Plot structure:
Hidden Hug – มนตสาป สลับ
รัก โดย ดิน หิน ฟา
FADE IN:
SUPERIMPOST: บทที่ ๑
อาณาจักรของพอมดแมมด
การประชุมสภาจักรวาลพอมดแมมด ถูกจัดขึ้น
ทุก ๑,๐๐๐ ป (เทากับ ๑ ป ของโลก
มนุษย) ณ ดินแดน มิติที่สี่ อันเปนสถานที่เรน
ลับ สําหรับมนุษย พวกพอมดและแมมด ที่
ปฏิบัติภารกิจในดาราจักรตางๆ รวมทั้งดารา
จักร ทางชางเผือก ถายังมีชีวิตอยู ตางพากัน
เดินทางขามเวลา ดวยเครื่องเดินทางที่ตั้งพิกัด
เวลาและสถานที่ได (Space-time
Machine) ซึ่งพวกเขาจะเรียกมันวา
รถไฟขบวน ๔/๓ หรือ ๕/๓ (สอง
ขบวน มีพลังขับเคลื่อน แตกตางกัน) หรือไมก็
ขี่ไมกวาด ผานอุโมงคเวลา (warm
hole) ซึ่งจะใชเวลานานกวานั่งรถไฟ
สวนใหญจะเปนพอมดแมมด ที่ยากจน หรือ
สมาชิกสภาระดับลางๆ
ในระหวางการเดินทางไปประชุม สิ่งที่พวกพอ
มด แมมด กลัวมากที่สุด คือ หลุมดํา ซึ่งมันจะ
ดักรออยู ระหวางการเดินทาง ไมวาจะเดินทาง
ดวย รถไฟขบวน ๔/๓ หรือขบวน ๕/๓

หรือ ขี่ไมกวาด ก็ตาม เพราะไมสามารถ
มองเห็น หลุมดําได กวาจะรูตัว ก็เขาใกลเสน
ขอบฟาของหลุมดํา ถาเลยเสนนั้น พลังดูดของ
หลุมจะดูดและกลืนกิน แมมด หรือพอมด ไมมี
โอกาสกลับออกมาได ตลอดกาล กับดักหลุม
ดํา สวนใหญ มักจะเกิดกับ พอมดแมหมด ที่ขี่
ไมกวาดเสียเปนสวนใหญ พวกเขามักเขาใจผิด
คิดวาหลุมดํา คือ อุโมงคเวลา
แมมดสาวตนหนึ่ง ขี่ไมกวาดผาน หลุมดํา
หลุมหนึ่ง เขาใจผิดคิดวาเปนอุโมงคเวลา จึง
เผลอหลุดเขาไปใกล เสนขอบฟาของหลุมดํา
นรกนั่น และเมื่อเธอรูตัว ก็สายไปแลว เธอ
ตอสูกับแรงดึงดูด จนเกือบจะหมดแรง แตแลว
ก็มีแมมดสาว อีกตนหนึ่ง เสี่ยงชีวิตโคจรเขาไป
ชวยดึงเธอหลุดออกมา จนปลอดภัย ตั้งแตนั้น
มา เธอทั้งสองจึงเปนเพื่อนกัน
ในอาณาจักรของพอมดแมมด มีสมาชิกอยู
สองประเภท คือ ประเภทสมทบ และสมาชิก
สามัญ สมาชิกสมทบ มักเปนพอมดแมมด ใน
วัยเด็ก และถูกสงออกไปทํางานรวมกับ พอมด
แมมดผูใหญ เพื่อการเรียนรู พอมดแมมด จะมี
อายุขัย โดยเฉลี่ย ๑,๐๐๐ ป ดังนั้น ยิ่ง
นานไป จํานวนประชากรพอมดแมมด ก็
เพิ่มขึ้น พวกเขาจะไดรบั รหัสเรียกแทนชื่อ
เพราะปริมาณของพอมดแมมด ที่มากเกิน
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นั่นเอง แตในกลุมเพื่อนๆ และ ครอบครัว จะ
เรียกชื่อกันเอง เพื่อใหงายแกการสื่อสาร
เมื่อมีอายุได ๑๐๐ ป พอมดแมมดเด็กทุกตน
จะตองขึ้นทะเบียนเปน สมาชิกสมทบในชมรม
ใดชมรมหนึ่ง ตามความสมัครใจ จากนั้น จึง
จะมีสิทธิ์เรียนรูมนตตางๆ ... ในชวงหนึ่ง
อายุขัย พวกเขาจะตองเขาประชุม สภา
จักรวาลของพอมดแมมด ซึ่งอาจมีเพียงครั้ง
เดียว เพื่อแสดงตัว และ รับการชําระความ
ประพฤติ
ผูเปนประธานในที่ประชุมสภาจักรวาลพอมด
แมมด จะเปนพอมดที่มีอาวุโสสูงสุด โดย
ตําแหนง คือ พอมดขาว สุพรหมยันตร กอน
เริ่มวาระการประชุม พอมดขาว ไดกลาวย้ํา
อุดมการณ ภารกิจ และกฏขอหามตางๆ
สําหรับพอมดแมมดทั้งหลาย โดยเฉพาะ การ
ละเมิดกฏขอหาม ถือเปนความผิด ในรอบหนึ่ง
รอยป จะมีพอมดและแมมด ทําผิดกฏอยู
จํานวนไมนอย ความผิดจะถูกบันทึกสะสมไว
รอจนถึงวันประชุมสภาจักรวาล พอมดแมมด
ที่ทําผิดจะถูกพิพากษาและตัดสินลงโทษ
ประธานอาวุโส กลาวอยางยอที่สุดวา ทาน
ทั้งหลาย พวกเราไมอาจหลีกเลี่ยง การปะทะ
ปะปนกับ พวกมนุษย พวกเทพ และพวกภูติ
อื่นๆ ในมหาจักรวาลนี้ ทานทั้งหลาย โปรดจํา
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ไววา (๑) พอมดแมมด ตองไมเบียดเบียน
มนุษย (๒) ตองไมเปดเผยฐานะตนเอง ให
พวกมนุษยรู มิฉะนั้น จะทําใหทานอยูอยาง
ลําบาก และอาจเปนชองทาง ใหทานละเมิดกฏ
ขออื่นๆ ได (๓) หามพอมดแมมด คบหา
สมาคม หรือ รวมมือกับภูติอื่น มิฉะนั้น จะทํา
ใหมนตของพวกทานออนแอ และเสื่อมลง และ
กฎขอสุดทาย (๔) มนตสาป ที่เกิดจากความ
โกรธ พยาบาท จะทําใหอายุขัย ของพวกทาน
สั้นลง พรอมกับรางกายที่รวงโรย นา
ขยะแขยง นั่นเปนสิ่งที่ไมมีพอมดแมมดตนใด
ตองการ โปรดอยาลืมวา มนตที่เสื่อมไป ไม
อาจฟนคืนกลับมาใหมได นี่เปนบทลงโทษที่ไม
มีผูใดหลีกพนได เพราะมันคือกฏของจักรวาล
กอนประชุมในวาระตอไป ประธานอาวุโส ชี้ไม
กายสิทธิ์ ไปที่ผนังดานหนึ่ง ของหองประชุม
ปรากฏกระจกบานใหญ ใหพอมด แมมด ทุก
ตนเห็น เปนภาพของพวกพอมดแมมด ที่
กระทําผิด มันดูนาขยะแขยง จนสรางเสียงฮือ
ลั่น ทั้งหองประชุม พวกที่โทษหนัก ก็จะถูกจับ
ขังในกรง ขึ้นรถไฟ และเหวี่ยงลงไปในหลุมดํา
ระหวางนั้น แมมดสาว สองตน รูสึกประหลาด
ใจ ที่ตองมาพบกันอีก หลังจากแมมดสาวผู
หนึ่ง เพิ่งชวยเหลือ เพื่อนแมมดอีกตนหนึ่ง
พนจากกับดักหลุมดํา ทําใหพวกเธอกลายเปน
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เพื่อนกัน เธอคือ แมมดแอว และ แมมดตอง
ตา
แมมดขาว ผูอาวุโส นามวา มีนา ไดรับ
อนุญาตจาก พอมดขาวสุพรหมยันตร ใหขึ้น
ยืนบนบัลลังก ซึ่งอยูอีกดานหนึ่ง พรอมกับ
ประกาศวา บัดนี้ มีชมรมพอมดแมมด หลาย
หมื่นชมรม ที่มีสมาชิกขาดหายไป ไมครบ
จํานวน ๑๓ ตน สาเหตุเพราะถูกลงโทษบาง
และตายไปบาง การประชุมคราวนี้ จึงตอง
คัดเลือกเลื่อน พอมดแมมด ที่เปนสมาชิก
สมทบ ขึ้นมาเปน สมาชิกชมรม อยางเปน
ทางการ เพื่อคัดเลือกเขาสูหองเรียน ระดับ
ปริญญาตรี
มีแมมดสาวรุนผูหนึ่ง แสดงความวิตกกังวล
กับพอมดแฟนหนุม วาเธอสอบตกวิชาพื้นฐาน
คือ วิชาขี่ไมกวาด เพราะเธอเปนแมมดที่ขี้
ขลาด และเธอก็สารภาพวา เธอไปเรียนมนต
ดํา ดวยตนเอง ทําใหพอมดหนุมตองปดปาก
เธอ ไมใหใครรูเรื่องเหลานี้
แมมดอาวุโส มีนา เอยรายชื่อ ชมรมที่ตอง
ปรับปรุง และบอกตําแหนง ของหองประชุม
ยอย สําหรับเปนที่ประชุมของแตละชมรม แลว
กลาวปดประชุม พอมดแมมดที่มีรายชื่อ อยูใน
ชมรมใด ก็จะลุกฮือออกจากหองประชุมใหญไป
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เปนที่นายินดี เชนกัน ที่แมมดสาว ชื่อแอว กับ
ตองตา จะไดสังกัดอยูในชมรมเดียวกัน
ในอาณาจักรของพอมดแมมด ก็มีการแบงฝาย
เชนเดียวกับโลกมนุษย ... พอมดนิลกาล ผูจบ
เวทมนตชั้นสูง แตมีจิตใจชั่วราย ไดรับการ
ลงโทษ จากสภาจักรวาล ใหจําคุกอยูในหลุม
มืด แตอาศัยเวทมนตอันแกกรา หนีรอด
ออกมาได ประกาศจะไมจงรักภักดี กับสภา
จักรวาลอีกตอไป เขาไดรวบรวมพอมดแมมด
ที่พนโทษแลว และชักชวน พอมดแมมด ที่นิสัย
เลวๆ ใหมาจงรักภักดีตน และกอตั้งสภาเปน
ของตนเอง เรียกวา สภาแหงพอมดแมมดดํา
และไดผูกมิตรกับ พวกซาตาน และภูติอื่นๆ
กระทําตนเปนปฏิปกษตอ กฏของพอมดแมมด
ที่สภาจักรวาล เคยบัญญัติไว
เพื่อเปนการปกปอง สถานภาพแหงความชั่ว
ราย ของสภาแหงพอมดแมมดดํา พอมดนิล
กาล จึงสรางโรงเรียนสอนเวทมนตเปนของ
ตนเอง เรียกวามนตดํา ที่เต็มไปดวยความชั่ว
ราย พอมดนิลกาล ไดมอบสโลแกนอมตะ ไว
ใหแกนักศึกษาของโรงเรียของเขาวา ความ
เมตตา ไมควรจะมีในพอมดแมมด
การประชุมของสภาพพอมดนิลกาล แตละครั้ง
จะมีการตอนรับพวกพอมดแมมด ที่ไมประสงค
จะอยูภายใตกฏเกณฑของ สภาจักรวาล ซึ่ง
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สวนใหญ มักเปนพอมดแมมด ที่ดื้อดาน หัวรั้น
และโง ทําใหชมรมพอมดแมมดดํา เพิ่มจํานวน
มากขึ้น และกอความเดือดรอนตางๆ นานา
ใหแกมนุษย ตามคําแนะนําของพวกซาตาน
แลวปายความผิดใหแก พอมดแมมด ที่สังกัด
สภาจักรวาล วาเปนพวกชั่วราย และผูคนตาง
หวาดกลัว เมื่อไดยินชื่อแมมด พอมด
ดูเหมือนวา สภาแหงพอมดแมมดดํา จะเปน
ฝายไดเปรียบ เพราะการตอนรับพอมดแมมด
ที่มาจากสภาจักรวาล มักผานการเรียนวิชา
พื้นฐานมาแลวทั้งสิ้น คือ มนตขี่ไมกวาด และ
มนตไมเทากายสิทธิ์ ติดตัวมาดวย ทําใหไม
ตองมาเสียเวลาเรียนกันอีก สวนมนตดําอื่นๆ
ไดแก มนตพรายเสนหา มนตเปลี่ยนความฝน
มนตสาปแชง ถือเปนมนตขั้นสูง การรายมนต
ดํา มักใชสัตวเลี้ยง เปนพาหะ ในการปลอยสิ่ง
ชั่วรายออกไป คือ แมวดํา คางคาว แมลงปอง
และที่ชั่วรายแรงที่สุด คือ แมงมุมแมหมายดํา
การปรุงยาพิษ และสะกดวิญญาณ ถือเปน
มนตขั้นสูงสุด ผูใดมีคุณสมบัติถึงขั้นนี้ จะไดรับ
เลือก ใหเปนฝายบริหารของ สภาแหงพอมด
แมมดดํา
มีเพียงมนตชนิดเดียว ที่พอมดนิลกาล ปกปด
เปนความลับ ไมถายถอดใหผูใด ในอาณาจักร
มนตดําของเขา คือ มนตแปลงราง ซึ่งเปน
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มนตที่เขาดัดแปลง จากมนตสลับราง ของ
สถาบันรังสรรคมนตวิเศษ ดุษณีบัณฑิต ของ
สภาจักรวาล และนี่เอง คือสาเหตุ ที่ทําใหเขา
หลุดรอดออกมาจาก ที่คุมขังของสภาจักรวาล
ไดสําเร็จ
แตอยางไรก็ตาม คําสาปและคําสั่ง ของสภา
จักรวาล คือกฏที่พอมดแมมด ทุกตน ไมอาจ
หลีกเลี่ยงได เพราะเปนกฎของจักรวาล ดังนั้น
ชนชั้นปกครอง ของสภาแหงพอมดแมมดดํา
มักจะมีรางกาย แก นาเกลียด มากกวา
สมาชิกระดับลางๆ ดังนั้น พอมดดํานิลกาล
แหงอาณาจักรของมนตดํา จึงพยายามคิดสูตร
ปรุงยา ทําใหตนเองดูเปนหนุมอยูตลอดเวลา
เพื่ออําพรางรางที่แทจริง แตมันไมไดผล ถาพอ
มดดํา แสดงความโกรธ (ซึ่งมักเกิดบอยๆ)
ออกมา
นับเปนความโชคดี ครั้งที่สอง ที่แมมดแอว กับ
แมมดตองตา ไดรับคัดเลือกใหมาเรียน ใน
มหาวิทยาลัยเดียวกัน พวกเธอเรียน ปรัชญา
แมมด และมนตเสนห อยางตั้งใจ ระหวาง
เรียน แมมดตองตา คอยๆ เปดเผยนิสัยที่
แทจริง ออกมา ซึ่งแสดงธาตุแทของเธอวา
แทจริง แมมดตองตา เปนแมมดมีจิตริษยาที่
ลุมลึก แตแมมดแอว มองโลกสวยงาม ไมถือ
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สาความผิดของผูอื่น และกระเดียดไปทาง
ติ๊งตอง เล็กนอย
ในระหวางเลาเรียน มีพอมดหนุมมาจีบ แมมด
แอว แตแมมดตองตา ก็เขามาขวาง พยายาม
แทรกเขาไปแทนที่ จนทําใหพอมดหนุมตอง
เลิกลาไป เธอขัดขวางแมมดแอว ถึงสองครั้ง
แตแมมดแอว ไมถือสา เพราะเธอก็ไมไดรักพอ
มดพวกนั้น ยิ่งนานวัน แมมดตองตา ก็ยิ่ง
แสดงพฤติกรรมริษยาแมมดแอว ออกมา
เดนชัด มากขึ้นทุกป แตแมมดแอว เปนฝาย
ยอมมากกวา ทําใหเธอสามารถเรียนรวมกัน
จนกระทั่งจบหลักสูตร แมมดตองตา ไดคะแนน
สูงกวาแมมดแอว เพราะเธอทุจริตในการสอบ
แตแมมดแอว ปกปดเปนความลับไว โดยที่แม
มดตองตาไมรู
ครั้งหนึ่ง แมมดตองตา แสดงความใฝฝนวา
ตองการเรียนตอ ในระดับปริญญาโท สาขา
มนตกระจกวิเศษ – ลูกแกววิเศษ ซึ่งเปนมนต
ที่พอมดแมมดทุกตน มีความปรารถนาอยาก
เรียนกันมาก เพราะสามารถทองเที่ยวไปในที่
ใดๆ ในจักรวาล และติดตอสื่อสารกับมนุษยได
และถามีพลังมากพอ ก็จะสามารถเชื่อมตอ
อินเตอรเนต เขาเฟสบุค โพสตทวิตเตอร เลน
ไลน กับมนุษยได เปนการสวนตัว
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แมมดแอว บอกวาความรูพื้นฐาน ระดับ
ปริญญาตรี ที่เธอมี คือ มนตขี่ไมกวาด มนตไม
เทากายสิทธิ์ ก็เปนการเพียงพอแลว พรอมที่
จะออกไปทํางานรับใชสภาจักรวาล เธออยาก
ออกไปทํางาน มากกวาอยูที่นี่ แมมดตองตา
ยิ้มเยาะในใจ และดูถูกความสามารถของเพื่อน
จนแมมดแอว เริ่มไมพอใจ เธอเกือบจะพลั้ง
ปาก บอกความผิดใหแมมดตองตารู แตเพราะ
รักเพื่อน เธอจึงนิ่งเฉยเสีย และหลีกไป
ในวาระการประชุมชมรม หัวหนาชมรม เปนแม
มดขาว สุขุม จิตใจดี ตองการสงแมมดพอมด
ออกไปทํางาน โดยอยูรวมกับมนุษยโลก
จํานวน ๖ ตน การคัดเลือก โดยวิธีจับสลาก
ในจํานวนหกตน มีแมมดตองตา และแมมด
แอว ติดอยูในรายชื่อดวย
แมมดตองตา ตองการเรียนตอ ในระดับ
ปริญญาโท เธอจึงยื่นคํารองไปยังสภาจักรวาล
และก็ไดรับอนุมัติ เธอไดรับมอบภารกิจ เปน
บรรณารักษหองสมุด แหงมหาวิทยาลัย โพสต
เมจิก อินเตอร อิงแลนด ซึ่งตั้งอยูในกรุง
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ พรอมกับอนุญาตให
ศึกษาตอ ในระดับปริญญาโทไดที่นั่น ใน
ระหวางทํางาน สวนแมมดแอว ไดรับบรรจุเปน
เจาหนาที่ สถาบันเอื้อไออุนพูนรัก ซึ่งตั้งอยูใน
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย สถาบันนี้สังกัด
Plot structure : Hidden Hug by SUDIN CHAOHINFA, igoo

media.

