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อสญัชนิฮวา วงศพ์สิดาร   

 

Fan fiction ท่ีได้แรงบันดาลใจมาจาก Idol ผู้ซึ่งเป็นต านานบอยแบนด์ตลกและ

วรรณกรรมท่ีจ าได้เลือนลาง 

แต่งเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเจตนาอ่ืนใด อาจมีข้อผิดพลาดและความไม่เหมาะสมด้าน

ภาษาและเนื้อหา 

ผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านนะคะ 

 

[ตอนท่ี39: จนิตราวาดี]้ 
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“น้องมินมิน…” พระโอรสอิมุนท าเสียงงุ้งง้ิงอ้อนพระโอรสมินมิน 

“หม่อมฉนัพรานป่าอิมิลพะยะค่ะ!” 

“น่า…. นะ เจา้ช่วยพี่คิดหน่อยส”ิ  

“เสดจ็พี…่ เชื่อหม่อมฉนั เสด็จกลับวังแล้วไปหาน้องเฮซองกันดีกว่าพะยะค่ะ หม่อมฉนั

อยากยลโฉมน้องเฮซองมานานแล้วพะยะค่ะ” 

“ง่า~~~~~~ ท าไม                          T^T” พระโอรสอิมุนโอดครวญ 

“หม่อมฉนัต่างหากท่ีไม่เข้าใจเสดจ็พี!่ เสด็จพี่ยังต้องการสิ่งใดนอกจากน้องเฮซองอีกพะยะ

ค่ะ?” 

“เราไม่ต้องถูกคลุมถุงชน! เราจะเลือกประไหมสุหรีของเราเอง!” 

“ไว้เสดจ็พีพ่บน้องเฮซองก่อน ถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ต้องแต่งสิพะยะค่ะ บางทีน้องเฮซองอาจจะ

ชอบขาว อวบ นา่รัก กระทัดรัด แววตา Sexy แบบหม่อมฉนัก็ได้ คิค”ิ พระโอรสมินมิ

นช่วยพระโอรสอิมุนหาทางออก 

“เจ้าอย่าได้คดิ! ยงัไงนางก็ยงัเป็นคู่ตุนาหงันของข้าอยู่นะ!” 

“แลว้เสด็จพี่จะใหห้ม่อมฉนัช่วยอะไรพะยะค่ะ?” 

“หาวิธใีห้ข้าไดพ้บกับพระธิดาจนิตราวาดี!้” 

“หม่อมฉนัขอปฏิเสธ!” 

“นะ นา้……… ท าเพื่อพี่สักคร้ัง” พระโอรสอิมุนพยายามออดอ้อน 

“เจ้าอยากได้อะไร… พี่จะให้เจ้าทุกอย่าง!” 

“แค่พบพระธิดาจนิตราวาดี้นะพะยะค่ะ?” 

“ใช่ ขอแค่ได้พบนางเพียงสักคร้ัง” 
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“ท าไมต้องให้หม่อมฉนัออกหน้าด้วยพะยะค่ะ!” 

“เราอยากพบนางในฐานะสามัญชนธรรมดา” 

“แลว้จอมโจรอิป๋าล่ะพะยะค่ะ?” 

“นั่นไวเ้ป็นทางออกสุดท้าย!” 

“ถ้าหม่อมฉนันัดพระธิดามาให้เสด็จพี่แล้ว หม่อมฉนัจะขออะไรก็ได้ใช่ม้ัยพะยะค่ะ?” 

“ใช!่” 

“ง้ันหม่อมฉนัขอน้องเฮซองนะพะยะค่ะ ^ ^” 

“เจ้าอยากตายรึไง ห๊า!” 

“อ้าว… ไหนว่าเสด็จพี่ให้หม่อมฉนัได้ทุกอย่าง” 

“ข้าไม่มีสิทธิย์กนางให้เจา้ต่างหาก!!!” 

