
Cinderella 

ซินเทียเกิดในครอบครวัที�มลีกูสาว 7 คน เธอเป�นบุตรคนที� 5 หนา้ที�รบัผดิ
ชอบหลักของเธอคือกวาดถบูา้นและเตรยีมอาหารใหแ้ก่คนทั�งครอบครวั ด้วย
จํานวนคนที�มากเธอจึงขลกุตัวอยูใ่นครวัทั�งวัน จนใบหนา้ของเธอเลอะไปด้วยผง
ถ่านสดํีาแทบจะตลอดเวลา 

"น้องรกั เจ้าอยา่หักโหมนกัเลย ดูเจ้าสิ... เลอะเทอะหมดแล้ว" เกว็นพี�สาวคน
ที�สามเอ่ยขึ�นเมื�อเห็นใบหนา้มอมแมมของนอ้งสาว แม้จะต่างมารดากันแต่เหล่าพี�
น้องต่างก็รักใครกั่นดี 

“นี� ได้ยนิขา่วหรือยัง" เอมี�พี�สาวคนที�สี�พูดพลางก้าวยาว ๆ เขา้มาในสว่นหอ้ง
ครัวซึ�งอยูห่ลังบ้าน ปกตินางจะเป�นคนรบัผดิชอบแผงขายปลาในตอนเชา้ 
ครอบครวัของเราเป�นชาวประมงที�ค่อนขา้งจะขัดสน แต่ละวันมเีพียงแค่พอกิน
เท่านั�น 

"ขา่วอะไรกันถึงทําเจ้ากระโดกกระเดกโวยวายเชน่นี�" เกว็นเอ็ดหลังจากเหน็
กิริยาของนอ้งสาวตนเอง เป�นผู้หญงิควรต้องมท่ีาทีที�เหมาะสมเพื�อหลบเลี�ยงสายตา
วิจารณข์องผู้อื�นที�มกัจะสอดสา่ยมาอยา่งไมม่เีหตุผล 

"ก็ขา่วว่าเจ้าชายจะจัดงานเลี�ยงยิ�งใหญเ่พื�อเชญิหญงิสาวทั�งหลายมาเต้นราํ
และหาคู่นะส"ิ สหีนา้ท่าทางตื�นเต้นของเอมี�ทําเอาซนิเทียอมยิ�มมองพี�สาวของ
ตนเอง 

"ทุกคนต้องเขา้รว่มงานนี�สนิะ" เกว็นไมเ่ห็นเหตุจะบา่ยเบี�ยง เธอไมช่อบการ
ทําตัวแปลกแยกจากกลุ่มเป�นทนุเดิมอยูแ่ล้ว 

"ใชน่ะส ิต้องจัดเตรยีมชุดราตรสีวย ๆ ซะแล้ว ขา้ไปบอกเรื�องนี�กับแมรี�ก่อน 
นางคงจะตื�นเต้นนา่ดูเชยีว" แมรี�และแครอลเป�นฝาแฝดที�อายุนอ้ยที�สุดในบา้น ป�นี�
ก็อายุโตพอจะเขา้รว่มงานเลี�ยงได้เชน่กัน ปกติแล้วแมรี�จะตัดเสื�อผา้ชว่ยคณุนายเอ
ลวิสเป�นประจําจึงมีความรูติ้ดตัวมาบ้าง เวลาอยากได้ชุดสวย ๆ ในราคาที�ถกูลง
พวกเราก็จะคิดถึงหล่อนเป�นคนแรกเสมอ 

เอมี�ผลนุผลันออกไปด้วยดวงตาประกายแสง เธอดีใจที�พี�นอ้งจะได้ไปรว่ม
งานเลี�ยงโดยพร้อมเพรยีงกัน 



 

"ทําอยา่งไรดี ที�นั�งพอเพยีงแค่ 6 คน" วันงานเลี�ยงเต้นราํมาถึงทกุคนอยูใ่นชุด
สวยจะให้ใครสกัคนไมไ่ด้ไปก็จะเป�นเรื�องนา่เสียดาย ทุกคนมสีีหนา้หมองลง รถมา้ที�
รอรับได้แต่เฝ�ารอการตัดสนิใจของพวกเธอ 

"โอ๊ะ ขา้ลืมไปเสยีสนทิว่าเคี�ยวซุปไว้ พวกเจ้าไปกันก่อนเถอะ" ซนิเทียทําทีเป�นนกึ
ขึ�นได้ว่าเคี�ยวซุปไว้เพื�อให้พวกพี�นอ้งของเธอได้ออกเดินทางเสียที 

