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อสญัชนิฮวา วงศพ์สิดาร   

 

Fan fiction ท่ีได้แรงบันดาลใจมาจาก Idol ผู้ซึ่งเป็นต านานบอยแบนด์ตลกและ

วรรณกรรมท่ีจ าได้เลือนลาง 

แต่งเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเจตนาอ่ืนใด อาจมีข้อผิดพลาดและความไม่เหมาะสมด้าน

ภาษาและเนื้อหา 

ผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านนะคะ 

 

[ตอนท่ี34: กองโจรอิป๋า] 

 

พระโอรสอิมุนปลอมองค์เป็นโจรปา่ นามวา่ “อิป๋า” ออกล่าสัตว์และท่องเท่ียวในป่าใหญ่

ด้วยความคึกคะนอง เม่ือข่าวลือเร่ืองกองโจรอิป๋ากระจายไปตามเมืองต่างๆ ก็สร้างความ

หวาดหวัน่ให้กับประชาชนตามหัวเมืองนั้นๆ หลายเมืองท่ีกองโจรอิป๋าไปถึง เจ้าเมืองก็ยอม

ศิโรราบและจ่ายคา่สว่ยใหแ้ต่โดยดี 

“เป็นโจรป่ามันดีอยา่งนี้นี่เอง” อิป๋ายนืดลููกน้องทยอยขนสมบัติมากองท่ีค่ายโจรในปา่ลึก 

“เจ้าเอาสมบัติพวกนี้ไปแลกอาหารและเมล็ดพนัธุ์ เสร็จแลว้เอาไปแจกจ่ายชาวบ้านให้ขา้

ด้วย” อิป๋าต้ังกองโจรเพื่อช่วยชาวบ้านท่ียากไร้ ท าให้เป็นท่ีรักใคร่ของชาวบ้าน แต่เป็นท่ี

หมายหวัของทางการ ข่าวเร่ืองกองโจรป่าอิป๋าท าให้พ่อค้าหวาดหวั่นไม่กล้าขนสนิค้าไป

ขายยังหัวเมือง ท าให้สินค้าขาดแคลนและมีราคาแพง พ่อค้าจึงรวมตัวกันลงขันเงินเพื่อหา

ผู้กล้ามาปราบกองโจรอิป๋าผู้ฮึกเหิม 

 

“ท าไมสินค้าของข้ายงัไม่มาส่งเสียที?” พระโอรสมินมินหงุดหงิดท่ีสินคา้จากตะวนัตกไม่

ถูกส่งมาจากหวัเมืองชายฝ่ังทะเล 
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“ได้ข่าวว่ามีกองโจรอิป๋าอาละวาดอยู่ตามหวัเมืองชายฝ่ังพะยะค่ะ ท าให้พ่อค้าไม่กล้าส่ง

สินคา้ กลัวถูกกองโจรดักปล้นพะยะค่ะ”  

“บังอาจนัก! กองโจรอะไรกัน ถึงได้อุกอาจเพียงนี!้” 

“กองโจรอิป๋าพะยะค่ะ”  

“เออ ข้ารู้แลว้! ไม่ได้การ รองเท้าเสริมส้นรุ่นใหม่ลา่สุดของข้าจะต้องวางขายในชว่งฤดู

ร้อนนี้ ถา้รายอ่ืนน าเขา้ตัดหนา้ข้า ข้าคงสูญก าไรไปเยอะ” พระโอรสมินมินอยู่เฉยไม่ได้

แลว้ จัดแจงเก็บของเตรียมออกเดินทาง 

“พระโอรสจะเสดจ็ไปไหนพะยะค่ะ?” 

