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อสญัชนิฮวา วงศพ์สิดาร   

 

Fan fiction ท่ีได้แรงบันดาลใจมาจาก Idol ผู้ซึ่งเป็นต านานบอยแบนด์ตลกและ

วรรณกรรมท่ีจ าได้เลือนลาง 

แต่งเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเจตนาอ่ืนใด อาจมีข้อผิดพลาดและความไม่เหมาะสมด้าน

ภาษาและเนื้อหา 

ผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านนะคะ 

 

[ตอนท่ี64: แบบทดสอบบทท่ี1] 

 

“ให้หม่อมฉนัอยู่ด้วยนะเพคะ” พระธิดาเฮซองกระพริบตาปริบๆอ้อนพระบิดา 

“ไม่ได!้ เจ้าอยู่ท่ีนี่ก็ไม่มีประโยชน์อะไร มีแต่จะท าให้พ่อปวดหวั” ท้าวคมิดาหวาปฏิเสธค า

ร้องขอของพระธิดาองค์น้อย 

“หม่อมฉนัจะไม่สร้างความร าคาญพระทัยให้เสดจ็พ่อเลยนะเพคะ ให้หม่อมฉนัอยู่ด้วย

น้า~~~ นา้~~~” พระธิดาเฮซองยิ้มหวาน 

“ก็ได…้ เฮ้ยยยย ไม่ได้! เจา้อย่ามาส่งสายตาให้พ่อใจอ่อนเลย เจา้จะอยูใ่ห้ก าลังใจเจ้าจร

กาใช่ม้ัยล่ะ! ไม่ได้! พ่อต้องมีความยติุธรรม เจ้าไปเลน่กับเสดจ็อาของเจา้ก่อน” ท้าว

คิมดาหวาแข็งพระทัย 

“เสดจ็พ่อง่า~~~~~~” พระธิดาเฮซองเดินสะบัดออกไปด้วยความขัดพระทัย 

 

“เจ้าคิดอะไรอยู่น้า…” ท้าวมุนเจฮันนอนจ้องพระอนุชา 
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“ผมของเจ้า ถา้ม้วนๆแบบนีจ้ะเป็นยงัไงน้า~~” ท้าวมุนเจฮนันอนม้วนผมของท้าวจองคโย

เล่น 

“เม่ือไหร่เจ้าจะต่ืนสักที … พี่รอเจ้ามาหลายช่ัวยามแล้วนะ ต่ืนมาคุยกับพี่ ต่ืนมาเลน่กับพี่ พี่

มีหลายอยา่งท่ีอยากท าร่วมกับเจ้า” ท้าวมุนเจฮนัลุกขึ้นร้ือสมบัติในหีบเสื้อผ้าของพระองค์ 

สมุดโน้ตเล่มเล็กๆท่ีพระองค์จดสิ่งท่ีอยากท า ต้ังแต่ทรงเลิกเขียนจดหมายถึงพระอนุชา

พระองค์ก็ทรงจดทุกอย่างลงในสมุดเล่มนี ้

“ถ้าอิมุนอภิเษก พี่ก็จะได้ย้ายไปอยู่เปน็เพื่อนเจา้ เราก็คงมีเวลาเลน่ด้วยกันท้ังวัน คิคิ” 

ท้าวมุนเจฮันฝันหวาน 

“แต่เจ้าลูกตัวแสบนั่น! -.-; เราจะท าอย่างไรกับมันดี เฮ้อ~~” เม่ือคิดถงึเร่ืองของ

พระโอรสอิมุน ท้าวมุนเจฮนัได้แต่ถอนพระทัย ความฝันของพระองค์ยงัต้องไปอีกไกล 

“แลว้เจา้ตัวแสบมันหายไปไหนเนี่ย!” ท้าวมุนเจฮันอดเป็นหว่งพระโอรสไม่ได้รีบลุกไปสรง

น้ า 

 

“ฝ่าบาท…” พระโอรสอันชิลฮนูโผล่หน้าเขา้มาดูท้าวจองคโยท่ีห้องบรรทม 

“ฝ่าบาท ยงัไม่ทรงต่ืนจากบรรทมอีกหรือพะยะค่ะ” พระโอรสอันชิลฮูนสะกิดท้าวจองคโย

ท่ีหลับใหลไม่ได้สติ 
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“ทรงดื่มอีกแล้วเหรอพะยะค่ะ!!! นา่ตีจริงๆ” พระโอรสอันชิลฮูนหงุดหงิด รีบยกอ่างสรงน้ า

มาเช็ดพระพักตร์ให้ท้าวจองคโยด้วยความเป็นหว่ง 

“เจ้าเองเหรอ?” ท้าวจองคโยค่อยๆลืมตาขึ้นมองพระโอรสอันชิลฮูน ทรงยิ้มให้อย่าง

อ่อนโยน 

“ในท่ีสุดเจ้าก็กลับมา พี่คดิถึงเจ้ามากรู้ม้ัย” ท้าวจองคโยคว้าคอพระโอรสลงมาจุมพิตด้วย

ความคิดถึง 

(ฝ่าบาท!!!!!!!!!!!!!!!!!!) พระโอรสอันชิลฮูนตกพระทัย รีบผละออกจากท้าวจองคโย พระ

พักตร์แดง 

“เจ้าไม่รักพี่แล้วเหรอ…” ท้าวจองคโยยงัคงเพ้อ ตัดพ้ออยู่อย่างนั้น 

“ฝ่าบาท ทรงมีสติหน่อยพะยะค่ะ นี่หม่อมฉนัเองพะยะค่ะ!!!” พระโอรสอันชิลฮนูเขยา่ตัว

ท้าวจองคโย ให้ได้สติ 

“ท าไมเป็นเจ้า? ท าไมไม่ใช่นาง?” ท้าวจองคโยเพ่งมองพระโอรสอันชิลฮูนอีกคร้ัง น้ าตา