10.

กรมสรางสรรค ความรักและความหวัง
ภารกิจคือ คอยแกปญหา ใหแกผูที่อกหักและ
ผิดหวังในชีวิต ภารกิจในฐานะแมมด เธอ
จะตองไปเขากับชมรมแมมด บนโลกมนุษย ซึ่ง
ไดกอตั้งมากอนหนานี้แลว ซึ่งมีหลายชมรม
แยกกันไปตามประเทศตางๆ ในโลก
ในชวงเวลาของการเตรียมตัวเดินทาง แมมด
ทั้งสอง ดูปฏิทินบนกระจกบานใหญ วามี
ภารกิจอะไรบาง ที่จะตองทําในโลกมนุษย แต
ละปของโลกมนุษย ทุกชมรมจะมีการประชุม
ใหญ ๔ ครั้ง คือ ครั้งที่หนึ่ง วันที่ ๒
กุมภาพันธ ครั้งที่สอง วันที่ ๑ พฤษภาคม
ครั้งที่สาม ชวงเดือนสิงหาคม และ ครั้งที่สี่
วันที่ ๓๑ ตุลาคม
แมมดแอว กับแมมดตองตา ไปเบิกอุปกรณที่
จําเปนสําหรับแมมด คือ ไมกายสิทธิ์ และ
คาถาในการใช แมมดแอว รูสึกตื่นเตน เพราะ
เปนไมกายสิทธิ์ทูอินวัน ควบคุมดวยระบบดิ
จิตัล สามารถแปลงสลับกัน เปนไมกายสิทธิ์
รายมนตก็ได และ เปนไมกวาดก็ได สวนแมมด
ตองตา รูสึกเฉยๆ เพราะในอีกไมชา เธอจะ
ไดรับสิ่งที่วิเศษกวานี้ หลายรอยเทา หลังจาก
เรียนจบปริญญาโท
ในวันปลอยตัวพอมดแมมด ที่ประตูจักรวาล มี
พอมดและแมมด จํานวนมากมายกวาทุกครั้ง
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ตางหอบหิ้วสัมภาระ มารอกันอยูที่ชานชาลา
ของรถไฟขบวน ๕/๓ การเดินทางครั้งนี้
สภาจักรวาลเกรงวา พอมดแมมด จะไดรับ
อันตรายจาก หลุมดํา จึงสั่งขบวนรถไฟเที่ยว
พิเศษ มีพลังเหนือกวาอํานาจพลังดูดของหลุม
ดํา ไวบริการฟรี ไมตองเดินทางดวยไมกวาด
อีกตอไป พอมดแมมด ตางโหรองยินดีกลาวคํา
สรรเสริญ พอมดขาวสุพรหมยันตร
SUPERIMPOST: บทที่ ๒ เรื่อง
บองสๆ ของสองแมมด
ที่โลกมนุษย ในมิติของแมมด – มหาวิทยาลัย
โพสต เมจิก อินเตอร อิงแลนด กรุงลอนดอน
ประเทศอังกฤษ – หลังจากแมมดตองตา ไป
รายงานตัวรับภารกิจ บรรณารักษแลว เธอก็
ไปลงทะเบียนเรียน มนตกระจกวิเศษ และ
ลูกแกววิเศษ ซึ่งเปนการศึกษา ในระดับ
ปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยแหงนี้ และเธอก็
ตั้งใจเรียนอยางจริงจัง มีผลการเรียนดีเดน
สวนสาธารณะ – มานั่งริมสระน้ํา – หนุม
สาวคูหนึ่งมีปากเสียงกัน ฝายชายตอวา ฝาย
หญิง อยางเสียหาย และรุนแรง ผูคนที่เดิน
ผานไปมาเห็น การทะเลาะวิวาท ฝายหญิง
โตเถียง ฝายชายลงมือตบ ทุบตี ฝายหญิงสู
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ไมได และมีบาดแผล ผูคนมามุงดูมากขึ้น ฝาย
ชาย ผละถอยไป ผูคนรุมดา นินทาฝายชาย ที่
รังแกผูหญิง แมมดแอว ก็เห็นเหตุการณ เธอ
จึงโกรธแทนฝายหญิง สาปใหฝายชาย เปนหนู
ตอหนาตอตา
ฝายหญิงกลับเขาบาน แมมดแอวตามไปดู ก็
พบผูชายอีกคน เขามาประเลาประโลม โอบ
กอดเชิงชูสาว เธอโมโหตอวาชายชู อยางเสียๆ
หายๆ วาเอาแตเกาะเธอกิน จนถูกแฟนจับได
แมมดแอว มารูภายหลังวา ตนเองผิดพลาด
ชวยคนผิด ก็รูสึกเสียใจ
แมมดแอว เขาไปดูขอความในเฟสบุค ของ
หนุมคนหนึ่ง กําลังโพสตขอความดา ผูเปนลูก
สาว วาเปนลูกอตัญู แมยกสมบัติใหแลว
และไมพอใจแม ที่แมขอสมบัติบางสวนคืน เธอ
จึงไลแมออกจากบาน และขอความอื่นๆ ก็
เชนกัน ตางโพสตรุมดาผูเปนลูกสาว ดวย
ถอยคําหยาบคาย แมมดแอว ก็พลอยไปกับ
เขาดวย เธอใชเวทมนตเทาที่มีอยู ขามมิติพื้นที่
เขาไปใหถึงผูเปนแม ผูเปนแมรองไหฟูมฟาย
วามีลูกแตลูกไมรักดี ทั้งๆ ที่ยกสมบัติทั้งหมด
ใหแลว แคขอคืนนิดๆ หนอยๆ ก็ถูกไลออก
จากบาน แมมดแอวโกรธลูกสาวแทนแม จึง
สาปผูเปนลูกสาว ใหเปนแมว แตเธอกลับรูสึก
วา ตนเองผิดพลาดอีกแลว เมื่อมารูภายหลัง
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วา แมมีชู และเมื่อลูกสาวไมอยู แมละชูตาง
กระโดดโลนเตนดีใจ ที่จะไดสมบัติคืนทั้งหมด
หนึ่งปผานไป แมมดแอว ทํางานพลาดถึงสอง
ครั้ง ก็สํารวจตัวเอง เห็นวามีเวทมนต และ
ความรูไมเพียงพอ ไมอาจหยั่งรูเหตุการณ
ลวงหนา หรือยอนหลังได ... ขณะที่แมมดตอง
ตา กลับประสบความสําเร็จ เธอไดรับ
ประกาศนียบัตร ระดับมาสเตอร สาขามนต
กระจกวิเศษ-ลูกแกววิเศษ สรางความลําพอง
ใจใหแกเธอเปนอยางมาก และพูดเยาะเยยแม
มดแอว ใหเสียหนา
แมมดแอวจึงตัดสินใจ ขออนุญาตลาเรียนตอ
ระดับปริญญาโท สาขามนตกระจกวิเศษ ที่
สถาบัน เมจิก มิลเลอร ในอเมริกา สภาจักวาร
อนุญาตตามคําขอ
ที่ประเทศอเมริกา – ในระหวางศึกษามนต
กระจกวิเศษ เธอก็เรียนวิชาดูไพยิปซีจาก แม
มดสาวใจดีชื่อ ลิลลี่ จากยิปซีเอเคอร ซึ่งตอมา
ก็กลายเปนเพื่อนสนิทกัน สวนแมมดตองตา
เกรงจะนอยหนาเพื่อน จึงสมัครเรียนตอ
ปริญญาเอก สาขามนตสลับราง ซึ่งเธอก็ไดรับ
อนุมัติโดยงาย เพราะเหตุที่เปนนักศึกษา
คะแนนดี
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ชวงภาคเรียนสุดทายของการศึกษา แมมดแอว
ตกหลุมรัก ทานลอรดแดร็ก ณ งานเลี้ยงแหง
หนึ่งที่โรงแรมชางและกอลิลลา ทานลอรด มา
เปนอาจารยบรรยายพิเศษ ใหแกนักศึกษาที่จะ
จบหลักสูตร มนตกระจกวิเศษ ลอรดแดร็ก
เปนพอมดหนุมรูปงาม สูงศักดิ์ และสุภาพ
ชอบดื่มไวนสีแดงสด ทานมักใหความเปน
กันเองกับทุกๆ คนเสมอ ไมเลือกบุคคล ชั้น
วรรณะ ตลอดสองสัปดาห แมมดแอว พร่ําเพอ
พรรณนาความรัก ที่มีตอทานลอรด แตลอรด
แดร็ก ไมไดสนใจแมมดแอวเลย
ที่ประเทศอังกฤษ – แมมดตองตา ก็พบรักกับ
พอมดหนุมรูปรางสมารท ชื่อออซ แตพอ
มดออซ มีนิสัยเจาชู สังเกตไดไมยาก เพราะ
หัวใจของเขา จะมีสีแดงสดใสอยูตลอดเวลา
พอมดออซบอกรักแมมดสาวไปทั่ว ดวยการก็
อปปหัวใจสีแดงใหไป นิสัยเจาชูของพอมดออซ
สรางความทุกขกังวล ใหแกแมมดตองตาอยู
ตลอดเวลา เพราะเธอหลงรักพอมดออซจริงๆ
ชนิดรักจริงหวังแตง
แมมดแอว ไมมีความสุขเลย ไมไดกินไมไดนอน
จนดูผอมลง เธอทุมเทความรัก ใหกับทาน
ลอรดแดร็ก จนหมดหัวใจ ทั้งๆ ที่ลอรดแดรก
ยังไมไดบอกรักเธอเลย ในวันรับปริญญา เธอ
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แทบไมไดใสใจ หรือยินดีสักเทาไหรกับปริญญา
ของตน แตเธอก็ยังพอมีความหวังอยูบาง
แมมดแอว กับ แมมดตองตา ปรับทุกขแกกัน
และกัน ทําใหเธอทั้งสองกลับมาดีกันอีกวาระ
หนึ่ง ในฐานะที่ แมมดตองตา มีคุณวุฒิสูงกวา
ถึงระดับปริญญาเอก มนตของเธอจึงเขมแข็ง
กวา แมมดตองตา จึงสาปใหพอมดออซ เปน
มดไรหัวใจ และเก็บหัวใจของพอมดออซไวกับ
ตัว
ในชนบทแหงหนึ่ง เด็กหนุมคนหนึ่ง กําลังควบ
มา ไลตอนแพะที่พอของเขาเลี้ยงไว ใหเขาคอก
จากนั้น เขาก็แวะไปดูคนงานที่สวนผักไร
สารพิษ ครอบครัวของเขา รักและเทิดทูนพระ
เจาอยูหัว ที่ประตูรั้วหนาบาน นอกจากจะมีธง
ชาติไทยปกอยู ในบานก็ยังมีพระบรมฉายา
ลักษณ พระเจาอยูหัวติดอยู พอกับแม เรียก
เขาวา สมหมาย และเขาก็พอใจชื่อนี้ เขาเปน
ลูกชายคนโต และมีนองชายอีกคน ชื่อ สมมุง
หนาตาหลอทั้งคู คนที่ไมเคยรูจักกันมากอน จะ
คิดวาสองพี่นองเปนฝาแฝดกัน ชวงปดเทอม
สมหมาย มาชวยงานที่ไรของพอ
แมมดแอว และแมมดตองตา ไดรับคําสั่งให
ปฏิบัติภารกิจ ที่สถาบันเอื้อไออุนพูนรัก สังกัด
กรมสรางสรรค ความรักและความหวัง แมมด
แอว เริ่มมองเห็นพฤติกรรม ความใจรายของ
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เพื่อนหนักขึ้นทุกวัน แมมดตองตา ขโมยหัวใจ
ของพอมดออซ มาสับโขกเลน เปนที่
สนุกสนาน ยามวาง แมมดตองตา ใชมนตสลับ
ราง ผสมกับมนตในดานมืด เธอแอบเรียนรู
ศาสตรของภูติพวกอื่น ลืมกฎขอหามของสภา
จักรวาล แมมดแอวรูเขา พยายามจะแจง
ขอมูลไปยังสภา แตแมมดตองตารูทัน และหาม
แมมดแอว แพรงพรายเรื่องของเธอ ถาไมเชื่อ
เธอจะสาปแมมดแอว ใหเปนอะไรก็ได ในฐานะ
ที่มีมนตสูงกวา แมมดแอว จําเปนตองปกปด
ความผิดของเพื่อน ไวเปนความลับตอไป
ธุรกิจซื้อขาย เพชรพลอย และเครื่องประดับ
กําลังเฟองฟู และไดรับความนิยมจากลูกคา
ทั้งในและตางประเทศ โดยเฉพาะลูกคาจาก
ชาวจีน นายหางหัว จะเอาใจใสตอลูกคาทุก
ระดับ ทั้งแผนกทองรูปพรรณ เครื่องประดับ
เครื่องมืออุปกรณ นอกจากนี้ นายหางหัว ยัง
เปนตัวแทน ซื้อขาย จําหนาย เครื่องมือ
เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ นายหางหัว
ไดแบงภาระดูแลกิจการ ออกเปน ๓ สวน คือ
(๑) โรงงาน ๑ แหง ใหคุณเบญจา แมบานผู
ซื่อสัตย เปนผูดูแล ทั้งตรวจเช็ค สั่งนําเขา สั่ง
ผลิต สินคา ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ
รวมทั้งอุปกรณตา งๆ และมีหนาที่ดูแลคนงาน
ทั้งหมด (๒) โชวรูม ๓ คูหา จําหนาย
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เครื่องมือ เครื่องประดับ และการใหบริการหลัง
การขาย จํานวน ๑ แหง นายหาง เปนผูดูแล
เอง (๓) หางทอง ๒ คูหา จําหนาย
ทองรูปพรรณ และเครื่องประดับ คุณมนตรา
ภรรยาของนายหาง เปนผูดูแล
แมมดตองตา เริ่มคบคุนกับพวกภูติ เชน ผี
ปอบ ผีกระหัง ผีกระสือ ผีพราย ผีตาโขน
แมกระทั่ง ผีจีน ผีฝรั่ง แวมไพร มนุษยหมาปา
เธอก็ยิ่งลําพองใจ เพราะพูดภาษาผีไดเกือบทุก
ภาษา นําพาใหเธอไปเขากับชมรมของพวกแม
มดดํา ก็ยิ่งทําใหเธอเหิมเกริมในการใชเวทมนต
โดยไมยั้งคิด และนี่ก็เปนเหตุใหใบหนาของแม
มดตองตา เริ่มดําคล้ํา ริมฝปากดํา นัยนตาสี
แดง
SUPERIMPOST: บทที่ ๓
เปาหมาย ที่ไมไดเลือก
บานใหญของนายหาง มีคนอยูรวมกัน ๕ ชีวิต
คือ นายหางหัว คุณมนตรา (ภรรยา) มินท
(บุตรสาว) หมิง (บุตรชาย) และคุณเบญจา
หญิงหมาย ซึ่งมีฐานะเปนผูจัดการ ที่นายหาง
ไวใจมากที่สุด และถือเสมือนวาเปนญาติใน
ครอบครัว สวนบานหลังเล็ก เปนบานพัก
อาศัยของลูกจาง ชื่อ นายจรัญ และนาง
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ประไพ สองผัวเมีย พรอมดวยลูกสาว วัย
เดียวกันกับมินท ชื่อ จะจา นายจรัญ ทํา
หนาที่หลายอยาง ทั้งขับรถ เปนยาม ดูแล
ทั่วไป สวน ประไพ ทําหนาที่เปนแมบาน ดูแล
บานเรือน และอาหาร โดยมีจะจา ชวยงานอีก
แรงหนึ่งดวย เมื่อเดือนกอน นายหาง ไดรับ
นายบุญหลง ซึ่งเปนญาติกบั นางประไพ มา
เปนคนดูแลสวนไมดอกไมประดับ ในบริเวณ
บานทั้งหมด
สมหมาย กับ มินท เรียนอยูที่มหาวิทยาลัย
เดียวกัน สมหมาย เปนนักศึกษารุนพี่ ป
สุดทาย เรียนคณะนิติศาสตร สวนมินท เรียน
คณะสถาปตยและมัณฑนศิลป ปสอง
สมหมาย เชาหอพักเอกชน ที่อยูใกล
มหาวิทยาลัย ชวงปดภาคเรียน เขาจะกลับไป
ชวยงานในไรของพอ ซึ่งอยูหางออกไป แค
๒๐๐ กม. เศษๆ
ในงานชุมนุมใหญ ของสภาพอมดแมมดโลก
จัดขึ้นที่ประเทศจีนในดินแดนมิติที่สี่ พวกพอ
มดและแมมดทั่วโลก ตางมาชุมนุมกัน แมมด
ตองตา ไมกลาปรากฏตัวในสังคม มักหลบๆ
ซอนๆ อยูในมุมมืด สวนแมมดแอว มีความสุข
มากขึ้น จากการไดพบปะกับเพื่อนแมมดตาง
ถิ่น เธอไมมีโอกาสจะบอกเลาความอึดอัดในใจ
ใหใครๆ ฟง เกี่ยวกับพฤติกรรมของแมมดตอง
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ตา เพราะถูกแมมดตองตา จับตามองอยูในมุม
มืด
แตแลวสิ่งที่ไมคาดฝนก็เกิดขึ้น เมื่อแมมดแอว
พบกับ ทานลอรดแดร็กอีกครั้ง ตามลําพัง ณ
มุมหนึ่งของงาน โลกสีชมพูกลับมาอีกครั้ง เธอ
รูสึกดีใจ เปนฝายบอกรักลอรดแดร็กกอน แต
คําตอบที่ไดรับ คือ ความเฉยเมย สิ่งที่ทําใหแม
มดแอวรูสึกเสียหนามาก คือ รอยยิ้มเยาะ
ทานลอรดมองเห็นเธอ แคเปนตัวตลก แมมด
แอวเสียใจมาก ที่เก็บความรูสึกดีๆ ไว เพื่อ
นํามามอบใหแกผูที่เธอรัก แตกลับไดรับการ
ปฏิเสธอยางไมไยดี เธอรูสึกเจ็บแคน อยางที่ไม
เคยปรากฏมากอน คิดวา เมื่อกลับถึงเมืองไทย
เธอจะตองทําอะไรสักอยาง ใหหายแคน
