดแอว ใหเสียหนา
แมมดแอวจึงตัดสินใจ ขออนุญาตลาเรียนตอระดับปริญญาโท สาขามนตกระจกวิเศษ ที่สถาบัน เม
จิก มิลเลอร ในอเมริกา สภาจักวารอนุญาตตามคําขอ
ที่ประเทศอเมริกา – ในระหวางศึกษามนตกระจกวิเศษ เธอก็เรียนวิชาดูไพยิปซีจาก แมมดสาวใจดี
ชื่อ ลิลลี่ จากยิปซีเอเคอร ซึง่ ตอมาก็กลายเปนเพื่อนสนิทกัน สวนแมมดตองตา เกรงจะนอยหนา
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เพื่อน จึงสมัครเรียนตอ ปริญญาเอก สาขามนตสลับราง ซึ่งเธอก็ไดรับอนุมัติโดยงาย เพราะเหตุที่
เปนนักศึกษาคะแนนดี
ชวงภาคเรียนสุดทายของการศึกษา แมมดแอว ตกหลุมรัก ทานลอรดแดร็ก ณ งานเลี้ยงแหงหนึ่งที่
โรงแรมชางและกอลิลลา ทานลอรด มาเปนอาจารยบรรยายพิเศษ ใหแกนักศึกษาที่จะจบหลักสูตร
มนตกระจกวิเศษ ลอรดแดร็ก เปนพอมดหนุมรูปงาม สูงศักดิ์ และสุภาพ ชอบดื่มไวนสีแดงสด ทาน
มักใหความเปนกันเองกับทุกๆ คนเสมอ ไมเลือกบุคคล ชั้น วรรณะ ตลอดสองสัปดาห แมมดแอว
พร่ําเพอพรรณนาความรัก ที่มีตอทานลอรด แตลอรดแดร็ก ไมไดสนใจแมมดแอวเลย
ที่ประเทศอังกฤษ – แมมดตองตา ก็พบรักกับ พอมดหนุมรูปรางสมารท ชื่อออซ แตพอมดออซ มี
นิสัยเจาชู สังเกตไดไมยาก เพราะหัวใจของเขา จะมีสีแดงสดใสอยูตลอดเวลา พอมดออซบอกรักแม
มดสาวไปทั่ว ดวยการก็อปปหัวใจสีแดงใหไป นิสัยเจาชูของพอมดออซ สรางความทุกขกังวล ใหแก
แมมดตองตาอยูตลอดเวลา เพราะเธอหลงรักพอมดออซจริงๆ ชนิดรักจริงหวังแตง
แมมดแอว ไมมีความสุขเลย ไมไดกินไมไดนอนจนดูผอมลง เธอทุมเทความรัก ใหกับทานลอรดแดร็ก
จนหมดหัวใจ ทั้งๆ ที่ลอรดแดรก ยังไมไดบอกรักเธอเลย ในวันรับปริญญา เธอแทบไมไดใสใจ หรือ
ยินดีสักเทาไหรกับปริญญาของตน แตเธอก็ยังพอมีความหวังอยูบาง
แมมดแอว กับ แมมดตองตา ปรับทุกขแกกันและกัน ทําใหเธอทั้งสองกลับมาดีกันอีกวาระหนึ่ง ใน
ฐานะที่ แมมดตองตา มีคุณวุฒิสูงกวา ถึงระดับปริญญาเอก มนตของเธอจึงเขมแข็งกวา แมมดตอง
ตา จึงสาปใหพอมดออซ เปนมดไรหัวใจ และเก็บหัวใจของพอมดออซไวกับตัว
ในชนบทแหงหนึ่ง เด็กหนุมคนหนึง่ กําลังควบมา ไลตอนแพะที่พอของเขาเลี้ยงไว ใหเขาคอก
จากนั้น เขาก็แวะไปดูคนงานที่สวนผักไรสารพิษ ครอบครัวของเขา รักและเทิดทูนพระเจาอยูหัว ที่
ประตูรั้วหนาบาน นอกจากจะมีธงชาติไทยปกอยู ในบานก็ยังมีพระบรมฉายาลักษณ พระเจาอยูหัว
ติดอยู พอกับแม เรียกเขาวา สมหมาย และเขาก็พอใจชื่อนี้ เขาเปนลูกชายคนโต และมีนองชายอีก
คน ชื่อ สมมุง หนาตาหลอทั้งคู คนที่ไมเคยรูจักกันมากอน จะคิดวาสองพี่นองเปนฝาแฝดกัน ชวง
ปดเทอม สมหมาย มาชวยงานที่ไรของพอ
แมมดแอว และแมมดตองตา ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติภารกิจ ที่สถาบันเอื้อไออุนพูนรัก สังกัด กรม
สรางสรรค ความรักและความหวัง แมมดแอว เริ่มมองเห็นพฤติกรรม ความใจรายของเพื่อนหนักขึ้น
ทุกวัน แมมดตองตา ขโมยหัวใจของพอมดออซ มาสับโขกเลน เปนที่สนุกสนาน ยามวาง แมมดตอง
ตา ใชมนตสลับราง ผสมกับมนตในดานมืด เธอแอบเรียนรูศาสตรของภูติพวกอื่น ลืมกฎขอหามของ
สภาจักรวาล แมมดแอวรูเขา พยายามจะแจงขอมูลไปยังสภา แตแมมดตองตารูทัน และหามแมมด
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แอว แพรงพรายเรื่องของเธอ ถาไมเชื่อ เธอจะสาปแมมดแอว ใหเปนอะไรก็ได ในฐานะที่มีมนตสูง
กวา แมมดแอว จําเปนตองปกปดความผิดของเพื่อน ไวเปนความลับตอไป
ธุรกิจซื้อขาย เพชรพลอย และเครื่องประดับ กําลังเฟองฟู และไดรับความนิยมจากลูกคา ทั้งในและ
ตางประเทศ โดยเฉพาะลูกคาจากชาวจีน นายหางหัว จะเอาใจใสตอลูกคาทุกระดับ ทั้งแผนก
ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ เครื่องมืออุปกรณ นอกจากนี้ นายหางหัว ยังเปนตัวแทน ซื้อขาย
จําหนาย เครื่องมือเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ นายหางหัว ไดแบงภาระดูแลกิจการ ออกเปน
๓ สวน คือ (๑) โรงงาน ๑ แหง ใหคุณเบญจา แมบานผูซื่อสัตย เปนผูดูแล ทั้งตรวจเช็ค สั่งนําเขา
สั่งผลิต สินคา ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ รวมทั้งอุปกรณตางๆ และมีหนาที่ดูแลคนงานทั้งหมด
(๒) โชวรูม ๓ คูหา จําหนาย เครื่องมือ เครื่องประดับ และการใหบริการหลังการขาย จํานวน ๑
แหง นายหาง เปนผูด ูแลเอง (๓) หางทอง ๒ คูหา จําหนายทองรูปพรรณ และเครื่องประดับ คุณ
มนตรา ภรรยาของนายหาง เปนผูดูแล
แมมดตองตา เริ่มคบคุนกับพวกภูติ เชน ผีปอบ ผีกระหัง ผีกระสือ ผีพราย ผีตาโขน แมกระทั่ง ผีจีน
ผีฝรั่ง แวมไพร มนุษยหมาปา เธอก็ยิ่งลําพองใจ เพราะพูดภาษาผีไดเกือบทุกภาษา นําพาใหเธอไป
เขากับชมรมของพวกแมมดดํา ก็ยงิ่ ทําใหเธอเหิมเกริมในการใชเวทมนต โดยไมยั้งคิด และนี่ก็เปน
เหตุใหใบหนาของแมมดตองตา เริ่มดําคล้ํา ริมฝปากดํา นัยนตาสีแดง
SUPERIMPOST:

บทที่ ๓ เปาหมาย ที่ไมไดเลือก

บานใหญของนายหาง มีคนอยูรวมกัน ๕ ชีวิต คือ นายหางหัว คุณมนตรา (ภรรยา) มินท
(บุตรสาว) หมิง (บุตรชาย) และคุณเบญจา หญิงหมาย ซึ่งมีฐานะเปนผูจัดการ ที่นายหางไวใจมาก
ที่สุด และถือเสมือนวาเปนญาติในครอบครัว สวนบานหลังเล็ก เปนบานพักอาศัยของลูกจาง ชื่อ
นายจรัญ และนางประไพ สองผัวเมีย พรอมดวยลูกสาว วัยเดียวกันกับมินท ชื่อ จะจา นายจรัญ
ทําหนาที่หลายอยาง ทั้งขับรถ เปนยาม ดูแลทั่วไป สวน ประไพ ทําหนาที่เปนแมบาน ดูแลบานเรือน
และอาหาร โดยมีจะจา ชวยงานอีกแรงหนึ่งดวย เมื่อเดือนกอน นายหาง ไดรับ นายบุญหลง ซึ่งเปน
ญาติกับนางประไพ มาเปนคนดูแลสวนไมดอกไมประดับ ในบริเวณบานทั้งหมด
สมหมาย กับ มินท เรียนอยูที่มหาวิทยาลัยเดียวกัน สมหมาย เปนนักศึกษารุนพี่ ปสุดทาย เรียน
คณะนิตศิ าสตร สวนมินท เรียนคณะสถาปตยและมัณฑนศิลป ปสอง สมหมาย เชาหอพักเอกชน ที่
อยูใกลมหาวิทยาลัย ชวงปดภาคเรียน เขาจะกลับไปชวยงานในไรของพอ ซึ่งอยูหางออกไป แค
๒๐๐ กม. เศษๆ
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ในงานชุมนุมใหญ ของสภาพอมดแมมดโลก จัดขึ้นที่ประเทศจีนในดินแดนมิติที่สี่ พวกพอมดและแม
มดทั่วโลก ตางมาชุมนุมกัน แมมดตองตา ไมกลาปรากฏตัวในสังคม มักหลบๆ ซอนๆ อยูในมุมมืด
สวนแมมดแอว มีความสุขมากขึ้น จากการไดพบปะกับเพื่อนแมมดตางถิ่น เธอไมมีโอกาสจะบอกเลา
ความอึดอัดในใจใหใครๆ ฟง เกี่ยวกับพฤติกรรมของแมมดตองตา เพราะถูกแมมดตองตา จับตา
มองอยูในมุมมืด
แตแลวสิ่งที่ไมคาดฝนก็เกิดขึ้น เมื่อแมมดแอว พบกับ ทานลอรดแดร็กอีกครั้ง ตามลําพัง ณ มุมหนึ่ง
ของงาน โลกสีชมพูกลับมาอีกครั้ง เธอรูสึกดีใจ เปนฝายบอกรักลอรดแดร็กกอน แตคําตอบที่ไดรับ
คือ ความเฉยเมย สิ่งที่ทําใหแมมดแอวรูสึกเสียหนามาก คือ รอยยิ้มเยาะ ทานลอรดมองเห็นเธอ แค
เปนตัวตลก แมมดแอวเสียใจมาก ที่เก็บความรูสึกดีๆ ไว เพื่อนํามามอบใหแกผูที่เธอรัก แตกลับ
ไดรับการปฏิเสธอยางไมไยดี เธอรูสึกเจ็บแคน อยางที่ไมเคยปรากฏมากอน คิดวา เมื่อกลับถึง
เมืองไทย เธอจะตองทําอะไรสักอยาง ใหหายแคน เหตุการณครั้งนี้ สรางความพึงพอใจ ใหแกแมมด
ตองตา เปนอันมาก
อีก ๓ วัน กอนเปดเทอม สมหมาย ตองกลับมาเรียนตอ กอนเดินทางจากบานไป เขามองแผนปาย
ปรัชญา ที่เขาคิดและเขียนขึ้น และติดมันไวที่ริมรั้วบาน “พออยูพอกิน หนี้สิน คืออดีต” ซึ่งมันมี
ความหมายสําหรับเขามาก เมื่อเขานึกถึงอดีต ตอนที่พอแมเริ่มสรางเนื้อสรางตัว จากภาระหนี้สิน
รุงรัง จนกระทั่งมาถึงวันนี้ ครอบครัว พอแมของเขามีความมั่นคง และมีความสุข เพราะเขาถือ
ปฏิบัติแนวทาง การพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางพระราชดําริของพระเจาอยูหัว
ภาวะจิตใจแมมดแอว ชวงนี้ออนไหว แมมดตองตา ไดโอกาส ยุยงใหแมมดแอว ละเมิดกฎของสภา
จักรวาล เพื่อจะใชเปนขออาง ตอรองกับแมมดแอว ไมใหเปดเผยความผิดของตัวเอง แมมดตองตา
แสรงพูดเหน็บแนม ทํานองวา แมมดแอว ใจเสาะ ขี้แพ ไมกลาพอ ที่จะลางอายใหแกตัวเอง ไม
เหมือนเธอ มดเจาชูอยางพอมดออซ เธอก็จัดการมาแลว พวกมดเจาชูมันตองโดนซะบาง แตแมมด
แอว คงไมกลาหรอก เมื่อถูกเยอะเยยซึ่งหนา แมมดแอวก็รูสึกเดือดขึ้นมา เขาทางแมมดตองตาทันที
แมมดแอว ขอคําแนะนํา การประกอบพิธีสาป จากแมมดตองตา เธอตองการแกแคนทานลอรดแดร็ก
ครั้งแรกสับสนนิดหนอย วาจะสาปลอรดแดรกเปนอะไร จึงจะสาแกใจ เปนหมู เปนสัตวตัวเหม็น เปน
มดกะเทย หรือเปนพอมดไรหัวใจเหมือนพอมดออซ แตก็ยังตัดสินใจไมไดในตอนนี้
ปนี้เทศกาลวันคริสตมาส ถูกจัดขึ้นในมหาวิทยาลัย เปนงานใหญในรอบสิบป มีการแสดงนิทรรศการ
ตางๆ เกม การเลน ละครเวที สมหมายกับเพื่อนรวมหอ ถือโอกาสออกไปเที่ยวเปดหูเปดตา

Plot structure : Hidden Hug by SUDIN CHAOHINFA, igoodmedia.net

11.

