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อสญัชนิฮวา วงศพ์สิดาร   

 

Fan fiction ท่ีได้แรงบันดาลใจมาจาก Idol ผู้ซึ่งเป็นต านานบอยแบนด์ตลกและ

วรรณกรรมท่ีจ าได้เลือนลาง 

แต่งเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเจตนาอ่ืนใด อาจมีข้อผิดพลาดและความไม่เหมาะสมด้าน

ภาษาและเนื้อหา 

ผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านนะคะ 

 

[ตอนท่ี35: พรานปา่อิมิล] 
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ข่าวการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยของจอมโจรอิป๋ากลับมาสร้างความหวาดหวัน่อีกคร้ัง

และท้ิงความชอกช้ าไว้กับพระธิดาของท่านเจ้าเมือง นางตรอมใจไม่กินไม่นอนเอาแต่เฝ้า

ฝันถึงจอมโจรอิป๋า เม่ือพระโอรสมินมินได้ยินเร่ืองราวของจอมโจรอิป๋าท่ีลักลอบเข้าหา

พระธิดา จึงเสด็จไปเยี่ยมเพื่อตามหาร่องรอยโจรป่าผู้เหิมเกริม 

“หม่อมฉนัทราบซึ้งพระทัยยิ่งนักท่ีพระโอรสเสด็จมาเยีย่มหัวเมืองเล็กๆของหม่อมฉนั” 

ท่านเจ้าเมืองรู้สึกดีพระทัยท่ีพระโอรสมินมินแห่งวงศ์อสัญชินฮวาให้เกียรติเสด็จมาเยีย่ม

หลังจากชาวเมืองและพระธิดาของพระองค์ต้องผ่านคืนแห่งฝันร้ายจากการกระท าอันอุก

อาจของจอมโจรอิป๋า 

“พระธิดาทรงเป็นอย่างไรบ้างพะยะค่ะ นางหายต่ืนตระหนกหรือยงั? ขอหม่อมฉนัได้

พูดคยุกับนางได้ม้ัยพะยะค่ะ?” พระโอรสมินมินต้องการสืบหาร่องรอยจอมโจรจาก

พระธิดา 

“เรียกนางมาพบพระโอรสมินมินทีส ิบอกนางให้แต่งองค์ทรงเคร่ืองอย่างดี ไม่รู้ว่าชาตินี้

จะมีวงศ์เทวาเสด็จลงมาหาเราอีกม้ัย” ท่านเจา้เมืองก าชบัพระมเหสีให้ไปเรียกพระธิดามา

พบพระโอรสมินมิน 

“พระโอรสพะยะค่ะ หม่อมฉนัได้เตรียมนางร าและสุราชัน้ดีไวส้ าหรับพระโอรสพะยะค่ะ 

เมืองของเรามีสุรารสเลิศท่ีพระโอรสต้องทรงลิ้มลองนะพะยะค่ะ” ท่านเจ้าเมืองพยายาม

ประวิงเวลาเพื่อให้พระธิดาแต่งตัวมาพบพระโอรสแห่งวงศ์อสัญชนิฮวา 

“สุราของเมืองท่าน เราก็เคยได้ยินมาบ้าง ดีเลยทีเดยีว เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลา เรามา

คุยเร่ืองการค้ากันเลยดีกวา่ เมืองของท่านผลิตสุราได้วนัละก่ีเกวียน?” พระโอรสมินมิน

ค านวณมาแลว้เสร็จสรรพ การเดินทางทุกคร้ังของพระองค์ไม่เคยสูญเปล่า พระโอรสต้อง

ได้อะไรติดมือกลับไปทุกคร้ัง 
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“หม่อมฉนัไม่ออกไปเพคะ หม่อมฉนัอับอายเพคะ จอมโจรใจทรามนั่นย่ ายศีักดิ์ศรีของ

หม่อมฉนั หม่อมฉนัอายเพคะ ไม่อยากพบหนา้ใครท้ังนั้น เม่ือไหร่เสดจ็พ่อจะจับเขามาให้

ลูกล่ะเพคะ เขาต้องรับผิดชอบลูกนะเพคะ” พระธิดาเอาแต่ร้องไห้สะอึกสะอ้ืน มีเพียงสร้อย