“เราจะไปเอารองเท้าของเราและปราบกองโจรบ้าๆนัน่! ท าเราเสียเวลาค้าขายหมด” 

พระโอรสมินมินทูลลาท้าวอิมินอู ด้วยอ้างวา่จะออกไปเยี่ยมชมหัวเมืองชายฝ่ังเพื่อขยาย

การค้า โดยไม่ได้ทูลถึงเร่ืองกองโจรอิป๋าท่ีก าลังอาละวาดอยู่ตอนนี้ 

พระโอรสมินมิน (ผูน้ าแฟชั่น) 
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บรรดาพ่อค้าต่างพากันหาผู้กล้าเพื่อปราบกองโจรอิป๋า แต่ทว่าผู้ท่ีรับอาสาเข้าไปในป่า

เพื่อปราบโจรอิป๋านั้น ไม่มีใครเห็นพวกเขากลับมาอีกเลย ยิ่งท าให้ชื่อกองโจรอิป๋าเป็นท่ี

น่าคร่ันคร้าม 

 

“นายท่าน นี่ก็ผา่นมาจะครบหนึ่งเดือนแลว้ จะเสด็จกลับวังกันได้หรือยงัพะยะค่ะ?” ทหาร

คนสนิทเตือนความจ าพระโอรสอิมุน 

“ข้าคือหัวหนา้กองโจรอิป๋า เจา้อย่าใช้ค าพูดแบบนั้นกับข้า” ดูเหมือนพระโอรสจะไม่ยอม

กลับวังเสียแลว้ 

“นายท่านออกมาเพื่อเท่ียวเล่นหาความส าราญไม่ใช่รึขอรับ? นี่ก็นานเพียงพอแลว้ ควร

กลับได้แลว้นะขอรับ” 

“ไม่ ข้ายงัไม่พบรักแท้ ข้าจะกลับไปมือเปล่าไม่ได!้” 

“นายท่านเอาแต่ปล้นคนรวย เก็บสว่ยเจ้าเมืองต่างๆเพื่อแจกจ่ายชาวบ้านผู้ยากไร้ แลว้

เม่ือใดจะพบนางท่ีนายท่านตามหาล่ะขอรับ?” 

“ได้โปรดเสด็จกลับเถิด พระธิดารอพระองค์อยู่นะพะยะค่ะ” 

“ขอบใจเจา้ท่ีเตือนสติข้า ข้ามัวท าอะไรอยู่นะ จนลืมตามหาดวงใจของข้า เจ้าจงปล่อยข่าว

ลือออกไปยงัหัวเมืองต่างๆ เมืองใดมีสาวงามจงส่งมาให้ข้า!” จอมโจรอิป๋ายิ้มอย่างพึง

พอใจ สิ่งใดท่ีพระองค์ปรารถนามักได้มาโดยง่ายดาย 

“นายท่านจะยกระดับเป็นโจรปลน้สวาทแลว้เหรอขอรับ?” 

“เจ้าไม่ต้องพูดมาก ข้าเปน็ใจร ข้าอยากได้อะไรก็ต้องได้!” จอมโจรอิปา๋ยิ้มกร่ิมเตรียม

ออกเดินทางตามหารักแท้ 

จอมโจรอิป๋า (ผู้ตามหารักแท้) 
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จดหมายจากกองโจรอิป๋าถึงมือเจ้าเมืองต่างๆยิ่งสร้างความวิตกกังวลอย่างหนัก 

“ท ายงัไงดี คราวนี้มันจะให้เราส่งธิดาของเราไป” เจ้าเมืองต่างพากันหวาดกลัว 

“ฝ่าบาทอย่าเพิ่งต่ืนตระหนกไปพะยะค่ะ จอมโจรแจ้งว่าให้ส่งสาวงามท่ีสุด พระองค์ก็ส่ง

หญิงชาวบ้านไปแทนก็ได้นะพะยะค่ะ”  

“ง้ันเจ้าไปจัดการให้ขา้ตามนัน้” 

เจ้าเมืองแรกจึงคัดเลือกหญิงชาวบ้านท่ีหน้าตาดีท่ีสุดส่งไปให้จอมโจรอิป๋าแทนพระธิดา

ของท่านเจา้เมือง 

 

“นายท่านๆ มีคนส่งผู้หญิงมาท่ีชายป่าขอรับ นางก าลังเดินเขา้มา” ลูกน้องวิ่งมารายงาน

จอมโจรอิป๋าด้วยความต่ืนเต้น 

“ง้ันเหรอ? ง่ายๆอย่างนั้นรึ? ธิดาของท่านเจ้าเมืองไม่มีค่าขนาดนั้นเชยีวรึ? เจ้าไปพานาง

