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คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์
จุดเริ่มต้นของโปรเจ็กต์นี้มาจากการที่เราสังเกตว่าพฤติกรรมการอ่าน
รสนิยม และช่วงวัยของผู้บริโภคสิ่งพิมพ์ ได้เปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเป็นมา
ด้ ว ยทุ กวั น นี้ เ ป็ น ยุ ค สมั ย ของโซเชี ย ลมี เ ดี ย และดิ จิ ต อล แม้ แ ต่ ห นั ง สื อ ก็
เปลีย่ นรูปไปเป็นฟอร์แมตดิจติ อล ซึง่ ต้องยอมรับว่าตลาดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หรือที่เรียกสั้นๆ ง่ายๆ ว่าอีบุ๊กนั้นเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ส�ำนักพิมพ์
แจ่มใสมีฐานลูกค้าหลักคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ เราจึงคิดที่จะเชื่อมโลกสองใบ
ของคนสองวัยเข้าด้วยกัน มัน จะดีแค่ไ หนถ้าเราสามารถน�ำงานเขียนที่
ทรงคุณค่าทว่าเข้าถึงยากเสียแล้ว มาเสนอแก่พวกเขาด้วยวิธีที่ง่ายแสนง่าย
แค่ปลายนิ้วคลิก
หนึ่งในงานเขียนทรงคุณค่าที่เรานึกถึงเป็นเรื่องแรก คือผลงานของ
หม่อมหลวงเนื่อง นิลรัตน์ ได้แก่ ‘ชีวิตในวัง’ และ ‘ชีวิตนอกวัง’ อันเป็นผลงาน
ขายดีตลอดกาลและตีพมิ พ์มาแล้วหลายต่อหลายครัง้ กระนัน้ ก็ยงั มีแฟนๆ นักอ่าน
ของหม่อมหลวงเนื่องอีกเป็นจ�ำนวนมากที่ไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของหนังสือ
ทั้งสองชุดนั้นอีกแล้ว เพราะหมดเกลี้ยงไปจากแผงหนังสือหลายปีดีดัก
เมื่อแจ่มใสเราได้รับเกียรติจากคุณมาลินี ณ นคร ผู้เป็นหลานของ
หม่อมหลวงเนื่อง นิลรัตน์ ว่าเห็นด้วยกันกับเราที่จะให้ ‘ชีวิตในวัง’ และ
‘ชีวิตนอกวัง’ ได้เกิดใหม่อีกครั้งในโลกดิจิตอล เราจึงยินดีอย่างยิ่งที่จะได้
ท�ำหน้าที่คนกลาง น�ำงานเขียนชั้นดีเหล่านี้ออกสู่นักอ่านรุ่นใหม่ ตลอดจน
นักอ่านวัยผู้ใหญ่ที่ก�ำลังตามหาผลงานทั้งสองชุดนี้อยู่เช่นกัน
‘ชีวติ ในวัง’ เล่าถึงเมือ่ ครัง้ หม่อมหลวงเนือ่ งเล่าเรียนอยู่ในวังสวนสุนนั ทา
มีเหตุการณ์สนุกๆ มากมายตามประสาชาววัง และต�ำรับอาหารโบราณซึ่ง
หม่อมหลวงเนือ่ งได้ถา่ ยทอดสูผ่ อู้ า่ นโดยไม่ปดิ บัง พร้อมภาพประกอบสวยงาม
‘ชี วิ ต นอกวั ง ’ ยั ง คงเป็ น เรื่ อ งราวที่ ส นุ ก สนานซึ่ ง หม่ อ มหลวงเนื่ อ ง
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ประสบพบเจอหลังออกจากวังมาแล้ว ทั้งชีวิตครู การไปชมละคร การไป
ถ่ายรายการโทรทัศน์ และชีวิตครอบครัวของตัวท่าน มาเล่าสู่กันฟังได้อย่าง
น่ารักน่าสนใจ
หม่อมหลวงเนือ่ ง นิลรัตน์ เป็นสาวชาววังที่ ‘พิเศษ’ ความพิเศษไม่เหมือน
สาวชาววังทั่วไปของท่านนี้เอง ท�ำให้ประสบการณ์ชีวิตทั้งสมัยอยู่ในวังและ
ออกมาอยู่นอกวังแล้ว เมื่อผ่านมุมมองความคิดของท่าน ทุกเรื่องราวไม่ว่าจะ
เรื่องใหญ่เรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องราวที่มีเสน่ห์ ท่านจึงเป็นที่รักและนับถือ
ของทุกคนทั้งที่รู้จักท่านเป็นการส่วนตัว และที่รู้จักท่านผ่านตัวอักษร
ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วที่ตัวอักษรจะได้น�ำพาความสุข ความสนุกสนาน
และสาระความรู ้ ม าสู ่ ทุ ก คนอี ก ครั้ ง เรามาย้ อ นเวลาไปกั บ เรื่ อ งราวของ
หม่อมหลวงเนื่องกันเถอะ
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส
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ประวัตินักเขียน
หม่อมหลวงเนือ่ ง นิลรัตน์
เกิดในวังกรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
บิดาเป็นหลานเสด็จในกรม ชื่อหม่อมราชวงศ์อั้น นิลรัตน์