ข้อมือท่ีจอมโจรผูกไว้ให้ดูต่างหน้าท่ีข้อเท้าของนาง  

“พระโอรสมินมินแห่งวงศ์อสัญชนิฮวาเสด็จมาท้ังที โอกาสนี้หาไม่ได้อีกแล้วนะลูก แต่งตัว

แลว้ออกไปเข้าเฝ้าเสด็จพี่เขาสักหน่อย เผื่อเสดจ็พี่เขาเอ็นดจูะได้รับเจ้าไปอยู่ด้วย” พระ

มเหสีพยายามเกลี้ยกล่อมพระธิดา 

“ไม่เพคะ หม่อมฉนัไม่สนใจพระโอรสท่ีไหนท้ังนั้นเพคะ” พระธิดาประกาศกร้าว 

“หนอย… เจ้าลูกไม่รักดี! เป็นถึงพระธิดา มีพระโอรสแห่งวงศ์อันสูงศักดิ์ลดตัวลงมาขอพบ

เจ้า เจา้ยงัจะเลน่ตัวอีก ชิชะ!ไอ้ลูกไม่รักดี รึอาจไปรักโจร!!!” ท่านเจ้าเมืองกร้ิวมากเม่ือได้

ยินพระธิดาร าพึงถึงแต่จอมโจรอิป๋า 

“เขาไม่ใช่โจรเพคะ เขาเป็นมหาจอมโจรต่างหากเพคะ” พระธิดายงัคงร้องไห้สะอึกสะอ้ืน 

“พระธิดา มหาจอมโจรของเจ้ามีดีตรงไหน? เขาท าให้เจา้ร้องไห้เป็นสายน้ า โดยไม่เหลียว

แล ไม่กลับมาดูด”ี พระโอรสมินมินเสดจ็มาหาพระธิดาท่ีห้องของนาง ท่านเจ้าเมืองและ

พระมเหสีจึงปล่อยให้พระโอรสได้อยู่เพียงล าพังกับพระธิดา 

“ท่านไม่ต้องมาเวทนาหม่อมฉนั หม่อมฉนัไม่ได้ร้องขอความเห็นใจจากใคร” พระธิดาตอบ

ด้วยเสยีงเย็นชา 

“พระธิดายงัไม่ได้ตอบค าถามของหม่อมฉันนะพะยะค่ะ จอมโจรอิป๋ามีดตีรงไหน? มีอะไรท่ี

หม่อมฉนัสู้ไม่ได้บ้างพะยะค่ะ?” พระโอรสมินมินค่อยๆเดินเขา้ไปใกล้ๆ  แต่พระธิดายงัคง

หันหลังให้พระองค์ด้วยความไม่เปน็มิตร 

“ครุ่นคิดให้ดสีิพะยะค่ะ พระธิดารู้จักจอมโจรนัน้ดีเพียงใด เลา่ให้หม่อมฉนัฟังหน่อยสพิะยะ

ค่ะ” พระโอรสมินมินพูดลองใจพระธิดา 
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“ท่านไม่มีอะไรสู้เข้าได้หรอกเพคะ เพราะวา่เขานั้น!!!!” พระธิดาหันขวับกลับมาเพื่อจะต่อ

ว่าพระโอรสมินมิน แต่ทวา่ใกล้เหลือเกิน ใบหน้าหล่อเหลาไร้ท่ีติของพระโอรสมินมินช่าง

ใกล้เหลือเกิน สายตาอ่อนโยน รอยย้ิมอ่อนหวานเหมือนแสงแดดยามเช้าฉายมาท่ีนาง 

ลมหายใจอุ่นๆสัมผสัใบหนา้ของพระธิดาอย่างแผ่วเบา 

“อันย้อง…” พระโอรสโบกมือทักทาย 

 