“ไว้หม่อมฉนัจะค่อยๆคิดดนูะพะยะค่ะ ยงัไงก็อย่าลืมค าสัญญานะพะยะค่ะ” 

 

ณ นครลี … 

“หม่อมฉนั ขึ้นเหนือมาคร้ังนี้ เพื่อน าสนิค้าตัวใหม่จากเปอร์เซียมาเสนอพะยะค่ะ ได้ข่าวว่า

พระองค์ก าลังจะมีงานอภิเษกของพระธิดา หม่อมฉนัจึงแวะมา เผื่อพระธิดาอยากได้

เคร่ืองประดับส าหรับงานอภิเษกสักชุด” พระโอรสมินมินเขา้เฝ้าท้าวลซีาน เจา้นครลี 

“พระโอรสให้เกียรติเสด็จมาเยี่ยมเมืองเล็กๆของหม่อมฉนั หม่อมฉนัทราบซึ้งมากพะยะค่ะ 

ถ้าหากพระโอรสประสงค์สิ่งใด ทรงบอกหม่อมฉนันะพะยะค่ะ” ท้าวลีซานรู้สึกเปน็เกียรติ 

ท่ีพระโอรสแห่งอสัญชินฮวาเสดจ็มาเยอืนนครลีของพระองค์ 
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“หม่อมฉนัไม่ประสงค์สิ่งใดนอกจากต้องการท าการค้าพะยะค่ะ เมืองแห่งสาวงามย่อม

ควรคู่กับเคร่ืองประดับล้ าค่าท่ีหม่อมฉนัน ามาเสนอพะยะค่ะ” พระโอรสมินมินยิ้มกว้าง 

พร้อมส่งตัวอย่างสินค้าให้ท้าวลีซานทอดพระเนตร 

“ไม่ทราบว่าสินคา้เหล่านี้ราคาเท่าไรพะยะค่ะ หม่อมฉนั… อยากให้เป็นของขวัญพระธิดา

สักชุด” 

“ชุดนั้นหม่อมฉนัจะลดใหพ้ระองค์เป็นพิเศษเลยพะยะค่ะ สว่นของชิ้นอ่ืนๆ หม่อมฉนัจะส่ง

ให้พระธิดานะพะยะค่ะ พระธิดาถูกพระทัยชิ้นไหน หม่อมฉนัจะยกให้เป็นของขวัญงาน

อภิเษกฯพะยะค่ะ” พระโอรสมินมินเร่ิมการค้ากับลูกค้ารายใหม่ด้วยการ ลด แลก แจก 

แถม 

“หม่อมฉนัเกรงใจพระโอรสพะยะค่ะ” ท้าวลีซานไม่กลา้รับของขวัญจากพระโอรส 

“ถือว่าเปน็ตัวอย่างสนิคา้ก็ได้พะยะค่ะ ถ้าพระองค์พึงพอใจ ก็ทรงอุดหนุนหม่อมฉนัใน

คราวต่อไปสิพะยะค่ะ” พระโอรสมินมินยิ้มกว้าง 

“ไม่ทราบว่าพระธิดาอยู่ท่ีใดพะยะค่ะ หม่อมฉนัจะให้ทหารขนสนิค้าไปให้ทอดพระเนตรท่ี

อุทยานนะพะยะค่ะ” 

“นางก าลังลองชุดท่ีจะใส่ในงานพะยะค่ะ” 

“โอ้ ดีเลย หม่อมฉนัมีผ้าเลนนนิเนื้อด ีเหมาะส าหรับตัดชุดอภิเษกฯนะพะยะค่ะ” พระโอรส

มินมินเร่ิมดีดเคร่ืองคิดเลขในหัว 

“ขอบพระทัยพะยะค่ะ หม่อมฉนัจะตามนางให้เสด็จไปพบพระองค์ทันทีพะยะค่ะ” 

“ถ้าอย่างนั้น หม่อมฉนัจะสั่งทหารยกของไปไว้ท่ีอุทยานนะพะยะค่ะ หม่อมฉนัทูลลา” 

พระโอรสมินมินเสด็จกลับไปพร้อมดุลการคา้ 
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“พระธิดาเพคะ! ทรงทอดพระเนตรสินค้าเหล่านีส้ิเพค่ะ!!! เขาว่ากันว่ามาจากเปอร์เซียนะ

