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สิ่งที่ผูหญิงตองการจริงๆ ก็คือ การไดเปนตัวของตัวเอง 

เรื่องยอ (Synopsis) 

สงครามทางจิตระหวางแมมดตองตา กับ แมมดแอว เริ่มขึ้นอีกครั้ง. เมื่ออัศวินโตะกลม นาม
วา ลานซล็อต ตองโทษประหารชีวิต เพราะไปคบชูกับ พระนางกวีนีเวียร ซึ่งเปนพระชายาของ
กษัตริยอาเธอร แตเพราะความเปนสหายรวมสรางอาณาจักรมาดวยกัน พระองคจึงใหโอกาสเขา ลบ

ลางความผิด ดวยการออกไปหาคําตอบ จากคําถามที่วา “สิ่งที่ผูหญิงตองการจริงๆ คืออะไร?” 
ภายใน ๑ ป 

ลานซล็อต จึงไปขอความชวยเหลือจากเพื่อนอัศวิน นามวา กาเวน ใหชวยหาคําตอบ และสิ่ง
ที่พวกเขาไดรับคือ เขาจะตองแลกคําตอบจากนางแมมดแกหนังเหี่ยว นามวา แมมดตองใจ ดวยการ
แตงงานกับเธอ พรอมกันทั้งสองคน ในคราวเดียวกัน. สรางความนาอับอายใหแกอัศวินทั้งสอง 
เพราะตองสลับกันรวมหลับนอนกันแมมดเฒา ซึ่งมีรางแก ในตอนกลางวัน แตเปนสาวสวยตอน
กลางคืน 

ผูอยูเบื้องหลังคําบงการของ แมมดตองใจ คือแมมดตองตา ซึ่งถูกจองจําในคุกของสภา
จักรวาล ทําใหแมมดแอว ตองรีบเขาไปชวยเหลือมนุษย แมวาจะผิดกฎของสภาพอมดแมมดขาวก็
ตาม. แตแมมดแอวก็แกปญาใหจบลงได ดวยการกําจัดแมมดตองใจ และเสกหญิงสาวแตโง คอยรับ
ใชอัศวินลานซล็อต และเสกหญิงแก ใหเปนภรรยาของกาเวน. แตมนตของเธอมีผลแคครึ่งเดียวคือ 
กลางวันเทานั้น ที่จะไดเปนสาวสวย สวนกลางคืนจะกลับคืนรางเดิม. 
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Plot structure: Hidden Hug – มนตรัก สลับราง (ภาค 2)  

FADE IN: 

เปดเรื่อง เหตุการณภาคกอน - แมมดแอว ไดแตงงานกับ พอมด ชื่อทานลอรดแดรก สวนแม 
มดตองตา ถูกสภาจักรวาลพอมดแมมด ลงโทษ จําคุกไมมีกําหนด 

SUPERIMPOST: บทที่ ๑ เรื่องมันยุง เพราะมัวมุงแกแคน 

... 

แมมดตองตา ตอนเขาคุกใหมๆ นางไดแอบเก็บหยดเลือดหัวใจ ของพอมดออด และซอนไว รอจนได
เวลา ครบหนึ่งหมื่นป ของการฉลอง haloween day หรือ วันปลดปลอยซาตาน.  

และคืนที่รอคอยก็มาถึง, ภายในคุก แมมดตองตา ลักลอบทําพิธีสาป ใหอัศวินหนุมรูปงาม นามวา 
ลานซล็อต ตองไดรับโทษ จากกษัตริยของเขา. แผนอันชั่วรายของ แมมดตองตา ถูกสงตอใหกับสมุน
ผูซ่ือสัตย นามวา แมมด ตองใจ (ซึ่งอยูภายใต อาณาจักรพอมดดํานิลกาล) ใหทําการแทน โดยเธอ 
เปนผูสั่งการอยูเบื้องหลัง. 

