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เรื่อง : เจา้หญิงลหูงีนิทรา 

ผูเ้ขียน  :  seXus 

จดัรูปเลม่และพิสจูนอ์กัษร  :  ควีนสอ์กัษร 

จดัท า  :  กนัยายน  2564 

จ านวน  :  136  หนา้ 

ราคาปก :  169  บาท 

เว็บไซต ์: https://www.facebook.com/isee4writer 

 

 
สงวนลิขสิทธ์ิตามพระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 หา้มน า
สว่นหนึง่สว่นใดของหนงัสือนิยายเลม่นีไ้ปลอกเลียนแบบ แสกน

หนงัสือ ท าการส าเนา ถ่ายเอกสาร หรือน าไปเผยแพรบ่น
อินเทอรเ์น็ตในรูปแบบต่าง ๆ และเครอืข่ายต่างๆ นอกจากจะ
ไดร้บัอนญุาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากทางเจา้ของสิทธ์ิเทา่นัน้ 

https://www.facebook.com/isee4writer
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จากใจนกัเขียน 

 
กาลครัง้หนึง่... นานมาแลว้.. ณ แควน้ลแูตทซบ์าน 

พระราชาโดว้ม์ิดลวูมี์ธิดาพระสิรโิฉมงดงามนามวา่                         
"เจา้หญิงลหูงี"  แตโ่ชครา้ยนกั ในคนืฉลองพระชนมพรรษาครบ 
สิบหกปี กลบัถกูแม่มดลเูดา้ซส์าปใหส้ิน้ทัง้ตระกลู เจา้ชาย
พระองคใ์ดจะเป็นผูถ้อนค าสาปนี ้!  

ส าหรบัเรื่อง “เจ้าหญิงลูหงนิีทรา”  เป็นซีรี่ยช์ดุ 
Fast Food Sex : ล าดบัที่ 29  ซึง่เป็นเรื่องราวในเทพนิยาย
ส าหรบัผูใ้หญ่  จะสนกุแค่ไหนไปติดตามกนัคะ่ 
 
 ขอขอบคณุนกัอา่นทกุ ๆ ท่าน ที่ติดตามและเป็นก าลงัใจ
ใหก้บันกัเขียนตวัเลก็ ๆ คนนีเ้สมอมา  
 
      รักผู้อ่านทกุทา่น 
 

         seXus 
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บทท่ี 1 

 
 

 

 
กาลครัง้หนึ่ง..... นานมาแลว้......  

ณ ดินแดนอนัไกลโพน้ แคว้นลูแตทซ์
บาน  (Lutatsban)  

 
ค ่าคืนนีท้อ้งฟ้าเต็มไปดว้ยพลดุอกไมน้บั

พนั ๆ ลกูท่ีระเบิดความงดงามหลากแสงสีประกาย
ระยิบระยบัเต็มทอ้งทอ้งฟา้ เพราะคืนนีเ้ป็นงาน
เฉลิมฉลองพระชนมพรรษาครบสิบหกชนัษาของ 

เจ้าหญิงลูหง(ีLungee)  ไดจ้ดัขึน้อย่างยิ่งใหญ่
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อลงัการ เพราะทา่นทรงเป็นธิดาเพียงองคเ์ดียวของ

พระราชาโด้ว์มิดลูว์ (Dowmidlu) 
 
ภายในปราสาทวิจิตรงดงามเต็มไปดว้ย

อาคนัตกุะระดบัผูส้งูศกัดิจ์ากทัง้ 5 แควน้ เสียงเพลง
บรรเลงดงัไมข่าดสาย บา้งกิน บา้งดื่ม บา้งเตน้ร  ากนั
อย่างสนกุสนาน สว่นพระราชาโดว้ม์ิดลวูน์ั่งบนแทน่
บลัลงักเ์คียงคูก่บัธิดาสาวผูท้ี่มีความงามเป็นที่หนึ่ง
ใน 5 แควน้นี ้ 

 
ส าหรบัการครบรอบวนัเกิด 16 ปีนัน้ถือ

วา่ เป็นวนัแรกของการกา้วสูเ่ป็นสาวอย่างเต็มตวั
ตามประเพณีที่ยดึถือกนัมาตัง้แต่โบราณของแควน้
ทัง้หา้ ดงันัน้ เจา้หญิงลหูงีกวาดสายตามองผูม้า
รว่มงานเบือ้งลา่งเพ่ือพิจารณาบรุุษผูเ้พียบพรอ้ม
ส าหรบัเป็นสามีในอนาคตในภายภาคหนา้ 
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 เจา้หญิงลหูงีกวาดสายตาไปทางก็พบ
กบัหนุ่มหลอ่มาดเขม้ รา่งกายบกึบนึนัน้สวมเสือ้
หนงั สะพายธนไูวบ้นหลงัตลอดเวลา คาดวา่คงจะ
มาจากแคว้นหม่อยย่า (Mhoyya) ซึง่เต็มไปดว้ย
ป่าดงดิบ จากนัน้ เจา้หญิงลหูงีก็ผินพระพกัตรม์า
ดา้นหนา้ชา้ ๆ ไมใ่หเ้ป็นที่สงัเกตวา่ตนก าลงั
พิจารณาชายในดวงใจ เธอสบเขา้กบัดวงตาวาววบั
ของบรุุษในชดุสีทองอ าพนั ดวงหนา้หลอ่เหลา่งาม
สง่ายิ่งนกั ดจูากการแตง่กายแลว้น่าจะมาจาก
แคว้นเอน็ซท์องค า (Entongcom) 

 
ในขณะที่เจา้หญิงลหูงีก าลงัพิจารณา

เลือกบรุุษในดวงใจนัน้  พิธีส  าคญัก็เริม่ขึน้ ขบวนแห่
ขนมเคก้ 16 ชัน้ขนาดใหญ่ก็เคลื่อนเขา้สูท่อ้งพระโรง 
เสียงเพลงที่สนกุครกึครืน้เปลี่ยนเป็นเสียงเพลงเบา 
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ๆ  องคร์าชายืนขึน้จากแทน่บลัลงักพ์รอ้มกบัเอ่ย
ดว้ยเสียงอนัทรงอ านาจวา่ 

“ขอขอบพระคณุอาคนัตกุะทัง้หลายที่ให้
เกียรติมางานเฉลิมพระชนมพรรษาครบสิบหกชนัษา
ของธิดาขา้” 

พระราชาโดว้ม์ิดลวูผ์ายมือไปยงัธิดา  
เจา้หญิงลหูงีแยม้สรวลออกมานอ้ย ๆ 

ก่อนท่ีจะยืนขึน้อย่างสง่างาม พรอ้มกบัถอนสายบวั
ลงทกัทายแขกผูม้ีเกียรติอยา่งอ่อนหวาน 