ปราสาทของเจ้าชายนั�นตั�งอยูค่่อนขา้งไกลต้องใชเ้วลาในการเดินทาง หากไมร่บี
ออกรถแล้วละก็จะสายเอาได้ พี�นอ้งทําหนา้หนกัใจกันเสียหมด มเีพียงซนิเทียที�ยิ�ม
แย้มแล้วโบกมือ 

 

"ซินเทีย! เอมี�บอกใหข้้าแวะรบัเจ้าด้วย จะรงัเกียจหรอืไมห่ากไปกับพวกเรา" 
วิเวียนซึ�งเป�นคนขายผักแผงติดกับเอมี�รอ้งเรยีกซินเทียซึ�งกําลังนั�งซมึเซาอยูใ่น
ความมืด นางดีใจลกุขึ�นจากบันไดหนา้บา้นยิ�มพลางพยกัหนา้ก่อนจะเดินไปขึ�นท้าย
เกวียนขนผักซึ�งแทบจะไมเ่หลือที�ว่างพอให้เธอแทรกตัวเขา้ไป 

"ข้าแค่จะผา่นไปเมืองขา้ง ๆ นะ เจ้า...โอเคใชไ่หม" 

"ข้าสบายมาก" ซนิเทียยิ�มแล้วรถมา้ต่อเกวียนก็ค่อย ๆ เคลื�อนตัวไปจนถึงจุด
หมาย ซนิเทียขอบคณุวิเวียนและพอดีกับเอมี�ยนืรอเธออยูก่่อนแล้ว 

"ขอบคุณ" เธอกล่าว เอมี�ระบายยิ�มบางแล้วกมุมอืขา้งหนึ�งของเธอไว้ก่อนจะ
เดินเข้างานไปพร้อมกัน 

โถงใหญจั่ดไฟสว่างราวกับเป�นเวลากลางวัน เสยีงเพลงไพเราะจากนกัดนตรี
เคล้าบรรยากาศใหช้วนออกมาขยับตัวเต้นราํ อาหารคาวหวานถกูจัดเลี�ยงอยา่งสม
ฐานะเหล่านี�ทําซนิเทียอ้าปากด้วยความประทับใจ 

เจ้าชายนั�นมเีพยีงพระองค์เดียวและดเูหมอืนว่าจะมใีครจองที�ว่างนั�นไว้แล้ว 
สาวผมบลอนด์ทองมีผวิขาวผุดผาดกําลังเต้นราํอยา่งเฉดิฉายอยูใ่นอ้อมแขนของ
เจ้าชายทําเอาหลายคนอิจฉาตารอ้นกันไปตาม ๆ กัน เพราะคนอื�น ๆ เองก็อยากมี
โอกาสใกล้ชิดเจ้าชายที�มีสริโิฉมเชน่นี�ด้วยกันทั�งสิ�น 



ซินเทียมองเหตกุารณต์รงหนา้แล้วเกิดความอิจฉาอยูบ่า้งแต่ก็ไมไ่ด้ทําสิ�งใด
นอกเหนือไปจากการดื�มกินกับพี�นอ้งของตนเอง 

 

"เจ้ารอตรงนี�นะเดี�ยวพี�กลับมารบั" งานเลี�ยงยอ่มมวัีนเลิกรา อากาศขา้งนอก
หนาวจนซินเทียต้องกอดตัวเองไว้หลวม ๆ รถมา้ทยอยออกไปทีละคันจนเหลือเพยีง
ซินเทียไว้ เอมี�บอกใหน้างรอเพื�อจะเวียนรถมา้มารบัอีกครั�งหนึ�ง ตอนแรกเกว็นและ
พี�คนที�สองจะอยูเ่ป�นเพื�อน แต่เธอก็บอกป�ดให้รบีกลับบา้นไปก่อน เพราะเหน็ว่า
อากาศที�หนาวเย็นเชน่นี�ควรรบีกลับบ้านไปผงิไฟจะเป�นการดีที�สดุ ทั�งที�ตนเองก็
หนาวเชน่กันแต่ซนิเทียก็มกัจะนกึถึงพี�นอ้งก่อนตนเองเสมอ 

"เจ้าคงจะหนาวมาก เอาเสื�อคลมุขา้ไปสิ" เสยีงทุ้มว่าพลางผา้คลุมขนสตัว์ก็
ถกูยกขึ�นคลมุไหล่ของเธอ ซนิเทียหนัไปมองผูที้�มอบเสื�อคลมุให้หมายจะขอบคณุ 