เดือดรอนถึง แมมดแอว ผูยังไมตัดขาดจากเรื่องราวของมนุษยโลก. ลกูแกววิเศษ บอกแกเธอวา 
แผนการชั่วรายของแมมดตองตา คูปรับเกา ไดเริ่มขึ้นแลว หนนี้ตางจากคราวกอน เพราะเธอตองสู
ศึกสองทาง คือ มนตสั่งการของ แมมดตองตา กับฤทธิ์เดชของ แมมดดําเฒา ผูมีนามวา ตองใจ. 
เธอจําเปนตองเขาไปแกไขสถานการณ. หากปลอยเวลาเนิน่นานไป ลานซล็อต คงไมรอดแน แมวา
เขาจะมีความผิด ลักลอบเปนชูกับราชินีของกษัตริยอาเธอร แตก็ไมใชความผิดของเขาฝายเดียว ถา
ราชินีกวีนิเวียร ไมเปดใจใหเขา ก็คงไมเกิดเหตุทําใหตัวเองเดือดรอนเชนนี้หรอก. อีกเหตุผลหนึ่ง ที่
แมมดแอว คอนขางจะเห็นใจ อัศวินนักโทษ ก็คือ มันก็เปนความผิดของกษตริยอาเธอรดวยเชนกัน 
ที่ปลอยปละละเลย ไมเอาใจใสราชินีของพระองค, ผูหญิงก็เหงาเปนเหมือนกัน. 

แมมดแอว อาสาจะชวยแกปญหาใหแก อัศวินลานซล็อต. แผนนี้ ลวงรูถึงพอมดแดรก ผูเปนสามี. 
เขาเตือนวา อยาเอาตัวไปยุงกะพวกมนุษย. แมวาจะเปนแคมนตมายาก็ตาม แตมันเขาขายผิดกฏของ
สภาจักรวาล. แมมดแอว ให็เหตุผลวา เมตตา เหมือนน้ําศักดิ์สิทธิ์. พอมดแดร็ก แยงวา น้ําศักดิ์สิทธิ์ 
จะใหผลเฉพาะคนดีเทานั้น. สามีของเธอยังเตือนเธออีกวา เธอยังมีภารกิจจะตองจัดฝกอบรม แกแม
มดรุนใหม ใหกับสภาจักวาลอีกหลายโครงการ สูเอาเวลาไปทําสิ่งนี้ดีกวา. 

แตถึงอยางไร แมมดแอว ยืนยันจะชวย, เธอใหเหตุผลที่นารับฟงไดวา มนตมายาของเธอ จะไดผลก็
ตอเมื่อ ลานซล็อต มีความดี พอจะรองรับมนตของนางหรือไม, ถาไม ภารกิจของเธอก็จบ และ
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สัญญาวาจะไมเขาไปยุงเกี่ยวกับพวกมนุษยอีก. แตพอมดแดร็ก ก็ยังไมไววางใจ เพราะบางครั้งเหลา
พอมดแมมด ก็ไมอาจหยั่งรูกิเลสมนุษย, แตพอมดแดร็ก ก็จําตองยอมตามใจ แมมดแอว ศรีภรรยา 
เพราะรูนิสัยของเธอดีวา ชอบทําอะไรบองๆ แตก็ดูนารักดี. 

และตอไปนี้ คือ เรื่องยุงๆ ที่เกิดจากฝมือ ของแมมดแอว ... 

SUPERIMPOST: บทที่ ๒ ถาเพื่อนรักไมชวย ตองตายแนๆ 

เมื่อ ป ค.ศ.569 ที่เมืองคาเมล็อต ศูนยกลางการปกครอง แหงอาณาจักรอัศวินโตะกลม ของ
อังกฤษโบราณ. กษัตริยอาเธอร จับไดวา อัศวินคูใจของเขา นามวา ลานซล็อต ลักลอบเปนชูกับ 
กวินีเวียร ราชินีผูเลอโฉมของพระองค. แตเพราะ ลานซล็อต เปนเพ่ือนสนิทและเปนอัศวินคูใจ สราง
อาณาจักรมาดวยกัน พระองคทรงทราบดีวา ลานซล็อต คือบุรุษเพียงคนเดียว ที่เปนมันสมองใหแก
พระองค ในการแกไขกลศึกตางๆ ใหไดรับชัยชนะ, พระองคไมตองการประหารชีวิตเขา แตจะให
โอกาสเขา. พระองคเสนอวา ถาลานซล็อต สามารถตอบปญหาขอหนึ่ง ไดถูกตอง กษัตริยอาเธอร 
จะไวชีวิตเขา, และ เขามีเวลาหาคําตอบใน ๑ ป. 

ปญหานั้น คือ “สิ่งที่ผูหญิงตองการจริงๆ คืออะไร?” 

