
KungJuny [RicSungforever.wordpress.com] 

อสญัชนิฮวา วงศพ์สิดาร   

 

Fan fiction ท่ีได้แรงบันดาลใจมาจาก Idol ผู้ซึ่งเป็นต านานบอยแบนด์ตลกและ

วรรณกรรมท่ีจ าได้เลือนลาง 

แต่งเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเจตนาอ่ืนใด อาจมีข้อผิดพลาดและความไม่เหมาะสมด้าน

ภาษาและเนื้อหา 

ผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านนะคะ 

 

[ตอนท่ี37: เสียงจากสวรรค]์ 
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“จินอา พี่เรียกเจ้าต้ังนานท าไมถึงเพิ่งมา” พระธิดายงัคงกอดปลาแน่น 

“หม่อมฉนัขออภัยพะยะค่ะ ทีหลังพระพี่นางอย่าไปไหนไกลจากหม่อมฉนันะพะยะค่ะ” 

พระโอรสอุ้มพระธิดาเดินออกมาไกลพอสมควร 

“เขาคงไม่ตามเรามาแลว้ล่ะ พระพีน่างขาแพลงเหรอพะยะค่ะ? ท าไมทรงซุ่มซ่ามอย่างนี้

นะพะยะค่ะ” พระโอรสวางพระธิดาลง แล้วดูท่ีข้อเท้าของนาง 

“โอ้ย! เบาๆส ิก็เจา้นัน่แหละ ปล่อยให้เราอยู่กับคนแปลกหน้า” พระธิดามองข้อเท้าของ

พระองค์ แต่ยงัคงกอดปลาไว้แน่น 

พระโอรสฉกีผ้าพันท่ีข้อเท้าของพระธิดาไว้ “ทีนี้ห้ามซนนะพะยะค่ะ ถา้ข้อเท้าบวมกว่านี ้

พระพี่นางคงต้องเสด็จกลับวังแล้วนะพะยะค่ะ” 

“รู้แลว้นา่! เจ้าบ่นเหมือนเสด็จพ่อเลย แล้วเม่ือก้ีเจา้เรียกเราวา่น้องสาวเหรอ หือ?” 

พระธิดาตีแขนพระอนุชา 

“โอ้ย… แต่หม่อมฉนัควรจะเปน็เสดจ็พีข่องพระพี่นางมากกว่านะพะยะคะ่ พระพี่นางยงัทรง

เล่นเป็นเด็กๆอยู่ได”้  

“ชิ~~ ยงัไงพี่ก็เป็นพี่เจา้นะรู้ม้ัย อ่ะ เจ้าเอาไปจัดการให้ที เราหิวแลว้” พระธิดาส่งปลาตัว

ใหญ่ให้พระโอรสจนิอา 

“โอ้ว พระพีน่างเก่งจังพะยะค่ะ หม่อมฉนัไม่ยกัรู้ว่าทรงจับปลาได้ด้วย” พระโอรสจนิอาลง

มือย่างปลาใหพ้ระพระธิดา 

 

“เราจะเดินทางต่อได้ม้ัยนะ? ถ้าชกัชา้ เสดจ็พ่อต้องตามหาเราเจอแน่ๆเลย” พระธิดาจับท่ี

ข้อเท้าของพระองค์ด้วยความกังวล 
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“น้องอัน เจ้าไปท าอะไรมา เนื้อตัวถึงได้เปียกขนาดนี้” พระโอรสอิจิฮนูทักพระอนุชาท่ีเดิน

กลับมาด้วยความเปียกปอน 

“เร่ืองมันยาวพะยะค่ะ หม่อมฉนันั่งเล่นอยู่ท่ีริมล าธาร แล้วอยู่ๆก็ได้ยินเสียงเพลง… เสียง

นั้นไพเราะมาก หม่อมฉนัไม่เคยได้ยินเสียงท่ีไพเราะอย่างนี้มาก่อน” 

“เจ้าเลยตกลงไปในล าธาร?” 