แมมดแอว เลือกตึกหลังหนึ่ง หางออกไป เพื่อประกอบพิธีสาป ตามวิธีการของแมมดตองตา ซึ่งเธอ
แอบไปเรียนมาจาก พวกแมมดดํา ภายในตึก เปนหองโถงกวางเพดานสูง เทียนหลายขนาด ถูกจุด
ขึ้นบนพื้น วางเปนรูปวงแหวนกลมขนาดใหญ เสนผาศูนยกลางเกือบเต็มหอง และมีกระจกเงาบาน
เล็กๆ หลายขนาด วางลอมรอบแทงเทียน สําหรับรวมแสงเขาสูศูนยกลาง บนแทนบูชามีรูปปน
จําลองเหมือนจริง ของลอรดแดรก ขนาดเทาตุกตา วางอยู ทามกลาง แมวดําที่ขังอยูในกรง ขางละ
ตัว บนเพดานหอง ถักดวยดายสีแดง แขวนแมงมุมดํา หลายขนาดเต็มเพดาน มันยังคงดิ้นกระแดวๆ
เพราะถูกมัด แมมดแอว สวมชุดดํา ตกแตงใบหนาเข็มดูนากลัว ริมฝปากสีแดงเลือดนก ยืนตรงใจ
กลางวงกลม ขางหนาเปนแทนกระถางแกวใสใบใหญ ขางในมีแมลงปองไตไปมายั้วเยี้ยเต็มไปหมด
มีแผนกระจกหนาวางเทินบนปากกระถางกันแมงปองไตออก บนกระจกเปนแทนวางลูกแกววิเศษ สูง
เสมอใบหนาของแมมดแอวพอดี
แมมดแอว รูสึกขยะแขยงตัวเองอยูเหมือนกัน เพราะสิ่งที่เธอทํา มันเปนพิธีกรรมแบบเดียวกับ พวก
แมมดดํา แตเมื่อมองรูปปนของลอรดแดรกแลว ความโกรธแคนก็บังเกิดขึ้น เปนแรงผลักดัน ใหเธอ
จําตองทําพิธีกรรมบาๆ บอๆ นีต้ อไป ... ขณะทําพิธี มีภูติเผาพันธุตางๆ มามุงดู คือ ผีปอบ ผีกะหัง
และ ผีตาโขน กําลังถกเถียงกัน ในสิ่งที่แมมดแอวทํา
ขณะที่ สมหมาย กําลังเพลิดเพลิน กับการดูตํานาน เรื่องราวของแมมด พอมด ปศาจแวมไพร
มนุษยหมาปา ก็มีคนราย มาแอบลวงกระเปาเงินของตน แลววิ่งหนีไป สมหมาย วิ่งไลตาม ลัดเลาะ
ไปทางตึกที่แมมดแอว กําลังทําพิธีอยู
SUPERIMPOST:

บทที่ ๔ พลังเพี้ยน เฮี้ยนจนอวน

แมมดแอว กําลังรายเวทมนต พวกภูติที่มามุงดู ตางถกเถียงกันไมหยุด โดยเฉพาะผีกะหัง กับ ผีตา
โขน โตเถียงกันหนักถึงขั้นลงไมลงมือ สงเสียงรบกวนสมาธิของแมมดแอว ซึ่งกําลังสงพลัง
บางอยางไปที่รูปปน ของลอรดแดร็ก ประกายแสงไฟแลบแปรบปราบไปทั่วหอง และไหลไปรวมกันที่
ลูกแกว เสียงรบกวนสรางความสับสน ในการทองมนตของแมมดแอว เวลาเดียวกันกับ สมหมาย
วิ่งพรวดพราดเขามาในพิธี ถูกพลังไฟแลบของมนตเพี้ยน พุงออกจากลูกแกว เกิดแสงสวางวาบ
กระจกแตกกระจาย รูปปนตุกตาลอรดแดรก หลนแตกกระจาย รางของสมหมาย เริ่มเปลี่ยนไป อวน
ขึ้น อวนขึ้น แมมดแอว ไมสามารถหยุดมนตดํานั้นได รูสึกตกใจมาก ในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ใน
ที่สุด สมหมายก็กลายเปน หนุมรางอวน ตุยนุย สมหมาย ก็ตกใจเชนกัน ที่ตนพรวดพราดเขาไปที่
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นั่น โดยไมรูวา นั่นคือการทําลายพิธีของแมมด และเขาเองก็โดนมนตเพี้ยนๆ เขาไปแลวโดยไมรูตัว
สมหมายวิ่งออกไป โดยไมรูตัววารางของตนไดเปลี่ยนไป ทิ้งใหแมมดแอว ตกใจตาคาง ทําอะไรไมถูก
แมมดแอว เสียใจ รีบเอากระจกวิเศษ ออกมา รายเวทมนตสองดู เธอรูสึกตกใจมาก ที่เห็นหนุม
สมหมาย กลายเปนคนรางอวน เธอเริ่มมองเห็นปญหาใหญ ที่จะเกิดกับหนุมผูนี้ ก็ยิ่งเศราใจหนักขึ้น
สมหมาย เดินคอตก กลับหอพัก ยังนับวาโชคดี ที่ตอนนั้นไมมีคนเห็น หลังจากไขกุญแจเขาหองพัก
แลว สมหมาย นั่งเศราเสียดายเงินที่ถูกวิ่งราวไป บัตรประจําตัวก็หายไปดวย ไมมีหลักฐานอะไร ที่จะ
บงบอกความเปนตัวตนของเขาเลย
วันรุงขึ้น แมมดตองตา โทรมาถาม ผลของการใชมนตสาป เมื่อรูวาแมมดแอว ทําผิดพลาด เทากับ
วา แมมดแอว ก็ทําผิดกฎของสภาจักรวาลพอมดแมมด เหมือนกัน แมวาจะเปนความผิดไมรุนแรง ก็
ตาม และเธอรูดีวา แมมดแอว เปนมดใจออน และขี้ขลาด แมมดตองตา จึงขูวาถาแมมดแอวเอา
เรื่องของเธอไปฟองสภา เธอก็จะฟองสภาเหมือนกัน สรางความหวาดกลัวใหแกแมมดแอว
แมมดแอว รองไหสํานึกผิดอยูตามลําพัง และรูสึกสงสาร หนุมสมหมายขึ้นมาทันที เธอคิดวา เมื่อทํา
ผิดพลาด เธอจะตองหาวิธีแกไขใหได คราวที่แลวเธอก็ทําพลาด สาปคนดีๆ ใหเปนหนู เปนแมว แต
นัน่ เกิดจากความเขาใจผิด สภาคงจะไมเอาโทษเธอ แตครั้งนี้ เธอตั้งใจทําเพราะความผูกพยาบาท ซึ่ง
ถือเปนความผิดเบื้องตน ซ้ํายังทําพลาด สรางความเดือดรอนแกมนุษย ทําใหน้ําหนักของความผิด
เพิ่มเปนสองเทา สิ่งที่แมมดแอวกลัวที่สุด คือ ความแก เธอไมอยากเปนแมมดแก เธอรองไหรําพัน
กับตัวเอง ดูนาสงสาร มาคิดดูอีกที ถาไมมีเหตุการณนี้ แมมดแอว ก็คงลืมลอรดแดรกไมได แต
ตอนนี้ แมมดแอว ทําใจไดแลว เธอรําพึงรําพันกับตัวเองวา ความรักก็ทําใหมดตาบอด ไดเหมือนกัน
เรื่องวุนวาย ก็เกิดขึ้นกับสมหมาย อยางหลีกเลี่ยงไมได ... วันรุงขึ้น เจาของหอพัก จําเขาไมได หา
วาเปนคนอื่น สวมรอยมาอาศัยนอน ที่หองของสมหมาย แมเขาจะยืนยันวา ตัวเขาเองนี่แหละ คือ
สมหมาย ตัวจริง เสียงจริง เขามองที่กระจก ก็ยงั เห็นวาเขาก็คือ สมหมาย คนเดิม โชคดีที่เจาของ
หอพักไมเอาเรื่อง ปลอยใหเปนหนาที่ของเจาของหอง จัดการกับเพื่อนเพี้ยนๆ คนนี้ดวยตนเอง
วันถัดมา สมหมาย ตองการไปหาเพื่อน ที่มหาวิทยาลัย ตอนเขาแตงตัว เขารูสึกวาเสื้อผามันคับแนน
อึดอัด ทั้งๆ ที่ก็ดูปกติดีทุกอยาง พอเดินผานประตูรั้วมหาวิทยาลัย ไมวาเขาจะเดินไปทางไหน ทุกคน
ตางมองเขา ดวยสายตาแปลกๆ บางคนหัวเราะใสเขา พวกสาวๆ แอบกระซิบกัน และมองเขาหัว
จรดเทา แลวยิ้มขํา เห็นเปนตัวตลก สมหมาย ไปหา เนติ ซึ่งเปนเพื่อนคนหนึ่ง ที่หองสมุด เจาหนาที่
บรรณารักษ มองดูเขาดวยสายตาแปลกๆ และคอยจับจองเขา โชคดีที่เขาแตงกายนักศึกษา จึงไม
ตองขออนุญาต เขาเปนฝายทักทาย เนติกอน แตเนติ ไมรูจัก หาวาทักคนผิด แมเขาจะยืนยัน
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อยางไร เนติก็ไมเชื่อ เขาโกรธและตอวาเพื่อน จนเสียงดัง เพื่อนๆ นักศึกษาคนอื่นๆ ก็พากันมารุม
ลอม เสียงเอะอะ ทําใหบรรณารักษ ตองเชิญทุกคนออกไปขางนอก
ที่ใตรมไมใหญ พวกเขายังเถียงกันตอ เพราะสมหมาย อยากรูเหตุผลเหมือนกัน วาทําไมเพื่อนๆ จึง
ทํากับเขาอยางนั้น ยิ่งพูดมาก พวกเพื่อนๆ ก็พากันมาหอมลอมมากขึ้น บางคนก็หัวเราะ บางคนก็
แปลกใจ ที่ใหเขาทายเกี่ยวกับ สิ่งที่สมหมายชอบ แตพวกเขาก็ยังไมเชื่อ
มินท ญายา หญิง และ โอ นักศึกษาสาว ทั้งสี่คน เดินผานมา เห็นกลุมนักศึกษา ทั้งชายและหญิง
รุมลอม เปนกลุม มีเสียงเอะอะ โตเถียง หัวเราะ ก็สงสัย คิดจะเดินเขาไปดู แตเพื่อนสาวทั้งสามคน
หามไว เพราะเปนเรื่องไรสาระ ที่จะตองไปมุงดูคนอวนตุยนุย พวกเธอ จึงพากันเดินหลีกไปทางอื่น
นกชัย เปนเพื่อนสนิทของ สมหมาย เขาเปนคนสุดทาย ที่เขามาในกลุม เขารูสึกสงสารชายผูนี้ เขา
จะตองพิสูจนความเปนตัวตนที่แทจริง เขาพาสมหมาย ไปในที่ลับตาคน พิจารณาเคาหนา ความสูง
บุคลิกทาทาง สอบถามเรื่องสวนตัว ขอดูหลักฐานอื่น ที่พอจะยืนยันตัวตนที่แทจริงไดเทาที่มี ในที่สุด
นกชัย ก็เชื่อวาชายรางอวนผูนี้ คือ สมหมาย เพื่อนรัก เขาจึงบอกความจริง แกสมหมายไปวา
รางกายของเขาไดเปลี่ยนไปแลว แตเขาไมเชื่อ และยืนยันวา เขายังคงเหมือนเดิมทุกประการ เขา
ทําทาจะโกรธนกชัย แตยั้งคิดไดวา มีเพือ่ นคนนี้คนเดียวที่เขาไวใจ และเชื่อวาเขาคือสมหมาย และ
สามารถยืนยันตัวตนของเขาได เขาจึงระงับความโกรธไวได นกชัย พาสมหมาย ไปสองกระจกดู
ตัวเอง แตก็ไรผล สมหมาย ก็ยังมองเห็นวา เขาก็ยังหลอเหมือนเดิม แมนกชัย จะยืนยันวาเขาเปน
คนอวน ดูตลก กระจกไมไดชวยอะไรเลย
SUPERIMPOST:

บทที่ ๕ มนตรายปายสี

ที่สนามบิน – หลังจากเครื่องบินโดยสารลําหนึ่ง ลอแตะพื้น และวิ่งมาหยุดที่ลานรันเวย มีชายหนุม
รูปหลอผูหนึ่ง กําลังเดินลงจากเครื่อง พรอมสาวๆ ติดตามสองคน เขาโทรคุยกับพอ เขาชื่อ ณัฐ
หรือ ณัฐพงษ เปนลูกชายคนเดียว ของ คุณดําเกิงชัย เขาทําเซอรไพรพอดวยการ เดินทางกลับ
เมืองไทย กอนกําหนด หลังจากเรียนจบแลว พรอมดวยสาวๆ หอมลอมเขาถึงสองคน
เมื่อไปถึงบาน คุณดําเกิงชัย ผูเปนพอ และคุณณัฐฐา ผูเปนแม พากันยินดี ออกมาตอนรับลูกชาย
หลังพูดจา ถามไถเรื่องราว เกี่ยวกับลูกชายจนพอใจแลว ณัฐ ขอตัวไปเก็บขาวของ ขณะเดินขึ้นไป
ชั้นบน เขามองดูรูปถาย ที่ผนังหองโถง เปนรูปของพอ ยืนเคียงคูกับ นายหางหัว

Plot structure : Hidden Hug by SUDIN CHAOHINFA, igoodmedia.net

14.

