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มนตสาป สลับรัก (Hidden Hug) 
ตอนที่ 1 เร่ืองบองสๆ ของสองแมมด 

ในโลกของแมมด มีท้ังแมมดฝายดีและฝายเลว. แมมดฝายเลว ชอบมนตดํา ซึ่งเปนมนตชั่วราย
พื้นฐาน สวนแมมดฝายดี ชอบศึกษาเรียนรู มนตเสนห ซึ่งเปนมนตดีพื้นฐาน ของการเริ่มตนความดีและ
ความสุข. แมมดแอว เกิดมาจากครอบครัว ท่ีมีความสมบูรณพรอม เธอจึงจัดอยูในกลุมแมมดฝายดี มอง
โลกสวย. เธอจึงเปนแมมดท่ีมีความใฝฝน อยากเห็นโลกน้ีมีแตความรัก เธอจึงอยูในโลกแหงจินตนาการ
และความสวยงาม. ตางจาก แมมดตองตา ท่ีนอกจากจะสับสนทางเพศแลว ไมรูตัวเองตองการเปนหญิง
หรือเปนชาย ยังมีนิสัยริษยา แนนอนวาเธอ หมกมุนเรียนรูดานมนตดํา อยูตลอดเวลา. 

หลังจากแมมดแอว เรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี สาขาปรัชญาแมมด และมนตเสนห จากสถาบัน
ไสยศาสตรไอที. เธอก็เขาทํางานเปนเจาหนาท่ี ในหนวยงานหนึ่ง ชื่อ กรมสรางสรรค ความรักและ
ความหวัง ใหแกผูท่ีอกหักและผิดหวังในชีวิต. และทุกคร้ังท่ีเธอชวยเหลือคน เธอก็มักจะถูกขัดขวางโดย 
ศัตรูของเธอ ซึ่งก็คือ แมมดตองตา. มนตของเธอ ไมมีฤทธ์ิแรงพอ ท่ีจะชวยเหลือ ผูท่ีมาขอความชวยเหลือ
ได. แมมดแอวเห็นวา เธอจะตองไปศึกษามนตเพ่ิมเติม. 

แมมดแอว จึงขอลาไปศึกษาตอระดับปริญาโท สาขามนตกระจกวิเศษ จากสถาบันท่ีมีชื่อแหงหน่ึง 
ในอเมริกา. และศึกษาวิชาดูไพยิปซีจาก แมมดเฒาใจดีชื่อ ซิลลี่ จากยิปซีเอเคอร ซึ่งตอมาก็กลายเปนเพื่อน
สนิทกัน. 

ในชนบทแหงหน่ึง เด็กหนุมคนหน่ึง กําลังควบมา ไลตอนแพะท่ีพอของเขาเลี้ยงไว ใหเขาคอก. 
จากน้ัน เขาก็แวะไปดูคนงานท่ีสวนผักไรสารพิษ. ครอบครัวของเขา รักและเทิดทูนพระเจาอยูหัว ท่ีประตูรั้ว
หนาบาน นอกจากจะมีธงชาติไทยปกอยู ในบานก็ยังมีพระบรมฉายาลักษณ พระเจาอยูหัวติดอยู. พอกับแม 
เรียกเขาวา สมหมาย และเขาก็พอใจช่ือน้ี เขาเปนลูกชายคนโต. และมีนองชายอีกคน ชื่อ สมมุง หนาตา
หลอท้ังคู ราวกับเปนฝาแฝดกัน. 

ชวงเดือนสุดทายของการศึกษา แมมดแอว ตกหลุมรัก ทานลอรดแดร็ก ณ งานเลี้ยงแหงหน่ึงท่ี
โรงแรม. ทานลอรด มาเปนอาจารยบรรยายพิเศษ ใหแกนักศึกษาท่ีจะจบหลักสูตร. ลอรดแดร็ก เปนหนุมรูป
งาม สูงศักด์ิ และสุภาพ ใหความเปนกันเองกับทุกๆ คน. ตลอดสองสัปดาห แมมดแอว พรํ่าเพอพรรณนา
ความรัก ท่ีมีตอทานลอรด โดยท่ีลอรดแดร็ก ไมไดสนใจ เพราะเปนสิ่งท่ีแมมดแอว เปนฝายคิดไปเอง. 

ธุรกิจซื้อขาย เพชรพลอย และเคร่ืองประดับ กําลังเฟองฟู และไดรับความนิยมจากลูกคา ท้ังในและ
ตางประเทศ โดยเฉพาะลูกคาจากชาวจีน. นายหางหัว จะเอาใจใสตอลูกคาทุกระดับ ท้ังแผนกทองรูปพรรณ 
เคร่ืองประดับ เคร่ืองมืออุปกรณ. นอกจากน้ี นายหางหัว ยังเปนตัวแทน ซื้อขาย จําหนาย เคร่ืองมือ
เกี่ยวกับอัญมณีและเคร่ืองประดับ. นายหางหัว ไดแบงภาระดูแล คือ โรงงาน 1 แหง ใหคุณเบญจา เปน
ผูดูแล ท้ังตรวจเช็ค สั่งนําเขา สั่งผลิต ดูแลคนงานท้ังหมด. โชวรูม 3 คูหา จําหนาย เคร่ืองมือ 

 P l o t  Ou t l i n e  :  Hidden  Hug   b y  SUDIN CHAOHINFA ,  f i lm  s choo l .   
 



 3.

เคร่ืองประดับ และการใหบริการหลังการขาย จํานวน 1 แหง นายหางดูแลเอง. สวนหางทอง 2 คูหา 
จําหนายทองรูปพรรณ และเคร่ืองประดับ คุณมนตรา ภรรยาของนายหาง เปนผูดูแล. 

บานใหญของนายหาง มีคนอยูรวมกัน 5 ชีวิต คือ นายหางหัว ภรรยา มินท บุตรสาว หมิง 
บุตรชาย และคุณเบญจา หญิงหมาย ซึ่งมีฐานะเปนผูจัดการ ท่ีนายหางไวใจมากท่ีสุด และถือเสมือนวาเปน
ญาติในครอบครัว. สวนบานหลังเล็ก เปนบานพักอาศัยของ นายจรัญ และนางประไพ สองผัวเมีย พรอม
ดวยลูกสาว วัยรุนเดียวกับมินท ชื่อ จะจา. นายจรัญ ทําหนาท่ีหลายอยาง ท้ังขับรถ เปนยาม ดูแลท่ัวไป. 
สวน ประไพ ทําหนาท่ีเปนแมบาน ดูแลบานเรือน และอาหาร โดยมีจะจา ชวยงานอีกแรงหน่ึงดวย. และเม่ือ
เดือนกอน นายหาง ไดรับ นายบุญหลง ซึ่งเปนญาติกับนางประไพ มาเปนคนดูแลสวนไมดอกไมประดับ ใน
บริเวณบานท้ังหมด. 

ตอนที่ 2  เปาหมาย ที่ไมไดเลือก 
สมหมาย กับ มินท เรียนอยูท่ีมหาวิทยาลัยเดียวกัน สมหมาย เปนนักศึกษารุนพ่ี และอยูกันคนละ

คณะ สมหมาย เรียนปสุดทายแลว. สมหมาย เชาหอพักเอกชน ท่ีอยูใกลมหาวิทยาลัย. ชวงปดภาคเรียน 
เขาไดกลับมาชวยงานในไร และเขาจะประพฤติอยางน้ีอยูเสมอ คือ เม่ือยามวางจากการเรียน ก็จะกลับมา
ชวยงานบาน เพราะบานของเขา อยูหางออกไป แค 200 กม. เศษ 

และในวันกอนเปดเทอม สมหมาย ตองกลับมาเรียนตอ กอนเดินทางจากบานไป เขามองแผนปาย
ปรัชญา ท่ีเขาคิดและเขียนข้ึน และติดมันไวท่ีริมรั้วบาน “พออยูพอกิน หน้ีสิน คืออดีต” ซึ่งมันมี
ความหมายสําหรับเขามาก. เม่ือเขานึกถึงภาพในอดีต ตอนเด็กๆ ท่ีพอแมเริ่มสรางเนื้อสรางตัว จากภาระ
หน้ีสินรุงรัง จนกระท่ังมาถึงวันน้ี ครอบครัว พอแมของเขามีความม่ัน และมีความสุข เพราะเขาถือปฏิบัติ
แนวทาง การพึ่งตน ตามแนวทางพระเจาอยูหัว. 

สัปดาหสุดทายของการเรียนท่ีอเมริกา แมมดแอว รูสึกผิดหวังในความรัก ไมไดกินไมไดนอนจนดู
ผอมลง. และในวันรับปริญญา เธอแทบไมไดใสใจ หรือยินดีสักเทาไหรกับปริญญาของตน เพราะอกหัก
ผิดหวัง จากความรักท่ีทุมเทใหกับทานลอรดแดร็ก จนหมดหัวใจ. แตสิ่งท่ีเธอไดรับตอบแทนคือ ทานลอรด
มองเห็นตัวเธอแคเปนตัวตลก. แมมดแอวเสียใจมาก และรูสึกเจ็บ แคน อยางท่ีไมเคยปรากฏมากอน เธอ
คิดวา เม่ือกลับถึงเมืองไทย เธอจะตองทําอะไรสักอยาง ใหหายแคน. 

แมมดแอว กลับเขามาทํางานตามปกติ ก็ถูกเยอะเยยถากถาง จากแมมดตองตา เธอเจ็บแคนมาก
ยิ่งข้ึน. แมมดแอว จึงเร่ิมทําพิธีสาป ใหทานลอรดแดร็ก เปนคนไรหัวใจ.  

ค่ําวันน้ัน ตรงกับวันคริสตมาส มีงานเทศกาล แสดงนิทรรศการตางๆ สมหมาย จึงถือโอกาสออกไป
เท่ียวเปดหูเปดตา. แมมดแอว เลือกตึกหลังหน่ึง หางออกไป เพ่ือประกอบพิธีสาป และเธอก็กําลังทําพิธีอยู 
ตามวิธีการของแมมด. 