"ขอบคุณ...เพคะ" ซนิเทียหลบุตาต�าไมก่ล้าสบตากับใบหนา้เรอืงรอง กลิ�น
จากผ้าคลมุหอมกรุน่จาง ๆ ชว่ยประโลมความหนาวได้ดี 

คนรบัใชที้�คอยสงัเกตอยูไ่มไ่กลนาํเสื�อคลมุตัวใหมม่าใหอ้งค์ชายสวมกาย
คลายหนาว ในอกของซินเทียเต้นเรา่ด้วยความตื�นเต้นที�ได้เจอเจ้าชายอยา่งใกล้ชดิ
เชน่นี� 

"ริมฝ�ปากและผิวของเจ้าชา่งซดีเซยีว เขา้ไปผงิไฟสกัหนอ่ยเถิด" เจ้าชาย
สาํรวจใบหนา้ในความมืดเพยีงครา่ว ๆ เห็นแต่ใบหนา้ขาวซีดล้อมกรอบด้วยผมสี
เข้มที�มัดตกแต่งอยา่งดีเท่านั�น 

"ขอบพระคุณเจ้าชายมากเพคะ แต่หากหมอ่มฉนัละจากตรงนี�ไปแล้วเกรงว่า
จะคลาดกับพี�สาวเอาได้" นางปฏิเสธอยา่งสภุาพแล้วแย้มยิ�มด้วยรมิฝ�ปากซดี เจ้า
ชายดึงผ้าคลมุที�รว่งลงจากไหล่ขึ�นมาคลมุให้เธออยา่งใสใ่จ 

"ไหล่เจ้าก็คงจะเยน็หมดแล้ว คลมุไว้เถิด" เจ้าชายกล่าวเพยีงแค่นั�นแต่ก็ไมไ่ด้
ขยับกายเดินหายไปทางใดเสยีที ซนิเทียจึงเอ่ยถามขึ�น 

"เจ้าชายกําลังรอผูใ้ดอยูห่รอืเพคะ" หล่อนมองตามสายตาของเจ้าชายที�จ้อง
มองไปยังถนนกว้างใหญที่�ทอดออกจากวังไปสูเ่ส้นทางในเมอืง 



"รอเจ้าหญงิของข้านะส"ิ ว่าพลางก็มองไปยังมือซา้ยที�กมุรองเท้าสีขาวคู่สวย
ที�มีอยูเ่พียงขา้งเดียว "ไมแ่นว่่านางอาจจะกลับมาเอามนั" 

"โอ้ นี�มนั..." ชา่งเหมอืนกับในนทิาน 

"ชา่งเหมอืนกับในนทิานนะหรอื ข้าก็คิดเชน่กัน" เจ้าชายสรวลยิ�มเล็กนอ้ย ซิ
นเทียมองภาพนั�นอยา่งลืมตัวพรอ้มกับความสุขแบบแปลก ๆ ที�เกิดขึ�นในใจ 

"พระองค์ก็เคยอ่านหรอืเพคะ" 

"พวกพี�เลี�ยงเคยเล่าใหข้้าฟ�งบา้งตอนเด็ก" 

คลับคล้ายเหมือนเจอเพื�อนที�ถกูคอ พวกเขาแลกเปลี�ยนหวัขอ้พดูคุยตั�งแต่
นิทานก่อนนอน นโยบายเศรษฐกิจ ราคาสนิค้าในเมอืง ความรกัในอุดมคติ เรื�อยไป
จนถึงสขีองดอกคาเมเลียที�ชื�นชอบ 

"เชน่นั�นแล้ว ขอให้พระองค์พบกับเจ้าของรองเท้าได้โดยไว หมอ่มฉนัต้อง
ของตัวลาก่อน" เสยีงของหล่อนอู้อี�เล็กนอ้ยเพราะอากาศ ซนิเทียทําท่าจะมอบผา้
คลมุคืนแก่เจ้าชาย 

"เก็บไว้เถิด ถือว่าข้ามอบให"้ ซนิเทียจึงละมือและยอ่ตัวเคารพก่อนจะขึ�นรถ
ม้าจากวังกลับมายังบ้านของเธอโดยมเีอมี�ไถ่ถามอยูไ่มห่ยุดว่าเจ้าชายมาคยุกับเธอ
ได้อยา่งไร ซนิเทียจึงอธิบายใหฟ้�ง 

 

"เชน่นี�แล้วซินเทียของเราจะได้เขา้วังกับเขาบา้งหรอืไม?่ " ท่านแมข่อง
ลกูสาวทั�งเจ็ดถามขึ�นเมื�อได้ยินเรื�องเล่าชวนยนิดีว่าหนึ�งในลกูสาวของนางได้พดูคยุ
กับเจ้าชายเป�นการสว่นตัว 