เหตุการณครั้งนี้ สรางความพึงพอใจ ใหแกแม
มดตองตา เปนอันมาก
อีก ๓ วัน กอนเปดเทอม สมหมาย ตอง
กลับมาเรียนตอ กอนเดินทางจากบานไป เขา
มองแผนปายปรัชญา ที่เขาคิดและเขียนขึ้น
และติดมันไวที่ริมรั้วบาน “พออยูพอกิน หนี้สิน
คืออดีต” ซึ่งมันมีความหมายสําหรับเขามาก
เมื่อเขานึกถึงอดีต ตอนที่พอแมเริ่มสรางเนื้อ
สรางตัว จากภาระหนี้สินรุงรัง จนกระทั่งมาถึง
วันนี้ ครอบครัว พอแมของเขามีความมั่นคง
และมีความสุข เพราะเขาถือปฏิบัติแนวทาง
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การพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางพระราชดําริของ
พระเจาอยูหัว
ภาวะจิตใจแมมดแอว ชวงนี้ออนไหว แมมด
ตองตา ไดโอกาส ยุยงใหแมมดแอว ละเมิดกฎ
ของสภาจักรวาล เพื่อจะใชเปนขออาง ตอรอง
กับแมมดแอว ไมใหเปดเผยความผิดของตัวเอง
แมมดตองตา แสรงพูดเหน็บแนม ทํานองวา
แมมดแอว ใจเสาะ ขี้แพ ไมกลาพอ ที่จะลาง
อายใหแกตัวเอง ไมเหมือนเธอ มดเจาชูอยาง
พอมดออซ เธอก็จัดการมาแลว พวกมดเจาชู
มันตองโดนซะบาง แตแมมดแอว คงไมกลา
หรอก เมื่อถูกเยอะเยยซึ่งหนา แมมดแอวก็
รูสึกเดือดขึ้นมา เขาทางแมมดตองตาทันที
แมมดแอว ขอคําแนะนํา การประกอบพิธีสาป
จากแมมดตองตา เธอตองการแกแคนทาน
ลอรดแดร็ก ครั้งแรกสับสนนิดหนอย วาจะสาป
ลอรดแดรกเปนอะไร จึงจะสาแกใจ เปนหมู
เปนสัตวตัวเหม็น เปนมดกะเทย หรือเปนพอ
มดไรหัวใจเหมือนพอมดออซ แตก็ยังตัดสินใจ
ไมไดในตอนนี้
ปนี้เทศกาลวันคริสตมาส ถูกจัดขึ้นใน
มหาวิทยาลัย เปนงานใหญในรอบสิบป มีการ
แสดงนิทรรศการตางๆ เกม การเลน ละครเวที
สมหมายกับเพื่อนรวมหอ ถือโอกาสออกไป
เที่ยวเปดหูเปดตา
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แมมดแอว เลือกตึกหลังหนึ่ง หางออกไป เพื่อ
ประกอบพิธีสาป ตามวิธีการของแมมดตองตา
ซึ่งเธอแอบไปเรียนมาจาก พวกแมมดดํา
ภายในตึก เปนหองโถงกวางเพดานสูง เทียน
หลายขนาด ถูกจุดขึ้นบนพื้น วางเปนรูปวง
แหวนกลมขนาดใหญ เสนผาศูนยกลางเกือบ
เต็มหอง และมีกระจกเงาบานเล็กๆ หลาย
ขนาด วางลอมรอบแทงเทียน สําหรับรวมแสง
เขาสูศูนยกลาง บนแทนบูชามีรูปปนจําลอง
เหมือนจริง ของลอรดแดรก ขนาดเทาตุกตา
วางอยู ทามกลาง แมวดําที่ขังอยูในกรง ขาง
ละตัว บนเพดานหอง ถักดวยดายสีแดง แขวน
แมงมุมดํา หลายขนาดเต็มเพดาน มันยังคงดิ้น
กระแดวๆ เพราะถูกมัด แมมดแอว สวมชุดดํา
ตกแตงใบหนาเข็มดูนากลัว ริมฝปากสีแดง
เลือดนก ยืนตรงใจกลางวงกลม ขางหนาเปน
แทนกระถางแกวใสใบใหญ ขางในมีแมลงปอง
ไตไปมายั้วเยี้ยเต็มไปหมด มีแผนกระจกหนา
วางเทินบนปากกระถางกันแมงปองไตออก บน
กระจกเปนแทนวางลูกแกววิเศษ สูงเสมอ
ใบหนาของแมมดแอวพอดี
แมมดแอว รูสึกขยะแขยงตัวเองอยูเหมือนกัน
เพราะสิ่งที่เธอทํา มันเปนพิธีกรรมแบบ
เดียวกับ พวกแมมดดํา แตเมื่อมองรูปปนของ
ลอรดแดรกแลว ความโกรธแคนก็บังเกิดขึ้น
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เปนแรงผลักดัน ใหเธอจําตองทําพิธีกรรมบาๆ
บอๆ นี้ตอไป ... ขณะทําพิธี มีภูติเผาพันธุ
ตางๆ มามุงดู คือ ผีปอบ ผีกะหัง และ ผีตา
โขน กําลังถกเถียงกัน ในสิ่งที่แมมดแอวทํา
ขณะที่ สมหมาย กําลังเพลิดเพลิน กับการดู
ตํานาน เรื่องราวของแมมด พอมด ปศาจแวม
ไพร มนุษยหมาปา ก็มีคนราย มาแอบ
ลวงกระเปาเงินของตน แลววิ่งหนีไป สมหมาย
วิ่งไลตาม ลัดเลาะไปทางตึกที่แมมดแอว กําลัง
ทําพิธีอยู
SUPERIMPOST: บทที่ ๔ พลัง
เพี้ยน เฮี้ยนจนอวน
แมมดแอว กําลังรายเวทมนต พวกภูติที่มามุง
ดู ตางถกเถียงกันไมหยุด โดยเฉพาะผีกะหัง
กับ ผีตาโขน โตเถียงกันหนักถึงขั้นลงไมลงมือ
สงเสียงรบกวนสมาธิของแมมดแอว ซึ่งกําลัง
สงพลังบางอยางไปที่รูปปน ของลอรดแดร็ก
ประกายแสงไฟแลบแปรบปราบไปทั่วหอง และ
ไหลไปรวมกันที่ลูกแกว เสียงรบกวนสราง
ความสับสน ในการทองมนตของแมมดแอว
เวลาเดียวกันกับ สมหมาย วิ่งพรวดพราดเขา
มาในพิธี ถูกพลังไฟแลบของมนตเพี้ยน พุง
ออกจากลูกแกว เกิดแสงสวางวาบ กระจก
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แตกกระจาย รูปปนตุกตาลอรดแดรก หลน
แตกกระจาย รางของสมหมาย เริ่มเปลี่ยนไป
อวนขึ้น อวนขึ้น แมมดแอว ไมสามารถหยุด
มนตดํานั้นได รูสึกตกใจมาก ในความผิดพลาด
ที่เกิดขึ้น ในที่สุด สมหมายก็กลายเปน หนุม
รางอวน ตุยนุย สมหมาย ก็ตกใจเชนกัน ที่ตน
พรวดพราดเขาไปที่นั่น โดยไมรูวา นั่นคือการ
ทําลายพิธีของแมมด และเขาเองก็โดนมนต
เพี้ยนๆ เขาไปแลวโดยไมรูตัว สมหมายวิ่ง
ออกไป โดยไมรูตัววารางของตนไดเปลี่ยนไป
ทิ้งใหแมมดแอว ตกใจตาคาง ทําอะไรไมถูก
แมมดแอว เสียใจ รีบเอากระจกวิเศษ ออกมา
รายเวทมนตสองดู เธอรูสึกตกใจมาก ที่เห็น
หนุมสมหมาย กลายเปนคนรางอวน เธอเริ่ม
มองเห็นปญหาใหญ ที่จะเกิดกับหนุมผูนี้ ก็ยิ่ง
เศราใจหนักขึ้นสมหมาย เดินคอตก กลับ
หอพัก ยังนับวาโชคดี ที่ตอนนั้นไมมีคนเห็น
หลังจากไขกุญแจเขาหองพักแลว สมหมาย
นั่งเศราเสียดายเงินที่ถูกวิ่งราวไป บัตร
ประจําตัวก็หายไปดวย ไมมีหลักฐานอะไร ที่จะ
บงบอกความเปนตัวตนของเขาเลย
วันรุงขึ้น แมมดตองตา โทรมาถาม ผลของ
การใชมนตสาป เมื่อรูวาแมมดแอว ทํา
ผิดพลาด เทากับวา แมมดแอว ก็ทําผิดกฎของ
สภาจักรวาลพอมดแมมด เหมือนกัน แมวาจะ
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เปนความผิดไมรุนแรง ก็ตาม และเธอรูดีวา
แมมดแอว เปนมดใจออน และขี้ขลาด แมมด
ตองตา จึงขูวาถาแมมดแอวเอาเรื่องของเธอไป
ฟองสภา เธอก็จะฟองสภาเหมือนกัน สราง
ความหวาดกลัวใหแกแมมดแอว
แมมดแอว รองไหสํานึกผิดอยูตามลําพัง และ
รูสึกสงสาร หนุมสมหมายขึ้นมาทันที เธอคิด
วา เมื่อทําผิดพลาด เธอจะตองหาวิธีแกไขใหได
คราวที่แลวเธอก็ทําพลาด สาปคนดีๆ ใหเปน
หนู เปนแมว แตนั่นเกิดจากความเขาใจผิด
สภาคงจะไมเอาโทษเธอ แตครั้งนี้ เธอตั้งใจทํา
เพราะความผูกพยาบาท ซึ่งถือเปนความผิด
เบื้องตน ซ้ํายังทําพลาด สรางความเดือดรอน
แกมนุษย ทําใหน้ําหนักของความผิดเพิ่มเปน
สองเทา สิ่งที่แมมดแอวกลัวที่สุด คือ ความแก
เธอไมอยากเปนแมมดแก เธอรองไหรําพันกับ
ตัวเอง ดูนาสงสาร มาคิดดูอีกที ถาไมมี
เหตุการณนี้ แมมดแอว ก็คงลืมลอรดแดรก
ไมได แตตอนนี้ แมมดแอว ทําใจไดแลว เธอ
รําพึงรําพันกับตัวเองวา ความรักก็ทําใหมดตา
บอด ไดเหมือนกัน
เรื่องวุนวาย ก็เกิดขึ้นกับสมหมาย อยาง
หลีกเลี่ยงไมได ... วันรุงขึ้น เจาของหอพัก จํา
เขาไมได หาวาเปนคนอื่น สวมรอยมาอาศัย
นอน ที่หอ งของสมหมาย แมเขาจะยืนยันวา
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ตัวเขาเองนี่แหละ คือ สมหมาย ตัวจริง เสียง
จริง เขามองที่กระจก ก็ยังเห็นวาเขาก็คือ
สมหมาย คนเดิม โชคดีที่เจาของหอพักไมเอา
เรื่อง ปลอยใหเปนหนาที่ของเจาของหอง
จัดการกับเพื่อนเพี้ยนๆ คนนี้ดวยตนเอง
วันถัดมา สมหมาย ตองการไปหาเพื่อน ที่
มหาวิทยาลัย ตอนเขาแตงตัว เขารูสึกวา
เสื้อผามันคับแนน อึดอัด ทั้งๆ ที่ก็ดูปกติดีทุก
อยาง พอเดินผานประตูรั้วมหาวิทยาลัย ไมวา
เขาจะเดินไปทางไหน ทุกคนตางมองเขา ดวย
สายตาแปลกๆ บางคนหัวเราะใสเขา พวก
สาวๆ แอบกระซิบกัน และมองเขาหัวจรดเทา
แลวยิ้มขํา เห็นเปนตัวตลก สมหมาย ไปหา
เนติ ซึ่งเปนเพื่อนคนหนึ่ง ที่หองสมุด
เจาหนาที่บรรณารักษ มองดูเขาดวยสายตา
แปลกๆ และคอยจับจองเขา โชคดีที่เขาแตง
กายนักศึกษา จึงไมตองขออนุญาต เขาเปน
ฝายทักทาย เนติกอน แตเนติ ไมรูจัก หาวาทัก
คนผิด แมเขาจะยืนยันอยางไร เนติก็ไมเชื่อ
เขาโกรธและตอวาเพื่อน จนเสียงดัง เพื่อนๆ
นักศึกษาคนอื่นๆ ก็พากันมารุมลอม เสียง
เอะอะ ทําใหบรรณารักษ ตองเชิญทุกคน
ออกไปขางนอก
ที่ใตรมไมใหญ พวกเขายังเถียงกันตอ เพราะ
สมหมาย อยากรูเหตุผลเหมือนกัน วาทําไม
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เพื่อนๆ จึงทํากับเขาอยางนั้น ยิ่งพูดมาก พวก
เพื่อนๆ ก็พากันมาหอมลอมมากขึ้น บางคนก็
หัวเราะ บางคนก็แปลกใจ ที่ใหเขาทาย
เกี่ยวกับ สิ่งที่สมหมายชอบ แตพวกเขาก็ยังไม
เชื่อ
มินท ญายา หญิง และ โอ นักศึกษาสาว ทั้งสี่
คน เดินผานมา เห็นกลุมนักศึกษา ทั้งชายและ
หญิง รุมลอม เปนกลุม มีเสียงเอะอะ โตเถียง
หัวเราะ ก็สงสัย คิดจะเดินเขาไปดู แตเพื่อน
สาวทั้งสามคน หามไว เพราะเปนเรื่องไรสาระ
ที่จะตองไปมุงดูคนอวนตุยนุย พวกเธอ จึงพา
กันเดินหลีกไปทางอื่น
นกชัย เปนเพื่อนสนิทของ สมหมาย เขาเปน
คนสุดทาย ที่เขามาในกลุม เขารูสึกสงสารชาย
ผูนี้ เขาจะตองพิสูจนความเปนตัวตนที่แทจริง
เขาพาสมหมาย ไปในที่ลับตาคน พิจารณาเคา
หนา ความสูง บุคลิกทาทาง สอบถามเรื่อง
สวนตัว ขอดูหลักฐานอื่น ที่พอจะยืนยันตัวตน
ที่แทจริงไดเทาที่มี ในที่สุด นกชัย ก็เชื่อวาชาย
รางอวนผูนี้ คือ สมหมาย เพื่อนรัก เขาจึงบอก
ความจริง แกสมหมายไปวา รางกายของเขา
ไดเปลี่ยนไปแลว แตเขาไมเชื่อ และยืนยันวา
เขายังคงเหมือนเดิมทุกประการ เขาทําทาจะ
โกรธนกชัย แตยั้งคิดไดวา มีเพื่อนคนนี้คน
เดียวที่เขาไวใจ และเชื่อวาเขาคือสมหมาย
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และสามารถยืนยันตัวตนของเขาได เขาจึง
ระงับความโกรธไวได นกชัย พาสมหมาย ไป
สองกระจกดูตัวเอง แตก็ไรผล สมหมาย ก็ยัง
มองเห็นวา เขาก็ยังหลอเหมือนเดิม แมนกชัย
จะยืนยันวาเขาเปนคนอวน ดูตลก กระจกไมได
ชวยอะไรเลย
SUPERIMPOST: บทที่ ๕ มนต
รายปายสี
ที่สนามบิน – หลังจากเครื่องบินโดยสารลํา
หนึ่ง ลอแตะพื้น และวิ่งมาหยุดที่ลานรันเวย มี
ชายหนุมรูปหลอผูหนึ่ง กําลังเดินลงจากเครื่อง
พรอมสาวๆ ติดตามสองคน เขาโทรคุยกับพอ
เขาชื่อ ณัฐ หรือ ณัฐพงษ เปนลูกชายคนเดียว
ของ คุณดําเกิงชัย เขาทําเซอรไพรพอดวยการ
เดินทางกลับเมืองไทย กอนกําหนด หลังจาก
เรียนจบแลว พรอมดวยสาวๆ หอมลอมเขาถึง
สองคน
เมื่อไปถึงบาน คุณดําเกิงชัย ผูเปนพอ และคุณ
ณัฐฐา ผูเปนแม พากันยินดี ออกมาตอนรับลูก
ชาย หลังพูดจา ถามไถเรื่องราว เกี่ยวกับลูก
ชายจนพอใจแลว ณัฐ ขอตัวไปเก็บขาวของ
ขณะเดินขึ้นไปชั้นบน เขามองดูรูปถาย ที่ผนัง
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หองโถง เปนรูปของพอ ยืนเคียงคูกับ นายหาง
หัว
ที่บานของ นายหางหัว – ชวงอาหารค่ํา ทุก
คนอยูพรอมหนา ภรรยา ลูกสาว ลูกชาย และ
คุณเบญจา นายหางเปรยกับทุกคนวา ชวงนี้
ธุรกิจกําลังดําเนินไปดวยดี ลูกคาก็เยอะขึ้น
นายหางบอกให มินท ตั้งใจเรียน รีบจบไวๆ
จะไดออกมาชวยเตี่ยทํางาน และก็ขอใหแกไข
นิสัยดื้อรั้นลงเสียดวย แลวก็สั่งสอน หมิง ลูก
ชายวาใหลดนิสัยขี้เลนลงเสียบาง จะพูดจา
อะไร ก็ใหรูจักผูหลักผูใหญ และตั้งใจเรียน ทํา
ตัวดีๆ นายหางหัว ยังมีอารมณขันอีกวา เห็น
วา ลูกทําตัวไมเหมาะสม ทรัพยสมบัติที่มี
ทั้งหมด จะยกใหพวกขอทาน
นายหางจะไมใหลูกอยูวางเฉยๆ ทุกคนจะตอง
มีงานใหรับผิดชอบ หลังเลิกเรียน หรือวางจาก
การเรียน หมิง ไปอยูที่โรงงานกับคุณเบญจา
หรือไมก็ไปอยูกับเตี่ย ที่หางทอง เพื่อชวยงาน
และเรียนรูงานไปดวย สวน มินท ชอบที่จะ
ชวยงานของแม ที่โชวรูมมากกวา นายหางหัว
จะใหลูกสาวขับรถเอง เวลาไปไหนมาไหน อยา
ใชงาน นายจรัญใหมาก เพราะแครับใชติดตาม
นายหางหัว ก็งานหนักพอควรแลว

Plot structure : Hidden Hug by SUDIN CHAOHINFA, igoo

media.

