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กรรมและวิบาก ดําเนินไป บนมิติแหงกาลเวลา สงผลตอเหตุการณ ของผูเปนเจาของกรรมและ
วิบากน้ัน ท้ังในอดีต ปจจุบัน และอนาคตเสมอ. 

เรื่องยอ (Synopsis) 

เม่ือนางฟา ราตรี พบรักกับมนุษย ผานกระจกปริศนา เปนเหตุใหเธอตองสูญเสียความรัก และเก็บ
ความแคนน้ันไว แลวระบายมันออกมา ผานมนตสาปของกระจก. เกงการ กับ ณชาติ และ พระสงฆ ท้ัง
สามถูกดูดเขาไปในมนตสาปกระจกน้ัน. นําพาใหบุคคลท้ังสาม เขาไปพัวพันกันในดินแดนสนธยา อันนา
กลัว. เม่ือพวกเขาพบกัน ก็รูวาปริศนาในอดีตกาลของพวกเขา มีท่ีมาจากส่ิงเดียวกัน คือ กระจกใบน้ัน. 
พวกเขาจึงออกตามหามันจนพบ และพาใหเรื่องราวของพวกเขา พัวกันกันอีกคร้ัง ขณะท่ีเหตุการณวุนวาย
ก็เกิดขึ้นบนสวรรค สาเหตุมาจาก การละเมิดกฏสวรรคของนางฟา ราตรี น่ันเอง. จึงทําใหทุกอยางวุนวาย 
และเปนตนเหตุใหชีวิตบนสวรรคของเธอ ตองสิ้นสุดลง. 

โครงสรางเร่ือง (Plot Outline) 
กระจกใบนั้น (Back mystery) 

องก 1 

บนสวรรค มีกลุมนางฟา 3 นาง ชื่อ ขวัญฤดี ราตรี และ มีนา เดินเท่ียวเลนชมความงามของ
พฤกษานานาพรรณ ราตรี พบกับกระจกใบหน่ึง (กระจกไอแพด) ท่ีถูกซุกซอนไวในซอกของพุมพฤกษ. เธอ
พิจารณามัน และพบมนตเสนหเขา ปรากฏเปนภาพเหตุการณบนโลกมนุษย เธอเริ่มหลงใหลมัน ขณะท่ี 
ขวัญดี และ มีนา มีความสุข และรายรําไปรอบๆ ไมหางจาก ราตรี. 
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นางฟา ราตรี รูสึกวามันเปนของวิเศษ เธอจึงใชสองดูเหตุการณบนโลกมนุษย และพาใหเธอพบกับ
ชายหนุมผูหน่ึง บนโลกมนุษย และเกิดอารมณรักขึ้นมาทันที. เธอควากระจกกุมไวในมือ และตั้งจิต ไปเกิด
เปนมนุษยผูหญิง พรอมกับเอากระจกติดตัวไปดวย (โดยการกดสต็อป ภาพชายหนุมไว เพ่ือใหจดจําใบหนา
ได). เธอไปเกิดเปนหญิงสาวผูมีเรือนรางงดงาม และพบกับชายคนรัก. 

แตเรื่องไมไดเปนไปตามท่ีคาดหวัง เธอถูกคนรักหักอก เสียใจถึงกับฆาตัวตาย แลวไปจุติบนสวรรค. 
ณ จุดเดิม เวลาเพิ่งผานไปชั่วครู นางฟา ขวัญฤดี และ มีนา ยังคงรายระบําอยูเชนน้ัน และตางก็รองเรียก
ใหเธอ ไปรวมสนุกดวยกัน แตนางฟา ราตรี ปฏิเสธ เพราะธุระของเธอยังไมเสร็จ. 

ดวยความแคน นางฟา ราตรี สาปกระจกบานน้ันวา ถาชายใด สองกระจกใบน้ีเขา เขาจะถูกดูด
วิญญาณ เขาไปสูดินแดนสนธยา พบกับฝนรายตลอดกาล. เม่ือคําสาปสิ้นสุดลง กระจก ก็อันตรธานหาย
วับไปในทันที. 