“อร้ายยยยยยยยยยย” พระธิดาตกพระทัยท่ีโอรสมินมินยนือยู่ตรงหน้าของนางในระยะ

ประชิด จึงล้มหงายหลังลงไปกองกับพื้น 

“โอ้ว… หม่อมฉนัไม่ต้ังใจท าให้ตกพระทัยนะพะยะค่ะ เจ็บตรงไหนม้ัยพะยะค่ะ?” พระโอรส

มินมินยื่นมือใหพ้ระธิดา 

“ส่งมือมาสิจ้ะ พี่จะชว่ยพยุงเจา้ขึ้นมา” พระโอรสมินมินยิ้มหวาน จอมโจรหรือจะสูส้ายตา 

charisma ของพระองค์ได้ 

แต่พระธิดากลับจ้องมองพระโอรสมินมินเหมือนตกอยู่ในภวังค์ “นี่หม่อมฉนัฝันไปหรือ

เปล่าเพคะ? ท่านเปน็มนุษย์หรือวา่เทวดาจากชัน้ฟ้าเพคะ?” 

“เราเป็นเทวดาของเจ้า เจ้าหญิงของข้า” พระโอรสมินมินฉดุพระธิดาขึน้มา  

“ทรงยนืไหวม้ัยพะยะค่ะ?” 
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“เอ่อ… หม่อมฉนั… หม่อมฉนั… อยากเปน็ลมเพคะ” แล้วพระธิดาก็ซบลงท่ีอกพระโอรสมิน

มิน ร่ าไห ้

“โอ๊ะ เจ้าร้องไห้ท าไมกัน! เดี๋ยวเสด็จพ่อของเจ้าจะหาวา่พี่รังแกเจ้าได ้อย่าร้องนะจ้ะ มี

อะไรเล่าให้พี่ฟงั พีจ่ะจัดการให้เจา้เอง” พระโอรสมินมินตกพระทัยท่ีพระธิดาโผซบ

พระองค์แล้วเอาแต่ร้องไห้ 

“จอมโจรนัน่ย่ ายีหม่อมฉนัเพคะ” พระธิดาทูลฟ้อง 

“จอมโจรนัน่ลักลอบเข้ามาหาเจ้าโดยไม่มีใครรู้ได้อย่างไร?” 

“เขาข่มขู่ไม่ให้หม่อมฉนัร้องเพคะ กว่าหม่อมฉนัจะรู้สึกตัวอีกคร้ัง ก็นอนอยู่บนเตียง แล้ว… 

แลว้…” นางเร่ิมร้องไห้อีกคร้ัง 

“เจ้ารู้ได้อย่างไร ว่าเขาท าอะไรเจ้าบ้าง?” พระโอรสมินมินสงสัย 

“เขาถอดสร้อยข้อเท้าของหม่อมฉนัไปเพคะ แลว้ผูกไอ้นี่ไว้ท่ีข้อเท้าของหม่อมฉนัแทน 

ฮือๆ” พระธิดาโผกอดพระโอรสมินมินอีกคร้ัง 

“เสดจ็พี่ต้องช่วยหม่อมฉนันะเพคะ หม่อมฉนัไม่มีท่ีพึ่งท่ีไหนอีกแล้ว เสดจ็พี่อย่าทอดท้ิง

หม่อมฉนันะเพคะ” พระธิดากอดพระโอรสมินมินแนน่ 

(เอาล่ะส ินางคงไม่ปล่อยเราไปง่ายๆแน่นอน) พระโอรสมินมินค่อยๆลบูหัวนางเพื่อปลอบ

ประโลมให้คลายความโศกเศร้า 

“พี่ขอดูสร้อยข้อมือนั้นหน่อยได้ม้ัย? มันเป็นเบาะแสน่ะ เผื่อพีจ่ะออกตามหาจอมโจรนัน้ได้ 

จะได้จับมารับโทษกับเสด็จพ่อของเจ้า ดีม้ัย?” 

