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อสญัชนิฮวา วงศพ์สิดาร   

 

Fan fiction ท่ีได้แรงบันดาลใจมาจาก Idol ผู้ซึ่งเป็นต านานบอยแบนด์ตลกและ

วรรณกรรมท่ีจ าได้เลือนลาง 

แต่งเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเจตนาอ่ืนใด อาจมีข้อผิดพลาดและความไม่เหมาะสมด้าน

ภาษาและเนื้อหา 

ผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านนะคะ 

 

[ตอนท่ี40: เพื่อนรักหักเหลี่ยมรัก] 
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“เสดจ็พี!่!!!!” พระโอรสมินมินเสดจ็กลับมาท่ีกองโจรอิป๋าซึ่งต้ังค่ายอยู่ไม่ไกลจากนครลี 

“พระโอรสพะยะค่ะ ช่วยหม่อมฉนัด้วยพะยะค่ะ ต้ังแต่พระโอรสอิมุนเสด็จกลับมาก็เอาแต่

เก็บตัวอยู่ในกระโจม ไม่ยอมเสวย ไม่ยอมให้ใครเข้าพบเลยพะยะค่ะ” ท่านอ ามาตย์กราบ

ทูลพระโอรสมินมิน 

“ท่านไปเก็บของเตรียมเสบียงและไพร่พลเถิด พรุ่งนี้เช้าพระโอรสจะเสด็จกลับวัง!” 

พระโอรสมินมินสั่งท่านอ ามาตย์และเสด็จไปพบพระโอรสอิมุน 

 

“เสดจ็พี่พะยะค่ะ!!! เก็บของได้แล้วพะยะค่ะ พรุ่งนี้เช้าเสด็จพี่ต้องกลับวังตามท่ีทรงให้

สัญญานะพะยะค่ะ!” พระโอรสมินมินวิ่งเข้ามาดว้ยความร่ืนเริง 

แต่พระโอรสอิมุนยงัคงบรรทมนิ่ง 

“เสดจ็พี…่ ทรงเข้าบรรทมต้ังแต่หัววันเลยเหรอพะยะค่ะ?” พระโอรสมินมินนั่งลงข้างๆเตียง

บรรทม 

“ทรงมีไข้หรือเปล่าพะยะค่ะ?”  

พระโอรสอิมุนลุกขึ้นมากอดพระโอรสมินมินไว้  

“เสดจ็พี!่ ร้องไห้ท าไมพะยะค่ะ! แค่เสดจ็กลับวัง ไม่ใช่เร่ืองขอขาดบาดตายนะพะยะค่ะ!!!” 

“น้องมินมิน พี่เสียใจ พี่ต้องการนาง พี่จะท าอย่างไรดี ฮือๆ” พระโอรสอิมุนปล่อยโฮ 

“เสดจ็พี…่ หมายถึงใครพะยะค่ะ?” 

“ข้าจะหมายถึงใครได้เล่า!!!!!! ก็มีนางผู้เดียวนั่นแหละ!!!” 

“สาวๆของเสด็จพี่ หาได้มีคนเดยีวนิพะยะค่ะ! หม่อมฉนัจะทราบได้อย่างไร?” พระโอรสมิน

มินแกล้งแหยพ่ระโอรสอิมุน 
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“พี่หมายถึงน้องจินตราวาดี ้น้องเชอร่ีของพี่…” พระโอรสอิมุนคร่ าครวญ 

“เสดจ็พี่ทรงตัดพระทัยเสียเถิด นางมีคู่หม้ันหมายแล้ว และก าลังจะอภิเษกฯ เชน่เดียวกับ

เสด็จพี่ เก็บของเตรียมออกเดินทางเถิดพะยะค่ะ!” 

“น้องมินมิน เจา้ช่วยพี่ให้ไดพ้บนางอีกสักคร้ังได้ม้ัย นะ… น้า…” พระโอรสอิมุนออดอ้อน 

“ไม่ได้พะยะค่ะ คราวนีห้ม่อมฉนัไม่ช่วยเสด็จพี่แล้วพะยะค่ะ! เสด็จพี่ต้องกลับไปอภิเษกกับ

น้องเฮซองพะยะค่ะ!” พระโอรสมินมินยื่นค าขาด 

“เจ้าควรให้โอกาสพี่บ้างส!ิ แล้วพี่จะตอบแทนเจา้เปน็อย่างดี” 

“เสดจ็พี่ยังทรงติดค้างหม่อมฉนัอยู่นะพะยะค่ะ! หม่อมฉนัขอทวงสัญญาจากเสด็จพี่ตอนนี้

นะพะยะค่ะ!” 