มาหาข้า แต่อย่าไดล้่วงเกินนางเป็นอันขาด!” 
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จอมโจรอิป๋าใหลู้กน้องไปรับหญิงสาวท่ีถูกส่งมาแทนค่าคุ้มครองท่ีชายป่า หญิงสาว

ชาวบ้านมีท่าทีหวาดกลัว จอมโจรอิป๋าจึงไลลู่กน้องให้ออกไป เหลือเพียงพระองค์และหญิง

สาวตามล าพัง 

“เจ้าชื่ออะไร?” จอมโจรอิปา๋ถาม 

“มะล”ิ นางได้แต่ก้มหน้าตอบเพียงสัน้ๆ 

“เจ้าเงยหนา้ขึน้มาให้ขา้ดูหน้าเจ้าชดัๆสิ” 

หญิงสาวได้แต่ก้มหนา้และเร่ิมร้องไห้ด้วยความกลวั 

“อะไรกัน ข้ายงัไม่ได้ท าอะไรเจ้าสักหน่อย” จอมโจรอิป๋าเข้ามาใกล้ๆ 

“เจ้าไม่ต้องกลัว ขา้ไม่ท าอะไรเจ้าหรอก” อิป๋าเชยคางนางขึ้นมาช้าๆ และปาดน้ าตาท่ี

เปื้อนหนา้นางอย่างทะนุถนอม 

เม่ือหญิงสาวเงยหน้ามองจอมโจรอิป๋าผู้มีผิวเข้มผิดกับคนท่ัวไป ผมหยกัศก แววตาคมบาด

ลึก แต่ใบหน้ากลับอ่อนโยน ดูสภุาพไม่เหมือนจอมโจรผู้โหดร้าย นางตกหลุมรักจอมโจร

ในทันที 

“ท่านคือจอมโจรอิป๋าใช่หรือไม่?” นางถาม 

“ใช่ ข้าเอง แล้วเจา้เป็นลูกเต้าเหลา่ใคร เจ้ามาท่ีนี่ท าไม?” จอมโจรอิปา๋เพ่งพิศนางด้วย

ความเอ็นด ู

“ข้าเปน็ลูกชาวนา ถูกส่งมาเพื่อเปน็ค่าคุ้มครองท่ีท่านเรียกร้องไป” 

“ชิชะ! ข้าคิดอยู่แลว้ ว่าเจ้าเมืองของเจ้าจะไม่ยอมส่งพระธิดามาให้ขา้!” จอมโจรอิป๋าเร่ิมมี

อารมณ์ 

“เจ้ากลับไปซะเถิด” 
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“ไม่ได้นะ ข้าไม่กลับ! ท่านให้ขา้อยู่รับใช้ท่านด้วยเถิด พ่อแม่ของข้าจะได้สุขสบาย ท่านเจา้

เมืองรับปากข้าไว้ว่าจะดแูลพ่อแม่และน้องๆของข้าให้สุขสบาย ถ้าขา้ยอมมารับใช้ท่าน” 

นางขอร้องจอมโจรอิป๋าท้ังน้ าตา นางตกหลุมรักจอมโจรอิป๋าอย่างไม่ทันต้ังตัวและอยาก

อยู่เป็นข้ารับใช้ ไม่อยากกลับไป  

“อย่างนี้ก็มีด้วยรึ? เจา้ไม่เหมาะกับกองโจรอย่างข้าหรอก กลับบ้านเจา้ไปซะ! แลว้ฝาก

บอกเจ้าเมืองของเจ้าด้วยนะวา่ข้าจะไปเยี่ยมเขาในเร็ววัน!” จอมโจรอิปา๋ใหลู้กน้องพานาง

กลับไปส่งท่ีชายป่าพร้อมให้แก้วแหวนเงินทองแก่นาง ซึ่งมากพอท่ีนางและครอบครัวจะ

น าไปใช้ต้ังตัวได้ 

 