พระธิดาถอดสร้อยข้อมือออกจากข้อเท้าของนางให้พระโอรสมินมินดู “อย่าทรงทูลเสด็จ

พ่อนะเพคะ หม่อมฉนัไม่ได้บอกเร่ืองนี้กับใครนอกจากเสดจ็พี่นะเพคะ” 

“เจ้าเก็บมันไว้ ไม่ยอมถอดท้ิงไป เพราะอะไรกัน? เจ้ารักจอมโจรนัน้เหรอ?” 
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“เปลา่เพคะ หม่อมฉนัสวมไว้เพื่อไม่ให้เสด็จแม่ทรงผิดสังเกต สร้อยเงินเรียบๆของจอมโจร

นั่น คงขโมยมาจากท่ีไหนสักแห่ง” พระธิดาพยายามปิดบังความรู้สึกของนางไว้ แต่

พระโอรสมินมินดูออกว่านางหลงรักจอมโจรอิป๋าเข้าเสียแลว้ สร้อยข้อมือเส้นนีห้าใชส่ร้อย

ข้อมือธรรมดาของจอมโจรอย่างท่ีนางว่าไว้ พระโอรสคืนสร้อยข้อมือให้นาง 

“เจ้าเก็บมันไว้เถิด ท่าทางสร้อยข้อเท้าของข้าคงสู้ สร้อยข้อมือมหาจอมโจรของเจ้าไม่ได้

หรอก พี่คงต้องขอตัวออกตามหามหาจอมโจรของเจ้าก่อนท่ีเขาจะหนีไปไกลกว่านี้ 

ขอบคุณพระธิดาท่ีสละเวลาให้หม่อมฉนัได้ยลโฉมของพระองค์ เจ้าช่างงดงามสมค าร่ าลือ

จริงๆ” พระโอรสมินมินไม่ลืมท่ีจะหยอดค าหวานชะโลมจิตใจอันบอบช้ าของนาง  

พระธิดารู้สึกสับสน ตัดสนิใจไม่ถูกว่าจะเลือกใครดีระหวา่ง มหาจอมโจรอิป๋า ผู้ลึกลับ สง่า

งาม น่าคน้หา และท าให้นางใจสัน่ระรัว หรือ พระโอรสมินมินวงศ์เทวาผู้สูงศักดิ์ ผู้มี

ใบหน้าหล่อเหลาไร้ท่ีติ ริมฝีปากบางเป็นรูปยากเกินจะห้ามใจ และคารมท่ีท าให้นางไหว

หวั่นอยู่ทุกขณะจิต  

“เสดจ็พี่เพคะ อย่าเพิ่งไปเพคะ หม่อมฉนัตัดสนิใจแล้วเพคะ” พระธิดาร้ังพระโอรสไว้ 

“หม่อมฉนัไม่ต้องการสร้อยข้อมือนี้แล้วเพคะ ชว่ยเก็บไว้แทนหม่อมฉนัทีและแก้แค้นจอม

โจรนั่นแทนหม่อมฉนัด้วยนะเพคะ” พระธิดามองพระโอรสมินมินด้วยสายตาท่ีเต็มเปี่ยมไป

ด้วยความหวัง 

“ได้สิจ้ะ ถ้าเจ้าต้องการเช่นนัน้” พระโอรสมินมินหยิบสร้อยข้อเท้าออกมา 

“นี่เปน็คอลเลคชนัลา่สดุจากเปอร์เซียร์เชยีวนะ เจา้ชอบม้ัย? ถือว่าพี่ใหเ้จ้าแทนเสน้ท่ีจอม

โจรนั่นขโมยไป” พระโอรสมินมินยกสร้อยข้อเท้าประดับมุกให้นางด ู

“สวยมากเพคะ” พระธิดาต่ืนเต้นดีพระทัยท่ีได้เคร่ืองประดับชิ้นใหม่จากพระโอรสมินมิน 

พระองค์ทรงเชี่ยวชาญเร่ืองการค้าและการท าให้เปน็ท่ีรักของอิสตรี 

“เสดจ็พี่ทรงสวมให้หม่อมฉนัหน่อยสิเพคะ” พระธิดายื่นข้อเท้าของนางให้พระโอรสมินมิน 
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“ด้วยความยินด”ี พระโอรสมินมินสวมสร้อยข้อเท้าประดับมุกน่ารักให้นาง “ถ้าพระธิดา