องก 2 

ในชายปาอันหางไกล มีชายหนุมคนหน่ึง ชื่อ เกงการ เดินทางมาจากตางถิ่น เขาพกพาความเศรา
มาดวย เขาพบกระจกบานหนึ่งเขาโดยบังเอิญ ทุกอยางเปนไปตามคําสาป เขาหลุดเขาไปในดินแดนสนธยา
น้ัน มันคือสุสานปาชาอันกวางใหญไพศาล เขาตองเผชิญกับศพคนตายมากมาย ซึ่งเปนศพหญิงสาวลวน 
เขารูสึกกลัว สะอิดสะเอียน รีบเดินผละไป แตเขาก็ยังไมหายจากความเศราโศก เขาเดินไป จนกระท่ังพบ
ศพอีกศพหน่ึง เขารองไหเสียใจกับศพนั้นอยูนาน คงเปนศพของคนท่ีเขารัก เขาพูดพร่ําพรรณาอยูนาน ใน
ท่ีสุด เขาก็ถอดเสื้อของเขา แลวคลุมท่ีศพน้ัน แลวเดินจากไป ท้ิงความวังเวง และกาลเวลาไวเบื้องหลัง 

ไมมีใครทราบไดวา ปาสนธยาแหงน้ัน ไดกลืนกินเวลาไปนานเทาไรแลว ปรากฏชายหนุมอีกคนหน่ึง 
ชื่อ ณชาติ น่ังรองไหเศราโศกเสียใจ กับศพหญิงผูหน่ึง ซึ่งมีเสื้อคลุมอยู เขาน่ังเศราโศกอยูเชนน้ัน นาน
จนกระท่ัง ศพนั้นเนาเปอย แตเขาก็ยังไมลุกไปไหน 

มีพระธุดงครูปหน่ึง เดินเขาปา พบกระจกปริศนาบานน้ัน ทานจึงสองดู และถูกดูดเขาไปในดินแดน
สนธยาน้ันดวย. แตทานไมไดตกใจประการใด เพราะทานก็เคยธุดงคผานปาทุกประเภทมาแลว ทานยังคง
เดินไปเรื่อยๆ อยางสงบ 

ทานเดินไปพบ เกงการ ซึ่งอยูในสภาพทรุดโทรมมาก ท้ังเหน่ือย ท้ังกลัว และหิวโหย เสื้อผาขาดรุง
ริ่ง. เกงการ ดีใจ ท่ีพบพระ เพราะตลอดเวลาอันยาวนาน เขาไมเคยพบใครเลย และอยากกลับบาน พระก็
ไมสามารถชวยบอกทางได ท้ังคูเดินสทนากันไปเรื่อยๆ อยางไรจุดหมาย 

จนกระท่ังไปพบ กับ ณชาติ ซึ่งยังคงน่ังรองไหอยูท่ีเดิม กับเศษซากกระดูก. พระรูปหน่ึง กับ ชาย
หนุม รวมกันสามคน จึงน่ังสนธทนา สอบถาม ทวนความจําของแตละคน. 

ทุกคน จดจําประวัติของตนเองไดแคชีวิตการแตงงานเทาน้ัน นอกน้ันจําอะไรไมไดเลย และเม่ือเลาถึง
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เหตุการณ ก็เลาไดตรงกัน สรางความประหลาดใจใหกับบุคคลท้ังสาม 

เกงการ เคยแตงงาน กับหญิงผูหน่ึง ชื่อ ปารวี เธอเปนคนดี แตเธอก็เปนคนหึงหวงหนัก และเปน
คนไรเหตุผล จนเขารูสึกเบื่อหนาย และออกไปนอกบานบอยๆ จนภรรยาเขาใจผิดคิดวา เขาไปมีหญิงอ่ืน 
เธอจึงหนีออกจากบาน พรอมกับพกพาเอาความรูสึกนอยอกนอยใจไปดวย และไมกลับมาอีกเลย เขาจึง
ออกตามหาภรรยา นานหลายป จนกระท่ังมาพบกับกระจกใบหน่ึง 

ณชาติ ก็เคยแตงงานกับหญิงสาวผูหน่ึง ชื่อ พีรพรรณ เธอเปนคนดี ปรนเปรอทุกอยางใหเขา แต
เขากลับเปนฝายนอกใจภรรยากอน จนมีปากเสียงกัน และเกิดอุบัติเหตุจากการทะเลาะกัน เธอตกจาก
บันไดบาน คอหักตาย ณชาติ เสียใจมาก ท่ีเปนตนเหตุใหภรรยาตาย เขารูสึกผิดตอภรรยา เขาจึงออกจาก
บานไป ทองเท่ียวไปตามปาเขา จนกระท่ังมาพบกับกระจกใบหน่ึง 