ขณะท่ี สมหมาย กําลังเพลิดเพลิน กับการดูตํานาน เรื่องราวของเหลาแมมด พอมด ปศาจแวมไพร 
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หมาปา. ก็มีคนราย มาแอบลวงกระเปาเงินของตน แลววิ่งหนีไป สมหมาย วิ่งไลตาม ไปทางตึกท่ีแมมด
แอว กําลังทําพิธีอยู 

ตอนที่ 3  พลังเพ้ียน เฮ้ียนจนอวน 
ขณะท่ีแมมดแอว กําลังรายเวท สงพลังบางอยางไปท่ีรูปถาย ของลอรดแดร็ก. สมหมาย วิ่งพรวด

พราดเขามา ถูกพลังของแมมดแอว เน่ืองจาก พลังท่ีแมมดแอวสงไป เปนพลังของมนตสาป ท่ีแมมดยัง
ไมไดศึกษามากอน จึงเกิดความผิดพลาด รางของสมหมาย เริ่มเปลี่ยนไป อวนขึ้น อวนขึ้น. แมมดแอว 
ตกใจมาก ในความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น แตก็ไมสามารถหยุดเอาไวได. ในท่ีสุด สมหมายก็กลายเปน หนุมราง
อวน ตุยนุย. สมหมาย ก็ตกใจเชนกัน ท่ีตนพรวดพราดเขาไปท่ีน่ัน โดยไมรูวา น่ันคือการทําลายพิธีของแม
มด เขาจึงวิ่งออกไป โดยท่ีตนเองไมรูตัววารางของตนไดเปลี่ยนไป ท้ิงใหแมมดแอว ตกใจตาคาง. 

แมมดแอว เสียใจ รีบเอากระจกวิเศษ ออกมาสองดู. สมหมาย กลายเปนคนรางอวน เขากําลังเดิน
คอตก กลับหอพัก ยังนับวาโชคดี ท่ีตอนน้ันไมมีคนเห็น. หลังจากไขกุญแจเขาหองพักแลว สมหมาย น่ัง
เศราเสียดายเงินท่ีถูกวิ่งราวไป บัตรประจําตัวก็หายไปดวย ไมมีหลักฐานอะไร ท่ีจะบงบอกความเปนตัวตน
ของเขาเลย. 

วันรุงข้ึน แมมดตองตา โทรมาเยอะเยยแมมดแอว ท่ีเกิดความผิดพลาด ในการรายมนต. แทนท่ีแม
มดแอว จะรูสึกเสียหนา แตกลับสงสาร และรูสึกผิดตอ สมหมาย. สรางความประหลาดใจแก แมมดตองตา 
ท่ีไมสามารถทําใหแมมดแอว รูสึกโกรธ หรือเสียหนาได. และดูเหมือนวา เหตุการณคร้ังน้ัน ดูเหมือนวาแม
มดแอว ลืมทานลอรดแดร็กไปชั่วขณะ หรืออาจจะตลอดไปก็ได เพราะความออนไหวของแมมดแอว ท่ีมีตอ
เด็กหนุมสมหมาย ความเศราโศกอกหักของเธอ ก็สลายไป. 

เรื่องวุนวาย เกิดขึ้นกับสมหมาย เจาของหอพัก จําเขาไมได หาวาเปนคนอ่ืน สมหมายมองท่ีกระจก 
ก็ยังเห็นวาเขาก็คือ สมหมาย คนเดิม. และเม่ือเขาไปท่ีมหาวิทยาลัย ทุกคนตางมองเขา เปนอีกคนหน่ึง พา
กันหัวเราะ เห็นเปนตัวตลก. เพื่อนๆ พากันไมเช่ือวา เขาคือสมหมาย คนแหหอมลอมมามุงกันมากมาย. 

มินท มองเห็นผูคน รุมลอม เปนกลุม ก็สงสัย คิดวาจะเดินเขาไปดูบาง. ยายา หญิง และ โอ เพ่ือน
สนิท บอกวา ไมนาสนใจเพราะพวกเขารุมดูคนอวน มินท กับเพ่ือนจึงไมสนใจ พากันไปทางอ่ืน 

นกชัย เพ่ือนสนิทของ สมหมาย ขอพิสูจนความเปนตัวตนที่แทจริง พาสมหมาย ไปในท่ีลับตาคน. 
พิจารณาเคาหนา สอบถามเรื่องสวนตัว ขอดูหลักฐานอ่ืน ท่ีพอจะยืนยันตัวตนที่แทจริงไดเทาท่ีมี. ก็รูความ
จริง และบอกความจริงแกสมหมายไปวา รางกายของเขาไดเปลี่ยนไปแลว แมวาเขาจะไมเช่ือและยืนยันวา 
เขายังคงเหมือนเดิม แตเขาท้ังสองคน ก็ประหลาดใจพอๆ กัน เม่ือพากันไปมองดูท่ีกระจก. สมหมาย ก็ยัง
มองเห็นวาเขาเหมือนเดิม แมนกชัย จะยืนยันวาเขาเปนคนอวน กระจกไมไดชวยอะไรเลย. 

ตอนที่ 4  มนตรายปายสี 
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ท่ีสนามบิน. มีชายหนุมรูปหลอผูหน่ึง กําลังเดินลงจากเครื่อง ยกหูโทรคุยกับพอ. เขาคือ ณัฐ หรือ 
ณัฐพงษ เปนลูกชายของ คุณดําเกิงชัย เขาทําเซอรไพรพอดวยการ เดินทางกลับเมืองไทย กอนกําหนด 
หลังจากเรียนจบแลว พรอมดวยสาวๆ หอมลอมเขาถึงสองคน. 

เม่ือไปถึงบาน คุณดําเกิงชัย ผูเปนพอ และคุณณัฐฐา ผูเปนแม ตางยินดี ออกมาตอนรับลูกชาย. 
ณัฐ มองเห็นรูปถายของพอ คืนเคียงคูกับ นายหางหัว. 

อาหารคํ่า ท่ีบานของ นายหางหัว. ทุกคนอยูพรอมหนา ภรรยา ลูกสาว ลูกชาย และคุณเบญจา. 
นายหางเปรยกับทุกคนวา ชวงน้ีธุรกิจกําลังดําเนินไปดวยดี ลูกคาก็เยอะขึ้น นายหางบอกให มินท ตั้งใจ
เรียนใหรีบจบไวๆ จะไดออกมาชวยงานเตี่ย และก็ขอใหแกไขนิสัยด้ือร้ันลงเสียดวย. นายหางจะไมใหลูกอยู
วางเฉย จะมีงานใหรับผิดชอบดวย หลังเลิกเรียนหรือวางจากการเรียน. หมิง ไปอยูท่ีโรงงานกับคุณเญจา 
หรือไมก็ไปอยูกับเตี่ยท่ีหางทอง เพ่ือชวยงานและเรียนรูงานไปดวย. สวน มินท รักท่ีจะชวยแม ท่ีโชวรูมมาก
กวา. 

ตอนหน่ึง คุณเบญจา เอยวาอยากไดคนมาชวยงานเพิ่ม. นายหาง ก็ไมวาอะไร ก็หามาไดเลย 
แลวแตคุณเบญจาจะเห็นสมควร. 

ในโลกของแมมด ไมมีอะไรราบรื่น. แมมดแอวจะทําดีอะไร ก็มักถูกขัดขวางโดย แมมดตองตาเสมอ 
ราวกับเปนบทพิสูจนความอดทนของแมมดแอว. แมมดแอว ตองคิดคนหากลยุทธขึ้นมาตอบโตบาง. 
ระหวางน้ัน เธอก็ยังเศราใจไมหาย ท่ีใชมนตผิดพลาดกับเด็กหนุมสมหมาย. เธอจึงถามกระจกวิเศษวา ชีวิต
ของเขาเปนอยางไร กระจกวิเศษตอบดวยภาพวา เขามีความทุกขอยางหนัก ท้ังเร่ืองท่ีพักอาศัย เพ่ือนท่ี
มหาวิทยาลัย อาจารยท่ีสอนเขา. และท่ีสําคัญก็คอ เขาก็ยังมองไมเห็นตัวตนที่แทจริง. แมมดแอวนึกข้ึนได
วา ยังมีอีกทางหนึ่งท่ีจะทําใหสมหมาย มองเห็นตัวตนที่แทจริง ดวยการเอากระจกวิเศษใหเขาดู แตก็ทํา
ไมได เพราะเปนของวิเศษ จะเปดเผยใหคนอ่ืนรูไมได เธอจะทําอยางไรดี. 

ท่ีมหาวิทยาลัย วันลงทะเบียน. อาจารยท่ีปรึกษา ก็กําลังจะรับลงทะเบียนนักศึกษา ภาพเหตุการณน้ี 
อยูในสายตาของ แมมดตองตา และแมมดแอว. แมมดตองตา สงพลังจิตไปยังเจาหนาท่ี ท่ีรับลงทะเบียน 
ใหขอตรวจสอบตัวตนที่แทจริงของสมหมาย แมมดแอวก็คลายมนตของฝายศัตรู แมมดตองตา ไมละความ
พยายาม สงพลังจิตไปอีก มนตของแมมดท้ังสอง สรางความโกลาหลใหแกเจาหนาท่ีทานน้ัน ประเด๋ียว
อนุญาต ประเด๋ียวไมอนุญาต จนดูเปนเรื่องสับสนวุนวาน. แตในท่ีสุด แมมดแอว ก็เปนฝายพายแพ. เทากับ
เปนการซ้ําเติม โชคชะตาของสมหมายอีกคร้ัง สมหมาย ตองถูกพักการเรียนไป เพราะไมมีใครเช่ือวา เขา
คือ นายสมหมาย ศรีภูมินวรัฐ นักศึกษาคณะนิติศาสตร บัตรนักศึกษาก็หายไป. 