เพคะ!!!” นางก านลัต่ืนตาต่ืนใจกับกองสินค้าท่ีทหารของพระโอรสมินมินทยอยขนเข้ามา

ไม่ขาดสาย 

“สินคา้เหล่านี้มาจากเปอร์เชยีสว่นกองนั้นมาจากเมืองจีน” 

“กร้ีดดดดดดดดดดดดดดด พ่อค้า… หล่อมากกกกกกกกกกกก” นางก านลัต่างพากันกรีด

ร้องเม่ือพบพระโอรสมินมินเดินส่งยิ้มเข้ามา 

“คุณพระช่วย… นั่นคือเทพมาจุติหรือกระไร ช่างงดงามหมดจดไร้ท่ีติ” 

“พระธิดาอยู่ท่ีใด?” พระโอรสมินมินเอ่ยเพียงสั้นๆ แต่กลับละลายหัวใจของเหล่านางก านัล

ท้ังหลายท่ีต่างพากันแอบมองพระโอรสอยู่ไม่ห่าง 

 

 

“จะให้หม่อมฉนัยกไปวางท่ีไหนดีพะยะค่ะ?” บ่าวของพระโอรสหอบพับผ้ากองโตเข้ามาใน

อุทยาน 

“ท าไมเสด็จพ่อต้องท าให้เป็นเร่ืองใหญ่ด้วยนะ สิ้นเปลืองเปลา่ๆ” 

“จะให้ยกไปไว้ท่ีไหนพะยะค่ะ?” 

“เจ้ายกกลับไปเถิด เราไม่ต้องการ!” 

“แต่ว่าหม่อมฉนัยกมาแล้วนะพะยะค่ะ!!!” 

“ก็ยกกลับไปส!ิ!!” 

“แต่ว่า…” 

“หันหลังกลับไป! กลับไปทางท่ีเจ้ามานั่นแหละ!”  
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“แต่ว่า… หม่อมฉนัมองไม่เห็นทางนะพะยะค่ะ” พับผ้ากองสูงจนถึงศีรษะของบ่าวรับใช้ 

“ฮ่าๆ เหตุใดเจ้าถึงแบกมามากมาย ง้ันเราจะชว่ยเจา้ถือก็แล้วกัน” พระธิดาจินตราวาดี้

หยิบพับผ้าดา้นบนออกมา 2-3 ม้วน 

“เพราะของพวกนีส้ าหรับงานอภิเษกของพระ . . . ธิ . . . ดา . . .”  พระโอรสอิมุนในคราบ

บ่าวรับใช้ถึงกับตะลึงในความน่ารักสดใสของพระธิดาจินตราวาดี ้เม่ือพบนางยนืยิ้มอยู่

ตรงหน้าพระองค์ 

“ทีนี้เจ้าก็มองเห็นทางแล้วนะ ขนกลับไปทางนั้น!” 

แต่พระโอรสอิมุนยงัยนืนิ่ง “น่ารัก… เจ้าช่างนา่รักน่าหยิก…” พระโอรสอิมุนพึมพ าออกมา

โดยไม่รู้ตัว ก่อนท่ีพับผ้ากองใหญ่จะร่วงลงจากมือของพระองค์ 

“อ้าว!!! เจ้าเป็นอะไรไป!” พระธิดาตกพระทัยท่ีบ่าวรับใช้ของพระโอรสมินมินเปน็ลมล้มลง

ไปต่อหน้า โดยมีกองผ้าทับอยู่เต็มไปหมด 

“เจ้าเป็นอะไรหรือเปล่า?” พระธิดารีบวางพับผ้าลง แลว้ยกกองผ้าออกจากตัวบ่าวรับใช้ 

“เจ้า! ...” พระธิดาช้อนศีรษะพระโอรสอิมุนขึ้นมา กลับต้องสะดุดตากับความงาม คมสัน

ของพระโอรส จมูกโด่งแหลม ใบหน้าเรียวได้รูป ผมหยิกเปน็ลอน และสีผิวเข้มแบบน้ าผึ้ง 

พระธิดาสัมผสัใบหน้าของพระโอรสอย่างแผ่วเบา เพ่งพิศดว้ยความสิเน่หา นิว้มือเรียวเล็ก 