ลานซล็อต มีอิสระเพียงชั่วคราว เพ่ือคนหาคําตอบที่ยากยิ่ง. ไมมีสิ่งใดที่ชายหนุม จะรูถึงความ
ตองการของอิสตรี ไดอยางแทจริง. ภายในหัวใจของผูหญิง เปลี่ยนไดตลอดเวลา แมแตหญิงที่เขารัก 
ราชินีกวินีเวียร. แทจริงนางเคยเปนหญิงที่สูงสง ยากที่หนุมคนใดจะเอื้อมถึง แตนางผูแสนดี เปนถึง
ราชินีแหงกษัตริยของเขา ก็ยังทรยศตอพระองค. ลานซล็อต รูสึกวาวุน หากกวินีเวียร ยังอยูกับเขา, 
เขาก็พอจะรูคําตอบไดบาง. แตพระนาง ถูกเผาทั้งเปน ตายไปกอนหนาเขาเมื่อไมนานมานี่เอง. และ
ถาเขายังหาคําตอบไมได ภายในหนึ่งป และคิดหนีไปจากเกาะอังกฤษ, กษัตริยอาเธอร ก็คงจะไมละ
เวนเขาแน เพราะ ลานซล็อต รูดีวา พระองคมี พอมดเมอรลิน จอมขมังเวทยเปนทั้งสหายและเปรียบ
เหมือนบิดาของพระองค, พอมดตนนี้ รายกาจนัก คงไมปลอยเขาแนๆ. 

ลานซล็อต กลับไปหาอัศวิน กาเวน ผูเปนเพ่ือนสนิทที่เมือง ออรคนีย. เขาเชื่อวา กาเวน จะ
แกปญหาใหเขาได เพราะกาเวน ไดชื่อวาเปนจอมปราชญ รอบรูเรื่องราวทั้งมวล ตลอดอาณาจักร
พระเจา เทพ มนุษย และซาตาน. แม กาเวน จะเปนผูมีอารมณขัน แตเขาก็มีบุคลิกที่นาเกรงขาม 
เขาจงรักภักดีตอกษัตริยอาเธอรอยางมาก. กาเวน จะเขากันไดดีกับอัศวินทุกรุน แมอศวินรุนเยาว. 
เขาจะเปนผูคอยปกปองคนยากจน แนนอน เขายอมเปนบุรุษในอุดมคติสําหรับหญิงสาว.  
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ลานซล็อต เชื่อวา กาเวน นาจะรูอุปนิสัยและความตองการของผูหญิงดีกวาผูใด. แตมันไมไดเปนไป
อยางที่เขาคิด. กาเวนกลาวกับเพื่อนรักวา ในจักรวาลนี้ ไมมีบุรุษใด ละลวงรูจิตใจของสตรีไดเลย 
เพราะเมื่อกาลเวลาผานไป สตรีเหลานั้น ก็ไมอาจคาดเดาจิตใจของตนเองได. ลานซล็อต ตกอยูใน
ความเศราอีกครั้ง.  

แตลานซล็อต ยังไมทอถอย เขาชักชวน กาแวน ออกหาคําตอบ จากทุกผูคน ... ผานไปนานเกือบป 
ใกลเวลาขีดเสนตายแลว ก็ยังไมมใีครใหคําตอบที่ นาพอใจได. 

ความหวังที่จะไดคําตอบมันริบหรี่ลงไปทุกขณะ แตแลว ... ที่เมืองเล็กๆ อันหางไกล นามวา 
ออรคนียแหงนี้ อัศวินทั้งสอง ก็ไปพบยายแกแมมดตนหนึ่งเขาโดยบังเอิญ .  

SUPERIMPOST: บทที่ ๓  เงื่อนไขที่ตองยอมรับ  

เธอเปนยายแก หลังโกงมีฟนเปนคราบเหลืองๆ เหลือซี่เดียว ตัวก็เหม็นเหมือนโถสวม ชอบทําเสียง
ประหลาดนารังเกียจ. ผูคนในเมืองเล็กๆ แหงนี้ เรียกยายแกหลังโกงผูนี้วา ตองใจ เธอชอบใหคน
เรียกชื่อนี้ เพ่ือชดเชยกับรางอันนาทุเรศของเธอ. ถาใครไมเรียกชื่อตามที่เธอแนะนํา ก็จะถูกสาปให
เปนหมูสกปรก และมีเด็กๆ ในเมืองนี้ ถูกสาปไปหลายคนแลว เพราะลอเลียนเธอ โดยไมรูวายายแก
ผูน้ี คือแมมดรายกาจ. 

