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อสญัชนิฮวา วงศพ์สิดาร   

 

Fan fiction ท่ีได้แรงบันดาลใจมาจาก Idol ผู้ซึ่งเป็นต านานบอยแบนด์ตลกและ

วรรณกรรมท่ีจ าได้เลือนลาง 

แต่งเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเจตนาอ่ืนใด อาจมีข้อผิดพลาดและความไม่เหมาะสมด้าน

ภาษาและเนื้อหา 

ผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านนะคะ 

 

[ตอนท่ี36: ปลาใหญ่] 
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“เฮซองล่ะน้องหญิง?” ท้าวคิมดาหวากลับมาจากการตรวจไพร่พลท่ีจะตามอารักขา

พระโอรสและพระธิดา หลังจากสั่งให้ท้ังสองพระองค์กลับเปลี่ยนชุด 

“คงมัวเลือกแวน่กับหมวกให้เขา้กับชุดกระมัง เร่ืองของแฟชั่นเสดจ็พีน่า่จะตามพระทัย

เด็กๆบ้างนะเพคะ หม่อมฉนัใหพ้ี่เลี้ยงไปตามแลว้เพคะ” 

 

“พระพี่นาง แลว้เราจะไปไหนกันเหรอพะยะค่ะ?” พระโอรสจินอาหอบถงุเสบียงวิ่งตาม

พระธิดาเฮซอง 

“เจ้ากลัวเหรอ?” 

“เปลา่พะยะค่ะ หม่อมฉนัแค่อยากรู้ว่าเราก าลังจะไปไหน ต้องเดินทางก่ีวัน จะได้หาท่ีพัก

และเผื่อเสบียงไว้พะยะค่ะ พระพีน่างอยู่แต่ในวัง ประพาสป่าคร้ังนี้หม่อมฉนัเกรงว่าพระพี่

นางจะไม่เคยชินกับความล าบากนะพะยะค่ะ” 

“เราไม่กลัวหรอกน่า เจ้าตามมาเถอะ” 

“แลว้พระพีน่างรู้เหรอพะยะค่ะ ว่าต้องไปทางไหน?” 

“เออน่า! รีบตามเรามา ก่อนท่ีเสด็จพ่อจะยกกองทัพออกตามหาเราสองคน!!!”  

พระโอรสและพระธิดาจอมซนเร่งฝีเท้าออกจากเมืองคิมดาหวาไปยงัป่าตอนเหนือ 

 

กล่าวถึงเมืองนอกวงศ์เทวา นครล ีเมืองแห่งสาวงาม ท้าวลีซอนมีพระธิดาท่ีเพียบพร้อม

ไปด้วยความนา่รัก เรียบร้อย เป็นกุลสตรีและแม่ศรีเรือน นามว่า “จินตราวาดี”้ เม่ือ

พระธิดาถึงวัยออกเรือน ท้าวลซีอนได้หม้ันหมายพระธิดาจนิตราวาดี้กับพระโอรสอิจิฮูนข

องท้าวอิซอนจนิ แห่งนครอิซอน ท้ังสองเมืองเก่ียวดองกันเหมือนเครือญาติ เนื่องจาก
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พระขนิษฐาต่างมารดาของท้าวลีซานเปน็พระประไหมสุหรี(ฝ่ังซ้าย)ของท้าวอิซอนจิน 

สองเมืองนี้จึงเปรียบเสมือนเมืองพี่เมืองน้องกัน 

 

