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อสญัชนิฮวา วงศพ์สิดาร   

 

Fan fiction ท่ีได้แรงบันดาลใจมาจาก Idol ผู้ซึ่งเป็นต านานบอยแบนด์ตลกและ

วรรณกรรมท่ีจ าได้เลือนลาง 

แต่งเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเจตนาอ่ืนใด อาจมีข้อผิดพลาดและความไม่เหมาะสมด้าน

ภาษาและเนื้อหา 

ผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านนะคะ 

 

[ตอนท่ี38: นางฟ้า] 
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“นางฟ้าของข้า…” พระโอรสอันชลิฮนูกระซิบเรียกพระธิดาเฮซองซึ่งหลับอยู่ในอ้อมแขน

ของพระองค์ หลังจากท้ังคู่ควบม้าหนีทหารมาเป็นเวลานานจนบัดนี้ถึงเพลาค่ า พระโอรส

อันชิลฮนูหยุดม้า เพื่อหาท่ีพักส าหรับคืนนี้กับนางฟ้าของพระองค์ แต่นางฟ้าของพระองค์

ยังคงหลับสนิท 

“นางฟ้าของข้า… ช่างนอนขี้เซาเสยีจริง” พระโอรสไม่อยากท าให้พระธดิาต่ืนจึงนั่ง

ประคองพระธิดาอยู่บนหลังม้า 

“เหตุใดเจา้ถึงถูกทหารตามจับ, เจา้คงเป็นพระธิดาใช่ม้ัย, ท าไมเจา้ถึงหนีอยู่เพียงล าพัง… 

นางฟ้าของข้า… เจ้าเป็นใครกันนะ?” พระโอรสเก็บค าถามมากมายไว้ในพระทัย “ไม่

ส าคัญว่าเจ้าจะเป็นใคร ตราบใดท่ีเจ้ายงัอยู่ในอ้อมแขนของข้า” พระโอรสกอดพระธิดา

แน่น ดว้ยความสิเน่หา 

 

“เจ้าจะท าอะไรน่ะ!!!!!” พระธิดาตกพระทัยต่ืน พยายามดิน้เพื่อใหห้ลุดจากอ้อมกอดของ

ชายแปลกหนา้ พระโอรสอันชิลฮูนยงัคงกอดพระธิดาเฮซองแน่นไม่ยอมปล่อย 

“แม่นาง อย่าตกใจไป ข้าไม่ท าอันตรายเจ้าหรอกนะ” แต่พระธิดาไม่ยอมฟัง ยงัคงดิ้นเพื่อ

สลดัให้หลุดจากอ้อมกอดอันแข็งแรงของพระโอรส จนม้าเร่ิมทรงตัวไม่อยู่ พระโอรสและ

พระธิดาจึงพลัดตกลงมาจากม้า 

“อ๊าก!!!!” พระโอรสพลิกเอาตัวของพระองค์ลงพื้น เพื่อรับพระธิดาไว้ พระธิดาได้โอกาส

สลดัหลุดจากอ้อมกอดของชายแปลกหน้า แต่ทว่าพระธิดาวิ่งไปได้ไม่ก่ีก้าวก็ทรงล้มลง 

“ฮ่าๆ นางฟ้าของข้า ซุ่มซ่ามจริงๆ” พระโอรสอันชลิฮูนหัวเราะในความเปิ่นของพระธิดา 

แลว้เดินเข้าไปเพื่อพยงุพระธิดาขึ้นมา 

“เจ้าอย่าเข้ามานะ!!! อย่ามาแตะต้องตัวเรา! ไม่อย่างนั้น… ” พระธิดาคอ่ยๆกะเผลกถอย

หลังจนติดกับต้นไม้ใหญ่ 
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“ไม่อย่างนั้น… เจ้าจะท าอะไรข้าเหรอ? ... ” พระโอรสยิ้มยั่วดว้ยความเจ้าเล่ห ์

“เจ้าได้ตายสมใจแน!่!!!! นายหน้ามะม่วง!!!!!!” พระธิดาชกักริชประจ าองค์ออกมาอย่างไม่มี

ทางเลือก 

 