มารดาชื่อนางเผือก นิลรัตน์ ณ อยุธยา เป็นข้าหลวงพระชายาของ
เสด็จในกรมมาตั้งแต่เด็ก พอเป็นสาว เสด็จในกรมก็จัดการให้แต่งงานกับ
หม่อมราชวงศ์อั้น หม่อมหลวงเนื่อง นิลรัตน์เป็นบุตรสาวคนเดียวของ
บิดามารดา
ท่ า นย่ า -หม่ อ มเจ้ า หญิ ง สะบาย นิ ล รั ต น์ เป็ น นายห้ อ งเครื่ อ งของ
พระวิมาดาเธอในวังสวนสุนันทา อยากเลี้ยงหลานจึงไปขอหม่อมหลวงเนื่อง
มาเลี้ยง ให้เล่าเรียนหนังสือทั้งวิชาการครัว การเย็บปักถักร้อยอยู่ในวัง
หม่อมหลวงเนื่องครั้นอายุ ๒๑ ปี ออกมาอยู่นอกวังเพราะเปลี่ยน
การปกครอง เจ้านายเสด็จไปอยู่ต่างประเทศ
เมื่อออกมาอยู่นอกวังกับบิดามารดาก็ไปสมัครท�ำงานครู
พออายุ ๓๒ ปี ได้แต่งงานกับคุณวิชัย ไวชนะ เป็นครูใหญ่ อยู่ด้วยกัน
๘ ปี สามีถึงแก่กรรม หม่อมหลวงเนื่องเลี้ยงลูกชาย ๒ คนมาจนรับปริญญา
ออกท�ำงานทั้งสองคน แล้วในที่สุดลูกชายเสียชีวิตหมดทั้งสองคน
หม่อมหลวงเนือ่ งเลีย้ งหลานของลูกชายคนที่ ๑ มาทัง้ สองคน หญิง ๑ คน
ชื่อ ‘กระมลลมัย’ ชายอีก ๑ คน ชื่อ ‘สมุทรไทย’ เดี๋ยวนี้จบปริญญาแล้วทั้งคู่
และมีบุตรบุญธรรม คือนางสาวนิจ เหลี่ยมอุไร เป็นผู้สืบทอดการ
ท�ำอาหารต�ำรับชาววัง โดยมีนางสาวมาลินี ณ นคร เป็นผู้ดูแลกิจการโดยรวม
หม่อมหลวงเนื่องเริ่มเขียนหนังสือเมื่ออายุ ๗๒ ปี เขียนเรื่อยมาจนอายุ
๙๖ ปีก็กราบถวายบังคมลาถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓
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จากใจหลานๆ (๑)
คุณย่าเริม่ ชีวติ นักเขียนเมือ่ อายุ ๗๒ ปี และถ้าคุณย่ายังอยูถ่ งึ พ.ศ. ๒๕๖๒
คุณย่าก็จะอายุ ๑๐๖ ปี เวลาผ่านไป ๓๔ ปี พวกเรารู้สึกภูมิใจ ปลื้มใจ แทน
คุณย่าที่วันนี้ทั้งผลงานและชื่อเสียงของคุณย่ายังคงอยู่ ตัวหนังสือของคุณย่า
ไม่เพียงแต่อยู่ในหนังสือเป็นเล่ม แต่ยงั ได้โลดแล่นอยู่ในโลกอินเตอร์เน็ตอีกด้วย
ขอบคุณส�ำนักพิมพ์แจ่มใสที่ท�ำให้ผลงานของคุณย่าเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่
เข้าถึงได้และเป็นนิรันดร์
รักมากที่สุด
คิดถึงทุกวัน
ค�ำสั่งสอน ความรักอันยิ่งใหญ่ที่คุณย่ามอบให้ จะอยู่กับพวกเราตลอด
ชั่วชีวิต
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จากใจหลานๆ (๒)
คุณย่าเป็นคนรุ่นเก่าที่มีความคิดทันสมัยมาก แฟนคลับส่วนมากของ
คุณย่าจึงเป็นคนรุ่นใหม่ และถ้าคุณย่ายังอยู่ พวกเราคิดว่าคุณย่าต้องมี
แฟนคลับ Gen Y, Gen Z หรืออาจจะถึง Gen Alpha ก็เป็นได้
จะทันสมัยแค่ไหนหรือแก่นเกินความเป็นสาวชาววังอย่างไร ต้องค้นหาใน
‘ชีวิตในวัง’ โดยหม่อมหลวงเนื่อง นิลรัตน์
หากใครทีเ่ คยได้ลมิ้ รสและคิดถึงอาหารชาววังต�ำรับบ้าน ม.ล. เนือ่ งแท้ๆ
หรื อ ท่ า นที่ อ ยากสั ม ผั ส รสชาติ ที่ ห าทานไม่ ไ ด้ ง ่ า ยๆ วั น นี้ ค รั ว ชาววั ง โดย
บ้าน ม.ล. เนื่อง นิลรัตน์ พร้อมเสิร์ฟที่ Eathai ชั้น LG ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเอ็มบาสซี
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พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ
ปิยมหาราชปดิวรัดา
พระอรรคชายาเธอในรัชกาลที่ 5
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บทนำ�
'วังสวนสุนันทา' ซึ่งเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทาอยู่ขณะนี้
แต่เดิมในสมัยรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นอุทยานใหญ่โต
เป็ น สวนป่ า มี พ รรณไม้ ห ลากหลายชนิ ด ปลู ก อยู ่ ร าบรื่ น ร่ ม เย็ น
มีต�ำหนักใหญ่น้อยปลูกอยู่เป็นระเบียบ ประมาณสัก ๓๐ กว่าหลัง