ค่อยๆสัมผัสริมฝีปากเรียวยาวได้รูปของพระโอรส ลมหายใจอุ่นๆ สัมผสัมือของนางอย่าง

แผ่วเบา  

“โชคดีท่ีเจ้ายงัหายใจอยู…่ เจ้า! ต่ืนส!ิ” พระธิดาพยายามเขยา่ตัวพระโอรสให้รู้สึกองค์ 

ทันทีท่ีพระโอรสอิมุนค่อยๆลืมตาขึ้นมา “เจ้าคือนางฟ้า~~~~ ใช่หรือไม่?” ยงัคงพึมพ า

ไม่ได้สติ 

“ฮ่าๆ เจา้ยงัไม่ตาย แค่เปน็ลมน่ะ! ข้าคือพระธิดา หาใชน่างฟ้า ฮ่าๆ” พระธิดายิ้มให้บ่าว

รับใช้ท่ีนอนอยู่บนตักของนาง 
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“เจ้าฟืน้แลว้ เราก็โล่งใจ” พระธิดาชว่ยประคองพระโอรสอิมุนให้ลุกขึ้นนั่ง 

“เอ่อ… หม่อมฉนั… หม่อมฉนั… ” พระโอรสอิมุนอึกอักพูดไม่ออก  

“เจ้ายกกองผ้าพวกนี้กลับไปคนืพระโอรสของเจ้าเถดิ เรามีผา้ส าหรับตัดชุดอยู่แลว้” 

พระธิดาช่วยเก็บพับผา้มากองให้บ่าวรับใช ้

“เอ่อ… หม่อมฉนัยกกลับไปไม่ได้หรอกพะยะค่ะ สินคา้เหล่านี้พระโอรสมินมินประทานให้

เป็นของขวัญวนัอภิเษกฯของพระองค์พะยะค่ะ” พระโอรสอิมุนเร่ิมได้สติกลับมา 

“เรามีผ้าส าหรับตัดชุดแล้ว อย่าไดส้ิ้นเปลืองพระโอรสเลย” 

“แต่ผ้าเนื้อดีเหลา่นีส้วยมากนะพะยะค่ะ ทรงลองสักนิดนะพะยะค่ะ หม่อมฉนัอุตส่าห์หอบ

มาไกล จนเปน็ลมเป็นแล้ง” พระโอรสอิมุนคะยั้นคะยอ 

“ก็ได้ เจ้าเอามาให้เราดูบางผืนก็พอ” 

“เอ่อ… ผืนนีพ้ะยะค่ะ!” พระโอรสอิมุนดีพระทัย รีบคว้าผา้ผืนใกล้ตัวส่งให้พระธิดา 

“เราว่าสีด าไม่เหมาะกับงานอภิเษกฯนะ” 

“เอ่อ…” พระโอรสอิมุนเกาหวัแกรกๆ พระองค์ไม่รู้เร่ืองเก่ียวกับแฟชั่นหรือการเลือก

เสื้อผ้าเลย  

“เจ้ายกกองนั้นมาตรงนี้ก็แลว้กัน เดี๋ยวเราจะดูเอง” พระธิดายิ้มให้ดว้ยความอ่อนโยน 

พระโอรสอิมุนกุลีกุจอขนผา้มากองไว้ตรงหน้าพระธิดา 

พระธิดาหยิบผ้าสีขาวนวลขึน้มาดู “สวยจังเลย… แต่คงจะแพงมาก” 

“ลองห่มผ้าสพิะยะค่ะ วา่เข้ากับสีผิวของพระองค์หรือไม่” พระโอรสอิมุน ชว่ยดึงผ้า

ออกมาจากพับส่งให้พระธิดา 

“เจ้าหนัหลังไปก่อน ข้าจะลองผ้า!” พระธิดาปลดสไบออก แลว้ลองผ้าผืนใหม่ ห่มแทนสไบ 
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“ให้หม่อมฉนัช่วยกลัดผ้านะพะยะค่ะ” พระโอรสอิมุนหนักลับมาชว่ยกลดัผ้าด้านหลังให้