“โธ่… พระธิดาผู้สูงศักดิ์ ขา้อุตส่าหห์าพระโอรสรูปงามใสพ่านถวายให้เจ้าถึงท่ี แต่เจา้

ยงัคงถือตัวไม่เข้าเร่ือง ชิ~~~” ในป่าลึกลับแห่งนี้ ไม่มีสิ่งใดรอดพ้นสายตาของจอมมารซูผู้

เฝ้าดูนิมิตของพระโอรสและพระธิดาแห่งอสัญชินฮวาอย่างใกล้ชิด 

 

พระโอรสอันชิลฮนูยงัคงมองพระธิดานิ่ง หาได้หวั่นเกรงต่อค าขู่ของพระธิดา 

“เจ้าใจเยน็ก่อน ขา้ไม่คิดร้ายต่อเจ้านะ ได้โปรดอยู่เฉยๆ อย่าเพิ่งขยบันะ” พระโอรสค่อยๆ

ขยบัเข้ามาหาพระธิดา 

“เราบอกแล้วไงว่าอยา่เข้ามา!!!!” พระธิดาถอยหลังจนติดต้นไม้ ทันใดนั้น งูเหลือมก็รัด

พระธิดาอย่างรวดเร็ว 

“อร้ายยยยยยยยยยยยยยยยยยย” 

ฉึ้บ!!!!!!!! พระโอรสอันชิลฮนูขวา้งกริชปกัท่ีหัวงูอย่างแม่นย า ก่อนท่ีงูเหลือมยกัษ์จะหายไป

ต่อหน้าต่อตา พระโอรสวิ่งเข้ามากอดพระธิดาท่ียังคงยนืช็อคกับเหตุการณ์เม่ือสักครู่ 

“โอ๋… นางฟ้าของข้า ข้าบอกเจ้าแล้วไง วา่ให้อยู่เฉยๆ โอ๋ๆ ไม่ต้องกลัวนะ เจา้อยู่กับข้า

แลว้ เจ้าจะไม่มีวันตกอยู่ในอันตราย ข้าจะปกป้องเจ้าเอง” พระโอรสกอดพระธิดาแนน่ 

ทรงถอนพระทัยด้วยความโล่งอก 
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แม้ว่างูตัวนัน้จะหายไปเฉยๆ แต่พระโอรสหาได้ติดใจ รีบเก็บกริชของพระองค์ เม่ือ

พระโอรสเหลือบเห็นกริชของพระธิดาท่ีตกอยู่ข้างๆพระธิดา จึงหยิบขึ้นมาดู กริชของ

พระโอรส “คิมพิลโย” พระโอรสอันชลิฮูนมองพระธิดาเฮซองด้วยความสงสัย 

 

“เดิมทีข้าคิดว่าเจ้าคงเป็นพระธิดาผูสู้งศักดิ์… กริชเล่มนี้เปน็ของเจ้าหรือ?” พระธิดาเร่ิมได้

สติ รีบดึงกริชคนืมาจากชายแปลกหน้า 

“หาใช่ของจินอาผู้เป็นพี่ชายเจ้าใช่หรือไม่?”  

“ข้าขโมยมันมา! หาใช่ของพิเศษอะไร!” พระธิดาพยายามโกหกเพื่อปิดบังฐานะของ

พระองค์ 

“เจ้าคงรู้สึกเสียใจท่ีช่วยข้ามาจากทหารเหล่านั้นสินะ ขอบใจท่ีช่วย เจา้ไปได้แลว้!” 

พระธิดาเปลี่ยนค าพูดให้ดูก้าวร้าว 

“แลว้เจา้จะหนีทหารเหล่านั้นพ้นได้อย่างไร ขาของเจ้าบวมมากนะ ให้ขา้…” พระโอรส

ยงัคงถามด้วยความหว่งใย 

“เจ้าไม่ต้องท าอะไรท้ังนั้น!!!!! หนีไปซะ!!! อย่ามาเดือดร้อนเพราะข้า!” พระธิดาตะโกนไล ่