วันหน่ึง ดําเกิงชัย มีธุระผานมา. จึงแวะมาคุยกับนายหาง ถึงท่ีโรงงาน การสนทนาเปนไปดวยดี. 
นายหาง เยาแหยวา ถาจะมารวมหุนสวนในธุรกิจดวย คุณดําเกิงชัย จะวาอยางไร คุณดําเกิงชัย ก็หัวเราะ
และวา ขอเปนหุนสวนเครือญาติดีกวา และบอกดวยวา ตอนน้ี ณัฐ ลูกชาย เรียนจบและกลับจากเมือง
นอกแลว. 
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ตอนค่ํา. ณัฐ ชวนเพ่ือนๆ ออกไปเท่ียวในผับช่ือดัง. กินด่ืม จาย มีผูหญิงเคียงขาง เหมือนเดิม คนท่ี
อยูใกลท่ีสุดและนัวเนียไมหาง เธอชื่อ แนน. 

ตอนที่ 5  ทอดสะพานรัก 
แมมดตองตา มีความใฝฝนวาจะเปนราชินีแหงมนตดําใหได. จึงไปเรียนวิชามนตสะกด และแปลงราง 

ท่ีมหาวิทยาลัยอ็อคบูเลวารด ท่ีประเทศนิวซีแลนด. ท่ีมีชื่อเสียงโดงดัง และนาเชื่อถือ วาเปนดินแดนท่ีเต็มไป
ดวยมนตดําอันลึกลับ ของพวก อ็อค. 

แมมดแอว มาพิจารณาดูวา เธอจะตองไปเรียนมนตเพ่ิมเติมท่ีตางประเทศ. เพราะแคลําพัง มนต
เสนห ระดับปริญญาตรี และมนตกระจกวิเศษ ระดับปริญญาโท ก็ไมเพียงพอ ท่ีจะเอาชนะแมมดตองตาได. 
เธอตัดสินใจและเลือกไปเรียนตอระดับปริญญาเอก ท่ีประเทศอังกฤษ สาขามนตสลับราง. แตกอนไป เธอได
เขียนขอความ ติดไวท่ีประตูหอง ของหองท่ีเธอไปทําพิธีสาป ในวันน้ัน. แลวรายมนตใหกระดาษแผนน้ัน
หายไป จนกวาบุคคลท่ีตองประสงคจะมาพบ กระดาษแผนน้ันจึงจะปรากฏ. 

มินท ทะนงตัววาเปนลูกสาวนายหาง เรื่องฐานะความรํ่ารวย และความสวย จึงไมชอบใหใครขัดใจ. 
แตนายหางหัว ก็พยายามแกนิสัยของลูก ดวยการมอบหมายงานอ่ืนใหทํา แตไมคอยไดผล. เธอมักจะไปกับ
เพ่ือนสนิทท่ีเปนสาวไฮโซ ชื่อ ยายา หญิง และ โอ ซึ่งเพ่ือนท้ังสามคน ก็เปนลูกคนรวยเชนกัน. พวกเธอ
ชอบทาทายตามประสาวัยรุน แตมินท มีขอดีประจําตัวอยูอยางหนึ่ง ที่นายหางและคุณมนตรา ไวใจได คือ
เปนเด็กเรียนดี 

วันน้ี ตรงกับวันหยุดเทศกาล. พวกเพื่อนๆ มาขออนุญาตคุณมนตรา พาลูกสาวไปเปดหูเปดตา 
เลี้ยงฉลองเกรด. คุณมนตราก็เพ่ิงรูเด๋ียวน้ีเองวา ลูกสาวสอบผานไดเกียรตินิยมอันดับหน่ึง เธอจึงยอม
อนุญาตใหลูกสาวไปกับเพ่ือนๆ และอนุญาตใหเอารถไปดวย. 

ยายา ไปกับ มินท สองคน สวน หญิง ไปกับเพ่ือนอีกสองคน ดวยรถยนตสองคัน ขับออกไป. 
บังเอิญไปพบกับขบวนรถของ ณัฐกับเพ่ือน. พวกเขาจึงทักทายกัน ตามประสาวัยรุน. ณัฐ รูสึกพอใจ มินท 
ขึ้นมาทันที ในขณะท่ีมีสาวช่ือ แนน แนบขาง. แตมินท ยังไมไวใจ รีบสะกิดเพื่อนใหรีบไป. 

มินท กับเพ่ือนๆ พากันไปทาทายความกลา ในถ้ําผีสิง ของสวนสนุกเพ่ิงเปดใหม. หลังออกมาจาก
ถ้ําผีสิงแลว ก็น่ังพักกินอาหารท่ีริมสระนํ้า. มินท มองออกไปท่ี ชายรางอวนผูหน่ึง. เขากําลังเดินผานเธอไป 
แตเม่ือเธอสังเกตเงาของเขาท่ีผิวนํ้า เงาน้ันกลับเปนชายหนุมรูปงาม. มินท จึงจองเขาสลับกันไปมาระหวาง
ตัวเขา กับเงาท่ีผิวนํ้า จนเพื่อนสังเกตเห็น และเยาแหยเธอวา สงสัยวาเพื่อนคงชอบเน้ือ ไมชอบกระดูก 
(ชอบคนอวน ไมชอบคนผอม). 

สมหมาย เดินคอตกผิดหวังในชีวิต กลับหอพัก. เสียงคุยโทรศัพทกับ นกชัย. จึงรูวา เขาไปสมัคร
งาน ท่ีแผนกถ้ําผีสิง ซึ่งเปนสวนสนุกเปดใหม แตเขาไมรับ. ระหวางน้ัน มีกลุมวัยรุน กําลังน่ังรถเปดประทุน
รับลม ขับผานมา ซึ่งก็คือ ณัฐ กับเพ่ือนๆ. นนท เพ่ือนสนิทของ ณัฐ ยื่นมือปดโทรศัพทของ สมหมาย 
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หลุดจากมือ สมหมายตอวา พวกเขาเกือบจะมีเรื่องกัน แตณัฐเห็นวา เปนคนอวนไมมีราคา จึงไมอยากมี
เรื่องดวย. 

ตอนที่ 6  สองคน สับสนราง 
เชาวันถัดมา. สมมุง เปนหวงพ่ีชาย ท่ีไมติดตอกับบานมาเปนเดือนแลว. จึงมาพบพี่ชายท่ีหอพัก. 

เจาของหอ เขาใจผิดคิดวา สมหมายกลับมาแลว และบอกวา ขางในมีคนอวนมาอาศัยอยูในหองแทน. สม
มุง เปดประตูเขาไปในหอง เขาก็ตองตกใจ. กวาสองพี่นองจะทําความเขาใจกันได ก็ใชเวลาพิสูจนกันนาน
พอสมควร. เม่ือเห็นวาสมมุง ยอมรับและทําใจไดแลว สมหมาย ตองการใหปดบังเร่ืองตางๆ ไว อยาใหพอ
กับแมรู เขาจะหาทางแกไขปญหาเอง. 

ค่ําวันน้ัน. สมหมาย กับ นองชาย ไปท่ีตึกราง ในสถานท่ีท่ีแมมดทําพิธี. เม่ือไปถึงท่ีประตู ไมพบอะไร 
แตสักครู สมหมาย มองเห็นแผนกระดาษ ติดท่ีหนาประตู. เขาจึงย่ืนมือไปหยิบเอามันมา. สรางความ
ประหลาดใจแกสมมุง เพราะ สิ่งท่ีอยูในมือเปลาของพี่ชาย กลายเปนแผนกระดาษ ปรากฏขอความวา มอง
ลงไปท่ีผิวนํ้า แลวจะเห็นตัวตนที่แทจริง. 

เม่ือกลับมาถึงหอพัก ทุกอยางก็เปนจริงตามน้ัน. สมหมาย เพ่ิงจะยอมรับตัวเองวา บัดน้ี รางของ
เขาไดเปลี่ยนไป แตนองชายกลับเปนฝายใหกําลังใจวา รางกายไมใชสาระสําคัญ คุณคาของคนอยูท่ีจิตใจท่ี
ดีงาม  สมหมาย คลายความทุกขใจลงไปไดบาง. สมหมายบอกใหนองชายกลับไปบานกอน เขาจะกลับไป
บานสภาพนี้ไมได เขาจะพยายามหางานทําไปพลางกอน ในระหวางท่ีแกปญหาใหกับตัวเอง. 

กอนจะใหนองชายกลับไปบาน สมหมาย เลยถือโอกาสใชใหเขาไปท่ีมหาวิทยาลัย เพ่ือยื่นคํารอง ขอ
หยุดพักการเรียนไปหน่ึงเทอม. สมมุง ไปท่ีมหาวิทยาลัย พวกเพื่อนๆ ตางพากันทักทาย เขาก็สวมรอยเปน
พี่ชาย แลวทักตอบเพื่อนๆ แบบผิดๆ ถูกๆ. และยื่นคํารองขอพักการเรียนใหพี่ชาย จนสําเร็จ. กอนกลับ 
เขาประสานสายตากับ มินท. มินท ยิ้มใหอยางพอใจ และเขาก็ยิ้มตอบ. มินท บอกกับ ยายา และหญิง วา 
เธอเคยพบผูชายคนน้ีท่ีไหนสักแหง ภาพในสมองของมินท คือท่ีขางสระน้ํา ในสวนสนุก แตเธอไมกลาบอก
เพ่ือนๆ. 