ชอบมุกจากเปอร์เซียร์ พี่จะให้คนของพี่แวะเอาคอลเลคชนัล่าสุดมาให้เจ้าเลือกอีกก็แล้ว

กันนะ” พระโอรสมินมินส่งสายตาหวานสานความสัมพนัธ์การคา้กับพระธิดาเป็นอัน

เรียบร้อย 

“พี่ต้องไปแล้ว เจา้อย่าร้องไห้อีกนะ ดูสิขอบตาคล้ าหมอง ผิวแห้งไม่สดใส เจ้าต้องบ ารุง

ด้วยครีมไข่ปลาคาเวียร์จากเมดิเตอร์เรเนียน ความงามของเจ้าเป็นสิ่งจรรโลงให้โลกนี้นา่

อยู่ จ าไว้นะพระธิดา” พระโอรสมินมินจุมพิตบนฝ่ามือของนางเบาๆเพือ่ร่ าลา เสร็จงาน

ของพระองค์แล้ว 

“เสดจ็พี่อย่าทรงลืมหม่อมฉนันะเพคะ แวะมาหาหม่อมฉนับ้างนะเพคะ”  

“จ้ะ ถา้พี่ผา่นมาท าการคา้แถวนี้ พีจ่ะแวะมาเยี่ยมเจา้อีกนะจ้ะ บ้าย บาย” 

พระธิดากระชากพระโอรสมินมินมาจุมพิตสั่งลาด้วยความเร่าร้อน “มีใครเคยบอกเสด็จ

พี่ม้ัยเพคะ ว่าริมฝีปากได้รูปของเสด็จพี่ ชา่งเย้ายวนใจยิ่งนัก” 

“เจ้าเป็นคนแรกท่ีบอกพี่แบบนั้น” พระโอรสมินมินเขิลพระพักตร์แดงก่ าเพราะไม่เคยถูก

ใครจู่โจมมาก่อน 

“แลว้ทรงแวะมาหาหม่อมฉนันะเพคะ” อีกสักจุ้บก่อนไป คร้ังนี้พระโอรสได้ดุลการค้ามา

มากกว่าท่ีพระองค์ค านวณไว้ซะอีก 

 

“อิสตรีจะน าความวุ่นวายใจมาให้ข้า” พระโอรสมินมินถอนพระทัยด้วยความโล่งอกท่ี

สามารถออกมาจากเมืองนั้นได้  

“มหาจอมโจรอิป๋านั่นก็คือเสดจ็พี่อิมุน กองโจรเป็นแค่เร่ืองบังหน้า จะทรงตามหารักแท้

เหรอพะยะค่ะ ฮ่าๆ” พระโอรสมินมินวิเคราะห์ความคิดของพระโอรสอิมุน และหยิบสร้อย

ข้อมือของพระโอรสอิมุนท่ีได้จากพระธิดาขึ้นมา 
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“นี่ไม่ใช่สร้อยเรียบๆธรรมดา แต่มันเปน็ของประจ าวงศ์เทวาท่ีมีค่าเกินกว่าท่ีนางจะรู้ได้ 

เสด็จพี่ยอมมอบให้นาง แสดงว่า… ทรงคิดจะจริงจังกับนางจริงๆหรือเนี่ย? แล้วน้องเฮซอง

ล่ะ? นางไม่คู่ควรกับเสดจ็พี่เลยสักนิด”  

พระโอรสมินมินเก็บสร้อยข้อมือของพระโอรสอิมุนไว้ “เสด็จพี…่ สักวนัจะต้องทรงขอบ

พระทัยหม่อมฉนั ท่ีหม่อมฉนัท าเช่นนี้”  

 

พระโอรสมินมินตัดสนิใจปลอมองค์เป็นพรานปา่พร้อมกับทหารติดตามอีก 10 คน 

“พวกเจ้าเรียกข้าว่า “อิมิล” พรานป่าผู้พิทักษ์หัวใจสาวๆ” พระโอรสมินมินปลอมองค์เป็น