บรรดาแขกผูส้งูศกัดิต์่างจบัจอ้งมายงัธิดา
สาวสวยของพระราชา ทกุคนลว้นลืมหายใจ เพราะ
ดรุณีที่สวมชดุราตรสีีชมพปูระดบัดว้ยเพชร
ระยิบระยบัตรงหนา้ช่างงดงามเทพธิดา  

 
“เอาละ่ บดันีไ้ดพ้ิธีการเป่าเทียนวนัเกิด”  

พระราชาแตะมือลงที่ไหลบ่างของธิดาสาว
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ทอดสายตาเต็มเป่ียมไปดว้ยความเมตตาแลว้เอ่ย
ดว้ยน า้เสียงอ่อนโยนยิ่งวา่  “เจา้จงไปขอในสิ่งที่
ปรารถนาเถิด” 

 
“เพคะ เสด็จพ่อ” 
เสียงของธิดาใสราวกบักระดิ่งแกว้ 

จากนัน้ เจา้หญิงลหูงีก็เยือ้งพระบาทกา้วลงจาก
บลัลงักเ์พ่ือเดินไปยงัเคก้วนัเกิด  

 
ตู้มมมมมมมมมมมม ! 
 
อ๊ายยยยยยยยยยยยยย 
 
ว๊ายยยยยยยยยยยย 
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เกิดเสียงระเบิดดงัตูม้พรอ้มกบักลุม่ควนั
มากมายลอยโขมงขึน้ ทกุคนในทอ้งพระโรงตา่งพา
กนักรดีรอ้งออกมาดว้ยความตื่นตระหนก ตา่งรบีหา
ที่หลบแรงระเบิดโกลาหล 

 
“อารกัขาท่านหญิง !” 
พระราชาโดว้ม์ิดลวูต์ะโกนสั่ง สีพระ

พกัตรซ์ีดขาวทัง้ตกใจ ทัง้กลวัธิดาเพียงองคเ์ดียวจกั
มีอนัตราย 

 
“เสด็จพ่อ !” 
เจา้หญิงลหูงีถลกกระโปรงยาวเฟ้ือยขึน้

ถึงพระชาน ุณ เวลานีพ้ระองคไ์มส่นใจกิรยิาตาม
ระเบียบเกา้รอ้ยเกา้สิบเกา้ขอ้ของสตรใีนวงัหลวง
แลว้ พระองคท์รงรบีสอยพระบาทวิ่งกลบัเขา้มาหา
พระราชาอย่างไมค่ิดชีวิต 
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วาบ ! 
 
ควนัสีขาวคอ่ย ๆ จางหายไป รา่งหญิง

ชราในชดุแมม่ดเก่า ๆ คร  ่าครก็ึปรากฏขึน้แทนที่ 
เสียงแหบแหง้ของนางตวาดออกมาอยา่งเกรีย้ว
กราดวา่ 

“ตาเฒ่าโด ้!  เจา้ช่างบงัอาจไมเ่ชิญขา้มา
งานเลีย้งฉลอง  เจา้เชิญทกุแควน้ยกเวน้ขา้ !” 

เสียงนัน้ท าเอาทกุคนไมก่ลา้เงยหนา้
สบตานาง รมิฝีปากแหง้กรงัสีด  าสนิทยงัคงพิพากษา
ตอ่ไปวา่  

“เจา้เห็นแคว้นลูอ้าซ ์(Lu-as) 
ของขา้เป็นมดตวัเลก็ ๆ หรอืไง !”  
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ค าพดูของอาคนัตกุะที่ไมไ่ดร้บัเชิญท าให้
สีพระพกัตรข์องพระราชาโดว้ม์ิดลวูเ์ครง่เครยีด
ขึน้มาทนัที หนา้ผากผดุพรายไปดว้ยเม็ดเหง่ือ 

เพราะนางผูนี้ค้ือ แมม่ดพนัปี ลูเด้าซ ์(Ludows) 
มีคาถาอาคมที่ไมม่ีใครเทียบได ้เพียงแคน่างขยบั
ปากก็สามารถท าลายเมืองทัง้เมืองได ้ 

พระราชาข่มความกลวัลงไปแลว้รบีพดู
อย่างอ่อนนอ้มวา่  

“ขออภยัทา่นแมม่ดลเูดา้ซ ์ขา้เห็นวา่ทา่น
ปกครองแควน้ลอูา้ซเ์พียงล าพงัมีภารกิจหนกัหนา
มากนกั เกรงว่างานเฉลิมฉลองวนัเกิดของธิดาขา้ 
จะเป็นการรบกวนเวลาของท่าน จงึไมไ่ดเ้ชิญทา่น 
ขอทา่นแมม่ดลเูดา้ซ ์โปรดอยา่ถือสาหาความจนท า
ใหเ้รื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เลย” 

 
“ฮ่า ๆ” 



 

13 I เจา้หญิงลหูงีนิทรา 
 

แมม่ดลเูดา้ซส์ง่เสียงหวัเราะเย็นยะเยือก 
จากนัน้จงึชีน้ิว้เหี่ยวแหง้คลา้ยก่ิงไมไ้ปที่พระราชา
โดว้ม์ิดลวู ์ 

“ตาเฒ่าโด.้.. ปากของเจา้ช่างเจรจาปัด
ความผิดใหพ้น้ตวัจรงิ ๆ  ชีวิตมนษุยน์อ้ย ๆ ของเจา้
อยูไ่ดแ้ค่รอ้ยปีจะเทียบอะไรกบัขา้ที่มีอายยืุนยาวนบั
พนัปี ดงันัน้ เวลาของขา้จงึมีเหลือเฟือ ดงันัน้ 
ขอ้อา้งที่เจา้พดูมาลว้นฟังไมข่ึน้ ! เจา้ยอมรบัมาตรง 
ๆ ดีกวา่วา่... เหตผุลที่ไมเ่ชิญขา้ เพราะรงัเกียจท่ีขา้
เป็นแมม่ดใช่หรอืไม ่!”  

 
พระราชาหวัใจกระตกุวบู เพราะแมม่ดน่า

รงัเกียจน่ีราวกบัอา่นใจเขาออก จรงิอย่างท่ีนางพดู
เขาจงใจไมเ่ชิญนางมาเพราะไมอ่ยากยุง่เก่ียวกบั
บคุคลที่ไดช่ื้อวา่เป็นตวัชั่วรา้ย และเป็นสิ่งอปัมงคล
ตอ่บา้นเมือง 
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“ไม ่ๆ ทา่นอย่าเขา้ใจผิด ขา้ไมไ่ดค้ิด
เช่นนัน้เลย”  

พระราชาปฏิเสธเสียงสั่น อีกทัง้ขาก็สั่น
ระรกิ  

 
“หากขา้ไมส่ั่งสอนเจา้วนันี ้เกรงว่าในภาย

ภาคหนา้แควน้อ่ืน ๆ ก็จะเอาอย่างเจา้ ไมเ่ห็นหวัขา้ 
!” 