พระธิดา 

“เจ้า!” พระธิดาตกพระทัย ยนืเขิลพระพักตร์แดงก่ า ไม่อาจทัดทานได้ 

“สีนี้เหมาะกับผิวขาวนวลของพระธิดานะพะยะค่ะ” พระโอรสอิมุนกระซิบเบาๆ  

“ทรงหันมาให้หม่อมฉนัดูหน่อยสพิะยะค่ะ” พระโอรสอิมุนค่อยๆจับบ่าบางๆของพระธิดาให้

หันกลับมาหาพระองค์ 

พระโอรสอิมุนยงัคงจ้องพระธิดาไม่วางตา แต่พระธิดากลับไม่กล้าสบตา พระโอรสค่อยๆ

เชยคางพระธิดาขึ้น  

“มองข้าสิ… พระธิดาผู้เลอโฉม ได้โปรดอย่าหลบตาข้า ให้ข้าได้ยลความงามของเจ้าสักคร้ัง

เถิด…” พระโอรสอิมุนยิ้มให้พระธิดาดว้ยสายตาท่ีนางไม่อาจปฏิเสธได้ แม้จะเป็นค าขออัน

อุกอาจจากบ่าวรับใช้ในสายตาของนาง 

“พระธิดาช่างงดงาม… ข้าคงตายตาหลับแล้ว” พระโอรสอิมุนมองพระธิดาจนิตราวาดี้ด้วย

ความเจ็บปวด นา่เสียดายท่ีนางมีคู่หม้ันหมายเสียแล้ว 

“เจ้าอย่าพูดแบบนั้น!!” พระธิดารีบเอามือปิดปากพระโอรสทันทีท่ีได้ยินค าไม่เปน็มงคล 

โดยท่ีนางเองก็ไม่รู้ตัว พระโอรสจึงจับมือนางไว้ 

“ข้ายอมตายจริงๆนะ เพื่อพระธิดา…” พระโอรสดึงพระธิดาเข้ามาไว้ในอ้อมกอดของ

พระองค์ และจุมพิตนางตามท่ีใจปรารถนา 

พระธิดาสับสนในพระทัย พยายามจะขดัขืน แต่รสสัมผัสจากริมฝีปากของบ่าวไพร่ผู้ต่ า

ต้อยกลับท าให้นางถวลิหา 

“ปล่อยนะ! เจ้าคนต่ าช้า!!!!” พระธิดาผลักพระโอรสออกไป แลว้วิ่งหนีไปด้วยความอับอาย 

“พระธิดา!” พระโอรสอิมุนยนืมองตาละห้อย ได้แต่ก าสไบผืนเดิมของพระธิดาไว้  
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“กลิ่นของนางยงัคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของข้า สัมผสัริมฝีปากของเจ้า จะท าให้ข้าลืมเจา้

ได้อย่างไร เหตุใดโชคชะตาถึงได้กลั่นแกล้งข้า” พระโอรสอิมุนนั่งกอดสไบของพระธิดาจิ

นตราวาดี้ร่ าไห้อยู่เพียงล าพัง 

พระธิดาจนิตราวาดี ้

 

“พระธิดา… พระธิดา… อยู่ไหนเพคะ?” นางก านลัออกตามหาพระธิดา 

“นางคงเดินเลน่อยู่แถวนี้แหละ พวกเจ้าไม่ต้องตามหาหรอก เราจะรอนางอยู่ท่ีนี่ เจ้าชว่ย

ยกหีบสองใบนั้นกลับไปให้พระธิดาเลือกท่ีต าหนักก็แลว้กัน” พระโอรสมินมินเลือก

เคร่ืองประดับส าหรับงานอภิเษกให้พระธิดา 

“ป่านนี้เสด็จพี่จะได้พบนางม้ัยนะ นี่เราท าถูกแล้วใช่ม้ัย?” พระโอรสมินมินพึมพ ากับตัวเอง