พรานปา่ผู้ก าย าและสง่างาม 

“เรียกข้าว่า… ลูกพี่ใหญ่ … แลว้ก็… ข้าดูเปน็ไงม่ัง?” พระโอรสมินมินถามความเหน็ 

“พระองค์ดูดีแล้วพะยะค่ะ” ทหารคนสนิทกราบทูลหลังจากรอพระโอรสแต่งองค์มาคร่ึง

ค่อนวัน 

“สีผิวข้ามันซีดๆไปหน่อย ข้าไม่ชอบเลย ดูไม่เหมือนพรานปา่ผู้กร้านโลกเลยอ่ะ… ข้าหา

เสื้อผ้าท่ีปกปิดสีผวิของข้าดีกวา่” พระโอรสมินมินกลับเข้าไปเลือกชุดใหม่อีกคร่ึงวัน

จนกวา่จะได้เสื้อผ้าท่ีพระองค์พอพระทัย และทรงทาสีผิวให้เข้มกว่าปกติ 

“ข้าพร้อมแลว้ เจา้ไปติดต่อพวกพ่อค้าว่าขา้พรานปา่นาม “อิมิล” จะอาสาไปปราบ

กองโจรอิป๋าให้พวกเขาเอง และอย่าลืมค่ามัดจ า 70% ท่ีเหลือข้าจะไปรับหลังจากเสร็จ

งาน”  

พระโอรสมินมิน/พรานปา่อิมิล 
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ข่าวพรานปา่ลึกลับอิมิลพร้อมชายฉกรรจ์กว่าสิบนายท่ีรับค่าจ้างปราบกองโจรอิป๋าจาก

บรรดากลุ่มพ่อค้าหวัเมืองต่างๆได้ยินไปถึงค่ายโจรอิป๋าในไม่ช้า 

“อิมิล? เขาคือใคร เขารู้จักเราแต่เราไม่รู้อะไรเก่ียวกับเขาเลย ไม่ว่าเขาจะเก่งกาจหรือไม่ 

พวกเจา้ก็อย่าได้ประมาทเด็ดขาด ข้ารู้สึกว่า เขาคงไม่ใช่พรานป่าธรรมดาท่ีอยากรนหาท่ี

ตายกับกองโจรท่ีย่ิงใหญ่ของข้า” จอมโจรอิป๋าสั่งให้ลูกน้องจัดเวรยามคุ้มกันให้แน่นหนา

ขึน้ 

“เวลาเหลืออีกไม่มากแล้ว อีก 1 เดือนก็จะถึงงานอภิเษก ถ้าเราไม่กลับไปเสด็จพ่อคงเสด็จ

มาจับเราใส่ถุงส่งไปเมืองคิมดาหวาเปน็แน”่ พระโอรสอิมุนก าลังคิดหาหนทางตามหา

นางในดวงใจของพระองค์ 

“เมืองไหนท่ีขึ้นชื่อเร่ืองสาวงามบ้าง?” พระโอรสถามท่านอ ามาตย ์

“พระธิดาท่ีงดงามท่ีสุดในหล้านี้คือพระธิดาเฮซองของท้าวคิมดาหวาพะยะค่ะ” 

“เจ้าไม่ต้องไม่เกลี้ยกล่อมข้า! ข้ารู้ว่าท่านจะพูดอะไร” 

“เสดจ็กลับวังเถิดพะยะค่ะ นี่ก็ลว่งเลยเวลามา 1 เดือนแล้วพะยะค่ะ ถ้าไม่ทรงกลับไป 

เหนือหัวต้องทรงกร้ิวมากพะยะค่ะ” 
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“แลว้นอกจากนางล่ะ! ยงัมีใครงามเป็นอันดับสองบ้างม้ัย?” 

“ก็พระธิดาอินดี้ ของพระองค์พะยะค่ะ”  

“เราไม่เชื่อเจ้าหรอก วา่ในโลกใบนีจ้ะมีสาวงามเพียงสองคน เราจะตามหานางต่อไป!” 