ดวงตาแดงก ่าดจุไฟนรกของหญิงสาว
กวาดมองรอบทิศ ยามใดที่นางโกรธรอบตวัของนาง
จะมีไอสีด าพวยพุง่ออกมา คนที่อยูใ่นรศัมีรอ้ยเมตร
ตา่งหนาวสั่นไปตาม ๆ กนั 

“ทกุแควน้จงฟัง ! แควน้ใดที่มนับงัอาจไม่
เห็นขา้อยูใ่นสายตา จะตอ้งมีจดุจบเช่นนี ้!”  

สิน้ค า ปากรมิฝีปากสีด  าสนิทก็ขมบุขมิบ
สวดบทคาถาบางอยา่ง แลว้จากนัน้นางก็ชีไ้มเ้ทา้มา
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ที่เจา้หญิงลหูงี ควนัสดี  าพวยพุง่ออกจากปลายไม้
เทา้พุง่ตรงเขา้ใสร่า่งธิดาของพระราชาอย่างรวดเรว็ 

 
ฟุบ ! 
 
“อ๊ายยยยยยยย” 
 
เจา้หญิงลหูงีรอ้งออกมาอยา่งสดุเสียง

ดว้ยความตกใจ ทรงหลบัพระเนตรแน่นพรอ้มกบั
ผวาเขา้กอดบิดาเอาไวแ้น่น แตเ่มื่อเธอรูส้กึวา่
รา่งกายไมไ่ดเ้จ็บปวดแมแ้ต่นอ้ย เธอจงึลืมตาขึน้มา
ชา้ ๆ อย่างงวยงง 

พระหตัถท์ัง้สองลบูไปตามพระวรกาย 
และพระพกัตรข์องตนก่อนเอ่ยเสียงเบาวา่ 

“ละ ลกูไมเ่ห็นเป็นอะไรเลยเพคะ” 
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พระราชาโดว้ม์ิดลวูก์วาดพระเนตรส ารวจ
เรอืนรา่งของธิดาอยา่งเครง่เครยีด จาก
ประสบการณก์วา่หา้สิบหา้พรรษาที่ตอ่สูร้กัษา
ดินแดนมานานเขาไมเ่ช่ือวา่แมม่ดเจา้เลห่น์ั่นจะไม่
ท าอะไร เพราะความหว่งใยธิดายิ่งกวา่ชีวิตตน 
พระราชาจงึตวาดถามออกไปวา่ 

“นงัแมม่ด กะ แกเลน่ตลกอะไรกนัแน่ !” 
 
“ฮ่า  ฮ่า  ฮา่” 
แมม่ดลเูดา้ซห์วัเราะลั่นทอ้งพระโรงเสียง

อนัน่าสยดสยองดงัสะทอ้นกลบัไปกลบัมาจนผูค้น
ในทอ้งพระโรงตา่งพากนัหวาดกลวั รบีอดุหแูลว้ถอย
หา่งจากรศัมีที่นางยืนอยูใ่หม้ากที่สดุ 

“ในที่สดุ เจา้ก็เปิดเผยตวัจรงิออกมาแลว้
สินะ ท าไมขา้จะไมรู่ ้วา่เจา้วางแผนลบั ๆ จะลอบ
โจมตีดินแดงของขา้ คิดจะยดึครองดินแดนของขา้ร ึ
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ไมง่่ายนกัหรอก ฮ่า ๆ ค าสาปที่ขา้สาปลงไปในตวั
ธิดาเจา้ คือ บทลงโทษของคนที่คิดจะช่วงชิงสิ่งท่ี
ไมใ่ช่ของของตน  ขอใหต้ระกลูของเจา้สญูสิน้ทัง้
ตระกลู หากแควน้ใดสอดมือเขา้มายุง่เก่ียว แควน้
นัน้ก็จะมีสภาพไมต่า่งกนั ! ฮ่า ๆ” 

 
จากนัน้ รา่งของแมม่ดลเูดา้ซก็์หายวบัไป

ในพรบิตา ทิง้ไวเ้พียงเสียงหวัเราะอนัน่ากลวัสะทอ้น
กลบัไปมาภายในหอ้งโถง ผูค้นภายในงานเลีย้งต่าง
พากนัวิ่งกรูหนีตายกนัออกจากหอ้งโถงดว้ยความ
หวาดกลวั เพราะเกรงวา่ค าสาปนัน้จะท าใหแ้ควน้
ของตนตอ้งสญูสิน้เหมือนกบัแควน้ลแูตทซบ์าน   
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บทท่ี 2 

 

 
 
 

4 ปีต่อมา 
 

ตบุ ! 
 

เพลง้ ! 
 
เจา้หญิงลหูงีใบหนา้ยุง่เหยิงปัดแจกนั

ดอกไมบ้นโต๊ะเครื่องแปง้ลงพืน้อยา่งหงดุหงิด 
จากนัน้ก็กวาดบรรดาเครื่องประดบัเครื่องประทิน
โฉมลงพืน้เพื่อระบายความอดัอัน้ตนัพระทยั 
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ตัง้แต่เธอถกูยยัแมม่ดแก่พ่นค าสาปใส่
เธอเมื่อครานัน้ ก็ผา่นมา 4 ปีแลว้ยงัไมเ่ห็นวา่จะมี
เภทภยัใด ๆ เกิดขึน้ แตเ่จา้ชายต่างแควน้หรอื
แมก้ระทั่งผูช้ายในแควน้เองก็ตาม ตา่งไมม่ีใครกลา้
กล า้กรายเขา้มาในพระราชวงัแห่งนี ้แมว้า่ตอนนีเ้จา้
หญิงจะอายคุรบ 20 ปีแลว้ก็ยงัไมม่ีพระสวามีท าให้
พระองคท์ัง้เหงาและเปลา่เปลี่ยว จากผูห้ญิงที่เคย
อ่อนหวาน กลายเป็นผูห้ญิงหงดุหงิดง่าย มองดอูะไร
ก็ดขูวางหขูวางตาไปหมด 

 
เพล้ง ! 
 
“โอ๊ย หงีเหงา ! เบื่อ ๆ” 
 
เพลง้ !   เพลง้ !   เพลง้ ! 
 



 

20 I เจา้หญิงลหูงีนิทรา 
 

“โอ๊ย หงีเง่ียน !” 
 