ตอนที่ 7  ความรัก ความดี ไมไดอยูที่เรือนราง 
รุงเชา. สมหมาย ไปสมัครงาน ท่ีแผนกบุคคล ท่ีโรงงานของนายหาง. คุณเบญจา พิจารณาดูเขา

แลว ก็รับไวทํางานดวย. เพียงสองสัปดาห เขาก็ไดรับความไววางใจ ใหทํางานท่ีมีความรับผิดชอบมากข้ึน. 
ท่ีโตะอาหารคํ่า. คุณเบญจา รายงานใหนายหางทราบวา เธอรับคนงานใหมเขามาแลว นิสัยดี นาจะ

ไวใจได ตอนน้ีอยูระหวางทดสอบเร่ืองความซื่อสัตย. มินท ถามวาเปนใคร ไวใจไดจริงหรือ นายหางบอกวา 
ถาอยากรูก็ไปดูเอง แตคุณเบญจาวา อีกหนอยถาดีจริง จะพามาใหนายหางและครอบครัวรูจัก 

เสียงโทรศัพทดังขึ้นกลางดึก. คุณดําเกิงชัย ตองรีบตื่น และไปท่ีสถานีตํารวจ. เม่ือไปถึง เขาตองไป
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ประกันเอาลูกชายกลับบาน เพราะเขาถูกตํารวจจับในขอหา ขับรถแขงในที่สาธารณะ เร็วเกินกําหนด. รุง
ขึ้นเชา ณัฐ ถูกพออบรมขนาดหนัก เรื่องความประพฤติ ขอใหทําตัวใหดีถายังมีเรื่องอีก พอจะริบรถใหไปใช
รถคันอ่ืน และบอกวา ณัฐ โตแลว อนาคตจะใหลงสมัครรับเลือกตั้งผูแทน ตอจากพอ. คุณดําเกิงชัย 
ปรึกษากับ คุณณัฐฐา ผูเปนภรรยาวา สมควรจะใหเขามีครอบครัวไดแลว เพราะเขาอาจเปนผูใหญขึ้น คุณ
ณัฐฐา ก็ไมวาอะไร. 

สมหมาย ทํางานกับคุณเบญจา ไดครบเดือน คุณเบญจา พึงพอใจมาก เพราะเขาเปนคนดี มีความ
รับผิดชอบ ฉลาด สุขุม รูจักพูด จึงพามาให นายหางรูจักถึงท่ีบาน ตอนอาหารคํ่าวันหน่ึง. นายหางรูสึก
พอใจ ไตถามถึงการเรียน กับท่ีทํางาน และท่ีอยูอาศัย สมหมาย บอกวากําลังเรียนกฎหมาย ปสุดทายแลว. 
หมิง ดีใจท่ีจะไดมีเพ่ือนใหม. สวนมินท ยังแสดงทาทีรังเกียจสมหมาย อยางออกหนาออกตา มนตรา ผูเปน
แม จึงปรามลูกสาวใหรักษามารยาท สวนสมหมาย ไมมีสิทธ์ิถือสาอยูแลว. 

อีกหน่ึงเดือนถัดมา. สมหมาย ไดรับความไววางใจ ใหมาพักคาง ท่ีบานใหญ แตใหอยูในบานหลัง
เล็ก รวมกับครอบครัวของ นายจรัญ และนางประไพ เพราะจะไดไปทํางานไดสะดวกข้ึน. สมหมาย จึงมี
โอกาส ใกลชิดกับ มินทมากข้ึน. จะจา รูสึกวามีเพ่ือนเพ่ิมขึ้นมาอีกคน สวนมินท ก็ยังมีทาทางรังเกียจเขา
อยูเชนเดิม แมวา สมหมายจะยกเหตุผลดีๆ อยางไรก็ตาม แตก็ไรผล การเจรจาโตคารมกัน ระหวาง 
สมหมาย กับ มินท นายหาง รูสึกพอใจ และมองเห็นทางออกบางอยาง. 

นายหาง ปรึกษากับภรรยาวา ผูท่ีจะแกนิสัยเอาแตใจตัวเอง ของลูกสาว ก็คือสมหมาย เพราะเขา
เปนคนมีจิตใจดี สุขุม มีเหตุมีผล มีความอดทน แมวาเขาจะมีรางกายอวนตุตะก็ตาม คุณมนตรา ก็เห็นดี
ดวย หมิง ไดยินเตี่ยกับแมพูดถึงสมหมาย ก็พูดเยาแหย วาถาสมหมายเปนคนผอมรูปหลอ เตี่ยคงจะชอบ
ใหเปนอยางอ่ืน มากกวาคนอาศัย มินท ไดยินเขา ก็ตอวานองชาย ไมใหยุงเร่ืองของผูใหญ แตคุณมนตรา 
มองสีหนาแววตาของลูกสาวออก วาคิดอะไร ตกลง ท้ังนายหางและภรรยา สั่งใหสมหมาย ยายมาอยูบาน
ใหญ อีกอยาง บานหลังเล็กคับแคบเกินไป. 

ชีวิตความเปนอยูของสมหมาย ดีขึ้น. บรรยากาศในบานครึกครื้นข้ึนตามไปดวย เพราะ สมหมาย 
นอกจากจะเปนคนอารมณดีแลว ยังเลานิทานเกงดวย. 

ตรงขามกับวิถีชีวิตของ ณัฐ ซึ่งดูเหมือนจะไมคอยดีขึ้นสักเทาไร เพราะความเปนคนใจกวาง มีเพ่ือน
เยอะ ถือวามีพอเปนนักการเมือง จึงชอบวางตัวกราง พวกเพ่ือนๆ ท่ีหวังสนุกตางก็พากันเอาใจ. มีอยูคร้ัง
หน่ึง พวกเพื่อนเผลอรูความจริงวา ท่ีณัฐกลับเมืองนอกกอนกําหนด ท่ีจริง เขายังติดคางงานบางอยาง 
หมายความวา เขายังเรียนไมจบ เขาจะตองกลับไปซอม แตเขาปกปดพอกับแมมาตลอด. ณัฐ จึงสั่งกําชับ 
ไมใหเพ่ือนปากโปงไปบอกพอกับแม. 

ตอนที่ 8  อิทธิพล ของมนตแมมด 
ในขณะท่ี แมมดตองตา กําลังคร่ําเครงกับการเรียน ไสยศาสตรมนตดําการแปลงรางอยูน้ัน. แมมด
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แอว กลับมีความสุข กับการฝกปฏิบัติการ รายมนตสลับราง และเธอรูจักประยุกตความรูเกา นํามนตเสนห
มาประยุกตใช การรายมนตของเธอ เต็มไปดวยความสุข สนุกสนาน และเธอก็ตรวจสอบผลของการราย
มนต จากกระจกวิเศษ ทังน้ี เธอไดรับการแนะนําจาก พอมดออซ ซึ่งเปนนักศึกษา ในหองเรียนเดียวกัน. 
พอมดออซ เปนพอมดนิสัยดี มีความเมตตา เชนเดียวกับ แมมดแอว.  

ท้ังสองจึงมีความสนิทสนมกันอยางรวดเร็ว จากความเปนเพ่ือน คอยๆ หลอหลอมเปนความรัก 
ความรักของพอมดแมมดท้ังสอง พัฒนาเปนความรักท่ีบริสุทธ์ิ จริงใจ. พวกเขาเดินทางไปท่ีไหนก็ตาม พวก
ปศาจอ่ืนๆ ก็จะตองพายแพ เม่ือพวกเขารายมนต ผนึกรวมกัน ดวยพลังความรักจะชนะความชั่วรายเสมอ. 

คร้ังหน่ึง พวกเขาสูกับปศาจแวมไพร พวกแวมไพร ท่ีโหดราย พายไป และน่ีเปนบททดสอบ พลัง
ของแมมดแอว และเปนระยะเวลาส้ินสุดของหลักสูตรแมมดข้ันสูง. แมมดแอว ยังรูสึกคางคาใจ เรื่องเด็ก
หนุมสมหมาย เธอจึงปรึกษากับพอมดออซ วาจะชวยอยางไรดี 

ในงานเลี้ยงเพื่อนรวมรุน มหาวิทยาลัยหอการคา. คุณดําเกิงชัย กับ นายหางหัว มีโอกาสพบกันอีก
คร้ัง และมีความสัมพันธลึกซ้ึง ถึงข้ันตกลงหมายหม้ันกันวา จะเปนดองกัน ดวยการจัดงานหม้ันระหวาง 
ณัฐ ลูกชายของ คุณดําเกิงชัย กับ มินท บุตรสาว ของนายหางหัว. แตเรื่องน้ี คุณมนตรา ยังไมเห็นดวย.  

เม่ือเร่ืองน้ี รูถึง ณัฐ เขารูสึกลําพองตัว. สวนมินท รูแลว ยังไมโตตอบอะไร เพราะเธอก็อยากรู
เหมือนกันวา จะมีผูชายคนไหนมาเปนเหยื่อ ใหเธอยําเลนตามนิสัย ถายอมก็เออออดวย แตถาไมถูกใจละก็ 
คงรับไมได โดยไมไดสนใจขอตกลงของผูใหญ. เร่ืองน้ี มนตราเขาใจลูกสาวดี เกรงวาผูใหญท้ังสองฝายอาจ
ผิดใจกันเปลาๆ ถามินทเกิดไมพอใจข้ึนมา. จึงปรึกษากับนายหางวา นายหางคิดดีแลวหรือ นายหางเองก็
รูสึกไมสบายใจอะไรบางอยาง. 

แมมดแอว กลับเมืองไทย เขารับงานตําแหนงใหม. ไดเปนผูอํานวยการ กรมสรางสรรค ความรักและ
ความหวัง. สรางความริษยาใหแกแมมดตองตา ท่ีความชั่วรายของเธอ ไมไดชวยใหเธอไดรับความรักความ
ไวใจจากใครเลย. เธอจึงรายมนตหาคนท่ีมีจิตใจเลวราย มาเปนพวก และเธอก็มองเห็นมัน. แมมดแอว เห็น
วา มีคนหลายเชื้อชาติท่ีเธอจะใหความชวยเหลือ แมมดแอวจึงจําเปนตองเรียนรูวัฒนธรรมของคนชาติ
ตางๆ เธอจึงคิดจะไปศึกษาวัฒนธรรม ของคนชาติน้ันๆ เธอจึงนัดแนะกับพอมดออซ ในสิ่งท่ีเธอจะทํา
ตอไป. 

ชวงกอนหนาน้ัน ณัฐ หนีพอไปเท่ียวมาเกา. เขาเลนการพนันท่ีน่ัน จนหมดเนื้อหมดตัว เงินท่ียืมจาก
เพ่ือน ก็หมดไปเชนกัน. กลับมาเมืองไทย เจาหนี้ก็ตามทวง. ณัฐ ไมกลาบอกพอ และขอเวลาจะหาเงินมา
ใช. สถานการณความจําเปนของณัฐ ลวงรูถึง แมมดตองตา เธอจึงรายมนตใหสิ่งท่ีควรเปนไป เกิด
ขึ้นกับณัฐ. 