ไหลรินดว้ยความเศร้าเสียใจ 

“หม่อมฉนัให้ยืมไหล่ไดน้ะพะยะค่ะ ถา้ทรงเหงาก็กอดหม่อมฉนัได้พะยะค่ะ” พระโอรสอันชิ

ลฮนูสวมกอดท้าวจองคโย โดยท่ีพระองค์ไม่ทรงขัดขนื 

“เจ้าเด็กบ้า! ล้อเลียนเราเหรอ!” ท้าวจองคโยซบหน้าลงท่ีไหล่ของพระโอรส รู้สึกอบอุ่น

อย่างบอกไม่ถูก 
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“ทีหลังอย่าดื่มอีกนะพะยะค่ะ อย่าท าให้หม่อมฉนัต้องเป็นห่วง” 

“ชิ~~ เจ้าไม่ต้องเป็นห่วงเรา หว่งตัวเจ้าเองเถิด” ท้าวจองคโยจะผละตัวออกจากพระโอรส

อันชิลฮนู แต่พระโอรสไม่ยอมปล่อยมือ ทรงกอดพระองค์อยู่อย่างนั้น 

“เจ้าเด็กบ้า!!! ปล่อยเราได้แลว้!” ท้าวจองคโยเร่ิมพระพักตร์แดงบ้างด้วยความประหม่า 

“ขอเวลาหม่อมฉนัอีกสักนิดได้ม้ัยพะยะค่ะ หม่อมฉนักังวลเหลือเกินกับการทดสอบบ่าย

วันนี”้ 

“บ่ายวนันี้เหรอ?” (เสด็จพี่จะท าอะไรนะ?) ท้าวจองคโยลูบหลังพระโอรสเบาๆเพื่อให้

ก าลังใจ 

“ถึงเจ้าจะไม่ใชว่งศ์อสัญชินฮวา แต่เรารู้วา่เจา้จะรักและดูแลเฮซองได้เป็นอย่างดี ถา้เจา้

รักเฮซอง เจ้าต้องท าให้ได้” ท้าวจองคโยยิ้มให้ความม่ันใจแก่พระโอรสอันชิลฮนู 

“ขอบพระทัยพะยะค่ะ” พระโอรสสวมกอดท้าวจองคโยแน่นขึน้ดว้ยความอุ่นใจ 

“เจ้า! เจ้าเด็กบ้า! เราหายใจไม่ออก!” ท้าวจองคโยพยายามสลัดตัวออกด้วยความเขิล 

“พอได้แลว้! ไม่ง้ันเราจะ…” 

“น้องจอง ต่ืนแลว้เหรอ~~” 

“เสดจ็พี!่!!” ท้าวจองคโยตกพระทัยเม่ือได้ยินเสียงท้าวมุนเจฮันใกล้เขา้มา 

“เจ้าหลบไปก่อน!” พระโอรสอันชลิฮนูรีบมุดหลบเข้าใต้เตียงบรรทม 

“น้องจอง!!! เจ้าต่ืนแลว้จริงๆด้วย!” ท้าวมุนเจฮนัในชุดคลุมอาบน้ าสุดเซ็กซี่ เข้ามาในห้อง

บรรทมของพระอนุชา 
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“อ้า~~ เสด็จพี่ วันนี้ไม่ออกไปไหนหรือพะยะค่ะ?” ท้าวจองคโยฉกียิ้ม 

“ก็เจ้านอนไม่ยอมต่ืนเสียที จะให้พี่ท้ิงเจ้าไว้ท่ีนี่ได้อย่างไร? ง้ันวันนี้เราออกไปเท่ียวตลาด

กันดีม้ัย?” 

“เอ่อ… พะยะค่ะ หม่อมฉนัอยากไปพะยะค่ะ ไปกันเลยนะพะยะค่ะ” ท้าวจองคโยรีบลุกจาก

เตียง จึงหน้ามืด ทรงตัวไม่อยู่ 

“เอ๊า! น้องจอง! เจ้าไม่สบายหรือไร?” ท้าวจองคโยรีบเข้ามาประคองพระอนุชา 

“สีหน้าเจ้าซีดเซียวนัก ปากก็ซีด พี่วา่เจา้นอนต่ออีกสักพักเถิด พีจ่ะอยู่เป็นเพื่อนเจา้เอง” 

ท้าวมุนเจฮันแตะริมฝีปากของพระอนุชาเบาๆ ริมฝีปากอุ่นๆแดงระเร่ือกลับท าให้ท้าวมุน

เจฮนัไม่อาจหา้มพระทัย พระองค์ค่อยๆเชยคางพระอนุชาขึ้นเล็กน้อยหมายจะจุมพิตท่ีริม

ฝีปากแดงๆนั้น 

“โอ้ย!!!” พระโอรสอันชลิฮนูแอบยื่นมือออกมาหยิกขาท้าวมุนเจฮัน 

“อะไรมันกัดพี่!” ท้าวมุนเจฮนัโวยวาย ท้าวจองคโยจึงได้สติ 

“ใต้เตียงของเจ้า!” ท้าวมุนเจฮนัพยายามจะก้มลงไปดูใต้เตียงบรรทมของพระอนุชา 

“ยงุน่ะเสด็จพี!่ ไม่มีอะไรหรอก” 

“แต่ว่า… โอ๊ะ! นี่เจ้าตบพี่ท าไม!!!” ท้าวมุนเจฮนัตกพระทัย 

“ยงุน่ะเสด็จพี”่ ท้าวจองคโยอมยิ้ม 

“นี่เจา้แกล้งพี่ใช่ม้ัย!” ท้าวมุนเจฮนัยิ้มเอาเร่ือง 
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“เปลา่!!! ยงุจริงจร๊ิงพะยะค่ะ น้องว่าเสด็จพี่ทรงไปสรงน้ าเถิดพะยะค่ะ” 

“แต่พี่เพิ่งสรงน้ ามาแลว้อ๊ะ!” ท้าวมุนเจฮนัยงัคงอยู่ในชุดคลุมอาบน้ าโชว์เนนิอกสุดเซ็กซี่ 

“สรงน้ าอีกรอบก็ไม่เป็นไรนี่พะยะค่ะ ไปเถิด… น้องจะช่วยถหูลังใหน้ะพะยะค่ะ” ท้าวจองค

โยลากแขนพระเชษฐาให้ออกมาจากห้องบรรทม 

“จริงเหรอ?” ท้าวมุนเจฮนัหูผึ่ง ยอมเสดจ็ตามพระอนุชาแต่โดยดี แม้จะติดใจเร่ืองใต้เตียง