“เจ้าเป็นหว่งข้า?” พระโอรสยิ้มกว้างเม่ือได้ยินพระธิดาตวาด 

“เจ้านั่นแหละต้องไปกับข้า!” พระโอรสอันชิลฮูนสบตาพระธิดา  

“ไม่ว่าเจา้จะเปน็พระธิดาหรือจอมโจรเจา้ก็ต้องไปกับข้า เพราะข้าจะไม่ปล่อยเจ้าให้ไปจาก

ข้าอีกแลว้” พระโอรสอันชิลฮูนจุมพิตเบาๆท่ีหน้าผากของพระธิดา แทนค าสัญญา “ข้าจะ

ปกป้องเจ้าไปจนกว่าชวีิตข้าจะหาไม่” 

พระธิดาไม่อาจขัดขนืค าสั่งของพระโอรสอันชิลฮูนได ้(แย่แลว้… หม่อมฉนัจะท าอย่างไรดี

เพคะเสดจ็พ่อ หม่อมฉนัจะฝืนค าสั่งของเขาได้อย่างไร) 



KungJuny [RicSungforever.wordpress.com] 

“นางฟ้าของข้า อยู่กับข้า อย่าหนีข้าไปอีกเลยนะ” พระโอรสดึงพระธิดาเข้ามากอดอย่าง

ทะนุถนอมพระธิดาไม่อาจขัดขนืได้เฉกเช่นความหวั่นไหวในพระทัย 

 

“หึๆ พระธิดาเฮซอง แก้วตาดวงใจของท้าวคิมดาหวา ถา้เสดจ็พ่อมาเหน็เข้าคงไม่ทรง

โปรดเป็นแน่ ฮ่าๆ” จอมมารซูแสยะยิ้มอย่างพึงพอใจท่ีแผนการของนางส าเร็จเกินคาด 

 

“พระธิดาหายไปได้ยังไง!” ท้าวคิมดาหวาแทบลมจับเม่ือทราบข่าวจากทหาร 

“มีผู้ชายคนนึงขี่มาม้าแล้วอุ้มพระธิดาขึ้นม้าไปพะยะค่ะ หม่อมฉนัคิดว่าเป็นทหารของพวก

เรา เลย…” 

“เจ้าปล่อยให้มันแตะต้องพระธิดาได้อย่างไร!!! แลว้พระโอรสอยู่ท่ีไหน!!!” 

“ทรงหนีไปได้พะยะค่ะ เอ่อ… บางทีชายคนนั้นอาจเป็นพระโอรสนะพะยะค่ะ เพราะรูปร่าง

สูงใหญ่คล้ายพระโอรสจนิอาพะยะค่ะ”  

“เตรียมม้า! ข้าจะเข้าปา่เดี๋ยวนี!้!!” ท้าวคิมดาหวาไม่สามารถนิ่งเฉยได ้

 

ทางด้านพระโอรสอิจิฮูนเตรียมก าลังพร้อมออกเดินทาง แต่พระอนุชากลับหายตัวไป 

“ข้าพร้อมแลว้! น้องอัน! เจา้หายไปไหนนะ?” 
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พระโอรสอิจิฮูน(คู่ตุนาหงันพระธิดาจนิตราวาดี้)   

 

พระโอรสจินอาเม่ือทรงทราบข่าวชายลึกลับลักพาตัวพระพี่นางไป จึงแอบควบม้าหนจีาก

ทหารองครักษ์เพื่อตามหาพระพี่นาง จนมาพบกับก าลังทหารของพระโอรสอิจิฮูน  

“เจ้าเป็นใคร! นี่กองทัพของพระโอรสอิจิฮูน เจา้บังอาจมากท่ีบุกรุกเข้ามา” ทหารขวาง

พระโอรสจินอาไว ้

“ชิ~~ ข้าต่างหากท่ีควรถามเจา้ ว่ายกกองทัพมาท าอะไรท่ีชายแดนเมืองคิมดาหวานี้?” 