แนน ซึ่งเคยเปนคูขาประจํา ไปไหนบอยๆ กับณัฐ มาบอกวาเธอทอง ณัฐ ไมเช่ือ ไมยอมรับ และ
บอกวา ใหแนนไปเอาเด็กออก แตแนนปฏิเสธ และเก็บความเจ็บแคนไวในใจ. 
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ตอนที่ 9  รักดวยใจ ไมตองจาง 
นายหางหัวกับคุณมนตรา มีความจําเปนตองไปติดตอทําธุรกิจท่ีเมืองจีน เปนเวลาสองสัปดาห. กอน

ไป นายหางจึงมอบหมายงานสําคัญ ใหคุณเบญจาดูแลแทนท้ังหมด โดยสั่งกําชับ ไมใหมินทออกไปเท่ียวท่ี
ไหนกับเพ่ือน ใหชวยงานคุณเบญจา. และสั่งให สมหมาย ชวยงานตามท่ีคุณเบญจาสั่ง มินท รูเรื่องเขา ก็
ไมพอใจเตี่ย ท่ีให สมหมาย มาทํางานรวมดวย. 

ขาวการไปเมืองจีนของนายหางหัว สรางความพึงพอใจใหแก ณัฐ เปนอันมาก. เขาจึงวางแผนทํา
อะไรบางอยาง ขณะท่ี แนน ก็มาทวงความเปนสามี และเกิดความหึงหวงกันข้ึน 

กอนออกเดินทาง นายหางแอบกระซิบกําชับให สมหมาย ชวยแกนิสัยเอาแตใจของลูกสาวใหดวย 
จะมีรางวัลใหเม่ือกลับมา. 

หลังจากนายหางกับภรรยา ไปเมืองจีนไดเพียงวันเดียว ณัฐ กับ นนท ก็มาหามาคุยเลนกับ มินท 
เพ่ือทําความคุนเคยกัน. เน่ืองจาก ณัฐ เคยเปนเสือผูหญิงมากอน จึงรูจักวิธีเอาใจผูหญิง แตคุณเบญจา 
เกรงวามินทจะตกเปนเหยื่อมากกวา จึงเตือนไปดวยความหวังดี แตก็พูดอะไรมากไมได เพราะเปนความ
สมัครใจของ มินทเอง และอีกหนอย พวกเขาก็คงจะเขาพิธีหม้ันกัน เม่ือนายหางกลับจากเมืองจีน 

หลังจาก ณัฐ กลับไปแลว สมหมาย พูดกับ มินท วาอยาไวใจผูชายใหมากเกินไป เพราะเขามอง
ออกวา นิสัยเจาชูของผูชายเปนอยางไร แตเขากลับถูกมินทตอวา อยามายุงกับชีวิตสวนตัว 

ระหวางท่ีมินททํางานรวมกัน สมหมาย. เธอรูสึกแปลกใจ ท่ีมองเห็นเงาของสมหมายในนํ้า เห็นเปน
หนุมรูปงาม. เหมือนกับท่ีเธอเห็นครั้งแรก ท่ีริมสระนํ้า วันไปเท่ียวถ้ําผีสิง. แตเธอก็ยังเกลียด สมหมาย อยู
ดี แมสมหมายจะทําดีกับเธออยางไรก็ตาม เพราะสมหมาย พูดเอาอกเอาใจ หรือตามใจผูหญิงไมเปน แต
เขาจะพูดดวยเหตุผลเสมอ แตบางครั้งผูหญิงไมตองการเหตุผล. 

ท่ีเมืองจีน แมมดแอว กับ พอมดออซ ตางนัดกันมาศึกษาดูงานที่เมืองจีน เพ่ือตองการทราบวา คน
จีนมีวิธีหาความสุขกันอยางไร และวีธีปกปองความสุข จากมนตอาถรรพตางๆ ตามคติความเชื่อของคนจีน 
เพราะเห็นวา พลเมืองโลกมีคนจีนอยูมากท่ีสุด การศึกษาวิธีคิด วิถีชีวิต ความเชื่อของชาวจีน จะชวยใหแม
มดแอว ชวยคนอ่ืนไดอีกมากไมเลือกเชื้อชาติ ตามอุดมการณของเธอ. 

แมมดแอว จึงใชกระจกวิเศษ สแกนดูผูคนตามสถานท่ีตางๆ. และชางบังเอิญ ท่ีสแกนไปเห็นนาย
หางหัวกับภรรยา สนทนากันถึง ความเปนหวงงานที่เมืองไทย. โดยเฉพาะ มินท ลูกสาว ซึ่งเขาได
มอบหมายให สมหมาย ชวยอบรมนิสัยให ไมรูวาจะไดผลหรือไม. แมมดแอวรูวา ท่ีแทสมหมาย ไปอาศัยอยู
กับนายหางหัว. แมมดแอวพยายามจะใชกระจกวิเศษ สแกนหาชีวิตความเปนอยูของสมหมาย แตไรผล 
เพราะอยูกันคนละเขตพ้ืนท่ี ระยะการสแกน หางเกินไป. แมเธอจะใชมนตจากไพยิปซี เพ่ือทํานายเหตุการณ
อนาคต ก็ลมเหลวเชนกัน. 
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ดังน้ัน แมมดแอว จึงตองคอยติดตามดูวา วันหน่ึงๆ นายหางกับภรรยาจะพูดอะไรบาง ท่ีเกี่ยวกับ 
คนท่ีอยูเมืองไทย. เธอปะติดปะตอเร่ืองราวไดความวา นายหางตองการใหลูกสาวหม้ันกับลูกชายของเพื่อน
ไวกอน แตภรรยาไมเห็นดวย แมมดแอวรูสึกแปลกใจ วาเปนเพราะเหตุใด ในเม่ือหนุมสาวมีความรัก ทําไม
จึงตองมีการขัดขวางกันดวย เธอจะตองสืบหาสาเหตุใหพบ. 

ตอนที่ 10  มนตรัก สลับผิดราง 
มินท มารูภายหลังวา ท่ีแท ณัฐ เปนหนุมเพลบอย ไมทําการงาน ใชชีวิตไปวันๆ เพราะ แนน แฟน

ของณัฐ มาอาละวาด ถึงท่ีทํางานของ มินท. การกระทําของ แนน คร้ังน้ี ณัฐ ไมรูเรื่องดวย. 
วันตอมา ณัฐ มาชวน มินท ไปชมบานใหม ท่ีพอกับแมซื้อไวใหเปนเรือนหอ. แตมินทปฏิเสธ เพราะรู

พฤติกรรมและธาตุแทของเขาแลว. ตอนเย็น ณัฐมาอีกรอบ คราวน้ีพาเพื่อนมาดวยสองคน มีอาการมึนเมา
เล็กนอย เขาขอรองใหมินทออกมาคุยดวย. แตคุณเบญจาหามมินทไว ไมใหออกไป. สมหมาย จึงขอรองให 
ณัฐ กลับบานไป. เกิดการชกตอยกัน สมหมายเปนฝายถูกชกมากกวา. แตณัฐ เห็นวาไมใชบานของตัวเอง 
จึงพาพรรคพวกจากไป ดวยความไมพอใจ. 

ระหวางทางกลับบาน. ถูกนักเลงท่ีเจาหนี้ใชมา รุมทํารายและขูวา ใหรีบหาเงินไปใชหน้ีโดยเร็ว 
มิฉะน้ัน คนพวกน้ันจะไมรับผิดชอบชีวิตของเขา. ณัฐ จึงปรึกษากับพวกวาจะทําอยางไรกันดี 

ถึงเวลาท่ีแมมดแอวบินกลับเมืองไทย สวนพอมดออซ ก็กลับประเทศอังกฤษ และทันทีท่ีกลับมา
เมืองไทย เธอก็เริ่มสแกนดูความตองการของ สมหมาย ทันที. และเรียกมนตจากไพยิปซีมาชวยอีกแรง จึงรู
ความเปนไปท้ังหมด. แมมดแอวจึงหาชองทางชวยสมหมาย ใหกลับมามีรางเหมือนเดิม ดวยมนตสลับรางท่ี
เพ่ิงเรียนมา. เธอจึงเร่ิมประกอบพิธีตามวิธีท่ีเรียนมา. 

ท่ีหางทอง. คุณเบญจา จะตองเอาเงินไปฝากธนาคาร จึงปลอยใหเปนหนาท่ีของ มินท ดูแลหาง. พอ
ออกไปไดไมนาน โจรสองคน ฉวยโอกาสปลนเอาทองคํา ท้ังทองรูปพรรณและทองคําแทงไปเปนจํานวน
มาก. มินท คิดตอสู. จึงถูกจับไปเปนตัวประกัน. คุณเบ็ญจาเห็นเหตุการณ จึงโทรศัพทให สมหมาย มาชวย
โดยเร็ว. 

สมหมาย รีบออกจากโชวรูม มาถึงหาง ก็สายไปแลว. คนรายกวาดเอาทองใสรถหนีไป และพามินท
ไปเปนตัวประกันดวย. สมหมาย กับ เบ็ญจา จึงขับรถตามคนรายไป. คนรายโชคไมดี รถเกิดอุบัติเหตุ ท่ี
นอกเมือง. สมหมาย ตามไปทัน. เกิดการตอสูกัน. พวกมันไดยินเสียงสัญญาณรถตํารวจ จึงพากันหนีไป 
พรอมกับทองคําของกลาง. และท้ิงตัวประกันไว. สมหมาย จึงตรงเขาไปชวยมินท ไวไดอยางปลอดภัย. 
มินท มองเห็นความดีของ สมหมาย. 