บรรทมอยู่ก็ตาม แต่พระองค์ไม่อาจปล่อยโอกาสท่ีจะไดส้รงน้ ากับพระอนุชาให้หลุดลอย

เป็นแน ่

 

“ชิ!!! ทรงสรงน้ าเองไม่ได้หรือยังไงนะ!!! พระสนมก็ทรงมีต้ังมากมาย!” พระโอรสอันชิลฮูน

ออกมาจากใต้เตียงบรรทมด้วยความหงุดหงิด แต่ก็จ าใจรีบเสด็จออกไปจากห้องบรรทม

ก่อนท่ีท้าวมุนเจฮนัจะทรงพบเข้า 

พระโอรสอันชิลฮนูรีบสวมหนา้กากเปน็ท้าวจรกา เสด็จออกจากพระต าหนักเพื่อเขา้เฝ้า

ท้าวคิมดาหวา แต่ในพระทัยยังเป็นกังวล พระองค์ไม่อยากปล่อยท้าวจองคโยไว้กับท้าว

มุนเจฮนัเพยีงล าพัง 

“เสดจ็พี่เพคะ~~” พระธิดาเฮซองยิ้มทักทาย พร้อมตะกร้าขนม 

 

“พระธิดา~~~” ท้าวจรการีบวิ่งเข้าไปหาพระธิดาเฮซอง 

“เสดจ็พี่ก าลังจะไปเข้าเฝ้าเสดจ็พ่อใช่ม้ัยเพคะ?” 
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“พะยะค่ะ” 

“เสดจ็พ่อไม่อนุญาตให้หม่อมฉนัอยู่ดูการทดสอบด้วย” พระธิดาตรัสด้วยสีหนา้ผิดหวัง 

“ไม่เป็นไรพะยะค่ะ แค่ได้พบพระธิดา หม่อมฉนัก็มีก าลังใจแลว้พะยะค่ะ” 

“สู้ๆนะเพคะ ^ ^ เสด็จพี่ทรงเอาขนมนี้ไปนะเพคะ เวลาหม่อมฉนัท าข้อสอบ ถ้าคิดไม่ออก 

ก็มักจะกินขนมเหล่านี้ แลว้ก็จะท าได้เพคะ” พระธิดายืน่ตะกร้าขนมใหท้้าวจรกา 

“ขอบพระทัยพะยะค่ะ” ท้าวจรกามีก าลังใจขึ้นมาทันที  

“หม่อมฉนัขอตัวไปเข้าเฝ้าเสดจ็อาจองก่อนนะเพคะ” 

“อ่อ… เม่ือคืนฝ่าบาททรงดื่มไวน์เข้าไป เม่ือสักครู่ทรงเสด็จสรงน้ าแต่สหีน้าไม่สู้ดนีัก 

หม่อมฉนัเกรงว่า…” 

“ไม่ต้องห่วงเพคะ หม่อมฉนัจะดแูลเองเพคะ” 

“ขอบพระทัยพะยะค่ะ หม่อมฉนัจะได้หายหว่ง” ท้าวจรกายิ้มลาพระธิดา ก่อนจะเสดจ็ไปท่ี

ต าหนักท้าวคิมดาหวา พร้อมความมุ่งม่ันและตะกร้าขนมท่ีเปี่ยมล้นไปดว้ยก าลังใจเต็มปร่ี 

 

“ลงมาแช่น้ าด้วยกันส?ิ” ท้าวมุนเจฮนัยื่นมือเชื้อเชิญ แต่ท้าวจองคโยกลับยนืถือแปรงถู

หลังอิดออด ด้วยความเขลิ 

“เสดจ็พี่หนัหลังมาสิพะยะค่ะ หม่อมฉนัจะถหูลังให้” 

“เจ้าก็ลงมาด้วยกันสิ พี่จะได้ถหูลังให้เจ้าบ้าง ^ ^” ท้าวมุนเจฮนัมองพระอนุชาในชุดคลุม

อาบน้ าหลวมๆ 

“เอ่อ… มองอะไรพะยะค่ะ! หันหลังไป!!!” ท้าวจองคโยรีบดึงเสื้อคลุมปิดให้มิดชิด 
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“ฮ่าๆ เจา้ไม่ใช่ผู้หญิงสักหน่อยจะมัวเขลิอายพี่ไปใย เอ๊ะ หรือว่าใช่?” ท้าวมุนเจฮนัคว้าแขน

พระอนุชาแล้วดึงลงอ่างสรงน้ า 

“ฮ่าๆๆ” 

“เสดจ็พี!่!!!!!!!!” ท้าวจองคโยตกพระทัยส าลักน้ า 

“ถอดเสื้อของเจ้าออกส”ิ ท้าวมุนเจฮนัพยายามถอดชดุคลุมของท้าวจองคโยในขณะท่ีอีก

ฝ่ายพยายามปัดป้องไม่ให้ถอด 

“ฮ่าๆ ท าไมไม่ถอดล่ะ?” 

“ปล่อยหม่อมฉนันะ!!!!!!!!!!!”  

เสียงหัวเราะและเสียงโวยวายของท้ังสองพระองค์ดงัลั่นพระต าหนัก 

“นี่เธอ… นั่นเสียงของท้าวจองคโยนี่นา! พระองค์จะเป็นอะไรหรือเปล่า?” 