“ไม่ใช่พะยะค่ะ บทเพลงนั้นท าใหห้ม่อมฉนัรู้สึกถึงความโศกเศร้ามากพะยะค่ะ หม่อมฉนั

จึงออกตามหาเจ้าของเสียงนั้น เพื่อจะถามวา่เหตุใดถึงได้เศร้าโศกเพียงนี้” 

“เจ้าจึงโดดน้ าลงไป?” 

“ไม่ใช่พะยะค่ะ เสดจ็พี่ให้หม่อมฉนัเล่าใหจ้บก่อนได้ม้ัยพะยะค่ะ?” 

“ฮ่าๆ ก็พี่ใจร้อนนี่นา แลว้ท าไมเจ้าถึงตัวเปียกกลับมาแบบนีล้่ะ?” 

“แลว้อยู่ๆฝนก็ตกลงมาพะยะค่ะ ราวกับวา่ท้องฟ้าร่ าไห้ให้กับเสียงเพลงของนาง” 

พระโอรสอันชิลฮนูเร่ิมน้ าตาคลอเม่ือนึกถึงบทเพลงท่ีพระธิดาเฮซองร้องท่ีริมล าธาร 

“โธ่… ก็แค่ฝนตก เจา้รีบไปเปลี่ยนชุดเถิด ก่อนท่ีจะไม่สบาย เรายงัต้องเดินทางอีกไกลนะ” 

“โธ่ เสดจ็พี่อยา่เพิ่งขัดหม่อมฉนัสพิะยะค่ะ ฟังหม่อมฉนัใหจ้บก่อน” 

“อ้าว ยงัไม่จบอีกเหรอ?” 

“ในท่ีสุดหม่อมฉนัก็ได้พบกับนาง” 

“ใครอ่ะ?” 

“เจ้าของเสียงนัน้พะยะค่ะ หม่อมฉนัพบนางนั่งตกปลาอยู่เพียงล าพัง ท่ามกลางสายฝน 

หม่อมฉนัไม่อยากรบกวนนางจึงแอบฟังนางร้องเพลงอยู่ห่างๆ” 
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“ผู้หญิงอีกแล้วเหรอ? แลว้นางเป็นใครอ่ะ? สวยม้ัย?” 

“เดี๋ยวสิ พะยะค่ะ เสดจ็พีน่ั่งทรงฟังเฉยๆ อย่าเพิ่งถามแทรกหม่อมฉนัได้ม้ัยพะยะค่ะ!” 

“ก็ได้ๆ” 

“เม่ือนางหยุดร้องเพลงฝนก็หยุดตก แลว้นางก็พูดกับปลาวา่ท าไมไม่ยอมกินขนมปังของ

นาง ฮา่ๆ น่ารักจัง” พระโอรสอันชิลฮูนยิ้มบางๆหวัเราะในความน่าเอ็นดูของพระธิดาเฮ

ซอง 

“จากนัน้นางก็ร้องเพลงให้ปลาฟัง… หม่อมฉนัจ าไม่ได้วา่ร้องว่าอย่างไร แต่อยู่ๆฝูงปลาก็

ว่ายมารวมกันรอบๆนาง มันน่าอัศจรรย์มากพะยะค่ะ ดูเหมือนนางจะไม่รู้วิธจีับปลา

เหล่านัน้ หม่อมฉนัจึงว่ายน้ าเขา้ไปใกล้ๆ นาง นางยงัพูดกับปลาพวกนัน้วา่ ปลาตัวไหนตัว

ใหญ่ท่ีสุดให้กระโดดขึ้นไปหานาง หม่อมฉนัจึงจับปลาเหลา่นัน้ใหน้างตัวนึง แต่ว่านางคง

ตกใจมาก ท่ีหม่อมฉนัโผลจ่ากน้ ามาแบบนั้น นางจึง… อ้าว! เสด็จพี!่ ต่ืนสพิะยะค่ะ” 