เม่ือข่าวไปถึงหูชาวเมืองพร้อมกับค าเล่าลือเร่ืองความสง่างามและความใจบุญของจอม

โจรอิป๋า ท าให้ชาวบ้านต่างพากันส่งบุตรสาวของตัวเองมาถวายใหจ้อมโจรอิป๋า จน

กองโจรต้องล่าถอยหนีออกจากเมืองนั้นไป 

“ข้าต้องปรับแผนใหม่ซะแล้ว ขอดีๆไม่ได้ คงต้องใช้วิถีโจรซะแลว้กระมัง” จอมโจรอิป๋า

ก าลังครุ่นคิดแผนใหม่หลังจากต้องหนีร่นมาไม่เป็นท่าเพราะบรรดาสาวๆท่ีชาวบ้านต่าง

น ามาถวาย 

“ท่ีนายท่านท าอยู่ก็คือวิถีแห่งกองโจรไม่ใช่เหรอขอรับ หญิงสาวชาวบ้านมากมายท่ีวิ่งเข้า

มาหา นายท่านก็ไม่รับมาสักคน ไหนวา่จะตามหารักแท้ และไม่ยอมกลับบ้านมือเปลา่ แต่

กลับยกกองหนีสาวงามซะอย่างนัน้ ขา้น้อยก็เสียดายนะขอรับ” ลูกน้องพากันแซวนาย

ท่านหัวเราะกันครึกคร้ืน 

“เออ หัวเราะเยาะขา้กันเขา้ไป! ข้าต้องการพระธิดาหาใช่หญิงชาวบ้านท่ัวไป!” จอม

โจรอิป๋าครุ่นคิดแผนการท่ีจะได้พระธิดาของท่านเจ้าเมืองมาครอบครอง 

“พระธิดาเฮซองผู้งดงามเป็นท่ีหนึ่งในหลา้คู่ตุนาหงันของพระโอรสอิมุนเป็นท่ีนา่สนใจม้ัย

ขอรับ?” ลูกน้องตัวแสบเสนอความคิดเหน็ 
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“ชิชะ! เจา้ช่างยอกย้อนข้าเจ็บแสบนัก ไว้ขา้เบ่ือท่ีจะเป็นจอมโจรเม่ือไหร่ ข้าจะจัดการเจา้

ให้หนักทีเดยีว!” จอมโจรอิป๋าลุกหนีไปใช้ความคิดอยู่เพียงล าพัง 

 

“ข้าไม่เข้าใจพระโอรสจริงๆ ท าไมถึงได้มองข้ามสิ่งมีค่าท่ีมีอยู่ในมือพระองค์อยู่แล้ว” ทหาร

คนสนิทแสดงความกังวล 

“เจ้าเป็นทหารคนสนิทก็น่าจะรู้จิตใจของพระโอรสดี อะไรท่ีได้มาง่ายๆมักไม่มีค่าเพียงพอ

ส าหรับพระโอรส” 

“แลว้เราจะท าอย่างไรดีล่ะท่านอ ามาตย์ ถา้พระโอรสไม่เสด็จกลับไป เหนือหัวจะต้องทรง

กร้ิวพวกเราอย่างแนน่อน” 

“ก็หาพระธิดาท่ีสมน้ าสมเนื้อให้พระโอรสไปสิ” ท่านอ ามาตย์ช้ีทาง 

“เฮ้ย ไม่ได้ พระโอรสจะต้องอภิเษกกับพระธิดาเฮซองเท่านั้น ไม่อย่างนั้นพวกเราก็ไม่รอด

โทษตายอยู่ดี ข้าวา่จับพระโอรสกลับไปกันเถิด” ทหารคนสนิทเร่ิมแผนการณ์ 

 

“วางแผนจะจับข้าส่งให้เสดจ็พ่ออยู่เหรอ?” จอมโจรอิป๋าเขา้มาได้ยินลูกน้องคนสนิทก าลัง