มีสระน�ำ้ ใหญ่อยูก่ ลาง มีคคู ลองทอดสายยาวเหยียด ติดต่อถึงกัน
โดยทั่ว
ทุกๆ ต�ำหนักกัน้ เขตรัว้ แบ่งทีด่ นิ อยูห่ า่ งกันพอสมควร ส�ำหรับ
เป็นที่ประทับของพระมเหสี เจ้าจอม ทั้งพระราชธิดาทั้งหมด
ทุกพระองค์ เมื่อสิ้นรัชกาลแล้ว จะได้ย้ายมาประทับสวนสุนันทา
ต�ำหนักพระวิมาดาเธอ ถูกกั้นรั้วเป็นเขตใหญ่กว้าง อยู่ติด
ริมสระน�้ำใหญ่ มีคูคลองคดเคี้ยวน่าชมมาก มีทั้งเขาดินใหญ่
มีถ�้ำใต้เขาเดินจากปากถ�้ำทะลุออกก้นถ�้ำได้
มี ต� ำ หนั ก แฝดสองหลั ง เชื่ อ มติ ด ต่ อ ถึ ง กั น เป็ น ที่ ป ระทั บ
พระวิ ม าดาเธอหนึ่ ง หลั ง เป็ น ที่ ป ระทั บ สมเด็ จ พระองค์ น ้ อ ย
(สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล กรมขุนอู่ทองเขต
ขัตติยนารี)
ห่างออกไปอีกไกลพอสมควร มีอกี ต�ำหนักหนึง่ อยูใ่ นเขตรัว้ เดียวกัน
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14 ชีวิตในวัง

เป็นทีป่ ระทับสมเด็จหญิงพระองค์กลาง (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้ามาลินนี ภดารา กรมขุนศรีสชั นาลัยสุรกัญญา)
สมเด็จหญิงทั้งสองพระองค์ เป็นพระราชธิดาในพระบาท
สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ ๕ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้า
สายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ เป็นพระมารดา
มีพระราชโอรสอีกพระองค์หนึง่ คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้ายุคลทิฆมั พร กรมหลวงลพบุรรี าเมศวร์ สมเด็จชายมีวงั อยู่
ต่างหาก เรียกว่าวังลดาวัลย์ ตั้งอยู่ที่ต�ำบลเทเวศร์
ต�ำหนักพระวิมาดาเธอมีเรือนข้าหลวงปลูกด้วยไม้ ๒ ชั้น
ยาวเหยียดอยู่หลายหลัง ปลูกเป็นเรือน ๒ ชั้นหลังเดียวก็มีอยู่อีก
หลายหลัง ห่างกันพอสมควรส�ำหรับเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าอยู่ มี
- เรือนท่านย่า - หม่อมเจ้าหญิงสะบาย นิลรัตน์
- เรือนท่านโอภาษ
- เรือนท่านองค์ปุ๋ย
- ท่านกระจ่าง เรียกกันว่าท่านย่าแก่ ท่านเป็นหมอชาวบ้าน
รักษาโรคได้โดยยาสมุนไพร ไม่มีใครมาแต่งตั้ง ท่านเป็นหมอของ
ท่านเอง คนในวังได้อาศัยท่านทุกครั้งที่เจ็บเล็กๆ น้อยๆ
- เรือนท่านสาระภี
เรือนท่านย่าอยู่รวมกันกับท่านหญิงแฉล้ม สิงหรา ท่านหญิง
แย้มเยื้อน สิงหรา
พระองค์หญิงมาริศเสาวรส เสด็จอยู่รวมกับท่านหญิงอรอุษา
กับท่านหญิงศิริอัจฉรา ที่ต�ำหนักเล็ก
วังสวนสุนันทากั้นก�ำแพงเป็นสองชั้น
ชั้นใน - เจ้านายประทับกับคุณๆ ข้าหลวงและพนักงาน
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ทั้งหมดเป็นหญิงล้วน
ชัน้ นอก - เป็นทีอ่ ยูข่ องหม่อมราชวงศ์ฉายฉาน ศิรวิ งศ์ ต่อมา
รับราชการได้เลื่อนเป็นหม่อมศิริวงศ์วรวัฒน์ ควบคุมวังชั้นนอก
ทั้งหมด
มีคุณเจ้ากรม คุณปลัดกรม มหาดเล็ก คนขับรถ คนงาน
ทั้ ง ก� ำ แพงวั ง ชั้ น ใน-ชั้ น นอก ทุ ก คนมี ห น้ า ที่ ท� ำ งานต่ า งกั น
ไม่มีคนอยู่เฉย ได้รับเงินเดือนถ้วนหน้ากัน ใครท�ำหน้าที่อะไรบ้าง
จะไปกระจ่างเอาในเรื่องที่เขียนต่อไป
ค�ำว่า 'ข้าพเจ้า' ในเรื่องทุกเรื่องที่จะเล่าต่อไป ต้องใช้ค�ำว่า
เรื่องเล่า เพราะเอาเรื่องจริงของชีวิตที่อยู่ร่วมกันในวังมาเล่าให้
คนรุ่นหลังที่ไม่เคยพบเคยเห็นได้ฟังกัน
ข้าพเจ้ามาอยู่ในวังได้กเ็ พราะท่านย่าไปขอข้าพเจ้าจากพ่อแม่
เอามาเลีย้ ง ตัง้ แต่ขา้ พเจ้ามีอายุได้ ๑ ขวบ แล้วมอบให้หม่อมเจ้าหญิง
แย้มเยื้อน สิงหรา เป็นผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาจนโตเป็นสาว
ข้าพเจ้าจึงมีเรือ่ งในวังมาเล่าให้ทา่ นฟังตามทีพ่ บเห็นเจอะเจอมา