ระหวางน้ัน แมมดแอวกําลังประกอบพิธี. แตมนตเกิดวิปลาศ สงผลใหรูปรางของ มินท เปลี่ยนไป 
กลายเปนสาวอวนตุยนุย สวน สมหมาย กลับคืนรางเดิม. มินทรูสึกประหลาดใจเปนอันมาก และคุณเบ็ญ
จา ก็เชนกัน ท่ีเห็นรางกายของสมหมาย เปลี่ยนไปอยางปจจุบันทันดวน. สมหมาย ดีใจมาก ท่ีตนเองพน
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คําสาปจากแมมดแอวแลว. แตก็เสียใจในเวลาถัดมา เพราะคําสาปน้ันตกไปอยูท่ี มินท. โชคยังดี ท่ีมินทมอง
ไมเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเอง. 

พอกลับมาถึงบาน ความวุนวายก็เกิดขึ้น. ทุกคนในบานตางวิพากวิจารณกันวา คุณเบญจาไปพา
หญิงสาวอวน มาอยูบาน และคุณมินท กลับหายไป. เบญจา กับ สมหมาย จึงจําเปนตองโกหกไปวา มินท 
ไปทําธุระท่ีตางจังหวัดหลายวัน. และท่ีสําคัญก็คือ หมิง คือตัวปญหา ท่ีจะกอความโวยวาย หลังรูความจริง
วา พี่สาวของตนเปลี่ยนไป. 

แมมดตองตา หัวเราะชอบใจ ท่ีมนตสลับรางของแมมดแอว ผิดพลาดอีกแลว. จึงโทรไปเยาะเยย. 
คราวน้ี แมมดแอว เสียใจหนักข้ึน ในความผิดพลาดของตน. เร่ืองราวรูถึงพอมดออซ เขาจึงโทรมาปลอบใจ
แมมดคนรัก และสัญญาวา ถาเขาเสร็จธุระท่ีอังกฤษเมื่อใด จะรีบกลับมาชวยแกปญหาให ไมมีอะไรจะแกไข
ไมได ในโลกของแมมดพอมด. 

ตอนที่ 11  ชวยดวย โลกสวยของฉันหายไป 
ทุกวัน มินท จะเห็นตัวเองในกระจก ก็ยังดูสวยเปนปกติดี. ท้ังๆ ท่ีรางกายภายนอกท่ีแทจริง เปน

สาวอวนตุยนุย. มินท รูสึกประหลาดใจ ท่ีทุกคนในบาน มองดูเธอไมเหมือนเม่ือกอน เหมือนเห็นตัวเธอเปน
คนแปลกหนา. โดยเฉพาะ หมิง นองชาย ท่ีมักเห็นเธอเปนตัวตลก. สรางความหงุดหงิดให มินท มากข้ึน. 
คุณเบญจา จึงตองพยายามให มินท เก็บตัวอยูแตในบาน. เร่ืองราวท้ังหมด สรางความหนักใจใหแก 
สมหมาย และ คุณเบ็ญจาเปนอันมาก วาจะทําอยางไร เม่ือนายหางและภรรยา กลับมาจากเมืองจีน. ทุก
อยางบนโลกใบน้ีคงตองแตกสลายแนนอน. 

*และวันโลกาวินาศก็มาถึง เม่ือนายหางกลับมา. ทุกอยางโกลาหลไปหมด นายหางและภรรยา เปด
ประตู. มองเห็นลูกสาวเปลี่ยนไป จึงกลาวโทษ คุณเบ็ญจา ท่ีทําใหลูกสาวอวนนาเกลียดขนาดน้ี ... น่ันเปน
ภาพท่ีคุณเบญจาวิตกกังวล มากท่ีสุด. 

คุณดําเกิงชัย กับภรรยา ทราบความจริงท้ังหมดเกี่ยวกับลูกชาย จากเด็กสาวแนน. เธอแฉเรื่องราว
ท้ังหมด ใหคุณดําเกิงชัยและภรรยาฟงวา ณัฐ ลูกชาย นอกจากทําเธอทองแลว ไมยอมรับ ยังเรียนไมจบ
อีก. ตอมา มีหนังสือจากมหาวิทยาลัยมาทวง ท้ังคาใชจาย และงานท่ีคางสง คุณดําเกิงชัย จึงรูความจริง
ท้ังหมด รวมท้ังเร่ืองเลวๆ ท่ีลูกชายทําไวเกือบท้ังหมด. ทุกอยางจึงพังครืน และตอนน้ี ณัฐ ไดหายออกไป
จากบาน. สรางความวิตกกังวลใหแก คุณณัฐฐามากย่ิงข้ึน เพราะเธอรักลูกชายมาก. 

ชวงสัปดาหสุดทาย กอนท่ีนายหางจะกลับเมืองไทย. มินท กับ สมหมาย ปรับความเขาใจกัน และ
ปรับเปลี่ยนนิสัย วิถีชีวิตใหเขากันได. ชวงน้ี มินท มีความสุขท่ีสุด เพราะเธอกําลังตกหลุมรัก สมหมาย เขา
จริงๆ. แต สมหมาย กลับเปนฝายหนักใจแทนในหลายๆ เรื่อง หมิงเองก็รูสึกพอใจ ท่ีพี่สาวมีนิสัยเปล่ียนไป 
เพราะสมหมายมีสวนชวย. 

เม่ือเสร็จธุระท่ีอังกฤษ พอมดออซก็รีบบินจากอังกฤษ มาประเทศไทยทันที. และรูวามนตของแมมด
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แอว ไมไดเสื่อม แตเปนเพราะมีแมมดรายตนหน่ึงท่ีริษยา คอยกลั่นแกลงอยูตลอดเวลา. คนดี ความดี ถาไม
มีใครปกปอง คนดี ความดี ก็ไมสามารถดํารงอยูได ดุจเดียวกับแกนของตนไม ถาไมมีเน้ือไม กะพ้ี แกนไม 
ก็ไมอาจดํารงสภาพอยูได ดวยคําพูดท่ีใหแงคิด แมมดแอว มีกําลังใจขึ้นมาก. พอมดออซ จึงหาวิธีจัดการ
แมมดตองตา ดวยวิธีเด็ดขาด. โดยท้ังแมมดแอวกับพอมดออซ ตองวางแผนผนึกกําลังกัน สงพลังแหง
ความรักไปยัง แมมดตองตา และตองทําในเวลาท่ีเธอโกรธจัด หรือมีอาการคุมคลั่งหนัก ก็ยิ่งจะไดผลมาก
ขึ้น. 

พอมดและแมมดท้ังสอง ฉวยโอกาส ตอนท่ีแมมดตองตาเผลอ โดยใชบุคคลท่ีสามเปนเคร่ืองมือ หรือ
เปนเหย่ือลอ. แมมดตองตา โดนมนตสเนหของแมมดอีกตนหนึ่ง ท่ีพอมดออซพามาดวยจากอังกฤษ เธอ
เปนแมมดสาวเจาเสนห เซ็กซ่ี ดึงดูดความสนใจ ของแมมดทอม  อยางลืมหูลืมตาไมขึ้น. แมมดตองตา 
ถึงกับละเมอเพอหา น่ันแหละคือจุดจบของ แมมดตองตา. 

วันตอมา สมหมาย ไดรับขาวแจงวา ตํารวจจับผูรายไดแลว เปนณัฐ กับพวกน่ันเอง. ณัฐ ถูกจับเขา
คุก สวนทองของกลาง ไดถูกใชจายไปจนหมดแลว. แตอยางไรก็ตาม สมหมายก็ยังมีความวิตกกังวลอยูดี 
เพราะอีกเพียงวันเดียว นายหางก็จะมาถึงเมืองไทยแลว. สมหมาย กลุมใจหนักข้ึน จึงชวน หมิง ไปท่ีตึก
เดิมท่ีเคยไป เปนสถานท่ีแมมดเคยทําพิธี. และท่ีน่ันเขาก็พบคําตอบ จากขอความลับท่ีแมมดแอวสงให. หมิง
เขาใจเร่ืองราวท้ังหมด เกี่ยวกับท่ีมาของสมหมาย ก็ยิ่งเพ่ิมความประทับใจ ความรักและศรัทธา ใหแกหมิง
เพ่ิมขึ้น. ขอความนั้นระบุวา มนตสาปน้ันแกไขได แตจะตองโอนคําสาปจาก มินท ไปท่ีอีกคนหน่ึง. 

ตอนที่ 12  มนตสาป สลับราง 
หลังจาก สมหมาย กับ หมิง กลับไปถึงบาน. พวกเขา และคุณเบญจา จึงวางแผนกันแกปญหาน้ี. 

และแผนน้ี แมมดแอวกับพอมดออซ ก็รูเห็นมาตลอด จากการสแกนดวยกระจกวิเศษ. 
สมหมาย ขอความชวยเหลือจาก นกชัย และเพ่ือนคนอ่ืนๆ อีกสองสามคน. นกชัยมีพอเปนตํารวจ 

เขาสองคน จึงฉวยโอกาส ปลอมเปนตํารวจ แอบเขาไปชิงตัว ณัฐ ออกมาไดสําเร็จ. โดยท่ีณัฐเอง ก็ไมรูวา
ชายนิรนามท่ีชิงตัวชวยเขาน้ัน คือ สมหมาย เพราะตอนน้ี สมหมาย เปลี่ยนรูปรางไปแลว. 

สมหมาย พาณัฐไปท่ีตึกราง สถานท่ีทําพิธีเหมือนคร้ังกอน. ขณะท่ี คุณเบญจาก็พา มินท ไปท่ีน่ัน
เชนกัน. ณัฐ กับ มินท ไมรูวา พวกเขากําลังจะเขาพิธีแลกเปลี่ยนคําสาปกัน. คุณเบญจา อางเหตุผลตางๆ 
นานา ในการพา มินท มาท่ีน่ี. เพราะสถานท่ีลึกลับนากลัวเชนน้ี มินทไมชอบ. สวน ณัฐ ก็ไมอยากมาท่ีน่ี
เชนกัน แตสมหมายอางเอาบุญคุณ ท่ีชวยเขาออกมา เปนเหตุผลท่ีเขาจะตองตามไปเขาพิธี. 