ปรึกษากันเครียด 

“เอ่อ… เปลา่ขอรับ ข้าก าลังวางแผนจับจอมโจรอิป๋ามอบให้ท่านเจ้าเมืองต่างหาก” ท่าน

อ ามาตย์รีบแถกลบเกลื่อน 

“เพื่อท่านเจา้เมืองจะได้วางใจ และขา้จะไดล้ักลอบเขา้หาพระธิดา… อืมเป็นแผนการท่ี

ปราดเปร่ือง! ถ้าแผนนีส้ าเร็จข้าจะปนูบ าเน็จเจ้าอย่างงามทีเดยีว ฮา่ๆ” จอมโจรอิปา๋ต่อ

แผนได้อย่างยอดเยี่ยม 
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“เอ่อ… แลว้นายท่านจะให้หม่อมฉนัจับตัวท่านส่งท่านเจา้เมืองเม่ือไหร่ล่ะขอรับ?” ท่าน

อ ามาตย์ตามน้ าต่อแผนการปราดเปร่ืองของพระโอรส 

“เย็นนี้เลย ข้าไม่ชอบรอนาน” จอมโจรอิป๋ายิ้มอย่างเจ้าเล่ห ์

“ดีเลยขอรับ ง้ันข้าน้อยขออภัยนะขอรับ” นายทหารคนสนิทเตรียมหยิบเชอืกมามัดจอม

โจรอิป๋า 

“เจ้าจะท าอะไรน่ะ! จอมโจรอิป๋าคือเจา้! ไม่ใช่ข้า! เจ้าปลอมเปน็ข้า พาลูกน้องส่วนนึ

งเข้ามอบตัว ส่วนเจ้าเปน็คนจับเขาซึ่งปลอมตัวเปน็ข้าได ้พร้อมลูกน้องอีกสักสิบคน ให้ดู

สมน้ าสมเนื้อหน่อย ส่วนข้า… จะเข้าไปหาพระธิดาคนืนีเ้อง ฮ่าๆ เม่ือพน้เท่ียงคืน เจา้ก็

ช่วยพวกเขาออกมาจากคุกก็แลว้กันนะ ฮา่ๆ ไปจัดการได้แล้ว ข้าขอไปอาบน้ าแต่งตัวสัก

หน่อย คนืนีพ้ระธิดารอข้าอยู่” จอมโจรอิป๋าจากไปอย่างอารมณ์ดี ท้ิงให้ท้ังอ ามาตย์และ

นายทหารคนสนิทต้องกลุ้มหนักเม่ือแผนการของพระโอรสเร่ิมเลยเถิด 

“ทีนี้เราจะท ายงัไงกันดีล่ะท่านอ ามาตย์” 

“ท ายงัไงน่ะเหรอ เจ้าก็ไปเปลี่ยนชดุน่ะส ิข้าต้องจับเจา้ไปถวายท่านเจา้เมือง!” 
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แผนการด าเนนิไปอย่างราบร่ืน ท่านเจ้าเมืองเลี้ยงต้อนรับผู้กล้าท่ีจับจอมโจรอิป๋าได้อย่าง

ยิ่งใหญ่ ชาวเมืองต่างพากันเฉลิมฉลองอย่างคร้ืนเครง คืนนี้ชาวเมืองจะได้หลับตานอน

อย่างสนิทใจเสยีที 

“เสดจ็พ่อเพคะ หม่อมฉนัได้ยินมาว่าทรงจับจอมโจรอิป๋าได้แลว้เหรอเพคะ?” 

“ใช่แลว้ ลูกไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วนะ” 

“หม่อมฉนัขอพบเขาได้ม้ัยเพคะ ได้ยินมาว่าเขาเปน็จอมโจรท่ีปล้นคนรวยช่วยเหลือคนจน 

และยงัสง่างามผิดกับโจรท่ัวไป” 

“เจ้าคิดอะไรของเจ้า? พวกนั้นมันเป็นโจรนะลูก” 

“หม่อมฉนัก็แค่อยากรู้เพคะ ว่าจะรูปงามสมค าร่ าลือรึเปล่า ถึงได้บังอาจมาขอหม่อมฉนัให้

ตัวเอง” 

 

จอมโจร(ตัวปลอม)พยายามวางท่าให้ดูสง่างามมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 

“เจ้าก็ดูง้ันๆ ไม่เห็นจะรูปงามอย่างท่ีร่ าลือเลย ยงักล้าอาจเอ้ือมถึงตัวข้าอีก!” 