“ได้ส!ิ ว่ามาเลย” 

“หม่อมฉนัทูลขอน้องจินตราวาดี้พะยะค่ะ!” พระโอรสมินมินสารภาพความในใจ 

“เจ้าว่าไงนะ!!!!!!! เจ้าล้อข้าเลน่ใช่ม้ัย!”  

“ไม่ได้ล้อเล่นพะยะค่ะ! หม่อมฉนัขอน้องจินตราวาดี้ เสด็จพี่ได้โปรดหลกีทางให้หม่อมฉนั

เถิด นางคือรักแรกและรักเดียวของหม่อมฉนั” พระโอรสมินมินจริงจัง 

“เจ้ากล้ามากนะท่ีข้อข้าแบบนี!้!!!” พระโอรสอิมุนเร่ิมกร้ิวหนัก 

“เสดจ็พี่มีคู่ตุนาหงันอยู่แล้ว และยงัมีสาวงามอีกมากมายท่ีเสด็จพี่หมายปอง หม่อมฉนัทูล

ขอน้องจินตราวาดี้ แลว้จะไม่ขอสิ่งใดจากเสดจ็พี่อีกเลยพะยะค่ะ!” 

“เจ้า!!!!!!” พระโอรสอิมุนโกรธจนตัวสั่น 

“เสดจ็พีจ่ะทรงผิดสัญญาท่ีให้ไว้กับหม่อมฉนัเหรอพะยะค่ะ!” พระโอรสมินมินตัดพ้อ 
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“ท าไมเจ้า… ถึงได้ใจร้ายกับพี่แบบนี ้ถา้ข้าไม่เหน็วา่เจา้คือพี่น้อง ข้าคงฆ่าเจ้าไปแลว้!” 

พระโอรสอิมุนก าหมัดแนน่ 

“เสดจ็พี่ยังมีสาวงามอีกมากมาย เวน้นางไปสักคนจะเป็นอะไรไป” พระโอรสมินมิน ยืน่

สร้อยข้อมือประจ าองค์ของพระโอรสอิมุน ท่ีได้เคยมอบไว้ให้พระธิดาเมืองหนึ่ง 

“เจ้า… เอามาได้ยังไง!” 

“แลว้เสด็จพี่ทรงท าหล่นไว้ท่ีใดพะยะค่ะ?” 

“เสดจ็พีจ่ะกลับไปสูข่อนางอีกคนก็ได้ หม่อมฉนัจะไม่ห้ามเลย” 

พระโอรสอิมุนชกพระโอรสมินมินล้มคว่ า ก่อนท่ีท้ังคู่จะเร่ิมสู้กันข้าวของกระจัดกระจาย 

“เจ้าเอาสร้อยนี้มาได้อย่างไร! ห๊า!!!” 

“เสดจ็พี่อย่ารู้เลยพะยะค่ะ! เจ็บปวดเปล่าๆ” 

“พระโอรสพะยะค่ะ!!! เกิดอะไรขึ้นพะยะค่ะ! อย่าทรงทะเลาะกันพะยะค่ะ!!!” 

“พวกเจ้าออกไป!!! ไม่ต้องยุ่ง! วันนี้ข้าต้องเอาเลือดจองหองออกจากหัวเจ้าให้ได้!!!” 

“เจ้า แอบคบกับนางใช่ม้ัย!!!” 

พลั้กกกกกกก!!! พระโอรสมินมินฉวยโอกาสสวนหมัดเขา้ปากพระโอรสอิมุนเต็มๆ 

“จะบ้าเหรอ!!! นางไม่ใช่สเปคของหม่อมฉนั!!! นางโยนมันท้ิงต่างหากเล่า!!!” 

“นี…่เจ้าต่อยข้า! ปากแตกเลยนะ! T^T” พระโอรสอิมุนเช็ดเลือดท่ีกลบปากประองค์  

“แลว้เจา้ต่างกับข้าตรงไหน เท่ียวหวา่นสเนห่์ไปท่ัวทุกหัวเมือง ท าไมไม่เลือกพระธิดาเมือง

อ่ืนเล่า!!! โอ้ย… ” 
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“เพราะข้ารักนาง!!! ข้ารักน้องจินตราวาดี ้และนางก็รักข้า!” พระโอรสอิมุนก าหมัดแนน่ 

พระองค์ไม่เคยเห็นพระโอรสมินมินจริงจังกับใครมาก่อน จึงปล่อยมือจากคอพระโอรสมิน

มิน 

“สร้อยเส้นนัน้ ของนางใช่ม้ัย?” พระโอรสอิมุนสังเกตสร้อยข้อมือของพระธิดาจนิตราวาดี้