จึงขอเป็นนักเล่า ไม่ใช่นักเขียน
ข้าพเจ้าเป็นนักเขียนกับเขาไม่ได้เด็ดขาด ด้วยเขียนเรือ่ งไม่เป็น
พูดจาไม่เข้าท่า เรือ่ งเล่าของข้าพเจ้าไม่มตี น้ ไม่มปี ลาย นึกอะไรได้
ก็เล่าอ้ายนัน่ แล้วจบในตอนเดียวกัน ไม่ตอ้ งอ่านให้ตดิ ต่อกัน
ท่านอ่านอย่ามาเอาส�ำนวนโวหาร เอาอะไรดีนักดีหนากับ
คนแก่หง่อม อายุ ๘๐ ปีแล้ว เล่าให้ท่านฟังรู้เรื่องมั่ง ไม่รู้เรื่องมั่ง
จับต้นชนปลายไม่เป็นระเบียบ
ว่าไปแล้วก็อายนักเขียนทีท่ า่ นเป็นนักเขียนจริงๆ ชือ่ เสียงโด่งดัง
อ่านแล้วท่านช่วยให้อภัยแก่นกั เล่าอย่างข้าพเจ้าด้วยก็แล้วกัน
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นี่แหละ 'ข้าพเจ้า' คือตัวหม่อมหลวงเนื่อง นิลรัตน์ ตัวจริงละ
ไม่ใช่ตัวปลอม
สวัสดีทุกท่าน
เนื่อง นิลรัตน์
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๑
วันนี้วันอาทิตย์ ตื่นเช้าขึ้นมาแสนจะดีใจ ไม่ต้องไปโรงเรียน
ด้วยมีเสื้อคอกระเช้าเย็บค้างอยู่ ๒ ตัว จะได้ท�ำให้เสร็จ
อากาศก็แจ่มใส รู้สึกจิตใจชื่นบานหลังจากที่หดหู่หงอยเหงา
มา ๓-๔ วันแล้ว
ฝนตกหามรุ่งหามค�่ำ ตกมากมั่งน้อยมั่ง ไม่มีเวลาขาดเม็ด
เสื้อผ้าตากในห้องเหม็นอับด้วยไม่ได้แดด วันนี้คงเป็นวันที่เสื้อผ้า
จะหอมแดดกันมั่งละ
ก�ำลังคิดเพลิน แม่ผนิ คนรับใช้หม่อมเจ้าหญิงโอภาษ นันทวัน
เดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้า แล้วว่า
"วันนีด้ ฉิ นั จะต้มผ้าลายของท่านด้วยเครือ่ งหอม มันเหม็นอับ
เพราะไม่ได้แดดมาหลายวันแล้ว"
ว่าแล้วก็เอาเตาถ่านทีห่ วิ้ มาวางลงทีม่ มุ เรือน เอาผ้าลายผ้าผืน
ที่เอาแขนหนีบมาหลายผืนวางลง บ่นต่อไปว่า
"ผ้านุ่งโจงกระเบนของคุณๆ ทั้งสามคนเหม็นอับ เลยเอามา
ต้มหอมเสียพร้อมกันเลย"
ว่าแล้วแกก็เดินกลับไปหิ้วกะละมังใหญ่มาวางลง
คุณๆ ทั้งสามคนนี้ แกหมายถึง
- หม่อมราชวงศ์เกื้อกมล นันทวัน
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- หม่อมราชวงศ์กอแก้ว นันทวัน
เป็นหลานท่านโอภาษ ทั้งสองคนเป็นข้าหลวงรุ่นใหญ่
คุณเกื้อกมล เป็นข้าหลวงในสมเด็จเจ้าฟ้ามาลินีนภดารา
กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา (สมเด็จหญิงพระองค์กลาง)
คุณกอแก้ว เป็นข้าหลวงสมเด็จเจ้าฟ้านิภานภดล กรมขุนอูท่ องเขต
ขัตติยนารี (สมเด็จหญิงพระองค์นอ้ ย)
ส่ ว นอี ก หนึ่ ง คน หม่ อ มราชวงศ์ สุ ภ าพั ฒ น์ นั น ทวั น
เป็นน้องคนเล็ก ไม่ได้ถวายตัวเป็นข้าหลวงเจ้านายพระองค์ ใด
ท่านโอภาษผู้เป็นอาเอาไว้เป็นแม่บ้านคอยปรนนิบัติดูแลท่าน
จึงทุกคนย่อมเป็นนายของแม่ผิน
ข้าพเจ้าฟังแม่ผินพูดก็ชอบใจ อยากจะดูวิธีต้มเครื่องหอม
เอาไปสอนให้แม่เอมกับแม่จำ� เนียร คนของท่านย่า หัดต้มผ้าให้ทา่ นย่า
กับของข้าพเจ้า และของคุณศรีค�ำด้วย จึงพูดกับแม่ผินว่า
"ต้มผ้าของข้าพเจ้าให้ดูเป็นตัวอย่างสองผืนจะได้ไหม จะได้
เอาไปสอนแม่เอม"
แม่ผินตกลงทันที
ข้ า พเจ้ า ก็ รี บ เดิ น ไปเรื อ น จะไปเอาผ้ า ลาย เจอท่ า นอา
เดินกลับมาจากห้องเครื่อง ท่านอาว่า
"รีบเดินลุกลีล้ กุ ลนจะไปไหน วันนีม้ งี านให้ทำ� นะ เครือ่ งว่างวันนี้
ใช้เมีย่ งลาว ข้าวตังฉันทอดใส่ขวดโหลอัดไว้แน่นแล้ว ตัวเมีย่ งลาว
แกท�ำได้ ช่วยท�ำแทนให้ดว้ ย ฉันรูส้ กึ เหมือนจะเป็นไข้ ต้องขอมาเรือน
จะนอนพัก"
'เอาอีกแล้ว ซวยตามเคย' ข้าพเจ้าคิดในใจ จะไปดูเขาต้มผ้า
มีเรื่องมาขัดจังหวะจนได้
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แต่ไม่เป็นไร เครื่องว่างกว่าจะใช้ตั้งบ่ายสามโมง เที่ยงไปท�ำ
ก็ทันถมเถ
เลยวิ่งขึ้นเรือนไปหยิบผ้าลายตัวเก่งมา ๒ ผืน ส่งให้แม่ผิน