พระธิดาของท่านเจ้าเมืองรู้สึกผิดหวังท่ีจอมโจรอิป๋าไม่ได้งามสง่าอย่างท่ีนางคิด เม่ือ

เหลือบมองดูผู้กล้าก็หาได้ดูดีไปกว่าจอมโจรเท่าไรนัก 

“นี่หรือพระธิดา หน้าตานางก็สวยดี แต่ยงัห่างไกลพระธิดาอินดี้ของเรายิ่งนัก โถๆ

พระโอรส จะหาคู่ครองท่ีดีกว่านี้ไม่ได้แล้วเหรอพะยะค่ะ” จอมโจรอิป๋า(ตัวปลอม)ได้แต่ยิ้ม

แหยๆ เม่ือพบพระธิดาของท่านเจ้าเมือง 

“หวังว่าพระโอรสคงจะเปลี่ยนพระทัยกลับไปอภิเษกแต่โดยดี” ท่านอ ามาตย์ซึ่งตอนนี้

กลายเปน็ผู้กล้ารอเวลาด าเนนิการชิงตัวนักโทษกลับไป 
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เม่ือใกล้เวลาเท่ียงคืน พระธิดาก็เตรียมเข้าบรรทม 

“จอมโจรอิป๋า หนา้ตาก็ธรรมดา หาไดส้ง่างามอย่างท่ีข้าคิด ผิวก็ไม่ด าเข้มอย่างท่ีร่ าลือ” 

พระธิดายงัคงหงุดหงิดพระทัยท่ีจอมโจรอิป๋าไม่ได้เป็นดังท่ีนางคาดหวัง 

“เจ้าผิดหวังขนาดนัน้เชยีวหรือ?” 

“ใครน่ะ!” พระธิดาตกพระทัยเม่ือรู้ว่านางไม่ได้อยู่ในห้องเพียงล าพัง 

“ข้าท าให้เจา้รอนานหรือเปล่า?” จอมโจรอิป๋า ยนืกอดอกอยู่หลังม่านท่ีบรรทมของนาง มี

เพียงแสงจันทร์ส่องให้เห็นรูปร่างสูงใหญ่ ไหล่กวา้งสง่างาม กล้ามแขนท่ีดูแข็งแรง ผม

หยกัศกท่ีเป็นเอกลักษณ ์

“เจ้าเป็นใคร! บังอาจนัก! รู้ม้ัยว่าข้าเป็นใคร? อย่าเขา้มานะ ข้าจะร้องให้คนชว่ย รับรอง

ว่าเจ้าจะไม่มีชีวิตรอดออกไปแน่นอน!” 

“ง้ันเจ้าก็ร้องสิ ข้ารู้ว่าปากเจ้าขู่ข้าว่าจะร้องให้คนช่วย แต่ใจเจ้านัน้กลบัอยากรู้จนตัวสั่น 

ว่าขา้นัน้เป็นใคร หน้าตาขา้จะเป็นเชน่ไร ถ้าเจา้อยากให้คนืนี้ของเราจบลงอย่างรวดเร็ว 

เจ้าก็จงแหกปากร้องไปเถิด” จอมโจรอิมุนยงัคงยนืกอดอกหลบอยู่หลังผ้าม่าน 

“ชิ เจา้ช่างบังอาจนัก เจ้าเขา้มาในห้องข้าได้อย่างง่ายดาย ต่อให้ข้าร้องโวยวายเจ้าก็คง

เข้าถึงตัวข้าได้อย่างรวดเร็ว เพราะเจ้าวางแผนท้ังหมดนี้ใช่หรือไม่ จอมโจรอิป๋า” 

จอมโจรอิป๋ายิ้มท่ีมุมปากและเดนิออกมาจากเงาม่าน  

“แลว้ข้าใช่จอมโจรท่ีเจ้าเฝ้าฝันหาหรือไม่พะยะค่ะ?” จอมโจรอิป๋ายิ้มยั่วนางและส่งสายตา