ท่ีพระโอรสมินมินสวมอยู ่

“ใช่แลว้ นางมอบให้ข้า” พระโอรสมินมินยิ้มอย่างมีความสุข 

“แต่นางก าลังจะอภิเษกฯในไม่ช้า” พระโอรสอิมุนนั่งลงข้างๆพระโอรสมินมิน พักรบกัน

ชั่วคราว 

 

“หม่อมฉนัจะใหน้างเป็นคนตัดสนิใจ ถา้นางยอมมาพบหม่อมฉนัคืนพรุ่งนี้ท่ีท้ายอุทยาน 

หม่อมฉนัก็คงมีหวัง” พระโอรสมินมินกอดพระโอรสอิมุนแนน่ 

“เสดจ็พี่มีคู่ตุนาหงันอยู่แล้ว ได้โปรดหลีกทางให้หม่อมฉนัเถิด” พระโอรสมินมินทูลขอ 

“ก็ได…้ ข้าไม่อยากผิดค าสัญญากับเจา้” พระโอรสอิมุนยอมถอยออกมาด้วยความรวดร้าว 

“ขอบพระทัยพะยะค่ะ!” พระโอรสมินมินกระโดดหอมแก้มพระโอรสอิมุนด้วยความดี

พระทัย 

“โอ้ย! เบาๆส ิหมัดเจ้าท าข้าเสียโฉมหรือเปล่าก็ไม่รู้ เจ้าออกไปได้แลว้ ข้าไม่อยากเห็น

หน้าเจ้า!” พระโอรสอิมุนหยิบกระจกขึ้นมาเช็คหน้าตัวเอง 
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“เสดจ็พี…่” 

“อะไรอีกเล่า! ออกไปได้แล้ว!” พระโอรสอิมุนเร่ิมวีน 

“สไบของน้องจินตราวาดี ้หม่อมฉนัขอคืนดว้ยพะยะค่ะ!” 

“เจ้า!!!” พระโอรสอิมุนรีบซ่อนผ้าสไบของพระธิดาท่ีวางอยู่ข้างท่ีบรรทม 

“เสดจ็พี่คนืสไบของนางให้หม่อมฉนัสพิะยะค่ะ!” พระโอรสมินมินตาไว ไม่ปล่อยให้

พระโอรสอิมุนเก็บของส่วนตัวของพระธิดาไว้ 

“อ่ะ” พระโอรสอิมุนจ าใจคนืสไบของพระธิดาใหพ้ระโอรสมินมิน แต่ก็ยงัคงร้ังไว้ไม่ยอม

ปล่อยมือ 

“ปล่อยมือสิพะยะค่ะ!” พระโอรสมินมินตีมือพระโอรสอิมุนให้ปล่อยมือ 

“แลว้ก็เอาสร้อยของเสด็จพี่คนืไป สิ่งนี้เสดจ็พี่ควรเก็บไว้ใหน้้องเฮซองของพระองค์นะพะ

ยะค่ะ อย่าได้มอบให้ใคร” พระโอรสมินมินคืนสร้อยประจ าองค์ให้พระโอรสอิมุน 

“เดี๋ยวหม่อมฉนัชว่ยเก็บของนะพะยะค่ะ” 

“ไม่ต้อง!!! ข้าเก็บเองได้! ถ้าเจา้ยงัไม่เลิกกวนใจข้า ข้าอาจเปลี่ยนใจไม่กลับวังก็ได้!!!” 

พระโอรสอิมุนเร่ิมงอน 

“อ่อ… ง้ันหม่อมฉนัจะมาส่งเสด็จพี่ตอนเช้านะพะยะค่ะ หม่อมฉนัทูลลา” พระโอรสมินมินห

อมแก้มพระโอรสอิมุนด้วยความทราบซึ้งก่อนจะจากไปอย่างคนท่ีมีความสุขท่ีสุดในตอนนี้ 

 

ก่อนรุ่งสางกองโจรอิป๋าเก็บค่ายและออกเดินทางจากไปอย่างเงียบๆ แม้แต่พระโอรสมิน

มินก็มาไม่ทันร่ าลาพระโอรสอิมุน 

“ท าไมพระโอรสรีบออกเดินทาง ไม่ทรงรอพระโอรสมินมินล่ะท่านอ ามาตย์” 
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“คงรีบจากมา เพื่อตัดพระทัยจากพระธิดาจนิตราวาดี”้ 

“เม่ือวานทรงทะเลาะกันเร่ืองพระธิดาจินตราวาดี้เหรอ?” 