พระโอรสจินอามีปากเสียงกับทหารจนพระโอรสอิจิฮูนเสดจ็ออกมาดู 

“พวกเจ้าโวยวายอะไรกัน น้องข้ากลับมาหรือยงั? แล้ว… เจ้าเปน็ใคร!” พระโอรสอิจิฮนูท

รงแปลกพระทัยเม่ือพบพระโอรสจินอา ถึงกับยนืตะลึงในความงดงามของพระโอรสจินอา

แห่งวงศ์เทวา (ในป่าแห่งนี้ ยงัมีชายหนุ่มรูปงาม เฉกเช่นนางฟ้าอีกหรือนี่… เสียดายท่ีเจา้

เป็นชาย หาใช่สตรีไม่…) พระโอรสอิจิฮูนยงัจ้องมองพระโอรสจินอาไม่วางตา 

พระโอรสจินอาลงมาจากม้า “ท่านคงเป็นพระโอรสอิจิฮนู ง้ันหม่อมฉนัขอทูลถามพระองค์

สักหน่อย พระองค์ทรงเห็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ คลา้ยๆกับหม่อมฉนั และผู้หญิงรูปร่าง

บอบบางขี่ม้าผ่านมาทางนี้หรือไม่พะยะค่ะ?” 
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พระโอรสอิจิฮูนพยายามเรียกสติของพระองค์ “เอ่อ… เม่ือก้ีท่านว่าอะไรนะ?” 

“หม่อมฉนัถามวา่ พระโอรสทรงเห็นชายรูปร่างสูงใหญ่และผู้หญิงตัวเลก็ๆขี่ม้าผ่านมาทาง

นี้หรือไม่พะยะค่ะ?” พระโอรสจนิอาถามด้วยความร้อนพระทัย 

“เราไม่เคยเห็น ไม่ทราบว่าท่านต้องการตามหาพวกเขาท าไม?” 

“ชายคนนั้นลักพาตัวน้องสาวของหม่อมฉนัไป” 

“เราก็อยากช่วยท่านตามหาน้องสาวของท่าน แต่เราต้องเดินทางต่อ หวังว่าท่านจะหา

นางพบ เอ่อ… แลว้ไม่ทราบว่าท่านชื่อ…” ไม่ทันท่ีพระโอรสอิจิฮูนจะเอ่ยถามชื่อ พระโอรส

จินอาได้ควบม้าออกไปด้วยความรีบร้อน 

“ทหาร ออกเดินทางได้! ท่ีนี่อยู่นานไม่ได้แลว้ คงมีกองทัพตามมาเป็นแน่!” 

“แลว้พระโอรสอันชลิฮนูล่ะพะยะค่ะ?” 

“ข้าลืมไปว่าน้องอันชิลนัดให้ไปเจอท่ีนครลีเลย” พระโอรสอิจิฮนูรีบออกเดินทาง และหวัง

ว่าชายคนนั้นอาจจะเป็นพระอนุชาของพระองค์ 

“ลักพาตัวพระธิดาเลยนะ… อันชิล… เจ้าก่อเร่ืองใหญ่แล้วรู้ม้ัย ขา้หวังว่านางคงงดงามจน

เจ้าอดใจไว้ไม่ได้ แม้แต่พระเชษฐาของนางยงังามถึงเพียงนี้… เฮ้อ… เสยีดายจริงๆท่ีเจ้า

ไม่ใช่สตรี”  

พระโอรสจินอา(คู่ตุนาหงันพระธิดาอินดี้) 
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“ข้าชื่ออันชิลฮูน นางฟ้าของข้าเรียกข้าวา่… พี่อันชลินะ” พระโอรสอันชลิฮนูยงัคงนั่งกอด

พระธิดาไม่ปล่อย 

“อัน-ชิล-ฮูน” พระธิดาทวนชื่อของชายแปลกหน้าชา้ๆ “ข้าเรียกเจ้าวา่มะม่วงดีกว่า!” 

“ฮ่าๆ ง้ันก็ตามใจเจ้าสิ นางฟ้าของข้า เจ้าเรียกข้าว่ามะม่วงก็ได้” พระโอรสดีพระทัยท่ี

พระธิดาพูดออกมาสักทีหลังจากนั่งเงียบมานาน 

“เจ้าหน้ามะม่วง!” พระธิดายงัคงพยายามยั่วใหพ้ระโอรสอันชิลฮูนโมโห แต่พระโอรสกลับ

อารมณ์ดี ยิ่งท าให้พระธิดาหงุดหงิด 

“แลว้เจา้ชื่ออะไร?” พระธิดาไม่ตอบ  

“เจ้าอยากเรียกวา่อะไรก็ตามใจ!” 