ด้วยความกังวล 

“ถ้าเสด็จพี่เกิดชอบนางขึ้นมา เราจะท ายงัไงดีนะ!” พระโอรสมินมินร้อนพระทัย จึงลุก

ออกไปท่ีท้ายอุทยาน 

แต่แลว้ก็ทรงพบกับพระธิดา ท่ีวิ่งสวนออกมาด้วยความต่ืนตระหนก 

“เดี๋ยวก่อน!” พระโอรสมินมินดึงมือพระธิดาไว้ 

“ปล่อยเรานะ! เราบอกให้ปล่อย!!!” พระธิดาพยายามจะวิ่งหน ีด้วยพระพักตร์แดงก่ า 
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“พระธดิา… ไม่ต้องกลัว หม่อมฉนัคือพระโอรส…” ยงัไม่ทันท่ีพระโอรสมินมินจะแนะน าตัว 

นางก็เป็นลมอยู่ในอ้อมแขนของพระโอรสมินมิน 

พระโอรสมินมินอุ้มพระธิดาจนิตราวาดี้กลับต าหนักโดยด่วน 

 

 

“นางแค่เปน็ลม คงจะกลัดผ้าแน่นเกินไป” พระโอรสมินมินบอกนางก านลัท่ีต่างขวัญเสีย 

ถ้าเร่ืองนี้รู้ถึงท้าวลีซานพวกนางต้องถูกไต่สวนเปน็การใหญ่ 

“หม่อมฉนัจะดูแลพระธิดาเองเพคะ เชิญพระโอรสออกไปก่อนเถิดเพคะ”  

“เราอยากดูแลนางจนกวา่นางจะรู้สึกตัว ไม่อย่างนั้นเราคงไม่สบายใจ” พระโอรสมินมิน

ค่อยๆซบัหน้าให้พระธิดา พร้อมกับยื่นการบูรให้พระธิดาดม 

“พระธิดาจนิตราวาดี้ ริมฝีปากแดงอวบอ่ิมเหมือนลูกเชอร่ี เจ้าชา่งน่ารักน่าชงัเสียจริง” 

พระโอรสมินมินนั่งมองพระธิดาบรรทมด้วยความเพลิดเพลิน แต่สร้างความล าบากใจให้

เหล่านางก านลั 

 

“จะท าอย่างไรดี พระธิดาเรามีคู่หม้ันแลว้นะ! ไม่ควรให้พระโอรสประทับอยู่ท่ีนี่!” 

“ท าเป็นไม่รู้ไม่เห็นก็แลว้กัน!” 

“ฉนัวา่พระโอรสมินมินก็เหมาะสมกับพระธิดาของเรานะ เป็นถึงพระโอรสแห่งวงศ์เทวา

เชยีวนะ” 

“พวกเจ้าอย่าปากโป้ง! ถ้าเหนือหวัทรงทราบ พวกเราคงโดนลงหวายหลังลายแน่ๆ เลย!” 
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เหล่านางก านลัได้แต่คอยดูต้นทางอยู่หน้าห้องบรรทมของพระธิดา ในขณะท่ีพระโอรสมิน

มินยงัคงนั่งเฝ้าพระธิดาจนเผลอหลับไป 

 

“อร้ายยยยยยยยยยยยยยยยย” 

“อะไร! เกิดอะไรขึ้น!” พระโอรสมินมินตกใจต่ืน 

ผัวะ!!!!!!!!!!! 

“โอ้ย! เจ้าตบขา้ท าไมเนี่ย!!!” พระโอรสมินมินร้องโวยวาย 

“เจ้าเป็นใคร!!!! มาอยู่ในห้องข้าได้อย่างไร!!!” พระธิดาจนิตราวาดี้อาละวาดเม่ือต่ืนขึ้นมา

พบผูช้ายแปลกหน้านอนอยู่ข้างๆท่ีบรรทมของพระองค์ 

“ข้าก็เป็นคนชว่ยชีวิตเจ้าท่ีอุทยานน่ะสิ!!!” 

“ท่าน…” พระธิดาหน้าแดงเม่ือนึกถึงเหตุการณ์น่าอับอายท่ีท้ายอุทยาน 

“เราคือพระโอรสมินมิน เจ้าเรียกพี่ว่า พี่มินมินก็ได้” พระโอรสมินมินยิม้ให้นางด้วยความ

อ่อนโยน พร้อมกับลูบศีรษะพระธิดาเบาๆดว้ยความเอ็นด ู

“พระองค์ให้บ่าวไพร่ขนผา้มาให้หม่อมฉนัใช่ม้ัยพะยะค่ะ?” 