“ว๊าย ! อยา่ทรงตรสัเช่นนีเ้พคะ ไมง่าม” 

แคมบีบ้ิก๊ (CambiBig) พ่ีเลีย้งรบี
เขา้ไปกม้เก็บขา้วของเครื่องใชท้ี่เจา้หญิงโยนทิง้ลง
พืน้  

“งามไมง่าม ขา้ไมส่นใจแลว้ ตอ่ใหส้วย
แค่ไหน กิรยิามารยาทงามเพียงใด ก็ไมม่ีบรุุษใดกลา้
มาสูข่อขา้ ฮือ ๆ” 

เจา้หญิงลหูงีทัง้ตรสั ทัง้กนัแสงออกมา 
อย่างน่าเวทนา 

 
“สกัวนัหนึ่งตอ้งมีบรุุษผูอ้าจหาญกลา้มา

สูข่อพระองคแ์น่ ๆ เพคะ” 

แคมบีเ้ล็ก (cambiLak) พ่ีเลีย้งฝา
แฝดอีกคนถลาเขา้มาบีบนวดพระเพลาเพ่ือเจา้หญิง
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คลายโทสะอย่างเอาอกเอาใจ ค าพดูนีน้างพดูกบั
องคห์ญิงนบัพนัครัง้ แตก็่ไมม่ีวี่แวววา่จะเกิดขึน้จรงิ
สกัที 

“เจา้ไมต่อ้งมาปลอบใจขา้ เป็นเพราะแม่
มดเฒ่าที่สาปขา้ ท าใหท้กุคนตา่งหวาดกลวัจนมี
บรุุษใดกลา้เขา้ใกลก้นัสกัคน ฮือ ๆ  หงีเหงา  หงี
เง่ียนจะตายอยูแ่ลว้ ฮือ ๆ” 

พระอสัสชุลของเจา้หญิงลหูงีไหลเป็นทาง 
 
“องคห์ญิงทรงเป็นธิดาองคเ์ดียวของ

พระราชา กระหมอ่มคิดวา่องคร์าชาตอ้งช่วย
พระองคไ์ดแ้น่เพคะ” 

แคมบีบ้ิก๊ ถวายความคิดเห็น   แคมบีเ้ล็ก
ซึง่เป็นนอ้งงสาวคูฝ่าแฝดจงึสนบัสนนุขึน้มาวา่ 

“จรงิดว้ยเพคะ องคห์ญิงทรงลองไปขอให้
พระราชาช่วยดีไหมเพคะ” 
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เจา้หญิงลหูงีหยดุสะอืน้ ดวงตาเป็น

ประกายคลา้ยกบัเห็นแสงเรอืงรองอยูต่รงหนา้ 
“เจา้สองคนพดูก็ถกู งัน้เราไปหาเสด็จพอ่

ดีกวา่” 
จากนัน้รา่งสวยในชดุวิจิตรงดงามก็เสด็จ

ออกจากหอ้งบรรทมไปยงัหอ้งทรงงานของพระราชา
โดว้ม์ิดลวูท์นัที 

 
 
……………………………………… 
 
 
ณ หอ้งทรงงาน 
 
“เสด็จพ่อเพคะ” 
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เสียงใสราวกบักระดิ่งเงินของพระธิดาดงั
พรอ้มมากบัรา่งสวยนวยนาดเขา้มาพรอ้มกบัพระพี่
เลีย้งทัง้สอง 

 
พระราชาโดว้ม์ิดลวูเ์งยหนา้ขึน้จากงาน

เอกสารบนโต๊ะ เมื่อสบพระพกัตรบ์ตุร ีพระองคก็์ทรง
แยม้สรวลออกมา แมใ้นใจนัน้จะทกุขร์ะทมเพียงใด 
แต่ในฐานะบิดาตอ้งแสดงใหล้กูเห็นวา่ไมม่ีอะไรจะ
สั่นคลอนบลัลงักแ์ละอ านาจแห่งแควน้ลแูตทซบ์าน
ได ้

“เกิดอะไรร ึถึงไดม้าหาพอ่ถึงท่ีน่ี หรอืลกู
อยากจะเรยีนรูเ้รื่องราชกิจบา้นเมือง” 

วาจานัน้เพียงแค่เอย่กระเซา้ เพราะรูว้า่
ธิดาของพระองคเ์กลียดงานบรหิารบา้นเมืองเป็น
ที่สดุ 
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“เสด็จพ่อ หากทา่นอยากใหล้กูทรงงาน
แทนทา่น ตอ้งช่วยลกูก่อนสิเพคะ” 

พระสรุเสียงของเจา้หญิงลหูงีต่อรองอยา่ง
จรงิจงั จนพระราชาอดประหลาดพระทยัไมไ่ดจ้งึ
ตรสัวา่ 

“ไหนลองบอกพอ่มาซิ เจา้ประสงคส์ิ่งใด
เป็นการแลกเปลี่ยน” 

 
“ลกูอยากไดพ้ระสวามีเพคะ” 
เจา้หญิงลหูงีตรสัออกมาอยา่ง

กระตือรอืรน้ ดวงตาเป็นประกายเป่ียมดว้ยความ
คาดหวงั 

 
“เรื่องนี…้” 
พระพกัตรข์องพระราชาเครง่เครยีดขึน้มา

ทนัที เพราะหลงัจากท่ีแมม่ดลเูดาซส์าปค าสาปใส่
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ธิดาของพระองค ์ทั่วทัง้ 5 แควน้ตา่งก็ไมม่ีใครกลา้
สง่พระโอรสมาเช่ือมสมัพนัธไมตรี 

 
“เสด็จพ่อ ๆ เสด็จพ่อตอ้งช่วยลกูนะเพคะ 

ลกูขอแค่เรื่องนี ้เรื่องเดียวเทา่นัน้” 
เจา้หญิงลหูงีท าทา่คลา้ยจะรอ้งไหเ้ขย่า

แขนบิดาเหมือนคราเมื่อยงัเป็นเด็กท่ีเธอรอ้งอยาก
ไดข้องเลน่   

 
“เอาเถอะ ๆ เรื่องนีพ้่อจะจดัการใหเ้จา้ได้

สมหวงัอย่างแน่นอน” 
พระราชาโดว้ม์ิดลวูป์ลอบธิดา ในขณะที่

ก าลงัใครค่รวญแผนการจบัเจา้ชายมาเป็นราชบตุร
เขย แควน้ใดหนอที่พอจะมีทางเป็นไปได ้

 
“ขอบพระทยัเพคะเสด็จพ่อ” 
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เจา้หญิงลหูงีแทบจะกระโดดกอดคอพระ
บิดา พระองคท์รงจมุพิตลงที่แกม้บิดา ก่อนที่จะ
เสด็จออกจากหอ้งทรงงานอยา่งสบายใจ 
 

เพ่ือธิดาแลว้พระราชาโดว้ม์ิดลวูท์รงมี
รบัสั่งใหเ้ปิดการประชมุในตอนดกึอย่างเรง่ดว่นอีก
ทัง้ยงัทรงเรยีกใหเ้หลา่ขนุนางทกุกรมทกุกอง พรอ้ม
ทัง้นายทหารใหเ้ขา้รว่มการประชมุในครัง้นีด้ว้ย และ
ที่พิเศษกว่าการประชมุครัง้ไหน ๆ คือการอญัเชิญ