“พระโอรสอิจิฮูน” เกิดจากพระประไหมสุหรี(ฝ่ังขวา) และมีพระอนุชาท่ีเกิดจากพระประ

ไหมสุหรี(ฝ่ังซ้าย)อีกคน นามวา่ “พระโอรสอันชิลฮูน” เนื่องจากวงศ์อสัญชินฮวาจะ

อภิเษกกันเฉพาะในวงศ์เทวาดว้ยกันเท่านั้น พระโอรสรูปงามท้ังสองพระองค์จึงเป็นท่ี

หมายปองของบรรดาพระธิดาจากเมืองต่างๆ ประตูนครอิซอนไม่เคยเวน้วา่งจากการ

ต้อนรับพระธิดาและของขวัญจากบรรดาสาวๆตามหวัเมือง เม่ือข่าวการหม้ันหมายระหวา่ง

พระโอรสอิจิฮูนกับพระธิดาจนิตราวาดี้ถูกประกาศออกไป ท าให้พระธดิาจากหลายเมือง

ต่างพากันผิดหวังและหนัมาสนใจพระโอรสอันชลิฮนู พระโอรสรูปงาม ท่ีเพียบพร้อมไป

ด้วยความสามารถทางด้านดนตรี พระโอรสอันชลิฮนูมักจะแต่งเพลงใหน้างอันเป็นท่ีรัก

ของพระองค์ทุกคนท่ีท้ิงพระองค์ไป! 

“น้องชิลฮูน เจ้าต้องแสดงออกว่าเจ้าคิดอย่างไรกับนาง มัวแต่เอียงอายอย่างเจ้า 

พระโอรสเมืองอ่ืนก็คว้านางไปทุกที” พระโอรสอิจิฮนูแนะน าพระอนุชา(จีบสาว) 

“หม่อมฉนั… เลิกกับนางแล้วพะยะค่ะ” 

“ฮ้า! อีกแลว้เหรอ? ไม่เป็นไร เจ้าอย่าเพิ่งสิ้นหวัง ไปนครลีกับพี ่พีจ่ะหาสาวงามให้เจ้า

เอง” พระโอรสอิจิฮนูผู้ท่ีก าลังจะเขา้พิธอีภิเษกกับพระธิดาจนิตราวาดีพู้ดคยุกับพระอนุชา

อย่างอารมณ์ดี ทรงเป็นพระโอรสท่ีน่าอิจฉาท่ีสุดในตอนนี ้(พระโอรสอิมุนเป็นพระโอรสท่ี

น่าเขกกะโหลกท่ีสุดในตอนนี้ :P) 

พระโอรสอิจิฮูน  พระโอรสอันชิลฮนู 
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ขบวนขนัหมากของพระโอรสอิจิฮูนออกเดินทางจากนครอิซอนซึ่งอยู่ทางใต้ของเมือง

คิมดาหวาไปยงันครลีท่ีอยู่ทางเหนือของเมืองมุนเจฮันระหวา่งท่ีขบวนขนัหมากเดนิ

ทางผ่านอณาเขตเมืองคิมดาหวา เป็นชว่งเวลาเดียวกับท่ีพระธิดาเฮซองและพระโอรสจิน

อาเสดจ็หนีออกจากวังเพื่อประพาสป่าเพียงสองพระองค์ 
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“พระพี่นางพะยะค่ะ ขา้งหน้ามีล าธารพะยะค่ะ” พระโอรสจินอาวิ่งลงล าธารทันที ด้วย

ความดีพระทัย อากาศร้อนอบอ้าวและเสื้อผา้รัดกุมมิดชิดยิ่งท าให้พระโอรสชุ่มไปด้วยเหง่ือ 

พระโอรสจินอาถอดเสื้อแล้วโดดลงล าธารไป 

“จินอา!!! เจ้าอย่าถอดเสื้อตรงนี้ส!ิ!!” พระธิดาเฮซองได้แต่ปิดตาไม่กล้ามอง 

“พระพี่นาง ลงมาเลน่น้ าด้วยกันสิพะยะค่ะ น้ าเยน็ดีนะพะยะค่ะ” 

“เจ้าถอดเสื้อออกแบบนั้น ใครจะกล้าลงไปเล่นกับเจ้าล่ะ!” พระธิดาแอบมองพระโอรสจิน

อาท่ีบัดนี้โตเป็นพระโอรสหนุ่ม รูปงาม สูงใหญ่ก าย า ทรงพลังและเต็มไปด้วยมัดกลา้ม 

 

พระธิดาเฮซองแยกออกมานั่งพักไม่ไกลจากพระโอรสจนิอามากนัก ทรงครุ่นคิดอยู่เพียง

ล าพัง 

“อิมุน อิมุน อิมุน เจา้คนบ้า! ท าไมเราต้องรอเจ้าด้วย ใครอยากแต่งกับเจ้ากัน ฮา้!!!” 