เห็นเขาก�ำลังก่อไฟ เอากะละมังใหญ่ขนึ้ ไปตัง้ ตักน�ำ้ ใส่ครึง่ กะละมัง
หยิบเศษไม้สีขาวแข็งเป็นเส้นฝอยใส่ลงไป ข้าพเจ้าถามว่า
"อะไร"
แม่ผินบอกว่า
"นี่แหละต้นชะลูดหอม เป็นต้นไม้ที่มีดอกสีขาวช่อเล็กๆ
หอมมาก ก็ดอกชะลูดทีเ่ ธอเก็บมาอบแพรห่มนอนนัน่ ไง ในวังก็มตี น้
มันปลูกอยู่หลังเขาดินเป็นดงไป"
ข้าพเจ้าก็ถามว่า
"นี่แม่ผินไปขโมยตัดต้นมันมารึ"
แม่ผินตกใจว่า
"แล้วกัน มาหาว่าไปขโมยตัด เดีย๋ วก็หวายลงหลังดอก อีชนั้
ซือ้ มาจากร้านขายเครือ่ งยาไทยทีเ่ ทเวศร์เมือ่ วานนีเ้ อง ห่อนีแ้ หละ
ตัง้ ๓ สตางค์ ใครจะกล้าไปแตะต้องดอกไม้ใบไม้ในวังนี้ได้ ด้วยรูว้ า่
พระวิมาดาเธอท่า นทรงหวงแหนอย่างกะอะไร ขึ้นไปขโมยซี
จะได้ไม่มีที่ซุกหัว"
แล้วแม่ผินก็เอามือล้วงลงไปในถุงกระดาษ ควักเอาเม็ดเล็กๆ
สีน�้ำตาล ขนาดเม็ดองุ่นขึ้นมาเต็มก�ำมือ โรยลงไปในอ่างน�้ำชะลูด
ข้าพเจ้าถามว่า
"ถั่วอะไร"
แม่ผินว่า
"ไม่ใช่ถั่ว เม็ดนี้เรียกลูกซัด พอต้มลงไปในน�้ำเดือด มันจะ
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คายยางออกมาเป็นเมือกลืน่ เหนียวๆเหมือนแป้ง แล้วก็มกี ลิน่ หอม
ด้วย ท�ำให้ผ้านุ่งแข็งตัวเหมือนลงแป้ง เวลาตากแห้งแล้วเอาไปรีด
ผ้าจะเป็นมันเงาว้าบเหมือนเอาหอยโข่งมาขัดทีเดียว"
แล้วแม่ผินก็ ให้ข้าพเจ้าช่วยเอาไม้ลงไปเขี่ย กลับผ้าในอ่าง
ให้ทวั่ ผืนดีแล้วก็เอาขึน้ เอาผืนอืน่ ใส่ลงไปแทน ท�ำเช่นนีจ้ นผ้าหมดกอง
น�้ำแห้งก็เติมน�้ำลงไป
ดูเสร็จสิ้นเรื่องก็รีบมาห้องเครื่องมาท�ำเมี่ยงลาว คลุกตัว
เมี่ ย งลาวเสร็ จ ก็ ไ ปล้ ว งใบเมี่ ย งในไหมาแช่ น�้ ำ มะขามเปี ย ก
ให้มีรสเปรี้ยว แล้วห่อตัวเมี่ยง
คนโดยมากไม่รจู้ กั ว่าเมีย่ งลาวตัวจริงนัน้ เป็นอย่างไร เห็นซือ้ แต่
เมีย่ งลาวตัวปลอมกินกันตามท้องตลาด คนท�ำสาคูขายเขาก็เอาไส้สาคู
ท�ำเป็นเมี่ยงลาว ไส้สาคูที่ขายมีหัวไช้โป๊กับถั่วลิสงเคี่ยวกับน�้ำปลา
น�ำ้ ตาลให้เหนียว ใครซือ้ สาคูกเ็ อาไส้นนั่ แหละปัน้ สาคู ใครซือ้ เมีย่ งลาว
ก็เอาใบผักกาดดองมาห่อไส้นนั่ แหละ ขายไปเป็นเมีย่ งลาว
คนไม่เคยกินของจริงก็กนิ กันไป ช่างไม่เฉลียวใจว่าเมีย่ งท�ำไม
ไม่มีรสเปรี้ยว แล้วไม่มีกลิ่นหอมเจียว กระเทียมเจียว ขิง
พอดีกัน คนขายก็ท�ำไม่เป็น คนซื้อก็กินไม่เป็น
เคยได้ไปกินเมี่ยงลาวในงานวันคล้ายวันประสูติพระองค์หญิง
วิมลฉัตร ที่ในวังของท่าน ใครหนอเป็นผูท้ ำ� เมีย่ งลาว กินเข้าไปแล้ว
อร่อยเหมือนที่ต�ำหนักพระวิมาดาเธอ
อย่างนี้สิ กรุงศรีอยุธยาจึงไม่สิ้นคนดี ขอสรรเสริญไว้ด้วย
ข้าพเจ้าท�ำเมี่ยงลาวเสร็จ ก็ยกขวดข้าวตังทอดกับจานเมี่ยง
ส่งเข้าไปในกรงลวดใหญ่ ให้แม่เฉลย-เจ้าหน้าทีจ่ ดั เครือ่ ง แล้วข้าพเจ้า
ก็ออกจากห้องเครื่องเดินเอื่อยๆมานั่งเล่นที่ท่าน�้ำคุณพระเลื่อน
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ในคลองน�ำ้ ใสเห็นปลาซิวว่ายยิบๆในน�ำ้ สองฝัง่ คลองมีไม้ตน้ ไม้ดอก
ปลูกงดงาม ออกดอกสีต่างๆแลดูงามตา
เหลียวไปเห็นพี่มอญเก่งมาก ถ้าไม้ต้นไหนมีดอก แล้ว
ดอกของต้นนัน้ เป็นที่โปรดปราน พระวิมาดาเธอจะทรงสัง่ ให้พมี่ อญ
วาดรูปลงสีให้เหมือนของจริง เขียนเสร็จน�ำมาถวายทอดพระเนตร
ไม่เหมือนเอากลับไปเขียนใหม่จนกว่าจะเหมือน
บางรูปดอกไม้เขียนยาก ลงสียาก ก็เขียนไปร้องไห้ไปด้วย
แล้ ว ต้ อ งรี บ เขี ย นให้ เ สร็ จ ในวั น เดี ย ว มิ ฉ ะนั้ น ดอกไม้ จ ะโรย
ช�ำนาญเข้านักหนาจนต่อมาเขียนแล้วเอามาวางตั้งดู ไม่รู้ว่า
ดอกปลอมหรือดอกจริง
รูปวาดผลงานของพี่มอญทั้งหมดเก็บไว้จนบั้นปลายชีวิต
พี่มอญได้มอบให้กับวิทยาลัยครูสวนสุนันทาจัดไว้ในพิพิธภัณฑ์