พระเลาวา สาเหตุท่ีมาบวช ก็เพราะทานเคยมีภรรยามากอน ภรรยาของทาน ชื่อ ญาณี ทานเปนคน
ซื่อสัตย และขยัน สรางครอบครัว และตามใจภรรยาทุกอยาง เน่ืองจากเธอเปนลูกสาวคนเดียวของเศรษฐี 
จึงมีทรัพยและเพื่อนมากมาย เขาสังคมบอย จนทําใหทานเขาใจวา ภรรยามีชายอ่ืน วันหน่ึงทานกับภรรยา 
ทะเลาะกันอยางหนัก ภรรยาตัดรําคาญ จึงโกหกสามีไป วาไดคบกับชายอ่ืนแลว ทานรูสึกเสียใจ และแคน
ใจ มีทางเลือกสองทาง คือ ฆาเธอท้ิงซะ หรือไมก็ออกบวช. ทานตัดสินใจออกบวช และเดินธุดงคไปเรื่อยๆ 
จนกระท่ังมาพบกับกระจกใบหน่ึง 

และบุคคลท้ังสาม ก็หมดสติ และมารูสึกตัวอีกคร้ัง ก็อยูในปาลึกลับและนากลัว โดยไมทราบสาเหตุ
วาเพราะอะไร เขามาอยูในปาแหงน้ีไดอยางไร 

มีความคิดโผลเขามาในสมองของเกงการ คือ ปริศนาของกระจกใบน้ัน. ณชาติ ออกความเห็นวา 
ควรชวยกันออกตามหากระจก. พระเห็นดวย และบอกวาใหแยกยายกันเดินหา. แตความนากลัวและเวิ้ง
วาง ทําให เกงการ และ ณชาติ ตัดสินใจรวมกลุมกันออกตามหา และขอรองใหพระไปดวยกัน พระก็เห็น
ดวย. 

ในท่ีสุด โชคก็เขาขาง พวกเขาท้ังสามคน. เกงการ เปนผูพบกระจกใบน้ัน มันซุกซอนอยูในซอกหินใบ
หน่ึง แตรอบๆ กระจก เต็มไปดวยอสรพิษราย เจาอสรพิษรายตัวใหญตัวหน่ึง ไดสงกระแสจิต ไปยังพระ 
เพื่อบอกพวกมนุษยใหรูวา มันคือเจาของทุกสิ่งทุกอยางท่ีน่ี รวมท้ังกระจกใบน้ันดวย. พวกมันครอบครอง
กระจกน้ีมีนานจนจําไมไดวานานเทาไร พระสื่อสารกับอสรพิษ ไดความวา หากพวกเขาตองการกระจกใบน้ี 
มันอนุญาตใหแคไดสองดูเทาน้ัน โดยแลกกับหน่ึงชีวิต. เกงการ ออกอุบายวา ใหคนใดคนหน่ึง ลอใหงูยักษ
น้ันไปทางอ่ืน แตมันก็รูทัน ผานคําสั่งหามของพระ. พระจึงอาสาเปนคนแลกชีวิตกับงู แต ณชาติ หามไว 
เขาตัดสินใจเดินตรงเขาไปท่ีกระจก เพ่ือเอาตัวเองเปนสิ่งแลกเปลี่ยน. เม่ือไดจังหวะ เขาจึงควากระจก โยน
ให เกงการ. เกงการ รับไว เขากับพระ จึงรีบสองกระจกทันที ทามกลางความแคนของอสรพิษ ท่ีเสียรู
มนุษย และมันก็สายเกินไป กระจก หลนลงบนกอนหิน แตกกระจาย พรอมกับ การหายตัวของ เกงการ 
กับ พระ.  
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ในขณะท่ี นางฟา ขวัญฤดี กับ นางฟา มีนา ยังเริงระบํากันอยูน้ัน พวกเธอก็ไดยินเสียงกระจกแตก 
เพรง! พรอมกับเสียงหวีดรองของ นางฟา ราตรี นางฟาท้ังสอง จึงรีบวิ่งไปหาเพ่ือน พบวา ท่ีมือของ
นางฟาราตรี มีเลือดและรอยแผล ท่ีเกิดจากกระจกบาด เศษกระจก ยังแตกกระจายอยูท่ีน่ัน. 

ขณะนั้น มีเทพผูมีฤทธ์ิองคหน่ึง ผานมา พบเห็นเหตุการณอันนาประหลาดเขา เพราะตั้งแตมีสวรรค 
ไมเคยมีเลือดของมนุษยปรากฏใหเห็นเลย องคเทพ จึงเขาไปสอบถามนางฟาท้ังสาม. นางฟา ราตรี แสดง
อาการพิรุธ เทพองคน้ัน จึงหย่ังรูดวยญาณวิเศษ และรูความจริง ทานจึงใชอิทธิฤทธ์ิ ทําใหกระจกท่ีแตก
เปนเสี่ยงๆ น้ัน ประกอบกันเปนบานกระจกอีกคร้ังหน่ึง และชี้ใหนางฟาท้ังสามดูภาพท่ีปรากฏในนั้น. 