เสียงโทรศัพทเขามาท่ีคุณเบญจา. สรางความวิตกกังวลใหแกคุณเบญจาเปนอันมาก เพราะนายหาง
หัวกับคุณมนตรา กลับมาถึงสนามบินแลว ขณะนี้คุณจรัญกําลังออกไปรับ. และท่ีบานก็ไมมีคนอยูเลย 
ดังน้ัน ทุกอยางตองจบใหไดในไมกี่นาทีน้ี. 

ในท่ีสุดโชคก็เขาขางพวกเขา. มินท กลับมามีรูปรางผอมบาง และสวยเหมือนเดิม. สวน ณัฐ ก็
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กลายเปน คนรางอวนอัปลักษณไป. โดยท่ีท้ังสองก็ไมรูตัววาเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง หลังสิ้นสุดพิธี. กอน
ปลอยตัวณัฐกลับไป เขากลาวขอบคุณตํารวจปลอม และจากไปอยางงงๆ. 

สมหมาย หมิง และ คุณเบ็ญจา รีบพา มินท กลับบานโดยเร็ว. กอนท่ีนายหางจะถึงบาน. สราง
ความยินดี ใหกับแมมดแอวกับพอมดออซ เปนอันมาก. ความรักทําใหความยุงยากผานไปดวยดี พอมดแม
มดท้ังสอง ตกลงแตงงานกัน และกําหนดไปทําพิธีเขาโบสถกัน ท่ีประเทศอังกฤษ ในเร็วๆ น้ี. สวนแมมด
ตองตา มนตของตนเสื่อมลง และถูกแมมดสาวแสดงความเปนเจาของตลอดเวลา จนกระดิกตัวไปไหนไมได. 

ตอนที่ 13  อวสาน หารรักลงตัว พอดี๊พอดี แตเอะ! ดูยังมีปญหาอยูนะ 
ท่ีหนาบาน. นายหางกับภรรยากลับมาถึงพอดี และเม่ือประตูเปดออก โลกแหงความสวยงามก็

กลับคืนมา. นายหางและภรรยา เขาสวมกอด มินท ลูกสาว หมิง ลูกชาย ดวยความรักและคิดถึง. และไม
ลืมท่ีจะถามถึง สมหมาย วาหายหนาไปไหน. ยังไมทันท่ีจะมีใครใหคําอธิบายท่ีดีกวาน้ีได นายหาง เห็นมี
ผูชายหนุมแอบหลบๆ ซอนๆ อยูในบาน คิดวาคนรายเขาบาน จึงเอะอะโวยวาย มินทและคุณเบ็ญจา จึง
เขาไปหามไว และพยายามอธิบายใหเหตุผล. 

เพ่ือปกปดเร่ืองราวอันนาอัศจรรย. มินทกับเบ็ญจา ตกลงกันโกหกนายหางและภรรยา วา สมหมาย 
เขามีธุระตองรีบกลับไปดูแลพอแม จึงสงนองชายมาแทน เขาช่ือ สมมุง นิสัยดี นายหาง ก็หมดขอสงสัย. 

อาหารคํ่าวันน้ัน. นายหางรูสึกพอใจมาก ท่ีลูกสาวของตนมีนิสัยเปล่ียนไปมาก. เขานึกถึง สมหมาย 
หนุมอวนอัปลักษณ ท่ีแสนดี และวาจะตอบแทนใหรางวัลเขาอยางไรดี คุณเบญจา ก็ใหทางออกวา ใหรับ
นองชายของสมหมาย เขาทํางานในบริษัท. 

สมหมาย ในชื่อ สมมุง จึงถือโอกาสตอยอดความดีของตน จนไปน่ังอยูในหัวใจของสาว มินท ได
สําเร็จ. ทามกลางความยินดีของนายหางและคุณมนตรา. แตสมหมาย ก็ยังเปนกังวลอยูดี ถาหากนายหาง
พบครอบครัวของเขา จะใหสมมุงนองชายวางตัวอยางไร และเรื่องราวคงจะวุนวายอีกตอไป. 

ครอบครัวของนายหาง มีความสุขเพิ่มขึ้น. แตเรื่องราววุนวาย กลับตกอยูท่ี ครอบครัวของ ณัฐ. 
เม่ือเขากลับไปถึงบาน ความโกลาหล ก็เกิดขึ้นทันที. ณัฐ รูสึกสบายใจและลําพองใจ ท่ีมีนายตํารวจมาชวย
เขาใหออกจากคุก ตํารวจเลวๆ พวกน้ันทําอะไรเขาไมได. แตเขาก็ยังสงสัยอยูดีวา ทําไมตํารวจพวกน้ัน จึง
จําเขาไมได. และรูสึกแปลกใจวา ทําไม เวลาเดินไปไหน มีแตคนมองเขาแปลกๆ และแอบหัวเราะ แตท่ีตลก
ไมออก ก็คือ พอกับแมจําเขาไมได. กวาจะสื่อสารกันรูเรื่อง ตองใชเวลาอยูหลายวัน น่ันละ นรกเห็นๆ. 

 

จบบริบูรณ. 
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ขอมูลเกี่ยวกับเร่ือง (Title information) 
ผูเขียน: ดิน หิน ฟา (สูดิน ชาวหินฟา) 
ความยาวเรื่อง: 13 ตอน ตอนละ 45-50 นาที 

แนวคิดของเร่ือง (theme) 
รักแท อยามองแคเปลือกภายนอก ความรักแทท่ียั่งยืน และมีความสุขท่ียาวนาน ตองมาจากการ
สั่งสม ความเห็นอกเห็นใจ ใหเกียรติกันและกัน ยอมรับจุดดอยของอีกฝายหน่ึงได และมองใหเห็น 
ความดี ของอีกฝายใหได และเม่ือความรักเผชิญกับภาวะวิกฤต ท้ังสองฝายก็พรอมท่ีจะใหอภัย ถา
อีกฝายทําผลิดพลาดโดยไมเจตนา หรือรูเทาไมถึงการณ 

แนวภาพยนตร (genre) 
ตลก–รัก–แฟนตาซี (Romantic comedy – Fantasy), แนวงานสราง ละครเรื่อง
ยาว (Fiction – Dramatic) แบงเปนตอน ผสมผสาน แนว Sit–Com. 
(Situation Comedy)- 

เร่ืองยอ (synopsis)  
เรื่องราววุนวายท้ังหมด สวนหนึ่งเกิดจาก ผลงานบองๆ ของแมมดสองตน ท่ีเปนคูอริกัน คือ แม

มดแอว กับแมมดตองตา แมมดท้ังสอง ตางก็มีดีกรีทางการศึกษาไมแพกัน 
แมมดแอว ตกหลุมรักทานลอรดแดร็ก เม่ือคราวไปเรียนตอปริญญาโท ท่ีอเมริกา. แตตองอกหัก 

บินกลับไทย. ตั้งแตน้ันมาเธอก็เริ่มเกลียดผูชาย. และเร่ิมทําพิธีสาป จังหวะน้ัน นักศึกษาหนุม ชื่อ 
สมหมาย เขามาพอดี เลยกลายเปนอุบัติเหตุ จากหนุมรูปหลอ กลายเปนคนอวนตุตะ. สรางความเสียใจ
ใหแก แมมดแอว ท่ีเธอทําผิดพลาดไป แตมนตของเธอ ก็ไมอาจจะเปลี่ยนแปลงได 

สมหมาย มาจากชนบท เปนหนุมรูปหลอ นิสัยดี สุขุม แตมาตองมนตสาป กลายเปนคนอวน
อัปลักษณ ตองหยุดเรียนไปชั่วเวลาหน่ึง. เขาไปทํางานอยูกับ นายหางทอง ชื่อหัว ซึ่งมีลูกสาวแสนสวย 
ชื่อมินท. นายหาง ชอบนิสัยของ สมหมาย โดยไมรูวา สมหมาย ก็แอบชอบลูกสาวตน โดยผูท่ีเจากี้เจา
การ กับเรื่องความรัก ของหนุมสาว ก็คือ หมิง ลูกชายจอมกวนของนายหาง. นายหางหัว มีเพื่อนสนิท
เปนนักการเมือง ชื่อ ดําเกิงชัย ซึ่งมีลูกชาย ชื่อ ณัฐ. พวกเขาตองการเปนเครือญาติกัน จึงตกลงหม้ัน
หมาย มินทกับณัฐ ใหแตงงานกัน เม่ือมินทเรียนจบ โดยไมถามความสมัครใจของลูกสาวกอน 

ตอมา แมมดแอว ไปเรียนตอดอกเตอรท่ีอังกฤษ ไดพบรักแทคือ พอมดออซ 
นายหางหัวกับภรรยา ไปตกลงธุรกิจท่ีเมืองจีน ใหเบญจา ซึ่งเปนท้ังแมบานและผูจัดการหาง กับ
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ลูกสาว ดูแลหางแทน. วันหน่ึง ณัฐ ถือโอกาสมาชวน มินท ไปเท่ียว มินท ไมยอมจึงลวนลาม สมหมาย 
เขาขัดขวาง สรางความเจ็บแคนใหแก ณัฐ และพวก 

แมมดแอวและพอมดออด ไปสัมมนาท่ีเมืองจีน มีโอกาสพบ นายหางหัวและภรรยา. จากการ
พบปะกัน แมมดแอวรูวา สมหมาย อาศัยอยูกับนายหาง และหย่ังรูวา สองหนุมสาว มินท กับ สมหมาย 
รักกัน จึงคิดจะแกไขความผิดพลาดที่ตนเองทําไว. แมมดแอว จึงปรึกษากับ พอมดออด ขอใหชวยสอง
หนุมสาว ใหสมหวังในความรัก. ในขณะท่ี แมมดตองตา ก็วางแผนชั่วรายเชนกัน 

ท่ีหนารานหางทอง มินท กับ เบญจา อยูท่ีน่ัน มีโจรบุกปลนหาง. มินท ถูกจับไปเปนตัวประกัน. 
สมหมาย ตามไปชวยไวได เกิดมนตสาปพลิกผัน สมหมาย พนคําสาป แตคําสาปไปตกท่ี มินท แทน แต
มินทไมรูตัววา ตนเองกลายเปนสาวอวนตุยนุย เหตุการณคร้ังน้ี มินท สมหมาย มีสัมพันธรักท่ีดีตอกัน 

สมหมาย กับ เบญจา รวมกันคิดหาทางแกไขมนตสาป กอนท่ีนายหางจะกลับ ทราบวา โจรท่ีปลน
หาง ถูกจับได เปน ณัฐ กับพวก. เบญจา จึงวางแผน นัดกับแมมดแอวกับพอมดออด โดยใหสมหมาย 
ปลอมเปนตํารวจ เขาไปชิงตัว ณัฐ ออกมา นําไปใหแมมดทําพิธี เพ่ือแลกมนตสาป กับ มินท ท่ีบานราง 
จนสําเร็จ กอนท่ีนายหองจะกลับจากตางประเทศ ทันเวลาพอดี. 