“อย่าไปยุ่งเร่ืองของเจ้านายเลย เจ้าต้องท าเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรท้ังนั้น เข้าใจม้ัย!!!” นาง

ก านลัต่างแยกย้ายกันท างานของตัวเอง 

“ปล่อยนะ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” 

“นั่นเสียงเสดจ็อานีน่า!” พระธิดาเฮซองรีบวิ่งไปท่ีห้องสรงน้ า 

“พระธิดา! เดี๋ยวก่อนเพคะ! เข้าไปไม่ได้นะเพคะ~~~~” นางก านัลร้องห้ามพระธิดาแต่ก็ไม่

เป็นผล 

 

“หยุดนะ! ปล่อยเสดจ็อาของเรานะ!!!” พระธิดาเฮซองควา้แปรงถูหลังตีท้าวมุนเจฮันไม่ยั้ง 

“โอ้ย!! เดี๋ยวก่อนส!ิ!!” ท้าวมุนเจฮนัปล่อยมือจากพระอนุชาเพื่อรับมือกับแปรงถูหลังของ

พระธิดา 
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“เสดจ็อาเพคะ! หม่อมฉนัมาชว่ยแล้วเพคะ!” พระธิดาเฮซองยื่นมือดึงท้าวจองคโยลุก

ขึ้นมาจากอ่างน้ า ในสภาพเปียกปอน เสื้อคลุมหลุดขา้งนึง เผยให้เหน็ไหล่กวา้ง ขาวและ

บอบบางของท้าวจองคโย 

“แอร้ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย” พระธิดาเฮซองหวีดร้องด้วยความตกใจ 

“นี่เจา้! เข้ามาตีข้าท าไมเนี่ย!!!” ท้าวมุนเจฮนัลุกขึน้ยนืจับหน้าผากท่ีปูดโนของพระองค์

ด้วยความหงุดหงิด ในสภาพเปลือยเปล่า (. . .) 

“เฮ้ย! เสดจ็พี!่” ท้าวจองคโยตกพระทัยไม่แพ้กัน รีบดึงองค์เองเข้ามาบังพระธิดาเฮซองไว้ 

“นี่หลานเฮซองนะพะยะค่ะ!” ท้าวจองคโยยงัคงยนืบังพระธิดาไว้ 

“อ้าว หวัดดี~~ เฮซองง่ี หนูมาท าอะไรท่ีนี่จ้ะ?” ท้าวมุนเจฮันทักทายพระธิดาเฮซอง 

ค่อยๆหยิบเสื้อคลุมมาใส ่

แต่พระธิดาเฮซองไม่กล้าเงยหนา้ขึ้นมองท้าวมุนเจฮัน รีบซุกหนา้ลงท่ีอ้อมอกของเสด็จอา 

“เสดจ็พี่ทรงสรงน้ าเองนะพะยะค่ะ” ท้าวจองคโยรีบพาพระธิดาเฮซองออกไปจากห้องสรง

น้ า 

“อ้าว! ไหนเจา้จะถูหลังให้พี่ยังไงอ๊า~~~~” ท้าวมุนเจฮนัถอนพระทัยด้วยความผิดหวัง 

“ถ้าเจ้าไม่ใช่หลานเฮซองของข้า จะลงหวายให้หนักเชยีว!” 

 

“ทีหลังอย่าพรวดพราดเข้าไปในห้องสรงน้ าอีกนะ” ท้าวจองคโยดุพระธิดา 

“ก็หม่อมฉนัได้ยินเสียงเสดจ็อาร้องนิเพคะ” พระธิดาเถยีงเสียงอ่อย 
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“แต่ก็ขอบใจเจา้มาก อาก็เกือบแย่จริงๆนัน่ล่ะ เสดจ็ลุงของเจ้าชอบแกล้งอาอยู่เร่ือย” ท้าว

จองคโยลูบหัวพระธิดาเบาๆ ก่อนท่ีจะรู้สึกองค์ว่ายงัคงอยู่ในชุดคลุมเปยีกปอนท่ีเปิดให้

เห็นท้ังหน้าอกและไหล่ พระธิดาได้แต่ก้มหนา้ยิ้มเอียงอาย พระพักตร์แดง 

“นี่เด็กน้อย! จ้องอาอยู่ได้! หันหลังไปส!ิ” ท้าวจองคโยจับพระธิดาหนัหลังให้พระองค์ 

“อย่าหันมานะ! อาจะเปลี่ยนชดุ” ท้าวจองคโยเปลีย่นเสื้อคลุม ก าลังเลอืกฉลองพระองค์

อย่างเพลิดเพลนิ พระธิดาจอมซนก็แอบเหลือบมองท้าวจองคโย 

 

ท้าวจองคโยหันกลับมาพระธิดารีบหนัหลังกลับไป  

“เด็กคนนีน้ี~่~~” ท้าวจองคโยหยิบเสื้อคลุมมาคลุมศีรษะของพระธิดาจอมซนไว้ 

 

ณ ห้องทรงอักษร 

“ท่านจรกา ในนั้นคืออะไร?” พระโอรสมินมินสังเกตเห็นตะกร้าขนมท่ีท้าวจรกาน าติดตัว

มาด้วย 

“ของว่างพะยะค่ะ” ท้าวจรกาก้มหน้าเขลิๆ 

“ท่านช่างมองการณ์ไกลและละเอียดรอบคอบจริงๆ” (เราจะประมาทเขาไม่ได้เลย) 

พระโอรสมินมินครุ่นคิด 

“เราไม่อนุญาตให้เจา้น าอะไรเข้ามาในนี!้” ท้าวคิมดาหวาดุเสียงดัง 
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“เอ่อ… เป็นเพียงตะกร้าใส่ขนมเท่านัน้พะยะค่ะ” ท้าวจรกาเปิดผ้าคลุมตะกร้าให้ท้าว

คิมดาหวาด ู

ท้าวคิมดาหวาเหน็ขนมในตะกร้าก็นึกถึงพระธิดาของพระองค์ เวลาสอบนางต้องมีขนม

เหล่านี้อยู่เสมอ 

“เฮซองให้เจ้ามาใช่ม้ัย!!!” ท้าวคิมดาหวาคาดคัน้ 

“พะยะค่ะ” ท้าวจรกาตอบเสียงอ่อย 

“เสดจ็อา~~ ทรงอนุญาตเถิดพะยะค่ะ เวลาสอบหม่อมฉนัก็มักจะหวิอยู่เสมอ น้องเฮซอง

ช่างละเอียดรอบคอบถึงได้เตรียมของว่างและฝากท่านจรกามาใหพ้วกเรา” 

“หือ?” ท้าวจรกาท่ึงในความไหลลื่นของพระโอรสมินมิน 

ท้าวคิมดาหวาหยิบขนมในตะกร้ามาชิม แล้วอมยิ้มอย่างมีความสขุ 

 

“ก็ได…้” ท้าวคิมดาหวาหยิบขนมในตะกร้าเก็บไว้สว่นนึงก่อนจะส่งคืนให้ท้าวจรกา 

“พวกเจ้าไปนั่งท่ีโต๊ะได้แล้ว หลานมินมินมานั่งข้างๆอา ส่วนเจา้! จรกา! โต๊ะริมประตู!” 