“นางฟ้าของข้า เจ้าโกรธเคืองข้าด้วยเหตุใดกัน หือ?” พระโอรสกระซิบถามใกล้ๆจน

สัมผัสได้ถึงลมหายใจของพระธิดา 

“เจ้า!!! ข้าเกลียดเจ้า!!! ท าไมเจ้าต้องท าแบบนี้กับข้า!!!” พระธิดาโวยวาย 

“เพราะข้ารักเจา้น่ะสิ ใชแ่น่ๆ ข้าคงตกหลุมรักเจา้” พระโอรสสารภาพ 
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“I thought I’ve never fallen in love, but I fall in love, cause I wanna love 

you~~~ my angel” 

พระธิดาเขิลจนพระพักตร์แดง เป็นคร้ังแรกท่ีมีคนมาสารภาพรัก ทรงหวั่นไหวในพระทัย

จะท าอย่างไรดี 

“โอ้ยยยยยย” พระโอรสร้องลั่นเม่ือพระธิดาหยิกแขนพระองค์ 

“ข้าร้อน!! ปล่อยขา้สักที!” พระธิดาผละออกจากอ้อมกอดของพระโอรส เหง่ือท่วมไปท้ัง

องค์ 

“ข้าขอโทษ เจา้เหง่ือออกเต็มไปหมดเลย ขา้จะเช็ดเหง่ือให้เจ้านะ?” 

“ไม่ต้อง! ท่านไม่ต้องท าอะไรให้ข้าอีกแล้ว แคป่ล่อยขา้ไป! ถ้าเจ้ารักข้า เจา้ต้องปล่อยข้า

ไป! ได้โปรดอย่าบังคับให้ข้าท าอะไร ข้าเกลียดการถูกบังคับ!!!” 

“ข้าจะไม่บังคับเจ้าอีกแล้ว แต่ได้โปรดอย่าท้ิงข้าไปอีกเลยนะ” พระโอรสอันชลิฮนูอ้อน

วอน 

“เจ้ารักข้าบ้างหรือเปล่า? หรือว่ารู้สึกชอบข้าบ้างม้ัย? สักนิดก็ยงัดี?” 

“ข้ารักท่าน… ไม่ได้!”  

“เพราะอะไร?” พระโอรสมองพระธิดา น้ าตาเร่ิมเอ่อ 

“ท่านก าลังจะแต่งงาน” พระธิดารู้สึกปวดใจท่ีต้องพูดออกมา 

“อ่อ… ฮ่าๆ ข้าคงท าให้เจา้เข้าใจผิด พี่ของข้าก าลังจะแต่งงาน ข้าแต่งเพลงให้พวกเขา ข้า

จะต้องตามไปงานของพวกเขา คงจะดีมากถ้าเจ้ายนิดีไปกับข้า” พระโอรสกุมมือพระธิดา 

“ไปกับข้านะ? นี่เปน็ค าขอร้อง” 
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“ข้าหนา้ตาขี้เหร่มาก คงท าให้ท่านอับอาย ข้าถึงไม่อาจเอาผ้าคลุมนี้ออกได้ เราแยกกัน

ตรงนี้เถิด” พระธิดาดึงมือกลับ พระองค์พยายามหาข้ออ้างต่างๆ ไม่ใช่เพราะความรังเกียจ 

แต่เพราะมืออันอบอุ่นของพระโอรสอันชิลฮูนท าใหพ้ระธิดาเร่ิมหวัน่ไหวมากขึ้นทุกที 

“นางฟ้าน้อยๆของข้า เจา้อย่าได้กังวลไปเลย ยงัไงข้าก็รักเจ้า” พระโอรสก้มหน้าลงจุมพิต

พระธิดา แม้ว่าจะมีผ้าคลุมก้ันไว้ก็ตาม พระธิดารู้สึกร้อนผา่วไปท้ังหน้า 

พระโอรสอันชิลฮนูกอดพระธิดาเฮซองไว้ “แต่งงานกับข้านะ!” 