พระธิดาเฮซองทรงหงุดหงิดทุกคร้ังท่ีคิดถึงพระโอรสอิมุนคู่ตุนาหงันของพระองค์ 

“1 ปีกับการไดเอท การฝึกเป็นแม่ศรีเรือน ท าไมเราต้องท าเพื่อเจ้ามากมาย เจา้คนบ้า!!! 

ท าไมเจ้ายงัไม่มา!!!” พระธิดายงัคงอึดอัดในพระทัย การมาประพาสป่าส่วนพระองค์คร้ังนี้

ก็เพื่อผ่อนคลายจากความเครียดเร่ืองพิธอีภิเษกท่ีต้องเลื่อนออกไปอีก 2 เดือนข้างหน้า 

“จินอา เราหวิแลว้นะ” พระธิดาเรียกพระโอรสท่ียังคงแช่ตัวอยู่ในล าธาร 

“พระพี่นางรอเดี๋ยวนะพะยะค่ะ เดี๋ยวหม่อมฉนัจับปลามาให้เสวยนะพะยะค่ะ” พระโอรสจิ

นอาพยายามจับปลาในล าธารด้วยมือเปลา่ 

“จินอา เรามาแข่งกันดีกว่า วา่ใครจะจับปลาได้ตัวใหญ่กว่ากัน” พระธิดาเร่ิมรู้สึกสนุก 

 

พระธิดาเฮซองผู้เช่ียวชาญทุกศาสตร์ท่ีพระโอรสพึงมี สร้างเบ็ดตกปลาง่ายๆจากก่ิงไม้ 
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“ปลามันชอบกินอะไรกันนะ?” 

พระธิดานั่งตกปลาโดยใช้ขนมปังเปน็เหยื่อล่อ แต่การตกปลาเป็นเร่ืองท่ีแสนจะน่าเบ่ือ

ส าหรับพระธิดา  

“เสดจ็พ่อสอนให้เราใจเยน็ เราต้องฝึกท่ีจะรอคอย แค่ตกปลาง่ายๆ เราต้องรอให้ได้” 

พระธิดานั่งร้องเพลงรอปลามากินเบ็ด เสียงอันไพเราะดจุพรจากสวรรค์ ท าให้ผูส้ดับฟัง

ตกอยู่ในภวังค์ พระธิดามักร้องเพลงในยามโศกเศร้าเพื่อระบายความอัดอ้ันในพระทัย 

และเปน็ดังเช่นทุกคร้ัง สายฝนเร่ิมโปรยปรายดุจน้ าตาในพระทัยของพระธิดา 

 

“โอ๊ะ! ฝนตก พระพี่นางร้องเพลงอีกแล้ว เหตุใดนางถึงได้โศกเศร้าเพียงนี้” พระโอรสจนิ

อายงัคงจับปลาไม่ได้สักตัว  

พระธิดาเอาผ้าคลุมหวัเพื่อกันละอองฝน  

“ท าไมปลายงัไม่กินเหยื่อนะ หรือมันไม่ชอบขนมปัง” พระธิดาเร่ิมหงุดหงิด ท้องของ

พระองค์ก็เร่ิมร้องด้วยความหวิ 

“ปลาจา๋~~~ มานี่มามะ เราจะร้องเพลงให้เจา้ฟัง” พระธิดาร้องเพลงเพื่อเรียกปลา สักพัก

ฝูงปลาก็ว่ายมารวมกันต่อหนา้พระธิดา  

“แลว้จะมันจับยงัไงดีอ่ะ - -” เสด็จอาสอนวิธเีรียกปลา แต่ไม่ได้สอนวิธจีับมันนีน่า” 

พระธิดายงัคงร้องเพลงสะกดฝูงปลา  

“ตัวไหนคิดว่าตัวใหญ่กวา่ใครเพื่อน จงกระโดดมาหาเราซะดีๆ” ทันใดนั้นปลาตัวใหญ่ก็

โผล่พรวดขึ้นมาจากน้ า  

“อร้ายยยยยยยยยยย” พระธิดาตกพระทัย ...  
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“เจ้าเป็นใคร!” พระธิดาถอยห่างออกมาจากล าธาร สิ่งท่ีท าให้นางตกพระทัยหาใช่ปลา 

แต่เป็นชายหนุ่มแปลกหน้าท่ีโผล่ขึ้นมาจากใต้ผิวน้ า ...  