พระโอรสอันชิลฮนูสะกิดพระโอรสอิจิฮนูท่ีเผลอหลับไป 

 

“ป่านนี้ข้อเท้าของนางจะเป็นยงัไงนะ เป็นเพราะเราแท้ๆเลย” พระโอรสอันชลิฮนูรู้สึกไม่

สบายพระทัยท่ีเป็นต้นเหตุท าใหพ้ระธิดาหกล้ม 

 

“พระพี่นางพะยะค่ะ หม่อมฉนัจัดท่ีนอนให้เรียบร้อยแลว้พะยะค่ะ” 

“แลว้เจา้ล่ะ? เจ้านอนท่ีไหน?” พระธิดาถามด้วยความเป็นหว่ง 

“ไม่เป็นไรพะยะค่ะ หม่อมฉนันั่งเฝ้าพระพีน่างตรงนี้ดีกว่า” 

“ง้ัน พี่นอนตรงนี้ดีกว่า ขา้งๆเจ้านี่แหละ ขอยมืแขนเจ้ากอดแทนตุ๊กตาหน่อยนะ” พระธิดา

ดึงผ้าท่ีพระโอรสปูไว้ให้นางมาห่มกับพระโอรส ไม่นานท้ังคู่ก็หลับด้วยความอ่อนเพลีย 
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“ฮา~~~~~~ I’m in love… Ha~~~~ I fall in love…” พระโอรสอันชิลฮนูยงัทรงง่วนอยู่กับ

การแต่งเพลงให้พระเชษฐาเพื่อใช้ในงานอภิเษกสมรส แต่ในพระทัยยงัคงเศร้าหมองจาก

ความรักท่ีเพิ่งเลิกราไป 

“I thought I’ve never fallen in love~~ but I’m in love~~~~ cause  . . . ?” 

“Cause I wanna love you baby~~~” 

“อ้า! I thought I’ve never fallen in love~~ but I’m in love~~~~ cause I wanna 

love you baby~~” 

“Ha~~~ I’m in love … ” 

“I’m so deep in love ^-^” 

“Ha~~~ I fall in love” 

“I can’t help it, I can’t hide my heart… you’re so beautiful~~~~” 

“I can’t help it, I can’t hide my heart… you’re so beautiful~~~~” 

“อ่า… น่าจะไดล้ะ I thought I’ve never fallen in love~~ but I’m in love~~~~ cause  

. . . cause . . .” 

“cause I love you baby~~~~” 
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“เจ้ารักข้าจริงๆน่ะเหรอ?” พระโอรสอันชิลฮนูเงยหนา้ขึ้นมองบนต้นไม้ ทันใดนัน้ลูก

มะม่วงก็ตกลงมาเต็มพระพักตร์ของพระโอรส พร้อมกับ… 

“อร้ายยยยยยยยยยยย” นางฟ้าตัวปว่นพลดัร่วงลงมาจากต้นไม้ แต่พระโอรสรับนางไว้ได้

อย่างหวุดหวิด 

พระธิดาเร่ิมพระพักตร์แดงด้วยความอาย “. . .” 

“ตอนแรกข้านึกวา่เจ้าเปน็นางฟ้า… แต่เจา้คงเป็นลูกลิงกระมัง ถึงได้ร่วงลงมาจากต้นไม้ 

ฮ่าๆ” พระโอรสอันชลิฮนูยิ้มให้พระธิดาเฮซองท่ีบัดนี้อยู่ในอ้อมแขนของพระองค์ 

พระธิดารู้สึกถึงความอ่อนโยนจากรอยย้ิมของชายแปลกหน้า (ทุกคร้ังท่ีหม่อมฉนัพลัดตก

ลงมา เสด็จอาจะทรงรับหม่อมฉนัไว้ได้เสมอ เพียงแต่เขา… ไม่ใช่เสด็จอาของหม่อมฉนั) 

พระธิดารู้สึกร้อนผ่าวด้วยความประหม่า หลบสายตาไม่กลา้สบตาชายแปลกหน้า 

“ขาเจา้หายดีแล้วเหรอ?” 