ยายแมมดแกตองใจ รูจุดประสงค ของอัศวินทั้งสอง เธอยื่นขอเสนอวา จะใหคําตอบแกพวกเขา แต
ตองแลกกับสิ่งที่เธอตองการ. ... เมื่อจอมอัศวินทั้งสอง รูความจริงวา ยายแมมดเฒาเจาเลห 
ตองการอะไร. พวกเขาก็รูสึกสยองขวัญ ขึ้นมาทันที แทบจะยอมรับไมได. แต กาเวน แนะวา พวก
เขาควรยอมรับเงื่อนไขบาๆ นี่ไปกอน เพราะเหลือเวลาแควันเดียว ที่จะตองใหคําตอบกับกษตัริยอา
เธอร ผูซึ่งรอเขาอยู แลวคอยหาทางแกไขภายหลัง. กาเวน ไมคิดมากอนเลยวา เขาจะตองมาติด
รางแหของยายแมมด พรอมกับเพื่อนรัก ดวยเงื่อนไขตอรองที่ใครๆ ก็ยอมรับไมได. แตเพ่ือเห็นแก
ชีวิตของ ลานซล็อต เขาจําเปนตองรับเงื่อนไขบาๆ ของนังแมมด. 

อัศวินทั้งสอง รีบควบมาคูใจ ไปใหถึงคาเมล็อตโดยเร็ว ใหทันกอนตะวันตกดิน ของวันสุดทายอัน
เลวราย โดยมีแมมดตองใจ ขี่ไมกวาดเหาะตามไป. ลานซล็อต ยิ่งรูสึกรังเกียจแมมดเจาเลหมาก
เทาใด เขาก็ยิ่งควบมาใหเร็วขึ้น หวังจะไปใหพนๆ หนาอันสยดสยองของเธอ ซึ่งกําลังหยอกลอเขา 
ดวยความคึกคะนอง. 

กาเวน และ ลานซล็อต มาถงึพระราชถาน แหงคาเมล็อต กอนเวลาเพียงไมกี่นาที. กษัตริยอาเธอร 
ประทับนั่งรอพวกเขาอยู. สวนนังแมมดเฒา แอบอยูขางนอก คอยสงสัญญาณคําตอบใหแกเขา. 
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อาเธอร ทวงถามคําตอบ เมื่อเขาคุกเขาใหแกกษัตริยของเขา.  

ลานซล็อต ใหคําตอบวา “สิ่งที่ผูหญิงตองการจริงๆ ก็คือการไดเปนตัวของตัวเอง” 

กษัตริยอาเธอร ไดฟงคําตอบแลว รูสึกพอพระทัย ชั่งเปนอมตะวาจาอันยิ่งใหญ ลุมลึก กินใจ. 
พระองคระเบิดเสียงหัวเราะลั่นทองพระโรง พรอมกับเสียงหัวเราะเล็กแหลม นารังเกียจ ของยายแม
มดเฒา ที่อยูขางนอก.  

กษัตริยอาเธอร ประกาศวา บัดนี้ อัศวินลานซล็อต พนโทษประหารชีวิตแลว. พรอมกับไดรับดาบ
อัศวินของเขาคืน และรับตําแหนง อัศวินคูบัลลังก กลับคืนมาเหมือนเดิม ทามกลางความหนักใจของ 
อัศวินลานซล็อต และสหายของเขา. 

พิธีวิวาหอันแสนหดหู และนาทุเรศ สําหรับอัศวินยอดนักรบ ก็เริ่มขึ้น ที่เมืองเล็กๆ บานเกิดของ 
ลานซล็อต ทามกลางการแหแหนของฝูงชน. หลายคนตําหนิวา เปนถึงอัศวิน แตทําตัวนาขายหนา 
ไปควายายแกหนังเหี่ยว ตัวเหม็น มาเปนเมีย. ที่นาทุเรศที่สุดคือ เปนอัศวินหนุมทั้งคู แตไรน้ํายาสิ้นดี 
กลับมีเมียเหมือนยายแมมด คนเดียวกัน. แลวน่ีพวกเขาจะกินจะรวมหลับนอนกันอยางไร. แตพิธี
วิวาหบาๆ นี่ พวกเด็กๆ กลับเห็นเปนเรื่องขบขัน พากันหัวเราะ. ทําใหแมมดแกตองใจ รูสึกโกรธ
ขึ้นมาทันที เธอจึงแอบสาป เด็กอวนคนหนึ่ง ที่มากับแม กลายเปนลูกหมู. ทามกลางความประหลาด
ใจของแม ที่กําลังมองหาลูกชาย. 

ที่โตะกลม เหลาอัศวินเพ่ือนสนิท ตางมาเปนพยาน รวมรับประทานอาหารค่ํา. ชั่งเปนบรรยากาศ ที่
ทุเรศ และนาสะอิดสะเอียน สําหรับแขกระดับอัศวิน ... เมื่อแมมดเฒา ตองใจ ลุกยืนขึ้น ประกาศวา 
วันนี้เธอรูสึกยินดีเปนที่สุด ที่จะไดสามีเปนอัศวินพรอมกันถึงสองคน. จากนั้น เธอก็ออกลายนิสัยเลว
สุดฤทธิ์สุดเดช กินมูมมามดวยสองมือ ทั้งเรอ ทั้งตด. แขกทุกผูคน ตางรูสึกอึดอัด และขยะแขยง. 