“ข้างหน้านี้ยังมีอีกเมืองนึงพะยะค่ะ ท่ีขึ้นชื่อเร่ืองสาวงาม หม่อมฉนัขอให้เป็นเมืองสุดท้าย

นะพะยะค่ะ ถา้ไม่ทรงถูกพระทัยอีกล่ะก็ ต้องเสด็จกลับแต่โดยดีนะพะยะค่ะ” 

“นางชื่ออะไร เป็นพระธิดาของใคร เร็วเข้า! เจ้ารีบบอกข้ามา” 

“นครล ีของท้าวลีซอน พระญาติห่างๆของพระองค์พะยะค่ะ” 

“เสดจ็ลุงลซีอนน่ะเหรอ? เราไม่เคยรู้ว่าท่านมีพระธิดาดว้ย นางงามม้ัยท่านอ ามาตย์?” 

“ได้ยินมาวา่ความงามไม่เป็นรองใครในแดนเหนือเลยพะยะค่ะ เพียงแต่ว่านางได้หม้ัน

หมายกับพระโอรสอีจีฮูนเรียบร้อยแล้วพะยะค่ะ” 

“แลว้เจา้จะบอกข้าท าไมเล่า!!!!!!!” 

“เสดจ็กลับวังเถิดพะยะค่ะ” 

 

พระโอรสอิมุนปลีกตัวออกมายนืใช้ความคดิอยู่เพียงล าพัง 

“ความรัก! ท าไมช่างหายากเย็นเช่นนี้ ข้าจะหารักแท้ได้จากท่ีใด!!!” จอมโจรอิป๋าเร่ิมสิ้น

หวัง 

 

“เร่ิมจากเมืองคิมดาหวาก่อนดีม้ัย?” 

“น้องมินมิน!” พระโอรสจ าเสียงพระสหายได้ ทรงดีพระทัย 
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“เจ้าคือจอมโจรอิป๋าสนิะ ยอมแพ้ซะ ไม่ง้ันข้าจะเสียบเจ้า” พรานปา่อิมิลใช้ด้ามกริชจีห้ลัง

จอมโจรอิป๋า 

“เจ้าเป็นใคร!” จอมโจรอิป๋าต้ังสติได้หลังจากพลาดท่าหลงกลให้แก่ศัตรูเสียแล้ว 

“อิมิล เจ้าเคยได้ยินชื่อนี้ม้ัย? โจรกระจอก ตัวด าๆอย่างเจ้า มีค่าหวัไม่น้อยเลยนะ” 

“อิมิล ข้ารอเจา้อยู่นานแลว้” จอมโจรอิป๋าหันขวับมาชกพรานปา่อิมิล แต่พรานปา่หลบทัน

และเอาดา้มกริชกระทุ้งเข้าไปเต็มท้องจอมโจร 

“โอ้ยยยย ท าไมเจ้าต้องรุนแรงด้วยเล่า! ข้าไม่เล่นแล้ว!” จอมโจรอิป๋าลุกขึ้นมาด้วยความ

หงุดหงิด 

“โธ่… ให้หม่อมฉนัได้เลน่เป็นพรานป่าอีกนิดสิพะยะค่ะ ลุกขึน้มาสู้กันก่อน” พรานปา่อิมิ

ลเต้นฟุตเวิร์ครอจอมโจรอิป๋าเขา้จู่โจม 

“ข้าไม่มีอารมณ์มาเล่นกับเจ้านะ ขา้ก าลังกลุ้มใจ”  

“เร่ืองอะไรพะยะค่ะ? เป็นจอมโจรผู้ย่ิงใหญ่ไม่สนุกแลว้เหรอพะยะค่ะ?” พระโอรสมินมินม

องหน้าพระสหายท่ีนั่งหมดอาลัยตายอยาก 

“กลับไปอภิเษกกับน้องเฮซองเถิดพะยะค่ะ หม่อมฉนัรับรองว่าน้องเฮซองนั้นงดงามเกิน

กว่าใคร ไม่มีใครคู่ควรกับเสด็จพี่นอกจากน้องเฮซองพะยะค่ะ” 

 