"จะเป�นเชน่นั�นได้อยา่งไร ข้าแค่แลกเปลี�ยนความคิดเหน็ มไิด้เต้นราํเสยี
หนอ่ย" เจ้าตัวเปรย 

"หากเจ้าชายเขานบันอ้งเราเป�นสหายก็คงจะนา่ยนิดีเชยีวแหละ" 

"สหายงั�นหรอื? " ในใจของซนิเทียไมไ่ด้คิดถึงคํานี�เพราะนางคาดหวังในใจว่า
จะได้เป�นเจ้าหญงิบ้างเชน่กัน หากนางปรปิากว่าไมค่าดหวังเลยก็จะเป�นการทรยศ
ต่อตนเองและนางไมต้่องการเชน่นั�น สีหนา้และแววตาของเจ้าชายยงัเป�นที�จดจําใน



จิตใจนางได้ดี น�าเสยีงที�ลุ่มลึกและฉะฉานยงัคงสลักลึกลงไปในทกุโสตประสาท นาง
ไมจํ่าแนกความต้องการของตนเป�นสหายแนแ่ท้ 

"เจ้าชายมเีจ้าหญิงในดวงใจอยูแ่ล้วไมใ่ชห่รอืตามที�เจ้าพดู" สายตาตําหนจิาก
พี�ที�แสนดีสง่มาถึงนางอยา่งไมไ่ด้ตีความผดิเพี�ยนไปเองอยา่งแนน่อน 

"แต่เจ้าชายจะมาอยากได้คนเชน่ขา้เป�นสหายได้เชน่ไร" เมื�อใดมคีนพยายาม
ย�าสถานะของเราสิ�งที�ทําได้คือมีเพยีงยอมรบัแล้วจึงแสดงความเห็นต่างออกมาบา้ง 
"...และขา้ก็ไมไ่ด้ต้องการเป�นสหายด้วย" 

"ชายกับหญงิเป�นเพื�อนกันไมไ่ด้" ท่านพอ่พูดเสยีงเยน็ด้วยอารมณโ์มโหเจือ
เล็ก ๆ 

"ท่านพอ่ก็อยา่หัวโบราณไปเลย หากเรยีกสหายกันแล้วยอ่มไมเ่ป�นอยา่งอื�น" 
เอมี�กล่าวเชน่นี�เพราะเพยีงเป�นเพื�อนกับเจ้าชายแล้วนั�นชวิีตนอ้งสาวของเธอยอ่ม
ต้องเกิดความเปลี�ยนแปลงอยา่งแนน่อน 

"เชน่นั�นเจ้ากําลังบอกว่านอ้งเราไมคู่่ควรเป�นอื�นใดนอกจากสหายงั�นหรอื" 

"ไมใ่ชส่ ิพวกท่านเข้าใจสิ�งที�ขา้ต้องการจะกล่าวเป�นอยา่งนั�นได้อยา่งไรกัน" 
เอมี�ตบอกตัวเองเบา ๆ ด้วยสหีนา้ตกใจ ทําไมพวกนางไมเ่ขา้ใจกันเลย นางอ้าปาก
เตรียมจะอธิบายต่อแต่กลับต้องสงบปากสงบคําแทนเพราะพี�คนโตพดูขึ�นมา 

"ข้าว่าพอเพียงเท่านี�เถอะ สดุท้ายแล้วจะได้เขา้วังหรอืไมซ่นิเทียก็ยังเป�น
ครอบครวัของเราอยูดี่" นางกล่าวแล้วเปลี�ยนหวัขอ้ประเด็นไป 

ในใจซนิเทียมคีวามโมโหรา้ยมากมายเกิดขึ�นเพราะความต�าต้อยที�สํานกึรูไ้ด้
ด้วยตนเองโดยไมต้่องมีใครกล่าวคําใดนี�ต่างหาก เธอต�าต้อย เธอไมคู่่ควร เป�นสิ�งที�
เธอสามารถคิดเห็นได้โดยไมต้่องมใีครมากล่าวเตือน เชน่นั�นก็เพยีงพอจะทําใหเ้ธอ
เกิดความไมพ่อใจขึ�นแล้ว เพราะเธอเองก็รูส้กึไมพึ่งพอใจต่อตนเองเชน่กัน สิ�งที�เธอ
พอจะทําได้จึงมีเพยีงจดจําประสบการณ์ที�เกิดขึ�นนี�ไว้เป�นสิ�งดี ๆ ในชวิีตและดําเนนิ
ชีวิตเหมือนมันไมเ่คยเกิดขึ�นเชน่ที�หลาย ๆ คนก็ทํากัน 