จอมเวทป้ีซลู์ว ์(Peesluw) ประจ าแควน้เขา้
รว่มดว้ย 

ทนัทีที่ทกุคนมากนัพรอ้มหนา้พรอ้มตา
แลว้ พระราชาก็สั่งใหม้หาดเลก็น ากระจกบานใหญ่
ขนาดที่ตอ้งใช ้4 คนยกเขา้มาในที่ประชมุ มนัถกู
น ามาวางไวบ้นแทน่ขา้ง ๆ บลัลงักเ์พ่ือใหท้กุคนใน
ทอ้งพระโรงไดเ้ห็นภาพในกระจกดว้ยกนั  
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“ขอเชิญจอมเวทป้ีซล์วูท์  าพิธีติดตอ่กบั

พระราชาหรับคารลู์ว ์(Lup-Car-luw)  แห่ง

แคว้นทอยแหงซ ์(Tonghangs)”  
 
“พะ่ยะ่คะ่”  
จอมเวทป้ีซล์วูป์ระสานมือไวต้รงหนา้

คอ้มศีรษะเพียงเล็กนอ้ย จากนัน้ก็เดินไปยืนอยู่
ตรงหนา้กระจก เพียงแคเ่ขาขยบัปากพมึพ าคาถา 
ไมน่านนกัควนัสีขาวก็พวยพุง่ขึน้มาจากปลายไมเ้ทา้ 
แลว้เขาก็ชีป้ลายไมเ้ทา้ไปที่กระจกบานใหญ่ 

 
ฟู่  ! 
 
ควนัสีขาวลอยออ้ยอิ่งเหนือกระจก 

จากนัน้ก็ค่อย ๆ จางหายไป แลว้ถกูแทนที่ดว้ยภาพ
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หอ้งบรรทมของพระราชาหรบัคารล์วู ์ซึง่ก าลงัเรงิรา่
กบันางสนมสาว ๆ บนเตียง 

 
“โอ๊ะ !” 
 
“พระเจา้ !” 
 
“แมเ่จา้เวย้ยยย !” 
 
บรรดาขนุนางในทอ้งพระโรงตา่งพากนั

อทุานขึน้มาอือ้องึ บางคนถึงกบัอา้ปากคา้งพรอ้ม
กบัยกมือขึน้ปิดตา แตม่ือที่ปิดตานัน้กลบัถ่างนิว้ทัง้
สิบออกเพ่ือใหเ้ห็นหนงัสดของพระราชาตา่งแควน้  

 
พระราชาโดว้ม์ิดลวูใ์บหนา้แดงก ่าจนถึง

ใบห ูแมพ้ระชายาของเขาสิน้ลมหายใจไปนานแลว้ 
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แต่เขาก็ไมค่ิดมีสนม ตา่งจากพระสหายเก่าคนนี ้แม้
จะมีพระชายาอยูข่า้งกาย ก็ยงัไมว่ายมีสนมเต็มพะ
เรอเกวียน  

“อะ แฮ่ม !” 
พระราชาโดว้ม์ิดลวูโ์กง่คอสง่เสียงไอดงั ๆ 

เพ่ือเรยีกสติคนในกระจกใหรู้ต้วัก่อนที่สติขนุนาง
ของเขาจะกระเจิดกระเจิงไปมากกว่านี ้

“ไง ทา่นหรบัคารล์วู ์สบายดีหรอื” 
 
เสียงของพระราชาท าใหค้นในกระจกบน

เตียงตา่งพากนัชะงกักิจกรรมเขา้จงัหวะ แลว้หวัซา้ย
แลขวาหาที่มาของเสียงประหลาด และเมื่อพบวา่
กระจกในหอ้งบรรทมของตนปรากฏภาพหอ้งประชมุ
ที่เต็มไปดว้ยขนุนางตา่งแควน้จอ้งมองมาที่เขาเป็น
ตาเดียว พระราชาหรบัคารล์วูถ์ึงกบัใบหนา้แดงจดั 
ดวงตาเบิกกวา้งตะโกนออกมาวา่ 
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“ไอส้หายไมรู่จ้กัความ ไมม่ีอะไรท าแลว้รึ
ไง ถึงไดม้าแอบดขูา้เลน่สนกุยามนี ้!” 

ในขณะที่พระราชาหรบัคารล์วูต์ะคอกด่า
กลบัมานัน้ สาว ๆ บนเตียงต่างรอ้งหวีดวา้ย แลว้รบี
มดุเขา้ใตผ้า้หม่ของพระราชา  

 
“ขอโทษทีสหาย  เพราะมีเรื่องด่วน อยาก

ใหเ้จา้ช่วย ขา้จงึไดต้ิดตอ่มาในเวลานี”้  
แมพ้ระโอษฐ์จะเอย่ขอโทษ แต่พระราชา

โดว้ม์ิดลวูจ์งใจติดตอ่กบัพระราชาหรบัคารล์วูใ์น
เวลานี ้เพราะคนเคยเป็นเพ่ือนกนัมาก่อนจงึรูน้ิสยั
ของอีกฝ่ายเป็นอย่างดีวา่ในเวลาเช่นไรจะตอ่รองได้
ดีที่สดุ 

“จะใหข้า้ช่วย หรอืจะบีบบงัคบักนัแน่  ดซูิ
ด ู! ขนุนางเจา้ทัง้แควน้เห็นทา่เด็ดของขา้กกนั
หมดแลว้” 
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แมจ้ะอาย แตพ่ระราชาหรบัคารล์วูก็์ยงั
อดคยุโวโออ้วดเรื่องบนเตียงของตนไมไ่ด ้

 
“อย่าถือสาขา้เลย วนันีข้า้แคจ่ะทวง

สญัญาระหวา่งเพ่ือนวา่ทัง้สองแควน้จะสง่บตุรธิดา
มาแตง่งานเช่ือมสมัพนัธก์นั ทา่นจ าไดห้รอืไม”่ 

พระราชาโดว้ม์ิดลวูท์วงถามสญัญาเม่ือ
ครัง้ในอดีตที่ยงัเป็นสหายรกักนั  

 
“เจา้จะมาทวงถามสญัญาอะไรตอนนี ้

แควน้ของเจา้ถกูแมม่ดสาปใหส้ิน้ตระกลูชั่วลกูชั่ว
หลาน หากขา้สง่บตุรขา้ไปแต่งกบัลกูสาวเจา้ 
ตระกลูขา้ก็จะไมส่ิน้ตระกลูเหมือนกนัหรอืไง” 

 
ปัง ! 
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พระราชาโดว้ม์ิดลวูเ์ผลอตวัตบโต๊ะเต็ม
แรง ก่อนตะโกนโตต้อบกลบัไปดว้ยเสียงกรา้ววา่ 

“ค าสาปนั่นไมเ่ป็นเสียหน่อย ผา่นมาตัง้ 4 
ปีแลว้ ค าสาปนีไ้มเ่ห็นจะมีอะไรเกิดขึน้เลย !” 