“อ๊า!!!!! ข้าจับเจ้าได้แลว้” ชายหนุ่มแปลกหนา้โผล่ขึ้นมาจากผิวน้ าพร้อมปลาตัวใหญ่ในมือ 

“นั่นปลาของเรานะ!” พระธิดาแย้ง 

“แต่ข้าเปน็คนจับมันไดน้ะ ดสู!ิ” ชายแปลกหน้ายกปลาตัวใหญขึน้อวดพระธิดาท่ีเร่ิมจะ

หงุดหงิดขึ้นทุกที 

“แต่เราเป็นคนเรียกมันมานะ!” 

“ฮ่าๆ เจา้เรียกปลาเหล่านี้มาเหรอ? เพลงนัน้ เจ้าเป็นคนร้องเหรอ?” 

ชายแปลกหนา้เดนิขึ้นมาจากล าธาร รูปร่างสูงใหญ่ ไหล่กวา้งดูแข็งแรง และแผน่อกท่ีเต็ม

ไปด้วยมัดกลา้ม มองเห็นได้จากเสื้อบางๆท่ีเปียกน้ า พระธิดากระชบัผ้าคลุมหน้าเพื่อ

ปกปิดพระพักตร์ของพระองค์ 

“เจ้า… อย่าเขา้มานะ!!!” พระธิดาเร่ิมถอย แต่ก็ไม่กล้าสบตาชายแปลกหน้า 

“อร้ายยยยยยย” ด้วยความประหม่าพระธิดาสะดุดก้อนหินล้มลง 

“อ้าว! เจ้าหนนูี่ซุ่มซ่ามจริงๆเลย” ชายแปลกหนา้ย่อตัวลงมาหาพระธิดา 

“เจ้าหน…ู ตัวนี้ข้าใหเ้จา้ก็แลว้กันนะ” ชายแปลกหน้าส่งปลาตัวนั้นใหพ้ระธิดา แล้วยิ้มให้

พระธิดาด้วยความเอ็นด ู

“ให้ข้าดูข้อเท้าเจ้าหน่อยนะ”  

“ไม่ต้อง! เราไม่เป็นไร” พระธิดารีบดึงเท้ากลับและลุกหนีจากชายแปลกหน้า 

“โอ้ยยยยยยยย” พระธิดาสะดุ้ง เม่ือข้อเท้าของนางแพลง จากการสะดุดล้มเม่ือสักครู่ 

“อร้ายยยยยยยยย” พระธิดาร้องลั่น เม่ือชายแปลกหนา้อุ้มพระองค์ขึ้นมา   
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“ไหนบอกว่าไม่เป็นไร หือ? แล้วเจา้ร้องท าไม?” 

“ปล่อยข้า!!!!!!!” พระธิดายงัคงโวยวาย 

“ไม่ต้องกลัว ขา้จะพาเจา้ไปส่งท่ีบ้านเอง” ชายแปลกหนา้ยิ้มให้พระธิดา “กอดปลาของเจ้า

ดีๆล่ะ” 

“จินอา!!!!” พระธิดาพยายามดิน้ให้หลุดจากอ้อมแขนก าย าของชายแปลกหนา้ 

พระโอรสจินอาท่ียังคงเพลิดเพลนิกับการไล่จับปลา เม่ือได้ยินเสียงพระพี่นางก็รีบขึ้นจาก

ล าธารคว้าผ้าคลุมองค์ วิ่งตามเสียงพระธิดาไป 

 