“ใช่จ้ะ ถา้เจ้าชอบผืนนี้ พี่ก็จะยกให้เจ้าเป็นของขวัญวนัอภิเษกนะจ้ะ” พระโอรสมินมินดีพ

ระทัยท่ีเห็นพระธิดาห่มสไบดว้ยผ้าไหมผนืใหม่ของพระองค์ 

“สไบข้า! เอ่อ… หม่อมฉนัแค่อยากลองเฉยๆนะเพคะ ไม่ได…้” พระธิดาเกรงใจไม่กล้ารับ

ของก านัลจากพระโอรส 

“ผืนนี้เหมาะกับเจ้านะ และก็เขา้กับสร้อยเสน้นี”้ พระโอรสมินมินสวมสร้อยเพชรให้

พระธิดา 
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“ขอบพระทัยเพคะ หม่อมฉนัขอรับด้วยใจเพคะ ของมีมูลค่ามากมายขนาดนี ้จะทรงยกให้

หม่อมฉนัได้อย่างไร?” 

“พี่อยากให้เจ้า ได้โปรดรับน้ าใจของพี่ไว้เถิดนะ แต่ถา้เจา้ไม่สบายใจ ก็ประทานของขวัญ

ให้พี่เปน็การแลกเปลี่ยนก็ได”้ พระโอรสมินมินยิ้มหวาน 

“หม่อมฉนัเป็นเพียงพระธิดาเมืองเล็กๆ หาได้มีของล้ าคา่คู่ควรกับของขวัญของพระโอรส… 

หม่อมฉนั…” 

“เรียกเสด็จพี่สจิ้ะ พระธิดา… ทุกสิ่งมีคุณค่าถ้าพระธิดาทรงใส่พระทัย สว่นตัวพี่คงไม่มีค่า

ส าหรับเจ้า เพราะเจ้าไม่ใยดีพี ่แม้หน้าพีเ่จา้ก็ไม่อยากมอง” พระโอรสมินมินตัดพ้อเสียง

เศร้า 

“หาได้เป็นเช่นนั้นเพคะ หม่อมฉนัรู้สึกประหม่าเพคะ” พระธิดายงัคงก้มหน้า 

“พี่จะดีใจมากถา้เจา้รับของขวัญจากพี่ไว ้มันไม่มีค่าอะไรหากเจา้ไม่สวมใส่มัน” 

“หม่อมฉนัมีเพียงสร้อยข้อมือเส้นนี ้ท่ีใส่ติดตัวมาโดยตลอด ถ้าเสด็จพี่ไม่รังเกียจ…” 

พระธิดาปลดสร้อยข้อมือของนางออกมา พระโอรสมินมินรีบยื่นมือของพระองค์ให้นาง

สวมสร้อยให้ทันที 

“ใส่ใหพ้ี่ที…” พระโอรสมินมินอมยิ้มจนแก้มปริ 

“เอ่อ… เพคะ” พระธิดาเขลิหนัก ใส่สร้อยข้อมือให้พระโอรสมินมิน แล้วไหว้พระโอรส

ส าหรับของขวัญท่ีมอบให้นาง 

“พี่ดีใจท่ีเจา้ยอมรับน้ าใจจากพี”่ พระโอรสมินมินรับไหว้นาง แต่ยงัคงกุมมือนางไว้ 

“เสดจ็พี่เพคะ… (ปล่อยมือหม่อมฉนั >.< )” พระธิดาพยายามดึงมือออกแต่พระโอรสมินมิน

ไม่ยอมปล่อยมือจากนาง 
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“พี่ได้แต่มองดูเจ้าด้วยความเสียใจ” น้ าตาของพระโอรสร่วงลงมา ท าให้พระธิดาตก

พระทัย 

“เสดจ็พี!่ เป็นอะไรไปเพคะ” พระธิดาเงยหนา้มองพระโอรสมินมิน ท่ีน้ าตาอาบแก้มจ้อง

มองนางขอความเห็นใจ 

“พี่ไม่มีวาสนา หากเราพบกันเร็วกว่านี…้ หากเจ้ายงัไม่มีคู่ตุนาหงัน… พีค่งมีโอกาส ได้กุม