ทกุแควน้ลว้นยกค าสาปนีม้าใชเ้ป็น
ขอ้อา้งในการปฏิเสธการแต่งงานกบัธิดาของเขา 
ดงันัน้ ในวนันีเ้ขาตอ้งบีบบงัคบัใหเ้พ่ือนเก่าสง่ลกู
ชายมาแตง่กบัลกูสาวของเขาใหไ้ดเ้พ่ือลบค าครหานี ้
!  

 
ในขณะนัน้เอง สนมทัง้สองคนท่ีอยู่

ภายใตผ้า้หม่ของพระราชาหรบัคารล์วูก็์เริม่ขยบัยุ
กยิก มือไมซุ้กซน คนหนึ่งลกูแก่นล า อีกคนก็ช่วย
เลียไข่ยอ้ย ๆ จนใบหนา้อวบอว้นของพระราชาแดง
ก ่าจนถึงใบห ูสง่เสียงครางหือในล าคอ 

“อือ้.... อา่...” 



 

33 I เจา้หญิงลหูงีนิทรา 
 

พระราชาหรบัคารล์วูล์มหายใจชัน้ขึน้ กดั
ฟันบอกสนมใตผ้า้หม่ว่า 

“อะ อีหน ูใจเย็น ๆ เบา ๆ ขา้จะไมไ่หว
แลว้ ฮือ... อา่” 

 

พระราชาโดว้ม์ิดลวูเ์หน็สหายบนเตียง
ท าทา่เช่นนัน้ จงึรบีฉวยโอกาสนีต้่อรองออกมาวา่ 

“หรบัคารล์วู ์หากทา่นอยากจะรบีขึน้
สวรรคไ์ว ๆ ก็รบีรบัปากเรื่องสญัญาแต่งงานเช่ือม
สมัพนัธส์องแควน้เสียเถอะ !” 

 

“มะ ไม่มีทาง หือ้อออ โอว้ววว อา่” 
พระราชาหรบัคารล์วูป์ฏิเสธเสียงกระเสา่  

เพราะรูส้กึถึงรมิฝีปากรวกรอ้นของนางสนมก าลงั
ครอบปากลงดดูรูดแก่นกายเขาขึน้ ๆ ลง ๆ เกิด
ความเสียวซา่นแปลบปลาบวิ่งพลา่นไปทั่วทัง้รา่ง 
เขาพยายามกดศีรษะนางสนมเอาไวไ้ม่ขยบั แต่มือ
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อีกนางกลบัลบูไลข้ึน้มาที่หนา้อก จากนัน้ ก็ใชล้ิน้
ตวดัเลียเม็ดหวันมแผลบ็ ๆ กระตุน้ความเสียวจนจีด๊
ขึน้สมอง 

 

แผลบ็     แผลบ็   แผลบ็ 
 

บรรดาขนุนางแลนายทหารแหง่แควน้ลู
แตนซบ์านตา่งยืนตรงไมไ่ด ้เพราะแก่นกายของตน
เริม่พองผงาดเมื่อเห็นภาพในกระจกที่เปรยีบเสมือน
หนา้ตา่งเปิดออกใหช้มหนงัสด ๆ บนเตียง 
 

“โอ.้.. ยงัไมต่อ้งรบีตอบขา้ก็ได ้ใหบ้รรดา
ขนุนางและทหารของขา้ ชมละครเวทีเรื่องเยี่ยมให้
จบก่อน แลว้เจา้คอ่ยตอบขา้ก็ได ้ห ึห”ึ 

พระราชาโดว้ม์ิดลวูห์วัเราะในล าคอ 
อย่างผูถื้อไผเ่หนือกวา่ 
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“อือ้ออ อ่า เจา้น่ีมนัขวางทางสวรรคข์า้ชดั 
ๆ ซีด๊ดด อา่” 

พระราชาหรบัคารล์วูพ์ดูปนเสียงคราง 
จวนเจียนจะควบคมุอารมณไ์มอ่ยูแ่ลว้   

 
“สหายเราเป็นเพ่ือนกนั... ไยเอ่ยวาจา

เช่นนัน้ ห ึห”ึ 
พระราชาโดว้ม์ิดลวูเ์อนหลงัพิงผนกัเกา้อี ้

อย่างสบายใจ คลา้ยกบัก าลงัดมูหรสพโรงใหญ่ 
 
“ตกลง ! ขา้จะสง่บตุรของขา้ไปแตง่งาน

กบัธิดาทา่น แต่ตอนนีร้บี ๆ บอกจอมเวทของเจา้
หยดุการเช่ือมตอ่ขา้มแดนเสียที ขา้จะไมไ่หวแลว้ 
อ่า” 

พระราชาหรบัคารล์วูข์บฟันแน่น แต่เสียง
ครางก็ยงัดงัเล็ดลอดออกมาจนได ้ 
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“พระราชาตรสัแลว้ไมค่ืนค า อีกทัง้ขา้ยงัมี
พยานทั่วทัง้แควน้” 

พระราชาโดว้ม์ิดลวูย์  า้กบัสหาย พยายาม
ซอ่นความตื่นเตน้เอาไว ้

 

“ได ้ๆ รบีปิดกระจกเดี๋ยวนี ้!” 
พระราชาหรบัคารล์วูต์ะโกนออกมาคลา้ย

กบัคนที่ก าลงัจะขาดใจตาย 
 

เมื่อไดย้ินเช่นนัน้แลว้ พระราชาโดว้ม์ิดลวู์
เหยียดยิม้ออกมาอย่างผูช้นะ ก่อนที่จะพยกัพระ
พกัตรส์ง่สญัญาณใหจ้อมเวทหยดุการเช่ือมตอ่ขา้ม
แดน 
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บทท่ี 3 

 

 

 
 
หน่ึงสัปดาหต์่อมา 
 
เจา้หญิงลหูงีเสด็จออกมาชมดอกไมท้ี่

อทุยานทา้ยพระราชวงัเป็นครัง้แรกในรอบปี
นบัตัง้แต่พระองคต์อ้งค าสาปในคืนเฉลิมฉลอง
ครบรอบวนัคลา้ยวนัเกิด พ่ีเลีย้งที่เดินตามพระบาท
จงึดีใจเป็นพิเศษ 

“ดอกไมใ้นอทุยานช่างงามนกันะคะเพคะ 
สงสยัจะบานตอ้นรบังานมงคลที่จะเกิดขึน้เรว็นี ้ๆ” 
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แคมบีบ้ิก๊พดูจบประจบ เน่ืองจากทราบ
ข่าววา่พระราชาก็ทรงก าหนดวนัอภิเษกสมรสให้
องคห์ญิงเรยีบรอ้ยแลว้ 