ชัว่ ชีวติ พีม่ อญได้ยดึ ต�ำแหน่งคนโปรดอย่างยิง่ ของสมเด็จหญิง
พระองค์น้อย ได้ประทานเครื่องเพชรแยะ
ข้าพเจ้าเห็นพี่มอญนั่งอยู่บนแคร่หน้าเรือน ก็ถามว่า
"ท�ำไมพี่ไม่ขึ้นไปบนต�ำหนัก"
พี่มอญว่า
"เป็นไข้หวัด ไม่สบายมาหลายวัน วันนี้ค่อยดีขึ้นมาก บางที
พรุ่งนี้จะขึ้นเฝ้า แกมานั่งหาเรื่องอะไรแถวนี้อีกล่ะ"
ข้าพเจ้าว่า
"แหม---พีว่ า่ ยังกะเป็นนักเลงหัวไม้งนั้ แหละ ท�ำเครือ่ งว่างเสร็จ
ก็เลยมาตากลมให้หายเหนือ่ ย พีเ่ จ็บแล้วหายเร็ว เพราะกินยาเขียว
ของท่านย่าแก่ใช่ไหมล่ะ"
พี่มอญว่า
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"บ้าละซี เจ็บจนนอนแบ็บ น้าเลื่อนเอาหลวงพินิจเข้ามารักษา
จึงหายเร็ว"
ข้าพเจ้านัง่ คุยกับพีม่ อญ ตาก็เหลือบไปเห็นปลาซิวลอยเป็นแพ
เหนือน�ำ้ มากมาย ใจคิดแว็บขึน้ มาถึงปลาส้ม ถ้าได้มาท�ำปลาส้มกิน
อร่อยนักหนา
ออกวิ่ ง กลั บ มาเรื อ น เจอคุ ณวงศ์ สิ น ธุ ์ กระซิ บ เล่ า ให้ ฟ ั ง
ชวนกันไปเอาฝาชีที่เขาครอบกับข้าวนักเรียนที่โต๊ะมา ๑ ฝา แล้ว
เดินเข้าห้องเครือ่ ง ไปเทน�ำ้ มันด�ำทีเ่ ขาทิง้ แล้วมา ๑ ถ้วย (ข้าพเจ้า
เข้าออกในห้องเครือ่ งได้ตลอดเวลาเพราะเป็นหลานนายห้องเครือ่ ง)
ได้ของครบ ก็รีบกลับมายังท่าน�้ำคุณพระเลื่อน พบพี่มอญ
ก็ยังนั่งอยู่ที่เก่า พี่มอญว่า
"นี่พวกแกจะท�ำอะไรกัน เดี๋ยวน้าเลื่อนลงมาจากบนต�ำหนัก
เห็นเข้าเถอะ โดนฟ้อง ท่านย่าตีตายเลย กฎของวังเขาห้ามตกปลา
รู้ไหม"
ข้าพเจ้าเถียงว่า
"ก็ไม่ได้ตกนี่ ช้อนต่างหาก"
พี่มอญว่า
"นั่นแหละ เถียงไปข้างๆคูๆ ฉันไปละ ไม่นั่งอยู่ตรงนี้ดอก
ขี้เกียจเป็นพยาน"
ว่าแล้วพีม่ อญก็ลกุ เข้าเรือนไป ข้าพเจ้ารีบเอาน�ำ้ มันด�ำเทลงไป
ลอยอยู่เหนือน�้ำ ปลาซิวขึ้นมากินกันเป็นแพ เราสองคนช่วยกัน
เอาฝาชีชอ้ น ติดขึน้ มาคลัก กวาดลงในกระป๋อง
ได้มากพอแก่ความต้องการแล้ว ก็ชวนกันมานั่งแอบอยู่
หลังเรือนท่านย่า น�ำปลาตัดหัวออก ขอดเกล็ด ผ่าท้องล้างสะอาด
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ใส่ชามไว้ ให้คุณวงศ์สินธุ์นั่งเฝ้า
ข้าพเจ้าเอาฝาชีมาคืน เอาเกลือป่นมาเคล้าปลา กลับไป
ควักกระเทียมทีเ่ ขาปอกไว้แล้วมาหนึง่ ก�ำมือ เอาพริกไทยมาหยิบมือ
โขลกรวมกับกระเทียมให้ละเอียด
ควักข้าวสุกในหม้อมา คะเนดูปลาสดหนึ่งจาน ใช้ข้าวสุก
สองจาน เอาพริกไทย กระเทียม ที่ต�ำมาเคล้ากับปลาและข้าวสุก
ให้เข้ากัน
ให้คณุ วงศ์สนิ ธุ์ไปตัดใบตองแก่ทตี่ น้ ข้างเรือนท่านย่ามา ๔ ยอด
ฉีกใบตองให้หนาหลายๆ ชัน้ ห่อปลาทีเ่ คล้าไว้ให้แน่นเป็นรูปสีเ่ หลีย่ ม
แบนๆ แล้วเอาไปวางทีล่ านซีเมนต์กลางแดด เอาครกหินทับไว้ให้หนัก
ทิ้งไว้ ๓ วัน จะมีน�้ำไหลออกมาจากห่อใบตอง เอามาแก้ชิมดู
ถ้าไม่เปรี้ยว ไม่เค็ม ก็ห่อไว้ใหม่อีกสัก ๒ วัน ได้ที่ดีแล้ว จะมี
กลิน่ หอมน่ากิน แม้กา้ งในตัวปลาก็จะนิม่ เป็นส�ำลี แก้ออก เอาใส่จาน
ไปห้องเครื่อง หยิบฉวยเครื่องกินกับปลาส้ม มีขิง ถั่วลิสง
ต้นหอม ใบทองหลาง ต้องให้คุณวงศ์สินธุ์ ไปเก็บใบทองหลาง
เพราะต้นมันปลูกติดอยู่กับห้องเครื่องหวาน
ข้าพเจ้าไม่กล้าไปเก็บ กลัวเจอคุณบุญเอื้อ (หม่อมราชวงศ์
บุญเอื้อ ลดาวัลย์) หลานพระวิมาดาเธอ เป็นนายห้องเครื่องหวาน
ซึ่งเป็นคู่แค้นเก่าของข้าพเจ้า
คุ ณ บุ ญ เอื้ อ เป็ น คนอ้ ว นมโหฬาร ตั ว ใหญ่ เ ท่ า ตุ ่ ม ซี เ มนต์
ขาแต่ละข้างเท่าไหกระเทียม เป็นคนผิวขาว ไม่เคยยิ้มหรือหัวเราะ
กับใครเลย ไม่คบหาสมาคมกับใคร ไม่มีเพื่อนฝูง วันหนึ่งๆ
ไม่เคยเห็นเดิน เห็นแต่นงั่ ประจ�ำอยูบ่ นแคร่ใหญ่ คงจะเดินไม่ใคร่ไหว