ที่บานของ นายหางหัว – ชวงอาหารค่ํา ทุกคนอยูพรอมหนา ภรรยา ลูกสาว ลูกชาย และคุณ
เบญจา นายหางเปรยกับทุกคนวา ชวงนี้ธุรกิจกําลังดําเนินไปดวยดี ลูกคาก็เยอะขึ้น นายหางบอกให
มินท ตั้งใจเรียน รีบจบไวๆ จะไดออกมาชวยเตี่ยทํางาน และก็ขอใหแกไขนิสัยดื้อรั้นลงเสียดวย แลว
ก็สั่งสอน หมิง ลูกชายวาใหลดนิสัยขี้เลนลงเสียบาง จะพูดจาอะไร ก็ใหรูจักผูหลักผูใหญ และตั้งใจ
เรียน ทําตัวดีๆ นายหางหัว ยังมีอารมณขันอีกวา เห็นวา ลูกทําตัวไมเหมาะสม ทรัพยสมบัติที่มี
ทั้งหมด จะยกใหพวกขอทาน
นายหางจะไมใหลูกอยูวางเฉยๆ ทุกคนจะตองมีงานใหรับผิดชอบ หลังเลิกเรียน หรือวางจากการ
เรียน หมิง ไปอยูที่โรงงานกับคุณเบญจา หรือไมก็ไปอยูกับเตี่ย ที่หางทอง เพื่อชวยงานและเรียนรู
งานไปดวย สวน มินท ชอบที่จะชวยงานของแม ที่โชวรูมมากกวา นายหางหัว จะใหลูกสาวขับรถ
เอง เวลาไปไหนมาไหน อยาใชงาน นายจรัญใหมาก เพราะแครับใชติดตามนายหางหัว ก็งานหนัก
พอควรแลว
ตอนหนึ่ง คุณเบญจา เอยวาอยากไดคนมาชวยงานเพิ่ม นายหาง ก็ไมวาอะไร ก็หามาไดเลย แลวแต
คุณเบญจาจะเห็นสมควร
แมมดแอว ขอลาพักรอน เพื่อใชเวลาทั้งหมด ไปแกไขสิ่งที่ตนเองทําผิดพลาด เธอเขาหองสมุด
สืบคนในอินเตอรเนต เพื่อหาวิธีแกมนตเพี้ยน โทรไปปรึกษาแมมดลิลลี่ ที่อเมริกา ก็ไมไดผล และทุก
วัน ก็จะถูกเหน็บแนมจากแมมดตองตาอยูเสมอ วาเปนแมมดไรน้ํายา เธอยังแนะนําอีกวา ถาอยากรู
วิธี ทําไมไมปรึกษา พวกสภาแมมดดําละ เพราะมนตดํา ตองแกดวยมนตดํา แตแมมดแอว ตัดสินใจ
แลววา ตอไปนี้ เธอจะไมเกี่ยวของกับมนตดําอีกตอไป มันสรางความเดือดรอน ใหแกตัวเธอเอง และ
มนุษย เธอรูสึกเสียใจ ที่เชื่อแมมดที่นิสัยไมดอี ยางแมมดตองตา เธอคิดวา การทําดีอาจจะแกไข
ความผิดพลาดไดสักวัน
แมมดแอว ถามกระจกวิเศษวา ชีวิตของหนุมสมหมาย ตอนนี้เปนอยางไร กระจกวิเศษตอบดวยภาพ
วา เขามีความทุกขอยางหนัก ทั้งเรื่องที่พักอาศัย เพื่อนที่มหาวิทยาลัย อาจารยที่สอนเขา และที่เขา
เปนทุกขกังวลมากที่สุดคือ พอแมของเขาจะปฏิเสธเขา เหมือนพวกเพื่อนอีกหรือไม
แมมดแอว กลับมานั่งทบทวน ตั้งแตเริ่มพิธี ตนเหตุเกิดที่ไหน ตองไปสืบหาตนตอที่นั้น แมมดแอว
กลับไปที่หองโถงทําพิธี ขณะนี้ยังเหลือเศษซากของ เทียนไข กระจก รูปปนของลรอดแดรก ที่หลน
แตกกระจาย ใชมนตเรียก ผีกะหัง กับ ผีตาโขน แลวออนวอนขอรอง ใหชวยแกมนตเพี้ยนนั่น ผีทั้ง
สองใจออน ผีกะหัง จอมขี้เกียจ ชอบเหาะไปไหนมาไหน บนผิวน้ํา ผีตาโขน จอมลามก นึกถึงน้ํา คน
ละความหมายกัน จึงโตเถียงกันขึ้นมาอีก จนแมมดแอว บอกใหหยุด และคิดขึ้นมาไดวา น้ํา น้ําคือ
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วิธีที่จะชวยแกความผิดพลาดได ขั้นแรกคือ ตองทําใหหนุมสมหมาย เห็นตัวตนที่แทจริง ครั้นจะเอา
กระจกวิเศษใหเขาสองดู แตก็ทําไมได เพราะเปนของวิเศษสําหรับแมมด จะเปดเผยใหมนุษยรูไมได
เธอจะตองใชน้ําแทนกระจก และเมื่อหนุมสมหมาย รูสถานะที่แทจริงของตัวเอง ก็จะเขาสู
กระบวนการขั้นที่สอง ตอไป แมมดแอว แสดงความดีใจและขอบคุณผีกะหัง และผีตาโขน
ที่มหาวิทยาลัย – วันลงทะเบียนวิชาเรียน อาจารยที่ปรึกษา กําลังรับลงทะเบียนนักศึกษา ภาพ
เหตุการณนี้ อยูในสายตาของ แมมดตองตา และแมมดแอว ผานกระจกวิเศษ แมมดตองตา ตองการ
แกลงแมมดแอว ใหสนุก แมมดตองตา สงพลังจิตไปยังเจาหนาที่ ที่รับลงทะเบียน ใหขอตรวจสอบ
ตัวตนที่แทจริงของสมหมาย เชน ขอดูบัตรประจําตัว แมมดแอว รูทัน ก็เพงจิต คลายมนตของแมมด
ตองตา แตแมมดตองตา ก็ไมละความพยายาม สงพลังจิตไปอีก แมมดแอว ก็เพงจิตตอบโต มนต
ของแมมดทั้งสอง สรางความโกลาหลใหแกเจาหนาที่คนนั้น ประเดี๋ยวอนุญาต ประเดี๋ยวไมอนุญาต
จนดูเปนเรื่องสับสนวุนวาน
ในที่สุด แมมดแอว ก็เปนฝายพายแพ เทากับเปนการซ้ําเติม โชคชะตาของสมหมายอีกครั้ง สมหมาย
ตองถูกพักการเรียนไป เพราะไมมีใครเชื่อวา เขาคือ นายสมหมาย ศรีภูมินวรัฐ นักศึกษาคณะ
นิตศิ าสตร ไมมีบัตรนักศึกษา บัตรประชาชนก็หายไป
ที่โรงงาน ของนายหางหัว – นายหาง กําลังติดตามงาน และปรึกษาหารือกับ เบญจา คุณดําเกิงชัย
มีธรุ ะผานมา จึงแวะมาคุยกับนายหาง การสนทนาเปนไปดวยดี นายหาง เยาแหยวา ถาจะมารวม
หุนสวนในธุรกิจดวย ดําเกิงชัย จะวาอยางไร ดําเกิงชัย หัวเราะและวา ขอเปนหุนสวนเครือญาติ
ดีกวา และบอกดวยวา ตอนนี้ ณัฐ ลูกชาย เรียนจบและกลับจากเมืองนอกแลว
ตอนค่ํา ณัฐ ชวน นนท และ ปงปอนด ออกไปเที่ยวในผับชื่อดังแหงหนึ่ง กินดื่ม จาย มีผูหญิงเคียง
ขาง เหมือนเดิม คนที่อยูใกลที่สุดและนัวเนียไมหาง เธอชื่อ แนน
SUPERIMPOST:

บทที่ ๖ ทอดสะพานรัก

แมมดตองตา ประพฤติตัวถลําลึกสูอาณาจักรมนตดําเขาไปทุกขณะ เธอรับเชิญเขารวมประชุมกับ
สภาพอมดแมมดดํา และพอมดนิลกาล ก็ชอบในความสามารถของเธอ และพรอมจะสนับสนุนใน
ทุกๆ ดาน หากเสนอตัวเขามาเปนสมาชิกของสภามนตดํา แมมดตองตา คิดการณใหญ ใฝฝนจะเปน
ราชินีแหงมนตดําใหได แตในเบื้องตนเธอตั้งเงื่อนไขวา จะยังไมเปนสมาชิกสภามนตดํา แตจะทําตัว
เปนสายสืบ ความเคลื่อนไหวของสภาจักรวาลให ที่จริงเธอก็ไมอยากแกเหมือน แมมดดําทุกตน ที่
เธอคบหาสมาคมดวยนี้ พอมดนิลกาล พึงพอใจ แมมดตองตาเปนพิเศษ อยางมีเลศนัย เธอจึงเสนอ
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ขอตอรองวา ถาจะนําความลับออกนอกสภาจักรวาล จําเปนตองใชมนตแฝงตัว พอมดนิลกาล รูถึง
ขอจํากัดนี้ดี จึงมีคําสั่งอนุญาตเฉพาะกิจ ใหแมมดตองตา ไปเรียนวิชามนตสะกด และแปลงราง ที่
มหาวิทยาลัยอ็อคบูเลวารด ที่ประเทศนิวซีแลนด ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโดงดัง และ
นาเชื่อถือ วาเปนดินแดนที่เต็มไปดวยมนตดําอันลึกลับ ของพวก อ็อค
แมมดแอว มาพิจารณาดูวา อุปสรรคของเธอในเวลานี้ คือ แมมดตองตา คอยขัดขวางงานของเธอ
อยูตลอดเวลา เวทมนตของเธอยังไมเขมแข็ง สูกับมนตของแมมดตองตาไมได ถาคิดจะชวย หนุม
สมหมายใหกลับคืนเหมือนเดิม เธอจะตองไปเรียนมนตสลับราง โดยเร็วจะรอชาไมได ตอนนี้ เธอ
จําเปนตองปลอยวาง ใหสมหมายเผชิญกับปญหาไปกอน รอจนกวาเธอเรียนสําเร็จ แลวจะกลับมา
ชวยในภายหลัง
แมมดแอว จึงติดตอกับแมมดลิลลี่ ที่ยิปซีเอเคอร สหรัฐอเมริกา ใหติดตอกับอาจารยผูเชี่ยวชาญ
พิเศษ สาขามนตสลับราง เพื่อขอเรียนลัดหลักสูตรระยะสั้น โดยเธอตองเสียคาใชจายเอง เปนเงิน
จํานวนไมนอย แตเธอก็ยอม กอนเดินทางไป เธอก็ยังเปนหวงสมหมาย หวังวาแผนการ ที่เธอวางไว
จะทําให สมหมายรูตัวตนที่แทจริง และ เผื่อวาเขาจะติดตอเธอ ในระหวางที่เธอไมอยู แมมดแอว ได
เขียนขอความ ติดไวที่ประตูของหองโถง ที่เธอไปทําพิธีสาป ในวันนั้น แลวรายมนตใหกระดาษแผน
นั้นหายไป เพื่อปองกันคนอื่นมาเห็นแลวฉีกทําลาย หรือความันไป รอจนกวาสมหมายผานมา
กระดาษแผนนั้นจึงจะปรากฏ
มินท ทะนงตัววาเปนลูกสาวนายหาง ทั้งสวย ทั้งฐานะร่ํารวย ชอบเอาแตใจตัว นายหางหัว กลัวลูก
จะเสียนิสยั จึงมอบหมายงานดูแลบัญชี ในหางทอง เพิ่มเติมจากที่ไปชวยแม ที่โชวรูม และอีกอยาง
จะไดอยูในสายตา แตไมคอยไดผล มินทมักจะมีขออาง ออกไปกับ ญายา หญิง และ โอ ซึ่งเปน
เพื่อนสนิทและเปนสาวไฮโซ ลูกคนรวย เหมือนๆ กัน พวกเธอชอบทาทายตามประสาวัยรุน แตมินท
มีขอดีประจําตัวอยูอยางหนึ่ง ที่นายหางและคุณมนตรา ไวใจได คือเปนเด็กเรียนดี
วันหยุดเทศกาล เพื่อนสาวสามคน ของมินท มาขออนุญาต คุณมนตรา พาลูกสาวไปเปดหูเปดตา
เลี้ยงฉลองเกรดหลังรูผลสอบไฟนอล คุณมนตราก็เพิ่งรูเดี๋ยวนี้เองวา ลูกสาวสอบไดคะแนน ระดับ
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เธอจึงยอมอนุญาตใหลูกสาวไปกับเพื่อนๆ และอนุญาตใหเอารถคนใหมไป
เพราะคันใหญกวารถของญายา
เมื่อทุกคนพรอม มินท ขับรถออกไป เที่ยวสนุก ที่หางสรรพสินคาแหงหนึ่ง ระหวางจอดรถ บังเอิญ
สวนกับรถของ ณัฐและเพื่อน (นนท ปงปอนด) ซึ่งกําลังขับออกมา ณัฐ มองเห็น มินท รูสึกพอใจ
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มินท ขึ้นมาทันที จึงชะลอและหยุดรถ สบตากับมินท ในขณะที่มีสาวชื่อ แนน แนบขาง แตมินท ไม
สนใจ รีบขับรถออกไป
มินท กับเพื่อนๆ พากันไปทาทายความกลา ในถ้ําผีสิง ของสวนสนุกแหงหนึ่ง เพิ่งเปดใหม ภายใน
ติดตั้งอุปกรณไฮเทค เต็มไปดวยเอฟเฟคใหมๆ จากตางประเทศ หลังออกมาจากถ้ําผีสิงแลว ก็นั่ง
พักกินอาหารที่ริมสระน้ํา มินท มองออกไปที่ หนุมรางอวนผูหนึ่ง (สมหมาย) เขากําลังเดินผานเธอ
ไป แตเมื่อเธอสังเกตเงาของเขาที่ผิวน้ํา เงานั้นกลับเปนชายหนุมรูปงาม มินท จับจองเขาสลับกันไป
มาระหวางตัวเขา กับเงาที่ผิวน้ํา ญายา และ หญิง สังเกตเห็นกิริยาของ มินท เยาแหยเธอวา สงสัย
วาเพื่อนคงชอบเนื้อ ไมชอบกระดูก (ชอบคนอวน ไมชอบคนผอม)
ที่ถนน – สมหมาย เดินคอตกผิดหวังในชีวิต กําลังจะกลับหอพัก เขาโทรศัพทคุยกับ นกชัย วา
ระหวางที่ยังไมมีอะไรทํา เขาไปสมัครงาน ที่แผนกถ้ําผีสิง ของสวนสนุกเปดใหมแหงหนึ่ง แตเขาไม
รับ นกชัย พูดปลอบใจเพื่อน ระหวางนั้น ณัฐกับปงปอนด กําลังนั่งรถเปดประทุนรับลม ขับผานมา
ปงปอนด นึกสนุกอยากลอคนอวนเลน บอกใหณัฐลดความเร็วของรถลง ชาๆ เขาไปใกลๆ
สมหมาย แกลงยื่นมือปดโทรศัพท ที่อยูในมือของเขา หลุดตกลงพื้น สมหมาย ตะโกนตอวาพวกคน
พาลเกเร เพื่อนอีกสองคน ไมพอใจ บอกให ณัฐ หยุดรถ และลงจากรถ เดินตรงไปจะเอาเรื่อง
สมหมาย แตณัฐเห็นวา เปนคนอวนไมมีราคา จึงไมอยากมีเรื่องดวย
SUPERIMPOST:

บทที่ ๗ สองคน สับสนราง

บานที่ตางจังหวัด - รุงเชาของวันหนึ่ง สมมุง เปนหวงพี่ชาย ที่ไมติดตอกับทางบานมาเปนเดือน
แลว จึงบอกพอกับแมวา จะเดินทางเขากรุงเทพ ไปพบพี่ชายที่หอพัก เมื่อสมมุงไปถึงหอพัก เจาของ
หอ เขาใจผิดคิดวา สมหมายกลับมาแลว และบอกวา ขางในมีเพื่อนรางอวน มาอาศัยอยูในหองแทน
หลายสัปดาหแลว จัดการคุยกันเอง วาจะอยูอยางไร จายคาหอพักกันอยางไร สมมุง รูสึกงุนงง กับ
เหตุการณที่เกิดขึ้น แตเจาของหอรีบพูดรีบไป ไมสามารถสอบถามอธิบายอะไรได พอเปดประตูเขาไป
ในหอง เขาก็ตองตกใจ เพราะในหองมีหนุมรางอวนอยูในหองจริงๆ พรอมกับเพื่อนคนหนึ่ง นกชัย
แนะนําตนเอง และอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นกับสมหมาย ให สมมุงฟง จนกระทั่งสมมุงเชื่อ แตกวาจะทํา
ความเขาใจกันได ก็ใชเวลาพิสูจนกันนานพอสมควร เมื่อเห็นวาสมมุง ยอมรับและทําใจไดแลว
สมหมาย ตองการใหปดบังเรื่องตางๆ ไว อยาใหพอกับแมรู เขาจะหาทางแกไขปญหาเอง
ค่ําวันนั้น สองพี่นองปรึกษากัน ถึงที่มาของปญหา และเริ่มตนหารองรอย สมหมาย กับ นองชาย ไป
ที่ตึกราง ในสถานที่ที่แมมดแอวทําพิธี ตอนแรกที่สมหมาย วิ่งพรวดพราดเขามาในหองนี้ เหมือน
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หลุดเขาไปในความฝน เขารูสึกงุนงง หูอื้อ ไมไดยินเสียงอะไร แมกระทั่งเสียงแกวแตก หรือตุกตา
หลนแตก หนามืด มองเห็นลางๆ วาเหมือนมีใครสักคนอยูในหองนี้ แตจําไมได ภาพมันสับสนไป
หมด แตเมื่อเวลาผานไป เหมือนเขาถูกถีบออกไปจากหองนี้ สติก็กลับคืนมาเหมือนเดิม นองชาย
ถามวา ตั้งแตวันนั้น รูตัวบางหรือไมวา ตัวเองเปลี่ยนไป สมหมายปฏิเสธวา ตัวเขาไมเปลี่ยน แต
ทําไมทุกคนหาวาเขาเปนคนอวนตุะตะ
สมหมาย เดินสํารวจไปทั่วหอง ไมพบรองรอยอะไรที่ดูนาสนใจเลย แตเมื่อไปถึงที่ประตู เขาถึงกับ
ผงะถอย เหมือนคนถูกผีหลอก แผนกระดาษแผนหนึ่ง คอยๆ ปรากฏขึ้นที่บานประตู เขายื่นมือไป
หยิบเอามันมา เขาเรียกนองชายใหมาดู ขอความในกระดาษ คอยๆ ปรากฏขึ้น เขียนดวยลายมือวา
“จงมองลงไปที่ผิวน้ํา แลวจะเห็นตัวตนที่แทจริง”
สองพี่นอง รีบกลับมาหอพัก เขาไปในหองน้ํา ตักน้ําใสถาดใบใหญ สองดู ทุกอยางก็เปนจริงตามนั้น
สมหมาย เพิ่งจะยอมรับตัวเองวา บัดนี้ รางของเขาไดเปลี่ยนไปจริงๆ นองชายพูดใหกําลังใจวา
รางกายไมใชสาระสําคัญ คุณคาของคนอยูที่จิตใจที่ดีงาม สมหมาย คลายความทุกขใจลงไปไดบาง
เขาบอกใหนองชายกลับไปบานกอน และหามบอกพอกับแมเรื่องนี้เด็ดขาด เขาไมตองการใหพอกับ
แม หรือคนในหมูบาน เห็นเขาในสภาพนี้ ในเมื่อเรื่องที่เกิดกับเขา มันเหมือนมีเวทมนตบางอยาง ทํา
กับเขา เขาคิดวา มันจะตองมีหนทางแกไข เรื่องประหลาดพวกนี้ มันตองแกไขดวยวิธีการที่แปลก
ประหลาดเชนกัน เขาจะพยายามหาทางแกไขเรื่องนี้ใหได สมมุง หยิบเอาเงินจากกระเปาใหพี่ชาย ไว
เปนคาหอพัก สมหมาย บอกกับนองชายวา เขาจะพยายามหางานทําไปพลางกอน ในระหวางที่
แกปญหาใหกับตัวเอง
กอนจะใหนองชายกลับไปบาน สมหมาย ถือโอกาสใชใหเขา ไปที่มหาวิทยาลัย เพื่อยื่นคํารอง ขอ
หยุดพักการเรียนไปหนึ่งเทอม สมมุง ไปที่มหาวิทยาลัย พวกเพื่อนๆ ตางพากันทักทาย เพราะคิดวา
สมหมาย กลับมาแลว เนติ เขามาเลาเกี่ยวกับหนุมบองคนหนึ่ง มาสวมรอยเปนสมหมาย สมมุง
พยายามแกปญหาเฉพาะหนา ใหกับพี่ชาย โดยสวมรอยเปนสมหมาย แตก็ทําอะไรไมถูกตองทั้งหมด
จนเพื่อนกระเซาวา ตั้งแตหายหนาไป กลับมาก็มีอาการไมปกติ สมมุง รีบขอตัวไปทําธุระกอน งาน
แรก คือไปขอทําบัตรนักศึกษาใหม จากนั้น ก็ไปยื่นคํารองขอพักการเรียนใหพี่ชาย จนสําเร็จ กอน
กลับหอพัก เขาประสานสายตากับ มินท สมมุงสังเกตชัดเจนวา มินท สงรอยยิ้มเสนหาใหเขา และ
เขาก็ยิ้มตอบ มินท บอกกับ ญายาวา เธอเคยพบผูชายคนนี้ที่ไหนสักแหง ทันใดนั้น ภาพในสมอง
ของเธอ ก็ปรากฏขึ้น เขาคือเงาของผูชายรางอวน ที่ขางสระน้ําในสวนสนุก แตเธอไมกลาบอก
เพื่อนๆ
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SUPERIMPOST:

บทที่ ๘ ความรัก ความดี ไมไดอยูที่เรือนราง

วันรุงขึ้น สมหมาย ไปสมัครงาน ที่แผนกบุคคล ที่โรงงานของนายหางหัว เบญจา พิจารณาดูบุคลิก
เขาแลว ก็พอใจ รับไวทํางาน อยูแผนกซอมบํารุงเครื่องจักร สมหมาย เปนผูมีอัธยาศัยดี ขยัน และมี
น้ําใจ ชวยงานอื่นๆ นอกเหนือจากงานในหนาที่ เพียงสองสัปดาห เบญจา มองเห็นแววฉลาด และ
ความซื่อสัตยของเขา จึงยายใหไปชวยแผนกบัญชี
ที่โตะอาหารค่ํา เบญจา รายงานใหนายหางทราบวา เธอรับคนงานใหมเขามาแลว นิสัยดี ขยัน นาจะ
ไวใจได ตอนนี้อยูระหวางทดสอบ เรื่องความซื่อสัตย เขาเปนหนุมหนาตาดี มินท ถามวาเปนใคร
ไวใจไดจริงหรือ นายหางบอกวา ถาอยากรูก็ไปดูเอง เบญจาพูดเสริมวา อีกหนอยถาดีจริง จะพามา
ใหนายหางและครอบครัวรูจัก
เสียงโทรศัพทดังขึ้นกลางดึก ดําเกิงชัย ตองรีบตื่น และไปที่สถานีตํารวจ เมื่อไปถึง เขาตองไปประกัน
ตัว เอาลูกชายกลับบาน เพราะเขาถูกตํารวจจับในขอหา ขับรถแขงในที่สาธารณะ ขับรถเร็วเกินกวา
ที่กฎหมายกําหนด สงเสียงรบกวนชาวบาน
รุงเชา ณัฐ ถูกพออบรมขนาดหนัก เรื่องความประพฤติ ขอใหทําตัวใหดี ถายังมีเรื่องถึงโรงพักอีก
พอจะริบรถใหไปใชรถคันอื่น และบอกวา ณัฐ โตแลว อนาคตจะใหลงสมัครรับเลือกตั้งผูแทน ตอจาก
พอ แตณัฐไมสนใจคําพูดของพอ ดําเกิงชัย ปรึกษากับ ณัฐฐา ผูเปนภรรยาวา สมควรจะใหเขามี
ครอบครัวไดแลว จะไดเลือกนิสัยเจาชู เกเรเสียที แตณัฐฐา ไมเห็นดวย เรื่องจะใหลูกมีคูครอง
ในตอนนี้
สมหมาย ทํางานไดครบเดือน เบญจา พึงพอใจมาก ใหคะแนนความรับผิดชอบเต็มรอย ฉลาด สุขุม
รูจักพูด จึงพามาให นายหางรูจักถึงที่บาน ตอนอาหารค่ําวันหนึ่ง มินท รูสึกประหลาดใจ ที่หนุมอวน
ผูนี้ มาทํางานอยูที่โรงงานของเตี่ย เหมือนโลกมันกลม เธอรูสึกสับสนนิดหนอย เมื่อพบกับสมหมาย
ซึ่งๆ หนา เหมือนไมแนใจอะไรบางอยาง
หลังจากสอบถามประวัตคิ วามเปนมา ภูมิลําเนา การศึกษา ที่พักอาศัย นายหางรูสึกพอใจ หมิง ก็ดี
ใจที่จะไดมีเพื่อนใหม ทุกคน ตางพูดยกยอ สมหมายกันทุกคน สรางความนอยใจ ใหแก มินท ราว
กับวา เธอเองกําลังถูกลดความสําคัญลง ความนอยใจ เปลี่ยนเปนความริษยาขึ้นมาทันที มินท
แสดงทาทีรังเกียจสมหมาย อยางออกหนาออกตา มนตรา ผูเปนแม ปรามลูกสาวใหรูจักรักษา
มารยาท สมหมาย ไมมีสิทธิ์ถือสาอยูแลว
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หนึ่งเดือนถัดมา สมหมาย ไดรับความไววางใจ ใหมาพักคาง ที่บานใหญ แตใหอยูในบานหลังเล็ก
รวมกับครอบครัวของ นายจรัญ และนางประไพ เพราะจะไดไปทํางานไดสะดวกขึ้น สมหมาย มาอยู
อาศัย ก็ไมไดนิ่งดูดาย ชวยงานบานทุกอยาง เทาที่จะชวยได แมกระทั่งงานของ นายจรัญ เชน ลาง
รถ ยกของ ทําใหเขามีโอกาส ใกลชิดกับ มินทมากขึ้น แต จะจา กลับมีความรูสึก ตอสมหมาย
มากกวาเพื่อน นางประไพ มองกิริยาทาทางของลูกสาว จึงวากลาวตักเตือน อยาทําอะไรใหเกินหนา
เกินตา สวนมินท ก็ยังมีทาทีรังเกียจเขาอยูเชนเดิม แมวา สมหมายจะยกเหตุผลดีๆ มาอางอยางไรก็
ตาม แตก็ไรผล การเจรจาโตคารมกันระหวาง สมหมายกับมินท นายหางไดยินทั้งหมด กลับรูสึก
พอใจ และมองเห็นคําตอบบางอยาง ที่คนหามานาน เกี่ยวกับลูกสาว
นายหาง ปรึกษากับภรรยาวา ผูที่จะแกนิสัยเอาแตใจตัวเอง ของลูกสาว ก็คือสมหมาย เพราะ
นอกจากเขาจะเรียนกฎหมายแลว เขายังเปนคนมีจิตใจหนักแนน สุขุม มีเหตุมีผล มีความอดทน
แมวาเขาจะมีรางกายอวนตุตะก็ตาม คุณมนตรา ก็เห็นดีดวย หมิง แอบไดยินเตี่ยกับแมพูดถึง
สมหมาย ก็พูดเยาแหยวา ที่จริงสมหมายก็หลอเหมือนกัน ถาทําใหเขาผอมกวานี้ เตี่ยคงจะชอบให
เขาเปนอยางอื่น มากกวาคนอาศัยในบานใชหรือไม มินท ไดยินเขา รูความหมายในสิ่งที่นองชายพูด
ก็ตอวานองชาย ไมใหยุงเรื่องของผูใหญ นายหางหัว ไมไดคิดอะไรเกินเลย จึงดุลูกชาย อยาสอดรู
สอดเห็นเรื่องของผูใหญ แตคุณมนตรา มองสีหนาแววตาของลูกสาวออก วาคิดอะไร
ในที่สุด ทั้งนายหางและภรรยา ก็ตัดสินใจ สั่งใหสมหมาย ยายมาอยูบานใหญ เพราะบานหลังเล็ก
มันคับแคบเกินไป
ชีวิตความเปนอยูของสมหมาย ดีขึ้น บรรยากาศในบาน ก็ดคู รึกครื้นตามไปดวย เพราะ สมหมาย
นอกจากจะเปนคนอารมณดีแลว ยังเลานิทานเกงดวย
ระยะหลัง ณัฐ ทําตัวเหมือนเจาชาย หรือไมก็ลูกเจาพออิทธิพล เขาไปทุกขณะ ทําตนเปนคนใจกวาง
เลี้ยงเพื่อน จีบสาว เพราะทะนงตนวามีพอเปนนักการเมือง บางครั้งวางตัวกราง มีอยูว ันหนึ่ง ตอน
เมา เขาเผลอเลาความจริงบางอยาง ใหปงปอนดฟงวา สาเหตุที่เขากลับเมืองนอกกอนกําหนด ที่
จริง เขายังติดคางงานบางอยาง หมายความวา เขายังเรียนไมจบ เขาจะตองกลับไปซอม แตเขา
ปกปดเรื่องนี้ไว ไมใหพอกับแมรู ณัฐ สั่งกําชับ ไมใหเพื่อนปากโปงไปบอกพอกับแม
SUPERIMPOST:

บทที่ ๙ เวทมนต ดลชีวิต

ในขณะที่ แมมดตองตา กําลังคร่ําเครงกับการเลาเรียน มนตแปลงรางอยูนั้น รางกายใบหนาของเธอ
ก็ดูแกลงกวาเดิม แตมนตแปลงราง สามารถอําพรางรางที่แทจริงของเธอไวได เธอคิดวาสําเร็จวิชา
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แปลงรางแลว อีกไมชา ตําแหนงราชินีแมมดดํา ก็อยูไมไกลเกินเอื้อม ดังนั้น แมมดตองตา จะเหาะ
เจาะทะลุมิติเวลาไปที่ใดก็ไดตามใจชอบ
แมมดแอว มีความสุข กับการฝกปฏิบัติ การรายมนตสลับราง เธอรูจักประยุกตความรูเกา นํามนต
เสนหมาประยุกตใช การรายมนตของเธอ เต็มไปดวยความสุข สนุกสนาน และเธอก็ตรวจสอบ และ
ประเมินผลของการรายมนต จากกระจกวิเศษทุกครั้ง เพื่อการพัฒนามนตที่ดีขึ้น
การศึกษาหลักสูตรลัด ทําใหแมมดแอว ไดพบกับปรมาจารยทางดานเวทมนต หลายทาน รวมถึงพอ
มดออซดวย แตคราวนี้ เขามีนิสัยเปลี่ยนไป มีทาทางซึมเศราตลอดเวลา แตกลับมีความเชี่ยวชาญ
ดานเคี่ยวมนตใหมีพลังเขมขึ้น แมมดแอวรูเรื่องเกี่ยวกับพอมดออซดี กลับรูสึกสงสารดวยซ้ํา ที่ทําให
ความมีชีวิตชีวาของเขาหายไป เปนเพราะแมมดตองตา สาปใหเขาเปนมดไรหัวใจ ตอไปเขาคงไมมี
ความรักใหแกสาวๆ แมมดตนใดเปนแนแท แมแตตัวเธอเอง
บททดสอบสุดทายกอนจบหลักสูตร พอมดออซ พาแมมดแอว ออกไปทองเที่ยวในดินแดนของพวก
ปศาจแวมไพร พวกนี้เปนภูติที่โหดราย ตองระมัดระวังตัวอยางที่สุด แตแมมดแอวไมยอมแพ เมื่อนึก
ถึงอํานาจมนตของแมมดตองตา เพราะถาเธอไมแกรงพอ เธอจะสูกับแมมดตองตาไมได การไป
ทดสอบครั้งนี้ ไดรับการแนะนําและชวยเหลือเปนอยางดี จากพอมดออซ ขณะเมื่อพอมดออซปะทะ
กับพวกแวมไพรตัวหนึ่ง ดูเหมือนพอมดออซจะเสียทา แตเขาอาศัยขอไดเปรียบ คือเปนมดไรหัวใจ สู
กับความเจ็บปวดได ทําใหมีสมาธิในการรวบรวมพลัง โตกลับพวกแวมไพรไดสําเร็จ แตแมมดแอว
ไมใชมดไรหัวใจ เมื่อเธอปะทะกับพวกแวมไพรเขาจริงๆ เธอถึงกับรองออกมา ดวยความเจ็บปวด
เมื่อถูกแวมไพรตัวหนึ่งกัดที่ไหล แตเธอก็สลัดหลุดเขี้ยวของแวมไพรออกมาได แตพอมดออซ ก็ให
กําลังใจ เมื่อตองเผชิญกับภูติที่มีความรายกาจ เราจะตองฝกถอดใจออกจากรางใหได ไมเชนนั้น จะ
สูกับภูติพวกนั้นไมได การสูกับปศาจแวมไพร โดยไมเสียชีวิต นับวาผานการทดสอบ สําหรับนักศึกษา
ในงานเลี้ยงเพื่อนรวมรุน มหาวิทยาลัยหอการคา ดําเกิงชัย กับ นายหางหัว มีโอกาสพบกันอีกครั้ง
และมีความสัมพันธลึกซึ้ง ถึงขั้นตกลงหมายหมั้นกันวา จะเกี่ยวดองกัน ดวยการจัดงานหมั้นระหวาง
ณัฐ ลูกชายของดําเกิงชัย กับ มินท บุตรสาว ของนายหางหัว แตเรื่องนี้ มนตรา ไมเห็นดวย เพราะ
การคลุมถุงชน เปนวิธีโบราณ ไมเหมาะกับยุคสมัยนี้ นายหางหัวโตเถียงกับภรรยา คิดจะหาลูกเขย
ทั้งคน เขาไมชอบคนรางอวน มนตรารูทัน วาหมายถึงใคร จึงโตกลับดวยเหตุผลวา การหาคูครองใน
สมัยนี้ ตองปลอยใหพวกหนุมสาวเลือกเอง ไมใชผูใหญเลือกให ถาตกลงกันไมได ทําไมไมยืดเวลา
ออกไป
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เมื่อเรื่องนี้ รูถึง ณัฐ เขาก็ยิ่งลําพองตัววา คนหนุมผูยิ่งใหญอยางเขา จะหาสาวๆ มาเปนภรรยาสัก
คน คงไมมีสตรีคนไหนรังเกียจเขาแนนอน เพราะเขาทั้งหลอ และรวย สวนมินท กลับรูสึกเฉยๆ เธอ
คิดวา เรื่องแกลงผูชายละก็ เธอถนัดนัก เพราะมีเพื่อนอยาง ญายา หญิง และ โอ คอยเปนที่ปรึกษา
ใกลชิด ดูซิวา จะมีผูชายคนไหนมาเปนเหยื่อ ใหเธอยําเลน เพราะผูชายอยาง ณัฐ เธอไมรักและไม
สนใจอยูแลว และเธอก็ไมสนใจดวยวา นายหางหัว จะไปตกลงอะไรกับใคร เกี่ยวกับตัวเธอ เพราะมัน
เปนเรื่องของพวกผูใหญตกลงกันเอง เธอไมเกี่ยว
มนตรา เขาใจความรูสึก และนิสัยของลูกสาวดี เกรงวาผูใหญทั้งสองฝาย อาจผิดใจกันเปลาๆ ถา
มินทเกิดไมพอใจขึน้ มา ไมยอมทําตามขอตกลง ดวยความรอนใจ มนตราปรึกษากับนายหางวา นาย
หางคิดดีแลวหรือ นายหางเองก็รูสึกไมสบายใจอะไรบางอยางเชนกัน
แมมดแอว เรียนจบหลักสูตรกอนกําหนด หลังรับใบประกาศณียบัตร เธอไดรับคําสั่งดวน จากกรม
สรางสรรค ความรักและความหวัง ใหดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ สถาบันเอื้อไออุนพูนรัก อยาง
กะทันหัน แทนผูอํานวยการเกา ซึ่งเปนแมมดชราและสิ้นอายุไขยเมื่อคืน ขาวนี้ สรางความริษยา
ใหแกแมมดตองตา ที่ความชั่วรายของเธอ ไมไดชวยใหเธอไดรับความรักความไวใจจากใครเลย ยิ่ง
ตอกย้ําใหเธอรูสึกไมภักดีกับ สภาจักรวาล กลายเปนแรงผลักดันใหเธอ มุงมั่นที่จะเรียนมนตดําใหถึง
ที่สุด
หลังจากรับงานตําแหนงใหม แมมดแอว รีบดําเนินการวางนโยบายของสถาบันใหเสร็จกอน แมมด
แอว เห็นวา มีคนหลายเชื้อชาติ ที่รอคอยความชวยเหลือจากเธอ และก็มีคนอีกหลายเชื่อชาติเชนกัน
ที่ตองการใหเธอ ชวยปกปองสิ่งชั่วราย จากพวกภูติตางๆ ที่มารบกวน พืชไร และการทํามาหากิน
แมมดแอว จึงจําเปนตองเรียนรูวัฒนธรรมของคนชาติตางๆ เธอจึงเริ่มศึกษาจากอินเตอรเน็ต ทั้งวัน
ทั้งคืน เพื่อวางกรอบนโยบายตางๆ ชวงนี้ ทําใหแมมดแอว ดูเปนผูใหญขึ้น ตลกนอยลง การทํางาน
ของเธอ ใชระบบออนไลน ผสมกับมนตวิเศษ โดยมีแมมดลิลลี่ และพอมดออซ คอยใหความ
ชวยเหลืออยูแดนไกล
ณัฐ ยังคงเพลิดเพลินกับการเที่ยวเตร เขาหนีพอไปเลนการพนัน ทีม่ าเกา เขาเลนการพนันที่นั่น จน
หมดเนื้อหมดตัว เงินที่ยืมจากเสี่ยหมู ก็หมดไปเชนกัน กลับมาเมืองไทย เสี่ยหมูโทรตามทวงหนี้ ณัฐ
ไมกลาบอกพอ และขอเวลาจะหาเงินมาใช สถานการณความจําเปนของณัฐ ลวงรูถึง แมมดตองตา
เธอมองเห็นความชั่วรายของเขา และอาจใชความชั่วรายของเขา มาใชเปนประโยชนแกเธอ แมมด
ตองตา จึงรายมนตใหสิ่งที่ควรเปนไป เกิดขึน้ กับณัฐ
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ค่ําวันหนึ่ง แนน ซึ่งเคยเปนคูขาประจํา ไปไหนบอยๆ กับณัฐ นัดแนะใหมาพบ ที่ผับแหงหนึ่ง และ
บอกความจริงวา เธอทองกับเขา แตณัฐไมเชื่อ ไมยอมรับ และบอกวา ใหแนนไปเอาเด็กออก แต
แนนปฏิเสธ และเก็บความเจ็บแคนไวในใจ
SUPERIMPOST:

บทที่ ๑๐ รักดวยใจ ไมตองจาง

นายหางหัว กับภรรยา มีความจําเปนตองไปติดตอทําธุรกิจที่เมืองจีน เปนเวลาสองสัปดาห กอนไป
นายหางมอบหมายงานสําคัญ ใหเบญจา ดูแลกิจการสําคัญแทนทั้งหมด และเรียกบุตรสาวมาพบ
สั่งกําชับ ไมใหมินทออกไปเที่ยวที่ไหนกับเพื่อน ไมวาจะเปนหญิงหรือชาย และสั่งกําชับอีกวา ใหอยู
ชวยงานคุณเบญจา พรอมกับสั่งให สมหมาย ชวยงานทุกอยาง ตามที่คุณเบญจาสั่ง มินท รูสึกไม
พอใจเตี่ย ที่ให สมหมาย มาทํางานรวมดวย เขาแคเปนลูกจาง อีกหนอยเขาก็ไปอยูที่อื่น ทําไมตอง
ใหความสนใจมากขนาดนั้น
ขาวการไปเมืองจีนของนายหางหัว สรางความพึงพอใจใหแก ณัฐ เปนอันมาก เขาวางแผนทําอะไร
บางอยาง ขณะที่ แนน ก็มาทวงความเปนสามี และเกิดความหึงหวงกันขึ้น
กอนออกเดินทาง สมหมาย เปนคนขับรถไปสงนายหางที่สนามบิน กอนขึ้นเครื่อง นายหางแอบ
กระซิบกําชับให สมหมาย ชวยแกนิสัยเอาแตใจของลูกสาวใหดวย จะมีรางวัลใหเมื่อกลับมา มนตรา
แอบยิ้มชื่นชมในใจ ในสิ่งที่นายหางหัว กระซิบสั่งสมหมาย
หลังจากนายหางกับภรรยา ไปเมืองจีนไดเพียงวันเดียว ณัฐ กับ นนท ขับรถคันหรู มาหา มินท ถึง
ที่บาน เพื่อทําความคุนเคยกัน มินท ตอนรับอยางไมเต็มใจสักเทาไหร โดยมีจะจา กับ หมิง คอยเปน
เกาะปองกันใหพี่สาว ณัฐ เคยเปนเสือผูหญิงมากอน จึงรูจักวิธีเอาใจผูหญิง แตมันไมไดผล สําหรับ
มินท เขาชวนเธอ ออกไปเที่ยวผอนคลาย นอกบาน แตมินทปฏิเสธ ณัฐคิดวา โอกาสเหมาะๆ
ขางหนายังมีอีกเยอะ วันนี้ขอลากลับกอน แตกอนกลับ สมหมาย โผลหนาออกมาในบาน สราง
ความประหลาดใจใหแกเขา มินท แนะนําวา เขามาเปนลูกจางใหกับโรงงาน ตอนนี้เขากําลังมา
ชวยงานที่บาน ระหวางที่เตี่ยไมอยู ณัฐสงสายตาเหยียดหยามไปยัง สมหมาย ซึ่งมินทก็เห็น
หลังจากณัฐกลับไปแลว คุณเบญจา เกรงวามินทจะใจออน จึงเตือนไปดวยความหวังดี อยาไปไหน
กับเขาตามลําพัง ซึ่งมินทเอง ก็ระวังตัวอยูแลว ถาไมมีเพื่อนสาวอีกสามคนไปดวย รับรองไมมีทาง
หลังจากณัฐ กลับไปแลว สมหมาย พูดกับ มินท วาอยาไวใจผูชายใหมากเกินไป เพราะเขามองออก
วา นิสัยเจาชูของผูชายเปนอยางไร แตเขากลับถูกมินทตอวา อยามายุงกับชีวิตสวนตัว แมสมหมาย
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จะตามไปพูดใหเหตุผลดีๆ กับเธออยางไรก็ตาม เธอก็ยังโตแยงทุกคํา สมหมาย มานึกทบทวนตัวเอง
อาจเปนเพราะเขาพูดเอาอกเอาใจ หรือตามใจผูหญิงไมเปน สิ่งที่เขาพูดจะมีเหตุผลเสมอ แตบางครั้ง
ผูหญิงก็ไมตองการเหตุผล นี่คือความรูใหมสําหรับเขา
เชาวันนี้ อากาศสดใส สมหมาย มานั่งอานหนังสือที่ริมสระน้ํา หลังบาน มินท เดินมาเพื่อหาเพื่อนคุย
เธอรูสึกแปลกใจอีกครั้ง ที่มองเห็นเงาของสมหมายในน้ํา เห็นเปนหนุมรูปงาม เหมือนกับที่เธอเห็น
ครั้งแรก ที่ริมสระน้ํา วันไปเที่ยวถ้ําผีสิง คราวนี้เธอเริ่มทบทวนเหตุการณทั้งหมด เพื่อหาขอสรุปให
ชัดเจน แทจริงสมหมาย ไดซอนเงารางอันแทจริง ของตัวเองไวในน้ํา เขาถือนักศึกษาหนุม คน
เดียวกับที่เธอสงยิ้มให เมื่อเดือนกอน เมื่อนึกถึงหนุมคนนั้น และเงาในน้ํา เธอรูสึกมีความสุขอยาง
ประหลาด แตเมื่อมองไปที่รางอันแทจริง กลับรูสึกคนละอยาง มันเหมือนกับการเลนมายากล นี่มัน
เกิดอะไรขึ้นกับเธอ กามเทพเลนกลกับเธออยางนั้นหรือ คิดแลวก็สับสน ในที่สุด คําตอบก็มาลงที่
หนุมรางอวน ที่กําลังนั่งอานหนังสือ อยูที่ริมสระน้ํา เธอก็ยังไมชอบ สมหมาย อยูดี
ที่เมืองจีน – แมมดแอว มาศึกษาดูงานที่เมืองจีน เพื่อตองการทราบวา คนจีนมีวิธีหาความสุขกัน
อยางไร และวีธีปกปองความสุข จากมนตอาถรรพตางๆ ตามคติความเชื่อของคนจีน เพราะเห็นวา
พลเมืองโลกมีคนจีนอยูมากที่สุด การศึกษาวิธีคิด วิถีชีวิต ความเชื่อของชาวจีน จะชวยใหแมมดแอว
ชวยคนอื่นไดอีกมากไมเลือกเชื้อชาติ ตามอุดมการณของเธอ
แมมดแอว ใชกระจกวิเศษ สแกนดูผูคนตามสถานที่ตางๆ และชางบังเอิญ ที่สแกนไปเห็นนายหางหัว
กับภรรยา พูดถึงกิจการของหางที่เมืองไทย โดยเฉพาะ มินท ลูกสาว ซึ่งเขาไดมอบหมายให
สมหมาย ชวยอบรมนิสัยให ไมรูวาจะไดผลหรือไม แมมดแอวระรึกขึ้นไดวา เธอเคยสัญญากับตัวเอง
วา จะแกมนตสาปใหเขา และนึกตําหนิตัวเอง ที่ลืมเรื่องนี้ไปสนิท เธอเพิ่งรูความจริงวันนี้เองวา
สมหมาย ไปอาศัยอยูกบั นายหางหัว แมมดแอว พยายามจะใชกระจกวิเศษ สแกนดูชีวิตความเปนอยู
ของสมหมายใหละเอียดขึ้นอีก แตไรผล เพราะอยูกันคนละเขตพื้นที่ ระยะการสแกน หางเกินไป แม
เธอจะใชมนตจากไพยิปซี เพื่อทํานายเหตุการณอนาคต ก็ลมเหลวเชนกัน.
ดังนั้น แมมดแอว จึงตองคอยติดตามดูวา วันหนึ่งๆ นายหางกับภรรยาจะพูดอะไรบาง ที่เกี่ยวกับ
คนที่อยูเมืองไทย เธอปะติดปะตอเรื่องราวไดความวา นายหางตองการใหลูกสาวหมั้นกับลูกชายของ
เพื่อนไวกอน แตภรรยาไมเห็นดวย แมมดแอวรูสึกแปลกใจ วาเปนเพราะเหตุใด ในเมื่อหนุมสาวมี
ความรัก ทําไมจึงตองมีการขัดขวางกันดวย เธอจะตองสืบหาสาเหตุใหพบ
คืนนี้ สมหมาย ฝนประหลาดวา เขาโดนแมมดสาปใหเปนคนรางอวน มันเปนขอผิดพลาด ผูที่สาปเขา
ขอใหเขายกโทษใหดวย และวันพรุงนี้ เขาจะไดรับการแกไข ทําลายมนตสาปนั้น
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SUPERIMPOST:

บทที่ ๑๑ มนตรัก สลับผิดราง

มินท มารูความจริงภายหลังอีกวา ที่แท ณัฐ ไมไดเรียนจบอะไรมาเลย เขาโกหกทุกคนที่เมืองไทย
แมกระทั่งพอแมของเขา ทําตัวเปนหนุมเพลบอยบังหนา ไมทําการงาน ใชชีวิตไปวันๆ อยางไรสาระ
ตอนกลางวัน ที่หองโชวรูมของหาง แนน มาอาละวาด ถึงที่ทํางานของ มินท บอกใหเธอเลิกยุง
กับณัฐ มินท แทบจะไมสนใจหญิงสาวผูนี้ดวยซ้ํา และไมสนใจดวยวาเธอจะพูด กลาวพาดพิงใครตอ
ใคร ถาไมกอความรําคาญใหมากไปกวานี้ เธอก็คงจะเชิญออกจากรานดีๆ แตแนนกลับ อาละวาด
หนักขึ้น หาวาการวางตัวเฉยเมยของ มินท เปนการเยอะเยยเธอ มันเปนความเขาใจผิดของแนน
มินท จึงเรียก รปภ. ใหมาลากตัวเธอออกไป การกระทําของ แนนในครั้งนี้ ณัฐไมรูเรื่องดวย
วันตอมา ชวงสายๆ ณัฐมาชวน มินท ไปดูบานใหม ที่พอกับแมซื้อไวใหเปนเรือนหอ แตมินทปฏิเสธ
เพราะรูพฤติกรรมและธาตุแทของเขาแลว เพียงแตวาไมพูดใหณัฐรูตัว ตกเย็น ณัฐมาตื๊ออีกรอบ ถึง
ที่บานใหญ คราวนี้พา นนท กับ ปงปอนด มาดวย ณัฐมีอาการมึนเมาเล็กนอย เขาขอรองใหมินทอ
อกไปดวยกัน แตเบญจา หามมินทไว ไมใหออกไป สมหมาย ขอรองให ณัฐกลับบานไปกอนเพราะ
ตอนนี้เขาเมาแลว ถาปลอยใหมินทไปดวย เกรงจะเกิดอันตราย ณัฐ ไมพอใจ เกิดการชกตอยกัน
สมหมาย เปนฝายถูกชกมากกวา ณัฐเห็นวาไมใชบานของตัวเอง จึงพาพรรคพวกจากไป ดวยความ
ไมพอใจ
ระหวางทางกลับบาน กอนเลี้ยวเขาซอยบานของตัวเอง ณัฐ ถูกลูกนองของเสี่ยหมู รุมทํารายและขู
วา ใหรีบหาเงินไปใชหนีเ้ สี่ยหมูโดยเร็ว มิฉะนั้น เขาจะไมรับผิดชอบชีวิตของณัฐ ณัฐปรึกษากับเพื่อน
วาจะแกปญหานี้อยางไร
ทันทีที่แมมดแอว บินกลับมาเมืองไทย เธอก็เริ่มสแกนดู ความเปนไปของสมหมายทันที อีกเพียงไมกี่
สัปดาหก็จะเปดเทอมแลว สมหมายจะตองเขาเรียน หลังจากดร็อปไปหนึ่งเทอม และเขาจะตอง
กลับมาเปนสมหมายคนเดิม มิฉะนั้น เรื่องมันจะยุงยากกวานี้แน แมมดแอว มั่นใจวา เธอสามารถ
ทําลายมนตเพี้ยนนั่นได ดวยมนตสลับรางที่เพิ่งเรียนมา แตปญหามันอยูที่วา เธอตองเห็นตัวของ
สมหมาย ในกระจกวิเศษ เพื่อจะไดสงพลังไปถูกคน
แมมดแอว ใชสถานที่ในที่ทํางาน เปนที่ประกอบพิธีกรรม เพราะนี่ไมใชมนตดํา ไมตองใชสถานที่
ลึกลับอยางนั้นก็ได เธอใชหองรับรองแขกที่อยูบนสุดของสํานักงาน มันเปนหองที่อยูมุมสูง สามารถ
มองเห็นเหตุการณตางๆ ไดดี เงียบสงบ ไมมีสิ่งรบกวน และการสแกนหาคลื่นระบุตําแหนงของ
บุคคลเปาหมาย ก็ทําไดงายกวา พิธีก็งายๆ เพียงแควางกระจกวิเศษบานใหญไวเบื้องหนา เพื่อให
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มองเห็น และเธอก็เห็นสมหมาย กําลังทํางานอยูที่โรงงานของนายหาง ซึ่งอยูไมหางไกลจาก หาง
ทอง
สิ่งที่แมมดแอวทํา ไมอาจรอดพนสายตาของ แมมดตองตาไปได เธอจึงอยากจะทดสอบ พลังเวท
มนตของ แมมดแอว วาจะเขมแข็งแคไหน
ที่หางทอง – คุณเบญจา จะตองเอาเงินไปฝากธนาคาร จึงปลอยใหเปนหนาที่ของ มินท และ
นองชาย ดูแลหางแทน พอเบญจาออกไปไดไมนาน โจรสวมโมงดําสองคน ฉวยโอกาสมาปลนเอา
ทองคํา ทั้งทองรูปพรรณและทองคําแทงไปเปนจํานวนมาก มินท ขัดขืนตอสูกับพวกโจร สวนหมิง
รีบหลบไปซอน และโทรบอกสมหมาย บอกเบญจา แลวก็บอกตํารวจ มินท ถูกจับไปเปนตัวประกัน
เบญจา ไดรับโทรศัพทจาก หมิง จึงรีบขับรถยอนกลับมา
แมมดแอวเริ่มประกอบพิธี รายมนตใสฝามือ เธอรวบรวมพลังของมนตสลับราง จนมีความเขม
ลําแสงสายฟา ที่มนุษยมองไมเห็น มันพวยพุงออกจากลูกแลววิเศษ วิ่งไปที่ฝามือของแมมดแอว
และ เหมือนเครื่องจักรกล ลําแสงจากฝามือ มีความเขมขนจะไดขนาด พวยพุงออกไป ตามหาราง
ของ สมหมาย ที่อยูในกระจกวิเศษ ซึ่งความจริงแลว ลําแสงสายฟา มันพุงออกจากฝามือ ออกไป
ไกล ไลตามหาสมหมายถึงที่โรงงาน แตไมพบ ลําแสงเบนตามสมหมายไปที่ หางทอง ก็ไมเจอ แมมด
แอว ตองใชพลังงานเพิ่ม สงพลังตามไปติดๆ
สมหมาย รีบออกจากโชวรูม มาถึงหาง ก็สายไปแลว คนรายกวาดเอาทองใสรถหนีไป และพามินท
ไปเปนตัวประกันดวย สมหมาย กับ เบ็ญจา ขับรถตามคนรายไป คนรายโชคไมดี รถเกิดอุบัติเหตุ ที่
นอกเมือง
แมมดตองตา – กําลังรายเวท ผานไมกายสิทธิ์ จนบังเกิดลําแสง ออกจากปลายไมกายสิทธิ์ พุงไปที่
ลูกแกว แลวรวมเปนแสง พุงออกไปทางหนาตาง
สมหมาย ตามไปทันรถคนราย เกิดการตอสูกัน คนรายสองคน แตสมหมายคนเดียว จึงสูพวก
คนรายไมได พวกมันไดยินเสียงสัญญาณรถตํารวจ จึงพากันทิ้งรถหลบหนีไป พรอมกับทองคําของ
กลาง แตทิ้งตัวประกันไว สมหมาย ตรงเขาไปชวยมินท ไวไดอยางปลอดภัย
ภาพจากกระจกวิเศษ – สมหมายกําลังเดินไปประคองมินท ใหลุกขึ้น ลําแสงเวทมนตของแมมดแอว
ถูกทําใหเบี่ยงเบน จากลําแสงเวทมนตของแมมดตองตา เกิดความผิดพลาดขึ้น มันแลนไปปะทะกับ
สมหมายก็จริง แตผลสะทอน มันกระเด็นไปโดน มินท เพราะมินทอยูในตําแหนง ตรงกับทิศทางแรง
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สะทอนกลับของพลังพอดิบพอดี สงผลใหรูปรางของ มินท เปลี่ยนไป กลายเปนสาวอวนตุยนุยแทน
สวน สมหมาย กลับคืนรางเดิม มินทรูสึกมึนงงอยูนานหลายนาที
ระหวางรางกายเปลี่ยนไป เบ็ญจา ทั้งแปลกใจและประหลาดใจ ที่เห็นรางกายของสมหมาย และมินท
เปลี่ยนไปอยางปจจุบันทันดวน เบญจา เดินเขามา แลวถามวา เขาคือสมหมาย ใชหรือไม ทีแรกเขา
ก็รูสึกแปลกใจ ทําไมคุณเบญจา จึงถามเชนนั้น สมหมาย หวนนึกถึงความฝนเมื่อคืนนี้ เขาควา
กระบอกน้ําในรถยนตเทลงพื้น และมองตัวเอง ก็ดีใจที่เขากลับมาเปนคนเดิมแลว มินท หลังจากหาย
มึนงง คงไมตองใหเธอตั้งคําถาม วาเขาคือใคร สมหมาย รีบอธิบายสั้นๆ แบบรวบรัดวา ทุกอยางที่
เกิดนี่ มันคือของจริง เรื่องจริง ไมใชมายากล เขาคือสมหมาย ที่เปลี่ยนรางได
ตํารวจมาถึงที่เกิดเหตุ มินท กําลังใหการณกับตํารวจ ระหวางนี้ สมหมายกระซิบ ไมใหคุณเบญจา
สงสัยหรือตั้งคําถาม เกี่ยวกับรูปรางของมินท เพราะถาเธอรูความจริง เธอจะเสียใจมาก ขอให
กลับไปถึงบานกอน จะเลาความจริงทั้งหมดใหฟง ... ระหวางนั่งรถกลับบาน มินท ถูกหามตัง้ คําถาม
เกีย่ วกับ ตัวสมหมาย ในเมื่อไมใหถาม เธอก็ไมถาม เธอมองเห็นความดีของ สมหมาย ก็คราวนี้
รูสึกดีใจอยางประหลาด อมยิ้มในใจ ทั้งๆ ที่ยังไมหายกังวลเรื่องโจรปลนรานทอง
แมมดแอว รูสึกเสียใจอีกครั้ง ที่เธอทําพลาดอีกแลว โดยที่เธอไมรูวา ความผิดพลาดนั้น ไมไดเกิด
จากเธอ และเธอก็ยิ่งเสียใจหนักขึ้น เมื่อมีเสียงหัวเราะเยอะของแมมดตองตา ดังกองอยูใกลๆ
พอกลับมาถึงบาน ความวุนวายก็เกิดขึ้น หมิง จรัญ ประไพ และ จะจา เฝารอฟงเหตุการณ อยูหนา
บาน ตางพากันถามถึง มินท วาไมไดกลับมาดวยหรือ หรือวาถูกคนรายจับตัวไป แลวผูหญิงอวน
เปนใคร และหนุมรูปหลอนั่นดวย เปนใคร เบญจาไมตอบคําถามใดๆ รีบพามินทขึ้นหองพักทันที
เบญจา ไมตองการใหมินท รูเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง ตามคําแนะนําของสมหมาย
วา ใหใสยานอนหลับออนๆ ใหเธอกิน เพื่อใหเธอหลับ
หลังจากมินท หลับสนิท เบญจา จึงจัดประชุมคนในบาน เปนการดวน ใหรูเฉพาะคนในบานเทานั้น
สมหมายเลาเรื่องราวความจริงใหฟงทั้งหมด เกี่ยวกับตัวเขา และมินท หมิง เสียใจ เอะอะโวยวาย
สงสารพี่สาว ไมอยากใหพี่สาวเปนอยางงี้ไปตลอด สมหมาย พูดปลอบใจวา ขอใหใจเย็นๆ ทุกอยาง
มีทางแกไข ตัวสมหมายเอง ก็ยังแกไขไดเลย หมิงฟงเหตุผลแลว ก็ลดความเสียใจลง และทุกคนก็ตก
ลงกันวา ถามีคนภายนอกมาถามวา มินทหายไปไหน ก็ใหโกหกไปวา มินท ไปทําธุระที่ตางจังหวัด
หลายวัน สวนสาวอวนนั่น คือสาวใชคนใหม สวนเรื่องการแกไข ขอใหเปนหนาที่ของเขา
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SUPERIMPOST:

บทที่ ๑๒ ชวยดวย โลกสวยของฉันหายไป

เชาวันรุงขึ้น มินท แตงตัวจะออกไปที่สถานีตํารวจ รูสึกอึดอัดเมื่อเลือกเสื้อผาที่จะใส เปลี่ยนตัวแลว
ตัวเลาก็รูสึกคับอึดอัดไปหมด ทั้งๆที่ มองเห็นตัวเองในกระจก ก็ยังดูสวยเปนปกติดีทุกอยาง เมื่อลง
มาจากชัน้ บน เธอสังเกตเห็นทุกคนในบาน มองดูเธอแปลกๆ โดยเฉพาะ หมิง นองชาย ทําทาจะ
หัวเราะ แตก็หัวเราะไมออก มินทร หงุดหงิดใจเล็กนอย เบญจา บอกให มินท เก็บตัวอยูแตในบาน
เรื่องไปใหการณเพิ่มเติมที่โรงพัก เธอจะไปจัดการใหเอง โดยใหสมหมายขับรถไปเปนเพื่อน ...
ระหวางเดินทาง สมหมาย และ เบ็ญจา รูสึกหนักใจ และปรึกษาหาทางแกไขเรื่องประหลาดนี้โดยเร็ว
กอนทีน่ ายหางและภรรยา จะกลับจากเมืองจีน
สองวันถัดมา วันโลกาวินาศก็มาถึง เมื่อนายหางโทรทางไกล
วา จะกลับกอนกําหนด ทุกอยางโกลาหลไปหมด เบญจา สั่งให หมิงพาพี่สาว ไปซอนตัวที่โรงงาน
กอน ทางนี้ เธอกับสมหมายจะคอยรับหนาเอง และสั่งกําชับ จะจา จรัญ ประไพ รูดซิปปากใหสนิท
และใหบอกนายหางกับภรรยา ดวยเรื่องเดียวกัน คือ มินทกับนองชาย ไปทําธุระกับเพื่อน ที่
ตางจังหวัด แตมันไมไดเปนไปตามแผน กอนที่มินทกับนองชาย จะออกจากบาน นายหางและภรรยา
ก็มาถึงพอดี และเปดประตู ... นั่นเปนภาพที่คุณเบญจาวิตกกังวล มากที่สุด – [END]