29.

ตอนหนึ่ง คุณเบญจา เอยวาอยากไดคนมา
ชวยงานเพิ่ม นายหาง ก็ไมวาอะไร ก็หามาได
เลย แลวแตคุณเบญจาจะเห็นสมควร
แมมดแอว ขอลาพักรอน เพื่อใชเวลาทั้งหมด
ไปแกไขสิ่งที่ตนเองทําผิดพลาด เธอเขา
หองสมุด สืบคนในอินเตอรเนต เพื่อหาวิธีแก
มนตเพี้ยน โทรไปปรึกษาแมมดลิลลี่ ที่อเมริกา
ก็ไมไดผล และทุกวัน ก็จะถูกเหน็บแนมจากแม
มดตองตาอยูเสมอ วาเปนแมมดไรน้ํายา เธอ
ยังแนะนําอีกวา ถาอยากรูวิธี ทําไมไมปรึกษา
พวกสภาแมมดดําละ เพราะมนตดํา ตองแก
ดวยมนตดํา แตแมมดแอว ตัดสินใจแลววา
ตอไปนี้ เธอจะไมเกี่ยวของกับมนตดําอีกตอไป
มันสรางความเดือดรอน ใหแกตัวเธอเอง และ
มนุษย เธอรูสึกเสียใจ ที่เชื่อแมมดที่นิสัยไมดี
อยางแมมดตองตา เธอคิดวา การทําดีอาจจะ
แกไข ความผิดพลาดไดสักวัน
แมมดแอว ถามกระจกวิเศษวา ชีวิตของหนุม
สมหมาย ตอนนี้เปนอยางไร กระจกวิเศษตอบ
ดวยภาพวา เขามีความทุกขอยางหนัก ทั้ง
เรื่องที่พักอาศัย เพื่อนที่มหาวิทยาลัย อาจารย
ที่สอนเขา และที่เขาเปนทุกขกังวลมากที่สุดคือ
พอแมของเขาจะปฏิเสธเขา เหมือนพวกเพื่อน
อีกหรือไม
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แมมดแอว กลับมานั่งทบทวน ตั้งแตเริ่มพิธี
ตนเหตุเกิดที่ไหน ตองไปสืบหาตนตอที่นั้น แม
มดแอว กลับไปที่หองโถงทําพิธี ขณะนี้ยัง
เหลือเศษซากของ เทียนไข กระจก รูปปนของ
ลรอดแดรก ที่หลนแตกกระจาย ใชมนตเรียก
ผีกะหัง กับ ผีตาโขน แลวออนวอนขอรอง ให
ชวยแกมนตเพี้ยนนั่น ผีทั้งสองใจออน ผีกะหัง
จอมขี้เกียจ ชอบเหาะไปไหนมาไหน บนผิวน้ํา
ผีตาโขน จอมลามก นึกถึงน้ํา คนละ
ความหมายกัน จึงโตเถียงกันขึ้นมาอีก จนแม
มดแอว บอกใหหยุด และคิดขึ้นมาไดวา น้ํา
น้ําคือ วิธีที่จะชวยแกความผิดพลาดได ขั้นแรก
คือ ตองทําใหหนุมสมหมาย เห็นตัวตนที่
แทจริง ครั้นจะเอากระจกวิเศษใหเขาสองดู แต
ก็ทําไมได เพราะเปนของวิเศษสําหรับแมมด จะ
เปดเผยใหมนุษยรูไมได เธอจะตองใชน้ําแทน
กระจก และเมื่อหนุมสมหมาย รูสถานะที่
แทจริงของตัวเอง ก็จะเขาสูกระบวนการขั้นที่
สอง ตอไป แมมดแอว แสดงความดีใจและ
ขอบคุณผีกะหัง และผีตาโขน
ที่มหาวิทยาลัย – วันลงทะเบียนวิชาเรียน
อาจารยที่ปรึกษา กําลังรับลงทะเบียนนักศึกษา
ภาพเหตุการณนี้ อยูในสายตาของ แมมดตอง
ตา และแมมดแอว ผานกระจกวิเศษ แมมด
ตองตา ตองการแกลงแมมดแอว ใหสนุก แม
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มดตองตา สงพลังจิตไปยังเจาหนาที่ ที่รับ
ลงทะเบียน ใหขอตรวจสอบตัวตนที่แทจริงของ
สมหมาย เชน ขอดูบัตรประจําตัว แมมดแอว
รูทัน ก็เพงจิต คลายมนตของแมมดตองตา แต
แมมดตองตา ก็ไมละความพยายาม สงพลังจิต
ไปอีก แมมดแอว ก็เพงจิตตอบโต มนตของแม
มดทั้งสอง สรางความโกลาหลใหแกเจาหนาที่
คนนั้น ประเดี๋ยวอนุญาต ประเดี๋ยวไมอนุญาต
จนดูเปนเรื่องสับสนวุนวาน
ในที่สุด แมมดแอว ก็เปนฝายพายแพ เทากับ
เปนการซ้ําเติม โชคชะตาของสมหมายอีกครั้ง
สมหมาย ตองถูกพักการเรียนไป เพราะไมมี
ใครเชื่อวา เขาคือ นายสมหมาย ศรีภูมินวรัฐ
นักศึกษาคณะนิติศาสตร ไมมีบัตรนักศึกษา
บัตรประชาชนก็หายไป
ที่โรงงาน ของนายหางหัว – นายหาง กําลัง
ติดตามงาน และปรึกษาหารือกับ เบญจา คุณ
ดําเกิงชัย มีธุระผานมา จึงแวะมาคุยกับนาย
หาง การสนทนาเปนไปดวยดี นายหาง เยา
แหยวา ถาจะมารวมหุนสวนในธุรกิจดวย
ดําเกิงชัย จะวาอยางไร ดําเกิงชัย หัวเราะและ
วา ขอเปนหุนสวนเครือญาติดีกวา และบอก
ดวยวา ตอนนี้ ณัฐ ลูกชาย เรียนจบและกลับ
จากเมืองนอกแลว
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ตอนค่ํา ณัฐ ชวน นนท และ ปงปอนด ออกไป
เที่ยวในผับชื่อดังแหงหนึ่ง กินดื่ม จาย มี
ผูหญิงเคียงขาง เหมือนเดิม คนที่อยูใกลที่สุด
และนัวเนียไมหาง เธอชื่อ แนน
SUPERIMPOST: บทที่ ๖
ทอดสะพานรัก
แมมดตองตา ประพฤติตัวถลําลึกสูอาณาจักร
มนตดําเขาไปทุกขณะ เธอรับเชิญเขารวม
ประชุมกับสภาพอมดแมมดดํา และพอมดนิล
กาล ก็ชอบในความสามารถของเธอ และ
พรอมจะสนับสนุนในทุกๆ ดาน หากเสนอตัว
เขามาเปนสมาชิกของสภามนตดํา แมมดตอง
ตา คิดการณใหญ ใฝฝนจะเปนราชินีแหงมนต
ดําใหได แตในเบื้องตนเธอตั้งเงื่อนไขวา จะยัง
ไมเปนสมาชิกสภามนตดํา แตจะทําตัวเปน
สายสืบ ความเคลื่อนไหวของสภาจักรวาลให
ที่จริงเธอก็ไมอยากแกเหมือน แมมดดําทุกตน
ที่เธอคบหาสมาคมดวยนี้ พอมดนิลกาล พึง
พอใจ แมมดตองตาเปนพิเศษ อยางมีเลศนัย
เธอจึงเสนอขอตอรองวา ถาจะนําความลับ
ออกนอกสภาจักรวาล จําเปนตองใชมนตแฝง
ตัว พอมดนิลกาล รูถึงขอจํากัดนี้ดี จึงมีคําสั่ง
อนุญาตเฉพาะกิจ ใหแมมดตองตา ไปเรียน
วิชามนตสะกด และแปลงราง ที่
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มหาวิทยาลัยอ็อคบูเลวารด ที่ประเทศ
นิวซีแลนด ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโดง
ดัง และนาเชื่อถือ วาเปนดินแดนที่เต็มไปดวย
มนตดําอันลึกลับ ของพวก อ็อค
แมมดแอว มาพิจารณาดูวา อุปสรรคของเธอ
ในเวลานี้ คือ แมมดตองตา คอยขัดขวางงาน
ของเธออยูตลอดเวลา เวทมนตของเธอยังไม
เขมแข็ง สูกับมนตของแมมดตองตาไมได ถา
คิดจะชวย หนุมสมหมายใหกลับคืนเหมือนเดิม
เธอจะตองไปเรียนมนตสลับราง โดยเร็วจะรอ
ชาไมได ตอนนี้ เธอจําเปนตองปลอยวาง ให
สมหมายเผชิญกับปญหาไปกอน รอจนกวา
เธอเรียนสําเร็จ แลวจะกลับมาชวยในภายหลัง
แมมดแอว จึงติดตอกับแมมดลิลลี่ ที่ยิปซี
เอเคอร สหรัฐอเมริกา ใหติดตอกับอาจารย
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ สาขามนตสลับราง เพื่อขอ
เรียนลัดหลักสูตรระยะสั้น โดยเธอตองเสีย
คาใชจายเอง เปนเงินจํานวนไมนอย แตเธอก็
ยอม กอนเดินทางไป เธอก็ยังเปนหวง
สมหมาย หวังวาแผนการ ที่เธอวางไวจะทําให
สมหมายรูตัวตนที่แทจริง และ เผื่อวาเขาจะ
ติดตอเธอ ในระหวางที่เธอไมอยู แมมดแอว ได
เขียนขอความ ติดไวที่ประตูของหองโถง ที่เธอ
ไปทําพิธีสาป ในวันนั้น แลวรายมนตให
กระดาษแผนนั้นหายไป เพื่อปองกันคนอื่นมา
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เห็นแลวฉีกทําลาย หรือความันไป รอจนกวา
สมหมายผานมา กระดาษแผนนั้นจึงจะปรากฏ
มินท ทะนงตัววาเปนลูกสาวนายหาง ทั้งสวย
ทั้งฐานะร่ํารวย ชอบเอาแตใจตัว นายหางหัว
กลัวลูกจะเสียนิสัย จึงมอบหมายงานดูแล
บัญชี ในหางทอง เพิ่มเติมจากที่ไปชวยแม ที่
โชวรูม และอีกอยางจะไดอยูในสายตา แตไม
คอยไดผล มินทมักจะมีขออาง ออกไปกับ ญา
ยา หญิง และ โอ ซึ่งเปนเพื่อนสนิทและเปน
สาวไฮโซ ลูกคนรวย เหมือนๆ กัน พวกเธอ
ชอบทาทายตามประสาวัยรุน แตมินท มีขอดี
ประจําตัวอยูอยางหนึ่ง ที่นายหางและคุณมน
ตรา ไวใจได คือเปนเด็กเรียนดี
วันหยุดเทศกาล เพื่อนสาวสามคน ของมินท
มาขออนุญาต คุณมนตรา พาลูกสาวไปเปดหู
เปดตา เลี้ยงฉลองเกรดหลังรูผลสอบไฟนอล
คุณมนตราก็เพิ่งรูเดี๋ยวนี้เองวา ลูกสาวสอบได
คะแนน ระดับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เธอจึง
ยอมอนุญาตใหลูกสาวไปกับเพื่อนๆ และ
อนุญาตใหเอารถคนใหมไป เพราะคันใหญกวา
รถของญายา
เมื่อทุกคนพรอม มินท ขับรถออกไป เที่ยว
สนุก ที่หางสรรพสินคาแหงหนึ่ง ระหวางจอด
รถ บังเอิญสวนกับรถของ ณัฐและเพื่อน
(นนท ปงปอนด) ซึ่งกําลังขับออกมา ณัฐ
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มองเห็น มินท รูสึกพอใจ มินท ขึ้นมาทันที จึง
ชะลอและหยุดรถ สบตากับมินท ในขณะที่มี
สาวชื่อ แนน แนบขาง แตมินท ไมสนใจ รีบขับ
รถออกไป
มินท กับเพื่อนๆ พากันไปทาทายความกลา
ในถ้ําผีสิง ของสวนสนุกแหงหนึ่ง เพิ่งเปดใหม
ภายในติดตั้งอุปกรณไฮเทค เต็มไปดวยเอฟ
เฟคใหมๆ จากตางประเทศ หลังออกมาจาก
ถ้ําผีสิงแลว ก็น่งั พักกินอาหารที่ริมสระน้ํา
มินท มองออกไปที่ หนุมรางอวนผูหนึ่ง
(สมหมาย) เขากําลังเดินผานเธอไป แตเมื่อเธอ
สังเกตเงาของเขาที่ผิวน้ํา เงานั้นกลับเปนชาย
หนุมรูปงาม มินท จับจองเขาสลับกันไปมา
ระหวางตัวเขา กับเงาที่ผิวน้ํา ญายา และ
หญิง สังเกตเห็นกิริยาของ มินท เยาแหยเธอ
วา สงสัยวาเพื่อนคงชอบเนื้อ ไมชอบกระดูก
(ชอบคนอวน ไมชอบคนผอม)
ที่ถนน – สมหมาย เดินคอตกผิดหวังในชีวิต
กําลังจะกลับหอพัก เขาโทรศัพทคุยกับ นกชัย
วา ระหวางที่ยังไมมีอะไรทํา เขาไปสมัครงาน
ที่แผนกถ้ําผีสิง ของสวนสนุกเปดใหมแหงหนึ่ง
แตเขาไมรับ นกชัย พูดปลอบใจเพื่อน ระหวาง
นั้น ณัฐกับปงปอนด กําลังนั่งรถเปดประทุนรับ
ลม ขับผานมา ปงปอนด นึกสนุกอยากลอคน
อวนเลน บอกใหณัฐลดความเร็วของรถลง
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ชาๆ เขาไปใกลๆ สมหมาย แกลงยื่นมือปด
โทรศัพท ที่อยูในมือของเขา หลุดตกลงพื้น
สมหมาย ตะโกนตอวาพวกคนพาลเกเร เพื่อน
อีกสองคน ไมพอใจ บอกให ณัฐ หยุดรถ และ
ลงจากรถ เดินตรงไปจะเอาเรื่องสมหมาย
แตณัฐเห็นวา เปนคนอวนไมมีราคา จึงไม
อยากมีเรื่องดวย
SUPERIMPOST: บทที่ ๗ สอง
คน สับสนราง
บานที่ตางจังหวัด - รุงเชาของวันหนึ่ง สม
มุง เปนหวงพี่ชาย ที่ไมติดตอกับทางบานมา
เปนเดือนแลว จึงบอกพอกับแมวา จะเดิน
ทางเขากรุงเทพ ไปพบพี่ชายที่หอพัก เมื่อสม
มุงไปถึงหอพัก เจาของหอ เขาใจผิดคิดวา
สมหมายกลับมาแลว และบอกวา ขางในมี
เพื่อนรางอวน มาอาศัยอยูในหองแทนหลาย
สัปดาหแลว จัดการคุยกันเอง วาจะอยูอยางไร
จายคาหอพักกันอยางไร สมมุง รูสึกงุนงง กับ
เหตุการณที่เกิดขึ้น แตเจาของหอรีบพูดรีบไป
ไมสามารถสอบถามอธิบายอะไรได พอเปด
ประตูเขาไปในหอง เขาก็ตองตกใจ เพราะใน
หองมีหนุมรางอวนอยูในหองจริงๆ พรอมกับ
เพื่อนคนหนึ่ง นกชัย แนะนําตนเอง และ
อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นกับสมหมาย ให สมมุงฟง
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จนกระทั่งสมมุงเชื่อ แตกวาจะทําความเขาใจ
กันได ก็ใชเวลาพิสูจนกันนานพอสมควร เมื่อ
เห็นวาสมมุง ยอมรับและทําใจไดแลว
สมหมาย ตองการใหปดบังเรื่องตางๆ ไว อยา
ใหพอกับแมรู เขาจะหาทางแกไขปญหาเอง
ค่ําวันนั้น สองพี่นองปรึกษากัน ถึงที่มาของ
ปญหา และเริ่มตนหารองรอย สมหมาย กับ
นองชาย ไปที่ตึกราง ในสถานที่ที่แมมดแอวทํา
พิธี ตอนแรกที่สมหมาย วิ่งพรวดพราดเขามา
ในหองนี้ เหมือนหลุดเขาไปในความฝน เขา
รูสึกงุนงง หูอื้อ ไมไดยินเสียงอะไร แมกระทั่ง
เสียงแกวแตก หรือตุกตาหลนแตก หนามืด
มองเห็นลางๆ วาเหมือนมีใครสักคนอยูในหอง
นี้ แตจําไมได ภาพมันสับสนไปหมด แตเมื่อ
เวลาผานไป เหมือนเขาถูกถีบออกไปจากหอง
นี้ สติก็กลับคืนมาเหมือนเดิม นองชายถามวา
ตั้งแตวันนั้น รูตัวบางหรือไมวา ตัวเอง
เปลี่ยนไป สมหมายปฏิเสธวา ตัวเขาไมเปลี่ยน
แตทําไมทุกคนหาวาเขาเปนคนอวนตุะตะ
สมหมาย เดินสํารวจไปทั่วหอง ไมพบรองรอย
อะไรที่ดูนาสนใจเลย แตเมื่อไปถึงที่ประตู เขา
ถึงกับผงะถอย เหมือนคนถูกผีหลอก
แผนกระดาษแผนหนึ่ง คอยๆ ปรากฏขึ้นที่บาน