พระธิดาก้มหน้าไม่ตอบ ในพระทัยยงัคงว้าวุ่น พระองค์ไม่ควรอยู่ตามล าพังกับคนแปลก

หน้า แต่อ้อมกอดของเขากลับท าให้พระองค์รู้สึกอุ่นใจ (จะท าอย่างไรดี… เขาเป็นคนแปลก

หน้า)  

“อืม… วันนี้เจ้าคงไม่อยากพูดกับข้าสนิะ เจ้าคงโกรธข้าอยู่” พระโอรสอันชิลฮนูอุ้ม

พระธิดาเฮซองมานั่งท่ีโขดหินริมล าธาร ท่ีๆพระองค์พบพระธิดาคร้ังแรก 

“ขอข้าดูเท้าเจา้หน่อยนะ” พระโอรสอันชิลฮูนแกะผา้ท่ีพันข้อเท้าของพระธิดาออก พร้อม

กับหยิบห่อยาออกมา 

“ข้าหวังวา่จะได้พบเจ้าอีก ขา้จะได้ทายาให้เจา้ ขา้ดีใจมากท่ีเจ้ามาหาขา้ อันท่ีจริง… เจา้ตก

ลงมาใส่ขา้ต่างหาก ^ ^” พระโอรสอันชิลฮูนหวัเราะและยิ้มใหพ้ระธิดาเฮซองอย่าง

อารมณ์ดี แต่พระธิดายงัคงเงียบงัน (เสดจ็พ่อไม่ให้เราพูดกับคนแปลกหน้า… เราจะพูดกับ

เขาไม่ได้) 
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“Ha… I’m in love Ha… I fall in love~~” พระโอรสฮัมเพลงเพื่อใหพ้ระธิดารู้สึกดีขึ้น 

พระธิดามองชายแปลกหน้าท่ีก าลังทายาและพนัข้อเท้าให้พระองค์ พระโอรสปลดผา้คาด

เอวของพระองค์พันข้อเท้าให้พระธิดา แทนผ้าผนืเดิมของพระโอรสจินอา (นอกจากเสดจ็

อาจองคโยแลว้ เขาเปน็ชายหนุ่มรูปงามและมีเสียงไพเราะ ต้องไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาเปน็

แน่ แต่เขามาอยู่ในป่าท่ีไร้บ้านเรือนผู้คนได้อย่างไร) พระธิดายงัคงสังเกตชายแปลกหน้า

อย่างละเอียด 

“เจ้าชอบเพลงของข้าม้ัย?” พระโอรสยงัคงพยายามชวนคุย พระธิดาพยกัหน้านิดๆ แต่

ยงัคงสงวนค าพูด 

“ข้าแต่งเพลงนี้ให้คนท่ีข้ารัก… ส าหรับงานแต่งงานน่ะ” 

พระธิดารู้สึกสะเทือนใจเม่ือนึกถึงงานแต่งงาน แม้แต่ชายแปลกหนา้ เขาก็ก าลังจะ

แต่งงาน TT^TT (ตัวเรานี้ช่างอาภัพนัก) 

“I thought I’ve never fallen in love, but I’m in love~~~ cause . . .” พระโอรสหยุด

ร้องเพื่อให้พระธิดาร้องเพลงต่อจากพระองค์ แต่พระธิดายงัคงเงียบ 

“I wanna love you baby~~~~” พระโอรสมองเข้าไปในแววตากลมโตของพระธิดา ด้วย

ความใคร่รู้วา่นางเป็นใคร จึงเอ้ือมมือจะปลดผ้าคลุมหน้าของพระธิดา แต่พระธิดามือไว 

รีบตีมือของพระโอรสทันที 

“อ๊ะ!!! ก็ได…้ ถ้าเจ้าไม่อยากให้ขา้มองหน้าเจา้ เจ้าไม่อยากคุยกับข้า ขา้ก็จะไม่กวนใจเจา้