[FLASHFORWARD SCENE] –

ที่บานของคุณดําเกิงชัย – แนน นั่งรองไหกระซิก ตอหนา ดําเกิงชัย กับภรรยา ซึ่งครุนคิดกังวล
อยางหนัก เมื่อทราบความจริงวา ณัฐ ลูกชายหัวแกวหัวแหวน ทําเด็กสาวแนนทอง เธอแฉเรื่องราว
ทั้งหมด เกี่ยวกับพฤติกรรมของณัฐ ใหดําเกิงชัยและภรรยาฟงวาจนหมดสิ้น เธอยังบอกอีกวา ที่จริง
ณัฐไปเรียนเมืองนอก ยังไมจบดวยซ้ํา มันชางเปนเรื่องบังเอิญ ขณะนั้นมีไปรษณีย มาสงจดหมาย
ลงทะเบียน ดําเกิงชัย ก็เลยตองเชื่อ ในสิ่งที่แนนพูด จดหมายลงทะเบียนที่รับมาอานดู คือ หนังสือ
จากมหาวิทยาลัยมาทวง ทั้งคาใชจาย และงานที่คางสง ณัฐฐา ถึงกับเปนลมพับ ทําใจไมไดกับ
ความเลว และคําโกหกของลูกชาย เมื่อไดสติ ก็ถามถึงลูก ตอนนี้ ไมมีใครรูเลยวา ณัฐหายหัวไปไหน
ก็ยิ่งสรางความวิตกกังวลใหแก ณัฐฐา ผูเปนแมเปนทวีคูณ
สัปดาหสุดทาย กอนที่นายหางจะกลับเมืองไทย มินท กับ สมหมาย ปรับความเขาใจกัน มินทก็ยอม
ลดทิฐิของตัวเองลง สมหมาย ก็หัดพูดคําหวานบาง ชวงนี้ มินท มีความสุขที่สุด เพราะเธอกําลังตก
หลุมรักหนุมสมหมายเขาจริงๆ แตสมหมาย กลับเปนฝายหนักใจแทนในหลายๆ เรื่อง หมิง รูสึก
พอใจ ที่เห็นพี่สาวมีนิสัยเปลี่ยนไปเปนคนละคน แตนั่นเปนแคนิสัย สวนรางกาย เขาก็ยังรูสึกผิดหวัง
อยูดี หมิง มอบความหวังไวที่สมหมายเพียงผูเดียว ที่จะทําใหพี่สาวกลับมาผอมสวยเหมือนเดิม
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แมมดแอว เปนกังวล กินไมไดนอนไมหลับ เธอจึงโทรปรึกษาพอมดออซ วาจะแกไขเรื่องนี้อยางไรดี
พอมดออซ สงคลิปภาพจากลูกแกววิเศษของเขา ที่เขาบันทึกไว ใหแมมดแอวดู เธอจึงรูความจริงวา
เธอถูกกลั่นแกลง เธอถามวา เพราะเหตุใด ลูกแกวของเธอจึงสแกนไมพบในสิ่งที่แมมดตองตาทํา
พอมดออซ ตอบวา เปนเพราะแมมดตองตา เสกมนตโปรเทคลูกแกวของตัวเอง ไมใหพอมดแมมดตน
ใดเจาะเขาไปได แตเขามีพลังมนตที่เขมกวา จึงเจาะเขาไปได เหตุการณครั้งนี้ สรางความไมพอใจแก
แมมดแอวมาก เธอรูตัววามนตของเธอสูมนตของแมมดตองตาไมได เธอจึงขอรองให พอมดออ
ซชวยอีกแรง จะไดหรือไม พอมดออซตอบตกลง และประเมินดูวา เขาอาจพอมีทางแกมนตสาปของ
แมมดตองตา เอาหัวใจของตนคืนมา ถาผนึกกําลังกับแมมดแอว
เมื่อเสร็จธุระ พอมดออซก็รีบบินจากอังกฤษ มาประเทศไทยทันที เพื่อมาชวยแมมดแอว ทําการนี้ให
สําเร็จ ... แมมดแอว เขียนขอความลงในแผนกระดาษ แลวติดไวที่ประตูหองโถง อีกครั้งหนึ่ง ภาวนา
วา ใหสมหมาย มาเห็นขอความนี้
วันตอมา สมหมาย กับ หมิง ไปชวยกันจัดระเบียบอุปกรณเครื่องมือตางๆ ที่โรงงาน หมิง เปนเด็ก
อยากรูอยากเห็น จึงรื้อฟนเรื่องเกา มาคุยกัน เขาถามสมหมาย เกี่ยวกับอํานาจของมนตปศาจ
สาเหตุที่ถูกมนตปศาจครั้งแรก เขาไปทําอะไรที่นั่น หลังจากนั้นรูสึกอยางไร มันยากที่จะอธิบาย
สมหมาย ชวนหมิง ไปที่ตึกรางที่เกิดเหตุ นาจะเลาเรื่องราวไดสมจริงมากกวา หมิงรูสึกตื่นเตน
อยากไปดูสถานที่จริงโดยเร็ว ทันใดนั้น มีเสียงโทรศัพทเขา เขารับสาย เบญจา โทรมาบอกเขาวา
ตํารวจจับผูรายไดแลว เปนณัฐกับปงปอนด พวกเขาสองคน ถูกคุมขังที่สถานีตํารวจ สวนทองของ
กลาง ไดถูกใชจายไปจนหมดแลว สมหมาย รูสึกเห็นใจนายหาง ที่ตองมาสูญเสียของรักสองอยาง
พรอมกัน คือ ทรัพยสินทองคํา และลูกสาว แมวาตัวจะยังอยู แตก็ไมอยูในสภาพเดิม เมื่อรูวามีเวลา
อีกเพียงวันเดียวเทานั้น ที่เขาจะตองแกไขปญหาบาๆ พวกนี้ กอนที่นายหองจะกลับ
เกือบเที่ยง สมหมาย กับ หมิง ก็ไปถึงที่หองโถง ในตึกราง ขณะที่หมิงสํารวจดูทั่วหอง สมหมาย ก็
พบสิ่งหนึ่งเขา คือ กระดาษที่ติดอยูที่ประตู ตรงตําแหนงเดิม เปนขอความลับที่แมมดแอวสงให
ขอความนั้นระบุวา มนตสาปแกไขได แตจะตองโอนคําสาปจาก คนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง หมิงก็เห็น
ขอความนั้นดวย ก็ยิ่งตื่นเตนใหญ พอดี มินท โทรถึงนองชาย บอกวาใหรีบกลับบาน เพราะอีกสัก
ประเดี๋ยว ญายา กับ โอ จะมาหาที่บาน และจะออกไปขางนอก ตอนนี้ไมมีคนเฝาบาน ทั้งสมหมาย
และหมิง ไดยิน ก็ตกใจ และเปนกังวลอยางหนัก เพราะไมตองการใหคนนอกรูเหตุการณใดๆ ใน
บาน ... สมหมาย ถามหมิงวา รูจักบานของญายาหรือไม โชคดีมากๆ ที่หมิงรูจัก เร็วเทาความคิด
สมหมาย จะตองจัดการตัดไฟแตตนลม เขาชวนหมิงไปเปนเพื่อน และอธิบายใหหมิงฟงบนรถ ในสิ่ง
ที่เขาจําเปนตองทําเฉพาะหนา เปนการดวน
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หมิง คือกุญแจสําคัญ ที่จะเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมด ใหสาวสวย ญายา กับ โอ เขาใจในเวลาอันสั้น
ยิ่งกวาหลักสูตรเรียนลัด มันยากแตก็ไมมีทางเลือกอื่นที่ดีกวานี้ นับตั้งแตการแนะนํา สมหมาย ใน
รางใหมใหพวกเธอรูจักก็ยากพออยูแลว การนําเสนอใหพวกเธอตองทําใจ กับมินท ในรางใหม ก็ยิ่ง
ยากสุดสุด ใชเวลานายอยูหลายชั่วโมง กวาเธอจะทําใจรับได แตสมหมายกับหมิง ก็สามารถผลักดัน
เรื่องราว ใหผา นจุดไคลแมกซไปจนได สวนตอนจบ ก็คือ การใหความรวมมือปกปด ทําทีเปนวา ไมมี
อะไรเกิดขึ้นกับมินทเพื่อนรักของพวกเธอ เมื่อเธอไปถึงที่บาน และพยายาม อยาพามินท ออกไปนอก
บาน สุดทายกอนสมหมายจะกลับ ก็ถามวา จะไปพบมินท เรื่องอะไรกัน ญายา ตอบวา ปรึกษาเรื่อง
การทําโปรเจคหนังสั้นโฆษณา สงอาจารย
SUPERIMPOST:

บทที่ ๑๓ มนตสาป สลับราง

ชวงบาย ระหวางพวกสาวๆ คุยกัน สมหมายกับหมิง บอกกับเบญจาวา เขารูวิธีแกไขใหมินทกลับสู
รางเดิมแลว คือ ตองพามินท เขาไปในเขตพิธีของแมมด เบญจาแยงวา นั่นมันไมงายเลยนะ เพราะ
มินทเปนคนกลัวผีเปนทุนเดิมอยูแลว และอีกอยาง จะใชเหตุผลอะไร โนมนาวเธอใหไปที่นั่น หมิง หัว
ไวเกินเด็ก แนะวา ก็ไปดูสถานที่ถายหนัง ทําโปรเจคสงอาจารย เบญจาแยงอีกวา หนังบาอะไรใช
ฉากนากลัวแบบนั้น ความคิดหนึ่ง แวบเขามาในสมองของเขา สมหมายแนะนําวา ขอรองใหญายา
กับโอ ออกอุบาย พามินท ไปดูสถานที่ถายหนังโฆษณา โดยวางพล็อตเรื่องใหเปนหนังผี เชื่อวา
มินทจะตองเห็นดวย ตามเสียงสวนใหญ ความคิดนี้ ไดรับการสนับสนุนดวยเสียงเอกฉันท ... ปญหา
ตอมา ซึ่งใหญกวาปญหาแรก คือ จะตองหาคนอีกคนหนึ่งมารับการถายเทราง คิดกันหัวแทบแตก ก็
คิดไมออกวา จะหาใคร ... แรงกดดันตางๆ รุมเรามาที่สมหมาย เขาจะตองคิดขามช็อตโดยเร็ว ไมมี
เวลาโอเออีกแลว จะตองทําใหสําเร็จภายในคืนนี้ ... เขาตัดสินใจ บอกแผนบาๆ ชนิดที่ใครฟงแลว
ตองบอกวา มันมีความเปนไปไมไดนอยมาก แตกต็ องเสี่ยงดู
ตกลงแผนนี้ รูกันเฉพาะ ๓ คนเทานั้น คือ สมหมาย หมิง และ เบญจา รวมกับแมมดพอมดอีก ๒
ตน
ไมรอใหเสียเวลา สมหมาย ไปขอความชวยเหลือจาก นกชัย และเพื่อนในมหาวิทยาลัย อีกสองสาม
คน นกชัย มีพอเปนตํารวจระดับผูกํากับสถานี ตอนสองทุม เขาสองคน ปลอมเปนตํารวจ เพื่อแอบ
เขาไปชิงตัว ณัฐ ออกมา ฉวยโอกาสตอนตํารวจมาผลัดเปลี่ยนเวร เฝาโจรสองคน ซึ่งแยกหองขัง
กัน ... ตํารวจใหม กําลังจะหมดเวร นกชัย เดินคุยมากับพอ เพื่อจะกลับบาน ผานหนาจาเมน ซึ่ง
เปนตํารวจใหม เมื่อพอกลับไปแลว นกชัยก็กลับมาใหม คราวนี้แตงตัวเปนตํารวจ ยศรอยตรี เดินเขา
มาทักทาย และบอกวา ประเดี๋ยวจะมี นายดาบ ซึ่งเพิ่งไดรับคําสั่งใหมาประจําการที่นี่ จะมาเปลี่ยน
เวรแทนให แลวก็ไป จาเมนเชื่อ สมหมายสวมรอยเปน นายดาบ เขามารับเวรแทน
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ณัฐ จําสมหมายไมได เขาถูกนําพาตัวออกจากหองขัง รีบพาเขาปาไป ณัฐ กลาวขอบคุณ ตํารวจนิร
นาม ที่ชวยเขาออกจากที่คุมขังได เขายังบอกอีกวา ถาเขาหนีออกไปจากที่นี่ไดจริงๆ จะตอบแทน
น้ําใจครั้งนี้ ดาบสมหมายไมพูดอะไร ไดแตขอรองใหเขาชวยทํางานบางอยางให เปนการตอบแทน
ณัฐ ลังเลเล็กนอย เพราะไมรูวางานที่จะใหทําคืออะไร ดาบสมหมาย สัญญาวาไมใชงานหนักหรอก
แคพาไปเอาของที่เขาซอนไวในตึกรางโนน เรื่องงายแคนี้ เขารับปากทันที เพราะเรื่องทําผิดกฎหมาย
เขาถนัดอยูแลว
สมหมาย พาณัฐไปที่ตึกราง สถานที่ที่เคยทําพิธีเหมือนครั้งกอน ขณะที่ ญายากับโอ พามินท ไปที่
นั่น โดยให หมิง เปนคนนําทาง และก็ไปถึงที่หมายกอน ทุกอยางในหองโถงยังคงเหมือนเดิม เต็มไป
ดวยเศษแทงเทียน และเศษกระจกแตก
ขณะที่ มินท ญายา โอ และ หมิง กําลังใชไฟฉายสองดูบริเวณหองโถง สมหมาย ก็ลากแขนของณัฐ
ผานประตูเขามา มินทตกตะลึง วาสมหมาย กับ ณัฐ มาที่นี่ไดอยางไร ทันใดนั้น แมมดแอว ก็ราย
มนต ใหอุปกรณประกอบพิธี ที่จัดเตรียมไวลวงหนาแตปกปดไวดวยเวทมนต ใหมันปรากฏขึ้นอีกครั้ง
ที่บริเวณพื้นหอง ผนังและเพดานหอง แทงเทียนถูกติดตั้งไวเปนรูปวงแหวน หอมลอมทุกคนไว
ภายใน ตรงกลาง เปนแทนสูงเทาเอวรายรอบดวยลวดลายวิจิตรพิศดาร มีลูกแกววิเศษวางอยูบน
แทน ที่เพดานและผนังหองปรากฏควันสีขาวลองลอยคลุมไปทั่วบริเวณ
จากนั้น แมมดแอวปรากฎรางใหทุกคนไดเห็นตัวตน เธอยืนอยูหนาแทนลูกแกว มือขวาถือไมเทา
กายสิทธิ์ ทามกลางสายตาที่ตกตะลึง แมมดแอว สงมนตสะกดใหมินทกับณัฐ อยูนิ่งๆ แลวเธอก็ราย
มนต รวมแสงเทียน ใหพุงตรงรวมศูนยไปที่ลูกแกววิเศษ คอยๆ เรงแสงเทียนจนเปนประกายสายฟา
สีน้ําเงินวิ่งรอบลูกแกว ประกายสายฟาเขมแรงขึ้นๆ แมมดแอว ชี้ไมกายสิทธิ์ ยายลําแสงสีฟาเขมไป
หอหุมรางของมินท แลวไหลถายเท ไปหอหุมรางของณัฐ คงตองใชเวลาสักพัก ทุกอยางจึงจะเห็น
ผล
ทันใดนั้น ก็เกิดประกายสายฟาสีแดง พุงมาจากอีกดานหนึ่งของหอง แลวรางของแมมดตองตา ก็
ปรากฏขึ้น แสงสีแดง คอยทําลายลางแสงสีฟาลงจนออนกําลัง แมมดแอวกับแมมดตองตาปะทะ
คารมกัน ในระหวางใชพลัง สรางและทําลาย ประกายสายฟาของแตละฝาย แตแมมดตองตา มีพลัง
เหนือกวา สงประกายสายฟาไปปะทะรางของแมมดแอว จนกระเด็นไป แมมดแอวลุกขึ้นไมตอบโต
รายมนตสงพลังไปยังรางของมินทตอ แมมดตองตาก็ขัดขวางเหมือนเดิม แตแรงกวาเกา จนแมมด
แอวมีอาการเจ็บกระอักเลือดเล็กนอย แมมดแอวก็ลุกขึ้นมาอีกดวยความอดทน ไมตอบโต แมมด
ตองตาไดใจ เตรียมสงพลังสายฟา ไปทําลายแมมดแอวเปนครั้งที่สาม แตชาไป พอมดออซเขาขวาง
ไวไดทันเวลาพอดี พอมดออซอัดพลังเวทมนตที่เขมกวา ไปปะทะกับพลังเวทมนตของแมมดตองตา
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จนเซไป พอมดออซประเมินแลววา แมมดตองตามีพลังเขมแข็งกวาเดิมมาก เขาจึงทุมเทพลังทั้งหมด
สูอ ีกครั้ง คราวนี้แมมดตองตากระเด็นไป สรางความโกรธใหแกแมมดตองตา รางของเธอที่ซอนไวก็
เผยโฉมขึ้นกลายเปนแมมดแกและดุดัน พอมดออซ ขี่ไมกวาดลอดหนาตางออกไปขางนอก แมมด
ตองตาก็ขี่ไมกวาดตามออกไปสูกันขางนอก ฟาดกันดวยสายฟาคนละทีสองที หลบหลีกกันไปมา
ขณะที่แมมดแอว ก็รายมนตตอ
แมมดตองตาตองรีบเผด็จศึกโดยเร็ว ความจุดออนของพอมดออซขึ้นมาตอสู เธอควักหัวใจของพอ
มดออซออกมา แลวเผาทําลาย พอหมดออซทนเพลิงไฟไมไหว ถึงกับสลบรวงหลนไปกองบนพื้น
จากนั้น แมมดตองตา ก็เก็บหัวใจของพอมดออซไวกับตัว แลวก็เหาะกลับไปในหองโถงเหมือนเดิม
เพื่อไปทําลายพิธีของแมมดแอวตอไป ระหวางที่มนตของแมมดแอว กําลังดําเนินไปได ๕๐
เปอรเซ็นต ก็ถูกขัดขวางอีก คราวนี้แมมดแอว ไมยอมเปนเบี้ยลางอีกตอไป เธอกัดฟนสงพลังสายฟา
ทั้งหมดเทาที่มี ปะทะกับแมมดตองตา แตมันไมระคายผิวของเธอเลย มาถึงขึ้นนี้แลว แมมดตองตา
ตองรีบทํางานใหจบโดยเร็ว แมมดตองตา รายมนตแปลงรางตัวเองเปนปศาจมังกรไฟ พนไฟใสแม
มดตองตาจนสลบไป ทันใดนั้น แมมดลิลลี่ แหงยิปซีเอเคอร ขี่ไมกวาดมาจากทองฟา พนพลังออก
จากไมกายสิทธิ์ ปะทะกับรางปศาจมังกรไฟ ตามดวยพอมดอีกตนหนึ่ง ขี่ไมกวาดมาสมทบ ซึ่งก็คือ
ลอรดแดก เขารายมนตพนพลังออกจากไมกายสิทธิ์เชนกัน แตดวยพลังเขมกวาเดิมมาก จนปศาจ
มังกรไฟกระเด็นไป เมื่อเห็นวา ปศาจมังกรไฟ มีคูตอสูที่เหมาะสมกัน แมมดลิลลี่ จึงเหาะกลับไปที่
หองโถง ลงไปประคองแมมดตองตาใหลุกขึ้น รายมนตตอไป จนกระทั่งครบรอยเปอรเซ็นต
แมมดตองตา ในรางของมังกรไฟ สูพลังเวทมนตของทานลอรดแดรกไมได จึงกลับคืนรางมาเปนแม
มดแก ลงไปนอนกองที่พื้น และถูกมัดตัวไวดวยโซเวทมนต
มินท กลับคืนรางเดิม สวนณัฐ กลายเปนหนุมรางอวน แตยังไมฟน ลอรดแดรก เหาะกลับลงมา
สมทบ พรอมกับลากเอาแมมดตองตาติดมาดวย ลอรดแดรก พูดเปรยวา นี่คงเปนเหตุการณพิเศษ ที่
จําเปนตองปรากฏกาย ใหพวกมนุษยเห็น สมหมาย พยายามจะกลาวขอบคุณแมมดตองตา แตก็ทํา
ไดแค สงความหมายผานสายตา แมมดแอวเขาใจ และสงยิ้มใหกับทุกๆ คน แลวเธอก็รายมนตให
มินตกับณัฐฟน จากนั้น ก็รายมนตซอนตัว ไมใหพวกมนุษยเห็น
แมมดแอว กลาวขอบคุณ ลอรดแดรก ที่มาชวยไดทันเวลา และขอโทษ ที่คิดทําสิ่งไมดีกับ ลอรด
แดรก ทานลอรด รูเรื่องทั้งหมดของแมมดแอวแลว จากแมมดลิลลี่ เขาก็รูสึกผิดเชนกัน ที่ไม
ตอบสนองความตั้งใจดีของแมมดแอว เสียตั้งแตแรก ไมเชนนั้น คงจะไมเกิดเรื่องราวใหญโต ลอรด
แดรก มองเห็นความดีของแมมดแอว โลกสีชมพูกําลังกอตัว ถานไฟเกาของแมมดแอว ลุกโชนอีก
ครั้ง ลอรดแดรก ตอบรับรักของแมมดแอว ... ลอรดแดรกถามวา จะใหจัดการอยางไรกับแมมดตอง
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ตา เธอวา จะสงใหสภาจักรวาลตัดสินลงโทษ แมวาเธอก็จะถูกลงโทษดวย เธอก็ยอมเพื่อชดเชย
ความผิดที่ไดทําลงไป
แมมดลิลลี่ เขามาขัดจังหวะ ดวยการยื่นสิ่งหนึ่งที่อยูในมือ มาสงใหทานลอรดแดรก มันคือ หัวใจ
ของพอมดออซ ที่เธอรีดเคนเอามาจาก แมมดตองตา ขณะนั้นเปนเวลา ที่พอมดออซฟนขึ้นมาพอดี
แมมดลิลลี่ จึงสงหัวใจใหแกพอมดออซ พอมดออซรับมา และสวมหัวใจไวกับตัว ปรากฏวาหัวใจเปน
สีชมพู พอออดรูแลวา ผูที่สมควรไดรับมอบหัวใจสีชมพูของเขา ก็คือ แมมดลิลลี่ เขาจึงก็อปปหัวใจ
สีชมพู เปนสัญลักษณรักแท มอบใหแก แมมดลิลลี่
สมหมาย พาณัฐ ออกไปขางนอก แลวปลอยตัวไป ณัฐ ยังไมรูชื่อของผูมีพระคุณเลย สมหมาย
ตอบวาไมจําเปน ณัฐ จากไปทั้งที่งงอยูวา เขามาทําอะไรที่นี่
มีเสียงโทรศัพท ถึงเบญจา ซึ่งรอทุกคนอยูที่บาน ดวยความกระวนกระวายใจ เปนเสียงของนายหาง
สั่งใหจรัญเอารถไปรับที่สนามบินโดยดวน เบญจาตอบวา จรัญกําลังออกไปรับ
ขณะที่ ญายา ประคองมินท ใหยืนขึ้น และหายมึนงงแลว โอ และ หมิง ก็รูสึกโลงอกทันที สมหมาย
เขามาสมทบ และบอกใหรีบกลับบาน เพราะขณะนี้นายหางมาถึงสนามบินแลว จรัญกําลังขับรถไป
รับ มินท ยังรูสึกงงๆ วาเกิดอะไรขึ้นที่นี่ และเธอมาที่นี่ทําไม
SUPERIMPOST:

บทที่ ๑๔ อวสาน หารรักลงตัว พอดี๊พอดี แตเอะ! ดูยังมีปญหาอยูนะ

ที่หนาบาน – นายหางกับภรรยาลงจากรถ จรัญ ประไพ จะจา ชวยเข็นกระเปาเขาบาน และเมื่อ
ประตูเปดออก โลกแหงความสวยงามก็กลับคืนมา นายหางและภรรยา เขาสวมกอด มินท ลูกสาว
หมิง ลูกชาย ดวยความรักและคิดถึง และไมลืมที่จะถามถึง สมหมาย วาหายหนาไปไหน ยังไมทันที่
จะมีใครใหคําอธิบายที่ดีกวานี้ได นายหาง เห็นมีชายหนุมแอบหลบๆ ซอนๆ อยูในบาน คิดวาเปน
คนรายเขาบาน จึงเอะอะโวยวาย มินทและเบ็ญจา จึงเขาไปหามไว และพยายามอธิบายใหเหตุผล
เพือ่ ปกปดเรื่องราวอันนาอัศจรรย มินทกับเบ็ญจา โกหกนายหางและภรรยาวา สมหมาย เขามีธุระ
ตองรีบกลับไปดูแลพอแม จึงสงนองชายมาแทน เขาชื่อ สมมุง นิสัยดี นายหาง ก็หมดขอสงสัย
อาหารค่ําวันนั้น นายหางรูสึกพอใจมาก ที่ลูกสาวของตนมีนิสัยเปลี่ยนไปมาก เขานึกถึง สมหมาย
หนุมอวนอัปลักษณ ที่แสนดี และวาจะตอบแทนใหรางวัลเขาอยางไรดี เบญจา แนะวา ใหรับ
นองชายของสมหมาย เขาทํางานประจําในบริษัทเสียเลย เรียนจบก็ทําหนาที่ทางดานกฎหมาย
เพราะบริษัทของเรา ยังขาดนักกฎหมาย นายหางเห็นดวย
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สมหมาย ในชื่อ สมมุง จึงถือโอกาสตอยอดความดีของตน จนไปนั่งอยูในหัวใจของสาว มินท ได
สําเร็จ ทามกลางความยินดีของนายหางและคุณมนตรา แตสมหมาย ก็ยงั เปนกังวลอยูดี ถาหาก
นายหางพบครอบครัวของเขา จะใหสมมุงนองชายวางตัวอยางไร และเรื่องราวคงจะวุนวายอีกตอไป
แนๆ
ครอบครัวของนายหาง มีความสุขเพิ่มขึ้น แตเรื่องราววุนวาย กลับตกอยูที่ ครอบครัวของ ณัฐ เมื่อ
เขากลับไปถึงบาน ความโกลาหล ก็เกิดขึ้นทันที ณัฐ รูสึกสบายใจและลําพองใจ ที่มีนายตํารวจมา
ชวยเขาใหออกจากคุก ตํารวจเลวๆ พวกนั้นทําอะไรเขาไมได แตเขาก็ยังสงสัยอยูดีวา ทําไมตํารวจ
พวกนั้น จึงจําเขาไมได
วันรุงขึ้น ณัฐรูสึกแปลกใจวา ทําไม เวลาเดินไปไหน มีแตคนมองเขาแปลกๆ และแอบหัวเราะ แตที่
ตลกไมออก ก็คือ พอกับแมจําเขาไมได กวาจะสื่อสารกันรูเรื่อง ตองใชเวลาอยูหลายชั่วโมง นั่นละ
นรกเห็นๆ
เพิ่มเติมตอนจบ
สวนสาธารณะ – มานั่งริมสระน้ํา – หนุมสาวคูหนึ่งมีปากเสียงกัน ฝายชายตอวา ฝายหญิง อยาง
เสียหาย และรุนแรง ผูคนที่เดินผานไปมาเห็น การทะเลาะวิวาท ฝายหญิงโตเถียง ฝายชายลงมือตบ
ทุบตี ฝายหญิงสูไมได และมีบาดแผล หลังจากที่เธอ เงยหนาขึ้น ฝายชายก็หายตัวไปแลว
ฝายหญิงกลับเขาบาน ชายชู เขามาประเลาประโลม โอบกอดเชิงชูสาว เธอโมโหกําลังจะตอวาชายชู
หนูตัวหนึ่ง วิ่งลอดประตูเขามา แลวคืนรางเปนมนุษยผูชาย (สามีของหญิงสาว) พรอมกับยื่นคําขาด
ขอหยาขาดจากกัน เพื่อนบาน ตางก็กรูกันเขามา รุมดาฝายหญิงและชายชู อยางเสียๆ หายๆ
ผูเปนแมรองไหฟูมฟาย วามีลูกแตลูกไมรักดี ทั้งๆ ที่ยกสมบัติทั้งหมดใหแลว แคขอคืนนิดๆ หนอยๆ
ก็ถูกไลออกจากบาน บานหลังใหญ วางเปลาไรเจาของบาน หญิงผูเปนแม พรอมกับชายชู เขาใน
บาน เมื่อลูกสาวไมอยู แมละชูตางกระโดดโลนเตนดีใจ ที่จะไดสมบัติคืนทั้งหมด แมวตัวหนึ่ง กระโดด
เขามาทางหนาตาง แมตกใจ เมื่อเห็นแมวกลายรางเปนลูกสาว ความจริงเปดเผย ลูกสาวถายคลิป
แมกบั ชายชูอัปโหลดขึ้นเฟสบุค ทันที
FADE OUT.
END.
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