ประตู เขายื่นมือไปหยิบเอามันมา เขาเรียก
นองชายใหมาดู ขอความในกระดาษ คอยๆ
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ปรากฏขึ้น เขียนดวยลายมือวา “จงมองลงไป
ที่ผิวน้ํา แลวจะเห็นตัวตนที่แทจริง”
สองพี่นอง รีบกลับมาหอพัก เขาไปในหองน้ํา
ตักน้ําใสถาดใบใหญ สองดู ทุกอยางก็เปนจริง
ตามนั้น สมหมาย เพิ่งจะยอมรับตัวเองวา
บัดนี้ รางของเขาไดเปลี่ยนไปจริงๆ นองชาย
พูดใหกําลังใจวา รางกายไมใชสาระสําคัญ
คุณคาของคนอยูที่จิตใจที่ดีงาม สมหมาย
คลายความทุกขใจลงไปไดบาง เขาบอกให
นองชายกลับไปบานกอน และหามบอกพอกับ
แมเรื่องนี้เด็ดขาด เขาไมตองการใหพอกับแม
หรือคนในหมูบาน เห็นเขาในสภาพนี้ ในเมื่อ
เรื่องที่เกิดกับเขา มันเหมือนมีเวทมนต
บางอยาง ทํากับเขา เขาคิดวา มันจะตองมี
หนทางแกไข เรื่องประหลาดพวกนี้ มันตอง
แกไขดวยวิธีการที่แปลกประหลาดเชนกัน เขา
จะพยายามหาทางแกไขเรื่องนี้ใหได สมมุง
หยิบเอาเงินจากกระเปาใหพี่ชาย ไวเปนคา
หอพัก สมหมาย บอกกับนองชายวา เขาจะ
พยายามหางานทําไปพลางกอน ในระหวางที่
แกปญหาใหกับตัวเอง
กอนจะใหนองชายกลับไปบาน สมหมาย ถือ
โอกาสใชใหเขา ไปที่มหาวิทยาลัย เพื่อยื่นคํา
รอง ขอหยุดพักการเรียนไปหนึ่งเทอม สมมุง
ไปที่มหาวิทยาลัย พวกเพื่อนๆ ตางพากัน
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ทักทาย เพราะคิดวา สมหมาย กลับมาแลว
เนติ เขามาเลาเกี่ยวกับหนุมบองคนหนึ่ง มา
สวมรอยเปนสมหมาย สมมุง พยายาม
แกปญหาเฉพาะหนา ใหกับพี่ชาย โดยสวม
รอยเปนสมหมาย แตก็ทําอะไรไมถูกตอง
ทั้งหมด จนเพื่อนกระเซาวา ตั้งแตหายหนาไป
กลับมาก็มีอาการไมปกติ สมมุง รีบขอตัวไปทํา
ธุระกอน งานแรก คือไปขอทําบัตรนักศึกษา
ใหม จากนั้น ก็ไปยื่นคํารองขอพักการเรียนให
พี่ชาย จนสําเร็จ กอนกลับหอพัก เขาประสาน
สายตากับ มินท สมมุงสังเกตชัดเจนวา มินท
สงรอยยิ้มเสนหาใหเขา และเขาก็ยิ้มตอบ มินท
บอกกับ ญายาวา เธอเคยพบผูชายคนนี้ที่ไหน
สักแหง ทันใดนั้น ภาพในสมองของเธอ ก็
ปรากฏขึ้น เขาคือเงาของผูชายรางอวน ที่ขาง
สระน้ําในสวนสนุก แตเธอไมกลาบอกเพื่อนๆ
SUPERIMPOST: บทที่ ๘
ความรัก ความดี ไมไดอยูที่เรือนราง
วันรุงขึ้น สมหมาย ไปสมัครงาน ที่แผนก
บุคคล ที่โรงงานของนายหางหัว เบญจา
พิจารณาดูบุคลิกเขาแลว ก็พอใจ รับไวทํางาน
อยูแผนกซอมบํารุงเครื่องจักร สมหมาย เปนผู
มีอัธยาศัยดี ขยัน และมีน้ําใจ ชวยงานอื่นๆ
นอกเหนือจากงานในหนาที่ เพียงสองสัปดาห
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เบญจา มองเห็นแววฉลาด และความซื่อสัตย
ของเขา จึงยายใหไปชวยแผนกบัญชี
ที่โตะอาหารค่ํา เบญจา รายงานใหนายหาง
ทราบวา เธอรับคนงานใหมเขามาแลว นิสัยดี
ขยัน นาจะไวใจได ตอนนี้อยูระหวางทดสอบ
เรื่องความซื่อสัตย เขาเปนหนุมหนาตาดี มินท
ถามวาเปนใคร ไวใจไดจริงหรือ นายหางบอก
วา ถาอยากรูก็ไปดูเอง เบญจาพูดเสริมวา อีก
หนอยถาดีจริง จะพามาใหนายหางและ
ครอบครัวรูจัก
เสียงโทรศัพทดังขึ้นกลางดึก ดําเกิงชัย ตองรีบ
ตื่น และไปที่สถานีตํารวจ เมื่อไปถึง เขาตองไป
ประกันตัว เอาลูกชายกลับบาน เพราะเขาถูก
ตํารวจจับในขอหา ขับรถแขงในที่สาธารณะ
ขับรถเร็วเกินกวาที่กฎหมายกําหนด สงเสียง
รบกวนชาวบาน
รุงเชา ณัฐ ถูกพออบรมขนาดหนัก เรื่องความ
ประพฤติ ขอใหทําตัวใหดี ถายังมีเรื่องถึง
โรงพักอีก พอจะริบรถใหไปใชรถคันอื่น และ
บอกวา ณัฐ โตแลว อนาคตจะใหลงสมัครรับ
เลือกตั้งผูแทน ตอจากพอ แตณัฐไมสนใจ
คําพูดของพอ ดําเกิงชัย ปรึกษากับ ณัฐฐา ผู
เปนภรรยาวา สมควรจะใหเขามีครอบครัวได
แลว จะไดเลือกนิสัยเจาชู เกเรเสียที แตณัฐฐา
ไมเห็นดวย เรื่องจะใหลูกมีคูครองในตอนนี้
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สมหมาย ทํางานไดครบเดือน เบญจา พึง
พอใจมาก ใหคะแนนความรับผิดชอบเต็มรอย
ฉลาด สุขุม รูจักพูด จึงพามาให นายหางรูจัก
ถึงที่บาน ตอนอาหารค่ําวันหนึ่ง มินท รูสึก
ประหลาดใจ ที่หนุมอวนผูนี้ มาทํางานอยูที่
โรงงานของเตี่ย เหมือนโลกมันกลม เธอรูสึก
สับสนนิดหนอย เมื่อพบกับสมหมายซึ่งๆ หนา
เหมือนไมแนใจอะไรบางอยาง
หลังจากสอบถามประวัติความเปนมา
ภูมิลําเนา การศึกษา ที่พักอาศัย นายหางรูสึก
พอใจ หมิง ก็ดีใจที่จะไดมีเพื่อนใหม ทุกคน
ตางพูดยกยอ สมหมายกันทุกคน สรางความ
นอยใจ ใหแก มินท ราวกับวา เธอเองกําลังถูก
ลดความสําคัญลง ความนอยใจ เปลี่ยนเปน
ความริษยาขึ้นมาทันที มินท แสดงทาที
รังเกียจสมหมาย อยางออกหนาออกตา มน
ตรา ผูเปนแม ปรามลูกสาวใหรูจกั รักษา
มารยาท สมหมาย ไมมีสิทธิ์ถือสาอยูแลว
หนึ่งเดือนถัดมา สมหมาย ไดรับความไววางใจ
ใหมาพักคาง ที่บานใหญ แตใหอยูในบานหลัง
เล็ก รวมกับครอบครัวของ นายจรัญ และนาง
ประไพ เพราะจะไดไปทํางานไดสะดวกขึ้น
สมหมาย มาอยูอาศัย ก็ไมไดนิ่งดูดาย
ชวยงานบานทุกอยาง เทาที่จะชวยได
แมกระทั่งงานของ นายจรัญ เชน ลางรถ ยก
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ของ ทําใหเขามีโอกาส ใกลชิดกับ มินทมากขึ้น
แต จะจา กลับมีความรูสึก ตอสมหมาย
มากกวาเพื่อน นางประไพ มองกิริยาทาทาง
ของลูกสาว จึงวากลาวตักเตือน อยาทําอะไร
ใหเกินหนาเกินตา สวนมินท ก็ยังมีทาที
รังเกียจเขาอยูเชนเดิม แมวา สมหมายจะยก
เหตุผลดีๆ มาอางอยางไรก็ตาม แตก็ไรผล
การเจรจาโตคารมกันระหวาง สมหมายกับ
มินท นายหางไดยินทั้งหมด กลับรูสึกพอใจ
และมองเห็นคําตอบบางอยาง ที่คนหามานาน
เกี่ยวกับลูกสาว
นายหาง ปรึกษากับภรรยาวา ผูที่จะแกนิสัย
เอาแตใจตัวเอง ของลูกสาว ก็คือสมหมาย
เพราะนอกจากเขาจะเรียนกฎหมายแลว เขา
ยังเปนคนมีจิตใจหนักแนน สุขุม มีเหตุมีผล มี
ความอดทน แมวาเขาจะมีรางกายอวนตุตะก็
ตาม คุณมนตรา ก็เห็นดีดวย หมิง แอบได
ยินเตี่ยกับแมพูดถึงสมหมาย ก็พูดเยาแหยวา
ที่จริงสมหมายก็หลอเหมือนกัน ถาทําใหเขา
ผอมกวานี้ เตี่ยคงจะชอบใหเขาเปนอยางอื่น
มากกวาคนอาศัยในบานใชหรือไม มินท ไดยิน
เขา รูความหมายในสิ่งที่นองชายพูด ก็ตอวา
นองชาย ไมใหยุงเรื่องของผูใหญ นายหางหัว
ไมไดคิดอะไรเกินเลย จึงดุลูกชาย อยาสอดรู
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สอดเห็นเรื่องของผูใหญ แตคุณมนตรา มองสี
หนาแววตาของลูกสาวออก วาคิดอะไร
ในที่สุด ทั้งนายหางและภรรยา ก็ตัดสินใจ สั่ง
ใหสมหมาย ยายมาอยูบานใหญ เพราะบาน
หลังเล็ก มันคับแคบเกินไป
ชีวิตความเปนอยูของสมหมาย ดีขึ้น
บรรยากาศในบาน ก็ดูครึกครื้นตามไปดวย
เพราะ สมหมาย นอกจากจะเปนคนอารมณดี
แลว ยังเลานิทานเกงดวย
ระยะหลัง ณัฐ ทําตัวเหมือนเจาชาย หรือไมก็
ลูกเจาพออิทธิพล เขาไปทุกขณะ ทําตนเปนคน
ใจกวาง เลี้ยงเพื่อน จีบสาว เพราะทะนงตนวา
มีพอเปนนักการเมือง บางครั้งวางตัวกราง มี
อยูวันหนึ่ง ตอนเมา เขาเผลอเลาความจริง
บางอยาง ใหปงปอนดฟงวา สาเหตุที่เขากลับ
เมืองนอกกอนกําหนด ที่จริง เขายังติดคาง
งานบางอยาง หมายความวา เขายังเรียนไม
จบ เขาจะตองกลับไปซอม แตเขาปกปดเรื่องนี้
ไว ไมใหพอกับแมรู ณัฐ สั่งกําชับ ไมใหเพื่อน
ปากโปงไปบอกพอกับแม
SUPERIMPOST: บทที่ ๙ เวท
มนต ดลชีวิต
Plot structure : Hidden Hug by SUDIN CHAOHINFA, igoo

media.

44.

ในขณะที่ แมมดตองตา กําลังคร่ําเครงกับการ
เลาเรียน มนตแปลงรางอยูนั้น รางกายใบหนา
ของเธอ ก็ดูแกลงกวาเดิม แตมนตแปลงราง
สามารถอําพรางรางที่แทจริงของเธอไวได เธอ
คิดวาสําเร็จวิชาแปลงรางแลว อีกไมชา
ตําแหนงราชินีแมมดดํา ก็อยูไมไกลเกินเอื้อม
ดังนั้น แมมดตองตา จะเหาะเจาะทะลุมิติเวลา
ไปที่ใดก็ไดตามใจชอบ
แมมดแอว มีความสุข กับการฝกปฏิบัติ การ
รายมนตสลับราง เธอรูจักประยุกตความรูเกา
นํามนตเสนหมาประยุกตใช การรายมนตของ
เธอ เต็มไปดวยความสุข สนุกสนาน และเธอก็
ตรวจสอบ และประเมินผลของการรายมนต
จากกระจกวิเศษทุกครั้ง เพื่อการพัฒนามนตที่
ดีขึ้น
การศึกษาหลักสูตรลัด ทําใหแมมดแอว ไดพบ
กับปรมาจารยทางดานเวทมนต หลายทาน
รวมถึงพอมดออซดวย แตคราวนี้ เขามีนสิ ัย
เปลี่ยนไป มีทาทางซึมเศราตลอดเวลา แตกลับ
มีความเชี่ยวชาญดานเคี่ยวมนตใหมีพลังเขม
ขึ้น แมมดแอวรูเรื่องเกี่ยวกับพอมดออซดี กลับ
รูสึกสงสารดวยซ้ํา ที่ทําใหความมีชีวิตชีวาของ
เขาหายไป เปนเพราะแมมดตองตา สาปใหเขา
เปนมดไรหัวใจ ตอไปเขาคงไมมีความรักใหแก
สาวๆ แมมดตนใดเปนแนแท แมแตตัวเธอเอง
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บททดสอบสุดทายกอนจบหลักสูตร พอมดออซ
พาแมมดแอว ออกไปทองเที่ยวในดินแดนของ
พวกปศาจแวมไพร พวกนี้เปนภูติที่โหดราย
ตองระมัดระวังตัวอยางที่สุด แตแมมดแอวไม
ยอมแพ เมื่อนึกถึงอํานาจมนตของแมมดตอง
ตา เพราะถาเธอไมแกรงพอ เธอจะสูกับแมมด
ตองตาไมได การไปทดสอบครั้งนี้ ไดรับการ
แนะนําและชวยเหลือเปนอยางดี จากพอ
มดออซ ขณะเมื่อพอมดออซปะทะกับพวกแวม
ไพรตัวหนึ่ง ดูเหมือนพอมดออซจะเสียทา แต
เขาอาศัยขอไดเปรียบ คือเปนมดไรหัวใจ สูกับ
ความเจ็บปวดได ทําใหมีสมาธิในการรวบรวม
พลัง โตกลับพวกแวมไพรไดสําเร็จ แตแมมด
แอว ไมใชมดไรหัวใจ เมื่อเธอปะทะกับพวก
แวมไพรเขาจริงๆ เธอถึงกับรองออกมา ดวย
ความเจ็บปวด เมื่อถูกแวมไพรตัวหนึ่งกัดที่ไหล
แตเธอก็สลัดหลุดเขี้ยวของแวมไพรออกมาได
แตพอมดออซ ก็ใหกําลังใจ เมื่อตองเผชิญกับ
ภูติที่มีความรายกาจ เราจะตองฝกถอดใจออก
จากรางใหได ไมเชนนั้น จะสูกับภูติพวกนั้น
ไมได การสูกับปศาจแวมไพร โดยไมเสียชีวิต
นับวาผานการทดสอบ สําหรับนักศึกษา
ในงานเลี้ยงเพื่อนรวมรุน มหาวิทยาลัย
หอการคา ดําเกิงชัย กับ นายหางหัว มีโอกาส
พบกันอีกครั้ง และมีความสัมพันธลึกซึ้ง ถึงขั้น
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ตกลงหมายหมั้นกันวา จะเกี่ยวดองกัน ดวย
การจัดงานหมั้นระหวาง ณัฐ ลูกชายของ
ดําเกิงชัย กับ มินท บุตรสาว ของนายหางหัว
แตเรื่องนี้ มนตรา ไมเห็นดวย เพราะการคลุม
ถุงชน เปนวิธีโบราณ ไมเหมาะกับยุคสมัยนี้
นายหางหัวโตเถียงกับภรรยา คิดจะหาลูกเขย
ทั้งคน เขาไมชอบคนรางอวน มนตรารูทัน วา
หมายถึงใคร จึงโตกลับดวยเหตุผลวา การหา
คูครองในสมัยนี้ ตองปลอยใหพวกหนุมสาว
เลือกเอง ไมใชผูใหญเลือกให ถาตกลงกันไมได
ทําไมไมยืดเวลาออกไป
เมื่อเรื่องนี้ รูถึง ณัฐ เขาก็ยิ่งลําพองตัววา คน
หนุมผูยิ่งใหญอยางเขา จะหาสาวๆ มาเปน
ภรรยาสักคน คงไมมีสตรีคนไหนรังเกียจเขา
แนนอน เพราะเขาทั้งหลอ และรวย สวนมินท
กลับรูสึกเฉยๆ เธอคิดวา เรื่องแกลงผูชายละก็
เธอถนัดนัก เพราะมีเพื่อนอยาง ญายา หญิง
และ โอ คอยเปนที่ปรึกษาใกลชิด ดูซิวา จะมี
ผูชายคนไหนมาเปนเหยื่อ ใหเธอยําเลน เพราะ
ผูชายอยาง ณัฐ เธอไมรักและไมสนใจอยูแลว
และเธอก็ไมสนใจดวยวา นายหางหัว จะไปตก
ลงอะไรกับใคร เกี่ยวกับตัวเธอ เพราะมันเปน