อีก” พระโอรสอันชิลฮูนหน้าหงอย ถอยออกมาจากพระธิดา 

“ข้าคงน่าร าคาญ และน่ารังเกียจส าหรับเจา้” พระโอรสตัดพ้อ 

“ขอบคุณนะ” พระธิดาเอ่ยเบาๆ แต่ก็ดังพอท่ีจะท าให้พระโอรสยิ้มได้ 

“ให้ข้าท าอะไรไถ่โทษให้เจ้าบ้างได้ม้ัย? เจา้จะได้ยอมคุยกับข้า เจา้อยากให้ข้าจับปลา

ให้ม้ัย?” พระธิดาสา่ยหน้า 
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“อืม… ข้าจะเก็บมะม่วงต้นนัน้ให้เจ้าก็แลว้กัน เจ้าคงอยากกินมาก ถึงได้ปีนขึน้ไปบนนั้น 

ง้ันเจ้ารอข้าตรงนี้นะ” พระโอรสยิ้มให้พระธิดาแลว้รีบวิ่งไปเก็บมะม่วงให้นาง 

สักพักพระโอรสอันชลิฮนูวิ่งกลับมาพร้อมมะม่วงพวงใหญ่  

“อ้าว! เจ้าไปซะแล้ว… นางฟ้าของข้า” พระโอรสทรงผิดหวังท่ีพระธิดาจากไปโดยไม่ได้

ร่ าลาอีกคร้ัง 

 

“อ้าว น้องอัน… หน้าเจา้ไปโดนอะไรมา?” พระโอรสอิจิฮนู ตกพระทัยอีกคร้ังหลังจาก

พระโอรสอันชิลฮนูเสด็จกลับมา 

“หน้าหม่อมฉนั! เป็นอะไรเหรอพะยะค่ะ?” พระโอรสอันชิลฮูนเร่ิมกังวล 

“พี่ต่างหากท่ีต้องถามเจ้า ไปชกต่อยกับใครมา ดูสิหวัโนขนาดนี ้เจา้ไม่รู้ได้อย่างไร?” 

พระโอรสอิจิฮูน จับท่ีหนา้ผากของพระอนุชา ท่ีปูดโนและเขียวเป็นรอยฟกช้ า 

“โอ้ย!!!!!!!!! เบาๆพะยะค่ะ” พระโอรสอันชิลฮนู ร้องลั่น 

“ไม่มีอะไรพะยะค่ะ แค่เจา้มะม่วงนี่ตกใส่หวัหม่อมฉนัพะยะค่ะ T^T”  

“โธ่เอ้ย… เจ้าช่างซุ่มซ่ามจริงๆ รีบทายาซะ เดี๋ยวถึงวันงานอภิเษกของพี่ เจ้าจะต้องดูดี

รู้ม้ัย จะได้มัดใจเหลา่พระธิดาเมืองต่างๆ แต่… เจ้าห้ามหล่อเกินหนา้พีน่ะ รู้ม้ัย!” 

พระโอรสอิจิฮูนหวัเราะอย่างอารมณ์ดี “เจ้าไปเก็บของได้แล้ว อีก 1 ชั่วยามเราจะออก

เดินทางต่อ น้องจินตราวาดี้ก าลังรอพี่อยู่” 

“พะยะค่ะ” พระโอรสอันชลิฮนูรู้สึกพระทัยหายท่ีจะต้องเดินทางจากป่าแห่งนี้ไป พระโอรส

หยิบผ้าพนัเท้า(ผนืเก่า)ของพระธิดาเฮซองออกมาดู  
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“เนื้อผ้าชัน้ด…ี หาใช่ของชาวบ้านธรรมดาไม่ นางฟ้าของข้า… เจ้าเป็นใครกันแน ่เหตุใด

เจ้าถึงต้องปิดบังหน้าตาของเจ้า แลว้ข้าจะได้พบเจ้าอีกม้ัย…” พระโอรสอันชิลฮนูตัดสินใจ