มือของเจ้าตลอดไป” 

พระธิดาเร่ิมหน้าแดงและร้อนดว้ยความหวัน่ไหว หวัใจเต้นแรงไม่เป็นจงัหวะ พระโอรสมิน

มิน ผู้ทรงสเน่ห์ ไม่เวน้แม้แต่พระธิดาท่ีจะห้ามใจไม่ให้หวัน่ไหวกับค าหวานละลายใจสาว

ของพระโอรสได้ 

“หม่อมฉนัก าลังจะอภิเษก เสดจ็พี่ทรงปล่อยมือของหม่อมฉนัเถิดเพคะ” พระธิดาหลบ

สายตาพระโอรสด้วยความเขลิอาย 

“ได้โปรดมองหน้าพี่สักคร้ัง” พระโอรสมินมินอ้อน 

“ให้โอกาสพจิารณาตัวพีส่ักคร้ังได้ม้ัย?” พระโอรสยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆพระธิดา ยกมือนาง

ขึ้นมาสัมผัสท่ีใบหนา้ของพระองค์ 

“ถ้าพี่บอกวา่ เจ้าคือรักแรกของพี่ เจ้าจะให้โอกาสพีส่ักคร้ังได้ม้ัย?” 

พระธิดาสัมผสัแก้มอันอ่อนนุ่มของพระโอรสผู้งดงามไร้ท่ีติ แววตาขี้เลน่ซุกซน จมูกโด่ง

เป็นสนั รอยย้ิมทรมานใจสาว และริมฝีปากบางได้รูปน่าจุมพิต ท าให้พระธิดาเร่ิมไหวหวัน่ 

“เสดจ็พี…่ ทรงแกล้งหม่อมฉนั” 

“พี่พูดจากใจจริง ถ้าเจา้มองในแววตาของพี่ เจา้ก็จะรู้วา่พีจ่ริงใจกับเจ้า” พระโอรสหว่าน

ค าหวาน 

“เสดจ็พี่ ทรงพูดจาแบบนี้กับสาวๆทุกเมืองใช่ม้ัยเพคะ!” พระธิดาแอบตัดพ้อ 
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“เจ้าก็พสิจูนส์ิวา่พีพู่ดจริงหรือไม่” พระโอรสเชยคางพระธิดาขึน้มา แลว้ก้มลงจุมพิตนาง

ทันที 

 

“กร้ีดดดดดดดดดดดดด” เหล่านางก านลัท่ีแอบดูอยู่หน้าประตูไม่อาจเก็บอาการต่ืนเต้นไว้

ได ้

พระธิดาและพระโอรสตกพระทัยรีบผละออกจากกัน พระประไหมสุหรีได้ยินเสยีง

ธารก านลัร้องลั่นต าหนักก็เสดจ็มาท่ีห้องบรรทมของพระธิดา 

“พระธิดาเพคะ พระประไหมสุหรีเสดจ็มาแลว้เพคะ!” 

“เสดจ็แม่! ข้าตายแน่ถา้เสด็จแม่รู้ว่า…” 

“คืนพรุ่งนี้มาพบขา้ท่ีท้ายอุทยานนะ” พระโอรสมินมินขโมยหอมแก้มพระธิดาอีกสักฟ้อด

ก่อนกระโดดออกไปจากหนา้ต่างห้องบรรทม  

 

พระธิดาไม่อาจข่มตาหลับได้ นางจะท าอย่างไรกับความหวั่นไหวท่ีนางควรต้องปฏิเสธ 

“เราก าลังจะอภิเษก ว่าท่ีสวามีของเราคือเสดจ็พี่อิจฮีูน เราจะท าอย่างไรดี…” พระธิดา

มองดสูไบท่ีพระโอรสอิมุนห่มให้นาง สร้อยเพชรล้ าคา่พีพ่ระโอรสมินมินสวมให้ และรอย

จูบท่ีท้ังสองพระองค์มอบไว้ให้นาง 
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(เจอกันคืนพรุ่งนี้นะจ้ะ จุ้บๆ) 

 

 

 

 

 