เรื่องของพวกผูใหญตกลงกันเอง เธอไมเกี่ยว
มนตรา เขาใจความรูสึก และนิสัยของลูกสาวดี
เกรงวาผูใหญทั้งสองฝาย อาจผิดใจกันเปลาๆ
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ถามินทเกิดไมพอใจขึ้นมา ไมยอมทําตาม
ขอตกลง ดวยความรอนใจ มนตราปรึกษากับ
นายหางวา นายหางคิดดีแลวหรือ นายหาง
เองก็รูสึกไมสบายใจอะไรบางอยางเชนกัน
แมมดแอว เรียนจบหลักสูตรกอนกําหนด หลัง
รับใบประกาศณียบัตร เธอไดรับคําสั่งดวน
จากกรมสรางสรรค ความรักและความหวัง ให
ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ สถาบันเอื้อไออุน
พูนรัก อยางกะทันหัน แทนผูอํานวยการเกา
ซึ่งเปนแมมดชราและสิ้นอายุไขยเมื่อคืน ขาวนี้
สรางความริษยาใหแกแมมดตองตา ที่ความชั่ว
รายของเธอ ไมไดชวยใหเธอไดรับความรัก
ความไวใจจากใครเลย ยิ่งตอกย้ําใหเธอรูสึกไม
ภักดีกับ สภาจักรวาล กลายเปนแรงผลักดันให
เธอ มุงมั่นที่จะเรียนมนตดําใหถึงที่สุด
หลังจากรับงานตําแหนงใหม แมมดแอว รีบ
ดําเนินการวางนโยบายของสถาบันใหเสร็จ
กอน แมมดแอว เห็นวา มีคนหลายเชื้อชาติ ที่
รอคอยความชวยเหลือจากเธอ และก็มีคนอีก
หลายเชื่อชาติเชนกัน ที่ตองการใหเธอ ชวย
ปกปองสิ่งชั่วราย จากพวกภูติตางๆ ที่มา
รบกวน พืชไร และการทํามาหากิน แมมดแอว
จึงจําเปนตองเรียนรูวัฒนธรรมของคนชาติ
ตางๆ เธอจึงเริ่มศึกษาจากอินเตอรเน็ต ทั้งวัน
ทั้งคืน เพื่อวางกรอบนโยบายตางๆ ชวงนี้ ทํา
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ใหแมมดแอว ดูเปนผูใหญขึ้น ตลกนอยลง การ
ทํางานของเธอ ใชระบบออนไลน ผสมกับมนต
วิเศษ โดยมีแมมดลิลลี่ และพอมดออซ คอยให
ความชวยเหลืออยูแดนไกล
ณัฐ ยังคงเพลิดเพลินกับการเที่ยวเตร เขาหนี
พอไปเลนการพนัน ที่มาเกา เขาเลนการพนันที่
นั่น จนหมดเนื้อหมดตัว เงินที่ยืมจากเสี่ยหมู ก็
หมดไปเชนกัน กลับมาเมืองไทย เสี่ยหมูโทร
ตามทวงหนี้ ณัฐ ไมกลาบอกพอ และขอเวลา
จะหาเงินมาใช สถานการณความจําเปน
ของณัฐ ลวงรูถึง แมมดตองตา เธอมองเห็น
ความชั่วรายของเขา และอาจใชความชั่วราย
ของเขา มาใชเปนประโยชนแกเธอ แมมดตอง
ตา จึงรายมนตใหสิ่งที่ควรเปนไป เกิด
ขึ้นกับณัฐ
ค่ําวันหนึ่ง แนน ซึ่งเคยเปนคูขาประจํา ไปไหน
บอยๆ กับณัฐ นัดแนะใหมาพบ ที่ผับแหงหนึ่ง
และบอกความจริงวา เธอทองกับเขา แตณัฐ
ไมเชื่อ ไมยอมรับ และบอกวา ใหแนนไปเอา
เด็กออก แตแนนปฏิเสธ และเก็บความเจ็บ
แคนไวในใจ
SUPERIMPOST: บทที่ ๑๐ รัก
ดวยใจ ไมตองจาง
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นายหางหัว กับภรรยา มีความจําเปนตองไป
ติดตอทําธุรกิจที่เมืองจีน เปนเวลาสองสัปดาห
กอนไป นายหางมอบหมายงานสําคัญ ให
เบญจา ดูแลกิจการสําคัญแทนทั้งหมด และ
เรียกบุตรสาวมาพบ สั่งกําชับ ไมใหมินทออก
ไปเที่ยวที่ไหนกับเพื่อน ไมวาจะเปนหญิงหรือ
ชาย และสั่งกําชับอีกวา ใหอยูชวยงานคุณ
เบญจา พรอมกับสั่งให สมหมาย ชวยงานทุก
อยาง ตามที่คุณเบญจาสั่ง มินท รูสึกไมพอใจ
เตี่ย ที่ให สมหมาย มาทํางานรวมดวย เขาแค
เปนลูกจาง อีกหนอยเขาก็ไปอยูที่อื่น ทําไม
ตองใหความสนใจมากขนาดนั้น
ขาวการไปเมืองจีนของนายหางหัว สรางความ
พึงพอใจใหแก ณัฐ เปนอันมาก เขาวางแผน
ทําอะไรบางอยาง ขณะที่ แนน ก็มาทวงความ
เปนสามี และเกิดความหึงหวงกันขึ้น
กอนออกเดินทาง สมหมาย เปนคนขับรถไปสง
นายหางที่สนามบิน กอนขึ้นเครื่อง นายหาง
แอบกระซิบกําชับให สมหมาย ชวยแกนิสัยเอา
แตใจของลูกสาวใหดวย จะมีรางวัลใหเมื่อ
กลับมา มนตรา แอบยิ้มชื่นชมในใจ ในสิ่งที่
นายหางหัว กระซิบสั่งสมหมาย
หลังจากนายหางกับภรรยา ไปเมืองจีนไดเพียง
วันเดียว ณัฐ กับ นนท ขับรถคันหรู มาหา
มินท ถึงที่บาน เพื่อทําความคุนเคยกัน มินท
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ตอนรับอยางไมเต็มใจสักเทาไหร โดยมีจะจา
กับ หมิง คอยเปนเกาะปองกันใหพี่สาว ณัฐ
เคยเปนเสือผูหญิงมากอน จึงรูจักวิธีเอาใจ
ผูหญิง แตมันไมไดผล สําหรับ มินท เขาชวน
เธอ ออกไปเที่ยวผอนคลาย นอกบาน แตมินท
ปฏิเสธ ณัฐคิดวา โอกาสเหมาะๆ ขางหนายัง
มีอีกเยอะ วันนี้ขอลากลับกอน แตกอ นกลับ
สมหมาย โผลหนาออกมาในบาน สรางความ
ประหลาดใจใหแกเขา มินท แนะนําวา เขามา
เปนลูกจางใหกับโรงงาน ตอนนี้เขากําลังมา
ชวยงานที่บาน ระหวางที่เตี่ยไมอยู ณัฐสง
สายตาเหยียดหยามไปยัง สมหมาย ซึ่งมินทก็
เห็น
หลังจากณัฐกลับไปแลว คุณเบญจา เกรงวา
มินทจะใจออน จึงเตือนไปดวยความหวังดี
อยาไปไหนกับเขาตามลําพัง ซึ่งมินทเอง ก็
ระวังตัวอยูแลว ถาไมมีเพื่อนสาวอีกสามคนไป
ดวย รับรองไมมีทาง
หลังจากณัฐ กลับไปแลว สมหมาย พูดกับ
มินท วาอยาไวใจผูชายใหมากเกินไป เพราะ
เขามองออกวา นิสัยเจาชูของผูชายเปน
อยางไร แตเขากลับถูกมินทตอวา อยามายุง
กับชีวิตสวนตัว แมสมหมายจะตามไปพูดให
เหตุผลดีๆ กับเธออยางไรก็ตาม เธอก็ยัง
โตแยงทุกคํา สมหมาย มานึกทบทวนตัวเอง
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อาจเปนเพราะเขาพูดเอาอกเอาใจ หรือตามใจ
ผูหญิงไมเปน สิ่งที่เขาพูดจะมีเหตุผลเสมอ แต
บางครั้งผูหญิงก็ไมตองการเหตุผล นี่คือความรู
ใหมสําหรับเขา
เชาวันนี้ อากาศสดใส สมหมาย มานั่งอาน
หนังสือที่ริมสระน้ํา หลังบาน มินท เดินมาเพื่อ
หาเพื่อนคุย เธอรูสึกแปลกใจอีกครั้ง ที่
มองเห็นเงาของสมหมายในน้ํา เห็นเปนหนุม
รูปงาม เหมือนกับที่เธอเห็นครั้งแรก ที่ริมสระ
น้ํา วันไปเที่ยวถ้ําผีสิง คราวนี้เธอเริ่มทบทวน
เหตุการณทั้งหมด เพื่อหาขอสรุปใหชัดเจน
แทจริงสมหมาย ไดซอนเงารางอันแทจริง ของ
ตัวเองไวในน้ํา เขาถือนักศึกษาหนุม คน
เดียวกับที่เธอสงยิ้มให เมื่อเดือนกอน เมื่อนึก
ถึงหนุมคนนั้น และเงาในน้ํา เธอรูสึกมี
ความสุขอยางประหลาด แตเมื่อมองไปที่ราง
อันแทจริง กลับรูสึกคนละอยาง มันเหมือนกับ
การเลนมายากล นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเธอ
กามเทพเลนกลกับเธออยางนั้นหรือ คิดแลวก็
สับสน ในที่สุด คําตอบก็มาลงที่ หนุมรางอวน
ที่กําลังนั่งอานหนังสือ อยูที่ริมสระน้ํา เธอก็ยัง
ไมชอบ สมหมาย อยูดี
ที่เมืองจีน – แมมดแอว มาศึกษาดูงานที่เมือง
จีน เพื่อตองการทราบวา คนจีนมีวิธีหา
ความสุขกันอยางไร และวีธีปกปองความสุข
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จากมนตอาถรรพตางๆ ตามคติความเชื่อของ
คนจีน เพราะเห็นวา พลเมืองโลกมีคนจีนอยู
มากที่สุด การศึกษาวิธีคิด วิถีชีวิต ความเชื่อ
ของชาวจีน จะชวยใหแมมดแอว ชวยคนอื่นได
อีกมากไมเลือกเชื้อชาติ ตามอุดมการณของ
เธอ
แมมดแอว ใชกระจกวิเศษ สแกนดูผูคนตาม
สถานที่ตางๆ และชางบังเอิญ ที่สแกนไปเห็น
นายหางหัวกับภรรยา พูดถึงกิจการของหางที่
เมืองไทย โดยเฉพาะ มินท ลูกสาว ซึ่งเขาได
มอบหมายให สมหมาย ชวยอบรมนิสัยให ไมรู
วาจะไดผลหรือไม แมมดแอวระรึกขึ้นไดวา เธอ
เคยสัญญากับตัวเองวา จะแกมนตสาปใหเขา
และนึกตําหนิตัวเอง ที่ลืมเรื่องนี้ไปสนิท เธอ
เพิ่งรูความจริงวันนี้เองวา สมหมาย ไปอาศัย
อยูกับนายหางหัว แมมดแอว พยายามจะใช
กระจกวิเศษ สแกนดูชีวิตความเปนอยูของ
สมหมายใหละเอียดขึ้นอีก แตไรผล เพราะอยู
กันคนละเขตพื้นที่ ระยะการสแกน หางเกินไป
แมเธอจะใชมนตจากไพยิปซี เพื่อทํานาย
เหตุการณอนาคต ก็ลมเหลวเชนกัน.
ดังนั้น แมมดแอว จึงตองคอยติดตามดูวา วัน
หนึ่งๆ นายหางกับภรรยาจะพูดอะไรบาง ที่
เกี่ยวกับ คนที่อยูเมืองไทย เธอปะติดปะตอ
เรื่องราวไดความวา นายหางตองการใหลูก
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สาวหมั้นกับลูกชายของเพื่อนไวกอน แต
ภรรยาไมเห็นดวย แมมดแอวรูสึกแปลกใจ วา
เปนเพราะเหตุใด ในเมื่อหนุมสาวมีความรัก
ทําไมจึงตองมีการขัดขวางกันดวย เธอจะตอง
สืบหาสาเหตุใหพบ
คืนนี้ สมหมาย ฝนประหลาดวา เขาโดนแมมด
สาปใหเปนคนรางอวน มันเปนขอผิดพลาด ผูที่
สาปเขา ขอใหเขายกโทษใหดวย และวันพรุงนี้
เขาจะไดรับการแกไข ทําลายมนตสาปนั้น
SUPERIMPOST: บทที่ ๑๑
มนตรัก สลับผิดราง
มินท มารูความจริงภายหลังอีกวา ที่แท ณัฐ
ไมไดเรียนจบอะไรมาเลย เขาโกหกทุกคนที่
เมืองไทย แมกระทั่งพอแมของเขา ทําตัวเปน
หนุมเพลบอยบังหนา ไมทําการงาน ใชชีวิตไป
วันๆ อยางไรสาระ ตอนกลางวัน ที่หองโชวรูม
ของหาง แนน มาอาละวาด ถึงที่ทํางานของ
มินท บอกใหเธอเลิกยุงกับณัฐ มินท แทบจะไม
สนใจหญิงสาวผูนี้ดวยซ้ํา และไมสนใจดวยวา
เธอจะพูด กลาวพาดพิงใครตอใคร ถาไมกอ
ความรําคาญใหมากไปกวานี้ เธอก็คงจะเชิญ
ออกจากรานดีๆ แตแนนกลับ อาละวาดหนัก
ขึ้น หาวาการวางตัวเฉยเมยของ มินท เปน
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การเยอะเยยเธอ มันเปนความเขาใจผิดของ
แนน มินท จึงเรียก รปภ. ใหมาลากตัวเธอ
ออกไป การกระทําของ แนนในครั้งนี้ ณัฐไมรู
เรื่องดวย
วันตอมา ชวงสายๆ ณัฐมาชวน มินท ไปดู
บานใหม ที่พอกับแมซื้อไวใหเปนเรือนหอ แต
มินทปฏิเสธ เพราะรูพฤติกรรมและธาตุแทของ
เขาแลว เพียงแตวาไมพูดใหณัฐรูตัว ตกเย็น
ณัฐมาตื๊ออีกรอบ ถึงที่บานใหญ คราวนี้พา
นนท กับ ปงปอนด มาดวย ณัฐมีอาการมึน
เมาเล็กนอย เขาขอรองใหมินทออกไปดวยกัน
แตเบญจา หามมินทไว ไมใหออกไป สมหมาย
ขอรองให ณัฐกลับบานไปกอนเพราะตอนนี้เขา
เมาแลว ถาปลอยใหมินทไปดวย เกรงจะเกิด
อันตราย ณัฐ ไมพอใจ เกิดการชกตอยกัน
สมหมาย เปนฝายถูกชกมากกวา ณัฐเห็นวา
ไมใชบา นของตัวเอง จึงพาพรรคพวกจากไป
ดวยความไมพอใจ
ระหวางทางกลับบาน กอนเลี้ยวเขาซอยบาน
ของตัวเอง ณัฐ ถูกลูกนองของเสี่ยหมู รุมทํา
รายและขูวา ใหรีบหาเงินไปใชหนี้เสี่ยหมู
โดยเร็ว มิฉะนั้น เขาจะไมรับผิดชอบชีวิต
ของณัฐ ณัฐปรึกษากับเพื่อน วาจะแกปญหานี้
อยางไร
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ทันทีที่แมมดแอว บินกลับมาเมืองไทย เธอก็
เริ่มสแกนดู ความเปนไปของสมหมายทันที อีก
เพียงไมกี่สัปดาหก็จะเปดเทอมแลว สมหมาย
จะตองเขาเรียน หลังจากดร็อปไปหนึ่งเทอม
และเขาจะตองกลับมาเปนสมหมายคนเดิม
มิฉะนั้น เรื่องมันจะยุงยากกวานี้แน แมมดแอว
มั่นใจวา เธอสามารถทําลายมนตเพี้ยนนั่นได
ดวยมนตสลับรางที่เพิ่งเรียนมา แตปญหามัน
อยูที่วา เธอตองเห็นตัวของสมหมาย ใน
กระจกวิเศษ เพื่อจะไดสงพลังไปถูกคน
แมมดแอว ใชสถานที่ในที่ทํางาน เปนที่
ประกอบพิธีกรรม เพราะนี่ไมใชมนตดํา ไมตอง
ใชสถานที่ลึกลับอยางนั้นก็ได เธอใชหอง
รับรองแขกที่อยูบนสุดของสํานักงาน มันเปน
หองที่อยูมุมสูง สามารถมองเห็นเหตุการณ
ตางๆ ไดดี เงียบสงบ ไมมีสิ่งรบกวน และการ
สแกนหาคลื่นระบุตําแหนงของ บุคคล
เปาหมาย ก็ทําไดงา ยกวา พิธีก็งายๆ เพียงแค
วางกระจกวิเศษบานใหญไวเบื้องหนา เพื่อให
มองเห็น และเธอก็เห็นสมหมาย กําลังทํางาน
อยูที่โรงงานของนายหาง ซึ่งอยูไมหางไกลจาก
หางทอง