รา่งสงูสง่าในฉลองพระองคง์ดงามนัน้ 
ไมไ่ดโ้ตต้อบกบัค าของพ่ีเลีย้งเพียงแค่ยิม้นอ้ย ๆ 
ซอ่นความตื่นเตน้ดีใจเอาไวโ้ดยการเสด็จเดินชม
ดอกไมไ้ปเรื่อย ๆ  

“หมอ่มฉนัดีใจจรงิ ๆ เลยเพคะ ในที่สดุ
พระราชาก็ทรงหาพระสวามีใหอ้งคห์ญิงไดแ้ลว้ อีก
ไมน่านอีกไมก่ี่วนังานอภิเษกสมรสก็จะเริม่ขึน้แลว้ 
ตอ้งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แน่ ๆ” 

แคมบีเ้ล็กพดูอย่างประจบ  
 
“หมอ่มฉนัคิดวา่ เจา้ชายจะตอ้งรูปงาม

แน่ ๆ เลยเพคะ” 
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แคมบีบ้ิก๊จินตนาการถึงว่าที่พระสวามี
ของนายตน 

 
เจา้หญิงลหูงียิม้พรายออกมา เธอไดย้ิน

ค าเลา่ลือมาบา้งวา่เจา้ชายแหง่แควน้ทอยแหงซน์ัน้ 
รูปรา่งสงูใหญ่ก าย าเฉกเช่นนกัรบผูก้ลา้ แตม่ีพระ
พกัตรห์ลอ่เหลา่ดจุเทพบตุร เป็นที่หมายปองของ
องคห์ญิงทัง้ 5 แควน้ 

“เสด็จพ่อทรงเป็นคนเลือกพระสวามีให้
ขา้ บรุุษผูน้ัน้ย่อมตอ้งคูค่วรกบัขา้” 

พระพกัตรข์ององคห์ญิงขึน้สีแดงระเรื่อ
เมื่อหวนนกึถึงเม่ือหลายวนัก่อนที่พระราชาโดว้ม์ิด
ลซูบ์อกกบัเธอวา่ แควน้ทอยแหงซจ์ะสง่เจา้ชายมา
อภิเษกสมรสเพ่ือเช่ือมสมัพนัธไมตร ี  

 
“จรงิเพคะ” 
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“ตรสัถกูตอ้งแลว้เพคะ” 
 พ่ีเลีย้งฝาแฝดรบีเอย่พรอ้มกนั 
 
“เอาละ่ เจา้สองคนไปเตรยีมของวา่งไวท้ี่

ศาลาใหข้า้เถอะ ขา้ขอเดินไปชมดอกไมต้รงนูน้เสีย
หน่อย” 

 
“เพคะ” 
พ่ีเลีย้งทัง้สองคนยอบตวัลงถวายความ

เคารพก่อนเดินหายลบัไปเพ่ือไปเตรยีมของวา่งที่
ศาลาหินออ่น ปลอ่ยใหเ้จา้หญิงลหูงีเสด็จ
ทอดพระเนตรชมดอกไมอ้ยูเ่พียงล าพงั 

เจา้หญิงลหูงีรูส้กึวา่ดอกไมใ้นสวนแหง่นี ้
สวยมากกวา่ทกุวนั เพียงแค่ผีเสือ้ขยบัไหวบินเกาะ
ไปดอกไมก็้ดนู่าชม อาจจะเพราะข่าวดีที่ไดร้บัจงึท า
ใหพ้ระองคท์รงเบิกบานพระทยัช่ืนชมดอกไมจ้นไม่
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ทนัระวงัมองที่พืน้ พระบาทของพระองคจ์งึเหยียบ
ลงที่กองขีห้มาสด ๆ เนือ้ขีนุ้่มนิ่มถกูแรงเทา้กดลงไป
กบัใบหญา้ออ่นท าใหพื้น้ลื่นกวา่ปกติ 

 
“ว๊าย !” 
 
พระบาทเบือ้งขวาเหยียบกองขีห้มาท าให้

ลื่นไถลไปดา้นหนา้ เจา้หญิงลหูงีจงึเอนไปดา้นหลงั
ในจงัหวะนัน้เองชายหนุ่มรูปงามผูห้นึ่งก็กระโจน
ออกมาจากพุม่ไม ้หมายจะเขา้ไปรบัตวัองคห์ญิง
เอาไว ้แตเ่ขากลบักระโดดพลาดไปไมถ่ึงตวัองค์
หญิง และองคห์ญิงเองก็พยายามควา้บางสิ่ง
บางอยา่งเอาไวเ้พ่ือไมใ่หต้นเองลม้ลง 

 
หมบั ! 
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ฝ่ามือเลก็ควา้จบัถกูท่อนบางอยา่งทัง้อุน่ 
ทัง้แข็ง  
 

“อ๊ากกกกกกกกกกก” 
ชายหนุ่มรูปงามรอ้งออกมาสดุเสียงดว้ย

ความเจ็บปวดใบหนา้เขียวคล า้เพราะถกูมือนอ้ย
ของเจา้หญิงควา้หมบัเขา้ที่แก่นกายแลว้ดงึเต็มแรง 
ท าใหเ้ขาถึงกบัเข่าทรุดลม้ลงไปพรอ้มกบันาง 

 
 
ตบุ ! 
 
เจา้หญิงลหูงีกน้จ า้เบา้ลงกบักองขีห้มา 

มือขา้งหนึ่งควา้เอาแก่นกายของชายหนุ่มเอาไว ้
สว่นมืออีกขา้งฟาดลงที่กองขีห้มาอีกกอง 

 



 

43 I เจา้หญิงลหูงีนิทรา 
 

“อกึ” 
ชายหนุ่มรูปงามขบกรามแน่นข่มความ

เจ็บปวดที่แก่นกลางกายเอาไว ้มนัจกุจนแทบน า้ตา
เล็ด  

“องคห์ญิงทรงเป็นอะไรหรอืไมพ่ระเจา้
คะ่” 

 
เจา้หญิงลหูงีหนัพระพกัตรม์ามองเสียง

นัน้ ก็พบกบัใบหนา้หลอ่เหลา จมกูโดง่เป็นสนั คิว้
เขม้ ดวงตาดจุเหย่ียวท าใหห้วัใจของหญิงสาวที่ไม่
เคยอยูใ่กลบ้รุุษใดมาก่อนถึงกบัเตน้ตกึตกั  

“ไมเ่ป็นไรแคเ่จ็บนิดหน่อย” 
เจา้หญิงลหูงีตอบเสียงออ้มแอม้ดว้ย

ความเขินอาย 
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“หากไมเ่ป็นไร ก็ทรงกรุณาปลอ่ยมือดว้ย
เถิดพระเจา้คะ่” 