หวาน แววตา “เจา้ต้องเป็นของข้า” ท่ีพระธิดาไม่อาจต้านทานได้  

พระธิดาหัวใจเต้นระรัวดว้ยความสเน่หห์า นางไม่อาจต้านทานสายตาของมหาโจรท่ีบุกรุก

เข้ามาเพื่อลักพาตัวนางได้ 

“ท่านต้องการอะไร?” พระธิดาเอ่ยเสียงสัน่ด้วยความประหม่า 
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“อาจจะเป็น… “เจ้า…” พระธิดาผู้เลอโฉม” จอมโจรอิป๋าค่อยๆย่างกรายเข้ามาใกล้

พระธิดา ก่อนท่ีพระธิดาจะเปน็ลมพับไปดว้ยความต่ืนเต้น 

“อ้าว! อะไรกันข้ายงัไม่ทันได้แตะต้องตัวเจ้าเลยนะ เฮ้ๆ พระธิดาๆ ขวัญอ่อนเสียจริง ข้ารูป

งามขนาดนี ้ลงทุนปีนก าแพงสูงมาหาเจ้า แต่เจ้ากลับเปน็ลมไปซะอย่างนั้น!” จอม

โจรอิป๋าอุ้มพระธิดาขึ้นมาท่ีเตียงบรรทม จ้องมองนางด้วยความเอ็นดู 

“ข้าเกลียดความล้มเหลว ถา้ข้ากลับไปมือเปลา่ พวกมันต้องหัวเราะเยาะข้าเป็นแน ่คร้ัน

ข้าจะพาเจา้ไปล าบากดว้ยกันก็ใช่เหตุ แต่ข้าไม่ใช่คนท่ีไม่มีความรับผิดชอบหรอกนะ ไว้ข้า

พร้อมเม่ือไหร่จะมารับเจ้าไปอยู่ด้วยก็แล้วกัน ขา้คงแบกเจ้าไปกับข้าไม่ไหว ง้ันข้าขอสร้อย

ข้อเท้าของเจ้าไว้ดูต่างหน้าก็แล้วกันนะ” จอมโจรอิป๋าถอดสร้อยข้อเท้าของพระธิดาเก็บไว้ 

แลว้ผูกสร้อยข้อมือของพระองค์ท่ีข้อเท้าของนางแทน  

“จากนี้ไปเจา้จะคิดถึงคนึงหาแต่ข้า…จอมโจรอิป๋าแต่เพียงผู้เดียว” จอมโจรอิป๋าจุมพิตท่ี

แก้มนางเบาๆให้ชืน่ใจและตัดใจจากนางไป 

 

“ไหนสัตว์สองเท้าล่ะขอรับ? ขอข้าน้อยยลโฉมหน่อยสิขอรับ อุตสา่ห์เสีย่งตายถวายชีวิต

เพื่อนายท่าน เชยีวนะขอรับ” เหลา่ลูกน้องกองโจรอิป๋าบัดนี้หนีกลับมาได้อย่างพร้อม

เพรียงกัน 

“เออน่า!!! ข้าไม่ลืมบ าเน็จพวกเจ้าหรอกนา่! เราเดินทางกันต่อเถอะ ก่อนท่ีชาวเมืองจะ

รู้ตัวว่าขา้หายไป” จอมโจรอิป๋าสั่งกองโจรให้ยกพลเดินหน้าไปยงัเมืองถัดไป  

 

“นายท่านไม่ได้สัตว์สองเท้ากลับมาใช่ม้ัยท่าน” นายทหารคนสนิทสะกิดท่านอ ามาตย ์

“ข้าจะได้โล่งใจ ว่าคอของข้ายงัคงอยู่บนบ่าของข้า” 
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“ไม่หรอก นายท่านไม่เคยจากมามือเปลา่ อย่างน้อยสร้อยข้อมือของนายท่าน ก็คงอยู่กับ

เจ้าของสร้อยข้อเท้าบนข้อมือของนายท่านเป็นแน่” ท่านอ ามาตยส์ังเกตเห็นความ

เปลี่ยนแปลงของพระโอรสท่ีดูจะอาลัยอาวรณ์กับการจากไปในคร้ังนี้ 

 