ท้าวคิมดาหวายงัคงรู้สึกหงุดหงิดทุกคร้ังท่ีพบท้าวจรกา 

“ค าถามอยู่บนโต๊ะ ให้เวลา 1 ชั่วยาม ถ้าเสร็จแลว้ก็กลับไปได้ หรือถ้าท าไม่ได้ ก็จงรีบ

กลับไปเสียต้ังแต่ตอนนี!้” ท้าวคิมดาหวายิ้มเปน็นัยให้ท้าวจรกา 

“เสดจ็อาพะยะค่ะ เสดจ็พี่อิมุนยงัไม่มาพะยะค่ะ” 
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“หลานอิมุน? เจา้ไปเชิญพระโอรสอิมุนมาพบเราท่ีนี่” ท้าวคิมดาหวาสั่งทหารให้เชิญ

พระโอรสอิมุนมาท่ีห้องพระอักษร 

 

“ทูลฝ่าบาท พระโอรสไม่อยู่ท่ีต าหนักพะยะค่ะ” ทหารรีบกลับมารายงาน 

“ถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าก็ลงมือท าเถิด อิมุนคงจะเปลี่ยนใจ” ท้าวคิมดาหวาแปลกพระทัยท่ี

พระโอรสอิมุนท้ิงโอกาสส าคัญในคร้ังนี ้

(ไหนวา่รักเฮซองของเรา อย่างนั้นอย่างนี้ เฮ้อ… อิมุนนะอิมุน!!!) ท้าวคิมดาหวารู้สึก

เสียดายพระโอรสอิมุนเป็นอย่างยิ่ง แต่พระองค์ยงัมีพระโอรสมินมินผูน้่ารักอยู่อีกองค์ 

“หม่อมฉนัมาแล้วพะยะค่ะ!!!!!!” พระโอรสอิมุนวิ่งพรวดพราดเข้ามาให้หอ้งพระอักษร 

“เหนื่อยจังเลย ขอหม่อมฉนัหายใจสักพักนะพะยะค่ะ” พระโอรสอิมุนยกมือห้ามท้าว

คิมดาหวา อย่าเพิ่งซักถามพระองค์ ท้าวคิมดาหวาจิบชาและเสวยของว่างอย่างใจเย็น 

พระโอรสอิมุนรินชาและยกซดดว้ยความกระหาย พร้อมกับยดัของว่างของท้าวคิมดาหวา

จนหมดจาน พระโอรสอิมุนกระดกน้ าชาท้ังกาด้วยความรีบร้อนและวิ่งกลับไปนั่งประจ าท่ี 

ปล่อยให้ท้าวคิมดาหวานั่งเหวอ… 

“ท าไมเจ้าได้นั่งตรงนี้ล่ะ?” พระโอรสอิมุนค้อนพระสหาย 

“เจ้าไปนั่งตรงนั้นไป! เราไม่อยากนั่งข้างจรกา!” พระโอรสอิมุนไล่พระโอรสมินมินใหน้ั่ง

ข้างๆท้าวจรกา พระโอรสมินมินส่ายหวัในความเอาแต่ใจของพระโอรสอิมุน 

“พร้อมแล้วพะยะค่ะ!” พระโอรสอิมุนจัดแจงวางชุดเคร่ืองเขียนลายคิตต้ีท่ีพระองค์เตรียม

มาอย่างกระตือรือร้น 

“ค าถามอยู่บนโต๊ะของพวกเจ้าแลว้ อาให้เวลา 1 ชั่วยาม ใครท าเสร็จแล้วก็กลับไปได้” 

ท้าวคิมดาหวาอธิบายกติกาอีกคร้ัง 
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“เจ้าไปยกน้ าชาและของว่างมาให้เรา! อ้อ! จัดอีก 2 ส ารับใหพ้ระโอรสมินมินและพระ

โอรสอิมุนด้วย” ท้าวคิมดาหวาสั่งเด็กรับใช้ 

“ส่วนท่านจรกา เขาเตรียมของหวานมาแลว้ ช่างรอบคอบจริงๆ” ท้าวคิมดาหวาแสร้งท า

ไม่สนพระทัยนั่งอ่านหนังสืออย่างสบายพระทัย 

 

“ท่านจรกา เราขอชิมขนมของน้องเฮซองได้ม้ัย?” พระโอรสมินมินแอบกระซิบถาม 

“ด้วยความยินดีพะยะค่ะ” ท้าวจรกายืน่ตะกร้าขนมใหพ้ระโอรสมินมินเลือกหยิบตามสบาย 

เพื่อตอบแทนท่ีพระโอรสมินมินช่วยพูดออกหน้าให ้

“เจ้า! เพื่อนเลว! นี่เจา้รับสนิบนมันเหรอ!!!” พระโอรสอิมุนแอบตีพระสหายท่ีก าลังเลือก

ขนมจากตะกร้าของท้าวจรกา 

 

“เฮ~้~ เสดจ็พี่ ผูกมิตรไว้ไม่เสียหายนี่พะยะค่ะ อย่างน้อยหม่อมฉนัก็ไดเ้สวยขนม คคิิ 

เสด็จพี่อยากชิมสักชิน้ม้ัยพะยะค่ะ หม่อมฉนัจะขอให”้ 

“ไม่ต้อง!!! เราไม่กินขนมของมัน! ชิ!!!” พระโอรสอิมุนเบ้ปาก 

“แต่เม่ือสักครู่เสดจ็พี่ยัดขนมของเขาจนหมดเลยนะพะยะค่ะ” พระโอรสมินมินยิ้ม 

“ห๊า! ขนมบนโต๊ะของเสด็จอาน่ะเหรอ?” พระโอรสอิมุนกระซิบถาม 

“พะยะค่ะ เสดจ็พี่ทานจนหมด เสดจ็อาหน้านิ่วเลยพะยะค่ะ ฮา่ๆ” 
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พระโอรสอิมุนไม่กล้าหันไปสบตาท้าวคิมดาหวา ก้มหน้าก้มตาท าแบบทดสอบต่อไป 