ลานซล็อต และ กาเวน ตองใชความอดทนสูงสุด, อดทนอดกลั้น ที่จะไมทําลายพิธีวิวาหครั้งนี้
เสียกอน. เขารูสึกวา นี่เปนแรงกดดันที่รุนแรง ยิ่งกวาการสูรบกับขาศึก เพราะถูกหมิ่นเกียรติ และ
ศักดิ์ศรี แทบไมมีชิ้นด.ี แตเขาไมมีทางเลือกอื่น นอกจาก สงบจิตใจไว เพ่ือไมใหแมมดโกรธ จนตอง
สาปพวกเขาไปในตอนนั้น.  

SUPERIMPOST: บทที่ ๔ สวรรค หรือนรกกันแน 

คืนแรก ของการสงตวเจาสาวเขาหอ กาเวน ขอเสียสละใหเพื่อน. คราวน้ี พวกเขาเกี่ยงกัน ถึงกับ
โตเถียงกลาวโทษกันวา อีกฝายเปนตนเหตุใหเกิดเรื่องอับอายเชนน้ี. 
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การโตเถียงกันครั้งนี้ กระตุนเตือนใหแมมดแอว หันเหความสนใจ จากภารกิจประจําของเเธอ. เธอ
ลืมไปชั่วขณะ วาเธอสัญญาอะไรไว กับภารกิจชวยเหลือมนุษย. ทําใหเธอ ตองยุติงานประจําชั่วคราว 
พื่อหันมาใสใจกับสิ่งที่เธอทําคางไว. อยางนอย มนตของเธอ ก็อาจชวยกําจัดสิ่งนารังเกียจ ได
ชั่วคราว. เพราะแมมดแอว รูดีวา มนตของเหลาแมมดดํา จะออนแรงยามราตรี แตจะแกรงกลายาม
ทิวา.  

ในที่สุด ลานซล็อต ตองปลอบใจตนเอง พรอมยอมรับคืนแหงความสยดสยอง. เขากาวเขาสู
หองนอนวิวาห.  

อะไรกันนี่!!! เขาเกือบไมเชื่อสายตาตนเอง. 

หญิงสาวแสนสวยที่สุด ที่เขาไมเคยพบที่ไหนมากอน นอนรอเขาอยูบนเตียงนอนเบื้องหนา ลานซ
ลอ็ต รูสึกงุนงงกับเหตุการณที่เกิดขึ้น. สาวแสนสวย บอกกับ ลานซล็อต วา นี่คือรางวัลสําหรับ
อัศวิน ผูเกงกลาและอดทน ที่จะยอมรับรางกายภายนอก เปนยายแกแมมด. 

พอรุงอรุณ ลานซล็อต ก็ตกอยูในหวงแหงภาพหลอนอีกครั้ง. หญิงสาวเมื่อคืน กลายรางเปนยายแก
เหมือนเดิม. เขายังทําใจไมได และไมไดเลาเรื่องอันนาประหลาดนี้ ใหกาเวนฟง. 

สวนกาเวน รูสึกอีดอัดไมนอย ที่จะตองพบกับเมียแก ในชวงกลางวัน 

มนตสะกดของแมมดตองตา ทําใหจิตริษยาขอบลานซล็อต ทวีความรุนแรงขึ้น ทําใหพวกเขาทําตัว
หางเหินกัน แมเขาจะใชภรรยารวมกัน. 

แมมดแอวจะตองทําอะไรสักอยาง ใหพวกเขามีกิจกรรมรวมกัน และคุยกัน ทําความเขาใจกัน กอนที่
ความสัมพันธของพวกเขาจะเลวรายลงไปมากกวานี.้ 

ษัตริยอาเธอร มีคําส่ัง ใหเหลาอัศวินมือดี ๑๐ คนไปปราบพวกขบถ ที่เมืองปาชายแดน. กาเวนและ
ลานซล็อต ไดรับคําสั่งนี้เชนกัน. 