ชายหนุ่มรูปงามชีไ้ปที่มือของเจา้หญิงที่
ก  าแก่นกายเขาเอาไวเ้ต็มก ามือ 

 
“อุ๊ย !” 
เจา้หญิงลหูงีอทุานออกมาดว้ยความ

ตกใจ รูส้กึรอ้นผา่วไปทัง้หนา้ เพราะสิ่งที่ตนเองคิด
วา่ควา้ทอ่นไมเ้อาไว ้แต่ความจรงิแลว้เป็นแก่นกาย
ล าใหญ่ของเขาที่เธอควา้หมบัเอาไวเ้มื่อครู ่มนัทัง้
ใหญ่และผงาดแข็งแกรง่ 

“ขะ ขอโทษ ขา้ไมไ่ดต้ัง้ใจ”  
องคห์ญิงรบีปลอ่ยมือจากแก่นกายเขา  
 
“ไมเ่ป็นไรกระหมอ่ม เพราะยงัไงเสีย

พระองคก็์จะไดจ้บัมนัจนชั่วชีวิต” 
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ชายหนุ่มรูปงามพมึพ าออกมา แมอ้งค์
หญิงจะปลอ่ยมือแลว้ แต่เขายงัลกุขึน้ไมไ่ด ้เพราะ
ยงัเจ็บรา้วที่แก่กายไมห่าย 

 

“ทา่นวา่อะไรนะ เราฟังไมค่อ่ยไดย้ิน” 
เจา้หญิงลหูงีหนัพระพกัตก์ลบัมาถาม  

ยงัไมท่นัที่ชายหนุ่มรูปงามจะตอบอะไร เสียงพี่เลีย้ง
ทัง้สองก็ดงัโหวกเหวกขึน้วา่ 

 
“เจา้หญิงเพคะ เจา้หญิงทรงเป็นอะไร

หรอืไม”่  
พ่ีเลีย้งฝาแฝดทัง้สองรบีรอยเทา้เขา้มาหา

เจา้นายของตน แลว้เมื่อวิ่งมาถึงที่เกิดเหตก็ุอทุานดงั
ลั่น  

“ว๊าย ! แก่นกายต าบ่อหอย !” 
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“เจา้เป็นใครกนับงัอาจบกุรุกอทุยาน
หลวง”  

แคมบีบ้ิก๊รบีตวาดชายหนุ่มแปลกหนา้ 
แมเ้ขาจะหลอ่เหลา เสือ้ผา้อาภรณก็์ดดูียิ่ง แต่ก็ไวใ้จ
ไมไ่ดเ้ด็ดขาด  

สว่นแคมบีเ้ล็กก าลงัประคองเจา้
หญิงลหูงีใหล้กุขึน้จากพืน้ พรอ้มกบัยน่จมกูเพราะ
ไดก้ลิ่นเหม็น ๆ ของขีห้มาลอยตลบอบอวล 

 

ชายหนุ่มรูปงามลกุขึน้ แลว้ยืดตวัตรง
อย่างสง่างามก่อนจะแนะน าตนเองวา่ 

“ขา้มีนามวา่เจ้าชายเอ็นซค์ารลู์ 
(Enscarlu) ไดร้บัพระบญัชาจากพระราชาหรบั
คารล์วู ์แหง่แควน้ทอยแหงซใ์หม้าอภิเษกสมรสกบั
เจา้หญิงลหูงี 
 



 

47 I เจา้หญิงลหูงีนิทรา 
 

“ที่แท ้ทา่นก็คือวา่ที่พระสวามีของหมอ่ม
ฉนัน่ีเอง” 

เมื่อทรงรูส้ถานะของกนัและกนัแลว้ เจา้
หญิงจงึเปลี่ยนสรรพนามการพดูทนัที และพระพี่
เลีย้งทัง้สองก็ยอบการถวายความเคารพพรอ้มกบั
ถอยห่างออกไปอย่างรูห้นา้ที่ 

 

“ขา้ตอ้งขออภยัองคห์ญิงเป็นอย่างยิ่ง 
เน่ืองจากขา้ทราบข่าวว่าองคห์ญิงมีพระสิรโิฉม
งดงามเป็นเลิศกวา่หญิงใดในหา้แควน้นี ้ขา้จงึรอ้น
ใจอยากจะมาชมพระพกัตร ์นกึไมถ่ึงวา่จะเกิด
เหตกุารณท์ าใหท้า่นตกใจเช่นนี”้ 

 
“ไมเ่ป็นไรเพคะ ยินดีที่ไดพ้บพระองคเ์พ

คะ” 



 

48 I เจา้หญิงลหูงีนิทรา 
 

เจา้หญิงลหูงีระบายยิม้ออกมาเต็มพระ
พกัตร ์จากนัน้ก็ย่ืนมือออกไปอย่างเอียงอายหมาย
จะใหเ้จา้ชายเอ็นซค์ารล์จูมุพิตที่หลงัมือตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี 

 

เจา้ชายเอ็นซค์ารล์ยู่นจมกู สีพระพกัตร์
ไมค่อ่ยดี พลางสรวลออกมาแหง้ ๆ ก่อนเอ่ยเสียง
เบาวา่ 

“ทา่นคงไมใ่หข้า้จบูกบัขีห้มาหรอกใช่
ไหม” 

 

เมื่อไดย้ินเจา้ชายเอย่เช่นนัน้ เจา้หญิงจงึ
รบีกม้ดมูือตนเอง แลว้พบวา่มนัเมไปดว้ยขีห้มาทัง้
เลอะ ทัง้เหม็น แมแ้ต่ตนเองไดก้ลิ่นยงังแทบจะอว้ก 
แต่พระองคต์อ้งทรงเก็บอาการเอาไว ้แลว้เอย่ขึน้วา่ 

“ขออภยัเพคะ ขา้ไมรู่ต้วัเลยวา่มือเป้ือนขี้
หมา” 



 

49 I เจา้หญิงลหูงีนิทรา 
 

 เจา้หญิงลหูงียิม้หนา้เจ่ือน รบีเก็บมือที่
เลอะขีห้มาซอ่นไวด้า้นหลงั ก่อนท่ีจะตรสัออกมาวา่ 
“ขอเชิญเจา้ชายไปพบเสด็จพ่อเถิด สว่นขา้จะไป
เปลี่ยนชดุ แคมบีบ้ิก๊น าเจา้ชายไปยงัทอ้งพระโรง” 

 

“เพคะ” 
แคมบีบ้ิก๊รบียอบตวัลงรบัค าสั่ง แลว้เดิน

น าเจา้ชายออกไป 
 

เจา้หญิงลหูงีมองดเูจา้ชายเดินไปจนลบั
ตา ก่อนจะสั่งพ่ีเลีย้งวา่ 

 “แคมบีเ้ล็กไปช่วยขา้เปลี่ยนชดุที” 
 

“เพคะ” 
แคมบีเ้ล็กยอบตวัลงรบัค าสั่ง แลว้

ประคองเจา้หญิงกลบัไปยงัพระราชวงั 
 

 