 

“เสดจ็อาเพคะ ดื่มซุปนีจ้ะช่วยลดอาการมึนศีรษะได้นะเพคะ” พระธิดาเฮซองก าลังง่วนอยู่

ในห้องเคร่ืองกับท้าวจองคโย สองอาหลานลงมือท าอาหารเองอย่างมีความสุข 

“อ่ะแฮ่ม! พวกเจา้ท าอะไรกันอยู่?” เสียงขรึมๆท าให้สองอาหลานตกพระทัย ท้าวมุนเจฮนั

ยนืเท้าเอวในชดุเสื้อคลุมผ้าแพรสดุเซ็กซี่อีกตามเคย 

“เสดจ็พี!่ ทรงแต่งองค์แบบนี้เดินไปเดนิมาในต าหนักของหม่อมฉนัได้ยังไงพะยะค่ะ!!!” 

ท้าวจองคโยโวยวาย 

“ต าหนักเจ้าก็เหมือนต าหนักพี ่พี่ก็แต่งตัวสบายๆแบบนี้ล่ะ วา่อย่างไร มีอะไรให้ลุงช่วย

ม้ัย? เฮซองง่ี~~” ท้าวมุนเจฮนัค่อยๆก้าวเข้ามา สองอาหลานกลับถอยห่างออกไป 

พระธิดาเฮซองไม่คุ้นเคยกับท้าวมุนเจฮนั จึงยนืหลบอยู่หลังท้าวจองคโย 

“เฮซองง่ี~~~ หลานเปน็อะไรไป? กลัวเสดจ็ลุงอย่างนั้นเหรอ?” ท้าวมุนเจฮันยงัคงเดิน

ใกล้เข้ามา 

 

“เสดจ็พี!่” ท้าวจองคโยยนืขวางไว้ 

“พี่ไม่ท าอะไรเฮซองของเจ้าหรอกน่า พี่แค่อยากพูดคยุกับหลานของพี่เท่านั้น ท าไมเจา้

ต้องคิดมากอยู่เร่ือย” 
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“เฮซองง่ี~~~ ออกมาสิ เม่ือครู่เจา้ยงักล้าหาญเกินตัวอยู่เลย กล้าท าก็ต้องกล้าเผชิญหน้า

กับสิ่งท่ีเจ้าท าสิ” 

พระธิดาเฮซองค่อยๆก้าวออกมาจากดา้นหลังท้าวจองคโย แต่ยงัคงก้มหน้าไม่กลา้สบตา

ท้าวมุนเจฮัน 

“ไป ออกไปเดินเลน่กับเสดจ็ลุงหน่อย ม้ือเช้าปล่อยให้เปน็หน้าท่ีของเสด็จอาเจา้เถิด เพราะ

เขาติดค้างเสดจ็ลุงอยู่!” ท้าวมุนเจฮนัแอบค้อนพระอนุชาก่อนจะจูงมือพระธิดาเฮซอง

ออกไปเดินเล่นท่ีอุทยานข้างต าหนัก 

 

“หลักการปกครอง …” 

“สนธสิัญญา …” 

“อ้ากกกกกกกกกกกกกกก~~~” 

“เสดจ็พี่ เป็นอะไรไปพะยะค่ะ” พระโอรสมินมินสะดุ้งต่ืน 

“เค้าปวดท้อง ~~~~ >//<”  

 

“โอ้ย~~~ อ้าก~~~~~” พระโอรสอิมุนฟุบลงกับโต๊ะ เหง่ือผุดเต็มพระพักตร์  

“มันมาอีกแลว้… ไม่ไหวแล้วอ่ะ” พระโอรสอิมุนลุกขึน้ 

“เจ้าท าเสร็จแลว้เหรอ?” ท้าวคิมดาหวาเงยหน้าขึน้มอง 
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“หม่อมฉนัขอตัวสักครู่พะยะค่ะ” พระโอรสอิมุนยนืกุมท้องใบหน้าซีดเซยีว 

“ถ้าลุกออกไป อาจะถือว่าหลานท าเสร็จแลว้” 

พระโอรสอิมุนจ าใจนั่งลง (ไม่ได้เราจะยอมแพ้ไม่ได้!) มือก าพู่กันแน่นดว้ยความทรมาน 

~~~~ ๑๒๓๔๕๖๗๘๙ ~~~~~ ปรู้ดดดดดดดดดดด ปร้าดดดดดดดดดดดด 

“หืม~~~~~ เสด็จพี!่!!!!!!! ไปเสวยอะไรมาพะยะค่ะ!!! >//<” พระโอรสมินมินหนา้เบ้ 

“พิซซ่าของนาง…” พระโอรสอิมุนนอนฟุบอยู่บนโต๊ะ เหง่ือท่วมองค์ 

“ฝ่าบาทพะยะค่ะ ได้โปรดอนุญาตให้พระโอรสอิมุนเสด็จออกไปเถิดพะยะค่ะ” ท้าวจรกา

ขอร้องท้าวคิมดาหวา 

“ชิ! คิดจะตัดเราออกจากการแข่งขันนีใ้ช่ม้ัย!” พระโอรสอิมุนโวยวาย 

“พระโอรสอิมุนอาการไม่สู้ดีนัก เม่ือพระองค์ดีขึ้นแล้วค่อยกลับมาท าต่อดีกว่าพะยะค่ะ” 

ท้าวจรการู้สึกเหน็ใจพระโอรสอิมุน 

“ถ้าเจ้ายอมให้อิมุนกลับมาท าต่อ พวกเจ้าจะเสียเปรียบนะ!” ท้าวคิมดาหวาหยั่งเชิงท้าวจร

กา 

“เร่ืองนั้นหม่อมฉนัยอมรับได้พะยะค่ะ แต่กลิ่นนี้หม่อมฉนัรับไม่ไหวแล้วพะยะค่ะ” ท้าวจร

กาส่ายหนา้ 

“หม่อมฉนัก็รับไม่ได้แล้วพะยะค่ะ!!! เสดจ็พี!่!! ออกไปเดี๋ยวนี้เลย!!! เหม็นมาก!!!” พระโอรส

มินมินบีบจมูกหนา้นิว่ 