ตัวละครหลัก 
 (1) มินท หรือ นางสาวมีนา ภูเจริญชัย ลูกสาวคนโต ของนายหางหัว เรียนคณะ
บริหารธุรกิจ ป 3 มีนิสัย คอนขางเจาอารมณ เพราะถูกแมตามใจตั้งแตเด็ก แตรักนวลสงวนตัว 
และเปนเด็กรักเรียน กลายเปนเด็กไฮโซเพราะตามเพื่อนๆ 
 (2) สมหมาย หรือ นายสมหมาย ศรีภูมินวรัฐ เรียนคณะนิติศาสตร ป 4 เปนชาวชนบท มี
วิถีชีวิตอยูกับไรสวนเกษตร และการกสิกรรม ตามอาชีพด้ังเดิมของพอแม เปนหนุมนิสัยดี รัก
ความยุติธรรม สุขุม มีนองชาย ชื่อ สมมุง หนาตาดีท้ังคูเหมือนฝาแฝด ซึ่งถาไมใชคนคุนเคย จะ
แยกไมออกวาใครเปนพ่ีชาย ใครเปนนองชาย 
 (3) แมมดแอว เปนแมมดฝายดี ใจดี มองโลกสวย แอบนิดๆ บองสหนอยๆ ชอบชวยคน แต
ก็มักทําอะไรผิดๆ พลาดๆ อยูเรื่อย จนเกิดเรื่อง หลงรัก ลอรดแดร็ก แตพบรักแทกับ พอมดออซ 
(Oz wizard) มีคูอริชื่อ แมมดตองตา  
 (4) แมมดตองตา เปนแมมดทอม เปนแมมดฝายชั่ว จิตริษยา ไมอยากใหใครไดดี เห็นคนรัก
กันแลว ไมสบายใด เปนศัตรูกับ แมมดแอว และตองพายแพ มนตเสื่อม เพราะตกหลุมรักแมมด
สาวเจาเสนหจากอังกฤษ 
 (5) ณัฐ หรือ นายณัฐพงษ คงเจริญไพศาล เปนลูกชายคนเดียวของ ส.ส.ดําเกิงชัย และคุณ
ณัฐฐา ถูกเลี้ยงดูมาอยางผิดๆ ชอบใชอํานาจ อิทธิพลแบบเถื่อนๆ เคยถูกหมายหม้ัน ใหเปน
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คูหม้ันกับ มินท พอสงไปเรียนท่ีอเมริกา แตเรียนไมจบ กลับมามีผูหญิง ชื่อแนน เปนขาประจํา จน
ทําเธอทอง และกลายเปนคนแฉเร่ืองเลวรายท้ังหมดของเขา  
 (6) คุณเบญจา หญิงมายผูซื่อสัตย อยูกับครอบครัวของนายหางหัว มาตั้งแตเริ่มกอตั้งธุรกิจ 
เปนผูดูแลรับผิดชอบ จัดการเกือบทุกอยาง เปนท่ีรักและท่ีเกรงใจของทุกคนในบาน 
ตัวละครรอง 
 (7) นายหางหัว ภูเจริญชัย ใจกวาง จริงใจ รักความยุติธรรม ขยัน เปนเตี่ยของ มินท และ 
เด็กชาย หมิง ประกอบธุรกิจ อัญมณี เคร่ืองประดับ ทองรูปพรรณ และจําหนายอุปกรณเคร่ืองมือ 
ท่ีเกี่ยวกับอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

คุณมนตรา ภรรยา ของนายหางหัว ใจเย็นใจดี ตามใจลูก  (8) 

 (9) ส.ส.ดําเกิงชัย คงเจริญไพศาล เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ติดตอกันหลายสมัย จึงเปน
ผูมีอิทธิพล สงเสริมลูกในทางท่ีผิด ซึ่งสงผลตออุปนิสัยของลูกชายดวย เขาเปนเพื่อนสนิทกับ นาย
หางหัว มาตั้งแตสมัยเรียนมัธยม จึงคิดจะเปนเครือญาติเดียวกัน ผานการหมายหม้ันของ ณัฐ ลูก
ชาย กับ มินท ลูกสาวของนายหางหัว 

คุณณัฐฐา เปนภรรยาของ ส.ส.ดําเกิงชัย  (10) 

เด็กชาย หมิง เปนลูกชายคนเล็ก ของนายหางหัว นิสัยชอบสอดรูสอดเห็น แตรักดี (11) 

สมมุง เปนนองชายท่ีมีรูปรางหนาตา และนิสัย เหมือน สมหมาย พี่ชาย (12) 

พอมดออซ เปนพอมดชาวอังกฤษ จิตใจดี เปนคนรักของ แมมดแอว (13) 

ตัวละครประกอบหลัก (มีบทพูด) 

(14) ลอรดแดร็ก เปนอาจารยผูสอนมนตอมตะ ใหแกเหลาแมมด ถูกเช้ือเชิญมาจากดินแดน
ภาคเหนือของเกาะอังกฤษ เปนคนรางสูง มีเสนห วาจาสุภาพ จึงเปนท่ีสนใจของเหลาแมมดสาว 

นกชัย เปนเพื่อนสนิทของ สมหมาย คอยชวยสงขาวสาร และชวยเหลือทุกเร่ือง (15) 

ยายา  (17) หญิง  (18) โอ  เพ่ือนสาวไฮโซของ มินท (16) 

นนท กับ (20) กาย เปนเพื่อนของ ณัฐ  (21) แนน เปนสาวคูขาของ ณัฐ (19) 

นายจรัญ  (23) นางประไพ สองผัวเมีย  (24) น.ส.จะจา ลูกสาว และ  (22) 

นายบุญหลง ท้ังหมด เปนคนรับใชในบานของนายหางหัว (25) 

แมมดเฒา ซิลลี่ แหงยิปซีเอเคอร (26) 
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ฉาก เหตุการณ 
(1) มิติเวลา พลัง อํานาจ ของแมมด พอมด เปนคนละสวนกับ มิติของมนุษยบนโลก ไมอาจ
สื่อสารสัมผัสกันไดโดยตรง ผานการสัมผัสทางประสาทสัมผัสท้ังหา (รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส) 
แตจะสื่อสารกัน โดยผาน สื่อพลังจิต และจินตภาพ ดังน้ัน เหตุการณในโลกของแมมด จึงเปน
เสมือนเบื้องหลังของเหตุการณในเรื่องราวท้ังหมด 
(2) หลักสูตรของแมมด พอมด แบงออกเปนระดับ ดังน้ี 
แมมดมือสมัครเลน จะเรียนรูเองดานมนตดํา ไสยศาสตร จึงมีความไมแนนอน และมนตท่ีใช ไมมี
ความนาเชื่อถือ แมมดพื้นฐาน มักเร่ิมท่ีจุดน้ีทุกคน ถาไมพนจากหลักสูตรน้ี และหมกมุนมาก
เกินไป จะกลายเปนแมมดฝายเลว เพราะถูกชักจูงไดงาย 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ฝายดี จะเรียนสาขาปรัชญาแมมด และมนตสเนห ฝายเลว จะเรียน
สาขา มนตดํา อันเปนมนตพื้นฐานในการทําสิ่งชั่วราย การศึกษาระดับน้ี จะมีมนตบังคับพ้ืนฐาน ท่ี
แมมดพอมดทุกตนท้ังฝายดีและฝายเลว จะตองเรียน คือ มนตขี่ไมกวาด 
หลักสูตรระดับปริญญาโท ฝายดี จะเรียนสาขา มนตกระจกวิเศษ หรือลูกแกววิเศษ อันเปนสาขาท่ี
แมมดทุกตน ใฝฝนอยากไดมนตน้ีมาก เพราะสามารถทองโลกไปในท่ีใดๆ และติดตอสื่อสารกับ
มนุษยได และถามีพลังมากพอ ก็จะสามารถเชื่อมตออินเตอรเนต เลนไลน กับมนุษยได เปนการ
สวนตัว แตถาฝายเลว จะเรียนสาขา แปลงรางและสะกดวิญญาณ 
นอกจากน้ี ระดับปริญญาโท ยังมีสาขาอิสระ ท่ีสามารถเรียนไดท้ังแมมดฝายดีและฝายเลว คือ 
มนตไมเทากายสิทธ์ิ  
หลักสูตรระดับปริญญาเอก มีเฉพาะแมมดฝายดีเทาน้ัน คือ สาขามนตสลับราง ซึ่งสามารถกระทํา
ไดท้ังตัวแมมดพอมดเอง และผานผูอ่ืนดวยก็ได เปนการอานใจ ของบุคคลอ่ืน ดังน้ัน หลักสูตรน้ี 
นักศึกษาแมมดพอมด จะตองเรียนรูศาสตรดานมืดของบุคคลอ่ืนใหมากเขาไว ท้ังผีดิบ ซอมบี้ แวม
ไพร หมาปา ผีไทย ผีจีน ผีเขมร 
สถาบันท่ีเหลาแมมดพอมดท้ังหลย ใครไปศึกษาตอคือ ประเทศในเกาะอังกฤษ และนิวซีแลนด 
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