ข้าพเจ้ากล่าวถึงรูปโฉมคุณบุญเอื้อแม้เพียงแค่นี้ ถ้าเธอ
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มาได้ยินเข้า ข้าพเจ้ามีหวังถูกขาที่ใหญ่เท่าไหกระเทียมของเธอ
ยกขึ้นเหยียบข้าพเจ้าแบนแต๋ ตายหยังเขียดเลย
คุณวงศ์สินธุ์ ไปเก็บใบทองหลาง คุณบุญเอื้อไม่เห็น แต่กลับ
เป็นแม่ขนมต้มลงมาจากบนต�ำหนัก เห็นคุณวงศ์สินธุ์ปีนอยู่บน
ต้นทองหลาง ก็ท�ำเสียงเขียวปรามว่า
"ปีนขึ้นไปท�ำไมบนต้นไม้ เดี๋ยวตกลงมาคอหักตาย"
คุณวงศ์สินธุ์ว่า
"มาเก็บไปใส่เครื่อง จะมีอะไรไหม"
แม่ขนมต้มค้อนให้ แล้วว่า
"ใส่เครือ่ งก็แล้วไปซี ท�ำไมไม่ให้คนงานมาเก็บ อยากจะซนด้วย
นั่นแหละ"
ว่าแล้วแกก็ขึ้นเรือนไป คุณวงศ์สินธุ์เก็บเสร็จ รีบหนี กลัว
คุณบุญเอื้อ มาเห็นเข้า
เมื่อข้าพเจ้ายังเล็กอยู่ ท่านย่าให้ไปเรียน ก ไก่ ข ไข่ กับ
คุณบุญเอื้อเป็นการเริ่มต้น ถ้าข้าพเจ้าอ่านตัวไหนผิด จะถูกหยิก
อย่างเจ็บปวดในทันที ไม่ใช้ตีด้วยไม้บรรทัด คงกลัวได้ยินไปถึง
ท่านย่า เลยใช้หยิกเอา ไม่ชอบหยิกตามแขน ขา ล้วงมือมาหยิกที่
ขาอ่อนในร่มผ้า เจ็บเข้าไส้เลย
โดนหยิกซ�้ำซากอย่างนี้ทุกวัน จนเนื้อตรงนั้นเกิดการช�้ำแล้ว
ช�้ำอีก อักเสบกลายเป็นหัวฝี ต้องหยุดเรียนเพราะเดินไม่ได้
ท่านย่าท่านอาพากันซักถาม
"ท�ำไมเป็นฝีที่ขาอ่อน ไปท�ำอะไรมา"
ข้าพเจ้าจึงได้เล่าวิธีทารุณของคุณบุญเอื้อให้ฟัง แล้วต่อเติม
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ให้มากกว่าความเป็นจริงไปอีกนิดหน่อย
ท่านอาก็ ไปเอากระดาษฟางกับข้าวสุกมาต�ำรวมกัน แล้ว
พอกให้ ต่อมาฝีทำ� ท่าจะแตก จึงเปลีย่ นยา เอาเม็ดต้อยติง่ มาแช่นำ�้
แล้วปั้นแบนๆพอก
ยาขนานนี้ยอดจริงๆ เล่นเอาหัวฝีหลุดออกมาทั้งยวง หนอง
ออกมาเยอะแยะ
อีก ๒-๓ วัน ก็หายเรียบร้อย
ท่านย่าจึงเปลีย่ นให้ไปเรียนหนังสือกับหม่อมพยอม หม่อมพยอมนี้
เป็นครูสอนหนังสือข้าหลวงเล็กๆ ตัวจิว๋ ทีเ่ พิง่ เริม่ เข้าเรียน
ท่านย่าเป็นคนเก็บความรูส้ กึ เก่ง ท่านไม่แสดงอะไรให้ผดิ ปรกติ
กับคุณบุญเอื้อเลย
แต่ท่านอาโกรธคุณบุญเอื้อ ไม่ยอมพูดด้วยเลยแต่นั้นมา
เรียกว่าโกรธกันจนตาย
ตัวข้าพเจ้าเห็นคุณบุญเอื้อทีไร เหมือนเห็นยักษ์ ไม่ยอม
เดินผ่านไปแถวห้องเครื่องหวานเลย
ทุกคนที่อยู่ ในวังตลอดทั้งลูกจ้าง คนงานพวกกุลี ไม่ต้อง
หุ ง ข้ า วกิ น เอง มี ข ้ า วของหลวงหุ ง แจกทุ กวั น มี โ รงหุ ง ข้ า ว
ตั้งอยู่ท้ายวัง แจกข้าหลวงทั้งสามต�ำหนัก หุงด้วยกระทะใบบัว
กลมใหญ่เบ้อเริ่ม มีฝาชีสานด้วยไม้ไผ่เป็นฝาปิดปากกระทะ
เมือ่ หุงข้าวสุก คดออกจากกระทะหมดแล้ว ข้าวทีต่ ดิ ก้นกระทะ
ก็กลายเป็นข้าวตัง ทิ้งให้สุกดี แล้วก็เอามีดลงไปตัดในกระทะ
ให้เป็นแปดชิ้นใหญ่ เรียกว่าข้าวตังหนึ่งกระทะ ซื้อขายกันเอง
อยู่ในวัง
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ใครอยากกินข้าวตังก็ไปซื้อได้ กระทะละ ๓ สตางค์ จัดว่า
แพงชะมัด แต่ถ้าเบิกมาท�ำเครื่อง ก็ไปเบิกเอาเฉยๆ ไม่ต้องซื้อ
พีเ่ ริญ (นางสาวเจริญ) เป็นหัวหน้าควบคุมการท�ำสวน เกีย่ วกับ
ต้นไม้ดอกไม้ทั้งวัง เป็นผู้มีหน้าที่ขายข้าวตังด้วย แกเก็บข้าวตังไว้
ในห้องต่างหาก ลั่นกุญแจตลอดเวลา มีผู้มาซื้อต้องไปหยิบให้เอง
การหุงข้าวแจกทัง้ วังนี้ แจก ๒ มือ้ เช้ากับเย็น ใครไม่อยากไป
รับแจก ก็ซอื้ ข้าวสารมาหุงกินเอง
ทีเ่ รือนท่านย่ายังต้องไปรับข้าวแจก ผูท้ จี่ ะซือ้ กินเองหายากมาก
หม่อมเพื่อนมีหน้าที่ควบคุมคลังข้าวสาร ซ้อนเป็นกระสอบๆ
ตัง้ สูงน่าดู เหมือนตามร้านขายข้าวสาร คุมทัง้ คนงานหุงข้าวกระทะ
รูปร่างอ้วน ผิวด�ำ สะดือโบ๋เป็นรูใหญ่ ขนาดเอาลูกมะนาวใส่เข้าไป