“ชู่วๆๆ เร่ืองของเจ้านาย อย่าไดสู้่รู้ให้มาก! รีบกลับวังก็ดีแลว้ ขา้ล่ะกลวัอยู่ทุกวันว่าจะ

รักษาหัวให้อยู่บนบ่าของข้าได้ยังไง” 

พระโอรสอิมุนเดินทางด้วยความเหม่อลอย “ข้าจะได้พบนางอีกม้ัย? ข้าจะลืมนางได้ม้ัย? 

ต้องท าอย่างไรข้าถึงจะได้นางมาครอบครอง?” 

“พระโอรส!!! ระวังพะยะค่ะ!!!” เหลา่ทหารตะโกนเรียกสติพระโอรสอิมุน แต่พระโอรสก็ไม่

ทันระวังศีรษะจึงกระแทกกับก่ิงไม้ใหญ่พลัดตกลงมาจากม้า 

“พระโอรส!!!!!!!!” องครักษ์รีบอุ้มพระโอรสอิมุนท่ีนอนสิ้นสติหลังจากพลัดตกลงมาจากหลัง

ม้า 

 

“พระธิดาเพคะ วนันีพ้ระโอรสมินมินจะเสดจ็มาม้ัยเพคะ?” นางก านลัก าลังช่วยพระธิดาจิ

นตราวาดี้แต่งตัวอยู่หลายช่ัวยาม 

“เจ้าพูดถึงเขาท าไมกัน!” พระธิดาจินตราวาดี้พระพักตร์เร่ิมแดงด้วยความเขิลอาย 

“หม่อมฉนัเห็นพระธิดาแต่งตัวอยู่หลายช่ัวยามแล้วเพคะ วันนี้ทรงสวยเป็นพิเศษนะเพคะ” 

“บ้าเหรอ! เราไม่ได้… รอเขาสักหน่อย” พระธิดาพยายามปกปิดความหวั่นไหว 

เหล่านางก านลัได้แต่อมยิ้มในความปากแข็งของพระธิดา  

“ใครอยากจะพบท่าน! เรามีคู่หม้ันแล้วนะ!” พระธิดายงัคงสับสนในพระทัย  
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“เจ้าไปเตรียมตะกร้าให้เราที เราจะลงไปเก็บดอกไม้ถวายเสดจ็พ่อ” พระธิดากลับเข้าห้อง

บรรทมเพื่อเปลี่ยนชุดอีกคร้ัง พระธิดาปลดสไบผืนใหม่และสร้อยเพชรของพระโอรสมินมิ

นออก 

 

พระโอรสมินมินกระวนกระวายพระทัย พระองค์ไม่เคยรู้สึกประหม่าขนาดนี้มาก่อน  

“นางจะมาม้ัยนะ?” 

 

พระธิดาเดินชมดอกไม้ในสวน เก็บดอกไม้แต่ใจกลับสับสนวุน่วาย 

“รัก? ไม่รัก? ไป? ไม่ไป?” พระธิดามองผ้าสไบและสร้อยเพชรในตะกร้าดอกไม้ 

“เราไม่ควรไปพบพระโอรสอีก แต่… พระองค์จะทรงรอหม่อมฉนั…” พระธิดาตัดสินใจแอบ

ปลีกตัวจากพี่เลี้ยงไปยงัท้ายอุทยานเพื่อพบหน้าพระโอรสมินมินเปน็คร้ังสุดท้าย 

“พระธิดา! ทางนี้พะยะค่ะ! พระโอรสทรงรออยู่ทางนี้พะยะค่ะ!” บ่าวรับใช้ของพระโอรส

มินมิน ซึ่งคอยดูต้นทางอยู่นานแลว้ ได้เรียกพระธิดาเม่ือเห็นนางเสดจ็มา 

พระธิดาเดินตามบ่าวรับใช้ไปดว้ยใจเต้นระรัว 

“พระโอรสทรงรออยู่บนเรือล านั้นพะยะค่ะ พระองค์เชิญพระธิดาร่วมเสวยม้ือค่ ากับ

พระองค์พะยะค่ะ หม่อมฉนัส่งพระธิดาตรงนี้นะพะยะค่ะ” บ่าวรับใช้ส่งพระธิดาท่ีริมน้ า 

“พระโอรสเพคะ” พระธิดาขึ้นมาบนเรือเพื่อพบพระโอรสตามค าเชิญ 

 

“พระธิดา… ในท่ีสุดเจ้าก็มาหาข้า ยินดีต้อนรับสู่กองโจรอิป๋า!” 
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