ควบม้าออกไปตามหานางฟ้าลึกลับของพระองค์ 

“ถ้าเจ้าคือนางฟ้าของข้า… ข้าก็ไม่อาจปล่อยเจ้าให้ไปจากข้าแบบนั้นได”้  

พระโอรสอันชิลฮนูผู้มีเสียงเพลงในหวัใจ 

 

 

“จินอา! เรากลับมาแล้ว เจ้าต่ืนหรือยงัอ่า… ข้าเก็บมะม่วงมาให้เจ้าด้วยนะ… เจ้า…” 

พระธิดาตกพระทัยเม่ือไม่พบพระอนุชาแต่พบรอยเท้าของม้าเต็มไปหมด 

“จินอา!” พระธิดามองรอบๆ เร่ิมพระทัยไม่ดี “หรือว่าเสดจ็พ่อ…” พระธิดาเร่ิมวิ่งกลับไป

ทางเดิม เม่ือทรงได้ยินฝีเท้าของม้าใกล้เข้ามา แต่แผลท่ีข้อเท้าของพระธิดาท าให้นางวิ่งไป

ได้ไม่ไกลก็ต้องหยุดพักด้วยความเจ็บปวด 

“โอ้ย….. เพราะนายคนเดียวเลย! นายมะม่วง! โอ้ยเท้าของเรา >.< เจ็บจังเลย…” เสียง

ฝีเท้าม้าดังใกล้เข้ามาทุกที  

“เราจะท ายงัไงดี” พระธิดาพยายามกะเผลก เพื่อหนีต่อไป 

“นั่นไง! พระธิดาอยู่นั่น!” ในท่ีสุดทหารองครักษ์ของท้าวคิมดาหวาก็ตามหาพระธิดาจนพบ 
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“อร้ายยยยยยยยยยยยย” พระธิดาหวีดร้อง เม่ือชายแปลกหนา้ควบม้าโผล่มา และคว้า

ตัวพระธิดาขึน้ม้าไป 

“เฮ้ย!!!!!!!! เจ้าอย่าท าอะไรรุนแรงกับพระธิดา!!!” หัวหน้าองครักษ์ตะโกนห้าม 

“ท่านองครักษ์ ข้าเกรงว่านั่นจะไม่ใช่ทหารของเรานะ!!!”  

“เจ้าเอาอะไรมาพูด!” 

“มันพาพระธิดาหายไปแล้ว!!!” 

“ฉิบหายแลว้!!!!!!!!!!” เหล่าทหารองครักษ์รีบแยกย้ายกันออกตามหาพระธิดาเฮซอง ท่ีถูก

คนแปลกหน้าลักพาตัวไปต่อหน้าต่อตา  

 

“จับไว้ดีๆนะ” พระโอรสอันชิลฮูนกอดเอวของพระธิดาเฮซองไว ้

ท้ังสองพระองค์ยงัคงเร่งฝีเท้าม้าเพื่อหนีการไล่ตามของทหาร พระธิดายงัคงเกาะแขนของ

ชายแปลกหนา้แน่น ด้วยความกลวั 

“เจ้าจะพาเราไปไหน!” พระธิดาเฮซองถามด้วยความกังวล 

“ไว้ใจขา้!” พระโอรสอันชลิฮูนให้ค าม่ันแก่พระธิดา กระชบัอ้อมแขนเพือ่ให้พระธิดาแนบชิด

กับพระองค์  

(“นางฟ้าของข้า… ตัวเจา้ช่างหอมหวล เจ้าท าให้ข้าใจสัน่ ข้าจะปล่อยมือจากเจา้ได้อย่างไร

กัน… ข้าไม่อาจให้เจ้าอยู่ไกลจากขา้ได้อีกต่อไป… ขอบคุณสวรรค์ ท่ีส่งนางฟ้ามาให้ขา้…”) 

พระโอรสอันชิลฮนูร าพันกับองค์เอง พร้อมกับเร่งฝีเท้าม้าขึ้นไปทางตอนเหนือ 

 