“เจ้าหนู เจา้ร้องท าไม ข้าไม่ท าอะไรเจ้าหรอก ไม่ต้องกลัว ข้าแค่จะพาเจ้าไปส่งท่ีบ้าน 

บ้านเจ้าอยู่แถวนีเ้หรอ?” ชายแปลกหน้าอุ้มพระธิดากลับไป 

“จินอา!!!!!!” พระธิดาเร่ิมพระทัยไม่ดี แต่ยงัคงกอดปลาตัวใหญ่ไว้ในแขนแนน่ 

“หยุดนะ!!!! วางนางลง!!!” พระโอรสจินอาท่ีคลุมหนา้ตามิดชิด วิ่งตามมา 

“จินอา!!! ช่วยด้วย!!!” พระธิดาดีพระทัย พยายามดิน้เพื่อให้หลุดจากแขนของชายแปลก

หน้า 

“เจ้าคือจินอาใช่ม้ัย?” ชายแปลกหน้าอุ้มพระธิดามาหาจินอา 

“น้องเจ้าขาแพลงน่ะ นางเอาแต่ร้องโวยวาย แถมยงัแรงเยอะอีก” ชายแปลกหน้าส่ง

พระธิดาให้พระโอรสอุ้มต่อ 

“ตัวหนักเหมือนกันนะเรา” ชายแปลกหนา้จับแขนของตัวเองท่ีเร่ิมล้า 

“จินอา ไปกันเถอะ!” พระธิดาซึ่งอยู่ในอ้อมกอดของพระโอรสจินอา สะกิดพระอนุชาให้รีบ

หน ี
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“ขอบคุณท่ีท่านช่วยนางไว้ น้องสาวเราคงจะตกใจ ท่ีท่านอุ้มนาง” พระโอรสจินอาขอบ

คุณชายแปลกหน้าท่ีช่วยพระพี่นางไว ้

“เจ้าไปคุยกับเขาท าไม เขาเปน็คนแปลกหน้านะ! รีบไปได้แลว้!” พระธิดากระซิบ 

“แลว้ท่านชื่ออะไร?” พระโอรสจนิอายงัคงชวนชายแปลกหนา้พูดคยุ 

“เอ่อ… ชิลฮนู เรียกขา้วา่ชิลฮูน” ชายแปลกหน้ายิ้มให้อย่างเปน็มิตร 

“ข้าจนิอา แลว้นี่น้องสาวข้าชื่อ…” พระธิดารีบเอามือปิดปากพระโอรส 

“ไปได้แลว้!! เราหิวแลว้นะ!!!” พระธิดาแอบหยิกแขนพระโอรส 

“โอ้ยยยย ข้าต้องขอตัวก่อนนะท่าน” พระโอรสจนิอาอุ้มพระธิดารีบเดินจากไป 

 

“อ้าว… ไปซะแล้ว เรายงัไม่รู้ชื่อของนางเลย” พระโอรสอันชิลฮูนยิ้มเม่ือลูบแขนท้ังสองข้าง

ของพระองค์ท่ีมีแต่รอยหยิกของพระธิดา 

 

 

ภาคผนวก 

วงศ์อสัญชินฮวา 

ท้าวมุนเจฮัน (สายหมี) >> พระโอรสอิมุน + พระธิดาอินดี ้

ท้าวอิมินอู (สายแมวน้ า) >> พระโอรสมินมิน 

ท้าวคิมดาหวา (สายนก) >> พระธิดาเฮซอง + พระโอรสจินอา 

ท้าวจองคโย (สายจิ้งจอก) >> - ยงัโสด - 
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เมืองอ่ืนๆ (นอกวงศ์เทวา) 

ท้าวลีซอน (นครลี) >> พระธิดาจนิตราวาดี ้

ท้าวอิซอนจนิ >> พระโอรสอิจิฮูน (ประไหมสุหรี ฝ่ังขวา) + พระโอรสอันชิลฮูน (ประไหมสุ

หรี ฝ่ังซ้าย***พระขนิษฐาท้าวลีซาน) 

 

 