ทั้งสองไปรบ ครัง้หนึ่ง ลานซล็อต กําลังเสียทีศรัตรู แตกาเวน ชวยเหลือชีวิตเขาไวไดทันเวลา ทําให
จิตสํานึกของ ลานซล็อต กลับคืนมาเหมือนเดิม เขาคิดหาวิธีตอบแทนเพ่ือน โดยสารภาพผิด ที่ไมได
บอก กาเวน เรื่องภรรยาสาวสวย ตอนกลางคืน เขาสัญญาวา เมื่อกลับไปถึงบาน เขาจะสับเปลี่ยน
ให กาเวน เขากะกลางคืน แลวเขาจะเขากะกลางวันแทน ผลปรากฏวา พวกกบฎ ถูกขับไลออกไป
จากเขตแดนของอาณาจักรไปจนหมดสิ้น. และพวกเขาและเหลาอัศวิน ก็ไดกลับบาน. 
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แมมดแอว รูจุดประสงคของทั้งสองดี เธอจึงคิดแกไขสถานการณ หาวิธีทําลายมนตของแมมดตอง
ตาใหได และขับไลแมมดตองใจ ออกไปเสียจากหมูบาน. 

SUPERIMPOST: บทที่ ๕  ศึกสองแมมด กับ ศึกของอัศวิน ใครดูแยกวากัน  

ระหวางที่อัศวินทั้งสองเดินทางกลับ แมมดแอว ปลอยใหแมมดเฒาตองใจ แสดงฤทธิ์เดช ให
ชาวบานเห็น ในขณะสาปพวกเด็กๆ ใหเปนหมู ชาวบาน รวมใจกันตอตาน แมมดเฒา อาศัย
ชวงเวลาพลบค่ํา ที่มนตของนางเริ่มออนแอ และเขาสูภาวะเสื่อม เธอสาปชาวบานผูหนึ่งใหเปนหมูได
แคครึ่งตัว ชาวบานรูจึงถือคบเพลิงขับไล จนแมมดเฒาอยูไมได และหนีออกไปจากหมูบานจนสําเร็จ. 

กอนอัศวินทั้งสองจะถึงบาน แมมดแอว เสกหญิงรับใชโง ในบานของ ลานซล็อต ผูหนึ่ง ใหเปนสาว
งาม เพื่อรอรับการกลับมาของ ลานซล็อต และ เสกหญิงแกที่รับใช ในบานของ กาเวน ใหเปนสาว
สวย เพ่ือรอรับการกลับมาของ กาเวน เชนกัน 

แตมนตของแมมดแอว ก็มีขอจํากัดตรงที่ หญิงสาวที่เธอเสก จะสวยเฉพาะกลางวัน และเธอจะคืน
รางเดิม ในตอนกลางคืน. 

เมื่ออัศวินทั้งสองกลับถึงบานในตอนคํ่า เขาไมพบเมียแมมดแลว คงมีแตแมบานรับใช เพียงคนเดียว 
ทั้งลานซล็อต และกาเวน รูสึกประหลาดใจตรงกัน ที่แมบานมีทาทีลีลา ใหทาแกเขาทั้งสอง ซึ่ง
เมื่อกอนเธอไมมีอาการแบบนี้. 

ศึกสงครามทางจิต ระหวางแมมดแอว กับ แมมดตองตา เริ่มขึ้นอีกครั้ง. แมมดตองตา อาศัยชอง
โหวของกฏจักรวาล ที่วา หามเหลาพอมดแมมด ไปยุงเกี่ยวกับมนุษย ซึ่งการเขาไปยุงเกี่ยวกับมนุษย
ของ แมมดแอว ครั้งนี้. ถูกแมมดตองตา ยกเปนขอตอสู เธอจะนําหลักฐานทั้งหมดไปฟองสภา
จักรวาล แมวาตัวเธอจะไดรับโทษเพ่ิมเติมเชนกัน ในความผิดเดียวกัน แตแมมดตองตา รูตัววายังไง 
เธอก็ไมมีโอกาสออกไปจากคุกจักรวาลนี้แนแลว การเพ่ิมโทษจองจํานานออกไป ก็ไมสงผลอะไรกับ
เธออยูแลว. 

แมมดแอว จําเปนตองทําลายหลักฐานทั้งหมด ซึ่งอยูที่แมมดเฒาตองใจ. แมมดแอว จึงรีบไปสกัด 
การหลบหนีของแมมดเจาเลห และเธอก็ไปทันเวลา กอนที่เธอจะเตลิดหนีเขาเขตอาณาจักรของพอ
มดดํานิลกาล 

แมมดแอว ไลลาแมมดเฒา ดวยประกายสายฟา แรงปะทะของประกายสายฟา มองเห็นเปนทาง
เหมือนฟาแลบ แลวตามดวยเสียง 
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ประ...เปรี้ยง!! 