สิ่งที่แมมดแอวทํา ไมอาจรอดพนสายตาของ
แมมดตองตาไปได เธอจึงอยากจะทดสอบ
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พลังเวทมนตของ แมมดแอว วาจะเขมแข็งแค
ไหน
ที่หางทอง – คุณเบญจา จะตองเอาเงินไป
ฝากธนาคาร จึงปลอยใหเปนหนาที่ของ มินท
และนองชาย ดูแลหางแทน พอเบญจาออกไป
ไดไมนาน โจรสวมโมงดําสองคน ฉวยโอกาส
มาปลนเอาทองคํา ทั้งทองรูปพรรณและ
ทองคําแทงไปเปนจํานวนมาก มินท ขัดขืน
ตอสูกับพวกโจร สวนหมิง รีบหลบไปซอน และ
โทรบอกสมหมาย บอกเบญจา แลวก็บอก
ตํารวจ มินท ถูกจับไปเปนตัวประกัน เบญจา
ไดรับโทรศัพทจาก หมิง จึงรีบขับรถยอนกลับ
มา
แมมดแอวเริ่มประกอบพิธี รายมนตใสฝามือ
เธอรวบรวมพลังของมนตสลับราง จนมีความ
เขม ลําแสงสายฟา ที่มนุษยมองไมเห็น มัน
พวยพุงออกจากลูกแลววิเศษ วิ่งไปที่ฝามือ
ของแมมดแอว และ เหมือนเครื่องจักรกล
ลําแสงจากฝามือ มีความเขมขนจะไดขนาด
พวยพุงออกไป ตามหารางของ สมหมาย ที่อยู
ในกระจกวิเศษ ซึ่งความจริงแลว ลําแสง
สายฟา มันพุงออกจากฝามือ ออกไปไกล ไล
ตามหาสมหมายถึงที่โรงงาน แตไมพบ ลําแสง
เบนตามสมหมายไปที่ หางทอง ก็ไมเจอ แมมด
แอว ตองใชพลังงานเพิ่ม สงพลังตามไปติดๆ
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สมหมาย รีบออกจากโชวรูม มาถึงหาง ก็สาย
ไปแลว คนรายกวาดเอาทองใสรถหนีไป และ
พามินทไปเปนตัวประกันดวย สมหมาย กับ
เบ็ญจา ขับรถตามคนรายไป คนรายโชคไมดี
รถเกิดอุบัติเหตุ ที่นอกเมือง
แมมดตองตา – กําลังรายเวท ผานไม
กายสิทธิ์ จนบังเกิดลําแสง ออกจากปลายไม
กายสิทธิ์ พุงไปที่ลูกแกว แลวรวมเปนแสง พุง
ออกไปทางหนาตาง
สมหมาย ตามไปทันรถคนราย เกิดการตอสูกัน
คนรายสองคน แตสมหมายคนเดียว จึงสูพวก
คนรายไมได พวกมันไดยินเสียงสัญญาณรถ
ตํารวจ จึงพากันทิ้งรถหลบหนีไป พรอมกับ
ทองคําของกลาง แตทิ้งตัวประกันไว สมหมาย
ตรงเขาไปชวยมินท ไวไดอยางปลอดภัย
ภาพจากกระจกวิเศษ – สมหมายกําลังเดินไป
ประคองมินท ใหลุกขึ้น ลําแสงเวทมนตของแม
มดแอว ถูกทําใหเบี่ยงเบน จากลําแสงเวทมนต
ของแมมดตองตา เกิดความผิดพลาดขึ้น มัน
แลนไปปะทะกับสมหมายก็จริง แตผลสะทอน
มันกระเด็นไปโดน มินท เพราะมินทอยูใน
ตําแหนง ตรงกับทิศทางแรงสะทอนกลับของ
พลังพอดิบพอดี สงผลใหรูปรางของ มินท
เปลี่ยนไป กลายเปนสาวอวนตุยนุยแทน สวน
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สมหมาย กลับคืนรางเดิม มินทรูสึกมึนงงอยู
นานหลายนาที
ระหวางรางกายเปลี่ยนไป เบ็ญจา ทั้งแปลกใจ
และประหลาดใจ ที่เห็นรางกายของสมหมาย
และมินท เปลี่ยนไปอยางปจจุบันทันดวน
เบญจา เดินเขามา แลวถามวา เขาคือ
สมหมาย ใชหรือไม ทีแรกเขาก็รูสึกแปลกใจ
ทําไมคุณเบญจา จึงถามเชนนั้น สมหมาย
หวนนึกถึงความฝนเมื่อคืนนี้ เขาควากระบอก
น้ําในรถยนตเทลงพื้น และมองตัวเอง ก็ดีใจที่
เขากลับมาเปนคนเดิมแลว มินท หลังจากหาย
มึนงง คงไมตองใหเธอตั้งคําถาม วาเขาคือใคร
สมหมาย รีบอธิบายสั้นๆ แบบรวบรัดวา ทุก
อยางที่เกิดนี่ มันคือของจริง เรื่องจริง ไมใช
มายากล เขาคือสมหมาย ที่เปลี่ยนรางได
ตํารวจมาถึงที่เกิดเหตุ มินท กําลังใหการณกับ
ตํารวจ ระหวางนี้ สมหมายกระซิบ ไมใหคุณ
เบญจา สงสัยหรือตั้งคําถาม เกี่ยวกับรูปราง
ของมินท เพราะถาเธอรูความจริง เธอจะ
เสียใจมาก ขอใหกลับไปถึงบานกอน จะเลา
ความจริงทั้งหมดใหฟง ... ระหวางนั่งรถกลับ
บาน มินท ถูกหามตั้งคําถามเกี่ยวกับ ตัว
สมหมาย ในเมื่อไมใหถาม เธอก็ไมถาม เธอ
มองเห็นความดีของ สมหมาย ก็คราวนี้ รูสึกดี
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ใจอยางประหลาด อมยิ้มในใจ ทั้งๆ ที่ยังไม
หายกังวลเรื่องโจรปลนรานทอง
แมมดแอว รูสึกเสียใจอีกครั้ง ที่เธอทําพลาด
อีกแลว โดยที่เธอไมรูวา ความผิดพลาดนั้น
ไมไดเกิดจากเธอ และเธอก็ยิ่งเสียใจหนักขึ้น
เมื่อมีเสียงหัวเราะเยอะของแมมดตองตา ดัง
กองอยูใกลๆ
พอกลับมาถึงบาน ความวุนวายก็เกิดขึ้น หมิง
จรัญ ประไพ และ จะจา เฝารอฟงเหตุการณ
อยูหนาบาน ตางพากันถามถึง มินท วาไมได
กลับมาดวยหรือ หรือวาถูกคนรายจับตัวไป
แลวผูหญิงอวนเปนใคร และหนุมรูปหลอนั่น
ดวย เปนใคร เบญจาไมตอบคําถามใดๆ รีบพา
มินทขึ้นหองพักทันที เบญจา ไมตองการให
มินท รูเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
ตัวเอง ตามคําแนะนําของสมหมาย วา ใหใส
ยานอนหลับออนๆ ใหเธอกิน เพื่อใหเธอหลับ
หลังจากมินท หลับสนิท เบญจา จึงจัดประชุม
คนในบาน เปนการดวน ใหรูเฉพาะคนในบาน
เทานั้นสมหมายเลาเรื่องราวความจริงใหฟง
ทั้งหมด เกี่ยวกับตัวเขา และมินท หมิง เสียใจ
เอะอะโวยวาย สงสารพี่สาว ไมอยากใหพี่สาว
เปนอยางงี้ไปตลอด สมหมาย พูดปลอบใจวา
ขอใหใจเย็นๆ ทุกอยางมีทางแกไข ตัว
สมหมายเอง ก็ยังแกไขไดเลย หมิงฟงเหตุผล
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แลว ก็ลดความเสียใจลง และทุกคนก็ตกลงกัน
วา ถามีคนภายนอกมาถามวา มินทหายไป
ไหน ก็ใหโกหกไปวา มินท ไปทําธุระที่
ตางจังหวัดหลายวัน สวนสาวอวนนั่น คือสาว
ใชคนใหม สวนเรื่องการแกไข ขอใหเปนหนาที่
ของเขา
SUPERIMPOST: บทที่ ๑๒
ชวยดวย โลกสวยของฉันหายไป
เชาวันรุงขึ้น มินท แตงตัวจะออกไปที่สถานี
ตํารวจ รูสึกอึดอัดเมื่อเลือกเสื้อผาที่จะใส
เปลี่ยนตัวแลวตัวเลาก็รูสึกคับอึดอัดไปหมด
ทั้งๆที่ มองเห็นตัวเองในกระจก ก็ยังดูสวย
เปนปกติดีทุกอยาง เมื่อลงมาจากชั้นบน เธอ
สังเกตเห็นทุกคนในบาน มองดูเธอแปลกๆ
โดยเฉพาะ หมิง นองชาย ทําทาจะหัวเราะ แต
ก็หัวเราะไมออก มินทร หงุดหงิดใจเล็กนอย
เบญจา บอกให มินท เก็บตัวอยูแตในบาน
เรื่องไปใหการณเพิ่มเติมที่โรงพัก เธอจะไป
จัดการใหเอง โดยใหสมหมายขับรถไปเปน
เพื่อน ... ระหวางเดินทาง สมหมาย และ เบ็ญ
จา รูสึกหนักใจ และปรึกษาหาทางแกไขเรื่อง
ประหลาดนี้โดยเร็ว กอนที่นายหางและภรรยา
จะกลับจากเมืองจีน
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[FLASHFORWARD
SCENE] – สองวันถัดมา วัน
โลกาวินาศก็มาถึง เมื่อนายหางโทรทางไกลวา
จะกลับกอนกําหนด ทุกอยางโกลาหลไปหมด
เบญจา สั่งให หมิงพาพี่สาว ไปซอนตัวที่
โรงงานกอน ทางนี้ เธอกับสมหมายจะคอย
รับหนาเอง และสั่งกําชับ จะจา จรัญ ประไพ
รูดซิปปากใหสนิทและใหบอกนายหางกับ
ภรรยา ดวยเรื่องเดียวกัน คือ มินทกับ
นองชาย ไปทําธุระกับเพื่อน ที่ตางจังหวัด แต
มันไมไดเปนไปตามแผน กอนที่มินทกับ
นองชาย จะออกจากบาน นายหางและภรรยา
ก็มาถึงพอดี และเปดประตู ... นั่นเปนภาพที่
คุณเบญจาวิตกกังวล มากที่สุด –
[END]
ที่บานของคุณดําเกิงชัย – แนน นั่งรองไห
กระซิก ตอหนา ดําเกิงชัย กับภรรยา ซึ่ง
ครุนคิดกังวลอยางหนัก เมื่อทราบความจริงวา
ณัฐ ลูกชายหัวแกวหัวแหวน ทําเด็กสาวแน
นทอง เธอแฉเรื่องราวทั้งหมด เกี่ยวกับ
พฤติกรรมของณัฐ ใหดําเกิงชัยและภรรยาฟง
วาจนหมดสิ้น เธอยังบอกอีกวา ที่จริง ณัฐไป
เรียนเมืองนอก ยังไมจบดวยซ้ํา มันชางเปน
เรื่องบังเอิญ ขณะนั้นมีไปรษณีย มาสง
จดหมายลงทะเบียน ดําเกิงชัย ก็เลยตองเชื่อ
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ในสิ่งที่แนนพูด จดหมายลงทะเบียนที่รับมา
อานดู คือ หนังสือจากมหาวิทยาลัยมาทวง
ทั้งคาใชจาย และงานที่คางสง ณัฐฐา ถึงกับ
เปนลมพับ ทําใจไมไดกับความเลว และคํา
โกหกของลูกชาย เมื่อไดสติ ก็ถามถึงลูก
ตอนนี้ ไมมีใครรูเลยวา ณัฐหายหัวไปไหน ก็ยิ่ง
สรางความวิตกกังวลใหแก ณัฐฐา ผูเปนแม
เปนทวีคูณ
สัปดาหสุดทาย กอนที่นายหางจะกลับ
เมืองไทย มินท กับ สมหมาย ปรับความเขาใจ
กัน มินทก็ยอมลดทิฐิของตัวเองลง สมหมาย
ก็หัดพูดคําหวานบาง ชวงนี้ มินท มีความสุข
ที่สุด เพราะเธอกําลังตกหลุมรักหนุมสมหมาย
เขาจริงๆ แตสมหมาย กลับเปนฝายหนักใจ
แทนในหลายๆ เรื่อง หมิง รูสึกพอใจ ที่เห็น
พี่สาวมีนิสัยเปลี่ยนไปเปนคนละคน แตนั่นเปน
แคนิสยั สวนรางกาย เขาก็ยังรูสึกผิดหวังอยูดี
หมิง มอบความหวังไวที่สมหมายเพียงผูเดียว
ที่จะทําใหพี่สาวกลับมาผอมสวยเหมือนเดิม
แมมดแอว เปนกังวล กินไมไดนอนไมหลับ เธอ
จึงโทรปรึกษาพอมดออซ วาจะแกไขเรื่องนี้
อยางไรดี พอมดออซ สงคลิปภาพจากลูกแกว
วิเศษของเขา ที่เขาบันทึกไว ใหแมมดแอวดู
เธอจึงรูความจริงวา เธอถูกกลั่นแกลง เธอ
ถามวา เพราะเหตุใด ลูกแกวของเธอจึงสแกน
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ไมพบในสิ่งที่แมมดตองตาทํา พอมดออซ ตอบ
วา เปนเพราะแมมดตองตา เสกมนตโปรเท
คลูกแกวของตัวเอง ไมใหพอมดแมมดตนใด
เจาะเขาไปได แตเขามีพลังมนตที่เขมกวา จึง
เจาะเขาไปได เหตุการณครั้งนี้ สรางความไม
พอใจแกแมมดแอวมาก เธอรูตัววามนตของ
เธอสูมนตของแมมดตองตาไมได เธอจึงขอรอง
ให พอมดออซชวยอีกแรง จะไดหรือไม พอ
มดออซตอบตกลง และประเมินดูวา เขาอาจ
พอมีทางแกมนตสาปของแมมดตองตา เอา
หัวใจของตนคืนมา ถาผนึกกําลังกับแมมดแอว
เมื่อเสร็จธุระ พอมดออซก็รีบบินจากอังกฤษ
มาประเทศไทยทันที เพื่อมาชวยแมมดแอว ทํา
การนี้ใหสําเร็จ ... แมมดแอว เขียนขอความลง
ในแผนกระดาษ แลวติดไวที่ประตูหองโถง อีก
ครั้งหนึ่ง ภาวนาวา ใหสมหมาย มาเห็น
ขอความนี้
วันตอมา สมหมาย กับ หมิง ไปชวยกันจัด
ระเบียบอุปกรณเครื่องมือตางๆ ที่โรงงาน
หมิง เปนเด็กอยากรูอยากเห็น จึงรื้อฟนเรื่อง
เกา มาคุยกัน เขาถามสมหมาย เกี่ยวกับ
อํานาจของมนตปศาจ สาเหตุที่ถูกมนตปศาจ
ครั้งแรก เขาไปทําอะไรที่นั่น หลังจากนั้นรูสึก
อยางไร มันยากที่จะอธิบาย สมหมาย ชวนห
มิง ไปที่ตึกรางที่เกิดเหตุ นาจะเลาเรื่องราวได
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สมจริงมากกวา หมิงรูสึกตื่นเตน อยากไปดู
สถานที่จริงโดยเร็ว ทันใดนั้น มีเสียงโทรศัพท
เขา เขารับสาย เบญจา โทรมาบอกเขาวา
ตํารวจจับผูรายไดแลว เปนณัฐกับปงปอนด
พวกเขาสองคน ถูกคุมขังที่สถานีตํารวจ สวน
ทองของกลาง ไดถูกใชจายไปจนหมดแลว
สมหมาย รูสึกเห็นใจนายหาง ที่ตองมาสูญเสีย
ของรักสองอยางพรอมกัน คือ ทรัพยสิน
ทองคํา และลูกสาว แมวาตัวจะยังอยู แตก็ไม
อยูในสภาพเดิม เมื่อรูวามีเวลาอีกเพียงวัน
เดียวเทานั้น ที่เขาจะตองแกไขปญหาบาๆ
พวกนี้ กอนที่นายหองจะกลับ
เกือบเที่ยง สมหมาย กับ หมิง ก็ไปถึงที่หอง
โถง ในตึกราง ขณะที่หมิงสํารวจดูทั่วหอง
สมหมาย ก็พบสิ่งหนึ่งเขา คือ กระดาษที่ติดอยู
ที่ประตู ตรงตําแหนงเดิม เปนขอความลับที่แม
มดแอวสงให ขอความนั้นระบุวา มนตสาป
แกไขได แตจะตองโอนคําสาปจาก คนหนึ่งไป
ยังอีกคนหนึ่ง หมิงก็เห็นขอความนั้นดวย ก็ยิ่ง
ตื่นเตนใหญ พอดี มินท โทรถึงนองชาย บอก
วาใหรีบกลับบาน เพราะอีกสักประเดี๋ยว ญายา
กับ โอ จะมาหาที่บาน และจะออกไปขางนอก
ตอนนี้ไมมีคนเฝาบาน ทั้งสมหมายและหมิง ได
ยิน ก็ตกใจ และเปนกังวลอยางหนัก เพราะไม
ตองการใหคนนอกรูเหตุการณใดๆ ในบาน ...