 

 

 



"เจ้าชายกําลังตามหาผูที้�จะสวมรองเท้าได้..." หลายสปัดาหต่์อมาเสียง
ประกาศจากทหารมา้องครกัษ์ก็กระจายขา่วไปทั�วทั�งเมอืง ซนิเทียได้ยนิแล้วระบาย
ยิ�มเบาบางแต่ดวงตากลับมนี�าคลอหนว่ย พลางคิดถึงคําที�เคยได้ยนิว่าความรกัของ
คนสองคนนั�นเป�นเรื�องปาฏิหารย์ิ 

เจ้าชายประกาศเชญิชวนหญงิสาวทั�งหลายให้มาลองสวมรองเท้าเพื�อตามหา
คนที�พระองค์ตั�งใจจะแต่งงานด้วย ในตอนแรกซินเทียจะไมเ่ดินทางมาลองสวม
รองเท้าแล้วเพราะเธอรูอ้ยูเ่ต็มอกว่าไมใ่ชร่องเท้าของตัวเองแน ่แต่ทนความ
คะยั�นคะยอของบรรดาพี�นอ้งไมไ่หวประกอบกับเธอเองก็อยากเห็นสาวผูถ้กูเลือก
คนนั�นด้วยเชน่กันจึงได้ลงเอยเชน่นี� 

"คิวเจ้าแล้ว" คนรบัใชก้ล่าวเรยีบ ๆ แล้วนาํนางเขา้ไปในหอ้งลองรองเท้า
ภายในห้องป�ดมิดชดิ 

ในนั�นเธอได้พบกับเจ้าชายและคนรบัใชอี้กสองคน เจ้าชายยงัคงสริโิฉมเชน่
เคย พระองค์นั�งลงบนเก้าอี�ที�จัดวางไว้สองตัว ซนิเทียนั�งลงบนเก้าอี�ที�ว่างข้าง ๆ เจ้า
ชายอยา่งสงบเสงี�ยม แต่ภายในใจตื�นเต้นจนใจแทบจะหลุดออกจากอก 

"โอ๊ะ มนัไมใ่ชคู่่นี�นี�นา" ซนิเทียกล่าวเบา ๆ พลางมองรองเท้าที�ถกูยกมาให้
นางลองสวม มันเป�นรองเท้าที�ขนาดใหญก่ว่าที�นางเคยเห็นเล็กนอ้ยและสีของมนั
เป�นสนี�าตาลซึ�งแตกต่างอยา่งสิ�นเชงิ 

"เจ้ากล่าวว่าอะไรหรอื? " เจ้าชายอมยิ�มดวงตาเป�นประกาย ซนิเทียทําหนา้
ฉงนแล้วกล่าวต่อ 

"หมอ่มฉนักล่าวว่า..." ซนิเทียชั�งใจระแวงเล็กนอ้ย "...มนัไมใ่ชคู่่นี�" 

"เชน่นั�นแล้วมนัคือคู่ไหนกันล่ะ? " เจ้าชายเรง่เรา้ด้วยท่าทีตื�นเต้น 

"คู่สขีาว ขนาดเล็กกว่านี�เพคะ" ซนิเทียกล่าวจบแล้วก็ก้มหนา้ขบปากของ
ตนเองด้วยความประหมา่ "หมอ่มฉนัพดูมากไปแล้ว ขอเจ้าชายโปรดทรงอภัยให้
ด้วย" 

"ไมห่รอก เจ้าพดูในสิ�งที�ข้าอยากได้ยนิ" 

"เพคะ? " ซนิเทียฉงนและสบตาลึกเขา้ไปในดวงตาขององค์ชาย 

"เจ้าชื�ออะไรงั�นหรอื" 



"ซินเทียเพคะ" 

"ซินเทีย เจ้ายินดีจะแต่งงานกับข้าหรอืไม?่ " มแีต่ความตะลึงลานปรากฏบน
ใบหน้าของนาง 

"หมอ่มฉนั...ไมเ่ขา้ใจ" มอืใหญข่องเจ้าชายกอบกมุมอืนางไว้ก่อนจะเรยีกคน
รับใชที้�ถือแหวนอยูใ่หเ้ขามาใกล้ 

"คนที�ข้าตามหามาตลอดก็คือเจ้า ซนิเทีย" 

 

 

 

 

 

 

 