การตอสูเปนไปไมนาน แมมดเฒาเสียที ถูกสายฟาของแมอดแอว เขาที่หัวใจ จนรางรวงหลนไปบน
โลกมนุษย มองเห็นเหมือนลูกอุกกาบาตรวงหลน และถูกเผาไหมกอนตกถึงพื้นดิน ... แมมดเฒาถูก
เผาเปนจุล ตายไปพรอมหลักฐาน ที่จะเอาผิดแมมดแอวได ภารกิจของแมมดแอว ประสบผลสําเร็จ. 
เธอจึงกลับไปยังโลกมนุษย เพ่ือคลายมนตสาปของแมมดตองตา ทําใหสติของ ลานซล็อต กลับคืน
มาเปนปกติ. 

ลานซล็อต ตื่นขึ้น ณ รุงอรุณของวันใหม เขาพบหญิงสาว ออกมาคอยปรนเปรอรับใช. ขอสงสัยของ 
ลานซล็อต หายไป เมื่อเขารูความจริงวา มีแมมดอีกคนหนึ่ง ที่สิงสูในรางของภรรยาสาวในตอน
กลางวัน สวนกลางคืน เธอก็คือสาวใช รูปรางขี้เหร เหมือนเดิม. เขาไดแตปลอบใจตัวเองวา นี่ก็ยัง
ดีกวาเมื่อกอน ที่ไมตองอับอายชาวบานมากไปกวานี.้ แนนอนวา ลานซล็อต จะตองเก็บสาวรับใชไว
ในบาน ในตอนกลางคืน ซึ่งงายกวาการปดบังความจริง ในตอนกลางวัน. 

กาเวน ก็รูความจริงในเวลาไมหางกัน นี่ไมใชแมมดแกหนังเหี่ยว ซึ่งเปนภรรยารวมกับลานซล็อต 
แนนอน. เขารูสึกโชคดีกวาเพ่ือนนิดหนอย ก็ตรงที่ สาวงามผูนี้ เปนคนออนโยน สุภาพ และ โรแมน
ติก ซึ่งตางกับ ภรรยาสาวของ ลานซล็อต ที่ทั้งโงและไรอารมณโรแมนติก. 

กาเวน กับ ลานซล็อต นัดกันไปขี่มา ที่ทุงกวางแหงหนึ่ง เขาพบกัน ตางเลาเรื่องราวประหลาดใหแก
กันฟง สรางเสียงหัวเราะลั่นทุงกวาง. แตสําหรับลานซล็อตเอง เขาไมรูสึกขําสักเทาไหร เขารูสึกเศรา
เล็กนอย ที่ไดเมียโงกวา. แต กาเวน โตวา เมียของเพื่อน สาวกวา แมจะขี้เหรเล็กนอย ก็ตาม สวน
เขา ไดเมียสวยก็จริง แตแกรุนแม. แลวเขาก็หัวเราะใหกับโชคชะตาอีกครั้ง ที่แตละฝาย ไดอยาง เสีย
อยาง. 

SUPERIMPOST: บทที่ ๖ ปลดเปลื้องมนตได คือพรวิเศษ 

แมมดแอว รูสึกเศรา เมื่อรูวา อิศวินทั้งสอง ยังมีความเศราหมองอยู เพราะเหตุที่ตางก็มีภรรยาไม
สมประกอบทั้งคู แตเธอก็ชวยพวกเขาไดแคน้ี ตอจากนี้ไป ก็ขึ้นกับโชควาสนาของพวกเขา. สิ่งหนึ่งที่
ทําใหแมมดแอว ยังมีความกังวลไมหายคือ ที่จริงพวกเขา ยังมีโอกาสที่จะไดรับการปลดเปลื้องมนต
ของเธอ อันทีจ่ริง นาจะเรียกวาพรวิเศษมากกวา นั่นคือ หากเขาสองคน ตอบปริศนาในใจของ
ภรรยาของพวกเขาได. 

จากปริศนาที่วา “สิ่งที่ผูหญิงตองการจริงๆ คืออะไร?” 
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“สิ่งที่ผูหญิงตองการจริงๆ ก็คือการไดเปนตัวของตัวเอง” แมวานี่คือคําตอบที่ถูกตอง แตพวกเขา
สองคน จะไขคําตอบนี้ กับภรรยาของเขาไดหรือไม นี่คือ วาสนาของพวกเขา และ นี่คือกุญแจ 
สําคัญ ที่จะไดรับการปลดเปลื้อง จากมนตของเธอ. และเมื่อจบภารกิจกับมนุษยแลว เธอรับปากกับ
ตัวเองวา ตอไปนี้ จะไมเขามายุงกับพวกมนุษยอีก ตลอดไป. 