ในปาชา ดินแดนสนธยาอันมืดมน นาสะพรึงกลัว ซึ่งเต็มไปดวยซากศพมากมาย มีศพหน่ึง เปนศพ
ของมนุษยผูหญิง นอนตายบนพ้ืน ตอมามีชายคนแรก (เกงการ) เดินมา เห็นศพน้ันเขา หลังจากพิจารณา
ชั่วครู เขาก็รองไห ตอมา เขาก็ถอดเสื้อคลุมปดรางของเธอ เสร็จแลวจากไป. ตอมาไมนาน ก็มีชายอีกผู
หน่ึงกําลังเดินเสาะหาศพของคนท่ีเขารัก และเม่ือพบกับศพท่ีถูกปดรางดวยเสื้อคลุม เขาพิจารณาดู แลว
เขาก็รองไหฟูมฟาย เสียใจ พรรณาถึงอดีตความสัมพันธกับศพผูหญิงน้ัน ขณะท่ีเบื้องหลังของเขา ก็
ปรากฏรางเงาทะมึนของ พระรูปหน่ึง ยืนอยูดานหลัง. 

องคเทพ เปดเผยความจริง ใหนางฟาท้ังสามฟงวา ศพท่ีเห็นน่ัน ก็คือ อดีตของนางฟาราตรี สวน
ผูชายคนน้ัน และพระ คือบุคคล ท่ีนางฟาเคยสมสูดวย นางฟาราตรี ประพฤติเชนน้ีมาแลว 2 วาระ และ
วาระน้ี เปนวาระท่ี 3 ซึ่งผิดจรรยาบรรณของสวรรค หามนางฟา สมสูกับมนุษย. ไมเพียงแคน้ัน นางฟา
ราตรี ยังไดละเมิดกฏสําคัญของเทพธิดา น่ันคือ การเปนนางฟา หามสาปใครเด็ดขาด เพราะคําสาปของ
นางฟา ไมอาจลบลางได. แตนางฟาราตรี ก็ไดทําไปแลว. 

องก 3 

นางฟาราตรี รูความผิดของคน จึงรองไห เสียใจ นางฟาขวัญฤดี กับ นางฟามีนา จึงเขาไปประคอง
เพื่อน และขอรองเทพองคน้ัน ใหละเวนโทษ ท่ีนางฟาราตรีทําผิดไปเพราะรูเทาไมถึงการณ. ทานเทพ ตวาด
วา เปนถึงนางฟา ไมมีคําวารูเทาไมถึงการณ เพราะเทพเปนผูหยั่งรูกิเลสมนุษยอยูแลว ไมมากก็นอย จะมา
แกตัวใหพนผิด จากการลดตัวใหต่ําเทามนุษยน้ัน ไมสมควร ผิดวิสัยของเหลาเทพบุตร และ เทพธิดา. 

ทานเทพ จึงประกาศวา กระจกใบน้ี เปนสื่อใหเกิดความหลงผิดไดงาย เต็มไปดวยมายา ถือวาเปน
สิ่งอัปมงคลสําหรับสวรรค ทานจะทําลายกระจกน้ันใหแตกสลายอีกคร้ัง นางฟาราตรี ยังเสียดายกระจกใบ
น้ันอยู เธอจึงเพงมองกระจกใบน้ันอีกคร้ัง และรางของเธอก็ถูกดูดเขาไปในกระจก พรอมๆ กับ สิ้นสุดคํา
ประกาศของทานเทพ. กระจกแตกสลายอีกคร้ัง ทามกลางความตื่นตระหนกของ นางฟาขวัญฤดี และ 
นางฟามีนา เธอท้ังสองตางอาลัยรัก นางฟาราตรี ซึ่งยากนักท่ีจะกลับคืนสวรรคได. 

บานหลังหน่ึง ในชุมชนชานเมืองแหงหน่ึง. สองสามีภรรยา กําลังทะเลาะกันเรื่องลูก เรื่องงาน เรื่อง
หน้ีสิน เรื่องญาติ ดูสับสนวุนวายไปหมด. ภรรยา (ใบหนาคลาย นางฟาราตรี) กับ สามี (ใบหนาคลาย 
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ณชาติ) และลูกหญิงลูกชายอีก รวม 5 คน ทําใหบานหลังน้ี ไรระเบียบ โกลาหล และเสียงดัง. เหตุการณน้ี 
มันเกิดขึ้นแทบทุกวัน จนเพื่อนบานรูสึกรําคาญ ตางตะโกนดากันใหแซด. คํากนดาของเพื่อนบาน ทําให
เหตุการณวุนวายของครอบครัวน้ี หยุดไปไดชั่วขณะ เพื่อรออารมณปะทุขึ้นมาอีกรอบ. 

จบ. 

 