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สมหมาย ถามหมิงวา รูจักบานของญายา
หรือไม โชคดีมากๆ ที่หมิงรูจัก เร็วเทา
ความคิด สมหมาย จะตองจัดการตัดไฟแตตน
ลม เขาชวนหมิงไปเปนเพื่อน และอธิบายใหห
มิงฟงบนรถ ในสิ่งที่เขาจําเปนตองทําเฉพาะ
หนา เปนการดวน
หมิง คือกุญแจสําคัญ ที่จะเชื่อมโยงเรื่องราว
ทั้งหมด ใหสาวสวย ญายา กับ โอ เขาใจใน
เวลาอันสั้น ยิ่งกวาหลักสูตรเรียนลัด มันยาก
แตก็ไมมีทางเลือกอื่นที่ดีกวานี้ นับตั้งแตการ
แนะนํา สมหมาย ในรางใหมใหพวกเธอรูจักก็
ยากพออยูแลว การนําเสนอใหพวกเธอตองทํา
ใจ กับมินท ในรางใหม ก็ยิ่งยากสุดสุด ใชเวลา
นายอยูหลายชั่วโมง กวาเธอจะทําใจรับได แต
สมหมายกับหมิง ก็สามารถผลักดันเรื่องราว
ใหผานจุดไคลแมกซไปจนได สวนตอนจบ ก็คือ
การใหความรวมมือปกปด ทําทีเปนวา ไมมี
อะไรเกิดขึ้นกับมินทเพื่อนรักของพวกเธอ เมื่อ
เธอไปถึงที่บาน และพยายาม อยาพามินท
ออกไปนอกบาน สุดทายกอนสมหมายจะกลับ
ก็ถามวา จะไปพบมินท เรื่องอะไรกัน ญายา
ตอบวา ปรึกษาเรื่องการทําโปรเจคหนังสั้น
โฆษณา สงอาจารย
SUPERIMPOST: บทที่ ๑๓
มนตสาป สลับราง
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ชวงบาย ระหวางพวกสาวๆ คุยกัน สมหมาย
กับหมิง บอกกับเบญจาวา เขารูวิธีแกไขใหมิ
นทกลับสูรางเดิมแลว คือ ตองพามินท เขาไป
ในเขตพิธีของแมมด เบญจาแยงวา นั่นมันไม
งายเลยนะ เพราะมินทเปนคนกลัวผีเปน
ทุนเดิมอยูแลว และอีกอยาง จะใชเหตุผลอะไร
โนมนาวเธอใหไปที่นั่น หมิง หัวไวเกินเด็ก แนะ
วา ก็ไปดูสถานที่ถายหนัง ทําโปรเจคสง
อาจารย เบญจาแยงอีกวา หนังบาอะไรใชฉาก
นากลัวแบบนั้น ความคิดหนึ่ง แวบเขามาใน
สมองของเขา สมหมายแนะนําวา ขอรอง
ใหญายา กับโอ ออกอุบาย พามินท ไปดู
สถานที่ถายหนังโฆษณา โดยวางพล็อตเรื่องให
เปนหนังผี เชื่อวา มินทจะตองเห็นดวย ตาม
เสียงสวนใหญ ความคิดนี้ ไดรับการสนับสนุน
ดวยเสียงเอกฉันท ... ปญหาตอมา ซึ่งใหญ
กวาปญหาแรก คือ จะตองหาคนอีกคนหนึ่งมา
รับการถายเทราง คิดกันหัวแทบแตก ก็คิดไม
ออกวา จะหาใคร ... แรงกดดันตางๆ รุมเรา
มาที่สมหมาย เขาจะตองคิดขามช็อตโดยเร็ว
ไมมีเวลาโอเออีกแลว จะตองทําใหสําเร็จ
ภายในคืนนี้ ... เขาตัดสินใจ บอกแผนบาๆ
ชนิดที่ใครฟงแลว ตองบอกวา มันมีความ
เปนไปไมไดนอยมาก แตก็ตองเสี่ยงดู
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ตกลงแผนนี้ รูกันเฉพาะ ๓ คนเทานั้น คือ
สมหมาย หมิง และ เบญจา รวมกับแมมดพอ
มดอีก ๒ ตน
ไมรอใหเสียเวลา สมหมาย ไปขอความ
ชวยเหลือจาก นกชัย และเพื่อนใน
มหาวิทยาลัย อีกสองสามคน นกชัย มีพอเปน
ตํารวจระดับผูกํากับสถานี ตอนสองทุม เขา
สองคน ปลอมเปนตํารวจ เพื่อแอบเขาไปชิงตัว
ณัฐ ออกมา ฉวยโอกาสตอนตํารวจมา
ผลัดเปลี่ยนเวร เฝาโจรสองคน ซึ่งแยกหองขัง
กัน ... ตํารวจใหม กําลังจะหมดเวร นกชัย
เดินคุยมากับพอ เพื่อจะกลับบาน ผานหนาจา
เมน ซึ่งเปนตํารวจใหม เมื่อพอกลับไปแลว นก
ชัยก็กลับมาใหม คราวนี้แตงตัวเปนตํารวจ ยศ
รอยตรี เดินเขามาทักทาย และบอกวา
ประเดี๋ยวจะมี นายดาบ ซึ่งเพิ่งไดรับคําสั่งใหมา
ประจําการที่นี่ จะมาเปลี่ยนเวรแทนให แลวก็
ไป จาเมนเชื่อ สมหมายสวมรอยเปน นายดาบ
เขามารับเวรแทน
ณัฐ จําสมหมายไมได เขาถูกนําพาตัวออกจาก
หองขัง รีบพาเขาปาไป ณัฐ กลาวขอบคุณ
ตํารวจนิรนาม ที่ชวยเขาออกจากที่คุมขังได
เขายังบอกอีกวา ถาเขาหนีออกไปจากที่นี่ได
จริงๆ จะตอบแทนน้ําใจครั้งนี้ ดาบสมหมายไม
พูดอะไร ไดแตขอรองใหเขาชวยทํางาน
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บางอยางให เปนการตอบแทน ณัฐ ลังเล
เล็กนอย เพราะไมรูวางานที่จะใหทําคืออะไร
ดาบสมหมาย สัญญาวาไมใชงานหนักหรอก
แคพาไปเอาของที่เขาซอนไวในตึกรางโนน
เรื่องงายแคนี้ เขารับปากทันที เพราะเรื่องทํา
ผิดกฎหมาย เขาถนัดอยูแลว
สมหมาย พาณัฐไปที่ตึกราง สถานที่ที่เคยทํา
พิธีเหมือนครั้งกอน ขณะที่ ญายากับโอ พา
มินท ไปที่นั่น โดยให หมิง เปนคนนําทาง และ
ก็ไปถึงที่หมายกอน ทุกอยางในหองโถงยังคง
เหมือนเดิม เต็มไปดวยเศษแทงเทียน และเศษ
กระจกแตก
ขณะที่ มินท ญายา โอ และ หมิง กําลังใชไฟ
ฉายสองดูบริเวณหองโถง สมหมาย ก็ลาก
แขนของณัฐ ผานประตูเขามา มินทตกตะลึง
วาสมหมาย กับ ณัฐ มาที่นี่ไดอยางไร ทันใด
นั้น แมมดแอว ก็รายมนต ใหอปุ กรณประกอบ
พิธี ที่จัดเตรียมไวลวงหนาแตปกปดไวดวยเวท
มนต ใหมันปรากฏขึ้นอีกครั้ง ที่บริเวณพื้นหอง
ผนังและเพดานหอง แทงเทียนถูกติดตั้งไวเปน
รูปวงแหวน หอมลอมทุกคนไวภายใน ตรง
กลาง เปนแทนสูงเทาเอวรายรอบดวยลวดลาย
วิจิตรพิศดาร มีลูกแกววิเศษวางอยูบนแทน ที่
เพดานและผนังหองปรากฏควันสีขาวลองลอย
คลุมไปทั่วบริเวณ
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จากนั้น แมมดแอวปรากฎรางใหทุกคนไดเห็น
ตัวตน เธอยืนอยูหนาแทนลูกแกว มือขวาถือ
ไมเทากายสิทธิ์ ทามกลางสายตาที่ตกตะลึง
แมมดแอว สงมนตสะกดใหมินทกับณัฐ อยู
นิ่งๆ แลวเธอก็รายมนต รวมแสงเทียน ใหพุง
ตรงรวมศูนยไปที่ลูกแกววิเศษ คอยๆ เรงแสง
เทียนจนเปนประกายสายฟาสีน้ําเงินวิ่งรอบ
ลูกแกว ประกายสายฟาเขมแรงขึ้นๆ แมมด
แอว ชี้ไมกายสิทธิ์ ยายลําแสงสีฟาเขมไป
หอหุมรางของมินท แลวไหลถายเท ไปหอหุม
รางของณัฐ คงตองใชเวลาสักพัก ทุกอยางจึง
จะเห็นผล
ทันใดนั้น ก็เกิดประกายสายฟาสีแดง พุงมา
จากอีกดานหนึ่งของหอง แลวรางของแมมด
ตองตา ก็ปรากฏขึ้น แสงสีแดง คอยทําลาย
ลางแสงสีฟาลงจนออนกําลัง แมมดแอวกับแม
มดตองตาปะทะคารมกัน ในระหวางใชพลัง
สรางและทําลาย ประกายสายฟาของแตละ
ฝาย แตแมมดตองตา มีพลังเหนือกวา สง
ประกายสายฟาไปปะทะรางของแมมดแอว จน
กระเด็นไป แมมดแอวลุกขึ้นไมตอบโต ราย
มนตสงพลังไปยังรางของมินทตอ แมมดตอง
ตาก็ขัดขวางเหมือนเดิม แตแรงกวาเกา จนแม
มดแอวมีอาการเจ็บกระอักเลือดเล็กนอย แม
มดแอวก็ลุกขึ้นมาอีกดวยความอดทน ไมตอบ
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โต แมมดตองตาไดใจ เตรียมสงพลังสายฟา ไป
ทําลายแมมดแอวเปนครั้งที่สาม แตชาไป พอ
มดออซเขาขวางไวไดทันเวลาพอดี พอมดออซ
อัดพลังเวทมนตที่เขมกวา ไปปะทะกับพลังเวท
มนตของแมมดตองตา จนเซไป พอมดออซ
ประเมินแลววา แมมดตองตามีพลังเขมแข็ง
กวาเดิมมาก เขาจึงทุมเทพลังทั้งหมดสูอีกครั้ง
คราวนี้แมมดตองตากระเด็นไป สรางความ
โกรธใหแกแมมดตองตา รางของเธอที่ซอนไวก็
เผยโฉมขึ้นกลายเปนแมมดแกและดุดัน พอ
มดออซ ขี่ไมกวาดลอดหนาตางออกไปขางนอก
แมมดตองตาก็ขี่ไมกวาดตามออกไปสูกันขาง
นอก ฟาดกันดวยสายฟาคนละทีสองที หลบ
หลีกกันไปมา ขณะที่แมมดแอว ก็รายมนตตอ
แมมดตองตาตองรีบเผด็จศึกโดยเร็ว ความ
จุดออนของพอมดออซขึ้นมาตอสู เธอควัก
หัวใจของพอมดออซออกมา แลวเผาทําลาย
พอหมดออซทนเพลิงไฟไมไหว ถึงกับสลบรวง
หลนไปกองบนพื้น จากนั้น แมมดตองตา ก็
เก็บหัวใจของพอมดออซไวกับตัว แลวก็เหาะ
กลับไปในหองโถงเหมือนเดิม เพื่อไปทําลายพิธี
ของแมมดแอวตอไป ระหวางที่มนตของแมมด
แอว กําลังดําเนินไปได ๕๐ เปอรเซ็นต ก็ถูก
ขัดขวางอีก คราวนี้แมมดแอว ไมยอมเปนเบี้ย
ลางอีกตอไป เธอกัดฟนสงพลังสายฟาทั้งหมด
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เทาที่มี ปะทะกับแมมดตองตา แตมันไมระคาย
ผิวของเธอเลย มาถึงขึ้นนี้แลว แมมดตองตา
ตองรีบทํางานใหจบโดยเร็ว แมมดตองตา ราย
มนตแปลงรางตัวเองเปนปศาจมังกรไฟ พนไฟ
ใสแมมดตองตาจนสลบไป ทันใดนั้น แมมดลิล
ลี่ แหงยิปซีเอเคอร ขี่ไมกวาดมาจากทองฟา
พนพลังออกจากไมกายสิทธิ์ ปะทะกับราง
ปศาจมังกรไฟ ตามดวยพอมดอีกตนหนึ่ง ขี่ไม
กวาดมาสมทบ ซึ่งก็คือ ลอรดแดก เขาราย
มนตพนพลังออกจากไมกายสิทธิ์เชนกัน แต
ดวยพลังเขมกวาเดิมมาก จนปศาจมังกรไฟ
กระเด็นไป เมื่อเห็นวา ปศาจมังกรไฟ มีคูตอสู
ที่เหมาะสมกัน แมมดลิลลี่ จึงเหาะกลับไปที่
หองโถง ลงไปประคองแมมดตองตาใหลุกขึ้น
รายมนตตอไป จนกระทั่งครบรอยเปอรเซ็นต
แมมดตองตา ในรางของมังกรไฟ สูพลังเวท
มนตของทานลอรดแดรกไมได จึงกลับคืนราง
มาเปนแมมดแก ลงไปนอนกองที่พื้น และถูก
มัดตัวไวดวยโซเวทมนต
มินท กลับคืนรางเดิม สวนณัฐ กลายเปนหนุม
รางอวน แตยังไมฟน ลอรดแดรก เหาะกลับลง
มาสมทบ พรอมกับลากเอาแมมดตองตาติดมา
ดวย ลอรดแดรก พูดเปรยวา นี่คงเปน
เหตุการณพิเศษ ที่จําเปนตองปรากฏกาย ให
พวกมนุษยเห็น สมหมาย พยายามจะกลาว
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ขอบคุณแมมดตองตา แตก็ทําไดแค สง
ความหมายผานสายตา แมมดแอวเขาใจ และ
สงยิ้มใหกับทุกๆ คน แลวเธอก็รายมนตให
มินตกับณัฐฟน จากนั้น ก็รายมนตซอนตัว
ไมใหพวกมนุษยเห็น
แมมดแอว กลาวขอบคุณ ลอรดแดรก ที่มา
ชวยไดทันเวลา และขอโทษ ที่คิดทําสิ่งไมดีกับ
ลอรดแดรก ทานลอรด รูเรื่องทั้งหมดของแม
มดแอวแลว จากแมมดลิลลี่ เขาก็รูสึกผิด
เชนกัน ที่ไมตอบสนองความตั้งใจดีของแมมด
แอว เสียตั้งแตแรก ไมเชนนั้น คงจะไมเกิด
เรื่องราวใหญโต ลอรดแดรก มองเห็นความดี
ของแมมดแอว โลกสีชมพูกําลังกอตัว ถานไฟ
เกาของแมมดแอว ลุกโชนอีกครั้ง ลอรดแดรก
ตอบรับรักของแมมดแอว ... ลอรดแดรกถาม
วา จะใหจัดการอยางไรกับแมมดตองตา เธอ
วา จะสงใหสภาจักรวาลตัดสินลงโทษ แมวา
เธอก็จะถูกลงโทษดวย เธอก็ยอมเพื่อชดเชย
ความผิดที่ไดทําลงไป
แมมดลิลลี่ เขามาขัดจังหวะ ดวยการยื่นสิ่ง
หนึ่งที่อยูในมือ มาสงใหทานลอรดแดรก มัน
คือ หัวใจของพอมดออซ ที่เธอรีดเคนเอามา
จาก แมมดตองตา ขณะนั้นเปนเวลา ที่พอ
มดออซฟนขึ้นมาพอดี แมมดลิลลี่ จึงสงหัวใจ
ใหแกพอมดออซ พอมดออซรับมา และสวม
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หัวใจไวกับตัว ปรากฏวาหัวใจเปนสีชมพู พออ
อดรูแลวา ผูที่สมควรไดรับมอบหัวใจสีชมพู
ของเขา ก็คือ แมมดลิลลี่ เขาจึงก็อปปหัวใจ สี
ชมพู เปนสัญลักษณรักแท มอบใหแก แมมด
ลิลลี่
สมหมาย พาณัฐ ออกไปขางนอก แลวปลอย
ตัวไป ณัฐ ยังไมรูชื่อของผูมีพระคุณเลย
สมหมาย ตอบวาไมจําเปน ณัฐ จากไปทั้งที่งง
อยูวา เขามาทําอะไรที่นี่
มีเสียงโทรศัพท ถึงเบญจา ซึ่งรอทุกคนอยูที่
บาน ดวยความกระวนกระวายใจ เปนเสียง
ของนายหาง สั่งใหจรัญเอารถไปรับที่สนามบิน
โดยดวน เบญจาตอบวา จรัญกําลังออกไปรับ
ขณะที่ ญายา ประคองมินท ใหยืนขึ้น และ
หายมึนงงแลว โอ และ หมิง ก็รูสึกโลงอกทันที
สมหมาย เขามาสมทบ และบอกใหรีบกลับ
บาน เพราะขณะนี้นายหางมาถึงสนามบินแลว
จรัญกําลังขับรถไปรับ มินท ยังรูสึกงงๆ วา
เกิดอะไรขึ้นที่นี่ และเธอมาที่นี่ทําไม
SUPERIMPOST: บทที่ ๑๔
อวสาน หารรักลงตัว พอดี๊พอดี แตเอะ! ดูยังมี
ปญหาอยูนะ
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ที่หนาบาน – นายหางกับภรรยาลงจากรถ
จรัญ ประไพ จะจา ชวยเข็นกระเปาเขาบาน
และเมื่อประตูเปดออก โลกแหงความสวยงาม
ก็กลับคืนมา นายหางและภรรยา เขาสวมกอด
มินท ลูกสาว หมิง ลูกชาย ดวยความรักและ
คิดถึง และไมลืมที่จะถามถึง สมหมาย วาหาย
หนาไปไหน ยังไมทันที่จะมีใครใหคําอธิบายที่
ดีกวานี้ได นายหาง เห็นมีชายหนุมแอบหลบๆ
ซอนๆ อยูในบาน คิดวาเปนคนรายเขาบาน
จึงเอะอะโวยวาย มินทและเบ็ญจา จึงเขาไป
หามไว และพยายามอธิบายใหเหตุผล
เพื่อปกปดเรื่องราวอันนาอัศจรรย มินท
กับเบ็ญจา โกหกนายหางและภรรยาวา
สมหมาย เขามีธุระตองรีบกลับไปดูแลพอแม
จึงสงนองชายมาแทน เขาชื่อ สมมุง นิสัยดี
นายหาง ก็หมดขอสงสัย
อาหารค่ําวันนั้น นายหางรูสึกพอใจมาก ที่ลูก
สาวของตนมีนิสัยเปลี่ยนไปมาก เขานึกถึง
สมหมาย หนุมอวนอัปลักษณ ที่แสนดี และวา
จะตอบแทนใหรางวัลเขาอยางไรดี เบญจา
แนะวา ใหรับนองชายของสมหมาย เขาทํางาน
ประจําในบริษัทเสียเลย เรียนจบก็ทําหนาที่
ทางดานกฎหมาย เพราะบริษัทของเรา ยังขาด
นักกฎหมาย นายหางเห็นดวย
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สมหมาย ในชื่อ สมมุง จึงถือโอกาสตอยอด
ความดีของตน จนไปนั่งอยูในหัวใจของสาว
มินท ไดสําเร็จ ทามกลางความยินดีของนาย
หางและคุณมนตรา แตสมหมาย ก็ยังเปน
กังวลอยูดี ถาหากนายหางพบครอบครัวของ
เขา จะใหสมมุงนองชายวางตัวอยางไร และ
เรื่องราวคงจะวุนวายอีกตอไปแนๆ
ครอบครัวของนายหาง มีความสุขเพิ่มขึ้น แต
เรื่องราววุนวาย กลับตกอยูที่ ครอบครัวของ
ณัฐ เมื่อเขากลับไปถึงบาน ความโกลาหล ก็
เกิดขึ้นทันที ณัฐ รูสึกสบายใจและลําพองใจ ที่
มีนายตํารวจมาชวยเขาใหออกจากคุก ตํารวจ
เลวๆ พวกนั้นทําอะไรเขาไมได แตเขาก็ยัง
สงสัยอยูดีวา ทําไมตํารวจพวกนั้น จึงจําเขา
ไมได
วันรุงขึ้น ณัฐรูสึกแปลกใจวา ทําไม เวลาเดิน
ไปไหน มีแตคนมองเขาแปลกๆ และแอบ
หัวเราะ แตที่ตลกไมออก ก็คือ พอกับแมจําเขา
ไมได กวาจะสื่อสารกันรูเรื่อง ตองใชเวลาอยู
หลายชั่วโมง นั่นละ นรกเห็นๆ
เพิ่มเติมตอนจบ
สวนสาธารณะ – มานั่งริมสระน้ํา – หนุม
สาวคูหนึ่งมีปากเสียงกัน ฝายชายตอวา ฝาย
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หญิง อยางเสียหาย และรุนแรง ผูคนที่เดิน
ผานไปมาเห็น การทะเลาะวิวาท ฝายหญิง
โตเถียง ฝายชายลงมือตบ ทุบตี ฝายหญิงสู
ไมได และมีบาดแผล หลังจากที่เธอ เงยหนา
ขึ้น ฝายชายก็หายตัวไปแลว
ฝายหญิงกลับเขาบาน ชายชู เขามา
ประเลาประโลม โอบกอดเชิงชูสาว เธอโมโห
กําลังจะตอวาชายชู หนูตัวหนึ่ง วิ่งลอดประตู
เขามา แลวคืนรางเปนมนุษยผูชาย (สามีของ
หญิงสาว) พรอมกับยื่นคําขาดขอหยาขาดจาก
กัน เพื่อนบาน ตางก็กรูกันเขามา รุมดาฝาย
หญิงและชายชู อยางเสียๆ หายๆ
ผูเปนแมรองไหฟูมฟาย วามีลูกแตลูกไมรักดี
ทั้งๆ ที่ยกสมบัติทั้งหมดใหแลว แคขอคืนนิดๆ
หนอยๆ ก็ถูกไลออกจากบาน บานหลังใหญ
วางเปลาไรเจาของบาน หญิงผูเปนแม พรอม
กับชายชู เขาในบาน เมื่อลูกสาวไมอยู แมละชู
ตางกระโดดโลนเตนดีใจ ที่จะไดสมบัติคืน
ทั้งหมด แมวตัวหนึ่ง กระโดดเขามาทาง
หนาตาง แมตกใจ เมื่อเห็นแมวกลายรางเปน
ลูกสาว ความจริงเปดเผย ลูกสาวถายคลิป
แมกับชายชูอัปโหลดขึ้นเฟสบุค ทันที
จบจริงๆ
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