~~~~~ ปรู้ดดดดดดดดดดด ปร้าดดดดดดดดดดดด ~~~~~~~~~~~ 

“ได้ได้ อิมุน เจา้ออกไปได้ แต่อย่า…” ท้าวคิมดาหวายงัตรัสไม่เสร็จ พระโอรสอิมุนก็เก็บ

ของและหายตัวไปเรียบร้อยแล้ว 
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“เฮ้อ~~~~ ขอบใจท่านมาก ไม่ง้ันเราคงขาดใจตายไปแลว้” พระโอรสมินมินควา้น้ าหอม

มาฉดีรอบๆเพื่อดับกลิ่น 

“(ฟดุฟิดๆ) โอ้ว ค่อยยังชั่ว ^ ^”  

ท้าวจรกานั่งท าแบบทดสอบต่อไป พระโอรสมินมินอ้าปากหาวด้วยความเบ่ือหน่าย 

 

(นี่เราจะอภิเษกกับน้องเฮซองนะ ไม่ใช่จะสอบเป็นขนุนาง –“- ท าไมต้องมานั่งท าอะไรน่า

เบ่ือแบบนี้ด้วย) พระโอรสมินมินหยิบขนมขึน้มากินแก้เบ่ือ 

“หืม~~ นี่มัน… วิเศษมาก หอม หวาน กลมกล่อม~~~” พระโอรสมินมินหลับตาพร้ิมชื่นชม

รสชาติของขนมพร้อมจิบน้ าชาช้าๆ ดื่มด่ าไปกับความละมุนนุ่มลิ้นของเนื้อแป้ง 

“ถ้าน้องเฮซองจะวางยาในขนมนี้ พี่ก็ขอยอมตายอย่างมีความสุข ^^ คิคิ ถา้เราเอาไป

ขายให้ฝร่ัง คงได้ก าไรงาม ขนมชั้นสูงแบบนี้ คนธรรมดาไม่มีทางได้ลิ้มรสเป็นแน่” 

พระโอรสมินมินนั่งครุ่นคิดวาดแผนการค้าของตนอย่างขมักเขม้น ท้าวคิมดาหวาเห็น

พระโอรสมินมินกระตือรือร้นขึ้นมาก็ทรงชื่นใจ  

(ถึงหลานมินมิน จะตัวกระทัดรัดไปสักหน่อย แต่ก็มีสเนห่ล์้นเหลือ ไม่เปน็รองอิมุนแต่อย่าง

ใด) ท้าวคิมดาหวามองพระโอรสมินมินด้วยความชืน่ชม แต่กลับต้องหงุดหงิดเม่ือเห็นท้าว

จรกาก าลังนั่งเสวยขนมในตะกร้าท่ีพระธิดาท ามาให้โดยเฉพาะ 

 

“^-^” ท้าวจรกาอมยิ้มเม่ือเห็นสัญลักษณ์อมยิ้มใต้ชิ้นขนม 
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“4” “/3” “/01” ท้าวจรกาหยิบขนมขึน้มาพลิกดูดา้นหลัง จึงรู้ว่าพระธดิาแอบสลักโค้ดไว้

มากมาย 

“สนธสิัญญา… เม่ือวันท่ี …/… /…” 

(ฮ่าๆ นางฟ้าของข้า) ท้าวจรกาหยิบขนมมาวางเรียงกัน จึงรู้ว่าเปน็รหสัค าใบ้ค าตอบใน

ข้อสอบของพระองค์ 

ท้าวจรกายิ้มไม่หุบค่อยๆทานขนมเหลา่นัน้อย่างมีความสุข 

“พระโอรสมินมิน หม่อมฉนัขอดูขนมหน่อยพะยะค่ะ หม่อมฉนัอยากชิมอย่างอ่ืนบ้าง”  

พระโอรสมินมินส่งจานขนมให ้ท้าวจรกาสังเกตใต้ชิ้นขนมทุกชิ้น แต่ไม่พบข้อความจาก

พระธิดา จึงส่งคืนให้พระโอรสมินมิน 

“เจ้ากินแต่ขนมฟักทอง เจ้าชอบมันมากรึ?” พระโอรสมินมินสงสัย เพราะไม่มีใครชอบ

ขนมฟักทอง มันจึงยงัอยู่ในตะกร้าขนมของท้าวจรกา 

“พะยะค่ะ ^ ^ อร่อยมากพะยะค่ะ” ท้าวจรกาอมยิ้มในความเจ้าเลห่์ของพระธิดา พระธิดา

รู้ดีว่าท้าวคิมดาหวาไม่โปรดขนมฟักทองหรือแม้แต่พระธิดาเอง แต่ตอนนี้มีเพียงท้าวจรกา

ท่ีชอบเสวยขนมฟักทองนี้ 

“ง้ัน หม่อมฉนัขอสักชิ้นนะพะยะค่ะ” พระโอรสมินมินเก็บขนมฟักทองไว้ชิ้นนึง เม่ือลองบิ

ชิมดูก็ต้องหน้าเบ้ 

“อ๋ี~~~~ นี่มันขนมผักชดัๆ!!!” 

   

“เฮซองง่ี~~~ วนันี้ไม่ต้องเข้าเฝ้าเสดจ็พ่อหรือ?” ท้าวมุนเจฮนัจูงมือพระธิดาเฮซองออกมา

ท่ีอุทยาน 

“วันนี้เสด็จพ่อทรงยุ่งมากเพคะ ถึงให้หม่อมฉนัมาเลน่กับเสดจ็อา” 
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“น้องคิมท าอย่างนี้ได้ยังไง!!! >//<” 

“ไม่เป็นไรหรอกเพคะ หม่อมฉนัชอบอยู่กับเสด็จอามากกวา่ ^ ^” ค าตอบของพระธิดา

กลับท าให้ท้าวมุนเจฮนัปวดหวัจี้ดขึน้มา 

“แต่ตอนนีลุ้งพักอยู่ท่ีต าหนักนี้กับเสดจ็อาของเจ้า เจ้าก็ต้องมาเลน่กับลงุด้วยรู้ม้ัย?” 