ในรูสะดือได้ นุ่งผ้าลายโจงกระเบน เอาชายพกไว้ต�่ำกว่าสะดือ
จึงเห็นสะดือได้ชัดเจน ไม่ใส่เสื้อ ใช้ห่มผ้าแถบ
เรือนหม่อมเพื่อนปลูกอยู่สุดกู่ฟ้าร้องท้ายวัง ใกล้กับห้องส้วม
ที่พวกเรากลัวกันนักกันหนา แถวนี้เป็นเขตปลดปล่อย เหมือน
ถูกปล่อยเกาะตัดทิ้งไปเลย เจ้านายตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจนถึง
เจ้านายสูงสุดมนุษย์นั่งไหว้ ไม่มีพระองค์ใดจะเสด็จผ่านมาแถวนี้
เลย
หม่อมเพื่อนก็ไม่ได้ไปไหน เลยนั่งอยู่แต่กับเตากับกระทะ
ตัง้ แต่สาวจนแก่ เลยหมดโอกาสทีจ่ ะได้ชมพระบารมีกราบกรานเจ้านาย
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองนั้นหาไม่ได้เลยในชาตินี้
พวกทีเ่ ขาอยูท่ หี่ อ้ งเครือ่ งคาวหวาน เขายังมีโอกาสได้หมอบกราบ
เวลาที่พระวิมาดาเธอเสด็จลงมาทอดพระเนตรดอกกล้วยไม้ไทย
ที่เกาะไว้กับต้นมะม่วง ปลูกอยู่เป็นแถวหน้าห้องเครื่อง ต้นฟ้ามุ่ย
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ออกดอกช่อยาวสีมว่ งสวยสด เสด็จลงมาทอดพระเนตรวันละ ๒-๓ เทีย่ ว
ทุกวันจนโรย
พวกห้องเครื่องถ้าแลเห็นแต่ไกลว่าเสด็จมา ควรหลบได้
เป็นหลบ เพราะความกลัว ถ้าหลบไม่ทนั ก็นงั่ ลงหมอบกราบลงไป
กับถนน กลัวจนตัวสั่นงันงก รับสั่งถามอะไรก็ตอบไม่ถูก ด้วย
ความกลัวพระบารมีแทบช็อกตาย ถ้าไม่ท�ำความผิดก็ไม่เคยเห็น
กริ้วใคร คนมันกลัวกันไปเอง อันนี้ก็ต้องว่าเพราะเกรงพระบารมี
ครัง้ หนึง่ พระวิมาดาเธอเสด็จมาเงียบๆ ทีจ่ ริงก็ไม่ควรจะเงียบ
ข้าหลวงติดตามมานับสิบ ข้าหลวงรุ่นกลางตามมา ๓ คน
หม่อมราชวงศ์อ�ำภา อุไรพงษ์ เชิญหีบทองรองโต๊ะทอง
ใส่หมากพลู เรียกพานพระศรี
หม่อมราชวงศ์ศรีค�ำ ทองแถม เชิญบ้วนพระโอษฐ์ทอง
(กระโถนบ้วนน�้ำหมาก)
หม่ อ มราชวงศ์ ว งศ์ สิ น ธุ ์ ทองแถม เชิ ญ พานทองรอง
ผ้าซับพระพักตร์ (ผ้าเช็ดหน้า)
แล้วยังมีรุ่นเด็กๆ
หม่อมราชวงศ์วัฒนพันธุ์ ชมพูนุท เชิญพระกลด (ร่ม)
ตามมาด้วยเด็กรุ่นเล็กอีกหลายคน ไม่มี ใครพูดจากันเลย
บรรยากาศจึงเงียบกริบ
ท่านย่าไม่รตู้ วั ก�ำลังหิว้ ไหน�ำ้ ปลาใบเล็ก เรียก 'ไหจู'๋ ออกมาจาก
ห้องเครือ่ ง จะเอาไปไว้กองล้าง ทอดพระเนตรเห็นเข้า รับสัง่ ว่า
"เจ้าครอกหญิงสะบาย (ค�ำว่า 'เจ้าครอก' สูงกว่าค�ำว่า 'ท่าน'
หม่อมเจ้าทัง้ หมดในวังทรงเรียกท่านย่าองค์เดียว เพราะทรงยกย่อง
มาก) ท�ำไมต้องหิ้วของหนักมาเอง ฉันจ้างคนงานไว้ ไม่ได้ให้มา
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นั่งกินนอนกิน ท�ำไมไม่รู้จักใช้"
ท่านย่าตกใจมาก แทบทิ้งไหแตก กราบทูลเสียงสั่นตกใจ
เต็มประดาว่า
"หม่อมฉันเห็นใกล้นิดเดียว เลยหิ้วมาเองเพคะ"
รับสั่งว่า
"นัน่ แหละ แก่แล้วไม่เจียมตัว เดีย๋ วตายเสียเร็ว ไม่มคี นซือ่ สัตย์
อย่างนี้จะใช้"
แล้วก็เสด็จเลยไป เล่นเอาแม่เอมต้องละลายยาหอมมาถวาย
ท่านย่าแก้ใจสั่นไม่หาย
ส่วนท่านอาไม่ต้องพูดถึง ถ้าเห็นเสด็จมาแต่ไกล หลบว้าบ
เข้าไปในห้องเครื่อง เสด็จกลับแล้วจึงโผล่ออกมา ท่านอาว่านั่งอยู่
ไม่ได้ ถ้าทรงเรียก 'เจ้าเยื้อน' ค�ำเดียว ขี้ขึ้นไปอยู่บนหัวขมอง
เชียวละ
ทีก่ ลัวกันนักหนานี้ไม่รเู้ ป็นเพราะเหตุอะไร จะมีเหตุเดียวก็คอื
รักเคารพ เทิดทูนมากเหลือเกิน ไม่วา่ สิง่ ใดไม่อยากท�ำให้ขดั พระทัย
ข้าพเจ้าก็ถ่ายทอดเลือดรักเจ้ามาไว้เต็มประตู ขึ้นชื่อว่า
เป็นเจ้านาย จะรู้จักหรือไม่รู้จัก ก็เคารพเทิดทูนไว้ทุกพระองค์
พวกอยู่ในวังมีความรู้สึกอย่างนี้ทุกคน ทั้งอบรมลูกหลานให้รักเจ้า
ต่อๆ ไปด้วย
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่

http://store.jamsai.com/8859305107943.html