ลานซล็อต มีพื้นเพนิสัยเดิม เปนคนริษยา เปนคนคอนขางแข็งกระดาง สําหรับผูหญิง หนึ่งเดือนผาน
ไป เขาเริ่มรูสึกไมพอใจภรรยาของเขา ที่ทั้งขี้เหรในตอนกลางคืน และโงในตอนกลางวัน สิ่งที่เขา
ปฏิบัติกับภรรยาของเขา คือ กลางคืน เขาจะขับไล ใหเธอไปนอนในโรงเก็บของ และตอนเชา จึงจะ
ใหเขาบาน เพ่ือรับใชเขาในตอนกลางวัน สรางความนอยใจใหแกภรรยาของเขา แตเธอก็รักและ
ซื่อสัตยตอสามีเสมอมา. ทําใหชีวิตการคลองเรือน ไมมีความสุขเลยทั้งตัวเธอและสาม.ี 

ฝายกาเวน ทําใจไดอยูแลว เมื่อกอน ไดภรรยาแกหนังเหี่ยว ตัวเหม็น เขาก็ยังทนได และวันนี้ ดีขึ้น
กวาเกา แคเปนหญิงแกคราวแมในตอนกลางคืน เทานั้นเอง เขาปฏิบัติกับภรรยาของเขา อยางเสมอ
ตนเสมอปลาย โดยไมรังเกียจวาจะอยูในรางของ หญิงแก หรือ สาวสวย เขาก็สุภาพ และใหเกียรติ
แกเธอเสมอ. 

และเมื่อถึงเทศกาล วันวาเลนไทน คืนนี้ ลานซล็อต ตั้งใจจะมอบสิ่งที่ดีๆ ใหแกสาวใชขี้เหรผูเปน
ภรรยา ดวยการ เปาเคกวันเกิดใหแกเธอ เพราะวันนี้ตรงกับวันครบรอบวันเกิดของเธอพอด.ี 
เหตุการณนาจะไปดวยดี แตแลว ดวยความซุมซามของภรรยา เธอสะดุดเขาเกาอี้ ลมไปทับเคกวัน
เกิด จนเลอะเทอะเปรอะไปทั้งหอง. จากนัน้ เหตุการณอะไรเกิดขึ้น คงไมตองบอก. 

ระหวางเชิงเทียน ที่ถูกแกะสลักอยางประณีต กาเวน กับ ภรรยาสาวสวย. ค่ําคืนนี้ พวกเขาจะอวย
พรใหแกกัน. ตอนหนึ่ง ภรรยาแกถามวา ไมรังเกียจเธอหรือ ที่เธอจะมีรางเปนหญิงแกในตอนนี้ และ
จะมีรางเปนสาวสวยในตอนกลางวัน ถาเขาเลือกได เขาชอบที่จะใหเธอเปนหญิงแกหรือสาวสวย. กา
เวน ยอมรูคําตอบนี้ดีวา คงไมมีชายใดตองการหญิงแกเปนภรรยาแนนอน. ถาเขาบอกความจริงเธอ
ตอนนี้ เธอก็คงจะเสียใจไมนอย. แตเขารักและใหเกียรติเธอ เขาพูดกับภรรยาของเขาวา ถามีพรวิเศษ
ใดๆ ชวยได ขอใหพรนั้น ตกแกเธอ สุดแลวแตเธอจะขอเถอะ. 

ภรรยาของกาเวนดีใจมาก โผเขาสวมกอดเขาแนน และพูดดวยเสียงแผวเบาวา 

“ขา ขอเปนสาวสวยของทานตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน” 

สิ่งอัศจรรยก็เกิดขึ้นในทันใด ... บังเกิดละอองฝุนทองคํา โปรยปรายลงมาจากเพดาน แลวปลิวลอย
หอหุมรางของภรรยาของกาเวน จนเขาตองผละออกจากรางของเธอ เพราะรูสึกประหลาดใจเปน
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ที่สุดวา นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับภรรยาของเขา. ... และเมื่อละอองฝุนทองคําจางหายไป ก็ปรากฏราง
ของสาวงาม ซึ่งก็คือภรรยาของเขาในรางสาวสวยเมื่องตอนกลางวันนั่นเอง. 

บัดนี้ กาเวน เขาใจแลววา “สิ่งที่ผูหญิงตองการจริงๆ ก็คือ การไดเปนตัวของตัวเอง”. 

FADE OUT. 

END. 