พระธิดาไม่กล้าสบตาท้าวมุนเจฮนั 

“ท าไมเจ้าต้องคอยหลบหน้าลุงด้วยล่ะ หนัมามองหน้าลุงสิ!” ท้าวมุนเจฮันสั่ง 

พระธิดาเฮซองค่อยๆหนัมาสบตากับท้าวมุนเจฮนั ดว้ยความหวาดกลวั 

“ดูนี่ส!ิ ฝีมือใคร? ท้ังเขียว ท้ังปูด ตรงนี้ก็มีนะ” ท้าวมุนเจฮันชี้รอยฟกช้ าท่ีโดนพระธิดาตี

ด้วยไม้แปรงหลัง 

“หม่อมฉนัขออภัยเพคะ แหะๆ หม่อมฉนันึกว่ามีคนจะท าร้ายเสดจ็อานะ่เพคะ” พระธิดา

ตอบเสียงอ่อย 

“เจ้าดูให้ดีส ิอย่างลุงเนี่ย จะท าร้ายเสด็จอาของเจ้าได้ยังไง? เราแค่เลน่สนุกกันเท่านัน้! 

เฮ้อ… ดูสิ ลุงจะเสียโฉมรึปา่วเนี่ย” ท้าวมุนเจฮนัลูบหนา้ผากท่ีปูดโนพร้อมกับบ่นไม่หยุด 

“หม่อมฉนัมียาแก้ฟกช้ านะเพคะ” พระธิดาหยิบตลับยาออกมา พระธิดาค่อนข้างซุ่มซ่าม

ท้าวคิมดาหวาจึงให้พระธิดาพกยาแก้ฟกช้ าติดตัวไว้ 

“ฮ่าๆ เจา้ช่างรอบคอบเหมือนน้องคิมจริงๆ”  

“ทาให้ลุงหน่อยส”ิ ท้าวมุนเจฮนัยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆพระธิดา และหลับตาลง 

“พะ พะ เพคะ” พระธิดาค่อยๆทายาให้ท้าวมุนเจฮนัเบาๆ ใบหน้าเรียว หล่อ คมเข้มของ

ท้าวมุนเจฮันเหมือนพระโอรสอิมุนมาก แต่ความองอาจและความเคร่งขรึมของพระองค์ 

ยิ่งท าให้พระธิดาพระพักตร์แดงด้วยความหวัน่ไหว 
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“เสดจ็ลุงกับเสดจ็อาของเจ้า ใครหล่อท่ีสุด?” 

“เสดจ็พ่อหล่อท่ีสุดเพคะ ^ ^” 

“ฮ่าๆ ไม่นับเสดจ็พ่อของเจ้าส!ิ” 

“เสดจ็ลุงเพคะ” 

“ฮ่าๆ เจา้ช่างร้ายนักนะ” 

“หม่อมฉนัพูดตามจริงเพคะ” พระธิดาก้มหน้าเขลิอาย 

“ถ้าอย่างนั้นในบรรดาพระโอรสผูสู้งศักดิ์ อิมุนของลุงก็หล่อท่ีสุดในสายตาของเจ้าใช่ม้ัย?” 

“เอ่อ… เสดจ็ลุงหล่อกว่าต้ังเยอะนะเพคะ” พระธิดาอ้ึงกับค าถามอันร้ายกาจของท้าวมุนเจ

ฮัน 

“ฮ่าๆ เจา้ช่างน่ารักนา่เอ็นดจูริงๆ ลุงชอบ ฮ่าๆ” ท้าวมุนเจฮันจ้องมองพระธิดาเฮซอง

ต้ังแต่หัวจรดเท้า ช่างงดงามไม่มีท่ีติ พระองค์เข้าพระทัยแล้วว่าเหตุใดพระโอรสอิมุนถึงได้

เพ้อร าพันไม่เปน็ตัวของตัวเอง 

“ลุงมีเร่ืองอยากถามความเห็นจากหลานสักหน่อย ดว้ยรูปลักษณ์ของลงุในตอนนี้ เจ้ารู้สึก

ยงัไง?” 

“ห๊า? เอ่อ… หม่อมฉนั…” พระธิดาเฮซองอึกอัก ได้แต่ก้มหน้าไม่กล้าสบสายตา 

“ลุงดูน่ากลัวหรือน่ารังเกียจหรือเปลา่?” 

“ปะ ปะ เปลา่เพคะ แต่สายตาของเสดจ็ลุงท าให้หม่อมฉนัไม่กล้ามองเพคะ” 

“เพราะอะไร?” 

“เสดจ็ลุงทรงจ้องหม่อมฉนัแบบนั้น หม่อมฉนัรู้สึกอึดอัดและประหม่าเพคะ” 
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“เพราะอย่างนี้นี่เอง ฮ่าๆ” ท้าวมุนเจฮนัถอนพระทัย แลว้ยิ้มออกมาด้วยความโล่งอก 

“เพราะอย่างนี้เจา้ถึงคอยหลบหน้าพี่สนิะ” ท้าวมุนเจฮนันั่งอมยิ้ม พระธิดาเฮซองเหลือบ

มองด้วยความสงสัย 

“เสดจ็ลุงหมายถึงเสด็จอาจองใช่ม้ัยเพคะ?” พระธิดายิ้มกรุ้มกร่ิมอย่างรู้ทัน 

“อะไรกัน เจ้าอย่าจ้องลุงแบบนั้นส!ิ ลุงก็เขิลเปน็นะ >//<”  

“เร่ืองนี้หม่อมฉนัช่วยเสดจ็ลุงได้นะเพคะ” 

“จริงอ๊ะ! เจ้านา่รักท่ีสุดเลยยยยยย” ท้าวมุนเจฮนัสวมกอดพระธิดาเฮซองแน่น 

“ถ้าอย่างนั้นลุงขอร้องหลานอย่างนึงจะได้ม้ัย?” 

“เพคะ ถา้หม่อมฉนัท าได”้ 

“ช่วยรักอิมุนของลุงจะได้ม้ัย?” 

 


